
   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

  
  

 
  

  
 

  
 
 
 
 
 

  : لن نوقع أي اتفاق سالم ال يمبي طموحات شعبناعباس

 السمطة الفمسطينية تجمد طمب االنضمام لعضوية "مجمس الزيتون العالمي" :"ىآرتس"
 حماس تعمن عن حممة توقيع عمى وثيقة الحقوق الوطنية الثابتة: ى تقسيم فمسطينذكر في 

 "تقرير: مصر تفاوض "إسرائيل" سرًا لشراء الغاز ومرسي كان عائقًا أمام تدفقو لـ"إسرائيل"
 عمى حاجز الكونتينر اإلسعافرة اثر احتجاز االحتالل سيافمسطينية  استشياد طفمة

ــوبس االقتصــادية: "  "إســرائيلصــحيفة وم
 "مــارين وــزةحقــل "تفــاوض لشــراء وــاز 
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  3م مميار 33يحوي " الذي وزة مارينحقل "تفاوض لشراء واز  "ائيلإسر صحيفة وموبس االقتصادية: " 1
كشفت صحيفة غموبس االقتصادية أمس، أف شركة الكيرباء القطرية اإلسرائيمية استأنفت  :حممي موسى

الفمسطيني. ويأتي ىذا  "غزة ماريف"البريطانية لشراء الغاز مف حقؿ  "بريتش غاز"المفاوضات مع شركة 
سوؼ يتأخر عامًا واحدًا عمى األقؿ بسبب  "لفيتاف"أف تطوير حقؿ  "نوبؿ إنرجي"الف شركة التطور بعد إع

 التأخير في إقرار مسائؿ الممكية ونسب التصدير منو.
في المئة مف  60، التي تممؾ "بريتش غاز"وقد جددت شركة الكيرباء اإلسرائيمية المفاوضات مع شركة 

كيمومترًا غربي ساحؿ غزة، لشراء الغاز المنتج في  36ع عمى مسافة ، الواق"غزة ماريف"حقوؽ امتياز حقؿ 
مميار متر مكعب مف الغاز التي يحتاج استخراجيا  33يحوي « غزة ماريف»ىذا الحقؿ. ومعروؼ أف حقؿ 

مميار دوالر. ويصعب تطوير الحقؿ مف دوف العثور عمى مشتر  1.5إلى تطوير الحقؿ بتكمفة ال تقؿ عف 
براـ صفقات تجارية معو. وتكفي مخزونات الحقؿ حاجات االقتصاد الفمسطيني لمدة محتمؿ لمغاز و   25ا 

ممكية  "بريتش غاز"وتتقاسـ  عامًا، في حيف تكفي االقتصاد اإلسرائيمي لمدة تتراوح بيف أربع وخمس سنوات.
في  30ممؾ ، التي ت"شركة اتحاد المقاوليف"( أو CCC) "سي سي سي"مع شركة  "غزة ماريف"امتياز حقؿ 

المئة، وصندوؽ االستثمار الفمسطيني ويممؾ عشرة في المئة. وبالوسع تطوير الحقؿ وبدء استخراج الغاز 
شيرًا مف لحظة اتخاذ القرار. ومعروؼ أف إسرائيؿ سوؼ تعاني، وفؽ  36منو بكميات تجارية خالؿ 

 2015داء مف صيؼ العاـ التقديرات، مف مصاعب في توفير الغاز لمحطات انتاج الكيرباء فييا ابت
 ألسباب مختمفة.

 29/11/2013، السفير، بيروت
 

 وقع أي اتفاق سالم ال يمبي طموحات شعبنان: لن عباس 2
الذكرى األولى لإلنجاز التاريخي بحصوؿ فمسطيف عمى صفة  في  لمناسبة جدد محمود عباسا :راـ اهلل

ؿ المكثؼ لتحقيؽ آماؿ الشعب الفمسطيني بحياة دولة مراقب، وعده لمشعب الفمسطيني واألمة العربية بالعم
 حرة وكريمة، مع التمسؾ بالثوابت الوطنية، ليتـ رفع عمـ فمسطيف عمى العاصمة األبدية لمشعب الفمسطيني.

، مساء اليـو الخميس، أنو ال تراجع عف ذرة واحدة عف المطالب الفمسطينية، وأنو لف يوقع عباسوأضاؼ 
والقدس  1967موحات شعبنا، المتمثمة بدولة فمسطينية مستقمة عمى حدود عاـ أي اتفاؽ سالـ ال يمبي ط

 الشرقية عاصمة، وحؿ مشكمة الالجئيف وفؽ مبادرة السالـ العربية.
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 كما حيا الرئيس الشعب الفمسطيني في الوطف والشتات عمى صموده ونضالو واستمرار كفاحو لتحقيؽ آمالو.
 جميع األسرى والمعتقميف ضمف أي اتفاؽ سالـ يوقع في المستقبؿ. وجدد العيد بالعمؿ عمى إطالؽ سراح

 28/11/2013(، وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية )وفا
 

 بيروت: المخيمات الفمسطينية تخضع لمسيادة المبنانية الحمد اهلل من 3
ف تحيات الرئيس نقؿ رئيس الوزراء الفمسطيني رامي الحمد اهلل لرئيس الجميورية العماد ميشاؿ سميما

التزاـ الفمسطينييف، الموجوديف في لبناف، القوانيف المبنانية »الفمسطيني محمود عباس وتشديده عمى 
واحتراميا، وأف أي عمؿ مخّؿ يقوـ بو أي فمسطيني، خصوصًا في المخيمات، يتحّمؿ مسؤوليتو مف قاـ بو 

 «.وال عالقة لمفمسطينييف بو
ؿ زيارتو قصر بعبدا عمى رأس وفد، عمى وضع المفاوضات مع اإلسرائيمييف، واطمع الحمد اهلل سميماف، خال

تراوح مكانيا بسبب الشروط والضغوط وسياسة االستيطاف التي تمارسيا إسرائيؿ، وكذلؾ »الفتًا إلى أنيا 
 «.األمر، موضوع المصالحة الفمسطينية التي لـ تحقؽ أي تقدـ جديد

يارة رئيس حكومة تصريؼ االعماؿ نجيب ميقاتي حيث عقدا اجتماعا وكاف الحمد اهلل قد استيؿ جولتو بز 
 مّوسعا في السرايا الحكومية واستكمؿ البحث الى مأدبة غداء تكريمية.

ىناؾ تأكيدًا اف المخيمات الفمسطينية تخضع لمسيادة المبنانية، والرئيس الفمسطيني »اعمف الحمد اهلل أّف و 
ذا  حصمت بعض التجاوزات فبالتأكيد ىي تجاوزات فردية وال تمثؿ المجموع يؤكد ىذا الموضوع باستمرار، وا 

اف توجو القيادة الفمسطينية ىو المحافظة عمى أمف لبناف، واننا مع سيادة لبناف »، واعتبر «الفمسطيني
 «.وشرعيتو واشراؼ لبناف عمى المخيمات

زيارتو في دارتو في المصيطبة، تحيات  كما ابمغ الحمد اهلل الرئيس المكمؼ تشكيؿ الحكومة تماـ سالـ خالؿ
الرئيس الفمسطيني محمد عباس، وتـ خالؿ المقاء عرض لالوضاع والتطورات في لبناف والمنطقة اضافة 

 الى العالقات المبنانية الفمسطينية.
دة ويشارؾ الحمد اهلل في اليـو الدولي لمتضامف مع الشعب الفمسطيني الذي يقاـ اليوـ في بيت االمـ المتح

 بيروت.  في
 29/11/2013السفير، بيروت، 

 
 "كارثة"االسرائيمي استعداد عباس لزيارة الكنيست  يعد خريشة 4

رأى النائب الثاني في المجمس التشريعي د. حسف خريشة، أف دعوة رئيس دائرة المفاوضات التابعة لمنظمة 
ة عمى شاكمة ما جرى مع إيراف، التحرير الفمسطينية، صائب عريقات، بأف تكوف المفاوضات برعاية دولي

 "لف تكوف الختالؼ الواقع الفمسطيني عف اإليراني".
لػ"وكالة فمسطيف اليوـ اإلخبارية": "إف إيراف فرضت وقائع عمى األرض أجبرت العالـ عمى  حواروقاؿ في 

 التعاطي معيا، بخالؼ الواقع الفمسطيني الضعيؼ".
ألمنية التي تنفذىا أجيزة أمف السمطة في الضفة وخاصة وفي شاف آخر، أكد خريشة عمى أف الحممة ا

جنيف، تستيدؼ المقاومة الفمسطينية، واصفًا الذرائع التي تتذرع بيا األجيزة األمنية بأنيا فخر ليؤالء 
 المقاوميف، داعيًا الى ضرورة اإلفراج الفوري عف كؿ المعتقميف السياسييف.
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إدانة االنتياكات التي تجري في الضفة الغربية عمى مرأى  وانتقد خريشة موقؼ المؤسسات الحقوقية مف
ومسمع الجميع، موضحًا أف كؿ مفاوضات بيف السمطة و)اسرائيؿ( يصاحبيا حمالت اعتقاالت واسعة لكؿ 

 مف يرفض ىذه المفاوضات، فيما ال تديف المؤسسات الحقوقية كبت الحريات واالنتياكات.
لكنيست اإلسرائيمي، قاؿ النائب خريشة: "لو حدث ىذا سيكوف وعف استعداد عباس إللقاء خطاب في ا

لقاء الخطاب بداخمو، أو الذىاب لغزة  كارثة، واألولى بالرئيس عباس السماح لعمؿ المجمس التشريعي وا 
لقاء الخطاب فييا". وأضاؼ: "إف دعوة نتنياىو لعباس ىي دعوة بيموانية ألف نتنياىو ليس ببيجف، وعباس  وا 

 لسادات".ليس بأنور ا
 28/11/2013، وكالة فمسطين اليوم االخبارية

 
 السمطة الفمسطينية تجمد طمب االنضمام لعضوية "مجمس الزيتون العالمي" :"ىآرتس" 5

قالت صحيفة "ىآرتس"، اليوـ الخميس، إف السمطة الفمسطينية اضطرت لتجميد طمبيا االنضماـ إلى "مجمس 
 وبريطانيا.الزيتوف العالمي" بسبب معارضة ألمانيا 

ونقمت عف مصادر دبموماسية أوروبية قوليا إف ممثمي بريطانيا وألمانيا قد ادعيا أف انضماـ السمطة 
الفمسطينية لمجمس الزيتوف العالمي قد يضر بالمفاوضات السياسية التي تجري برعاية الواليات المتحدة، 

ينييف مف قبؿ إسرائيؿ، والتزاـ السمطة بادعاء أف تجديد المفاوضات كاف مشروطا بإطالؽ سراح أسرى فمسط
 الفمسطينية بعدـ محاولة الدخوؿ في عضوية مؤسسات األمـ المتحدة المختمفة.

وكاف مف المفترض أف يطرح الطمب الفمسطيني في جمسة مجمس الزيتوف العالمي التي عقدت في ىذا 
لماضي خصصت مجموعة األسبوع في مدريد. عمما أنو في الخامس عشر مف تشريف أوؿ/ أكتوبر ا

"MaMa في بروكسؿ )مجموعة دوؿ أوروبية تختص بشؤوف شماؿ أفريقيا والشرؽ األوسط( يوما كامال "
 لمناقشة الطمب.

ونقمت "ىآرتس" عف مسؤوليف فمسطينيف قوليـ إنو تقرر تأجيؿ تقديـ الطمب إلى موعد مالئـ. وكتبت 
أنو ليس مف السيؿ عمى السمطة الفمسطينية  الصحيفة في ىذا السياؽ أف "تسمسؿ القضية يشير إلى

الحصوؿ عمى عضوية منظمات دولية مختمفة، حتى لو كاف الحديث عف منظمة غير سياسية مثؿ مجمس 
 الزيتوف العالمي".

ولفتت الصحيفة إلى أف السمطة الفمسطينية كانت قد دعت مجمس الزيتوف العالمي في تشريف أوؿ/ أكتوبر 
 اءات سياسية لحماية أشجار الزيتوف في الضفة الغربية مف ىجمات المستوطنيف.الماضي إلى اتخاذ إجر 

 28/11/2013، 48عرب 
 

 لممفاوضات بمثابة تكتيك إلرضاء المجتمع الدولي "إسرائيل"محمد اشتية: توجو  6
ـو محمد اشتية، عضو فريؽ المفاوضات المستقيؿ، مساء الي فتح قاؿ عضو المجنة المركزية لحركة :راـ اهلل

الخميس، "إف المفاوضات لف تكوف ممكنة في ظؿ عدـ الوضوح اإلسرائيمي إزاء قضايا أساسية كإنياء 
قامة دولة فمسطينية عمى أساس حدود عاـ   ".1967االحتالؿ وا 

قامة الدولة  وطالب اشتية، رئيس الحكومة اإلسرائيمية بنياميف نتنياىو بطرح قضيتي إنياء االحتالؿ وا 
 ويت داخؿ حكومتو إلثبات رغبتيا بالسالـ.الفمسطينية لمتص
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وأضاؼ في تصريحات لتمفزيوف فمسطيف، أف "توجو إسرائيؿ لممفاوضات كاف بمثابة تكتيؾ إلرضاء المجتمع 
الدولي في حيف أنيا لـ تغير إستراتيجيتيا المبنية عمى االستيطاف والتدمير واالعتقاؿ وتيسير عنؼ 

 المستوطنيف".
ستقالة، أشار اشتية إلى أف استمرار االستيطاف بؿ وتصاعده إشارة صارخة عمى أنو وحوؿ إصراره عمى اال

ألؼ وحدة استيطانية وبالتالي ىو  20ال جدوى مف ىذه المفاوضات، وأضاؼ: "استطاع نتنياىو إيقاؼ بناء 
ا ليس وتابع: "المفاوضات أحيان قادر عمى وقؼ االستيطاف كميا حتى نياية المفاوضات، فمـ ال يفعؿ؟".

 اليدؼ منيا أف تصؿ إلى نتائج، فقد يكوف األىـ درء الضرر عف الشعب الفمسطيني".
 29/11/2013القدس، القدس، 

 
 سنوات 10تحكم عمى مدان بأعمال تخريبية بـ  في وزة المحكمة العسكرية 7

تابعة لييئة المحكمة العسكرية العميا ال، أف غزةمف  29/11/2013، وزارة الداخمية الفمسطينيةذكر موقع 
ـ حكمًا عمى المداف )ز.س( 21/11/2013القضاء العسكري أصدرت في جمستيا التي عقدت بتاريخ 

سنوات عمى تيـ مختمفة مف ضمنيا "حيازة أسمحة ومتفجرات وتشكيؿ مجموعات تخريبية والقياـ  10بالحبس 
 بأعماؿ إرىابية".

خة عنو الخميس: "تـ الحكـ عمى المتيـ )ز.س( وقالت المحكمة العسكرية في بياف وصؿ موقع الداخمية نس
باألشغاؿ الشاقة لمدة خمسة عشر سنة خفضت إلى عشر سنوات عمى التيمة الثالثة الشروع بالقتؿ خالفًا 

وأوضحت  مف ذات القانوف. 82معطوفًا عميو المادة  79/أ مف قانوف العقوبات الثوري لعاـ 70لنص المادة 
 سنوات حكـ بيا. 10ف قضى منيا ست سنوات مف أصؿ المحكمة العسكرية بأف المدا

إبراىيـ أبو ، أف اشرؼ اليورنقاًل عف مراسميا،  غزة  مف 29/11/2013القدس العربي، لندن،  وأضافت
الحكـ الصادر بحؽ ’ القدس العربي‘النجا أميف سر الييئة القيادية العميا لحركة فتح انتقد في تصريحات لػ 

تحقيؽ ودفاع ‘، مف خالؿ أف يكوف ىناؾ ’ظروؼ صحية‘لمحاكمة ىذه لـ تتـ في زكي السكني، وقاؿ أف ا
وأكد أف حركة فتح ال تقبؿ أف تكوف خارجة عف النظاـ والقانوف، منتقدا تقديـ السكني أماـ  ’.ومحاكمة عادلة

ركة ، مطالبا مف ح’يعكر العالقة ويؤثر عمى ممؼ المصالحة‘وأشار إلى أف ىذا الحكـ  محكمة عسكرية.
 حماس باإلسراع في تنفيذ بنود اتفاؽ المصالحة الموقع في مصر.

 
 قراقع يتيم االحتالل بممارسة القتل البطيء بحق األسرى 8

طالب وزير شؤوف األسرى والمحرريف في راـ اهلل عيسى قراقع بتخصيص فعاليات يوـ التضامف  غزة:
ف االحتالؿ "اإلسرائيمي"، الذيف يتعرضوف الدولي مع الشعب الفمسطيني، إلنقاذ األسرى المرضى في سجو 

 لخطر حقيقي بالموت، بسبب انتشار األمراض في أجسادىـ وسياسة اإلىماؿ الطبي المتعمدة ضدىـ .
وحمؿ قراقع في تصريحات صحفية، عمى ىامش زيارتو عائالت أسرى في الضفة الغربية، حكومة "إسرائيؿ" 

 تار بالقيـ اإلنسانية والقوانيف الدولية في تعامميا مع األسرى .المسؤولية عف سياسة القتؿ البطيء واالستي
حالة إعاقة مختمفة بالسجوف منيا إعاقات الشمؿ الكامؿ والشمؿ النصفي وفقداف  45وكشؼ قراقع عف وجود 

حالة مصابة بالسرطاف وأوراـ  25النظر وفقداف أطراؼ مف الجسـ وتعطؿ أطراؼ بسبب اإلصابات، ووجود 
 افة إلى مصابيف بأمراض الكمى والقمب وأمراض عصبية ونفسية .خبيثة، إض

 29/11/2013، الخميج، الشارقة
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 فولك بحاجة لقوة ضاوطة عمى "إسرائيل"ريتشارد  لغزة وتصريحات روبرت سيريالخضري: زيارة  9

ة، اعتبر نائب فمسطيني زيارة منسؽ األمـ المتحدة لعممية السالـ "روبرت سيري" إلى قطاع غز غزة: 
وتصريحات ريتشارد فولؾ مقرر االمـ المتحدة الخاص حوؿ حقوؽ االنساف في االراضي الفمسطينية حوؿ 

 ضرورة فؾ الحصار "بحاجة إلى خطوات عممية تتضمف الزاـ دولة االحتالؿ برفح الحصار".
دس ورحب النائب جماؿ الخضري رئيس المجنة الشعبية لمواجية الحصار في تصريح مكتوب لو تمقت "ق

( عادًا الزيارة بالميمة لنقؿ الصورة الحقيقة 11|28برس" نسخة منو، بزيارة سيري إلى قطاع غزة، الخميس )
 لواقع الحصار اإلسرائيمي ضد غزة.

وأكد الخضري في رسالة مفتوحة وجييا لممجتمع الدولي ولسيري تزامنا مع زيارتو غزة، أف "الوضع اإلنساني 
خير جراء خنقو مف قبؿ االحتالؿ ووقؼ المشروعات اإلنسانية الدولية وتدمير في غزة خطير وال يحتمؿ التأ

 القطاع الخاص وقتؿ مقومات الحياة الكريمة".
ودعا سيري إلى ضرورة أف تشمؿ الزيارة إلى جانب االطالع عمى أوضاع الحصار وتأثيراتو المميتة عمى 

ا لممجتمع الدولي لتشكيؿ قوة ضاغطة عمى إسرائيؿ قرابة مميوني فمسطيني، نقؿ الصورة الحقيقية الذي سيراى
 إلنياء الحصار المستمر منذ سبع سنوات.

