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 األقصىالمسجد يفصل بين سموان و ألف متر مربع  61تبم  مساحت  مجمع استيطاني جديد  1

القدس أبمغت قبؿ أياـ أىالي حي  االحتبلؿ في بمدية ، أفراـ اهلل، مف 61/66/1063، الحياة، لندننشرت 
ألؼ متر  21وادي حموة في بمدة سمواف قرارىا الشروع قريبًا بتنفيذ مشروع مجمع سياحي كبير تبمغ مساحتو 

 مربع عمى أراضييـ المبلصقة لمسور الجنوبي لممسجد األقصى المبارؾ.
)أي مدينة داود، وىو  "عير دافيد –مجمع كداـ "الذي تطمؽ عميو البمدية اسـ ويتألؼ المجمع السياحي 

االسـ التوراتي لبمدة سمواف(، مف طبقات عدة مخصصة الستخداـ عمماء ودائرة اآلثار اإلسرائيمية، وقاعات 
مؤتمرات، وغرؼ تعميمية، ومواقؼ لسيارات السياح والمستوطنيف، ومساحات لبلستخدامات السياحية، 

 االستيطانية. "إلعاد"ومحبلت تجارية، ومكاتب خاصة لجمعية 
وقاؿ أىالي سمواف إف المشروع واحد مف أخطر مشاريع التيويد الجارية في مدينة القدس ألنو يقاـ عمى 
مدخؿ البمدة ويحاصر المسجد األقصى مف ناحية الجنوب. وأوضح عضو لجنة وادي حموة في سمواف أحمد 

مقاـ عمى مدخؿ البمدة، ومبلصؽ لسور المسجد األقصى مف الجية الجنوبية، ومطؿ مجمع كداـ "قراعيف: 
المخطط اإلسرائيمي ييدؼ إلى تغيير الطابع ". وأضاؼ: "عمى المسجد، ويفصؿ بيف سمواف والمسجد

اإلسبلمي العربي لبمدة سمواف، فالموقع سيظير كأنو مستوطنة مطمة عمى قبة األقصى. واضح أف المشروع 
 ."إلى إلغاء األصيؿ في المنطقةييدؼ 

بأعماؿ حفر متواصمة في منطقة المشروع  1003قامت جمعية العاد االستيطانية منذ عاـ "وقاؿ قراعيف: 
التي تسمى ساحة باب المغاربة، وىدمت مقبرة ٍإسبلمية عمرىا أكثر مف ألؼ سنة، ودمرت آثارًا بيزنطية 

. وقاؿ إف "عدد قميؿ منيا تدعي أنيا آثار الييكؿ الثاني ورومانية مف غرؼ وأعمدة وأقواس، وأبقت عمى
وقاؿ إف ثمانية منازؿ مبلصقة لموقع جزءًا مف المبنى مصمـ لعرض اآلثار التي يعتبرونيا ييودية.

ف المجمع سيحجب أشعة الشمس واليواء عف سكاف وادي حموة، وسيحوؿ دوف  المشروع ميددة باليدـ، وا 
 ة المسجد األقصى.تمكنيـ مف رؤية إطبللة قب

القدس منشورات في حي وادي حولة أعمنت فييا عزميا الشروع قريبًا بإقامة االحتبلؿ في ة يووزعت بمد
. وجاء في المنشورات أف المشروع ييدؼ إلى إقامة "23531"المشروع الذي يحمؿ الرقـ اليندسي الييكمي 

. وقالت البمدية في منشوراتيا إف "و وتطويرهالتنمية وكشؼ موقع أثري، والمحافظة عمي"مبنى سياحي لغرض 
االعتراض لف يقبؿ ولف يتـ النظر إليو إال إذا قدـ "يومًا، وأف  10حؽ االعتراض متاح لمسكاف في غضوف 

 ."خطيًا مع بياف األسباب مرفقة بتصريح يؤكد صحة الوقائع تستند إلييا وفؽ قوانيف البناء والتنظيـ
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يونيسكو، إلى المطة الفمسطينية باعتبارىا عضوًا كامؿ العضوية في منظمة ودعت لجنة حي وادي حموة الس
العمؿ الفعمي والسريع لمحيمولة دوف تنفيذ مشروع كداـ التيويدي، خصوصًا أف القوانيف الدولية تمنع تغيير "

 ."المعالـ األثرية والتاريخية في الدولة المحتمة
المسيحية لنصرة  اإلسبلميةالييئة  ، أفوكاالتعف النقبًل ، 61/66/1063، الدستور، عّمانوأضافت 

مف قياـ بمدية االحتبلؿ في القدس بتوزيع منشورات عمى أىالي حي وادي  أمسالقدس والمقدسات حذرت 
حوض البمدة القديمة بمدخؿ  "-مجمع كداـ عير دافيد"حموة في منطقة سمواف تمييدا لمشروع بتنفيذ مشروع 

ىذا المشروع ييدؼ بالدرجة  أف إلى أمس،في بياف صحفي  وأشارت،األقصى. بمدة سمواف جنوب المسجد 
تيويد الناحية الجنوبية لممسجد المبارؾ بإقامة مجمع استيطاني يطمس عروبة المنطقة ويسمخ  إلى األولى

 مشيرًا الوجو الييودي الجديد ليا. إسبلميتيا
 
 عالم عربي وال إسالمي دون مصر يوجد: ال عباس 2

قاؿ الرئيس محمود عباس: "ال يوجد عالـ عربي وال إسبلمي دوف مصر، وال بد أف تقـو  :وفا –القاىرة 
بدورىا العربي واإلسبلمي واإلقميمي والدولي في المرحمة المقبمة". وأوضح في مؤتمر صحفي مشترؾ مع 

تطورات وكيؿ مشيخة األزىر عباس شوماف، امس، أنو أطمع اإلماـ األكبر الشيخ أحمد الطيب، عمى 
القضية الفمسطينية والمفاوضات الجارية مع الجانب اإلسرائيمي برعاية أميركية، وأكدنا ثوابتنا وأىميا القدس 

 عاصمة الدولة الفمسطينية.
: "نسعد بمقاء اإلماـ األكبر الشيخ أحمد الطيب كمما أتينا إلى مصر، ونستمع إلى آرائو عباسوقاؿ 

 1000ألننا نعمـ بأننا نتكمـ مع رجؿ حكيـ يقود مؤسسة عمرىا أكثر مف ونصائحو وتبادؿ الرأي والمشورة، 
 عاـ، ىذه المؤسسة التي أخذت عمى عاتقيا اإلسبلـ الوسطي في جميع أنحاء العالـ".

وكاف عباس اجتمع امس مع اإلماـ األكبر شيخ األزىر أحمد الطيب بمقر مشيخة األزىر بمنطقة الدراسة 
تطورات األوضاع في فمسطيف. واختتـ زيارة رسمية لجميورية مصر العربية في القاىرة، وأطمعو عمى 

 استمرت ثبلثة أياـ.
 12/11/2013الحياة الجديدة، رام اهلل، 

 
 الخضري يدعو كي مون وأشتون لمتدخل العاجل والفوري إلنقاذ الوضع الكارثي بغزة 3

لمواجية الحصار كبل مف باف كي  أشرؼ اليور: دعا النائب جماؿ الخضري رئيس المجنة الشعبية-غزة 
موف األميف العاـ لؤلمـ المتحدة، وكاثريف اشتوف الممثؿ األعمى لمسياسة الخارجية واألمنية لبلتحاد 
األوروبي، ومارتف شولز رئيس البرلماف األوروبي لمتدخؿ العاجؿ والفوري إلنقاذ الوضع الكارثي في قطاع 

 غزة.
حد الكارثة اإلنسانية ‘المسؤوليف الثبلثة أف األوضاع في غزة وصمت لػ وأكد الخضري في رسالة بعثيا إلى 

غبلؽ المعابر وتصاعد أزمات المياه  بفعؿ الحصار اإلسرائيمي المستمر لمعاـ السابع عمى التوالي وا 
 ’.والكيرباء

غبلؽ المعابر ومنع الت صدير وحمؿ إسرائيؿ مسؤولية حصار غزة بتشديد الطوؽ البري والبحري والجوي وا 
 واالستيراد بكميات محددة، إلى جانب منع إدخاؿ مواد البناء مؤخرًا.

 12/11/2013القدس العربي، لندن، 
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 الحمد اهلل: مؤسسات دولة فمسطين مستمرة في تجسيد حمم عرفات وتاريخ  4

مف وضع رئيس الوزراء رامي الحمد اهلل، مساء امس، نيابة عف الرئيس محمود عباس، إكميبل : راـ اهلل
 الزىور عمى ضريح الرئيس الراحؿ الشييد ياسر عرفات.

وقاؿ الحمد اهلل "إف القضية الفمسطينية لطالما ارتبطت بالزعيـ الراحؿ عرفات وبنضالو وبغصف الزيتوف، 
 الذي كاف وال يزاؿ تعبيرا عف التمسؾ بالسبلـ الحقيقي والدائـ، الذي يضمف كافة الحقوؽ الوطنية لشعبنا".

مؤسسات دولة فمسطيف ستعمؿ عمى توفير مقومات ثبات شعبنا، وستستمر في تجسيد حمـ وأضاؼ أف 
رث وتاريخ ياسر عرفات، ودعـ المقاومة الشعبية السممية في مواجية االستيطاف، والجدار والتعنت  وا 
اإلسرائيمي، حتى تتحقؽ أىداؼ شعبنا المشروعة في العيش بحرية وكرامة كباقي شعوب األرض، تحقيقا 

 لرسالة الراحؿ أبو عمار. 
 12/11/2013الحياة الجديدة، رام اهلل، 

 
 : السمطة الفمسطينية تمنع قيام انتفاضة ثالثة"معاريف" 5

قالت صحيفة "معاريؼ" اإلسرائيمية صباح الثبلثاء إف السمطة الفمسطينية تقؼ : ترجمة صفا -القدس المحتمة
 ف قوة لقتؿ أي خطوة في ىذا االتجاه في ميدىا.في وجو أي انتفاضة ثالثة وتسعى بكؿ ما أوتيت م

وفي ىذا السياؽ، نقمت الصحيفة في تقرير ليا عف أحد كبار مسئولي السمطة قولو إّف السمطة اتخذت قرارا 
يحظر قياـ المظاىرات المنددة بالمفاوضات والمسيرة السممية، وأضاؼ أف ىذا ال يعني عدـ وجود تذمر 

 بسبب األوضاع التي يعيشيا. وسخط في الشارع الفمسطيني
وتضيؼ الصحيفة أف الشارع الفمسطيني يبدي المباالة غريبة تجاه األحداث األمنية الموضعية التي تجري 
في الضفة، فعمى سبيؿ المثاؿ قتؿ ىذا األسبوع شابيف فمسطينييف عمى حاجزي زعترة والكونتينر، ومع ذلؾ 

 ؿ ذلؾ الوضع األمني.لـ يتغير شيء في الشارع الفمسطيني ولـ يشع
ونقمت الصحيفة عمى لساف المسئوؿ الكبير في السمطة قولو إف عدـ مباالة الفمسطينييف حاليا مردىا إرىاؽ 
الشعب الفمسطيني الذي يحاوؿ بالكاد رفع رأسو في ظؿ الضائقة االقتصادية التي يعانييا، ولذلؾ ال يسارع 

لؾ المسئوؿ ىذا اليدوء أيضا إلى عدـ وجود ىدؼ استراتيجي وأرجع ذ لمخروج إلى الشوارع، عمى حد تعبيره.
 قريب المناؿ لكي يحققو الشعب مف عمميات المقاومة، كما قاؿ.

وباإلضافة لحالة الشارع الفمسطيني، فقيادة السمطة ال تؤيد حاليا القياـ بأي مواجية مباشرة مع "إسرائيؿ"، زد 
فيف، األوؿ ينادي باستمرار التنسيؽ األمني واآلخر يعارض عمى ذلؾ أنيا منقسمة عمى نفسيا لرأييف مختم

 ذلؾ التنسيؽ ويطالب بالتوقؼ عف المفاوضات، وفؽ المسئوؿ.
تقوؿ الصحيفة: "في النياية، الرأي الراجح ىناؾ حاليا ىو استمرار التنسيؽ األمني مع االحتبلؿ وعدـ 

بالمظاىرات خارج المدف الفمسطينية السماح بوجود أي تكتبلت تعارض المفاوضات أو تسعى لمخروج 
 واالحتكاؾ مع االحتبلؿ".

وتشير "معاريؼ" إلى أّف حظر القياـ بأي مظاىرات يسري أيضا عمى مف كانت السمطة تدفع بيـ لمقياـ 
بالمظاىرات السممية كما في نعميف وبمعيف غربي راـ اهلل، فقد أبدوا مخاوفيـ مف أف السمطة تتابع كؿ 
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ت أف "األجيزة األمنية الفمسطينية تنسؽ خطواتيا مع الجيش اإلسرائيمي، ولذلؾ فيـ ال وتابع خطواتيـ.
 يريدوف أي تكتبلت تنتيي في نياية المطاؼ بأعماؿ عنؼ ضد االحتبلؿ". 

 12/11/2013، وكالة الصحافة الفمسطينية )صفا(
 
 يًا من دحالنيتمقى راتبًا شهر  األمن الوقائي مدير سابق في محمد حمزة ":أوراق"شبكة  6

كشفت وثيقة جديدة حصمت عمييا شبكة أوراؽ تمقي المحمؿ السياسي المختص بشؤوف الحركات : خاص
اإلسبلمية الدكتور محمد حمزة نديـ مرسي أو سمير يوسؼ غطاس ميخائيؿ راتبًا شيريًا قدره خمسة آالؼ 

ي أبو ظبي بدولة اإلمارات دوالر أمريكي عبر السيد غساف جاد اهلل مدير مكتب السيد محمد دحبلف ف
 العربية المتحدة.

وجاء في الوثيقة أف الدكتور محمد حمزة يتمقى الممبغ الشيري في حسابو الخاص في )البنؾ األىمي سوستيو 
 ـ.2012جنراؿ( منذ يناير لعاـ 

مف ومف الجدير ذكره أف الدكتور محمد حمزة أو سمير غطاس عمؿ مديرًا لمركز البحوث الخاص بجياز األ
ويقـو  ـ.1994الوقائي تحت قيادة السيد محمد دحبلف بعد قدوـ السمطة الوطنية الفمسطينية في عاـ 

الدكتور محمد حمزة حسب الوثائؽ المسربة بالمعب عمى الحبميف واستغبلؿ التناقض لمقياـ بدور غير مفيـو 
 بيف الرئيس الفمسطيني محمود عباس والقيادي الفتحاوي محمد دحبلف.

ية يسعى لمجموس مع الرئيس عباس بينما يعمؿ في الخفاء لصالح غريمو دحبلف ويتمقى راتبًا شيريًا فمف ج
 منو حسب الوثيقة.

 11/11/2013، شبكة أوراق اإلخبارية
 

 ثمان شهور ماضية خالل ألف وحدة استيطانية12 أكثر من حكومة نتنياهو أقرت: مصطفى البرغوثي 7
البرغوثي األميف العاـ لحركة المبادرة الوطنية الفمسطينية أف حكومة  أكد النائب د . مصطفى: )وكاالت(

وحدة استيطانية  415،12بنياميف نتنياىو أقرت خبلؿ الشيور الثمانية الماضية ” اإلسرائيمي“رئيس الوزراء 
ي األراضي الفمسطينية. وأضاؼ أنو لـ يعد ىناؾ أي مبرر الستمرار المفاوضات التي تستخدميا فجديدة 

 غطاء لمواصمة مشاريعيا االستيطانية.” إسرائيؿ“
12/11/2013، الخميج، الشارقة  

 
 إلنهاء حصار غزة تطالب بتكثيف الجهود البرلمانية الدولية كتمة التغيير واإلصالح البرلمانية 8

حقوقييف غزة: طالبت "كتمة التغيير واالصبلح" البرلمانية التابعة لحركة حماس الكتؿ البرلمانية واألحزاب وال
الدولييف بضرورة التحرؾ العاجؿ إلنياء الحصار الظالـ المفروض عمى غزة، موضحة بأنو يعد عقابُا 

 جماعيا ألكثر مف مميوف ونصؼ مميوف فمسطيف.
وأكدت الكتمة خبلؿ مخاطبة لكتؿ وىيئات وشخصيات برلمانية ودوليو بأف الحصار المتواصؿ عمى غزة يعد 

مبادئ القانونية واالنسانية، مطالبة كافة الجيات الدولية بتحمؿ مسئولياتيا األخبلقية انتياكًا صارخًا ألبسط ال
 واإلنسانية والقانونية.

 11/11/2013قدس برس، 
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 السالم هي تجسيد قيام الدولة الفمسطينية استراتيجيةالمالكي: رياض  9
تمر العاـ لمنظمة التربية والعمـ قاؿ وزير الخارجية رياض المالكي، في كممة دولة فمسطيف في المؤ  :باريس

إستراتيجية السبلـ في »لممؤتمر العاـ لميونسكو إف  37، وذلؾ مع بدء أعماؿ الدورة «اليونسكو»والثقافة 
 «.المنطقة ىي إنياء االحتبلؿ اإلسرائيمي وتجسيد قياـ الدولة الفمسطينية وعاصمتيا القدس الشرقية

 12/11/2013الحياة الجديدة، رام اهلل، 
 

 الفمسطينية تعتقل صحفيًا فمسطينيًا في بيت لحم السمطة 10
اعتقمت الشرطة الفمسطينية، صحفيًا فمسطينيًا بعد مداىمة منزلو في بيت لحـ جنوب الضفة : )يو .بي .آي(

، إف قوة مف الشرطة اعتقمت مديره، ”2000بيت لحـ “الغربية في وقت متأخر مف مساء األحد. وقاؿ راديو 
 ” .عمى خمفية حمقتو األخيرة مف برنامجو )عمار يا بمد(“قنواتي  الصحفي جورج

خبلفًا لمعادة، بعد أف جرى ” عنيفة“ونقؿ عف شيود عياف، قوليـ إف طريقة اعتقاؿ الصحفي قنواتي كانت 
 مداىمة منزلو الكائف في مدينة بيت لحـ وتفتيشو تنفيذا لمذكرة احضار صادرة عف النيابة العامة الفمسطينية. 

 12/11/2013الخميج، الشارقة، 
 

 الشرطة في غزة تحبط محاولة تهريب سيارة من مصر عن طريق البحر 11
قاؿ متحدث باسـ الشرطة في غزة إف القوات البحرية التابعة لحركة حماس أحبطت : عمر خميؿ-غزة 

المصرية التي محاولة تيريب سيارة مف مصر يوـ االثنيف فيما يشير إلى طريؽ جديد لمتيريب مع الحممة 
 أغمقت أو دمرت معظـ أنفاؽ التيريب تحت الحدود.

وقاؿ المتحدث باسـ شرطة غزة أيوب أبو شعر إف ميربيف مف غزة نقبل السيارة مفككة بزورؽ صيد 
 واعترضتيما شرطة السواحؿ في مياه القطاع.

 11/11/2013، وكالة رويترز لألنباء
 

 ف قيادة حماس ومواقفها: حممة إعالمية مشبوهة تستهدحمدانأسامة  61
أقامػػػت حركػػػة حمػػػاس فػػػي المخػػػيـ الػػػبص، احتفػػػااًل تكريميػػػًا لحجػػػاج بيػػػت اهلل الحػػػراـ، تحػػػدث خبللػػػو مسػػػؤوؿ 
العبلقات الدولية في الحركة أسامة حمداف الذي داف "الحممة اإلعبلمية المشبوىة التي تستيدؼ قيادة حماس 

صػػرارًا وتمسػػكًا بمواقفيػػا ومبادئيػػا التػػي لػػـ تػػرىف فػػي أي يػػوـ ومواقفيػػا" معتبػػرًا أنيػػا لػػف تزيػػد حمػػاس إال قػػوة وا  
 ألحد".

واعتبر أف "فمسطيف ىي قضية األمة األساس والمركزيػة. وفػي الوقػت الػذي ييػدد المسػجد األقصػى بالتيويػد، 
فإننا لـ نسمع صوتا ولـ نر فعبل بوجو االحتبلؿ الذي يرتكػب أبشػع الجػرائـ بحػؽ أرضػنا وأسػرانا ومقدسػاتنا". 

وقػػؼ المفاوضػػات، معتبػػرا اف "مػػا نػػراه اليػػـو لػػيس تفاوضػػا وال عبلقػػة لػػو بالتفػػاوض، إنمػػا ىػػو ذبػػح  إلػػىودعػػا 
لمقضػػية الفمسػػطينية وثوابتيػػا الوطنيػػة". وأكػػد أف "الحػػؿ الوحيػػد مػػع ىػػذا العػػدو ىػػو بالجيػػاد، والمقاومػػة بكافػػة 

ضػػي فػػي طريػػؽ المقاومػػة رغػػـ كػػؿ أشػػكاليا، وااللتفػػاؼ حػػوؿ مشػػروعيا الػػوطني"، الفتػػا الػػى أف "حمػػاس ستم
 الصعاب".

وتمنػػى حمػػداف لمبنػػاف وألىمػػو الخيػػر الوحػػدة والخػػروج مػػف أزمػػتيـ السياسػػية أكثػػر تماسػػكا ووحػػدة بػػيف جميػػع 
 المكونات السياسية واالجتماعية".
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كانت كممة لرابطة عمماء فمسطيف القاىا رئيس الرابطة في منطقة صور الشيخ عمي عبد اهلل الذي شدد عمى 
 "ضرورة تكريس معاني التأخي والوحدة بيف المسمميف بوجو أعداء األمة".

 61/66/1063، المستقبل، بيروت
 

 : عباس حاقد عمى الحركات اإلسالميةحماس 63
قالػػت حركػػة حمػػاس إف تصػػريحات الػػرئيس محمػػود عبػػاس فػػي القػػاىرة أنػػو "اكتشػػؼ خطػػر حمػػاس بعػػد تراجػػع 

 ادًا دفينة عمى الحركات اإلسبلمية وقوى المقاومة.اإلخواف في مصر" تعكس روحًا حزبيًة وأحق
وأوضػػح النػػاطؽ باسػػـ حركػػة حمػػاس سػػامي أبػػو زىػػري فػػي بيػػاٍف مقتضػػب لػػو االثنػػيف أف تصػػريحات عبػػاس 

 "تساوؽ تاـ مع الموقؼ اإلسرائيمي"، مشيًرا إلى أف حركتو "لف تكوف إال خطرًا وعدوًا لبلحتبلؿ وأعوانو".
 66/66/1063، السبيل، عّمان

 
 فعاليات بالضفة الغربية في ذكرى رحيل عرفات وتؤكد التمسك بثوابت  تقيمفتح  63

جمػػاىير الشػػعب الفمسػػطيني فػػي الػػوطف والشػػتات امػػس، الػػذكرى التاسػػعة حركػػة فػػتح و أحيػػت  "األيػػاـ"، "وفػػا":
الستشػػياد الػػرئيس ياسػػر عرفػػات، عبػػر تنظػػيـ مسػػيرات حاشػػدة وميرجانػػات مركزيػػة جػػرى خبلليػػا رفػػع صػػور 

قامػػة الدولػة الفمسػػطينية الػر  ئيس الراحػػؿ وشػعارات تؤكػػد عمػى التمسػػؾ بثوابتػو المتمثمػػة بحػؽ تقريػػر المصػير، وا 
 المستقمة وعاصمتيا القدس الشريؼ.

