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  27  :كاريكاتير
***  

  
  يريد نتنياهوال ما ليقول ما يريد اإلسرائيلي يقول إنه على استعداد للذهاب إلى الكنيستعباس  .1

قال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إنه على استعداد للذهاب إلى الكنيست ليقول ما : وكاالتال
  .يريد، وليس ما يريده رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو

ول عليك أن تقول كذا وكذا، إذا هو هو يقترح، ثم يق: "، قال عباس"صوت روسيا"وفي مقابل مع إذاعة 
يدعوني بشروط فأنا ال أقبل شروطا، يريد أن يدعوني ألقول ما أريد فأنا جاهز ألن أذهب إلى هناك 

  ".وأقول ما أريد وليس ما يريد هو
 حول توقيت دولة فلسطين بشكلها الكامل، قال إن ذلك سيكون عندما تقتنع إسرائيل سؤالوردا على 

السالم، وإيجاد السالم في الشرق األوسط، عند ذلك ستكون هناك دولة فلسطين المستقلة بضرورة تثبيت 
  .وعاصمتها القدس الشريف

هناك عدة "وفي حديثه عن المواضيع التي سيناقشها في موسكو في زيارته نهاية العام الحالي، قال 
ننا وبين الجانب اإلسرائيلي، مواضيع ال بد أن تطرح في هذه الزيارة، أولها المفاوضات التي تجري بي

ألننا تعودنا دائما وأبدا أن تكون عالقاتنا مع روسيا واضحة جدا ومعروفة جدا ألن الروس أصدقاء 
قدامى، وال يمكن أن نخفي عليهم شيئا، وهذه هي القضية األولى، القضية الثانية سنتكلم عن موضوع 

قرير على المستوى الدولي، وسنطلب من روسيا التقرير الخاص بالرئيس ياسر عرفات ومتابعة هذا الت
أن تساعدنا في ذلك، الموضوع الثالث هو موضوع المصالحة الفلسطينية، وكيف سنعالجها بعد فترة 
عندما تعود مصر مرة أخرى لتتناول هذا الموضوع، ورابعا نحن سنتكلم أيضا عن سوريا ونقول إنه ال 

مفاوضات ومن خالل المناقشات بين كل األطراف، وهو بد أن يكون هناك حل في سوريا من خالل ال
الحل الوحيد الذي يمكن أن يقبل بشأن سوريا، وهذا كنا تناقشنا فيه مطوال وأكثر من مرة مع الرئيس 
بوتين عندما زارنا إلى بيت لحم وزرناه إلى موسكو، وأيضا تحدثنا فيه مع األمريكان وغيره، وأعتقد أن 

  ".نسبة لسورياهذا هو الحل األمثل بال
وردا على سؤال حول وقوف الواليات المتحدة ضد المحكمة الدولية بشأن قضية الرئيس الراحل ياسر 

نحن لآلن لم نأخذ جوابا من األمريكان، نحن ناقشنا األمريكان وقالوا ال بد من "عرفات، قال عباس 
رس معهم هذا الموضوع وليسوا دراسة هذا الموضوع بين خبراء قانونيين فلسطينيين وأمريكان، نحن ند

  ".ضد
وعن مشروع العضوية الكاملة في األمم المتحدة، قال رئيس السلطة الفلسطينية إن ذلك غير مطروح 

لكن نحن أصبحنا اآلن عضوا مراقبا، ونحن نتعامل مع العالم على هذا األساس، وفيما "وأضاف . اآلن
  ".بعد يمكن أن ندرس هذا

والتعاون " عملية السالم"ول ما هو المطلوب من روسيا لتفعيل ما يسمى بـوفي إجابته على السؤال ح
أما . االقتصادي، قال عباس هناك مجاالت للتعاون االقتصادي وهذا ما سيتم بحثه في زياته إلى موسكو

  دور روسيا معروف فهي أحد األطراف الرباعية، أوال روسيا صديقة ودولة "بالنسبة للدور الروسي، قال 
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مى وهي عضو في اللجنة الرباعية، ومن خالل هذه المميزات ال بد أن تلعب الدور المناسب لها في عظ
 ".قضية الشرق األوسط

  23/11/2013، 48عرب 
  

 "معيب"مساعدة مخابرات السلطة في اعتقال أبو أنس الليبي : األشقر .2
جلس التشريعي الفلسطيني ان اعتبر النائب إسماعيل األشقر، رئيس لجنة الداخلية واألمن في الم: غزة

قبل شهر تقريبا في طرابلس، " ابو انس الليبي"مساعدة المخابرات الفلسطينية في رام اهللا على اعتقال 
  .يضر القضية الفلسطينية ويعرضها للخطر الشديد، وتدخل سافر في شؤون دول أخرى

ابو انس "االمريكية في اعتقال ووصف األشقر في تعليقه على مساعدة المخابرات الفلسطينية نظريتها 
المخابرات (حقيقة هذا الجهاز ": "قدس برس"وقال االشقر لـ". امر مسيء ومعيب"بانه " الليبي

لم يعد يرتبط بالقضية الفلسطينية بقدر ما هو قد أمسى جهازا يصب في عداءه للقضية ) الفلسطينية
 وأي كان هذا التعاون فلن يصب في صالح نحن نبرأ من هذا االمر،: "وأضاف". الفلسطينية وتشويهها

  ."القضية الفلسطينية بأي حال من االحوال
وأشار األشقر الى انهم كانوا دائما يؤكدون ان الفصائل الفلسطينية تركز في عملها الوطني داخل فلسطين 

  .وأخذت على عاتقها ان ال تتدخل في شؤون الدول بأي حال من االحوال
" سي اي ايه"برات الفلسطينية بالتعاون مع المخابرات المركزية االمريكية أن تقوم المخا: "وقال

والمخابرات العالمية االخرى في مالحقة بعض المطلوبين لهذه االجهزة هذا تدخل سافر وزج للقضية 
  ."الفلسطينية في اتون خالفات اقليمية ودولية، وهذا لن يكون في مصلحة القضية الفلسطينية

رات الفلسطينية اصبحت عبارة عن جهاز من ضمن اجهزة المخابرات الدولية المخاب: "وأضاف
واإلسرائيلية، ولم تعد تعمل في المجال الفلسطيني، وهذا يعرض مصداقية القضية الفلسطينية للخطر 

  .وفق تعبيره" الشديد وتدخل سافر في شؤون دول اخر نرفضه
عي الفلسطيني ان لديهم مئات الوثائق التي تؤكد وكشف رئيس لجنة الداخلية واألمن في المجلس التشري

ان المخابرات الفلسطينية كانت تتدخل وتجسس على العديد من الدول العربية واإلسالمية والصديقة 
  .لصالح االحتالل واألمريكان ومصلحة مخابرات معادية للقضية الفلسطينية

 23/11/2013قدس برس، 
 

 باء في قطاع غزةحل وشيك ألزمة الكهر: زياد أبو عمرو .3
قال نائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو، إن الرئيس محمود عباس، يجري حالياً اتصاالت على : رام اهللا

  .مختلف المستويات العربية والدولية، لحل أزمة الكهرباء في قطاع غزة
منها  مع مختلف األطراف لحل أزمة انقطاع الكهرباء التي يعاني عباساالتصاالت أجراها : وأضاف

أبناء شعبنا في قطاع غزة أثمرت، وبات الحل وشيكاً إلنهاء هذه المعاناة وبشكل نهائي، وبما يضمن عدم 
  .تكرارها في المستقبل

  24/11/2013األيام، رام اهللا، 
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 عباس يثمن حرص األردن على دعم فلسطين .4
ئاسة في مدينة رام اهللا أمس، استقبل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بمقر الر :)بترا( -رام اهللا 

واطلع من الوفد على االتفاقية التي جرى ، رئيس ديوان الخدمة المدنية خلف الهميسات والوفد المرافق له
  .توقيعها أمس مع ديوان الموظفين العام الفلسطيني لزيادة التعاون المشترك

الفلسطينية األردنية وحرص األردن وأشاد عباس باالتفاقية الموقعة بين الجانبين مؤكدا عمق العالقات 
  .على دعم فلسطين في كافة المجاالت

  24/11/2013الدستور، عمان، 
  

 شلل تام في مشاريع المؤسسات الدولية في غزة: الخضري .5
أكد رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار النائب جمال الخضري وجود شلل وتوقف تام في عمل : غزة

  . مليون دوالر200ة للمؤسسات الدولية والقطاع الخاص في غزة بقيمة المشاريع اإلنشائية التابع
تمنع دخول مواد البناء إلى غزة " إسرائيل"وشدد الخضري في تصريح صحفي أمس السبت على أن 

  . على التوالي بعد قرارها بالسماح بدخول كميات قليلة الذي استمر ألسبوعين فقط34لليوم الـ
بعد تعطل آالف العمال في قطاع % 50ة ارتفعت لتصل إلى ما يقارب وأشار إلى أن نسبة البطال

  .اإلنشاءات والصناعات المرتبطة به
ولفت إلى أن هذا التوقف من شأنه أن يدهور االقتصاد المنهك؛ بسبب الحصار اإلسرائيلي، مشيراً إلى 

  .من اقتصاد غزة% 35إحصائيات رسمية بأن قطاع اإلنشاءات يسهم بـ
 دوالر، وأن أكثر من مليون شخص، 2معدل دخل الفرد اليومي في غزة ال يتجاوز الـكما أكد أن 

  .يعتمدون على المساعدات الدولية واإلغاثية، محذراً من ارتفاع هذه النسبة في ظل تعطل المشاريع
  23/11/2013السبيل، عمان، 

  
 الحكومة لن تتوانى عن دعم قضايا أسر الشهداء: الحمد اهللا .6

رامي الحمد اهللا، أمس، أن الحكومة لن تتوانى عن دعم . أكد رئيس الوزراء، د:  بالص محمد-جنين 
قضايا أسر الشهداء، ومنحها كافة حقوقها، وشدد على أهمية الزيارات العربية لفلسطين في دعم القضية 

  .وبشكل خاص القدس
 األمين العام للتجمع الوطني جاءت أقوال الحمد اهللا، خالل استقباله في مقر رئاسة الوزراء برام اهللا،

خلف الهميسات، كل واحد على . ألسر الشهداء محمد صبيحات، ورئيس ديوان الخدمة المدنية األردني د
  .حدة

  24/11/2013األيام، رام اهللا، 
 

   منذ بداية العام لهيئة مكافحة الفساد ملفا25ًحولنا : أبو زنيد .7
، سمير أبو زنيد في مقابلة مع حياة وسوق. واإلدارية درئيس ديوان الرقابة المالية قال : نائل موسى

محاوريه بكل شفافية حول الديوان وسعيه لترسيخ رقابة وطنية شاملة في المفهوم والجوهر لكاشف 
تعني الرقابة التحقق من أن كل شيء يسير وفق الخطة المرسومة والتعليمات الصادرة،  وقال .والهدف

والديوان ينطلق من ادراك ألهمية . ل مطابق تماما لما يجب أن يكونبمعنى التأكد من أن ما هو حاص
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دور الرقابة في المحافظة على األصول والممتلكات ومنع هدر المال العام والتقليل من حدوث األخطاء 
والمخالفات، وضمان التزام اإلدارات بالقوانين واألنظمة والتعليمات، وضمان حماية حريات األفراد 

شف األخطاء واالنحرافات اإلدارية ما يضمن تقديم الخدمات الحكومية للجميع بشكل أفضل وحقوقهم، وك
  .ومن دون تفرقة وبأقل قدر ممكن من اإلجراءات

 ملفا إلى هيئة مكافحة الفساد، وحتى تاريخه حولنا منذ بداية العام 43 نحو 2012عام وكشف عن تحول 
  . ملفا25الجاري 

