
   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

  
  

 
  

  
 

  
 
 
 
 
 

 غزة: فصائل المقاومت تهذد بالرد على االحتالل في عمقه إرا واصل عذوانه

 في غزةنتصل مع حماس بصفتها اإلدارة المىجىدة  المصريت: العامترئيش المخابراث 

 تقرير المصيربغالبيت صاحقت في األمم المتحذة تصّىث على قرار يؤكذ حق الشعب الفلضطيني 

 ى المنطقت جعل بليىن دوالر بضبب القيىد االصرائيليت يخضر  الفلضطيني االقتصادالبنك الذولي: 

 والمضتىطناث "إصرائيل"ألف عامل يعملىن في  301حىالي  ":ينياإلحصاء الفلضط"

رت منطادًا طو  إسرائيل": حماس "
ع وق  نت ..العسكرية لمراقبة مواقعنا

ضربة عنيفة من غزة ضد تل أبيب في 
  أي تصعيد مقبل
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ع ضربة عنيفة من غزة ضد تل أبيب في وق  نت ..رت منطادًا لمراقبة مواقعنا العسكريةطو  إسرائيل": حماس " 1
 أي تصعيد مقبل 

كتائػػب عػػز ال سػػاـ نشػػر  ، أفراـ اهلل مػػف وليػػد عػػوض عػػف، 22/11/2013، القــدس العربــي، لنــدنذكػػرت 
مخػاوؼ الجػيش ارسػرائيمي مػف تمكػف تمػؾ  أثػارالجناح المسمح لحركة حماس مناطيد عمى حدود قطػاع زػزة 

 المناطيد مف رصد تحركاتو.
وعّبر ضابط في الجيش ارسرائيمي عف قمؽ كبير لما كشفو موقع كتائب عز الديف ال ساـ عمى موقعو 

في جمع المعمومات عف تحركات الجيش ارسرائيمي عبر  ، عف برنامجو الجديد’الخاص عمى فيسبوؾ
 استخداـ منطاد مزود بكاميرات تسجيؿ.

ارسرائيمي الخميس ف د اعتبر الضابط الكبير في قيادة الجيش ارسرائيمي في ’ واره‘وبحسب ما نشر موقع 
ف تحركات الجيش عمى المنط ة الجنوبية، بأف حماس تستعد لمشروع بتنفيذ برنامج جديد لجمع المعمومات ع

طوؿ الحدود، وكذلؾ عمى طوؿ شواطئ قطاع ززة بارضافة ل درة ىذا المنطاد عمى جمع المعمومات مف 
 داخؿ المناطؽ ارسرائيمية.

وشدد الضابط عمى أف ىذه المناطيد تدلؿ عمى نوايا حماس ليس ف ط في تطوير نظاـ ال ذائؼ الصاروخية 
إلى داخؿ إسرائيؿ، ولكنيا تعكؼ أيضًا عمى جمع المعمومات ارستخباراتية  وبناء األنفاؽ اليجومية الواصمة

 باإلضافة لمتابعتيا لحركة الجيش والمستوطنيف.
وأشار الضابط إلى أف إسرائيؿ واف ت قبؿ عدة أشير عمى إدخاؿ زاز الييميوـ إلى ال طاع ألزراض مدنية، 

 ت األخيرة.ولكنيا ستبحث ىذا الموضوع مف جديد عمى ضوء التطورا
وأضاؼ أف حركة حماس تسعى لتطوير قدراتيا العسكرية ليس ف ط مف خالؿ الصواريخ وحفر األنفاؽ 
وامتالؾ أنواع مختمفة مف السالح، وانما مف خالؿ تطوير قسـ خاص بجمع المعمومات عف اسرائيؿ 

 .اإلسرائيميوتحركات الجيش 
ُيسػػمى بػػػ حجنػػاح الػػدفاع الفعػػاؿح التػػابع لسػػالح  قائػػد مػػا أف، 21/11/2013، فمســطين أون اليــن وجػػاء فػػي

مدينػة تتػؿ أبيػبل المحتمػة باتػت ميػّددة بضػربة قويػة مػف  أف قػاؿ الجو اإلسرائيمي الع يد تسػفيكا حػايموفيتش،
قبؿ الم اومة الفمسطينية في قطاع ززة في حاؿ اندرع معركة جديدة، مؤكدًا أف الجػيش سػيدخؿ بسػرعة إلػى 

 الحالة. خط النار في مثؿ ىذه
حػػػايموفيتش فػػػي تصػػػريحات نشػػػرتيا صػػػحيفة حيػػػديعوت أحرونػػػوتح العبريػػػة، فػػػي عػػػددىا الصػػػادر اليػػػـو وقػػػاؿ 

، فػػػكف كػػػؿ جولػػػة قتاليػػػة جديػػػدة فػػػي 2011الخمػػػيس حمنػػػذ أوؿ اعتػػػراض لم بػػػة الحديديػػػة فػػػي نيسػػػاف تإبريػػػؿل 
أكثر ُبعدًا في المػد   الجنوب عمى جبية قطاع ززة، بدأت مف حيث انتيت ساب تيا بواسطة إطالؽ صواريخ

  وأكثر عنفًاح، كما قاؿ.
وأضاؼ حمع مرور كؿ يوـ ىادئ فكننا ن ترب مف الجولة ال تالية ال ادمة التي قد تكوف عمى الجبية الجنوبية 
أو عمى الشمالية، وىذا السيناريو سيكوف مغايرًا كميًا لما رأيناه حتى اآلف، بحيث يشمؿ إطالؽ مئات 

 دخوؿ تؿ أبيب بسرعة عمى خط النارح.الصواريخ يوميًا و 
وأشار إلى أف جيش ارحتالؿ يعكؼ في ىذه اآلونة عمى ارستعداد لتعّرض الدولة العبرية لرش ات 

 صاروخية متزامنة مف لبناف وقطاع ززة.
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ات وفي السياؽ ذاتو، نّوه حايموفيتش إلى أف منظومة حال بة الحديديةح الحربية اإلسرائيمية طرأ عمييا تحسين
وتعديالت رفعت مف مستواىا، موضحًا أف النسخة الجديدة والمتطورة مف ىذه المنظومة بكمكانيا أف تواجو 

 عدة رش ات صاروخية مف عدة اتجاىات مختمفة في ذات الوقت، وبكمكانيا كذلؾ اعتراض الصواريخ.
 

 تدعو إلى "تطبيق عممي" لقرارات القمة العربية األفريقية في غزة حكومةال 2
أشرؼ اليور: طالبت الحكومة فػي زػزة أمػس الخمػيس بػأف يػتـ تطبيػؽ ال ػرارات التػي اتخػذت فػي ال مػة  ة ػزز 

 العربية األفري ية، خاصة تمؾ التي تدعو إلى خطوات عممية لرفع الحصار عف قطاع ززة وفتح المعابر.
ىػذا اإلطػار فػتح وأكػد إييػاب الغصػيف النػاطؽ باسػـ الحكومػة فػي تصػريح صػحافي عمػى ضػرورة أف يػتـ فػي 

 معبر رفح، وأف ر تب ى ىذه المواقؼ حشعارات دوف تطبيؽ عمى األرضح.
أكػػد أف مواقػػؼ قػػادة وزعمػػاء الػػدوؿ العربيػػة واألفري يػػة فػػي اختتػػاـ أعمػػاؿ ال مػػة العربيػػة األفري يػػة المشػػتركة و 

وارنتياكػػات العنصػػرية الثالثػػة المنع ػػدة فػػي الكويػػت تجػػاه جػػرائـ ارحػػتالؿ المختمفػػة مػػف اسػػتمرار ارسػػتيطاف 
لمم دسات اإلسالمية والمسيحية في مدينة ال دس وبناء جدار الفصؿ العنصري حمواقؼ إيجابية لكنيػا بحاجػة 

 ل رارات عممية لوقؼ الجرائـ ولجـ ارحتالؿح.
ورحب بكدانة ال مة لمحصار البري والبحري عمى قطاع زػزة ودعوتيػا لفػتح المعػابر بمػا يسػمح بحريػة الحركػة 

 العبور لألشخاص والبضائع.و 
عبر عف خيبة أمؿ الشعب الفمسطيني مف حاستمرار دعـ الزعماء العرب لمبادرة السالـ العربية والمفاوضات و 

مع المحتؿ رزػـ تعنػت ارحػتالؿ الواضػح وضػربو بعػرض الحػائط بالمبػادرةح، وفػي ظػؿ اسػتمرار الجػرائـ التػي 
لعػػػػدـ وجػػػػود حخطػػػػوات عمميػػػػةح لػػػػدعـ ح ػػػػوؽ الشػػػػعب  ترتكػػػػب ضػػػػد الشػػػػعب الفمسػػػػطيني األعػػػػزؿ، باإلضػػػػافة

 الفمسطيني وحمايتو مف المحتؿ.
22/33/2031القدس العربي، لندن،   

 
 شتيه لن يعود لممفاوضات ووفد جديد برئاسة عريقاتأ: "معا"مصادر لـ 1

عضػو الوفػد المفػاوض د.محمػد اشػتيو مصػٌر عمػى اسػت التو  أفاكػدت مصػادر مطمعػة لوكالػة معػا : بيت لحـ
يتغيب عػػػػف الجمسػػػػة الم بمػػػػة مػػػػف المفاوضػػػػات، بعػػػػد اف كػػػػاف قػػػػدـ اسػػػػت التو لمػػػػرئيس محمػػػػود عبػػػػاس قبػػػػؿ وسػػػػ

 اسبوعيف.
اف اجتماعػػا سيضػػـ الوفػػد الفمسػػطيني المفػػاوض برئاسػػة د.صػػائب عري ػػات وشخصػػية  حمعػػاحواشػػار المصػػدر لػػػ

 الم بؿ. األسبوعشتية أأخر  بدر عف الدكتور 
كيؿ وفد المفاوضات مع احتفاظ د.صائب عري ات برئاسة الممؼ واضافة وأكد المصدر أف الرئيس سُيعيد تش

 شخصيات اخر  الى جانبو.
مػف جانبيػػا، كانػت قػػد أعمنػػت وزيػرة ال ضػػاء اإلسػرائيمية تسػػيفي ليفنػػي المكمفػة بممػػؼ المفاوضػات مػػع الجانػػب 

الفمسطينية، بمشػاركة  الفمسطيني أنو مف المتوقع أف تع د خالؿ اياـ جولة جديدة مف المفاوضات مع السمطة
رئػػيس الوفػػد الفمسػػطيني صػػائب عري ػػات، مشػػيرة إلػػى أف رئػػيس السػػمطة الفمسػػطينية محمػػود عبػػاس أكػػد ليػػا 

 شخصيًا في مكالمة ىاتفية أف عري ات سيشارؾ في جمسة المفاوضات الم بمة.
22/33/2031وكالة معا اإلخبارية،   
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 "باهظ" ألنه من القدس وحق العودة مقابل المفاوضات الثمن الذي يدفعه عباس :خريشة 4
أوضح النائب الثاني لرئيس المجمس التشريعي د. حسف خريشة في حوار خاص بػػ : أسماء صرصور - ززة

حفمسػػطيفح أف إصػػرار رئػػيس السػػمطة الفمسػػطينية محمػػود عبػػاس عمػػى ارسػػتمرار فػػي المفاوضػػات حتػػى نيايػػة 
الوفػد المفػاوض اسػت التو مػرات عديػدة كانػت  خرىػا  المطاؼ ىو إصرار زير مفيوـ في الوقت الػذي قػدـ فيػو

 األسبوع الماضي.
وفيما يتعمؽ باست الة الفريؽ المفاوض المتكررة، أكد النائب الثاني لرئيس المجمس التشريعي أنو ما عػاد ليػذه 
ارست الة طعـ، فصائب عري ات رئيس الوفد المفاوض والذي عاشر المفاوضات منذ أكثر مف عشػريف عاًمػا 
يخرج كؿ مرة وي ػوؿ: حوصػمنا إلػى طريػؽ مسػدود، والمفاوضػات فاشػمةح، مبيًنػا أنػو وفػؽ المنطػؽ فكنػو إذا قػدـ 
حً ا است التو فكف ارست الة ر تعني نياية المطػاؼ بػؿ يتبعيػا محاسػبة عمػى الفتػرة الماضػية التػي قضػاىا فػي 

 ليس قبؿ ذلؾ؟.المفاوضات.. ماذا أنجز؟ وماذا ح ؽ؟ ولماذا ي دـ است التو اآلف و 
و بالحديث عف قوؿ الرئيس عباس بأنو تربطو عالقة جيدة مع إسرائيؿ، عمؽ د. خريشػة ب ولػو: حقػد يفيػـ أف 
األمر ىو تصريح دبموماسي ولكسب ود الفرنسييف باعتبارىـ حمفاء ذاتيػيف لػػ تإسػرائيؿل أو يريػد الظيػور بأنػو 

 ػػوؿ الػػرئيس الفمسػػطيني بػػأف عالقتػػو مػػع تإسػػرائيؿل لػػيس ىػػو مػػف يريػػد فشػػؿ ىػػذه المفاوضػػاتح، مسػػتنكًرا أف ي
ممتازة كوف الشعب الفمسطيني كمو ر تربطو بػ تإسرائيؿل إر عالقػة واحػدة عدائيػة مػف الدرجػة ارولػى فجػرائـ 

 ارحتالؿ واضحة عمى كؿ بيت وشارع ومواطف فمسطيني.
ظػػر إلػػى أف ىػػذا يعنػػي بشػػكؿ وباسػػتمرار ارسػػتيطاف مػػع إصػػرار الػػرئيس عبػػاس عمػػى المفاوضػػات، لفػػت الن

واضح أف اليدؼ مف المفاوضات ىو كسب المزيد مف الوقت لمزيد مف التيويد وضػـ األراضػيح، منوًىػا إلػى 
أف المشػػػروع حالصػػػييونيح كمػػػو قػػػائـ عمػػػى ارسػػػتيطاف وطػػػرد السػػػكاف األصػػػمييف ومنػػػع ىػػػويتيـ وىػػػو جػػػوىر 

 الموضوع.
لػػػػثمف الػػػػذي يدفعػػػػو الػػػػرئيس عبػػػػاس والشػػػػعب الفمسػػػػطيني وقػػػػاؿ النائػػػػب الثػػػػاني لػػػػرئيس المجمػػػػس التشػػػػريعي: حا

رسػػتمرار المفاوضػػات ىػػو ثمػػف بػػاىظ مػػف األرض الفمسػػطينية وال ػػدس وحػػؽ العػػودة وىػػو لػػـ يكسػػب شػػيًئا مػػف 
ىػػذه المفاوضػػات سػػو  الحػػديث عػػف الخطػػة ارقتصػػادية وارنعػػاش ارقتصػػادي لمضػػفة الغربيػػة والمسػػاعدات 

 زيرىاح.الموىومة والتي وعدت بيا أمريكا و 
وأردؼ ب ولو: حوىو فػي النيايػة يصػب فػي خانػة الرؤيػة ارسػرائيمية واألمريكيػة المتعم ػة بكنيػاء الصػراع والتػي 
تتحػػدث عػػف تح يػػؽ األمػػف والسػػالـ ل سػػرائيمييف والسػػالـ ارقتصػػادي أمػػا الموضػػوع الفمسػػطيني ي ػػـز بشػػكؿ 

 يومي مع استمرار ىذه المفاوضاتح.
ف يمجػػأ إليػػػو الشػػػعب الفمسػػػطيني عوًضػػػا عػػف المفاوضػػػات؟ح، قػػػاؿ: حالبػػػديؿ ىػػػو حمػػا ىػػػو البػػػديؿ الػػػذي يجػػػب أ

ر فالػذىاب إلػى صػناديؽ ارقتػراع مػرة  استعادة وحدة شعبنا وتفعيؿ المؤسسات الفمسػطينية بأطرىػا المنتخبػة واف
ذي أخر  رنتخاب قيادات فمسطينية جديدة تمتمؾ رؤية فمسطينية واضحة بعيدا عف ىػذا العبػث التفاوضػي الػ

 عشناه طواؿ سنيف طويمةح.
23/33/2031فمسطين أون الين،   
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 اإلسرائيمي - هو المسألة الرئيسة في النزاع الفمسطيني: حق تقرير المصير رياض منصور 1
صػػػوتت زالبيػػػة سػػػاح ة فػػػي المجنػػػة المتعم ػػػة بالشػػػؤوف ارجتماعيػػػة والث افيػػػة : يػػػو بػػػي أي -األمػػػـ المتحػػػدة 

المتحدة عمى مشػروع قػرار يتعمػؽ بحػؽ الشػعب الفمسػطيني فػي ت ريػر  لألمـة العامة واإلنسانية التابعة لمجمعي
 .المصير

وقاؿ رياض منصور سفير دولة فمسطيف لػد  األمػـ المتحػدة، إف الػدعـ السػاحؽ الممثػؿ فػي التصػويت، يعػد 
ر يمكػف التغاضػي رسالة واضحة لمدولة ال ائمة بارحتالؿ بأف انتياكيا وازدراءىا لم ػانوف الػدولي مرفوضػاف و 

 عنيما، كما يتوقع مف اسرائيؿ أف تمتـز تماما بكؿ التزاماتيا ال انونية.
وأضاؼ منصور حر شؾ في أف حؽ الشعب الفمسطيني في ت رير المصير، ر يزاؿ ىو المسػألة الرئيسػة فػي 

 اإلسرائيميح. -النزاع الفمسطيني 
شػعب الفمسػطيني فػي ت ريػر المصػير، بمػا فػي ذلػؾ وشدد عمػى اف حىػذا ال ػرار الػذي يؤكػد فػي معظمػو حػؽ ال

ح و في إنشاء دولة مست مة، ىي فمسػطيف، ر يجػب أف ينظػر إليػو عمػى أنػو يتنػافى وجيػود السػالـ، فكالىمػا 
 يكمؿ اآلخر وضروري ور يمكف إّر أف يعزز السالـ ر أف ي وضوح.

