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 تركية لتفعيؿ ممؼ المصالحة الفمسطينية -تحركات قطرية : القدس العربي 1
سطينية تحركات قطرية ػ تركية السػتئناؼ الههػود الخارهيػة وليد عوض3 يشهد ممؼ المصالحة الفم –راـ اهلل 

 لرعاية ذلؾ الممؼ في ظؿ االنشغاؿ المصري باالوضاع الداخمية.
امػػس االحػػد بػػاف المسػػقوليف القطػػرييف تحػػدثوا مػػ  رئػػيس الػػوزرار الفمسػػطيني الػػدكتور  "القػػدس البربػػي"وعممػػت 

بشػػ ف ضػػرورة اتمػػاـ المصػػالحة الفمسػػطينية مػػا بػػيف رامػػي الحمػػد اهلل خػػرؿ زيارتػػ  االسػػبوع الماضػػي لمدوحػػة 
حركتي فتح وحماس النهار االنقساـ الداخمي المتواصؿ ما بيف الضفة الغربية وقطاع غزة منذ منتصػؼ عػاـ 

2007 . 
وهار حديث القطرييف م  الحمد اهلل بش ف تفبيؿ ممؼ المصػالحة عمػه هػامش زيػارة االخيػر لمدوحػة االسػبوع 

توريػػػػد الوقػػػػود القطػػػػري لغػػػػزة لتشػػػػغيؿ محطػػػػة توليػػػػد الكهربػػػػار النهػػػػار انقطػػػػاع التيػػػػار الماضػػػػي لبحػػػػث قضػػػػية 
 الكهربائي عف القطاع.

واوضػػحت مصػػادر فمسػػطينية لػػػالقدس البربػػي امػػس االحػػد بػػاف قطػػر وتركيػػا حاولتػػا مػػف خػػرؿ اتصػػاالت مػػ  
 خمية.السبودية، رعاية ممؼ المصالحة الفمسطينية بسبب انشغاؿ المصرييف باوضاعهـ الدا

وهػػار السػػػبي القطػػري التركػػػي لتفبيػػؿ ممػػػؼ المصػػػالحة الفمسػػطينية تحػػػت عنػػواف انػػػ  ال يبقػػؿ اف يبقػػػه ذلػػػؾ 
 الممؼ مبمقا عند المصرييف بسبب االوضاع الداخمية التي تبيشها مصر.

وحسب المصادر فإف الحديث التركي والقطري م  السبودية هار مف باب اف يكوف لمريػاض دور فػي سػحب 
مػػػف  الحة مػػػف المصػػرييف لصػػػالح رعايػػػة الػػػدولتيف ، منوهػػة الػػػه اف ممػػػؼ المصػػالحة ومػػػا تشػػػهد ممػػؼ المصػػػ

 تطورات مرتقبة بات لدى الرياض التي طالبت الدولتيف ببدـ التدخؿ بالشقوف المصرية الداخمية اوال.
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وعػػدـ واوضػػحت المصػػادر بػػاف الريػػاض طالبػػت الدوحػػة وانقػػرة ببػػدـ التػػدخؿ فػػي الشػػقوف المصػػرية الداخميػػة 
مساندة هماعػة االخػواف المسػمميف والتشػكيؾ فػي شػرعية النظػاـ المصػري الهديػد، مػف اهػؿ اف تقػدـ لمػدولتيف 

 تسهيرت بش ف امكانية رعاية ممؼ المصالحة الفمسطينية.
واوضحت المصادر باف البقبة التي تصطدـ بها التحركات القطرية التركية لرعاية المصالحة الفمسطينية هي 

 ة فتح عمه بقار رعاية ممؼ المصالحة بيد القاهرة.اصرار حرك
وكانػػػت حركػػػة فػػػتح اعمنػػػت فػػػي الفتػػػرة الماضػػػية عػػػف رفضػػػها القػػػاط   ي وسػػػاطة  و رعايػػػة خارهيػػػة لممػػػؼ 

 المصالحة ببيدًا عف الدور المصري.
وصػػرح همػػاؿ محيسػػف عضػػو المهنػػة المركزيػػة لفػػتح السػػبت بػػاف مصػػر هػػي الراعػػي الوحيػػد لممػػؼ المصػػالحة 

سػػػطينية الداخميػػػة وسػػػتبقه كػػػذلؾ، وذلػػػؾ فػػػي اشػػػارة الػػػه رفػػػض فػػػتح لمتحركػػػات القطريػػػة والتركيػػػة لرعايػػػة الفم
 المصالحة الفمسطينية خمفا لمراعي المصري.

