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 أن تبحث عن حمفاء آخرين "إسرائيل"وعمى  ..تتراجع الواليات المتحدةليبرمان: العالاة مع  1
قاؿ وزير الخارجية االسرائيمي أفيغدور ليبرماف إنو عمى إسرائيؿ أف تبحث  :الحياة الجديدة -القدس المحتمة 

 و بػ"تراجع العبلقات مع الواليات المتحدة".عف حمفاء آخريف مع مصالح مشتركة، في ظؿ ما وصف
ونقمت وسائؿ اعبلـ اسرائيمية عف ليبرماف قولو في اجتماع عقد في سديروت امس، إف الواليات المتحدة 
يراف وسوريا ومصر والصيف، وأنيا لدييا  تواجو تحديات كثيرة، في كوريا الشمالية وباكستاف وأفغانستاف وا 

ؼ متسائبل "ما ىو مكاف إسرائيؿ في الساحة الدولية". واضاؼ انو "يوجد دولة مشاكميا االقتصادية. وأضا
دولة إسبلمية، وبالتالي فيي في وضع متدف منذ البداية"، عمى حد تعبيره، مضيفا  57ييودية واحدة مقابؿ 

 أف "كؿ دولة تبحث عف استثمار أو مساعدة خارجية".
كومة أوروبية كاف في المعارضة في السابؽ، وقاؿ إنو كما تحدث ليبرماف عف لقاء سابؽ لو مع رئيس ح

"في حينو تحدث عف إسرائيؿ وعف الشرؽ األوسط كأنو في الجناح اليميني لحزب )يسرائيؿ بيتينا(، ولكنو 
 يتبنى اليـو مواقؼ مناىضة إلسرائيؿ".

ئيس الحكومة المشار إليو وتابع ليبرماف أنو سأؿ "صديقا مشتركا لكمييما" عف التغيير، فأجابو األخير بأف "ر 
تعاني ببلده مف البطالة، وىو يبحث عف استثمارات وعف متبرعيف، وأف ذلؾ يصؿ مف دوؿ الخميج، أو 

 السعودية أو تركيا".
وأضاؼ ليبرماف أنو ال يوجد إلسرائيؿ احتكارات اقتصادية، وأف العبلقة مع الواليات المتحدة تتراجع، ولدييا 

يراف وسورية ومصر والصيف، إضافة إلى مشاكميا مشاكميا في كورية الشما لية وباكستاف وأفغانستاف وا 
االقتصادية، ومشاكميا في مجاؿ اليجرة. وأضاؼ أنو عمى إسرائيؿ أف تبحث عف حمفاء آخريف مع مصالح 

 مشتركة.
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الدولية". وتابع أنو "يجب تفيـ اآلخريف بدوف التباكي. ويجب التفكير في تطوير مكانة إسرائيؿ في الساحة 
وأضاؼ أنو يجب أف يكوف مف الواضح أنو عمى إسرائيؿ أال تبحث عف دوؿ تسعى لمماؿ، وليست بحاجة 
نما عف دوؿ تبحث عف المعرفة في مجاؿ التكنولوجيا والزراعة واليايتؾ، وىو ما  إلى العالـ اإلسبلمي، وا 

 يمكف إلسرائيؿ أف تقدمو.
 21/11/2013، الحياة الجديدة، رام اهلل

 
 حادثة إطالق النار عمى ايادي فتحاويفي لتحقيق باأمر يعباس  2

غزة ػ أشرؼ اليور: أصدر الرئيس الفمسطيني محمود عباس تعميماتو إلى وزير الداخمية سعيد أبو عمي 
وقادة األجيزة األمنية، طالبيـ خبلليا بسرعة التحقيؽ بحادثة إطبلؽ النار عمى سيارة عضو المجمس الثوري 

 سفياف أبو زايدة.لحركة فتح 
 21/11/2013القدس العربي، لندن، 

 
 جريمة اتل الجنود المصريين في سيناء يدين عباس 3

أداف الرئيس محمود عباس، جريمة قتؿ الجنود المصرييف في سيناء، واعتبرىا استيدافا لمصر  :راـ اهلل
 العربية ولمكانتيا ولدورىا القومي الطميعي.

سطيني الى جانب الشعب المصري العظيـ وقيادتو الوطنية وجيشو البطؿ، وأكد الرئيس وقوؼ الشعب الفم
 معبرا عف ثقتو بقدرة مصر العربية عمى العبور سريعا نحو األمف واالستقرار.

بالتعازي الخالصة لذوي الشيداء والقيادة المصرية والجيش المصري معبرا عف تمنياتو بالشفاء  عباسوبعث 
 العاجؿ لمجرحى.

 21/11/2013(، باء والمعمومات الفمسطينية )وفاوكالة األن
 

 غزة ال تعيش عزلة سياسية.. واتصاالتنا مع األطراف العربية والدولية لم تنقطع نعيم:باسم  4
نفت الحكومة الفمسطينية في غزة أف تكوف غزة تعيش في عزلة سياسية، مشيرة إلى أنيا تتواصؿ مع العديد 

 ف العديد مف الوفود األجنبية تقوـ بزيارتيا رغـ اغبلؽ معبر رفح.مف األطراؼ العربية والدولية، وأ
قاؿ الدكتور باسـ نعيـ مستشار رئيس الحكومة الفمسطينية في غزة لمعبلقات الخارجية في تصريح صحفي، و 

غبلؽ؛ ولكف ىناؾ حراؾ عمى معبر بيت  اليوـ األربعاء: "أف غزة قبؿ ىذه المرحمة مرت بظروؼ صعبة وا 
اؾ زوار أجانب يأتوف منو، وىناؾ استفادة مف وسائؿ االتصاؿ الجديدة وتكنولوجيا معمومات يتـ حانوف وىن

 التواصؿ مف خبلليا مع مسئوليف وجيات".
وأكد أف ذلؾ ليس تعويضا عف معبر رفح ألنو بفتحو تكوف الحركة أسيؿ وأفضؿ وتأتي مف خبللو الوفود، 

اؾ اتصاالت مع جيات عربية ودولية إلطبلعيـ عمى أوضاع التي أثر غيابيا سمبا عمى غزة. وأضاؼ: "ىن
طبلعيـ عمى أوضاع معبر رفح ليساعدونا في حؿ أزمة إغبلقو، عمما أننا  قطاع غزة وآثار الحصار، وا 
نؤكد في كؿ مرة أف االحتبلؿ ىو المسئوؿ الرئيسي عف ىذا الحصار بصفتو مسئوؿ في إطار القانوف 

 مسئوؿ عف الواقع الذي يعيشو قطاع غزة بتعاوف عربي وغطاء دولي لؤلسؼ".الدولي والبعد اإلنساني, ىو 
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وأشار نعيـ إلى أف االتصاالت مع الجانب المصري لـ تنقطع، معربا عف اممو أف تتعزز، موضحا في 
الوقت ذاتو أف االتصاؿ بشكؿ رئيس يتـ مع جياز المخابرات العامة بصفتو ىو الجياز المسؤوؿ عف ىذا 

 مسطيني بشكؿ عاـ وغزة ومشكبلتيا.الممؼ الف
وقاؿ: "ىذه االتصاالت كاف ليا ثمار وعمى رأسيا فتح المعبر بيف الحيف واآلخر، ونحف نتطمع ألف تكوف 

مكانية االتصاؿ أفضؿ وأيضًا نتائج ىذا االتصاؿ أفضؿ".  ظروؼ االتصاؿ أفضؿ وا 
المعبر عمى الدواـ بدوف أي انقطاع بدوف وأكد أنو حتى ىذه المحظة لـ يحدث االختراؽ المطموب بأف يفتح 

 أي اعتراضات عمى بعض المواطنيف المسافريف.
ولفت نعيـ إلى أف أزمة إغبلؽ معبر رفح طالت كؿ المكونات وشرائح المجتمع، معرًبا عف أممو أف يتـ فتح 

قناع المعبر عمى مدار الساعة وتسييؿ الحركة عمى الناس مف خبلؿ االتصاؿ المستمر مع مصر، وا  
 المصرييف بضرورة أف يصبح ىذا المعبر معبرًا فمسطينيًا مصريًا خالصًا لؤلفراد والبضائع في نفس الوقت.

 20/11/2013، فمسطين أون الين
 

 فريقيةالسمطة الفمسطينية تعتزم فتح سفارات لفمسطين في بعض الدول اإل 5
ىا بفتح سفارات لدولة فمسطيف في العديد وليد عوض: كشفت السمطة الفمسطينية االربعاء عف قرار  -راـ اهلل

سيكوف عاما لتعزيز وتطوير العبلقات الفمسطينية مع القارة  2014مف الدوؿ االفريقية، معمنة باف عاـ 
 السمراء.

سيكوف عاـ التوجو لمقارة اإلفريقية مف  2014وقاؿ وزير الشؤوف الخارجية الفمسطيني رياض المالكي اف 
سياسية التاريخية والثنائية مع كافة الدوؿ اإلفريقية، مؤكدا في ختاـ القمة العربية أجؿ تعزيز العبلقات ال

اإلفريقية التي انيت اعماليا االربعاء بالكويت حرص القيادة الفمسطينية عمى ضرورة االىتماـ بتوطيد 
 .العبلقات مع افريقيا في مختمؼ المجاالت

 21/11/2013القدس العربي، لندن، 
 

 الستثمار ذكرى معركة "حجارة السجيل" بالتوبةمع "إسرائيل" يدعو المتخابرين  إسالم شهوان 6
دعا الناطؽ باسـ وزارة الداخمية واألمف الوطني الرائد إسبلـ شيواف، المتخابريف مع : محمد عيد -غزة

ية االحتبلؿ اإلسرائيمي، الستثمار ذكرى معركة "حجارة السجيؿ" والتي توجت بانتصار المقاومة والجب
غبلؽ صفحة الماضي مع خالقيـ ثـ مع أبناء شعبيـ الفمسطيني.  الداخمية فييا، بإعبلف توبتيـ وا 

وقاؿ شيواف في حديثو لػ"فمسطيف أوف اليف": "ال يعقؿ أف يبقي المتخابر اليد الخفية لبلحتبلؿ، لضرب أبناء 
مى ضرورة وحدة ومتانة الجبية شعبو ومقاومتو، وقد رأى المجازر اإلسرائيمية البشعة بحقيـ"، مشدًدا ع

وأضاؼ: "ال يزاؿ باب التوبة مفتوحًا أماـ الجميع"، متعيًدا في الوقت  الداخمية أماـ المؤامرات الخارجية.
 ذاتو، أف يتـ معالجة قضاياىـ األمنية بسرية تامة كما حصؿ مع نظرائيـ مف قبؿ.

 20/1/2013، فمسطين أون الين
 

 تصريحات أوري أرئيل التي اعترف فيها بمواصمة البناء في المستوطناتالخارجية في رام اهلل تدين  7
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دانت وزارة الخارجية الفمسطينية بشدة تصريحات وزير اإلسكاف اإلسرائيمي أوري ارئيؿ والتي : )وكاالت(
التي اعترؼ فييا بمواصمة البناء في المستوطنات، كما دانت قرارات لجنة المالية التابعة لمكنيست اإلسرائيمي 

تدعـ المستوطنيف واالستيطاف بمزيد مف مبلييف الدوالرات. وحّممت الوزارة في بياف ليا الحكومة االسرائيمية 
المسؤولية الكاممة عف مثؿ ىذه التصريحات التحريضية، والقرارات االستعمارية، وتحمميا كذلؾ المسؤولية 

نما عمى األمف واالستقرار في عف تداعيات ىذه المواقؼ، وآثارىا المدمرة ليس فقط عمى ال مفاوضات، وا 
 اإلقميـ أيضًا.

 21/11/2013الدستور، عمان، 
 

 المنشآت الزراعية شمال وجنوب غزةوزارة الزراعة في غزة تدين القصف اإلسرائيمي الذي استهدف  8
ة العديد القصؼ اإلسرائيمي الذي استيدؼ الميمة قبؿ الماضيغزة دانت وزارة الزراعة في حكومة : )وكاالت(

مف المنشآت الزراعية في شماؿ وجنوب قطاع غزة. ونددت الوزارة في بياف وزعتو أمس بالقصؼ اإلسرائيمي 
الذي استيدؼ العديد مف المنشآت الزراعية ومزارع الدواجف واألغناـ اضافة الى أراض زراعية أخرى. 

ف لمدجاج بالكامؿ يعتاش منيا أكثر وأكدت انو حسب التقييمات االولية فاف القصؼ أدى الى تدمير مزرعتي
مف أربعيف عائمة ومخزف لمعمؼ، مشيرة الى وقوع العديد مف الخسائر األخرى التي مازالت طواقميا تعمؿ 
عمى حصرىا حتى اصدار ىذا البياف. وطالبت وزارة الزراعة المجتمع الدولي بالعمؿ عمى وقؼ الجرائـ 

 يتعرضوف لمقصؼ مف قبؿ قوات االحتبلؿ اإلسرائيمي.  اليومية التي تمارس بحؽ المزارعيف الذيف
 21/11/2013الدستور، عمان، 

 
 يدين التفجير الذي استهدف السفارة اإليرانية في لبنان دبورأشرف  9

داف السفير الفمسطيني في لبناف اشرؼ دبور، "التفجير الذي استيدؼ السفارة االيرانية وادى الى وقوع 
، واعتبره "تيديدا لؤلستقرار والسمـ االىمي"، مؤكدا عمى "األلتزاـ "مف الجرحى الضحايا العديدة والعشرات

 ."الفمسطيني الثابت في دعـ األمف واألستقرار في لبناف
وقدـ دبور التعازي الى السفير االيراني غضنفر ركف ابادي وأركاف السفارة بمقتؿ الممحؽ الثقافي الشيخ 

 .ارةابراىيـ األنصاري وعدد مف حرس السف
 21/11/2013السفير، بيروت،  

 
 "يكون منفذا هجوم السفارة اإليرانية اد خرجا من مخيم عين الحموة"أن صبحي أبو عرب ينفي  10

نفى قائد األمف الوطني الفمسطيني في لبناف المواء صبحي أبو عرب نفيًا قاطعًا "أف يكوف منفذا ىجـو 
، متمنيًا "أال تزج المخيمات في اي حدث واال تمقى عمييا السفارة اإليرانية قد خرجا مف مخيـ عيف الحموة"

 التيـ جزافًا".
وقاؿ في حديث الى وكالة "االنباء المركزية" امس: "اننا حريصوف عمى أمف لبناف واستقراره ووحدتو ألف 

 لبناف الموحد المعافى ىو سند ودعـ لشعبنا وقضيتنا الفمسطينية".
 21/11/2013المستقبل، بيروت، 
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 البردويل: مواف القمة العربية اإلفريقية من اضية فمسطين "مخيب لآلمال" ح صال 11
أعرب القيادي في حركػة حمػاس صػبلح البردويػؿ عػف خيبػة أممػو إزاء موقػؼ القمػة العربيػة ػ : غزة )فمسطيف(

زاء استمرار لجنة مبػادرة السػبلـ العربيػة فػي الرىػاف عمػى المفاوضػ ات، واعتبػر اإلفريقية الثالثة في الكويت، وا 
 ذلؾ "دليبل واقعيا عمى رغبة األنظمة العربية الرسمية في التنصؿ مف مسؤولياتيا تجاه فمسطيبف".

وأكد البردويؿ في تصريحات خاصة لػ "قدس برس" أف "أمػؿ الفمسػطينييف كبيػر فػي األمػة العربيػة واإلسػبلمية 
عمػػى سػػمطات االحػػتبلؿ اإلسػػرائيمي  بػػؿ والمجتمػػع اإلنسػػاني بشػػكؿ عػػاـ أف يكػػوف ليػػـ دور فعػػاؿ فػػي الضػػغط

 المقدسات أو االعتداءات اليومية عمى الفمسطينييف". تيويدلمتراجع عف جرائميا سواء في حصار غزة أو 
ػ اإلفريقية دور في حماية البلجئيف الفمسطينييف في مختمؼ  وأضاؼ: "كنا نأمؿ أيضا أف يكوف لمقمة العربية

 لفعؿ أقؿ بكثير مف مستوى الكبلـ".الديار، لكف مف الواضح أف مستوى ا
 ػ اإلفريقية لمفمسطينييف مخيبة لآلماؿ. وأشار البردويؿ إلى أف الرسالة التي بعثت بيا القمة العربية

 10/22/1021ادس برس، 
 

 سبع غارات إسرائيمية متتالية عمى موااع تدريب وأنفاق لممقاومة بغزة  12
شماؿ وجنوب قطاع  ئيمية سبع غارات متتالية عمى مناطؽ تقعػ أشرؼ اليور: شنت مقاتبلت حربية إسرا غزة

 غزة في آف واحد.
قصفت إحدى الطػائرات النفػؽ الػذي شػيدتو كتائػب القسػاـ الجنػاح المسػمح لحركػة حمػاس، واكتشػفتو إسػرائيؿ و 

 قبؿ أسابيع، ويقع عند الحدود الشرقية لمدينة خاف يونس.
موقػػع تػػدريبي يسػػتخدمو نشػػطاء سػػرايا القػػدس الجنػػاح  وشػػنت مقػػاتبلت أخػػرى بعػػد وقػػت وجيػػز غػػارات عمػػى

 العسكري لمجياد اإلسبلمي، ويقع في بمدة بيت الىيا شماؿ قطاع غزة.
وبررت إسرائيؿ ىجمػات طػائرات مػف سػبلح الجػو عمػى األىػداؼ الفمسػطينية عمػى أنيػا جػاءت ردا عمػى قيػاـ 

 الغربي. نشطاء بإطبلؽ قذيفة ىاوف صباح الثبلثاء عمى أحد مناطؽ النقب
وكػػاف نشػػطاء المقاومػػة اسػػتيدفوا آليػػات إسػػرائيمية كانػػت تنفػػذ عمميػػة توغػػؿ شػػرؽ مدينػػة خػػانيونس بعػػدد مػػف 

 قذائؼ الياوف، لصد عممية التوغؿ ىذه، فسقطت إحداىا في منطقة إسرائيمية قريبة مف الحدود.
سػخة منػو أف التصػعيد ن’ القػدس العربػي‘وقاؿ فوزي برىوـ المتحدث باسـ حماس في تصريح صحافي تمقت 

استعراض لمعضبلت وتجرؤ عمى أىمنا في القطاع وينـ عػف حالػة ىسػتيريا ‘اإلسرائيمي األخير عمى غزة ىو 
وتخػػبط يعيشػػيا العػػدو اإلسػػرائيمي بعػػد أف أربكػػت المقاومػػة الفمسػػطينية حسػػاباتو األمنيػػة والسياسػػية والعسػػكرية 

دارتيا لمصراع?.  بحكمتيا ووعييا وا 
اليجوـ ىذا جاء مستغبًل الدعـ والغطاء األمريكي وحصار قطاع غزة الخانؽ وغيػاب أي رادع  وأشار إلى أف

مػػف قبػػؿ السػػمطة الفمسػػطينية وتكبيميػػا ليػػد المقاومػػة فػػي الضػػفة، وتناغميػػا لمعػػودة إلػػى المفاوضػػات، وغيػػاب 
 المواقؼ العربية واإلسبلمية والدولية المطموبة لفضحو ومعاقبتو عمى جرائمو.

ير المصري القيادي في حركة حماس عمػى اسػتعداد المقاومػة الفمسػطينية لممرحمػة القادمػة، وقػاؿ فػي وأكد مش
تمتمػؾ ‘، وأكػد فػي ذات الوقػت أنيػا ’في حالة دفاع عف الشعب الفمسػطيني‘تصريحات صحافية أف المقاومة 

 ’.القوة عمى تسديد ضربات موجعة لبلحتبلؿ في الوقت المناسب
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التابعػػة لحمػػاس إلػػى أف إسػػرائيؿ تػػدرؾ أف المقاومػػة ’ األقصػػى‘التمفزيونيػػة لفضػػائية وأشػػار خػػبلؿ تصػػريحاتو 
 ’.أكثر تطوًرا وتقنية وقدرة عمى تنفيذ ضربات موجعة‘الفمسطينية 

   12/22/1023، القدس العربي، لندن
 

 التسعة األشهراالنسحاب فورًا من المفاوضات وعدم انتظار انتهاء الجبهة الشعبية تدعو إلى  13
 اإلدارةفػػػرض حػػػؿ لمقضػػػية الفمسػػػطينية تعكػػػؼ  إمكػػػافحػػػذرت "الجبيػػػة الشػػػعبية" مػػػف : فتحػػػي صػػػّباح -زة غػػػ

 األميركية عمى وضع خطوطو وخطواتو حاليًا، وسيتـ طرحو مطمع العاـ المقبؿ.
وقاؿ عضو المجنة المركزية لمجبية، مسػؤوؿ فرعيػا فػي قطػاع غػزة كايػد الغػوؿ لػػ "الحيػاة" إف وزيػر الخارجيػة 

" اإلسػرائيمي - ميركي جوف "كيري يعمؿ اآلف وطػاقـ وزارتػو عمػى وضػع تسػوية سػممية لمصػراع الفمسػطينياأل
الممتػػد عبػػر عقػػود طويمػػة مػػف الػػزمف، داعيػػًا القيػػادة الفمسػػطينية إلػػى "االنسػػحاب فػػورًا مػػف المفاوضػػات وعػػدـ 

 اتفاؽ. إلىالتسعة" التي حددىا كيري لمتوصؿ  األشيرانتظار انتياء فترة 
سػػرائيؿوضػػح الغػػوؿ أف الحػػؿ الػػذي سػػيطرحو كيػػري عمػػى الفمسػػطينييف وأ "دولػػة ذات حػػدود  إقامػػةسيتضػػمف  وا 

موقتو، والتخمي عف حؽ العودة لمبلييف البلجئيف الفمسطينييف الى وطنيـ، والتخمي عف السػيادة عمػى القػدس 
 الشرقية العربية".

