
   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

  
  

 
  

  
 

  
 
 
 
 
 

 من فريق المفاوضات احتجاجا عمى الممارسات اإلسرائيمية استقالتوعريقات يكشف 

 إسرائيميا 11قتل فييا  823عمميات لممقاومة عمى خط الحافالت : أربع معاريف
 تقر بعجزىا عن مواجية العمميات الفدائية الفردية "إسرائيل"بعد عممية العفولة: 

 ىاتعيد أعضاء بشرية انتزعت من شيداء فمسطينيين لعالج جنود "إسرائيل" :القدس العربي
 ثمانية مشاريع قرارات خاصة بفمسطيناألمم المتحدة تعتمد بأغمبية ساحقة 

قسام بذكرى "حجارة لمعرض عسكري 
الكتائجججل اليجججوم أكثجججر قجججوة  السججججيل":

عدادًا لمواجية  العدو وا 
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عدادًا لمواجية اليوم كتائل الجيل": قسام بذكرى "حجارة السلم عسكريعرض  1  العدوأكثر قوة وا 
أكدت كتائب القساـ، الجناح العسكري لحركة حماس، أنيا باتت أفضؿ بكثيػر ممػا كانػت عميػو مػرؿ معركػة 
حجػػارة السػػجيؿ العػػاـ الماضػػي، وأةػػوأ شػػكيمًة وأشػػد  عػػودًا، وأفضػػؿ تػػدريبًا، وأعمػػث اسػػتعدادًا، ومططيػػا أكثػػر 

 ذورًا وأشد تحمسًا لقتاؿ االحترؿ ومواجيتو.شمواًل وأعمؽ ج
وةػػػاؿ القيػػػادي البػػػارز فػػػي كتائػػػب القسػػػاـ "رائػػػد سػػػعد"، مػػػرؿ العػػػرض العسػػػكري ا كبػػػر فػػػي تػػػاري  المقاومػػػة 
بمناسػػػػبة الػػػػذكرأ ا ولػػػػث لمعركػػػػة "حجػػػػارة السػػػػجيؿ": "إف تمػػػػؾ المعركػػػػة سػػػػّجمت لوحػػػػة مػػػػف لوحػػػػات الشػػػػرؼ 

ما ليا معمماف ا وؿ استشياد القائد العظيـ أحمد الجعبػري "أبػو محمػد"، واالنتصار في تاري  شعبنا وأمتنا، ك
 ".M75والثاني صاروخ 

كػػاف عنػػواف االنتصػػار وىػػو حجػػر مػػف حجػػارة السػػجيؿ، الػػذي زلػػزؿ عػػروش  M75وأوضػػح سػػعد أف صػػاروخ 
إبػراىيـ وحصوف االحترؿ في )تؿ ابيب( وفي القدس المحتمػة، وسػمي الصػاروخ باسػـ القائػد العظػيـ الػدكتور 

 المقادمة تمميدًا لذكراه الطيبة، والتي كانت لو أياٍد بيضاء عمث الجياد في أرضنا المقدسة.
وبيف سعد أف ىذا الصاروخ ُصِنع بأيٍد ةسامية بحتة، واستطاع أف يصؿ إلث )تؿ ابيب( ويافا والقػدس، ليػدؾ 

وف لنػُدّؾ بأيػدينا وأةػدامنا مػا تبقػث مػف حصوف الطغاة، وفي الوةت ذاتو يعانؽ ا رض ويمبرىا أننا ةريبًا ةادم
 عروشيـ وحصونيـ.

وطمػػأف القائػػد القسػػامي الشػػعب الومسػػطيني وا مػػة بػػأف كتائػػب القسػػاـ بػػألؼ ميػػر، وأّف كػػؿ  يػػوـ يمػػر  يقػػرب 
لتحريػػػػر القػػػػدس أكثػػػػر، مضػػػػيوًا: "ال يمػػػػر  عمػػػػث مجاىػػػػدي القسػػػػاـ لحظػػػػًة إال وىػػػػـ يسػػػػتعدوف ويتػػػػدربوف فييػػػػا، 

 ف ويبنوف ويحوروف، ويتجيزوف لمقاء العدو".ويصنعوف ويطورو 
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ف ُأغمؽ بػاب فػتح اب بأيػدينا أبوابػًا، وأف الشػدائد لػـ  وتابع: "إف كتائب القساـ اليوـ أةوأ أضعافًا مضاعوة، وا 
 تضعونا يوما بؿ صقمتنا وزادتنا ةوة، وىي تثؽ أف مف ورائيا أمة ىي ميرة أمة".

الػػذكرأ ونحػػف نػػرأ محػػاوالت مػػف العػػدو لتصػػوية القضػػية مػػف مػػػرؿ "تػػأتي  واسػػتطرد القيػػادي سػػعد بػػالقوؿ:
مواوضػػات ىزيمػػة مانعػػة، ومػػف ىنػػا فبننػػا نييػػب ببمواننػػا فػػي كافػػة الوصػػائؿ ونمػػص ا مػػوة فػػي حركػػة فػػتح 

 وأجنحتيا العسكرية ماصة في الضوة الغربية أف يستعدوا ويتجيزوا لممعركة القادمة".
اد والمقاومػة وىػو لػـ يػنّس عمميػاتكـ البطوليػة فػي انتواضػة ا ةصػث، وأضاؼ: "عدونا ال يويـ غير لغػة الجيػ

فاسػػػتعدوا يػػػا رجػػػاؿ فمسػػػطيف وال تمػػػدعنكـ المواوضػػػات التػػػي لػػػف تػػػأتي إال بمزيػػػد مػػػف التنػػػازالت عػػػف الحقػػػوؽ 
 والثوابت".

انيػػًا، وأشػػار إلػػث أف العػػدو يتػػوىـ أف الورصػػة مواتيػػو لػػو لرعتػػداء عمػػث المسػػجد ا ةصػػث بتقسػػيمو زمانيػػًا ومك
ولرعتػػداء عمػػث القػػدس والمقدسػػات، محػػذًرا بػػأف القسػػاـ "سػػتعمف حربػػًا ضروسػػًا لػػف يحتمميػػا الصػػياينة، ولػػف 
يطيقيػػا أعوانػػو، وةطعػػاف الصػػياينة فػػي حػػاؿ اسػػتمرار االعتػػداءات عمػػث المسػػجد ا ةصػػث ولػػـ يكوػػوا بالعبػػث 

 فيو".
ليػػـو تمػػر عمينػػا ذكػػرأ استشػػياد القائػػد احمػػد "ا وحػػوؿ ذكػػرأ القائػػد أبػػو محمػػد الجعبػػري، ةػػاؿ القائػػد القسػػامي:

ننػػا فػػي كتائػػب القسػػاـ وفػػي ذكػػرأ "مػػف وعػػدوا فػػأوفوا" ِنعػػُد  الجعبػػري الػػذي كػػاف رمػػزًا لصػػوقة وفػػاء ا حػػرار، وا 
أسرانا كؿ أسرانا ومف كؿ فصػائؿ المقاومػة: محمػود عيسػث وحسػف سػرمة وعبػاس السػيد وعبػد اب البرغػوثي 

ثي ومنصػػور شػػريـ وناصػػر عػويس وثابػػت مػػرداوي وكػؿ أسػػرانا، نعػػدىـ جميعػػًا وأحمػد سػػعدات ومػػرواف البرغػو 
 أننا لف نقيؿ ولف نستقيؿ حتث نحتوؿ بيـ محرريف بيننا في القريب العاجؿ إف شاء اب".

"وسػتبقث عمػث عيػد الجيػاد والمقاومػة والتجييػز لمزحػؼ  وشدد أف كتائب القساـ عمث الوعد ميمػا كمػؼ الػثمف
نييػػا شػػدة أو حػػرب أو تيديػػد عػػف التقػػدـ نحػػو اليػػدؼ الػػذي تعاىػػدت عميػػو أجيػػاؿ الرجػػاؿ نحػػو القػػدس ولػػف تث

وا حرار مف أبناء ا مػة"، متوعػًدا االحػترؿ بػأف صػبر القسػاـ لػف يطػوؿ عمػث الحصػار الظػالـ والحاةػد عمػث 
 شعبنا، وليتوةع ما ال يتوةعو إذا استمر ىذا الحصار".

القيػػادي البػػارز فػػي حركػػة حمػػاس الػػدكتور  حمػػد أبػػو شػػحمة، أفومػػف غػػزة عػػف مراسػػؿ فمسػػطيف أوف اليػػف م
محمػػػود الزىػػػار، أكػػػد أف مشػػػروع المرحمػػػة القادمػػػة ىػػػو "نغػػػزوىـ وال يغزوننػػػا"، مبيًنػػػا أف االحػػػترؿ ا سػػػرائيمي 
مضع مػف اليػوـ ا وؿ لحػرب "حجػارة السػجيؿ" وذىػب ليبحػث عػف وةػؼ إطػرؽ النػار، حتػث جػاءت التيدئػة 

 كامًر،ما جعؿ المعركة مف المحظات التاريمية الوارةة لمشعب الومسطيني. معو بشروط المقاومة
وجػػاءت كممػػة الزىػػار مػػرؿ العػػرض العسػػكري ا كبػػر لكتائػػب الشػػييد عػػز الػػديف القسػػاـ بغػػزة أمػػس، بمناسػػبة 

 الذكرأ السنوية ا ولث لمعركة "حجارة السجيؿ".
ؿ مواتية لو باغتياؿ الشييد أبو محمد الجعبري ظنػا وةاؿ: "بدأت ىذه المعركة غدًرا في ظروؼ ظنيا االحتر

منو أف حماس وكتائػب القسػاـ ستسػكت، ولػـ يكػف العػدو يعمػـ أف الػرد سػيكوف وفػؽ معادلػة واضػحة، ىػي إذا 
كػػػاف الجعبػػػري أوال عنػػػدكـ )فتػػػؿ أبيػػػب( أوال عنػػػدنا، وكػػػاف ضػػػرب العمػػػؽ ا سػػػرائيمي مػػػف أوؿ لحظػػػة  مػػػر 

 لحظة".
دة كانت وسط شعبيا تقاوـ مرؿ فترة الحرب، في وةت كانت تستقبؿ وزراء المارجية وأوضح الزىار أف القيا

العرب في ظؿ إسناد مصري وعربي أصيؿ تحت القصؼ والعدواف ليكونػوا شػيودا عمػث بسػالة شػعب مقػاوـ، 
مشدًدا أف مف حؽ الشعب الحور في كؿ االرض مف أجؿ الدفاع عف الشعب الومسطيني، وال يوجد أي حدود 

 تـز المقاومة بيا.تم
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وشػػػدد الزىػػػار أف حركػػػة حمػػػاس "استعصػػػت عمػػػث الكسػػػر، وجسػػػدت مسػػػيرة مدمػػػة شػػػعبيا فحققػػػت لػػػو الكثيػػػر 
الػػذيف كتبػػوا بػػدمائيـ،  ا بطػػاؿوأماميػػا الكثيػػر لتحققػػو، وةادتيػػا ىػػـ مػػداـ الػػوطف وحراسػػو، وةيادتيػػا مػػف طػػراز 

 ".ا فضؿيف الحكـ والمقاومة الميار كذلؾ دممت الحكـ برؤية شاممة تحققت مطوة فمطوة، المزاوجة ب
وبػػػيف أف صػػػواري  المقاومػػػة الومسػػػطينية التػػػي ةصػػػوت عمػػػؽ االحػػػترؿ فػػػي حػػػرب ا يػػػاـ الثمانيػػػة مػػػف العػػػاـ 
سػػرمي مجيػػد وأصػػيؿ، مشػػدًدا عمػػث أف المقاومػػة وكتائػػب  الماضػػي ىػػي نتػػائف عقػػؿ فمسػػطيني ودعػػـ عربػػي وا 

 ف كرامتو وأرضو والحافظاف  منو.القساـ ىما حماة المواطف والوطف والمدافعاف ع
"واسػػتطرد بػػالقوؿ: "نقػػؼ اليػػـو ونؤكػػد لكػػـ بأنػػو لػػيس لنػػا إال أف نتوجػػو بالػػدعاء المػػالص ب تبػػارؾ وتعػػالث أف 
يحوظ ىذه السواعد الطػاىرة وةيادتيػا السياسػية ويحوػظ ةيادتيػا العسػكرية وعمػث رأسػيـ المجاىػد "الشػييد الحػي 

 محمد الضيؼ".
لذكرأ الحية فػي وجػداف الشػعب وا مػة، ذكػرأ معركػة كانػت محطػة ىامػة وضػرورية عمػث وأضاؼ: "نحيي ا

طريؽ تحريػر فمسػطيف مػف معػارؾ الشػرؼ والبطولػة والوػداء، و وؿ مػرة فػي تػاري  الكيػاف الصػييوني تقصػؼ 
صػراخ ب ا نػذارالمقاومة الومسطينية عمؽ كيانو تؿ الربيع والقػدس وكثيػرا مػف المػدف المحتمػة فػدوت صػوارات 

 المروعيف مف ةيادات العسكر".
وتػػابع: "كنػػا نرمػػي واب ىػػو الرامػػي، فشػػتت وكشػػؼ ضػػعويـ ومػػوارىـ وكػػاف دائمػػا الشػػعب ىػػو البطػػؿ، وكانػػت 

والمػدنييف  نيػا لػـ تسػػتطع أف  ا منػيفالقيػادة وسػط شػعبيا تقػاوـ، وكانػت الطػائرات المعاديػة تسػتيدؼ بيػوت 
 شاىدة عمييا وشاىدة عمث ىمجيتيـ". تناؿ مف بواسؿ المقاومة مرتكبة جرائـ

ولوت النظر إلث أف الشػعب الومسػطيني أدرؾ كمػا أدرؾ العػدو أف ىػذه الصػواري  كانػت نتػاج عقػؿ فمسػطيني 
سنادمبدع مع دعـ  سرميعربي  وا  شريؼ وأصيؿ رعث المقاومة منذ بدأت، ولـ يتممؼ ولـ يصػرفو شػيء  وا 

مػػا مضػػعت إرادة العػػدو منػػذ اليػػـو ا وؿ وذىػػب يبحػػث ىنػػا عػػف رسػػالتو الحقيقيػػة حتػػث تحريػػر فمسػػطيف، بين
وىنػاؾ عػػف تيدئػػة لحوػػظ مػا بقػػي مػػف مػػاء وجيػو حتػػث جػػاءت التيدئػػة بشػروطنا كاممػػة بمضػػوع غيػػر مسػػبوؽ 

 لدولة الكياف الصييوني".
وصورتيا اليػـو  43وأشار الزىار إلث أف المتأمؿ لصورتيف في تاري  الشعب الومسطيني صورة فمسطيف عاـ 

عامػػا )...( كانػػت انتصػػارات مدفوعػػة الػػثمف بشػػرؼ وعػػزة وكرامػػة وصػػبر ويقػػيف وانتصػػار عمػػث مػػف  12د بعػػ
تعػػػاوف امنيػػػا عمػػػث العػػػدو ضػػػدنا، وصػػػبر ويقػػػيف يػػػـو سػػػجنوننا وصػػػادروا أسػػػمحتنا وأموالنػػػا وأغمقػػػوا مؤسسػػػات 

 الشعب".
لتحصػػػػيف الواةػػػػع وعػػػػف المصػػػػالحة الوطنيػػػػة، أكػػػػد الزىػػػػار أف حركػػػػة حمػػػػاس أدت واجبيػػػػا تجػػػػاه المصػػػػالحة 

يرفضػوف تحقيقيػا،  وأمريكػاالومسطيني وةدمت أوراةيػا وتنازلػت مػف أجػؿ تحقيقيػا، ولكػف االحػترؿ ا سػرائيمي 
 وفؽ ةولو. -وةيادة فتح ال تستطيع أف تمالؼ ىذا الموةؼ

 اعتقػػاؿ المجاىػػديف أو سػػرةة أمػػواؿ الشػػعب ومقدراتػػو وعػػودة الوسػػاد أو إعػػادةوأوضػػح أف المصػػالحة ال تعنػػي 
 التعاوف ا مني أو نزع سرح المقاومة، "ومف يظف ذلؾ فيو واىـ".

 
 اغتيال عرفات

وعف اغتيػاؿ الػرئيس الراحػؿ ياسػر عرفػات، ةػاؿ القيػادي فػي حركػة حمػاس: "نػرأ تمػاذاًل مػف حركػة فػتح فػي 
ة الكشػػػؼ عػػػف القتمػػػة واف حمػػػاس فػػػي موةويػػػا ىػػػذا ال تػػػزاوج فػػػي موةويػػػا منػػػو"، داعيػػػًا فػػػي ىػػػذه الػػػذكرأ لوحػػػد

 المقاومة الومسطينية تحقيقًا لوحدة الكممة والموةؼ والسرح.
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كاممػػة فػػي أرضػػو ومقدسػػاتو.  ا نسػػافكمػػا دعػػا المواوضػػيف لمتوةػػؼ عػػف العبػػث الػػذي مػػس بالثوابػػت وحقػػوؽ 
والتي أدت إلث تمدد االستيطاف ومزيد مف تيويد القػدس والتعػاوف ا منػي مػع االحػترؿ، "وليعممػوا أف شػعبيـ 

 يومًا ما".سيحاسبيـ 
كمػا دعػا العػػابثيف فػي الػدامؿ الومسػػطيني ومارجػو أف يكوػػوا عػف إلقػاء ا بريػػاء مػف الشػعب فػػي سػبيؿ التيمكػػة 

 وليسألوا ماذا يريدوف؟ وماذا كاف مصير الذيف سبقوىـ؟.
ووجػػو رسػػالة ل سػػرأ بػػأف حمػػاس تسػػير عمػػث ذات الطريػػؽ التػػي حػػررت فييػػا بعػػض ا سػػرأ مػػرؿ صػػوقة 

 وؽ المكتشؼ شرؽ مدينة مانيونس جنوب ةطاع غزة، يؤكد ذلؾ.شاليط، وأف الن
وشػػدد الزىػػار أف حمػػاس لػػـ تعبػػث بػػأمف مصػػر، وةػػاؿ: "لقػػد حافظنػػا عمػػث سػػرحنا طػػاىرا مصػػوبا فقػػط نحػػو 

 العدو الصييوني.. وكؿ ما ةيؿ عمينا ليس لو أساس مف الصحة.. فاتقوا اب في ىذا الشعب المقاوـ".
التػػي يوجػػد فػػي كػػؿ بيػػت فييػػا شػػييد أو جػػريح مػػف أجػػؿ ةضػػايا ا مػػة المجيػػدة وأضػػاؼ: "إننػػا نقػػوؿ لمصػػر 

وبا مص ةضية فمسػطيف.. ال يمكػف أف تقبػؿ مصػر ىػذا الحصػار عمػث شػعب يحاصػره العػدو الصػييوني.. 
ذا حدث انوجار الشعب في الموةؼ فمف يكوف إال في وجو االحترؿ".  وا 

 14/11/2013، فمسطين أون الين
 

 يوم من اعتداءات المستوطنين وال يوجد أي مبرر الستمرار ىذه االعتداءات  : نعاني كلعباس 2
رئيس محمود عباس، مساء اليوـ المميس، 'إننا مصمموف عمث إةامة دولتنا المستقمة، الةاؿ : راـ اب

 ومتشبثوف بيذه ا رض'.
لية المشاركة في أسبوع الشباب جاء ذلؾ مرؿ استقباؿ سيادتو، بمقر الرئاسة في مدينة راـ اب، الوفود الدو 
 الومسطيني، بحضور رئيس المجنة ا ولمبية الومسطينية المواء جبريؿ الرجوب.

وةاؿ، 'نحف سعداء بوجود ىذه الكوكبة مف جميع أنحاء العالـ لمتضامف مع الشعب الومسطيني، ولموةوؼ 
 معو في وجو االحترؿ'.

رة وا لـ الذي نعيشو تحت االحترؿ الجاثـ عمث صدورنا، وأضاؼ، 'نحف سعداء أيضا بوجودكـ لتروا المرا
ولتروا تصميـ الشعب الومسطيني عمث نيؿ استقرلو، وأف يكوف ىناؾ الوةت لتكوف فمسطيف دولة مستقمة 

 وعاصمتيا القدس الشريؼ.
ؿ بتحرير وأشار إلث أنو 'رغـ المرارة وا لـ الذي عايشتموه مرؿ وجودكـ معنا، إال أنو ىناؾ أيضا ا م

ةامة دولتنا المستقمة'.  ا رض الومسطينية، وا 
'ىناؾ مواوضات مع الجانب ا سرائيمي، ولكف نحف نعاني كؿ يوـ مف اعتداءات المستوطنيف  :عباسوةاؿ 

عمث البشر والحجر والمساجد والكنائس والشجر )شجر الزيتوف(، الذي يمتد عمره  الؼ السنيف، والذي 
 طعو مف ةبؿ المستوطنيف'.يشيد كؿ يوـ ىجمات لق

وأضاؼ: 'ىذا عمؿ غير أمرةي، وغير أنساني، وغير حضاري،  نو ال يوجد أي مبرر الستمرار ىذه 
 االعتداءات الوحشية ضد أبناء شعبنا'.

وتابع: 'نحف صابروف ومتمسكوف بأرضنا، ومصمموف عمث إةامة دولتنا المستقمة، ومتشبثوف بيذه ا رض، 
 تقديرنا لشعوبكـ وحكوماتكـ التي أرسمتكـ لتروا الحقيقة المرة في فمسطيف'.لذلؾ نحف نعبر عف 

 15/11/2013(، وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية )وفا
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 ن بالسمطة متوّرطين باغتيال عرفاتومسؤولو شبانة لج "قدس برس": عباس ودحالن  3
ظروؼ وفاة الرئيس الومسطيني الراحؿ  المميؿ: كشؼ المحامي فيمي شبانة الذي شارؾ بعممية التحقيؽ في

 ياسر عرفات، النقاب عف أف ةيادات في السمطة الومسطينية "متورطة في ىذه الجريمة"، عمث حد ةولو.
وةاؿ ضابط الممابرات الومسطيني السابؽ في تصريحات لػ "ةدس برس"، إف ةيادات في السمطة 

شرة عف مقتؿ عرفات" مؤكدًا أنو يمتمؾ أدلة وبراىيف "تثبت "تتحّمؿ المسؤولية المباشرة وغير المبا الومسطينية
توّرط ىؤالء في الجريمة التي تمّثمت بدس مادة البولونيوـ السامة في ا دوية والعقاةير التي كاف يتناوليا 

 الرئيس الومسطيني الراحؿ فترة حصاره" وفؽ تأكيده.
، إلث أف المجنة توّصمت إلث ةرائف مادية 1001 ولوت شبانة والذي شارؾ في لجنة التحقؽ بوفاة عرفات عاـ

رئيس السمطة الومسطينية الحالي محمود   تثبت توّرط مسؤوليف فمسطينييف في عممية االغتياؿ، مف أبرزىـ
 عباس والقيادي السابؽ في "فتح" محمد دحرف.

ا الرئيس الراحؿ وةاـ وبحسب شبانة، فبف المعمومات تشير إلث أف دحرف أموث عبوات ا دوية التي تناولي
ببترفيا رغـ أىميتيا في التحقيؽ، كما أف ةادة السمطة منعوا الطبيب الماص بعرفات أشرؼ الكردي مف 
الحضور لعرجو وا طرع عمث وضعو الصحي في آمر أيامو، وةاموا باستبدالو بطبيب آمر حاصؿ عمث 

 تصريح إسرائيمي.
ة مف مرؿ التحقيقات الجارية في ىذا الممؼ، معتبرًا أف ةيادة واستبعد شبانة إمكانية التوّصؿ إلث نتيج

السمطة الومسطينية في الضوة الغربية المحتمة "متواطئة ومّتيمة" وال يمكف أف تنكشؼ الحقيقة في ظؿ 
 وجودىا، عمث حد رأيو.

شمصية  وتطّرؽ شبانة، إلث الحديث عف دور رئيس الممابرات السابؽ توفيؽ الطيراوي "الذي تحّوؿ مف
 وطنية مطموبة لرحترؿ إلث منسؽ أمني مع ا سرائيمييف بعد توليو ممؼ اغتياؿ عرفات"، عمث حد تقديره.

وفي السياؽ ذاتو، وّجو ضابط الممابرات الومسطيني السابؽ اتيامًا لمسؤوليف في السمطة بقتؿ المواء موسث 
 لو.عرفات وىو أحد اةرباء الرئيس الراحؿ، لمتمّمص منو، حسب ةو 

 14/11/2013قدس برس، 
 

 من فريق المفاوضات احتجاجا عمى الممارسات اإلسرائيمية استقالتوعريقات يكشف  4
ا ناضوؿ: ةاؿ مسئوؿ ممؼ المواوضات في منظمة التحرير الومسطينية وكبير المواوضيف  -راـ اب

شتية لمرئيس الومسطيني منذ الومسطينييف صائب عريقات إنو ةدـ استقالتو بالشراكة مع عضو الطاةـ محمد ا
 عدة أياـ.

طاةـ المواوضات لف “أف  –وصؿ وكالة ا ناضوؿ نسمة منو  –وأوضح عريقات في بياف صحوي المميس 
 ”.يكوف ةادرا عمث مواصمة أداء واجبو، ونطالب الرئيس أف يعوينا مف مناصبنا

يا التصعيد غير مسبوؽ مف االستيطاف وأشار عريقات إلث أف الدافع وراء ىذا الطمب لو عدة عوامؿ، بما في
 واالنتياكات ضد ا راضي الومسطينية والشعب الومسطيني مف ةبؿ إسرائيؿ.

