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 انية بالضفةل  وحدة استيطأ 24تنياهو يوق  مناقصات بنا  ن 1
ذكرت صحيفة "ىآرتس" االسرائيمية اليوـ األربعاء، أف رئيس الحكومة بنياميف نتنياىو  :سما\القدس المحتمة 

تحدث مع وزير اإلسكاف أوري أرئيؿ، مساء أمس، وطمب منو وقؼ المناقصات التي نشرت في األياـ 
مى أراضي الضفة الغربية، باعتبار أف ما ألؼ وحدة سكنية في المستوطنات المقامة ع 24األخيرة لبناء نحو 

 قاـ بو األخير ال يسيـ في توسيع االستيطاف بؿ يسبب أضرارا لممشروع االستيطاني.
وفي بياف نشره مكتب رئيس الحكومة جاء أف نتنياىو طمب مف أرئيؿ إعادة النظر بكؿ الخطوات التي قاـ 

 نسيؽ مسبؽ.بيا لفحص إمكانيات التخطيط التي نشرىا مؤخرا بدوف ت
كما جاء في البياف أف الحديث عف إجراءات قاـ بيا وزير اإلسكاف مف شأنيا أف تخمؽ صداما بدوف داع 

 مع المجتمع الدولي في الوقت الذي تحاوؿ إسرائيؿ تجنيده مف أجؿ التوصؿ إلى "تسوية جيدة مع إيراف".
ا كافة اإلعبلنات التي نشرت في األياـ وجاء في رد أرئيؿ أنو يوافؽ عمى طمب نتنياىو، وأنو سيدرس مجدد

 األخيرة. وبحسبو ففي كؿ األحواؿ فإف الحديث عف "إمكانيات التخطيط وليس عف مراحؿ رسمية".
 13/11/2013، وكالة سما اإلخبارية

 
 خيرةذا لم تتراجع عن قرارات الستيطان األإتعمن نهاية عممية السالم  "سرائيلإ"عباس:  2

الرئيس محمود عباس، حذر الثبلثاء، مف اف أف  راـ اهلل مف 13/11/2013القدس، القدس،  ذكرت
"اسرائيؿ تعمف نياية عممية السبلـ"، اذا لـ تتراجع عف قرارىا االخير بطرح عطاءات لبناء عشريف الؼ وحدة 

 استيطانية في الضفة الغربية، وفؽ ما نقؿ عنو كبير المفاوضيف الفمسطينييف صائب عريقات.
ات لفرانس برس، انو "بناء عمى تعميمات الرئيس محمود عباس، اجريت اتصاالت عاجمة مع وصرح عريق

المجنة الرباعية الدولية، واالميف العاـ لمجامعة العربية، ولجنة مبادرة السبلـ العربية، ابمغتيـ فييا رسالة مف 
ديدة، فانيا تعمف رسميا عف نياية الرئيس عباس، انو اذا لـ تتراجع اسرائيؿ عف قرارات البناء االستيطاني الج

 عممية السبلـ".
واضاؼ عريقات: "طالبنا العالـ باف يتحمؿ مسؤولياتو، ويوقؼ ىذا التوسع االستيطاني غير المسبوؽ"، 
موضحا: "اننا اكدنا لجميع االطراؼ الدولية والعربية، اف القيادة الفمسطينية ستجتمع خبلؿ الساعات القادمة، 

 واف جميع الخيارات مفتوحة اماميا".لتدارس الموقؼ، 
عريقات، أعمف أف القيادة أ،  :أ ؼ بنقبًل عف وكالة راـ اهلل مف  13/11/2013الحياة، لندن، وأضافت 

الفمسطينية تدرس التوجو إلى مجمس األمف والمنظمات الدولية، إذا لـ تتراجع إسرائيؿ عف القرارات األخيرة، 
  ألراضي المحتمة.لبناء مزيد مف المستوطنات في ا

 
 يثمن دور اإلمارات والسعودية في مساندة مصر عباس 3

ثمف الرئيس الفمسطيني محمود عباس، دور اإلمارات والسعودية في مساندة مصر، وقاؿ إف أىـ  القاىرة:
ذا سقطت كمنا سقطنا، وأف وقوؼ اإلمارات  شيء بصراحة ىو مصر، ألنيا ركف ركيف لؤلمة العربية كميا وا 

دية والكويت والبحريف لنجدة مصر لمساعدتيا لموقوؼ عمى قدمييا ليس إال الستشعارىا بالخطر، والسعو 
 وىو موقؼ مشكور لكف ال أدري ىؿ تتحوؿ ىذه الروح إلى ىيئة أو محور مؤثر.

 13/11/2013الخميج، الشارقة، 
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 هنية: بوادر إيجابية لحل أزمتي الكهربا  والوقود خالل أيام 4
أكد رئيس الوزراء إسماعيؿ ىنية وجود بوادر إيجابية لحؿ أزمتي الكيرباء : محمد عيد -المحافظة الوسطى

والوقود خبلؿ األياـ القادمة، مشيًرا إلى إجراء الحكومة اتصاالت حثيثة مع مصر وقطر وتركيا والواليات 
 المتحدة لمضغط عمى االحتبلؿ؛ لمتخفيؼ مف معاناة أىالي قطاع غزة.

تتاحو باكورة مشاريع بمدية النصيرات وسط قطاع غزة، اليوـ الثبلثاء، أف أسباب أزمة وبيف ىنية خبلؿ اف
الكيرباء خارجة عف حدود القطاع، غير أف ذلؾ ال يعفي الحكومة مف مسئولياتيا الوطنية تجاه السكاف، 

 متمنًيا أف تكمؿ جيود الحكومة بالنجاح في حؿ األزمة مع األطراؼ المعنية.
تو بالثوابت الوطنية، ومسئولياتيا أماـ شعبيا، عادًّا ذلؾ جزًءا مف شعار حكومتو الذي وجدد تمسؾ حكوم

."  رفعتو منذ بداية تولييا زماـ الحكـ "يد تبني ويد تقاـو
وقاؿ: "إف العمؿ المشترؾ بيف أبناء الوطف الواحد أكبر وأوسع مف مواطف الخبلفات واالختبلفات الجانبية"، 

 حدة والتبلحـ بيف أبناء شعبنا الفمسطيني.مشدًدا عمى أىمية الو 
وأضاؼ ىنية: "إف الوحدة الوطنية أكبر بكثير مف أية خبلفات جانبية، فكمنا إخوة وأشقاء، ولسنا بعضنا 

 أعداء لبعض"، داعًيا إلى العمؿ الوطني المشترؾ لخدمة الوطف والمواطف.
حتبلؿ، الذي يخطط ليبًل ونياًرا لمنيؿ مف الحقوؽ وأكد أف العدو الحقيقي لمقضية الفمسطينية وأبنائيا ىو اال

 الفمسطينية والمقدسات اإلسبلمية، وعمى رأسيا المسجد األقصى المبارؾ.
ورأى أف شير تشريف الثاني )نوفمبر( ىو شير انتصارات عظيمة، وليس شير ابتبلءات ألبناء شعبنا، 

مجيوؿ" في نفؽ خاف يونس، التي أطاحت بمنظومة والسيما عقب تنفيذ المقاومة الفمسطينية عممية "بوابة ال
 األمف اإلسرائيمية.

 12/11/2013فمسطين أون لين، 
 

  تشرين الثاني/ نوفمبر 11فيلـ"قدس برس": عباس أبمغ العاهل السعودي بنهاية حكم حماس  مصادر 5
إببلغ العاىؿ الرياض: كشفت مصادر متطابقة، النقاب عف قياـ رئيس السمطة الفمسطينية محمود عباس ب

السعودي الممؾ عبد اهلل بف عبد العزيز خبلؿ زيارتو األخيرة لمرياض، بأف حكـ حركة المقاومة اإلسبلمية 
تشريف ثاني )نوفمبر( الجاري، الذي صادؼ دعوات ما ُعرفت  11"حماس" في قطاع غزة سينتيي بتاريخ 

 بحركة "تمّرد غزة " لمتظاىر ضد حكـ "حماس" في القطاع.
مصادر فمسطينية وسعودية مطمعة في تصريحات خاصة لػ "قدس برس"، إف عباس في زيارتو  وقالت

آب )أغسطس(، التقى بالعاىؿ السعودي في مكة المكرمة وعقد معو جمسة  6األخيرة لمرياض بتاريخ 
 قة.مباحثات لمناقشة آخر تطورات القضية الفمسطينية )عممية السبلـ وممؼ المصالحة( واألوضاع في المنط

وأّكدت المصادر، أف العاىؿ السعودي توّجو لعباس بسؤاؿ حوؿ المصالحة الفمسطينية خبلؿ مأدبة اإلفطار 
التي جمعتيما سوية، ليّرد عميو األخير "أي مصالحة ىذه التي تتحدث عنيا، دعؾ منيا فػ "حماس" ستنتيي 

ؿ حركة "تمّرد غزة" التي برزت تشريف ثاني )نوفمبر("، في إشارة إلى ما كاف مخطط لو مف خبل 11في 
عمى الساحة عمى غرار "تمّرد مصر" التي قادت المظاىرات ضد الرئيس المصري المعزوؿ محمد مرسي 

 وأطاحت بو بمعاونة الجيش.
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وأضافت المصادر، أف العاىؿ السعودي لـ يعّمؽ عمى كبلـ الرئيس عباس واستكمؿ مباحثاتو معو خبلؿ 
ؿ مف مستشاره الدبموماسي مجدي الخالدي وعضو المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الزيارة التي رافقو فييا ك

 الفمسطينية صائب عريقات.
 12/11/2013قدس برس، 

 
 عرضًا إسرائيميًا بالتوصل إلى اتفاق انتقالي جديد رفضنا: أشتيةمحمد  6

ف الجانب الفمسطيني محمد يونس: قاؿ عضو الوفد الفمسطيني المفاوض محمد أشتية أمس، إ –راـ اهلل 
يرفض التوصؿ إلى اتفاؽ انتقالي جديد مع إسرائيؿ، مشيرًا في ذلؾ، ولممرة األولى بصورة رسمية، إلى 
اتجاىات التفاوض الجارية بيف الجانبيف منذ أكثر مف ثبلثة اشير، فيما طرحت وزارة اإلسكاف اإلسرائيمية 

 ة في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتمتيف.ألؼ وحدة سكنية استيطاني 20عطاءات لمتخطيط لبناء 
ال نريد تمديد االتفاؽ »وأضاؼ أشتية في ختاـ لقائو وزير الخارجية البمجيكي ديديو ريندرز في راـ اهلل: 

االنتقالي الحالي، وال التوصؿ إلى اتفاؽ انتقالي جديد. ما نسعى إليو ىو اتفاؽ دائـ وشامؿ يجمب العدؿ إلى 
 .«الفمسطينييف

أوسمو »وكانت مصادر فمسطينية قالت في وقت سابؽ إف الجانب اإلسرائيمي يسعى إلى التوصؿ إلى اتفاؽ 
 وعمؿ الجانب اإلسرائيمي ىذا المسعى بتعذر التوصؿ إلى اتفاؽ نيائي في ىذه المرحمة.«. 2

دود موقتة، لكف الجانب الفمسطيني رفض العرض اإلسرائيمي الذي نص عمى إقامة دولة فمسطينية ذات ح
واقترح بداًل مف ذلؾ التوصؿ إلى اتفاؽ نيائي وتطبيقو عبر مراحؿ خبلؿ ثبلث سنوات، تبدأ بدولة ذات 

في المئة مف مساحة الضفة، وصواًل إلى مئة في المئة مع تبادؿ أراض بنسبة صغيرة  80حدود موقتة عمى 
في المئة مف  28ردف الذي يشكؿ وتضمف العرض اإلسرائيمي استئجار غور األ في المئة. 2ال تتجاوز 

عامًا، وتجميع المستوطنات في عشر كتؿ استيطانية، تشمؿ جميع  40مساحة الضفة الغربية لمدة 
بقاء السيطرة اإلسرائيمية عمى محطات اإلنذار المبكر المقامة عمى جباؿ  المستوطنات مف دوف استثناء، وا 

س وجباؿ الخميؿ والسفوح الشرقية لجباؿ الضفة الغربية الضفة الغربية المرتفعة، مثؿ جبؿ عيباؿ في نابم
تسعى إلى التوصؿ التفاؽ عمى أساس الطموحات االستيطانية اإلسرائيمية »وقاؿ أشتية إف إسرائيؿ  وغيرىا.

رسالة »ووصؼ مواصمة البناء االستيطاني في ظؿ المفاوضات بأنو «. وليس وفؽ القرارات والقوانيف الدولية
الفمسطينييف وأميركا والعالـ بأنيا غير ميتمة بالتوصؿ إلى اتفاؽ سياسي، وأنيا تستخدـ  إسرائيمية إلى

 «.المفاوضات لتجنب الضغط الدولي ومواصمة المشروع االستيطاني
ومف المقرر أف تنتيي المفاوضات في شير نيساف )أبريؿ( العاـ المقبؿ. لكف مصادر ديبموماسية غربية 

ية األميركي جوف كيري بدأ يعد لتقديـ أفكار جديدة لمواصمة المفاوضات، محذرًا تشير إلى أف وزير الخارج
الجانبيف الفمسطيني واإلسرائيمي مف أف توقؼ المفاوضات يفتح الطريؽ أماـ حدوث انفجار في األراضي 

ي عمى الفمسطينية. وقالت المصادر إف الجانب األميركي يدير دفة المساعدات االقتصادية لمجانب الفمسطين
توني « المجنة الرباعية الدولية»وكاف كيري وضع بالتعاوف مع منسؽ  نحو يدعـ استمرارية العممية السياسية.

بمير خطة لتنشيط االقتصاد الفمسطيني، مرتبطة بالعممية التفاوضية، تيدؼ إلى تشجيع وتنشيط االستثمار 
 ببلييف دوالر. 4بقيمة 

 13/11/2013الحياة، لندن، 
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رط مع األشقر ي إسماعيل 7  ويطالب باعتقاله في قتل عرفات "إسرائيل"تهم عباس بالتوا
اتيـ نائب رئيس كتمة حماس البرلمانية، إسماعيؿ األشقر، الرئيس الفمسطيني محمود : يو بي أي -القدس 

 .عباس، بالتوّرط مع إسرائيؿ في قتؿ الرئيس الفمسطيني الراحؿ ياسر عرفات، مطالبًا باعتقالو ومحاكمتو
وقاؿ األشقر في بياف تمقت يونايتد برس انترناشوناؿ نسخة منو، إف "عباس متيـ رئيس في اغتياؿ الرئيس 
الراحؿ عرفات، وشريؾ مع االحتبلؿ اإلسرائيمي في اغتيالو، وأنا شخصيًا عمى قناعة كاممة أف عباس شريؾ 

 أساسي ورئيس في التخّمص مف عرفات".
فاعًا عف عرفات الذي اختمفت معو كثيرًا في القضايا السياسية، ولكنني وأضاؼ "أقوؿ ذلؾ لمتاريخ ليس د

اتفقت معو في مقاومتو مع العدو وتبّني المقاومة، ولكف الرجؿ يبقى رمزًا وطنيًا البد مف الدفاع عنو 
 ومحاسبة مف تآمر عميو وقتمو مسمومًا".

د( دحبلف الفريؽ اإلصبلحي الذي وتساءؿ األشقر "أليس عباس و)القيادي المفصوؿ مف حركة فتح محم
 تمّرد عمى عرفات أثناء حصاره في المقاطعة ؟ أليس ىؤالء مف تآمروا وتمّردوا عميو؟".

وقاؿ إف "غرفات ضاؽ ذرعًا بيـ وشكا كثيرًا مف تآمرىـ.. ال زلت أتذّكر مقولة عرفات في لقائو مع الفصائؿ 
نو جاسوس، وقاليا لمجميع عف عباس إنو كرزاي فمسطيف ) في إشارة الى الرئيس  األفغامي حامد كرزاي(، وا 

 بالمجية المصرية".
وطالب األشقر باعتقاؿ الرئيس الفمسطيني محمود عباس وتقديمو لممحاكمة، ىو وكؿ المتوّرطيف في قتؿ 

 عرفات.
 13/11/2013الحياة، لندن، 

 
 ه"يادتغزة تندد بتصريحات عباس وتؤكد "من يهاجم شعبه ل يصمح لقفي  حكومةال 8

نددت الحكومة الفمسطينية في غزة بتصريحات رئيس السمطة محمود عباس و"تصرفاتو المتكررة تجاه : غزة
 ."قطاع غزة والمقاومة الفمسطينية

وكاف عباس قد أعمف أف إسقاط جماعة اإلخواف المسمميف في مصر كشؼ الوجو الحقيقي لحماس وتجارتيا 
 .مميونير في القطاع 1800ود في المخدرات والسبلح عبر االنفاؽ ووج

( بمقر مجمس الوزراء في 11|12وأشارت الحكومة في بياف ليا عقب اجتماعيا االسبوعي مساء الثبلثاء )
مدينة غزة إلى اف تصريحات عباس تعبر عف "حقد وكراىية لجزء أصيؿ وكبير مف الشعب الفمسطيني"، 

 .ضد شعبو ال يصمح لقيادتومؤكدة عمى أف مف يقـو بالتصريح بمثؿ ىذه التصريحات 
وجددت مطالبتيا بضرورة تشكيؿ لجنة تحقيؽ فمسطينية وطنية مف أجؿ كشؼ كؿ مبلبسات تفاصيؿ جريمة 

 .اغتياؿ الرئيس الراحؿ ياسر عرفات البشعة ومعاقبة الجناة، موجية التحية لروح عرفات
 12/11/2013قدس برس، 

 
 تسعى لتخريب أمن غزة : أموال وأحزاب عربيةفي غزة الداخميةوزارة  9

أكدت وزارة الداخمية في غزة أف كؿ محاوالت إعادة الفوضى والفمتاف لمقطاع لف تفمح ميما كانت مسمياتيا 
وحجـ الدعـ الخارجي الذي تتمقاه، معتبرة أف ىذه الدعوات بعيدة عف واقع الشعب الفمسطيني ومشروعو 

 المقاوـ ولف يكتب ليا النجاح.



 
 
 

 

 

           9ص                                    1115العدد:            01/00/2101 األربعا  التاريخ:

بياف لصحفي، اليوـ الثبلثاء، أف أموااًل وأحزاًبا عربية معروفة تقوـ بدعـ بعض مف وكشفت الوزارة في 
اسمتيـ "المشبوىيف والفاريف" في محاولة منيا لتخريب الوضع األمني في قطاع غزة وكسر شوكة المقاومة، 

."  مشيرة إلى أنو "كاف األولى أف يقدـ ىذه الدعـ واالحتضاف لمشعب المحاصر والمقاـو
ت: "إف قطاع غزة يعيش حالة مف اليدوء واالستقرار األمني الداخمي ىي األفضؿ عمى مستوى التاريخ وقال

 الفمسطيني واألفضؿ عمى مستوى العالـ" وفؽ البياف.
وأضافت "حاوؿ البعض مؤخرًا أف يستغؿ األجواء التي حدثت في بعض الدوؿ العربية المجاورة لنقؿ 

ضاف مف قوى داخمية وخارجية، ووضعوا الخطط لذلؾ وضربوا المواعيد، الفوضى إلى قطاع غزة، بدعـ واحت
 ولكف خاب فأليـ وطاش سيميـ أماـ وعي شعبنا وصمود مقاومتو وقوة مؤسستو األمنية".

وأبدت وزارة الداخمية استعدادىا لمتعاوف "مع كؿ غيور عمى وطنو وشعبو بما يعزز االستقرار والسمـ 
 بقى تمد أيدييا لمجميع بما يخدـ الشعب الفمسطيني ويحقؽ لو األمف واالستقرار".االجتماعي" مؤكدة انيا "ست

وشكرت الشعب الفمسطيني عمى احتضانو ليا ووعيو لما يدور حولو وىو "مما سبب فشؿ كؿ تمؾ المحاوالت 
 البائسة التي تسعى لتغييب إرادة الشعب واالنقضاض عمى مكتسباتو وكرامتو " عمى حد تعبيرىا.

تعرض البياف التحديات الكبيرة التي تواجو الشعب الفمسطيني المحاصر في قطاع غزة بعد تعرضو واس
 لحصار مشدد وحربيف وحالة انفبلت امني وكيؼ عالجت الوزارة ىذا االمر.

 12/11/2013، وزارة الداخمية واألمن الوطني
 

 : نتجه لنقل مم  اغتيال عرفات إلى مجمس األمن لتحقيق دوليعريقات 10
د. صائب عريقات، أف  ،عبد الرؤوؼ أرناؤوطنقبًل عف مراسميا  13/11/2013األيام، رام اهلل، ذكرت 

عضو المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية، كشؼ في حديث لػ"األياـ" النقاب عف أف الرئيس محمود 
ية التوجو إلى مجمس األمف عباس ابمغ مؤخرا وزير الخارجية األميركي جوف كيري بنية القيادة الفمسطين

الدولي بطمب تشكيؿ لجنة تحقيؽ دولية في ظروؼ استشياد الرئيس الفمسطيني الراحؿ الشييد ياسر 
 عرفات، مطالبا الواليات المتحدة بعدـ عرقمة ىذا المسعى باستخداـ )الفيتو(.

دى الجامعة العربية المندوب الدائـ ل أف نقبًل عف الوكاالت 13/11/2013الخميج، الشارقة،  وأضافت
التي تبث في غزة، إف التحرؾ الفمسطيني المرتقب سيتـ بالتنسيؽ ” صوت القدس“بركات الفرا، قاؿ إلذاعة 

مع جامعة الدوؿ العربية. وذكر الفرا أف الرئيس الفمسطيني محمود عباس طمب مف األميف العاـ لجامعة 
ات عبر طرحو عمى مجمس األمف الدولي والجمعية الدوؿ العربية نبيؿ العربي قبؿ يوميف تدويؿ ممؼ عرف

 العامة لؤلمـ المتحدة.
 

 الحكومة في رام اهلل تطالب بتشكيل لجنة دولية لمتحقيق في ظرو  وفاة عرفات 11
أداف مجمس الوزراء خبلؿ جمستو األسبوعية التي عقدىا في راـ اهلل امس، برئاسة د. رامي حمد اهلل : راـ اهلل

استمرار االنتياكات االسرائيمية بحؽ شعبنا وآخرىا اغتياؿ الشابيف أنس األطرش،  رئيس الوزراء، بشدة
وبشير حبانيف مشددًا عمى ضرورة تشكيؿ لجاف تحقيؽ محايدة لموقوؼ عمى ظروؼ استشيادىما، ومنددًا 

داعيًا في الوقت ذاتو بسياسة استسياؿ قتؿ أبناء شعبنا مف قبؿ جنود االحتبلؿ دوف وجود أي محاسبة ليـ، 
الى توفير حماية دولية ألبناء شعبنا. وأكد المجمس أف استمرار االستيطاف في األرض الفمسطينية، واستمرار 
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االنتياكات االسرائيمية عبر عمميات اليدـ، والتدمير الممنيج وحمبلت االعتقاؿ، واالغتياالت، يقوض 
 .السبلـ واالستقرار في المنطقة إلرساءالجيود الدولية 

ر المجمس أف كؿ المستوطنات غير شرعية وغير قانونية ويتوجب عمى اسرائيؿ التوقؼ عف البناء فييا واعتب
 استنادًا الى القانوف الدولي.

