
   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

  
  

 
  

  
 

  
 
 
 
 
 

 فتى فمسطيني يقتل جنديًا إسرائيميًا في العفولة انتقامًا لألسرى
 "معاريف" تكتب عن رجل القسام األقوى في غزة

 مميون مستوطن بالضفة إلسكان 9191 سنةذ مخططا استيطانيا اقر نفي التفكجي: االحتالل
 : سنواصل البناء االستيطاني في القدس ومستوطنات الضفة "بشكل ذكي ومنسق وحذر"شتاينتس

 قام بدعم منظمي أسطول فك الحصار عن قطاع غزة": كيري معاريف"

يعماان اسااتقالة فريااق المفاوضااات عباااس 
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 مع "إسرائيل"يعمن استقالة فريق المفاوضات احتجاجا عمى عدم تحقيق تقدم في محادثات السالم  عباس 1
الرئيس الفمسطيني  ، أفنواه براوننجنقاًل عف  ،راـ اهلل مف 13/11/2013، رويترز لألنباء وكالة ذكرت

استقالوا  "إسرائيؿ"مع  محمود عباس قاؿ يوـ األربعاء إف المفاوضيف الفمسطينييف في محادثات السالـ
احتجاجا عمى عدـ تحقيؽ تقدـ في المفاوضات التي ترعاىا الواليات المتحدة وخيـ عمييا استمرار البناء 

 االستيطاني اإلسرائيمي في األراضي المحتمة.
وأشار عباس خالؿ مقابمة مع شبكة سي.بي.سي التمفزيونية المصرية إلى أف المفاوضات سوؼ تستمر 

ما أف نشكؿ وفدا آخر." سؾ وفد المفاوضيف باالستقالة.حتى لو تم  وقاؿ "إما أف يعود الوفد وا 
ولـ يتضح مف حديث عباس خالؿ المقابمة الموعد الذي استقاؿ فيو المفاوضوف لكنو قاؿ إنو يحتاج إلى 

  نحو أسبوع الستئناؼ المحادثات.
يؿ عف التقرير عف استقالتو ضمف ولـ يذكر رئيس وفد المفاوضيف الفمسطينييف صائب عريقات تفاص

وقاؿ عريقات  تصريحات أدلى بيا لتمفزيوف رويترز يوـ األربعاء لكنو ذكر أف المفاوضات توقفت.
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"المفاوضات حقيقة أوقفت األسبوع الماضي حتى أكوف صادقا عمى ضوء القرار االستيطاني األسبوع 
يطاني تقويض الجيود الدبموماسية التي يبذليا إف إسرائيؿ تحاوؿ مف خالؿ نشاطيا االست أضاؼو  الماضي."

 وزير الخارجية األمريكي جوف كيري لموصوؿ إلى اتفاؽ سالـ.
كدت لػ القدس" دوت كوـ، أمصادر خاصة  أف ،راـ اهللمف  14/11/2013القدس، القدس،  وأضافت

ادر اف عباس سيقطع واضافت تمؾ المص استقالة الفريؽ المفاوض احتجاجا عمى تكثيؼ البناء االستيطاني.
وقاؿ مكتب  زيارتو لمسعودية ليعود الى راـ اهلل الميمة ليعقد اجتماعا مع القيادة لمتداوؿ في اخر التطورات.

أياـ  10اشتيو في اتصاؿ ىاتفي لػ "القدس دوت" كوـ: "لـ نتسمـ بالغًا بقبوؿ استقالتنا، لقد قدمنا قبؿ نحو 
 تى اآلف لـ نتمؽ ردًا".طمب اعفائنا مف الفريؽ المفاوض لكف ح

مقربوف مف أف  ،أشرؼ اليورنقاًل عف مراسميا غزة  مف 14/11/2013القدس العربي، لندن،  وأوردت
اف االتصاؿ الذي تمقاه مف وزير الخارجية األمريكي جوف كيري يقولوف الرئيس الفمسطيني محمود عباس 

ف الموـ لإلدارة األمريكية، وسجؿ الرئيس خاللو مساء الثالثاء شيد صخبا كبيرا، جرى خاللو توجيو الكثير م
ألؼ وحدة استيطانية في  20اعتراضا حادا عمى مواقؼ حكومة إسرائيؿ األخيرة التي تمثمت بعطاءات لبناء 

الضفة الغربية، تجمت بإبالغ الرئيس لموزير األمريكي أنو عمى بعد خطوة واحدة مف اتخاذ قرار باالنسحاب 
 ع كيري لمتدخؿ بالضغط عمى تؿ أبيب لوقؼ ىذه المشاريع.مف المفاوضات، ما دف

وتشرح المحظات األخيرة التي منعت اتخاذ قرار وقؼ ’ القدس العربي‘وتشير المعمومات التي حصمت عمييا 
المفاوضات مف الجانب الفمسطيني، أف مساعد كيري مارتف إنديؾ،، بحث قبؿ اتصاؿ الوزير بالرئيس 

وضات مع الدكتور صائب عريقات رئيس الطاقـ الفمسطيني المفاوض، إذ جرى مسألة االستيطاف والمفا
إبالغو بأف األمور دخمت في اتجاه مغاير جراء سياسات الحكومة اإلسرائيمية، بطرحيا العديد مف العطاءات 

 ألؼ وحدة استيطانية في شرقي القدس والضفة 20االستيطانية في األياـ الماضية، وآخرىا بناء أكثر مف 
 الغربية.

وأبمغ عريقات المسؤوؿ األمريكي أف القيادة الفمسطينية تموـ كثيرا اإلدارة األمريكية، التي تضغط عمى 
الفمسطينييف لمواصمة التفاوض، في حيف ال تتحرؾ باتجاه ضغط حقيقي عمى تؿ أبيب لوقؼ مشاريع 

مبمغا بذلؾ أطراؼ المجنة الرباعية االستيطاف، وأف إسرائيؿ بسبب المواقؼ األخيرة ستدمر عممية السالـ، 
الدولية لمسالـ. أحد المسؤوليف الفمسطينييف قاؿ انو لـ يمر كثير مف الوقت عمى انتياء االتصاؿ ىذا، حتى 
تمقى الرئيس عباس اتصاال مماثال لكف ىذه المرة مف قبؿ الوزير جوف كيري، شيد غضبا مف الرئيس، والـ 

 ذي وضع خطة انطالؽ المفاوضات في حزيراف )يونيو( الماضي.خاللو كثيرا الوزير األمريكي ال
وخالؿ االتصاؿ قدـ الرئيس شرحا واضحا لألعماؿ اإلسرائيمية األحادية منذ انطالؽ المفاوضات، خاصة ما 
يتعمؽ باالستيطاف، وأبمغ كيري رسميا بأنو سيشرع في تطبيؽ قرار القيادة الفمسطينية الذي كرر أكثر مف مرة 

بعدـ السير في المفاوضات طالما بقي االستيطاف قائما، وأنو سيعمف خالؿ ساعات عف االنسحاب مؤخرا، 
 بشكؿ رسمي مف المفاوضات والتوجو فورا لممؤسسات الدولية لتقديـ شكاوى ضد حكومة إسرائيؿ.
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مشاورات  ، وجرت بشأنو’اتخذ فعال‘المسؤوؿ الفمسطيني أشار إلى أف القرار الفمسطيني باالنسحاب كاف قد 
بيف الرئيس وكبار مساعديو، وجرى إطالع العديد مف الدوؿ العربية ذات الشأف عميو، وأف تمؾ الدوؿ أجرت 
عمى عجؿ اتصاالت باإلدارة األمريكية لتقديـ ما عمييا مف واجب كراع لممفاوضات، إذا أرادت أف ال تنيار 

 ىذه العممية السياسية مجددا.
تياء اتصاؿ كيري بعباس، حتى عاد األوؿ إلجراء اتصاؿ آخر، جرى خاللو ولـ يدـ الوقت كثيرا عمى ان

إبالغ أبو مازف بوقؼ رئيس الحكومة اإلسرائيمية بنياميف نتنياىو قرارات البناء االستيطانية الجديدة، وذلؾ 
 عقب ضغط كبير مف كيري عمى رئيس الحكومة اإلسرائيمية.

 
 يتا مرحمة من مراحل التحريرأن "السجيل"و "الفرقان"حماد: حربا فتحي  2

نظمت وزارة الداخمية في الحكومة المقالة في غزة مسيرة عسكرية لمناسبة الذكرى : فتحي صّباح -غزة 
 .  السنوية األولى لحرب األياـ الثمانية التي شنتيا إسرائيؿ عمى القطاع وتصادؼ اليـو

أبواب ثورة حضارية إسالمية عالمية وقودىا نحف عمى »وقاؿ وزير الداخمية فتحي حماد في ختاـ المسيرة : 
معركة حطيف الثانية قريبة وستنتيي بتحرير المجدؿ ويبنا وعكا واألقصى »، معتبرًا أف «ورأس حربتيا غزة

 «.مف االحتالؿ الصييوني
 - 1987غزة صنعت منحنى نصر صاعد لـ يتوقؼ ولـ ينثِف مف االنتفاضة األولى )»وأضاؼ أف 

، إلى انتصار الشعب في انتخابات حرة 2005اضة الثانية، إلى تحرير غزة بالكامؿ عاـ ( إلى االنتف1993
(، ثـ تنظيؼ غزة مف المنافقيف الذيف أعطوا الوالء إلسرائيؿ وأميركا، ثـ انتصار غزة في 2006نزيية )

عمى أرض  حروب عدة، وقبؿ ذلؾ اعتقاؿ الجندي )اإلسرائيمي غمعاد( شاليت، وصفقة شاليت بأيد فمسطينية
 «.فمسطينية ومفاوضيف فمسطينييف أشداء قادىا أحمد الجعبري الذي دفع حياتو ثمنًا لذلؾ

)التي أطمقت عمييا حماس حجارة السجيؿ( أنيتا مرحمة مف مراحؿ  2012و 2008حربي »ورأى أف 
خزي مف أولمرت التحرير، وفتحت مراحؿ جديدة سيرى العالـ كمو مآليا، بعدما رأى العالـ قادة العدو في ال

تشارؾ في معركة »كي « حماس»إلى االنضماـ إلى « فتح»ودعا «. وليفني إلى نتانياىو وباراؾ وليبرماف
 «.حماس»ضد « التحرير، معركة حطيف الثانية، ال أف تكوف شريكة إلسرائيؿ

 14/11/2013الحياة، لندن، 
 

 ي إلنقاذ المفاوضات من مخاطر االستيطانتطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفور  في رام اهلل "الخارجية" 3
، الدوؿ كافة، خاصة الرباعية الدولية والواليات المتحدة األميركية، الفمسطينية وزارة الخارجية تطالب: راـ اهلل

 بتحمؿ مسؤولياتيا وفقًا لمقانوف الدولي، في توفير الحماية لشعبنا، وأرض دولة فمسطيف المحتمة.
در عنيا اليوـ األربعاء، إلى عدـ االكتفاء باإلدانات التي أصبحت تتعايش معيا ودعت الوزارة في بياف ص

الحكومة اإلسرائيمية، واتخاذ اإلجراءات السياسية والقانونية والدبموماسية الالزمة لوقؼ العمميات االستيطانية، 
 برمتو. حماية لممفاوضات، ولمبدأ حؿ الدولتيف، وحفاظًا عمى األمف واالستقرار في اإلقميـ
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ألؼ وحدة  20وأدانت وزارة الخارجية بشدة قياـ وزارة اإلسكاف اإلسرائيمية بطرح عطاءات قياسية لبناء 
استيطانية في األرض الفمسطينية المحتمة، في تحٍد صارخ لممجتمع الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، 

 ة بيف الجانبيف الفمسطيني واإلسرائيمي.والجيود العالمية واألميركية المبذولة إلنجاح المفاوضات الجاري
وحّممت وزارة الخارجية الحكومة اإلسرائيمية المسؤولية الكاممة عف ىذا العدواف الغاشـ والشامؿ، وتداعياتو 
عمى المفاوضات. وأكدت عمى موقؼ الرئيس محمود عباس 'بأف إسرائيؿ تعمف نياية عممية السالـ إذا لـ 

 تتراجع عف ىذا القرار'.
 13/11/2013(، الة األنباء والمعمومات الفمسطينية )وفاوك

 
 تغميب الخطاب الوحدوي عمى الخطاب الفئوي الضيق ةالفمسطيني عالمبسيسو يطالب وسائل اإل 4

طالب المتحدث الرسمي باسـ الحكومة الدكتور إيياب بسيسو، االعالـ الفمسطيني بشتى أنواعو : نابمس
عمى الخطاب الفئوي الضيؽ، لخمؽ إعالـ واٍع ينظر إلى األمور ومسمياتو تغميب الخطاب الوحدوي 

 بإيجابية ويتحمى بروح المسؤولية ويعمؿ عمى تغميب المصمحة العامة عمى الخاصة.
اإلعالـ الفمسطيني، » جاء ذلؾ خالؿ محاضرة عامة ألقاىا د. بسيسو في جامعة النجاح الوطنية بعنواف: 

 المسؤوليف في الجامعة وعشرات الطمبة.، حضرىا العديد مف «واقع وتحديات
 14/11/2013الحياة الجديدة، رام اهلل، 

 
 دور السمطة الفمسطينية في تحرير مخطوفي اعزاز المبنانية تنشر تفاصيل عن" األخبار" 5

دورة السمطة  عمى نسخة مف الوثيقة الفمسطينية التي تضمنت تفاصيؿ« األخبار»حصمت   :ناصر شرارة
حتى التحرير  2012في عممية تحرير المخطوفيف المبنانييف في اعزاز يوما بيـو منذ شير ايموؿ  الفمسطينية

 تشريف األوؿ الماضي 19في 
، صيغ تعميـ داخمي قبؿ «ارشيؼ ديواف الرئاسة ػ دولة فمسطيف ػ مكتب الرئيس»عمى ورؽ رسمي معنوف بػو 

الفمسطيني محمود عباس الى ابرز مقار البعثات الفمسطينية في العالـ،  نحو اسبوعيف، أرسؿ باسـ الرئيس
وذلؾ ال حاطتيـ بالدور الذي قامت بو السمطة الفمسطينية في عممية اطالؽ مخطوفي أعزاز المبنانييف 

 والطياريف التركييف وعدد مف المعتقالت السوريات.
طيني في تركيا نبيؿ معروؼ الموكؿ متابعة تضمف التعميـ الذي صاغو بتكميؼ مف عباس، السفير الفمس

الممؼ المذكور، وقائع ما جرى خالؿ التفاوض حسبما كاف يبمغيا تباعا لعباس ولرئيس جياز االستخبارات 
 الفمسطينية ماجد فرج.

في بعض المعطيات التي وردت في التعميـ الذي حصمت عمى نسخة منو، مع « األخبار»كما دققت 
 وفي ما يأتي نص التعميـ وتوضيحات معروؼ:]…[. أجوبتو عمييا بيف عالمة  السفير معروؼ، وتورد

 14/11/2013األخبار، بيروت، 
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 "وقف المفاوضات ومراجعة المسار السياسي والتوجو إلى األمم المتحدة"واصل أبو يوسف يدعو إلى  6
يوسؼ إف "حكومة قاؿ عضو المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصؿ أبو : نادية سعد الديف -عماف

االحتالؿ تعمف الحرب عمى الشعب الفمسطيني"، ليس "بالتوسع االستيطاني، غير الشرعي وال القانوني، 
نما مف خالؿ العدواف والقتؿ والتصفية وحصار غزة وتيويد القدس".  وحده، وا 

تعثر والعقيـ، مف وأضاؼ، لػ"الغد" مف فمسطيف المحتمة، إف "سمطات االحتالؿ تستغؿ المسار التفاوضي، الم
قامة الدولة المنشودة".  أجؿ تثبيت الوقائع عمى األرض التي تمنع مف تحقيؽ الحقوؽ الوطنية الفمسطينية وا 

وأكد ضرورة "إتخاذ موقؼ فمسطيني حاسـ مف العممية التفاوضية، بعد اإلعالف عف العطاءات االستيطانية 
اعيًا إلى "وقؼ المفاوضات ومراجعة المسار السياسي الضخمة التي تغمؽ الباب أماـ المسار التفاوضي"، د

 والتوجو إلى األمـ المتحدة".
 14/11/2013الغد، عمان، 

 
 انتقامًا لألسرى في العفولة يقتل جنديًا إسرائيمياً  فمسطينيفتى  9

مف عمره  43 فتى في الػأف  ،امجد سمحافنقاًل عف مراسميا ، 91/99/1093، السفير، بيروتنشرت 
ية فردية جديدة إلى سجؿ العمميات الفمسطينية ضد االحتالؿ وقواتو. ففي مدينة عفولة في شماؿ أضاؼ عمم
المحتمة، عمد الفتى الفمسطيني حسيف غوادرة أمس إلى قتؿ جندي إسرائيمي طعنًا بالسكيف  15 أراضي الػ

 قبؿ أف يتـ اعتقالو.
تالؿ، وفؽ ما ذكر في التحقيقات. أما الالفت في ونفذ الفتى عمميتو انتقامًا ألقربائو األسرى في سجوف االح

 .15 العممية الجديدة فيو أنيا وقعت في أراضي الػ
وفي ساعات الصباح الباكر تمكف الفتى غوادرة مف مباغتة أحد افراد جيش االحتالؿ داخؿ حافمة لمنقؿ 

في وقت الحؽ. ونقمت  أثرىاالعاـ في محطة عفولة المركزية، ليصيبو بجروح بالغة قبؿ أف يتوفى عمى 
اإلسرائيمية أف جنودا كانوا متواجديف في المكاف تمكنوا مف اعتقاؿ غوادرة. وبحسب المتحدث باسـ  اإلذاعة

في  إرىابيالشرطة اإلسرائيمية ووحداتيا المختمفة ردت عند وقوع ىجوـ "شرطة االحتالؿ ميكي روزنفيمد فإف 
عامًا الجندي طعنات عدة في  43مسطيني البالغ مف العمر محطة لمحافالت في وسط العفولة. وقد طعف الف

 ."مف جسمو األعمىالجزء 
وبعد العممية اقتحمت قوات االحتالؿ بمدة بئر الباشا في محافظة جنيف، وىي مسقط رأس الفتى غوادرة 

جنود حطموا ، فإف ال"السفير"غوادرة لػ أقرباء. ووفقًا لما قالو أصدقائووقامت باعتقاؿ والده وشقيقو وأحد 
نو مف بيف المعتقميف مف أسرتو شقيقو وىو مف ذوي االحتياجات الخاصة.  محتويات منزؿ عائمة الفتى، وا 

 الناطؽ بمساف الشرطة، أف الناصرة ، نقاًل عف مراسميا في91/99/1093، الحياة، لندنوأضافت 
. وقاؿ ضابط الشرطة في "دوافع قومية نعتبر ىذا الحادث ىجومًا إرىابيًا لو": قاؿ ميكي روزنفيمد اإلسرائيمية

 المنطقة الشمالية روني عطية إنو لـ تكف لدى الشرطة إنذارات عينية باحتماؿ وقوع عممية الطعف.



 
 
 

 
 

 

 

 

           1ص                                    3033العدد:            91/99/1093 الخميس التاريخ:
 

 

 

معاريؼ عف جيات فمسطينية قوليا إف ابف عـ الشاب، واسمو معّمر، قضى في صحيفة مف جيتيا، نقمت 
سنة أخرى عمى قتمو إسرائيميْيف، وأفرج عنو  02ؤبديف وسجوف االحتالؿ ثماني سنوات بعد أف حكـ عميو بم

عامًا عمى  40(، بينما ما زاؿ شقيقو يقضي محكومية بالسجف شاليطفي صفقة تبادؿ أسرى )صفقة 
محاوالت قتؿ. وأضافت أف شقيقًا لمعّمر ُقتؿ في مواجيات مع الشرطة الفمسطينية بينما أصيب معمر نفسو 

لفمسطينية التي تحدثت إلييا ال تستبعد أف يكوف دافع عممية الطعف قياـ قوات وتابعت أف الجيات ا بجروح.
 االحتالؿ بيدـ منزؿ أىؿ المنفِّذ.

 
 أن الجمر تحت الرماد بالضفة " تعّدىا مؤشرًا عمىالقسام... و"بارك عممية العفولةت حماس 8

الجناح  ،ز الديف القساـكتائب الشييد ع ، أفغزة، مف 93/99/1093المركز الفمسطيني لإلعالم، نشر 
 باركت العممية التي وقعت في مدينة العفولة وأسفرت عف مقتؿ جندي صييوني. ،العسكري لحركة حماس

األربعاء يوـ وأشار أبو عبيدة الناطؽ باسـ القساـ، في تغريده لو عمى صفحتو الشخصية عبر تويتر، 
ضفة الغربية سيكتوي بو االحتالؿ كؿ مرة مف أف عممية العفولة تؤكد أف الجمر تحت الرماد في ال 43/44

 حيث ال يحتسب.
وأضاؼ: "ىذه العممية تأتي في ذكرى حجارة السجيؿ، لتؤكد عمى وحدة العمؿ الفمسطيني المقاـو ضد العدو 
الصييوني"، وأوضح أنو عندما يستشعر الشعب الفمسطيني الخطر عمى األرض واألسرى والمسرى، فال 

 مو فرديًا وجماعيًا.مجاؿ لمتكيف بردة فع
فوزي  .(، أفأ.ؼ.ب) ووكالة محمد بالص،نقاًل عف مراسميا ، 91/99/1093، األيام، رام اهللوأضافت 

"ىذا عمؿ بطولي  أفأكد عمى صفحتو الرسمية عمى موقع فيسبوؾ  ،متحدث باسـ حركة حماسال ،برىوـ
شعبنا عف مواصمة درب الجياد  أبناءني لـ ولف تفمح في ث واإلرىابالقمع  أساليبكؿ  أفمقاوـ يؤكد عمى 

االنخراط في برنامج ومشروع المقاومة ميما كمفيـ ذلؾ مف  إلىشعبنا  أبناء: "ندعو كؿ وأضاؼوالمقاومة". 
 تضحيات".
 الناطؽ باسـ، أف وكاالتالو  ،راـ اهللنقاًل عف مراسميا في ، 91/99/1093، المستقبل، بيروتوجاء في 

"ردًا طبيعيًا عمى الجرائـ اإلسرائيمية ضد الشعب  العفولة في بياف، عممية ،تبرسامي أبو زىري اع حماس
 الفمسطيني ومقدساتو اإلسالمية، ودلياًل عمى فشؿ مسيرة المفاوضات". 

 
 الّرشق: المفاوضات والتنسيق األمني جريمة يجب وقفيا 1

مفاوضات والتنسيؽ األمني مع اعتبر عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزَّت الرَّشؽ أفَّ استمرار ال
الكياف الصييوني جريمة يجب أف يتـ وقفيما. وقاؿ الرَّشؽ في تصريح مقتضب لو اليوـ األربعاء: "إفَّ 

ألؼ وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية تحت ستار السمطة مع  02االحتالؿ يطرح بناء 
مني مع االحتالؿ قائاًل: "إفَّ استمرار ودعا الرشؽ إلى وقؼ المفاوضات والتنسيؽ األ المفاوضات".
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المفاوضات والتنسيؽ األمني جريمة يجب أف تتوقؼ فورًا"، متسائاًل، ىؿ تممؾ السمطة القدرة واإلرادة 
 لذلؾ؟!!"، عمى حد تعبيره.

 93/99/1093فمسطين أون الين، 
 

 : المطموب إنياء المفاوضات وليس استبدال وفد التفاوضزىريأبو  90
المفاوض مف المفاوضات مع الجانب الصييوني ال الفمسطيني ت حركة حماس أف استقالة الوفد غزة: اعتبر 
سامي أبو زىري، الناطؽ باسـ حركة حماس؛ "إعالف استقالة وفد التفاوض ليس لو أي  .وقاؿ د معنى لو.

المية ليس معنى فالمطموب ىو إنياء المفاوضات وليس استبداؿ وفد التفاوض ىذا عدا عف كونيا خطوة إع
 أكثر".

 93/99/1093المركز الفمسطيني لإلعالم، 
 

 إلنياء أزمة الالجئين في سورية حمدان: حماس تبذل جيوداً  99
أكَّد مسؤوؿ العالقات الخارجية في حركة حماس أسامة حمداف أفَّ جيودًا تبذؿ "عمى قدـ وساؽ" في مخيـ 

ث الجارية في سورية. وأشار إلى أف الجيود اليرموؾ لالجئيف بسورية لتحييد أىالي المخيـ مف األحدا
 المبذولة تضمَّنت إخالء المسّمحيف مف مخيـ اليرموؾ".

