
   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

  
  

 
  

  
 

  
 
 
 
 
 

  في مصر "اإلخواف" السمطة في راـ اهلل باعتقاؿ مرشد وثيقة تؤكد دور مخابراتوكالة قدس برس: 

 حوؿ "النووي": تأثير إيراف سيتسع في المنطقة واقتصادىا سيتعافى بعد االتفاؽ أبو مرزوؽ
 اتفاؽ فمسطيني عمى انسحاب المجموعات المسمحة مف مخيـ اليرموؾ في دمشؽ أنور عبد اليادي:
 في سورية"قتؿ وتعذيب واختفاء" الفمسطينييف  حاالت تقرير دولي ُيوثؽ

 " سيضمف أمف "إسرائيؿ"+راف ودوؿ "إيكيري: اتفاؽ 

المرصد األورومتوسطي: مئات 
المرتزقة األوروبييف يقاتموف في 

 صفوؼ الجيش اإلسرائيمي
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           2ص                                    3047العدد:            25/11/2013 االثنيف التاريخ:

  السمطة:
 6 وعاصمتيا القدس 1967عباس يؤكد االلتزاـ بالمدة الزمنية لممفاوضات إلقامة دولة فمسطينية عمى حدود   2

 6  في مصر "اإلخواف" اعتقاؿ مرشدالسمطة في راـ اهلل ب وثيقة تؤكد دور مخابراتوكالة قدس برس:   3

 7 الشرؽ األوسطبتدرؾ أف السالـ ىو الخيار الوحيد ل "إسرائيؿػ"رسالة ىامة ل "جنيؼ"أبو ردينة: اتفاؽ   4

 7  ف الشعب الفمسطيني في موقفو م "الحيادية"اإلعالـ المصري بػفي غزة تطالب حكومة الالناطقة باسـ   5

 7 مداف عمؿ فردي في لبناف القيادة الفمسطينية: مشاركة فمسطيني باليجـو عمى السفارة اإليرانية  6

 8 مقاومة االستيطاف في القدس بكؿ الوسائؿ إلىقريع يدعو   7

 8 اإلسرائيمي؟ -في الصراع الفمسطيني  "جنيؼاتفاؽ ": لماذا ال يطبؽ نموذج عريقات  8

 8 اتفاؽ فمسطيني عمى انسحاب المجموعات المسمحة مف مخيـ اليرموؾ في دمشؽ أنور عبد اليادي:  9

 9 صورة مخيـ جنيفنائب عف حركة فتح يتيـ السمطة بمحاولة تشويو   01

 01 لتجاوزىا ى: نمر بضائقة مالية ونسعالحكومة في غزة  00

 01  محمد الفرا: الوضع البيئي في غزة ينذر بكارثة جراء استمرار أزمة الكيرباء ونقص الوقود  02

  
  المقاومة:

 01 : تأثير إيراف سيتسع في المنطقة واقتصادىا سيتعافى بعد االتفاؽ حوؿ "النووي"و مرزوؽأب  03

 00  الجيش اإلسرائيمي يستجمب المرتزقة الفتقاده جرأة القتاؿ حماس:  04

 00  لية انقطاع  التيار الكيربائيالديمقراطية تحّمؿ الحكومة وشركة الكيرباء في غزة مسؤو   05

 02 "القيادة العامة": اتفاؽ لحؿ أزمة مخيـ اليرموؾ نيائًيا  06

 02 أسس عدواف االحتالؿ المتصاعد عمى القدس واإلرىاب: العنصرية فتح  07

 02  لمتنفذيف" بالقرار الفمسطيني بمغادرة المفاوضاتطالب "ات"الشعبية"   08

 03  تورط استخبارات السمطة في التجسس عمى قيادات مصرية وليبية   َعّدتوحماس تديف ما   09

 03 بالتعاوف مع االحتالؿ ضد المقاومة في راـ اهلل تتيـ السمطة "الجياد"  21

  
  :اإلسرائيميالكياف 

 04 نتنياىو: اتفاؽ جنيؼ النووي مع إيراف خطأ تاريخي  20

 04 االتفاؽ ىو نصر دبموماسّي إليراف".. إسرائيؿ: الواليات المتحدة لـ تخف "ليبرماف  22

 05 منح الشرعّية الدولّية إليرافػ"إسرائيؿ" و سيء ل النووي : االتفاؽنياىووزراء في حكومة نت  23

 06 ىيرتسوغ يرىف انضماـ "العمؿ" لحكومة نتنياىو بالتقدـ بعممية السالـ  24

 06 في الضفة الغربية وحدة استيطانية 800صادؽ عمى بناء اإلدارة المدنية اإلسرائيمية ت  25

 07 محمؿ إسرائيمي: نتنياىو أوصؿ الدولة العبرية إلى عزلة دولية وبعض شيوخ السعودية يؤيدونو  26

 07  ليس سيئاً مع إيراف تعارض الرأي الرسمي: االتفاؽ النووي  يةسرائيماإلصحافة   27

 08 الجيش اإلسرائيميّ يجري تدريبات تحاكي حربا برّية في قطاع غزة بمشاركة مف القوات البحرّية  28

 08 نحف ييود فمسطينيوف ونريد أف نعيش تحت الحكـ الفمسطيني ا:نػاطوري كارتػرئيس حركة   29

 21  : إصابة جندي إسرائيمي برصاصة مف سالحو الشخصياإلذاعة العبرية  31

  



 
 
 

 

 

           3ص                                    3047العدد:            25/11/2013 االثنيف التاريخ:

  األرض، الشعب:
 21 في سورية"قتؿ وتعذيب واختفاء" الفمسطينييف  حاالت تقرير دولي ُيوثؽ  30

 21 "مصاطب العمـ" اعتقاالت وابعادات بحؽ طالب ومدرسيف فيالعشرات يقتحموف "األقصى"..   32

 20 وحممة اعتقاالت في الضفة فمسطينييف برصاص االحتالؿ في راـ اهلل سبعةإصابة   33

 20 مقدسييف بتيمة إلقاء "المولوتوؼ" عمى قواتو أطفاؿ عشرةاالحتالؿ يعتقؿ   34

 22 غزةإلى قطاع مصر في جيود لنقؿ الالجئيف الفمسطينييف المعتقميف  ":جزيرة"ال  35

 22 اإلنجاب عف بعدبزوجة األسير أحمد المغربي بالتوأميف: األسرى يعانقوف الحياة مينئًا  قراقع  36

 23 ى محط استيداؼ السجانيف ووحدات القمعوالمرض لدى األسر  اإلصابةنادي األسير: أماكف   37

 23  "جريمة حرب" ُيعد قتاؿ المرتزقة األوروبييف في الجيش اإلسرائيميحنا عيسى:   38

 23 نقؿ النفاياتفي غزة توقؼ الشاحنات قسرا وتستخدـ "عربات الحمير"   39

 24 التجمع الشعبي إلسقاط المفاوضات يطمؽ مؤتمره التأسيسيغزة:   41

 24 العاـ باإلضراب"برافر" لمخطط  النقب يبدأ فعاليات التصدي  40

 25 ةسوريبيفندوف مزاعـ القتاؿ  "عيف الحموة"شباب .. بعد نشر تقرير "ووؿ ستريت جورناؿ"  42

 25 مع االحتالؿ عمى فمسطيني بتيمة التخابرسنة  15: السجف غزة  43

 26 في الضفة ميرجاف تضامني مع األسرى في جامعة الخميؿ  44

 26 مدينةفي ال "رفضيا تظاىر ناشطات حركة "فيمف تعمف عفبيت لحـ   45

  

  : اقتصاد

 27  اإلسرائيمي الحصاربفعؿ  % 50غزة: معدالت البطالة تبمغ   46

  

  : ثقافة

 27 " لرشيد الزبدةالصمت البميغ.. مذكرات أخرس في زنازيف االحتالؿ" كتاب.. صدور  47

 27 تحاكي معاناة الشعب الفمسطيني.. انتصار الدناف كاتبةلم "لمعمر صداه"ر رواية صدو   48

  

  : مصر

 28 مصر تتقدـ بمشروعي قراريف دولييف حوؿ القدس والجوالف  49

 28 ب الفمسطينييف اإلرىاب في سيناء جزء مف خطة دولية الستيعا :المواء حسف الزيات  51

 29 تدرس قطع العالقات الدبموماسية مع قطر وحماس المصرية الحكومة"الوطف":   50

  

  األردف: 

 29 اإلسرائيمية" لـ تسفر عف شيء ممموس -تقرير أردني: المفاوضات "الفمسطينية  52

 31 يمتقي نظيره الفمسطيني ويؤكد الحرص عمى تعزيز العالقات األردني رئيس الوزراء  53

 31 خسارة فادحة لألردف "إسرائيؿ"مع  "المنطقة االقتصادية المشتركة"نقيب الميندسيف الزراعييف:   54

  

  



 
 
 

 

 

           4ص                                    3047العدد:            25/11/2013 االثنيف التاريخ:

  عربي، إسالمي:

سالمي ةعربيدوؿ   55  31 لشرؽ أوسط خاٍؿ مف األسمحة النووية تدعو ةوا 

 32 إيراف: "إسرائيؿ" بذلت جيودًا كبيرة إلظيار صورة غير حقيقة عف الشعب اإليراني  56

 32 عاىؿ البحريف يديف السياسات االستيطانية اإلسرائيمية  57

 32 "إسرائيؿ"منظمة عراقية تدعو الحكومة إلى تفعيؿ قرار دولي بتغريـ   58

 33 الفمسطينية "اليالؿ القطري" يطور الخدمات التعميمية في مراكز الصـّ   59

  

  دولي:

 33 "إسرائيؿ" " سيضمف أمف+إيراف ودوؿ "كيري: اتفاؽ   61

 33 أوباما اتصؿ بنتنياىو لبحث االتفاؽ النووي مع إيراف: البيت األبيض  60

 34 بوتيف: مستعدوف لمواصمة السعي مع الشركاء لضماف أمف دوؿ الشرؽ األوسط بما فييا "إسرائيؿ"  62

 34 الفمسطينية اإلسرائيمية إلحراز تقدـ في المفاوضاتيج تؤكد دعـ كيري النرو   63

 34 كّية لمتنمية الدولّية تقّمص مساعداتيا لغّزةيالوكالة األمر ": المونيتور"  64

  
  مختارات:

 35 تريميوف دوالر األصوؿ المالية اإلسالمية   65

 37 الشابات البريطانيات يعانيف الوحدة والتعاسة: دراسة  66

  
  حوارات ومقاالت:

 38 رأي اليوـ ..."عسكر مصر"ترقب في حماس لعالقة متوترة أكبر مع   67

 39 د. عقؿ أبو قرع... في فمسطيف؟ ىؿ تساىـ المساعدات الخارجية في التنمية  68

 41 حممي موسى... أكثر تدينًا وعنصرية وعزلة وانغالقاً  "إسرائيؿ"  69

 42 آفا إيموز... مف مالذ لممضطيديف إلى دولة عنصرية  71

  
 49 :كاريكاتير

*** 
 

  األورومتوسطي: مئات المرتزقة األوروبييف يقاتموف في صفوؼ الجيش اإلسرائيميالمرصد  1
جنيؼ: كشؼ تقرير حقوقي أوروبي عف وجود مئات المرتزقة األوروبييف الذيف "يتطوعوف" لمخدمة  -لندف

العسكرية في صفوؼ جيش االحتبلؿ اإلسرائيمي، ضمف قوات خاصة، شاركت في قتؿ المدنييف 
 ال سيما في قطاع غزة.الفمسطينييف، 

وبحسب معمومات حصمت "قدس برس" عمى أجزاء منيا مف تقرير شامؿ يعمؿ "المرصد األورومتوسطي"، 
عمى إعداده؛ فإف منظمات، ترتبط بشكؿ مباشر بجماعات ييودية ومسيحية يمينية داخؿ الساحة األوروبية، 

 لتحاؽ بجيش االحتبلؿ تقوـ بتنظيـ مشاريع وحمبلت في أوروبا لدعوة األوروبييف لبل
 



 
 
 

 

 

           5ص                                    3047العدد:            25/11/2013 االثنيف التاريخ:

اإلسرائيمي في األراضي الفمسطينية، وكذلؾ لبلنضماـ إلى حمبلت دعـ عمميات المستوطنيف ضد 
 الفمسطينييف في الضفة الغربية.

وتفيد المعمومات أف إحدى ىذه المنظمات الفاعمة في "تجنيد" الشباف األوروبييف لمقتاؿ في صفوؼ الجيش 
وتمتمؾ مكتبا ليا في العاصمة البريطانية لندف، والتي تعمؿ عمى إرشاد األجانب اإلسرائيمي تدعى "ماحاؿ" 

لبللتحاؽ بالجيش اإلسرائيمي مف خبلؿ تنظيـ حمبلت إعبلمية وتوعوية في الدوؿ األوروبية، حيث انضـ 
 اآلالؼ مف المتطوعيف مف نحو أربعيف دولة أجنبية، معظميـ مف أوروبا.

"المرصد األورومتوسطي" الحًقا، قياـ المنظمة باستيداؼ الفئات الشبابية مف ورصد التقرير، الذي ينشره 
شيًرا، باشتراط أف  18الجنسيف وتجنيدىـ في جيش االحتبلؿ اإلسرائيمي مف خبلؿ برامج توعوية تمتد لػ 

 عاًما 21عاًما، وتكوف عمر الفتاة أقؿ مف  24يكوف عمر الشاب أقؿ مف 
ير افادات لعدد مف المجنديف، حيث نقؿ إفادة نشرت سابقا إلحدى المجندات ومف بيف ما يشير إليو التقر 

السابقات في الجيش اإلسرائيمي )يمينا زاكوسيبل(، وىي مف أصؿ أوكراني، في إحدى أشير البرامج 
 التمفزيونية في ببلدىا، أنيا قامت بقتؿ أطفاؿ فمسطينييف دوف أف تبدي ندمًا عمى فعمتو، مؤكدة أنيا مستعدة

 لمعودة في خدمة بالجيش اإلسرائيمي وقتؿ المزيد مف األطفاؿ، عمى اعتبار أنيـ "إرىابيوف".
كما يرصد التقرير تغطية صحفية لمجمة "فوكس" األلمانية مطمع تشريف ثاني )نوفمبر(، تفيد أف المئات مف 

ف بيف أولئؾ الممتحقيف األلماف قد التحقوا بالجيش اإلسرائيمي خاصة مف فئة الشباب، حيث أشار إلى أف م
عاًما( مف مدينة فورسبوج بألمانيا، والتي تحولت إلى الديانة الييودية وىي تخدـ  20الفتاة "ناتالي فمدفيبؿ" )

اآلف أماـ منصة صواريخ "باتريوت" ضمف قوات الجيش اإلسرائيمي. وكذلؾ الطبيب األلماني الذي رفض 
مستعارًا، حيث عرؼ نفسو بػ "عمير كوىيف" الذي يسكف إعطاء اسمو الحقيقي لممجمة وأعطاىـ اسمًا 

العاصمة األلمانية برليف، قائبًل "أنا فخور بالخدمة في الجيش اإلسرائيمي"، حيث يعمؿ كوىيف في ثكنة 
 عسكرية ليست ببعيدة عف تؿ أبيب.

دائمًا في ازدياد. وقد أكد المتحدث باسـ الجيش اإلسرائيمي بأف عدد المجنديف مف حممة الجنسية األلمانية 
وتشير المجمة نفسيا إلى أف العشرات مف األجانب الممتحقيف بالجيش اإلسرائيمي يخدموف في صحراء النقب 
وىي قريبة مف قطاع غزة، وىذا يعني بأف الجنود مستعدوف لشف اعتداءات عمى قطاع غزة ومنيـ مف شارؾ 

 ، بحسب المجمة.2012 وتشريف ثاني )نوفمبر( 2008في حرب كانوف أوؿ )ديسمبر( 
وقد وثؽ المرصد األورومتوسطي إفادة إلحدى المجندات في الجيش اإلسرائيمي العامبلت في النقب، وتدعى 
"ليف بيريز"، والتي أفادت أنيا كانت عمى اتصاؿ مع إحدى المنظمات الموجودة في النرويج، والمعنية 

 حتبلؿ اإلسرائيمي.باستيعاب المتطوعيف مف األوروبييف لمخدمة في جيش اال
وقالت المجندة النرويجية األصؿ إف المنظمة قامت بتوفير شقة ومبالغ مف الماؿ والسماح ليا بالعودة إلى 

مرتيف سنويًا، مقابؿ الخدمة في الجيش اإلسرائيمي، مؤكدة أنيا لـ تكف الوحيدة بؿ كانت  –النرويج  –وطنيا 
 مجند عمى ىذه الشاكمة. 5000برفقة أكثر مف 

متطوع مف ىولندا سنويا في جيش االحتبلؿ اإلسرائيمي، جميـ مف  200كما تشير التقديرات إلى وجود نحو 
االتحاد المسيحي المتشدد، يقوـ الجيش بتزويدىـ بالمسكف والمأكؿ داخؿ القواعد العسكرية، في حيف قدـ 

 بعض "المرتزقة" مف دوؿ عدة بينيا دوؿ اسكندنافية مثؿ السويد.
ر األمر عمى التجنيد في جيش االحتبلؿ؛ بؿ تعداه الى قياـ جماعات متطرفة إلى تجنيد مئات ولـ يقتص

االوروبييف لمساندة المستوطنيف في عممياتيـ ضد المدنييف الفمسطينييف. حيث كشفت صحيفة "ىآرتس" 



 
 
 

 

 

           6ص                                    3047العدد:            25/11/2013 االثنيف التاريخ:

ع الييودية العبرية في إحدى تقاريرىا الصادرة حوؿ قياـ جماعات ييودية متطرفة بإنشاء "رابطة الدفا
الفرنسية" التي يرأسيا المؤسس الحاخاـ مائير كاىانا، تقـو بتجنيد ييود مف داخؿ أوروبا ذوات خبرة عسكرية 

 لممشاركة في الدفاع عف المستوطنات وقمع المظاىرات الفمسطينية ضد االستيطاف.
لمفرع   ىذه المنظمة تتبع يذكر أف المنظمة تدعو إلى تجنيد وضـ الييود المتشدديف ذوي خبرة عسكرية، وأف

الفرنسي لجامعة الدفاع الييودية أو ما يسمي بػ" كاخ"، وىي منظمة أنشأىا مائير كاىانا في أواخر 
سرائيؿ، في حيف مسموح ليا بالعمؿ والنشاط في فرنسا.  الستينيات، وحظرت في الواليات المتحدة وا 

 24/11/2013قدس برس، 
 

 وعاصمتيا القدس 67نية لممفاوضات إلقامة دولة فمسطينية عمى حدود االلتزاـ بالمدة الزم يؤكدعباس  2
استقبؿ رئيس دولة فمسطيف محمود عباس، مساء اليوـ األحد، بمقر الرئاسة في مدينة راـ اهلل،  : راـ اهلل

 وزير الخارجية النرويجي بورغ بريندي.
 اإلسرائيمية.–المفاوضات الفمسطينية وأطمع عباس، الوزير الضيؼ، عمى آخر مستجدات العممية السياسية، و 

وأكد الرئيس، التزاـ الجانب الفمسطيني بالوصوؿ إلى السبلـ الشامؿ والعادؿ مف خبلؿ المفاوضات وفؽ 
 وعاصمتيا القدس. 1967شيور'  إلقامة دولة فمسطينية عمى حدود عاـ  9المدة الزمنية المتفؽ عمييا ' 

يمي في االستيطاف في أراضي دولة فمسطيف، خاصة بمدينة القدس وأشار إلى أف استمرار الجانب اإلسرائ
 المحتمة، يدمر فرص الوصوؿ إلى سبلـ حقيقي ودائـ.

 24/11/2013، وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية )وفا(
 

  في مصر "اإلخواف" السمطة في راـ اهلل باعتقاؿ مرشد وثيقة تؤكد دور مخابراتوكالة قدس برس:  3
كشفت وثيقة فمسطينية رسمية النقاب عف دور مفصمي ألجيزة المخابرات العامة الفمسطينية في  :راـ اهلل

إلقاء األمف المصري القبض عمى المرشد العاـ لجماعة اإلخواف المسمميف الدكتور محمد بديع في آب 
 )أغسطس( الماضي.

اـ لجماعة اإلخواف المسمميف وذكرت رسالة مف المخابرات الفمسطينية العامة بشأف اعتقاؿ المرشد الع
آب )أغسطس( الماضي، موجية إلى رئيس المخابرات العامة وأرسمت  20الدكتور محمد بديع حممت تاريخ 

لى اإلدارة العامة لؤلمف الخارجي، حصمت "قدس برس" عمى نسخة  نسخة منيا لديواف الرئاسة الفمسطينية وا 
كشفت مكاف وجود بديع وأبمغت السمطات األمنية  منيا، أف عناصر مف المخابرات الفمسطينية ىي مف

وتقوؿ الرسالة، التي عنونت بػ "اعتقاؿ المرشد العاـ لئلخواف المسمميف": "باإلشارة إلى  المصرية بذلؾ.
الموضوع أعبله فإننا نحيطكـ عمما بأف أجيزة البحث الجنائي في مديرية أمف القاىرة قد قامت بإلقاء القبض 

لجماعة االخواف المسمميف محمد بديع عبد المجيد محمد سامي، وذلؾ بعد تزويدنا  عمى المرشد العاـ
لممخابرات الحربية معمومات دقيقة تـ الحصوؿ عمييا مف قبؿ دائرة األمف الخارجي عف مكاف اختباء مرشد 

قبؿ  شارع الطيراف، مدينة نصر، وتـ التأكد مف صحة المعمومة مف 84االخواف في شقة سكنية في عمارة 
 المباحث قبؿ مداىمة المكاف".

 24/11/2013قدس برس، 
 

 الشرؽ األوسطبتدرؾ أف السالـ ىو الخيار الوحيد ل "إسرائيؿػ"رسالة ىامة ل "جنيؼ"أبو ردينة: اتفاؽ  4
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قاؿ الناطؽ باسـ الرئاسة نبيؿ أبو ردينة، تعقيبا عمى التوصؿ إلى اتفاؽ في جنيؼ بيف الدوؿ الست  :راـ اهلل
يراف،  إننا نريد شرؽ أوسط خاليا مف األسمحة النووية. وا 

وأضاؼ أبو ردينة في تصريح اليـو األحد، أف الجيود الدولية التي نجحت في جنيؼ، ىي فرصة لتفعيؿ 
المجنة الرباعية ألخذ دورىا في إنياء الصراع الفمسطيني اإلسرائيمي، مشيرا إلى أف الوصوؿ إلى اتفاؽ في 

 رائيؿ كي تدرؾ أف السبلـ ىو الخيار الوحيد في الشرؽ األوسط.جنيؼ ىو رسالة ىامة إلس
 24/11/2013وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية )وفا(، 

 
 في موقفو مف الشعب الفمسطيني  "الحيادية"اإلعالـ المصري بػفي غزة تطالب حكومة ال باسـالناطقة  5

تي تديرىا حركة حماس إسراء المدلؿ أف تكوف ال في غزةأشرؼ اليور: نفت الناطقة باسـ الحكومة  -غزة 
قد قالت أف الرئيس المصري المعزوؿ محمد مرسي، لـ يكف يصمح أف يكوف رئيسا لمصر، وذلؾ عقب نشر 

القاىرية مقابمة نقمت فييا عف المدلؿ القوؿ أف اعتراضيا عمى مرسي كرئيس ’ المصري اليوـ‘صحيفة 
 لمصر ألنو جيء بو مف خارج الحكـ.

ت المدلؿ التي عينت مؤخرا كناطقة باسـ حكومة حماس بالمغة اإلنكميزية أف حكومتيا في غزة ال تتدخؿ وقال
ليس مف شأننا مناقشة الوضع الداخمي المصري أو إبداء الرأي فيو ‘في شؤوف الدوؿ األخرى، وقالت أنو 

 ’.بصفة رسمية
’ صورة شخصية‘تمت بػ ’ مصري اليوـال‘وأشارت إلى أف المقابمة التي أجريت معيا ونشرت في صحيفة 

حوؿ آراء ‘قبؿ تسمميا المياـ كناطقة إعبلمية باسـ الحكومة المقالة، وأف طبيعة تمؾ المقابمة كانت 
فأنا ‘والناطقة باسـ حكومة حماس أكدت أنو ال يمكف لي التعرض لمرئيس مرسي، مضيفة  ’.شخصية

، وقالت أف كؿ ما تحدثت بو عف ارتكابو خطأ في ’ريتوأحترمو وأكف لو كؿ التقدير ويكفي أنو سمبت منو ح
 ’.رأيا شخصيا‘تعييف الفريؽ أوؿ عبد الفتاح السيسي كوزير لمدفاع يعد 

أنا ناطقة باسـ حكومة ‘واعترضت المدلؿ عمى توصيفيا في المقابمة كناطقة باسـ حركة حماس، وقالت 
 ’.أطيافو وتخدـ الجميع عمى حد سواءالشعب الفمسطيني التي تضـ كوادر مف كافة فئات الشعب و 

احتراـ ‘في موقفو مف الشعب الفمسطيني في غزة، كما دعتو لػ ’ الحيادية‘وطالبت اإلعبلـ المصري بػ 
 ’.أخبلقيات مينة الصحافة، وعدـ اختبلؽ عناويف مبتذلة ومغالطة لمحتوى المقابمة

 25/11/2013القدس العربي، لندف، 
 

 مداف عمؿ فردي في لبناف ركة فمسطيني باليجـو عمى السفارة اإليرانيةالقيادة الفمسطينية: مشا 6
قالت القيادة الفمسطينية يوـ االحد اف مشاركة فمسطيني في اليجوـ عمى السفارة  :عبل شوقي -راـ اهلل 

 االيرانية في لبناف يـو الثبلثاء الماضي ىو عمؿ فردي مداف.
الرسمية "اف مشاركة فمسطيني في ىذا العمؿ االجرامي الجباف ىو واضافت في بياف بثتو الوكالة الفمسطينية 

 عمؿ فردي نحف منو براء وال يخدـ سوى اعداء قضيتنا واعداء امتنا."
ونقمت الوكالة عف القيادة الفمسطينية تاكيدىا "ادانتيا لمعمؿ االرىابي الذي استيدؼ السفارة االيرانية في 

يؽ رئيسا وحكومة وشعبا في تصدييـ لممجموعات االجرامية التي ال بيروت ووقوفيا الى جانب لبناف الشق
 انتماء دينيا او وطنيا او انسانيا لدييا."

 24/11/2013، وكالة رويترز لألنباء
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 لى مقاومة االستيطاف في القدس بكؿ الوسائؿإقريع يدعو  7

ية، رئيس دائرة شؤوف القدس أكد عضو المجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفمسطين: ووكاالت -راـ اهلل
أحمد قريع، أنو يجب مواجية أنشطة االحتبلؿ االستيطانية في مدينة القدس بكؿ الوسائؿ، محذرًا "مف 
خطورة تمادي سمطات االحتبلؿ في انتياكاتيا اليومية المتواصمة ومف غطرستيا العنصرية بحؽ مدينة 

 ساليب العنصرية".القدس والمسجد األقصى المبارؾ بشتى االنتياكات واأل
ولفت قريع إلى أف "اليدؼ مف وراء الحفريات واالقتحامات المتكررة، ىو السيطرة عمى المسجد األقصى 

 وتيويده وتقسيمو زمنيًا ومكانيًا، األمر الذي يضع المسجد األقصى في دائرة الخطر الحقيقي".
 25/11/2013المستقبؿ، بيروت، 

 
 اإلسرائيمي؟ -في الصراع الفمسطيني  "جنيؼفاؽ "اتعريقات: لماذا ال يطبؽ نموذج  8

اعتبر د. صائب عريقات، عضو المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية، في  عبد الرؤوؼ أرناؤوط:
حديث لػ "األياـ"، أف المفاوضات التي قادتيا القوى الدولية مع إيراف، وأفضت إلى اتفاؽ حوؿ الممؼ النووي 

 اإلسرائيمي. -مامًا وتشكؿ سابقة ومنطمقًا"، يمكف اتباعيا في حؿ الصراع الفمسطيني اإليراني، "فريدة ت
وقاؿ كبير المفاوضيف الفمسطينييف: المفاوضات التي جرت في جنيؼ فريدة تمامًا، وتشكؿ سابقة ومنطمقًا 

باتفاؽ  لنجاح المجتمع الدولي في تفادي الحرب، واعتماد الطرؽ السممية لحؿ الخبلفات، ونحف نرحب
جنيؼ، ألف الحرب ال تخدـ مصالح أحد. وأضاؼ: نأمؿ مف المجتمع الدولي الذي استطاع أف يحقؽ ىذا 

 1967االتفاؽ، أف يعمؿ بالجيد ذاتو إلنياء االحتبلؿ اإلسرائيمي وتحقيؽ إقامة دولة فمسطينية عمى حدود 
 طقة.وعاصمتيا القدس الشرقية، مف أجؿ تحقيؽ السبلـ واالستقرار في المن

اإلسرائيمي؟ لماذا يتردد المجتمع الدولي في  -وتساءؿ عريقات: لماذا ال يحدث ىذا في الصراع الفمسطيني 
 التعامؿ مع إسرائيؿ كدولة فوؽ القانوف. 