وشدد المجمس عمى ضرورة تشكيؿ لجنة دولية لمتحقيؽ في ظروؼ ومبلبسات استشياد الرئيس الراحؿ ياسر 
 .يؿ لمعيناتعرفات بعد استبلـ نتائج التقارير الطبية والتحال

 13/11/2013الحياة الجديدة، رام اهلل، 
 

 مباحثات بين دمشق ومنظمة التحرير الفمسطينية لرفع الحصار عن مخيم اليرموك 12
عضو المجنة أف  لياؿ أبو رحاؿ نقبًل عف مراسمتيا بيروتمف  13/7/2013الشرق األوسط، لندن، ذكرت 

غا الذي ترأس وفدا زار سوريا قبؿ يوميف والتقى كبل مف نائب التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية، زكريا اآل
وزير الخارجية السوري فيصؿ المقداد، ومسؤوؿ األجيزة األمنية السورية المواء عمي ممموؾ، أعمف موافقة 

فتح ممر آمف لمسكاف إلدخاؿ ما يحتاجو المخيـ مف مواد غذائية وأدوية بصفة »النظاـ السوري عمى 
وضع آلية لتنفيذ مبادرة فمسطينية بخصوص إخبلء المخيـ مف السبلح والمسمحيف »إلى  ، إضافة«عاجمة

عماره  «.تمييدا لعودة النازحيف إليو وا 
تمت الموافقة عمى طمبنا، وفؽ آلية محددة، وسيجري التنفيذ »وقاؿ في بياف صحافي صادر عنو أمس إنو 

أال نترؾ سوريا مف دوف »وأكد العـز عمى «. يرموؾخبلؿ الساعات المقبمة بالتنسيؽ مع لجنة تمثؿ مخيـ ال
دخاؿ األغذية والمواد الطبية لممخيـ وبدء اإلفراج عف  إجراءات تنفيذية عمى األرض لتخفيؼ المعاناة وا 

 «.المعتقميف وتفعيؿ المبادرة السياسية لمنظمة التحرير وخصوصا سحب المسمحيف مف المخيـ
القيادة العامة قبؿ أياـ ىدنة إلخبلء  –بية الشعبية لتحرير فمسطيف بعد اقتراح الج« فتح»وتأتي مبادرة 

المخيـ مف سكانو، تمييدا لبلنقضاض عمى المسمحيف الموجوديف بداخمو. وكاف العشرات مف طبلب المرحمة 
ورفضا لمبادرة القيادة العامة. « فتح»االبتدائية في المخيـ اعتصموا أمس في شارع المدارس، دعما لمبادرة 

كما طالبوا بخروج الجيش السوري الحر مف المخيـ وتحييده بشكؿ كامؿ، إضافة إلى إدخاؿ المواد الغذائية 
 وفتح حاجز المخيـ.

وفي موازاة إشارة اآلغا، رئيس وفد فتح إلى دمشؽ، إلى التوافؽ مع المقداد وممموؾ عمى أف الجية الوحيدة 
لتحرير الفمسطينية والمجاف الرسمية المنبثقة، قاؿ أميف المخولة بالشأف الفمسطيني في سوريا ىي منظمة ا

الحركة تأمؿ في أف يكوف »أمس إف « الشرؽ األوسط»سر حركة فتح في لبناف فتحي أبو العردات لػ
 «.لمبادرتيا ىذه المرة نتائج إيجابية عمى صعيد المخيـ، لناحية إخبلء كؿ المظاىر العسكرية والمسمحيف

سفير منظمة التحرير ، أف ا ؼ ب نقبًل عف وكالةدمشؽ ، مف 13/11/2013الحياة، لندن، وأضافت 
الفمسطينية في دمشؽ انور عبد اليادي قاؿ اف "لقاءات تعقد االف مف اجؿ ايجاد حؿ النسحاب المسمحيف 

وضح انو "في حاؿ التوصؿ الى انسحاب المسمحيف مف أو  مف المخيـ وفتح المعابر وعودة الخدمات".
 الشرطة ستعود الى عمميا المعتاد ما قبؿ االزمة، فيما ستبقى القوات النظامية خارج المخيـ".المخيـ، فاف 

واشار عبد اليادي الى اف "قوافؿ مف المساعدات االنسانية مصحوبة بسيارات تابعة لوكالة االمـ المتحدة 
 ".الغاثة وتشغيؿ البلجئيف الفمسطينييف )االونروا( موجودة االف عند مدخؿ المخيـ
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نما دخيمة عمى الشارع والخصوصية الفمسطينية النونو: 13   "تمراد غزة" لم تكن فمسطينية وا 
غزة: اعتبرت الحكومة الفمسطينية في قطاع غزة، أف ما ُعرفت باسـ حركة "تمّرد غزة" والتي تبّنت دعوات 

نما دخيمة عمى الشا رع والخصوصية لمتظاىر ضد حكـ حركة "حماس" في القطاع، "لـ تكف فمسطينية وا 
 الفمسطينية".

لـ تستطع أف وقاؿ طاىر النونو، المستشار االعبلمي لرئاسة مجمس الوزراء في غزة، "إف حركة تمّرد غزة 
ىميا المصداقية والوضوح وأنيا ال تممؾ المقومات لذلؾ ألتتحوؿ مف حالة عمى موقع الفيسبوؾ إلى ظاىرة، 

لـ تكف فمسطينية الصنع وال الوجية ولكنيا دخيمة عمى الخصوصية ، كما أنيا والشفافية واالنتماء والوطنية
 الفمسطينية".

واعتبر النونو، عدـ التفات جماىير قطاع غزة لدعوات ىذه الحركة بمثابة "دليؿ عمى مدى وعي الشعب 
أحبلـ  الفمسطيني لممؤامرة عمى مقاومتو وتمسكو بااللتفاؼ حوؿ خياره الديمقراطي"، كما أنيا "تأكيد عمى أف

 البعض وأمانيو بانفضاض الجماىير مف حوؿ حكومتيا الشرعية ىي مجّرد وىـ"، حسب رأيو.
استنساخ أحمؽ يدّلؿ عمى جيؿ القائميف عمى الفكرة بطبيعة وشّدد عمى أف تجربة "تمّرد غزة" تنطوي عمى "

بنية داخمية بغض النظر عف يمتئـ في الممّمات، والتحديات تدفعو لمتوّحد والتكاتؼ كالذي  الشعب الفمسطيني
 االنتماء الفكري أو االختبلؼ السياسي بيف أبنائو".

 12/11/2013قدس برس، 
 

 وق  المفاوضاتبلب امن تنفيذ مشروع "مجمع كدام" وتط "إسرائيل"تحذر  حماس 14
أشػػػرؼ اليػػػور: حػػػذرت حركػػػة حمػػاس يػػػـو أمػػػس إسػػػرائيؿ مػػػف اإلقػػداـ عمػػػى تنفيػػػذ المشػػػروع التيويػػػدي  -غػػزة 
وقػػاؿ عػػزت الرشػػؽ عضػػو المكتػػب السياسػػي لحركػػة  مدينػػة القػػدس، والمسػػمى بػػػ "مجمػػع كػػداـ"، فػػير الخطيػػ

حماس في تصريح صػحافي تعقيبػًا عمػى توزيػع سػمطات االحػتبلؿ منشػورات عمػى عػدد مػف سػكاف حػي وادي 
لمعػػالـ حمػػوة فػػي بمػػدة سػػمواف تمييػػًدا لتنفيػػذ المشػػروع التيويػػدي أف ىػػذا المشػػروع "خطيػػر"، وييػػدؼ لػػػ "طمػػس ا

اإلسبلمية المحيطة باألقصى"، مضيفا "نحّذر االحتبلؿ مف اإلقداـ عميو وندعو إلى تحرؾ عاجػؿ لمنعػو مػف 
 مواصمة حربو عمى المقدسات".

وأكػػػد الرشػػػؽ أف إسػػػرائيؿ تسػػػعى مػػػف خػػػبلؿ ىػػػذا المشػػػروع مصػػػادرة األراضػػػي الفمسػػػطينية المحيطػػػة بالمسػػػجد 
 لـ اإلسبلمية في تمؾ المنطقة".األقصى المبارؾ، وكذلؾ إلى "تيويد المعا

وشدد المسؤوؿ في حماس عمى أف ىذا المخطط اإلسرائيمي "اعتداء صػارخ عمػى اآلثػار اإلسػبلمية التاريخيػة 
 التي تعود إلى العصر الممموكي والعباسي".

ار وقاؿ الرشؽ أف ىذه المخططػات اإلسػرائيمية "مػا ىػي إال محػاوالت يائسػة لػف تفمػح فػي طمػس المعػالـ واآلثػ
 اإلسبلمية العريقة في القدس المحتمة".

ودعػا مػف أجػؿ ذلػؾ منظمػػة التعػاوف اإلسػبلمي ومنظمػة "اليونيسػكو" إلػػى التػدخؿ العاجػؿ لمنػع االحػتبلؿ مػػف 
مواصػػمة تيويػػده وطمسػػو لممعػػالـ التاريخيػػة، كػػذلؾ دعػػا السػػمطة الفمسػػطينية إلػػى "اتخػػاذ إجػػراءات فاعمػػة وقطػػع 

مع العدو الصييوني الذي يمعف يوميًا في سرقة أرضنا وقتػؿ وحصػار شػعبنا  كافة أشكاؿ التفاوض والتنسيؽ
 وتيويد وطمس معالمنا التاريخية ومقدساتنا".

 01/00/2101، القدس العربي، لندن
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 حركة الجهاد اإلسالمي تنمو تحت ظالل غزة :رويترز 05
مد عاصي عمػى يػد القػوات بعد ساعات مف مقتؿ مح: مف كريسبياف بالمر ونضاؿ المغربي -غزة )رويترز( 

الخاصػػػة اإلسػػػرائيمية فػػػي تبػػػادؿ إلطػػػبلؽ النػػػار الشػػػير الماضػػػي فػػػي الضػػػفة الغربيػػػة المحتمػػػة سػػػعت كػػػؿ مػػػف 
 حركتي حماس والجياد اإلسبلمي إلى االنفراد بإرثو.

فسرعاف ما أعمنت كؿ مف الجماعتيف انتمػاء القتيػؿ إلييػا وتفػاخرت بػإعبلف المسػؤولية عػف تفجيػر حافمػة فػي 
ويعكػس ىػذا تنافسػػا  سػاعد عاصػي فػي تنفيػذه وأدى إلػى إصػابة عػدد مػف اإلسػرائيمييف. 1031أبيػب عػاـ  تػؿ

أوسع بكثير عمى اجتذاب المؤيديف فػي األراضػي الفمسػطينية بػيف الحػركتيف المتػيف يعتبرىمػا الغػرب منظمتػيف 
 إرىابيتيف.

والػػذي يعػػيش فػػي مدينػػة رفػػح فػػي  وقػػاؿ الشػػيخ نافػػذ عػػزاـ عضػػو المكتػػب السياسػػي لحركػػة الجيػػاد اإلسػػبلمي
 جنوب غزة عمػى الحػدود مػع مصػر "نحػف نسػعى لزيػادة الحشػد واألنصػار سػواء فػي غػزة أو الضػفة والقػدس."
وأشار عزاـ وىو يتحدث بنبرة ىادئة ومتأنية إلى حماس باعتبارىا شقيقة في الصراع المسػتمر منػذ عقػود مػع 

وأضػػاؼ "أىػػـ اإلنجػػازات التػػي حققتيػػا  د بعػػض تركيزىػػا.إسػػرائيؿ لكنػػو يقػػوؿ إف حكػػـ غػػزة جعػػؿ الحركػػة تفقػػ
 حماس حققتيا وىي في المقاومة."

صػاروخ أطمقيػا  100وقاؿ أبو أحمد المتحدث باسـ سرايا القدس الجناح العسػكري لحركػة الجيػاد اإلسػبلمي "
صػؼ تػؿ مقاتمو الجياد في حرب نوفمبر وتضمنت تغير نوعيػا بػأف تػـ قصػؼ تػؿ الربيػع أو تػؿ أبيػب. أف تق

أبيػػب ومحيطيػػا بصػػاروخ فيػػذا يسػػاوي إطػػبلؽ مػػثبل مئػػة صػػاروخ عمػػى بئػػر السػػبع أو اسػػدود" فػػي إشػػارة إلػػى 
 المدينتيف اإلسرائيميتيف القريبتيف مف غزة والمتيف انيالت عمييما الصواريخ.

ات الدوليػة وقاؿ الكولونيؿ يوني فيجؿ الضابط المتقاعد بالجيش اإلسرائيمي وكبير الباحثيف في معيػد السياسػ
 لمكافحة اإلرىاب في ىرتزليا "حركة الجياد اإلسبلمي خطيرة نظرا ألنو ال يمكف السيطرة عمييا إلػى حػد مػا."
وأضاؼ أف حركة الجياد اإلسبلمي "ليست ممزمة بإطعاـ جميع الفمسػطينييف فػي غػزة ومػف ثػـ تتمتػع بمرونػة 

 واستقبلؿ أكبر بكثير" مف حماس.
ش اإلسرائيمي طمب عدـ ذكر اسمو عدد مقاتمي الجياد اإلسبلمي بما يتراوح بيف وقدر مسؤوؿ كبير في الجي

ألفيف وثبلثة آالؼ فرد. أما الجنػاح العسػكري لحركػة حمػاس فيضػـ نحػو عشػرة آالؼ رجػؿ إلػى جانػب عشػرة 
وكانػػت الجيػػاد اإلسػػبلمي قالػػت مػػف قبػػؿ إنيػػا تضػػـ ثمانيػػة آالؼ  آالؼ آخػػريف فػػي مختمػػؼ وحػػدات الشػػرطة.

 .مقاتؿ
وقاؿ المسؤوؿ اإلسرائيمي "حركة الجياد اإلسبلمي أكثر تعصبا مف حماس ولكنيـ )أعضاؤىا( ال يريدوف أف 

 يصبحوا زعماء وطنييف. لذلؾ لف تتفوؽ عمى حماس في المستقبؿ القريب. ربما في المستقبؿ البعيد."
ف ومػػا زالػػت تتمقػػى تمػػويبل ورغػػـ أف الجيػػاد اإلسػػبلمي حركػػة سػػنية مثػػؿ حمػػاس إال أنيػػا ظمػػت قريبػػة مػػف إيػػرا

الر سنويا رغـ االنقسامات القديمة بيف السنة والشيعة التػي و إيرانيا قدرتو إسرائيؿ بما يتجاوز خمسيف مميوف د
  تمزؽ نسيج الشرؽ األسط.

 وقاؿ الشيخ عزاـ "نحف ننأى بأنفسنا عف أي أزمة تحصؿ في أي بمد عربي."
مػف الجيػاد اإلسػبلمي لقػوا حػتفيـ فػي القتػاؿ فػي نػوفمبر تشػريف  مقػاتبل 10وقاؿ مسؤوؿ إسػرائيمي إف حػوالي 

لكػػػف قادتيػػػا نجػػػوا منيػػػا سػػػالميف. واتضػػػػحت قػػػوة الػػػدافع الػػػذي يحػػػرؾ الجيػػػاد اإلسػػػبلمي فػػػػي  1031الثػػػاني 
 00عنػدما أعمنػت الحركػة مسػؤوليتيا عػف أكثػر مػف  1000االنتفاضة الفمسطينية الثانية التي بدأت فػي عػاـ 

 ى إلى مقتؿ عشرات اإلسرائيمييف معظميـ مف المدنييف.ىجوما انتحاريا أد
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وقػػاؿ زيػػاد النخالػػة نائػػب األمػػيف العػػاـ لحركػػة الجيػػاد اإلسػػبلمي ردا عمػػى أسػػئمة عبػػر البريػػد اإللكترونػػي مػػف 
 منزلو في دمشؽ "أعتقد أف العبلقة مع حركة حماس ىي في أفضؿ حاالتيا اآلف في كؿ المستويات."

 ث باسـ حماس إف الجماعتيف تنسقاف العمؿ فيما بينيما طيمة العاميف الماضييف.وقاؿ فوزي برىـو المتحد
 02/00/2101، وكالة رويترز لألنبا 

 
 تطالب بسحب ورقة األسرى من يد "المفاوضين" حماس 06

طالبػػت حركػػة حمػػاس بسػػحب ورقػػة األسػػرى مػػف يػػد االحػػتبلؿ والمفػػاوض الفمسػػطيني، حتػػى ال يبقػػى األسػػرى 
وكشػؼ تقريػر  وسمو وتبعاتيػا، مؤكػدًة أف المقاومػة تممػؾ إمكانيػة تبنػي قضػية تحريػر األسػرى.رىينة التفاقية أ

، النقاب عف أف السمطة الفمسطينية استخدمت ورقػة األسػرى لمتغطيػة عمػى ذىابيػا إلػى  لحركة "حماس"، اليـو
 .المفاوضات ومنح االحتبلؿ شرعية االستيطاف

ىػو: "إلػى متػى سػتبقى قضػية األسػرى تػذكرة المػرور لمعبػة التنػازالت وأكد التقرير أف السػؤاؿ المطػروح والميػـ 
وىدر الوقت وحرؽ الطاقػات المسػتمرة منػذ عشػريف عامػا عمػى الػرغـ مػف أف أسػرى أوسػمو ىػـ رىػف االعتقػاؿ 
عمى ذمة أبو مازف الذي وقع اتفاقية أوسمو دوف إطػبلؽ سػراحيـ؟ ثػـ إلػى متػى سػتبقى ىػذه الورقػة يبتػز فييػا 

خمػػؼ سػػراب حػػؿ سياسػػي مبتػػور القػػدميف، وقػػد بػػات معمومػػا بعػػد صػػفقة وفػػاء األحػػرار أف المقاومػػة البلىثػػوف 
 تممؾ الجواب؟".

ولفػت التقريػػر االنتبػاه إلػػى أف اختػػراع تيمػة العبلقػػة بػيف "حمػػاس" والػػرئيس المصػري محمػػد مرسػي جػػاء لمفػػت 
صػػييونية الداخميػػة ألبػػي مػػازف أشػػار األنظػػار عػػف ىػػذه التنػػازالت، وقػػاؿ: "بعػػد الػػزج الػػذي سػػببتو المناكفػػات ال

عميػػػو مقربػػػوه وبطانتػػػو أف يوجػػػو السػػػياـ واالنتفاضػػػات إلػػػى مكػػػاف آخػػػر فػػػاخترع زورا اتيامػػػا جػػػاىزا لػػػػ"حماس" 
 ومرسي بأنيـ سعوا إلقامة دولة في غزة وسيناء".

 02/00/2101، فمسطين أون لين
 

 اب الماضي 01يتهم حماس بتجميد المصالحة منذ  األحمد 07
أشػػرؼ اليػػور: اتيػػـ عػزاـ األحمػػد رئػػيس وفػػد حركػػة فػػتح فػي حػػوارات المصػػالحة حركػػة حمػػاس بتجميػػد غػزة ػ 

وأكػد األحمػد فػي  اب )أغسطس( الماضػي، وقػاؿ أنيػا لػـ تقػدـ أي خطػوة. 30ممؼ إنياء االنقساـ منذ تاريخ 
ادة صػادقة فػي تصريحات إذاعية أنػو ال حاجػة إلػى حػوارات جديػدة، وأشػار إلػى أف ىنػاؾ حاجػة اآلف إلػى "إر 

 التعامؿ مع ىذا الممؼ الوطني وذلؾ مف خبلؿ التزاـ الجميع بما يتـ االتفاؽ عميو".
وأكد أف حركة فتح حريصة ومتمسكة بما تـ االتفاؽ عميو، وبأف تواصؿ مصػر مسػؤولية متابعػة ىػذا الممػؼ، 

ذكػرى استشػياد أبػو وأضاؼ "تعاممنا بعقؿ مفتوح مع حماس، ولكف أنظروا كيؼ تصرفت في موضوع إحيػاء 
عمار، فيي لـ ترفض إحياء الذكرى في قطاع غزة فحسب، بؿ تعمدت نشػر اإلشػاعات التػي مػف شػأنيا بػث 

 الفرقة بيف أبناء الشعب الفمسطيني، وواصمت اعتقاؿ وتيديد كوادر حركة فتح".
ى أف حمػػاس وأشػػار إلػػى أف حمػػاس ىاجمػػت كػػذلؾ زيػػارة الػػرئيس إلػػى القػػاىرة، وقػػاؿ أف ىػػذا "دليػػؿ آخػػر عمػػ

تسػػعى السػػتمرار التػػوتر واالنقسػػاـ، واالسػػتمرار فػػي خطػػؼ قطػػاع غػػزة وفصػػمو عػػف بػػاقي أجػػزاء الػػوطف وعػػف 
 الشرعية الفمسطينية".

 01/00/2101، القدس العربي، لندن
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 حماس بتنفيذ أجندة اإلخوان تتهمفتح  08
خػواف الربػاؾ مصػر وزعزعػة فكرية أحمد: اتيمػت حركػة فػتح الفمسػطينية حمػاس بالعمػؿ عمػى تنفيػذ أجنػدة اال

استقرارىا، في محاولة إلعادة الرئيس المعزوؿ محمد مرسى الى الحكـ، مؤكػدة اف حمػاس ال ييميػا مصػمحة 
مصر ارضا او شعبًا كما ال ييميا فمسػطيف، وانمػا ييميػا تنفيػذ مخططػات بعينيػا تخػدـ اىػدافيا، وقػاؿ أحمػد 

نفػػػذ المػػػنيج اإلخػػػوانى الػػػذي يقػػػـو عمػػػى السػػػمع إف حمػػػاس ت« فػػػتح»عسػػػاؼ المتحػػػدث الرسػػػمى باسػػػـ حركػػػة 
والطاعة وتنفيذ كؿ ما يأمر بو المرشد العاـ دوف تردد، مؤكدا أنيا لو استمرت عمى ىذا الػنيج فستخسػر كػؿ 
شئ، ولف يكوف ىناؾ مصػالحة وطنيػة بينيػا وبػيف حركػة فػتح، الفتػا الػى اف االخيػرة تسػير عمػى نيػج الػزعيـ 

 الراحؿ ياسر عرفات.
ساؼ بقوة تدخؿ حماس فى الشأف المصرى، وشدد عمى اف فتح ترفض ىذا التدخؿ الذى جاء بشكؿ وأداف ع

منفرد، وأكد أف ىذا التدخؿ أدى إلى إغبلؽ معبر رفح، فتدخبلتيـ جاءت فقط لتعيد محمد مرسى إلى الحكػـ 
 فى مصر، ال تيدؼ الى مصمحة مصر أو المصرييف.

 اء االثنيف فى راـ اهلل.جاء ذلؾ خبلؿ مؤتمر صحفى عقده عساؼ مس
 01/00/2101، الوفد، الجيزة

 
 حماس: أمن غزة هم حراس ثغور ل حراس حدود 09

رفضت حركة حماس بشكؿ قاطع المقارنة بيف التنسيؽ األمني بيف أجيزة أمف السمطة الفمسطينية في الضفة 
ود غػػزة، الػػذيف وصػػفتيـ ودولػػة االحػػتبلؿ اإلسػػرائيمي، وبػػيف دور عناصػػر األمػػف الفمسػػطينييف فػػي حمايػػة حػػد

وأكػػد تقريػػر صػػدر عػػف الحركػػة، أف مقولػػة "مػػا يحصػػؿ بالضػػفة مػػف رعايػػة أمػػف المحتػػؿ  بػػأنيـ "حػػراس ثغػػور".
 تمامًا مثؿ ما يحصؿ في غزة، ما ىي إال شكؿ مف أشكاؿ القياس الفاسد".

حسػػاب حتػػى وحػػوؿ صػػورة األمػػف فػػي غػػزة، قػػاؿ التقريػػر: "صػػواريخ )حجػػارة السػػجيؿ( ال تطمػػؽ مػػف غػػزة دوف 
تتبلفػػى المقاومػػة أخطػػاء الماضػػي، وبالمقابػػؿ حػػراس الثغػػور يصػػموف الميػػؿ بالنيػػار يرصػػدوف لصػػوص الميػػؿ. 
رأينػػاىـ فػػي أعمػػاؽ األرض يفجػػروف المييػػب وحمػػـ بػػراكينيـ يقػػدموف أرواحيػػـ رخيصػػة فػػي سػػبيؿ الػػدفاع عػػف 

 شعبيـ وأىميـ برغـ كؿ التحديات".
 02/00/2101، فمسطين أون لين

 
 : التهدئة هشة والنتهاكات اإلسرائيمية تهددهاالنخالةزياد  21

قالت حركة الجياد اإلسبلمي الفمسطينية يوـ الثبلثاء إف اتفاؽ التيدئة مع إسرائيؿ ىش وقد  :)رويترز(-غزة 
وردا عمػػى أسػػئمة أرسػػمتيا رويتػػرز  ال يػػدـو طػػويبل أمػػاـ مػػا وصػػفتيا الحركػػة باالنتياكػػات اإلسػػرائيمية المتكػػررة.

ريػػد االلكترونػػي بشػػػأف مسػػتقبؿ التيدئػػػة مػػع إسػػػرائيؿ قػػاؿ زيػػػاد النخالػػة نائػػػب األمػػيف العػػػاـ لحركػػة الجيػػػاد بالب
االسػػبلمي المقػػيـ فػػي دمشػػؽ "نحػػف لػػـ نوقػػع تيدئػػة مػػع إسػػرائيؿ عمػػى امتػػداد فمسػػطيف. التيدئػػة كانػػت تخػػص 

نيػاء حالػة المقاومػة. فمػا  يحػدث فػي الضػفة الغربيػة قطاع غزة. وىػي ال تعنػي استسػبلـ الشػعب الفمسػطيني وا 
 والقدس يأتي في سياؽ التزاـ الشعب الفمسطيني بمقاومة االحتبلؿ."