 29/11/2013قدس برس، 
 

 : نتائج إيجابية قريبة لحل أزمة الكيرباء في قطاع وزة  مرزوقأبو  10
ؿ توقع عضو المكتب السياسي لحركة حماس الدكتور موسى أبو مرزوؽ، ظيور نتائج إيجابيػة خػال: القاىرة

 الفترة القريبة المقبمة لحؿ أزمة الكيرباء في قطاع غزة.
(: "حاولػت 11|28وقاؿ أبو مػرزوؽ عمػى صػفحتو فػي موقػع التواصػؿ االجتمػاعي "فيسػبوؾ" اليػـو الخمػيس )

الحكومػػػة بغػػػزة كػػػؿ جيػػػدىا عبػػػر االتصػػػاؿ بالجيػػػات المسػػػؤولة والصػػػديقة لممسػػػاعدة والمسػػػاىمة بحػػػؿ األزمػػػة 
 قع أف تظير النتائج اإليجابية".وخالؿ فترة قصيرة يتو 

ميجػا وات إضػافية، وىنػاؾ قطػع  100وأضاؼ: "قد يرتفع ما يزوده الكيػاف الصػييوني لمقطػاع )مػف كيربػاء( 
ميجػػا وات أخػػرى، وىنػػاؾ تفاىمػػات مػػع السػػمطة  100غيػػار لممحطػػة قػػد ترفػػع مػػف قػػدرتيا عمػػى اإلنتػػاج إلػػى 
ف الفمسػػػػطينييف )األونػػػػروا( لتزويػػػػد القطػػػػاع بالسػػػػوالر الفمسػػػػطينية وقطػػػػر عبػػػػر وكالػػػػة غػػػػوث وتشػػػػغيؿ الالجئػػػػي

 المطموب".
وأشػػار إلػػى أف قطػػر تعيػػدت منػػذ فتػػرة طويمػػة بتزويػػد المحطػػة عبػػر مصػػر، مضػػيًفا "وصػػؿ البتػػروؿ القطػػري 
بالفعؿ إلى مخازف الييئة العامة لمبتروؿ في مدينة السويس لكف لـ يصؿ إال ثمثو لقطاع غزة عبر معبر كـر 

 أبو سالـ".
ميجػػاوات وىػػي كميػػة كافيػػة فػػي الوقػػت  348تػػابع: "عنػػد ذلػػؾ يصػػبح مجمػػوع الطاقػػة المتػػوفرة فػػي القطػػاع و 

 الحاضر"، موضًحا أف ىذا الحؿ يحتاج إلى عدة أسابيع مقبمة.
وبػػػيأف أف أزمػػػة الكيربػػػاء فػػػي غػػػزة والتػػػي تفاقمػػػت بسػػػبب زيػػػادة حكومػػػة راـ اهلل سػػػعر لتػػػر السػػػوالر الصػػػناعي 

"حيػث تراجعػت السػمطة بػراـ اهلل عػف وعػدىا بعػدـ  7275إلػى  4226الكيربػاء بغػزة مػف الخاص بمحطة توليػد 
إضػػافة الضػػريبة ممػػا أعجػػز سػػمطة الطاقػػة فػػي غػػزة عػػف دفػػع تمػػؾ الضػػرائب، حيػػث انيػػا بالكػػاد تػػدفع الفػػاتورة 

 بدوف الضريبة.
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ي خطػػر وعمػػى "حمػػاس" وقػػاؿ أبػػو مػػرزوؽ: "إفأ األزمػػة أدخمػػت كافػػة الخػػدمات اإلنسػػانية والصػػحية والبيئيػػة فػػ
 والحكومة في غزة مسؤولية إدارة األزمة أو حميا، وىي ال تتيرب مف المسؤولية"، عمى حد تعبيره.

 28/11/2013قدس برس، 
 

 حماس تعمن عن حممة توقيع عمى وثيقة الحقوق الوطنية الثابتة: ذكرى تقسيم فمسطينفي  11
لالجئيف في حركة "حماس" أعمنػت عػف حممتيػا دائرة شؤوف ا، أف 28/11/2013، فمسطين أون الينذكرت 

لمتوقيػع عمػى وثيقػة الحقػوؽ الوطنيػػة الفمسػطينية الثابتػة، والتػي تؤكػد عمػػى حػؽ الشػعب الفمسػطيني فػي أرضػػو 
 كاممة، وحقو في القدس، وحؽ الالجئيف الفمسطينييف في العودة والتعويض.

قػد بمدينػة غػزة، اليػـو الخمػيس، بمناسػبة وقاؿ رئػيس الػدائرة الػدكتور عصػاـ عػدواف  خػالؿ مػؤتمر صػحفي ع
الصػػػادر عػػػف الجمعيػػػة العامػػػة ل مػػػـ المتحػػػدة: "إف حمػػػاس  181لقػػػرار تقسػػػيـ فمسػػػطيف رقػػػـ  66الػػػذكرى الػػػػ 

وبمناسبة ىذه الذكرى تؤكد تمسؾ شعبنا الفمسطيني برفض قرار التقسيـ وكػؿ مػا انبثػؽ عنػو، وتػرى أف األمػـ 
 نحيا حؽ تقسيـ أي بمد".المتحدة تجاوزت ميثاقيا الذي لـ يم

وأكد عدواف أف ىذه الوثيقة قد أشرؼ عمى صوغيا لفيؼ مف األكاديمييف والمفكريف وذوي التيػارات السياسػية 
والفكرية المتنوعة  واعتمػدتيا الػدائرة، ووجيػت دعوتيػا لمتوقيػع عمييػا لكػؿ القيػادات الفمسػطينية وكػؿ الفصػائؿ 

ات والمػدارس الثانويػة وعمػـو شػعبنا، وتمكنػت مػف جمػع مػا يقػرب مػف واألكاديمييف والمثقفيف وطالب الجامعػ
سػػنة  66ربػع مميػػوف توقيػػع فػػي قطػػاع غػػزة وحػػده، مػػا يحمػػؿ دالالت كثيػػرة  أىميػػا أف شػػعبنا الفمسػػطيني وبعػػد 

 عمى قرار التقسيـ متمسؾ بحقوقو كاممة  وىو لـ يفوِّض أحدًا لمتفاوض عمييا.
جئػيف تنفػي ادعػاء بعػض القيػادات بػأف الالجئػيف يرغبػوف فػي أي حػؿ وأضاؼ: "إف تمسؾ شػعبنا بحقػوؽ الال

لقضيتيـ  وىذا يعني أف القيادة الفمسطينية عندما تتحدث عف تسويات لقضية الالجئيف والعودة فإنيا ال تمثؿ 
 أحدًا منيـ".

كػػؿ أبنػػاء  و أوضػػح عػػدواف أف حممػػة التوقيػػع عمػػى وثيقػػة الحقػػوؽ الوطنيػػة الفمسػػطينية الثابتػػة مسػػتمرة لتشػػمؿ
شػػعبنا الفمسػػطيني الحػػر فػػي داخػػؿ فمسػػطيف وخارجيػػا، وسػػيتـ التوقيػػع عبػػر الموقػػع اإللكترونػػي لػػدائرة شػػئوف 

 الالجئيف حماس.
دائػرة شػؤوف الالجئػيف فػي التي أعمنت عنيا  نص الوثيقة، غزة، مف 28/11/2013السبيل، عّمان، ونشرت 

 والتي:  حركة حماس
 الوطنية،مف أجؿ تجديد العيد مع حقوقنا 

 ومف أجؿ وحدة شعبنا الفمسطيني عمى الحقوؽ الوطنية،
 ومف أجؿ الحفاظ عمى حقوؽ األجياؿ الفمسطينية،

 ومف أجؿ وضوح األىداؼ والحقوؽ بعيدا عف أي التباس أو اختالط أو غموض،
ونػػػرى مػػػف  نمتػػػـز نحػػػف الفمسػػػطينييف المػػػوقعيف عمػػػى ىػػػذه الوثيقػػػة بػػػالحقوؽ الوطنيػػػة الفمسػػػطينية الػػػواردة فييػػػا،

الواجػػب الػػوطني أف يمتػػـز بيػػا كػػؿ فمسػػطيني، وكػػؿ قيػػادة فمسػػطينية، ونعتبػػر كػػؿ مفػػرِّط  بيػػا أو ببعضػػيا خائنػػًا 
 لفمسطيف وشعبيا. وىذه الحقوؽ الوطنية الفمسطينية الثابتة ىي:

، ال تفريط ولو بشبر  منيا تحػت أي ظػرؼ كػاف. ولػيس ألحػد التفػريط أو 2كـ 27027. فمسطيف مساحتيا 1
التصرؼ بمقػدراتيا ومكنوناتيػا ميمػا تضػاءلت. وىػي جػزء مػف الػوطف العربػي الكبيػر وشػعبيا جػزء مػف األمػة 

 العربية، وتحريرىا واجب عمى الفمسطينييف والعرب والمسمميف وأحرار العالـ.
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. الالجئػػػوف الفمسػػػطينيوف، وبغػػػض النظػػػر عػػػف تػػػاريخ لجػػػوئيـ أو طريقػػػة لجػػػوئيـ، مػػػف حقيػػػـ العػػػودة إلػػػى 2
يـ األصمية في فمسطيف دوف قيػد أو شػرط، ومػف حقيػـ الحصػوؿ عمػى التعويضػات المكافئػة لمعانػاتيـ مواطن

ول ضرار التي أصابت أمالكيـ أثناء تغييبيـ عنيا. وليس مف حؽ أحد كائنًا َمف كاف أف يتنازؿ عف حقػوؽ 
 ي.أي الجئ أو استبداليا أو المساومة عمييا وال ألي سبب  كاف ألنو حؽ فردي وجماع

. القدس جزء مف أرض فمسطيف المباركة، وليس ألحد كائنًا َمف كاف أف يتنازؿ عف ذرة تراب منيا أو أكثر 3
 مف ذلؾ، أو ُيِقرأ أحدًا عمييا غير أىميا الفمسطينييف.

. االحػػتالؿ الصػػييوني فػػي فمسػػطيف ىػػو العػػدو الوحيػػد لمشػػعب الفمسػػطيني، ومقاومتػػو بكػػؿ وسػػائؿ المقاومػػة 4
 ما بقي االحتالؿ ولو في شبر مف فمسطيف.واجب وطني 

 وعمى ىذا االلتزاـ بالحقوؽ نعطي مواثيقنا وعيودنا واهلل عمى ما نقوؿ وكيؿ.
 

 فتح تتعيد بديمومة النضال حتى تحقيق قيام الدولة الفمسطينيةتقسيم فمسطين:  ذكرىفي  12
مشػعب الفمسػطيني فػي أرضػو ووطنػو أكدت حركة فػتح عمػى الحقػوؽ التاريخيػة والطبيعيػة ل: راـ اهلل )فمسطيف(

 فمسطيف، والعيد بديمومة النضاؿ الوطني حتى تحقيؽ ىدؼ قياـ دولتو المستقمة ذات السيادة .
( بمناسػػػبة اليػػـو العػػػالمي  لمتضػػامف مػػػع الشػػػعب 11|28) ]أمػػس  وجػػددت فػػػتح فػػي بيػػػاف ليػػا اليػػػـو الخمػػػيس

ف كعضػػو مراقػػب فػػي األمػػـ المتحػػدة، والػػذكرى  الفمسػػطيني، والػػذكرى األولػػى لالعتػػراؼ األممػػي بدولػػة فمسػػطي
السادسػػة والسػػتيف لقػػرار تقسػػيـ فمسػػطيف، تمسػػكيا بمبادئيػػا ومنطمقاتيػػا، وأنيػػا تخػػوض فػػي سػػبيؿ ذلػػؾ "معػػارؾ 
الصػػػمود والبنػػػاء عمػػػى األرض، ومعركػػػة تثبيػػػت فمسػػػطيف عمػػػى خارطػػػة العػػػالـ السياسػػػية والجغرافيػػػة إلسػػػقاط 

، وقّسػػـ أرضػػو، ومػػازاؿ يسػػعى لالسػػتيالء عمػػى مػػا تبقػػى منيػػا، لمنػػع مشػػروع  انكػػر وجػػود الشػػعب الفمسػػطيني
 الفمسطينييف مف تجسيـ ابسط حقوقيـ في دولة ديمقراطية مستقمة تمثميـ بيف األمـ".

 وأكدت "فتح" أف "المشروع الصييوني االستيطاني االحتاللي مازاؿ يحارب الفمسطينييف عمى كؿ الجبيات". 
دولة مراقب في األمـ المتحدة انجازا فمسطينيا وطنيا ما كاف ليتحقؽ لوال  إلىسطيف واعتبرت الحركة ارتقاء فم

التفاؼ الشعب الفمسطيني حوؿ حكمة قائد حركة التحرر الوطنية الفمسطينية الرئيس محمود عباس وتوجياتو 
 السياسية الوطنية.

 28/11/2013قدس برس، 
 

 المصري  تنفي صحة مزاعم إعالمية بتدخميا في الشأن حماس 13
’ األىػػراـ‘غػزة ػ أشػػرؼ اليػور: نفػػت حركػػة حمػػاس مػػا نسػب إلييػػا مػػف اتيامػػات سػاقيا تقريػػر نشػػرتو صػػحيفة 

المصػػرية، اسػػتند إلػػى مخاطبػػات بػػيف وزارتػػي الخارجيػػة والداخميػػة المصػػرية، تتحػػدث عػػف تػػدخؿ الحركػػة فػػي 
فػي الوقػت ذاتػو ىجومػا عمػى  كػانوف الثػاني )ينػاير(، وشػنت الحركػة 25الشػأف المصػري الػداخمي خػالؿ ثػورة 

 عف الحركة والمقاومة.’ تقارير مشبوىة وكاذبة‘سفارة مصر في مدينة راـ اهلل، واتيمتيا بكتابة 
نسػخة منػو ’ القػدس العربػي‘وقاؿ الدكتور سامي أبو زىري، الناطؽ باسـ حماس فػي تصػريح صػحافي تمقػت 

بات داخمية بيف وزارتي الداخميػة والخارجيػة، تتحػدث المصرية حوؿ مكات’ بوابة األىراـ‘تعقيبًا عمى ما نشرتو 
تسػػتند إلػػى تقػػارير صػػادرة عػػف ‘عػػف تػػدخؿ حمػػاس فػػي الشػػأف المصػػري، أف حركتػػو تؤكػػد أف ىػػذه المراسػػالت 

 ، مشددا عمى نفي حماس لما ورد فييا.’السفارة المصرية في راـ اهلل
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التػػي جمعتيػػا السػػفارة مػػف األجيػػزة األمنيػػة  جممػػة مػػف األكاذيػػب‘وأكػػد أبػػو زىػػري أف مػػا ورد فػػي ىػػذه التقػػارير 
فبركػػة التقػػارير فػػي سػػياؽ ‘، متحػػدثا عػػف دور أجيػػزة األمػػف فػػي الضػػفة الغربيػػة فػػي ’الفمسػػطينية فػػي راـ اهلل

 ."حمالت التشويو التي تمارس ضد حركة حماس
وحسػب وثػائؽ  دور السػفارة المصػرية فػي راـ اهلل التػي تعمػؿ‘وعبر أبو زىري عف استياء حمػاس الشػديد مػف 

 ’.عمى كتابة التقارير المشبوىة والكاذبة عف حركة حماس وقوى المقاومة الفمسطينية’ األىراـ‘
 29/11/2013، القدس العربي، لندن
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ة، أنيػا لػف تتراجػع، وستمضػي فػي الضػفة المحتمػ –أكدت قيادة حركػة الجيػاد اإلسػالمي فػي فمسػطيف: راـ اهلل
طريؽ ذات الشوكة تعبر عف آماؿ المستضعفيف ميما كمفيا ذلػؾ مػف ثمػف، وبّينػت أف مػا يحػدث فػي الضػفة 

 وتحديًدا في مخيـ جنيف ىو تبادؿ ل دوار وتكامؿ في األداء األمني بيف أجيزة السمطة وجيش االحتالؿ.
ركػة طػارؽ قعػداف، وخضػر عػدناف فػي مدينػة راـ اهلل ظيػػر جػاء ذلػؾ فػي مػؤتمر  صػحفي عقػده القياديػاف بالح

(، وتطرقػػػػا خاللػػػو لمحممػػػة األمنيػػػػة، التػػػي تشػػػػنيا أجيػػػزة أمػػػف السػػػػمطة ضػػػد الجيػػػػاد 11-27اليػػػـو الخمػػػيس )
 اإلسالمي عمى امتداد الضفة المحتمة.

ى، الميمػػة وكشػػؼ القيػػادي عػػدناف بالتفصػػيؿ مالبسػػات عمميػػة اعتقالػػو وابػػف خالػػو األسػػير المحػػرر فػػاروؽ موسػػ
الماضية، عمى يد قوة مف جياز المخػابرات العامػة، عنػدما كػاف متواجػًدا فػي بيػت األخيػر ببمػدة عرابػة قضػاء 

 جنيف.
وأوضح عدناف أنو تعػرض لالعتػداء، باإلضػافة لكيػؿ الشػتائـ ضػده، وتػذكيره بمػا حػدث مػؤخًرا فػي بمػدة صػرة 

مي خػالؿ مشػاركتيا فػي جنػازة األسػير الشػييد قضاء نابمس عنػدما اعتػدى عمػى قيػادات حركػة الجيػاد اإلسػال
 حسف الترابي.

وتساءؿ الشيخ عدناف ماذا تفعؿ قطع السالح التي تمتمكيا أجيزة أمف السمطة ضػد االحػتالؿ، والتػي تتجػاوز 
 ألًفا؟!. 70في عددىا 

الحػػػؽ، وتوقػػػع الشػػػيخ عػػػدناف مػػػف السػػػمطة واالحػػػتالؿ األسػػػوأ، مسػػػتدرًكا: "لكػػػف كػػػؿ ذلػػػؾ لػػػف يثنينػػػا عػػػف قػػػوؿ 
 والمضي في طريؽ الجياد والمقاومة".

مػػف جانبػػو، أكػػد القيػػادي قعػػداف أف االعتقػػاالت السياسػػية تعبػػر عػػف حالػػة إسػػفاؼ فػػي الفيػػـ الفمسػػطيني تجػػاه 
المقاوميف، وعف إشكالية في كيفية إدارة الصراع، والواجب المقدس والمتمثؿ بالدفاع عف أبناء شعبنا في وجو 

 العدواف.
أسػػيًرا محػػرًرا خػػالؿ شػػير نػػوفمبر/ تشػػريف الثػػاني  18ف قيػػاـ أجيػػزة أمػػف السػػمطة باسػػتدعاء وكشػػؼ النقػػاب عػػ

الجػػاري، مطالًبػػا فػػي السػػياؽ رأس اليػػـر السياسػػي أف يعيػػد النظػػر فػػي التعامػػؿ مػػع المقاومػػة وتحديػػًدا حركػػة 
طة وال الجيػػاد اإلسػػالمي التػػي ليػػا مواقػػؼ ورؤى وسياسػػات نػػأت فييػػا عػػف أي سػػجاؿ أو صػػراع ال عمػػى سػػم

 منصب.
 28/11/2013، المركز الفمسطيني لإلعالم
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ذكرت صحيفة "معاريؼ" في عددىا الصادر أمس اف قيادة جيش االحتالؿ في الضفة "الحظت فػي : راـ اهلل
تمػػؾ العمميػػة التػػي وقعػػت قبػػؿ شػػيريف تقريبػػا اآلونػػة األخيػػرة ارتفاعػػا ممموسػػا فػػي التخطػػيط لعمميػػات مشػػابية ل

 عندما تمكف فمسطيني مف سكاف قمقيمية مف إغراء وخطؼ الجندي اإلسرائيمي تومر حزاف ومف ثـ قتمو".
وحسػػب الصػػحيفة فػػاف "الجػػيش اعتقػػؿ فػػي األسػػابيع الماضػػية عػػددا مػػف الخاليػػا التػػي كانػػت تخطػػط إلغػػراء 

فمسطينية بيدؼ خطفيـ والمساومة إلطالؽ سراح أسرى فمسطينييف"، إسرائيمييف بالقدوـ إلى أراضي السمطة ال
وحػػػػذرت "مػػػػف المحػػػػاوالت المتزايػػػػدة فػػػػي صػػػػفوؼ الفمسػػػػطينييف مػػػػف القيػػػػاـ باسػػػػتدراج اإلسػػػػرائيمييف لممنػػػػاطؽ 
الفمسطينية بواسطة مواقع التواصؿ االجتماعي خاصػة الفػيس بػوؾ، مستشػيدا بحادثػة اإلسػرائيمي أوفيػد رحػـو 

 راجو مف قبؿ الفمسطينية آمنة منى".الذي تـ استد
وأوضػػحت الصػػحيفة أنػػو تػػـ األسػػبوع الماضػػي "اعتقػػاؿ خميتػػيف فػػي منطقتػػي راـ اهلل ونػػابمس كانتػػا بطريقيمػػا 

 لتنفيذ عمميات مشابية، كما تـ اعتقاؿ خاليا كانت في مرحمة التخطيط".
 29/11/2013، الحياة الجديدة، رام اهلل
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أشار القيادي البارز في حركة حماس، حساـ بدراف، إلى أف تسمسػؿ األحػداث فػي الضػفة : راـ اهلل )فمسطيف(
 الغربية المحتمة، يؤكد أنيا ماضية نحو االنتفاضة والثورة عمى المحتؿ.
س بػرس" أف "كػؿ محػاوالت القمػع أو وأكد بدراف، وىػو أسػير محػرر ومبعػد لدولػة قطػر، فػي تصػريحات لػػ "قػد

التمييػػع مػػف خػػالؿ التفػػاوض لػػف تفمػػح بمنػػع الشػػعب مػػف اتخػػاذ قػػراره فػػي خػػوض الصػػراع بالطريقػػة التػػي يراىػػا 
 مناسبة".

وعػػف دور السػػمطة الفمسػػطينية فػػي الحادثػػة التػػي وقعػػت أمػػس األربعػػاء وأدت إلػػى استشػػياد ثػػالث فمسػػطينييف 
لسػػػمطة فػػػي ىػػػذه الجريمػػػة أو غيرىػػػا، فػػػإف منيجيػػػا فػػػي التعامػػػؿ مػػػع بالخميػػػؿ، قػػػاؿ "بغػػػض النظػػػر عػػػف دور ا

االحتالؿ أمر معروؼ ومعمف ال ينكره أصحابو، بػؿ يصػرحوف بػو دومػًا عمػى لسػاف أعمػى القيػادات السياسػية 
 واألمنية لمسمطة".