 25/11/2013األياـ، راـ اهلل، 
 

 اتفاؽ فمسطيني عمى انسحاب المجموعات المسمحة مف مخيـ اليرموؾ في دمشؽ أنور عبد اليادي: 9
الحت بوادر انفراج في أزمة البلجئيف الفمسطينييف والميجريف السورييف مف سكاف مخيـ : ياد حيدرز 

اليرموؾ، باإلعبلف عف إمكانية اتفاؽ بيف المتقاتميف، يقوـ عمى عودة الميجريف إلى بيوتيـ تزامنًا مع خروج 
مف المقاتميف، عمى أف يسبؽ المسمحيف األجانب مف المخيـ، والعمؿ عمى تسوية وضع مف يرغب ممف تبقى 

 ىذا كمو، وقؼ إلطبلؽ النار وعممية تفكيؾ لمعبوات والسواتر الميدانية.
فصيبًل فمسطينيًا إضافة لمنظمة التحرير الفمسطينية، الجمعة الماضي، ووفد  14واتفؽ وفداف يمثبلف 

 ـ.المخي« تحييد»وسطاء مف المخيـ يمثؿ فعاليات ووجياء شعبييف، عمى خطة عمؿ لػ
 48، إنو اتفؽ عمى بدء تنفيذ االتفاؽ خبلؿ «السفير»وقاؿ السفير الفمسطيني في سوريا أنور عبد اليادي، لػ

 ساعة مف تاريخو، األمر الذي يضع االتفاؽ الطموح قيد التنفيذ اآلف.
مى أف بيف جميع األطراؼ، ع« ىدنة غير معمنة»ويبدأ تنفيذ االتفاؽ بوقؼ إطبلؽ النار أواًل، عبر تحديد 

يمي اختبار الثقة واليدوء ىذا البدء بإخبلء المخيـ مف المظاىر المسمحة. والخطوة األخيرة ىي األكثر 
 تعقيدًا، نظرًا لكثرة الفصائؿ المقاتمة في المخيـ وتعّدد ممثمييا.
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ر أحرا»كثيرة في المخيـ خبلؿ األشير الماضية، بيف أبرزىا  "كتائب"وأحصى مراقبوف فمسطينيوف أسماء 
التي تعتبر  "العيدة العمرية"، باإلضافة إلى «بيت المقدس، وأحرار اليرموؾ، وصقور الجوالف، وأبابيؿ حوراف

لعبت دورًا معطبًل أكثر مف مرة أعاؽ تحقيؽ اتفاقات »األقرب إلى حركة حماس، التي قاؿ عبد اليادي إنيا 
 «.مشابية

قتراحًا حممو الوفد المفاوض لحركة فتح برئاسة عضو ورفضت قيادة الفصائؿ، قبؿ إعبلف االتفاؽ األخير، ا
إخبلء »، حيث اشترط «إخفاء المظاىر المسمحة في المخيـ»المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير زكريا اآلغا لػ

 «.لممخيـ بشكؿ كامؿ مف السبلح، وانسحاب مف ال يرغب بتسميـ سبلحو
موف الفمسطينيوف المتبقوف في محيط المخيـ، وفقًا آللية وبعد وقؼ إطبلؽ النار واختبار الثقة، يتوزع المقات

، عمى أف يمي ذلؾ زيارة «ُيعيد إلييـ حماية األحياء مف أي اختراؽ مف الخارج أيضاً »االتفاؽ، عمى أف 
شخصًا لمتأكد مف خمو المخيـ مف المسمحيف، وأيضًا لفتح الطريؽ أماـ وفد فني  70يقوـ بيا وفد مكّوف مف 

زالة كؿ األلغاـ والعبوات التي يمكف أف تكوف متروكة. وبالتزامف مع ىذه العممية، ىندسي لفحص  المخيـ وا 
تتـ إزالة الدشـ والحواجز السواتر، ويمي ذلؾ، وفقًا لعبد اليادي، بدء تسوية أوضاع المسمحيف في المخيـ، 

و بدعوة الناس لمعودة إلى بيوتيا وفقًا لمقوانيف المحمية وال سيما قانوف العفو األخير، عمى أف يتّوج ىذا كم
 بشكؿ مواٍز لعودة الخدمات.

لكف عبد اليادي لـ يكف متفائبًل كميًا، إذ يرى أف ثمة عوامؿ يمكف أف تؤدي لفشؿ االتفاؽ، مصدرىا الطرؼ 
 اآلخر.

 25/11/2013السفير، بيروت، 
 

 نائب عف حركة فتح يتيـ السمطة بمحاولة تشويو صورة مخيـ جنيف 10
ائب في المجمس التشريعي عف حركة فتح في جنيف جماؿ حويؿ، السمطة بشف حممة منظمة لتشويو اتيـ الن

 صورة مخيـ جنيف شماؿ الضفة الغربية المحتمة ونضاالتو.
" المحمية، عمى ىامش مؤتمر  وشدد النائب حويؿ خبلؿ تصريحات لو نشرتيا وكالة "فمسطيف اليـو

ياة" في مخيـ الجمزوف، عمى أف "المخيمات ال تشيد فمتاًنا أمنًيا "المخيمات.. وعود السياسة وصعوبات الح
كما يروج ليا بالمطمؽ، والحممة األمنية في جنيف ليس سببيا الفمتاف األمني ولكف االلتزامات مع االحتبلؿ 

 اإلسرائيمي".
طة وساؽ "ما يحدث في المخيمات اآلف ليس فمتانا منظما كما يروج لو، االحتبلؿ رسـ خ وبحسب حويؿ:

إلييا السمطة لتنفيذىا، فمخيـ جنيف بعد مقاومتو نسجت لو خطة لتغيير صورة المخيـ مف المقاومة إلى 
 اإلجراـ، والترويج لو إسرائيميًا وعالميًا أف جنيف التي كانت رمزا لمعنؼ سنحوليا رمزا لمقانوف".

تعامؿ مع المخيـ، فنحف نرى أف ىناؾ وقاؿ حويؿ: "تخطئ السمطة إف كانت تعتقد أنيا الطريقة المناسبة لم
تضخيما ألي حدث عابر يحدث في جنيف، وىو ما يخمؽ شعورا عاليا بالظمـ واالضطياد". وطالب حويؿ 
"بتنظيـ حوار داخمي، فبل يمكف الوصوؿ إلى أي نتيجة مف خبلؿ حموؿ أمنية، فقط مف خبلؿ الحوار مع 

 الفصائؿ وشرائح المجتمع".
 24/11/2013فمسطيف أوف اليف، 

 
 لتجاوزىا ى: نمر بضائقة مالية ونسعالحكومة في غزة 11
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أعمف نائب رئيس الوزراء في حكومة حماس في غزة زياد الظاظا اف حكومتو تواجو : ا ؼ ب - غزة
 صعوبات مالية وتبذؿ لذلؾ "جيودًا كثيرة مف أجؿ تجاوز الضائقة قريبًا".

نما تمر في وقاؿ الظاظا حسب وكالة الراي الناطقة باسـ حكو  مة حماس اف "الحكومة ليست في أزمة وا 
ضائقة مالية، ونبذؿ جيودًا كثيرة مف أجؿ تجاوز الضائقة قريبًا، ونحف ال نعمؿ عمى تأخير الرواتب ولكف 

 ما نمّر بو يفرض ذاتو عمى الواقع الذي نعيشو".
المالية والوصوؿ إلى الوضع  واضاؼ اف "آلية السمؼ )لمموظفيف( أيضًا تتعمؽ بآلية التعامؿ مع الضائقة

 الطبيعي".
وأشار الظاظا إلى "وجود إشكاليات اقتصادية نتيجة الحصار المتواصؿ عمى القطاع"، الفتًا إلى "مجيودات 

 الحكومة في مواجيتيا".
 25/11/2013الحياة، لندف، 

 
 الوقود  محمد الفرا: الوضع البيئي في غزة ينذر بكارثة جراء استمرار أزمة الكيرباء ونقص 12

قاؿ وزير الحكـ المحمى بحكومة حماس ، محمد الفرا، خبلؿ مؤتمر صحافي بغزة، إف : يو بي أي -القدس 
 "الوضع البيئي في قطاع غزة ينذر بكارثة جراء استمرار أزمة الكيرباء ونقص الوقود التي تعصؼ بالقطاع".

عربات جمع القمامة مف الشوارع، ألؼ ليتر مف الوقود لتشغيؿ  150وأضاؼ أف البمديات بحاجة إلى 
 ومئات اآلالؼ مف الميترات لتشغيؿ محطات معالجة الصرؼ الصحي المنتشرة في محافظات غزة.

ودعا الفرا، المنظمات الدولية إلى التدخؿ العاجؿ إلنقاذ غزة مف التموث البيئي بعد تكدس القمامة 
ربات التي تجرىا الدواب، إلخبلء القمامة بعد توقؼ بالمحافظات، مشيرًا إلى أف البمديات بدأت باستخداـ الع

 .2006كافة سياراتيا في القطاع المحاصر منذ عاـ 
 25/11/2013الحياة، لندف، 

 
 : تأثير إيراف سيتسع في المنطقة واقتصادىا سيتعافى بعد االتفاؽ حوؿ "النووي"مرزوؽأبو  13

بػػػو مػػػرزوؽ، إف اتفػػػاؽ إيػػػراف مػػػع الػػػدوؿ قػػػاؿ نائػػػب رئػػػيس المكتػػػب السياسػػػي لحركػػػة حمػػػاس موسػػػى أ: أ ش أ
الكبرى حوؿ تقنيف تخصيبيا لميورانيوـ، سينيي العقوبات الغربية المفروضة عمييا ويعيد عبلقاتيا مػع الغػرب 

 ويتسع تأثيرىا في المنطقة.
واعتبر أبو مرزوؽ، في تصريح صحفي نشره عمى صفحتو بموقػع التواصػؿ االجتمػاعي "فػيس بػوؾ"، اليػوـ، 

اؽ سيكوف لو انعكاسات عمى المنطقة منيا أف إسػرائيؿ سػتكوف أكثػر أمًنػا بعػد اطمئنانػو أف ال تيديػد أف االتف
نػػووي إيرانػػي قػػادـ وال سػػبلح كيمػػاوي موجػػوًدا لتنفػػرد ىػػي إسػػرائيؿ بكػػؿ ذلػػؾ، مضػػيًفا "إيػػراف لػػف تكػػوف معزولػػة 

أزماتيػا سػيزداد"، داعًيػا دوؿ  ففي المستقبؿ اقتصادىا سيتعافى، وتأثيرىػا فػي المنطقػة سيتسػع، وحضػورىا فػي
المنطقػػػة إلػػػى "مراجعػػػة سياسػػػاتيا واسػػػتراتيجياتيا المسػػػتقبمية، خاصػػػة مػػػع االحػػػتبلؿ وصػػػداقتيا مػػػع الواليػػػات 

 المتحدة".
واختػػتـ نائػػب رئػػيس المكتػػب السياسػػي لحركػػة حمػػاس قػػائبًل: "التػػاريخ يعيػػد نفسػػو وقطػػاره يسػػتقمو األقويػػاء فقػػط 

 ويغادره الضعفاء".

 24/11/2013، صرالوطف، م
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 اإلسرائيمي يستجمب المرتزقة الفتقاده جرأة القتاؿ  الجيش حماس: 14
لػػػ"قوة العنصػػر  يفتقػػدقػػاؿ قيػػادي بػػارز فػػي حركػػة حمػػاس إف جػػيش االحػػتبلؿ اإلسػػرائيمي : راـ اهلل )فمسػػطيف(

د بطػػبعيـ البشػػري"، مؤكػػدًا أف اسػػتقداـ شػػباف أوروبيػػيف لمقتػػاؿ فػػي صػػفوؼ جػػيش االحػػتبلؿ يعػػود لػػػ"أف الييػػو 
 يحبوف الحياة، ويكرىوف الموت ويخافوف مف الوقوع في األسر".

وأضاؼ القيادي واألسير المحرر المبعد إلى دولة قطر، حساـ بدراف فػي تصػريحات خاصػة لػػ "قػدس بػرس": 
"لػػذلؾ تحػػاوؿ قيػػادة جػػيش االحػػتبلؿ تقميػػؿ إمكانيػػة المواجيػػة المباشػػرة فػػي الصػػراع، خاصػػة بعػػد أف تطػػورت 

 ة وأصبحت تحدث خسائر بشرية متوالية في صفوؼ االحتبلؿ".المقاوم
بقوى مقاتمػة مػف غيػر أبنائػو الييػود، كمػا فعػؿ فػي جنػوب  االستعانةوتابع القيادي بدراف: "يمجأ االحتبلؿ إلى 

 لبناف واستغؿ األقميات والجيش ىناؾ، وما قيؿ عف استقداـ مرتزقة مف أوروبا يأتي في السياؽ ذاتو".
أف ذلػػػؾ يػػػأتي متزامنػػػًا مػػػع اعتػػػراؼ جػػػيش االحػػػتبلؿ بتراجػػػع كبيػػػر فػػػي نسػػػبة المنضػػػميف لمتجنيػػػد وأشػػػار إلػػػى 

اإللتزامػػػي، خاصػػػة فػػػي وحػػػدات القتػػػاؿ التػػػي تشػػػتبؾ بشػػػكؿ مباشػػػر مػػػع المقاومػػػة فػػػي قطػػػاع غػػػزة واألراضػػػي 
 المحتمة.

، العمػػؿ عمػػى ولفػػت القيػػادي فػػي حركػػة "حمػػاس" النظػػر إلػػى أف االحػػتبلؿ أضػػاؼ أيضػػا ، إلػػى جانػػب المرتزقػػة
تطوير كبير في وسائؿ قتالية "غير مأىولػة"، ال سػيما الطػائرات بػدوف طيػار وعربػات بػدوف أشػخاص. وشػدد 
بػػدراف عمػػى أف ذلػػؾ كمػػو يػػأتي فػػي سػػياؽ "تعػػويض الػػنقص فػػي جػػرأة الجنػػدي فػػي جػػيش االحػػتبلؿ فػػي ميػػداف 

 القتاؿ".
 25/11/2013قدس برس، 

 
 لكيرباء في غزة مسؤولية انقطاع  التيار الكيربائي " تحّمؿ الحكومة وشركة االديمقراطية" 15

المػػنعـ طػػو القيػػادي فػػي الجبيػػة الديمقراطيػػة لتحريػػر فمسػػطيف الحكومػػة  حمػػؿ عبػػد "الخمػػيج"، وكػػاالت: -غػػزة 
وشركة الكيرباء المسؤولية عف استمرار وتفاقـ أزمة الكيرباء، وقاؿ: إف "الحكومة وشركة  الفمسطينية في غزة

زة )تػتحمبلف( المسػؤولية عػف اسػتمرار انقطػاع التيػار الكيربػائي لفتػرات طويمػة مػف دوف إيجػاد الكيرباء في غػ
حموؿ عممية لتمؾ المشكمة التي شمت كؿ منػاحي الحيػاة"، وذكػر خػبلؿ اعتصػاـ جمػاىيري أمػاـ شػركة توزيػع 

لقػػ اء المػػـو عمػػى كيربػػاء محافظػػة شػػماؿ قطػػاع غػػزة أف الحكومػػة "تواصػػؿ تبرئػػة ذاتيػػا مػػف مشػػكمة الكيربػػاء وا 
اآلخريف مف دوف تحميؿ نفسيا مسؤولية األزمة"، وأكد أف انقطاع الكيرباء يمثؿ انتياكًا خطػرًا ألبسػط حقػوؽ 

 المواطف، بؿ ويزيد مف معاناة الشعب.
  25/11/2013، الخميج، الشارقة

 
 
 

 ": اتفاؽ لحؿ أزمة مخيـ اليرموؾ نيائًياالعامة"القيادة  16
حػػؿ أزمػػة  ىيػػة الشػػعبية لتحريػػر فمسػػطيف "القيػػادة العامػػة"، التوصػػؿ التفػػاؽ عمػػأعمػػف مصػػدر مسػػؤوؿ فػػي الجب

 مخيـ اليرموؾ نيائيا.
وقػػػاؿ المصػػػدر فػػػي بيػػػاف صػػػحفي، اليػػػـو األحػػػد، أف االتفػػػاؽ يتضػػػمف انسػػػحاب المجموعػػػات المسػػػمحة غيػػػر 

قابػؿ آخػر المخػيـ فػي م 15شػارع الػػ  ىالفمسطينية مف قاطع مخيـ اليرموؾ المتمثؿ بامتػداد شػارع اليرمػوؾ إلػ
 شارع الثبلثيف الذي يفصؿ نياية اليرموؾ عف منطقة الجزيرة التابع لمحجر األسود. ىإل
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مػف  –بعػد عػدة أيػاـ  –وأضاؼ أف االتفاؽ ينص أيضا عمى انسحاب المجموعات المسمحة غير الفمسػطينية 
شمؿ منطقتي التقدـ والعروبػة، باقي مخيـ اليرموؾ الممتد مف شارع فمسطيف إلي الدوار )دوار فمسطيف( بما ي

 حياتيـ الطبيعية. ىوتسوية أوضاع المسمحيف مف الفمسطينييف أبناء المخيـ ليعودوا إل
وأشػػػار إلػػػى أف جيػػػات متخصصػػػة وخبػػػراء سيشػػػرعوف بإزالػػػة األلغػػػاـ والمتػػػاريس وكػػػؿ العوائػػػؽ تمييػػػدا لعػػػودة 

 األىالي إلي المخيـ بشكؿ أمف.
ؿ الثماني واألربعوف ساعة القادمة، داعيا الجميع لمعمػؿ عمػى إنجػاح االتفػاؽ وأكد أف تنفيذ االتفاؽ سيتـ خبل

 إلنياء معاناة سكاف المخيـ المستمرة منذ عشرة شيور.
 24/11/2013، فمسطيف أوف اليف

 
 أسس عدواف االحتالؿ المتصاعد عمى القدس واإلرىاب العنصرية: فتح 17

الثػػػوري لحركػػػة فػػػتح واألمػػػيف العػػػاـ لمتجمػػػع الػػػوطني قػػػاؿ ديمتػػػري دليػػػاني، عضػػػو المجمػػػس : القػػػدس المحتمػػػة
رىػػػاب الدولػػػة يشػػػكبلف أسػػػس عػػػدواف االحػػػتبلؿ ا  المسػػػيحي فػػػي األراضػػػي المقدسػػػة، أف العنصػػػرية العميػػػاء و 

ليذه األراضي الفمسطينية عاـ  اإلسرائيميالمستمر عمى القدس وباقي أنحاء الضفة منذ اليوـ األوؿ لبلحتبلؿ 
67. 

مختمفػػة أف  أوروبيػػةستضػػافتو بالقػػدس عػػددا مػػف النشػػطاء األجانػػب وممثمػػي كنػػائس وأضػػاؼ دليػػاني خػػبلؿ ا
نكار اآلخر وحقوقو  والوطنية والتاريخيػة، وفػي  اإلنسانيةاالحتبلؿ بحكومتو الحالية ُيظير حالة مف اليذياف وا 

وبطشػو ضػد  مػا يسػمح لػو بممارسػة قمعػو اإلسػرائيمينفس الوقت يممػؾ مػف القػوة العسػكرية والغطػاء القػانوني 
غيػاب  إلػىبالسػبلـ. وأشػار  إيمانػوشعبنا األعزؿ الذي ما زاؿ يفاوض ويقاوـ سػمميًا ويػدفع ثمنػًا باىظػًا نتيجػة 

 في القدس وباقي األراضي الفمسطينية المحتمة. اإلنسافالدولية لتطبيؽ قوانيف حقوؽ  اإلرادة
مػي عػف المفاوضػات مػع حكومػة نتنيػاىو، وأشار دلياني الى أف القيادة تتعرض لضغوطات داخميػة كبيػرة لمتخ

 ألف شعبنا لـ ير نتائج عممية ليذه المفاوضات.
 25/11/2013، الحياة الجديدة، راـ اهلل

 
 طالب "المتنفذيف" بالقرار الفمسطيني بمغادرة المفاوضات ت"الشعبية"  18

رحمػػة  أبػػوطيف عمػػاد رحػػب عضػػو المجنػػة المركزيػػة العامػػة لمجبيػػة الشػػعبية لتحريػػر فمسػػ: راـ اهلل )فمسػػطيف(
" التابعػة لمجمعيػػة العامػة لؤلمػػـ المتحػدة المعنػػوف بػػ" حػػؽ واإلنسػػانيةبقػرار "لجنػػة الشػؤوف االجتماعيػػة والثقافيػة 

الشػػعب الفمسػػطيني فػػي تقريػػر المصػػير" يػػـو الخمػػيس الماضػػي، والػػذي يؤكػػد عدالػػة القضػػية الفمسػػطينية وحػػؽ 
 .الشعب الفمسطيني في مقاومة االحتبلؿ الصييوني

 ( إلذاعة "الشعب" الفمسطينية المحمية، 11|24ودعا ابو رحمة في تصريحات لو اليوـ األحد )
الطرؼ الفمسطيني المفاوض الى مغادرة اية اوىاـ او رىانات عمى المفاوضػات العبثيػة مػع العػدو الصػييوني 

 برعاية امريكية.
ة المفاوضػات، والػدعوة الػى حػوار وطنػي وطالب المتنفػذيف بصػناعة القػرار الرسػمي الفمسػطيني بمغػادرة طاولػ

شامؿ مف أجؿ توحيد الساحة الفمسطينية بناًء عمى برنامج يتمسؾ بالثوابت الوطنية وبحؽ الشعب الفمسطيني 
فػػػي مقاومػػػة االحػػػتبلؿ ويعيػػػد االعتبػػػار لمنظمػػػة التحريػػػر الفمسػػػطينية كإطػػػار وطنػػػي جػػػامع يعبػػػر عػػػف اليويػػػة 

 ضد االحتبلؿ االستيطاني الصييوني، عمى حد تعبيره. الفمسطينية، وقيادة حركة تحرر وطني

 24/11/2013قدس برس، 
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 تورط استخبارات السمطة في التجسس عمى قيادات مصرية وليبية    َعّدتوما  تديفحماس  19

أداف المتحدث باسـ حركة حمػاس الػدكتور سػامي أبػو زىػري فػي تصػريحات لػػ "قػدس بػرس"، : غزة )فمسطيف(
فػي مصػر الػدكتور محمػد بػديع،  اإلخػوافجيػزة أمػف السػمطة الفمسػطينية فػي اعتقػاؿ مرشػد الدور الذي لعبتػو أ

وكػػذلؾ الػػدور الػػذي لعبتػػو أجيػػزة أمػػف السػػمطة فػػي التبميػػغ عمػػى أبػػو أنػػس الميبػػي فػػي ليبيػػا، واعتبػػر ذلػػؾ عمػػبل 
تسػػػميـ خطيػػػرا و "تواطػػػؤ و تػػػآمر عمػػػى القػػػوى اإلسػػػبلمية والشػػػريفة فػػػي المنطقػػػة مػػػف خػػػبلؿ التجسػػػس عمييػػػا و 

 معمومات خطيرة عنيا". 
مثؿ ىذه الوثائؽ تؤكد تػورط حركػة "فػتح" فػي التػدخؿ فػي الشػأف الػداخمي المصػري "بػدعـ  أفورأى أبو زىري 

فريؽ عمى حسػاب فريػؽ آخػر، وأف كػؿ مػا تقولػو فػي اإلعػبلـ بأنيػا ال تتػدخؿ فػي الشػأف المصػري ىػو مجػرد 
المعمومػػات التػػي نشػػرت عػػف تسػػييؿ أجيػػزة المخػػابرات  دعايػػة لمتسػػتر عمػػى الحقيقػػة.. وفػػي نفػػس الوقػػت فػػإف

الفمسطينية عممية اعتقاؿ أبو أنس الميبي تؤكد أف أجيزة أمف السمطة تعمؿ كأداة رخيصػة لخدمػة أجنػدة قػوى 
االحتبلؿ في كؿ منطقتنا، وىذا يجعؿ عممية التنسيؽ األمني مع االحتبلؿ الذي يجري في الضفة يأخػذ بعػدا 

بالمصػػػالح القوميػػػة لشػػػعوب المنطقػػػة" بحسػػػب  اإلضػػػراربالمصػػػالح الفمسػػػطينية إلػػػى  اراإلضػػػر أخطػػػر بتجػػػاوز 
 تعبيره.

 24/11/2013قدس برس، 
 

 بالتعاوف مع االحتالؿ ضد المقاومة في راـ اهلل السمطة تتيـ "الجياد" 20
يؽ مػػػع اتيمػػػت حركػػػة الجيػػػاد اإلسػػػبلمي االثنػػػيف األجيػػػزة األمنيػػػة التابعػػػة لمسػػػمطة الفمسػػػطينية بالتنسػػػ: جنػػػيف

 االحتبلؿ اإلسرائيمي العتقاؿ قيادات ورموز وطنية في الضفة الغربية المحتمة. 
وطالبػػت الحركػػة عمػػى لسػػاف مصػػدر قيػػادي فييػػا فػػي بيػػاف وصػػؿ "صػػفا" نسػػخة عنػػو االثنػػيف السػػمطة بوقػػؼ 

 الحممة األمنية بمخيـ جنيف التي تعطي لبلحتبلؿ ذريعة لمياجمة أبناء المخيـ وترويع أىمو.
مواصمة اقتحاـ قوات االحتبلؿ اإلسرائيمي منػزؿ القيػادي فييػا الشػيخ بسػاـ السػعدي ومبلحقتػو، إضػافة  ودانت

 إلى اعتقاؿ نجمو وشقيقو، ووصفت اقتحاـ المنزؿ بػ"العممية اإلرىابية".
واسػػتنكر المصػػدر القيػػادي ذاتػػو رفػػض السػػمطة إنيػػاء الحممػػة األمنيػػة، واصػػًفا الػػذرائع التػػي تسػػوقيا األجيػػزة 

 ألمنية الستمرار الحممة بػ"األكاذيب".ا
ودعػػا الفصػػائؿ الوطنيػػة واإلسػػبلمية فػػي جنػػيف إلػػى اتخػػاذ موقػػؼ ممػػا يجػػري، وقػػاؿ: إف " مػػا يحػػدث مػػف قبػػؿ 

 السمطة يشكؿ إىانة كبيرة لشعبنا ولقضيتنا".
 25/11/2013، وكالة الصحافة الفمسطينية )صفا(

 
 ريخيجنيؼ النووي مع إيراف خطأ تا اتفاؽنتنياىو:  21

قاؿ رئيس الوزراء اإلسرائيمي بنياميف نتنياىو األحد إف االتفاؽ النووي : آماؿ شحادة -القدس المحتمة 
 المؤقت بيف إيراف والقوى العالمية الست "خطأ تاريخي".

وأضاؼ لمجمس وزرائو في تصريحات عمنية "ما تحقؽ الميمة الماضية في جنيؼ ليس اتفاقًا تاريخيًا وانما 
اريخي... اليـو أصبح العالـ مكانًا أكثر خطورة ألف أخطر نظاـ في العالـ اتخذ خطوة ميمة ىو خطأ ت

 صوب الحصوؿ عمى أخطر سبلح في العالـ."
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وكاف مكتب نتانياىو أصدر بيانًا ندد فيو بإبراـ "اتفاؽ سيئ" بشأف الممؼ النووي االيراني في جنيؼ معتبرة 
 أف طيراف حصمت عمى "ما كانت تريده".

يراف في جنيؼ، "انو اتفاؽ  وجاء في بياف صدر بعد ساعات مف إبراـ اتفاؽ تاريخي بيف القوى العظمى وا 
 سيئ يقدـ إليراف ما كانت تريده: رفع جزء مف العقوبات واإلبقاء عمى جزء أساسي مف برنامجيا النووي".

، ويسمح ببقاء وعّبر مكتب رئيس الوزراء عف أسفو ألف "االتفاؽ يسمح إليراف بمواصمة تخص يب اليورانيـو
 أجيزة الطرد المركزي كما يسمح بإنتاج مواد انشطارية ؿ)صنع( سبلح نووي".

وتابع البياف أف "االتفاؽ لـ يؤد أيضًا إلى تفكيؾ محطة أراؾ"، المفاعؿ الذي يعمؿ بالمياه الثقيمة والواقع في 
ف كاف يمكف أف ُيفضي إلى اتفاؽ أفضؿ شماؿ إيراف، مضيفًا أف "الضغط االقتصادي المفروض عمى إيرا

 مف شأنو أف يؤدي إلى تفكيؾ القدرات النووية اإليرانية".
وسيتناوؿ رئيس الحكومة اإلسرائيمية االتفاؽ وموقؼ إسرائيؿ منو في جمسة حكومتو االسبوعية، التي ستعقد 

. وأكدت مصادر في مكتب نتانياىو أف إسرائيؿ عمى قناعة بأف االت فاؽ لف يضع حدًا إليراف صباح اليـو
 في تطوير مشروعيا النووي.

