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 مف فمسطيف التاريخيةفقط % 22أبدينا استعدادنا إلقامة دولتنا عمى  س:عبا 1
أكد الرئيس محمود عباس أف السمطة الفمسطينية وافقت وال زالت توافؽ عمى إقامة الدولة : صفا-راـ اهلل

 % فقط مف أرض فمسطيف التاريخية.22الفمسطينية عمى مساحة 
نو المراقب الدائـ لدولة فمسطيف لدى األمـ المتحدة السفير وجاءت أقواؿ عباس في كممة ألقيا بالنيابة ع

رياض منصور، مساء االثنيف، أماـ لجنة األمـ المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفمسطيني لحقوقو غير 
 القابمة لمتصرؼ، في اليـو العالمي لمتضامف مع شعبنا.

ؿ إلى حؿ لمصراع مع إسرائيؿ ينسجـ مع وأوضح عباس قائاًل: "لقد أبدينا استعدادنا لعدة عقود لموصو 
% فقط مف أرض فمسطيف التاريخية 22القرارات والمبادرات الدولية بإقامة دولتنا الفمسطينية عمى مساحة 

يجاد حؿ عادؿ ومتفؽ عميو لقضية الالجئيف الفمسطينييف وفقًا لقرار الجمعية  وعاصمتيا القدس الشرقية وا 
 (".194العامة )

جديد ومرة أخرى ىذه االلتزامات وىذا االستعداد رغـ تبدد اآلماؿ والوضع الخطير عمى  وأضاؼ "نؤكد مف
األرض بسبب االنتياكات اإلسرائيمية، فإننا ما زلنا ُممتزموف بحؿ الدولتيف وبالمفاوضات مع اعترافنا الكامؿ 

العربية، وكافة الدوؿ بالدعـ الحيوي مف قبؿ الواليات المتحدة وأعضاء المجنة الرباعية وجامعة الدوؿ 
 األخرى المعنية، وال تزاؿ يدنا ممدودة لمسالـ".

وأشار عباس إلى أف السبب في اتخاذ قرار منذ بضعة أشير لمدخوؿ في جولة جديدة مف المفاوضات مع 
لى اتفاؽ سالـ شامؿ  الجانب اإلسرائيمي ىو مف أجؿ التوصؿ إلى تسوية لكؿ قضايا الوضع النيائي وا 

 ونيائي.
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اؿ: "باشرنا في ىذه المفاوضات وسنستمر فييا بنوايا حسنة ممتزميف بتوفير المناخ المواتي والبيئة المناسبة وق
الستمرارىا بصورة مجدية وبمصداقية مف أجؿ التوصؿ إلى اتفاؽ سالـ بغية رفع الظمـ التاريخي غير 

 إلى يومنا ىذا". 1948المسبوؽ الذي لحؽ بشعبنا في النكبة في عاـ 
د عمى أف الجانب الفمسطيني يسعى إلى اتفاؽ سالـ يقود إلى إنياء االحتالؿ اإلسرائيمي بشكؿ كامؿ وشد

وتحقيؽ استقالؿ دولة فمسطيف وعاصمتيا القدس الشرقية عمى كامؿ األرض الفمسطينية التي ُأحتمت عاـ 
ؿ التحديات والمشاؽ . وقاؿ: "ال يزاؿ لدينا اإليماف بأف السالـ العادؿ يمكف أف يتحقؽ، رغـ ك1967

 والنكسات".
واعتبر عباس أف "الوقت قد حاف إليجاد اإلرادة السياسية لمعمؿ بحـز مف أجؿ إعماؿ الحقوؽ غير القابمة 

وعاصمتيا  1967لمتصرؼ لشعبنا، بما في ذلؾ تحقيؽ استقالؿ دولة فمسطيف، عمى أساس حدود عاـ 
 القدس الشرقية".

افعت منذ إنشائيا، عف قضيتنا وأبقتيا أولوية عمى جدوؿ أعماؿ المجتمع وأشار إلى "أف األمـ المتحدة د
الدولي، ومدت يد العوف لشعبنا، وشّرعت مف القرارات والتوصيات ما ُيشّكؿ أساسا ال يمكف تجاوزه في 

 البحث عف الحؿ العادؿ والدائـ والشامؿ".
قضية فمسطيف، وىي حقيقة زادت مف حدة وأعرب عف أسفو لعدـ تنفيذ القرارات التي ال حصر ليا الخاصة ب

الصراع عمى مدى عقود وألحقت بشعبنا مشاقا ِجساـ وحرمتو بشكؿ مستمر مف ممارسة حقوقو، ىذه الحقيقة 
المؤسفة تكرس القناعة بأف ىناؾ معايير مزدوجة إزاء قرارات األمـ المتحدة المتعمقة بإسرائيؿ والتي لـ يتـ 

 تتصرؼ باستمرار وكأنيا دولة فوؽ القانوف. تنفيذىا ما يسمح إلسرائيؿ أف
وشدد عمى ضرورة إنياء ىذا الوضع غير العادؿ وأف ينتيي االحتالؿ العسكري ألرضنا ولشعبنا، ودعا 
المجتمع الدولي لمعمؿ بشكؿ فوري إلرغاـ إسرائيؿ، السمطة القائمة باالحتالؿ، عمى االمتثاؿ اللتزاماتيا 

متحدة ذات الصمة واللتزاماتيا الدولية ووضع حد النتياكاتيا لمقانوف الدولي القانونية ولقرارات األمـ ال
 وسياساتيا وممارساتيا غير القانونية والعدوانية والمدمرة. 

 26/11/2013وكالة الصحافة الفمسطينية )صفا(، 
 

 ىنية يؤكد سعيو لتوحيد القضاء كبداية الستعادة الوحدة 2
التي تديرىا حركة حماس أف حكومتو في غزة ىنية رئيس الحكومة أشرؼ اليور: أعمف إسماعيؿ  -غزة 

نياء االنقساـ‘تسعى لتوحيد جياز القضاء في قطاع غزة كػ   ’.بداية الستعادة الوحدة الوطنية وا 
وقاؿ ىنية خالؿ جولة تفقدية لمقر المجمس األعمى لمقضاء أنو سيتـ وضع حجر األساس لبناء قصر العدؿ 

مميوف دوالر، مشيرا إلى أنو دعا السفير القطري إلدراج  11، بتكمفة بناء قدرىا في غزة بتمويؿ قطري
 المشروع ضمف المنحة القطرية، والبدء بتنفيذه.

القضاء شريؼ وسيد نفسو وال يخضع ألي سمطاف ‘وأكد ىنية أف جولتو ىذه أثبتت أربعة حقائؽ، تمثمت بأف 
 ’.مف أي دائرة مف دوائر صناعة القرار

يثؽ بالقضاء والقضاة واألحكاـ التي يصدرونيا رغـ مالحظاتو ‘لى أف المواطف الفمسطيني أصبح وأشار إ
 ’.التي تتعمؽ ببعض اإلجراءات وال تمس بالثقة فييـ

 26/11/2013القدس العربي، لندف، 
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 ىنية يدعو رئيس وزراء األردف لزيارة غزة  3
ية، رئيس الوزراء األردني عبد اهلل النسور، ىاتؼ رئيس وزراء حكومة حماس في غزة، إسماعيؿ ىن: غزة

 وبحث معو العالقات الثنائية وأوضاع المنطقة، ودعاه لزيارة القطاع.
ووفقا لمكتب ىنية، فإف رئيس حكومة حماس في غزة، ىاتؼ رئيس الوزراء االردني عبد اهلل النسور، 

مسطيني، السيما استمرار عمميات ووضعو  في صورة االنتياكات اإلسرائيمية المتواصمة بحؽ الشعب الف
تيويد القدس وبناء المستوطنات، واستمرار الغارات ضد قطاع غزة، والحصار المتواصؿ عمى القطاع وما 

 نجـ عنو مف أزمات طالت الجوانب الصحية والبيئية واإلنسانية كافة.
يرًا إلى دورىا الكبير في وطمب ىنية مف النسور إعادة تفعيؿ الييئة الخيرية الياشمية في قطاع غزة، مش

خدمة أبناء الفمسطينييف وعمميا اإلغاثي، كما طالب بتطوير المستشفى الميداني األردني، وزيادة الدعـ 
 الطبي والموجيستي، معبرًا عف تقديره لمدور الذي يقوـ بو المستشفى.

شير إبريؿ المقبؿ، وشكر ودعا ىنية النسور إلى زيارة قطاع غزة، وحضور التوسعة المرتقبة لممستشفى في 
الممؾ األردني عبد اهلل الثاني عمى رعايتو لمدينة القدس المحتمة، مؤكدا عمى رفض التوطيف، والحفاظ عمى 

 حؽ عودة الالجئيف الفمسطينييف إلى أراضييـ المسموبة.
اعرب عف  وعبر النسور عف اعتزازه بالشعب الفمسطيني ووعد باستئناؼ عمؿ الييئة الخيرية في غزة، كما

 جيوزية المممكة لزيادة الدعـ الطبي والموجيستي لممستشفى الميداني األردني بالقطاع.
 26/11/2013القدس، القدس، 

 
  تدعو نتنياىو لعدـ تصفيو حساباتو مع واشنطف عمى حساب الفمسطينييفالسمطة  4

ائيمي بنياميف نتنياىو بعدـ وليد عوض: طالبت السمطة الفمسطينية االثنيف رئيس الوزراء االسر  -راـ اهلل
تصفية حسابو مع االدارة االمريكية بشأف االتفاؽ النووي مع ايراف بتكثيؼ االستيطاف في االراضي 

 .الفمسطينية
وأداف الناطؽ الرسمي باسـ الرئاسة الفمسطينية نبيؿ أبو ردينة، اإلقرار اإلسرائيمي ببناء تمؾ الوحدات 

ىذه القرارات االستيطانية تؤكد استمرار السياسة التصعيدية اإلسرائيمية، االستيطانية الجديدة، وقاؿ، إف 
 ومواصمة وضع العراقيؿ أماـ إحراز أي تقدـ حقيقي وجاد عمى صعيد المفاوضات.

وأضاؼ ابو ردينة: عمى رئيس الحكومة اإلسرائيمية بنياميف نتنياىو عدـ تصفية حساباتو مع الواليات 
 نييف.المتحدة عمى حساب الفمسطي

واتيـ كبير المفاوضيف الفمسطينييف صائب عريقات إسرائيؿ االثنيف باإلصرار عمى تدمير عممية السالـ عبر 
في تصريح صحافي عمى إف قرارات إسرائيؿ االستيطانية الجديدة  تصعيدىا البناء االستيطاني، مشددا

محؿ إدانة أمريكية ‘االستيطاف ، مشيرا الى أف ‘نسؼ لممفاوضات ويعني أنيا وصمت إلى طريؽ مسدودة ‘
ودولية شاممة وال يمكف القبوؿ فمسطينيا باستمراره ألنو يعني فرض إمالءات وتكريس االحتالؿ وليس 

ىناؾ مشاورات فمسطينية وعربية عاجمة في مواجية ‘، منوىا الى انو سيكوف ’التفاوض مف أجؿ السالـ
 ’.الممارسات اإلسرائيمية

 26/11/2013القدس العربي، لندف، 
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 ألزمة كيرباء غزة قطر تستضيؼ الحمد اهلل وتقدـ حالً القدس العربي:  5
أشرؼ اليور: بدأ رئيس الوزراء الفمسطيني الدكتور رامي الحمد اهلل امس زيارة إلى دولة قطر، يبحث  -غزة

 .وقودخالليا ممؼ إعادة تشغيؿ محطة توليد الكيرباء في قطاع غزة المتوقفة عف العمؿ بسبب نقص ال
ووصؿ الحمد اهلل إلى قطر أمس لمقاء نظيره رئيس الوزراء القطري عبد اهلل بف ناصر، حيث سيناقش معو 
العديد مف المواضيع اليامة، وآخر التطورات عمى صعيد الساحة الفمسطينية، ومنيا ممؼ الكيرباء في قطاع 

 غزة وتوقؼ محطة التوليد عف العمؿ بسبب نقص الوقود.
عف مسؤوؿ فمسطيني فقد قاؿ أف زيارة الحمد هلل إلى الدوحة جاءت بناء ’ الرسالة نت‘موقع ووفؽ ما نقؿ 

تزويد ‘عمى طمب مف األمير القطري، حيث سيعرض عمى الحمد هلل خياريف لحؿ أزمة الكيرباء، ىما 
لضريبة حكومة راـ اهلل، غزة بالوقود المشغؿ لمحطة توليد الكيرباء مقابؿ أف تتكفؿ قطر بدفع قيمة ا

تزويد قطر محطة توليد الكيرباء بوقود قطري ‘، وأشار إلى أف المقترح الثاني يقوـ عمى ’المختمؼ عمييا
 ’.خالص، وتقوـ بإنزالو عبر ميناء أسدود )اإلسرائيمي( ومف ثـ إدخالو عبر كـر أبو سالـ
عبر األراضي المصرية  وأكد المسؤوؿ الفمسطيني أف قطر بسبب ذلؾ لف ترسؿ أي كمية مف الوقود إلى غزة

مف الوقود الموجود منذ عاـ في أرض مصر ينتظر  %60بعد تأكدىا سرقة الجانب المصري ما قيمتو ‘
 ’.السماح لو بدخوؿ غزة

رغـ حث الدوحة عبر ‘وأوضح أف الحكومة المصرية الحالية لـ تقدـ أي إجابات بشأف الكمية المتبقية، 
 ’.الوقود وفؽ االتفاؽ المبـر مع حكومة الدكتور ىشاـ قنديؿ القنوات الدبموماسية عمى توريد شحنة

 26/11/2013القدس العربي، لندف، 
 

 عشرواي: ال مانع مف إلقاء عباس لخطاب في الكنيست 6
قالت عضو المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية حناف عشراوي، إنو ال مانع في : )د ب أ( -راـ اهلل 

د عباس إلى الكنيست اإلسرائيمي إللقاء خطاب مف عمى منبره. وأضافت عشراوي، أف يتوجو الرئيس محمو 
في بياف تعقيبا عمى دعوة رئيس الوزراء اإلسرائيمي بنياميف نتنياىو الرئيس عباس إللقاء خطاب في 

وعاصمتيا  1967إذا أتت ىذه الدعوة مف منطمؽ اعتراؼ نتنياىو بدولة فمسطيف عمى حدود »الكنيست أنو 
لقاء خطاب مف عمى منبرهال وأوضحت أف رؤساء الدوؿ فقط «. قدس، فال مانع مف التوجو إلى الكنيست وا 

ىـ الذيف يخاطبوف البرلماف رسميًا بجمسة مكتممة وىو ما يتطمب اعترافا إسرائيميا بمكانة عباس كرئيس 
 لمدولة الفمسطينية.

 26/11/2013الدستور، عماف، 
 

 دـ مساجد المسمميفرضواف يستنكر قرار أنغوال ى 7
استنكر الدكتور إسماعيؿ رضواف، وزير األوقاؼ والشئوف الدينية، بشدة قرار وزيرة الثقافة األنغولية : غزة

روزا دسيمفا، ىدـ مساجد المسمميف ومنعيـ مف إقامة وأداء شعائرىـ الدينية، معتبرًا ذلؾ سابقة خطيرة في 
 حرب األدياف.

( تمقى "المركز الفمسطيني لإلعالـ" نسخًة منو: "إننا إذ 11-25الثنيف )وقاؿ رضواف في تصريٍح اليوـ ا
ننظر بخطورة بالغة إلى ىذا الحدث اإلجرامي، ندعو أنغوال إلى التراجع الفوري والعاجؿ عف ىذا القرار 

 الالأخالقي والالديني الذي يتعارض مع األخالقيات والقيـ والقانوف الدولي اإلنساني".
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وقاؼ جامعة الدوؿ العربية إلى "طرد سفراء انغوال مف البمداف العربية إذا ما استمرت ىذه ودعا وزير األ
الحممة ضد مدننا ومساجدنا"، كما وطالب منظمة التعاوف اإلسالمي وعمماء األمة بالدفاع عف حؽ 

ف بأداء حقيـ المسمميف في انغوال بأداء شعائرىـ الدينية وافتتاح مساجدىـ، وتفعيؿ القضية ليشعر المسممي
 في العبادة.

 25/11/2013المركز الفمسطيني لإلعالـ، 
 

 خريف متنفذيف في السمطةآخريشة يكشؼ عف فساد بيف نواب التشريعي و  8
كشؼ النائب الثاني لرئيس المجمس التشريعي حسف خريشة، عف صرؼ أمواؿ "بغير حؽ" وأخرى : راـ اهلل

متنفذيف في السمطة، عوًضا عف ارتكاب بعض النواب في "دوف رقابة" لنواب المجمس التشريعي وآخريف 
المجمس مخالفات قانونية، ومشيًرا إلى أف القيادة الفمسطينية باتت محصورة في شخص واحد، ىو الرئيس 

 محمود عباس.
وجاءت تصريحاتو خالؿ برنامج "ساعة رمؿ" الذي ينتجو ويبثو تمفزيوف "وطف" بالتعاوف مع ائتالؼ النزاىة 

 ءلة )أماف(.والمسا
وقاؿ خريشة "لألسؼ، فشمنا في المجمس التشريعي في ظؿ تعددية، ونجحنا في ظؿ الموف الواحد وىو ما 

 ظير واضحا عمى أرض الواقع".
وتابع خريشة: الجميع يتحمؿ مسؤولية غياب المجمس التشريعي بمف فييـ النواب ألنيـ مستفيدوف، وىـ 

 يحمموف االسـ فقط دوف ممارسة.
ريشة أف "غياب المجمس التشريعي فتح المجاؿ واسًعا أماـ انتشار ظاىرة الفساد، فالحكومة تمارس وأكد خ

عمميا دوف رقيب"، مشيًرا إلى أف ميمات المجمس التشريعي تكمف في "الرقابة وسف القوانيف ونشر الوعي 
 الديمقراطي في المجتمع"، الشيء الذي ال يتـ فعمًيا.

ة "تصّغر القضايا؛ لعدـ وجود  محاسب، عوًضا عف أف القضاء ال يقوـ بعممو وقاؿ إف السمطة التنفيدي
 بالصورة السميمة".

لتر بنزيف لسياراتيـ رغـ أنيـ ال يخرجوف مف  1500 -1000وأشار خريشة إلى وجود "مف يأخذوف تكمفة 
وفساد ييدد كياننا  مدينة راـ اهلل، ومف يشتروف أراٍض بأسماء زوجاتيـ وأبنائيـ"، مؤكًدا أف ذلؾ "سرقة

 ووجودنا".
 25/11/2013وكالة سما اإلخبارية، 

 
 في فتح يندد باستمرار مالحقة أنصار حماس و"الجياد" مف قبؿ السمطة  قيادي 9

دعػػا قيػػادي وعضػػو مجمػػس تشػػريعي سػػابؽ عػػف حركػػة "فػػتح" رئػػيس السػػمطة الفمسػػطينية  : راـ اهلل )فمسػػطيف(
جراء سمسمة تغييرات عمى بعض المناصب فييا. محمود عباس  لػ "تجديد دماء السمطة"،  وا 

وأضاؼ القيػادي حسػاـ خضػر، فػي تعميػؽ سػجمو عمػى حسػابو فػي موقػع التواصػؿ االجتمػاعي "فيسػبوؾ"، أف 
"دـ السػػمطة الحػػالي راكػػد آسػػف وفاسػػد". مؤكػػدًا أف بعػػض الشخصػػيات مػػّر عمييػػا عقػػود أو سػػنوات فػػي ذات 

 المنصب.
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لتغييػػػػر، الػػػػذي يطالػػػػب فيػػػػو، المحػػػػافظيف ومػػػػدراء األجيػػػػزة األمنيػػػػة وشػػػػدد خضػػػػر عمػػػػى ضػػػػرورة أف يطػػػػاؿ ا
الفمسطينية، إلى جانب وزراء قاؿ عنيـ أنيـ "ال ىـ ليـ سػوى مصػالحيـ الشخصػية عمػى حسػاب كػؿ شػيء، 

مارات".  لكي ال تتحوؿ إلى إقطاعيات وا 
ربيػػة المحتمػػة، وفػػي سػػياؽ آخػػر، أبػػدى خضػػر، وىػػو مػػف مخػػيـ بالطػػة، شػػرؽ مدينػػة نػػابمس، شػػماؿ الضػػفة الغ

اسػػتغرابو مػػف اسػػتمرار حممػػة االعتقػػاالت واالسػػتدعاءات السياسػػية التػػي يقػػـو بيػػا أمػػف السػػمطة بالضػػفة بحػػؽ 
 طالب الجامعات مف أنصار حركتي "حماس" و"الجياد اإلسالمي".

وخاطػػب خضػػر رئػػيس السػػمطة، أبػػو مػػازف، ورئػػيس حكومتػػو فػػي راـ اهلل، رامػػي الحمػػد هلل، ومػػدراء أجيػػزة أمػػف 
الضفة، متسائاًل: "ىؿ ىناؾ مبرر لحممة االعتقاالت والطمبػات التػي تسػتيدؼ عػدد مػف طمبػة جامعػة النجػاح 

 الوطنية، مف اإلخوة في حماس والجياد اإلسالمي؟!".
وتابع خضر: "ىؿ ىناؾ مخاطر حقيقية تشكؿ تيديدًا عمى أمننا القومي؟!". مستدركًا: "ال أرى عمػى األرض 

 نيف حاقديف، يعبثوف في أمننا وأماننا وكؿ شيء".إال عصابات مف مستوط
 26/11/2013قدس برس، 

 
  اإليراني ترحب باتفاقية الممؼ النووي "الشعبية" 10

رحبػت الجبيػػة الشػعبية لتحريػر فمسػػطيف باتفاقيػة الممػؼ النػػووي اإليرانػي ورأت فيػو "خطػػوة : راـ اهلل )فمسػطيف(
 ومدمني االحتالؿ والحرب والعدواف". واالستقرار وتقطع الطريؽ عمى دعاة األمفتخدـ 

(، بػػأف "جػػوىر الصػػراع فػػي المنطقػػة الػػذي سػػعى قػػادة 11|25واعتبػػرت الجبيػػة فػػي بيػػاف ليػػا اليػػـو االثنػػيف )
والصػراع السػني ػ الشػيعي، سػيبقى الصػراع الفمسػطيني  اإليرانػياالحػتالؿ السػتبدالو بمػا سػمي الممػؼ النػووي 

الت المعاديػػػػة لطمػػػػس ىػػػػذا الصػػػػراع ولمحيمولػػػػة دوف نيػػػػؿ الشػػػػعب الصػػػػييوني، رغػػػػـ كػػػػؿ المحػػػػاو  -والعربػػػػي 
 الفمسطيني لحقوقو في العودة وتقرير المصير والدولة المستقمة وعاصمتيا القدس". 