وةاؿ عريقات إف الحكومة ا سرائيمية توتقر الجدية بشأف التوصؿ إلث حؿ الدولتيف؛ الفتا إلث أف الحكومة 
يوليو/  29استئناؼ المواوضات المباشرة في  ا سرائيمية فشمت في الوفاء بااللتزامات التي تعيدت بيا ةبؿ

 . 2013تموز 
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االستمداـ السياسي لمحكومة ا سرائيمية يثير القمؽ حوؿ إطرؽ سراح ا سرأ ما ةبؿ “وتابع البياف أف 
 ”.أوسمو مف أجؿ تعزيز مشروعيا االستيطاني غير القانوني والذي مف شأنو يعيؽ إةامة دولة فمسطينية

الحكومة ا سرائيمية بالموافقة عمث البناء االستيطاني مقابؿ ا فراج عف ” إدعاءات”صوو بػونوث عريقات ما و 
 ا سرأ.

وةاؿ عريقات إف الطاةـ ةدـ االستقالة بعد أف وافقت إسرائيؿ عمث بناء آالؼ الوحدات االستيطانية مرؿ 
 ا شير الثرثة ا ولث مف المواوضات.

ؽ المواوضات ال يبطؿ االلتزاـ الذي ةطعتو منظمة التحرير الومسطينية وأشار عريقات إلث أف استقالة فري
أشير المتوؽ عمييا مع إسرائيؿ والواليات المتحدة، التي تنتيي  9عمث مواصمة المواوضات حتث نياية فترة 

 .2014أبريؿ/ نيساف  29في 
ت الداممية واتصاالتيا مع وأنيث عريقات البياف بقولو إف القيادة الومسطينية ستواصؿ عممية المشاورا

الجامعة العربية وروسيا و االتحاد ا وروبي وا مـ المتحدة والواليات المتحدة، جنبا إلث جنب مع غيرىا مف 
الشركاء الدولييف، مف أجؿ دفع ةضية السرـ العادؿ بيف إسرائيؿ وفمسطيف، والذي يتضمف إنياء االحترؿ 

 ؿ لجميع ةضايا الوضع النيائي وفؽ القانوف الدولي.، والتوصؿ إلث ح1967ا سرائيمي عاـ 
 15/11/2013القدس العربي، لندن، 

 
 إسماعيل رضوان: معركة "السجيل" أثبتت لمقاصي والداني أن الجياد والمقاومة السبيل لتحرير فمسطين 5

ي والداني أف وأكد وزير ا وةاؼ والشئوف الدينية د. إسماعيؿ رضواف أف معركة حجارة السجيؿ أثبتت لمقاص
الجياد والمقاومة السبيؿ الوحيد لتحرير القدس والمسجد ا ةصث وفمسطيف وا سرأ مف االحترؿ الذي 

 مازاؿ جاثمًا عمث أرضنا المقدسة.
وةاؿ رضواف في تصريح صحوي: "لقد مثمت معركة حجارة السجيؿ عرمة فارةة في تاري  الصراع مع 

ر المقاومة وفشؿ االحترؿ في تحقيؽ مآربو، إذ رسمت دماء االحترؿ, حيث أكدت عمث انتصار ميا
 الشيداء مارطة الوطف مف النير إلث البحر".

وأشار إلث صمود الحكومة التي استطاعت حماية الجبية الداممية مف أي امتراؽ، وتمكنت مف توفير ا مف 
ومة راـ اب إلث رفع يدىا عف والسرمة لممواطف رغـ استيداؼ وزاراتيا ومؤسساتيا الممتموة، داعًيا حك

المقاومة ووةؼ المواوضات العبثية والتنسيؽ ا مني واالنحياز إلث ميار المقاومة والوةوؼ إلث جانب أبناء 
 شعبيا بداًل مف مرحقة رجاؿ المقاومة.

حاسبة مف جيتيا؛ أكدت وزارة العدؿ أف مجرمي الحرب ا سرائيمييف لف يستطيعوا االفرت مف المحاكمة والم
مشيرًة إلث أف يد العدالة سترحقيـ أينما وجدوا  عمث ما اةترفتو أيدييـ ا ثمة بحؽ ىذا الشعب ا عزؿ،

 وحيثما حموا ورحموا.
 14/11/2013، فمسطين أون الين

 
 

 رياض المالكي: السمطة لم تقرر وقف المفاوضات مع "إسرائيل" 6
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ة الومسطيني، أف تكوف السمطة الومسطينية ةد ةررت نوث رياض المالكي، وزير المارجي: لحسف مقنع -طنجة
توةيؼ المواوضات مع إسرائيؿ، مشيرا إلث أف الرئيس الومسطيني محمود عباس ةد تسمـ فعر رسائؿ استقالة 

 الوفد الومسطيني المواوض، غير أنو لـ يحسـ في شأنيا بعد.
نجة المغربية أف أي مسؤوؿ فمسطيني في مدينة ط« الشرؽ ا وسط»وأوضح المالكي في تصريح أدلث بو لػ

ما ةمناه فقط ىو أف ا عرف ا مير الذي صدر عف »لـ يُقؿ إلث ا ف إف المواوضات توةوت. وأضاؼ: 
ألؼ وحدة استيطانية جديدة، في حاؿ نوذ وفي حاؿ استمر، يعني نياية  24الجانب ا سرائيمي حوؿ بناء 

 «.العممية التواوضية
عمث التصريح ا مير لرئيس الحكومة ا سرائيمية ببلغاء ةرار بناء المستوطنات الذي  وةاؿ المالكي، معمقا

 سبؽ وأعمنو وزير ا سكاف، إنو مجرد مناورة. 
نشؾ في ىذه التصريحات ا ميرة، ونعتقد أف ىناؾ توزيعا ل دوار بيف وزير ا سكاف ورئيس »وزاد ةائر: 

 الوزراء، حتث تضيع المسؤولية بينيما. 
 15/11/2013لشرق األوسط، لندن، ا

 
 "الشرق األوسط": عباس لم يقبل استقالة "المفاوضين" وسيطمل منيم مواصمة مياميم 7

استمرار المواوضيف الحالييف )صائب عريقات « الشرؽ ا وسط»رجحت مصادر لػ: كواح زبوف -راـ اب
وأضافت «. مب منيـ مواصمة مياميـلـ يقبؿ االستقالة وسيط عباسإف »وةالت  ومحمد اشتيو( في مياميـ.

واالستقالة التي تحدث عنيا أبو مازف «. لكف إذا أصروا عمييا  ي سبب فبنو سيشكؿ وفدا آمر»المصادر 
 ليست جديدة.

أكتوبر )تشريف ا وؿ( الماضي، احتجاجا عمث  31وأكدت المصادر، أف الوفد الومسطيني ةدـ استقالتو في 
 تحكـ إسرائيؿ ببرنامف وآلية المواوضات مف دوف تدمؿ أميركي فاعؿ. عدـ تقدـ المواوضات وبسبب 

 15/11/2013الشرق األوسط، لندن، 
 

 "التستر عمييم"تفسح المجال أمام عمالء االحتالل لتسميم أنفسيم ووزارة الداخمية في غزة  8
ا ولث لمعركة ا ياـ  ةاؿ وزير الداممية وا مف الوطني فتحي حماد، إف الوزارة تُوسح في الذكرأ السنوية

 الثمانية المجاؿ لمعمرء لتسميـ أنوسيـ ةبؿ أف تصميـ ا جيزة ا منية ويتـ اعتقاليـ، متعيدًا بالتستر عمييـ.
"كانت الحرب رسالة لرحترؿ أف  وأضاؼ الوزير حماد في تصريحات صحوية في ذكرأ الحرب عمث غزة:

 غزة عصية عمث االنكسار والنصر حميويا".
 14/11/2013، طين أون الينفمس

 
 بوقف خروقيا ومحاسبتيا "إسرائيل"عشراوي تدعو المجتمع الدولي إللزام  9

راـ اب: دعت عضو المجنة التنويذية لمنظمة التحرير، د. حناف عشراوي، المجتمع الدولي إلث إلزاـ إسرائيؿ 
لتصعيد االستيطاني، ومساءلتيا بوةؼ مروةيا ا حادية الممالوة لمشرعية الدولية المتعمقة بالقدس وا

 ومحاسبتيا في الييئات والمنظمات الدولية.
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وشددت عشراوي، في بياف صحافي، أمس، في ذكرأ إعرف االستقرؿ، عمث ضرورة ممارسة الضغوط 
عمث إسرائيؿ لرلتزاـ بمتطمبات السرـ وليس ممارسة الضغوط عمث الجانب الومسطيني، مؤكدة أنو ال توجد 

 ؿ عمث التعامؿ مع الغطرسة ا سرائيمية بجدية في الوةت الذي تتحدأ فيو العالـ بأكممو.بوادر تد
 15/11/2013األيام، رام اهلل، 

 
 2013مميون دوالر لإليفاء بالتزاماتيا المالية لغاية نياية  550السمطة الفمسطينية تحتاج : اهلل الحمد 10

مة الومسطينية، رامي الحمد اب، يوـ المميس إف محمد مبيصة: كشؼ رئيس الوزراء في الحكو  -راـ اب
العجز المالي لمحكومة في تواةـ مستمر، جراء إحجاـ الدوؿ المانحة عف ا يواء بالتزاماتيا المالية، لدعـ 

 المزينة الومسطينية مرؿ الشيريف الجاري والمقبؿ.
يعو اتواةية تمويؿ مشاريع في وأضاؼ الحمد اب، في تصريحات ماصة لوكالة ا ناضوؿ، عمث ىامش توة

مميوف يورو، إف الحكومة  3، مع الحكومة ا يطالية بقيمة ’ج‘القدس الشرةية والمناطؽ الومسطينية المسماة 
 ستوجو الدعوة لمعديد مف الدوؿ لتقديـ مساعدات مالية لمزينة الدولة.

مرؿ الشير الجاري والشير ونواجو مشاكؿ مالية ‘مميوف دوالر  550وأضاؼ إف العجز ما يزاؿ يبمغ 
وأةصد بذلؾ رواتب  القادـ، تجعمنا غير ةادريف عمث ا يواء بالتزاماتنا المالية تجاه المؤسسات والموظويف..

 ’الموظويف مرؿ الشيريف الجاري والمقبؿ.
 15/11/2013القدس العربي، لندن، 

 
 نحول االستيطا نتنياىو يمارس الخداع واألضاليل مصطفى البرغوثي: 11

اكد النائب الدكتور مصطوث البرغوثي االميف العاـ لحركة المبادرة الوطنية الومسطينية اننا لف نمدع : راـ اب
باالعيب رئيس الوزراء االسرائيمي بنياميف نتنياىو حوؿ االستيطاف ومزاعمو باصدر ةرار بشاف تجميده وانو 

 يمكف القبوؿ باستمرار المواوضات في ظؿ االستيطاف. ال
الؼ وحدة استيطانية ىي طريقة جديدة لكسر المعارضة  20ةاؿ البرغوثي اف مزاعـ نتنياىو بوةؼ بناء و 

 الدولية لرستيطاف ولسياسات حكومة المستوطنيف.
واضاؼ اف نتنياىو يمارس المداع واالضاليؿ واف ىناؾ االؼ العطاءات لبناء وحدات استيطانية مقرة 

حدة استيطانية وانو ال يوجد عمث االرض أي وةؼ بؿ اف ما نشيده ىو و  12415ويجري تنويذىا مف بينيا 
 استعار لرستيطاف.

 15/11/2013الحياة الجديدة، رام اهلل، 
 

 مميون شيقل 43النتشة: محكمة أردنية حكمت بإعادة مطمول لييئة مكافحة الفساد متيم باختالس  12
 43ردنية ةضت ةبؿ أياـ ببعادة متيـ بامترسةاؿ رئيس مكافحة الوساد رفيؽ النتشة إف محكمة أ: نابمس

مميوف شيقؿ إلث الضوة الغربية، بناء عمث طمب مف ىيئة مكافحة الوساد، شاكرا القيادة ا ردنية عمث ىذا 
الموةؼ الشجاع الذي يسيـ في إعادة أمواؿ الشعب الومسطيني المسروةة، مشيدا بالتعاوف البناء في ىذا 

 المجاؿ.
ة نظمتيا جامعة النجاح الوطنية في نابمس، حوؿ مكافحة الوساد في فمسطيف، حضرىا جاء ذلؾ مرؿ ندو 

 مئات الطرب وعدد مف ا ساتذة وا كاديمييف في الجامعة.
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وةاؿ النتشة: "إف الييئة لف تتوةؼ عف مرحقة الواسديف ميما كانت مسمياتيـ الوظيوية"، مؤكدا أف "ىيئة 
حيدة بيف مثيرتيا في العالـ العربي التي حققت مع وزراء وىـ عمث رأس مكافحة الوساد في فمسطيف ىي الو 

 عمميـ".
 15/11/2013الحياة الجديدة، رام اهلل، 

 
 أبو مرزوق يدعو لمم الشمل ووقف استعداء حماس 13

حػػذر القيػػادي فػػي حركػػة حمػػاس الػػدكتور موسػػث أبػػو مػػرزوؽ مػػف التمػػادي فػػي الرىػػاف عمػػث الواليػػات المتحػػدة 
تحصيؿ الحقوؽ الومسطينية واالستمرار في استعداء "حماس"، ودعا إلث لـ الشمؿ ودفع التيـ عػف ا مريكية ل

 "الجزء لتأثر الكؿ بو".
واستغرب أبو مرزوؽ في تصريحات صحوية نشػرت اليػوـ الممػيس، "تحييػد ا عػداء مػف القػاموس ا عرمػي 

 الومسطيني في مقابؿ كـ العداوة والتحريض عمث حماس".
و "في مسيرة أي ثورة تمتمػؼ االجتيػادات والػرؤأ، وتحػاوؿ القػوأ الثوريػة تعػديؿ مسػاراتيا، وتراجػع وأوضح أن

 برامجيا لمتناسب والمرحمة وموازيف القوأ والواةع والبنية السياسية".
وةاؿ "و ف ميزاف القوأ ليس في صالح الشعوب المستضعوة، ماصة وىي تحت االحترؿ، فتسعث إلث ةوأ 

حالوات وطنية أو إلث حدة وطنية في جبية واحدة، وتسعث لتمويػؼ حجػـ التناةضػات فيمػا بػيف إضافية مف ت
الورةاء مع عدـ ا صرار عمث البقاء في أي أفؽ مغمؽ، أو إعادة التجارب واستنسػاميا نوسػيا  ننػا سنحصػد 

 نوس النتائف" وفؽ رؤيتو.
ؽ ال أفػػؽ لػػو، وتجاربنػػا مػػع الوعػػود وأضػػاؼ: "نحػػف اليػػـو فػػي توػػاوض بعضػػنا مػػع عػػدونا، وفػػي طريػػؽ مغمػػ

ا مريكيػػة كميػػا كاذبػػة، مػػف بػػوش ا ب إلػػث كمنتػػوف إلػػث بػػوش ا بػػف إلػػث أوبامػػا؛ سػػنوات عجػػاؼ مػػع الوعػػود 
 ا مريكية بالعدالة لقضيتنا وبالدولة، وكأنو ال ميار إال ىذا المسار".

لتػػأثر الكػػؿ بػػو، أال يكوػػي مآسػػي وتػػابع: "ألػػيس ا جػػدأ لػػـ الشػػمؿ وحػػديث المصػػالحة ودفػػع الػػتيـ عػػف الجػػزء 
 الطريؽ الذي تـ سموكو مع أعدائنا؛ ارحموا شعبكـ وةضيتكـ وزنوا أةوالكـ وأفعالكـ"، عمث حد تعبيره.

 14/11/2013، فمسطين أون الين
 

 أبو مرزوق يكشف تفاصيل المحظات األخيرة لمجعبري 14
صػػيؿ المكالمػػة ا ميػػرة مػػع ةائػػد كشػػؼ نائػػب رئػػيس المكتػػب السياسػػي لحركػػة حمػػاس موسػػث أبػػو مػػرزوؽ توا

أركاف المقاومة الومسطينية الشييد أحمد الجعبري ةبؿ استشياده بدةائؽ باستيداؼ سيارتو ةبؿ عػاـ فػي مدينػة 
 غزة.

"فػػي يػػـو ممػػيء با حػػداث وتحػػت سػػمع وبصػػر  وكتػػب أبػػو مػػرزوؽ عمػػث صػػوحتو فػػي "فػػيس بػػوؾ" الممػػيس:
لجعبري، وةد كاف ينتقؿ مف فصيؿ إلػث آمػر سػعًيا وراء تيدئػة ا عداء تمقيت مكالمة مف الحبيب أبو محمد ا

ىدفيا تجنب حرب وشيكة عمث ةطاع غػزة، وطمػب تػدممي مػع بعػض الوصػائؿ الومسػطينية لعػدـ التزاميػا بمػا 
 تـ االتواؽ عميو".

أف  وةػػاؿ: "بعػػد المكالمػػة بػػدةائؽ جػػاء وفػػد الممػػابرات العامػػة المصػػرية لمحػػديث حػػوؿ التجػػاوزات والتيدئػػة ومػػا
جمسػػػوا حتػػػث جػػػاءىـ اتصػػػاؿ مػػػف غػػػزة بقصػػػؼ الطيػػػراف ا سػػػرائيمي  حػػػدأ السػػػيارات واستشػػػياد اثنػػػيف كانػػػا 
يستقرنيا، وما ىي إال دةائؽ حتث ةالوا إف أحدىما أحمد الجعبري القائػد الكبيػر فػي كتائػب القسػاـ وىػو رمػز 
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د الثػاني محمػد اليمػص رحميمػا مف رموز الصمود والتحدي، وبعد ساعة جاء المبر بنوس الطريقة أف الشػيي
 اب".

صػػػراره عمػػػث  واسػػػتذكر أبػػػو مػػػرزوؽ ةػػػائًر: "فػػػي تمػػػؾ المحظػػػات مػػػر أمػػػامي شػػػريط سػػػريع لمحػػػاج أبػػػو محمػػػد وا 
المناسػػؾ وكػػاف فػػي سػػعادة غػػامرة  داء فريضػػة الحػػف وزارنػػي فػػي الػػذىاب وا يػػاب وعنػػد وداعػػو تكػػرر الػػوداع 

 ثرث مرات ةبؿ مغادرتو منزلنا".
ف الجعبػػػري ةػػػد موػػػؼ مػػػف االحتياطػػػات ا منيػػػة التػػػي اعتػػػاد عمػػػث ممارسػػػتيا استبشػػػارًا بقػػػدر اب "كػػػا وأكمػػػؿ:

واالرتقاء شييدًا مع النبييف والصّديقيف ومف سبقو مف الشيداء إف شاء اب أحمد ياسيف وعبد العزيز الرنتيسي 
براىيـ المقادمة وكؿ تمؾ العصبة المجاىدة".  وا 

مػػو الػػدؤوب فػػي الكتائػػب، وفػػي ممػػؼ أسػػر الشػػيداء والجرحػػث وأميػػرًا فػػي ممػػؼ وأشػػار إلػػث أف "أبػػو محمػػد وعم
 ا سرأ، كـ كاف غريبًا أف ال يكوف مع ىؤالء الشيداء وحسف أولئؾ رفيقًا".

وكانت ةوات االحترؿ اغتالت نائب القائد العاـ لكتائب القسػاـ أحمػد الجعبػري فػي ةصػؼ سػيارة وسػط مدينػة 
، نجػا منيػا 1002مد اليمص، الذي أصيب معو في عممية اغتياؿ سػابقة عػاـ غزة، واستشيد معو مرافقو مح

 الجعبري واستشيد عدد مف أةربائو فييا.
 14/11/2013، فمسطين أون الين
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ت حتث التحرير والعودة، وأكدت جددت حركة حماس تمسكيا بالمقاومة؛ دفاًعا عف الثوابت والمقدسا: بيروت
أف "المقاومػػػة بكافػػػة أشػػػػكاليا وعمػػػث رأسػػػػيا المقاومػػػة المسػػػم حة ىػػػػي الميػػػار االسػػػػتراتيجي، القػػػادر عمػػػػث ردع 

 االحترؿ واسترداد الحقوؽ وحماية المقد سات، وتحرير ا رض وا سرأ".
"حجػػارة الّسػػجيؿ"، أف "اسػػتمرار ورأت "حمػػاس" فػػي بيػػاف ليػػا أمػػس الممػػيس، بمناسػػبة الػػذكرأ ا ولػػث لمعركػػة 

السػػػمطة الومسػػػطينية فػػػي مسمسػػػؿ المقػػػاءات التواوضػػػية العبثيػػػة وسياسػػػة التنسػػػيؽ ا منػػػي مػػػع االحػػػترؿ، يعػػػد  
ذعاًنػػػا مرفوًضػػػا  مػػػرءات ا دارة ا مريكيػػػة، وضػػػغوط وزيػػػر مارجيتيػػػا، كمػػػا يعػػػد  غطػػػاًء لحربػػػو  رضػػػوًما وا 

المقد سػػػػػات وتيجيػػػػػر وحصػػػػػار الشػػػػػعب الومسػػػػػطيني ومرحقػػػػػة  المتواصػػػػػمة عمػػػػػث ا رض الومسػػػػػطينية وتيويػػػػػد
المقاوميف، ا مر الذي يتطمّػب وةويمػا فػورًا واالنحيػاز لتطّمعػات الشػعب الومسػطيني الّصػامد فػي الحوػاظ عمػث 

 ثوابتو الوطنية وتحرير أرضو ومقدساتو".
أكػدت أف الشػعب الومسػطيني وأعمنت "حماس" رفضػيا االنوػراد بػالقرارات المصػيرية مػارج ا جمػاع الػوطني، و 

 لف يقبؿ بأّي تنازٍؿ عف حؽ مف حقوةو أو ثوابتو، أو توريٍط في شبٍر مف أرضو ومقدساتو.
ودعت "حماس" إلث إنياء االنقساـ، وتحقيؽ المصالحة عمث ةاعدة المقاومة والتمسؾ بالحقوؽ، وةاؿ البياف: 

مة يتطّمب وةوة جادة مف الوصائؿ والقوأ الومسطينية "إف  مجابية ا رىاب الصييوني المنّظـ وجرائمو المتواص
كافة لتحقيؽ مصالحة وطنية شاممة، والعمؿ عمث بناء استراتيجية نضالية موّحدة تحمػي الثوابػت وتػدافع عػف 

 الحقوؽ والمقد سات".
لتي تعمؿ وأضاؼ البياف: "إن نا نرفض بشكؿ ةاطع االتيامات والتحريض ضد المقاومة الومسطينية وةياداتيا ا

بصمٍت وتضّحي دفاًعا عف فمسػطيف وشػرؼ ا ّمػة، ونؤّكػد أنيػا ال تمػدـ إاّل المشػروع الصػييوني والمتػآمريف 
 عمث تصوية القضية الومسطينية".
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ودعت "حماس" جامعػة الػدوؿ العربيػة إلػث الوفػاء بالتزاماتيػا فػي فػؾ الحصػار الظػالـ عمػث ةطػاع غػّزة، وفػتح 
قطػػاع بشػػكؿ دائػػـ، والتحػػّرؾ الواعػػؿ  نيػػاء معانػػاة سػػكانو المتواةمػػة التػػي تنػػذر معبػػر رفػػح الشػػرياف الوحيػػد لم

 بكارثة إنسانية.
 14/11/2013السبيل، عّمان، 
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بػػرس" نسػػمة  ةػػاؿ سػػامي ابػػو زىػػري النػػاطؽ باسػػـ "حمػػاس" فػػي تصػػريح مكتػػوب تمقػػت "ةػػدس: غػػزة )فمسػػطيف(
 إضػػعاؼولكػؿ المػػراىنيف عمػث  ا سػرائيميمنػو: "اسػتعراض القسػػاـ العسػكري غيػر المسػػبوؽ ىػو رسػالة لمعػػدو 

 حماس والقساـ"، وأضاؼ: "اف رىاناتيـ محكوـ عمييا بالوشؿ واف حماس أشد ةوة مف أي مرحمة مضت".
 14/11/2013قدس برس، 
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اعتبػرت القػوأ والوصػائؿ الومسػطينية أف اسػتقالة الوفػد الومسػطيني الموػاوض "غيػر : نادية سػعد الػديف -عماف
 كافية وال مؤثرة في مسار العممية السياسية"، مطالبة "بوةؼ المواوضات والذىاب إلث ا مـ المتحدة".

عبػاس االسػتمرار فػي المواوضػات ضػمف  ورأت أف ىذا الموةػؼ ال يعنػي شػيئًا فػي ظػؿ تأكيػد الػرئيس محمػود
 تموز )يوليو( الماضي. 30سقويا الزمني المحدد بتسعة أشير، منذ أف انطمقت في 

وأوضػحت بػػأف الميػارات القائمػػة ا ف متمثمػػة فػي رفػػض الػرئيس عبػػاس االسػػتقالة، أو ةبوليػا وبالتػػالي تشػػكيؿ 
 فريؽ تواوضي آمر.

مجنة التنويذية لمنظمة التحرير تيسير مالػد "أمػرًا مجػديًا"، بػؿ "إفػرس بيّد أف ذلؾ ال يعّد بالنسبة إلث عضو ال
 سياسي لموريؽ الومسطيني المواوض".

وةػػػاؿ، لػػػػ"الغد" مػػػف فمسػػػطيف المحتمػػػة، إف "اعتمػػػاد موةػػػؼ سياسػػػي مػػػؤثر يكػػػوف باالنسػػػحاب الومسػػػطيني مػػػف 
رات وتمضػػي ةػػدمًا فػػي المواوضػػات وا عػػرف عػػف وةويػػا ووضػػع مريطػػة طريػػؽ وطنيػػة تأمػػذ بممتمػػؼ الميػػا

 مطوات تحقيؽ المصالحة".
ألػػػؼ وحػػػدة  10وحػػذر مػػػف االنمػػػداع فػػػي تراجػػػع سػػػمطات االحػػػترؿ عػػف القػػػرار االسػػػتيطاني ا ميػػػر، ببةامػػػة 

 استيطانية جديدة في الضوة الغربية المحتمة، وذلؾ نتيجة الضغوط وردود الوعؿ الومسطينية والدولية".
الشػػعب الومسػػطيني بسػػاـ الصػػالحي إلػػث "وةػػؼ المواوضػػات، حتػػث يكػػوف مػػف جانبػػو دعػػا ا مػػيف العػػاـ لحػػزب 
 ةرار تقديـ االستقالة مؤثرًا ومجديًا".