يػاؿ وتابع بدراف: "وقد ثبت ىذا األمر في مرات ال تحصى يعرفيػا كػؿ النػاس فػي الضػفة، وىنػاؾ حػاالت اغت
واعتقاؿ وتسميـ مجموعات مقاومة بدأت منذ مجيء السمطة وما زالت مستمرة حتى اآلف وال صحة لمػا يقولػو 

 بدأ بعد االنقساـ". األمنيالبعض مف أف التنسيؽ 
 28/11/2013قدس برس، 
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رأى أمػػػيف سػػػر القػػػوى اإلسػػػالمية فػػػي مخػػػيـ عػػػيف الحمػػػوة ورئػػػيس "الحركػػػة اإلسػػػالمية : ت نعػػػيـػػػػ رأفػػػ صػػػيدا
المجاىدة" الشيخ جماؿ خطاب، أف "ىناؾ حممة تستيدؼ مخيـ عيف الحموة وتحاوؿ إلصاؽ التيـ بو في كػؿ 

فضػًا بػالمطمؽ حدث أمني يحصؿ في لبناف، كمػا جػرى إثػر عمميػة التفجيػر األخيػرة أمػاـ السػفارة االيرانيػة"، را
عنصرًا دخموا الى المخيـ".  70"كؿ ما ُيشاع عف حممة تجنيد غير مسبوقة في مخيـ عيف الحموة، وأف ىناؾ 

وسأؿ "مف أيف جاء ىؤالء العناصر؟، وكيؼ عبػروا الحػواجز الػى المخػيـ؟"، معتبػرًا أف "الخبػر كمػو عػار  عػف 
أف "كؿ ما أثير عف مغادرة الشيخ أحمػد األسػير  الصحة، وىو مجرد افتراء وتسميط ضوء عمى المخيـ". وأكد
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مخيـ عيف الحموة حتى يخػرج  إلىمخيـ عيف الحموة، محض شائعات وافتراءات، ألف الشيخ األسير لـ يدخؿ 
 منو".

"المسػػتقبؿ" أمػػس: "يبػدو أف ىنػػاؾ حممػػة تسػػتيدؼ مخػػيـ عػػيف الحمػػوة خصوصػػًا  إلػػىوقػاؿ خطػػاب فػػي حػػديث 
يف فػي لبنػاف عمومػًا، وتحػاوؿ أف تسػمط األضػواء إزاء كػؿ حػدث أمنػي يحصػؿ ومخيمات الالجئػيف الفمسػطيني

في لبنػاف. فموضػوع تفجيػر السػفارة اإليرانيػة حػاوؿ الػبعض أف يمصػقو بمخػيـ عػيف الحمػوة وأف ينسػج أف أحػد 
األشخاص الذيف نفذوا ىو ابػف مخػيـ عػيف الحمػوة. ومعمػـو اف ال أحػد مػف ىػؤالء الشػباب لػو عالقػة بػالمخيـ، 

 ـ يحصؿ أف قاـ أحد مف المخيـ بأي حدث أمني مف ىذا النوع ال سابقًا وال حاليًا". ول
وأكػػد أف "ىػػذا االتيػػاـ إنمػػا يػػدؿ عمػػى أف ىنػػاؾ مشػػروعًا يحػػاوؿ أف يسػػمط الضػػوء عمػػى المخػػيـ بطريقػػة سػػيئة 
وسػػػمبية تسػػػتيدؼ التحػػػريض عمػػػى المخػػػيـ ومحاولػػػة ضػػػرب وحدتػػػو وبنيتػػػو ووجػػػوده وبالتػػػالي محاولػػػة ضػػػرب 
القضػػية الفمسػػطينية. فكػػؿ مػػف يحػػرض عمػػى الوجػػود الفمسػػطيني فػػي لبنػػاف إنمػػا يحػػرض ضػػد قضػػية فمسػػطيف 
ويتآمر عمييا. أما أف يقوـ فرد فمسطيني مف ىنا أو مف ىنػاؾ بػأي عمػؿ، فيػذا العمػؿ يتحمػؿ اإلنسػاف نفسػو 

سػػواء كػػاف لبنانيػػًا أو  مسػػؤولية عممػػو وال يمكػػف أف تحمػػؿ المسػػؤولية ألسػػرتو أو حتػػى لمبمػػد الػػذي ينتمػػي اليػػو
 فمسطينيًا أو مف صيدا أو مف غيرىا".

 29/11/2013، المستقبل، بيروت
 

 مبنان يدعو لوقف المفاوضات مع االحتاللبتحالف القوى الفمسطينية ذكرى تقسيم فمسطين:  18
 دعػػػا تحػػػالؼ القػػػوى الفمسػػػطينية فػػػي لبنػػػاف السػػػمطة فػػػي راـ اهلل إلػػػى وقػػػؼ المفاوضػػػات مػػػع الكيػػػاف :بيػػػروت

عطػاء األولويػة  الصييوني، مطالًبػا القيػادة الحاليػة لمنظمػة التحريػر بػالعودة إلػى مرّبػع االنتفاضػة والمقاومػة وا 
 إلعادة بناء منظمة التحرير الفمسطينية عمى أسس وطنية وديمقراطية.

ر وقاؿ التحالؼ، في بياف صادر عنػو بمناسػبة اليػـو العػالمي لمتضػامف مػع الشػعب الفمسػطيني وذكػرى صػدو 
، الػػذي يصػػادؼ التاسػػع والعشػػريف مػػف تشػػريف الثػػاني: "نػػديف جػػرائـ اإلحػػتالؿ 181قػػرار تقسػػيـ فمسػػطيف رقػػـ 

الّصػػػييوني بحػػػؽ شػػػعبنا الفمسػػػطيني مػػػف تيويػػػد القػػػدس واالعتػػػداء عمػػػى المسػػػجد االقصػػػى المبػػػارؾ واسػػػتمرار 
المجػازر  وآخرىػا مجػزرة  االستيطاف في الضفة الغربية المحتمة وحصار غزة واعتقاؿ آالؼ األسرى وارتكػاب

 بمدة يطا في الخميؿ التي أدت إلى استشياد أربعة مف أبنائيا".
وأضػػاؼ: "نوّجػػو التحيػػة لشػػعبنا الفمسػػطيني فػػي الػػوطف المحتػػؿ وفػػي بػػالد المنػػافي ومخيمػػات المجػػوء ونعاىػػده 

 عمى مواصمة النضاؿ والمقاومة حتى التحرير والعودة".
، مطالًبا األمـ المتحدة "بإنصاؼ شعبنا الفمسطيني ودعـ  قضػيتو 181رقـ  وجدد التحالؼ رفضو لقرارالتقسيـ

قامة دولتو المستقمة عمى  العادلة وتمكينو مف العودة إلى دياره األصمية في فمسطيف وحقػّو في تقرير مصيره وا 
 كامؿ ترابو الوطني".

اف وعمػى بنػاء أفضػؿ العالقػات وأكد التحالؼ حرصو عمى "المحافظة عمى أمف المخيمات الفمسطينية فػي لبنػ
مػػػع مكّونػػػات الشػػػػعب المبنػػػاني الشػػػقيؽ"، مشػػػػدًدا عمػػػى "دعػػػـ وحػػػػدة لبنػػػاف وأمنػػػو واسػػػػتقراره ورفػػػض اسػػػػتخداـ 

 المخيمات الفمسطينية لضرب السمـ األىمي في لبناف".
باعتبػاره محطػة وطالب البياف الحكومة المبنانية ووكالة األونروا "باإلسراع  في إعادة إعمار مخيـ نير البارد 

عمػػى طريػػؽ العػػودة إلػػى فمسػػطيف". كمػػا نطالػػب الحكومػػة المبنانيػػة "بػػإقرار الحقػػوؽ المدنيػػة واإلنسػػانية لشػػعبنا 
 الفمسطيني المقيـ قسرًا في لبناف، وتأميف العيش الكريـ لو، ريثما يتمكف مف العودة إلى دياره".
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 28/11/2013، المركز الفمسطيني لإلعالم
 

 لمفاوضات يشكل وطاًء لجرائم االحتالل  : ماراثون احماس 19
جدد القيادي في حركة حماس بمدينة جنيف، شماؿ الضفة الغربية المحتمة، نزيو أبو عوف، : جنيف )فمسطيف(

 مطالبتو السمطة الفمسطينية وقؼ المفاوضات مع االحتالؿ اإلسرائيمي.
(، أف "مػػػاراثوف 28/11خمػػػيس )وقػػاؿ القيػػػادي أبػػو عػػػوف فػػي تصػػػريح صػػحفي مكتػػػوب تمقتػػو "قػػػدس بػػرس" ال
 التفاوض بات يشكؿ غطاًء لمجرائـ اإلسرائيمية بحؽ أبناء الشعب الفمسطيني".

وشدد أبو عوف عمػى أف اسػتمرار المفاوضػات مػع االحػتالؿ مػف قبػؿ الفريػؽ المفػاوض فػي راـ اهلل لػف يجػدي 
يني، باإلضػػافة لعطػػاءات الكتػػؿ نفعػػًا. مشػػيرًا إلػػى أف االحػػتالؿ ال يػػزاؿ يواصػػؿ اسػػتيدافو لكػػؿ مػػا ىػػو فمسػػط

 االستيطانية التي ال زالت مستمرة وبوتيرة متصاعدة.
واعتبػر أف إقػػداـ االحػػتالؿ عمػػى اغتيػاؿ ثالثػػة شػػباف فمسػػطينييف بػػدـ بػارد، "اسػػتمرارًا لمعػػدواف المتواصػػؿ الػػذي 

 يشنو االحتالؿ عمى كؿ ما ىو فمسطيني".
 28/11/2013قدس برس، 

 
 راطية" تطالب األمم المتحدة بدعم نيل فمسطين العضوية الكاممةوزة: مسيرة لـ "الديمق 20

طالػػب عضػػو المكتػػب السياسػػي لمجبيػػة الديمقراطيػػة صػػالح زيػػداف، األمػػـ المتحػػدة بالقيػػاـ بػػدورىا  حسػػف جبػػر:
فػػػي دعػػػـ حػػػؽ الشػػػعب الفمسػػػطيني لنيػػػؿ العضػػػوية الكاممػػػة لدولػػػة فمسػػػطيف فػػػي األمػػػـ المتحػػػدة لتأخػػػذ مكانيػػػا 

 وؿ في العالـ.الصحيح بيف الد
ودعػػا زيػػداف، خػػالؿ مسػػيرة فػػي مدينػػة غػػزة، أمػػس، إلحيػػاء اليػػـو العػػالمي لمتضػػامف مػػع الشػػعب الفمسػػطيني 
والذكرى السنوية األولى، لرفع مكانة فمسطيف إلى دولة مراقبة في األمـ المتحػدة نظمتيػا الجبيػة الديمقراطيػة، 

لدوليػػة عمػػى إسػػرائيؿ، وممارسػػة الضػػغط عمييػػا حتػػى األمػػـ المتحػػدة والمجتمػػع الػػدولي إلػػى تطبيػػؽ القػػوانيف ا
توقػػػؼ المسػػػتوطنات وعمميػػػات مصػػػادرة األرض والتيويػػػد، مشػػػددا عمػػػى ضػػػرورة اإلفػػػراج عػػػف األسػػػرى ورفػػػع 

نياء االحتالؿ.  الحصار عف قطاع غزة وا 
 29/11/2013، األيام، رام اهلل

 
 "ُممح"أمر  وحل الدولتين يينبيريز: السالم مع فمسطين 21

 س االسرائيمي شيموف بيريز في مكسيكو، أف السالـ مع الفمسطينييف أمر "ممح" و"ممكف".صرح الرئي
 وقاؿ بيريز في ختاـ اجتماع مع نظيره المكسيكي انريكي بينيا نييتو "برأي، السالـ ممح لكنو ممكف أيًضا".

رائيمييف والفمسطينييف مف جية أخرى، قاؿ الرئيس اإلسرائيمي الذي يقوـ بزيارة دولة الى المكسيؾ، إف اإلس
 متفقوف عمى أف تسوية النزاع يجب اف ترتكز عمى حؿ قائـ عمى مبدأ دولتيف.

مع رئيس الوزراء الراحؿ اسحؽ رابيف والزعيـ الفمسطيني ياسر  1994وأكد بيريز حائز نوبؿ لمسالـ في 
مف أي مكاف، ولدنا لنمبي عرفات "لـ نولد لنكوف اعداء، ولـ نولد لنعطي أوامر، ولـ نولد لننتزع األرض 

 نداء السالـ".
 29/11/2013، الوفد، الجيزة
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 في العالم "الرئيسي لإلرىاب"إيران ىي الراعي : رون بروسور 22
قاؿ السفير اإلسرائيمي لدى األمـ المتحدة روف بروسور، انو قد يكوف إليراف رئيس جديد جذاب ولكف صانع 

« الرئيسي لإلرىاب»عمي خامنئي، مشددا عمى اف إيراف ىي الراعي  القرار الحقيقي ىو مرشد الثورة اإليرانية
 في العالـ، ودعميا لمرئيس السوري بشار األسد كاف السبب وراء ما تشيده سورية مف مذابح.

المذابح »، اف «اإلرىاب»وذكر بروسور، في كممة لو أماـ جمسة مجمس األمف المنعقدة حوؿ مكافحة 
بسبب دعـ إيراف لمديكتاتور الموجود في دمشؽ عف طريؽ إرساؿ األسمحة  الجارية في سورية قد تحققت

قد يكوف إليراف رئيس جديد جذاب ولكف صانع القرار الحقيقي ىو خامنئي الذي »وأضاؼ انو  «.والتمويؿ
 «.يقؼ وراء ذبح أكثر مف مئة ألؼ سوري ووراء األحزمة الناسفة في غزة ولبناف

 29/11/2013، الراي، الكويت
 

 : االتفاق مع إيران يعيق صنع القنبمة النووية ألسبوعين فقط"إسرائيل" 23
يراف : زكي أبو الحالوة -القدس  اعتبر مسؤولوف إسرائيميوف رسميوف أف االتفاؽ األولي بيف الدوؿ الكبرى وا 

خمية يؤخر قدرة طيراف عمى اإلنطالؽ نحو قنبمة نووية ألسبوعيف فقط، وأف ذلؾ سيتـ في حاؿ نشوء أزمة دا
 في الواليات المتحدة.

التقديرات في إسرائيؿ تشير إلى أف االتفاؽ األولي »، امس، عف المسؤوليف إف «معاريؼ»ونقمت صحيفة 
 «.الذي تـ التوّصؿ إليو مع إيراف سيؤخر قدرة انطالقيا نحو قنبمة نووية بأسبوعيف فقط

زمة داخمية في الواليات المتحدة لكي ينطمقوا التخّوؼ في إسرائيؿ ىو مف أف يستغؿ اإليرانيوف أ»وتابعت إف 
بموجب ىذه »وأضافت أنو «. نحو صنع قنبمة نووية، واعتبار أف المجتمع الدولي لف يتمّكف مف إيقافيـ

التقديرات، التي تـ إطالع ديبموماسييف أجانب في إسرائيؿ ومسؤوليف كبار في دوؿ عدة عمييا، فإنو إذا 
فسيتمكنوف مف تجاىؿ التفاىمات التي تـ التوّصؿ إلييا مع الدوؿ العظمى  شعر اإليرانيوف أنيـ جاىزوف

ألؼ جياز طرد مركزي، التي يعمؿ منيا حتى اآلف  18حوؿ تجميد البرنامج النووي، وسيشغموف جميع الػ
 «.يوما 36آالؼ جياز، وسيخصبوف اليورانيـو لمستوى عسكري خالؿ  10

يجري االعداد لتنفيذ تدريب »، امس، أنو «يديعوت احرونوت»ة واكد مصدر عسكري اسرائيمي لموقع صحيف
، في رسالة واضحة اليراف خصوصا أنو سيتزامف «عسكري بيف الجيش األميركي واالسرائيمي الربيع المقبؿ

 مع نياية المرحمة االنتقالية التفاقية جنيؼ.
 29/11/2013، الراي، الكويت

 
 وز من المشاركة في ميمة في مفاعل ديمونااستثناء ثالثة جنود در : أحرونوتيديعوت  24

تحت عنواف "إذالؿ جنود دروز خالؿ ميمة في مفاعؿ ديمونا" نشرت "يديعوت أحرونوت" تقريرا : ػرب48عػػ
 يفيد أنو جرى منع ضابط وجندييف مف العرب الدروز مف دخوؿ مفاعؿ ديمونا.

صؿ إلى مفاعؿ ديمونا حافمة مميئة وأشارت الصحيفة إلى أف الحادثة وقعت قبؿ عدة أسابيع، حيث و 
 بالجنود مف عدة قواعد تابعة لسالح الجو اإلسرائيمي، وذلؾ إلجراء تدريبات تتصؿ بالحراسة.

وأضافت أنو طمب مف الجنود تسميـ بطاقاتيـ، وفوجئوا بعد دقائؽ بمنع ثالثة جنود دروز، ضابط وجندييف، 
كما  ف االنتظار خارج المفاعؿ سمح ليـ بالدخوؿ.وأضافت الصحيفة أنو بعد نصؼ ساعة م مف الدخوؿ.

أشارت الصحيفة إلى أف تحقيقا أجراه الجيش الحقا أكدت صحة ادعاءات الجنود الثالثة. وبرر الناطؽ 
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بمساف الجيش حصوؿ ذلؾ بادعاء أف عممية الحراسة في المكاف تتـ مف قبؿ "شركة مدنية" وأف منع دخوليـ 
 يمات.في البداية كاف بموجب التعم

 29/11/2013، 48عرب 
 

 لروسيا بوضع قدم استراتيجية ليا بالشرق األوسط  : واشنطن لن تسمح"األمن القومي اإلسرائيمي" 25
التقارب األخير بيف روسيا وبعض الدوؿ العربية وعمى رأسيا »أكد معيد أبحاث األمف القومي اإلسرائيمي أف 

 «.األمريكية في المنطقة عمى حساب حمفاء واشنطفمصر والسعودية، يأتي عمى خمفية تغير السياسات 
الروسي الجديد لف  -التحالؼ العربي»، أف «ىؿ ىو نظاـ إقميمي جديد»وذكر المعيد في تقرير لو بعنواف: 

يستمر، وأف الدوؿ العربية لف تستفيد مف الفرص، التي تقدميا ليا موسكو، بقدر ما ترغب في الضغط عمى 
 «.مرة أخرى في المنطقة واشنطف لتغيير سياساتيا

وأشار تقرير المعيد إلى الزيارة، التي قاـ بيا مؤخًرا رئيس الوزراء اإلسرائيمي بنياميف نتنياىو، إلى موسكو، 
عمى »، وقاؿ التقرير إنيا جاءت «ميمة جًدا»ولقائو الرئيس الروسي فالديمير بوتيف، والتي وصفيا بأنيا 

في إطار السعي الروسي لمتقارب مع عدد مف الدوؿ المنطقة، التي خمفية التطورات في الشرؽ األوسط، و 
 «.كانت عالقاتيا بيا حتى فترة قريبة تشيد توتًرا، مثؿ السعودية، مصر، العراؽ، األردف

، إال أنو «نجاحات روسيا في الشرؽ األوسط، كانت حتى الفترة األخيرة متواضعة نسبًيا»ورأى التقرير أف 
ت عمى الساحة السورية واإليرانية، أدت إلى تغيير التوجيات لعدد مف الالعبيف ولكف التطورا»أضاؼ: 

 «.اإلقميمييف، الذيف يشعروف بالخيانة والتيديد مف السياسات اإلقميمية لمواليات المتحدة
سيكوف مؤقًتا، ويعكس رغبة ىذه الدوؿ في التأثير »وقاؿ التقرير إف التوجو نحو روسيا مف قبؿ دوؿ عربية 

 «.ى سياسات الواليات المتحدة، أكثر مف استغالؿ الفرص، التي توفرىا روسيا ليـ في المقابؿعم
، إال أنو لفت أيًضا «مف الواضح أف روسيا غير قادرة وال تقصد أف تكوف بدياًل لمواليات المتحدة»وأضاؼ: 

مدوؿ العربية(، عمى العالقة معيا ميمة في حد ذاتيا، لعمؿ توازف في العالقات الخارجية ليـ )ل»أف 
 «.افتراض أف الحوار مع الروس سيجعؿ الواليات المتحدة تتراجع في سياساتيا

مف ناحية أخرى، مف الواضح أف الواليات المتحدة لف تتخمى عف موقعيا المييمف في »وتابع التقرير: 
، «ي المنطقةمنطقة الشرؽ األوسط وستعمؿ مف أجؿ عدـ السماح لروسيا بوضع قدـ استراتيجية ليا ف

نما عممية لتوسيع »وأضاؼ:  يبدو أف سياساتيا الحالية في القضية اإليرانية ليست تغييًرا في اتجاىيا، وا 
 «.تأثيرىا عمى كؿ الالعبيف اإلقميمييف، حتى لو عمى حساب مصالح بعضيـ مؤقتًا

 29/11/2013، المصري اليوم، القاىرة
 

 " بين ما ليا وما عمييايتحدث عن ترنح "مسيرة السالم الطيبيحمد أ 26
نشرت مجمة "فوريف بوليسي" االميركية مقاال لمنائب العربي الذي يتولى منصب نائب  –القدس  –واشنطف 

رئيس الكنيست االسرائيمي الدكتور أحمد الطيبي، تناوؿ فيو تطورات االحداث قبؿ بدء مفاوضات السالـ 
 االميركية وما آلت اليو حتى االف. الفمسطينية االسرائيمية برعاية الواليات المتحدة 

 28/11/2013، القدس، القدس
 

 % ىذا العام بالمقارنة مع العام الماضي130االستيطان يرتفع بنسبة اإلسرائيمي:  اإلحصاء 27
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نشرت دائرة االحصاء المركزي االسرائيمي، اليـو الخميس، أف نسبة البناء في  : القدس دوت كـو -تؿ أبيب 
% منذ مطمع العاـ، مقارنة 130مة عمى اراضي الضفة والقدس الشرقية، ارتفعت بنسبة المستوطنات المقا
 بالعاـ الماضي.