وطالب حمداف في تصريحات صحفية، كؿ الدوؿ بتقديـ الّرعاية لالجئيف، وأف يكونوا عونًا ليـ مف أجؿ 
ئوف الفمسطينيوف تحرير أرضيـ ووطنيـ وليس األمر مختصرًا عمى حماس. وقاؿ: "يجب أال يقحـ الالج

، إلدخاؿ قافمة مساعدات 40/44الثالثاء  يوـوأشار حمداف إلى أفَّ ىناؾ محاولة كانت  بالتدخؿ السوري".
مف قبؿ وكالة األونروا واليالؿ األحمر السوري، لكنَّيا قوبمت بالرفض. وأوضح أنو سيتـ السماح بإدخاليا 

 يـو األربعاء.
 93/99/1093فمسطين أون الين، 

 
 "المعركة الجديدة"من  "إسرائيلوتحذر " العدوان عمى غزةايا القدس" تحيي ذكرى "سر  91

 غزة،عمى قطاع  "إسرائيؿ"لمناسبة الذكرى األولى لحرب األياـ الثمانية التي شنتيا  :فتحي صّباح -غزة 
العسكرية  الذراع "سرايا القدس"، نظمت "معركة السماء الزرقاء"أطمقت عمييا حركة الجياد اإلسالمي اسـ 

مسؤوؿ اإلعالـ الحربي في لواء  "لمحركة عرضًا عسكريًا بدأتو بالتوجو إلى منزلي الشييد القائد رامز حرب
الذراع العسكرية لحركة حماس، المذيف ارتقيا في  "كتائب القساـ"غزة في السرايا، ونائب القائد العاـ لػ

 المعركة.
محة وصور الشيداء، وصور الشييد فتحي الشقاقي، واألميف وحمؿ مقاتمو السرايا أنواعًا مختمفة مف األس

سرايا القدس "أف  "أبو مالؾ"العاـ الحالي لمحركة رمضاف شمح، ونائبو زياد النخالة. واعتبر أحد قادة السرايا 
وكؿ األذرع العسكرية لممقاومة الفمسطينية أعدت العدة لممعركة المقبمة... وأي مواجية مقبمة مع العدو 
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ذا كاف تـ استيداؼ تؿ أبيب في معركة السماء الزرقاء، فاهلل وحده يعمـ أيف ستصؿ  ستكوف فاصمة، وا 
التي  "صواريخنا، وأي منطقة داخؿ فمسطيف المحتمة يحتميا الصياينة الجبناء ستضرب في المعركة المقبمة

 ."ستكوف مختمفة تمامًا عف المعارؾ السابقة"
ند، والقصؼ بالقصؼ، والتدمير بالتدمير، والقتؿ بالقتؿ، واستيدافو سنتعامؿ مع العدو الند بال"وأضاؼ: 

ما قامت بو المقاومة في ". واعتبر أف "شعبنا المرابط سيقابمو استيداؼ مغتصبيو في كؿ مكاف وجدوا فيو
الدعـ معركة السماء الزرقاء التاريخية والفاصمة كاف حدثًا معجزًا قياسًا باختالؿ موازيف القوى لصالح العدو و 

ف ". وقاؿ: "الكبير والمباشر الذي يتمقاه مف سيدة الشر في العالـ أميركا وأذنابيا ال مجاؿ الختبار قوتنا، وا 
. وجدد انحياز "ما كاف يراه العدو في كوابيسو، سيراه بإذف اهلل واقعًا، وستكوف المعركة معركة أشباح بامتياز

تمسكيا بخيار السالح والمقاومة كاستراتيجية "لعادلة والمطمؽ لقضية الشعب الفمسطيني ا "سرايا القدس"
 . "واضحة في تحرير األرض واإلنساف مف براثف االحتالؿ اإلسرائيمي

 91/99/1093، الحياة، لندن

 
 : حماس تستعد لمواجية أكبر بعد عام عمى الحرب اإلسرائيمية عمى غزة"ب ف ا" 93

يمي في قطاع غزة، تستعد كؿ مف حركة حماس )ا ؼ ب(: بعد مرور عاـ عمى اليجوـ اإلسرائ -غزة 
 نزاع قريب. أيال تسعياف لحدوث  أنيماتؤكداف  أنيمالمواجية مقبمة رغـ  "إسرائيؿ"و

" الشير إسرائيؿ"النفؽ الذي اكتشفتو  أفوأكد القيادي في حركة حماس باسـ نعيـ لوكالة فرانس برس 
 ."مدى ألبعديا لموصوؿ حماس تحضر نفس أفرسالة ميمة إلسرائيؿ "كاف  الماضي

بكثير مما كانت عميو في حجارة السجيؿ  أقوىاليوـ  أصبحتويفخر مسؤوؿ في كتائب القساـ باف كتائبو "
( ومستمرة في 0225( ومعركة الفرقاف )الحرب اإلسرائيمية نياية 0240)اليجوـ اإلسرائيمي عمى غزة في 

 وأضاؼ مع االحتالؿ اإلسرائيمي لتحرير القدس".والتطوير استعدادا لممعركة الفاصمة  اإلعدادمرحمة 
رسالتنا إلى "المسؤوؿ الذي لـ يكشؼ عف اسمو في عرض عسكري لمئات مف مقاتمي القساـ مؤخرا في غزة 

 ."معركة قادمة أيالمقاومة الفمسطينية ستزيؿ كبرياءكـ في  أفالعدو الصييوني ىي 
براكيف غضب قادمة لف يتوقعيا عدو وال "ي بياف مف عبيدة المتحدث باسـ كتائب القساـ ف أبوكما حذر 
 ."بقي شعبنا تحت ىذا الحصار الظالـ إذاصديؽ 

 إطار. وفي باآلالؼعف حجـ قدراتيا العسكرية وال عدد مقاتمييا الذي يقدر  اإلفصاحوترفض حماس 
لتالميذ المرحمة  "التربية الوطنية" حكومة في غزة مؤخرا وحدة جديدة في منياج مادةال أضافت اإلعداد

 ."إسرائيؿ"تمميذ تحض عمى مقاومة  ألؼ 012في المدارس الحكومية بالقطاع والتي يدرس فييا  األساسية
لكف يتـ معالجتيا  اإليرانيسمبيات كثيرة بسبب تراجع الدعـ "ويقر احمد يوسؼ القيادي في حماس بوجود 

 األنفاؽ)مصر(  إغالؽي محاولة معالجة ما يشغؿ حماس ى أكثرف إ …تتحسف إيرافحاليا فالعالقة مع 
 .واألزمة"وىذا بحاجة لبعض الوقت حتى تخرج مف الضائقة  إرباؾلحالة  أدتوالمعابر التي 

 91/99/1093رأي اليوم، لندن، 
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 "معاريف" تكتب عن رجل القسام األقوى في غزة 91

جيؿ"، نشرت صحيفة بعد مرور عاـ عمى اندالع معركة "حجارة الس: ترجمة صفا -القدس المحتمة 
"معاريؼ" اإلسرائيمية صباح األربعاء تقريًرا مطواًل عف القائد العاـ لكتائب الشييد عز الديف القساـ الجناح 
العسكري لحركة حماس محمد الضيؼ وعودتو إلى الواجية مف جديد بعد اغتياؿ القائد الكبير أحمد 

 الجعبري.
فراغا داخؿ الكتائب قاـ بممئو القائد القديـ الجديد والمعروؼ ويشير التقرير إلى أف اغتياؿ الجعبري ترؾ 

 جيدا في القطاع و"إسرائيؿ" عمى حد سواء محمد الضيؼ.
وتضيؼ الصحيفة أف "الضيؼ الذي يتربع عمى رأس اليـر كقائد عاـ لكتائب عز الديف القساـ نجا مف عدة 

عينيو ورجاله ويداه، ومف غير الواضح ما ىو  محاوالت اغتياؿ عمى يد الجيش اإلسرائيمي فقد خالليا إحدى
."  وضعو الصحي اليـو

وتخمف الصحيفة أف يكوف الضيؼ مقعًدا عمى كرسي متحرؾ، لكف عمى الرغـ مف إصابتو ال زاؿ يصدر 
التعميمات والتوجييات لمقاتميو بما في ذلؾ تقوية نشاطات حماس في الضفة الغربية وبناء بنية تحتية جديدة 

 ىناؾ.
ير الصحيفة إلى أف اإلعاقة في نظر حماس ال تعتبر حاجزا أماـ تولي المناصب القيادية، وتضرب وتش

مثاال عمى ذلؾ بالزعيـ الروحي لمحركة أحمد ياسيف، وىو الذي أنشأ حماس وكاف زعيميا بال منازع مف 
ى اغتيؿ عاـ عمى كرسي متحرؾ وقاـ مف عمى ىذا الكرسي بتوجيو النشاطات "المعادية إلسرائيؿ"، حت

0221. 
وتقوؿ إف رىاف حماس عمى الرئيس المصري المعزوؿ محمد مرسي وصعود اإلخواف في مصر قد فشؿ 
وانقمب الجيش المصري عمييـ ما بيف عشية وضحاىا ما شكؿ صفعة قوية لمتنظيـ وخططو المستقبمية، 

ا قيادة الجناح العسكري لألزمة حيث تحاوؿ حماس التأقمـ حاليا مع الواقع المرير بعد اجتياز قيادتيا كم
األخيرة ونجاحيا في النجاة بعد انتكاسة اإلخواف والحفاظ عمى سمطتيا القائمة في القطاع، عمى حد زعـ 

 الصحيفة.
وتعود الصحيفة إلى الحديث عف وضع حماس غداة اغتياؿ الجعبري قبؿ عاـ، حيث تشير إلى حدوث 

سبب الفراغ الذي تركو غياب القائد األبرز، ولكف بعد مرور عاـ صدمة داخؿ التنظيـ بعد عممية االغتياؿ ب
عمى االغتياؿ تبدو قيادة حماس العسكرية اليوـ أكثر تنظيما، حيث قاـ القائد المركزي مرواف عيسى بمؿء 

ت ذلؾ الفراغ والذي يعتبر اليـو قائدا لمجياز العسكري، أما القائد رائد العطار فإنو يشغؿ منصب قائد العمميا
 فيو.

وأكدت أف ما يمنع الوحدة حاليا بيف حماس وفتح ىو التنسيؽ األمني الذي تمارسو السمطة مع "إسرائيؿ"، 
حيث تحارب السمطة نشطاء حماس في الضفة، وعمى الرغـ مف محاوالت حماس العودة وتأسيس وجودىا 

 في الضفة إال أف النجاحات في ىذا المجاؿ ليست بالمرضية لحماس.
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عاريؼ" إلى ازدياد قوة الكتائب بعد عممية اختطاؼ الجندي اإلسرائيمي المحرر جمعاد شاليط، وتشير "م
 واليوـ تـ إشراؾ جزء مف محرري الصفقة في اتخاذ القرارات لموصوؿ إلى تغيير استراتيجي في الكتائب.

ارية متعددة وزعمت أنو تقرر البدء بمشروع التصنيع الضخـ لمصواريخ بعيدة المدى، والتزود بقوة ن
كالصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى، والصواريخ المضادة لمدبابات المتطورة والموجية بالميزر كأمثاؿ 
"الكورنت" وصواريخ الكتؼ المضادة لمطائرات مف نوع "ستريال" والتي مف شأنيا أف تحد مف نشاط سالح 

 الجو اإلسرائيمي في سماء غزة.
نظومة العسكرية، حسب الصحيفة العبرية، إلى القياـ بضربة قاتمة وتسعى حماس مف وراء إدخاؿ ىذه الم

في أقؿ فترة قتاؿ ممكنة، عادة أف نظاـ األنفاؽ لدى حماس قوي جدا وتستخدمو الحركة لنقؿ األسمحة 
ومياجمة الدوريات العسكرية والمستوطنات المحيطة، باإلضافة إلى أنفاؽ كنفؽ العيف الثالثة األخير المعد 

 بعمميات ىجومية والمس بالمستوطنيف وخطؼ الجنود.لمقياـ 
وىنالؾ أيضا أنفاؽ أخرى معدة لتطوير الخط الدفاعي داخؿ القطاع استعدادا ألي دخوؿ إسرائيمي إلى 

 ىناؾ، تقوؿ الصحيفة إف نشطاء التنظيـ خمقوا "غزة موقوتو" عمى حد تعبيرىا.
ميا النشطاء وقت الحاجة حيث تساعدىـ عمى وىذا النظاـ، حسب زعميا، مكوف مف شبكة أنفاؽ يستخد

 التنقؿ بيف المناطؽ المختمفة في غزة السفمى، كما تشكؿ ىذه األنفاؽ مالجئ حصينة أثناء القصؼ الجوي.
ومع ذلؾ تختـ الصحيفة بالقوؿ إف حماس ليست مستعدة لمواجية أخرى بعد، عمى الرغـ مف مساعييا 

الت قيادة حماس السياسية وعمى رأسيا خالد مشعؿ أقوى مف قيادتو المتواصمة لمتجيز لساعة الصفر، وال ز 
العسكرية وىي التي ترسـ السياسيات في التنظيـ بما في ذلؾ الحفاظ عمى اتفاؽ التيدئة الحالي مع 

 "إسرائيؿ".
 93/99/1093، وكالة الصحافة الفمسطينية )صفا(

  
 باغتيال عرفات أمام الرأي العام دعو لوضع كافة الحقائق المتعمقةتجبية النضال الشعبي  95

 ،أكدت جبية النضاؿ الشعبي خالؿ اجتماع لمقيادة اليومية لساحة الضفة بحضور محمد العطاونة :راـ اهلل
ياسر عرفات، سيبقى دوما أيقونة لمنضاؿ الوطني والتحرري  أف ،عضو المكتب السياسي سكرتير الساحة

ودعا  ؿ قضية شعبو مف اجؿ حريتو واستقاللو وتقرير مصيره.ونموذجا لمقائد التاريخي الشجاع الذي يحم
العطاونة إلى وضع كؿ الحقائؽ المتعمقة بجريمة اغتياؿ الشييد الرئيس سياسيا وجسديا أماـ الرأي العاـ 
ومتابعة مجريات التحقيؽ المستندة إلى نتائج الفحوصات الدولية والتقارير الطبية الموثقة وصوال إلى كشؼ 

الجريمة البشعة التي استيدفت رمز وعنواف الشعب الفمسطيني، حيث تتحمؿ إسرائيؿ المسؤولية  خيوط ىذه
 الكاممة عف عممية االغتياؿ.

 91/99/1093، الحياة الجديدة، رام اهلل

 
 القوى الوطنية واإلسالمية تجتمع في غزة وتشكل لجنة لمبحث في حمول ألزمة الكيرباء 93
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سالمية في قطاع غزة لجنة وطنية لممتابعة مع الجيات المسؤولة عف ممؼ شّكمت القوى الوطنية واإل :غزة
 ساعة يوميًا عف القطاع. 45الكيرباء بيدؼ البحث عف حموؿ آنية وجذرية ألزمة انقطاع التيار الكيربائي 

وعقدت الفصائؿ اجتماعًا أمس في مقر الجبية الشعبية لتحرير فمسطيف بدعوة منيا، وفي حضور ممثميف 
شركة توزيع الكيرباء وسمطة الطاقة ومحطة توليد الكيرباء لمناقشة تداعيات استمرار أزمة الكيرباء، عف 

توافقت خاللو عمى التواصؿ مع حكومة السمطة الفمسطينية في الضفة الغربية مف أجؿ حؿ الخالؼ القائـ 
تشغيؿ محطة توليد الطاقة عمى الضريبة المضافة )بمو( عمى الوقود الصناعي، بما يوفر الوقود الالـز ل

 الكيربائية الوحيدة بقدرتيا كاممة.
وضع نظاـ عادؿ لزيادة تحصيؿ ثمف فاتورة الكيرباء مف جميع المؤسسات والشركات "وتـ االتفاؽ عمى 

التواصؿ مع حكومة راـ اهلل إلنجاز "، فضاًل عف "واألفراد غير الممتزميف الدفع، مع مراعاة العائالت المستورة
، في "، عمى أف تتحمؿ حكومة غزة وسمطة الطاقة دفع فاتورة الكيرباء434ربط الكيرباء مع الخط  مشروع

سمطة الطاقة عمى  واضعحالذي توقؼ العمؿ فيو قبؿ سنوات. و  "إسرائيؿ"إشارة إلى الخط اإلضافي مف 
دياًل مف السوالر استكماؿ محادثاتيا مع اإلخوة في مصر لتزويد محطة توليد الكيرباء الغاز الطبيعي ب"

اإلقميمي الذي  "الصناعي، واإلسراع في تنفيذ ما اتفؽ عميو في شأف ربط القطاع بمشروع الربط الثماني
 يربط عددًا مف الدوؿ العربية وغيرىا.

البحث عف حموؿ استراتيجية لمعالجة ىذه األزمة التي تؤرؽ المواطنيف "وطالبوا الحكومة في غزة بػ
تقديـ يد العوف لممساىمة بكؿ األشكاؿ الممكنة لمتخفيؼ "وا الدوؿ العربية واإلسالمية . وناشد"الفمسطينييف
. وحّمؿ المجتمعوف االحتالؿ اإلسرائيمي المسؤولية األولى عف تفاقـ األوضاع المعيشية في "مف األزمة

ؿ مف أجؿ إنياء قطاع غزة، ودعوا الجامعة العربية واألمـ المتحدة إلى التحرؾ العاجؿ لمضغط عمى االحتال
 الحصار غير القانوني المفروض عمى القطاع.

 91/99/1093، الحياة، لندن

 
 مخابرات السمطة تعتقل نجل القيادي في حماس الشييد جمال منصور 99

اعتقؿ جياز المخابرات العامة الفمسطيني في مدينة نابمس، شماؿ الضفة الغربية المحتمة، صباح  :نابمس
يادي في حركة حماس الشييد جماؿ عبد الرحمف منصور، أثناء توجيو لجامعة ، نجؿ الق41/44الخميس 
وأفاد شاىد عياف لمراسؿ "قدس برس" أف سيارة مدنية اعترضت السيارة التي كاف يستقميا بكر  النجاح.

عامًا(، وترجؿ منيا عدد مف عناصر المخابرات واختطفوه وأبمغوا صديقو أنيـ مف  04جماؿ منصور )
 الفمسطينية. المخابرات

بدورىا، قالت النائب منى منصور أف نجميا بكر كاف قد توجو باكرًا لحـر جامعة النجاح ليؤدي امتحانًا 
نصفيًا في أحد المواد التي توصمو لمتخرج مف الجامعة، وتفاجأت باتصاؿ مف أحد أصدقائو يبمغيا فيو أف 

 نجميا اختطؼ مف قبؿ أمف السمطة.
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عف كتمة "التغير واإلصالح" التابعة لحماس في التشريعي، أف مخابرات  وأوضحت منصور، وىي نائب
 السمطة بنابمس اقتحمت منزليا عدة مرات واستدعت نجميا بكر أكثر مف مرة.

 91/99/1093قدس برس، 
 

 ة بالضفةتقرير لحماس يرصد تصاعد االعتقاالت السياسية من قبل أمن السمط 98
مف التابعة لمسمطة الفمسطينية بالضفة الغربية المحتمة، بتصعيد حممة اتيمت حركة حماس أجيزة األ :راـ اهلل

وقالت الحركة في بياف تمقتو "قدس برس" األربعاء  االعتقاالت ضد أنصار الحركة منذ بداية الشير الحالي.
و ، إف األرقاـ واإلحصائيات في الضفة الغربية، تثبت ارتفاع حاالت االعتقاؿ السياسي الذي تمارس43/44

، حيث سجؿ خالؿ شير تشريف الثاني  /األجيزة األمنية التابعة لمسمطة الفمسطينية، ضد كؿ ما ىو مقاـو
حالة ألسرى  43حالة اعتقاؿ سياسي كاف مف بينيا  02نوفمبر الجاري، منذ بدايتو إلى تاريخ العاشر منو، 

 محرريف مف معتقالت االحتالؿ.
نية باستيداؼ طمبة الجامعات، في خرؽ صريح لما تعيدت بو األجيزة واتيـ التقرير األجيزة األمنية الفمسطي

 األمنية سابًقا مف عدـ مالحقتيـ عمى خمفية العمؿ النقابي داخؿ الجامعات.
 93/99/1093قدس برس، 

 
 "المونيتور": جولة ميدانّية مع مرابطي حماس عمى حدود غّزة تقرير 91

أكتوبر الماضي، تشيد الحدود الشرقّية لقطاع غّزة مع عدناف أبو عامر: منذ أواخر شير تشريف األوؿ/
، ال سّيما بعد 0240إسرائيؿ توترًا غير مسبوؽ وذلؾ منذ انتياء الحرب األخيرة في تشريف الثاني/نوفمبر 

اكتشاؼ النفؽ األخير شرؽ مدينة خاف يونس وما تاله مف سقوط عدد مف القتمى الفمسطينّييف والجرحى 
 ما تحّدث عنو "المونيتور" في تقرير سابؽ. اإلسرائيمّييف، وىو

سرائيؿ، إلى ما ُيعرؼ بيف الفمسطينّييف بػ"وحدات  وتتوّجو األنظار وسط ىذه األجواء الساخنة ما بيف غّزة وا 
المرابطيف" التابعة لكتائب القّساـ الجناح العسكري لحركة "حماس" والمنتشرة عمى الحدود مف رفح إلى بيت 

 حانوف.
اًل عمى "المونيتور" مرافقة "المرابطيف" في لياٍؿ صعبة كتمؾ التي يعيشياالفمسطينّيوف في غزةّ. لـ يكف سي

لكف وبعد جيود حثيثة، تمّكف مف ذلؾ مؤخرًا في منطقة شرؽ قطاع غّزة وسط تحميؽ لمطائرات اإلسرائيمّية 
 عمى نفسو لقب "أبو مجاىد".في أجواء المنطقة. أتى ذلؾ بمرافقة مسؤوؿ المجموعة العسكري الذي ُيطِمؽ 

يقوؿ أبو مجاىد لػ"المونيتور" في خالؿ جولتنا الميدانّية معو، "تترّكز مياـ وحدات المرابطيف في حراسة 
المناطؽ الفمسطينّية المعّرضة لالجتياح اإلسرائيمي والرصد واالستطالع. وىي تؤّدي معظـ أعماليا في 

 مة عمى خطوط التماس مع قوات الجيش اإلسرائيمي".ساعات الميؿ، وتكوف عادة في أماكف متقدّ 
 

 التجييز الموجستي
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وكاف الناطؽ باسـ كتائب القساـ أبو عبيدة قد شرح مياـ "وحدات المرابطيف" قائاًل إنيـ "يراقبوف ويحرسوف 
ثغور قطاع غّزة بشكؿ متواصؿ وعمى مدار الساعة وطواؿ أياـ العاـ"، وثّمة تعميمات واضحة ليـ بعدـ 

 غادرة مواقع الرباط والثغور، وىو أمر اعتيادي منذ تشكيؿ تمؾ الوحدات.م
وقد الحظ "المونيتور" في جولتو الميدانّية مع مقاتمي "حماس" في تمؾ الميمة أف تسميح مجموعات المرابطيف 
 وتجييزىا متشابو. فمكّؿ مجموعة عبوات جانبّية وأخرى أرضّية، بعضيا يتـّ زرعو بشكؿ ثابت والبعض

ـّ استخدامو ونقمو بحسب الحاجة. ويحمؿ أفراد كّؿ مجموعة قذائؼ مختمفة ومتنّوعة.  اآلخر يت
ويوضح مسؤوؿ ميداني آخر يحمؿ لقب "عائد" في حديث إلى "المونيتور" أف المرابطيف يحرصوف عمى 

ّؿ مجموعة". تغطية برنامجيـ القتالي بشكؿ يومي طواؿ ساعات الميؿ. وثّمة أياـ مناوبة معّدة سمفًا لك
يضيؼ أف ىذا "العمؿ منظـ وصعب، لكف الميّمة األساسية المناطة بيـ ىي اإلنذار المبكر والتصدي 

 لالجتياحات اإلسرائيمّية".
وبيدؼ تقديـ صورة عف عمؿ "المرابطيف"، يرسـ عائد سيناريو عممي لطبيعة عمؿ الوحدات الميداني 

دينا عشر مجموعات مرابطة تقـو بمياميا وموّزعة عمى لمواجية الجيش اإلسرائيمي. فيقوؿ "لو كاف ل
ـّ تعميـ البالغ عمى  مواقعيا، وفجأة وصؿ بالغ عف حشودات عسكرّية إسرائيمية تمييدًا لعممّية اجتياح، يت

ـّ استنفار بقّية المجموعات خارج المناوبة".  كافة المجموعات العشر ثـ يت
ـّ نشر مجموعات أخرى عمى ويتابع شرحو "إذا ازدادت الحشودات بشكؿ يو  حي باجتياح إسرائيمي وشيؾ، يت

الخطوط الوسطى والخمفّية وال يقتصر األمر عمى الوحدات المناوبة المتقّدمة والقريبة مف خط التماس. كذلؾ 
ـّ توزيع المجموعات بحسب  ـّ توّقع محاور االجتياح وىدفو. وفي ضوء ذلؾ يت ُيراعى النطاؽ الجغرافي ويت

 فّية خاصة نممكيا معّدة سمفًا. وكّؿ مجموعة تعرؼ موقعيا وميّمتيا".خرائط جغرا
وحوؿ خطوات مواجية أي تقّدـ عسكري إسرائيمي إلى داخؿ حدود غّزة، يشير أبو مجاىد  إلى أف "أىـ 
سالح لوحدات المرابطيف ضّد الجيش اإلسرائيمي ىو العبوات الموّجية بحيث يتـّ وضعيا وتحريكيا بحسب 

وعند بدء االجتياح تتوّزع المسؤولّية عمى القادة ‘. آر بي جي’وكذلؾ القذائؼ المضادة لمدروع الحاجة، 
الميدانّييف لكّؿ منطقة ومجموعة، لمتعامؿ والتصّرؼ مع المعطيات في الميداف. وىنا ال يمكف الرجوع في 

 كّؿ ميّمة إلى القائد الميداني العاـ، ألف المواجية تكوف قاسية".
عداد ىذا التقرير، اطمع "المونيتور" عمى وثيقة عسكرّية داخمّية جاء فييا: "كتائب القساـ تمتمؾ في خالؿ إ

عدة صفوؼ وألوية مف المرابطيف، يتصّدوف في عّدة محاور مف قطاع غّزة لمجيش اإلسرائيمي، بتكتيؾ جديد 
ف كّؿ تمركزه في المناطؽ وغير معروؼ لو، ولـ يسبؽ أف تقّدـ في منطقة لـ نرغب بالتقّدـ فييا، بؿ كا

 المفتوحة والمكشوفة، أماًل منو أف يأتي لو المقاتموف لصيدىـ، إال أف ذلؾ لـ يحدث".
 