وأضاؼ "كذلؾ التيدئة في قطاع غزة.. ليسػت حالػة أبديػة بػؿ ىػي مرحمػة اقتضػتيا الظػروؼ ومرتبطػة بمػدى 
ليػة ىشػة والمقاومػة تعتبػر التزاـ العدو بيا. لذلؾ أماـ االنتياكات اإلسرائيمية المتكررة فػي القطػاع التيدئػة الحا

 أف استمرار الوضع كما ىو عميو قد ال يستمر طويبل."
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وبشأف مػا إذا كػاف عػزؿ مرسػي قػد أثػر عمػى التيدئػة قػاؿ النخالػة " توقيػع االتفػاؽ تػـ برعايػة مصػرية ومصػر 
 باقية حتى لو تغير الرؤساء. نعـ الرئيس محمد مرسي لعب دورا ميمػا فػي خمػؽ الظػروؼ مػف أجػؿ التوصػؿ
التفاؽ. ولكف التزامنا بالتيدئة كاف في موقفنا الذي أعمناه يـو توقيع التيدئػة مرىونػا بقػدر التػزاـ العػدو بغػض 
النظر عف فيـ األطراؼ الراعية ليذا االتفػاؽ وخاصػة أنػو كػاف ألكثػر مػف دولػة إقميميػة دور فػي دفػع األمػور 

 باتجاه وقؼ إطبلؽ النار."
 02/00/2101، وكالة رويترز لألنبا 

 
 أبو هالل يتهم قيادات في السمطة الفمسطينية بمحاولة إخفا  آثار قتل عرفات خالد 20

اتيػػـ األمػػيف العػػاـ لحركػػة األحػػرار الفمسػػطينية خالػػد أبػػو ىػػبلؿ قيػػادات نافػػذة فػػي السػػمطة الفمسػػطينية بمحاولػػة 
 إخفاء آثار السـ القاتؿ مف جسد الزعيـ الراحؿ ياسر عرفات.

لو وصؿ إلى "فمسطيف" نسخة عنػو: "إف السػبب األسػاس الػذي أدى إلػى اتخػاذ قػرار  وقاؿ أبو ىبلؿ في بياف
بإضعاؼ وعزؿ وشطب عرفػات مػف الحيػاة السياسػية الفمسػطينية لػـ يكػف فقػط اقتناعػو بفشػؿ مسػيرة التسػوية، 

نما أيضًا لوجود فريؽ فمسطيني آخر أبدى استعداده بوضػوح إلػى قبػ وؿ وعودتو إلى إشيار سيؼ المقاومة، وا 
ما طرح في )كامب ديفيد(، وموافقتو عميو، وعده فرصة تاريخية لمفمسطينييف يجب عدـ تضييعيا, وأف العقبة 

 الوحيدة التي تمنع ذلؾ ىي تعنت ورفض ياسر عرفات شخصّيًا".
وبػػّيف أف ىػػذا حػػدث بغطػػاء مػػف اإلدارة األمريكيػػة وتواطػػؤ فاضػػح مػػف األنظمػػة الرسػػمية العربيػػة, بتنفيػػذ التيػػار 

معػػارض لوجػػود عرفػػات الػػذي عمػػؿ عمػػى تنظػػيـ سمسػػمة مؤامراتػػو الراميػػة إلػػى عػػزؿ الػػرئيس الراحػػؿ شػػعبّيًا، ال
ضعاؼ سيطرتو عمى األجيزة األمنية والعسكرية، وتحجيـ تأثيره في الحياة السياسية الفمسطينية.  وا 

 02/00/2101، فمسطين أون لين
 

 يرموك عقب اغتيال أحد قادتها"القيادة العامة" تحذار من نس  التهدئة بمخيم ال 22
القيػػادة العامػػة" عػػف قيػػاـ إحػػدى الجماعػػات المسػػمحة فػػي مخػػيـ  -أعمنػػت "الجبيػػة الشػػعبية لتحريػػر فمسػػطيف 

اليرموؾ لبلجئيف جنوب العاصمة السورية دمشؽ، باغتياؿ ضابط كبير مف قياديييا، وذلؾ بعد إعبلف اتفػاؽ 
وقالػػت الجبيػػة فػػي بيػػاف اليػػـو  ف الصػػراع الػػدائر فػػي سػػورية.اليدنػػة لخػػروج المسػػمحيف مػػف المخػػيـ وتحييػػده عػػ

الثبلثاء، إف العقيد نور الديف إبراىيـ الممقب بػ "السبع" قد اغتيؿ في مخيـ اليرموؾ أثناء قيامو بجولة روتينية 
ـّ إبرامو لحؿ أزمة المخيـ.  الستطبلع أجواء اليدنة واالتفاؽ الذي ت

العػػراؽ والشػػاـ اإلسػػبلمية" ىػػي المسػػؤولة عػػف اغتيػػاؿ العقيػػد إبػػراىيـ  وأضػػافت بػػأف مػػا ُتعػػرؼ بجماعػػة "دولػػة
 بطريقة وصفتيا بػ "غادرة وجبانة" تمّثمت بوضع عبوة ناسفة في سيارتو وتفجيرىا عف بعد، وفؽ البياف.

 02/00/2101، فمسطين أون لين
 

 نوهم أنفسنا .. حماس تواصل التسمح  عمى حدود غزة: يجب ألا  نتنياهو 23
قاؿ رئيس الوزراء اإلسرائيمي "بنياميف نتنياىو"، مساء اليـو  :ترجمة خاصة -"القدس دوت كـو -غزة

الثبلثاء، إف حركة حماس تواصؿ تسميح نفسيا بطرؽ مختمفة، وأف إسرائيؿ ال يمكف أف تقؼ مكتوفة األيدي 
.  في حاؿ تعرضت ألي ىجـو
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موشيو يعموف" ومسئوؿ المنطقة الجنوبية "سامي جاء ذلؾ خبلؿ زيارتو إلى جانب وزير الجيش اإلسرائيمي "
ترجماف" لحدود القطاع، لبلطبلع عمى األوضاع األمنية في الذكرى األولى لعممية "عامود السحاب" ضد 

 نوفمبر مف العاـ الماضي. 14القطاع في 
في % 98وأضاؼ "منذ العممية األخيرة ضد القطاع ونحف نحقؽ قوة ردع كبيرة، ىناؾ انخفاض بنسبة 

عمميات إطبلؽ الصواريخ وحققنا رادعا كبيرا، ولكف نحف ال يمكف أف نخدع أنفسنا ونعمـ نحف أف حماس 
تستمر في تسميح نفسيا وتطور نفسيا وتدعـ ترسانتيا العسكرية تحت األرض في األنفاؽ وعمينا أف نجد 

ح مع أي محاولة لميجوـ ضد حموال لجميع ىذه التيديدات، وعمينا السعي لتحقيؽ قوة ردع أكبر ولف نتسام
 بمداتنا".

وأشار لموضع عمى حدود سيناء، مضيفا "عممنا عمى إغبلؽ الحدود ونجحنا بشكؿ كبير في إغبلقيا لمنع 
اليجمات التي تكررت في السنوات األخيرة ولـ تكف ىناؾ أي ىجمات في األشير الثبلثة األخيرة وىذا نجاح 

ت وغيرىا مف النظـ التي شيدت ىذا النظاـ الكبير، وسنواصؿ حربنا كبير يسجؿ لمحكومة والجيش والمخابرا
عمى اإلرىاب واالستمرار في عممية الردع ليس في ىذا القطاع فقط بؿ ممتزموف بذلؾ في كؿ مكاف مف 

 حدودنا وأمننا".
 13/11/2013، القدس، القدس

 
 نعهايران وسنحاول مإنتنياهو: لن أوهم نفسي فهناك رغبة قوية لتفاق مع  24

خصص رئيس الحكومة اإلسرائيمية بنياميف نتنياىو، حيزًا ميمًا في جمسة : آماؿ شحادة -القدس المحتمة 
قدـ بياف حوؿ جيوده خبلؿ األياـ األخيرة لمنع أي اتفاؽ حيث حكومتو األسبوعية لمممؼ النووي اإليراني 

فبلديمير بوتيف والفرنسي فرانسوا ىوالند مع إيراف واتصاالتو مع الرؤساء، األميركي باراؾ أوباما والروسي 
والمستشارة األلمانية ميركؿ ورئيس الحكومة البريطاني وغيرىـ أبمغيـ خبلليا بأف إسرائيؿ عمى قناعة أف 
الصفقة المزمعة مع إيراف "سيئة وخطيرة ألنيا تخفؼ بمحظة واحدة مف ضغط العقوبات الذي تفاقـ خبلؿ 

فظ إيراف بقدرتيا عمى التخصيب النووي وأيضًا عمى قدرتيا عمى المضي سنوات كثيرة ومف جية أخرى تحت
 قدمًا في مسار البموتونيوـ".

وتابع نتنياىو يؤكد أف الصفقة المقترحة ال تشمؿ تفكيؾ ولو جياز طرد مركزي واحد، وقاؿ "سألت الزعماء 
يذا األمر جيدًا ألنيا قرارات الذيف تحدثت معيـ لماذا ىذه اليرولة واقترحت عمييـ االنتظار والتفكير ب
 تاريخية". واوضح أنو لف يوىـ نفسو "ألف ىناؾ رغبة قوية بالتوصؿ إلى اتفاؽ".

 13/11/2013، الحياة، لندن
 

 ليبرمان: عالقتنا بواشنطن حجر األساس ويجب أن نطمق صفارة التهدئة اآلن 25
ا إلى منصبو أفيغدور ليبرماف، فورا في محاولة بدأ وزير الخارجية اإلسرائيمي العائد تو : كفاح زبوف - راـ اهلل

خفض التوتر الكبير بيف إسرائيؿ والواليات المتحدة عمى خمفية المفاوضات الجارية مع إيراف حوؿ قدراتيا 
العبلقات اإلسرائيمية »وقاؿ ليبرماف عند وصولو إلى مقر الخارجية في أوؿ يوـ عمؿ لو باألمس:  النووية.

 «.يدة وجدية وال شيء يستطيع تغيير مسارىااألميركية حيوية وج
أنا أتحدث عف عبلقات ىي حجر األساس وركيزة السياسة الخارجية »وأضاؼ مخاطبا موظفي الوزارة: 

 «.اإلسرائيمية، ومف دوف ىذه العبلقات لف نتمكف مف التعامؿ مع العالـ وال مف المناورة
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الخبلفات في العبلقات بيف البمديف »بنياميف نتنياىو: وأضاؼ في انتقاد مبطف لرئيس الحكومة اإلسرائيمية 
أمر طبيعي، ولكنو ال يجوز طرحيا لممناقشة أماـ المؤل، وال بالطريقة التي يسمع بيا العالـ اآلف، أعتقد أنو 

لذلؾ فإف لقاء العمؿ األوؿ سيكوف مع السفير »وتابع: «. يجب فورا إطبلؽ صفارة التيدئة بدؿ اإلنذار
 «.اف شابيرو )السفير لدى إسرائيؿ(األميركي د

وفسرت تصريحات ليبرماف في إسرائيؿ بأنيا رسالة عمنية لنتنياىو، مف أجؿ تخفيض حدة التصريحات مف 
جية، ومحاولة شخصية منو لمتمييد لعبلقات جيدة مع وزير الخارجية األميركي جوف كيري، خصوصا أف 

 وف كانت سيئة لمغاية.عبلقتو بوزيرة الخارجية السابقة ىيبلري كمينت
 13/11/2013، الشرق األوسط، لندن

 
 : العالقات بين تل أبيب وواشنطن تشهد توترًا شديًدالبيد 26

تشيد توتًرا في الفترة الراىنة « األمريكية -اإلسرائيمية »قاؿ وزير المالية اإلسرائيمي يائير البيد، إف العبلقات 
 النووي اإليراني. عمى خمفية الجدؿ القائـ بينيما بشأف الممؼ

قولو إف اإلدارة األمريكية تعمؿ عمى دفع اتفاؽ مع إيراف خبلًفا « البيد»ونقمت اإلذاعة اإلسرائيمية عف 
أضاؼ أنو ليست ىناؾ قطيعة بيف إسرائيؿ والواليات المتحدة، معرًبا « البيد»إال أف  لمموقؼ اإلسرائيمي.

 ثات مع إيراف بعيف االعتبار المطالب اإلسرائيميةعف أممو في أف تأخذ الدوؿ المشاركة في المباح
 13/11/2013، المصري اليوم، القاهرة

 
 ستكون واحدة من أهم الدول المصدرة لمغاز الطبيعي خالل عقدين لبيد: "إسرائيل" 27

ية األناضوؿ: قاؿ وزير المالية في الحكومة اإلسرائيمية يائير البيد، يـو الثبلثاء إف الدولة الييود –القدس 
ستكوف واحدة مف أىـ الدوؿ المصدرة لمغاز الطبيعي خبلؿ السنوات العشريف القادمة، استفادة مف تشغيؿ 

 حقوؿ الغاز السبعة المكتشفة قبالة سواحؿ إسرائيؿ العاـ المقبؿ.
مميار متر مكعب مف الغاز الطبيعي  680وتشير التقديرات إلى أف إسرائيؿ لدييا احتياطيات تقدر بحوالي 

 .2012تريميوف قدـ مكعب( في عاـ  24.3)
نسعى لتحقيؽ أكبر إيرادات ممكنة عمى الرغـ مف ‘وأضاؼ البيد خبلؿ لقاء مع اإلذاعة العبرية الرسمية 

مف اإلنتاج فقط، فيما يتـ استغبلؿ النسبة المتبقية محميًا، ولتخزيف احتياطات  %40قرارنا بتصدير نحو 
حقوؿ في الوقت الحالي، مع توقعات بتشغيؿ الحقوؿ  3ضخ الغاز مف  وتعمؿ إسرائيؿ عمى ’.لمعقود الحقة

األربعة المتبقية خبلؿ العاـ المقبؿ، في حالة حصوليا عمى استثمارات وأمواؿ أجنبية، حيث تعجز الخزينة 
 عف توفير األمواؿ البلزمة الستخراج الغاز مف الحقوؿ األربعة، وفقًا لوزير المالية.

مميارات قدـ مكعب  7إلى نحو  2013إنتاج إسرائيؿ مف الغاز خبلؿ العاـ الجاري  ومف المتوقع أف يصؿ
 مف حقؿ تمار فقط.

 13/11/2013، القدس العربي، لندن
 

 سرائيمي إلى واشنطن إلقناع الكونغرس بتشديد العقوبات ورفض التفاق مع إيراناإل القتصاد وزير 28
العبرّية، في عددىا الصادر أمس الثبلثاء، أّف رئيس ’ معاريؼ‘ذكرت صحيفة  زىير أندراوس:  -الناصرة 

حزب )البيت الييودّي( العنصرّي والمتطّرؼ، والذي يتبوأ منصب وزير االقتصاد اإلسرائيمّي نفتالي بينيت، 
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سيتوجو اليوـ األربعاء إلى الواليات المتحدة األمريكّية بيدؼ إجراء محادثات مع أعضاء مجمس الشيوخ 
مريكييف وحثّيـ عمى معارضة أي اتفاؽ مع إيراف ال يقضي عمى قدراتيا النووّية، عمى حّد والكونغرس األ

 تعبير الصحيفة العبرّية. 
وأشارت الصحيفة إلى أّف الوزير اإلسرائيمّي كاف قد صّرح في مقابمة مع شبكة )فوكس نيوز( األمريكّية قبؿ 

إيراف لقنبمة نووية ستجد طريقيا في نياية المطاؼ  يوميف قائبًل إّف أسوأ نتيجة يمكف أف تحصؿ ىي امتبلؾ
وكرر بينيت موقؼ رئيس الوزراء بنياميف نتنياىو بأّف الصفقة التي يجري الحديث عنيا في ىذه  إلى الغرب.

األياـ ىي صفقة سيئة لمغاية، وأّف إيراف تعاني اليوـ مف الضغوط االقتصادية، وبالتالي يجب مضاعفة ىذه 
 دىا، عمى حّد تعبيره. العقوبات وتشدي

وأعمف بينيت في المقاء مع الشبكة التمفزيونّية األمريكّية أّف الدولة العبرّية ستعرؼ كيؼ تدافع عف نفسيا، 
، عبلوة عمى ذلؾ، 1981الفًتا إلى قياميا بتفجير المفاعؿ الذري العراقّي، في حزيراف )يونيو( مف العاـ 

، وأيًضا مف قنبمة سورية 1981قاذ العالـ مف قنبمة عراقية، في العاـ وصؼ الوزير اإلسرائيمّي ذلؾ بأّنو إن
أخرى، مشيًرا إلى أّف المعمومات عف القنبمة السورّية تعتمد عمى المصادر األجنبّية، ذلؾ أّف إسرائيؿ لـ ُتعمف 

زير ، وكتب أمس الو 2007مسؤوليتيا عف ضرب مفاعؿ دير الزور السورّي في أيموؿ )سبتمبر( مف العاـ 
إّنو إذا تعب العالـ، فميعمـ القاصي والداني أنّنا لف ’ فيسبوؾ‘عمى صفحتو في موقع التواصؿ االجتماعّي 

ُنغمض أعيننا ولو لمحظة واحدة عندما يكوف الحديث عف الدفاع عف أمف مواطنينا، ولف نترؾ أمف إسرائيؿ 
األواف اآلف إلنقاذ العالـ مف خطر ذري  بأيدي اآلخريف إلى أبد اآلبديف، وخمص بينيت إلى القوؿ إّنو آف

 داىـ، عمى حّد تعبيره. 
 13/11/2013، القدس العربي، لندن

 
 عودة ليبرمانمن رغم بال: سأستمر في قيادة مفاوضات السالم ليفني 29

أكدت تسيبي ليفني وزيرة القضاء، التي تترأس الطاقـ اإلسرائيمي إلى مفاوضات :  كفاح زبوف - راـ اهلل
أفيغدور ليبرماف إلى تولي منصب « غريميا»مع الفمسطينييف، أنيا ستحتفظ بمنصبيا رغـ عودة السبلـ 

 وزير الخارجية.
نعـ، سأواصؿ إدارة المفاوضات رغـ االختبلفات في الرأي مع ليبرماف »وقالت ليفني لئلذاعة اإلسرائيمية: 

إسرائيؿ »وتابعت: «. في ذلؾ تعيداتنالف يحدث أي تغيير، بما »وأضافت: «. بشأف الممؼ الفمسطيني برمتو
وكانت عودة  «.ستمتـز جميع التعيدات التي قطعتيا عمى نفسيا في إطار عممية التفاوض مع الفمسطينييف

ليبرماف أثارت مخاوؼ مف وضعو عراقيؿ إضافية أماـ المفاوضات، التي ال يؤمف بيا وعدىا مرارا مجرد 
 مضيعة لموقت.

المفاوضات تجري عمى قدـ وساؽ، »لطمأنة الميتميف بالعممية السممية ورعاتيا: وقالت ليفني، في محاولة 
 «.لكف الجانبيف التزما عدـ اإلفصاح عف تفاصيميا

 13/11/2013، الشرق األوسط، لندن
 

 فتح عمى عباس إليقا  المفاوضات  حركة مكتب نتنياهو: ضغوط شعبية وتنظيمية من 30
في مكتب رئيس الوزراء اإلسرائيمي بنياميف نتنياىو مف نية عباس حذرت مصادر : وليد عوض  –راـ اهلل 

 إيقاؼ المفاوضات الجارية الحالية مع إسرائيؿ تحت ضغوط شعبية وتنظيمية مف حركة فتح.



 
 
 

 

 

           09ص                                    1115العدد:            01/00/2101 األربعا  التاريخ:

ونقمت اإلذاعة اإلسرائيمية عف تمؾ المصادر قوليا إف عباس منشغؿ في نزع شرعية إسرائيؿ واف تؿ أبيب ال 
فد الفمسطيني المفاوض حاليا وذلؾ بأوامر مف عباس شخصيا الذي يصر عمى عدـ تممس أي جدية في الو 

 إبداء أي مرونة في أي مف الممفات القائمة. حسب قوليا.
وعادت تمؾ المصادر لمتأكيد باف السمطة كانت تدرؾ قبؿ المفاوضات باف عممية االستيطاف لف تتوقؼ 

 إسرائيؿ الحقيقة لمتوصؿ إلى اتفاؽ سبلـ.معتبرة أف عباس يفقد شرعيتو كمفاوض أماـ رغبة 
 13/11/2013، القدس العربي، لندن

 
 : اتفاق مع إيران أفضل من الهجوم العسكرييدلين 31

اعتبر رئيس جياز االستخبارات العسكرية اإلسرائيمي السابؽ عاموس يدلف بأف إبراـ اتفاؽ معقوؿ مع إيراف 
يرانيوف فإف بناء قنبمة ذرية سيستغرقيـ ثبلث سنوات ىو خبلؿ لقاء جنيؼ يعني أنو حتى في حاؿ خرقو اإل

وقاؿ يادليف، الذي كاف عارض في السنوات األخيرة، المجوء إلى الخيار  أفضؿ مف توجيو ضربة عسكرية.
العسكري إف العقوبات االقتصادية التي فرضت عمى إيراف، وخاصة في مجاؿ تصدير النفط قد أضرت 

وىذا ما يجعؿ إيراف معنية جدا بالتوصؿ التفاؽ. وأضاؼ أنو عمى إسرائيؿ أال باالقتصاد اإليراني كثيرا، 
 تعارض االتفاؽ بؿ العمؿ حتى تضمف أف يمنع االتفاؽ إيراف مف امتبلؾ القرة الذرية.

مع ذلؾ قاؿ يادليف إف مخاوؼ نتنياىو مف رفع نظاـ العقوبات، وتأثير ذلؾ عمى وصوؿ إيراف إلى حالة 
ذا حدث ذلؾ فإف االتفاؽ يكوف سيئا". واعتبر أف  تمكنيا مف تطوير قدرات ذرية ىي مخاوؼ حقيقة، وا 

إسرائيؿ ارتكبت خطأ عندما وقفت في طميعة معارضي االتفاؽ ألف الممؼ اإليراني ىو ممؼ دولي، ويشكؿ 
 مشكمة أيضا لمدوؿ العربية.

 13/11/2013، 48عرب 
 

 المفاوضات الجارية ضئيمة جداً يدلين: فرص التوصل إلى اتفاقية السالم نتيجة  32
صرح رئيس جياز االستخبارات العسكرية اإلسرائيمي السابؽ عاموس يدلف بأف : وليد عوض  –راـ اهلل 

فرص التوصؿ إلى اتفاقية سبلـ نتيجة المفاوضات الجارية اليوـ بيف الجانب الفمسطيني واإلسرائيمي ضئيمة 
تدخؿ الجانب األمريكي ويطرح خياراتو في السبلـ، جدا، وعندما تصؿ المفاوضات إلى وضع صعب سي

وجاءت تصريحات يدلف أثناء كممتو في مؤتمر لمنح شيادة تقدير  ولكنو لف يستطيع فرضيا عمى الجانبيف.
االسرائيمية ’ معاريؼ‘لرئيس اتحاد المتقاعديف االسرائيمييف جدعوف بف إسرائيؿ وفقا لما نشره موقع صحيفة 

أف وزير الخارجية األمريكي جوف كيري اخطأ عندما حذر اسرائيؿ مف اندالع انتفاضة واعتبر ب الثبلثاء.
ثالثة حاؿ فشمت المفاوضات الف الجانب الفمسطيني، مشيرا الى اف لديو قناعة بأف االنتفاضة لف تستطيع 

 تحقيؽ شيء لمفمسطينييف، وسيكوف التوجو إلى األمـ المتحدة ومنظماتيا ىي خيارىـ.
 13/11/2013، ربي، لندنالقدس الع

 
 تحت خط الفقر "إسرائيل"% من األطفال العرب في 66زعبي في يوم الطفل العالمي:  33

، الثبلثاء، كممة بمناسبة يوـ الطفؿ العالمي تطرقت فييا إلى الواقع : ػرب48عػػ ألقت النائبة حنيف زعبي اليـو
خاص. وقالت زعبي إف انضماـ إسرائيؿ المرير الذي يعيشو الطفؿ بشكؿ عاـ، والطفؿ الفمسطيني بشكؿ 
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إلى الوثيقة العالمية لحقوؽ الطفؿ ليس ليا معنى ما دامت الدولة لـ تقونف بنود الوثيقة العالمية في قوانينيا 
 الداخمية مما يجعميا ببل فائدة حقيقية.