وجاء في تقرير االحصاء االسرائيمي، أف عدد البيوت التي بنيت في اسرائيؿ منذ مطمع العاـ وصمت الى 
 % منيا بنيت في المستوطنات والقدس.7الؼ وحدة سكنية  32

 29/11/2013، القدس، القدس
 

 خالل مواجيات مع االحتاللأشير من إصابتو  تسعةبعد  فمسطيني استشياد 28
عامًا" مف مخيـ قمنديا في إحدى المشػافي اإلسػرائيمية، متػأثرًا  24استشيد الشاب محمود وجيو عواد ": راـ اهلل

 بجروح أصيب بيا في األوؿ مف شير مارس الماضي.
أصػػػيب بجػػػراح خطيػػػرة فػػػي الػػػرأس خػػػالؿ مواجيػػػات مػػػع جػػػيش ونقمػػػت إذاعػػػة "أجيػػػاؿ" أف الشػػػاب عػػػودة كػػػاف 

االحػػتالؿ انػػدلعت بعػػد اقتحامػػو لمخػػيـ قمنػػديا فػػي مطمػػع شػػير آذار مػػارس، نقػػؿ عمػػى إثرىػػا لمجمػػع فمسػػطيف 
" بالقػػػدس لتمقػػػي العػػػالج، إذ أعمػػػف مسػػػاء يػػػـو الخمػػػيس عػػػف  الطبػػػي قبػػػؿ تحويمػػػو لمشػػػفى "ىداسػػػا عػػػيف كػػػاـر

 استشياده.
شاب عواد اندلعت مواجيات وصفت بالعنيفة بيف الشباف وقوات االحتالؿ المتمركزة وعقب اعالف استشياد ال

 عمى حاجز قمنديا العسكري.
قنابػؿ الغػاز المسػيؿ لمػدموع والرصػاص المطػاطي مػا  أطمقتقوات االحتالؿ  أف إلىمصادر مختمفة  وأشارت
 شباف. أربعة إصابةعف  أسفر

29/11/2013القدس، القدس،   
 

 عمى حاجز الكونتينر اإلسعافاثر احتجاز االحتالل سيارة فمسطينية  طفمة استشياد 29
مستشػػفى  إلػػىعامػػًا(، بعػػد تػػأخر وصػػوليا  14استشػػيدت مسػػاء الخمػػيس الطفمػػة نػػور محمػػد عفانػػة ): راـ اهلل

 بيت جاال الحكومي، بسبب اغالؽ حاجز "الكونتينر".
معاينتيا مف قبػؿ الطبيػب، تبػيف ضػرورة نقميػا بالتياب رئوي حاد، وبعد  أصيبتابنتو  أفوأوضح والد الطفمة 

غرفػة العنايػة المكثفػة  إلػىلنقميػا  اإلسػعاؼالى المستشفى لتمقي العالج، وفي ساعات المسػاء حضػرت سػيارة 
 مستشفى بيت جاال الحكومي عبر حاجز الكونتير.

و )السواحرة الفوقا "بعد وصولنا شيدنا أزمة مرورية خانقة وحاولنا سمؾ الطرؽ الثالث المخصصة ل وأضاؼ:
الحػػػاجز، كمػػػا حاولنػػػا المػػػرور عبػػػر طريػػػؽ  إغػػػالؽوالتحتػػػة ووادي الجيػػػر(، لكػػػف كانػػػت أزمػػػة شػػػديدة بسػػػبب 

 "مستوطنة كيدار" القديمة."
"اضػػػطررنا لمػػػذىاب الػػػى مستشػػػفى راـ اهلل الحكػػػومي، وقبػػػؿ وصػػػولنا الػػػى المستشػػػفى فارقػػػت  وأضػػػاؼ الوالػػػد:

الفتػػًا اف طفمتػػو مػػف ذوي االحتياجػػات الخاصػػة، حيػػث انيػػا الحيػػاة، حيػػث عانػػت مػػف وضػػع صػػحي صػػعب، 
 تعاني مف اعاقة حركية".

28/11/2013وكالة سما االخبارية،   

 
 وطالب العمم يتصدون والمرابطون األقصى المسجد مستوطنا يقتحمون 150: األقصى مؤسسة 30
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توطنا اقتحمػػػوا مسػػػ 150 أف 28/11/2013لموقػػػؼ والتػػػراث فػػػي بيػػػاف ليػػػا الخمػػػيس  األقصػػػىقالػػػت مؤسسػػػة 
مشػددة مػف قػوات شػرطة  أمنيػةبحراسػة  أرجائوصباح اليوـ مف جية باب المغاربة وقاموا بجولة في  األقصى

االقتحامػات  أف، وأضػاؼ بيػاف المؤسسػة "الحانوكػا"االحتالؿ والوحدات الخاصة بمناسبة عيد االنوار العبػري 
 ـ المتطرؼ ييودا جميؾ.توزعت عمى خمسة مجموعات مف بينيا مجموعة بقيادة الحاخا

وتػػػابع بيػػػاف المؤسسػػػة اف االحػػػتالؿ منػػػع عشػػػرات طػػػالب مشػػػروع مصػػػاطب العمػػػـ مػػػف دخػػػوؿ المسػػػجد، ممػػػا 
 الرباط عند بواباتو. إلىاضطرىـ 

 وقاـ باحتجاز بطاقات اغمب مف دخموا اليو. األقصى إلىفيما شدد االحتالؿ عمى الوافديف 
بػػػات مصػػػاطب العمػػػـ مػػػف كبػػار السػػػف الػػػذيف اسػػػتطاعوا دخػػػوؿ فػػي المقابػػػؿ تواجػػػد العشػػػرات مػػػف طػػالب وطال

 المئات مف طالب مدارس القدس. إلى باإلضافةوقد توزعوا في أنحاء متفرقة،  األقصى
وفي سياؽ متصؿ أحبط المصموف وطالب مصػاطب العمػـ وحػراس االقصػى محاولػة لتأديػة صػموات تمموديػة 

المسػػػتوطنيف قبيػػػؿ خػػػروجيـ مػػػف بػػػاب السمسػػػمة داخػػػؿ  قػػػاـ بيػػػا عػػػدد مػػػف "االنبطػػػاح المقػػػدس"او مػػػا يسػػػمونو 
المسجد االقصى وطردوىـ خارج البوابػة، األمػر الػذي أدى الػى احتشػاد المصػميف وطػالب العمػـ الػذيف اطمقػوا 
صػػيحات التكبيػػر والشػػعارات المناصػػرة لالقصػػى والرافضػػة لتدنيسػػات المسػػتوطنيف. ورافػػؽ ىػػذه الحالػػة اسػػتفار 

 االحتالؿ والوحدات الخاصة وعناصر المخابرات.امني كبير في صفوؼ قوات 
28/11/2013مؤسسة األقصى لموقف والتراث،   

 
 فمسطينيين دينوا بقتل منفذ "مجزرة شفاعمرو" لستةبين سنة وسنتين  السجن 31

أنزلت المحكمة المركزية في مدينة حيفا عقوبػات بالسػجف الفعمػي بػيف عػاـ وعػاميف : اسعد تمحمي –الناصرة 
الشػػػباف الفمسػػػطينييف مػػػف مدينػػػة شػػػفاعمرو بعػػػدما دانػػػتيـ بالقتػػػؿ غيػػػر العمػػػد لمنفػػػذ "مجػػػزرة  عمػػػى سػػػتة مػػػف

شفاعمرو" الجندي الفاّر مف جيش االحتالؿ نتػاف زاده التػي وقعػت قبػؿ ثمانيػة أعػواـ فػي حافمػة لمركػاب وراح 
 ضحيتيا أربعة شيداء مف أبناء المدينة.

نحػو ألػؼ مػف مػواطني مدينػة شػفاعمرو وخارجيػا تقػدميـ وسادت محيط المحكمة أجواء مشحونة، إذ تظاىر 
النواب العرب وقادة األحزاب والحركات السياسية ورؤساء سمطات محميػة عربيػة ضػد المحاكمػة الجػائرة، فيمػا 
أحاط مئات أفراد الشرطة والخّيالػة و "حػرس الحػدود" بالمحكمػة، وحّمقػت مروحيػة لمشػرطة فػوؽ الباحػة تحسػبًا 

 مت أخرى فوؽ سماء شفاعمرو منذ ساعات الصباح الباكر. لمواجيات، كما حا
وعند االنتياء مف النطؽ بالحكـ، استُقبؿ الشباف الستة استقباؿ األبطاؿ ورفعوا عمػى األكتػاؼ رافعػيف بػدورىـ 
شػػارات النصػػر. وأغمػػؽ عشػػرات الشػػباف الشػػارع الػػرئيس قػػرب المحكمػػة فاعتػػدى عمػػييـ خيالػػة الشػػرطة وانيػػاؿ 

 شابًا. 12خروف باليراوات واعتقموا عمييـ أفراد آ
وعقػػد رئػػيس بمديػػة شػػفاعمرو أمػػيف عنبتػػاوي مػػؤتمرًا صػػحافيًا فػػي "خيمػػة االعتصػػاـ" شػػارؾ فيػػو ممثمػػو "لجنػػة 
المتابعة العميا لمجماىير العربيػة، تنػاوؿ قػرار المحكمػة وسػبؿ الػرد عميػو، وأعمػف فيػو رفػض الجمػاىير العربيػة 

 المحاكمة سياسية منذ بدئيا. ولذا فيي مرفوضة ويجب أف تكوف الغية. القرار وقاؿ: "نؤكد مف جديد اف
وقاؿ النائب العربػي فػي الكنيسػت اإلسػرائيمي محمػد بركػة لوكالػة "فػرانس بػرس" بعػد الحكػـ: "نحػف نػرفض أي 

 حكـ ال يتضمف البراءة"، مضيفًا: "سنتظاىر ضد ىذا القرار".
29/11/2013الحياة، لندن،   
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 وزة قطاع فمسطينيًا بالضفة وصيادين في 13يعتقل  االحتالل 32
فمسػػػػطينيًا فػػػػي مػػػػداىمات طالػػػػت مػػػػدنًا  13، أمػػػػساعتقػػػػؿ الجػػػػيش اإلسػػػػرائيمي،  :عبػػػػدالرحيـ حسػػػػيف -راـ اهلل 

 اربػػػعفمسػػػطينية بالضػػػفة. وقػػػاؿ مصػػػدر أمنػػػي فمسػػػطيني إف الجػػػيش اإلسػػػرائيمي داىػػػـ مدينػػػة الجميػػػؿ واعتقػػػؿ 
آخػريف مػف مخػيـ الفػوار، بالغػات لمراجعػة االسػتخبارات  10سّمـ  فمسطينييف. وأضاؼ أف الجيش اإلسرائيمي

 .فمسطينييف خمساإلسرائيمية في المدينة. وفي مدينة بيت لحـ، اعتقؿ الجيش اإلسرائيمي 
 .فمسطينييف اربعوفي جنيف وراـ اهلل وقمقيمية، اعتقؿ الجيش اإلسرائيمي 

سطينييف في عرض البحر قبالػة شػواطئ مدينػة رفػح في غضوف ذلؾ، اعتقمت البحرية اإلسرائيمية صياديف فم
 .جنوب قطاع غزة

29/11/2013الشرق، الدوحة،   
 

 "حوارة" تنكِّل باألسرى وتجبر عددًا منيم عمى تنظيف المعتقل إدارة :نادي األسير 33
ة راـ اهلل: أفػػاد محػػامي نػػادي األسػػير عنػػاف خضػػر، خػػالؿ زيػػارة قػػاـ بيػػا لمعتقػػؿ "حػػوارة" العسػػكري، بػػأف إدار 

المعتقػػػؿ أجبػػػرت ثالثػػػة مػػػف األسػػػرى عمػػػى تنظيػػػؼ السػػػاحات الخارجيػػػة لممعتقػػػؿ وىػػػـ مقيػػػدو األرجػػػؿ، وتحػػػت 
 حراسة مشددة مف جنود االحتالؿ، لعدة ساعات.

ونقػػؿ المحػػػامي خضػػػر، فػػػي بيػػػاف صػػػحافي لنػػػادي األسػػير، أمػػػس، عػػػف األسػػػرى الثالثػػػة عػػػالء شػػػمو، وأسػػػعد 
كتػػػؼ بيػػػذا اإلجػػػراء بػػػؿ أجبػػػرتيـ عمػػػى تنظيػػػؼ الغػػػرؼ ومسػػػح مشػػػعؿ، وأدىػػػـ سػػػميـ، أف إدارة المعتقػػػؿ لػػػـ ت

األرضػػيات وىػػـ مكبمػػوف، وبعػػد سػػاعات أبمغيػػـ السػػجانوف وباسػػتيتار أنيػػـ سػػيعطوف كػػؿ أسػػير مػػنيـ سػػيجارة 
 إضافية عمى عمميـ.

وزار المحػػامي خضػػر األسػػير المػػريض محمػػد قػػزح مػػف نػػابمس والمحتجػػز فػػي معتقػػؿ "حػػوارة" منػػذ عػػدة أيػػاـ، 
ي مػف وجػود حصػوة مزمنػة تسػبب لػو نزيػؼ دـ، وقػاؿ المعتقػؿ قػزح إنػو ورغػـ إبػالغ إدارة المعتقػؿ والػذي يعػان

بوضعو الصحي إال أنيا لـ تكترث بذلؾ ولـ تعرضو عمػى أي طبيػب، الفتػا إلػى أنػو ال يسػتطيع شػرب المػاء 
 مف المعتقؿ النعداـ نظافتيا ما زاد مف معاناتو.

29/11/2013األيام، رام اهلل،   
 

 ألف فمسطيني في رفح من دون كيرباء لميوم الثالث 200 من أكثر 34
ألػػؼ فمسػػطيني فػػي مدينػػة رفػػح الحدوديػػة مػػع مصػػر، جنػػوب قطػػاع  200قضػػى أكثػػر مػػف  رائػػد الفػػي: -غػػزة 

 27غػػزة، يػػوميـ الثالػػث عمػػى التػػوالي، فػػي ظػػالـ دامػػس، إثػػر تعطػػؿ الخػػط المصػػري، الػػذي يػػزود المدينػػة ب
 ميغاوات مف الكيرباء.

اطنوف في المدينة إنيـ يعيشوف بال كيرباء تقريبًا منذ ثالثة أياـ، عندما انقطع التيار الكيربائي فجأة وقاؿ مو 
 عف المدينة بأكمميا.

وقالت شركة توزيع الكيرباء في غزة إف األزمة نتيجة عطؿ في خط الكيرباء المغذي لمدينة رفح، نػاجـ عػف 
جانب المصػري مػف مدينػة رفػح، ومنػاطؽ أخػرى فػي شػبو عمميات جرؼ تقـو بيا قوات األمف المصري في ال

 .جزيرة سيناء
29/11/2013الخميج، الشارقة،   
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 مدينة إلى بمدة صغيرة محاصرةالبمدية بيت لحم: االستيطان حّول  رئيسة 35
ىاجمت رئيسة بمدية بيت لحـ السيدة فيرا بػابوف سياسػة االحػتالؿ االسػتيطانية، معتبػرة أف  حسف عبد الجواد:

 يطاف حّوؿ مدينة بيت لحـ إلى بمدة صغيرة محاصرة.االست
جػػػاءت أقػػػواؿ بػػػابوف خػػػالؿ المػػػؤتمر الصػػػحافي السػػػنوي التقميػػػدي، الػػػذي يعقػػػد إيػػػذانًا ببػػػدء احتفػػػاالت األعيػػػاد 

وقالػػػت بػػػابوف: أصػػػبحت بمػػػدتنا اصػػػغر بفعػػػؿ إجػػػراءات االحػػػتالؿ والتوسػػػع المسػػػتمر  الميالديػػػة ليػػػذا العػػػاـ.
وأضافت: "نصمي في عيد الميالد ىذا العاـ، لتنوير قموب أولئؾ الذيف لدييـ القدرة عمػى إنيػاء  .لممستوطنات

وعاصمتيا القػدس "مػدينتنا التػوأـ  67عقود الظمـ، وتأميف إقامة دولة فمسطينية حرة ومستقمة عمى حدود عاـ 
المسػػيحية، وذلػػؾ بسػػبب التػػي فصػػميا االحػػتالؿ تمامػػا عػػف بيػػت لحػػـ لممػػرة األولػػى منػػذ الفػػي عػػاـ ونيػػؼ مػػف 

 المشروع االستيطاني".
وأشػػارت إلػػى أف االحتفػػاالت بعيػػد المػػيالد تػػتـ ىػػذا العػػاـ وقػػد اصػػبحت المدينػػة جػػزءا مػػف التػػراث العػػالمي فػػي 
منظمػػػة اليونسػػػكو، وىػػػو حػػػدث ميػػػـ، إلػػػى جانػػػب اسػػػتمرار العمػػػؿ عمػػػى إصػػػالح كنيسػػػة الميػػػد، فيمػػػا يواصػػػؿ 

 .ات التي يضعيا االحتالؿالقطاع الخاص االستثمار رغـ الصعوب
29/11/2013األيام، رام اهلل،   

 
 "برافر""عدالة" و"حقوق المواطن": "الشاباك" يحاول بّث الرعب بين الناشطين ضد  36

القدس طالب مركز عدالة وجمعّية حقوؽ المواطف، في رسالة عاجمة لمقائد العاـ لمشرطة اإلسرائيمّية يوحانػاف 
محكومػػػػة ييػػػودا فاينشػػػطايف، بوضػػػع حػػػػد  فػػػوري لالسػػػتدعاء والتحقيقػػػات ضػػػػد دانينػػػو، والمستشػػػار القضػػػائي ل

 الناشطيف السياسييف في حركة االحتجاج ضد مخطط برافر.
وجػػاء فػػي الرسػػالة أف جيػػاز "الشػػاباؾ" يواصػػؿ التمػػويح برسػػائؿ تيديػػد سػػافرة ُيعمػػف فييػػا لمناشػػطات والناشػػطيف 

 بأنيـ مستيدفوف.
حػػامي نػػديـ شػػحادة مػػف مركػػز عدالػػة وليمػػى مرجاليػػت مػػف "جمعّيػػة حقػػوؽ وتػػأتي الرسػػالة التػػي بعػػث بيػػا الم

المػػواطف" فػػي أعقػػاب سمسػػمة مػػف التحقيقػػات واسػػتدعاء لمناشػػطات والناشػػطيف مػػف قبػػؿ الشػػرطة و"الشػػاباؾ"، 
وخاصًة مف يشاركوف في تنظيـ المظاىرات ضد مخطػط برافػر، حيػث كثّػؼ "الشػاباؾ" ىػذه التحقيقػات عشػّية 

 سبت في حيفا وحورة في النقب.مظاىرات يـو ال
 وأشارت الرسالة إلى أف ىذه التحقيقات تيدؼ لتخويؼ الناشطيف وردعيـ عف المشاركة وتنظيـ النشاطات.

29/11/2013األيام، رام اهلل،   

 
 يستنكر توجيو حماس االتيامات لمؤسسات الدولة المصرية في رام اهلل مصرفير س 

ر عثماف سفير مصر لدى السمطة الفمسطينية في راـ اهلل دأب حركة استنكر السفير ياس :سما - راـ اهلل
 المصري. واإلعالـحماس خالؿ اآلونة األخيرة عمى توجيو االتيامات لمؤسسات الدولة المصرية 
حماس نيج توزيع  إتباعإف " وقاؿ السفير عثماف في تصريح لوكالة أنباء الشرؽ األوسط مساء الخميس:

المصري ال طائؿ مف ورائو ولف يحقؽ  واإلعالـالدولة المصرية والقيادات المصرية  اتياماتيا عمي مؤسسات
، وانو يجب عمييا بدال مف ذلؾ العمؿ عمي تعديؿ ممارساتيا السمبية ومواقفيا غير االيجابية تجاه يءش أي

 ."مصر وثورتيا
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 ح الوطني الفمسطيني..إف االنجرار نحو التدخؿ في الشأف الداخمي المصري يتعارض مع الصال وأضاؼ:
مؤكدا في الوقت نفسو أف مصر تقوـ بدورىا في دعـ القضية الفمسطينية ومساندة الشعب الفمسطيني حتى 

 دولتو المستقمة. إقامة
 //وكالة سما اإلخبارية، 

 
 في سيناء لمفمسطينيين أراض  خيرت الشاطر باع  سمير صبري: المحامي 

ر صبري المحامي، إف خيرت الشاطر كاف يدير منظمة فساد، مشيرا إلى رامي محسب: قاؿ الدكتور سمي
أنو كاف المسئوؿ عف بيع األراضي المصرية في سيناء لمفمسطينييف، وأنو كؿ مف يشترى قطعة أرض يتـ 

 إعطاؤه بطاقة رقـ قومي.
ية "التحرير" خالؿ مداخمة ىاتفية مع اإلعالمي محمد الغيطي في برنامج "صح النوـ" عمى فضائجاء ذلؾ 

 .مساء الخميس
 //الوفد، الجيزة، 

 
 " تحقيقات نيابية مع ضابط من حماسالوفد" 

كشفت تحقيقات نيابة أمف الدولة العميا التي أجرتيا أمس مع دياب غانـ ضابط األمف القومي بحركة حماس 
مف  أكثرالمسمميف  وافاإلخومقابمة بعض أعضاء جماعة  عف قياـ المتيـ بدخوؿ مصر عف طريؽ األنفاؽ

المسمميف بمنطقة  اإلخوافمرة ومف بينيـ الدكتور عصاـ العرياف ومحمود عزت نائب المرشد العاـ لجماعة 
 قطاع غزة.