 تقسيمات عسكرّية
وعمى الرغـ مف عدـ توّفر إحصائيات دقيقة عف أعداد "المرابطيف"، إال أف التقديرات السائدة تشير إلى أف 

ألفًا، المرابطوف جزء أساسي منيـ مف دوف معرفة نسبتيـ بالتحديد.  02مقاتمي كتائب القّساـ عمومًا يقاربوف 
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وعمـ  وىـ يتوّزعوف عمى خمسة ألوية عسكرّية في مناطؽ رفح وخاف يونس ودير البمح وغّزة وجباليا.
"المونيتور" مف أوساط عسكرّية في "حماس" أف ىذه التقسيمات جغرافّية بحسب محافظات قطاع غّزة 

كّؿ لواء إلى كتائب وكّؿ كتيبة إلى عدد مف السرايا وكؿ سرّية إلى فصائؿ عّدة وكؿُّ فصيؿ الخمس. وينقسـ 
مقاتاًل وتنقسـ إلى زمرتَْيف تضـّ كّؿ واحدة منيما  44إلى مجموعات عّدة. وتضـ كّؿ واحدة مف المجموعات 

مقي الصواريخ المضادة خمسة مقاتميف باإلضافة إلى قائد المجموعة. وتوّزع المياـ بينيـ، بحيث نجد مط
 لمدبابات والقناصة ووحدة ىندسة لنصب العبوات وتشغيميا.

وتعتبر أىـّ مجموعات "وحدات المرابطيف" تمؾ الخاصة بػ"الرصد والمتابعة"، وميّمتيا مراقبة تحركات الجيش 
األمنّية  اإلسرائيمي حوؿ القطاع ومتابعة تحرُّكات المستوطنيف في المعسكرات المحيطة لرصد الثغرات

واستغالليا، إلى جانب وحدات "االستشيادّييف" التي تنّفذ عمميات انتحارّية ضّد القوات اإلسرائيمّية. وقد جرى 
 تطوير أسموبيا في ما ُيعرؼ بػ"االستشيادّييف األشباح".

ات ويكشؼ أبو مجاىد لػ"المونيتور" أف "مقاتمي القّساـ يتسابقوف في ما بينيـ عمى االنخراط في وحد
المرابطيف وتنفيذ اليجمات ضّد الجيش اإلسرائيمي، ما ُيظِير ارتفاعًا لمروح المعنوّية باعتبار أف عددًا كبيرًا 

 منيـ في الخطوط األمامّية ىـ مف حفظة القرآف الكريـ".
 مف جيتو يوضح عائد أّنيـ اعتادوا "اتباع تكتيؾ محترؼ في مواجية عمميات التوغؿ اإلسرائيمّية، يتمّثؿ
بنصب الكمائف لمجيش وفتح ثغرات في البيوت ينتقموف مف خالليا. ونكمف لمجنود في داخميا كي نفاجئيـ. 

 وقد تمكّنا مف السيطرة عمى المناطؽ التي يتوّغموف فييا".
ومع انتياء جولة "المونيتور" الميدانّية "المخيفة" مع مقاتمي "حماس" عمى حدود غّزة مع إسرائيؿ، يّتضح أف 

جيات السابقة التي خاضوىا مع الجيش اإلسرائيمي منحت "وحدات المرابطيف" فائدة كبيرة لمعرفة الموا
الطرقات التي تسمكيا آلياتو العسكرّية عبر وضع خطط لمتصّدي ليا، وذلؾ مف خالؿ تفخيخ المداخؿ 

وحصرىا في داخؿ  وزرعيا بالعبوات الناسفة الجانبّية ونشر مف يحمموف قذائؼ "آر بي جي" إلعاقة تقّدميا
"مصيدة" العبوات الناسفة، ما يفسح المجاؿ لمتنبؤ بأف المرابطيف سيكونوف رأس الحربة بالنسبة إلى "حماس" 

 في المواجية المقبمة مع إسرائيؿ.
 93/99/1093المونيتور، 

 
 أمام الكنيست: إبرام صفقة سيئة مع إيران يقود إلى الحرب نتنياىو 20

ائيمية بنياميف نتنياىو، أمس في خطابو أماـ الكنيست مف موقفو المعارض صعَّد رئيس الحكومة اإلسر 
لمصفقة المقترحة بيف إيراف والدوؿ الغربية. وقاؿ نتنياىو، إف مف شأف إبراـ صفقة سيئة مع إيراف أف يقود 

ما الحرب، ىنا -إلى الحرب. وقاؿ نتنياىو: في الشأف اإليراني، ال يوجد فقط خياريف ؾ خيار إما الصفقة وا 
 ثالث: مواصمة فرض العقوبات ".



 
 
 

 
 

 

 

 

           98ص                                    3033العدد:            91/99/1093 الخميس التاريخ:
 

 

 

وأضاؼ نتنياىو يقوؿ إف التوصؿ إلى ما وصفو بالصفقة السيئة مف شأنو أف يقود إلى النتيجة الثانية غير 
المرغوبة. ال يوجد سبب لالنصياع لإلمالءات والتسرع في التوصؿ إلى صفقة مع إيراف ، إيراف في حالة 

 ي العقوبات عمى إيراف".ضغط شديد والكفة تميؿ لصالح فارض
وادعى نتنياىو أنو باإلمكاف التوصؿ إلى صفقة جيدة، ونزع إيراف مف األسمحة الذرية لكف ىذا األمر ال يتـ 

 في جنيؼ حاليا، ما تـ اآلف ىو "ثقب كبير في العقوبات مف شأنو أف يفرغ العقوبات مف تأثيرىا".
 14/11/2013، 48عرب 

 
 ستيطاني في القدس ومستوطنات الضفة "بشكل ذكي ومنسق وحذر": سنواصل البناء االشتاينتس 21

أمس إلى "تنسيؽ"  سوكاالت: دعا وزير الشؤوف االستراتيجية االسرائيمي يوفاؿ شتاينت - "األياـ" -القدس 
البناء االستيطاني بعد اف امر رئيس الوزراء االسرائيمي بنياميف نتنياىو مساء الثالثاء بالغاء مشروع لبناء 

المقرب مف  سواكد شتاينت شريف الؼ وحدة استيطانية في الضفة الغربية كانت اعمنتو وزارة االسكاف.ع
نتنياىو اف البناء االستيطاني سيتواصؿ في "القدس الشرقية والمستوطنات" موضحا "ولكف يجب عمينا اف 

 نقوـ بذلؾ بأسموب ذكي ومنسؽ".
محؽ فيما يقولو انو خالؿ فترة حساسة كيذه، وبينما نحاوؿ لالذاعة العامة: "رئيس الوزراء  سوقاؿ شتاينت

اقناع االميركييف واالوروبييف والروس بتصحيح االتفاؽ المثير لممشاكؿ مع ايراف، ويجب تنسيؽ االمور قبؿ 
وكاف نتنياىو امر بالغاء مشروع لبناء عشريف الؼ وحدة استيطانية في الضفة  كؿ شيء مع رئيس الوزراء".

اف قرار نتنياىو بالغاء خطة البناء التي اعمنيا ارييؿ "تظير الكثير مف الشجاعة  سورأى شتاينت الغربية.
والتصميـ وليس الضعؼ" في رد عمى انتقادات وجييا عدد مف قيادات الجناح المتشدد في حزب الميكود 

 اليميني الذي يتزعمو نتنياىو.
ب ليكود اليميني الذي ينتمي اليو نتنياىو أمس أف وأوضح وزير الطاقة االسرائيمي سيمفاف شالوـ عضو حز 

 اسرائيؿ ستواصؿ بناء المستوطنات لكنيا ستكوف أكثر حذرا في االعالف عنيا مستقبال.
وقاؿ شالوـ لالذاعة االسرائيمية: القضية دائما في التوقيت. ىؿ الوقت مناسب.. ىؿ الوقت غير مناسب.. 

ي القضية االيرانية وينبغي أف نبذؿ قصارى جيدنا لتخفيؼ أي توتر نحف نحتاج الى دعـ الواليات المتحدة ف
 معيا.

 14/11/2013، األيام، رام اهلل
 

 مميار دوالر 40: رفع العقوبات جزئيا عن إيران سيوفر ليا شتاينتس 22
برى قاؿ وزير الشؤوف االستراتيجية اإلسرائيمي يوفاؿ شتاينتس، إف المقترح الذي قدمتو الدوؿ الك: ػػرب48عػػ

الست إليراف في إطار المفاوضات التي جرت بيف الجانبيف مؤخرا، ينص عمى رفع جزء مف العقوبات 
وأوضح شتاينتس خالؿ ندوة أقيمت أمس  الدولية عف طيراف، بشكؿ قد يوفر ليا مبمغ أربعيف مميار دوالر.

بفعؿ العقوبات الدولية بمائة  األربعاء، في القدس المحتمة، أف "إسرائيؿ تقدر الخسائر التي تكبدتيا إيراف
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مميار دوالر سنويا، وأنيا تعتقد بأف الصفقة المطروحة ستقتطع حوالي عشريف مميار دوالر مف ىذا المبمغ 
 بشكؿ مباشر".

وأضاؼ أف ىذه الخطوة ستضع صعوبات أماـ فرض عقوبات أخرى عمى إيراف، ما قد يوفر ليا مبمغا 
 مميار دوالر، عمى حد قولو. إضافيا قد يصؿ ىو اآلخر إلى عشريف 

وأشار شتاينيس إلى  أف اقتراح الدوؿ الغربية ال يخص العقوبات المفروضة عمى قطاع النفط والجياز 
المصرفي في إيراف. وكانت إسرائيؿ قد أعربت مرارا خالؿ األياـ االخيرة عف معارضتيا الشديدة لمصفقة 

 اآلخذة بالتبمور مع ايراف مع القوى الغربية.
 14/11/2013، 48رب ع

 
  "125إس "منظومة صواريخ من طراز  تدمر  الالذقيةديفنس": الغارة اإلسرائيمية عمى  إسرائيل" 23

النقاب عف صور التقطت باألقمار « معاريؼ»وصحيفة « إسرائيؿ ديفنس»كشفت مجمة : حممي موسى
رائيمية عميو في بداية شير االصطناعية لموقع دفاع جوي سوري في الالذقية قبيؿ ساعات مف الغارة اإلس

تشريف الثاني الحالي. وتظير ىذه الصور، التي التقطتيا شركة تعمؿ لمصمحة الجيش األميركي، أف 
روسية الصنع. وتشير « 125إس »المستيدؼ في الغارة كانت منظومة صواريخ أرض ػػ جو مف طراز 

ور في ذلؾ الوقت لوال وجود إشعار مسبؽ التحميالت إلى أنو لـ يكف ممكنًا ليذه الشركة التقاط ىذه الص
وتثبت الصور التي التقطت يـو الغارة فعاًل، وقبؿ ساعات مف قياـ  إسرائيمي ألميركا بشأف الضربة الجوية.

في طور « 125إس »باإلغارة، أف اليدؼ كاف بطارية صواريخ « 16إؼ »طائرات إسرائيمية مف طراز 
ورة لسالح الجو اإلسرائيمي. وتظير الصور أنو يوجد في مركز التحديث الذي كاف سيجعميا بالغة الخط

ومف تحميؿ الصور يتبيف «. 125إس »الموقع المستيدؼ قاعدة لمدفاع الجوي، نشرت فيو بطارية صواريخ 
 «.K2»أو « M2»أنيا كانت تمر بتحديث لتغدو مف جيؿ 

 14/11/2013، السفير، بيروت
 

 في البمدات وداخل المنازل ية لمواجية حزب اهللاإلسرائيمي يبدأ تدريبات عسكر  الجيش 24
في انتقاؿ الى نوعية خاصة مف التدريبات لمواجيات مختمؼ السيناريوىات : اماؿ شحادة -القدس المحتمة 

المتوقعة عمى الجبية الشمالية، اطمقت قيادة الشماؿ في الجيش االسرائيمي، تدريبات مكثفة بمشاركة عدة 
 ونصؼ الشير، وخالفًا لمتدريبات السابقة تركز عمى المعارؾ داخؿ المنازؿ. وحدات وتستمر لمدة شير

وتشمؿ التدريبات مواجيات مع حزب اهلل وعناصر معادية داخؿ بمدات، ومف جية اخرى سيطرة الجيش 
عمى منازؿ يتواجد فييا مقاتموف. وفي شؽ آخر مف التدريبات يركز الجيش عمى سيناريو تسمؿ عناصر 

 دود والسيطرة عمى مؤسسات ومنازؿ اسرائيمية ومحاصرة مف فييا.مقاتمة لمح
وبحسب ما يقوؿ مسؤولوف في الجيش فاف حزب اهلل يبقى اليدؼ االوؿ مف ىذه التدريبات، عمى رغـ اليدوء 

 الذي يسود المنطقة الشمالية.
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ات لكمائف قد يكوف ولـ يخؼ الجيش التعقيدات التي يواجييا في حاؿ ادارة المعركة داخؿ منازؿ او مؤسس
الطرؼ االخر نصبيا لمجيش االسرائيمي. وفي مواجية مثؿ ىذا االحتماؿ يستخدـ الجيش في تدريباتو اجيزة 
حديثة ومطورة ال تكوف ظاىرة لمعياف، عبارة عف كاميرا وعمييا مجسات تنقؿ لمجيش الوضع داخؿ المكاف 

 الذي ينوي الدخوؿ اليو لمواجية المقاتميف.
 14/11/2013، ندنالحياة، ل

 
 اتياعفاءات ضريبية برفع حجم استثمار إالتي تحصل عمى تمزم الشركات مصمحة الضرائب  ":إسرائيل" 25

محمد خبيصة: كشفت مصمحة الضرائب اإلسرائيمية يوـ األربعاء عف قانوف منتظر، وصؿ الى  –القدس 
تحصؿ عمى اعفاءات ضريبية برفع حجـ مراحؿ إعداده النيائية، يمـز الشركات اإلسرائيمية واألجنبية التي 

مميوف دوالر( لمشركة الواحدة، خالؿ  509مميار شيكؿ ) 1.8االستثمار داخؿ البالد، بقيـ مختمفة تصؿ إلى 
 دورة زمنية يحددىا القانوف بخمس سنوات.

وقالت المصمحة في بياف، وصؿ وكالة األناضوؿ نسخة منو، إف القانوف يمـز الشركات الضخمة التي 
تستفيد مف قانوف تشجيع االستثمار، مف خالؿ اعفاءات ضريبية كبيرة، القياـ باستثمارات إضافية داخؿ 
إسرائيؿ، ما يعود بفوائد عمى خزينة الدولة يتـ استخدميا في قنوات متعددة، كالرواتب أو تحسيف بعض 

 الخدمات لمجميور.
وىناؾ فائدة كبيرة ‘التفكير في ىذا القانوف  وأضاؼ البياف أف ىذه االستثمارات لـ تكف في الحسباف قبؿ

ستقدميا الشركات التي تحقؽ أرباحًا كبيرة، بحيث تساىـ في تحقيؽ نمو اقتصادي، وتوفر فرص عمؿ 
 ’إضافية، وىو أمر ميـ جدًا.

وينص القانوف، وفقًا لمصمحة الضرائب، عمى إلزاـ الشركات عمى االستثمار خالؿ السنوات الخمس المقبمة، 
و األمر الذي القى ترحيبًا لدى القائميف عمى شركة تيفع اإلسرائيمية لألدوية، والتي تعد مف أبرز الشركات وى

 الحاصمة عمى تحفيزات ضريبية مف مصمحة الضرائب.
وأثنى وزير االقتصاد نيفتالي بينيت خالؿ حديث مع اإلذاعة العبرية صباح امس عمى القانوف المقرر إقراره 

مميار  35مف الشير القادـ، مشيرًا إلى أنو يتوقع حجـ استثمارات إضافية تقدر بنحو  خالؿ وقت الحؽ
 سنوات. 5مميارات دوالر( عمى مدار  10شيكؿ )

وقاؿ بينيت إف أىـ ما يميز ىذا القانوف، ىو أنو يمـز الشركات الحاصمة عمى نسبة معينة مف التحفيزات 
شركة حاصمة عمى تحفيزات ضمف المواصفات  120ًا أف نحو االستثمارية، باالستثمار في اسرائيؿ، موضح

 التي تمزميـ باالستثمار، وفؽ قانوف تشجيع االستثمار.
وأوضح أف القانوف قد يعفي مبدئيًا االستثمارات الناتجة عنو، إلى حيف االطالع عمى نتائج ىذه االستثمارات 

 خالؿ أوؿ عاميف.
 14/11/2013، القدس العربي، لندن
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 "2020ىورايزن "االتحاد األوروبي يدرس اقتراحًا إسرائيميًا لمتعاون العممي بمشروع  :ىآرتس 26
وافقت إسرائيؿ عمى مبدأ عدـ نقؿ المساعدات األوروبية إلى المستوطنات في : أ ؼ ب -القدس المحتمة 

 إطار المفاوضات في شأف التعاوف العممي اإلسرائيمي مع االتحاد األوروبي.
إسرائيؿ تعترؼ لممرة األولى بأف السياسة »أمس أف « ىآرتس»ديبموماسي في صحيفة وذكر المراسؿ ال

واعترفت إسرائيؿ بيذا «. األوروبية ال تسمح بنقؿ األمواؿ األوروبية إلى المؤسسات العاممة في المستوطنات
ف العممي مف اقتراح نيائي قدمتو لالتحاد األوروبي في شأف صياغة االتفاؽ المتعمؽ بالتعاو »المبدأ في 

جانب إسرائيؿ ومشاركتيا )في برنامج االتحاد األوروبي لمبحث والتطوير( المعروؼ باسـ ىورايزوف 
قدمنا اقتراحًا لالتحاد األوروبي، وما زلنا »وأكد مسؤوؿ إسرائيمي طمب عدـ الكشؼ عف اسمو:  «.2020

 منو.« ننتظر رداً 
ي الجديد نقؿ إلى مسؤوليف كبار في االتحاد األوروبي في إلى أف االقتراح اإلسرائيم« ىآرتس»وأشار مراسؿ 

 بروكسيؿ. ولـ يعمؽ الناطؽ باسـ بعثة االتحاد األوروبي عمى ىذه المعمومات.
 14/11/2013، الحياة، لندن

 
 وال يعرف كيف يقدر "إسرائيل" "غبي وناكر لمجميل" :يشن ىجوما ضد كيري سرائيمياإل اإلعالم 27

وس: المتتبع لوسائؿ اإلعالـ العبرّية في إسرائيؿ ُيالحظ بأّنو ُيسّمط األضواء السمبّية زىير أندرا  -الناصرة 
عمى شخصية وزير الخارجّية األمريكّية جوف كيري، في محاولة بائسة ويائسة لشيطنتو وتأليب الرأي العاـ 

يمّي بنياميف نتنياىو، إلى في الدولة العبرّية ضّده، بعد أْف تحّوؿ الخالؼ بينو وبيف رئيس الوزراء اإلسرائ
 خالؼ عمنّي، يجري مف عمى شاشات التمفزيوف. 

فعمى سبيؿ الذكر ال الحصر، قاـ البروفيسور إيتمار عنباري، مف معيد بيغف السادات لمدراسات 
 اإلستراتيجّية بشٍف ىجوـٍ الذع ضّد كيري، مطالبا إّياه بالجموس في البيت وعدـ التّدخؿ في الشؤوف الخارجّية

 لمواليات المتحّدة األمريكّية ألّنو ال يفقو شيًئا في ىذه القضايا، عمى حّد تعبيره. 
مف ناحيتو قاؿ الجنراؿ في االحتياط عاموس غمبواع، رئيس شعبة البحث في االستخبارات العسكرّية سابًقا 

ة الثانية اإلسرائيمّية ىو أّف إّف االنطباع الناشئ مف المقابمة التي أدلى بيا وزير الخارجّية األمريكّية لمقنا
كيري يتعامؿ معنا كما يتعامؿ مع األطفاؿ الينود الذيف ينبغي تعميميـ ما ىو خير ليـ وما ىو شر ليـ، 
ويعرؼ أنو دوًما سيجد ييودا يصفقوف لو، الفًتا إلى أّف المشكمة ىو أنّنا ال يمكننا أف نصرخ في وجيو: 

بالواليات المتحّدة ونحتاج ليا، وحذار أْف ننسى بأّف كيري أيًضا ال انصرؼ، نحف متعمقوف أكثر مما ينبغي 
 يمثؿ، حالًيا، كؿ الواليات المتحدة. 