فالكنيست وانتقدت زعبي مفيوـ الحقوؽ في الكنيست، وقالت إنو مفيـو يقتصر عمى حقوؽ شعب بعينو، 
ألؼ أسرة، قامت بتشتيتيـ وتشتيت  25عندما تتكمـ عف حؽ الطفؿ في "حياة أسرية سميمة"، ال "تنتبو" إلى 

ـّ الشمؿ"، الذي يدوس أوؿ ما يدوس عمى حقوؽ الطفؿ واألسرة، وىو حؽ  أطفاليـ، قانونيا، وفؽ قانوف "ل
مـ بحرارة وحماس عف حقوؽ الطفؿ إلى أف مقدس في القانوف الدولي. كما أف الكنيست "ال تنتبو" حيف تتك

آخريف يقبعوف في السجوف بتيمة الدخوؿ  22قاصرا قابعا في السجوف اإلسرائيمية بتيـ أمنية، و 179ىنالؾ 
ألؼ طفؿ عربي مف النقب تحت غطاء قانوني! " كما  20دوف تصريح قانوني، وأف إسرائيؿ سوؼ تطرد 

% في 9األطفاؿ العرب في الدولة تحت خط الفقر، بارتفاع  % مف66ذكرت زعبي أعضاء الكنيست بأف: "
 السنوات العشر  األخيرة.

وختمت زعبي بالقوؿ: "حقوؽ األطفاؿ، ىو منحيـ كؿ فرصة، بأف يكونوا أكثر منا شجاعة وأكثر طموحا، 
 وأكثر صدقا وقدرة عمى التغيير".

 12/11/2013، 48عرب 
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قالت في  صحيفة ىآرتس العبرّية ، أفزىير أندراوس ، عف13/11/2013، القدس العربي، لندنذكرت 
عددىا الصادر أمس الثبلثاء، إّف الجيش اإلسرائيمّي نّظـ يوـ أّوؿ مف أمس االثنيف، حفبًل لتكريـ العناصر 

وجيا التابعة لمجيش، وخبلؿ الحفؿ تسّمـ أحد المختصيف في حرب السايبر شيادة الممتازة في وحدة التكنول
تقدير عمى عممو المتفاني، ونقمت عنو الصحيفة قولو خبلؿ الحفؿ إّنو كاف لّي الشرؼ في المشاركة 

 بعمميات تمكّنا مف خبلليا مف جمع معمومات لدولة إسرائيؿ. 
ولى التي تكشؼ فييا شعبة االستخبارات العسكرّية عف عمميا في ولفتت الصحيفة إلى أّف ىذه ىي المّرة األ

ىذا المجاؿ، مشّدّدة عمى أّنو حتى ىذا اليوـ لـ يصدر أّي تصريح عف االستخبارات العسكرّية حوؿ طبيعة 
العمؿ اليجومّي لموحدة المختّصة، والتي تعمؿ عمى مياجمة حواسيب ميمة في العالـ لمحصوؿ عمى 

رّية بالغة األىمية، وأشارت الصحيفة إلى المصادر األجنبّية التي أّكدت عمى أّف إسرائيؿ معمومات استخبا
 ىي التي قامت بتفعيؿ الفيروس )ستوكسنت( في الحاسوب اإليرانّي. 

اعترؼ لممرة األولى  الجيش اإلسرائيمي، أف حممي موسى، عف 13/11/2013، السفير، بيروتوأضافت 
عمى حواسيب في الجانب العربي في إطار مساع لمحصوؿ عمى معمومات بمشاركتو في ىجمات منظمة 

 استخبارية. 
وكاف رئيس أركاف الجيش اإلسرائيمي الجنراؿ بني غانتس قاؿ، في حفؿ توزيع شيادات التقدير عمى رجاؿ 

قصد جرأة بقدر ما يتعاظـ اإلبداع، فإننا نقمص الحاجة إلى الجرأة )ي»المنظومة التكنولوجية في الجيش، إنو 
وأضاؼ أف جانبًا مف الميمات التي بفضميا ناؿ عشرة مف رجاؿ المنظومة التكنولوجية «. المنظومة القتالية(

وكؿ كممة سنقوليا، برغـ أنو ال يمكننا اإلسياب، تقـز »وتابع «. بالغة األىمية جداً »شيادات التقدير كانت 
 «.ىذه األعماؿ
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اإلسرائيمية أمس أف وزير الخارجية األميركي جوف كيري « ىآرتس»أفادت صحيفة : الحياة –الناصرة 
القديـ أفيغدور ليبرماف، الذي  –سيعمؿ عمى إنشاء عبلقات طيبة مع وزير الخارجية اإلسرائيمي الجديد 

ست، وذلؾ خشية أف يقوـ )األخير( باشر أوؿ مف أمس ميماتو بعد أف أقسـ اليميف الدستورية في الكني
بعرقمة المفاوضات بيف إسرائيؿ والسمطة الفمسطينية خصوصًا عمى خمفية مواقفو اليمينية المتشددة وعدـ 

 إيمانو بإمكاف التوصؿ إلى حؿ في المدى المنظور.
ابقة ىيبلري واستذكرت الصحيفة الفتور الذي خّيـ عمى عبلقات ليبرماف مع وزيرة الخارجية األميركية الس

كمينتوف والمواجية العمنية التي حصمت بينيما قبؿ أكثر مف أربع سنوات لرفضو البحث معيا في وقؼ 
 النشاط االستيطاني في األراضي الفمسطينية المحتمة. 

قد يحظى األخير »وطبقًا لمصحيفة، فإف كيري عاقد العـز عمى إقامة عبلقة شخصية طيبة مع ليبرماف و 
 «. كيري الذي يؤمف بالديبموماسية الشخصية والحوار المباشر قريبًا بعناؽ

لكف المراسؿ السياسي لمصحيفة شكؾ في إمكاف نجاح كيري في إقناع ليبرماف بأىمية المفاوضات مع 
إذ إف ليبرماف ال يؤمف بإمكاف التوصؿ إلى تسوية دائمة مع الفمسطينييف ليس خبلؿ تسعة »الفمسطينييف، 

وأضاؼ أف خطة ليبرماف الحالية تقضي بالتوصؿ إلى حؿ مرحمي «. ؿ تسع سنواتشيور إنما ليس خبل
 «.في المئة مف أراضي الضفة الغربية 55-50طويؿ األمد ومنح الفمسطينييف السيطرة عمى 

 13/11/2013، الحياة، لندن
 

 الحدوديةسرائيمية: إنها  الجدار يمنع تسمل الالجئين السوريين من البؤر القيادة العسكرية اإل 36
عبرت القيادة العسكرية االسرائيمية عف قمقيا مف ظاىرة "بؤر البلجئيف : اماؿ شحادة -القدس المحتمة 

السورييف" بالقرب مف الحدود، ما استدعى الجيش الى تكثيؼ العمؿ في الجدار الحدودي وانياء مئة 
 كيمومتر منو، وىي المساحة المخططة لممنطقة القامة الجدار فييا.

نت دوريات لمجيش اإلسرائيمي، عمى طوؿ الحدود، قد منعت دخوؿ عشرات السورييف الى اسرائيؿ، بعد وكا
اقترابيـ مف الجدار فأقاموا خيمًا اسموىا "بؤر الجئيف"، ألنيا األضمف امنيًا لمسكاف، حسب اإلسرائيمييف، اذ 

 أف الجيش السوري النظامي ال يوجو سبلحو نحو الحدود االسرائيمية.
والجدار  كر الجيش اف العمؿ المكثؼ إلنياء الجدار بدأ مع تصعيد المواجيات الداخمية في سورية.وذ

الجديد يمتد مف منطقة الينابيع جنوبًا وحتى جبؿ الشيخ شمااًل وارتفاعو ثمانية امتار وقد تـ نصب كاميرات 
الحدود ورصد متسمميف كما تـ  مراقبة الكترونية متطورة قادرة عمى مراقبة التحركات في الطرؼ االخر مف

 وضع مجسات تنقؿ المعمومات الى مقر القيادة.
وذكر الجيش اف منظومة المراقبة التي تـ نصبيا عمى الجدار تعمؿ بدقة وفي جميع االحواؿ الجوية 
وساعات النيار والميؿ، وىو ما سيوفر عمى الجيش نشر عشرات الجنود مف سبلح االستخبارات، وتشغيميـ 

 براج المراقبة البشرية.عمى أ
 13/11/2013، الحياة، لندن
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زىير أندراوس: ذكرت مصادر امنية اسرائيمية لوكالة فرانس برس أمس اف التكمفة االجمالية   -الناصرة 
مميار  40’ استثمار‘ىذه المصادر الى انو تـ مميار دوالر. واشارت  170لمبرنامج النووي االيراني بمغت 

 ’.في السنوات العشريف االخيرة في انشاء وتشغيؿ المنشات النووية‘دوالر 
 .2012مميار دوالر بسبب العقوبات المفروضة عمييا منذ عاـ  130واضافت المصادر اف ايراف خسرت 

بالحظر المفروض عمى بيع النفط مميارات دوالر مرتبطة  105وقالت المصادر اف بيف ىذه الخسائر 
مميار دوالر عمى العقوبات المالية عمى المصارؼ والتجارة والصناعة وخسائر في مجاالت  25االيراني و

 التنمية واالستثمارات.
باالضافة الى ذلؾ، استثمرت ايراف مبلييف الدوالرات لمساعدة النظاـ السوري الذي ‘وبحسب المصادر فانو 

مميار كمساعدات  1,8و 1,3مميار دوالر كمساعدات لحزب اهلل وما بيف  10الى  8ف يقتؿ شعبو وما بي
 ’.لحركتي حماس والجياد االسبلمي الفمسطينيتيف في قطاع غزة

وتشتبو قوى الغرب واسرائيؿ بسعي ايراف المتبلؾ السبلح النووي تحت ستار برنامجيا المدني، االمر الذي 
 را بانيا قد تشف ضربة استباقية ضد المنشات النووية االيرانية.تنفيو طيراف. وىددت اسرائيؿ مرا

 13/11/2013، القدس العربي، لندن
 

 : أجوا  انفتاح مع وصول روحاني لمرئاسةيمضي أسبوعين في إيرانمراسل صحيفة يديعوت  38
يوما  14 أعمنت صحيفة "يديعوت أحرنوت" اإلسرائيمية أمس، إف مراسميا إلداد بيؾ، أمضى :الغد–الناصرة 

في إيراف، وىذه المّرة الثانية خبلؿ سنوات، وشرح المراسؿ بالصور ما وصفيا "أجواء االنفتاح"، التي تشيدىا 
 شوارع طيراف وغيرىا، مع وصوؿ الرئيس روحاني إلى رئاسة الدولة.

 13/11/2013، الغد، عماان
 

 عمى غور األردنمن أجل السالم واألمن" اإلسرائيمي: لسنا بحاجة لمسيطرة  المجمس" 39
قاؿ "المجمس مف أجؿ السبلـ واألمف" اإلسرائيمي إف مواصمة سيطرة "إسرائيؿ" عمى  ا: صف –القدس المحتمة 

 غور األردف ليست ضرورية لمحفاظ عمى المصالح األمنية والدفاعية لمكياف.
بلؿ جاءت ىذه التصريحات في وثيقة أعدىا أعضاء المجمس، وىـ ضباط احتياط في جيش االحت

 ومسؤولوف كبار سابقا في جياز األمف العاـ اإلسرائيمي.
مع تبادؿ  67وبّينت الوثيقة أف أي اتفاؽ إسرائيمي مع السمطة الفمسطينية يكوف مبنًيا عمى حدود عاـ 

أراضي سيضمف االحتياجات األمنية والدفاعية لػ"إسرائيؿ" بطريقة أفضؿ وذلؾ في ضوء التغييرات عمى 
وأكدت الوثيقة أف مواصمة السيطرة عمى غور األردف ال تشكؿ أمرًا  تيجي في المنطقة.التوازف االسترا

ضروريًا حتى في حاؿ حصوؿ السيناريو األقؿ واقعية بنشوب حرب مف النمط التقميدي بيف "اسرائيؿ" 
 والجيوش العربية.

 13/11/2013، وكالة الصحافة الفمسطينية )صفا(
 
 

 عمى التوالي 021واستمرار الحصار لميوم الـ  م اليرموكمخيبفمسطينيين  خمسة استشهاد 11
 استشيد خمسة فمسطينييف في مخيـ اليرموؾ في سورية جراء قصؼ وىجمات يومية مستمرة وحصار.: غزة
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مػف الشػيداء سػقطوا فػي مخػيـ اليرمػوؾ جنػوب  أربعةوأفادت مجموعة )العمؿ مف أجؿ فمسطينيي سورية( أف 
براىيـ طعمة، باإلضػافة لعػدد مػف اإلصػابات جػراء القصػؼ الػذي اسػتيدؼ دمشؽ، عرؼ منيـ حسف عواد و  ا 

 حي العروبة في المخيـ.
واستشيد خامس يػدعى عمػي طرويػة مػف سػكاف المخػيـ ايضػا متػأثرا بجروحػو التػي أصػيب بيػا جػراء إصػابتو 

 برصاص قناص أوؿ المخيـ منذ عدة أياـ.
ة إلػى تواصػؿ عمميػات القصػؼ واليجمػات عمػى كافػة المخيمػات الفمسػطينية، والتػي تتػػزامف وأشػارت المجموعػ

 عمى التوالي. 310مع تشديد الحصار وخاصًة اليرموؾ الذي يدخؿ يومو الػ 
وبحسب المجموعة، فإف االتفاؽ لتحييد فمسطينيي سورية لـ يطبؽ حتى المحظة بسبب تبػادؿ االتيامػات بػيف 

 لحر.الجيشيف النظامي وا
وأفػػادت المجموعػػة أف السػػمطات المبنانيػػة تمنػػع لميػػوـ الثػػاني دخػػوؿ عػػدد كبيػػر مػػف العػػائبلت الفمسػػطينية فػػي 

دخاليـ إلى لبناف.  سورية إلى لبناف، مطالبة الجيات المختصة بالتحرؾ إلنقاذىـ وا 
01/00/2101القدس، القدس،   

 
 اطر التي يتعرض لها المسجدالمخو  المستجدات أهم ".. تقرير يكش وجه العاصفةب األقصى" 10

ـ تقريػػػر فيػػػديو يعػػػرض وقػػػائع المػػػؤتمر 31/33/1031أصػػػدرت "مؤسسػػػة األقصػػػى لموقػػػؼ والتػػػراث" الثبلثػػػاء 
االثنػػػيف بعنػػػواف " األقصػػػى فػػػي وجػػػو العاصػػػفة"، فيمػػػا أصػػػدرت المؤسسػػػة مػػػذكرة  يػػػوـالصػػػحفي الػػػذي عقدتػػػو 

طر التػػػي يتعػػػرض ليػػػا المسػػػجد األقصػػػى بمثابػػػة تقريػػػر شػػػامؿ حػػػوؿ أىػػػـ المسػػػتجدات والمخػػػا مفصػػػمة، تعتبػػػر
وتعرض "مؤسسة األقصى " في الممخص التنفيذي لممػذكرة أىػـ مػا جػاء فييػا، وترفػؽ التقريػر كػامبًل  المبارؾ.
 .pdfبصيغة 

في مذكرة "األقصػى فػي وجػو العاصػفة" وىػي تمخيصػية توثيقيػة واسػتقرائية  تعػرض "مؤسسػة األقصػى لموقػؼ 
ئيات وتسمسػػػؿ لؤلحػػػداث كشػػػفت عنيػػػا تباعػػػًا خػػػبلؿ الفتػػػرة األخيػػػرة،  تظيػػػر والتػػػراث" خػػػرائط ووثػػػائؽ واحصػػػا

 .مجتمعة  أف المسجد األقصى في وجو العاصفة
المػػذكرة تتمحػػور حػػوؿ ثػػبلث ممفػػات رئيسػػية وتفصػػيبلت تػػدور حػػوؿ المخػػاطر الجمػػة التػػي بػػات يتعػػرض ليػػا 

 المسجد األقصى.
 .التقنيف إلىمف التنظير  مكانياً مخططات تقسيـ المسجد األقصى زمانيا و  :األوؿالممؼ 

 .مبلحقة الشخصيات العاممة لمقدس واألقصى الممؼ الثاني:
غبلؽ المؤسسات الفاعمة لنصرة القدس و الممؼ الثالث:   .األقصىالمسجد التضييؽ وا 

 :رابطاليمكف مشاىدة الفيديو عمى 
http://www.youtube.com/watch?v=p3Z2PWF7xeE&feature=youtu.be 

HGZ1o00juaeunEOmA_BQj-overview&list=UU-http://www.youtube.com/watch?v=p3Z2PWF7xeE&feature=c4 
02/00/2101مؤسسة األقصى لموق  والتراث، أم الفحم،   

 
 

 إخطار هدم 28شمال القدس المحتمة ويوزع  يداهم مخيم شعفاط الحتالل 12
اقتحمت طواقـ مف بمديػة االحػتبلؿ اإلسػرائيمي صػباح الثبلثػاء، مخػيـ شػعفاط شػماؿ القػدس المحتمػة،  :السبيؿ

 إخطار ىدـ. 12ة في حي رأس شحادة بالمخيـ، كما وزعت بناية سكني 10وقامت بتصوير 

http://www.youtube.com/watch?v=p3Z2PWF7xeE&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=p3Z2PWF7xeE&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=p3Z2PWF7xeE&feature=c4-overview&list=UU-_BQjHGZ1o00juaeunEOmA
http://www.youtube.com/watch?v=p3Z2PWF7xeE&feature=c4-overview&list=UU-_BQjHGZ1o00juaeunEOmA
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عنصر مف قوات الشرطة اإلسرائيمية  300وأفاد منسؽ المجنة الوطنية لمقاومة التيويد خضر الدبس أف نحو 
 10والمخابرات و"حػرس الحػدود" وطػواقـ بمديػة االحػتبلؿ اقتحمػوا حػي رأس شػحادة بػالمخيـ، وقػاموا بتصػوير 

 شرات الشقؽ.بناية سكنية تضـ ع
وأوضػػح أف ىػػذه اإلجػػراءات تػػأتي اسػػتكمااًل لمػػا قامػػت بػػو بمديػػة االحػػتبلؿ نيايػػة الشػػير الماضػػي مػػف حممػػة 
عنصػػػرية تسػػػتيدؼ ىػػػدـ العشػػػرات مػػػف األبنيػػػة السػػػكنية فػػػي حيػػػي رأس شػػػحادة ورأس خمػػػيس بػػػالمخيـ، وىػػػي 

 ييف.استكمااًل لعممية التطيير العرقي التي تمارسيا "إسرائيؿ" بحؽ الفمسطين
02/00/2101السبيل، عمان،   

 
 مدينة يهودية بحتةلالذي سيحول القدس  "مجمع كدام"تحذر من مشروع " اإلسالمية الهيئة" 11

غػػزة ػ أشػػرؼ اليػػور: حػػذرت الييئػػة اإلسػػبلمية المسػػيحية لنصػػرة القػػدس والمقدسػػات، يػػـو أمػػس إسػػرائيؿ مػػف 
، والػذي اعتبػره سػكاف "مجمع كػداـ"دس، والمسمى بػاإلقداـ عمى تنفيذ المشروع التيويدي الخطير ي مدينة الق

، "مدينػػػة ييوديػػػة بحتػػػة"المدينػػػة المقدسػػػة بأنػػػو مػػػف أخطػػػر مشػػػاريع التيويػػػد اإلسػػػرائيمية، وسػػػيجعؿ مػػػف القػػػدس 
 ."كاذبة"حنا عيسى إدعاءات إقامة ىذا المخطط  د.واعتبر األميف العاـ لمييئة 

تزييػػػؼ تاريخيػػػا وسػػػرقة "حتبلليػػػا لممدينػػػة المقدسػػػة عمػػػى وأكػػػد أف سػػػمطات االحػػػتبلؿ اإلسػػػرائيمي عممػػػت منػػػذ ا
ما ىذه المشاريع األخيرة إال الممسات النيائيػة لتيويػد مدنيػة القػدس وتحويميػا إلػى "، مضيفا "حضارتيا العربية

 ."مدينة ييودية بحتو لمييود دوف غيرىـ
بخصػػػوص حقػػػوؽ  3101نة وأشػػػار إلػػػى مخالفػػػة األعمػػػاؿ اإلسػػػرائيمية ىػػػذه مػػػع التفاقيػػػة جنيػػػؼ الرابعػػػة لسػػػ

 المقدسييف.
01/00/2101القدس العربي، لندن،   

 
 األقصى المسجدفي موق  األردن برفض السماح بصالة اليهود ب تشيد "المسيحية اإلسالمية" 11

بموقػػؼ االردف والممػػؾ  أمػػسالمسػػيحية لنصػػرة القػػدس والمقدسػػات  اإلسػػبلميةأشػػادت الييئػػة : القػػدس المحتمػػة
عـ لمقضية الفمسطينية، والمناصر لقضية القدس ومقدساتيا وعمى رأسػيا المسػجد االقصػى عبد اهلل الثاني الدا

السػػػماح بصػػػبلة الييػػػود فػػػي المسػػػجد  اإلسػػػرائيميبػػػرفض الطمػػػب  األخيػػػر األردفالمبػػػارؾ، مشػػػيرًة الػػػى موقػػػؼ 
 المبارؾ.

دسػػػات والممتمكػػػات لممق األردنػػػيلممستشػػػار  األخيػػػرةحنػػػا عيسػػػى التصػػػريحات  د.واعتبػػػر األمػػػيف العػػػاـ لمييئػػػة 
 إلػػىلػػف يسػػمح مطمقػػًا بػػدخوؿ الييػػود والمتطػػرفيف  األردفوالمسػػيحية بالقػػدس عبػػد الناصػػر نصػػار " اإلسػػبلمية

 باحات االقصى لمصبلة فيو" انتصارا جديدا تسجمو االردف لمقدس مقدساتيا.
01/00/2101الحياة الجديدة، رام اهلل،   
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           25ص                                    1115العدد:            01/00/2101 األربعا  التاريخ:

 13قاؿ رئيس نادي األسير قدورة فػارس خػبلؿ لقائػو امػس وفػدا مػف مؤسسػة التضػامف الفرنسػية، أف : راـ اهلل
% مػػف األسػػػرى الفمسػػػطينييف المعتقمػػيف فػػػي سػػػجوف االحػػتبلؿ اإلسػػػرائيمي يتعرضػػػوف لعمميػػات التعػػػذيب بكػػػؿ 

 ؿ وكبار السف والمرضى والنساء.أشكالو ليشمؿ كافة فئات األسرى سواء الشباف واألطفا
حػاالت فييػا  0- 1أنو ومف خبلؿ االعتقػاالت اليوميػة التػي ترصػد عبػر نػادي األسػير ال تخمػو مػف  وأضاؼ

 .يتعرض المعتقؿ لمضرب واإلىانات
01/00/2101الحياة الجديدة، رام اهلل،   

 
 األسرى مات"شاحا " لمتنصت عمى مكال نظام وسع استخداماإلسرائيمية تالسجون  مصمحة 16

تعكػػؼ سػػمطة مصػػمحة السػػجوف اإلسػػرائيمية عمػػى توسػػيع اسػػتخداـ نظػػاـ يػػدعى : وكػػاالت - القػػدس المحتمػػة
"شػػػاحاؼ" لمتنصػػػت عمػػػى مكالمػػػات بعػػػض األسػػػرى حاليػػػا، حيػػػث يمكػػػف ىػػػذا النظػػػاـ مصػػػمحة السػػػجوف مػػػف 

 ، كؿ حسب صوتو.التنصت عمى مكالمات األسرى الذيف يستخدموف اليواتؼ الثابتة المركبة داخؿ األقساـ
وأشار الموقع اإللكتروني لصحيفة "ىآرتس" العبرية إلى أف عمؿ ىذا النظاـ يقوـ عمى تسجيؿ مقطع صوتي 
لؤلسير فور استيعابو فػي السػجف وتخزينػو فػي ذاكػرة النظػاـ، عمػى أف يتعػرؼ عمػى صػوتو أوتوماتيكيػا بعػدىا 

 وعند إجرائو أي مكالمة.
ـ حاليػػا فػػي سػػجنيف ليػػا فقػػط ىمػػا ىػػداريـ ومعسػػياىو، وسػػط انتقػػادات وتسػػتخدـ مصػػمحة السػػجوف ىػػذا النظػػا

شػػػديدة مػػػف مؤسسػػػات حقػػػوؽ اإلنسػػػاف، فػػػي ضػػػوء مػػػا وصػػػفوه بالتػػػدخؿ فػػػي خصوصػػػية الفػػػرد، ووصػػػؿ حػػػد 
 االحتجاج عمى تفعيؿ ىذا النظاـ إلى أروقة محكمة العدؿ العميا اإلسرائيمية.