وةػػاؿ، لػػػ"الغد" مػػف فمسػػطيف المحتمػػة، إف "المطػػوة تعػػّد تعبيػػرًا حقيقيػػًا عػػف واةػػع فشػػؿ المواوضػػات وعػػدـ جػػدوأ 
 عية الدولية".االستمرار فييا أو استئنافيا دوف وةؼ االستيطاف وااللتزاـ بالمرج

 وأضاؼ "لقد عارضنا منذ البداية استئناؼ المواوضات لتوةعنا بوشميا".
وةاؿ الناطؽ باسـ الحركة سامي أبو زىري إف "المطموب إنياء المواوضات وليس استبداؿ وفد التواوض ىػذا 

 عدا عف كونيا مطوة إعرمية ليس أكثر".
 15/11/2013، الغد، عّمان

 
 اصمتيا القدس حق طبيعي لشعبنا ع فمسطينيةفتح: دولة  18
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أكػػدت حركػػة فػػتح أف ةيػػاـ دولػػة فمسػػطينية مسػػتقمة بعاصػػمتيا القػػدس عمػػث أرض فمسػػطيف : راـ اب )فمسػػطيف(
التاريمية حؽ طبيعي، واف الشعب الومسطيني سيجسد اعرف وثيقة االسػتقرؿ حتمػا بوضػؿ نضػالو وصػموده 

 وترـز المعركة السياسية والمقاومة الشعبية.
 51 عػػرف وثيقػػة االسػػتقرؿ فػػي  11( بمناسػػبة الػػذكرأ 55|52وشػػددت "فػػتح" فػػي بيػػاف ليػػا اليػػـو الممػػيس )

، عمػػػث أف تمػػػؾ الوثيقػػػة شػػػكمت نقمػػػة نوعيػػػة فػػػي العمػػػؿ الػػػوطني السياسػػػي  5544مػػػف تشػػػريف ثػػػاني )نػػػوفمير( 
منػذ  أسػموباوػاح المسػمح الومسطيني، وتوجت حوالي ربع ةرف مف مسيرة الثورة الومسطينية التػي اتمػذت مػف الك

 .5521انطرةتيا في ا وؿ مف كانوف ثاني )يناير( مف عاـ 
وأكدت فتح: "اف ترـز المعركػة السياسػية والمقاومػة الشػعبية سػيؤدياف الػث التحػرر مػف االحػترؿ واالسػتيطاف 

 وةياـ دولة فمسطينية مستقمة كحتمية تورضيا ارادة الشعب الومسطيني.
 14/11/2013قدس برس، 

 
 : المقاومة خيارنا االستراتيجيالشعبية المقاومةلجان  19

 "حجػارة السػجيؿ"  1051]العػدواف عمػث غػزة  ةالػت لجػاف المقاومػة الشػعبية إف "الحػرب: فتحي صّباح -غزة 
أثبتت في شكؿ واضح وجمي أف الحؽ الومسطيني سينتصر عمث الباطػؿ ا سػرائيمي، وأف الشػعب الومسػطيني 

فشاؿ ممططاتو".بوحدتو ومقاومتو ةا  در عمث إيقاع اليزائـ باالحترؿ وا 
واعتبػػرت فػػي بيػػاف أمػػس أف "معركػػة رد العػػدواف والثػػأر لمشػػيداء مػػرؿ الحػػرب أفشػػمت ا ىػػداؼ ا سػػرائيمية، 
ووضعت أكبر التجمعات االستيطانية في ةمب الكياف تحت مرمث صواري  المقاومة، وأسقطت نظريػة ا مػف 

 استراتيجية االستيطاف، فمـ يعد ىناؾ مكاف آمف في فمسطيف".الشمصي التي تقوـ عمييا 
ورأت أف "المقاومػػػة اليػػػـو باتػػػت أشػػػد وأةػػػوأ مػػػف العػػػاـ الماضػػػي مئػػػات المػػػرات، وأف فصػػػائؿ المقاومػػػة، وفػػػي 
مقدميا )الذراع العسكرية لمجاف( ألويػة الناصػر صػرح الػديف، ةػادرة عمػث مواجيػة أي عػدواف إسػرائيمي جديػد 

 ع".يستيدؼ القطا
  15/11/2013الحياة، لندن، 
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أعمنػت كتائػب القسػاـ الػذراع المسػمحة لحركػة حمػاس، أمػس، عػف مقتػؿ أحػد عناصػرىا أثنػاء : )يو .بػي .آي(
ثنػػاء وةالػػت كتائػػب القسػاـ إف الناشػػط، عمػػاد السػػيقمي، مػػف الشػجاعية شػػرؽ غػػزة "استشػػيد أ التػدريب فػػي غػػزة.
 ا عداد والتدريب".

مف جيتو، ةاؿ الناطؽ باسـ وزارة الصحة في غزة، أشرؼ القدرة، في تصريح إف الشاب عماد فػؤاد السػيقمي، 
عامًا( مف حي الشجاعية في مدينة غزة أصيب بأعيرة نارية في "ميمة جيادية" ونقؿ إلث مجمع الشواء  11)

 اتو. الطبي بحالة حرجة ةبؿ أف يجري ا عرف عف وف
 15/11/2013، الخميج، الشارقة
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بػػيف آالؼ المقػػاتميف ا شػػداء ظيػػر مقػػاـو فػػي الوحػػدة الماصػػة لكتائػػب القسػػاـ كشػػارة فارةػػة لمتحػػدي فػػي وجػػو 
مػف أعمػث بػرج يرتوػع أكثػر الحبػؿ  إنػزاؿالمعيقات، وىو الذي فقد ةدمو في معركة "حجػارة السػجيؿ" لكنػو ينوػذ 

 متًرا وسط غزة. 30مف 
  .ولوت المقاوـ مبتور القدـ أنظار آالؼ الومسطينييف الذيف احتشدوا ليشيدوا عرًضا عسكرًيا لكتائب القساـ

 14/11/2013، السبيل، عّمان
 

 "إسرائيل"نو باإلمكان الضغط عمى أعن المخطط االستيطاني األخير يؤكد  التراجعأبو ليمى:  22
ةػػاؿ النائػػب ةػػيس عبػػد الكػػريـ "أبػػو ليمػػث" نائػػب ا مػػيف العػػاـ لمجبيػػة الديمقراطيػػة إف تراجػػع الحكومػػة : اـ ابر 

ألؼ وحدة سكنية جديدة في الضوة، يؤكد انو با مكاف الضغط عمث حكومة  10ا سرائيمية عف ممطط بناء 
 بيذا الشأف. إسرائيؿ لوةؼ االستيطاف بكاممو واالمتثاؿ لقرارات الشرعية الدولية

وأضػػػاؼ النائػػػب أبػػػو ليمػػػث فػػػي تصػػػريحات صػػػحوية "المطمػػػوب ا ف مػػػف المجتمػػػع الػػػدولي والواليػػػات المتحػػػدة 
الضغط عمث حكومة االحترؿ لضماف انصياعيا لمتطمبات استئناؼ عممية السرـ، وتوفير الشروط لصػيغة 

عايػػػة الدوليػػػة الجماعيػػػة فػػػي إطػػػار ا مػػػـ تواوضػػػية متوازنػػػة تقػػػـو عمػػػث االلتػػػزاـ بقػػػرارات الشػػػرعية الدوليػػػة، والر 
 المتحدة، واحتراـ الجانب ا سرائيمي لرلتزامات التي ترتبيا عميو المواوضات، واالتواةيات السابقة.

كما أشار النائب أبو ليمث إلث أف الموةؼ الحاـز مف ةبؿ الجانب الومسطيني بوةؼ المواوضات مػع اسػتمرار 
 الموةؼ ا سرائيمي.االستيطاف يترتب عميو تغير في 

 15/11/2013، الحياة الجديدة، رام اهلل
 

 إسرائيميا 11قتل فييا  823عمميات لممقاومة عمى خط الحافالت  أربع: معاريف 23
بػػيف مػػدينتي "تػػؿ أبيػػب" والناصػػرة العميػػا التػػي  413تحػػوؿ مػػط البػػاص رةػػـ : ترجمػػة صػػوا –القػػدس المحتمػػة 

إلث أكثر المطوط "دموية" مرؿ االنتواضة الثانية، حيث تعػد  وةعت في إحدأ حافرتو عممية الطعف أمس،
 إسرائيمًيا حتث اليوـ. 55ىذه العممية الرابعة فيو وةتؿ في تمؾ العمميات 

تشػريف  15وذكرت صحيوة "معاريؼ" العبريػة عمػث موةعيػا أف العمميػة ا ولػث عمػث ىػذا المػط كانػت بتػاري  
عمػػث شػػارع وادي  40سػػو دامػػؿ إحػػدأ الحػػافرت ةػػرب معسػػكر ، حينمػػا فجػػر فمسػػطيني نو1005الثػػاني عػػاـ 

 إسرائيمييف وأصيب تسعة آمروف. 3عارة، وةتؿ فييا 
تمقػػث ضػػربة أمػػرأ عنػػدما فجػػر فمسػػطيني آمػػر نوسػػو فػػي إحػػدأ الحػػافرت فػػور  1001آذار عػػاـ  1وبتػػاري  

ػ" تػؿ أبيػب"، وةتػؿ فييػا توةؼ الباص في محطة الحافرت المركزية بالعوولة، وذلؾ في طريقػو مػف الناصػرة لػ
 إسرائيمي وأصيب ممسة آمروف.

ةتػػؿ فػػي إحػػدأ حػػافرت ذلػػؾ المػػط سػػبعة إسػػرائيمييف بعػػد أف فجػػر  1001آذار  10يوًمػػا وبتػػاري  51 وبعػػد
 فمسطيني نوسو دامميا بالقرب مف مورؽ مصمص في الشماؿ.

 14/11/2013، وكالة الصحافة الفمسطينية )صفا(
 
 

 تيال عرفات محاولة لتبرئة االحتالل من ىذه الجريمة : اتيام السمطة باغفتح 24
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اعتبر عضو المجنة المركزية لحركة فتح، جماؿ محيسف، االتيامات الموّجية لقيادات في (: راـ اب )فمسطيف
السػػػمطة الومسػػػطينية بػػػالتوّرط فػػػي حادثػػػة اغتيػػػاؿ الػػػرئيس الراحػػػؿ ياسػػػر عرفػػػات، ىػػػي بمثابػػػة "محاولػػػة لتبرئػػػة 

وةػاؿ محيسػف فػي تصػريحات ماصػة لػػ "ةػدس بػرس"، "إف القيػادة  ه الجريمة"، عمث حد رأيػو.االحترؿ مف ىذ
الومسطينية لف تنساؽ لتصريحات تبرأ االحػترؿ مػف اغتيػاؿ عرفػات؛ فبسػرائيؿ ىػي مػف يتحّمػؿ مسػؤولية ةتمػو 

طيني ورفػػض القيػػادي فػػي فػػتح االتيامػػات التػػي وجييػػا ضػػابط الممػػابرات الومسػػ وحػػدىا"، حسػػب تصػػريحاتو.
السػػػابؽ فيمػػػي شػػػبانة لقػػػادة فػػػي السػػػمطة الومسػػػطينية بمسػػػؤوليتيـ عػػػف اغتيػػػاؿ عرفػػػات عػػػف طريػػػؽ دس مػػػادة 

" السػػامة فػػي ا دويػػة والعقػػاةير التػػي اعتػػاد الػػرئيس الراحػػؿ تن  اوليػػا مػػرؿ فتػػرة مرضػػو ةبػػؿ وفاتػػو."البولونيػػـو
مقتػػػؿ عرفػػػات  وأف ظػػػروؼ وأضػػػاؼ محيسػػػف "القضػػػية المركزيػػػة ىػػػي أف إسػػػرائيؿ تتحمػػػؿ المسػػػؤولية عػػػف  

 الجريمة ىي مسألة أمرأ يتـ بحثيا مف مرؿ لجاف التحقيؽ"، كما ةاؿ.
 14/11/2013قدس برس، 

 
 " تحجل صفحة قيادي في حماس  فيسبوكإدارة " 25

ةامػػػت إدارة موةػػػع التواصػػػؿ االجتمػػػاعي "فيسػػػبوؾ" بػػػبغرؽ وحجػػػب الصػػػوحة الشمصػػػية : )فمسػػػطيف( راـ اب
فػػػي حركػػػة حمػػػاس، دوف إعطػػػاء أي تبريػػػرات أو ا سػػػباب التػػػي اسػػػتدعت مثػػػؿ ىػػػذا لحسػػػاـ بػػػدراف القيػػػادي 

(، ىػػذا 55|52ووصػػؼ بػػدراف فػػي تصػػريح صػػحوي تمقّػػت "ةػػدس بػػرس" نسػػمة عنػػو، اليػػوـ الممػػيس ) ا جػراء.
ا جػػراء بأنػػو "تعسػػوي وغيػػر أمرةػػي"، معتبػػرًا أف حجػػب صػػوحتو "لػػف يومػػح فػػي تغييػػب صػػوتو وتواصػػمو مػػع 

وأوضػػح ا سػػير الومسػػطيني المحػػرر الُمبعػػد إلػػث ةطػػر، أنػػو تػػـ حػػذؼ صػػوحتو السػػابقة بعػػد  .النػػاس"، كمػػا ةػػاؿ
 ألؼ متابع، بدعوأ انتياؾ معايير الموةع، مضيوًا. 51وصوليا  كثر مف 

 14/11/2013قدس برس، 
 

 وقفت تخصيل اليورانيومأيران إ" بالتقارير أن مقتنعنتنياىو"غير  26
اء االسرائيمي بنياميف نتنياىو المميس انو "غير مقتنع" بالتقارير عف أف ةاؿ رئيس الوزر : رويترز –القدس 

 ايراف اوةوت توسيع ةدرتيا عمث تمصيب اليورانيـو في الشيور الثرثة المنصرمة.
وأظير تقرير توتيش ل مـ المتحدة اليوـ أف ايراف أوةوت فعميًا التوسع السريع في السابؽ لقدرتيا عمث 

 في الوترة منذ تولي حسف روحاني رئاسة البرد في آب/أغسطس.تمصيب اليورانيـو 
وةاؿ نتنياىو "أنا غير مقتنع بالتقارير التي نسمعيا عف أف ايراف لـ توسع منشآتيا النووية والسبب انيـ ال 
يحتاجوف لذلؾ. لدييـ منشآت كافية واجيزة طرد مركزي كافية لتطوير واكماؿ المادة االنشطارية ذات 

 المحورية لقنبمة نووية."االىمية 
 15/11/2013، الحياة، لندن

 
 رطةاال تستطيع االنتظار إلى حين محوىا من الخ "إسرائيل: "يياجم الصفقة مع إيران بينيت 27

في كممتو في معيد "بروكنغز" في واشنطف، ةاؿ نوتالي بنيت وزير االةتصاد ا سرائيمي ورئيس : رب48عػ
 واؽ الذي يجري العمؿ عمث بمورتو بيف إيراف والدوؿ العظمث الست.حزب "البيت الييودي"، ىاجـ االت
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وةاؿ بنيت إنو في حاؿ حصوؿ إيراف عمث سرح نووي ستكوف إسرائيؿ ىدفيا ا وؿ، ولكف ليس ا مير، 
مضيوا أنو يوجد لدأ إيراف صواري  تصؿ إلث روما ومدريد ولندف، وأنو "ليس مف الصعب وضع حقيبة 

 شنطف".نووية تنوجر في وا
وأضاؼ أف إسرائيؿ ال تستطيع الوةوؼ مكتوفة اليديف أماـ ىذه "الصوقة" مع إيراف، والتي "ال توكؾ برنامف 

 إيراف النووي الذي يمكنيا مف التحوؿ إلث دولة نووية"، عمث حد ةولو.
ا ف أماـ وةاؿ أيضا إف االةتصاد ا يراني يواجو مصاعب بسبب العقوبات التي فرضيا الغرب، وأف الميار 

إيراف ىو أحد اثنيف "البرنامف النووي أو االةتصاد، وليس كرىما معا". وبحسبو فبف الغرب عمث وشؾ 
تحقيؽ ىدؼ توكيؾ البرنامف النووي ا يراني، ولذلؾ لـ يحف الوةت لتمويؼ العقوبات االةتصادية، وأف 

نما توكيكو.  اليدؼ ليس وةؼ البرنامف النووي، وا 
ت نتنياىو التي جاء فييا أف "إسرائيؿ ةادرة عمث الدفاع عف نوسيا بنوسيا". وادعث أنو وكرر بنيت تصريحا

ينتظر اليوـ الذي يمكف الجموس فيو والتوةع عمث اتواةية تجارة حرة مع نظيره ا يراني، مضيوا أف ذلؾ ال 
يداع المصير بيد آمريف. عمث حد تعبيره.  يعني السكوت والحياد وا 

رائيؿ تحاوؿ تجنب المواجية مع ا دارة ا مريكية، أجرأ بنيت عدة لقاءات ومقابرت مع وبينما ادعث أف إس
وسائؿ إعرـ تحدث فييا عف معارضة إسرائيؿ لمصوقة المرتقبة مع إيراف، مدعيا أف الصوقة ستقود إلث 

 التممي عف توكيؾ البرنامف النووي ا يراني.
ضعيوة مقابؿ إيراف، وأف إسرائيؿ ال تستطيع االنتظار إلث  وةاؿ أيضا إنو "بعد ستة شيور ستكوف ا وراؽ

 حيف محوىا مف المريطة".
 14/11/2013، 48عرل 

 
 يقترح عقوبة اإلعدام لمن يقتل إسرائيمياً  مائير كوىين وزير الشؤون االجتماعية اإلسرائيمي 28

المقاومة الومسطينية الذيف طالب وزير اسرائيمي المميس بتنويذ حكـ االعداـ برجاؿ : وليد عوض –راـ اب 
ينوذوف عمميات ةتؿ ضد االسرائيمييف، وذلؾ عمث مموية اةداـ فتث فمسطيني االربعاء عمث ةتؿ جندي 

 .1948اسرائيمي في محطة الباصات بمدينة العوولة دامؿ االراضي المحتمة عاـ 
ر كوىيف إنو يؤيد تنويذ عقوبة ونقمت القناة العاشرة المميس عف وزير الشؤوف االجتماعية ا سرائيمي مائي

عيداف "ا عداـ عمث ما وصويـ بالممربيف الومسطينييف مف أمثاؿ الوتث الذي ةاـ بطعف الجندي ا سرائيمي 
إنني أؤيد فرض عقوبة ا عداـ في أحواؿ كيذه، ‘في المحطة المركزية لمحافرت في العوولة، مضيوا  "أتياس

يتعمؽ في ىذه المسألة ويجب أف يكوف ذلؾ االةتراح دراماتيكيًا جدًا،  وىذا يتطمب منا سف أو اةتراح ةانوف
 ؾ القوانيف لحماية ا سرائيمييف.كما جاء عمث لسانو، معربًا عف أممو أف يتـ المصادةة ةريبًا عمث مثؿ تم

ذات إف مف مصمحة إسرائيؿ أف تكوف الدولة الومسطينية ’ ىناؾ مستقبؿ‘وتابع الوزير ا سرائيمي عف حزب 
سيادة مالصة اةتصاديًا وسياسيًا يكوف بمقدورىا توفير فرص عمؿ في مناطؽ الضوة الغربية لمومسطينييف 

 حتث ال يتـ تبرير دموليـ إلث ا راضي ا سرائيمية.
وأوضح بأنو يؤمف اف عمث إسرائيؿ أف تمرج مف غالبية ا راضي الومسطينية وتؤسس التواؽ مستقر وثابت 

 ينية التي سيقوـ ويجب أف يكوف لدينا واضحًا أننا في نياية ا مر يجب أف ننوصؿ عنيـ.مف الدولة الومسط
 15/11/2013، القدس العربي، لندن
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 "صناعة دراما"استقالة الوفد الفمسطيني المفاوض بأنيا  تصفليفني  29
وني، استقالة ومسؤولة ممؼ المواوضات تسيبي لي وصوت وزيرة القضاء ا سرائيمي: كواح زبوف - راـ اب

ال تتماشث والتعيدات التي أمذىا »، وةالت إنيا «صناعة دراما»طاةـ التواوض الومسطيني بأنيا 
لـ نتعيد ةط بوةؼ االستيطاف ةبؿ بدء »وَأضافت ليوني، «. الومسطينيوف عمث عاتقيـ بداية المواوضات

 «.المباحثات، وىـ يعرفوف ذلؾ
يجب االستمرار في المواوضات. وأنا أتوةع أال يقـو »إسرائيمية،  وتابعت في تصريحات نشرتيا وسائؿ إعرـ

الومسطينيوف باتماذ كؿ فرصة لصناعة الدراما. يجب وةؼ استغرؿ الورض مف أجؿ أغراض سياسية 
 «.بحتة

وكانت ليوني تعقب عمث إعرف الرئيس الومسطيني محمود عباس )أبو مازف(، استقالة الوفد المواوض دوف 
 و ةبميا أو ال.أف يعمف أن

 15/11/2013، الشرق األوسط، لندن
 

 لحماس: تستحوذون عمى السوالر وتحرمون المواطنين منو أدرعيأفيخاي  30
كتب المتحدث الرسمي باسـ جيش االحترؿ ا سرائيمي لإلعرـ العربي "أفيماي أدرعي" عمث : محمد الميثث

أف حركة حماس الومسطينية تحتوؿ في شوارع صوحتو الرسمية عمث موةع التواصؿ االجتماعي "فيس بوؾ" 
غزة بالمدرعات والسيارات مستويًما عف كيوية وجود أزمة سوالر، كما اتيـ الحركة باالستيرء عمث السوالر 

السيارات  -وأضاؼ "أفيـ أنو ال توجد أزمة سوالر لدأ حماس وممربييا دوف أف يتركوف شيًئا لممواطنيف.
".والمدرعات الحمساوية تجوب  كما اتيـ حماس مف ةبؿ بنشر  شوارع غزة في عروض النصر المزعـو

صورة عمث صوحتو الرسمية عمث فيس بوؾ  حد ا نواؽ التابعة لحركة حماس الومسطينية، معمقا عمييا بأف 
 الوساد مستمر مف حركة حماس عمث حساب الشعب الومسطيني.

مستشوياتيا تنوؽ أمواليا عمث بناء ا نواؽ التي وأشار إلث أف حماس بداًل مف أف تبنث المدارس وترمـ 
 تساعد عمث التيريب وانتشار ا رىاب، عمث حد وصوو.

 14/11/2013، االىرام العربي
 

 تطمل التعجيل في مخطط "الحديقة الوطنية" في جبل المشارف نتنياىوحكومة  31
ا مكاف في ممطط ما يسمث  رأصدرت الحكومة ا سرائيمية، يوـ المميس، أمرا بالتعجيؿ ةد: ػرب48عػػ

"الحديقة الوطنية" عمث منحدرات جبؿ المشارؼ، إلث جانب ممططات أمرأ لمبناء االستيطاني في 
واعتبرت "ىآرتس" أف ىذه ا وامر تأتي مف باب التعويض لميميف  المستوطنات وفي شرةي القدس المحتمة.

 بعد إطرؽ سراح أسرأ فمسطينييف ا سبوع الماضي.
مثمو "سمطة الطبيعة والحدائؽ"، يوـ المميس، في ما يسمث بػ"المجنة الموائية في القدس"، أف الوزير وأعمف م

عمير بيرتس طمب منيـ عدـ الدفع بممطط "الحديقة الوطنية" في منحدرات جبؿ المشارؼ. وجرأ التداوؿ 
 في الممطط رغـ معارضة بيرتس.

لو أف المجنة تمقت أمرا ببجراء المباحثات بسرعة ونقؿ عف مصدر، وصؼ بأنو مطمع عمث التواصيؿ، ةو 
يشار إلث أف الممطط ييدؼ إلث ا عرف  بيدؼ المصادةة بسرعة عمث ا عرف عف "الحديقة الوطنية".
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عف "حديقة وطنية جديدة" في المنحدرات الشرةية لجبؿ المشارؼ، في المنطقة الواةعة بيف ةريتي العيساوية 
 والطور. 