اليمينّية الدينّية المتطّرفة، حيث يعمؿ ىناؾ ’ مكور ريشوف‘أّما المحمؿ اليمينّي أمنوف لورد، مف صحيفة 
خارجية كيري فجأة ويصفع نتنياىو عمى المأل؟ ىذا محرًرا كبيًرا فقد نشر مقااًل قاؿ فيو: لماذا يأتي وزير ال

ىو التفسير في الواليات المتحدة لممقابمة الغاضبة والمثيرة لمشفقة التي منحيا كيري لمتمفزيوف اإلسرائيمّي، 
كانت ىذه مقابمة كشفت النقاب عف كيري مثمما ىو: غبي وناكر لمجميؿ، ال يعرؼ كيؼ ُيقّدر إسرائيؿ كما 
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إيديولوجي متماثؿ تماما مع الكفاح الفمسطيني، بما فيو العنيؼ، عمى اعتبار أّف مواطني ينبغي وكذلؾ 
إسرائيؿ ساخروف وناكروف لمجميع. ولكف، زاد لورد، كما يذكر فإّف مف يتصرؼ بشكؿ غريب ىو كيري 

الوراء  ففي اليجوـ العمني والوقح الذي شنو عمى نتنياىو كاف في واقع األمر برر في نظرة إلى نفسو. 
موقؼ كؿ معارضي رئيس الوزراء مف اليميف ممف يّدعوف بأّنو لـ يكف معنى لكؿ التنازالت التي انطوى 

 عمييا استئناؼ المفاوضات، بما في ذلؾ تحرير السجناء. 
 14/11/2013، القدس العربي، لندن

 
 زحالقة شركة التأمين اإلسرائيمية "منورا" تزيل إعالنًا عنصرياً  اعتراضبعد  28

زىير أندراوس: قامت شركة التأميف اإلسرائيمّية المعروفة )منورا لمتأميف( بإزالة مقاطع عنصرية  -الناصرة 
مف إعالف تجاري في اإلنترنت، جاء ذلؾ بعد قياـ النائب العربّي في الكنيست اإلسرائيمّي د. جماؿ زحالقة، 

مى موقع التواصؿ االجتماعّي مف حزب التجمع الوطنّي الديمقراطّي، بفضح القضية في صفحتو ع
واتصالو بإدارة الشركة. وخالؿ المكالمة عبرت إدارة الشركة عف أسفيا عمى المقاطع الميينة ’ فيسبوؾ‘

 ’. فيسبوؾ‘لمعرب، وأبمغت النائب زحالقة بانيا أصدرت قراًرا بإزالتيا بعد أف وصميا ما نشره زحالقة عمى 
ء الشركة العرب، الذيف أشاروا ليـ بأف فضح الموضوع عمى وقاؿ مسؤولو الشركة إنيـ استشاروا وكال

صفحة النائب زحالقة ال يترؾ مجاال إلبقاء اإلعالف. وشدد المسؤولوف عمى أنو مف النادر جًدا إلغاء إعالف 
قائـ، لكنيـ فضموا إزالتو حتى ال يتسبب بأضرار لمشركة التي تعتبر أكثر شركات التأميف رواجًا في المجتمع 

 ربي. الع
بالزي التقميدي، يقدـ عرضا سخّيا ’ معالج نفسي بدوي’ىذا وتصّور الدعاية، التي جرت إزالتيا، مشيدًا لػ

يشمؿ امرأة تظير بحجاب، وبصورة فجة تعرض الدعاية صورة نمطية عف النساء باعتبار أف ما يطمبو 
لتكريس األفكار المسبقة عف العرب الرجؿ ىو امرأة تجيد التنظيؼ والطبخ وتربية األطفاؿ في إشارة واضحة 

 عامة وعف العرب البدو خاصة.
 14/11/2013القدس العربي، لندن، 

 
 قبل موتو: إذا جاء "مخرب" فسأىشم رأسو بسالحياإلسرائيمي  الجندي 29

بثت القناة العبرية الثانية، الميمة، تقريرًا حوؿ الجندي القتيؿ "عيدف اتياس" : ترجمة صفا -القدس المحتمة
 ث كشفت عف فحوى محادثة أجراىا مع احد رفاقو قبؿ ثالثة أسابيع مف مقتمو.حي

وأشارت القناة إلى حديث عيدف مع احد رفاقو حيث عبر عف إحباطو مف عدـ تجنده لحرس الحدود كما 
كاف يأمؿ، وخالؿ المحادثة قاؿ لو صديقو "دير بالؾ عمينا" فرد عميو الجندي باستيزاء "إذا جاء المخرب 

مف الجيش ولـ يعطوه الطمقات كما قاؿ  m 16"، حيث قاؿ لرفيقو بأنو تمقى m 16ىشـ رأسو باؿ فسأ
 ولذلؾ فقد رد مستيزئًا بأنو سيضربو عمى رأسو بيا.

 14/11/2013، وكالة الصحافة الفمسطينية )صفا(
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 قميمي بالمنطقةىاليفي: تدخل إيران بسورية يأتي بعد تراجع الورقة الفمسطينّية ولحماّية نفوذىا اإل 30

دعـ اإليرانييف لمنظاـ في سوريا ىدفو الوصوؿ ، أّف "أفرايـ ىاليفي"السابؽ رئيس جياز الموساد  اعتبر
ة قد اختفت تمامًا عف الذريعة الفمسطينيّ الفتًا إلى أّف لحماية الشيعة في لبناف، ومنع ىجـو صييوني عمييـ، 

لتبرير تدخميا في المنطقة. وأشار "ىاليفي" إلى أّف تدخؿ  التي كانت تتخذىا سبباً  ،ة النظاـ اإليرانيأجند
موضحًا أّف ة، ة في سياستيا اإلقميميّ عبر حمقة مركزيّ إيراف في النزاع السوري مرده الحاجة لضماف نفوذىا 

سوريا حيوية ليا ليس فقط بسبب موقعيا المركزي في سمسمة دوؿ اليالؿ الخصيب، بؿ كمعبر ضروري 
ة واسعة عبر وحدات الحرس الثوري وشبكات استخباريّ  "إيراف" تواجد. وأضاؼ أّف لبنافنحو الشيعة في 

وناجعة يأتي لردع "إسرائيؿ" مف مياجمتيا، ما يعني أف الحفاظ عمى العمود الفقري لحكـ األسد، مصمحة 
 إيرانية حيوية، ألف انيياره ووضع الفوضى التي ستأتي مكانو مصيبة ليا.

  القناة العاشرة
 13/11/2013، 2951لتقرير المعموماتي ا

 
 : "اتفاقية السالم" مع األردن تسمح لمييود الصالة باألقصىنائب بالكنيست عن "البيت الييودي" 31

قاؿ عضو الكنيست الصييوني زبولوف كمبا مف حزب "البيت الييودي"، إنو يحؽ لمييود الصالة في : عماف
وقعة بيف األردف والكياف الصييوني، نافيا أف تكوف سمطات المسجد األقصى، بحسب "اتفاقية السالـ" الم

وقاؿ كمبا: "ال يوجد لدّي عمـ  االحتالؿ قد طمبت مف األردف السماح لمييود بالصالة داخؿ المسجد األقصى.
بأف أي منظمة أو جية ييودية متدينة طمبت ىذا الطمب مف الجانب األردني"، متابعا: "ومع ذلؾ ال بد مف 

انب األردني بأف اتفاقية السالـ الموقعة بيننا، وفي الفصؿ التاسع تقوؿ "عمى كؿ جانب السماح تذكير الج
لمطرؼ الثاني الدخوؿ إلى األماكف الدينية والتاريخية"، وىذا ما يتوجب عمى المممكة السماح لمييود بالصالة 

 في المسجد األقصى دوف الحاجة لتقديـ طمب ليـ بذلؾ" حسب مزاعمو.
تصريحات كمبا تعقيبًا عمى ما صرح بو المستشار األردني لألماكف المقدسة اإلسالمية والمسيحية وجاءت 

في مدينة القدس عبد الناصر نصار حوؿ "رفض عماف السماح لمييود بالصالة داخؿ المسجد األقصى"، 
 بعد تقديـ سمطات االحتالؿ طمبًا بذلؾ، وفقًا لما نشره موقع صحيفة "معاريؼ".

 12/11/2013، الفمسطيني لإلعالمالمركز 
 

 مميون مستوطن بالضفة إلسكان 9191 سنةقر أنفذ مخططا استيطانيا ي : االحتاللالتفكجي 31
خميؿ التفكجي الخبير فػي شػؤوف االسػتيطاف مػدير دائػرة الخػرائط ونظػـ المعمومػات  أكدوليد عوض:  راـ اهلل ػ

تنفػذ مخططػا اسػتيطانيا عمػى ارض الواقػػع  إسػرائيؿاف بػ األربعػاءفػي جمعيػة الدراسػات العربيػة لمقػدس العربػي 
ويقضػػي  4661اقػػر عػاـ  آخػرمميػػوف مسػتوطف بالضػػفة الغربيػة، ومخطػػط  بإسػكافويقضػػي  4646أقػر عػاـ 
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، وذلػؾ بغػض النظػر عػف 0202الؼ وحدة استيطانية في القدس الشػرقية بحمػوؿ عػاـ  25باالنتياء مف بناء 
 مفاوضات السالـ مع الفمسطينييف.

الثالثػػاء بشػػأف اعتػػزاـ  اإلسػػرائيميوزيػػر التخطػػيط والبنػػاء  أعمنػػوبػػاف مػػا ’ القػػدس العربػػي’التفكجػػي لػػػ ضػػحوأو 
عػػالفوحػػدة اسػػتيطانية جديػػدة  ألػػؼ 02التخطػػيط لبنػػاء  إسػػرائيؿ بنيػػاميف نتنيػػاىو  اإلسػػرائيميرئػػيس الػػوزراء  وا 
 أبيػػبومقػػدرة تػػؿ  اإليرانػػيالنػػووي  لواشػػنطف بشػػأف الممػػؼ إسػػرائيميتمػػويح  إالالعمػػؿ بيػػا مػػا ىػػي  إرجػػاءالحقػػا 

 أبيػبمػا تجاىمػت واشػنطف مطالػب تػؿ  إذابشػأف عمميػة السػالـ بالمنطقػة  األمريكيػةعمى التأثير فػي السياسػة 
وحػػدة  ألػػؼ 02عػػف التخطػػيط لبنػػاء  إسػػرائيؿ إعػػالف أف. وشػػدد التفكجػػي عمػػى اإليرانػػيبشػػأف الممػػؼ النػػووي 

ليػػػاء المجتمػػػع الػػػدولي مػػػف جيػػػة ثانيػػػة  اسػػػتيطانية ومػػػف ثػػػـ التراجػػػع عنيػػػا ىػػػي تمػػػويح لواشػػػنطف مػػػف جيػػػة، وا 
 األسػػػرىدفعػػػة مػػػف  إطػػػالؽوحػػػدة اسػػػتيطانية بيػػػدوء، تػػػـ المصػػػادقة عمييػػػا عقػػػب  آالؼ خمسػػػةلمواصػػػمة بنػػػاء 

 . أسبوعمف  أكثرالفمسطينييف قبؿ 
تواصػػػؿ تنفيػػػذ مخطػػػط  إسػػػرائيؿ أف إلػػػىالتفكجػػػي بػػػاف الخارطػػػة االسػػػتيطانية عمػػػى ارض الواقػػػع تشػػػير  وأكػػػد

مميػوف  بإسػكافوالقاضػي  4646متتيػاىو دروبمػس، رئػيس دائػرة االسػتيطاف فػي المنظمػة الصػييونية فػي عػاـ 
وحدة استيطانية في القػدس الشػرقية  ألؼ 25مستوطف في الضفة الغربية، وذلؾ الى جانب االنتياء مف بناء 

مػا كػاف ىنػاؾ مفاوضػات سػالـ  إذاالنظػر  ، وذلػؾ بغػض4661، كػاف قػد اقػر بنائيػا عػاـ 0202بحموؿ عػاـ 
 مع الفمسطينييف اـ ال.

المستوطنيف يقودوف انتفاضػة داخػؿ الضػفة الغربيػة ضػد الفمسػطينييف باالعتػداء عمػى  أف إلىالتفكجي  وأشار
عػػدد المسػػتوطنيف قبػػؿ توقيػػع اتفػػاؽ  أف إلػػى، منوىػػا األحيػػاف، ومنػػازليـ فػػي بعػػض أشػػجارىـوحػػرؽ  أراضػػييـ
 022بالضػػفة الغربيػػة و  ألفػػا 352عػػددىـ  اآلف أصػػبحمسػػتوطف، بينمػػا  آالؼ 422كػػاف  4663عػػاـ  أوسػػمو
 عمى حد قولو.’ بفضؿ السالـ‘في القدس، وذلؾ  ألؼ

91/99/1093القدس العربي، لندن،   
 
 

سرائيمية تعتزم تصوير مسمسل تيويدي داخل حفريات  أمريكية شركات 33  األقصىالمسجد وا 
 أفػػالـعػػـز شػػركات  43/44/0243 األربعػػاءقػػؼ والتػػراث" فػػي بيػػاف ليػػا يػػـو اسػػتنكرت "مؤسسػػة األقصػػى لمو 

والتػػػػػي تقػػػػػدـ بػػػػػرامج وخػػػػػدمات لمقنػػػػػاة الثانيػػػػػة  –مػػػػػف بينيػػػػػا " كيشػػػػػت "  إسػػػػػرائيميةبالتعػػػػػاوف شػػػػػركات  أمريكيػػػػػة
وتصوير مسمسؿ درامي عالمي تحت اسـ " ديغ" في مدينة القدس المحتمة، وبالتحديد في  إنتاج. -االسرائيمية

تخػػوـ جنػػوب غػػرب المسػػجد األقصػػى، فػػي منطقػػة  إلػػىؿ الحفريػػات واألنفػػاؽ مػػف منطقػػة سػػمواف ووصػػواًل داخػػ
 وحائط البراؽ. األمويةالقصور 

ينػدرج  -كمرحمة أولػى –وأضافت "مؤسسة األقصى" في بيانيا أف المسمسؿ الذي ىو عبارة عف ست حمقات 
 اإلسػرائيميةالمؤسسػة بالقدس بالتعػاوف مػع مكاتػب ضمف الطرؽ واالساليب التي تستعمميا بمدية االحتالؿ في 

 اإلسالمي والعربي.وتغيير معالـ وجييا  اإلسالميةلتيويد المدينة 
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وأكدت المؤسسػة أف المسمسػؿ الػذي سػتبمغ تكمفتػو عشػرات ماليػيف الػدوالرات بحسػب القػائميف عميػو ىػو بػدعـ 
االحػتالؿ واذرعػو المختمفػة لتشػكيؿ صػورة مف وزارة االقتصاد وبمديػة االحػتالؿ فػي القػدس يعكػس مػدى سػعي 

مضممة أماـ العالـ عمى أف مدينة القدس ذات طابع ييودي كما يدعي نير بركػات رئػيس بمديػة االحػتالؿ فػي 
 القدس.

93/99/1093مؤسسة األقصى لموقف والتراث، أم الفحم،   
 

 في خان يونسبالضفة ويجرف أراٍض  زيتونالاالحتالل يقطع أشجار : "األقصى"لا اقتحامات 31
المسػػػجد  أمػػػسمسػػػتوطنا بيػػػنيـ عناصػػػر مخػػػابرات وجنػػػود بمبػػػاس مػػػدني  402اقػػػتحـ  :وكػػػاالت – محافظػػػات
 .وتجولوا في باحاتو األقصى

مسػػػتوطنة عبػػػارات نابيػػػة عمػػػى طالبػػػات مصػػػاطب العمػػػـ مػػػا دفػػػع احػػػدى الطالبػػػات الػػػى التصػػػدي  وأطمقػػػت 
سػػقة برلمػاف شػػباب فمسػػطيف بعػػد مداىمػػة منزلػػو فػػي لممسػتوطنة التػػي اسػػتقدمت الشػػرطة العتقاليػػا واعتقمػػت من

سػػػػمواف ومنعػػػػت وفػػػػدا فرنسػػػػيا مػػػػف دخػػػػوؿ قريػػػػة بيػػػػت اكسػػػػا وشػػػػيد مػػػػدخؿ بمػػػػدة تقػػػػوع فػػػػي بيػػػػت لحػػػػـ تجميػػػػرا 
لممستوطنيف واعتقؿ االحتالؿ ثالثػة اطفػاؿ فػي الخميػؿ فيمػا اصػيب عشػرات الشػباف بمواجيػات مػع االحػتالؿ 

 رة واعتقؿ مواطف مف عوريؼ واقتحمت بوريف في محافظة نابمس.في بمدة سمواد بمحافظة راـ اهلل والبي
وشػرعت قػوات االحػتالؿ اإلسػػرائيمي، فػي سػاعة متػػأخرة مػف الميمػة الماضػية، بتقطيػػع عشػرات أشػجار الزيتػػوف 

 تعود لمواطني بمدة يعبد جنوب.
يؿ لمػػػدموع، وأصػػػيب عػػػدد مػػػف المػػػواطنيف مسػػػاء امػػػس، باالختنػػػاؽ جػػػراء إطػػػالؽ قػػػوات االحػػػتالؿ الغػػػاز المسػػػ

 صوب منازؿ المواطنيف في مخيـ العروب.
مػػواطنيف اثنػػيف بجػػروح متوسػػطة برصػػاص جػػيش االحػػتالؿ فػػي  إصػػابةوزارة الصػػحة عػػف  أعمنػػتوفػػي غػػزة، 

 حادثيف منفصميف عمى الحدود الشرقية لقطاع غزة.
يػػونس  لمسػػافة محػػدودة شػػرؽ خػػاف األربعػػاءعػػدة آليػػات صػػييونية توغمػػت صػػباح  أفمصػػدر امنػػي " وأوضػػح

جرافػػات ترافقيػػا دبابتػػاف توغمػػت بشػػكؿ محػػدود فػػي األراضػػي  أربػػع أفالمصػػدر " وأضػػاؼجنػػوب قطػػاع غػػزة". 
الجرافػات  أف" إلػىالزراعية شرؽ خػاف يػونس وسػط غطػاء جػوي تػوفره طػائرات االسػتطالع". وأشػار المصػدر 

 المواطنيف". أراضيشرعت بأعماؿ تجريؼ في 
91/99/1093الحياة الجديدة، رام اهلل،   

 
 كنيسإلى تييئة لتحويمو  األقصى لممسجد : اتساع اقتحامات المستوطنيناإلسالمية" الييئة" 35

اقتحػػػاـ عناصػػػر مػػػف  أمػػػسالمسػػػيحية لنصػػػرة القػػػدس والمقدسػػػات  اإلسػػػالميةاعتبػػػرت الييئػػػة : القػػػدس المحتمػػػة
ي والمروانػػػي وقبػػػة والمسػػػتوطنيف المسػػػجد األقصػػػى المبػػػارؾ، وتػػػدنيس مسػػػاجده )القبمػػػ اإلسػػػرائيميةالمخػػػابرات 
، ورفػع األقصػىلمصعود عمى سطح المدرسة التنكزية فػي بػاب السمسػمة المالصػقة لممسػجد  إضافةالصخرة(، 

، تمييػدًا لتحقيػؽ األقصػىوالتقاط الصور وخمفيـ قبة الصخرة، انتياؾ صارخ لحرمة المسجد  اإلسرائيميالعمـ 
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ت والطقػػػوس التمموديػػػة عمػػػى حسػػػاب الحضػػػارة كنػػػيس ييػػػودي لتأديػػػة الصػػػموا إلػػػىمػػػزاعميـ بتحويػػػؿ المسػػػجد 
 لممسجد. اإلسالميوالتاريخ 

91/99/1093الحياة الجديدة، رام اهلل،   

 
 ةمع استقباليم لنظرائيم القادمين من سوري لبنان يزداد تعقيداً  يواقع فمسطينيتقرير:  33

المسػتوى المعيشػي ليػـ  يعيش الالجئوف الفمسطينيوف في لبناف أوضاعًا إنسانية صعبة، نتيجة تػردي: بيروت
عمى الصعد كافة. ىذه المعاناة المتأصمة نضجت أكثر مع نػزوح الالجئػيف الفمسػطينييف المقيمػيف فػي سػورية 

 عمى إثر الصراع األىمي الدائر ىناؾ.
ألؼ الجئ فمسطيني مسجؿ في لبناف، يتوزعػوف عمػى اثنػا  141وبحسب وكالة "أونروا"، فإف ىناؾ أكثر مف 

ألػؼ نػازح فمسػطيني  12شروف عمى مختمؼ أراضي الدولة المبنانيػة، يضػاؼ إلػييـ أكثػر مػف عشر مخيما ينت
ر أواخػػػر أيمػػػوؿ )سػػػبتمبر( مػػف سػػػورية، َوفػػػؽ مػػػا صػػػّرحت بػػػو المػػػديرة العامػػػة لػػػػ"أونروا" فػػػي بيػػػروت آف ديسػػػمو 

ف يتبػيف أف وأكدت ديسمور أف الوكالة قػد وقعػت فػي فػخ األعػداد المتأرجحػة صػعودًا ونػزواًل، قبػؿ أالماضي. 
فػػي  43ألػػؼ فمسػػطيني، وىػػو يعنػػي عمميػػًا أف عػػدد الفمسػػطينييف فػػي لبنػػاف زاد بنسػػبة  12الػػرقـ الحقيقػػي ىػػو 

 المائة.
عائمة فمسطينية نزحت إلى لبناف حتى أواسط شير أيموؿ  43624أما المجاف الشعبية في لبناف، فقد أحصت 

ذا كػاف معػػدؿ عػػدد األفػراد فػػي العا ئمػػة خمسػة أشػػخاص، فػػذلؾ يعنػي أف عػػدد النػػازحيف )سػبتمبر( الماضػػي. وا 
 شخصًا. 51232والنازحات بمغ نحو 

أكػػد مسػػؤوؿ ممػػؼ الالجئػػيف فػػي حركػػة "حمػػاس" فػػي لبنػػاف ياسػػر عػػزاـ، فػػي تصػػريح لػػػ "قػػدس بػػرس" أف آخػػر و 
 ألؼ نازح فمسطيني مف سورية. 22إحصائية أثبتت وجود حوالي 

 اإلقامة والسكن:
حيف الفمسطينييف إلى لبناف، تكمفة اإليجارات السكنية، حيث بمغ إيجار المنزؿ أكثػر مما شّكؿ عبئًا عمى الناز 

 دوالر. 022دوالر شيريا، فيما تخطت تكمفة إيجار المخازف والمالجئ  322مف 
وبسػػبب تمػػؾ األوضػػاع الضػػاغطة، فقػػد كشػػفت تقػػديرات أف عشػػرات األلػػوؼ مػػف النػػازحيف الفمسػػطينييف مػػف 

لػػى أمػػاكف لجػػوئيـ األولػػى، وأشػػار مسػػؤوؿ ممػػؼ النػػازحيف فػػي حركػػة "حمػػاس" إلػػى أف سػػورية، قػػرروا العػػودة إ
التكػػاليؼ المرتفعػػة التػػي وضػػعتيا الدولػػة المبنانيػػة لتجديػػد اإلقامػػات، دفعػػت الكثيػػريف لمعػػودة إلػػى سػػورية، لعػػدـ 

 قدرتيا عمى تأميف المبمغ المطموب. 
دوالر، أي  022ة، وكػػؿ عمميػػة تجديػػد تكمػػؼ موضػػحا أف "كػػؿ مػػف قضػػى سػػنة فػػي لبنػػاف عميػػو تجديػػد اإلقامػػ

العائمػػة المؤلفػػة مػػف عشػػرة أشػػخاص يجػػب عمييػػا دفػػع ألفػػا دوالر، مػػع العمػػـ أف عمميػػة تجديػػد اإلقامػػة تحتػػاج 
 شيريف لتفعيميا".

93/99/1093، قدس برس  
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 فمسطينيي سورية بحق حماس عمل خطير ترتكبو ":الفمسطيني لحق العودة الوطنيمركز "ال 39
، فػػػػػػي بيػػػػػػاف ليػػػػػػا مػػػػػػف السػػػػػػويد، فػػػػػػي جنػػػػػػة التأسيسػػػػػػية لممركػػػػػػز الػػػػػػوطني الفمسػػػػػػطيني لحػػػػػػؽ العػػػػػػودةالمقالػػػػػػت 

 - 44-44اسطنبوؿ، أعمنت يـو االثنيف  حركة اإلخواف المسمميف في العاصمة التركية، أف 40/44/0243
عػػػف إطػػػالؽ "المكتػػػب الػػػدولي لمتابعػػػة شػػػؤوف فمسػػػطينيي سػػػورية " مػػػف أجػػػؿ متابعػػػة شػػػؤوف الالجئػػػيف  0243

فمسػػطينييف فػػي سػػورية وتمثػػيميـ فػػي المحافػػؿ الفمسػػطينية واإلقميميػػة والدوليػػة، ومحاولػػة الوصػػوؿ إلػػى حمػػوؿ ال
 44 - 40عممية لمأساتيـ، وجاء ذلؾ عبر تصريح لدائرة شؤوف الالجئيف التابعة لحركة حماس في غّزة في 

، وجمػع مػا اسطنبوؿنعقد في ، في أعقاب انتياء ما سمّي بورشة العمؿ حوؿ فمسطينيي سورية الذي ا0243
لنػػػدف، والجمعيػػػة التركيػػػة -سػػػمّي بمجموعػػػة العمػػػؿ مػػػف أجػػػؿ فمسػػػطينيي سػػػورية، ومركػػػز العػػػودة الفمسػػػطيني 

 لمتضامف مع فمسطيف )فيدرا(.
المجنة التأسيسية لممركز الوطني الفمسػطيني لحػؽ العػودة يػديف ىػذا اإلعػالف المشػبوه، الػذي ينػتقص مػف حػؽ 

فػػي سػػورية فػػي تمثيػػؿ أنفسػػيـ، والتعبيػػر عػػف ذاتيػػـ الوطنيػػة، فػػي قضػػاياىـ وحقػػوقيـ  الالجئػػيف الفمسػػطينييف
 الفردية والجماعية الغير قابمة لمتصرؼ مف أّية جيٍة، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية.