المتيـ تمقى  أفلنيابات امف الدولة إلي  األوؿباشرىا تامر فرجانى المحامى العاـ  التيوأشارت التحقيقات 
في مصر خالؿ الفترة الماضية وانو قاـ باختيار عدد مف  إرىابيةذ عمميات المسمميف بتنفي اإلخوافأوامر مف 
 ضد قوات الشرطة والجيش. اإلرىابية األعماؿلمنظمة كتائب القساـ لتنفيذ تمؾ  اإلرىابيةالعناصر 

 أعضاءالمتيـ حصؿ عمى عدة خرائط مف  أف القومي األمفتسممتيا النيابة مف  التيوكشفت التحريات 
 .المركزيلمسمميف تضـ صورًا لمواقع عسكرية في سيناء وكمائف شرطية ومعسكرات ل مف ا اإلخواف

المسمميف منذ فترة طويمة وانو عمى  اإلخوافمف جماعة  أعضاءالمتيـ كاف يتعامؿ مع  أفوأكدت التحريات 
رؾ مع قيادات يناير وشا القاىرة في ثورة  إلىدراية كاممة بالطرؽ في سيناء ونقاط التفتيش وانو نزؿ 

في تنفيذ مخططيـ لفتح سجوف مصر وانو كاف ضمف مجموعة كبيرة مف الفمسطينييف الذيف  اإلخواف
 أسماءعمى عدد مف  اإلخواني القياديوأف المتيـ حصؿ مف محمود عزت  اإلخوافيتعاونوف مع قادة 

ا مف عزؿ الدكتور محمد قيادات شرطية ومف الجيش الستيدافيـ وتنفيذ عمميات تصفية جسدية ضدىـ انتقام
 ستواجيو. التيكثيرة عف تمركز قوات الشرطة والكمائف  أسرارمرسى كما حصؿ عمى 

وأشارت التحريات إلي أف المتيـ عقد عدة اجتماعات مع عدد مف التكفيرييف بسيناء والجيادييف وتـ االتفاؽ 
 فيما بينيـ عمى التعاوف في زعزعة االستقرار في البالد

مرات بقطاع غزة واستمر كؿ لقاء أكثر مف  يـ في التحقيقات انو تقابؿ مع محمود عزت واعترؼ المت
تـ  التيوفقًا لممعمومات  الوطنيساعات تناوؿ فييا إمكانية تنفيذ عمميات تصفية بعض رجاؿ األمف 

وآخروف بينيـ الشييد الضابط محمد مبروؾ  الوطني األمفخاصة بأدؽ التفاصيؿ عف قيادات  إليوتقديميا 
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وكشفت التحريات تقديـ عزت  وبعض الناشطيف السياسييف. اإلعالمييفبعض  إلى باإلضافةمف الجياز 
 أوراقًا خاصة بأماكف سكف المطموب تصفيتيـ وكيفية تنفيذ الميمة.

 //الوفد، الجيزة، 
 
 ـ"إسرائيل"ل ومرسي كان عائقًا أمام تدفقو  سرًا لشراء الغاز "سرائيل"إ مصر تفاوض:تقرير 

أماـ ” حجر عثرة“أكد تقرير صادر في سبتمبر الماضي عف معيد أمريكي أف الرئيس محمد مرسي كاف 
تدفؽ الغاز المصري نحو اسرائيؿ، وأف ىذا كاف واحدًا مف األسباب التي عجمت في االطاحة بو، ودفعت 

 االسرائيمييف لتقديـ الدعـ مف أجؿ تنفيذ االنقالب العسكري ضده.
في ” ميدؿ ايست مونيتور“، ونشر تفاصيمو مركز ”واشنطف انستوتيوت“لمتقرير الذي صدر عف معيد  ووفقاً 

لندف فاف مرسي لـ يكف يسمح بمرور الغاز المصري السرائيؿ، كما أنو لـ يكف يسمح باستخداـ مصنع 
ـ بخسائر تسييؿ الغاز لصالح االسرائيمييف، وىو ما اضر بمصالحيـ االقتصادية في مصر، وتسبب لي

 كبيرة، حيث كانوا يتمتعوف بأسعار تفضيمية زىيدة جدًا بموجب االتفاؽ الذي كاف مبرمًا مع نظاـ مبارؾ.
-لكف المفاجأة أنو بعد االنقالب العسكري الذي أطاح بالرئيس مرسي، انقمبت الموازيف في المنطقة برمتيا 

ائيؿ سرًا لشراء الغاز منيا بوساطة حيث يتبيف مف التقرير أف مصر تتفاوض مع اسر  -عمى ما يبدو
قبرصية، وبأسعار عالية، وذلؾ في محاولة لحؿ أزمة الغاز التي تعاني منيا البالد، لتنقمب الصورة تمامًا 
بعد أف كاف االسرائيميوف يتوسموف مصر أف تبقي عمى امدادات الغاز، االف يتوسؿ المصريوف اسرائيؿ عبر 

 غازىـ، وبأضعاؼ األسعار التي كاف االسرائيميوف يدفعونيا!! وساطة قبرصية لتبيعيـ شيئًا مف
الذي يتخذ مف العاصمة البريطانية مقرًا لو أف ما يؤكد ىذه المعمومات ” ميدؿ ايست مونيتور"ويقوؿ مركز 

أيضًا أف شركة اسرائيمية كبرى اعمنت في شير آب/ أغسطس الماضي أنيا ستبيع الغاز لمصر، اال أف 
 خذ صداه ولـ يتسبب بضجة ألنو كاف مجرد إفصاح لمبورصة في تؿ أبيب.لـ يأ اإلعالف

 //الشعب، مصر، 
 

 يدعو الفمسطينيين لتخفيف التجاوزات داخل المخيماتو  يمتقي الحمد اهلل ميقاتي 41
 ،نجيب ميقاتي أعمف األعماؿ المبنانيةرئيس حكومة تصريؼ ، أف 29/11/2013، السفير، بيروتنشرت 

، الذي يزور لبناف رامي الحمد اهلل ة في راـ اهللالفمسطيني الحكومةرئيس مع صحافي مشترؾ  في مؤتمر
 -المتحدة  األمـفي بيت الجمعة في اليوـ الدولي لمتضامف مع الشعب الفمسطيني الذي يقاـ اليوـ لممشاركة 

إنشاء الييئة العميا في مشروع القانوف الذي أعدتو رئاسة مجمس الوزراء حوؿ "أّنو وضع ضيفو  ،بيروت
جرى تناوؿ األمف داخؿ المخيمات الفمسطينية، وقد ثمنُت التوجييات "، الفتًا إلى أّنو "لالجئيف الفمسطينييف

الصادرة عف السمطة الفمسطينية لممخيمات في ما يتعمؽ بالوضع األمني فييا، وأف تكوف تحت سقؼ الدولة 
إخواننا الفمسطينييف التخفيؼ قدر المستطاع مف التجاوزات التي  المبنانية، وىذا توجو جيد، وطالبنا أيضا مف

 ."تحصؿ بيف الحيف واآلخر، ويجب أف يكوف األمف شامال وكامال
أف نجيب  ،نذير رضا ،بيروتنقاًل عف مراسميا في ، 29/11/2013، الشرق األوسط، لندنوأضافت 

شرؼ "، مؤكدا أنو «ؿ المخيمات الفمسطينيةتخفيؼ الشواذات داخ"إلى رامي الحمد اهلل ميقاتي دعا ضيفو 
 ."لبيروت أف تدافع عف حقوؽ الفمسطينييف
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 موقعًا عمى الحدود وتعطيل لالتصاالت 39.. أبرز عناوينو: اإلسرائيمييوّزع ممف التجسس  لبنان 42

الت نبيو بري عقدت لجنتا الخارجية واالتصا المبناني بدعوة مف رئيس مجمس النواب :لياسإسعد  -بيروت 
سفراء الدوؿ الخمس الدائمة  إليياالنيابيتاف جمسة استثنائية مشتركة في القاعة العامة لمجمسات دعي 

الدولي والسفراء الذيف تشارؾ قوات بالدىـ في اليونفيؿ في جنوب لبناف  األمفالعضوية في مجمس 
المنتشرة مقابؿ الحدود عمى لبناف مف خالؿ أبراج المراقبة  اإلسرائيميالطالعيـ عمى مخاطر التجسس 

 المبنانية.
ـّ في خالؿ االجتماع عرض فيمـ عف المناطؽ المبنانية الواقعة تحت تغطية المواقع  التجسسية،  اإلسرائيميةوت

ـّ توزيع ممؼ عمى السفراء والنواب حصمت  لبناف يطالب المجتمع "عمى نسخة عنو عنوانو  "القدس العربي"وت
، ويتضمف الممؼ دراسة لمخاطر أبراج "االلكترونية الموجية ضده يميةاإلسرائالدولي بإيقاؼ الحرب 

المقابمة لمحدود المبنانية ومنيا اختراؽ الخصوصية والسرية واألماف وأمف شبكات  اإلسرائيميةاالتصاالت 
 االتصاالت وسرية البيانات أو الداتا.

يفترض تقديـ شكوى ضد " أنو واالتصاالت النائب حسف فضؿ اهلل اإلعالـمف جيتو، أوضح رئيس لجنة 
 ."ومواجية تجسسيا إسرائيؿقدرة لبناف تقنيًا عمى التشويش عمى "، مؤكدًا األمف"س ممج إلى إسرائيؿ

 29/11/2013، القدس العربي، لندن
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كي لشؤوف الطاقة آموس ىوشتيف في التاسع مف الشير الحالي محاولة شكمت زيارة وزير الخارجية األمري
، بيدؼ تضييؽ مساحة التبايف حوؿ المنطقة البحرية "سرائيؿ"إلبمورة صيغة حؿ وسط ما بيف لبناف و

انطالؽ آمف لعمميات التنقيب واستخراج النفط والغاز.  إلىالمتنازع عمييا، وبالتالي صياغة تفاىـ يؤدي 
ر لبنانية معنية، فإف ىوشتيف طرح فكرة حؿ خالصتيا رسـ خط ازرؽ بحري غير نيائي، وبحسب مصاد

، خارج عمميات واإلسرائيميةتبقى المساحة المتنازع عمييا بمحاذاة ىذا الخط مف الجيتيف المبنانية  أفعمى 
مناطؽ غير المتنازع يتـ البدء بعممية االستثمار في بقية ال أفحيف حسـ الترسيـ النيائي، عمى  إلىالتنقيب 

 البحري المتوافؽ عميو مف الطرفيف. األزرؽاالتفاؽ عمى الخط  أوالتفاىـ  إطارعمييا وفؽ 
الذي  "خط ىوؼ"الفكرة األمريكية المطروحة ىي محاولة متكررة لمقبوؿ بػ إف "السفير"وقالت المصادر لػ

التي يعتبرىا لبناف مف ضمف  2كمـ 860اقترحو الموفد األمريكي السابؽ فريدريؾ ىوؼ، ضمف مساحة الػ
مف  أضيؽتكوف المنطقة غير القابمة لالستثمار في الجانب المبناني  أفحدوده االقتصادية الخالصة، عمى 

 .اإلسرائيميالمنطقة المقابمة في الجانب 
د رسـ خط بحري غير دائـ، مع تحدي إلىالمتحدة،  األمـتبادر  أفالجانب المبناني عمى ىوشتيف  واقترح

 حيف وضع الخط النيائي. إلىما تسمى منطقة تقاسـ، وذلؾ  أومنطقة عدـ االستثمار، 
 29/11/2013، السفير، بيروت

  
 وقود لمطوارئ في وزة شراءل وتركيا تم 

قاؿ مسؤوؿ باألمـ المتحدة يوـ الخميس إف تركيا ستموؿ شراء وقود لتوفير الكيرباء : نضاؿ المغربي -غزة 
 قطاع غزة كالمستشفيات ومنشآت معالجة الصرؼ الصحي المعطمة. لخدمات الطوارئ في
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ألؼ دوالر وىو  وقاؿ روبرت تيرنر مدير عمميات وكالة األمـ )أونروا( في غزة إف تركيا تعيدت بدفع 
وأضاؼ أف تركيا قدمت التبرع لمسمطة الفمسطينية التي  مبمغ يكفي لتشغيؿ خدمات الطوارئ أربعة أشير.

 دوالر منو بالفعؿ إلى أونروا في غزة. ؼأل حولت 
وقاؿ تيرنر لرويترز "نحف نسيؿ العممية عف طريؽ شراء الوقود وتحديد المواقع والتوزيع ويتولى صندوؽ 

وقاؿ تيرنر إف الوقود لف يكوف كافيا  األمـ المتحدة لمطفولة )يونسيؼ( ومنظمة الصحة العالمية المتابعة."
 الخدمية الحيوية لكنو سيساعد عمى "تخفيفيا". لحؿ األزمة في ىذه المنشآت

 //وكالة رويترز 
 
 تعاون عممي إسرائيمي فمسطيني أردني إيراني تركي"ىآرتس":  

اختير يوـ أمس، الثالثاء، البروفيسور إليعيزر رابينوفيتش، بروفيسور في الفيزياء في الجامعة العبرية في 
طني لمطاقة العالية"، لمنصب نائب رئيس مشروع "السنكروتروف القدس ورئيس ما يسمى بػ"المجمس الو 

 الضوئي لمعمـو التجريبية في الشرؽ األوسط" إلقامة "مسرع إلكترونات" في األردف، وىو ما يطمؽ عميو:
وقالت صحيفة "ىآرتس" إف رابينوفيتش أحد مؤسسي المشروع، وأنو اختير لممنصب باإلجماع مف قبؿ 

المشروع، بضمنيـ عمماء إيرانيوف وفمسطينيوف، وسيشغؿ مياـ منصبو إلى جانب ممثمي دوؿ شريطة في 
 نائب رئيس آخر مف مصر.

عاما بيف دوؿ الشرؽ األوسط مف أجؿ إقامة مركز  وكتبت الصحيفة أف المشروع ىو ثمرة تعاوف نحو 
سيف )المينبي(، قرب كيمومترا فقط مف معبر الممؾ ح أبحاث مع مسرع إلكترونات في األردف، عمى بعد 

 جامعة البمقاء التطبيقية.
ال تزاؿ كما ىي، ولـ يستكمؿ بناؤىا  كما أشارت الصحيفة إلى أف المنشأة التي بدئ بناؤىا في العاـ 

سرائيؿ  بسبب مصاعب في تجنيد األمواؿ. وأنو مؤخرا، ونتيجة لمبادرة إسرائيمية، فقد تعيدت تركيا واألردف وا 
يراف بدفع  الييف دوالر مف كؿ دولة لبناء المنشأة، كما أف الدوؿ األوروبية، وعف طريؽ مركز األبحاث م وا 

مالييف دوالر عمى أمؿ استكماؿ بناء مسرع اإللكترونات األكثر تطورا في الشرؽ األوسط  "سيرف، ستدفع 
 .حتى العاـ 

لمختمؼ المجاالت البحثية، بضمنيا  وأشارت الصحيفة إلى أف "السنكروتروف" ىو مسّرع إلكترونات يستخدـ
في المنشأة في دائرة، وتطمؽ  اإللكتروناتجودة البيئة والبيولوجيا والكيمياء وعموـ المادة واآلثار. وتتحرؾ 

حـز أشعة مركزة ذات طاقة عالية، وخاصة أشعة "رنتجف". ويوجد في العالـ العشرات مف ىذه المنشآت 
ا. وفي حيف أف غالبية المنشآت في العالـ ىي مف الجيؿ الثاني، والتي تصنؼ حسب طاقتيا وحسب جيمي

 ، وىي مماثمة لنظيرتيا في كندا وأستراليا.فإف المنشاة المنوي إقامتيا في األردف تعتبر مف الجيؿ 
يراف وتركيا والسمطة الفمسطينية ومصر وباكستاف  كما أشارت الصحيفة إلى جموس عمماء مف إسرائيؿ وا 

لبحريف حوؿ طاولة واحدة في مجمس المشروع. وتشغؿ الواليات المتحدة وروسيا وألمانيا والياباف واألردف وا
يطاليا والصيف، األعضاء في المشروع، منصب المراقبيف.  وا 

 //، عرب
 
 مشاورات بين األزىر والجامعة العربية حول القدس 
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مد الطيب، الدكتور نبيؿ العربي األميف العاـ لجامعة استقبؿ شيخ األزىر، الدكتور أح: إيياب عمي -القاىرة 
الدوؿ العربية، حيث جرى التباحث حوؿ أوضاع األمة العربية، ومناقشة عدد مف القضايا خاصة سوريا 
وفمسطيف بخاصة القدس، وما يجرى فييا مف أحداث ولبناف والعراؽ  وتـ االتفاؽ عمى مواصمة التشاور بيف 

 ة العربية.األزىر الشريؼ والجامع
 //الشرق، الدوحة، 

 
 تبني مسجدا بتمويل شيشاني "إسرائيل"قرية عربية في  

تذخر األراضي المقدسة بالمواقع الدينية لكف المسجد الجديد في قرية أبو غوش  :داف وليامز - أبو غوش
 نادر مثؿ القرية الواقعة عمى تؿ التي شيد فييا.

جد مف الشيشاف وسيحمؿ اسـ زعيميا السابؽ أحمد قديروؼ الذي قتمو ويأتي معظـ التمويؿ لبناء المس
. ويكشؼ ىذا المسجد عف العالقات التاريخية بيف ىذه القرية العربية متشددوف إسالميوف في عاـ 

 الصغيرة في إسرائيؿ وبيف الشيشاف.
تي كانت آنذاؾ ضمف ويقوؿ أىالي أبو غوش إف أجدادىـ شيشاف وفدوا قبؿ خمسة قروف إلى فمسطيف ال

االمبراطورية العثمانية. ومع مجيء الصييونية سارع أبناء القرية بإقامة تحالؼ مع الدولة الييودية التي 
 .أقيمت عاـ 

وقاؿ سميـ جبر رئيس بمدية أبو غوش السابؽ والمشرؼ عمى حممة التبرعات لبناء المسجد الذي تكمؼ عشرة 
 عمى قبوؿ الجميع والترحيب بيـ دوف تمييز بسبب العرؽ أو الديف. شئوانمالييف دوالر إف أبناء القرية 

وأقيـ المسجد الذي يخطؼ األبصار عمى مقربة مف الطريؽ السريع بيف القدس وتؿ أبيب ولو أربع مآذف 
وىو األمر المعتاد في منطقة القوقاز لكنو غير مألوؼ في إسرائيؿ واألراضي الفمسطينية حيث لممساجد 

 ذنة أو اثنتاف.عادة مئ
 //وكالة رويترز 

 
 "إسرائيل"كيري يحاول مجددا إنقاذ المفاوضات بين فمسطين و 

يقـو وزير الخارجية األميركي، جوف كيري، األسبوع المقبؿ، بجولة جديدة في : الشرؽ األوسط - راـ اهلل
سرائيؿ، إلجراء محادثات مع تؿ أبيب، حوؿ النوو  ي اإليراني، وفي محاولة إلنقاذ المنطقة تشمؿ فمسطيف وا 

 المفاوضات بيف الطرفيف الفمسطيني واإلسرائيمي.
ومف المقرر أف يمتقي كيري رئيس الحكومة اإلسرائيمية بنياميف نتنياىو، والرئيس الفمسطيني محمود عباس. 