يا مطموب فييا مف الفمسطينييف أف يقدموا "وصمت الى مرحمة أصبح مع إسرائيؿوأضاؼ أف المفاوضات مع 
إجابػػات حاسػػمة عمػػى الدولػػة ذات الحػػدود الموقتػػة، ونسػػبة تبػػادؿ االراضػػي التػػي زادت عمػػا كػػاف متػػداواًل فػػي 

 اإلدارةفي المئػة، وادارة األمػاكف العربيػة فػي القػدس الشػرقية بمػا يتجػاوز  5.7السابؽ ووصمت اآلف الى نحو 
فػػي الضػػفة  اإلسػػرائيمي األمنػػيالسػػيادة عمييػػا، وكػػذلؾ مسػػاحات ومواقػػع االنتشػػار الفمسػػطينية الحصػػرية ليػػا و 

 الغربية، فضبًل عف التخمي عف مطمب عودة البلجئيف".
واعتبر أف "مشروع الحؿ الذي يعمؿ كيري عمى بمورتو وفرضو في نياية األمر كتتويج لممفاوضات الجاريػة، 

 وحقوقو الوطنية المشروعة".سيكوف في الجوىر عمى حساب الشعب الفمسطيني 
وشػػدد عمػػى أنػػو "لػػيس قػػدرًا لمفمسػػطينييف الموافقػػة عمػػى أي حػػؿ ًيطػػرح عمػػييـ"، محػػذرًا مػػف أنػػو "فػػي حػػاؿ كػػاف 
ىنػػاؾ توافػػؽ دولػػي عمػػى ىػػذا الحػػؿ، فسػػيكوف صػػعبًا عمػػى الفمسػػطينييف مقاومتػػو، خصوصػػًا فػػي ظػػؿ االنقسػػاـ 

وسػورية  إيػرافقضػايا الصػراع فػي المنطقػة، مػف بينيػا السياسي". كما حذر مػف أف "ىنػاؾ مبلمػح حػؿ دولػي ل
وفمسطيف، وعمينا إنياء االنقساـ، والتوحد لمقاومة التسوية السياسػية، التػي قػد تحظػى بفػرص مػف النجػاح فػي 

 مساندة لو". إقميميةظؿ استمرار االنقساـ، والتشظي العربي، واحتماؿ تبمور كتمة دولية 
  12/22/1023الحياة، لندن، 

 
 ومصر الستئناف دورها في رعاية المصالحة "إسرائيل"تمة يدعو لواف المفاوضات مع حوا 14

 أمػػسعمػػاف  األردنيػػةأكػػد األمػػيف العػػاـ لمجبيػػة الديمقراطيػػة نػػايؼ حواتمػػة خػػبلؿ لقائػػو فػػي العاصػػمة : عمػػاف
 طريػػؽ مسػػدود، إلػػىأف المفاوضػػات بػػيف حكومػػة نتنيػػاىو وصػػمت  األردفسػػفير جميوريػػة مصػػر العربيػػة لػػدى 

جولػػة حتػػى اآلف، وحكومػػػة نتنيػػاىو تتجاىػػؿ قػػرارات الشػػػرعية الدوليػػة، وتحػػت عنػػواف "األمػػػف"  10وتجػػاوزت 
" التوسعية االستيطانية في القدس والضػفة الفمسػطينية، واألغػوار عمػى امتػداد الحػدود إسرائيؿ" أطماعتنكشؼ 

 ال يتوقؼ. األردنية، وتواصؿ تكثيؼ تيويد القدس والتوسع االستيطاني –الفمسطينية 
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الوطني والبناء  اإلجماعودعا حواتمة إلى االنسحاب مف المفاوضات، واالنتقاؿ إلى السياسة الجديدة، سياسة 
وعاصػػمتيا القػػدس المحتمػػة،  2695حزيػػراف  0عمػػى قػػرار اعتػػراؼ األمػػـ المتحػػدة بدولػػة فمسػػطيف عمػػى حػػدود 
لدوليػة، اتفاقػات جنيػؼ األربعػة، العػدؿ الدوليػة، واالنتماء الفػوري لمؤسسػات األمػـ المتحػدة وخاصػًة الجنائيػة ا

" تحػػت سػػقؼ المحػػاكـ الدوليػػة حتػػى تحتػػـر قػػرارات الشػػرعية الدوليػػة، إسػػرائيؿلوضػػع " اإلنسػػافمجمػػس حقػػوؽ 
 وعزؿ حكومة نتنياىو دوليًا.

سػػقاطكمػػا دعػػا مصػػر السػػتئناؼ دورىػػا فػػي رعايػػة "المصػػالحة،  فػػي  1022االنقسػػاـ، عمػػبًل باتفػػاؽ مػػايو  وا 
 ".1023اىرة وتفاىمات الق

 12/22/1023، الحياة الجديدة، رام اهلل
 

 قيادي في "الشعبية" هاني الثوابتة يدعو إللغاء "أوسمو" وواف المفاوضاتال 15
، ووقػػػؼ أوسػػػمودعػػػا عضػػػو المجنػػػة المركزيػػػة لمجبيػػػة الشػػػعبية لتحريػػػر فمسػػػطيف ىػػػاني الثوابتػػػة إللغػػػاء اتفاقيػػػة 

ة"، والػذىاب إلػى وحػدة وطنيػة تجمػع خبلليػا ألػواف الطيػؼ الفمسػطيني، المفاوضات، التي وصفيا بأنيػا "عبثيػ
 تستند الستراتيجية كفاحية تفتح كؿ أشكاؿ المواجية بكافة األساليب ضد االحتبلؿ الصييوني.

: "بعد عشريف عامػًا مػف المفاوضػات، وجػدنا أنفسػنا أمػاـ سػمطة األربعاءوقاؿ الثوابتة في تصريحات لو اليـو 
امات أمنية ليس ليا سيادة ال عمى األرض وال المعابر وال أي مف مظاىر السيادة الوطنية، واألىـ مكبمة بالتز 

مػػف ذلػػؾ أنػػو كممػػا اسػػتمر ىػػذا الوضػػع كممػػا ازدادت شراسػػة االسػػتيطاف وابػػتبلع مزيػػد مػػف األراضػػي، فدولػػة 
نتقػالي وىػذه الوقػائع االحتبلؿ تريد أف تضعنا أماـ وقائع جديػدة عمػى األرض فػي زمػف قياسػي كمقدمػة لحػؿ ا

 ال تعطي لممفاوض الفمسطيني ال أرض وال قرار أو حتى إرادة سياسية.
واسػػتغرب الثوابتػػة مػػف المراىنػػة عمػػى . وأكػػد الثوابتػػة أف الموقػػؼ المبػػدئي لمجبيػػة بأنيػػا تػػرفض المفاوضػػات،

 ا.الطرؼ األمريكي، مشيرًا أنو طرؼ غير محايد بؿ داعـ لبلحتبلؿ عسكريا وماديا وسياسي
وحػػوؿ تصػػريحات صػػائب عريقػػات حػػوؿ اسػػتقالتو مػػف طػػاقـ المفاوضػػات وبػػأف ىنػػاؾ خيػػارات أخػػرى لمقيػػادة 
الفمسطينية، طالب الثوابتة القيادة الفمسطينية بتحديد ىذه الخيارات، مشػيرًا أنػو ال يجػوز الحػديث عػف خيػارات 

أمريكػا حتػى تكػوف أكثػر جديػة بدوف تفاصيؿ، معربًا عف خشيتو أف يكػوف ذلػؾ منػاورة سياسػية لمضػغط عمػى 
وحػػوؿ موضػػوع المصػػالحة، أكػػد الثوابتػػة أف كػػؿ القضػػايا الخبلفيػػة قابمػػة  وضػػغط عمػػى الجانػػب الصػػييوني.

 .لممعالجة
 10/22/1023، فمسطين أون الين

 
 

 فتح: اوى إاميمية ودولية كبرى تقف وراء استهداف الجيش المصري  16
تزعميػػا رئػػيس السػػمطة الفمسػػطينية محمػػود عبػػاس، قػػوى إقميميػػة اتيمػػت حركػػة فػػتح، التػػي ي: راـ اهلل )فمسػػطيف(

ودوليػة كبػرى باسػتيداؼ الجػيش المصػري، مسػتنكرة التفجيػػر األخيػر الػذي اسػتيدؼ حافمػة الجنػود المصػػرييف 
 في سيناء وأسفر عف مقتؿ ثبلثة عشر وجرح أكثر مف ثبلثيف آخريف.
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ء الرسػمية التابعػة لمسػمطة: "إف مػا حػدث مػف جريمػة وقالت الحركة، في بياف صادر عنيا نشرتو وكالة األنبػا
ِدولػي مػنظـ موجيػا  إرىػابتفجير حافمة الجنود المصرييف في سػيناء، وقتػؿ فييػا جنػود مػف الجػيش المصػري 

 ضد شعب مصر وجيشو البطؿ وقيادتو الوطنية".
رىػابييف ضػد جنػػود تػػديف جريمػة اإل إذوالثقافػة "إف حركػة فػتح  اإلعػبلـوأضػاؼ البيػاف الصػادر عػف مفوضػػية 

ودوليػػة  إقميميػػةمنظمػػا تقػػؼ خمفػػو قػػوى  إرىابػػاالجػػيش المصػػري العظػػيـ فػػي سػػيناء، فإنيػػا تعتبػػر ىػػذه الجريمػػة 
كبػرى، ويسػػتيدؼ ثػورة الشػػعب العربػي المصػػري الشػقيؽ، وجيشػػو البطػؿ وقيادتػػو الوطنيػة، كحمقػػة مػف حمقػػات 

شغاليا عف استعادة دورىا القومي"، ع  مى حد تعبيرىا.المؤامرة لعزؿ مصر وا 
وعبػػرت "فػػتح" عػػف إيمانيػػا "بقػػدرة الشػػعب المصػػري وجيشػػو العظػػيـ وقيادتػػو الحكيمػػة مػػف االنتصػػار عمػػى ىػػذا 

 اإلرىاب كما فعمت مف قبؿ في محطات عديدة".
 12/22/1021ادس برس، 

 
 الفمسطينية تدين تفجير السفارة اإليرانية في بيروت الفصائل 27

فصػػائؿ منظمػػة التحريػػر وتحػػالؼ القػػوى ، أف قاسػػـ س. قاسػػـ، عػػف 12/22/1023األخبااار، بيااروت، ذكػػرت 
الفمسطينية أصدرت بيانًا أدانت فيو التفجيريف. وقاؿ مسؤوؿ حركة "حماس " في لبناف عمي بركة لػ" األخبار" 
إنو "يجب التأكد مف صحة الجية التي تبنت العمميػة؛ إذ إف الشػييد عبػد اهلل عػزاـ الػذي اسػتيدفتو إسػرائيؿ ال 
يرضى بمثؿ ىذه العمميات ". وأضػاؼ: "ال يمكػف تبنػي عمميػة بيػذا الحجػـ عبػر تػويتر". وشػدد عمػى ضػرورة 
"انتظػار التحقيقػات لمكشػؼ عػف ىويػة منفػذي التفجيػر وعّمػا إذا كػانوا ػ ال سػمح اهلل ػ فمسػطينييف، فػبل يجػب 

مػا رأى قائػد المقػر العػاـ فػي حركػة تحميؿ الشعب الفمسطيني المسؤولية، ومنفذ التفجير ال يمثؿ إال نفسو". في
 فتح منير المقدح، في اتصاؿ لػ" األخبار"، أف "مف قاـ بيذه العممية يخدـ إسرائيؿ".

وأصدرت القوى اإلسبلمية في مخيـ عيف الحموة مساء أمس بيانًا أدانت فيو " شرعًا كؿ دـ يسػيؿ بغيػر حػؽ، 
االتياـ اإلعبلمي الذي يسبؽ نتػائج التحقيػؽ، عنػد سواء كاف في بيروت أو في أي مكاف آخر "، واستنكرت "

كػػػؿ حػػػدث أمنػػػي وتوجيػػػو االتيػػػاـ مباشػػػرة إلػػػى المخيمػػػات الفمسػػػطينية، ومخػػػيـ عػػػيف الحمػػػوة خصوصػػػًا". وقػػػد 
 توجيت أمس، قيادات فمسطينية مف مختمؼ الفصائؿ إلى السفارة اإليرانية لتقديـ واجب العزاء بمف سقطوا.

 األخبار، بيروت، 
 داف "تحالؼ القوى الفمسطينية" في صيدا،، عف محمد صالح، أف 12/22/1023لسفير، بيروت، اوأضافت 

الػػذي اسػػتيدؼ السػػفارة اإليرانيػػة، وتصػػريحات بعػػض القػػوى المبنانيػػة التػػي تحػػاوؿ زج  اإلرىػػابيأمػػس، "العمػػؿ 
 المخيمات الفمسطينية في أي عمؿ إرىابي في لبناف".

 
 

 شروطه دون فائدة! أهمحالن والثاني يتنازل عن الشكعة يتوسط مجددا بين عباس ود 18
" مف  رأيعممت " اليوـ": رأيراـ اهلل ػ " في راـ اهلل اف الوساطات لتحقيؽ المصػالحة بػيف  في فتح أوساطاليـو

الرئيس الفمسطيني محمود عبػاس وخصػمو محمػد دحػبلف وزيػر االمػف عضػو المجنػة المركزيػة السػابؽ لحركػة 
مػػف يقػػـو بيػػا ىػػذه االيػػاـ غسػػاف الشػػكعة عضػػو المجنػػة التنفيذيػػة لمنظمػػة التحريػػر فػػتح اسػػتؤنفت مػػف جديػػد، و 

 ورئيس بمدية نابمس.
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ظبي والتقى السيد دحبلف وطمب منو وقؼ او تخفيػؼ الحممػة االعبلميػة  أبوالسيد الشكعة زار قبؿ اسبوعيف 
 التي يشنيا ضد الرئيس عباس وولديو عمى مواقع تابعة لو عمى االنترنت.

دحػػبلف وعػػد بػػااللتزاـ، وتنػػازؿ عػف مطمبػػو السػػابؽ بػػاف تكػػوف عودتػو الػػى المجنػػة المركزيػػة لحركػػة "فػػتح"  السػيد
 شرطا لممصالحة مثمما كاف يصر في السابؽ، وبات يطالب بالغاء قرار فصمو مف حركة "فتح".

ة منػػو، الػػرئيس محمػػود عبػػاس رفػػض التراجػػع عػػف قػػرار الفصػػؿ بضػػغط مػػف الحمقػػة الفتحاويػػة الضػػيقة القريبػػ
 االمر الذي عرض جيود الشكعة لنكسة كبيرة.

" اف المجموعة المحيطة بعباس تخشى انو لو تـ  الحركػة اف  إلىقرار عودة دحبلف  إسقاطوعممت "راي اليـو
 يخوض االنتخابات ويستعيد مقعده في المجنة المركزية مجددا.

مػؼ اعمػاؿ قتػؿ لػبعض رجػاالت الحركػة الرئيس عباس اتيـ السيد دحبلف عبر بيػاف لحركػة فػتح بانػو يقػؼ خ
في قطاع غزة عندما كػاف رئيسػا لجيػاز االمػف الوقػائي مثػؿ ىشػاـ مكػي وخميػؿ الػزيف وىػو مػا ينفيػو دحػبلف، 

 الضحايا. ألىالي أوسمةوقاـ في االسبوع الماضي بمنح 
ولػة اغتيػاؿ المعركة بيف الرئيس عباس ودحبلف مستمرة وىناؾ مف يتيـ رجاالت السػمطة بػالوقوؼ خمػؼ محا

ابػػو زايػػدة عضػػو المجمػػس الثػػوري لحركػػة "فػػتح" المحسػػوب عمػػى دحػػبلف فػػي قطػػاع غػػزة بػػاطبلؽ النػػار عمػػى 
 سيارتو.

والػػدعـ  اإلمػػاراتاسػػتمرار الخػػبلؼ بػػيف الػػرئيس عبػػاس ودحػػبلف اثػػر بشػػكؿ سػػمبي عمػػى عبلقػػة االوؿ بدولػػة 
سػػػنويا فقػػػد بػػػات تطبيػػػع العبلقػػػات بػػػيف  مميػػوف دوالر 50لمسػػػمطة ويقػػػدر بحػػػوالي  األخيػػػرةالمػػالي الػػػذي تقدمػػػو 

 االمارات والسمطة واستئناؼ الدعـ المالي مرىونا بيذه المصالحة.
وكاف لقاء جمع بيف الشيخ عبد اهلل بف زايد ونجؿ الرئيس ياسر عباس قد انتيى نياية عاصفة نتيجة غضب 

بػػايواء المسػػتجير )دحػػبلف(  الشػػيخ عبػػد اهلل وانسػػحابو مػػف المجمػػس الف نجػػؿ عبػػاس وصػػؼ التقاليػػد البدويػػة
 تقاليد "بالية"، مما ادى الى زيادة توتير العبلقات بيف الجيتيف.

 12/22/1023، رأي اليوم، لندن
 

 أبيبكتائب القسام تنشر أدق تفاصيل عممية تل  في ذكراها األولى.. 19
ة الرسػػمية وبػػػأدؽ نشػػر موقػػع القسػػاـ عمػػػى شػػبكة االنترنػػت الروايػػ لعمميػػة تػػػؿ أبيػػب،بمناسػػبة الػػذكرى األولػػى 

التفاصػػيؿ عػػف العمميػػة، والتػػي جػػاءت نتػػاج جيػػد مػػف اإلعػػداد والتجيػػز امتػػد لسػػنوات قػػاـ بػػو القائػػد القسػػامي 
ـ لتشػػػكيؿ خميػػػة 1009والمعتقػػػؿ حاليػػػا فػػػي سػػػجوف االحػػػتبلؿ "أحمػػػد موسػػػى"، الػػػذي بػػػدأ بػػػالتحرؾ منػػػذ عػػػاـ 

 عسكرية قسامية بالضفة.
... 

 تفجير الحافمة
صباحًا قػاـ األخ أحمػد موسػى بتفجيػر الحافمػة مػف بمػدة بيػت لقيػا عػف طريػؽ الػتحكـ 22:77في تماـ الساعة 

 16متػرًا مػف وزارة الحػرب الصػييونية، وقػد أدت العمميػة إلػى جػرح  00عف بعد، بينما كانت تسػير عمػى بعػد 
 صييونيا، بينيـ سبعة في حالة الخطر الشديد.
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لصػػييوني عػػف تفجيػػر حافمػػة فػػي تػػؿ أبيػػب، وبعػػد أف منتصػػؼ النيػػار، أعمػػف الكيػػاف ا 21فػػي تمػػاـ السػػاعة 
باشرت سمطات االحتبلؿ بالتحقيؽ في أعقػاب حػدوث العمميػة قامػت بمطػاردة "محمػد مفارجػة" فػي شػوارع تػؿ 

 أبيب مما أدى إلى اعتقالو بعد خمس ساعات.
ية حالت دوف ذلؾ، وقد أعد احمد موسى بيانًا مصورًا لمعممية لبثو عمى وسائؿ اإلعبلـ إال أف الظروؼ األمن

 وقد صادر العدو الشريط والبياف عند اعتقاؿ "موسى".
 ثـ بدأت سمطات االحتبلؿ بالبحث عف باقي أعضاء الخمية، وحاؿ اعتقاليـ دوف تنفيذ باقي عمميات الرد.

خضػػعت ىػػذه العمميػػة لمتحميػػؿ مػػف قبػػؿ الصػػحافة الصػػييونية، حيػػث اعتبرتيػػا أنيػػا جػػاءت اسػػتجابة لخطػػاب 
يا النائمة" لتنفيذ عممية في مدينة "تؿ بلحمد الضيؼ، والذي كاف خطابو عبارة عف إعطاء إشارة لػ"الخالقائد م

أبيػػػب"، وقالػػػت أيضػػػا "العمميػػػة تمػػػت دوف سػػػابؽ إنػػػذار والسػػػبب ىػػػو السػػػرية القويػػػة التػػػي عممػػػت فػػػي ظروفيػػػا 
 الخمية".

ض "لقػػػد عػػػادت ممحمػػػة أمػػػا صػػػحيفة "ىػػػآرتس" العبريػػػة فخطػػػت عمػػػى صػػػدر صػػػفحتيا األولػػػى مانشػػػيت عػػػري
سػنوات، بينمػا قػاؿ مسػئوؿ كبيػر فػي الكيػاف  8الباصات"، بينما وصػفيا الشػاباؾ بأنيػا أدؽ عمميػة نفػذت منػذ 

أف عممية تؿ أبيب "أسقطت منظومة أركاف إسرائيؿ األمنية، وأف حماس استطاعت ضرب تؿ أبيب مف غػزة 
 ومف الضفة في آف واحد".

 12/22/1023، وكالة سما اإلخبارية
 

 السالم ال يحتاج إلى وسطاء ؟ عّباس من ُيمّثل: ليبرمان 20
زىير أندراوس: ًيواصؿ وزير الخارجّية اإلسرائيمّي أفيغدور ليبرماف، ىجومو األرعف عمى   -الناصرة 

الفمسطينييف، وعمى السمطة الفمسطينّية ورئيسيا محمود عّباس )أبو مازف(، فقد أفاد موقع صحيفة ىآرتس 
أمس األربعاء أّف رئيس الدبموماسّية في الدولة العبرّية قاؿ في مؤتمر سديروت االجتماعّي  عمى اإلنترنت

في كمية )سابير( في النقب إّنو خبلؿ العشريف عاًما التي مضت، منذ التوقيع عمى اتفاؽ أوسمو بيف الدولة 
 كثر، عمى حّد تعبيره. العبرّية وبيف منظمة التحرير الفمسطينّية، فإّف وضع إسرائيؿ يتدىور أكثر فأ

وأشار في سياؽ كممتو إلى أّف الرئيس الفمسطينّي عّباس، ليس شريًكا لما ًيطمؽ عمييا بالعممية السممّية بيف 
 اإلسرائيمييف والفمسطينييف، وأضاؼ متسائبًل: عّباس مف ًيمّثؿ؟ حتى اليوـ لـ أفيـ ذلؾ، قاؿ ليبرماف.

غّزة، كما أّنو خسر لصالح حركة المقاومة اإلسبلمّية )حماس( في  وأضاؼ أّف عّباس ال ًيمّثؿ سّكاف قطاع
االنتخابات التي جرت لممجمس التشريعّي الفمسطينّي، ولفت أيًضا إلى أّف االنتخابات عمى رئاسة السمطة 
الفمسطينّية باتت مؤجمًة منذ أكثر مف ثبلث سنوات ونصؼ السنة، ألّف عّباس يخشى مف الخسارة، عمى حّد 

 وزير الخارجّية اإلسرائيمّي. قوؿ 
وتابع ليبرماف قائبًل إّنو ال توجد فرصة أْو أمكانية لمتوّصؿ إلى سبلـ دائـ بيف إسرائيؿ والفمسطينييف في 
المستقبؿ المنظور، مشّدًدا عمى أّنو بادئ ذي بدء يجب توفير األمف واألماف اإلسرائيمييف واالقتصاد 

ًيمكف التوّصؿ إلى حّؿ سياسّي بيف الطرفيف، ولكف ال ًيمكف التوّصؿ  لمفمسطينييف، وفقط بعد ذلؾ، أضاؼ،
 التفاؽ باالتجاه المعكوس، أْي أواًل اتفاؽ سياسّي، ثـ األمنّي واالقتصادّي، عمى حّد رأيو. 