 25/11/2013قدس برس، 
 

 "الديمقراطية" تطالب عباس بوقؼ المفاوضات "العقيمة" مع االحتالؿ   11
طيػػػػة" لتحريػػػػر فمسػػػػطيف أف حكومػػػػة االحػػػػتالؿ اإلسػػػػرائيمي"تفجر اعتبػػػػرت "الجبيػػػػة الديمقرا: راـ اهلل )فمسػػػػطيف(

الطريػػؽ أمػػاـ أي فرصػػة متبقيػػة لعمميػػة سياسػػية حقيقيػػة"، مػػف خػػالؿ طرحيػػا لعطػػاءات البنػػاء واتخػػاذ قػػرارات 
وجػػػدد نائػػػب األمػػػيف العػػػاـ لػػػػ"الجبية الديمقراطيػػػة"، قػػػيس عبػػػد  الكػػػريـ )أبػػػو ليمػػػى(، فػػػي  التوسػػػع االسػػػتيطاني.
(، دعوتػػػو لوقػػػؼ "المفاوضػػػات العقيمػػػة" 11|25قػػػت "قػػػدس بػػػرس"، نسػػػخة عنػػػو، االثنػػػيف )تصػػػريح صػػػحفي تم

وقػػػػاؿ أبػػػػو ليمػػػػى، وىػػػػو عضػػػػو المجمػػػػس التشػػػػريعي  والتوجػػػػو نحػػػػو المؤسسػػػػات الدوليػػػػة لمحاسػػػػبة االحػػػػتالؿ.
الفمسػػػطيني عػػػػف الجبيػػػػة الديمقراطيػػػػة، أف حكومػػػػة االحػػػػتالؿ ومػػػػف خػػػػالؿ مػػػػا تقػػػػوـ بػػػػو، تؤكػػػػد أنيػػػػا تسػػػػتخدـ 

لمتستر عمػى إجراءاتيػا االسػتيطانية والتوسػيع االسػتيطاني وفػرض الوقػائع عمػى األرض بػداًل مػف  المفاوضات
 حؿ ىذه القضايا عمى طاولة المفاوضات.

 25/11/2013قدس برس، 
 

 بعد ساحة الريجة انسحاب المسمحيف مف مخيـ اليرموؾ إلى ما آلية ىاتفاؽ عم"القيادة العامة":  12
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ة لتحريػػػر فمسػػطيف القيػػادة العامػػة، أنيػػا اتفقػػػت مػػع لجنػػة المصػػالحة الخاصػػػة أعمنػػت الجبيػػة الشػػعبي: دمشػػؽ
بمخػػػيـ اليرمػػػوؾ عمػػػى إدخػػػاؿ وفػػػد فنػػػي وىندسػػػي مػػػف الجبيػػػة والمجنػػػة األمنيػػػة المشػػػكمة لمكشػػػؼ عػػػف األلغػػػاـ 

وتثبيػػت الحػػواجز عمػػى الفػػور فػػي المخػػيـ، ووضػػع آليػػة وترتيػػب انسػػحاب المسػػمحيف إلػػى مػػا بعػػد  ،والمتفجػػرات
 ريجة.ساحة ال

وعقػػب اجتمػػاع عقدتػػو مسػػاء االثنػػيف مػػع لجنػػػة المصػػالحة الخاصػػة بمخػػيـ اليرمػػوؾ، قالػػت الجبيػػة الشػػػعبية 
القيػػادة العامػػة فػػي تصػػريحات عمػػي موقعيػػا الرسػػمي  انػػو اتفػػؽ فػػي ىػػذا االجتمػػاع عمػػي  -لتحريػػر فمسػػطيف 

 خطوتيف ىامتيف بحيث يتـ تنفيذ الخطوة الثانية بعد انجاز الخطوة االولى
تضمف الخطوة األولى "دخوؿ  وفد فني وىندسي  اليوـ الثالثػاء مػف الجبيػة الشػعبية القيػادة العامػة والمجنػة وت

وتثبيت الحواجز عمى الفور، ثـ وضع آلية وترتيب انسحاب  األمنية المشكمة لمكشؼ عف األلغاـ والمتفجرات,
 المسمحيف الي مابعد ساحة الريجة.

لجنػػة أىميػػة بػػالتوافؽ وتزويػػدىا بقػػوة شػػرطية وتتػػولي مػػع لجنػػة الفعاليػػات انػػو سػػيتـ تشػػكيؿ  واضػػافت الجبيػػة
الشػػعبية والتنظيميػػة العمػػؿ عمػػي إخػػالء المنػػازؿ العائػػدة ألبنػػاء المخػػيـ مػػف العػػائالت النازحػػة التػػي جػػاءت مػػف 

عادة ىذه البيوت ألصحابيا، واألمر نفسو ينطبؽ عمي المحاؿ التجارية.  خارج المخيـ وا 
انو سيتـ اليوـ الثالثاء حصر أسماء مف يرغب مف المسمحيف بتسوية أوضاعو بحيػث تػنظـ واضافت الجبية 

 الجيات المختصة. ىقائمة بأسماء ىؤالء وحصر نوعية األسمحة وأرقاميا التي يمتمكونيا ورفعيا ال
كؿ حركة حماس والعناصػر التابعػة ليػا بشػ ىالتعامؿ مع المسمحيف  المحسوبيف عم ىوكشفت الجبية انو جر 

  ىذا األساس. ىفردي وليس كتنظيـ وتسوية أوضاعيـ عم
 واردفت الجبية أف الخطوة الثانية  ىي "إدخاؿ أدوية و لقاحات وحميب أطفاؿ".

وختمػػت الجبيػػة الشػػعبية القيػػادة العامػػة "نؤكػػد لشػػعبنا وأىمنػػا فػػي مخػػيـ اليرمػػوؾ أف األمػػور تسػػير لغايػػة اآلف 
 بشكؿ جيد ودوف عقبات تذكر".

 اإلعالميالمكتب 
 26/11/2013، القيادة العامة –الجبية الشعبية

 
 ةإلى القتاؿ في سوري يغادروف مخيمات صورمف  فمسطينييف "السفير": خمسة 13

رصدت بعض األجيزة األمنية المبنانية وبعض الفصائؿ والقوى الفمسطينية في مخيمات صػور، : حسيف سعد
ؿ فػػػي سػػػوريا الػػػى جانػػػب المعارضػػػة، وال سػػػّيما مػػػع مغػػػادرة خمسػػػة شػػػباف فػػػي العشػػػرينيات مػػػف العمػػػر لمقتػػػا

 «.الجماعات اإلسالمّية»
، أكبػػر المخيمػػات الواقعػػة فػػي صػػور، فيمػػا «مخػػّيـ الرشػػيدية»وثالثػػة مػػف ىػػؤالء الشػػّباف الخمسػػة خرجػػوا مػػف 

 مف سوريا.« مخيـ الرشيدية»، والخامس فمسطيني ػ سوري كاف قد نزح الى «مخيـ البص»اآلخر مف 
أف الشباف ينتموف إلى عائالت فمسطينية معروفة، ومف بيػنيـ نجػؿ احػد « السفير»متطابقة لػ وذكرت مصادر

 المشايخ وآخر ابف لكادر في أحد التنظيمات الفمسطينية.
وأحػػدثت مغػػادرة ىػػؤالء الشػػباف، التػػي حصػػمت خػػالؿ الشػػير الماضػػي، قمقػػًا متزايػػدا فػػي مخيمػػات صػػور، التػػي 

، وذلػؾ بفعػؿ المرجعيػة األمنيػة الموّحػدة مػف جيػة، والتصػاؽ األمنػيضػباط لطالما عرؼ عنيػا االعتػداؿ واالن
 أبناء ىذه المخيمات بمحيطيـ الديموغرافي مف أبناء صور والبمدات المجاورة.
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وفي ىذا اإلطار، ال يخفي عدد مف المسؤوليف في التنظيمات الفمسطينية، قمقيـ وحذرىـ مف تنػامي الحػاالت 
 مميات الشحف المذىبي.المتطرفة في ظؿ استمرار ع

وفرضت ىذه الوقػائع، التػي تُتبػابع بتفاصػيميا مػع األجيػزة األمنيػة المبنانيػة، جػدواًل حػافاًل لتحركػات التنظيمػات 
الفمسػػطينية ومؤسسػػات المجتمػػع المػػدني، الحريصػػيف عمػػى إبعػػاد المخيمػػات عػػف التػػوترات األمنيػػة والسياسػػية، 

وقػػػوى « منظمػػػة التحريػػػر الفمسػػػطينية»ى بغطػػػاء مػػػف فصػػػائؿ وفػػػي مقػػػدميا تشػػػكيؿ قػػػوة أمنيػػػة مشػػػتركة تحظػػػ
 الفمسطينية، عمى المستوييف األمني والسياسي والدعوة الى خطاب معتدؿ في المساجد.« التحالؼ»

وتزامنػػا مػػع الكشػػؼ أف أحػػد االنتحػػارييف فػػي بئػػر حسػػف ىػػو فمسػػطيني، تػػداعى ممثمػػوف عػػف الفصػػائؿ والقػػوى 
دني وأئمة المساجد. وشّكؿ ىذا المقاء السياسي ػ االجتماعي الموّسػع الػذي الفمسطينية ومؤسسات المجتمع الم

 ، حجر االساس لالنطالؽ نحو فضاء أوسع لناحية معالجة المشكالت.«مخّيـ الرشيدية»عقد في 
التضػامف فػي المخيمػات،  أىميػة»فػي لبنػاف جيػاد طػو عمػى « حمػاس»ويشّدد عضو القيادة السياسية لحركػة 

 «.لى، إلبعاد شبح أية مشاكؿ أو أعماؿ تحريضية تسيء إلى المخيمات وأبنائيا كافةفي الدرجة األو 
حمايػػػة المخيمػػات أمػػر يعنػػػي »فػػي صػػور توفيػػؽ عبػػػداهلل، فيشػػّدد أيضػػًا عمػػى أف « حركػػة فػػػتح»أمػػا مسػػؤوؿ 

ويشػػير  «.أف حالػػة الحػػذر موجػػودة، ولػػذلؾ فإننػػا مسػػتنفريف لرصػػد كػػؿ أحػػواؿ المخيمػػات»، مضػػيفًا: «الجميػػع
 «.عديد القوة األمنية التي جرى تشكيميا يقارب الخمسيف عنصرا»إلى أف 

ضػرورة تػوخي الحػذر »فػي منطقػة صػور احمػد مػراد « الجبية الشعبية لتحريػر فمسػطيف»بدوره، يؤكد مسؤوؿ 
 «.انطالقا مف الحرص عمى إبعاد المخيمات عف االنغماس في السجاؿ المبناني ػ المبناني

 26/11/2013، السفير، بيروت
 

 مشاركة فمسطيني في اليجـو عمى السفارة اإليرانية عمؿ فردي مداف :الفمسطينية الفصائؿ 14
مشػاركة فمسػطيني فػي اليجػوـ عمػى السػفارة اإليرانيػة عمػؿ فػردي »أعمنػت القيػادة الفمسػطينية أف : آماؿ خميػؿ

الحمػوة، تالقػت الفصػائؿ عػيف  مخػيـ وفػي«. مداف نحػف منػو بػراء وال يخػدـ سػوى أعػداء قضػيتنا وأعػداء أمتنػا
الفمسطينية والقوى اإلسالمية، تقػدميا قائػد جيػاز األمػف الػوطني الفمسػطيني صػبحي أبػو عػرب وأميػر الحركػة 
اإلسالمية المجاىدة جماؿ خطاب والناطؽ اإلعالمي لعصبة األنصار أبو شريؼ عقػؿ ومسػؤوؿ حمػاس فػي 

وعػػدـ التػػدخؿ فػػي الشػػؤوف المبنانيػػة  ،يػػاد اإليجػػابيمنطقػػة صػػيدا أبػػو أحمػػد فضػػؿ، وأكػػدوا التػػزاميـ بسياسػػة الح
واستقرار المخيمػات والجػوار المبنػاني، ورفػض الػزج بالمخيمػات وأبنائيػا فػي  ،والعمؿ عمى حفظ أمف ،الداخمية

 أتوف الخالفات السياسية بيدؼ توريطيا في األحداث األمنية المبنانية.
األسػػير إلػػى عػػيف الحمػػوة بعػػد معركػػة عبػػرا،  أحمػػد الشػػيخ ، نفػػى أبػػو عػػرب دخػػوؿ«األخبػػار»وفػػي اتصػػاؿ مػػع 

فػي »مؤكدًا باسـ الفصائؿ والقوى أنو موجود في طرابمس. أما بالنسبة إلى توفيؽ طو، فقد استغرب زج اسمو 
عمػػؿ أمنػػي بيػػذا المسػػتوى، فػػي حػػيف أنػػو رجػػؿ عػػادي وبسػػيط يعػػيش بمفػػرده وأعطػػي أكبػػر مػػف حجمػػو وألػػبس 

 .يقوؿ أبو عرب« لبوسًا أوسع منو
اّدعػػاء زريقػات مسػػؤولية كتائػب عبػػداهلل عػزاـ إلخفػػاء »أحػد القيػػادييف اإلسػالمييف فػػي المخػيـ، رّجػػح أف يكػوف 

القيػادي لفػت إلػى أف طػو نفػى عالقتػو «. الجية الحقيقية التي تقؼ وراء التفجيػر الػذي يفػوؽ إمكانػات المخػيـ
ـ قبؿ أياـ. وماذا في حػاؿ ثبػوت عالقػة بالتفجير فور وقوعو، في جمسة جمعتو بناشطيف إسالمييف في المخي

طو بالتفجير؟ يجـز القيادي بأف القوى والفصائؿ مجتمعة لف تقبؿ بتدمير المخيـ كرمى لشخص واحػد، وىػي 
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. وحتى ذلؾ الحيف،  ال وجود لكتائب عبداهلل عزاـ في عػيف »مستعدة لمتعاوف مع الدولة المبنانية لفعؿ ما يمـز
 ، يحسـ القيادي.«الحموة

 26/11/2013خبار، بيروت، األ

 
 : سنحّتؿ غزة لمقضاء عمى البنية التحتّية لإلرىاب والشراكة مع نتنياىو ستنتيي قريبا جداليبرماف 15

مف زىير أندراوس: كشؼ وزير الخارجّية اإلسرائيمّي وزعيـ حزب يسرائيؿ بيتينو اليمينّي  – الناصرة
ب )الميكود( بزعامة رئيس الوزراء بنياميف نتنياىو. المتطّرؼ النقاب عف أّنو ينوي فّض الشراكة مع حز 

العبرّية، أمس االثنيف عف ليبرماف قولو في اجتماع لمركز الحزب إّنو قرر آنيا ’ معاريؼ‘ونقمت صحيفة 
البقاء في شراكة مع حزب )الميكود( فقط بسبب طمٍب تّمقاه مف نتنياىو، الفتا إلى أّف التوجو داخؿ الحزب 

بيف الحزبيف، والتي تّمت عشية االنتخابات العاّمة اإلسرائيمّية، التي جرت في كانوف الثاني  ىو فّض الشراكة
)يناير( مف العاـ الجاري، وشّدّد ليبرماف في سياؽ حديثو عمى أّنو سيتخذ القرار في القريب العاجؿ، عمى 

 حّد تعبيره. 
اع غزة، وقاؿ إّف الجيش اإلسرائيمّي سيقـو وقالت الصحيفة أيضا إّف ليبرماف تطّرؽ في سياؽ كممتو إلى قط

باحتالؿ قطاع غّزة في حاؿ استمرار فصائؿ المقاومة الفمسطينّية بعمميات إطالؽ الصواريخ عمى 
 المستوطنات اإلسرائيمية. 

وزاد وزير الخارجية قائاًل إّنو وحزبو لف يؤّيدا أّي عممية عسكرية عمى قطاع غزة ما لـ يكف ىدفيا احتالؿ 
نّما تريد القضاء عمى القوة العسكرية الق طاع، الفًتا إلى أّف إسرائيؿ ال تسعى لمسيطرة عمى قطاع غزة، وا 

مستوطنة مف قطاع غزة، أْي  21التي أقامتيا المنظمات الفمسطينّية فيو. واعتبر ليبرماف أّف تجربة إخالء 
األسبؽ أرييؿ شاروف، في آب  خطة االنفصاؿ أحادي الجانب التي نفّذىا رئيس الوزراء اإلسرائيميّ 

، أثبتت أّف ىذا األمر لـ يحقؽ السالـ، بؿ جعؿ الفصائؿ التي وصفيا 2005)أغسطس( مف العاـ 
 باإلرىابّية تسيطر عمى القطاع، وتيدد سير الحياة في جنوب الدولة العبرّية، عمى حّد قولو.
 26/11/2013، القدس العربي، لندف

 
 فقدنا إصغاء العالـ لناو  ما يريدونو أخذوا اإليرانيوف... ة مزدوجةمشكمبوقعت  "إسرائيؿلبيد: " 16

 مف اتفاؽ جنيؼ وزير المالية اإلسرائيمي يائير لبيد،  لخص المأزؽ اإلسرائيمي: الشرؽ األوسط - راـ اهلل
و إسرائيؿ وقعت في مشكمة مزدوجة، فمف جية أخذ اإليرانيوف ما يريدونو، ومف جية ثانية، وىذا ى»بقولو: 

  «.األىـ، فقدنا إصغاء العالـ لنا
نريد أف يصغي لنا العالـ مجددا، وأمامنا ستة أشير )المرحمة األولى »وأضاؼ لبيد لمتمفزيوف اإلسرائيمي: 

سنركز عمى األخطار الكامنة وراء االتفاؽ، عمى الرغـ مف محاولة »وتابع: «. التفاؽ جنيؼ( لتحقيؽ ذلؾ
لبيد خيار تحرؾ عسكري منفرد تجاه إيراف، وقاؿ ردا عمى سؤاؿ حوؿ ولـ يسقط «. إيراف خداع العالـ

إسرائيؿ أعمنت أنيا لف تسمح إليراف بامتالؾ قنبمة نووية وعمى كؿ شخص أف »إمكانية حدوث ذلؾ، إف 
وفي إطار الحممة المضادة التي بدأتيا إسرائيؿ ضد االتفاؽ، التقى وزير الشؤوف «. يفسر ذلؾ كما يحمو لو

تيجية يوفاؿ شتاينيتس، أمس، بسفراء دوؿ االتحاد األوروبي لدى إسرائيؿ، لمناقشة تداعيات االتفاؽ االسترا
يراف، وأطمعيـ عمى موقؼ إسرائيؿ الكامؿ.  النووي بيف الدوؿ الكبرى وا 

 26/11/2013، الشرؽ األوسط، لندف
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 "رائيؿإس"الفمسطينييف ىو تعبير مخفؼ لتدمير بروسور: اإلصرار عمى حؽ عودة روف 17

)يو بي اي(: اعتبر السفير اإلسرائيمي لدى األمـ المتحدة روف بروسور اف اإلصرار عمى حؽ  -نيويورؾ
واتيـ بروسور  عودة الفمسطينييف ىو تعبير مخفؼ لتدمير إسرائيؿ وأكبر عقبة تعترض تحقيؽ السالـ.

 ريخ.النقاش السنوي الذي تجريو الجمعية العامة حوؿ قضية فمسطيف بتشويو التا
أعظـ األساطير اليونانية ال يمكف أف تنافس التمفيؽ والخرافات التي أصبحت مرتبطة بيذه “وقاؿ إف 

المناقشة، قد تجرى ىذه المناقشة مرة واحدة فقط كؿ عاـ، ولكف االنحياز ضد إسرائيؿ يعـ منظومة األمـ 
قراراب يديف  22ي العتماد ، وجدت الجمعية العامة الوقت الكاف2012المتحدة طواؿ العاـ، ففي سنة 

 ”.إسرائيؿ
وأضاؼ بروسور اف أكبر منتيكي حقوؽ اإلنساف في العالـ ال يتمقوف سوى قدر قميؿ مف اإلدانات الموجية 

 ”.وىي الديمقراطية الوحيدة في الشرؽ األوسط“إلسرائيؿ 
ييف شعورًا مزيفًا تمؾ األفعاؿ غير المسؤولة تخمؼ عواقب ال يمكف عكسيا إذ تعطي الفمسطين“وقاؿ إف 

 ”.بالواقع وتغذي ثقافة الضحية لدييـ
ووجو حديثو لمدوؿ التي صوتت لصالح منح فمسطيف وضع الدولة غير العضو باألمـ المتحدة، وتساءؿ ما 

ىؿ أعطى القرار لمسمطة الفمسطينية السيطرة عمى غزة؟ ال، إف غزة “وسأؿ بروسور  الذي تغير بيذا القرار؟
عباس بأنو يمثميا، ولكف قدماه لـ تطأ تمؾ  ودرض التي يدعي الرئيس الفمسطيني محم% مف األ40تمثؿ 

يبدو لي أف السمطة الفمسطينية تفرض مزيدًا مف السيطرة عمى وكاالت “وتابع  ”.المنطقة منذ ست سنوات
بقيت غزة في يد حماس، المنظمة  2007األمـ المتحدة أكثر مف سيطرتيا عمى قطاع غزة، فمنذ عاـ 

 ”.اإلرىابية التي تمطر المدنييف في إسرائيؿ بالقذائؼ
وانتقد السفير اإلسرائيمي قياـ الدوؿ العربية في األمـ المتحدة بتسميط الضوء عمى الالجئيف الفمسطينييف فيما 

قبوؿ أولئؾ الالجئيف في مجتمعاتيا ليظموا في مخيمات الالجئيف فيما  1948ترفض تمؾ الدوؿ منذ العاـ 
ووصؼ إصرار القادة الفمسطينييف عمى عودة الالجئيف الفمسطينييف إلى  قوانيف التمييزية ضدىـ.تصدر ال

 ”.تعبير مخفؼ لتدمير دولة إسرائيؿ وأكبر عقبة تعترض تحقيؽ السالـ“بأنو 
ودعا بروسور أعضاء األمـ المتحدة إلى عدـ تشتيت انتباىيـ بالجيود األحادية والقرارات المنحازة، وأف 

روا الفمسطينييف بتحمؿ مسؤولياتيـ وبأف السبيؿ الوحيد لمتوصؿ إلى اتفاؽ سالـ شامؿ سيكوف عبر يذكّ 
 العمؿ الشاؽ والمفاوضات المباشرة.

 26/11/2013، القدس العربي، لندف
 

 يمغي قرار رفع ضربية الدخؿ المفروضة عمى األجيريف لبيد 18
صحافي عقده مساء أمس، عف قراره بعدـ رفع ضريبة أعمف وزير المالية اإلسرائيمي يئير لبيد، في مؤتمر 

% كما كاف مقررا في 1الدخؿ المفروضة عمى األجيريف، مطمع شير كانوف ثاني/ يناير القادـ، بنسبة 
% بينما كانت التوقعات  3.6وجاء ىذا اإلعالف بعد أف تبيف أف العجز المالي السنوي لـ يتجاوز الػ السابؽ.

%. وقاؿ وزير المالية إف فائض الدخؿ الذي دخؿ خزينة الدولة بفعؿ 4.5 بأف تصؿ نسبة العجز إلى
تحرير الضرائب التي كانت مستحقة عمى الشركات الكبرى، واألمواؿ التي حصدتيا الدولة بفعؿ بيع عدد 
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مف شركات اليايتؾ اإلسرائيمية، مثؿ شركة ويز، جعمت اتخاذ ىذا اإلجراء ممكنا دوف المس باالقتصاد 
 العاـ.

