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 "القانونيبغي رفع الحصار "غير ن"غير صالحة لمعيش" وي أصبحت: غزة فيميبو غراندي 1

مشاريع البناء  مف أصؿ  وقؼ  أفونروا فيميبو غراندي مف حذر المفوض العاـ لأل :سما -عماف 
 القطاع المحاصر. مىكبيرة عسمبية  آثاراالتابعة لألونروا في غزة سيكوف لو 

وقاؿ جراندي الذي كاف يتحدث إلى المجنة االستشارية مف الجيات المانحة والحكومات المضيفة أنو منذ 
ونروا وخالؿ الشير الماضي منعت مشاريع جديدة لأل أيعمى  اإلسرائيميةمارس الماضي لـ توافؽ الحكومة 
 تماما دخوؿ مواد البناء لالونروا.

 "بعد إغالؽ معظـ أنفاؽ التيريب بيف قطاع غزة ومصر" وعدـ سماح إسرائيؿ بالصادرات،نو أ وأضاؼ
ارتفاع األسعار ألف السمع أصبحت نادرة محذرا مف القائمة  إلى أدىواستئناؼ األنشطة االقتصادية العادية" 

القميؿ الوظائؼ  تتواصؿ وتكبر مف ندرة مف الوقود وأثار إغالؽ محطة توليد الكيرباء فيما يختفي العدد
 المتاحة في صناعة البناء والتشييد.

 أفوحذر غراندي مف اىتزاز االستقرار اإلقميمي حيث أصبحت غزة غير صالحة لمسكف بسرعة مؤكدا 
 المزيد مف الصراع، كما كاف مف قبؿ سيؤثر عمى المدنييف في غزة وجنوب إسرائيؿ، ما لـ تعالج أسبابو. 

الوقت قد حاف  أفي إلى عدـ نسياف غزة ومعالجة البعد اإلنساني موضحا راندي المجتمع الدولغودعا 
إلعادة النظر في الشواغؿ األمنية واالعتبارات السياسية "لعؿ تعزيز األمف اإلنساني لشعب غزة ىو السبيؿ 

 والعزلة السياسية و العمؿ العسكري". اإلغالؽاألفضؿ لضماف االستقرار اإلقميمي بدال مف 
حصار اإلسرائيمي غير قانوني ويجب أف يرفع ويجب أف يسمح لألمـ المتحدة أف تواصؿ عمى ف الإوقاؿ 

 األقؿ مشاريع البناء و توفير بعض وظائؼ إضافية إلى السكاف المحاصريف".
 //وكالة سما اإلخبارية، 

 
 اإلسرائيميبسبب االحتالل  المميارات سنوياً  نخسرعباس:  2

ة الفمسطينية محمود عباس إف خسائر فمسطيف السنوية تقدر وفؽ تقارير البنؾ قاؿ رئيس السمط: الكويت
الدولي بمميارات الدوالرات جراء منع مف استغالؿ كامؿ األراضي الفمسطينية واالستثمار في الموارد 

 الطبيعية.
ز وأىـ المخاطر وأضاؼ عباس خالؿ كممتو لمقمة العربية اإلفريقية الثالثة التي افتتحت أعماليا أمس أف أبر 

عمى فرص تحقيؽ السالـ في فمسطيف والمنطقة ىو ما تتعرض لو مدينة القدس والمقدسات اإلسالمية 
والمسيحية فييا مف تغيير معالميا بشكؿ ممنيج واستيالء وىدـ وتدمير تاريخيا وتراثيا الديني والروحي 

 والعمراني.
الفمسطينييف تعد إحدى المخاطر أيضًا التي تحيط ولفت إلى أف عممية طرد وتيجير قسري لسكانيا العرب 

 بالتسوية، وىي مخالفة وانتياؾ صارخ لمقانوف الدولي.
وتابع "نتطمع ألف تكوف فمسطيف أحد الشركاء الفاعميف في الشراكة العربية اإلفريقية، مشددا عمى أىمية 

فريقية".محاربة ظاىرة االنقساـ والتشرذـ والتفكيؾ التي تتعرض ليا األقطار ال  عربية وا 
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وأشار إلى أنو مف أجؿ أف تفضي القمة إلى قرارات عممية توضع موضع التنفيذ ال بد مف وضع خارطة 
 طريؽ تضع الجميع عمى مسار تفاعؿ وتعاوف إيجابي، يحافظ عمى المصالح االستراتيجية المشتركة.

رىاب، فضاًل عف ظاىرة القرصنة في كما قاؿ "إف أبرز التيديدات األمنية المشتركة لنا ىي نمو ظاىرة اإل
 شرؽ القارة، وتيديد منظومة األمف في البحر األحمر".

وأشاد بدور دوؿ االتحاد اإلفريقي في حسـ النتيجة في األمـ المتحدة لصالح التصويت لعضوية فمسطيف 
 كدولة مراقب. 

 20/11/2013وكالة الصحافة الفمسطينية )صفا(، 
 

 مناورة إعالمية""ياىو الرئيس عباس لزيارة الكنيست واصل أبو يوسف: دعوة نتن 3
عضو المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصؿ أبو يوسؼ إف دعوة رئيس  قاؿ: نادية سعد الديف -عماف 

الوزراء اإلسرائيمي بنياميف نتنياىو "مجرد مناورة إعالمية يحاوؿ مف خالليا قمب الحقائؽ بزعـ حرصو أماـ 
 ى العممية السممية التي يعرقؿ مسارىا".المجتمع الدولي عم

وأضاؼ، لػ"الغد" مف فمسطيف المحتمة، إف "نتنياىو يرمي إلى تسجيؿ موقؼ أماـ العالـ برغبتو في السالـ 
 والتغطية عمى جرائمو وعدوانو المتواصؿ ضد الشعب الفمسطيني".

ممارسات االحتالؿ التي تعرقؿ وأوضح أف "المقاء ليس ميمًا في حد ذاتو، ولف يتمخض عف نتيجة في ظؿ 
 المسار التفاوضي"، الفتًا إلى أنو "مف غير الوارد قبوؿ الجانب الفمسطيني بتمبية تمؾ الدعوة".

وأكد أبو يوسؼ الرفض الفمسطيني المطمؽ لالعتراؼ "بييودية الدولة" واعتبارىا شرطًا التفاؽ نيائي"، معتبرًا 
وشدد عمى "الثوابت الوطنية بالتمسؾ بحؽ عودة الالجئيف  الفمسطينية".أف "ىذا األمر محسـو بالنسبة لمقيادة 

 ، ورفض المساس بو".194الفمسطينييف وفؽ القرار الدولي 
وحذر مف خطورة حديث البعض عف إمكانية تأجيؿ بحث قضية الالجئيف إلى وقت آخر، مضيفًا بأف "حؽ 

وقاؿ إف أي "اتفاؽ نيائي  حديث عف المساس بو".العودة يشكؿ جوىر القضية الفمسطينية وال إمكانية ألي 
 مع الجانب اإلسرائيمي يجب أف يتضمف حؽ العودة، ولف يقبؿ الشعب الفمسطيني بغير ذلؾ".
 20/11/2013الغد، عمان، 

 
 خريشة: استمرار المفاوضات يعرقل المالحقة القضائية لالحتالل ومحاكمتو دولياً  4

ئيس المجمس التشريعي الفمسطيني حسف خريشة إف "استمرار قاؿ نائب ر : نادية سعدالديف -عماف 
المفاوضات يعرقؿ خطوات المالحقة القضائية لالحتالؿ اإلسرائيمي ومحاكمتو دوليًا بتيمة مسؤوليتو عف 
اغتياؿ الرئيس الفمسطيني ياسر عرفات"، بعدما أشارت تحاليؿ طبية أجريت مؤخرًا إلى إمكاف تسممو بمادة 

 البولونيوـ.
ضاؼ، لػ"الغد" مف فمسطيف المحتمة، إف التزاـ القيادة الفمسطينية باالستمرار في المفاوضات حتى انتياء وأ

تموز )يوليو( الماضي، "يمنعيا مف التوجو إلى  30سقفيا الزمني المحدد بتسعة أشير، منذ انطالقيا في 
 الجنائية الدولية". األمـ المتحدة واالنضماـ إلى المنظمات الدولية، وفي مقدمتيا المحكمة
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وكشؼ عف "قياـ القيادة الفمسطينية بطرح موضوع المطالبة بمجنة تحقيؽ دولية في مالبسات الوفاة أماـ 
 وزير الخارجية األميركي جوف كيري خالؿ زيارتو األخيرة لألراضي المحتمة".

مالبسات وفاة الزعيـ  لكنو اعتبر أف "القيادة الفمسطينية ليست جدية في مطالبتيا بتحقيؽ دولي لكشؼ
الراحؿ عرفات، إذ عمييا وقؼ المفاوضات أواًل واالنضماـ إلى المؤسسات الدولية والتوجو إلى المحكمة 

 الدولية لممطالبة بمحاكمة مجرمي الحرب اإلسرائيمييف".
يـو وجـز "بوجود تواطؤ إقميمي عربي دولي ومف أطراؼ فمسطينية في عدـ جدية الكشؼ عف الحقائؽ منذ ال

 األوؿ الغتياؿ الرئيس عرفات".
 20/11/2013الغد، عمان، 

 
 عن حصار غزة  ومصر المسؤولية الفمسطينية والسمطة "إسرائيل"حمل يحمد بحر أ 5

حمؿ لمدكتور أحمد بحر النائب األوؿ لرئيس المجمس التشريعي، في كممة لو أماـ : أشرؼ اليور -غزة 
سرائيؿ ة حماس في غزة  التي دعت الييا حرك المسيرة االحتجاجية كال مف السمطة الفمسطينية ومصر وا 

 .مسؤولية التدىور الحاصؿ في قطاع غزة جراء اشتداد الحصار
، مشيرا إلى أنيا ’الكارثة التي تواجييا غزة جراء الحصار المشدد أسبابيا ثالث جيات‘ وقاؿ الدكتور بحر

، مشيرا ‘لمتحدة األمريكية وذلؾ عبر إغالؽ المعابر االحتالؿ اإلسرائيمي ومف ورائو الواليات ا‘تتمثؿ في 
إلى أف الطرؼ الثاني ىي السمطة الفمسطينية، التي اتيميا بفرض ضرائب عمى كميات الوقود الخاص 

الجية الثالثة الضالعة في الحصار ىي مصر عبر ‘وأضاؼ  ’.خنؽ غزة‘بتشغيؿ محطة الكيرباء بيدؼ 
 ’.لقطري المجاني الممنوح لمقطاع وىدـ األنفاؽإغالؽ المعبر ومنع إدخاؿ الوقود ا

وجاءت تصريحات بحر ىذه في ظؿ انتقادات مباشرة مف مسؤوليف في حماس لمصر، بسبب إغالقيا 
 المتكرر بمعبر رفح، وىدميا ألنفاؽ تيريب البضائع لقطاع غزة.

ى فتح معبر رفح كذلؾ ناشد بحر وىو مف مسؤولي حماس الممؾ السعودي وأمير دولة قطر، بالعمؿ عم
والسماح بإدخاؿ الوقود ومواد البناء والمواد األساسية لممواطنيف الذيف تتفاقـ أوضاعيـ اإلنسانية يوميًا، وعاد 

 وحمؿ إسرائيؿ مسؤولية تردي األوضاع في غزة.
، وتحدث باألرقاـ عف األضرار التي سببيا الحصار لسكاف قطاع غزة، مف خالؿ زيادة نسبة البطالة والفقر

وفي المسيرة االحتجاجية دعا إيياب الغصيف الناطؽ باسـ  وفقداف الكثير مف األدوية، ونقص المياه.
العربي واإلسالمي ’ السبات’الحكومة المقالة إلى تنظيـ زيارات دولية لقطاع غزة، منتقدا ما وصفو بػ

فمسطيني في قطاع غزة ودعا حركة فتح إلى اإلسراع في تطبيؽ المصالحة، وقاؿ أف الشعب ال والدولي.
 ’.يعيش حالة مأساوية وقاسية ناتجة عف استمرار سياستي اإلغالؽ والحصار المفروضتيف عمى قطاع غزة‘

ننظر ‘وأشار إلى انعكاسات الحصار عمى مستوى الخدمات والوقود والمواصالت والكيرباء، وأضاؼ 
لعالـ بخنؽ قطاع غزة وفرض الحصار الظالـ بخطورة بالغة إلى المسافة الزمنية الطويمة التي يستمر فييا ا

 ’عميو، وكأنو ينتظر بفارغ الصبر المحظة التي يفارؽ فييا أىمنا الحياة
 20/11/2013القدس العربي، لندن، 
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 سرائيمياإل الكنيستلقاء كممة من عمى منصة السمطة ترفض دعوة نتنياىو لعباس إل  6

لثالثاء دعوة رئيس الوزراء االسرائيمي بنياميف نتنياىو وليد عوض: رفضت السمطة الفمسطينية ا-راـ اهلل 
 لمرئيس الفمسطيني لزيارة الكنيست االسرائيمي والقاء كممة لالسرائيمييف مف عمى منصتو .

وجدد كبير المفاوضيف الفمسطينييف رفض السمطة لمدعوة التي وجييا نتنياىو لعباس لزيارة مقر البرلماف 
لقاء كممة أماـ أعضائو.في مدينة القدس ’ الكنيست‘  المحتمة، وا 
لقاء كممة ‘قاؿ عريقات في تصريح صحافي الثالثاء و  إف دعوة نتنياىو لعباس لزيارة البرلماف اإلسرائيمي وا 

أماـ أعضائو تؤكد عمى أف إسرائيؿ ىي دولة الشعب الييودي، ىي دعوة مرفوضة ولف تزيد األمور إال 
عمى نتنياىو الكؼ عف األالعيب السياسية والتحّرؾ ‘وأضاؼ ’. اوضاتتعقيدًا، ال سّيما في ظؿ تعّثر المف

 ’.فورًا لوقؼ البناء االستيطاني وعمميات تيويد القدس وحصار قطاع غزة
اسرائيؿ تريد سمطة فمسطينية بدوف سمطة واحتالؿ ‘واوضح عريقات باف سبب فشؿ المفاوضات ىو اف 

لو انيا)اسرائيؿ( ارادت اف تنجز عممية ‘، مضيفا ’طينيبدوف كمفة واخراج قطاع غزة مف الفضاء الفمس
 ’.السالـ بإعطاء الفمسطينييف دولة مستقمة ألنجزت ذلؾ خالؿ خمسة اياـ فقط

لقد قررت شخصيا انا والدكتور اشتيو عدـ ‘الفضائية، ’ المياديف‘وقاؿ عريقات خالؿ مقابمة لو مع قناة 
الفمسطيني محمود عباس خالؿ زيارتو مدينة بيت لحـ، في  القياـ بالتفاوض وتقدمنا بكتاب خطي لمرئيس

عندما بدأت جمسات المفاوضات ‘ واضاؼ عريقات ’. تشريف الثاني/نوفمبر مف الشير الجاري 5تاريخ 
جمسة انا ومحمد اشتيو، وفي كؿ جمسة كاف ىناؾ  17الحظنا اف سموؾ المفاوض االسرائيمي يتغير، وعقدنا 

بارد، واالعالف عف بناء وحدات استيطانية، وزيادة ارىاب المستوطنيف، وتشديد  يجري قتؿ فمسطينييف بدـ
 ’.الحصار عمى غزة، وطروحات في الكنيست الستصدار قوانيف لتقسيـ المسجد األقصى

 
 20/11/2013القدس العربي، لندن، 

 
 عمى البناء االستيطاني يعكس عدم جديتيا بالسالم "سرائيل"إصرار إ: اشتية 7

اف اسرائيؿ غير »قاؿ عضو الجنة المركزية لحركة فتح وعضو وفد المفاوضات د. محمد اشتية : راـ اهلل
جادة واف توجييا لطاولة المفاوضات كاف تكتيكًا استجابة لمضغط الدولي، في حيف اف ممارساتيا عمى 

 «.االرض ىي ذاتيًا، قتاًل واعتقااًل واستيطانًا وىدما لبيوت الفمسطينييف
ؿ لقاء د. اشتية بمبعوث الرباعية الدولية توني بمير، تناوؿ مستجدات المفاوضات، واوضح جاء ذلؾ خال

فيو اشتية اف بيف طرفي التفاوض )الفمسطيني واالسرائيمي( فجوة كبيرة لـ تضؽ بعد، مؤكدًا ضرورة ضغط 
 المجتمع الدولي عمى الجانب االسرائيمي لتحقيؽ اي نجاح في العممية السممية.

ـَ ال يوقؼ االستيطاف كميًا؟ 1200اف نتنياىو استطاع ايقاؼ بناء »تية وقاؿ اش  «وحدة استيطانية، اذًا ل
اف الخطة ذات أىداؼ »وحوؿ خطة تنمية االقتصاد الفمسطيني التي اعدتيا الرباعية الدولية، قاؿ اشتية 

ًا أف ىذه الخطة أو موضح« بعيدة المدى، في حيف اننا بحاجة الى اجراءات فورية وعمى المدى القصير
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غيرىا لف تأِت بالنتائج المرجوة منيا اذ لـ يرافقيا انياء لالجراءات والتعقيدات االسرائيمية عمى األرض، 
 مشيرًا الى اف المسار السياسي في فمسطيف يسبؽ االقتصادي وليس العكس.

 20/11/2013الحياة الجديدة، رام اهلل، 
 

 ى مستجدات ممف االستيطان وتيويد القدس والمفاوضاتعباس يطمع السعودية عم :باسم اآلغا 8
بحث الرئيس الفمسطيني محمود عباس خالؿ زيارتو الرياض أمس، تطورات : ياسر الشاذلي -الرياض

القضية الفمسطينية. وأوضح السفير الفمسطيني لدى السعودية السفير باسـ اآلغا أف المحادثات ركزت عمى 
ما تتعرض لو القدس مف عمميات تيويد، ومستجدات المفاوضات الفمسطينية ممؼ االستيطاف اإلسرائيمي، و »
 «.اإلسرائيمية، وما تبذلو واشنطف مف جيود في ىذا اإلطار -

الزيارة تأتي في إطار حرص القيادة الفمسطينية عمى »أمس أف « الحياة»وأوضح اآلغا في اتصاؿ مع 
بيف قيادتي البمديف، إذ إف المواقؼ السعودية دائمًا التواصؿ مع المممكة، والحضور والتنسيؽ والتشاور 

 «.واضحة وثابتة تجاه فمسطيف، خصوصًا في دعـ مبادرة السالـ العربية
أف أىـ الممفات التي نقميا الرئيس الفمسطيني إلى القيادة السعودية كاف ممؼ تيويد القدس، كما »وأضاؼ: 

، مشددًا عمى حرص «األقصى بحفر األنفاؽ والحفرياتبحث في وقؼ المحاوالت اإلسرائيمية ليدـ المسجد 
 «.الرئيس أبو مازف عمى التنسيؽ الدائـ مع قيادة المممكة»

 20/11/2013الحياة، لندن، 
 

 تندد بتفجير السفارة اإليرانية في بيروت في غزة الحكومة 9
في بيروت وأسفر عف مقتؿ نددت الحكومة الفمسطينية في غزة بالتفجيريف الذيف استيدفا السفارة االيرانية 

صابة العشرات، بينيـ المستشار الثقافي االيراني الشيخ ابراىيـ االنصاري.  وا 
وقاؿ ايياب الغصيف الناطؽ باسـ الحكومة في تصريح مقتضب: "الحكومة الفمسطينية تستنكر التفجيريف 

 الذي استيدؼ السفارة االيرانية في لبناف".
 20/11/2013فمسطين أون الين، 

 
 عادة فتح مكتب قناة "العربية" بغزةإتقرر  في غزة الحكومة 10

قررت الحكومة الفمسطينية في غزة، اليـو الثالثاء، اعادة فتح مكتب قناة "العربية" الفضائية وذلؾ بعد اغالقو 
وقاؿ مكتب االعالـ الحكومي في بياف لو: "اف رئيس الوزراء الفمسطيني  الذي استمر ألربعة أشير تقريبا.

ماعيؿ ىنية اعطى تعميماتو لوزارة اإلعالـ بسحب الشكوى ضد قناة "العربية" والتي تقدمت بيا قبؿ ما إس
 أشير وبالتالي العمؿ عمى إعادة فتح مكتبيـ في غزة". 4يزيد عف 

وأضاؼ: "إف الحكومة الفمسطينية قررت فتح مكتب قناة "العربية" في قطاع غزة بعد تأكيدىا عمى التزاميا 
 ة اإلعالمية والصحفية".بالميني

 20/11/2013فمسطين أون الين، 
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 عشراوي: االحتالل يسعى لتدمير فرص السالم 11

قالت عضو المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية حناف عشراوي، إف االحتالؿ اإلسرائيمي  :راـ اهلل
 يسعى مف خالؿ ممارساتو الممنيجة إلى تدمير فرص السالـ، وحؿ الدولتيف.

وأضافت عشراوي خالؿ لقائيا، أمس، القنصؿ العاـ السويسري في القدس بوؿ قارنيي، في مقر المنظمة 
 براـ اهلل، أنو مف الميـ أف يمعب االتحاد األوروبي دورا أكثر فاعمية في المنطقة.

 20/11/2013الحياة الجديدة، رام اهلل، 
 

 ة فتح بعد استقالتو من وفد المفاوضاتعالم السمطة يصف عريقات بعضو المجنة المركزية لحركإ 12
أشرؼ اليور: غير اإلعالـ الرسمي الحكومي الفمسطيني الصفة التي كاف يطمقيا عمى الدكتور  -غزة

صائب عريقات، الذي كاف يشغؿ رئاسة وفد المفاوضات الفمسطيني قبؿ أف يقدـ مؤخرا استقالتو لمرئيس 
 محمود عباس.

التي تنقؿ أخبار زيارات الرئيس عباس الخارجية االخبار ’ وفا‘ة الرسمية وذكرت وكالة األنباء الفمسطيني
لمدكتور ’ عضو المجنة المركزية لحركة فتح‘بالتفصيؿ، وتذكر في أخبار التغطية ليا الوفد المرافؽ لو صفة 

ية عريقات الذي يرافؽ اآلف الرئيس في زيارتو الحالية لمكويت، التي يحضر خالليا أعماؿ القمة العرب
 األفريقية.