 كما رأى ليبرماف أّف التّدخؿ الدولّي مف أجؿ حّؿ النزاع الفمسطينّي اإلسرائيمّي ال ًيحدي نفًعا، ولف يتمّكف
المجتمع الدولّي مف حّؿ ىذا النزاع، وتابع قائبًل: متى نصؿ لمسبلـ؟ نصؿ إليو بدوف الوسطاء، ليس 
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بواسطة تّدخؿ الرباعّية الدولّية، أْي األمـ المتحّدة، االتحاد األوروبّي، روسيا والواليات المتحّدة األمريكّية، 
 مسطينييف بواسطة مجمس األمف الدولّي. كما انو، حسب ليبرماف، ال ًيمكف التوّصؿ إلى حؿٍّ مع الف

وتابع قائبًل إّنو بإمكاننا التحّدث معيـ بجدّية حوؿ إبراـ اتفاقية السبلـ فقط عندما يصؿ الناتج القومّي 
الفمسطينّي لمفرد الواحد مبمغ عشرة آالؼ دوالر، وليس قبؿ ذلؾ بيوـ واحد، وشّدّد عمى أّف جميع القصص 

 ف الواقع عمى األرض، عمى حّد وصفو. األخرى منفصمة تماًما ع
وبحسب ليبرماف فإّف الصراع اإلسرائيمّي الفمسطينّي ىو ليس صراعا عمى األرض، وىذه النظرية التي 
ًيحاولوف تسويقيا، وأنّنا بحاجة إلى تقديـ تنازالت مؤلمة وأّف المستوطنات ىي العقبة أماـ إحبلؿ السبلـ، ىذه 

ظرية مختمقة، ووصؼ السياسييف الذيف يتحدثوف بيذه الميجة بأّنيـ أٍف ال النظرية، قاؿ ليبرماف، ىي ن
ًيريدوف رؤية الواقع عمى حقيقتو، وأورد مثااًل قاؿ فيو أّنو لـ يكف أبًدا أّي عبلقة جغرافية أْو عائمّية بيف 

 الضفة الغربّية وبيف قطاع غزة، عمى حّد قولو.
 21/11/2013، القدس العربي، لندن

 
 ألف وحدة استيطانية كان ال يحتمل عشرينعالن عن بناء اإلليفني:  21

قالت وزيرة القضاء في الحكومة االسرائيمية تسيبي ليفني ورئيسة الطاقـ  :الحياة الجديدة -القدس المحتمة 
المكمؼ بالتفاوض مع الفمسطينييف، اف المفاوضات بيف الجانبيف الفمسطيني واإلسرائيمي لـ تجمَّد وانما 

 عشرة أياـ بسبب استقالة الفريؽ الفمسطيني المفاوض.توقفت ل
وانتقدت ليفني: "التصريحات غير المسؤولة" التي لـ تشجع الفمسطينييف عمى استئناؼ المفاوضات، وقالت 

ألؼ وحدة استيطانية، في الضفة الغربية كاف ال  20اف اعبلف وزارة االسكاف عف التخطيط لبناء أكثر مف 
 زامات التي قطعتيا اسرائيؿ عمى نفسيا.يحتمؿ وتجاوز االلت

 21/11/2013، الحياة الجديدة، رام اهلل
 

 نتنياهو وبوتين يتفقان عمى ضرورة إيجاد حل حقيقي لمممف اإليراني 22
شدد رئيس الوزراء اإلسرائيمي بنياميف نتنياىو في موسكو، عمى إيجاد "حؿ : أ ؼ ب -رويترز ،موسكو

اإليراني، وذلؾ بعد لقائو الرئيس فبلديمير بوتيف الذي دعا إلى حؿ "يوافؽ  حقيقي" لمشكمة البرنامج النووي
وقاؿ نتنياىو في مؤتمر صحافي في الكرمميف: "نأمؿ جميعًا بحؿ ديبموماسي، لكف ينبغي  عميو الطرفاف".

غيؿ أف يكوف حبًل حقيقيًا"، موضحًا أف "ىذا األمر يعني بالنسبة إلى إيراف وقؼ تخصيب اليورانيوـ وتش
مف جيتو، أمؿ بوتيف بإيجاد حؿ سريع ليذا الممؼ "يوافؽ عميو الطرفاف" المذاف  أجيزة الطرد المركزية".
 يتفاوضاف في جنيؼ.

 21/11/2013، الحياة، لندن
 

 خرواات بقوة عمى أيّ  سرائيمي: حماس تستغل التسهيالت لغزة وسنردّ الناطق باسم الجيش اإل 23
برر الناطؽ بمساف الجيش االسرائيمي بالمغة العربية أفخاي ادرعي  : لؤلنباءالقدس المحتمة _ وكالة قدس نت 

ما يتعرض لو المرضى الفمسطينييف ومرافقييـ مف اعتقاؿ و ابتزاز عمى معبر بيت حانوف )ايرز( شماؿ 
 قطاع غزة باسباب ودواعي أمنية.
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لكتروني حوؿ اعتقاؿ مرضى عمى ورد ادرعي عمى أسئمة أرسمتيا "وكالة قدس نت لؤلنباء" عبر البريد اال
معبر بيت حانوف وابتزازىـ لمتعاوف مع اسرائيؿ قائبل "الجيش االسرائيمي يحاوؿ قدر اإلمكاف، وبناء عمى 

 تقييـ الوضع، واعتبارات أمنية، المساعدة في المجاؿ اإلنساني لسكاف القطاع".
ي في اسرائيؿ، ولكف حماس التي وأضاؼ:" مف ضمف ىذه الخطوات السماح بالدخوؿ الى العبلج الطب

تسيطر عمى القطاع في المقابؿ ال تعترؼ بحؽ اسرائيؿ بالوجود فحسب بؿ تدعو لتدميرىا، الجيش 
 االسرائيمي ال يعتقؿ مرضي، بالعكس اسرائيؿ تحاوؿ جاىدة تقديـ العبلج الطبي الجرحى".

سنوات قاؿ ادرعي "الجيش  7منذ  وعف التسييبلت التي تدعي اسرائيؿ تقديميا الى قطاع غزة المحاصر
االسرائيمي يتخذ خطوات تسييمية في ظؿ حكـ حماس التي تدعو لتدمير دولة اسرائيؿ، لؤلسؼ حماس 

 تستغؿ التسييبلت، وكما رأينا بعد ادخاؿ اإلسمنت فتحوؿ الى مادة ىامة في صناعة اإلنفاؽ". 
بيف فصائؿ المقاومة الفمسطينية واسرائيؿ قاؿ  وحوؿ التيديدات ضد قطاع غزة في ظؿ اتفاؽ التيدئة المبـر

"حماس ىي الجية المسيطرة  الناطؽ العسكري االسرائيمي الذي يظير كثيرا عمى شاشة "الجزيرة" القطرية:
عمى قطاع غزة، ولذلؾ تتحمؿ المسؤولية عما يجري فييا، مثؿ النفؽ اإلرىابي األخير، الذي تـ اكتشافو 

، يعتبر خرقا ليذه التفاىمات، النو حفر بعد التفاىمات، واليدؼ وراءه كاف داخؿ االراضي اإلسرائيمية
 .واضحا، تنفيذ عممية تخريبية كبيرة، مف شأنو اف يتسبب بمزيد مف التصعيد"

وحوؿ اكتشاؼ النفؽ شرؽ خاف يونس وتضخيـ الجيش االسرائيمي الحدث اعبلميا قاؿ ادرعي "نحف عمقنا 
إظيار حماس انيا ىي التي خرقت التفاىمات، ومف خطط  -لسببيف: االوؿأىمية كبيرة عمى ىذا النفؽ 

اكتشاؼ  -بارتكاب عممية كبيرة كانت تؤدي الى تصعيد، وذلؾ أماـ الرأي العاـ العربي والدولي". والثاني
 النفؽ كانت لو أىمية مف الناحية العسكرية وأحبط بالفعؿ عممية كبيرة".

حباط الى إنجاز، ولكنو واضح اف اكتشاؼ النفؽ كاف ضربة واضاؼ :"حماس سعت لتحويؿ ىذا اإل
 لحماس، النيا كانت تنوي إبقائيا لتنفيذ عممية كبيرة". 

وفيما يخص العمميات العسكرية وتنفيذ اغتياالت ضد نشطاء المقاومة الفمسطينية في القطاع قاؿ افخاي 
رارا وحتى بعد اكتشاؼ النفؽ وعممية تدميره الؼ متابع عمى "فيس بوؾ" :"كما قمنا م 100ادرعي والذي لديو 

 وجيتنا ليس التصعيد، اليدوء سيقابمو ىدوء، ولكف اي عمؿ عدائي ضدنا سيقابمو رد مؤلـ".
وبسؤؿ ادرعي عف احتمالية تمقي الجيش االسرائيمي مفاجآت مف الفصائؿ في غزة قاؿ :"نحف لدينا تقييـ باف 

تتدرب وتتسمح وتحاوؿ اعادة إعمار الدمار اليائؿ في بنيتيا  حماس والجياد االسبلمي، ومنظمات اخرى،
 العسكرية والتنظيمية والذي لحؽ بيا في عممية عامود السحاب".

وتابع:" ونحف نتابع عف كثب األمور وطبعا الى جانب المتابعة الجيش يتدرب ويتأىؿ إلمكانية اف تتصاعد 
مف التنظيمات اإلرىابية في غزة في التصعيد، الجيش  األمور، مع ذلؾ نحف نعتقد انو ال توجد مصمحة ألي

 االسرائيمي مستعد لكؿ االحتماالت". 
وحوؿ رؤيتو لممفاوضات وجيود السبلـ برعاية امريكية بيف السمطة الفمسطينية واسرائيؿ قاؿ ادرعي" السبلـ 

مف واالستقرار ىي غايتانا ىو خيارنا، مصيرنا، الحقيقة انو ال مجاؿ اخر أمامنا غير التعايش والسبلـ واأل
 وسننجزىا". حسب قولو

وحوؿ متابعتو لوسائؿ االعبلـ العربية الفمسطينية قاؿ "أتابع وسائؿ االعبلـ الفمسطينية المحمية، واعتقد انيا 
سجمت تطوير ميما، مع ذلؾ عندي مبلحظات عف حرية االعبلـ في ظؿ حكـ حماس، وعندي تحفظات 
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جبو وميمتو  في نقؿ صورة الموقؼ كما ىي بدوف الحاجة الستعماؿ عف حرية الصحفي مف اداء وا
رضاء المتحدثيف بمسانيا، وسائؿ اإلعبلـ الفمسطينية ميمة لمرأي العاـ  مصطمحات حماس، وا 

 الفمسطيني".كما قاؿ
 19/11/2013، وكالة ادس نت

 
 العتراض صواريخ باليستية "العصا السحرية"تختبر بنجاح منظومة  "إسرائيل" 24

أجرت أمس، تجربة ناجحة  وزارة الدفاع اإلسرائيمية،، أف 21/11/2013، الشرق األوسط، لندنكرت ذ
، التي طورتيا شركة إسرائيمية وأخرى أميركية، «العصا السحرية»عمى منظومة اعتراض الصواريخ 

إليرانية ا« شياب»العتراض صواريخ متوسطة وطويمة المدى، ويفترض بيا القدرة عمى إسقاط صواريخ مثؿ 
 السورية أو صواريخ مف حزب اهلل المبناني.« سكود»أو 

وشارؾ ممثموف عف وزارة الدفاع اإلسرائيمية وسبلح الجو وممثموف عف وزارة الدفاع األميركية في التجربة 
  «.معمـ بارز وميـ في تطوير قدراتو الدفاعية»التي وصفيا الجيش بػ

صاروخ )مقبلع داوود( أسقط صاروخا باليستيا قصير المدى، جنوب ال»وقالت وزارة الدفاع اإلسرائيمية إف 
ىذه التجربة الناجحة معمـ بارز وميـ في تطوير نظاـ األسمحة الدفاعية التي »وأضافت في بياف «. إسرائيؿ

 «.تعطي الثقة لمقدرات المستقبمية في دحر خطر الصواريخ الباليستية المتنامي
الجنراؿ بيني غانتس بالصناعات األمنية في أعقاب التجربة الناجحة  وأشاد رئيس األركاف اإلسرائيمي

ىذه مرحمة »العتراض الصواريخ القصيرة والمتوسطة المدى. وقاؿ غانتس: « العصا السحرية»لمنظومة 
 «.ميمة في تعزيز القدرات الدفاعية لمجيش، والجيود في ىذا المجاؿ ستتواصؿ إلى األماـ

قائد وحدة الدفاع الجوي شاحر شوحط،  ، أف آماؿ شحادة، عف 21/11/2013، الحياة، لندنوأضافت 
 أعمف اف ترسانة الصواريخ المتطورة والحديثة التي يممكيا حزب اهلل تشكؿ اضعاؼ ما تممكيا حركة حماس

 والتنظيمات الفمسطينية المسمحة وتنظيمات الجياد المعادية إلسرائيؿ في المنطقة.
التي تجري اآلف تركز، إلى جانب استخداـ القبة الحديدية، عمى منظومتي وأكد شوحط أف التدريبات 

 "باتريوت" و"الصولجاف السحري".
أشار شاحر شوحط إلى أف التدريبات  تجرى عمى مختمؼ منظومات الدفاع بينيا متعددة الطبقات، في و 

لصواريخ المتطورة سيناريوىات تعرض إسرائيؿ لمئات صواريخ يومية، بينيا كميات ليست قميمة مف ا
 والحديثة، وىو ما يتوجب أيضًا اتخاد قرارات سريعة واالستعداد لمواجية تحديات صعبة.

 
 
 

 بدوية في النقبال أم الحيران هدم اريةالتماس  سرائيمية العميا تنظر فيالمحكمة اإل 25
الحيراف البدوية غير  تنظر المحكمة االسرائيمية العميا في التماس تقدـ بو سكاف قرية اـ: ا ؼ ب -القدس 

 المعترؼ بيا في النقب جنوب اسرائيؿ، ضد قرار ىدميا واقامة قرية ييودية مكانيا.
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وقالت المحامية سياد بشارة مديرة قسـ التخطيط واالراضي في مركز عدالة لحقوؽ االقمية العربية داخؿ 
حيراف والتي سبؽ اف صدرت اوامر اسرائيؿ لوكالة فرانس برس "ىذه ىي الجمسة االولى في قضية قرية اـ ال

 بيدميا مف محكمة الصمح والمحكمة المركزية في بئر السبع".
 21/11/2013، الحياة، لندن

 
 تمّول بناء آالف الوحدات االستيطانية "دائرة أراضي إسرائيل" 26

الدائرة، زىير أندراوس: يتبّيف مف الولوج في موقع )دائرة أراضي إسرائيؿ( االلكترونّي أّف  -الناصرة 
المسؤولة عف نيب أراضي الفمسطينييف مف طرفي ما ًيّسمى بالخط األخضر، نشرت تقريًرا مفصبًل عف 

 يونيو(. -حزيراف )يناير-عمميا في النصؼ األّوؿ مف السنة الحالية، أْي بيف كانوف الثاني
دائرة بنشر مناقصات لبناء وأظير التقرير الرسمّي أّنو خبلؿ فترة النصؼ سنة األولى مف ىذا العاـ قامت ال

مناقصة، وشّدّد التقرير  3000وحدات سكنّية في القدس الشرقّية وفي الضفة الغربّية المحتّمة وصمت إلى 
ـّ المصادقة عمييا مف قبؿ السمطات ذات الصمة في المؤسسة اإلسرائيمّية. عبلوة  عمى أّف ىذه المناقصات ت

مميوف شيكؿ )دوالر أمريكّي ًيعادؿ  6.5إسرائيؿ خصصت مبمغ  عمى ذلؾ، بّيف التقرير، أّف دائرة أراضي
شيكؿ إسرائيمّي( لتطوير نير األردف، وتحويمو إلى منطقة سياحّية تجذب السياح مف جميع أصقاع  3.5

العالـ، وبحسب التقارير فإّف المشاريع التي بوشر العمؿ فييا تشمؿ التطوير والتحسيف، األمر الذي يقطع 
، بأّف الدولة العبرّية، ماضية في فرض الوقائع عمى األرض، غير آبية بالمفاوضات الجارية الشؾ باليقيف

اآلف مع السمطة الفمسطينّية، وضاربة عرض الحائط بما ًيطمؽ عمييا الشرعّية الدولّية والمجتمع الدولّي، 
ضي وتنفيذ المشاريع الذي يعتبر ىذه المناطؽ مناطؽ محتّمة، وال يّحؽ لمدولة المحتّمة مصادرة األرا

 التطويرّية عمى مختمؼ أشكاليا. 
ألؼ عربّي بدوّي مف النقب  80كما يتطّرؽ التقرير إلى مخطط برافر العنصرّي القاضي بتيجير أكثر مف 

ومصادرة أراضييـ، ويقوؿ إّف الدولة العبرّية تمّكنت مف تطبيؽ ىذا األمر في شماؿ الببلد، حيث قامت 
بنقؿ العرب البدو، عمى حّد تعبير التقرير، مف القرى غير المعترؼ فيعيا بالشماؿ سمطة أراضي إسرائيؿ 

وأسكنتيـ في قرى عربّية فمسطينّية، الفًتا إلى أّف الدولة العبرّية منحتيـ أرًضا مقابؿ األرض التي صودرت 
ـّ تعويضيـ بمبالغ مالّية، لـ ًيشر إلييا التقرير الرسمّي ال  مف قريب وال مف بعيد، منيـ، عبلوة عمى ذلؾ، ت

ـّ ترحيميـ مف الشماؿ يصؿ إلى   آالؼ مواطف.  5000ولكّنو أّكد عمى أّف عدد العرب البدو الذيف ت
وتابع التقرير قائبًل إّف المخطط عينو، سًيطّبؽ مف قبؿ الحكومة اإلسرائيمّية في النقب أيًضا، مشّدًدا عمى أّنو 

فية لبلنتقاؿ مف القرى غير المعترؼ بيا، والذي يزعـ التقرير أّنيا تقرر منح العرب البدو ميمة زمنّية إضا
بممكية دولة االحتبلؿ، والسكف في قرى معترؼ بيا مف قبؿ السمطات اإلسرائيمّية، عمى حّد تعبير معّدي 

غموبس? العبرّية، المختّصة بالشؤوف االقتصادية في عددىا ‘عمى صمة بما سمؼ، كشفت صحيفة  التقرير.
ر أمس األربعاء النقاب عف أّف دائرة أراضي إسرائيؿ اتخذت مؤخًرا قراًرا يقضي بتمويؿ التخطيط لبناء الصاد

 عشرات آالؼ الوحدات السكنية االستيطانية في الضفة الغربّية المحتّمة. 
الثانوية  وساقت الصحيفة العبرّية قائمًة إّنو في الجمسة التي عقدت في نياية تشريف أوؿ )أكتوبر( في )المجنة

لممصادقة عمى التخطيط في دائرة أراضي إسرائيؿ( تقرر تخطيط بناء عشرات آالؼ الوحدات السكنية في 
الضفة الغربّية المحتّمة، ويشمؿ ذلؾ أيًضا المستوطنات )نوكديـ(، حيث يسكف وزير الخارجّية اإلسرائيمّية، 
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و)كدوميـ(، ومستوطنات أخرى. وأوضحت أفيغدور ليبرماف، و)عاليو رىاؼ( و)نافي دانئييؿ( و)ألوف( 
الصحيفة أيًضا أّنية تـ في الجمسة عينيا اتخاذ قرار بأْف تشارؾ )دائرة أراضي إسرائيؿ( بتمويؿ التخطيط 

وحدة سكنية، بالتعاوف مع )المجمس اإلقميمي غوش عتصيوف( الذي تقع المستوطنة ضمف  2000لبناء 
 نفوذه. 

 21/11/2013، القدس العربي، لندن
 

 من الضفة تنفيذًا لتوصيات لجنة ماتزا "سرائيل"إسرائيمي: حان اآلن وات التحضير النسحاب إ محمل 27
سرائيمي غمعاد شير في مقاؿ نشرتو صحيفة "ىآرتس" االسرائيمية اف االباحث اليقوؿ  :القدس –تؿ ابيب 

زا التي نظرت في الوقت حاف النسحاب اسرائيؿ مف الضفة الغربية المحتمة واف توصيات لجنة مات
 االنسحاب مف غزة يجب اف تطبؽ فورًا عمى الضفة الغربية. 