وقاؿ لبيد إف قرار عدـ رفع ضريبة الدخؿ، أتخذ بحذر شديد، وىو يساعد الحكومة عمى مواجية تحديات 
 كبيرة تساعد في رفع النمو في االقتصاد اإلسرائيمي.

واعتبر لبيد أف قراره ىذا يساعد في التخفيؼ عف كاىؿ الطبقة الوسطى في إسرائيؿ، وتوفير تعميـ وخدمات 
 رفاه اجتماعي أفضؿ.

 26/11/2013، 48عرب 
 

 نتنياىو يوفد مستشاره لألمف القومي إلى واشنطف لبحث االتفاؽ النووي النيائي 19
رئيس الوزراء اإلسرائيمي بنياميف نتنياىو أماـ البرلماف اإلسرائيمي )الكنيست(  : قاؿالشرؽ األوسط - راـ اهلل

ريقا إسرائيميا برئاسة مستشار األمف تحدثت أمس مع الرئيس األميركي باراؾ أوباما واتفقنا عمى أف ف»
ونقؿ  «.القومي يوسي كوىيف سيتوجو إلى الواليات المتحدة إلجراء محادثات حوؿ االتفاؽ النيائي مع إيراف

ىذا االتفاؽ يجب أف يكوف لديو نتيجة واحدة: تفكيؾ »بياف صادر عف مكتب نتنياىو قولو أماـ البرلماف إف 
كنت سأكوف سعيدا باالنضماـ إلى األصوات حوؿ العالـ »وأكد نتنياىو قائال: «. قدرة إيراف النووية العسكرية

المرحبة باتفاؽ جنيؼ، صحيح أف الضغوط الدولية التي مارسناىا قد نجحت جزئيا وجمبت نتائج أفضؿ مما 
 «.كاف مقررا ولكنو ما زاؿ اتفاقا سيئا

 26/11/2013، الشرؽ األوسط، لندف
 

 "عيد الحانوكا"في " ألقصىلػ"الكنيست توصي بتسييؿ دخوؿ الييود ب الداخمية لجنة رئيسة 20
األياـ: اوصت رئيسة لجنة الداخمية في الكنيست ميري ريغيؼ بتييئة االجواء لدخوؿ الييود  -القدس 

لممسجد االقصى في عيد الحانوكا العبري والذي يبدأ يوـ الخميس القادـ، وطمبت مف قوات الجيش 
 لحماية ليـ طيمة اياـ العيد الذي يستمر لثمانية أياـ.االسرائيمي توفير ا

وجاء طمب ريغؼ خالؿ جمسة عقدت في لجنة الداخمية بعد ظير امس، حيث قالت إنو" يحؽ لمييود في 
عيد مثؿ الحانوكا اف يصعدوا الى جبؿ الييكؿ"، وأضافت انو "يجب السماح لمييود بالصالة في الحـر 

مشيرة الى أنيا ستعقد جمسة خاصة مع وزيرة العدؿ االسرائيمية بيذا وتحديد أوقات وأماكف لذلؾ" 
 الخصوص.

 26/11/2013، األياـ، راـ اهلل
 

 يرافإيقاؼ صفارة االنذار تجاه ة اسحؽ ىرتسوغ يدعو نتنياىو إلياالسرائيم "المعارضة" رئيس 21
الحممة التي يقودىا  وصؼ رئيس المعارضة االسرائيمية اسحؽ ىرتسوغ،: اماؿ شحادة -القدس المحتمة 

رئيس الحكومة بنياميف نتنياىو، لمواجية االتفاؽ بيف القوى العظمى وايراف، بػ"صفارة االنذار"، التي يطمقيا 
نتنياىو مف دوف جدوى، داعيًا رئيس حكومتو الى تخفيؼ ليجتو واعتماد مقاربة اكثر ىدوءًا ازاء االتفاؽ بيف 

 ايراف والقوى العظمى.
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صيغة االتفاؽ فشاًل لسياسة إسرائيؿ الخارجية، وطالب رئيس الحكومة بمراجعة نفسو  واعتبر ىرتسوغ
واستقصاء سبب اخفاقو في منع االتفاؽ قائاًل:" صورة المشيد الحالي ليست قاتمة تمامًا، كوف االتفاؽ 

 المذكور يبقي العقوبات الدولية الرئيسية عمى إيراف" .
يب وواشنطف والخالؼ المعمف بيف البمديف، فيما يتعمؽ بالممؼ وفي اعقاب توتر العالقات بيف تؿ اب

اإليراني، دعا ىرتسوغ رئيس الحكومة إلى إجراء حوار حميمي مع الرئيس األميركي باراؾ اوباما، مؤكدًا 
 ضرورة التعامؿ بحنكة مع اإلدارة األميركية كوف إسرائيؿ تفتقد إلى صداقات إستراتيجية غيرىا".

 26/11/2013، الحياة، لندف
 

 صفر اليديف "إسرائيؿ": وزراء ىاجموا نتنياىو واتيموه بانتياج سياسة أدت إلخراج العاشرةالقناة  22
قاؿ مراسؿ الشؤوف السياسّية في القناة العاشرة بالتمفزيوف اإلسرائيمّي، أمس : زىير أندراوس  -الناصرة 

ميمة في تؿ أبيب إّف جمسة الحكومة االثنيف خالؿ البرنامج الصباحّي، نقاًل عف مصادر سياسّية ع
اإلسرائيمّية، التي ُعقدت يوـ أمس األّوؿ، األحد، قد شيدت توتًرا كبيًرا بيف وزراء الحكومة في أعقاب توصؿ 
الدوؿ العظمى إلى اتفاؽ مع إيراف حوؿ برنامجيا النووي في جنيؼ، وتابع قائاًل، نقاًل عف المصادر عينيا، 

ّجيوا انتقادات الذعة وشديدة الميجة ضّد رئيس الوزراء بنياميف نتنياىو بسبب سياستو إّف عدًدا مف الوزراء و 
دارة الخالؼ مع اإلدارة األمريكية حوؿ الممؼ اإليرانّي، معتبريف أّف تمؾ السياسات قد ألحقت  الخارجّية وا 

 ليديف. الضرر بإسرائيؿ، مشّدّديف عمى أّف االتفاؽ مع إيراف أخرج الدولة العبرّية صفر ا
ونقؿ المراسؿ عف بعض الوزراء، الذيف طمبوا عدـ الكشؼ عف أسمائيـ لحساسية الموضوع، قوليـ إّف رئيس 
الوزراء ومف خالؿ إدارتو لمخالفات مع الواليات المتحدة األمريكّية في األسابيع األخيرة قد أضر وبشكؿ 

ع المسؤوليف األمريكييف مف الصعب سمبّي كبير بالعالقات بيف الجانبيف، كما تسبب بوجود أضرار م
 تصميحيا. عالوة عمى ذلؾ، لفت الوزراء إلى أّف نتنياىو لـ يفمح في التوقيع عمى اتفاؽ لصالح إسرائيؿ. 

 26/11/2013، القدس العربي، لندف
 

 : تؿ أبيب قادرة عمى تدمير البرنامج النووي االيرانّي وعمييا تحمؿ الخسائرالسادات" -"بيغف 23
السادات لمدراسات اإلستراتيجّية، -زىير أندراوس: رأت دراسة جديدة صادرة عف مركز بيغف -الناصرة 

ُنشرت عمى موقع المركز، أّف اليجوـ العسكرّي اإلسرائيمّي االنفرادّي عمى البنية التحتية النووّية اإليرانّية ىو 
لكّنيا، بحسب الدراسة، في متناوؿ مسعى محفوؼ بالمخاطر ومف الناحية العسكرّية عممية ُمعقّدة لمغاية، و 

اليد، الفتًة إلى أّف إسرائيؿ إذا كانت ُمبدعًة ومصممًة عمى إخراج الضربة إلى حّيز التنفيذ، فإّف أغمب 
االحتماالت أْف تنجح عسكريا وسياسيا، ولـ تستبعد الدراسة أْف تحظى ىذه الخطوة باستجابة دولّية، عمى 

ـّ ال  توقيع عميو صباح األحد. الرغـ مف االتفاؽ، الذي ت
حداث تدميٍر كبيٍر لمبنية التحتية  وتابعت أّف تصريحات اسرائيمّية األخيرة بأّف لدييا القدرة عمى ضرب إيراف وا 
النووية اإليرانية تعكس سخط إسرائيؿ المتنامي مع رّد الفعؿ الضعيؼ مف المجتمع ، ومف ناحية أخرى، فإّف 

تدريجيا بأف القوة العسكرية فقط يمكنيا منع إيراف مف الحصوؿ عمى السالح  الضربة العسكرّية تعكس إدراًكا
النووّي. عالوة عمى ذلؾ، شّدّدت الدراسة عمى أّف مثؿ ىذا اليجوـ يتطمب القدرة عمى الوصوؿ لمبنية التحتية 

 النووّية، وتدمير أىداؼ بعيدة، والتغمب عمى أنظمة الدفاع الجوّي. 
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ت العسكرية إلسرائيؿ، فقالت الدراسة، إّف ذراعيا طويمة، وخصوًصا في سالح الجو، في ما يتعّمؽ بالقدراو 
الذي يممؾ القدرة عمى ضرب أىداؼ بعيدة، الفتًة إلى أّنو وفًقا لتقارير أجنبية، فإّف سالح الجو اإلسرائيمّي( 

وؿ سالح الجو طائرة مقاتمة، أْي أكثر مف معظـ البمداف في العالـ، ويشمؿ أسط 400لديو أكثر مف 
وىي مف أكثر الطائرات تطوًرا في العالـ، والتي يمكنيا أف تحمؿ العديد مف  F-15Iمقاتالت مف طراز 

 األسمحة الموجّية بدقٍة لمسافات طويمٍة. 
عالوة عمى ذلؾ، أوضحت الدراسة أّف سالح الجو اإلسرائيمّي أجرى تدريبات عمى ضرب أىداٍؼ بعيدة جًدا 

ّمقت عشرات الطائرات لمسافات طويمة جًدا، األمر الذي أّكد عمى قدرة سالح الجو عف إسرائيؿ، حيث ح
 اإلسرائيمّي الوصوؿ إلى إيراف، ناىيؾ عف الطائرات التي تتزّود بالوقود وىي في الجو. 

واشارت الدراسة الى قضية ىامة وىي القدرة عمى تدمير أىداؼ تحت األرض، الفتًة إلى أّف أمريكا زوّدت 
ئيؿ بقنابؿ خارقة لمتحصينات، وأّنو مف المرجح أف الصناعات العسكرية اإلسرائيمّية ىي أيًضا قادرة عمى إسرا

نتاج أسمحة مماثمة.   تطوير وا 
العممية اإلسرائيمّية ضّد إيراف، أوضحت الدراسة، قد تتطمب أيًضا التواجد عمى األرض، وذلؾ لضماف 

اًل، والقوات الخاصة في الجيش اإلسرائيمي تدربت لتنفيذ ىذه األىداؼ التي ُضربت مف الجو قد ُدمّرت فع
 الميمة. 

وتابعت أّنو لألسؼ، فإّنو سيكوف مف الصعب في ىذه المرحمة تحقيؽ مفاجأة إستراتيجّية، وأّنو مف العار أف 
اؿ توجيو ضرب المنشآت النووّية اإليرانّية لـ ُينفذ منذ عدة سنوات، ولكف عمى الرغـ مف وعي إيراف مف احتم

 ضربة إسرائيمّية، فال يزاؿ ىناؾ مجاؿ لممفاجآت التكتيكّية.
وقالت الدراسة أيًضا إّف قدرة إيراف عمى معاقبة إسرائيؿ محدودة لمغاية، فترسانتيا الصاروخية يمكف 

ية، مشّدّدًة اعتراضيا جزئًيا أْو رّبما إلى حٍد كبيٍر مف نظاـ الصواريخ اإلسرائيمّية المضاّدة لمصواريخ الباليست
 عمى أّف األنشطة اإلرىابّية اإليرانّية ضّد أىداؼ إسرائيمّية في الخارج لـ تكف مؤثرة جًدا. 

أّما حمفاء إيراف حزب اهلل وحماس، فمدييا عدة آالؼ مف الصواريخ التي يمكف أْف تحدث أضراًرا بالغة 
القنبمة النووّية ُيبرر الخسائر التي ستمحؽ لمجبية الداخمّية اإلسرائيمّية، ولكف منع إيراف مف الوصوؿ إلى 

بالدولة العبرّية، عمى حّد قوؿ الدراسة. وخمص الباحث الذي أعّد الدراسة إلى القوؿ إّنو في الوقت الذي يبدو 
استرضاء إيراف في رواٍج كبيٍر، فإّنو بالمقابؿ ُيمكف لمضربة العسكرّية اإلسرائيمّية تنشيط عناصر في الساحة 

، ىذه العناصر التي ىي اآلف عمى استعداد لقبوؿ امتالؾ إيراف لقدرات نووية االختراؽ. باإلضافة الدولّية
إلى ذلؾ، فإّف السواد األعظـ مف سكاف العالـ سوؼ يتّذكروف أّف ردود الفعؿ العسكرّية ضّد ما أسمتو 

 الدراسة بأنظمة الشر، غالًبا ما تكوف ضرورية حًقا. 
سرائيمّي بتوجيو الضربة االنفرادّية إليراف، فقالت الدراسة إّف القرار ىو بمثابة مقامرة أّما بالنسبة لمقرار اإل

تاريّخية. ومع ذلؾ، فإّف التاريخ، والضرورة، ونقطة اإلجماع في الدولة العبرّية تؤّيد اليجوـ العسكرّي لتدمير 
 ُقُدرات إيراف النووّية، عمى حّد قوؿ الدراسة.

 26/11/2013، القدس العربي، لندف
 
 

 "إسرائيؿػ"المخاطر االجتماعية تفوؽ التيديد الخارجي ل: ىآرتس 24
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وفي طميعتيا العنؼ  يرى محمموف أف التيديد الذي تشكمو االمراض االجتماعية :يحيى مطالقة -عمَّاف 
عمى إسرائيؿ تفوؽ في خطورتيا التيديد الخارجي، إذ يرصد تقرير  ،األسري والتحرش الجنسي واالغتصاب

نشرتو صحيفة ىآرتس اإلسرائيمية قبؿ اياـ، ارتفاعا في معدالت العنؼ االسري داخؿ إسرائيؿ، الفتا الى اف 
 ألؼ طفؿ معنؼ. 600ألؼ امرأة معنفة و  200في الكياف 

الصحيفة ذاتيا نشرت تقرير الحقا حوؿ الجرائـ الجنسية وحوادث االغتصاب، التي تراىا تجميا لعمؽ األزمة 
ممفا جرميا يتصؿ  5085إسرائيؿ، موضحة انو في العاـ الماضي فتحت الشرطة اإلسرائيمية التي تعصؼ ب

جرمة  3000جريمة اغتصاب و 1380مقارنة بعاـ سبؽ، ومف بينيا  %10بالموضوعات الجنسية بإرتفاع 
 تحرش جنسي.

لزنا والقياـ بعالقات احصائيات آخرى تفيد بقياـ نحو مميوف إسرائيمي شيريا بارتياد محالت اليوى وا وىناؾ
فما  -15مف الفئة العمرية الذكورية اإلسرائيمية مف  %46,3جنسية مع فتيات اليوى مما يعني احصائيا أف 

 فوؽ ترتاد نوادي الدعارة والمالىي الميمية اإلباحية وما أكثرىا في المجتمع اإلسرائيمي.
التيتؾ االجتماعي في اسرائيؿ، أشارت وفي شأف حوادث اغتصاب المعمميف لألطفاؿ بصفتو أخطر ظواىر 

دراسات اسرائيمية نشرتيا صحؼ إسرئيمية إلى ما وصفتو بالتغييرات الحادة والسمبية لمحالة الصحية لعشرات 
اإلسرائيمييف، ومف ىنا تظير ىذه الدراسة المشاكؿ النفسية التي يعانييا اإلسرائيميوف، وىي مشكالت باتت 

ف وتدفعيـ إلى اغتصاب األطفاؿ، األمر الذي يؤكد صعوبة المشكالت تؤثر بقوة في سموؾ المعممي
ولـ تكف المؤسسة العسكرية اإلسرائيمية بمنأى عف تفشي االخطار  اإلجتماعية والنفسية التي تعيشيا إسرائيؿ.

بالمائة مف المجندات تعرضف لمتحرش الجنسي مف جانب مجنديف  96االجتماعية، اذ تشير التقارير إلى أف 
وبمغت خطورة التحرش في اسرائيؿ الطبقة السياسية والحاخامات وفي مقدمة االسماء يرد اسـ الرئيس  قادة.و 

 االسرائيمي السابؽ موشيو كاتساب.
 26/11/2013، الغد، عّماف

 
 مميوف يورو بسبب االستيطاف 500": المؤسسات العممية اإلسرائيمية ستخسر ىآرتس" 25

رفض االتحاد األوروبي اقتراحا لحؿ وسط حوؿ مقاطعة المستوطنات، ما  :ةالحياة الجديد -القدس المحتمة 
أدى لوصوؿ المفاوضات بيف الجانبيف اإلسرائيمي واالتحاد األوروبي إلى طريؽ مسدود، األمر الذي سيسبب 

 مميوف يورو. 500خسارة األبحاث اإلسرائيمية 
فاوضات بيف الطرفيف جرت مف أجؿ توقيع وقالت صحيفة "ىآرتس" عمى موقعيا األلكتروني امس، إف الم

" الذي ستحصؿ بموجبو مراكز األبحاث اإلسرائيمية عمى مبالغ Horizon 2020اتفاؽ وتعاوف عممي "
باىظة مف االتحاد األوروبي، إال أف األخير أصدر تعميمات جديدة بعدـ الدعـ أو التعاوف أو إعطاء 

 مستوطنات والقدس الشرقية.الجوائز أو القروض لممؤسسات التي تعمؿ في ال
وقاؿ موقع ىآرتس إف نتنياىو عقد الميمة الماضية اجتماعا طارئا ثانيا بمشاركة عدد كبير مف الوزراء لبحث 
األزمة مع االتحاد األوروبي حوؿ وقؼ الدعـ األوروبي لتمويؿ األبحاث العممية في إسرائيؿ ضمف مشروع 

حاؿ لـ توقع إسرائيؿ عمى اتفاؽ التعاوف العممي مع أوروبا في  2020البحث العممي األوروبي ىوريزوف 
الذي يشترط عدـ تقديـ أي دعـ لمؤسسات وشركات إسرائيمية فاعمة في المستوطنات اإلسرائيمية عمى 

وقاؿ الموقع في حاؿ لـ توقع إسرائيؿ عمى االتفاؽ فإنيا ستخسر تمويال يصؿ لغاية  أراضي الضفة الغربية.
 مميوف يورو. 500
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 26/11/2013، الحياة الجديدة، راـ اهلل
 

 : ثالثة أرباع اإلسرائيمييف يروف أف إيراف لف تقـو بوقؼ برنامجيا النووياستطالع 26
أظير استطالع لمرأي نشر أمس، أف أكثر مف ثالثة أرباع اإلسرائيمييف، يروف أف إيراف لف تقـو : أ ؼ ب

 نيؼ مع القوى الكبرى.بوقؼ برنامجيا النووي بعد التوصؿ إلى اتفاؽ في ج
شخص مف السكاف الييود  500استطالعًا أجري عمى عينة تمثيمية مف « إسرائيؿ اليوـ»ونشرت صحيفة 

 في المئة. 4.4في المئة مف السكاف( بيامش خطأ  20)تـ استثناء األقمية العربية التي تشكؿ 
 76.4، أجاب «وقؼ برنامجيا النووي؟عقب توقيع االتفاؽ، ىؿ تعتقدوف أف إيراف ستقـو ب»وردًا عمى سؤاؿ 

، بينما بقي «نعـ»في المئة أجابوا بػ 12.6، في مقابؿ «ال»في المئة مف اإلسرائيمييف المستطمعة آراؤىـ بػ
 اآلخروف مف دوف رأي.

قامت »في المئة(، إف الواليات المتحدة  57.8وباإلضافة إلى ذلؾ، قالت غالبية الذيف شمميـ االستطالع )
وبدت اآلراء أكثر انقسامًا حوؿ إمكانية مياجمة  «.لمصالح اإلسرائيمية بتوقيعيا االتفاؽ مع إيرافبتقويض ا

في المئة مف  45.8إسرائيؿ إليراف بمفردىا في حاؿ قياـ طيراف بمواصمة برنامجيا النووي، حيث أيد 
 في المئة. 37.9اإلسرائيمييف ذلؾ، في مقابؿ معارضة 

 26/11/2013، السفير، بيروت
 

 ر"المسيح المنتظ"مف أجؿ  شقيقو يطعف طفمة إسرائيمي 27
المسيح »قاـ مواطف إسرائيمي بطعف طفمة شقيقو )ستة أعواـ( ألجؿ عودة : األناضوؿ –القدس المحتمة 

وفي الساعة األخيرة مف »وقالت الشرطة اإلسرائيمية، في بياف ليا صباح اليوـ )الثمثاء(، إنو  «.المنتظر
 «.ـ مواطف إسرائيمي في مدينة نتانيا )شمالي إسرائيؿ( بطعف طفمة شقيقو في رقبتيامساء االثنيف، قا

محاولة قتؿ الطفمة أسفرت عف إصابتيا بجراح بالغة، وأحيمت عمى إثرىا إلى مستشفى لنيادو »وأضافت أف 
 «.في المدينة لمعالج

 26/11/2013، الحياة، لندف
 

  48بالذخيرة داخؿ أراضي  اإلسرائيمية تعثر عمى شاحنة محممة الشرطة 28
الناصرة: كشفت مصادر إعالمية عبرية النقاب، عف أف دورية تابعة لشرطة االحتالؿ اإلسرائيمي عثرت 

متوقفة عمى الشارع بالقرب مف  عمى شاحنة متروكة، تحمؿ كميات كبيرة مف الذخيرة والعتاد العسكري،
 .1948مدينة "الجديرة" داخؿ األراضي المحتمة عاـ 

مشط ذخيرة لبندقية  2486"، إنو تـ العثور داخؿ الشاحنة عمى 0404كر الموقع اإلخباري العبري "وذ
M16  مشط ذخيرة لبندقية جاليمي، وأمشاط ذخيرة لرشاش مف طراز عوزي، ومسدس  12باإلضافة إلى

. وزعـ ممـ، ومعدات لتنظيؼ األسمحة، وجالونات سوالر باإلضافة إلى فوىة مدفع 0.22"يريحو" عيار 
الموقع أف الشاحنة مسّجمة عمى اسـ مواطف فمسطيني مف القدس الشرقية المحتمة، وأنيا توقفت في المكاف 

 بسبب خمؿ ميكانيكي.
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وأكد الموقع أف جياز المخابرات اإلسرائيمي )الشاباؾ( فتح تحقيقًا بالحادث واف التحقيؽ يتـ في جميع 
لتي عثرت عمى الشاحنة قولو: "أنيا المرة األولى التي نجد االتجاىات. ونقؿ الموقع عف ضابط الدورية ا

 فييا مثؿ ىذه الكمية مف األسمحة".
 25/11/2013قدس برس، 

 
 " بداًل مف القدس األصمية2اإلسالمية المسيحية: "إسرائيؿ" تنوي بناء "القدس  الييئة 29

ني واألمػيف العػاـ لمييئػة االسػالمية المستقبؿ العربي: قاؿ الخبير في القػانوف الػدولي بمجػاؿ التوسػع االسػتيطا
(، واكمػػػاؿ 2المسػػػيحية لنصػػػرة القػػػدس والمقدسػػػات حنػػػا عيسػػػى أف اسػػػرائيؿ شػػػرعت فػػػي بنػػػاء مدينػػػة )القػػػدس 

المتحػػػؼ تحػػػت األقصػػػى، وذلػػػؾ كمػػػو بػػػالتزامف مػػػع االنتياكػػػات واالعتقػػػاالت والػػػتحكـ فػػػي دخػػػوؿ المػػػواطنيف 
ي بالقػدس المحتمػة ال يحتمػؿ السػكوت أبػدا، ألف سػمطات الفمسطينييف و تحركاتيـ. وأكد د.عيسى أف مػا يجػر 
، و التػػي سػػتمتد مػػف 2020( وسػػيكوف افتتاحيػػا بالعػػاـ 2االحػػتالؿ شػػرعت فعميػػا ببنػػاء مشػػروع مدينػػة )القػػدس

كػـ، و اف تحقػؽ ذلػؾ يصػبح  1000جنوب بيت لحـ مرورا بالقدس حتى تصؿ راـ اهلل، و تقدر مساحتيا ب 
%، ويكػوف مركػز المدينػة المسػجد األقصػى الػذي يسػعى 12مدينة األصػمية فقػط نسبة الفمسطينييف في ىذه ال

االحتالؿ ليدمو تمييدًا لبناء الييكؿ المزعوـ، األمر الذي يعرض الفمسطينييف ألقسى االنتياكات والسموكيات 
 العنصرية.