 25/11/2013، الحياة، لندف
 

 االتفاؽ ىو نصر دبموماسّي إليراف".. إسرائيؿ: الواليات المتحدة لـ تخف "ليبرماف 22
وزير الخارجية ، أف وليد عوض - زىير أندراوس ، عف25/11/2013، القدس العربي، لندف ذكرت

يعني  مع إيراف أعمف في حديث مع اإلذاعة اإلسرائيمية، أّف التوصؿ إلى االتفاؽ رمافاإلسرائيمية أفيغدور ليب
أننا اآلف نعيش واقًعا جديًدا ُيمـز إسرائيؿ بإعادة تقييـ التطورات الجديدة وفحص كافة الخيارات البلزمة لوقؼ 

 اف بكؿ معنى الكممة. المشروع الذري اإليراني. واعتبر لبيرماف أّف االتفاؽ ىو نصر دبموماسّي إلير 
ورفض ليبرماف اتياـ الواليات المتحدة بأنيا خانت إسرائيؿ، مصًرا عمى أّف الواليات المتحدة تظؿ حالًيا 
الصديؽ والحميؼ األكبر إلسرائيؿ، لكف ذلؾ ال يعني أف تمتنع إسرائيؿ عف البحث عف توجو آخر، لكف ىذا 

 اليات المتحدة، عمى حّد تعبيره. ال يعني أّف إسرائيؿ تممؾ بديبل آخر سوى الو 
عبلوة عمى ذلؾ، دعا ليبرماف إلى ضرورة اتخاذ قرار إسرائيمّي مستقؿ بدوف عبلقة بالموقؼ األمريكّي، وأف 
المسؤولية تقع عمى حكومة إسرائيؿ فقط، عمى الرغـ مف التقدير لممجتمع الدولّي والعبلقة المميزة مع 

 الواليات المتحدة. 
 إف االتفاؽ مف شأنو أف يدفع منطقة الشرؽ األوسط إلى سباؽ لمتسمح النووي. ليبرمافوأضاؼ 

مف الواضح أف االتفاؽ قد يعطي إيراف حؽ "ونقمت وسائؿ إعبلـ إسرائيمية األحد، عف ليبرماف قولو إنو 
ا إلى مما قد يقودن"، في إشارة منو إلى احتماؿ استخدامو لصناعة قنبمة نووية، مضيفا "تخصيب اليورانيوـ

 ، مف دوف أف يوضح طبيعة التدخؿ الذي يقصده."تسمح نووي في الشرؽ األوسط سيدفع إسرائيؿ لمتدخؿ
لّخص شعور اليزيمة في اسرائيؿ  ليبرماف، أف آماؿ شحادة ، عف25/11/2013، الحياة، لندفوأضافت 

اؼ بحقيا المشروع بقولو إف "ىذا االتفاؽ يشكؿ أكبر انتصار دبموماسي إليراف التي حصمت عمى اعتر 
."  المزعـو في تخصيب اليورانيـو

وفي معرض رده عمى سؤاؿ حوؿ احتماؿ توجيو ضربة اسرائيمية الى ايراف، اكتفى ليبرماف زعيـ حزب 
 اسرائيؿ بيتنا القومي المتطرؼ بالتأكيد مجددًا أف "كؿ الخيارات مطروحة".
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مي ىي مف مسؤولية الحكومة االسرائيمية وحدىا. وأضاؼ "اف مسؤولية أمف الشعب الييودي والشعب اإلسرائي
 وأي قرار في ىذا الخصوص سيتخذ بشكؿ مستقؿ ومسؤوؿ".

 
 منح الشرعّية الدولّية إليرافػ"إسرائيؿ" و سيء ل النووي : االتفاؽوزراء في حكومة نتنياىو 23

اف والدوؿ في الوقت الذي وصؼ فيو اتفاؽ جنيؼ بيف اير : وليد عوض  - زىير أندراوس  -الناصرة 
بأنو تاريخي وفقا لما صدر مف تصريحات عف الموقعيف عمى ىذا االتفاؽ كانت ردود الفعؿ  "5+1"

االسرائيمية غاضبة حيث اعتبرت مصادر في مكتب رئيس الوزراء االسرائيمي بنياميف نتنياىو ذلؾ االتفاؽ 
اؽ االستمرار في تخصيب بانو نصر اليراف كونيا حققت مف خبللو كافة شروطيا، كما ومنحيا االتف

، ما سيسمح اليراف باالستمرار في برنامجيا النووي وصوال الى امتبلؾ السبلح النووي، خاصة اف  اليورانيـو
 ىذه االتفاقية لـ تتضمف تفكيكا لمفاعبلت نووية ايرانية.

ح ايراف، واصفا لمياجمة ىذا االتفاؽ معتبرا انو يخدـ مصال’ يائير لبيد‘سارع وزير المالية االسرائيمي 
ىاجـ االتفاقية، معتبرا أف ايراف اصبحت اليوـ دولة ’ أوري ارائيؿ‘، كذلؾ وزير االسكاف ’السيئة‘االتفاقية بػ 

نووية بموافقة دولية، وأف عمى اسرائيؿ اف تدافع عف وجودىا ومصالحيا لوحدىا وال تنتظر أحدا لمدفاع 
 عنيا. 

وس يدليف، رئيس شعبة االستخبارات العسكرّية السابؽ )أماف( عام الجنراؿ في االحتياطومف جيتو قاؿ 
ومدير مركز أبحاث األمف القومّي، التابع لجامعة تؿ أبيب، صباح األحد لمقناة الثانية في التمفزيوف 
اإلسرائيمّي، عمينا التريث قميبًل، ألّف الحديث يدور عف اتفاؽ مرحمّي، وبعد ذلؾ سنعرؼ ىؿ ىو بمثابة اتفاؽ 

ـْ أّنو بمثابة معاىدة ميونخ، وىي اتفاقية تّمت في ميونخ في )كام ب ديفيد( الذي قاد إلى السبلـ مع مصر، أ
يطاليا، وافقت فييا القوى العظمى عمى  1938)أيموؿ( سبتمبر  30 بيف ألمانيا النازية، وبريطانيا، وفرنسا وا 

لمعاىدة تقسيـ تشيكوسموفاكيا بيف كؿ إشباع أطماع أدولؼ ىتمر التوسعية في أوروبا، وكانت نتيجة ىذه ا
ـّ أّدت إلى اندالع الحرب العالمية الثانّية. ومع ذلؾ، فقد اضطر الجنراؿ  مف ألمانيا، بولندا والمجر، ومف ث
يدليف إلى وصؼ االتفاؽ بالتاريخّي، ولكّنو أّكد في معرض رّده عمى سؤاؿ عمى أّف الخيار العسكرّي لتدمير 

 يرانّي، ما زاؿ مطروًحا عمى األجندة اإلسرائيمّية. البرنامج النووّي اإل
عوزي النداو، إّف االتفاؽ سيء لمدولة العبرّية، الفًتا إلى أّف الدوؿ الغربّية  في السياؽ ذاتو، قاؿ وزير الطاقة

 أرادت بكّؿ ثمٍف التوقيع عمى اتفاؽ مع إيراف، وأضاؼ أّف االتفاؽ يشمؿ بنوًدا لصالح طيراف، مشّدًدا عمى
أّف االتفاؽ منح الشرعّية الدولّية إليراف. ومف ناحية أخرى، قاؿ الوزير إّنو يتحتـّ عمى تؿ أبيب أْف ترفع 

 سقؼ النضاؿ الدبموماسّي ضّد إيراف في الحمبة الدولّية، وتحديًدا في أمريكا. 
البرنامج النووّي اإليرانّي، وشّدّد النداو عمى أّف إسرائيؿ ما زالت تحتفظ بالمجوء إلى الخيار العسكرّي لتدمير 

 الفًتا إلى أّف ىناؾ تقارًبا وتشابًيا بيف ما حصؿ مع كوريا الشمالّية ومع إيراف، عمى حّد قولو. 
مف ناحيتو، قاؿ نائب وزير الخارجّية زئيؼ ألكيف، لمتمفزيوف اإلسرائيمّي إّف االتفاؽ سيئ جًدا إلسرائيؿ، ذلؾ 

 تشجيع، وبالمقابؿ لـ تدفع إيرمف شيًئا مقابؿ ىذه اليدّية، عمى حّد قولو.  أّنو منح اإليرانييف عممًيا حقنة
في السياؽ ذاتو أعمنت مصادر في ديواف رئيس الوزراء اإلسرائيمّي، صباح األحد رًدا عمى إعبلف الدوؿ 

تفاؽ ال الغربية عف التوصؿ إلى اتفاؽ مع إيراف، أّف االتفاؽ المذكور سيء وال يمكف الترحيب بو، ألف اال
يفكؾ المشروع الذري اإليراني، بؿ يبقي عمى قدرات إيراف الذرية، وعمى نشاطيا في تخصيب اليورانيوـ. 
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ونقمت اإلذاعة اإلسرائيمية، عف مصادر في ديواف نتنياىو، قوليا إّف االتفاؽ يعطي إيراف تسييبلت في 
 بعد التعديبلت التي أدخمت عميو.  العقوبات االقتصادية عمييا دوف إلزاميا بوقؼ نشاطيا الذري، حتى

 25/11/2013، القدس العربي، لندف
 

 ىيرتسوغ يرىف انضماـ "العمؿ" لحكومة نتنياىو بالتقدـ بعممية السالـ 24
استبعد رئيس حزب "العمؿ" االسرائيمي الجديد يتسحاؾ  :ا.ؼ.ب -الحياة الجديدة  -القدس المحتمة 

نتنياىو في تشكيمتيا الحالية رغـ عدـ استبعاده ىذا الخيار في  ىيرتسوغ انضماـ حزبو إلى حكومة بنياميف
 حاؿ حصوؿ تقدـ ممحوظ في عممية السبلـ مع الفمسطينييف.

أما رئيسة حزب العمؿ السابقة النائبة شيمي يحيموفيتش التي خسرت المنافسة مع ىيرتسوغ فأكدت أنيا لف 
وقاؿ  رؾ مع ىيرتسوغ سعيًا لدفع أىداؼ حزبيا.تعتزؿ الحمبة السياسية بؿ تحشد طاقاتيا لمعمؿ المشت

ىيرتسوغ الذي انتخب الخميس عمى رأس حزب العمؿ )يسار وسط( الذي يعد الحزب الرئيسي في 
المعارضة في مقابمة تمفزيونية بثت مساء امس "ال يوجد مصمحة باالنضماـ الى حكومة نتنياىو في تركيبتيا 

يو حكومة تقبؿ اخبلء المستوطنات؟ انو ائتبلؼ مشموؿ. ال يوجد اي الحالية". وتساءؿ اف كاف نتنياىو "لد
 سبب منطقي لممشاركة فيو".

وبعد وقت قصير مف انتخابو، شكر زعيـ المعارضة الجديد ناشطي الحزب مؤكدا انو "حاف الوقت ليرفع 
ائيؿ تمر بمرحمة العماليوف مجددا راية قيمنا، قيـ المجتمع والتفاوض". وقاؿ انو واثؽ مف اف "دولة اسر 

تاريخية وعممية السبلـ الجارية يمكف اف تسفر عف نتيجة بمبادرات شجاعة". واضاؼ "اشؾ في اف رئيس 
ويؤكد المعمقوف اف انضماـ العمالييف سيمنح نتنياىو ىامش مناورة اكبر خصوصا في  الوزراء يدرؾ ذلؾ".

 مواجية اعضاء حكومتو المعارضيف لممفاوضات مع الفمسطينييف.
 25/11/2013، الحياة الجديدة، راـ اهلل

 
 وحدة استيطانية في الضفة الغربية 800صادؽ عمى بناء ت اإلسرائيميةاإلدارة المدنية  25

وحدة  800صادقت ما يسمى باإلدارة المدنية لبلحتبلؿ االسرائيمي عمى مشروع بناء نحو  :بترا –عماف 
 استيطانية جديدة في الضفة الغربية.

االسيرائيمية اليوـ االثنيف "سيتـ بناء حوالي ثمث ىذه الوحدات في مستوطنة نوفي ب رات  وحسب االذاعة
التي كانت ُتعتبر عشوائية في الماضي إال أف اإلدارة المدنية االسرائيمية أخذت تعتبرىا ضاحية لمستوطنة 

 معاليو أدوميـ شرقي مدينة القدس المحتمة ".
حدة سكنية في مستوطنة سمعيت العشوائية في غور األردف ما و  94كما تقرر المضي في مشروع بناء 

وفي مستوطنة شيمو جنوبي مدينة نابمس التي تقع خارج الكتؿ االستيطانية تـ إقرار  يعني عمميًا شرعنتيا.
 وحدة سكنية معظميا عمى شكؿ شرعنة بأثر رجعي لمنازؿ غير مرخَّصة حتى اآلف.  30مشروع بناء 

 25/11/2013، الدستور، عّماف
 

 محمؿ إسرائيمي: نتنياىو أوصؿ الدولة العبرية إلى عزلة دولية وبعض شيوخ السعودية يؤيدونو 26
قاؿ محمؿ صحيفة ىآرتس العبرّية المتواجد في واشنطف حيمي شاليؼ، إّنو مف : زىير أندراوس  -الناصرة 

ىؿ مف االتفاؽ الذي وّقعتو الدوؿ  الصعب جًدا عمى سّكاف الدولة العبرّية اليوـ تحديد األمر الذي ُيقمقيـ،
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ـْ مف أّف رئيس الوزراء بنياميف نتنياىو وصؼ  العظمى صباح األحد مع الجميورّية اإلسبلمّية اإليرانّية، أ
االتفاؽ بأّنو سيئ كثيًرا وخطير جًدا، أْو مف أّف إسرائيؿ أوصمت نفسيا إلى عزلٍة دولّية صعبة لمغاية، وال 

 مف شيوخ المممكة العربّية السعودية، وعدد مف المشرعيف األمريكييف.  يقؼ إلى جانبيا إال عدد
 25/11/2013، القدس العربي، لندف

 
 ليس سيئًا مع إيراف تعارض الرأي الرسمي: االتفاؽ النووي  يةسرائيماإلصحافة ال 27

عييا الحكومة ليس سيئًا بالصورة التي تدّ النووي مع إيراف رأى عدد مف المعمقيف أف االتفاؽ : حممي موسى
وأشار باراؾ  اإلسرائيمية، بؿ يمكف أف يكوف جيدًا مف وجية نظر إسرائيؿ تبعًا لمزاوية التي ينظر إليو منيا.

إلى أف صورة االتفاؽ ليست البتة كما يحاوؿ عرضيا رئيس الحكومة اإلسرائيمية بنياميف « ىآرتس»رابيد في 
، «أراؾ»يزة الطرد المركزي لدييـ، ولف يفككوا مفاعؿ نتنياىو. صحيح أف اإليرانييف سيحتفظوف بكؿ أج

، ولكف الصورة مختمفة بعض الشيء ألف االتفاؽ ال يطالب بتفكيؾ  ويمكنيـ مواصمة تخصيب اليورانيـو
أجيزة الطرد، ولكنو يقيد عمومًا المشروع النووي اإليراني ويجعؿ مف المتعذر جدًا التقدـ نحو القنبمة مف دوف 

 الدولية. معرفة األسرة 
الوكالة »ولكف األمر المركزي، بنظر رابيد، ىو نظاـ الرقابة الذي سيفرض عمى إيراف، حيث سيزور مفتشو 

لفحص صور كاميرات المراقبة. واالتفاؽ يمنح « فوردو»و« نتانز»يوميًا منشآت « الدولية لمطاقة النووية
ـ تكف متوافرة في الماضي. وستسمح إيراف األسرة الدولية معمومات قيمة عف المشروع النووي اإليراني ل

لممراقبيف بفحص خطوط إنتاج أجيزة الطرد، ومنشآت التخزيف، ومناجـ اليورانيوـ وتسمميـ المخططات 
 «.أراؾ»الكاممة لمفاعؿ 

 
 
 
 

اإللكتروني روف بف يشاي أف االتفاؽ مع إيراف « يديعوت»مف جيتو، اعتبر المعمؽ العسكري لموقع 
«. تجريد إيراف مف قدراتيا النووية العسكرية»يقود إلى « اتفاقًا مرحمياً »، شرط أف يبقى «معقوؿ بؿ جيد»

إذا تحوؿ االتفاؽ المرحمي إلى اتفاؽ دائـ كما يخشوف في إسرائيؿ، فإف ذلؾ يغدو سيئًا بؿ »واستدرؾ أنو 
، وتممؾ موادَّ لقنبمة نووية خطيرًا. إذ إنو سيبقي إيراف، كحاليا اليوـ، دولة حافة نووية، يمكنيا أف تخترؽ

 «.أسابيع 8-6خبلؿ 
 25/11/2013، السفير، بيروت

 
 يجري تدريبات تحاكي حربا برّية في قطاع غزة بمشاركة مف القوات البحرّية ّ اإلسرائيميالجيش  28

، عف  زىير أندراوس، أف اإلذاعة اإلسرائيمّية الرسمّية بالمغة 25/11/2013القدس العربي، لندف، ذكرت 
كشفت صباح امس األحد النقاب عف أّف قيادة المنطقة الجنوبية في جيش االحتبلؿ ’  ريشيت بيت‘لعبرّية ا

اإلسرائيمي، أطمقت امس، مناورات وتدريبات عسكرية، في بمدتي أشدود وأشكموف، تحاكي سيناريوىات حرب 
 برية جديدة في قطاع غزة.  
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ة رفيعة في تؿ أبيب، إّنو إلى جانب القوات البرية، تشارؾ وتابعت اإلذاعة قائمة، نقبًل عف مصادر عسكريّ 
في المناورات أيضا، قوات البحرية اإلسرائيمية، التي تجري بدورىا تدريبات ومناورات بحرية، أيضا لمواجية 
احتماالت حرب ومواجيات في البحر، أو اضطرار جيش االحتبلؿ إلى القياـ بعمميات إنزاؿ بحرية عمى 

 حاؿ اندالع مواجية عسكرية، برية وبحرية.  شواطئ غزة في
وكاف وزراء ومسؤولوف إسرائيميوف قد ىددوا مؤخًرا بتنفيذ عممية عسكرية عمى غزة، تشكؿ ضربة قاسية لمبنى 

 التحتية لمتنظيمات المقاومة والحكومة بغزة. 
وخية باتجاه بمدات وحذر وزير شؤوف االستخبارات يوفاؿ شطاينتس، مف أبعاد تكرار قصؼ القذائؼ الصار 

الجنوب في إسرائيؿ، وقاؿ إّنو إذا استمر أو تصاعد إطبلؽ القذائؼ الصاروخية مف قطاع غزة، فمف يكوف 
 ىناؾ مناص مف حسـ األمور ىناؾ عاجبًل أـ آجبًل. 

واستبعد شطاينتس التوصؿ إلى تفاىمات مع غزة عبر قنوات دبموماسية ومفاوضات مع الجانب الفمسطيني، 
 عمى أف تكرار إطبلؽ الصواريخ عمى إسرائيؿ سيجمب ضربة قوية عمى غزة.  مشدداً 

، أف الناطؽ بمساف الجيش اإلسرائيمي موطي الموز قاؿ: 25/11/2013الشرؽ األوسط، لندف، وأضافت 
التدريبات بدأت بإجراء مناورات عسكرية داخؿ مدينة عسقبلف وفي تجمعات سكانية أخرى صغيرة، وذلؾ »

ومف المقرر أف تستمر التدريبات حتى منتصؼ «. لقتاؿ في المناطؽ المأىولة في قطاع غزةلمحاكاة ا
 األربعاء المقبؿ، بمشاركة أذرع الجيش كافة وبالتنسيؽ مع الجبية الداخمية.

 
 نحف ييود فمسطينيوف ونريد أف نعيش تحت الحكـ الفمسطيني ا:نػاطوري كارتػ حركةرئيس  29

ة ناطوري كارتا رابي مير ىيرتش، في حديث مع "األياـ"، أف "ناطوري كارتا" رئيس حرك أكد يوسؼ الشايب:
قامة الدولة الفمسطينية عمى  تأسست لمحاربة الفكر الصييوني، وتحقيؽ أىداؼ الشعب الفمسطيني بالتحرر وا 

يوف، كامؿ األرض الفمسطينية "مف البحر إلى النير" وعاصمتيا القدس بأكمميا .. وقاؿ: نحف ييود فمسطين
ونريد أف نعيش تحت الحكـ الفمسطيني، بمعنى دولة فمسطينية واحدة مف البحر إلى النير يعيش فييا الييود 

 والمسمموف.
وأضاؼ: نحف ضد إسرائيؿ والصييونية التي تستيدؼ إخراج الييود عف ممتيـ، فيي ال تؤمف بأننا نتخمص 

 مف العذابات بوساطة الرب، بؿ بقوة السبلح.
، عمى أنو ومنذ تأسيس ما سماه الصياينة دولة إسرائيؿ، وىـ يربطوف بيف الصييونية وشدد ىيرتش

والييودية، ولذلؾ طالبنا الرئيس أبو مازف مرارًا بأف يعمف أف الصياينة ليسوا ييودًا، وذلؾ ليعري الصياينة 
.. ىـ أرادوا بناء قوة أماـ الرأي العاـ العالمي .. نتنياىو ومف سبقوه يتشدقوف بالييودية ويعمموف ضدىا 

 تمكنيـ مف الحكـ والسيطرة عمى فمسطيف، وذلؾ باستغبلؿ المحرقة التي حدثت في ألمانيا قبؿ ثمانيف عامًا.
وفي حديثو لػ"األياـ" أكد ىيرتش: وفؽ الشريعة الييودية، فإنو مف المحّرـ عمى أي ييودي دخوؿ الحـر 

صمة فمسطيف.. ىيكؿ سميماف كاف موجودًا في محيط القدسي .. القدس بأكمميا يجب أف تكوف فقط عا
المسجد األقصى، ولكف ذلؾ كاف قبؿ ألفي عاـ، ودمر بالكامؿ وانتيى، لـ يبؽ شيء مف الييكؿ .. الحؿ 
ىو أف تسيطر الدولة الفمسطينية عمى ىذه المناطؽ المقدسة، وتقـو بدورىا بإعطاء حرية ممارسة الشعائر 

عامًا كانت ىناؾ فمسطيف، وما نريده أف تعود فمسطيف دولة دوف انتداب .. نريد  65الدينية لمجميع.. قبؿ 
 كييود فمسطينييف أف نعيش في كنؼ الدولة الفمسطينية، وعاصمتيا "القدس"، ولفظيا "القدس".
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وأكد ىيرتش: نعتبر ياسر عرفات زعيمًا لنا، والرئيس محمود عباس ىو رئيسنا كقائد لمشعب الفمسطيني، 
حف جزء منو .. يجب عمى الفمسطينييف الحديث دوما بأف نتنياىو وقيادات دولة الصييونية ال يمثموف الذي ن

الييود، ليتغمغؿ ذلؾ في فكر العالـ، فيـ ينتيكوف حرمة السبت، ويياجموف كؿ مف يحافظ عمى الييودية، 
 ويعمنوف صراحة أنيـ عممانيوف.

متو وقتيا .. أضيؼ إلى ذلؾ، إنو وقبؿ أسبوع عمى وأضاؼ: عرفات تعرض الغتياؿ صييوني، ىذا ما ق
جريمة اغتياؿ عرفات، نشر عمى لساف وزيرة خارجية الواليات المتحدة األميركية حينيا، كونداليزا رايس، أف 

 .عمى "أبو عمار أف يترؾ مكانو ألف لعبتو انتيت" .. "منذ ذلؾ الوقت أيقنت أف عرفات سيتـ اغتيالو
ألفًا في القدس إضافة لآلالؼ في بيت شيمش  80ء "ناطوري كارتا"، وىـ قرابة أعضاوأضاؼ ىيرتش أف 

ألؼ، يتعرضوف لمبلحقات يومية تصؿ حد  200وبتاح تكفا وغيرىا، بينما يوجد في الواليات المتحدة وحدىا 
ف االعتقاؿ والسجف بتيمة معاداة الدولة، وفؽ ىيرتش، الذي أشار إلى أف أكثر مف عشرة آالؼ ييودي م

أعضاء الحركة يعانوف مف فقر شديد، فيـ يرفضوف أف "تصرؼ" عمييـ الدولة، بؿ يرفضوف جنسيتيا وكؿ 
 ما يتمتع بو مواطنو دولة الصياينة، لدرجة أنيـ ال يسجموف أبناءىـ كمواطنيف فيما "يسمى دولة إسرائيؿ".

يرفضوف الجنسية اإلسرائيمية،  وقاؿ ىيرتش: الكثير مف أتباعنا ال يحمموف بطاقة ىوية أو جنسية، كونيـ
وبالتالي يعيشوف دوف ىويات، وىـ ممنوعوف بالتالي مف السفر .. إذا ولد مولود جديد لنا، ال نزود السمطات 
الصييونية بمعمومات عنو كي ال يسجؿ في سجبلتيـ .. ىـ يدرسوف في المعاىد الدينية التابعة لنا، ونرفض 

. أعضاء ناطوري كارتا يعيشوف عمى التبرعات التي يقدمونيا مف الييود أي موازنات مف الدولة الصييونية .
 وأعداء الصييونية، وىـ كثر، لكف غالبيتيـ يعيشوف في حالة فقر شديد.

 25/11/2013، األياـ، راـ اهلل
 

 
  : إصابة جندي إسرائيمي برصاصة مف سالحو الشخصيالعبريةاإلذاعة  30

بجروح متوسطة اثر انفبلت رصاصة مف سبلحو الرشاش،  األحد، أصيب جندي إسرائيمي، اليوـالناصرة: 
في الوقت الذي تثور فيو شكوؾ حوؿ بعض حوادث تعرض الجنود إلطبلؽ نار أو إصابات بػ "نيراف 

 صديقة".
( أنو تـ نقؿ الجندي المصاب بواسطة مروحية الى المستشفى 11|24وذكرت االذاعة العبرية األحد )

أف سمطات االحتبلؿ فتحت تحقيقا  المزيد عف زماف ومكاف ووقع الحادث، مشيرة إلىلممعالجة، دوف اعطاء 
في مبلبسات الحادث. ويشار إلى اف جندًيا اسرائيمًيا كاف قد اطمؽ مؤخًرا النار عمى قدمو حتى ال يؤدي 

 عمى حدود قطاع غزة. خدمتو العسكرية
 24/11/2013قدس برس، 

 
 في سوريةذيب واختفاء" الفمسطينييف "قتؿ وتع حاالت ُيوثؽ دوليتقرير  31

وثؽ تقرير صادر عف الشبكة األوروبية لمدفاع عف حقوؽ األسرى والمعتقميف الفمسػطينييف، ومجموعػة العمػؿ 
، التػي ة؛ حاالت القتؿ والتعػذيب واالختفػاء القسػري لبلجئػيف الفمسػطينييف فػي سػوريةمف أجؿ فمسطينيي سوري

 رضيو منذ أكثر مف عاميف ونصؼ.تشيد قتااًل بيف جيش النظاـ ومعا
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ويرصد التقرير الذي وصػمت "فمسػطيف أوف اليػف" نسػخة عنػو، نتػائج عمميػات االعتقػاؿ التػي تطػاؿ البلجئػيف 
الفمسطينييف في المخيمات والتجمعات الفمسطينية المنتشػرة داخػؿ المػدف السػورية وعمػى أطرافيػا، خػبلؿ المػدة 

ـ، وانتيت نيايات دمويػة، كقتػؿ الضػحية أو 2013ؿ )سبتمبر( ـ إلى أيمو 2012الممتدة مف آب )أغسطس( 
بقاء مصيرىا مجيواًل. خفاء الجثة، وا   موتو تحت التعذيب، أو إببلغ ذويو بموتو وا 

وتتحدث المعمومات التي وثقيػا التقريػر عػف عشػرات المػدنييف الفمسػطينييف الػذيف قضػوا فػي السػجوف السػورية 
تعػػذيب بعػػد إخضػػاعيـ ألقسػػى وأشػػد أنػػواع التعػػذيب، وفػػي أمػػاكف يجيميػػا نتيجػػة التصػػفية المباشػػرة أو تحػػت ال

أىالي الضحايا في معظـ الحاالت، ويشير التقرير إلى أف تعداد ضحايا عمميات القتػؿ تحػت التعػذيب داخػؿ 
( ضػػحايا مػػف البلجئػػيف الفمسػػطينييف، والػػذيف اعتقمػػوا فػػي أوقػػات سػػابقة، فػػي مخالفػػة 105السػػجوف قػػد بمػػغ )

 تياؾ صارخ لكؿ المواثيؽ الدولية واإلقميمية، حتى القومية والوطنية ذات الصمة بتحريـ التعذيب.صريحة وان
ويوثػػػؽ التقريػػػر حػػػاالت اختطػػػاؼ لبلجئػػػيف فمسػػػطينييف مصػػػابيف وجرحػػػى مػػػف داخػػػؿ المستشػػػفيات والمراكػػػز 

ماعيػػة عقػػب الصػػحية، واعتقػػاالت عمػػى حػػواجز التفتػػيش التابعػػة لمنظػػاـ السػػوري، وحػػاالت تعػػذيب وتصػػفية ج
االحتجػػػػػاز مػػػػػدًدا قصػػػػػيرة خػػػػػبلؿ االقتحامػػػػػات التػػػػػي ينفػػػػػذىا الجػػػػػيش والقػػػػػوى األمنيػػػػػة لممخيمػػػػػات والتجمعػػػػػات 
الفمسػػطينية، وحػػاالت إعػػداـ أو قتػػؿ تحػػت التعػػذيب لعػػدد مػػف المعتقمػػيف الػػذيف رفضػػت األجيػػزة األمنيػػة تسػػميـ 

 جثثيـ أو اإلفصاح عف مكاف وجودىا أو دفنيا.
24/11/2013، فمسطيف أوف اليف  

 
 اعتقاالت وابعادات بحؽ طالب ومدرسيف في "مصاطب العمـ"العشرات يقتحموف "األقصى"..  32

اف حممػػػػة مػػػػف  24/11/2013 األحػػػػدقالػػػػت مؤسسػػػػة األقصػػػػى لموقػػػػؼ والتػػػػراث فػػػػي بيػػػػاف ليػػػػا صػػػػباح يػػػػـو 
اطب االعتقاالت واالبعادات نفذىا قوات االحػتبلؿ فػي القػدس اسػتيدفت الطػبلب والمدرسػيف فػي مشػروع مصػ

العمـ في المسجد األقصى الذي تعكػؼ عميػو مؤسسػة عمػارة األقصػى والمقدسػات فيمػا سػمحت لنحػو عشػريف 
 مستوطنا مف بينيـ ييودا جميؾ رئيس ما يسمى صندوؽ ارث الييكؿ باقتحاـ األقصى عمى دفعات مختمفة.