تعتبػػر المجنػػػة التأسيسػػية لممركػػػز الػػوطني الفمسػػػطيني لحػػؽ العػػػودة أّف ىػػذا اإلعػػػالف الػػذي صػػػدر عػػف جيػػػة و 
ًا )اإلخواف المسمميف ( مف حركة حماس، يستيدؼ استكماؿ ضرب المشروع الػوطني الفمسػطيني محددة حزبي

فمسطيف، ويستيدؼ حرؼ قضػية النضػاؿ الجمػاىيري  إلىاألىـ لالجئيف الفمسطينييف، والذي ىو حؽ العودة 
دأت بيػػا أوروبػػا ، التػػي بػػ إلػػىقضػػية ىجػػرة فػػي مراكػػب المػػوت  إلػػىفمسػػطيف  إلػػىالفمسػػطيني مػػف أجػػؿ العػػودة 

 إلػػىأطػػراؼ فاعمػػة مػػف حركػػة حمػػاس عبػػر احػػتالؿ المخيمػػات الفمسػػطينية فػػي سػػورية ، وتيجيػػر الفمسػػطينييف 
ـّ تػػأميف مراكػػب المػػوت عبػػر البحػػار  أوروبػػا مػػف خػػالؿ سماسػػرتيـ  إلػػىمصػػَر وليبيػػا ولبنػػاف واألردف ، ومػػف ثػػ

 الذيف وظفوىـ في اإلسكندرية وليبيا.
ي الفمسطيني لحؽ العودة، تعتبر حماية الالجئيف الفمسػطينييف فػي سػورية ىػي المجنة التأسيسية لممركز الوطن

عمػى االتفاقيػة  4614 - 25- 05مسؤولية الدولة السػورية، وفقػًا لمقػوانيف الدوليػة، ألّف سػورية وقعػت بتػاريخ 
 الشأف. المعقودة بيف حكومة الجميورية العربية السورية ووسيط األمـ المتحدة ) الكونت برنادوت ( بيذا

اسية لالجئيف الفمسطينييف تقع يوترى المجنة التأسيسية لممركز الوطني الفمسطيني لحؽ العودة اّف الحماية الس
عمى عاتؽ الممثؿ الشرعي الوحيد لمشعب الفمسػطيني "منظمػة التحريػر الفمسػطينية " وفصػائؿ العمػؿ الػوطني 

 .فمسطيف إلىالقة بالدفاع عف حؽ العودة الجماىيرية ذات الع واالتحاداتالفمسطينية ، والمؤسسات 
91/99/1093، السويد، فمسطين إلىالمركز الوطني الفمسطيني لحق العودة   

 
 بالغرق ألف مواطن عشرينحياة أكثر من وتيدد غرق شوارع غزة " ت  المجاريمياه " 38

اء األربعػاء، أغرقت المياه العادمػة التػي طفػت مػف محطػة "عسػقولة" لمصػرؼ الصػحي بمدينػة غػزة، مسػ: غزة
 الشوارع المحيطة بيا، نتيجة توقفيا عف العمؿ بشكؿ كامؿ لنفاد كميات الوقود الالزمة لتشغيؿ مولداتيا.
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وقػػاؿ مػػدير عػػاـ الميػػاه والصػػرؼ الصػػحي بالبمديػػة سػػعد الػػديف األطػػبش فػػي تصػػريٍح لػػو: "إف توقػػؼ المحطػػة 
ألػػؼ مػػواطف  02ييػػدد حيػػاة أكثػػر مػػف  سيتسػػبب بتػػدفؽ ألػػؼ لتػػر مكعػػب فػػي الشػػوارع خػػالؿ سػػاعة واحػػدة، مػػا

 بالغرؽ".
وفػػي وقػػت سػػابؽ اليػػوـ، وجػػو رؤسػػاء بمػػديات قطػػاع غػػزة نػػداء عػػاجاًل إلػػى مسػػئولي الييئػػات الدوليػػة والعربيػػة 
واألجنبيػػػة، ورؤسػػػاء البمػػػديات واالتحػػػادات والنقابػػػات العالميػػػة، واالتحػػػاد األوربػػػي، بضػػػرورة التحػػػرؾ العاجػػػؿ 

 وذلؾ لتسببيا في كارثة بيئية. إلعادة إمداد غزة بالوقود
وقػػاؿ رئػػػيس بمديػػػة غػػزة رفيػػػؽ مكػػػي خػػالؿ مػػػؤتمٍر صػػػحفي عقػػده فػػػي وزارة اإلعػػػالـ بغػػزة، إف انقطػػػاع التيػػػار 
الكيربائي المتواصؿ عف قطاع غزة تسبب في توقؼ معالجػة ميػاه الصػرؼ الصػحي وتكػدس فػي األحػواض، 

 األمر الذي أدى إلى ضخيا إلى مياه البحر.
93/99/1093، فمسطيني لإلعالمالمركز ال  

 
 "األقصى"ألف قرار اعتقال إداري بحق فمسطينيين منذ انتفاضة  11تقرير: االحتالل أصدر  31

تقريػػػر صػػػادر عػػػف منظمػػػة حقوقيػػػة أوروبيػػػة ، مػػػف أوسػػػمو، أف 91/99/1093، قااادس بااارسذكػػػرت وكالػػػة 
اإلسػرائيمية بإصػدار أكثػر  متخصصة في الدفاع عف األسػرى الفمسػطينييف، كشػؼ النقػاب عػف قيػاـ السػمطات

أيمػػػوؿ  05ألػػػؼ قػػػرار اعتقػػػاؿ إداري بحػػػؽ مػػػواطنيف فمسػػػطينييف منػػػذ بدايػػػة انتفاضػػػة األقصػػػى فػػػي  00مػػػف 
 .0222)سبتمبر( عاـ 

وقّدرت "الشبكة األوروبية لمدفاع عف حقوؽ األسرى" ومقّرىا في أوسمو، عدد القابعيف في معتقالت االحػتالؿ 
أسػػػػيرًا فمسػػػػطينيًا، مػػػػوّزعيف عمػػػػى سػػػػجوف "النقػػػػب"  422وقػػػػت الحػػػػالي بحػػػػوالي رىػػػػف االعتقػػػػاؿ اإلداري فػػػػي ال
 و"مجدو" و"راموف" و"عوفر".

"نادي األسير" الفمسطيني، أعمف نقال عف مراسميا مف غزة، أف ، 91/99/1093الخميج، الشارقة،  وجاء في
أسػػػيرًا مػػػوزعيف عمػػػى  431أمػػػس، أف عػػػدد األسػػػرى اإلداريػػػيف فػػػي سػػػجوف االحػػػتالؿ "اإلسػػػرائيمي" ارتفػػػع إلػػػى 

عمػػى الػػرغـ مػف اإلجمػػاع الػػدولي "وقػػاؿ رئػػيس نػادي األسػػير قػػدورة فػارس  سػجوف "مجػػدو" و"عػػوفر" و"النقػب".
عمػػى أف إسػػرائيؿ تبقػػى وحيػػدة فػػي ىػػذا العػػالـ فػػي ممارسػػة ىػػذا النػػوع المتخمػػؼ مػػف االعتقػػاؿ، إال أنيػػا تصػػر 

 ".وتمعف في ممارستو
 

 سراحيم إطالقعمى  لعملا عباس يناشدونسجن الرممة  أسرى 10
التقت محاميػة مركػز الػدفاع عػف الحريػات والحقػوؽ المدنيػة "حريػات" ابتسػاـ عنػاتي فػي عيػادة سػجف : راـ اهلل

الرممػة مػػف األسػػرى المرضػى ريػػاض العمػػور، مػػراد أبػو معيمػػؽ، معتػػز عبيػػدو، محمػود سػػمماف وتوجػػو األسػػرى 
 -:جاء فيياالمرضى برسالة مناشدة لمرئيس أبو مازف 

نطمػب  الرئيس أبو مازف رئػيس دولػة فمسػطيف: نحػف األسػرى المرضػى الػذيف اسػتفحؿ المػرض فػي أجسػادىـ،
مػػنكـ إنقػػاذ حياتنػػا ففػػي كػػؿ شػػيريف منػػا شػػييد، طالػػت سػػنوات األسػػر وتفػػاقـ المػػرض واسػػتنفدنا الكممػػات فػػي 
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ولػـ نكػف ضػمف اىتمػاـ أحػد الطمب لنصرتنا إال أننا لـ نجد إال التأخير والتأجيؿ والتسويؼ فمـ تشممنا صػفقة 
 وتركنا لتعقد لنا المؤتمرات الصحفية ونحف عائدوف أمواتا.

91/99/1093الحياة الجديدة، رام اهلل،   
 

 شمال الضفة مستوطنون يقومون بتسميم أراٍض زراعية فمسطينية 19
أراٍض  أفػادت مصػادر محميػػة فمسػطينية، بػأف مسػػتوطنيف ييػود قػاموا بسػكب مػػواد ونفايػات سػامة فػػي: سػمفيت

 زراعية فمسطينية تقع إلى الغرب مف مدينة سمفيت شماؿ الضفة الغربية المحتمة.
وأوضػػػػح رئػػػػيس بمديػػػػة بػػػػروقيف قضػػػػاء سػػػػمفيت، نافػػػػذ بركػػػػات، أنػػػػو تػػػػـ رصػػػػد قيػػػػاـ إحػػػػدى المركبػػػػات التابعػػػػة 

مػػدة، (، بسػػكب مػػادة بيضػػاء لزجػػة فػػي أراضػػي منطقػػة البقعػػاف التابعػػة لمب44|43لممسػػتوطنيف اليػػـو األربعػػاء )
رؤؤس مف  42مشيرًا إلى أنو تبيف أف ىذه المادة عبارة عف نفايات سامة تسّببت فور سكبيا بنفوؽ أكثر مف 

 المواشي التي تعود إلحدى المزارعيف.
93/99/1093، قدس برس  

 
 ويستولي عمى ثالث مركبات اليوم من الخميل فجر فمسطينياً  91االحتالل يعتقل  11

(، حممػػػت 44|41اإلسػػػرائيمي، فػػػي سػػػاعة مبكػػػرة مػػػف فجػػػر اليػػػـو الخمػػػيس )شػػػنت قػػػوات االحػػػتالؿ : الخميػػػؿ
اعتقػػاالت طالػػت عشػػرة مػػواطنيف فػػي بمػػدة الظاىريػػة قضػػاء الخميػػؿ فػػي جنػػوب الضػػفة الغربيػػة، فيمػػا صػػادرت 

 عدة مركبات بالبمدة واعتقمت ثالثة شباف آخريف مف المحافظة.
الؿ صػػادرت ثالثػػة مركبػػات لمػػواطنيف فػػي بمػػدة وذكػػر مصػػدر أمنػػي فمسػػطيني لػػػ "قػػدس بػػرس" أف قػػوات االحػػت

 الظاىرية خالؿ اقتحاميا ونصب عدة حواجز عسكرية عمى مداخميا.
كمػػا داىمػػت قػػوات االحػػتالؿ بمػػدة بيػػت عػػوا واعتقمػػت كػػال مػػف يوسػػؼ رسػػمي مسػػالمة ولػػؤي سػػمير المسػػالمة 

 ومحمود عيسى مسالمة، فيما اعتقمت عمي البكري مف مدينة الخميؿ.
91/99/1093، قدس برس  

 
 معدات تابعة لمقناة في قطاع غزة وسرقةموظف في قناة العربية  اختطاف ":العربية" 13

حمػاس  أغمقػتالعربيػة فػي غػزة التػي  قناةاختطؼ مجيولوف مسمحوف مساعد تصوير في : )ا ؼ ب( - غزة
ليػا ووزارة الداخميػة البػث التابعػة لمقنػاة بحسػب الموقػع االلكترونػي  أجيػزةسػراحو بعػد سػرقة  أطمقػوامكتبيا، ثػـ 

 .في غزة
"مجيوليف مسمحيف اختطفوا مساعدا لمتصػوير فػي مكتػب  أفوقالت العربية في خبر عمى موقعيا االلكتروني 

 قناة العربية المغمؽ في غزة".
لوزارة الداخمية التابعة لحماس عمى صفحتو عمى موقع التواصػؿ  اإلعالميالبـز مدير المكتب  إيادبدوره قاؿ 
عي الفيسػػػبوؾ "قػػػاـ مجيولػػػوف مسػػػاء اليػػػـو بسػػػرقة سػػػيارة البػػػث التابعػػػة لقنػػػاة العربيػػػة بعػػػد أف اعتػػػدوا االجتمػػػا
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ننػا نعبػر ، بالضرب عمى سائؽ السيارة شػعباف محمػود ميمػة وتركػوه قػرب منطقػة الغفػري غػرب غػزة" وتػابع "وا 
دانتنا ليذا العمؿ".  عف رفضنا وا 

91/99/1093رأي اليوم، لندن،   
 

 " في الموسادالرواية الحقيقة لتجنيد أشرف مروانيكشف "كتاب إسرائيمي  11
قػدـ كتػػاب إسػرائيمي جديػػد مػػا قػاؿ إنيػػا الروايػة الحقيقيػػة لطريقػػة تجنيػد أشػػرؼ مػرواف فػػي جيػػاز  محمػد حامػػد:

المخػػابرات اإلسػػرائيمية الخارجيػػة )الموسػػاد(، تختمػػؼ عمػػا ورد فػػي كتػػب وتسػػريبات إسػػرائيمية أخػػري، إذ يرجػػع 
، الجنػػراؿ 4640و 4633ده إلػػي رئػػيس المخػػابرات العسػػكرية اإلسػػرائيمية )أمػػاف( بػػيف عػػامي الفضػػؿ فػػي تجنيػػ

 الجنراؿ أىاروف ياريؼ.
فبحسب الكتاب، المعنوف بػ"رجؿ االستخبارات"، ويرصد السيرة الذاتية لمجنراؿ ياريؼ، اتصؿ مػرواف بػالممحؽ 

حػػػديث معػػػو، لكػػػف مػػػوظفي السػػػفارة رفضػػػوا العسػػػكري فػػػي السػػػفارة اإلسػػػرائيمية بمنػػػدف، شػػػموئيؿ إيػػػؿ، وطمػػػب ال
إيصػػالو بػػو، فػػتمكف مػػرواف مػػف الحصػػوؿ عمػػي رقػػـ اليػػاتؼ المنزلػػي الخػػاص بػػالممحؽ العسػػكري، وألػػح فػػي 

 االتصاؿ، غير أف الممحؽ تجاىمو تماما.
بعدىا، وخالؿ زيارة الجنراؿ يػاريؼ لمنػدف التقػى الممحػؽ العسػكري، إضػافة إلػى المسػؤوؿ عػف تشػغيؿ عمػالء 

وساد" في أوروبا، شموئيؿ جوريف، فحدثػو الممحػؽ عػف الرجػؿ الػذي يزعجػو باتصػاالتو، ويػزعـ أنػو صػير "الم
 .عبد الناصر. عندئذ تحمس ياريؼ، وطالب بسرعة تجنيد مرواف

وبحسب الكتاب، أجري "الموساد" عػدة اختبػارات لمػرواف قبػؿ البػدء فػي تشػغيمو، واعتبػره الجنػراؿ يػاريؼ "أحػد 
ي يمتمكيا الموساد نظرا لما قدمو مف معمومػات كػاف األمريكيػوف عمػي اسػتعداد لتقبيػؿ أرجػؿ أىـ المصادر الت

 اإلسرائيمييف لمحصوؿ عمييا"، بحسب رئيس المخابرات العسكرية اإلسرائيمية.
وقػػاؿ مؤلػػؼ الكتػػاب، رئػػيس شػػعبة األبحػػاث فػػي معيػػد أبحػػاث األمػػف القػػومي، عػػاموس جمبػػوع، إف المؤسسػػة 

يمية اتبعت تكتيؾ تسريب معمومات غاية في السػرية إلػي اإلعػالـ لتحقيػؽ أىػداؼ دبموماسػية العسكرية اإلسرائ
حراج القادة العرب.  مع األمريكييف ، وا 

قنػاعيـ أف تػؿ  ووفقا لممؤلؼ، اتبعت إسرائيؿ تكتيؾ تسريب المعمومات قبؿ حػرب يونيػو لخػداع المصػرييف، وا 
، بػػؿ تمػػد يػػدىا إلػػي جيػػود واشػػنطف الدبموماسػػية، وذلػػؾ عبػػر تسػػريب أخبػػار إلػػى  أبيػػب ال تعتػػـز شػػف ىجػػـو

صػػػحؼ إسػػػرائيمية وأجنبيػػػة عبػػػر السػػػفارات اإلسػػػرائيمية، أو عبػػػر تصػػػريحات أدلػػػي بػػػو المتحػػػدث باسػػػـ جػػػيش 
 االحتالؿ اإلسرائيمي آنذاؾ، المقدـ ييودا فرييار، لممراسميف األجانب.

91/99/1093الشروق، مصر،   
 

 "سورية عمى فمسطينيي سورية وكياناتيم السياسيةأثر المتغّيرات في صدور كتاب: " 15
)"المركػػز الفمسػػطيني ألبحػػاث السياسػػات والدراسػػات اإلسػػتراتيجية، "، فػي إطػػار "سمسػػمة الدراسػػات اإلسػػتراتيجية

 مسػػػارات"، راـ اهلل(، صػػػدر كتػػػاب "أثػػػر المتغّيػػػرات فػػػي سػػػورية عمػػػى فمسػػػطينيي سػػػورية وكيانػػػاتيـ السياسػػػية"،
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السورية لمبحث فػي واقػع حػالّي متمثّػؿ بوقػوع  - المنطمؽ مف تاريخ العالقات الفمسطينية ،ماجد كياليلمكاتب 
فمسػػطينيي سػػورية فػػي الصػػراع القػػائـ، والسػػاعي إلػػى فيػػـ ىػػذا الواقػػع وتفاصػػيمو وحكاياتػػو الخاّصػػة بتػػأثيرات 

ة التفاعالت الفمسػطينية الباحث إلى عدـ إمكانية إغفاؿ نوعي وأشار"الثورة السورية" بيـ وبالحالة الفمسطينية. 
 مع ىذا كّمو.

91/99/1093السفير، بيروت،   

 
 تدفع دائمًا نحو الحرب : "إسرائيل"االمين العام لا"حزب اهلل" 13

نصػراهلل خػػالؿ كممتػو بمناسػبة االحتفػاؿ بػػ"عاشوراء" جنػوب بيػروت مسػػاء حسػف األمػيف العػاـ لحػزب اهلل  شػدد
ائيمية وحمايػػة ثػػروة لبنػػاف"، داعيػػًا "الدولػػة المبنانيػػة لتتحػػّرؾ، عمػػى "ضػػرورة مواجيػػة االعتػػداءات اإلسػػر أمػػس، 

أشار إلى و  واألفرقاء المبنانييف لتشكيؿ صيغة، بعيدًا عف الخالفات، بغية مواجية ىذه االستحقاقات الوطنية".
والتنػاحر  أنيا "سعيدة لما يجري في منطقتنا، فيي أصاًل تدفع دائمًا نحو الحرب وتسعى دائمًا أف يعـّ التقاتػؿ

والصػػراعات القائمػػة بػػيف الػػدوؿ، وفػػي داخػػؿ كػػّؿ دولػػة وكػػّؿ مجتمػػع فػػي عالمنػػا العربػػي"، مؤكػػدًا أف "مشػػروع 
إسرائيؿ الدائـ ىو أف تكوف منطقتنا ممزقػة ومقسػمة ومجػزأة كيانػات ىزيمػة عمػى أسػاس طػائفي أو مػذىبي أو 

 ي تفرض ىيمنتيا عمى كّؿ المنطقة".عرقي، لتبقى إسرائيؿ ىي الدولة اإلقميمية األقوى واألعظـ الت
ذ الحظ أّف رئيس حكومة العدو بنياميف نتنيػاىو "صػار متخصصػًا فػي الشػأف السػّني والشػيعي"، أسػؼ ألف  وا 
"إسػػرائيؿ اليػػوـ تثّبػػت وجودىػػا فػػي فمسػػطيف المحتمػػة، وتطّبػػع مػػع بعػػض المحػػيط العربػػي وتتحػػّوؿ إلػػى حميػػؼ 

ة في بعض الدوؿ العربية، لتقـو في ما بعد، في إطار تسوية لبعض الدوؿ العربية ولبعض حركات المعارض
 أو غير تسوية، بفرض شروطيا عمى كّؿ شعوب المنطقة".

وأضاؼ: "ىذا واقع قائـ، لكّف اسرائيؿ قمقة مف المستقبؿ ألنو غامض، واألوضػاع فػي كػؿ المنطقػة قػد تخػرج 
، وبالتػالي مػف طػبخ السػـ سػيأكمو فػي يػـو عف السيطرة، وقد تصؿ الى مرحمة ال تستطيع أي قوى التحكـ بيا

 ما".
كما أسؼ نصراهلل أف "يصبح نتنياىو الناطؽ الرسمي لبعض الدوؿ العربية، وأف نسمع تسيبي ليفني تقوؿ إف 
الحكومػػػة اإلسػػػرائيمية تمقػػػت رسػػػائؿ مػػػف بعػػػض الحكومػػػات العربيػػػة تطالبيػػػا بعػػػدـ التراجػػػع عػػػف موقفيػػػا بشػػػأف 

وأف نسمع المنطػؽ نفسػو فػي حػرب غػزة ومػف ثػـ فػي حػرب تمػوز، وذلػؾ ألف المفاوضات في الممؼ النووي، 
 انتصار المقاومة في لبناف يحرج ىؤالء الزعماء المستزلميف".

ثػػـ تطػػّرؽ إلػػى ممػػّؼ التجسػػس اإلسػػرائيمي، فمفػػت االنتبػػاه إلػػى أف "ىػػذا لػػيس بجديػػد، ولكػػف فػػي المػػدة األخيػػرة 
بػؿ أتركػو لالختصاصػييف، ولكػف عمػى المبنػانييف أف يعرفػوا صار ىناؾ تطور كبيػر، ال أريػد أف أتحػّدث عنػو 

أّف كّؿ شيء يتحّدثوف بو عمى اليػواء عبػر شػبكة اليػاتؼ التابعػة لمدولػة المبنانيػة وكػّؿ شػيء يتػداوؿ بػو عمػى 
اإلنترنػػػت، ىػػػو فػػػي دائػػػرة السػػػمع واإلحاطػػػة المعموماتيػػػة اإلسػػػرائيمية"، مشػػػددًا عمػػػى أف "ىػػػذا الموضػػػوع يجػػػب 

 مواجيتو".
 91/99/1093، لسفير، بيروتا



 
 
 

 
 

 

 

 

           31ص                                    3033العدد:            91/99/1093 الخميس التاريخ:
 

 

 

 
 العودة إللغاء حقّ  "إسرائيل"استيدفوا الفمسطينيين في سورية بأوامر من  "نواإلرىابي: "األسدنائب  

نائب الرئيس بشار األسد في حزب البعث السيد ىالؿ اليالؿ )األميف القطري : استقبؿ ىاني بدر الديف
زكريا األغا عضو المجنة التنفيذية لمنظمة مس د. أ المساعد لحزب البعث العربي االشتراكي السوري(
 .التحرير الفمسطينية رئيس الوفد الفمسطيني إلى سوريا

أكد ىالؿ اليالؿ أف القضية الفمسطينية تشكؿ "المكوف المركزي لوعي الشعب السوري بفعالياتو وقواه و 
وأشار إلى أف  أشقائيـ الفمسطينييف.الوطنية كميا" وأف السورييف ال يمكف أف يكونوا حيادييف في دفاعيـ عف 

حزب البعث لديو "التزاـ ثابت لف يتغير بعروبة فمسطيف" التي يعتبرىا قمب بالد الشاـ والعالـ العربي بأكممو 
 ويفخر عبر تاريخو النضالي بأنو حزب فمسطيف.

