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 "قيادة المنطقة الجنوبي ة لجيش االحتالل": حركة حماس تقوم باالستعداد لعممية عسكري ة ضد نا  1
" اإلخبارّي اإلسرائيمّي أمس األربعاء النقػاب عػف أّنػو بػالر ـ WALLAكشؼ موقع " :الناصرة ػ زىير أندراوس

مف الحصار الخانؽ الذي يتعػّرض لػو قطػاع  ػزةل وعمػغ الػر ـ مػف قيػاـ الرػيش المصػرّي بتػدمير عػدد  كبيػر  
غ قطػاع  ػّزةل عمػغ الػر ـ مػف ىػذيف مف األنفاؽل التي كانت ُمعّدة لتيريب األسمحة مػف شػبو رزيػرة سػيناء إلػ

العػػامميف األساسػػييفلل  ػػكّف حركػػة  قحمػػاست تقػػوـ وبػػوتيرة  عاليػػة  بتطػػوير قُػػُدراتيا المخابراتّيػػة لمحصػػوؿ عمػػغ 
 معمومات حساّسة عف الدولة العبرّية. 

بنصػب بالونػات وساؽ الموقع اإلسرائيمّي قائاًل إّف الرناح العسكرّي لحركة حماسل كتائب القسػاـل بػدأ مػؤخًرا 
مراقبػػػةل مػػػزوّدة بكػػػاميرات متطػػػورة رػػػًدا بيػػػدؼ رمػػػع المعمومػػػات المخابراتّيػػػة عػػػف تحركػػػات رػػػيش ا حػػػتالؿ 

 اإلسرائيمّي عمغ طوؿ الشريط الحدودّي الذي يفصؿ بيف قطاع  زة والدولة العبرّية.
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اح العسكرّي  ي حماس عمغ عالوة عمغ ذلؾل أّكد الموقع اإلخبارّيل أّف البالونات نفسيا ُنشرت مف قبؿ الرن
طوؿ الشاطئ بيف إسرائيؿ وقطاع  ػّزة الُمحاصػر. وقػاؿ طػابط وصػفو الموقػع بفّنػو ر يػع المسػتوة  ػي قيػادة 
المنطقة الرنوبّية لريش ا حػتالؿ اإلسػرائيمّي إّف حركػة حمػاس اتخػذت قػراًرا برمػع معمومػات حساّسػة وميّمػة 

إّنما داخػؿ العمػؽ اإلسػرائيمّيل مشػّدًدا عمػغ أّف الرنػاح العسػكرّي  عف الدولة العبرّيةل وليس عمغ الحدود  قطل
قاـ بنشر عشرات البالونات المميئة بغاز اليميوـل المػزوّدة بكػاميرات تصػوير عاليػة الرػودةل وأشػار أيًطػا إلػغ 
 أّف مصػػػوًرا  مسػػػطينًيا مػػػف قطػػػاع عػػػّزة قػػػاـ بتصػػػوير البالونػػػات المخابراتّيػػػة ونشػػػرىا عمػػػغ صػػػفحتو  ػػػي موقػػػع

 التواصؿ ا رتماعّي " يسبوؾ". 
وأطاؼ الموقع أّف الطابط اإلسرائيمّي عينو شّدّد أيًطا  ي سياؽ حديثو عمغ أّف ىذه البالونات ا ستطالعّية 
ُتشػػػّكؿ قػػػػدرة مقمقػػػػة رػػػًدال التػػػػي تؤّكػػػػد عمػػػػغ نوايػػػا حمػػػػاسل لػػػػيس  قػػػػط بتطػػػوير ترسػػػػانتيا العسػػػػكرّية بالقػػػػذائؼ 

نفاؽ ذات الطابع اليرومّي التي تؤّدي إلغ داخؿ العمؽ اإلسرائيمّيل إّنما تعمؿ والصواريخ المتطوّرةل وبناء األ
حماس أيًطا عمغ رمع المعمومػات الحساّسػة عّمػا يحػدث داخػؿ العمػؽ اإلسػرائيمّيل ومراقبػة تحرّكػات الرػيش 

 والمواطنيف عمغ حد  سواءل عمغ حّد تعبيره. 
ول لفػػت إلػػغ أّنػػو  ػػي الفتػػرة األخيػػرة قامػػت الدولػػة ولفػػت الطػػابط عينػػول والػػذي طمػػب عػػدـ الكشػػؼ عػػف اسػػم

العبرّية بالسماح بكدخاؿ  از اليميوـ إلغ قطاع  ّزة أل راض  سممّية ل ولكف عمغ طػوء ىػذا التطػّورل أطػاؼ 
 الطابطل  كّف إسرائيؿ ستقوـ بكعادة النظر  ي ىذا الموطوع. 
ا ر يعة المستوة  ي تؿ أبيب قوليا إّنو  ي الفترة وقاؿ الموقع العبرّيل نقاًل عف مصادر عسكرّية وصفيا بفّني

ـّ الكشؼ عػف أنفػاؽ إسػتراتيرّية تػؤّدي إلػغ داخػؿ العمػؽ اإلسػرائيمّيل وشػّدّدت المصػادر عينيػا عمػغ  األخيرة ت
أّنو بالر ـ مف أّف منظمة حماس تخشػغ قػّوة الػردع اإلسػرائيمّية وتقػوـ بالعمػؿ بشػكؿ  يتناسػب مػع خشػيتيا مػف 

ائيمّيل  ػػػكّف الػػػد ئؿ والمؤشػػػرات التػػػي رمعتيػػػا األريػػػزة األمنّيػػػة  ػػػي الدولػػػة العبرّيػػػةل تقطػػػع الشػػػّؾ الػػػردع اإلسػػػر 
 باليقيف بفّف حركة حماس تستعد بخطغ واثقة  لمموارية القادمة مع قوات ا حتالؿل عمغ حّد قوليا. 

مػف النفػؽ المكتشػؼ قصؼ عشوائي والذي   معنغ لو لعدة أىداؼ  ي قطاع  زة والذي شػمؿ الرػزء ارخػر 
قرب خاف يونسل  حظنا بفّف الريش أصبح   يممؾ أي مف المعمومات عف تمؾ األنفاؽ التػي تقيميػا حركػة 

 حماس  ي  زةل لذلؾ  يو يقوـ بتنفيذ عمميات قصؼ عمغ الحدود بال عنوافل عمغ حّد تعبيره. 
حركة حماس   زالت تبني عشرات األنفاؽ  وتابع أّف ريش ا حتالؿ ُيدرؾ تماًما بما   يدع مراً  لمشؾ أفّ 

الممتػػػدة مػػػف القطػػػاع إلػػػغ مػػػا وراء الحػػػدودل وباإلمكػػػاف القػػػوؿ إّف الرػػػيش يتخػػػبط  ػػػي العتمػػػةل ويطػػػرب نفسػػػو 
 بالردرافل عمغ حّد وصفو. 

عالوة عمغ ذلػؾل نقػؿ الموقػع عػف طػابط يخػدـ  ػي شػعبة  ػي ا سػتخبارات العسػكرية قأمػافت قولػو إّف لمنفػؽ 
ذا لػـ تسػاعدنا الصػدؼ  ػي طبيعة مف ارئة ودراماتيكيةل تشكؿ ىذه األنفاؽ تيديًدا استراتيرًيا ألمف إسػرائيؿل واذ

كشؼ تمؾ األنفاؽ كما حدث  ػي نفػؽ قعػيف ىشموشػوتل الػذي يبعػد مئػات األمتػار عػف الشػريط الحػدودّي مػع 
مفارئل واإلعالف بعد أيػاـ عػف  ّزة  قطل  كّف الرنود اإلسرائيمييف سيكونوف عرطًة  ي أّي لحظة لالختفاء ال

 اختطاؼ أحد الرنود قرب الحدود مع  زة. 
وتطرؽ الطابط إلغ ما أسػماه بالسػيناريو الثػاني والػذي اعتبػره األسػوأل وىػو دخػوؿ عناصػر مػف حمػاس عبػر 
أحػػد األنفػػاؽ إلػػغ إحػػدة البمػػدات المحاذيػػة لمحػػدود والقيػػاـ بخطػػؼ وأسػػر العشػػرات مػػف السػػكاف واقتيػػادىـ إلػػغ 

بئ سػػريةل وزاد أّف عػػروض حمػػاس العسػػكرّية األخيػػرة تػػُدؿ عمػػغ أنيػػا تعػػد العػػدة لعمػػؿ عسػػكري سػػيفارئ مخػػا
 الريش اإلسرائيمّيل وتورو لو طربة مف حيث   يدريل عمغ حّد تعبيره. 
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وقالػػت المصػػادر أيًطػػا إّف حركػػة حمػػاس تتحّطػػر وتتريّػػز لممواريػػة القادمػػة  ػػي رميػػع المرػػا ت و ػػي كػػّؿ 
. وقػػاؿ الرنػػراؿ عػػاموس ىكػػوىيفل قائػػد الكتيبػػة الرنوبّيػػة  ػػي سػػرية  ػػّزة لمموقػػع اإلسػػرائيمّيل إّف  مرػػاؿ ممكػػف 

نتػػاج صػػواريخ وقاذ ػػات متوسػػطة المػػدة وبعيػػدة  حركػػة حمػػاس تقػػوـ  ػػي ىػػذه الفتػػرة بالػػذات بحفػػر األنفػػاؽل واذ
مػة تحػت األرض  ػي المدةل عػالوة عمػغ ذلػؾل قػاؿ الرنػراؿ ىكػوىيفل إّف الحركػة أقامػت شػبكة كاممػة ومتكام

قطػػاع  ػػّزةل باإلطػػا ة إلػػغ ذلػػؾ أشػػار إلػػغ أّف حمػػاس قامػػت بتطػػوير التقنيػػات اليرومّيػػة وتغييػػر سػػموكيا  ػػي 
المعػػارؾل وذلػػؾ  ػػي إطػػار اسػػتخالص الحركػػة لمعبػػر والنتػػائد مػػف عمميػػة قعػػامود السػػحابتل التػػي وقعػػت  ػػي 

 . 2012شير تشريف الثاني قنو مبرت مف العاـ 
تقييمو لحركة حماس  ي ىذه الفترة قاؿ إّف حماس تعيش  ي طغط  ىائؿ  رًدال  مػف ناحيػة  وعندما ُسئؿ عف

يقػػوـ الرػػيش المصػػرّي بػػك الؽ وتػػدمير األنفػػاؽل ومػػف ناحيػػة أخػػرة   تممػػؾ الحركػػة األمػػواؿ لػػد ع الرواتػػب 
مصػرل كمػا أّف  الشيرّيةل والػداعـ األيػديولورّي لمحركػة بػات  ػي خبػر كػافل أْي حركػة اإلخػواف المسػمميف  ػي

الحركة تشيد نقاشات أيديولورّية عميقة بػيف قادتيػا وكوادرىػال و ػي المحصػمة العاّمػةل قػاؿ الرنػراؿ ىكػوىيفل 
إّف الخال ػػات العقائدّيػػة بػػيف أقطابيػػا تتوّسػػعل وبالتػػاليل رأة الرنػػراؿ اإلسػػرائيمّيل أّف ىػػذه العوامػػؿ الطػػا طةل 

 نيا أْف تد ع حماس لمموارية القادمة مع الدولة العبرّية. بحسب وصفول التي تُمّر  ييا الحركة مف شف
وخمػص إلػػغ القػوؿ إّف عناصػػر الرنػػاح العسػكرّي  ػػي حركػػة حمػاس   يرمسػػوف عمػػغ الرػدار وينتظػػروفل بػػؿ 
ُيبادروفل إذ أّنيـ يقومػوف أمػاـ أعيننػا ببنػاء منظومػة رمػع معمومػاتل والتػي تشػمؿ الكػاميراتل والتػي يقومػوف 

متػػػًرال وبكممػػات أخػػػرةل لّخػػص الرنػػػراؿ  45ألعظػػـ منيػػػا عمػػغ عمػػػداف يصػػؿ ارتفاعيػػػا إلػػغ بنصػػب السػػػواد ا
ىكوىيف الوطع قائاًل إّف حركة حماس تقوـ با ستعداد لعممية عسكرّية طّدنال إّنيـ يرمعوف عّنا المعمومػات 

كػػاتيـل وقػػد الحساّسػػة والميمػػةل ولكػػف بالمقابػػؿل نحػػف نقػػوـ أيطػػا بعمميػػات رمػػع المعمومػػات عػػنيـ وعػػف تحر 
 حّددنا بنؾ األىداؼ الذي سنستيد و  ي الموارية القادمة مع حماسل عمغ حّد قولو.

 28/11/2013، القدس العربي، لندن

 
 لتطبيق المصالحة عودويحماس باتفاقي القاىرة والدوحة الحكومة في غزة و ىنية يؤكد التزام  2

ألربعاء خالؿ لقائو بعدد مف األكاديمييف بحث رئيس الحكومة الفمسطينية إسماعيؿ ىنية اليوـ ا:  زة
نياء ا نقساـ.  والشخصيات السياسية والوطنية ونشطاء المرتمع المدني  ي  زةل سبؿ تحقيؽ المصالحة واذ

وقاؿ المستشار اإلعالمي لمحكومة طاىر النونو  ي مؤتمر صحفي عقب انتياء المقاءل إفَّ "أىـ نقطة تـ 
ي المصالحة"ل مؤكدًا "طرح رؤة واطحة مف أرؿ الخروج مف حالة الرمود الحديث  ييا خالؿ ىذا المقاء ى

 ي المصالحةل وتطبيؽ ما تـ ا تفاؽ عميو سابقا"ل وذكر أف ىنية أكد التزاـ حكومتو وحركة "حماس" باتفاقي 
 القاىرة والدوحة "بكؿ تفاصيميما"ل وأكد الحرص عمغ طرورة تنفيذىما بفسرع وقت عمغ قاعدة الشراكة.

بيف أف ىنية تحدث خالؿ المقاء عف عالقات الحكومة وحركة "حماس" بالروار وخاصة مصرل والتفكيد و 
 عمغ متانة ىذه العالقة وطرورة حؿ ما يمكف أف يؤثر عمغ ذلؾ.

مف ريتول وصؼ الكاتب والمحمؿ السياسي طالؿ عوكؿ المقاء بفنو "كاف ىاما"ل وقاؿ "الميـ  يو أنو صدر 
مفتوح ليس عمغ اإلعالـ حتغ   يؤوؿ الحديثل ألف المطموب كاف أف يسمع ىنية  عف مسئوؿل  ي مناخ

موقؼ المفكريف واألكاديمييف والنشطاء حتغ يفخذ ىذه ا قتراحات لمحركة والحكومة وتستفيد منيا  ي رؤيتيا 
 لمتعامؿ مع الوطع العربي والدولي والفمسطيني وأولويات الشعب".
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ا مستفيطا واطحا أعاد  يو ىنية ترتيب رؤية "حماس" لكؿ ما يدور حولنا وأطاؼ إف "المقاء كاف صريح
مف موقع المسئولية"ل واعتبر أننا "سنعثر  حقا عمغ ثمار ىذا الحوار بالممارسة العمميةل نحف أماـ مرحمة 

فقؿ نتمنغ أف تكوف مفتوحة عمغ المسئوؿ والمواطف ونشطاء المرتمع يؤدي لتغيير حاؿ الواقع الفمسطيني ب
 الخسائر الممكنة".

 28/11/2013، المركز الفمسطيني لإلعالم
 

 بوفاة حفيدتو ىنية معزياً  يياتفعباس  3
ىاتؼ الرئيس محمود عباس امس نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس رئيس : قوكا تت -راـ اهلل

 الحكومة بغزة إسماعيؿ ىنية معزيا بو اة حفيدتو آماؿ عبد السالـ ىنية.
عباس اهلل عز ورؿ أف يتغمد الطفمة بواسع رحمتو ويدخميا  سيح رناتول ويميـ أىميا الصبر وسفؿ 

 والسمواف.
 28/11/2013الغد، عمان، 

 
 اإلسرائيمي لقطاع غزة  من شيداء الحصار يعد وفاة حفيدتوىنية  4

حفيدتو الطفمة شارؾ رئيس الحكومة الفمسطينية  ي قطاع  زة إسماعيؿ ىنية  ي تشيع رنازةل ومراسـ د ف 
وكانت  مف العمر عاـ واحدل عصر اليـو األربعاءل  ي أحد مستشفيات مدينة  زة. ة"آماؿ ىنية" البالغ

الطفمة وىي إبنة نرمو األكبر "عبد السالـ"ل قد دخمت  ي حالة موت سريري  ي الثامف عشر مف الشير 
  العصبي. الراريل بعد إصابتيا بررثومة  ي المعدة أدت إلغ مرض  ي الرياز

وقاؿ ىنية خالؿ مراسـ د ف حفيدتول  ي أحد مقابر مدينة  زة: "نسفؿ اهلل أف يعوطنا خير العوض  ي 
 الدنيا و ي ارخرة ق...ت نحسبيا مف شيداء الحصار اإلسرائيمي وشيداء قطاع  زة".

ات الطبية وىذا قدرنا وأطاؼ ىنية: "آماؿ كبقية أطفالنا الذيف يحرموف مف الدواء والعالج والسفر وا مكاني
وقدر أطفالنا  ي  مسطيف ونحتسبيـ عند اهلل شيداء وىو شيء متواطع نقدمو هلل كما قدـ أبناء شعبنا مف 

 قبمنا".
وحطر مراسـ د ف حفيدة ىنية وزراء حكومتو ومستشاريو ونواب مف المرمس التشريعي وشخصيات سياسية 

 ف الفمسطينييف. مسطينية وقادة  صائؿ باإلطا ة إلغ العشرات م
 28/11/2013السبيل، عمان، 

 
 الخميلببعد استشياد ثالثة  "اسرائيل"مفاوضات مع الباالنسحاب من تطالب السمطة القوى الفمسطينية  5

الفمسطينية القوة ل أف نادية سعد الديف نقاًل عف مراسمتياعماف  مف 28/11/2013الغد، عمان،  ذكرت
  ي مدينة الخميؿل مطالب بوقؼ المفاوطات والتورو إلغ األمـ المتحدة.نددت برريمة ا حتالؿ اإلسرائيمي 

وقاؿ عطو المرنة التنفيذية لمنظمة التحرير رميؿ شحادة إف "سمطات ا حتالؿ تمارس سياستيا العدوانية 
طد الشعب الفمسطيني مف القتؿ والقمع والتنكيؿل وتصعد مف ىرماتيا طده  ي كؿ مناحي الحياة لخمؽ 

 ف التوتر لميروب مف استحقاقات عممية السالـ والمفاوطات".حالة م
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وأطاؼل لػ"الغد" مف  مسطيف المحتمةل إف "ا حتالؿ لف ينرح  ي النيؿ مف إرادة الشعب الفمسطيني وحقوقول 
حيث سيواصؿ التصدي والصمود والمقاومةل بشتغ وسائميال مف أرؿ صّد عدوانو واعتداءاتو  ي األراطي 

 المحتمة".
وطح بفف "الو يات المتحدة مدعوةل باعتبارىا راعية المفاوطات والعممية السمميةل إلغ إصدار موقؼ وأ

 عمني واطح مف سياسة ا حتالؿ العدوانية طد الشعب الفمسطيني".
وأكد طرورة "وقؼ المفاوطات  ي ىذه المرحمة ألنيا  ير مردية وتقدـ التغطية لسمطات ا حتالؿ لممارسة 

 معية".سياستو الق
مف رانبول داف عطو المرنة التنفيذية لمنظمة التحرير تيسير خالد "رريمة ا حتالؿ البشعة التي ارتكبتيا 
قوات ا حتالؿ طد المواطنيف الثالثة بحرة انتمائيـ إلغ الريادية السمفية وا دعاء بتخطيطيـ لتنفيذ عممية 

 طد أىداؼ اسرائيمية".
لشيداء الفمسطينييف الذيف سقطوا عمغ أيدي قوات ا حتالؿ منذ استئناؼ وقاؿل  ي تصريح أمسل إف "عدد ا

المفاوطات  ي نياية تموز قيوليوت الماطي تراوز العشريف شييدًال بينما وصؿ عدد الررحغ  ي 
 المظاىرات السممية طد ا ستيطاف وردار الفصؿ العنصري إلغ المئات".

ا ستيطانية والممارسات العدوانيةل بيدؼ قطع الطريؽ وأطاؼ إف "المفاوطات مستمرة  ي ظؿ األنشطة 
أماـ  رص بموغ تسوية سياسية شاممة ومتوازنةل وتقويض كؿ أشكاؿ المقاومة طد ممارسات ا حتالؿ 

 والمستوطنيف".
اميف سر أف ، مف راـ اهللل نقاًل عف مراسميا وليد عوض 28/11/2013القدس العربي، لندن، وأطا ت 

ة لمنظمة التحرير الفمسطينية ياسر عبد ربو اعتبر اف اسرائيؿ تريد بقتؿ الفمسطينييف اعادة المرنة التنفيذي
ا مور الغ وطع  ي  اية التوتر وتحويؿ المنطقة الغ منطقة مشتعمة مستغمة انشغاؿ العالـ  ي قطايا 

عيد الميداني الغ دولية واقميمية اخرة. وشدد عبد ربو عمغ اف الحكومة ا سرائيمية تسعغ مف خالؿ التص
 الغاء وشطب اي مناخ يمكف اف يقود الغ تقدـ  ي العممية السممية. 