  24/11/2013 الحياة الجديدة، رام اهللا،
  

   في غزة  وجِهات إعالمية مصرية تواصل التحريض على المقاومةالفلسطينية السلطة: أبو زهري .8
السلطة في رام اهللا وأجهزتها األمنية بالتحريض ضد الـشعب الفلـسطيني            " حماس"اتهمت حركة   : غزة

  .ومقاومته في قطاع غزة، وذلك بالتآمر مع جهات إعالمية مصرية
ـًا على ما نشرته صـحيفة              جاء ذلك على لس    " األهـرام "ان سامي أبو زهري الناطق باسم الحركة، تعقيب

كتائـب  "المصرية حول اتهامات تورط خيرت الشاطر نائب المرشد العام لإلخوان المسلمين في مصر و             
  .في عمليات سيناء" القسام

هرام صادرة عن جهاز    إن الوثائق التي اعتمدت عليها صحيفة األ      : "وقال أبو زهري في تصريح مكتوب     
المخابرات الفلسطيني التابع لمحمود عباس، حيث إن هذه الوثائق مروسة فـي أعالهـا باسـم الجهـاز                  
وشعاره وموقعة بأسماء قيادات أمنية تابعة للسلطة بعضها مقيمة في رام اهللا والبعض اآلخر مقـيم فـي                  

  ".مصر
ـًا       إن نشر هذه الوثائق الصادرة من رام اهللا واعتم        : "وأضاف اد اإلعالم المصري عليها يمثل دليالً إضافي

على حجم تورط أجهزة أمن رام اهللا ضد الشعب الفلسطيني والتحريض عليه والتآمر مع جهات إعالمية                
  ".مصرية ضد المقاومة الفلسطينية

 . واعتبر أن ما ورد في الوثائق هو مجموعة من األكاذيب التي ال أساس لها من الصحة
  23/11/2013، يني لإلعالمالمركز الفلسط

  
 "اإلرهاب"ـنتبرأ من أي متورط ب: فتح" .9

في لبنان فتحي ابـو العـردات علـى أن        " فتح"شدد أمين سر فصائل منظمة التحرير الفلسطينية وحركة         
االرهاب ليس له أي هوية وال دين وال جنسية وأي متورط مرتكب في هذا الموضوع نرفع الغطاء عنه                  "

  ".ونتبرأ منه
إذا كان هناك شخص لبناني متورط في التفجيرين أو أي جنسية أخرى فهذا ال يعني ان                ": "النهار"لـوقال  

كل اللبنانيين متورطون، وإذا كان هناك شخص يحمل الهوية الفلسطينية فهذا ال يعني أن الفلسطينيين في                
دانة ومـستنكرة مهمـا     نحن ضد كل اشكال االرهاب وهذه العمليات م       . هذا البلد يوافقون على هذا العمل     

  ".كانت جنسية الفاعل
  الفصائل تعتمد اجراءات أمنية وسياسية منذ بداية األزمة في سوريا، ونحن ضـد الفتنـة               "وأشار إلى أن    
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نحن : "وأضاف". وأي شكل من أشكال التوريط أو اقحامنا بأشكال يستهدف السلم واالستقرار في هذا البلد             
  ".د يكون متورطا في هكذا اعمالنرفع الغطاء عن أي مشارك أو فر

  24/11/2013النهار، بيروت، 
  

 تنكل باألسرى" مجدو" إدارة سجن :رأفت ناصيف .10
كشف القيادي في حركة حماس واألسير في سجون االحتالل رأفت ناصيف عن أن أسرى سجن  :نابلس

  .مجدو يعيشون أوضاعا صعبة بعد أن فرضت عليهم إدارة السجن عدة عقوبات
ـ    وقال ناص  إن األوضاع في سجن مجـدو صـعبة        " المركز الفلسطيني لإلعالم  "يف في تصريح خاص ل

  ".، بسبب اإلجراءات االنتقامية التي تمارسها إدارة السجن ضد األسرى)5(للغاية، خاصة في قسم 
  23/11/2013، المركز الفلسطيني لإلعالم

  
 مس معالمهاالقدس تعيش حرًبا وهجمة غير مسبوقة تستهدف تهويدها وط: حماس .11

تعيش حرباً معلنة وهجمة شرسة غير مسبوقة       "من أن مدينة القدس المحتلة      " حماس"حذرت حركة   : غزة
تستهدف تهويدها وطمس معالمها عبر عمليات تهجير ممنهجة ألهل القدس ال تتوقف عند هدم منـازلهم                

 فـي تقريـر     وقالـت الحركـة   ". ومصادرة أراضيهم لصالح مشاريع احتالليـة وخدمـة للمـستوطنين         
أصدره مكتبها اإلعالمي حول المشاريع والمخططات االستيطانية والتهويدية في الضفة والقـدس             شهري

االحتالل الصهيوني يسعى إلى فرض سيطرته على األراضـي         ): "20/11(إلى  ) 21/10(والواقع بين   
في ظـل الـصمت     والمعالم التاريخية المحيطة بالمسجد األقصى من خالل مخططات ومشاريع تهويدية           

  .والتواطؤ الدولي واستغالالً لعملية التفاوض العبثي مع السلطة الفلسطينية
  23/11/2013قدس برس، 

  
 تها باحتفال في مخيم الرشيدية النطالق46الذكرى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تحيي  .12

ـ         : صور حتفال فـي مخـيم     ا ب 46اوقدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين منطقة صور شعلة انطالقتها ال
وعرض عضو اللجنة المركزية للجبهة احمد مراد الواقع العربي وما تـشهده المنطقـة مـن                . الرشيدية

تحديات ومخاطر، معتبراً ان ما يجري هو الهاء الجميع بصراعات دموية ثانوية عن القضية الجوهريـة                
حة كمقدمة للوحدة الوطنيـة علـى       ودعا الى انهاء االنقسام وتحقيق المصال     . لألمة العربية قضية فلسطين   

  .قاعدة التمسك بالثوابت الوطنية والحقوق التاريخية لشعبنا
واكد ان الجبهة ستواصل جهودها مستندة الى جماهير شعبنا وتوقه للوحدة حتى انهاء االنقسام وتحقيـق                

لبنان وأهله كل   سنبقى نحفظ ل  "وقال  .  لمواجهة العدو واسقاط مخططاته    األمضىعتبارها السالح   االوحدة ب 
  ".الحب والوفاء ونؤكد ان الشعب الفلسطيني لن يكون ابداً خنجراً في خاصرة لبنان

  24/11/2013المستقبل، بيروت، 
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  إيران الدول الست مع إليه غير مقيدة باالتفاق النووي الذي توصلت "إسرائيل": نفتالي بينيت .13
 بنيامين نتنياهو االتفاق النووي الذي سرائيلياإل حكومة رئيس الوزراء أدانت :أحمد صبحي -القدس 

 . غير مقيدة بهأنها إسرائيلترى " صفقة سيئة" بوصفه األحد يوم إيران القوى الكبرى مع إليهتوصلت 
  ."هذه صفقة سيئة"وقال مسؤول في مكتب نتنياهو 

 ان سرائيلياإل الجيش إلذاعة المصغر اإلسرائيليوقال نفتالي بينيت وهو عضو في مجلس الوزراء 
  ." ال ترى نفسها مقيدة بهذه االتفاقية السيئة للغاية التي تم توقيعهاإسرائيل"

  24/11/2013وكالة رويترز لألنباء، 
  

  ضد الغرب" وسخة"إيران تحضر قنبلة : موشيه يعالون .14
قنبلة  قال وزير الدفاع اإلسرائيلي موشيه يعالون في بيان، إن إيران تحضر :وكاالتال – القدس المحتلة

ضد أهداف غربية، معتبرا أنه في حال التوصل إلى اتفاق بين إيران والقوى الكبرى بشأن " وسخة"
  ".سيتعين فعل الكثير بعد ذلك"البرنامج النووي لطهران، 

  24/11/2013الغد، عمان، 
  

   في مواجهات عنيفة مع االحتالل بمخيم الجلزونفلسطينياً 15إصابة  .15
مسة عشر فلسطينيا بجروح من بينهم خمسة بالرصاص الحي مساء اليوم أصيب أكثر من خ: رام اهللا

وأفاد  .السبت في مواجهات عنيفة بين جنود االحتالل وشبان أمام مخيم الجلزون شمالي رام اهللا المحتلة
إن مواجهات عنيفة اندلعت في المكان عقب رشق مغتصبين صهاينة " المركز الفلسطيني لإلعالم"مراسل 

  . أضرار مادية كبيرة فيهاإللحاقسطينية كانت تمر بجانب مغتصبة بيت إيل مما أدى لسيارات فل
  23/11/2013المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
   بالقدس"جيلو" وحدة استيطانية جديدة في مستعمرة 311طرح مناقصات بناء  .16

مؤخرا، مناقصات طرحت سلطة االراضي ووزارة االسكان اإلسرائيلية : إبراهيم كامل -القدس المحتلة 
  . المقامة على اراضي المواطنين جنوب القدس"جيلو" وحدة استيطانية جديدة في مستعمرة 311لبناء 

 العبرية االسبوعية، امس االول، إنه من المقرر أن يقوم المتقدمون بالعطاءات "كو هعير"وقالت صحيفة 
بل لالطالع على المساحات المخصصة  كانون االول المق17لهذه المناقصات بجولة في المنطقة بتاريخ 

الوحدات السكنية ستقام في خمس مناطق مختلفة "وقال مسؤولون في سلطة اراضي إسرائيل إن  .للبناء
  ."13157وفقا لمخطط بناء المدينة 

 وحدة سكنية على قطعة االرض االولى التي تبلغ مساحتها 60ومن المقرر، وفقا للمخططات، بناء 
 متر مربع، ويبلغ الحد االدنى لهذه 3600ذلك مع موقف للسيارات بمساحة  مترا مربعا و4131

  . شيقال وتضاف الى هذا المبلغ ضريبة القيمة المضافة8,264,426المناقصة 
 وحدة سكنية على كل من قطعتي االرض الثانية والثالثة اللتين تبلغ مساحتاهما 60ومن المقرر بناء 

  . متر مربع4500لى موقف للسيارات بمساحة  مترا مربعا، اضافة إ4792 و4,903
 وحدة سكنية مع موقف 52 مترا مربعا تقام عليها 3219اما المنطقة الرابعة فتقع على ارض مساحتها 

 شيقال دون ضريبة، 7,267,989فيما يبلغ الحد االدنى للمناقصة .  االف متر مربع3للسيارات بمساحة 
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 وحدة سكنية عليها مع موقف 70ا مربعا ومن المقرر اقامة  متر6475وتبلغ مساحة المنطقة الخامسة 
  . شيقل10,095,839 متر مربع، والحد االدنى لهذه المناقصة هو 6000للسيارات بمساحة 

  24/11/2013الرأي، عمان، 
  

   المسجد األقصىأسفل كنس يهودية إقامة .17
 المحفورة أسفل المسجد األنفاق أقام االحتالل اإلسرائيلي مؤخرا كنسا يهودية جديدة داخل: الوكاالت
وأفاد المرشد السياحي الخبير في الشؤون المقدسية خليل إبراهيم إن سلطات االحتالل .  المباركاألقصى

أقامت كنسا يهودية جديدة داخل األنفاق المنتشرة أسفل المسجد األقصى، بهدف إقامة الصالة التوراتية، 
  .على شكل ثالثة كنس متجاورةومنها كنس مخصصة لصالة النساء، وتكون 

نشاهد هذه الكنس في أثناء جوالتنا السياحية، وال تكون هناك ضجة كونها تحت "وأضاف إبراهيم 
األرض، مع أنها امتداد لكنس دينية تبنى باستمرار في القدس المحتلة، وخصوصا حول المسجد 

سياسي احتاللي، وهو التهويد هذه الكنس تعمل على فرض واقع على األرض بقرار "وقال . "األقصى
وبين إبراهيم أن حكومة االحتالل تعمل على إيجاد حلقة . "لكل بقعة في مدينة القدس في األسفل واألعلى