 14/11/2013، 48عرل 
 

 بيت لحم ضمن الئحة المدن السياحية اإلسرائيمية السفارة اإلسرائيمية في إيطاليا تدرج 32
أدرجت سوارة إسرائيؿ لدأ ايطاليا، ومف مرؿ المكتب السياحي، مدينة بيت لحـ ومواةع : صوا -روما

 سياحية فمسطينية أمرأ، ضمف الئحة المدف السياحية ا سرائيمية في إعرناتيا.
ا ا طار، نشر المكتب السياحي االسرائيمي إعرنا لتنظيـ ورشة عمؿ بالتعاوف مع عدة شركات وفي ىذ

إسرائيمية لممتمصصيف ا يطالييف في مجاؿ السياحة بمدينة روما، جاء فيو "إف إسرائيؿ وبوضؿ مجموعة 
لقدس، وطبريا، وبيت واسعة مف المواةع ذات المصائص الوريدة، مثؿ الميناء القديـ في يافا، والناصرة، وا

 لحـ، وكورناحوـ، ومسعدة، ثـ البحر الميت، وحصف ىيرودس والكيوؼ القريبة مف ةمراف...".
عاما عمث  40وةاؿ مدير المكتب السياحي االسرائيمي في مدينة ميرنو، تسوي لوطاف، لمناسبة مرور 

ئيؿ، اليوـ، أصبحت مبتكرة تماما افتتاح المكتب السياحي االسرائيمي في إيطاليا، إف "السياحة إلث إسرا
 عاما مضت".  15ومتجددة ولـ يكف مف السيؿ تصورىا ةبؿ 

 14/11/2013، وكالة الصحافة الفمسطينية )صفا(
 

 الجنرال متسناع: أىمية منطقة الغور تفوق أىمية مسألة العمق االستراتيجّي  33
الحتياط عمراـ مستناع ةائد المنطقة عف الجنراؿ في ا’ معاريؼ‘صحيوة زىير أندراوس: نقمت  -الناصرة 

الجنوبية ا سبؽ ةولو إّف أىمية منطقة الغور تووؽ أىمية مسألة العمؽ االستراتيجّي  ّف السمطة الومسطينية 
في حاؿ أوفت بتعيدىا بمكافحة ا رىاب، ال يمكف  ّي دولة أْف توافؽ عمث أْف يقوـ طرؼ آمر بمراةبة 

 متار، عمث حّد وصوو.حدوده وىي عمث بعد مئات ا 
 15/11/2013، القدس العربي، لندن

 
 تقر بعجزىا عن مواجية العمميات الفدائية الفردية "إسرائيل"بعد عممية العفولة:  34

أجمع المحمموف لمشؤوف ا منية والعسكرّية في إسرائيؿ، أمس المميس، عمث أّنو : زىير أندراوس -الناصرة 
ردّية التي ُينوذىا شباف مف الضوة الغربّية المحتّمة، فمـ تتمّكف ا جيزة ا منّية بالرغـ مف تزايد أعماؿ القتؿ الو

في الدولة العبرّية مف إيجاد رابط ما بيف ىذه العمميات، التي باتت تقض مضاجع المستوييف السياسّي 
 وا منّي في دولة االحترؿ. 

ابرات ا سرائيمّية وبيف ا جيزة ا منّية التابعة كما لوت المحمموف إلث أّنو عمث الرغـ مف التنسيؽ بيف المم
لمسمطة الومسطينّية، فبّف العمميات تستمر، ومّرد ذلؾ، بحسب المحمميف عينيـ، أّف الحديث ال يدور عف 

 عمميات ُتمطط ليا المقاومة الومسطينّية، إّنما أعماؿ فدائّية يقوـ بيا أفراد، دوف إبرغ أّي أحًد عف ذلؾ.
ألؼ فمسطينّي في الضوة الغربّية  100سياؽ ةالت صحيوة ىآرتس العبرّية أمس إّف أكثر مف وفي ىذا ال

المحتّمة وةطاع غزة يوجد ليـ حساب موتوح مع إسرائيؿ، ومف غير المستبعد أْف يقوموا باالنتقاـ عف طريؽ 
 تنويذ العمميات ضّد ا ىداؼ ا سرائيمّية مف ةتؿ جنود ومستوطنيف. 
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و، نقؿ المراسؿ لمشؤوف العسكرّية في صحيوة )يديعوت أحرونوت( العبرّية، عف مصادر أمنّية في السياؽ ذات
وصويا بأّنيا رفيعة المستوأ في تؿ أبيب، ةوليا إّنو إذا ةاـ أحد الودائييف بتنويذ عممية فدائّية ُتوةع عدًدا 

رؽ االنتواضة الثالثة، الفًتا إلث أّف كبيًرا مف الضحايا ا سرائيمييف، فبّف ىذه العممية ستكوف الشرارة النط
الشارع الومسطينّي يرغي ويزبد بسبب انسداد ا فؽ السياسّي وبسبب ا وضاع االةتصادية الصعبة التي 
يعيشيا الشعب الومسطينّي، وأضافت المصادر عينيا ةائمًة إّف ميمة االستمبارات ا سرائيمّية باتت صعبة 

ائّي واحد يعمؿ بدوف تنظيـ معّيف، ىو ميمة شبو مستحيمة، وكأّنؾ تبحث لمغاية، ذلؾ  ّف البحث عف فد
 عف إبرة في كوـ رمؿ، عمث حّد وصوو. 

أمس عف ضباط كبار في ةيادة الوسطث، المسؤولة عف الضوة الغربّية المحتّمة، ’ معاريؼ‘صحيوة ونقمت 
اطؽ الضوة، كما أّف ىناؾ صعوبة ةوليـ إّف ىناؾ صعوبة في العثور عمث منوذي العمميات الوردية في من

في منع وةوع مثؿ تمؾ العمميات، والتي يقوموا بيا الومسطينيوف بشكؿ فردّي دوف تنظيـ أو بنية تحتية تقـو 
 بتشغيؿ أولئؾ ا فراد. 

وأضاؼ المسئولوف العسكريوف: نجد صعوبة بالغة في إحباط عمميات يقوـ بيا شمص واحد، مشيريف إلث 
ت مشابية لتمؾ التي وةعت أمس ا ّوؿ في العوولة ةد وةعت مؤمًرا، والمتمثمة بقياـ الورد أّف سمسمة عمميا

بطعف أو إطرؽ النار عمث ا سرائيمييف أو الجنود دوف توجيو أي منظمة فمسطينية. ولوتت الصحيوة إلث 
ا رىاب، الذي ل سؼ  أّف وزير ا مف ا سرائيمّي كاف ةد تطرؽ يوـ أمس إلث الحادث ةائًر إّف الحرب ضدّ 

يجبي ضحايا في كؿ عمؿ، لكننا عمث الرغـ مف الصعوبات إال أنّنا سنستمر في صراعنا معيـ، مؤّكًدا عمث 
أّف العمميات الوردية التي يقوـ بيا الومسطينيوف مؤمًرا نابعة مف استمرار التحريض عمث إسرائيؿ مف ةبؿ 

 ة.المسئوليف الومسطينييف في السمطة الومسطينيّ 
 15/11/2013، القدس العربي، لندن

 
 ألسبال جنائية وأمنية االحتياط في األغوارضابط  مقتل"الشاباك":  35

ذكر الموةع االلكتروني لػ "القناة الثانية" في التموزيوف االسرائيمي  :ترجمة ماصة -القدس دوت كـو -راـ اب
المتيميف بقتؿ ضابط االحتياط في االغوار  نقًر عف مصادر في جياز الممابرات )الشاباؾ( أف التحقيؽ مع

وادعث الموةع اف التحقيؽ مع المتيميف اظير اف مموية القتؿ مزدوجة "امنية وجنائية"  ةبؿ نحو شير انتيث.
عامًا( اعترفا في  21احمد عودة حروب ) عامًا( وبشير 18حيث اف المتيميف عودة فريد طالب حروب )

المكاف ةبؿ تنويذ العممية باسبوعيف، بيدؼ جمع المعمومات عف المكاف  التحقيؽ معيما، انيما وصر الث
لتنويذ عممية سطو، وبعد اف تبيف ليـ اف المكاف يعود لضابط احتياط في الجيش، توةعوا اف يكوف بحوزتو 
سرح، فقرروا "القياـ بعممية القتؿ وتقديـ ذلؾ كيدية لمشعب الومسطيني و سرأ حماس بمناسبة عيد 

 ث" حسب زعـ الموةع االلكتروني.االضح
واضاؼ المتيماف حسب القناة الثانية، انيما فّكرا بعد تنويذ العممية اجتياز الحدود والورار الث االردف، اال 

عامًا(،  27انيما تراجعا عف ذلؾ وةررا االتصاؿ بصديؽ ليما مف بمدة الراـ، محمد عبد ربو شوامره )
ر واةميما بسيارتو مف المكاف واستبدلوا مربسيما في بيتو بعد اف المعتقؿ عمث ذمة القضية، الذي حض

 حدثاه بما حصؿ معيما.
 15/11/2013، القدس، القدس
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 محاولة قتل " برام اهللسنجل"قرية ": حرق البيت في اآلن"السالم  36
عقبت حركة "السرـ ا ف" يـو المميس، عمث إحراؽ  :ترجمة ماصة -القدس دوت كـو -راـ اب

ستوطنيف بيتًا فمسطينيًا في ةرية سنجؿ شماؿ راـ اب، بالقوؿ إف "عمث الشرطة وجياز الممابرات، الم
واضافت الحركة أنو "ال يجب وال بأي  التعامؿ مع عممية حرؽ البيت الومسطيني عمث ساكنيو كمحاولة ةتؿ".

االبرياء مف الجانب ا مر، حاؿ مف االحواؿ استغرؿ عممية ةتؿ الجندي لمقياـ باعماؿ االنتقاـ، وةتؿ 
 ويجب عمث مف يطبؽ القانوف اف الُيسّمـ بذلؾ".

 15/11/2013، القدس، القدس
 

 في مواجية التقارل المصري الروسي "إسرائيل" خيارات 37
مف المطوات المتسارعة  -عمث المستوأ الدولي-إذا كانت واشنطف ىي أىـ ا طراؼ المنزعجة  :القاىرة

 ي، فبف إسرائيؿ ىي الطرؼ ا شد انزعاجا عمث المستوأ ا ةميمي.لمتقارب المصري الروس
مبررات التموؼ ا سرائيمي مف تحالؼ استراتيجي "محتمؿ" بيف موسكو والقاىرة عديدة. ويأتي عمث رأس 
ىذه المبررات الموؼ مف تداعيات الغضب المصري مف ا دارة ا ميركية عمث مموية ةطع المعونة 

 الذي يموض فيو الجيش المصري "حرب عصابات" ضد مجموعات مسمحة في سيناء.العسكرية في الوةت 
وتمشث تؿ أبيب مف أف يكوف المساس باتواةية كامب ديويد التي حوظت السرـ مع جارىا المصري عمث 

عاما بعد أربع حروب ماضيا الطرفاف ىو المطوة التالية، في ظؿ مطالب شعبية ببعادة النظر  35مدار 
الجيش الوطني عمث  التي يرأ الرأي العاـ أنيا تنتقص مف السيادة المصرية وتحد مف انتشار في بنودىا

 كامؿ تراب البرد.
كما أف التحالؼ مع موسكو يميد الطريؽ لتنويع مصادر السرح بعد إصرار القاىرة عمث نيف سياسة جديدة 

دـ االعتماد عمث ةطب واحد. ويشكؿ ذلؾ في سياستيا المارجية تتمثؿ في تعددية عرةاتيا االستراتيجية وع
مشكمة حقيقية لمدولة العبرية التي كانت سعيدة بأف تمويؿ القوات المسمحة المصرية يتـ بالكامؿ مف مرؿ 

 أصدةائيا في البنتاغوف.
وفؽ تقارير  –عمث ىذه المموية، تدرس تؿ أبيب مياراتيا في مواجية ىذا التقارب السريع. والمدىش أف 

 وزير المارجية افيغدور ليبرماف المعروؼ بتشدده يأتي كأحد ابرز ىذه الميارات.–عبرية  إعرمية
وىنا يجب أف نذكر أنو عندما ةامت محكمة الصمح في القدس بتبرئة رئيس حزب "إسرائيؿ بيتنا" اليميني مف 

عـ الغضب أوساط  تيـ فساد، وسارع رئيس الوزراء بنياميف نتنياىو ببعادتو إلث منصبو وزيرا لممارجية،
المعارضة وةاؿ النائب عف حزب العمؿ اسحؽ ىرزوغ : ليبرماف أسوأ وزير مارجية في تاري  إسرائيؿ 

 وشمصيتو غير مقبولة لمغرب وال أفيـ سبب عودتو".
أيضا يشكؿ رجوع ليبرماف انتكاسة لجيود المارجية ا ميركية عمث صعيد تحقيؽ إنجاز في مواوضات 

 أصر، بيف إسرائيؿ والومسطينييف.السرـ، المتعثرة 
لديو أسبابو لإلصرار عمث ليبرماف، فيو يعرؼ أنو بحاجة إلث رجؿ ةوي  -عمث الجانب ا مر  -نتنياىو

ةناعيـ بػ "فرممة"عودتيـ إلث مناطؽ نووذىـ  عمث رأس الدبموماسية ا سرائيمية يستطيع التواوض مع الروس وا 
مصر كما كانوا في الستينيات، أو عمث ا ةؿ مراعاة أال تأتي عرةتيـ  التقميدية في الشرؽ ا وسط ال سيما

 الجديدة بالمصرييف عمث حساب إسرائيؿ.
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وليس أفضؿ مف ليبرماف  نجاز ىذه الميمة، فيو روسي ا صؿ كما ال يؤمف بالحؿ العسكري في التعامؿ 
 النظر الروسية. مع الممؼ ا يراني ويري حتمية الحؿ السياسي وىو ما يقربو مف وجية

أيضا تدرؾ الحكومة ا سرائيمية حتمية االةتراب سريعا مف موسكو ومد المزيد مف الجسور معيا، وةد 
 أصبحت الرعب الرئيسي في مموي إيراف وسوريا، وىاىي القاىرة تنضـ ليما.

لسياؽ. والرفت أف مف الشير الحالي تأتي في ىذا ا 20ولعؿ الزيارة التي سيقوـ بيا نتنياىو لروسيا في اؿ 
إعرف تؿ ابيب عف الزيارة لـ يتـ إال ةبؿ يـو واحد مف زيارة جوف كيري ليا، وىو ما يعد رسالة إسرائيمية 
مزدوجة شقيا ا وؿ يقوؿ لمروس: لف نستأذف حميونا في البيت ا بيض لنتقارب معكـ، بينما شقيا الثاني 

 ات عف القاىرة.يقوؿ لواشنطف: دعيني أصمح ما أفسده ةطع المعون
الميار الثالث وا مير أماـ إسرائيؿ لمواجية التقارب المصري الروسي يتممص في الضغط عمث إدارة أوباما 

  عادة النظر في "سياسة معاةبة الجيش المصري عمث إطاحة حكـ ا مواف".
اةع الجديد دوف تردد يكي بطي صوحة مرسي إلث ا بد والتعامؿ مع الو ر وتسعث تؿ أبيب  ةناع حميويا ا مي

أو تباطؤ حتث ال تترؾ فراغا استراتيجيا يشكؿ مطرا عمث ا مف القومي لمدولة العبرية ويسيؿ لعاب الروس 
 لممئو.

ويبدو أف ىذه الضغوط أثمرت بالوعؿ ولو ةمير مف مرؿ تصريحات جوف كيري في القاىرة مؤمرا ولكف ما 
 ة النظر ا سرائيمية.يزاؿ ىناؾ الكثير مما ينبغي فعمو حسب وجي

 15/11/2013، الغد، عّمان
 

 االستراتيجي اإلسرائيمي عكست ىشاشة العمقو  "حجارة السجيل" بددت قوة الردع :صالح رائد 38
أكد رئيس الحركػة ا سػرمية فػي الػدامؿ الومسػطيني المحتػؿ الشػي  رائػد صػرح : رنا شمعة –القدس المحتمة 

ة بػػددت مػػرؿ معركػػة "حجػػارة السػػجيؿ" ةػػوة الػػردع التػػي كػػاف يػػدعييا أف المقاومػػة الومسػػطينية فػػي ةطػػاع غػػز 
 االحترؿ ا سرائيمي، وُيوىـ العالـ فييا.

وةاؿ الشي  صرح في تصريح ماص لوكالة "صوا" في الذكرأ ا ولث لمعركة "حجارة السجيؿ" إف" المعركة 
ـ فييػػا، ويتحػػدث عنيػػا كأنػػو صػػاحب أكػػدت أف ةػػوة الػػردع ا سػػرائيمية ليسػػت كمػػا كػػاف االحػػترؿ ُيػػوىـ العػػال

القضية التي يجب أف ُتميؼ وُترعب وُتمرس الجميع، فقد ثبػت فػي تمػؾ المعركػة أف المقاومػة بغػزة ةػد بػددت 
 ىذا الوىـ".

وأضػػػاؼ أف ىػػػػذه المعركػػػػة عكسػػػػت مػػػػدأ ىشاشػػػػة مػػػا يسػػػػمث "بػػػػالعمؽ االسػػػػتراتيجي ا سػػػػرائيمي"، نظػػػػًرا  ف 
 ف المجتمع ا سرائيمي امتد حتث حدود "تؿ أبيب".االرتباؾ والووضث عمت ةطاع واسع م

وأوضػػح أف ىػػذا ُيعنػػي أف" المشػػروع الصػػييوني الػػذي كػػاف يتحػػدث طػػواؿ الوةػػت عػػف ةداسػػتو، وُيحػػافظ عميػػو 
 أثبت المعركة أنو شعار ال رصيد لو في الواةع".

تحولػو إلػث فزاعػة وأشار إلث أف" المعركػة كسػرت عامػؿ المػوؼ الػذي حاولػت أبػواؽ المشػروع الصػييوني أف 
 في مسيرة العالـ ا سرمي والعربي".

ووجػو الشػي  صػرح رسػالة  ىػالي غػػزة بعػد عػاـ عمػث الحػرب، ةػػائًر "عمػيكـ أف تبقػوا النمػوذج الحػر والكػػريـ 
الذي يحوظ عزة مسيرة الشعب الومسطيني بعيًدا عف الرضوخ  ية إمرءات بأي دافع كػاف سػواء مالًيػا أو مػف 

 ىيب".الحصار والتر 
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وحػػػوؿ انعكػػػاس صػػػمود المقاومػػػة عمػػػث فمسػػػطينيي الػػػدامؿ، ةػػػاؿ الشػػػي  صػػػرح إف انتصػػػار المقاومػػػة يبعػػػث 
 ا مؿ، ويجدد المعنويات ليس فقط لومسطينيي الدامؿ، بؿ في نووس كؿ المظموميف في ا رض.

وشدد عمث أف ةضية القدس والمسجد ا ةصث المبارؾ تحتاج إلث جيود كؿ ا مة ا سرمية والعالـ العربي، 
 با ضافة لجيود المقاومة مف أجؿ نصرتيما.

وتابع "لكف ريثما يتحقؽ ىذا ا مر اليقيني فبف المقاومة في غزة ستبقث تؤكد لمقاصي والػداني أف ىنػاؾ إرادة 
ض االحترؿ واالعتراؼ بو، وتشدد عمث بطرنو وحتمية زوالو"، ىذا ىو المطػاب الػذي فمسطينية مقاومة ترف

 يجب الحواظ عميو طواؿ الوةت ما داـ ةائًما  ف اليمة المطموبة في العمؽ العربي وا سرمي ستتحد حولو.
14/11/2013وكالة الصحافة الفمسطينية، )صفا(،   

 
 ىارية انتزعت من شيداء فمسطينيين لعالج جنودتعيد أعضاء بش "إسرائيل" :العربي القدس 39

ػ أشرؼ اليور: تويد معمومات حصمت عمييا "القدس العربي" أف إسػرائيؿ ستسػمـ الجانػب الومسػطيني إلػث  غزة
جانب جثاميف الشيداء المحتجػزة مػرؿ الوتػرة القميمػة القادمػة، أعضػاء انتزعيػا معيػد التشػريح ا سػرائيمي مػف 

لمقانوف، بينيا ةرنيات، وجمود، وبعض ا عضاء ا مرأ، استمدـ بعضيا في عرج أجسادىـ بشكؿ ممالؼ 
 العديد مف الجنود ا سرائيمييف.

شػػييدا كػػانوا محتجػػزيف فػػي مقػػابر  32وسػػتنقؿ ىػػذه ا عضػػاء مػػرؿ فتػػرة تسػػمـ السػػمطة مػػف إسػػرائيؿ جثػػاميف 
عػد كيويػة التعامػؿ الومسػطيني مػع ىػذه لكف لـ يعرؼ ب ا رةاـ، وةضوا في ىجمات إسرائيمية ةبؿ عدة سنوات.

ا عضػػاء، التػػي كػػاف يشػػرؼ عمػػث انتزاعيػػا مػػف أجسػػاد الشػػيداء مػػدير معيػػد الطػػب الشػػرعي ا سػػرائيمي )أبػػو 
 كبير( بدوف أي وجو ةانوني.

وأعمػػػف حسػػػيف الشػػػي  وزيػػػر الشػػػؤوف المدنيػػػة أف إسػػػرائيؿ سػػػوؼ تسػػػمـ السػػػمطة ةريبػػػا أعضػػػاء تعػػػود لشػػػيداء 
 تيا مرؿ تشريحيا في معيد أبو كبير.فمسطينييف تمت سرة

ويعيػػد الموضػػوع التػػذكير بػػالتقرير الػػذي نشػػرتو صػػحيوة "أفتػػوف برديػػت" السػػويدية، وكشػػؼ عػػف ةيػػاـ إسػػرائيؿ 
بسػػرةة أعضػػاء أحػػد الشػػيداء، وحمػػؿ عنػػواف "أبناؤنػػا نيبػػت أعضػػاؤىـ"، لمصػػحافي دونالػػد بوسػػترـو فػػي اب/ 

 عاما". 55أعضاء الشييد برؿ غانـ "، حيث كشؼ عف سرةة 1005أغسطس مف العاـ 
بعػػد ممسػػة أيػػاـ لعائمتػػو، وكانػػت مغطػػاة  5551وبحسػػب التقريػػر سػػممت جثػػة بػػرؿ الػػذي استشػػيد فػػي العػػاـ 

بأةمشة مضراء تابعة لممستشوث، وتـ امتيار عدد ةميؿ مف ا ةارب لدفف الجثة، وكاف واضحا أنو جرأ شؽ 
 ةت أعضاؤه.جثة برؿ مف رةبتو إلث أسوؿ بطنو، حيث سر 

واعترؼ مدير معيد التشريح ا سػرائيمي ييػودا ىػيس فػي التحقيػؽ أنػو كػاف يسػرؽ أعضػاء شػيداء فمسػطينييف 
 مرؿ تشريح جثثيـ.

حيػث تطػرؽ  1000وسجمت اعترافات الدكتور ىيس مدير معيد الطب الشرعي ا سرائيمي السابؽ فػي العػاـ 
ت سػرةة جمػود وةرنيػات مػف جثػث المػوتث التػي كانػت تصػؿ مف مرليا إلث طريقة إدارة المعيد الطبػي، وآليػا

 إلث المعيد بصورة غير ةانونية.
15/11/2013القدس العربي، لندن،   

 
 

 العمل من أجل فمسطيني سورية: اتفاق اليدنة لفك حصار "اليرموك" يراوح مكانو مجموعة 40
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عػف ممػيـ اليرمػوؾ ال يػزاؿ  أكدت مجموعة العمؿ مف أجػؿ فمسػطيني سػورية، أف اتوػاؽ اليدنػة لوػؾ الحصػار
يراوح مكانو بػيف تبػادؿ االتيامػات بػيف مجموعػات الجػيش السػوري الحػر مػف جيػة والجػيش السػوري النظػامي 

 القيادة العامة مف جية أمرأ.–ومجموعات الجبية الشعبية لتحرير فمسطيف 
ية مػػا يػػزاؿ يحػػػاوؿ وةالػػت المجموعػػة فػػي بيػػاف وصػػػؿ لػػػ"فمسطيف" نسػػمة عنػػو، إف منظمػػة التحريػػػر الومسػػطين

التوصػػؿ لتنويػػذ بنػػود االتوػػاؽ الػػذي تػػـ التوصػػؿ إليػػو مػػؤمرًا والػػذي أعػػاؽ تطبيقػػو مػػا حػػدث أوؿ مػػف أمػػس مػػف 
ةصػػؼ واشػػتباكات متبادلػػة بػػيف مجموعػػات الجػػيش الحػػر والجػػيش النظػػامي والجبيػػة الشػػعبية القيػػادة العامػػة، 

دمػاؿ المسػاعدات الغذائيػة حيث حمؿ كػؿ طػرؼ الطػرؼ ا مػر مسػؤولية إفشػاؿ فػؾ الحصػار عػف  الممػيـ وا 
 التي أرسمتيا ا ونروا  ىالي اليرموؾ.

14/11/2013، فمسطين أون الين  
 

 فمسطينًيا في قطاع غزة خالل عام من التيدئة 11لج"قدس برس": استشياد  إحصائية 41
ف التيدئػػة استشػػيد أحػػد عشػػر فمسػػطينًيا وأصػػيب واعتقػػؿ العشػػرات منػػذ بػػدء سػػريا: عبػػد الغنػػي الشػػامي -غػػزة 

التػػي أبرمػػت فػػي الحػػادي والعشػػريف مػػف تشػػريف ثػػاني )نػػوفمبر( الماضػػي بػػيف المقاومػػة الومسػػطينية واالحػػترؿ 
 برعاية مصرية، وىو اليـو الذي توةؼ فيو العدواف عمث غزة والذي استمر ثمانية أياـ متتالية.

طرؽ نار وكػذلؾ وسقط الشيداء والجرحث في سمسة المروةات ا سرائيمية المتواصمة التي  شممت توغرت وا 
إلث اعتداءات طالت الصياديف الومسطينييف في عرض البحر، حيث تـ اعتقػاؿ  إضافةةصؼ جوي ومدفعي 

صابة ةرابة   صياًدا وتوجير ومصادرة عدد مف ةوارب الصيد في عرض بحر غزة. 10وا 
ع غػزة والتػي بػدأت فػي الرابػع عشػر مػف وجاء إبراـ التيدئة بعد العممية العسكرية االسرائيمية الجوية عمث ةطا

تشريف ثاني )نوفمبر( الماضي عقب اغتياؿ نائب القائد العاـ لكتائب القساـ الذراع العسكري لحركة المقاومة 
ا سػػػرمية "حمػػػاس" أحمػػػد الجعبػػػري فػػػي ةصػػػؼ سػػػيارتو بغػػػزة، واسػػػتمرت حتػػػث الحػػػادي والعشػػػريف مػػػف نوػػػس 

 .الشير
15/11/2013، قدس برس  

 
 منزليمبمستوطنون النيران  أضرمأطفال فمسطينيين باالختناق بعدما  خمسةإصابة  رام اهلل: 42

مسػتوطنوف النيػراف  أضـرفمسطينييف باالمتناؽ مف الدماف بعدما  أطواؿممسة  : أصيب)ا ؼ ب( -سنجؿ 
وةػاـ المسػتوطنوف بحػرؽ  في منزليـ في إحدأ ةػرأ الضػوة الغربيػة صػباح أمػس، بحسػب مػا اعمنػت العائمػة.