وفي مقدمتيا وأوضح أف الحرب اإلرىابية التي تشف ضد سورية تأتي نتيجة تمسكيا بالقضايا القومية 
القضية الفمسطينية وثباتيا عمى حؽ الشعب العربي في مقاومة االحتالؿ الصييوني عمى كؿ بقعة أرض 
عربية محتمة الفتا إلى أف اإلرىابييف وحماتيـ استيدفوا الفمسطينييف في سورية كما استيدفوا السورييف بأوامر 

وفؾ التالحـ الكفاحي بيف الشعبيف السوري  مف الكياف الصييوني لتحقيؽ أىدافو في إلغاء حؽ العودة
وفي ذات السياؽ التقى األغا والوفد المرافؽ بوزيرة الشئوف االجتماعية السورية د.كندة الشماط  والفمسطيني.

وأكدت الوزيرة عمى أف الوزارة  يوـ أمس في مقر وزارة الشؤوف االجتماعية في العاصمة السورية دمشؽ.
ا في سوريا معاممة المواطف السوري في كافة الحقوؽ واف الوزارة ستضع اآلليات تعامؿ الالجئيف في سوري

 المناسبة لضماف ادخاؿ المساعدات الغذائية والطبية لممخيمات الفمسطينية.
 //األىرام العربي، القاىرة، 

 
 في غزة "ونروااأل "من متطمبات  %من  أكثرالتركية تقدم  الحكومة 

تقدـ الحكومة التركية، مف خالؿ رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التابعة  :الحياة الجديدة -القدس المحتمة 
طف مف الدقيؽ في  ألؼ % مف متطمبات وكالة األونروا والبالغة أكثر مف لمجمس الوزراء، سنويا 

 شخص. ألؼ ف قطاع غزة، األمر الذي سيمكف األونروا مف االستمرار بتقديـ مساعداتيا العينية ألكثر م
وأعرب المفوض العاـ لػ"االونروا" فيميبو غراندي عف شكره لتركيا عمى تبرعيا ىذا بالقوؿ "إف ىذا التبرع ىاـ 

 ألنو يأتي في وقت يشيد صعوبات متزايدة في غزة.
 //الحياة الجديدة، رام اهلل، 

 
 القدسبالتعميمية  وضاعاأل لتردي  وون التربوية ألبناء فمسطين يعرب عن قمقؤ الش مجمس 

اختتمت اليوـ بمقر جامعة الدوؿ العربية أعماؿ االجتماع المشترؾ الثالث والعشريف بيف : طالب أبوعادؿ 
وف التربية والتعميـ بوكالة األمـ المتحدة إلغاثة ؤ مجمس الشئوف التربوية ألبناء فمسطيف والمسئوليف عف ش

 ألدنى "األونروا".وتشغيؿ والالجئيف الفمسطينييف في الشرؽ ا
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وأعرب االجتماع عف القمؽ الشديد مف استمرار تردي األوضاع التعميمية في مدينة القدس الشرقية المحتمة 
اإلسرائيمية، مؤكدا عمى  االحتالؿممنيجة مف قبؿ سمطات  وما يتضمنو مف مخاطر جسيمة وعممية تدمير

 ىمية توفير األمواؿ الالزمة لذلؾ.أىمية العمؿ الفوري إلنقاذ التعميـ في مدينة القدس وأ
 //األىرام العربي، القاىرة، 

 
 ترحبان بقرار نتنياىو تجميد مشروع استيطاني وروسياألمانيا  

أثنى وزير ، و رئيس الوزراء اإلسرائيمي بنياميف نتنياىو، تجميد مشروع بناء استيطاني قياسي : أعمفوكاالت
ال بد مف التخمي "وقؼ خططيا االستيطانية. وقاؿ  "إسرائيؿ"و عمى قرار الخارجية األلماني جيدو فيسترفيم

 ."في ىذا الوقت بالذات عف كؿ ما يصعب المفاوضات
وأكدت ضرورة قياـ الفمسطينييف واإلسرائيمييف بخطوات باتجاه  ،ورحبت الخارجية الروسية بقرار نتنياىو

 وضات.بعضيما بعضًا مف أجؿ خمؽ أجواء مالئمة لعممية المفا
 //الخميج، الشارقة،   

 
 قام بدعم منظمي أسطول فك الحصار عن قطاع غزة": كيري معاريف" 

العبرّية في عددىا الصادر أمس األربعاء، كشفت  "معاريؼ"كشفت صحيفة : زىير أندراوس -الناصرة 
الحصار عف قطاع غزة النقاب عف أّف وزير الخارجية األمريكّي، جوف كيري، قاـ بدعـ منظمي أسطوؿ فؾ 

عندما كاف سيناتوًرا عف والية ماساتشوتيس ورئيس لجنة الشؤوف الخارجية في الكونغرس األمريكّي في نياية 
 . العاـ 

وبحسب الصحافي، بف درور يميني، الذي أورد النبأ ونشر صورة مف الرسالة، فإّف كيري حرر رسالة تدعو 
عثة حقوؽ اإلنساف التي كانت تعتـز الوصوؿ إلى الدولة العبرّية الدوؿ المعنية باألمر إلى مساعدة ب

واألراضي الفمسطينية، وقاـ أعضاء البعثة بعرض الرسالة عمى السمطات المصرّية في القاىرة، لتسييؿ 
عبورىـ عف طريؽ معبر رفح، إال أّف السمطات المصرّية رفضت ذلؾ وفي النياية وصمت البعثة بواسطة 

 . مايو مف العاـ / ف أسطوؿ الحرّية، في أيارسفينة مرمرة ضم
التي ضّمت حركات  ولفتت الصحيفة إلى أّف البعثة شممت منظمة مسيرة الحرية إلى غزة 

العالمية لمقاطعة إسرائيؿ، روجر  وشخصيات، مثؿ عمي اوبنيما وعمر البرغوثي ورؤساء حممة 
، وىي مجموعة راديكالية نسوية "كودفيكس"ونشيطات  "فمويدبينؾ "ووترز مف الفرقة الموسيقّية المشيورة 

االنتخابية.  أوبامامناىضة إلسرائيؿ مف بيف مؤسساتيا جودي افانس التي عممت كمجندة أمواؿ في حممة 
ولفتت معاريؼ العبرّية إلى أّف السمطات المصرّية لـ تأخذ الموضوع عمى محمؿ الجد وكذلؾ األمر 

جنت قياـ سناتور مثؿ جوف كيري، يحتؿ منصًبا بذاؾ المستوى، بتزويد مجموعة تقترب إسرائيؿ، ولكّنيا استي
بمثؿ تمؾ الرسالة،  "سالـ اآلف"بآرائيا مف حزب التجمع الوطني الديمقراطّي وحماس أكثر مف قربيا لحركة 

 عمى حّد تعبير الصحيفة. 
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 //القدس العربي، لندن، 
 
 الفمسطينية اإلسرائيمية تدخل مرحمة القرارات الصعبة التحاد األوروبي: المفاوضاتا 

أكد الممثؿ الخاص لالتحاد األوروبي لعممية السالـ في الشرؽ األوسط اندرياس : تغريد الرشؽ - عماف
 رينيكي أف المفاوضات الفمسطينية اإلسرائيمية "دخمت مرحمة القرارات الصعبة".

ىناؾ قرارات صعبة يجب  أفد" أمس إنو "مف الواضح وقاؿ رينيكي في تصريحات صحفية خاصة لػ"الغ
دور األردف في مفاوضات الوضع النيائي بيف الفمسطينييف  أىميةاتخاذىا"، مشددا في الوقت ذاتو عمى 

 واإلسرائيمييف.
المممكة تظير الدور الميـ لألردف في ىذه  إلىواعتبر أف زيارة وزير الخارجية األميركي جوف كيري األخيرة 

إلى عوامؿ الجيرة بيف الشعبيف األردني والفمسطيني،  أيضاً اوضات، موضحا أف أىمية ىذا الدور تعود المف
 فضال عف دور لجنة المتابعة العربية في ىذا المجاؿ.

ورفض المسؤوؿ األوروبي الذي يزور األردف حاليا، أف يعطي مزيدا مف التفاصيؿ في ىذا الشأف، عازيا 
 ات"، واعتبر ذلؾ "أمرا جيدا".السبب إلى "سرية المفاوض

ابريؿ / وفي ما إذا كاف متفائال بأف تحقؽ المفاوضات نتيجة ايجابية، عند انتياء إطارىا الزمني في نيساف
المقبؿ، قاؿ رينيكي "المفاوضات مستمرة.. الجزء األوؿ منيا كاف ايجابيا لناحية االستمرار بالتوسع في 

 القضايا المختمفة بيف الطرفيف".
الجديد  اإلعالفرينيكي أف األوروبييف يشجبوف  أكدوؿ معوقات المفاوضات، وخصوصا المستوطنات، وح

عف المستوطنات اإلسرائيمية، ويعتبرونيا غير شرعية وفقا لمقانوف الدولي وال تساعد في أجواء التفاوض 
 الجارية.

 //الغد، عمان، 
 
 بسبب االستيطان "إسرائيل"من  شتون بتميين الموقفآيطالبون  أوروبيوننواب  

وزيرة خارجية االتحاد  إلى، رسالة األربعاء، أوروبياوجو نحو ثالثيف نائبا  :القدس دوت كوـ - بروكسؿ
 األراضي، التي تقضي باستبعاد األوروبيةالتوجييية"  المبادئ، كاثريف اشتوف، طالبوىا فييا بتمييف "األوروبي

 .إسرائيؿاالت التعاوف مع المحتمة في الضفة الغربية مف مج
 إللغاءالالزمة  اإلجراءاتويطالب النواب في الرسالة التي حصمت فرانس برس عمى نسخة منيا بػ"اتخاذ كؿ 

تطبيقيا سيأخذ  أف، لمتأكد مف اإلسرائيميةاتفاؽ مع الحكومة  إلى، التوصؿ األقؿعمى  أوالمبادئ التوجييية 
 ".إسرائيؿودولة  األوروبيميقة بيف االتحاد بعيف االعتبار العالقات الثنائية الع

التوجييية التي تعتبر انو  المبادئيوليو الماضي  نشر في التاسع عشر مف تموز/ األوروبيوكاف االتحاد 
، التي تتضمف تقديـ مساعدة مف قبؿ االتحاد إسرائيؿفاف جميع االتفاقات مع  ابتداء مف العاـ 

 .المحتمة منذ العاـ  األراضيبيقيا عمى تمحظ عدـ تط أف، يجب األوروبي
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 //القدس، القدس، 
 
 لتشجيع مفاوضات السالم واألراضي الفمسطينية "إسرائيل: زيارة ىوالند لا"مسؤول فرنسي 

الرئيس فرانسوا ىوالند الرسمية التي يقوـ بيا  قاؿ مسؤوؿ فرنسي في تقديمو لمزيارة: رندة تقي الديف -باريس 
 إسرائيؿ واألراضي الفمسطينية األحد المقبؿ لكؿ مف

إف الرسالة األساسية لمقيادة اإلسرائيمية ستكوف التشجيع عمى المضي قدمًا في مفاوضات السالـ، مشيرًا  
السالـ مع  إلىإلى اتفاؽ تعاوف بيف إسرائيؿ واالتحاد األوروبي يمكف رفعو إذا توصمت إسرائيؿ 

رئيس الفرنسي الممؼ النووي اإليراني، مؤكدًا أف فرنسا عمى تواصؿ مع وتوقع أف يثير ال الفمسطينييف.
اتفاؽ مع  إلىإسرائيؿ لوضعيا في صورة المفاوضات الجارية في ىذا الممؼ، وتمنى أف تصؿ الدوؿ الست 

العالقات الثنائية  إلىالممفيف السوري والمصري، إضافة  إلىإيراف. وقاؿ إف الرئيس الفرنسي سيتطرؽ أيضًا 
 مع الجانبيف الفمسطيني واإلسرائيمي.

 //الحياة، لندن، 
 
 من االستيطان وقمقيبدي سيري يمتقي طاقمي المفاوضات و  

المتحدة لعممية السالـ في  لألمـالعاـ  األميفعبد الرؤوؼ أرناؤوط: أعمف روبرت سيري، مبعوث  -القدس 
 أفمشددا عمى  واإلسرائيمييفاوضيف الفمسطينييف ، انو عقد أمس اجتماعات منفصمة مع المفاألوسطالشرؽ 

أماـ السالـ". وقاؿ في بياف وصؿ "األياـ": "تابع المنسؽ  "المستوطنات ىي ضد القانوف الدولي وتشكؿ عقبة
الخاص بقمؽ متزايد سمسمة مف اإلعالنات االستيطانية التي أعمنتيا إسرائيؿ خالؿ األسابيع الماضية، والتي 

: "موقؼ األمـ المتحدة، كما وأضاؼؽ بينيا وبيف ىدؼ حؿ الدولتيف عف طريؽ التفاوض" ال يمكف التوفي
المتحدة، ال لبس فيو وىو أف المستوطنات ضد القانوف الدولي وتشكؿ عقبة  لألمـكرره مؤخرا األميف العاـ 

 أماـ السالـ".
سرائيمييف والفمسطينييف" مشيرا وتابع سيري انو "عمى ىذه الخمفية، التقيت بشكؿ منفصؿ مع المفاوضيف اإل

القرار  أفآخريف  إسرائيمييفليفني ومسؤوليف  اإلسرائيمييفانو يفيـ مف مناقشاتو مع كبيرة المفاوضيف  إلى
 خطة لبناء عدد كبير مف الوحدات االستيطانية تـ إيقافو". إلعدادالذي اتخذ يـو أمس )أوؿ مف أمس( 

أحداث العنؼ األخيرة، والتي يندد بيا" وقاؿ: "في ىذه المحظة  سيري عف "القمؽ العميؽ إزاء أعربكما 
الحساسة، ال بد مف تجنب اإلجراءات السمبية ودعـ المحادثات الجارية لمحفاظ عمى الفرص المتبقية لتحقيؽ 

 والفمسطينييف عمى حد سواء". اإلسرائيمييفحؿ الدولتيف الذي ىو في مصمحة 
 //األيام، رام اهلل، 

 
 صفحة من وثائق االتفاقيات عن كامب ديفيد : اإلفراج عن "سي آي إيو" 
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، ديفيدصفحة مف وثائؽ الجياز المتعمقة باتفاقيات كامب  أفرجت السي أي إيو، األربعاء، عف 
سرائيؿ برعاية مف الرئيس األمريكي األسبؽ جيمي كارتر.  الموقعة بيف مصر وا 

شخصية عف كؿ مف الرئيس الراحؿ أنور السادات، ورئيس الوزراء وتضـ الوثائؽ، معمومات سياسية و 
 ، وىي التقارير التي قرأىا كارتر قبؿ عقد القمة بيف المسؤوليف والتي استمرت بيغف ـياإلسرائيمي مناح

األولى  دديفيوقاؿ كارتر، إف ىذه الوثائؽ، ساعدتو، عمى إدارة المفاوضات الخاصة باتفاقيات كامب  يوما.
 وعيا بيف إسرائيؿ ودولة عربية.مف ن

وتضـ الوثائؽ محاضر جمسات المجمس األمني الوطني األمريكي، وتقارير عف أىـ االجتماعات التي 
سرائيمييف ومصرييف، ويعود تاريخ ىذه الوثائؽ إلى الفترة مف يناير عجم وحتى  ت مسؤوليف أمريكييف وا 

 .مارس 
 //الشروق، مصر، 

 
 بالتحقيق في تدنيس مقبرة "البروتستانت" "إسرائيل"ريطاني يطالب القنصل الب 

طالب القنصؿ البريطاني العاـ في القدس السير فينسنت فيف لدى زيارتو  :الحياة الجديدة -القدس المحتمة 
 مقبرة البروتستانت في القدس، السمطات اإلسرائيمية، بالتحقيؽ في قضية تدنيس المقبرة.

الزيارة برفقة السفير البريطاني في تؿ أبيب ماثيو غولد، وممثميف عف السفارة إثناء طاني وقاؿ القنصؿ البري
األلمانية في تؿ أبيب، إنو ألمر في غاية األسؼ أف يتـ تدنيس المقابر مرة أخرى، لممرة الثانية في غضوف 

 بضعة أسابيع، وتكسير الصمباف وتدمير القبور.
سرائيمية إحضار ىؤالء المجرميف أماـ العدالة، ويجب أف تظؿ القدس وأضاؼ: "لقد طمبنا مف السمطات اإل

 مدينة األدياف الثالثة العظيمة تتعايش مع بعضيا بسالـ".
وتعد زيارة القنصؿ البريطاني لممقبرة الثانية، حيث زار سابقا المقبرة لالطالع عمى آثار التخريب الذي وقع 

 را وتدمير صمبانيا، وعاد المخربوف إلى المقبرة في ليمة قب أيموؿ المنصـر حيث تـ تدنيس  في 
 تشريف الثاني ودنسوا عدة قبور أخرى بما في ذلؾ قبر جندي بريطاني.

 //الحياة الجديدة، رام اهلل، 
 

 طيبة عباس وخيانة حماس ومرسي 58
 سييؿ كيواف

جدا ألنػو مرسػاؿ كيػري لمسيسػي دوف  كيري توّسؿ عّباس أف يوصؿ سالمًا حارًا إلى السيسي، وعباس انبسط
غيػػره، ومػػا أف دخػػؿ مصػػر آمنػػًا حتػػى وقػػؼ بػػيف يػػدّي السيسػػي وأقػػرأه السػػالـ الحػػار مػػف كيػػري، فتيمػػؿ وجػػو 
السيسػػي وتفػػاءؿ خيػػرًا، ومػػا لبػػث السػػيد عبػػاس أف بػػدأ بمػػدح السيسػػي وتعظيمػػو ووصػػفو بمنقػػذ مصػػر واألمػػة، 

ف إليامػًا إلييػًا، وقػػاؿ إنػو لػـ يعػػرؼ خطػورة حمػػاس إال وعمػى ذمػة عبػػاس فػإف مػا حػػدث ويقصػد االنقػالب، كػػا
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عمػػى مرسػػي المتخػػابر مػػع العػػدو الفمسػػطيني فػػي غػػزة، وىنػػا تظيػػر طيبػػة قمػػب ’ ثورتػػو’عنػػدما قػػاـ السيسػػي ب
 عباس الذي لـ يكف يعرؼ خطورة حماس قبؿ االنقالب.

ي اإلليػي، بػأف حمػاس وحسب قوؿ عباس فقد سبؽ وشكا لمػدكتور محمػد مرسػي عنػدما كػاف رئيسػا قبػؿ الػوح
فػػػػرد ’ مميػػػػوف ونصػػػػؼ‘دوؿ ييجػػػػو كػػػػاـ..؟ فقػػػػاؿ عبػػػػاس ‘تخطػػػػط لالسػػػػتيطاف فػػػػي سػػػػيناء ومرسػػػػي قػػػػاؿ لػػػػو 

ممّمحًا بيذا إلى أف مرسي لـ يعترض عمى فكرة احتالؿ أرض مصػر ’..ده احنا ناخدىـ عندنا بشبرا’مرسي..
 …وحتى القاىرة

المتوّسػمة لتصػافحو بحػرارة وحمػاس ومرسػي خػائف ىكذا ضرب السيسي ثالثة عصػافير بعبػاس واحػد، أمريكػا 
مصػر، ولػوال الػوحي اإلليػي لتركػت حمػاس قطػاع غػزة وأخػذت الفمسػطينييف إلػى تيػو سػيناء بػدال مػف النضػاؿ 

 ألجؿ تحرير بمدىـ. 
وكػػاف قػػد جػػاء فػػي بيػػاف الرئاسػػة الفمسػػطينية أف ىػػدؼ زيػػارة عبػػاس ىػػو إطػػالع القيػػادة المصػػرية عمػػى آخػػر 

 مساعي المصالحة بيف فتح وحماس?.‘لسالـ واألىـ تطورات عممية ا
مػػف ىنػػا نفيػػـ تحػػريض عبػػاس عمػػى حمػػاس، فيػػذه طريقػػة معروفػػة فػػي مقػػاىي القػػرى الفمسػػطينية، إذا أردت 
مصالحة أحد ما أو حتى صداقتو فما عميؾ سوى أف تتحرش بو وتسمعو كالمًا بذيئا ثـ تشتبؾ معو باأليػدي 

تدخؿ األوادـ وتنشأ أجػواء مناسػبة لممصػالحة ثػـ لصػداقة أبديػة ألنيػا أتػت واألرجؿ وحتى بالسالح األبيض في
بعد صراع، ويبدو أف ىذا قصد عباس الطيب مف تحريضو، وفعال فقد نجحت الخطػة ورد نائػب رئػيس كتمػة 
حماس البرلمانيػة إسػماعيؿ األشػقر بأنػو متأكػد أف عبػاس شػريؾ إلسػرائيؿ فػي اغتيػاؿ عرفػات ويجػب القػبض 

 كمتو، ىكذا تكوف الظروؼ قد نضجت لتدخؿ الوجياء واألوادـ والمصالحة. عميو ومحا
ىناؾ مف يقوؿ إف عباس ينسؽ مع االحػتالؿ وىػذه فريػة واضػحة، فػاالحتالؿ ال ينّسػؽ مػع عبػاس شػيئًا، ىػو 
ينفػػذ اتفاقػػات، وعمػػى رجالػػو أف يقومػػوا بمنػػع الفمسػػطينييف مػػف النضػػاؿ أو التحػػريض عمػػى االحػػتالؿ، وعمػػييـ 

ؿ ميػػاـ قػػوات االحػػتالؿ الخاصػػة فػػي العثػػور عمػػى المقػػاوميف واعتقػػاليـ أو حتػػى قػػتميـ، وعبػػاس الطيػػب تسػػيي
يقوـ بدوره البطولي بتقديـ العزاء ألسر الشيداء بػدوف تنسػيؽ أمنػي، فيجػد نفسػو متورطػا بتيمػة دعػـ اإلرىػاب 

 ييد محمد عاصي. حسب سفير إسرائيؿ في األمـ المتحدة، كما حدث بعد تقديمو العزاء ألسرة الش
إذًا اتيػػاـ حمػػاس ومرسػػي بالخيانػػة لفمسػػطيف ومصػػر مػػف جيػػة، ومػػف جيػػة ثانيػػة المضػػي فػػي عمميػػة سػػممية 
واسػػػػعة النطػػػػاؽ ال تتوقػػػػؼ لسػػػػاعة، فاالسػػػػتيطاف وقمػػػػع األشػػػػجار وحرقيػػػػا وىػػػػدـ بيػػػػوت القػػػػدس العربيػػػػة وقتػػػػؿ 

 الفمسطينييف مستمر وعمى قدـ وساؽ.
ية عبػػاس والسيسػػي عػػف نيػػة حمػػاس احػػتالؿ سػػيناء وخصوصػػًا أف ربمػػا يصػػدؽ كثيػػر مػػف المصػػرييف مسػػرح

كثيػػريف مػػنيـ يصػػدقوف أف عبػػاس رئػػيس بالفعػػؿ لدولػػة اسػػميا فمسػػطيف، فيػػؤالء يتعرضػػوف إلعػػالـ أيػػف منػػو 
إعصػػار )حّيػػاف( الفمبينػػي، ولكػػف ىػػذا المسػػرح العّباسػػي ال يتقبمػػو الفمسػػطينيوف الػػذيف يعرفػػوف الحقػػائؽ عمػػى 

بيف إدارة حماس التي قد تكوف سيئة بالفعؿ وقد ال يروؽ نيجيا لمكثيػريف مػنيـ وبػيف  األرض، ويميزوف جيداً 
 إدارة تنّسؽ أمنيًا مع المحتؿ الغاصب. 



 
 
 

 
 

 

 

 

           38ص                                    3033العدد:            91/99/1093 الخميس التاريخ:
 

 

 

لـ ألتؽ ولـ أىاتؼ ولـ أكاتب فمسطينيًا واحدًا مف أي بقعة مف بقاع األرض يقوؿ إف المفاوضات الحاليػة قػد 
نية نفسػػيا يشػتموف السػػمطة ويمعنػوف الحضػػيض الػذي وصػػمتو تػأتي بنتيجػػة مػا، حتػػى موظفػو السػػمطة الفمسػطي

ويػػػدركوف أنػػػو فػػػي الواقػػػع التوجػػػد عمميػػػة تفاوضػػػية، وقػػػد انحسػػػرت حتػػػى باتػػػت مقتصػػػرة عمػػػى ضػػػماف رواتػػػب 
 موظفي السمطة الذيف لـ يبؽ ليـ عباس الطيب خيارًا سوى البطالة أو استمرار مسرحية المفاوضات. 