من الكنس تلتف حول المسجد األقصى، لالنقضاض عليه في الوقت المناسب، بحيث يصبح المسجد 
إيجاد حزام استيطاني حوله بمسميات دينية، األقصى وسط دائرة الكنس، في سبيل االستفراد باألقصى، و

  .منها الكنس الدينية
  24/11/2013الدستور، عمان، 

 
  الكشف عن غرق عائلة كاملة من فلسطينيي سورية قبالة سواحل اليونان .18

إنها وثّقت غرق عائلة من فلسطينيي سورية " مجموعة العمل من أجل فلسطينيي السورية"لت قا: لندن
  .ان، وذلك خالل محاولتها االنتقال إلى أوروبا فارين من المعارك الدائرة في سوريةقبالة سواحل اليون

، وفاة ستة الجئين )23/11(نسخة عنه السبت " قدس برس"وأكدت المجموعة في بيان صحفي تلقت 
فلسطينيين خالل محاولتهم االنتقال إلى أوروبا فارين من المعارك الدائرة في سورية، في الرابع عشر 

 نوفمبر الجاري، إثر غرق مركب كان يقلهم إلى اليونان، مشيرةً إلى أنه تم دفن / تشرين ثانيمن
وأوضحت أن الوفيات من عائلة واحدة، وهم زكريا مقبل، وشهد  .جثامينهم في أحد المقابر شمالي اليونان

  .حمد مقبلزكريا مقبل، وعهد زكريا مقبل، ووعد زكريا مقبل، ومحمد يحيى زكريا مقبل، ومهند م
  23/11/2013قدس برس، 

  
   فلسطينيين قرب غزةثالثةالجيش اإلسرائيلي يعتقل  .19

اعتقل الجيش اإلسرائيلي ثالثة شبان فلسطينيين قرب الحدود شرق مخيم البريج وسط :  أ ف ب-غزة 
ئيلي ثالثة شبان فلسطينيين كانوا تجاوزوا السياج الحدودي اإلسرا«واكد شهود فلسطينيون ان . قطاع غزة

عندما قامت قوة عسكرية إسرائيلية باعتقالهم واقتيادهم الى جهة غير ) بين قطاع غزة وإسرائيل(
 اعتقال الفلسطينيين الثالثة، من دون مزيد من غزة الناطقة باسم حكومة "الرأي"وأكدت وكالة  ."معلومة
  . التفاصيل
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  ."ال حاولوا التسلل إلسرائيل بهدف العملكانوا غير مسلحين، ويبدو انهم عم"وأوضح الشهود ان الثالثة 
  24/11/2013الحياة، لندن، 

  
  يوجه رسائل عاجلة إلنهاء معاناة المعتقلين اإلداريين" أحرار" .20

وجه مركز أحرار لدراسات األسرى وحقوق اإلنسان، رسالة عاجلة لألمين العام لألمم المتحدة : رام اهللا
. إلنهاء معاناة األسرى اإلداريين في سجون االحتالل الصهيونيبان كي مون يطالبه فيها بالتدخل العاجل 

وطالب المركز الحقوقي في رسالته، بالعمل على إنهاء معاناة المعتقلين الفلسطينيين اإلداريين القابعين في 
وأوضح مدير .  معتقال إداريا في سجون االحتالل150سجون االحتالل، وهو األمر الذي يعانيه أكثر من 

 فؤاد الخفش في رسالته، ماهية االعتقال اإلداري والتعريف به وإن االحتالل يقوم فيه باحتجاز المركز
المعتقلين دون أي تهم موجهة، األمر الذي يعتبر مخالفاً لجميع األعراف والمواثيق الدولية، مطالباً 

عتقال اإلداري، بضرورة الضغط على إسرائيل وإلزامها بقواعد القانون الدولي ووقف وإنهاء ملف اال
  .مذكرا األمين العام بتصريحات سابقة له ضد موضوع االعتقال اإلداري

  23/11/2013المركز الفلسطيني لإلعالم،  
  

   األمم المتحدةإلىمؤسسة عرفات في القاهرة تطلق حملة لنقل ملف اغتياله  .21
أول من أمس إطالق  من مقرها في القاهرة "مؤسسة ياسر عرفات"شهدت :  جيهان الحسيني-القاهرة 

 األمم المتحدة والمحافل إلىالحملة الدولية لنقل ملف اغتيال الرئيس الفلسطيني الشهيد ياسر عرفات 
   .الدولية

  24/11/2013الحياة، لندن، 
  

  أسيرة فلسطينية محررة تكشف عن تعرضها للتعذيب في سجون االحتالل .22
ل في شهادة مشفوعة بالقسم سجلها مركز حقوقي كشفت االسيرة المحررة منتهى الحيح من الخلي: الخليل

  .فلسطيني عن تعرضها للضرب والتعذيب مما تسبب بنزيف في الكلى
نسخة عنه إنه " قدس برس"لدراسات األسرى وحقوق اإلنسان في بيان صحفي تلقت " أحرار"وقال مركز 

من مدينة الخليل، ) اماً ع21(سجل شهادة مشفوعة بالقسم لألسيرة المحررة منتهى محمود أحمد الحيح 
والتي اعتقلت لدى االحتالل عدة شهر وأفرج عنها في التاسع عشر من الشهر الجاري، والتي أكدت فيها 

  ".الحيح تعرضها للتعذيب والضرب، وإحداث نزيف في الكلى، وفق ما قاله لها طبيب عيادة السجن
  23/11/2013قدس برس، 

  
  اعتداء المستوطنين عليها االحتالل يعتقل عائلة فلسطينية عقب  .23

، خمسة مواطنين فلسطينيين من عائلة )23/11(اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلية، السبت : الخليل
  .واحدة بعد اعتداء المستوطنين عليهم قرب بلدة يطا قضاء الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة

، بأن مجموعة من "قدس برس"في يطا لـ " ناللجنة الشعبية لمقاومة االستيطا"وأفاد راتب الجبور منسق 
المستوطنين اليهود هاجموا عائلة المواطن الفلسطيني عيان عوض أثناء محاولتها الوصول ألراضيها 
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الزراعية في منطقة أم العرايس الواقعة على أطراف البلدة، حيث جرى منعهم واالعتداء عليهم بالضرب 
  .حتالل اإلسرائيليمن قبل أفراد المستوطنين وعناصر جيش اال

  23/11/2013قدس برس، 
  

  االحتالل يعزل بلدة برطعة الفلسطينية جنوب جنين  .24
، )23/11(أفادت مصادر أمنية فلسطينية، بأن قوات االحتالل اإلسرائيلية قامت فجر اليوم السبت : جنين

الواقعة شمال بإغالق الحاجز العسكري المقام على المدخل الشرقي لبلدة برطعة جنوب مدينة جنين 
وبينت المصادر، أن االحتالل أبلغ الجانب الفلسطيني بإغالق الحاجز حتى إشعار  .الضفة الغربية المحتلة

آخر دون إبداء أية أسباب، األمر الذي سيتسبب بعزل ما يقارب األربعة آالف مواطن فلسطيني من 
  .كل عامسكان بلدة برطعة عن محيطها وعن مدينة جنين والضفة الغربية بش

وتجدر اإلشارة إلى أن بلدة برطعة هي باألساس معزولة عن مدينة جنين بسبب جدار الفصل العنصري 
المحيط بها، حيث ال يسمح للمواطنين الفلسطينيين بالدخول إليها أو الخروج منها إال بعد الحصول على 

  .تصاريح خاصة من قبل سلطات االحتالل
  23/11/2013قدس برس، 

  
  بعد إحكام إغالق األنفاق" للبحر"هربون يلجؤون الم: غزة .25

تعتبر األنفاق األرضية على الحدود الفلسطينية المصرية، مسرح عمليات لتجار :  ربيع أبو نقيرة- رفح
  .المخدرات ومهربي الممنوعات من حبوب مخدرة وحشيش وأفيون وبانجو

ماً فرضته قوات الجيش المصري بعد وتشهد األنفاق الحدودية مع مصر في الوقت الحالي إغالقاً محك
االنقالب العسكري على الرئيس المنتخب محمد مرسي، منذ عدة أشهر، مما خفف عمليات التهريب ودفع 

  .المهربين للجوء إلى البحر ظناً منهم بأنها الطريقة األسهل
 تهريب  الماضي، عمليةاألسبوعوكانت الشرطة البحرية قد أحبطت بمحافظة رفح جنوب قطاع غزة، 

في عرض " قارب صغير"بضائع يشتبه بوجود ممنوعا فيها من مصر إلى قطاع غزة عبر حسكة بحرية 
  .بحر رفح

  23/11/2013فلسطين أون الين، 
  

  يرصد تصاعد االعتداءات اإلسرائيلية بحق الصحفيين في األراضي الفلسطيني" مدى" .26
عن تصاعد االنتهاكات واالعتداءات " مدى"مية كشف المركز الفلسطيني للتنمية والحريات اإلعال: رام اهللا

، في بيان وصل "مدى"وأشار مركز  .اإلسرائيلية بحق حرية التعبير والحق اإلنساني في فلسطين المحتلة
صحفياً فلسطينياً منذ بداية األلفية ) 22(، إلى أن االحتالل قتل )23/11(نسخة عنه، السبت " قدس برس"

وبين المركز أن عدم إيقاع  . عدم معاقبة المسؤولين عن تلك الجرائم حتى اآلنالحالية، الفتاً النظر إلى
العقوبات على المعتدين والمتسببين بتلك الجرائم واالعتداءات الصارخة بحق الصحفيين شجع سلطات 

  .االحتالل على مواصلة انتهاكاتها
  23/11/2013قدس برس، 
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  لية مضربون عن الطعام منذ ستة أيامفي المعتقالت اإلسرائي" إداريين"ثالثة أسرى  .27
أعلنت وزارة شؤون األسرى والمحررين في رام اهللا، أن ثالثة أسرى فلسطينيين إداريين : رام اهللا

وقالت الوزارة في بيان  .شرعوا في إضراب مفتوح عن الطعام منذ الثامن عشر من الشهر الجاري
ألسرى محمد عاصي وأنس عاصي وثائر ، أن ا)23/11(نسخة عنه السبت " قدس برس"صحفي تلقت 

عبده من بلدة بيت لقيا برام اهللا، بدؤوا بإضراب مفتوح عن الطعام، مشيرة إلى أن عدد المضربين في 
  .29/9/2013سجون االحتالل ارتفع إلى أربعة، حيث يخوض األسير أكرم الفسيسي إضرابا منذ 

النتشة، المحكوم إداريا لمحامي الوزارة، أن وفي سياق ذي صلة نقلت الوزارة عن األسير عبد الخالق 
، مستمرون في برنامجهم النضالي بمقاطعة محاكم االعتقال اإلداري 150األسرى اإلداريين الـ 

  .وبإرجاع وجبات الطعام مرتين في األسبوع
  23/11/2013قدس برس، 

  
  ذوو شهداء حربي غزة يطالبون بإنصافهم .28

 صار حمُل 2008كانون األول / ديسمبر27سن سالم الرحال في منذ استشهاد ح: ضياء الكحلوت -غزة 
أبنائه األحد عشر ملقى على زوجته أم عالء، ومنذ ذلك الوقت تكافح أم عالء إلى جانب آخرين من أجل 

  .الحصول على رواتب لهم أسوة بشهداء فلسطين
ينية عادة مهمة تأمين وتتحمل مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى التابعة لمنظمة التحرير الفلسط

رواتب شهرية ومساعدات منتظمة لعوائل الشهداء والجرحى، لكنها مع شهداء الحربين اإلسرائيليتين 
  . لم تقم بأي خطوة على هذا الصعيد2012 و2008عامي 