مؿ منزؿ عائمة دار مميؿ في ةريػة سػنجؿ شػماؿ شػرؽ راـ اب ومطػوا شػعار "تحيػات مػف عيػدف، االنتقػاـ" مد
 بالمغة العبرية بالموف االزرؽ عمث حائط اماـ المنزؿ.

عاما عمث مػتف  52و"عيدف" ىو اسـ الجندي الذي ةتؿ االربعاء بعد اف طعنو فتث فمسطيني يبمغ مف العمر 
 ؿ.حافمة في شماؿ إسرائي

15/11/2013الغد، عمان،   

 
 
 

 " ونقابة الصحافيين تطمقان حممة إعالمية واسعة لمساندة األسرىلألسرى"العميا  43
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أطمقت الييئة العميا لمتابعة شؤوف ا سرأ والمحػرريف، بالتعػاوف مػع نقابػة الصػحافييف، أمػس، الحممػة  :البيرة
لؾ مرؿ لقاء ماص ليذا الغػرض، نظمتػو فػي ةاعػة ا عرمية الومسطينية العربية الدولية لنصرة ا سرأ، وذ

وشارؾ في المقاء، كؿ مف عضو المجنة التنويذية لمنظمة التحريػر د. واصػؿ أبػو يوسػؼ، ووزيػر  بمدية البيرة.
شػػؤوف ا سػػرأ والمحػػرريف عيسػػث ةراةػػع، ورئيسػػة لجنػػة ا سػػرأ فػػي المجمػػس التشػػريعي مالػػدة جػػرار، ورئػػيس 

 لصػحافييف د. عبػد الناصػر النجػار، ورئيسػة جمعيػة إنعػاش ا سػرة فريػدة العمػد.الييئة أميف شوماف، ونقيب ا
وأكد ةراةع أىمية الحممة، ماصة في ظػؿ الممػاطر التػي تتيػدد حيػاة عػدد مػف ا سػرأ، منوىػا إلػث أف ىنػاؾ 

 حاالت مرضية ةد تستشيد في أية لحظة.
 .يرا إلػث ضػرورة تػدويؿ ىػذه القضػيةمف جيتو، شدد أبو واصؿ عمػث اىتمػاـ المنظمػة بموضػوع ا سػرأ، مشػ

بدورىا، اعتبرت جرار أف ىناؾ إمواةا كبيرا في إيصاؿ صوت ا سرأ ومعاناتيـ إلث العالـ، منوىة بالمقابػؿ 
 .إلث جيود "التشريعي" مف أجؿ طرح ىذه القضية في المارج

ا سػػرأ، وتوجػػت  وذكػػر شػػوماف أف الحممػػة جػػاءت بغيػػة المراكمػػة عمػػث ا نجػػازات التػػي تحققػػت فػػي موضػػوع
وأكد النجار مركزية ةضية ا سرأ، مقترحا تشكيؿ وفد لزيػارة عػدد  .با فراج عف دفعتيف مف ا سرأ القدامث

 .مف المؤسسات ا عرمية الواعمة عمث المستوأ العربي بغية توعيؿ التعاطي مع ىذه القضية
15/11/2013األيام، رام اهلل،   

 
 48فمسطينيا في أراضي الج سبعينتعتقل  اإلسرائيميةالشرطة  44

، بذريعػػػػة  24فمسػػػػطينيا فػػػػي أراضػػػػي الػػػػػ 30اعتقمػػػػت الشػػػػرطة ا سػػػػرائيمية، الميمػػػػة الماضػػػػية، المحتمػػػػة:  القػػػػدس
 دموليـ إلث إسرائيؿ دوف تصاريح عمؿ.

 وشممت حممة االعتقاالت: شواعمرو، كورمندا، عيموط، طرعاف.
 تـ تمديد اعتقاليـ.مف المعتقميف إلث الضوة وأربعة سي 22وسيتـ ترحيؿ 

 وكاف ةائد الشرطة ا سرائيمية اصدر تعميماتو باعتقاؿ كؿ فمسطيني ال يممؾ تصريحا لمعمؿ في إسرائيؿ.
15/11/2013وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية، وفا،   

 
 فمسطينيين جنول جنين خمسةشجرة زيتون ويعتقل  100يقطع أكثر من  االحتالل 45

الحػػػترؿ ا سػػػرائيمي مدينػػػة جنػػػيف شػػػماؿ الضػػػوة الغربيػػػة المحتمػػػة، ودىمػػػت منػػػازؿ اةتحمػػػت ةػػػوات ا: جنػػػيف
المواطنيف وفتشت عددًا منيا بحجة البحث عف "مطموبيف ليػا"، ونوػذت عػدة اعتػداءات أمػرأ بحػؽ ممتمكػات 

(، عمػػث 52/55الومسػػطينييف فػػي عػػدة بمػػدات تابعػػة لمدينػػة جنػػيف، وأةػػدمت ةػػوات االحػػترؿ، فجػػر الممػػيس )
 عشرات أشجار الزيتوف المثمرة جنوب غرب المدينة.ةطع 

شػجرة زيتػوف تعػود  500وأوضحت مصادر محمية في بمدة يعبد ةضاء  أف ةوات االحترؿ ةطعػت أكثػر مػف 
ممكيتيا لمواطني البمدة في الجية الجنوبية مف يعبد. مشيريف إلث أف االعتػداء عمػث أشػجار الزيتػوف تػـ عمػث 

 بشكؿ كامؿ والثاني بشكؿ جزئي. مرحمتيف ا ولث ةطع أشجار
وفػي سػياؽ متصػؿ، اعتقمػت ةػوات االحػترؿ، فجػر الممػيس، ممسػة مػواطنيف مػف ةريتػي بئػر الباشػا والجممػة 

 وبمدة الياموف، جنوب جنيف.
14/11/2013قدس برس،   
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 "االتجاه المعاكس"مقدم  فيصل القاسم " واإلعالميالجزيرة"يربحان دعوى ضد  عباسنجال  46
ػ وليػد عػوض: حكمػت محكمػة الصػمح الجزائيػة فػي عمػاف ا ربعػاء، فػي القضػية الجزائيػة التػي ةػدميا راـ اب 

ياسر وطارؽ نجر عبػاس، بػالحؽ الشمصػي والجزائػي بجػـر التيديػد والػذـ والقػدح والتحقيػر وا ىانػة ووسػائؿ 
اسػـ، وياسػر إبػراىيـ زعػاترة، التيديد، ضد شركة "الجزيرة" الوضائية، وةناة الجزيرة الوضائية، وفيصؿ مؤيػد الق

 ومنتف وممرج االتجاه المعاكس.
( ألػؼ دينػار أردنػي مػع 211وجاء الحكـ النيائي الذي ُبت فػي ىػذه القضػية، بتغػريـ المشػتكث عمػييـ بمبمػغ )

الرسػػـو والمصػػاريؼ وأتعػػاب المحامػػاة والوائػػدة القانونيػػة نتيجػػة  ةحػػاـ المشػػتكييف بموضػػوع تأجيػػؿ التصػػويت 
"غولدسػػػتوف" بسػػػبب وجػػػود صػػػوقة مزعومػػػة مػػػع إسػػػرائيؿ مقابػػػؿ الحصػػػوؿ عمػػػث تػػػرددات لمشػػػركة  عمػػػث تقريػػػر

 بيا.  أسيماالرئيس يمتمكوف  أبناءالوطنية لرتصاالت المميوية كوف 
15/11/2013القدس العربي، لندن،   
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مبنث رئاسة الوزراء براـ اب، احتجاجا عمث اعتقاؿ  أماـاعتصـ عشرات الصحافييف،  :نائؿ موسث –راـ اب 
الماضية مطالبيف الحكومة بالتنديد رسػميا باالعتػداءات  ا ياـمرؿ ، صحافييف واالعتداء عمييـ أمنية أجيزة

وعبر شعارات رفعت  الوزراءة رئاس إلثودعا المعتصموف في رسالة مطية سممت  والعمؿ عمث منع تكرارىا.
 وأمػػرأمػػرؿ االعتصػػاـ، بوةػػؼ مػػا وصػػؼ بقمػػع الحريػػات وتكمػػيـ االفػػواه واعتقػػاؿ الصػػحافييف ومرحقػػتيـ، 

 احتراـ وتعزيز الحريات الصحوية وحرية الرأي والكممة. إلثدعت 
امي السػاعي ، وسػ1000وجاء االعتصاـ ردا عمػث توةيػؼ اجيػزة امنيػة لجػورج ةنػواتي مػدير راديػو بيػت لحػـ 

، اضػػافة الػػث مػػا وصػػؼ بمرحقػػة واسػػتدعاء لمصػػحوييف اثػػارت غضػػب « وطػػف لرنبػػاء»مراسػػؿ  فػػي طػػولكـر
 واستيجاف الصحافييف.

 15/11/2013الحياة الجديدة، رام اهلل، 
 
 "إسرائيل"ولة عن أمن ؤ محمد رشاد: مصر مس السابق المخابراتوكيل  

فضائية "أوف تي في" كشؼ المواء محمد رشاد وكيؿ  في ذىوؿ مف مقدمة أحد البرامف ا مبارية عمث
الممابرات ا سبؽ أف مصر مسئولة عف أمف الكياف الصييوني بحسب ما نصت عميو اتواةية "كامب 
ديويد"، في الوةت الذي أوضح فيو أنو ال توجد مشكمة في العرةات المصرية ا مريكية  ف مصر تقـو 

 لشرؽ ا وسط وحماية ةناة السويس كما أنيا مسئولة عف أمف إسرائيؿ.بدور رئيسي في مقاومة ا رىاب في ا
جاء ذلؾ في معرض تعميؽ رشاد عمث تصريحات المواء محمد فريد التيامي مدير الممابرات المصرية حوؿ 

، بالرغـ مف الحديث عف االتصاالت ا مريكيةتغيرات في عرةات الممابرات المصرية  أيعدـ وجود 
 صر وروسيا.العسكرية بيف م

استدعث حديث رشاد عف مسئولية مصر عف أمف إسرائيؿ باستيقافو مف مقدمة البرنامف لتوضيح ما سمعتو 
متسائمة في ذىوؿ: " مصر مسئولة عف أمف إسرائيؿ إزاي يا فندـ" فرد عمييا بأنيا مسئولة عف أمف إسرائيؿ 

يا أف اتواةية كامب ديويد ال تعني مصر فييا بحسب ما نصت عميو اتواةية كامب ديويد، إال أنيا راجعتو بقول
أمف إسرائيؿ ولكف يعنييا فقط الحدود بيف البمديف فقط وحماية ا راضي الداممية في مصر ولكف كيؼ أكوف 

وىو ما لـ يستطع الرد عميو المواء محمد رشاد ةائر ليا " أنا مش سامع الصوت  مسئوال عف أمف إسرائيؿ؟".
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مقدمة البرنامف بتغيير الحديث معو في ةضية أمرأ بعد التنبيو عمييا في ا ذاعة كويس"، ما اضطرت معو 
 الداممية وىو ما وضح مف تعبيرات وجييا.

 //موقع رصد، القاىرة، 
 
 زيارة األراضي المحتمة ليست تطبيعا  : بفمسطين مصرسفير  

سطيف أنو مف الواجب أف يعرؼ الرأي العاـ أكد السوير ياسر عثماف سوير مصر في فم  : أ ش أ  -  راـ اب
زيارة السجيف ال تعد تطبيعا  إفوةاؿ  ،  في مصر أف زيارة ا راضي الومسطينية أىـ دعـ لمشعب الومسطيني

  . مع السجاف
مرؿ مؤتمر صحوي عقده مع الوفد الصحوي المصري أمس بمقر الممثمية المصرية براـ  -وةاؿ السوير

يارة ةطاع غزة فقط وعدـ الذىاب لمضوة تصب في اتجاه إجياض المشروع الومسطيني إف الدعوات لز  -اب
 بالضوة ومدمة مشروع إسرائيؿ بضـ غزة إلي مصر.

وأضاؼ أنو مرؿ الوترة ا ميرة بدأت الوفود العربية وكذلؾ المصرية دموؿ ا راضي المحتمة لدعـ القضية 
مية والثقافية والسياسية والشعبية مف مصر بزيارة إلي الضوة مؤكدا أىمية ةياـ الوفود ا عر ،الومسطينية

لدعـ الومسطينييف في نضاليـ ضد االحترؿ ا سرائيمي, موضحا أف زيارة موتي مصر السابؽ الدكتور عمي 
 والداعية عمي الجوري لمقدس المحتمة منذ عاميف كانت بمثابة فاتحة أماـ ىذه الوفود. ،جمعة

 .ا ةصثتيدؼ لترسي  احترؿ  ا ةصثالتي تصدر مف حيف  مر بتحريـ زيارة  الوتاوأوشدد عمي أف 
 //األىرام، القاىرة، 

 
خويكى"شاىينمظير    : المصريون أسقطوا مشروع "الصييوا 

، عف سعادتو وفمره  نو مف الجيؿ  أماني صبحي:  الذيأعرب مظير شاىيف إماـ مسجد عمرو مكـر
 "فيس بوؾ" تدوينة لو عمث فيوةاؿ شاىيف  ثرثة أياـ. فيسقط حكـ المرشد ةضث عمث جماعة ا مواف وأ

ا ربعاء، إنو مف حؽ لنا أف نومر بأننا وبوضؿ اب الجيؿ الذي ةضي عمي ا مواف ل بد، أننا مف أسقط 
 حكـ المرشد في أةؿ مف ثرثة أياـ.

مويكي" في المنطقة.. وتابع: مويكي. ده  ممحوطة: ."المصريوف أفشموا المشروع "الصييوا  كممة الصييوا 
 صييونية..إمواف...أمريكا". مصطمح جديد يمتصر ثرث كممات ىي:

 //الوفد، الجيزة، 
 
 تدريس مادة عن القدس "الجامعة األردنية"تشيد بقرار  العربيةالجامعة  

ء الجامعة ا ردنية اعتماد أشادت االمانة العامة لجامعة الدوؿ العربية بقرار مجمس عمدا :بترا –القاىرة 
 مادة عف القدس في مناىجيا الدراسية.

تثمف ىذا القرار الميـ بشدة وتقدـ كؿ تقدير لمجمس عمداء  أنيافي بياف ليا أمس المميس  ا مانةوةالت 
ىذا القرار يأتي في ظؿ تصاعد اليجمة التيويدية لمدينة القدس وانتياؾ  أف إلثالجامعة  ةراره، مشيرة 

ائيؿ لحرمة مقدساتيا واستيداؼ المسجد ا ةصث المبارؾ ومواصمتيا االستيطاف ومصادرة ا راضي إسر 
 يواستكماؿ عزؿ مدينة القدس عف محيطيا الومسطيني ببناء جدار الوصؿ العنصري حوليا والتيجير القصر 

  ىميا المقدسييف.
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 //الدستور، عمان، 
 
 ة ثمانية مشاريع قرارات خاصة بفمسطينتعتمد بأغمبية ساحق المتحدةاألمم  

نياء االستعمار )المجنة الرابعة( التابعة : صوا - نيويورؾ اعتمدت لجنة المسائؿ السياسية الماصة وا 
 لمجمعية العامة ل مـ المتحدة، بأغمبية ساحقة، المميس، ثمانية مشاريع ةرارات ماصة بومسطيف.

وبند المجنة الماصة المعنية بالتحقيؽ بالممارسات ا سرائيمية التي وتتعمؽ القرارات ببند وكالة )ا ونروا(، 
 تمس حقوؽ ا نساف لمشعب الومسطيني، وغيره مف السكاف العرب في ا راضي المحتمة.

 والقرارات المتعمقة ببند وكالة "ا ونروا"، ىي:
صالح القرار، ومعارضة دولتيف دولة ل ةرار "تقديـ المساعدة إلث الرجئيف الومسطينييف"، بػأغمبية  -

متناع  دوؿ عف التصويت )الواليات المتحدة، وكندا، وميكرونيزيا، وباالو،  )إسرائيؿ والكاميروف( وا 
 وفانواتو، وجنوب السوداف(.

وا عماؿ القتالية التالية" وةد  ةرار "النازحوف نتيجة ا عماؿ القتالية التي نشبت في يونيو/حزيراف -
دوؿ )مف بينيا إسرائيؿ، وكندا، والواليات المتحدة،  دولة لصالح القرار، وعارضتو  صوتت 

دوؿ عف التصويت )بنما، وبابوا غينيا الجديدة، ناورو، وفانواتو، وجنوب  والكاميروف(، وامتنعت 
 السوداف(.

دوؿ )مف  ومعارضة دولة لصالح القرار  ةرار "عمميات وكالة ا ونروا"، وتـ اعتماده بػأغمبية  -
دوؿ عف التصويت )بابوا غينيا الجديدة،  بينيا إسرائيؿ، وكندا، والواليات المتحدة، والكاميروف( وامتناع 

 وفانواتو، وجنوب السوداف(.
دولة لصالح  ةرار "ممتمكات الرجئيف الومسطينييف وا يرادات ا تية منيا"، وتـ اعتماده بػأغمبية  -

دوؿ عف  دوؿ )مف بينيا إسرائيؿ، وكندا، والواليات المتحدة، والكاميروف(، وامتناع  ة القرار ومعارض
 التصويت ) بابوا غينيا الجديدة، وفانواتو، وجنوب السوداف(.

وأشارت القرارات المتعمقة ببند وكالة "ا ونروا" إلث الظروؼ المعيشية وا وضاع االةتصادية واالجتماعية 
ة الصعوبة التي يواجييا الرجئوف الومسطينيوف في ا رض الومسطينية المحتمة، ماصة في وا نسانية البالغ

 ةطاع غزة نتيجة الستمرار العدواف العسكري ا سرائيمي الحصار ا سرائيمي الموروض عميو.
لوكالة في وأكدت القرارات عمث الدور الحيوي الياـ لوكالة "ا ونروا"، والجيود الحثيثة التي يبذليا موظوو ا

 تنويذ واليتيا ريثما يتـ التوصؿ إلث حؿ عادؿ لقضية الرجئيف الومسطينييف.
أما القرارات المتعمقة ببند المجنة الماصة المعنية بالتحقيؽ في الممارسات ا سرائيمية التي تمس حقوؽ 

 ا نساف لمشعب الومسطيني وغيره مف السكاف العرب في ا راضي المحتمة، فيي:
دولة عف التصويت  دولة لصالح القرار وامتناع  "أعماؿ المجنة الماصة"، وتـ اعتماده بػةرار -

سرائيؿ، والواليات المتحدة،بنما(. ومعارضة   دوؿ )مف بينيا أستراليا، وكندا، وا 
 أغسطس/اب  ةرار "انطباؽ اتواةية جنيؼ المتعمقة بحماية المدنييف وةت الحرب، المؤرمة -

رض الومسطينية المحتمة، بما فييا القدس الشرةية، وعمث ا راضي العربية المحتمة ا مرأ"، وتـ عمث ا 
دوؿ )مف بينيا إسرائيؿ، وكندا، والواليات المتحدة(،  دولة لصالح القرار ومعارضة  اعتماده بػأغمبية 

 نيا الجديدة، وجنوب السوداف(.دوؿ عف التصويت )استراليا، والكاميروف، وفانواتو، وبابوا غي وامتناع 
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ةرار "المستوطنات ا سرائيمية في ا رض الومسطينية المحتمة، بما فييا القدس الشرةية، وفي الجوالف -
دوؿ )مف بينيا إسرائيؿ،  دولة لصالح القرار ومعارضة  السوري المحتؿ"، وتـ اعتماده بػأغمبية 

ؿ عف التصويت )استراليا، والكاميروف، وبنما، وىندوراس، وفانواتو، دو  وكندا، والواليات المتحدة(، وامتناع 
 وبابوا غينيا الجديدة، وجزر سميماف، وجنوب السوداف(.

ةرار "الممارسات ا سرائيمية التي تمس حقوؽ ا نساف لمشعب الومسطيني في ا رض الومسطينية -
دوؿ )مف  دولة لصالح القرار ومعارضة   المحتمة، بما فييا القدس الشرةية"، وتـ اعتماده بػأغمبية

سرائيؿ، والواليات المتحدة، وبنما(، وامتناع  دوؿ عف التصويت )الكاميروف،  بينيا أستراليا،و كندا، وا 
وأكدت القرارات  وىندوراس، وفانواتو، وبابوا غينيا الجديدة، وجزر سميماف، وباراغواأ، وجنوب السوداف (.

الماصة بالتحقيؽ في الممارسات ا سرائيمية مف جديد أف المستوطنات ا سرائيمية في  المتعمقة ببند المجنة
 اللتزاماتيا باالمتثاؿوطالبت إسرائيؿ  ا رض الومسطينية المحتمة، بما فييا القدس الشرةية، غير ةانونية.

ا مـ المتحدة ذات وةرارات  بموجب القانوف الدولي والرأي االستشاري لمحكمة العدؿ الدولية لعاـ 
 الصمة.

وأكدت القرارات مجددا انطباؽ اتواةية جنيؼ الرابعة عمث ا رض الومسطينية المحتمة، بما فييا القدس 
 الشرةية.

 //وكالة الصحافة الفمسطينية )صفا(، 
 
 تؤكد السيادة الدائمة لشعبنا عمى موارده الطبيعية المتحدةاألمم  

 االةتصاديةالمجنة الثانية التابعة لمجمعية العامة ل مـ المتحدة والمعنية بالمسائؿ  اعتمدت :معا –نيويورؾ 
، وبأغمبية ساحقة، مشروع ةرار بعنواف "السيادة الدائمة لمشعب الومسطيني في ا رض  والمالية اليـو

عمث مواردىـ الومسطينية المحتمة، بما فييا القدس الشرةية، ولمسكاف العرب في الجوالف السوري المحتؿ 
ويعيد القرار التأكيد عمث الحقوؽ غير القابمة لمتصرؼ لمشعب الومسطيني عمث مواردىـ الطبيعية،  الطبيعية".

ترفيا  ؿ ست غربما فييا ا رض والمياه، ويعترؼ بحقو في المطالبة بالتعويض نتيجة  موارده الطبيعية وا 
ؿ مف ا شكاؿ بسبب التدابير غير القانونية التي أو تعريضيا لممطر بأي شك استنواذىاأو ضياعيا أو 

، في ا رض الومسطينية المحتمة، بما في ذلؾ القدس الشرةية، مف باالحترؿتتمذىا إسرائيؿ، السمطة القائمة 
 االستشاريمرؿ بناء المستوطنات وتشييد الجدار، والتي تشكؿ انتياكا مطيرا لمقانوف الدولي والرأي 

ويطالب القرار إسرائيؿ أف تتقيد تقيدا دةيقا  لية وةرارات ا مـ المتحدة ذات الصمة.لمحكمة العدؿ الدو 
الدولي، وأال تستغؿ الموارد الطبيعية في  ا نسانيبموجب القانوف الدولي، بما في ذلؾ القانوف  بالتزاماتيا

 استنواذىاضياعيا أو  ا رض الومسطينية المحتمة، بما في ذلؾ القدس الشرةية، أو إترفيا أو التسبب في
كما يطالب  وعف تعريضيا لممطر، وأف تتوةؼ عف تدمير اليياكؿ ا ساسية الحيوية لمشعب الومسطيني.

تضر بالبيئة، بما في ذلؾ إلقاء النوايات بجميع أنواعيا في  إجراءاتالقرار إسرائيؿ بالكؼ عف اتماذ أي 
دوؿ )مف بينيا  الح القرار، بينما عارضتو ( دولة لصوةد صوتت ) ا رض الومسطينية المحتمة.

( دوؿ عف التصويت )استراليا، الكميروف، بنما، بابوا غينيا ) وامتنعتإسرائيؿ والواليات المتحدة وكندا( 
 الجديدة، تونغا، جميورية الكونغو الديمقراطية، ماالوي، ىندوراس، جامايكا(.

 //وكالة معا اإلخبارية، 
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 بشأن إيران "إسرائيلج"نو يتفيم "المخاوف العميقة" لإ يقولكيري  
ةاؿ وزير المارجية ا مريكي جوف كيري يوـ المميس إنو يتويـ "المماوؼ  :سامح المطيب -واشنطف 

العميقة" السرائيؿ بشأف برنامف إيراف النووي واف الدولتيف الحميوتيف تشتركاف في ىدؼ كبح التيديد المتصور 
وةاؿ كيري لتموزيوف اـ.اس.اف.بي.سي انو تحدث ىاتويا لمتو مع رئيس الوزراء  ا ساليب.رغـ امترفيما في 

نيما تحدثا عدة مرات ىذا ا سبوع بشأف  ا سرائيمي بنياميف نتنياىو ةبؿ ظيوره عمث شاشة المحطة وا 
مماوفو العميقة  وةاؿ كيري "نجري حوارا وديا ومتحضرا لمغاية بشأف ىذا. احتـر تماما المواوضات مع إيراف.

 .". نتويـ ذلؾ سرائيؿبشأف طبيعة ىذا التيديد  - إسرائيؿباعتباره رئيس وزراء  -
مف أف إبراـ "اتواؽ  ا ربعاء ا مرأجاءت تصريحاتو بعدما حذر نتنياىو الواليات المتحدة والدوؿ الغربية 

 إفري لشبكة اـ.اس.اف.بي.سي وةاؿ كي حرب. إلثيؤدي  أفبشأف برنامجيا النووي يمكف  إيرافسيء" مع 
الداعي لتشديد العقوبات.  إسرائيؿىذا التمويؼ في العقوبات ضروري واف الواليات المتحدة ال تتوؽ مع نيف 

نما  القادـ. ا سبوعانو ال يزاؿ "لديو أمؿ" بشأف محادثات  وأضاؼ وأضاؼ "ال نمتمؼ بشأف اليدؼ وا 
 أنناوةاؿ كيري "نتنياىو يعتقد  .ا ولث"نتمذ ىذه المطوة  ينبغي أف أننا. نعتقد ا سموبالمرؼ بشأف 

ف ىذا ىو ما سيجبرىـ )في إيراف( بطريقة أو  يمكننا أف نزيد العقوبات ونضع المزيد مف الضغوط.. وا 
ورغـ االمترؼ أكد كيري أف الواليات  بأمرأ عمث فعؿ ما لـ يكونوا راغبيف في فعمو في أي وةت مضث."