لـ اإلسالمية والتي ال وأشار عيسى انو باستمرار مشروع البناء سيتـ ىدـ المساجد والكنائس والكثير مف المعا
عالقة لمييود بيا ال مف قريب وال مف بعيد، وىذا يجسد في بدء االحتالؿ بناء عمارة "شتراس" التي تعمػو قبػة 

 الصخرة وىي ذات طابع ييودي لتطغى عمى الطابع اإلسالمي.
ة وحػػي وأضػػاؼ أف الحفريػػات مسػػتمرة بشػػكؿ ال يوصػػؼ، واليزىػػزات والتشػػققات دومػػا واضػػحة فػػي حػػي القرنػػ

شػػيابة وحػػي عسػػيمة، باإلضػػافة إلػػى التصػػدعات والتشػػققات فػػي المصػػمى المروانػػي، مػػذكرا بػػأف مػػا تقػػوـ بػػو 
السمطات االسرائيمية ىو انتياؾ واضح لمقوانيف والقرارت الدولية الصادرة عف مجمس األمػف والييئػة العموميػة 

 لألمـ المتحدة.
شػػخص، حيػػث  5000اؾ قاعػػات تػػـ انشػػاؤىا تتسػػع ؿ وأفػػاد عيسػػى أف الحفريػػات مسػػتمرة أسػػفؿ المسػػجد وىنػػ

 ـ. 18وصؿ عمؽ الحفريات إلى ما يقارب 
مسػتوطنة يقطنيػا  29الػؼ فمسػطيني فقػط ويوجػد بالقػدس  250والجدير ذكره أف عدد سػكاف القػدس مميػوف ، 

 ألؼ مستوطف. 400أكثر مف 
يح لممخططػات التيويديػػة أمػا جمػاؿ عمػرو المخػتص فػي شػؤوف القػدس فقػد أعػرب عػف تنكػره الواضػح والصػر 

مػػف أجػػؿ المتحػػؼ والتػػي جائػػت بقػػرارات لجنػػة الداخميػػة والخارجيػػة االسػػرائيمية وجمعيػػة بنػػاء الييكػػؿ المتطرفػػة 
وبتمويؿ مػف الحكومػة. وأكػد عمػرو وجػود التقسػيـ المكػاني والزمػاني فػي المسػجد األقصػى ومرافقػو المحيطػة، 

عتقػػاؿ المعممػػات والمػػوطنيف ومػػنعيـ مػػف الػػدخوؿ إلػػى والػػدليؿ عمػػى ذلػػؾ تعطيػػؿ مجموعػػة مػػف المػػوظفيف وا
 باحات األقصى حتى يتسنى لمييود إقامة صمواتيـ وشعائرىـ.

وأوضح عمرو المسار الذي يتحرؾ بو الييود لتوثيؽ التقسػيـ المكػاني، حيػث يػدخؿ الييػود مػف بػاب المغاربػة 
القبمػي ، ثػـ لممصػمى المروانػي، حيػث بحراسات مشددة مف الشرطة و المخابرات، ثـ يتوجيػوف قبالػة المسػجد 

دونمات وفيرة التراب يستمقوف ىنػاؾ ويتمسػحوف بػالتراب، منطمقػيف لبػاب الرحمػة، و يكممػوف مسػيرىـ  6يوجد 
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غربػػػا باتجػػػاه األقصػػػى، و يصػػػموف صػػػالة قػػػدس األقػػػداس، ثػػػـ يعػػػودوف ذات الطريػػػؽ و يخرجػػػوف مػػػف بػػػاب 
 السمسة.

26/11/2013المستقبؿ العربي،   

 
 الماء باإلضراب عفلميـو الثالث وييددوف عف الطعاـ  بمصر يواصموف إضرابيـ سورية فمسطينيو 30

الجئػػًا فمسػػطينيًا وسػػوريًا محتجػػزيف فػػي سػػجف "قسػػـ المنتػػزه" باإلسػػكندرية فػػي  52يسػػتمر : رشػػا بركػػة -  غػػزة
ئة واسػػتمرار إضػػرابيـ المفتػػوح عػػف الطعػػاـ، لميػػوـ الثالػػث عمػػى التػػوالي، احتجاجػػًا عمػػى ظػػروؼ اعتقػػاليـ السػػي

 احتجازىـ منذ أكثر مف ثالثة أشير.
ولـ تجد خطوة اإلعالف عف اإلضراب ىذه أي استجابة مػف المسػئولييف األمميػيف أو مػف السػمطات المصػرية 

 التى تحتجزىـ، سوى زيارة أحد ممثمي مفوضية األمـ المتحدة ليـ أمس لمحاولة إقناعيـ بفؾ اإلضراب. 
أبػو عػالء الحفيػاف فػي تصػريح لوكالػة "صػفا" إف ممثػؿ المفوضػية زارنػا وجمػس وقاؿ الناطؽ باسـ المضػربيف 

معنػػا أمػػس ظنػػًا منػػا أنػػو يحمػػؿ حػػاًل واسػػتجابة لمطمبنػػا األساسػػي بػػالخروج لدولػػة أمنػػة، لكننػػا وجػػدناه يحػػاوؿ 
 إقناعنا بفؾ اإلضراب.

: لقػد جئػت ىنػا ألقػنعكـ وأضاؼ "كؿ محاوالتو إلقناع المضربيف فشمت وقد اعترؼ لنػا ىػو بػذلؾ وقػاؿ حرفيػاً 
 بفؾ اإلضراب ولكف لألسؼ فشمت".

ونوه الحفياف إلػى أف ممثػؿ المفوضػية أفػاد بأنػو يبػذؿ جيػودًا مػف أجػؿ حػؿ قضػيتيـ مػع العديػد مػف األطػراؼ 
 األوروبية والمصرية، لكف لـ تستجب أي جية أو حتى تعطي ردًا لممفوضية.

الطعاـ حتى نيؿ مطػالبيـ، ميػدديف بأنػو وفػي حػاؿ لػـ يػتـ وشدد الالجئوف عمى استمرارىـ في اإلضراب عف 
خراجيـ لدولة أمنة في غضوف أسبوع فإنيـ سيمتنعوف عف شرب الماء.  االستجابة ليـ وا 

25/11/2013وكالة الصحافة الفمسطينية، صفا،   

 
 بحؽ ألسرى المرضى بطيئاً  إعداماً تمارس  "إسرائيؿ"قراقع:  31

تمػػارس سياسػػة اعػػداـ بطػػيء  إسػػرائيؿالمحػػرريف عيسػػى قراقػػع أف حكومػػة قػػاؿ وزيػػر شػػؤوف األسػػرى و : الخميػػؿ
سراحيـ وتقديـ العالجات الالزمػة ليػـ، وأف حيػاة عػدد  إطالؽبحؽ األسرى المرضى مف خالؿ المماطمة في 

 مف األسرى المرضى أصبحت رىينة ليذه السياسة االجرامية.
يما المصػابيف بػأمراض خطيػرة وأصػبحت حيػاتيـ وطالب قراقع بتحرؾ دولي عاجؿ النقاذ حيػاة المرضػى السػ

اذا اسػػتمرت فػػي  إسػػرائيؿميػددة بػػالموت فػػي أيػػة لحظػة ولػػـ يسػػتبعد قراقػػع التوجػو بشػػكوى دوليػػة عمػػى حكومػة 
انتياكاتيػػا بحػػؽ األسػػرى المرضػػى وتفعيػػؿ القػػرارات الدوليػػة بخصػػوص ارسػػاؿ لجػػاف تحقيػػؽ حػػوؿ الظػػروؼ 

 الالانسانية التي يتعرض ليا األسرى.
جػػاءت أقػػواؿ قراقػػع خػػالؿ زيػػارات ميدانيػػة لعػػائالت األسػػرى المرضػػى والمضػػربيف عػػف الطعػػاـ فػػي محافظػػة و 

 .الخميؿ
26/11/2013الحياة الجديدة، راـ اهلل،   

 
 

 عف الطعاـ إضراباً عوفر ينفذوف سجف في  إدارياً  أربعوف أسيراً : األسيرنادي  32
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 اإلدارييفأسيرا مف األسرى  40سير المحامي جواد بولس أف أفاد مدير الوحدة القانونية في نادي األ :راـ اهلل
عف الطعاـ وذلؾ بارجاع الوجبات منذ الصباح، تماشػيا مػع قػرار الييئػة  إضرابا أمسفي سجف "عوفر" نفذوا 

 .اإلدارييفالقيادية لمتابعة خطوات النضالية الخاصة باألسرى 
لقسػػـ مغمػػؽ بحيػػث يمنػػع األسػػرى االداريػػيف مػػف التنقػػؿ بالمقابػػؿ سػػارعت ادارة السػػجف بػػردة فعميػػا فأعمنػػت أف ا

بيف الغرؼ والسماح ليـ بالخروج مػف غػرفيـ لمػدة سػاعة واحػدة فقػط، كمػا أنيػا بصػدد دراسػة فػرض عقوبػات 
 جديدة بحؽ األسرى االدارييف أبرزىا حرماف األسرى مف الزيارة لمدة شير.

26/11/2013الحياة الجديدة، راـ اهلل،   

 
 شجرة زيتوف شرؽ بيت لحـ ستيفسجد بخربة الطويؿ والمستوطنوف يقطعوف بيدـ م إخطار 33

خربػة الطويػؿ شػرؽ نػابمس بيػدـ المسػجد  أىػالي، أمػسأخطرت قػوات االحػتالؿ مسػاء  :وكاالت –محافظات 
المبنػػى فػػي الخربػػة بحجػػة عػػدـ التػػرخيص. وقػػاؿ حمػػزة ديريػػة عضػػو المجنػػة الشػػعبية لمقاومػػة االسػػتيطاف فػػي 

الخربػػة نيتيػػا ىػػدـ المسػػجد  أىػػالياالحػػتالؿ اقتحمػػت الخربػػة عقػػب سػػاعات الغػػروب، وأبمغػػت  عقربػػا اف قػػوات
 اخراج كامؿ ما فيو، دوف اف تبمغيـ بوقت اليدـ. األىاليبحجة عدـ الترخيص، وانو يجب عمى 

عشػرات اشػجار الزيتػوف، شػرؽ بيػت لحػـ، تعػود  أمػسوقطعت قوات االحتالؿ ومجموعات مػف المسػتوطنيف، 
المحاذية لمشارع الرئيس القريب مف مدخؿ بمدة تقوع الغربػي،  األشجاربمدتي تقوع، وسعير. وتـ قطع  ألىالي

شػػجرة زيتػػوف، بػػاف الفتيػػة يختبئػػوف خمفيػػا  60والمػػؤدي الػػى وادي سػػعير، وبػػررت قػػوات االحػػتالؿ قطػػع نحػػو 
 لرشؽ سيارات المستوطنيف بالحجارة.

 العيزرية احتجاجا عمى تضييؽ المدخؿ الشرقي لمبمدة.وقمعت قوات االحتالؿ أمس تظاىرة عمى مدخؿ 
26/11/2013الحياة الجديدة، راـ اهلل،   

 
 فمسطينيًا في الضفة 31 ويعتقؿدونما جنوب طولكـر  78عمى  يستولي االحتالؿ 34

دونمػا مػف أراضػي  78، عػف االسػتيالء عمػى أمػسأعمنت قوات االحػتالؿ صػباح  وكاالت: - مندوبو "األياـ"
. قرية كفر  جماؿ جنوب طولكـر

، بقػػرارات االسػػتيالء ممقػػاة بػػالقرب مػػف بوابػػات جػػدار الفصػػؿ أمػػسوأفػػاد أىػػالي القريػػة بػػأنيـ تفػػاجؤوا صػػباح 
كػـ، ويقضػي ىػذا األمػر العسػكري  3العنصري المحيطة بالقرية مف جيتيا الغربية والجنوبية بطوؿ يزيد عػف 

 رايؽ الممموكة لعدد كبير مف مزارعي كفر جماؿ.دونما مف موقع خمة النصارى والح 78باالستيالء عمى 
مواطنػػػا عمػػػى األقػػػؿ خػػػالؿ عمميػػػات دىػػػـ  31، أمػػػس، اإلسػػػرائيميمػػػف جيػػػة ثانيػػػة، اعتقمػػػت قػػػوات االحػػػتالؿ 

 وتفتيش نفذتيا في مواقع مختمفة بالضفة الغربية بما فييا القدس المحتمة.
26/11/2013األياـ، راـ اهلل،   

 
 سكاف محافظة القدس يشكؿ ُعشر سكاف فمسطيفعدد ": الفمسطيني اإلحصاء" 35

، ومف أبرز 2013اإلحصاء الفمسطيني بيانًا صحفيًا حوؿ نتائج المسح االجتماعي لمحافظة القدس، اصدر 
 ما جاء في التقرير ما يمي: 

 
 عدد سكاف محافظة القدس يشكؿ ُعشر سكاف فمسطيف
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فػردًا، ويشػكؿ عػدد  404,165حػوالي  2013بمغ عدد السكاف المقدر في محافظة القدس في منتصػؼ العػاـ 
% مػف مجمػوع السػكاف فػي 14.9% مػف مجمػوع السػكاف فػي فمسػطيف و9.1السكاف في المحافظػة مػا نسػبتو 

 الضفة الغربية.
 

 المجتمع الفمسطيني في محافظة القدس مجتمع فتي
ي فػي محافظػة القػدس بأنػو مجتمػع فتػي، فقػد بمغػت نسػبة األفػراد الػذيف تقػؿ أعمػارىـ يمتاز المجتمع الفمسطين

سػػػنة فػػػأكثر  60%، فػػػي حػػػيف بمغػػػت نسػػػبة األفػػػراد الػػػذيف أعمػػػارىـ 35.2سػػػنة فػػػي محافظػػػة القػػػدس  15عػػػف 
6.7.% 
 

 % نسبة االمية في محافظة القدس3.9
 J1% في منطقة 3.6% بواقع 3.9ظة القدس سػنوات فأكثر في محاف 10نسبة األمية لألفراد الذيف أعمارىـ 

.  فػي حػيف اف نسػبة األفػراد المتسػربيف مػف التعمػيـ فػي محافظػة القػدس بمغػت حػوالي J2% في منطقة 4.4و
 % لالناث.28.8% لمذكور و31.6سنوات فأكثر بواقع  5% مف مجموع األفراد في العمر 30.2

 
 صحيتسعة مف بيف كؿ عشرة مقدسييف مشموليف بالتأميف ال

%، حيػػث لػػوحظ انخفػػاض النسػػػبة إلػػى 92.4بمغػػت نسػػبة المشػػموليف بالتػػأميف الصػػحي فػػي محافظػػة القػػدس 
.  وقػػد سػػػجمت نسػػبة المػػؤمنيف فػػي محافظػػة القػػدس J1% فػػي منطقػػة 197مقابػػؿ . J2% فػػي منطقػػة 84.8

 .J2منطقة % في 6.6% مقابؿ 95.5إذ بمغت  J1بالتأميف اإلسػرائيمي )كوبات حوليـ( األعمى في منطقة 
 

 غالبية سكاف القدس تعاني مف ضريبة االرنونا
وخػػالؿ الػػثالث سػػنوات الماضػػية؛  ،% مػػف االسػػر الفمسػػطينية فػػي محافظػػة القػػدس تػػدفع ضػػريبة ارنونػػا52.6

% 3.2% مػف األسػر تػـ اغػالؽ منػازؿ ليػا، 0.1% مف األسػر فػي محافظػة القػدس تػـ ىػدـ مبػاني ليػا، 0.1
% 2.3% مف األسر تعرضت لعممية سػحب اليويػة المقدسػية، 0.4اني ليا، مف االسر تمقت اخطار بيدـ مب

% تػـ حرمانيػا مػف 1.0% تمقت مخالفػات بحجػة عػدـ التػرخيص، 4.0تـ قطع خدمة التأميف الصحي عنيا، 
 % مف االسر تـ حرمانيا مف المخصصات االجتماعية.2.3اليوية المقدسية، في حيف 

 
 ، )جدار الفصؿ(جدار الضـ والتوسع

% مػػف 37.9% مػػف االفػػراد فػػي محافظػػة القػػدس يسػػكنوف داخػػؿ جػػدار الضػػـ والتوسػػع.  فػػي المقابػػؿ 56.5
 .األفراد يتوجيوف إلى الجانب اآلخر مف الجدار مف اجؿ السياحة وممارسة نشاطات ترفيييو وثقافية

 بدعـ مف اإلتحاد األوروبي". 2013"تـ جمع بيانات المسح االجتماعي لمحافظة القدس 
25/11/2013، ز المركزي لالحصاء الفمسطينيالجيا  

 
 لوقؼ انتياكاتيا "إسرائيؿ"فمسطينية بالضغط عمى  مطالب 36

طالب المركز الفمسطيني لحقوؽ االنساف المجتمع الدولي إلى العمػؿ فػورًا عمػى الضػغط عمػى : ) بترا( - غزة
إلنساني الدولي ووضع حد لالنتياكات إسرائيؿ إلجبارىا عمى احتراـ حقوؽ اإلنساف وااللتزاـ بمبادئ القانوف ا
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اإلسػػرائيمية المتواصػػمة بحػػؽ المػػدنييف، وفػػي مقػػدمتيا الحصػػار المفػػروض عمػػى قطػػاع غػػزة والػػذي يحػػوؿ دوف 
 تمتع سكانو بمف فييـ النساء بحقوقيـ التي كفمتيا القوانيف الدولية.

اع غػزة، وفػي مقػدمتيـ، النسػاء وأكد بمناسبة اليـو العالمي لمناىضة العنػؼ ضػد النسػاء، عمػى أف سػكاف قطػ
واألطفػػاؿ، ىػػـ اليػػوـ بػػأمس الحاجػػة لػػدعـ ومسػػاندة المجتمػػع الػػدولي الػػذي يقػػع عمػػى عاتقػػو التزامػػات عػػدة فػػي 
مقدمتيا إجبار قوات االحتالؿ عمى احتراـ حقوؽ اإلنساف والتخمي عف السياسات التي تمس ىػذه الحقػوؽ أو 

 .ء االنقساـتنتيكيا. كما يؤكد المركز عمى ضرورة إنيا
26/11/2013الغد، عماف،   

 
 "تدفيع الثمف" مقاضاة منظمةل أمريكيوف يتوجيوف إلى القضاء األمريكي فمسطينيوف 37

يسػتعد مجموعػة مػف الفمسػطينييف، مػف حممػة الجنسػية االميركيػة، لرفػع دعػوى قضػائية : مينػد العػدـ -القدس 
مف" االسػػرائيمية المتطرفػػة، عمػػى قػػوائـ المنظمػػات أمػػاـ محكمػػة فػػي الواليػػات المتحػػدة لوضػػع منظمػػة "تػػدفيع الػػث

 االرىابية المحظورة.
وكشؼ رئيس مجمس قرية جبع، شماؿ القدس المحتمػة، عبػد الكػريـ بشػارات فػي حػديث مػع القػدس دوت كػـو 

 أميػػػركييفمواطنػػػا يحممػػػوف الجنسػػػية االميركيػػػة سػػػيتوجيوف الػػػى القضػػػاء االميركػػػي بصػػػفتيـ مػػػواطنيف  15اف 
المتطرفػػة والمسػػمى) تػػاغ محيػػر( االسػػتيطانية التػػي تنفػػذ اعمػػاال تخريبيػػة ضػػد الفمسػػطينييف؛  لحظػػر المنظمػػة

، بعد اف تعرضوا العتػداءات مػف وذلؾ لضميا لقائمة المنظمات االرىابية، ووقؼ تمويميا ومالحقة اعضائيا
 قبؿ المنظمة.

االميركيػة بشػكؿ شخصػي، ولػف وبيف بشارات "اف الدعوى ستقدـ مف خالؿ محامية فمسطينية تحمؿ الجنسية 
 يكوف ىناؾ دور لمسمطة في القضية ".