ومنذ نحو شهر يعتصم ذوو الشهداء في خيمة أمام مقر المؤسسة في غزة مطالبين السلطة الفلسطينية 
  .ولياتها تجاههم وتأمين قوت من فقدوا معيلهم في االعتداءات اإلسرائيلية على القطاعبتحمل مسؤ

لدي تسع بنات وولدين وكلهم يحتاجون للرعاية والمال للعيش بكرامة "وتقول أم عالء للجزيرة نت إن 
 نحن ال .بعد استشهاد والدهم في اليوم األول للحرب، وال أحد حتى اآلن يستجيب لمناشداتنا ومطالبنا

  ".نتسول من أحد نريد حقنا وحقنا فقط
أما الحاجة أم كامل مقاط والدة الشهيد سمير فقالت إنها تشارك في اعتصام ذوي الشهداء للمطالبة بحق 

  ".الجميع تخلى عن شهداء الحرب على غزة ولم يقدم أحد لهم أي مساعدة"ابنها، مشيرةً إلى أن 
ظل معتصمة مع األهالي حتى تنفيذ مطالبهم وإنصاف شهداء ست"وذكرت أم كامل للجزيرة نت أنها 

  ".الحرب على غزة وإعطائهم حقوقهم أسوة بالشهداء اآلخرين
  23/11/2013نت، الدوحة، .الجزيرة

  
  طالب فلسطيني يناشد الحمد اهللا التدخل لمنع اعتقاله من قبل أمن السلطة .29

لضفة الغربية المحتلة رامي الحمد اهللا، بالتدخّل طالب أسير محرر رئيس الحكومة الفلسطينية في ا: جنين
  .لمنع إعادة اعتقاله من قبل أجهزة أمن السلطة التي استدعته مؤخراً للمقابلة

الفلسطينية، فاروق موسى، رسالة إلى رئيس حكومة رام اهللا عبر " النجاح"ووجه الطالب في جامعة 
أخاطبك اليوم بصفتك رئيساً " اإلنترنت، جاء فيها وسائل اإلعالم ومواقع التواصل االجتماعي على شبكة

للوزراء ورئيساً لجامعتنا الوطنية ألطلب منك أن تضمن لي حياتي الجامعية بصفتي أحد طالبك، 



  

  

 
 

  

            14ص                                     3046:    العدد         24/11/2013 األحد :التاريخ

، موضحاً أنه تلقّى بالغاً من قبل جهاز المخابرات العامة "خصوصاً في ظل الظروف التي نعيشها،
، دون أن يكون قد أرتكب أي جنحة أو )23/11(ليوم السبت لمراجعة مقر الجهاز في مدينة جنين، ا

  .مخالفة قانونية، على حد قوله
  23/11/2013قدس برس، 

  
  لرمزي بارود".. قصة حياة ونضال غزة.. اوم في فلسطينمق "كتاب .30

لإلعالمي " قصة غزة التي لم ترو بعد.. أبي ذلك المناضل"صدرت حديثا الترجمة الفرنسية لكتاب 
الفلسطيني رمزي بارود، الذي انطلق من قصة والده وأمه وتجربتهما في الحياة والمقاومة والكاتب 

والتشرد، ليروي قصة شعب بأكمله ما زال صامدا بإرادته وذاكرته الجماعية في وجه االحتالل 
  .اإلسرائيلي

قصة "  غزةقصة حقيقية عن.. مقاوم في فلسطين"ويروي الكتاب الذي صدر في نسخته الفرنسية بعنوان 
عائلة المؤلف وتحديدا والده وكيف شرده االحتالل اإلسرائيلي من أرضه وتسبب له في مأساة نزوح إلى 

  .مخيمات قطاع غزة ال تزال فصولها متواصلة من خالل باقي أفراد عائلته
المي وقبل أن يكون الكتاب قصة عن غزة وأهلها فهو أوال قصة وفاء من الكاتب لروح والده، إذ إن اإلع

بارود آل على نفسه أن يروي قصة والده وتجربته النضالية ضد االحتالل اإلسرائيلي الذي رفض نقله 
لتلقي العالج خارج القطاع، وتجربته في الحياة من خالل سهره على رعاية وتربية أبنائه في ظروف 

  .ليست بالسهلة داخل أحد مخيمات القطاع
ئه في رحلة ترصد تفاصيل الحياة اليومية في قطاع غزة المحاصر وفي ثنايا تلك القصة يأخذ الكاتب قار

بما تعج به من حياة إنسانية أبطالها أحيانا أشخاص ثائرون ومقاومون وأحيانا أناس بسطاء يعيشون حياة 
  .عادية تؤثثها لحظات فرح وحب وأمل وفترات يأس وحزن

ول المؤلف إنه مساهمة في كتابة سردية  يق2010وعن الكتاب الذي صدر أصال باللغة اإلنجليزية عام 
  .التاريخ اإلنساني للشعب الفلسطيني ومدى تجذره في أرضه وارتباطه بها وجدانيا وتاريخيا وجغرافيا

  24/11/2013نت، الدوحة، .الجزيرة
  

   للتكنولوجيااإلسرائيلي المعهد في يسجلون مصري طالب 600": معاريف" .31
ة الرسمية عن رفض التطبيع بجميع أشكاله مع إسرائيل، أعلن معهد رغم التأكيدات الحكومي: محمد حامد

 مصرى، 600 أن آالف الطالب العرب من بينهم "التخنيون" المعروف باسم يالهندسة التطبيقية اإلسرائيل
سجلوا للمشاركة فى دورة دراسية يقدمها المعهد عبر اإلنترنت فى مجال النانوتكنولوجى أو ما يعرف 

  .ئر، وأجهزة االستشعار المتناهية فى الصغريتقنية الصغا
 أن الدورة التى ستبدأ فى شهر مارس المقبل باللغتين العربية واإلنجليزية، "معاريف"وذكرت صحيفة 

يقدمها البروفيسور حسام حايك، وهو أستاذ للهندسة الكيميائية فى المعهد وجامعة بن جوريون، ومخترع 
  .جهاز كشف السرطان األنفى

   الصحيفة إلى أن الدورة الدراسية القت اهتماما كبيرا من الطالب العرب، حيث تابعها على وأشارت
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موقع المعهد على اإلنترنت ما يقارب ستة آالف مصرى، وألفى كويتى، وألف وخمسمائة من المملكة 
  .العربية السعودية إلى جانب عدد من الطالب السوريين

  23/11/2013الشروق، مصر، 
  

   األراضي الفلسطينية المحتلة ينفي سقوط صاروخ على الحدود معخبير أمني .32
، ما تردد عن سقوط صاروخ في الجانب "الشرق األوسط"نفى خبير أمني لـ: وليد عبد الرحمن: القاهرة

  . "ما أشيع غير صحيح": قائال. "إسرائيل"المصري من الحدود مع 
، سقوط صاروخ من نوع "صوت إسرائيل"وكانت وكالة األنباء الرسمية في مصر نقلت عن راديو 

التي تنشط ) التنظيمات اإلرهابية( في الجانب المصري من الحدود مع إسرائيل، أطلقه أحد أفراد "غراد"
  ."راديو إسرائيل"في المنطقة بحسب 

  24/11/2013الشرق األوسط، لندن، 
  

  اً زمانياً ومكاني"األقصى" يحذر من خطورة تقسيم  األردنيوزير األوقاف .33
 قد بأنه هايل عبد الحفيظ داوود . داإلسالمية والمقدسات األوقافكشف وزير :  خالد الخواجا-عمان 

 انتهاكا 39 منها األقصى انتهاكا صارخا وغير مسبوق للمسجد 139جرى خالل العام الحالي والماضي 
 اإلسالميةقدسات  والماألقصى المسجد إن "يالرأ"وقال داوود لـ .واعتداء على طريق باب المغاربة

تتعرض لمخاطر شديدة ومتزايدة ومتصاعدة محذرا من االعتداءات واالنتهاكات التي تمارسها سلطات 
 والمقدسات األقصى المسجد أن  وأضاف.األقصى التقسيم الزماني والمكاني للمسجد إلقراراالحتالل 
ديد وخطير تمهيدا لالستيالء  تتعرض شبه يومي لالعتداءات الصهيونية من اجل فرض واقع جاإلسالمية

 الشريف والذي تم االستيالء اإلبراهيمي وبالتدريج كما جرى للحرم "الخطوة خطوة"عليه كامال بسياسة 
  .عليه بشكل كامل

  24/11/2013الرأي، عمان، 
  

  األحزاب القومية واليسارية يدين استمرار المفاوضات الفلسطينية الصهيونيةائتالف : األردن .34
 رفضه أمس، في بيان صحافي صدر عنه  األردنية،ائتالف األحزاب القومية واليساريةسجل : عمان

أما ما يجري في سورية . وإدانته الستمرار المفاوضات الفلسطينية الصهيونية تحت الرعاية األمريكية
فقال االئتالف إن الحل السياسي المتمثل بمؤتمر جنيف يشكل فرصة حقيقة للخروج من األزمة التي 

  .حدته أرضاً وشعباًتعيشها، لوقف التآمر واالستهداف األمريكي الصهيوني الرجعي، والحفاظ على و
  24/11/2013الدستور، عمان، 

  
  وضعي الصحي في خطر حقيقي:  حماد عالءالمضرب عن الطعام األردني األسير .35

 أيام، في رسالة وصلت 206قال األسير األردني عالء حماد والمضرب عن الطعام منذ : عمان
 في خطر حقيقي، فاألطباء  نسخة منها عن طريق المحامي محمود النتشة أن وضعه الصحي"الدستور"

يجدون مشقة كبيرة في إيجاد مكان إلبرة الجلوكوز في يده باإلضافة لنقص كبير في وزنه حيث فقد أكثر 
وذكر حماد أنه ما زال يتعرض لضغوط  . كيلوغراما خالل فترة اضرابه عن الطعام حتى اآلن40من 
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 :لى فك اضرابه عن الطعام وقال في رسالتهكبيرة من إدارة السجون والمخابرات الصهيونية إلجباره ع
  ."أتعرض يومياً الستفزاز من قبل جنود االحتالل في محاولة للتأثير على وضعي النفسي ومعنوياتي"

  24/11/2013الدستور، عمان، 
  

   يدعو إلى إجهاض المشروع اإلسرائيلي في القدس األردنياالتحاد الوطنيحزب  .36
 اإلسالمية المتخذة لحماية المقدسات األردنيةالوطني باإلجراءات  حزب االتحاد أشاد : بترا-عمان 

 من إحداث اإلسرائيلي، والتي من شأنها ردع الجانب اإلسرائيليوالمسيحية في القدس من خطر التهويد 
   .أي تغيير في معالم المدينة المقدسة

 التحرك لدى إلى، ودعا رئيس الحزب النائب محمد الخشمان في التقرير السياسي الشهري للحزب
 الهادف اإلسرائيلي ومنظمة اليونيسكو إلجهاض المشروع األمنالمحافل الدولية وعواصم القرار ومجلس 

 العربية في القدس، وما يحمله هذا المشروع من مخاطر على طمس الهوية العربية األحياءلتقطيع 
 إلجبارها على إسرائيل الضغط على وطالب الخشمان الحكومة بمواصلة . في المدينة المقدسةواإلسالمية

 مطار ايالت الجديد على حدود مدينة العقبة لما لذلك من مخاطر على المالحة الجوية، إقامةالتراجع عن 
  .مثمنا التحرك الفوري للحكومة بهذا الشأن

  24/11/2013الرأي، عمان، 
  

   ببيروتتفجيري السفارةيقف خلف  الكيان الصهيوني: السفير اإليراني في لبنان .37
السلطات اللبنانية بجميع مؤسساتها " غضنفر ركن أبادي، أن اإليرانية اإلسالميةأكد سفير الجمهورية 

 في اإليرانية اللذين استهدفا السفارة اإلرهابيين المعنية ال توفر جهدا لكشف تفاصيل التفجيرين وأجهزتها
  ". لتفجيرينالكيان الصهيوني وعمالئه بالوقوف وراء ا"، متهماً "بئر حسن