 ا إلث جانب إسرائيؿ.المتحدة تقؼ تمام
 //وكالة رويترز لألنباء، 

 
 الخارجية األمريكية تشيد بالتزام عباس باإلطار الزمني لممفاوضات 

ةالت جاف بساكث المتحدثة باسـ وزارة المارجية ا مريكية إف "المواوضات تشيد حاالت صعود  :وكاالت
أشير  وضات بشأف ا طار الزمني المتوؽ عميو وىو عباس بالموامحمود وتراجعًا"، مشيرة إلث أف التزاـ 

 يعد بادرة جيدة.
 //الخميج، الشارقة، 

 
 جورج بوش يثير غضل الييود األميركيين 

بعدما أثار  ،سي إف إف: عاد الرئيس ا ميركي السابؽ جورج بوش إلث دائرة الضوء مف جديد -واشنطف 
لقبولو دعوة  لقاء كممة أماـ جمعية تعمؿ عمث دفع الييود إلث حويظة ةوأ ييودية في الواليات المتحدة 

وةاؿ المستشار السابؽ لدأ بوش بشأف القضايا الييودية تيوي تروي "لدأ الييود  اعتناؽ الديانة المسيحية.
مذكرا بما تعرض لو الييود في فترات سابقة  ،الكثير مف ا سباب لمشعور بعدـ االرتياح حياؿ ىذه المطوة"

 اضطياد مف أجؿ دفعيـ إلث تغيير دينيـ. مف
لكنو دعا الييود إلث تذكر مساىمات بوش الذي ةاؿ إنو كاف "رئيسا جيدا بالنسبة لمشعب الييودي" رغـ ةراره 

مضيوا أف بوش وةؼ إلث  ،التحدث في احتواؿ جمع التبرعات لصالح "مؤسسة ا نجيؿ المسيحي الييودية"
 كما عارض المشاعر المعادية لمسامية. ،الثانيةجانب إسرائيؿ مرؿ االنتواضة 

ورأأ أف ظيور بوش في اجتماع تمؾ المؤسسة ةد يبعث إشارات مطأ تدؿ عمث أنو يعتقد بأف الييود بحاجة 
مؤكدًا أنو كاف سيعارض مشاركة ، مضيوًا "سأكذب إف ةمت بأف ذلؾ لـ يشعرني بميبة أمؿ" ،إلث مف ينقذىـ

 حتو.بوش لو أف ا مير طمب نصي
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 //السياسة، الكويت، 
 
 : العالقات األمريكية اإلسرائيمية متوترة بسبل إيران واالستيطان"والال" موقع 

لوت الموةع االلكتروني "والر" إلث أف العرةات بيف الجانبيف ا مريكي وا سرائيمي يشيد : عكا أوف اليف
لمتوةع أف توةعو الدوؿ الكبرأ مع إيراف وىو ما توترًا عمث صعيديف ا وؿ االتواؽ المرتقب الذي مف ا

 ترفضو "إسرائيؿ"، والثاني بشأف البناء في مناطؽ الضوة الغربية وتأثيره عمث المواوضات مع الومسطينييف.
"موةونا بمصوص  :ونقؿ الموةع ا مباري "والر" عف سوير الواليات المتحدة في "إسرائيؿ" "داف شبيرو"

د"، مضيوًا إنو وعمث الرغـ مف المواوضات ا سرائيمية الومسطينية مستمرة كالعادة، المستوطنات معروؼ جي
الفتًا إلث أف الرئيس أوباما ةد أوضح بأف الواليات المتحدة ستستعمؿ كافة ا دوات التي بحوزتيا مف أجؿ 

 منع إيراف  ف تكوف نووية ونحف نجري تعاوف مع "إسرائيؿ".
مرفات كبيرة بيف الجانبيف في عدة مواضيع وىذا واضح، إال أنو أكد عمث أف وأشار شابيرو إلث أف ىناؾ 

 الطرفيف مستمراف بالعمؿ في نوس المستوأ في تنسيؽ المواةؼ. 
 //عكا أون الين، 

 
 
تمتّد إلى الخميج وأميركا وأوروبا "األسواق"سوريون في لبنان يبيعون أعضاءىم و: رشبيغليد 

السوؽ السوداء في لبناف: "تقريرًا مرعبًا مف بيروت تحت عنواف  "رشبيغؿيد"رت مجمة نش: الراي -بيروت 
التي يقع ضحيتيا ىاربوف مف الموت في  ا عضاءوتناوؿ تجارة " الجئوف سوريوف يبيعوف أعضاءىـ لمعيش

ـ يصّدر بضاعة المح"صار  "ةطاع"في  "ازدىار"سورية تستغؿ عصابات محترفة عوزىـ وفقرىـ لتحقيؽ 
.وأوروبا وأميركاالمميف  إلث "الحي

عامًا( وباع كميتو مقابؿ  وأورد مراسؿ المجمة في بيروت تواصيؿ لقاء أجراه مع شاب سوري يدعث رائد )
ليا  وأتاح أشير بيروت مف حمب ةبؿ  إلثدوالر بسبب حاجتو لتأميف الماؿ لعائمتو التي لجأت  آالؼ 

."وبعدىا ال ندري ماذا سنوعؿ"مستمزمات الشتاء ا تي  عف عضو في جسمو توفير أبيياتممي 
الذي كشؼ عميو بعد العممية امبره انو يستطيع العيش بكمية واحدة،  ا طباءاحد  أفوذكر رائد في التقرير 

ستنمو بدؿ تمؾ المستأصمة. وتحدث رائد عف معاناتو وألمو بعد العممية، ناةًر عف الميرب  أمرأواف كمية 
ال ييمني موتؾ... لقد "الرزمة لو عقب إجرائيا ةولو لو:  ا دويةباجراء العممية ووعده بتوفير  وأةنعالذي 

.ا حواؿ"انتييَت في كؿ 
معمومات  إلث أشارالذي اةنع رائد ببيع كميتو، والذي  "حسيف "أبوالوسيط المدعو  إلثوتحدثت المجمة 

رواجًا. ا كثرتجارة الكمث ىي  أفيرَا، والث ش كمية مرؿ  مستقاة مف وسطاء آمريف عف بيع 
كعمولة عف كؿ عممية بيع شمص لكميتو، واف  أميركيدوالر   إلث وةاؿ الوسيط انو يتقاضث 

 وا مير)الرجؿ الكبير(،  رئيس الشبكة التي يعمؿ معيا معروؼ في ضواحي بيروت الوقيرة بالػ 
 مية، بينما يحصؿ الشمص الذي باع كميتو عمث مبمغ يترواح بيف دوالر مف مشتري الك آلؼ يتقاضث 

دوالر. آالؼ و آالؼ
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ذ عشرة آالؼ كمية سنويا في العالـ  إلثانو وفؽ المبراء يتـ زرع ما بيف ممسة آالؼ  إلثتشير المجمة  وا 
والث المميف  باوأورو  أميركا إلثالكثير مف بضاعتنا ُتصّدر " أف "حسيف "أبوفي شكؿ غير شرعي، تنقؿ عف 

."مثرً 
 أعضائيـسنة ببيع  و بيف  أعمارىـشمصًا سوريا في لبناف تراوح  انو اةنع  "حسيف "أبووذكر 
الماضية، واف العمميات كانت تجري في عيادة سرية حديثة وكاممة التجييزات تقع في الطابؽ  ا شيرفي 

السكنية. ا بنية  حد ا رضي
في ظؿ واةع الثراء الكبير لقسـ مف  ا عضاء، فاف لمبناف تاريما مف تجارة "ؿدر شبيغ"وبحسب تقرير 

وىذا ما يوّفر "مف الرةابة الحكومية  أنواع أيغياب  إغواؿالمواطنيف وحاؿ الوقر لقسـ ىائؿ، مف دوف 
في منظمة  ا عضاءكما نقمت المجمة عف مبير في زرع  "الظروؼ المثالية لتجارة ا عضاء وتيريبيا

 لصحة العالمية في جنيؼ.ا
 //الراي، الكويت، 

 
 الفمسطينية والسمطة "إسرائيل"لمفاوضات.. نقاط االتفاق واالختالف بين اتقرير:  59

في حيف يقضي كيري وةًتا أطوؿ في مكاتب أبػي مػازف ونتنيػاىو ممػا يقضػي فػي بيتػو، والجػداالت الصػامبة 
ر المؤمنيف بعممية السرـ، يحػاوؿ ا مريكيػوف تركيػز المحادثػات بيف الطرفيف تسبب شعوًرا باليأس كذلؾ لكبا

 حوؿ المواضيع الجوىرية، ومحاولة التوصؿ إلث شؽ طريؽ، في بعضيا عمث ا ةؿ.
ىنالؾ بيف ا طراؼ، الكثير مف المواضيع التي بحاجة إلث تسوية، غير أف كؿ تسوية دائمة، تقاـ فييا دولة 

، سػػتمـز حػػؿ المواضػػيع ا كثػػر "أىميػػة"، التػػي يطمػػؽ عمييػػا اسػػـ "القضػػايا فمسػػطيف إلػػث جانػػب دولػػة إسػػرائيؿ
ا مػور التػػي تتواجػد فػػي ةمػب النػػزاع بػيف ا طػراؼ منػػذ عشػرات السػػنيف، والتػي ليػػا معػاف فعميػػة،  -الجوىريػة 

 سياسية، ولكف رمزية أيًضا.
 

 القدس
ي يحػػاوؿ كػػر الطػػرفيف بسػػط سػػيادة إف جػػزءا مركزًيػػا مػػف الجػػدؿ ىػػو بشػػأف السػػيطرة عمػػث الحػػـر القدسػػي، الػػذ

عميػػػو، إف ىػػػذا الموضػػػوع ىػػػو حسػػػاس لكػػػر الطػػػرفيف. زيػػػادة عمػػػث ذلػػػؾ، فػػػبف إسػػػرائيؿ ال تػػػرأ فػػػي ا حيػػػاء 
نما أحياء إسرائيمية.  ا سرائيمية في شرؽ القدس مستوطنات وا 

سمة، وينبغػي إف حدود القدس ىي ةضية حساسة أمرأ: تدعي إسرائيؿ أف المدينة ال ينبغي ليا أف تكوف مق
أف تبقث موحدة تحت سيطرة إسرائيمية، ويطالب الومسطينيوف سيادة عمث أجزاء المدينة وفؽ حػدود الرابػع مػف 

 .5523حزيراف مف عاـ 
تتواجد الحكومة ا سرائيمية، بما في ذلؾ الكنيست والمحكمة العميا، في القسـ الغربي مف المدينة الجديدة منػذ 

. فػػي أعقػػاب حػػرب حزيػػراف، سػػيطرت إسػػرائيؿ عمػػث أرض شػػرةي 5524ئيؿ عػػاـ مػػا يسػػمث ببةامػػة دولػػة إسػػرا
تـ سف "ةانوف أساس: القدس عاصمة إسرائيؿ" الذي أعمف في  5540القدس وضمتيا إلث حدودىا. في عاـ 

 : "القدس الكاممة والموّحدة ىي عاصمة إسرائيؿ".5بند 
، اةترحػػت الواليػػات المتحػػدة 1005و  1000ات مػػرؿ ةمػػة كامػػب ديويػػد وةمػػة طابػػا، المتػػاف أجريتػػا فػػي السػػنو 

برنامًجا يتـ فيو شمؿ ا جزاء التي يسكف فييا السكاف الومسطينيوف فػي القػدس فػي االتواةيػة المسػتقبمية كجػزء 
 مف الدولة الومسطينية، في حيف تبقث ا جزاء التي يسكف فييا الييود في القدس تابعة  سرائيؿ.
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عمث وجود ا ماكف المقدسة الييوديػة فػي حػاؿ انتقاليػا لتصػبح تحػت سػيطرة  ثمة مماوؼ جدية لدأ إسرائيؿ
فمسطينية، الموؼ نابع عندما كانت القدس تحت حكـ أردني، لـ يتـ السماح لمييود بزيػارة الحػائط الغربػي أو 

ذاتًيػا  أماكف مقدسة ييودية أمرأ وكذلؾ المقبرة الييودية في جبؿ الزيتػوف مػع ذلػؾ، منحػت إسػرائيؿ اسػتقرال
 كامر تقريًبا لموةؼ عمث المسجد ا ةصث وةبة الصمرة.

وةػػد عّبػػرت إسػػرائيؿ عػػف ةمقيػػا بشػػأف أمػػف ا سػػرائيمييف فػػي حػػاؿ انتقػػاؿ أحيػػاء فػػي القػػدس لتكػػوف تحػػت حكػػـ 
فمسطيني، حيث تـ في الماضي إطرؽ نار نحو أحياء ييوديػة ممتموػة مػف المنػاطؽ التػي يعػيش فييػا سػكاف 

 فمسطينييف.
وعّبر الومسطينيوف سابًقا عف ةمقيـ مػف أف ا مػاكف المقدسػة لممسػمميف والمسػيحييف تتواجػد تحػت سػيطرة  كما

مػػف ةبػػؿ جيػػات ييوديػػة  5523إسػػرائيمية، بسػػبب عػػدة اليجمػػات التػػي حػػدثت فػػي المسػػجد ا ةصػػث منػػذ عػػاـ 
دمير الجػػزء أسػػور عػػف تػػ 5525متطرفػػة، با ضػػافة إلػػث حريػػؽ كبيػػر تػػـ إضػػرامو مػػف ةبػػؿ مسػػيحي فػػي عػػاـ 

 .5545الجنوبي مف المسجد ا ةصث، وكذلؾ اكتشاؼ أنواؽ ةديمة تحت مبنث المسجد، عاـ 
 355000والػذي يبمػغ عػددىـ نحػو  5523و  5524ويطالب الومسػطينيوف بحػؿ مسػألة الرجئػيف مػف عػامي 

 سكاف الجئيف الجئ فمسطيني، ومنحيـ تعويضات مف ةبؿ إسرائيؿ، بينما ترأ إسرائيؿ أنيا غير مستعدة " 
 عمث أرضيا" عمث حد ةوليا، وترفض ادعاءات الومسطينييف بأف عمييا تحمؿ المسؤولية بشأف الرجئيف.

كما وتطالػب إسػرائيؿ وجيػات دوليػة أف يػتـ، فػي نطػاؽ المواوضػات لمتوصػؿ إلػث سػرـ فػي الشػرؽ ا وسػط، 
يػراف، فيمػػا يشػػمؿ شػمؿ موضػػوع إعطػاء تعػػويض مقابػػؿ مسػارة ا مػػرؾ لرجئػيف الييػػود مػػف ا لػدوؿ العربيػػة وا 

 ا مرؾ التي كانت بحوزة المجتمع الييودي في ىذه البمداف.
 

 المستوطنات
مرئيػػا بشػػكؿ كامػػؿ، بينمػػا تػػرأ إسػػرائيؿ أف ببمكانيػػا  يطالػػب الومسػػطينيوف ببيقػػاؼ البنػػاء فػػي المسػػتوطنات وا 

لمسػتوطنات فػي كتػؿ المسػتوطنات التواوض عمث إمرء جزء مف المسػتوطنات، لكنيػا تعػارض بشػدة إمػرء ا
 وغور ا ردف.

 
 الحدود وترتيبات األمن

يطالب الومسطينيوف بأف تجرأ مواوضات حوؿ حدود الدولة الومسطينية وبشأف ترتيبات ا مف أوال، في حػيف 
تطالب إسػرائيؿ بمواوضػات مػف جيػة ثانيػة حػوؿ جميػع القضػايا الجوىريػة. ورفػض رئػيس الػوزراء ا سػرائيمي 

يف نتنيػػػاىو، حتػػث ىػػػذه المحظػػػة، عػػرض موةػػػؼ واضػػػح فيمػػا يمػػػص حػػػدود الدولػػة الومسػػػطينية. ال يػػػزاؿ بنيػػام
نتنيػػاىو يطالػػب بأنػػو يجػػب، ةبػػؿ بػػدء المحادثػػات حػػوؿ حػػدود الدولػػة الومسػػطينية، التوصػػؿ إلػػث توػػاىـ حػػوؿ 

 ترتيبات ا مف التي تطمبيا إسرائيؿ.
دائمة يبقث تواجد عسكري إسرائيمي في الضوة الغربية مف بيف أمور أمرأ، يطمب نتنياىو أنو في كؿ تسوية 

 –وماصػة عمػث طػوؿ نيػػر ا ردف لعشػرات السػنيف. يػرفض الومسػػطينيوف مػف جػانبيـ أي تواجػد لإلسػػرائيمييف 
 جنود أو مستوطنيف عمث ا راضي في نطاؽ تسوية دائمة.

 
 إسرائيل كدولة القومية لمشعل الييودي
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ائمػػة، أف يعتػػرؼ الومسػػطينيوف ببسػػرائيؿ عمػػث أنيػػا دولػػة القوميػػة لمشػػعب يطالػػب نتنيػػاىو فػػي نطػػاؽ تسػػوية د
الييػػودي وذلػػؾ لكػػي يػػتـ منػػع الشػػكاوي الوطنيػػة فػػي المسػػتقبؿ مػػف جانػػب المػػواطنيف الومسػػطينييف مػػف حممػػة 

يػػػدعي الومسػػػطينيوف أنيػػػـ ةػػػد اعترفػػػوا ببسػػػرائيؿ فػػػي نطػػػاؽ معاىػػػدات أوسػػػمو ويرفضػػػوف  اليويػػػة ا سػػػرائيمية.
بيا كدولة ييودية مف دافع القمؽ بأف يؤدي ا مر بالمس بحقوؽ المػواطنيف الومسػطينييف مػف حممػة االعتراؼ 

 اليوية ا سرائيمية وكذلؾ  سباب رمزية ذات صمة بالقضية الومسطينية بالنسبة لمنزاع.
ليػـ ىنالؾ مواضيع أمرأ موجودة عمث جدوؿ ا عماؿ ويوجد مرؼ بشأنيا، كتحرير ا سػرأ، الػذيف ينظػر 

ا سرائيميوف عمث أنيـ "إرىابيوف"، وموضوع التحريض في السمطة الومسطينية، غير أنيػا تعػد بسػيطة مقارنػة 
مع الحؿ. السؤاؿ ىو، ىؿ سيكوف با مكاف سػد الثغػرة فػي جػزء مػف المواضػيع ا ساسػية عمػث ا ةػؿ، والبػدء 

 ببناء مستقبؿ أفضؿ، لكر الطرفيف.
 14/11/2013، عكا اون الين

 
 ة جون كيري لفمسطين: من النمو االقتصادي إلى السالم؟خط 60

 يزيد صايغ
انشػػػغؿ وزيػػػر المارجيػػػة ا ميركػػػي جػػػوف كيػػػري تمامػػػًا بالشػػػرؽ ا وسػػػط مػػػؤمرًا. فبعػػػد أف زار كػػػًر مػػػف مصػػػر 
والمممكػػػة العربيػػػة السػػػعودية بيػػػدؼ إصػػػرح العرةػػػات المتضػػػّررة، توّجػػػو إلػػػث جنيػػػؼ لممشػػػاركة المباشػػػرة فػػػي 

وعػػػة ا عضػػػاء الممسػػػة الػػػدائميف فػػػي مجمػػػس ا مػػػف الػػػدولي زائػػػد ألمانيػػػا لحػػػّؿ المػػػرؼ حػػػوؿ محادثػػػات مجم
البرنامف النووي ا يراني. وأضاؼ كيري أيضًا إلث جػدوؿ أعمالػو لقػاًء مػع الػرئيس الومسػطيني محمػود عبػاس 

الممػؾ عبػد اب الثػاني،  ورئيس الوزراء ا سرائيمي بنياميف نتانياىو، ولقاًء استشاريًا كذلؾ مػع العاىػؿ ا ردنػي
 ا سرائيمية المتعّثرة.-في محاولة لتنشيط محادثات السرـ الومسطينية

الممسػػػة »دفػػػع النشػػػاط الديبموماسػػػي ا ميركػػػي الحثيػػػث واحتمػػػاؿ الوصػػػوؿ إلػػػث اتوػػػاؽ بػػػيف إيػػػراف ومجموعػػػة 
ا سػرائيمي، -لنػزاع الومسػطينيبالمراةبيف المتوائميف إلث توّةع مرٍؽ ديبموماسػي كػذلؾ فػي ا« الدائميف زائد واحد

. ومف شأف ذلؾ تحقيؽ الجدوؿ الزمني البالغ تسعة أشير الذي كاف كيري 1052ربما مبكرًا، في أوائؿ العاـ 
فػي فمسػطيف. ويعتقػد المراةبػوف « الوضػع الػدائـ»لموصػوؿ إلػث اتواةيػة حػوؿ  1053ةد وضعو في ربيع العاـ 

، ومبػادرة 1000الصػادرة فػي كػانوف ا وؿ )ديسػمبر( « دئ كمنتػوفمبا»أنوسيـ أف االتواةية سوؼ تستند إلث 
 ، وأنيا ستشمؿ أيضًا مطة لتنمية االةتصاد الومسطيني.1001السرـ العربية الصادرة في آذار )مارس( 

إسػػرائيمي يشػػمؿ رزمػػًة مػػف -لعػػّؿ بمقػػدور التػػدّمؿ الديبموماسػػي ا ميركػػي القػػوي أف يػػؤّدي إلػػث اتوػػاؽ فمسػػطيني
لسياسية وا منية واالةتصادية. ويتمّتع كيري بالحيويػة والِيّمػة الرزمتَػيف لتحقيػؽ الميمػة، لكػف مػاذا العناصر ا

ـّ التوّصػؿ إلػػث -سػيبقث مػف مبادرتػو الجريئػػة فػي حػاؿ تعّطمػت المحادثػػات الومسػطينية ا سػرائيمية تمامػًا ولػػـ يػت
موةؼ الواليات المتحدة ا ميركية »ي لو بأف اتواؽ سرـ نيائي؟ وتدّؿ ردود نتانياىو العدائية عمث تذكير كير 

، وعمث التقارير ا ولية التي تشير إلث ةرب التوّصػؿ إلػث «تجاه المستوطنات ىو أننا نعتبرىا... غير شرعية
 مع إيراف، عمث أف معركة سياسية موِجعة آتية بيف الجانبيف.« الممسة الدائميف زائد واحد»اتواؽ بيف 

بقة، فبف ا دارة ا ميركية سوؼ تتراجع عف المواجية السياسية مع نتانياىو وحموائو إذا صّحت التجارب السا
فػػي الكػػونغرس ومجمػػس الشػػيوخ ا ميػػركييف. وبػػداًل مػػف ذلػػؾ، سػػوؼ تمجػػأ إلػػث الشػػّؽ االةتصػػادي مػػف مطػػة 

، تحػػدث كيػػري عػػف 1053كيػػري. فحػػيف ماطػػب المنتػػدأ االةتصػػادي العػػالمي فػػي دافػػوس فػػي أيػػار )مػػايو( 
بالمئػػة فػػي غضػػوف  10بريػػيف دوالر بغيػػة توسػػيع االةتصػػاد الومسػػطيني بنسػػبة  2طاب اسػػتثمارات تبمػػغ اسػػتق
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ثػػرث سػػنوات، وتترّكػػز أساسػػًا فػػي ةطاعػػات ا سػػكاف والسػػياحة والزراعػػة، مػػا يموّػػض نسػػبة البطالػػة بػػالثمثَيف 
 ويرفع معّدؿ الدمؿ لغالبية الومسطينييف.
النمػػو »، كمػػا وصػػويا كيػػري، ىػػي أنيػػا تشػػبو اسػػتراتيجية «التحويميػػة»لكػػف المشػػكمة فػػي المطػػة االةتصػػادية 

الواشػػػمة التػػػي اتّبعتيػػػا كػػػؿ  مػػػف الواليػػػات المتحػػػدة واالتحػػػاد ا وروبػػػي فػػػي ا راضػػػي الومسػػػطينية « االةتصػػػادي
 . فبداًل مف التصػّدي المباشػر لمعوائػؽ السياسػية أمػاـ الوصػوؿ إلػث اتوػاؽ سػرـ، ةػاد5553المحتّمة منذ العاـ 

إيصػػاؿ »ا ميركيػػوف وا وروبيػػوف المجتمػػع الػػدولي فػػي السػػعي السػػرابي إلػػث تحقيػػؽ نمػػو اةتصػػادي مػػف شػػأنو 
، كمػػا شػػرحت وثيقػػة ا طػػار الرئيسػػية «منػػافع ممموسػػة إلػػث الشػػعب الومسػػطيني لتعزيػػز الػػزمـ باتجػػاه السػػرـ

 الصادرة عف البنؾ الدولي في ذلؾ الحيف.
اليػػػػػات المتحػػػػػدة واالتحػػػػػاد ا وروبػػػػػي لػػػػـ يكونػػػػػا مسػػػػػتعد يف لمػػػػػدفاع عػػػػػف غيػػػػر أنػػػػػو ظيػػػػػر باديػػػػػًا لمعيػػػػاف أف الو 

لوتػػرات  5555 - 5551اسػػتراتيجيتيما االةتصػػادية. فقػػد أّدأ إغػػرؽ الحػػدود مػػف ةبػػؿ إسػػرائيؿ فػػي ا عػػواـ 
ومػا « الدرع الواةيػة»طويمة متعاةبة، إلث منؽ التجارة الومسطينية وتقميص معّدؿ الدمؿ الوردي. وأّدت عممية 

مميػػوف دوالر بالبنيػػة التحتيػػة والمنشػػآت  325إلػػث إلحػػاؽ أضػػرار بمغػػت كموتيػػا  1001بعيػػا فػػي ربيػػع العػػاـ ت
المدنيػػة فػػي الضػػوة الغربيػػة، بحجػػـٍ لػػـ يتناسػػب مطمقػػًا مػػع النطػػاؽ الوعمػػي لمقتػػاؿ وحّدتػػو، عممػػًا أف المجتمػػع 

ة ا ميركية والبنؾ الػدولي بصػياغة الدولي ىو الذي دفع الحقًا تكاليؼ إصرح ما تضّرر. وحيف ةامت ا دار 
الػػذي جّسػػد بعينػػو اسػػتراتيجية الػػدوؿ المانحػػة  - 1001فػػي تشػػريف الثػػاني )نػػوفمبر( « اتوػػاؽ المػػرور والعبػػور»

رفضػت المؤسسػة  -لتنمية االةتصاد الومسطيني دامؿ إطار السيطرة ا سػرائيمية ا منيػة والجغرافيػة وا داريػة 
 ما أّدأ إلث فشمو الووري التاـ. ا منية ا سرائيمية تطبيقو،

النمػػػػو »عمػػػػث رغػػػػـ ىػػػػذا السػػػػجؿ السػػػػمبي، أعػػػػادت الواليػػػػات المتحػػػػدة واالتحػػػػاد ا وروبػػػػي إحيػػػػاء اسػػػػتراتيجية 
مجددًا عقب انقساـ السمطة الومسطينية إلث حكومتيف متنافستيف في الضوة الغربيػة وةطػاع غػزة « االةتصادي

ّر سػػػػوأ سػػػػنتيف حتػػػػث اسػػػػتممص البنػػػػؾ الػػػػدولي أف االةتصػػػػاد . إال أنػػػػو لػػػػـ يمػػػػ1003فػػػػي حزيػػػػراف )يونيػػػػو( 
وأنػػو ةػػد « يوشػػؿ فشػػًر ذريعػػًا ببنجػػاز طاةتػػو، حتػػث مػػرؿ فتػػرات االسػػتقرار فػػي الوضػػع ا منػػي»الومسػػطيني 

التجويػػػؼ، حيػػػث تتراجػػػع القطاعػػػات ا نتاجيػػػة... ويػػػزداد االتكػػػاؿ عمػػػث مسػػػاعدة المػػػانحيف لػػػو »تعػػػّرض إلػػػث 
فػػػي غػػػزة حّققػػػت مؤشػػػرات « حمػػػاس». والموارةػػػة ا ضػػػافية ىػػػي أف حكومػػػة حركػػػة «لتوػػػادي االنييػػػار المػػػالي

مف حكومة رئيس الػوزراء سػرـ فيػاض الُمناِفسػة فػي الضػوة الغربيػة، عمػث  1050اةتصادية أفضؿ في العاـ 
 رغـ تمّقي ىذه ا ميرة زيادًة حادًة في المساعدات الدولية.