26/11/2013القدس، القدس،   

 
 الحصار البحري اإلسرائيمي المفروض عمى غزة يستعدوف لخرؽشاب وفتاة  200أكثر مف  38

مئتي شاب وفتاة مف قطاع غزة بمشاركة عدد مف المتضػامنيف األجانػب  أكثر مفمف المقرر أف يخرج : غزة
رحمة بحرية يستقموف خالليا مراكب صيد، لموصوؿ إلى مسافة تزيد عف ستة أمياؿ بحرية، وىي المسافة في 

 التي تسمح إسرائيؿ لصيادي غزة العمؿ بداخميا.
شػػػاب وفتػػػاة  200 نحػػػو وقػػػاؿ "ائػػػتالؼ شػػػباف االنتفاضػػػة" أف نقطػػػة االنطػػػالؽ سػػػتكوف مػػػف مينػػػاء غػػػزة، وأف

ة إلى عدد مف المتضامنيف األجانػب ووسػائؿ اإلعػالـ، بيػدؼ اختػراؽ يتحضروف لممشاركة في الفعالية إضاف
حػػػػاجز السػػػػت أميػػػػاؿ البحريػػػػة يػػػػـو الجمعػػػػة القػػػػادـ، الػػػػذي يصػػػػادؼ "اليػػػػـو العػػػػالمي لمتضػػػػامف مػػػػع الشػػػػعب 

 الفمسطيني".
قاربػا يحممػوف الشػباب فػي  17وأكد االئتالؼ بأنو وبنػاء عمػى االتفػاؽ مػع نقابػة الصػياديف سػيبحر مػا يقػارب 

ؿ خطوة لكسر الحصار البحري مػف داخػؿ قطػاع غػزة، ولػػ "إيصػاؿ رسػالة قويػة ومػؤثرة لمعػالـ الخػارجي أف أو 
ىنػػاؾ شػػعبا يػػرزح تحػػت االحػػتالؿ والحصػػار ، وأف ىنػػاؾ أناسػػا يقتمػػوف ويجوعػػوف ويحاصػػروف عمػػى مسػػمع 

 ومرأى العالـ الذي يدعي التحضر والحرص عمى اإلنساف وحقوقو".
26/11/2013القدس العربي، لندف،   

 
 "إسرائيؿ"المخمفات الصمبة يتوقؼ بسبب خالؼ سياسي مع مف فمسطيني لمتخمص  مشروع 39
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عقػػػدت السػػػمطات البمديػػة الفمسػػػطينية مػػؤتمرًا صػػػحافيًا بعػػػد أف تمقػػت إخطػػػارًا مػػػف : رويتػػرز –القػػدس المحتمػػػة 
ا فػػػي الضػػػفة الغربيػػػة. اإلدارة المدنيػػػة اإلسػػػرائيمية بتجميػػػد مشػػػروع لمػػػتخمص مػػػف المخمفػػػات الصػػػمبة فػػػي المنيػػػ

وذكرت السمطات الفمسطينية أف الجانب اإلسػرائيمي اشػترط أف يسػتقبؿ مكػب النفايػات أيضػًا قمامػة مسػتوطنة 
 في الضفة الغربية بحسب اتفاؽ سابؽ، ما أثار غضب الفمسطينييف.

ممسػػتوطنيف وقػاؿ رئػػيس بمديػة الخميػػؿ داود الزعتػري إف المشػػروع فمسػطيني فػػي أرض فمسػطينية، ولػػف يسػمح ل
مميػػوف دوالر  30باسػػتخدامو. وينفػػذ مشػػروع الػػتخمص مػػف المخمفػػات الصػػمبة فػػي المنيػػا بكمفػػة إجماليػػة تبمػػغ 

وبتمويػػػػؿ مشػػػػترؾ مػػػػػف البنػػػػؾ الػػػػػدولي واالتحػػػػاد األوروبػػػػي ووكالػػػػػة المعونػػػػة األميركيػػػػػة والحكومػػػػة اإليطاليػػػػػة 
 ومساىمات محمية.

رز" إف االسػػتخداـ المشػػترؾ لممشػػروع متفػػؽ عميػػو فعػػاًل بػػيف وقالػػت السػػمطة المدنيػػة اإلسػػرائيمية لوكالػػة "رويتػػ
ف السمطات الفمسطينية ىي التي تراجعت عف االتفاؽ األصمي.  الطرفيف، وا 

26/11/2013الحياة، لندف،   
 
 

 قبؿ الميالد تـ بناؤىاعمى قرية تاريخية في القدس  العثور 40
قريػة بنيػت قبػؿ آالؼ السػنيف, خػالؿ حفريػات أعمنت سمطة اآلثػار الصػييونية, عثورىػا عمػى : القدس المحتمة

في منطقة اشتوؿ عمى طريؽ القدس "تؿ ابيب" قرب "بيت شيمش" حيث عثر عمى بواقي القرية  التػي يرجػع 
 ألؼ عاـ. 20تاريخيا لمقرف الثامف قبؿ الميالد أي قبؿ 
مػدة السػفر مػف  بيػت  مف قبؿ شركة "نتيفي يسرائيؿ",  لتقميص 38وقد أجريت عمميات الحفر لتوسيع طريؽ 

 شيمش لممناطؽ المجاورة ليا.
ويمكػػف القػػوؿ بأنػػو عثػػر عمػػى أشػػياء تظيػػر كيػػؼ اسػػتخدـ اإلنسػػاف الحيوانػػات وزرع نباتػػات، كمػػا عثػػر عمػػى 

 حجارة أثرية وعامود مف الصخر استخدـ لمطقوس الدينية.
25/11/2013العرب اآلف، فمسطيف،   

 
 ة لمتصميـ المعماري عمى مستوى الجامعات العربيةفي "بيرزيت" تفوز بجائز فمسطينية  طالبة 41

فػػازت الطالبػػة رنػػاؿ الغػػوؿ مػػف دائػػرة اليندسػػة المعماريػػة فػػي جامعػػة بيرزيػػت بجػػائزة "دار الدراسػػػات : راـ اهلل
-2012العمرانيػػة" و"مركػػز دراسػػات البيئػػة المبنيػػة الطالبيػػة لمتميػػز فػػي التصػػميـ المعمػػاري" لمػػدورة السادسػػة 

 الجامعات العربية.عمى مستوى  2013
وتعتبػػػر ىػػػذه المػػػرة األولػػػى التػػػي يفػػػوز بيػػػا مشػػػروع مػػػف فمسػػػطيف بيػػػذه الجػػػائزة المرموقػػػة عمػػػى مسػػػتوى العػػػالـ 
العربي، وتـ اختيار مشروع الطالبة رناؿ ضمف أفضؿ خمسة مشػاريع فػائزة عمػى مسػتوى الجامعػات العربيػة، 

دوؿ عربيػػة، ىػػي مصػػر  9جامعػػة فػػي  37ف مشػػروعا لطػػالب حػػديثي التخػػرج مػػ 145وكػػاف قػػد تقػػدـ لمجػػائزة 
 والسوداف وفمسطيف واألردف ولبناف وليبيا وسوريا والسعودية واإلمارات العربية المتحدة.

صػندوؽ التجربػة(  -وحوؿ مشروعيا قالت الطالبة الغوؿ: "قمت بالمشاركة بتصػميـ مشػروع )ىيكػؿ الحػواس 
"all senses- experience boxترفييي تعميمي لمعائمة في مدينة راـ اهلل، وقمت  "، وىو عبارة عف مشروع

 بتصميمو بإشراؼ أستاذة اليندسة المعمارية في الجامعة د. شادف قاسـ.
26/11/2013القدس، القدس،   
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 أماـ مكتب "ألونروا في مخيـ البداوية لفمسطينيي سوري اعتصاـ 42
صػػامًا أمػػاـ مكتػػب مػػدير "األونػػروا" فػػي نظمػػت "لجنػػة متابعػػة النػػازحيف الفمسػػطينييف مػػف مخيمػػات سػػوريا"، اعت

مخيـ البداوي )"السفير"( أمس، لممطالبة بتحسيف التقديمات لمنازحيف، وذلؾ بمشاركة ممثمي الفصائؿ والمجنة 
الشعبية. وتحدث احمد ابو ناصر باسـ لجنة النازحيف فدعا "األونروا" إلػى تحمػؿ مسػؤولياتيا تجػاه النػازحيف، 

تياجات الضػرورية لكػي يتمكنػوا مػف العػيش بكرامػة حتػى يعػودوا إلػى مخيمػاتيـ. كمػا وتقديـ المساعدات واالح
لغاء الرسوـ المالية.  طالب الجيات المعنية المبنانية بتسييؿ تجديد اإلقامة وا 

26/11/2013السفير، بيروت،   

 
 أيموؿ / سبتمبر خالؿمميوف دوالر  256إلى  "إسرائيؿ"ت الضفة مف اواردقيمة  ارتفاع 43

، ارتفػػاع االثنػػيفاالناضػػوؿ: أظيػػر تقريػػر صػػادر عػػف الجيػػاز المركػػزي لإلحصػػاء الفمسػػطيني يػػـو  –اهلل راـ 
 226مميػوف دوالر، خػالؿ أيموؿ/سػبتمبر الماضػي، مقابػؿ  256.4قيمة الواردات الفمسطينية مف إسرائيؿ إلى 

 .2013مميوف دوالر فى آب/اغسطس  246و 2012مميوف دوالر فى نفس الشير مف عاـ 
وبحسب التقرير، الذي حصمت األناضوؿ عمى نسخة منو، فقد بمغ إجمالي الواردات الفمسػطينية مػف مختمػؼ 

مميػػوف دوالر فػػي شػػير آب  382مميػػوف دوالر، مقارنػػة مػػع  358.2أنحػػاء العػػالـ خػػالؿ ايمػػوؿ الماضػػي نحػػو 
 %.2012مميوف دوالر خالؿ ايموؿ  328.3، ونحو 2013

% مقارنػػة مػػع 12.3بنسػػبة  2013إلػػى العػػالـ فقػػد ارتفػػع خػػالؿ شػػير ايمػػوؿ  أمػػا حجػػـ الصػػادرات الفمسػػطينية
، حيػث بمغػت قيمػة ىػذه الصػادرات 2012% مقارنة مع شير سبتمبر 13.0الشير السابؽ، كما ارتفع بنسبة 

 مميوف دوالر. 66.7حوالي 
ؿ مػػف العػػاـ مميػػوف دوالر، فيمػػا بمغػػت الصػػادرات خػػالؿ ايمػػو  59.4وبمغػػت قيمػػة الصػػادرات خػػالؿ آب نحػػو 

 ’.مميوف دوالر 59.1الماضي نحو 
% بالمقارنػػة مػػع الشػػير السػػابؽ . 8.7بنسػػبة  2013وارتفعػػت الصػػادرات إلػػى إسػػرائيؿ خػػالؿ شػػير سػػبتمبر 

 59أي نحػػو  2013% مػػف إجمػػالي قيمػػة الصػػادرات لشػػير سػػبتمبر 88.7وشػػكمت الصػػادرات إلػػى إسػػرائيؿ 
 مميوف دوالر.

مميػػوف  291.5ؿ الفػػرؽ بػػيف الصػػادرات والػػواردات فقػػد وصػػؿ العجػػز فيػػو إلػػى أمػػا الميػػزاف التجػػاري والػػذي يمثػػ
سرائيؿ نحو   مميوف دوالر. 197دوالر خالؿ شير ايموؿ الماضي، فيما بمغ العجز بيف فمسطيف وا 

مميػػػار دوالر خػػػالؿ النصػػػؼ األوؿ مػػػف العػػػاـ  1.561وسػػجمت قيمػػػة الػػػواردات الفمسػػػطينية مػػػف إسػػػرائيؿ نحػػو 
 مميار دوالر. 2.254جمؿ الواردات التي بمغت قيمتيا الجاري، مف أصؿ م

26/11/2013القدس العربي، لندف،   
 
 

 تعمف وقؼ أنشطتيا بسبب أزمتي الكيرباء والوقود مصانعغزة:  44
قػػرر اقتصػػادي فمسػػطيني مػػف غػػزة إيقػػاؼ مؤقػػت لجميػػع نشػػاطات المجموعػػة التصػػنيعية والتجاريػػة وعمميػػات 

ار انقطاع التيار الكيربائي في جميع محافظػات القطػاع ونقػص الوقػود وحالػة االستيراد التابع لو بسبب استمر 
 الالمباالة التي يعيشيا الجميع لمواجية االنقساـ.
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محطػػة توليػػد الكيربػػاء فػػي غػػزة عػػف العمػػؿ كميػػًا، وذلػػؾ بسػػبب نفػػاذ  2013-11-1وتوقفػػت صػػباح الجمعػػة 
مػى األوضػاع اإلنسػانية لسػكاف القطػاع، بسػبب تفػاقـ الوقود الالـز لتشغيميا، االمر الذي خمؼ آثػارًا خطيػرة ع

 العجز في الطاقة التي يحتاجيا سكاف القطاع يوميًا.
ياسر الوادية رئيس تجمع الشخصيات الفمسػطينية المسػتقمة ورئػيس مجمػس إدارة مجموعػة شػركات  د.وأصدر 

 الوادية االقتصادية تعميماتو لشركاتو بوقؼ مؤقت لعمميـ.
تصػػريح مكتػػوب لػػو أف عمميػػات قطػػع التيػػار الكيربػػائي لفتػػرات طويمػػة وشػػج الوقػػود تػػؤثر  وأوضػػح الواديػػة فػػي

ومػػف مصػػانع  48سػػمبا عمػػى المػػواد الغذائيػػة التػػي يػػتـ اسػػتيرادىا مػػف الشػػركات العالميػػة ومػػف داخػػؿ أراضػػي 
ية أدخمػت قطاع غزة والتي تحتاج لدرجة تبريد معينة تحمييا مف التمؼ، مبينا أف خالفػات األطػراؼ الفمسػطين

جميػػع منػػاحي الحيػػاة االجتماعيػػة والخدماتيػػة واالقتصػػادية والتعميميػػة والصػػحية فػػي دوامػػة تجاذباتيػػا السياسػػية 
 ورفضت كؿ الحموؿ الممكنة لدعـ صمود الفمسطينييف.

25/11/2013فمسطيف أوف اليف،   

 
 بعد زيارتيـ القدس: تحويؿ صحفييف مصرييف لمتحقيؽ الصحفييف المصرييف نقابة 
الفمسطينية  األراضياألياـ الماضية أزمة حوؿ ذىاب بعض الصحفييف إلى  فيأثيرت : يياف محمودج

صحفًيا برفقة ثالثة مف أعضاء مجمس النقابة: ىشاـ يونس  تضمف  مصريالمحتمة، فعقب سفر وفد 
العدو  وأسامة داود وحناف فكري، وأثناء وجودىـ بالقدس الشرقية تعالت أصوات تتيميـ بالتطبيع مع

يمنع التعامؿ مع  الذي -عاًما الصادر منذ -الصييوني، وتعتبرىـ خالفوا قرار الجمعية العمومية 
اإلسرائيمييف أو أخذ تأشيرة قوى االحتالؿ لدخوؿ األرض القدس، وىذا ما نفاه الزمالء الثالثة المرافقوف 

 ناولو البعض عنيـ.لموفد، ورفضوا االتياـ الموجو إلييـ، وأعربوا عف صدمتيـ فيما ت
نو ال يممؾ أحد  فينقيب الصحفييف ضياء رشواف قاؿ: إنو شكؿ لجنة تحقيؽ  مجمس النقابة  فيالواقعة، وا 

إليو المجنة مف نتائج ومعرفة كؿ مالبسات  ستنتييىذا الشأف إال بعد ما  فيأو خارجو التعقيب أو الحديث 
 وتفاصيؿ السفر.

نقيب الصحفييف األسبؽ، قرار التحقيؽ مع أعضاء مجمس النقابة  "أحمدمكـر محمد "اعتبر الكاتب الكبير و 
مف مجمس نقابة الصحفييف، ألف الزمالء سافروا إلى القدس  "تعسًفا شديًدا"المحتمة  األراضيالعائديف مف 

 .الشرقية وليس إلى إسرائيؿ
 //األىراـ العربي، القاىرة، 

 
 سيناء ارتدوا أحذية مكتوب عمييا "صنع في غزة"السابؽ: منفذو ىجـو  الداخميةوزير  

كشؼ المواء أحمد جماؿ الديف، وزير الداخمية السابؽ، عف تفاصيؿ طمب الرئيس المعزوؿ محمد مرسى، 
 أيبداية شير أغسطس،  فيوقع  الذيسيناء،  فيمجندًا  تطبيؽ قانوف الطوارئ، عقب حادث مقتؿ 

 .عقب أسبوع مف تولى منصبو
مكاف محدد،  فيعف خريطة العناصر الجيادية فى مصر؟ قاؿ: فى الحقيقة ال تستطيع حصرىا  وعند سؤالو

مف العناصر التكفيرية باالستيالء عمى دبابة، ومحاولة دخوؿ  جنديا وقياـ  وأتذكر واقعة استشياد 
، إجراء تحميؿ  إسرائيؿ، والقوات اإلسرائيمية تعاممت معيـ، وقتمتيـ وأعادتيـ لنا جثثًا، حينيا بدأنا

 ."غزة فيصنع "واكتشفنا أف بعضيـ مف الوادى، إال أف األحذية التي يرتدونيا مكتوب عمييا 
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، القاىرة،   //المصري اليـو

تحمؿ مصر مسئولية كارثة حصار غزة  اإلسرائيمية"معاريؼ"  
لمتفاقمة في قطاع غزة، حيث أدى حممت صحيفة" معاريؼ" اإلسرائيمية السمطات المصرية، مسئولية األزمة ا

نقص الوقود إلى غرؽ القطاع في ظالـ دامس وانتشار مياه الصرؼ الصحي في الشوارع، وتكدس القمامة 
نسانية رىيبة. وقالت الصحيفة اف قادة مصر االف يواصموف نضاليـ ضد غزة،  ما ينذر بكوارث صحية وا 

ة حقيقية بيف الغزاوييف".وقد أدى وقؼ تدفؽ الوقود مف مصر إلى غزة إلى أزم
ألؼ جالوف وقود يومًيا إلى غزة، وىو ما منح سكاف القطاع حياة  وأضافت: "في الماضي كاف يتـ نقؿ 

 شيكؿ =  شيكؿ ) مريحة ورخيصة عمى وجو الخصوص، حيث كانوا يشتروف لتر الوقود بػ
جنية مصري(، وىو سعر يمكف أف يثير حسد اإلسرائيمييف".

لت الصحيفة اإلسرائيمية إف قادة االنقالب العسكرى عمى الرئيس مرسى، عمموا عمى تصفية األنفاؽ وىو وقا
ما أدى إلى أزمة خطيرة في توفير الوقود". وقالت: "اآلف بعد ارتفاع األسعار في المرحمة األولى، ليس ىناؾ 

ف في غزة، لكف نظاـ حماس تمسؾ بموقفو إمكانية لشراء السائؿ المطموب. نقمت إسرائيؿ مؤخًرا وقوًدا لموردي
ورفض بكؿ قوة إدخاؿ وقود إسرائيمي لمتوربينات التي توفر الكيرباء لمسكاف". وزادت "معاريؼ": "كذلؾ 
يرفضوف في حماس أيًضا تمقي الوقود مف السمطة الفمسطينية، التي تدفع ضرائب إلسرائيؿ. كنتيجة لذلؾ 

ظمت غزة في الظالـ".
ة، إلى مؤتمر صحفي لحماس في غزة، صرحت فيو الحركة بأف األياـ القريبة القادمة سوؼ وأشارت الصحيف

تشيد أيًضا توقؼ جمع القمامة، عمى خمفية نقص في الوقود الالـز لمشاحنات، وكذلؾ ولنفس السبب 
ستتوقؼ عممية التخمص مف مياه المجاري".

لحكـ المحمي محمد الفرا، خالؿ المؤتمر كذلؾ تطرقت "معاريؼ" إلى تصريحات الوزير المسئوؿ عف ا
شاحنة جمع قمامة قد توقفت عف  الصحفي الذي عقد أماـ مكب القمامة في غزة، والذي قاؿ فيو إف 

طف قمامة تتكدس في غزة يومًيا، األمر الذي  العمؿ تماًما بسبب نقص البنزيف، الفًتا إلى أف ىناؾ 
مغاية، لمتخمص مف القمامة مثؿ العربات التي تجرىا الحمير.دفع إلى استخداـ الوسائؿ البدائية ل

وقالت "معاريؼ"، إف عضو المجمس التشريعي في غزة مرواف أبوراس، قد توجو إلى مصر بطمب إمداد 
القطاع بكميات مف السوالر عبر معبر الحدود الرسمي في رفح، موضًحا أف حكومة حماس تسعى لشراء 

وليس عبر األنفاؽ. وأشارت إلى أف أبو راس اتيـ السمطة الفمسطينية براـ السوالر مف مصر بشكؿ رسمي 
اهلل بتشجيع النظاـ المصري عمى ىدـ األنفاؽ، والتعاوف معيا في تشديد الحصار عمى قطاع غزة.

ولفتت الصحيفة، إلى أف األمر لـ يعد يتعمؽ بتكدس القمامة وفيضاف مياه الصرؼ في الشوارع فقط، بؿ مف 
ر خالؿ األياـ القميمة القادمة توقؼ محطات ضخ مياه الشرب، األمر الذي ينذر بكارثة.المنتظ

//الشعب، مصر،   
 

 لرعاية مقدسات القدس ناواصؿ جيودنسو  ..عبد اهلل الثاني: حؿ الدولتيف مدخؿ لتحقيؽ السالـ 48

الة إلى رئيس لجنة الحقوؽ غير اهلل الثاني أمس االثنيف رس عبد األردني بعث الممؾ :بتراوكالة  -عماف 
القابمة لمتصرؼ لمشعب الفمسطيني، عبد السالـ ديالو، بمناسبة اليوـ العالمي لمتضامف مع الشعب 

أف حؿ الدولتيف، الذي يحظى بإجماع عربي ودولي، يشكؿ األساس إلنياء الصراع "الفمسطيني، أكد فييا 
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سالـ الشامؿ في منطقة الشرؽ األوسط، وعمى المجتمع الفمسطيني اإلسرائيمي، كما أنو المدخؿ لتحقيؽ ال
األردف سيواصؿ، "إف  :. وقاؿ"الدولي تحمؿ مسؤوليتو بحث جميع األطراؼ عمى التمسؾ بيذا الحؿ

بالتنسيؽ مع السمطة الوطنية الفمسطينية، بذؿ مختمؼ الجيود وبكؿ الوسائؿ والسبؿ المتاحة لرعاية 
القدس الشريؼ، والحفاظ عمى عروبتيا ومقدساتيا اإلسالمية والمسيحية،  المقدسات اإلسالمية والمسيحية في

ودعـ وتثبيت سكانيا مف مسمميف ومسيحييف، وتعزيز وجودىـ في مدينتيـ، وسيعمؿ كذلؾ عمى حث 
المجتمع الدولي لمنيوض بمسؤولياتو في وقؼ جميع اإلجراءات واالنتياكات اإلسرائيمية التعسفية والخطيرة 

 ."تمؾ التي تستيدؼ المسجد األقصى المبارؾ ومحيطو ة المقدسة، خصوصاً في المدين
 26/11/2013، الدستور، عّماف

  
 الحسف يدعو لنظرة استشرافية إلنقاذ القدس األمير 49

دعا األمير الحسف بف طالؿ، رئيس منتدى الفكر العربي وراعيو، إلى رؤية ناظمة ونظرة  :بترا –عماف 
والمحافظة عمييا. وشدد عمى أىمية دعـ المدينة القديمة وتمكيف مواطنيا العربي استشرافية إلنقاذ القدس 

وفؽ رؤية ناظمة لألولويات أماـ االعتداءات اإلسرائيمية اليومية. وأكد، خالؿ افتتاحو أعماؿ المؤتمر العممي 
مع الصندوؽ الذي نظمو المنتدى بالتعاوف  "األوقاؼ اإلسالمية والمسيحية في القدس الشريؼ"الدولي 

العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي في الكويت والمنظمة اإلسالمية لمتربية والعموـ والثقافة )ايسيسكو( 
لى كؿ ما ىو عقالني في  في عماف أمس االثنيف، أىمية الدعوة إلى صيغ عقالنية في الوطف العربي وا 

التقاطر الجمعي "ضرورة  أكدو  في نفس الوقت. األمة، لمخروج بنتائج إيجابية ليذا الموضوع الميـ والمعقد
حوؿ الصالح العاـ لألمة بعيدًا عف المصالح الضيقة وغياب التنسيؽ واستنكاؼ أصحاب األمواؿ، بيدؼ 

 . "تمكيف المواطنة العربية وتفعيميا في القدس المحتمة
األبحاث لمتاريخ  الذي نظمو مركز "2015القدس "وعمى ىامش المؤتمر، افتتح األمير الحسف معرض  

 في إسطنبوؿ التركية. "إرسيكا"والفنوف والثقافة اإلسالمية 
 26/11/2013، الدستور، عّماف

 
 تعزيز العالقات االقتصادية والتجاريةلبدء أعماؿ المجنة األردنية الفمسطينية :راـ اهلل 50

ألردنية الفمسطينية المشتركة بيدؼ ، أعماؿ المجنة اأمسبدأت في مدينة راـ اهلل، مساء  :بتراوكالة  –راـ اهلل 
 األردني تعزيز العالقات االقتصادية والتجارية بيف البمديف الشقيقيف. وقاؿ وزير الصناعة والتجارة والتمويف

في مؤتمر صحفي مشترؾ مع وزير االقتصاد الوطني الفمسطيني جواد ناجي، إف  ،حاتـ الحمواني .د
أرقاـ التجارة بيف البمديف، ورفع حجـ التبادؿ التجاري بينيما،  اجتماعات المجنة فرصة متقدمة لمضاعفة

حيث تشير اإلحصاءات إلى أرقاـ متواضعة في التجارة بيف األردف وفمسطيف. وأكد أف االجتماعات تسعى 
إلزالة المعيقات التي تعيؽ النمو التجاري بيف الجانبيف، إلى جانب دراسة إقامة مركز تجاري أردني في 

 ـ اهلل، لتسييؿ العمميات التجارية بيف البمديف.مدينة را
مف جيتو قاؿ ناجي، إف المجنة ستراجع كافة االتفاقيات التي تـ توقيعيا بيف البمديف الشقيقيف خالؿ الفترة 

 الماضية، وستبحث الجدوؿ الزمني لتنفيذ ىذه االتفاقيات.