وقاؿ عضو المجنة المركزية لحركة فتح، مفوض التعبئة والتنظيـ محمود العػالوؿ، إف الوسػيمة الوحيػدة لتكػريـ 
حياء ذكراىـ ىي البحث عف اليدؼ الذي استشيدوا مف أجمو وكيفيػة تحقيػؽ أحبلميػـ، لػذلؾ نكػوف  شيدائنا وا 

 قد أرضيناىـ، باستعادة مبادئيـ التي خطوىا مف اجؿ االلتزاـ بيا والسير عمييا.
، وىو بث ‹إني أرى ضوءًا في نياية النفؽ›وأضاؼ أف عرفات كاف يبث األمؿ لدى الجميع عندما كاف يردد 

وأف النػػػور قػػادـ ال محالػػة، وكػػػاف يػػؤمف بمبػػادئ األجيػػػاؿ وأف جػػيبل سيسػػمـ الرايػػػة  لؤلمػػؿ وأف الظػػبلـ سػػيتبدد
 ‹.لمجيؿ اآلخر

وحممت فعاليات إحياء ذكرى عرفات ليذا العاـ عنواف )ال تسػقطوا الغصػف األخضػر مػف يػدي( وىػي المقولػة 
 .2793المتحػدة العػاـ التاريخية التي رددىا الراحؿ عرفات في خطػاب شػيير لػو قبالػة الجمعيػة العامػة لؤلمػـ 

كمػػا خصصػػت المػػدارس فػػي الضػػفة الغربيػػة الحصػػة األولػػى مػػف اليػػـو الدراسػػي لمحػػديث عػػف عرفػػات وسػػيرتو 
قامة دولتو المستقمة.  ومساعيو لتحقيؽ السبلـ لمشعب الفمسطيني وا 

ونظمػت مسػػيرات وميرجانػػات خطابيػػة فػػي عػػدد مػػف مػػدف الضػػفة الغربيػػة تخميػػدا لػػذكرى رحيػػؿ عرفػػات، جػػرى 
 بلليا رفع صور لو وشعارات تؤكد عمى مواصمة دربو لنيؿ حؽ تقرير المصير.خ

وفػػي اريحػػا، انطمقػػت مسػػاء امػػس فعاليػػات )ميرجػػاف األغػػوار( فػػي بمػػدة فصػػايؿ إلػػى الشػػماؿ مػػف أريحػػا فػػي 
األغػػوار الفمسػػطينية ضػػمف فعاليػػات األسػػبوع الػػوطني لشػػباب فمسػػطيف والػػذكرى التاسػػعة لرحيػػؿ الشػػييد ياسػػر 

 عرفات.
 61/66/1063، األيام، رام اهلل

 
 األرض أوروبية وعربية وال وجود لها عمى أجهزةصنيعة غزة" -حماس تعّد حركة "تمّرد 65
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 ، أفغػػزة ر مػػفواشػػرؼ اليػػو  ،راـ اهلل مػػف وليػػد عػػوضعػػف ، 61/66/1063، القغغدس العربغغي، لنغغدن ذكػػرت
ذلؾ االسـ عمى نفسيا عمػى  أطمقتالتي  -االثنيف باف ما يسمى بحركة تمرد الفمسطينية أكدتحركة حماس 

حركػة وىميػة  إالمػا ىػي  -غرار حركة تمرد المصرية التي ساىمت فػي عػزؿ الػرئيس المصػري محمػد مرسػي
 .ال وجود ليا عمى ارض الواقع في قطاع غزة

وقالت حمػاس: إف مػا أطمػؽ عميػو حركػة )تمػرد غػزة( ىػي حركػة وىميػة مػف صػنيعة أجيػزة مخػابرات أوروبيػة 
 يس ليا أي وجود بقطاع غزة.وعربية، ول

إف تمػػرد تسػػعى إلعػػادة إنتػػاج ‘وقػاؿ النػػاطؽ باسػػـ حمػػاس سػػامي أبػػو زىػػري فػػي تصػػريحات صػػحافية االثنػػيف 
 ’.ال يوجد شيء بغزة اسمو تمرد‘، نافيًا وجودىا بالقطاع، قائبل ’الفوضى بغزة

ه الحركػػة، معتبػرًا أنيػا مػػؤامرة واتيػـ أبػو زىػري أجيػػزة مخػابرات عربيػة وأوروبيػػة لػـ يسػميا، بػػالوقوؼ خمػؼ ىػذ
 عمى المقاومة وغزة، لف تجني إال الفشؿ والوىـ.

فػػي تصػػريح صػػحفي تمقّػػت "قػػدس  قػػاؿ سػػامي أبػػو زىػػري، أف 61/66/1063قغغدس بغغرس، وأضػػافت وكالػػة 
(، "إف فشػػؿ مػػا تسػػمى بحركػػة تمػػّرد غػػزة فػػي إثػػارة الفوضػػى داخػػؿ 22|21بػػرس" نسػػخة عنػػو اليػػـو الثبلثػػاء )

تمرار الحيػػاة عمػػى نيجيػػا الطبيعػػي رغػػـ التيديػػدات الكثيػػرة، يعػػّد دلػػيبًل عمػػى فشػػؿ ىػػذا المشػػروع القطػػاع واسػػ
 المشبوه واعتزاز شعبنا بقوى المقاومة"، حسب رأيو.

وأضػػػاؼ "ىػػػذا الفشػػػؿ ىػػػو صػػػفعة قويػػػة لكػػػؿ التحركػػػات المشػػػبوىة فػػػي المنطقػػػة ضػػػد التيػػػار اإلسػػػبلمي وقػػػوى 
 .المقاومة الفمسطينية"، عمى حد تعبيره

 
 ألزمة الكهرباء في غزة  "الشعبية" تدعو لميثاق شرف بين الفصائل يوفر حالً  61

حػػذرت "الجبيػػة الشػػعبية لتحريػػر فمسػػطيف" مػػف اسػػتمرار أزمػػة الكيربػػاء وتفاقميػػا وانعكاسػػاتيا : غػػزة )فمسػػطيف(
عمػػػػى األوضػػػػاع المعيشػػػػية والصػػػػحية والبيئيػػػػة لمفمسػػػػطينييف فػػػػي قطػػػػاع غػػػػزة، وأكػػػػدت عمػػػػى أنيػػػػا بػػػػدأت فػػػػي 

 االتصاالت مع الجيات المسؤولة والمعنية بيذا الممؼ. 
( جميػع األطػراؼ وبمشػاركة القػوى والفصػائؿ الفمسػطينية، 22|22ودعت الجبيػة فػي بيػاف ليػا اليػـو االثنػيف )

لعقػػد لقػػاء سػػريع ينػػتث عنػػو ميثػػاؽ شػػرؼ يػػوفر حػػبل ليػػذه األزمػػة ويمنػػع تكرارىػػا قبػػؿ فػػوات األواف، وقبػػؿ أف 
اصة مع قدوـ فصؿ الشتاء، واشتداد البرد، وزيادة الطمػب ممػا يزيػد األحمػاؿ عمػى محطػة تستفحؿ المشكمة خ

الكيربػػاء، وبالتػػالي سػػتزداد سػػاعات انقطػػاع التيػػار الكيربػػائي، وحػػذرت مػػف أف األمػػور سػػتخرج عػػف السػػيطرة، 
 ولف يستطيع أحد إيقاؼ نيراف الغضب الشعبي.

فػػػي اخػػػتبلؼ حكػػػومتي غػػػزة وراـ اهلل عمػػػى قيمػػػة الضػػػريبة واعتبػػػرت الجبيػػػة أف جػػػوىر األزمػػػة الحاليػػػة يكمػػػف 
المضافة عمى السوالر "اإلسرائيمي"، باإلضافة إلى ضريبة " البمو" مما سػيرفع سػعر السػوالر الصػناعي مػف ) 

شيكؿ(، وىذا ما رفضتو حكومة غزة،  5295شيكؿ كما اتفؽ عمى توريده سابقًا مع حكومة راـ اهلل إلى  3211
 وء ذلؾ إيجاد البدائؿ وعدـ االكتفاء بتوجيو المـو والنقد لمحكومة األخرى، التي عمييا في ض

 
داعية في الوقػت ذاتػو حكومػة راـ اهلل إلػى تّحمػؿ مسػؤولياتيا والنظػر إلػى مصػمحة المػواطف بعيػدًا عػف تفكيػر 

ر عػػف وتخطػػيط الحكػػومتيف القػػائـ عمػػى أف مصػػمحتيما تكمػػف فػػي زيػػادة واردات الخزينػػة بػػاألمواؿ بغػػض النظػػ
 معاناة وآالـ شعبنا.

 66/66/1063قدس برس، 
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 حماس ُتحّذر االحتالل من اإلقدام عمى تنفيذ مخطط "كدام" التهويدي في حي سموان بالقدس 61

حذرت حركة حماس االحتبلؿ اإلسرائيمي مف اإلقداـ عمى تنفيذ مخطط "كػداـ" التيويػدي : الفرنسية -الجزيرة 
المشروع التيويدي الخطير يسعى إلى ، وقالت إف ىذا "ينة القدس المحتمةفي حي وادي حموة ببمدة سمواف بمد

مصػػػادرة األراضػػػي الفمسػػػطينية المحيطػػػة باألقصػػػى المبػػػارؾ، ويسػػػتيدؼ تيويػػػد المعػػػالـ اإلسػػػبلمية فػػػي تمػػػؾ 
 المنطقة، ونعّد ىذا المخطط الصييوني اعتداء صارخا عمى اآلثار اإلسبلمية التاريخية".

منظمػػػة التعػػػاوف اإلسػػػبلمي ومنظمػػػة اليونيسػػػكو إلػػػى التػػػدخؿ العاجػػػؿ لمنػػػع  -ليػػػافػػػي بيػػػاف -ودعػػػت حمػػػاس 
 االحتبلؿ مف مواصمة تيويده وطمسو لممعالـ التاريخية.

كمػػا دعػػت السػػمطة الفمسػػطينية إلػػى "اتخػػاذ إجػػراءات فاعمػػة وقطػػع كػػؿ أشػػكاؿ التفػػاوض والتنسػػيؽ مػػع العػػدو 
صػػػار شػػػعبنا وتيويػػػد وطمػػػس معالمنػػػا التاريخيػػػة الصػػػييوني الػػػذي يمعػػػف يوميػػػا فػػػي سػػػرقة أرضػػػنا وقتػػػؿ وح

 ومقدساتنا".
 66/1/1063، نت، الدوحة.الجزيرة

 
 عرفاتلمهرجان ومسيرة لغ"فتح" في الذكرى التاسعة لبنان:  65

أحيػػت منظمػػة التحريػػر الفمسػػطينية وحركػػة "فػػتح" الػػذكرى التاسػػعة الستشػػياد الػػرئيس ياسػػر عرفػػات، فأقامػػت 
ي بيروت. شارؾ في الميرجاف النائب غازي زعيتر ممثبل رئيس مجمس النواب ميرجانًا في قاعة "رساالت" ف

نبيو بري، الوزير عػبلء الػديف تػرو ممػثبل رئػيس الحػزب التقػدمي االشػتراكي النائػب وليػد جنػببلط، ممثػؿ تيػار 
المسػػتقبؿ عضػػو المكتػػب التنفيػػذي ومنسػػؽ عػػاـ قطػػاع التربيػػة والتعمػػيـ نزيػػة خيػػاط، ممثػػؿ حركػػة امػػؿ بػػبلؿ 

الفمسػطيني الشػيخ  اإلسػبلميراره، مسؤوؿ الممػؼ الفمسػطيني فػي حػزب اهلل حسػف حػب اهلل، رئػيس المجمػس ش
 محمد نمر زغموت.

بدأ الميرجاف بقراءة الفاتحة عف ارواح الشيداء وروح الشييد ياسر عرفات. وتحػدث سػفير دولػة فمسػطيف فػي 
، "الػػرافض لمظمػػـ والقيػػر لشػػعبؾ". وعاىػػد لبنػػاف اشػػرؼ دبػػور، عػػف عرفػػات "صػػانع العػػزة وأوؿ مػػؤذف لمثػػورة"

البقاء "عمى خطاؾ"، ومؤكدا لمػرئيس محمػود عبػاس الوقػوؼ معػو "إلحقػاؽ الحػؽ لشػعبنا الػذي كفمتػو القػوانيف 
 والشرائع الدولية في اقامة دولتنا المستقمة وعاصمتيا القدس وعودتنا الى ارضنا".

و العػػردات، "التمسػػؾ بالثوابػػت الوطنيػػة والمنطمقػػات وأكػػد امػػيف سػػر الفصػػائؿ وحركػػة فػػتح فػػي لبنػػاف فتحػػي ابػػ
 والمبادئ والقيـ وحقوقنا الثابتة وغير القابمة لمتصرؼ في حؽ تقرير المصير وقياـ الدولة والعودة.

 
 مسيرة في البص

أحيػػت حركػػة "فػػتح" فػػي مخػػيـ الػػبص )صػػور المسػػتقبؿ(، الػػذكرى بمسػػيرة جابػػت شػػوارع المخػػيـ حيػػث حمػػؿ 
ولممناسػبة نفسػػيا، اصػدرت فػػتح  وصػغارا، صػػورا لمراحػؿ ولعػػدد مػف قػػادة الثػورة الفمسػػطينية. المشػاركوف، كبػػارا

إفتقػػدنا رمزنػػا وقائػػد مسػػيرتنا الوطنيػػة، الػػذي اسػػتطاع أف  1003بيانػػا جػػاء فيػػو: فػػي مثػػؿ ىػػذا اليػػـو مػػف العػػاـ 
ًا جغرافيػًا عمػى أرض يترجـ طموحات شعبو، وأف يصنع لو كيانًا وطنيًا شامخًا، وىوية وطنية ناصعة، وموقع

 الوطف، أنيا الدولة الفمسطينية الواقعة تحت االحتبلؿ وعاصمتيا القدس الشريؼ.
وقاؿ البياف: إفَّ عزاءنا بعد غياب ورحيؿ الرمز ياسر عرفات، أف مف حمؿ األمانة بعده ىػو الػرئيس محمػود 

 الوطنية، وخير مف حفظ الوصية".عباس "أبو مازف"، وىو خير مف حمؿ األمانة، وخير مف تمسَّؾ بالثوابت 
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 61/66/1063، المستقبل، بيروت

 
 غزة: فتح تتهم حماس برفض طمب إقامة احتفال في ساحة مفتوحة في ذكرى عرفات  69

وقػػػاؿ عضػػػو  اتيمػػػت حركػػة فػػػتح فػػػي قطػػاع غػػػزة حركػػػة حمػػاس التػػػي تسػػػيطر عمػػى القطػػػاع. "األيػػاـ"، "وفػػػا":
غػػزة فيصػػؿ أبػػو شػػيبل لوكالػػة أنبػػاء )شػػينخوا(، إف حمػػاس المجمػػس الثػػوري لحركػػة فػػتح وعضػػو قيادتيػػا فػػي 

 رفضت طمب الحركة بإقامة احتفاؿ جماىيري في ساحة مفتوحة إلحياء ذكرى وفاة عرفات.
وذكر أف حماس قيدت إحياء ذكػرى وفػاة عرفػات بإقامػة احتفػاؿ نخبػوي فػي قاعػة مغمقػة وتحػت إشػراؼ لجنػة 

رفضػػتو حركػػة فػػتح. وأشػػار أبػػو شػػيبل، إلػػى أف "حمػػاس" بػػررت مػػف القػػوى الوطنيػػة واإلسػػبلمية، األمػػر الػػذي 
موقفيا بدواع أمنية وصفيا بالواىية، معتبرا عف إدانػة حركتػو ليػذا الموقػؼ "كونػو يتنػاقض مػع إجػراءات بنػاء 

 الثقة والسعي لتحقيؽ المصالحة الفمسطينية".

 61/66/1063، األيام، رام اهلل
 

 دئة في مخيم اليرموك عقب اغتيال أحد قادتها    حّذر من نسف الته"القيادة العامة" تُ  10
القيػػادة العامػػة" عػػف قيػػاـ إحػػدى الجماعػػات المسػػمحة فػػي  -أعمنػػت "الجبيػػة الشػػعبية لتحريػػر فمسػػطيف : دمشػػؽ

مخػػيـ اليرمػػوؾ لبلجئػػيف )جنػػوب العاصػػمة السػػورية دمشػػؽ(، باغتيػػاؿ ضػػابط كبيػػر مػػف قياديييػػا، وذلػػؾ بعػػد 
 مسمحيف مف المخيـ وتحييده عف الصراع الدائر في سورية.إعبلف اتفاؽ اليدنة لخروج ال

(، إف العقيػد نػور الػديف إبػراىيـ 22|21وقالت الجبية في بياف تمقت "قدس برس" نسخة عنػو، اليػوـ الثبلثػاء )
الممقػب بػػػ "السػػبع" قػػد اغتيػػؿ فػػي مخػػيـ اليرمػػوؾ أثنػاء قيامػػو بجولػػة روتينيػػة السػػتطبلع أجػػواء اليدنػػة واالتفػػاؽ 

 ـّ إبرامو لحؿ أزمة المخيـ.الذي ت
وأضػػافت بػػأف مػػا ُتعػػرؼ بجماعػػة "دولػػة العػػراؽ والشػػاـ اإلسػػبلمية" ىػػي المسػػؤولة عػػف اغتيػػاؿ العقيػػد إبػػراىيـ 

 بطريقة وصفتيا بػ "غادرة وجبانة" تمّثمت بوضع عبوة ناسفة في سيارتو وتفجيرىا عف بعد، وفؽ البياف.
ف النوايػػا المبيتػػة لمجماعػػات المسػػمحة وعػػدـ التزاميػػا بميثػػاؽ واعتبػػرت الجبيػػة، أف عمميػػة االغتيػػاؿ تكشػػؼ عػػ

إنياء الصراع داخؿ المخيـ، محذرة مف أف استمرار مثؿ ىذه الخروقات ألجػواء اليدنػة سػيترّتب عميػو عواقػب 
 وخيمة تزيد مف معاناة البلجئيف الفمسطينييف في مخيـ اليرموؾ، وفؽ تقديرىا.

 61/66/1063قدس برس، 
 
 
 
 

 ": االحتالل سيتحمل ردنا عمى اغتيال الرئيس عرفات األقصىم "كتائب ناطق باس 16
ستواصػؿ المقاومػة عمػى درب أحػد  أنيػاأعمنت "كتائب شيداء األقصى" التابعة لحركػة "فػتح" : غزة )فمسطيف(

مؤسسػػػػي حركػػػػة "فػػػػتح" ورئػػػػيس السػػػػمطة الراحػػػػؿ ياسػػػػر عرفػػػػات، مطالبػػػػة السػػػػمطة باالنسػػػػحاب الفػػػػوري مػػػػف 
 ما بعد اكتشاؼ تسمـ الرئيس عرفات.المفاوضات ال سي

"لػػػواء نضػػػاؿ العػػػامودي" فػػػي الػػػذكرى  – األقصػػػىباسػػػـ كتائػػػب شػػػيداء  اإلعبلمػػػيوقػػػاؿ "ابػػػو محمػػػد" النػػػاطؽ 
السنوية التاسعة لوفاة الرئيس عرفات لػ "قدس برس" : "كنا نأمؿ مف األخوة في المجنة المركزيػة لحركػة "فػتح" 
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اغتياؿ الػرئيس عرفػاتو وكنػا نعمػـ جيػًدا أف العػدو الصػييوني ىػو  أف تكوف ىناؾ كشؼ حقيقة مف ساعد في
 المسئوؿ األوؿ واألخير عف اغتياؿ ياسر عرفات وىذا ليس بجديد".

وطالػػػب قيػػػادة السػػػمطة وحركػػػة "فػػػتح" بكشػػػؼ النقػػػاب عػػػف مػػػف سػػػاعد االحػػػتبلؿ فػػػي اغتيػػػاؿ الػػػرئيس عرفػػػات 
 سنوات عمى اغتيالو. 7خصوصا بعد مرور 
 األقصػػػى: "إف االحػػػتبلؿ وأعوانػػػو سػػػيتحمموف ردة فعػػػؿ كتائػػػب شػػػيداء األقصػػػىـ كتائػػػب وقػػػاؿ النػػػاطؽ باسػػػ

 وحجميا عمى اغتياؿ الرئيس ياسر عرفات".

 66/66/1063قدس برس، 

 
 نتنياهو امتنع عن مصافحة كيري خالل لقائهما يوم الجمعة الماضي: اإلسرائيميإذاعة الجيش  22

ئيمي شمعوف بيريز إلى التدخؿ الحتواء األزمة الناشبة بيف سارع الرئيس اإلسرا: أسعد تمحمي –الناصرة 
بينيما « الحرب الكبلمية»رئيس الحكومة بنياميف نتنياىو ووزير الخارجية األميركي جوف كيري في أعقاب 

 وتقارير عف امتناع نتنياىو عف مصافحتو خبلؿ لقائيما الجمعة الماضي في مطار تؿ أبيب.
حقيقية نشبت بيف نتنياىو وكيري « أزمة ثقة»رير صحافية إسرائيمية أكدت أف جاء ىذا التدخؿ مع نشر تقا

 عمى خمفية موقؼ اإلدارة األميركية الداعـ إبراـ اتفاؽ مع إيراف في شأف ممفيا النووي. 
وكشفت إذاعة الجيش االسرائيمي أف نتنياىو امتنع عف مصافحة الوزير االميركي، تعبيرا عف غضبو عمى 

. وأفادت بأف نتنياىو دخؿ إلى الغرفة التي كاف كيري ينتظره فييا )في مطار تؿ أبيب(، موقؼ واشنطف
وعاد إلى «. انتِظرني ىنا... أنا خارج لمحديث إلى وسائؿ اإلعبلـ وسأعود»ومف دوف أف يصافحو قاؿ لو: 

لتوقيع عمى اتفاؽ مع الغرفة بعد أف ىاجـ أماـ الصحافييف نية الدوؿ العظمى، وتحديدًا الواليات المتحدة، ا
 «.اتفاؽ سيء وخطير ولف تمتزمو إسرائيؿ»إيراف، معتبرًا انو 

أِدره أنت كيفما »وردًا عمى سؤاؿ كيري لنتنياىو كيؼ يريد أف يدير االجتماع، رد عميو نتنياىو غاضبًا: 
ذ الحظ غضب نتنياىو، طمب مف جميع المساعديف مغادرة «. تشاء الغرفة وتابعت اإلذاعة أف كيري، وا 

 لبلجتماع في خموة مع نتنياىو.
بيف نتنياىو وكيري، وتحدثت عف « المعركة العمنية»وكانت عناويف الصحؼ العبرية تناولت أمس 

بيف إسرائيؿ والواليات المتحدة، مع مواصمة اركاف الحكومة انتقادىـ الشديد لبلتفاؽ « استفحاؿ األزمة»
 المحتمؿ مع إيراف.

 12/11/2013، الحياة، لندن
 
 
 

  تسعى إلى إقامة دولة خالفة شيعية في كافة أنحاء العالم إيرانيعمون:  23
، إلى رئيس حكومتو في مياجمة االتفاؽ الوشيؾ بيف الغرب  انضـ وزير األمف اإلسرائيمي بوغي يعموف اليـو

يراف. وقاؿ يعموف في كممة لو أماـ مؤتمر الفدرالية الييودية األمريكية ) تسعى المتبلؾ (، إف "إيراف GAوا 
مضيفا أف إيراف ىي  أسمحة نووية حتى تكوف دولة عظمى عالمية وحتى تنشر السبلح النووي "كقنابؿ قذرة"،

واحدة مف دولتيف في العالـ )الثانية ىي الواليات المتحدة( التي تقسـ العالـ إلى قطاعات ومناطؽ بالمفيـو 
 العسكري، وىو ما يفضح نواياىا الحقيقية.
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وف أف إيراف ىي العامؿ الرئيسي واألساسي لعدـ االستقرار في المنطقة وليس النزاع العربي وادعى يعم
اإلسرائيمي كما يظف البعض وبينيـ دوؿ حميفة لنا. وأضاؼ يقوؿ إف إيراف تسعى إلى إقامة دولة خبلفة 

إيراف  وىذا يفسر سبب تحمؿ وىي مستعدة ألف تضحي في سبيؿ ذلؾ، شيعية في كافة أنحاء العالـ،
لمعقوبات. وزعـ يعموف أف اإليرانييف وخبلفا لمغرب، يتحموف بالقدرة عمى الصبر لتحقيؽ أىدافيـ أما الغرب 

 فيريد تحقيقيا بشكؿ فوري وبأسرع وقت ممكف.
واعتبر يعموف أف االتفاؽ المزمع إبرامو مع إيراف ىو خطأ تاريخي، فإذا شعر اإليرانيوف بتحسف وضعيـ 

ذا تـ تخفيؼ العقوبات اآلف فسنفقد الزخـ االقتصادي فمف ي كوف ما يدفعيـ لمدخوؿ في مفاوضات، وا 
 المطموب، وىذا ما ينتظره رجاؿ األعماؿ مف الغرب ومف الصيف، وسيكوف ذلؾ إضاعة لفرصة تاريخية.

ف وبحسب موقع معاريؼ فقد قاؿ يعموف إنو إذا كاف الغرب يريد تفادي المجوء لمخيار العسكري، فإنو يتعي
عميو أف يستخدـ العقوبات الشديدة وليس تسييميا وبالتالي عمى إسرائيؿ أف تصرخ "إننا عمى وشؾ إضاعة 
الفرصة"، يجب أف يكوف ىناؾ اتفاؽ  يفرض عمى النظاـ اإليراني التنازؿ عف قدراتو عمى تخصيب 

ال يجب ممارسة المزيد مف ال  ضغوط عمييـ.اليورانيوـ، ويجب أف يكوف ىذا األمر واضحا جدا، وا 
وقاؿ يعموف إف إلسرائيؿ الحؽ بالدفاع عف نفسيا، وىي مستعدة لمقياـ بذلؾ بقواىا الذاتية، لكف التحدي الذي 

 تفرضو إيراف ىو ليس تحديا إلسرائيؿ وحدىا بؿ ىو تحدي لمغرب وعمى رأسو الواليات المتحدة".
 11/11/2013، 48عرب 

 
 رمان إلى الخارجيةالكنيست االسرائيمي يوافق عمى عودة ليب 24

ادى اليميني المتطرؼ افيغدور ليبرماف اليميف الدستورية اماـ البرلماف االسرائيمي : ا ؼ ب -القدس 
)الكنيست(، وزيرًا لمخارجية عقب الموافقة عمى عودتو الى الحكومة بعد اف برأتو محكمة اسرائيمية صباح 

عضوا تعييف ليبرماف بعد اف حصؿ عمى  120ذي يضـ واكد الكنيست ال االربعاء مف تيـ االحتياؿ والفساد.
 العادة تعيينو. 17صوتا مقابؿ  62

وفي وقت سابؽ مف االثنيف قاؿ نتنياىو في اجتماع لموزراء واعضاء الكنيست في االئتبلؼ انو يتطمع الى 
ترحيب بعودتو وقاؿ نتنياىو لبلذاعة العامة "خبلؿ ساعات قميمة سنتمكف مف ال عودة ليبرماف الى الحكومة.