خمطًا لألوراؽل ولمتغطية عمغ إرىاب ا حتالؿ تفتي رريمة ىذه الإف ‘وقالت وزارة اإلعالـ الفمسطينية 
 ’.المتصاعد بحؽ أبناء شعبنا

الثالثةل واإلدعاء بفنيـ أعطاء ما أسمتيا وأطا ت الوزارة أف ربط دوائر ا حتالؿ بيف تصفية الشيداء 
وأخرة تابعة لمسمطة الوطنيةل ’ أىداؼ اسرائيمية‘خططت لتنفيذ سمسمة مف العمميات طد ’ شبكة سمفية‘

 يرا ي الحقيقة. 
آف األواف لوقؼ المفاوطات ور ع الغطاء عف ‘وقاؿ الدكتور مصطفغ البر وثي عطو المرمس التشريعي 

ل مطيفا ’ستيطاف  ي ظؿ استخداـ إسرائيؿ تمؾ المفاوطات  طاء لعدوانيا واستيطانياررائـ ا حتالؿ وا 
شييدال منذ بدء المفاوطاتل وأنو  21تمؾ الرريمة التي ارتكبيا ا حتالؿ  ي يطا تر ع عدد الشيداء إلغ ‘

 ’.   يمكف ألحد أف يصمت عمغ تمؾ الررائـ
 
 

 لممساعدة عمى إنعاش اقتصادىا يم مساعدات ماليةقطر تعد الفمسطينيين بتقد :اهلل الحمدرامي  6
محمد  مف الدوحة نقاًل عف مراسميال 28/11/2013الحياة، لندن، : ذكرت محمد المكي أحمد –الدوحة 

رئيس الوزراء الفمسطيني رامي الحمد اهلل ناشد دوؿ العالـ والمؤسسات الدولية تقديـ ل أف المكي أحمد
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عب الفمسطيني الذي يعاني مف أزمة مالية خانقةل كما دعا إلغ الطغط مساعدات مالية عارمة لدعـ الش
عمغ إسرائيؿ لحؿ القطية الفمسطينية كما حصؿ مع إيرافل وتوقع أف ينعكس ا تفاؽ الغربي اإليراني  ي 

 شفف الممؼ النووي إيرابًا عمغ القطية الفمسطينية.
وأكد التزاـ « اني وعد بتقديـ مساعدات ماليةأمير قطر الشيخ تميـ بف حمد آؿ ث»وكشؼ الحمد اهلل أف 

 «.بالمفاوطات مع إسرائيؿ حتغ انتياء ميمة التسعة أشير»الفمسطينييف 
حينما تسممنا »أمس: « الحياة»وعف حرـ األزمة ا قتصادية  ي  مسطيف قاؿ الحمداهلل  ي حديث إلغ 

داخمية والخاررية ولمؤسسات القطاع الحكومة كانت تعاني مف ديوف تبمغ خمسة بالييف دو ر لمبنوؾ ال
الخاص وصندوؽ التقاعد و يرىا. وبدأنا بترشيد النفقات. وسددنا رزءًا مف ىذه الديوفل خصوصًا لمقطاع 

 «.الخاص بيدؼ تنشيط عرمة الحياة ا قتصادية  ي  مسطيف. لكف ما زلنا نعاني مف مشكمة مالية صعبة
 ي الواقع ا قتصادي »ل   تًا إلغ أنو «ً  مساعدات دوليةأو »ولمعالرة ىذه األزمة قاؿ إف المطموب 

ل «الفمسطيني ما داـ ىناؾ احتالؿ لف تكوف ىناؾ تنمية اقتصاديةل ولف يكوف ىناؾ استقرار اقتصادي
المناطؽ المسماة قجت ىي حاليًا تحت السيطرة اإلسرائيميةل وكؿ مواردنا الطبيعية  ي ىذه »موطحًا أف 

ذا اس تطعنا استغالؿ الموارد المورودة  ي األ وارل المياهل أو البوتاس  ي البحر الميتل أو المناطؽ. واذ
المحارر لحصمنا عمغ بميوني دو ر  ي السنةل وكنا سننيي العرز. إ  أف كؿ ىذه المناطؽ تحت 

شاكؿ ا حتالؿ. لذلؾل نناشد رميع المؤسسات الدولية ورميع دوؿ العالـ مساعدتنال وكما وردوا حاًل لم
دوليةل كمشكمة إيرافل يمكف إيراد حؿ لمقطية الفمسطينيةل إذ أف حميا ليس صعبًا. يرب أف نصؿ إلغ 

 «.مواردنا الطبيعية
مساعدات بمعدؿ بميوف ونصؼ بميوف دو ر سنويًا كي نتراوز »وأوطح أف السمطة الفمسطينية بحارة إلغ 

مميوف دو ر إطا ية كي نتراوز األزمة حتغ  550 المشاكؿ التي نعاني منيال ىذا إطا ة إلغ حارتنا إلغ
 «.نياية العاـ الحالي

ونوه الحمداهلل بالمحادثات التي أرراىا  ي الدوحة مع المسؤوليف القطرييف خصوصًا األمير الشيخ تميـ بف 
فاؽ تـ ا ت»حمد ورئيس الوزراء وزير الداخمية الشيخ عبد اهلل بف ناصر بف خميفة آؿ ثانيل موطحًا أنو 

الشيخ تميـ أعطغ تعميماتو لرئيس الوزراء »ل مشيرًا إلغ أف «عمغ زيادة عدد العماؿ الفمسطينييف  ي قطر
ووزير العمؿ  ستقباؿ موظفيف  مسطينييف رددًا لمتعاقد مع المؤسسات القطرية كا ة. كما أعطغ وعدًا 

يرابية ألننا نعاني مف نسبة بطالة عالية ألفًا. وىذه مبادرة إ 40ألفًا إلغ  20بمطاعفة عدد الفمسطينييف مف 
تحدث عف الصعوبات ا قتصادية الرمة التي نعاني منيا »وأطاؼ الحمداهلل أف أمير قطر «.  ي  مسطيف

 «.ووعدنا خيرًا. وقد تمقينا وعودًا بمساعدات مالية. ونفمؿ أف نستقبميا خالؿ األياـ أو األسابيع المقبمة
قاؿ يـو الحمد اهلل  ل أفآمنة بكرنقاًل عف الدوحة  مف 27/11/2013، ءوكالة رويترز لألنبا وأطا ت
 .مميوف دو ر لممساعدة عمغ إنعاش اقتصادىا 150اف قطر منحت السمطة الفمسطينية ا ربعاء 

 150وقاؿ الحمد اهلل لرويترز بعد محادثات مع امير قطر الشيخ تميـ بف حمد آؿ ثاني  ي الدوحة "طمبنا  
 وتقبؿ األمير ىذا. ونفمؿ أف يتـ منح المبمغ  ي أقرب وقت ممكف." مميوف دو ر

 
 يتحمل تداعيات جريمة الخميل وندعو المقاومة لمرد عمييا االحتاللرضوان:  7

 زة: حممت الحكومة الفمسطينية  ي  زة الدولة العبرية تداعيات المرزرة التي ارتكبتيا  ي مدينة الخميؿ 
عداميا لثالثة  مسطينييف بدـ بارد. رنوب الطفة الغربية المحتمةل  واذ



 
 
 

 

 

           10ص                                    3050العدد:            28/11/2013 الخميس التاريخ:

وقاؿ اسماعيؿ رطواف وزير ا وقاؼ والشؤوف الدينية  ي  زة لػ" قدس برس": "نندد  ي ىذه لرريمة النكراء 
 مف ا تياؿ ثالثة مف الفمسطينييف  ي الطفة الغربية عمغ ايدي قوات ا حتالؿ".

اه "المفاوطات العبثية" مع ا حتالؿل مشيًرا الغ واعتبر اف ىذه الرريمة ىي نتاج طبيعي لمسمسؿ ما اسم
انو منذ بدء المفاوطات  ي شير اب قا سطست الماطي سقطت اكثر مف عشريف  مسطينًيا برصاص 

 ا حتالؿ.
وقاؿ رطواف: "إف ىذه المفاوطات العبثية اعطت  طاء لررائـ ا حتالؿ طد ابناء شعبنا وطد المقدساتل 

 ف بتسييؿ دخوؿ الصياينة الغ باحات المسرد ا قصغ وتو ير الحماية ليـ". باألمس سف ا حتالؿ قانو 
ودعا المقاومة الفمسطينية لمرد عمغ ىذه الرريمةل محماًل ا حتالؿ كامؿ المسؤولية عف تداعيات ىذه  

ؿ الرريمة الرديدة. مطالبا السمطة  ي راـ اهلل ر ع اليد عف المقاومة ووقؼ التنسيؽ ا مني مع ا حتال
 ووقؼ "المفاوطات العبثية".

 27/11/2013قدس برس، 
 

 مع حقوق الشعب الفمسطيني ألفعال الوطني الفمسطيني يدعو المجتمع الدولي ترجمة تضامنو المجمس 8
دعا المرمس الوطني الفمسطيني  ي بياف لو امس المرتمع الدولي الذي أعمف تطامنو مع حقوؽ : عماف

قواؿ إلغ أ عاؿ  ستعادة تمؾ الحقوؽ المسموبةل وتمكيف الالرئيف مف الشعب الفمسطينيل الغ تررمة األ
 .194العودة إلغ ديارىـ التي شردوا منيا بفعؿ اإلرىاب الصييوني بمقتطغ القرار ا ممي رقـ 

وبمناسبة اليوـ العالمي  181عاما عمغ قرار التقسيـ الظالـ رقـ  66وقاؿ المرمس  ي بيانو بمناسبة مرور 
ع الشعبل اف التطامف الفعمي الذي ينقذ الشعب الفمسطيني يكوف بوقؼ ررائـ ا حتالؿ لمتطامف م

لزاـ إسرائيؿ  طالؽ سراح األسرة مف سروف ا حتالؿل واذ ا سرائيمي  ي القتؿ وا ستيطاف وبناء الردار واذ
ذكرة تقسيـ  1977بتنفيذ قرارات األمـ المتحدةل التي اعتبرت  ي الثاني مف شير كانوف األوؿ مف العاـ 

  مسطيف يوما لمتطامف الدولي مع الشعب الفمسطيني.
 28/11/2013الدستور، عمان، 

 
 القيادي بحركة الجياد خضر عدنان بعد اعتقالو لساعات فرج عنجياز مخابرات السمطة الفمسطينية ي 9

ء عف القيادي بػحركة أ رج رياز المخابرات التابع لمسمطة الفمسطينية  ي الطفة الغربية مساء األربعا: رنيف
 الرياد اإلسالمي واألسير المحرر الشيخ خطر عدناف بعد اعتقالو لساعات.

وأ ادت مصادر مقربة مف عائمة الشيخ عدناف أف قوة مف رياز المخابرات داىمت منزؿ ألقاربو  ي بمدة 
ة اليندسة عامات وىو طالب بكمي 25عرابة رنوب مدينة رنيفل وحاولت اعتقاؿ الشاب  اروؽ موسغ ق

 برامعة النراح الوطنيةل  ير أف األخير ر ض تسميـ نفسو لعدـ تو ر أمر اعتقاؿ قانوني.
وقالت المصادر لمرزيرة نت إف القوة األمنية اعتقمت الشيخ عدناف وقريبو واقتادتيما إلغ مقر رياز 

تبقي قريبو  اروؽ المخابرات  ي مدينة رنيف شماؿ الطفة الغربيةل قبؿ أف تفرج عنو  ي وقت  حؽ و 
 موسغ معتقال.

 27/11/2013، الجزيرة نت، الدوحة
 

 وفق بند محدد في االمم المتحدة  منصور: فمسطين مسموح ليا التصويت 10



 
 
 

 

 

           11ص                                    3050العدد:            28/11/2013 الخميس التاريخ:

قاؿ رياض منصور سفير  مسطيف لدة ا مـ المتحدة  ي حديث عبر الياتؼ اررتو وكالة معا": : بيت لحـ
ة الرنائية الدولية الخاصة بيو سال يا سابقا امتثا  لمبند اف  مسطيف  قط صوتت عمغ بند متعمؽ بالمحكم

الذي ورد  ي تقرير ا مـ المتحدة الصادر بعد حصوؿ  مسطيف عمغ دولة  ير عطو وىذا البند يقوؿ اف 
  مسطيف   يحؽ ليا اف تقدـ ترشيحات و  اف تصوت  ي ا مـ المتحدة باستثناء البند سالؼ الذكر.

ات ومسالة ر عو لالمـ المتحدة. كشؼ منصور اف العاـ الحالي اطيفت  قرة  ي و ي موطوع المستوطن
قرار ا مـ المتحدة تطمب مف الحكومات ومؤسسات ا مـ المتحدة والشركات بانو يرب اف تتخذ ارراءات 

المقبؿ سوؼ تر ع المرنة الرابعة التي صوتت عمغ قرار  12-11وكشؼ عف اف تاريخ  طد ا ستيطاف.
صوت, سوؼ تر ع القرار الغ الرميعة العامة  160لخاص بالمستوطنات وبنتيرة وصمت الغ الحظر ا

وسالت معا اف قرارات ا مـ المتحدة  ير ممزمة, اراب منصور" اذا . اعمغ وبفصوات عتماده طمنيا 
 دولة التزمت بالقرار يتحوؿ ذلؾ الغ نوع مف العقوبات عمغ اسرائيؿ". 100

 28/11/2013، وكالة معًا اإلخبارية
 

 وزارة الحكم المحمي والبمديات في غزة تعمن عن توقف كافة شاحنات نقل النفايات العاممة في غزة 11
ا حد عف توقؼ كا ة  لمحكومة  ي  زة أعمنت وزارة الحكـ المحمي والبمديات التابعة : أ ؼ ب - زة 

 شاحنات نقؿ النفايات العاممة  ي  زة لعدـ توا ر الوقود. 
تـ »مد الفرا وزير البمديات  ي مؤتمر عقده قرب مكب نفايات برانب ممعب اليرموؾ وسط المدينة وقاؿ مح

طف نفايات يوميًا مف محا ظات القطاع كا ة. وقد  1700وقؼ كؿ شاحنات نقؿ النفايات التي ترمع 
 «.مكبات عشوائية بيف الترمعات السكانيةل ما ييدد بانتشار األوبئة واألمراض 10ظيرت 

عاماًل لرمع النفايات بواسطة  430استقطعت رزءًا مف رواتب الموظفيف لتشغيؿ »شار إلغ أف حكومتو وأ
 «.عربات الحيوانات

 28/11/2013الحياة، لندن، 
 

 األمني التنسيق السمطة مشاركة في جرائم االحتالل من خالل :سميرة الحاليقة 12
ة الحاليقةل السمطة الفمسطينية مسؤولية عممية حّممت عطو المرمس التشريعي الفمسطينيل سمير : راـ اهلل

ا  تياؿ اإلسرائيمية لثالثة مقاوميف  مسطينييف مف الخميؿ الميمة الماطيةل معتبرًة أف سياسة التنسيؽ األمني 
 مع ا حتالؿ ىي التي أ طت إلغ ىذه الرريمةل

تل "إف السمطة 11|27ء قوقالت الحاليقة  ي تصريحات خاصة لػ "قدس برس" أدلت بيا اليوـ األربعا
الفمسطينية  ي الطفة الغربية المحتمة  ارقة  ي وحؿ التنسيؽ األمني؛  الشيداء الثالثة كانوا مطارديف مف 
ـّ ا تياليـ الميمة الماطية مف قبؿ ا حتالؿ بناًء عمغ معمومات مبالغ  قبؿ أريزة السمطة منذ ثالثة أسابيع وت

  ييا  قط".
 27/11/2013قدس برس، 

 
 ضد حماس وقطاع غزة في مصر المتكرر اإلعالمي التحريض أبو مرزوق ينتقد 13

ػػػ أشػػرؼ اليػػور: قػػاؿ الػػدكتور موسػػغ أبػػو مػػرزوؽ عطػػو المكتػػب السياسػػي لحركػػة حمػػاس أف  ػػتح معبػػر   ػػزة
ر ح البري مف قبؿ السمطات المصرية بشكؿ "إنساني" يشير بوطوح إلغ أف مصر تتعامؿ مػع حمػاس بحكػـ 
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ولػػػـ تتوا ػػػؽ معيػػػا"ل وذلػػػؾ بعػػػد أف أعػػػادت السػػػمطات المصػػػرية  ػػػتح المعبػػػر ليػػػوميف متتػػػاليفل  "األمػػػر الواقػػػعل
بالتزامف مع تصريحات لمسؤوؿ بعثة المراقبة األوروبية لممعبر التي أكد  ييا أف مصر ليست طر ا  ي اتفاؽ 

 .2005المعبر الذي وقع  ي العاـ 
يشير بوطوح إلغ أف مصر تتعامػؿ مػع حمػاس بػػ "حكػـ  وقاؿ الدكتور أبو مرزوؽ أف  تح معبر ر ح إنسانياً 

األمر الواقػعل ولػـ تتوا ػؽ معيػا حػوؿ آليػة  ػتح المعبػر"ل   تػا إلػغ أف مصػر وحمػاس ليسػتا رػزءا مػف اتفاقيػة 
 .2005المعابر الموقعة  ي 

  .وراء تصريح أبو مرزوؽ متزامنا مع  تح معبر ر ح يـو أمس بعد إ الؽ داـ أسبوعا
رزوؽ حممػػػة التحػػػريض طػػػد حمػػػاس  ػػػي اإلعػػػالـ المصػػػريل وكتػػػب عمػػػغ صػػػفحتو عمػػػغ موقػػػع انتقػػػد أبػػػو مػػػو 

" يسبوؾ" يقوؿ "ما الذي يريػد أف يصػؿ إليػو ىػذا التحػريض  ػي ا تراءاتػو المتكػررة طػد حمػاس وقطػاع  ػزة"ل 
 وأبناء القطاع لف يرطوا عف عودتيـ ألرطيـ وديارىـ بديال". "مطيفا  ػ"حماس

قػػد طػػرح "توسػػيع القطػػاع  ػػي اترػػاه سػػيناء أو تزويػػد القطػػاع بميػػاه النيػػؿ كمػػا يػػدعي  وأكػػد أنػػو لػػـ يسػػمع أحػػداً 
 البعض".

وعاد وأكػد موقػؼ حمػاس بػفف اتيامػات الحركػة والفمسػطينييف بػػ "أعمػاؿ إرىابيػة"  ػي مصػر "تحػريض طػدىـ 
 ".بال مبررل وكؿ اإلتياماتل بما  ييا استخداـ السواحؿ لمدخوؿ إلغ األراطي المصرية كذب محض

 وتساءؿ عف العالقة الحالية بيف حماس ومصر التي يتحدث البعض  ي مصر عف قطعيا.
ويقيـ أبو مرزوؽ منذ خروج قادة حركة حماس مف سػورية  ػي القػاىرةل وسػبؽ وأف أعمػف الررػؿ أف السػمطات 

 المصرية لـ تردد لو اإلقامة منذ أحداث عزؿ الرئيس مرسي.
 28/11/2013، القدس العربي، لندن

 
 االحتالل في الخميل لن تمر دون عقاب جريمةرىوم: ب 14

أكػػػدت حركػػػة حمػػػاس أف رريمػػػة ا تيػػػاؿ القػػػوات الخاصػػػة الصػػػييونية الشػػػباف الفمسػػػطينييف الثالثػػػة  ػػػي :  ػػػزة
الخميؿ والتنكيؿ بيـل بمثابة استباحة لمدـ الفمسطيني وتررؤ صييوني خطير عمغ الشعب الفمسطيني يتحمػؿ 

 عنول ويرب أف يد ع ثمنيا وأ  تمر دوف عقاب.العدو المسؤولية الكاممة 
وقالػػت الحركػػة  ػػي تصػػريح صػػحفي لمنػػاطؽ باسػػميا  ػػوزي برىػػـو أمػػس األربعػػاء: "إف ىػػذه الرريمػػة البشػػعة 
والنكػراء تسػتدعي حالػػة  طػب وتصػػعيد ومقاومػة  مسػػطينية عارمػةل ينخػرط ويشػػارؾ  ييػا الرميػػع وكػؿ أبنػػاء 

ع حػػد لرػػرائـ ا حػػتالؿ وانتياكاتػػو وثػػفرا لػػدماء الشػػيداء ود اعػػا عػػف شػػعبنا الفمسػػطيني وبكػػؿ قػػوة؛ حتػػغ يوطػػ
 أرطنا وشعبنا ومقدساتنا".

 28/11/2013، السبيل، عم ان
 

 تدعو لتصعيد المواجيات مع االحتالل  تدين عممية الخميل و " الجياد" 15
ّذتيا قػوات ا حػتالؿ أدانت حركة "الرياد اإلسالمي  ي  مسػطيف" عمميػة ا  تيػاؿ التػي نفػ: الخميؿ ق مسطيفت

اإلسرائيمية الميمة الماطية بحؽ ثالثة مقػاوميف  مسػطينييف  ػي بمػدة يطػا قطػاء الخميػؿ رنػوب الطػفة الغربيػة 
 المحتمة.
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تل المػواطنيف الفمسػطينييف 11|27ودعت الحركة  ي بياف ليا تمّقت "قدس برس" نسخة عنػول اليػوـ األربعػاء ق
ع ا حػتالؿ اإلسػرائيميل معتبػرًة أف خيػار تصػعيد المواريػة ىػو السػبيؿ إلغ تصعيد المواريات وا شتباكات م

 األردة  ي التعامؿ مع ا حتالؿ ولرـ اعتداءات قواتو ومستوطنيول و ؽ تقديرىا.
 27/11/2013قدس برس، 

 
 تحييد المخيمات عن النزاعات المبنانية وعدم توريطيا بأعمال فردية مدانةل: حماس 16

رئػػػيس لرنػػػة ل  ػػػي لبنػػػاف عمػػػي بركػػػةل يرا قػػػو مسػػػؤوؿ العالقػػػات المبنانيػػػة رأ ػػػت مػػػرةحركػػػة "حمػػػاس" زار ممثػػؿ 
 . الحوار المبناني الفمسطيني خمدوف الشريؼل  ي السرايا الحكومية

وداف الو د مسمسؿ التفريرات المتنقؿ وأكد "الحرص عمغ امف لبناف وتحييد المخيمات عف النزاعات الداخمية 
 عماؿ  ردية مدانة".المبنانية وعدـ توريطيا بف

وشػػدد الشػػريؼ عمػػغ "طػػرورة التنسػػيؽ الػػدائـ بػػيف المؤسسػػات المبنانيػػة والفصػػائؿ الفمسػػطينية حمايػػة  سػػتقرار 
 المخيمات ولبناف".