 26/11/2013، الدستور، عّماف
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 سرائيمية وثورة داخمية وسقوط األسد حتمت تقديـ إيراف تنازالتالخشية مف ضربة إ": السياسة" 
قاؿ قيادي بارز في "التحالؼ الوطني" الشيعي الذي يسيطر عمى الحكومة العراقية  باسؿ محمد: -بغداد 

لػ"السياسة" إف حرص النظاـ اإليراني عمى إبراـ اتفاؽ مع القوى الكبرى بشأف الممؼ النووي مرده إلى ثالثة 
 ،لألمف القومي األعمىس ناقشيا المرشد األعمى عمي خامنئي مع قيادة "الحرس الثوري" والمجمس ىواج

كاشفًا عف أف القيادة اإليرانية طمبت بإلحاح مف القيادة الروسية التدخؿ لمتوصؿ إلى اتفاؽ يؤدي إلى تخفيؼ 
 العقوبات عمى طيراف.

بسبب اليواجس الثالث  ،ميمة أماـ القوى الكبرى وكشؼ القيادي عف أف خامنئي وافؽ عمى تقديـ تنازالت
 وىي:

ألف المعمومات التي كانت تصؿ  اإليرانية،الخوؼ مف ضربة عسكرية إسرائيمية لتدمير المنشآت النووية  -
تؤكد أف إسرائيؿ أجرت اختبارات لطمعات جوية  ،االستخباراتية في مقدميا االستخبارات الروسية األجيزة إلى

باراؾ أوباما بموعد  األميركيأبمغت الرئيس  اإلسرائيميةاؿ وموريتانيا والسوداف, وأف الحكومة باتجاه الصوم
 افتراضي لمضربة الجوية في األسبوع األخير مف شير ديسمبر المقبؿ.

يكمف الخوؼ اإليراني مف الضربة اإلسرائيمية بأف تقارير "الحرس الثوري" التي وضعت  ،وفي ىذا اإلطار
ما يعني افتضاح أمر  اإلسرائيمي،لف تستطيع الرد بشكؿ فعاؿ عمى اليجوـ  إيراف أفتفيد  أماـ خامنئي

قميميًا  ،بيذا الشأف اإليرانيةالتيديدات النارية  سالميا،وبالتالي سيكوف الموقؼ ضعيفًا داخميًا وا   أفكما  وا 
ظؿ تأـز الوضع في سورية  والواليات المتحدة في إسرائيؿغير قادرة عمى خوض حرب مع  اإليرانيةالقوات 

 و العراؽ.
 إيراف.الخشية مف اندالع ثورة شعبية داخؿ ، و الخوؼ مف سقوط نظاـ بشار األسدأما األمراف اآلخراف فيما: 

 //السياسة، الكويت، 
 
 الفمسطينييف ضدّ  "إسرائيؿ"بف زايد: ال يمكف تجاىؿ استفزازات  خميفة 

تضامف دولة اإلمارات المتواصؿ مع الشعب اإلمارات ؿ نيياف، رئيس دولة جدد الشيخ خميفة بف زايد آ: واـ
الفمسطيني مف أجؿ استرداده كامؿ حقوقة الوطنية بما فييا إقامة دولتو المستقمة فمسطيف ذات السيادة 

 وعاصمتيا القدس الشريؼ.
الو رئيس لجنة األمـ السالـ دي جاء ذلؾ خالؿ الرسالة التي وجييا سموه الميمة قبؿ الماضية إلى عبد

اليوـ العالمي لمتضامف "المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفمسطيني لحقوقو غير القابمة لمتصرؼ بمناسبة 
، والذي احتفمت بو األمانة العامة لألمـ المتحدة أمس األوؿ في مقرىا الرئيسي في "مع الشعب الفمسطيني

 نيويورؾ.
يود الدولية المبذولة بما فييا جيود الواليات المتحدة مف أجؿ إنجاح ورحب رئيس الدولة خالؿ الرسالة بالج

المفاوضات الفمسطينية اإلسرائيمية المستأنفة حوؿ قضايا الوضع النيائي لمقضية الفمسطينية في إطار قرارات 
 الشرعية الدولية ومبادرة السالـ العربية.

ية التي تنتيجيا الحكومة اإلسرائيمية والميددة مجددًا وأعرب عف بالغ قمقو إزاء االتجاىات السمبية االستفزاز 
لمعممية السياسية الراىنة برمتيا، داعيًا المجتمع الدولي إلى بذؿ مزيد مف الضغوطات عمى إسرائيؿ لحمميا 
عمى الوقؼ الفوري لكامؿ نشاطيا االستيطاني بجانب إزالة قيودىا غير القانونية التي تفرضيا عمى 
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كد سموه أف االحتالؿ اإلسرائيمي لألراضي الفمسطينية يمحؽ الضرر بالفمسطينييف الفمسطينييف. وأ
 واإلسرائيمييف عمى حد سواء وعمى مسألتي األمف والسمـ الدولييف في المنطقة.

 //االتحاد، أبو ظبي، 
 
 الجامعة بنقؿ ممؼ اغتياؿ عرفات إلى األمـ المتحدة مطالبة 

ؤسسة دعـ فمسطيف الدولية جامعة الدوؿ العربية بتحمؿ مسؤولياتيا في دعـ نقؿ طالبت م الخميج: -القاىرة 
ممؼ اغتياؿ الزعيـ الفمسطيني الراحؿ ياسر عرفات إلى الجمعية العامة لألمـ المتحدة ومنظماتيا 
المتخصصة، جاء ذلؾ في رسالة مف المؤسسة تسمميا أمس، مساعد األميف العاـ لجامعة الدوؿ العربية 

صبيح، خالؿ لقائو عضو المجمس التشريعي الفمسطيني منسؽ حممة نقؿ ممؼ اغتياؿ عرفات لألمـ محمد 
 المتحدة النائب أشرؼ جمعة.

"الخميج" إف "ممؼ اغتياؿ الزعيـ الراحؿ ياسر عرفات مف أولويات الجامعة العربية، خاصة بعد ػوقاؿ صبيح ل
".ما تكشؼ مؤخرًا مف شبيات تدور حوؿ اغتيالو مسموما   بالبولونيـو

 //الخميج، الشارقة، 
 
 بوقؼ انتقاداتيا التفاقية جنيؼ "إسرائيؿ"تطالب  أوروبيةدوؿ  

، إف عددا مف الدوؿ الغربية طالبت إسرائيؿ، عبر قنوات  ذكرت صحيفة ىآرتس، عمى صفحتيا األولى اليـو
 تفاؽ باعتباره حقيقة ناجزة.سرية، وأخرى عمنية بوقؼ انتقاداتيا التفاؽ جنيؼ، والتعامؿ مع اال

وقالت الصحيفة إف دبموماسييف أوروبييف أشاروا إلى أف الرسائؿ األوروبية أوضحت إلسرائيؿ بشكؿ ال يقبؿ 
التأويؿ أنو يستحسف ليا أف تتوقؼ عف شكاوييا حوؿ ما تـ االتفاؽ عميو، أي االتفاؽ المرحمي في جنيؼ، 

ما يتعمؽ بالمفاوضات خالؿ األشير الست القادمة مع إيراف  ومباشرة التعاوف مع الدوؿ العظمى في كؿ
وقالت الصحيفة إف ىذه ىي الرسالة التي سمعيا رئيس الحكومة اإلسرائيمية  لمتوصؿ لالتفاؽ الدائـ والنيائي.

خالؿ االتصاؿ الياتفي األخير مع الرئيس األمريكي، براؾ أوباما، الذي أعرب عف رغبة الواليات المتحدة 
الموقؼ اإلسرائيمي بشأف االتفاؽ الدائـ، وىي نفس الرسالة التي سمعيا وزير الشؤوف االستراتيجية،  بسماع

 يوفاؿ شطاينتس مف وزير الخارجية الفرنسي، لوراف فابيوس.
 //، عرب

 
 إيرافعمى عدـ تقويض اتفاؽ  "إسرائيؿ"وزير خارجية بريطانيا يحث  

إف إسرائيؿ يجب أف تتجنب أي  االثنيفالخارجية البريطاني ولياـ ىيج يوـ  قاؿ وزير إبراىيـ:عماد  -لندف 
وحث ىيج زعماء العالـ عمى  عمؿ مف شأنو أف يقوض االتفاؽ النووي المؤقت بيف إيراف والقوى العالمية.

ا منح االتفاؽ فرصة وقاؿ إف مف الميـ السعي إلى فيـ رأي المعارضيف لالتفاؽ. لكنو دعا إسرائيؿ وغيرى
 .األفعاؿال  األقواؿإلى قصر انتقاداتيـ عمى 

نثني أي أحد في العالـ بما في ذلؾ إسرائيؿ عف اتخاذ أي  أفوأضاؼ في كممة أماـ البرلماف "يجب 
وتابع ىيج أنو لـ ير أي إشارة إلى أف  ."خطوات تقوض ىذا االتفاؽ وسنجعؿ ذلؾ واضحا جدا لكؿ المعنييف

 ؿ تعطيمو "بأي طريقة عممية" لكنو قاؿ إف بريطانيا "ستكوف متنبية".أي دولة تعارض االتفاؽ ستحاو 
 //وكالة رويترز لألنباء، 
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 المتحدة تحتفي باليـو الدولي لمتضامف مع الشعب الفمسطيني األمـ 

أعرب مسؤولو األمـ المتحدة عف تضامنيـ مع الشعب الفمسطيني في تطمعاتو مف أجؿ : بترا -نيويورؾ 
ؿ والسيادة وشددوا عمى أىمية محادثات السالـ الجارية اليادفة إلى التوصؿ إلى حؿ الدولتيف االستقال

عطاءىا الفرصة لتؤتي ثمارىا.  وا 
المتحدة باف كي موف في رسالة الميمة الماضية خالؿ االحتفاؿ باليوـ الدولي  لألمـالعاـ  األميفوقاؿ 

تشريف الثاني انو ال يمكف أف نخسر الفرصة  ويا في لمتضامف مع الشعب الفمسطيني والذي يحتفؿ بو سن
الراىنة وأدعو المجتمع الدولي إلى العمؿ معا لترجمة التضامف الذي تـ اإلعراب عنو في ىذه المناسبة إلى 

أنو ال يزاؿ اليدؼ واضحا، وىو وضع حد لالحتالؿ الذي  وأضاؼ عمؿ إيجابي مف أجؿ السالـ والعدالة.
قا بدأ عاـ   .مة دولة فمسطينية ذات سيادة ومستقمة وقابمة لمحياة عمى أساس حدود عاـ وا 
حؿ سياسي  إلىاتخاذ قرارات مف شأنيا أف تؤدى  إلىالعاـ القادة الفمسطينييف واإلسرائيمييف  األميفودعا 

 ليذا الصراع الخطير وطويؿ األمد.
قو غير القابمة لمتصرؼ عبد السالـ ديالو ودعا رئيس المجنة المعنية بممارسة الشعب الفمسطيني لحقو 
" لتشجيع التوصؿ إلى حؿ عف طريؽ األخيرةالمجتمع الدولي إلى اغتناـ "ما يبدو أنو واحدة مف الفرص 

 التفاوض.
عممية التفاوض تواجو الخطر بسبب سياسات معينة، وبشكؿ خاص استمرار  وقاؿ في االحتفاؿ "الوقت ينفد.

 ة".بناء المستوطنات الييودي
سنة دولية لمتضامف مع الشعب  ورحب رئيس الجمعية العامة جوف آش بمبادرة المجنة بإعالف عاـ 

 محادثات سالـ ناجحة. إلجراءالفمسطيني، داعيا إلى استخداميا لمضاعفة الجيود لخمؽ البيئة الضرورية 
يتجاوز الدعـ السياسي والمالي، أمر  التضامف، الذي إف" ألونرواوقاؿ فيميبو غراندي المنتيية واليتو لوكالة ا

 بالغ األىمية ألنو يجعؿ الفمسطينييف يشعروف بأنيـ ليسوا وحدىـ".
 //الدستور، عماف، 

 
 وحماس تخترقاف البرلماف البريطاني وتخططاف لعودة الخالفة "اإلخواف": "تمغراؼ" 

ذات عالقة غير معمنة مع جماعة اإلخواف  "مجموعة"البريطانية، إف  "تمغراؼ"قالت صحيفة : لينة الشريؼ
، حسب وصؼ الصحيفة، أجرت اجتماعات في "اإلرىابية"المسمميف وحركة المقاومة اإلسالمية حماس 

 مجمسي البرلماف البريطاني.
 "المجموعة"وأوضحت الصحيفة في التقرير الذي نشرتو، وكتبو أندرو جاليجاف الصحفي المعروؼ، أف 

مركز اإلمارات "العمـو البريطاني التي أقيمت في مارس وسبتمبر، والتي نظميا حضرت اجتماعات مجمس 
، والتي تقوؿ إنيا حممة معتدلة ضد انتياكات الحقوؽ في الخميج، إال أف الصحيفة اعتبرت "لحقوؽ اإلنساف

 مبنية عمى توقعات نياية األنظمة الحاكمة في المنطقة. "المجموعة"أجندة ىذه 
االنييار القادـ لممالؾ "يسي في االجتماع ىو كريستوفر ديفيدسوف مؤلؼ كتاب عف كاف المتحدث الرئ

، وتصدر واجية مركز اإلمارات شاب بريطاني ُيدعى روري دوناجي، وال يذكر المركز عمى موقعو "الخميج
، التي اإللكتروني أو في أي وسيمة دعائية أخرى عالقتو المقربة بمؤسسة قرطبة اإلسالمية 

 ."واجية سياسية لجماعة اإلخواف"وصفيا رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميروف بأنيا 
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إال أف الصحيفة البريطانية، اكتشفت أف موقع مركز اإلمارات مسجؿ باسـ ماالث سكاىير، وىي المدير 
اسي األساسي السابؽ لمؤسسة قرطبة، وزوجة أنس التكريتي الرئيس التنفيذي الحالي لممؤسسة، والمدافع السي

 عف اإلخواف في بريطانيا.
وأشارت الصحيفة إلى وجود تشابو بيف أجندة مؤسسة قرطبة التي تناقش انييار األنظمة الحالية، وأجندة 

مؤسسة قرطبة تعمؿ مع جماعات بريطانية متشددة تسعى لخمؽ ديكتاتورية "اإلخواف المسمميف، مضيفة أف 
 ."أوروباإسالمية، أو الخالفة اإلسالمية، في 
، ذات الصمة الوصيفة بحماس، حيث يعد "مبادرة المسمميف البريطانييف"كما عمؿ التكريتي متحدثًا رسمًيا لػ

، "بي بي سي"محمد صوالحة مدير المبادرة، قيادًيا بارًزا في حماس، والذي وصفتو ىيئة اإلذاعة البريطانية 
 ."سية والعسكرية لحماسالعقؿ المدبر لكثير مف االستراتيجية السيا"بأنو كاف 

 //الشروؽ، مصر، 
 
 ": عصابات أوروبية تشارؾ المستوطنيف في اعتداءاتيـ عمى الفمسطينييف األورومتوسطي" 

عممت وكالة "قدس برس" أف تقرير "المرصد األورومتوسطي" لحقوؽ اإلنساف، المتعمؽ بوجود مرتزقة : لندف
اإلسرائيمي؛ سيكشؼ أيًضا عف وجود "عصابات إجرامية  أوروبييف يخدموف في صفوؼ جيش االحتالؿ

 أوروبية" تشارؾ المستوطنيف الييود في شف ىجمات ضد المواطنيف الفمسطينييف في الضفة الغربية.
وبحسب المرصد، الذي يعكؼ عمى إعداد تقرير موسع وموّثؽ حوؿ األمر، فإف مؤسسات إسرائيمية خاصة 

شباب، أصحاب األفكار المتطرفة، مقابؿ منحيـ امتيازات عديدة، تعمؿ عمى استجالب األوروبييف ال
لالنضماـ إلى حمالت دعـ عمميات المستوطنيف في الضفة الغربية، والتي شيدت ارتفاًعا ممحوًظا في 

 اآلونة األخيرة، بحسب تقارير أجيزة األمف اإلسرائيمية، وأصبحت تأخذ طابع العصابات المنظمة.
ات المتشدديف يمعبوف دوًرا محورًيا في استقداـ أفراد العصابات األوروبية المتطرفيف، ويشير إلى أف الحاخام

ال سيما أصحاب الخبرات العسكرية، مف خالؿ الرابطة الييودية الفرنسية، حيث يكوف تجنيد ىؤالء األفراد 
تقّدـ لممستوطنيف في إطار تحقيؽ مغانـ شخصية مف خالؿ تعويض مادي كبير يقدَّـ ليـ لقاء خدماتيـ التي 

 في شف اعتداءات، بعضيا قاتؿ، ضد المواطنيف الفمسطينييف العزؿ.
 //قدس برس، 

 
 
 وفد طبي بريطاني يصؿ غزة إلجراء عمميات زراعة كمى  

( إلى قطاع غزة وفدًا طبًيا بريطانًيا متخصص في زراعة الكمى وذلؾ /وصؿ مساء األحد ): غزة
زراعة كمى لمرضى الفشؿ الكموي بغزة، وذلؾ عف طريؽ معبر بيت حانوف "ايرز" إلجراء ثالث عمميات 

 شماؿ قطاع غزة.
ويرأس الوفد الدكتور عبد القادر حماد، وىو فمسطيني األصؿ مف مدينة يافا، استشاري جراحة األعضاء، 

 ورئيس وحدة زراعة األعضاء في مستشفى "ليفربوؿ" الجامعي في بريطانيا.
زيارة ضمف المشروع الذي دشنتو وزارة الصحة الفمسطينية بغزة بالتعاوف مع "تجمع األطباء وتأتي ىذه ال

 عمميات ناجحة لزراعة الكمى. الفمسطيني في أوروبا" مطمع العاـ الجاري بإجراء 
 //قدس برس، 
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 يفمفمسطينيلزيادة عدد المنح الدراسية : اىنغاري 

خارجية رياض المالكي بمقر الوزارة في راـ اهلل، أمس نظيره وزير خارجية األياـ: اطمع وزير ال -راـ اهلل 
 ىنغاريا د. يانوش ماتروني والوفد المرافؽ لو، عمى آخر التطورات السياسية في األرض الفمسطينية.