واضاؼ "لدينا الكثير مف العمؿ الواجب انجازه،  )ليبرماف( الى طاولة الحكومة .. لقد اشتقت اليو".
 وصعوبات وتحديات عظيمة"، وقاؿ مخاطبًا ليبرماف "مرحبا بعودتؾ".

 12/11/2013، الحياة، لندن
 

 عممية السالملمخارجية يشب  وضع أداة تفجير في  تعيين ليبرمان وزيراً حزب ميرتس:  25
ادى اليميني المتطرؼ افيغدور ليبرماف اليميف الدستورية اماـ الكنيست  :الحياة الجديدة -القدس المحتمة 

 مساء امس، وزيرا لمخارجية عقب الموافقة عمى عودتو الى الحكومة.
اف وزيرا وقالت عضو الكنيست مف حزب "ميرتس" زىافا غالوف خبلؿ مراسـ أداء اليميف، "اف تعييف ليبرم

لمخارجية يشبو وضع أداة تفجير في عممية السبلـ". وأضافت "اف اسرائيؿ تعتـز تعزيز السبلـ مع 
الفمسطينييف، فيؿ ىذا الوقت المناسب لتعيينو في الخارجية؟. وأي انذار يريد اف يوجيو الكنيست مف خبلؿ 

 المصادقة عمى ىذا التعييف".
 12/11/2013، الحياة الجديدة، رام اهلل
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 يةسرائيماإلخارجية ملى وقف المفاوضات بعد تعيين ليبرمان وزيرًا لإ السمطة الفمسطينية زحالقة يدعو 26

دعا النائب جماؿ زحالقة، رئيس كتمة التجمع البرلمانية، في كممتو أماـ الييئة العامة، السمطة الفمسطينية 
وزيرًا لمخارجية في الحكومة اإلسرائيمية،  إلى وقؼ المفاوضات فورا، وذلؾ في أعقاب تعييف افيغدور ليبرماف

وقاؿ بأف ىذا التعييف يعبر عف الموقؼ الحقيقي لمحكومة اإلسرائيمية، فبل يعقؿ وال يقبؿ العقؿ حديث عف 
 سبلـ مع ليبرماف وأمثاؿ ليبرماف.

 12/11/2013، 48عرب 
 

  الواليات المتحدة ليس منطقيًا أن ندمر كل شيء جيد في عالقاتنا مع موفاز ينتقد نتنياهو: 27
انتقد وزير الدفاع السابؽ شاؤوؿ موفاز رئيس الحكومة بنياميف نتنياىو عمى : أسعد تمحمي –الناصرة 

ليس منطقيًا أف »، وقاؿ: «التي تحتاجيا إسرائيؿ إلى جانبيا»مع الواليات المتحدة « الخصومة المعمنة»
أعتقد أف ىذه الطريقة خطيرة جدًا، وقد تنقمب ندمر كؿ شيء جيد في عبلقاتنا مع الواليات المتحدة، و 

 «.ضدنا
 12/11/2013، الحياة، لندن

 
 "إسرائيلغ"مواضيع ليست حيوّية لدبموماسي إسرائيمي سابق: نتنياهو يتحدى اإلدراة االمريكية ب 28

ة زىير أندراوس: رأى الدبموماسّي اإلسرائيمّي السابؽ ألوف بنكاس، في مقاٍؿ نشره في صحيف -الناصرة 
أّف رئيس الوزراء يقوـ بدفع الثمف ىو والمصالح الحيوّية لمدولة العبرّية بسبب نزاع في ’ يديعوت أحرونوت‘

غير مكانو، ذلؾ أّنو ينتيث منذ أربع سنوات سياسة تحدي لئلدارة األمريكّية بقيادة الرئيس باراؾ أوباما، في 
 مواضيع ليست حيوّية إلسرائيؿ. 

يدفع اليوـ الثمف الغالي عمى تيديداتو المتكررة والفارغة مف المضموف والمصداقّية،  وقاؿ أيًضا إّف نتنياىو
وزاد بنكاس قائبًل إّنو عوًضا عف إجراء حوار سرّي مع أمريكا، نجح نتنياىو في عزؿ إسرائيؿ، قبالة الواليات 

 المتحّدة والعالـ بّرمتو في قضية حيوّية. 
أّف نتنياىو ليس لوحده، بؿ ُيمّمح إلى السعودية، مشيًرا إلى أّف إلسرائيؿ  وأشار الدبموماسّي اإلسرائيمّي إلى

ولمسعودية مصمحة مشتركة عمى ضوء بدء أمريكا باالنسحاب مف منطقة الشرؽ األوسط، موضًحا أّف 
الخوؼ مف ىذه الخطوة يجمع الرياض وتؿ أبيب. عبلوة عمى ذلؾ، لفت بنكاس إلى أّف نتنياىو يقـو 

ى اتفاؽ لـ ُيوّقع حتى اآلف جياًرا ونياًرا، وخمص إلى القوؿ إّف تخفيؼ العقوبات عمى إيراف قد باليجوـ عم
تؤّدي إلى القضاء عمى منظومة العقوبات كّميا، كما يقوؿ نتنياىو عمى المؤل، كاف بإمكانو أْف يشرحيا 

 أْف يدفع الثمف، عمى حّد قولو. لمرئيس األمريكّي بأربع أعيف، إال أّنو اختار الخبلؼ العمنّي، وعميو اآلف 
 12/11/2013، القدس العربي، لندن

 
 اإلسرائيمية توصي بوقف تصنيع الكمامات الواقية من األسمحة الكيماوية يةاألمن األجهزة 29

الميمة، أف أجيزة األمف اإلسرائيمية ستوصي قريبا الحكومة اإلسرائيمية بوقؼ  أفاد موقع ىآرتس عمى الشبكة،
 مات الواقية، وذلؾ بعد تفكيؾ ترسانة األسمحة السورية وانخفاض وتيرة التيديدات غير التقميدية.تصنيع الكما



 
 

 

 

 

           61ص                                    3033العدد:            61/66/1063 الثالثاء التاريخ:

وقاؿ الموقع إف الحكومة اإلسرائيمية كانت استأنفت قبؿ خمسة أعواـ توزيع الكمامات الواقية عمى 
الحربية اإلسرائيمية % فقط مف اإلسرائيمييف تزودوا بيا، فيما جمدت الصناعات 60اإلسرائيمييف، إال أف 

 إنتاج الكمامات والستر الواقية مف األسمحة الكيماوية بسبب النقص في الميزانيات.
 12/11/2013، 48عرب 

 
 بين وزارتي األمن والصحة حول تمويل عالج الجرحى السوريين بالمستشفيات  معاريف: خالف حادّ  30

تعيشيا الدولة العبرّية، فإّف الخبلؼ بيف وزارتي بسبب األزمة االقتصادّية التي  :زىير أندراوس -الناصرة 
الصحة والمالية اإلسرائيميتيف تأججت في الفترة األخيرة حوؿ قضية دفع تكاليؼ عبلج جرحى المعارضة 
السورّية الذيف يتـّ نقميـ إلى مستشفيات دولة االحتبلؿ. جدير بالذكر أّف عدد الجرحى السورييف في 

النقاب ’ WALLA‘، بحسب المصادر اإلسرائيمّية، في ارتفاع حاٍد، وكشؼ موقع مستشفيات الدولة العبرّية
عف أّنو ُولد في مستشفى صفد الحكومّي أّوؿ طفؿ سورّي، الفًتا إلى أّف الوالدة ىي في العشريف مف عمرىا، 

 وقالت لمموقع إّنيا ال تشعر بأّف إسرائيؿ ىي دولة عدو. 
 750شيكؿ )حوالي  2500د في المستشفى اإلسرائيمّي تصؿ إلى مبمغ جدير بالذكر أّف تكمفة اليـو الواح

دوالر(، وبما أّف الجرحى السورييف غير مؤمنيف في صناديؽ المرضى في الدولة العبرّية، ويتـّ نقميـ إلى 
 المستشفيات عف طريؽ الجيش، فإّف تكمفة اليوـ الواحد تصؿ إلى أكثر مف ألؼ دوالر. 

 التكمفة ترتفع بشكٍؿ كبيٍر في حاؿ قاـ األطّباء بإجراء عمميات جراحّية لممصابيف.  باإلضافة إلى ذلؾ، فإفّ 
دوالر لممصاب الواحد، وبّما  1000وبحسب المعطيات اإلسرائيمّية الرسمّية فإّف تكمفة اليـو الواحد تصؿ إلى 

جريح، فإّف التكمفة  300ي أّف عدد الجرحى السورييف، الذي ُيعالجوف في مستشفيات الدولة العبرّية ىو حوال
 مبلييف دوالر. 9الشيرّية، التي تقوـ العربّية السعودية بدفعيا إلسرائيؿ تصؿ إلى حوالي 

 12/11/2013، القدس العربي، لندن
 

 "بيغن السادات": اإلدراة األمريكية غير قادرة عمى فهم صحيح لمصراع الفمسطيني اإلسرائيمي 31
بروفيسور إيتمار عنباري، في دراسة جديدة لو نشرىا عمى موقع مركز زىير أندراوس: رأى ال -الناصرة 

بيغف السادات، والتي جاءت تحت عنواف: كيري، اجمس في بيتؾ، رأى أّف تحذير وزير الخارجّية األمريكية 
جوف كيري مف عودة العنؼ الفمسطينّي وعزؿ إسرائيؿ إذا فشمت محادثات السبلـ، ىو بمثابة انعكاس آخر 

درة إدارة أوباما عمى فيـٍ صحيٍح لمصراع الفمسطينّي اإلسرائيمّي، الفًتا إلى أّف الدولة العبرّية تحظى لعدـ ق
، ولف تكوف معزولة كما يشير كيري، باإلضافة إلى ذلؾ قاؿ الباحث اإلسرائيمّي إّف  بدعـٍ دوليٍّ قويٍّ

ا بأّف الرّد اإلسرائيمّي العسكرّي عمى العنؼ الفمسطينييف يعرفوف أّف العودة إلى العنؼ لف تؤّدي لشيء، ميّدد  
 الفمسطينّي سيكوف قوًيا جًدا. 

وقاؿ أيًضا إّف أجزاًء عديدًة وكبيرّة مف العالـ المنافؽ ترى في واقع األمر أّف إسرائيؿ ىي المجـر الحقيقي 
ائبًل إّف ىذه المواقؼ الذي يسعى إلفشاؿ المفاوضات ولجولٍة جديدٍة مف العنؼ بيف الطرفيف، ولكّنو استدرؾ ق

السمبّية مف الدولة العبرّية ال تؤدي بالضرورة إلى العزلة الدولية، مشيًرا إلى أّف التصريحات العمنية وتصويت 
الدوؿ في األمـ المتحّدة ضّد تؿ أبيب، والتي وصفيا بأّنيا منظمة مفمسة أخبلقًيا وغير فّعالة، ال ُيمكف 

 دليبًل عمى الطبيعة الحقيقّية لمعبلقات بيف الدوؿ، عمى حّد قولو.  اعتبارىما بأّي حاٍؿ مف األحواؿ
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وتابع: في معظـ الحاالت العبلقات الثنائّية مع إسرائيؿ ال تكاد تتأثر صعوًدا وىبوًطا بسبب محادثات 
 السبلـ مع الفمسطينييف، فعمى سبيؿ المثاؿ، القوى الصاعدة الصيف واليند قد وسعت عبلقاتيا الثنائية مع
إسرائيؿ، ألّنو يصب في مصمحتيما التعاوف مع دولة ناجحة مثؿ إسرائيؿ. في أيامنا ىذه، ورأت الدراسة أّنو 
في ىذه الفترة، التي ُتسيطر فييا القضية اإليرانّية عمى األجندة العالمّية، والدوؿ السنّية مثؿ األردف ومصر 

ت الدوؿ إلى القضية الفمسطينّية، مؤّكًدا عمى أّف والعربّية السعودّية تخشى مف إيراف، فإّنو بالكاد تمتف
 السعودية تتواجد في نفس القارب اإلستراتيجّي مع إسرائيؿ في ما يتعّمؽ بإيراف. 

 12/11/2013، القدس العربي، لندن
 

 االقتصاد اإلسرائيمي بالمشاركة بمؤتمر دولي بجاكرتا  لوزيرإندونيسيا تسمح يديعوت:  32
ُكشؼ النقاب في تؿ أبيب، أمس االثنيف، عف أّنو في خطوة غير مسبوقة، : اوسزىير أندر   - الناصرة

وافقت السمطات اإلندونيسّية عمى السماح لوزير االقتصاد اإلسرائيمّي نفتالي بينيت، زعيـ حزب البيت 
 ؿ. الييودّي، العنصرّي، بالدخوؿ إلى إندونيسيا لممشاركة في مؤتمر دولّي ُيعقد ىناؾ في القريب العاج

العبرّية، التي أوردت النبأ أمس، إّف إندونيسيا ىي أكبر دولة إسبلمّية ’ يديعوت أحرونوت‘وقالت صحيفة 
 في العالـ، ولكّنيا ال تُقيـ عبلقات دبموماسّية مع الدولة العبرّية. 

أّوؿ زيارة  وأضاؼ المراسؿ لمشؤوف السياسّية في الصحيفة قائبًل إّف زيارة الوزير بينيت إلى إندونيسيا ىي
يقوـ فييا وزير إسرائيمّي إلى ىذه الدولة المسممة، منذ الزيارة التي قاـ بيا رئيس الوزراء اإلسرائيمّي األسبؽ 

. ولفتت الصحيفة إلى أّف الوزير اإلسرائيمّي المتطرؼ سُيشارؾ في أعماؿ 1993يتسحاؽ رابيف، في العاـ 
وزير تجارة وصناعة مف  150جارة العالمّية بمشاركة أكثر مف المؤتمر الدولّي الذي تقوـ بتنظيمو منظمة الت

  دوؿ العالـ بّرمتو، ومشيًرا إلى أّف المؤتمر سُيعقد في العاصمة اإلندونيسّية، جاكرتا.
ونقمت الصحيفة عف مصادر سياسّية رفيعة المستوى في تؿ أبيب قوليا إّنو عندما وافقت إندونيسيا عمى 

تعيدت بعدـ وضع عراقيؿ أماـ البعثة اإلسرائيمّية التي سُتشارؾ في المؤتمر،  استضافة المؤتمر الدوليّ 
وفعبًل ىذا ما جرى، فقد حصؿ الوزير بينيت والوفد المرافؽ لو عمى تأشيرات دخوؿ إلى العاصمة جاكرتا مف 

بالغة في المشاركة السمطات اإلندونيسّية. وتبعت المصادر عينيا قائمًة إّف أقطاب الدولة العبرّية يروف أىمية 
 في ىذا المؤتمر، الذي مف الممكف أْف يفتح أسواًقا جديدة إلسرائيؿ في أسيا، وتحديًدا

 
 في الدوؿ التي ال تُقيـ عبلقات دبموماسّية أْو أخرى مع دولة االحتبلؿ، وفي مقّدمتيا إندونيسيا وماليزيا.  

 12/11/2013، القدس العربي، لندن
 

 % من األطفال العرب67 مقابلن األطفال اليهود تعرضوا لمعنف م %50جامعة حيفا: نحو  33
طفؿ في إسرائيؿ، مف الييود والعرب، ونشرت  10.000بّيف بحث جديد أجرتو جامعة حيفا، شمؿ أكثر مف 

%مف األطفاؿ الييود في إسرائيؿ تعرضوا لشكؿ مف أشكاؿ العنؼ  50نتائجو أمس الثبلثاء،  أف نحو 
% مف األطفاؿ العرب الذيف عانوا مف ىذا العنؼ 67عتداءات الجنسية مقابؿ الجسدي والعاطفي واال

 بأشكالو المختمفة.
طفؿ وفتى عربي تتراوح  2.274طفؿ وفتى ييودي و 8.239وقاؿ موقع واال اإلخباري إف البحث شمؿ 

فيتش مف عاما. وبينت نتائث البحث الذي أشرؼ عميو البروفيسور تسفي أيزكو  16. و12.14أعمارىـ بيف 
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قسـ دراسات المجتمع في الجامعة أف ىناؾ سببا لمقمؽ الشديد إذ أف نحو نصؼ األطفاؿ الييود في إسرائيؿ 
%( قالوا إنيـ تعرضوا لشكؿ واحد عمى األقؿ مف أشكاؿ العنؼ واالعتداءات الجسدية والعاطفية 48.5)

نيـ تعرضوا لشكؿ مف أشكاؿ العنؼ، % مف األطفاؿ العرب الذيف شمميـ البحث إ67.7والجنسية، فيما قاؿ 
 سواء كاف جسديا أو عاطفيا أو جنسيا.

ألؼ طفؿ في إسرائيؿ  730وقالت الجامعة إنو يمكف باالعتماد عمى نتائث البحث القوؿ إف أكثر مف 
تعرضوا العتداءات عاطفية، بمعنى واجيوا مشاعر كراىية مف قبؿ أىالييـ، أوأنو قيؿ ليـ إنو غير مرغوب 

 ألؼ طفؿ قد عانوا مف تنكيؿ أو اعتداءات جنسية. 460فيما تشير النتائث إلى أف أكثر مف  فييـ،
ألؼ طفؿ في إسرائيؿ كانوا، عمى ما  350وقاؿ البروفيسور إيزيكوفيتش إف البحث يشير أيضا إلى أف نحو 

ة الطفؿ في وقاؿ رئيس المجمس الوطني لسبلم يبدو،  شيودا عمى حاالت العنؼ بيف آبائيـ وأمياتيـ.
إسرائيؿ، د. يسحاؽ كدموف إف المينييف واألخصائييف يعتقدوف أف مشاىدة العنؼ بيف األىؿ أشد ضررا، 

 أحيانا مف التعرض لمعنؼ.
 12/11/2013، 48عرب 

 
 فمسطينيين بسورية الجئيناستشهاد  33

عمى مخيمات  استشيد الجئاف فمسطينياف أمس االثنيف، جراء استمرار اليجمات والقصؼ والحصار :غزة
البلجئيف في سورية. وأفادت مجموعة )العمؿ مف أجؿ فمسطينيي سورية( أف "الشاب ماىر النصار مف 
سكاف شارع حيفا في مخيـ اليرموؾ، قد استشيد جراء التعذيب الذي تعرض لو داخؿ سجوف األمف 

ما استشيد الشاب أحمد أشير وقد تسميـ جثمانو وىويتو لذويو أمس. ك 7السوري"، مشيرًة العتقالو منذ 
 زيداف مف سكاف مخيـ اليرموؾ، جراء قصؼ عنيؼ شيده المخيـ أمس وخاصًة في محيط مسجد فمسطيف.

 61/66/1063، القدس، القدس

 
 
 

 االحتالل يهدم مساكن فمسطينية شمال القدس 35
(، عمى ىدـ 21/22أقدمت جّرافات تابعة لبمدية القدس االحتبللية، صباح اليوـ الثبلثاء ) :القدس المحتمة

 مجموعة مساكف فمسطينية في بمدة بيت حنينا شماؿ مدينة القدس المحتمة، بحجة البناء بدوف ترخيص.
وأوضح "مركز معمومات وادي حموة" في بياف صحفي تمّقت "قدس برس" نسخة عنو، أف جّرافات وآليات ىدـ 

ت سكنية في بمدة بيت حنينا، حيث كانت إسرائيمية أقدمت في ساعة مبكرة مف صباح اليوـ عمى ىدـ كرفانا
طواقـ تابعة لبمدية االحتبلؿ قد دىمت المنطقة باألمس وأميمت عائمة كستيرو الفمسطينية يومًا واحدًا إلخبلء 

ال فسيتـ تغريميـ واحتساب أجرة عممية اليدـ الباىظة عمى أصحابيا. المركز إلى  شاروأ مساكنيا وىدميا، وا 
ألؼ شيكؿ  290فردًا اعتادتا العيش في ىذه الكرفانات التي فاقت كمفة بنائيا  29ف أف عائمتيف مكونتيف م

 ألؼ دوالر أمريكي(.  50)أي ما يعادؿ 
وفي السياؽ ذاتو، أخطرت قوات االحتبلؿ مواطنًا فمسطينيًا آخر مف عائمة كاستيرو بيدـ غرفة سكنية تبمغ 

 جة البناء بدوف ترخيص.مترًا مربعًا، في بمدة بيت حنينا، بح 13مساحتيا 
 61/66/1063قدس برس، 
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 لعب بالنار "األقصىغ"المساس ب... ويؤكد أن كمال الخطيب يطالب األردن بإلغاء "وادي عربة" 31

نائب رئيس الحركة اإلسبلمية بالداخؿ  ،طالب الشيخ كماؿ الخطيب :محمد محسف وتد -القدس المحتمة 
عمى مقترح  المعروفة بمعاىدة وادي عربة، وذلؾ رداً  "إسرائيؿ"ـ مع األردف بإلغاء اتفاقية السبل ،الفمسطيني

% مف ساحات الحـر القدسي 10مخطط تقسيـ زماني ومكاني لممسجد األقصى وبناء كنيس عمى مساحة 
. 233الشريؼ الممتدة عمى   دونما تمييدا لبناء الييكؿ المزعـو

مواقفيا وممارسة ضغوط إقميمية ودولية لممارسة  ودعا الخطيب عبر الجزيرة نت الحكومة األردنية لتصعيد
الضغط عمى المؤسسة اإلسرائيمية مف أجؿ ثنييا عف مخططات التيويد والتقسيـ، التي تحيكيا ضد األقصى 

لزاميا بوقؼ مشاريع االستيطاف بالقدس المحتمة.  والمقدسات، وا 
األقصى، انتياكا ومساسا بالسيادة األردنية  واعتبر الخطيب ما تقوـ بو الحكومة اإلسرائيمية مف تقنيف لتقسيـ

عمى ساحات الحـر القدسي الشريؼ وانتقاصا مف مكانة ودور دائرة األوقاؼ اإلسبلمية "ما يعني خرؽ تؿ 
 أبيب التفاقية وادي عربة مع األردف".

اف تصريحات الخطيب لمجزيرة نت أتت عمى ىامش المؤتمر الصحفي الذي عقد االثنيف بالقدس تحت عنو 
"األقصى في وجو العاصفة" استعرضت مف خبللو مؤسسة "األقصى لموقؼ والتراث" خرائط ووثائؽ تفصيمية 
عف مخطط تقسيـ األقصى ضمف مشاريع قوانيف لبناء كنيس بساحات الحـر مع تحديد أماكف وأوقات 

 لصموات ييودية جماعية كمقدمة لبناء الييكؿ المزعوـ.
ة القدس لمتنمية" المحامي خالد زبارقة مخططات التيويد واالستيطاف التي مف جانبو، استعرض مدير "مؤسس

قامة كنيس تمييدا لبناء الييكؿ. وأكد الزبارقة  توحي بالسعي الممنيث مف قبؿ االحتبلؿ لتقسيـ األقصى وا 
بعاد ه ستة لمجزيرة نت أف اتياـ رئيس الحركة اإلسبلمية بالداخؿ الفمسطيني الشيخ رائد صبلح بالتحريض وا 

غبلؽ والمؤسسات الداعمة لصمود  أشير عف القدس، والتضييؽ عمى الجمعيات الناشطة بساحات الحـر وا 
 المقدسييف، يأتي في سياؽ محاولة االحتبلؿ تفكيؾ مفاصؿ الصمود والثبات لمفمسطينييف.