واعتبػػر المرتمعػػوف "اف اليػػـو العػػالمي لمتطػػامف مػػع الشػػعب الفمسػػطيني ىػػو  رصػػة لتفكيػػد حقػػو  ػػي مواصػػمة 
 ض التوطيف".النطاؿ لتحقيؽ أىدا و الوطنية ور 

 28/11/2013، المستقبل، بيروت

 
 أيام 10": ستبدأ عودة سكان مخيم "اليرموك" في دمشق إلى منازليم بعد مةالعا القيادة" 17

القيػادة العامػة" أنػور ررػال أف عػودة مػف  -أكػد المسػؤوؿ اإلعالمػي  ػي "الربيػة الشػعبية : راـ اهلل ق مسػطيفت 
دمشؽل مف سورييف و مسطينييف إلغ منػازليـ سػتتـ بعػد عشػرة أيػاـ شردوا مف مخيـ اليرموؾ رنوب العاصمة 

عمغ األقؿل ريثما تتمكف عناصر اليندسة التي سػتبدأ األربعػاء تفكيػؾ العبػوات الناسػفة وأي عوائػؽ قػد تعرقػؿ 
 عودة األىالي.

ت  أنػػػو رػػػرة 27/11وكشػػػؼ ررػػػا  ػػػي تصػػػريحات صػػػحفية تمقػػػت "قػػػدس بػػػرس" نسػػػخة عنيػػػا اليػػػـو األربعػػػاء ق
تفاؽ خالؿ لقاء رمع أمس و ػدًا مػف "القيػادة العامػة" وبعػض الييئػات الشػعبية ولرنػة المصػالحة  ػي مخػيـ ا 

اليرموؾل مع معظػـ قػادة المرموعػات المسػمحة  ػي المخػيـل عمػغ دخػوؿ عناصػر ىندسػة  مسػطينية إلػغ قمػب 
ئؽ يمكف أف تعرقؿ دخوؿ المراف المخيـ بدءًا مف اليوـ قا ربعاءت لتفكيؾ العبوات الناسفة واأللغاـ أو أي عوا

 والييئات الشعبية إلغ داخؿ المخيـ.
وأطػػاؼ ررػػا إف عمميػػة التفكيػػؾل سػػيتموىا انسػػحاب المسػػمحيف الفمسػػطينييف إلػػغ حػػدود المخػػيـ لمقيػػاـ بميمػػة 
مؤقتةل تطمف عدـ عودة المسمحيف مف  ير الفمسطينييف مف األطراؼ المقابمة لممخػيـ مثػؿ الحرػر األسػودل 

أف ذلؾ سيتـ بكشراؼ الييئات الشعبية وقوة  مسطينية مسمحة ستدخؿ مف خارج المخيـ. وقاؿ  إنو بعد  مؤكداً 
التثبت مف نراح ىذه المرحمةل سيعمؿ خالليا عمغ إدخاؿ مواد طبية و ذائية إلغ مف تبقغ مف الفمسػطينييف 

 داخؿ المكاف.
ررػػا  أنػػو سػػيتـ وبػػالتزامف مػػع ىػػذه المرحمػػةل  وبالنسػػبة لمسػػتقبؿ المسػػمحيف المكمفػػيف الميمػػة المؤقتػػةل أوطػػح

العمػػػؿ عمػػػغ إعػػػداد قػػػوائـ أسػػػماء لتسػػػوية أوطػػػاع معظػػػـ المسػػػمحيف الفمسػػػطينييف  ػػػي المخػػػيـ وبالتنسػػػيؽ مػػػع 
الريات المعنيػة  ػي الدولػةل مؤكػدًا أف ىنالػؾ تراوبػًا واطػحًا مػف تمػؾ المرموعػات المسػمحة لةسػراع بتسػوية 

 أوطاعيا.
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 27/11/2013قدس برس، 

 
 بدء انسحاب المسمحين "الغرباء" من مخيم اليرموكجبية التحرير الفمسطينية:  18

أكد د.واصؿ أبو يوسؼ األميف العاـ لربية التحرير الفمسطينيةل عطو المرنة التنفيذية : قوكا تت -راـ اهلل 
الغربػاء" مػف لمنظمة التحريرل المشرؼ عمغ ممؼ المخيمات الفمسطينية  ي سوريةل بدء انسحاب المسػمحيف "

المخيـ بناء عمغ ا تفاؽل وأنو عمغ كا ة المسمحيف ا نسحاب مف المخيـ إلغ خاررول وتركو لتسػييؿ دخػوؿ 
 النازحيف والعودة لديارىـ مف رديد.

وأوطػػح أبػػو يوسػػؼ أف المخيمػػات الفمسػػطينية  ػػي سػػورية كا ػػة سػػتكوف خاليػػة مػػف كػػؿ العناصػػر المسػػمحةل 
ألراطي السورية بيف النظاـ والرماعات المسمحة المعارطةل   تا إلػغ أف أولػغ لترنبييا الصراع الدائر  ي ا

خطوات التسػوية قػد بػدأت بانسػحاب المسػمحيف الغربػاء عػف المخػيـ الػغ منطقػة الحرػر األسػود قػرب المخػيـل 
زالػػة دخػػاؿ حميػػب األطفػػاؿ واألدويػػة طػػمف بنػػود ا تفػػاؽ الػػذي تػػـل كػػذلؾ سػػيتـ التحػػرؾ لتنظيػػؼ المخػػيـ واذ  واذ

 الحوارز الترابية التي وطعيا المسمحوف بعد احتالليـ المخيـ.
وأكػد عطػو المرنػة التنفيذيػة لمنظمػة التحريػرل أف المخيمػات الفمسػطينية يرػب أف تكػوف بعيػدة عػف الصػػراع  

الػػػػدائر  ػػػػي سػػػػوريةل وعمػػػػغ دعػػػػـ الفمسػػػػطينييف والنػػػػازحيف الػػػػذي ىرػػػػروا مػػػػف بيػػػػوتيـ وتركوىػػػػا بسػػػػبب الحػػػػرب 
 مخيماتيـ. إلغة المتبادلة بالعودة واليرمات المسمح

مواصػػمة الحفػػاظ عمػػغ تحييػػد المخيمػػات الفمسػػطينية عػػف األزمػػة السػػورية ألف الشػػعب  إلػػغودعػػا أبػػو يوسػػؼ  
الفمسطيني صاحب قطية كبرة كما تمنػغ لسػورية أف تخػرج مػف محنتيػا سػالمة معا ػاة قويػة ومنيعػة موحػدةل 

 المشروع  ي العودة والحرية.لتكوف سندا وداعما لنطاؿ الشعب الفمسطيني 
 28/11/2013، الغد، عم ان

 
 

 حمدان يزور مخيم البص ويدعو لمتواصل مع األحزاب المبنانية أسامة 19

زار القيادي  ي حركة حماس أسامة حمدافل مخيـ البص  ػي صػورل  ػي إطػار تقػديـ العػزاء بو ػاة والػدة أحػد 
 ي المنطقة ويتمنغ عمييـ السعي  ستعادة التواصؿ مع مرا قيو. لكنو استغؿ الفرصة ليرتمع بكوادر الحركة 

 األحزاب المبنانية المحمية وتبديد الرفاء الذي وقع بسبب موقفيا مف األزمة السورية.
 28/11/2013، ، بيروتاألخبار

 
 نجاز سياسي "ولو كان وىمياً"إ: عباس يقد م تنازالت لا"إسرائيل" لقاء تحقيق أي "الشعبية" 20

لشػػػعبيةل مسػػػاء أمػػػسل انتقػػػادا شػػػديد الميرػػػة لػػػرئيس السػػػمطة محمػػػود عبػػػاسل واتيمتػػػو بتقػػػديـ وريػػػت الربيػػػة ا
 تناز ت لػ"إسرائيؿ" لقاء تحقيؽ أي انراز سياسي "ولو كاف وىميًا".

وقاؿ عطو المرنة المركزية لمربية الشعبية رميؿ مزىر إف "تصريحات أبو مازف األخيرة بعدـ ممانعتو زيارة 
مي إمعػػاف  ػػي تقػػديـ التنػػاز ت لكيػػاف ا حػػتالؿ طمعػػًا بتحقيػػؽ اي إنرػػاز سياسػػي ولػػو كػػاف الكنيسػػت اإلسػػرائي

 وىميًال وأف التناز ت الخطيرة التي يقدميا لف تقدـ أي شيء".
وأطػػػػاؼ مزىػػػػر أف ا حػػػػتالؿ سيسػػػػتغؿ مواقػػػػؼ عبػػػػاس  ػػػػي مواصػػػػمتو لتيويػػػػد القػػػػدس و ػػػػرض الوقػػػػائع عمػػػػغ 

رية وطنيػػة تعتمػػد بشػػكؿ أساسػػي عمػػغ برنػػامد المقاومػػة لمواريػػة ا رض"ل داعيػػًا الػػغ طػػرورة وطػػع اسػػتراتي
 ا حتالؿ والتصدي لررائمو.
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وأشػػار إلػػغ "أف  ريػػؽ السػػمطة يسػػتغؿ حالػػة ا نقسػػاـ السياسػػي بػػيف الطػػفة و ػػزة  ػػي اتخػػاذ مواقػػؼ مصػػيرية 
الداخمي وتوحيد تتعمؽ بمستقبؿ القطية الفمسطينية"ل مطالبًا الفصائؿ بطرورة سرعة ترتيب البيت الفمسطيني 

 القيادة السياسية لمشعب الفمسطيني. 
 25/11/2013، فمسطين اآلن

 
ر عمى صفحات "فيسبوك" "الشعبية"فتح و أنصارف بين خالغزة:  21  الشارعبلقاء قنابل إل  تطو 

 زة ػ أشػرؼ اليػور: دخمػت حركػة  ػتح والربيػة الشػعبية  ػي خػالؼ شػديد  ػي قطػاع  ػزةل تخممػو خػالؼ حػاد 
غ مواقػػع التواصػػؿ ا رتمػػاعي بػػيف أنصػػار الفػػريقيفل سػػرعاف مػػا تحػػوؿ ألرض الواقػػعل وشػػػيد  ػػي الػػرأي عمػػ

لقػػاء قنابػػؿ مػػف قبػػؿ نشػػطاء الربيػػة الشػػعبية عمػػغ عناصػػر  شػػماؿ  مػػف  ػػتحتكػػذيب لمتصػػريحات واتيامػػات واذ
قطاع  زةل عمغ خمفية انتقاد مسؤوؿ  ي الربيػة لمػرئيس محمػود عبػاسل  ػي مؤشػر خطيػر قػد يػنعكس عمػغ 

 قة التنظيميف المنطوييف تحت لواء منظمة التحرير الفمسطينية.عال
وبحسػػب مػػا عممػػت القػػدس العربػػي مػػف مصػػادر مطمعػػة  ػػكف ىيئػػة العمػػؿ الػػوطني التػػي ظمػػت مرتمعػػة حتػػغ 
سػػاعة متػػفخرة مػػف ليػػؿ الثالثػػاء لػػـ تػػتمكف مػػف الوصػػوؿ إلػػغ حػػؿ لمخػػالؼ الناشػػب بػػيف الطػػر يفل وذلػػؾ بعػػد 

 ػي مػف  ػتح حركة  ػتح ا عتػذار عػف قيػاـ ناشػطييا بكلقػاء قنبمػة عمػغ عناصػر  ر ض الربية الشعبية مطمب
 رامعة القدس المفتوحة شماؿ قطاع  زة.

وكاف بداية الخالؼ ظير عقب تصريح لرميؿ مزىر عطو المرنػة المركزيػة لمربيػة الشػعبية انتقػد  يػو بشػدة 
كنيسػت اإلسػػرائيميل سػرعاف مػا تحػػوؿ الػرئيس محمػود عبػاس عمػػغ خمفيػة موا قػة األخيػر إللقػػاء خطػاب  ػي ال

ا نتقػاد ىػذا لسػػاحة مواريػة  ػي مواقػػع التواصػؿ ا رتمػاعيل بعػػد أف أيػد أعطػاء الربيػػة الشػعبية التصػػريحل 
 واعتبره أنصار  تح تعديا عمغ رئيس الحركة.

 28/11/2013، القدس العربي، لندن
 

 "السمفية الجيادية" تظير لممرة األولى في الضفة"الحياة":  22
مػػس رمػػوز سػػمفية رياديػػة عمنػػًال ولممػػرة األولػػغل  ػػي الطػػفة الغربيػػةل  ػػي أظيػػرت : محمػػد يػػونس -الخميػػؿ 

 األربعاء. -رنازات ثالثة شباف استشيدوا  ي ىرـو إسرائيمي استيد يـ رنوب مدينة الخميؿ ليؿ الثمثاء 
مسػػمحة تفسسػػت حػػديثًا  ػػي  وذكػػرت مصػػادر أمنيػػة  مسػػطينية لػػػ"الحياة" اف الشػػباف الثالثػػة ىػػـ أ ػػراد مرموعػػة

 الخميؿل رنوب الطفة الغربيةل وتنتمي الغ تيار "السمفية الريادية" الذي يستميـ  كر "القاعدة".
وقالػت المصػادر اف أريػزة األمػػف الفمسػطينية شػنت الشػػير الماطػي حممػة اسػػتيد ت مرموعػات مػف "السػػمفية 

ح. وذكػرت اف حصػيمة المعتقمػيف  ػي الحممػة الريادية"ل بعدما أخذت  ي تنظيـ نفسػيا والحصػوؿ عمػغ السػال
شخصػػًال مشػػيرة الػػغ اف ا ػػراد المرموعػػة الثالثػػة الػػذيف قػػتميـ الرػػيش ا سػػرائيمي  ػػي اليرػػوـ كػػانوا  22بمغػػت 

 مطموبيف لدة اريزة األمف الفمسطينيةل لكنيـ تمكنوا مف ا  الت واليرب.
وحكػـ عميػو بالسػرف سػت  2003عتقػؿ  ػي وكاف قائد المرموعػة محمػد نيػروخ احػد اعطػاء حركػة "حمػاس" ا

سنوات  نتمائو الغ "كتائب عز الديف القساـ" الرنػاج العسػكري لمحركػة. لكنػو اسػتقؿ عػف "حمػاس" قبػؿ اربػع 
 سنوات بعدما تبنغ الفكر السمفي الرياديل وأخذ يروج لو  ي اوساط السمفييف الدعوييف  ي المنطقة.

بدأل  ي ارونة األخيرةل يعمؿ عمغ تنظيـ مرموعات مسػمحة ويعػد  وأ ادت مصادر امنية  مسطينية اف نيروخ
 لمقياـ بيرمات.
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وأكدت عائمة نيروخ اف ابنيا كاف ينتمي الغ "السمفية الريادية" ويؤيد تنظيـ "القاعدة". وقاؿ شقيقو عبيػد اهلل: 
عمػػغ عػدـ تطبيػػؽ  "كػاف محمػد ينتمػػي الػغ حركػة حمػػاسل لكنػو تحػوؿ الػػغ السػمفية قبػؿ أربعػػة أعػواـ احترارػاً 

 حكومة حماس الشريعة ا سالمية".
ور عت اعالـ التيار السمفي السوداء  ي رنازة محمود وموسغ  ي بمدة يطا. ولػؼ رثمانييمػا أيطػا بػا عالـ 
السوداء. اما نيروخ  مؼ رثمانو بعمـ حركة "حماس" حيث شارؾ المئػات مػف ر اقػو السػابقيف  ػي الحركػة  ػي 

 لمشاركوف  ي الرنازات مطالبيف با نتقاـ.تشييع رثمانو. وىتؼ ا
وىذه المرة األولغ التي يعمف  ييػا ورػود مرموعػات سػمفية رياديػة تسػتميـ  كػر "القاعػدة"  ػي الطػفة الغربيػةل 

 عممًا أف مرموعات سمفية ريادية تنشط  ي قطاع  زة يقدر عدد أ رادىا بالمئات.
فيًا  ػادروا قطػاع  ػزة الػغ سػورية ىػذا العػاـ لممشػاركة  ػي سػم 27وأ ادت مصدر أمنية  ي  زة لػ"الحياة" بػفف 

 العمميات العسكرية طد النظاـل قتؿ منيـ سبعةل بينيـ ثالثة  ي عمميات انتحارية.
 28/11/2013، الحياة، لندن

 
 تضخم "السمفية الجيادية" لتبرير القتل بالضفة" إسرائيل"خبيران فمسطينيان:  23

ف  ػػي شػػئوف الحركػػات اإلسػػالمية إف ا حػػتالؿ اإلسػػرائيمي يسػػعغ لػػػ"تطخيـ" األناطػػوؿ: قػػاؿ خبيػػرا -راـ اهلل
ظػػػاىرة "السػػػمفية الرياديػػػة"  ػػػي الطػػػفة الغربيػػػة لتبريػػػر أعمػػػاؿ القتػػػؿ وا عتقػػػاؿ بحػػػؽ مػػػف "تػػػدَّعي" السػػػمطات 

 اإلسرائيمية انتماؤه ليا.
سػػيارة رنػػوبي مدينػػة الخميػػؿ  وقتػػؿ الرػػيش اإلسػػرائيميل أوؿ أمػػس الثالثػػاءل ثالثػػة  مسػػطينييف كػػانوا يسػػتقموف

 بالطفة الغربية.
وتعقيبػػا عمػػغ ذلػػؾل قػػاؿ الخبيػػر  ػػي شػػئوف الحركػػات اإلسػػالميةل منػػذر مشػػاقيل إف "إعػػالف إسػػرائيؿ عػػف قتػػؿ 
ثالثة مف أعطاء تنظيـ ريادي سمفيل كاف قد سبقو اإلعالف عف اكتشاؼ خاليا واعتقاليا ومحاكمتيا لذات 

 التيمة".
 ح لوكالة األناطوؿ: "أعتقد أف ا حتالؿ يسعغ لتطخيـ األمر".وأطاؼ مشاقي  ي تصري

وأوطح: "بمررد الحديث عف تنظيـ القاعدة أو السػمفية الرياديػةل يعطػي ا حػتالؿ لنفسػو الحػؽ  ػي أف يقتػؿ 
 ويعتقؿ كيفما يشاء".

لفمسػطينيةل بمثابػة واعتبر مشاقي أف ما أوردتو إسرائيؿ حوؿ نية "الخمية" القياـ بعمميات طد أريزة السػمطة ا
دعوة لمسمطة لمساعدة إسرائيؿ  ي البحث عف ىػذه الخاليػا ومالحقػتيـل مسػتبعدا  ػي الوقػت ذاتػو صػحة ىػذه 

 الرواية.
 28/11/2013، القدس العربي، لندن

 
 و"الجياد": المقاومة عمى أىبة االستعداد لمواجية أي عدوان إسرائيمي عمى قطاع غزة  حماس 24

ة حمػػاس سػػامي أبػػو زىػػري إف استعراطػػات رػػيش ا حػػتالؿ وتيديػػدات السياسػػييف قػػاؿ المتحػػدث باسػػـ حركػػ
اإلسػػػرائيمييف ىػػػد يا شػػػف حػػػرب نفسػػػية.  يػػػر أنػػػو أكػػػد أف تمػػػؾ التيديػػػدات وا ستعراطػػػات   تخيػػػؼ الشػػػعب 

 والمقاومة.
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وأوطح أبػو زىػري لمرزيػرة نػت أف "دعػوات بعػض المسػؤوليف  ػي إسػرائيؿ  حػتالؿ  ػزة تسػتيدؼ ر ػع الػروح 
المعنوية لممرتمع الصييوني بعد أف  شمت كؿ ترسانة إسرائيؿ الحربية  ي حمايتو مف صواريخ المقاومة  ػي 

 حربيف كبيرتيف شنيما طد القطاع".
ودعا الناطؽ باسـ حماس ا حتالؿ اإلسرائيمي إلغ "استذكار خيبتو و شمو  ي الحربيف السابقتيف عمػغ  ػزة"ل 

ـ بشكؿ طبيعي و  يمكف أف تثنييـ الحرب وتشديد الحصار عف خيػاراتيـ مؤكدا أف أىؿ  زة يمارسوف حياتي
 وثوابتيـ.

مف ريتو أكد القيادي  ي حركة الرياد اإلسػالمي خالػد الػبطش أف حركتػو وقػوة المقاومػة تفخػذ عمػغ محمػؿ 
 الرد التدريبات والتيديدات اإلسرائيميةل داعيا الفمسطينييف لمتوحد مف أرؿ صد أي عدواف رديد.

قاؿ البطش  ي حديث لمرزيرة نت إنو إذا ما تـ ا عتداء عمغ  زة  كف "المقاومة ستقـو بواربيػا  ػي الػد اع و 
 عف شعبيا وصد العدواف اإلسرائيمي"ل وأكد أف العدواف سيكمؼ ا حتالؿ اإلسرائيمي الكثير.
سػيكوف باىظػا عمػغ وشدد عمغ أف "أي دخوؿ بري  ي القطػاع لػف يكػوف نزىػةل وثمػف إعػادة احػتالؿ القطػاع 

 المحتؿ الصييوني".
 28/11/2013، الجزيرة نت، الدوحة

 
 في لبنان  يجابيالحياد اإلالفمسطينية:ال وجود لا"القاعدة" في عين الحموة ونحن مع  الفصائل 25

مػػػػف القيػػػػادة السياسػػػػية الموحػػػػدة لمقػػػػوة  اً و ػػػػدل أف صػػػػيدال مػػػػف 28/11/2013، المسااااتقبل، بيااااروتذكػػػػرت 
ل  ػػي مرػػدليوف أمػػس. رئيسػػة لرنػػة التربيػػة النيابيػػة النائػػب بييػػة الحريػػري زار واإلسػػالميةة الفمسػػطينية الوطنيػػ

وطـ الو د : "اميف سر حركة  تح و صائؿ منظمة التحريػر الفمسػطينية  ػي لبنػاف  تحػي ابػو العػردات ل قائػد 
احمد  طؿل األمف الوطني الفمسطيني المواء صبحي ابو عربل ومسؤوؿ حركة حماس  ي منطقة صيدا ابو 

باإلطػػا ة إلػػغ قيػػادات مػػف  صػػائؿ  مسػػطينية مسػػؤوؿ العالقػػات  ػػي عصػػبة األنصػػار ابػػو سػػميماف السػػعديل 
". ورػػػػرة خػػػػالؿ المقػػػػاء التػػػػداوؿ  ػػػػي المسػػػػتردات عمػػػػغ السػػػػاحتيف المبنانيػػػػة والفمسػػػػطينية والوطػػػػع  ػػػػي أخػػػػرة

 المخيمات.
داثل تطرقنػػػا الػػػغ موطػػػوعيف: موطػػػوع وتحػػػدث أبػػػو العػػػردات بكسػػػـ الو ػػػدل  فكػػػد أف "األوطػػػاع حا مػػػة باألحػػػ

مناسػػبة احيػػاء ذكػػرة استشػػياد الػػرئيس ابػػو عمػػار وعمميػػة ا  تيػػاؿ وىػػذه الرريمػػة السياسػػية بامتيػػازل وطبعػػا 
المسػؤوليةل وىنػاؾ كػذلؾ األمػر مناسػبة يػـو التطػامف مػع الشػعب الفمسػطيني  ػي  اإلسػرائيمينحمؿ ا حتالؿ 

يومػػا لمتطػػامف مػػع  1977و الرمعيػػة العامػػة لألمػػـ المتحػػدة عػػاـ تشػػريف الثػػاني مػػف كػػؿ عػػاـ والػػذي اقرتػػ 29
  الشعب الفمسطيني مف ارؿ حقوقو المشروعة  ير القابمة لمتصرؼ.