المرتقب بيف وقالت وزارة الخارجية األميركية، أمس، إف اتفاؽ جنيؼ حوؿ النووي اإليراني يتصدر المقاء 
مف الواضح أف ىناؾ عدـ ثقة مع »كيري ونتنياىو. وقالت الناطقة باسـ الخارجية األميركية، جيف بساكي: 

إيراف بشأف عدد مف القضايا، وىذا األمر لـ يتغير، وعالقاتنا عمى مستويات أخرى خارج ىذه الخطوة 
ض أف يزور كيري إسرائيؿ في نياية األسبوع وكاف مف المفتر «. األولى التي يشكميا االتفاؽ، لـ تتغير أيضا

الماضي، لكنو ألغى الزيارة بسبب المحادثات النووية في جنيؼ. وواصمت إسرائيؿ انتقاد االتفاؽ بيف الدوؿ 
يراف.  الكبرى وا 

 //الشرق األوسط، لندن، 
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 البولندية المشتركة في وارسوأعمال المجنة الوزارية الفمسطينية  اختتام 
البولندية  -، أعماؿ المجنة الوزارية الفمسطينية أمساألياـ: اختتمت في العاصمة البولندية وارسو،  -اهلل  راـ

وترأس وزير الخارجية د. رياض المالكي وفد فمسطيف والذي ضـ  المشتركة برئاسة وزيري خارجية البمديف.
ضمت وزارة الخارجية والسياحة واآلثار روال معايعة وزيرة السياحة واآلثار ومسئوليف مف عدة وزارت  أيضا

 واالقتصاد الوطني والداخمية والثقافة والتربية والتعميـ.
سيكورسكي عمى دعـ بالده لمشعب الفمسطيني اقتصاديا وسياسيا، واكد أف الموقؼ البولندي  أكدمف جانبو، 

لتيف وحؽ الشعب الفمسطيني في مف القضية الفمسطينية تمتـز بموقؼ االتحاد األوروبي، وتؤيد بالده حؿ الدو 
 ، واعتبار المستوطنات غير شرعية وغير قانونية.إقامة دولة فمسطينية مستقمة عمى حدود 

في المجنة المشتركة مف كال الجانبيف  األعضاءمف جية ثانية عقدت اجتماعات منفردة بيف ممثمي الوزارات 
الوزارات المختمفة وتـ تبني  إليوو بحث ما توصمت سيكورسكي غداء تـ خالل أقاـكؿ في وزارتو، وبعدىا 

 بياف مشترؾ في نياية االجتماع.
 //األيام، رام هلل، 

 
 الفمسطينية دعمًا لموازنة السمطة الدولي البنكمن  مميون دوالر  

طينية، مف مميوف دوالر أميركي إلى السمطة الفمس األياـ: أعمف البنؾ الدولي أنو حّوؿ، أمس،  -القدس 
الصندوؽ االستئماني متعدد المانحيف لخطة اإلصالح والتنمية الفمسطينية. وىذا الصندوؽ ىو آلية عمؿ 

 متعددة مف المانحيف لدعـ الموازنة الفمسطينية يديره البنؾ.
ة وقاؿ: سوؼ تساعد ىذه األمواؿ، التي ُتسيـ بيا حكومة المممكة المتحدة، في دعـ الحاجات العاجمة لموازن

السمطة الفمسطينية، ما ُيوفِّر الدعـ لخدمات التعميـ، والرعاية الصحية والخدمات االجتماعية الحيوية 
األخرى، مف ُجممة الخدمات األخرى غيرىا، التي تُقّدـ إلى الشعب الفمسطيني، ولإلصالحات االقتصادية 

 الجارية حاليًا.
ج الفمسطيني لإلصالح والتنمية في العاشر مف نيساف وتأسس صندوؽ البنؾ الدولي االستئماني لدعـ البرنام

مف خالؿ اتفاقية وقعت بيف البنؾ الدولي والسمطة الفمسطينية أثناء اجتماعات الربيع لمبنؾ  
وصندوؽ النقد الدولي. ويشكؿ ىذا الصندوؽ مكونًا رئيسًا في جيود البنؾ الدولي لدعـ استمرار الخطة 

ح والتنمية، أما المانحوف ليذا الصندوؽ االستئماني، فيـ: حكومات أستراليا، الفمسطينية الحالية لإلصال
 وفرنسا، والكويت، والنرويج، والمممكة المتحدة، والياباف.

 حواليوقاؿ البنؾ الدولي: "مع اإلفراج عف ىذه الشريحة االئتمانية، سيكوف الصندوؽ االستئماني قد قدـ 
 فمسطينية".مميار دوالر أميركي لمسمطة ال 

 //األيام، رام هلل، 
 
 مموساد لكان يعمل جاسوًسا ودو ئي من أصول إسرائيمية يعمل بيولي: منتج سينمابيريزجنده  

زىير أندراوس: فّجر الممياردير والمنتج السينمائي المعروؼ في ىوليوود آرنوف ميمتشيف مفاجأة  -الناصرة 
 يعمؿ جاسوًسا لصالح الموساد اإلسرائيمّي )االستخبارات الخارجّية(. مف العيار الثقيؿ باعترافو أّنو كاف 

وكانت شكوؾ قد حامت حوؿ ضموع ميمتشيف في التخابر لصالح إسرائيؿ التي يحمؿ جنسيتيا، حتى قطع 
 الرجؿ الشؾ باليقيف قبؿ يوميف في مقابمة أدلى بيا لمتمفزيوف اإلسرائيمّي. ُيشار إلى أّف أقواؿ ميمتشيف وردت
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في مقابمة حصرّية أجرتيا معو الصحافّية اإلسرائيمّية المخضرمة، د. إيالنا دياف، ضمف برنامج التحقيقات 
 المشيور في الدولة العبرّية )عوفدا(، والذي تبثو القناة الثانية في التمفزيوف العبرّي. 

لصالح إسرائيؿ بؿ ألقى جدير بالذكر أّف تصريح المنتج ػ الجاسوس لـ يقتصر فقط عمى االعتراؼ بنشاطو 
بعض الضوء عمى طبيعة نشاطو، إذ صرح بأّنو كاف يسّيؿ حصوؿ تؿ أبيب عمى تقنيات يفترض أّنيا 
تساعد في التحكـ بالقنابؿ النووّية، باإلضافة إلى معدات ضرورية لبناء المفاعؿ النووي في ديمونا، عمى حّد 

 قولو. 
مف عمرؾ ودولتؾ قررت  عمى سؤاؿ: تخّيؿ أنؾ في الػ وفي ىذه القضية قاؿ ميمتشيف في معرض رّده 

أف تصنع منؾ جيمس بوند، إّنو ألمر رائع أف تكوف في ذروة الحدث، الفًتا إلى شعوره بالفخر لما فعمو مف 
أجؿ وطنو. عالوة عمى ذلؾ، كشؼ المنتج ميمتشيف النقاب عف أّف الذي قاـ بتجنيده لمعمؿ في الموساد 

يمعوف بيريز، الذي يفتخر ويتباىى بأّنو ىو الذي أقاـ الفرف الذرّي في ديمونا، وعندما عمـ اإلسرائيمّي كاف ش
ميمتشيف بأّف مف شأنو أْف ينفضح، أضاؼ قائاًل، اتصؿ ببيريز ىاتفًيا، وطمب منو المشورة، فرّد عميو األخير 

عودة إلى إسرائيؿ، عمى حّد قولو. بالقوؿ ساِفر ألمريكا لعّدة أشير حتى تنتيي القصة، وبعد ذلؾ، بإمكانؾ ال
باألسمحة بعد حصولو عمى ترخيص مف وزارة األمف  االتجاروأّقر المنتج أيًضا أّنو كاف يعمؿ في مجاؿ 

 اإلسرائيمّية، إال أّنو امتنع عف الكشؼ عف أسماء الدوؿ التي قاـ ببيعيا األسمحة اإلسرائيمّية. 
 //القدس العربي، لندن، 

 
 لعالمي لمتضامن مع الشعب الفمسطينياليوم ا 

اليوـ العالمي لمتضامف مع الشعب الفمسطيني ىو مناسبة تبنتيا وتنظميا األمـ المتحدة، حيث أقر في يـو 
الخاص بتقسيـ فمسطيف عاـ  بالقرار  -لمتغطية عميو باألحرى أو -لمتذكير نوفمبر عاـ  

دعت الجمعية العامة، في ذلؾ اليـو مف كؿ عاـ لالحتفاؿ  إلى دولتيف، إسرائيؿ وفمسطيف. فقد 
الذي  ب( في نفس اليـو مف عاـ  /باليوـ الدولي لمتضامف مع الشعب الفمسطيني )القرار 

اعتمدت فيو الجمعية العامة قرار التقسيـ. حيث نظمت نشاطات تذكارية خاصة مف قبؿ شعبة حقوؽ 
لعامة ل مـ المتحدة بالتشاور مع المجنة المعنية بممارسة الحقوؽ غير القابمة الفمسطينييف التابعة ل مانة ا
 لمتصرؼ لمشعب الفمسطيني.

، مف لجنة وشعبة كانوف األوؿ/ديسمبر  بتاريخ  /كما طمبت الجمعية العامة بموجب القرار 
تشريف  فمسطيني في حقوؽ الفمسطينييف في إطار االحتفاؿ باليوـ الدولي لمتضامف مع الشعب ال

الثاني/نوفمبر، تنظيـ معرض سنوي عف حقوؽ الفمسطينييف بالتعاوف مع بعثة فمسطيف لدى األمـ المتحدة، 
 وتشجع الدوؿ األعضاء عمى مواصمة تقديـ دعـ أوسع وتغطية إعالمية لالحتفاؿ بيـو التضامف.

يف، والوعد المشؤـو )وعد بمفور( والدعـ وىكذا نرى أف قرار الجمعية العامة ل مـ المتحدة بتقسيـ فمسط
البريطاني لمييود، وممارسة الييود لإلرىاب والحصار والقتؿ الجماعي والترىيب والتيديد، وكؿ ىذه العوامؿ 
وغيرىا ساعدت ومكنت الصياينة مف تيجير وطرد الفمسطينييف مف أرضيـ، وبالتالي سيمت ليـ الشروع في 

 رض فمسطيف.تأسيس كيانيـ الصييوني عمى أ
 //الدستور، عمان، 

 
 تزايد في أعدد المياجرين اإلسرائيميين من فرنسا 
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أظيرت معطيات نشرتيا الوكالة الييودية أنو طرأ ارتفاع في أعداد المياجريف الييود  :عكا أوف اليف
تصادية التي %، وذلؾ بسبب األزمة االقالقاطنيف في فرنسا إلى إسرائيؿ خالؿ العاـ الحالي بنسبة 
 تعاني منيا فرنسا باإلضافة إلى االعتداءات المتكررة بحقيـ.

وأوضحت الوكالة الييودية أف عدد المياجريف الييود مف فرنسا بمغ خالؿ الفترة الممتدة مف شير يناير إلى 
 مياجر، بينما بمغ عدد المياجريف في نفس الفترة مف العاـ الحالي ـ شير سبتمبر مف عاـ 

مياجر  وأشارت الوكالة أنو خالؿ شير سبتمبر مف العاـ الحالي ىاجر نحو  مياجر. 
 ييودي مف فرنسا.

وفي سياؽ متصؿ أوضحت الوكالة الييودية أف عدد المياجريف الييود مف أميركا الشمالية قد انخفض خالؿ 
يود المياجريف خالؿ الفترة الممتدة مف % مقارنة مع العاـ الماضي، فقد بمغ عدد اليالعاـ الحالي بنسبة 

مياجر، بينما بمغ عدد المياجريف في نفس الفترة  ـ شير يناير إلى شير سبتمبر مف عاـ 
 مياجر. مف العاـ الحالي 

 وأشارت الوكالة عمى أف عدد الييود الذيف ىاجروا مف غرب أوربا بمغ خالؿ العاـ الحالي نحو 
 % مقارنة مع العاـ الماضي.تفاع بنسبة مياجر، أي بار 

 //عكا أون الين، 
 
 في  كندا سّيمت التجسس األميركي عمى قمة الـ 

أمس، أف وكالة األمف القومي األميركية قامت  "سي بي سي"أعمنت اإلذاعة العامة الكندية : )أ ؼ ب(
، انطالقًا قدت في مدينة تورونتو في العاـ بمراقبة االتصاالت، خالؿ قمة مجموعة العشريف التي انع

 مف مقر سفارتيا في مدينة أوتاوا وبموافقة كندية.
وبحسب وثائؽ وّفرىا المستشار السابؽ لدى الوكالة األميركية إدوارد سنودف، فإف كندا سّيمت عممية 

مية التجسس لمدة . واستمرت عم"مركز أمف اتصاالت كندا"التجسس ىذه مف خالؿ وكالة استخباراتيا 
 ."سي بي سي"، بحسب التسريبات التي أوردتيا "بتنسيؽ وثيؽ مع الشريؾ الكندي"أسبوع، وتمت 

وكشفت الوثائؽ أيضًا، أف كندا منضوية في اتفاؽ مع الواليات المتحدة وبريطانيا واستراليا ونيوزيمندا، لتقاسـ 
 إلكترونية عبر االنترنت.المعمومات التي تأتي عف طريؽ اعتراض اتصاالت أو رسائؿ 

 //السفير، بيروت، 
 

 ..ُيِضْرىافَمم  55
 عزت الرشؽ
يعػػاني بعػػض اإلعالميػػيف والكتّػػاب والصػػحفييف العػػرب أزمػػة حقيقيػػة قػػد تصػػؿ إلػػى حػػد اإلفػػالس والبعػػد عػػف 
د أدبيػػات وأخالقيػػات المينػػة فػػي البحػػث عػػف أخبػػار ممفقػػة وتقػػارير كاذبػػة وسػػيناريوىات مػػف نسػػج الخيػػاؿ ضػػ

 حركة المقاومة اإلسالمية )حماس( ونيجيا المقاـو وقادتيا.
وقػػد نفػػدت جعبػػتيـ مػػف كػػؿ السػػياـ المسػػمومة واألقػػالـ المػػأجورة ولػػـ يتركػػوا وسػػيمة إال انتيجوىػػا أو طريقػػا إال 
 سمكوه، ذلؾ أنيـ كممػا أعػدوا عػدة خبػر أو تقريػر أو مقػاؿ فبركػة ونسػجا وتمفيقػا وتزويػرا وألقػوا بيػا بػيف النػاس
عالميـ فاح كذبيا وتدليسيا وزورىا وبيتانيا واحترقت أفالميـ المدسوسة ودبمجتيـ المغشوشة.  في قنواتيـ وا 
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في المقابػؿ، ارتفعػت أسػيـ الحركػة ومقاومتيػا وفكرىػا لمػا تحممػو مػف صػدؽ مػع نفسػيا وشػعبيا وثبػات عمػى  
ؼ ىػػذه الفئػػة مػػف اإلعالميػػيف المبػػادئ والقػػيـ، وكػػأني بالشػػاعر العربػػي ميمػػوف بػػف قػػيس )األعشػػى( قػػد وصػػ

 بقولو:
 كناطح صخرة يوما لُيوِىَنيا      فمم يِضرىا وَأوىى َقرنو الَوعلُ 

فالحمالت اإلعالميػة المسػمومة المسػتمرة ضػد الشػعب الفمسػطيني ومقاومتػو الباسػمة وضػد قطػاع غػزة وحركػة 
 حابة صيؼ عابرة.مصيرىا الفشؿ والزواؿ دوف أي أثر، كس -ميما كاف منبعيا أو حجميا-حماس 

 
 تساوق مع االحتالل

تمضي الحركة في طريقيا المقاـو متمسكة بحبػؿ ربيػا لػف تػؤثر فييػا مػؤامرة عػدو أو تضػميؿ حاقػد أو تشػويو 
متػػآمر، تشػػػؽ طريقيػػا نحػػػو تحريػػر األرض والمقدسػػػات وبوصػػػمتيا موجيػػة ضػػػد العػػدو الصػػػييوني ال تخطػػػئ 

تقع فييا، وىي واعيػة أف معركتيػا الوحيػدة منػذ انطالقتيػا ىػي  ىدفيا، ولف تنشغؿ بمعارؾ جانبية يراد ليا أف
 ضد العدو الصييوني الغاشـ.

وعمى الشوكة ذاتيا تحقؽ االنتصارات واإلنجازات تمػو اإلنجػازات، توسػع دائػرة نضػاليا فػوؽ األرض وتحتيػا، 
عالميػػػيف وقنػػػوات فضػػػائية ومواقػػػع  ومػػػع ىػػػذا تتصػػػاعد الحممػػػة اإلعالميػػػة ضػػػدىا عبػػػر كتػػػاب وصػػػحفييف وا 

إلكترونيػػػة، وكػػػأف مصػػػالح ىػػػؤالء تتقػػػاطع مػػػع مصػػػالح وأجنػػػدات االحػػػتالؿ، إذ تتسػػػاوؽ ىػػػذه األبػػػواؽ الضػػػالة 
واألقػػالـ المسػػػمومة مػػع آلػػػة الحػػػرب الصػػييونية التػػػي تمعػػف فػػػي شػػػعبنا حصػػارا وقػػػتال وتيجيػػرا، وفػػػي أرضػػػنا 

بع  ادا.ومقدساتنا تيويدا وطمسا وسرقة، وفي شعبنا وقياداتو مالحقة وأسرا وا 
وعمى الرغـ مف ذلؾ كمػو تبقػى بوصػمة الحركػة ومقاومتيػا ثابتػة لػـ ولػف تتغيػر، ولػـ تػؤثر فييػا تمػؾ الحمػالت 
ننػي فػي ىػذا السػياؽ ألربػأ بكتّػاب ومفكػريف ذوي قامػات وأقػالـ ليػا وزنيػا أف تمتقػي نصػاليـ مػع  اإلعالمية، وا 

قاومػػة الفمسػػطينية وحركػػة حمػػاس.. ال أقػػوؿ نصػػاؿ العػػدو الصػػييوني ووكالئػػو الػػذيف ال ىػػـ ليػػـ إال تشػػويو الم
ذلؾ خوفا عمى ظير حماس، ولكف حرصا عمى أال تنحرؼ بوصمة البعض فييػاجـ المقاومػة، متسػاوقا بػذلؾ 

 مع المشروع النقيض ميما كانت ذريعتو.
 

 الصحافة المصرية.. إلى أين؟
خبػار والتقػارير التػي تيػاجـ الحركػة لـ يعد خافيا عمى أي متابع لمعظـ الوسائؿ اإلعالمية المصػرية حجػـ األ

ومقاومتيا وتمعف في نسج األحداث بشكؿ يومي، حيث تطؿ عمينا بشكؿ شبو يػومي بػافتراء وتضػميؿ جديػد، 
نمػػا لبيػػاف أف جميػػا مضػػحؾ مبنػػى ومعنػػى، وبعضػػيا يتجػػاوز حػػدود المعقػػوؿ  لسػػنا ىنػػا بصػػدد الػػرد عمييػػا، وا 

اىد لػػػػبعض الكتّػػػػاب والمػػػػذيعيف واإلعالميػػػػيف أف الشػػػػعب والمنطػػػػؽ، حتػػػػى يخيػػػػؿ لمقػػػػارئ أو السػػػػامع أو المشػػػػ
الفمسطيني بات عدوا لمشعب المصري، ويتوىـ أف المقاومة الفمسطينية وحركة حماس تقفػاف وراء كػؿ مشػكمة 

 أو أزمة أو مصيبة تقع عمى البالد والعباد!
لػى أيػف يسػير اإل عػالـ المصػري الػذي يػروج فإلى أيف تتجو الصحافة المصرية القائمة عمى ىذه األكاذيب؟ وا 

 ليذه الفتف بيف الشعبيف الشقيقيف؟
ولعؿ مف ىذه االفتراءات وليس آخرىا كاف الزج باسـ حماس في قضية اغتياؿ ضابط األمػف الػوطني المقػدـ 
محمد مبروؾ، وأصحاب ىذا الزج مف اإلعالمييف يػدلموف عمػى رأييػـ باإلشػارة إلػى أف مبػروؾ ىػو الػذي أعػد 

 ضية التخابر مع حماس والمتيـ فييا الرئيس المصري محمد مرسي نفسو!المحضر الخاص بق
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 موقف ثابت

أكدت الحركة في أكثر مف مناسػبة وأعمنػت بوضػوح موقفيػا الثابػت، وأف ال عالقػة ليػا باألحػداث التػي جػرت 
 وتجري في مصر الشقيقة، وأنيا لـ ولف تتدخؿ في الشؤوف الداخمية لمبمداف العربية واإلسالمية.

كػػؿ مػػا ينشػػر مػػف تػػدخؿ حمػػاس فػػي مصػػر مػػف أخبػػار ىػػو محػػض افتػػراء وكػػذب، ويػػأتي فػػي إطػػار الدعايػػة و 
الحزبيػػػة الضػػػيقة، وال يخػػػدـ إال أعػػػداء مصػػػر وشػػػعبيا، وبينػػػت الحركػػػة مػػػرارا أنيػػػا ليسػػػت جػػػزءا مػػػف الصػػػراع 

يف وحقػوؽ الداخمي في أي دولة عربية، وىي تتمنى الخير لمصر ولشعبيا الكريـ الػذي وقػؼ دومػا مػع فمسػط
 الشعب الفمسطيني.