وأوضح  ،أمير خطيب مف مخاطر وتداعيات مخطط تقسيـ األقصى .بدوره، نبو مدير "مؤسسة األقصى" ـ
خطيب لمجزيرة نت أف "تقسيـ ساحات الحـر وتيويد المصمى المرواني ببناء كنيس وتخصيص أماكف لمييود 
لممارسة شعائرىـ التممودية بوضع لوائح مقننة تنظـ وتحدد الصموات عمى مدار العاـ، يعني سحب 

 الصبلحيات والسيادة مف دائرة األوقاؼ اإلسبلمية".
 66/66/1063، الجزيرة نت، الدوحة

 
 تستبق "برافر" وتباشر باقتالع فمسطينيي النقب "إسرائيل" 31

بدأت الحكومة اإلسرائيمية مطمع األسبوع الجاري بتطبيؽ مخططيا الجديد، بزرع  :برىوـ جرايسي -الناصرة 
خمس مستوطنات جديدة في شماؿ صحراء النقب، وىذا عمى أراض عربية مصادرة وقرى عربية سيتـ 

الحيراف، بيدؼ بناء أولى المستوطنات الخمس، وستكوف مخصصة  أـقرت اقتبلع قرية اقتبلعيا، إذ أ
 "إسرائيؿ"لممتدينيف مف التيار "الديني الصييوني"، وقاؿ المحامي شحدة بف بّري، في حديث لػ"الغد" إف 

 باشرت في تطبيؽ مخطط االقتبلع "برافر"، حتى قبؿ أف يقره الكنيست.
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مستوطنتيف مف أصؿ المستوطنات  إقامةمف أمس، صادقت الحكومة عمى  وفي جمستيا المنعقدة أوؿ
حدى ىاتيف المستوطنتيف ستقاـ عمى أنقاض قرية  عمى المستوطنة  "إسرائيؿ"الحيراف، وستطمؽ  أـالخمس، وا 

 بيت استيطاني. 1500اسـ "حيراف" كاسـ القرية العربية التي تنوي اقتبلعيا، وستضـ المستوطنة 
، وىو ابف النقب، إف ىذا القرار جاء لتطبيؽ اإلسبلميةعرار، عف الحركة  أبويست طمب وقاؿ عضو الكن

مستوطنات في النقب مكاف القرى العربية، مبينا، أف  إنشاءالفكر الصييوني القاضي بتيويد النقب، إلقرار 
 35عتراؼ بػ مستوطنة جديدة في النقب، في الوقت الذي ترفض فيو اال 29وضعت مخططا لبناء  "إسرائيؿ"

 قرية عربية.
 61/66/1063، الغد، عّمان

 
 النقبحكومة نتنياهو بإتباع سياسة عنصرية ضد بدو  يتهممركز عدالة  35

حكومة االثنيف  " يـوإسرائيؿ"اتيـ مركز عدالة الحقوقي لحقوؽ األقمية العربية داخؿ  :الفرنسية ،الجزيرة
ة الحكومة اإلسرائيمية عمى تسريع ىدـ قرية بدوية سياسة عنصرية ضد البدو عقب موافق نتنياىو بإتباع

جبلء سكانيا في صحراء النقب إلفساح المجاؿ إلقامة بمدة ييودية.  وا 
ووافقت الحكومة اإلسرائيمية األحد عمى إقامة بمدتيف جديدتيف في النقب وأطمقت عمييما اسمي كسيؼ 

 وحيراف.
راضي في مركز عدالة إنو لتحقيؽ ذلؾ وافقت الحكومة وقالت المحامية سياد بشارة مديرة قسـ التخطيط واأل

 اإلسرائيمية عمى تسريع ىدـ قرية أـ الحيراف غير المعترؼ بيا في النقب لبناء المستوطنة مكانيا.
وقالت منظمة "عدالة" في بياف إف ىذا القرار "يظير أف اليدؼ األوؿ مف ىذه الخطط ىو السياسات 

يف العرب البدو"، ودعت الحكومة إلى "االعتراؼ بحقوؽ البدو التاريخية الحكومية العنصرية ضد المواطن
 عمى أراضييـ والعمؿ عمى فتح حوار معيـ".

 66/66/1063، الجزيرة نت، الدوحة

 
 

 مظاهراتأية في تنظيم  هافشمبعد  "حماس"حكم ضد "تمرد" غزة: "تمرد" تعمن تأجيل تحركها 39
شرؼ أو  ،وليد عوض ،غزةو  ،راـ اهللنقبًل عف مراسمييا في  ،61/66/1063، القدس العربي، لندننشرت 
مظاىرات جماىيرية في قطاع غزة  أيةاالثنيف في تنظيـ  أمسالفمسطينية فشمت  "تمرد"حركة  ، أفاليور

 مقطاع.لحكـ حماس  بإسقاطلممطالبة 
الشير الجاري  22ف أصحافية لمناطقيف باسميا ب وأحاديثحددت في بيانات سابقة  "تمرد"وكانت حركة 

 أمسيوـ  أف إالموعدا النطبلؽ مظاىرات جماىيرية وعصياف مدني ضد حكـ حماس في قطاع غزة، 
 تحركات شعبية ضد حكـ حماس بالقطاع. أيةاالثنيف لـ يشيد 

حركة تمرد في قطاع غزة أعمنت تأجيؿ "وعمؽ المحمؿ السياسي ياسر الزعاترة، عمى تأجيؿ الفعالية بقولو إف 
راتيا، لممطالبة بإسقاط حركة حماس، لمنع إراقة الدـ الفمسطيني، إال أف السبب الحقيقي ىو عدـ خروج مسي

 ."االستجابة الشعبية ليا
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خروج الناس إلى الشارع ثائريف عمى "عبد اهلل السعافيف في مقالة لو  .ومف جيتو قاؿ المحمؿ السياسي د
مقابمة لحماس تنظيميا وأخبلقيًا مما ال يؤىميا حماس، أمر مستبعد ألسباب عدة مف بينيا ضعؼ أي قوة 

 ."لتقديـ بديؿ أفضؿ
إلطارات سيارات مشتعمة في مناطؽ بمدينة  صوراً  "الفيسبوؾ"عمى صفحتيا عمى موقع  "تمرد غزة"ونشرت 

خانيونس جنوب القطاع، وسيارات تقؿ أفراد مف شرطة حماس قالت أنيا كانت تطارد أعضاء تمرد في 
ت أف مسيرة خرجت في مخيـ المغازي وسط القطاع. لكف معمقيف عمى ذات الصفحة شككوا المدينة، وذكر 

، وكتبوا معمقيف أف الصور قديمة، وأف ما ينقؿ عف وجود تحرؾ "تمرد غزة"في األخبار التي نقميا أعضاء 
 غير صحيح.

، قاؿ "تمرد غزة" إياد أبوروؾ، المتحدث باسـ حركة، أف 61/66/1063، المصري اليوم، القاهرةوأضافت 
نوفمبر، ذكرى استشياد الرئيس ياسر عرفات، لمخروج عمى  22أف نخرج في  كاف مقرراً "اإلثنيف، إنو يوـ 

: "المصري اليوـ"، في تصريحات لػ"أبوروؾ". وأضاؼ "ظمـ حماس، لكننا قررنا تأجيؿ الموعد ألياـ فقط
تابعة لحماس تريد جر الناس لمعنؼ، وأشخاًصا قمنا بتحديد يوـ آخر ألننا وجدنا أف ىناؾ أيدي مشبوىة »

)تمرد( أصبح ليا امتداد شعبي واسع، خصوًصا ". وتابع: "يدعوف أنيـ )تمرد( ليقوموا بجر البمد إلى عنؼ
تكوف تمرد قد تمقت أي دعـ أو "، نافًيا أف "في أوساط الشباب الواقع تحت الظمـ، والذي يعاني مف البطالة

الحركة ىي حركة شبابية مستقمة، "وأشار إلى أف  ."يني، سواء بالضفة أو غزةتعاوف مف أي فصيؿ فمسط
 ."تيدؼ لرفع الظمـ عف الشعب الفمسطيني في قطاع غزة، وليس محاربة أحد أو االقتتاؿ مع أحد

نعمـ أف حماس ال تزاؿ تعيش في حالة مف الغرور الفكري، وتزيد مف عذابات الناس في غزة، وال "وقاؿ: 
موف ومفسروف ومشعوذوف في الحكومة القمعية في غزة يمقوف االتيامات عمى كؿ األصوات، التي يزاؿ محم

. وأبدى أسفو "تنادي بكسر الظمـ والتطمع لعذابات الناس وتخفيؼ المعاناة، التي يعيشيا شعبنا في قطاع غزة
، "سبب سوء الحاؿألف الحكومة المتسمطة ال ييميا كؿ ىذا الشيء مف تدمير معنوي ونفسي لمناس، ب»

 ."حسبي اهلل ونعـ الوكيؿ عمى ىذا النظاـ الديكتاتوري القمعي، الذي ال يرحـ صغيًرا وال كبيًرا"مختتًما بقولو: 
 
 

 مواطنًا بجروح والعشرات باالختناق خالل مواجهات 61إصابة  :الخميل 30

رات بحاالت اختناؽ بقنابؿ مواطنًا باألعيرة المعدنية، إضافة إلى إصابة العش 29الخميؿ: أصيب، أمس، 
الغاز المسيؿ لمدموع خبلؿ مواجيات بيف مجموعات مف الشباف وقوات االحتبلؿ في مدينة الخميؿ وبمدتي 

 بيت أمر ودورا ومخيـ العروب.
وكانت المواجيات في الخميؿ التي تزامنت مع ميرجاف إلحياء الذكرى التاسعة الستشياد الرئيس ياسر 

ز المدينة التجاري )باب الزاوية( وعند المدخؿ الغربي لشارع الشيداء المغمؽ، وفي عرفات، تركزت في مرك
 محيط ميداف طارؽ بف زياد القريب مف الحـر اإلبراىيمي.

وفي بمدة بيت أمر، حيث قمعت قوات االحتبلؿ مسيرة طبلبية نظمت إحياًء لمذكرى التاسعة الستشياد 
 الرئيس ياسر عرفات.

 61/66/1063، األيام، رام اهلل

 
 ثمانية فمسطينيينوتعتقل هم نابمس وجنين وبيت لحم ادتقوات االحتالل  36
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ثمانية فمسطينييف في الضفة الغربية. وذكرت مصادر  أمساعتقمت قوات االحتبلؿ اإلسرائيمي  :الوكاالت
وتشف نار كثيؼ واعتقمتيـ.  إطبلؽقوات االحتبلؿ دىمت مدف نابمس وجنيف وبيت لحـ وسط  أففمسطينية 

قوات االحتبلؿ يوميا حمبلت دىـ واعتقاؿ تطاؿ عشرات الفمسطينييف في مدف وبمدات الضفة الغربية بحجث 
 وذرائع مختمفة.

 61/66/1063، الدستور، عّمان

 
 فمسطينيًا من الضفة فجر اليوم الثالثاء 61االحتالل يعتقل  31

ستة مواطنًا فمسطينيًا بينيـ  21، 21/22ثاء اعتقمت قوات االحتبلؿ اإلسرائيمية، فجر اليـو الثبل :راـ اهلل
 قاصريف، خبلؿ حممة اقتحامات لمدف وقرى الضفة الغربية والقدس المحتمتيف .

 61/66/1063قدس برس، 
 

 الماضي الشهراعتداءات من االحتالل ضد الصياديين الفمسطينيين خالل  60تقرير يوثق  33
القوات البحرية اإلسرائيمية المحتمة واصمت  إفياف لو في ب اإلنسافقاؿ المركز الفمسطيني لحقوؽ  :غزة

أكتوبر  32وحتى  2انتياكاتيا ضد الصياديف الفمسطينييف في قطاع غزة، وذلؾ خبلؿ الفترة الممتدة مف 
وأضاؼ تركزت تمؾ االنتياكات في حوادث إطبلؽ النار مف قبؿ الزوارؽ الحربية التابعة لمقوات  .1023

حوادث إطبلؽ نار،  20المتمركزة قبالة شواطئ بحر غزة، حيث بمغت االنتياكات اإلسرائيمية المحتمة 
وحادثة إطبلؽ عدد مف القذائؼ في محيط قوارب الصيد الفمسطينية داخؿ مياه القطاع.  ولـ يبمغ عف وقوع 

 إصابات أو أضرار في تمؾ الحوادث. 
( صياد بسبب عدـ تمكنيـ مف 3000ثر مف )ووفقًا لمتابعة المركز الفمسطيني لحقوؽ اإلنساف فقد عانى أك

(  952000التزود بالوقود البلـز لعمميـ، ما أدى إلى تدىور خطير في األوضاع المعيشية ألكثر مف ) 
 نسمة يعتمدوف عمى قطاع الصيد البحري كمصدر أساسي لمعيشتيـ.

 66/66/1063قدس برس، 
 

 61ل إلى ارتفاع عدد األسيرات الفمسطينيات في معتقالت االحتال  33
 29قاؿ مركز حقوقي، إف عدد األسيرات الفمسطينيات في معتقبلت االحتبلؿ اإلسرائيمية ارتفع ليبمغ  :نابمس

أسيرة، باعتقاؿ فتاة فمسطينية عمى حاجز "زعترة" العسكري المقاـ جنوب مدينة نابمس شماؿ الضفة الغربية 
 المحتمة، أمس اإلثنيف. 

األسرى وحقوؽ اإلنساف، في بياف لو تمّقت "قدس برس" نسخة عنو، اليـو  واستنكر مركز "أحرار" لدراسات
عامًا( مف بمدة تؿ قضاء  11، اعتقاؿ االحتبلؿ لمطالبة الجامعية وئاـ سميح عصيدة )21/22الثبلثاء 

 نابمس، وىي شقيقة الشييد القسامي عاصـ عصيدة.
 61/66/1063قدس برس، 

  
 و سيسي ونعيم شوامرة ومعتصم ردادتدهور الوضع الصحي لألسرى ضرار أب 35
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راـ اهلل: أفاد محامي وزارة شؤوف األسرى والمحرريف رامي العممي، الذي زار األسير ضرار موسى أبو 
سيسي في سجف "ايشؿ" أف ظروؼ عزلو منذ اعتقالو بقيت كما ىي، وأف وضعو الصحي نتيجة العزؿ 

 ىورا.تدىور بشكؿ كبير، وأفاد أبو سيسي أف وضعو يزداد تد
عاما( مف بمدة  33مف جية أخرى، أكد محامي الوزارة كريـ عجوة أف الوضع الصحي لؤلسير نعيـ شوامرة )

ويقبع في سجف "عسقبلف"، أصبح خطيرا جدا، ويجب  2775دورا بالخميؿ ومحكوـ بالسجف المؤبد منذ عاـ 
 عضبلت في جسمو.اإلفراج الفوري عنو حيث لـ يعد قادرا عمى الحركة بسبب انتشار ضمور ال

وحذر المحامي فادي عبيدات مف خطورة الوضع الصحي لؤلسير معتصـ رداد مف طولكـر المصاب 
بمرض خبيث في األمعاء، وبنزيؼ حاد ومتواصؿ ويتعاطى جرعات مف الكيماوي عف طريؽ اإلبر شيريا. 

منذ فترة طويمة مف  عاما ويقبع في سجف "ىداريـ"، يعاني 15وأوضح أف األسير رداد المحكوـ بالسجف 
التياب ونزيؼ في األمعاء، وىو مرض دائـ كما ابمغو األطباء، وقد انخفض وزنو بشكؿ كبير ويعاني مف 

 آالـ شديدة.

 61/66/1063، األيام، رام اهلل

 
 "استكمال التحقيق"بذريعة  أسيراً  33تمدد اعتقال  "إسرائيل"نادي األسير:  31

استكماؿ التحقيؽ واإلجراءات "بذريعة  فمسطينياً  أسيراً  33تقاؿ مددت محاكـ االحتبلؿ اإلسرائيمي اع
 "المصري اليوـ"، وأصدرت المحاكـ أحكاًما بحؽ آخريف، وقاؿ نادي األسير في بياف حصمت "القضائية

. ومددت محكمة "عدد مف األسرى تـ تمديدىـ لممرة الثالثة والرابعة عمى التوالي"عمى نسخة منو، إف 
، ومددت أسيراً  19اعتقاؿ  "سالـ"أسرى، كما مددت محكمتا عسقبلف و 5ة اعتقاؿ سجماالحتبلؿ في ال

أسيرا. كما أصدرت محاكـ االحتبلؿ اإلسرائيمي أحكاًما  22محاكـ االحتبلؿ في عوفر وبتاح تكفا اعتقاؿ 
شيكؿ، وعمى األسير حياتي زيف الديف بالسجف  2000وًما وغرامة ي 00عمى األسير أحمد شبيري بالسجف 

 شيكؿ. 950يوًما وغرامة  32

 61/66/1063، المصري اليوم، القاهرة

 
 مولودًا جديداً" خالل تشرين األول/ أكتوبر 3553قطاع غزة يشهد " 31

دد المواليد الُجدد خبلؿ ـ. غزة/ الداخمية / ببلؿ أبو دقة: شيدت محافظات قطاع غزة ارتفاعًا ممحوظًا في ع
وؿ/ أكتوبر الماضي. وبحسب إحصائية صادرة عف اإلدارة العامة لؤلحواؿ المدنية في وزارة األشير تشريف 

 3503الداخمية بمغ عدد المواليد الُجدد في محافظات قطاع غزة الخمسة خبلؿ شير أكتوبر الماضي "
مولود  1110إناث " بواقع " %30210ولود ذكر"، و"م 1351ذكور" بواقع " %52237مولودًا جديدًا" منيـ "

مولود جديد " بشكؿ يومي في مختمؼ المرتكز  239أنثى". وشيد قطاع غزة خبلؿ شير أكتوبر ميبلد "
مولودًا جديدًا"، فيما  2175الصحية في القطاع. وسجمت محافظة غزة خبلؿ شير أكتوبر الماضي ميبلد "

مولودًا"، فيما سجمت المحافظة  919"، أما محافظة الشماؿ فسجمت "مولوداً  009سجمت محافظة خانيونس "
 مولودًا جديدًا". 123مولودًا"، بدورىا سجمت محافظة رفح "  112الوسطى "

 66/66/1063، وزارة الداخمية الفمسطينية

 
 نشطاء يطمقون حممة "غزة.. كرامة ومقاومة" لكسر الحصار 35
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ف حممة إعبلمية لكسر الحصار المصري واإلسرائيمي عمى قطاع أطمؽ ناشطوف إعبلميوف فمسطينيو  :لندف
وتتضّمف حممة "غزة.. كرامة ومقاومة" مجموعة مف األنشطة عبر مواقع التواصؿ االجتماعي واليواتؼ  غزة.

الذكية "لدعـ اإلنساف الفمسطيني المحاصر، ولحشد الرأي العاـ ضّد الحصار االقتصادي الذي يمحؽ 
 يوف ونصؼ مميوف إنساف".الضرر بأكثر مف مم

وتحتوي صفحة الحممة عمى "فيسبوؾ" معمومات عف قطاع غزة والحصار ونتائجو، وصورًا ولوحات فنية 
وتوّجو الصفحة نداًء إنسانيًا بعدة لغات لمتضامف مع قطاع غزة، ولمتحّرؾ بالوسائؿ  وتقارير موجزة.

عاناة عف مجتمع كامؿ يتعّرض ألساليب الحصار اإلعبلمية والقانونية والشعبية لكسر الحصار، ولرفع الم
 الوحشي.

 66/66/1063قدس برس، 
 

 رام اهلل: صحفيون فمسطينيون يطالبون مجمس نقابتهم باالستقالة 39
طالب عشرات الصحفييف الفمسطينييف في الضفة الغربية المحتمة، باستقالة مجمس نقابتيـ عمى  :راـ اهلل

وتخاذؿ مف طرؼ النقابة في حماية الصحفييف مف االعتداءات  الفور رّداء عمى ما اعتبروه تقاعس
 التابعة لمسمطة الفمسطينية في راـ اهلل. األمفواالستدعاءات واالعتقاالت المتواصمة بحقيـ مف قبؿ أجيزة 

في عريضة وقعوا عمييا وتمقت "قدس برس" نسخة عنيا، مطالبتيـ باستقالة النقيب  ،وجّدد الصحفيوف
والدعوة النتخابات قريبة تضمف تشكيؿ مجمس جديد قادر عمى حماية الصحفييف وضماف  ومجمس النقابة

عمميـ بحرية، ميّدديف باالنسحاب مف النقابة بإدارتيا الحالية والبحث عف جسـ نقابي آخر يدافع عف 
 مينتيـ وكرامتيـ.

 66/66/1063قدس برس، 
 

 لخاصة بالرسائل القصيرة "ائتالف االنتفاضة" يتهم شركة جوال بإغالق حسابات  ا 50
اتيـ "ائتبلؼ شباب االنتفاضة في فمسطيف" شركة الخميوي الفمسطيني "جواؿ" بإغبلؽ حساباتيا  :غزة

الخاصة بإرساؿ الرسائؿ النصية القصيرة، والتي يستخدميا في التواصؿ مع الشباب في فمسطيف ووسائؿ 
شركة "جواؿ" قامت سابقًا بإغبلؽ  إفخة منو وقاؿ االئتبلؼ في بياف لو تمقت "قدس برس" نس .اإلعبلـ

شركات تزويد الخدمة، فقاـ االئتبلؼ بافتتاح حساب آخر لدى مزود آخر ولكف  إحدىحساب االئتبلؼ لدى 
قامت الشركة بإغبلؽ الحساب الجديد، وحسب مزودي الخدمة فإف شركة جواؿ قامت بإشعارىـ وبناء عمى 

 عدـ التعامؿ معو وحظره.أمر مف جيات عميا بإغبلؽ الحساب، و 
وعبر ائتبلؼ شباب االنتفاضة عف إدانتو واستيائو ليذا الموقؼ، وطالب الشركة بضرورة السماح لو بحرية 
االتصاؿ مف خبلؿ حـز الرسائؿ القصيرة مع اإلعبلمييف والشباب. وأكد أنو ال يمثؿ تيديدًا ألحد سوى 

ال فإنو سيقوـ بالتصعيد  باالئتبلؼالحسابات الخاصة االحتبلؿ، وطالب الشركة بضرورة رفع التجميد عف  وا 
غبلؽ مقارىا. ونوه  أف التحرؾ الميداني ضد مقر شركة جواؿ سيكوف  االئتبلؼضد شركة جواؿ ميدانيًا وا 

 ساعة إف لـ يتـ حؿ اإلشكاؿ. 30خبلؿ 
 66/66/1063قدس برس، 

 
 دعوة لتحديث آليات حماية المجتمع المقدسي من آفة المخدرات 56
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القدس: دعت المجنة المقدسية العميا لمتابعة ممؼ المخدرات في اجتماعيا، بمقر المحافظة بضاحية البريد، 
أمس، إلى ضرورة تحديث اآلليات التي تعمؿ عمى تقوية المجتمع المقدسي وحمايتو مف آفة المخدرات 

وأسرتو والمجتمع  واإلدماف. وأكدت ضرورة وضع برامث شاممة تتضمف تدخبلت مترابطة تشمؿ المدمف
المحيط بو، والتركيز عمى برامث التوعية المجتمعية واإلرشاد وتأىيؿ كادر المدربيف لمعمؿ في المدارس 

 واألندية وتقديـ خدمات عبلجية لممدمف.
 61/66/1063، األيام، رام اهلل

  
 شركة اإلسرائيميةملمميون دوالر ديون كهرباء السمطة الفمسطينية 350: "معاريف" 51

قالت صحيفة معاريؼ العبرية، إف الديوف المتراكمة لشركة الكيرباء اإلسرائيمية عمى السمطة الفمسطينية  :زةغ
مميوف دوالر( تقريبًا وفؽ آخر التقديرات. وأضافت  350في الضفة الغربية بمغت حوالي مميار شيكؿ )

مى سكاف مناطؽ الضفة الغربية الصحيفة في عددىا الصادر أمس أف ىذه الديوف المتراكمة في غالبيتيا ع
عبر شركة توزيع كيرباء القدس، مشيرة إلى أف بنياميف نتنياىو رئيس الوزراء اإلسرائيمي وسمفاف شالوـ وزير 

 الطاقة والمياه اإلسرائيمية سيبحثاف الديوف المتراكمة لشركة الكيرباء عمى السمطة الفمسطينية.

 61/66/1063، االتحاد، أبو ظبي

 
 "مؤّسسة الدراسات الفمسطينيةلغ" جديدكتاب " في األوروبي والمستوطنات اإلسرائيمية االتحاد" 53

منّظمة  11، صدر الكتاب السادس )مؤّسسة الدراسات الفمسطينية(، متضمنًا تقريرًا أعّدتو "تقارير مختارة"في 
لية أوروبية في بقاء دور مؤّسسات صناعية وما"أوروبية، يكشؼ بالمعمومات الدقيقة واألرقاـ واإلحصاءات 

نمائيا مف "، وذلؾ في خمسة فصوؿ شّكمت ىذا الكتاب الذي حمؿ عنوانًا فرعيًا أيضًا ىو "المستعمرات وا 
، ىناؾ قراءة لواقع "يتاجروف بالسبلـ". فبعد توطئة بحثت في ما ُسّمي "الدعـ إلى قرار المقاطعة

القتصاد الضّفة الغربية بيف إعانات ومعوقات، والروابط المستوطنات اإلسرائيمية وتأثيراتيا المختمفة، ومتابعة 
 االقتصادية األوروبية بالمستوطنات، باإلضافة إلى السياسات األوروبية واإلجراءات المقترحة مف أوروبا.

 61/66/1063، السفير، بيروت

  
 

 كأس العالم... في فمسطين 53

في تاريخ الرياضة  األولىية لممرة الفمسطين األراضي إلى األحدوصمت كأس العالـ  .(:ب .ؼ .)ا
جولة لممثميف عف االتحاد الدولي لكرة القدـ في دوؿ العالـ قبؿ انطبلؽ موندياؿ  إطارالفمسطينية، في 

، "فيفا". ورحب رئيس االتحاد الفمسطيني رئيس المجنة األولمبية الفمسطينية جبريؿ الرجوب بوفد الػ1023
ىي بمثابة شرؼ لؤلسرة الرياضية الفمسطينية والممثمة بأف تكوف  ىذه الخطوة"وقاؿ في مؤتمر صحافي: 

نيا خطوة رياضية تشجيعية "إ وأضاؼ. "الستضافة جولة كأس العالـ في الوطف العربي األولىالمحطة 
استضافة ىذه الكأس حمـ ". وتابع "لبلتحاد الفمسطيني، ونتطمع إلى أف تصؿ فمسطيف لبطولة كأس العالـ

 ."ىذا الحمـ حقيقة، وتستحؽ فمسطيف ىذا الشرؼ مف األسرة الرياضيةلفمسطيف وأصبح 

 61/66/1063، الراي، الكويت

 
 " والتخابر مع حماسوادي النطرون"يومًا في قضية  مرسي  الرئيس حبس تجديد 
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قرر قاضي التحقيؽ المنتدب مف محكمة استئناؼ القاىرة المستشار حسف سمير، تجديد : الراي –القاىرة 
يوما احتياطيا عمى ذمة التحقيقات في وقائع اقتحاـ سجف وادي  الرئيس المعزوؿ محمد مرسي حبس 

 يناير. النطروف إباف ثورة 
وذكرت مصادر القضائية، أف االتيامات المنسوبة إلى مرسي في قضية وادي النطروف ىي السعي والتخابر 

جوـ عمى منشآت الشرطة والضباط والجنود واقتحاـ لمقياـ بأعماؿ عدائية في الببلد، والي "حماس"مع حركة 
 السجوف المصرية وتخريب مبانيو.