وقاؿ: "كذلؾ اكػدنا اىميػة العالقػات الفمسػطينية المبنانيػة عمػغ كا ػة المسػتويات السياسػية والعسػكرية واألمنيػةل 
نا موقفنػػا الثابػػت  ػػي ىػػذا المرػػاؿ وىػػو سياسػػة الحيػػاد ا يرػػابي ل والتعػػاوف مػػف ارػػؿ وأد الفتنػػة وبالتػػالي اكػػد

والوقػػوؼ بورػػو كػػؿ الرػػرائـ والعمميػػات ا رىابيػػة التػػي حصػػمت بػػدءا مػػف الطػػاحية مػػرورا بالشػػماؿ وآخرىػػا  ػػي 
 محيط السفارة ا يرانية . حيينا ارواح الشيداء وتمنينا لمررحغ الشفاء العارؿ" . 

وا تفاقات التي عقدت ونفمؿ اف  الغ الوطع  ي المنطقةل  ي ظؿ المعاىدات وأطاؼ: "كذلؾ األمر تطرقنا
تكوف ىناؾ نا ذة تفتح مف ارؿ توطيد األمف وا ستقرار  ي ىذه المنطقة الممتيبػةل وعمػغ قاعػدة اننػا واخوتنػا 

ا عمػغ األسػس المبنانييف نوارو مصيرا واحدا و ي خندؽ واحد ل وبالتالي التعاوف والتكامؿ يرب اف يبقغ قائم
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التي قامت عمييا التفاىمات .. والسياسة الفمسطينية  ي ىػذا البمػد ىػي سػيادة القػانوف ودعػـ السػمـ واإلسػتقرار 
  ي لبناف واف امف المخيمات ىو رزء مف األمف المبناني واف األمف ىو كؿ   يترزأ".

ثػػر المقػػاء تحػػدث صػػبحي ابػػو عػػرب وا الػػغ ذلػػؾ زار الو ػػد الفمسػػطينيل منسػػقية تيػػار "المسػػتقبؿ"  ػػي الرنػػوبل
بكسـ الو د  قاؿ: "استنكرنا ونستنكر التفريػرات التػي وقعػت امػاـ السػفارة ا يرانيػة و ػي الػرويس و ػي طػرابمس 

 "...وكؿ المناطؽل نحف كفمسطينييف نستنكر كؿ ا عماؿ ا ررامية التي تطاؿ اي منطقة مف لبناف
و دًا مف قيادة القوة والفصائؿ الفمسطينية ل أف د صالحمحمل عف 28/11/2013السفير، بيروت، وأطا ت 

  ي منطقة صيدا ومخيماتيا برئاسة قائد "قوات األمف الوطني الفمسطيني"  ي لبناف المواء صبحي ابو عػربل
شّدد أبو عرب عمغ أف "  ورود لتنظيـ القاعدة ل و مسؤوؿ قطاع "حزب اهلل"  ي صيدا الشيخ زيد طاىرزار 

لحموةل واف الحديث عف القيادي  ي كتائػب عبػداهلل عػزاـ المػدعو تو يػؽ طػو أمػر مبػالغ  يػو"ل  ي مخيـ عيف ا
 مشيرًا إلغ أنول قأي طوتل "  يممؾ القدرة عمغ القياـ بمثؿ ىذه األعماؿ التفريرية وليس لو عالقة بيا".

بػؿ يمثػؿ نفسػو  قػطل وكػؿ  وأطاؼ: "إذا كاف ا نتحاري  مسطينيًا  يذا   يعني انو يمثؿ الشعب الفمسػطينيل
القػػػوة السياسػػػػية الوطنيػػػة واإلسػػػػالمية دانػػػػت التفريػػػرل حتػػػػغ أىمػػػو تبػػػػرأوا منػػػػو ولػػػـ يوا قػػػػوا عمػػػغ ىػػػػذا العمػػػػؿ 
اإلررامػي"ل مؤكػدًا أّف "الػذي يريػد أف يستشػػيدل  يػذه  مسػطيف وىػذا العػدو الصػػييونيل  ػنحف لنػا وريػة واحػػدة 

 ىي  مسطيف".
 

 زراء ىنية بوفاة حفيدتوحماس تتقدم بالتعزية لرئيس الو  26
تقدمت حركة حماس مف رئيس الوزراء الفمسطيني إسماعيؿ ىنية بفصدؽ مشػاعر التعزيػة األخويػة وبخػالص 

 المواساة القمبية لو اة حفيدتو الطفمة آماؿ عبد السالـ ىنية.
ة ت الرطػػػػيعة آمػػػػاؿ ىنيػػػػةل حفيػػػػدة إسػػػػماعيؿ ىنيػػػػة رئػػػػيس الحكومػػػػ11|27وقػػػػد تو يػػػػت بعػػػػد ظيػػػػر األربعػػػػاء ق

 الفمسطينية بغزة إثر تدىور حالتيا الصحية مؤخرا.
 27/11/2013، المركز الفمسطيني لإلعالم

 
 
 

 شيرًا  12يمية تصدر حكمًا بسجن قيادي في حماس لمدة ئإسرا محكمة 27
أ ػػػػادت مؤسسػػػػة "التطػػػػامف" لحقػػػػوؽ اإلنسػػػػاف أف محكمػػػػة "سػػػػالـ" : خدمػػػػة قػػػػدس بػػػػرس –راـ اهلل ق مسػػػػطيفت 
حػػتالؿ اإلسػػرائيميل أصػػدرت أمػػس الثالثػػاءل حكمػػًا بسػػرف قيػػادي  ػػي حركػػة حمػػاس مػػف العسػػكرية التابعػػة لال

 مدينة نابمس لمدة عاـ.
تل أف المحكمػة 27/11وأوطح محامي "التطامف"ل  ارس أبو حسفل  ي بياف تمقتػو "قػدس بػرس"ل األربعػاء ق

 حتالؿ.عامًات لمدة عاـ بتيمة مقاومة ا  47أصدرت حكمًا بسرف عوض اهلل رميؿ اشتية ق
 27/11/2013قدس برس، 

 
 القدس والضفة الكثير من البيوت الجديدة فيسندشن  : قريباً أرئيل أوري 28

أعمف وزير اإلسكاف اإلسرائيمي أوري أريئيؿل مساء أمس خالؿ طقوس ا تتاح مؤسسات تعميمية  ي 
 مكف.مستوطنة  إيتمار  ي الطفة الغربية أف البناء  ي المستوطنات سيستمر بكؿ نشاط م
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وقاؿ أريئيؿ:" أقوؿ لكـل ىناؾ الكثير مف الوزراء والوزارات الحكومية التي تريد أف تساعد  ي بناء المؤسسة 
وأطاؼ  التعميمية ىنال ىذه المؤسسة ستكوف قرية تعميمية لتدريس التوراةل والعمؿ عمغ اسـ عائمة  ورؿ".

ييودا والسامرة والقدسل وىكذا سنقوؿ ألنفسنا  أريئيؿ سنقوـ قريبا بتدشيف الكثير مف البيوت الرديدة " ي
 ولمعالـ إف شعب إسرائيؿ حي".

 28/11/2013، 48عرب 
 

 بيب إلقامة تحالفات مع دول الخميج لمواجية إيرانأاإلسرائيمي بمندن يبدي استعداد تل  السفير 29
تكوف مستعدة إلبراـ القدس العربي: أعمف السفير اإلسرائيؿ  ي لندف دانياؿ تاوبل أف بالده قد  - لندف

التي ترعاىا ’ التحالفات الشيعية’صفقات مع أعداء قديميف  ي منطقة الشرؽ األوسطل لموارية ما وصفيا بػ
 إيراف وطموحاتيا النووية.

ل امس األربعاءل إف ا تفاؽ الذي توّصمت إليو القوة الست ’اندبندانت‘وقاؿ تاوب  ي مقابمة مع صحيفة 
لف يفعؿ سوة القميؿ  حتواء التيديد الذي تشكمو إيراف أو ‘يؼ يوـ األحد الماطي الكبرة مع إيراف  ي رن

إبطاء تقدميا عمغ طريؽ امتالؾ سالح نوويل وقد يؤدي إلغ المزيد مف الشراكات المتطّر ة التي كانت حتغ 
 ’.ارف  ير واردة  ي المنطقة

دوؿ ذات األ مبية الُسنّيةل بما  ي ذلؾ دوؿ التعاوف مع عدد مف ال‘ولـ يستبعد احتماؿ لروء إسرائيؿ إلغ 
 ل رّراء قمقيا أيطًا إزاء إيراف النووية.’الخميد العربية وعمغ رأسيا المممكة العربية السعودية

لغ ‘وأطاؼ السفير اإلسرائيمي  ي لندف  ىناؾ محور راديكالي يمتد مف طيراف إلغ دمشؽ إلغ بيروت واذ
عر بالقمؽ ازاء ىذا الموطوع  ي المنطقةل وىناؾ العديد مف الدوؿ التي  زةل واعتقد أننا لسنا وحدنا مف يش

تقاسمنا ىذا الشعورل والذي يمثؿ تذكيرًا بفف لدينا  ي الواقع الكثير مف القواسـ المشتركة والمخاوؼ 
 اس.ا ستراتيرية األساسية التي تد عنا لمتحالؼ وا ىتماـ  ي محاولة تعميؽ العالقات بيننا عمغ ىذه األس

وُسئؿ حوؿ إمكانية اقامة مثؿ ىذه العالقات ر ـ الخال ات الطويمة األمد بشفف ا حتالؿ ا سرائيمي 
تربر العديد مف األطراؼ عمغ اتخاذ خيارات ‘لألراطي الفمسطينيةل  فراب تاوب أف التغيرات  ي المنطقة 

صر داخؿ بمداف المنطقة ترة بفف لـ تكف ممكنة مف قبؿ مما خمؽ  رصة بالنسبة لنال واعتقد أف ىناؾ عنا
 ’.اسرائيؿ يمكف أف تكوف شريكًا  ي بعض القطايا التي تريدىا

ىذه األرزاء مف منطقة الشرؽ األوسط تتطمع إلغ األماـ وتسعغ لمتطور وا زدىار.. وىناؾ ‘وأشار إلغ أف 
مكانية التفكير  ي اقامة نوع مف العالقات مع   ’.إسرائيؿأناس يطرحوف مثؿ ىذه األسئمة واذ
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 بفتح الممف النووي االسرائيمي بركة يطالب الكنيستمحمد النائب  30
طالب النائب العربي  ي الكنيست ا سرائيمي رئيس كتمة "الربية : اماؿ شحادة -القدس المحتمة 

ئيؿ والمنطقةل وذلؾ  ي اعقاب توقيع الديموقراطية لمسالـ والمساواة" محمد بركةل بفتح الممؼ النووي  ي اسرا
 ا تفاؽ الدولي مع ايراف.

وقاؿ بركة اف "توقيع ا تفاؽ مع ايراف خطوة مباركة تنزع  تيؿ الحرب التي تسعغ وتتوؽ ليا اسرائيؿ منذ 
سنيفل لكف ىذا ا تفاؽ يستورب  تح الممؼ النووي  ي العالـ و ي المنطقة و ي اسرائيؿ بالذاتل ألنو يرب 

   تكوف أية رية محّيدة مف نزع ىذا السالح المدمر لالنسانية".اف 
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 28/11/2013، الحياة، لندن
 

 مميار دوالر 113اإلسرائيميون مدينون لمبنوك با بنك إسرائيل المركزي:  31
المركزة يوـ الثالثاء عف أف المواطنيف  محمد خبيصة: كشؼ تقرير صادر عف بنؾ إسرائيؿ –القدس 

مميار دو رتل حتغ نياية تشريف  113.5مميارات شيكؿ ق 403وا مدينيف لمبنوؾ بنحو اإلسرائيمييف كان
خالؿ السنوات األربع الماطيةل عقب تعميمات  %30وارتفعت ىذه القروض بنسبة  أوؿ/اكتوبر الماطي.

ت ل  ي الوق%65ل بطرورة أف تبمغ نسبة التسييالت إلغ الودائع 2008أصدرىا بنؾ إسرائيؿ نياية العاـ 
 قبؿ القرار. %42الذي كانت تبمغ  يو النسبة 

وو قًا لمبيانات التي حصمت عمييا وكالة األناطوؿ  كف القروض العقارية تستحوذ عمغ  البية قيمة القروض 
مميار دو رتل  يما احتمت  72.4مميار شيكؿ ق 258التي تقدميا المصارؼ لممواطنيفل بقيمة تراوزت 

 مميارات دو رت. 10مميار شيكؿ ققرابة  35لثانية بقيمة بمغت القروض الترارية المرتبة ا
وأظيرت األرقاـ أنو لو تـ توزيع الديوف عمغ العائالت اإلسرائيميةل  كف كؿ عائمة ستكوف مدينة لمبنوؾ بمبمغ 

مف مرمؿ  %85ألؼ دو رتل إ  أف نسبة العائالت الحقيقية المدينة لممصارؼ تبمغ  67ألؼ شيكؿ ق 238
 ا  ي المرتمع اإلسرائيمي.عددى

 28/11/2013، القدس العربي، لندن
 

 ساعة  24لمدة يحاكي احتالل غزة  بعسقالن سرائيمياإل عسكري لمجيش تدريب 32
اإلسرائيمي عممية محاكاة  حتالؿ قطاع  زة يـو أمس لمدة أربعة وعشروف أشرؼ اليور: نفذ الريش  - زة 

ساعةل استخدـ خالليا مدينة عسقالف القريبة مف حدود القطاع لتكوف مسرح لمتدريباتل التي دامت ألربعة 
 ’.عامود السحب‘أياـل د ع خالليا بوحدات قتاليةل بالتزامف مع الذكرة األولغ لمحرب األخيرة عمغ  زة 

وأنيغ الريش اإلسرائيمي مساء األربعاء تدريباتو التي بدأىا صباح األحد الماطي  ي مدينة عسقالف 
 المراورة لقطاع  زةل بيدؼ التدرب عمغ تنفيذ عمميات عسكرية قتالية  ي  زة تشمؿ احتالليا مرددا.

 28/11/2013، القدس العربي، لندن
 

 رمن اإلسرائيميين يعانون من الفق% 35 :دراسة 33
 % مف ا سرائيمييف يعانوف مف الفقر المدقع.35كشفت دراسة نشرت نتائريا امس اف  :د ب أ -تؿ ابيب 

% مف 20اف  "طاوب لدراسات السياسة ا رتماعية  ي إسرائيؿ"وقالت الدراسة التي ارراىا مركز 
% عف استخداـ 13 ا سرائيمييف  يحصموف عمغ القدر الكا ي مف الطعاـ بسبب ازمات مالية بينما توقؼ

واستند الباحثوف  ي دراستيـ الغ بيانات المسح ا رتماعي لممكتب المركزي  ا ريزة الكيربائية او الياتؼ.
 لالحصاء.

% توقفوا عف الذىاب  طباء ا سناف 40و يما يتعمؽ بالخدمات الطبيةل اشارت الدراسة الغ اف قرابة 
 دوف زيارة الطبيب المختص.% يستخدموف الدواء 15 عتبارات مالية واف 

الفقر  ي اسرائيؿ يشكؿ تيديدا استراتيريا لورودنا  ف اسرائيؿ "وقاؿ الحاخاـ ا سرائيمي يشيؿ ايشتيف 
 ."بوصفيا مرتمعا اخالقيا يتكا ؿ ارتماعيا وقادر عمغ التعامؿ مع التحديات مف الداخؿ والخارج

 . "ي لمدخؿ المطموب لالقامة  ي اسرائيؿ بكرامةمف وارب دولة اسرائيؿ اف تحدد الحد ا دن"واطاؼ 
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 28/11/2013، الرأي، عم ان
 

  جيش االحتالل تقوم بزيارة سرية ومفاجئة لممواقع العسكرية عمى حدود غزة قيادة 34
ت بزيارة سرية ومفارئة لممواقع 11|27قامت قيادة ريش ا حتالؿ ا سرائيميل مساء األربعاء ق  زة:

ة عمغ الحدود الشرقية لمقطاعل وذلؾ  ي ظؿ تعزيزات عسكرية وبغطاء روي  ير العسكرية ا سرائيمي
 مسبوؽ.

 28/11/2013قدس برس، 
 

 عن تعرض فمسطينيات وسوريات لمتحرش في السجون المصرية العربي: أنباء القدس 35
 مػػف انتيػػاؾ اعػػراض األربعػػاء أمػػسوليػػد عػػوض: اشػػتكت مصػػادر  مسػػطينية  عواصػػـ ػ وكػػا ت ػ راـ اهلل ػ

الالرئػػػات الفمسػػػطينيات والسػػػوريات المعػػػتقالت  ػػػي السػػػروف المصػػػرية عقػػػب  ػػػرارىف مػػػف الحػػػرب الػػػدائرة  ػػػي 
 سورية.

تعػرض  األربعػاءواكد طارؽ حمود منسؽ مرموعة العمػؿ مػف أرػؿ  مسػطينيي سػورية لػػ"القدس العربػي" امػس 
ا سػكندريةل مشػيرا الػغ انيػف العديد مف الالرئات الفمسطينيات والسوريات لتحرش رنسػي  ػي سػرف المنتػزه ب

 ر طف ا د ء بفية تفاصيؿ حوؿ التحرش بيف بسبب اوطاعيف داخؿ السرف وطبيعتيف المحا ظة.
واشػػار حمػػود الػػغ اف اقػػارب الالرئػػات مػػف داخػػؿ السػػرف ا ػػادوا بتعرطػػيف لمحػػاو ت تحػػرش رنسػػي وانتيػػاؾ 

ئػػات سػػواء الفمسػػطينيات او السػػوريات  عراطػػيفل مطػػيفا "حػػوادث التحػػرش الرنسػػي التػػي تتعػػرض ليػػا الالر
كثيػػرة رػػدال وبشػػكؿ ممػػنيد وبغطػػاء واطػػح مػػف المسػػؤوليف"  ػػي السػػروف المصػػرية عمػػغ حػػد قولػػول مطػػيفا 

 "قطايا التحرش الرنسي قطايا تكررت كثيرال ردا ووصمتنا شيادات مف داخؿ السرف بشفنيا".
لمعتقمػيف  ػي السػروف المصػريةل موطػحا بػاف وطالب حمود بكطالؽ سراح الالرئيف الفمسطينييف والسورييف ا

  رئا  مسطينيا  ي السروف المصرية بالقاىرة وا سكندرية. 296ىناؾ 
وقالػػػت مرموعػػػة العمػػػؿ مػػػف ارػػػػؿ  مسػػػطينيي سػػػورية  ػػػي بيػػػاف ارسػػػػؿ لػػػػ"القدس العربػػػي" ا ربعػػػاء "اف اخػػػػر 

الرئػػيف  ػػي سػػروف مصػػر ىربػػًا مػػف ا نتياكػػات التػػي تػػـ رصػػدىا ألحػػواؿ المعتقمػػيف الفمسػػطينييف والسػػورييف ال
 رحيـ الحرب  ي سوريةل ىو انتياؾ اعراطيف والتحرش بيف رنسيا".

وحسب بياف مرموعة العمؿ  انو تـ رصد حادثة انتياؾ عرض بشعة لسرينة  مسطينية  رت مػف سػورية مػع 
اسػتخداـ السػرينة عائمتيال واعتقمت  ي مصر أثنػاء محػاولتيـ اليػرب عبػر البحػر باترػاه أوروبػال حيػث اثنػاء 

المػػذكورة لمحمػػاـ الوحيػػد  ػػي السػػرف لال تسػػاؿل تفارػػفت بعسػػكري يرمػػس أعمػػغ سػػقؼ الحمػػاـ وينظػػر إلييػػال 
مشػػيرة الػػغ أنيػػا ليسػػت الحادثػػة األولػػغ لمتحػػرش الرنسػػي داخػػؿ سػػرف المنتػػزه  ػػي اإلسػػكندريةل إذ أف حػػوادث 

 سموؾ يتـ بتغطية مف مسؤولي السرف.كثيرة حدثت قبميال ومرت دوف أي حساب أو عقابل  ي إشارة الغ 
28/11/2013القدس العربي، لندن،   
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األناطػػوؿ: حػػذَّر العطػػو العربػػي  ػػي الكنيسػػت اإلسػػرائيمي رمػػاؿ زحالقػػةل مسػػاء األربعػػاءل  - القػػدس المحتمػػة
ار ؼ مف الييود لممسرد األقصغ المبارؾ حاؿ اتخذت الحكومة اإلسرائيمية قرارا بتقسيـ  مف اقتحاـ عشرات

 .ر"لقد ُدقت نواقيس الخط"المسرد بيف الييود والمسمميفل قائاًل: 
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وخػػالؿ زيػػػارة أرراىػػػا و ػػػد مػػػف حػػػزب الترمػػػع الػػػوطني الػػػديمقراطي إلػػػغ المسػػػرد األقصػػػغل األربعػػػاءل أطػػػاؼ 
ة الحزب البرلمانيةل أف "الحكومػة اإلسػرائيمية تحػاوؿ  ػرض واقػع رديػد يسػمح بصػالة زحالقةل الذي يترأس كتم

 لمييود  ي باحة المسرد األقصغ  ي مكاف محدد وأزمنة محددة".
والتقػػػغ و ػػػد حػػػزب الترمػػػع الػػػوطني الػػػديمقراطي خػػػالؿ الزيػػػارة: عبػػػد العظػػػيـ سػػػميبل رئػػػيس مرمػػػس األوقػػػاؼ 

ير عاـ األوقاؼ  ػي القػدسل برانػب مسػؤوليف آخػريف  ػي األوقػاؼ اإلسالمي  ي القدسل وعزاـ الخطيبل مد
 اإلسالمية.