22/33/2031الحياة، لندن،   
 

 "إسرائيل"مع  المفاوضاتدون انتظار فشل  حدةعشراوي تدعو لمتوجه إلى األمم المت 6
 إلػػػىدعػػػت عضػػػو المجنػػػة التنفيذيػػػة لمنظمػػػة التحريػػػر الفمسػػػطينية حنػػػاف عشػػػراوي أمػػػس  :تا ؼ بل-راـ اهلل 

. وقالػػت عشػػراوي فػػي إسػػرائيؿاألمػػـ المتحػػدة دوف انتظػػار فشػػؿ مفاوضػػات السػػالـ مػػع  إلػػىارسػػتعداد لمتوجػػو 
إسػػػرائيؿ تتحػػد  األميػػػركييف حيػػػث تعػػدىـ بكبطػػػاء البنػػػاء ارسػػػتيطاني م ابمػػة مػػػع إذاعػػػة صػػوت فمسػػػطيف إف ح

 .ولكنيا قامت بتسريعوح
22/33/2031الغد، عمان،   

 
 غزة: فصائل المقاومة تهدد بالرد عمى االحتالل في عمقه إذا واصل عدوانه 7

ارحػتالؿ  ىػددت فصػائؿ الم اومػة فػي قطػاع زػزة، فايز أبوعػوف، عف 22/33/2031، األيام، رام اهللذكرت 
بػػػالرد الصػػػعب والمفػػػاجئ فػػػي العمػػػؽ اإلسػػػرائيمي فػػػي حػػػاؿ واصػػػؿ عدوانػػػو عمػػػى قطػػػاع زػػػزة بػػػرًا وبحػػػرًا وجػػػوًا 
واسػػتيدافو المػػدنييف والم ػػاوميف والمواقػػع العسػػكرية والمنشػػبت الصػػناعية بحجػػة وجػػود أنفػػاؽ تحتيػػا أو تصػػنيع 

 وسائؿ قتالية.
ياـح إلى الخروؽ اإلسرائيمية المستمرة في ال طاع و خرىػا ولفتت فصائؿ الم اومة في أحاديث منفصمة مع حاأل

قصؼ منشبت مدنية وحظائر لمدواجف بخاف يونس واستيداؼ أراض زراعية وسط وشػماؿ ال طػاع، ومػا قبمػو 
مف استيداؼ لمم اوميف أد  إلى استشياد أربعة مف كتائب ال ساـ، معتبرة أف ىػذه الخػروؽ أجيػزت عمػى مػا 

سػرائيؿ قبػؿ عػاـ مػف اآلف، فػي أع ػاب حػرب األيػاـ الثمانيػة، تب ى مف التيدئة ال يشة المبرمة بيف الفصائؿ واف
 برعاية مصرية.

وقػػاؿ أبػػو مجاىػػد النػػاطؽ باسػػـ لجػػاف الم اومػػة الشػػعبية: إف مػػف زيػػر الم بػػوؿ الحػػديث عػػف تيدئػػة فػػي ظػػؿ 
 دئة في ظؿ العدواف.العدواف اإلسرائيمي الذي يتعرض لو الشعب الفمسطيني يوميًا، مؤكدًا أف ر تي
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وحّمؿ أبو مجاىد ارحتالؿ اإلسرائيمي كافة تداعيات عدوانو األخير، مشددًا عمػى أف الم اومػة مػا وجػدت إر 
وحذر ارحتالؿ مف مجرد التفكير بارتكاب ما وصفو بأي ححماقةح ضد قطاع  لمدفاع عف الشعب الفمسطيني.

 ززة.
ية لحركة الجيػاد اإلسػالمي فػي فمسػطيف عمػى لسػاف أبػو احمػد مف جيتيا، حذرت سرايا ال دس الذراع العسكر 

الناطؽ الرسمي باسميا مف انييار اتفاؽ التيدئة فػي أي لحظػة فػي ظػؿ اسػتمرار الخػروؽ اإلسػرائيمية، وقػاؿ: 
إف عمميات التوزؿ المتكررة ل وات ارحػتالؿ عمػى طػوؿ الحػدود الشػرقية ل طػاع زػزة وقصػؼ مواقػع الم اومػة 

نيػػػة وأراضػػػي المػػػواطنيف يمكػػػف أف تشػػػكؿ بدايػػػة رنييػػػار ىػػػذا ارتفػػػاؽ إذا لػػػـ تتوقػػػؼ األعمػػػاؿ والمنشػػػبت المد
 العدوانية بشكؿ نيائي.

وأكػػد أف مػػف حػػؽ الم اومػػة التصػػدي لمتػػوزالت اإلسػػرائيمية بكػػؿ الوسػػائؿ الممكنػػة حتػػى ر تصػػبح حػػدود زػػزة 
جيػػاد والم اومػػة لمواجيػػة أي عػػدواف مسػػتباحة، مجػػددًا تأكيػػده عمػػى أىميػػة توحػػد جميػػع الفصػػائؿ فػػي خنػػدؽ ال

 قادـ وعدـ الدخوؿ في مناكفات سياسية قد تؤثر عمى قوة وصالبة الجبية الداخمية الفمسطينية.
بدوره، بارؾ أبو عمر الناطؽ العسكري باسـ كتائب المجاىديف أي عمؿ م اـو ضد ارحػتالؿ، الػذي يضػرب 

المواثيػػؽ الدوليػػة، وأف عميػػو أف يتحمػػؿ ع بػػات ذلػػؾ، بخروقػػو المتكػػررة لمتيدئػػة عػػرض حػػائط بكػػؿ األعػػراؼ و 
صابة أخر في قصؼ استيدؼ دراجة نارية زرب ززة، مؤخرا.  رفتا إلى استشياد شاب واف

وأكػػد اسػػتعداد الكتائػػب ألي مواجيػػة قادمػػة عمػػى أكمػػؿ وجػػو مػػف خػػالؿ التكتيكػػات الحربيػػة والخطػػط اليجوميػػة 
 .والدفاعية التي تحضرىا وتدرب عمييا كوادرىا

ورأ  أبػو عمػػر أف الكمػػيف المحكػـ لكتائػػب ال سػػاـ شػرؽ خػػاف يػػونس الػذي أطمػػؽ عميػػو حبوابػة المجيػػوؿح دليػػؿ 
 واضح عمى أف الم اومة جاىزة في أي وقت وأي مكاف ألي تدخؿ وأي عدواف قادـ.

 مف جيتيا، أكدت كتائػب الشػييد أبػو عمػي مصػطفى الػذراع العسػكرية لمجبيػة الشػعبية لتحريػر فمسػطيف عمػى
لسػػػاف النػػػاطؽ باسػػػميا أبػػػو جمػػػاؿ مواصػػػمة درب الم اومػػػة والنضػػػاؿ حتػػػى دحػػػر المحتمػػػيف، وقػػػاؿ إف م اتمينػػػا 

 جاىزوف لمواجية العدو وستب ى البنادؽ مشرعة حتى دحر المحتؿ الغاصب.
وأضػػاؼ: إف الكتائػػب ليسػػت طرفػػا فػػي التيدئػػة المعمنػػة ولػػـ تكػػف جػػزءا مػػف أيػػة تيدئػػة سػػاب ة ور حاليػػة، وأكػػد 

مة الم اومػػػة بكافػػػة أشػػػكاليا والػػػرد عمػػػى كػػػؿ مػػػا ي ترفػػػو ارحػػػتالؿ مػػػف جػػػرائـ بحػػػؽ الشػػػعب الفمسػػػطيني مواصػػػ
لػػى الوحػػػدة الوطنيػػة والميدانيػػػة لمواجيػػػة  والم اومػػة، وأنيػػػا لػػف تمػػػر دوف ع ػػاب، ودعػػػا إلػػى رص الصػػػفوؼ واف

 تيديدات وجرائـ قادة ارحتالؿ.
ممػـ عمػى الػدبابات اإلسػرائيمية  80ائؼ ىػاوف عيػار وأعمف أبو جمػاؿ مسػؤولية الكتائػب عػف إطػالؽ ثػالث قػذ

 المتوزمة عند بوابة كيسوفيـ شرؽ خاف يونس في تماـ الساعة العاشرة مف صباح يوـ الثالثاء الماضي.
 مػػف زػػزة، أف أبػػو أحمػػد النػػاطؽ باسػػـ أشػػرؼ اليػػور، عػػف 22/33/2031، القــدس العربــي، لنــدنوأضػػافت 

 ط خيػػػار العمميػػػات ارستشػػػيادية مػػػف حسػػػاباتيا رزػػػـ حممػػػة المطػػػاردة لػػػـ تسػػػ‘ أكػػػد أف السػػػرايا سػػػرايا ال ػػػدس
والمالح ة التي تشنيا أجيزة ارستخبارات الصييونية ومف يتعاوف معيػا عمػى كوادرىػا ومجاىػدييا فػي الضػفة 

 ’.الغربية
رؼ خطػط ليػا وأشػ‘وقاؿ أف العممية البطولية التي وقعت في تؿ أبيب في مثؿ ىذا اليػـو مػف العػاـ الماضػي 

 ’.مف أىـ األسباب التي دفعت العدو لممواف ة عمى اتفاؽ التيدئة‘عمييا الشييد محمد عاصي، كانت 
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ال سػػاـ أبػػو  كتائػػب النػػاطؽ باسػػـ: أف النػػاطؽ زػػزة، مػػف 23/33/2031، المركــز الفمســطيني لإلعــالم ونشػػر
اـ عمػػى اإلمعػػاف فػػي فػػي تغريػػدة لػػو عمػػى صػػفحتو عبػػر التػػويتر: حعمميػػة حتػػؿ أبيػػبح إصػػرار ال سػػقػػاؿ عبيػػدة 

 تحطيـ زطرسة العدو والخروج لو مف حيث ر يتوقعح.
وأضػػاؼ: حعمميػػة حتػػؿ أبيػػبح أثبتػػت بػػأف الم اومػػة لػػـ ولػػف تسػػ ط مػػف خياراتيػػا دؾ معاقػػؿ العػػدو ب مػػب كيانػػو  

 الغاصب ردًا عمى أي عدوافح.
 

 ق جديدمن الوفد الفمسطيني المفاوض االستمرار في عممه حتى تعيين فري تطمب"فتح"  8
كشؼ عضو المجنة المركزية لحركة حفتحح نبيؿ شعث عف اف المجنة طمبت مف فريؽ المفاوضات الفمسطيني 

 تسيير أعماؿ المفاوضات الى حيف تعييف فريؽ جديد.
وأضػػاؼ شػػعث فػػي بيػػاف صػػدر أمػػس حأف المجنػػػة المركزيػػة لمحركػػة أوعػػزت إلػػى فريػػؽ التفػػاوض الفمسػػػطيني 

مد اشتيو بتسيير أعماؿ المفاوضات الى حيف تعييف فريؽ جديػد، وذلػؾ بعػد المكوف مف صائب عري ات ومح
 اصرارىـ عمى ارست الة بسبب التجاوزات ارسرائيمية ارخيرة والمتمثمة بالبناء ارستيطاني المتسارعح.

ونفػػػى شػػػعث مػػػا ذكرتػػػو بعػػػض وسػػػائؿ ارعػػػالـ حػػػوؿ اسػػػتمرار طػػػاقـ المفاوضػػػات الفمسػػػطيني الحػػػالي بػػػنفس 
 الى حيف انتياء فترة األشير التسعة. التشكيمة

فشػػاؿ الجيػػود الدوليػػة  وأكػػد شػػعث أف الحكومػػة ارسػػرائيمية تواصػػؿ وضػػع العراقيػػؿ أمػػاـ عمميػػة المفاوضػػات واف
 الساعية لمحؿ، لتحميؿ الجانب الفمسطيني المسؤولية.

سػالـ، مشػيرًا الػى أف كما أكد ارستمرار بميمة األشير التسعة لممفاوضات لتأكيػد الحػرص الفمسػطيني عمػى ال
 ال يادة الفمسطينية تدرس الخيارات المتاحة لمبدء بيا بعد ان ضاء فترة التفاوض المتفؽ عمييا.
 22/33/2031المستقبل، بيروت، 

 
 اإلعالم المبناني بعدم زج المخيمات الفمسطينية كمما حصل حدث في لبنانيطالب  بركةعمي  9

 ػ ركة في حضػور عبػد الحمػيـ مسػؤوؿ ممػؼ العالقػات الفمسػطينيةاست بؿ ممثؿ حركة حماس في لبناف عمي ب
 .الفمسطينية في الحركة، وفدًا مف المؤسسة الفمسطينية لح وؽ اإلنساف حشاىدح

وأكػػػد بركػػػة حياديػػػة المخيمػػػات الفمسػػػطينية فػػػي مػػػا يجػػػري مػػػف أحػػػداث فػػػي لبنػػػاف والمنط ػػػة، نافيػػػًا أف يكػػػوف 
سػػفارة اإليرانيػػة، كمػػا طالػػب اإلعػػالـ المبنػػاني بعػػدـ زج المخيمػػات لممخيمػػات الفمسػػطينية أي دور فػػي تفجيػػر ال

الفمسطينية كمما حصؿ حدث في لبناف. ودعا الفصائؿ الفمسطينية إلػى مزيػد مػف الم ػاءات والمشػاورات لمنػأي 
 بالمخيمات بعيدا عف أي خالؼ سياسي أو توتر أمني في لبناف.

 22/33/2031المستقبل، بيروت، 
 

 ما بعد تل أبيب حال تعرضت غزة ألي حرب  إلىاريخ القسام ستصل المصري: صو مشير  30
ىددت حركة حماس أف صواريخيا ستصؿ إلى ما بعد تؿ أبيب في حاؿ تعػرض قطػاع زػزة : ززة تفمسطيفل
 لعدواف جديد.

جػػاء ذلػػؾ عمػػى لسػػاف النائػػب فػػي المجمػػس التشػػريعي عػػف حركػػة حمػػاس مشػػير المصػػري خػػالؿ كممػػة لػػو فػػي 
ل شػػماؿ قطػػاع فػػي 11|21لكتمػػة ارسػػالمية الػػذراع الطالبػػي لحركػػة حمػػاس مسػػاء الخمػػيس تاحتفػػاؿ نظمتػػو ا

 الذكر  السنوية ارولى لمعدواف عمى قطاع ززة.
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وقاؿ المصري :حإنو في حاؿ قاـ ارحتالؿ بشف حرب جديدة عمى قطاع ززة فكف كتائب ال ساـ ستضػرب مػا 
 ائب ال ساـ لـ يتوقعيا أبًداح.بعد حتؿ أبيب، وأف ارحتالؿ سيفاجأ ب درات مف كت

وأضػػػاؼ: ح ر مسػػػت بؿ لمجبنػػػاء والعمػػػالء والخونػػػة ور مسػػػت بؿ لالحػػػتالؿ عمػػػى أرض فمسػػػطيف، وأف تحريػػػر 
 األرض لف يأتي إر بالم اومة والجياد وليس عبر المفاوضات وال بالتح.

ية وسيحرر فمسطيف مف يد ووجو المصري رسالة لالحتالؿ أف الجيؿ ال ادـ سيكوف كمو م اومة وفداء وتضح
ارحتالؿ، مؤكًدا أف كتائب ال سػاـ سػتب ى لشػوكة فػي حمػؽ المحتػؿ وشػعمة الم اومػة وأنػو ىػو مػف سػيأخذ بيػد 

 الشعب نحو التحرير.
وحػػث قػػادة الدولػػة العبريػػة وعمػػى رأسػػيـ رئػػيس الحكومػػة اإلسػػرائيمية بنيػػاميف نتنيػػاىو عمػػى حاليػػروب قبػػؿ أف 

 ح. حسب قولو.يأتييـ جيؿ ال ساـ الجديد

 22/33/2031قدس برس، 
 

 وثيقة شرف أمنيةلبنان: الفصائل الفمسطينية في مخيم الرشيدية تعمن عن  33
نظمػػت الفصػػائؿ الفمسػػطينية فػػي حالرشػػيديةح ل ػػاًء شػػعبيًا تحػػت عنػػواف حأمػػف المخػػيـ مسػػؤولية مشػػتركةح : صػػور

 الفوضى السائدة.لمشاركة الجميع في التدابير الكفيمة حفظ المخيـ ووضع حّد لحالة 
وصدر في ختاـ الم اء وثي ة شرؼ اكدت اف أمف المخيـ مسؤولية وطنية وأخالقية مشتركة، وابػدت الفصػائؿ 
اسػػتعدادىا لتحمػػؿ المسػػؤولية المباشػػرة، مػػف دوف اف يعفػػي اآلخػػريف مػػف تحمػػؿ مسػػؤولياتيـ أيضػػًا. وانػػو عمػػى 

 الصعيد. المؤسسات والفاعميات والمشايخ تحمؿ مسؤولياتيـ عمى ىذا
وتتعيػػد الفصػػائؿ برفػػع الغطػػاء التنظيمػػي عػػف أي مرتكػػب وبالم ابػػؿ تتعيػػد العػػائالت بعػػدـ تغطيػػة أي مرتكػػب 
وتدعمػػو ايضػػا كمػػا اكػػدت إعػػادة تفعيػػؿ عمػػؿ ال ػػوة األمنيػػة، ومنحيػػا الصػػالحيات الضػػرورية لتنفيػػذ ميماتيػػا، 

 .ويكوف مركز ال وة األمنية، م ر الكفاح المسمح الفمسطيني ساب اً 
واكػػد المجتمعػػوف منػػع إطػػالؽ النػػار منعػػًا باتػػًا ومػػف أي سػػالح بمػػا فييػػا أسػػمحة الصػػيد. والحػػّد مػػف الظيػػور 
المسمح زير المبرر. ومنع المظاىر والتجمعات المسمحة. وعمى كؿ فصيؿ أف يضػع اآلليػات الكفيمػة بضػبط 

 ة والتربوية ومحيطيا.أسمحتو. و منع اإلساءة وارعتداء عمى حرمات المؤسسات الطبية وارجتماعي
 22/33/2031المستقبل، بيروت، 

 
 إيران لن تمتمك أسمحة نووية أبدا :يتعهد  أمام ممثمي الجالية اليهودية في روسيا نتنياهو 12

تعيد رئيس الوزراء اإلسرائيمي بنياميف نتنياىو، بمنع إيراف مف امتالؾ أسمحة نووية، : كفاح زبوف - راـ اهلل
خيرة أماـ طيراف، وفشؿ في إقناع الرئيس الروسي فالديمير بوتيف بارنضماـ لموقؼ بعدما خسر الجولة األ

الوجو الح ي ي إليراف انكشؼ اآلف مف خالؿ »وقاؿ نتنياىو، باألمس  فرنسا الرافض لتوقيع اتفاؽ قريب.
يا ر تصريحات تالمرشد األعمىل عمي خامنئي، الذي قاؿ إف إسرائيؿ ىي كمب مسعور في المنط ة وقادت

أعت د بعد ذلؾ »وأضاؼ أماـ ممثمي الجالية الييودية في روسيا «. يستح وف أف يسموا بشرا ومصيرىا الزواؿ
إيراف تذكرنا باألنظمة الظالمية التي »وتابع «. أنو ر يجوز السماح إليراف كيذه بأف تمتمؾ أسمحة نووية

ي حاؿ مثؿ ىذا األمر تامتالؾ أسمحة نوويةل عمى أ»وأردؼ «. تنكرت لنا ثـ تنكرت ل نسانية جمعاء رح ا
 «.لف يحصؿ أبدا
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ويشير نتنياىو بذلؾ إلى خيارات إسرائيؿ التي تحدث عنيا ساب ا، بالتحرؾ نحو عمؿ عسكري منفرد ضد 
بصفتي قائدا »إيراف، خصوصا بعد ساعات مف قوؿ رئيس األركاف اإلسرائيمي، الجنراؿ بيني زانتس 

 «. في التأكد مف مواصمة تعزيز ال درات الالزمة في وجو إيراف نوويةلمجيش، فكف واجبي يكمف 
 22/11/2013، الشرق األوسط، لندن