 20/11/2013، القدس، القدس
 

 حصار "مخيم اليرموك" بدمشق تواصل فمسطيني جراء استشهاد 28
(، جػػراء 22|10خدمػة قػاؿ ناشػطوف فػي سػورية إف الجًئػػا فمسػطينًيا، استشػيد  مسػاء أمػس األربعػاء ) :دمشػؽ

 التغذية" بسبب الحصار المشدد الذي يعيشو مخيـ اليرموؾ لبلجئيف جنوب دمشؽ."الجفاؼ" و"سوء 
وأوضحت "مجموعػة العمػؿ مػف أجػؿ فمسػطينيي سػورية" أف الشػاب محمػود محمػد العبيػدي، قضػى نتيجػًة لمػا 

يوما عمى التوالي، مف قبؿ الجيش السػوري النظػامي،  215يشيده المخيـ مف حصار خانؽ منذ ما يزيد عف 
ى إلى نفاذ معظـ المواد الغذائية واالحتياجات األساسية والطبية خاصًة في ظػؿ إغػبلؽ المراكػز الطبيػة ما أد

 والمشافي بسبب القصؼ الذي تتعرض لو تزامنا مع تعرضيا لعمميات نيب وسرقة.
(، إلػػى تعػػرض 22|12وأشػػارت المجموعػػة، فػػي بيػػاف صػػحفي تمقػػت "قػػدس بػػرس" نسػػخة عنػػو اليػػـو الخمػػيس )

 المخيمات الفمسطينية التي تتعرض ىي األخرى لمحصار، إلى قصؼ مف قبؿ جيش النظاـ.غالبية 
12/22/1023، ادس برس  

 
 "الحانوكا" محيطه بمناسبةبوفعاليات تهويدية  األاصى جماعي لممسجد دعوات الاتحام 29

فػػػي  أف منظمػػػات متعػػػددة 10/22/1023 األربعػػػاءأكػػػدت "مؤسسػػػة األقصػػػى لموقػػػؼ والتػػػراث" فػػػي بيػػػاف ليػػػا 
 –االحتبلؿ االسرائيمي مف بينيا منظمات الييكؿ المزعوـ دعت الى اقتحامػات جماعيػة خػبلؿ عيػد الحانوكػا 

ويسػػػتمر لمػػػدة اسػػػبوع كامػػػؿ حتػػػى  18/22/1023والػػػذي يبػػػدأ يػػػـو الخمػػػيس الموافػػػؽ  -المشػػػاعؿ أو األنػػػوار
 الحانوكا. أياـ أوؿتدعو الى االقتحاـ بشكؿ خاص يـو الخميس  إعبلناتـ ، ووزعت 7/21/1023

كانػػت قػػد تعيػػدت  -رئػػيس لجنػػة الداخميػػة فػػي الكنيسػػت -عضػػو الكنيسػػت "ميػػري ريغػػب" أفولفتػػت المؤسسػػة 
بعقد جمسػة خاصػة مػع شػرطة االحػتبلؿ لتييئػة األجػواء وتػوفير الحمايػة القتحامػات المسػتوطنيف والجماعػات 

 الييودية لبلقصى خبلؿ عيد الحانوكا العبري.
باإلضػػػافة الػػػى الػػػدعوات الػػػى اقتحػػػاـ المسػػػجد األقصػػػى، دعػػػت منظمػػػات وجماعػػػات واضػػػافت المؤسسػػػة أنػػػو 

اسػػتيطانية أخػػػرى الػػى تنظػػػيـ جػػوالت ومسػػػيرات وفعاليػػات تيويديػػػة خػػبلؿ الحانوكػػػا كميػػا فػػػي محػػيط المسػػػجد 
األقصى القريب، خاصػة فػي منطقػة البػراؽ، حيػث يػنظـ "معيػد الييكػؿ" معرضػًا خاصػا فػي مقػره القريػب مػف 



 
 
 

 
 

 

           29ص                                    3043العدد:            12/22/1023 الخميس التاريخ:
 

حػػوؿ أدوات الييكػػؿ المزعػػوـ التػػي قػػاـ بتحضػػيرىا حتػػى اآلف، كمػػا ويقػػـو  -غربػػي األقصػػى –اؽ منطقػػة البػػر 
شػػػػعاؿ الشػػػػمعة االولػػػػى مػػػػف  الحاخػػػػاـ االسػػػػرائيمي األكبر"دافيػػػػد الو" بزيػػػػارة الػػػػى المعيػػػػد عشػػػػية الحانوكػػػػا ، وا 

 الحانوكا.
ة في المنطقة التي يطمقوف عمييا فيما تقوـ جمعية إلعاد االستيطانية بتنظيـ "جوالت أثرية" في منطقة الصوان

، وعػػػرض مكتشػػػفات أثريػػػة -قبالػػػة الجيػػػة الشػػػرقية الشػػػمالية مػػػف األقصػػػى –الصػػػوانة(  –) الحديقػػػة التوراتيػػػة 
.  مزعومة حوؿ الييكؿ المزعـو
بمعػػارض متعػػددة وجػػوالت ليميػػة يرافقيػػا  –وىػػو المقػػاـ عمػػى مسػػجد القمعػػة  –كمػػا ويػػنظـ متحػػؼ قمعػػة داوود 

 لمتحؼ نفسو وفي انحاء متفرقة مف البمدة القديمة بالقدس.الموسيقى في ا
اقػػتحـ عشػػرات المسػػتوطنيف وعناصػػر المخػػابرات اإلسػػرائيمية صػػباح األربعػػاء المسػػجد األقصػػى المبػػارؾ ىػػذا و 

 مف جية باب المغاربة وسط حراسة مشددة مف قوات الشرطة الخاصة.
10/22/1023مؤسسة األاصى لمواف والتراث، أم الفحم،   

 
 مراكز احتجاز في مصريتكدسون في  ةفمسطينيي سوري من مئاتالقدس العربي: ال 30

عبد الرحمف يوسؼ: بعد أف نجت األسرة مف القصؼ في دمشؽ ومف  -ماجي فيؾ  -رويترز – اإلسكندرية
شػػيرا بػػيف مئػػات الفمسػػطينييف  20الرصػػاص فػػي البحػػر انتيػػى مػػآؿ تػػوأمتيف فمسػػطينيتيف تبمغػػاف مػػف العمػػر 

 ف في مراكز شرطة بمصر دوف أف تموح في األفؽ نياية لمعاناتيـ.المحتجزي
وتقػػوؿ األمػػـ المتحػػدة إف الحكومػػة المصػػرية رفضػػت السػػماح ليػػا بتسػػجيؿ الفمسػػطينييف القػػادميف مػػف سػػورية 
عمى أنيـ الجئوف ومنحيـ البطاقة الصػفراء التػي تسػمح ليػـ بػالعيش فػي مصػر. ونتيجػة لػذلؾ احتجػز مئػات 

 الشرطة.. فما مف مكاف آخر يمكنيـ الذىاب إليو.منيـ في مراكز 
تقوؿ منظمة ىيػومف رايػتس ووتػش إف أفػراد األسػرة الفمسػطينية لػو كػانوا يحممػوف الجنسػية السػورية لسػمح ليػـ 

وبمػا أف ىػذا لػيس ىػو  بمغادرة مصر فور اعتقاليـ والتوجو إلى مخيمات البلجئػيف فػي دوؿ أخػرى بالمنطقػة.
 وى البقاء في مركز شرطة ألجؿ غير مسمى.الحاؿ لـ يكف أماميـ س

كذلؾ لف تقبؿ تركيا وال األردف ببلجئيف فمسطينييف مف سورية ولف يسمح ليػـ لبنػاف بػدخوؿ أراضػيو إال لمػدة 
 ساعة فقط. 08

أودعػوا السػجف بعػدما  النػازحيف األكثر إيبلما أف ىػؤالء‘قالت تمارا الرفاعي مف منظمة ىيومف رايتس ووتش 
أشد الحموؿ يأسا وىو ركوب أحد قوارب الموت ىذه. حقيقة أنيـ مستعدوف لممجازفة ومعيـ أطفػاؿ لجأوا إلى 

 ’.ال تتعدى أعمار بعضيـ شيرا واحدا تظير مدى إحباطيـ
ويحصػػؿ ىػػؤالء عمػػى وجبػػة واحػػدة يوميػػا مػػف إحػػدى جماعػػات اإلغاثػػة ويقطػػع كثيػػروف الوقػػت بالصػػبلة بينمػػا 

 رؼ.يتردد صدى بكاء األطفاؿ عبر الغ
ألػػؼ شػػخص فػػروا مػػف سػػورية إلػػى  300ىنػػاؾ مػػا يتػػراوح بػػيف خمسػػة وسػػتة آالؼ فمسػػطيني مػػف بػػيف نحػػو و 

 مصر. 
الغالبية العظمى مف ىؤالء لـ تطأ أقداميـ األراضي الفمسطينية ويعتبػروف سػورية وطػنيـ الوحيػد. لكػف مصػر 

معاممػة البلجئػيف اآلخػريف الفػاريف  ترفض السماح لممفوضية العميا لؤلمـ المتحػدة لشػؤوف البلجئػيف بمعػاممتيـ
 مف سورية.
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تػرى الحكومػة المصػرية أف الفمسػطينييف ال يقعػوف ‘قاؿ تيدي ليبوسكي المتحدث باسػـ المفوضػية فػي القػاىرة 
لػػذا ال تػػتمكف المفوضػػية مػػف تقػػديـ … المتحػػدة لشػػؤوف البلجئػػيف لؤلمػػـفػػي نطػػاؽ تفػػويض المفوضػػية العميػػا 

وتقػػػػوؿ السػػػػمطات المصػػػػرية إف  ’.ي مصػػػػر أو الػػػػدفاع عػػػػنيـ بشػػػػكؿ فعػػػػاؿالعػػػػوف لبلجئػػػػيف الفمسػػػػطينييف فػػػػ
 الفمسطينييف المحتجزيف في مراكز الشرطة انتيكوا قواعد اليجرة.

12/22/1023القدس العربي، لندن،   
 

 بالضفة 31الحيران الفمسطينية ويعتقل  أماالحتالل يهجر سكان  31
سػػرائيمية فػػي بئػػر السػػبع أمػػس االسػػتئناؼ الػػذي قدمػػو رفضػػت المحكمػػة العميػػا اإلوكػػاالت:   -القػػدس المحتمػػة 

سكاف قرية اـ الحيراف الفمسطينية في النقب وقررت تيجير سكانيا لممرة الثانية. وحسب صحيفة ىػآرتس أقػر 
قضاة المحكمة اإلسرائيمية أف اسرائيؿ ىي التػي "أعطػت" األرض التػي أقيمػت عمييػا قريػة اـ الحيػراف البدويػة 

ئيـ لحصوليـ عمى األرض دوف مقابؿ. وبعد صدور قرار المحكمة تظػاىر أمػاـ المحكمػة وأنيا تستطيع اخبل
سكاف القرية ضد إخبلئيا، وطالبوا المحكمة بإلغاء قرار اإلخبلء. وأعمنوا انيـ سػينظموف مظػاىرة أخػرى أمػاـ 

 .الكنيست اإلسرائيمية خبلؿ بحث لجنة الداخمية خطة برافر لترحيؿ البدو ومصادرة أراضييـ
فمسػػػطينيا مػػػف محافظػػػات الضػػػفة  32ميػػػدانيا، اعتقمػػػت قػػػوات االحػػػتبلؿ فػػػي سػػػاعة مبكػػػرة مػػػف صػػػباح أمػػػس 

الغربيػػة. ونقمػػت وكالػػة األنبػػاء والمعمومػػات الفمسػػطينية )وفػػا( عػػف مصػػادر القػػوؿ إف االعتقػػاالت تمػػت وسػػط 
 عمميات دىـ وتفتيش واسعة وتحطيـ لؤلثاث.

 .نابمس وسبعة مف الخميؿ وتسعة مف جنيف، وغيرىا مف المدفوأوضحت أنو تـ اعتقاؿ تسعة أشخاص مف  
12/22/1023الدستور، عمان،   

 
 62وهدم "العراايب" لممرة الا  مسيرة منددة بقطع أشجار الزيتون في يعبد إطالق نار عمى 32

 ذكػرت مصػادر أمنيػة فمسػطينية أف قػوات االحػتبلؿ  :عبدالرحيـ حسػيف - عبلء المشيراوي - راـ اهلل - غزة
أطمقػػػت وابػػػبًل مػػػف الرصػػػاص المعػػػدني وقنابػػػؿ الغػػػاز المسػػػيؿ لمػػػدموع والقنابػػػؿ الصػػػوتية عمػػػى مسػػػيرة سػػػممية 
بمشػػاركة ووفػػد أجنبػػي فػػي بمػػدة يعبػػد جنػػوب جنػػيف، احتجاجػػًا عمػػى اقػػتبلع المسػػتوطنيف عشػػرات مػػف أشػػجار 

فػات حسػف عمػرو الػذي الزيتوف ىناؾ، ما أدى إلى إصابة الناشط في "جبية النضاؿ الشعبي" الفمسطينية عر 
يعاني مف السرطاف وعضو المجمس البمدي عطاؼ بدارنة ومتضامنة أجنبية بجروح، وعضو المجنة التنفيذية 
لمنظمة التحرير الفمسطينية تيسير خالد ورئيس بمدية يعبد سامر أبوبكر والعشرات مػف األىػالي والمتضػامنيف 

 .إلى نقطة عسكريةاألجانب بحاالت اختناؽ. واستولت عمى منزؿ وحولتو 
ىدمت قوات إسرائيمية قريػة "العراقيػب" البدويػة قػرب رىػط فػي النقػب جنػوبي فمسػطيف المحتمػة مف جية ثانية، 

لممرة الثانيػة والسػتيف عمػى التػوالي، لكػف األىػالي وناشػطيف فمسػطينييف متضػامنيف معيػـ باشػروا إعػادة بنائيػا 
 عمى الفور.

12/22/1023اإلتحاد، أبو ظبي،   
 

 .. وعهد مرسي كان ذهبيا لمقطاع ولن يعود"إسرائيل": غزة محاصرة من مصر و"الفرنسية" 33
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تقريػرا ليػا، إف منطقػة رفػح الحدوديػة بػيف قطػاع  فػيقالت وكالػة األنبػاء الفرنسػية، األربعػاء، : الفرنسية –غزة 
نيا، والتي تربط بيف غزة ومصر تبدو "مقفرة" إثر توقؼ نشاط األنفاؽ بعد قياـ الجيش المصري بيدـ مئات م

 يوليو الماضي. 3القطاع و األراضي المصرية عقب عزؿ الرئيس السابؽ، محمد مرسي، في 
سرائيؿ"، أف وضػع  فيوأشارت وكالة األنباء،  تقريرىا الذي حمؿ عنواف: "غزة محاصرة مف جانبيف: مصر وا 

مكػػاف طمػػب دجػػاج "كنتػػاكي" القطػػاع أصػػبح مختمفػػا تمامػػا عمػػا كػػاف عميػػو قبػػؿ سػػقوط مرسػػي، حيػػث كػػاف باال
الشػيير مػػف مطعػػـ فػػي العػػريش ليػتـ توصػػيمو عبػػر األنفػػاؽ الػػى القطػاع، الػػذي تسػػيطر عميػػو حركػػة "حمػػاس"، 

 وأشارت أف عدد قميؿ مف العماؿ ينشغؿ بحفر أنفاؽ جديدة بالقرب مف أنفاؽ ميجورة لممستقبؿ.
فػي المنطقػة الحدوديػة، طمػب عػدـ الكشػؼ ونقمت الوكالة الفرنسية تسػاؤال عػف شػرطي تػابع لحركػة "حمػاس"، 

عػػف اسػػمو: "ىػػؿ ىنػػاؾ مسػػتقبؿ لؤلنفػػاؽ؟ لػػيس مػػع الفريػػؽ أوؿ عبػػد الفتػػاح السيسػػي، وزيػػر الػػدفاع، والنائػػب 
 األوؿ لرئيس الوزراء".

رصػػده مكتػػب تنسػػيؽ الشػػؤوف اإلنسػػانية التػػابع لؤلمػػـ المتحػػدة "أوتشػػا" إلػػى أف كميػػة  وأشػػارت الوكالػػة إلػػى مػػا
اعي التػي مصػدرىا مصػر إنخفضػت مػف نحػو مميػوف ليتػر يوميػا، فػي يونيػو الماضػي، إلػى نحػو الوقود الصن

 الؼ لتر في األسبوع. 10أالؼ أو  20
% مػػف احتياجػػات الكيربػػاء 30محطػػة الكيربػػاء الوحيػػدة فػي القطػػاع التػػي تػػوفر  بػػإغبلؽوتسػبب ذلػػؾ الػػنقص 

سػاعة فػي اليػوـ، وتسػبب فػى  29كيربػاء إلػى في األراضي الفمسػطينية، فػي نػوفمبر، ممػا أدى إلػى إنقطػاع ال
 توقؼ إحدى مضخات الصرؼ الصحي في غزة مما أدى إلى غرؽ الشوارع بالمياه العادمة.

ويرى االقتصادي الفمسطيني، الذي يدير مؤسسة باؿ ثينؾ لمدراسات االستراتيجية في القطاع، عمػر شػعباف: 
اعدة فػػنحف نعتمػػد عمػى المسػػاعدات االنسػػانية الدوليػػة"، مجتمعػػا برسػػـ المسػ اآلف"أننػا، كأىػػالي غػػزة، أصػبحنا 

 9أو  7ولفت أف "الحصار دمر القطاع االنتاجي الصناعي وحاؿ دوف أي صادرات مف قطاع غزة باستثناء 
 منتجات".

10/22/1023وكالة سما اإلخبارية،   

 
 طفاًل فمسطينياً  120مركز حقواي: االحتالل يواصل احتجاز أكثر من  34

اؿ مركز "أحرار" لدراسات األسرى وحقوؽ اإلنساف، في بياف تمقتو "قدس برس"، أنو ومع حموؿ يـو ق: راـ اهلل
تشريف الثاني/ نوفمبر مػف كػؿ عػاـ يواصػؿ االحػتبلؿ االسػرائيمي احتجػاز  10 يوافؽوالذي  "الطفولة العالمي"

 طفبًل. 210أكثر مف 
عامًا، مف مناطؽ مختمفة في  28تقؿ أعمارىـ عف  وأشار المركز إلى أف االحتبلؿ يعتقؿ في كؿ يوـ أطفاالً 

 األراضي الفمسطينية، ويقوـ االحتبلؿ بعرضيـ عمى المحاكـ كغيرىـ مف األسرى.
ولفػػػت النظػػػر إلػػػى أف ىنػػػاؾ شػػػيادات موثقػػػة مػػػف أطفػػػاؿ فمسػػػطينييف اعتقمػػػوا أكػػػدوا فييػػػا تعرضػػػيـ لمتعػػػذيب 

 والضرب واالحتجاز في زنازيف وسجوف االحتبلؿ.
12/22/1023، ادس برس  

 
 عسقالن يواصمون إضرابهم المفتوح عن الطعام لميوم الثالثسجن أسرى  35
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راـ اهلل ػ "األياـ": أفاد ممثؿ األسرى ناصر أبو حميد خبلؿ لقائػو مػع محػامي وزارة األسػرى كػريـ عجػوة الػذي 
السػػاعة  بػػأف الوضػػع فػػي السػػجف سػػيد ومتػػوتر جػػدا، موضػػحا انػػو يػػـو االثنػػيف الماضػػي ،زار سػػجف عسػػقبلف

مػف قبػؿ أفػراد وحػدة اليمػاز التابعػة إلدارة السػجوف، وكػاف عمػى رأس  27الحادية عشرة ظيرا تـ اقتحػاـ غرفػة 
 الوحدة المقتحمة نائب مدير السجف وضابط األمف في السجف باإلضافة لعدد كبير مف أفراد شرطة السجف.

قػتحـ أفػراد الوحػدات الخاصػة مػف وحػدات وذكر أبو حميد أنو في يـو أمس )الثبلثاء( في سػاعات الصػباح، ا
( وعمى مدار 0)النحشوف واليماز ودرور( غرؼ القسـ وقاموا بتكبيؿ األسرى جميعيـ ونقميـ بالقوة إلى قسـ )

اليوـ قاـ أفراد الوحدات التابعة إلدارة السجوف بإجراء تفتيشػات اسػتفزازية بػالغرؼ حيػث قػاموا بتحطػيـ كػؿ مػا 
ى التفتػيش فػي سػاعات المسػاء بمصػادرة كافػة االدوات الكيربائيػة، فػي حػيف يسػتمر وصمت اليػو ايػدييـ وانتيػ

 انقطاع الكيرباء عف القسـ لميـو الثالث عمى التوالي.
عػػػف الطعػػػاـ  اإلضػػػرابمػػػف أمػػػس )االثنػػػيف(  أوؿوفػػػي أعقػػػاب ذلػػػؾ أعمػػػف األسػػػرى فػػػي سػػػجف عسػػػقبلف منػػػذ 

مضػربيف عػف الطعػاـ لميػـو الثالػث عمػى التػوالي فػي احتجاجا عمػى ىػذه اليجمػة الغيػر مبػررة، والزاؿ األسػرى 
ضػػمف شػػروط العػػزؿ االنفػػرادي حيػػث صػػادرت مػػنيـ  أسػػيرا 27حػػيف قامػػت إدارة السػػجف بوضػػع مػػا يزيػػد عػػف 

 والكنتينا وكؿ احتياجاتيـ اإلنسانية. واألغطيةحتى المبلبس الداخمية 
12/22/1023األيام، رام اهلل،   

 
 لبنان.. فمعتقالت بانكوك إلى ةفمسطينيون من سوري: "المستقبل" 36

قضية إنسانية جديدة مسرحيا شاطد بػانكوؾ تايبلنػد. عػائبلت وشػباب فمسػطينيوف نزحػوا مػف مخػيـ  :البداوي
مخيـ عيف الحموة في صيدا. ومنو أبحروا بطريقػة شػرعية  إلىإلى مخيـ البداوي، ومف ثـ  ةاليرموؾ في سوري

عمػػػاميـ فػػػي مخػػػيـ البػػػداوي )ابػػػو محمػػػد جيػػػاد رحمػػػو(، الػػػذي أكػػػد الػػػى تايبلنػػػد. واليػػػوـ، بحسػػػب أحػػػد أبنػػػاء أ
الػذيف لػـ يسػتطيعوا العػيش فػي البػداوي، سػافروا الػى تايبلنػد لتحصػيؿ رزقيػـ. وىػا ىػـ  أقربػاءه أفلػ"المستقبؿ" 

 الصحية والنفسية قاسية". وأوضاعيـفي معتقبلت بانكوؾ، 
عمػي، نػص رسػالة  أبػوفػي شػماؿ لبنػاف، فتحػي  وكشؼ المسػؤوؿ االعبلمػي لمجبيػة الشػعبية لتحريػر فمسػطيف

احػػػد األقربػػػاء فػػػي مخػػػيـ  إلػػػىعبػػػر "الػػػواتس آب"  أرسػػػمتامػػػع صػػػورة مػػػف المعتقمػػػيف الفمسػػػطينييف فػػػي بػػػانكوؾ 
نيػػػاءالبػػػداوي. وطالػػػب منظمػػػة التحريػػػر بمتابعػػػة الموضػػػوع  ىػػػذا الوضػػػع االنسػػػاني، مشػػػيرا الػػػى اف سػػػفيري  وا 

 ا الموضوع. فمسطيف في لبناف وتايبلند يتابعاف ىذ
 كما طالب منظمات حقوؽ االنساف التدخؿ وتوفير كؿ ما يمـز لممحتجزيف.

وأكدت الرسالة مف المعتقميف الفمسطينييف "وجود نحو عشرة أشخاص رىف االعتقاؿ المييف في سجف )بيرو( 
 .مف دوف جـر ارتكبوه

12/22/1023المستقبل، بيروت،   
 

 لكميات الصحة العامة وبياألور جامعة القدس تنال عضوية االتحاد  37
نالػػت كميػػة الصػػحة العامػػة فػػي جامعػػة القػػدس فػػي اجتمػػاع الييئػػة العامػػة لبلتحػػاد األوروبػػي لكميػػات  :القػػدس

 إلػىجامعػة عربيػة تنضػـ رسػميا  أوؿالصحة العامة في بروكسؿ عمػى العضػوية الكاممػة فػي االتحػاد، لتكػوف 
 االتحاد.
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ءات مػػف قبػػؿ االتحػػاد خػػبلؿ العػػاـ الماضػػي تمثػػؿ فػػي دراسػػة ونالػػت الجامعػػة العضػػوية بعػػد خضػػوعيا الجػػرا
التػي تقػدميا، ومسػتوى الطػاقـ التدريسػي والتحصػيؿ العممػي لمطمبػة، وذلػؾ بعػد تقػدـ الكميػة  األكاديميػةالبرامج 

 لطمب االنضماـ الى االتحاد.
الػدور الػذي تقػـو وخبلؿ المؤتمر الذي انعقد قبؿ اياـ في بروكسؿ استعرض عميد الكميػة د. معتصػـ حمػداف 

في خدمة المجتمع الفمسطيني ومػا تقػوـ بػو مػف تػدريب لمكػوادر الصػحية والبحػوث  2665بو منذ نشأتيا عاـ 
 العممية.