بدورهل لفت العطو العربي  ي الكنيست اإلسرائيمي عف حزب الترمع باسؿ  طاس إلغ "المحاو ت المستمرة 
لميمػػػيف المسػػػيطر عمػػػغ الحكػػػـ  ػػػي إسػػػرائيؿ لتغييػػػر الوطػػػع  ػػػي المسػػػرد األقصػػػغ ليزيػػػد رقعػػػة سػػػيطرتو عمػػػغ 

المقدسػة  ػي القػدس واطػًعا لنفسػو ىػدً ا لتقاسػـ المكػاف لمصػالة والعبػادة بمػا يشػبو الوطػع  ػي الحػـر  األمػاكف
 اإلبراىيمي  ي الخميؿ".

و ور انتياء الزيارةل أبرقت العطو العربي  ي الكنيست اإلسرائيمي مف حزب الترمػع حنػيف زعبػي رسػالة إلػغ 
إلغاء إرراء احتراز بطاقػات ىويػة المصػميف "شل مطالبة بػوزير األمف الداخمي اإلسرائيمي يتسحاؽ اىرونو يت
 ."والداخميف إلغ األقصغ مف قبؿ الشرطة اإلسرائيمية

28/11/2013القدس العربي، لندن،   

 
 اهلل حنا يقدم وثيقة الكايروس الفمسطينية لممجتمع االسباني عطا المطران 37

محاطرة  ي صػالة بمديػة  األرثوذكسسطية لمرـو سب أساقفةالمطراف عطااهلل حنا رئيس  : ألقغالقدس المحتمة
برشػػمونة الرئيسػػية وذلػػؾ برعايػػة المؤسسػػة العربيػػة ا وروبيػػة  ػػي كتالونيػػا حيػػث كػػاف عنػػواف المحاطػػرة "مدينػػة 
القػػدس ممتقػػغ ا ديػػاف والحطػػارات" وقػػد حطػػر ىػػذة المحاطػػرة حشػػد كبيػػر مػػف المػػدعويف مػػف ابنػػاء الراليػػة 

 مثمي المؤسسات المسيحية وا ىمية والرسمية الكتالونية.كما وم العربية والفمسطينيةل
الكنسػػية  األوسػػاطوتحػػدث عػػف وثيقػػة الكػػايروس الفمسػػطينية وقػػدميا لممرتمػػع ا سػػباني لكػػي يػػتـ تػػداوليا  ػػي 

وكاف قد قدـ  ي الصباح محاطػرة  ػي المركػز ا عالمػي الكتػالوني والتقػغ عػددا مػف المسػؤوليف  ػي  و يرىا.
 مدينة برشالونة.

27/11/2013وكالة سما االخبارية،   

 
 يرفض إطالق سراحو مقابل التوقيع عمى تعيد بعدم دخول قريتو العراقيبشيخ  38

مـ أّف محكمة الصػمح  ػي بئػر السػبع مػددت يػوـ األربعػاء اعتقػاؿ شػيخ العراقيػب عُ : زىير أندراوس - الناصرة
لشيخ وسقط أرطًا. وكاف شيخ العراقيب صياح الطوري ليوـ واحدل واف الرمسة كانت عاصفةل وأ مي عمغ ا

عمػغ أي قػرار "لػف اوقػع  ػي حيػاتي  قد ر ض قبؿ أياـ إطالؽ سراحو مقابؿ إبعاده عف قريتػو وقػاؿ عػف ذلػؾ:
ل ىكذا أنيػغ الشػيخ ّصػّياح الطػوري قأبػو "يبعدني عف بيتي وأرطي وعائمتيل حتغ لو بقيت  ي السرف لألبد

ر السػػبعل ور ػػّض إطػػالؽ سػػراحو المشػػروط بكبعػػاده عػػف أرطػػو وبيتػػو عزيػػزتل رمسػػة المحكمػػة  ا ثنػػيف  ػػي بئػػ
 وعائمتو.

عمػػغ  62وكػاف الشػيخ صػّياح الطػوريل اعتقػؿ نيايػة األسػبوع الفائػت بعػد ىػدـ بيػوت العائمػة  ػي القريػة لممػرة 
 التوالي. 



 
 
 

 

 

           23ص                                    3050العدد:            28/11/2013 الخميس التاريخ:

اإلعػالـ رػاء  و ي السياؽ ذاتول أصدرت الحركػة اإلسػالمّية  ػي الػداخؿ الفمسػطينّي بياًنػا عممتػو عمػغ وسػائؿ
استنكار عمغ الواسع لما تقوـ بو اذرع ا حتالؿ مف استيالء عمػغ مػا تبقػغ مػف أراطػي النقػب. وأطػا ت   يو

وآخرىػػا ا عتػػداء عمػػغ شػػيخ أف األمػػر تعػػدة ا عتػػداء عمػػغ األرض ليصػػؿ الػػغ الرمػػوز الوطنيػػة والنطػػاليةل 
 .العراقيب صياح الطوري

2/11/2013القدس العربي، لندن،   
 

 بالضفة فيخالل مواجيات مع االحتالل  ات واعتقاالتإصاب.. شيداء يطا يشيعونالف اآل 39
أصػػػيبل امػػػسل عشػػػرات المػػػواطنيف بالرصػػػاص الحػػػي وبػػػاألعيرة المطاطيػػػة خػػػالؿ  "و ػػػا": - منػػػدوبو "األيػػػاـ"

ل أمػسل وذلػؾ اثػػر رريمػة ا حػػتالؿ  ػي يطػػ ا مواريػات مػع قػػوات ا حػتالؿ شػػيدتيا الخميػؿ وراـ اهلل وطػػولكـر
الميمػػة قبػػؿ الماطػػية والتػػي راح طػػحيتيا الشػػيداء الثالثػػة: محمػػد  ػػؤاد نيػػروخ ومحمػػود خالػػد النرػػار وموسػػغ 

 مخامرةل حيث شارؾ ار ؼ  ي تشييع رثامينيـ الطاىرة.
بالرصػػػاص المطػػػاط وعشػػػرات اإلصػػػابات بحػػػا ت  27بالرصػػػاص الحػػػي و 7مواطنػػػا بيػػػنيـ  34 قػػػد أصػػػيب 

 ت ا حتالؿ شيدتيا الخميؿ وبمدة بيت أمرل أمس.اختناؽل خالؿ مواريات مع قوا
مواطنػػا  ػي أحيػاء مختمفػػة مػف المدينػة وبمػػدتي يطػا وبيػت أمػػر  13كمػا اعتقمػت قػوات ا حػػتالؿل  رػر أمػسل 

 رنوب وشماؿ المدينة.
وشارؾ ار ؼ  ي الخميػؿ وبمػدة يطػال أمػسل  ػي مػوكبي تشػييع رثػاميف الشػيداء محمػد  ػؤاد نيػروخ ومحمػود 

نرػػار وموسػػغ مخػػامرة الػػذيف قطػػوا إثػػر إطػػالؽ "قػػوة خاصػػة" إسػػرائيمية الرصػػاص باترػػاه السػػيارة التػػي خالػػد ال
 كانوا يستقمونيا رنوب المدينةل حيث ىتؼ العشرات مف المشاركيف مندديف بررائـ ا حتالؿ.
28/11/2013األيام، رام اهلل،   

 
 

 ف استئناف المفاوضاتبوق يطالبون في الضفة وغزة الفمسطينيينمن % 6777استطالع:  40
قػػػاؿ اسػػػتطالع لمػػػرأي نشػػػرت نتائرػػػو أمػػػس اف الػػػرأي العػػػاـ الفمسػػػطيني يعتبػػػر  :قا ؼ بت - القػػػدس المحتمػػػة

 مفاوطات السالـ مع إسرائيؿ خطف اذ يعتقد ثمثا الفمسطينييف انيا ستفشؿ. استئناؼ
يف شػػمميـ ا سػػتطالع % مػػف الػػذ 4993 أفوا تصػػاؿ  لةعػػالـا سػػتطالع الػػذي نشػػره مركػػز القػػدس  وأشػػار

 %.3798متشائموف مف إمكانية تحقيؽ اتفاؽ مصالحة بيف حركتي  تح وحماس مقابؿ 
% مػػف المشػػاركيف  ػػي ا سػػتطالع اف قػػرار الػػرئيس الفمسػػطيني محمػػود عبػػاس باعػػادة اطػػالؽ  5095واعتبػػر 

%  3398طػف مقابػؿ مفاوطات السالـ مع إسرائيؿ  ي اواخر تموز قيوليوت الماطي لفترة تسعة اشير كاف خ
 %  شميا.6777 % اف المفاوطات مع اسرائيؿ ستنرح بينما يتوقع 20958يروف عكس ذلؾ. ويعتقد 

% بف المفاوطات  3293 و يما يتعمؽ با طؿ وسيمة  نياء ا حتالؿ ا سرائيمي واقامة دولة  مسطينيةل رأة
 ىي ا  طؿل
ريقػػػة  نيػػػاء ا حػػػتالؿ ا سػػػرائيمي واقامػػػة دولػػػة % اف "المقاومػػػة المسػػػمحة" ىػػػي ا طػػػؿ ط 2993بينمػػػا رأة 

 بالمئة عمغ "المقاومة السممية". 2791 مسطينية بينما يشدد 
سرائيؿوما زالت الغالبية تر ض التنسيؽ ا مني بيف السمطة الفمسطينية  % مف الذيف شمميـ  53ل اذ يعتقد واذ

 % منيـ  ي اف يتوقؼ. 4993ا ستطالع اف التنسيؽ   يفيد الفمسطينييف بينما ير ب 
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% مػف المسػتطمعة اراؤىػـ سػيقوموف بالتصػويت لحركػة  ػتح  32و ي حاؿ ارراء انتخابات تشريعية ا ف  اف 
% لحركػػة حمػػاس التػػي تسػػيطر عمػػغ قطػػاع  ػػزة  1898التػػي يتزعميػػا الػػرئيس الفمسػػطيني محمػػود عبػػاس و 

 % لمف سيقوموف بالتصويت. 3498بينما لـ يحدد 
مػف البػالغيف  ػي الطػفة الغربيػة وقطػاع  ػزة  ػي الفتػرة مػا  19200عمغ عينة تمثيميػة مػف وارري ا ستطالع 

 %. 3مف تشريف الثانيقنو مبرت مع ىامش خطف بنسبة  17و 13بيف 
28/11/2013الغد، عمان،   

 
 يواصمون خطواتيم النضالية إلنياء االعتقال اإلداري المعتقمون اإلداريون بسجون االحتالل 41

د األسرة اإلداريوف ا ستمرار  ي خطواتيـ النطػالية التػي بػدأوىا ولػف تثنػييـ عمميػات القمػع التػي أك :راـ اهلل
 تقوـ بيا إدارة السروف.

عبػػر مػػدير الوحػػدة القانونيػػة  ػػي نػػادي األسػػير المحػػامي  ووريػػت الييئػػة القياديػػة لألسػػرة اإلداريػػيف  ػػي عػػو ر
حقوقية بطرورة مساندتيـ  ي خطواتيـ النطػالية وتحديػدا بولسل رسالة طالبوا  ييا أبناء شعبيـ ومؤسساتو ال

 المؤسسات التي نادت وما زالت تنادي بكنياء ىذا النوع مف ا عتقاؿ.
و ػػي الزيػػارة التػػي قػػاـ بيػػا المحػػامي بػػولس لألسػػيريف اإلداريػػيف نبيػػؿ النتشػػة ورمػػاؿ الطويػػؿ المػػذيف يعتبػػرا مػػف 

رات متقطعةل وأكدا أف ىذه الخطوة الموحدة تمقغ مساندة مػف أكثر األسرة تعرطا لالعتقاؿ اإلداري وعمغ  ت
كا ة الفصائؿ  ي السروفل وأطا ا أف عمغ مصمحة سروف ا حتالؿ أف   تراىف عمغ ترارعنا  ي خطواتنا 

 .التي سنستمر بيا حتغ تحقيؽ مطالبنا
28/11/2013الحياة الجديدة، رام اهلل،   

 
 
 

 سنوات أربعمره اعتقال طفل مقدسي عب يأمر االحتالل 42
ل حسػبما سػنوات أربػعأصدرت السمطات ا سرائيميةل أمػر اعتقػاؿ بحػؽ طفػؿ مقدسػي يبمػغ مػف العمػر : القدس

 أ اد مركز معمومات وادي حموة.
وأشػار المركػػز الػغ أنػػو طػمف حممػػة ا عتقػا ت التػػي نفػذتيا السػػمطات اإلسػرائيمية بحػػؽ األطفػاؿ المقدسػػييفل 

المواطف زيف المارد  ي حارة السػعديةل بالقػدس القديمػةل  عتقػاؿ نرمػو محمػد دىمت األسبوع الماطي منزؿ 
 أعواـ. 4البالغ مف العمر 

وروة والػػػد الطفػػػؿ لممركػػػز تفاصػػػيؿ الحادثػػػةل حيػػػث قػػػاؿ "دىمػػػت قػػػوة كبيػػػرة منزلنػػػا  رػػػر الخمػػػيس الماطػػػيل 
فا "تفارػػفت كثيػػرا وقمػػت وطمبػػت منػػي اسػػماء او ديل  ػػفخبرتيـل  قػػالوا لػػي لػػدينا أمػػر باعتقػػاؿ محمػػد"ل مطػػي

سػنوات  قػطل لكػف الطػابط لػـ يقتنػع وطمػب منػي ايقاظػو مػف النػوـل  4ألحدىـ ىؿ انت متفكد؟؟ محمد عمره 
 وبعد رؤيتو ترارع عف تنفيذ أمر ا عتقاؿ".

 وقاؿ "لقد قمت لمطابط تريد اعتقالو ىؿ أر ؽ معو الحميب والحفاظاتل لحارتو ليـ".
سئمة لو عف ابنو واصدقائول بدعوة التسبب باصابة مستوطف إسرائيميل وىدد وأوطح أف الطابط ورو عدة ا

 باستدعاء الطفؿ والتحقيؽ معول  ي حاؿ ثبتت عميو التيمة.
28/11/2013القدس، القدس،   
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 "أمان": االحتالل يرفض دخول وفود عربية لممشاركة في حفل الشفافية السنوي برام اهلل 43
ؿ النزاىػػة والمسػػاءلة "أمػػاف" إف سػػمطات ا حػػتالؿ اإلسػػرائيمي ر طػػت السػػماح قػػاؿ ا ئػػتالؼ مػػف أرػػ: راـ اهلل

لمو ػػود اليمنيػػة والعراقيػػة والسػػورية والمبنانيػػة بالػػدخوؿ إلػػغ األراطػػي الفمسػػطينيةل لممشػػاركة  ػػي حفػػؿ الشػػفا ية 
 السنوي.

الشػػفا ية الدوليػػةل  وذكػػر "أمػػاف"  ػػي بيػػاف تمقػػت "الحيػػاة الرديػػدة" نسػػخة منػػو امػػسل أنػػو بػػادرل كػػذراع لمنظمػػة
بػػػدعوة  ػػػرع الشػػػفا ية اليمنػػػي لزيػػػارة  مسػػػطيف لالطػػػالع عمػػػغ ترربػػػة أمػػػاف وخبراتػػػو  ػػػي العمػػػؿ مػػػع القطاعػػػات 

كػانوف األوؿ لمناسػبة اليػـو العػالمي  4المختمفةل باإلطا ة إلغ المشػاركة باحتفػاؿ الشػفا ية المزمػع عقػده يػـو 
  أف السػمطات اإلسػرائيمية أبمغػتيـ بعػدـ السػماح لمو ػد اليمنػي لمكا حة الفساد عمػغ ىػامش الزيػارة التبادليػةل إ

بالػدخوؿ إلػغ األراطػػي الفمسػطينيةل كمػا تػػـ إبال يػـ بػر ض دخػػوؿ الو ػود العربيػة مػػف العػراؽ وسػوريا ولبنػػاف 
 إلغ األراطي الفمسطينية.

28/11/2013الحياة الجديدة، رام اهلل،   
 

 ألراضيوعنف  بأعمالول المستوطنين المتورطين منع دخ األوروبي إلىتدعو االتحاد  "الحق" 44
منػػػع دخػػػوؿ  إلػػػغ األوروبػػػيدعػػػت منظمػػػة الحػػػؽ  يػػػر الحكوميػػػة الفمسػػػطينية ا تحػػػاد ت: ا ؼ بق –القػػػدس 

المستوطنيف "يفمتوف مػف  أف إلغل مشيرة أراطيو إلغتورطوا بيرمات طد الفمسطينييف  إسرائيمييفمستوطنيف 
 العقاب".

انيػػة بػػػ"المبادةء التوريييػػة" التػػي تبناىػػا ا تحػػاد ا وروبػػي التػػي تػػنص عمػػغ انػػو ورحبػػت المنظمػػة مػػف ريػػة ث
   أنيػا 2014التي تتنػاوؿ مسػاعدة مػف ا تحػاد اف تحػدد اعتبػارا مػف  إسرائيؿيتعيف عمغ كؿ ا تفاقيات مع 

 قالطفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع  زة والرو فت. 1967المحتمة منذ  األراطيتطبؽ عمغ 
و ي التقرير الذي راء بعنواف "ا الت مؤسساتي مف العقاب"ل تقوؿ المنظمة الحقوقية انػو  ػي كػؿ عػاـل يقػـو 

 ىرـو طد الفمسطينييفل ما يؤدي الغ التسبب باطرار او اصابات. 400المستوطنوف بشف ما متوسطو 
متعػػوف بحمايػػة القػػوانيف ويقػػوؿ التقريػػر: "يفمػػت المسػػتوطنوف مػػف العقػػاب عمػػغ رػػرائميـ طػػد الفمسػػطينييف ويت

% مػف التحقيقػات التػي تقػوـ بيػا الشػرطة ا سػرائيمية تػؤدي الػغ المالحقػة 10ا سرائيمية"ل مشػيرا اف اقػؿ مػف 
 القطائية.

الغ اتخاذ ارراءات مقيدة لمنػع دخػوؿ مسػتوطنيف  األوروبيودعت المنظمة ىذه الدوؿ "بخاصة دوؿ ا تحاد 
اراطػػييا"ل مشػػيرة الػػغ توصػػية قامػػت بيػػا المرنػػة السياسػػية وا منيػػة متػػورطيف  ػػي اعمػػاؿ عنػػؼ مشػػابية الػػغ 

 .2012التابعة لالتحاد ا وروبي  ي تشريف الثاني قنو مبرت 
28/11/2013الحياة، لندن،   

 
 في البقاع يعانون من ضعف خدمات األونروافمسطينيو سورية لبنان:  45

مػف سػورية منحػغ مفسػاويًال نتيرػة الترارػع الحػاد  أخذت معانػاة الالرئػيف الفمسػطينييف الوا ػديف: شوقي الحاج
 ػي تقػػديمات المؤسسػات المانحػػة مػػف ريػةل والخطػػوات التػػي بػدأت "األونػػروا" تطبيقيػػال عمػغ مسػػػػتوة تقمػػيص 
خدماتيال بحرة عدـ تو ر الموازنات مف رية ثانيةل إلغ رانب  ياب الخطة اإلستراتيرية الواطحة مف قبؿ 

ع المعيشػي والحيػاتي طػع الممؼل األمر الذي بات ينذر بمستػقبؿ قػاتـل قػد يطػاؿ الو "األونروا"  ي التعاطي م
 ر ؼ العائالت النازحػة.
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عطو المرنة المركزية  ي "الربية الديموقراطية"ل الذي يتابع ممؼ النازحيف الفمسػطينييف الوا ػديف مػف سػورية 
مػػؿل رأة ترارػػع تقػػديمات المؤسػػػػسات المانحػػة إلػػغ لبنػػافل منػػذ بدايػػة العنػػؼ  ػػي سػػوريةل أبػػو وائػػؿ عبػػداهلل كا

بشػػػكؿ حػػػاد لالرئػػػيف الفمسػػػطينييفل مؤكػػػدًا أف المؤسػػػػسة الوحيػػػدة التػػػي مػػػا زالػػػت تتعػػػاطغ مػػػع ممػػػؼ النػػػزوح 
الفمسػػطيني بوطوح ىػي "الصػميب األحمػر الػدولي"ل التػي تحػػػصر خػدماتيا وتقػديماتيا بالوا ػديف الرػددل وىػذا 

قػػػػديمًال تنتظػػػػر "األونػػػػروا" إل اثتيػػػػا ومسػػػػاعدتيا. ولكػػػػف الوكالػػػػة مػػػػا زالػػػػت تػػػػدب  يعنػػػػي أف العائػػػػػػالت الوا ػػػػدة
 "كالسمحفاة"  ي تعاطييا مع ىذا الممؼ.

وأوطػػػح كامػػػؿ اليػػػدؼ مػػػف وراء إعػػػادة تسػػػريؿ النػػػازحيفل لمتفكػػػد مػػػف ورػػػود ىػػػذه العػػػائالت عمػػػغ األراطػػػي 
يف الفمسػطينييف بشػكؿ استنسػابيل و ػي ظػؿ المبنانيةل إ  أف كامؿ رأة أف "األونروا" تتعاطغ مع ممؼ النػازح

 . ياب أي خطة أو برامد عمؿل مف شفنيا أف تخفؼ المعاناة عف ىؤ ء
28/11/2013السفير، بيروت،   

 

 لمحفاظ عمى التراث الفمسطيني "الجذور"ميرجان  افتتاحغزة:  46
رانػا تراثيػال بيػدؼ نظمت رمعية ثقا ية  ي مدينة خاف يػونس رنػوب قطػاع  ػزة مير  : قاألناطوؿت-السبيؿ 

وأشػػرؼ عمػػػغ الميررػػػافل رمعيػػة "الثقا ػػػة والفكػػػر الحػػػر"  الحفػػاظ عمػػػغ العػػػادات والتقاليػػد التراثيػػػة الفمسػػػطينية.
 قأىميةتل تحت عنواف "الرذور" والذي يستمر ليوميف.