وعريقات ىو عضو في المجنة المركزية لحركة فتح، وكذلؾ عضو في المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 
الفمسطينية، كمسؤوؿ عف ممؼ المفاوضات، ورئيس لموفد الفمسطيني المفاوض، وبالعادة كانت تضع صفة 

وؿ عف ىذا الممؼ، لكف يبدو أف لعريقات، كونو رئيسا لوفد المفاوضات ومسؤ ’ عضو المجنة التنفيذية‘
األمر تغير بعد تقديـ الرجؿ ىو وعضو الوفد الدكتور محمد إشتيو، بانتظار ما سيتـ البت بو مف قبؿ 

 الرئيس.
ويمكف البناء عمى أف استقالة عريقات واشيتو مف وفد التفاوض جرى قبوليا، وأنو يتـ اآلف العمؿ عمى 

 تشكيؿ وفد جديد.
 20/11/2013، القدس العربي، لندن

 
 ة ألن الوضع األمني غير مناسبحماس خرجت من سوريالزىار:  13

" ػ يوسػػؼ حمػػاد: نفػػى القيػػادي البػػارز فػػي حركػػة حمػػاس محمػػود الزىػػار اف يكػػوف قػػد انتقػػد  غػػزة ػ "رأي اليػػـو
خروج حماس مف سوريا بقولو" أنا لـ انتقد الخروج مف سوريا، وىذا كالـ غير صحيح، ولكف حماس خرجػت 

وريا وحتػػى الجيػػاد االسػػالمي ايضػػا خرجػػت، الف الوضػػع االمنػػي فػػي سػػوريا غيػػر مناسػػب، انظػػر الػػى مػػف سػػ
 الفمسطينييف ما زالوا يخرجوا مف سوريا بسبب االوضاع االمنية حتى االف".

" مف غزة "حماس في الخارج تقرر لنفسيا مػا تشػاء، الزىار خالؿ حديث خاص ومسجؿ لػػ وأضاؼ "راي اليـو
ى معرفػػة سػػمبيات وايجابيػػات كػػؿ قػػرار وبالتػػالي نحػػف فػػي غػػزة ال نقػػرر متػػى يػػدخموا ويخرجػػوا، ألنػػو اقػػدر عمػػ
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وقػػاؿ  وعالقتنػػا ليسػػت فػػي دائػػرة الصػػراع بػػيف طػػرؼ واخػػر، فػػي دولػػة واخػػرى او حتػػى داخػػؿ الدولػػة نفسػػيا".
تتبػدؿ، مؤكػدا الزىار حوؿ عالقة حماس بحزب اهلل المبناني "عالقػة حمػاس بحػزب اهلل المبنػاني لػـ تتغيػر ولػـ 

لػػيس ىنػػاؾ أي تعػػاوف بيننػػا وبػػيف حػػزب اهلل المبنػػاني فػػي المجػػاؿ العسػػكري، النيػػـ فػػي جبيػػة ونحػػف فػػي جيػػة 
 اخرى، وما نشترؾ بو معيـ انيـ برنامج ممانعة ضد اسرائيؿ، وىذا امر يخدمنا".

ف حصػػؿ بعػػض واكمػػؿ الزىػػار حديثػػو اف عالقػػة حمػػاس بػػإيراف لػػـ تتغيػػر "عالقتنػػا مػػع ايػػراف كمػػا ىػػي، ولكػػ
التغيػػرات اإلداريػػة فػػي ايػػػراف، كػػالرئيس الجديػػد والحكومػػة الجديػػػدة، فػػي ىػػذه الفتػػرة ننتظػػػر ىػػؿ ىنػػاؾ سياسػػػة 

ننتظػر ىػؿ يحصػؿ تغيػرات عمػى السياسػة الخاصػة بيػـ اـ ال، بيػد اف الزىػار  األحػداثجديدة، وفي مثؿ ىذه 
يتغيػػر بقولػػو "لػػـ تتغيػػر عالقتنػػا مػػع وىػػو طبيػػب ومحاضػػر جػػامعي، قػػدر اف السياسػػة والتحػػالؼ مػػع ايػػراف لػػـ 

 ايراف حتى مع التغيرات االدارية فييا".
 زرتيا في القريب الفائت". فأ، محصمش إيراف أزرمؤخرا قاؿ "انا لـ  إليرافوعف زيارتو 

وذكر الزىػار اف عالقػة حمػاس بمصػر ليسػت جيػدة وال سػيئة "عالقتنػا مػع مصػر ليسػت جيػدة وال سػيئة، الف 
سػيا ووضػعيا الػداخمي، معبػر رفػح مغمػؽ، وبالتػالي ال احػد يخػرج، االنفػاؽ مغمقػة، ىػذا ىػو مصر منشغمة بنف

 الواقع، ولكف نحف ال نقبؿ وال احد يقبؿ اف يستمر ىذا الحصار ىكذا".
ونفي الزىار ما تسرب وسائؿ االعالـ المصري التي تقوؿ اف حماس تتدخؿ فػي الشػأف المصػري "نحػف غيػر 

 ي، وىذا امر واضح لدى حماس بعدـ التدخؿ في شأف أي دولة".متدخميف في الشأف المصر 
وعف عودتو لممكتب السياسي لحماس أوضح الزىار "الناس تحمؿ يميف وشماؿ، فقط ما اود قولو نحف "أناس 

القضايا االخرى " أي عضويتو مف عدميا فػي المكتػب السياسػي" يتحػدث  مجاىده"، دورىا معروؼ ومستمر،
 ـ، وانا لـ اتحدث سابقا في ىذا الموضوع اصال".فييا  الناس واالعال

وفيمػػػا يتعمػػػؽ بالزىػػػار وعالقتػػػو بػػػرئيس المكتػػػب السياسػػػي لحمػػػاس خالػػػد مشػػػعؿ قػػػاؿ "ايضػػػا ىػػػذه مواضػػػيع ال 
نتحدث فييا، الف المستفيد مف ىذا الحديث، ىو العدو االسرائيمي فقػط، لػذلؾ افضػؿ عػدـ التطػرؽ الييػا، بيػد 

 "نعـ ىناؾ تواصؿ موجود، ولكننا ال نتحدث كيؼ نتواصؿ". وجود تواصؿ أكداف الزىار 
 02/11/0213، رأي اليوم، لندن

 
 تطالب باالنسحاب الفوري من المفاوضات مع "إسرائيل" الشعبيةالجبية  12

طالبػػت الجبيػػة الشػػعبية لتحريػػر فمسػػطيف، أمػػس، القيػػادة الفمسػػطينية باالنسػػحاب "فػػورًا" مػػف : )يػػو .بػػي .آي(
 سرائيمييف وعدـ انتظار تسعة شيور.المفاوضات مع اإل

وقػػاؿ عضػػو المجنػػة المركزيػػة العامػػة لمجبيػػة الشػػعبية لتحريػػر فمسػػطيف كايػػد الغػػوؿ فػػي بيػػاف، إف االحػػتالؿ لػػـ 
، عمى عكس الجانب الفمسطيني الػذي التػـز بعػدـ "الءاتو"يقدـ أي التزامات لعودتو لممفاوضات وال يزاؿ عمى 

واعتبػػػػر أف  ابعػػػػة لألمػػػػـ المتحػػػػدة خػػػػالؿ شػػػػيور المفاوضػػػػات التسػػػػعة.الػػػػذىاب لممؤسسػػػػات المتخصصػػػػة الت
االسػػتمرار فػػي االسػػتيطاف يشػػكؿ خسػػارة صػػافية لمفمسػػطينييف، ويعطػػي االحػػتالؿ مزيػػدًا مػػف الوقػػت السػػتكماؿ 

 قضمو لألرض عمى طريؽ تنفيذ كامؿ مشروعو في فمسطيف.
 02/11/0213، الخميج، الشارقة
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 دة يحّمل عباس مسؤولية تعّرض سيارتو إلطالق نار برام اهللأبو زايسفيان قيادي في فتح ال 15

)يو بي اي(: حّمؿ عضو المجمس الثوري لحركة فتح سػفياف أبػو زايػدة الثالثػاء، الػرئيس الفمسػطيني  -راـ اهلل
محمػػود عبػػاس، المسػػؤولية عػػف حػػادث إطػػالؽ النػػار الػػذي تعػػّرض لػػو صػػباحًا فػػي راـ اهلل وأسػػفر عػػف إصػػابة 

 رصاصات.سيارتو بعدة 
وقاؿ أبو زايدة، في بياف تمقت يونايتد برس انترناشوناؿ نسخة منو، "أحّمؿ الرئيس أبو مازف )محمود عباس( 
شخصػػيًا بصػػفتو رئػػيس السػػمطة والمسػػؤوؿ عػػف األجيػػزة األمنيػػة، مػػا حػػدث لػػي ولزمالئػػي، ومػػا سػػيحدث فػػي 

 بقتيا".المستقبؿ، وأطالبو بالكشؼ عف مرتكبي ىذه الجريمة والجرائـ التي س
وكػػاف مسػػّمحوف يسػػتقموف سػػيارة مدنيػػة أطمقػػوا النػػار تجػػاه سػػيارة أبػػو زيػػادة، مػػا تسػػبب بإصػػابة السػػيارة بأضػػرار 

 مادية قبؿ أف يموذ المسّمحوف بالفرار.
وقاؿ القيادي فػي فػتح "لػيس لػي خالفػات شخصػية مػع أي شػخص حػوؿ أي قضػية خاصػة ممػا يعنػي أف مػا 

ميف غير شخصية"، مشيرًا إلى أف "الحادث حصؿ في وضح النيػار، حدث ىو عبارة عف رسالة تحمؿ مضا
 والمكاف يوجد بو كاميرات، مما يعني أف مف أطمؽ النار عمى ما يبدو ال يخشى مف شيء".

واعتبر أنو "ال يمكف فصؿ ما حدث مف إطالؽ نار لممػرة الثانيػة عمػى سػيارة عضػو المجمػس التشػريعي األخ 
لمػا الحػدث اليػوـ، ممػا يعنػي أف األمػف و األمػاف الػذي تتحػّدث عنػو المؤسسػة  ماجد أبو شمالة قبؿ أسػبوعيف

 األمنية ليس لو عالقة بنا".
ويرتبط كؿ مف أبو زايدة وأبو شمالة بعالقات وثيقة مع القيادي المفصوؿ مف حركة فتح محمد دحالف، الذي 

 يتعّرض لمالحقة قضائية مف السمطة الفمسطينية.
تعود جذوره إلى قطاع غزة إف "الرسالة التػي يحمميػا مػف أطمػؽ النػار أو مػف أرسػميـ ىػو وقاؿ أبو زايدة الذي 

 أف ال مكاف لكـ في راـ اهلل و بيذه".
 02/11/0213، القدس العربي، لندن

 
 زايدة في البيرة أبوالنار عمى سيارة  إطالقفتح يستنكر ل ثوريالمجمس ال 11

يف سػػر المجمػػس الثػػوري لحركػػة فػػتح أمػػيف مقبػػوؿ حػػادث إطػػالؽ اسػػتنكر أمػػ :وفػػا –الحيػػاة الجديػػدة  -راـ اهلل 
 في راـ اهلل. أمسصباح   النار عمى سيارة عضو المجمس الثوري لحركة فتح سفياف أبو زايدة

واعتبػػر مقبػػوؿ فػػي تصػػريح صػػحفي، أف ىػػذا االعتػػداء مرفػػوض ومػػداف جممػػة وتفصػػيال، وخػػارج عػػف تقاليػػد 
ألبعػػػاد، مطالبػػػا األجيػػػزة األمنيػػػة بسػػػرعة التحػػػرؾ لكشػػػؼ الفػػػاعميف وعػػػادات شػػػعبنا، ميمػػػا كانػػػت المبػػػررات وا

 ومحاسبتيـ.
 02/11/0213، الحياة الجديدة، رام اهلل

 
 حماس تدين االنفجار في بيروت وتدعو المبنانيين لموحدة والتضامن  17

الثػػػاء الث ]أمػػػس  اليػػوـاسػػػتيدؼ السػػػفارة اإليرانيػػة فػػػي بيػػػروت، أدانػػػت حركػػة حمػػػاس االنفجػػػار الػػذي : بيػػروت
ودعت "حماس" في بياف ليا اليوـ الثالثاء أرسمت نسػخة منػو لػػ "قػدس بػرس" المبنػانييف إلػى وحػدة  (.11|11)
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الصؼ، وقاؿ البياف: "إنَّنا إذ نتقدـ بالتعازي ألىالي الضحايا، ونسأؿ اهلل الشفاء العاجؿ لمجرحى، فإننػا نؤكػد 
نكارنا لكػؿ مػا يػؤدي إلػى المػس بػاألمف واالسػتقرار فػي رفضنا المجوء لمعنؼ ضد األبرياء بأشكالو كافػة، واسػت

 لبناف، وكؿ دولنا العربية واإلسالمية".
ودعت الحركة في بيانيا المبنانييف إلى "الوحدة والتضامف وتجنيب لبناف وشعبو التػوترات والصػراعات"، عمػى 

 حد تعبير البياف.
ة لػػػ "قػػدس بػػرس" القيػػادات السياسػػية ودعػػا ممثػػؿ حركػػة "حمػػاس" فػػي لبنػػاف عمػػي بركػػة فػػي تصػػريحات خاصػػ

المبنانيػػة إلػػى وحػػدة الصػػػؼ ومعالجػػة خالفػػاتيـ عبػػر الحػػػوار، وقػػاؿ: "نحػػف نػػديف ىػػػذه الجريمػػة النكػػراء التػػػي 
 ( في بيروت، والتي استيدفت المدنييف والمارة".11|11حصمت صباح اليـو الثالثاء )

 19/11/0213قدس برس، 
 

 شمال قطاع غزةبع لو"سرايا القدس" عمى موقع تدريب تا إسرائيمية ةغار  18
عمػػػى موقػػػع تػػػدريب تػػػابع لػػػػ"سرايا القػػػدس"  جويػػػةغػػػارة  اإلسػػػرائيميةشػػػنت الطػػػائرات الحربيػػػة : )"وفػػػا"، أ ؼ ب(

 في بمدة بيػت الىيػا فػي شػمالي القطػاع، بحسػب مصػدر امنػي وشػيود عيػاف. الجناح العسكري لحركة الجياد
ة موقعػػًا آخػػر فػػي بيػػت الىيػػا، باإلضػػافة إلػػى أرض فارغػػة قػػرب كػػذلؾ، اسػػتيدفت طػػائرة حربيػػة فػػي غػػارة ثانيػػ

 معبر بيت حانوف في شمالي القطاع.
 02/11/0213، السفير، بيروت

 
 يمّدد اعتقال قيادي في "الجبية الشعبية"    االحتالل 19

مديػد (، ت11|11قّررت محكمة عسكرية تابعة لجيش االحػتالؿ اإلسػرائيمي، اليػوـ الثالثػاء ): نابمس )فمسطيف(
وأوضػح عضػو لجنػة التنسػيؽ الفصػائمي،  فترة اعتقاؿ قيادي فمسطيني في "الجبية الشعبية لتحرير فمسػطيف".

عمػػاد اشػػتيوي، فػػي تصػػريحات صػػحفية، أف محكمػػة "سػػالـ" العسػػكرية اإلسػػرائيمية قضػػت اليػػـو بتمديػػد اعتقػػاؿ 
الشػػعبية"، لمػػدة شػػير ونصػػؼ وتوقيػػؼ القيػػادي زاىػػر الششػػتري عضػػو لجنػػة التنسػػيؽ الفصػػائمي عػػف "الجبيػػة 

وكاف االحتالؿ قد اعتقؿ الششتري عقب اقتحاـ منزلو الكائف في مدينة نابمس شماؿ الضفة الغربيػة  إضافية.
 تشريف أوؿ )أكتوبر( الماضي. 0المحتمة بتاريخ 

 19/11/0213قدس برس، 
 

 الميكودحزب يسعى إلحكام قبضتو عمى  نتنياىويديعوت:  20
قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إف رئيس الحكومة اإلسرائيمية بنياميف  :اة الجديدةالحي -القدس المحتمة 

حكاـ قبضتو عمى الحزب مف خالؿ  نتنياىو يعكؼ في األياـ األخيرة عمى استعادة سيطرتو داخؿ الميكود وا 
 محاولة تغيير النظاـ الداخمي لمحزب.

ة رسمية لمدير عاـ الميكود، غادي أريئيمي تحمؿ وقالت الصحيفة إف مسعى نتنياىو ىذا تمثؿ بتقديـ مذكر 
عنواف "تغيير بنود في دستور الميكود" تتضمف اقتراحات بتغيير بنود الدستور بحيث تؤدي في حاؿ قبوليا 
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قرارىا في مؤسسات الحزب إلى ترسيخ مكانة نتنياىو وتفويضو بصالحيات شبو حصرية إلدارة شؤوف  وا 
ولفتت الصحيفة إلى أف البنود  ت الحزب وكبار األعضاء فيو.الحزب عمى حساب صالحيات مؤسسا

المقترحة ستمكف رئيس الحزب، مف تحصيف موقع واحد عمى األقؿ مف بيف كؿ عشرة مرشحيف عمى الئحة 
الحزب، إلى جانب صالحية تعييف كبار الموظفيف والمسؤوليف داخؿ الميكود بقرار فردي دوف الرجوع 

 لممؤسسات.
% مف أعضاء الحزب في حاؿ طالب أعضاء 30ت الجديدة أيضا عمى وجوب جمع تواقيع وتنص االقتراحا

مف الحزب أف يكوف التصويت عمى مقترحات معينة بشكؿ سري وليس عمنا برفع األيادي. وسيتمكف رئيس 
 الميكود، في ىذه الحالة أيضا مف تعييف مدير عاـ الحزب ورؤساء أقسامو المختمفة وفؽ قراره الشخصي دوف

 الرجوع ألحد.
ونقمت الصحيفة عف أحد أعضاء سكرتارية الميكود قولو إنو ال يوجد أدنى أمؿ بأف توافؽ سكرتاريا الحزب 

 عمى مقترحات نتنياىو ىذه.
 20/11/2013، الحياة الجديدة، رام اهلل

 
 النووي اإليراني في روسيا نتنياىو يواصل حممتو ضدّ  21

السرائيمي بنياميف نتنياىو اليوـ الى العاصمة الروسية موسكو يتوجو رئيس الوزراء ا :ا ؼ ب -عواصـ 
 ليواصؿ حممتو ضد االتفاؽ الدولي مع ايراف حوؿ برنامجيا النووي وسط خالفات مع واشنطف حوؿ االتفاؽ.

نريد منيـ اف يفيموا مخاوفنا بشكؿ افضؿ والحاجة الى "وقاؿ مسؤوؿ اسرائيمي طمب عدـ الكشؼ عف اسمو 
 ."ف حيازة قدرة عمى تحقيؽ االختراؽمنع ايراف م
وجود قدرة عمى تحقيؽ االختراؽ يعني اف لدييـ القدرة عمى تطوير سالح نووي في المكاف والزماف "واضاؼ 

 ."الذي يحددونو في المستقبؿ
 20/11/2013، الرأي، عّمان

 
 رض: نواصل البناء في المستوطنات واالمتحان الحقيقي عمى األ أريئيلأوري  22

أعمف وزير اإلسكاف اإلسرائيمي، أوري أريئيؿ في المؤتمر السنوي في  :الحياة الجديدة -المحتمة القدس 
سديروت بالنقب أف الحكومة اإلسرائيمية تواصؿ البناء في المستوطنات، عمى الرغـ مف التقارير التي قالت 

 إنو تـ تجميد البناء في المستوطنات.
عة اإلسرائيمية امس، إف التقارير التي تحدثت عف وقؼ البناء في وأضاؼ اريئيؿ، وفقا لما أوردتو اإلذا

األراضي الفمسطينية عارية عف الصحة، مضيفا أنو يعمـ أف رئيس الحكومة بنياميف نتنياىو، يعمؿ وفقا 
 العتبارات تفرضيا عميو الظروؼ الدولية إال أف االمتحاف الحقيقي ىو في النتائج عمى األرض.