مػف خػارج القػارة  وتعد كمية الصحة العامة في جامعة القدس ىي أوؿ مؤسسة تحصؿ عمى العضػوية الكاممػة
، وذلػػؾ لػػدعـ التعمػػيـ والبحػػث الصػػحي، ويضػػـ  2699فػػي ىػػذا االتحػػاد الػػدولي، الػػذي تأسػػس عػػاـ  األوروبيػػة

 دولة اوروبية. 01مف األعضاء مف  201حاليا 
12/22/1023القدس، القدس،   

 
 

 فمسطيني 5000فرص عمل لنحو وزارة االاتصاد: مشروع المدن الصناعية في جنين يوفر  38
لمطورة لمدينة جنيف الصػناعية، مػذكرة الثبلثاء، مع الشركة التركية ا يوـوقعت الحكومة الفمسطينية، : راـ اهلل

مبلييف دوالر، بغرض تعويض مالكي األراضي التي ستقاـ عمييا  20تفاىـ، تنص عمى تحويؿ األخيرة مبمغ 
 المدينة الصناعية.

دونـ ستقاـ عمييػا المدينػة الصػناعية فيمػا تصػفو الحكومػة بمشػروع اسػتراتيجي  ألؼويجري الحديث عف نحو 
 فرص العمؿ. آالؼاد الخاـ والمواند والمعابر لمتصدير، كما انو يخمؽ بحكـ قربو مف المو 

وقػػػاؿ وزيػػػر االقتصػػػاد جػػػواد النػػػاجي ضػػػمف برنػػػامج "السػػػمطة الرابعػػػة" الػػػذي يبػػػث عبػػػر تمفزيػػػوف فمسػػػطيف، إف 
الشػػركة التركيػػة سػػتقـو بأعمػػاؿ البنيػػة التحتيػػة الداخميػػة بعػػد انتيػػاء عمميػػة التعػػويض التػػي يتوقػػع انجازىػػا قبػػؿ 

 نياية العاـ الجاري، فيما ستنجز البنية التحتية الخارجية مف خبلؿ الشركة االلمانية.
شػػػيرا سػػػتوفر فػػػرص عمػػػؿ  10-28وأضػػػاؼ النػػػاجي أف المدينػػػة الصػػػناعية التػػػي يتوقػػػع أف يسػػػتغرؽ بناؤىػػػا 

 مواطف، ومثميا فرص عمؿ غير مباشرة. 7000مباشرة لنحو 
10/22/1023القدس، القدس،   

 
 

 غازة بسبب أزمة الكهرباءفي اطاع مصنع لمخياطة  ةمئتواف عمل  39
مصػػنع لمخياطػػة والغػػػزؿ والنسػػيج فػػي قطػػاع غػػزة عػػػف العمػػؿ بشػػكؿ كامػػؿ جػػراء أزمػػػة  200توقػػؼ : السػػبيؿ

 الكيرباء المتفاقمة في القطاع لؤلسبوع الثالث عمى التوالي.
أزمػة الكيربػاء فػي القطػاع أوقفػت نشػاط وقالت النقابة العامة لعماؿ الخياطػة بغػزة  يػػوـ األربعػاء إف اسػتمرار 

مصػػنع لمخياطػػة والغػػزؿ والنسػػيج، وأدت إلػػى تعطػػؿ ألػػؼ عامػػؿ عػػف عمميػػـ، وفقػػدانيـ لمصػػدر دخميػػـ  200
 الوحيد.
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وأشػػارت النقابػػة إلػػى أف دخػػوؿ كميػػات مػػف األقمشػػة ومسػػتمزمات الخياطػػة إلػػى أسػػواؽ غػػزة عبػػر األنفػػاؽ قبػػؿ 
مصػػنع مػػف مصػػانع الخياطػػة إلػػى أعماليػػا مػػف أصػػؿ نحػػو  200ر مػػف حممػػة اليػػدـ األخيػػرة، سػػاىـ بعػػودة أكثػػ

 سنوات. 5مصنع كانت قد تعطّمت عف العمؿ منذ فرض الحصار اإلسرائيمي عمى القطاع منذ  600
10/22/1023السبيل، عمان،   

 
 "أحمد الجعبري ..مؤسسة إبداع لؤلبحاث والدراسات ُتطمق كتاب "اائد أركان المقاومة 40

اع لؤلبحػػاث والدراسػػات والتػػدريب، كتابيػػا الخػػامس ضػػمف سمسػػمة "قػػادة معاصػػروف" التػػي أطمقػػت مؤسسػػة إبػػد
تصػػدرىا والػػذي يحمػػؿ عنػػواف " قائػػد أركػػاف المقاومػػة.. محمػػد بػػف سػػعيد الجعبػػري"، وذلػػؾ فػػي الػػذكرى األولػػى 

 الستشياده.
ب وقػػادة فصػػائؿ وجػػرى إطػػبلؽ الكتػػاب خػػبلؿ حفػػؿ أقامتػػو "إبػػداع"، أمػػس، بحضػػور لفيػػًؼ مػػف الػػوزراء والنػػوا

 العمؿ الوطني واإلسبلمي والعديد مف الباحثيف والمختصيف.
وأكػػد روحػػي مشػػتيى األسػػير المحػػرر فػػي صػػفقة "وفػػاء األحػػرار"، أف لمشػػييد الجعبػػري دورا كبيػػرا فػػي انجػػاز 

 صفقة التبادؿ.
ـ الػذي بػذؿ أما محمد المدىوف وزير الثقافة ورئيس مؤسسة إبداع، قد تحدث عف حجػـ وقػدر المجيػود العظػي

عداد كتاب يؤرخ لحياة مثؿ القائد الجعبري، مقػدمًا الشػكر لفريػؽ العمػؿ كػامبًل، ومؤكػدًا أف ىػذا  في صياغة وا 
الكتػاب والكتػػب التػي سػػبقتو ضػػمف سمسػمة "قػػادة معاصػػروف" مػا ىػػي إال "تأكيػد عمػػى أىميػػة حيػاة القػػادة وأنيػػـ 

 يؿ مف حياتيـ".حتى لو رحموا البد أف يكونوا حاضريف نقتفي أثرىـ ونن
10/22/1023، فمسطين أون الين  

 
 سفير مصر باألردن يؤكد دعم مصر لمحقوق المشروعة لمشعب الفمسطيني  41

األمػػػيف العػػػاـ لمجبيػػػة  خػػػبلؿ لقائػػػو األردف خالػػػد ثػػػروتأكػػػد السػػػفير المصػػػري لػػػدى : الحيػػػاة الجديػػػدة -عمػػاف 
يونيػػو فػػي دعػػـ ومسػػاندة حقػػوؽ الشػػعب  30ينػػاير وثػػورة  17مواقػػؼ مصػػر ثػػورة  الديمقراطيػػة نػػايؼ حواتمػػة

وعاصمتيا القدس المحتمة، وحؿ قضػية  2695الفمسطيني بتقرير المصير والدولة المستقمة عمى حدود يونيو 
. مؤكػػدا أف رعايػػة مصػػر التفاقػػات إنيػػاء االنقسػػاـ والوحػػدة الوطنيػػة تقػػـو 260البلجئػػيف وفػػؽ القػػرار األممػػي 

 .1023مات فبراير وتفاى 1022مايو  0عمى قاعدة اتفاؽ 
 12/2/1023الحياة الجديدة، رام اهلل، 

 
 

 الجانب المصري بعد سفر حافمة واحدة فقط بتعطل الحواسيب تواف العمل في معبر رفح بعد  42
 إدخػػاؿ( العمػػؿ فػػي الجانػػب المصػػري فػػي معبػػر رفػػح البػػري وذلػػؾ بعػػد 10/22توقػػؼ ظيػػر األربعػػاء ): رفػػح

 حافمة واحدة فقط.
مػف المسػافريف مػف الصػالة الفمسػطينية  األولىالحافمة  إدخاؿنو بعد أينية لػ "قدس برس" وقالت مصادر فمسط

 إلى المصرية ابمغ الجانب المصري نظيره الفمسطيني توقؼ العمؿ لدييـ بسبب تعطؿ شبكة الحواسيب.
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كثػر متواصػؿ اسػتمر أل إغػبلؽ( معبػر رفػح وذلػؾ بعػد 26/22وكانت السمطات المصرية قػد فتحػت الثبلثػاء )
يوليػػو / بػػالرئيس المصػػري محمػد مرسػػي مطمػػع تمػػوز اإلطاحػػةفػػي ظػؿ عػػدـ لفػػتح المعبػػر منػذ  أيػػاـمػف عشػػرة 
 الماضي.

 10/22/1023ادس برس، 
 

 جودة: األردن حريص عمى إنجاز حل الدولتين 43
في  توشاركخبلؿ م ،ناصر جودة األردني قاؿ وزير الخارجية وشؤوف المغتربيف :بتراوكالة  -الكويت 

اإلفريقية  -السبلـ العربية عمى ىامش القمة العربية  ةيت أمس باالجتماع الذي عقدتو لجنة مبادر الكو 
إف األردف حريص عمى إنجاز حؿ الدولتيف مف خبلؿ تجسيد الدولة الفمسطينية المستقمة وذات  ،الثالثة

بلجئيف والمستوطنات وحؿ قضايا القدس وال "القدس الشرقية"وعاصمتيا  2695السيادة الكاممة عمى خطوط 
والحدود واألمف والمياه طبقا لمشرعية الدولية والمرجعيات الدولية المعتمدة بيذا الشأف ومبادرة السبلـ العربية 
بعناصرىا كافة وبشكؿ يمبي بالكامؿ المصالح العميا لؤلردف المتعمقة بيذه القضايا والتي تقع في صميـ 

إلجراءات اإلسرائيمية األحادية تيدد عممية السبلـ برمتيا ويجب أف أف ا إلىولفت  المصالح العميا لؤلردف.
 عمى وقفيا بالكامؿ. "إسرائيؿ"يقوـ العالـ بالعمؿ الفوري عمى حمؿ 

 12/22/1023، الغد، عّمان
 

 "األونروا"العقرباوي: الدول المضيفة لالجئين ترفض التمييز المناطقي لخدمات  44
ختتاـ امحمود العقرباوي في  .ـ األردنية دائرة الشؤوف الفمسطينية أعرب مدير عاـ :جعفر الدقس -عماف 
في البحر الميت،  26/22/1023-28خبلؿ الفترة  التي عقدتاألونروا المجنة االستشارية لوكالة  أعماؿ

باسـ الدوؿ العربية المضيفة لبلجئيف وجامعة الدوؿ العربية، عف قمؽ الدوؿ العربية  ألقاىاخبلؿ كممة 
جراءاتيا التقشفية التي  إليياالمالية التي آلت  األوضاعة لبلجئيف الفمسطينييف، مف المضيف الوكالة، وا 

بالخوؼ مف  إحساسمؤكدا أف البلجئيف الفمسطينييف لدييـ  المالية، األزمةفرضت كإجراء مؤقت نتيجة 
 مستقبؿ خدمات الوكالة.

تحقيؽ السبلـ.  أماـت المتواصمة تشكؿ عقبة حقيقية واالنتياكا اإلسرائيميةالعقرباوي بأف الممارسات  وأضاؼ
 أفضميات، أو وضع األونرواوشدد العقرباوي عمى رفض الدوؿ العربية المضيفة لبلجئيف التمييز في خدمات 

 أولويةلبلجئيف الفمسطينييف ىي  األساسيةبرامجية أو مناطقية لعمميا، وضرورة التأكيد عمى أف الخدمات 
 واحدة.

 12/22/1023، ّمانالدستور، ع
 

 نقابي "تأديب"إحالة نائب أردني متهم بالتطبيع إلى  45
عّماف: أحالت نقابة الميندسيف األردنييف، أمس، عضوىا النائب محمد عشا الدوايمة إلى مجمس تأديبي 
عقب التحقيؽ معو العتماد عقوبة مناسبة إزاء اتيامو بالتطبيع مع العدو الصييوني. وقاؿ نقيب الميندسيف 

اهلل عبيدات إف النائب الدوايمة الذي فصمتو كتمة الوسط اإلسبلمي البرلمانية وقاطعو نّواب بعد ظيور  عبد
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وثائؽ حوؿ عبلقاتو التجارية والسياسية مع إسرائيمييف وزيارتو ليـ في األراضي الفمسطينية المحتمة قد أحيؿ 
 زير األشغاؿ العامة.وميندس آخر إلى مجمس التأديب الذي يضـ في عضويتو ممثؿ عف و 

وتواصمت أمس حمبلت االستيجاف واالستنكار الحزبية والنقايية والشعبية حياؿ إعبلف وزير الزراعة عاكؼ 
الزعبي التعامؿ مع الكياف اإلسرائيمي كما أي دولة أخرى وتبادؿ تجارة الخضار والفاكية معو. وطالب 

ييوني صؾ براءة الحتبلؿ فمسطيف واالنتفاع مف ناشطوف بإقالة الزعبي ومحاسبتو عمى "منح العدو الص
 خياراتيا" فيما نفى مزارعوف سعييـ إلى فتح سوؽ مع الصياينة.

 12/22/1023، الخميج، الشاراة
 

 لؤلراضي الفمسطينية والعربية "إسرائيل"بإنهاء احتالل  اإلفريقية تطالب –القمة العربية  46
المشػتركة الثالثػة ضػرورة  اإلفريقيػة -لمجتمعػوف فػي القمػة العربيػة ا واإلفريقيػةأكد قادة وزعمػاء الػدوؿ العربيػة 

قامة 2695الفمسطينية والعربية المحتمة منذ الرابع مف يونيو عاـ  لؤلراضي اإلسرائيمياالحتبلؿ  إنياء دولة  وا 
ؿ السػبلـ مقابػ األرضفمسطينية عاصمتيا القدس الشػرقية وفقػا لمقػرارات الدوليػة ومبػادرة السػبلـ العربيػة ومبػدأ 

 وخطة خريطة الطريؽ.
حػػػػؿ عػػػػادؿ وشػػػػامؿ لقضػػػػية البلجئػػػػيف  إيجػػػػاد إلػػػػىودعػػػػا القػػػػادة والزعمػػػػاء فػػػػي بيػػػػاف متعمػػػػؽ بفمسػػػػطيف أمػػػػس 

والػػػى مبػػػادرة السػػػبلـ العربيػػػة، مؤكػػػديف  260المتحػػػدة  لؤلمػػػـقػػػرار الجمعيػػػة العامػػػة  إلػػػىالفمسػػػطينييف اسػػػتنادا 
دولػػة كاممػػة العضػػوية فػػي  إلػػىرفػػع مكانػػة دولػػة فمسػػطيف  ىإلػػاسػػتمرارىـ فػػي دعػػـ الجيػػود الفمسػػطينية الراميػػة 

 المتحدة. األمـ
الفمسػػػػػطينية المحتمػػػػػة واالنتياكػػػػػات العنصػػػػػرية  األراضػػػػػيفػػػػػي  اإلسػػػػػرائيميوداف البيػػػػػاف اسػػػػػتمرار االسػػػػػتيطاف 

والمسػػيحية فػػي مدينػػة القػػدس محػػذرا مػػف تػػأثير اسػػتمرار النشػػاط االسػػتيطاني  اإلسػػبلميةلممقدسػػات  اإلسػػرائيمية
 ى تقويض حؿ الدولتيف وتقميؿ فرص تحقيؽ السبلـ.عم

 12/22/1023الراي، الكويت، 
 

 بالتخمص من نفاياتها النووية فيها "إسرائيل"ليبيا تتهم  47
وكاالت: قاؿ رئػيس أركػاف القػوات الجويػة بػالجيش الميبػي، العميػد محمػود عيسػى، إف ىنػاؾ دوال،  –طرابمس 

تيػػا النوويػػة بالميػػاه اإلقميميػػة الميبيػػة، والصػػحراء الميبيػػة جنػػوب الػػببلد، لػػـ يسػػـ منيػػا غيػػر إسػػرائيؿ، ًتمقػػي نفايا
 محذرًا مف خطورتيا عمى مستقبؿ البيئة بالببلد وما ستنتجو مف أضرار جسيمة.

وفي تصريح لوكالة األناضوؿ، أشار عيسى إلػى أف رئاسػة األركػاف تممػؾ معمومػات وأدلػة حػوؿ األمػر بقولػو 
عت تحديػػد مسػػار طػػائرات مدنيػػة مشػػبوىة تػػدخؿ األجػػواء الميبيػػة دوف أي ردة فعػػؿ القػػوات الجويػػة اسػػتطا‘إف 

مػػف قواتنػػا الجويػػة، بػػالنظر إلػػى انعػػداـ منظومػػة االسػػتطبلع الجػػوي وغيػػاب أجيػػزة الػػرادار بػػالجنوب الميبػػي، 
لقػاء حاويػات تأكػد نا إنيػا ناىيؾ عف رصد القوات البحرية أيضًا لدخوؿ سػفف مشػبوىة إلػى الميػاه اإلقميميػة، وا 

 ’.نفايات نووية
واتيػػـ عيسػػى إسػػرائيؿ بػػالتورط فػػي ذلػػؾ، واسػػتخداـ الميػػاه اإلقميميػػة، والصػػحراء الميبيػػة مكبػػا لنفاياتيػػا النوويػػة، 
مطالبػػا بضػػرورة العمػػؿ عمػػى تأسػػيس القػػوات الجويػػة لمتصػػدي ألي اختراقػػات لمسػػيادة الميبيػػة، الفتػػا إلػػى أنيػػـ 

 ع عمى كافة الحدود الميبية لحماية الببلد مف أي مخاطر.طمبوا مرارا تركيب منظومات االستطبل
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 12/22/1023القدس العربي، لندن، 
 

 إلى زوال "إسرائيل"و ..خامنئي: لن نتراجع عن حقوانا النووية 48
رفض المرشد األعمى اإليراني آية اهلل عمػي خػامنئي األربعػاء أي تراجػع بشػأف : أ ؼ ب - رويترز –طيراف 

 يراف قبؿ ساعات مف بدء الجولة الجديدة لممفاوضات مع القوى العظمى في جنيؼ."الحقوؽ النووية" إل
وقػػاؿ خػػامنئي "أشػػدد عمػػى ترسػػيخ حقػػوؽ إيػػراف النوويػػة"، مؤكػػدًا أف بػػبلده لػػف تتراجػػع "قيػػد أنممػػة" عػػف حقوقيػػا 

ة أنػػو لػػف ألفػػًا مػػف عناصػػر ميميشػػيا الباسػػيج فػػي خطػػاب بثػػو التمفزيػػوف الرسػػمي مباشػػر  70وأكػػد أمػػاـ  النوويػػة.
ف كاف حدد "خطوطًا حمراء" لفريؽ التفاوض اإليراني.  يتدخؿ مباشرة في المحادثات التي تجري في جنيؼ وا 
وقػػاؿ "ال أتػػدخؿ فػػي تفاصػػيؿ المفاوضػػات لكػػف ثمػػة خطػػوط حمػػر يجػػب عمػػى المسػػؤوليف احتراميػػا بػػدوف أي 

نمػػا وأضػػاؼ أف المسػػؤوليف الفرنسػػييف "ال يرضػػخوف ل ".األعػػداءتخػػّوؼ مػػف ىيػػاج  مواليػػات المتحػػدة وحسػػب وا 
. وأضػاؼ أف ايػراف "سػتوجو لممعتػديف صػفعة لػف ينسػوىا أبػدًا" دوف أف يػذكر "النظػاـ اإلسػرائيمي أماـيركعوف 

 دولة بعينيا.
وقػػػاؿ خػػػامنئي إف إسػػػرائيؿ "مصػػػيرىا الػػػزواؿ"، معتبػػػرًا أف "أسػػػس النظػػػاـ الصػػػييوني ضػػػعفت كثيػػػرًا ومصػػػيره 

وتدعـ  إسرائيؿلقوة ال يمكف أف تدوـ"، عممًا بأف إيراف ال تعترؼ بوجود دولة الزواؿ". أف أي ظاىرة تفرض با
 الحركات المسمحة المناىضة ليا.

 12/22/1023الحياة، لندن، 
 

 : االستيطان انتهاك صارخ لمشرعية الدوليةالسعودي يمتقي عباس العهدولي  49
 اء وزيػر الػدفاع األميػر سػمماف بػف عبػدأكد ولي العيػد السػعودي نائػب رئػيس مجمػس الػوزر : الحياة -الرياض 

كػػػؿ "العزيػػػز خػػػبلؿ اسػػػتقبالو الػػػرئيس محمػػػود عبػػػاس والوفػػػد المرافػػػؽ لػػػو فػػػي الريػػػاض أمػػػس، إدانػػػة المممكػػػة 
المخططػػػات تشػػػكؿ عائقػػػًا أمػػػاـ السػػػبلـ، "، مشػػػددًا عمػػػى أف ىػػػذه "المخططػػػات اإلسػػػرائيمية لبنػػػاء المسػػػتوطنات

يػػة، إضػػافة إلػػى مػػا تشػػكمو مػػف اعتػػداء سػػافر عمػػى الحقػػوؽ الشػػرعية وانتياكػػًا صػػارخًا لقػػرارات الشػػرعية الدول
، "آخػػر التطػػورات فػػي األراضػػي الفمسػػطينية". كمػػا اسػػتعرض والػػرئيس الفمسػػطيني "الثابتػػة لمشػػعب الفمسػػطيني

موقػػػؼ المممكػػػة الثابػػػت فػػػي دعػػػـ القضػػػية الفمسػػػطينية حتػػػى يسػػػتعيد الشػػػعب الفمسػػػطيني كػػػؿ أراضػػػيو "مجػػػددًا 
 ."ا القدسالمحتمة، بما فيي

 12/22/1023الحياة، لندن، 
 

  
 ال يزال اائماً  إيران : الخيار العسكري ضدّ "إسرائيل"األمريكي لدى  السفير 50

قاؿ السفير األمريكي لدى إسرائيؿ، داف شابيرو مساء األربعاء، إف الخيار العسكري ضد إيراف ال يػزاؿ قائمػا 
 لمتوصؿ إلى اتفاؽ مرحمي بيف إيراف والغرب.عمى الرغـ مف المفاوضات المكثفة الجارية في جنيؼ 

وقاؿ موقػع معػاريؼ عمػى الشػبكة، إف الواليػات المتحػدة ممتزمػة بػأعمى درجػة بمنػع إيػراف مػف امػتبلؾ السػبلح 
"إف ىػػػػدفنا واضػػػػح، وىػػػػو منػػػػع إيػػػػراف مػػػػف امػػػػتبلؾ أسػػػػمحة نوويػػػػة، عبػػػػر الطػػػػرؽ  النػػػػووي. وأضػػػػاؼ شػػػػابيرو:
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ذلػػؾ، ولكػػف أيضػػا عبػػر وسػػائؿ وطػػرؽ أخػػرى، بمػػا فػػي ذلػػؾ المجػػوء  الدبموماسػػية ونظػػاـ العقوبػػات إذا تسػػنى
 لمخيار العسكري إذا اقتضى األمر، لف نفشؿ في تحقيؽ ىذا اليدؼ".