يتوجػػػػب عميػػػو أف يقػػػوؿ قبػػػػؿ طمػػػب الػػػػرقـ  ويعمػػػؿ ىػػػذا النظػػػػاـ مػػػف خػػػػبلؿ تشػػػخيص صػػػوت األسػػػػير، حيػػػث
ضػافتيا لمخػزوف مكالماتػو  لبلتصاؿ: "أود االتصاؿ اآلف"، وعندىا يػتـ تفعيػؿ ىػذا النظػاـ وتسػجيؿ مكالمتػو وا 

 المسجمة سابقا، كما تقوؿ الصحيفة.
نيػا ويمكف ىذا النظاـ عدا التنصت عمى المكالمة مف التدخؿ في سػير المكالمػة وقطعيػا ومنػع األسػير إلكترو 

 مف االتصاؿ عمى أرقاـ بعينيا، ويتـ نقؿ ىذه التسجيبلت لقسـ االستخبارات في الشرطة حيث تقوـ بتحميميا.
وعمقػػت مصػػمحة السػػجوف عمػػى االنتقػػادات الموجيػػة إلييػػا بيػػذا الشػػأف بػػالقوؿ إف ىػػذا النظػػاـ تػػـ تجريبػػو فػػي 

مع ىذا النظاـ أو أجيزة أخرى لـ يشمميا سجنيف فقط وأنو بإمكاف األسرى اختيار استخداـ األجيزة المربوطة 
 النظاـ بعد.
أنيا ستواصؿ العمػؿ عمػى توسػيع ىػذا النظػاـ ليغطػي كامػؿ سػجوف االحػتبلؿ، ورفضػت االدعػاءات  وأضافت

القائمػػة بالػػدخوؿ إلػػى حيػػاة األسػػير الخاصػػة، حيػػث اعتبػػرت أف مػػف حقيػػا كجيػػة مؤتمنػػة أف تمػػارس ذلػػؾ فػػي 
 إطار القانوف، كما قالت.

01/00/2101، عمان، الغد  
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           26ص                                    1115العدد:            01/00/2101 األربعا  التاريخ:

أكدت "المجنة الشعبية لمواجيػة الحصػار"، أمػس، إف سػمطات االحػتبلؿ واصػمت لميػـو الثالػث والعشػريف : غزة
ة، فيمػا تواصػؿ إغػبلؽ عمى التوالي منع إدخاؿ مواد البناء لممؤسسات الدولية والقطاع الخػاص فػي قطػاع غػز 

 معبر رفح البري لميـو الخامس عمى التوالي أماـ حركة المسافريف في االتجاىيف.
وأوضػػحت "وحػػدة متابعػػة عمػػؿ المعػػابر" فػػي "المجنػػة الشػػعبية لمواجيػػة الحصػػار" أف اشػػتداد أزمتػػي الكيربػػاء 

 والغاز أثرت في حياة السكاف في غزة.
طنػػػػًا فقػػػػط يوميػػػػًا مػػػػف غػػػػاز الطيػػػػي بحجػػػػة أف القػػػػدرة  370ؿ وذكػػػػرت أف سػػػػمطات االحػػػػتبلؿ تسػػػػمح بإدخػػػػا

االسػػتيعابية لمعبػػر كػػـر أبػػو سػػالـ المفتػػوح جزئيػػًا، وىػػو المعبػػر التجػػاري الوحيػػد، ال تحتمػػؿ زيػػادة النسػػبة، فػػي 
 طف. 100إلى  130حيف أف حاجة القطاع يوميًا قرابة 

يػػرة، مقدمػػة اقتراحػػًا لحػػؿ األزمػػة يتمثػػؿ فػػي وبينػػت أنػػو مػػع أزمػػة الكيربػػاء فػػإف الحاجػػة لمغػػاز تػػزداد بصػػورة كب
 زيادة ساعات العمؿ بالمعبر، وتشغيمو يـو الجمعة، وتأىيمو لضخ واستيعاب كميات أكبر.

01/00/2101الخميج، الشارقة،   
 

 من بيت لحم وقمقيمية ونابمس فمسطينيين عشرةيعتقل  الحتالل 18
مػػف محافظػػات بيػػت لحػػـ  فمسػػطينييف عشػػرةامػػس، "األيػػاـ"، وكػػاالت: اعتقمػػت قػػوات االحػػتبلؿ،  -محافظػػات 

 وقمقيمية ونابمس.
، أربعػػة فتيػػة مػػف العبيديػػة، وسػػممت آخػػر ببلغػػا لمراجعػػة أمػػسففػػي بيػػت لحػػـ اعتقمػػت قػػوات االحػػتبلؿ فجػػر 

 مخابراتيا.
، خمسػػة شػػباف مػػف بمػػدة عػػزوف بعػػد اف دىمػػت منػػازليـ فػػي أمػػسوفػػي قمقيميػػة اعتقمػػت قػػوات االحػػتبلؿ فجػػر 

 األولى وعبثت بمحتوياتيا. ساعات الفجر
 ، شابا مف حارة القريوف في البمدة القديمة مف المدينة.أمسوفي نابمس اعتقمت قوات االحتبلؿ، 

01/00/2101األيام، رام اهلل،   
 

 عائمي إشكال خالل إطالق نار إثر الرشيديةمخيم  وجريحان في قتيللبنان:  19
ـ ديب الخميػؿ، وجػرح كػؿ مػف أحمػد الناصػر وىػدى فنػدي، عامًا( زوجة ناظ 17قتمت ندى عبد الرحيـ إماـ )

إثر إشكاؿ تطور إلى إطبلؽ نار في مخيـ الرشيدية جنوب صور، مساء أمػس، بػيف أفػراد مػف عػائمتي فنػدي 
ونقمػت جثػة الضػحية إلػى "المستشػفى المبنػاني اإليطػالي"، فػي وقػت عممػت المجنػة األمنيػة فػي المخػػيـ  وديػب.

 عمى تطويؽ اإلشكاؿ.
01/00/2101ير، بيروت، السف  

 
 الدول العربية معاممة لممرأة أسوأقائمة  عمىثامنا  فمسطين تحل 51

الفمسػطينية تحتػؿ المركػز  األراضػيأظير دراسة نشرتيا مؤسسػة تومسػوف رويتػرز، اليػوـ الثبلثػاء أف : راـ اهلل
يمييػا العػراؽ بفػارؽ الثامف مف حيث أسوأ بمد عربي يمكف لممرأة أف تعيش فيو، حيث تصػدرت القائمػة مصػر 

 صغير ثـ السعودية ثـ سوريا فاليمف.



 
 
 

 

 

           27ص                                    1115العدد:            01/00/2101 األربعا  التاريخ:

خبيػرا اجتماعيػا فػي مجػاؿ المػرأة وجيػت إلػييـ الػدعوة لممشػاركة فػي  113واستخمصت النتائج بناء عمػى آراء 
استطبلع عمى اإلنترنت أجرتو الذراع الخيرية لشركة تومسوف رويترز لؤلخبار والمعمومات خػبلؿ شػيري آب 

 وأيموؿ.
الفمسػػطينية فػػػي المركػػز الثػػامف أوضػػحت الدراسػػة التػػػي نشػػرت عمػػى موقػػع مؤسسػػػة  األراضػػيجػػيء وحػػوؿ م

ثومسػػوف رويتػػرز لبلعمػػاؿ الخيريػػة، أف السػػبب يعػػود حسػػب رأي الخبػػراء لمقيػػود التػػي تفرضػػيا إسػػرائيؿ عمػػى 
فقػػر والبطالػػة حريػػة الحركػػة والتػػي ليػػا عواقػػب خطيػػرة عمػػى المػػرأة الفمسػػطينية، حيػػث أشػػاروا إلػػى أنيػػا تعػػاني ال

 ومعرضة بقوة لمعنؼ األسري وجرائـ الشرؼ.
فقػػط رغػػـ أف نسػػبة اإللمػػاـ بػػالقراءة  %37وذكػرت الدراسػػة أف نسػػبة العػػامبلت مػػف النسػػاء فػػي فمسػطيف بمغػػت 

 .%11والكتابة 
01/00/2101القدس، القدس،   

 
 قبول عضوية فمسطين في المؤسسة الدولية لضمان الودائع 50

المؤسسة "أعمنت المؤسسة الدولية لضماف الودائع المصرفية يوـ الثبلثاء قبوؿ عضوية  االناضوؿ: –راـ اهلل 
 ، التي تـ تأسيسيا مؤخرًا، عضوًا كامبًل بيا."الفمسطينية لضماف الودائع

ويػػأتي ىػػذا القبػػوؿ الحقػػًا لمشػػاركة فمسػػطيف، عبػػر محػػافظ سػػمطة النقػػد الفمسػػطينية جيػػاد الػػوزير، فػػي المػػؤتمر 
ي عشػػر لممؤسسػة الدوليػػة لضػػماف الودائػع المصػػرفية، والػػذي عقػد بالعاصػػمة االرجنتينيػػة بيػػونس السػنوي الثػػان

 ايريس، بالتعاوف مع المؤسسة االرجنتينية لضماف الودائع مطمع األسبوع الجاري.
وبالحصػػوؿ عمػػى ىػػذه العضػػوية تصػػبح فمسػػطيف عضػػوًا فػػاعبًل بالمؤسسػػة الدوليػػة، حيػػث سػػتغطي المؤسسػػة 

المػػودعيف بالجيػػاز المصػػرفي  أمػػواؿمػػف  %11ماف الودائػػع فػػي مرحمػػة اإلطػػبلؽ مػػا نسػػبتو الفمسػػطينية لضػػ
 الفمسطيني.

01/00/2101القدس العربي، لندن،   
 

 أطنان من السمع اإلسرائيمية التالفة في الرام عشرة: ضبط القتصاد وزارة 52
وزارة االقتصاد الوطني بمحافظة ضبطت طواقـ حماية المستيمؾ وقسـ التنمية الصناعية في مديرية : راـ اهلل

أطناف مف المواد الغذائيػة  30، ما يقارب أمسالقدس أثناء جوالتيا الميدانية التفتيشية عمى أسواؽ بمدة الراـ، 
 اإلسرائيمية التالفة، والتي لـ تستوؼ الشروط الفنية.

لطواقـ أتمفت مف ىذه الكمية نحو وبيف تقرير اإلدارة العامة لحماية المستيمؾ في وزارة االقتصاد الوطني أف ا
 .أطناف والباقي متحرز عمييا 1

مف ناحية أخرى، بّيف التقرير أف طواقـ حماية المستيمؾ وبالتعاوف مع الجيػات الشػريكة أتمفػت خػبلؿ الشػير 
 أطناف مف المواد والسمع الغذائية اإلسرائيمية التالفة. 2الماضي 

01/00/2101األيام، رام اهلل،   
 

 التقميدية في غزة إلى حافة الهاوية بسبب الحصار تالصناعا 51
تػػدفع العزلػػة االقتصػػادية المفروضػػة عمػػى غػػزة صػػناع أصػػص النباتػػات الفخاريػػة فػػي القطػػاع إلػػى حافػػة : غػػزة

 الياوية.



 
 
 

 

 

           28ص                                    1115العدد:            01/00/2101 األربعا  التاريخ:

وقد كانػت منتجػات مصػانع الفخػار فػي قطػاع غػزة قبػؿ سػنوات تجػد طريقيػا إلػى آالؼ المنػازؿ والحػدائؽ فػي 
سرائيؿ بؿ وفي أنحاء العالـ.المناطؽ الفمسطيني  ة وا 

وذكر صابر عطا اهلل الذي يممؾ مصنعا لآلنيػة الفخاريػة أنػو يتمسػؾ بحرفتػو رغػـ البػدائؿ العديػدة التػي باتػت 
 تنافس منتجاتو.

 وكانت إسرائيؿ ىي السوؽ الرئيسية لمنتجات مصانع الفخار في القطاع.
روضػػػة منػػػذ ذلػػؾ الحػػػيف عمػػػى غػػػزة ثػػػـ الحصػػػار الكامػػػؿ والقيػػػود اإلسػػػرائيمية المف 1000لكػػف االنتفاضػػػة عػػػاـ 

لمقطاع منػذ سػيطرت عميػو حركػة المقاومػة اإلسػبلمية )حمػاس( ألحقػت أشػد الضػرر بكػؿ عناصػر الحيػاة فػي 
 القطاع بما في ذلؾ االقتصاد والصناعة والزراعة ومختمؼ الخدمات.

ات لكػف العػدد تراجػع فػي الوقػت مصػنعا لآلنيػة الفخاريػة تعمػؿ فػي قطػاع غػزة قبػؿ عشػر سػنو  30وكاف نحػو 
وبعد أف أصبح قطاع غػزة معػزوال عػف كػؿ نشػاط تجػاري وسػياحي باتػت مصػانع  الراىف إلى خمسة مصانع.

 الفخار ومتاجر أصص النبات ميددة بالتوقؼ الكامؿ.
02/00/2101القدس، القدس،   

 
 المورابع أكبر جدارية في الع أكبر لوحة جدارية في الوطن العربي تدشننابمس  51

دشػػنت مدينػػة نػػابمس، أمػػس االثنػػيف، أكبػػر جداريػػة تضػػـ تػػاريخ القضػػية الفمسػػطينية، تبمػػغ : القػػدس –نػػابمس 
 13متر مربع، رسمت عمى سػور ممعػب بمديػة نػابمس مػف الجيػة الشػمالية، بمشػاركة  3000مساحتيا حوالي 

 فنانًا، بيدؼ تسجيميا ضمف موسوعة "غينيس" لؤلرقاـ القياسية.
 310ف، الناطؽ اإلعبلمي لفرقة أثينا المنفذة لممشػروع، قولػو إف ىػذه الجداريػة يبمػغ طوليػا مجدي محسوقاؿ 

متر مربع، وبػذلؾ تكػوف أكبػر جداريػة فػي الػوطف  3000أمتار حيث تبمغ مساحتيا اإلجمالية  7مترا بارتفاع 
 العربي ورابع أكبر جدارية في العالـ.

لمحافظات الفمسطينية، بما فييػا مدينػة القػدس، يعممػوف منػذ فنانًا وفنانة مف مختمؼ ا 13وأضاؼ محسف أف 
أكثر مف شير ويحتاجوف إلى ما يقارب أسبوعيف أيضػا لبلنتيػاء مػف ىػذا العمػؿ الػذي يعػد األكبػر مػف نوعػو 

 في الوطف العربي.
02/00/2101القدس، القدس،   

 
 قيادة عسكرية بمساعدة من كتائب القسام 81"الوفد": مرسي خطط لختطا   55

قيادة عسكرية قبيؿ  : كشفت مصادر متطمعة أف الرئيس محمد مرسي خطط الختطاؼ يحاـز العبيد
اجتمع مع رئيس المخابرات التركية الذي نصحو  مرسيأكدت المصادر أف و  أسابيع. ثورة يونيو بػ 

 زوؿ.يونيو وىو ما استجاب لو المع بضرورة إجياض تحركات وفاعميات التظاىرات التي ستخرج في 
وكتائب القساـ التابعة  الء القادة بمساعدة الفرقة ؤ وأوضحت أف خطة مرسي تضمنت التحفظ عمى ى
وقالت المصادر "إف الفريؽ أوؿ عبد الفتاح السيسي  لحركة حماس ونقميـ إلى أماكف تابعة ليـ في سيناء.

ة السيادية، فأصدر تعميماتو وزير الدفاع اكتشؼ ىذا المخطط بعد ورود عدة تقارير إليو مف بعض األجيز 
إلى كؿ القادة التي ينوى المعزوؿ احتجازىـ، بعدـ ترؾ وحداتيـ العسكرية والبقاء بيا، وظؿ ىؤالء القادة 

 تـ إعبلف عزؿ مرسى". ىبوحداتيـ العسكرية مع تشديد الحراسة حت
 //الوفد، الجيزة، 
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 "وادي النطرون"حماس لقتحام وخطط مع  "الثورة"تسمل لغزة قبل  "الشروق": مرسي 56

خضع الرئيس محمد مرسى، لجمسة تحقيؽ مطولة، داخؿ محبسو  وأحمد سعد ومحمد خياؿ: الشرقاويأحمد 
 سجف برج العرب، انتيت بقرار مف قاضى التحقيؽ، المستشار حسف سمير، بتجديد حبس مرسى  في

 يناير. بلؿ ثورة النطروف، خ واديقضية اقتحاـ سجف  فييوما عمى ذمة التحقيؽ 
قضية التخابر لصالح حركة حماس، حيث  فيواستكممت نيابة أمف الدولة العميا، أمس، تحقيقاتيا مع مرسى 

مدادىا بمعمومات، سيمت ليا اقتحاـ سجف "نسبت لو التحقيقات  النطروف مف  واديالتخابر لصالح الحركة وا 
صابة ضباط شرطةيناير  قياديا إخوانيا يـو  أجؿ تيريبو مع  ، حسب ما ورد في "، وقتؿ وا 
 تحقيقات النيابة.

باشر التحقيؽ، واجو المتيـ بتحريات األمف  والذيالمستشار تامر الفرجانى المحامى العاـ األوؿ لمنيابة، 
، "تواصؿ مع العناصر الموالية لحركة حماس مف خبلؿ ىاتؼ الثريا"ورد بيا أف مرسى  والتي، القومي

دخؿ إلى قطاع غزة قبؿ الثورة بأياـ وتواصؿ مع أعضاء الحركة، وكاف يعمـ باليجوـ عمى "مؤكدة أنو 
 ."السجف

اليجـو كاف مدبرا بإتقاف، والمياجميف كانوا يعمموف "جاء فييا أف  التيوواجيت النيابة المتيـ بأقواؿ الشيود، 
، وواجيتو "مكاف دفاتر السجف يوجد بو عناصر اإلخواف، ويعمموف أيضا الذيعمى وجو التحديد العنبر 

مف بينيـ -كذلؾ بمحاضر مكتب اإلرشاد، والمثبت فييا حضوره الجتماعات مع عناصر مف حركة حماس 
 ."خبلؿ توليو منصب رئيس الجميورية -إسماعيؿ ىنية

، فيما طالب دفاعو الشرعي"ألنو مازاؿ رئيس الجميورية  قانونيغير "مف جانبو رد مرسى بأف التحقيؽ 
 طبلف محضر التحقيؽ وما ترتب عميو مف آثار.بب

وقالت الداخمية، إف سجف وادي النطروف كانت بو عناصر مف حماس وحزب اهلل وعدد مف الجيادييف 
يناير عدد آخر،  وقيادات اإلخواف والجماعات اإلسبلمية قبؿ الثورة، وانضـ إلييـ أثناء أحداث ثورة 

 بينيـ الرئيس المعزوؿ محمد مرسي.
 //شروق، مصر، ال

 
 الجيش المصري يدمر أنفاق تهريب مقامة أسفل الحدود مع غزة 57

أشرؼ اليور: دمر قوات مف الجيش المصري المرابطة عمى الحدود مع قطاع غزة خبلؿ اليوميف  -غزة 
 زة.الماضييف عدة أنفاؽ تيريب مقامة أسفؿ الحدود وتستخدـ في إدخاؿ كميات قميمة مف البضائع لسكاف غ

وقاؿ شيود عياف أف األمف المصري دمر منازؿ قريبة مف شريط الحدود، بعد اكتشافو أنفاؽ بداخميا، تمتد 
نفجارات كبيرة امف تحت األرض إلى حدود مدينة رفح الفمسطينية. وعمت سحب مف الدخاف، ودوت أصوات 

 ىزت المنطقة الفمسطينية الحدودية جراء تفجير المنازؿ.
مصر فإف عناصر مف قوات حرس الحدود المصري دمرت بالتنسيؽ مع الييئة اليندسية  ووفؽ ما أعمف في

وبحسب ما أعمف فإف  لمقوات المسمحة المصرية ثمانية أنفاؽ تيريب بعد اكتشافيا عمى مقربة مف الحدود.
 تمؾ األنفاؽ يجري مف خبلليا تيريب بضائع، إضافة إلى ضبط مخزف وقود كاف يجرى التحضير إلدخالو

 لغزة، إضافة إلى منزؿ يستخدـ كمخرج ألحد األنفاؽ.
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مف تمؾ األنفاؽ المقامة عمى شكؿ  %ويؤكدوف مطمعوف عمى أعماؿ التيريب عبر األنفاؽ أف أكثر مف 
 ممرات أرضية دمرت مف الجيش المصري، فيما الغالبية الباقية ال تستطيع العمؿ بسبب التشديد األمني.

 //القدس العربي، لندن، 
  

 النهضة ترصد منظومة صاروخية إسرائيمية لحماية سدا  "الزمان العراقية": مصر 58
كشؼ مصدر سيادي مصري عف أّف مصر رصدت مؤخرًا قياـ "إسرائيؿ" بإقامة منظومة صاروخية الزماف: 

 حوؿ سد النيضة الُمزمع بناؤه عمى نير النيؿ في أثيوبيا، لحمايتو مف أي ىجوـ ُمحتمؿ. 
 //، ن، العراقالزما

 
  0967نبيل فهمي: موق  مصر ثابت بضرورة إقامة دولة فمسطينية عمى حدود  59

أكد وزير الخارجية المصري نبيؿ فيمي لدى لقائو منسؽ األمـ المتحدة لعممية : وكاالت - عبلء المشيراوي
رورة أف تفضي السبلـ في الشرؽ األوسط روبرت سيري في القاىرة أمس، موقؼ ببلده الثابت بض

المفاوضات الجارية بيف الجانبيف الفمسطيني واإلسرائيمي، وفؽ الجدوؿ الزمني المحدد ليا، إلى قياـ دولة 
 وعاصمتيا القدس الشرقية. فمسطينية ذات سيادة عمى حدود عاـ 

 //التحاد، أبو ظبي، 
 

 تة تابعون لجماعات تنتمي لحماسفي سينا  بينهم س "إرهابياً " 07توقي  "الراي الكويتية":  61
قوات الجيش بالمشاركة مع قوات " أفأعمف مصدر عسكري مصري مسؤوؿ، : العظيـ أحمد عبد - القاىرة

في عدد مف قرى  اإلجراميةخبلؿ حممة جديدة لضرب البؤر  إرىابياعنصرا  الشرطة تمكنت مف توقيؼ 
منيـ تابعيف  العناصر المقبوض عمييا، " وأوضح أف ."رفح والشيخ زويد والعريش في شماؿ سيناء

آخريف تابعيف لجماعة أنصار بيت المقدس والباقيف  لجماعات جيادية فمسطينية تنتمي لحركة حماس، و
 ."مف المصرييف المنتميف لمسمفية الجيادية

 //الراي، الكويت، 
 

 المحتمة  األراضيلى كيمو حشيش من مصر إ مئةمحاولة لتهريب  إحباط: إسرائيميةمصادر  60
كيموغراـ مف  ( إنيا أحبطت محاولة لتيريب /قالت سمطات االحتبلؿ اإلسرائيمي الثبلثاء ): غزة

 أربعةـ عبر الحدود المصرية، واعتقمت الفمسطينية المحتمة عاـ  األراضيمادة الحشيش إلى داخؿ 
الميمة الماضية )ليؿ  أحبطتة "حرس الحدود" العبرية إف قو  اإلذاعةوقالت  مصرييف في تمؾ المنطقة.