 20/11/2013، ام اهللالحياة الجديدة، ر 
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 في بيروت  يرانيةالسفارة اإل االنتحاريين ضدّ  بالتفجيرينىنغبي ينفي عالقة "إسرائيل"  23
الموقؼ الرسمي الوحيد الصادر عف تؿ ابيب ازاء التفجيريف االنتحارييف ضد السفارة االيرانية : يحيى دبوؽ

مكنيست تساحي ىنغبي، المقرب مف رئيس في بئر حسف عّبر عنو عضو لجنة الخارجية واالمف التابعة ل
الحكومة بنياميف نتنياىو، والذي نفى بشدة اي عالقة السرائيؿ بالتفجيريف، رادًا اياىما الى تدخؿ حزب اهلل 

سفؾ الدماء الحاصؿ في بيروت ناتج مف تورط حزب اهلل في األزمة السورية، اما مف "في سوريا، وقاؿ اف 
 ."بالتفجيرات التي حصمت في السابؽ، وال بالتفجيريف الحالييف جية اسرائيؿ، فال عالقة ليا

 20/11/2013، االخبار، بيروت
 

 وزير السياحة اإلسرائيمي: خطاب ىوالند بالكنيست من أكثر الخطابات ودية 24
المتطرؼ بخطاب « إسرائيؿ بيتنا القومي»رحب وزير السياحة عوزي النداو مف حزب : أ ؼ ب -تؿ ابيب 

أحد أكثر الخطابات ودية التي سمعناىا في »سي في البرلماف اإلسرائيمي )الكنيست(، واعتبره الضيؼ الفرن
وقمؿ النداو، وىو وزير متطرؼ في حكومة نتنياىو، مف الخالؼ بيف البمديف حوؿ  «.الكنيست منذ سنوات

 «.الخالفات حوؿ ىذه النقطة مع فرنسا ودوؿ أخرى ليست بجديدة»االستيطاف، موضحًا أف 
 20/11/2013، الحياة، لندن

 
 "الحربجية"بركة: حكومة نتنياىو فقدت شرعيتيا بسياستيا محمد  25

أكد النائب محمد بركة، رئيس الجبية الديمقراطية لمسالـ والمساواة، أمس في  :زىير أندراوس  -الناصرة 
ا منذ المحظة األولى الكنيست، أف حكومة بنياميف نتنياىو فقدت شرعيتيا بسياستيا الحربجية، التي تؤكدى

لتشكيميا، ولكنيا تتأكد في ىذه األياـ أكثر، مف خالؿ القمؽ الذي تبديو مف احتماؿ حصوؿ انفراج بيف إيراف 
ودوؿ الغرب، فيذه حكومة تخاؼ مف السالـ في البالد والمنطقة والعالـ، وتكثؼ االستيطاف مف أجؿ منع 

 أي فرصة لمتوصؿ إلى حؿ لمصراع. 
كممة النائب بركة، لدى طرحو عمى الييئة العامة لمكنيست، اقتراح حجب الثقة باسـ كتؿ وجاء ىذا في 

التجمع الوطني "، و"العربية لمتغيير -القائمة العربية الموحدة"، و"الجبية الديمقراطية لمسالـ والمساواة"
ذي يتذكره بنياميف . وقاؿ بركة، لقد مّر ثالثة اشير واسبوعيف بالضبط، عمى ذلؾ اليوـ ال"الديمقراطي

، ذلؾ 2013نتنياىو بالسوء، الى درجة أف يندب الخسارة الكبيرة التي تكبدىا يوـ الرابع مف آب )اغسطس( 
اليوـ الذي أنيى فيو الرئيس اإليراني السابؽ أحمدي نجاد وبدأ الرئيس الجديد روحاني واليتو، فإذا كاف 

 وؿ نجاد، والثاني نتنياىو. لجبية الرفض في المنطقة عممو، فقد كاف وجييا األ
وقاؿ بركة، إف نتنياىو يرتكز حاليا عمى موقؼ الرئيس الفرنسي ىوالند مف إيراف، ونحف نرفض أف تقامر 
أي دولة في العالـ إف كانت فرنسا والواليات المتحدة وغيرىا، بدماء شعوب المنطقة مف أجؿ مصالحيا، 

قؼ الفرنسي، فمماذا ال يتحمس لمشؽ الثاني مف موقؼ الرئيس ولكف إذا كاف لنتنياىو كؿ ىذه الحماسة لممو 
ىوالند، بما يتعمؽ بحؿ الصراع والمستوطنات، وتأكيده عمى أف ال أمف إلسرائيؿ مف دوف دولة فمسطينية. 
وتابع بركة قائال، إننا نسأؿ ولسنا بحاجة لإلجابة، ألف أجوبة نتنياىو وحكومتو عمى االرض، مف خالؿ 
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ألؼ مستوطف في الضفة الغربية والقدس المحتمة، ومف  600طاف، الذي بات يضـ اكثر مف توسيع االستي
خالؿ أف نتنياىو ليس قمقا عمى العممية التفاوضية ونجاحيا بالتوصؿ إلى حؿ، ففي االسبوع الماضي وقؼ 

ة والقدس، ألؼ بيت استيطاني في الضفة الغربي 24ىنا، عمى ىذه المنصة، وقاؿ إنو جّمد العطاء لتخطيط 
 فقط لئال يضعؼ الموقؼ اإلسرائيمي في الحمبة الدولية مف إيراف، وليس مف أجؿ نجاح المفاوضات. 

كما توقؼ بركة في كممتو، عند السياسة االقتصادية لحكومة نتنياىو، واصرارىا عمى ضرب ميزانيات الرفاه 
لدولة ومداخيؿ الضرائب منذ مطمع والمخصصات االجتماعية، عمى الرغـ مف الفائض الحاصؿ في ميزانية ا

 العاـ وحتى اليوـ.
 20/11/2013، القدس العربي، لندن

 
  لية التصعيدو : حماس تتحمل مسؤ اإلسرائيميالجيش  26

حمؿ الجيش اإلسرائيمي، مساء اليـو الثالثاء، حركة حماس  :ترجمة خاصة -القدس دوت كـو -غزة
طالؽ الصواريخ والقذائؼ مف غزة اتجاه المدف والبمدات المسيطرة عمى قطاع غزة، المسئولية عف التصعيد  وا 

 اإلسرائيمية.
وقاؿ الجيش في بياف لو، إنو لف يتسامح مع أي محاولة لممساس بالمواطنيف اإلسرائيمييف وجنوده وأنو سوؼ 

وأشار البياف إلى أف الغارات التي نفذت  يستمر بالعمؿ ضد أي شخص ينشط في "اإلرىاب" ضد إسرائيؿ.
غزة الميمة، استيدفت موقع تصنيع أسمحة ونفقيف في جنوب القطاع، ومركز لمنشاطات "اإلرىابية" في  في

 شماؿ القطاع.
 19/11/2013، القدس، القدس

 
 ناجحة ةإجرائيا تجارب صاروخيّ بعد بتعاظم قوة حماس في غزة  إسرائيمية تقديرات 27

كة القادمة مع حماس لف تكوف سيمة، بؿ أكثر المعر  "، أفّ الشاباؾ"ضابط رفيع المستوى في جياز اعتبر 
، استطاعت حماس رغـ التضييؽ الذي تتعرض لو الفتًا إلى أّنو ،"امود السحاب"عوضراوة مف عممية  تعقيداً 

ما أعّدتو يفوؽ بعشرات المرات وأّف ، الصييوني ألّي مواجية قادمة مع الجيش أف ُتعّد نفسيا جيداً 
كمـ مزدىرة  70ّف صناعة الصواريخ لدى حماس بما فييا التي يصؿ مداىا . وزعـ أاستعداداتيا السابقة

ومستمرة دوف انقطاع، وقادرة عمى الوصوؿ إلى جميع أنحاء "تؿ أبيب". مف جانبو، لفت رئيس ىيئة 
األركاف العامة الصييونّية "بيني غانتس" إلى أّف ىناؾ ارتفاع ممحوظ في عدد تجارب إطالؽ الصواريخ 

 بيا حماس، مشيرًا إلى أف ىذه التجارب تكممت بالنجاح، وأعطت نتائج مرضّية.التي تقـو 
 19/11/2013، 2955التقرير المعموماتي 

 
 يجيل تفاصيل أنفاق حماس ومقصر بمكافحتيا اإلسرائيمي عبرية: الجيش صحيفة 28

بط في العتمة" قالت صحيفة إسرائيمية أسبوعية إف الجيش ال "يتخ: صفا –ترجمة خاصة  -القدس المحتمة 
 وال معمومات لديو بأماكف حفر األنفاؽ الممتدة مف قطاع غزة إلى "إسرائيؿ" أو حتى إلى أيف تصؿ.
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وأوضحت صحيفة "سوؼ ىشبوع" العبرية في عددىا األخير أف حماس ال زالت تبني عشرات األنفاؽ 
ائيمي "يتخبط في العتمة" في كؿ الممتدة مف القطاع إلى ما وراء الحدود، وباإلمكاف القوؿ أف الجيش اإلسر 

 ما يخص األنفاؽ.
وتنقؿ الصحيفة عف الضابط في االستخبارات اإلسرائيمية والجيولوجي السابؽ "يوسي لنجوتسكي" قولو إف 

 لمنفؽ طبيعة مفاجئة ودراماتيكية تشكؿ ىذه األنفاؽ تيديدًا استراتيجيًا ألمف "إسرائيؿ".
يف لسياسة الجيش الحالية تجاه األنفاؽ إنو يجب األخذ بالحسباف وقاؿ يوسي الذي يعد مف أشد المنتقد

السيناريو األسوأ كدخوؿ عناصر مف حماس عبر أحد األنفاؽ إلى إحدى البمدات المحاذية لمحدود ويخطفوف 
 العشرات مف السكاف ويقتادوىـ إلى مخابئ سرية، "فما الذي ستفعمو إسرائيؿ في حينيا".

مكاف التخميف أف جزءًا مف األنفاؽ المحفورة ُأعدت الستخدامات عدى الخطؼ، ويضيؼ لنجوتسكي أنو باإل
"وفي ىذا السياؽ يسعى التنظيـ إلى نقؿ الحرب القادمة إلى باطف األرض داخؿ الحدود اإلسرائيمية، 

 وباإلضافة إلى ذلؾ فحماس تستخدـ ىذه األنفاؽ في إطالؽ الصواريخ باإلضافة إلى استخداميف آخريف".
شار إلى أف االستخداـ األوؿ يتمثؿ عبر بناء تحصينات تحت األرض بما في ذلؾ مف مالجئ وقنوات وأ

اتصاؿ ومراكز إطالؽ النار ومراكز إلطالؽ الصواريخ بشكؿ يشبو التحصينات التي بناىا ميندسو حزب 
ألرض إلنتاج اهلل عمى الحدود مع "إسرائيؿ"، أما االستخداـ الثاني فيو إقامة مخازف ومصانع تحت ا

 الصواريخ "حيث ال نبالغ إذا قمنا إف ساحة الحرب القادمة ستكوف تحت األرض". 
ويمفت إلى أف خبراء حماس االستراتيجييف يعمموف جيدًا الصعوبة الكامنة في مواجيتيـ البرية والجوية 

ألرض، وىذه والبحرية لمجيش، بالمقابؿ "فيـ يعتقدوف أف ليـ أفضمية عمى الجيش عمى صعيد باطف ا
االستراتيجية معدة لتمكيف التنظيـ مف تحويؿ ضعفو العسكري إلى نقطة قوة وىذا األسموب يتناسب مع 

 تنظيـ كعناصر كحماس".
ويشير التقرير إلى أف الجيش والشاباؾ يستخدموف ما بجعبتيـ مف عمالء وصور جوية ومراقبة وتنصت 

لى أيف ستصؿ..."لمحصوؿ عمى معمومات دقيقة حوؿ نوايا حماس وخطط  يا مثؿ "أيف ستحفر األنفاؽ؟ وا 
وفي ىذا السياؽ، تمفت الصحيفة إلى أف الجيش وعمى مدار الساعة يقوـ بتسيير دوريات عمى طوؿ الحدود 
الكتشاؼ أي تغيير في تضاريس المنطقة، ما يدؿ عمى احتماؿ وجود نفؽ، فيما تعمؿ قوات المراقبة عمى 

اخؿ حدود القطاع وفي ذات الوقت تراقب ما يدور عمى الجانب اإلسرائيمي جبيتيف حيث تراقب ما يدور د
 مف الحدود.

وتقوؿ الصحيفة إف قسـ التطوير التكنولوجي في وزارة الجيش بدأ بتطوير وسائؿ مختمفة لمكافحة األنفاؽ 
وير ما بما فييا المجسات؛ حيث عمموا عمى نظاـ يدعى )حماية الشاشة( ويتمخص عمؿ ىذا النظاـ في تط

 يشبو الجدار أسفؿ األرض يحتوي عمى الميكروفونات والمجسات التي ستحذر مف احتمالية حفر األنفاؽ.
ولكف وبحسب التقرير؛ فقد فشؿ ىذا النظاـ عمى الرغـ مف تكمفتو العالية وعجز عف اكتشاؼ األنفاؽ في 

بتطوير قواعد بيانات ألجيزة  -وفؽ الصحيفة–وتكمف الفكرة األساسية في مكافحة األنفاؽ  ساعة الصفر.
كشؼ الزالزؿ مف خالؿ دمج األجيزة المزروعة في باطف األرض مع المجسات كاشفة الضوضاء، 
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وباإلضافة إلى ذلؾ فقد استفاد القائموف عمى ىذا المشروع مف تجارب الخبراء الغربييف حيث أنيـ يمتمكوف 
 الصناعية.قدرة تكنولوجية كبيرة وباألخص في موضوع صور األقمار 

وتؤكد الصحيفة أف موقؼ قيادة الجيش حاليًا يشبو موقؼ لنجوتسكي مف حيث التحذير مف مشكمة األنفاؽ؛ 
حيث يقولوف إف "عمى الجيش القياـ بكؿ ما بوسعو حتى ال نستيقظ في أحد األياـ عمى إحدى العمميات 

 االستراتيجية ولف ينفع حينيا الندـ".
ؿ عزاًء لضابط االستخبارات األسبؽ والخبير الجيمولوجي لنجوتسكي؛ حيث ولكف الجيود السابقة ال تشك

يقوؿ "إننا نممؾ عمى حدودنا معدات رصد ودوريات مراقب وقصاصي األثر ومع ذلؾ فأمننا مخترؽ مف 
ويضيؼ أف الجيش واألجيزة األمنية تذكروا متأخريف ذلؾ الخطر الكبير القادـ  باطف األرض عبر األنفاؽ".

عة األنفاؽ ووجوب العمؿ ضدىا، ويقوؿ إف الخيوؿ قد ىربت مف إسطبالتيا اليـو حيث يؤكد وجود مف صنا
الكثير مف األنفاؽ عمى حدود "إسرائيؿ" والتي ال يعمـ الجيش عنيا شيئًا وحتى أكثر الوسائؿ العالمية تقدمًا 

 ستجد صعوبة في اكتشافيا، كما قاؿ. 
 19/11/2013، وكالة الصحافة الفمسطينية )صفا(

 
 مناورات "العمم األزرق" الدولية في قاعدة عوفدا الجوية  بدء": إسرائيل" 29

العمـ "الجوية في النقب جنوب فمسطيف مناورات « عوفدا»بدأت أمس األوؿ في قاعدة : حممي موسى
مف  الدولية والتي تجري لممرة الثانية في إسرائيؿ. وتشارؾ في ىذه المناورات طائرات وطياروف "األزرؽ

أسمحة الجو اإلسرائيمية واألميركية واإليطالية واليونانية، حيث يجري التدرب عمى المعارؾ الجوية والتزود 
العمـ "مناورات متطورة تحاكي مناورات  "العمـ األزرؽ"بالوقود في الجو وطمعات اإلغارة. وتعتبر مناورات 

وف مف دوؿ أخرى قد تشارؾ في المناورات في األميركية، وتستمر لمدة أسبوعيف، وسيحضرىا مراقب "األحمر
 السنوات المقبمة.

 20/11/2013، السفير، بيروت
 

 المتحدثة العسكرية باسم الجيش اإلسرائيمي: إصابة جنديين خالل نشاط روتيني قرب الحدود المبنانية  30
بناف، وفؽ ما أصيب جندياف اسرائيمياف مساًء بانفجار "غير ارىابي" قرب الحدود مع ل: ا ؼ ب -القدس

وقالت المتحدثة اف "جندييف اسرائيمييف اصيبا بجروح خالؿ تفجيرىما عبوة خالؿ  اعمنت متحدثة عسكرية.
 نشاط روتيني قرب الحدود المبنانية"، مف دوف تفاصيؿ اضافية.

واوضح مصدر عسكري اف "الحادث غير مرتبط بنشاط ارىابي"، في اشارة الى حزب اهلل المبناني الموجود 
 في جنوب لبناف قرب الحدود مع اسرائيؿ.

 20/11/2013، الحياة، لندن
 

 دىس شرطيين إسرائيميين عمى حاجز بالقدسيديعوت:  31
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أصيب حارسا أمف اسرائيمييف أمس الثالثاء بجراح وصفت بالطفيفة بعد أف : السبيؿ -القدس المحتمة
 اقتحمت سيارة مجيولة اليوية حاجز الزعيـ شرقي القدس.

وقع "يديعوت أحرنوت" عمى االنترنت أف السيارة واصمت سيرىا باتجاه القدس ولـ تستجب لنداءات وأفاد م
صابتيا بػ وذكرت  طمقات ولكنيا لـ تتوقؼ. 4الحراس بالتوقؼ، وقاـ أحد الحراس بإطالؽ النار باتجاىيا وا 

از "ميتسوبيشي" الناطقة بمساف شرطة االحتالؿ لوبا السمري في بياف ليا أف مركبة خصوصية مف طر 
 اجتازت الحاجز رافضة االستجابة لتوجيات الجنود المتمركزيف عمى الحاجز.

وأضافت أف طواقـ اإلسعافات قدمت اإلسعاؼ الميداني لممصابيف، في حيف تواصؿ قوات مف شرطة 
ثيات االحتالؿ أعماؿ البحث والتمشيط الواسعة وراء المركبة، وتحقؽ في كافة تفاصيؿ ظروؼ مالبسات وحي

 الحادث.  
 20/11/2013، السبيل، عّمان

 
 الجيش اإلسرائيمي: نتمنى الفوز لمنتخب مصر في مباراتو أمام منتخب غاناالمتحدث باسم  32

أعرب المتحدث باسـ الجيش اإلسرائيمي "أفيخاي أردعي" عف تمنيو بالفوز لممنتخب المصري في : السبيؿ
 مة لكأس العالـ.مباراتو أماـ منتخب غانا في التصفيات المؤى

وقاؿ "أردعي" في تدوينة عبر صفحتو الرسمية عمى "فيس بوؾ": "أتمنى النجاح لممنتخب المصري في 
 المباراة أماـ غانا. أشاىد المباراة بترقب مثؿ معظمكـ في بث مباشر!"، مضيفًا: "إف شاء اهلل أخبار سارة".

 20/11/2013، السبيل، عّمان
 

 التفتيش العنصري في المطارات ية تبحث اليوم االلتماس ضدّ سرائيماإل العمياالمحكمة  33
، االربعاء، االلتماس الذي تقدمت بو جمعية حقوؽ : 48عرب  تبحث المحكمة العميا االسرائيمية، اليـو

 2007المواطف ضد التفتيش األمني القائـ عمى اساس عنصري في المطارات. االلتماس الذي قدـ عاـ 
النتماء القومي العربي" في عممية تقرير مدى التشديد خالؿ الفحص األمني، الذي يطالب بالغاء معيار "ا

 يمر بو مف يرغب بالسفر عف طريؽ المطارات، وذلؾ بموازاة اقرار معايير متساوية في الفحص المذكور.
تي صحيفة "ىارتس" التي اوردت النبأ في موقعيا عمى الشبكة، اليوـ االربعاء، اشارت الى الوعودات ال

قدمتيا الدولة خالؿ المداوالت التي جرت في القضية خالؿ السنوات الست الماضية، بأف تبادر الجراء 
تغييرات عمى الفحص االمني بشكؿ يخفؼ مف حدة الشعور بالتمييز العنصري، اال اف ىذا التغيير لـ يحدث 

 حتى االف.
 20/11/2013، 48عرب 

 
 االحتالل قبل سبع سنوات فمسطيني متأثرًا بإصابتو برصاص استشياد 32

( مواطف فمسطيني مػف قريػة الرشػايدة قضػاء بيػت لحػـ  متػأثًرا بإصػابتو 11|11استشيد يـو الثالثاء ): الخميؿ
 برصاص االحتالؿ عندما طاـ مطاردا قبؿ سبع أعواـ.
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تو عامػػا( استشػػيد ، متػػأثًرا بإصػػاب 85وأكػػدت مصػػادر محميػػة وطبيػػة بػػإف المػػواطف محمػػد مبػػارؾ السػػواركة )
 برصاص االحتالؿ والتي أدت إلى إصابتو بالشمؿ في حينو واستمرت معاناتو طواؿ ىذه السنوات.

بسػبع رصاصػات فػي  0222أف السػواركة كػاف مطػاردا لقػوات االحػتالؿ وأصػيب عػاـ  إلػىوأشارت المصادر 
 ظيره.

19/11/0213، قدس برس  
 

 0213نة سشييًدا من الضفة بينيم ثالثة أسرى منذ بداية  تقرير:  35
أفاد مركز حقػوقي فمسػطيني أف الضػفة الغربيػة شػيدت سػقوط اثنػيف وعشػريف شػييدًا منػذ بدايػة العػاـ : راـ اهلل

 (، عمى أيدي سمطات االحتالؿ اإلسرائيمية في محافظات الضفة.0213الجاري )
مطمػع العػاـ ىػـ  الػذيف سػقطوا منػذ 00وقاؿ مركز "أحرار" الحقوقي في بياف تمقتو "قدس بػرس"إف الشػيداء الػػ 

مػػف فئػػة الشػػباب، ومعظميػػـ سػػقطوا نتيجػػة إطػػالؽ الرصػػاص عمػػييـ مػػف قبػػؿ جنػػود االحػػتالؿ فػػي مواجيػػات 
 اندلعت في مدف وقرى الضفة الغربية.

19/11/0213، قدس برس  
 

 األقصىالمسجد مستوطًنا وطالب جامعات يقتحمون ويدنسون  111 منأكثر  31
ح الثالثػػاء المسػػجد األقصػػى المبػػارؾ مػػف جيػػة بػػاب المغاربػػة اقػػتحـ مسػػتوطنوف وطػػالب جامعػػات ييػػود صػػبا

وسط حراسة مشددة مف قبؿ قوات االحتالؿ الخاصة، فيما ُمنع أربعػة مػف طػالب مصػاطب العمػـ مػف دخػوؿ 
 المسجد.