، مشددا "هناك معلومات مهمة بدأت تتكشف حول هوية االنتحاريين والمكان الذي انطلقا منه" أن وأكد
 كل الثقة بتحقيقات الدولة اللبنانية التي تقوم بواجباتها في هذا اإليرانية اإلسالمية للجمهورية أن"على 
  ".وريا امنياًتشبيه لبنان بالعراق وس"، رافضاُ في الوقت نفسه "السياق

  24/11/2013المستقبل، بيروت، 
  

  أمناً أكثر "إسرائيل"و األوسط االتفاق النووي يجعل دول الشرق :كيري .38
 االتفاق الذي تم إن األحد جون كيري يوم األمريكي قال وزير الخارجية :عبد الفتاح شريف -جنيف 

 االندفاع نحو صنع سالح نووي نإيرا والقوى الكبرى سيجعل من الصعب على إيران بين إليهالتوصل 
   .أمنا أكثر اآلخرين أمريكا وحلفاء إسرائيلوسيجعل 

 ال يستبعد استخدام أوباما باراك األمريكي الرئيس أنوقال كيري بعد توقيع االتفاق انه على الرغم من 
  . السبل الدبلوماسية استنفادأوال انه يرى انه يجب إال اإليرانيةالتهديد بالقوة كخيار في المواجهة النووية 

  24/11/2013وكالة رويترز لألنباء، 
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  اإليراني يعتزم التحدث مع نتنياهو بشأن االتفاق النووي أوباما: رويترز .39
 يعتزم التحدث مع رئيس أوباما الرئيس باراك إن كبير أمريكي قال مسؤول :واشنطن أحمد صبحي

  .اإليرانين مخاوف نتنياهو من االتفاق النووي  بشأاألحد بنيامين نتنياهو يوم اإلسرائيليالوزراء 
  24/11/2013وكالة رويترز لألنباء، 

 
  األونروا تواجه عجزا عن دفع رواتب موظفيها .40

 مليون 36ونروا من عجز مالي حتى نهاية العام الجاري يقدر بـاألتشكو وكالة : ضياء الكحلوت -ة غز
ظفيها في مناطق عملياتها الخمس والمقدر دوالر، ومعه ستجد مشكلة وصعوبات في دفع رواتب مو

  .عددهم بنحو ثالثين ألفاً
وتقول المنظمة الدولية، التي ُأنشئت بقرار أممي لرعاية الالجئين الفلسطينيين، إنها تعاني من عجز دائم 
 في ميزانيتها، ودعت األطراف المانحة وخاصة الدول العربية إلى الوفاء بالتزاماتها وتعهداتها المالية

  .ليتسنى لها رعاية الالجئين، وتقديم يد العون لهم في ظل تزايد حاجاتهم
ويمكن ربط األزمة المالية الحادة لألونروا، وأزمات أخرى تعانيها السلطة الفلسطينية والحكومة المقالة 
ين في غزة، بتوجهات جديدة للمانحين الدوليين والعرب الذين حولوا جزءاً كبيراً من مساعداتهم العام

  .األخيرين إلى سوريا التي تشهد قتاالً ضارياً وشردت الحرب فيها الماليين من سكانها
ووفق معلومات حصلت عليها الجزيرة نت من أكثر من مصدر مطلع على الموضوع، فإنه في حال لم 
 يستجب المانحون للنداء العاجل للوكالة فإنها ستقترض من صندوق االدخار الخاص بالموظفين على أن

  .تعيد المبلغ مع بداية السنة المالية الجديدة
وتحدث المستشار اإلعالمي لألونروا عدنان أبو حسنة عن عجز دائم بميزانية المنظمة الدولية نتيجة 
تحول عدد من المانحين إلى التبرع لسوريا، إلى جانب تزايد كبير باحتياجات الالجئين الفلسطينيين 

  .الوكالةبالمناطق الخمس التي تعمل بها 
 مليون دوالر حتى نهاية هذا العام لتكملة 36وأكد أبو حسنة بحديث للجزيرة نت أن األونروا بحاجة إلى 

كانون األول المقبل، مشدداً على أن كل الخيارات مفتوحة أمام /مصاريف ورواتب موظفيها عن ديسمبر
  .األونروا لكل األزمة

  24/11/2013نت، الدوحة، .الجزيرة
  

   ألف شبكة حاسوب حول العالمخمسينجسس على واشنطن تت .41
، عن قيام وكالة األمن القومي األميركية "إدوارد سنودن"كشفت وثائق جديدة، مسربة عن األميركي 

)NSA (وأشارت الوثائق،  .بإنشاء أبواب خلفية في عشرات اآلالف من شبكات الحاسوب حول العالم
 الهولندية، إلى أن الوكالة االستخباراتية قامت NRC Handelsbladالتي كشفت عن محتواها صحيفة 
 ألف شبكة حاسوب في مناطق متعددة من العالم وفتح أبواب خلفية 50باستخدام برمجيات خبيثة إلصابة 

  .بها الختراقها في أي وقت
واخترقت الوكالة األميركية عددا من شبكات الحاسوب ذات األهمية اإلستراتيجية في بعض من دول 

  .، ومنها دول عربية مثل مصر والسعودية وليبيا والعراقالعالم
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على تلك األبواب الخلفية، ويخدم البرنامج ” CNEبرنامج “وتطلق وكالة األمن القومي األميركية اسم 
  ).Five Eye Partners(” العيون الخمسة“االستخباراتي هذا الدول المنضمة إلى تحالف 

  24/11/2013فلسطين أون الين، 
  

   في الطاقة المتجددة2012خالل  بليون دوالر 2.9لشرق األوسط وشمال أفريقيا استثمرت دول ا .42
، نمو أسواق الطاقة المتجددة )إرينا ("الوكالة الدولية للطاقة المتجددة"أكدت :  شفيق األسدي-أبو ظبي 

 بليون 2.9مية بلغ حجم االستثمارات اإلقلي"في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا في شكل ملحوظ، إذ 
 "2014القمة العالمية لطاقة المستقبل "وأعلنت في تقرير أصدرته أمس في مناسبة  ."2012دوالر عام 

، أن العمل جارٍ "مصدر" وتستضيفها شركة أبو ظبي للطاقة المتجددة "ريد للمعارض"التي تنظمها شركة 
ة، في حين تتوقع الحكومات فيها  مشروع خاص بالطاقة المتجددة في المنطق100على تطوير أكثر من "

 107، ونحو 2020 غيغاواط بحلول عام 50أن تصل قدرة الطاقة المتجددة غير المائية إلى نحو 
  ."2030غيغاواط بحلول عام 

  24/11/2013الحياة، لندن، 
  

  وفي داخله قفص لكل مواطن... القطاع قفص كبير : أيام في غزة .43
الخارج قفصاً محكم اإلغالق، وفي الداخل يبدو أن هناك قفصاً يبدو قطاع غزة من :  محمد يونس-غزة 

قفص صنعه الحصار واالنقسام وآثارهما التي تطاول كل مواطن وكل شأن من شؤون . لكل مواطن
  .حياته، من الكهرباء إلى الماء إلى الدراسة والعمل والسفر

من الجانب اإلسرائيلي يرتفع سياج الدخول إلى قطاع غزة مختلف عن الدخول إلى أي منطقة في العالم، ف
معدني مكهرب على طول الحدود، ومن الجانب المصري يرتفع جدار وأسيجة، وفي البحر تدور 
الدوريات العسكرية اإلسرائيلية وتطلق النار على كل من يتجاوز الحدود المسموح للصيادين بالوصول 

  . ستة أميالإلى، وهي ثالثة أميال تمت زيادتها بعد الحرب األخيرة إليها
، كما يسميه الفلسطينيون، هو المعبر الوحيد "بيت حانون"، كما يسميه اإلسرائيليون، و"إيريز"معبر 

أما اإلجراءات األمنية فهي بالغة الدقة على هذا المعبر، . لألفراد بين غزة والضفة الغربية عبر إسرائيل
  .اع غزة وسكانهوتدل على مستوى الحساسية األمنية اإلسرائيلية تجاه قط

الدخول والخروج من قطاع غزة وإليه عبر إسرائيل ليس متاحاً سوى إلى فئات قليلة جداً، مثل كبار 
رجال األعمال والتجار والمستوردين والمرضى ذوي الحاالت المستعصية الذين يحصلون من وزارة 

الحاالت الفردية مثل الصحة في رام اهللا على تحويالت للعالج في الضفة أو في إسرائيل، وبعض 
العاملين في المؤسسات والمنظمات الدولية، مثل األمم المتحدة والممثليات األجنبية ووسائل اإلعالم 

  .األجنبية
يحصل الفلسطيني القادم إلى غزة أو المغادر من تلك الفئات على تصريح إسرائيلي محدد وفق أيام 

مثل التأخر ليوم عن موعد العودة، فإنه يفقد حقه وساعات، وفي حال خرق صاحب التصريح تلك القيود، 
  .في الحصول على تصريح مجدداً

   
  "إيريز"معبر 
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الداخل إلى غزة يجتاز المعبر بعد تدقيق وثائقه الشخصية، أما الخارج من القطاع، فعليه أن يجتاز سلسلة 
 وال يبقي معه سوى بطاقته إجراءات تفتيش ال مثيل لها في الكون، فالداخل يسلم كل ما يحمله من أمتعة،

تذهب أمتعته إلى الجهة األخرى عبر ماكينة مسح شعاعي خاصة، وتصل إلى رجال شرطة . ومحفظته
 ماكينة مسح شعاعي أخرى، ثم يدخل بعد إلىأما المسافر، فإنه يدخل . يفتشونها يدوياً قطعة قطعة

تغلق بأزرار يتحكم فيها رجال أمن وهذه الحجرات تفتح و.  حجرة فحص ثانية، ثم ثالثةإلىاجتيازها 
  .يطلون عليها من موقع مرتفع

، ثمة نقطة للسلطة الفلسطينية تدير عملية التنسيق للمسافرين في االتجاهين، "إيريز"بعد اجتياز معبر 
يفتش رجال . " خمسة–حاجز خمسة " حاجز الشرطة في حكومة حركة حماس المسمى إلىومنها 

أحياناً يسأل رجل . بحثون بين األمتعة عن كحول أو أي أدوات مشبوهة أمنياًي. الشرطة األمتعة يدوياً
وفي حال حمل الكتب، فإن المفتش يحيله على .  للحاسوب"فالش ذاكرة"الشرطة إذا كان المسافر يحمل 

  .غرفة مجاورة للفحص
 على جدران القادم إلى غزة، تدهمه منذ اللحظة األولى صور الحرب والفقر، فآثار الرصاص ماثلة

أما الفقر، فيظهر في البنى التحتية المهترئة، وفي بعض العربات التي تجرها . البنايات األولى بعد المعبر
الدواب، وفي الصفوف الطويلة من المواطنين أمام محطات تعبئة الغاز المنزلي، وكثيراً من األحيان أمام 

  .محطات الوقود
  

  أزمة الكهرباء
، "الغزي"ع غزة هي الكهرباء، وتكاد تكون مادة الحديث األولى عند المواطن المشكلة األكبر في قطا

  .تماماً مثلما هو الطقس مادة الحديث األولى عند اإلنكليزي
 ساعات، لتعود إلى االنقطاع 6 ساعة متتالية، ثم تصل لمدة 12فالكهرباء تنقطع عن بيوت غزة لمدة 

لطاقة في غزة المهندس أحمد أبو العمرين أخباراً سيئة ويحمل الناطق باسم سلطة ا.  ساعة12مجدداً 
 مليون نسمة، مفادها أن شتاءهم هذا العام سيكون أكثر ظلمة 1.7جديدة لسكان القطاع البالغ عددهم 