 االثنيف/ الثبلثاء( محاولة تيريب ما يزيد عمى مئة كيموغراـ مف مخدر الحشيش عبر الحدود المصرية. 
وأضافت انو تـ اعتقاؿ أربعة مواطنيف مصرييف بعد اجتيازىـ خط الحدود ودخوليـ األراضي المحتمة عاـ 

 المعتقميف إلى جياز األمف العاـ "الشاباؾ" لمتحقيؽ معيـ. إحالة. وأشارت إلى انو تـ 
 //قدس برس، 

 
 األقصىالمسجد تخمو من السماح لميهود بالصالة في  "إسرائيل": معاهدة السالم مع األردن 62
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 اإلسرائيمية، تخمو مف أي –رسمي أف "معاىدة السبلـ األردنية أردني أكد مسؤوؿ  :نادية سعد الديف -عماف 
مادة تنص عمى السماح لمييود بالصبلة في المسجد األقصى المبارؾ"، خبلفًا الدعاءات أعضاء في 
البرلماف اإلسرائيمي "الكنيست" أمس. وقاؿ المستشار األردني لممقدسات والممتمكات اإلسبلمية والمسيحية في 

التاسعة مف معاىدة السبلـ، الناصر نصار إف "حديث الجانب اإلسرائيمي بأف المادة  القدس المحتمة عبد
تسمح لمييود بالصبلة في األقصى مف دوف الحاجة لمتقدـ بطمب لؤلردف، يعتبر محض افتراء يرفضو 

وأضاؼ نّصار، لػ"الغد"، إف "األردف لف يسمح بتأويؿ أو تفسير المعاىدة بغير  األردف بشكؿ مطمؽ".
يدخؿ في سياؽ المزاعـ اإلسرائيمية لبعض  مكانيا"، معتبرًا أف "ما جاء عمى لساف أعضاء "الكنيست"

األطراؼ واإلمعاف في تغوؿ الفكر الديني الييودي المتعصب داخؿ الكياف اإلسرائيمي". وأكد نصار أف 
"المممكة تحتـر معاىدة السبلـ المبرمة، ولف تسمح ألي طرؼ ميما كاف أو أي جية ميما كانت بالتأويؿ 

وأكد نصار "رفض كؿ ما مف شأنو المساس بالدور األردني  و مطمح".والتفسير عمى ىوًى معيف أو مطمع أ
 التاريخي الديني السياسي في القدس المحتمة".

 01/00/2101، الغد، عماان
 

 تدين الممارسات اإلسرائيمية في القدس األردن عمما رابطة  61
، ومحاولة تغيير قصىاألبحؽ القدس والمسجد  اإلسرائيميةردف الممارسات دانت رابطة عمماء األ :بترا

بياف صادر عف الرابطة  وأكدالحقائؽ التاريخية والدينية بما يخص قدسية المسجد وبيت المقدس ومكانتيما. 
ىذا مف قبيؿ الواجب لموقوؼ معيـ  أفالثبلثاء، دعـ صمود األىؿ واإلخوة في القدس، معتبرا  أمس

دعا البياف حكاـ المسمميف إلعبلف موقؼ واضح ونصرتيـ ودعميـ بكؿ وسائؿ الدعـ والتوعية والمساندة. و 
في القدس والمقدسات واتخاذ اإلجراءات العممية والتي مف شأنيا المحافظة  أحداثوقوي تجاه ما يجري مف 

عمى كرامة المسجد ومواقفنا تجاىو. وطالب البياف عمماء المسمميف والييئات العممية والثقافية بالوقوؼ 
العممية والفكرية العممية التي مف شأنيا تقرير مكانة بيت المقدس والدفاع عنو  الصادؽ لتقديـ المشروعات

 وفضح المخططات الييودية.
 01/00/2101، الرأي، عماان

 
 تها"المستقبل" تستنكر أبراج التجساس اإلسرائيمية وتطالب بإجرا ات لمواجه كتمةلبنان:  61

أبراج مف خبلؿ  المستمر" اإلسرائيمي"االعتداء ػارىا لعف استنك المبنانية عّبرت كتمة "المستقبؿ" النيابية
عمى طوؿ الحدود مع لبناف، وشّددت عمى "المضي في  حتبلؿالتجسس اإلسرائيمي التي نصبيا اال

 في اجتماع لجنة اإلعبلـ واالتصاالت النيابية". إجماعلمواجية ىذا االعتداء الذي كاف محط  اإلجراءات
 01/00/2101، المستقبل، بيروت

 
 الكويت وقطر تؤكدان دعمهما لمشعب الفمسطيني  65

نياء االستعمار“جددت دولة الكويت أماـ : واـ دعميا ” لجنة األمـ المتحدة لممسائؿ السياسية الخاصة وا 
الكامؿ لنضاؿ الشعب الفمسطيني لنيؿ كامؿ حقوقو السياسية المشروعة بإقامة دولتو المستقمة عمى أرضو 

 ة.وعاصمتيا القدس المحتم
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ومف جانبيا، أكدت دولة قطر تضامنيا مع الفمسطينييف حكومة وشعبا في كفاحيـ العادؿ إلنياء االحتبلؿ 
األجنبي ألرضيـ ونيؿ حقوقيـ غير القابمة لمتصرؼ، مؤكدة استمرار دعميا الشعب الفمسطيني ماديًا 

 دس الشريؼ.وسياسيًا إلى أف يناؿ حقوقو المشروعة ويؤسس دولتو المستقمة وعاصمتيا الق
 //الخميج، الشارقة، 

 
 األقصىالمسجد  يدعو مموك السعودية واألردن والمغرب إلنقاذ "عمما  المسممين"اتحاد  66

تشريف ثاني الجاري  نوفمبر/ دعا االتحاد العالمي لعمماء المسمميف إلى جعؿ يوـ الجمعة  :األناضوؿ
ف بالرباط في المسجد األقصى لحمايتو مف "المخطط يوًما لنصرة القدس واألقصى، وطالب الفمسطينيي
ووجو االتحاُد نداًء خاًصا في بياف أصدره اليوـ، إلى كؿ  اإلسرائيمي الساعي لتقسيمو بيف الييود والمسمميف".

مف العاىؿ السعودي الممؾ عبد اهلل بف عبد العزيز، والعاىؿ المغربي الممؾ محمد السادس والعاىؿ األردني 
كؿ الوسائؿ، واستخداـ ما لدييـ مف نفوذ وعبلقات دولية  ذاهلل الثاني، داعيا إياىـ "إلى اتخا الممؾ عبد

قميمية لوقؼ الخطر الذي ييدد األقصى". وقاؿ االتحاد في بيانو الذي ذيِّؿ بتوقيع رئيسو يوسؼ القرضاوي  وا 
ييوني اآلثمة لتيويد مدينة وأمينو العاـ عمى القرة داغي، إنو "في تطور خطير لتجاوزات االحتبلؿ الص

القدس، وانتياؾ قدسية المسجد األقصى، أعمنْت سمطاُت االحتبلؿ عف طرح قانوف ُيشرِّع النتياؾ قدسية 
 المسجد األقصى، وذلؾ بتقسيمو زمانيًّا ومكانيًّا".

 //السبيل، عمان، 
 

 إسرائيمي أل  01اختراق حسابات .. متواصمة اإلسرائيميةالعربية  "حرب الهاكرز" 67
وليد عوض: يعتبر الرئيس الفمسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء السابؽ الدكتور سبلـ فياض  -راـ اهلل 

والعرب، وذلؾ  اإلسرائيمييفالمتواصمة ما بيف  -القرصنة االلكترونية- الياكرز"حدث ضحايا عمميات أمف 
 وتعرض الثاني لبلغتياؿ. بنوبة قمبية حادة،  األوؿ إصابةبعد نشر نبأ الثبلثاء عف 

المحمية الفمسطينية عمى موقع التواصؿ  لؤلنباء "وطف"الثبلثاء اخترؽ موقع  إسرائيمي "ىاكر"واستطاع 
ونشر أخبار مغموطة مف بينيا إصابة عباس بنوبة قمبية حادة، واغتياؿ فياض، وذلؾ  "فيسبوؾ"االجتماعي 

 قاـ بنشره. إسرائيمي "ىاكر"و مف خياؿ يعمف الموقع باف ذلؾ النبأ غير صحيح وى أفقبؿ 
والسيطرة عمى  إسرائيمي ألؼ ىاكرز عرب اختراؽ الحسابات االلكترونية لػ "استطاع  أفوجاء ذلؾ بعد 

الثبلثاء، بأف قراصنة انترنت تمكنوا الميمة  اإلسرائيميةالكممات السرية لتمؾ الحسابات. وأفادت القناة العاشرة 
والحصوؿ عمى المعمومات الشخصية ونشرىا.  اإلسرائيميةاؽ آالؼ حسابات الفيسبوؾ قبؿ الماضية مف اختر 

 "فيسبوؾ"ف ىاكرز مف غزة وتونس تمكنوا مف اختراؽ حسابات "إالقناة عمى موقعيا االلكتروني  وأضافت
ممات ، بما فييا أسماء المستخدميف وك"ونشروا المعمومات الشخصية التي حصموا عمييا إسرائيميألؼ  لػ

القناة إلى أف الياكرز اخترقوا ىذه الحسابات خبلؿ األشير األخيرة، وتبيف مف خبلؿ الفحص  وأشارت السر.
وغيروا  "فيسبوؾ’"أف تفاصيؿ الحسابات المنشورة صحيحة، مبينة اف الياكرز دخموا لجزء مف حسابات الػ

يـ النازية األسبؽ ادولؼ ىتمر بما فييا صور زع "إسرائيؿ"الصور الشخصية، ونشروا صورا معادية لػ
ووفؽ أحد أعضاء مجموعة الياكرز فاف الخطوة جاءت احتجاجا عمى االحتبلؿ  والصميب المعقوؼ.

الييود تسببوا "اإلسرائيمي لؤلراضي الفمسطينية، بينما قاؿ الياكرز في تسجيؿ فيديو نشروه عمى اإلنترنت إف 
عمى ىذا االختراؽ بالقوؿ إف  "فيسبوؾ"وعمقت شركة  ."ماءبالخراب فوؽ ىذه األرض وسفكوا الكثير مف الد
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طاقـ الحماية يعمؿ عمى مدار الساعة لكي يعرؼ ىؿ جاء ىذا االختراؽ عبر الفيسبوؾ مباشرة أـ ال، 
ونصحت كؿ مف تعرض أو يخاؼ مف التعرض ليكذا اختراؽ بتغيير تفاصيؿ حسابو والتوجو مباشرة لقسـ 

 الزبائف في حاؿ الحاجة.
 //قدس العربي، لندن، ال

 
 بـ"توضيحات" حول الستيطان "إسرائيل"تطالب  الخارجية األمريكية 68

أعربت الواليات المتحدة عف "قمقيا" حياؿ إعبلف إسرائيؿ عف عطاءات قياسية لبناء : أ ؼ ب -واشنطف 
 إلسرائيمية بػ"توضيحات".عشريف ألؼ وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتمة، مطالبة الحكومة ا

وقالت المتحدثة باسـ الخارجية األميركية جنيفر بساكي: "نحف قمقوف بشدة، لقد فوجئنا بيذا اإلعبلف، 
 ونسعى حاليًا إلى الحصوؿ عمى توضيحات مف الحكومة اإلسرائيمية".

 //الحياة، لندن، 
 

 نح عضويتها الكاممة لمفمسطينيينمنظمة أممية تم أيا تقاطع  الوليات المتحدة األمريكية 69
أعربت الواليات المتحدة عف سعييا لمعمؿ عمى إعادة دفع مستحقات منظمة األمـ المتحدة لمتربية والعمـ 
والثقافة )يونسكو( عمى خمفية استبعاد المنظمة ألحقيتيا في التصويت بسبب عدـ دفعيا لممستحقات المالية 

في حديث خاص لشبكة -ؿ الدائـ لمواليات المتحدة لدى اليونيسكو وصرح ديفيد كيميوف الممث المطموبة.
بأف الواليات المتحدة تخمت عف حقيا في التصويت، وفقا  )سي إف إف( اإلخبارية األمريكية اليوـ الثبلثاء

، الذي يفيد بقطع التمويؿ ألي منظمة تابعة لؤلمـ المتحدة تعطي عضويتيا الكاممة لمقانوف 
اد كيميوف، أف اإلدارة ترتب إلى جمسة كاممة لحؿ المشكمة في الكونجرس، مضيًفا أف الرئيس وأف لفمسطيف.

 ضـ تمويؿ اليونيسكو إلى الميزانية المقترحة لكف معركة الميزانية الفيدرالية لـ تنتو ليذا العاـ.
ما أسماه "عائقا"، زالت عمى عضويتيا في اليونيسكو ولكف ظير في العبلقة  اموأوضح أف الواليات المتحدة 

 الزمنيمؤكًدا عمى دعـ الواليات المتحدة لمجيودات المنظمة بشتى السبؿ، ويرى كيميوف أف التنبؤ بالوقت 
 "الحرج". الذي سيستغرقو الكونجرس لحؿ المسألة، ال يمكف التنبؤ بو، وصًفا إياىا باألمر

سرائيؿ أوقفوا تقديـ التبرعات ال مالية لميونسكو منذ عاميف، عندما أعطت يذكر أف الواليات المتحدة وا 
وكانت منظمة اليونسكو قد عمقت يوـ الجمعة الماضية  .المنظمة الثقافية العضوية لفمسطيف عاـ 

سرائيؿ في التصويت بعد عاميف مف امتناع البمديف عف دفع المستحقات  حؽ كؿ مف الواليات المتحدة وا 
 احتجاًجا عمى منحيا العضوية الكاممة لمفمسطينييف. المالية لممنظمة التابعة لؤلمـ المتحدة

في  مميوف دوالر أي حوالي  تواجو المنظمة أزمة مع انقطاع التمويؿ األمريكي الذي يبمغ نحو و 
 المئة مف ميزانية يونسكو وىو ما اضطرىا لتقميص عدد مف برامجيا.

 //الوفد، الجيزة، 
 

 لوياتنا لتنفيذ مشاريع لبنا  القتصادالبنك الدولي: فمسطين ضمن أو  71
محمد خبيصة: أعمف ميرزا حسف، المدير التنفيذي لمبنؾ الدولي والمسؤوؿ عف المنطقة العربية،  -راـ اهلل 

مساء االثنيف أف األراضي الفمسطينية تقع ضمف أولويات مشاريع البنؾ الدولي خبلؿ الفترة المقبمة، لمنيوض 
 الدولة لتحقيؽ االستقبللية واالستدامة المالية. باالقتصاد، وبناء مؤسسات
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نسخة عنو، أف ميرزا أشاد خبلؿ زيارة لو لرئاسة مجمس  لؤلنباءوجاء في بياف وصؿ وكالة األناضوؿ 
الوزراء الفمسطينية في راـ اهلل مساء االثنيف بكفاءة وفعالية الخدمات التي تقدميا الحكومة الفمسطينية 

أف فمسطيف تحتؿ مرتبة جيدة ضمف ترتيب قائمة البنؾ الدولي مف  إلىالوقت ذاتو لممواطنيف، مشيرًا في 
 ناحية تنفيذ المشاريع وأدائيا، والخدمات التي تقدميا.

 //القدس العربي، لندن، 
 

      يوماً  15بإطالق سراح أسير مضرب عن الطعام منذ  "إسرائيل""أصدقا  اإلنسان" تطالب  70
مة أصدقاء اإلنساف الدولية عف قمقيا الشديد مف تردي وضع األسير الفمسطيني أكـر أعربت منظ: فيينا

 الفسيسي في المعتقبلت اإلسرائيمية، ودعت سمطات االحتبلؿ إلى اإلطبلؽ الفوري لسراحو.
عامًا( مف بمدة إذنا بالقرب  وأوضحت المنظمة الحقوقية أف حياة األسير أكـر يوسؼ محمد الفسيسي )

ضرابو عف الطعاـ مف مدي نة الخميؿ في الضفة الغربية، معرضة لمخطر بعد نقمو إلى مستشفى العفولة وا 
اتيامات لو مف قبؿ السمطات  أييومًا احتجاجًا عمى تجديد اعتقالو اإلداري وعدـ توجيو  لمدة 

وري لسراح األسير وطالبت منظمة أصدقاء اإلنساف الدولية السمطات اإلسرائيمية باإلطبلؽ الف اإلسرائيمية.
المضرب عف الطعاـ أكـر الفسيسي وجميع األسرى اإلدارييف، والسماح لذويو ولمحاميو بزيارتو عمى فترات 

 قصيرة، وتمكيف األطباء مف القياـ عمى متطمباتو الصحية.
 //قدس برس، 

 
 ةالقطاع النفطي في سوري أضرارمميار دولر  07.7: صحيفة "تشرين" 72

قطاع النفط في سوريا جراء  أصابتالمباشرة وغير المباشرة التي  األضراربمغت قيمة  :ؼ با  -دمشؽ 
 .أمسصحيفة حكومية  أفادت، بحسب ما أميركيمميار دوالر  المستمرة في الببلد، نحو  األزمة

غت نحو خسائر اإلنتاج المباشرة وغير المباشرة بم" أفعف مؤسسة النفط السورية  "تشريف"ونقمت صحيفة 
ممياري دوالر فيما تقدر  خسائر اإلنتاج المباشرة تقدر بنحو " أف وأوضحت. "مميار دوالر ,

 ."مميار دوالر مف تأجيؿ اإلنتاج أو النقؿ خسائر اإلنتاج غير المباشرة بنحو 
 //الرأي، عمان، 
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 ناجي صادؽ شراب
بالميمونػػة الناشػػفة ” اإلسػػرائيمييف”وف شػػيفر يشػػّبو المفاوضػػات بػػيف الفمسػػطينييف وشػػمع” اإلسػػرائيمي“الصػػحفي 

التػي لػـ تبػؽ منيػا قطػرة واحػػدة، وبالتػالي أصػبحت عديمػة الجػدوى والنفػػع، وحػاف رمييػا فػي سػمة الميمػػبلت . 
الفمسػطيني ىذا الوصؼ ليس بعيدًا عف الواقع أو البيئة التي تجرى فييا المفاوضات، والمفارقػة أف المفػاوض 

وعمى مدار سنوات المفاوضات الطويمة قّدـ ما لديػو مػف تنػازالت أو قطػرات الميمػوف، ووصػؿ إلػى مسػتوى ال 
لػػـ تقػػدـ حتػػى اآلف أيػػة مبػػادرات أو ” إسػػرائيؿ“يسػػتطيع معػػو تقػػديـ أيػػة تنػػازالت، وفػػي الوقػػت ذاتػػو ورغػػـ أف 

يػػا إلػػى مػػا يشػػبو الميمونػػة الناشػػفة عديمػػة جوىريػػة تػػدفع بالمفاوضػػات إلػػى أفػػؽ واضػػح المسػػار، إال أنيػػا حولت
الجدوى، ولـ يكتؼ بذلؾ، بؿ ىو يضع شروطًا جديدة، اليدؼ منيا جعؿ المفاوضات تدور في دائرة مفرغة، 

 وتحويميا إلى غاية في حد ذاتيا، وليست وسيمة إلنياء االحتبلؿ.
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القػدرة عمػى الحركػة المطالبػة  ومف ىذه الشروط التي تضع المفاوض الفمسطيني في حالػة مػف الجمػود، وعػدـ
كدولػػػػة، عمػػػػى الػػػػرغـ مػػػػف أف أوؿ ورقػػػػة تفاوضػػػػية حقيقيػػػػة قػػػػدميا المفػػػػاوض ” إسػػػػرائيؿ“بػػػػاالعتراؼ بييوديػػػػة 

وتعديؿ بنود الميثاؽ الوطني الفمسػطيني بمػا يتوافػؽ مػع ىػذا االعتػراؼ ” إسرائيؿ”الفمسطيني ىي االعتراؼ ب
بتنػػازؿ جػػوىري وحقيقػػي فػػي ” إسػػرائيؿ“كػػاف يفتػػرض أف تقابمػػو الشػػرعية السياسػػية الػػذي ” إسػػرائيؿ“الػػذي يمػػنح 

طبلؽ سراح األسرى.  اتجاه إنياء االحتبلؿ، وقياـ الدولة الفمسطينية وا 
اليوـ وتضيؼ شروطًا جديدة، وتستمر في االستيطاف في كؿ األراضي التي يفترض أف تقوـ ” إسرائيؿ“تأتي 

ف، والذي في حاؿ فشمو ال خيار آخر إال العمؿ باتجاه حؿ الدولة عمييا الدولة الفمسطينية تطبيقًا لحؿ الدولتي
تعاممػػت مػػع المفاوضػػات ” إسػػرائيؿ“الواحػػدة وىػػو مػػا يتعػػارض تمامػػًا مػػع الروايػػة التاريخيػػة الييوديػػة . ولػػو أف 

بالقاعدة نفسيا التي تعامؿ معيا الفمسطينيوف، ألمكف الوصوؿ إلى إطار حؿ نيائي، وألمكف وضع تصورات 
 ؿ قابمة لمتطبيؽ بالنسبة لمعديد مف القضايا مثؿ البلجئيف، والقدس واألمف.وحمو 

لمعودة إلى الصفر، مػف أجػؿ إطالػة أمػدىا والػدوراف فػي حمقػة مفرغػة ” إسرائيؿ“في كؿ جولة مفاوضات تعمد 
ا فػػػي حػػػيف أف الفمسػػػطينييف ذىبػػػوا إلػػػى المفاوضػػػات باعتبارىػػػا خيػػػارًا ووسػػػيمة لحػػػؿ الصػػػراع مػػػف جػػػذوره، بينمػػػ

ساىمت في إيجاد بيئة تفاوضية ” إسرائيؿ“ذىبت إلييا كغاية في حد ذاتيا، والنتيجة ليذا النيج أف ” إسرائيؿ“
رافضػػة لمتسػػوية وقبػػوؿ اآلخػػر، وىػػذا مػػا نممسػػو مػػف تنػػامي الفتػػاوى الدينيػػة، ودور القػػوى السياسػػية الرافضػػة، 

ت إقميميػػة مػػف أبرزىػػا التحػػوالت العربيػػة وتراجػػع القػػوى الداعمػػة لممفاوضػػات . وسػػاىمت أيضػػًا ببػػروز تحػػوال
 الجارية التي عّمقت جذور التناقض والصداـ، والذىاب ثانية لمخيارات العسكرية.

لممفاوضػػات، وىػػـ يػػدركوف صػػعوبة إف لػػـ يكػػف اسػػتحالة ” اإلسػػرائيميوف”فػػي ىػػذه األجػػواء عػػاد الفمسػػطينيوف و
رفض أكبػر مػػف قػوى التأييػػد . ىػذا فػػي الوقػػت الوصػوؿ إلػػى صػيغة تسػػوية تفاوضػية يمكػػف قبوليػا ألف قػػوى الػػ

الذي يبدو فيو الدور األمريكي مغيبًا، ومتراجعًا لحساب أولويات أخرى ليست مف بينيا أولوية تسوية الصراع 
وعمػػػى الػػػرغـ مػػػف ذلػػػؾ، ورغػػػـ ىػػػذه التحػػػديات والشػػػروط التعجيزيػػػة التػػػي تفرضػػػيا ” . اإلسػػػرائيمي“ -العربػػػي 

، وكأنيػا تريػد مػف الفمسػطينييف إسػػقاط ”إسػرائيؿ“الفمسػطينييف بػاالعتراؼ بييوديػة مػف بينيػا مطالبػة ” إسػرائيؿ“
كػػؿ حقػػوقيـ التاريخيػػة، ونقػػض روايػػتيـ التاريخيػػة، كػػؿ ىػػذا مػػف خػػبلؿ مفاوضػػات ومػػف دوف االعتػػراؼ بمبػػدأ 
ذا اسػػػػتمرت فسػػػػتحكـ عمػػػػى  التكػػػػافؤ إذا جػػػػاز التعبيػػػػر . ىػػػػذه ىػػػػي العقػػػػدة التػػػػي تحكػػػػـ المفاوضػػػػات اآلف، وا 

مفاوضات بالفشؿ المحتوـ . لكف الفشؿ ىذه المرة لف يكػوف سػيبًل، فػي ظػؿ تنػامي قػوى الػرفض، وفػي ظػؿ ال
إحبػػاط متزايػػد لػػدى لممػػواطف الفمسػػطيني بسػػبب إنسػػداد أفػػؽ الحػػؿ، إضػػافة إلػػى الحصػػار االقتصػػادي المتزايػػد، 

تػػػي البػػد سػػػتكوف االنتفاضػػػة واإلذالؿ لمكرامػػة الوطنيػػػة الفمسػػطينية . كػػػؿ ىػػذا سػػػيدفع إلػػى خيػػػار المواجيػػة، ال
 الثالثة إحدى إرىاصاتيا وتجمياتيا.