 
 ال أحد يمكن أن يأخذ مكان األمريكيين  يرد عمى ليبرمان: زئيف إلكين 13

تعيدت إسرائيؿ يوـ الخميس باإلخالص لعالقتيا الخاصة مع الوريات المتحدة بعد : جيفري ىيمر  -ال دس 
أف شكؾ وزير الخارجية أفيجدور ليبرماف فيما يبدو في متانة تمؾ العالقة التي وضعتيا موضع ارختبار 

 مساعي التوصؿ إلى اتفاؽ نووي مع إيراف.
ونفى نائب ليبرماف أف التصريحات التي أدلى بيا الوزير في كممة يوـ ارربعاء تعني بأي شكؿ أف إسرائيؿ 

 تحالفيا الوثيؽ مع الوريات المتحدة. تبحث عف أصدقاء جدد عمى حساب
وقاؿ  زئيؼ إلكيف رذاعة الجيش اإلسرائيمي مف موسكو حر أؤيد استنتاج أمور بعيدة عف الواقع أننا 

 سنستبدؿ اآلف بحميفتنا الرئيسية زيرىا وأف ىذا ىو ىدؼ الزيارة.ح
 ف يأخذ مكاف األمريكييف.حوأضاؼ ححتى عندما ي ع خالؼ حوؿ ىذه ال ضية أو تمؾ... ر أحد يمكف أ

 21/11/2013، وكالة رويترز لألنباء
 

 ير متمكن من الموضوع اإليرانيغون: كيري يإسرائيم مسؤولون 14
مف ’ زير متمكف‘وكارت: اتيـ مسؤولوف إسرائيميوف، وزير الخارجية األمريكي جوف كيري، بأنو  - عواصـ

يراف حوؿ البرنامج الموضوع اإليراني، وذلؾ عمى خمفية المحادثات الجار  ية في جنيؼ بيف الدوؿ العظمى واف
 النووي لألخيرة.
ينبغي قوؿ ‘ارلكتروني، أمس، عف مسؤوؿ سياسي إسرائيمي، قولو إنو ’ يديعوت أحرونوت‘ون ؿ موقع 

 المتعم ة بالممؼ النووي اإليراني.’ الح ي ة وىي أف كيري وبكؿ بساطة ر يفيـ المواد
كيري ر يعرؼ حوؿ ماذا يدور الحديث، وقبؿ عدة أياـ تحدث عف فرض ‘ي إف وأضاؼ المسؤوؿ اإلسرائيم

 ’.رقابة عمى المفاعؿ في قـ، لكف المفاعؿ في قـ يخضع لرقابة منذ فترة
يدفعوف ‘الى ذلؾ، اعتبر مسؤولوف في الحكومة اإلسرائيمية أف مستشاري الرئيس األمريكي باراؾ أوباما، 

كيري يعمؿ مف أجؿ التوصؿ إلى اتفاؽ مف دوف أف يفيـ ‘، وأف ’ثمفباتجاه اتفاؽ تمع إيرافل بكؿ 
وفي ىذه األثناء يواصؿ رئيس الوزراء اإلسرائيمي، بنياميف نتنياىو، زيارتو إلى ’. الموضوع الذي يتعامؿ معو

موسكو في محاولة إلقناع الرئيس الروسي، فالديمير بوتيف، إجراء تغييرات في اتفاؽ متوقع بيف إيراف 
 لدوؿ العظمى.وا

 22/11/2013، القدس العربي، لندن
 
 

 مزيدًا من الهجمات والعمميات التفجيريةستشهد من القومي: الساحة المبنانية مركز أبحاث األ 15
العبرية، الصادرة عف مركز أبحاث ارمف ال ومي في تؿ ابيب، اف « انيسات»توقعت نشرة : يحيى دبوؽ

يجمات والعمميات التفجيرية، عمى زرار التفجيريف ارنتحارييف ضد السفارة تشيد الساحة المبنانية مزيدًا مف ال
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اريرانية في بيروت الثالثاء الماضي. وحّذرت مف اف الحرب في سوريا لف ت تصر عمى ىذا البمد، بؿ 
 ستتمدد الى خارجو، وتحديدًا الى لبناف.

ظـ مف التحدي موجو الى حزب اهلل واشارت النشرة الى اف التفجيريف يشيراف الى مستو  جديد ومتعا
وحمفائو، والى اف الجماعات السمفية الجيادية قررت ارنت اـ مف الحزب لمشاركتو الفاعمة في الحرب الدائرة 

 في سوريا، ولمنعو مف ارستمرار في ت ديـ الدعـ العسكري لمرئيس السوري بشار ارسد.
يريف واليجمات ارخر  التي سب تيما في الضاحية ، مف خالؿ التفج«الجيادييف»وشددت النشرة عمى اف 

الجنوبية وفي سيؿ الب اع، يريدوف التأكيد أف بيئة حزب اهلل الحاضنة ليست منيعة اماـ اليجمات، وكذلؾ 
استمرار التدخؿ العسكري في «: استراتيجية حزب اهلل المزدوجة»رعاتو اريرانيوف. واستبعدت نجاح ما سمتو 

المعسكر »نفسو الدعوة والعمؿ عمى اليدوء وارست رار ارمني في لبناف، مشيرة الى اف سوريا، وفي الوقت 
السمفي زاد مف انت اداتو لمحزب في الفترة ارخيرة. ويبدو اف الجيادييف قرروا خوض حرب مباشرة معو في 

وف، التي ير  السمفيوف ىذه الفترة بالذات، خوفًا مف تكرار ساب ة مدينة ال صير ارستراتيجية في منط ة ال مم
 «.اف س وطيا سيمثؿ ن طة تحوؿ في الحرب الدائرة في سوريا

ورأت النشرة اف تطور الصراع في سوريا، عمى مد  العاميف الماضييف، مف تظاىرات سياسية ر عنفية الى 
حرب اىمية طائفية طويمة ارمد، مع تدخؿ خارجي ىائؿ، اد  الى تحوؿ الصراع الى حرب اقميمية 

التفجيريف ارخيريف »بالوكالة، تدور رحاىا في سوريا، وباتت خطرا ييدد است رار كؿ المنط ة. ومف ىنا فاف 
ضد السفارة اريرانية في بيروت، ليسا ار دلياًل عمى زيادة ارثماف المدفوعة اقميميًا جراء الحرب، وىما اشارة 

الفاعمة والمؤثرة في الساحة، يمكف اف تنشط في ايضا الى تحّطـ ارسطورة ال ائمة اف الجيات الخارجية 
 «.الحرب، وتب ى بعيدة عف تداعياتيا

اما لجية التداعيات عمى العالقات الداخمية في لبناف، فرأت النشرة اف التفجيريف يشيراف الى مستو  مرتفع 
لمست بؿ ال ريب، قد مف التطرؼ الخطير، الذي يراف و توتر في العالقات بيف نسيج المجتمع المبناني. وفي ا

يوصؿ ذلؾ لبناف الى وضع حرج لمغاية. مع خطر شمؿ البمد لفترات طويمة، مصحوبًا بأزمة اجتماعية 
 واقتصادية مدّمرة. وأيضًا الى تبكؿ النسيج ارجتماعي اليّش في البمد.

السنة »ى اف ورأت النشرة أف اسباب التطرؼ، وتحديدًا لد  الطائفة السنية في لبناف، تعود اساسًا ال
زاضبوف وساخطوف مما يجري مف حوليـ، وتحديدا في سوريا، ومع زياب زعيـ الطائفة رئيس الحكومة 
السابؽ سعد الحريري، فيزيائيًا عف لبناف، تعاظـ دور الوعاظ مف السمفييف والجيادييف، وتزايد عدد الشباف 

 «.السنة المنخرطيف في الحرب الدائرة في سوريا
نشرة اف حربًا اىمية شاممة في لبناف، ليست في مصمحة اي مف الجيات الرئيسية في بالد مع ذلؾ، رأت ال

المعركة التي يخوضيا المتطرفوف ضمف تنظيـ ال اعدة، قد تدفع »اررز، بما في ذلؾ حزب اهلل، ار اف 
 «.لبناف الى دوامة جديدة مف العنؼ الداخمي

تزايد بيف ايراف وحزب اهلل مف جية، وشبكة الجيات وحذرت النشرة اسرائيؿ مف تداعيات التوتر الم
«. تطورًا كيذا ليس بالضرورة اشارة ايجابية رسرائيؿ»العابرة لمحدود، مف جية اخر ، اذ إف « الجيادية»

فاليجمة عمى السفارة اريرانية تشير، ايضًا، الى امكاف تصدير عدـ ارست رار والتطرؼ، والى اف تنامي 
لجيادي، اركثر نشاطًا وتنظيمًا وعزمًا، مف شأنو اف يخمؽ مشاكؿ رسرائيؿ عمى المد  المعسكر السمفي ا

 الطويؿ.
 22/11/2013، االخبار، بيروت
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 نصف القواعد العسكرية بال حمايةالعسكرية بالجيش اإلسرائيمي:  الشرطة 16

كبير في إجراءات كشؼ ت رير أعدتو الشرطة العسكرية في الجيش اإلسرائيمي عف وجود إىماؿ  :السبيؿ
قاعدة  11الحماية واألماف داخؿ ال واعد العسكرية اإلسرائيمية، حيث قامت الشرطة العسكرية بجولة شممت 

 جندي مف الشرطة العسكرية. 200عسكرية واشترؾ في العممية 
وجدت قاعدة عسكرية، حيث  11وجاء في الت رير الذي نشره موقع ال ناة العبرية الثانية أف الشرطة فحصت 

% مف ال واعد باإلمكاف الوصوؿ إلى معمومات حساسة 00% تترؾ السالح بال حماية، وأف في 10أف 
 % مف ال واعد بدوف عوائؽ.51بسيولة، وأنو باإلمكاف سرقة مركبات مف 

% مف ال واعد ر تطمب مف روادىا أي تعريؼ عف ىويتيـ ساعة دخوليـ لبواباتيا، 31ويضيؼ الت رير أف 
% أدلة عمى تعاطي 20خامسة يتعاطى الجنود الكحوؿ والمخدرات داخميا، حيث وجد في  فكؿ قاعدة

 % منيا يتعاطى الجنود المسكرات.11المخدرات وفي 
وفي ىذا السياؽ، قاؿ مسئوؿ الشرطة العسكرية اإلسرائيمية جورف ميموف أف مسؤوليتنا تكمف في منع 

عاطي المخدراف والكحوؿ وبذلؾ نساىـ في منع األخطار احتمالية التسمؿ إلى ال واعد العسكرية وحظر ت
 المست بمية عمى حد تعبيره.

أما الناطؽ بمساف الجيش فعمؽ قائاًل أف ىدؼ ىذه العممية كاف منع تمؾ الظواىر السمبية السارية في ال واعد 
حتى ر ن ع في العسكرية ومتابعتيا عف قرب وت ديـ صورة كاممة لضباط تمؾ ال واعد عف ما يدور حوليـ و 

 المحظور كما قاؿ. 
 22/11/2013، السبيل، عم ان

 
 بمصادرة آالف الدونمات في الخميل وتجريف أراض في الخضر لصالح مستوطنة إخطارات 37

حاألياـح، حوفاح: أخطرت قػوات ارحػتالؿ، أمػس، أىػالي الػديرات، شػرؽ يطػا، بارسػتيالء عمػى  رؼ  -الخميؿ 
 ة في المنط ة.الدونمات لشؽ طريؽ استيطاني

وأفاد منسؽ المجاف الشعبية لم اومة الجدار وارستيطاف في جنوب الخميػؿ وشػرؽ يطػا راتػب الجبػور، بػأف مػا 
يسمى حالتنظيـ اإلسرائيميح وزع، أمس، خارطة عمى سكاف منط ة الديرات، يظير فييػا شػؽ شػارع اسػتيطاني 

سػػتيطاني سػػيؤدي إلػػى ىػػدـ عشػػرات البيػػوت التػػي جديػػد ي سػػـ ال ريػػة إلػػى قسػػميف، مبينػػًا أف مسػػار الشػػارع ار
مػف  يعتبرونيا خارج المخطط الييكمي، وسػيمتيـ  رؼ الػدونمات مػف أراضػي المػواطنيف ال ػاطنيف فػي ال ريػة.

جانػػب  خػػر، شػػرعت جرافػػات ارحػػتالؿ، أمػػس، بتجريػػؼ أراٍض زراعيػػة فػػي منط ػػة أـ ركبػػة مػػف أراضػػي بمػػدة 
 الخضر، جنوب بيت لحـ.

جنة م اومة الجدار وارستيطاف في بمدة الخضر أحمد صالح إلى أف اليػدؼ مػف التجريػؼ ىػو وأفاد منسؽ ل
توسػػيع مسػػتوطنة حىاتمػػارح الم امػػة فػػي المنط ػػة، وربطيػػا بالكتػػؿ ارسػػتيطانية فػػي مسػػتوطنتي حإفػػراتح وحكفػػر 

 عصيوفح.
22/33/2031األيام رام اهلل،   

 
 ويهدد بتهجير قسري ألهمها صموئيل" زيد من معاناة فمسطينيي قرية "النبيي االحتالل 38
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تسعى الحكومػة اإلسػرائيمية إلػى تيجيػر فمسػطينيي قريػة حالنبػي صػموئيؿح فػي :  ماؿ شحادة -ال دس المحتمة 
ال ػػػػدس، تيجيػػػػرًا قسػػػػريًا، عبػػػػر تضػػػػييؽ الخنػػػػاؽ عمػػػػييـ وفػػػػرض حصػػػػار اجتمػػػػاعي واقتصػػػػادي، إلػػػػى جانػػػػب 

 ع.محاصرتيـ بجدار الفصؿ العنصري مف الجيات األرب
ويواجو السكاف خطر اقتالعيـ مف أرضيـ بفعؿ الحصار ارقتصادي وارجتمػاعي، والحرمػاف مػف البنػاء، إذ 
يتحكـ ارحتالؿ في التفاصيؿ الدقي ة لحياة مف تب ى مف الفمسطينييف في ال رية. وفي أع اب محاورتيـ لن ؿ 

تمة الجبية الديم راطيػة لمسػالـ والمسػاواة فػي قضيتيـ إلى المحافؿ السياسية والدولية، قاـ بزيارتيـ نواب مف ك
الكنيست اإلسرائيمي، ونشطاء مف حركة حمحسوـ ووتشح، في محاولة إلثارة قضيتيـ فػي المرحمػة األولػى فػي 

 الكنيست، كمحاولة لمتخفيؼ مف معاناتيـ.
الكثيػػر  وقػػاؿ النائػػب محمػػد بركػػة إف حالحصػػار ارقتصػػادي وارجتمػػاعي المفػػروض عمػػييـ، بػػات يفػػرض عمػػى

مػػف شػػبانيـ مغػػادرة ال ريػػة لمسػػكف فػػي ال ػػر  المجػػاورة بعػػد زواجيػػـ، كػػونيـ ر يسػػتطيعوف بنػػاء بيػػوت جديػػدة 
 ويحرموف مف فرص العمؿ، التي تضمف ليـ قوت يوميـ وسير حياتيـح.

22/33/2031الحياة، لندن،   
 

 في بيروت تفجير السفارة اإليرانية تدين"شاهد"  39
فمسػػػطينية لح ػػػوؽ اإلنسػػػاف حشػػػاىدح، ضػػػـ مػػػدير المؤسسػػػة محمػػػود الحنفػػػي ومنسػػػؽ وفػػػدًا مػػػف المؤسسػػػة الزار 

ممثػػػؿ حركػػػة الم اومػػػة  ،العالقػػػات العامػػػة وارعػػػالـ محمػػػد الشػػػولي والباحػػػث ارجتمػػػاعي مصػػػطفى اليػػػونس
اإلسالمية ححماسح في لبناف عمي بركة في حضور عبد الحميـ مسؤوؿ ممؼ العالقات الفمسطينية الفمسطينية 

 كةفي الحر 
نػػاقش الوفػػد  خػػر مسػػتجدات ال ضػػية الفمسػػطينية وأوضػػاع الالجئػػيف الفمسػػطينييف فػػي لبنػػاف والفمسػػطينييف مػػف 

 .سوريةمخيمات 
داف الحنفػػي التفجيػػر الػػذي اسػػتيدؼ السػػفارة اإليرانيػػة، وأكػػد ضػػرورة بػػذؿ ال ػػو  السياسػػية الفمسػػطينية جيػػدىا و 

نػػػػاف، وأف تكػػػػوف وسػػػػائؿ اإلعػػػػالـ المبنانيػػػػة مينيػػػػة لمنػػػػأي بػػػػالنفس عػػػػف أي تػػػػوترات سياسػػػػية أو أمنيػػػػة فػػػػي لب
 وموضوعية ودقي ة في ما يتعمؽ بن ؿ األخبار األمنية ر سيما لجية عدـ الزج بالمخيمات الفمسطينية.

22/33/2031المستقبل، بيروت،   
 

 غزة إلى قطاع" 21قافمة "أميال من االبتسامات وصول  20
، رحاليػا عمػى أرض قطػاع زػزة، ومعيػا العديػد الخمػيس يػوـح، مسػاء 23حطت قافمة حأميػاؿ مػف اربتسػامات 

مػػف الشخصػػيات والمتضػػػامنيف مػػف جنسػػيات مختمفػػػة، لكسػػر الحصػػار اإلسػػػرائيمي المفػػروض عمػػى ال طػػػاع، 
 حيث دخمت عبر معبر رفح البري المغمؽ أماـ حركة المسافريف الفمسطينييف.

د. زػػػازي حمػػػد، ومػػػدير العالقػػػات الخارجيػػػة  وكػػػاف فػػػي اسػػػت باؿ وفػػػد ال افمػػػة كػػػؿ مػػػف وكيػػػؿ وزارة الخارجيػػػة
بالحكومػػة محمػػود المػػدىوف، ونائػػب رئػػيس المجنػػة الحكوميػػة رسػػت باؿ الوفػػود عػػالء البطػػة، ومؤسسػػة شػػركاء 

 السالـ والتنمية مف أجؿ فمسطيف.
وثمف المدىوف دور المشاركيف فػي ال افمػة فػي كسػر الحصػار عػف زػزة، موضػحًا أف حوصػوؿ ال افمػة المكونػة 

ىػػذا الوفػػد الكػػريـ رزػػـ المشػػ ة، ىػػي بمثابػػة فاتحػػة خيػػر فػػي ظػػؿ اشػػتداد الحصػػار عمػػى ال طػػاع، ومسػػاندة مػػف 
 ألىؿ ززة وفؾ الحصار عنيـح.
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23/33/2031، فمسطين أون الين  
 

 رام اهلل حول مآسي األسرى المرضى فيلقاء  23
اسػييف وناشػطيف الخمػيس الت ى عدد مف ذوي األسر  الفمسطينييف بمسؤوليف وسي: عوض الرجوب -راـ اهلل 

فػػػي قاعػػػة بمديػػػة البيػػػرة قػػػرب راـ اهلل  تػػػداولوا خالليػػػا قصػػػص األلػػػـ والحػػػزف التػػػي يعيشػػػيا  ألكثػػػر مػػػف سػػػاعة
 معت موف مرضى ر يممكوف حيمة ور قوة ور عالجا داخؿ سجوف إسرائيؿ.