إذا استمرت الظروف الحالية للكهرباء في القطاع، فإن فترة وصول التيار ": ويقول. وأكثر بروداً
  ." أقل من أربع ساعاتإلىفض من ست ساعات  البيوت ستنخإلىالكهربائي 
فالحلول ... أن الحكومة تبذل جهوداً حثيثة لحل مشكلة الكهرباء، لكن ال توجد حلول سحرية"ويضيف 

الممكنة لمشكلة الكهرباء تتمثل في واحد من ثالثة، األول هو تطوير محطة توليد الكهرباء الحالية، لكن 
والثاني .  يتردد فيه رجال األعمال في االستثمار في هذا القطاعهذا يتطلب استثمارات ضخمة في وقت

والحل . هو الحصول على خط كهرباء إضافي من إسرائيل، وهذا يتطلب تعاون السلطة وموافقة إسرائيل
الثالث يتمثل في مشروع الربط الثماني من دول المنطقة عبر مصر، وهذا يتطلب تعاون السلطة 

  ."ومصر
عمرين يشير بوضوح إلى أن معضلة الكهرباء مستمرة في غزة، وال يلوح في األفق أي وما يقوله أبو ال

فالنساء يلتزمن بيوتهن عند اقتراب . وباتت أزمة الكهرباء تقيد كل حركة للمواطنين في غزة. حل لها
. غسيلموعد وصول التيار الكهرباء ليقمن باألعمال المنزلية المتراكمة التي تحتاج إلى كهرباء، مثل ال

وكثيراً ما تتأخر الموظفات عن العمل انتظاراً للكهرباء، وينتظر الطالب الكهرباء كي يدرسوا، والكتاب 
  .كي يكتبوا
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كان مشهد احد الطالب الجامعيين الفتاً وهو يجلس مع كتابه أمام فرع أحد البنوك في مدينة غزة في أحد 
وقال بعض من التقتهم . حان في اليوم التاليليالي األسبوع الماضي بحثاً عن الضوء كي يدرس المت

 النوم المبكر في حال كان انقطاع الكهرباء في الليل بسبب عدم قدرتهم على إلى إنهم يلجأون "الحياة"
  .وقال الطالب الجامعي خالد مسلم إنه ينام في الثامنة مساء بسبب عدم وجود الكهرباء. القيام بأي نشاط

نشعر بذعر دائم من الكهرباء، علينا أن ": ات اإلسالمية البارزة في غزةقال أحمد يوسف، أحد الشخصي
وقال تاجر عقارات . "نشحن هواتفنا النقالة، ونخطط خروجنا من المنزل وعودتنا وفق برنامج الكهرباء

الكهرباء حولت بيوتنا إلى سجون، فأنا أسكن في الطبقة العاشرة، ونزولي من ": في الستين من عمره
  ."صعودي إليه ال يجري إال وفق جدول الكهرباءالبيت و

وتفاقمت أزمة الكهرباء في غزة بصورة أشد بعد قيام مصر بإغالق األنفاق الحدودية بينها وبين قطاع 
فقبل إغالق األنفاق، كان المواطنون يشترون الوقود المصري المدعوم والرخيص لتشغيل مولدات . غزة

إما : قود المصري عن الوصول إلى غزة، بات المواطنون أمام خيارينلكن بعد توقف الو. كهرباء منزلية
شراء الوقود اإلسرائيلي الذي يبلغ سعره نحو دوالرين للتر الواحد، وهو ما يساوي ضعف سعر الوقود 

ويمكن نفهم المشكلة بسهولة أكبر إذا علم أن الغالبية العظمى من . المصري، أو البقاء من دون كهرباء
  .زة فقراء ال يتجاوز دخل الفرد فيهم دوالرين في اليومأهل قطاع غ

أطفال ونساء ورجال قضوا نتيجة انفجار مولدات : ويتحدث أهالي غزة بمرارة عن ضحايا الكهرباء
  . البنايات والبيوتإدراجمنزلية أو تماس كهرباء في أسالك المولدات المتناثرة في الطرق وعلى 

  24/11/2013الحياة، لندن، 
  

  "حق العودة" تصفية "إسرائيل"هدف  .44
  علي جرادات

صار يقيناً أن تصفية جوهر القضية الفلسطينية، حق عودة الالجئين إلى ديارهم األصلية، هو جوهر 
تصعيد وتيرة (، والميداني، )إدارة المفاوضات ألجل المفاوضات(بشقيه السياسي، " اإلسرائيلي"المخطط 

سابقة، وبصورة أشد " إسرائيلية"يؤكد ذلك إصرار حكومات ). مصادرة األرض واستيطانها وتهويدها
". دولة للشعب اليهودي"الحالية، على مطلب االعتراف بكيانها غير محدد الحدود " حكومة المستوطنين"

" الكنيست"بل زاد نتنياهو مؤخراً األمر وضوحاً عندما دعا الرئيس الفلسطيني إلى إلقاء كلمة أمام أعضاء 
الروابط التاريخية بين الشعب اليهودي وأرضه منذ أربعة آالف "إقرار الفلسطينيين بلالطمئنان على 

أما رمز التطرف الصهيوني، ليبرمان، العائد لتوه إلى وزارة الخارجية، فقد أعلن مجدداً أن ". سنة
  ذا الكالم؟ماذا يعني ه". مقابل توفير االقتصاد للفلسطينيين" اإلسرائيليين"السالم ممكن بتوفير األمن ل"

داخل غرف (إن حماية، والدفاع عن جوهر القضية الفلسطينية ال يلبيه الرد السياسي التكتيكي فقط، 
، بل العمل على إعادة بناء المشروع الوطني بعد أن فككت عناصره عشرون عاماً )التفاوض أو خارجها

امعة ممثلة بدولة فلسطين من المفاوضات العبثية، أي إعادة تظهير الحقوق التاريخية والغاية الج
الديمقراطية الحل النهائي الوحيد للصراع والتناقض مع المشروع الصهيوني، إنما من دون الوقوع في 

، وبين )البرنامج المرحلي(المفاضلة أو المقابلة بين هدف النضال إلنهاء االحتالل وإقامة الدولة والعودة، 
قنطرة "من دون دحر حق العودة المستهدف بوصفه هدف النضال من أجل الحل النهائي والشامل، و

الحقوق الوطنية الراهنة والحقوق التاريخية للشعب العربي الفلسطيني في : بين هذين الهدفين" الربط
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الوطن والشتات، ومن دون نسيان أنه حتى تحقيق دولة فلسطينية مستقلة وسيدة على حدود الرابع من 
 الجارية في ظل موازين القوى القائمة ومشروع التسوية  عبر المفاوضات1967حزيران / يونيو

األمريكي المطروح صار ضرباً من الخيال، بل كان غير ممكن أصالً خارج المقاومة الرافعة األساسية 
  .لتحقيقه

هنا يتضح أن تراجعات الحالة الفلسطينية والتباساتها ومفارقاتها التي تلقي بظاللها السلبية والخطرة على 
إدارة الصراع مع العدو الصهيوني ومقتضياته، وطنياً وقومياً ودولياً، هي، أيضاً، وليس الظروف أبعاد 

والمفارقة األساسية والمفتاحية هنا . المجافية فقط، ما يحبط إعادة تأصيل إدارة الصراع كما هو في الواقع
 1987ة الفلسطينية الكبرى عام،بينما كانت الثورة الفلسطينية المعاصرة، عموماً، واالنتفاضة الشعبي: هي

خصوصاً، ملهماً أساسياً للشباب العربي في إطالق انتفاضات شعبية أبهرت العالم، نجد أن الحركة 
الوطنية الفلسطينية تزرع اإلحباط في أوساط الشباب الفلسطيني والجماهير الفلسطينية بفعل انقساماتها 

الً محدودة ومكبلة بقيود والتزامات سياسية وأمنية نشأت أص" سلطة"واحتراب طرفيها األساسيين على 
واقتصادية ثقيلة، وأنجبت فساداً سياسياً ومالياً وإدارياً وثقافياً، وعمقت المراهنة على خيارات لم تتحقق 
فيما تتقلص التربة تحت أقدام الفلسطينيين جراء سعار المصادرة واالستيطان والتهويد، عدا ما يتعرض 

وتلك نتيجة طبيعية لسبب . طيني في الوطن والشتات من تنكيل واستباحة غير مسبوقينله الشعب الفلس
أن النخب القيادية الفلسطينية لم ترتق إلى مستوى استعداد الشعب الفلسطيني وهمومه وطموحاته 

وافق والمخاطر المحدقة بجوهر قضيته وحقوقه، ولم تستجب لمطالبه بإنهاء االنقسام وبلورة االتفاق أو الت
على استراتيجية وطنية شاملة تعيد قطار النضال الوطني إلى سكته الحقيقية بعد أن حاد عنها طرفا 

، بمواصلة المراهنة على مفاوضات عبثية لم تفضِ، رغم عشرين منها، إال "فتح"األول، قيادة : االنقسام
صلة التمسك باختياراتها ، بموا"حماس"والثاني، قيادة . إلى المزيد من الضغوط األمريكية ووعودها

  .الفاشلة والخطرة على القضية الوطنية والديمقراطية الفلسطينية" اإلخوانية"األيديولوجية 
في التشخيص أعاله لواقع الحركة الوطنية الفلسطينية، يكمن سر مفارقة أال تستفيد القضية الفلسطينية من 

" سلطة"نقسام الفلسطيني على التمثيل، وعلى فاحتراب طرفي اال. التحوالت الكبرى على الصعيد الدولي
يتحكم فيها االحتالل هو ما يحول دون توظيف هذه التحوالت لمصلحة القضية الوطنية، ذلك رغم أن 

، تعطي فرصة واقعية لذلك، فعالم القطب الواحد ينسحب من الواجهة لجهة حالة )التحوالت(وجهتها، 
تيجي الثابت، الواليات المتحدة، قوة عظمى بين قوى أخرى االسترا" إسرائيل"جديدة يصبح فيها حليف 

تنافسها بقوة في ظل ما تعانيه من أزمة اقتصادية بنيوية متفاقمة، ومن فشل متتابع لحروبها ولسياساتها 
الدولية على وقع حركات الشعوب التي انفتح أمامها، بما فيها الشعب الفلسطيني، الباب واسعاً لتحديد 

  .اسية واالجتماعية بنفسهاخياراتها السي
وفي التشخيص أعاله يكمن أيضاً سر مفارقة أال تستفيد القضية الفلسطينية من تحوالت الحراك الشعبي 
العربي الذي يشكل في جوهره العام حالة استفاقة من سبات طويل، تعزز األمل بالتغيير الوطني 

فهذه .  وحرف مساره عن أهدافه الحقيقيةوالديمقراطي االجتماعي والسياسي، رغم كل محاوالت اجهاضه
المحاوالت لن تقوى في التحليل األخير على تفريغ أجندته بشكل تام ودائم من الهموم والقضايا القومية، 

فهذه القضايا حالة موضوعية تفرض نفسها مع تطور األحداث والتفاعالت . وأوالها القضية الفلسطينية
االنقسام الفلسطيني عن توظيف هذا الحراك لمصالح فئوية خاصة الداخلية، ما يستدعي أن يكف طرفا 

وضيقة، وعن الظن أن ما يجري من صيرورة تغيير تاريخية في الوطن العربي هو ظرف مجاف دائم 
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للقضية الوطنية الفلسطينية، ألنهما بهذا التوظيف البائس وذاك الظن الخاطئ إنما يلمحان تناقضات 
اً وال يتعمقان في مركباتها وعالقاتها التي تبين أن فلسطين الحاضرة في الحراك الشعبي العربي لمح

وجدان الجماهير العربية ستصبح عاجالً أو آجالً مهماز حراك جديد وحقيقي، خاصة مع تدخالت الكيان 
الصهيوني وحلفائه في التحوالت العربية التي أظهرت الدور االستثنائي لقطاع الشباب كقوة محركة 