ومػػف الميػػف والحػػرؼ القديمػػة التػػي عػػرض الميررػػاف بعػػض أدواتيػػا :"النػػوؿل وتشػػكيؿ الصمصػػاؿل والتطريػػزل 
شػػكيؿ سػػعؼ النخيػػؿل وصػػناعة الصػػابوف الفمسػػطينيل والعديػػد مػػف الحػػرؼ األخػػرة"ل إطػػا ة إلػػغ تقػػديميـ وت

 عروطا مف وحغ الفمكمور الفمسطيني والعرس الفمسطيني والدبكة الشعبية.
وقالت أميف صندوؽ مرمس إدارة الرمعية صباح السراج لمراسؿ وكالة األناطػوؿ لألنبػاء: "ميررػاف الرػذور 

عشريفل لو العديد مف األىداؼل أبرزىا إحياء التراثل والحفاظ عمغ اليوية الفمسطينيةل التي تعكس بنسختو ال
 تاريخ وحطارة ىذا الشعب وصموده وتطحياتو عمغ أرطو".

27/11/2013السبيل، عمان،   
 
 مصرالراي، الكويت: ضبط ثالث شبكات تجسس لمموساد في  

سيادية مصريةل أف أريزة أمنية سياديةل أوقفت مصادر كشفت : العظيـ ومحمد الغبيري أحمد عبد -القاىرة 
شبكات ترسس تعمؿ  ي القاىرة ومدف مصرية عدة  عطوا مف رنسيات مختمفة أعطاء  ي  اخيرا 

 وأنو سيتـ اإلعالف عف التفاصيؿ قريبا. "الموساد"وعمغ عالقة مباشرة مع رياز المخابرات اإلسرائيمي 
رار التواصؿ مع الدوؿ التي يحمؿ أعطاء الشبكات رنسيتيال لموقوؼ عمغ "إنو  "الراي"وأطا ت لػ 

مف بيف الموقو يف عناصر تتحرؾ عمغ األرطي "ل موطحة إف "عالقتيـ بالمستويات الرسمية  ي دوليـ
ل بوثائؽ صادرة مف الخاررية المصريةل دبموماسيالمصرية تحت حماية سفارات بالدىـ وتحت  طاء 

 .دبموماسيةلل وأف بعض التقارير التي تقوـ تمؾ الشبكات بكتابتيا تخرج  ي حقائب سييفدبموماباعتبارىـ 
تمؾ الشبكات قامت خالؿ الفترة الماطيةل برمع معمومات عف األوطاع ا قتصادية  ي مصر لإف  وأكدت

 وحركة الشارع ومعمومات أمنية وعسكرية خصوصا مف سيناء وطبط مع بعض الموقو يف كمية كبيرة مف
الصور الخاصة بالمنشآت العسكرية ومدرعات الريش المتواردة بالشارع وأدوات حديثة ودقيقةل يتـ 
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استخداميا  ي الترسسل عالوة عمغ بعض المراسالت الخاصة بتواصؿ تمؾ الشبكات مع شبكات ترسس 
 ."عالمية أخرة

 //الراي، الكويت، 
 

 قة صناعية مشتركةاألردن ينفي مزاعم إسرائيمية حول إقامة منط 48

عّماف: نفت رئيسة ىيئة المناطؽ التنموية والحرة األردنية ميا الخطيب مرددا أمسل مزاعـ إسرائيميةل حوؿ 
إنشاء منطقة صناعية مشتركة بيف المممكة والكياف الصييوني عمغ المنطقة الحدودية المحاذية لألراطي 

ألمر و  طرحو نيائيًا وعدـ ورود مشروع بيذا الفمسطينية المحتمة. وأكدت الخطيب عدـ دراسة ىذا ا
الخصوص مف الرانب اإلسرائيمي معتبرة ما تناقمتو تقارير إعالمية عف مصادر "رسمية"  ي الكياف 

 الصييوني   يرب تصديقو.
 28/11/2013، الخميج، الشارقة

 
 جبيتين والفمسطيني يخوضان معركة واحدة عمى األردنيالشيوعي األردني: الشعبان  الحزب 49

والفمسطينيل يخوطاف معركة واحدة عمغ  األردنيالشعبيف  األردني إفقاؿ الحزب الشيوعي  :عماف
الييمنة والتوسع الصييونية ا مبريالية  ي  مسطيف  أطماعل  ي موارية األخرة أحداىماربيتيفل تكمؿ 

سخة منو بمناسبة اليـو عمغ ن "الدستور"وحصمت  أصدرهالحزب  ي بياف  وأشاروالعالـ العربي بفسره. 
والفمسطيني سيواصالف التصدي ألية  األردنيالشعبيف  أف إلغالعالمي لمتطامف مع الشعب الفمسطيني 

مشاريع مشبوىة تنتقص مف الحقوؽ الوطنية لمشعب العربي الفمسطيني  ي وطنو وعمغ أرطول  أوحموؿ 
نية مف متطمبات وشروط التسوية العادلة لمصراع ويساند بكؿ قوة مواقؼ القوة الديمقراطية واليسارية الفمسطي

الفمسطينية  األراطينسانية  ي إالال اإلسرائيميوعبر عف تنديده بممارسات ا حتالؿ  .اإلسرائيميالفمسطيني 
 .األقصغالمحتمةل وشربو لسياسات ا ستيطاف والتيويد واألسرلة لالماكف المقدسةل وخاصة المسرد 

 28/11/2013، الدستور، عم ان

 
 : من مصمحتنا أن تكون المخيمات الفمسطينية ىادئة"حزب اهلل" 50

  ي "حزب اهلل"قاؿ مسؤوؿ قطاع  :محمد صالحنقاًل عف مراسميا  ل28/11/2013، السفير، بيروتنشرت 
صيدا ستبقغ عاصمة المقاومةل حمت ظيرىا واحتطنتيال ومعيا "الشيخ زيد طاىر إف  المبنانية صيدا مدينة

كوف ا نتحاري ارخر  مسطينيًال  كف اليدؼ ىو التصويب عمغ القطية "ل مطيفًا: "حموةمخيـ عيف ال
 ."الفمسطينية وتشويو صورة أبنائيا أماـ رميور المقاومةل ولكننا لف نحيد عف مشروع  مسطيف

ل خالؿ لقائو  ي مقر الحزب و دًا مف قيادة القوة والفصائؿ الفمسطينية  ي منطقة صيدا نوه طاىرو 
عربل بدور القوة  أبوخيماتيا برئاسة قائد قوات األمف الوطني الفمسطيني  ي لبناف المواء صبحي وم

ف تكوف المخيمات أ مف مصمحتنا "الفمسطينية  ي حفظ األمف وا ستقرار داخؿ المخيمات والروار المبنانيل 
 ."الفمسطينية ىادئة

حزب "مسؤولة  ي قاؿ  ي بيروت محمد دىشةل نقاًل عف مراسميا ل 28/11/2013، الراي، الكويتوأطا ت 
طار مؤامرة إيفتي  ي " اإليرانية  ي بيروتف زج  مسطيني  ي استيداؼ السفارة إ "الراي"لػ " المبنانياهلل

تر عوف القطية وىـ  أنكـرميور المقاومة الشيعيل حتغ يقاؿ  أماـتستيدؼ القطية الفمسطينية وتشويييا 
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لف يبدؿ مف  األمر يذا "كوف ا نتحاري الثاني لبناني مف صيدا  أفقت نفسو ل مؤكدة  ي الو "يطعنوف بكـ
 .إلييا"ننرر  أوالموقؼ شيئال وثمة محاولة لزرع بذور الفتنة السنية الشيعية ونحف لف نقع  ييا 

 
 بيية الحريري تمتقي وفدًا فمسطينيًا: تشديد عمى تحييد المخيمات في لبنان 51

النائب بيية الحريري عمغ "طرورة عدـ زج الفمسطينييف المبنانية ربية النيابية دت رئيسة لرنة التشد :صيدا
 أو ي أي نزاعات محمية أو صراعات إقميميةل وعدـ إلصاؽ التيـ بيـ ومنع المعب بالساحة الفمسطينية 

 الساحة المبنانية وأف   تكوف األولغ ساحة تراذب والثانية ساحة رسائؿ ".
أمسل و دًا مف القيادة السياسية الموحدة لمقوة الفمسطينية الوطنية  يااستقبمؿ راء كالـ الحريري خال

وررة خالؿ المقاء التداوؿ  ي المستردات عمغ الساحتيف المبنانية والفمسطينية ل  ي لبناف واإلسالمية
لتواصؿ ىو تكثيؼ ا و مسطينياً  الو د أف "المطموب لبنانياً  أماـوالوطع  ي المخيمات. وأكدت الحريري 

 لمساحة الفمسطينية  ي لبناف". أواختراؽ لمنسيد المبناني  أوخمؿ  أيوالمقاءات لمنع 
تبقغ وريتيـ قطية  مسطيف  أفمف واستقرار المخيمات والروار ألألخوة الفمسطينييف  ي لبناف "إف  قالت:و 

قامة أرطووحؽ الشعب الفمسطيني  ي تحرير   شريؼ وعودة  رئيولدولتو المستقمة وعاصمتيا القدس ال واذ
الطيؼ الفمسطيني  ألوافوالحفاظ عمغ الوحدة الوطنية الفمسطينية التي يعبر عنيا ىذا الو د الرامع لكؿ 
 والذي يدؿ عمغ المسؤولية العالية التي يتحمغ بيا األخوة الفمسطينيوف  ي لبناف".

 28/11/2013، المستقبل، بيروت

 
 في بيروت "فمسطين الحممة العالمية لمعودة إلىلا" مؤتمر 52

 ي بيروتل مؤتمرًا لمبحث  ي  "ماريوت"أمس  ي  ندؽ  "الحممة العالمية لمعودة إلغ  مسطيف"عقدت منظمة 
كيفية خمؽ شبكة دولية لمنظمات المرتمع المدني الميتمة بالقطية الفمسطينيةل شارؾ  يو نشطاء حقوقيوف 

 مف رميع أنحاء العالـ.
لعامة لممركز العربي لتوثيؽ ررائـ الحربل ىالة أسعدل دعت المرتمعيف إلغ و ي كممة  ألقتيا األمينة ا

الترويد لفكرة المقاومة القطائيةل سائمًة عف السبب الذي يمنع قياـ ثورة مدنية عالمية مف أرؿ تحرير 
  مسطيف. وشرعت عمغ تعميـ  كرة عدـ شرعية ا حتالؿ اإلسرائيمي الذي نشف نتيرة قرار دولي.

ثانية رأة الكاتب الكويتي عبد اهلل الموسويل أف القطية الفمسطينية تعاني مف طعؼ ا ىتماـ مف رية 
والالمبا ة  ي الكويت ودوؿ الخميد العربي عمومًال مشددًا عمغ أىمية دور اإلعالـ  ي تمؾ الدوؿ  ي القياـ 

 بحمالت توعية تعيد ا ىتماـ بالقطية المركزية.
 28/11/2013، ، بيروتاألخبار

 
 مميارات الدوالرات لرسم صورة مشوىة عن إيراناإليراني: "إسرائيل" أنفقت  الخارجيةوزير  

مف أف اتفاؽ رنيؼ  حّذر وزير الخاررية اإليراني محمد رواد ظريؼ: أ ش أ - رويترز – أ ؼ ب -  ارس
ا تفاؽ يشمؿ "أف  وأوطح ظريؼ«. أي إذا لـ يتـ تنفيذ رانب منو  كنو سينيار بفكممو"ىو مرموعة واحدةل 

رانبي ا تفاؽ تعيدا بتنفيذ التزامات أوطحيا "ل مطيفًا أف لالتزامًا متبادً  بيف إيراف والسداسية الدولية
وأكد ظريؼ  ي تصريحاتو لمنواب عمغ أىمية تشكيؿ لرنة مشتركة كما ىو متفؽ عميو  ي  ."ا تفاؽ ذاتو

الوكالة الدولية لمطاقة الذرية يمكنيا أف تشيد عمغ "إف  رنيؼل لمتفكد مف التطبيؽ الكامؿ لالتفاؽ. وقاؿ
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وأطاؼ  ."التزاـ إيرافل لكف ليست ىناؾ أداة منظمة لمتابعة ما إذا كاف الطرؼ ارخر ينفذ مسؤولياتو أـ  
ىذه ا تفاقية ستغير الظروؼ وتغير األرواء الدوليةل والكياف اإلسرائيمي وقرئيس "وزير الخاررية أف 

زالة ىذه األرواء ألنيـ أنفقوا مميارات الحكومة ا إلسرائيمية بنياميفت نتنياىو يعمالف عمغ خمط األوراؽ واذ
الدو رات لرسـ صورة مشوىة عف إيرافل واليوـ بدأت ىذه الصورة تتصدع ومخاوؼ الكياف اإلسرائيمي نابعة 

 ."مف ىذا األمر
 //السفير، بيروت، 

 
 اإلسرائيمية-ولية إلنجاح المفاوضات الفمسطينيةالكويت: كل الدعم لمجيود الد 

دولة الكويت دعميا لكؿ المساعي والريود الدولية واإلقميمية الرامية إلنراح المفاوطات الرارية  أكدت :كونا
حاليا بيف الرانبيف الفمسطيني واإلسرائيمي مف ارؿ التوصؿ الغ حؿ نيائي لقطايا الحدود والمستوطنات 

 الالرئيف واألمف.والمياه والقدس و 
الرمعية  أماـوثمف المندوب الدائـ لدولة الكويت لدة األمـ المتحدة السفير منصور عياد العتيبيل  ي كممة 

ل ريود األميف العاـ وىيئات األمـ المتحدة المختمفة والسكاف العرب  ي األراطي العامة  ي دورتيا الػ
عمغ معاناة الشعب الفمسطيني ودعميـ لحقوقو وتطمعاتو  المحتمة المتواصمة والحثيثةل نحو إلقاء الطوء

بدور الو يات المتحدة وريودىا  ي استئناؼ المفاوطات ودعميا لمعممية  وأشاد السياسية المشروعة.
 السالـ الشامؿ والعادؿ والدائـ  ي المنطقة. إلغالسمميةل وصو  

 //الراي، الكويت، 
 لشعب الفمسطينيُعمان تؤكد دعم حقوق ا سمطنة 

أعربت سمطنة عماف عف بالغ قمقيا إزاء الوطع المفساوي  ي األراطي الفمسطينية المحتمة مف رراء : واـ
استمرار الحصار عمغ المدنييف  ي قطاع  زةل برانب الحممة المكثفة واألعماؿ  ير اإلنسانية و ير 

لغاء اليويات القانونية التي تنتيريا سمطات ا حتالؿ مف خالؿ تغيير الترك يبة الديمو را ية لمسكاف واذ
والتشريد القسري لمسكاف األصمييفل مشيرة إلغ الممارسات التي تقوـ بيا سمطات ا حتالؿ  ي القدس 

 الشريؼ واليرمة الشرسة عمغ األقصغ وما حولو مف المقدسات.
المتحدة المرتمع الدولي إلغ أف ودعت السفيرة ليوثا بنت سمطاف المغيرية مندوبة السمطنة الدائمة لدة األمـ 

 يتخذ موقفًا حازمًا ورادًا أماـ ىذه الممارسات.
 //الخميج، الشارقة، 

 
 مميون ليتر وقود قطري إلى غزة أربعون 

مميوف ليتر مف السو ر   زة خالؿ األياـ القميمة المقبمة باخرة قطرية تحمؿ عمغ متنيا  إلغتصؿ 
رباء الوحيدة  ي القطاعل والمتوقفة عف العمؿ لألسبوع الرابع عمغ التوالي. المخصص لتشغيؿ محطة الكي

الفمسطينية أف أمير قطر تميـ بف حمد آؿ ثاني أصدر قرارًا بكرساؿ باخرة  "ا قتصادية"وذكرت صحيفة 
 مميوف ليتر مف السو ر لتشغيؿ المحطة. تحمؿ 

و إف الباخرة ستنطمؽ خالؿ األياـ المقبمة بعدما ونقمت الصحيفة أمس عف مصدر قطري ر يع المستوة قول
أعطغ الرانب اإلسرائيمي موا قتو عمغ استقباليا  ي ميناء أسدودل شماؿ قطاع  زةل وتمكيف شركات خاصة 

 مف نقميا لمقطاع.
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 //األخبار، بيروت، 
 
 "إسرائيل"العربي يدعو لمضغط عمى  البرلمان 

ئيس البرلماف العربي المرتمع الدولي ممثاًل  ي األمـ المتحدة والدوؿ دعا أحمد محمد الررواف ر : قواـت
الفاعمة  ييا إلغ الطغط عمغ "إسرائيؿ" لتحقيؽ مطالب وتطمعات الشعب الفمسطيني  ي إقامة دولتو 

 المستقمة وعاصمتيا القدس.
رراءات التي تقوـ بيا وأكد أف القدس الشرقية رزء   يترزأ مف األراطي الفمسطينية المحتمة وأف رميع اإل

سمطات ا حتالؿ باطمة قانونيًال وناشد األشقاء  ي  مسطيف اعتبار المصالحة الفمسطينية ركيزة أساسية 
 ومصمحة عميا لمشعب الفمسطيني. 

 //الخميج، الشارقة، 
 
 تحتضن ندوة حول مخاطر التطبيع مع الدولة العبرية الرباط 

العاصمة المغربية الرباط يوـ بعد  د السبت ندوة حوؿ مخاطر التطبيع تحتطف  :الرباط محمود معروؼ
بيف المغرب والدولة العبريةل وذلؾ بمناسبة اليوـ العالمي لمتطامف مع الشعب الفمسطيني الذي يصادؼ 

سرائيؿمف تشريف الثاني/ نو مبر مف كؿ عاـ  ي وقت ارتفعت حدة النقاش بالمغرب  الػ حوؿ مشروع  واذ
 رلماني يرـر ىذا التطبيعقانوف ب

التطبيع ومخاطر اختراؽ ‘وقاؿ المرصد المغربي لمناىطة التطبيع انو ينظـ الندوة التي تحمؿ عنواف 
إطار  عاليات المرصد الياد ة إلغ تسميط الطوء عمغ التطبيع الصييوني ومخاطرهل و ي ‘ ي ’ الصييوني

مكونات المشيد الوطني والشعب المغربي المناىطة  سياؽ الحممة المدنية التي يقودىا المرصدل ومعو كا ة
 لمتطبيع مع العدو الصييوني والداعمة لعدالة قطية  مسطيف مف أرؿ تشريع قانوف يرـر التطبيع.

وتقدمت خمسة أحزاب مغربية قالعدالة والتنميةل التقدـ وا شتراكيةلا ستقالؿل ا تحاد ا شتراكيل األصالة 
قمقا داخؿ الدولة  أثارنواب بمشروع قانوف مناىطة التطبيع مع إسرائيؿ وىو ما مرمس ال إلغوالمعاصرةت 

العبرية وممثميف لمطائفة الييودية  ي المغرب. ونقؿ عف راكي كوديش رئيس مرمس الطوائؼ الييودية  ي 
ف ىذا القانوف ليس أمامو أي حظ حتغ يمر  ي البرلمافل كما أف الممؾ ل‘مدينتي مراكش والصويرة بفف 

 ير عقالنية و ير منطقية و  يمكف أف تمر  ي بمد ‘ل ووصؼ بنود مشروع القانوف بفنيا ’يسمح بذلؾ
 ’.منفتح كالمغرب

 //القدس العربي، لندن، 
 
 ديسمبركانون األول/ والضفة الغربية في بداية  "إسرائيل"مجددًا في  كيريجون  

 األوؿالوزير روف كيري سيعود  ي بداية كانوف  أف كيةاألمير وزارة الخاررية  : أعمنتا ؼ ب -واشنطف 
اتفاؽ دولي حوؿ البرنامد  إلغعمغ التوصؿ  أياـوالطفة الغربيةل وذلؾ بعد بطعة  إسرائيؿقديسمبرت الغ 

 .إسرائيؿالنووي ا يراني دانتو 
 ي شباط ق برايرت  يركيةاألممنذ توليو مياـ وزارة الخاررية  األوسطالشرؽ  إلغوستكوف الزيارة الثامنة لكيري 

قديسمبرتل يسبقيا ارتماع لمحمؼ  األوؿالسادس مف كانوف  إلغمع محطات  ي القدس وراـ اهلل مف الثالث 
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رنيفر  األميركيةالمتحدثة باسـ الخاررية  أعمنت ي بروكسؿ وتوقؼ  ي شيسيناو قمولدا ياتل كما  األطمسي
 بساكي.

 //الحياة، لندن، 
 
 لنتنياىو في الدرك األسفو العالقات بين أوباما  :ركيياألمن القومي األمرئيس مجمس  

أقر نائب رئيس مرمس األمف القومي األميركي بف رودوسل  ي مقابمة مع التمفزيوف : حممي موسغ
اإلسرائيميل بفف العالقات بيف الرئيس باراؾ أوباما ورئيس الحكومة اإلسرائيمية بنياميف نتنياىول باتت  ي 

رؾ األسفؿ. وقارف رودوس الشرخ العميؽ القائـ حاليًا بيف الحكومتيف باألزمة التي وقعت  ي العاـ الد
بعد المقاء المشحوف بيف الررميف  ي البيت األبيضل موطحًا أف مطمب إسرائيؿ مف أميركا بشفف  

ذا الكالـ وكفنو . ومع ذلؾل يصعب عمغ أحد اعتبار ى"أمر  ير عممي"إيراف وتفكيؾ مشروعيا النووي 
 إشارة لقطيعة بيف نتنياىو وأوباما أو بيف الحكومتيفل خصوصًا  ي ظؿ تاريخ األزمات بيف الحكومتيف.