وأفاد الموقع أف تصريحات شابيرو ىذه جاءت في محاضرة لو أمس في جامعة حيفا. وأكد السفير األمريكػي 
فع مشترؾ :" لقػد كػاف الػرئيس األمريكػي واضػحا لمغايػة فػي لمواليات المتحدة وإلسرائيؿ دا ألففي ىذا السياؽ 

موقفػػو المعمػػف بأنػػو لػػف يسػػمح إليػػراف بالحصػػوؿ عمػػى أسػػمحة نوويػػة. ونحػػف مسػػتعدوف لمجػػوء لكػػؿ وسػػيمة فػػي 
إطار قوتنا السياسية لممحافظة عمى موقفنا ىذا، فنحف نفضؿ عدـ التوصؿ إلى اتفاؽ مف إبراـ اتفاؽ سػيء، 

 ـ اتفاؽ سيء".ولف نوافؽ عمى إبرا
فػػي المقابػػؿ نقمػػت اإلذاعػػة اإلسػػرائيمية، صػػباح اليػػوـ عػػف مصػػدر أمريكػػي رفيػػع المسػػتوى قولػػو إنػػو مػػف غيػػر 

 المؤكد أف يتـ التوقيع عمى اتفاؽ بيف إيراف والغرب، ىذا األسبوع.
 12/22/1023، 48عرب

 
 "تعّقد المفاوضات" حول النووي "إسرائيل": موااف خامنئي عن فرنسا 52

المواقػػؼ األخيػػرة لممرشػػد اإليرانػػي  أفأعمنػػت المتحدثػػة باسػػـ الحكومػػة الفرنسػػية األربعػػاء : أ ؼ ب -بػػاريس 
الزواؿ" مف شأنيا "تعقيد المفاوضات" التي تستأنؼ اليـو في جنيؼ حوؿ  إلىاألعمى وقولو إف إسرائيؿ "آيمة 

 .اإليرانيالممؼ النووي 
"تصػػػريحات )عمػػػي(  إفء ترأسػػػيا الػػػرئيس فرنسػػػوا ىوالنػػػد وقالػػػت نجػػػاة فػػػالو بمقاسػػػـ إثػػػر جمسػػػة لمجمػػػس الػػػوزرا

 خامنئي مرفوضة وتعقد المفاوضات".
 12/22/1023الحياة، لندن، 

 
 كي مون يعين السويسري بيير كراهينبول مفوضا عاما لوكالة األونروا 51

عامػػا  المتحػػدة بػػاف كػػي مػػوف السويسػػري بييػػر كراىينبػػوؿ مفوضػػا لؤلمػػـعػػيف األمػػيف العػػاـ : بتػػرا - نيويػػورؾ
 )األونروا(. لوكالة

ع بخبرة واسعة وحماسة مكرسة لئلنسانية والتنميػة والعمػؿ فػي تالمتحدة فاف كراىينبوؿ يتم األمـوحسب راديو 
مجػػػاؿ حقػػػوؽ اإلنسػػػاف، إلػػػى جانػػػب تجربػػػة القيػػػادة االسػػػتراتيجية فػػػي بيئػػػات حساسػػػة سياسػػػيا وذات المخػػػاطر 

 العالية.
( ICRCمػػدير العمميػػات فػػي المجنػػة الدوليػػة لمصػػميب األحمػػر ) ، منصػػب1001وشػػغؿ كراىينبػػوؿ منػػذ عػػاـ 

كما شغؿ  (. 2668-2662وقاـ بمياـ ميدانية مختمفة في السمفادور وبيرو وأفغانستاف والبوسنة و اليرسؾ )
 (.1000-2668منصب رئيس العمميات لجنوب شرؽ أوروبا وأوروبا الوسطى في جنيؼ )

 12/22/1023الدستور، عمان، 
 

 في المئة 70د السياح تراجع مصر: عد 53
في المئة في أيمػوؿ )سػبتمبر( الماضػي،  96.5تراجع عدد السياح في مصر بنسبة : مارسيؿ نصر -القاىرة 

ألػػؼ سػػائح فػػي مقابػػؿ  102بمػػغ نحػػو "وأفػػاد الجيػػاز المركػػزي المصػػري لمتعبئػػة العامػػة واإلحصػػاء بػػأف العػػدد 
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األكثػػر تضػػررًا مػػف الوضػػع "أف القطػػاع السػػياحي ىػػو  . واعتبػػر"1021ألفػػًا فػػي الشػػير ذاتػػو مػػف عػػاـ  660
 ."السياسي

وأوضح في نشرتو الشيرية لمسياحة عف أيموؿ الماضي، أف السػياح مػف أوروبػا الغربيػة كػانوا فػي الطميعػة ثػـ 
. ولفت إلى أف عدد الميالي السياحية في الفتػرة المػذكورة انخفضػت بنسػبة "مف الشرؽ األوسط فأوروبا الشرقية

. واحتمت منطقة الشرؽ األوسط المركز األوؿ في عدد الميالي السياحية تمييػا أوروبػا الغربيػة "في المئة 60.6
 ."ثـ أميركا الشمالية

ألؼ سػائح فػي  66مسجبًل نحو "ورصد الجياز المركزي المصري، تراجعًا في عدد السياح مف الدوؿ العربية 
. كمػػػا تراجػػػع عػػػدد الميػػػالي "فػػػي المئػػػة 78.7خفػػػاض ، بان1021ألفػػػًا فػػػي الشػػػير ذاتػػػو مػػػف عػػػاـ  100مقابػػػؿ 

مميػوف ليمػة فػي الشػير  3.7ألػؼ ليمػة فػي مقابػؿ  769بالغػًا "السياحية التي قضاىا السياح العرب فػي مصػر 
 ."ليمة 21.7ليمة في مقابؿ  3.8ذاتو مف العاـ الماضي. وسجؿ متوسط عدد الميالي لمسائح نحو 

ىشاـ زعػزوع مع السفير المجري في القاىرة بيتر كيفيؾ، سبؿ تعزيز  إلى ذلؾ، ناقش وزير السياحة المصري
مكاف وضع خريطة طريؽ لتنشيط السػياحة المصػرية فػي المجػر، بيػدؼ تعريػؼ  السياحة الوافدة مف المجر وا 

 المجرييف بمقومات المنتج السياحي المصري، إضافة إلى إمكاف تنظيـ حدث مصري مميز في المجر.
التػي تعمػؿ عمػى خػط القػاىرة  Egypt Air Expressيطمب زيادة رحبلت "جانب المجري وقاؿ زعزوع إف ال

 ."البحث في ىذا األمر مع وزير الطيراف المدني"، معمنًا "القاىرة –بودابست  -
 12/22/1023الحياة، لندن، 
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 د. فايز رشيد
ني ىػػي تعبيػػر عػػف األزمػػة التػػي وصػػمت إلييػػا مفاوضػػات السػػمطة مػػع العػػدو اسػػتقالة الوفػػد التفاوضػػي الفمسػػطي

تموز/يوليػػػو الماضػػػي، غاصػػػت فػػػي االحتياجػػػات األمنيػػػة  30الصػػػييوني. فمػػػا يقػػػارب العشػػػريف جمسػػػة منػػػذ 
اإلسػػػػرائيمية، فالعػػػػدو الصػػػػييوني يعػػػػرؼ كيػػػػؼ يػػػػدير المفاوضػػػػات لصػػػػالحو، ويػػػػتقف ممارسػػػػة االبتػػػػزاز عمػػػػى 

قػػد جػػػاءوا إلػػػى المفاوضػػات مػػػف دوف وقػػػؼ اسػػتيطانو، وقػػػد ارتفعػػػت وتػػائره بعػػػد بػػػدء الفمسػػطينييف كيػػػؼ ال؟ و 
المفاوضػػػات، التػػػي وفقػػػًا لؤلجنػػػدة األمريكيػػػة سػػػتظؿ تسػػػعة أشػػػير وتنتيػػػي فػػػي ايار/مػػػايو المقبػػػؿ. لقػػػد أقػػػرت 

عمػى ألػؼ وحػدة اسػتيطانية جديػدة فييػا. قػرار نتنيػاىو  10الحكومة اإلسرائيمية التوسع في المستوطنات ببناء 
نمػػا انتظػػار لكػػي تيػػدأ  ضػػوء ردود الفعػػؿ الفمسػػطينية والدوليػػة بتجميػػد القػػرار مؤقتػػًا، ال يعنػػي العػػدوؿ عنػػو، وا 

 العاصفة، وتعود المفاوضات إلى مجارييا وكأف شيئًا لؾ يكف. 
القضػػية ال تكمػػف فػػي اسػػتقالة الوفػػد التفاوضػػي، ألف أعضػػاءه، إذا مػػا أصػػروا عمػػى مػػواقفيـ، فػػيمكف لمػػرئيس 

س اسػػتبداليـ بوفػػد جديػػد، ىػػذا إذا قبػػؿ اسػػتقاالتيـ، ونشػػؾ فػػي ذلػػؾ؟ فػػرئيس الوفػػد صػػائب عريقػػات ىػػو عبػػا
، بؿ تكمف في خيار المفاوضػات مػف األسػاس، فيػو جػاء عامػًا ومطاطيػًا، ’الحياة مفاوضات‘صاحب مقولة 

قامػػة الدولػػة ولػػـ يقػػـ عمػػى أسػػاس قبػػوؿ إسػػرائيؿ بػػالحقوؽ الوطنيػػة الفمسػػطينية فػػي العػػودة، وتقريػػر المصػػ ير، وا 
المستقمة وعاصمتيا القدس. مبدأ المفاوضات لػـ يسػتند إلػى قػرارات األمػـ المتحػدة بيػذا الشػأف، ولػـ يقػـ عمػى 

، والتفػػػاوض عمػػػى القضػػػايا األساسػػػية المتعمقػػػة بجػػػوىر 2695وقػػػؼ االسػػػتيطاف، واالسػػػتناد إلػػػى حػػػدود عػػػاـ 
دريجيًا إلى أف وصؿ األمر بتحكـ إسػرائيمي مطمػؽ الحقوؽ الفمسطينية. لؤلسؼ تنازؿ المفاوض الفمسطيني، ت
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فػػي أجنػػدة المفاوضػػات وتسػػييرىا، باتجػػػاه الريػػاح التػػي ال يريػػدىا المفػػػاوض الفمسػػطيني، الػػذي قبػػؿ بممارسػػػة 
الضػػػغوطات األمريكيػػػة عميػػػو. األىػػػـ مػػػف كػػػؿ مػػػا سػػػبؽ ىػػػو أف السػػػمطة الفمسػػػطينية حػػػددت خيارىػػػا الرئيسػػػي 

خطػػػأ اسػػػتراتيجي ًيفقػػػد الجانػػػب الفمسػػػطيني كثيػػػرًا مػػػف أوراؽ القػػػوة، التػػػي  واألساسػػػي بالمفاوضػػػات فقػػػط، وىػػػذا
 يستطيع التأثير بيا. 

السمطة الفمسطينية ال تتعمـ مف تجاربيا لؤلسؼ، ولـ تًأخذ بتجارب حركات التحرر الوطني عمى صعيد آسيا 
العتبػػار. عبػػاس يعتبػػر المقاومػػة وافريقيػػا وأمريكػػا البلتينيػػة، واألدؽ أنيػػا ال تريػػد أف تأخػػذ ىػػذه الػػدورس بعػػيف ا

عنفػػًا غيػػػر ‘عنفػػًا غيػػر مشػػروع?، حتػػى االنتفاضػػة ال يريػػػدىا باعتبػػار مػػا تسػػتعممو مػػف حجػػارة ‘أو ’ إرىابػػاً ‘
ىػػػو يريػػػد مقاومػػػة شػػػعبية سػػػمبية عمػػػى غػػػرار المياتمػػػا غانػػػدي ومقاومتػػػو العصػػػيانية فػػػي الينػػػد ضػػػد ’. مبػػػرر

وقػػات الكبيػػرة بػػيف طبيعػػة كػػؿ عػػدو منيمػػا، فػػإذا كػػاف البريطػػانيوف االحػػتبلؿ البريطػػاني، ناسػػيًا أو متناسػػيًا الفر 
احتمػوا الينػد ليرحمػوا فػي مػػا بعػد، فػإف الصػياينة جػػاءوا ليسػتقروا فػي فمسػطيف وليقتمعػػوا شػعبيا مػف أرضػو، ثػػـ 
طبيعػػة اخػػتبلؼ فيػػـ العنػػؼ لكػػؿ مػػف االحػػتبلؿ البريطػػاني والطبيعػػة الصػػييونية، واألخيػػرة ال حػػدود لفاشػػيتيا، 

 تفػوقت في جرائميا وفي عنصريتيا ومذابحيا عمى النازية.  فقػد
ف كػػات يػػدرؾ فالمصػػيبة أعظػػـ( طبيعػػة العػػدو الصػػييوني، والحػػدود التػػي  لػػـ يػػدرؾ عبػػاس وىػػذه مصػػيبة )وا 
يمكنو الوصوؿ إلييا في أية تسوية مع الفمسطينييف أو مع العػرب. اعتقػد المرحػـو ياسػر عرفػات أنػو بتوقيعػو 

شػػؤوـ، سػػيطرؽ بػػاب دخػػوؿ الدولػػة الفمسػػطينية التػػي سػػيقيميا فػػي القريػػب العاجػػؿ. لػػـ يػػدرؾ التفػػاؽ أوسػػمو الم
األىػػداؼ االسػػرائيمية مػػف قبػػوؿ تجميػػع المقػػاتميف الفمسػػطينييف فػػي بقعػػة جغرافيػػة محػػدودة، لمحػػد مػػف حػػركتيـ 

في غزة، أف  كثوار ومقاتميف ضد العدو. لؤلسؼ أيضًا لـ يدرؾ محمود عباس وال حتى القائميف عمى السمطة
االنقساـ الفمسطيني يفّجر الوحدة الوطنية الفمسطينية، وىذه تعتبر العمود األبرز في مقاومػة العػدو، ومجابيػة 
مخططاتػو، فالسػمطة فػي راـ اهلل تبلحػؽ المقػاوميف، وكػذلؾ السػػمطة فػي غػزة بعػد توقيػع ىػدنتيا غيػر المباشػػرة 

روط االنتصػار فػي معركػة الشػعب ضػد مغتصػبي إرادتػو، مع إسرائيؿ. الوحدة الوطنية الفمسطينية ىي أحد ش
نجاز حقوقو الوطنية.   وىي تشكؿ مركز الجذب لمشعب الفمسطيني في مسيرتو الثورية، مف أجؿ نيؿ وا 

عمػػػػى الػػػػرغـ مػػػػف الصػػػػورة السػػػػوداوية لوضػػػػع السػػػػمطة الفمسػػػػطينية، فقػػػػد قبمػػػػت بالتنسػػػػيؽ األمنػػػػي مػػػػع العػػػػدو 
لػى  الصييوني، الذي يريد السمطة في ىذا الموقع، يريدىا حامية ألمنو، في االحتبلؿ غيػر المباشػرة لمضػفة وا 

 حد ما في قطاع غزة.
إسرائيؿ بقياـ السمطة أزاحت عف كاىميا عبء االحتبلؿ المباشر لؤلراضي الفمسطينية بػالمعنييف االقتصػادي 

بعػػػد توقيػػػع االتفاقيػػػة والػػػديموغرافي، ولػػػـ يعػػػد االحػػػتبلؿ اإلسػػػرائيمي مشػػػروعًا خاسػػػرًا فػػػي الضػػػفة وفػػػي غػػػزة. 
المشؤومة أصبحت السمطة لجماىيرنا في الشتات عامبًل كابحًا الندفاعاتػو الثوريػة فػي مقاومػة محتميػو، وبػداًل 
مػػػف أف تكػػػوف عونػػػًا لجماىيرنػػػا فػػػي إكمػػػاؿ الطريػػػؽ نحػػػو نيػػػؿ الحقػػػوؽ الوطنيػػػة، أصػػػبحت عبئػػػًا عمػػػى ىػػػذه 

اد الفمسطيني ضمف االمكانيات المتاحػة، ربطػت ىػذا الجماىير! السمطة وبداًل مف العمؿ عمى تحرير االقتص
االقتصػػاد بعجمػػة االقتصػػاد اإلسػػرائيمي، وذلػػؾ وفقػػًا التفاقيػػة بػػاريس االقتصػػادية سػػيئة الصػػيت والسػػمعة، التػػي 
غضػػب عرفػػات بشػػأنيا أشػػد الغضػػب حػػيف عػػاد الوفػػد الفمسػػطيني مػػف توقيعيػػا. السػػمطة الفمسػػطينية نسػػيت أو 

مسػػػطينييف فػػػي الشػػػتات، وذلػػػؾ بإىماليػػػا وعػػػدـ تفعيميػػػا لمؤسسػػػات منظمػػػة التحريػػػر تناسػػػت واجباتيػػػا أمػػػاـ الف
الفمسػػطينية. ىػػي اعتقػػدت أف السػػمطة بػػديؿ لممنظمػػة، وىػػذا خطػػأ فػػادح اقترفتػػو ومػػا تػػزاؿ. بالتػػالي قّزمػػت مػػف 
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جبػػػاره عنػػػوًة بػػػاالعتراؼ بػػػالحقوؽ الوطن يػػػة أوراؽ الضػػػغط، التػػػي بإمكانيػػػا التػػػأثير عمػػػى العػػػدو الصػػػييوني، وا 
قامة الدولة الفمسطينية وعاصمتيا القدس.  الفمسطينية، في العودة وتقرير المصير وا 

السػمطة الفمسػطينية لػـ تقػـ بمراجعػة شػاممة لمسػػيرتيا منػذ اتفاقيػات أوسػمو وحتػى المحظػة! اسػتجابت لمضػػغوط 
قبمػػت بعػػدـ اإلسػػرائيمية مػػف خػػبلؿ الوسػػيط األمريكػػي، فمػػثبًل عػػادت إلػػى المفاوضػػات فػػي ظػػؿ االسػػتيطاف، و 

الذىاب لممنظمات الدولية والتسجيؿ فييا، وقبمت بعدـ رفع قضايا جنائية عمى إسػرائيؿ فػي محكمػة الجنايػات 
 الدولية، كؿ ذلؾ مقابؿ إطبلؽ سراح المعتقميف ما قبؿ اتفاقيات أوسمو.

ي العفولػػة مػػؤخرا، اإلسػرائيميوف مػػا زالػػوا يمػاطموف فػػي إطػػبلؽ سػػراح المتبقػيف مػػنيـ، فمقتػػؿ أحػػد اإلسػرائيمييف فػػ
حػػدا بالعديػػد مػػف الػػوزراء اإلسػػرائيمييف فػػي االئػػتبلؼ القػػائـ إلػػى المنػػاداة بعػػدـ إطػػبلؽ سػػراح المعتقمػػيف . مػػع 
إدراكنػا ألىميػة المعتقمػيف إال أف ىنػاؾ أسػاليب أخػرى لتحريػػرىـ، والػدليؿ عمػى صػحة مػا نقػوؿ صػفقة شػػاليط! 

فمسػطيني فػي ذات  000يًا إال أنيػا اعتقمػت مػا يزيػد عػف إسرائيؿ أطمقت سراح حوالي خمسيف معتقبًل فمسػطين
 الفترة.

السػػمطة الفمسػػطينية تناسػػت أىميػػة الػػتبلحـ العضػػوي بػػيف الخػػاص الػػوطني والعػػاـ القػػومي، فبتوقيػػع اتفاقيػػات 
أوسػػمو سػػمخت القضػػية الفمسػػطينية عػػف بعػػدىا القػػومي الجمػػاىيري العربػػي. األمػػة العربيػػة تقػػؼ فػػي العػػادة مػػع 

مسطينية وتحرير فمسػطيف مػف النيػر إلػى البحػر. بمواقػؼ السػمطة الفمسػطينية المتػرددة فػي التسػوية القضية الف
والمفاوضػػات أبعػػدت الجمػػاىير العربيػػة عػػف قضػػيتيا المركزيػػة. لػػذا فػػإف السػػمطة الفمسػػطينية اقترفػػت ومػػا تػػزاؿ 

سػػية، نراىػػا فػػي حياتنػػا أخطػػاء اسػػتراتيجية، وبالضػػرورة فػػإف ذلػػؾ سػػينعكس أخطػػاء أكبػػر فػػي التكتيكيػػات السيا
اليومية مف خبلؿ قرارات السمطة البعيدة عف الواقع، التي تأتي خالية مف الروح الثورية البلزمة تمامًا لمعركػة 

 الجماىير المغتصبة إراداتيا والمحتمة أراضييا.
واقػػؼ كػػؿ الخشػػية مػػف قبػػوؿ فمسػػطيني بضػػغوط أمريكيػػة تحمػػؿ فػػي طياتيػػا مشػػروعًا وسػػيطًا أمريكيػػًا بػػيف الم

اإلسرائيمية واالفمسطينية، حػبل يعتمػد عمػى مقترحػات الػرئيس األمريكػي األسػبؽ بيػؿ كمينتػوف التػي طرحيػا فػي 
. السػػمطة لػػـ تػػدرؾ حتػػى المحظػػة طبيعػػة الػػدور األمريكػػي فػػي المنطقػػة وفػػي الصػػراع 1002طابػػا فػػي العػػاـ 

 الفمسطيني العربي ػ الصييوني تحديدًا. 
ة وسيط نزيػو فػي ىػذا الصػراع. وىػذا يعتبػر جيػبًل بػالواقع، فالواليػات المتحػدة ال ىي تعتقد أف الواليات المتحد

يمكنيػػػا إال أف تكػػػوف إلػػػى جانػػػب الطروحػػػات اإلسػػػرائيمية. صػػػحيح أف ىنػػػاؾ بعػػػض التعارضػػػات حػػػوؿ ىػػػذه 
القضية أو تمؾ في بعض األحياف، لكف ذلػؾ لػف يػؤثر عمػى الحقيقػة األكيػدة، وىػي أف واشػنطف ىػي الحميػؼ 

اتيجي لمدولػػة الصػػييونية، وىػػي الناقػػؿ )األمػػيف( لمطروحػػات اإلسػػرائيمية فػػي التسػػوية، وىػػي الضػػاغط االسػػتر 
 األكبر عمى الفمسطينييف لمقبوؿ بيذا الحؿ.