السػػػجوف، وفػػػي مسػػػتيؿ الم ػػػاء، اسػػػتعرض وزيػػػر األسػػػر  عيسػػػى قراقػػػع عػػػددا مػػػف الحػػػارت المرضػػػية داخػػػؿ 
موضػػحا أف األمػػر وصػػؿ حػػّد التوجػػو إلػػى المحكمػػة العميػػا بيػػدؼ الحصػػوؿ عمػػى أقػػؿ الح ػػوؽ كمػػا حػػدث مػػع 

 أسير أراد استبداؿ عكازه.
وىو طبيب عايف حارت عدد -وفي الم اء ذاتو، تحدث العضو العربي في الكنيست اإلسرائيمي عفو ازبارية 

ا بوضع أسير قرر ارحتالؿ إجراء عممية ل طع رجمو عف إىماؿ طبي بحؽ المرضى، مستشيد -مف األسر 
 بعدما استفحؿ فييا المرض دوف أف يكوف ىناؾ داع ليذا اإلجراء.

بػػدورىـ، رو  ذوو األسػػر  معانػػاة أبنػػائيـ، حيػػث قالػػت والػػدة األسػػيريف خالػػد وناصػػر الشػػاويش إنيػػا حضػػرت 
عامػا مطمبيػا بزراعػة  11لػـ يح  ػوا منػذ لت وؿ إف جميع مف ناشدتيـ وتوجيت إلييـ مػف ح ػوقييف وسياسػييف 

 قرنية ربنيا خالد، لتضيؼ ححكموا عميو باإلعداـ وىو حيح.
22/33/2031الجزيرة.نت، الدوحة،   

 
 تؤكد رفض الخدمة العسكرية والمدنية بكل مسمياتها 48في الـ العميا  المتابعةلجنة  22

جمسة خاصػة لبحػث تطػورات مخططػات الخدمػة ع دت لجنة المتابعة العميا لممواطنيف العرب يوـ، الخميس، 
الوطنيػػػة، و خرىػػػا ت ػػػديـ الكػػػاىف جبرائيػػػؿ نػػػداؼ دعػػػػو  قضػػػائية ضػػػد شخصػػػيات عربيػػػة وىيئػػػات صػػػػحافية 
وصػػػحافييف بحجػػػة ال ػػػذؼ والتشػػػيير، ل يػػػاـ ىػػػذه الييئػػػات والصػػػحؼ بالنشػػػر ضػػػد مشػػػاريع الخدمػػػة الوطنيػػػة، 

وطنيػػػة والمدنيػػػة والعسػػػكرية فػػػي صػػػفوؼ الطوائػػػؼ وتحديػػػدا تجنػػػد جبرائيػػػؿ نػػػداؼ لمشػػػروع تشػػػجيع الخدمػػػة ال
 المسيحية.

وأكدت المجنة رفضيا لكؿ المخططات الرامية لدؽ أسافيف الفرقة بػيف المػواطنيف العػرب عمػى أسػاس طػائفي، 
 .كما جددت رفضيا لمخططات الخدمة الوطنية والعسكرية بكؿ أشكاليا ومسمياتيا

22/33/2031، 48عرب   
 

 جهود األردن في التخفيف من معاناة قطاع غزة م نُتث "الخدمات الطبية" 21
عػػاطؼ حسػػف الكحمػػوت جيػػود الممػػؾ د. ثمػػف مػػدير عػػاـ الخػػدمات الطبيػػة فػػي قطػػاع زػػزة  -بتػػرا  -عمػػاف  

عبداهلل الثاني لدعـ ارىؿ في قطػاع زػزة والتخفيػؼ مػف معانػاتيـ كمػا ثمػف جيػود الحكومػة وال ػوات المسػمحة 
 ارردنية في ىذا ارطار.

وكاف في اسػت بالو  27ززة  األردنيالمستشفى الميداني  إلىوفد  رأسالكحموت عمى  د.ذلؾ خالؿ زيارة جاء 
 قائد المستشفى صالح العواممة ومدير المستشفى الدكتور فؤاد بطاح وعدد مف طواقـ المستشفى.
ف اآلميػـ مثنيػا واشاد الكحموت بالخدمات التي ت ػدميا  طػواقـ المستشػفى لعػالج مرضػى ال طػاع والتخفيػؼ مػ

 المت دـ في مجاؿ الخدمات الطبية عربيا ودوليا. األردنيعمى المستو  
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22/33/2031الرأي، عمان،   

 
 والمستوطنات "إسرائيل"ألف عامل يعممون في  301حوالي  ":الفمسطيني اإلحصاء" 24

مػف سػنة لربػع الثالػث ا فيمسح ال و  العاممة، لالجياز المركزي لالحصاء الفمسطيني النتائج األساسية أعمف 
 . وجاء في الت رير ما يمي: ل2013أيموؿ،  -تتموز  2013

 
 % معدل البطالة من بين المشاركين في القوى العاممة21.7

ألػػؼ شػػخص فػػي فمسػػطيف  275بمػػع عػػدد العػػاطميف عػػف العمػػؿ حسػػب تعريػػؼ منظمػػة العمػػؿ الدوليػػة حػػوالي 
 اآلؼ في قطاع ززة. 130لضفة الغربية وحوالي ألؼ في ا 145، منيـ حوالي 2013خالؿ الربع الثالث 

% فػي قطػاع 3225ما يزاؿ التفاوت كبيرًا في معدؿ البطالة بيف الضفة الغربية وقطاع ززة حيث بمع المعدؿ 
% لمػػذكور م ابػػؿ 2023% فػػي الضػػفة الغربيػػة، أمػػا عمػػى مسػػتو  الجػػنس ف ػػد بمػػع المعػػدؿ 1921زػػزة م ابػػؿ 

 % ل ناث في فمسطيف.3728
 

 البطالة من بين المشاركين في القوى العاممة حسب المنطقةمعدل 
% ، بينما سجمت محافظة 2223سجمت محافظة الخميؿ أعمى معدرت بطالة في الضفة الغربية حيث بمغت 

 %.3528خانيونس أعمى معدرت البطالة في قطاع ززة بنسبة 
 2013% فػي الربػع الثػاني 2425مػف  وحسب التعريؼ الموسع لمبطالة ف ػد ارتفػع معػدؿ البطالػة فػي فمسػطيف

 .2013% في الربع الثالث 2721إلى 
 

 والمستوطنات "إسرائيل"ألف عامل يعممون في  301حوالي 
 2013ألؼ عامؿ في الربع الثػاني  96ارتفع عدد العامميف مف الضفة الغربية في اسرائيؿ والمستوطنات مف 

توزع عدد العامميف فػي اسػرائيؿ والمسػتوطنات حسػب  ، ىذا وقد2013ألؼ عامؿ في الربع الثالث  103إلى 
عامؿ بدوف  341600عامؿ لدييـ تصاريح عمؿ و 511100بواقع  2013حيازتيـ لمتصريح في الربع الثالث 

 عامؿ يحمموف وثي ة اسرائيمية أو جواز سفر أجنبي. 171600تصاريح عمؿ و
 .2013ؼ عامؿ في  الربع الثاني والثالث لعاـ أل 20بمع عدد العامميف في المستوطنات اإلسرائيمية حوالي 

مػػػف جيػػػة أخػػػر  سػػػجؿ قطػػػاع البنػػػاء والتشػػػييد أعمػػػى نسػػػبة تشػػػغيؿ فػػػي إسػػػرائيؿ والمسػػػتوطنات والتػػػي تشػػػكؿ 
 % مف اجمالي العامميف الفمسطينييف في إسرائيؿ والمستوطنات.6120

شػيكؿ فػي الربػع الثػاني  17221مػف  بالم ابؿ ارتفع متوسط األجر اليومي لمعامميف في إسرائيؿ والمسػتوطنات
، فػػي حػػيف انخفػػض معػػدؿ سػػاعات العمػػؿ لمعػػامميف فػػي 2013شػػيكؿ فػػي الربػػع الثالػػث  17829إلػػى  2013

سػاعة أسػبوعيا فػي الربػع  4126إلى  2013ساعة أسبوعيا في الربع الثاني  4320إسرائيؿ والمستوطنات مف 
الػى  2013يـو عمؿ شيريا فػي الربػع الثػاني  1929.  وانخفض معدؿ أياـ العمؿ الشيرية مف 2013الثالث 
 .2013يـو شيريا في الربع الثالث  1927

23/33/2031، الفمسطيني لإلحصاءالجهاز المركزي   
 

 مميار دوالر 311مميار برميل قيمتهما أكثر من  3.1مخزون نفطي يقدر بأكثر من الضفة:  21
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نييف حػوؿ نيػة السػمطة طػرح عطػاءات لمتن يػب تعكس تصريحات مسؤوليف فمسطي: عوض الرجوب -راـ اهلل 
عػػػػػف الػػػػػنفط فػػػػػي الضػػػػػفة الغربيػػػػػة، رزبػػػػػة فػػػػػي الػػػػػتخمص مػػػػػف عػػػػػبء ارحػػػػػتالؿ المػػػػػزود الوحيػػػػػد لمفمسػػػػػطينييف 
بالمحروقات. وتنتج إسرائيؿ النفط منذ سنوات مف ح ؿ ي ع عمى أراضي بمدة رنتيس شمالي زربي مدينػة راـ 

 قة النفط مف األراضي الفمسطينية.اهلل. وسبؽ أف اتيمت السمطة إسرائيؿ بسر 
ويؤكػػػد المحاضػػػر بجامعػػػة بيرزيػػػت وخبيػػػر نظػػػـ المعمومػػػات الجغرافيػػػة عبػػػد اهلل عبػػػد اهلل أف لمنط ػػػة رنتػػػيس 

 600ومحيطيػػػا أىميػػػة طبيعيػػػة كبػػػر ، موضػػػحا أف مسػػػاحة ح ػػػؿ الػػػنفط المكتشػػػؼ فػػػي المنط ػػػة يتػػػراوح بػػػيف 
 .1967، معظميا ي ع في األراضي المحتمة عاـ 2كمـ 700و

ويشػير عبػػد اهلل فػػي حديثػػو لمجزيػػرة نػػت إلػػى أف التسػريبات اإلسػػرائيمية زيػػر الرسػػمية تشػػير إلػػى مخػػزوف ي ػػدر 
مميػػػار قػػػدـ مكعبػػػة مػػػف الغػػػاز، ت ػػػدر قيمتيمػػػا  182مميػػػار برميػػػؿ نفطػػػي فػػػي ىػػػذا الح ػػػؿ، و 125بػػػأكثر مػػػف 

 مميار دورر. 155اإلجمالية بأكثر مف 
 800و 186ئيمية في ما يتعمؽ بيذا الح ػؿ تتحػدث عػف مخػزوف ي ػدر بػيف وأوضح أف األرقاـ الرسمية اإلسرا

ت ػػع خمػػؼ الخػػط األخضػػر، موضػػحًا أف زػػزارة المخػػزوف  2كمػػـ 50مميػػوف برميػػؿ توجػػد فػػي حيػػز ر يزيػػد عػػف 
وذكػر الخبيػر أف عمميػات التن يػب كشػفت أف مخػزوف الػنفط يشػكؿ طب ػة سػمكيا  تزداد كمما تـ ارتجاه شػرقًا.

ـ فػػي األرض، مؤكػػدا أف إسػػرائيؿ شػػرعت فػػي حفػػر 4800و 4200ي ػػع فػػي عمػػؽ يتػػراوح بػػيف ـ، و 600نحػػو 
 سادس بئر لمتن يب عف النفط خمؼ جدار الفصؿ اإلسرائيمي عمى أراضي بمدة رنتيس.

بئػػرا رسػػتخراج الػػنفط والغػػاز معػػا والب يػػة رسػػتخراج  26وأشػػار إلػػى خطػػة إسػػرائيمية لحفػػر أربعػػيف بئػػرا، منيػػا 
مبرزا مخططػات وخػرائط تظيػر مواقػع ىػذه اآلبػار وامتػداد الح ػؿ الفعمػي إلػى أراضػي الضػفة كمػا النفط ف ط، 

 تؤكد دراسات دولية.
23/33/2031الجزيرة نت، الدوحة،   

 
 في غزةنتصل مع حماس بصفتها اإلدارة الموجودة  المصرية:العامة  المخابراترئيس  26

األمريكػػي فػػي  الصػػحفي المصػػرية، فػػي حػػوار مػػع عامػػة ، رئػػيس المخػػابرات الالتيػػاميالمػػواء محمػػد فريػػد  قػػاؿ
أجػػر  فييػػا م ابمػػة مػػع  التػػيأنيػػا المػػرة األولػػى  حظػػيمػػف حسػػف  ،ديفيػػد إجنػػاتيوس صػػحيفة واشػػنطف بوسػػت،

 واشنطف بوست.»محتـر ينتمى إلى صحيفة محترمة..  صحفي
رسػػي، ومسػػألة وأضػػاؼ التيػػامي، فػػي حديثػػة عػػف األوضػػاع فػػي سػػيناء بعػػد عػػزؿ الػػرئيس المصػػري محمػػد م

 حواليويتواجد بو  اإلسرائيمي ارحتالؿقطاع ززة أرض فمسطينية تحت األنفاؽ مع ززة والعالقة مع حماس، 
يجػػب عمػػى  الػػدولي، وىػػذه أعمػػى كثافػػة سػػكانية فػػى العػػالـ.. وطب ػػا لم ػػانوف فمسػػطينيمميػػوف ونصػػؼ المميػػوف 

 ؿ.إسرائيؿ أف توفر احتياجات ال طاع الضرورية بصفتيا قوة احتال
مثػػػؿ الوقػػػود والػػػدقيؽ  -يونيػػػو كػػػاف تيريػػػب البضػػػائع والسػػػمع المدعمػػػة مػػػف مصػػػر  ٠٣ فػػػيقبػػػؿ الثػػػورة وقػػػاؿ 

لجمػع الرسػـو « وزارة األنفػاؽ»يحدث عبر األنفاؽ إلى ززة.. وشػكمت حمػاس وزارة أطم ػت عمييػا  -والزيوت 
تصػؿ إلػى زػزة ليسػت  التػيتيرب مف مصر.. إف مشكمة حماس مع البضػائع  التيوالضرائب عمى البضائع 

نمػا أنيػا تجمػع ضػرائب عنيػا. في  فػيمػثاًل.. توجػد حاليػًا مشػكمة وأضػاؼ  أنيا تأتى مف مصػر أو إسػرائيؿ واف
محطػػة كيربػػاء زػػزة.. لػػيس بسػػبب ن ػػص الوقػػود ولكػػف نتيجػػة رفػػض حمػػاس أف  فػػيالوقػػود تخاصػػة السػػوررل 

 تحصؿ عمى الوقود مف إسرائيؿ وتدفع ضرائب عنو.
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الفمسػػػطينية يوجػػػد بػػػو مواطنػػػوف  األراضػػػيامػػػؿ نحػػػف مػػػع قطػػػاع زػػػزة فكننػػػا نعتبػػػره جػػػزءًا مػػػف عنػػػدما نتعوقػػػاؿ 
ر نتعامػؿ مػع ال طػاع عمػى أسػاس أف كمػو حمػاس..  وبالتػاليفمسطينيوف، وحماس تمثؿ فيو بنسبة محػدودة، 

زػػزة لتنسػػيؽ المواقػػؼ بشػػأف فػػتح  فػػيأوقػػات عديػػدة بصػػفتيا اإلدارة الموجػػودة  فػػيونحػػف نتصػػؿ مػػع حمػػاس 
 المعابر.. أو إذا كانت ىناؾ مشاكؿ بينيا وبيف إسرائيؿ.. لتجنب تصعيد الموقؼ بينيا وبيف إسرائيؿ.

السػابؽ فسػكاف قطػاع زػزة  المصػريذا كانت حماس فى العاـ السابؽ الطفػؿ المػدلؿ لمنظػاـ وأضاؼ التيامي 
 اآلف. المصريبالكامؿ ىـ الطفؿ المدلؿ لمشعب 

 «اليوـ المصري»و« الفجر»اتفاؽ خاص بيف 
 23/33/2031، المصري اليوم، القاهرة

 
 أمجد المسمماني يدعو إلى مقاطعة البضائع اإلسرائيميةالنائب األردني  27

دعا النائب أمجػد المسػمماني التجػار والمػواطنيف لم اطعػة البضػائع اإلسػرائيمية مسػتنكرا أصػرار : بترا –عماف 
 اصمة استيراد ىذه المنتجات.بعض التجار عمى مو 

كمػػػا دعػػػا الحكومػػػة بحكػػػـ وريتيػػػا الدينيػػػة عمػػػى الم دسػػػات الدينيػػػة لتحػػػرؾ عاجػػػؿ عمػػػى كػػػؿ الصػػػعد لمتصػػػدي 
 لمعدواف اإلسرائيمي عمى الم دسات في فمسطيف المحتمة.

زػالة  وقاؿ: في الوقت الذي تستمر فيو اليجمة الصييونية العنصرية عمى المسجد األقصى المبػارؾ واقتحػاـ
قامة الصموات وممارسة أشكاؿ مػف الميػو والعبػث، كمػا ي ػوـ الكنيسػت بدراسػة  المستوطنيف لممسجد المبارؾ واف
عػدد مػف مشػاريع وال ػوانيف بيػدؼ إحكػاـ سػيطرتيا عمػى واحػد مػف أقػدـ المسػاجد عنػد المسػمميف، ي ػـو بعػػض 

األسػػواؽ بأصػػناؼ كثيػػرة مػػف الفواكػػو التجػػار باسػػتيراد وتصػػدير البضػػائع عبػػر مينػػاء حيفػػا مػػا أد  الػػى ازػػراؽ 
 والخضروات ارسرائيمية.

22/33/2031الرأي، عمان،   

 
  يوماً  204تقرير: الموت يهد د حياة أسير أردني لدى االحتالل مضرب عن الطعام منذ  28

راـ اهلل: قػاؿ ت ريػر ح ػوقي، إف خطػػر المػوت الح ي ػي بػػات ييػّدد األسػير األردنػي عػػالء حمػاد المضػرب عػػف 
 يومًا عمى التوالي. 204ـ في معت الت ارحتالؿ اإلسرائيمي منذ الطعا

ل، حل ػد بػات األسػير 11|21وقالت جمعيػة حواعػدح لألسػر  والمحػّرريف فػي ت ريػر صػدر عنيػا اليػوـ الخمػيس ت
اىتماـ محمي أو دوليح، معربػًة عػف خشػيتيا  األردني عالء حماد يواجو مصيره ال اسي وحيدًا بعيدًا عف أدنى

.مف ار   ت ائو شييدًا بسبب دخولو في حالة الخطر الشديد عمى خمفية وضعو الصحي المتأـز
ولفػػت الت ريػػر، إلػػى أف سػػمطات ارحػػتالؿ اإلسػػرائيمية ت ػػـو بن ػػؿ األسػػير حمػػاد مػػف سػػجف آلخػػر دوف مراعػػاة 

 أشير متواصمة. 7وضعو الطبي، في محاولة لمتأثير عميو لفؾ إضرابو المتواصؿ منذ حوالي 
23/33/2031، قدس برس  

 
 " تتحدث عن صادارتها إلى المغرب.. والحكومة المغربية تنفي إسرائيل" 

سرائيؿ بعد كشؼ : عبد الجميؿ البخاري تجدد الحديث مرة أخر  عف عالقات تجارية محتممة بيف المغرب واف
بر/أيموؿ إحصائيات رسمية إسرائيمية عف ارتفاع في قيمة الصادرات اإلسرائيمية إلى المغرب خالؿ سبتم
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الماضي. لكف الحكومة التي ي ودىا حزب العدالة والتنمية تإسالميل تنفي وجود أي عالقات تجارية رسمية 
 مع إسرائيؿ، وتؤكد عمى إجماع شعبي ورسمي في م اومة التطبيع.