 01/00/2101، الخميج، الشارقة
 

 النظر في عالقة التحاد األوروبي بالقضياة الفمسطينياة إعادةنحو  71
 عمر شعباف

سػػرائيؿ واسػػتبعا د القػػوى فػي ظػػّؿ احتكػػار الواليػات المتحػػدة األميركّيػػة لعممّيػػة السػبلـ بػػيف السػػمطة الفمسػطينّية وا 
الدولّيػػة األخػػرى وأبرزىػػا األمػػـ المتحػػدة واالتحػػاد األوروبػػي وروسػػيا والصػػيف، وبعػػد فشػػؿ جػػوالت المفاوضػػات 
غير النيائّية، حاف وقت إعادة النظر في منيجّية عممّية السبلـ والقائميف عمييػا. ربمػا يتوّجػب عمػى الواليػات 

مسػار السياسػي حتػى ال تتحّمػؿ إثػـ الفشػؿ وحػدىا، المتحدة أف تدرؾ أنو ليس في صػالحيا االسػتحواذ عمػى ال
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ـّ توزيػع الفشػؿ عمػى المجتمػع الػدولي. كػذلؾ يتوّجػب عمػى الطػرؼ الفمسػطيني  وعمييا أف تسعى جاىدة كي يت
 الضغط بقّوة إلعادة االتحاد األوروبي والقوى األخرى إلى الساحة.

حػػاد األوروبػػي بسػػبب ضػػعؼ تػػأثيره فػػي المسػػار وكػػاف الفمسػػطينّيوف قػػد اعتػػادوا توجيػػو انتقػػادات حػػادة إلػػى اإلت
السياسي، مقارنة مع الدور األميركي المييمف عمى العممّية السممّية. يقػّر الفمسػطينّيوف بػأف االتحػاد األوروبػي 
ىػػو األكثػػر كرمػػًا فػػي مػػا خػػّص حجػػـ الػػدعـ المػػالي لمسػػمطة الفمسػػطينّية، لكػػنيـ يعيبػػوف عميػػو أنػػو يتبػػوأ المقعػػد 

عمّػػؽ بالتػػأثير السياسػػي. ومػػف الطبيعػػي أف ال يكػػوف االتحػػاد األوروبػػي سػػعيدًا بمعادلػػة: يػػدفع الخمفػػي فػػي مػػا يت
 كثيرًا.. يؤّثر قميبًل.

لقػد أسػػّرت شخصػّية أوروبّيػػة محورّيػة لػػػ"المونيتور" أف تضػاؤؿ دورىػػـ )األوروبّيػوف( فػػي العممّيػة السػػممّية يعػػود 
ال يصػػػػّر كفايػػػػة عمػػػػى وجػػػػودىـ بشػػػػكؿ فاعػػػػؿ. إف فػػػػي أحػػػػد أسػػػػبابو إلػػػػى تراخػػػػي الموقػػػػؼ الفمسػػػػطيني الػػػػذي 

الفمسطينّييف بصفتيـ طرفًا أساسيًا في معادلة الصراع، يممكوف الكثير مػف أوراؽ الضػغط الكفيمػة بتفعيػؿ دور 
االتحاد األوروبي والقوى الدولّية األخرى في عممّية السبلـ،  وأبرزىا روسيا والصػيف والينػد وغيرىػا. وبػالعودة 

اإلسػرائيمي، نكتشػػؼ حقػائؽ وأبعػػاد أخػرى تسػػتحّؽ نفػػض -تحػاد األوروبػػي بالصػراع  الفمسػػطينيإلػى عبلقػػة اال
 الغبار عنيا.

 تاريخ عالقة التحاد األوروبي بالقضياة الفمسطينياة
اإلسػرائيمي بػدأ فقػط مػع عممّيػة السػبلـ التػي -يظّف الػبعض أف دور االتحػاد األوروبػي فػي الصػراع الفمسػطيني

. في الحقيقة تعود عبلقة االتحاد األوروبي بالقضّية الفمسطينّية إلى 3110وسمو في العاـ انطمقت مع اتفاؽ أ
عندما اقترح المجمػس الػوزاري لبلتحػاد األوروبػي ترسػيمًا لمحػدود بػيف الفمسػطينّييف واإلسػرائيمّييف،  3173العاـ 

الفمسطينّييف في تقرير مصيرىـ.  والذي أقّر فيو االتحاد األوروبي بحؽّ  3120تبع ذلؾ إعبلف فيينا في العاـ 
مع مرور الوقت شيد االتحاد األوروبي تطّورًا ممحوظًا فػي مواقفػو، إذ أعمػف بشػكؿ واضػح مػع نيايػة المرحمػة 

عف استعداده لبلعتػراؼ بدولػة فمسػطينّية تماشػيًا مػع أتفػاؽ أوسػمو  3111المؤّقتة التفاؽ أوسمو في أيار/مايو 
( عمى أف يعمف الفمسطينّيوف دولتيـ في أيار/مايو 3111-3110االنتقالّية ) الذي حّدد خمس سنوات لممرحمة

، لتبػػدأ مرحمػػة الحػػّؿ النيػػائي والتػػي كانػػت تضػػمف التفػػاوض حػػوؿ قضػػايا الحػػّؿ النيػػائي وىػػي: الميػػاه 3111
 .  3111والحدود والبلجئوف والقدس. لكف الفمسطينّييف لـ يعمنوا دولتيـ في أيار/مايو 

 األوروبيمجالت الدعم 
أّكد االتحاد األوروبي دعمػو لمعممّيػة السػممّية لتمكػيف الفمسػطينّييف مػف  3110مع بدء عممّية السبلـ في العاـ 

إقامة دولة فمسطينّية مستقمة مع مؤّسسات قوّية قادرة عمى القياـ بواجباتيا تجاه الشعب الفمسطيني. وتتمّخص 
 ّية في ثبلثة مجاالت:أوجو الدعـ المالي األوروبي لمسمطة الفمسطين

الدعـ المباشر لمموازنة والذي ييدؼ إلى تمكيف السمطة الفمسطينّية مف مواصمة تقديـ الخدمات األساسّية مف 
خػبلؿ: دعػـ الخػدمات األساسػػّية ودعػـ الفئػات الميّمشػػة ودفػع مرتّبػات مػػوظفي السػمطة الفمسػطينّية ومعاشػػات 

كػػذلؾ المسػػاىمة فػػي دفػػع ديػػوف السػػمطة لمقطػػاع الخػػاص والحقػػًا  المتقاعػػديف وتحسػػيف أداء األجيػػزة األمنّيػػة،
 المساىمة في إعادة إعمار قطاع غّزة.

التنميػػة البشػػرّية والمؤّسسػػاتّية: رّكػػز الػػدعـ األوروبػػي عمػػى بنػػاء المؤّسسػػات العامػػة وقطػػاع المجتمػػع المػػػدني 
يادة القػانوف، كػذلؾ اسػتيداؼ منطقػة وتعزيػز قػيـ الديمقراطّيػة والشػفافّية والمسػاءلة وتعزيػز حقػوؽ اإلنسػاف وسػ

 القدس التي تتعّرض لعمميات تيويد متواصمة.
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البلجئػػػوف: يقػػػّدـ االتحػػػاد األوروبػػػي دعمػػػًا متواصػػػبًل ومنتظمػػػًا لوكالػػػة غػػػوث وتشػػػغيؿ البلجئػػػيف الفمسػػػطينّييف 
 )األونروا( لتمكينيا مف تقديـ خدماتيا لبلجئيف الفمسطينّييف في أماكف تواجدىـ الخمس.

مميػار دوالر أميركػي سػنويًا،  30ىـ االتحاد األوروبي فػي التنميػة واإلغاثػة عمػى المسػتوى الػدولي بحػوالى يسا
ـّ ضػّخيا فػي مئػة دولػة مػف  33وقد بمغت ىذه المساىمة حوالى  مميار دوالر في السػنوات الخمػس الماضػية تػ

شػػعب الفمسػػطيني فػػي الػػداخؿ فػػي المئػػة مػػف إجمػػالي الػػدعـ الػػدولي لم 0العػػالـ الثالػػث. ويخّصػػص مػػا نسػػبتو 
والبلجئيف الفمسطينّييف في مناطؽ عمؿ األونروا الخمس. وقد تراوح حجـ الدعـ األوروبي لمشعب الفمسػطيني 

. ويّتصؼ  الدعـ األوروبي 1033مميوف في العاـ  300وحوالى  1002مميوف دوالر في العاـ  200ما بيف 
ير مرتبط بمواقؼ سياسّية معّينة تّتخذىا السمطة الفمسػطينّية. عمػى بأنو األكثر انتظامًا واألقّؿ تسييسًا، فيو غ

سبيؿ المثاؿ، لػـ يتوقّػؼ الػدعـ األوروبػي لمسػمطة الفمسػطينّية عنػدما قػّرر الػرئيس محمػود عبػاس الػذىاب إلػى 
. 1031وتشػػػريف الثػػػاني/نوفمبر  1033األمػػـ المتحػػػدة لمحصػػوؿ عمػػػى مقعػػد دولػػػة مراقبػػة فػػػي أيموؿ/سػػبتمبر 

 .1007ـ يتوّقؼ الدعـ األوروبي لقطاع غّزة عمى أثر سيطرة حركة "حماس" عميو في حزيراف/يونيو كذلؾ ل
 قرار التحاد األوروبي بمقاطعة المستوطنات اإلسرائيمياة في األراضي الفمسطينياة

روبػي في تطّور ممحوظ واسػتراتيجي وفػي خطػوة بػدت لمكثيػريف أنيػا مفاجئػة وغيػر متوّقعػة، اتخػذ االتحػاد األو 
فػػي تموز/يوليػػو الماضػػي قػػرارًا بمقاطعػػة السػػمع والخػػدمات المنتنجػػة فػػي المسػػتوطنات اإلسػػرائيمّية فػػي األراضػػي 

وقػػؼ التعػػاوف والمسػػاعدات المالّيػػة والتقنّيػػة  1031تموز/يوليػػو  31المحتمػػة. فقػػد قػػّرر فػػي بيانػػو الصػػادر فػػي 
فػػػػي المنػػػػاطؽ التػػػػي تحتميػػػػا إسػػػػرائيؿ، األراضػػػػي والبحثّيػػػػة مػػػػع الييئػػػػات والمؤّسسػػػػات اإلسػػػػرائيمّية المتواجػػػػدة 

. لػـ يقتصػر قػرار االتحػاد األوروبػي عمػى مقاطعػة البضػائع المنتنجػة فػي 3137الفمسػطينّية المحتمّػة فػي العػاـ 
مميػوف دوالر  100المستوطنات عمى الرغـ مف أىمّيتو إذ تبمغ قيمة صادرات المستوطنات اإلسرائيمّية حوالى 

مميػػػػار دوالر سػػػػنويًا، بػػػػؿ شػػػػمؿ مقاطعػػػػة  31إلسػػػػرائيمّية لػػػػدوؿ أوروبػػػػا والتػػػػي تبمػػػػغ مػػػػف إجمػػػػالي الصػػػػادرات ا
المؤّسسػػات والجامعػػات اإلسػػرائيمّية المتواجػػدة فػػي المسػػتوطنات وحرمانيػػا مػػف االسػػتفادة أو المشػػاركة فػػي أي 

متػوّفرة أف مشاريع أو منح أو جوائز أو مناقصات أو أبحػاث يطرحيػا االتحػاد األوروبػي. وتؤّكػد المعمومػات ال
ـّ إرسػاؿ نسػخة  مسّودة القػرار األوروبػي خضػعت لنقػاش مسػتفيض فػي الػدوائر العميػا لبلتػػحاد األوروبػي وقػد تػ
منو مسبقًا إلى الحكومة اإلسرائيمّية التي يبدو أنيا لـ تقرأه جيدًا. عمى الرغـ مف ذلؾ، أثار الموقؼ األوروبي 

كومة اإلسرائيمّية بنيػاميف نتانيػاىو ىػذا القػرار ورّدت حكومتػو غضب الحكومة اإلسرائيمّية، وقد أداف رئيس الح
بخطوات عممّية منيا التيديد بعدـ التوقيع عمى معاىدة التعاوف العممي بينيا وبيف االتحػاد األوروبػي المسػّماة 

". كذلؾ أعمف وزير األمف موشيو يعػالوف وقػؼ التعػاوف مػع مؤّسسػات االتحػاد األوروبػي فػي 1010"ىورايزف 
 ألراضي الفمسطينّية ووقؼ منحيا تصاريح إلى قطاع غّزة والمناطؽ المسماة "ج" في الضّفة الغربّية.ا

قػػد يبػػدو لموىمػػة األولػػى أف قػػرار االتحػػاد األوروبػػي ذي طبيعػػة اقتصػػادّية بحتػػة، فػػي حػػيف أنػػو قػػرار سياسػػي 
الفمسػػػطينّية يبػػػّدد فعميػػػًا حػػػّؿ بامتيػػػاز إذ يػػػأتي عمػػػى أرضػػػّية أف اسػػػتمرار االسػػػتيطاف اإلسػػػرائيمي فػػػي األراضػػػي 

الػػدولتنيف ويجعػػؿ مػػف إمكانّيػػة قيػػاـ دولػػة فمسػػطينّية مسػػتقمة ذات سػػيادة سياسػػّية وفاعمّيػػة اقتصػػادّية أمػػرًا غيػػر 
عممي. عمى الرغـ مف ذلؾ، لـ يأخذ موقؼ االتحاد األوروبي حّقو مف التثميف والتأييد سواء مف قبؿ السػمطة 

ت المجتمػػػع المػػػدني الفمسػػػطيني المتنػػػيف لػػػـ تتوّقفػػػا عػػػف توجيػػػو النقػػػد لمموقػػػؼ الفمسػػػطينّية أو مػػػف قبػػػؿ منظمػػػا
السياسي لبلتحاد األوروبػي. وفػي الوقػت الػذي يقػاطع فيػو االتحػاد األوروبػي بضػائع المسػتوطنات اإلسػرائيمّية 

الغربّية ألؼ فمسطيني يعمموف في شركات إسرائيمّية في مستوطنات الضّفة  13في األراضي الفمسطينّية، ثّمة 
تشريف األوؿ/أكتوبر  33بحسب ما ذكرت صحيفة "معاريؼ" اإلسرائيمّية في عددىا الصادر يوـ األربعاء في 
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الماضػػي. كػػذلؾ يمتقػػي رجػػاؿ أعمػػػاؿ فمسػػطينّيوف أثريػػاء مػػع نظػػػرائيـ اإلسػػرائيمّييف الػػذي يػػديروف مشػػػروعات 
 .3137أراضي ضخمة وشبكات تجارّية في المستوطنات اإلسرائيمّية المقامة عمى 

 سو  توظي  الدعم األوروبي
في تقرير أثار صدمة كبيرة وما زاؿ، نشرت صحيفة "ذي صاندي تػايمز" البريطانّيػة فػي عػددىا الصػادر فػي 

تشػػػػريف األوؿ/أكتػػػػوبر الماضػػػػي أف لجنػػػػة تػػػػدقيؽ داخمّيػػػػة زارت األراضػػػػي الفمسػػػػطينّية وقػػػػد كشػػػػفت عػػػػف  31
-1002مسػػاعدات األوروبّيػة لمفمسػػطينّييف فػػي خػػبلؿ السػػنوات مميػػار دوالر مػػف ال 1.7ضياع/تضػييع حػػوالى 

. لػػػـ تنشػػػر الصػػػحيفة التقريػػػر كػػػامبًل، إال أف االتحػػػاد األوروبػػػي أعمػػػف ردًا عمػػػى تقريػػػر الصػػػحيفة، أنػػػو 1031
سينشر التقرير كامبًل في نياية ىذا العاـ. في المقابؿ، لـ يصدر عف السمطة الفمسطينّية أي تعميؽ عمى ىذا 

عمػػػى الػػػرغـ مػػػف خطػػػورة محتػػػواه. ويبػػػدو أف الػػػرقـ الػػػذي ذكرتػػػو الصػػػحيفة مبػػػالغ فيػػػو،إذ إف التمويػػػؿ التقريػػػر 
 األوروبي في خبلؿ السنوات المذكورة ال يزيد عف ثبلثة مميارات دوالر.

ـّ التعامػؿ مػع  يبدو أف بعض الفمسطينّييف لـ يقّدر عاليًا دور االتحاد األوروبي السياسي أو التنموي، بؿ لـ يت
مػػواؿ الػػدعـ األوروبػػي بػػالحرص الكػػافي. ال شػػّؾ فػػي أف االتحػػاد األوروبػػي يتحّمػػؿ قػػدرًا كبيػػرًا مػػف المسػػؤولّية أ

سواء في تواضع مستوى فعاليتو السياسّية أو في مراقبػة أموالػو، لكػف مسػؤولّية الجانػب الفمسػطيني تفػوؽ ذلػؾ 
روبي فاعبًل أساسيًا فػي العممّيػة السػممّية وأف بكثير. ومف بديييات المصمحة الفمسطينّية أف يكوف االتحاد األو 

 تبدي كّؿ الحرص في توظيؼ دعمو المالي. 
 02/00/2101المونيتور، 
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 دار -سارة ليفوفيتش 
زراء بنيػاميف نتنيػاىو فػي في كػؿ تسػوية مسػتقبمية سػيبقى الجػيش االسػرائيمي فػي غػور االردف، قػاؿ رئػيس الػو 

جمسة الحكومة في بداية االسبوع ووعد: "الحدود االمنية لدولة اسرائيؿ ستبقى عمى طوؿ نيػر االردف". غػور 
نسمة فيصبح بذلؾ احد المواضيع األكثػر تفجيػرا  3.300بمدة و  13الؼ دونـ،  200األردف يمتد عمى نحو 

مع مسائؿ ثقيمة الوزف كالقدس والبلجئيف. وحسػب منشػورات  لممفاوضات مع الفمسطينييف ومساويا في القيمة
مختمفة، فإف إسرائيؿ غير مسػتعدة ألف تتنػازؿ عػف تواجػد دائػـ فػي الغػور، واف كانػت المسػؤولة مػف الحكومػة 
عػػػف محادثػػػات السػػػبلـ تسػػػيبي ليفنػػػي تضػػػغط لتقػػػديـ تنػػػازالت فػػػي ىػػػذا الموضػػػوع. وتحػػػدث وزيػػػر الخارجيػػػة 

تنيػػاىو فػػي رومػػا عػػف مسػػتقبؿ غػػور األردف واقتػػرح اف تسػػاعد قػػوات اميركيػػة فػػي االميركػػي جػػوف كيػػري مػػع ن
الحفػػاظ عمػػى األمػػف فػػي المنطقػػة. وحسػػب تقػػارير فػػي وسػػائؿ االعػػبلـ االميركيػػة فػػإف الػػرئيس االميركػػي بػػاراؾ 
اوبامػػا يضػػغط عمػػى إسػػرائيؿ لبلنسػػحاب مػػف غػػور األردف باسػػتثناء بضػػع نقػػاط اسػػتراتيجية ويقتػػرح رقابػػة قػػوة 

 ولية الى جانب الشرطة الفمسطينية.د
امػػػا الفمسػػػطينيوف مػػػف جيػػػتيـ فيرفضػػػوف كػػػؿ صػػػيغة ال تتضػػػمف انسػػػحابا اسػػػرائيميا كػػػامبل مػػػف غػػػور االردف. 
واعتبػػر ابػػو مػػازف ىػػذا االسػػبوع اف "المصػػمحة االسػػرائيمية فػػي غػػور االردف ليسػػت أمنيػػة بػػؿ اقتصػػادية"، بػػؿ 

 310ر، التماسػػيح والطيػػور فػػي الغػػور تصػػؿ عمػػى حػػد قولػػو الػػى وذكػػر رقمػػا. المػػداخيؿ االسػػرائيمية مػػف التمػػو 
 مميوف دوالر في السنة.

موقؼ نتنيػاىو عمػى مػدى السػنيف اجتػاز تغييػرات طفيفػة. فػي الماضػي تحػدث عػف تواجػد اسػرائيمي فػي غػور 
ؿ االردف، ومؤخرا يشدد عمى اف يكوف التواجد عسكريا. في جولة في غور االردف قبؿ سػنتيف قػاؿ انػو فػي كػ
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تسوية مستقبمية سيبقى الجػيش اإلسػرائيمي فػي غػور االردف. وبعػد شػيريف مػف ذلػؾ قػاؿ لمكػونغرس االميركػي 
اف اسرائيؿ تطالب بتواجد عسكري عمى طوؿ نير االردف، ولكنػو لػـ يطمػب سػيادة اسػرائيمية فػي الغػور. وفػي 

ؿ المحػامي اسػحؽ مولخػو انػو المقاء مػع المنػدوبيف الفمسػطينييف لممفاوضػات قبػؿ نحػو سػنة ونصػؼ السػنة قػا
حسػػب نتنيػػاىو سػػتبقي اسػػرائيؿ عمػػى تواجػػد فػػي غػػور االردف لفتػػرة زمنيػػة معينػػة. وىػػذا االسػػبوع اعمػػف نتنيػػاىو 
عف اقامة جدار امني في غور االردف. ميما يكف مف أمر، فإف الغور يوجد عمػى طاولػة المفاوضػات وييػدد 

 حاؿ ال تتقدـ اغمب الظف في مجاالت اخرى. بأف يكوف ىو الذي يفجر المحادثات، التي عمى أي
 والردع األرضبين 

"فػػي واليتػػو االولػػى كػػرئيس لمػػوزراء، تحػػدث نتنيػػاىو عػػف "مشػػروع ألػػوف زائػػد" "، يقػػوؿ عػػوزي أراد، المستشػػار 
السياسػػي السػػابؽ لػػرئيس الػػوزراء. "لقػػد قػػاـ مشػػروع ألػػوف عمػػى أسػػاس اسػػتمرار السػػيطرة االسػػرائيمية فػػي غػػور 

قػػوؿ نتنيػػاىو "زائػػد" كػػي ال يظيػػر أف زعػػيـ الميكػػود سػػيتبنى مشػػروع يغئػػاؿ ألػػوف، زعػػيـ فػػي حػػزب االردف. وي
العمؿ. ومنذئذ لػـ يتراجػع عػف ىػذا المفيػوـ. يوجػد منطػؽ فػي ىػذا المفيػوـ، غيػر أف المسػألة ىػي اذا كػاف لػو 

اوؿ الفمسػطينيوف احتماؿ أـ أف الفمسػطينييف سػيقولوف "عمػى جثتػي". ويصػر نتنيػاىو عمػى مطمبػو، بينمػا سػيح
قضـ ذلؾ وفي ىذه االثناء سيبدأ الطرفاف في البحث عف حؿ وسط: ربمػا ال تسػتمر السػيطرة االسػرائيمية فػي 
ف كػػاف ىػػذا الحػػؿ غيػػر  الغػػور الػػى األبػػد بػػؿ الػػى خمسػػيف سػػنة فقػػط، وربمػػا تػػرابط فػػي المنطقػػة قػػوة دوليػػة، وا 

 مقبوؿ مف نتنياىو".
 أتوافق عمى مفهوم نتنياهو؟

نطؽ في االعتبارات االمنية. فحتى في عيد الصواريخ بعيدة المدى ال يزاؿ ىناؾ معنى لمتواجد عمى "يوجد م
االرض كي ال نكوف في وضػع يكػوف فيػو الفمسػطينيوف قػريبيف منػا جػدا. فمنػذ وقػت غيػر بعيػد زرت أحػدا مػا 

نحػف دولػة صػغيرة جػدا، في أبراج اكيروؼ في تؿ ابيب. ومف شرفة بيتو يمكف لممرء أف يرى الدولػة بأسػرىا. 
ف كػاف يمكػف أف نقػرر أال يكػوف تواجػدنا فػي الغػور،  وحقيقة أننا ننتشر في غور االردف تساىـ فػي األمػف، وا 

 ميما كاف طويبل، خالدا".
الذي عاد ليذكر بأنو اذا كاف خط الحدود مع االردف سائبا، فسػيكوف ممكنػا تيريػب  –لمفيوـ نتنياىو االمني 

يوجد بالذات معارضوف غير قميميف مف المؤسسػة االمنيػة فػي السػابؽ  –حيفا وتؿ ابيب  الصواريخ التي تيدد
، الذي كاف رئيس الموساد وقائد المنطقة الجنوبية، يعتقد أف التواجد االسرائيمي في  وفي الحاضر. فداني يتـو

لحػػدود الشػػرقية الغػػور لػػيس شػػرطا ينبغػػي تفجيػػر المفاوضػػات عميػػو. "ومػػع أف ىنػػاؾ أىميػػة أال ييربػػوا عبػػر ا
وسائؿ قتالية ومخربيف، ولكػف فػي غػور االردف توجػد قػوات اردنيػة. يمكػف االتفػاؽ عمػى فتػرة قصػيرة مػف سػنة 
تتواجد فييا قوات اسرائيمية في المنطقة وبعد ذلؾ تكػوف قػوات اميركيػة وبريطانيػة تضػمف أال تكػوف تيريبػات. 