يبقػػى القػػوؿ اف خيػػار المفاوضػػات مػػع إسػػرائيؿ ىػػو خيػػار خػػاطد بامتيػػاز، يتوجػػب عمػػى السػػمطة االنسػػحاب 
 فاوض ال تعتبر كافية. نيائيًا مف المفاوضات فاستقالة الوفد الم
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 1006تشػػريف الثػػاني/نوفمبر، أقػػرت السػػمطات اإلسػػرائيمية مشػػروعا بدأتػػو العػػاـ  20منػػذ أسػػبوع بالتمػػاـ، فػػي 
بػػي مػػف المدينػػة التػػي تضػػـ الجػػزأيف الشػػرقي والغر « القػػدس الكبػػرى»فػػي مػػا تسػػميو « حديقػػة قوميػػة»إلنشػػاء 

والمسػتوطنات العديػػدة التػػي تطوقيػػا. فعمػػى الػػرغـ مػػف المقاومػػات، صػػادقت المجنػػة التػػي كمفتيػػا تمػػؾ السػػمطات 
دونمػػا مػػف أراضػػي قريتػػي الطػػور والعيسػػوية الفمسػػطينيتيف المبلصػػقتيف لمقػػدس المحتمػػة،  500عمػػى مصػػادرة 
بالقػدس المحتمػة، « معػالي أدومػيـ»مسػتوطنة في الواقع، ىذه خطػوة جديػدة لػربط «. الحديقة»بحجة بناء تمؾ 

 ولقطع التواصؿ العمراني والمروري بيف القدس ومحيطيا الذي ما زاؿ فمسطينيًا.
*** 

يقػػوؿ أحػػد ركػػاب التاكسػػيات الصػػباحية التػػي توصػػؿ بػػيف « القاعػػد فػػي القػػدس خسػػراف والقاعػػد براىػػا خسػػراف»
القديمة، واصفًا حاؿ المدينػة المطأطئػة الػرأس منػذ سػقوطيا جبؿ الزيتوف وباب العمود، البوابة الرئيسية لمبمدة 

بالكامؿ قبؿ أكثر مف أربعيف عامًا. القدس التػي قيػؿ فػي وصػفيا الكثيػر، فػاختمط الخيػالي بػالواقعي، والمبػالغ 
بو بالحقيقي، والمقدس بالمدنس، ساترًا التفاصيؿ اليومية ألىؿ مدينػة ال يػرى العػالـ منيػا سػوى قبػة الصػخرة. 

غمػػب جدليػػة الػػربح والخسػػارة عمػػى عبلقػػة المقدسػػييف بمػػدينتيـ التػػي فػػرض االسػػتعمار فييػػا واقعػػًا جديػػدًا منػػذ وت
، حيث بات الفمسطيني طارئًا عمى مدينتو، وبات يتوجب عميو أف يثبت عمى الدواـ لبلستعمار 2695ىزيمة 

كمػػا « ة والموحػػدة عاصػػمة إلسػػرائيؿالقػػدس الكاممػػ»أنػػو ابػػف البمػػد ولػػو بيػػت فيػػو. االسػػتعمار الػػذي أعمػػف أبديػػة 
 ، أراد بذلؾ أيضًا اإلعبلف بأف الفمسطينّي بات مؤقتًا في القدس.2680جاء في سجّؿ قوانينو عاـ 

بحؽ إال إذا ًمسخت وتبدلت بما يتبلءـ والصورة التي رسميا المستعِمر « عاصمة إسرائيؿ»وال تصير القدس 
« تػراـ«، بشوارع واسػعة وحػدائؽ خضػراء و«الييودية»ية التاريخية في خيالو: مدينة تجمع بيف الحداثة والقدس

أبػػيض خفيػػؼ يشػػقيا مػػف شػػرقيا إلػػى غربيػػا، فتصػػير عاصػػمة وحاضػػرة ومركػػز لمشػػروعو االسػػتيطاني بالنْيػػؿ 
، فيما يقؼ الفمسطيني بجسده وبيتو عقبة يتوجب الػتخمص منيػا. عممػت إسػرائيؿ «كامؿ التراب الوطني»مف 

وع وفػػػػؽ منطػػػػؽ بسػػػػيط: ضػػػػـ أكبػػػػر مسػػػػاحة مػػػػف األرض ثػػػػـ إقصػػػػاء أكبػػػػر عػػػػدد مػػػػف لتحقيػػػػؽ ىػػػػذا المشػػػػر 
كمػـ مربػع تحػت  9.7جػرى ضػـ الضػواحي الػى الشػؽ الشػرقي لممدينػة فتوسػع مػف  2695الفمسػطينييف. ومنػذ 

اإلسػػػرائيمية « بمديػػة القػػدس»كمػػـ مربعػػػًا، بمعيػػا االسػػتعمار داخػػؿ حػػػدود  213الحكػػـ األردنػػي إلػػى مػػػا يقػػارب 
. فيما ًأعدت معادلة رياضية ال يجب أف 2608لشؽ الغربي الميّود والميّجر بالكامؿ منذ العاـ وضميا إلى ا

فػػي المئػة مػػف مجمػػؿ  30ألفػػًا، مػا نسػػبتو  351تتعػدى بموجبيػػا نسػػبة الفمسػطينييف، البػػالغ عػػددىـ اليػـو قرابػػة 
دس وفػي المسػتوطنات التػي عدد السكاف، في حيف ترتفع أعداد المستوطنيف داخؿ األحياء الفمسطينية في القػ

 ألؼ مستوطف. 100تطوقيا إذ يفوؽ عدد سكانيا 
 

 ثمن أن تكون مقدسيا  
، «ترخيص البنػاء»ال يمر يوـ عمى المقدسييف مف دوف أف يذكروا مفردات مثؿ ترخيص ومحامي وميندس. 

يستعمميا االستعمار  التي« القانونية»أي طمب اإلذف مف السمطات اإلسرائيمية لبناء بيت، ىو عنواف الوسيمة 
السػػػتنزاؼ المقدسػػػّي وحممػػػو عمػػػى تػػػرؾ بيتػػػو. فسياسػػػة تػػػراخيص البنػػػاء خمقػػػت حالػػػة عبثيػػػة وعدميػػػة: وضػػػع 
االسػػتعمار إطػػارًا قانونيػػًا وىميػػًا ليسػػّير الواقػػع الػػذي يريػػد، منتجػػًا حمقػػة مفرغػػة تحػػتـ عمػػى المقدسػػّي استصػػدار 

مخالفػًا لمقػانوف. « مجرمػاً »ذا مػا بنػى المقدسػّي يصػير تراخيص بناء يرفض االسػتعمار أصػبًل منحػو إياىػا. وا  
وكانػػت إسػػرائيؿ قػػد أعػػّدت خػػرائط ىيكميػػة تضػػْمف أرضػػًا أكثػػر وفمسػػطينييف أقػػؿ، فمسػػحت أجػػزاء كاممػػة مػػف 
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الحػػارات العربيػػة مػػف المخططػػات المسػػتقبمية وتػػـ اسػػتبداليا بمسػػتوطنات ييوديػػة أو حػػدائؽ أثريػػة أو مسػػاحات 
 ، فمـ يبؽ أماـ المقدسييف سوى البناء بدؿ انتظار تراخيص لف تأتي.خضراء أو مراكز عسكرية

، حيث يبدأ العد التنػازلي لػزمنيـ المتبقػي فػي بيػوتيـ ريثمػا يقػرر «المؤقت»ًيدخؿ ىذا الخيار المقدسييف دائرة 
و، أف تقػيـ االستعمار ىدميا بعبثية مفرطة. فمثبًل تريد إسػرائيؿ، الميووسػة بالغيبيػات والحداثػة فػي الوقػت ذاتػ
« تمموديػة»مكاف بيوت الفمسػطينييف فػي حػي البسػتاف بمنطقػة سػمواف المحاذيػة ألسػوار البمػدة القديمػة، حديقػة 

غيػػر »بيتػػًا  88، فأعمنػػت عػػف الحاجػػة ليػػدـ «حديقػة الممػػؾ»متخيَّمػة أسػػوة بتمػػؾ التػػي بناىػػا الممػػؾ داود، باسػػـ 
ت إسػػرائيؿ وحتػػى وقػػت لػػيس ببعيػػد معاقبػػة تقػػع فػػي األرض المخصصػػة لبنػػاء الحديقػػة! كمػػا ارتػػأ« مػػرخص

وتحديدًا عمميات تفجيرية عبر ىدـ بيػوتيـ. بػذرائع كيػذه « مخالفات أمنية»المقدسييف الذيف اتيمتيـ بارتكاب 
أو أخرى، ولًيعاِقب االستعمار الفمسطيني عمى مجرد وجػوده فػي القػدس، يميػدـ البيػوت بػالمفرؽ والجممػة، وقػد 

منيا ًىدمت ىذا العاـ، وىو ضعؼ عدد  73مبنى سكنيًا،  056ولغاية اآلف  1000 بمغت أعدادىا منذ العاـ
 مقدسيًا. 2861اليدـ العاـ الماضي، مشردة 

وال يقؿ االستنزاؼ السابؽ عمى عمميات اليدـ تدميرًا ووطأة عمى المقدسػّي مػف اليػدـ ذاتػو، إذ تشػكؿ المنػازؿ 
فػػي المئػػة مػػف  56.7البيػػت بالنسػػبة لممقدسػػييف، الػػذيف تقبػػع  االسػػتثمار األكبػػر لئلنسػػاف فػػي حياتػػو. يعػػّد بنػػاء

أسػػرىـ تحػػػت خػػط الفقػػػر، إسػػيامًا بالغػػػًا. إال أف نفقػػة البيػػػت فػػي القػػػدس ال تنتيػػي بانتيػػػاء بنيانػػو، إذ يضػػػطر 
المقدسػػػي لمػػػدفاع عػػػف وجػػػوده فيػػػو ممتجئػػػًا لمحػػػاميف وميندسػػػيف تعػػػّد القػػػدس بالنسػػػبة ليػػػـ منبػػػع ذىػػػب، حيػػػث 

خبلئيا ومصػادرتيا. ولسػاف حػاؿ المقدسػييف يتقاضوف آالؼ الد والرات مقابؿ الترافع في قضايا ىدـ البيوت وا 
أنيػػـ يػػدفعوف فػػاتورة شػػيرية مقابػػؿ الكيربػػاء والمػػاء وخػػدمات المحػػامي. ًيضػػاؼ إلػػى كػػؿ ىػػذا، الغرامػػات التػػي 

ف بحجػػر، حيػػث بػػآالؼ الػػدوالرات شػػيريًا، ضػػاربًا عصػػفوري« المخػػالفيف»يفرضػػيا االسػػتعمار عمػػى المقدسػػييف 
ر الفمسطيني ويفقره في الوقت ذاتو، فيما ًيثري خزينتو عمى حسابو. وقد ال تكوف قضية أبمػغ فػي وصػؼ  ييجِّ
العبثية التي يواجييا المقدسّي أكثر مف قضية ىدـ بيتػو بيديػو لتػوفير المبمػغ البػاىظ الػذي يفرضػو االسػتعمار 

 ييدـ بيتو مف دوف أف يمؤل رْدمو أحبلمو وروحو!، فيؿ يستطيع اإلنساف أف «تكمفة اليدـ»عميو بسبب 
وفػػي حػػاالت أخػػرى، ًيبقػػي االسػػتعمار عمػػى البيػػت فيمػػا يطػػرد أىمػػو منػػو لتػػوطيف مسػػتوطنيف ييػػود فػػي قمػػب 
قػة لمقػدس  الحارات الفمسطينية، وتحديدًا تمؾ الواقعة عمى خط الطوؿ بيف القػدس الغربيػة والمسػتوطنات المطوِّ

حكاـ قبضتو مثؿ حيّي الشيخ جراح وو  ادي الجوز، بيدؼ خمؽ تواصؿ جغرافي بيف األخيرة والقدس الغربية وا 
، «الدولػة»وقد شاعت إقامة جمعيات ييودية استيطانية مستقمة نظريًا عػف مؤسسػات «. الموحدة»عمى قدسو 

ف ، ضػد مقدسػيي2608باشػرت منػذ إقامتيػا فػي الثمانينيػات بحمػبلت دعػاوى ممكيػة ييوديػة تعػود إلػى مػا قبػؿ 
يقطنوف بيوتيـ. فيمقى المقدسّي نفسو أماـ كوكبة مف الشروط التي تحيؿ أمر إثبات حقو فػي بيتػو مسػتحيبًل: 
تػػدعـ السػػمطات اإلسػػرائيمية ىػػذه الجمعيػػات االسػػتيطانية مػػف خمػػؼ الكػػواليس عبػػر مػػدىا بالمسػػتندات وغػػض 

ة فػي األرض. ًيضػاؼ إلػى ذلػؾ الطرؼ عف عمميات تزوير مستندات وصفقات لتثبيت اّدعاء الممكية الييودي
أف المقدسػي، وقػػد تبػدلت سػػيادة مدينتػػو مػرارًا، يمقػػى صػعوبة فػػي الحصػػوؿ عمػى المسػػتندات البلزمػة مػػف أجػػؿ 
إثبػػات ممكيتػػو، فيضػػطر إلػػى االسػػتعانة باألرشػػيفات العثمانيػػة واألردنيػػة وغيرىػػا، متجشػػمًا بػػذلؾ عنػػاء وكمفػػة 

 شديديف.
رض في القدس، فقد صػودرت دونمػات شاسػعة لبنػاء جػدار الفصػؿ منػذ وال تنضب أسباب االستيبلء عمى األ

الذي عزؿ القدس عف اتصاليا التاريخي بباقي أراضي الضفة الغربية. كما استولي عمى الكثير  1001العاـ 
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، وتحديػدًا مػف فمسػطينيي «قانوف أمبلؾ الغائبيف»مف البيوت واألراضي باّدعاء غياب أىميا عف القدس وفؽ 
فػي مصػادرة أمبلكيػـ « حقيػا»غربية الذيف باتوا منفصميف بفعؿ الجدار عف القدس، فأعمنت إسرائيؿ الضفة ال
ناىيػػؾ عػػػف األراضػػي التػػػي تصػػادر مػػػف أجػػؿ شػػػؽ الشػػوارع والبنػػػى التحتيػػة لممسػػػتوطنات «! غيػػػابيـ«نظػػرًا لػػػ

كػػؿ مػػرة يريػػد فييػػا المتفاقمػػة. فػػي قمػػب كػػؿ ىػػذا يػػزداد االسػػتعمار ضػػراوة وفتكػػًا ببيػػوت القػػدس وأراضػػييا فػػي 
 عمى ما ال يرضيو منيا.« السمطة الفمسطينية»إرضاء يمينو المتطرؼ أو معاقبة 

 
 مقدسيون مع واف التنفيذ

حصى وورقًا وقماشًا، لكاف أفرد لػو المقدسػيوف سػوقًا فػي البمػدة القديمػة، وتػداولوه سػمعة  -لو كاف الزمف ربما 
ؿ بعد خسارة بيتيـ لمواجية معركػة جديػدة مػع االسػتعمار، تتمثػؿ تبقييـ في مدينتيـ. ىـ الذيف تدفعيـ األحوا

ىػػذه المػػرة بالبقػػاء داخػػؿ حػػدود المدينػػة إذ يعرضػػوف أنفسػػيـ بانتقػػاليـ لمسػػكف فػػي الضػػفة الغربيػػة، التػػي تعتبػػر 
القػػانوف »االمتػػداد الجغرافػػي، التػػاريخي، االقتصػػادي واالجتمػػاعي ليػػـ، لخطػػر سػػحب إقػػامتيـ المقدسػػية وفػػؽ 

ولغايػػػػة نيايػػػػة العػػػػاـ  2695مقدسػػػػيًا ًسػػػػحبت إقامػػػػاتيـ المقدسػػػػية منػػػػذ العػػػػاـ  202193، أسػػػػوة بػػػػػ«ئيمياإلسػػػػرا
، مػا يعنػي حرمػانيـ مػف حقيػـ فػي الػدخوؿ والعمػؿ والعػيش فػي القػدس إال بتصػريح مػف االسػتعمار.  المنصـر

القدس ذاتيا، عممًا بػأف  عميو، فعادة ما ينتقؿ المقدسيوف الذيف ىدـ االستعمار بيوتيـ لمسكف لدى أقاربيـ في
إمكانية االستئجار باتت صعبة لمغاية في مدينة أقؿ ما يقاؿ عف اإليجار فييا إنو فاحش الػثمف. فتػؤدي ىػذه 
التعقيدات والتغيرات إلى اكتظاظ سكاني خانؽ، كما تؤثر عمػى لحمػة العائمػة المنكوبػة إذ تضػطر إلػى التػوزع 

 بيف عدة بيوت أقارب ريثما يحّؿ الفرج.
الفرج الػذي ينتظػره المقدسػيوف يبػدو ليػـ عّصػيًا أمػاـ الشػعور اليائػؿ بػالعجز والفقػداف واالكتئػاب الشػديد الػذي 

، إذ تنشػػأ «المقدسػػيّ »يصػػيب كػػؿ أفػػراد العائمػػة، كمػػا تشػػير دراسػػات المؤسسػػات الفمسػػطينية المختصػػة، مثػػؿ 
مػى حمايػة أبنػائيـ، وأبنػاء فقػدوا الثقػة عبلقة متبادلة مف اإلحباط والعجز والغضب بيف والػدْيف غيػر قػادريف ع

بكػػؿ شػػيء. ويػػنجـ عػػف كػػؿ ىػػذا تراجػػع فػػي الصػػحة والطاقػػة الجسػػدية حيػػث سػػّجؿ ارتفػػاع بإصػػابات الضػػغط 
وأمػراض القمػب واألعصػاب. ويواجػو األطفػاؿ عمػى وجػو خػاص صػدمة نفسػية تػؤثر بشػكؿ بػالغ عمػى قػػدرتيـ 

تطيعوف إنجاز وظائفيـ فيو، ناىيؾ عف اضطرار الكثيريف عمى متابعة دراستيـ، كما يفقدوف المكاف الذيف يس
 منيـ ترؾ مدارسيـ بحكـ فقدانيـ لمكاف سكناىـ القريب منيا.

؟ أىػػؿ القػػدس «عمػػى القػػدس رايحػػيف شػػيداء بػػالمبلييف«؟ و«القػػدس عاصػػمة فمسػػطيف«ومػػاذا عػػف السياسػػة، و
ة تقودىػا. كيػؼ والقػادة األوسػمويوف قػد رأوا يعمموف أف ال مميونيػة سػتأتي إذا مػا ًىػدـ بيػت فػي مػدينتيـ وال قػاد

، مكتفػيف بإقامػة «الحؿ النيػائي»وطنيـ، تاركيف إياىا لرحمة « ميني»بيا استثمارًا خاسرًا أقصوه مف مشروع 
تبعد أمتارًا معدودة مف المدينة! ىذه المدينة التي باتت مرتعًا تسػرح وتمػرح « وزارة القدس»وزارة صورية باسـ 

أشػػقياء »األىميػة اإلسػػرائيمية واألجنبيػػة الىثػة مػػف محكمػػة إلػى أخػػرى، موزعػػة أمواليػا لخػػبلص فيػو الجمعيػػات 
، آتيػػػة بػػػدفعات مػػػف األجانػػػب لمتفػػػرج عمػػػييـ بجانػػػب ركػػػاـ بيػػػوتيـ. فػػػي مػػػدينتيـ اليػػػوـ، يعػػػرؼ «بيػػػت المقػػػدس

البنػاء والتوجػو إلػى  المقدسيوف أنيـ يقفوف وحيديف أماـ واقع مدّمر، باتػت فيػو واىيػة األسػئمة المتعمقػة بجػدوى
المحػػاكـ، وعمػػا إذا كػػاف ذلػػؾ يشػػّرع االسػػتعمار، وأجنػػدات الجيػػات المانحػػة وغيرىػػا مػػف األسػػئمة المنبثقػػة مػػف 
صػػمب السياسػػة... وال تمػػت بصػػمة لواقػػع الحيػػاة اليوميػػة. إلػػى مػػاذا سػػيؤوؿ وضػػع المدينػػة؟ ذاؾ ال تحػػدده ال 
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. وحػػػدىـ المقدسػػػيوف، ومػػػف صػػػمب واقػػػع اسػػػتعماري مْظمػػػـ، األطػػػراؼ األجنبيػػػة وال اإلسػػػرائيمية وال األوسػػػموية
 سيشقوف طريقيـ ويقرروف في أي مف سبؿ مدينتيـ سيمضوف.

*** 
 "حديقة اومية في القدس الكبرى"

تشريف الثاني/نوفمبر، أقرت السمطات االسرائيمية مشػروعا بدأتػو فػي  20منذ أسبوع بالتماـ، يوـ الخميس في 
قوميػة" فػي مػا تسػميو "القػدس الكبػرى"، التػي تضػـ الجػزأيف الشػرقي والغربػي مػف النشػاء "حديقػة  1006العاـ 

المدينة والمستوطنات العديدة التػي تطوقيػا. فبعػد مقاومػات، صػادقت المجنػة التػي كمفتيػا تمػؾ السػمطات عمػى 
ة دونمػػا مػػف أراضػػي قريتػػي الطػػور والعيسػػوية الفمسػػطينيتيف المبلصػػقتيف لمقػػدس المحتمػػة، بحجػػ 500مصػػادرة 

بنػػاء "حديقػػة قوميػػة". فػػي الواقػػع، ىػػذه خطػػوة جديػػدة لػػربط مسػػتوطنة "معػػالي ادومػػيـ" بالقػػدس المحتمػػة، ولقطػػع 
 التواصؿ العمراني والمروري بيف القدس ومحيطيا الذي ما زاؿ فمسطينيًا.