 //الراي، الكويت، 
 
 ًا فمسطيني تندد باعتقال السمطات المصري  رايتس واتش هيومن 

أمس، بإقداـ السمطات المصرية عمى اعتقاؿ أكثر مف  "ىيومف رايتس ووتش"نددت منظمة : أ ؼ ب
 طفبًل، لفترة أسابيع وحتى أشير قبؿ ترحيميـ. فمسطيني و مف سوريا، مف بينيـ الجئ  

شخص معتقؿ بشكؿ اعتباطي في سجوف مراكز  ما زاؿ ىناؾ حوالي "وذكرت المنظمة في بياف أنو 
ا غالبية ىؤالء كانو "، مضيفة أف "فمسطينيًا وفدوا مف سوريا الشرطة المصرية المكتظة، مف بينيـ 

 ."يحاولوف اليجرة إلى أوروبا عبر المتوسط في زوارؽ بسيطة عبر دفع الماؿ لمميربيف
كما اتيمت المنظمة الحقوقية مصر، بمنع البلجئيف والسيما الفمسطينييف مف طمب الحماية مف المفوضية 

 لحقوؽ البلجئيف.الدولية  العميا لبلجئيف التابعة لؤلمـ المتحدة، ما يشكؿ انتياكًا التفاقية العاـ 
 //السفير، بيروت، 

 
 إلى جانب القضية الفمسطينية ونصرتها  وقوفيؤكد  األزهر 

شيخ األزىر د. أحمد الطيب أكد أف موقؼ مف القاىرة، أف  //الخميج، الشارقة،  نشرت
في المحافؿ الدولية. مصر ثابت مف القضية الفمسطينية والدفاع عنيا بالغالي والنفيس عمى أرض الواقع و 

جاء ذلؾ خبلؿ استقبالو أمس الرئيس الفمسطيني محمود عباس والوفد المرافؽ لو. واستعرض الجانباف خبلؿ 
المقاء القضايا المحمية والدولية محؿ االىتماـ المشترؾ، حيث تطابقت وجيتا النظر بيف األزىر الشريؼ 

 ودولة فمسطيف.
ينية تظؿ القضية المركزية لمعالـ العربي عمومًا، ومصر خصوصًا، وقاؿ شيخ األزىر إف القضية الفمسط

 مشددا عمى أف األزىر الشريؼ موقفو واضح وثابت في نصرة الدولة الفمسطينية وقضيتيا.
مف القاىرة، نقبل عف وفا، أف وكيؿ مشيخة األزىر عباس شوماف  //األيام، رام اهلل،  وذكرت

ف شيخ األزىر أكد لمرئيس عباس وقوؼ األزىر إف األزىر تشرؼ بز قاؿ أمس  يارة الرئيس محمود عباس، وا 
وأضاؼ إف الرئيس عباس دعا إلى تعزيز موقؼ  والشعب المصري إلى جانب القضية الفمسطينية ونصرتيا.

األزىر في العديد مف الدوؿ لنشر الثقافة اإلسبلمية الوسطية، عمى اعتبار أف لو موقفا مؤثرا في جميع 
 ء العالـ.أنحا

  
 في غزة "تكفيريين"في رفح عمى تواصل مع  "خمية"الجيش يعتقل  
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خمية إرىابية "أوقفت قوات الجيش بالتعاوف مع الشرطة المدنية، : العظيـ ومحمد الغبيري أحمد عبد -القاىرة 
 إرىابيا، بينيـ عناصر فمسطينية وتابعوف لجماعة جديدة جنوب مدينة رفح في شماؿ سيناء، تضـ 

 ، حسبما ألفاد مصدر أمني."التكفير واليجرة
صابة الضباط "وتابع المصدر، إف  الخمية اإلرىابية متورطة في مياجمة أكمنة الشرطة والجيش وقتؿ وا 

والمجنديف، وعثر بحوزتيـ عمى كميات كبيرة مف األسمحة الثقيمة ومخططات تفيد تواصميـ مع العناصر 
 ."يات إرىابية في عدد مف مناطؽ سيناء ومدف القناةالتكفيرية في قطاع غزة لتنفيذ عمم

سيارات ودراجات نارية مف دوف لوحات معدنية، تـ  إف قوات الجيش تمكنت مف ضبط "وأضاؼ، 
استخداميا في استيداؼ المواقع العسكرية، إضافة إلى ثبلثة مف الميربيف وبحوزتيـ كميات مف المواد 

 ."طرة شرؽالمخدرة عند نقطة تفتيش بمعدية القن
 //الراي، الكويت، 

 
 السيادية" األجهزةعباس اقترح عمى مرسي "قناة اتصال أمنية خاصة" بعيدا عن "": أمد"موقع  

أمد: فجر مصدر أمنى مصري رفيع المستوى، قنبمة كبيرة كاشفا أف الرئيس محمود عباس طمب  - القاىرة
ماجد -اعاتيما إنشاء قناة اتصاؿ أمنية بيف "ـ. ؼ" مف الرئيس المعزوؿ محمد مرسي في واحدة مف اجتم

والرئاسة المصرية مف خبلؿ األجيزة السيادية المصرية، بحجة أف  -فرج رئيس جياز المخابرات الفمسطيني
األجيزة السيادية المصرية ال زالت ترتبط بعبلقات مميزة مع مجموعة كبيرة مف الفصائؿ والشخصيات 

 الفمسطينية.
، أف الرئيس المعزوؿ اقترح عمى الرئيس عباس اسـ "أيمف ىدىد" كقناة لتبادؿ و نقؿ وأشار المصدر

المعمومات الحساسة مع المواء "ـ. ؼ"، وتمؾ ىي ذات اآللية التي يستخدميا الجانب الفمسطيني مع الجيات 
 غير الحكومية مثؿ حزب اهلل في لبناف و المعارضة السورية في تركيا.

مف أي تنسيؽ أو تعاوف مع األجيزة األمنية الفمسطينية، نظرا ليشاشة تمؾ األجيزة،  وحذر المصدر األمني،
 وانكشافيا عمى عشرات األجيزة االستخبارية في دوؿ مختمفة مف العالـ.

وقاؿ المصدر األمني الكبير، إف الرئيس الفمسطيني محمود عباس يعتمد بصورة خاصة عمى المواء "ـ. ؼ"، 
" إلكترونيا، تجمع لديو مف معمومات مباشرة إلى المخابرات المركزية األمريكية "وىو مف يمرر كؿ ما ي

وذلؾ في إطار اتفاؽ تزويد شامؿ، يدفع بموجبو الجانب األمريكي لمطرؼ الفمسطيني مبالغ مالية كبيرة 
 سنويا.

ز حدود التعاوف ونبو المصدر األمني إلى خطورة أي تعاوف شفاؼ مع األجيزة األمنية الفمسطينية تتجاو 
"، في ظؿ انكشاؼ المواء "ـ. ؼ" وجيازه األمني عمى أجيزة االستخبارات األمني المفتوح مع الػ "

األمنية اإلسرائيمية و اإليرانية تحديدا، وىو دور متناقض لكنو يكشؼ سياسية الرئيس الفمسطيني محمود 
 عباس.

مي الشامؿ مع األجيزة األمنية اإلسرائيمية ويحظى وأضاؼ المصدر أف المواء "ـ. ؼ" يتولى التنسيؽ اليو 
بدعميا الكامؿ، و يرأس في الوقت ذاتو الجانب الفمسطيني في لجنة التنسيؽ األمنية مع األجيزة اإليرانية، 
وىو نفسو الذي يتولى التنسيؽ اليومي مع القيادي األمني السوري المعروؼ "ع. ـ" المقرب لمغاية مف 

 األسد إلى جانب تولية ميمة التنسيؽ الشامؿ مع المخابرات التركية. الرئيس السوري بشار
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وشبو المصدر األمني المصري عبلقات األجيزة األمنية الفمسطينية بنظيرتييا اإلسرائيمية واألمريكية بػ 
"األواني المستطرقة "، قائبل "كؿ ما يصب في المخابرات الفمسطينية يتسرب إلى الجانبيف اإلسرائيمي 

مريكي إلكترونيا ودوف أي تصرؼ في عممية شبيية بتحرؾ السوائؿ داخؿ األواني المستطرقة، ثـ يمخص واأل
ضباط مقربوف مف المواء "ـ. ؼ" ما ينبغي أف يذىب إلى اإليرانييف والسورييف والبمغار واإلنكميز واألتراؾ 

 وغيرىـ".
عبلف الفريؽ عبد الفتاح الس جدير بالذكر أف ثورة   إلىيوليو قد أدتيا  يسي خارطة الطريؽ في يونيو وا 

 اإلطاحة باقتراح الرئيس عباس.
 عف موقع مبتدأ وبرنامث "مصر النياردة" بالتمفزيوف المصري

 //موقع أمد لإلعالم، 
 
 نضال وبطوالت حركة حماس ا"األهرام" تزعم: مدارس اإلخوان في أسيوط ُتضمن مناهجه 

المناىث التي تسرد المدارس في مصر لـ تتخذ أي إجراءات لمنع تدريس : إف إدارة بعض أسامة صديؽ
 لنضاؿ حركة غير مصرية وىي حماس وتعدد بطوالتيا في االستشياد وتروي نماذج لمسمع والطاعة.

مف جميع الجيات التنفيذية واإلشرافية  ىفكتاب الرشاد الذي يدرس بمدارس اإلخواف عمي مسمع ومرأ
تعميـ بأسيوط مكوف مف نسختيف وىو يشمؿ بعض سور القرآف الكريـ وأحكاـ التجويد بمديرية التربية وال

وىذا ال خبلؼ عميو واف كاف مطموبا مراجعتو -والعقيدة والحديث الشريؼ واألخبلؽ واآلداب العامة والفقو 
شير إال أف بقية الكتاب تقوـ بتخصيص باب كامؿ عف فمسطيف والسيرة الذاتية أل -مف األزىر الشريؼ

القادة بحركة المقاومة الفمسطينية حماس ومنيـ الشييد عبد العزيز الرنتيسي أحد مؤسسي حركة المقاومة 
 أعضاءىنود احد  أبووالشييد محمود  اإلسبلمية حماس وقائد الحركة في قطاع غزة قبؿ اغتيالو عاـ
االستشيادييف بالضفة الغربية مجندي  أشيرحركة عز الديف القساـ الجناح العسكري لحركة حماس واحد 

وىي مف المواد اإلجبارية التي تدرس داخؿ تمؾ المدارس فقط دوف غيرىا   وقطاع غزة واستشيد عاـ
 مف المدارس الخاصة، وذلؾ طبقا لسياسة مكتب اإلرشاد لجماعة اإلخواف المسمميف المحظورة.

ار حراء بأسيوط مف أشير المدارس التابعة، مدارس وتعتبر مدارس د  ويبمغ عدد مدارس اإلخواف بأسيوط
لجماعة اإلخواف المسمميف وأشيرىا بصعيد مصر، وىي تابعة لمجمعية اإلسبلمية لمدعوة وتنمية المجتمع 

الثانوي لمبنيف فقط، أما مدارس البنات  إليبأسيوط وىي تشمؿ مدارس دار حراء الرئيسية مف الحضانة 
ألندلس وىو موجودة بمدينة أسيوط، ويمتاز الزي الموحد ليا بالموف وا واألقصىفتتمثؿ في دار األرقـ 

 الرمادي واألبيض ليميزىا عف باقي المدارس الخاصة والتجريبية بالمحافظة.
 ىويزيد بيا االىتماـ باألنشطة الثقافية والدينية ومتمثمة في الندوات والمحاضرات وكاف أشيرىا ما تـ في ذكر 

حركة حماس والتي يعتبرونيا مف أعظـ الحركات اإلسبلمية الفمسطينية حيث  استشياد احمد ياسيف مؤسس
تحدثت اإلذاعة الصباحية بالمدرسة عف الجياد فقالوا الجياد سبيمنا، واإلسبلـ حياتنا، والموت في سبيؿ اهلل 

شديدة وبموافقة المديرة يتـ اختيارىـ بعناية  ىلإأف العامميف بالمدرسة مف العماؿ  إلىأسمي أمانينا. ويشار 
دارتيا، وتدير المدرسة حاليا وفاء مشيور القيادية  قيادات جماعة اإلخواف المسمميف ومجمس إدارة المدرسة وا 

لجماعة  األسبؽالمنحؿ وابنة مصطفي مشيور المرشد العاـ  الشورىبجماعة اإلخواف وعضو مجمس 
 ا.اإلخواف المسمميف المحظورة، والتي تتميز بشدتيا وقوة شخصيتي

 //األهرام، القاهرة، 
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 نعم باألمن واالستقراريما لم ُتحّل القضية الفمسطينية بشكل عادل فإن الشرق األوسط لن : النسور 16

حّذر رئيس الحكومة األردنية عبداهلل النسور، أمس، مف أنو ما لـ ُتحّؿ القضية الفمسطينية بشػكؿ : )وكاالت(
نعـ بػاألمف واالسػتقرار. وقالػت رئاسػة الحكومػة األردنيػة فػي بيػاف، إف عادؿ فػإف منطقػة الشػرؽ األوسػط لػف تػ

النسور أكد خبلؿ استقبالو وفد مجمس العبلقات األوروبية الفمسػطينية فػي البرلمػاف األوروبػي برئاسػة البارونػة 
منطقػة  ما لـ ُتحّؿ القضية الفمسطينية بشػكؿ عػادؿ فػإف“نواال أولواف، عضو مجمس الموردات البريطاني، إنو 

مميػوف فمسػطيني فػي الشػرؽ األوسػط لػيس  21الشرؽ األوسط لف تنعـ باألمف واالستقرار في ظؿ وجود نحػو 
نتيجػة لعػدـ إيجػاد ”ونقؿ عف النسػور قولػو إف معظػـ المشػكبلت واألزمػات فػي المنطقػة جػاءت ؾ” . ليـ دولة

 ”.حؿ عادؿ وشامؿ لمقضية الفمسطينية
 61/66/1063، الخميج، الشارقة

 
 ض أردني مطمق لصالة اليهود داخل "األقصى"رف 11

ردنػي أف "األردف لػف يسػمح مطمقػًا بػدخوؿ الييػود والمتطػرفيف أأكد مسؤوؿ رسمي  :نادية سعد الديف –عماف 
دونمػًا،  233إلى باحات المسجد األقصى المبارؾ لمصبلة فيو أو التواجد فػي أي بقعػة مػف مسػاحتو المقػدرة بػػ

  حدىـ".باعتبارىا تخص المسمميف و 
وقاؿ المستشار األردني لممقدسات والممتمكات اإلسبلمية والمسيحية في القدس المحتمػة عبػد الناصػر نصػار، 
إف "الجيػػات الرسػػمية االردنيػػة تػػرفض الطمػػب اإلسػػرائيمي بصػػبلة الييػػود ضػػمف المسػػاحة الممتػػدة مػػف "كػػأس 

وأضاؼ، لػ "الغد"، إف  و االقتراب منيا".الوضوء" حتى الباب الرئيسي لممسجد األقصى والبالغة ستة أمتار، أ
"المطمػػب اإلسػػرائيمي األخيػػر يػػدخؿ فػػي سػػياؽ مخطػػط تقسػػيـ األقصػػى واالسػػتيبلء عميػػو وتيويػػد مدينػػة القػػدس 

وأعػػرب عػف "القمػؽ الرسػػمي  المحتمػة"، الفتػًا إلػى أنػػو "يحظػر عمػى الييػود الصػػبلة أو التواجػد داخػؿ المسػجد".
ات اإلسرائيمية الصادرة مػؤخرًا مػف جانػب واحػد بحػؽ المقدسػات الدينيػة، السػيما االردني مف اإلجراءات والقرار 

 المسجد األقصى"، مشددًا عمى "التصدي ألي محاولة لتمريرىا".
وأكػد "رفػض كػؿ مػػا مػف شػأنو المسػاس بالػػدور األردنػي التػاريخي الػديني السياسػػي فػي القػدس المحتمػة"، الفتػػًا 

ؼ عمى ترتيب زيارتو لمكياف اإلسػرائيمي خػبلؿ أيػاـ، سػيطمب توضػيحًا لتمػؾ إلى أف "الوفد االردني، الذي يعك
 –اإلجػػػػراءات والقػػػػرارات التػػػػي تشػػػػكؿ انتياكػػػػًا لمقػػػػوانيف والمواثيػػػػؽ الدوليػػػػة وخرقػػػػًا لمعاىػػػػدة السػػػػبلـ األردنيػػػػة 

 اإلسرائيمية".
 61/66/1063، الغد، عّمان

 
 "سرائيلغ"إقل لردني انتأ... قصة مولود "اسحق رابين االردني: "يديعوت 13

عبلمػي اسػرائيمي امػس االثنػيف إباىتمػاـ ’ اسػحؽ رابػيف‘وليد عوض: حظيت قصة الشاب االردنػي  –راـ اهلل 
جػػراء سػػعيو لبلنضػػماـ لمجػػيش االسػػرائيمي، كونػػو يحمػػؿ اسػػـ رئػػيس الػػوزراء االسػػرائيمي االسػػبؽ اسػػحؽ رابػػيف 

مػف االردف السػػرائيؿ ليصػػبح ييوديػػا متنكػػرا  عامػا بعػػد اف انتقػػؿ وىػػو طفػػؿ 20ويقػيـ فػػي اسػػرائيؿ منػػذ حػػوالى 
 لجذوره العربية واالسبلمية.

فػػي عػػددىا االثنػػيف قصػػة الطفػػؿ االردنػػي الػػذي ُولػػد بعػػد شػػيريف مػػف ’ يػػديعوت احرونػػوت‘وتناولػػت صػػحيفة 
 مقتؿ رابيف، فقرر والداه إطبلؽ اسـ اسحؽ رابيف عميو، واالنتقاؿ بعد ذلؾ السرائيؿ.
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إننػػي اشػػعر كييػػودي، وارغػػب اكثػػر مػػف ‘عامػػًا:  20لػػذي أصػػبح يبمػػغ مػػف العمػػر اآلف ويقػػوؿ رابػػيف األردنػػي ا
اآلخػػريف بالتجنيػػد فػػي الجػػيش، فقػػد وصػػؿ امػػر التجنيػػد االوؿ لجميػػع اصػػدقائي دوف اف يصػػمني وانػػا ال افيػػـ 

عمػى  انػا ىنػا منػذ كنػت طفػبل وال عبلقػة لػي بأقػاربي فػي االردف، وانػا احػافظ‘واضػاؼ رابػيف االردنػي  ’.لماذا
الجنسػػػية  -العػػػادات الييوديػػػة وعمػػػى حرمػػػة يػػػـو السػػػبت، لكػػػف لغايػػػة اآلف لػػػـ احصػػػؿ عمػػػى البطاقػػػة الزرقػػػاء

 ’.وانا اريد اف استمر في طريقي، والسير عمى خطى رابيف -االسرائيمية
 61/66/1063، القدس العربي، لندن

 
 ق العودةاألردن منع ماجد الزير من الدخول لممشاركة في مؤتمر ح": رأي اليوم" 13

إعتػػرض نقػػابيوف فػػي األردف عمػػى منػػع الناشػػط الفمسػػطيني المعػػروؼ فػػي مجػػاؿ حػػؽ العػػودة ماجػػد الزيػػر مػػف 
وكاف الزير قد دعي لممشاركة في مؤتمر عف  دخوؿ مطار عماف الدولي فجر األحد بدوف توضيح األسباب.

مصػدر نقػابي رأي اليػوـ بػاف الزيػر وأبمػغ  }حؽ العودة{ نظمتو الحركة اإلسبلمية في مجمع النقابػات المينيػة.
وتػردد أف الزيػر وىػو  سبؽ أف دخؿ عماف األسبوع الماضي في زيارة إعتيادية وىو يحمؿ جواز سػفر أردنػي.

مدير مركز العودة الفمسطيني في العاصمة البريطانية كاف عمى موعد مع لقاء رسمي برئيس الحكومة األحد 
ووجػو نشػطاء فػي مجػاؿ حػؽ العػودة رسػالة  سػاط النقابػات المينيػة.وأثار منعو مف الدخوؿ لغطا واسعا في أو 

 لرئيس الحكومة عبدهلل النسور إحتجاجا عمى اإلجراء.
 66/66/1063، رأي اليوم، لندن

 
 تناقش التجسس اإلسرائيمي: شكوى إلى مجمس األمن واالتحاد الدولي "االتصاالتلبنان: " 15

مي عمػى طاولػة لجنػة االتصػاالت واإلعػبلـ النيابيػة امػس حضػر ممػؼ التجسػس االسػرائي: «الحياة» -بيروت 
فػػي سػػاحة النجمػػة، بعػػد المعمومػػات التػػي كشػػؼ عنيػػا رئػػيس المجمػػس النيػػابي نبيػػو بػػري حػػوؿ عمػػؿ األبػػراج 

برجػػًا فػػي  12التقنيػػة التػػي نشػػرتيا اسػػرائيؿ عمػػى طػػوؿ الحػػدود مػػف النػػاقورة الػػى شػػبعا والتػػي زداد عػػددىا مػػف 
ًا حاليػػػػًا. وتػػػػـ خػػػػبلؿ االجتمػػػػاع عػػػػرض مسػػػػتندات وصػػػػور عػػػػف األبػػػػراج القديمػػػػة برجػػػػ 37الػػػػى  1020العػػػػاـ 

والمستحدثة. فيما جرى الطمب مف النواب عدـ ادخاؿ ىواتفيـ الخميوية الى الجمسة نظرًا الى سرية المداوالت 
 والخوؼ مف التنصت االسرائيمي.