ء ابػػو الييجػػاء وبحسػػب بيػػاف المؤسسػػة فػػاف عناصػػر مػػف قػػوات االحػػتبلؿ فػػي بػػاب حطػػة منعػػوا الطالػػب عػػبل
والمدرسػتيف زينػة عمػػرو وىنػادي الحمػواني مػػف الػدخوؿ لبلقصػى واقتػػادىـ الػى مركػز " القشػػمة" لمتحقيػؽ معيػػـ 

 دوف أي سبب يذكر.
24/11/2013مؤسسة األقصى لموقؼ والتراث، أـ الفحـ،   

 
 وحممة اعتقاالت في الضفة فمسطينييف برصاص االحتالؿ في راـ اهلل سبعةإصابة  33

أصػيب سػبعة فمسػطينييف برصػاص جنػود إسػرائيمييف : عبدالرحيـ حسيف - عبلء المشيراوي -ـ اهلل را - غزة
 أمس األوؿ في شماؿ راـ اهلل بالضفة الغربية، كما أفادت مصادر طبية فمسطينية وشيود عياف.

 وحصػػؿ إطػػبلؽ النػػار قػػرب مخػػيـ الجمػػزوف لبلجئػػيف أثنػػاء تظػػاىرة نظميػػا فمسػػطينيوف ضػػد قيػػاـ مسػػتوطنيف
إسػػػرائيمييف برشػػػؽ سػػػيارات فمسػػػطينية بالحجػػػارة. وقػػػاؿ شػػػيود عيػػػاف فػػػي اتصػػػاؿ مػػػع وكالػػػة فػػػرانس بػػػرس إف 
مواجيػػات وقعػػت بػػيف شػػباف والجػػيش اإلسػػرائيمي عمػػى مػػدخؿ مخػػيـ الجمػػزوف، وأف ىػػذه االشػػتباكات اسػػتمرت 

 لثبلث ساعات، أصيب خبلؿ أيضًا أكثر مف عشرة شباف بالرصاص المطاطي.
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لوكالة فرانس برس، قالت متحدثة باسـ الجيش اإلسرائيمي إف جنودًا أطمقوا عيػارات مطاطيػة  وردًا عمى سؤاؿ
متظاىرًا كانوا يرشقونيـ بالحجارة. وتعذر عمى المتحدثة توضيح ما إذا كػاف أصػيب فمسػطينيوف  150باتجاه 

 أثناء ىذه المواجيات.
 أنحاء متفرقة مف الضفة. فمسطينييف في حممة دىـ طالت  ستةاعتقؿ الجيش اإلسرائيمي و 

25/11/2013اإلتحاد، أبوظبي،   

 
 مقدسييف بتيمة إلقاء "المولوتوؼ" عمى قواتو أطفاؿ عشرةاالحتالؿ يعتقؿ  34

أعمنت الشرطة اإلسرائيمية، عف قياميا باعتقاؿ عشرة قاصريف فمسطينييف مػف بمػدة العيسػوية  :القدس المحتمة
 ة االحتبلؿ.شرقي مدينة القدس المحتمة، بتيمة مقاوم

(، أف المعتقميف ىـ أعضاء خميتػيف 11|24وزعمت الشرطة في بياف نشرتو وسائؿ إعبلـ عبرية، يوـ األحد )
مشػػػتبو بقياميػػػا خػػػبلؿ األشػػػير الماضػػػية برشػػػؽ الحجػػػارة وقنابػػػؿ "المولوتػػػوؼ" الحارقػػػة عمػػػى معسػػػكر لجػػػيش 

بريػة ومركبػات إسػرائيمية وشػرطية عػابرة االحتبلؿ في منطقة التمة الفرنسية، وأيضا صػوب مبػاني الجامعػة الع
 في طرؽ القدس، عمى حد ادعائيا.

وذكرت أف اليوـ تّمت إحالة خمسة مػف المعتقمػيف إلػى محكمػة الصػمح اإلسػرائيمية لمنظػر فػي قضػيتيـ، حيػث 
اف فػي تـ تمديد اعتقاليـ عمى خمفية تقديـ لوائح اتياـ بحقيـ تضّمنت تيمًا جديدة تفيد بمحاولتيـ إضراـ النيػر 

 مكاف ييودي عمى خمفية قومية وتعريض حياة مستوطنيف لمخطر، حسب المزاعـ اإلسرائيمية.
24/11/2013، قدس برس  

 
 
 

 غزةإلى قطاع مصر في جيود لنقؿ الالجئيف الفمسطينييف المعتقميف  ":جزيرة"ال 35
عمػػى أعمػػى كشػػؼ مصػػدر فمسػػطيني موثػػوؽ لمجزيػػرة نػػت فػػي غػػزة أف جيػػودا تبػػذؿ : ضػػياء الكحمػػوت - غػػزة

والمعتقمػػيف فػػي سػػجوف  ةالمسػػتويات لػػدفع وكالػػة )أونػػروا( السػػتقداـ البلجئػػيف الفمسػػطينييف الفػػاريف مػػف سػػوري
 طفبل. 250بينيـ  400اإلسكندرية بمصر، وعددىـ نحو 

وقاؿ المصدر إف السمطات المصرية رفضت السماح لمفوضية البلجئيف بمتابعة ممؼ البلجئػيف الفمسػطينييف 
 جحيـ الحرب السورية. الفاريف مف

والتقى اليوـ في غزة وفد مختص بمتابعة شؤوف البلجئيف بمدير عمميات األونروا روبرت تيرز لمضغط عمػى 
المنظمػػة الدوليػػة مػػف أجػػؿ العمػػؿ عمػػى إنيػػاء معانػػاة ىػػذه األسػػر ونقميػػا إلػػى غػػزة فػػي ظػػؿ ترحيػػب الحكومػػة 

 الفمسطينية المقالة.
البلجئػيف وأحػد الػذيف حضػروا المقػاء لمجزيػرة نػت إف الوفػد أبمػغ المنظمػة وقاؿ حساـ أحمد الباحث في شػؤوف 

 األممية أف المعاممة التي يتمقاىا الفمسطينيوف المحتجزوف في مصر فييا انتياؾ حاد لحقوؽ اإلنساف.
 وأكد أف المجتمعيف طالبوا بأف تتدخؿ أونروا لنقؿ البلجئيف المحتجزيف في مصػر إلػى غػزة حيػث إنيػـ انتقمػوا
مػػف مكػػػاف عممياتيػػا فػػػي سػػوريا وسيصػػػموف إلػػى مكػػػاف عممياتيػػا فػػػي غػػزة، مؤكػػػدا ترحيػػب الحكومػػػة فػػي غػػػزة 

 بمساعدتيـ فور وصوليـ.
25/11/2013الجزيرة.نت، الدوحة،   
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 اإلنجاب عف بعدبزوجة األسير أحمد المغربي بالتوأميف: األسرى يعانقوف الحياة مينئًا  قراقع 36

سػػرى والمحػػرريف عيسػػى قراقػػع اف ثػػورة بيولوجيػػة تشػػيدىا السػػجوف فػػي السػػنوات قػػاؿ وزيػػر شػػؤوف األ: راـ اهلل
نجاب األطفاؿ، واف  جراء عممية زراعة وا  حاالت  تسعةاألخيرة مف خبلؿ تيريب األسرى لحيواناتيـ المنوية وا 

 شيدت ذلؾ خبلؿ العاميف المنصرميف.
ناضموا مف اجميا ويكسروف سياسة الحرماف وأوضح اف األسرى يتحدوف السجف والقيود ويعانقوف الحياة التي 

والقمػػع والعػػزؿ الػػذي يعيشػػونو عنػػدما ينجحػػوف فػػي إنجػػاب أطفػػاؿ ليػػـ يحممػػوف أسػػماءىـ لتػػدب الحيػػاة داخػػؿ 
 السجف وخارجو.

وأشار قراقع الى اف سمطات االحتبلؿ تمنع األسير مف المقاء الطبيعي مػع زوجتػو كجػزء مػف سياسػة الطمػس 
وجداني الذي تمارسو سمطات االحتبلؿ بحؽ األسرى، اال اف األسرى تحدوا ذلػؾ بقػدرات اإلنساني والتدمير ال

 فائقة أربكت إدارة سجوف االحتبلؿ رغـ إجراءاتيا المشددة عمى الزيارات.
جػػاءت اقػػواؿ قراقػػع خػػبلؿ تينئتػػو زوجػػة األسػػير احمػػد المغربػػي التػػي أنجبػػت طفمتػػاف تػػوأـ ىمػػا سػػندس ونػػور 

 فى الفرنسي في بيت لحـ.صباح السبت في المستش
، وتػػـ عزلػػو 2002مػػرة منػػذ عػػاـ  18ويػػذكر اف األسػػير احمػػد المغربػػي سػػكاف مخػػيـ الدىيشػػة محكػػوـ بالمؤبػػد 

 .سنوات وأفرج عف شقيقو عمي المحكوـ بالمؤبد في صفقة شاليط 9لمدة 
25/11/2013الحياة الجديدة، راـ اهلل،   

 
 
 

 ألسرى محط استيداؼ السجانيف ووحدات القمعوالمرض لدى ا اإلصابةنادي األسير: أماكف  37
اعتبػػػر نػػػادي األسػػػير أف مػػػا يتعػػػرض لػػػو األسػػػرى المرضػػػى داخػػػؿ سػػػجوف االحػػػتبلؿ مػػػف انتياكػػػات : جنػػػيف

وتجػػاوزات والتػػي غالبػػا مػػا تكػػوف قريبػػة مػػف أمػػاكف الضػػعؼ واالصػػابة والمػػرض لػػدى األسػػير ليسػػت بمحػػض 
االحػػتبلؿ عمػػى األسػػرى مسػػتخدمة بػػذلؾ كػػؿ أجيزتيػػا الصػػدفة وانمػػا تػػأتي ضػػمف الحػػرب التػػي تشػػنيا حكومػػة 

 التنفيذية والتشريعية والقضائية وأدواتيا لقتميـ بشكؿ بطيء.
25/11/2013الحياة الجديدة، راـ اهلل،   

 
 "جريمة حرب" ُيعد األوروبييف في الجيش اإلسرائيمي المرتزقةقتاؿ حنا عيسى:  38

ة األوروبييف في صفوؼ الجػيش اإلسػرائيمي وقػدوميـ لمقتػاؿ اعتبر خبير قانوني فمسطيني أف مشارك: راـ اهلل
 كمرتزقة "مخالؼ لمقانوف الدولي"، إلى أف ذلؾ يعد "جريمة حرب" يعاقب عمييا القانوف.

وأشػػػار حنػػػا عيسػػػى، خبيػػػر القػػػانوف الػػػدولي فػػػي تصػػػريحات لػػػػ "قػػػدس بػػػرس" إلػػػى أنػػػو يمكػػػف ألىػػػالي القتمػػػى 
بجيش االحتبلؿ اإلسرائيمي التوجو لمحكمة الجنايات الدولية والتي  والمتضرريف مف مشاركة مرتزقة أوروبييف

سػػتطمب مػػف دوليػػـ األوروبيػػة إلقػػاء القػػبض عمػػييـ ومحػػاكمتيـ كمجرمػػي حػػرب، باإلضػػافة إلػػى أف السػػمطات 
 االسرائيمية سُتطالب بتسميميـ لممحاكمة.

وسػػيبل(، وىػػي مػػف أصػػؿ أوكرانػػي، واعتبػػر قيػػاـ إحػػدى المجنػػدات السػػابقات فػػي الجػػيش اإلسػػرائيمي )يمينػػا زاك
بػاإلعبلف فػي أحػد أشػػير البػرامج التمفزيونيػة فػي ببلدىػػا، أنيػا قامػت بقتػؿ أطفػػاؿ فمسػطينييف؛ "يعتبػر اعتػػراؼ 
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واضػػح مػػف قبميػػا بجريمػػة حػػرب ويجػػب اف تقػػدـ لمقضػػاء الػػدولي بعػػد القػػاء القػػبض عمييػػا مػػف قبػػؿ سػػمطات 
 دولتيا".

24/11/2013، قدس برس  
 

 نقؿ النفاياتفي حنات قسرا وتستخدـ "عربات الحمير" غزة توقؼ الشا 39
ػ أشرؼ اليور: أوقفت البمديات العاممة فػي قطػاع غػزة شػاحناتيا المخصصػة لنقػؿ النفايػات والقمامػة مػف  غزة

الشوارع، واستبدلت جمعيا بطرؽ بدائيػة تعتمػد عمػى عربػات تجرىػا الحميػر، لنفػاد الوقػود المخصػص لتشػغيؿ 
أعػػاد غػػزة فػػي ظػػؿ التطػػور التكنولػػوجي العػػالمي إلػػى الػػوراء عشػػرات السػػنيف، مػػا ينػػذر الشػػاحنات، فػػي مشػػيد 

 بتفشي األوبئة بشكؿ مخيؼ.
واصطفت شاحنات بمدية غزة المخصصة لجمػع القمامػة بجػوار مكػب تجميػع النفايػات وسػط مدينػة غػزة، بعػد 

وتركػػت ميمػػة جمػػع النفايػػات  أف أوقفػػت مواتيرىػػا عػػف الػػدوراف قسػػرا بسػػبب شػػح الوقػػود كمػػا يقػػوؿ المسػػؤولوف،
 لعربات تجرىا الحمير تجوؿ شوارع المدينة وتنقؿ بصورة بطيئة وبدائية كميات كبيرة مف القمامة.

واختػػار محمػػد الفػػرا وزيػػر الحكػػـ المحمػػي فػػي الحكومػػة، مقػػر كػػب النفايػػات بمدينػػة غػػزة لعقػػد مػػؤتمر صػػحفي 
ف تػػػـ اسػػػتبداليا بوسػػػائؿ بدائيػػػة، وىػػػي "عربػػػات شػػػاحنة لنقػػػؿ النفايػػػات بالكامػػػؿ، بعػػػد أ 70لػػػيعمف عػػػف توقػػػؼ 
 طف مف النفايات الصمبة مف شوارع قطاع غزة يوميا. 1700الحمير" لنقؿ نحو

وأكد أف الوضع البيئي في قطاع غزة ينذر بػ "كارثة" جراء استمرار أزمة الكيرباء ونقص الوقود التي تعصؼ 
ألػؼ لتػر مػف الوقػود لتشػغيؿ عربػات  150جػة إلػى بالقطاع، الػوزير فػي حكومػة حمػاس قػاؿ أف البمػديات بحا

جمع القمامة مف الشوارع ومئات اآلالؼ مف المترات لتشغيؿ محطات معالجة الصػرؼ الصػحي المنتشػرة فػي 
 محافظات غزة.

25/11/2013القدس العربي، لندف،   

 
 التجمع الشعبي إلسقاط المفاوضات يطمؽ مؤتمره التأسيسيغزة:  40

، اليػػوـ، التجمػػع الشػػعبي إلسػػقاط المفاوضػػات بػػيف السػػمطة الفمسػػطينية بػػراـ اهلل أطمػػؽ: محمػػد جاسػػر - غػػزة
 ودولة االحتبلؿ اإلسرائيمي، مؤتمره التأسيسي األوؿ، واإلعبلف عف بدء فعالياتو رسميًا.

وقػػاؿ النػػاطؽ اإلعبلمػػي باسػػـ التجمػػع الشػػعبي محمػػد الرقػػب، خػػبلؿ المػػؤتمر، الػػذي عقػػد فػػي فنػػدؽ الكمػػودور 
أف االحػتبلؿ يسػتغؿ المفاوضػات لكسػب المزيػد مػف الوقػت لبلسػتمرار فػي ابػتبلع األراضػي  ،غزة غرب مدينة

ومصػػػادرتيا لبنػػػاء المسػػػتوطنات اإلسػػػرائيمية عمييػػػا، وتحػػػاوؿ تغييػػػر معالميػػػا، وتيويػػػد مدينػػػة القػػػدس المحتمػػػة 
 ومسجدىا األقصى المبارؾ.

مع اتفؽ عمى عدة نقاط أبرزىا، تأسيس التجمػع وقد أكد الناطؽ اإلعبلمي باسـ التجمع الشعبي عمى أف التج
ليكػػوف إطػػارًا فكريػػًا لجميػػع أطيػػاؼ الشػػعب فػػي الػػداخؿ والخػػارج إلسػػقاط المفاوضػػات، وكمػػا حػػرص التجمػػع 

 االبتعاد عف مواطف الخبلؼ والتجاذب السياسي الموجود عمى الساحة الفمسطينية.
د أبو ىبلؿ أف المقاومة ممتصقة بػإرادة وقناعػة الشػعب بدوره، عد األميف العاـ لحركة األحرار الفمسطينية خال

 الفمسطيني مف حقوقو وثوابتو، مؤكدًا أف المفاوضات طعنت وحدة الشعب وفصائمو المقاومة.
مػػف جػػانبيـ، أجمػػع أكػػاديميوف فمسػػطينيوف والشخصػػيات الفمسػػطينية عمػػى أف المفاوضػػات طيمػػة عقػػديف مػػف 

 دًا أف االحتبلؿ ابتز الفريؽ المفاوض خبلؿ مرحمة السابقة.الزمف سمب الحقوؽ مف الفمسطينييف، مؤك



 
 
 

 

 

           24ص                                    3047العدد:            25/11/2013 االثنيف التاريخ:

وأوضػػح األكػػاديمي د. ىػػاني البسػػوس أف المفاوضػػات لػػـ تحقػػؽ أي إنجػػازات تػػذكر لمشػػعب الفمسػػطيني سػػواًء 
 عمى مستوى مدينة القدس وقضية البلجئيف، والحدود واألمف، لـ تتعامؿ مع تمؾ القضايا.

دمت خػػدمات كثيػػرة لدولػة االحػػتبلؿ مػػف بينيػػا التنسػيؽ األمنػػي الػػذي اعتبػػره أمػا فػػي الجيػػة المقابػػؿ، السػمطة قػػ
 السيؼ المسمط عمى الشعب الفمسطيني بناًء عمى اتفاقيات أمنية موقعة مع )إسرائيؿ(.

24/11/2013فمسطيف أوف اليف،   

 
 العاـ باإلضراب"برافر" لمخطط  النقب يبدأ فعاليات التصدي 41

فػػي صػػحراء النقػػب،  48اإلضػػراب الشػػامؿ أمػػس األحػػد، بمػػدات فمسػػطينيي  عػػـّ : برىػػـو جرايسػػي - الناصػػرة
احتجاجػا عمػى زيػارة لجنػة الداخميػػة البرلمانيػة اإلسػرائيمية إلػى المنطقػة الميػػددة بػاالقتبلع، فػي إطػار المخطػػط 

ع ويقضي بتيجير وشريد عشرات آالؼ الفمسطينييف مف بمداتيـ وأراضػييـ واقػتبل، اإلسرائيمي المسمى "برافر"
عشػرات القػػرى، ووقعػػت أمػػس عػػدة مواجيػػات أسػػفرت عػػف اعتقػاالت، فػػي حػػيف أمػػرت محكمػػة فػػي مدينػػة بئػػر 
السػبع، بمنػع شػيخ قريػػة العراقيػب صػياح الطػػوري مػف دخػوؿ القريػػة، إلػى حػيف االنتيػػاء مػف محاكمتػو، األمػػر 

 الذي رفضو الطوري ليبقى في اعتقاؿ مستمر منذ خمسة أياـ.
لبرلمانيػػة اإلسػػرائيمية قػػد أجػػرت أمػػس جولػػة اسػػتفزازية، لبلطػػبلع عمػػى مخطػػط برافػػر وكانػػت لجنػػة الداخميػػة ا

 .ميدانيا
وتصػديا ليػذه الزيػارة، دعػت لجنػة التوجيػو العميػا لعػرب النقػب، والمنبثقػة عػف لجنػة المتابعػة العميػا لفمسػطينيي 

 .، إلى تنفيذ اضراب عاـ وشامؿ في جميع بمدات العرب في النقب48
"الحراؾ الشبابي" الػذي يمثػؿ كػؿ األطػر الشػبابية مػف األحػزاب والحركػات السياسػية، عػف يػـو  ىذا، وقد أعمف

السبت المقبؿ "يـو غضب" عمػى مشػروع برافػر، إذ حسػب مػا ىػو مخطػط مػف المفتػرض أف تنتشػر تظػاىرات 
الثبلثػة  ، وبشكؿ خاص في النقب، وتمييدا ليذا اليوـ  جرت فػي األيػاـ48في العديد مف المواقع في مناطؽ 

، وشػػارؾ فييػػا المئػػات مػػف 48الماضػػية سمسػػمة مػػف التظػػاىرات بمشػػاركة األطػػر واألحػػزاب فػػي كافػػة منػػاطؽ 
 الناشطيف.

25/11/2013الغد، عماف،   

 
 ةسوريبيفندوف مزاعـ القتاؿ  "عيف الحموة"شباب .. بعد نشر تقرير "ووؿ ستريت جورناؿ" 42

مسطينية ومسػؤولو فصػائؿ فػي مخػيـ عػيف الحمػوة لبلجئػيف فندت فعاليات شبابية ف: جياد أبو العيس -صيدا 
الفمسطينييف جنوب لبناف ما أوردتو صحيفة أميركية مف تزايػد أعػداد الشػباب الفمسػطيني فػي المخػيـ المشػارؾ 

 في القتاؿ ضد النظاـ في سورية.
تصػػطؼ إلػػى  وأجمعػػت تمػػؾ الفعاليػػات عمػػى أف الغايػػة مػػف تػػرويج مػػا وصػػفوه بػػػ"األباطيؿ" مػػا ىػػي إال حممػػة

جانب غيرىػا مػف حمػبلت تشػويو المخيمػات، وعمػى األخػص منيػا مخػيـ عػيف الحمػوة الواقػع فػي مدينػة صػيدا 
 الجنوبية.

وكانت صحيفة "ووؿ سػتريت جورنػاؿ" األميركيػة تحػدثت عػف تزايػد عػدد الشػباب الفمسػطيني المقػيـ فػي مخػيـ 
 ة المقاتمة في سورية.عيف الحموة المنضـ لما وصفتو بالجماعات اإلسبلمية المتشدد



 
 
 

 

 

           25ص                                    3047العدد:            25/11/2013 االثنيف التاريخ:

وفي رده عمى حديث الصحيفة، قاؿ منير المقدح القيادي الفتحاوي داخؿ المخيـ لمجزيرة نت إف الفمسػطينييف 
في لبناف استفادوا مف تجارب التدخؿ السابقة في الشؤوف العربيػة، وقػرروا ونجحػوا اليػـو فػي عػدـ الػدخوؿ أو 

 خؿ لبناف أو خارجو.االصطفاؼ مع أو ضد أي مف فرقاء السياسة دا
ولػـ ينػؼا المقػدح ذىػاب شػباب فمسػطيني مػف المخيمػػات لمقتػاؿ فػي سػورية كغيػرىـ مػف الشػباب العربػي، لكنػػو 
أكد أنيـ ذىبوا بدافع شخصي بحت، وأف عددىـ بسيط جدا )خمسوف شابا مف كؿ المخيمات طواؿ السػنوات 

فمسطيني في المخيمات وال يمكف الحػديث عنػو الثبلث(، وىو رقـ ال يمثؿ أي نسبة تذكر مف نسبة الشباب ال
 بأنو ظاىرة تستحؽ التأشير أو الذكر.

مف جيتو اعتبر مسؤوؿ حركة المقاومػة اإلسػبلمية )حمػاس( فػي المخػيـ، أبػو أحمػد فضػؿ، مػف جيتػو أف مػا 
يجري ترويجو مف مظاىر وشائعات ضد المخيمات الفمسطينية معروؼ الغاية والمقصد، وىو ضرب الوجػود 

 فمسطيني وتشوييو خدمة ألجندات سياسية مقيتة.ال
وقاؿ فضؿ لمجزيرة نت إف الشباب الفمسطيني اليـو بات واعيا لما يدور حولو، ولف يصػؿ لمرحمػة أف يصػبح 
فييػػا أداة قتػػؿ بيػػد الغيػػر، وأف مػػف خػػرج مػػنيـ وعػػددىـ ال يػػذكر خػػرج بقناعػػة ذاتيػػة فرديػػة كغيػػره مػػف الشػػباب 

 تأثر بالجوار الجغرافي.المبناني والعربي بحكـ ال
24/11/2013الجزيرة.نت، الدوحة،   

 
 مع االحتالؿ عمى فمسطيني بتيمة التخابرسنة  15: السجف غزة 43

عامػًا  15أصدرت محكمة عسػكرية تابعػة لمحكومػة الفمسػطينية فػي غػزة، أمػس، حكمػًا بالسػجف : )أ .ؼ .ب(
 .عمى فمسطيني بتيمة التخابر مع أجيزة االحتبلؿ "اإلسرائيمي"

وقػػػاؿ مصػػػدر مسػػػؤوؿ فػػػي تصػػػريح بثتػػػو وكالػػػة "الػػػرأي": إف "القضػػػاء الفمسػػػطيني )العسػػػكري( أصػػػدر حكمػػػًا 
ر مػػع قػػوات االحػػتبلؿ الصػػييوني، بعػػد ثبػػوت األدلػػة التػػي تدينػػو بتيمػػة عامػػًا عمػػى مػػتيـ بالتخػػاب 15بالسػػجف 

 .التعاوف والتخابر مع االحتبلؿ الصييوني ضد أبناء الشعب الفمسطيني"
25/11/2013الخميج، الشارقة،   

 

 في الضفة ميرجاف تضامني مع األسرى في جامعة الخميؿ 44
ميػؿ والحركػة الطبلبيػة وبالتعػاوف مػع لجنػة أىػالي الخميؿ: نظـ نادي األسػير فػي محافظػة الخميػؿ وجامعػة الخ

سػنادا لمحركػة  األسرى ووزارة شؤوف األسرى والمحرريف ميرجانػا جماىيريػا عمػى أرض جامعػة الخميػؿ دعمػا وا 
األسػػيرة فػػي سػػجوف االحػػتبلؿ، ومػػا تتعػػرض لػػو مػػف عمميػػات قمػػع وتنكيػػؿ مػػنظـ تشػػرؼ عميػػو إدارة السػػجوف 

 بغطاء مف حكومة االحتبلؿ.
ؾ في الميرجاف الجماىيري المركزي حشد مف ذوي األسػرى واألسػيرات وممثمػي القػوى الوطنيػة ومحػافظ وشار 

الخميػػؿ كامػػػؿ حميػػد ورئػػػيس نػػػادي األسػػير قػػػدورة فػػارس ووزيػػػر شػػػؤوف األسػػرى عيسػػػى قراقػػع وعضػػػو المجنػػػة 
 المركزية لحركة فتح الدكتور محمد شتيو.

مركزيػة، وأف القيػادة تولييػا اىتمامػا كبيػرا فػي المفاوضػات وأكد قراقع في كممتو أف قضية األسرى ىػي قضػية 
 المباشرة التي تجري مع الجانب اإلسرائيمي، برعاية مف المجتمع الدولي.