وعمػػى الػػرغـ مػػف ىػػذا الموقػػؼ الثابػػت والواضػػح إال أف ىػػذه األبػػواؽ اإلعالميػػة لػػـ تفتػػأ تػػذكي نػػار الفتنػػة مػػف 
خػػالؿ مئػػات األخبػػار والتقػػارير التػػي تػػتيـ حمػػاس بالتػػدخؿ فػػي الشػػأف المصػػري ومحاولػػة زعزعػػة أمػػف مصػػر 

 دوف أف تقدـ أي دليؿ أو حتى شبية دليؿ.
ابؿ، لـ نجد أي اتياـ رسمي واحد يوجو لحركة حماس في كػؿ القضػايا التػي أثيػرت ضػدىا سػابقا، ال في المق

مػػف القضػػاء وال مػػف أي جيػػة رسػػمية أو أمنيػػة أو سػػيادية، وكػػؿ مػػا تسػػمعونو فػػي وسػػائؿ اإلعػػالـ مػػا ىػػو إال 
اقتحػػاـ السػػجوف محػػض افتػػراءات تػػولى كبرىػػا بعػػض اإلعالميػػيف، بػػدءا مػػف أكذوبػػة تفجيػػر كنيسػػة القديسػػيف و 

 إباف ثورة يناير مرورا بحوادث رفح وسيناء وفتنة الخصوص، وليس انتياء بالخبر الذي أوردتو أعاله.
 

 إمعان في الكذب والتضميل
إف ما تروج لو بعض وسػائؿ اإلعػالـ المصػرية قػد وصػؿ حػد التنػدر والفكاىػة لمػا آلػت إليػو مسػتويات بعػض 

 التيـ بعيدا عف الحقيقة والواقع، بؿ عف العقؿ والمنطؽ.األبواؽ إلى الكذب والتدليس وتمفيؽ 
وأستسػػمح القػػارئ الكػػريـ بػػذكر نمػػاذج مػػف ىػػذا المسػػتوى اإلعالمػػي اليػػابط الػػذي وصػػؿ إلػػى مسػػتوى الرعونػػة 

أكتوبر/تشػػريف األوؿ نشػػرت جريػػدة الػػوطف  28المينيػػة واالسػػتخفاؼ بعقػػؿ الجميػػور المصػػري والعربػػي، ففػػي 
كشفت فيػو مكػاف أيمػف الظػواىري، وأكػدت انتقػاؿ  -أقوؿ الخطورة عمى سبيؿ التندر-خبرا غاية في الخطورة 

 عناصر القاعدة مف اليمف وسوريا إلى مصر عبر أنفاؽ حماس!
في ما يمػي نػص الخبػر حرفيػا "أوضػحت المصػادر أنػو تػـ رصػد تحركػات التنظػيـ الػدولي بالتعػاوف مػع تركيػا 

مػػع أيمػف الظػػواىري زعػيـ تنظػػيـ القاعػػدة والػذي ظيػػر خػػالؿ  وقطػر، حيػػث اجتمػع أعضػػاء التنظػػيـ فػي الػػيمف
الفتػػرة األخيػػرة فػػي الػػيمف، لمخاطبػػة العناصػػر المسػػمحة التابعػػة لتنظػػيـ القاعػػدة فػػي الػػيمف وسػػوريا لالسػػتعداد 
لمسفر إلى مصر خالؿ المرحمة المقبمة التي تسبؽ االستفتاء عمى الدستور، وتسييؿ تسمميـ إلػى مصػر عبػر 

 عدة حركة حماس". انتيى كالـ الصحيفة.. فيؿ ىناؾ جممة واحدة مفيدة؟األنفاؽ بمسا
نوفمبر/تشػػػريف الثػػػاني نقمػػػت بوابػػػة أخبػػػار اليػػػوـ عػػػف عضػػػو مجمػػػس الشػػػعب واإلعالمػػػي  2وفػػػي يػػػـو السػػػبت 

مصطفى بكري قولو "إف الرئيس المعزوؿ محمد مرسي كاف سيشارؾ في إقامػة دولػة لغػزة بسػيناء، وأف ىنػاؾ 
قامة قنصمية لغزة في مصر". تسجيالت لمرسي  تؤكد أنو كاف ينوي إقامة قنصمية مصرية في غزة وا 

فيؿ يمكف أف ينطمي مثؿ ىذا الكالـ عمى أصغر طفػؿ؟ أال يعمػـ القائػؿ وىػو "برلمػاني" والناقػؿ، وىػي وسػيمة 
سػتثنائي إعالـ شبو رسمية، أف السفارة المصرية في فمسطيف موجودة أصال في غزة، وأغمقػت أبوابيػا بشػكؿ ا

 بعد االنقساـ؟
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الػػػذي أفقػػػد بعػػػض إعالميػػػي مصػػػر مينيػػػتيـ -وبعػػػد ىػػػذ الكػػػـ مػػػف الشػػػحف والحقػػػد والتشػػػويو الممػػػنيج الموجػػػو 
ال عجػػػب أف يطػػػؿ عمينػػػا أحمػػػد موسػػػى، مػػػذيع فػػػي قنػػػاة  -ومػػػنطقيـ وضػػػرب بصػػػرىـ وبصػػػائرىـ فػػػي مقتػػػؿ

ح، فػػال عػػالج حتػػى لممرضػػى سػػبتمبر/أيموؿ الماضػػي، ويطالػػب عمنػػا ب "إغػػالؽ معبػػر رفػػ 11التحريػػر، يػػـو 
الفمسػػطينييف، واعتقػػاؿ الفمسػػطينييف فػػي مصػػر، حتػػى الطفػػؿ ابػػف يػػوميف"، حسػػب مػػا قػػاؿ بػػالحرؼ، كمػػا دعػػا 
لسحب الجنسية المصرية مف الفمسطينييف الذيف تجنسوا عف طريؽ أمياتيـ )ىػذا طبعػا إجػراء قػانوني حصػؿ 

 ى مطالبة الجيش المصري بقصؼ غزة!في عيد المشير والمجمس العسكري(، حتى وصؿ بو األمر إل
 

 تيم معمبة "وقت الزنقة"
وكعادة ىؤالء اإلعالمييف البارعيف في الكذب والتزوير وبعد أف تتالشػى اتيامػاتيـ وافتػراءاتيـ وتتمػزؽ خيػوط 
العنكبػػػوت الواىيػػػة التػػػي نسػػػجوىا، يتسػػػابؽ بعػػػض الموتػػػوريف والحاقػػػديف مػػػنيـ إلػػػى البحػػػث عػػػف تيمػػػة معمبػػػة 

ا "وقػػت الزنقػػة "، وىػػي القػػوؿ إف حمػػاس تخمػػت عػػف المقاومػػة وصػػارت حاميػػا أمينػػا ألمػػف الكيػػاف يتشػػدقوف بيػػ
 الصييوني، واختارت أف تكوف جزءا لجماعة اإلخواف المسمميف!

دراكيا، وال بأس بيا في نظرىـ وجعبة سياميـ قد باتت خاوية  إنيا طالسـ معقدة أعيت عقوليـ عف فيميا وا 
ذاكػػرتيـ وتفكيػػرىـ، فقػػد غػػاب عػػف ذاكػػرتيـ فخرنػػا واعتزازنػػا بأننػػا نيمنػػا مػػف معػػيف خػػواء عقػػوليـ وضػػمائرىـ و 

وفكػػر جماعػػة اإلخػػواف المسػػمميف، وقػػد صػػّمت آذانيػػـ وعميػػت بصػػائرىـ عػػف إنجػػازات المقاومػػة وانتصػػاراتيا 
عمى العػدو الصػييوني، فمػف الػذي مػرغ أنػؼ جػيش االحػتالؿ بػالتراب قبػؿ عػاـ مػف اآلف.. ألػـ تكػف حمػاس؟ 

وانتصػر فييػا جميعػا.. ألػـ تكػف  2012وحػرب  2008/2009الذي خطؼ "شاليط" وخاض ببسالة حرب  مف
حمػػػاس؟ ومػػػف الػػػذي خػػػاض معركػػػة إنجػػػاز صػػػفقة وفػػػاء األحػػػرار وانتصػػػر فييػػػا وحػػػرر أكثػػػر مػػػف ألػػػؼ أسػػػير 
 فمسطيني.. ألـ تكف حماس؟ ومف الذي اشتبؾ، وواجو، وطعف، وحفر األنفاؽ في عمؽ الكياف الصييوني؟

 
 مصر عمقنا اإلستراتيجي

ال شػػػؾ فػػػي أف ىػػػذه الحمػػػالت اإلعالميػػػة المغرضػػػة فػػػي بعػػػض الوسػػػائؿ اإلعالميػػػة المصػػػرية ال تعبػػػر عػػػف 
الشعب المصري الشقيؽ، وال عف موقؼ مصر التي مثمت دوما السند الكبير لشعبنا وقضيتنا، وال عف حقيقة 

نية وحبػو لممقاومػة الفمسػطينية التػي تػدافع عػف األواصر العميقة التي تربط الشعب المصري بالقضية الفمسػطي
 شرؼ األمتيف العربية واإلسالمية.

ولػػف تػػؤثر تمػػؾ االتيامػػات فػػي عمػػؽ العالقػػات األخويػػة بػػيف الشػػعبيف الفمسػػطيني والمصػػري، وسػػيبقى الشػػعب 
صػػرية المصػػري العظػػيـ عمػػى الػػدواـ مػػع شػػعبنا وقضػػيتنا وقدسػػنا ومقدسػػاتنا، ولػػف ينسػػى شػػعبنا أبػػدا الػػدماء الم

 الطاىرة التي امتزجت بدماء الفمسطينييف في المعارؾ ضد العدو الصييوني.. فيؿ يدركوف؟
إننػػا نشػػفؽ عمػػى بعػػض اإلعالميػػيف المصػػرييف الػػذيف يتقنػػوف االصػػطياد فػػي المػػاء العكػػر ويتفننػػوف فػػي حبػػؾ 

وشػػرؼ المينػػة،  االتيامػػات الباطمػػة ضػػد شػػعبنا ومقاومتػػو، ويبنػػوف مجػػدا إعالميػػا زائفػػا عمػػى حسػػاب المبػػادئ
 فممصمحة مف ىذه الحمالت اإلعالمية المحمومة والمشبوىة؟

لػى مػاذا  بالتأكيد أنيا ليسػت مصػمحة مصػرية وال مصػمحة فمسػطينية وال مصػمحة عربيػة.. مػاذا يريػد ىػؤالء، وا 
ييدفوف؟ ىؿ المطموب ىو بث الفتنة بيف الشعبيف المصػري والفمسػطيني؟ ىػؿ المطمػوب صػناعة العػداوة بػيف 

 شعب المصري والمقاومة؟ ىؿ المطموب البحث عف عدو لشد االنتباه عف األوضاع الداخمية؟ال
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متى سيدرؾ ىؤالء أنيـ بأكاذيبيـ ىػذه يقػاتموف الطػواحيف، وأنيػـ لػف ينػالوا مػف المقاومػة ولػف ييػزوا شػعرة مػف 
 مف جية أخرى! رؤوس المقاوميف مف جية، وأنيـ بكؿ حرؼ يقولونو زورا إنما يخدموف الكياف الصييوني

 28/11/2013، الجزيرة نت، الدوحة
 
 

 وحقائق إسرائيمية تطورات 56
 أسعد عبد الرحمف
لـ يكف مػف قبيػؿ الصػدفة تعػديؿ قػانوف الجنسػية اإلسػرائيمي بحيػث بػات يقتضػي إلػزاـ كػؿ مػف يريػد الحصػوؿ 

ىذا األمر يعبر عػف  بصفتيا ييودية. فاإلصرار الصييوني عمى« دولة إسرائيؿ»عمى الجنسية إعالف والئو لػ
القمػؽ الوجػػودي الػػذي يطفػػو عمػى السػػطح اإلسػػرائيمي تحػػت وطػػأة المتغيػرات التػػي تشػػيدىا الدولػػة الصػػييونية. 
وتأتي عمى رأس ىذه المخاوؼ المسػألة الديموغرافيػة التػي تػدخؿ اآلف فػي أولويػات إسػتراتيجية األمػف القػومي 

امؿ ميـ في الحفاظ عمػى )أو تػدمير( ييوديػة الدولػة. وفػي اإلسرائيمي، باعتبار أف العامؿ الديموغرافي ىو ع
السياؽ ذاتو، يأتي التخوؼ مػف اليجػرة المعاكسػة، أو لنقػؿ عػزوؼ عػدد متزايػد مػف ييػود العػالـ )عمػى رأسػيـ 

، فػي ظػؿ القمػؽ اإلسػرائيمي المركػب «أرض الميعػاد»ييود الواليػات المتحػدة األميركيػة( عػف فكػرة اليجػرة إلػى 
 تنامي أعداد الييود المتزمتيف. والمتزايد مف

ومػػػؤخرًا، أظيػػػر اسػػػػتطالع لمػػػرأي اسػػػتمرار ابتعػػػػاد الييػػػود األميػػػػركييف عػػػف ييػػػوديتيـ، وارتفػػػػاع نسػػػبة الػػػػزواج 
مػػع أبنػػاء الػػديانات األخػػرى، مثممػػا أظيػػر انحسػػارًا متناميػػًا فػػي تأييػػد سياسػػة إسػػرائيؿ االحتالليػػة. « المخػػتمط»

، ارتفاعػػػًا «نيويػػػورؾ تػػػايمز»، نقػػػاًل عػػػف صػػػحيفة «ىػػػآرتس»صػػػحيفة كػػػذلؾ، كشػػػؼ االسػػػتطالع الػػػذي نشػػػرتو 
ممحوظًا في منسوب الييود غير المتدينيف وتراجع نسبة مف يمنحوف أوالدىـ تربية ييودية. وعمى نحو محدد، 

فػػي المئػػة مػػػف الػػذيف ال ينتمػػوف لمتيػػار المحػػػافظ  71فػػي المئػػة مػػػف مجمػػؿ الييػػود و 58بػػّيف االسػػتطالع أف 
كمػػا «. 1970فػػي المئػػة فقػػط عػػاـ  17ات مختمطػػة مػػف أبنػػاء الطوائػػؼ األخػػرى، وذلػػؾ مقابػػؿ يتزوجػػوف زيجػػ

«. ثمثي الييود في أميركا ال ينتمػوف ألي كنػيس وثمػثيـ زينػوا بيػوتيـ فػي عيػد المػيالد»أوضح االستطالع أف 
حيػث وصػمت  نسبة الييود الذيف ال ديانة ليـ تزداد مف جيؿ إلى آخػر،»بؿ كشؼ االستطالع أيضًا عف أف 

في  32فصاعدًا، إذ بمغت نسبة الذيف عرفوا أنفسيـ بدوف ديانة بيف ىذه الفئة  1980إلى ذروتيا بيف مواليد 
، فػإف «ىػآرتس»وبحسػب «. المئة، ما يشير إلى تعاظـ التوجو العمماني بيف ييػود أميركػا مػف جيػؿ إلػى آخػر

في المئة مف الييود ال يرّبوف أبناءىـ  66كثر مف أ»النتيجة المقمقة، أكثر مف غيرىا، لمحركة الصييونية أف 
أمػػا عمػػى مسػػتوى «. عمػػى الحيػػاة الييوديػػة، وال يرسػػمونيـ إلػػى مؤسسػػات تعمػػيـ ييوديػػة فػػي الواليػػات المتحػػدة

في المئػة مػف الػذيف شػمميـ االسػتطالع، ادعػاء إسػرائيؿ أف اسػتمرار االحػتالؿ وبنػاء  83السياسة، فقد رفض 
، وىذا مؤشر واضح الزدياد ابتعاد الييود األميركييف عػف «أمف إسرائيؿ»ات( يضمف المستعمرات )المستوطن

في المئة مػف الػذيف ييػاجروف مػف إسػرائيؿ سػنويًا،  60سياسة اليميف اإلسرائيمي. وفي المقابؿ، فإف أكثر مف 
ئيؿ والواليػػات ألفػػًا فػػي المتوسػػط، ييػػاجروف إلػػى الواليػػات المتحػػدة، أي أف ميػػزاف ىجػػرة الييػػود بػػيف إسػػرا 12

المتحدة يميؿ عػادة لصػالح األخيػرة، لكػف الميػاجريف مػف إسػرائيؿ يحتفظػوف عػادة بجنسػيتيـ اإلسػرائيمية، ألف 
آفػي »القانوف اإلسرائيمي ال يمنعيـ مف ذلؾ. وفي شرح نتائج ىذا االستطالع الياـ، كتب الكاتػب اإلسػرائيمي 

اعتقد اآلباء المؤسسوف إلسرائيؿ أف »، يقوؿ فيو: «أصالً الييود... شعب أخذ يختفي »مقااًل بعنواف « شيموف
إنشاء الدولة سيقّوي اليوية الييودية في أمػاكف الشػتات أيضػًا، وأصػبحت النتيجػة عكػس ذلػؾ. أىػذا ألف بقػاء 
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الدولة قمؿ الخوؼ الجماعي عند ييود الواليات المتحدة عمى مسػتقبؿ الشػعب وتضػاءؿ بسػبب ذلػؾ التػزاميـ؟ 
ييود الواليات المتحدة ينظروف إلى اإلسرائيمييف كما ينظػر كثيػر مػف العممػانييف إلػى الحريػدييف  أو ربما يكوف

أنيػػـ ُحمػػاة الشػػعمة المتقػػدة؟ أو قػػد يكػػوف ذلػػؾ نابعػػًا مػػف أنػػو تبػػيف عمػػى مػػر السػػنيف أف دولػػة الييػػود ىػػي كيػػاف 
 «.سياسي آخر ليست لو قيـ مميزة؟

بفعؿ التكاثر، كػونيـ مجتمعػًا « الحريديـ»عداد الييود المتزمتيف عمى صعيد متمـ، يأتي الحديث عف ازدياد أ
منغمقػػًا اقتصػػاديًا واجتماعيػػًا، لكنػػو محسػػوب أساسػػًا عمػػى معسػػكر اليمػػيف واليمػػيف المتشػػدد، مػػع تصػػاعد حجػػـ 

فػي المئػة  60وتغمغؿ أتباع التيار الديني الصييوني في الجيش اإلسػرائيمي لدرجػة أنيػـ بػاتوا يشػكموف حػوالي 
فػي المئػػة، بػؿ أضػػحى  13الضػباط فػػي الوحػدات القتاليػػة، رغػـ أف تمثػػيميـ فػي تعػػداد السػكاف ال يتجػػاوز  مػف

رجػاالتيـ يتنافسػوف أيضػًا عمػى قيػػادة األجيػزة االسػتخبارية ذات التػأثير الطػاغي عمػػى دوائػر صػنع القػرار فػػي 
 .48، ناىيؾ عف تزايد أعداد فمسطينيي «إسرائيؿ»

فػػي 13نسػػبة تكػاثر الحريػػديـ)»د صػادر عػػف دائػػرة اإلحصػاء المركزيػػة اإلسػرائيمية أف ومػؤخرًا، أفػػاد تقريػر جديػػ
فػػي المئػػة سػػنويًا، وىػػي مػػف أعمػػى نسػػب التكػػاثر عالميػػًا، إذا مػػا أخػػذنا بعػػيف  3,1المئػػة فػػي إسػػرائيؿ( حػػوالي 

مػا نسػبة فػي المئػة، بين 2,5حػوالي  48االعتبار ارتفػاع معػدؿ األعمػار، فػي حػيف أف نسػبة تكػاثر فمسػطينيي 
ولقػد نشػرت دائػرة اإلحصػاء اإلسػرائيمية توقعػات تكػاثر «. فػي المئػة 1,4تكاثر الييػود العممػانييف فػي إسػرائيؿ 

فػي المئػة مػف  27ستقفز بشكؿ ممحوظ، وتصؿ إلػى « الحريديـ»، وادعت أف نسبة 2059السكاف حتى عاـ 
ف تقريرًا آخر صدر عف قسػـ الػديموغرافيا في المئة مف الييود أنفسيـ، عممًا بأ 35إجمالي السكاف، ما يعني 

. وفػػي ىػػذا السػػياؽ، 2035والسػػكاف فػػي جامعػػة حيفػػا قبػػؿ عػػاميف، قػػاؿ إف ىػػذه النسػػبة قػػد تتحقػػؽ حتػػى عػػاـ 
تؤكد العديد مف التقارير االقتصادية اإلسرائيمية أف الحريديـ بػاتوا يػؤثروف سػمبًا عمػى النمػو االقتصػادي. وفػي 

طػػاقـ التخطػيط االسػػتراتيجي فػػي مكتػػب نتنيػػاىو، بػػدأ فػػي »االقتصػػادية إف « ذي مػػاركر»ىػذا، قالػػت صػػحيفة 
ىذه الحسػابات ممػا ال شػؾ فييػا تعػد »وأضافت أف «. بحث انعكاسات ىذا التطور الديموغرافي عمى إسرائيؿ

، سيؤثر سمبًا عمػى 48بشرى )ل عداء(، إذ أف ىذا التكاثر باألساس في جميور الحريديـ ومف ثـ فمسطينيي 
وتقػػػوؿ المحممػػػة االقتصػػػادية «. القتصػػػاد اإلسػػػرائيمي، ويمجػػػـ النمػػػو، ويزيػػػد مػػػف العجػػػز فػػػي الموازنػػػة العامػػػةا
إف مػػا بػػات مؤكػػدًا أف الحريػػديـ والعػػرب سػػيتحولوف إلػػى نصػػؼ السػػكاف، لكػػف لػػيس «: »ميػػراؼ أرلػػوزوروؼ»

 «.بالضرورة أف يكوف ىذا مستقباًل سيئاً 
مػا تػدعي أوسػاط اليمػيف المتطػرؼ الػذي يتجاىػؿ حقيقػة التناقضػات إسرائيؿ ال تعػيش فػي مرحمػة نموذجيػة، ك

المتزايػػدة المتواكبػػة مػػع معػػدالت القمػػؽ المتصػػاعد داخػػؿ المجتمػػع اإلسػػرائيمي مػػف ىػػذه التناقضػػات وأيضػػًا مػػف 
المعاديػػة ليػػا عمػػى المسػػتوييف اإلقميمػػي والػػدولي. بػػؿ إف عػػددًا متناميػػًا مػػف الييػػود وغيػػرىـ « البيئػػة الخارجيػػة»
توا يعتقػػدوف أف مسػػتقبؿ الكيػػاف الصػػييوني أصػػبح موضػػع تسػػاؤؿ فػػي بيئػػات إقميميػػة وعالميػػة متغيػػرة تشػػيد بػػا

إرىاصػات توالػد عػالـ لػيس أحػادي القطػب بحيػث لػـ يعػد قػادرًا، فػي المػدى المتوسػط والبعيػد، عمػى ابػػتالع أو 
 في الغطرسة! مسايرة إسرائيؿ المنتعشة بروح االحتالؿ والتوسع والعنصرية المتمادية أيضاً 

 29/11/2013، االتحاد، أبو ظبي
 

 تتفاءل االستخبارات االسرائيمية كثيرا! الكي  57
 العربي رأي القدس
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الػػذي تقدمػػو اجيػػػزة االسػػتخبارات االسػػػرائيمية لممجمػػس السياسػػػي ’ التقيػػيـ السػػػنوي‘ذكػػرت وكػػاالت االنبػػػاء اف 
رات المتوقعة في منطقة الشرؽ األوسط لمعػاـ األمني المصغر في حكومة تؿ ابيب اتسـ بالتفاؤؿ حياؿ التطو 

مػػف ’ بمػػزاج غيػػر سػػيىء‘( واف الػػوزراء االعضػػاء فػػي النػػواة الصػػمبة لمحكػػـ االسػػرائيمي خرجػػوا 2014المقبػػؿ )
 االجتماع!