 12/22/1023، السفير، بيروت
 

  1أوسمو  56
 نادية سعد الديف

اوضات الفمسطينية اإلسػرائيمية الجاريػة حاليػا، وال حتػى بنتائجيػا، لف تتأثر قضايا الوضع النيائي بمسار المف
سواء إذا قدر ليا الخروج بشيء ما وفؽ سقفيا الزمني المحدد بتسعة أشير، ما لـ يتـ تمديده والدوراف مجددا 

 في نفس حمقة التفاوض المغمقة، أو اإلعبلف المتأخر عف فشميا الحتمي.
 30اؽ المفاوضػػػات، الممتػػػدة منػػػذ إطبلقيػػػا رسػػػميا برعايػػػة أميركيػػػة فػػػي وال يػػػرد ذلػػػؾ، فقػػػط إلػػػى طبيعػػػة سػػػي

نمػػػػا أيضػػػػا، بسػػػػبب التقػػػػاطع البينػػػػّي ألىػػػػداؼ الطػػػػرفيف مػػػػف التفػػػػاوض، بػػػػيف مقاربػػػػة  يوليو/تمػػػوز الماضػػػػي، وا 
فمسػػطينية "لمحػػؿ النيػػائي" ومسػػعى إسػػرائيمي الجتػػرار "أوسػػمو" فػػي نسػػختو الثانيػػة، وسػػط بيئػػة طػػاردة لػػؤلوؿ، 

بة ألي صيغة "تسػوية"، فػي ظػؿ االنحيػاز األميركػي لبلحػتبلؿ وضػعؼ الػدعـ العربػي واإلسػبلمي ولكنيا جاذ
 لمقضية الفمسطينية، خارج إطار المواقؼ التضامنية.

فػإزاء مػا جػػرى تصػويره "خرقػا" أميركيػػا لجمػود العمميػػة السػممية، تمكػف وزيػػر خارجيتيػا جػوف كيػػري غػداة سػػت 
فيف عمػػى طاولػػة التفػػاوض لبحػػث قضػػايا الوضػػع النيػػائي )البلجئػػيف جػػوالت مكوكيػػة لممنطقػػة مػػف جمػػع الطػػر 

والقػػدس واالسػػتيطاف والحػػدود واألمػػف والميػػاه( خػػبلؿ تسػػعة أشػػير وصػػوال إلػػى اتفػػاؽ سػػممي مػػف شػػأنو إنيػػاء 
 جوىر الصراع العربي اإلسرائيمي.

بلبيػػب الممػػؼ وجػػاء ذلػػؾ بعػػد أربػػع سػػنوات "رئاسػػية" عجػػاؼ مػػف أي تحػػرؾ جػػّدي لمسػػبلـ، خػػبل اإلمسػػاؾ بت
وتحييد دور األمـ المتحدة وغض الطرؼ عف انتياكات االحتبلؿ في األراضي المحتمة، مف دوف طرح رؤيػة 

 إلنياء الصراع أو امتبلؾ اإلرادة لفرض حؿ متوازف.
وتحػػت وطػػأة ضػػغط أميركػػي و"اسػػتحثاث" أطػػراؼ عربيػػة، ًدفعػػت السػػمطة الفمسػػطينية إلػػى "تكسػػير" شػػروطيا 

واإلفػراج  2695المفاوضػات بوقػؼ االسػتيطاف وتحديػد مرجعيػة واضػحة وفػؽ حػدود العػاـ  المسبقة السػتئناؼ
 (.2663دفعة واحدة عف األسرى في سجوف االحتبلؿ المعتقميف منذ ما قبؿ اتفاؽ أوسمو )

وىكػػػذا ذىػػػب الوفػػػد الفمسػػػطيني المفػػػاوض إلػػػى طاولػػػة المفاوضػػػات خاليػػػا مػػػف أوراؽ القػػػوة واإلجمػػػاع الػػػوطني 
صػػائمي، والبػػدائؿ اإلسػػتراتيجية األخػػرى، ومكتفيػػا بإنجػػاز "يتػػيـ" و"مجػػزوء"، عمػػى أىميتػػو، باتفػػاؽ الشػػعبي والف
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مف األسرى "القػدامى" ضػمف أربػع دفعػات، بحسػب تقػدـ مسػار المفاوضػات، مػف دوف أف  200إطبلؽ سراح 
طاف وغيػػاب تػػنجح "جبيػػة" الػػرفض العريضػػة فػػي ثنػػي السػػمطة عػػف قػػرار اسػػتئنافيا، عمػػى وقػػع اسػػتمرار االسػػتي

معاف االحتبلؿ في اعتداءاتو ضػد الفمسػطينييف، مقابػؿ التجميػد الفمسػطيني "المؤقػت" لممضػي فػي  المرجعية وا 
خطػػػوات المسػػػعى األممػػػي، غػػػداة نيػػػؿ فمسػػػطيف صػػػفة "دولػػػة مراقػػػب"، غيػػػر عضػػػو، بالمنظمػػػة الدوليػػػة فػػػي 

ة لمحاكمػػة االحػػتبلؿ عمػػى جرائمػػو ، رغػػـ المطالبػػات الشػػعبية والفصػػائمية المتكػػرر 1021نوفمبر/تشػػريف الثػػاني 
 في األراضي المحتمة.

وبذلؾ، تجري المفاوضات بدوف قاعدة مرجعية وال اشتراطات مسبقة، خبل احتكاميػا إلػى ميػزاف القػوى القػائـ، 
بما فيػو ممارسػات االحػتبلؿ عمػى األرض، بمػا يجعػؿ المفاوضػات وكأنيػا غطػاء سياسػي لمممارسػات نفسػيا، 

وممتػػـز دعميػػا "األميركػػي" مػػف وطػػأة عبئيػػا وحسػػاب نتائجيػػا طالمػػا صػػاحب القضػػية ومصػػدر راحػػة لراعييػػا 
العادلة وضػحية ظمػـ االحػتبلؿ يفػاوض الظػالـ المحتػؿ وسػط كػؿ مػا يجػري مػف متغيػرات فػرض األمػر الواقػع 

 التي تمس صمب ما يفترض "نظريا" أنيا مطروحة لنقاشيما عمى طاولة التفاوض.
ينية فػػي خيارىػػا التفاوضػػي األوحػػد، عمػػى وقػػع زىػػاء ألػػؼ وحػػدة اسػػتيطانية جديػػدة وبينمػػا تسػػير القيػػادة الفمسػػط

ألفػػا مماثمػػة منػػذ بدايػػة العػػاـ الحػػالي )وفػػؽ تقػػديرات فمسػػطينية(،  26شػػيريا، منػػذ انطػػبلؽ المفاوضػػات، وقرابػػة 
عد ضػػد وفػػي ظػػؿ التيويػػد واالقتحػػاـ المتكػػرر لممسػػجد األقصػػى المبػػارؾ والمقدسػػات الدينيػػة والعػػدواف المتصػػا

الشعب الفمسطيني، فإف االحتبلؿ اإلسرائيمي يمضي قدما في نمط عدوانو الثابت، مف دوف أف تسيـ جمسات 
التفاوض في كبح عجمة مشروعو االستعماري، مغرقا المساحة المخصصة إلقامة الدولة الفمسطينية المنشودة 

ا الوضػػػع النيػػػائي بقػػػانوف )صػػػدر فػػػي بالمسػػػتوطنات والطػػػرؽ االلتفافيػػػة والحػػػواجز العسػػػكرية، ومسػػػتبقا قضػػػاي
( يفػػرض عمػػى الحكومػػة موافقػػة ثمػػانيف عضػػو "كنيسػػت" قبػػؿ البػػدء فػػي أي مفاوضػػات تتعمػػؽ 12/20/1023

 بتقسيميا أو التنازؿ عف أي جزء منيا.
خطة واضحة لحؿ الصراع  -قريبا عمى األقؿ-ورغـ أف المؤشرات الراىنة ال تشي بامتبلؾ اإلدارة األميركية 

نما إ دارتو فقط، إال أف المحاذير تبقى قائمة مف مغبػة الخػروج "بصػيغة" مػا لتسػوية العمميػة السػممية والقطػع وا 
 عمى أي خيارات أخرى، مثؿ انتفاضة ثالثة مرشحة لبلندالع.

وتزداد تمؾ المخاوؼ في ظؿ مسعى أميركػي إلغػبلؽ ىػذا الممػؼ عمػى وقػع المتغيػرات الجاريػة فػي المنطقػة، 
زاء ما يتردد م ف تسػريبات خػارج طػوؽ السػرية المفػروض عمػى جمسػات المفاوضػات حػوؿ االتفػاؽ المرحمػي وا 

% 2.6و"التغاضي" الفمسطيني عف االستيطاف مقابؿ اإلفراج عف األسرى والموافقة عمى تبػادؿ أراٍض بنسػبة 
، وغيرىػا % مف المستوطنيف فػي الضػفة الغربيػة المحتمػة تحػت السػيطرة اإلسػرائيمية97بما يعني اإلبقاء عمى 

مػػػف األنبػػػاء المصػػػاحبة لتنػػػاقض تقيػػػيـ مسػػػار التفػػػاوض بػػػيف "عػػػدـ التقػػػدـ"، وفػػػؽ تصػػػريح كيػػػري أمػػػاـ وزراء 
(، ونفػػػػي فمسػػػػطيني إسػػػػرائيمي "وصػػػػوؿ المفاوضػػػػات إلػػػػى طريػػػػؽ مسػػػػدود" 15/20/1023الخارجيػػػػة العػػػػرب )

مػػا ينتفػػي ضػػماف (، بمػػا يثيػػر مخػػاوؼ فمسػػطينية مػػف "صػػيغة" تتجػػاوز الحقػػوؽ الوطنيػػة، بين20/20/1023)
 التزاـ االحتبلؿ بيا، قياسا بتجارب سابقة.

ذا كانػػت احتمػػاالت التوصػػؿ إلػػى "اتفػػاؽ مػػا" واردة عنػػد كثيػػريف، لكنػػو لػػف يفضػػي إلػػى وضػػع حػػد لمصػػراع،  وا 
دارتو بوسائؿ وأساليب أخرى، فالفجوة ال تزاؿ كبيرة بيف شروط  نما سيعمؿ فقط عمى تغيير نمط تفاعبلتو وا  وا 

لمتسػوية المقبولػػة عربيػػا عمػى الصػػعيد الرسػػمي، والتسػوية كمػػا يريػػدىا الكيػاف اإلسػػرائيمي، أو كمػػا  الحػد األدنػػى
 يتصور أنو معني بيا وقادر عمى فرضيا.
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ويزيػد مػػف ذلػؾ اخػػتبلؼ اليػدؼ، فبينمػػا يجيػد المفػػاوض الفمسػطيني لبمػػوغ اتفػاؽ نيػػائي خػبلؿ السػػقؼ الزمنػػي 
، فػإف أقصػى مػا يمكػف أف 2695قامة الدولة الفمسطينية عمى حػدود المقدر لو، وصوال إلى إنياء االحتبلؿ وا  

يبمغػػو المفػػاوض اإلسػػرائيمي مجػػرد اتفػػاؽ مؤقػػت يسػػمح بتأجيػػؿ بحػػث القضػػايا الشػػائكة فػػي جمسػػات تفاوضػػية 
 أخرى ممتدة.

" سػػػتكوف فػػػي انتظػػػار الجانػػػب الفمسػػػطيني، عنػػػد أحسػػػف أحػػػواؿ نتػػػائج 1وفػػػي المحصػػػمة، فػػػإف نسػػػخة "أوسػػػمو
الحكومة اإلسرائيمية الحاليػة، كمػا نظيراتيػا السػابقات، ال تػؤمف "بحػؿ الػدولتيف" وليسػت راغبػة فػي التفاوض، ف

السبلـ وال في تقديـ أي شيء لمفمسػطينييف، فػي ظػؿ برلمػاف عنصػري يضػـ فػي أكثػر مػف ثمػث مقاعػده غػبلة 
 المستوطنيف والمتطرفيف اليمينييف، وتشكيمة حكومية يمينية استيطانية متطرفة.

باإلضافة إلى انتفاء وجود اختبلؼ حقيقػي بػيف األحػزاب، بمختمػؼ توجياتيػا اليسػارية واليمينيػة والدينيػة،  ىذا
وتقسػػػيـ  2695يونيػػػو/حزيراف  0تجػػػاه القضػػػية الفمسػػػطينية، حيػػػث ترفػػػع مجتمعػػػة "الءات" العػػػودة إلػػػى حػػػدود 

بقػػاء السػػيطرة عمػػى منطقػػة األغػػوار، م قابػػؿ إمػػا الحػػديث عػػف دولػػة القػػدس وحػػؽ العػػودة ووقػػؼ االسػػتيطاف، وا 
 فمسطينية منقوصة السيادة ومنزوعة السبلح أو رفضيا كميا.

ذا كاف رئيس الوزراء اإلسرائيمي بنياميف نتنياىو قد أورد في خطابو الذي ألقاه في جامعة بار إيبلف، معقؿ  وا 
ة السػػػبلح تعتػػػرؼ ، القبػػػوؿ "بحػػػؿ الػػػدولتيف"، شػػػريطة دولػػػة فمسػػػطينية منزوعػػػ1006الييػػػود الحريػػػدييـ، عػػػاـ 

"بييوديػػة دولػػة إسػػرائيؿ" وبػػإجراء المفاوضػػات بػػدوف شػػروط مسػػبقة، إال أف القبػػوؿ اإلسػػرائيمي بػػو ال يػػنـ عػػف 
نما كسب الوقت فقط.  إدراؾ متأخر بحؽ الشعب الفمسطيني في الدولة، وا 

جػػاه العمميػػة إذ يػػدرؾ الجانػػب اإلسػػرائيمي قدرتػػو عمػػى التحػػرر مػػف ضػػغط المحظػػة واالنفػػبلت مػػف أي التػػزاـ ت
السػػممية، فػػي ظػػؿ مشػػيد عربػػي مػػأزـو لػػف يعػػرؼ االسػػتقرار قريبػػا، عمػػى األقػػؿ، واالنشػػغاؿ بالقضػػايا الداخميػػة 
ومعالجػػػة التفػػػاعبلت المرتبطػػػة بمتغيػػػرات المنطقػػػة، بمػػػا يمػػػنح االحػػػتبلؿ فرصػػػة كافيػػػة لتعميػػػؽ الخمػػػؿ القػػػائـ 

 لمصمحتو.
مقيػػادة الفمسػػطينية عمػػى مسػػار التفػػاوض، باعتبػػاره خيػػارا غيػػر أف اإلشػػكالية تكمػػف ىنػػا فػػي التعويػػؿ المسػػتمر ل

 إستراتيجيا أوحد يتقدـ عمى سواه مف البدائؿ األخرى، وال يأخذ العنصر اإلسرائيمي باالعتبار.
ورغـ قناعة أطراؼ فمسطينية قيادية بفشؿ المفاوضات واستحالة تمكنيا مف إنياء الصراع، وفػؽ مػا ًرسػـ ليػا 

الجانػػػػب اإلسػػػػرائيمي "بحػػػػؿ الػػػػدولتيف"، إال أف ىنػػػػاؾ أصػػػػواتا تخػػػػرج بفكػػػػرة "التفػػػػاوض أميركيػػػػا، وعػػػػدـ إيمػػػػاف 
التكتيكػػي" ولػػيس "اإلسػػتراتيجي"، بيػػدؼ انتػػزاع المزيػػد مػػف "المكاسػػب عمػػى األرض" حتػػى ولػػو كانػػت صػػغيرة، 

رضاء المجتمع الدولي، وعدـ ظيور الجانب الفمسطيني وكأنو سبب عرقمة جيود العممية السممية.  وا 
أف القيػػػادة الفمسػػػطينية، وىػػػي تسػػػتؿ ىػػػذا المنحػػػى، فإنيػػػا تخػػػرج مػػػف كػػػؿ جولػػػة تفػػػاوض جديػػػدة بخسػػػائر  غيػػػر

% مػف الضػفة الغربيػة بعػد اإلبقػاء عمػى 80فادحة، وقضـ آخر لمساحة األراضػي المحتمػة حتػى بمغػت نسػبة 
شػيء إذا مػا  % لمفمسطينييف مقطعة األوصاؿ إلى "كانتونات" غير متصمة، بحيث لف يبقى منيا10أقؿ مف 

استمرت متوالية المفاوضات غير المتناىية، تزامنا مع التمويح، دوف قصد التنفيػذ، بخيػارات أخػرى كػإجراءات 
 عقابية لبلحتبلؿ، مثؿ الذىاب إلى األمـ المتحدة.

ولكف لغػة التفػاوض ألجػؿ التفػاوض تعنػي فػي جانبيػا اآلخػر اإلبقػاء عمػى الوضػع القػائـ، مػف حيػث اسػتمرار 
سمطة، وحفاظ بعض "المتنفذيف" عمى مكاسبيـ وامتيازاتيـ التي "سطوا" عمييا مف خبلؿ مناصبيـ أو وجود ال

 مواقعيـ بالقرب مف السمطة وأصحاب القرار، وذلؾ عمى حساب الشعب الفمسطيني.
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إف أي "اتفػػاؽ" قػػد يػػتـ التوصػػؿ إليػػو لػػف ينيػػي الصػػراع، ولػػف يكػػوف قػػادرا عمػػى إنيػػاء جوانػػب الظمػػـ التػػاريخي 
لػذي لحػػؽ بالشػػعب الفمسػطيني، حيػػث سػػتبقى قضػػايا جوىريػة عالقػػة، مثػػؿ حػػؽ عػودة البلجئػػيف والقػػدس، فػػي ا

 ظؿ شكوؾ بالتزاـ االحتبلؿ بأي اتفاؽ تسوية، قياسا بتجارب سابقة.
 10/22/1023، الجزيرة نت، الدوحة
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 يمؼعنات و 
ريحات االخيرة لوزيرة خارجية جنوب افريقيا المتعمقة بالقطيعة الفعمية ليػذه الدولػة مػع زيػارات رسػمية إف التص

السرائيؿ واسرائيمييف ًكتبت فييا تقارير في الحقيقة عندنا في وسػائؿ االعػبلـ، لكػف قميمػيف اطمعػوا عمػى كامػؿ 
مبادرات قطيعة وعػزؿ موجيػة عمػى  معنى ذلؾ. فمنذ أكثر مف عشر سنوات تحولت جنوب افريقيا الى مركز

، ”ضػمير العػالـ“اسرائيؿ. وًترى جنوب افريقيا اليوـ وال سيما في اوروبا وعند اليسار الميبرالي في الغرب أنيا 
باعتبارىػا تغمبػت عمػى نظػاـ الفصػػؿ العنصػري، وقػدمت لمعػالـ زعامػة نمسػػوف مانػديبل وتحػاوؿ أف توِجػد نظػػاـ 

الفػػروؽ  –ترمػػز لمعػػالـ الػػى أمػػؿ فػػي مسػػتقبؿ مسػػاواة، أمػػا الواقػػع بالفعػػؿ  مسػػاواة بػػيف السػػود والبػػيض. وىػػي
فمػػػيس ذا صػػػمة بمكانتيػػػا الرمزيػػػة. وأصػػػبحت جنػػػوب افريقيػػػا تخػػػط الطريػػػؽ لمػػػف  –والتمييػػػز والفسػػػاد والعنػػػؼ 

 لمضمير في العالـ.” الصحيح“يريدوف أف يكونوا في الجانب 
مضػػادة السػرائيؿ بػدأت فػي جنػػوب افريقيػا تحولػت الػػى  وليػذا لػيس مػف العػػارض أف مبػادرات وظػواىر وأفكػارا

مػؤتمر االمػـ المتحػدة  1002ظواىر عالمية. وكانت جنوب افريقيا ىي التي استضػافت فػي مدينػة دربػف فػي 
وىو مؤتمر تحػوؿ الػى ميرجػاف كراىيػة السػرائيؿ، وخػط الطريػؽ السػتعماؿ خطػاب حقػوؽ  –لحقوؽ االنساف 

رائيؿ والقطيعػػة معيػػا باعتبارىػػا نظػػاـ فصػػؿ عنصػػري آثػػـ، وىػػو مػػا يسػػمى االنسػػاف اسػػتعماال سػػيئا لعػػزؿ اسػػ
وكانػػت جنػػوب افريقيػػا ىػػي التػػي نفػذت سياسػػة قطيعػػة اكاديميػػة مػػع اسػػرائيؿ بػػالقرار الػػذي ”. اسػتراتيجية دربػػف“

اعتًبػػر سػػابقة لجامعػػة جوىانسػػبرغ عمػػى قطػػع عبلقاتيػػا بجامعػػة بػػف غوريػػوف. وجنػػوب افريقيػػا ىػػي التػػي بػػدأت 
 منتوجات مف مستوطنات وراء الخط االخضر وتستعمؿ بالفعؿ سياسة القطيعة في لقاءات رسمية.إعبلـ 

والػػػى ذلػػػؾ خطػػػت جنػػػوب افريقيػػػا ايضػػػا الطريػػػؽ لنشػػػاط ييػػػود مػػػف اليسػػػار الراديكػػػالي موجػػػو عمػػػى اسػػػرائيؿ 
الطائفػة  واستعماليـ لتجنب دعاوى أف النشاط الموجو عمػى اسػرائيؿ مصػاب بالعنصػرية ومعػاداة السػامية. إف

الييوديػػة فػػي جنػػوب افريقيػػا ىػػي مػػف المجموعػػات الصػػييونية األشػػد التزامػػا باسػػرائيؿ لكنيػػا تعمػػؿ فػػي محػػيط 
 معاد، ويحظى ييود قميموف جدا يعمموف ضد اسرائيؿ في ىذه الدولة بكشؼ أكبر.

واليػػات المتحػػدة حينمػػا تبمػػغ ظػػواىر ولػػدت فػػي جنػػوب افريقيػػا الػػى الزعامػػة االوروبيػػة واألحػػراـ الجامعيػػة فػػي ال
ًتجند اسرائيؿ والمنظمات الييودية نفسيا لصدىا. لكف ثمة حاجة في ىذه المرحمة الى نفقة ممحوظػة ونضػاؿ 
فػػي مواجيػػة تيػػار ذي قػػوة. وعمػػى ذلػػؾ فبػػدؿ أف ًتصػػرؼ المػػوارد أكثرىػػا الػػى الواليػػات المتحػػدة وبعضػػيا الػػى 

المػوارد رأسػا عمػى عقػب وأف تًنفػؽ مػوارد كبيػرة لصػد  اوروبا ال الى جنوب افريقيا، ينبغي أف ًيقمب ىـر تقسيـ
أو تمييف مبادرات معادية السرائيؿ في جنػوب افريقيػا. وكممػا ًأديػر النضػاؿ بنجػاح فػي مركػز اليػزة أمكػف منػع 

 انتشار الضرر الى سائر العالـ.
 10/22/1023يديعوت 

 12/22/1023، رأي اليوم، لندن
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