اإلسػرائيمي عمػى لبنػاف عبػر التجسػس المجنػة ناقشػت العػدواف »وأكد رئػيس المجنػة النائػب حسػف فضػؿ اهلل أف 
وىػػػذا الممػػػؼ أخػػػذ مخػػػاطر جديػػػدة اليػػػـو مػػػف خػػػبلؿ التقنيػػػات التػػػي  1020الػػػذي سػػػبؽ أف ناقشػػػناه فػػػي العػػػاـ 

 «.يستعمميا العدو مف خبلؿ زيادة االبراج او االستباحة لكؿ وسائؿ االتصاالت
التجسػػس ألف الكػػؿ يعمػػـ أف ال  طمبنػػا مػػف المجنػػة الوزاريػػة التوقػػؼ عػػف الشػػرح المفصػػؿ فػػي قضػػية»وأضػػاؼ: 

سػػر يمكػػف أف يحفػػظ فػػي لبنػػاف. الموضػػوع خطيػػر جػػدًا ويطاولنػػا بأمننػػا واقتصػػادنا وحياتنػػا وسػػنتخذ اجػػراءات 
جػػراءات سياسػػية اتفقنػػا مػػع وزيػػر الخارجيػػة عمييػػا وىػػي: تقػػديـ شػػكوى الػػى مجمػػس االمػػف، اذ اف ىػػذا  رادعػػة وا 

وال يجػػوز اف دولػػة معاديػػة تضػػع اجيػػزة تجسػػس امػػاـ  2902 العػػدواف يػػتـ تحػػت مظمػػة وجػػود يونيفيػػؿ والقػػرار
أعيف العالـ، ومذكرة دولية الػى الجيػات المعنيػة والػى االتحػاد الػدولي لبلتصػاالت والعمػؿ عمػى طػرد اسػرائيؿ 
مػػف االتحػػاد، وحػػض الػػوزارات المعنيػػة عمػػى تكثيػػؼ الجيػػد مػػف اجػػؿ تخفيػػؼ مخػػاطر ىػػذا التجسػػس، وعمػػى 

مر لمجيات المختصة وىو مف اسرار الدولة ولدينا االمكانات والقدرات التقنية والفنية المستوى التقني تركنا اال
 «.لوضع حد ليذا التجسس
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 61/66/1063، الحياة، لندن

 
 عادل لمقضية الفمسطينية في التوصل إلى حلّ  مجمس األمنفشل  تنتقدالسعودية  

العربية بمقعد دائـ العضوية في مجمس  أكدت المممكة العربية السعودية حؽ الدوؿ: الحياة -نيويورؾ 
األمف، منتقدة بقوة فشؿ المجمس في التوصؿ إلى حؿ عادؿ لمقضية الفمسطينية ومعالجة األزمة السورية بما 

 يمبي تطمعات الشعب السوري.
ىذا ف إاهلل المعممي في كممة في الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة  وقاؿ السفير السعودي في األمـ المتحدة عبد

فشؿ في معالجة الوضع في فمسطيف واألراضي العربية المحتمة، وىي قضية موضوعة تحت نظره "المجمس 
ىذا الفشؿ في صوف األمف والسمـ الدولييف وفي التعويض العادؿ لمف ". وقاؿ إف "ألكثر مف ستة عقود

الشعب الفمسطيني  يستحقو شجع إسرائيؿ عمى اإلمعاف في تصعيد انتياكاتيا لمقانوف الدولي ولحقوؽ
 ."ومواصمة جيودىا لتغيير الوضع عمى األرض

 //الحياة، لندن، 
 

 بجهود الواليات المتحدة األمريكية في دفع عممية السالم تشيداإلمارات  
إف خارجية اإلمارات اهلل بف زايد آؿ نيياف وزير  قاؿ سمو الشيخ عبد العزيز: خالد عبد -ظبي  أبو

فرصة لبحث تطورات عممية السبلـ بيف الفمسطينييف واإلسرائيمييف، ولفت إلى الجيد  المباحثات أتاحت
الكبير والقوي الذي يقوـ بو وزير الخارجية األمريكي ووصفو بأنو أىـ وأقوى جيد مف قبؿ أي إدارة أمريكية 

 لدفع مسيرة السبلـ.
آؿ نيياف مع نظيره وزير الخارجية  اهلل بف زايد جاء ذلؾ خبلؿ المؤتمر الصحافي الذي عقده الشيخ عبد

 ظبي أمس. األمريكي بمقر الوزارة في أبو
 //الخميج، الشارقة، 

 
 
 

  األقصى المسجد العرب يحذِّر من السماح لميهود بالصالة في  المحاميناتحاد  
ؿ حذَّر اتحاد المحاميف العرب، أمس، مف خطورة مشروع قانوف تعتـز سمطات االحتبل: يو بي آي

يمثِّؿ اغتيااًل معنويًا لمشعب "اإلسرائيمي تطبيقو ويسمح لمييود بالصبلة في المسجد األقصى، مؤكدًا أنو 
 ."الفمسطيني

سمطات االحتبلؿ الصييوني، كدأبيا دائمًا، بدأت في اتخاذ "، إف أمسوقاؿ االتحاد، في بياف أصدره 
ة في المسجد األقصى لممرة األولى، ليتخذ منو خطوات عممية نحو إعداد مشروع قانوف يسمح لمييود بالصبل

شعارًا في حالة صدوره لوضع جديد يقسـ فيو المسجد األقصى بيف المسمميف والييود، وفي ىذا الصدد يحدد 
 ."مواقع وأزمنة خاصة، لتأدية صموات ييودية فردية وجماعية

 //الخميج، الشارقة، 
 
 "إسرائيل"غدا بالقاهرة انتهاكات  نمجمس الشئون التربوية ألبناء فمسطي 
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يعقد مجمس الشئوف التربوية ألبناء فمسطيف أعماؿ دورتو التاسعة والستيف غدا بمقر   : العزب الطيب الطاىر
بحضور السفير محمد صبيح األميف العاـ المساعد لقطاع فمسطيف   ، األمانة العامة لجامعة الدوؿ العربية

يركز االجتماع عمي بحث األوضاع التعميمية والتربوية ألبناء فمسطيف سواء س واألراضي العربية المحتمة.
في الدوؿ العربية، أو في األراضي الفمسطينية المحتمة والممارسات اإلسرائيمية عمي صعيد التعميـ العاـ، 

 والتعميـ العالي.
التيويدية ليا  تإلجراءاواالتعميمية في مدينة القدس المحتمة  -كما يبحث االجتماع العممية التربوية 
جدار الفصؿ العنصري وتأثيراتو الخطيرة عمي العممية التربوية  ىلإوالممارسات العدوانية ضدىا باإلضافة 

تقرير وتوصيات لجنة البرامث التعميمية الموجية  االجتماعكما يستعرض  في األراضي الفمسطينية المحتمة.
 . رة الػإلي الطمبة العرب في األراضي المحتمة لمدو 

 //األهرام، القاهرة، 
 
 "إسرائيلغ"استياء من زيارة أئمة سنغاليين ل 

تسود الكثير مف األوساط الدينية السنغالية موجة استياء كبيرة عمى خمفية زيارة  دكار: سيدي ولد عبد المالؾ
الرافضة لبلنفتاح عمى ووفؽ القوى  يقـو بيا حاليا أئمة مساجد وممثمو بعض الطرؽ الصوفية إلسرائيؿ.

إسرائيؿ، فإف الزيارة تعكس أف الدولة الييودية اخترقت األئمة والطرؽ الصوفية مف أجؿ التغمغؿ بالمجتمع 
 السنغالي نظرا لمحورية رجاؿ الديف في الببلد.

 وقد تحدثت وسائؿ إعبلـ محمية عف وجود ممثميف لمطريقة التيجانية ذات النفوذ الكبير في السنغاؿ ضمف
 وفد األئمة الذي توجو مؤخرا إلى إسرائيؿ.

وانتقد عضو المكتب التنفيذي لمتجمع الثقافي اإلسبلمي الحسف لو، الزيارة، وحذر مف خطورة االختراؽ 
واعتبر أف ىذه الخطوة تشكؿ تحديا سافرا لمشاعر  الصييوني لممجتمع السنغالي عبر الدوائر الدينية.

دبموماسية اإلسرائيمية تبذؿ جيدا كبيرا في الببلد لخمؽ تعاطؼ مع الييود مسممي السنغاؿ، مشيرا إلى أف ال
 مف أجؿ اعتبارىـ ضحايا، وفؽ قولو.

ويعتقد مسؤوؿ اإلعبلـ بشبكة الصحفييف السنغالييف لمقضايا الدينية بيدي ديانغ أف إسرائيؿ تريد مف ىذه 
بئة الشارع السنغالي ضد سياساتيا تجاه الزيارة خمؽ حميؼ مف داخؿ القوى الدينية، وذلؾ لدورىا في تع

وفي حديث لمجزيرة نت اعتبر ديانغ أف الغرض مف الزيارة توسيع دائرة المتعاطفيف مف األئمة  الفمسطينييف.
مميوف  % مف إجمالي سكانو البالغ عددىـ ورجاؿ الصوفية مع إسرائيؿ في بمد يمثؿ المسمموف 

 نسمة.
د فاس، إمباو عمر جانو، وىو أحد الداعيف لمتواصؿ مع إسرائيؿ، أف الزيارة في المقابؿ يعتبر إماـ مسج

 تسعي لتعزيز الحوار بيف األدياف.
 //الجزيرة.نت، الدوحة، 

 
 فمسطينياً  طبيباً  القطري يؤهل  األحمرالهالل  

ري إف المشروع الذي القط األحمرقاؿ السيد عادؿ الباكر مستشار الشؤوف العامة باليبلؿ : قنا -الدوحة 
القطري بالتعاوف مع مؤسسة حمد الطبية استطاع وبنجاح تاـ عمى مدى سنوات العطاء  األحمرينفذه اليبلؿ 

طبيبا تـ تدريبيـ  طبيبا وفنيا فمسطينيا في تخصصات نادرة منيـ  الماضية مف عمره، تأىيؿ  الػ 
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وماليزيا وكندا، حسب  األردفمثؿ  رىأخبشكؿ أساسي في مؤسسة حمد الطبية وبعضيـ في دوؿ 
 مف فني السمع. تدريب وتأىيؿ  إلى باإلضافةتخصصاتيـ المطموبة 

 //الشرق، الدوحة، 
 
 التسوية المقترحة مع إيران في الشأن النووي : ال تعترض قبل معرفة تفاصيللنتنياهوكيري  

ئيمية واإلدارة األميركية مرحمة جديدة بتصاعد دخؿ التوتر في العبلقات بيف الحكومة اإلسرا: حممي موسى
التراشؽ اإلعبلمي بيف رئيس الحكومة اإلسرائيمية بنياميف نتنياىو ووزير الخارجية األميركية جوف كيري 
بشأف التسوية المقترحة مع إيراف في الشأف النووي. وشرع المعمقوف في الحديث عف عودة القيادة اإلسرائيمية 

 لضربة العسكرية كمخرج وحيد مف األزمة مع إيراف.لمتيديد عمنًا با
إذا "وفي ما يشبو التيديد بضربة عسكرية منفردة، قاؿ وزير الدفاع اإلسرائيمي الجنراؿ موشي يعموف إنو 

 ."أردتـ تجنب الضربة العسكرية، فبل ينبغي تخفيؼ العقوبات المفروضة عمى إيراف
اإلسرائيمية لمساعي التسوية الغربية مع إيراف، قد طالب  وكاف كيري الذي لـ ترؽ لو تصريحات العرقمة

أف يفيـ أنو لـ "نتنياىو بالتزاـ الصمت بانتظار أف يعرؼ التفاصيؿ قبؿ االعتراض. وقاؿ إف عمى نتنياىو 
وقت ". وطالب كيري نتنياىو بالتريث ألف "االعتراض الجوىري سابؽ ألوانو"، وأف "ُيبـر اتفاؽ مع إيراف بعد

 ."اض عمى الصفقة يحيف عندما ترى تفاصيميااالعتر 
 //السفير، بيروت، 

 
 وج  انتقادات حادة لالستيطان: تمثل تهديدًا جديًا لعممية السالمتالحكماء الدولية  مجموعة 

ناف، باسـ مجموعة الحكماء أوجو األميف العاـ السابؽ لؤلمـ المتحدة كوفي  :عبد الرؤوؼ أرناؤوط - القدس
ة انتقادات حادة إلى األنشطة االستيطانية اإلسرائيمية عمى األراضي الفمسطينية، مشددا عمى أنيا الدولي

وقاؿ أناف "مواصمة البناء االستيطاني غير مفيد  اإلسرائيمية".-"تمثؿ تيديدًا جديًا لعممية السبلـ الفمسطينية
ىذه المستوطنات غير شرعية بموجب في ىذه المحظة الحرجة في عممية السبلـ اإلسرائيمية الفمسطينية. 

القانوف الدولي وتشكؿ تيديدًا خطيرًا لتحقيؽ حؿ الدولتيف لمصراع، عمى أساس أراض فمسطينية قابمة لمحياة 
 ومتواصمة جغرافيًا".

وشددت مجموعة الحكماء عمى أنيا "تعارض بشدة القرارات االستيطانية اإلسرائيمية األخيرة بالبناء في القدس 
 ة" محذرة مف أنيا "تقوض بخطورة كبيرة مفاوضات السبلـ الحالية".الشرقي

 //األيام، رام اهلل، 
 
 مميون دوالر لألونروا لمساعدة الالجئين الفمسطينيين تقدم  اليابان 

دي، احتفمت وكالة األونروا، والحكومة اليابانية، بقبوؿ المفوض العاـ لؤلونروا فيميبو غران :وفا -راـ اهلل 
مميوف دوالر(، خبلؿ لقاء مكتب الممثمية  مميوف يف ياباني ) تبرعا سخيا مف الياباف بقيمة 

وسيعمؿ ىذا التبرع الياباني عمى تقديـ المساعدة الغذائية لما مجموعو  اليابانية لدى فمسطيف في راـ اهلل.
. ؿ النصؼ الثاني مف عاـ ألؼ الجئ فمسطيني في سائر أرجاء أقاليـ عمميات األونروا خبل 

وسيتسمـ المستفيدوف مف ىذا التبرع معونات غذائية ضرورية تتضمف دقيؽ القمح، وزيت عباد الشمس، 
 والبقوليات.
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غراندي أنو مع ىذا التبرع األخير، فإف الحكومة اليابانية تكوف قد قدمت أكبر تبرع سنوي ليا في تاريخ  وقاؿ
 مميوف دوالر. ما مجموعو  صؿ إجمالي تبرعاتيا لعاـ عبلقتيا مع األونروا، حيث و 

 //الحياة الجديدة، رام اهلل، 
 
 بمورة رؤية تنموية بعيدة المدى إلىيدعو الفمسطينيين  الدوليالبنك  

ية بمورة رؤ  إلىدعا المدير التنفيذي لمبنؾ الدولي يورغ فريدف الفمسطينييف  :أبو كامش إبراىيـ -راـ اهلل 
تنموية بعيدة المدى تنطمؽ مف احتياجاتيـ وأولوياتيـ، مؤكدا عمى الصعوبات التي تواجو عممية التنمية في 

جاء ذلؾ  فمسطيف، جراء القيود اإلسرائيمية عمى الحركة، وعدـ السيطرة عمى الموارد، والحدود والمعابر.
 .ية والتنمية: خبرة البنؾ الدولي"خبلؿ ندوة نظميا أمس معيد "ماس" حوؿ "فعالية المساعدات الخارج

وأشار فريدف إلى وجود صعوبة لمتنبؤ في الحالة الفمسطينية خاصة فيما يتعمؽ بالجانب االقتصادي وتطوره، 
وقاؿ: "رغـ الوضع الحالي، الذي ال  أماـ المسائؿ المتعمقة بالتخطيط والتنمية. إشكاليةمبينا أف ذلؾ يمثؿ 

ة في العديد مف المسائؿ، إال أف ىناؾ أمورا في متناوؿ يدىا، وتحتاج إلى تدخؿ تتحكـ فيو السمطة الفمسطيني
مف جانبيا" مؤكدا ضرورة أف تكوف ىناؾ فعالية في إدارة قطاعي المياه والكيرباء، والعمؿ عمى تعزيز دور 

 القطاع الخاص، وتشجيع الريادييف.
 //الحياة الجديدة، رام اهلل، 

 
 عمى وفد إعالمي أسترالي أثناء زيارت  مخيم عايدةاالحتالل يعتدي  

قنابؿ الغاز، باتجاه مجموعة مف الصحافييف األسترالييف  اإلسرائيميجنود االحتبلؿ  : أطمؽحسف عبد الجواد
االسترالية، خبلؿ زيارتيـ لمخيـ عايدة لبلجئيف، بيدؼ  األعبلـمف رؤساء ومذيعي ومحرري وسائؿ 

 .اإلسرائيميالفمسطينية والتعرؼ عمى حقيقة الظروؼ المعيشية في ظؿ االحتبلؿ  االطبلع عمى واقع الحياة
مخيـ عايدة،  إلىوقاـ جنود االحتبلؿ بإطبلؽ قنبمتيف مف قنابؿ الغاز باتجاه الوفد الصحافي لدى وصولو 

عمى مدخؿ المخيـ، بحجة رشقيـ الحجارة عمى  األطفاؿحيث كانت مجموعة مف جنود االحتبلؿ تطارد 
إصابة عدد مف أعضاء الوفد باختناقات الغاز  إلىالبرج العسكري في محيط مسجد ببلؿ بف رباح، ما أدى 

 المسيؿ لمدموع.
 //األيام، رام اهلل، 

 
 " األوروبية تطمق "قافمة الشتاء" لممنكوبين في سورية الوفاءحممة " 

بي سورية" إلطبلؽ حممتيا الخامسة "قافمة تستعد "حممة الوفاء األوروبية لعوف منكو : قدس برس -لندف 
الشتاء" لتقديـ العوف لمخيمات البلجئيف الفمسطينييف ومراكز اإليواء بالعاصمة دمشؽ وريفيا، وذلؾ يـو 

 (، والتي تأتي مع مطمع فصؿ الشتاء وفي ظؿ وضع حرج داخؿ المخيمات./الثبلثاء )
في سورية"، أف "قافمة الشتاء"، سيغمب عمى ما تحممو مف وأعمنت الحممة، التي حممت شعار "وفاء ألىمنا 

معونات ما يحتاجو النازحوف مف المخيمات الفمسطينية بسورية ومراكز اإليواء في فصؿ الشتاء الذي أصبح 
 عمى األبواب".

 //قدس برس، 
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 لخامنئي تستند إلى مصادرة عقارات إليرانيين "امبراطورية مالية" :رويترز 
أمس، بأف مكتب مرشد الجميورية اإلسبلمية في إيراف عمي خامنئي  "رويترز"أفادت وكالة : رويترز -لندف 
، مف خبلؿ مؤسسة تصادر أمبلكًا تركيا إيرانيوف في السنوات التي تمت الثورة عاـ "مالية "إمبراطوريةبنى 

. 
. "ىيئة تنفيذ أوامر اإلماـ"، أي "ستاد إجرايي فرماف حضرت إماـ"وُيطمؽ عمى المؤسسة بالفارسية اسـ 

، ُمنشئًا ىيئة جديدة ويشير االسـ إلى مرسوـ وّقعو اإلماـ الخميني قبؿ فترة وجيزة مف وفاتو عاـ 
 إلدارة وبيع العقارات التي تركيا مالكوىا بعد الثورة.

العالـ ال يعرفوف عنيا  بيف أقوى الييئات في إيراف، عمى رغـ إف كثيريف مف اإليرانييف وفي "ستاد"وأصبحت 
الكثير. وتحّولت في السنوات الست األخيرة، كيانًا تجاريًا عمبلقًا يممؾ حصصًا في كؿ قطاعات االقتصاد 
نتاج حبوب منع الحمؿ وحتى تربية النعاـ. ويصعب  اإليراني تقريبًا، بما في ذلؾ الماؿ والنفط واالتصاالت وا 

سرية حساباتيا، لكف ممتمكاتيا مف العقارات والحصص في الشركات  ، بسبب"ستاد"حساب القيمة اإلجمالية لػ
. ويستند ىذا التقدير إلى "رويترز"بميوف دوالر، وفقًا لحسابات أعّدتيا  وأصوؿ أخرى، ال تقّؿ إجمااًل عف 

تحميؿ لتصريحات مسؤولي الييئة وبيانات مف سوؽ طيراف لؤلوراؽ المالية ومواقع شركات عمى اإلنترنت 
 عمومات مف وزارة الخزانة األميركية.وم

أقامت إمبراطوريتيا مف خبلؿ االستيبلء  "ستاد"عمى مدى ستة أشير، أف  "رويترز"ووجد استقصاء أعّدتو 
يرانييف يعيشوف في  الممنيث عمى آالؼ العقارات التي تخص مواطنيف إيرانييف عادييف، وأصحاب أعماؿ وا 

مف العقارات، مف خبلؿ ادعائيا في المحاكـ اإليرانية أنيا ميجورة.  أعدادًا ضخمة "ستاد"الخارج. وصادرت 
وتحتكر الييئة اآلف، بأمر قضائي، االستيبلء عمى العقارات باسـ خامنئي، وعادة ما تبيع العقارات المستولى 

 عمييا في مزادات أو تسعى إلى انتزاع أمواؿ مف مالكييا األصمييف.
ية تختص باألحكاـ القانونية واألوامر التنفيذية التي تمّكف الييئة التي وأشرؼ خامنئي أيضًا عمى إنشاء ج

 فرضت وزارة الخزانة األميركية عقوبات عمييا، مف االستحواذ عمى األصوؿ.
ىو معمومات  "رويترز"واعتبرت السفارة اإليرانية لدى دولة اإلمارات العربية المتحدة أف ما توصمت إليو 

، إف المعمومات "ستاد"أساس. وقاؿ حميد ويزي، المدير العاـ لمعبلقات العامة في  وببل "مبعثرة ومتباينة"
 ."بعيدة عف الواقع وليست صحيحة"التي ُقدمت لو 

 //الحياة، لندن، 
 
 بيون  يان : إعدام العشرات لمشاهدتهم برامج تمفزيونية جنوبية 

أمس، أف بيونغ يانغ نفذت مطمع الشير الحالي،  الكورية الجنوبية "جونغانغ إيمبو"أكدت صحيفة : أ ؼ ب
شخصًا اتيـ عدد منيـ بمشاىدة التمفزيوف الكوري الجنوبي، وىو نشاط  عمميات إعداـ عمنية لحوالي 

 محظور تمامًا في الشماؿ.
وأشارت الصحيفة إلى أف عمميات اإلعداـ أجريت في الثالث مف تشريف الثاني الحالي، في سبع قرى عبر 

 عمى الشؤوف الداخمية لكوريا الشمالية التي زارىا مؤخرًا. "المطمع"د، بحسب مصدر وصؼ بػالببل
ففي مدينة وونساف الشرقية، جمعت السمطات عشرة آالؼ شخص في ممعب لمشاىدة تنفيذ اإلعداـ رميًا 

مشاىدة  وأعدمت غالبية المحكوميف بتيمة بالرصاص في ثمانية محكوميف، بحسب المصدر نقبًل عف شاىد.
 ."يو أس بي"برامث تمفزيونية كورية جنوبية أدخمت سرًا مسجمة عمى أقراص فيديو مدمجة أو مفاتيح ذاكرة 
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 //السفير، بيروت، 
 

 المسكوت عن  في اغتيال ياسر عرفات 50
 ىاني المصري

لػػـ يغػػب. لقػػد فػػي الػػذكرى التاسػػعة الغتيالػػو، أبػػى ياسػػر عرفػػات أف يغيػػب عػػف المشػػيد، وكػػاف حاضػػًرا وكأنػػو 
الحػػؽ أبػػو عمػػار قاتميػػو مػػرة أخػػرى مػػف خػػبلؿ نتػػائث التحقيقػػات السويسػػرّية التػػي أثبتػػت أنػػو مػػات بالسػػـ عػػف 
طريؽ استخداـ مادة "البولونيـ" النووّية. ىػذه المػادة ال تمتمكيػا سػوى عػدة بمػداف مػف ضػمنيا إسػرائيؿ صػاحبة 

 إزالتو، أي قبؿ شيريف مف وفاتو. 1003 المصمحة في اغتيالو، السيما وأف حكومتيا قررت في أيموؿ
إذا عػػدنا إلػػى سػػيرة حيػػاة عرفػػات سػػنجد أنػػو كػػاف ىػػدًفا دائًمػػا لمحكومػػات اإلسػػرائيمّية المتعاقبػػة، فقػػد جػػرت عػػدة 
محاوالت فاشمة الغتيالو أثناء تواجده في بيروت، وقصفت الطائرات اإلسرائيمّية مقّره في "حماـ الشط" بتونس 

مقره في راـ اهلل ودمرت أجػزاء  1001شمة الغتيالو، وحاصرت قوات االحتبلؿ منذ العاـ في محاولة جديدة فا
منو، وتحكمت بزّواره وطعامو وشػرابو، وشػنت الحكومػة اإلسػرائيمّية حممػة تحريضػّية ضػده، وأعمنػت أنػو زعػيـ 

كتابػػو حػػوؿ  "إرىػػابي"، وىػػددت بقتمػػو عمًنػػا، وكشػػؼ أوري داف، الصػػحافي اإلسػػرائيمي المقػػرب مػػف شػػاروف فػػي
حياة شاروف، المكالمة التي جرت بيف الرئيس األميركي السابؽ جورج بػوش االبػف وبػيف شػاروف "حػيف طمػب 
األوؿ ترؾ أمر التخمص مف عرفات لمعناية اإلليّية، فأجابو اآلخر: ولكف العناية اإلليّية بحاجة إلى مسػاعدة 

 اؿ عرفات".بشرّية، فصمت بوش، فيما اعتبره شاروف ضوًءا أخضر الغتي
لػػـ نكػػف بحاجػػة إلػػى دالئػػؿ جديػػدة إلثبػػات أف ياسػػر عرفػػات مػػات مسػػموًما، فيػػذه المسػػألة محسػػومة منػػذ وقػػت 
مبكر، عنػدما تعػرض عرفػات لمػرض مفػاجئ أدى إلػى وفاتػو خػبلؿ شػير واحػد، وىػو لػـ يكػف يعػاني مػف أي 

توى الحػدث وقػادر عمػى مبلحقػة أمراض جدّية، ولكنا كنا منذ البداية وال نزاؿ بحاجة إلى موقػؼ سياسػي بمسػ
موفاز رسمًيا بارتكاب ىذه الجريمػة النكػراء بحػؽ رجػؿ ىػو  -الجناة، موقؼ يجرؤ عمى اتياـ حكومة شاروف 

بكؿ المقاييس زعيـ تاريخي، ومؤسس اليوّية الوطنّية الفمسطينّية، والحاصػؿ عمػى جػائزة "نوبػؿ" لمسػبلـ، رغػـ 
حكومػػة إسػػرائيؿ التػػي مػػف المفتػػرض أف تصػػنع السػػبلـ معػػو، وذلػػؾ أنػو ذىػػب بعيػػًدا مػػف أجػػؿ السػػبلـ عمػػى يػػد 

عقاًبا لو لرفضو العرض الذي سّمي "سخي ا"، والمقدـ مف أييود بػاراؾ فػي قمػة "كامػب ديفيػد" ومػا ىػو بعػرض 
نمػػػا عػػػرض "تصػػػفوي" لمقضػػػّية الفمسػػػطينّية مػػػف مختمػػػؼ جوانبيػػػا، لػػػذلؾ مػػػف الطبيعػػػي أف  سػػػبلـ وال سػػػخي، وا 

يعػػود إلػػى المقاومػػة التػػي أوقفيػػا بعػػد "اتفػػاؽ أوسػػمو" العتقػػاده أف المفاوضػػات يمكػػف أف  يرفضػػو عرفػػات وأف
 تؤدي إلى إقامة الدولة الفمسطينّية وتحقيؽ حمـ حياتو الذي قضى شييًدا مف أجمو.