امنيػػة، سػػيكوف ممكنػػا التخمػػي عػػف ىػػذه القػػوات.  وعنػػدما يتبػػيف لنػػا أف الوضػػع فػػي المنطقػػة ىػػادئ مػػف ناحيػػة
محظور أف يسقط غور االردف المفاوضات مع الفمسطينييف. فالقػدس، البلجئػوف والمسػتوطنات ىػي مواضػيع 

 حساسة أكثر".
 
 

 أو ليس لمعمق الستراتيجي أهمية؟
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ف "حتى عندما يكوف ىناؾ عمػؽ اقميمػي ال يمكػف منػع التيريػب، أفمػـ تكػف تيريبػات عمػى محػو  ر فيبلدلفيػا؟ وا 
كاف الفرؽ بيف غزة وغور االردف ىو أف في غزة السمطات تشجع "االرىاب"، وفي المناطؽ اختبار السػمطات 

 سيكوف اذا كانت تنجح في منع "االرىاب".
 نفسها أهمية أمنية؟ لألرضأو ليس 

جتيػاح اسػرائيؿ. "لبلرض توجد أىمية اذا كاف الحديث يدور عػف تخػوؼ مػف أف يحػاوؿ جػيش كبيػر واجنبػي ا
أنػػا ال أرى ىػػذا السػػيناريو يحصػػؿ فػػي السػػنوات المقبمػػة. فػػي حػػرب يػػـو الغفػػراف كانػػت أىميػػة لسػػيناء وىضػػبة 

 فبل تكوف أىمية لبلرض نفسيا". –الجوالف. ولكف عند الحديث عف خبليا "ارىاب" وعف صواريخ 
يػة مػع ترتيبػات خاصػة عمػى الحػدود ىػػي عمػراـ متسػناع، قائػد المنطقػة الجنوبيػة األسػبؽ، يعتقػد أف فتػرة انتقال

أمر حيوي، "ولكف ىذا ليس الحؿ الصحيح في نياية الطريؽ. توجد اليػـو وسػائؿ عديػدة ومختمفػة كاالتفاقػات 
أو الوسائؿ االستخبارية أو القوة متعددة الجنسيات لمحفاظ عمى دولة فمسطيف مجردة مػف السػبلح ذي التػأثير 

مكوث الجيش االسرائيمي عمى مػدى الػزمف عمػى خػط االردف فسػيقوض كػؿ  عمينا كالصواريخ والطائرات. أما
 اتفاؽ مستقبمي".

 المفاوضات؟ أثنا لماذا ليس صحيحا طمب عمق استراتيجي في 
"عندما يمكف اطبلؽ الصواريخ بعيدة المدى ال توجد أي أىمية لمعمؽ االستراتيجي. فاالتفاقات سػتمنحنا أمنػا 

في سيناء يوجد اتفاؽ يقرر أال يدخؿ الجيش المصري الى شبو الجزيػرة. توجػد  أكبر مف العمؽ االستراتيجي.
اتفاقػػات مشػػابية فػػي ىضػػبة الجػػوالف، والمصػػريوف والسػػوريوف عمػػى حػػد سػػواء يمتزمػػوف بيػػذه االتفاقػػات بشػػكؿ 
شامؿ. الفمسطينيوف ىـ ايضا يفوف بنصيبيـ في القضاء عمى "االرىاب". ماذا يجػدينا حػزاـ مػف بضػع مئػات 

ف االمتػػار يكػػوف جيبػػا ال يمكػػف إعالتػػو؟ وأي دولػػة سػػتوافؽ عمػػى أف يشػػرؼ أحػػد مػػا عمػػى حػػدودىا؟ ىنػػاؾ مػػ
حاجػػػة الػػػى فتػػػرة انتقاليػػػة طويمػػػة مػػػف التواجػػػد االسػػػرائيمي العسػػػكري فػػػي المنطقػػػة، وعنػػػدىا لػػػف يكػػػوف لنػػػا مفػػػر 

 وسنضطر الى االعتماد عمى قوات دولية، اتفاقات سياسية ووسائؿ استخبارية".
سنكون قريبين جدا من الدولة الفمسطينية. مثل هذا الوضـع هـل سيسـمح بـأمن حقيقـي  األردنغور دون 
 ؟إسرائيللدولة 

"ماذا يعني األمف الحقيقي؟ ىؿ يوجد في احدى الجبيات أمف حقيقي، كامؿ، مطمؽ وشامؿ؟ مف اجؿ األمف 
ب لبناف مع الذيؿ بيف الساقيف وكػذا الكامؿ ىناؾ حاجة الى التواجد في سيناء ولبناف، ولكننا خرجنا مف جنو 

مػػف غػػزة خرجنػػا، ومػػع ذلػػؾ يوجػػد فػػي المنطقتػػيف أمػػف معقػػوؿ. األمػػر األىػػـ ىػػو قػػدرة الػػردع االسػػرائيمية ولػػيس 
عدة كيمومترات اخرى مف االرض. الردع ىو الذي يمنع حمػاس وحػزب اهلل مػف ضػربنا. السػؤاؿ الحقيقػي ىػو 

شػػعب اجنبػػي خبلفػػا الرادتػػو وخبلفػػا لمموقػػؼ الػػدولي. فػػي وضػػع كػػـ يضػػر بنػػا الواقػػع الػػذي نسػػيطر فيػػو عمػػى 
 اليـو ال مفر أمامنا. نحف ممزموف بالوصوؿ الى حموؿ وسط".

 ؟األردنانسحبنا من غور  إذاهل ستنام بهدو  
"ال أحد يناـ بيدوء عندما تكوف امكانية الصواريخ مف كؿ صوب. لف نناـ بيػدوء فػي أي وضػع، ولكػف عمػى 

 مفجرات مف القنبمة الموقوتة التي في داخميا نحف نعيش".األقؿ سنخرج ال
شمومو غازيػت، رئػيس شػعبة االسػتخبارات األسػبؽ، وقػع قبػؿ سػنتيف عمػى وثيقػة مجمػس السػبلـ واألمػف الػذي 

 00قضى بأف غور االردف ال يوفر عمقا استراتيجيا كوف عرض اسرائيؿ حتى مع مسػاحة الغػور يصػؿ الػى 
س اقميميػػا، كمػػا قالػػت وثيقػػة مجمػػس السػػبلـ واألمػػف. "المسػػألة أعمػػؽ مػػف غػػور كػػـ. ىنػػاؾ حاجػػة الػػى رد لػػي

االردف"، يشرح غازيت. "قبؿ اربعيف سنة ثبتنا مفاىيـ عف تيديدات األمف، ولكف كؿ شػيء تغيػر. منػذ حػرب 
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يػػـو الغفػػراف ال يوجػػد تيديػػد بحػػرب كبيػػرة عمػػى اسػػرائيؿ. تيديػػدات الصػػواريخ والمقػػذوفات الصػػاروخية موجػػودة 
حتى مع غور االردف وبدونو، مثمما ىي توجد مف غزة ومف لبناف. اذا لـ تكف صواريخ مف لبناف، فيذا لػيس 

 ألننا نجمس ىناؾ بؿ ألننا نردع، والسؤاؿ ىو ىؿ يمكننا أف نردع".
 ذات قدرة ردع؟ األردندون غور  إسرائيلهل ستكون 

اذا فشػمت المفاوضػات، فػإني بالتأكيػد مػع حمػوؿ "أنا لسػت مػع النيػوض والمغػادرة إال فػي اطػار اتفػاؽ، ولكػف 
 أحادية الجانب تتضمف غور االردف ايضا".

 وعندىا سيكوف الفمسطينيوف أقرب إلينا دوف عمؽ استراتيجي.
"ىذا شكؿ تفكير قديـ كاف مناسبا لعيد ما قبؿ حرب يوـ الغفػراف، ولكنػو لػـ يعػد ذا صػمة فػي الشػرؽ االوسػط 

 عراؽ، في مصر وفي سوريا".اليوـ مع كؿ ما يحصؿ في ال
 مسألة وجهة نظر

تسػمؿ الػى  3170فػي معػارؾ ضػد األلويػة االردنيػة والعراقيػة. حتػى  3137حزيػراف  2غور االردف احتؿ فػي 
، 3170المنطقػػة رجػػاؿ منظمػػة التحريػػر الفمسػػطينية وكػػاف يوصػػؼ الغػػور بأنػػو "بػػبلد المطػػاردات". فػػي ايمػػوؿ 

سطينية االردف الى لبناف في أعقاب ايموؿ االسود لمممؾ حسػيف، ىػدأت عندما ترؾ رجاؿ منظمة التحرير الفم
كانػت جػزءا مػف  3111مف قبؿ بيتػار وىبوعيػؿ ىمزراحػي. حتػى  3132المنطقة. البمدات االولى أقيمت في 

االجماع االسرائيمي، ولكف في أعقاب اتفاؽ اوسمو الذي تحدث عف "غزة واريحا أوال" وقرر نقؿ االراضي في 
 ردف لمفمسطينييف، بدأ تردد في شأف الحاجة االمنية لغور االردف.غور اال

، بعػد شػير مػف حػرب 3137منذئذ طرحت اقتراحات مختمفة كثيرة حوؿ المنطقة موضع الخػبلؼ. فػي تمػوز 
االياـ الستة، اقترح يغئاؿ ألوف مػا يسػمى بػػ مشػروع ألػوف الػذي قػاـ عمػى أسػاس اسػتمرار السػيطرة االسػرائيمية 

أعمف اسحؽ رابػيف فػي الكنيسػت بػأف الحػدود االمنيػة لحمايػة دولػة  3113الردف. في تشريف االوؿ في غور ا
". فػي مػؤتمر كامػب ديفيػد الثػاني فػي   1000اسرائيؿ ستكوف في غػور االردف "بػالمعنى األوسػع ليػذا المفيػـو

االردف. بعػػد خمػػس وافػػؽ رئػػيس الػػوزراء اييػػود بػػاراؾ عمػػى التخمػػي عػػف التواجػػد االسػػرائيمي الػػدائـ فػػي غػػور 
سنوات مف ذلؾ قاؿ رئيس الوزراء اريئيؿ شاروف في مقابمة مع "ىآرتس" إف اسرائيؿ ممزمة بمواصمة السيطرة 
في غػور االردف. أمػا اييػود اولمػرت، بالمقابػؿ، فػاقترح عمػى أبػو مػازف حػيف كػاف رئيسػا لمػوزراء خطػة لتبػادؿ 

ؿ غػػور االردف مقابػػؿ ضػػـ الكتػػؿ االسػػتيطانية فػػي االراضػػي فػػي اطارىػػا وافػػؽ عمػػى انسػػحاب اسػػرائيمي مػػف كػػ
، حيف كػاف قائمػا بأعمػاؿ رئػيس الػوزراء، فقػد قػاؿ إنػو 1003معاليو ادوميـ، غوش عصيوف واريئيؿ؛ أما في 

 يعتـز االبقاء عمى الكتؿ االستيطانية الثبلثة وعمى غور االردف تحت سيطرة اسرائيمية.
ح انسحاب اسرائيمي مػف غػور االردف، مثممػا مػف معظػـ الضػفة اقتر  1000في صيغة كمينتوف في نياية عاـ 

الغربيػػة وقطػػاع غػػزة. وحسػػب الصػػيغة، ففػػي السػػنوات الػػثبلث االولػػى سػػيبقى الجػػيش االسػػرائيمي عمػػى الحػػدود 
الشرقية مػع االردف وبعػد ذلػؾ يسػتبدؿ بقػوة متعػددة الجنسػيات. وسػيكوف السػرائيؿ تواجػد عسػكري صػغير فػي 

 برعاية القوة متعددة الجنسيات عمى مدى ثبلث سنوات اخرى.عدة اماكف في الغور 
حسب مبادرة جنيؼ، غور االردف ىو جزء مف الدولة الفمسطينية، ولكف المنطقة تكوف آخػر مػا تنسػحب منػو 
اسػػرائيؿ؛ عمػػى مػػدى ثػػبلث سػػنوات مػػف االنسػػحاب يكػػوف تواجػػد عسػػكري صػػغير تحػػت رعايػػة القػػوة متعػػددة 

مشػػروع السػػبلـ السػػعودي تحػػدث عػػف انسػػحاب كامػػؿ مػػف غػػور االردف. ويعنػػى الجنسػػيات. وبالمقابػػؿ، فػػإف 
برنػػامج حػػزب العمػػؿ بشػػكؿ عػػاـ بالكتػػؿ االسػػتيطانية كثيػػرة السػػكاف الييػػود التػػي سػػتبقى تحػػت سػػيادة اسػػرائيمية 

 "فيما أف المستوطنات في "ييودا والسامرة" والتي ليست في الكتؿ االستيطانية، فستخمى في التسوية".
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ب عومر بارليؼ مف حزب العمؿ، الذي كاف قائد لواء الغور، ترأس فريقا بمور الخطة السياسػية لمحػزب، النائ
وبموجبيا سيكوف غور االردف وصحراء ييودا تحت سيطرة اسرائيمية كاممة. أما النائبة شيمي يحيموفيتش فمػـ 

 تعرب بعد عف رأييا في الموضوع.
لتيف لمشعبيف الذي في اطاره ستبقى الكتؿ االستيطانية الكبرى فػي برنامج يوجد مستقبؿ يتحدث عف مبدأ الدو 

نطاؽ دولة اسرائيؿ. ويقوؿ البرنامج إف التنػازؿ عػف "قسػـ مػف بػبلد اسػرائيؿ التاريخيػة ىػو جػزء ضػروري مػف 
الحػػػرب فػػػي سػػػبيؿ وجػػػود دولػػػة ييوديػػػة فػػػي بػػػبلد اسػػػرائيؿ"، ولكنػػػو ال يفصػػػؿ. وفػػػي مقابمػػػة مػػػع شػػػبكة االنبػػػاء 

 ة "بمومبرغ" قبؿ شير رفض يئير لبيد القوؿ إنو يؤيد بقاء تواجد عسكري اسرائيمي في غور االردف.االقتصادي
 قرار رجل واحد

العسػكريوف االسػػرائيميوف، كمػػا يػذكر، منقسػػموف فػػي آرائيػـ فػػي موضػػوع الغػور. يعقػػوب عميػػدرور، المستشػػار 
ف يترؾ اسرائيؿ دوف قدرة عمى الدفاع عػف المعتزؿ لرئيس الوزراء، قاؿ في الماضي إف نقؿ الغور لمفمسطينيي

نفسيا في وجو تيديػد مػف الشػرؽ. الفريػؽ احتيػاط غػابي اشػكنازي قػاؿ بعػد وقػت قصػير مػف مغادرتػو منصػبو 
كرئيس لبلركاف إنو يؤيد موقؼ نتنياىو بشأف أىميػة التواجػد العسػكري االسػرائيمي فػي غػور االردف، وشػاؤوؿ 

ف غػور االردف ىػو "فػي خريطػة مصػالح دولػة اسػرائيؿ وال شػؾ عنػدي أنػو موفاز قاؿ حيف كاف وزيرا لمدفاع إ
سيكوف جزءا منيا فػي كػؿ واقػع ينشػأ". وخبلفػا ليػـ فػاف مئيػر دغػاف، رئػيس الموسػاد األسػبؽ قػاؿ فػي مػؤتمر 

: "فػي حينػو كنػا ميػدديف مػف 3113الرئيس االخيػر قبػؿ نحػو نصػؼ سػنة إنػو كانػت لغػور االردف أىميػة فػي 
 ريا ومف العراؽ، أما اآلف فاف ىذا ىو موضوع ذو أىمية أقؿ".االردف، مف سو 

عوزي دياف، نائب رئيس االركاف األسػبؽ، ىػو أحػد المؤيػديف المتحمسػيف السػتمرار سػيطرة دولػة اسػرائيؿ فػي 
غػػور االردف. "غػػور االردف ىػػو حػػدود طبيعيػػة، وطنيػػة، تاريخيػػة وأمنيػػة ايضػػا. نحػػف نوجػػد فػػي فتػػرة عاصػػفة 

فييػػا ىائػػؿ. نحػػف ال نعػػرؼ مػػاذا سيحصػػؿ فػػي مصػػر، فػػي سػػوريا وفػػي العػػراؽ، وفػػي مثػػؿ ىػػذه انعػػداـ اليقػػيف 
 الفترة فاف احدى القواعد ىي عدـ التنازؿ عف الذخائر االستراتيجية".

شاؤوؿ اريئيمي، الذي كاف قائد المواء الشمالي في غػزة، نائػب السػكرتير العسػكري لػرئيس الػوزراء نتنيػاىو فػي 
رئيس السابؽ لمديرية التسوية الدائمة، يعتقػد أف عمػى اسػرائيؿ أف تنسػحب مػف غػور االردف. واليتو االولى وال

"غور االردف لـ يكف في أي مرة لػو أىميػة امنيػة لدولػة اسػرائيؿ، مػا كػاف ميمػا ىػي السػفوح الشػرقية لمسػامرة؛ 
عشػػريف سػػنة ال ىػػذه المنطقػػة التػػي تسػػيطر عمػػى غػػور االردف وتجعمػػو وادي القتػػؿ. فػػي كػػؿ حػػاؿ، منػػذ نحػػو 

يوجػػد تيديػػد عمػػى اسػػرائيؿ مػػف الجبيػػة الشػػرقية. لػػدينا اتفػػاؽ سػػبلـ مػػع االردف، والعػػراؽ تفكػػؾ ووضػػع سػػوريا 
 يائس. التيديد االيراني ليس تيديد غزو بؿ تيديد صواريخ بعيدة المدى".

وبقػدر مػا يبػػدو أمػا دافيػد الحيػاني، رئػيس المجمػس االقميمػي فػي غػػور االردف فيقػوؿ إنػو "فػي نيايػة المطػاؼ، 
االمر سخيفا، سيكوف ىذا موقؼ شخص واحد". وقد سبؽ لمحياني أف سػمع كػؿ أنػواع المواقػؼ. "لكػؿ رئػيس 
وزراء رأي مختمؼ بشػأف المنطقػة. ومػع أف رابػيف كػاف مػف ىػذه الناحيػة رئػيس الػوزراء األكثػر يمينيػة، إال أف 

د سيقرر مصػير غػور االردف، وآمػؿ أف رئيس وزراء مف حزب يساري ال بد سيتنازؿ عف الغور. شخص واح
 يفعؿ ذلؾ انطبلقا مف مسؤولية وطنية".

 02/00/2101، معاري 
 01/00/2101، الحياة الجديدة، رام اهلل
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 د. روف برايمف
عنػاويف الصػحافية، ومػف المناسػب االختبلؼ بيف اسرائيؿ والواليات المتحدة في الشأف الذري االيراني يحتػؿ ال
وادارة اوبامػا عمػى نحػو خػاص  –أف نبحث في الفروؽ في صورة قراءة الواقع. إف االميركييف عمى نحو عاـ 

يخطئػػوف مػػرة بعػػد اخػػرى فػػي تحميػػؿ التطػػورات فػػي الشػػرؽ االوسػػط، ولػػذلؾ يتحػػدثوف ويعممػػوف بطػػرؽ قػػد  –
 ـ الذيف يعرفوف المنطقة، وليذا فانيـ أشد يقظة.تفاجئيـ نتائجيا، لكنيا تثبت صحة تقديرات حمفائي

وال تعوزنا االمثمة مثؿ خطبة اوباما في القاىرة، والتحمس لػػ "الربيػع العربػي"، ومعاممػة االميػركييف لتبػدؿ نظػـ 
الحكـ في مصر، وعبلجيـ لمسبلح الكيميائي في سورية، ووقوعيـ أسرى ابتسامات الػرئيس االيرانػي الجديػد، 

اتفاؽ مع االيرانييف يقوي موقػؼ العػدو فػي طيػراف ووقػوفيـ الػى جانػب أبػو مػازف ومؤيديػو )ييػدد وتوقيـ الى 
 جوف كيري اسرائيؿ باستئناؼ حرب أوسمو(.

إف االفتراض بأف نظـ حكـ شمولية تفكر وتعمؿ مثؿ الديمقراطيات الغربية يتحطـ مرة بعد اخرى عمى ارض 
سػنة وىػو  73المثاؿ البارز، لكنو ليس الوحيد، كاف معروفػا منػذ الواقع بصورة تؤسؼ تمؾ الديمقراطيات. إف 

كتػب رئػيس وزراء  3112ايمػوؿ  31ومراودة "القوى الكبرى" الغربية المصػيرية ليتمػر. فػي  3112ميونيخ في 
بريطانيا، نويؿ تشمبرليف، رسالة مفصمة الى الممؾ جورج السادس. وبعد أف تناوؿ خطبة ىتمر اليجومية في 

لسػػابؽ وبعػػد أف ذكػػر تقػػػارير اسػػتخبارية موثوقػػا بيػػا قالػػت إف ىتمػػػر اسػػتقر رأيػػو عمػػى اليجػػـو عمػػػى المسػػاء ا
تشيكوسػػموفاكيا والمتابعػػة الػػى الشػػرؽ، اقتػػبس مػػف تقريػػر المنػػدوب البريطػػاني فػػي بػػرليف الػػذي أفػػاد أف ىتمػػػر 

مػػى الممػػؾ أف يخطػػو سػػيكوف مسػػتعدًا لبلكتفػػاء بحػػؿ ُيعػػرض عميػػو بػػالطرؽ السػػممية. ولػػذلؾ اقتػػرح تشػػمبرليف ع
خطوة حاسمة مفاجئة وأف يسافر لمقاء ىتمر بغرض تغييػر الوضػع واالفضػاء الػى تفػاىـ انجميػزي المػاني بعػد 
حػػؿ المشػػكمة التشػػيكية. ومػػا تػػبل ذلػػؾ معػػروؼ، فقػػد كػػاف مػػؤتمر ميػػونيخ فػػي نيايػػة ذلػػؾ الشػػير، والتضػػحية 

 .بتشيكوسموفاكيا، وتدىور الوضع الى الحرب العالمية الثانية
وكػػذلؾ الحػػاؿ فػػي أيامنػػا ايضػػا، فينػػاؾ مػػف جيػػة محػػور الشػػر: ايػػراف وسػػورية وأبػػو مػػازف ومؤيػػدوه )كػػاف أحػػد 
االفتراضات األساسية المخطئة في "اوسمو" التفريؽ الذي ال أساس لو بػيف االرىػابييف "األخيػار" مػف ـ.ت.ؼ 

الكاممػة النقيػة مػف الييػود. لكػف واخوتيـ "األشرار" مػف "حمػاس"، فػي حػيف يسػعى ىػؤالء واولئػؾ الػى فمسػطيف 
اسموبيـ يختمؼ(. وبازاء ىذه القوى المصممة والمحنكة تقيـ الديمقراطيات الغربية مف يشػبيوف تشػمبرليف مػف 
المعاصريف، وىـ اشخاص ساذجوف يخطئوف فيـ الواقع مثؿ: جوف كيري )واوباما( وكاثريف آشتوف، وتسيبي 

ي يػػػواجييـ فػػػبل عجػػػب مػػػف أف ممثمػػػي "محػػػور الشػػػر" يسػػػخروف لفنػػػي. وحينمػػػا يكػػػوف ىػػػذا ىػػػو المنتخػػػب الػػػذ
 ويضمموف وتقوى مطالبيـ.

يقولػػوف لنػػا: إف عػػدـ اتفػػاؽ أفضػػؿ مػػف اتفػػاؽ سػػيئ. ويصػػح ذلػػؾ فػػي السػػياقيف االيرانػػي والسػػوري فضػػبل عػػف 
 –وبحػؽ  –سياؽ "عرب ارض اسرائيؿ". ففييا جميعػا ال يجػوز التمعػثـ وال يجػوز الضػعؼ. فػالتردد ُيػرى فػورا 

 ضعفا ودعوة الى زيادة قوة المطالب، والفشؿ ىو التوصؿ الى اتفاؽ سيئ.
ُيبػػػدي رئػػػيس الػػػوزراء نتنيػػػاىو زعامػػػة مصػػػممة وقػػػراءة صػػػحيحة لمواقػػػع فػػػي عبلجػػػو لمقنبمػػػة الذريػػػة االيرانيػػػة. 
وسيحسػػف الصػػنع اذا مػػا أظيػػر حزمػػا مشػػابيا فػػي عبلجػػو لمقنبمػػة الفمسػػطينية أيضػػا التػػي ىػػي تيديػػد وجػػودي 

 ئيؿ. نأمؿ أف تقصر عودة ليبرماف الى الحكومة الحبؿ الطويؿ الذي ُأعطي لمفني.إلسرا
 02/00/2101، "اسرائيل اليوم"
 01/00/2101، األيام، رام اهلل
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