مػػػف عناصػػػر أذرع  122 أكثػػػر وقالػػػت "مؤسسػػػة األقصػػػى لموقػػػؼ والتػػػراث" فػػػي تصػػػريحات لوكالػػػة "صػػػفا" إف
 50مسػتوطًنا و 50جد األقصى منذ ساعات الصباح عمى شكؿ مجموعات مػف بيػنيـ االحتالؿ اقتحموا المس

 مف طالب الجامعات والمدارس الييودية.
، حيػػػث يخصصػػػوف كػػػؿ يػػػـو "الزيػػػارات األثريػػػة"وأوضػػػحت أف ىنػػػاؾ مجموعػػػة ييوديػػػة تقػػػتحـ األقصػػػى باسػػػـ 

ف اآلثػػػػار والمعػػػػالـ خمػػػػيس ليػػػػذا االقتحػػػػاـ، ويتحػػػػدثوف عػػػػف المسػػػػجد األقصػػػػى كمقػػػػدس ييػػػػودي مزعػػػػوـ، وعػػػػ
.  اإلسالمية كأنيا جزء مف بقايا الييكؿ المزعـو

وبينػػت أف ىنػػاؾ إجمػػاع قػػومي إسػػرائيمي عمػػى اسػػتيداؼ المسػػجد األقصػػى بمشػػاركة كػػؿ أذرع االحػػتالؿ، ممػػا 
 .يعطي حجمًا أكبر لتمؾ االقتحامات

19/11/0213مؤسسة األقصى لموقف والتراث، أم الفحم،   
 

 "إسرائيل"نمو السكان في  ستيطاني يفوق معدل: التوسع االعيسى حنا 37
حركػة السػالـ فػي إسػرائيؿ تقػوؿ بػاف التوسػع فػي أف  حنا عيسػى د.خبير القانوف الدولي  : قاؿالقدس المحتمة

 مستوطنات الضفة يجرى بمعدؿ أعمى مف معدؿ نمو السكاف في إسرائيؿ.
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 022الضػػفة والقػػدس الشػػرقية بمغػػت  وأضػػاؼ "اإلحصػػاءات األخيػػرة تشػػير الػػى أف مجمػػوع المسػػتوطنات فػػي
، واف عػػػدد المسػػػتوطنيف فػػػي ىػػػذه المنػػػاطؽ يزيػػػد عمػػػى نصػػػؼ مميػػػوف مسػػػتوطف، 015مسػػػتوطنة العشػػػوائية 

كػػـ ويمتػػد مػػف غػػور األردف شػػمااًل حتػػى جبػػاؿ 208باإلضػػافة إلػػى بنػػاء الجػػدار العػػازؿ الػػذي تبمػػغ مسػػاحتو 
. حيػػث إف ىػػذا الجػػدار مػػع المسػػتوطنات يبتمػػع كػػـ فػػي مسػػتوطنات الضػػفة. 102الخميػػؿ جنوبػػًا، ويمػػر بعمػػؽ 

كـ واف الطرؽ االلتفافية التي ضػمتيا إسػرائيؿ فػي ىػذه 8282% مف مساحة الضفة البالغة باألصؿ 02نحو 
 كـ".522المناطؽ تبمغ 

إذف كيؼ يمكف الحديث عف دولة فمسطينية مستقمة بعاصمتيا القدس الشػرقية عمػى حػدود الرابػع مػف حزيػراف 
وبتعػػػداد سػػػكاني فمسػػػطيني أربعػػػة ماليػػػيف ونصػػػؼ المميػػػوف نسػػػمة حاليػػػا، والمسػػػتوطنات تبتمػػػع  1122لسػػػنة 

 األراضي وتحـر السكاف األصمييف مف التمتع بحريتيـ واقتصادىـ.
02/11/0213الحياة الجديدة، رام اهلل،   

 
 المرضى لألسرىويؤكد خطورة الوضع الصحي  األحمرالمجنة الدولية لمصميب  يمتقيقراقع  38

لتقػػى وزيػػر شػػؤوف األسػػرى والمحػػرريف فػػي مقػػر الػػوزارة فػػي راـ اهلل المجنػػة الدوليػػة لمصػػميب األحمػػر : اـ اهللرا
الدولي وطالب الصميب بالقياـ بمسؤولياتو في إلزاـ إسرائيؿ بتطبيؽ قواعد وأحكاـ القوانيف الدولية في تعامميا 

 مع المعتقميف الفمسطينييف وخاصة األسرى المرضى.
قع المجنة أف األسرى المرضى في حالة خطر شديد بسبب اإلىماؿ الطبي المتعمد الذي ىو نوع مف وأبمغ قرا

اإلرىػػاب الطبػػي مػػورس بحػػؽ األسػػرى وأوصػػميـ إلػػى حافػػة المػػوت، وأف إسػػرائيؿ انتيكػػت كػػؿ أحكػػاـ وقػػوانيف 
 الشرائع الدولية في تعامميا مع األسرى المرضى ولـ تقدـ ليـ العالجات الالزمة.

قراقػػع لجنػػة الصػػميب تقريػػرا حػػوؿ أوضػػاع األسػػرى المرضػػى مػػف ذوي الحػػاالت الصػػحية الخطيػػرة والتػػي وسػػمـ 
وصػػػمت إلػػػى حالػػػة الخطػػػر الشػػػديد بسػػػبب المماطمػػػة فػػػي العػػػالج وعػػػدـ تشػػػخيص األمػػػراض فػػػي وقػػػت مبكػػػر 
 وضػػعؼ الجيػػاز الطبػػي فػػي السػػجوف وعػػدـ تػػوفر مستشػػفيات مختصػػة وظػػروؼ االحتجػػاز غيػػر االنسػػانية.

قراقع الصميب بتحمؿ مسؤولياتو بصفتو راعيا لمػدى التػزاـ إسػرائيؿ بػاحتراـ قواعػد القػانوف الػدولي فػي وطالب 
التعامػػؿ مػػع األسػػرى، والعمػػؿ عمػػى إنقػػاذ الحػػاالت الصػػحية الخطيػػرة خاصػػة التػػي تعػػاني مػػف أمػػراض خبيثػػة 

 وقاتمة.
02/11/0213الحياة الجديدة، رام اهلل،   

 
صابةل في "مجدو" استمرار العقوبات عمى األشبا 39  عسقالنسجن  أسرى في تسعة وا 

قاصػػرا يقبعػػوف فػػي  22أفػػادت محاميػػة وزارة شػػؤوف األسػػرى والمحػػرريف ىبػػة مصػػالحة، أمػػس، بػػأف : راـ اهلل
سػجف "مجػػدو" اإلسػػرائيمي مػػا زالػوا يخضػػعوف إلجػػراءات عقابيػػة مػف إدارة السػػجف، بعػػد الخطػػوات االحتجاجيػػة 

 سير حسف ترابي في الخامس مف الشير الجاري.التي قاموا بيا بعد استشياد األ
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وذكرت "شؤوف األسرى"، أف إدارة سجوف االحتالؿ، منعت، أوؿ مف أمػس، األسػرى فػي "عسػقالف" مػف زيػارة 
ذوييػػـ بعػػد أف اقتحمػػت قػػوات قمعيػػة مدججػػة أقسػػاـ السػػجف، واعتػػدت عمػػى المعتقمػػيف وأجػػرت تفتيشػػات مذلػػة 

 دى إلى وقوع اشتباؾ بيف األسرى وبيف القوات المقتحمة.وميينة وخربت مقتنيات األسرى، ما أ
مف جيتو، قاؿ نادي األسير، أمس، إف تسعة أسرى في سجف "عسقالف" أصيبوا بعد اقتحاـ قػوات القمػع فػي 

 ، )وىو القسـ الوحيد لألسرى األمنييف الفمسطينييف داخؿ السجف(.3في قسـ  12و 18السجف لغرفتي 
02/11/0213األيام، رام اهلل،   

 
 في الضفة والقدس يماعتداءات والمستوطنون يواصمون غارات جوية عمى غزة سمسمة 22

أغػػارت طػػائرات حربيػػة إسػػرائيمية، مسػػاء امػػس، عمػػى منػػاطؽ مختمفػػة فػػي قطػػاع غػػزة. : وكػػاالت –محافظػػات 
يف فيمػػا واصػػؿ المسػػتوطنوف اعتػػداءاتيـ فػػي الضػػفة الغربيػػة والقػػدس المحتمػػة حيػػث اضػػرموا النػػار فػػي سػػيارت

وخطػػوا شػػعار نجمػػة داود عمػػى حػػائط فػػي قريػػة فرعتػػا بشػػماؿ الضػػفة، بينمػػا أصػػيبت المسػػنة شمسػػة الشػػريؼ 
عاما( مف حوارة جنوب نابمس، بجروح متوسطة، جراء دىسيا مف قبػؿ مسػتوطف. ونقمػت الػى مستشػفى  22)

 رفيديا بمدينة نابمس وحالتيا مستقرة. 
"ميتسوبيشي" تحمؿ لوحة تسجيؿ إسرائيمية حاجز الزعيـ  وفي حادث منفصؿ، اقتحمت سيارة خاصة مف نوع

شػػرؽ مدينػػة القػػدس، ولػػـ يسػػتجب سػػائؽ السػػيارة لتعميمػػات الجنػػود بػػالتوقؼ مػػا تسػػبب فػػي اصػػابة اثنػػيف مػػف 
 .اإلسرائيمية اإلذاعةالجنود والذت السيارة بالفرار، حسبما ذكرت 

ة في حي المنػارة بػيف مػدينتي خػاف يػونس " صاروخا عمى أرض خالي12وفي قطاع غزة، أطمقت طائرة "إؼ 
ورفح جنوب القطاع، ما أحدث حفرة عميقة في المكاف. واستيدفت طائرة حربية مزرعتي دواجف بصاروخيف، 

وفػػي مدينػػة غػػزة، أغػػارت طػػائرة حربيػػة عمػػى موقػػع فػػي  ؿ.جنػػوب خػػاف يػػونس، مػػا أدى لتػػدميرىما بشػػكؿ كامػػ
نػة. وفػي بمػدة بيػت الىيػا شػماؿ القطػاع، أطمقػت طػائرة مروحيػة المدينة، حيث دوى انفجػار قػوي بأرجػاء المدي

 مف نوع "أباتشي" صاروخيف عمى أرض خالية قرب منطقة القرية البدوية.
02/11/0213الحياة الجديدة، رام اهلل،   

 
 اإلسرائيمية بطاقة حمراء تيدد اليوية الوطنية بالقدس الجنسية 21

إلسرائيمية، فصؿ خطير آخر ضمف معركة الوجود والصػمود، المقدسيوف والجنسية ا: سعيد عموري - القدس
التػي يخوضػػيا الفمسػطينيوف فػػي مدينػػة القػدس، دفاعػػًا عػػف كيػانيـ وىػػويتيـ الوطنيػػة النػي تتعػػرض لػػػ"الزعزعة" 

 بسبب الممارسات واالنتياكات اإلسرائيمية.
المقدسػػييف عمػػى الجنسػػية  ، اف حصػػوؿ"القػػدس دوت كػػوـ"ويقػػوؿ الخبيػػر بالشػػؤوف اإلسػػرائيمية فػػايز عبػػاس لػػػ

في المفاوضات وأماـ المجتمع الدولي، لتقوؿ في يـو مػا:  إسرائيؿاإلسرائيمية أمٌر "سياسي بحت"، قد تستغمو 
 "المقدسيوف يريدوف العيش تحت سيادة إسرائيمية، وال يريدوف السمطة وال يريدوف حكمًا فمسطينيًا".

 -لقدس تعتبر مف أىـ القضايا الشائكة في الصراع الفمسػطيني ، ألف اإسرائيؿوأضاؼ: "ىذه ورقة رابحة بيد 
وتابع  اإلسرائيمي، إسرائيؿ تسعى لتدمير أي امكانية لتوقيع اتفاؽ لحؿ شامؿ، وسياستيـ مبنية عمى النكراف".
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حديثو: "إف الجنسية اإلسرائيمية غير مجديػة لممقدسػييف، سػوى بموضػوع السػفر والتنقػؿ بػيف البمػداف، حيػث ال 
 تاج حامؿ الجنسية اإلسرائيمية لتأشيرة دخوؿ لمعديد مف دوؿ العالـ".يح

ال تتػػػوفر بيانػػػات واحصػػػاءات دقيقػػػة حػػػوؿ أعػػػداد المقدسػػػييف الػػػذي يقػػػدموف طمبػػػات لمحصػػػوؿ عمػػػى الجنسػػػية 
اإلسرائيمية، أو اعداد الذي حازوا عمييا بالفعؿ، إال أف مصادر خاصة قالت لػ القػدس دوت كػوـ، أف ارتفاعػًا 

عمى أعداد طمبات الحصوؿ عمى الجنسية بيف المقدسػييف خػالؿ األعػواـ األخيػرة، وفػي المقابػؿ انخفػض  طرأ
 قبوؿ السمطات اإلسرائيمية ليذه الطمبات".

 ألؼ نسمة. 013يذكر اف تعداد السكاف الفمسطينييف في القدس وصؿ إلى 
02/11/0213القدس، القدس،   

 
 ريطانًيا في منطقة األغوامستوطنون يقيمون تجمًعا است ":معاريف" 20

كشفت مصادر إعالمية عبرية النقاب عػف أف عشػرات المسػتوطنيف مػف المسػتوطنات المقامػة عمػى ر: األغوا
أراضػػي المػػواطنيف الفمسػػطينييف بػػاألغوار شػػرقي الضػػفة الغربيػػة المحتمػػة، شػػرعوا بإقامػػة تجمػػع اسػػتيطاني فػػي 

 الؿ الشير الماضي.المكاف الذي قتؿ فيو ضابط االحتياط في جيش االحت
( إلى أنػو تػـ 11|11النسخة اإللكترونية لصحيفة "معاريؼ" العبرية في عددىا الصادر يـو الثالثاء ) وأشارت

 ربط البؤرة بشبكة الكيرباء.
وذكػػػرت الصػػػحيفة أف المسػػػتوطنيف باشػػػروا العمػػػؿ لمػػػد شػػػبكة ميػػػاه وصػػػرؼ صػػػحي إلػػػى البػػػؤرة االسػػػتيطانية 

 الجديدة.
19/11/0213، قدس برس  

 
 منشآت زراعية وخزان مياه قرب نابمس ييدماالحتالل  23

(، بعمميات ىػدـ فػي خربػة الطويػؿ 11|02شرعت آليات االحتالؿ اإلسرائيمي، صباح اليـو األربعاء ): نابمس
 قضاء نابمس بشماؿ الضفة الغربية طالت خزاف مياه ومنشأة زراعية.

وأوضح يوسؼ ديرية الناشط في المقاومة الشعبية بالقريػة لػػ "قػدس بػرس" أف آليػات االحػتالؿ اقتحمػت القريػة 
وشػرعت بعمميػػات ىػػدـ لمنشػػأت زراعيػػة طالػػت بركسػػا زراعيػػا يعػػود لممػػواطف مػػرواف حسػػيف بنػػي جػػابر وخػػزاف 

 ني منيا.لتجميع المياه يستخدـ في الزراعة وسقاية االغناـ يعود لممواطف فتح اهلل ب
وأشػػار إلػػى أف عمميػػات اليػػدـ ال زالػػت متواصػػمة وقػػد تطػػاؿ منشػػأت زراعيػػة اخػػرى فػػي القريػػة والتػػي تتعػػرض 
لعمميػػػات ىػػػػدـ متكػػػررة بحجػػػػة البنػػػاء فػػػػي منػػػػاطؽ مصػػػنفة "ج" حسػػػػب اتفػػػاؽ "أوسػػػػمو"، الموقػػػع بػػػػيف السػػػػمطة 

 الفمسطينية واالحتالؿ اإلسرائيمي.
02/11/0213، قدس برس  

 
 بمدة يعبد قرب جنين ويعتقل ثمانية فمسطينييناالحتالل يقتحم  22
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( بمػػدة يعبػػد غػػرب 11|02اقتحمػػت قػػوات كبيػػرة مػػف جػػيش االحػػتالؿ اإلسػػرائيمي، فجػػر اليػػـو األربعػػاء ): جنػػيف
 مدينة جنيف الواقعة بشماؿ الضفة الغربية، ودىمت عددا مف المنازؿ.
مف أطفػاؿ ونسػاء ورجػاؿ عمػى الخػروج  وقالت مصادر فمسطينية إف قوات االحتالؿ أجبرت أصحاب المنازؿ

منيػػا تحػػت تيديػػد السػػالح، ودققػػت فػػي ىويػػاتيـ وفتشػػت منػػازليـ، وعبثػػت بمحتوياتيػػا، ممػػا أدى إلػػى حػػدوث 
 أضرار جسيمة في ممتمكات المواطنيف الفمسطينييف.

 .وأشارت إلى أف قوات االحتالؿ اعتقمت خالؿ ىذه الحممة ثمانية شباف مف سكاف البمدة
02/11/0213 ،قدس برس  

 
 مدينتيم ضمن المواقع السياحية اإلسرائيمية" إسرائيل"إدراج لحم يرفضون  بيتأىالي  25

رفػػض سػػكاف مدينػػة بيػػت لحػػـ الفمسػػطينية إدراج : محمػػد محسػػف وتػػد -عػػوض الرجػػوب  -دس القػػ -راـ اهلل 
ج، معتبػريف ذلػؾ تزويػرا إسرائيؿ مدينتيـ ضمف المواقع السياحية اإلسرائيمية فػي حمالتيػا الترويجيػة فػي الخػار 

وتعػػػديا عمػػػى التػػػراث والتػػػاريخ الفمسػػػطينييف، بمػػػا يتطمػػػب وقفػػػة جػػػادة وخطػػػوة مقابمػػػة لتصػػػحيح وعػػػي السػػػياح 
 القادميف إلييـ.

وفيما تنفي مصادر رسمية إسرائيمية عالقتيا بالترويج وتنسبو لشػركة خاصػة، شػرعت الجاليػة الفمسػطينية فػي 
نظمػات والجمعيػات المناصػرة لمشػعب الفمسػطيني لمناىضػة الحممػة التػي إيطاليا بحػراؾ شػعبي مػدعـو مػف الم
 أطمقتيا شركة السياحة اإلسرائيمية.

مػػف جيتػػو أكػػد عضػػو الييئػػة اإلسػػالمية المسػػيحية لمػػدفاع عػػف المقدسػػات األب مانويػػؿ مسػػمـ أف المسػػيحييف 
مسػػػمميف والمسػػػيحييف سػػػيظموف رأس حربػػػة فػػػي مواجيػػػة إسػػػرائيؿ، وأف مدينػػػة بيػػػت لحػػػـ سػػػتظؿ مدينػػػة لكػػػؿ ال

 العرب، وليس لالحتالؿ أي حؽ فييا أو في مقدساتيا.
وحػػػذر فػػػي حديثػػػو لمجزيػػػرة نػػػت المسػػػيحييف مػػػف مخططػػػات االحػػػتالؿ التػػػي قػػػاؿ إنيػػػا لػػػف تنػػػاؿ مػػػف الصػػػوت 
المسػػيحي، مشػػددا عمػػى أف نوايػػا إسػػرائيؿ بػػدأت تتكشػػؼ "فيػػي تتحػػدث عػػف ىػػدـ األقصػػى وبنػػاء الييكػػؿ فػػي 

 د بيت لحـ أرضا إسرائيمية مف جية أخرى".القدس مف جية، وتع
بػػدورىا حػػذرت سػػفارة فمسػػطيف فػػي إيطاليػػا مػػف تػػداعيات الحممػػة اإلسػػرائيمية "التػػي تحمػػؿ فػػي ثناياىػػا محػػاوالت 
لتزيؼ المواقع السياحية الفمسطينية وتيويدىا واالستحواذ عمييا". داعية إلى "إطالؽ حممة إعالميػة فمسػطينية 

 لترويج المضمؿ".عالمية لمجابية ىذا ا
النػػػاطؽ بمسػػػاف "كتمػػػة السػػػالـ اآلف" آدـ كيمػػػر اعتبػػػر أف المشػػػروع المػػػذكور ينسػػػجـ مػػػع إسػػػتراتيجية الحكومػػػة 
اإلسػػرائيمية التػػي قػػػاؿ إنيػػا توظػػؼ الكثيػػػر مػػف المؤسسػػات الخاصػػػة ذراعػػا تنفيػػذيا ليػػػا باألراضػػي الفمسػػػطينية 

 المحتمة.
02/11/0213الجزيرة نت، الدوحة،   

 
 في قطاع غزة جياز غسيل لمكمى 88باء ييدد بوقف انقطاع الكير : ةالصحوزارة  21
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أكػد وزيػر الصػحة فػي الحكومػػة المقالػة  مفيػد المخمالتػي أّف انقطػاع التيػار الكيربػائي لفتػػرة  :)وكػاالت(-غػزة 
سػػاعة متتاليػػة سػػيؤثر بشػػكؿ مباشػػر عمػػى صػػحة المرضػػى فػػي المستشػػفيات والمراكػػز  15طويمػػة تصػػؿ إلػػى 

جياز غسيؿ لمكمػى  55حذر المخمالتي مف مغبة الوصوؿ إلى مرحمة نضطر فييا إلى توقؼ الصحية. كما 
غرفػة لعمميػات الػوالدة  11غرفػة عمميػات جراحيػة و 08حضانة لألطفػاؿ الخػدج و  113مريضًا و 022أماـ 

وثالجػػػات تطعيمػػػات األطفػػػاؿ وثالجػػػات األدويػػػة  بنػػػوؾ دـ مركزيػػػة ومختبػػػرات الصػػػحة العامػػػة 8القيصػػػرية و
الحساسػػة والعنايػػات المكثفػػة وأقسػػاـ الطػػوارئ واألشػػعة التشخيصػػية المختمفػػة ومراكػػز الجراحػػات التخصصػػية 

 وجراحة األوعية الدموية والمخ واألعصاب والعيوف والعظاـ وجراحة المناظير.
 02/112/0213الدستور، عمان، 

 
 فتيحة كحموشلمكاتبة  "الشعرية الفمسطينية"صدور كتاب:  27

وممحؽ صدر عف دار األصايؿ لمنشر والتوزيع في العاصمة األردنية عماف كتػاب بعنػواف  في خمسة فصوؿ
عز الديف المناصػرة ومحمػود درويػش" وىػو لمجزائريػة  .."الشعرية الفمسطينية: نسقية العالمة وتحوالت المعنى

 .صفحة مف القطع المتوسط 152د .فتيحة كحموش، وجاء في 
يػػػة عنػػػاويف عػػػدة منيػػػا: قػػػراءة فػػػي قصػػػيدة عػػػز الػػػديف المناصػػػرة )حػػػيف تضػػػيؽ والكتػػػاب يتنػػػاوؿ بالدراسػػػة النقد

القػػػدس عاصػػػمة السػػػماء القػػػدس عاصػػػمة الجػػػذور(، وانزياحػػػات الخطػػػاب الشػػػعري  .األرض تتسػػػع السػػػماء..
الفمسػػطيني وبالغػػة المكػػاف مػػف األنسػػنة الػػى التأليػػو "درويػػش والمناصػػرة" الشػػعر الفمسػػطيني مػػف اليجػػرة فػػي 

 .جرة عبر النصوصالمكاف إلى الي
وتبػػرر الناقػػدة وجػػود ىػػذا  -وتضػػمف الممحػػؽ قػػراءة فػػي قصػػيدة "فػػي القػػدس"، لمشػػاعر الشػػاب تمػػيـ البرغػػوثي

الممحػػؽ بقوليػػا: "وجػػدت نفسػػي أعػػالج قصػػيدة الشػػاعر الشػػاب تمػػيـ البرغػػوثي إلػػى جانػػب الشػػاعريف الكبيػػريف 
طينية وتكػذيبًا لمػزعـ اإلسػرائيمي البػائس: "الكبػار المناصرة ودرويػش تأكيػدًا السػتمرارية المقاومػة الشػعرية الفمسػ

 يموتوف والصغار ينسوف".
02/11/0213الخميج، الشارقة،   

 
 معبر رفح استثنائياً  فتحمصر تعيد  

أعادت السمطات المصرية صباح أمس فتح معبر رفح البري استثنائيا في االتجاىيف  :الحياة الجديدة -رفح 
  .األجنبيةبة والمرضى وأصحاب اإلقامات والجوازات لسفر الحاالت اإلنسانية والطم

وأكدت مصادر مطمعة في المعبر أف المئات تمكنوا مف مغادرة القطاع عبر المعبر فيما دخؿ المعبر ما 
 مسافر مف العائديف لقطاع غزة. يقارب مف 