السؤاؿ المحوري الذي يطػرح نفسػو بقػوة أكبػر فػي الػذكرى التاسػعة الغتيالػو: لمػاذا لػـ تُتخػذ الخطػوات الواجبػة 
بلحقة القتمة اإلسرائيمييف والسػعي الجػدي لمعرفػة فيمػا إذا اسػتخدموا عمػيبًل أو أكثػر مػف الفمسػطينييف لتنفيػذ لم

 الجريمة؟
 وينبثؽ عف ذلؾ السؤاؿ أسئمة فرعّية، مثؿ:

لماذا يأتي التحرؾ الفمسطيني دائًما متأخًرا وكردة فعؿ عمى اكتشػافات جديػدة، أو عمػى تحقيػؽ "الجزيػرة" التػي 
ليا ىذا التصرؼ الفمسطيني أف تبدو صاحبة الممؼ والمكمفة بتحقيؽ العدالة، وىي تفعؿ ذلؾ لغايػة فػي أتاح 

 نفس يعقوب؟
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لماذا ال تمجأ القيادة الفمسطينّية إلى األمـ المتحدة وتطالب بتشكيؿ لجنػة تحقيػؽ دولّيػة، أسػوة بمػا حصػؿ بعػد 
مػى األقػؿ حتػى تكػوف المبلحقػة الجدّيػة والدائمػة سػيًفا اغتياؿ رفيؽ الحريري، لمبلحقة الجنػاة ومعػاقبتيـ، أو ع

 مسّمًطا عمى رؤوسيـ بما يجعؿ جريمتيـ حاضرة وتبلحقيـ باستمرار؟
أقوؿ ما سبؽ مع إدراكي أف تشكيؿ "محكمة خاصة" لمتحقيػؽ فػي اغتيػاؿ ياسػر عرفػات يحتػاج إلػى قػرار مػف 

ألميركػي الػذي يقػؼ لػو بالمرصػاد، لكػف ال مفػر مجمس األمف، وىػذا القػرار ممنػوع مػف الصػدور جػّراء الفيتػو ا
مف البدء بالعممّية بنقؿ ممؼ التحقيؽ إلى الجمعّية العامة لؤلمـ المتحدة، كمػا طالػب ناصػر القػدوة فػي كممتػو 

 بمناسبة مرور الذكرى التاسعة.
بتفعيػػؿ قرارىػػا السػػابؽ لمػاذا ال يػػتـ المجػػوء إلػػى "محكمػػة الجنايػػات الدولّيػػة" واالكتفػػاء بمطالبػػة الجامعػػة العربّيػػة 

بتشػػكيؿ "لجنػػة تحقيػػؽ دولّيػػة"؟. إف مجػػرد المطالبػػة ال تكفػػي. فعمػػى الفمسػػطينييف أف يقومػػوا بمػػا عمػػييـ كػػامبًل، 
 خاصة بإجراء تحقيؽ يسعى لكشؼ مف ساعد الجناة قبؿ مطالبة اآلخريف بالقياـ بواجبيـ.

مستشػفى "بيرسػي" الفرنسػي ُبعيػد إعػبلف وفػاة  مف أجؿ اإلجابة عف ىذه األسئمة وغيرىا ال بد مػف العػودة إلػى
ياسػػر عرفػػات وصػػدور تقريػػر طبػػي يشػػير إلػػى "إمكانّيػػة أف تكػػوف وفػػاة ياسػػر عرفػػات غيػػر طبيعّيػػة وأف يكػػوف 
السـ المستخدـ غير معػروؼ لػدينا"، أي لػدى األطبػاء الفرنسػييف الػذيف أشػرفوا عمػى إعػداد التقريػر عػف سػبب 

 الوفاة.
البولونيـ" بعد أكثر مف ثماني سنوات يعني أف ىذه المادة كانت موجودة بشكؿ أكبر إف اكتشاؼ وجود مادة "

بكثير عند الوفاة وقبؿ دفف الجثماف، ما كاف يغني عف كؿ التحقيقات التالية، ولكف فرنسا آثرت لسبب ما أف 
نػػػة التحقيػػػؽ تخفػػػي معػػػالـ الجريمػػػة، ولعػػػؿ ىػػػذا السػػػبب نفسػػػو ىػػػو الػػػذي أدى إلػػػى عػػػدـ تعاونيػػػا حالي ػػػا مػػػع لج

الفمسػػػطينّية، كمػػػا أعمػػػف عضػػػو المجنػػػة عمػػػي ميّنػػػا فػػػي المػػػؤتمر الصػػػحافي المخصػػػص لئلعػػػبلف عػػػف نتػػػائث 
 الفحصيف السويسري والروسي.

 -إف المسكوت عنو في مسألة التحقيؽ في اغتياؿ ياسر عرفات أف ىناؾ توجًيا فرنسًيا دولًيا عربًيا إسػرائيمي
يقضػػي بػػدفف مسػػألة التحقيػػؽ باغتيػػاؿ "أبػػو عمػػار"، ألف  -ة خضػػعت لػػو وعمػػى مػػا يبػػدو أف القيػػادة الفمسػػطينيّ 

كشػػػؼ مبلبسػػػاتيا مػػػف شػػػأنو عمػػػؿ زلػػػزاؿ فػػػي المشػػػيد السياسػػػي كمػػػو. فبعػػػد اتيػػػاـ إسػػػرائيؿ بالجريمػػػة رسػػػمًيا 
وتحميميا المسؤولّية السياسّية والجنائّية ومبلحقتيا لمحاسبة المسؤوليف عف ارتكابيا، ال يصح بعدىا أف يبقى 

اإلسرائيمي بعدىا ممكًنا عمى طاولة المفاوضات  -مر عمى ما ىو عميو اآلف، فبل يكوف المقاء الفمسطيني األ
واستمرار االلتزامات الفمسطينّية المترتبة عمى االتفاقيات، وخصوًصػا التنسػيؽ األمنػي، فػي وقػت لػـ تمتػـز فيػو 

نمػا يكػوف المقػاء فػي سػاحات المواجيػة فػي  المػدف والقػرى والمخيمػات وقاعػات المحػاكـ، إسرائيؿ بما عمييا؛ وا 
 وعمى كؿ المستويات واألصعدة المحمّية والعربّية واإلقميمّية والدولّية.

لو تحقؽ ذلؾ، لكاف مػف غيػر الممكػف اسػتئناؼ المفاوضػات حتػى مػف دوف مرجعّيػة وال وقػؼ لبلسػتيطاف وال 
نمػػا  ىػػي عممّيػػة مػػف دوف سػػبلـ تسػػتيدؼ فػػرض إحيػػاء أكذوبػػة مػػا يسػػمى "عممّيػػة السػػبلـ"، ومػػا ىػػي كػػذلؾ، وا 

 السبلـ اإلسرائيمي عمى الفمسطينييف.
لقد بدأت القصة بنصيحة فرنسّية لمفمسطينييف بعدـ إثارة مسألة اغتياؿ ياسر عرفات فور اغتيالو، ألف األمر 

سػػػمطة الحاسػػـ عنػػدىا، الػػػذي لػػو األولوّيػػة عمػػػى مػػا سػػػواه قبػػؿ انػػدالع الفوضػػػى ىػػو تػػأميف االنتقػػػاؿ السػػمس لم
ثبات أف الفمسطينييف جديروف باحتراـ المجتمع الدولي ليـ، وبالحصػوؿ عمػى دولػة  وانتخاب خميفة عرفات، وا 
مف خبلؿ حرصيـ عمػى تػوفير األمػف واالسػتقرار فػي المنطقػة المػذيف سيتضػررا أشػد الضػرر مػف إثػارة مسػألة 

 اغتياؿ ياسر عرفات وعواقبيا التي لف تحمد عقباىا.
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د ذلػػؾ ولػػـ ينػػؿ الفمسػػطينيوف دولػػة مقابػػؿ إثبػػات جػػدارتيـ وبنػػاء المؤسسػػات، بػػؿ تعرضػػوا وكػػّرت السػػبحة بعػػ
لضػػػغوط جديػػػدة اسػػػتجابوا ليػػػا لوقػػػؼ تػػػوجييـ لؤلمػػػـ المتحػػػدة، وجّمػػػدوا طمػػػبيـ باالنضػػػماـ لموكػػػاالت الدولّيػػػة، 

نضماـ وذلؾ التوقيع وخصوًصا "محكمة الجنايات الدولّية"، ولـ يوّقعوا عمى االتفاقيات الدولّية رغـ أف ىذا اال
يوفر لمفمسطينييف مزايػا سياسػّية وقانونّيػة وأخبلقّيػة مػف شػأنيا تقويػة مػوقفيـ وتػدعيـ نضػاليـ لتحقيػؽ أىػدافيـ 

 الوطنّية.
 61/66/1063، األيام، رام اهلل

 
 !"سرائيل"إخبطة "الجزيرة" في ممف عرفات: فمتتفضل السمطة بمحاسبة  56

 سميـ البيؾ
إال واحتفت باإلنجاز االستقصائي لقناة "الجزيرة" مف خبلؿ التحقيػؽ الػذي بثّتػو فػي شػير  لـ تبؽ قناة تمفزيونة

يوليػػو مػػف العػػاـ الماضػػي والػػذي قػػّدـ اإلشػػارة األولػػى لجّديػػة احتمػػاؿ مػػوت ياسػػر عرفػػات اغتيػػااًل )بعيػػدًا عػػف 
" لمشػػاىديف )أنػػا الفػػذلكات الرسػػمية الفمسػػطينية: كّنػػا نعػػرؼ أنػػو اغتيػػؿ(، والػػذي طرحػػت فيػػو اسػػـ "البولو  نيػػـو

 منيـ( سمعوا بو لممّرة األولى وباتوا اآلف أشبو بخبراء كيميائييف بيا.
شػػّكؿ التقريػػر حينئػػذف إحراجػػًا كبيػػرًا لحركػػة فػػتح والسػػمطة الفمسػػطينية كػػأطراؼ تعتبػػر ذاتيػػا المعنػػي الشػػرعي 

ا تبّقى لمحركة والسمطة والوحيد في كؿ ما يخص عرفات، وليذا االعتبار استخداـ سياسي وحزبي ىو آخر م
 أماـ نادي معجبييما مف الفتحاوييف.

عادت لنا "الجزيرة" بتقريػر حصػري كػذلؾ، يقػّدـ نتػائث الخبػراء السويسػرييف فػي المسػألة عينيػا، ولحقتيػا بػاقي 
القنوات في تقارير تنسخ فييا ما طرحتو "الجزيرة"، مضيفيف عمييا حديثًا ىنػا أو ىنػاؾ مػع قيػادات مػف حركػة 

 ح والسمطة الفمسطينية )أّما إضافة!( التي ُأحرجت، مجّددًا، مع التقرير الجديد لمقناة.فت
أنػػا  –أمػػا أّوؿ أسػػباب ىػػذا اإلحػػراج فيػػو الرغبػػة الدائمػػة لمسػػمطة فػػي لمممػػة الموضػػوع مػػف األسػػاس ألسػػباب 

خػػػػر فيػػػػو أف إال أف تعامػػػػؿ السػػػػمطة مػػػػع المسػػػػألة ال يشػػػػير إال لػػػػذلؾ، أمػػػػا السػػػػبب اآل –شخصػػػػيًا ال أعرفيػػػػا 
"الجزيرة" وال شيء غيرىػا، ىػي التػي طرحػت الموضػوع فػي إنجػاز "وطنػي فمسػطيني" قبػؿ أف يكػوف صػحافيًا، 
وعػػداء كػػؿ مػػف السػػمطة والحركػػة لمقنػػاة عائػػد لعػػّدة اعتبػػارات، منيػػا انحيػػاز القنػػاة لحركػػة حمػػاس مػػف ضػػمف 

ؿ وفػػػي امتناعيػػػا عػػػف لقػػػاء األولػػػى انحيازىػػػا لتنظػػػيـ اإلخػػػواف، ذلػػػؾ أّف "فػػػتح" تعػػػادي "حمػػػاس  دوف إسػػػرائي
وىرولتيػػػا لمقػػػاء األخيػػػرة مثػػػاؿ عمػػػى ذلػػػؾ. نضػػػيؼ اعتبػػػارات أخػػػرى تخػػػّص أي سػػػمطة حكػػػـ فاسػػػدة وقمعيػػػة 

 وانتيازية وطبيعة عبلقاتيا مع وسائؿ اإلعبلـ التي ال توّفر فرصة النتقادىا أو فضحيا.
 

 لمممة الموضوع بشعارات فتحاوية
تسػػع السػػمطة الفمسػػطينية وال حركػػة فػػتح لمتحقيػػؽ فػػي الموضػػوع حينيػػا ولػػـ مػػات عرفػػات بطريقػػة غامضػػة، لػػـ 

تفعبل ما ُينتظر منيما كأنيما، أو قياداتيما تحديػدًا )ىػي قيػادة واحػدة بكػؿ األحػواؿ لتمػاىي السػمطة بالحركػة( 
ـّ غمقيػا أصػبًل  ـم تػ )!(، فتخطّػى أرادت لفمفة الموضوع متسّتريف عاطفيًا بالفاجعة التي ال تسمح بفػتح ممفػات لػ

الجميع الموضوع وأوليـ الفمسطينيوف تحػت سػتار الفاجعػة ىػذه ومػف خػبلؿ الخطابػات الفارغػة التغييبيػة لتمػؾ 
 القيادات.

الحقًا، أتت "الجزيرة" بخبطة لمحركة والسمطة لـ تكػف "ال ع البػاؿ وال ع الخػاطر" فػي تحقيقيػا الػذي بثّتػو قبػؿ 
ببعضيما )وبإسرائيؿ( وعادت لما فعمتو يػوـ ُقتػؿ عرفػات، أي لمممػة  أكثر مف سنة، فتخّبطتا الحركة والسمطة
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الموضوع بشعارات فتحاوية تقميدية، وأننا سنفعؿ ونفعؿ، وأننا لمتذكير فقػط نكػره إسػرائيؿ كرىػًا جمػًا و"أنػا ابػف 
فيدة مف فتح ما ىتفت لغيرىا".. وجميورىما الحنوف مف الفتحاوييف يطرب وينتشي بشعارات ىذه القيادة المست

)والمتسّببة ؿ ( حالة الييجػاف العػاطفي التػي ترافػؽ ىػذا الجميػور كّممػا ُطرحػت مسػألة عرفػات، أقػوؿ جميػور 
الحركة والسمطة ألف باقي الفمسطينييف مف التنظيمات المعارضة والمستقميف ال يشتروف ىذا التيييث العاطفي 

 المفتعؿ والفشنؾ، ال يشترونو ولو بمميرة سورية.
قبؿ أياـ، نشرت "الجزيرة" تقريرًا يؤكد فيو الخبراء السويسريوف فرضية االغتياؿ، وىو ما يشّكؿ احراجا  الحقًا،

مف "الجزيرةُ" لمحركة والسمطة، وكؿ ما فعمتاه كاف مؤتمرات صحافية ولقاءات تمفزيونية لقيادات تؤكد فييا مػا 
 ورد في التقرير كأنيا عّينة مف المجتمع اإليطالي.

ركػػة وال السػػمطة اليػػوـ فػػي حػػاؿ ُتحسػػدا عميػػو، لػػـ يعػػد باإلمكػػاف المماطمػػة أكثػػر فػػي الموضػػوع أمػػاـ ليسػػت الح
الفمسػػطينييف والعػػرب، فػػنحف اآلف ببسػػاطة أمػػاـ مشػػيد كالتػػالي: السػػمطة والحركػػة تسػػعياف السترضػػاء الطػػرؼ 

ي ال يتػرؾ مناسػبة اإلسرائيمي في سبلـ يناؿ رضاه، وذلؾ في رسػائؿ مباشػرة مػف رئيسػيما محمػود عبػاس الػذ
إعبلمية وجماىيرية إال ويطرحيا فييا، كما في لقاءات مباشرة لوفد تفاوضي فمسطيني مع إسرائيمييف يخضػع 
فيو الوفد لرغبات عباس نفسػو. سػيجتمع الوفػداف وسيسػتمر عبػاس بتنازلػو )الػذي افتتحػو واسػتمّر بػو إلػى يػوـ 

كػػػي تقبػػػؿ بتفاوضػػػو إلػػػى مػػػا يرضػػػييا، وسػػػتنّغص ىػػػذه موتػػػو عرفػػػات نفسػػػو( وباسػػػترحاـ الحكومػػػة اإلسػػػرائيمية 
سرائيؿ أكبر المتضرريف مػف ىػذه التحقيقػات،  التقارير الصحافية عمييـ مشاريعيـ المشتركة، فالسمطة وفتح وا 
وأكبر المتمّنيف لظيور مستجدات تفّندىا، ليخرج لنا أبو مازف قائبًل: أرأيتـ، ليست إسػرائيؿ التػي فعمتيػا. لػيس 

 فعؿ ذلؾ؟!شريكنا مف ي
 

 تفّضموا حاكموا إسرائيل إذن
ـّ قبػػوؿ "فمسػػطيف" كعضػػو مراقػػب فػػي  كّمنػا تػػابع الكرنفػػاؿ الػػذي أحدثتػػو السػمطة الفمسػػطينية وحركػػة فػػتح حػػيف تػ
األمػـ المتحػػدة، ولػػـ يتركػػوا تفصػػيبًل يخترعػػوا منػػو أسػبابًا يقنعػػوف بيػػا الػػرأي العػػاـ الفمسػػطيني بأىميػػة األمػػر إال 

القػوة األكبػر التػي لعبػوا عمييػا والتفّػوا ولفّػوا حوليػا كانػت إمكانيػة جػر إسػرائيؿ عمػى جػرائـ  ولجأوا إليو، ونقطة
ترتكبيا إلى المحاكـ الدولية. لـ أقتنع بكؿ ما تحكيو السمطة التي لـ أجد فييا منػذ تأسيسػيا مػع عرفػات غيػر 

 ببلوي جديدة ُتضاؼ إلى مآسي ىذا الشعب.
، سأفّكر في أمر واحد. اليوـ، ىا ىي الفرصة األكثػر إلحاحػًا لمسػمطة لكني سأغض النظر عف كّؿ ذلؾ اآلف

الفمسػػػطينية كػػػي ترفػػػع عمػػػى الحكومػػػة اإلسػػػرائيمية دعػػػوى بقتػػػؿ رئيسػػػيا فػػػي محكمػػػة الىػػػاي الدوليػػػة، والػػػدالئؿ 
حاضرة. ليعّض أبو مازف عمى جرحو ويطمب مف قناة الجزيرة المسػاعدة فػي تػوفير مػا يمكػف تػوفيره مػف أدلػة 

د في تحقيقاتيا وتقاريرىا، ألف "الجزيرة" ال يمكنيا أف تذىب وترفع الدعوى بنفسيا ثػـ يخػرج رئػيس لجنػة لـ تر 
التحقيؽ في مقتؿ عرفات عمى التمفزيونات ويفحمنا باستنتاجاتو: "أواًل، أبو عمار لػـ يمػت بسػبب تقػدـ السػف. 

وتػػًا طبيعيػػًا". ثػػـ ليرجػػع إلػػى بيتػػو ىػػو ثانيػػًا، أبػػو عمػػار لػػـ يمػػت بسػػبب المػػرض. ثالثػػًا، أبػػو عمػػار لػػـ يمػػت م
 والباقوف ليتابعوا مسألة االغتياؿ والتحقيقات عمى "الجزيرة" التي يكرىوف.

ال يستغربّف أحدكـ مف ىذه االستنتاجات الخبّلبية التي توّصمت إلييا السمطة ألنيا أفضؿ ما يمكف أف تصػؿ 
ف احػػدىـ اف يقػػوؿ اف عرفػػات بالمناسػػبة لػػـ يمػػت إليػػو وىػػي فػػي حالػػة التخػػّبط واإلحػػراج ىػػذه، ألػػيس غريبػػا مػػ

 بسبب تقّدـ السف؟ ىؿ فعؿ بو اإلرباؾ ذلؾ؟!
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مكانية جر إسػرائيؿ إلػى المحػاكـ الدوليػة إلػى أو وصػؿ  صدعت السمطة رؤوسنا في مسألة العضو المراقب وا 
عمػى ىػذه السػمطة  أحدنا إلى االقتناع ببعض اإليجابيات لمسألة "العضو" ىذه. تأكيد فرضية االغتيػاؿ نّغػص

أواًل حفػػػبلت التفػػػاوص الجماعيػػػة، وثانيػػػًا حّجػػػة العضػػػو المراقػػػب، وىػػػي العضػػػوية الشػػػكمية التػػػي اعترفػػػت ب 
"أحقيػة" إسػػرائيؿ فػي المثمػػث والجميػػؿ والنقػب ومحػػت، دوليػًا، حػػّؽ البلجئػػيف فػي العػػودة بعػد أف كػػاف البلجئػػوف 

 يحتموف بقرارات دولية تحكي عف ىذا الحؽ.
سػػر  ائيؿ شػػركاء فػػي الكثيػػر مػػف األمػػور )وذلػػؾ منػػذ أيػػاـ عرفػػات فػػالموت لػػيس كفّػػارة(، مػػف بػػيف مػػا السػػمطة وا 

يتشاركاف بو ىو أواًل تقّرب كؿ منيما لآلخر في مقابؿ استعدائيما لحركة حماس، وثانيًا امتعاضيما الواضػح 
حراجيما كما توّضح إعبلميًا مما طرحتو تحقيقػات "الجزيػرة". ألف ال  رباكيما وا  مصػمحة لكمييمػا فػي تحويػؿ وا 

 مسألة االغتياؿ إلى الىاي.
 

 رأي نصراهلل بعرفات
تناوؿ برنامث "دي إف إي" عمى قناة المستقبؿ مسألة اغتياؿ عرفات مف ناحية أخرى. نػبش البرنػامث تسػجيبًل 

يسػػػػأؿ فيػػػػو "أال يوجػػػػد فػػػػي الشػػػػرطة  2770صػػػػوتيًا لحسػػػػف نصػػػػراهلل، زعػػػػيـ ميميشػػػػيا حػػػػزب اهلل، يعػػػػود لمعػػػػاـ 
لفمسطينية )..( شريؼ يخػرج عمػى عرفػات كمػا خػرج خالػد اإلسػبلمبولي ليقػوؿ اف وجػود ياسػر عرفػات عمػى ا

 وجو ىذه األرض عار بحؽ فمسطيف وعار بحؽ العروبة وعار بحؽ اإلسبلـ"؟
اإلسبلمبولي ىو مف اغتاؿ السادات في مصر، وفي ذلؾ دعوة صريحة مف نصر اهلل الغتياؿ عرفات، وفي 

ؿ عمػػى الشػػعب الفمسػػطيني ألننػػا قػػد نختمػػؼ سياسػػيًا مػػع عرفػػات، وأنػػا أختمػػؼ معػػو فػػي معظػػـ مػػا قالػػو تطػػاو 
نكار قيادات الفصػائؿ لمعانػاتيـ بػؿ ووقػوفيـ فػي  ف كنت أفتقده بعد تيتـّ الفمسطينييف في سورية، وا  األمور، وا 

يػذا تحػريض ال صّؼ قاتميـ األسد، لكف التصريح بأف وجوده عمى وجػو ىػذه األرض عػار بحػؽ كػذا وكػذا، ف
 يميؽ بغير قائد ميميشيا طائفية يشّكؿ حزب اهلل اليوـ تجّمياتيا.

لػػيس لػػذلؾ عبلقػػة باغتيػػاؿ عرفػػات باعتقػػادي، لكػػف المسػػألة تكمػػف فػػي "العرفاتيػػة الجديػػدة" التػػي طػػرأت عمػػى 
عرفػات الػذي إعبلـ الممانعة الذي أصبح اليوـ فجأة فتحاويًا، يا لبؤس كمييما إذف. جميعنػا يعػرؼ مػا يرونػو ب

حاؿ "وجوده عمى وجو ىذه األرض" دوف مصادرة آؿ األسػد بحافظػو وبشػاره لمقػرار الػوطني الفمسػطيني، وىػذ 
 مف األمور التي ُتحفظ لعرفات رغـ الخبلؼ معو.