ويػػدور فػػي الكػػواليس الفمسػػطينية بػػاف الدوحػػة وانقػػرة تحػػاوالف مػػف هديػػد عػػرض الوسػػاطة واالستضػػافة لهػػوالت 
بزعامػة الػرئيس الفمسػطيني محمػود عبػاس تبرقػؿ تمػؾ الههػود مػف حوار بيف حركتي فتح وحماس، ولكف فتح 

خػػػرؿ تمسػػػكها بالرعايػػػة المصػػػرية لممصػػػالحة، واالنتظػػػار لحػػػيف اقػػػداـ القػػػاهرة عمػػػه اتخػػػاذ قػػػرار بتفبيػػػؿ ذلػػػؾ 
 الممؼ.

واشػػارت المصػػادر الػػه اف ممػػؼ المصػػالحة كػػاف مطروحػػا خػػرؿ زيػػارتي عبػػاس االخيػػرتيف لمقػػاهرة والريػػاض، 
تحركػػات القطريػػة والتركيػػة لتفبيػػؿ ممػػؼ انهػػار االنقسػػاـ الفمسػػطيني، منوهػػة الػػه انػػ  مطمػػوب مػػف عمػػه وقػػ  ال

الدوحػػة وانقػػرة عػػدـ التػػدخؿ فػػي الشػػ ف المصػػري الػػداخمي والتوقػػؼ عػػف انتقػػاد القيػػادة المصػػرية الهديػػدة حتػػه 
 نقساـ الداخمي.يسمح لمدولتيف باف يكوف لهما دور في رعاية اتماـ المصالحة الفمسطينية وانهار اال

 2/12/2013 لندف، القدس العربي،

 
 ىنية يدعو إلى تطوير الموقؼ الفمسطيني لموصوؿ إلى برنامج وطني موحد 2

غزة3 شدد إسماعيؿ هنية، رئيس الحكومة الفمسطينية في غزة عمه ضرورة تطوير الموقؼ الفمسطيني في 
المصالحة، وتطبيؽ ما تـ االتفاؽ عمي   التبامؿ م  كافة القضايا مف  هؿ الخروج مف حالة الهمود في

 سابقا في اطار الشراكة الكاممة والوصوؿ إله برنامج وطني موحد، ومشترؾ.
( في  حد فنادؽ مدينة غزة م  عدد مف 12|1هار ذلؾ خرؿ لقار مغمؽ عقد  هنية مسار السبت )

 الثاني خرؿ  ياـ.ا كاديمييف والشخصيات السياسية والوطنية ونشطار المهتم  المدني، وهو 
و وضح طاهر النونو المستشار اإلعرمي لرئاسة الوزرار في غزة خرؿ مقتمر صحفي عقد  عقب انتهار 
االهتماع  ف الحوار بيف هنية والشخصيات تركز حوؿ عدد مف القضايا الوطنية، في مقدمتها المصالحة 

تم  إله نقاش مبمؽ واقتراحات حقيقية ورقى وتبزيز الهبهة الداخمية، وكذلؾ البرقات م  دوؿ الهوار، واس
باتها  تطوير الموقؼ الفمسطيني في كافة ممفات  سوار الداخمية او التبامؿ م  االحترؿ، والمصالحة وسبؿ 

 الخروج مف حالة الهمود في هذ  الممفات.
الشراكة بكؿ  وقاؿ3 "إف هنية  كد عمه ضرورة تطوير البرقات بيف القيادات الوطنية والحكومة باتها 

 مضمونها الواس  الذي يصؿ إله اطر البمؿ وتحمؿ المسقولية المشتركة لررتقار بالبمؿ".
وشدد  ف هنية  كد التزاـ حكومت  وحركة حماس باالتفاقات التي تـ توقيبها حوؿ المصالحة، و كد الحرص 

 عمه ضرورة تنفيذها ب سرع وقت عمه قاعدة الشراكة الكاممة.
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الحكومة الفمسطينية في غزة تحدث خرؿ المقار عف عرقات الحكومة وحركة حماس  و وضح  ف رئيس
و ن   بالهوار وخاصة مصر والت كيد عمه متانة هذ  البرقة وضرورة حؿ ما يمكف  ف يقثر عمه ذلؾ،