وأفاد مركز اإلحصاء المركزي اإلسرائيمي بأف قيمة صادرات إسرائيؿ إلى المغرب بمغت في سبتمبر/أيموؿ 
، في حيف تراجعت ألؼ دورر في الشير نفسو مف العاـ  مميوف دورر م ابؿ  الماضي 

ألؼ دورر في الشير  ألؼ دورر م ابؿ  إلى  صادرات المغرب إلى إسرائيؿ في سبتمبر 
 .نفسو مف 

ية، اعتبر في تصريح لمجزيرة لكف سعيد خيروف رئيس لجنة المالية بمجمس النواب عف حزب العدالة والتنم
نت أف تمؾ اإلحصائيات اإلسرائيمية حمغموطة في زالب األحيافح، مؤكدا أنو ر توجد ىناؾ رسميا أو شعبيا 

 أي عالقات مع إسرائيؿ.
 //، الجزيرة نت، الدوحة

 
 في بيروت  بتفجير السفارة  اإليرانية "إسرائيليجدد اتهام لـ"الخارجية اإليرانية:  وزيرنائب  

جدد نائب وزير الخارجية اإليرانية حسيف أميرعبد الميياف اتياـ إسرائيؿ بالوقوؼ وراء : الحياة –بيروت 
 «.الجريمة اإلرىابية، وباستخدـ العوامؿ اإلرىابية التكفيرية لتنفيذ المخطط»

يمكف اف يأتي يـو نحف فخوروف بأننا في الخط ارمامي في مواجية المشاريع ارسرائيمية ور »وقاؿ: 
ونعترؼ بيذا الكياف المحتؿ الغاصب لح وؽ الفمسطينييف، وىذا يعطينا دافعًا اكبر وأقو  ألف نستمر في 
نيجنا لمواجية المشاريع ال معية ارسرائيمية وأدوات اسرائيؿ في المنط ة ومف يدعـ مثؿ ىذه العمميات في 

«.ىذه المنط ة
 //، الحياة، لندن

 
 مستقبميةء أساسي من الدولة الفمسطينية الالعام البريطاني: غزة جز  القنصل 

حاألياـح: قاؿ ال نصؿ البريطاني العاـ في ال دس السير فينسنت فيف إف حززة ىي جزء أساسي مف -ال دس
الدولة الفمسطينية المست بمية، ومف زير المع وؿ أف نفكر في دولة فمسطيف دوف أف تشمؿ ززة وسكاف ززة. 

مممكة المتحدة ثابتة في دعميا منذ فترة طويمة إلقامة دولة فمسطينية قابمة لمحياة تعيش في سالـ إلى وال
، مع تبادؿ األراضي المتفؽ عمييا، وال دس عاصمة جانب إسرائيؿ  منة، عمى أساس حدود 

لد  زيارة الى  وأضاؼ مشتركة، والتوصؿ إلى تسوية عادلة ومنصفة متفؽ عمييا لتسوية قضية الالجئيفح.
ززة عمى رأس وفد بريطاني رفيع: حلذلؾ نحف ندعـ التزاـ الرئيس عباس الشجاع بمفاوضات الوضع النيائي 
في وجو التوسع المستمر في المستوطنات زير الشرعية وأثر استمرار ارحتالؿ. وبالرزـ مف أني أتفّيـ 

ديؿ ليذه المفاوضات، وشيدت ززة بالفعؿ أف التشاؤـ بشأف فرص النجاح، لكني أكرر اليـو أنو ر يوجد ب
العنؼ ر يجمب سو  المزيد مف المعاناة وسفؾ الدماء. فالمفاوضات الناجحة وحدىا يمكنيا إنياء ارحتالؿ 

 والسماح لغزة أف تأخذ مكانيا الصحيح كروح لدولة فمسطيفح.
 //، األيام، رام اهلل

 
 تقرير المصيربت عمى قرار يؤكد حق الشعب الفمسطيني غالبية ساحقة في األمم المتحدة تصو   
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صوتت زالبية ساح ة في المجنة المتعم ة بالشؤوف ارجتماعية والث افية : يو بي أي -األمـ المتحدة 
واإلنسانية التابعة لمجمعية العامة لالمـ المتحدة عمى مشروع قرار يتعمؽ بحؽ الشعب الفمسطيني في ت رير 

دوؿ  صوتًا مؤيدًا م ابؿ معارضة  ديد مف الدوؿ ومف بينيا مصر، فحصؿ عمى المصير، قدمتو الع
دوؿ ىي بارازواي  ىي إسرائيؿ والوريات المتحدة وكندا وميكرونيزيا وجزر المارشاؿ وبارو. وامتنعت 

 وتونغا والكاميروف عف التصويت.
المصير، بما في ذلؾ في أف تكوف لو  يشار إلى اف ال رار يؤكد مجددًا حؽ الشعب الفمسطيني في ت رير

كما يحث كؿ الدوؿ والوكارت المتخصصة ومؤسسات منظومة األمـ المتحدة  دولتو المست مة، فمسطيف.
 عمى مواصمة دعـ الشعب الفمسطيني ومساعدتو عمى نيؿ ح و في ت رير المصير في أقرب وقت.

 //، الحياة، لندن
 
 ى المنطقة جعم اإلسرائيميةبميون دوالر بسبب القيود  يخسر  مسطينيالف االقتصاد: الدوليالبنك  

ت ّدر خسائر ارقتصاد الفمسطيني نتيجة ال يود اإلسرائيمية المفروضة عمى المنط ة : فاتنة الدجاني -لندف 
يني، بميوف دورر، أي ما يعادؿ نحو ثمث إجمالي الناتج المحمي الفمسط في الضفة الغربية، بنحو « ج»

 كما أف تخفيؼ ىذه ال يود قد يساىـ في خفض الحاجة إلى المعونات الدولية.
، قدمو إلى «المنط ة ج ومست بؿ ارقتصاد الفمسطيني»ىذا ما خمص إليو البنؾ الدولي في ت رير بعنواف 

سمطة ارتحاد األوروبي والمنظمات زير الحكومية في بروكسيؿ والجيات المانحة الدولية التي تمّوؿ ال
 الفمسطينية، وعرض فيو  ثار ىذه ال يود عمى قطاعات محددة في ارقتصاد الفمسطيني.

 قطاعات ير  أنيا األكثر تأثرًا بال يود اإلسرائيمية، ىي: ويركز الت رير عمى 
الخاضعة لالحتالؿ تتضمف زالبية األراضي الخصبة والنسبة األكبر مف « ج»الزراعة، إذ إف المنط ة  -

مميوف في ارقتصاد الفمسطيني في حاؿ السماح  المياه، ما يعني أنيا قد تساىـ بما قيمتو موارد 
 بالوصوؿ إلييا واستغالليا.

، ما قد يساىـ بتوليد دخؿ قيمتو  - مميوف دورر، وبما  معادف البحر الميت، ومنيا البوتاس والبرـو
 يعادؿ المدخوؿ مف قطاع الصناعة بأكممو.

مخزونيا األكبر، وقد يؤدي وصوؿ الشركات الفمسطينية إلى « ج»الحجارة التي تعد المنط ة  استخراج -
 مميوف دورر. ىذه المنط ة إلى دخؿ ي در بػ 

اإلنشاءات، وتتعمؽ بمحدودية مساحة األراضي لمبناء عمييا، وبالتالي ارتفاع أسعارىا وأسعار الوحدات  -
 مميوف دورر. يؤدي إلى خسارة ت در بػ  السكنية وانخفاض الطمب عمييا، ما

مواقع أثرية مسجمة قد تتحوؿ إلى وجيات سياحية،  نحو « ج»السياحة، إذ تضـ المنط ة  -
مميوف دورر  إضافة الى إمكاف تطوير مناطؽ في البحر الميت إلى منتجعات، ما مف شأنو توفير 

 لالقتصاد.
، وصعوبة استصدار تصاريح مف أجؿ بناء «ج»الوصوؿ الى المناطؽ ارتصارت، إذ إف عدـ إمكاف  -

البنية التحتية، وال يود المفروضة عمى استخداـ موجات الطيؼ الكيرومغناطيسي، والمشاكؿ المرتبطة 
 مميوف دورر ك يمة مضافة. باستيراد المعدات الالزمة لالتصارت، تفضي إلى ف داف ما قيمتو 

مجموع ال يمة المضافة تالمباشرة وزير المباشرةل المحتمؿ تح ي يا كنتيجة لتخفيؼ »ف ويخمص الت رير إلى أ
ال يود المفروضة عمى المناطؽ المصنفة ج، والتي تحوؿ دوف ارستثمار واإلنتاج في ىذه المنط ة، سيعادؿ 
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ال درة »ؤكد أف وي«. في المئة مف إجمالي الناتج المحمي الفمسطيني لمعاـ  عمى األرجح ما نسبتو 
عمى ارستثمار في المناطؽ المصنفة ج قد تسيـ بصورة كبيرة في الت ميؿ مف ارعتماد الفمسطيني عمى 

 «.المعونات
ىي ذلؾ الجزء مف الضفة الذي ما زاؿ خاضعًا لالحتالؿ اإلسرائيمي بموجب اتفاؽ أوسمو « ج»والمنط ة 

لتي تديرىا السمطة الفمسطينية وتشمؿ معظـ المدف ا« أ»الذي قّسـ الضفة الى ثالثة أقساـ: المنط ة 
الواقعة خارج المدف الرئيسة، وىي تحت السيطرة اإلدارية الفمسطينية، واألمنية « ب»المأىولة. والمنط ة 

داريًا، وتشكؿ ما يزيد عف « ج»اإلسرائيمية. والمنط ة  في المئة مف  وىي خاضعة إلسرائيؿ أمنيًا واف
مف المناطؽ  المساحة الوحيدة المتصمة مف األرض، وتحيط بالكامؿ بػ مساحة الضفة، وتمثؿ 

المعزولة والصغيرة المكتظة بالسكاف وتمنعيا مف النمو. وىي تشمؿ وادي األردف، مع بعض ارستثناءات 
وحسب اتفاقات أوسمو، كاف م ررًا ن ؿ ىذه المنط ة الى سيطرة السمطة بحموؿ عاـ  في أريحا والعوجا.

إر أف ذلؾ لـ يحصؿ، بؿ عمدت إسرائيؿ الى إحكاـ سيطرتيا عمييا وضميا فعميًا وت ميص عدد  ،
المواطنيف الفمسطينييف فييا، ففرضت قيودًا كثيرة عمى مواطنييا، تضاؼ إلييا ارعتداءات المتواصمة 

ة ومناطؽ كمناطؽ عسكري« ج»لممستوطنيف. في الوقت نفسو، خصصت سمطات ارحتالؿ زالبية المنط ة 
لتوسيع المستوطنات التي حظيت بمعاممة خاصة لجية توزيع المياه واألراضي والمصادقة عمى مشاريع 

 التطوير وال وانيف المتعم ة بذلؾ.
 //، الحياة، لندن

 
 الشروط اإلسرائيمية ستقود إلى حرب مسؤول رفيع في البيت األبيض: 

، امس في اتصاؿ ىاتفي مع مجموعة مف المستشاريف حذر مسؤوؿ رفيع المستو  في البيت األبيض
والخبراء الداعميف لموقؼ إدارة أوباما، مف أف الشروط اإلسرائيمية ال اضية بتجميد المشروع الذري اإليراني 

 كميا، م ابؿ رفع الع وبات عنيا، ست ود إلى حرب.
 //، عرب 

 
 لإلفراج عن األسرى اإلداريين رائيل""إسمنسق األمم المتحدة لمشئون اإلنسانية يدعو  

دعا منسؽ األمـ المتحدة لمشئوف اإلنسانية جيمس راولي، حكومة ارحتالؿ اإلسرائيمي : أحمد المبابيدي -ززة
إلى ضرورة اإلفراج عف األسر  اإلدارييف مف سجونيا بشكؿ فوري نظًرا لعدـ وجود رئحة اتياـ ضدىـ ولـ 

 و إزاء صعوبة األوضاع التي يعيشيا األسر  داخؿ السجوف اإلسرائيمية.تتـ محاكمتيـ، معرًبا عف قم 
وأكد راولي خالؿ ل اء جمعو بوفد مف لجنة األسر  لم و  الوطنية والفمسطينية بم ر األمـ المتحدة بمدينة 

، مبيًنا ززة، اليوـ، أف الشعب الفمسطيني يعاني بشكؿ كبير نتيجة لمممارسات اإلسرائيمية زير اإلنسانية بح و
أنو سيضع المنسؽ الخاص لعممية السالـ في الشرؽ األوسط روبرت سيري في صورة ما يتعرض لو 

 الفمسطينيوف مف مضاي ات، إضاًفة إلى ما يعانيو األسر  داخؿ السجوف.
 //، فمسطين أون الين

 
 غزةفي وخاصة  قردنمركي: الفمسطينيون يعانون ظروفًا صعبة بفعل الحصار والفال التنميةوزير  
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قاؿ وزير التنمية الدنمركي كريستياف فريس باخ، أثناء زيارتو لغزة عمى رأس وفد رسمي، إف حالفمسطينييف 
 يعانوف مف ظروؼ صعبة حيث الف ر والبطالة والحصار والضغوط خاصة في ززةح.
وبي مدينة ززة، أسفو وأبد  الوزير الدنمركي، في تصريحات لو مف داخؿ م ر الكمية الجامعية الكائف جن

الشديد أف ير  تراجع النشاط والحركة في الشوارع والمحالت والح وؿ والمشاريع واإلنشاءات بسبب الظروؼ 
 الصعبةح.

وأضاؼ حلكنني عندما حضرت إلى ىنا تالكمية الجامعيةل وجدت األمؿ والتفاؤؿ والتفاني واإلخالص والعمؿ 
ث يوجد المينية في التعميـ واستيعاب لمطالب لدراستيـ التي الجاد. أعت د أف ىذا شيء مشجع جدًا حي

توفرونيا ليـ ألف ززة ستعيش مف نتاج ىذه العموـ والجامعات، وميما زرستـ في ع وؿ طالبكـ في العمـو 
 بأنيا سترسخ في رؤوسيـ وسوؼ يب ى ىذا ذخرًا كبيرًا لغزة وأىميا في المست بؿح.

ي توفرونو لمطالب يتوافؽ مع محادثات السالـ ال ادمة والحؿ ال ادـ في وتابع حأنا متأكد أف التعميـ الذ
 المست بؿ ال ريب الذي سوؼ يطمؽ العناف لمواىب وقدرات األجياؿ الصاعدة ىنا في ززةح.

وقاؿ باخ حأعت د أف ززة ستصبح في يوـ مف األياـ سنغافورة البحر األبيض المتوسط وستكوف بالدًا 
كنولوجيا المعمومات والزراعة المت دمة واإلنشاءات المحترفة والسياحة، وتكوف مركزًا منخرطة في التجارة وت

لمتنوع والتعميـ الراقي، وتطمؽ ىذه ال درات يومًا ماح، مشددًا عمى أف الدنمارؾ ستزيد مساعداتيا لفمسطيف 
 ت مةح.% العاـ ال ادـ لتظير إخالصيا ال وي لبناء دولة قابمة لمحياة وقوية ومسبنسبة 

 //، فمسطين أون الين
 
 تحذر من خطورة األوضاع اإلنسانية في قطاع غزة دوليةمنظمات  

حذرت منظمات دولية تابعة لألمـ المتحدة مف خطورة األوضاع اإلنسانية في قطاع ززة في : الحياة –ززة 
لتابع لألمـ المتحدة في وقاؿ منسؽ الشؤوف اإلنسانية ا ظؿ الحصار اإلسرائيمي المتواصؿ منذ سنوات.