االسػرائيمية االلكترونػي عػزا ىػذا التفػاؤؿ أوال الػى تراجػع ’ يديعوت احرونوت‘المحمؿ العسكري لموقع صحيفة 
، ’المواجيػات الداخميػة’شػر عمػى اسػرائيؿ مػف الجيػوش العربيػة المجػاورة النشػغاؿ ىػذه الجيػوش بػػالتيديػد المبا

 كما سّماىا المحمؿ العسكري.
، فبتقػدير االسػتخبارات ’المنظمات المسمحة مرتدعة أكثر مف الماضي‘والسبب الثاني لتفاؤؿ اسرائيؿ ىو اف 

وحتػػى السػػمفييف ومنظمػػات الجيػػاد العػػالمي فػػي سػػيناء  حػػزب اهلل وحمػػاس والجيػػاد االسػػالمي‘االسػػرائيمية اف 
 ’.اسباب جيدة ووجودية لكي تحاوؿ اال تتورط في مواجية مع اسرائيؿ‘لدييا ’ وسورية

القػدرات االسػتخباراتية والعسػكرية لمجػيش االسػرائيمي وانمػا بسػبب عوامػؿ ’ال يعود الفضؿ في تفاؤؿ اسرائيؿ لػ
، وتفكيػؾ السػالح الكيميػائي السػوري ’التي يتبعيا النظاـ الجديػد فػي مصػرأخرى ايضا بينيا السياسة األمنية 

 وتراجع الخطر النووي االيراني.
نتيجػػة التطػػورات السياسػػية فػػي الشػػرؽ األوسػػط يػػرى التقريػػر االسػػتخباراتي أفقػػًا لمتعػػاوف بػػيف اسػػرائيؿ وبعػػض 

)وبيػػذا االصػػطالح ’ ي المتطػػرؼاالسػػالـ السياسػػ‘الػػدوؿ العربيػػة كمصػػر والسػػعودية ضػػد مػػا يسػػميو التقريػػر 
 يجري خمط مقصود عمميًا بيف جماعة االخواف المسمميف والتنظيمات السمفية المسمحة(.

وكػػي يكػػوف التقريػػر تقييمػػًا اسػػتخباراتيًا فعميػػًا فإنػػو ال يمكػػف اف ينسػػى وظيفػػة اجيػػزة المخػػابرات فػػي كػػؿ العػػالـ 
فػػػي اف ’ سػػػمبية‘السػػػتخبارات االسػػػرائيمية تػػػرى وىػػػي كشػػػؼ المخػػػاطر )او اختراعيػػػا لػػػو لػػػـ تكػػػف موجػػػودة(، فا

البرنامج النووي االيراني لـ ينحسر كميًا، كما انيػا قمقػة مػف قابميػة انفجػار الوضػع الشػعبي فػي اسػرائيؿ نفسػيا 
 كما حصؿ في الدوؿ العربية.

وف مناسػػبة ال يجػػب، بالضػػرورة، اف يكػػوف تفػػاؤؿ اسػػتخبارات اسػػرائيؿ مبػػرّرًا كافيػػًا لتشػػاؤمنا، بػػؿ يجػػب أف يكػػ
لتحميػػػؿ مكػػػامف أخطائنػػػا االسػػػتراتيجية، نحػػػف سػػػّكاف ىػػػذه المنطقػػػة المنكوبػػػة مػػػف عػػػرب وعجػػػـ وكػػػرد وأديػػػاف 

 وطوائؼ وأحزاب، وسببًا لوقفة حكيمة ىادئة نراجع فييا أنفسنا.
يؤلمنػػا، بػػالطبع، نحػػف سػػكاف ىػػذه المنطقػػة المنكوبػػة، أف تنجػػّر شػػعوبنا مػػف الصػػراع لمحصػػوؿ عمػػى حرياتيػػا 

اتيا المنيوبة الى نزاعات عدمّية مدّمرة، وأف تتغّوؿ قطعاف أنظمتنا المستبدة ضد أىميا ومواطنييا، وأف وكرام
تتضاعؼ نكبة فمسطيف بنكبات العراؽ وسورية، وأف تفقد نخبنا بوصمتيا األخالقيػة فتنحػاز لصػالح حكومػات 

او تنفػػرز عمػػى أسػػس طائفيػػة أو  دكتاتوريػػة ضػػد شػػعوبيا او تنظيمػػات معاديػػة لمديمقراطيػػة وحقػػوؽ االنسػػاف،
 ايديولوجية.

يؤلمنا أف يطمب وزير دفاع أكبر دولة عربية مف الشعب التظاىر واالعتصػاـ لتفويضػو إزاحػة رئػيس منتخػب 
ثػػـ يسػػتخدـ ىػػذا التفػػويض لمنػػع التظػػاىر واالعتصػػاـ، وأف يؤسػػس لحكػػـ عسػػكري أمنػػي جديػػد يحكػػـ طالبػػات 

 ’!قطع الطريؽ والبمطجة‘أخرى بتيمة  4، و’التجمير‘بتيمة  أعواـ 6بعمر الزىور وقفف ضده بالسجف 
يؤلمنػػا أف تصػػبح أولويػػة الحكومػػة المصػػرية الحػػرب عمػػى شػػعبيا والتضػػييؽ عمػػى حركػػة حمػػاس الفمسػػطينية 

 والتنسيؽ مع اسرائيؿ بدعوى محاربة االرىاب.
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يقػػـو بتػػدمير مدنػػو وقصػػؼ يؤلمنػػا أف يسػػتبدؿ الجػػيش العربػػي السػػوري عػػداءه السػػرائيؿ بالعػػداء لشػػعبو، وأف 
مواطنيػػو بأسػػمحة الػػدمار الشػػامؿ الكيميائيػػة والصػػواريخ الباليسػػتية والبراميػػؿ المتفجػػرة وىػػو الػػذي لػػـ يسػػتخدميا 

 أبدًا ضد اسرائيؿ.
البندقيػة نحػو اخوانػو السػورييف  2006يؤلمنا أف يدير حػزب اهلل الػذي خػاض حربػًا بطوليػة ضػد اسػرائيؿ عػاـ 

مرّوع بوحشيتو، بدعوى الدفاع عف لبناف وفمسطيف، محواًّل، بخطئو الكارثي ىذا، وجية الذيف ثاروا ضد نظاـ 
 نضاؿ الشعب السوري السقاط االستبداد الى حرب شيعية ػ سنية لف تطفأ نارىا ألجياؿ.

يؤلمنا أف تصبح قضية فمسطيف ألعوبة دبموماسية لدفف ىذه القضية والتالعب بمصػائر الفمسػطينييف والعػرب 
 سمميف.والم

مع ذلؾ، وبرغـ كؿ ىذا، فاننا ننصح اسرائيؿ بعدـ التفاؤؿ كثيرًا، فالثورة عممّية جدلّية كبيرة وتسػتغرؽ أعوامػًا 
 طويمة، والشعوب العربية أمسكت بشعمة الحرية ولف تفمتيا أبدًا.

 29/11/2013، القدس العربي، لندن
 

 اتفاق جنيف تقييمفي  58
 عاموس يادليف

 يًا" وليس "إخفاقًا تاريخيًا". ىذه المعركة نيايتيا بعيدة.ليس "اتفاقًا تاريخ
مف الردود األوليػة لممسػؤوليف فػي اسػرائيؿ يمكػف أف نظػف بػأف االيػرانييف تمقػوا فػي جنيػؼ إذنػًا بتطػوير سػالح 

 نووي، وأننا في بداية العد التنازلي ؿ "خراب البيت الثالث".
ىو مجرد اتفاؽ أولي وجزئي، يسري مفعولو لستة أشير في  ولكف مف الميـ أف نفيـ بأف االتفاؽ الذي تحقؽ

يراف الوصوؿ الى اتفاؽ نيائي وشامؿ.  اثنائيا ستحاوؿ القوى العظمى وا 
رئػيس الػوزراء يمكنػػو أف يعػزو لنفسػو تحسػػينا كبيػرا فػػي معػايير االتفػاؽ مقارنػػة مػع مػا ُعػػرض عمػى اإليػػرانييف 

 قبؿ أسبوعيف.
 لستة اشير. –اتفاؽ يمكف التعايش معو  فقد حوؿ اتفاقا "سيئا جدا" الى

التػي يتوقػؼ فييػا البرنػامج  2003وفي الجانػب االيجػابي يمكػف أف نشػير الػى أف ىػذه ىػي المػرة االولػى منػذ 
 النووي االيراني، بؿ يتدحرج قميال الى الوراء.

بالمئػة،  20وحتى لو كاف الحػديث يػدور عػف تراجػع طفيػؼ، فػاف تغييػر االتجػاه ميػـ. فوقػؼ التخصػيب الػى 
بالمئة الػى وقػود ال يمكػف اسػتخداميا إلنتػاج قنبمػة، تعميػؽ المسػار البموتػوني  20تحويؿ المادة المخصبة الى 

كؿ ىذه انجػازات ميمػة فػي االتفػاؽ األولػي. وىػي بػالطبع غيػر  –في أراؾ، وباألساس تعزيز وتعميؽ الرقابة 
 مقبولة في االتفاؽ النيائي.
صػريحات ميمػة، والتػزاـ متجػدد مػف الػرئيس اوبامػا ووزيػر الخارجيػة كيػري بوقػؼ في أعقاب االتفاؽ ُأطمقػت ت

 البرنامج النووي االيراني وتراجعو بقدر كبير في االتفاؽ النيائي.
الفترة  –سمعنا ايضا ايضاحات بأف االتفاؽ األولي لف يصبح اتفاقا نيائيا، وسيسري مفعولو لستة اشير فقط 

 تفاؽ نيائي، فاف الخيار العسكري ايضا سيعود الى الطاولة.التي بعدىا، اذا لـ يتحقؽ ا
أحد نواقص االتفاؽ األولي ىو تحرير ايراف مف مطالب مجمس االمف بالتفكيؾ التػاـ لبنيتيػا التحتيػة النوويػة. 
كمػػا أف القػػوى العظمػػى ال تطمػػب فػػي االتفػػاؽ األولػػي مػػف ايػػراف أجوبػػة عمػػى مسػػائؿ مفتوحػػة بالنسػػبة لمحجػػـو 

في برنامجيا النووي، رغـ أف ىذا مطمػب لموكالػة الدوليػة لمطاقػة الذريػة. اضػافة الػى ذلػؾ يمكػف أف  العسكرية
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"دي فاكتو" بالتخصيب الذي يوجد منذ اآلف في ايراف، وعػدـ التنػاوؿ  –نحصي االعتراؼ بحكـ االمر الواقع 
تفػػاؽ ب "اتفػػاؽ األحػػالـ" لمسػػألة االنشػػغاؿ بتطػػوير منظومػػة السػػالح. ومػػع ذلػػؾ لػػيس صػػحيحا مقارنػػة ىػػذا اال

، أو الوصػؼ المثػػالي الػذي يقػػوؿ إنػػو لػو لػػـ يوقػع االتفػػاؽ فػي جنيػػؼ لكانػػت 1737بػروح قػػرار مجمػس االمػػف 
 ايراف انيارت اقتصاديا ولكانت مستعدة ألف تتحمؿ مف قدراتيا النووية.

 20ـو الػػى مسػػتوى بتقػػديري، فػػي سػػيناريو فشػػؿ المحادثػػات، ايػػراف كانػػت بالتأكيػػد ستواصػػؿ تخصػػيب اليورانيػػ
بالمئة، تشغؿ اجيزة الطرد المركزي المتطورة وتتقدـ في بناء مفاعؿ المياه الثقيمة في أراؾ. فشؿ المحادثػات، 
الذي كانت ستتيـ بو اسرائيؿ، كاف مف شأنو ايضا أف ينيي التعاوف بيف القوى العظمى حياؿ ايراف، ونتيجة 

ىػذا ىػو البػديؿ المعقػوؿ، فػاف االتفػاؽ األولػي الػذي وقػع فػي  لذلؾ كاف سيتشقؽ نظاـ العقوبات. عندما يكوف
 جنيؼ ىو بديؿ مفضؿ ل شير الستة التالية.

لقد وصمت ايراف الى مكانة "دولة حافة" حتى قبؿ ىذا االتفاؽ ولػيس فػي أعقابػو. وىػي توجػد ىنػاؾ منػذ عػدة 
 سنوات، وتقمص بشكؿ متواصؿ ومستمر زمف اختراقيا نحو القنبمة!.

 ت لمسياسة االسرائيمية لمتأثير الناجع عمى االتفاؽ النيائي واالستعداد لعدـ الوصوؿ الى اتفاؽ:التوصيا
ال بيجػػػـو عسػػػكري وال  –لػػيس صػػػحيحا أف اسػػػرائيؿ "سػػػتخرب" عمػػػى االتفػػػاؽ فػػػي االشػػػير السػػػتة التاليػػػة  -1

 باستخداـ اصدقائيا في الكونغرس.
واذا كػػػاف حكػػػـ التجربػػػة أف تفشػػػؿ، مػػػف الميػػػـ أف يكػػػوف ينبغػػػي اسػػػتنفاد المحاولػػػة لموصػػػوؿ الػػػى اتفػػػاؽ جيػػػد. 

 واضحا بأف الذنب ىو "في الممعب" االيراني وليس االسرائيمي.
بعاده عف القنبمة مف خػالؿ الوصػوؿ الػى  -2 ينبغي السماح لمقوى العظمى بوقؼ البرنامج النووي االيراني وا 

 ا ينبغي في االتفاؽ األولي.اتفاؽ نيائي، يعطي جوابا عمى كؿ المسائؿ التي لـ تعالج كم
فػػاإليرانيوف يحتػػاجوف الػػى مزيػػد مػػف التسػػييالت فػػي العقوبػػات  –لمغػػرب رافعػػة ناجعػػة لمتقػػدـ فػػي ىػػذه الخطػػوة 

 التي ال تزاؿ تثقؿ عمييـ جدا.
ينبغػػي التشػػديد عمػػى مسػػؤولية والتػػزاـ االعضػػاء الخمسػػة الػػدائميف فػػي مجمػػس االمػػف والمانيػػا بمنػػع القػػدرة  -3

 المسؤولية التي تتعزز في ضوء االتفاؽ األولي المتحقؽ. –لعسكرية عف ايراف النووية ا
ينبغي التأكد مف أف الرافعتيف المتيف جمبتا ايراف الى طاولة المفاوضات والتنازالت والتي لػـ تكػف مسػتعدة  -4

اقية بيجػػػـو رافعػػػة العقوبػػػات ورافعػػػة التيديػػػد ذي المصػػػد –لتقػػػديميا فػػػي الماضػػػي، تبقيتػػػاف سػػػاريتي المفعػػػوؿ 
 عسكري.

رافعة العقوبات ينبغي الحفاظ عمييا مف خالؿ منع صفقات جديدة مف شركات دوليػة مػع ايػراف، وتشػريع  -5
واسػػع فػػي الكػػونغرس بالنسػػبة لمزيػػد مػػف العقوبػػات تفػػرض فػػي حالػػة خػػرؽ االتفػػاؽ أو نفػػاد مفعولػػو، ومحاولػػة 

 ايرانية لكسب الوقت حتى عقد اتفاؽ نيائي.
وـ العسكري يجػب تأكيػدىا مػف خػالؿ تطػوير خيػار اليجػـو الموضػعي والمركػز ضػد البرنػامج رافعة اليج -6

النووي االيراني فقط وايضاح اميركي تاـ بشأف قوة وحجـ رد واشنطف عمى خرؽ االتفاؽ أو اكتشاؼ شػبكات 
 نووية أخفاىا االيرانيوف أو لحالة توسيع االيرانييف المواجية بعد اليجـو المركز.

ي العػػودة الػػى الحػػوار الحمػػيـ والمكثػػؼ مػػع االميػػركييف عمػػى مبػػادئ االتفػػاؽ النيػػائي. مػػف الميػػـ أف ينبغػػ -7
تكوف القدس وواشنطف منسقتيف في المسائؿ السبعة األساس لالتفاؽ النيائي: مستوى التخصيب في البرنامج 

ؿ موقع فوردو. عػدـ تشػغيؿ االيراني. عدد اجيزة الطرد المركزي، مخزوف المادة التي تخرج مف ايراف. مستقب
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المفاعػػؿ البموتػػوني فػػي أراؾ، عمػػؽ الرقابػػة المسػػتقبمية عمػػى البرنػػامج واغػػالؽ الممفػػات المفتوحػػة فػػي مسػػائؿ 
 السالح.

كجػػزء مػػف تعميػػؽ التعػػاوف، عمػػى أجيػػزة االسػػتخبارات فػػي إسػػرائيؿ أف تبمػػور مػػع نظيراتيػػا األميركيػػة ردا  -8
أجؿ اكتشاؼ الخروقات االيرانية لالتفػاؽ، الجيػود االيرانيػة فػي المجػاؿ عمى "الثقوب" في االتفاؽ األولي مف 
 العسكري أو النشاط في مواقع سرية.

مف الميـ وضع ايراف في اختبػار االتفػاؽ النيػائي، الػذي يعيػد الػى الػوراء برنامجيػا ويمػدد جػدًا فتػرة االختػراؽ 
 في حالة خرقيا لالتفاؽ، مثمما فعؿ الكوريوف الشماليوف.

وال سيما اذا لػـ يػتـ االبقػاء عمػى  –ذلؾ، ليس واضحا ىؿ يمكف تحقيؽ اتفاؽ نيائي كيذا مع االيرانييف  ومع
فػي حالػة الفشػؿ فػي  –الرافعتيف االقتصادية والعسكرية. وبالتػالي فػاف عمػى اسػرائيؿ أف تسػتعد لمخطػة الثانيػة 

 الوصوؿ الى "اتفاؽ جيد" مف ناحيتيا:
 ال يوجد تمديد لالتفاؽ األولي، وأنو ال يتثبت كوضع نيائي. التأكد مع األميركييف بأنو• 
االتفاؽ المسبؽ عمى اعادة العقوبات التي ُخففت، وحث تشريع منذ اليوـ بعقوبات اخػرى، تُتبػع عمػى الفػور • 

 في ختاـ االشير الستة.
لػػى اتفػػاؽ نيػػائي اعػػداد خطػػة عمػػؿ اسػػرائيمية مسػػتقمة لحالػػة عػػدـ تحقػػؽ اتفػػاؽ أو تحػػوؿ االتفػػاؽ المرحمػػي ا• 

 "سيئ" يترؾ ايراف عمى مسافة عدة اشير مف القنبمة.
بعد ستة اشير فقط سنعرؼ حقا كيؼ نقؼ عمى جودة االتفاؽ الذي وقع، أخيرًا. اذا كاف يشبو اتفاؽ ميونيخ 
الذي في غضوف سنة تبيف بكامؿ عيبو حيف بدأت الحرب العالمية الثانية، أـ اتفاؽ كامب ديفيػد، الػذي أدى 

 ي غضوف سنة الى سالـ بيف مصر واسرائيؿ.ف
 28/11/2013، "مباط عميا"
 29/11/2013، األيام، رام اهلل
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