مسػػػاعدة الدوليػػػة إلػػػث الومسػػػطينييف مػػػف غرضػػػيا ا صػػػمي لقػػػد شػػػيدت السػػػنوات العشػػػروف الماضػػػية تحويػػػؿ ال
المتمّثؿ بػدعـ النمػو االةتصػادي، وتطػوير القطػاع المػاص، وبنػاء المؤسسػات، إلػث تقػديـ المعونػة ا نسػانية، 
ومطط الطوارئ، وممؽ الوظائؼ الموةتة، ودعـ موازنة السػمطة الومسػطينية. وأّدأ ذلػؾ إلػث تقػويض وتحػوير 

الورضػػػيات المتّضػػػمنة السػػػتراتيجية المػػػانحيف االةتصػػػادية كميػػػًا تقريبػػػًا: فمػػػـ تحصػػػؿ تنميػػػة ا ىػػػداؼ النيائيػػػة و 
مستدامة ولـ تُبَف مؤسسػات ذات صػدةية، ناىيػؾ عػف ةيػاـ دولػة فمسػطينية مسػتقمة فػي إطػار اتوػاؽ سػرـ مػع 

أصػػدره البنػػؾ إسػػرائيؿ. بػػؿ نػػتف اتكػػاؿ ُمػػزِمف لػػدأ الومسػػطينييف عمػػث المعونػػة المارجيػػة. وفػػي أحػػدث تقريػػر 
بالمئػػة مػػف أراضػػي الضػػوة  25، ةػػد َر أف سػػيطرة إسػػرائيؿ عمػػث 1053تشػػريف ا وؿ )أكتػػوبر(  1الػػدولي فػػي 

عػػدا سػػيطرتيا عمػػث القػػدس الشػػرةية أو سػػيطرتيا غيػػر المباشػػرة عمػػث بػػاةي الضػػوة الغربيػػة وعمػػث  -الغربيػػة 
بالمئػػػة مػػػف  31ف دوالر سػػػنويًا، أي بميػػػو  3.2يكمّػػػؼ وحػػػده االةتصػػػاد الومسػػػطيني مسػػػائر تبمػػػغ  -ةطػػػاع غػػػزة 

 الناتف المحمي ا جمالي.
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لعمػػو كػػاف يمكػػف لمواليػػات المتحػػدة واالتحػػاد ا وروبػػي أف ينقػػذا اسػػتراتيجية النمػػو االةتصػػادي لػػو أصػػّرا عمػػث 
ع إنشاء آليات التنويذ وتسوية النزاعات مف أجؿ تأميف حسف تطبيؽ الترتيبات االةتصادية الُمت َوؽ عمييا، ولرد

المروؽ مف مرؿ تمكػيف فػرض العقوبػات المواتيػة. لكػف سػرعاف مػا تمّميػا عػف المحاولػة اليتيمػة  نشػاء آليػة 
التػػػي أعػػػّدتيا الرباعيػػػة الدوليػػػة بقيػػػادة « مريطػػػة الطريػػػؽ لمسػػػرـ»التػػػي كانػػػت متضػػػم نة بدايػػػة فػػػي  -لممراةبػػػة 

راض ا سػرائيمي. فمػّرة تمػو المػّرة، تمّسػكت بعدما ووِجيػا بػاالعت - 1001الواليات المتحدة في نيساف )أبريؿ( 
مة كمما اشػتّدت ا زمػة فػي عمميػة السػرـ، بػداًل مػف  الواليات المتحدة واالتحاد ا وروبي باستراتيجيتيما الموض 

 تعديؿ تمؾ االستراتيجية.
يقػػػػّدـ كيػػػػري بصػػػػيص أمػػػػؿ مػػػػف مػػػػرؿ ربػػػػط الشػػػػّؽ االةتصػػػػادي بمشػػػػروع اتوػػػػاؽ يػػػػؤّدي إلػػػػث زواؿ السػػػػيطرة 

سرائيمية، ولو بشكؿ تدريجي. وتتوّةؼ النتيجة بالكامؿ عمث التمّسؾ بيذا الربط العضوي. فوي غياب ذلؾ، ا 
تتحّوؿ مطة كيري االةتصادية إلث مجّرد تكرار رابع ممّؿ الستراتيجية فاشمة، تساىـ في وضع ةائـ متآكؿ ال 

 يقدر عمث إبقائو وال عمث َةمِبو نحو ا فضؿ.
 15/11/2013، الحياة، لندن
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 صالح النعامي
تبدي دوائر صػنع القػرار فػي إسػرائيؿ اىتمامػا كبيػرا بتعػاظـ الػدور الروسػي فػي المنطقػة، والػذي وصػؿ ذروتػو 

 في إبراـ اتواؽ نزع السرح الكيميائي السوري.
ور الروسػػي فػػي المنطقػة، أف ىنػػاؾ تباينػػا واضػػحا ويتضػح مػػف مػػرؿ الجػدؿ الػػدائر دامػػؿ تػؿ أبيػػب بشػػأف الػد

ف كػاف االتجػػاه  دامػؿ النمبػة ا سػػرائيمية فػي تقيػػيـ انعكاسػات تعػػاظـ ىػذا الػدور عمػػث المصػالح ا سػػرائيمية، وا 
العػػاـ فػػي دائػػرة صػػنع القػػرار الصػػييوني يػػرأ أنػػو با مكػػاف أف يسػػيـ التحػػوؿ فػػي مكانػػة روسػػيا بالمنطقػػة فػػي 

 يمية.مدمة المصالح ا سرائ
 

 التقاء مصالح
تنطمػػػؽ النمػػػب ا سػػػرائيمية التػػػي تػػػراىف عمػػػث تعػػػاظـ الػػػدور الروسػػػي مػػػف افتػػػراض موػػػاده أف مػػػواطف التقػػػاء 
المصالح بيف تؿ أبيب وموسكو أكبر مػف مػواطف االمػترؼ، ممػا يػدفعيا لمرىػاف عمػث توظيػؼ تعػاظـ الػدور 

 لح بيف الجانبيف في التالي:الروسي في مدمة المصالح ا سرائيمية. ويتمثؿ التقاء المصا
 
 

 محاصرة الحركات اإلسالمية
ال مرؼ في تؿ أبيب عمث أف أىـ مواطف التقاء المصالح مع موسكو يتمثؿ في اليدؼ المشػترؾ ببضػعاؼ 
سرائيؿ.  الحركات ا سرمية في العالـ، عمث اعتبار أنيا تشكؿ تيديدا مباشرا ل مف القومي لكؿ مف روسيا وا 

سرائيؿ معنيتاف بمحاصرة  -السوير ا سرائيمي ا سبؽ في واشنطف-وفاؿ ويرأ زلماف ش أف كر مف روسيا وا 
 الحركات ا سرمية ومنع وصوليا إلث دوائر صنع القرار في العالميف العربي وا سرمي.

وحسب منطؽ شوفاؿ، فبف الروس يمشوف أف يسيـ تعاظـ ةوة ا سرمييف في الشرؽ ا وسط في تعزيز ةوة 
لجماعػػات ا سػػرمية التػػي تمػػوض صػػراعا ضػػد روسػػيا فػػي القوةػػاز، سػػيما فػػي الشيشػػاف )صػػحيوة إسػػرائيؿ ا
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(، فػػي حػػيف أف إسػػرائيؿ رأت فػػي صػػعود الحركػػات ا سػػرمية لمحكػػـ أحػػد أمطػػر تبعػػات 11/4/1053اليػػوـ، 
 ثورات الربيع العربي.

رغبػة فػي محاصػرة الحركػات ا سػرمية أف ال -وزير الشػؤوف االسػتمبارية ا سػرائيمي-ويؤكد يوفاؿ شطينتس 
سػػػرائيؿ إلػػػث توثيػػػؽ التعػػػاوف ا سػػػتراتيجي والتنسػػػيؽ ا منػػػي بينيمػػػا بشػػػكؿ واضػػػح  دفعػػػت كػػػر مػػػف روسػػػيا وا 

 (.55/5/1053)صحيوة إسرائيؿ اليوـ، 
سػرائيؿ فػي سػوريا،  وةد أسورت وحدة الموةؼ مف مطورة صعود ا سرمييف إلث التقاء مصػالح بػيف روسػيا وا 

ف مػػف الواضػػح أف إسػػرائيؿ رأت فػػي الحػػرص الروسػػي عمػػث الحوػػاظ عمػػث نظػػاـ بشػػار ا سػػد مطػػوة حيػػث كػػا
تمػػدـ المصػػمحة ا سػػرائيمية، عمػػث اعتبػػار أف الحركػػات ا سػػرمية ىػػي المرشػػحة لحكػػـ سػػوريا فػػي حػػاؿ سػػقط 

 النظاـ.
ـ ا سػد عمػث كػؿ فقد أكد الػوزير ا سػرائيمي يعكػوؼ بيػري أف إسػرائيؿ حسػمت أمرىػا وباتػت توضػؿ بقػاء نظػا

 (.4/5/1053الميارات ا مرأ )معاريؼ، 
 

 نزع الكيميائي السوري
لقػػد تبػػيف أف إسػػرائيؿ لعبػػت دورا مركزيػػا فػػي إةنػػاع إدارة الػػرئيس أوبامػػا بقبػػوؿ المقترحػػات الروسػػية بشػػأف نػػزع 

إلث التوصؿ  السرح الكيميائي، كبديؿ عف توجيو ضربة أميركية لنظاـ بشار ا سد، وىي المطوة التي ةادت
 لرتواؽ ا ميركي الروسي بشأف نزع السرح السوري.

وال مػػرؼ فػػي إسػػرائيؿ عمػػث أف ىػػذا االتوػػاؽ ةػػد أسػػيـ بشػػكؿ واضػػح فػػي تحسػػيف البيئػػة ا سػػتراتيجية لمكيػػاف 
الصػػػػييوني، حيػػػػث إف ممػػػػزوف السػػػػرح الكيميػػػػائي السػػػػوري ظػػػػؿ يمثػػػػؿ أحػػػػد مصػػػػادر التيديػػػػد ا سػػػػتراتيجي 

 قط في أيدي الجماعات الجيادية، أو تـ نقمو إلث مارج حدود سوريا. سرائيؿ، في حاؿ س
ورغـ الشكوؾ التي كانت تسػاور بعػض المسػتويات الرسػمية بشػأف جديػة كػؿ مػف روسػيا والنظػاـ السػوري فػي 
تطبيؽ االتواؽ، إال إف نتائف تطبيقو فاةت أكثر التوةعات ا سرائيمية تواؤال، حيث فاجأ تعاوف نظاـ ا سد مع 

ترؼ ممزوف السرح الكيميائي أكثر ا سرائيمييف تشككا.ب  عثة ا مـ المتحدة التي تقوـ بتوكيؾ وا 
إف الذي يجعؿ الكثيريف في إسرائيؿ ينظروف بتقدير كبير لمػدور الروسػي فػي التوصػؿ لرتوػاؽ ىػو حقيقػة أف 

ة عمث أف ىذا االتواؽ ةد التممص مف الكيميائي السوري ةد تـ دوف أف تبذؿ إسرائيؿ أي جيد عسكري، عرو 
ضمف عدـ تغيير موازيف القوأ بيف الورةاء في الساحة السورية، بشكؿ يسمح ببقاء النظاـ السوري، في حيف 
كػاف مػف الممكػػف أف تسػيـ أيػة ضػػربة عسػكرية فػي تغييػػر مػوازيف القػوأ لصػػالح الثػوار، وىػو مػػا ال يتوػؽ مػػع 

 المصالح ا سرائيمية.
ة المرؼ الرئيسة بيف الروس وا سرائيمييف في الشأف السػوري تتمثػؿ فػي عمميػات ومع كؿ ما تقدـ، فبف نقط

القصػػػؼ التػػػي تسػػػتيدؼ ممػػػازف السػػػرح فػػػي سػػػوريا، والتػػػي تنسػػػب  سػػػرائيؿ، حيػػػث إف روسػػػيا عبػػػرت عػػػف 
 انزعاجيا مف السموؾ ا سرائيمي.

 
 التقنيات المتقدمة والغاز الطبيعي

لمسياسػػػة المارجيػػػة فػػػي عيػػػد الػػػرئيس فردميػػػر بػػػوتيف، وعممػػػت عمػػػث لقػػػد أدركػػػت إسػػػرائيؿ الطػػػابع البرغمػػػاتي 
 توظيوو في تحسيف العرةة مع موسكو.
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ا نظػػار إلػػث أف بػػوتيف أدرؾ أف  -الباحػػث فػػي مركػػز أبحػػاث ا مػػف القػػومي ا سػػرائيمي-ويموػػت تسػػوي مغػػيف 
ارجيػػة فػػي مجػػاؿ تحسػػيف ةػػدرات روسػػيا التنافسػػية عمػػث الصػػعيد االةتصػػادي، يتطمػػب التعػػاوف مػػع أطػػراؼ م

 (.5/50/1053التقنيات المتقدمة )دورية مباط عاؿ، 
ونظرا لممكانة المرموةة التي تحظث بيا إسرائيؿ في مجاؿ التقنيات المتقدمة، فقد كانت ىػذه فرصػة تػؿ أبيػب 
لعػػػرض مػػػدماتيا عمػػػث الػػػروس، حيػػػث أبػػػدأ الػػػروس رغبػػػة كبيػػػرة فػػػي التعػػػاوف فػػػي مجػػػاؿ التقنيػػػات المتقدمػػػة 

بحث العممي التي تحسف القدرات ا ستراتيجية الروسية، وىو اليدؼ الذي جعؿ بوتيف يقوـ بزيارة ومجاالت ال
 .1051إسرائيؿ في يونيو/حزيراف 

وفي الوةت ذاتػو، أسػيمت اكتشػافات الغػاز ا سػرائيمية الضػممة فػي عمػؽ البحػر ا بػيض المتوسػط فػي مػنح 
ي مجػاؿ بيػع الغػاز، عػف طريػؽ التوافػؽ عمػث سياسػة ا سرائيمييف فرصة أمرأ لعرض التعاوف مع الروس، ف

أسعار محػددة بشػكؿ ال يػؤدي إلػث تػدىور ةيمتػو، مػع العمػـ أف مبيعػات الغػاز تمثػؿ أحػد أىػـ مصػادر الػدمؿ 
 الروسي حاليا.

 
 البرنامج النووي اإليراني

يػػػراف بشػػػأف الموةػػػؼ مػػػف البرنػػػامف النػػػووي ا يرانػػػي، حيػػػث إ ف موسػػػكو ىنػػػاؾ مػػػرؼ واضػػػح بػػػيف إسػػػرائيؿ وا 
تعارض الموةؼ ا سرائيمي المطالب بتشديد العقوبات االةتصادية عمث طيراف، العتبػارات عديػدة، مػف بينيػا 
يراف، عروة عمث متطمبػات تكػريس الحضػور الروسػي فػي المنطقػة  العرةات االةتصادية الوثيقة بيف روسيا وا 

 عبر تعزيز العرةة مع محور إيراف سوريا.
ف بعػض دوائػر صػنع القػرار فػي تػؿ أبيػب تػرأ أف الػروس، كمػا إسػرائيؿ، ليسػوا معنيػيف ومػع كػؿ مػا تقػدـ، فػب

بحصوؿ إيراف عمث ةدرات نووية ذات طابع عسكري، عمث اعتبار أف ىذا التطور ةد يحدث تغييرا سمبيا فػي 
 بيئتيـ ا ستراتيجية.

ادة ا يرانية لمموافقػة عمػث صػيغة وترأ بعض النمب ا سرائيمية أنو ببمكاف روسيا أف تمعب دورا في دفع القي
تضػػمف عػػدـ تحػػػوؿ طيػػراف إلػػػث ةػػوة نوويػػػة، تمامػػا كمػػػا نجحػػت فػػػي دفػػع نظػػػاـ ا سػػد لمػػػتممص مػػف سػػػرحو 

 الكيميائي.
وتشػػير ىػػذه النمػػب إلػػث أف موسػػكو ةػػد تػػرأ فػػي دورىػػا فػػي التوصػػؿ لتسػػوية بشػػأف البرنػػامف النػػووي ا يرانػػي 

 مية تسعث الستقرار السمـ العالمي.وصوة لتعزيز مكانتيا الدولية، كقوة عال
 
 
 

 محاذير
وفي مقابؿ ا صوات التي ترأ أنو با مكاف الحواظ عمث المصالح ا سرائيمية في ظؿ تعاظـ الدور الروسػي 
فػػػػي المنطقػػػػة، فػػػػبف أصػػػػواتا أمػػػػرأ فػػػػي تػػػػؿ أبيػػػػب تػػػػرأ أف تعػػػػاظـ الػػػػدور الروسػػػػي يمػػػػس بمصػػػػالح إسػػػػرائيؿ 

 نو يأتي حتما عمث حساب مكانة الواليات المتحدة العالمية وا ةميمية.ا ستراتيجية عمث المدأ البعيد،  
إف أكثػػػر مػػػا يثيػػػر ممػػػاوؼ النمبػػػة ا سػػػرائيمية القمقػػػة مػػػف انبعػػػاث الػػػدور الروسػػػي ىػػػو أف تػػػنجح موسػػػكو فػػػي 
توظيػػؼ تراجػػع مكانػػة الواليػػات المتحػػدة فػػي إةنػػاع بعػػض حموػػاء الواليػػات المتحػػدة فػػي المنطقػػة بتركيػػا وبنػػاء 

 ر تحالؼ مع موسكو، وىذا ما يمس حتما بالبيئة ا ستراتيجية  سرائيؿ.أواص
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فعمث سبيؿ المثاؿ، حذرت الباحثة تالي ىمبوت في ورةة نشرىا "مركػز أبحػاث ا مػف القػومي" ا سػرائيمي مػف 
ي إمكانيػػة أف يػػتمكف الػػروس مػػف اسػػتغرؿ التػػوتر فػػي العرةػػات بػػيف ا دارة ا ميركيػػة وسػػمطة االنقربيػػيف فػػ

 (.51/50/1053مصر في دفع الحكـ الجديد في القاىرة لتعزيز عرةتو مع موسكو )دورية مباط عؿ، 
ويتمثػػػؿ مصػػػدر المطػػػورة فػػػي ىػػػذا السػػػيناريو فػػػي حقيقػػػة أف نمػػػب الحكػػػـ فػػػي مصػػػر سػػػعت لتحقيػػػؽ شػػػراكة 

ي الػذي تقدمػو إستراتيجية مع إسرائيؿ،  نيا اعتقدت أف الحواظ عمث ىذه الشراكة تضمف تواصؿ الدعـ المال
الواليػػػات المتحػػػدة، تحديػػػدا لمجػػػيش المصػػػري. وىنػػػاؾ فػػػي إسػػػرائيؿ مػػػف يػػػرأ أنػػػو إذا كػػػاف الطػػػابع البرغمػػػاتي 
لمسياسة المارجيػة الروسػية ىػو الػذي أغػرأ نمبػا إسػرائيمية بالرىػاف عمػث تعػاظـ الػدور الروسػي فػي المنطقػة، 

 فبف ىذا الطابع تحديدا يشعؿ مماوؼ نمب أمرأ.
مػػػػة التػػػػي تسػػػػوةيا ىػػػػذه النمػػػػب لتبريػػػػر مماوفيػػػا مػػػػف مسػػػػتقبؿ التعػػػػاطي الروسػػػػي مػػػػع المصػػػػالح إف أحػػػد ا مث

ا سرائيمية، ىو تشديد بوتيف مؤمرا عمث ضرورة أف يتـ طرح القدرات النووية ا سرائيمية لمنقاش العالمي عند 
 طرح القدرات غير التقميدية لمدوؿ ا مرأ في المنطقة، وال سيما إيراف.

حث ا سرائيمي أيزي ليبر أف مرحظات بوتيف مطيػرة جػدا عمػث اعتبػار أنيػا ةػد تسػيـ فػي تسػميط واعتبر البا
ا ضواء عمث البرنامف النووي ا سرائيمي، بشكؿ ةد يؤدي إلث حدوث تراخ في تصميـ المجتمع الدولي عمػث 

سػباؽ تسػمح حرماف إيراف مف الحصوؿ عمث ةدرات نوويػة، مػع كػؿ مػا ةػد يترتػب عػف ذلػؾ مػف تشػجيع عمػث 
 غير تقميدي في المنطقة ييدد التووؽ النوعي ا سرائيمي.

 
 إستراتيجية واضحة

يمكف القوؿ إف القيادة ا سرائيمية تتبع إستراتيجية واضحة في مسعاىا لمتأثير عمث الدور الروسي، مف مرؿ 
 ثرثة تحركات رئيسة:

ه فػػي زيػػارات كبػػار المسػػؤوليف ا سػػرائيمييف تكثيػػؼ االتصػػاالت مػػع القيػػادة الروسػػية، وىػػو مػػا وجػػد تعبيػػر  -5
لموسػػكو، وضػػمنيـ نتنيػػاىو، والػػرئيس بيريػػز وةػػادة "مجمػػس ا مػػف القػػومي" ا سػػرائيمي. وتيػػدؼ ىػػذه الزيػػارات 

 إلث شرح الموةؼ ا سرائيمي، وال سيما عندما يأتي متعارضا مع التوجيات الروسية.
 الروس في الحرب ضد الحركات ا سرمية.التعاوف في المجاليف ا مني واالستمباري مع  -1
توظيؼ الورةة االةتصادية في إةناع الروس بعػدـ اتمػاذ سياسػات تضػر بالمصػالح ا سػرائيمية، وال سػيما  -3

 عبر توظيؼ التقنيات المتقدمة، وبحث سبؿ التعاوف في مجاؿ تسويؽ الغاز الطبيعي.
د ا سػرائيمييف فػي القيػاـ بمطػوات تتعػارض مػع إف الحرص عمث تحقيؽ توافػؽ مػع الػروس، ال يعنػي تػرد -2

 توجيات موسكو، إذا اةتضت ذلؾ المصالح ا ستراتيجية  سرائيؿ كما يراىا صناع القرار في تؿ أبيب.
فرغـ التنديد الروسي، تواصؿ إسػرائيؿ اسػتيداؼ ممػازف السػرح فػي سػوريا، حتػث بعػد أف تػـ نويػذ اتوػاؽ نػزع 

ذاتػػو تمػػوض تػػؿ أبيػػب مواجيػػة دبموماسػػية ضػػد الػػدوؿ التػػي تعػػارض تشػػديد  السػػرح الكيميػػائي، وفػػي الوةػػت
 العقوبات عمث إيراف، وضمنيا روسيا.