العالـ يتفيـ الدوافع األمنية اإلسرائيمية والمصرية عمى حدودىما، »األراضي الفمسطينية جيمس راولي إف 
، مبديًا استعداد األمـ المتحدة «لكف رفع ال يود والحصار سيعطي أىؿ ززة الفرصة التي يستح ونيا

 لممساىمة في حؿ أزمة الكيرباء في ال طاع.
اولي خالؿ مؤتمر صحافي ع ده بمشاركة عدد مف منظمات األمـ المتحدة أمس في إحد  المدارس وقاؿ ر 

عدـ توافر الوقود وان طاع »إف « اونروا»التابعة لوكالة األمـ المتحدة لغوث وتشغيؿ الالجئيف الفمسطينييف 
ئي توقؼ بسبب الن ص التيار الكيربائي يؤدي إلى  ثار وخيمة ر يمكف السكوت عنيا. فالتيار الكيربا

 «.ساعة يوميًا في المناطؽ كافة الخطير في الوقود، وزاد معدؿ ان طاع التيار الكيربائي عمى 
فيضاف المياه العادمة عمى البيوت »، عالوة عمى «يفت ر إلى المياه الصالحة لمشرب»ولفت إلى أف ال طاع 

ب الصرؼ الصحي، ما شكؿ خطرًا كبيرًا عمى األسبوع الماضي، وتأثر ثالثة  رؼ منزؿ بفيضانات أنابي
 «.الصحة العامة
اإلزالؽ المت طع لمعبر رفح البري الذي يعد شرياف الحياة ألىؿ ززة، ويصميا بالعالـ، أّثر »وأشار إلى أف 

في ال درة عمى الوصوؿ إلى األدوات الالزمة لمرعاية الصحية واألدوية والتعميـ والتواصؿ العائمي 
 «.وارجتماعي

تشريف األوؿ تأكتوبرل الماضي بوقؼ كؿ الواردات  السمطات اإلسرائيمية أمرت في »كما أشار إلى أف 
مف مواد البناء إلى ززة، بما فييا تمؾ التي كانت تصؿ لممنظمات الدولية بعد اكتشاؼ النفؽ تأسفؿ خط 
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كافة، بما فييا مشاريع األمـ اليدنة مع إسرائيؿل، ما أد  إلى توقؼ العمؿ في مشاريع اإلنشاء والبناء 
 «.المتحدة، وف د اآلرؼ عمميـ

ولفت راولي إلى طمب وكيؿ األميف العاـ لألمـ المتحدة لمشؤوف السياسية في بياف أماـ مجمس األمف تأوؿ 
استيراد »، مشددًا عمى أف «إعادة النظر في قرار منع دخوؿ مواد البناء إلى ززة»مفل أمس مف إسرائيؿ 

 «.اء أمر أساسي لتحريؾ ارقتصاد خصوصًا في ظؿ تراجع الدعـ الدوليمواد البن
تأتي لتسمط الضوء عمى ىذا الوضع المتدىور، ولفت انتباه المجتمع »وقاؿ إف زيارتو إلى قطاع ززة أمس 

 «.الدولي أكثر ليذا التدىور
لعب »ضفة الغربية، إلى في ززة والسمطة الفمسطينية في ال« حماس»ودعا األطراؼ كافة، بما فييا حكومة 

 «.دورىا وت ديـ حموؿ مستدامة، بخاصة في ما يتعمؽ بأزمة الوقود الحادة وحركة األفراد والبضائع
، «العمؿ عمى تحسيف الوضع في ززة، بخاصة عندما يتعمؽ األمر بالصحة والتعميـ»كما دعا الجميع إلى 

ويؿ برامجيا وتوفير الدعـ األكثر أىمية اآلف لتم»وشركائيا « اونروا»وحض المجتمع الدولي عمى مساعدة 
مستعدة لمعب دور في إيجاد حؿ ألزمة »، مشيرًا إلى أف األمـ المتحدة «بالنسبة لمسكاف المدنييف في ززة

 «.الكيرباء في قطاع ززة
في قطاع ززة روبرت تيرنر ناقوس الخطر في شأف األوضاع في « اونروا»مف جيتو، دؽ مدير عمميات 

«. زير ال انوني»ووصؼ الحصار اإلسرائيمي بػ « أكثر تدىورًا وصعوبة»يرًا إلى أف األوضاع اليوـ ززة، مش
 وقاؿ:

، ذلؾ الت رير الذي أوضح في وقدمنا ت ريرًا عف ززة عاـ  وقفنا ىنا في  ب تأزسطسل »
 «.شكؿ جمي المشاكؿ التي يواجييا سكاف ززة عمى المد  الطويؿ في كؿ المجارت

ونيسيؼل دوزالس ىيغينز إف مف تأثروا بالحرب »تدوره، قاؿ نائب ممثؿ صندوؽ األمـ المتحدة لمطفولة ب
عمى ززة ليسوا ف ط مف ُقتموا أو ُجرحوا أو تـ تدمير منازليـ، بؿ تأثر بالحرب حتى ىؤرء الذيف ُكتبت ليـ 

نفجارات وانييار المباني ورائحة ال صؼ الحياة ومروا بكؿ تمؾ األمور المأسوية، بأصوات اآلرت ال تالية وار
 «.وأصوات السيارات التي كانت تنفجر. لـ يفمت أحد مف ذلؾ

في المئة مف سكاف  ألؼ طفؿ تأثروا بالحرب األخيرة، نظرًا ألف أكثر مف  »وأضاؼ ىيغينز أف 
ـ مف العنؼ لألطفاؿ حاجات وح وقًا خاصة، ويجب حمايتي»، مشيرًا إلى أف «سنة ززة تحت سف 

منذ سنة تعرض أطفاؿ ززة لمعنؼ ولـ يستطيعوا اليروب »وأضاؼ: «. وارستغالؿ، وىذا أمر ليس لمن اش
منو. كؿ األطفاؿ تعرضوا لذلؾ. وبعد مرور عاـ عمى الحرب ننادي بارنتباه إلى ما يحدث في ززة، يجب 

«.أف يتوقؼ العنؼ الذي يؤثر في األطفاؿ
 //، الحياة، لندن  

 
 ميركية توقف تعاونها مع جامعة القدس بسبب مسيرة طالبيةبرندايس األ جامعةمعاريف:  

ذكر الموقع ارلكتروني لصحيفة حمعاريؼح اف جامعة برندايس  :ترجمة خاصة -ال دس دوت كوـ -راـ اهلل 
الجامعة في إدانة ارميركية قررت تعميؽ شراكتيا مع جامعة ال دس في اع اب ما اسمتو الجامعة فشؿ إدارة 

 .مسيرة طالبية تمت داخؿ الحـر الجامعي رفعت خالليا تحية النازية
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واضافت الصحيفة اف العالقة بيف الجامعتيف استمرت حوالي عشر سنوات وشممت تبادؿ لمطمبة 
مف قبؿ الجالية الييودية في الوريات  ويشار الى اف جامعة برندايس تأسست في العاـ  والمحاضريف.

  رؼ طالب ازمبيـ مف الييود. المتحدة ، ويتعّمـ فييا حوالي 
 //، القدس، القدس

 
 مميون دوالر لمساعدة الفقراء في فمسطين رمنحة يابانية بـ  

مميوف دورر، مع برنامج الغذاء  رحاألياـح: وقعت الحكومة اليابانية، أمس، اتفاقية منحة ب يمة  -البيرة 
اعدة الف راء في فمسطيف، وذلؾ خالؿ حفؿ نظـ ليذا الغرض في م ر وزارة الشؤوف ارجتماعية العالمي، لمس

بالبيرة، تحت رعاية وزيرىا د. كماؿ الشرافي، حيث وقع ارتفاقية ممثؿ الياباف لد  فمسطيف جونيا ماتسورا، 
 ومدير برنامج الغذاء العالمي في فمسطيف بابمو ريكالدي.

 //، األيام، رام اهلل
 
 ضد أربعة ضباط إسرائيميين حول االعتداء عمى سفينة مرمرة سويديةدعوى  

رفع سويديوف دعو  قضائية تتيـ أربعة ضباط إسرائيمييف بكعطاء األوامر لميجوـ عمى سفينة مافي : السبيؿ
 .مرمرة التي كانت متجية إلزاثة المحاصريف في قطاع ززة عاـ 

وا ضمف السفينة، ال ضاء السويدي بكصدار أوامر باعت اؿ كٍؿ مف الضباط وطالب المدعوف الذي كان
لي عازر ماروـح بيني زانتيزح وح راـ روثبيرغح ررتكابيـ جنايات ضد  اإلسرائيمييف حزبرييؿ أشكينازبح واف
مواطنيف سويدييف وأعضاء في منظمة ح وؽ اإلنساف السويدية، تشتمؿ عمى ارختطاؼ واليجوـ بأسمحة 

 ة وارحتجاز زير ال انوني.ناري
 //، السبيل، عم ان
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 ىنري سيغماف 
ر يجرؤ أّي شخص شيد عمى سنوات عّدة مف الخدمة التي قػّدميا وزيػر الخارجّيػة جػوف كيػري إلػى الوريػات 

بموماسػػّية. كمػػا ر يمكػػف أي شػػخص مّطمػػع عمػػى الصػػراع المتحػػدة، عمػػى ارسػػتخفاؼ بذكائػػو أو مياراتػػو الدي
الفسػػمطينّي، وعمػػى فشػػؿ المحادثػػات التػػي اسػػتمّرت خػػالؿ قػػرف فػػي التوّصػػؿ إلػػى أي حػػّؿ واضػػح -اإلسػػرائيمي

زير اّتخاذ إسرائيؿ إجراءات ىادفة إلى خمؽ وقائَع نيائّية عمى األرض، تحوؿ دوف إقامة دولتيف، أف يصّدؽ 
 تنجح عممّية فرض السالـ التي أصّر كيري عمى إعادة إطالقيا رزـ كّؿ المصاعب.أّف ثّمة احتماؿ أف 

ـّ ارعتراؼ عالنيًة بيػذا الفشػؿ، إر أّف أسػبابو كانػت متوّقعػة، وواضػحة جػّدًا. فػال ُيعػز  سػبب  وحّتى لو لـ يت
اإلسػرائيمي فػي -فشؿ المبادرات الساب ة التػي كانػت تيػدؼ إلػى إحػالؿ السػالـ إلػى وقػوؼ الصػراع الفمسػطينيّ 

وجييا، بؿ إلػى أّف اليػدؼ ارسػتراتيجّي الػرئيس الػذي رسػمو رئػيس الػوزراء بنيػاميف نتانيػاىو، ورؤسػاء الدولػة 
 الساب وف في إسرائيؿ، كاف ور يزاؿ يشتمؿ عمى سيطرة إسرائيؿ الكاممة عمى كّؿ فمسطيف.

تغّيػػرات فػػي سػػموؾ نتانيػػػاىو إزاء وقػػد أفػػادت بعػػض الت ػػارير بػػأّف أعضػػاء فريػػؽ عمػػػؿ كيػػري كشػػفوا بعػػض ال
رثو كصانع سػالـ. إر أّف ذلػؾ يشػّكؿ ذروَة التفكيػر المتفائػؿ، إذ  الخطر الناشئ عف انعزاؿ إسرائيؿ الدولي، واف
إّف حاإلرثح الوحيد الذي يطمح إليو الرجؿ الذي عارض كّؿ محاولة إلحػالؿ السػالـ، بػدعـ مػف كػّؿ مػف كػاف 
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معاىدات السالـ مع مصر واألردف، وانسحاب رئيس الوزراء أرييؿ شاروف مػف يحتّؿ منصبو ساب ًا، بما فييا 
ـّ تذّكره كال ائد اإلسرائيمّي الذي حافظ عمى إسرائيؿ الكبر .  المستوطنات في زّزة، ىو أّف يت

ولور ىذا السبب، لماذا رفض نتانياىو كّؿ اإلجراءات التي حّضو كيري عمى اّتخاذىا لممساعدة عمػى ضػماف 
ـّ ارعتػراؼ بيػا دولّيػًا عػاـ  نجاح كن طػة بدايػة ليػذه  1967محادثات السالـ، بما فييػا ال بػوؿ بالحػدود التػي تػ

المحادثات، أو تجميد عممّية بناء المزيد مف المستوطنات، فالسؤاؿ الذي ُيطرح ىنا ىو مػا إذا كػاف سيسػاعده 
 ينظر ظاىرّيًا في إمكانّية اتّباعو.ذلؾ عمى حشد دعـ مف الشعب اإلسرائيمّي لمسار التغيير الذي كاف 

وبدًر مف أف تعالج محادثات السالـ التػي ُأعيػد اسػتئنافيا موضػوَع معارضػة نتانيػاىو إلقامػة دولػة فمسػطينّية، 
ر تزاؿ تستند إلى زعـ نتانيػاىو بأّنػو ممتػـز بحػّؿ إقامػة دولتػيف، وأّنػو ر بػّد مػف حالوسػاطةح األميركّيػة ف ػط مػف 

رفيف عمى ت ديـ تنازرت قد تساعدىما عمى التوّصؿ إلى أىدافيما المشتركة. وبما أّف ىػدؼ أجؿ مساعدة الط
نتانياىو الػذي ر ينفػّؾ يعمػف عنػو، ي ضػي بكقامػة مشػروع اسػتيطاف جديػد، بمػا فيػو إعالنػو األخيػر عػف البػدء 

وؿ قضػػايا الوضػػع بعممّيػػات بنػػاء واسػػعة النطػػاؽ فػػي شػػرؽ ال ػػدس والضػػّفة الغربّيػػة، لػػـ تخمػػص المناقشػػات حػػ
 الدائـ إلى أي نتائج واضحة.

وفيمػػا كػػاف مػػف الممكػػف التوّصػػؿ إلػػى تنػػازرت حػػوؿ كػػّؿ قضػػّية مػػف قضػػايا الوضػػع الػػدائـ، مػػف المسػػتحيؿ أف 
يتخمّػػػى نتانيػػػاىو عػػػف حرصػػػو المتواصػػػؿ عمػػػى منػػػع فمسػػػطيف مػػػف أف تكػػػوف دولػػػة حمسػػػت ّمة، وصػػػالحة، وذات 

رة التػػي ُتسػػّمى حخريطػػة الطريػػؽ لمسػػالـ فػػي الشػػرؽ األوسػػطح. ور سػػيادةح، كمػػا ىػػو منصػػوص عميػػو فػػي المبػػاد
شػػّؾ فػػي أّف تح يػػؽ ذلػػؾ أمػػر مسػػتحيؿ فػػي ظػػّؿ عمميػػة السػػالـ التػػي ت ػػوـ عمػػى اّدعػػاء نتانيػػاىو بأّنػػو يسػػعى 
 لمتوّصؿ إلى حّؿ الدولتيف، وعمى تظاىر الوريات المّتحدة األميركّية بأّنيا تصّدقو تألسباب سياسّية محمّيةل.

إلػػى ذلػػؾ، كػػاف نتانيػػاىو قػػد أضػػاؼ إلػػى مطالبػػو السػػاب ة التػػي تشػػتمؿ عمػػى قيػػاـ فمسػػطيف بتنػػازرت إقميمّيػػة، 
وترتيبات أمنّية مف شأنيا تجريد دولة فمسػطيف مػف أي أثػر لمسػيادة، طمبػًا جديػدًا ر يمكػف أف يوافػؽ عميػو أي 

سػػيطرة إسػرائيؿ عمػى معظػـ أجػزاء الّضػػفة قائػد فمسػطينّي. كمػا ىػو يصػػّر حالّيػًا عمػى أف يػذعف الفمسػطينّيوف ل
الغربّيػة، بمػا فييػػا كػّؿ وادي األردف، وعمػػى كػّؿ حػػدود دولػة فمسػػطيف مػع العػػالـ الخػارجي، فضػػاًل عػف إصػػراره 
عمى أف يعترؼ الفمسطينّيوف أيضًا بالمبدأ الصييونّي الذي ي وؿ إّف فمسطيف ىي األرض التاريخّية والوطنّيػة 

 لمشعب الييودّي.
البسػػيط مػػف ىػػذا الطمػػب الجديػػد، ىػػو تمكػػيف نتانيػػاىو مػػف تحميػػؿ الػػرئيس الفمسػػطيني محمػػود عبػػاس  واليػػدؼ

ـّ بكدارتيػا فػي شػكؿ نظػامّي. إشػارًة إلػى أّف لػيس مػف الواضػح أيػف  مسؤولّيَة فشؿ المحادثات الجديدة التػي ييػت
ى نتانيػػػاىو فػػػي الم ابػػػؿ يكمػػػف النفػػػاؽ فػػػي ىػػػذا الطمػػػب األخيػػػر. فػػػكذا مػػػا قبػػػؿ بػػػو الفمسػػػطينّيوف، سػػػيتحتـّ عمػػػ

ارعتػػراؼ بشػػرعّية ىػػذه األجػػزاء فػػي الضػػفة الغربّيػػة التػػي تجعػػؿ مػػف الدولػػة الفمسػػطينّية، وطنػػًا تاريخّيػػًا لألمػػة 
 الفمسطينية. إر أّف مف المستحيؿ إيجاد حافز مع وؿ ينتزع منو قرارًا كيذا.
اتحػػاد الجاليػػات الييوديػػة فػػي أميركػػا أّمػػا مػػا يبػػرىف عمػػى نفػػاؽ نتانيػػاىو، فيػػو إعالنػػو خػػالؿ حػػديث لػػو مػػع 

الشمالية في وقت سابؽ ىذا األسػبوع أّنػو مثممػا اعتػرؼ ىػو بحػّؽ فمسػطيف بػأف تكػوف دولػة، يجػب أف يصػّرح 
عّبػػاس بأّنػػو حي بػػؿ بالدولػػة الييودّيػػةح. ولكػػف ر بػػّد مػػف لفػػت انتبػػاه نتانيػػاىو الػػى األمػػر اآلتػػي: مػػف المؤّكػػد أف 

ريح لػو أّنػو قػادر، عمػى زػرار نتانيػاىو، عمػى مصػادرة أجػزاء كبيػرة مػف األراضػي عّباس كاف لي وـ بيذا التصػ
 التي تتخّطى حدود وطنو المعترؼ بيا دولّيًا لبناء المستوطنات الفمسطينّية.

والجدير ذكره أّف الفشػؿ الوشػيؾ الػذي قػد تحّ  ػو المفاوضػات التػي ُأعيػد اسػتئنافيا لػف يشػّكؿ نكسػًة أخػر  فػي 
خفاقػػات فحسػػب، بػػؿ إّف اليػػأس النػػاجـ عػػف حرمػػاف الفمسػػطينييف مػػف ح ػػوقيـ وتجريػػدىـ مػػف تػػاريخ يعػػّج باإل
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أمالكيػػـ عمػػى نحػػو متزايػػٍد، وعػػف التجػػاوزات الجديػػدة التػػي أعمنػػت عنيػػا إسػػرائيؿ فػػي مػػا يتعمّػػؽ ببنػػاء وحػػدات 
لػػى وجػػود زالبّيػػة اسػػتيطانّية فػػي شػػرؽ ال ػػدس والضػػفة الغربّيػػة، إضػػافًة إلػػى التركيبػػة السػػكانية التػػي سػػتؤّدي إ

عربّيػػػة فػػػي دولػػػة إسػػػرائيؿ الكبػػػر  الفعمّيػػػة، يتسػػػّبب بكحػػػداث تغييػػػرات فػػػي إسػػػرائيؿ جعمػػػت المػػػواطنيف ومعظػػػـ 
 المجتمع الييودي والدولي، عاجزيف عف ت ّبؿ الحاؿ التي  لت إلييا ىذه البالد.
ة تنطػوي عمػى مفارقػة تاريخّيػة، وتتحّوؿ إسرائيؿ تدريجًا مف دولة ديموقراطّية إلى دولػة ذات ديموقراطيػة عرقيػ

ور تختمػػػػؼ كثيػػػػرًا عػػػػف الصػػػػرب خػػػػالؿ حػػػػرب البوسػػػػنة، بحيػػػػث رّحػػػػب رجػػػػاؿ الػػػػديف األرثػػػػوذكس فػػػػي صػػػػربيا 
بالسياسػػّييف وال ػػادة العسػػكرّييف لػػد  عػػودتيـ مػػف المجػػازر التػػي ارتكبوىػػا بحػػّؽ المسػػمميف فػػي سػػاراييفو ومػػدف 

 أخر .
ي ردود فعػػؿ تجػػاه الكارثػػة المحتممػػة، عممػػًا أّف قمّػػة حكمػػتيـ تػػدفعيـ والالفػػت أف الشػػعب اإلسػػرائيمّي ر ي ػػوـ بػػأ

إلػػى ارعتمػػاد عمػػى النفػػوذ العسػػكرّي الواسػػع فػػي الػػبالد وىيمنتػػو عمػػى الفمسػػطينّييف مػػف أجػػؿ المحافظػػة عمػػى 
الوضػػع الػػراىف. ولكػػف مػػا ىػػي إر مسػػألة وقػػت قبػػؿ أف ينخػػرط الفمسػػطينيوف فػػي النضػػاؿ لتغييػػر ىػػذا الوضػػع 

األمػػر الػػذي سػػيتطّمب بالتأكيػػد انػػدرَع ثػػورة مطّولػػة، تػػؤّدي إلػػى معانػػاة كػػّؿ مػػف الشػػعبيف الفمسػػطينّي  الػػراىف،
 واإلسرائيمّي.