 //الحياة الجديدة، رام اهلل، 
 
 ن شعارات رابعة باإلسماعيميةضبط عنصرين من حماس يحمال ": الجميورية" 
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تمكنت األجيزة األمنية بمديرية أمف اإلسماعيمية باالشتراؾ مع رجاؿ األمف  لبني وحيد: - اإلسماعيمية
 ىفمسطينييف عند نقطة تفتيشية عم ىالوطني بالمحافظة بمعاونة رجاؿ القوات المسمحة مف إلقاء القبض عم

الكبير وبحوزتيما مبالغ مالية وعددًا كبيرًا مف المنشورات الخاصة الطريؽ الصحراوي بالقرب مف مدينة التؿ 
 مرسي. محمدوصور الرئيس  ،بإشارات رابعة

أكدت مصادر أمنية رفيعة المستوي أف رجاؿ األمف الوطني رصدوا تحركات العنصريف الفمسطينييف و 
ت الموسعة حوؿ تواجدىما والمؤكد انتماؤىما لحركة "حماس" فيما يباشر جياز األمف الوطني التحقيقا

 .البالد ىودخوليما إل
 //الجميورية، مصر، 

 
 يناير  ألجانب أثناء ثورة  بإخالئيايمتمكون شركات بمصر قاموا  إسرائيميون :مصريناشط  

كشؼ الناشط والمتخصص في الشئوف األمنية إسماعيؿ اإلسكندراني، النقاب عف وجود شركات ممموكة 
 ا قادة في الجيش، والعمميات الخاصة، باألجيزة األمنية الصييونية تعمؿ في مصر. لصياينة، كانو 

سكندراني في تدوينة لو عمى موقع "فيس بوؾ": "بخصوص الشركة اإلسرائيمية المي بتقدـ خدمات الوقاؿ ا
نما بتبيع خدمات أمنية لمسف ف.. ومش ىي أمنية في قناة السويس وجزيرة تيراف.. الشركة مش بتأمف القناة وا 

 الشركة اإلسرائيمية الوحيدة المي شغالة في مصر".
وأضاؼ: "فيو شركات تانية ممموكة إلسرائيمييف كانوا قادة في الجيش والعمميات الخاصة والشاباؾ والموساد 
وشغاليف في القاىرة بفرؽ مصرية )كوادر أمف دولة وعمميات خاصة( وبتقوـ بالتنسيؽ مع الجيش وقامت 

طالب أمريكي كانوا في  منيـ مديريف في شركات عالمية ومنيـ  خالء ألجانب في بعمميات إ
رحمة سياحية وحصؿ االنفالت األمني فطمبوا اإلخالء.. تـ إخالؤىـ بريًا لمطار محمي ومنو إلى خارج 

 البالد.. إحدى ىذه الشركات اسميا "ماكس".
 //الشعب، مصر، 

 
 سفارة إيران في بيروت بالمسؤولية عن تفجيري"اإسرائيميً  - غربياً  تحالفاً "يتيم  اهللحزب  51

 "أنظمة إقميمية ومجموعات تكفيرية"إضافة إلى  "اإسرائيميً  غربياً  تحالفاً "بيروت: اتيـ حزب اهلل المبناني 
ظير  ف استيدفا مقر السفارة اإليرانية في محمة بئر حسف في بيروت، قبؿيالمذ، بالمسؤولية عف التفجيريف

، اعتبر فيو أف اليدؼ مف التفجيريف أمس. وأصدر رئيس كتمة نواب حزب اهلل النائب محمد رعد بياناً 
ثارة الفوضى وتيديد الوحدة الوطنية وضرب االستقرار "االنتحارييف  مواصمة برنامج القتؿ والتخريب وا 

مصالحو مع أنظمة إقميمية إسرائيمي تتقاطع  -والتوغؿ في التفتيت، وىو برنامج يمتزمو تحالؼ غربي 
سقاط نيوضيا ومقاومتيا خدمة لسياسات  ومجموعات تكفيرية إلجياض صحوة الشعوب ومحاصرتيا وا 
التسمط والييمنة وحماية لممصالح االستعمارية وحراسيا اإلقميمييف، وفي مقدمتيا االحتالؿ الصييوني 

 ."لفمسطيف
 02/11/0213، الشرق األوسط، لندن
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 الفمسطينيين إلى ديارىم الجئينالضرورة التمسك بحق عودة شدد عمىي الشريفخمدون  50

قاؿ رئيس لجنة الحوار المبناني الفمسطيني، خمدوف الشريؼ، خالؿ مشاركتو في اجتماع المجنة االستشارية 
 "لبناف تفرد باستقباؿ العدد األكبر مف إفلألونروا في البحر الميت في األردف، والذي جرى برئاسة لبناف، 

السورييف والفمسطينييف النازحيف ولـ يقفؿ حدوده يوما، ما رّتب عميو أعباء وضغوطا سياسية واجتماعية 
واقتصادية وأمنية ال قدرة لو عمى احتماليا". ورأى انو "لربما بات لزاما عمينا كدوؿ مانحة ودوؿ مضيفة 

مف خالؿ تعزيز الثقة  إالتنجح  أف نبتدع الحموؿ الخالقة والتي ال يمكف أفونروا عمى حد سواء أومنظمة 
وشدد في االجتماع الذي شارؾ فيو ممثموف  بيف األطراؼ الثالث ورابعيـ دولة فمسطيف ومجتمع الالجئيف".

عف الدوؿ المضيفة لالجئيف الفمسطينييف والجيات المانحة الرئيسية واألونروا والجامعة العربية، عمى 
في ديارىـ والتزاـ الدوؿ المانحة والجامعة العربية  إالف الفمسطينييف "ضرورة التمسؾ بحؽ العودة وعدـ توطي

واجب "طمأنة الدوؿ  إلىتعيداتيا ومواكبة المفاوضات بكؿ مراحميا والعمؿ لتعزيز فرص نجاحيا". وأشار 
 لف تشكؿ أداة ضغط خالؿ التفاوض". األونروامنظمة  أفالمضيفة 

المبنانييف والفمسطينييف متمسكوف "ف أ شدد فييا عمىال، كممة لبناف، وألقى قنصؿ لبناف في األردف، إلياس نقو 
رض لبناف بؿ في كؿ بالد االنتشار أوقت مضى، بإقرار حؽ العودة لكؿ الالجئيف عمى  أيمف  أكثراليوـ 

 والشتات". كما طالب بمواكبة ومؤازرة العممية التفاوضية بما يضمف لمشعب الفمسطيني كافة حقوقو الشرعية.

 02/11/0213، المستقبل، بيروت
 

 مفاوضات السالم أزمةمسؤولية  "إسرائيل"ل العربية تحمّ  المتابعةلجنة  
في  ءالثالثاحممت المجنة الوزارية العربية لمتابعة مبادرة السالـ العربية، في اجتماعيا : ا ؼ ب -الكويت 
ات السالـ بيف الفمسطينييف مفاوض إليياالعميقة" التي وصمت  األزمةمسؤولية " إسرائيؿالكويت 

 .واإلسرائيمييف
المجنة في بياف "إنيا تحمؿ الحكومة اإلسرائيمية المسؤولية الكاممة عف األزمة العميقة التي وصمت  وأكدت

اإلسرائيمية نتيجة تكثيؼ االستيطاف خالؿ األشير الماضية، واستمرار  -إلييا المفاوضات الفمسطينية
اصة االعتداءات المتكررة عمى المسجد األقصى، إضافة إلى مواصمة ىدـ البيوت االنتياكات اإلسرائيمية، خ

 واالستيالء عمى األراضي وتشديد الحصار عمى قطاع غزة".
دولة عربية في الكويت عمى ىامش القمة العربية اإلفريقية  قطر وتضـ  ترأسياواجتمعت المجنة التي 

 باس.الثالثة في حضور الرئيس الفمسطيني محمود ع
يوليو الماضي، لكنيا جددت تعيد الدوؿ / وحذرت المجنة مف انييار المفاوضات التي استؤنفت في تموز

التسعة ودعت الواليات المتحدة والمجنة الرباعية إلى التحرؾ إللزاـ إسرائيؿ  األشيرالعربية بدعـ ميمة 
ىذه الممارسات االستيطانية ومنح  "عمى إسرائيؿ التوقؼ عف أفالبياف  وأضاؼ بالتوقؼ عف ىذه السياسات.

عممية السالـ الفرصة التي تستحؽ إلقرار التسوية لكؿ قضايا الوضع النيائي تحت رعاية الواليات المتحدة 
 خالؿ اإلطار الزمني المحدد ليا".
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 //الحياة، لندن، 
 
 وعمالءىا بالوقوف وراء انفجار سفارتيا في بيروت "إسرائيل"إيران تتيم  

اتيمت إيراف الثالثاء إسرائيؿ وعمالءىا في المنطقة بالوقوؼ وراء التفجيريف المذيف : الحياة -روت بي
 استيدفا سفارتيا في بيروت.

المذيف وقعا قرب سفارة بالدىا في بيروت  فاالنفجارييمرضية أفخـ  اإليرانيةوأدانت المتحدثة باسـ الخارجية 
 ياينة وعمالئيـ".واعتبرتيما "جريمة نكراء تبيف حقد الص

 //الحياة، لندن، 
 
 : ستقام الدولة الفمسطينية المستقمة وعاصمتيا القدسالعربينبيل  

الثالثة  اإلفريقية -القمة العربية  أماـالعاـ لجامعة الدوؿ العربية نبيؿ العربي في كممتو  األميف ندد :كونا
الفمسطينية  األراضيفيذ ممارستيا غير الشرعية في لاللتفاؼ عمى قرارات الدولية لتن إسرائيؿبمحاوالت 

 اإلسرائيميالبغيض، معربا عف ثقتو بأف االحتالؿ  اإلسرائيمياالحتالؿ  إنياءالمحتمة، مشددا عمى ضرورة 
 عكس حقائؽ التاريخ وستقاـ الدولة الفمسطينية المستقمة وعاصمتيا القدس. ألنوسينتيي ال محالة 

 //الراي، الكويت، 
 
 "جمعة إنقاذ القدس واألقصى"المسممين يدعو إلى  عمماءاتحاد  

دعا االتحاد العالمي لعمماء المسمميف جميع المسمميف في العالـ، إلى جعؿ يـو الجمعة المقبؿ : ىسبريس
التظاىر السممي، والقنوت والدعاء، واألنشطة المتنوعة "، مف خالؿ "إنقاذ القدس والمسجد األقصى"جمعة 
 ."ء ىذه القضية في النفوسإلحيا

وتأتي دعوة االتحاد العالمي لعمماء المسمميف إلى تخصيص الجمعة لمتضامف مع القدس الشريؼ، عمى 
 خمفية األوضاع الخطيرة التي تمر بيا مدينة القدس والمسجد األقصى المبارؾ خالؿ اآلونة األخيرة.

ىسبريس، بأف مدينة القدس والمسجد األقصى باتا وأفاد االتحاد العالمي لعمماء المسمميف، في بالغ وصؿ 
معرضيف لمتيويد الحقيقي أكثر مف أي وقت مضى، فيذا المسجد األقصى المبارؾ أضحى تحيطو الكنس 

 ."الييودية والبيوت التي استولى عمييا المستوطنوف الييود بشتى الطرؽ والحيؿ والخدع
 //مؤسسة األقصى لموقف والتراث، 

 
 بمحاولة تعزيز العالقات االقتصادية "إسرائيل"زيارتو إلى  يختتمد ىوالن 

زيارتو إلسرائيؿ واألراضي الفمسطينية  ءالثالثااختتـ الرئيس الفرنسي فرنسوا ىوالند : أ ؼ ب - أبيبتؿ 
 جيا.محاواًل تعزيز العالقات االقتصادية بيف فرنسا والدولة العبرية التي تعد قوة عالمية في مجاؿ التكنولو 

 نتنياىومع نظيره اإلسرائيمي شيموف بيريز ورئيس الوزراء بنياميف  ءالثالثاوافتتح الرئيس الفرنسي صباح 
يجب عمينا رفع مستوى "الفرنسي اإلسرائيمي الثاني مف نوعو الذي ينظـ في تؿ أبيب. وقاؿ:  "يوـ االبتكار"
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ؿ إف إسرائيؿ وفرنسا مرتبطتاف إحداىما لـ نتوقؼ منذ عقود عف القو "وأضاؼ  "التبادؿ التجاري بيننا
شركة فرنسية تبدو ميتمة بقطاع التكنولوجيا اإلسرائيمي في  . وبيف المشاركيف ممثموف لنحو "باألخرى

 الوقت الذي يشيد فيو االقتصاد الفرنسي اضطرابات.
والند في رحمتو إلى ى "فينسي"و "أرياف إيسباس"و "الستوـ"أربعيف شركة فرنسية مثؿ  حواليورافؽ رؤساء 

 إسرائيؿ التي بدأت األحد. وتـ توقيع عدد مف االتفاقات في ىذه الزيارة الرسمية.
مف الناتج اإلجمالي، أي أكثر مف  ةالمائفي  وتمثؿ االستثمارات اإلسرائيمية في مجاؿ البحث والتنمية 

 ضعؼ ما يمثمو في فرنسا.
 ثاف بسبب االختراؽ اإلسرائيمي في مجاؿ التكنولوجيا العالية. "ميكوفوادي سي"ويتـ تشبيو الدولة العبرية بأنيا 

بنيويورؾ التي تعتبر مركز التكنولوجيا  "ناسداؾ"شركة مف أصؿ إسرائيمي مدرجة في بورصة  وىناؾ 
 العالية في العالـ.

 و بميوف دوالر بيف   أجانبوبمغت قيمة مشتريات الشركات اإلسرائيمية مف مستثمريف 
وتـ تخصيص اليوـ األخير مف زيارة الرئيس الفرنسي لالقتصاد بعد  .منيا أربعة بالييف منذ بداية 

 ساعة تـ تخصيصيا لبحث البرنامج النووي اإليراني ومفاوضات السالـ بيف إسرائيؿ والفمسطينييف. 
بنى موقفًا متشددًا مف االستيطاف وسعى ىوالند لمتأكيد عمى موقؼ فرنسا مف البرنامج اإليراني ولكنو ت

 ."يقوض حؿ الدولتيف"اإلسرائيمي في الضفة الغربية المحتمة وطالب بوقفو معتبرًا أنو 
وألقى ىوالند  لالجئيف الفمسطينييف. "حؿ واقعي"مشدد ىوالند عمى ضرورة التوصؿ إلى مف جية أخرى 

موقؼ فرنسا "اف ولو بميجة مخففة قائاًل: خطابًا في البرلماف اإلسرائيمي كرر فيو موقفو مف االستيط
معروؼ. تسوية عف طريؽ التفاوض تتيح لدولتي إسرائيؿ وفمسطيف التعايش بسالـ وأمف، مع القدس 

 ."عاصمة لمدولتيف
 //الحياة، لندن، 

 
 واإلسرائيميةالمتحدة تحذر من عواقب فشل حل الدولتين الفمسطينية  األمم 

وقاؿ وكيؿ  .واإلسرائيميةالمتحدة مف عواقب فشؿ حؿ الدولتيف الفمسطينية  األمـ حذرت: بترا - نيويورؾ
والفمسطينييف  إسرائيؿالمفاوضات بيف  إفالمتحدة لمشؤوف السياسية جيفري فيمتماف  لألمـاألميف العاـ 

سابيع وصمت إلى لحظة حساسة ما لـ يتـ اتخاذ خطوات لمنع تكرار التطورات السمبية التي حصمت في األ
 األخيرة.

المتحدة عف فيمتماف في سياؽ تقريره أماـ مجمس األمف الدولي حوؿ الوضع في الشرؽ  األمـونقؿ راديو 
 اإلسرائيميعف خطط االستيطاف  اإلعالناتالمحادثات شيدت انتكاسة كبيرة مع سمسمة  إفاألوسط قولو "

 راح األسرى الفمسطينييف المتفؽ عمييا".في الضفة الغربية بما فييا القدس الشرقية في أعقاب إطالؽ س
"بالفعؿ، بعد أربعة أشير منذ استئنافيا وصمت المحادثات إلى لحظة حساسة عمى الجانب  وأضاؼ

اإليجابي يبدو أف المفاوضيف انخرطوا في الجوىر واتجيوا نحو تضييؽ خالفاتيـ عمى الرغـ مف الصعوبات 
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ـ، لكف التوترات ظمت تنمو بشكؿ خطير بيف الطرفيف وىذه الكبيرة التي سوؼ تترتب عمييا عممية السال
 يمكف ويجب التغمب عمييا".

جوف كيري  األميركيةالمشاركة الدولية، التي تعد أمرا حاسما، ال تزاؿ قوية ولقد زار وزير الخارجية  إفوقاؿ 
 المنطقة مرة أخرى إلجراء مناقشات عميقة مع القادة مف الجانبيف.

لتيف ىو السبيؿ الوحيد لتحقيؽ كامؿ التطمعات المشروعة لإلسرائيمييف والفمسطينييف لتقرير وأكد أف حؿ الدو 
 المصير والسمـ واألمف، مشيرا إلى أف عواقب الفشؿ قد تكوف وخيمة.

 //الدستور، عمان، 
 
 فمسطيني جديد -يعمن عن حوار استراتيجي بريطاني بريطاني دبموماسي 

أعمف وكيؿ الوزارة الدائـ في وزارة الخارجية البريطانية مسؤوؿ السمؾ الدبموماسي  :ـالقدس دوت كو  -القدس 
 الفمسطيني الجديد. -السير سايموف فريزر، الثالثاء، عف انطالؽ الحوار االستراتيجي البريطاني

 -جي البريطانيورأى فريزر خالؿ لقائو رئيس الوزراء رامي الحمد اهلل، براـ اهلل، إف إطالؽ الحوار االستراتي
الفمسطيني ىو دليؿ عمى التزامنا المستمر بتعزيز عالقاتنا مع المؤسسات الفمسطينية ومؤسسات الدولة 

 المستقبمية'.
فيما قاؿ بياف صدر عف القنصمية البريطانية العامة في القدس إف اإلعالف عف الحوار يأتي بعد اجتماع 

لفمسطيني تيسير فرحات، خالؿ زيارة لو لألرض الفمسطينية فريزر مع الحمد اهلل، ونائب وزير الخارجية ا
لمتعبير عف دعـ بريطانيا القوي أيضا لمفاوضات الوضع النيائي بيف إسرائيؿ والفمسطينييف وتعزيز العالقات 

 الثنائية بيف المممكة المتحدة وفمسطيف.
بريطانيا القوي لممؤسسات وأوضح البياف أف اإلعالف عف الحوار اإلستراتيجي يعتبر مؤشرا عمى دعـ 

 الفمسطينية والرغبة في تكثيؼ المشاورات السياسية بيف وزارتي الخارجية البريطانية والفمسطينية.
وذكر أف قرار إنشاء الحوار جاء خالؿ زيارة رئيس دولة فمسطيف محمود عباس، قبؿ شيريف، وسيعقد 

عمى العالقات البريطانية الفمسطينية، وآفاؽ السالـ  االجتماع األوؿ لمحوار االستراتيجي العاـ المقبؿ وسيركز
 في الشرؽ األوسط، والقضايا األوسع في المنطقة.

وأشار البياف إلى أف الحوار سيقوي الروابط القائمة ما بيف بريطانيا وفمسطيف، بما في ذلؾ مذكرة التفاىـ 
 يط والتنمية اإلدارية الفمسطينية.الطويمة األمد بيف وزارة بريطانيا لمتنمية الدولية، ووزارة التخط

 //القدس، القدس، 
 
 اإلنسانفي مجمس حقوق  "إسرائيل"دول غربية تعمل عمى تحصين وضع  "ىآرتس": ست 

 محاوالت تقوـ بيا  أفكشفت صحيفة "ىآرتس" في عددىا الصادر اليوـ  :ترجمة غساف حالوة -راـ اهلل 
داخؿ  إسرائيؿالمتحدة، لتحصيف وضع  لألمـالتابع  اإلنسافقوؽ مجمس ح أروقةدوؿ غربية، تدور داخؿ 

 المجمس، لمحيمولة دوف إدانتيا داخؿ المجمس.
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في المجمس ىي )بريطانيا  أعضاءدوؿ  الصحيفة انو وصميا نسخة مف رسالة بعثيا سفراء  وأضافت
ي المجمس بصفتو رئيس المجموعة سفير اسبانيا ف إلىوفرنسا والواليات المتحدة (  وألمانياواستراليا وكندا 

 لمجموعة الدوؿ الغربية". إسرائيؿلضـ  األوافيخبروه فييا انو "آف  اإلنسافالغربية في مجمس حقوؽ 
وىي تطالب منذ سنوات طويمة، االنضماـ لممجموعة الغربية  إسرائيؿ: "لقد طالبت أيضاوجاء في الرسالة 

جدوؿ  إلىالمجموعة، مطالبيف بضـ ىذا الموضوع  إلى ئيؿإسرا النضماـفي جنيؼ، مؤكديف دعميـ الكامؿ 
 ".اإلمكافالجمسة القادمة لممجموعة وتقديـ موعد ىذه الجمسة قدر  أعماؿ
مجموعة الدوؿ الغربية فإنو سيكوف مف الصعب  إلى إسرائيؿ انضماـ"ىآرتس" إلى انو في حاؿ  وأشارت

ابؿ فإف ذلؾ سيمكنيا مف تقديـ مبادرة دبموماسية خاصة بيا ، وفي المقإلدانتياقرار  أياالستفراد بيا، وتقديـ 
 المجمس. أماـ

 إسرائيؿ انضماـتحفظًا عمى  أبديتاوليخنشتايف  أيسمندادولتيف مف بيف الدوؿ الغربية ىما  إفوقالت "ىآرتس" 
 قبوليا ليذا االنضماـ. أووتركيا معارضتيا  ايرلندالممجموعة، في حيف لـ تبدي دولتاف ىما 

 //قدس، القدس، ال
 
 ونروا ستعجز قريبًا عن دفع رواتب موظفييااأل : جفري فيمتمان 

ونروا ستعجز قريبًا عف دفع رواتب أوكالة  إفالمتحدة  األمـمسؤوؿ كبير في  : أعمفا ؼ ب - نيويورؾ
 الماؿ. إلىمف موظفييا جراء افتقارىا  آالؼ

ونروا األ إف األمفمجمس  أماـوف السياسية جفري فيمتماف المتحدة لمشؤ  لألمـالعاـ  األميفوقاؿ مساعد 
 مميوف دوالر. تواجو "وضعا بالغ الدقة" مع عجز يبمغ 

تموؿ في  أفونروا لف تكوف قادرة عمى لـ يتـ سد ىذا العجز قبؿ نياية العاـ فاف األ إذافيمتماف " وأضاؼ
والصحة ومكافحة الفقر، وستكوف عاجزة  ، وخصوصا في )مجاالت( التربيةاألساسية أنشطتياشكؿ مالئـ 

 الطاقـ الطبي والعامميف االجتماعييف". وأفرادمف مدرسييا  ألفاديسمبر لثالثيف  /األوؿعف دفع رواتب كانوف 
 وحض "المانحيف عمى زيادة مساىماتيـ".