 
 
 

 

 

           26ص                                    3047العدد:            25/11/2013 االثنيف التاريخ:

مف جانبو، طالب فارس، بالضغط عمى الحكومة اإلسرائيمية، إلنياء معاناة اآلالؼ مػف األسػرى الفمسػطينييف 
مدوف فػػي وجػو ىػذه اليجمػػة الشرسػة وسينتصػػروف عمييػا كمػػا القػابعيف فػي سػػجونيا، مؤكػدا أف األسػػرى سيصػ

 فعموا في السابؽ.
وفي كممة عضو المجنة المركزية لحركة فتح الدكتور محمد شتيو، قاؿ: إف األسيرات واألسػرى يشػكموف اليػـو 

 .خط الدفاع األوؿ عف الحقوؽ الوطنية الفمسطينية
25/11/2013األياـ، راـ اهلل،   

 
 في المدينة "فضيا تظاىر ناشطات حركة "فيمفر  تعمف عفبيت لحـ  45

ػػػ أشػػرؼ اليػػور: تفيػػد تقػػارير إخباريػػة أف ناشػػطات مػػف حركػػة "فػػيمف" النسػػائية، التػػي تشػػتير ناشػػطاتيا   غػػزة
بالتظاىر عاريات الصدور، تخطط لتنظيـ تظاىرة ستكوف األولػى مػف نوعيػا فػي الضػفة، وتحديػدا فػي مدينػة 

 حتفاؿ بأعياد الميبلد المجيد.بيت لحـ الشير المقبؿ خبلؿ اال
ونفػػػت ناشػػػطات نسػػػويات لػػػػ"القدس العربػػػي" أي عمػػػـ لػػػدييف بتحركػػػات ىػػػذه المنظمػػػة النسػػػوية الشػػػييرة، وسػػػط 

 توقعات بأف يكوف قتؿ النساء عمى خمفية "شرؼ العائمة" ىو الدافع.
اىر ناشػطاتيا عف مصدر خاص فقد ذكر أف الحركة التي اشتيرت بتظ "24وبحسب ما نقؿ موقع "فمسطيف 

 عاريات الصدور، تعتـز زيارة األراضي الفمسطينية بعد نحو شير مف اآلف.
وبػيف  وأفاد المصدر أف ىذه الحركة ستزور فمسطيف، وستنظـ وقفات ليا بالتزامف مع أعيػاد المػيبلد المجيػدة.

الشػػير  مػػف 24المصػػدر الػػذي فضػػؿ عػػدـ الكشػػؼ عػػف اسػػمو أف الحركػػة سػػتتظاىر أمػػاـ كنيسػػة الميػػد يػػـو 
 المقبؿ، لبلحتجاج عمى قضية ستعمف المنظمة عنيا وقت تنظيـ الوقفة.

مدينػة، مؤكػدة أف الوأعربت رئيسة بمدية بيت لحـ فيرا بابوف عف رفضيا لتظػاىر ناشػطات حركػة "فػيمف" فػي 
 أي تظاىر يخرؽ الحياء العاـ والعادات والتقاليد الفمسطينية غير مرحب بو.

اشػػطات فمسػػطينيات عػػف أكثػػر القضػػايا النسػػوية شػػكوى فػػي أوسػػاط النسػػاء، فأكػػدت وسػػألت "القػػدس العربػػي" ن
الغالبيػػة مػػنيف أف عمميػػات القتػػؿ المتزايػػدة فػػي المنػػاطؽ الفمسػػطينية عمػػى خمفيػػة "الشػػرؼ" ىػػي مػػا تقمقيػػـ، فػػي 

 ظؿ ارتفاع نسبتيا العاـ الجاري.
وحتػى اآلف  2013ي قػتمف منػذ بدايػة العػاـ وتفيد أرقاـ توردىا مؤسسات حقوقية ونسوية أف عدد النساء المػوات

 امرأة. 20فاؽ الػ 
25/11/2013القدس العربي، لندف،   

 
 اإلسرائيمي الحصاربفعؿ  % 50غزة: معدالت البطالة تبمغ  46

االناضػػوؿ: قالػػت لجنػػة شػػعبية فمسػػطينية يػػـو السػػبت، إف معػػدالت البطالػػة فػػي قطػػاع غػػزة  –د ب أ  –غػػزة 
 فعؿ حظر إسرائيؿ توريد مواد البناء إلى القطاع.ب % 50الفمسطيني وصمت إلى 

وذكػػرت المجنػػة الشػػعبية لرفػػع الحصػػار عػػف غػػزة، فػػي بيػػاف صػػحفي،أف آالؼ العمػػاؿ فػػي قطػػاع اإلنشػػاءات 
عمػؿ المشػاريع اإلنشػائية بوالصناعات المرتبطة بو تعطموا بسػبب حظػر دخػوؿ مػواد البنػاء والتوقػؼ التػاـ فػي 

 مميوف دوالر. 200غزة بقيمة بلقطاع الخاص التابعة لممؤسسات الدولية وا
وحػػػذرت أف ىػػػذا التوقػػػؼ مػػػف شػػػأنو أف يػػػدىور االقتصػػػاد المنيػػػؾ بسػػػبب الحصػػػار اإلسػػػرائيمي، مشػػػيرة إلػػػى 

 مف اقتصاد غزة.  35إحصائيات رسمية بأف قطاع اإلنشاءات يسيـ بػ
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وأف أكثػر مػف مميػوف شػخص  ر،دوال 2وأشارت المجنة إلى أف معدؿ دخؿ الفرد اليومي في غػزة ال يتجػاوز الػػ
 يعتمدوف عمى المساعدات الدولية واإلغاثية،محذرة مف ارتفاع ىذه النسبة في ظؿ تعطؿ المشاريع.

25/11/2013القدس العربي، لندف،   
 

 " لرشيد الزبدةالصمت البميغ.. مذكرات أخرس في زنازيف االحتالؿ" كتاب.. صدور 47
مػذكرات أخػرس فػي  الصػمت البميػغ.."حػديثا، كتػاب حمػؿ عنػواف  صدر عف وزارة الثقافة الفمسػطينية،: عماف

 صفحة مف القطع المتوسط. 160، لخالد رشيد الزبدة، يقع في "زنازيف االحتبلؿ
ويحتػػوي الكتػػاب عمػػى خمسػػة فصػػوؿ، يسػػرد فييػػا المؤلػػؼ معانػػاة الشػػعب الفمسػػطيني والمناضػػميف فػػي زنػػازيف 

قػػة لمػػا يحػػدث داخػػؿ ىػػذه السػػجوف، وكػػذلؾ صػػمود المقػػاتميف االحػػتبلؿ، بمغػػة مبسػػطة تسػػرد بالتفاصػػيؿ الدقي
والمناضميف الفمسطينييف تحت سطوة الجبلد الصييوني وتحقيقاتيـ، وتشبثيـ ومقاومتيـ لبلحتبلؿ وحقيػـ فػي 

 الوجود عمى ترابيـ الوطني، الكتاب اشبو بالسيرة الذاتية التي التخمو مف البناء والحوارات لمشخصيات.
25/11/2013 الدستور، عماف،  

 
 تحاكي معاناة الشعب الفمسطيني.. انتصار الدناف كاتبةلم "لمعمر صداه"صدور رواية  48

صدر عف مؤسسة الرحاب الحديثة لمنشر والتوزيع، رواية "لمعمر صداه" لمشاعرة والكاتبة الفمسػطينية انتصػار 
فمسػطيني مػف احػتبلؿ العػدو صػفحة متوسػطة الحجػـ، تحػاكي معانػاة الشػعب ال 80الدناف. الرواية مؤلفػة مػف 

، لتسػػػرد قصػػة العػػػدواف عمػػى لبنػػػاف، وعمػػػى 1982الصػػييوني، تبػػػدأ منػػذ احػػػتبلؿ الصػػياينة لمبنػػػاف فػػػي العػػاـ 
المخيمات الفمسطينية، مف قصؼ لممبلجئ والبيوت اآلمنة، وقتؿ األبريػاء مػف النػاس بأسػموب أدبػي، يتػداخؿ 

لموت مف أجؿ تحرير الوطف فمسطيف، لنصؿ في النياية في سرد أحداث الرواية الحب مع الثورة والنضاؿ وا
إلػػػى والدة جديػػػدة واسػػػتراتيجية جديػػػدة لمثػػػورة، تتجمػػػى بالجيػػػؿ الجديػػػد الفمسػػػطيني الػػػذي يحمػػػؿ مشػػػعؿ الحريػػػة 

 والتحرير وعيد الثورة في يده ليظّؿ لمعمر صداه.
مف فاعميػػات معػػرض بيػػروت وسػػتقوـ الكاتبػػة الػػدّناف بتوقيػػع روايتيػػا فػػي جنػػاح مؤسسػػة الرحػػاب الحديثػػة ضػػ

 بيف الساعة السادسة والثامنة مساًء. 12/12/2013العربي والدولي لمكتاب في البياؿ الخميس 
25/11/2013موقع صيدا أوف اليف،   

 
 مصر تتقدـ بمشروعي قراريف دولييف حوؿ القدس والجوالف 

أمس، أف مصر ستتقدـ خبلؿ  أعمف مندوب مصر الدائـ لدى األمـ المتحدة معتز أحمديف خميؿ،: )د ب أ(
جمسة الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة اليوـ االثنيف، بمشروعي قراريف حوؿ األوضاع في القدس المحتمة 

 والجوالف المحتؿ، بينما تشارؾ في مفاوضات حكومية قريبًا حوؿ توسعة عضوية مجمس األمف.
بية والتزاميا نحو قضاياىا الوطنية تقدـ وقاؿ خميؿ: إف مصر مف منطمؽ دورىا الريادي في المنطقة العر 

قراريف لمجمعية العامة بشأف األوضاع في القدس والجوالف، ويؤكد قرار القدس ضرورة حماية القدس 
والمسجد األقصى مف الممارسات اإلسرائيمية التي تناؿ منيا وتقوـ بتغيير طبيعة األوضاع وبطبلف 

 االحتبلؿ. اإلجراءات التشريعية التي تقوـ بيا سمطات
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وبطبلف إجراءات "إسرائيؿ"  وقاؿ إنو بالنسبة لقرار الجوالف فإنو يؤكد شرعية قرار مجمس األمف رقـ 
بضـ أراضي الجوالف، ويؤكد انطباؽ اتفاقية جنيؼ الرابعة عمى الوضع، وضرورة انسحاب "إسرائيؿ" الكامؿ 

 مف األراضي السورية المحتمة. 
 //الخميج، الشارقة، 

 
 اإلرىاب في سيناء جزء مف خطة دولية الستيعاب الفمسطينييف  :المواء حسف الزيات 

الخبير العسكري المواء حسف الزيات أف الجماعات اإلرىابية كانت  أكد عاطؼ عبد المطيؼ: -القاىرة 
لجأ وقاؿ: ني، متواجدة في سيناء بنسب قميمة وضعيفة التسميح والعتاد عندما كاف قائدا لمجيش الثالث الميدا

"اإلخواف" إلى التفجيرات وىو أمر ال يحتاج إلى عدد كبير مف األشخاص بؿ يحتاج إلى تقنيات عالية في 
تأتييـ مف الخارج ويتولى أمر تيريب تمؾ التقنيات أعضاء في  التياالتصاالت والتكنولوجيا المعموماتية 

افر ليـ مف خبلؿ الدعـ األميركي القطري منظمة "حماس"، كما تتطمب وجود تمويؿ مالي كبير وىو متو 
 المشترؾ، وبغطاء إعبلمي مف باقات قنوات الجزيرة وقنوات غربية مأجورة سياسيا.

 تواجد اإلرىاب في سيناء جزء مف خطة دولية محبوكة الستقطاع جزء كبير منيا يصؿ إلى  وأضاؼ:
مف الخارج. السيناويوف عنصر ميـ جدا في  كيمو متر، وضميا لقطاع غزة الستيعاب الفمسطينييف القادميف

التصدي لئلرىاب وتعقبو، وىـ يتمتعوف بحس وطني عاٍؿ وليسوا خونة كما تروج بعض وسائؿ اإلعبلـ 
المأجورة بأنيـ مع اإلرىابييف أو يرعوىـ، ودورىـ كبير في القضاء عمى منابع اإلرىاب واستئصاؿ شأفتو مف 

 مصر.
مدادع التسميح القضاء عمى منابوحوؿ كيفية  بأف نقوـ بإغبلؽ األنفاؽ الحدودية  قاؿ:  ميميشيات اإلرىاب وا 

كافة عمى طوؿ الحدود مع قطاع غزة، ألنو تحوؿ مف وسيمة لعبور البضائع الميربة التي يتكسب منيا قادة 
ة حماس وغيرىـ ممف كونوا ثروات ال تقدر وال تحصى مف تحصيؿ رسوـ عبور تمؾ األنفاؽ إلى أداة حاد

، ثـ تجميع المعمومات عف أماكف تمركز تمؾ البؤر اإلرىابية ثـ ضربيا بشدة يواإلستراتيجتيدد أمننا القومي 
وقسوة لمقضاء عمييا نيائيا. المرحمة األولى تتـ عمى أتـ وجو ودوف تقصير، وستتوسع القوات المسمحة في 

 الفترة المقبمة في رصد وتتبع واستيداؼ تمؾ البؤر.
 //لكويت، السياسة، ا

 
 تدرس قطع العالقات الدبموماسية مع قطر وحماس المصرية الحكومة"الوطف":  

كشفت مصادر رسمية عف أف الحكومة تدرس حاليًا اتخاذ : العظيـ وحسف رمضاف ووكاالت أحمد عبد
جراءات تصعيدية ضد قطر وحركة حماس، قد تصؿ لقطع العبلقات الدبموماسية كخط وة مواقؼ حاسمة وا 

الببلد بعد  فيمف أجؿ زعزعة االستقرار واألمف  المصري الداخميالشأف  فيحالة استمرار التدخؿ  فيأولى، 
 يونيو.  ثورة 

 //الوطف، مصر، 
 

 اإلسرائيمية" لـ تسفر عف شيء ممموس -تقرير أردني: المفاوضات "الفمسطينية 52
ائػػػرة الشػػػؤوف الفمسػػػطينية التابعػػػة لػػػوزارة الخارجيػػػة اسػػػتعرض التقريػػػر الشػػػيري الصػػػادر عػػػف د: كتػػػب : أ ش أ

األردنيػػػة اليػػػوـ، تطػػػورات العمميػػػة السػػػممية الجاريػػػة عبػػػر مفاوضػػػات مباشػػػرة بػػػيف الفمسػػػطينييف واإلسػػػرائيمييف 



 
 
 

 

 

           29ص                                    3047العدد:            25/11/2013 االثنيف التاريخ:

وبرعايػػة أمريكيػػة منػػذ نيايػػة يوليػػو الماضػػي والتػػي لػػـ يػػنجـ عنيػػا بحسػػب مػػا يتسػػرب مػػف معمومػػات ، عػػف أي 
 شيء ممموس حتى اآلف.

فقػػا لمتقريػػر، الػػذي يغطػػي أبػػرز تطػػورات القضػػية الفمسػػطينية خػػبلؿ أكتػػوبر الماضػػي، فػػإف التسػػريبات تشػػير وو 
إلػػػػى مواصػػػػمة اإلسػػػػرائيمييف تركيػػػػزىـ المعيػػػػود عمػػػػى القضػػػػايا األمنيػػػػة قبػػػػؿ أي شػػػػيء آخػػػػر، مشػػػػيرا إلػػػػى أف 

 االستيطاف المتواصؿ في األراضي الفمسطينية المحتمة ييدد بنسؼ تمؾ المفاوضات.
عرض مواقؼ األطراؼ اإلقميمية والدولية مف ىذه العممية بما فيو تأكيد العاىؿ األردني الممؾ عبداهلل الثاني و 

عمى أف القضية الفمسطينية تتصدر أولويات السياسة الخارجية األردنية وأف عممية السبلـ وحػؿ ىػذه القضػية 
ونقؿ التقرير عف الممؾ عبداهلل الثاني تشديده  استنادا إلى رؤية حؿ الدولتيف ىما مصمحة وطنية أردنية عميا،

عمػػى التػػزاـ األردف بػػدعـ األشػػقاء الفمسػػطينييف فػػي المفاوضػػات الحاليػػة لمعالجػػة كافػػة قضػػايا الوضػػع النيػػائي 
 والمرتبطة بمصالح أردنية عميا، وذلؾ وفؽ جدوؿ زمني واضح.
بمػا  1967األراضي الفمسطينية المحتمػة عػاـ وأشار التقرير إلى أبرز االنتياكات التي يمارسيا االحتبلؿ في 

في ذلؾ تسببو بسػقوط خمسػة فمسػطينييف شػيداء، ومواصػمتو التضػييؽ عمػى حيػاة الفمسػطينييف وتػنقبلتيـ بمػا 
فيو بإقامتو مئات مف الحواجز العسكرية المفاجئة وفرضػو منػع التجػواؿ فػي عػدة بمػدات فمسػطينية ومصػادرتو 

 متو لحصاره المشدد عمى قطاع غزة وىدمو منازؿ ومنشآت.واعتدائو عمى ممتمكاتيـ ومواص
وتطػػرؽ التقريػػر إلػػى أبػػرز انشػػغاالت إسػػرائيؿ خػػبلؿ الشػػير المنقضػػي والتػػي جػػاء عمػػى رأسػػيا ذلػػؾ االىتمػػاـ 
الواضح بالنووي اإليراني ومحاوالتيػا الحثيثػة لمحيمولػة دوف تخفيػؼ العقوبػات عمػى إيػراف مػا لػـ تتخػؿ األخيػرة 

 لنووية.عف طموحاتيا ا
 24/11/2013، الوطف، مصر
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اهلل النسور خبلؿ لقائو في مكتبو برئاسة الوزراء  عبد. داألردني بحث رئيس الوزراء  :بتراوكالة  –عماف 
اهلل، العبلقات الثنائية وقضايا سياسية  امي الحمدر  .د ة في راـ اهللالفمسطيني حكومةأمس األحد رئيس ال

محمود عباس.  ةالفمسطيني السمطة اهلل الثاني مف رئيس الممؾ عبد إلىاهلل رسالة  واقتصادية. ونقؿ الحمد
كد النسور خبلؿ المقاء عمؽ العبلقات األخوية التي تربط األردف باألشقاء الفمسطينييف والحرص عمى أو 

وقيادتو  األردفالقضية الفمسطينية والقدس في وجداف  أففي المجاالت كافة، مشددا عمى تعزيزىا وتنميتيا 
والمسيحية فييا ىي وديعة  اإلسبلميةف الوصاية والرعاية الياشمية لمقدس والمقدسات "أ إلىالياشمية، الفتا 

 ."الياشمييف أيديفي  وأمانة
الفمسطينية المشتركة خبلؿ الفترة  - األردنيةالعميا عمى عقد اجتماعات المجنة  الحمد اهللواتفؽ النسور و 
 القريبة المقبمة.

 25/11/2013، الدستور، عّماف

 
 خسارة فادحة لألردف "إسرائيؿ"مع  "المنطقة االقتصادية المشتركة"نقيب الميندسيف الزراعييف:  54
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ت مشروع المنطقة تفصيبل إفغنيمة  أبوـ. محمود  األردنييف قاؿ نقيب الميندسيف الزراعييف :عماف
 أحرونوت،والتي نشرتيا صحيفة يديعوت  األغوار،االقتصادية المشتركة مع الكياف الصييوني في منطقة 

انو سيتـ اقتطاع  ،في تصريح صحفي وأضاؼ،. األردنيمرعبة وتحمؿ في طياتيا خسارة فادحة لبلقتصاد 
دونما في جانب  260مقابؿ  األلبسةالخصبة لصالح بناء مصانع في قطاع  األردف أراضيدونما مف  780

بما يحممو مف ضغط ىائؿ  األردنيالذي يكوف العبء التشغيمي فيو عمى الجانب  األمر ،المحتمة األراضي
 ليذه المنطقة عمى البيئة والخدمات التي تقدـ لممواطف في تمؾ المنطقة.

 25/11/2013، الدستور، عّماف

  
 
سالمي ةعربيدوؿ    خاٍؿ مف األسمحة النوويةلشرؽ أوسط  تدعو ةوا 

سبلمية باالتفاؽ الذي أبرمتو المجموعة الدولية ): وكاالت ( مع إيراف، واعتبرتو +رحبت دوؿ عربية وا 
مدعاة لترسيخ االستقرار في المنطقة، لكنيا شددت عمى ضرورة إخضاع "إسرائيؿ" لمقانوف الدولي خاصة أف 

 دوؿ كافة في الشرؽ األوسط.الكياف الصييوني يمتمؾ ترسانة نووية تيدد ال
 البحريف

ونقمت وكالة األنباء البحرينية الرسمية عف وزارة الخارجية ترحيب المممكة ب"االتفاؽ المبدئي الذي تـ 
مع إيراف في جنيؼ". وذكرت أف االتفاؽ "يتماشى مع مواقؼ  +التوّصؿ إليو في مفاوضات مجموعة 

موؿ الدبموماسية ىي الطريؽ الصحيح لضماف االستقرار وتحقيؽ مممكة البحريف وسياستيا الثابتة بأف الح
السبلـ واألمف الدولييف وجعؿ منطقة الشرؽ األوسط خالية مف األسمحة النووية ما يتوافؽ مع معاىدة منع 
االنتشار النووي واألىداؼ والمبادئ التي كرستيا المواثيؽ وقرارات األمـ المتحدة والمؤتمر اإلسبلمي وجامعة 

 دوؿ العربية.ال
 مصر

رحب المتحدث الرسمي باسـ وزارة الخارجية المصرية باالتفاؽ المرحمي، كخطوة في سبيؿ التوصؿ إلى و 
دائـ في ىذا الشأف يأخذ في االعتبار الشواغؿ األمنية لدوؿ المنطقة كافة استنادًا إلى مبدأ األمف  اتفاؽ

ء منطقة الشرؽ األوسط مف األسمحة النووية المتساوي لمجميع، وذلؾ وفقًا لما طرحتو مصر نحو إخبل
 وأسمحة الدمار الشامؿ كافة، بطريقة جادة وفعالة وبعيدة عف المعايير المزدوجة أو االستثناءات.

 الجزائر
وقاؿ بياف صادر عف وزارة الخارجية الجزائرية: إف "الجزائر تحيي كؿ اإلرادات الحسنة التي تضافرت 

ود"، وىي "ترّحب بيذا التطور وتنّوه بروح التعاوف التي سمحت بتحقيؽ ىذا لتحقيؽ ىذا االختراؽ المنش
 االتفاؽ بفضؿ الحوار والتفاوض المذيف يبقياف الوسائؿ األكثر نجاعة لحؿ الخبلفات الدولية". 

 سورية
وقاؿ مصدر في الخارجية السورية: إف دمشؽ "ترحب باالتفاؽ وتعتبره تاريخيًا يضمف مصالح الشعب 

اني الشقيؽ ويعترؼ بحقو باالستخداـ السممي لمطاقة النووية في األغراض السممية. وأضاؼ أف سوريا اإلير 
تعتقد بأف التوصؿ إلى ىذا االتفاؽ "دليؿ عمى أف الحموؿ السياسية ألزمات المنطقة ىي الطريؽ األنجع 

القوة." وتابع أف االتفاؽ يميد لضماف األمف واالستقرار فييا بعيدًا عف التدخؿ الخارجي والتيديد باستخداـ 
السبيؿ نحو جيد دولي إلخبلء منطقة الشرؽ األوسط مف جميع أسمحة الدمار الشامؿ السيما بعد انضماـ 
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سوريا إلى اتفاقية حظر استخداـ األسمحة الكيميائية، وقاؿ المصدر السوري إف ""إسرائيؿ" تبقى العقبة 
ونيا الطرؼ الوحيد الذي يممؾ السبلح النووي ويرفض وضع الوحيدة التي تحوؿ دوف تحقيؽ ىذا اليدؼ ك

 منشآتو النووية تحت رقابة الوكالة الدولية لمطاقة الذرية".
 العراؽ

واعتبر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي االتفاؽ خطوة كبيرة عمى صعيد أمف واستقرار المنطقة مف شأنيا 
ف "تتواصؿ عممية بناء الثقة وتنشيط الحوار بما يحقؽ مصمحة استبعاد بؤر التوتر فييا. وأعرب عف أممو بأ

الجانبيف بمنع االنتشار النووي واالعتراؼ بحؽ إيراف في برنامج نووي سممي، وأف يكوف االتفاؽ مقدمة 
 إلخبلء المنطقة تمامًا مف أسمحة الدمار الشامؿ.

 باكستاف
راف ظمت تحث عمى أىمية إيجاد حؿ سممي لقضية وقالت وزارة الخارجية الباكستانية كونيا دولة جارة إلي

إيراف النووية. وأضافت في بياف أف إسبلـ آباد ظمت تؤكد ضرورة تجنب أية مواجية حوؿ البرنامج النووي 
ولفت إلى أف االتفاؽ ىو تطور ميـ ويبشر بالخير بالنسبة لمسبلـ واألمف في منطقتنا والعالـ  اإليراني.
 بأسره.
 تركيا

يس التركي عبداهلل غوؿ، في تغريدة لو اليوـ عمى موقع تويتر، ترحيبو باالتفاؽ الذي توّصمت إليو وأعمف الرئ
" مع إيراف حوؿ برنامج طيراف النووي. وتابع غوؿ في التغريدة الثانية، أنو لطالما دعا إلى "حؿ +دوؿ "

سييف لبذؿ الجيود لحؿ ىذه األزمة. بالطرؽ الدبموماسية"، مذكرًا أف تركيا كانت تستضيؼ العديد مف الدبموما
 ورأى غوؿ أف "ىذه خطوة كبيرة إلى األماـ"، مينئًا جميع األطراؼ عمى "مشاركتيا البّناءة".

بدوره، قاؿ وزير الخارجية التركي أحمد داوود أوغمو: إف ببلده ترّحب بالنتائج اإليجابية لممفاوضات التي 
عمى  +ي، في ختاـ الجولة الثالثة، مينئًا إيراف ومجموعة حصمت في جنيؼ حوؿ برنامج النووي اإليران

 الجيود البّناءة لمتوّصؿ عمى اتفاؽ. 
 //الخميج، الشارقة، 

 
 إيراف: "إسرائيؿ" بذلت جيودًا كبيرة إلظيار صورة غير حقيقة عف الشعب اإليراني 

(، فجر أمس األحد إلى +يا )توصمت الدوؿ الخمس دائمة العضوية في مجمس األمف وألمان: وكاالت
أياـ مف المفاوضات في جنيؼ وافقت بموجبو طيراف عمى الحد مف بعض نشاطات  اتفاؽ مع إيراف بعد 

برنامجيا النووي، مقابؿ تخفيؼ العقوبات المفروضة عمييا، لكنو يضمف لطيراف حقيا في تخصيب 
 .  اليورانيـو

ف إيراف منذ البداية "شددت عمى حقيا إؼ، في مؤتمر صحفي قاؿ وزير الخارجية اإليراني محمد جواد ظريو 
في برنامجيا النووي السممي وتأمؿ أف تممس ظروفًا جديدة في المستقبؿ.. واألىـ مف ذلؾ أف البرنامج 
النووي اإليراني ماض نحو األفضؿ وتـ إنياء األزمة غير الضرورية التي افتعميا الحاقدوف وسعوا مف 

الفتنة في المنطقة". وقاؿ ظريؼ "إف بعض األطراؼ وعمى رأسيا "إسرائيؿ" بذلوا جيودًا خبلليا ألف يؤججوا 
كبيرة إلظيار صورة غير حقيقية عف الشعب اإليراني ولكف مساعييـ لمتأثير عمى مسار المفاوضات قد 

 أخفقت كميا".
 //الخميج، الشارقة، 
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 ائيميةعاىؿ البحريف يديف السياسات االستيطانية اإلسر  

أداف عاىؿ البحريف الممؾ حمد بف عيسى آؿ خميفة السياسات االستيطانية اإلسرائيمية غير : قنا -المنامة 
 الشرعية في األراضي الفمسطينية المحتمة.