ولكف في النياية، بعد أف ُمنع الشعب الفسمطينّي حّتى مف إقامة دويمة مست ّمة، حاف الوقت لكي يتمّتع بدولة 
ـّ فمسػػطيف بالكامػػؿ. إذ إّنػػو فػػي ىػػذا ال عصػػر، ر يمكػػف دولػػة إسػػرائيؿ التػػي تمّيػػزت فػػي البدايػػة خاّصػػة بػػو تضػػ

بنظاميا الديموقراطّي، الذي تحّوؿ إلى نظاـ ديموقراطّي عرقي تمع تأسيس مكتب تػابع لػرئيس الػوزراء بشػأف 
تغيير الديف الذي يرعى اعتناؽ الديف الييودّي كجزء مف الطريؽ المػؤّدي إلػى التمتّػع بالمواطنػة اإلسػرائيميةل، 

ويػا لػو مػف أمػر  يا السيطرة عمى رأي زالبّية شعبيا الذي يصّر عمى المحافظػة عمػى كرامتػو وح وقػو.ر يمكن
 محزف أّف الشعب الذي تمّيز بعدد مف الحائزيف عمى جائزة نوبؿ، عاجز عف إدراؾ ح ي ة بيذه البساطة.

 22/33/2031، الحياة، لندن
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بدأ النضاؿ العربي رست الؿ وتح يؽ وحدة المشرؽ العربي، منذ منتصؼ ال رف التاسػع عشػر، وبػالتزامف مػع 
ع ػػد المػػؤتمر الصػػييوني األوؿ فػػي مدينػػة بػػازؿ السويسػػرية،  1897ذلػػؾ، وتحديػػدًا فػػي نيايػػة أزسػػطس/ ب ،

قامة و  طف قومي لمييود عمػى أرضػيا  الذي شجع اليجرة إلى فمسطيف، بيدؼ التحضير رزتصابيا رح ًا، واف
إر أف التحػػدي الصػػػييوني لمفمسػػطينييف والعػػػرب جميعػػػًا، لػػـ يتػػػرجـ مػػف قبػػػؿ العػػػرب فػػي صػػػيازة اسػػػتراتيجية 
ذا كانػػػػػت العبػػػػػرة بالنتػػػػػائج، ف ػػػػػد انتيػػػػػى الصػػػػػراع بػػػػػيف الصػػػػػياينة  نضػػػػػالية عمميػػػػػة لمواجيػػػػػة ىػػػػػذا التحػػػػػدي. واف

 ػػػي، إلػػػى حيػػػازة الصػػػياينة ألرض فمسػػػطيف، وتشػػػريد والفمسػػػطينييف، فػػػي الع ػػػديف األولػػػيف مػػػف الصػػػراع الح ي
 شعبيا، وب اء أكثر مف سبعة مالييف مف الفمسطينييف في المنافي والشتات حتى يومنا ىذا.

مناسػػبة الكتابػػة عػػف ىػػذا الموضػػوع، ىػػو مػػا نشػػيده فػػي ىػػذه األيػػاـ، حيػػث قمػػة التشػػرذـ الفمسػػطيني، واحتػػداـ 
سػػػطينية مػػػع العػػػدو، بعػػػد قػػػرار بنػػػاء  رؼ الوحػػػدات السػػػكنية الجػػػدؿ حػػػوؿ جػػػدو  أو عدميػػػة المفاوضػػػات الفم

 ارستيطانية.
فبينمػػػػػا يشػػػػػير أقطػػػػػاب السػػػػػمطة الفمسػػػػػطينية، إلػػػػػى أف إي ػػػػػاؼ المفاوضػػػػػات الفمسػػػػػطينية، لػػػػػف يوقػػػػػؼ العػػػػػدواف 

حإسػػرائيميح، سػػتنتج عنػػو تسػػويات  -الصػػييوني، وبنػػاء المسػػتوطنات. ويتوصػػموف إلػػى أف أي اتفػػاؽ فمسػػطيني
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مستوطنات الصييونية باألراضي المحتمة. وعمى ىذا األساس، فكف مصمحة الشعب الفمسػطيني تمغي وجود ال
ت تضػػػي مواصػػػمة التفػػػاوض، وف ػػػًا ل ػػػرارات األمػػػـ المتحػػػدة، بمػػػا يػػػؤدي فػػػي نيايػػػة المطػػػاؼ إلػػػى قيػػػاـ الدولػػػة 

مضى عمى  الفمسطينية المست مة، وعاصمتيا ال دس الشريؼ. يجادؿ المعارضوف رستمرار المفاوضات، بأنو
قبوؿ الفمسطينييف بالمفاوضات مع الكياف الغاصب قرابة ثالثة ع ود، منذ أقّر ال ادة العرب في مػؤتمر ال مػة 

والػػػذي وافػػػؽ عمػػػى خطػػػة سػػػالـ أقػػػرت بوجػػػود دولتػػػيف عمػػػى أرض فمسػػػطيف  1982الػػػذي ع ػػػد بػػػالمغرب عػػػاـ 
 ىداؼ الفمسطينييف.التاريخية، وبحؽ جميع دوؿ المنط ة في العيش بسالـ، ولـ تتح ؽ بعد أ

ىػػذا الشػػير صػػادؼ مػػرور حػػدثيف رئيسػػييف، أخػػذا كثيػػرًا مػػف حصػػة الح ػػوؽ الفمسػػطينية، ومثػػؿ الػػرد العربػػي 
تجاىيما دلياًل صارخًا، عمى عجز النظاـ العربي الرسمي، عف مواجية التحديات وخمؽ استراتيجيات صػائبة 

 لمواجية المشروع الصييوني.
وتمثػؿ فػي وعػد بمفػور الػذي وعػد بػأف  1917لثاني مف نوفمبر/تشريف الثػاني، الحدث األوؿ، أخذ مكانو في ا

تكوف فمسطيف وطنًا قوميًا لمييود. وكاف صدور ال رار، ىو تعبير عف موازيف ال وة الدولية أثنػاء تمػؾ الح بػة، 
 حيث انيارت دوؿ المحور، التي كاف بعضيا ي ؼ ب وة ضد حيازة الييود ألرض فمسطيف.

ور ىو جواز العبور، ليجرات ييودية مكثفة ألرض فمسطيف، ووجيت منذ البداية برفض عنيؼ، كاف وعد بمف
ولكنو عفوي وزيػر مػنظـ مػف قبػؿ السػكاف األصػمييف. فالوجاىػات الفمسػطينية، فػي حالػة عجػز تػاـ عػف قيػادة 

ينيػػا مكشػػوفًا، النضػػاؿ الفمسػػطيني. وأثنػػاء ح بػػة العشػػرينات والثالثينػػات مػػف ال ػػرف العشػػريف، كػػاف التطػػاحف ب
 عمى سمطة، أبانت كؿ المؤشرات، أف ىذه ال و  في طري يا إلى األفوؿ.

ىو ن طة التحوؿ الرئيسػية، فػي أفػوؿ الوجاىػات ال ديمػة، وتػرؾ فػراغ كبيػر فػي الحيػاة  1936ولعؿ فشؿ ثورة 
تيجػة الجميػة السياسية، ترؾ بصمات كثيبػة وث يمػة عمػى مجػر  النضػاؿ الفمسػطيني فػي السػنوات الالح ػة. والن

 أف الضحية ليذه الصراعات المحمية، والمواقؼ الدولية الميادنة، ىو الشعب الفمسطيني.
فػػػػالس الخزينػػػػة البريطانيػػػػة، وتراجػػػػع دور  فػػػػي أجػػػػواء العجػػػػز الفمسػػػػطيني، عػػػػف مواجيػػػػة اليجػػػػرة الييوديػػػػة، واف

أبمػع البريطػانيوف ىيئػة األمػـ  اإلمبراطورية التي ر تغيػب عنيػا الشػمس سياسػيًا، بعػد الحػرب العالميػة الثانيػة،
 المتحدة بنواياىـ إنياء انتدابيـ عمى فمسطيف، وانسحاب إدارتيـ منيا.

وبناء عمى طمب بريطاني، وفي محاولة لوضػع حػد لحالػة الفوضػى وارقتتػاؿ بػيف الميػاجريف الجػدد والسػكاف 
 29فػػػػػػي  181ل ػػػػػػرار األصػػػػػػمييف، ع ػػػػػػدت الجمعيػػػػػػة العامػػػػػػة لألمػػػػػػـ المتحػػػػػػدة اجتماعػػػػػػًا، صػػػػػػدر عمػػػػػػى إثػػػػػػره ا

أوصى بت سيـ فمسطيف لدولتيف، بمساحة متساوية، عربية وحإسرائيميةح، ووضع  1947نوفمبر/تشريف الثاني ،
 مدينة ال دس والبمدات المحيطة بيا، تحت وصاية دولية.

يف عمى رفض العرب قرار الت سيـ، ألنو لـ يأخذ بعيف ارعتبار الح ائؽ التاريخية، التي تؤكد وجود الفمسطيني
أرضػيـ ألكثػػر مػػف ألفػػي عػػاـ فػػي سمسػػمة ممتػػدة مػػف زيػػر ان طػػاع. وأيضػػًا ألف الييػػود الػػذيف يحممػػوف جػػوازات 
سفر ارنتداب، قبػؿ إصػدار قػرار الت سػيـ لػـ يتجػاوزوا السػبعة فػي المئػة مػف سػكاف فمسػطيف، وف ػًا إلحصػائية 

األمػة العربيػة وتيديػدًا ألمنيػا ال ػومي. لكػف األمـ المتحدة. ورفض العػرب أيضػًا، ال ػرار باعتبػاره عػدوانًا عمػى 
 ىذا الرفض، لـ يعزز باستراتيجية كفاحية عممية لمواجية مشروع الت سيـ.

لـ تفت ر ال ضية الفمسطينية لم وة النضالية، ولكنيا افت رت إلى ال يادة والتخطيط الصائب. تتحوؿ التضحيات 
ة المفاوضػػػات. ينتصػػػر السػػػالح والحجػػػارة، وتعجػػػز وارنتصػػػارات العسػػػكرية، إلػػػى أوراؽ رخيصػػػة عمػػػى طاولػػػ

إلى انتفاضة أطفاؿ الحجػارة، وحتػى  1973السياسة. وتتكرر المشاىد ذاتيا مف عبور أكتوبر/تشريف األوؿ ،
انتفاضػػػة األقصػػػى، رجػػػاؿ شػػػجعاف ي تحمػػػوف طػػػرؽ المػػػوت، ويستبسػػػموف فػػػي الػػػدفاع عػػػف العػػػرض والشػػػرؼ 
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ط الشػػجاعة. وعػػدو شػػرس، ر ي ػػيـ أي اعتبػػار لشػػرعة األمػػـ ور والثوابػػت، وساسػػة فاشػػموف يفرطػػوف فػػي أنػػوا
لح ػػوؽ اإلنسػػاف، في ػػيـ مسػػتوطناتو عمػػى جمػػاجـ الشػػيداء، ويسػػتولي مػػف دوف رادع كػػؿ يػػـو عمػػى المزيػػد مػػف 

 األرض، في ظؿ عجز فمسطيني وعربي عف التصدي لغطرستو.
يف العدميػة والتفػريط، التػي تحكػـ الع ػؿ لف نتجاوز العجز عف تحرير فمسطيف، إر حيف نتجاوز المت ػابالت بػ

السياسػػي الفمسػػطيني. فكمػػا الم اومػػة المسػػمحة، أو العمػػؿ السياسػػي، فػػي حػػيف أف كمييمػػا فػػي السياسػػة شػػيء 
فميس ىناؾ عمؿ م اـو مف زير ىدؼ سياسي. والحػرب فػي أحػد تعريفاتيػا ىػي تفػاوض سياسػي، فػي  واحد.

رؼ أو أكثػر بيػدؼ الوصػػوؿ إلػى ن طػة، تجعػؿ مػف التوصػػؿ مرحمػة عميػا، يسػتخدـ فييػا السػالح، مػػف قبػؿ طػ
 إلى التسوية أمرًا ر مفر منو.

لػػف يكػػوف بالم ػػدور تجػػاوز األزمػػة، وتح يػػؽ الحمػػـ الفمسػػطيني فػػي الدولػػة المسػػت مة، كاممػػة السػػيادة، إر ب يػػادة 
وجبيػا الوحػدة الوطنيػة تممؾ مف الوعي وال ػدرة واإلرادة، مػا يمكنيػا مػف صػيازة اسػتراتيجية، عمميػة تسػتعيد بم

 الفمسطينية، وتزاوج بيف كؿ عناصر الم اومة، وتنتصر لمبدأ حؽ ت رير المصير.
 22/33/2031، الخميج، الشارقة
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جػازًا تكنولوجيػًا ميمػًا ر تشكؿ التجربة الناجحة التي جرت، أوؿ مف أمس، عمى منظومة حالعصػا السػحريةح ان
بػػد سيسػػاعد فػػي حمايػػة إسػػرائيؿ مػػف التيديػػدات الموجيػػة ضػػدىا، ولكػػف يتبػػيف أف المنظومػػة ستسػػتوعب فػػي 

 سالح الجو بتأخير واضح. والسبب ىو مصاعب في الميزانية.
أف . امػػا ارف فمػػف المشػػكوؾ فيػػو 2014كػػاف ُيفتػػرض أف تخػػرج المنظومػػة الػػى حّيػػز ارسػػتخداـ خػػالؿ العػػاـ 
 .2015تكوف منظومة الدفاع الجوي بحوزة الجيش ارسرائيمي حتى في العاـ 

ك اعػػدة، تػػـ تطػػوير منظومػػة حالعصػػا السػػحريةح لتشػػكؿ شػػريحة وسػػطى بػػيف شػػرائح الػػدفاع التػػي دخمػػت مجػػاؿ 
ارض مػػف مسػػافات بعيػػدة،  –منظومػػة ححيػػتسح تسػػيـل المخصصػػة رعتػػراض صػػواريخ ارض  –ارسػػتخداـ 

 الحديديةح لممد  ال صير.ومنظومة حال بة 
وتعيش مديرية ححوماح تالسورل التي تشكؿ جزءا مف مديرية تطػوير الوسػائؿ ال تاليػة والبنػى التحتيػة فػي وزارة 
الػػػدفاع تحمبػػػاتحل فػػػي سػػػباؽ ضػػػد الػػػزمف فػػػي ضػػػوء السػػػالح الػػػذي بػػػات متطػػػورًا ودقي ػػػًا أكثػػػر فػػػأكثر فػػػي كػػػؿ 

ح ىو تطوير مسػت بمي 3كؿ شرائح الدفاع: ىكذا مثال ححيتس الجبيات التي تحيط بكسرائيؿ. وتتـ الجيود في 
ح، الذي يفتػرض أف يتصػد  ايضػا لصػواريخ فػي مػد  حشػيابح اريرانػي، الػذي سػيكوف ذا 2لصاروخ ححيتس 

رأس متفجػػر من سػػـ. واضػػافة الػػى ذلػػؾ، فػػاف مػػد  منظومػػة حال بػػة الحديديػػةح تػػـ تمديػػده فػػي السػػنة الماضػػية 
 بعشرات الكيمومترات.

ظؿ ىذا الجيد الكبير يبدو أف منظومة حالعصا السحريةح ر توجد في رأس سمـ ارولويػات، وىػي تعػاني  وفي
اكثر مف المنظومات ارخػر  مػف الت مػيص العرضػي فػي ميزانيػة الػدفاع األميركيػة ومػف الت مػيص فػي ميزانيػة 

 ححوماح مف جانب وزارة الدفاع ارسرائيمية ع ب ت ميص الميزانية الشامؿ.
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ع ذلػػػؾ، فػػػاف حالعصػػػا السػػػحريةح ر تتوقػػػؼ. فالعديػػػد مػػػف المنػػػدوبيف األميػػػركييف شػػػاىدوا، أوؿ مػػػف أمػػػس، ومػػػ
ارعتراض الذي تـ فػي سػماء الن ػب. والنجػاح ىػو ب ػدر كبيػر لػوزارة الػدفاع ولمم ػاوؿ الػرئيس، شػركة رفائيػؿ، 

 ولكف ايضا لشركة حرايتيئوفح األميركية التي تطور وسيمة ارطالؽ.
السحرية توجد عدة اختراقػات تكنولوجيػة، يتابعيػا باىتمػاـ ىائػؿ زيػر قميػؿ مػف الخبػراء فػي العػالـ.  في العصا

ىكذا مثال فاف رأس الصاروخ المعترض الذي الت ى، أوؿ مف أمس، الصاروخ اليػدؼ لػيس ذا شػكؿ متماثػؿ، 
ساسػات. ويفتػرض مثؿ كؿ الصواريخ ال ائمة بؿ في كؿ دولفيف يتضمف كمية كبيرة عمى نحو خاص مف الج

بالمنظومػػة أف تكػػوف حقطريػػةح بمعنػػى اف تػػوفر الحمايػػة لكػػؿ الػػبالد مػػف كػػؿ مكػػاف تنصػػب فييػػا، وت ػػدـ جوابػػا 
ايضػػا ضػػد صػػواريخ جوالػػة موجػػودة لػػد  ايػػراف ومػػف شػػأنيا أف تشػػؽ طري يػػا الػػى اليػػدؼ بارتفػػاع مػػنخفض. 

 جو، وعندىا يياجـ ىدفو.المعترض في حالعصا السحريةح يعرؼ كيؼ يتحرؾ مف فوؽ الى تحت في ال
ويػأتي التمويػػؿ بشػكؿ مشػػترؾ مػف اسػػرائيؿ ومػف أميركػػا. ولكػػف فػي العصػػر الػذي ت مػػص فيػو ميزانيػػات الػػدفاع 
بشكؿ حاد في الدولتيف، يحتمؿ جدا أف يكوف ىذا المشروع بمثابة انجاز تكنولوجي مف الصعب جدا تمويمو. 

نيايػػة التطػػوير سيخصػػص مػػا يكفػػي مػػف الم ػػدرات وفػػي السػػطر ارخيػػر لػػيس مؤكػػدا عمػػى ارطػػالؽ انػػو فػػي 
 لمتزود بكميات ميمة مف البطاريات مف المنظومة الجديدة.

 وفي ىذه ارثناء حتى تطرح المسألة عمى البحث، في جياز ارمف سعداء إلنجاز تكنولوجي إسرائيمي كيذا.
ية مع اريرانييف في جنيؼ، فكف ومع أنو يبدو اف التجربة جرت بمثابة تحذير في وجو محادثات النووي الجار 

 الح ي ة ىي أف توقيتيا ت رر قبؿ اشير مف ذلؾ ور صمة لو بيا.
 حمعاريؼح

 22/33/2031، األيام، رام اهلل

 
 بين المقاومة وخطاب شمح 44

 مصطفى الصواؼ
يبػػدو أف قػػوات ارحػػتالؿ الصػػييوني أرادت مػػف وراء توزميػػا أوؿ أمػػس جنػػوب قطػػاع زػػزة اختبػػار مصػػداقية 

 اومػػة الفمسػػطينية التػػي أكػػدت أف أي توزػػؿ داخػػؿ قطػػاع زػػزة سػػيواجو بمػػا يناسػػبو وىػػو التصػػدي لػػو ميمػػا الم
 كانت مسافتو أو مساحتو أو النتائج المترتبة عميو.