 //الحياة، لندن، 
 
 رئيسًا لوفد المفاوضات شاراً ن أحد باحثي معيد واشنطن المنبثق عن "إيباك" مستواشنطن تعيّ  

عينت وزارة الخارجية األميركية، االثنيف، الباحث ديفيد مكوفسكي، "كبير  :سعيد عريقات - واشنطف
تموز  مستشاريف" لمفريؽ األميركي لمفاوضات السالـ الفمسطينية اإلسرائيمية، التي أعيد استئنافيا يوـ 

 .أنديؾابؽ لدى إسرائيؿ، مارتف الماضي، برئاسة سفير الواليات المتحدة الس
وجاء في بياف صحفي أصدره معيد واشنطف لسياسة الشرؽ األدنى، حيث يعمؿ مكوفسكي "كبير الباحثيف" 

، الذي عمؿ قبؿ ذلؾ مدير تحرير لصحيفة المختص بالشؤوف العربية اإلسرائيمية منذ عاـ 
، بأف "ديفيد اإلسرائيميةف لصحيفة "ىآرتس" ومراسؿ دبموماسي في واشنط اإلسرائيمية"جيروسزلـ بوست" 
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مكوفسكي انضـ لوزارة الخارجية األميركية ليكوف كبير مستشاري المبعوث األميركي )لمفاوضات السالـ 
 الفمسطينية اإلسرائيمية( في الشرؽ األوسط مارتف إنديؾ".

الفمسطينية اإلسرائيمية، في وينضـ مكوفسكي إلى مارتف إنديؾ، مبعوث الرئيس األميركي لمفاوضات السالـ 
ما يشبو "الباب الدوار" حيث كاف إنديؾ ىو مؤسس "معيد واشنطف لسياسة الشرؽ األوسط" الذي انبثؽ عف 

حيث كاف )إنديؾ( يرأس مركز  منظمة "إيباؾ" )الموبي اإلسرائيمي صاحب النفوذ بالغ األثر(، عاـ 
 " وفؽ وصؼ إنديؾ نفسو.أبحاث إيباؾ، بيدؼ "إنشاء معيد صديؽ إلسرائيؿ

وعمقت الناطقة باسـ وزارة الخارجية األميركية، جنيفر بساكي، عمى سؤاؿ وجيتو القدس دوت كوـ، 
بخصوص تعييف ديفيد مكوفسكي ليكوف "كبير مستشاري مارتف إنديؾ" وما إذا كاف ذلؾ دلياًل عمى إحراز 

"لقد قمنا منذ البداية عندما ُأعمف )تعييف( السفير تقدـ في المفاوضات، يستحؽ توسيع الفريؽ األميركي قائمة: 
إنديؾ، أنو سيكوف ىناؾ إضافات لمفريؽ، نظرًا ألىمية ىذه القضية، واتساع العمؿ في ىذا المجاؿ". ولدى 

، عما إذا كانت وزارة الخارجية األميركية مستعدة إلضافة   أصوؿمف  أميركييفمتابعة القدس دوت كـو
اءة لمفريؽ األميركي وقالت بساكي: "ال أريد أف أخوض في تكينات حوؿ مف سينضـ فمسطينية مف ذوي الكف

 أو ال ينضـ ليذا الفريؽ، ولكننا منذ البداية أشرنا ألىمية المفاوضات" وتزويدىا باإلمكانات المطموبة.
 //القدس، القدس، 

 
 في لندن أمام السفارة السعودية "إسرائيل"متظاىرون إثيوبيون يرفعون عمم  

رفع عدد مف أبناء الجالية اإلثيوبية في لندف، خالؿ تظاىرىـ أماـ مقر السفارة السعودية، : الحياة -لندف 
 ."مخالفي نظامي اإلقامة والعمؿ مف جنسيتيـ"أوؿ مف أمس عمـ إسرائيؿ، احتجاجًا عمى ترحيؿ عدد مف 

ير لتقديـ طمب لإلقامة في المممكة في أش المممكة أعطت جميع المخالفيف ميمة "وأوضحت السفارة أف 
أف االحتجاجات التي نظميا اإلثيوبيوف في السعودية أدت ". وأضافت: "شكؿ قانوني وتصحيح أوضاعيـ

 ."إلى جرح ومقتؿ عدد مف المواطنيف السعودييف ومقيميف آخريف وأفراد مف قوات األمف والشرطة
 //الحياة، لندن، 

 
 مميون اتصال خالل شير طن تجسست عمى جية: واشنيصحيفة نرو  

أمس، أف وكالة األمف القومي األميركية تجسست عمى أكثر  ةالنرويجيكشفت صحيفة "داغباليت" : أ ؼ ب
خالؿ شير واحد، مستندة إلى وثائؽ لممستشار األميركي السابؽ  جالنرويمميوف اتصاؿ ىاتفي في  مف 

 لدى الوكالة إدوارد سنودف.
سادس بمد شممو برنامج التجسس الذي وضعتو الوكالة األميركية المكمفة رصد  جالنروي وبذلؾ تكوف

سبانيا والبرازيؿ واليند.  االتصاالت، بعد ألمانيا وفرنسا وا 
إنيا ليست عمى عمـ ببرنامج المراقبة ىذا. كما أكد  ةالنرويجيوردا عمى أسئمة الصحيفة، قالت السمطات 

ت "تيمينور ونيتكوـ"، أنيما لـ يمنحا الوكالة األميركية إذنًا بالدخوؿ إلى مزوداف ميماف لخدمة االتصاال
 معطياتيما.
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بدورىا، قالت المتحدثة باسـ السفارة األميركية في أوسمو ماريت أندرسوف إنو "ال يمكننا التعميؽ عمى حاالت 
ت المتحدة تجمع معمومات بعينيا في كؿ ما يتصؿ بأنشطة االستخبارات". وأضافت: "سبؽ وقمنا إف الواليا

 استخبارية مثؿ األمـ األخرى كافة".
كانوف األوؿ العاـ  مميوف مكالمة بيف  ، فإف األمر يشمؿ نحو ةالنرويجيوبحسب الصحيفة 

 ، لكف قد يكوف برنامج المراقبة موجودًا قبؿ ىذه الفترة وبعدىا.كانوف الثاني العاـ  و 
خالؿ شير،  جالنرويقبة، يمثؿ عشرة في المئة مف المكالمات الياتفية التي أجريت في وعدد المكالمات المرا

، التي تعد خمسة مالييف نسمة، جالنرويبحسب وكالة المعطيات، حيث عمقت الصحيفة أف ذلؾ يجعؿ مف 
 البمد الذي شيد أكبر كثافة في التجسس بالنظر إلى عدد سكانو.

 //السفير، بيروت، 
 

 ة في أزمة كيرياء غّزة وسبل مواجيتياقراء 15
 عمر شعباف
أزمة الكيرباء في قطػاع غػّزة مفزعػة كػاالحتالؿ ومزمنػة كالمفاوضػات، وىػي ال تحظػى باالىتمػاـ الكػافي مػف 
قبؿ المسؤوليف الفمسطينّييف كما ىي الحاؿ بالنسبة إلى المصالحة الفمسػطينّية. وعمػى الػرغـ مػف أنيػا أشػبعت 

الكارثة ما زالت تطّؿ عمينا مف وقت إلى آخر. وفي ىذا التحميػؿ، محاولػة لتحديػد األسػباب  بحثًا، إال أف ىذه
 االستراتيجّية لألزمة واقتراح لسبؿ الحّؿ.

ميغػاواط  222ميغاواطػًا مرّشػحة لالرتفػاع إلػى  082و 382تبمغ حاجة قطاع غّزة مف الكيرباء حاليًا مػا بػيف 
د قطػػػاع غػػػّزة بالكيربػػػاء مػػػف مصػػػادر عػػػّدة ىػػػي: شػػػركة الكيربػػػاء فػػػي حػػػاؿ رفػػػع الحصػػػار اإلسػػػرائيمي.ويتزوّ 

ميغاواطػػًا فيمػػا يبمػػغ  102ميغاواطػػًا، ومحطػػة التوليػػد فػػي غػػّزة وقػػدرتيا النظرّيػػة  102اإلسػػرائيمّية الػػذي تػػوّرد 
ميغاواطػػػػػػػػػػًا.  02ميغاواطػػػػػػػػػػًا، وشػػػػػػػػػػبكة الكيربػػػػػػػػػػاء المصػػػػػػػػػػرّية التػػػػػػػػػػي تػػػػػػػػػػؤّمف نحػػػػػػػػػػو  52متوّسػػػػػػػػػػط إنتاجيػػػػػػػػػػا 

http://www.gedco.ps ميغاواطًا. لذا ُيسجَّؿ عجز دائػـ  يتسػّبب فػي انقطػاع  032/  وىذا يعني إجمالي
ساعة يوميًا وفي توّقؼ حركة الصناعة والتجػارة والمواصػالت والخػدمات البمدّيػة وجميػع  10التيار الكيربائي 

 مناحي الحياة تقريبًا في قطاع غّزة.
 ألساسّية:  ويمكن تحميل أزمة الكيرباء من خالل ىذه العناصر ا

 العقد المبـر ما بيف السمطة الفمسطينّية ومحّطة توليد الكيرباء في غّزة
محطّػػة توليػػد الكيربػػاء فػػي غػػّزة ىػػي المحطّػػة الوحيػػدة فػػي األراضػػي الفمسػػطينّية. وقػػد بػػدأت إنتاجيػػا فػػي العػػاـ 

لممحطػػة لقػػاء مبمػػغ  ضػػمف عقػػد أبػػـر مػػع السػػمطة الفمسػػطينّية التػػي تتػػوّلى ميّمػػة توريػػد الوقػػود الػػالـز 0223
مميوف دوالر أميركي شيريًا. ويأتي ذلؾ في مقابؿ حرؽ الوقود لتوليد الكيرباء بغّض النظر  0.8مقطوع قدره 

ميغاواطًا، وىو سقؼ  102عف اإلنتاج الفعمي لمكيرباء. وحّدد ىذا المبمغ نسبة لمقدرة اإلنتاجّية النظرّية وىي 
منػػذ إنشػػائيا. ويبمػػغ متوّسػػط تكمفػػة شػػراء الكيربػػاء الػػواردة مػػف إسػػرائيؿ لػػـ تصػػمو أو تقتػػرب منػػو محطّػػة التوليػػد 

شػػيكاًل  1.8نصػػؼ شػػيكؿ لمكيمػػو واط الواحػػد، فػػي حػػيف ُيحػػّدد متوّسػػط تكمفػػة إنتػػاج الكيربػػاء محميػػًا مػػا بػػيف 
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% مػف 12شيكَميف اثَنيف بحسب كمّية الكيرباء الموّلدة. وتحّقؽ الشركة أرباحػًا سػنوّية مػف دوف توقّػؼ بمعػّدؿ 
 حقوؽ المالكيف أي ثمانية مالييف دوالر سنويًا.

 
 احتكار الييئة العامة لمبترول لقطاع المحروقات

ـّ إلحاقيا بمؤّسسة الرئاسة لغاية العػاـ  1110أنشئت الييئة العامة لمبتروؿ في العاـ  عنػدما ألِحقػت  0223وت
البتػػػروؿ مػػػف اسػػػتيراد وتصػػػدير لمػػػنفط.  بػػػوزارة المالّيػػػة. أوكمػػػت الييئػػػة ميّمػػػة اإلشػػػراؼ الحصػػػري عمػػػى قطػػػاع

ففرضػػت نفسػػيا كوسػػيط إجبػػاري مػػا بػػيف الشػػركات الفمسػػطينّية والسػػوؽ اإلسػػرائيمي الػػذي كػػاف مفتوحػػًا أماميػػا 
كميػػػًا. ويػػػدّلؿ تأسيسػػػيا عمػػػى ممارسػػػة واضػػػحة لرأسػػػمالّية الدولػػػة، إذ تحّولػػػت السػػػمطة الفمسػػػطينّية مػػػف مسػػػّيؿ 

داريػػػًا كبيػػػرًا عمػػػى ىػػػذه  لألعمػػػاؿ إلػػػى منػػػافس فػػػي شػػػروط منافسػػػة غيػػػر عادلػػػة. وقػػػد شػػػّكؿ ذلػػػؾ عئبػػػًا ماليػػػًا وا 
أمػاف فػي -الشركات وعمػى المػواطف الفمسػطيني عمػى حػّد سػواء. ويشػير االئػتالؼ مػف أجػؿ النزاىػة والمسػاءلة

ئة بعنواف "الييئة العامة لمبتروؿ بيف التقييـ والتقويـ" )منذ تأسيس اليي 0221تقريره الصادر في نيساف/أبريؿ 
(، إلى أف الييئة لـ تحػتكـ فػي إدارة 0223ولغاية ضّميا إلى وزارة المالّية في حزيراف/يونيو  1110في العاـ 

شؤونيا وآليات عمميا إلى قانوف محّدد أو أنظمة معّينة، ولـ تتبع إلى أي مف وزارات السمطة. وقد ترّتب عف 
والتشػريعّية، األمػر الػذي أثػػار تسػاؤالت عديػدة حػػوؿ  تبعّيتيػا لمكتػب الػرئيس خروجيػػا مػف دائػرة الرقابػة العامػػة

 إدارتيا.
وتقػػػوـ الييئػػػة العامػػػة لمبتػػػروؿ بشػػػراء جميػػػع أنػػػواع الوقػػػود الػػػالـز لألراضػػػي الفمسػػػطينّية وتتقاضػػػى ثمنيػػػا مػػػف 

مميػػوف  222يومػػًا، فػػي حػػيف أنيػػا َمدينػػة لمشػػركات اإلسػػرائيمّية بػػػ  08الشػػركات الفمسػػطينّية فػػي مػػّدة أقصػػاىا 
 مميوف دوالر(. 122)شيكؿ 

وقد امتنعت الييئة العامة لمبتروؿ عف توريد الوقود الالـز لمسوؽ الفمسطينّية بحّجة ارتفاع مديونّيتيا لمشركات 
اإلسػػػرائيمّية. والسػػػؤاؿ المطػػػروح ىنػػػا: لمػػػاذا تراكمػػػت ىػػػذه الػػػديوف  ولمػػػاذا ال تسػػػّدد الييئػػػة أثمػػػاف الوقػػػود التػػػي 

 ة لمموّرد اإلسرائيمي مباشرة؟تتقاضاىا مف الشركات الفمسطينيّ 
 

 الضرائب عمى الوقود وعدم إعادتيا إلى الشركات الفمسطينّية
قامت السمطة الفمسطينّية في أوائؿ عيػدىا بتوقيػع عقػد شػراء حصػري لموقػود مػع شػركة "دور" اإلسػرائيمّية. ثػـ 

اإلسػػرائيمّية لمػػّدة عػػاَميف،  مميػػار دوالر مػػع شػػركة "بػػاز"3.2بقيمػػة   0210وّقعػػت عقػػدًا جديػػدًا فػػي أيار/مػػايو 
 .0210ينتيي في تشريف األوؿ/أكتوبر 

وتشػتري الييئػة العامػة لمبتػروؿ نيابػة عػف الشػركات الفمسػطينّية مػف إسػرائيؿ  الوقػود الصػناعي الػالـز لمحطّػػة 
 التوليػػد فػػي غػػّزة. وتفػػرض إسػػرائيؿ ضػػرائب عديػػدة عمػػى الوقػػود سػػواء مػػا تبيعػػو لمواطنييػػا أو ذلػػؾ الػػذي تبيعػػو

% وضػريبة أخػرى ُيطمػؽ 12ألراضي السمطة الفمسطينّية، مف قبيؿ الضريبة عمى القيمة المضػافة التػي تبمػغ 
عمييػػا تسػػمية "بمػػو" وتشػػمؿ مجمػػؿ الضػػرائب والرسػػوـ التػػي تجبييػػا نيابػػة عػػف مؤّسسػػات حكومّيػػة مختمفػػة مثػػؿ 

لسػػعر األساسػػي لموقػػود بعػػد % مػػف ا112الموصػػالت واألمػػف والبيئػػة واالسػػتيطاف. وتبمػػغ قيمػػة ضػػرائب "بمػػو" 
دوالرًا لكػّؿ لتػر واحػد مػف الوقػود. تضػاؼ إلػى ذلػؾ تكمفػة النقػؿ واإلدارة   2.20شػيكاًل أي  0.0التكرير، وىو 
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   8.2والحراسة وغيرىا مف الضرائب. وبالتالي يرتفع سعر المتػر الواحػد مػف الوقػود الصػناعي المبػاع  لغػّزة إلػى
السػػػػػمطة الفمسػػػػػطينّية مػػػػػف خػػػػػالؿ وزارة المالّيػػػػػة ووفقػػػػػًا لبرتوكػػػػػوؿ بػػػػػاريس  دوالرًا( . وتسػػػػػترجع 1.20شػػػػػيكاًل )

االقتصػػادي جميػػع الضػػرائب التػػي يػػدفعيا الفمسػػطينّيوف عمػػى مشػػترياتيـ مػػف إسػػرائيؿ، ضػػمف عممّيػػة المقاصػػة 
ـّ شػػيريًا. وتقػػدَّر قيمػػة صػػافي المقاصػػة مػػع إسػػرائيؿ لصػػالح السػػمطة الفمسػػطينّية مػػا بػػيف  222و822التػػي تػػت

% مػف إجمػالي موازنػة السػمطة الفمسػطينّية. وتجػدر اإلشػارة ىنػا 02ف شيكؿ شيريًا، وىو ما يغطّػي نحػو مميو 
إلى أف القانوف اإلسرائيمي يتػيح لمشػركات والمصػانع اإلسػرائيمّية اسػترجاع الضػرائب ومػف بينيػا ضػرائب "بمػو" 

ة بإرجػاع ضػريبة "بمػو" والضػرائب كنوع مف التشجيع والتحفيػز لمصػناعة، فػي حػيف ال تقػوـ السػمطة الفمسػطينيّ 
األخرى إلى مواطنييا وشركاتيا. لذا فإف الضرائب عمى الوقود تساىـ بعوائد لمسمطة الفمسطينّية تقّدر بنصؼ  

 مميار دوالر سنويًا.
 

 استراتجيات مقترحة لمحّل:
حمػػوؿ اليوميػػة و مػػف  المالحػػظ أف التعامػػؿ مػػع أزمػػة  إنقطػػاع الكيربػػاء فػػي السػػنوات الماضػػية لػػـ يتجػػاوز ال

المؤقتة ، وقد كانت  مجاؿ تنافس بيف حكومتي السمطة الفمسطينية في راـ اهلل و حماس في غػزة حيػث تػتيـ 
كؿ منيا االخرى بالتسبب فييػا . البػد مػف مواجيػة األزمػة بشػكؿ إسػتراتيجي مػف خػالؿ  أسػبابيا االساسػبة و 

مميػوف  0.8فمسطينية و شركة التوليد ممػا سػيوفر مبمػغ  المشار إلييا سابقا . فسخ العقد المبـر بيف السمطة ال
دوالر و توجيييػػا لشػػراء الوقػػود أو التيػػار الكيربػػائي ذاتػػو بمػػا سػػيخفض مػػف تكمفػػة فػػاتورة االسػػتيالؾ . كػػذلؾ 
مطالبػػة  شػػركة محطػػة التوليػػد بإرجػػاع المبػػالغ االضػػافية التػػي تقاضػػتيا عػػف كيربػػاء لػػـ تنتجيػػا مطمقػػا . مػػع 

رة  أف يبادر النائب العاـ فػي السػمطة الفمسػطينية إلػى إجػراء تحقيػؽ رسػمي وشػعبي لكشػؼ التأكيد عمى ضرو 
الخفايػػا التػػي صػػاحبت توقيػػع ىػػذا العقػػد و الػػذي يوصػػؼ بالعقػػد الجػػائر. يمكػػف لمنائػػب العػػاـ أف يطمػػب مػػف 
ة المجمػػس التشػػريعي  الفمسػػطيني الممػػؼ الكامػػؿ ليػػذه القضػػية .   فػػي نفػػس السػػياؽ مطالبػػة أصػػحاب محطػػ

التوليػػد بالتنػػازؿ عنيػػا لمصػػمحة الشػػعب فػػي قطػػاع غػػزة بسػػبب مظموميػػة العقػػد خاصػػة أف محطػػة التوليػػد قػػد 
اسػػترجعت تكمفتيػػا . و ذلػػؾ إسػػوة بػػالمميونير السػػعودي الوليػػد بػػف طػػالؿ الػػذي تخمػػى عػػف حصػػتو فػػي مشػػروع 

االقتصػاد الحػر أراضي توشكى فػي جنػوب مصػر بسػبب فسػاد العقػد.  مػف ناحيػة أخػرى و تماشػيا مػع فمسػفة 
التي تنتيجيا السمطة الفمسطينية تحرير تجارة الوقود وتحديد دور الييئة العامػة لمبتػروؿ بالرقابػة عمػى الجػودة 
و المواصػػػفات البيئيػػػػة و األسػػػػعار.   مػػػػف الضػػػػروري أف تتخمػػػػى حكومػػػػة حمػػػػاس فػػػػي غػػػػزة عػػػػف إدارة قطػػػػاع 

و االسػػػتقطاب السياسػػػي  وذلػػػؾ بخصخصػػػتو .   الكيربػػػاء و الطاقػػػة  فػػػي غػػػزة و إخراجػػػو مػػػف دائػػػرة  االنقسػػػاـ 
كػذلؾ زيػادة  كميػة الكيربػاء المشػتراة مػف الشػركة اإلسػرائيمية و بػدء العمػؿ عمػى مػد محطػة الكيربػاء فػي غػػزة 
بالغػػاز الفمسػػطيني الموجػػود فػػي بحػػر غػػزة  ممػػا سػػيخفض فػػاتورة الكيربػػاء المولػػدة مػػف محطػػة التوليػػد بحػػوالي 
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 محمد خميؿ مصمح
بسقوط حكـ االخواف المسمميف في مصر تتبدؿ اوراؽ المعبة في المنطقة ؛ ما يمثؿ ارتكاسة وردة عميقة جدا 
في الوضع االقميمي ؛ اسرائيؿ بعد التراجع الخطير في دورىػا فػي المنطقػة واليزيمػة القاسػية  "المؤقتػة " التػي 