السبلـ ديالو رئيس المجنة المعنية بممارسة  وقاؿ العاىؿ البحريني، في رسالة وجييا اليوـ األحد، إلى عبد
ي لحقوقو غير القابمة لمتصرؼ بمناسبة اليوـ الدولي لمتضامف مع الشعب الفمسطيني، إف الشعب الفمسطين

استمرار سياسة االستيطاف اإلسرائيمي سيقوض اآلماؿ المعقودة عمى عممية السبلـ، وقد يفضي إلى المزيد 
 سرىا.مف التطرؼ والعنؼ، والعنؼ المضاد وتزايد احتماالت االنفجار في منطقة الشرؽ األوسط بأ

وحّمؿ المجتمع الدولي، مسؤولية خاصة تجاه معاناة الشعب الفمسطيني، ولـ يستطع فرض تنفيذ قراراتو ذات 
 عاما خمت. الصمة لتحقيؽ تسوية عادلة ودائمة ليا عمى مدار أكثر مف 

أجؿ  كما جدد عاىؿ البحريف، وقوؼ ببلده ودعمو ومساندتو لمشعب الفمسطيني في مسيرة نضالو العادؿ مف
نيؿ حقوقو الثابتة والمشروعة، وفي مقدمتيا الحؽ في إقامة دولتو المستقمة عمى ترابو الوطني وعاصمتيا 

 القدس الشريؼ، أسوة بالشعوب األخرى في العالـ أجمع.
 //الشرؽ، الدوحة، 

 
 "إسرائيؿ"منظمة عراقية تدعو الحكومة إلى تفعيؿ قرار دولي بتغريـ  

 دعت "منظمة مؤتمر النخب والكفاءات العراقية" الحكومة العراقية إلى تفعيؿ القرار  الخميج: -بغداد 
الذي ينص عمى حؽ العراؽ بالتعويض عف  يونيو/حزيراف  الصادر عف مجمس األمف في 

 مفاعمو النووي "تموز" الذي دمرتو "إسرائيؿ" بضربة جوية.
عف كتمة المواطف ىماـ حمودي ترأس اجتماعًا لمييئة، ودعا  وذكر بياف لممنظمة أف رئيس المنظمة النائب

فيو إلى ضرورة دعـ الحكومة في مسعاىا لمطالبة "إسرائيؿ" بالتعويضات والمشاركة الفاعمة في اجتماعات 
ىيئة المستشاريف لبحث آليات تفعيؿ ىذا القرار. وطالبت المنظمة بأىمية تفعيؿ مبادرتيا التي أطمقتيا عاـ 

الستحصاؿ تعويضات  ولجنة العبلقات الخارجية عاـ  بنتيا رئاسة الوزراء عاـ وت 
ضرب مفاعؿ تموز النووي وتفعيؿ القرار الذي أصدره مجمس األمف بيذا الخصوص والذي ينص عمى حؽ 

 العراؽ بمطالبة "إسرائيؿ" بتعويضات عف مفاعمو النووي السممي.
 //الخميج، الشارقة، 

 
 الفمسطينية ليالؿ القطري" يطور الخدمات التعميمية في مراكز الصـّ "ا 

أعمف اليبلؿ األحمر القطري عف انتياء مشروع تطوير الخدمات التعميمية والتأىيمية : بوابة الشرؽ -الدوحة 
 المقدمة في ثبلث مراكز ومدارس لمصـ تابعة لنظيره الفمسطيني في كؿ مف نابمس، والبيرة، والخميؿ، وقد

 ألؼ لاير قطري. يزيد عف  تكمؼ المشروع ما
 //الشرؽ، الدوحة، 

 
 " سيضمف أمف "إسرائيؿ"+إيراف ودوؿ "كيري: اتفاؽ  
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(، فجر أمس األحد إلى +توصمت الدوؿ الخمس دائمة العضوية في مجمس األمف وألمانيا ): وكاالت
افقت بموجبو طيراف عمى الحد مف بعض نشاطات أياـ مف المفاوضات في جنيؼ و  اتفاؽ مع إيراف بعد 

برنامجيا النووي، مقابؿ تخفيؼ العقوبات المفروضة عمييا، لكنو يضمف لطيراف حقيا في تخصيب 
 .  اليورانيـو

واعتبر وزير الخارجية األمريكي، جوف كيري أف "االتفاؽ الشامؿ سيجعؿ العالـ أكثر أمنا، وشركاءنا في 
أكد عمى أف "ىذه الخطوة األولى ال تنص عمى حؽ إيراف في التخصيب، أيا كانت المنطقة أكثر أمنًا"، و 

في المئة مف  التفسيرات التي تـ إعطاؤىا". وأوضح أف االتفاؽ سيتيح وقؼ تخصيب اليورانيـو بنسبة 
بؿ دوف االعتراؼ بامتبلؾ إيراف حؽ التخصيب أساسًا، ورأى كيري أف االتفاؽ "سيضمف أمف "إسرائيؿ"، مقا

 تخفيؼ بعض العقوبات االقتصادية". 
وردًا عمى سؤاؿ حوؿ موقؼ رئيس الوزراء "اإلسرائيمي"، بنياميف نتنياىو، الرافض لبلتفاؽ قاؿ كيري إننا قد 
نختمؼ حوؿ التكتيؾ وال يعني مطمقًا أننا نختمؼ حوؿ االستراتيجية المتعمقة بعدـ حصوؿ إيراف عمى قنبمة 

 نووية.
 // الخميج، الشارقة،

 
 أوباما اتصؿ بنتنياىو لبحث االتفاؽ النووي مع إيراف: البيت األبيض 

أعمف البيت األبيض أف الرئيس األميركي باراؾ أوباما اتصؿ برئيس الوزراء اإلسرائيمي : أ ؼ ب -واشنطف 
ني، والذي ييدد بنياميف نتنياىو، لمبحث في االتفاؽ الذي تـ التوصؿ إليو في شأف البرنامج النووي اإليرا

 بتوتير العبلقة بيف الدولتيف الحميفتيف.
وقاؿ المتحدث باسـ البيت األبيض جوش ايرنست لمصحافييف، إف "الرئيس أبمغ رئيس الوزراء رغبتو في بدء 

سرائيؿ عمى الفور بمشاورات تتناوؿ جيودنا لمتفاوض عمى حؿ شامؿ".  الواليات المتحدة وا 
 //الحياة، لندف، 

 
 
 بوتيف: مستعدوف لمواصمة السعي مع الشركاء لضماف أمف دوؿ الشرؽ األوسط بما فييا "إسرائيؿ" 

(، فجر أمس األحد إلى +توصمت الدوؿ الخمس دائمة العضوية في مجمس األمف وألمانيا ): وكاالت
نشاطات  أياـ مف المفاوضات في جنيؼ وافقت بموجبو طيراف عمى الحد مف بعض اتفاؽ مع إيراف بعد 

برنامجيا النووي، مقابؿ تخفيؼ العقوبات المفروضة عمييا، لكنو يضمف لطيراف حقيا في تخصيب 
 .  اليورانيـو

قاؿ الرئيس الروسي فبلديمير بوتيف إف االتفاؽ يعتبر اختراقًا، لكنو خطوة أولى عمى طريؽ طويمة وصعبة. 
األكثر صعوبة في السياسة العالمية. وأكد وأشار إلى أف المفاوضات أسيمت في حؿ واحدة مف المشكبلت 

استعداد روسيا لمواصمة السعي بصبر مع الشركاء مف أجؿ ضماف أمف كؿ دوؿ الشرؽ األوسط بما فييا 
 "إسرائيؿ".

 //الخميج، الشارقة، 
 
 الفمسطينية اإلسرائيمية إلحراز تقدـ في المفاوضاتالنرويج تؤكد دعـ كيري  
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خبلؿ لقاءه رئيس السمطة الفمسطينية محمود عباس  الخارجية النرويجي بورغ بريندي أكد وزير: راـ اهلل
دعـ ببلده لعممية السبلـ القائمة عمى مبدأ حؿ الدولتيف، إلقامة دولة فمسطينية مستقمة  مساء األحد براـ اهلل

 تعيش إلى جانب دولة إسرائيؿ.
سرائيمي برعاية الجانب األميركي تشكؿ فرصة حقيقية وأشار إلى أف المفاوضات بيف الجانبيف الفمسطيني واإل

إلنياء الصراع وتحقيؽ السبلـ، مشددا عمى دعـ ببلده لجيود وزير الخارجية األميركي جوف كيري إلحراز 
وجدد بريندي التأكيد عمى االستمرار في تقديـ الدعـ لمشعب الفمسطيني، وبناء  تقدـ في ىذه المفاوضات.

سطينية، إلى جانب استمرار جيودىا كرئيسة لمجموعة الدوؿ المانحة، مشيدا بالعبلقات مؤسسات الدولة الفم
الثنائية المميزة التي تربط النرويج وفمسطيف.

 //وكالة األبناء والمعمومات الفمسطينية )وفا(، 
 
 كّية لمتنمية الدولّية تقّمص مساعداتيا لغّزةيالوكالة األمر ": المونيتور" 

 تشريف الثاني/ تزاحـ عشرات المواطنيف والمواطنات منذ ساعات الفجر األولى مف يوـ : غوؿأسماء ال
نوفمبر الجاري أماـ جمعّية "مركز الشباب الفمسطيني" في شارع الوحدة في مدينة غّزة، بيدؼ التسجيؿ 

الشير. لكف ىذه لمحصوؿ عمى "كوبونات" )قسائـ( مساعدات غذائّية كما اعتادوا مّرة كّؿ شير يف ونصؼ 
 المّرة، ما مف تسجيؿ وما مف مساعدات!

ويقوؿ عضو مجمس إدارة الجمعّية فايز زيارة لػ"المونيتور" إلى أف "المّرة األخيرة التي حصمت فييا ىذه 
أغسطس الماضي.أفرادىا ال يصّدقوف أف المشروع انتيى، بؿ  العائبلت عمى المساعدات ىي في شير آب/

عائمة جاءت لمتسجيؿ في خبلؿ  وال نريد استقباليـ"، الفتًا إلى أف ما يقارب يعتقدوف أننا نكذب 
 اليوم يف األخير يف.

( وىو مشروع لموكالة ويوضح أف ىذه المساعدات كاف يوّفرىا برنامج مساعدة المجتمع الفمسطيني )
مضيفًا "لكف تقميص المشروع بدأ األميركّية لمتنمية الدولّية ساعد المزارعيف وقطاعات واسعة مف المجتمع، 

 سبتمبر الماضي في وقت اشتّد فيو الحصار وازداد الفقر". شيئًا فشيئًا لينتيي العمؿ بو تمامًا في أيموؿ/
مف جيتو يقوؿ مدير في إحدى ىذه المؤّسسات الدولية الشريكة لػ"المونيتور" وقد فّضؿ عدـ الكشؼ عف 

مفة برنامج مساعدة المجتمع الفمسطيني بمغت مائة مميوف دوالر. وىو ىوّيتو نظرًا لحساسّية الموقؼ، إف تك
ينّفذ مف قبؿ ثماني مؤّسسات دولّية عمى أقّؿ تقدير. ومؤخرًا، تقّرر تمديد العمؿ بأجزاء مف البرنامج مع 

 مؤّسست يف فقط، لبضعة شيور أخرى.
جيف ناىيؾ عف إغاثة آالؼ األسر ويشير إلى أف "غياب البرنامج ممحوظ، بخاصة أنو ش ّغؿ آالؼ الخّري

وتفعيؿ جوانب التنمية والعمؿ مع عشرات المؤّسسات المحمّية ومئات الموظفيف المحمييف. وبناء عمى انتياء 
 % مف الموظفيف الذيف عمموا في مشاريع تنمية وتعميـ ودعـ".العمؿ بو، تـ تسريح أكثر مف 

 //المونيتور، 
 
 ألصوؿ المالية اإلسالميةتريميوف دوالر ا  

حجـ األصوؿ المالية  "دينار ستاندرد"ومؤسسة  "تومسوف رويترز"قدرت مؤسسة : شفيؽ األسدي -دبي 
، محققة نموًا سنويًا تريميوف دوالر مف إجمالي األصوؿ التي أفصح عنيا عاـ  اإلسبلمية بػ 
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تريميوف بحموؿ  كما توقعت أف ترتفع إلى في المئة في معظـ األسواؽ الرئيسة،  و يراوح بيف 
 إذا توافرت الظروؼ المواتية. 

القمة "، صدر عشية انعقاد ورجحتا في تقرير مشترؾ حوؿ وضع االقتصاد اإلسبلمي العالمي لمعاـ 
، حجـ إنفاؽ المستيمكيف المسمميف في العالـ، و  " –العالمية لبلقتصاد اإلسبلمي  عددىـ في دبي اليـو

، تريميوف دوالر عاـ  بميوف شخص، عمى قطاعات األغذية الحبلؿ وأسموب الحياة بػ  
، ما مف شأنو أف يشكؿ سوقًا رئيسة محتممة تريميوف بحموؿ عاـ  متوقعة أف يرتفع المبمغ إلى 

 لقطاعات األغذية الحبلؿ وأسموب الحياة.
موقعًا مناسبًا لتضطمع بدور القيادة في مرحمة التطور المقبمة لقطاعات وتوقع التقرير أف تحتؿ اإلمارات 

دبي "االقتصاد اإلسبلمي، نظرًا إلى االستراتيجيات التي تعتمدىا والمبادرة التي أعمف عنيا أخيرًا بعنواف 
ركيا . أما المراكز الرئيسة األخرى في االقتصاد اإلسبلمي فيي السعودية وت"عاصمة االقتصاد اإلسبلمي

ندونيسيا، وذلؾ بعدما بمغت ماليزيا عمى األرجح مرحمة مف الركود في ما يتعمؽ بانتشارىا وتأثيرىا.  وا 
 المحركات الرئيسة

وأشار التقرير إلى ثمانية محركات رئيسة ستحدد معالـ نمو ومكانة االقتصاد اإلسبلمي، أربعة منيا تستند 
العالمية. وتعتبر التركيبة السكانية الممفتة أبرز المحركات  إلى قوى السوؽ اإلسبلمية، وأربعة إلى البيئة

المستندة إلى قوى السوؽ اإلسبلمية نظرًا إلى أف عدد المسمميف كبير ويتألؼ في معظمو مف فئة عمرية 
في المئة لباقي سكاف العالـ. أما المحرؾ  في المئة سنويًا مقارنة بػ  شابة وينمو بوتيرة سريعة، 

دولة أعضاء في  فيو اقتصادي إذ ُيتوقع أف يبمغ متوسط نمو الناتج المحمي اإلجمالي في الثاني 
في المئة  ، مقارنة بػ و في المئة سنويًا بيف عامي  نحو  "منظمة التعاوف اإلسبلمي"

 نمو إجمالي الناتج المحمي العالمي.
 "ميمة جداً "في المئة مف المسمميف يعتبروف الديانة  ف وأكد التقرير أف العامؿ الثالث ىو الديانة، إذ إ

في المئة مف األوروبييف  في المئة منيـ يصوموف شير رمضاف المبارؾ، في حيف أف أقؿ مف  و
في المئة مف األميركييف يعتبروف أف الديانة ميمة جدًا. ويستند المحرؾ الرابع إلى زيادة التجارة بيف  و

في  ىدفًا بزيادة التجارة البينية إلى  وف اإلسبلمي، إذ وضعت ىذه المنظمة عاـ دوؿ منظمة التعا
 .المئة مف إجمالي تجارتيا الخارجية عاـ 

وفي ما خص المحركات القائمة عمى البيئة العالمية، فتقودىا مشاركة الشركات العالمية المتعّددة الجنسيات 
رؾ الثاني في االقتصادات النامية التي تبحث عف أسواؽ لمتوسع، أما في االقتصاد اإلسبلمي. ويتمثؿ المح

المحرؾ العالمي الذي يمتقي مع قاعدة المبادئ األخبلقية لبلقتصاد اإلسبلمي فيو التركيز العالمي المتنامي 
ات عمى أخبلقيات األعماؿ والمسؤولية االجتماعية. ويتمثؿ المحرؾ العالمي الرابع، الذي يسّيؿ نمو قطاع

االقتصاد اإلسبلمي، السيما قطاعات أسموب الحياة، في ثورة تقنيات االتصاالت عمى الصعيد العالمي. 
وتساىـ وسائؿ اإلعبلـ االجتماعية، أي تقنيات اليواتؼ الذكية وخدمات اإلنترنت العريضة النطاؽ، في 

 ستجماـ والترفيو.إحداث ثورة في األعماؿ مثؿ الخدمات االجتماعية، والتعميـ، والصحة، واال
 قطاعا األغذية الحبلؿ والتمويؿ اإلسبلمي

بميوف دوالر عمى األغذية والمشروبات عاـ  ولفت التقرير إلى أف المستيمكيف المسمميف أنفقوا 
بميوف  في المئة مف اإلنفاؽ العالمي. وتوقع أف يتزايد ىذا اإلنفاؽ إلى  ، التي تشكؿ 

، ما يعكس إمكانات وفرص سوؽ األغذية الحبلؿ في العالـ ضمف السوؽ الرئيسة ـ دوالر بحموؿ عا
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لممستيمكيف المسمميف. وأضاؼ أف القطاع يواجو تحديات عديدة منيا حجمو وعدـ كفاءتو، وغياب ىيئة 
 ف.تنظمو، وتوافر المواد الخاـ وسمسمة اإلمداد، ونقص في رأس الماؿ البشري، وانخفاض ثقة المستيمكي

تريميوف دوالر مف األصوؿ التي تشمؿ الخدمات المصرفية  وقدر حجـ سوؽ التمويؿ اإلسبلمي بػ
التجارية والصناديؽ االستثمارية، والصكوؾ، والتكافؿ وغيرىا. وعمى رغـ أف النسبة تعتبر صغيرة جدًا، إال 

سنويًا في أسواؽ رئيسة. وتشيد في المئة  و أف شريحة واسعة تنمو بوتيرة سريعة تراوح نسبتيا بيف 
في  مميوف دوالر نموًا عمى رغـ أنيا تمّثؿ  شريحة أصوؿ التمويؿ اإلسبلمي األصغر المقّدرة بػ 

 .بميوف دوالر عاـ  المئة فقط مف إجمالي سوؽ التمويؿ اإلسبلمي األصغر العالمي المقّدر بػ 
ة أبرزىا ضرورة وجود بيئات تنظيمية داعمة لمتمويؿ ويواجو قطاع التمويؿ اإلسبلمي تحديات عديد

 اإلسبلمي وأطر أفضؿ لئلعسار وانعداـ ثقة المستيمكيف وعدـ فعالية العمميات.
 قطاعا المبلبس واألزياء والسفر

وأكد التقرير أف المبلبس المحافظة المستوحاة مف اإلسبلـ تغطي إندونيسيا إلى الواليات المتحدة، وتشّكؿ 
ؽ جزءًا ال يتجزأ مف قطاع المبلبس واإلكسسوارات العالمية وسمسمة القيمة. وأشارت التقديرات إلى ىذه السو 

في المئة مف اإلنفاؽ  ، أي بميوف دوالر عمى المبلبس واألحذية عاـ  أف المسمميف أنفقوا 
 .بميوف دوالر بحموؿ عاـ  العالمي، في حيف ُيتوقع أف يرتفع الرقـ إلى 

بميوف دوالر العاـ الماضي، باستثناء السفر  ولفت إلى أف اإلنفاؽ اإلسبلمي في مجاؿ السفر بمغ 
بميونًا. وُيعتبر السياح مف دوؿ مجمس التعاوف الخميجي  بداعي الحج والعمرة، وُيتوقع أف يرتفع إلى 

 في المئة مف إجمالي إنفاؽ المسمميف. األكثر إنفاقًا بما نسبتو 
الترفيو "بميوف دوالر عمى  في ما خص قطاع اإلعبلـ والترفيو، أشار التقرير إلى أف المسمميف أنفقوا و 

ببلييف دوالر  في المئة مف اإلنفاؽ العالمي، متوقعًا ارتفاع المبمغ إلى  ، أي عاـ  "والثقافة
فييي الموجية إلى المستيمكيف . ومف التحديات التي تواجييا شركات اإلعبلـ التر بحموؿ عاـ 

يجاد التمويؿ والمواىب المينية. "إعبلمًا دينياً "المسمميف، اعتبار إعبلـ السوؽ اإلسبلمية   فقط، وا 
 األدوية ومستحضرات التجميؿ

بميوف دوالر العاـ الماضي، وتوقع  وبّيف التقرير أف اإلنفاؽ العالمي لممسمميف عمى األدوية وصؿ إلى 
، أي سبعة في المئة مف اإلنفاؽ العالمي. وأنفؽ المسمموف عمى مستحضرات بميونًا عاـ  أف يبمغ 

بميونًا. وتواجو شركات األدوية  بميوف دوالر، قد ترتفع إلى  التجميؿ ومنتجات العناية الشخصية 
الشركات  ومستحضرات التجميؿ التي تمبي احتياجات المتعامميف المسمميف تحديات منيا حواجز دخوؿ
يجاد التمويؿ واألنظمة واالمتثاؿ ليا وانخفاض نسبة الوعي بيف المستيمكيف.  الجديدة إلى السوؽ وا 

 //الحياة، لندف، 
 
 الشابات البريطانيات يعانيف الوحدة والتعاسة: دراسة 

انخفاض األجور أظيرت دراسة أف ثمث الشابات البريطانيات يعانيف الوحدة والتعاسة و : يو بي أي -لندف 
 واألمراض العقمية، جراء شعورىف بعدـ وجود مف يدعميف عند المحف.

بأف الشابات البريطانيات يعتقدف بأف لدييف مزيدًا مف "ميؿ أوف صندي "وتفيد الدراسة التي نشرتيا صحيفة 
توافرًا ألمياتيف، فرص العمؿ اليوـ ومجاالت لمموازنة بػػيف أمور األمومة ومتطمبات الوظيفة أكبر مما كاف م
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في المئة منيف يعتقدف بأنيف لف يحصمف عمى مساواة في األجر مع الذكور، وخمسيف بأنيف  غير أف 
 يحظيف باحتراـ ومكانة في المجتمع أقؿ مف أمياتيف.

في المئة منيف بأنيف  في المئة مف الشابات البريطانيات غير سعيدات، وتعتقد  ووجدت الدراسة أف 
 رضة الضطرابات األكؿ واإلصابة باألمراض العقمية جراء ىذه المشاكؿ.أكثر ع

 في المئة مف الشابات البريطانيات اعترفف بأنيف غالبًا ما يشعرف بالوحدة، و وأوضحت الدراسة أف 
في المئة بأنيف ال يستطعف التعامؿ مع متطمبات حياتيف، وبأف واحدة  في المئة بأنيف ال يثقف بأحد، و

 ف كؿ أربع منيف ال تجد مف يمكف أف تمجأ إليو لممساعدة حيف تعجز عف حؿ مشاكميا.م
 في المئة مف الشابات البريطانيات يمارسف وظائؼ ثابتة، فيما تعاني  وأشارت إلى أف ما يصؿ إلى 

في المئة منيف مف قضايا تشمؿ افتقادىف المؤىبلت، وارتباطيف بعبلقات صعبة مع شركاء حياتيف 
 وعائبلتيف، والديوف، والفقر، واإلسكاف واالكتئاب.

في المئة مف الشابات البريطانيات الحاصبلت عمى مؤىبلت دراسية، يعانيف مف  وقالت الدراسة أيضًا إف 
 االكتئاب والعزلة.

 //الحياة، لندف، 
 
 
 
 

قتيػػا بػػأنقرة وقػػرار سػػحب بعػػد قطػػع القػػاىرة لعال "عسػػكر مصػػر"فػػي حمػػاس لعالقػػة متػػوترة أكبػػر مػػع  ترقػػب 67
 الجنسيات مف قادتيا وفشؿ الوساطة العربية

 رأي اليـو
ال يزاؿ حكاـ مصر يرفضػوف فػتح المجػاؿ أمػاـ أي وسػاطة سػواء عربيػة أو مػف شخصػيات محميػة فػي سػبيؿ 
ترطيب العبلقة مع حركة حماس الحاكمة فػي قطػاع غػزة، عمػى مػا شػاب العبلقػة بػيف الطػرفيف والتػي تػوترت 

احة الجيش بالرئيس محمد مرسي، فعمد المسؤوليف في مصر إلى توجيو رسائؿ جديدة لحماس تحمؿ منذ إط
إشػػػارات بػػػأف الوقػػػت لػػػـ يحػػػف إلعػػػادة العبلقػػػة، وأف أمػػػر الخػػػبلؼ مرشػػػح لمزيػػػادة أكبػػػر، تمثػػػؿ بقػػػرار سػػػيطاؿ 

بحسػب  باألساس مسؤولو الحركػة فػي غػزة مػف خػبلؿ سػحب جنسػياتيـ المصػرية التػي منحوىػا مػف جيػة األـ
 قانوف مصري جديد، وفي ظؿ استفحاؿ أزمة الخبلؼ الدبموماسي التركي الجديد.

فمػػـ تػػدـ إشػػارات حمػػاس عمػػى تعقػػد العبلقػػة وصػػعوبة حميػػا مػػع مصػػر، حػػيف وجيػػت عبػػر أكثػػر مػػف مسػػؤوؿ 
والمقصػػود بيػػا مصػػر بالمشػػاركة فػػي حصػػار غػػزة، حتػػى ردت ” ذوي القربػػي”بيػػنيـ إسػػماعيؿ ىنيػػة اتيامػػات لػػػ

ة عمػػػى األمػػػر بنيتيػػػا سػػػحب جنسػػػيات منحػػػت فػػػي عيػػػد مرسػػػي لمفمسػػػطينييف، فػػػي موقػػػؼ يعكػػػس نوايػػػا القػػػاىر 
تجاه الحركة في الفترة القادمة، رغـ تصريحات متكػررة مػف حمػاس بأنيػا ال تيػدد امػف مصػر ” عسكر مصر“

 القومي.
عفػو وقػرارات في حركة حماس مف يرى أف المقصود مف قرار حكومة مصر األخيػر بمراجعػة جميػع قػرارات ال

منح الجنسية لغير المصرييف التي أصدرىا الرئيس المعزوؿ محمد مرسي، بأنيا تخص فقط قيادات ونشػطاء 
 حماس الذيف منحوا الجنسية في عيد مرسي، كوف أف أمياتيـ مصريات.
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نسية وسيكوف بالطبع في مقدمة ىؤالء القيادي البارز في حركة حماس الدكتور محمود الزىار، الذي منح الج
 مؤخرا، وسبؽ وأف سجؿ لممشاركة في االنتخابات المصرية وفقا لجنسيتو في أحد مراكز مدينة االسماعيمية.

ولف يقؼ الحػد عنػد الزىػار، خاصػة وأف ىنػاؾ مسػؤوليف آخػريف فػي حمػاس وحكومتيػا فػي غػزة حصػموا وفػؽ 
 القانوف المصري الجديد عمى الجنسية.

ر التػي يرأسػيا الػدكتور حػاـز البػببلوي، بسػحب الجنسػيات يخػص ومف حماس مف يؤكد أف قرار حكومة مصػ
فقط حركة حماس، في خطوة تصػعيدية جديػدة ضػد الحركػة، بعػد أف فشػمت كػؿ المحػاوالت التػي لجػأت إلييػا 

 الحركة مؤخرا مع حكاـ مصر الجدد لرأب الصدع في العبلقة.
ات حػػؿ الخػػبلؼ وفػػي مقػػدمتيا وفػػي نفػػس الوقػػت ىنػػاؾ مػػف يشػػير إلػػى أف ذلػػؾ كمػػو حصػػؿ بعػػد فشػػؿ وسػػاط

وساطات تدخمت فييا شخصيات عربية، وأخػرى محميػة مػف خػبلؿ محاولػة موسػى أبػو مػرزوؽ عضػو مكتػب 
 حماس السياسي المقيـ في القاىرة منذ خروج حماس مف سوريا.

فرغـ نجاح أبو مرزوؽ في وقؼ أي تظػاىرات مسػاندة لئلخػواف المسػمميف ومرسػي فػي غػزة، إال أف محاوالتػو 
 لتي يعتبرىا البعض أنيا جاءت متأخرة لـ تفمح في طي صفحة الخبلؼ، ووضعت الرجؿ في حرج كبير.ا

فالرجؿ الذي لـ تجدد لو مصر اإلقامة عمى أراضييا بعد مرسي، كاف مف أشد منتقدي خروج أعضاء القساـ 
تػي تحػارب اإلخػواف في غزة وىػـ يرفقػوف )إشػارة رابعػة(، وىػي مواقػؼ اسػتغميا حكػاـ مصػر ووسػائؿ العػبلـ ال

 المسمميف في إظيار شراكة حماس غزة بإخواف مصر.
ووجيػػت سػػمطات مصػػر الحاكمػػة، مػػف خػػبلؿ قيػػادات عسػػكرية وازنػػة اتيامػػات كثيػػرة لحركػػة حمػػاس بتيريػػب 
سبلح لجماعة اإلخواف المسميف، والمشاركة في اليجمات ضػد الجػيش فػي منػاطؽ سػيناء، لكػف الحركػة تنفػي 

 ة ليا.أي مف التيـ الموجي
وسػػػتأخذ حمػػػاس كثيػػػرا بالحسػػػباف مشػػػكمة القػػػاىرة الجديػػػدة مػػػع انقػػػرة، والمتمثمػػػة بطػػػرد السػػػفراء وتقمػػػيص حجػػػـ 
التمثيػػؿ، بعػػد أف كػػرر رئػػيس الػػػوزراء التركػػي رجػػب طيػػب أردوغػػاف تأييػػػده لمرسػػي واالخػػواف، حيػػث سػػػتكوف 

ئع أي نقد خارجي ولو كاف مف العممية ىذه مدعاة لتفكير أكبر تجاه حكاـ مصر الذيف يرفضوف بحسب الوقا
دولػػة إقميميػػة مثػػؿ تركيػػا، فمػػا بػػاؿ الحػػاؿ بحركػػة حمػػاس التػػي يػػزداد الوضػػع عمييػػا صػػعوبة فػػي غػػزة بسػػبب 

 إجراءات مصر األخيرة عمى مناطؽ اإلنفاؽ ومعبر رفح.
طػر، وسيكوف تدىور العبلقات بيف مصر وتركيا لو مدعاة كبيرة عمى حماس التي ترى في تركيا ممجأ ليا كق

حيػػث سػػتكوف الحركػػة أمػػاـ اختبػػار أخػػر عنػػد حكػػاـ مصػػر، لبيػػاف إف كانػػت سػػتقؼ فػػي جيػػة تركيػػا، فػػي ظػػؿ 
توقعات أف تمتـز المزيد مف الصمت، خشية مف تكرار مشيد مظاىرات التأييد لرابعة في غزة التي أوقفيا أبػو 

 مرزوؽ.
عكس عمييـ، ويترقبػوف مػف حممػة إعػبلـ لكف ىنا في حماس ال ينكر أحد أف توتر عبلقات القاىرة بتركيا سين

 مصرية جديدة تدعـ ىذا التوجو ببياف تحيز الحركة لتركيا عمى حساب مصر، عمى غرار الحمبلت الحالية.
لكف بالمجمؿ حـر الخبلؼ الناشب بيف مصر وتركيا حماس مف أي فرصة وساطة تركيا لممسػاىمة فػي حػؿ 

 أزمات غزة عبر مصر.
، لندف  25/11/2013، رأي اليـو
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المدير التنفيذي في البنؾ الدولي يورغ فريدف  في محاضرة نظميا معيد ماس في راـ اهلل قبؿ عدة اياـ، اشار
القيػود عمػى  الى الوضع االستثنائي والفريد لبلقتصاد الفمسطيني، وبػاالخص فػي ظػؿ القيػود السياسػية، ومنيػا

حركػػػة البشػػػر والبضػػػائع، التػػػي تجعػػػؿ النمػػػو االقتصػػػادي المسػػػتداـ فػػػي فمسػػػطيف غيػػػر ممكػػػف، او فػػػي افضػػػؿ 
االحػػواؿ تجعمػػو نمػػوا جزئيػػا تػػتحكـ فيػػو الظػػروؼ المتغيػػرة، وبسػػرعة، وبالتػػالي سػػيكوف مػػف الصػػعب وضػػوح او 

قتصػادية البلزمػة لمنمػو، او تحقيػؽ مػا ثبات التنبؤ او التوقع، سواء في ما يتعمؽ بنسػبة النمػو او الظػروؼ اال
 يعرؼ بالتنمية المستدامة. 