قامة الدولة الفمسطينية و  أكد ماتروني عمى مواقؼ بالده الداعمة لجيود جوف كيري الستمرار المفاوضات وا 
لمستقمة، وعبر عف اىتماـ بالده لتعزيز العالقات الثنائية بيف البمديف، وأكد استعداد ىنغاريا لتقديـ المساعدة ا

ماتروني عف  أعمفكما  والدعـ لمشعب الفمسطيني في مختمؼ المجاالت خاصة في مجاؿ التعميـ والسياحة.
 الفمسطيني. زيادة عدد المنح الدراسية المقدمة مف الحكومة الينغارية لمشعب

 //األياـ، راـ اهلل، 
 

 مأزؽ "حماس" 61
 ىاني المصري
منذ سقوط الرئيس محمد مرسي والحرب الدائرة بيف النظاـ المصري الجديد وبيف جماعة "اإلخواف المسػمميف" 
ؽ وحمفائيػػا وامتػػداداتيا، بمػػا فييػػا "حمػػاس"، التػػي تعتبػػر الفػػرع الفمسػػطيني ليػػا، ومػػا أدى إليػػو ذلػػؾ مػػف إغػػال

األنفػػاؽ وتقييػػد مػػرور األفػػراد، وتشػػديد الحصػػار، ومنػػع أعضػػاء "حمػػاس" كمياػػا مػػف دخػػوؿ مصػػر أو الخػػروج 
منيػػا، األمػػر الػػذي أدى إلػػى عػػدـ قػػدرة قيادتيػػا عمػػى التواصػػؿ وعقػػد االجتماعػػات الضػػرورّية التخػػاذ القػػرارات؛ 

 و"حماس" تمر بوضع صعب لـ يسبؽ لو مثيؿ.
مػػف اإلشػػارة إلػػى أف ىػػذة التطػػورات جػػاءت بعػػد أف خسػػرت "حمػػاس" مقرىػػا  وإلدراؾ مػػدى صػػعوبة ذلػػؾ ال بػػد

القيادي وحمفيا المتيف مع النظاـ السوري، وما أدى إليو ذلؾ مػف تػدىور عالقتيػا مػع إيػراف وحػزب اهلل، التػي 
كانت تؤمف ليا مساعدات ومكاسب سياسّية ومعنوّية ومالّية وعسكرّية ال يمكف تعويضيا مف أي حميؼ قديـ 
أو جديد.  وتتضاعؼ صعوبة األوضاع التي تمر بيا "حماس" عندما يتضح أنيػا مرشػحة لالسػتمرار، وربمػا 
لمتفػػاقـ عمػػى المػػدييف المباشػػر والمتوسػػط، وذلػػؾ فػػي ضػػوء حالػػة التوافػػؽ الػػدولي التػػي ظيػػرت باالتفػػاؽ حػػوؿ 

مػا يػدؿ عمػى أف الحاجػة إلػى "، وحوؿ الممػؼ النػووي اإليرانػي، م2الكيميائي السوري واالستعداد لعقد "جنيؼ 
"حماس" ودورىا قّمت عّما كانت عميو في السابؽ، وىذا يفسر بطء االستجابة اإليرانّية لتوجو "حماس" الجديػد 

 الستعادة تحالفيا مع طيراف.
وال تكتمؿ الصورة إال عندما تتـ اإلشارة إلى أف "حماس" خسرت أىػـ مػا جعميػا تصػعد بشػكؿ صػاروخي منػذ 

، وىػو أنيػا حركػة مقاومػة انطمقػت مػف أجػؿ 1987ثؿ ىذه األيػاـ فػي الثػامف مػف كػانوف األوؿ تأسيسيا في م
تحريػػر فمسػػطيف، بعػػد أف عجػػزت "فػػتح" وبقّيػػة فصػػائؿ منظمػػة التحريػػر عػػف تحريرىػػا، التػػي ضػػّيعت طريقيػػا 
بالميػػػاث وراء وىػػػـ التوصػػػؿ إلػػػى تسػػػوية عبػػػر المفاوضػػػات كأسػػػموب وحيػػػد تحقػػػؽ الحػػػد األدنػػػى مػػػف الحقػػػوؽ 

 الفمسطينّية، بعد أف اعترفت بإسرائيؿ وتخمت عف "العنؼ" ونبذه وتعيدت بمحاربة مف يمارسو.
انتيػػت "حمػػاس" إلػػى نفػػس الموقػػع الػػذي انتيػػت إليػػو "فػػتح"، بػػالتركيز عمػػى العمػػؿ السياسػػي والسػػعي لمحصػػوؿ 

فػي السػمطة، بػدًءا مػف  عمى الشػرعّية العربّيػة والدولّيػة، ومػا يقتضػيو ذلػؾ مػف مرونػة وتنػازالت؛ بعػد انخراطيػا
وتشكيؿ حكومة بمفردىا تحت  2006والتشريعّية في العاـ  2005المشاركة في االنتخابات المحمّية في العاـ 

وصواًل إلػى انييارىػا، وعػدـ تمكنيػا  2007سقؼ "أوسمو"، ثـ المشاركة ورئاسة حكومة وحدة وطنّية في العاـ 
سػػرائيمّية وعربّيػػ قميمّيػػة ودولّيػػة، أىميػػا أنيػػا لػػـ تسػػتكمؿ التغييػػرات التػػي بػػدأتيا مػػف الحكػػـ ألسػػباب محمّيػػة وا  ة وا 
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بػػػدخوؿ السػػػمطة مػػػف خػػػالؿ الموافقػػػة عمػػػى شػػػروط "المجنػػػة الرباعّيػػػة الدولّيػػػة"، فعمػػػى "حمػػػاس" أف تختػػػار بػػػيف 
مواصػػػػمة طريػػػػؽ "االعتػػػػداؿ" أو العػػػػودة إلػػػػى طريػػػػؽ المقاومػػػػة، وال يمكػػػػف الجمػػػػع فػػػػي ظػػػػؿ الشػػػػروط والقيػػػػود 

 فمسطينّية بيف السمطة والمقاومة، عمى األقؿ المسمحة منيا.والخصائص ال
لقػػد طغػػا عمػػى "حمػػاس" بعػػد سػػيطرتيا االنفرادّيػػة عمػػى السػػمطة فػػي غػػزة صػػراعيا مػػف أجػػؿ االحتفػػاظ بالسػػمطة 

 عمى أي شيء آخر، بما في ذلؾ عمى المقاومة التي بررت دخوليا لمسمطة مف أجؿ حمايتيا.
نوات عمى وقوع االنقساـ السياسي والجغرافي: ىؿ حمت "حمػاس" المقاومػة السؤاؿ اآلف بعد أكثر مف ست س

أـ أصػػبحت المقاومػػة ىػػي الوسػػيمة الرئيسػػّية بيػػد "حمػػاس" لمحفػػاظ عمػػى السػػمطة؟ الجػػواب يمكػػف معرفتػػو مػػف 
سػػػرائيؿ، التػػػي تبػػػيف أف حمايػػػة السػػػمطة ىػػػي التػػػي تحظػػػى  دالالت اتفاقػػػات التيدئػػػة المسػػػتمرة بػػػيف "حمػػػاس" وا 

ة، لدرجة أننا استمعنا منذ أياـ لناطؽ رسمي باسـ "حماس" يصرح بأف الحفػاظ عمػى التيدئػة مصػمحة باألولويّ 
 متبادلة.  

لمػػػػاذا لػػػػـ تكػػػػف التيدئػػػػة مصػػػػمحة فمسػػػػطينّية عنػػػػدما كانػػػػت "حمػػػػاس" خػػػػارج السػػػػمطة، وكانػػػػت تقػػػػوـ بعممياتيػػػػا 
ثمف عمميػات المقاومػة، ألنيػا لػـ تنفػذ  االستشيادّية وغيرىا بالرغـ مف التزاـ السمطة ب"اتفاؽ أوسمو" وتدفيعيا

 التزاماتيا بوقفيا واعتقاؿ منفذييا.
"حماس" حتى اآلف تكابر وال تعترؼ عمًنا عمى األقؿ بأنيا في مأزؽ شػديد، وتقػوؿ إنيػا مػّرت بأوقػات صػعبة 

ف بيػػدىا عػدة أوراؽ يمكػػف أف تسػتخدميا، أىميػػ نيػػا قػادرة عمػػى تجػاوز الوضػػع الحػالي، وا  ا ورقػػة وتجاوزتيػا، وا 
المقاومة؛ والرد عمى الحصػار المصػري بتحػرؾ متعػدد األشػكاؿ لكسػر الحصػار، بمػا فػي ذلػؾ اقتحػاـ الحػدود 

، ولكػػف عمػػى "حمػػاس" أف تػػدرؾ أف 2008المصػػرّية مػػف الجمػػاىير الفمسػػطينّية كمػػا حصػػؿ سػػابًقا فػػي العػػاـ 
سػيط، ولكنػو ميػـ جػًدا، وىػو أف قدرتيا عمى استخداـ ىذة األوراؽ محدودة ومحفوفة بالمخاطر لسبب وفارؽ ب

"حمػػاس" كانػػت فػػي الماضػػي تواجػػو مآزقيػػا واالعتػػداءات اإلسػػرائيمّية عمػػى قطػػاع غػػزة وعػػداء نظػػاـ مبػػارؾ ليػػا 
سالمي ودولي متعاطؼ جػًدا معيػا، خصوًصػا الػرأي  نما برأي عاـ عربي وا  ليس بصمودىا ومقاومتيا فقط، وا 

 اس" أو سقوطيا.العاـ المصري؛ األمر الذي حاؿ دوف ىزيمة "حم
اآلف الصػػورة مختمفػػة تماًمػػا، فػػالرأي العػػاـ منقسػػـ فػػي الحػػد األدنػػى حػػوؿ موقفػػو مػػف "حمػػاس"، إف لػػـ نقػػؿ إف 
نما امتػداد لجماعػة  قسًما كبيًرا منو معاٍد ليا، ألنو لـ يعد ينظر إلييا كحركة مقاومة ىدفيا تحرير فمسطيف، وا 

نطقة بتحالؼ مع األميركييف، وبمغت ذروة صػعودىا بالحصػوؿ اإلخواف المسمميف التي تريد السيطرة عمى الم
عمػػػى األغمبّيػػػة فػػػي االنتخابػػػات البرلمانّيػػػة والرئاسػػػّية فػػػي مصػػػر، وبػػػدأت مرحمػػػة ىبوطيػػػا بعػػػد تحػػػرؾ الجػػػيش 
المصري مػدعوًما مػف ماليػيف المصػرييف وعػزؿ الػرئيس ومالحقػة أعضػاء الجماعػة، فيمػا اعتبػر مػف الػبعض 

 يناير، وفيما اعتبره البعض اآلخر "انقالًبا" عمى الثورة. 25 "موجة ثانّية" مف ثورة
يمكف مالحظة الفرؽ بيف ردود األفعاؿ عمى حصار قطاع غزة في السػابؽ والحصػار الحػالي بػالرغـ مػف أنػو 
أشد، حيث ىناؾ ندرة في حمالت التضامف ومبادرات كسر الحصػار والتحركػات العربّيػة والدولّيػة وسػط فتػور 

 وظ؛ ما يدؿ عمى حجـ التغيرات التي حصمت في المنطقة.جماىيري ممح
إف "حماس" ستفكر أكثر مف مػرة قبػؿ أف تسػتخدـ ورقػة المقاومػة ضػد إسػرائيؿ لممسػاعدة عمػى فػؾ الحصػار، 
ألنيا ستخشى مف ردة الفعؿ اإلسرائيمّية الشديدة، التي ستحاوؿ أف تستفيد مف األزمػة التػي تمػر بيػا "حمػاس" 

ردود األفعػػػاؿ ضػػػد أي عػػػدواف إسػػػرائيمي جديػػػد.  طبًعػػػا، يمكػػػف أف تمجػػػأ "حمػػػاس" إلػػػى   حالًيػػػا، وسػػػتحد مػػػف
اسػػتئناؼ المقاومػػة ضػػد االحػػتالؿ كػػآخر خيػػار عمػػى طريقػػة "شمشػػوف الجّبػػار" "عمػػّي وعمػػى أعػػدائي يػػا رب".  

 ولكف التيدئة تبدو مستمرة حتى اآلف ألنيا تحقؽ مصمحة متبادلة، كما قاؿ نطاؽ باسـ "حماس".



 
 

 

 

 

           35ص                                    3048العدد:            26/11/2013 الثالثاء التاريخ:

مخرج مضموف ؿ"حماس" لكف يبدو مف الصػعب أف تمجػأ إليػو، ألنيػا تػأخرت فػي اعتمػاده وكػاف يجػب  ىناؾ
أف تسػػتعد لػػو مبكػػًرا حتػػى فػػي ذروة صػػعود "اإلخػػواف المسػػمميف"، وىػػو إقامػػة مسػػافة كافّيػػة بينيػػا وبػػيف جماعػػة 

امتػػداًدا لمجماعػػة.  ىػػذه  "اإلخػػواف المسػػمميف"، وأف تكػػوف جػػزًءا مػػف الحركػػة الوطنّيػػة الفمسػػطينّية أكثػػر مػػا ىػػي
المسػػػػافة ضػػػػرورّية ألنيػػػػا تسػػػػتجيب لخصوصػػػػّية القضػػػػّية الفمسػػػػطينّية بوصػػػػفيا قضػػػػّية تحػػػػرر وطنػػػػي تحتػػػػاج 
نسػػاني وتحػػرري عمػػى امتػػداد العػػالـ، وال يجػػب أف تحسػػب  سػػالمي وا  وتسػػتطيع الحصػػوؿ عمػػى دعػػـ عربػػي وا 

 تيارات.نفسيا عمى تيار واحد، بينما ىي تستطيع الحصوؿ عمى دعـ جميع ال
إف ىذه المسافة كانت ضرورّية لمفػرع الفمسػطيني لحركػة "القػومييف العػرب" وحػزب "البعػث" العربػي االشػتراكي 
والحزب الشيوعي الفمسطيني، وعدـ إدراؾ أىميتيا ساىـ في فشؿ الحركات القومّية واليسارّية واإلسالمّية منػذ 

 نشوء القضّية الفمسطينّية وحتى اآلف.
يػػد المتبقػػي ىػػو أف تبػػدي "حمػػاس" اسػػتعداًدا جػػدًيا وحقيقًيػػا أو تسػػتجيب لمبػػادرات تػػدعوىا إلػػى إف المخػػرج الوح

التخمي عف السػمطة فػي غػزة، مقابػؿ شػراكة سياسػّية حقيقّيػة فػي السػمطة والمنظمػة، ولػو اقتضػى األمػر اتخػاذ 
ّيػة موثوقػة" ولػيس دعػوة مبادرات منفردة في ىذا االتجاه، مثؿ االستعداد لنقؿ السمطة فػي غػزة إلػى "ىيئػة وطن

الفصػػػائؿ إلػػػى مشػػػاركة "حمػػػاس" فػػػي السػػػمطة؛ تمييػػػًدا إلػػػى الشػػػروع فػػػي حػػػوار وطنػػػي شػػػامؿ يسػػػتيدؼ إنيػػػاء 
االنقسػػاـ واسػػتعادة الوحػػدة الوطنّيػػة فػػي سػػياؽ إعػػادة االعتبػػار لمقضػػّية الفمسػػطينّية مػػف خػػالؿ إعػػادة تعريػػؼ 

عادة بناء التمثيؿ والمؤسسة الوطنيّ   ة الجامعة التي تمثميا منظمة التحرير.المشروع الوطني وا 
نما ب"فتح" أساًسا وبقّيػة الفصػائؿ المطالبػة بتغميػب المصػمحة  ىذا المخرج ليس مرىوًنا ب"حماس" لوحدىا، وا 

ذا لـ تقـ بذلؾ عمى الشعب أف يتحرؾ لفرض إرادتو عمى الجميع.  الوطنّية العميا عمى المصالح الفئوّية، وا 
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 عدناف أبو عامر
بصورة غير مسبوقة منذ وقت بعيد، طغى الموضوع اإليراني عمى النقاشات اإلسرائيمية في األسابيع األخيرة، 

ع الواليػػات المتحػػدة، حيػػث تعػػيش إسػػرائيؿ حالػػة مػػف القمػػؽ والتػػوتر جػػراء السػػيما بعػػد مػػا قيػػؿ عػػف مصػػالحة مػػ
 تقارب الغرب عموما، والواليات المتحدة خصوصا مع إيراف، خشية أف يكوف ذلؾ عمى حسابيا.

 
 دوافع القمؽ

مػػا  سػػعت إسػػرائيؿ عبػػر قنواتيػػا الدبموماسػػية وأدواتيػػا الدعائيػػة إلقنػػاع الػػدوؿ الغربيػػة والعػػالـ بعػػدـ الوقػػوع فػػي
أسمتو "شرؾ ىجمة االبتسامات ومعسوؿ الكالـ" اإليراني، وىي تعمـ أف ميمتيا لف تكوف سيمة بالمرة، لكنيا 
مػػػع ذلػػػؾ شػػػنت حممػػػة إعالميػػػة ضػػػد إيػػػراف، وحػػػذرت مػػػف التوصػػػؿ التفػػػاؽ متسػػػرع مػػػع الػػػدوؿ الغربيػػػة بشػػػأف 

وير مشػػروعيا النػػووي رغػػـ مشػػروعيا الػػذري، مسػػتندة إلػػى تجربػػة الغػػرب مػػع كوريػػا الشػػمالية التػػي واصػػمت تطػػ
 التوصؿ التفاؽ معيا.

في الوقت ذاتو، ىناؾ خيبة أمؿ إسرائيمية واسػعة النطػاؽ، ألف ميمتيػا شػبو مسػتحيمة فػي ظػؿ انبيػار الغػرب 
ب"روحاني" إيراف، مػا قػد يػدفعيا لمػا أسػماه الػبعض "أسػرلة" الممػؼ اإليرانػي، وىػذا توجػو خػاطم لمغايػة، رغػـ 

نػو "ذئػب يرتػدي لبػاس خػروؼ"، مجػددة التػذكير بأنػو يتبػع سمسػمة تكتيكػات فػي الكػذب اعتبارىا ؿ"روحػاني" بأ
 والخداع، ويستمر بالتقدـ نحو ىدفو اإلستراتيجي بالحصوؿ عمى قنبمة نووية.
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لكػػف أنصػػار التقػػدير المتشػػائـ يػػروف أف تػػؿ أبيػػب أضػػاعت الفرصػػة لعػػدـ مياجمتيػػا المنشػػآت النوويػػة، لكػػوف 
د والقيود، ما يضعيا أماـ تغيير تاريخي في توازف القوى اإلستراتيجي في المنطقة، طيراف تجاوزت كؿ الحدو 

ويعتقػػػدوف أف التسػػػاؤؿ المطػػػروح لػػػيس كيػػػؼ نمنػػػع القنبمػػػة، بػػػؿ كيػػػؼ نمنػػػع إطالقيػػػا، ومػػػاذا نصػػػنع فػػػي ذلػػػؾ 
لبرنػامج الوقت؟ محذريف مف "الرسائؿ التصالحية" التي ترسميا إيراف، وترمي لعممية احتيػاؿ تقػـو عمػى وقػؼ ا

 النووي في المرحمة المقبمة مف الناحية العمنية.
 وفي ضوء ذلؾ يمكف القوؿ إف اإلستراتيجية اإليرانية نجحت، وستحصؿ عمى القنبمة النووية.

األخطر في التقيػيـ اإلسػرائيمي لمتقػارب األميركػي اإليرانػي ىػو تداعياتػو عمػى العالقػات الثنائيػة بػيف تػؿ أبيػب 
نيا لـ تعد ممزمة بتبني موقفيػا، وقػد تتخػذ موقفػا مػع وواشنطف في ظؿ ما ت قوؿ إنو "فقداف لمبوصمة" لدييا، وا 

 إيراف خالفا ليا، ما يعني أنيا تمقت منيا صفعة مدوية.
حربا يائسة لوقؼ ومنع التوصؿ التفاؽ مع طيراف  -خالؿ األسابيع األخيرة-وىو ما دفع بإسرائيؿ ألف تدير 
وزراء خارجية الدوؿ الغربية، السػيما فرنسػا، التػي تبنػت موقفػا مناصػرا إلسػرائيؿ عبر اتصاالت ماراثونية مع 

بصورة غير مسبوقة، وىو ما دفع بأحد الوزراء اإلسرائيمييف لمحديث بعيػدا عػف المباقػة الدبموماسػية بحػؽ إدارة 
قػؼ عمييػا، ألف "أوباما" بقولو: الواليات المتحدة لـ تكف صريحة وصػادقة مػع إسػرائيؿ فػي عػرض حقيقػة المو 

يختمؼ عف جوىر االتفاؽ الذي عرض عمى إيراف في  -خالؿ االتصاالت المكثفة األخيرة-ما عرض عمييا 
 جنيؼ.

 
 حوار الضربة

في  الوقت ذاتو، ورغػـ الضػجيج اإلسػرائيمي المتزايػد ممػا يعتبػر صػفقة إيرانيػة أميركيػة ىنػاؾ أوسػاط "متعقمػة" 
النووية اإليرانية مف خالؿ المفاوضات، فينبغي فعؿ ذلؾ كمػا حصػؿ ترى أنو طالما مف الممكف حؿ القضية 

فػػي صػػفقة الكيميػػائي السػػوري بػػيف موسػػكو واشػػنطف، لكنيػػا تحػػذر أف تسػػتيمؾ تمػػؾ المفاوضػػات الوقػػت دوف 
 الخروج بنتائج ممموسة.

فر، وفػػػي حػػػاؿ لػػػـ يثمػػػر المسػػػار الدبموماسػػػي فػػػإف إسػػػرائيؿ ليسػػػت بحاجػػػة لمواليػػػات المتحػػػدة عنػػػد سػػػاعة الصػػػ
وباسػػتطاعتيا شػػف ىجػػـو عسػػػكري عمػػى المنشػػآت النوويػػة اإليرانيػػػة وحػػدىا، ألف أي عمػػؿ عسػػكري انفػػػرادي 
سػػيؤدي لعرقمػػة تنػػامي القػػدرات اإليرانيػػة فػػي ممفيػػا النػػووي، لكػػف لػػيس بػػالحجـ الػػذي لػػو شػػاركت فيػػو الواليػػات 

 المتحدة، ألف النتائج بالتأكيد ستكوف أفضؿ بكثير.
ئدة في تػؿ أبيػب تشػير إلػى أف الضػربة العسػكرية يمكنيػا وقػؼ الخطػة النوويػة اإليرانيػة كما أف القناعات السا

خمس سنوات عمى األقؿ، في حػيف لػو شػاركت الواليػات المتحػدة فسػتوقفيا عشػر سػنوات، مػا يػدفع بعػدد مػف 
مشػكمة إسػرائيمية، الجنراالت اإلسرائيمييف لتوجيو المـو لممستوى السياسي ألنو يعتبػر البرنػامج النػووي اإليرانػي 

وليست عالمية، ووقوؼ إسرائيؿ في الجبية وحدىا ال يجدي في معالجتو، وسػيكوف مػف الصػحيح أف تعالجػو 
 دوؿ أخرى.

كما يدرؾ صّناع القرار اإلسػرائيمي المصػاعب اإلسػتراتيجية، العسػكرية، السياسػية واالقتصػادية التػي سػيجمبيا 
لنوويػػة فػػي أرجػػاء الدولػػة، بعضػػيا توجػػد فػػي القسػػـ الشػػرقي، وقػػد قػػرار مياجمػػة إيػػراف، ألنيػػا تنثػػر منشػػآتيا ا

حصػػنتيا ببنائيػػا تحػػت األرض، أو فػػي الخنػػادؽ المحصػػنة، ولػػيس لسػػالح الجػػو اإلسػػرائيمي قػػدرة إسػػتراتيجية 
 حقيقية عمى قصؼ أىداؼ بعيدة لفترة زمنية طويمة.
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بة يغمػػب الصػػفقة" فػػي التعامػػؿ وكنػػت قػػد تحػػدثت عمػػى ىػػذه الصػػفحة العػػاـ الماضػػي بػػالقوؿ إف خيػػار "الضػػر 
اإلسرائيمي مع إيراف، لكف التقارب األخير في عالقات طيراف واشنطف بػات يػؤثر بصػورة واضػحة فػي تراجػع 
ىػػذا الخيػػار، ألف إسػػرائيؿ تػػدرؾ أكثػػر مػػف سػػواىا أف اإلدارة األميركيػػة ليسػػت متشػػجعة البتػػة ألي ىجػػوـ ضػػد 

 إيراف.
ألنيا لػـ "تػورط" "أوبامػا" فػي حػرب مػع إيػراف، وتػرى أف إدارة تػرددت ولذلؾ فإف إسرائيؿ تعض أصابعيا ندما 

وتراجعت عف توجيو ضربة خاطفة ضد سوريا، ستكوف أكثر خوفا مف مغامرة عسكرية ضػد قػوة إقميميػة مثػؿ 
إيػػراف، فػػي ضػػوء تحفظاتيػػا مػػف النتػػائج المتوقعػػة لمثػػؿ ىػػذه العمميػػة خشػػية تػػدىور عػػاـ فػػي الشػػرؽ األوسػػط، 

النفط، وىي ظروؼ لف تزوؿ في المستقبؿ القريب، ولذلؾ يبدو أف واشنطف لػف تسػارع لتنفيػذ  وأزمة في سوؽ
.  ىجـو عمى طيراف، إال إذا اقتنعت بأف تأثيرات اليجـو ستكوف أقؿ شدة مما تقدر اليـو

ا أكثر مف ذلؾ، ال ترى إسرائيؿ اليـو تأييدا دوليػا لعمػؿ عسػكري ضػد إيػراف، ولػذلؾ سػتحتاج فػي الخػروج ليػذ
اليجػػـو إلػػى إعػػداد السػػاحتيف الداخميػػة والخارجيػػة، وبنػػاء أدنػػى قػػدر مػػف التأييػػد ليػػا، وسػػتكوف معنيػػة بػػإحراز 

 شرعية لو.
لكػػف عمػػال عسػػكريا إسػػرائيميا ضػػد إيػػراف كػػرد عمػػى تقاربيػػا مػػع الغػػرب ال يمكػػف أف يكػػوف نيايػػة المسػػار، بػػؿ 

ائج اليجػوـ، ومنػع إيػراف مػف إعػادة بنػاء المنشػآت بدايتو، ألنيا ستحتاج إلى مساعدة أميركية ميمة لتواجو نتػ
التػػي ستصػػاب، ومنعيػػا مػػف اسػػتغالؿ اليجػػـو لالنطػػالؽ قػػدما نحػػو سػػالح ذري حينمػػا تصػػبح مسػػتعدة لػػذلؾ، 
وصػػػد جيػػػدىا إلسػػػقاط العقوبػػػات عنيػػػا، ومحاولػػػة ردعيػػػا عػػػف رد واسػػػع عمػػػى إسػػػرائيؿ وأىػػػداؼ أخػػػرى فػػػي 

 المنطقة.
 