 //السفير، بيروت، 
 
 لم يتضمن أي تراجع عن موقفنا بشأن المستوطنات "إسرائيل"التفاىم مع : أوروبي مسؤول 

ألياـ" أف التفاىـ الذي تـ التوصؿ إليو بيف ا تحاد األوروبي أكد مسؤوؿ أوروبي لػ"ا عبد الرؤوؼ أرناؤوط:
سرائيؿ "لـ يتطمف أي ترارع عف الخطوط ا سترشادية التي وطعيا ا تحاد األوروبي بشفف  واذ

ت لألبحاث ولكف المستوطنات"ل وقاؿ: ىناؾ تسوية تمكف اإلسرائيمييف مف المشاركة  ي برنامد قأ ؽ 
 ا سترشادية بشفف المستوطنات. بدوف تنازؿ عف الخطوط

وقاؿ المسؤوؿ األوروبي لػ"األياـ"ل "لقد تـ التفاىـ عمغ آلية بدوف التخمي عف الموقؼ األوروبي بشفف 
 المستوطنات أو الخطوط ا سترشادية التي سيشرع  ي تنفيذىا  ي األوؿ مف كانوف الثاني المقبؿ".

 //األيام، رام اهلل، 
 
 عاما دوليا لمتضامن مع الشعب الفمسطيني مة لألمم المتحدة تعتمد العا الجمعية 

مشروع قرار يقطي برعؿ عاـ  اعتمدت الرمعية العامة لألمـ المتحدة  ي دورتيا  :بترا -نيويورؾ 
 عاما دوليا لمتطامف مع الشعب الفمسطينيل وذلؾ بتصويت أ مبية الدوؿ األعطاء. 

دة  قد صوت لصالح مشروع القرار الذي رعتو أكثر مف ثالثيف دولةل مئة وعشر المتح األمـوحسب راديو 
سرائيؿدوؿ  يما صوتت طده سبع دوؿ بينيا الو يات المتحدة األميركية   و يرىا. واذ

أكد القرار دعمو لعممية السالـ  ي الشرؽ األوسط عمغ أساس قرارات األمـ المتحدة ومبادئ مؤتمر مدريدل 
أ األرض مقابؿ السالـ ومبادرة السالـ العربية وخريطة الطريؽ التي وطعتيا المرموعة بما  ي ذلؾ مبد

رانب تحديد عاـ  إلغالعربية إليراد حؿ دائـ لمصراع اإلسرائيمي الفمسطيني عمغ أساس ورود دولتيف 
 عاما دوليا لمتطامف مع الشعب الفمسطيني. 

تموز الماطيل والياد ة إلغ  الفمسطينية  ي  -سرائيميةاإلكما رحب القرار باستئناؼ مفاوطات السالـ 
براـ اتفاؽ سالـ نيائي طمف اإلطار الزمني المتفؽ عميو  تسوية رميع مسائؿ الوطع النيائي األساسية واذ

 خالؿ تسعة أشير.
 //الدستور، عمان، 
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 البريطاني لدعم قضية فمسطين بالبرلمانلقاء  

نشطاء متطامنوف مع الشعب الفمسطيني نوابا  ي مرمس العموـ البريطاني طالب : مديف ديرية - لندف
قالبرلمافت بالطغط عمغ الحكومة إلقناع إسرائيؿ بوقؼ انتياكاتيا المتواصمة لحقوؽ الفمسطينييفل وبينيا 

 سياسة التيرير القسري لمبدو مف منازليـل وذلؾ إلغ رانب وقؼ ا ستيطاف ور ع الحصار عف  زة.
 ي رمسة مفتوحة رمعت اليوـ بيف المئات مف النشطاء وبرلمانييف بريطانييف تـ خالليا تفكيد  راء ذلؾ

 وروب دعـ المطالب الفمسطينية العادلة.
نت إف المقاء كاف ميما ومؤثرال حيث وصؿ أنصار السالـ والعدالة مف  .وقاؿ النائب ريرمي كوربيف لمرزيرة

تحقيؽ أىدا يـل ألنو   يمكف لفت ا نتباه إلغ معاناة الشعب رميع أنحاء البالد لمطغط عمغ النواب ل
 الفمسطيني دوف طغط.

وأوطح كوربيف أف  عاليات التطامف مع  مسطيف ستستمر طالما استمرت الحكومة اإلسرائيمية  ي عمميات 
و ا ستيطاف وتقسيـ األراطيل مؤكدا أف نقاشات اليوـ مع النواب شممت قطية التطيير العرقي لمبد

 الفمسطينييف المطروديف مف أراطييـ ومنازليـل وحظر بطائع المستوطنات.
وحسب النائب نفسو  كف الرميع ناقش طرورة احتراـ حقوؽ السرناءل ووطع حد لمحصار عمغ  زةل حيث 

 مميوف شخص شظؼ العيش دوف كيرباء أو رعاية صحية. يعاني أكثر مف 
تطامف مع الشعب الفمسطيني سارة آبي إف منظمتيا تقوـ بيذه مف رانبيا قالت المتحدثة باسـ حممة ال
 الحممة  ي البرلماف البريطاني كؿ عاـ.

 //الجزيرة.نت الدوحة، 
 
 ناشطا فرنسيا دعوا لمقاطعة منتجات إسرائيمية  فرض غرامات ضد   

ناؼل بفرض  راماتل  ي ا ستئ األربعاءحكـ القطاء الفرنسي  :القدس دوت كوـ -ستراسبورغ  - رنسا 
ل إسرائيميةمقاطعة منترات  إلغعطوا  ي رمعيةل كانوا دعوا  بقيمة الؼ يورو مع وقؼ التنفيذل بحؽ 

 اثناء ترمعات ليـ  ي أحد المتارر.
والمحكوموف الذيف كانوا مالحقيف بتيمة "التحريض عمغ التمييز"ل أ رج عنيـ  ي محكمة البدايةل  ي كانوف 

 ل لكف النيابة استفنفت ىذا القرار.ديسمبر  /األوؿ
 ي احد المتارر  ي طاحية ميموز  إليياوررت المحاكمة طد تحركيفل قامت بيما الرمعية التي ينتموف 

. ودعا الناشطوف خالليما /مايو أيار إلغل وارخر سبتمبر  /أيموؿ إلغقشرؽتل أحدىما يعود 
 .ميةاإلسرائيمقاطعة المنترات  إلغالزبائف 

مف رية اخرةل حكـ عمغ الناشطيف بفف يد عوا بالتطامف والتكا ؿل ا ؼ اليورو لمريات المدنيةل وبينيا 
" و"محاموف بال حدود" إسرائيؿ-"الرابطة الدولية لمكا حة العنصرية ومعادة السامية"ل ورمعية "تحالؼ  رنسا

 نفقات التقاطي. إلغ إطا ةالمعنويةل  اإلساءةكتعويض مقابؿ 
 //لقدس، القدس، ا

 
 "إسرائيلا"والغنائم ل قضمت  "آبل" 
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 الذي يمتاز بو رياز  اإلسرائيميةل مصّممة رياز  شركة  "آبؿ"اشترت 
ل أثار  طوؿ المستخدميف حوؿ مفارآت . شراء الشركة المتخصصة بتقنية الػ"مايكروسو ت"التابع لػ

 عاـ  الذي دخؿ  ي تصميـ رياز  د أتاح رياز المستقبمية. وق "آبؿ"
لممستخدميف ا ستمتاع بفلعاب الفيديو عبر التمويح بفرساميـ بدً  مف استخداـ رياز التحكـ. وأشارت 

يوليو الماطيل وانتيت بصفقة بمغت / تقارير صحا ية إلغ أّف المفاوطات بيف الشركتيف بدأت  ي تموز
تفاصيؿ الصفقة و ي خططنا المستقبمية "الخوض  ي  "آبؿ"ميوف دو ر أميركيل  يما ر طت م قيمتيا
 ."تراىيا

 //األخبار، بيروت، 
 

 "الييكل"يخفي وراءه مخطط إلقامة  األقصىمخطط االحتالل لتقسيم المسجد : صالح رائدالشيخ  66
أف طػػػرح  – ػػػي الػػػداخؿ الفمسػػػطيني  ميةاإلسػػالرئػػػيس الحركػػػة  –أكػػػد الشػػيخ رائػػػد صػػػالح : محمػػود ابػػػو عطػػػا

ا حػتالؿ ا سػػرائيمي لمخطػػط التقسػػيـ الزمػػاني والمكػػاني لممسػػرد األقصػػغل يورػػد خمفػػو مخطػػط كبيػػر وخطيػػر 
مقدس ييودي  قط وبنػاء الييكػؿ ا سػطوري الباطػؿ مكانػول الػغ ذلػؾ  إلغردًال وىو تحويؿ المسرد األقصغ 

والعػالـ  اإلسػالمية األمػةلعمػـ  ػي المسػرد األقصػغل مطالبػا أكد الشيخ صالح عمغ أىمية مشروع مصػاطب ا
 ػػي مقابمػػة رائػػت أقػػواؿ الشػػيخ رائػػد صػػالح  العربػػي باتخػػاذ موقػػؼ رسػػمي شػػراع يتنصػػر لمقػػدس واألقصػػغ.

 .مطولة مع  طائية القدس
 

 طالب مصاطب العمم.. دور بطولي وشجاع
"ىػذا المشػروع بػدأ قبػؿ ثػالث سػنوات وحوؿ مشروع مصاطب العمـ  ي المسرد األقصغ قػاؿ الشػيخ صػالح :

احيػػاء مصػػاطب العمػػـ  ػػي المسػػرد األقصػػغ المبػػارؾل بالمئػػاتل عمػػغ أمػػؿ أف نصػػؿ الػػغ رقػػـ ىد ػػو تقريبػػًال 
بار ؼل حتغ يكوف ىذا المشروع بمثابة حمقات عممية  ي المسرد األقصغل مف اخوة و أخواتل و ي نفس 

رد األقصػغ مػف أي إقتحامػات احتالليػة اسػرائيمية قػد أعمػف الوقت حتغ يكوف بمثابػة درع بشػري لحمايػة المسػ
 .عنيال او أي اقتحامات اسرائيمية مفارئة

وأكػػػد الشػػػيخ رائػػػد صػػػالحل أف الكنيسػػػت اإلسػػػرائيمي   يممػػػؾ الحػػػؽ  ػػػي بحػػػث شػػػؤوف المسػػػرد األقصػػػغل وأف 
 قراراتو باطمة أيطًا.

 
 قرارات الكنيست باطمة

ططػات اإلسػرائيمية التػي تسػتيدؼ مدينػة القػدس والمسػرد األقصػغل سػنبقغ بالمرصػاد لكػؿ المخ"وقاؿ صالح 
 وتدخؿ الكنيست  ي المسرد األقصغ باطؿ وما بني عمغ باطؿ  يو باطؿ".

 
 األقصىالييودية والمسجد  األعيادالحانوكا .. 

ولوا "التفكيػر الػديني لممشػروع الصػييونيل حػا وقاؿ الشيخ صالح حوؿ ا عياد الييوديػة واسػتيداؼ األقصػغ:
ل حػػاولوا اف يحولػػوا بعػػض المناسػػبات الدينيػػة الػػغ اعيػػادل وحػػاولوا اف أعيػػادمػػف خاللػػو اف يحولػػوا امػػريف الػػغ 

لكػي يعطػوا  نفسػيـ الذريعػة باسػتباحة يحولوا بعض المناسبات التاريخية الغ اعياد دائمة عمغ مػدار السػنيف 
  أسػاس ليػا مػف الصػحة. حيػث يقومػوا  األقصغ وصنع مػا يريػدوف متػذرعيف بيػذه األعيػاد المصػطنعة التػي
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بكخراج المسمميف كؿ المسمميف مف المسػرد خػالؿ ا عيػاد الييوديػة كمػا يحػدث ا ف  ػي المسػرد ا براىيمػي 
 تحت مسمغ الحانوكا العبري".  ي مدينة الخميؿ

 
 المفاوضات تغطية لمتابعة تيويد الضفة الغربية والقدس:

لسػػمطة الفمسػػطينية قػػاؿ الشػػيخ رائػػد صػػالح : "رازمػػا اقػػوؿ لػػو تػػـ تمديػػد وحػػوؿ المفاوطػػات ا سػػرائيمية مػػع ا
المفوطػػات الػػغ سػػنوات والػػغ تسػػعيف سػػنة لػػف يحػػدث شػػيء لصػػالح القطػػية الفمسػػطينيةل بػػؿ بػػالعكس تمامػػًال 
المفػػاوض ا سػػرائيمي يفػػاوض مػػف ارػػؿ اف يفخػػذ   أف يعطػػيل المفػػاوض ا سػػرائيمي يفػػاوض مػػف ارػػػؿ أف 

يف واطػحيفل ا مػر ا وؿ ىػو متابعػة تيويػد الطػفة الغربيػةل ا مػر الثػاني ىػو متابعػة يتغطغل مػف ارػؿ امػر 
 تيويد القدس والتعريؿ بخطوات بناء ىيكؿ باطؿ مكاف المسرد األقصغ.

 
 التيويدي: 2020االحتالل ومخطط 

يػػؿ ا حتاللػػي قػػاؿ الشػػيخ صػػالح:"إف ا حػػتالؿ ا سػػرائيمي نعػػـ مػػاض بعممػػو ل 2020وحػػوؿ مخطػػط القػػدس 
نيػػػػارل  ػػػػي تيويػػػػد القػػػػدس والسػػػػيطرة التدريريػػػػة عمػػػػغ المسػػػػرد األقصػػػػغل ويمقػػػػغ دعمػػػػًا مػػػػف قبػػػػؿ المنظمػػػػات 

ل وتمطػر أمريكا أو أوروباالصييونية الييوديةل او مف قبؿ المنظمات الصييونية المسيحيةل اف كاف ذلؾ  ي 
 .صغسنويا مف ارؿ متابعة تيويد القدس والسيطرة عمغ المسرد األق عميو مميارات

 
 الدعم العربي لمقدس:
ا مػػػر يحتػػػاج الػػػغ قػػػرار سياسػػػي رسػػػمي  "لمقػػػدس قػػػاؿ الشػػػيخ رائػػػد صػػػالح:  اإلسػػػالميوحػػػوؿ الػػػدعـ العربػػػي 

شػػراعل يسػػمح بػػدعـ القػػدس والمسػػرد األقصػػغل يسػػمح لمشػػعوب العربيػػة والمسػػممة اف تعبػػر عػػف مػػدة حبيػػا 
 .لمقدس واألقصغ

فائؿ اف تزداد مبالغ وىمػـ ا  اثػة لمقػدس والمسػرد األقصػغل وانا مت األمواؿوتابع الشي صالح :"لو وصمت 
ىنػػاؾ عشػػرات الميػػاديف التػػي بحارػػة ليػػا المسػػرد األقصػػغل عمػػغ سػػبيؿ المثػػاؿ المسػػرد األقصػػغ بحارػػة الػػغ 
قفزة نوعية  ي مشروع مصاطب العمـل حتغ تتحوؿ مف مئات الغ آ ؼ طالب وطالبات مصاطب العمـ  ي 

 .ياً ساحات المسرد األقصغ يوم
نحف بحارة الغ مشروع  وري لترميـ كؿ البيوت التي يحتاريا المقدسي  ي القػدس القديمػة بشػكؿ "وأطاؼ: 

خػػاصل ألف الحػػرب ترػػري ا ف عمػػغ بيػػوت القػػدس القديمػػةل عمػػغ طػػابع القػػدس القديمػػةل ىػػؿ يبقػػغ الطػػابع 
تػػػدريد بالقػػػدس القديمػػػةل حتػػػغ المقدسػػػي الفمسػػػطيني العربػػػي ا سػػػالميل أـ يػػػتـ اسػػػتنزاؼ الحيػػػاة المقدسػػػيةل بال

تطػػػيع البيػػػوت ويطػػػيع ا نسػػػافل وتطػػػيع اليويػػػةل ويطػػػيع العنػػػوافل مػػػاذا نحػػػف  ػػػاعموفل  ػػػي تصػػػوري ىػػػذه 
 ".الممياراتل لو وصمت لنرحنا ياذف اهللل اف نحسـ مواقع  ي ىذه المعركةل اليومية المستمرةل مع ا حتالؿ

الحػػر  ػػي مدينػػة القػػدسل نحػػا ظ عمػػغ مشػػروع الخػػدمات وتػابع :"نحػػف بحارػػة اف نحػػا ظ عمػػغ مشػػروع التعمػػيـ 
 .الصحية الحرة  ي مدينة القدس

 
 الربيع العربي سينتصر لمقدس واألقصى
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الربيػػع العربػي سينتصػػر لمقػدس ومسػػردىا األقصػغ ولػػف يتوقػؼ ر ػػـ مػػا "ولفػت الشػػيح صػالح النظػػر إلػغ أف 
ريػػا ا يرابيػػة  فػػي أمريكػػا كانػػت حػػرب يوارػو مػػف عثػػراتل  ثػػورات الشػػعوب تحتػػاج إلػػغ وقػػت حتػغ تبػػرز نتائ

 أىمية قبؿ ا ستقرار وكذلؾ  ي دوؿ أوروبال وستكوف نتائد الربيع العربي األمؿ القادـ لمقدس".
27/11/2013مؤسسة األقصى لموقف والتراث، أم الفحم،   
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 د. عدناف أبو عامر
إلسػرائيمية منػذ أسػابيع  ػي تصػريحات متتاليػة لقػادة عسػكرييف حػوؿ اعتبػارىـ اليػدوء تطالعنا وسائؿ اإلعػالـ ا

عمغ حدود قطاع  زة "خداعًا"ل وأّف اكتشاؼ نفؽ العيف الثالثة ُيدلؿ عمغ ما يشغؿ باؿ حماس عف "إسرائيؿ" 
ًرا مػػف ميزانيتيػػا ىػػذه األيػػاـل واعتبػػار اكتشػػا و طػػربة اسػػتراتيرية لحمػػاسل التػػي تسػػتثمر  ػػي األنفػػاؽ رػػزًءا كبيػػ

 وقدراتيا البشرية.
وتواصؿ آلة الدعاية اإلسرائيمية بالقوؿ إّف اىتماـ حماس باألنفاؽ يقابمػو اىتمػاـ مػف الرػيش بمكا حتيػا حيػث 
يعتبرىػػا ىد ػػو األوؿل وقػػد تػػـ انتػػداب رميػػع أذرع أريػػزة األمػػف لتركيػػز ريودىػػا عمػػغ اكتشػػا يال والبحػػث عػػف 

س آخذة  ي التطور طواؿ الوقت وبشكؿ ممحوظل وأّف النفؽ األخير كاف مثيرًا حموؿ ليذه المعطمةل وأّف حما
لةعراب مػف كػؿ النػواحي نظػرًا لطولػو وعمقػو وعرطػو وقوتػول واألىػـ الر بػة الرامحػة  ػي حفػر ىكػذا نفػؽل 
خاصػة مػػع اسػتخداماتو الُمتعػػددة كالػػدخوؿ لعمػؽ المنطقػػة الصػػييونيةل واختطػاؼ الرنػػود أو المسػػتوطنيفل أو 
إدخػػاؿ المسػػمحيف لمسػػيطرة عمػػغ البيػػوت  ػػي إحػػدة البمػػدات القريبػػةل أو إدخػػاؿ مسػػمحيف لتفريػػر أنفسػػيـ بعيػػدًا 

 عف  زةل  ي قمب "تؿ أبيب" أو القدس.
الخطػػورة  ػػي التصػػريحات اإلسػػرائيمية األخيػػرة طػػد حمػػاس  ػػي  ػػزةل مػػا تعتبػػره التحػػدي الحػػالي الػػذي يواريػػو 

ب التفكير والعمؿل  القوات العسكرية موريػة لمنظػر دائمػًا لألمػاـل وىكػذا الريش الكامف  ي كيفية تغيير أسمو 
أنفػاؽ تفػارئيـ مػػف خمفيػـل تسػػتورب كسػر العػادة بعػػدـ القيػاـ بنشػػاطات اعتياديػة طػواؿ الوقػػت ُتمك ػف الطػػرؼ 
 ارخر مف رسـ خططو عمغ ىذا األساسل وىذا األسموب أثبت نراعتو أثناء عممية "عامود السحاب"ل ورّنب

 الريش الكثير مف المشاكؿ.
وىنا تركز المواقؼ اإلسرائيمية حوؿ ما قالت إنيػا خطػط لحمػاس لممػس بقواتيػا المتوارػدة بػالقرب مػف السػياج 
األمنيل وخطؼ الرنػود عبػر األنفػاؽل لكػف ُكػؿ الخطػط  شػمت بفطػؿ العمػؿ التكتيكػي الػذي مارسػو الرػيشل 

ًا  ػػي إحبػػاط ىكػػذا أعمػػاؿل ولػػذلؾ  ػػالقوات دائمػػًا عمػػغ أىبػػة لكنيػػا تحػػذر أّف ىػػذا   يعنػػي بفنيػػا سػػتنرح دائمػػ
ا سػػتعدادل حتػػغ أّف دررػػة التنبيػػو لخطػػورة الخطػػؼ  ػػي القطػػاع تصػػؿ حػػد التمقػػيف بكيفيػػة التصػػرؼ  ػػي حػػاؿ 

 حدوثيا.
التيويؿ اإلسرائيمي يصؿ ذروتو  ي ارونة األخيرة حيف يشير إلغ أّف حماس ستدخؿ الموارية القادمة عندما 

بالراىزية  قطل وليس قبؿ ذلؾل وليذا  يي بحارة لترميـ تشػكيالتيا التنفيذيػةل بمػا  ػي ذلػؾ الصػواريخ تشعر 
 8بعيػػدة المػػدةل  مشػػاكؿ األنفػػاؽ تمزميػػا العمػػؿ عمػػغ تعميػػؽ قػػدراتيا  ػػي التصػػنيع الػػذاتيل خاصػػة صػػواريخ "

 إنش"ل تشبو ما أطمقتو تراه "تؿ أبيب" والقدس  ي المعركة األخيرة.
تبر معظـ األوساط العسكرية واألمنية اإلسرائيمية أّف اليدوء الحالي  ي قطاع  زة مف شفنو أف ينتيي وىنا تع

 ػػػي أيػػػة لحظػػػةل ألّف المعركػػػة األخيػػػرة عممتنػػػا أننػػػا   نعمػػػـ متػػػغ سنطػػػطر لمػػػدخوؿ  ػػػي معركػػػة؟ل ولػػػذلؾ تػػػـ 
ش سػػػترري وألوؿ مػػػرة  ػػػي اإلعػػػالف بصػػػورة مفارئػػػة أف  رقػػػة  ػػػزة  ػػػي قيػػػادة المنطقػػػة الرنوبيػػػة التابعػػػة لمرػػػي
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ألويػػةل وعمػػغ رػػدوؿ أعماليػػا محاكػػاة حػػرب شػػوارع  ػػي  ػػزةل والطريػػؽ إلػػغ  7تاريخيػػا تػػدريبًا شػػاماًل بمشػػاركة 
 ىناؾ ستمر عبر المدف الصييونية كعسقالفل حيث ستشيد ىرومًا لسالح المشاة والمدرعات.