، إدراك "حماس"و" فتح"وهو ما يملي على قيادة طرفا االنقسام، . من خارج األطر الحزبية نسبياًللتغيير 
عمق التحوالت الدولية والقومية وما فتحته من فرص واقعية إلعادة القضية الفلسطينية إلى الواجهة من 

األهداف والحقوق خالل إنهاء االنقسام، وصياغة برنامج وطني موحد يربط بين المرحلي والنهائي من 
 الرئيسي والمفتوح مع عدو ذي طبيعة استعمارية - الصراع -الفلسطينية، والتركيز عل التناقض 

وكل ذلك في إطار إعادة توتير قوس الشعب الفلسطيني وتعزيز قدرته على المقاومة . استيطانية إجالئية
" إسرائيل"ريخية وحاسمة يعمل قادة بالمعنى الشامل للكلمة في محطة تحوالت عربية وإقليمية ودولية تا

  .في السر والعلن على استغاللها لتصفية القضية الفلسطينية، وجوهرها حق العودة
  24/11/2013الخليج، الشارقة، 

  
  ما وراء التحوالت في السياسة الخارجية اإلسرائيلية؟ .45

  صالح النعامي
ومة الصهيونية بنيامين نتنياهو والرئيس بخالف االنطباع السائد، فإن معظم اللقاء الذي جمع رئيس الحك

الروسي فالدمير بوتين األربعاء الماضي في الكرملين قد تناول قضايا ثنائية، وعلى رأسها التعاون 
  .البحثي واالقتصادي، وليس الملف اإليراني

ية  إن وتيرة الزيارات التي يقوم بها مسؤولون صهاينة لموسكو قد زادت وتيرتها خالل السنة الماض
لكن األمر ال يتوقف على موسكو، فالمبعوثون اإلسرائيليون ال يتوقفون عن الوصول إلى . بشكل واضح

، وتوقع على "تل أبيب"العاصمة الصينية بكين، والوفود الرسمية واألكادمية الصينية تصل بدورها لـ
 الخارجية اإلسرائيلية وإن كان هذا ال يكفي، فإن وزارة. اتفاقات ومعاهدات في مجال التعاون الثنائي

كازخستان، : قررت تنظيم زيارات دورية للجمهوريات اإلسالمية التي كانت جزءاً من االتحاد السوفياتي
إن ما يحدث في الوقت، يدلل على تحول واضح في السياسة الخارجية . أذربيجان تركتسان تركمستان

تحدة األمريكية، وهذا ما عبر عنه وزير الصهيونية، يأخذ بعين االعتبار تراجع مكانة الواليات الم
الخارجية اإلسرائيلي الجديد القديم أفيغدور ليبرمان الذي أعلن أن حكومته بصدد البحث عن حلفاء جدد، 

  .في ظل تراجع مستوى العالقة مع الواليات المتحدة األمريكية
  

  توظيف المصالح المشتركة
يالت جوهرية على السياسة الخارجية اإلسرائيلية، تأخذ ولم يفت ليبرمان أن يشير إلى حقيقة إدخال تعد
وقد برر ليبرمان التوجه الجديد . ودول العالم" إسرائيل"بعين االعتبار توظيف المصالح المشتركة بين 

بالقول إن حقيقة مواجهة الواليات المتحدة الكثير من بؤر التوتر في العالم، بات يقلص من التقاء 
ليست قلقة فقط من تراجع مكانة الواليات المتحدة ودورها، " إسرائيل"لكن ". إسرائيل"المصالح بينها وبين 

في الحلبة الدولية، " إسرائيل"بل أيضاً قلقة من سلوك الدول اإلسالمية التي تقلص هامش المناورة أمام 
لخارجية في ويجاهر ليبرمان بالكشف عن آلية العمل اإلسرائيلية على صعيد السياسة ا. وال سيما تركيا
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عدم البحث عن تحالفات مع دول تحتاج إلى " إسرائيل"المرحلة القادمة، حيث يقول إنه يتوجب على 
ال يمكنها أن تنافس العالم اإلسالمي في كل ما يتعلق بالقدرة " إسرائيل"مساعدات مالية؛ على اعتبار أن 

ة من الخبرة اإلسرائيلية في مجال على تقديم المساعدات المالية، بل البحث عن دول معنية باالستفاد
  .التقنيات المتقدمة

  تقنيات متقدمة: كلمة السر
جيداً وبشكل حاذق كل الفرص التي يمنحها إياها تفوقها الكبير في مجال التقنيات " إسرائيل"تستغل 

 المتقدمة، وال سيما ذات التوظيف العسكري العسكرية، وهو التفوق الذي جعل الكثير من الدول ترغب
في تكريس أواصر التعاون معها؛ بحيث تقوم العالقة على أساس حصول هذه الدول على التقنيات 

فهذه الدول مطالبة بتقديم دعم . اإلسرائيلية، مقابل جملة من االلتزامات، وذلك حسب إمكانيات هذه الدولة
ري مع الجيش والمخابرات في المحافل الدولية، وعليها االلتزام بالتعاون األمني واالستخبا" تل أبيب"لـ

  .اإلسرائيلية
  

  الصين كمثال
ويكفي هنا أن نشير إلى الصين كحالة تعكس نجاح التكتيك اإلسرائيلي، فرئيس أركان الجيش الصيني قدم 

الموافقة على تركيب تقنيات قاذفة للصواريخ على متن حاملة " تل أبيب"للطلب من " إسرائيل"إلى 
لتي طورتها بكين مؤخرا بعد شرائها من أوكرانيا، حتى تكتمل منظومة الطائرات الصينية الجديدة ا

بتزويد الصين بمنظومات متعددة من طائرات " إسرائيل"في نفس الوقت، فقد قامت . الصين الدفاعية
ملتزمة بعدم تزويد أي دولة أخرى بتقنيات " إسرائيل"وعلى الرغم من أن . االستطالع بدون طيار
 2002خاطرت عام " تل أبيب"يات المتحدة قبل الرجوع لإلدارة األمريكية، إال أن استوردتها من الوال

التي قامت على تقنيات عسكرية " فالتون"بتأزيم العالقات مع واشنطن، وزودت الصين بطائرات 
وقد غضبت واشنطن غضباً شديداً في ذلك الوقت؛ كون اإلدارات األمريكية فرضت قيوداً على . أمريكية
كين بالتقنيات العسكرية؛ بسبب تهديدها المتكرر لدولة تايوان التي تعتبر إحدى أوثق حلفاء تزويد ب

  .واشنطن في جنوب شرق أسيا
، إال أن الغضب األمريكي لم يهدأ، إال بعد أن "تل أبيب"وعلى الرغم من عمق العالقات بين واشنطن و

عرض مناقصة " إسرائيل"وقدمت . رائيليةتمت التضحية بعدد من كبار الموظفين في وزارة الدفاع اإلس
لبناء مصنع في الصين لتصنيع الطائرات النفاثة، بالتعاون مع شركة تصنيع الطائرات في الصين، وفي 

بالمناقصة فستكون صفقة القرن، وستوصف بأنها أكبر صفقة لتصنيع الطائرات " إسرائيل"حال فازت 
  .اإلسرائيلية في الصين

ؤدي عالقاتها المتعمقة مع الصين إلى تحسين مكانتها الدولية بعدما تضررت كثيراً، أن ت" إسرائيل"وتأمل 
أن هناك طاقة كامنة وهائلة في العالقة مع الصين؛ كونها إحدى الدول الدائمة العضوية " تل أبيب"وتعي 

ي التبادل في مجلس األمن؛ وبسبب نفوذها المتعاظم في معظم قارات العالم، إلى جانب الطاقة الكامنة ف
أن تلعب الصين دوراً " إسرائيل"وتأمل . التجاري معها بسبب ازدهارها الهائل في المجال االقتصادي

. في صد أي محاولة لتمرير قرارات في المنظومات الدولية، ال تراعي المصالح الصهيونية" إيجابياً"
ف تزويد الصين إيران بتقنيات تحقيق عوائد استراتيجية ال تقل أهمية، وال سيما وق" تل أبيب"وتأمل 
بمعلومات استخبارية عن منظومات الصواريخ في إيران؛ بسبب " تل أبيب" الصواريخ، وتزويد إلنتاج
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وتكتسب المعلومات االستخبارية التي يمكن أن تزودها الصين . العالقة القوية التي تربط الصين بإيران
صورة أكثر دقة حول " إسرائيل"لمعلومات تبني أهمية قصوى؛ كون أنه على أساس هذه ا" إسرائيل"لـ

طبيعة السلوك الذي تنتهجه للقضاء على " تل أبيب"إمكانيات إيران العسكرية، وذلك قبل أن تقرر 
  .البرنامج النووي اإليراني

تتجه لتوظيف مواردها الذاتية في بناء تحالفات جديدة، ضمن عملية إعادة " إسرائيل"قصارى القول؛ 
  .اقع موازين القوى في الساحة الدوليةالتقييم لو

  24/11/2013السبيل، عمان، 
  

  حقوق معلمي فلسطين .46
  عبد الستار قاسم. د

إضراب . حقوق معلمي فلسطين سيرة تعيش معنا منذ سنوات طويلة، ومنذ أيام اإلدارة الصهيونية
ك جدية في وضع حد المعلمين وحقوق المعلمين حاضرة في حركة الشارع الفلسطيني، وال يبدو أن هنا

مية في بالدنا تجبر المعلمين على اتخاذ خطوات هم ال يريدونها، يالسياسة التعل. لهذه الحركة لكي تستقر
  .وأصحاب العالقة ال يبدون االهتمام الكافي لحل المشاكل

هناك قاعدة أساسية يجب أن نحترمها جميعا وهي أنه إذا كان المعلم محترما ويشعر في داخله أنه 
طمئن ومستقر فإن الجيل الذي يتعلم على يد هذا المعلم سيكون صحيا من الناحية النفسية وقادرا على م

وإذا كان المعلم مهموما، فإن الهم ينتشر في أوصال الجيل لتغوص البالد في فشل . العطاء مستقبال
هي أيضا غير هذه قاعدة لم يحترمها االحتالل الصهيوني ألن احترامها ليس في مصلحته، و. عميق

سلطة من هذا القبيل ال . محترمة من قبل السلطة الفلسطينية ألن احترامها ليس في مصلحتها أيضا
يناسبها أناس محترمون وجيل واع غيور على أمته ووطنه، وال نتوقع أنها ستأخذ إجراءات جدية لكي 

  .تلتزم ببناء الوطن وإقامة الدولة المستقلة
  

  : من إبرازها بخصوص المعلمينهناك عدد من النقاط ال بد
.  هناك من يدعي أن السلطة ال تملك أمواال، وبالتالي على المعلمين أن يصبروا كما يصبر غيرهم-1

السلطة تهدر األموال وتبذرها، وتستهتر بثروات الشعب الفلسطيني سواء المتأتية من العمل . هذا كذب
مؤلفة من األشخاص الذين يحصلون على مرتبات هناك آالف . الداخلي أو عن طرق التسول والمعونات

إذا قامت السلطة . عالية دون تقديم خدمة للشعب الفلسطيني، وهناك نفقات وترف وتبذير ال يقبله عقل
الفلسطينية بخطوات الترشيد، وخففت األعباء عن الشعب الفلسطيني، فإن الكثير من األموال سيكون 

ل الفصائل الفلسطينية على أموال من السلطة الفلسطينية؟ ولماذا لماذا تحص: فمثال. بالمقدور توفيرها
 شخص 400هناك مرتبات عالية جدا لقادة األجهزة األمنية وغيرهم من المدراء؟ لماذا هناك أكثر من 

يتقاضون رواتب وزراء؟ لماذا هناك كل هذه السيارات الرسمية التي تكلف الشعب يوميا حوالي 
  .اذا كثيرة، وكلها تتعلق بنفقات تضر وال تنفع دينار؟ وهناك لم200000