 تقارب الخميج
لمنظر في الموقؼ اإلسرائيمي مف التقارب الغربي اإليراني التقييـ العربي الرسمي لػو، باعتبػار  المفارقة المثيرة

أف معظػػػـ الػػػدوؿ العربيػػػة قمقػػػة بقػػػدر ال يقػػػؿ عػػػف إسػػػرائيؿ مػػػف إمكانيػػػة أف تتسػػػمح إيػػػراف بسػػػالح نػػػووي، وأف 
ا التسػػاوؽ مػػع الخطػػوة الطػػرفيف اإلسػػرائيمي والعربػػي لػػدييما إحسػػاس عػػاـ بػػأف أميركػػا متعبػػة، ومػػف المػػريح ليػػ

التكتيكيػة اإليرانيػػة التػي سػػتؤدي فػػي نيايػة األمػػر لقنبمػػة نوويػة، وأف واشػػنطف ليػػا جػدوؿ أعمػػاؿ ورؤى خاصػػة 
 بيا، وبالتالي فإف "أوباما" لف يجرؤ عمى الخروج لمغامرة عسكرية ضد إيراف.
اويػة مضػيئة تمثمػت بأنيػا ليسػت ورغـ سواد الصورة اإلسػرائيمية فػي تقػارب إيػراف مػع الغػرب، لكنيػا رأت فيػو ز 

وحدىا المعارضة لذلؾ، فقد أعمنت دوؿ عربية عديدة، ومنيا السعودية، رفضيا ليػذا التقػارب، ووصػؿ األمػر 
 إلى توتر في العالقات األميركية السعودية بسبب إدارة الممؼ النووي اإليراني.

ركيػػة أف مخاوفيػػا يتشػػارؾ فييػػا ثالثػػة حمفػػاء ومػػا قػػد يقمػػؿ مػػف القمػػؽ اإلسػػرائيمي مػػف المصػػالحة اإليرانيػػة األمي
تقميػػدييف ألمريكػػا فػػي المنطقػػة: مصػػر، واألردف، ودوؿ الخمػػيج، وأف ىنػػاؾ قناعػػة لػػدى تمػػؾ الػػدوؿ أف "أوبامػػا" 
قاـ بتقميص نفوذ الواليػات المتحػدة مػف خػالؿ تخميػو عػف مبػارؾ فػي مصػر، ومعارضػة االنقػالب الػذي أطػاح 

 لسورية، والدخوؿ في مفاوضات مع إيراف، دوف استشارة الحمفاء المقربيف.بمرسي، والتذبذب في السياسة ا
بؿ إف األمر وصػؿ بػرئيس الحكومػة "بنيػاميف نتنيػاىو" إلػى اإلعػالف أف إسػرائيؿ وبعػض دوؿ الخمػيج العربػي 
تتحػػػدث بصػػػوت واحػػػد فػػػي مػػػا يخػػػص المشػػػروع النػػػووي اإليرانػػػي، داعيػػػا الػػػدوؿ الكبػػػرى لإلصػػػغاء إلػػػى ىػػػذا 

 الصوت!
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يراف عمؿ عمى تقريب إسػرائيؿ مػف دوؿ وف ي ىذا ما يشير إلى أف "تسخيف" العالقات بيف الواليات المتحدة وا 
الخمػػيج العربػػي، حيػػث تحػػدثت المصػػادر الصػػحفية عػػف محادثػػات فػػي مقػػر األمػػـ المتحػػدة فػػي نيويػػورؾ بػػيف 

 ردف، ودوؿ أخرى.دبموماسييف إسرائيمييف ونظرائيـ مف السعودية واإلمارات العربية المتحدة واأل
وقد نقمت أوساط دبموماسية إسرائيمية عف موظفيف رفيعي المستوى في وزارة الخارجية قػوليـ إف الدبموماسػييف 
العرب عبروا خالؿ ىذه المحادثات عػف "شػعورىـ بػاليمع" مػف التقػارب األميركػي اإليرانػي دوف أف يقابػؿ ذلػؾ 

"جػوف كيػري" لمقػوؿ إف واشػنطف ليسػت عميػاء أو غبيػة، نفي عربػي، وىػو مػا دفػع بػوزير الخارجيػة األميركػي 
 ألف أي اتفاؽ مع إيراف لف يمس مصالح إسرائيؿ ودوؿ الخميج معا!

ولذلؾ عرضت محافؿ سياسية إسرائيمية جيودىا إلحبػاط المشػروع النػووي اإليرانػي عمػى أسػاس أنيػا بضػاعة 
الغرب لتوجيػو ضػربة عسػكرية إليػراف،  يتوجب عمى دوؿ الخميج دفع ثمنيا، ووجوب ممارستيا ضغوطًا عمى

ألف قدرتيا عمى ذلؾ أكبر مػف قػدرة إسػرائيؿ فػي ظػؿ وجػود إدارة أميركيػة تنػأى بنفسػيا عػف الفعػؿ العسػكري، 
ىذا إلى جانب توظيفيا سػالح الػنفط بشػكؿ يجبػر الغػرب عمػى االسػتجابة لمطالبيػا، والتوقػؼ عػف المصػالحة 

ؿ الػػنفط بشػػكؿ جنػػوني بشػػكؿ يػػدفع الغػػرب إلعػػادة حسػػاباتو، وىػػو مػػا مػػع إيػػراف، ألف بإمكانيػػا رفػػع سػػعر برميػػ
 سيقمص مف قدرة إدارة "أوباما" عمى الوصوؿ إلى حالة مف التعافي لالقتصاد األميركي.

بػػؿ إف بعػػض الػػدوائر الدبموماسػػية اإلسػػرائيمية طالبػػت باسػػتغالؿ حقيقػػة عػػدـ وجػػود سياسػػة متفػػؽ عمييػػا بػػيف 
كاف إسرائيؿ أف تتوصؿ لتفاىمات مع كؿ دولة حسب مستوى شعورىا بػالخطر جميع دوؿ الخميج، ليكوف بإم

اإليراني، ما يعني أنيا تقؼ أماـ فرصة تاريخية لتتحوؿ إلى قوة إقميمية معترؼ ومرحب بيا، وأال يػتـ النظػر 
إلييػػػا ؾ"نبتػػػة غريبػػػة" فػػػي المنطقػػػة، إذا عرضػػػت جيودىػػػا ضػػػد برنػػػامج إيػػػراف عمػػػى أسػػػاس أنيػػػا خدمػػػة لػػػدوؿ 

 ميج، وليس ليا وحدىا فقط.الخ
عائػد إلػى أنيػا تبنػت إسػتراتيجية  -الذي عمقت فيػو دوؿ الخمػيج بشػأف إيػراف-أخيرا، تعتقد إسرائيؿ أف المأزؽ 

أمنيػػة قامػػت عمػػى االعتمػػاد عمػػى المظمػػة العسػػكرية التػػي توفرىػػا الواليػػات المتحػػدة، فػػي حػػيف تبػػدي األخيػػػرة 
د االنسحاب مف العراؽ، وكأف لساف حػاؿ إسػرائيؿ ودوؿ الخمػيج مؤشرات عف قرب تركيا لممنطقة، السيما بع
 في تقاربيما أماـ إيراف: عدو عدوي صديقي!

 25/11/2013، الجزيرة نت، الدوحة
 

 ممنوع فعؿ الخير لغزة! 63
 حممي األسمر
 ال يعرؼ ما تعانيو غزة إال مف حػاوؿ أف يمػد ليػا يػدا، أو مػف اكتػوى بنػار الحصػار الػذي ال نعػرؼ لػو مثػيال

 في تاريخنا المعاصر!
بعد أف قرأ مقالي عف الحصار وما آلت إليػو األحػواؿ بعػد أف حمػت عمػى غػزة « فاعؿ خير»منذ فترة ىاتفني 

النظاـ المصري، وقاؿ لي اف لديو الؼ دينار يريد أف يوصميا لمحتاجيف في غزة، اكبػرت موقػؼ «  خيرات»
يو، والطرؽ غير سالكة، والمزار بعيػد؟ وسػرعاف مػا الرجؿ، وحرت في أمري، كيؼ اوصؿ ىذا المبمغ لمستحق

اتصمت بعد حيف بإعالمي زميؿ، يتواصؿ معػي عبػر فيسػبوؾ، وأخبرتػو بالحكايػة، ولحظتيػا فقػط، خطػر فػي 
بالي خاطر، قمت لو: ارجو اف ترسؿ لي أسماء أربعة مف أكثر أرباب األسر حاجة وفاقة وضيقا، كي نرسؿ 

كي ال نتيـ بأننا نساند ما يسمونو « شرعية»و « قانونية»ا، عبر أكثر الطرؽ لكؿ منيـ مائتيف وعشريف دينار 
واشترطت عمى زميمػي اف يختػار مػف المرشػحيف السػتالـ المبمػغ مػف ىػـ فػي حاجػة بغػض النظػر « اإلرىاب»
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عف اي انتماءات سياسية، وبعد حيف تـ لي ما أردت، ومررت األسماء لفاعؿ الخيػر، ولػـ يقصػر، فقػد حػوؿ 
، عبر بنكو إلى بنؾ غزة، وابمغني بذلؾ، وابمغنا المعنييف السػتالـ لكؿ م إلػى « حصصػيـ»نيـ المبمغ المرقـو

ىنػػا والحكايػػة تسػػػير سػػيرا جيػػػدا، الػػى اف ىػػػاتفني فاعػػؿ الخيػػػر، الػػذي لػػػـ أعػػرؼ اسػػػمو حتػػى اآلف، واخبرنػػػي 
 بالتالي:

شػػػتراطات لػػػيس بوسػػػعيـ اف لػػػـ يسػػػتطع اي مػػػف األشػػػخاص اسػػػتالـ مبمغػػػو، والسػػػبب اف البنػػػؾ طمػػػب مػػػنيـ ا
امنيػػػػة او تعميمػػػػات، او ال أدري، لكػػػػف مػػػػا ادري ىػػػػو اف ثمػػػػة مػػػػا يحػػػػوؿ دوف « يوفروىػػػػا، والسػػػػبب كمػػػػا يبػػػػدو

استالميـ ىذا الماؿ، ألف المطموب كما يبدو قتميـ جوعا وىّما وحاجة، كما ىو شأف مف يغمؽ أنفاقيـ ويغمؽ 
 ؽ سمائيـ وبحرىـ وبرىـ!بالباقي، عبر إغال« إسرائيؿ»معبرىـ، فيما تتعيد 

سػػػألت: ومػػػا السػػػبيؿ لإلفػػػراج عػػػف أمػػػواؿ ىػػػؤالء؟ قػػػاؿ لػػػي فاعػػػؿ الخيػػػر، انػػػو ذىػػػب لمبنػػػؾ لوقػػػؼ التحػػػويالت، 
فرفضػوا، وقيػؿ لػػو أنػو لػػيس بوسػعو وقفيػػا عمػى اإلطػػالؽ، ألنيػا لػـ تعػػد لػو، والعمػػؿ؟ ىكػذا سػػأؿ، فقيػؿ لػػو اف 

غزة أنيـ ال يريدوف استالميا وأف يطمبػوا منػو اعادتيػا  أف يبمغوا بنؾ« الطائمة!»عمى مف حولت ليـ األمواؿ 
 إلى مصدرىا!

بكػؿ « تحظػى»تخيموا معي، أي مأساة وأي كوميديا سػوداء تعيشػيا غػزة، كأنيػا أرض قػدت مػف جيػنـ، حتػى 
 ىذا التواطؤ المعيف، مف العدو وذوي القربى واألخ الشقيؽ!
شػيئا لنجػدة غػزة ويتػوانى عػف ذلػؾ، خاصػة أولئػؾ ىذه شيادة، أقذؼ بيا فػي وجػو كػؿ مػف يسػتطيع أف يفعػؿ 

 الذيف صبوا جاـ غضبيـ عمى غزة، وفاقوا في ذلؾ بشاعات العدو الصييوني!« اإلخوة»
 26/11/2013، الدستور، عّماف
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 عمير ربابورت ود. رفائيؿ اوفيؾ

ُأبػـر مػع ايػراف فػي جنيػؼ يمكػف أف تعتبػر بدايػة لحممػة تصريحات رئػيس الػوزراء والػوزراء ضػد االتفػاؽ الػذي 
 رأي عاـ في إسرائيؿ وفي العالـ، ىدفيا التمييد إلمكانية ىجوـ إسرائيمي في إيراف. يبدو خياليا؟ ليس أكيدًا.

ف كاف يصػفي مػف ناحيػة سياسػية امكانيػة أف تيػاجـ إسػرائيؿ فػي  مف الميـ أف نفيـ بأف االتفاؽ في جنيؼ وا 
ريبػػة القادمػػة، إال فػػي الوقػػت نفسػػو يبػػذر بػػذور التػػوتر القػػادـ، ويزيػػد بشػػكؿ كبيػػر احتمػػاؿ اليجػػـو االشػػير الق

اإلسرائيمي في المستقبؿ. فمنذ اآلف يبدو أف امكانية أف تياجـ إسرائيؿ ستعود لتطرح عمى الطاولػة فػي نيايػة 
 الشتاء.

بالماضػي، ألنػو بػات واضػحا اآلف أف وفضال عف ذلؾ فاحتماؿ أف تضطر إسرائيؿ الى اليجـو ازداد مقارنة 
الواليات المتحدة لف تقوـ نيابة عنا بالعمػؿ، ولػف تيػاجـ بنفسػيا. بعيػوف إسػرائيمية بقيػت ىنػاؾ اآلف امكانيتػاف 

 فقط: إما أف تياجـ إسرائيؿ أو أف ُتسمـ بقنبمة نووية ايرانية آجال أـ عاجال.
 حقا عف حمـ القنبمة.ال يؤمف أحد في إسرائيؿ بأف االيرانييف سيتنازلوف 

ف كانػت متزامنػة  كي نفيـ كامؿ معنى االتفاؽ، مػف الميػـ أف نعػرؼ أف تصػريحات رئػيس الػوزراء والػوزراء وا 
ومنسػػقة، إال أنيػػا بالتأكيػػد تعبػػر عػػف احبػػاط حقيقػػي: كيفمػػا فحصػػنا الوضػػع، يبػػدو أف االسػػتراتيجية االيرانيػػة 

 ناجحة في ىذه المرحمة.
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ؿ قدروا منذ زمف بعيػد بػأف ىػدؼ االيػرانييف ىػو االبقػاء عمػى كػؿ منشػآتيـ النوويػة في جياز االمف في إسرائي
وعمى "حقيـ الطبيعي" في تخصيب اليورانيوـ، وبالتوازي تغيير اتجاه الخطوة التاريخية والشروع في التخفيػؼ 

يػرة فػي تمػوز التدريجي لمعقوبات عػنيـ، والتػي اشػتدت فقػط حتػى اآلف )العقوبػات التػي اشػتدت فػي المػرة االخ
بالمئػػة فػػي قيمػػة العممػػة االيرانيػػة والػػى  80كانػػت قاسػػية عمػػى نحػػو خػػاص وأدت الػػى تخفػػيض بمعػػدؿ  2012

 ازمة اقتصادية حادة(.
االحسػاس فػي إسػرائيؿ ىػو أف العقوبػات كانػت قريبػة مػػف تحقيػؽ نتػائج حقيقيػة، ولكػف زعمػاء الغػرب انكسػػروا 

ادية غربية ليا مصمحة ىائمة في تخفيض أسعار النفط فػي العػالـ أماـ العناد االيراني وكذا أماـ محافؿ اقتص
واستئناؼ التجارة مع إيراف. وتتحدث آخر التقديرات في إسرائيؿ عف أف تخفيػؼ العقوبػات الػذي تػـ، أوؿ مػف 

مميػارات دوالر كمػا ُيعػرض  7مميػار دوالر ولػيس فقػط  20 – 10أمس، سػُيدخؿ الػى الصػندوؽ االيرانػي بػيف 
 .في االتفاؽ

في كؿ االحواؿ، االتفاؽ ىو فشؿ ذريع لمتكتيؾ اإلسرائيمي: فقد طمبت إسرائيؿ اشػتراط كػؿ تخفيػؼ لمعقوبػات 
 بتفكيؾ اجيزة الطرد المركزي وبتراجع البرنامج النووي الى الوراء. ىذا لـ يحصؿ.

إسػرائيؿ سػتبذؿ  وىكذا، اذا لـ تحصؿ معجػزة غيػر متوقعػة، ولػـ ييجػر االيرانيػوف حقػا برنػامجيـ النػووي، فػاف
 جيدا ىائال في االشير التالية كي تثبت لمعالـ بأف االيرانييف يخدعونو ويواصموف السعي نحو القنبمة.

في االتفاؽ تكمف بذرة التوتر التالي، وذلؾ ايضا بخالؼ احساس النشوة في وسائؿ االعالـ العالمية، السػالـ 
 ر، لـ تُنشر حتى صيغتو الكاممة والدقيقة.لـ يتحقؽ بعد، وىذا ليس سوى اتفاؽ مرحمي لستة اشي

 
 

 التاريخ يعود
 تعرؼ اجيزة االستخبارات في الغرب جيدا ما يفضؿ زعماؤىـ نسيانو.

لسػنوات ال تنصػاع لميثػػاؽ حظػر نشػر السػػالح النػووي. ونمػاذج عػػف ذلػؾ نجػدىا فػػي  –فإليػراف سػجؿ طويػػؿ 
نشػأة التخصػػيب فػوردو التػي عممػت الوكالػػة ، وم2002مشػروع التخصػيب فػي نتنػاز الػػذي انكشػؼ لمعػالـ فػي 

فقػػط قبػػؿ االنتيػػاء مػػف انشػػائيا، وذلػػؾ خالفػػا لواجػػب تبميػػغ  2009الدوليػػة لمطاقػػة الذريػػة بوجودىػػا فػػي ايمػػوؿ 
 الوكالة ستة اشير عمى األقؿ قبؿ الشروع في اقامة منشأة نووية ما.

عسػػػكري، تعيػػػدت ايػػػراف بتعميػػػؽ ، عنػػػدما انكشػػػؼ برنامجيػػػا النػػػووي ال2003وفضػػػال عػػػف ذلػػػؾ، ففػػػي العػػػاـ 
نتاج البموتونيوـ. ولكف فػي  –النشاطات المرتبطة بإنتاج المواد المشعة  تراجعػت  2004تخصيب اليورانيوـ وا 

 مف جانب واحد عف اتفاؽ التعميؽ.
وحسػػب معمومػػات ُنشػػرت حتػػى اآلف، فػػاف اتفػػاؽ جنيػػؼ يمػػنح شػػرعية لمشػػروع التخصػػيب االيرانػػي لميورانيػػوـ، 

وىػػو يسػػمح ليػػا بمواصػػمة تشػػغيؿ منشػػآت التخصػػيب فػػي نتنػػاز وفػػوردو،  د فػػي البدايػػة بالخطيئػػة.رغػػـ أنػػو ولػػ
 بالمئة. 5ولكف في ظؿ تقييد تخصيب اليورانيـو الى معدؿ منخفض عف 

بالمئػػة، والػػذي جمعتػػو ايػػراف حتػػى اآلف، يمزميػػا االتفػػاؽ  20وبالنسػػبة لمخػػزوف اليورانيػػـو المخصػػب بمسػػتوى 
 بالمئة. 5ضباف وقود لمفاعؿ البحث في طيراف، أو كبديؿ، تخفيفيا الى معدؿ أقؿ مف باستخدامو إلنتاج ق

كما تعيدت إيراف باالمتناع عف إقامة أو تشغيؿ أجيزة طرد مركزي جديدة، بما فييا االجيزة مف طراز متقدـ 
 قامت بتطويره.
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ا ما ىي المكانة المستقبمية لمنشأة وفي كؿ االحواؿ، ال يمكف أف نفيـ مف المعمومات القميمة التي نشرت حالي
 بالمئة فقط. فيؿ ستحوؿ لمتخصيب الى معدؿ منخفض؟. 20فوردو التي خصبت حتى اآلف اليورانيوـ الى 

بقػػػدر مػػػا ىػػػو معػػػروؼ، لػػػيس فػػػي االتفػػػاؽ التػػػزاـ ايرانػػػي بتعطيػػػؿ المعامػػػؿ التػػػي تنػػػتج عناصػػػر اجيػػػزة الطػػػرد 
 المركزي.

صػػؼ السػػنة القريبػة القادمػػة مخػػزوف اجيػػزة الطػػرد المركػػزي التػػي بحوزتيػػا وبالتػالي فػػاف ايػػراف قػػد تزيػػد خػػالؿ ن
 وتخزينيا استعدادا إلمكانية نصبيا في المستقبؿ.

وبالنسػػبة لمفاعػػػؿ الميػػػاه الثقيمػػػة فػػػي أراؾ، فانػػػو يقتػػػرب مػػػف إنيائػػػو ولكػػػف تشػػػغيمو مػػػا كػػػاف متوقعػػػا قبػػػؿ نيايػػػة 
 يد الذي أخذتو ايراف عمى عاتقيا معنى عممي.، عمى ما يبدو ألسباب فنية. وبالتالي، ليس لمتع2014

تطوير  –وأخيرا، ليس في اتفاؽ جنيؼ أي تعيد باألعماؿ التي جرت في ايراف في مجاؿ "مجموعة السالح" 
 عناصر المفجر النووي، الذي نفتو ايراف حتى اآلف.

ف كػػاف بشػػكؿ ابطػػأ. العػػال ـ سيصػػحو بعػػد عػػدة فػػي السػػطر االخيػػر: ايػػراف ستواصػػؿ الطريػػؽ نحػػو القنبمػػة، وا 
اشػػػير. ربمػػػا. المؤكػػػد ىػػػو أف المجمػػػس الػػػوزاري اإلسػػػرائيمي سػػػيكوف مطالبػػػا بػػػأف يبحػػػث فػػػي االسػػػابيع القريبػػػة 
القادمػػة فػػي مسػػألة تسػػريع االسػػتعدادات اإلسػػرائيمية لميجػػوـ فيمػػا سػػُيفتح شػػؽ فػػي نافػػذة الفػػرص السياسػػية ربمػػا 

 منذ نياية الشير.
 25/11/2013، "معاريؼ"

 26/11/2013، اهلل األياـ، راـ
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