عود التيػػار االسػػالمي فػػي عػػدة دوؿ وتصػػدرىا المسػػرح السياسػػي ، وىػػذا اشػػارت اليػػو التقػػديرات منيػػت بيػػا بصػػ
االمنيػػػة لمراكػػػز الدراسػػػات واألبحػػػاث االسػػػرائيمية  ؛ فػػػي دراسػػػة صػػػادرة عػػػف معيػػػد بػػػيغف السػػػادات لمدراسػػػات 

سرائيمي( قالت واألمف القومي اإل 0211اإلستراتيجية في جامعة بار إيالف ،تحت عنواف  )انتفاضات العرب 
إف وضع إسرائيؿ األمني ىو األسوأ منذ عقود " عمى اثر نجاح االخواف المسمميف في مصر ، اسرائيؿ اكثر 
الػػدوؿ كانػػت تتحسػػس الخطػػر ألنيػػا بالنسػػبة ليػػا خطػػر وجػػودي ييػػدد بقػػاء الكيػػاف وىػػذا مػػا نجحػػت اسػػرائيؿ 

دؽ نػػاقوس الخطػػر بالنسػػبة إلسػػرائيؿ والتػػذكير والحكومػػات المتعاقبػػة والمػػوبي الػػداعـ إلسػػرائيؿ فػػي كػػؿ العػػالـ 
بالكارثة التي حمت بإسرائيؿ ؛ امس بالكنيست عمى شرؼ زيارة رئيس فرنسػا إلسػرائيؿ والجمػوس عمػى منصػة 
الكنيست بجانب رئيس الدولػة ورئػيس الكنيسػت ادلػي شػتايف ، والػذي تمػى خطػاب عػاطفي تػاريخي اسػتعرض 

يػػا موقػػؼ فرنسػػا مػػف الييػػود ومػػنحيـ حػػؽ المواطنػػة واالعتػػراؼ بحقػػوقيـ تػػاريخ الييػػود والكارثػػة والمواقػػؼ ومن
ويجػػب اف نػػذكر اف فرنسػػا اوؿ مػػف تعاونػػت مػػع اسػػرائيؿ فػػي مشػػروعيا النػػووي وسػػاعدتيا فػػي انشػػاء سػػالح 
الطيػػراف االسػػرائيمي والرمزيػػة التػػي تجمػػع بػػيف الػػرئيس االسػػرائيمي شػػيمعوف بيػػرس مػػدير عػػاـ وزارة مػػا يسػػمى 

 د بف غوريوف.الدفاع في عي
اسرائيؿ في ىذا الظرؼ تستجمع قواىا والحمفاء التاريخييف لموقوؼ بجانبيا ؛ فرنسا والزيارة التاريخية لرئيسػيا 
شػػارات كثيػػرة لػػدوؿ المنطقػػة ؛ خاصػػة واف الموقػػؼ الفرنسػػي مػػف  إلسػػرائيؿ فػػي ىػػذا التوقيػػت يحمػػؿ معػػاني وا 

ارب باإلضػافة الػى بعػض الػدوؿ العربيػة التػي توافقػت المفاوضات مع ايػراف حػوؿ الممػؼ النػووي االيرانػي متقػ
مصػػػالحيا بشػػػكؿ اسػػػتراتيجي مػػػع اسػػػرائيؿ ضػػػد ايػػػراف ، والواضػػػح اف نتنيػػػاىو ال يسػػػتجمع كػػػؿ قوتػػػو وجيػػػوده 
لمحيمولػػة دوف االتفػػاؽ مػػع ايػػراف والضػػغط عمػػى اوبامػػا ؛ وواضػػح جػػدا اف العالقػػات الشخصػػية بػػيف نتنيػػاىو 

ا بالنسػبة الوبامػا كمػا وصػفيا اف نتنيػاىو شػوكة فػي المػؤخرة ؛ اعتبػارات نتنيػاىو واوباما تتراوح مكانيا ، وأنيػ
والمصالح االسرائيمية تتعارض مع الحموؿ الوسػطية عمػى اعتبػار انيػا ستضػع اسػرائيؿ و نتنيػاىو فػي اختبػار 

التيديػد الػذي تاريخي ؛ اذ بفكفكة العقد التػي تضػعيا اسػرائيؿ امػاـ العػالـ حػوؿ المصػالح االسػتراتيجية معيػا و 
يمثمو العالـ العربي ومنطقة الشرؽ االوسط ستبدو واىيػة واف اسػرائيؿ ىػي المشػكمة ؛ اذ يترتػب عمػى اسػرائيؿ 
تقػديـ تنػػازالت فػػي ممػؼ المفاوضػػات مػػع السػمطة الفمسػػطينية ؛ اسػػرائيؿ تنكشػؼ بعػػد االنتيػػاء مػف ممػػؼ ايػػراف 

 النووي.
االسػػرائيمية لتشػغؿ العػالـ بمعػارؾ اسػػتباقية ووىميػة مػع العػػالـ  بػؤرة التػوتر المرتكػز االساسػػي فػي االسػتراتيجية

العربػػي والحركػػات االسػػالمية والممػػؼ النػػووي االيرانػػي تعػػرض اسػػرائيؿ لمضػػغوطات الدوليػػة مػػف جيػػة ، ومػػف 
اخرى تنقض عرى نظرية اسرائيؿ االمنية السيكولوجية القائمة عمى العدو الوىمي ونظرية القمؽ العامؿ الميـ 

يع مكونات الدولة الييودية المتنافرة المتعددة االثنيات والتركيبة المجتمعية التي لـ تنصير طيمػة تمػؾ في تجم
السنوات ؛ دولة التمييػز العرقػي العنصػري ؛ الدولػة الطبقيػة ؛ اسػرائيؿ تشػعر بػالخطر فػي ظػؿ ىػذا الوضػع ؛ 

بنت دولتيا عمييا ؛ ىػي مػف جانػب لذلؾ ىي ألوؿ مرة واقعة تحت تناقض خطير في استراتيجية البقاء التي 
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بحاجة الى التوتر الدائـ في المنطقة الستجالب التعاطؼ الداخمي والخارجي والحفاظ عمى المجتمػع والجبيػة 
الداخميػة متماسػػكة ومتكاتفػػة اجتماعيػػا وثقافيػػا و سػػيكولوجيا ، ومػػف ناحيػػة اخػػرى  ؛ ىػػي بحاجػػة الػػى عالقػػات 

منيػػػة تحفػػػظ إلسػػػرائيؿ امنيػػػا وبقائيػػػا ؛ اسػػػرائيؿ قائمػػػة عمػػػى عناصػػػر واسػػػتقرار مػػػع دوؿ الجػػػوار باتفاقيػػػات ا
 متناقضة في اصوليا والغرابة القدرة عمى الحفاظ عمى ىذه الفمسفة و االستراتيجية  في نفس الوقت !!.

عناصػر التيديػد ثابتػة ومتحركػػة بالنسػبة لدولػة اسػرائيؿ وىػػي لعبػة برعػت اسػرائيؿ فييػػا منػذ نشػأتيا وىػػي االف 
ليػػا بشػػكؿ متزايػػد ويجػػب أال تفمػػت مػػف يػػدىا ؛ اخطػػار سػػاكنة ومتحركػػة وثابتػػة ؛ ىكػػذا فػػي تصػػوري تحتػػاج 

اسرائيؿ تصؼ االخطار وتتعامؿ معيا وقد تتحػرؾ تمػؾ التوصػيفات بحيػث قػد يتغيػر السػاكف الػى متحػرؾ او 
نفػس الوقػت  ثابت وىو ما يجري اليـو بالنسبة إلسرائيؿ المفاوضات كمثاؿ تشكؿ مصمحة إلسرائيؿ وىي فػي

خطر عمى الحكومة ايديولوجيتيا مصمحة لوقؼ تيديد الدولػة ثنائيػة القوميػة ، وخطػر عمػى الحكومػة واليمػيف 
ألنيا تتناقض مع قناعاتيا الدينية والتاريخية والحؽ الذي يدعونػو فػي فمسػطيف التاريخيػة ؛ لكػف السػؤاؿ الػذي 

مػا ىػذه االسػتراتيجية والنظريػة السػيكولوجية ؟ ىػؿ يطرح نفسػو باسػتمرار وفػي كػؿ االوقػات مػاذا نمتمػؾ نحػف ا
بمقػػدورنا اف نتعامػػؿ مػػع ىػػذه العناصػػر والعوامػػؿ الداخميػػة لدولػػة االحػػتالؿ والػػدفع بيػػا الػػى مرحمػػة االصػػطداـ 
والتناقض الحاد ؟ ىؿ باإلمكػاف دفػع اسػرائيؿ لمواجيػة ىػذه العوامػؿ داخميػا ؟ كثيػر ىػي االسػئمة لكػف لألسػؼ  

 مفقودة. االجوبة غائبة او
19/11/0213 

 
 

 .. تأكيد المؤكد لكشف المستورعرفاتاغتيال  17
 عمي بدواف
َأعطت قنبمة الجزيرة )اإلعالمية/السياسية( التي ُأطِمَقت قبؿ أكثر مف عاـ مضى مفاعيميػا التاليػة التػي ىػزت 

مػػػف طيػػػو السػػػاحة الفمسػػػطينية وأدت إلعػػػادة نػػػبش ممػػػؼ رحيػػػؿ الػػػرئيس ياسػػػر عرفػػػات بعػػػد فتػػػرة طويمػػػة نسػػػبيا 
 ووضعو داخؿ األدراج المخفية.

وقادت تمؾ القنبمة اإلعالمية لكشػؼ البػدايات الحقيقػة الصػارخة بالػدليؿ الحػي والمممػوس، وىػي الحقيقػة التػي 
تقػػوؿ برحيػػؿ ياسػػر عرفػػات بفعػػؿ عمػػؿ ُمػػدبر، لكػػف فصػػوؿ تمػػؾ الحقيقػػة مػػا زالػػت ناقصػػة وبحاجػػة لممزيػػد مػػف 

 .المتابعة لموصوؿ إلى تفاصيؿ ما جرى
القنبمة )اإلعالمية/السياسية( أزاحت الستار عف الكثير )وليَس ُكِؿ( الخفايا والماورائيات التػي بػدت فػي حينيػا 
وكأنيػػػا انتيػػػت مػػػع الطػػػي المػػػدروس "غربيػػػا" لممػػػؼ اغتيػػػاؿ الػػػرئيس الراحػػػؿ ياسػػػر عرفػػػات، منػػػذ أف أودعػػػت 

حػد مػف أي طػرؼ كػاف أف يصػؿ إلييػا الجيات الفرنسػية الرسػمية وقػائع القضػية فػي أدراج مخفيػة، لػـ يكػف أل
 بما في ذلؾ الطرؼ الفمسطيني المعني أو عائمة الشييد الراحؿ.

 
 اإلعالم االستقصائي ونتائجو
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لقػػػد جػػػاءت تمػػػؾ القنبمػػػة )اإلعالمية/السياسػػػية( مػػػف خػػػالؿ البرنػػػامج االستقصػػػائي الخػػػاص، والمتعمػػػؽ بكشػػػؼ 
رفػػات، عبػػر التحقيػػؽ اإلعالمػػي العممػػي والممػػنيج، الكثيػػر مػػف الوقػػائع الصػػارخة عػػف اغتيػػاؿ الشػػييد ياسػػر ع

والػػػذي تػػػـ إنجػػػازه بمتابعػػػة حثيثػػػة وممموسػػػة، اعتمػػػدت عمػػػى القػػػرائف واألدلػػػة والوقػػػائع، وعمػػػى العمػػػؿ المخبػػػري 
والتحاليػػؿ المعمميػػة فػػي أرقػػى مشػػافي ومختبػػرات التحميػػؿ البيولػػوجي والبػػاثولوجي واإلشػػعاعي فػػي العػػالـ عمػػى 

 اإلطالؽ.
يدا عف أي اتيامات أو انفعاالت أو )نزقيات( قد تصػدر عػف ىػذا الطػرؼ أو ذاؾ مػف األطػراؼ وبالفعؿ، وبع

المعنيػػة باغتيػػاؿ الشػػييد ياسػػر عرفػػات بصػػدد التحقيػػؽ االستقصػػائي الػػذي تػػـ ومػػا تػػاله مػػف مفاعيػػؿ أوصػػمت 
اة الجزيرة القطرية عينة مف رفات الشييد الراحؿ إلى مخابر التحميؿ المعممي وبنتائجيا المعمنة مؤخرا، فإف قن

تمكنت مف تولي ممؼ التحقيؽ وكأنيا ىي المسؤولة عف تاريخ ياسر عرفات القائد المؤسس لمحركػة الوطنيػة 
الفمسطينية المعاصرة، في وقت كاف فيو عمى المرجعيات الفمسطينية العميا المعنية أف تبػادر لنػبش الموضػوع 

 منذ لحظاتو األولى.
تقديرات فقط التي تقوؿ وتشي بأف رحيؿ الشييد ياسر عرفػات تػـ بعمميػة اغتيػاؿ وكاف عمييا أف ال تستكيف لم

مػػدبرة ومدروسػػػة مػػػف قبػػػؿ الطػػػرؼ "اإلسػػػرائيمي" وبقػػػرار مػػػف رئػػػيس الػػػوزراء فػػػي حينيػػػا الجنػػػراؿ الفاشػػػي أرييػػػؿ 
 شاروف.

ؤية سياسػية لمػا فقد كانت االتيامات الفمسطينية لمطرؼ "اإلسرائيمي" مبنية عمى التقدير والترجيح في مسار ر 
كاف يجري وفي مسار معمومات كانت قد أوشت بيا عدة أطراؼ عف مكالمة ىاتفية جرت بيف الجنراؿ أرييؿ 

 شاروف وجية أميركية متنفذة أبدى خالليا الجنراؿ شاروف نيتو تصفية عرفات جسديا.
ـ مػػػف القناعػػػة التامػػػة بػػػأف بمعنػػػى أف التقػػػديرات الفمسػػػطينية كانػػػت تنقصػػػيا األدلػػػة والقػػػرائف الممموسػػػة، بػػػالرغ

"إسػػرائيؿ" كانػػت وراء تصػػفية الشػػييد ياسػػر عرفػػات ألنيػػا تػػدرؾ مػػدى تػػأثيره عمػػى السػػاحة الفمسػػطينية بأسػػرىا، 
 وعمى الشعب الفمسطيني وعمى فصائؿ المقاومة الفمسطينية بال استثناء.

لوطنيػة الفمسػطينيةف فيػو ففي ظؿ وجوده لف يكوف انقساـ، وفي ظػؿ وجػوده يتحقػؽ الحػد األدنػى مػف الوحػدة ا
زعػػيـ كػػاريزمي لػػو تػػأثيره الكبيػػر عمػػى السػػاحة الفمسػػطينية وعمػػـو القػػوى الموجػػودة عمػػى امتػػدادىا مػػف أقصػػاىا 

 ألقصاىا.
وعميو، فإف قناة الجزيرة الفضائية ساعدت فػي ىػذا المضػمار بتحريػؾ القضػية ونبشػيا، وىػي مػا زالػت تحتػاج 

ى اآلف، وتحديػدا فػي كشػؼ األدوات "اإلسػرائيمية" أو غيرىػا الفاعمػة لمتابعة مف أجؿ كشؼ المستور منيػا حتػ
 بشخوصيا وأفرادىا، والطريقة التي مف خالليا وصمت المادة اإلشعاعية لجسد الرئيس الراحؿ ياسر عرفات.

 
 تقرير الطب الشرعي

يػا الفوريػة عمػى وفي الجػوىر والمضػموف، إف تمػؾ القنبمػة )اإلعالمية/السياسػية(، أعطػت وبنجػاح جيػد مفاعيم
األرض عبر تحريؾ القضية وعدـ إىماليا أو رمييا تحػت عنػواف مجيػوؿ، ومػع إعػادة تحميػؿ العينػة التػي تػـ 
أخذىا واستخالصػيا مػف رفػات الشػييد ياسػر عرفػات بعػد فػتح مرقػده، وصػوال لإلعػالف الػذي تػـ مػؤخرا تقريبػا 

 لوزاف في سويسرا. عبر المؤتمر الصحفي في المركز الجامعي لمطب الشرعي بمدينة
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وتضمف ىذا اإلعػالف تقريػر الخبػراء عػف أسػباب وفػاة الػزعيـ الفمسػطيني الراحػؿ ياسػر عرفػات وتأكيػد المؤكػد 
( بحسػػب PO210بػػأف عمميػػة االغتيػػاؿ تمػػت مػػف خػػالؿ خطػػوات معقػػدة تػػـ فييػػا اسػػتخداـ البولونيػػـو المشػػع )

( مػػدير المركػػز الجػػامعي لمطػػب الشػػرعي بيػػاف صػػادر عػػف المركػػز، وذلػػؾ بحضػػور الػػدكتور )بػػاتريس مانغػػاف
والدكتور )فرنسػوا بوشػو( مػدير مركػز لمفيزيػاء اإلشػعاعية، المػذيف أجابػا عمػى األسػئمة المتعمقػة بتقريػر الخبػراء 

 الذي تـ تسميمو إلى ممثمي أرممة الشييد أبو عمار السيدة سيى عرفات والسمطة الوطنية الفمسطينية.
ر األخيػػػر عمػػػى وجػػػود َتسػػػمـ إشػػػعاعي مػػػف جانػػػب، وعمػػػى وجػػػود عنصػػػر وقػػػد دلػػػت الفحػػػوص ونتػػػائج التقريػػػ

( فػػػي العينػػػة، وىػػػو عنصػػػر ال تممكػػػو عمػػػى اإلطػػػالؽ سػػػوى دولػػػة نوويػػػة كالدولػػػة PO210البولونيػػػوـ الُمشػػػع )
العبريػػة الصػػييونية، فعنصػػر البولونيػػـو المشػػع جػػزء رئيسػػي فػػي الصػػناعة النوويػػة ككػػؿ، وعنصػػر إسػػتراتيجي 

 لدى الدوؿ التي َتممؾ مفاعالت وصناعة نووية.ىاـ ال بد مف وجوده 
 

 تأكيد المؤكد
وبحسب نسخة التقرير الموزعة بالمؤتمر الصحافي، فإف نتائج تحاليؿ العينات التي ُأخذت مػف رفػات الشػييد 
ياسر عرفات لممختبر السويسري، كانت قاطعة وباتت تقػوؿ بػػ"الفرضية القائمػة إف وفػاة الػرئيس ياسػر عرفػات 

(" وىو عنصر إشعاعي مف العناصر الطبيعية التي ينتيػي PO210يجة لتسممو بالبولونيوـ المشع )كانت نت
نشاطيا اإلشعاعي بعد مدد زمنية قد تكوف طويمة نسبيا في الجسد الحي نتيجة التفكؾ التمقائي ليذا العنصػر 

وري الكيميػػػائي ( الثقيػػػؿ الُمسػػػتقر، والمعػػػروؼ فػػػي الجػػػدوؿ الػػػد022Pbوتحولػػػو باتجػػػاه عنصػػػر الرصػػػاص )
 لمعناصر الموجودة في الطبيعة، وىو عنصر ساـ عمى كؿ حاؿ.

إذف، الجديد في األمر بعد قنبمة قناة الجزيػرة )اإلعالمية/السياسػية( وبعػد تحميػؿ العينػة أف تػـ )تأكيػد المؤكػد( 
التػي لعبػت  الذي ما زاؿ يحتاج لػ)توضيح التوضيح( بشأف التفاصيؿ المتعمقػة بالشػخوص واألدوات والوسػائط

 الدور الرئيسي في إيصاؿ المادة القاتمة لجسد الرئيس الراحؿ ياسر عرفات.
إف رحيؿ الرئيس ياسر عرفات لـ يكػف رحػيال طبيعيػا بيولوجيػا، بػؿ كػاف بفعػؿ عمميػة تصػفية مدروسػة، تمػت 

يات سياسػية بتقنيات عالية جدا، عنوانيا استخداـ سالح مف وزف ثقيؿ لـ يسبؽ أف ُأستخدـ في عمميات تصف
 في أي بقعة عمى وجو المعمورة.

ويبدو أف ُمستخدَمُو فقد نجاعة كؿ السبؿ التقميدية لمسػالح الُمسػتخدـ فػي الحػروب والتصػفيات ضػد خصػومو 
 فمجأ ليذا السالح الفتاؾ ليخفي كامؿ معالـ جريمتو.

 
ـ )االغتيػاؿ البيولػوجي( وىػي وقد سبؽ أف قامت "إسرائيؿ" بتنفيذ عشرات االغتياالت السػرية باسػتخداـ السػمو 

عمميات متنوعة ال مجاؿ لسردىا اآلف أو التذكير بكؿ واحدة منيا، لكف الجديد في األمػر، أف الدولػة العبريػة 
الصييونية، انتقمت فػي تنفيػذ عمميػة االغتيػاؿ نقمػة نوعيػة خطيػرة مػف "البيولػوجي إلػى النػووي" فػي اسػتخداميا 

سػػرية، وتكػػاد تكػػوف عمميػػة االغتيػػاؿ إياىػػا األولػػى التػػي تجػػري فػػي العػػالـ لتقنيػػات االغتيػػاالت والتصػػفيات ال
 باستخداـ المادة النووية واإلشعاع النووي في استيداؼ شخصية سياسية بعينيا وبمفردىا.
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 الخالصات
وخالصػة القػوؿ، إف التحقيػؽ اإلعالمػي الػدقيؽ والموثػؽ والممػنيج بشػأف اغتيػاؿ الشػييد ياسػر عرفػات، شػّكؿ 

رموقػػا فػػي عػػالـ )الميػػديا( وصػػحافة التحقيػػؽ النػػوعي واالستقصػػائي بعيػػدا عػػف مػػنيج "التأويػػؿ والتقويػػؿ" سػػبقا م
والتقدير السياسي، فاالتياـ الطبيعي وجو إلى "إسرائيؿ" كونيا التي كانت تحاصر مقره منذ مدة طويمة، وىي 

ة لممقػر، لػذا فيػي المعنيػة أوال وأخيػرا التي أشرفت عمى مرور المواد الغذائية والميػاه وكػؿ االحتياجػات الحياتيػ
 بتسميمو.