وفػػي اعتقػػادي اذا كػػاف ىػػذا ىػػو الوضػػع، مػػف قيػػود ناتجػػة، بشػػكؿ مباشػػر او غيػػر مباشػػر، عػػف االحػػتبلؿ ومػػا 
يػػتحكـ بػػو مػػف معػػابر وطػػرؽ وبنيػػة تحتيػػة ومصػػادر طبيعيػػة، فػػاف التوقعػػات بحػػدوث نمػػو مسػػتداـ او تنميػػة 

بفعػػؿ المسػػاعدات الخارجيػػة ىػػو توقػػع غيػػر واقعػػي وىػػش، وبالتػػالي تصػػبح المسػػاعدات  مسػػتدامة، وبػػاالخص
الخارجيػػة فقػػط لمحفػػاظ عمػػى وضػػع، يحػػافظ عمػػى مػػا ىػػو عميػػو االف فػػي احسػػف االحػػواؿ، مػػف المسػػاىمة فػػي 
النفقػػات الجاريػػة وربمػػا المسػػاىمة فػػي خمػػؽ بعػػض فػػرص العمػػؿ المؤقتػػة، مػػف خػػبلؿ بعػػض المشػػاريع ىنػػا او 

ي ظؿ ىذه القيود وما يمحقة كػذلؾ مػف قيػود عمػى الكفػاءات واالفكػار والمبػادرة وروح االبػداع، تبقػى ىناؾ، وف
 التنمية المستدامة، اي التنمية التي تعتمد عمى مصادرىا لبلستمرار والتواصؿ بعيدة عف واقعنا. 

فػػي انشػػاء عممػػة  وباالضػػافة الػػى عػػدـ وجػػود عممػػة وطنيػػة او عػػدـ تػػوفر الظػػروؼ والعوامػػؿ البلزمػػة لمشػػروع
وطنية، وما يتبع ذلؾ مف اثار، فاف مف ضمف االمور التي اشار الييا المدير التنفيذي في البنػؾ الػدولي ىػو 

 ضعؼ فعالية ادارة المساعدات الخارجية وتشرذميا، وبالتالي عدـ االستخداـ االمثؿ ليا.
ص عمػى المسػتوى الرسػمي الفمسػطيني، وىذا بعينو نقطة ضعؼ، ال ادري لماذا ال يتـ التعامؿ معيػا، وبػاالخ

الذي يعتبر االداة التنفيذية االىـ الدارة مشاريع المسػاعدات الخارجيػة، وضػعؼ او تشػرذـ التنسػيؽ السػتخداـ 
المسػػاعدات الخارجيػػػة، يعنػػي تشػػػتيتا لمجيػػود والطاقػػػات، وربمػػا تضػػػارب او حتػػى تنػػػافس المشػػاريع التػػػي فػػػي 

ختمفة، وربما تحت اسػماء مختمفػة، ولكػف بمحتػوى او اىػداؼ متشػابية، العادة يتـ تنفيذىا مف جيات مانحة م
 وفي الغالب تتـ بعيدا عف االستدامة وحتى عف الفعالية او استيداؼ الجية الحقيقية المعنية؟ 

وكػػاف واضػػحا ومػػػف خػػبلؿ المحاضػػػر عػػدـ وجػػود رؤيػػػة فمسػػطينية اقتصػػػادية بعيػػدة المػػدى، تنبػػػع مػػف الواقػػػع 
تمبيػػػة االحتياجػػػات الفمسػػػطينية الخاصػػػة، وتكػػػوف موازيػػػة او تشػػػكؿ ردا عمػػػى خطػػػط الفمسػػػطيني وتيػػػدؼ الػػػى 

اقتصادية خارجية يتـ اعدادىا لبلقتصاد الفمسطيني، وعمػى سػبيؿ المثػاؿ خطػة كيػري المطروحػة حاليػا، وىػذا 
ا يعني وكما ىو حاصؿ االف اف الخطط او المشاريع الفمسطينية في الغالب تعمؿ عمى مسايرة او مبلءمػة مػ

يطمح لو المانح او ما يعتبرة اولويات او اجندة خاصة بو، وتأتي كرد فعؿ عمى تػوفر االمػواؿ ليػذا المشػروع 
 او ليذه االىداؼ، التي في احياف عديدة ليست مف اولوياتنا او حتى احتياجاتنا. 

و مػف خػبلؿ وبالطبع كانت ىناؾ مطالبة بعدـ اقصاء تجمعات فمسطينية، وباالخص غزة في خطط التنمية ا
اسػتخداـ المسػاعدات الخارجيػػة، ومػا ينطبػػؽ عمػى غػػزة مػف المفتػرض اف ينطبػػؽ كػذلؾ عمػػى القػدس واالغػػوار 

’ ، خاصػػة اف البنػػؾ الػػدولي كػػاف قػػد اصػػدر قبػػؿ عػػدة اسػػابيع تقريػػرا بعنػػواف’ج‘وكافػػة منػػاطؽ مػػا يعػػرؼ ب 
ف اراضػػي الضػػفة الغربيػػة ال ? مػػ61، اشػػار فيػػو الػػى اف حػػوالي ’المنطقػػة ج ومسػػتقبؿ االقتصػػاد الفمسػػطيني

يمكف لمفمسطينييف اف يستغموىا او يستفيدوا منيا ومف الموارد التػي تحوييػا بسػبب تصػنيفيا السياسػي، حسػب 
، وحسب التقرير فػاف ذلػؾ يػؤدي الػى خسػارة االقتصػػػاد الفمسػطيني حػوالي ’ج‘اتفاؽ اوسمو عمى انيا مناطؽ 

اف ىػػذه خسػػارة كبػػػػػيرة وتكػػوف اكبػػر واكثػػر تػػأثير فػػي اقتصػػاد مميػػار دوالر امريكػػي سػػنويا، وبػػدوف شػػؾ فػػ 3.4
 صغير وىش ويافع ويعتمد في المعظـ عمى المنح والمساعدات والتبرعات، مثؿ االقتصاد الفمسطيني.
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 حممي موسى

كرتيا خمبل بنيويا صار، مع مػرور الػزمف ورغػـ النجاحػات، خطػرا ييػدد وجودىػا. تعاني إسرائيؿ منذ إطبلؽ ف
ويكمف ىذا الخطر أساسا في العبلقة بيف الديف والدولة في الدولة العبرية وتحديػد ىػذه الدولػة ليويتيػا. ولػيس 

مػى اعتبػار أفصح مف التعبير عف ذلؾ إصرار القيادات السياسية اإلسرائيمية، خصوصا في اليميف الحاكـ، ع
 الدولة العبرية شرطا ألي اتفاؽ سبلـ قد يبـر الحقا.« ييودية»اعتراؼ الفمسطينييف بػ 

ومػػف المعػػروؼ أف الحركػػة الصػػييونية عمومػػا، ورائػػدىا بنيػػاميف زئيػػؼ ىرتسػػؿ خصوصػػا، انطمقػػت مػػف موقػػع 
قامػة الدولػة عمػػى « ةالعػود»عممػاني منػاىض غالبػا لرجػاؿ الػديف الييػود الػذيف كػػانوا طػوروا فكػرة انتظاريػة ؿ وا 

أرض فمسػػطيف. وبتعػػابير كثيػػرة كانػػت الػػدعوة الصػػييونية رفضػػا لمفكػػرة الدينيػػة األمػػر الػػذي أثػػار عمييػػا، قبػػؿ 
 غيرىا، رجاؿ الديف خصوصا مف التيارات األرثوذكسية الذيف كانوا يحتكروف حؽ تعريؼ الييودي.

نت تكمف في كيفية التوفيؽ بػيف مناىضػة الفكػرة وليس صدفة أف المفارقة األساسية في الحركة الصييونية كا
الدينية في إقامة الدولة وبيف االستناد إلييا أيضا. إذ كيؼ لعممانييف أف يرفضػوا الفكػرة االنتظاريػة مػف ناحيػة 

في سبيؿ الدعوة إلنشاء الوطف القومي. وتجمت المفارقة ذاتيا في « حؽ اليي»لكنيـ يستندوف إلى ما تعتبره 
الػديف ممػف كػانوا يقيمػوف فػي منػاطؽ ذات طبيعػة دينيػة االبتعػاد عػف منػاطؽ تجمػع الصػياينة.  اختيار رجػاؿ

والبعض يعتبر أف بيف تجميات ذلؾ الراىنة تطور تؿ أبيب وتديف القدس. ومع ذلؾ فإف سيرورة االنتقػاؿ مػف 
لػػة العبريػػة مػػػف مركزيػػة تػػؿ أبيػػب إلػػػى مركزيػػة القػػدس تشػػرح السػػػبؿ التػػي مػػرت بيػػا الحركػػػة الصػػييونية والدو 

 العممانية إلى التديف.
وبدييي أف قراءة سريعة لدور الحركات االشتراكية الصػييونية التػي أخػذت بػالرؤى اليسػارية أظيػر أنيػا لعبػت 
الػػػػدور الحاسػػػػـ فػػػػي االسػػػػتيطاف وفػػػػي تشػػػػكيؿ النمػػػػاذج األساسػػػػية الحػػػػتبلؿ األرض وبنػػػػاء االقتصػػػػاد وتكػػػػويف 

ات دورا جارفػػػا فػػػي اجتػػػذاب الشػػػباب الصػػػييوني لمعمػػػؿ مػػػف ناحيػػػة المجتمػػػع. ولعبػػػت الموشػػػافات والكيبوتسػػػ
ولمتدرب عمى السبلح وتحقيؽ الحمـ الصػييوني مػف ناحيػة أخػرى. وتقريبػا بقيػت القػوى االشػتراكية ىػذه تمعػب 

قبػؿ إعػبلف الدولػة وفػي الدولػة بعػد قياميػا حتػى العػاـ « اليشػوؼ»الدور األساس فػي قيػادة المجتمػع الييػودي 
ىا بػػدأت مرحمػػة شػػراكة مػػع اليمػػيف القػػومي والميبرالػػي. ولكػػف لػػـ يكػػف خافيػػا عمػػى أحػػد أنػػو حتػػى . وبعػػد1977

كانت قػد أفػردت لمػديف مكانػة مميػزة عبػر مػا عػرؼ « يساريتيا»و« اشتراكيتيا»عندما كانت إسرائيؿ في ذروة 
بالتقاليػػػد الدينيػػػة وقضػػػت سياسػػػة األمػػػر الواقػػػع ىػػػذه بػػػأف تمتػػػـز الدولػػػة ومؤسسػػػاتيا «. األمػػػر الواقػػػع»بسياسػػػة 

نما االحتفاؿ بكؿ األعياد الدينية األخرى.  الييودية بما ال يقتصر فقط عمى حرمة يوـ السبت وا 
مػػػع حػػػزب « اسػػػتراتيجيا»وكانػػػت األحػػػزاب اليسػػػارية، مبػػػاي ومبػػػاـ، عمػػػى مػػػدى سػػػنوات حكميػػػا تقػػػيـ تحالفػػػا 

مػف خػبلؿ سػيطرتو لػيس فقػط عمػى فػي الحكومػة « حارس الحبلؿ»الذي كاف يعمؿ ؾ« المتدينييف الوطنييف»
نمػػا أيضػا فػػي أغمػػب الوقػت عمػػى وزارة التعمػػيـ. ولػيس صػػدفة أف إبعػػاد األحػزاب اليسػػارية عػػف  وزارة األديػاف وا 
الحكػػـ وانطػػبلؽ تحػػالؼ اليمػػيف القػػومي والػػديني أفسػػحا المجػػاؿ ألوسػػع حالػػة تسػػييد لمػػديف جعمتػػو يتغمػػب حتػػى 

بػػػة السياسػػػية اإلسػػػرائيمية داخميػػػا. ومػػػع مػػػرور السػػػنوات صػػػارت عمػػػى المنطػػػؽ والبراغماتيػػػة التػػػي حكمػػػت الحم
اليػػوامش اليمينيػػة الضػػيقة تنتقػػؿ لتحتػػؿ مركػػز الفعػػؿ السياسػػي داخػػؿ األحػػزاب وفػػي الحمبػػة السياسػػية عمومػػا. 

والتػي يحمػؿ كػؿ منيمػا أفكػارا ال « إسػرائيؿ بيتنػا»و« البيػت الييػودي»وىذا ما تجمى حاليا في مكانػة حػزب كػػ
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برئاسة الحاخاـ مئير كيانا والػذي أخرجتيػا إسػرائيؿ عػف القػانوف قبػؿ « كاخ»ا عف أفكار جماعة تختمؼ كثير 
 حوالي عقديف مف الزماف.

وتشػػير معظػػـ االسػػتطبلعات فػػي إسػػرائيؿ إلػػى أف أغمػػب الجميػػور الييػػودي صػػار يصػػنؼ نفسػػو كمتػػديف وال 
زابا كانت تعتبر حتػى وقػت قريػب أحزابػا يكتفي بذلؾ بؿ يتجو أكثر نحو اليميف. وقد أصابت ىذه الظاىرة أح

الػػذي صػػار بعػػض نشػػطائو يطالػػب بالتعامػػؿ مػػع الػػديف لػػيس فقػػط مػػف « ميػػرتس»يسػػارية متطرفػػة مثػػؿ حػػزب 
نما أيضا مف منطمؽ ييػودي. وبػدييي أف حػاؿ التػديف ىػذا سػيطر بشػكؿ أوسػع عمػى  وجية نظر اجتماعية وا 

 بقيادة يائير لبيد؟« ىناؾ مستقبؿ»نيا األحزاب األخرى خاصة مف تدعي العممانية منيا وبي
كيػؼ أف العممانيػة فػي إسػرائيؿ مػرت بتقمبػات كثيػرة وصػوال إلػى ىػذه « ىػآرتس»ويشرح مقاؿ نشػر مػؤخرا فػي 

المرحمػػة التػػي انتيػػى فييػػا تقريبػػا سػػرياف مفعػػوؿ العممانيػػة الميبراليػػة فػػي التعمػػيـ والسياسػػة. إذ يشػػغؿ متػػدينوف 
اصب رفيعة فػي كػؿ الػوزارات والمناصػب العميػا فػي الجػيش. ويعتػرؼ مفكػروف وخريجو مدارس دينية اآلف من

عممانيوف بأف واقعا جديدا نشأ خصوصا بعد أف صار األبناء يتنصموف مف التراث العممػاني آلبػائيـ. وتقريبػا 
صار تعريؼ العمماني في إسرائيؿ الشػخص الػذي ال ينتمػي إلػى أحػزاب دينيػة أو إلػى أحػزاب ال يمعػب الػديف 

 فييا دورا مركزيا.
ومف ىذا المنطمؽ لـ يكف غريبا أف أحد رواد العممانية في إسػرائيؿ البروفيسػور عػوزي أرنػوف اصػطدـ بجػدار 

مػف خانػة القوميػة فػي بطاقػة ىويتػو واسػتبداليا « ييػودي»المحكمة العميا التي رفضت التماسػو بشػطب تعبيػر 
أي إسػػرائيمي ألف « إسػػرائيمية»ائيؿ ال تريػػد أف تعتػػرؼ بػػػوىػػذا مػػا قػػاد إلػػى المفارقػػة فػػي أف إسػػر «. إسػػرائيمي»بػػػ

بمػا يعنػي مػف إقػرار رسػمي بخضػوع الدولػة لمتعريػؼ الػديني. ولكػف مػا ىػو أىػـ مػف « ييػودي»األولوية ىي لمػ
ذلؾ أف العممانية تتراجع في إسرائيؿ أمػاـ مظػاىر اإلكػراه الػديني والعرقػي التػي باتػت تعتمػد عمػى سػف قػوانيف 

. وليذا ليس صدفة أف تحاوؿ ىػذه المقالػة شػرح األسػباب الحقيقيػة وراء انػدفاع إسػرائيؿ نحػو تشجع عمى ذلؾ
 العنصرية المقننة.

 25/11/2013، السفير، بيروت
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 آفا إيموز

عمى مر كاف مف شغؿ في الماضي منصب الحاخاـ السفارادي األكبر إلسرائيؿ ال يزاؿ كما كاف  2010في 
السنيف: ماكينة سياسية فائقة القوة، ذات تأثير واسع في السياسػة والمجتمػع فػي إسػرائيؿ. وفػي إحػدى عظاتػو 

لػـ يولػد األغيػار إال لخػدمتنا، وتمبيػة »األسبوعية تساءؿ عف العمؿ الذي يؤديو ييود وأغيار في يػـو السػبت: 
ذا لـ يكف كػذلؾ، فػبل مكػاف ليػـ فػي العػالـ. ذا لػـ تكػف «. فقػط مػف أجػؿ خدمػة شػعب إسػرائيؿ احتياجاتنا. وا  وا 

لمػػػاذا ينبغػػػػي لؤلغيػػػار أف يعيشػػػػوا؟ إنيػػػـ سػػػػيعمموف، سػػػيحرثوف، سػػػػيزرعوف »النقطػػػة واضػػػػحة فإنػػػو أضػػػػاؼ: 
 800فػػي شػػير تشػػريف أوؿ دفػػف ىػػذا الرجػػؿ فػػي جنػػازة حضػػرىا «. وسيحصػػدوف. نحػػف نجمػػس كأفنػػدي ونأكػػؿ

 الذي مات. ألؼ شخص. ساسة مف كؿ الكتؿ أثنوا عمى العالـ
مبلحظات عوفاديا يوسؼ التي يتبناىا حاخامات كثر وجميور كبير مف أنصار شػاس وقطاعػات أخػرى مػف 
المجتمػػػع اإلسػػػرائيمي، شػػػرقيوف وأشػػػكناز. وعػػػدا عػػػف المبلحظػػػات ذاتيػػػا يجػػػدر بنػػػا التوقػػػؼ لقػػػراءة اإلعجػػػاب 

ثؿ ىذا الكبلـ عمى الييود وكيؼ بعوفاديا يوسؼ وأفكاره، ومقارنتو بأي بريطاني أو فرنسي أو عربي يطمؽ م
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كاف سيثير اشمئزازنا. ولكف ىذا الرجؿ الذي أطمؽ الكثير مف األوصاؼ المثيرة ضد غير الييود ناؿ الجوائز 
 والثناء والقبوؿ الصامت أو البلمباالة مف جانب المجتمع اإلسرائيمي والييود في العالـ.

لػػػيس كافيػػػا فػػػي معظػػػـ « العنصػػػرية»أو « الػػػدينيالتعصػػػب »كيػػػؼ يحػػػدث ىػػػذا؟ إف الػػػرد باسػػػتخداـ أوصػػػاؼ 
الحػػػاالت لتفسػػػير الظػػػاىرة. إذ لمػػػاذا يتعػػػاطؼ الكثيػػػروف مػػػف النػػػاس، أو ال يبػػػالوف، مػػػع آراء مخجمػػػة يطمقيػػػا 
إسرائيميوف عمنا؟ مبلحظات مشابية أطمقيا شمعوف غابسو رئيس بمدية الناصرة عميػت حػوؿ منػع العػرب مػف 

ذي فرضػػو شػػموئيؿ إليػػاىو عمػػى تػػأجير بيػػوت لمعػػرب فػػي صػػفد، أو حػػديث اإلقامػػة فػػي المدينػػة أو الحظػػر الػػ
وزير االقتصاد نفتالي بينت عف قيمة الدـ الييودي؟ لماذا دولة ولدت في البلسامية تتحمؿ تعابير فظة كيذه 

 عف الترفع الديني والعرقي مف أناس يمثمونيا؟
 أزاؿ متدينة وارثوذكسية. وكانت مفاجأتي كبيرة عندما عدت إلى إسرائيؿ بعد إنياء دراستي لمدكتوراه، كنت ال

نما صار مناقضا، حذاء يضيؽ ويؤلـ. والييوديػة مػف  أنني بدأت أشعر أف تديني ليس كمثؿ الحذاء المريح وا 
جميػػع أنحػػائي بػػدت قسػػرية: كنػػت ممزمػػة بأكػػؿ الحػػبلؿ فػػي كافتيريػػا الجامعػػة، وشػػراء الخمػػر الحػػبلؿ والمحػػـ 

وصػػػػرت ممزمػػػػة أال أسػػػػتخدـ وسػػػػائؿ النقػػػػؿ فػػػػي يػػػػـو الغفػػػػراف، وأف يقػػػػـو حاخػػػػاـ الحػػػػبلؿ مػػػػف السػػػػوبرماركت. 
بتزويجي، وغدت ميمة التبضع يـو السبت صعبة. وكؿ النشاطات التي كانػت تجعػؿ الػديف اختيػارا شخصػيا 
ضميريا، التي تفرض بشكؿ طبيعي وشبو غير ممموس، تحيد فعؿ االختيار الخاص وتجعػؿ التػديف موصػوال 

سرائيؿ أعػادتني إلػى التػديف القسػري، التػديف الػذي رفضػو والػداي عنػدما ىػاجرا مػف المغػرب مباشرة بالدو  لة. وا 
 إلى فرنسا.

وقد انتيى التساؤؿ الذي استمر عنػدي لسػنوات حػوؿ الطػابع الييػودي لدولػة إسػرائيؿ فجػأة يػـو اغتيػاؿ رئػيس 
ريعة لػػـ نعرفيػػا. فػػي ذلػػؾ المسػػاء الحكومػػة اسػػحؽ رابػػيف بيػػد متػػديف يػػدافع عػػف أرض إسػػرائيؿ، باسػػـ تػػوراة وشػػ

اكتشػػفت أف تػػديني فػػي فرنسػػا وأميركػػا كػػاف سػػبيبل لتحقيػػؽ قػػيـ الحريػػة والفرديػػة، وفيمػػت أف حقػػوؽ اإلنسػػاف 
واإليماف بشمولية الوجود اإلنسػاني تتقػدـ عمػى إيمػاني الػديني، كمػا فيمػت أف مػا يػربط بػيف التػديف والشػمولية 

 ميركا وعدا بمواطنة متساوية لؤلقميات الدينية كالييودية.عندي حتى اآلف، ىو واقع أف فرنسا وأ
وفيمت شيئا آخر: بسبب أف النظرة الشمولية لمدولة، التي كانت عندي أمرا بػديييا، ليسػت فػي أسػاس النظػرة 

ولحظػػة توقفػػت أف أكػػوف متدينػػة، فرغػػت التجربػػة القويػػة «. لمييػػود فقػػط»الجمعيػػة إلسػػرائيؿ، لػػـ أقبػػؿ بإطػػار 
ر التي عشتيا عشرات السنيف دفعة واحدة مػف مضػمونيا. وألنيػا كانػت مرتبطػة بكثافػة بمصػالح وعظيمة األث

 الدولة، فقدت الييودية قداستيا.
 

 دولة كؿ حاخاماتيا
تشػػػريف أوؿ العػػػاـ الجػػػاري رفضػػػت المحكمػػػة العميػػػا التماسػػػا لجماعػػػة إسػػػرائيمييف طمبػػػوا شػػػطب كممػػػة  2فػػػي 

وبحسػػػب المحكمػػة العميػػػا، فػػػإف إسػػػرائيؿ ال «. إسػػػرائيمييف»بيػػػـ كػػػمػػػف بطاقػػػات ىػػويتيـ واالعتػػػراؼ « ييػػودي»
كجماعػة عرقيػة )قوميػة( مشػروعة، ألف القضػاة ال يمكػنيـ سػوى االعتػراؼ بالتصػنيفات « إسرائيؿ»تعترؼ ب

عامػػا، لكػػف القضػاة لػػـ يػروا أف المواطنػػة ال ينبغػي أف تػػرتبط باالنتمػػاء  65القائمػة. ودولػػة إسػرائيؿ قائمػػة مػف 
 وأنيا مساوية لميوية، وىكذا ناقضوا بشكؿ حاد كؿ مبررات وجود المشروع الصييوني.الديني، 

وىنػػا أيضػػا ينبغػػي التوقػػؼ والتسػػاؤؿ. مػػا الػػذي كػػاف يػػدفع القضػػاة لمتنكػػر لتصػػنيؼ المواطنػػة، السػػائد فػػي كػػؿ 
ييف كإسػػرائيمييف؟ أرجػاء العػػالـ لتأكيػػد وجػود الػػدوؿ وتعزيػػز دعػاوى سػػكانيا باالنتمػػاء إلييػا؟ أال وجػػود لئلسػػرائيم

وىػذا مػا تبػيف عػدـ وجػوده. اإلسػرائيميوف غيػػر موجػوديف. وفيمػا قطعػت الوطنيػة األوروبيػة الغربيػة واألميركيػػة 
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نفسػػيا عػػف الدولػػة مػػف منطمػػؽ تسػػييؿ التمػػازج بػػيف الجماعػػات العرقيػػة والدينيػػة المختمفػػة، حػػدث العكػػس فػػي 
ولػت إلػى دولػة شػعب محػدد بتعػابير دينيػة. واألغػرب إسرائيؿ: الدولة رسخت المواطنة عمى الػديف، وبػذلؾ تح

الحػػؽ فػػي السػػيطرة عمػػى  -األرثػػوذكس  –ىػػي واقعػػة أنػػو تػػـ مػػنح جنػػاح صػػغير مػػف ىػػذه المجموعػػة الدينيػػة 
 تصنيؼ االنتماء الديني.

الحػػػؽ بتصػػػنيؼ  –بكممػػػات أخػػػرى، تنازلػػػت الدولػػػة الصػػػييونية بإرادتيػػػا عػػػف الحػػػؽ األىػػػـ فػػػي الػػػدوؿ واألمػػػـ 
نمػا  -المواطنيف  لصالح حاخامػات أرثػوذكس تحكمػوا بحيػاتيـ فػي الغيتػوات. فإسػرائيؿ ليسػت مجػرد ييوديػة وا 

بالتعريؼ األضيؽ، دولة ييود أرثوذكس ال يعترفوف بالثيولوجيا، والحموؿ الخبلقة التي وجدتيا تيارات ييوديػة 
حية ليبراليػػة أكثػػر ممػػا فػػي أخػػرى لصػػراع التقاليػػد مػػع الحداثػػة. وىػػذا يعنػػي أف الييوديػػة ازدىػػرت فػػي دوؿ مسػػي

إسػػػرائيؿ نفسػػػيا، وذلػػػؾ ببسػػػاطة: ألف المنظومػػػة البنيويػػػة التػػػي تميػػػز ضػػػد غيػػػر الييػػػود )العػػػرب( ىػػػي نفسػػػيا 
 المنظومة التي تميز ضد التيارات الييودية غير األرثوذكسية األخرى في العالـ.