عبلميا مف عرفات، خاصة وأف الرجؿ لـ يغّير موقفًا ولػـ يتغّيػر قبػؿ  ليس ىنالؾ تحواًل في موقؼ الممانعة وا 
وكّمنا يعرؼ العداوة التي "جمعت" بيف عرفات مف جية وبيف نظاـ األسد وزبانيتو مف جية بمػا فييػا اغتيالو، 

التنظيمات الفمسطينية التابعة، لكف المسألة بكؿ بساطة تكمف في الموقؼ المعيب لمسمطة الفمسطينية وحركة 
بشار، فكؿ منيما، النظاـ السوري  فتح وأبو مازف شخصيًا مف الثورة السورية وتأييدىـ العمني والمخجؿ لنظاـ

والسػػػمطة الفمسػػػطينية، يمّحػػػف لآلخػػػر ويتػػػوّدد لػػػو كونيمػػػا اآلف فػػػي محػػػور واحػػػد ومنسػػػجـ، يجمػػػع بػػػيف خطػػػاب 
الممانعة ويشمؿ ذلؾ التصريحات العاطفية المثيرة لمسخرية لقيادات مف السمطة والحركة، وبيف سػموؾ يصػّب 

إف كػاف مػف قبػؿ السػمطة الفمسػطينية أو النظػاـ السػوري، وذلػؾ فػي جممة وتفصيبًل في المصمحة اإلسػرائيمية، 
حفػظ أمػف إسػػرائيؿ محميػًا مػػف خػبلؿ التنسػػيؽ األمنػي معيػػا ومبلحقػة المقػػاوميف، ودوليػًا مػػف خػبلؿ تجّنػػب أي 
محاكمػػة دولّيػػة أو حتّػػى إدانػػة، إضػػافة لتػػأميف كػػؿ الوقػػت الػػبلـز )وىػػداة البػػاؿ( لمتوسػػع باالسػػتيطاف والتيويػػد 

يجيػػر واالعتقػػاؿ والقصػػؼ )عمميػػًا، مػػا الػػذي تفعمػػو السػػمطة غيػػر ذلػػؾ؟(، أو كػػاف فػػي حفػػظ أمػػف إسػػرائيؿ والت
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خبلصًا لدولة إسػرائيؿ والمتمقّػي  قميميًا وربط أمنيا بمصير النظاـ السوري، الشرطي األكثر نجاعة وا  حدوديًا وا 
 ذلؾ؟(.األرحب صدرًا لضرباتيا الجّوية )عمميًا، ما الذي يفعمو النظاـ غير 

إسػرائيؿ تضػرب شػركاءىا، ىػػي ىكػذا، عػادي، والسػػمطة الفمسػطينية والنظػاـ السػوري راضػػوف بػذلؾ، قميػؿ مػػف 
اإلربػػاؾ يجتاحيمػػا وبعػػض التيػػويش اإلعبلمػػي الفػػارغ إلرضػػاء جميورىػػا الممػػانع المػػتفّيـ دائمػػًا، ويػػتـ لفمفػػة 

والسػػمطة الفمسػػطينية فحسػػب، فالنظػػاـ  الموضػػوع كمػػا عّودتيمػػا إسػػرائيؿ. الشػػراكة ىنػػا ال تكمػػف بػػيف إسػػرائيؿ
 السوري بالصورة، إال أف الغبشة زالت عنو وتوّضحت الصورة بو وتوّسعت.
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واصػػػؿ، عمػػػى رغػػػـ اعتػػػزاـ ال جديػػد فػػػي ممػػػؼ المفاوضػػػات، ال قبػػػؿ زيػػػارة كيػػػري وال بعػػدىا، فيػػػذه العمميػػػة ستت
صػدارىا فػي المقابػؿ عشػرات أوامػر اليػدـ لبيػوت فمسػطينييف فػػي  إسػرائيؿ بنػاء آالؼ الوحػدات االسػتيطانية، وا 
الضػػفة، أي فػػي أرضػػػيـ التػػي يفتػػػرض أف تقػػوـ دولػػػتيـ عمييػػا، بحّجػػػة عػػدـ وجػػػود رخػػص بنػػػاء، وعمػػى رغػػػـ 

ا رسػػائؿ ذات مغػػزى، وتكشػػؼ عػػف وضػػع إعبلنيػػا بنػػاء جػػدار فاصػػؿ عمػػى حػػدود الضػػفة مػػع األردف، وكميػػ
ينطوي عمى تناقض الفت. ىكذا، فإف حديث مصادر فمسطينية عف اعتزاـ الرئيس الفمسطيني محمود عباس 

ـّ اتخاذىػا فػي مواجيػة االسػتيطاف  « قػد تجعػؿ شػعر رأسػو يقػؼ»إببلغ الػوزير كيػري عػف خطػوات عمميػة سػيت
 بالرئيس مرتيف مف دوف أف يمحظ عميو أحد شيئًا. (، ىو مجرد كبلـ، إذ التقى كيري5/22، «الحياة)»

، فيػػي صػػّرحت مػػرارًا «فػػتح»لػػيس ىػػذا موقفػػًا مفاجئػػًا مػػف القيػػادة الفمسػػطينية، وىػػي قيػػادة المنظمػػة والسػػمطة و 
الوحيػدة المتاحػة، مسػّممة بارتيانيػا ليػا بوجودىػا ومكانتيػا ومواردىػا. « المعبػة»أنيا تعتبػر المفاوضػات بمثابػة 

، وىػػذا ينطبػػؽ عمػػى المعنيػػيف بالتسػػوية، أي الفمسػػطينييف واإلسػػرائيمييف «لػػو بػػدىا تشػػّتي غّيمػػت: »يقػػوؿ المثػػؿ
وعودًا أميركيػة، فقػط، ومزيػدًا مػف المسػتوطنات والطػرؽ « تشّتي»واألميركييف، لكنيا بالنسبة الى الفمسطينييف 

 «.الغور»االلتفافية والجدراف، وآخرىا الجدار الذي تنوي إقامتو في 
وـ أف أوبامػػا خّيػػب آمػػاؿ مػػف راىنػػوا عميػػو فػػي كثيػػر مػػف الممفػػات، ومػػف ضػػمنيا الممػػؼ الفمسػػطيني، مػػع معمػػ

تراجعػػو بطريقػػة ميينػػة عػػف طمػػب تجميػػد االسػػتيطاف أمػػاـ عنػػاد نتانيػػاىو وصػػمفو. وبالنسػػبة الػػى إسػػرائيؿ التػػي 
لمفمسػطينييف، « كسػبم»تبلعبت بعممية التسوية لعقديف، فيي تواصؿ نيجيا فػي فػرض الوقػائع لتجويػؼ أي 

ومنػػع قيػػاـ دولػػة ذات معنػػى ومبنػػى ليػػـ، وبتصػػّرفيا فػػي الضػػفة وكأنيػػا باقيػػة إلػػى األبػػد، وكأنيػػا معنيػػة فقػػط 
بإزاحػة الفمسػػطينييف إلػى كانتونػػات، لمتحػػّرر مػف عػػبء السػػيطرة عمػييـ، وتػػركيـ لتػػدّبر أحػواليـ تحػػت مراقبتيػػا 

 وسيطرتيا.
زة دومًا لقبوؿ ضغوط اإلدارة األميركية الستئناؼ المفاوضػات، بػداًل مػف أما القيادة الفمسطينية فيي تبدو جاى

صػػّدىا، فيػػي كانػػت رضػػخت إلدارة كمينتػػوف التػػي ضػػغطت عمييػػا مػػّرًة لطػػّي سػػعييا إعػػبلف الدولػػة مػػف طػػرؼ 
( عمػى 1000) 1(، ومػرة ثانيػة لػدفعيا لمتفػاوض فػي كامػب ديفيػد 2777واحد، مع انتياء المرحمة االنتقالية )

، قبػػؿ تنفيػػذ إسػػػرائيؿ اسػػتحقاقات المرحمػػػة االنتقاليػػة. بعػػدىا جػػػاءت إدارة بػػوش التػػػي «الحػػؿ النيػػػائي»ا قضػػاي
(، عمى رغـ تحفّػظ إسػرائيؿ عمييػا، ثػـ لتنفيػذ المرحمػة األولػى مػف 1001« )خريطة الطريؽ»ضغطت لتمرير 

مػػف ىػػذه الخطػػة، فػػإف إدارة  الخطػػة، التػػي تضػػّمنت وقػػؼ المقاومػػة. ومػػع أف إسػػرائيؿ لػػـ تنفّػػذ المرحمػػة الثانيػػة
فػػي االنتخابػػات « كاديمػػا»(، التػػي انتيػػت بسػػقوط حػػزب 1009« )انػػابوليس»بػػوش ضػػغطت لعقػػد تفاىمػػات 
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وصػػعود نتانيػػاىو. وعمػػى رغػػـ تمّنػػع ىػػذا األخيػػر عػػف االسػػتجابة لطمػػب إدارة اوبامػػا بتجميػػد االسػػتيطاف، فػػإف 
(، مػػػف خػػػبلؿ 1020اوضػػػات غيػػػر مباشػػػرة )ضػػػغط ىػػػذه انصػػػّب عمػػػى الفمسػػػطينييف مجػػػددًا لبلنخػػػراط فػػػي مف

 مبعوثيا جورج ميتشيؿ، والتي أخفقت بدورىا بسبب التعّنت والمراوغة اإلسرائيمييف.
اآلف، ىػػػا ىػػػي القيػػػادة الفمسػػػطينية فػػػي دوامػػػة تفاوضػػػية جديػػػدة بطمػػػب أميركػػػي، مػػػف موضػػػع الضػػػعؼ، عمػػػى 

بػػي، وبحكػػـ تنازليػػا المسػػبؽ والمتسػػّرع الصػػعيديف الرسػػمي والشػػعبي، ناىيػػؾ عػػف االنقسػػاـ وتػػرّدي الوضػػع العر 
والمجػػػاني، عػػػف مبػػػدأ انسػػػحاب إسػػػرائيؿ مػػػف األراضػػػي المحتمػػػة وفػػػؽ القػػػرارات الدوليػػػة، بموافقتيػػػا عمػػػى مبػػػدأ 

، ومػا يفػاقـ ذلػؾ أف ىػذا التنػازؿ يحظػى بتغطيػة عربيػة، وىػذا كمػو خطػأ فػي المقػاييس التفاوضػية. «التبادلية»
فػػػي الموقػػػؼ العربػػػي لمصػػػمحة المفػػاوض الفمسػػػطيني، يجػػػرى التفػػػريط بيػػػا،  فبػػداًل مػػػف اسػػػتدعاء القػػػوة الكامنػػة

بخاصة أف التجربة بّينت أف رفع سقؼ التنػازالت الفمسػطينية والعربيػة ال يفيػد، ألف إسػرائيؿ ترفػع فػي المقابػؿ 
 مف سقؼ مطالبيا، متشّجعة عمى ذلؾ بنجاح ىذه االستراتيجية طواؿ عقديف.

دة ال تكمف في المفاوضات فقط، فيي تشمؿ طريقة صػنع القػرار، وىشاشػة البنيػة الحقيقة أف مشكمة ىذه القيا
المؤسساتية، واالفتقار الى استراتيجية سياسية ونضالية واضحة ومناسبة لحركة تحرر وطني، وىو ما يتجمى 

 اليـو بصورة أكبر في قصور التعاطي مع وضع قطاع غزة ومع الحالة المأسوية لفمسطينيي سورية.
، باعتبار أنيا تضعؼ سمطتيا فػي القطػاع، وتػؤدي «حماس»زة، تبدو القيادة الفمسطينية مرتاحة ألزمة في غ

إلى إخراجيا مف نطاؽ المنافسة عمى مكانة القيادة، ما ينـّ عف عقميػة ثأريػة وضػيقة وال تتناسػب مػع مصػالح 
دًا يحتػػػّؿ أراضػػػييا وييػػػّدد الشػػػعب الفمسػػػطيني، وال مػػػع متطمبػػػات قيػػػادة حركػػػة تحػػػرر وطنػػػي تواجػػػو عػػػدوًا واحػػػ

يجاد التوافقػات التػي « حماس»شعبيا. وكاف في إمكاف ىذه القيادة استثمار ىذه المحظة لجذب  واستيعابيا، وا 
 تسمح باستعادة وحدة الكياف الفمسطيني، بداًل مف ترؾ ىذه الحركة تتخّبط في مراجعتيا ألحواليا.

يحات الػرئيس ابػو مػازف عػف دور فمسػطيني مػا فػي اإلفػراج اما بالنسبة الى فمسطينيي سػورية فقػد كانػت تصػر 
عػػػف المختطفػػػيف المبنػػػانييف، وفػػػي الػػػدفع نحػػػو إيجػػػاد حػػػّؿ سياسػػػي لموضػػػع المتفّجػػػر فػػػي سػػػورية مبالغػػػة جػػػدًا 
واستعراضػػية. ومػػع التقػػدير أليػػة جيػػود بػػذلت، فقػػد كػػاف األولػػى بػػالرئيس الفمسػػطيني أف يبلحػػظ أف الواليػػات 

عمى األطراؼ السورية، وأف ناصر القدوة )عضو المجنػة « جنيؼ»افقا بعد عمى فرض المتحدة وروسيا لـ تتو 
، الػػذي يمثّػػؿ الجامعػػة العربيػػة، ويعمػػؿ نائبػػًا لممبعػػوث الػػدولي والعربػػي إلػػى سػػورية، مػػف «(فػػتح»المركزيػػة ؿ 

يتعمػؽ كوفي أناف إلى االخضر اإلبراىيمي، رفض مجرد قدومو إلى دمشؽ فػي عػداد الوفػد األممػي. وفػي مػا 
بػػػاإلفراج عػػػف المختطفػػػيف المبنػػػانييف، فيػػػذه باتػػػت قصػػػتيا معروفػػػة، وتتعمػػػؽ بوضػػػعية الجيػػػة الخاطفػػػة )لػػػواء 

وقائده ابو ابراىيـ/عمار الداديخي(، والجيػات اإلقميميػة التػي يتبػع ليػا، بغػض النظػر عػف « عاصفة الشماؿ»
 يا.ىذه العممية لمتغطية عمى األطراؼ المعنية مباشرة ب« إخراج»كيفية 

مػػع ذلػػؾ، فػػإذا كػػاف فػػي إمكػػاف القيػػادة الفمسػػطينية التوّسػػط لئلفػػراج عػػف معتقمػػيف، فحػػرّي بيػػا إذًا بػػذؿ الجيػػود 
لئلفراج عف مئات المعتقميف الفمسطينييف عند النظاـ، الػذيف ال عبلقػة ليػـ بالصػراع المسػمح، أو أقمػو الكشػؼ 

التي يقودىا أبو مازف، مثؿ: محمد فياض « فتح»عف مصيرىـ، وضمنيـ الكاتب عمي الشيابي، وكوادر في 
)عضو لجنة منطقة(، وسممى عبدالرازؽ )طالبة في كمية اليندسة( وعدناف خميفة )موظؼ في سفارة فمسطيف 

، ممف عمموا في اإلغاثة، قضوا «فتح»في دمشؽ( والطبيب عبلء الديف يوسؼ. عممًا أف كثيريف مف نشطاء 
كوسػػا ومنيػر الخطيػػب وأيمػػف جػودة وأحمػػد السػيمي وبسػػاـ حميػػدي فػي عمميػػات القػنص والقصػػؼ مثػػؿ: احمػد 
 ف قضى تحت التعذيب في المعتقبلت،وفادي ابو عجاج وخميؿ زيداف. ومنيـ م

 ياسر جودة، الذيف سممت جثثيـ الىمثؿ موعد موعد )عضو لجنة إقميـ( وخالد بكراوي ووساـ رشداف و 
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 بأف ثمة« ة العمؿ مف أجؿ فمسطينيي سوريةمجموع»أىميـ بعد أشير مف االعتقاؿ. ويفيد تقرير 
فمسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطينييف قضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوا تحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت التعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذيب.  205

https://www.facebook.com/ActGroup.PalSyria/photos_stream) 
أيضػػػػًا، ربمػػػػا ينبغػػػػي أف يكػػػػوف معمومػػػػًا ليػػػػذه القيػػػػادة أف عػػػػدد الضػػػػحايا مػػػػف الفمسػػػػطينييف السػػػػورييف الموثّقػػػػة 

برصػػاص القناصػػة، فػػي  275استشػػيدوا نتيجػػة القصػػؼ، و 011يـ شػػييد، مػػن 2100اسػػماؤىـ، بمػػغ حػػوالى 
، «البلجئػػػػػػػوف الفمسػػػػػػػطينيوف فػػػػػػػي المحنػػػػػػػة السػػػػػػػورية»المخيمػػػػػػػات. )يوسػػػػػػػؼ فخػػػػػػػر الػػػػػػػديف ويوسػػػػػػػؼ زيػػػػػػػداف: 

https://db.tt/TZVrOgdE.) 
فػػي المئػػة مػػف  10فػػوؽ كػػؿ ذلػػؾ، ثمػػة الحالػػة المأسػػوية فػػي مخػػيـ اليرمػػوؾ، الػػذي مػػا زاؿ يقطػػف فيػػو حػػوالى 

شيرًا، مما جعميـ يفتقدوف لقمة  22وىو بات يخضع منذ أربعة اشير إلى اغبلؽ كامؿ، بعد حصار سكانو، 
 الخبز والمواد االساسية لمعيش.

ال أحد يطالب القيادة الفمسطينية بعمؿ شيء ليس في مقدروىا، لكػف مػف حػؽ الفمسػطينييف عمػى القيػادة التػي 
ـ، وأف تطالػب بػاإلفراج عػف المعتقمػيف، أو بتوضػيح مصػيرىـ. تّدعي تمثػيميـ أف تمػّثميـ حقػًا، وأف تػدافع عػني

ذا كانت ىذه القيادة ال تستطيع المطالبة برفػع الحصػار عػف مخػيـ اليرمػوؾ مػثبًل، فيػي عمػى األقػؿ مطالبػة  وا 
ببػػذؿ الجيػػود إلنيػػاء حالػػة اإلغػػبلؽ المفروضػػة عميػػو، والسػػماح بإدخػػاؿ الخبػػز والمػػواد الغذائيػػة والصػػيدالنية 

إليو، ناىيػؾ عػف المسػاىمة فػي التخفيػؼ مػف محنػة الفمسػطينييف السػورييف النػازحيف مػف المخيمػات  األساسية
 داخؿ سورية وفي البمداف األخرى.

كػػػاف األجػػػدر ليػػػذه القيػػػادة وىػػػي تتعػػػاطى مػػػع محنػػػة فمسػػػطينيي سػػػورية، ومخػػػيـ اليرمػػػوؾ، أف تتػػػذّكر محنػػػة 
ا وشػػاتيبل فػػي منتصػػؼ الثمانينػػات مػػف القػػرف ( الػػى مخيمػػات صػػبر 2791المخيمػػات األخػػرى مػػف تػػؿ الزعتػػر )

نما ىي أكبر وأخطر مف  الماضي، فيي القّصة ذاتيا، أي أف المسألة ال يمكف اختصارىا بوجود مسمحيف، وا 
 ذلؾ، وىذا يتطمب مف القيادة مواقؼ مسؤولة أكثر أخبلقيًا وسياسيًا.
سػػػمطة باتػػػت ميجوسػػػة، عمػػػى األغمػػػب،  المشػػػكمة أف القيػػػادة الفمسػػػطينية تحولػػػت مػػػف قيػػػادة حركػػػة تحػػػّرر إلػػػى

 بتعزيز مكانتيا تمؾ أكثر مما ىي معنية بتعزيز أحواؿ شعبيا أو أي شيء آخر.
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 شمعوف شيفر
يويػورؾ تػايمز" الػذي إف وزير الخارجية االميركي جوف كيري غير مستعد لمتعب، وقد كتب مراسؿ صحيفة "ن

يصاحبو في رحبلتو في الشرؽ االوسط في نياية االسبوع عف الدأب الذي يصػاحب محػاوالت كيػري التػي ال 
تكؿ ليدفع قدما بإمكػاف تسػوية بػيف اسػرائيؿ والفمسػطينييف: فقػد زار ىػذه المنطقػة فػي ىػذا العػاـ ثمػاني مػرات. 

عمػى المراسػميف الػذيف يصػاحبونو أف يثبتػوا أمػاـ ىػذا ويتغير جدولو الزمنػي فػي رحبلتػو عمػى الػدواـ ويصػعب 
 االيقاع.

طمب إلينا فػي خػبلؿ سػاعة كمػا أفػاد المراسػؿ اليػائس أف نحػـز أمتعتنػا وننضػـ الػى طػائرة كيػري الػذي خطػط 
لمطيراف مف عماف الى تؿ ابيب وبعد ذلؾ ألغى الخطة واستقر رأيو آخر االمر مع كؿ ذلؾ عمى السفر لمقاء 

 نتنياىو.
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مػػا الػػذي تقترحانػػو"، سػػأؿ كيػػري أودي سػػيغاؿ مػػف القنػػاة الثانيػػة والصػػحفي الفمسػػطيني فػػي المقابمػػة الصػػحفية "
اآلسػػرة التػػػي أجراىػػػا معيمػػػا فػػي يػػػـو الخمػػػيس االخيػػػر، "ىػػؿ أف أبقػػػى فػػػي البيػػػت وأشػػاىد مػػػا يجػػػري ىنػػػا فػػػي 

ا. قػاؿ إنػو اذا لػـ يحػدث تغييػر التمفاز؟"، وبدا كيري في المقابمة الصػحفية نافػد الصػبر ومميئػا بالغضػب احيانػ
في الموقؼ االسرائيمي فسنجرب مرة ثانية انتفاضة جديدة في المناطؽ ونواجو عزلة دولية. إف كيري ليس ال 
 يتعب فقط بؿ ىو غير مستعد ألف يمصقوا بو لقب "خاسر" أو كما يسمونو في أروقة الحكـ عندنا "انفعالي".

فػػاوض المتعثػػر بػػيف اسػػرائيؿ والفمسػػطينييف ىػػي مػػف وجيػػة نظػػر نتنيػػاىو إف األنبػػاء فػػي القضػػية المتعمقػػة بالت
سػيئة، سػػيئة جػدا. فالواليػػات المتحػدة، وال توجػػد طريقػة اخػػرى لنعبػر عػػف ذلػؾ، تمقػػي عمػى الطػػرؼ االسػػرائيمي 
كامػػؿ المسػػؤولية عػػف الطريػػؽ المسػػدود فػػي المحادثػػات. ويتعمػػؽ الخبػػر االسػػوأ مػػف وجيػػة نظػػر نتنيػػاىو بمػػا 

نيػػؼ فػػي المحادثػػات المتعمقػػة بالمشػػروع الػػذري االيرانػػي، ألنػػو قػػد يفػػرض المجتمػػع الػػدولي عمػػى يحػػدث فػػي ج
 اسرائيؿ عمى أثر اتفاؽ يتـ ىناؾ، خطة لحؿ الصراع مع الفمسطينييف.

ناضػػؿ رؤسػػاء حكومػػات اسػػرائيؿ حقبػػا متطاولػػة اقتراحػػات وعقػػد مػػؤتمرات دوليػػة كانػػت ترمػػي الػػى فػػرض حػػؿ 
بػػػي أو لمصػػػراع الػػػدامي مػػػع الفمسػػػطينييف. وكػػػاف الفػػػرض أف اسػػػرائيؿ سػػػتجد نفسػػػيا لمصػػػراع االسػػػرائيمي العر 
أي وحيػػدة فػػي مواجيػػة الجميػػع. وكػػاف الػػزعـ االسػػرائيمي أف الحػػؿ يجػػب أف يػػأتي  –معزولػػة فػػي اطػػار دولػػي 

 بتفاوض مباشر.
 اع".وفضؿ الطرؼ الفمسطيني في مقابؿ ذلؾ دائما حبل مفروضا أو ما اعتيد أف يسمى "تدويؿ الصر 

وخمصػػػت االدارة االميركيػػػة الحاليػػػة الػػػى االعتػػػراؼ بػػػأف حػػػؿ الصػػػراعات بواسػػػطة الدبموماسػػػييف أفضػػػؿ، مػػػع 
السػػعي الػػى تفػػاىـ واتفػػػاؽ شػػامؿ. وفضػػؿ اوبامػػا أف تتجػػػرد سػػوريا مػػف السػػبلح الكيميػػػائي الػػذي فػػي حوزتيػػػا 

 باتفاؽ، فضمو عمى ضربة عسكرية.
التوصػػػؿ الػػػى اتفػػػاؽ عمػػى تعميػػػؽ البرنػػػامث الػػػذري االيرانػػػي، وأسػػرع االميركيػػػوف الػػػى جنيػػػؼ فػػػي محاولػػة الػػػى 

مدعومة باتفاؽ ستوقع عميو الدوؿ الكبرى. وفضؿ نتنياىو طريقتو وىي محادثػات عقيمػة مػع النظػر الػذي ال 
ينقطع نحو شركائو في االئػتبلؼ الحكػومي. أو بعبػارة اخػرى فضػؿ رئػيس الػوزراء البقػاء عمػى المبػادرة وعمػى 

 القيادة.
لؤلسػػؼ الشػػديد أنػػو لػػـ يقػػرأ الخريطػػة المتغيػػرة فػػي العػػالـ قػػراءة صػػحيحة. قػػد يبقػػى نتنيػػاىو مػػف جيػػة وتبػػيف 

ف  سياسية داخمية لكنو قد يجد نفسو ايضػا فػي عزلػة وازمػة مػع كػؿ البلعبػيف اآلخػريف عمػى وجػو البسػيطة. وا 
يف الرمػػزيف المػػذيف مػػف كػػاف يريػػد يتسػػيار وبوشػػير ايضػػا، كمػػا كتػػب زميمػػي نػػاحوـ برنيػػاع، قػػد يبقػػى دوف ىػػذ

يعبػػراف عػػف المعضػػمة الوجوديػػة بالنسػػبة السػػرائيؿ. ونقػػوؿ بعبػػارة اخػػرى إنػػو سػػيجب عمػػى اسػػرائيؿ أف تختػػار 
 ألجؿ مستقبميا، كيؼ تندمث في الساحة الدولية: أي ما الذي تعطيو وما الذي تأخذه عوض ذلؾ.

اسػػرائيؿ المتجػػدد مثػػؿ دافيػػد بػػف غوريػػوف إف نتنيػػاىو، الػػذي يريػػد أف يوضػػع نفسػػو زعيمػػا يتػػرؾ أثػػرا فػػي تػػاريخ 
الػى أف يبػت القػرار فػي أنػو مػا الػذي  –كما احتاج رئيس الوزراء األوؿ أكثر مف مػرة  –عمى األقؿ، سيحتاج 

 نبقيو وما الذي نتخمى عنو.
 ولف يمضي ىذا بطريقة إجمس وال تفعؿ.

 66/66/1063، يديعوت
 61/66/1063، الحياة الجديدة، رام اهلل
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