دة الميرػة ترػاه  ػزةل والقػوؿ إنػو إذا طػربت و  تفتف المحا ؿ العسكرية اإلسػرائيمية مػف إطػالؽ التيديػدات شػدي
ذا لـ يػنـ سػكاف النقػب بيػدوءل  مػف يػنعـ سػكاف القطػاع بػذلؾل ألّف معادلػة الرػيش  "إسرائيؿ" ستطرب  زةل واذ
طػالؽ الصػواريخ سػيرد عميػو بالصػواريخل مػع ورػود رد عمػغ  ىذه األياـ تقطػي أف اليػدوء سػيقابؿ باليػدوءل واذ

 طبيعة تمؾ الردود حاليًا سطحية حتغ   يصعد الموقؼ. كؿ صاروخ يطمؽ مف  زةل وأفّ 
وقػػد أعمنػػػت إسػػػرائيؿ مػػػؤخرا أف مػػػدة منػػػاورة الرػػػيش داخػػػؿ أراطػػػي القطػػػاع تقمػػػص بعػػػد الحػػػرب األخيػػػرة مػػػف 

متػػر  قػػطل والمػػرة الوحيػػدة التػػي عمػػؿ  ييػػا أبعػػد مػػف ذلػػؾ قبػػؿ أسػػبوعيف بعػػد دخولػػو لتفريػػر نفػػؽ  300-100
 .2012األمور ىادئة  سيحا ظ عمغ تفاىمات الحرب األخيرة  ي نو مبر  العيف الثالثةل وطالما بقيت

أخيرا..إذا كانت إسرائيؿ تعتقد اف حماس  ي  زة ُمنشغمة بالِعبر والػدروس مػف الحػرب األخيػرةل كػي تفيػـ مػا 
الػػذي أطػػر بخططيػػا  ػػي المػػرة الماطػػية؟ل ومػػا الػػذي بكمكػػانيـ  عمػػو لترنػػب ذلػػؾ  ػػي المػػرة القادمػػة؟ل  كّنيػػا 
ترػػري تػػدريباتيال وُتطػػور وسػػائميال وتسػػتعد لسػػاعة الصػػفرل ألّف ىػػذه لعبػػة عقػػوؿل و ييػػا يػػتعمـ كػػؿ طػػرؼ مػػا 
الػػذي يػػدور  ػػي عقػػؿ الطػػرؼ ارخػػرل بمػػا  ػػي ذلػػؾ مػػف أخطػػاءل  ػػي طػػوء تعيػػدىا  ػػي ارونػػة األخيػػرة بفّنيػػا 

ف سػػفؿ القػػارئ  ػػي نيايػػة المقػػاؿ عػػف توقعػػات  كاتػػب السػػطور المسػػتقبمية سػػتفارئ العػػدو  ػػي المػػرة القادمػػة..واذ
 لمتطورات عمغ ربية  زةل  كف الرواب ببساطة: "ىنا  زة..حيث الرماؿ المتحركة"!

 25/11/2013، المركز الفمسطيني لإلعالم
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ادـ ل تساندىـ الحركات المؤيدة لنطاؿ الشعب الفمسطيني  ي العالـل أف يـو السػبت القػ1948قرر  مسطينيو 
تشريف الثاني/نو مبرت ىو يـو الغطب طد مخطط براورل الذي وا ؽ عميو الكنيست اإلسػرائيمي قاسػمو  30ق

براور ػػػ بيغف لمف ير ػب بمعر ػة الحقيقػةل ومعيػا مقػدار ا سػتمرارية  ػي السياسػة اإلسػرائيمية منػذ ... بػيغفت. 
ألػؼ بػدوي  مسػطيني منيػا.  75تيريػر  قريػة  ػي النقػب والػغ 35وحيف تطبيقول سيؤدي المخطط إلػغ تػدمير 

 ل وتطبيقًا شديد العنؼ لمتمييز العنصري.1948وىو يمثؿ أوسع مصادرة لألرض منذ 
الػػػذي اعتمدتػػػو األمػػػـ المتحػػػدة عػػػاـ « اليػػػـو العػػػالمي لمتطػػػامف مػػػع الشػػػعب الفمسػػػطيني»يتالقػػػغ الموعػػػد مػػػع 

قػػػرؼل أو مػػػف مظػػػاىر العرػػػز قكمػػػا ل  ػػػي واحػػػدة قأو أكثػػػرت مػػػف سػػػخريات القػػػدرل أو مػػػف النفػػػاؽ الم1977
تشػريف الثػاني/نو مبر ليػذا التطػامفل بينمػا ىػو  ػي األصػؿ  29تشاؤوف!تل التي رعمػت الييئػة الدوليػة تحػدد 

 !1947 ي  181تاريخ قرارىا بتقسيـ  مسطيف رقـ 
 التػػي يمارسػػيا  مسػػطينيو الػػداخؿل ىػػي أ طػػؿ تحػػوير ممكػػف لػػذلؾ ا حتفػػاؿ المػػريض« المصػػادرة»ولعػػؿ ىػػذه 

الذي تبنتػو منظمػة التحريػر الفمسػطينيةل وبعػدىا خصوصػًا السػمطة الفمسػطينية. وىػذه وتمػؾ  رحتػا بػو بوصػفو 
دليال رسميًا عمغ ورودىما بالدررة األولغل واعتقدتا ثانيًا انو يرسدل ولو رمزيًال األمؿ بتسوية تحؿ المعطمة 

ويد  تفػػػاؽ أوسػػمو وكفنػػػو بداياتػػول كخمػػػط بسػػػمطة قػػرار دولػػػيل رػػرة التػػر « الحػػػؿ السػػممي»الفمسػػطينيةل أي بػػػ
 متعمدل يطّيع كؿ المقاييس  ي ىمرورة مخمَّة بالتحميؿ والتبصر.

األمػػـ المتحػػدة وا تحػػاد األوروبػػي كالىمػػا لػػـ يكفػػا عػػف مطالبػػة إسػػرائيؿ بعػػدـ تنفيػػذ مخطػػط بػػراورل بوصػػفو 
سػػا بصػػدد محاسػػبتيا أو اتخػػاذ اعتػػداًء عمػػغ حقػػوؽ اإلنسػػاف ومصػػادرة  يػػر شػػرعية لػػألرض الػػخ... لكنيمػػا لي
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عقوبػػػات طػػػدىا. بػػػالطبع  . بػػػؿ ُيخشػػػغ اليػػػوـ مػػػف أف ُتمػػػنح إسػػػرائيؿ رػػػوائز ترطػػػية مقابػػػؿ اعتمػػػاد ا تفػػػاؽ 
المرحمػػي إلدارة الممػػؼ النػػووي اإليرانػػي منػػذ أيػػاـ.  فػػي تزويػػر مينػػّدس بعنايػػةل نرحػػت تػػؿ أبيػػب  ػػي تصػػوير 

سػػرائيؿ تػػؤرد مػػف  الخطػػر النػػووي اإليرانػػي وكفنػػو حقيقػػي ووشػػيؾل و ػػي شػػيطنة ا تفػػاؽ الموقػػع  ػػي رنيػػؼ. واذ
 طبيا وانتقاداتيا لول وتعربد. وىذا ما يمنح التحرؾ طد مخطط براور قيمػة إطػا ية.  فػي المخطػط وأمثالػو 

 يكمف الخطر الممتد... والمتحق ؽ.
 28/11/2013، السفير، بيروت
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 عاموس ىرئيؿ
اريػػػة  ػػػي رنػػػوب ربػػػؿ الخميػػػؿ مسػػػاء أمػػػس ا وؿ ىػػػي أوؿ مػػػرة تمقػػػغ  ييػػػا قػػػوات ا مػػػف ا سػػػرائيمية إف المو 

  السػمطة الفمسػطينية و ػتح و  حمػاس ايطػا بػؿ  –عالمات عمغ ورود مسمح لقػوة ثالثػة  ػي الطػفة الغربيػة 
طمػوبيف الثالثػة مرموعة اسالمية سمفية متطر ة تعمؿ منفصمة عف المنظمات المؤسساتية. وقػد سػبؽ قتػؿ الم

مف الخمية سمسمة اعتقا ت قصيرة  ي منطقة الخميؿ ومنطقة نابمس. وسرمت  ػي ا شػير ا خيػرة صػدامات 
 مشابية ايطا بيف نشطاء سمفييف واريزة ا مف الفمسطينية.

نحو مف إف السمفييف وأكثرىـ ليسوا عنيفيفل ىـ القوة الثالثة الرديدة  ي الطفة التي يشعر  ييا بورودىـ منذ 
عشر سنوات بعد أف ثبتوا أقداميـ  ي قطاع  زة. ولوحظ  ي السنة ا خيرة زيادة  ي عممياتيـ المنظمة التػي 
أكثرىا  ير سياسي و  يتصؿ بنشاط "ارىابي". ويبرز  ي شرؽ القدس بخاصة  صيؿ مف الفصائؿ المتصمة 

دت ارتماعػػات كبيػػرة لرماعػػات بيػػـ وىػػي حركػػة "حػػزب التحريػػر" التػػي نشػػاطيا ىنػػاؾ  يػػر عنيػػؼ. لكػػف ورػػ
سمفية  ي المػدة ا خيػرة  ػي عػدد مػف المنػاطؽ القرويػة  ػي الطػفة ومنيػا منطقػة الخميػؿ. " رػفة مػف   مكػاف 
تسمع أف ثالثيف ألؼ شخص حطروا ارتماعا  ي إستاد  ي رنوب ربؿ الخميؿ"ل قاؿ عنصر عسكري ر يع 

 المستوة لصحيفة "ىآرتس".
فييف  ػػي الطػػفة تتصػػؿ بخيبػػة األمػػؿ مػػف سػػموؾ السػػمطة وبمشػػكالت حمػػاس التػػي يبػػدو أف زيػػادة شػػعبية السػػم

تطاردىا السمطة واسرائيؿل ليعرطوا بػديال عنيػا ميمػا ومسػتقرا. و ػي حواشػي الحركػات السػمفية ذراع مراىػدة 
ف عنيفة تخطع لتفثير أ كار القاعدة العنيفةل ووردت تعبيرا عنيا مف قبؿ  ي خاليا  ي قطاع  زة. ويمكػف أ

نفػػرض أف تزايػػد نشػػاط  صػػائؿ ذات تورػػو  كػػري مشػػابو  ػػي سػػيناء و ػػي الحػػرب األىميػػة الدمويػػة  ػػي سػػوريا 
 خاصةل يقوي تفييدىـ  ي الطفة.

تـ  ي ا سبوع ا خير حصار لمخمية المسمحة التي اعتقؿ "الشاباؾ" خمسة مف اعطائيا  ي قرة  ي منطقة 
عتقمػػوف مثػػؿ القتمػػغ الثالثػػة  ػي ىػػذا المسػػاءل ىػػـ نشػػطاء  ػػي الخميػؿ و ػػي قريػػة اخػػرة بػػالقرب مػف نػػابمس. والم

أواخػر العشػرينيات مػف أعمػارىـل دوف خمفيػة رنايػات أمنيػة سػابقة أو عطػوية  ػي منظمػة "ارىػاب" اخػرة أو 
قطػػػاء عقوبػػػات سػػػرف  ػػػي اسػػػرائيؿ. ومنػػػذ المحظػػػة التػػػي الػػػتقطيـ  ييػػػا رادار "الشػػػاباؾ" أدخمػػػت الػػػغ الصػػػورة 

ة الشرطة الخاصة مف حرس الحدود والوحدة العممياتية مف "الشاباؾ"ل  ي حيف كانػت وحدتاف منتخبتافل وحد
قوات مف الريش ا سرائيمي تعمؿ  ي دوائر أبعد الغ الخارج. وراء عف الريش ا سرائيمي أنو قتؿ  ي البدء 

ا شحنتاف ناسفتاف  مسطينياف كانا مسمحيف بمسدسيف يعداف قائدي الخمية. وورد  ي السيارة التي كانا يركباني
ايطا. وأطمػؽ أ ػراد وحػدة الشػرطة الخاصػة النػار عمػغ السػيارة ولػـ يتطػح ىػؿ كػاف أصػال تبػادؿ اطػالؽ نػار 
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بيف الطر يف. و ي المطاردة التػي قػاـ بيػا الرػيش ا سػرائيمي بعػد ذلػؾ بمسػاعديف لمخميػة قتػؿ  مسػطيني آخػر 
 بعد تبادؿ اطالؽ نار.

لخميػػة كػػانوا يشػػتغموف باإلعػػداد لعمميػػات اختطػػاؼ ووطػػع شػػحنات ناسػػفة بػػيف تحقيػػؽ "الشػػاباؾ" أف اعطػػاء ا
موريػػة عمػػغ اسػػرائيمييف وعمػػغ أنػػاس ذوي صػػمة بالسػػمطة الفمسػػطينية. وأعػػدت الخميػػة شػػقة لالختبػػاء واشػػترت 
وسػػػائؿ قتاليػػػة وصػػػنعت مػػػواد متفرػػػرة.. ورػػػرح الطػػػابط الػػػذي تػػػولغ قيػػػادة العمميػػػةل وىػػػو قائػػػد قػػػوات الرػػػيش 

 14الطػفة العميػد تميػر يػدعي  ػي تمػؾ المنطقػة حينمػا كػاف قائػد كتيبػة مػف لػواء  ػو ني قبػػؿ  ا سػرائيمي  ػي
 سنة  ي موارية مع "مخرب" مف حماس قتؿ  ييا مقاتؿ مف حرس الحدود.

 27/11/2013، ىآرتس 
 28/11/2013، الحياة الجديدة، رام اهلل
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 ايتاف ىابر
سيورد قراءل بعد أف ينيوا قراءة ىذه السطورل سيقرصوف رمودىـ ويقولوف:   ُيصدؽ. وسيورد آخروفل وىـ 
الذيف يؤمنوف بتفوؽ العرؽ الييوديل سيسفلوف قائميف: لػيكفل  مػاذال إذًا؟ ويقولػوف باسػتخفاؼ "صػفقة كبيػرة". 

لمقالة المنشورةل  ال ُيتعامؿ مع العالقات بيف الزعماء والػدوؿ وسيورد آخروف ايطا وىـ قمة ستغطبيـ ىذه ا
 عمغ ىذا النحو.

إف السػػكوت عػػف ىػػذه القصػػة  يػػر الميمػػة حسػػفل لكػػف الػػدرؾ الػػذي بمغػػت اليػػو عالقػػات إسػػرائيؿ بالو يػػات 
المتحػػدة يػػدعوني  ػػي ىػػذه السػػاعات الصػػعبة خاصػػة إلػػغ أف أعرطػػيا باعتبارىػػا مثػػاً  عمػػغ عمػػؽ العالقػػات 

سرائيؿ.ال  تي كانت  ي الماطي بيف رئيس لمو يات المتحدة واذ
يدور الحديث  ي ىذه الحاؿ عف اسحؽ رابيف الذي كاف وزيػر الػد اع آنػذاؾل لكػف ىػذا قػد يحػدث لكػؿ رئػيس 
وزراء آخر ربما ما عدا اسحؽ شامير ومناحيـ بيغف. ويمكف أف تحمـ دوؿ اخرة  ي العػالـ  قػط بيػذه الحػاؿ 

لعبػػرة مػػف التشػػبيو وا سػػتنتارات والػػدروس  تنتظػػر القػػراء  ػػي نيايػػة القصػػة ألننػػا أصػػبحنا  ػػي الحالمػػة. وأمػػا ا
 اشتياؽ شديد الغ أف نقصيا:

كانػػت العالقػات بػيف ا مبراطوريػػة األميركيػة والقػـز اإلسػػرائيمي سػيئةل سػيئة رػػدا.  قػد كانػػت  1988 ػي العػاـ 
مفاز األميركي مميئة بصور دـ  مسطيني ودموع او د. ا نتفاطة ا ولغ آنذاؾ  ي ذروتيال وكانت شاشات الت

 وأحبت أميركا ردا الدموع وصيحات ا نكسارل وأظيرت عداوة لمف رسد الوطع آنذاؾ وىو وزير الد اع.
اىػتـ رابػيف طػػوؿ السػنيف بتسػميد اراطػػي العالقػات بالو يػػات المتحػدةل وكػاف  ػػي كػؿ بطػعة اشػػير يػفتي الػػغ 

قاء كػػانوا رؤسػاء ا دارة  ػػي تمػػؾ ا يػػاـ. وكانػػت تمػؾ ايػػاـ رػػو "اكسػػروا العظػػاـ"ل واشػنطف لمقػػاء معػػارؼ واصػػد
وقػػد أشػػاروا عمػػغ رابػػيف مػػف كػػؿ صػػوب أ  يشػػخص الػػغ الو يػػات المتحػػدةل وقػػالوا لػػو إف الحرػػارة مػػف قمقيميػػة 
ي سػػتطارده  ػػي واشػػنطف ايطػػا. وأصػػر عميػػو ر اقػػو األقربػػوف كػػي   يسػػا ر. وبػػّيف صػػحا يوف إسػػرائيميوف  ػػ

عاصػػمة الو يػػات المتحػػدة  ػػي كػػؿ يػػـو أف واشػػنطف  يػػر معنيػػة بزيػػارة مػػف إسػػرائيؿل وكيػػؼ سػػيقاطعونو بمػػف 



 
 
 

 

 

           39ص                                    3050العدد:            28/11/2013 الخميس التاريخ:

 ييـ الرئيس "الذي سيطرحو عف الدرج"ل وكيؼ سيعود الغ الوطف "وذيمو بيف ررميػو".  ػال يػدخؿ ىػذا الشػرؾ 
 سوة أحمؽ.

يارة ىاتفنا المندوب السياسي آنذاؾل عوديد واستقر رأي رابيف عمغ السفر مع كؿ ذلؾ. و ي اطار ا عداد لمز 
ف الػػرئيس سيسػػتقبؿ وزيػر الػػد اع لمحػػديث معػو. و ػػي أميركػػال  عيػرافل وقػػاؿ إنيػػـ ىػاتفوا مػػف البيػػت ا بػيض واذ
التي ىي بمد البروتوكو ت الصػارمةل لػف يمقػغ الػرئيس وزيػر الػد اع بالغر ػة البيطػويةل و ػي أ طػؿ الحػا ت 

" بصورة عارطة بالطبع الغ الغر ة المراورة لمستشار ا مف القوميل ويمتقي مػف وىي حالة نادرة ردا "يدخؿ
 يريد اف يمتقيو صد ة قبصورة مخطط ليا بالطبعت.

وبعد يوـ أو يوميف ىاتفنا عوديد عيراف مرة اخرة وأعمف أف "الرئيس ووزير الد اع سينشراف إعالنا مشتركا". 
أ واىنػػا؟ ىػػؿ يريػػد رئػػيس الو يػػات المتحػػدة أف يقػػؼ مػػع وزيػػر  وكػػاف ذلػػؾ يفػػوؽ  يمنػػال لكػػف مػػف نكػػوف لنفػػتح

الػد اع  ػػي مرمػػغ النػػار؟ حسػػف. وحطػػـ ا عػػالف بعػػد يػػـو ا رقػػاـ القياسػػية.  قػػد طمبػػوا مػػف البيػػت ا بػػيض اف 
 نصوغ ا عالف المشترؾ حتغ لمرانب األميركي ايطا. ىذا   يصدؽ.

ا أعطوه إصبعا واحدا: اذا حدث ذلؾ  ميكف. وصغنا اعالنا وقمنا  ي أنفسنا مثؿ كؿ ييودي يفخذ اليد كميا اذ
طػػويال  خمػػا مشػػحونا بالثنػػاء عمػػغ دولػػة إسػػرائيؿ وبالثنػػاء عمػػغ وزيػػر د اعيػػا  ػػي ىػػذه الفرصػػة ايطػػا. وكػػاف 
ا تراطػػنا أنػػو حتػػغ لػػو أبقػػغ األميركيػػوف سػػطرا أو اثنػػيف مػػف نػػص ا عػػالف  سػػيكوف ذلػػؾ كا يػػا إل ػػراح دولػػة 

 عيا. واستعممنا كممات  ير عادية "متفررة".إسرائيؿ ووزير د ا
وبعد يوـ أو يوميف عاد عوديد عيراف مف لقاء  ي البيت ا بيض  ي اطار ا عداد لمزيػارة يحمػؿ معػو كارثػة 
قوميػػة تقريبػػا.  البيػػت ا بػػيض لػػـ يغيػػر ولػػو  اصػػمةل وسينشػػر ا عػػالف كمػػا اقترحنػػاه بالطػػبطل وقمنػػا آنػػذاؾ 

ف العػػػالـ السياسػػػي لػػػف يصػػػدؽ.  مػػػاذا نفعػػػؿ ارف؟ وكيػػػؼ نقنػػػع األميػػػركييف بتقصػػػير ألنفسػػػنا ليحفظنػػػا اهلل. إ
حالؿ كممات اخرة محميا؟ ماذا نفعؿ؟.  ا عالف وتغيير كممات كتبناىا نحف واذ

وكانػت النيايػة طيبػةل  قػد صػدر ا عػالف المشػترؾ مختصػرا  يػر موسػع مػع الكممػات المناسػبة وخمصػنا مػف 
ت؟ ومػا ىػي العبػر والمعػاني؟ انػو كانػت تورػد ذات مػرة عالقػات مختمفػة وعميقػة الورطة.  ما ىي ا سػتنتارا

 وحميمة ورائعة بيف رئيس الو يات المتحدة وأميركال ولـ يبؽ لنا سوة ذكريات الماطي وأحالـ المستقبؿ.
 27/11/2013، "يديعوت"
 28/11/2013، األيام، رام اهلل
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