 14/11/2013، الجزيرة نت، الدوحة
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يتصػػػور العديػػػد مػػػف العػػػرب، عمومػػػًا، والومسػػػطينييف، بصػػػورة ماصػػػة، أف المواوضػػػات الجاريػػػة بػػػيف السػػػمطة 
نمػػا ىػػي تميػػد، فػػي نيايػػة  ةامػػة الدولػػة الومسػػطينية، وا  الومسػػطينية و"إسػػرائيؿ" ال تيػػدؼ إلػػث إنيػػاء االحػػترؿ وا 
المطػاؼ، إلػث ةيػاـ "إسػرائيؿ الكبػرأ". الػػدليؿ الحاسػـ عمػث صػواب ىػذه القناعػػة، مػف وجيػة نظػر عربيػة، ىػػو 

التعجيػػؿ فػػي ىػػذه االعمػػاؿ  اسػػتمرار أعمػػاؿ االسػػتيطاف مػػف دوف توةػػؼ مػػرؿ المواوضػػات، بػػؿ عمػػث العكػػس
والتوسع فييا كما يدؿ القرار "ا سػرائيمي" ا ميػر ببنػاء آالؼ الوحػدات االسػتيطانية الجديػدة. ىػذا القػرار يعيػد 
إلػػث أذىػػاف أولئػػؾ العػػرب والومسػػطينييف الػػنيف االسػػتيطاني الػػذي نوػػذ مػػرؿ ا ربعينػػات، بينمػػا كانػػت تجػػري 

ؿ إيجاد حؿ لمشكمة الصراع العربي الصييوني. منذ ذلؾ التػاري  تعمػـ مساٍع دولية ودبموماسية مكثوة مف أج
الومسػطينيوف والعػرب أف البولػدوزورات االسػتيطانية أمطػر بكثيػػر، عمػث أمػانييـ الوطنيػة، مػف دبابػات وآليػػات 

 القوات المسمحة الصييونية.
كممات التطمػيف والتيدئػة . ةػاؿ إلث ىؤالء العرب والومسطينييف توجو جوف كيري، وزير المارجية ا مريكية، ب

الػػوزير ا مريكػػي مػػرؿ جولتػػو ا وسػػطية ا ميػػرة إنػػو فػػي العمميػػات التواوضػػية "تبػػرز الصػػعوبات كمػػا تظيػػر 
التػػوترات، ولكننػػا فػػي النيايػػة سػػوؼ نػػتمكف مػػف التغمػػب عمييػػا". ولكػػف ىػػذه الكممػػات لػػـ تتػػرؾ، كمػػا تػػدؿ ردود 

اوض، والمواةػؼ "ا سػرائيمية" التعجيزيػة تجػاه المطالػب الومسػطينية، الوعؿ العربيػة والومسػطينية عمػث سػير التوػ
 عمث أف تطمينات كيري كانت في محميا.

لعؿ مف ا سباب الرئيسية عمث ىذا ا مواؽ ىو أف واشنطف دأبت، كمما واجيت مشكمة مف ىذا النوع، عمث 
مقابؿ التنازالت المحدودة أو الوىمية  ممارسة الضغط عمث العرب والومسطينييف لكي يقدموا التنازالت الكبرأ،

التي تقدميا "إسرائيؿ". ىذه الممارسة كموت الرئيس المصري ا سبؽ أنػور السػادات والػزعيـ الومسػطيني ياسػر 
عرفػػات حياتيمػػا، ومػػف ا رجػػح أف تسػػعث إدارة الػػرئيس ا مريكػػي أوبامػػا، رغػػـ االمػػترؼ الكبيػػر بينيػػا وبػػيف 

بؽ جورج بوش، إلث استمداـ النيف نوسػو مػرة أمػرأ فػي إدارتيػا المواوضػات بػيف إدارة الرئيس ا مريكي السا
السػػػػػمطة الومسػػػػػطينية و"إسػػػػػرائيؿ". إذا صػػػػػح ىػػػػػذا التقػػػػػدير، فػػػػػبف الصػػػػػعوبات لػػػػػف تبػػػػػرز بػػػػػيف "ا سػػػػػرائيمييف" 
والومسطينييف فحسب، بؿ وحتث بيف ا مريكييف والومسطينييف أيضًا . وكعينة مف ىذه الصػعوبات التػي تبػرز 

 عمث سكة العرةات ا مريكية الومسطينية، فبنو مف الممكف ا شارة إلث التباينات التالية بيف الجانبيف:
 

. الموةؼ ا مريكي الرسػمي تجػاه االسػتيطاف "ا سػرائيمي" فػي الضػوة والجػوالف ىػو * أواًل، قضية االستيطان
المستوطنات غير شرعية أيضًا . ولكف كيػؼ أف الواليات المتحدة تعد ىذه العممية غير شرعية واستطرادًا أف 

يصػرؼ ىػذا الموةػؼ النظػري فػي السػوؽ التواوضػي بػيف الومسػطينييف و"ا سػرائيمييف"؟ تطػرؽ وزيػر المارجيػة 
ا مريكي إلث ىذه القضية مرؿ جوالت التواوض الومسطيني "ا سػرائيمي" عنػدما ةػاؿ إنػو "كػاف مػف الموضػؿ 

أعمػاؿ البنػاء عمػث أىميتيػا، ةػدر المسػتطاع، مػف أجػؿ ممػؽ الجػو المرئػـ  )في التقػدير ا مريكػي( لػو توةوػت
 الستمرار المواوضات بواعمية".

ىػػذه الكممػػات الممطوػػة ىػػي أشػػبو بضػػوء أمضػػر السػػتمرار عمميػػة االسػػتيطاف وال تقػػارب، بػػأي معيػػار، عمميػػة 
سػػتيطاف، وأضػػوث عمػػث بػػداًل مػػف اال -الحيػػادي-الضػػغط مػػف أجػػؿ إيقافيػػا. لقػػد اسػػتمدـ كيػػري وصػػؼ البنػػاء 

االستيطاف طابع ا ىمية، فأكسبيا مشػروعية أمريكيػة بػداًل مػف أف يتجنػب ذلػؾ بقولػو إف ليػذه العمميػة أىميػة 
بالمعيػػػار "ا سػػػرائيمي". وضػػػمف وزيػػػر المارجيػػػة ا مريكيػػػة تعميقػػػة طمبػػػًا متواضػػػعًا إلػػػث أبعػػػد حػػػد عنػػػدما دعػػػا 

اع"، إف الجواب "ا سرائيمي" المعتاد عمث ىذا الطمب ىو أف "ا سرائيمييف" إلث وةؼ االستيطاف "ةدر المستط
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"ا سػػرائيمييف" يمارسػػوف فعػػًر االعتػػداؿ والتػػروي فػػي بنػػاء المسػػتوطنات ماصػػة أنيػػـ يقومػػوف بتجميػػد النشػػاط 
 االستيطاني بعض الوةت.

يػا "ا سػرائيميوف" تنطمؽ ىذه المغة "المتويمة" مف موافقة ضمنية أمريكيػة عمػث المبػررات والحجػف التػي يػأتي ب
لمتػػرويف لممشػػاريع االسػػتيطانية. وتتمحػػور عمميػػة التػػرويف حػػوؿ ثرثػػة تبريػػرات اساسػػية، كمػػا جػػاء فػػي مقػػاؿ 
لممعمؽ "ا سرائيمي" يوسي ساريد، أال وىي التبرير الديني بحجة أف اب منح أرض فمسطيف كميا إلػث الييػود، 

ة إلػػث ىػػذه ا رض لحمايػػة أمنيػػا، وأميػػرًا التبريػػر الػػديمغرافي والتبريػػر ا منػػي الػػذي يجػػـز بػػأف "إسػػرائيؿ" بحاجػػ
 المستحدث مؤمرًا الذي يؤكد أف "إسرائيؿ" بحاجة إلث توسيع المستوطنات  نيا باتت تضيؽ بسكانيا.

المواةؼ ا مريكية الموتوحة عمث مثؿ ىذه التبريرات تتعارض مع الموةؼ الومسطيني الذي ينظػر إلػث أعمػاؿ 
الضػػوة الغربيػػة عمػػث أنيػػا مػػف بػػاب "ممػػؽ الحقػػائؽ" التػػي ترسػػ  االحػػترؿ "ا سػػرائيمي" لمضػػوة  االسػػتيطاف فػػي

 الغربية والجوالف بداًل مف أف تضع حدًا لو.
فػػػا دارة ا مريكيػػػة تؤكػػػد تأييػػػدىا لقيػػػاـ دولتػػػيف فػػػي فمسػػػطيف  * ثانيجججًا، الموقجججف تججججاه الدولجججة الفمسجججطينية.

الدولػػة الومسػػطينية؟ تػػرأ واشػػنطف أنػػو يمػػر عبػػر التوػػاوض الثنػػائي  التاريميػػة. ولكػػي كيػػؼ السػػبيؿ إلػػث نشػػوء
"ا سػػرائيمي" الومسػػطيني الػػذي ترعػػاه الواليػػات المتحػػدة مثممػػا فعمػػت فػػي معاىػػدات السػػرـ العربيػػة "ا سػػرائيمية" 

 السابقة.
ف مػوازيف إف ىذه الصيغة ترىف نتػائف المواوضػات بمػوازيف القػوأ بػيف الطػرفيف المتواوضػيف. ومػف البػدييي أ

نمػا فػي  القوأ ىذه تميؿ بشدة لمصمحة "إسرائيؿ"، ليس فػي إطػار الصػراع الومسػطيني "ا سػرائيمي" فحسػب، وا 
ا طار ا وسع العربي "ا سرائيمي" . فضًر عف ذلػؾ، فػبف واشػنطف ودوؿ ا طمسػي، ال تتوةػؼ عػف تحسػيف 

ة لمشػػاريعيا التوسػعية . فيػػي تمػػارس مػوازيف القػػوأ لمصػمحة "إسػػرائيؿ" عمػػث حسػاب العػػرب والػدوؿ المناىضػػ
ضػػػغطًا شػػػديدًا عمػػػث منظمػػػة التحريػػػر الومسػػػطينية حتػػػث ال تحسػػػف موةعيػػػا التواوضػػػي عبػػػر اكتسػػػاب حقػػػوؽ 
العضوية في ا مـ المتحدة وفي المنظمات الدوليػة . وتمػارس واشػنطف حصػارًا تسػميحيًا عمػث الػدوؿ العربيػة، 

 ميزاف القوأ ا ةميمي لغير مصمحة "إسرائيؿ".بما في ذلؾ الدوؿ الحميوة ليا لئر يتأثر 
مقابؿ ىذه الصيغة التي تتبناىا واشنطف لقياـ الدولة الومسطينية، والتي سوؼ تصطدـ بالحواجز االسػتيطانية 
والسياسػػية والعسػػكرية التػػي تنصػػبيا "إسػػرائيؿ" فػػي وجييػػا فػػي سػػياؽ التمييػػد لتحقيػػؽ ىػػدؼ "إسػػرائيؿ" الكبػػرأ، 

والسػمطة الومسػطينية تجػد فػي المقاربػة الدوليػة الجماعيػة صػيغة أكثػر جديػة وواةعيػة  ةامػة فبف الدوؿ العربية 
 الدولة الومسطينية إذا كاف ليذا المشروع بعض ا مؿ في التحقؽ.

إف ىذه المواةؼ ا مريكية سوؼ تسبب المزيد مف ا حػراج لمسػمطة الومسػطينية، حيػث إف أعػدادًا متزايػدة مػف 
ب سػػوؼ تجػػد فػػي المواوضػػات بينيػػا وبػػيف "ا سػػرائيمييف" حمقػػة جديػػدة مػػف حمقػػات التمييػػد الومسػػطينييف والعػػر 

 لحػػػاؽ الضػػػوة الغربيػػػة بالكيػػػاف العبػػػري وترسػػػي  االحػػػترؿ "ا سػػػرائيمي" لمجػػػوالف، وبالتػػػالي تحقيػػػؽ مشػػػروع 
ي الػػراىف، "إسػرائيؿ الكبػػرأ". إف ىػذا المشػػروع لػـ يعػػد مجػرد وىػػـ صػييوني، بػػؿ بػات، فػػي ظػؿ التراجػػع العربػ

 مشروعًا ةابًر لمتحقيؽ.
 15/11/2013، الخميج، الشارقة
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ضػابط الصػػؼ، عيػدف أتيػػاس، الػػذي ُةتػؿ صػػباح االربعػاء بطعنػػات سػػكيف فػي العوولػػة، ىػو ا سػػرائيمي الرابػػع 
ؿ بػػيف الضػػحايا الػػذي ُةتػػؿ دامػػؿ المػػط ا مضػػر. الػػذي ةتمػػو فمسػػطينيوف فػػي غضػػوف أةػػؿ مػػف شػػيريف، وا و 

ولػػيس ىنػػػا، بمػػػرؼ بعػػػض العمميػػػات السػػابقة، حالػػػة امتمطػػػت فييػػػا بواعػػػث ةوميػػة وجنائيػػػة. فقػػػد طعػػػف فتػػػث 
فمسطيني أصغر مف ىػذا الضػابط بػثرث سػنوات فػأرداه ةتػيًر، وةػاؿ لمحققػي الشػرطة إنػو تسػمؿ الػث اسػرائيؿ 

 ةتؿ ييودي إذا لـ يجد عمًر.وىو يوكر بالبحث عف مصدر عيش وفي 
وتقػػوؿ الشػػرطة: إف الوتػػث المػػتيـ بالقتػػؿ ةػػاؿ إنػػو أراد أف ينػػتقـ بسػػبب سػػجف اثنػػيف مػػف أةربائػػو فػػي اسػػرائيؿ، 
وغضػب  نيػػا لػـ ُتمّكػػف أبنػاء عائمتػػو مػف زيػػارة السػجينيف فػػي السػجف. سػػموكو الباعػث الػػذي ذكػره يشػػبو كثيػػرا 

ةتػؿ الجنػدي تػومر حػزاف؛ وةتػؿ العقيػد احتيػاط شػريو عػوفر فػي الغػور سموؾ المتيميف بتنويذ عمميات سابقة )
ومحاولة صدـ بجرافة في الراـ وةتؿ مقاتؿ جوعاتي غاؿ كوبي في المميؿ. ولـ ُيحؿ لغز الحالػة االميػرة فقػط 

 ولـ ُيعتقؿ مشتبو فييـ(.
يػة مػػف ورائيػا، مػف ةبػػؿ يػدور الحػديث فػي ىػػذه الحػاالت عػف مبػػادرة محميػة دوف وجػود ةاعػػدة "ارىابيػة" عمميات

اشماص لـ تكف ليـ مموية أمنية سابقة، ولػـ ُيتمػؽ فػي "الشػاباؾ" أصػر أي إنػذار سػابؽ بنشػاطيـ. ويبػدو أف 
ىذا الوتث مثؿ المتيـ بقتؿ حزاف )الذي ستُقدـ فيػو الئحػة اتيػاـ غػدًا الػث المحكمػة العسػكرية( وسػائؽ الجرافػة 

 ائمتو الذينكانوا مشاركيف في عمميات في الماضي.في الراـ، يبدو أنو عمؿ بوحي مف أبناء ع
وىػي اعمػاؿ أفػراد يعممػوف  –ُيسّموف ىذه الوةائع في الجيش االسرائيمي في الشيريف االميريف "عمميػات جػو" 

بتشجيع مف الجو الػذي أمػذ يػزداد سػوءًا فػي الضػوة الغربيػة دوف توجيػو مػف أعمػث، لكػف عػف رغبػة مػنيـ فػي 
ات سػػابقة. ونقػػوؿ بعبػػارة امػػرأ إف حقيقػػة أنػػو ُةتػػؿ ثرثػػة اسػػرائيمييف فػػي العمميػػات تقميػػد نجػػاح منوػػذي عمميػػ

تحػػث عمػػث محػػاوالت امػػرأ كالقتػػؿ فػػي  –وىػػذا معطػػث شػػاذ جػػدا ةياسػػا بيػػدوء السػػنتيف االميػػرتيف  –السػػابقة 
 صػػباح يػػػـو االربعػػاء. وتحصػػػر وسػػػائؿ االعػػرـ االسػػػرائيمية عنايتيػػػا بطبيعػػة االمػػػر فػػػي عمميػػات ذىػػػب فييػػػا
ضػػحايا اسػػرائيميوف، لكنػػو ُسػػجؿ فػػي الشػػيريف االميػػريف نحػػو عشػػر محػػاوالت لعمميػػات أكثرىػػا كمػػا يبػػدو نتػػاج 
مبادرات فردية. فوي يـو المميس الماضي ةتؿ جنود فمسػطينيا أطمػؽ النػار مػف مسػدس مورةعػات عمػث سػيارة 

مػػث فمسػػطيني حػػاوؿ كمػػا اسػػرائيمييف عنػػد موتػػرؽ توػػوح فػػي "السػػامرة"، وأطمػػؽ شػػرطيو حػػرس الحػػدود النػػار ع
 يقولوف أف يطعنيـ في موترؽ بالقرب مف القدس فأردوه ةتير.

يصػػعب عمػػث ةػػوات ا مػػف أف تجػػد ردًا فعػػااًل عمػػث موجػػة "االرىػػاب" الجديػػدة، وال يػػنجح "الشػػاباؾ" فػػي العثػػور 
يمي يمػدـ عمػث منوػذي العمميػات ةبػؿ أف ينوػذوا مططيػـ. وكمػا نّبػو ضػابط رفيػع المسػتوأ فػي الجػيش االسػرائ

ألػػؼ فمسػػطيني تقريبػػا لكػػؿ واحػػد مػػنيـ حسػػاب موتػػوح معنػػا فػػي كػػؿ  500فػػي "المنػػاطؽ"، يوجػػد فػػي الضػػوة "
لحظة". ولمقتؿ في العوولة في صباح االربعاء معنث آمر، فيػذه أوؿ عمميػة ةاتمػة دامػؿ المػط االمضػر بعػد 

(، ووةعػت فػي 1055أيػار  سنتيف ونصػؼ )منػذ حػدث ةتػؿ أفيػؼ مػراد بعمميػة صػدـ بسػيارة فػي تػؿ ابيػب فػي
ف تسرب التصعيد في "المناطؽ"  حافمة، وىذه ساحة صادمة بصورة مميزة لعمميات وةت االنتواضة الثانية. وا 
الػػػث دامػػػؿ المػػػط االمضػػػر ةػػػد يضعضػػػع شػػػعور االسػػػرائيمييف الشمصػػػي بػػػا مف، وال سػػػيما إذا تكػػػررت ىػػػذه 

 الحوادث.
انتػا ممتموػا فييمػا فػي أيػاـ االنتواضػة تتعمػؽ االولػث بتوزيػع يتوةع أف يثيػر القتػؿ ا ميػر مػف جديػد ةضػيتيف ك

سػػرح عمػػث الجنػػود )لػػـ يكػػف أتيػػاس مسػػمحا وصػػعب عميػػو أف يحمػػي نوسػػو مػػف الطػػاعف(، لكػػف يبػػدو أف ىػػذا 
استنتاج يحسف الحذر منو. حد الجيش االسرائيمي مػف مػروج الجنػود ذوي الوظػائؼ فػي الجبيػة الدامميػة الػث 

ممس سنوات، بعد أف زادت حوادث ُسرؽ فييا السػرح أو اسػتعممو جنػود لرنتحػار بػؿ بيوتيـ مع سرح ةبؿ 
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في أعمػاؿ ةتػؿ لسػبب جنػائي فػي عػدة حػاالت. واعتقػدوا فػي الجػيش وبحػؽ أف مطػر وجػود سػرح فػي أيػدي 
أكثػػػر الجنػػػود فػػػي الجبيػػػة الدامميػػػة أكبػػػر مػػػف الوائػػػدة المحتممػػػة منػػػو. وعمػػػث كػػػؿ حػػػاؿ كػػػاف أتيػػػاس نوسػػػو مػػػدة 

 عيف فقط مبتدئًا في الجيش االسرائيمي بحيث يصعب أف نؤمف بأف ىذا السرح كاف سينقذه.اسبو 
وتتعمػػؽ المسػػألة الثانيػػة ببقػػاء الومسػػطينييف غيػػر القػػانوني فػػي اسػػرائيؿ. فػػي سػػنوات اليػػدوء لّينػػت اسػػرائيؿ جػػدا 

ؼ الومسػطينييف عمػث السياسة في ىذا المجاؿ بالوعؿ برغـ أنيا لـ تعمف عف ذلػؾ رسػميا. ويمكػث عشػرات آال
الػػػدواـ دامػػػؿ المػػػط االمضػػػر، بػػػؿ انتقػػػؿ عػػػدد مػػػنيـ الػػػث اسػػػرائيؿ عػػػف طريػػػؽ الحػػػواجز. وكػػػاف االعتقػػػاد أف 
االةتصػػاد ُمحتػػاج إلػػييـ وأف عمميػػـ فػػي اسػػرائيؿ يموػػؼ الوضػػع االةتصػػادي فػػي الضػػوة ويسػػيـ بصػػورة غيػػر 

"الشػػاباؾ" ا ف عمػػث فػػرض ةيػػود  مباشػػرة فػػي موػػض الرغبػػة فػػي تنويػػذ عمميػػات. ويمكػػف أف نوػػرض أف يعمػػؿ
جديدة وتشديد منع دموؿ الومسطينييف الذيف ليػـ أبنػاء عائمػة مسػجونوف فػي اسػرائيؿ. ومػع ذلػؾ نشػؾ فػي أف 
تعمػػؿ الشػػرطة عمػػث طػػرد منيجػػي لممػػاكثيف غيػػر القػػانونييف دامػػؿ اسػػرائيؿ مػػا لػػـ ينزلػػؽ الوضػػع الػػث تصػػعيد 

 أوسع.
 14/11/2013، "ىآرتس"
 15/11/2013، األيام، رام اهلل
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 حاييـ شايف
ةتؿ "ممرب" فمسطيني جنديا مف الجيش االسرائيمي في باص طعنا لػيس نتػاج جػو، فػالجو ال يقتػؿ عمػث حػد 

ف تعميؽ ىذا الوعؿ الوظيع بالجو  إىانة لحياة عممي. لكف "الوحوش البشرية" غير ا نسانية ىي التي تقتؿ. وا 
البشػػر وعػػدـ فيػػـ لػػدور القتػػؿ فػػي الػػروح العامػػة الومسػػطينية، وىػػي روح عامػػة تعتمػػد عمػػث سػػوؾ دمػػاء ا بريػػاء 
وسػػيمة الػػث احػػراز أىػػداؼ ةوميػػة ومناطقيػػة. الومسػػطينيوف ال يمتموػػوف عػػف إمػػوتيـ فػػي سػػورية ومصػػر والػػيمف 

 والسوداف الذيف يذبحوف إموتيـ بر رحمة.
ا ميركي، جػوف كيػري، عمنػا وعمػث رؤوس ا شػياد: إنػو اذا لػـ تصػؿ اسػرائيؿ الػث اتوػاؽ ةاؿ وزير المارجية 

مػػع الومسػػطينييف ستنشػػب انتواضػػة ثالثػػة. ولػػـ يبتػػدع كيػػري ىػػذا التيديػػد مػػف بنػػات أفكػػاره، بػػؿ اسػػتنتجو مػػف 
رات ينصػػتوف أحاديثػػو الطويمػػة التػػي كانػػت لػػو مػػع أبػػو مػػازف ورفاةػػو ومػػف ا راء التػػي ُيعػػدىا لػػو مبػػراء اسػػتمبا

  حاديث ةادة السمطة الومسطينية.
إف فتػػػث فمسػػػطينيا يعػػػرؼ إرادة ةادتػػػو يجػػػب أال يتمقػػػث أوامػػػر تنويذيػػػة مػػػف أبػػػو مػػػازف. فالرسػػػالة واضػػػحة حػػػادة 
كالسكيف، وىي أف الطريقة الوحيدة  جبار االسرائيمييف عمػث تنػازالت فػي القػدس ومنػاطؽ "ييػودا" و"السػامرة" 

. وةد أراد القاتؿ في العوولة بعممو ا ثـ أف يساعد ةادتو عمث التواوض السػممي. فػاذا ىي زيادة اعماؿ العنؼ
 كاف ىذا ىو السرـ فما ىي الحرب؟!.

سمعت الوزير يعقوب بيري يقوؿ: إنو حتث لو وجد اتواؽ مع الومسػطينييف فمػف المحتمػؿ أف تسػتمر عمميػات 
الذي ينتظرنا فممػاذا يجػب التوصػؿ الػث اتوػاؽ والتممػي عػف  "ارىابية" ينوذىا أفراد. فاذا كاف ىذا ىو المستقبؿ

 ممتمكات ةومية واستراتيجية؟ إف أحداث "غوش ةطيؼ" ةد عممتنا أنو توجد تنازالت ةاتمة.
إف ةػػدرة الجػػيش االسػػرائيمي عمػػث أثػػر ىػػذا الوعػػؿ ا ثػػـ، عمػػث دمػػوؿ ةريػػة أو مدينػػة جػػاء "الممػػرب" منيػػا، لػػف 

في "ييودا" و"السامرة". وةد أصبحت توجد اليـو صعوبات فػي الحصػوؿ عمػث  توجد اذا نشأت دولة فمسطينية
معمومػػات اسػػتمبارية مػػف تمػػؾ االمػػاكف التػػي نقمنػػا السػػيطرة فييػػا الػػث السػػمطة الومسػػطينية. وال يحػػؽ لمييػػود أف 
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يعتمػػدوا عمػػث آمػػريف يقومػػوف ليػػـ بالعمػػؿ الصػػعب وىػػو الحوػػاظ عمػػث حيػػاتيـ واسػػتقرليـ. ولػػذلؾ يجػػب عمػػث 
ومة إسرائيؿ أف ُتصر بحـز عمث مصالح الدولة ا منية، وأف تحارب "الممربيف" حربًا ال ىػوادة فييػا، وأف حك

 تحارب في ا ساس المحرضيف الذيف ُيربوف عمث سوؾ الدماء.
 14/11/2013، "اسرائيل اليوم"
 15/11/2013، األيام، رام اهلل
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