سػرائيؿ أيضػا، بالكػاد ينتبيػوف وىذه الحقيقة ليست مفاجئة. ما يفػاجئ أكثػر ىػو أف الييػود فػي أرجػاء العػا لـ وا 
 إلييا. فكيؼ نفسر قمة وعي الكثير مف الييود في أرجاء العالـ لممسار الغريب ىذا الذي تسير فيو إسرائيؿ؟

، أقػػواؿ عوفاديػػا يوسػػؼ، إبعػػاد الييوديػػة الميبراليػػة 2013اسػػمحوا لػػي بتقػػديـ جػػواب: قػػرار المحكمػػة العميػػا عػػاـ 
كؿ ىذه تستند إلى رؤية تعتبر أف غاية وجود  –وؿ الثقافة غير الميبرالية إلسرائيؿ عف إسرائيؿ واالستكانة بقب

 الييودية، المصنفة جينيا، عرقيا ودينيا.« حماية»إسرائيؿ كدولة ىو 
والخطػػط الثقافيػػة ىػػي «. الخطػػط الثقافيػػة»واألشػػكاؿ األساسػػية لقولبػػة العػػالـ تسػػمى لػػدى عممػػاء االجتمػػاع بػػػ

تفسػػػير، وتنظػػػيـ العػػػالـ. مػػػثبل، طػػػواؿ مئػػػات السػػػنيف طػػػور الييػػػود الػػػتعمـ أكثػػػر مػػػف طريػػػؽ غيػػػر واع لفيػػػـ، 
المسػػػيحييف، وذلػػػؾ ألسػػػباب ثيولوجيػػػة بػػػيف الػػػديانتيف )أبػػػدت جيػػػات كثيػػػرة فػػػي المسػػػيحية شػػػكوكا تجػػػاه العمػػػـ 
والػػتعمـ(. وتتحػػوؿ السػػمات الثيولوجيػػة إلػػى سػػمات ثقافيػػة عنػػدما تنػػتظـ فػػي مؤسسػػات تنقػػؿ وتضػػاعؼ قيمػػة 

عمـ في أوساط الرجاؿ الييود، وىو ما زاد مف تعزيز مؤسسات أخػرى: رجػاؿ مثقفػوف نػالوا مناصػب عامػة، الت
مػػنح دراسػػية، وفػػي النيايػػة نػػالوا زيجػػات أفضػػؿ. الغرفػػة، المدرسػػة الدينيػػة، الػػزواج والعوائػػد االقتصػػادية عممػػت 

اولػػة لفيػػـ كيػػؼ تحفػػظ إسػػرائيؿ جميعػػا عمػػى الحفػػاظ عمػػى قيمػػة التعمػػيـ فػػي الطوائػػؼ الييوديػػة. لػػذلؾ، فػػي مح
 عادة التمييز ىذه مف دوف أف تنتبو ليا، عمينا فيـ اإليمانيات والمؤسسات.

 
 فقط مف غير األغيار

يشػػكؿ الييػػود كيانػػا سوسػػيولوجيا فريػػدا واسػػتثنائيا، تغمػػب بشػػكؿ خػػبلؽ وعنيػػد عمػػى عقبتػػيف جػػديتيف لوجػػوده: 
 االنقطاع الجغرافي والتواصؿ الزمني.

قطاع الجغرافي، ينبغي التذكير بأف مشتتي بابؿ شكموا تحديا جديا لمييود حينما وزعيػـ فػي أرجػاء وبشأف االن
العػػالـ، لكػػنيـ تغمبػػوا عمػػى ىػػذا التوزيػػع. عمميػػا، لػػـ يكػػف ىنػػاؾ أي شػػعب نجػػح بيػػذا القػػدر فػػي العػػالـ، فػػي أف 

نفسػو جماعػة مختمفػة، طػواؿ يمبس الصور المختمفة مف الثقافات التي تواجػد داخميػا، وأف يسػتمر فػي اعتبػار 
سنة، عدا الييود. في فترات كانت التواصؿ ووسائؿ النقؿ ضعيفة جدا أو غير متوفرة البتة،  2500أكثر مف 

حػػافظ الييػػود فػػي جاليػػات مختمفػػة فػػي العػػالـ عمػػى عبلقػػات مػػع بعضػػيـ، وأنشػػأوا وحػػدة سوسػػيولوجية فريػػدة 
 تتخطى الحدود واألقاليـ.
و نجػػاح الييػػود فػػي الحفػػاظ عمػػى ىػػويتيـ الدينيػػة والعرقيػػة عمػػى مػػدى العصػػور رغػػـ واإلنجػػاز المػػذىؿ أكثػػر ىػػ

العنؼ الدائـ الذي واجيوه مػف أديػاف أخػرى، المسػيحية خصوصػا واإلسػبلـ بشػكؿ أقػؿ. لػـ يتحمػؿ شػعب أبػدا 
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ية، ىػػذا االمتػػداد مػػف االحتقػػار، الكراىيػػة، الخػػوؼ والعنػػؼ كػػالييود. ورغػػـ واقػػع أنػػو لػػـ تكػػف ليػػـ سػػيادة سياسػػ
واصػػؿ الييػػود  -قتػػؿ المسػػيح  –وأنيػػـ غيػػروا ديػػنيـ قسػػرا، واعتبػػروا مصػػدر الشػػر واتيمػػوا بالجريمػػة األفظػػع 

توجدىـ عمى مر السنيف. والييود لـ يكونوا أقمية بؿ أوضح أقميػة. والييػود صػاروا شػارة ونمػوذج األقميػة التػي 
يف، واالعتقاؿ ومصادرة الممتمكػات واألراضػي صمدت بجرأة اماـ خطر اإلبادة الدائـ، واإلكراه عمى تغيير الد

 والكراىية مف كؿ جانب.
وما أتاح لمييود التغمب بيذا الشكؿ المذىؿ عمى االنقطاع الجغرافي ومواجيػة الحمػبلت التػي ال تنقطػع عمػى 

بػؿ  ىويتيـ، ىو اإليماف الميتافيزيقي الداخمي بأبػديتيـ، والػذي نبػع مػف فكػرة الصػمة الخاصػة لمييػود بالخػالؽ.
كػػاف مقتنعػػا أف اهلل اختػػار  -الػػذي أسػػيـ أكثػػر مػػف غيػػره فػػي مأسسػػة المسػػيحية ونشػػرىا–أف بػػولس المقػػدس 

الييود لتمقي التوراه ونشرىا في العالـ. وكاف لمييود رؤية خاصة لدورىـ التاريخي في المشروع االليػي الكبيػر 
ؿ العابرة لمزماف والمكاف وترسيخ ىويتيـ لمجنس البشري. وساعدتيـ ىذه الرواية في وضع أنفسيـ وراء العوام

 بمعنى ميتافيزيقي، لزماف خارج التاريخ.
وجػرى اإليمػاف بػأف الييػود شػػعب أبػدي، ليػـ صػمة خاصػة بػػاهلل ودور تػاريخي فريػد، إيمانيػات وعػادات أخػػرى 

يوميػػة )الشػػريعة ىػػي السػػبيؿ الممتػػاز لمأسسػػة اإليمػػاف، عػػف طريػػؽ تحويمػػو إلػػى منظومػػة عمميػػة فػػي الحيػػاة ال
 وبالتالي يغدو ممموسا، موضوعيا وقابؿ لمنقؿ(.

واحدى ىذه اإليمانيات كانػت أف الييػود يشػكموف شػعبا واحػدا، موحػدا، ذا جػوىر مشػترؾ. والمػذىؿ أنػو طػواؿ 
مئات السنيف حددت فييا المغة والعادات المحمية واألنظمة السياسية ىوية السكاف، حافظ الييػود عمػى شػعور 

لمحدود. كػانوا الجماعػة األولػى العػابرة لموطنيػة فػي التػاريخ، وىػو إنجػاز تحقػؽ بفضػؿ اإليمػاف االتحاد العابر 
)األمر الػذي أنشػأ واقػع الشػعب الييػودي(. وتفسػير ىػذا اإليمػاف القػوي ىػو « الشعب الييودي»بجوىر يسمى 

عبلقػات تضػامف مػع ييػود  أنو إذا كاف الييود حرموا مف االنتماء لمبمداف التي عاشوا فييػا فػإنيـ بتػوؽ أنشػأوا
بعيديف، أكثر ممػا مػع مػف تقاسػموا معيػـ األرض. وربمػا يمكػف الػزعـ أف شػعور االنتمػاء عنػد الييػود لمشػعب 
يستقيـ مػع العبلقػة مػع األرض والقوميػة، أو يسػبقيا )وجػود الوكالػة الييوديػة يقػـو عمػى ىػذه الفكػرة، أي عمػى 

 ربة تفضيمية وعبلقات انتماء بدييية إلسرائيؿ(.فرضية أف الييود مف كؿ أرجاء العالـ ليـ مقا
وما جعؿ الييود شعبا فريدا ىو واقع أف اإلبعاد الجغرافي الذي عانوا منو تناسب مع الثيولوجيا الييودية التي 
شددت عمى الفصؿ الراديكالي بيف الييود وغير الييود. وكما يظير يشاي روزيػف وعػادي أوفيػر، فػإف مفيػـو 

« غيػر الييػودي»، ناؿ معنى ضيؽ ومحػدد ؾ«الشعب»ي في العبرية المقرائية يعني ببساطة والذ« األغيار»
لرسػػـ الحػػدود « األغيػػار»لػػدى الحاخامػػات، وصػػار يتزايػػد فػػي سػػمبيتو مػػع مػػرور الػػزمف. وبػػدأ اسػػتخداـ تعبيػػر 

قواعػد الصمبة بيف مف ىـ أعضاء فػي الجماعػة وغيػر األعضػاء. وجػاءت قػوانيف الحػبلؿ )لمطعػاـ والخمػر( و 
التيود، وزواج االختبلط والدفف ومراسـ يػوـ السػبت لتعػزز ىػذه النظػرة التػي جعمػت االنػدماج مػع غيػر الييػود 

 مصدر دنس.
فػإف ييػود أوروبػا الشػرقية الػذيف عاشػوا بانفصػاؿ « التقاليػد واألزمػة»وبحسب المؤرخ يعقػوب كػاتس فػي كتابػو 
عبلف بأنو لو كاف ممكنا لوجب الفصؿ التػاـ بػيف الييػود نوعا مف اإل»تاـ عف غير الييود رأوا في االنفصاؿ 

تشربو »قاـ وبؿ وتـ فرضو، و« التمييز التاـ بيف إسرائيؿ والشعوب األخرى»وغير الييود(. وبالفعؿ كتب أف 
والثيولوجيا التي شددت عمى الفصؿ التاـ قادت في نياية المطاؼ إلى رؤية «. أبناء تمؾ األجياؿ في شبابيـ

د كقػػوة ظبلميػػة ومعاديػػة. وكمػػا يػػوحي البروفيسػػور فػػي الدراسػػات الييوديػػة ساشػػا شػػتيرف فػػي كتابػػو غيػػر الييػػو 
تػػـ النظػػر لغيػػر الييػػود كمجػػرميف، « Jewish Identity in Early Rabbinic Writings» اليػػاـ 
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الخنػػازير مشػػتبييف بػػالجرائـ الخطيػػرة والقتػػؿ والزنػػا وعبػػادة األوثػػاف. وىػػذا ىػػو سػػبب الػػربط بػػيف غيػػر الييػػود و 
 والحيوانات عموما.

لئلشارة لكؿ مف ليس يونانيػا. لكػف ىػذا المفيػـو لػـ يعبػر عػف « بربري»ولممقارنة: اليونانيوف استخدموا تعبير 
جػػوىر. البربػػر مثمػػوا منطقػػة جغرافيػػة )الفػػرس، مصػػر( والعبيػػد ممػػف عاشػػوا تحػػت أنظمػػة اسػػتبدادية لػػـ يكونػػوا 

ىػػو وضػػع قابػػؿ لمتغييػػر ولػػيس جػػوىر. والشػػرط ىػػو أف  -يونانيػػا أو  –ضػػمف أي تعريػػؼ. فػػأف تكػػوف بربريػػا 
البربػػري مؤىػػؿ السػػتخداـ الحكمػػة التػػي اعتبػػرت قػػدرة شػػمولية. فسػػقراط، مػػثبل، عمّػػـ عبػػد مػػانو، وىػػو بربػػري، 
اليندسة، وحولو إلى يوناني. وفي نظر المسيحي، غير المسيحي ىػو إنسػاف ينتظػر تغييػر دينػو )قسػرا(، ممػا 

 د بيف الحالتيف يمكف اجتيازه بسيولة )عف طريؽ اإلكراه(.يدؿ عمى أف الح
بالمقابؿ، لـ تبد نظرة الييود ألنفسيـ اىتماما بتغييػر ديػف اآلخػريف وشػددت عمػى اخػتبلفيـ عػف غيػر الييػود. 
وذلؾ ألف الييود كانوا موضوعيف في خانػة ثالثػة، واضػطروا الختبػار اخػتبلفيـ عػف غيػر الييػود، بانفصػاليـ 

القميمػػي والعنػػؼ غيػػر المتوقػػؼ مػػف جانػػب غيػػر الييػػود، ومػػرة ثانيػػة بسػػبب منظومػػة القػػوانيف التػػي الرمػػزي وا
فرضػػػت عمػػػييـ وحالػػػت دوف اتصػػػاليـ بغيػػػر الييػػػود، وثالثػػػة بسػػػبب اإليمػػػاف الييػػػودي بالصػػػمة الخاصػػػة بػػػاهلل 

بحمايػة طيػر ورسالتو. ويمكف ليذا السبب القوؿ أف لمييػود شػعور اخػتبلؼ قػوي ومتطػرؼ، يتجمػى باالىتمػاـ 
الجماعة. وىذا االختبلؼ المتطرؼ عف غيػر الييػودي ىػو الحػافز المركػزي فػي الثيولوجيػا الييوديػة والقداسػة 
الدينية التػي أفمحػت فػي إنشػائيا، عمػى مػر األجيػاؿ، كحػاـ لميويػة ال يمكػف ىزيمتػو. ىػذا الشػعور بػاالختبلؼ 

ح كيؼ صمد الييود أماـ العنؼ والشتات عمى مر المتطرؼ ىو البنية الثقافية العميقة التي تساعد في توضي
 آالؼ السنيف.

 
 الميبرالية الحذرة واليسارية الواىمة

وبودي رغـ ما سبؽ عرض الفكرة التالية: إف الوسائؿ واالستراتيجيات التي كانػت مناسػبة بػؿ وعمميػة لغػرض 
و خطيرة حينما تتحوؿ إلى أغمبية. إذ بقاء األقمية األكثر مبلحقة في التاريخ وبمورة ىويتيا، ال تناسب بؿ تغد

يمكػػف الحفػػاظ عمػػى األنمػػاط الثقافيػػة حتػػى عنػػدما تكػػوف الشػػروط األوليػػة التػػي بػػررت وجودىػػا قػػد كفػػت عػػف 
الوجػود. والحركػػة الصػػييونية التػػي زعمػػت أنيػػا تشػػكؿ ثػورة عممانيػػة فػػي الشػػعب الييػػودي، تبنػػت أنماطػػا دينيػػة 

ىويػة ال تناسػب األغمبيػة المعنيػة بترسػيخ حكػـ ومؤسسػات ليبراليػة وبنت الدولػة عمػى شػاكمتيا، وبػذلؾ خمػدت 
 وعالمية.

وأقػػدـ مثػػاليف بسػػيطيف: األوؿ إبعػػاد العػػرب، الػػذيف يعيشػػوف منفصػػميف فػػي مػػدف وأحيػػاء خاصػػة ومبعػػديف عػػف 
العضوية الكاممة في الدولة. وبحسب نشرات مركز عدالة لحقوؽ األقمية العربية في إسرائيؿ، ىناؾ أكثػر مػف 

قانونا يميز ضد العرب، سواء فػي مػا تغمػؽ بػاألرض، بقػانوف المواطنػة، بػالتعميـ ومػوارد وميزانيػة الدولػة.  50
 وىذه القوانيف تستبعد وتفصؿ عمميا السكاف العرب عف المجتمع الييودي.

يوديػة الميبراليػة والمثاؿ الثاني ىو اسػتبعاد أشػكاؿ شػرعية كثيػرة لمييوديػة الميبراليػة عػف الدولػة اإلسػرائيمية. فالي
غير مقبولة في إسرائيؿ. والسبب بسيط: قانوف التيويد والزواج فييا تسمح بدخوؿ أسيؿ لغير الييود. أي أف 
بعاد غير الييود عف الجماعة  التمييز ضد الييودية غير األرثوذكسية ممنوع في األساس عف طريؽ ترتيب وا 

ف ىذا القمؽ مشروع مف وجية نظر دينية ضيقة، اال أنيا الييودية، بشكؿ القمؽ عمى طيارة الجماعة. ورغـ أ
تغػػدو انتياكػػا فظػػا لمتعدديػػة الدينيػػة وحقػػوؽ اإلنسػػاف األساسػػية، عنػػدما تتحػػوؿ إلػػى واجبػػات تفرضػػيا الدولػػة. 

 فبأيدي أقمية أرثوذكسية تغدو الدولة حارسة أسوار الطيارة العرقية الييودية.
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ولػة بػالتربيع: أوال ألف تػاريخ الصػدمات ال يمكنػو أف يشػكؿ تبريػرا ألف وبناء عميو فإف ييودية الدولػة غيػر مقب
ال تحافظ إسرائيؿ عمى مبادئ كؿ الدوؿ الميبرالية في العالـ، والقائمة بأف الدولة ال يسعيا تمثيؿ جماعة دينية 

جيػػدا عمػػى  واحػػدة والتنكػػر لمغايػػة الشػػمولية لمتمثيػػؿ المتسػػاوي لكػػؿ الجماعػػات. وثانيػػا ألف الييوديػػة حافظػػت
الييود مف الصمة مع غير الييود، فإف الديف ال يمكنو أف يشكؿ الخط الموجو لنظاـ ليبرالي. وقد حاف الوقت 
لقبػػوؿ حقيقػػة أنػػو فػػي جوانػػب معينػػة مػػف الفكػػر الييػػودي عػػداء لطػػرؽ التفكيػػر الحديثػػة، الميبراليػػة والشػػمولية. 

حقة وميانة في التػاريخ لمحفػاظ عمػى كرامتػو وىويتػو فالديف، الذي كاف مجددا، ووفر العوف لمشعب األشد مبل
تتحػوؿ إلػػى وسػػيمة لتمييػػز ممأسػػس حينمػػا يعمػػؿ كػديف الدولػػة، بالضػػبط ألف الييوديػػة كانػػت موجيػػة بشػػكؿ  –

كبير لمحفاظ عمى االختبلؼ واليوية المنفصمة عف غير الييود. وما كػاف صػالحا وجيػدا ألقميػة، لػيس حكيمػا 
 .وربما خطير عمى األغمبية

في العقد األخير بشػكؿ أو آخػر، انكشػؼ المنطػؽ الييػودي الػداخمي، الخصوصػي، المشػموؿ بدولػة إسػرائيؿ، 
أماـ الجميع: خطاب بار إيبلف الذي طالب فيو نتنياىو الفمسطينييف باالعتراؼ بإسرائيؿ كدولة ييودية، طرد 

عمػػػى طيػػارة الػػػدـ الييػػػودي،  «خطػػػرىـ»كميػػة ىائمػػػة مػػػف ميػػاجري العمػػػؿ بمبػػػادرة الػػوزير إيمػػػي يشػػػاي بسػػبب 
االستخداـ المكثػؼ لممحرقػة النازيػة لتشػخيص األعػداء الػدولييف وتبريػر غايػات ونشػاطات سياسػية، والجػوالت 
اإللزاميػػػة لمطػػػبلب فػػػي الخميػػػؿ لتعزيػػػز اليويػػػة الييوديػػػة. كػػػؿ ىػػػذه التجميػػػات لتعزيػػػز الطػػػابع الييػػػودي والػػػديني 

ات، وىي موجية الستعادة ىوية األقمية وحمايتيا، ولكف فػي مف الشت« لصؽ-نسخ»لممجتمع اإلسرائيمي ىي 
 سياؽ أغمبية قوية ذات قوة عسكرية.

والييوديػػػة المبػػػرزة إلسػػػرائيؿ تنػػػاؿ تأييػػػدا فػػػي اسػػػتطبلعات الػػػرأي التػػػي تحمػػػؿ الميػػػوؿ السياسػػػية فػػػي المجتمػػػع 
ذا  تجمػػى تغييػػرا مثيػػرا فػػي 2011اإلسػػرائيمي. وفػػي اسػػتطبلع ىػػاـ أجرتػػو مينػػا تسػػيمح عػػاـ  مواقػػؼ الشػػباب: وا 

 2011تحتػػؿ الموقػػع الثالػػث فػػي األىميػػة بعػػد الديمقراطيػػة فإنيػػا قفػػزت عػػاـ  1998كانػػت الييوديػػة فػػي العػػاـ 
كيدؼ قومي لمموقع األوؿ. وعبر الشباب عف تدني حاد فػي دعميػـ لمديمقراطيػة وتزايػد عػدائيـ ليػا. ويظيػر 

باف ممػػف أنيػػوا الثانويػػة يعربػػوف عػػف عػػػدـ أف نصػػؼ الشػػ 2012اسػػتطبلع آخػػر نشػػرتو ىػػآرتس أجػػري عػػاـ 
استعدادىـ لمعيش في أحياء عربية، وىذه االستطبلعات تبيف التناغـ القوي بػيف الييوديػة المتزايػدة، واالشػتباه 

 بالديمقراطية والميوؿ العنصرية في المجتمع اإلسرائيمي.
سػا أو ألمانيػا، واف إسػرائيؿ ليسػت أما مف يػردوف عمػى أف العػرب أو األتػراؾ يتعرضػوف أيضػا لمتمييػز فػي فرن

أسػػوأ مػػف تمػػؾ الػػدوؿ، أقػػوؿ: العنصػػرية التػػي مصػػدرىا السػػكاف، تختمػػؼ عػػف العنصػػرية التػػي مصػػدرىا قػػوانيف 
والدليؿ موجود في أقواؿ عوفاديا يوسؼ. وبفعميا –الدولة. وعندما يكوف ىذا التناسب يسيؿ تسويغ العنصرية 

وضػػة جماعيػػا مػػف قبػػؿ اآلخػػريف. وفضػػبل عػػف ذلػػؾ، بعػػد مأسسػػتيا ىػػذا تتحػػوؿ دولػػة إسػػرائيؿ إلػػى دولػػة مرف
فػػإف القػػيـ العامػػة ضػػد العنصػػرية تضػػعؼ. ومعارضػػة  -الدولػػة–والمصػػادقة عمييػػا مػػف جانػػب الكيػػاف األقػػوى 

العنصػػرية وحمايػػة حقػػوؽ اإلنسػػاف تبػػدو فػػي إسػػرائيؿ كمواقػػؼ يسػػارية متطرفػػة، بينمػػا ىػػي فػػي الػػدوؿ الميبراليػػة 
 شتركة لميسار واليميف.مجرد قيـ أساسية م

ولتغيير المواقؼ ىذا عواقب سياسية ىامة. فسبب التخمي عف فكرة حؿ الدولتيف ىػو أف المجتمػع اإلسػرائيمي 
يغدو أشد تدينا وتقببل ألفكار اليامشييف المسيحانييف، بأف األراضي المحتمة ييودية بطبيعتيا. وعند اإلمعاف 

يؿ، والتػدخؿ الواسػع لؤلحػزاب الدينيػة فػي السياسػة اإلسػرائيمية واالىتمػاـ في الثقافة السياسية الحالية فػي إسػرائ
المتزايػػد بالييوديػػة فػػي الفضػػاء العػػاـ، يمكػػف االسػػتنتاج بػػأف نمػػوذج المواطنػػة اإلسػػرائيمية الػػذي لػػـ يفصػػؿ بػػيف 

ييا العرب، في المئة مف مواطن 20الديف والدولة قد فشؿ. فإذا كانت دولة إسرائيؿ تستبعد عف المشاركة فييا 
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كػنمط مواطنػػة سػاري، فػػإف شػػيئا « إسػػرائيمي»وتميػز ضػػد الييػود مػػف التيػػارات الميبراليػة وال يمكنيػػا االعتػراؼ بػػػ
 مختبل في ثقافتيا السياسية.

 
 الخوؼ الوجودي والقوة االستعراضية

مػػف ثػػػبلث تتعمػػؽ الػػدوؿ كثيػػرا بشػػػكؿ تخيػػؿ أفرادىػػا التضػػامف مػػػع اآلخػػريف. والخيػػاؿ القػػومي إلسػػػرائيؿ ينبػػع 
انعكاسات شتات: صياغة االنتماء القومي بتعابير دينية، التضامف مع ييود بعيديف بيسر أكثػر ممػف تتقاسػـ 
معيـ الدولة، وعزؿ الييود عف غير الييود. وصوغت ىذه االنعكاسات أنماط صياغة العبلقات االجتماعية. 

بعيديف أكثر مف عرب ومسػيحييف حػوليـ،  وحقيقة أف إسرائيمييف يتقاسموف فضاءىـ العقمي ببساطة مع ييود
يمكنيػػا أف تمبػػي حاجػػات ىويػػة الييػػود المشػػتتيف فػػي العػػالـ، لكنيػػا تعبػػر عػػف تفكػػؾ عقمػػي لؤلمػػة اإلسػػرائيمية، 
مترافقػػة مػػع قمػػة ثقػػة وخػػوؼ مػػف غيػػر الييػػودي، التػػي وفػػؽ مػػنطقيـ تتعػػاظـ مػػع الوقػػت. وبينمػػا كػػاف الخػػوؼ 

عيا مناسػبا عمػى البلسػامية، فإنيػا عنػدما تغػدو ممأسسػة وتخػدـ كسياسػة وانعداـ الثقة في الماضي رد فعؿ واق
 معمنة، فإنيا تنتج أمة انعزالية ومنعزلة، تتأرجح بيف الخوؼ مف اآلخريف واستعراضات القوة.

إف التاريخ الييودي والرفض العربي يوضحاف سبب توجو إسرائيؿ لمسار القػوة العسػكرية، لكػف ذلػؾ ال يفسػر 
سار الضعؼ السياسي. لمػاذا الضػعؼ؟ ألف الػدوؿ غيػر الميبراليػة القائمػة عمػى التفػوؽ الػديني سبب اختيار م

سػػرائيؿ اليػػوـ معزولػػة أكثػػر ممػػا كانػػت قبػػؿ   20والعرقػػي ال يمكنيػػا أف تنػػتج مشػػروعية عمػػى المػػدى البعيػػد. وا 
ىمػػا السػػبيؿ لضػػماف قػػدرة عامػػا سػػواء وسػػط الييػػود أـ غيػػر الييػػود. ... والعممانيػػة والحياديػػة المحميػػة ليبراليػػا 

دراج جماعػػات مختمفػػة. وقػػد شػػدد عمػػى ذلػػؾ ألكسػػندر ىػػاميمتوف، مػػف مػػؤلفي الدسػػتور  الدولػػة عمػػى شػػموؿ وا 
مػػف بػػيف كػػؿ المزايػػا الكثيػػرة التػػي يضػػمنيا لنػػا اتحػػاد »عمػػى ذلػػؾ فػػي مقالتػػو العاشػػرة:  18األميركػػي فػػي القػػرف 

وىػػاميمتوف لػػيس «. قػػؼ وكػػبح عنػػؼ التشػػرذـمؤسػػس بشػػكؿ صػػحيح ال شػػيء يجػػدر تطػػويره بدقػػة أكثػػر مػػف و 
متطرفا ولكف رؤيتو تبدو جريئة بشكؿ استثنائي بالنسبة إلسرائيؿ. فيػو يكتػب أف الدولػة ىػي اتحػاد، واالتحػاد 

 ال يمكنو أف يعمؿ إذا لـ يوفر إطارا تتجمع داخمو مجموعات دينية وعرقية مختمفة.
ما توفراف فرصػة تاريخيػة فريػدة ألف تتحػوؿ الييوديػة إلػى إف إسرائيؿ والصييونية أكثر مف مشروع قومي: إني

حضػػارة يمكػػف مقارنتيػػا عمػػى شػػاكمة الحضػػارة الصػػينية، اإلسػػبلمية واألوروبيػػة. فالحضػػارات تشػػمؿ األديػػاف، 
لكنيا تعكس ما ىو أكثر مف ذلؾ ألنيا مؤىمة لتبني ثقافات وجماعات بشرية أخرى وأيضا أف تطور فمسفات 

قبػػػؿ وقػػػت قصػػػير مػػػف وفاتػػػو كتػػػب المػػػؤرخ « نيػػػو يػػػورؾ ريفيػػػو أوؼ بػػػوكس»شػػػرىا فػػػي أخػػػرى. وفػػػي مقالػػػة ن
 –لمدولػة، هلل، لمفكػرة، لئلنسػاف  –مع مرور السنيف بدأت ىذه الوالءات غيػر المقيػدة »االشتراكي جوف جات: 

انية فػػي إخػػافتي جػػدا. فالغطػػاء الرقيػػؽ لمحضػػارة مؤسػػس عمػػى مػػا يمكػػف بالتأكيػػد أف يكػػوف إيمانػػا زائفػػا باإلنسػػ
، 2013تشػريف الثػاني  7« )المشتركة بيننا. لكف حتى إف كانت زائفة أيضا، فمف األفضؿ لنا أف نتمسؾ بيػا

 (.102ص 
ال سػػبيؿ أفضػػؿ لحػػب الييػػود والييوديػػة مػػف التمسػػؾ بمطمػػب أف تتحػػوؿ إسػػرائيؿ إلػػى دولػػة عممانيػػة شػػمولية، 

 ة.تمثؿ كؿ مواطنييا بشكؿ متساو وتجسد فكرة اإلنسانية المشترك
  23/11/2013، ىآرتس
 25/11/2013، السفير، بيروت
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