رد الم اومة عند التوزؿ كاف جاىزا حيث تصدت لو وأطم ت وابال مف ال ذائؼ أصػيبت خالليػا إحػد   ليػات 
ة خػانيونس جنػوب قطػاع زػزة وعمػى إثرىػا انسػحبت قػوات ارحػتالؿ إلػى داخػؿ العدو المتوزمة في شػرؽ مدينػ

 أي بعد خط اليدنة. 48األراضي الفمسطينية المحتمة عاـ 
ارختبار الصييوني لمم اومة أكد عمى ح ي ة أف الم اومة عمى وعدىا وأف ما تحدثت بو لـ يكف مجرد أقػواؿ 

تباؾ، وىػذا يعطػي مؤشػرا واضػحا أف الم اومػة جػاىزة ألي بؿ ح ي ة جسدىا الواقع مػف خػالؿ التصػدي وارشػ
 محاولة مف قبؿ ارحتالؿ التوزؿ داخؿ قطاع ززة واف سياسة زض الطرؼ لـ تعد قائمة.

بعػػد اسػػتيداؼ اآلليػػة المتوزمػػة لػػـ تكشػػؼ قػػوات ارحػػتالؿ إف كػػاف ىنػػاؾ إصػػابات فػػي صػػفوؼ الدوريػػة نتيجػػة 
ور طائرات ارستطالع والتي أخػذت تجػوب سػماء ال طػاع، عميػا ىذا ارستيداؼ أو ر؛ ولكف نشرت عمى الف

ح حتػػى جػػاء 16تجػػد صػػيدا سػػيال ت تنصػػو مػػف رجػػاؿ الم اومػػة، إلػػى جانػػب بعػػض الطمعػػات لطػػائرات الػػػ حإؼ 
الميؿ وقامت ب صػؼ عػدد مػف المواقػع التابعػة ل ػو  الم اومػة إلػى جانػب قصػؼ بعػض األراضػي الخاليػة فػي 

طاع، في محاولػة اسػتيداؼ واضػحة لرجػاؿ الم اومػة، ورسػالة تخويػؼ لممػواطف مناطؽ مختمفة مف جنوب ال 
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الفمسطيني في ال طاع؛ حتى ر ي ػؼ إلػى جػوار م اومتػو أو يحػد مػف نشػاطيا؛ ولكػف فػي الحػالتيف لػـ يتح ػؽ 
 لمعدو ىدفو، فالم اومة بفضؿ اهلل حذرة والمواطف حدد خياراتو وموقفو وقاؿ إنو ي ؼ إلى جوار م اومتو.

اف مف المفترض أف يكوف م الي متعم ا بالتعميؽ عمػى خطػاب الػدكتور رمضػاف عبػد اهلل شػمح األمػيف العػاـ ك
لحركة الجياد اإلسالمي الذي أل اه قبؿ أياـ في ذكر  انتصار الم اومة الفمسطينية فػي حجػارة السػجيؿ، كػاف 

ة ذات قيمة ورؤ  سياسية تصمح الخطاب مسؤور مف قائد مسؤوؿ تناوؿ فيو شمح ح ائؽ كثيرة ومواقؼ وطني
 أف يمت ي عمييا الكؿ الفمسطيني مف أجؿ ارنطالؽ نحو التحرير وتح يؽ الح وؽ والثوابت.

تحدث شمح عف الم اومة ودور حماس في حمايتيا وتناوؿ التنسػيؽ بػيف الم اومػة فػي معركػة حجػارة السػجيؿ 
مػػى مػػا يبػدو انػػو كػػاف قػرارا متواف ػػا عميػػو بػػيف وكيػؼ كػػاف ضػػرب تػؿ الربيػػع تتػػؿ أبيػبل قػػرارا م اومػػا صػائبا وع

حركتػػي حمػػاس والجيػػاد، تحػػدث عػػف المفاوضػػات وأكػػد ح ي ػػة واقعػػة أنيػػا لػػف تح ػػؽ لمفمسػػطينييف شػػيئا وأنيػػا 
 فاشمة ومضيعة لموقت داعيا الجميع إلى اعتماد حؽ وخيار الم اومة.

نػي عمػى إسػتراتيجية جديػدة يكػوف شمح في خطابو كاف وحدويا مف خالؿ دعوتو لمعمؿ عمى بنػاء مشػروع وط
برنػػامج الم اومػػة أساسػػيا مػػف خػػالؿ عػػدـ ارسػػتفراد بػػال رار الفمسػػطيني مؤكػػدا عمػػى أف فمسػػطيف كميػػا وطػػف 

 لمشعب الفمسطيني.
شمح حرص في كممتو عمى توجيو الم اومة الفمسػطينية داعيػا إياىػا إلػى الجيوزيػة التامػة لمواجيػة أي عػدواف 

 يعمموا عمى ضرورة النصر في أي مواجية قادمة كما انتصروا في حجارة السجيؿ.مف العدو الصييوني واف 
تنػػػػاوؿ شػػػػمح كثيػػػػرا مػػػػف ال ضػػػػايا الكبػػػػر  وكانػػػػت ال ػػػػدس عمػػػػى رأس األولويػػػػة والوحػػػػدة الفمسػػػػطينية والبرنػػػػامج 
يػا الفمسطيني الوطني الوحدوي التعاوني بعيدا عف التفرد، خطاب يوجب عمى الكؿ الفمسطيني أف يفكر بػو مم

ويعمػػؿ عمػػى دراسػػتو والعمػػؿ عمػػى توظيفػػو بمػػا يخػػدـ ال ضػػية الفمسػػطينية وح ػػوؽ وثوابػػت الشػػعب الفمسػػطيني، 
الكػؿ مػدعو لمناقشػة الخطػػاب ويبنػي الكػؿ عمػى اريجػػابي فيػو ودعمػو أو تعػديؿ المختمػػؼ عميػو بحيػث يكػػوف 

ذا تػـ التوصػؿ إلػى قاعػدة تفػاىـ لالنطػالؽ يكػوف األمػر مي سػرا وسػيال ويوصػؿ إلػى نيايػة كؿ األمػر تواف يػا واف
 الطريؽ بأقرب وقت وبأقؿ الجيد دوف إفراط أو تفريط.

 23/33/2031، المركز الفمسطيني لإلعالم
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شػروع فػرض مف أخطر المخططات المطروحة إسرائيميًا في السنوات األخيػرة، إضػافة إلػى حتيويػد األرضح، م
تكػػأفراد وكجماعػػةل  48حالخدمػػة المدنيػػةح عمػػى الشػػباب العػػرب، والػػذي تتمثػػؿ خطورتػػو فػػي حتيويػػدح فمسػػطينيي 

، منح مؤتمر 2000وجرىـ بعد ذلؾ إلى الخدمة العسكرية في الجيش اإلسرائيمي. ومف المعموـ، أنو في عاـ 
توصيات ىذا المؤتمر اإلسػرائيمي، السػنوي،  ىرتسميا ارستراتيجي أىمية خاصة لمبعد الديموزرافي. وقد أكدت

عمػػى ضػػرورة تيويػػد الجميػػؿ والمثمػػث والن ػػب لحفػػظ ىويػػة الدولػػة، ودراسػػة إمكانيػػة مػػنح العػػرب ارختيػػار بػػيف 
، كشػػؼ أرييػػؿ شػػاروف عػػف 2003المواطنػػة اإلسػػرائيمية الكاممػػة وبػػيف المواطنػػة الفمسػػطينيةع وفػػي مػػؤتمر عػػاـ 

ؤوف األمف ال ومي اإلسرائيمي بدراسة وبمورة تصور عممي إلمكانية شموؿ تكميفو بعض الجيات المختصة بش
فػػي حالخدمػػة الوطنيػػة اإللزاميػػةح. يوميػػا، تحػػدث شػػاروف فػػي تممػػيح واضػػح موجػػو إلػػى العػػرب  48فمسػػطينيي 

لحسػػػـ الػػػورء عنػػػد الحػػػديث عػػػف الح ػػػوؽ، حيػػػث قػػػاؿ: حميمتنػػػا جميعػػػًا ىػػػي تصػػػميـ شػػػكؿ إسػػػرائيؿ الييوديػػػة 
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... دولػػة يسػػود فييػػا توزيػػع العػػبء ومػػنح الح ػػوؽ، وتحميػػؿ كافػػة ال طاعػػات الواجبػػات بواسػػطة الديموقراطيػػة
 خدمة وطنية بشكؿ أو ببخرحع

منذئػػذ، تحػػاوؿ الحكومػػات اإلسػػرائيمية زػػرس حروح ارنتمػػاءح لمدولػػة الصػػييونية فػػي نفػػوس الجمػػاىير العربيػػة. 
المسػػتو  ال ػػومي العػػاـ: فبعػػد فشػػؿ الحكػػـ  ونجػػاح إسػػرائيؿ فػػي ىػػذا المشػػروع يح ػػؽ ليػػا مكاسػػب كثيػػرة عمػػى

فػػػػي نطػػػػاؽ الػػػػذكاء الشػػػػيطاني -العسػػػػكري وسػػػػ وط مبػػػػدأ التعػػػػايش بػػػػيف حالشػػػػعبيفح، تػػػػأتي حالخدمػػػػة المدنيػػػػةح 
زػػػراءات وطروحػػػات تخاطػػػب الشػػػخص  -اإلسػػػرائيمي نمػػػا بمحفػػػزات واف مغمفػػػة لػػػيس بالتيديػػػد والوعيػػػد ف ػػػط، واف

أف المتطوعيف الفمسطينييف فػي ىػذه حالخدمػةح، التػي تسػتمر  المتطوع بصورة شخصية. فمف المأموؿ إسرائيمياً 
بيف عاـ وعاميف، سيشعروف بنوع مف ارنتمػاء لمدولػة الصػييونية ومؤسسػاتيا، ولػو بػدرجات ونسػب متفاوتػة. 
وإلنجاز ذلؾ، تسّوؽ إسرائيؿ حالخدمة المدنيػةح اليػوـ مػف خػالؿ التركيػز عمػى المكتسػب الشخصػي لألفػراد فػي 

وضػػاع ارقتصػػادية وسػػيطرة النزعػػة الفرديػػة عنػػد الػػبعض. وىػػذه حالخدمػػةح تعبيػػر عػػف مخطػػط ظػػؿ تػػدىور األ
ف قاعػػدة واسػػعة مػػف حالخػػادميفح، ثػػـ رح ػػًا يفػػرض عمػػييـ   -إسػػرائيمياً -يػػدعو الشػػباب الفمسػػطيني لمتطػػوع ليكػػوا

 قانوف الخدمة اإلجبارية.
األولػػى، معػػاني حإيجابيػػةح، ممػػا قػػد يغػػري مصػػطمح حالخدمػػة المدنيػػةح بػػراؽ مػػف حيػػث إنػػو يحمػػؿ، منػػذ الوىمػػة 

بعػػػض الشػػػػباب العربػػػػي بػػػػارنخراط فييػػػػا باعتبارىػػػػا برنامجػػػػًا بعيػػػػدًا عػػػػف الخدمػػػػة العسػػػػكرية أو خدمػػػػة حالدولػػػػة 
الييوديةحع ومف جانب  خر، يػتـ تجميػؿ الوجػو البشػع ليػذا البرنػامج مػف خػالؿ مجػارت وأمػاكف أداء الشػباب 

فػػي عموميػػا أمػػاكف ومجػػارت شػػعبية وجماىيريػػة حم بولػػةح، وكميػػا حإنسػػانيةح  العربػػي لػػػحالخدمة المدنيػػةح، وىػػي
جذابة؛ مف نوع التطوع لمعمؿ في: الرفاه ارجتماعي، المستشفيات، رعاية الشػباب، مسػاعدة العػائالت وكبػار 

ربيػة السف، التربية، الجمعيات، استيعاب اليجػرة، صػناديؽ المرضػى، المحػاكـ، األمػف الػداخمي تالشػرطةل، الت
الخاصػػػة... إلػػػػخع كػػػػذلؾ، قػػػػد ينخػػػدع بعػػػػض الشػػػػباب بالشػػػػعارات التػػػػي تخاطػػػب الػػػػذات الخاصػػػػة، مػػػػف بػػػػاب 
المصمحة الشخصية. فالدولة الصييونية توظؼ األوضاع ارقتصػادية والف ػر والبطالػة التػي يعػانوف منيػا فػي 

ز إسػرائيؿ عمػى العنصػر خدمة مسػاعييا لنشػر حالخدمػة المدنيػةح فػي الوسػط العربػي. وممػا أصػبح جميػًا، تركيػ
النسػػػػائي لكونػػػػو الحم ػػػػة األضػػػػعؼ مسػػػػتغمة ظػػػػروفيف العائميػػػػة والماديػػػػة. فالفتيػػػػات العربيػػػػات يعػػػػانيف التمييػػػػز 
المضػػػاعؼ مػػػف الدولػػػة وأجيزتيػػػا لكػػػونيف جػػػزءًا مػػػف حاألقميػػػة العربيػػػة الفمسػػػطينيةح، ومػػػف ناحيػػػة أخػػػر  مػػػف 

مػييف التضػيي ات، خاصػة حػيف نعمػـ أف نسػبة مجتمعيف العربي الذي يميز ضػدىف لكػونيف نسػاء ويمػارس ع
فػي المئػة مػف  40فػي المئػة ف ػط، وأف  19النساء العامالت في المجتمع العربي في الداخؿ الفمسطيني ىػي: 

 الجامعيات العربيات عاطالت عف العمؿ.
اصػة إف عامؿ ن ص الوعي لد  بعػض اليػافعيف العػرب باألىػداؼ الح ي يػة لػػحالخدمة المدنيػةح سػالح  خػر خ

سػنة. ىػذا فضػاًل عػف المحفػزات والعػروض  21و 17مع التركيز عمى اشتراط الخدمة عمى الفئػة العمريػة بػيف
المخصصة لممتطوعيف. لذا، فكف طرح حالخدمة المدنيةح يأتي كوسيمة لت ريب الشباب، عمى نحو زير مباشر 

عمػى قاعػدة تييئػة الظػروؼ ل بػوؿ وتدّرجي بطيء، مف الجيش والشرطة واألطر األمنيػة اإلسػرائيمية األخػر ، 
الشباب العربي مبدئيًا بضرورة خدمة الدولة التػي يعيشػوف فييػا، بعػد كسػر الحػاجز النفسػي لػد  أولئػؾ الػذيف 
يتحسسػػوف مػػف ىػػذه حالخدمػػةحع وممػػا يعػػزز ىػػذه المسػػاعي كػػوف حالخدمػػة المدنيػػةح ر ت تصػػر عمػػى حالخدمػػةح 

أو خدمة موظفي المؤسسات الرسمية أو السمطات المحميػةح،  فحسب، أي حالحراسة أو العمؿ في المستشفيات
نما تتعداه في أىدافيا نحو بناء جديد لشخصية المتطوعيف والمتطوعػات مػف خػالؿ عمميػات زسػيؿ الػدماغ  واف
جػػػراء دورات اسػػػتكماؿ إمػػػا لتحسػػػيف  عبػػػر المحاضػػػرات والنػػػدوات واأليػػػاـ الدراسػػػية، الػػػرحالت والمعسػػػكرات، واف
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لمغوي أو ركتساب ميارات وتعميـ المتطػوعيف مصػطمحات ومفػاىيـ حزيػر عربيػةح جديػدة مستو  المتطوعيف ا
عمى أمؿ أف تكوف نتيجة ذلؾ نسياف ىػؤرء لكثيػر مػف مػوروثيـ الػديني والتػاريخي والػوطني، وترسػيخ مفػاىيـ 

أولى وماكرة ومصطمحات أخر  تإسرائيمية وصييونيةل مكانيا. وح ي ة كوف حالخدمة المدنيةح خطوة إسرائيمية 
عمػػى طريػػؽ الخدمػػة العسػػكرية، تتجمػػى فػػي جعميػػا موازيػػة تمامػػًا لمخدمػػة العسػػكرية مػػف حيػػث المخصصػػات 
والمحفػػػزات إذ يحصػػػؿ كػػػؿ متطػػػوع أنيػػػى حالخدمػػػة المدنيػػػةح عمػػػى شػػػيادة إنيػػػاء موازيػػػة لشػػػيادة إنيػػػاء الخدمػػػة 

مدنيػةح مػف حيػث فػرص التشػغيؿ، تمامػًا العسكرية، وتتعامؿ الوزارات والدوائر الرسػمية مػع مػف أدوا حالخدمػة ال
 كمف أدوا الخدمة العسكرية حسب ال انوف.

بعػدـ  48إف ضعؼ اإلقباؿ عمى حالخدمة المدنيػةح، وطبعػًا قبميػا العسػكرية، يػأتي مػف بػاب شػعور فمسػطينيي 
الرمػوز  ارنتماء لدولة رموزىػا أصػال ر تخػاطبيـ ور تسػتجيب ألحالميػـ و مػاليـ، ر بػؿ تػر  أف زالبيػة ىػذه

تحػػػض عمػػػى اسػػػتيداؼ العػػػرب الفمسػػػطينييف. مثػػػاؿ ذلػػػؾ حالنشػػػيد الػػػوطنيح تىتكفػػػال، الػػػذي يخاطػػػب أذىػػػاف 
وعواطؼ الييود ف ط. كذلؾ، كيؼ يمكف لممواطنيف العرب أداء حالخدمة المدنية في إسرائيؿح في ظػؿ سياسػة 

قائمة قبؿ قياـ الدولة الصييونية، ىدـ المنازؿ والبيوت العربية، وعدـ ارعتراؼ ب ر  وتجمعات سكنية كانت 
ومصادرة األراضي وارستيالء عمييػا، والتمييػز فػي الميزانيػات المخصصػة لمسػمطات المحميػة والبمديػة العربيػة 
وفي مخصصات الرفاه ارجتماعي وفي التوظيػؼ، وسياسػة التيجيػر تالترحيػؿ الػداخميل وتجريػؼ األراضػي. 

دولة ر تعترؼ بح وقيـ ور بيـ كمواطنيف متساويف مع الييودع ومػف لذا، مف الطبيعي أف ر يعترؼ العرب ب
ىنا، ضعؼ درجة التجاوب العربػي مػع برنػامج حالخدمػة المدنيػةح اإلسػرائيمي. لكػف الخػوؼ، كػؿ الخػوؼ، مػف 
احتمػػػاؿ ارتفػػػاع تمػػػؾ الدرجػػػة مػػػع قػػػادـ األيػػػاـ، وىػػػو األمػػػر الػػػذي يحفػػػز المجتمػػػع السياسػػػي الحزبػػػي واألىمػػػي 

 عمى مزيد مف التوعية ضد ىذا البرنامج وم اومتو. 1948لفمسطينيي 
 22/33/2031، االتحاد، أبو ظبي
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 37/33/2031، الحياة الجديدة، رام اهلل