ومع ىذا كاف مف الميـ جدا أف يتـ بناء التحقيؽ االستقصػائي النػوعي عمػى دعػائـ عمميػة قويػة، فػي معالجػة 
ُمتقنػػػة، بػػػدأت بمرحمػػػة البحػػػث والجمػػػع والتوثيػػػؽ، وتنسػػػيؽ المعمومػػػات، وفحػػػص الوثػػػائؽ الالزمػػػة، ومالمسػػػة 

نطاؽ" مف بدت لو معرفة مف األشخاص بالموضوع المثار وأحداثو المتتاليػة خػالؿ المعطيات والوقائع، و"است
مرض الرئيس عرفػات، ومتػابعتيـ فػي أكثػر مػف بمػد يقيمػوف فيػو وصػوال لمقػرار الفمسػطيني بفػتح مرقػد الػرئيس 

 عرفات وجمب العينة منو.
ت قسطا جيدا مف النجاح في مسػار وفي ىذا الفتح )اإلعالمي/العممي( االستقصائي تكوف قناة الجزيرة قد نال

 سعي كؿ المخمصيف في الساحة الفمسطينية مف أجؿ كشؼ المستور والمخفي فيو.
وىو ما يممي اآلف عمى صناع القرار الفمسطيني متابعة العمؿ والبحث مف أجػؿ الوصػوؿ إلػى كامػؿ الحقيقػة 

ثػػارة تمػػؾ القضػػية عمػػى كػػؿ المسػػتويات ثانيػػا، ومتابعػػة ىػػذا الم وضػػوع عمػػى السػػاحة الدوليػػة، مػػف أجػػؿ أوال، وا 
 المطالبة بتشكيؿ لجنة تحقيؽ دولية.

 المعنية أوال وأخيرا بتصفية الشييد ياسر عرفات. -رغـ اإلنكار-وستبقى إسرائيؿ 
وألجؿ ذلؾ يجب العمؿ عمػى فضػح السػموؾ الفاشػي "اإلسػرائيمي" الػذي يمخػص العقميػة السياسػية "اإلسػرائيمية" 

زالت تؤمف بعمميات االغتياؿ السياسي متجاوزة في ذلؾ كؿ المحرمات أو المحظػورات  التي طالما آمنت وما
في عالـ بات يرفض منطؽ التصػفيات الجسػدية واالغتيػاالت ويسػعى لحػؿ قضػايا الشػعوب بالعمػؿ السياسػي 

 الدؤوب.
 19/1/0213، الجزيرة نت، الدوحة
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ليوت ا  برامزأوري سدوت وا 
شػػواكؿ.  12شػػيكاًل، ودفػػع كػػؿ مػػنيـ  32أحجيػػة رياضػػية: ثالثػػة أصػػدقاء اسػػتأجروا غرفػػة فػػي فنػػدؽ، سػػعرىا 

شػيكال. فأعػاد المػدير الفػرؽ  08اكتشؼ مدير الفندؽ بأنو ارتكب خطأ، وأف سعر الغرفة ىو فػي واقػع األمػر 
ضػرب  1شػواكؿ ) 1ؿ صػديؽ دفػع لمثالثة. فأخذ كؿ منيـ شيكال واحدا، وأعطوه شيكميف بقشيش. اذا كاف ك

 (، فمف أخذ الشيكؿ الباقي؟01يساوي  0زائد  02( وصاحب الفندؽ تمقى شيكميف بقشيش )02يساوي  3
الجػػواب الكامػػؿ ىػػو اف الحسػػاب مغمػػوط. ولكػػف الرسػػالة مػػف القصػػة ىػػي أنػػو يمكػػف بسػػيولة الضػػياع داخػػؿ 

، والتػػي نشػػرت قبػػؿ نحػػو شػػيريف، 0213ـ األرقػػاـ. وىكػػذا أيضػػا فػػي معطيػػات مكتػػب اإلحصػػاء المركػػزي لمعػػا
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ألؼ مطرود محتمؿ". ويقوؿ  153ويستند إلييا داني دياف رئيس مجمس "يشع" لممستوطنيف سابقا، في مقالو "
 مستوطنا. 185.120ىو  0213المقاؿ اف عدد المستوطنيف اإلسرائيمييف خارج الكتؿ حتى حزيراف 

ب اإلحصػػاء المركػػزي لػػيس واضػػحا بمػػا فيػػو الكفايػػة، ويطػػرح أواًل، تعريػػؼ "منطقػػة ييػػودا والسػػامرة" فػػي مكتػػ
العديد مف األسئمة. مثال: لماذا ال تندرج في التعريؼ البمدة المنقسمة لشطريف )لفنو(؟ أو كيؼ يجرى الفصؿ 
بػػيف حيػػي البمػػدة لبيػػد وكفػػار اورانػػيـ حيػػث يػػدخؿ احػػدىما فػػي اإلحصػػاء واآلخػػر ال، بينمػػا بعػػض منػػازؿ البمػػدة 

؟ وبشػػكؿ مشػػابو يمكػػف التشػػكيؾ بتعريػػؼ الخػػط الػػذي 1122ط الػػذي اسػػتخدـ كحػػدود حتػػى العػػاـ يقطعيػػا الخػػ
تتػػوزع بموجبػػو "منطقػػة ييػػودا والسػػامرة" و"منطقػػة القػػدس" فػػي جػػداوؿ مكتػػب اإلحصػػاء المركػػزي، وغيرىػػا ىنػػا 

 وىناؾ.
كمة إحصػاء أيضػا. ثانيا، في موضوع التعريؼ مف ىو المقيـ الييػودي فػي "منطقػة ييػودا والسػامرة" توجػد مشػ

ألػػؼ مػػواطف فػػي الدولػػة مسػػجموف بػػأنيـ بػػال ديػػف، القسػػـ األكبػػر مػػنيـ ميػػاجروف مػػػف  322فثمػػة أكثػػر مػػف 
سػػنة فػػي حػػي "نػػوؼ  02االتحػػاد السػػوفييتي السػػابؽ. فمػػثال، ضػػابط فػػي الجػػيش النظػػامي، الػػذي يسػػكف منػػذ 

توطنيف، حتػػى لػػو لػػـ يكػػف معروفػػا ألػػيس جػػديرا أف ينػػدرج فػػي إحصػػاء المسػػ –غػػاليـ" فػػي عاليػػة فػػي "السػػامرة" 
كييػػودي فػػي وزارة الداخميػػة؟ وىكػػذا فػػي مقالنػػا فػػي تمػػوز، الػػذي تناولػػو دايػػاف، اسػػتخدمنا معطيػػات االنتخابػػات 
عمى أساس سجؿ المستحقيف لالقتراع في كؿ بمدة، وليس )مثممػا اقتػرح دايػاف( عمػى عػدد المقتػرعيف بالفعػؿ. 

يػػػرة التعريفػػػات لػػػػ "منطقػػػة ييػػػودا والسػػػامرة" و"الكتػػػؿ" ىػػػو: فحصػػػنا السػػػبيؿ الػػػذي اخترنػػػاه لمواجيػػػة تحػػػدي كث
فػي المئػة  0معظميا، ووجدنا أف وتيرة النمو السػكاني خػارج الكتػؿ فػي السػنوات األخيػرة بقيػت مشػابية، نحػو 

 ضعؼ الوتيرة العمـو قطرية )وىذا كاف استنتاج بحثنا(. –في السنة، حسب كؿ التعريفات 
خػػارج الكتػػؿ مسػػألة منفصػػمة. وال يوجػػد تعريػػؼ متفػػؽ عميػػو لػػػ"الكتؿ". الحسػػاب الػػذي مسػػألة عػػدد المسػػتوطنيف 

( استند الى إجمالي البمدات التي توجد خمؼ مسار الجدار، كما أقرتو وعدلتو الحكومة 52.312وصمنا إليو )
ي . لػػػـ نفحػػػص خريطػػػة اقتػػػراح مبػػػادرة جنيػػػؼ، التػػػي يطرحيػػػا دايػػػاف، ولكننػػػا فحصػػػنا الخريطػػػة التػػػ0222فػػػي 

 0225تسربت مػف فريػؽ المفاوضػات الفمسػطيني لمجزيػرة، كأسػاس متفػؽ عميػو )بالنسػبة ليػـ( لممحادثػات فػي 
لػػـ تنشػػر عنػػد كتابػػة مقالنػػا،  0213وتوصػػمنا الػػى نتيجػػة مشػػابية. معطيػػات مكتػػب اإلحصػػاء المركػػزي لمعػػاـ 

 وليذا يحتمؿ أف تنكشؼ تغييرات وتعديالت في األعداد كما وجدناىا نحف.
وحسـ  –البدء مف السطر األخير الذي نشره مكتب اإلحصاء المركزي  –الحساب التي يقترحيا داياف طريقة 

مبادرة خاصة لـ تتمػؽ دعمػا حكوميػا مػف أي  –عدد السكاف في البمدات المعرفة كػ"كتؿ" حسب مبادرة جنيؼ 
ي الػػى تقػػديرات جيػػة، ىػػي منيػػاج إشػػكالي، لػػيس واضػػحا فػػي نيايتػػو أيػػف اختفػػى الشػػيكؿ األخيػػر. وىػػي تػػؤد

ناقصػػة محميػػة وتقػػديرات زائػػدة إقميميػػة، لألسػػباب التػػي ذكرناىػػا. ومػػف داخػػؿ ىػػذيف التػػأثيريف مػػف الصػػعب أف 
 نحدد أييما اكبر.

عندما سيبحث أصحاب القرار في مستقبؿ السياسة تجاه الفمسطينييف، سيضطروف الى أف يختػاروا بػيف عػدد 
فػػاؽ ثنػػائي، ضػػـ جزئػػي، ضػػـ كامػػؿ، انسػػحاب أحػػادي الجانػػب او قميػػؿ مػػف البػػدائؿ: إبقػػاء الوضػػع القػػائـ، ات

 –خمػػيط مػػا مػػف ىػػذا. وبينمػػا تػػوزف طػػرؽ العمػػؿ ىػػذه، ىنػػاؾ أىميػػة كبػػرى لموضػػوح بالنسػػبة لألرقػػاـ ودقتيػػا 
نسػػمة( وتقػػدير  185.120لغػرض التقػػدير الػػواعي ل ثػػار. ورغػـ ذلػػؾ يوجػػد اخػػتالؼ كبيػػر بػيف تقػػدير دايػػاف )
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(. الشػػفافية ميمػػة أيضػػا مػػف اجػػؿ تحسػػيف جػػودة النقػػاش العػػاـ 25.312( وتقػػديرنا )22.222"السػػالـ اآلف" )
 الذي يؤثر في رأي الشعب الذي ىو صاحب السيادة وىو الذي سيحسـ.

يمكػػف لقيػػادة مجمػػس "يشػػع" اف تسػػاعد كثيػػرا فػػي إثػػراء ىػػذا النقػػاش. ومثممػػا أشػػرنا فػػي مقالنػػا فػػإف اسػػتخدامنا 
. 15ؾ أساسػػػا ألنػػػو يسػػػتند الػػػى السػػػكاف المسػػػجميف، الػػػدائميف، فػػػوؽ سػػػف لمعطيػػػات االنتخابػػػات إشػػػكالي وذلػػػ

وفضال عف الحقائؽ التي طرحناىا، مف الصعب تقدير معدؿ الشباب في أوساط ىذا الجميور وعدد السػكاف 
المػػػػؤقتيف الػػػػذيف يسػػػػكنوف فػػػػي ىػػػػذه البمػػػػدات. ونشػػػػر أعػػػػداد األطفػػػػاؿ فػػػػي الصػػػػؼ األوؿ فػػػػي بمػػػػدات "ييػػػػودا" 

او عػػدد حسػػابات األرنونػػا سػػيجعؿ اسػػتخداـ معطيػػات االنتخابػػات ال داعػػي ليػػا، وسيسػػمح  و"السػػامرة" مػػثال،
 بتسوية ىذه المسائؿ الحسابية ببساطة.

لمفنػػدؽ  08جمػػاؿ، منيػػا شػػيكاًل باإل 02وفػي موضػػوع األحجيػػة: لػػـ يأخػػذ أحػػد الشػػيكؿ المتبقػي. الثالثػػة دفعػػوا 
 لممدير. 0و

 –مميػػة الجمػػع فػػي ىػػذه الحالػػة، حتػػى لػػو كانػػت مقنعػػة وحدسػػية شػػيكال. ع 01لػػـ يػػذكر فػػي أي مرحمػػة العػػدد 
مغموطة. الوصػوؿ الػى توافػؽ عمػى مصػير االسػتيطاف ىػو تحػد اكبػر. وخسػارة أف تبقػى ىػذه المسػألة الميمػة 

 كأحجية حميا أقؿ سيولة.
 19/11/0213، "ىآرتس"

 02/1/0213، األيام، رام اهلل
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لشػػػروط المسػػػبقة لممػػػؤتمر الػػػذي يفتػػػرض أف يػػػؤدي الػػػى اختػػػراؽ فػػػي االزمػػػة السػػػورية لػػػـ يقبميػػػا بعػػػد الػػػرئيس ا
السػػوري بشػػار االسػػد وال المعارضػػة ايضػػا. وبينمػػا تجػػري عمػػى المسػػتويات العميػػا محادثػػات عمػػى حػػؿ االزمػػة، 

 تستعد القوى في الميداف لممعركة الكبرى.
وجمػع االطػػراؼ فػي مػػؤتمر مشػترؾ وصػػوال الػى تسػػوية سياسػية بينمػػا  تػأتي الجيػػود النيػاء الحػػرب فػي سػػوريا

تنقسػػػـ سػػػوريا عمميػػػا الػػػى ثػػػالث دوؿ مختمفػػػة. الحػػػدود العراقيػػػة يسػػػيطر عمييػػػا مقػػػاتمو جبيػػػة النصػػػرة وداعػػػش 
المتماثموف مع منظمة القاعدة. ومف ىذه المنطقػة يػأتي مقػاتموف وذخيػرة دوف أي تػدخؿ مػف الجػيش السػوري. 

لغربي مف سػوريا يسػيطر االكػراد أساسػا." وتشػكؿ منطقػة الحػدود مػع تركيػا والعػراؽ فػي الشػماؿ وفي الشماؿ ا
الشػرقي مػف سػوريا منطقػة كرديػػة بكػؿ معنػى الكممػة منػػذ أكثػر مػف سػنة، ومػؤخرا أعمػػف االكػراد بػاف فػي نيػػتيـ 

 االعالف عف المنطقة كدولة عمميا. 
دة الجػيش السػوري الحػر وفػي منطقػة ىضػبة الجػوالف ال عمى الحدود االردنية تعمؿ منظمات الثوار تحػت قيػا

تػػزاؿ قػػوات الثػػوار تقاتػػؿ ضػػد قػػوات االسػػد وحػػزب اهلل، وتمقػػى االخيػػروف مػػؤخرا تعزيػػزا مػػف مقػػاتميف دروز مػػف 
 لبناف. 

ىو رئيس دولة ضيقة الحجوـ، تمتد مف دمشػؽ عبػر الطريػؽ الصػاعد الػى  0213بشار االسد تشريف الثاني 
الالذقية في الشماؿ مركز الطائفة العموية. معارؾ السيطرة بيف الجيش السوري المعزز حمص وادلب، وحتى 
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بقوات حزب اهلل وقوات الثوار المختمفيف تجري عمى حػدود دولػة االسػد الجديػدة مػف جنػوب دمشػؽ، فػي شػرؽ 
ميػا حمص، في شرؽ ادلػب وفػي شػماؿ الالذقيػة. ويحػرص االسػد عمػى االحتفػاظ بمػدف المينػاء، التػي ىػي عم

 الحدود الوحيدة التي يسيطر عمييا الرئيس السوري. 
منذ البداية رأى الرئيس السوري في لبناف الساحة الخمفية لسوريا. اتفاقات سايكس بيكو التي مزقت لبناف عف 
"سوريا الكبرى" لـ تكف جزءا مف قاموس االسد. ولشدة المفارقة، فاف لبناف اليوـ، الذي يسػيطر عميػو بمفػاىيـ 

 ة حزب اهلل ىو الذي ينقذ االسد مف اليزيمة."عديد
فػي حزيػراف الماضػي تجنػد مقػاتمو حػزب اهلل بجمػوعيـ لمحػرب فػي الُقصػير، بػؿ وفقػدوا ىنػاؾ مقػاتميف كثيػريف 

 في المعركة. ودارت المعركة عمى محور دمشؽ بيروت. الطريؽ المركزي لبشار االسد الى لبناف.
تيجية اخرى عمى جباؿ قمموف. سمسمة الجباؿ ىػذه ىػي عمميػا اسػتمرار في االشير االخيرة بدأت معركة استرا

لسمسمة جبؿ الشيخ وقد شكمت دوما مسارات لمتيريب. وفي الجباؿ توجد المعابر السرية التي كاف يسػتخدميا 
ميربػػػو االفيػػػوف مػػػف لبنػػػاف الػػػى سػػػوريا وتسػػػتخدـ اليػػػـو معػػػابر لمقػػػاتمي حػػػزب اهلل الػػػذيف يصػػػموف الػػػى سػػػوريا 

ـ الػػى حمايػػة حمػػيفيـ السػػوري. كمػػا أنيػػا طريػػؽ ىػػروب لمػػف ىػػو معنػػي بممػػر آمػػف مػػف سػػوريا الػػى لالنضػػما
 المطار في بيروت فيقطع الطريؽ الممتوي والجبمي.

يسػػتخدـ ىػػذه المعػػابر اساسػػا ميربػػو السػػالح الػػذيف يقطعػػوف الطريػػؽ المعػػاكس مػػف سػػوريا الػػى لبنػػاف. وحسػػب 
التػػػي يػػػزعـ اف اسػػػرائيؿ  112خ بعيػػػدة المػػػدى مػػػف طػػػراز فػػػاتح تقػػػارير اجنبيػػػة، تنقػػػؿ فػػػي ىػػػذا المسػػػار صػػػواري

قصفتيا في ايار الماضي. ىذا السالح، الذي يصؿ في معظمػو مػف ايػراف، ينقػؿ مباشػرة الػى المخػزف الكبيػر 
 لحزب اهلل في بعمبؾ في البقاع.

الػػؼ مقاتػػؿ  02قػػرار االسػػد االسػػتراتيجي لاللتصػػاؽ بمبنػػاف لضػػماف معبػػر آمػػف الػػى خػػارج سػػوريا يجمػػب نحػػو 
لحػػزب اهلل الػػى المعركػػة عمػػى المنطقػػة. وبالمقابػػؿ، لػػيس أقػػؿ مػػف أربػػع منظمػػات ثػػوار مختمفػػة، ومنيػػا جبيػػة 

 النصرة تسعى الى السيطرة عمى معابر الحدود عمى أمؿ شؿ قوات الرئيس.
رفقػت بيػا وفي االفالـ التػي ينشػرونيا عمػى الشػبكة يمكػف لممػرء أف يػرى مقػاتميف يتحركػوف" بسػيارات تجاريػة ا

 مدافع ثقيمة. كما تظير في االفالـ ايضا دبابات سقطت في ايدي الثوار. 
 

 ""تدخل حزب اهلل
يحاوؿ الثوار االف السيطرة عمى الطريؽ المؤدية مف دمشؽ الى قمموف بيدؼ التشػويش عمػى انتشػار الجػيش 

سسػات الحكوميػة فػي مدينػة السوري. ومع بدء المعارؾ اعمف المسؤولوف في سوريا عف اغالؽ الجامعػة والمؤ 
قممػػوف واخػػالء المستشػػفيات والمػػدارس بشػػكؿ فػػوري. وسػػارع السػػكاف الػػى تػػرؾ بيػػوتيـ قبػػؿ المعركػػة وفيمػػت 
العائالت في الجانب المبناني مف السمسمة الجبمية التي تعرضت لصواريخ الثوار السورييف الرسػالة فػأخموا ىػـ 

لعػػاـ لحػػزب اهلل وصػػؼ فػػي بدايػػة المعركػػة فػػي سػػوريا نشػػاط ايضػػا منػػازليـ. واذا كػػاف حسػػف نصػػراهلل االمػػيف ا
منظمتػػو فػػي سػػوريا بانػػو "دفػػاع عػػف الػػنفس يقػػوـ بػػو المبنػػانيوف الشػػيعة الػػذيف يعيشػػوف فػػي سػػوريا"، ففػػي اثنػػاء 
االحتفاؿ في يـو عاشوراء االسبوع الماضي أوضح نصػراهلل بػاف فػي نيػة حػزب اهلل البقػاء فػي سػوريا بقػدر مػا 

 يجـو الدولي عمى سوريا. يمـز في ضوء ال
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ىدؼ وجودنا في سوريا ىو مشاركة مقاتميف في الحرب عمى االرض السػورية واضػح. نحػف نػدافع عػف أمػف ”
لبنػػاف، عػػف فمسػػطيف وعػػف االنتفاضػػة الفمسػػطينية"، قػػاؿ نصػػراهلل واضػػاؼ: "سػػوريا حرصػػت دومػػا عمػػى دعػػـ 

تعرضػت ليػػا". ونقػؿ عػف مسػؤوؿ فػي المنظمػػة  الثػورة ضػد اسػرائيؿ رغػـ كػؿ الخطػػوط الدوليػة واالقميميػة التػي
نظػاـ االسػد المبنانيػة الشػيعية فػي وسػائؿ االعػالـ االجنبيػة قولػو انػو "لػو لػـ يتػدخؿ حػزب اهلل فػي سػوريا لكػاف 

 سقط في غضوف ساعتيف".
واضػػاؼ المسػػؤوؿ بػػاف منظمػػة حػػزب اهلل اتخػػذت القػػرار بالعمػػؿ داخػػؿ سػػوريا انطالقػػا مػػف التفكيػػر بػػاف سػػقوط 

 و أمر غير مقبوؿ ومحظور أف يحصؿ.الرئيس السوري ىنظاـ 
وقاؿ المسؤوؿ اف "سقوط سوريا في يد الثوار سػيؤدي الػى وضػع يكػوف فيػو حػزب اهلل محاصػر باالعػداء مػف 
كؿ جانب. حزب اهلل يساعد النظاـ السوري في القتاؿ في عدة جبيات، والجيش السوري يعمؿ حسب الخطة 

 التي وضعناىا".
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 جنيففي قات باعتداء االحتالؿ عمى مسيرة إصابات واختنا

02/11/0213 وكالة الصحافة الفمسطينية صفا،  