حّمموف حماس مسؤولية أوضاعيـ المزرية، ال أعرؼ نسػبتيـ، وخصوصػًا ىنالؾ قسـ مف الناس في القطاع ي
بعد ىدـ األنفاؽ دوف توفير بدائؿ، األمر الذي يعني تشديد الحصار المصري اإلسرائيمي الخانؽ، فقد غابػت 
سػػمع حيويػػة كثيػػرة وحتػػى طبيػػة وارتفعػػت أسػػعارىا، حتػػى البرتقػػاؿ الػػذي كػػاف يسػػتورد مػػف مصػػر عبػػر األنفػػاؽ 

ألنو لـ يبؽ في القطػاع أراض زراعيػة، ورغػـ ىػذا يفيػـ الفمسػطينيوف أف ىنػاؾ فرقػا شاسػعًا بػيف سػوء اختفى، 
 إدارة أو سياسة حماس وبيف تنسيؽ أمني مع عدو لئيـ.

مػػف ناحيػػة أخػػرى تناقمػػت بعػػض وسػػائؿ اإلعػػالـ أف تسػػيبي ليفنػػي وزيػػرة القضػػاء اإلسػػرائيمية ومسػػؤولة ممػػؼ 
قػػػػد سػػػػبؽ ونكحػػػػت عػػػػددا مػػػػف المسػػػػؤوليف ’ جيػػػػاد النكػػػػاح العبػػػػري‘بطمػػػػة  المفاوضػػػػات التػػػػي تتفػػػػاخر بأنيػػػػا

 الفمسطينييف.
أعتقػػػد أف األمػػػر غيػػػر صػػػحيح أبػػػدًا، لػػػو قيػػػؿ إنيػػػا فعمػػػت ىػػػذا مػػػع مقػػػاوميف حقيقيػػػيف فأنقػػػذت أمػػػف إسػػػرائيؿ 

 الحالؿ حسب فتوى كبير الحاخامات.’ جيادىا’لصدقناىا واعترفنا ليا بقدراتيا اإلغرائية وب
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 ماجد عزاـ
إثػػػر  0240بػػػدأ الجػػػيش المصػػػري حربػػػو ضػػػد الجماعػػػات السػػػمفية الجياديػػػة فػػػي سػػػيناء فػػػي آب )أغسػػػطس( 

المجزرة التي تعرض ليا جنوده الصائموف في رمضاف قبؿ الماضي، مف دوف أف يضع أي أجندات سياسية 
غػػزة. غيػر أنػػو فيػـ أف مػػف المسػتحيؿ تحقيػػؽ االنتصػار أو إضػػعاؼ تمػؾ الجماعػػات  تجػاه "حمػػاس" أو قطػاع

مف دوف قطع صمتيـ الفكرية والموجستية مع نظرائيـ في القطاع، وأعتقد أف األنفاؽ تمثؿ قنػاة التواصػؿ بػيف 
نما بوقػؼ تسػونامي السػالح المتػدفؽ عمػى شػبو الج زيػرة مػف الجانبيف، وأف ىدميا كفيؿ ليس فقط بإغالقيا، وا 

الحػػدود الجنوبيػػة الشاسػػعة والمتراميػػة األطػػراؼ لمصػػر، والتػػي يصػػعب السػػيطرة عمييػػا، بينمػػا إغػػالؽ األنفػػاؽ 
 سيجعؿ مف ىذا التدفؽ عديـ الجدوى اقتصاديًا وأمنيًا أيضًا.

تػػـ حتػػى اآلف ىػػدـ أكثػػر مػػف تسػػعيف فػػي المئػػة مػػف األنفػػاؽ الواصػػمة وجػػاءت النتيجػػة كارثيػػة بكػػؿ المقػػايس، 
"حماس" في شكؿ خػاص، وغػزة فػي شػكؿ عػاـ، حيػث فقػدت الحركػة اإلسػالمية ثمثػي موازنتيػا السػنوية  وعمى

مميوف دوالر، بينما انضـ العامموف في األنفاؽ والقطاعات المرتبطة بيا، مثؿ قطاع  422تقريبًا والبالغة نحو 
مػػا ضػػاعؼ معػػدالت الفقػػر عامػػؿ إلػػى طػػابور العػػاطميف الطويػػؿ أصػػاًل،  42222البنػػاء والبػػالغ عػػددىـ نحػػو 

 والبطالة وفاقـ األوضاع االقتصادية االجتماعية المتردية أصاًل.
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قميميػة عمػى التفكيػر فػي إسػقاطيا،  شجع مأزؽ "حماس" السياسي االقتصادي واالجتمػاعي أطرافػًا فمسػطينية وا 
 ضػػمف مخطػػػط عػػػاـ ييػػدؼ إلػػػى إضػػػعاؼ وحتػػى اقصػػػاء حركػػػات اإلسػػالـ السياسػػػي. وفػػػي ىػػذا الصػػػدد كثػػػر
الحػػديث عػػف إعطػػاء دور رئيسػػي لمقيػػادي الفتحػػاوي السػػابؽ محمػػد دحػػالف، الػػذي مػػا زاؿ يتمتػػع بنفػػوذ وثقػػؿ 

( عف 3/42واضحيف في الوسط الفتحاوي الغزاوي، وىنا تمكف اإلشارة إلى ما نشرتو صحيفة "الحياة" )األحد 
فػات عػػدة تتعمػؽ بغػػزة والحػػرب عػودة التواصػػؿ والتنسػيؽ بػػيف دحػػالف واألجيػزة األمنيػػة المصػرية فػػي أمػػور ومم

ضد الجيادييف في سيناء. و "الحياة" نقمت أيضًا عف مصادر مقربة مف دحالف قوليا إنػو ال يكػاد يمػر شػير 
مف دوف أف تعرض شخصيات سياسية عربية نافذة وسػاطتيا إلجػراء مصػالحة بػيف الػرئيس عبػاس ودحػالف، 

 ا.كوف األخير وحده قادرًا عمى مواجية "حماس" وىزيمتي
سػػواء كػػاف ىػػذا المخطػػط حقيقيػػًا أو سياسػػيًا إعالميػػًا لتحويمػػو إلػػى مخطػػط واقعػػي وجػػدي، فيػػو لػػـ يمػػؽ قبػػوؿ 
نجاحػػو، وىػػي مصػػر المسػػتنزفة فػػي حربيػػا بػػؿ حروبيػػا  األطػػراؼ الرئيسػػة الػػثالث القػػادرة نظريػػًا عمػػى تمريػػره وا 

افضػػة لممصػػالحة مػػع دحػػالف حتػػى الداخميػػة، والسػػمطة الفمسػػطينية المنخرطػػة فػػي المفاوضػػات وتفاصػػيميا والر 
مقابػػػؿ اسػػػتعادة غػػػزة. غيػػػر أف الػػػرفض غيػػػر المتوقػػػع ربمػػػا، لغيػػػر المتػػػابعيف، جػػػاء مػػػف إسػػػرائيؿ التػػػي عبػػػرت 
صراحة وفي شكؿ رسمي عف رفضيا تغيير الوضع القائـ حاليًا، بخاصة بعد التيدئػة غيػر المسػبوقة السػائدة 

 منذ عاـ تقريبًا.
صر لػـ تضػع أجنػدة سياسػية فمسػطينية لحربيػا فػي سػيناء، وىػي ال تفكػر فػي بتفصيؿ أكثر يمكف القوؿ إف م

شػػف حػػرب ضػػد "حمػػاس" أو المشػػاركة فػػي مخطػػط إقميمػػي إلسػػقاطيا، لػػيس فقػػط ألف ىػػذا المخطػػط محفػػوؼ 
نمػػا ألنيػػا منشػػغمة بقضػػايا وممفاتيػػا  بالمخػػاطر، وقػػد تسػػيؿ دمػػاء كثيػػرة بػػيف الشػػعبيف المصػػري والفمسػػطيني، وا 

بة الشػػائكة وال تريػػد اسػػتنزاؼ جيودىػػا فػػي حػػرب زائػػدة ال جػػدوى منيػػا، وىػػي اكتفػػت بػػإغالؽ الداخميػػة الصػػع
األنفػػاؽ مػػع ربػػط شػػرياف غػػزة إلػػى مػػا يشػػبو المحمػػوؿ الغػػذائي )السػػيروـ( كػػي ال تنفجػػر األوضػػاع فييػػا، مػػع 

ية، اسػػتعادة الخطػػػاب السياسػػػي مػػػف زمػػػف نظػػػاـ الػػػرئيس حسػػػني مبػػػارؾ والقائػػػؿ بضػػػرورة المصػػػالحة الفمسػػػطين
وتػػػػولي السػػػػمطة الفمسػػػػطينية الشػػػػرعية، مػػػػف وجيػػػػة نظرىػػػػا، أي الػػػػرئيس عبػػػػاس واألجيػػػػزة الخاضػػػػعة إلمرتػػػػو، 

 اإلشراؼ عمى معبر رفح والحدود في شكؿ عاـ.
أمػا السػػمطة الفمسػطينية فػػي راـ اهلل، فػال تنفػػي رغبتيػػا فػي االسػػتفادة مػف المتغيػػرات اإلقميميػة إلجبػػار "حمػػاس" 

يػػاء االنقسػػاـ واختزاليػػا المصػػالحة باالنتخابػػات لممجمػػس التشػػريعي ورئاسػػة السػػمطة عمػػى القبػػوؿ بشػػروطيا إلن
فقط، مع تجاىؿ البعد المجتمعي وتكريس الحريات، ناىيؾ عف ممؼ منظمة التحرير والشراكة فييا إلى حػيف 
 إصالحيا في شكؿ جدي وديموقراطي. غير أف ىذا ال يصػؿ إلػى حػد العػودة إلػى غػزة عمػى ظيػور الػدبابات
المصرية، كما أنيا ال تبدو مستعجمة السػتعادتيا، أقمّػو حتػى اتضػاح آفػاؽ ومػآالت المفاوصػات الجاريػة اآلف 
مػػع الحكومػػة اإلسػػرائمية، وتحديػػد الخطػػوات التاليػػة فػػي حػػالتي الفشػػؿ أو النجػػاح. وفػػي كػػؿ األحػػواؿ فػػالرئيس 

ي شػػكؿ، وىػو مػػا تبػػدى بوضػػوح فػػي عبػاس وقيػػادة فػػتح الحاليػػة ال يفكػروف أبػػدًا فػػي المصػػالحة مػع دحػػالف بػػأ
قػػرار فصػػؿ المسػػؤوؿ الفتحػػاوي فػػي لبنػػاف، المينػػو، ومسػػؤوليف حػػركييف آخػػريف، فقػػط ألنيػػـ تجػػرأوا عمػػى فػػتح 

 قنوات اتصاؿ مع القائد الفتحاوي المغضوب عميو إلى أجؿ غير مسمى.
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قائػػد الجبيػػة الجنوبيػػة  جػاء الموقػػؼ اإلسػػرائيمي الػػذي بػػدا مفاجئػػًا، عبػػر تصػػريح الفػػت لمجنػػراؿ سػػامي ترجمػػاف
أيموؿ/سػػبتمبر( عّبػػر فيػػو بصػػراحة ووضػػوح  03لجػيش االحػػتالؿ فػػي لقػػاء مػػع القنػػاة الثانيػػة العبريػة )الخمػػيس 

عف الموقؼ المعروؼ ضمنًا في السنوات السابقة، مشيرًا إلى قياـ تؿ أبيب بإيصاؿ رسائؿ لمجانب المصػري 
جػػر غػػزة مػػرة اخػػرى فػػي وجييػػا، مشػػددًا عمػػى رفػػض فكػػرة لتخفيػػؼ إجراءاتػػو الصػػارمة عمػػى الحػػدود كػػي ال تنف

إسػػقاط "حمػػاس"، التػػي لػػـ تتحػػوؿ حميفػػة أو صػػديقة لمدولػػة العبريػػة، اال انيػػا القػػوة الوحيػػدة القػػادرة عمػػى ضػػبط 
 األمور والحفاظ عمى التيدئة.

غػزة والضػفة ترجماف لػـ يشػر إلػى اليػدؼ االسػتراتيجي المتمثػؿ فػي الحفػاظ عمػى االنقسػاـ والفصػؿ التػاـ بػيف 
الغربيػػة، لتعػػويـ الحػػؿ االقميمػػي التػػاريخي لميمػػيف ولتكػػريس أمػػر واقػػع يحػػوؿ دوف قيػػاـ دولػػة فمسػػطينية مسػػتقمة 

 .4634كاممة السيادة ضمف حدود حزيراف )يونيو( 
وباختصار، حتى لو تقاطعػت رغبػات ومصػالح األطػراؼ الرئيسػة الثالثػة، فإسػقاط "حمػاس" أمػر غيػر مفػروغ 

ات وأثمػاف باىظػة معنويػة وسياسػية وعسػكرية وأمنيػة. وفػي الحقيقػة فالشػعب الفمسػطيني وحػده منو ودونو عقب
نمػػا ضػػمف  القػػادر عمػػى إبعادىػػا عػػف السػػمطة، ولكػػف لػػيس ضػػمف مخطػػط إقصػػائي إقميمػػي أو غيػػر إقميمػػي، وا 
 حالة تمرد وطنية شػاممة فػي الضػفة، قبػؿ غػزة، لفػرض إنيػاء االنقسػاـ وتشػكيؿ حكومػة وحػدة مػف شخصػيات

 وطنية مستقمة.
 91/99/1093، الحياة، لندن
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 كموفيس مقصود
بات مف الضرورّي تحديد المصطمحات المرتبطة باألزمة الحالّية القائمة ما بيف السمطة الفمسطينّية والحكومة 

 اإلسرائيمّية.
لمرتبطػػة بيػػذه العممّيػػة فػػي ضػػوء الػػدور الحصػػري الػػذي تمعبػػو الواليػػات بدايػػًة، ال بػػّد مػػف توضػػيح الػػدالالت ا

عامػػًا. وبعػػدما زار جػػوف كيػػري ىػػذه المنطقػػة المأزومػػة سػػبع  02المتحػػدة فػػي إدارة المحادثػػات منػػذ أكثػػر مػػف 
 مّرات منذ توليو منصب وزير الخارجّية األميركّية، بات توضيح المسائؿ القانونّية مطمبًا ممحًا.

ُت عدـ استخداـ مصطمح "مفاوضات" ألنني مقتنع تمامًا بأف ما يحصؿ يمكف اعتباره مناقشات في وقد تعّمد
أحسف األحواؿ، لكنو بالتأكيػد لػيس مفاوضػات. فمصػطمح "مفاوضػات" يشػير إلػى اتفػاؽ متبػادؿ حػوؿ النتػائج  

 يؽ النتائج المرجّوة.وعندئٍذ تتحّوؿ المفاوضات إلى الوسيمة المناسبة لتحق -وىو أمر غير متوّفر اليوـ 
الفمسطيني تدّؿ  -فمف الواضح ومف دوف أي شؾ أنو لـ تظير قط أي إشارة واضحة في الصراع اإلسرائيمي 

عمى حصوؿ مفاوضات جدّية. ففػي أحسػف األحػواؿ، أثبتػت المناقشػات والحػوارات وبحسػب اعتػراؼ الجميػع، 
 أنيا بال جدوى.
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رائيؿ ال تعتػػرؼ ولػػـ تعتػػرؼ وعمػػى مػػا يبػػدو لػػف تعتػػرؼ بػػأف ويكمػػف سػػبب ىػػذه المعضػػمة الرئيسػػي فػػي أف إسػػ
األراضػػي التػػي تسػػطير عمييػػا ىػػي أراض "محتمػػة" بحسػػب التعريػػؼ المحػػّدد فػػي اتفاقّيػػة جنيػػؼ الرابعػػة. ومػػف 

 الواضح أف إسرائيؿ ال تمتـز بأحكاـ ىذه االتفاقّية، وذلؾ في ما يتعمؽ بالضفة الغربّية والقدس الشرقّية.
 يطرح نفسو: ما ىو الوضع القانوني إلسرائيؿ في الضفة الغربّية والقدس الشرقّية وقطاع غّزة؟والسؤاؿ الذي 

ـّ تحقيػؽ مطالبيػا  لقد تبيف مػف خػالؿ "عممّيػة السػالـ" أف إسػرائيؿ ىػي الجيػة المّدعيػة المطالبػة بػالحقوؽ. ويػت
األردف بذريعػة الضػرورات  بشكؿ تدريجي مف خالؿ استمرار توّسع االستيطاف والمطالبػة باألراضػي فػي غػور

األمنّية. وُتعتبػر ىػذه المطالػب قضػّية حػّؽ، مػا يحػّوؿ األراضػي الفمسػطينّية الواقعػة تحػت السػيطرة اإلسػرائيمّية 
 إلى أراض ميزومة ال محتّمة.

 وقد حّوؿ غياب التعريفات الواضحة ما يسّمى ب"خريطة الطريؽ" إلى طريؽ مف دوف خريطة.
ف كيػػري يػػزور فييػػا القػػدس فػػي خػػالؿ األشػػير القميمػػة األخيػػرة، كانػػت تسػػبؽ زيارتػػو إلػػى ذلػػؾ، فػػي كػػّؿ مػػرة كػػا

قػػػرارات تقضػػػي بإقامػػػة مسػػػتوطنات إسػػػرائيمّية إضػػػافّية وادعػػػاءات بػػػأف القػػػدس لطالمػػػا كانػػػت واحػػػدة وعاصػػػمة 
 إلسرائيؿ.

لزاحػػؼ يػػدّؿ وفػػي حػػاؿ لػػـ تعتػػرؼ إسػػرائيؿ بػػأف الضػػفة الغربّيػػة ىػػي أرض محتمػػة، فػػإف االسػػتيطاف المسػػتمّر وا
عمػػى أف إسػػرائيؿ تعتبػػر الضػػفة الغربّيػػة أرضػػًا ميزومػػة. ويشػػّكؿ ىػػذا األمػػر تحػػديًا خطيػػرًا لممجتمػػع الػػدولي، 
وبالتػػالي ال بػػّد لمواليػػات المتحػػدة مػػف أف تعكػػس عممّيػػة االسػػتعمار الواضػػحة ىػػذه فػػي الضػػفة الغربّيػػة وبقّيػػة 

 األراضي الفمسطينّية.
تعتبرىػػػا "كيانػػًا شرسػػًا"، فريػػدًا مػػػف نوعػػو. لػػذا، يصػػػبح لزامػػًا عمػػى السػػػمطة  أمػػا فػػي مػػا يخػػػّص غػػّزة، فإسػػرائيؿ

الفمسطينّية أف تضـّ غّزة إلى أي محادثات ومناقشات تحصؿ أو إلى المفاوضػات عنػدما ُيصػبح ذلػؾ ممكنػًا. 
ويبػػػدو أّف إسػػػرائيؿ حريصػػػة عمػػػى إبقػػػاء غػػػّزة كيانػػػًا مسػػػتقاًل فػػػي أي محادثػػػات أو مفاوضػػػات بشػػػأف مسػػػتقبؿ 

 مسطيف. لكف مف الضروري أال يتحّقؽ ذلؾ.ف
إّف اتيػػاـ رئػػيس الػػوزراء االسػػرائيمي بنيػػاميف نتنيػػاىو الفمسػػطينّييف ب"االسػػتمرار فػػي خمػػؽ أزمػػات مصػػطنعة، 
واالسػػتمرار فػػي التيػػّرب مػػف القػػرار التػػاريخي الػػذي يجػػب أف ُيّتخػػذ لتحقيػػؽ سػػالـ حقيقػػي"، أمػػر يطػػرح أسػػئمة 

المصطنعة"؟ ىؿ ُيعتبر االعتراض عمى سياسة االستيطاف الزاحؼ في األراضي  جدّية. مّما تتشّكؿ "األزمات
الفمسطينّية "أزمة مصطنعة"؟ ىؿ اإلصرار عمى أف تكوف القدس الشػرقّية المحتمػة عاصػمة الدولػة الفمسػطينّية 

ىػػػؿ المنتظػػػرة "أزمػػػة مصػػػطنعة"؟ ىػػػؿ المطالبػػػة بمػػػنح الالجئػػػيف الفمسػػػطينّييف حػػػّؽ العػػػودة "أزمػػػة مصػػػطنعة"؟ 
صػػحيح مػػا يّدعيػػو رئػػيس الػػوزراء اإلسػػرائيمي نتنيػػاىو بػػأّف الفمسػػطينييف "يتيّربػػوف مػػف القػػرارات التاريخّيػػة التػػي 
يجب أف تُّتخذ إلرساء سالـ حقيقي"؟ ما ىي "القرارات التاريخّية" التي يعتبرىا نتنياىو "ضرورّية لتحقيؽ سالـ 

 حقيقي"؟
فمسػطينّية محمػود عبػاس الػذي قػاؿ فػي إطػار حديثػو إلػى كيػري فػي لإلجابة، إشارة إلى تذّمر رئيس السمطة ال

بيػػت لحػػـ إف "المفاوضػػات لػػـ تعػػِط نتػػائج بعػػد". حسػػنًا سػػّيدي الػػرئيس عبػػاس، مػػا مػػف نتػػائج ألّف ىػػذه ليسػػت 
 مفاوضات. منذ اتفاقّية أوسمو تبّيف أّنيا مجّرد مناقشات ومحادثات عديمة الجدوى!
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 إلى صديقي الرئيس عباس:
أف تبقى القضّية الفمسطينّية "في البرزخ" عالقػة كمػا كانػت. مػع الصػعود المحتمػؿ ألفيغػدور ليبرمػاف  ال يمكف

الػػذي أعمػػف القضػػاء اإلسػػرائيمي براءتػػو واحتمػػاؿ عودتػػو وزيػػرًا لمخارجّيػػة، يجػػب عمػػى السػػمطة الفمسػػطينّية التػػي 
والػػػذي  0240تشػػػريف الثػػػاني/نوفمبر  ترأُسػػػيا تفعيػػػؿ القػػػرار الػػػذي اتخذتػػػو الجمعّيػػػة العامػػػة لألمػػػـ المتحػػػدة فػػػي

اعتػرؼ بشػػكؿ واضػح ال لػػبس فيػػو بػأف فمسػػطيف "دولػػة تحػت االحػػتالؿ". ىػذا القػػرار الػػذي تتجّنػب تنفيػػذه، ىػػو 
القػػرار الػػػذي يمّكنػػؾ والقيػػػادة الفمسػػطينّية مػػػف الحصػػوؿ عمػػػى حكومػػة قػػػادرة عمػػى التفػػػاوض، بػػداًل مػػػف سػػػمطة 

لمفاوضػات جػادة. مػف دوف ذلػؾ، مػا يجػري ىػو ضػرب مػف العبػث فمسطينّية ال تنفّؾ تنػاقش. عنػدىا تصػبح ا
 غير المجدي.

ىذه ىي الطريقة الوحيدة التي ستخّوؿ الفمسطينّييف تحرير "عممّية السالـ" مف المناقشات الجارية غير المثمرة 
 والتي استمّرت لعقود عديدة، ما يجعؿ عدـ التوّصؿ إلى نتيجة عادلة أمرًا مستحياًل.

األحادّية الجانب التي تتوالىا حصرًا الواليات المتحدة، ال بّد أف تستبدؿ بانضماـ الواليات المتحدة  إف العممّية
ـّ اإلعػالف عنػو مػرارًا وتكػرارًا، أي التػزاميـ بحػّؿ  إلى المجتمػع الػدولي لمسػاعدة الفمسػطينّييف عمػى تحقيػؽ مػا تػ

ّية والسعي الكتشاؼ السبب في عدـ تحقّػؽ ذلػؾ الدولتيف الذي يكّرس القدس الشرقّية عاصمة لمدولة الفمسطين
 منذ اتفاقّية أوسمو وحتى يومنا.