 من المفروض مضاعفة راتب المعلم إذا كنا نحن الشعب نسعى إلى تحقيق استقرار حياة المعلم -2
  .ونطمئن إلى أنه سيكرس جهوده لبناء جيل عظيم قادر على إنقاذ الوطن
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 قضية جماهيرية ألنها تمس  الوقفة الشعبية مع المعلمين ضعيفة، والمفروض أن قضية المعلمين-3
. نحن لن ننجح إذا عزلنا أنفسنا عن القضايا العامة، وأدرنا ظهورنا لحقوق اآلخرين. أبناءنا مباشرة

المفروض أن نقف مع كل صاحب حق إذا كان لنا تحقيق تماسك اجتماعي وتكافل وتضامن يحمينا جميعا 
  .من الغزاة والطغاة والبغاة

هنا . ل أيضا بالكم الهائل من التعليمات التي تتدفق عليه من التربية والتعليملم الفلسطيني مثقع الم-4
تربويون في التربية والتعليم يظنون أن الفكر التربوي الغربي ممتاز ويمكن تطبيقه بنجاح في فلسطين، 

درس وقد وصل الحد بهذه التعليمات إلى إضعاف الم. وهم كما يبدو يعبدون التعاليم الغربية التربوية
المدرس مهان . كثيرا امام الطالب بخاصة الطالب األزعر الذي يجد لنفسه حماية سياسية وغطاء مسلحا

جدا تحت سلطة السلطة الفلسطينية، وكرامته تنتهك باستمرار، وعلى السلطة الفلسطينية أن تعيد التفكير 
  .تهبكل أوامرها التربوية ليعود للمعلم كيانه المحترم، ولنعيد للمعلم هيب

.  األجهزة األمنية تتدخل في المدارس، وهناك محاوالت لتجنيد مدرسين لمراقبة مدرسين آخرين-5
هذا فجور . هناك فئوية في التعيينات، واألجهزة األمنية تقوم بمسح أمني لكل شخص مرشح للتعليم

فتح أو حماس، أو المعلم يحصل على موقعه بفضل كفاءته، وليس ألنه . وإساءة عظيمة للعملية التعليمية
هناك أعمال مشينة ومخزية يتم اقترافها بحق شعبنا، وبحق الذين ينشئون . ألنه مع أوسلو أو ضد أوسلو

هذا . المفروض أن تخرج األجهزة األمنية من المدارس، وأال تتدخل في التعيينات والتوظيف. األجيال
لمدارس ممجوج، ويشكل خيانة هللا والوطن األسلوب العربي المقيت في السيطرة السياسية والحزبية على ا

وإذا كان مسؤول التربية والتعليم صاحب تربية وتعليم فعليه أن يتوقف عن التعاون مع . والشعب
  .األجهزة األمنية من زاوية التعيينات والتوظيف، وأن يعتمد كفاءة المرشح للتدريس فقط

فقضايا االحترام مهمة جدا، ومن األولى أن  كما نرجو من المعلمين أال يركزوا على الراتب فقط، -6
  .نضعها في رأس المطالب

التغيير .  بصورة عامة نحن بحاجة إلى ثورة على الذات، واألمور لن تستقيم إن لم نقومها نحن بأيدينا-7
وهؤالء المساطيل الذين ال . ملح، وكلما تأخر نصبح أكثر قربا من صراع داخلي ندفع ثمنه جميعا

  . أصوات الناس إنما يقامرون بمستقبل الوطن والموطنينيريدون سماع
  23/11/2013المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
  ؟"الحل"...  هو حقاً المشكلة و"النووي"هل : طهران .47

  نهلة الشهال
 على فرض أنهم قادته حقاً، وليسوا مجرد مدراء لمعطياته الهوجاء، - لدى قادة هذا العالم "قطيعية"هناك 

 ال تقل عن القطيعية لدى -وفق الممكن، مع السعي للحفاظ على مصالح بعينها خارج الخطر يتدبرونها 
، وهي حرفياً كلمات تفوه بها "ال اتفاق أفضل من اتفاق سيء"اليوم راح الجميع يكرر أنه . عامة الناس

غريب في األمر وال. نتنياهو أثناء الجولة السابقة للمفاوضات حول الملف النووي اإليراني منذ أسبوعين
أن نتنياهو ذاك يعتبر أنه من حقه البديهي أن يتدخل في مسار المفاوضات، بحجة أن إيران تشكل خطراً 
على إسرائيل، ولكن األغرب أن العالم كله يوافق على هذا الدور اإلسرائيلي ويكرسه ويتصرف، تماماً 

قانون الدولي ومقررات الهيئات الدولية بتماٍد مثل نتنياهو، على أنه من البديهيات، بينما إسرائيل تخالف ال
صديقكم أنا ": وبدأ الزيارة بالتعريف عن نفسه! الرئيس الفرنسي زار إسرائيل لثالثة أيام. غير مسبوق
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ولكنه يبدو شاذاً في .  يقفز خارج نطاق بشار األسد وقبله أبيه"األبد"ها مفهوم  ("وسأبقى كذلك إلى األبد
  ).، والشك والعقالنية الديكارتيينفم رئيس بلد األنوار

، ومن هناك نهر خامنئي، وكأنه ولد !وهو بعد إسرائيل سافر إلى إيطاليا بعد مرور سريع في باريس
ولكن ماذا لو إيران قررت تقديم . "على إيران تقديم أجوبة وليس استفزازات": يؤدب، قائالً له

 "كان وشيكاً للغاية"ا على إفشال االتفاق المرحلي الذي استفزازات؟ بتعبير آخر، ماذا لو كان ذلك هو رده
بحسب ما قال منذ أسبوعين عند انتهاء جولة التفاوض األولى تلك، وزير الخارجية األميركي جون (

وإنها، كما قال عباس . ماذا لو أظهرت أنها غير مستعجلة هي األخرى إلبرام اتفاق كيفما اتفق). كيري
راني إلى الدورة الحالية من مفاوضات جنيف، ليست أبداً بصدد إيقاف عراقجي رئيس الوفد اإلي

   ما زالت، أو عادت، كبيرة للغاية؟1+التخصيب، وأن الهوة بين موقفها ومواقف الدول الخمسة 
فرح الديبلوماسيون . ثمة لحظات من اإلثارة بل حتى السعادة التي تبدو كثيفة، ولكنها في الواقع عابرة

وفرحوا أكثر حين تتالت تصريحات . راً بأنفسهم منذ أسبوعين حين بدوا أبطال شيء ماالفرنسيون كثي
عاشت "الصقور من الجمهوريين األميركان بل ومن عتاة المحافظين الجدد، سياسيين وكتّاب معاً، بأن 

ات ذلك استعادة لمفرد ("فرنش فرايز"وعلى غراره غرد سواه بأنهم يأكلون اليوم ). جون ماكين ("فرنسا
الخالف أيام قررت واشنطن جورج بوش ضرب العراق عسكرياً وناهضتها باريس، فتداعى القوم 

 ودلقوا النبيذ الفرنسي في المجارير في "كاممبير" وجبنة - البطاطا المقلية - لمقاطعة الفرنش فرايز
لسيناتور أشخاص معلومون من عيار روبرت ساتلوف وجيفري غولدبرغ وا). حفالت علنية مسعورة

، حتى ليكاد المرء يتذكر تلك الحكمة الشهيرة، )الذي ابتهل إلى اهللا ليبارك فرنسا(ليندسي غراهام 
  ."قل لي من هم أصدقاؤك فأقول لك من أنت": والمبتذلة من فرط استخدامها والتنويعات التي تدرجت فيها

ذلك أنهم بنوا فرضيات ثم . انماذا بعد ذلك؟ يصاب هؤالء وسواهم بالدهشة حين تعاند إير. ال بأس
يفترضون أنها بحاجة ماسة لرفع العقوبات عنها ألن اقتصادها أنهك وألنها يمكن أن تستعيد : صدقوها

ذلك أن أنظمة مؤدلجة . متناسين دروس التاريخ، مع أنه قريب للغاية... مبالغ مجمدة، باليين عدة، الخ
حتى لو كانت ( السلطة فيها بطرق ديموقراطية شفافة وال تميز بين السلطة والدولة، وال يجري تداول

إيران تلجأ إلى التصويت العام، ولكنه كما هو معروف طابق من بين عدة طوابق للحكم، وهو ممسوك 
. أنظمة كهذه ال تقيس سياساتها على ضوء عذابات الناس وال تخشى تململهم)... بإجراءات مسبقة متعددة

ام حسين يتحدى الحصار المفروض عليه ببناء أكبر جامع في العالم انظر إلى العراق، حين راح صد
ثم إيران تتدبر أمرها بشكل أقل مأسوية ومشقة بكثير . وأجمل قصر في العالم، وبإنكار ما ال يريد رؤيته

لمصلحة  ("نهاية التاريخ"أوالً ألن اللحظة تغيرت ولم نعد غداة انهيار االتحاد السوفياتي و: من العراق
، بل هناك قطبية متعددة تعود للبروز وفيها تعاضدات، وإن كانت مصلحية إال أنها )ركا، على ما زعمأمي

إستراتيجية، وثانياً ألن إيران ليست تلملم جراح حرب عالمية شُنت عليها، كما كان حال العراق عام 
انية شنت عليه، وهي  وحتى نهاية حكم صدام حسين، الذي لم ينته بالمناسبة إال بحرب عالمية ث1991

النقطة الثالثة الكبرى في الفوارق، حيث اليوم ال حرب يمكن أن تُشن على إيران وال من يحزنون، أللف 
سبب وسبب تتعلق بحالة العالم، وباستغناء الواليات المتحدة بشكل عميق عن هذا الخيار، على رغم 

 "يطمئن"ن، وفيما مفاوضات جنيف دائرة، التصريحات الخرقاء لسفيرها في تل أبيب الذي راح منذ يومي
هل ثمة حاجة لنقاش خطل هذه . إسرائيل بان الخيار العسكري لم يزل على الطاولة) هكذا حرفياً واهللا(

وقد تتورط (الفرضية؟ أي البرهان على أنه ال حرب على إيران، بدءاً من غياب من يمكنه أن يشنها 
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عالت النووية، ولكن حتى ذلك مستبعد على رغم تشنج نتنياهو إسرائيل وتورط العالم بغارات على المفا
، وصوالً إلى عدم جدواها، بعد المرور في النتائج المترتبة على انفتاح أفق الفوضى غير البناءة )وصحبه

تلك على مصراعيه، حيث سيختلط الحابل بالنابل حرفياً وليس مجازياً، وتدفع إسرائيل الثمن أول من 
ها كذلك، وال يوجد بالتأكيد من بعد ذلك من يمكنه لم الوقف، وبالتأكيد ليست فرنسا من يدفع، ولكن غير

  .يمكنه ذلك
ويعني ذلك في ما يعنيه أنه ال يفترض على من يبغض إيران ويتمنى تالشيها أن . االستعصاء يقع هنا

بل . فهذا رهان خاسر. يأمل بتحقيق أمنياته عبر مصير الملف النووي، راجياً اهللا بأن يتعقد لعل وعسى
يكمن في فك الثنائية القائمة في حالة االستقطاب ) لمن يرغب(لعل واحداً من المخارج لتحجيم إيران 

أن يتم الفصل بين االستراتيجيا بوصفها : المذهبي السائد، بدالً من تعزيزها كما هو جارٍ/االستراتيجي 
، وحرب داحس والغبراء السنية )ة في هذا المجالوسائر المفردات الكالسيكي(صراع الدول على النفوذ 

ولكن . أي أن يخاض الصراع ذاك بذاته، ألن الرداء المذهبي الذي يرتديه يالئم إيران تماماً.  الشيعية-
  هل من يعقَل؟

  24/11/2013الحياة، لندن، 
  

 :كاريكاتير .48
 

  
  24/11/2013األيام، رام اهللا، 

  
  
  
 