ويبقػػى أنػػو مػػا زاؿ مػػف غيػػر الممكػػف تفسػػير عػػدـ تشػػديد المستشػػاريف القػػانونّييف فػػي وزارة الخارجّيػػة األميركّيػػة 
بحيػػث يصػػبح  عمػػى وجػػوب اعتػػراؼ إسػػرائيؿ بأنيػػا قػػّوة احػػتالؿ وفقػػًا لمػػا تػػنّص عميػػو اتفاقيػػة جنيػػؼ الرابعػػة،

 مصطمح "مفاوضات" تعريفًا واضحًا لعممّية تّتجو نحو بموغ النتائج.
 ؿ"السفير" Al-Monitorمترجـ عف 
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 د. سفياف ابوزايدة

وضػػػػات االسػػػػرائيمية مػػػػا قالػػػػو جػػػػوف كيػػػػري وزيػػػػر الخارجيػػػػة االمريكػػػػي قبػػػػؿ ايػػػػاـ حػػػػوؿ الػػػػربط بػػػػيف فشػػػػؿ المفا
الفمسطينية وامكانية انفجار انتفاضة فمسطينية ثالثة اثار جدال  لدى االوساط االسرائيمية، حيث اعتبرت قػوى 
اليمػػػػيف فػػػػي اسػػػػرائيؿ اف حػػػػديث كيػػػػري ىوتأليػػػػب لمػػػػرأي العػػػػاـ الفمسػػػػطيني وفػػػػي نفػػػػس الوقػػػػت يشػػػػجع القيػػػػادة 

 الفمسطينية عمى تصميب مواقفيا التفاوضية.
خمي االسػػرائيمي عمػػى  المسػػتوى السياسػػي واالمنػػي وكػػذلؾ عمػػى مسػػتوى الػػرأي العػػاـ االسػػرائيمي لػػـ الجػدؿ الػػدا

يتوقػػؼ حػػوؿ كيفيػػة رد الشػػارع الفمسػػطيني اذا مػػا اسػػتمر االسػػتيطاف المتػػزامف مػػع تعثػػر المفاوضػػات ومػػا اذا 
حكـ بػو االف بعػد انتيػاء كانت القيادة الفمسطينية قادرة عمػى الػتحكـ فػي زمػاـ االمػور بػنفس المسػتوى الػذي تػت

 ميمة التسعة الشيور في ظؿ النتيجة المعروفو مسبقا اف ىذه الجولة مف المفاوضات ستنتيي بالفشؿ.
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اليميف االسرائيمي وبأذرعو المختمفة يعتقد اف احتمالية حدوث انتفاضة فمسطينية سػواء عمػى غػرار االنتفاضػة 
تفاضػػة الثانيػػة ومػػا ميزىػػا مػػف طػػابع ُمسػػمح ىػػوغير وارد االولػػى ومػػا ميزىػػا مػػف طػػابع شػػعبي اوعمػػى نمػػط االن

ومستبعد حدوثو حتى واف انسحبت القيادة الفمسطينية مف المفاوضات واعمنت عف فشميا. ىؤالء يعتقػدوف اف 
تجربة الشعب الفمسطيني، خاصة مع االنتفاضة الثانية، ىػي تجربػة مريػرة افقػدتيـ الكثيػر دوف اف يحققػوا اي 

 شيئ يذكر.
تقدوف اف االنتفاضة الثانية جمبت لمفمسطينييف الجدار وعززت مف االستيطاف والتيمت اجزاء كبيرة مف ىـ يع

القػػدس واعػػادة السػػيطرة االمنيػػة لمجػػيش االسػػرائيمي عمػػى منػػاطؽ الضػػفة بعػػد عمميػػة السػػور الػػواقي وبعػػد اف 
ة الػػػػى ذلػػػػؾ الشػػػػعب ذوبػػػت الفػػػػوارؽ بػػػػيف المنػػػاطؽ وخمفػػػػت االالؼ مػػػػف الشػػػيداء والجرحػػػػى واالسػػػػرى. اضػػػاف

الفمسػطيني يعػاني مػف االنقسػاـ السياسػي والجغرافػي ويبحػث عػف تحسػيف مسػتوى حياتػو المعيشػية. باختصػار 
، 4654ىـ يثقوف اف روح المقاومو لدى الشعب الفمسطيني ليست نفس الروح التػي انتفضػت فػي اواخػر عػاـ 

والتػي اشػتعمت بعػد دخػوؿ  0222يفيػد وليست نفس الروح التي انتفضت بعد انييار المفاوضػات فػي كامػب د
والتػػي   4664شػاروف االسػتفزازي لباحػات االقصػى، وليسػت نفػس الػػروح التػي انتفضػت فػي وجػو نتنياىوعػاـ 

 عرفت بالنتفاضة النفؽ، حيث اتيموا في حينيا الرئيس ابوعمار المحرض والحرؾ ليذه االنتفاضات.
لية غير معنية بأف تصؿ االمور الى حد الصداـ، واف االولويػو القناعو لدييـ اليوـ اف القيادة الفمسطينية الحا

ىوالحفػػػاظ عمػػػى الوضػػػع االمنػػػي المتماسػػػؾ واف الػػػذىاب الػػػى مؤسسػػػات االمػػػـ المتحػػػدة اوالمؤسسػػػات الدوليػػػة 
ىوافضػػؿ مػػػف خيػػار المجػػػوء لمشػػػارع الفمسػػطيني وزجػػػو فػػي المعركػػػة. لػػػذلؾ، مػػف وجيػػػة نظػػر ىػػػؤالء انتفاضػػػة 

الحسػػباف، وعميػػو بأمكػػاف اسػػرائيؿ اف تواصػػؿ سياسػػيتيا االسػػتيطانية وفػػرض الحقػػائؽ فمسػػطينية ثالثػػة ليسػػت ب
 عمى االرض الف ىذه الفرصة وبيذه الحسبة قد ال تتكرر.

وجيػػة النظػػر االخػػرى، والتػػي فػػي الغالػػب يحمميػػا قػػوى اليسػػار فػػي اسػػرائيؿ، تعتقػػد اف اسػػتمرار الوضػػع بيػػذا 
المناطؽ الفمسطينية، ليس ميـ اف يسمى ىذا االنفجار انتفاضة الشكؿ سيقود حتما الى انفجار االوضاع في 

ثالثػػة اواي اسػػـ آخػػر، الميػػـ اف غيػػاب االرادة السياسػػػية االسػػرائيمية فػػي انجػػاح المفاوضػػات واالسػػتمرار فػػػي 
سياسػػة االسػػتيطاف واحػػراج القيػػادة الفمسػػطينية، ىػػذا االمػػر سػػيقود حتمػػا الػػى انفجػػار فػػي االوضػػاع حتػػى واف 

 ادة الفمسطينية ال ترغب بذلؾ الف القدرة عمى التحكـ تتآكؿ بشكؿ تدريجي.كانت القي
ىػػؤالء يعػػززوف وجيػػة نظػػرىـ مػػف خػػالؿ االحصػػاءات التػػي تشػػير الػػى ارتفػػاع تػػدريجي فػػي نسػػبة االعتػػداءات 
ة عمى الجنود والمستوطنيف مقارنة مع الفترات السابقة والتي كاف آخرىا طعف جندي اسرائيمي اليـو في العفول

 عمى يد شاب فمسطيني ال يتجاوز عمره الستة عشر ربيعا.
اضػػافة الػػى ذلػػؾ وفػػي رد عمػػى اصػػحاب نظريػػة اف الفمسػػطينييف يريػػدوف تحسػػيف مسػػتواىـ االقتصػػادي، يقػػوؿ 
ىػػؤالء اف االنتفاضػػة االولػػى عنػػدما انفجػػرت بشػػكؿ مفػػاجئ كػػاف وضػػع الشػػعب الفمسػػطيني افضػػؿ بكثيػػر ممػػا 

، لػػـ يكػػف ىنػػاؾ حػػاجز عسػػكري VIP1ط كػػؿ الشػػعب الفمسػػطيني كػػاف عبػػارة عػػف ىوعميػػو اليػػوـ . لمتػػذكير فقػػ
واحػػد وكػػاف الجميػػع يػػدخؿ بسػػيارتو وكػػاف يعمػػػؿ فػػي اسػػرائيؿ مئػػات آالؼ العمػػاؿ دوف الحاجػػة الػػى ممغػػػنط 
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اوتصػػريح دخػػوؿ. وعنػػدما انفجػػرت االنتفاضػػة الثانيػػة لػػـ يكػػف ىنػػاؾ حػػواجز اوجػػدار وكػػاف االسػػتيطاف ارحػػـ 
.بكثير مما ىوع  مية اليـو

االمر االخر والميـ الذي يستند عميو ىؤالء اف المؤسسة االمنية االسػرائيمية، كمػا ىوالحػاؿ اليػوـ، كانػت تثػؽ 
اف الشعب الفمسطيني مستنزؼ وليس لديو ارادة في مزيد مف المواجيات وفي كال االنتفاضتيف استغرؽ وقت 

 في مسار االحداث. حتى استطاعت اعادة السيطرة عمى زماـ االمور  والتحكـ
في كؿ االحواؿ، الجػدؿ الػداخمي االسػرائيمي حػوؿ امكانيػة نشػوب انتفاضػة مػف عػدميا ال يجػري بشػكؿ بريػئ 
مجػػرد مػػف الموقػػؼ السياسػػي وااليػػديولوجي لكػػؿ طػػرؼ، وال يجػػري دائمػػا وفقػػا لمعمومػػات وتقػػديرات اسػػتخبراتية 

 سرائيمي بوجية نظرة التي يؤمف بيا.مجردة، بؿ يستخدمو كؿ طرؼ مف اجؿ اقناع الرأي العاـ اال
عمػى ايػػة حػػاؿ وبغػض النظػػر عػػف الجػدؿ االسػػرائيمي الػػداخمي حػوؿ امكانيػػة حػػدوث انتفاضػة مػػف عػػدميا، مػػا 
يجػػػػب اف تفيمػػػػو الحكومػػػػة  والمؤسسػػػػة االمنيػػػػة والعسػػػػكرية االسػػػػرائيمية التػػػػي تعتقػػػػد انيػػػػا تعػػػػرؼ وتتػػػػابع ادؽ 

خذوا بعيف االعتبار اف فنادؽ بيت لحـ المميئة بػالنزالء ومقػاىي التفاصيؿ لما يحدث في الجانب الفمسطيني، 
 راـ اهلل المزدىرة ال تعكس الصورة الحقيقة لموضع الفمسطيني.

 91/99/1093، رأي اليوم، لندن
 

  "حماس" تغير استراتيجيتيا القتالية 31
 أساؼ جبور

ة، قبؿ حممة عمود السحاب. منظمة مختمفة عمى نحو ظاىر عما كانت عميو قبؿ سن 0243"حماس" أواخر 
فقد صفي في ىذه الحممة مف كاف صاحب القوة الكبرى في القطاع، رئيس الػذراع العسػكرية احمػد الجعبػري، 
وىذا الفراغ، بكؿ معنى الكممة، مأله اآلف مف كاف معروفا جيدًا ليس فقػط فػي القطػاع بػؿ فػي إسػرائيؿ أيضػا 

 "اإلرىابي" الكبير محمد ضيؼ. –
قؼ عمى رأس اليـر كقائد عػاـ لكتائػب عػز الػديف القسػاـ، الػذراع العسػكرية ؿ"حمػاس". فبعػد ضيؼ ىو مف ي

أف نجػا مػػف عػػدة محػػاوالت تصػػفية لمجػيش اإلسػػرائيمي فقػػد فػػي أثنائيػػا عينػًا، سػػاقيف، ويػػديف، وضػػعو الصػػحي 
يمػػات لػػيس واضػػحًا. فيػػو مشػػموؿ عمػػى كرسػػي متحػػرؾ، إال أنػػو رغػػـ عجػػزه فيػػو الػػذي يصػػدر األوامػػر والتعم

لممقاتميف ويتصدر، ضمف أمور أخرى، المساعي لتصعيد نشاطات "حماس" فػي "ييػودا" و"السػامرة" )الضػفة( 
وبناء بنية تحتية متجددة لممنظمة. العجز، كما يجدر بالذكر، ال يشكؿ قيدا في نظر رجاؿ "حماس". فالشيخ 

ـ ميػػـ مػػف حياتػػو ميامػػو عمػػى احمػػد ياسػػيف، الػػذي أسػػس "حمػػاس" وكػػاف زعيميػػا غيػػر المنػػازع، أدى فػػي قسػػ
 كرسي متحرؾ، وحرؾ نشاطا "إرىابيا" كثيفا ضد إسرائيؿ الى أف صفي.

ولكف ليست فقط الضربة التي تمقتيا في الحممة ىي التي غيرت وضعيا، فبقدر ال يقؿ عػف ذلػؾ اثػر الرىػاف 
محمػػد مرسػػي الػػى صػػعود "اإلخػػواف المسػػمميف" و  –الفاشػػؿ، الػػذي عقػػده زعماؤىػػا عمػػى مػػا بػػدا كفرصػػة كبػػرى 

الحكـ. مػف سػرؽ األوراؽ واصػبح كابوسػا ؿ "حمػاس" ىػـ رجػاؿ الجػيش المصػري، وعمػى رأسػيـ وزيػر الػدفاع 
 عبد الفتاح السيسي.
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واآلف بػػدأت "حمػػاس" تتكيػػؼ مػػع الواقػػع المريػػر، وقيادتيػػا، وكػػذا قػػادة الػػذراع العسػػكرية فييػػا، اجتػػازوا مرحمػػة 
حتياجػاتيـ االقتصػادية والعممياتيػة، وينجحػوف فػي البقػاء والحفػاظ عمػى األزمة الكبرى، ويجدوف السبؿ لتمبيػة ا

 نظاميـ في قطاع غزة.
 

 األزمة الكبرى
كانت سنة حرجة بالنسبة ؿ"حماس". كانوا واثقيف مف نجاح "اإلخواف المسمميف" في مصر، قرر قػادة  0240

وار، واالحتمػػاء فػػي الحضػػف المنظمػػة تػػرؾ البيػػت الحمػػيـ فػػي دمشػػؽ، وتػػرؾ بشػػار األسػػد فػػي حربػػو ضػػد الثػػ
الدافئ لحكـ "اإلخواف المسمميف" في مصػر. رئػيس المكتػب السياسػي ؿ"حمػاس"، خالػد مشػعؿ، أغمػؽ مكاتػب 
القيػادة السياسػية فػػي دمشػؽ، وانتشػر أعضػػاؤه بػيف لبنػاف، قطػػر، ومصػر، وانتيػت قصػػة الغػراـ التاريخيػة بػػيف 

 د الذي يذبح شعبو.سورية و"حماس" باالتيامات مف جانب المنظمة ضد األس
ولكف عندىا كما اسمفنا سقط نظاـ "اإلخواف المسمميف" في مصر، وأصبحت "حماس" مكروىة في نظر نظاـ 
السيسي. واتيـ الجيش المصري "حماس" باإلرىاب الذي يعربد في سػيناء، وشػرع فػي حػرب إبػادة ضػد نشػاط 

وتوقؼ تدفؽ السالح الى قطاع غزة وعبور أنفاؽ التيريب التي شكمت أنبوب أكسجيف لقطاع غزة اقتصاديا. 
أمواؿ الضرائب اليائمة التي تجبييا "حماس" لقاء النشاط التحت أرضي فػي ىػذه األنفػاؽ، التػي دمػرت الواحػد 

 تمو اآلخر.
 

 النزاع مع إيران
اسػتقبؿ ىجػػر المنظمػػة لسػػورية بغضػػب فػي طيػػراف، التػػي كانػػت دفعػػت فػي الماضػػي ؿ"حمػػاس" أمػػواال كثيػػرة. 

تيار الماؿ ىذا خبا، وفي ضوء الوضع اليائس لـ يتبَؽ لممنظمة خيار غيػر محاولػة رأب الصػدع مػع  كما أف
إيػػراف. ويبػػذؿ مشػػعؿ جيػػودا جمػػة السػػتئناؼ العالقػػات معيػػا وعمػػى إقنػػاع آيػػة اهلل عمػػي خػػامنئي بػػالعودة الػػى 

أف النػار المتجػددة، مػؤخرًا،  الثقة بمنظمتو، كجزء مف الثورة اإلسػالمية التػي يسػعى الػى قيادتيػا. والتقػدير ىػو
مف قطاع غزة، والنفؽ المتفجر الذي أعدتو "حمػاس" فػي األسػابيع األخيػرة، موجيػة أواًل وقبػؿ كػؿ شػيء نحػو 
العيوف اإليرانية إلقناعيا بأف االنتفاضة في غزة ال تػزاؿ حيػة، وانػو رغػـ االتفاقػات مػع إسػرائيؿ فػإف "حمػاس" 

 عدو الصييوني".ال تزاؿ تعمؿ مف تحت األرض ضد "ال
حتػػى اآلف لػػـ تػػنجح محػػاوالت المصػػالحة مػػع طيػػراف. احػػد األسػػباب األسػػاس ىػػو محاولػػة إيػػراف خمػػؽ صػػورة 
جديدة حياؿ الغرب، وال سيما حياؿ الواليات المتحدة. وىي ال تسارع الى أف تضـ الى حضػنيا "حمػاس" مػرة 

 راف الى اف تمقف "حماس" درسا.أخرى، التي تصفيا واشنطف كمنظمة إرىابية، وفي الطريؽ تسعى إي
فػػي القطػػاع أيضػػا توجػػد ؿ"حمػػاس"، مشػػاكؿ وىػػي تعػػيش حربػػا طويمػػة ضػػد منظمػػة "الجيػػاد اإلسػػالمي" التػػي 
تواصػؿ تمقػي الػػدعـ مػف اإليػرانييف وجمػػع القػوة. ولزيػػادة قوتيػا تػدير منظمػػة الجيػاد شػبكة دعػػوة ميمتيػا جمػػع 

 ت السجناء والمحتاجيف.التأييد، التعاطؼ، والقوة واالستثمار في عائال
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كما أف منظمات اصغر مثؿ "تمرد" ومنظمات سمفية أخػرى تشػكؿ تحػديا لقػدرة "حمػاس" عمػى الحكػـ وتحػاوؿ 
 القضـ مف قوة المنظمة، التي ال تزاؿ تعتبر رب البيت في القطاع.

 
 خمية السيطرة

األيػػػاـ األولػػػى ؿ"عمػػػود كمػػػا أسػػػمفنا، فػػػإف تصػػػفية رئػػػيس الػػػذراع العسػػػكرية ؿ"حمػػػاس"، احمػػػد الجعبػػػري، فػػػي 
السحاب"، أحدثت ىزة شديدة بؿ صدمة في المنظمة. ووجد المقاتموف في الميداف صعوبة في العمؿ في ظؿ 
غيػػاب قائػػدىـ المركػػزي. واآلف تجػػري إعػػادة تنظػػيـ الخميػػة العممياتيػػة لمػػذراع العسػػكرية فػػي المنظمػػة: رئاسػػة 

واف عيسػى، الػذي يعتبػر رئػيس الػذراع، ورائػد العطػار، الذراع العسػكرية أخػذىا عمميػا أنػاس مركزيػوف مثػؿ مػر 
 الذي يشغؿ منصب رجؿ العمميات في المنظمة.

فػػػي "حمػػػاس" يوجيػػػوف انتقػػػادا شػػػديدا ضػػػد السػػػمطة الفمسػػػطينية التػػػي تسػػػتخدـ أجيزتيػػػا األمنيػػػة ضػػػد نشػػػطاء 
أسػػػباب فشػػػؿ  "حمػػػاس" و"التعػػػاوف مػػػع العػػػدو الصػػػييوني". فالتنسػػػيؽ األمنػػػي بػػػيف إسػػػرائيؿ والسػػػمطة ىػػػو احػػػد

مسػػاعي الوحػػػدة الفمسػػػطينية بػػػيف "حمػػاس" و"فػػػتح". وتسػػػعى "حمػػػاس" لبػػػذؿ جيػػود كبيػػػرة لمتسػػػمؿ والتعػػػزز فػػػي 
 مناطؽ الضفة، دوف نجاح كبير حتى اآلف.

 
 تغيير المنظومة القتالية

تمقى الذراع العسكرية ؿ"حماس" تعزيزا ميما منذ صػفقة شػاليت. فػبعض مػف محػرري الصػفقة ىػـ شػركاء فػي 
ر القيػػادة إحػػداث تغييػػر فػػي االسػػتراتيجية القتاليػػة لمقتػػاؿ. قبػػؿ الحممػػة كانػػت الفكػػرة ىػػي اسػػتخداـ الضػػغط قػػرا

النفسػػي واالسػػتنزاؼ لمجبيػػة اإلسػػرائيمية الداخميػػة مػػف خػػالؿ القصػػؼ الصػػاروخي المتقطػػع الػػى مسػػافات قريبػػة 
طالؽ صواريخ بعيدة المدى فقط لتحقيؽ إنجازات معنوية اكبر  .لزمف طويؿ، وا 

وجدت "حماس" صػعوبة فػي أف تقػدـ لسػكاف القطػاع تفسػيرات منطقيػة لمػدمار الػذي ألحقػو الجػيش اإلسػرائيمي 
بغػػزة. وليػػذا فقػػد قػػررت المنظمػػة االنتقػػاؿ الػػى جػػوالت حربيػػة قصػػيرة. وبالتشػػاور مػػع اإليػػرانييف وبالتنسػػيؽ مػػع 

لمصػواريخ بعيػدة المػدى والتسػمح بقػوة  لبناف، "حزب اهلل"، تقرر االنتقػاؿ الػى إنتػاج مكثػؼ –الجبيات األخرى 
ناريػة متنوعػة مثػؿ الصػواريخ ذات المسػافات القصػػيرة والمتوسػطة، الصػواريخ المتطػورة الموجيػة بػالميزر ضػػد 
دبابػػات مػػف طػػراز كورنيػػت وصػػواريخ كتػػؼ ضػػد الطػػائرات مػػف طػػراز سػػتريال، التػػي يفتػػرض أف تمنػػع الحركػػة 

ي لقطػػاع غػػزة وتػػوفير ضػػربة ناريػػة فتاكػػة لجولػػة عنػػؼ قصػػيرة الحػػرة لطػػائرات سػػالح الجػػو فػػي المجػػاؿ الجػػو 
الزمف. كمػا أف بنيػة األنفػاؽ تعػززت، لغػرض نقػؿ السػالح واليجػوـ ضػد دوريػات الجػيش اإلسػرائيمي والبمػدات 
فػػي إسػػرائيؿ. أنفػػاؽ ىجوميػػة مثػػؿ النفػػؽ المتفجػػر الػػذي اكتشػػفو وفجػػره الجػػيش اإلسػػرائيمي مػػؤخرا، تسػػتيدؼ 

 "إرىابي" يقـو بو نشطاء الذراع العسكرية ولضرب المدنييف وخطؼ الجنود. السماح بتنفيذ ىجوـ
كمػػا حفػػرت األنفػػاؽ أيضػػا داخػػؿ القطػػاع وىػػي تسػػتيدؼ تحسػػيف القتػػاؿ ضػػد قػػوات الجػػيش اإلسػػرائيمي التػػي 
ستتوغؿ الى المنطقة في المستقبؿ. وخمؽ نشػطاء "حمػاس" عمميػا غػزة تحػت أرضػية، مبنيػة مػف شػبكة أنفػاؽ 

يستخدميا المقاتموف لغرض العبور األمف بيف المناطؽ المختمفة، فػي ظػؿ ىجػوـ جػوي وفػي وجػو يفترض أف 
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مقاتمي الجيش اإلسرائيمي في الحممة القادمة. ومنذ حممة "رصاص مصبوب" كاف ىناؾ استخداـ ضيؽ ليػذه 
 األنفاؽ، لغرض الحركة واالختباء مف القصؼ الجوي لمجيش اإلسرائيمي.

ال تػػزاؿ "حمػػاس" غيػػر مسػػتعدة لمواجيػػة أخػػرى مػػع إسػػرائيؿ ورغػػـ اسػػتعداداتيا الحثيثػػة، وفػػي السػػطر األخيػػر، 
فإف قيادتيا السياسية وعمى رأسيا خالد مشعؿ ال تزاؿ أقػوى مػف القيػادة العسػكرية، وىػي تتبنػى سياسػة احتػراـ 

 اتفاؽ التيدئة مع إسرائيؿ.
 43/44/0243، "معاريؼ"
 91/99/1093، األيام، رام اهلل
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