 استم  لببض المقترحات البممية والفكرية مف الحضور لتحقيؽ اختراقات حقيقية في هذ  المسالة بما يخدـ
 القضية الفمسطينية واحتياهات المواطنيف وينهي كؿ ما يمكف اف يزيد مباناة الشبب الفمسطيني.
 2/12/2013قدس برس، 

 
 في غزة: اليبة الشعبية ضد مشروع "برافر" تؤكد تقدـ وعي الجماىيري عمى القيادة الحكومة 3

هبة الهماهيرية الرافضة لمشروع غزة3 اعتبر طاهر النونو المستشار االعرمي لرئاسة الوزرار في غزة ال
"برافر" الذي يسبه لتهويد النقب المحتؿ "تقكد الوعي الكبير لمهماهير بالمخاطر المحدقة بالقضية 

 الفمسطينية والذي تفوؽ عمه قيادت ".
وقاؿ النونو في تصريح مكتوب تمقت  "قدس برس"3 "إف الهبة الهماهيرية ضد مشروع "برافر" تبكس عدة 

د مف ذكرها وهي3 اف االحترؿ الصهيوني الذي راهف اف الفمسطيني فقد بوصمت  و ولويات  رهان  حقائؽ الب
خاطئ فغزة التي يباني ابناقها شح الكهربار والوقود والمواد االساسية يخرج شبابها وبناتها مف اهؿ رفض 

 المشروع".
ذلؾ إخواننا في الضفة المحتمة يهبوف رفًضا لممشروع وك 1241و ضاؼ3 "ا هؿ في ا رض المحتمة عاـ 

 رغـ االستيطاف والتهويد ال زاؿ الهـ الباـ يسكف وهدانهـ".
وشدد النونو  ف القاعدة الشببية متقدمة عمه القيادة في استشبار المخاطر االستراتيهية المحدقة بالقضية 

 الفمسطينية.
 2/12/2013قدس برس، 

 
 اإلسرائيمي شجع االحتالؿ عمى إقرار مشروع "برافر"المفاوضات برضواف: استمرار السمطة  إسماعيؿ 4

غزة3 اتهمت الحكومة الفمسطينية في غزة السمطة في راـ اهلل بتخاذلها في التصدي لمشروع "برافر" 
اإلسرائيمي لمصادرة مئات الدونمات في النقب المحتؿ، مبتبرة التحرؾ الواس  هذا المخطط رسالة قوية لكؿ 

 سطيني لف ينسه حقوق .االطراؼ اف الشبب الفم
إف "عدـ تحرؾ   وقاؿ الدكتور اسماعيؿ رضواف وزير االوقاؼ والشقوف الدينية في غزة لػ "قدس برس"

السمطة وتباطيها في التصدي لممشروع .. وكذلؾ عدـ رفضها لهذا القانوف واإلهرار التبسفي والبنصري 
ث با رض وال باإلنساف، ويدلؿ كذلؾ عمه اف الذي يرمي إله تهويد النقب؛ يدلؿ عمه اف السمطة ال تكتر 
 السمطة هارت  دار دور امني لخدمة االحترؿ الصهيوني" 

 1/12/2013قدس برس، 
 
 

 الخارجية في غزة تنفي خبر إعفاء تركيا لمفمسطينييف مف تأشيرة الدخوؿ إلى أراضييا وزارة 5
تـ تناقم  عمه مواق  عمه شبكة   شرؼ الهور3 نفت وزارة الخارهية في حكومة حماس بغزة ما -غزة

 االنترنت تفيد بإعفار تركيا لمفمسطينييف مف ت شيرة الدخوؿ إله  راضيها.
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 ن  ال  "القدس البربي"وقاؿ  حمد عدواف مدير الشقوف القنصمية في وزارة الخارهية في حكومة حماس لػ 
حصوؿ عمه ت شيرة الدخوؿ صحة لما نقؿ عف موافقة تركيا دخوؿ الفمسطينييف إله  راضيها دوف ال

 الخاصة.
 ."عمه ا قؿ حته هذ  المحظة ال يوهد هناؾ  ي قرار تركي بهذا الش ف"و ضاؼ يقوؿ 

وخرؿ تصريحات   شار إله وهود اتصاالت تهريها حكومة حماس م  تركيا بش ف التخفيؼ عف الرهئيف 
 ة.الفمسطينييف الذيف فروا مف القتاؿ في سورية إله ا راضي التركي

 2/12/2013القدس العربي، لندف، 
 

 في الضفة الغربية يحمموف أفكار السمفية الجيادية شخصاً  20الفمسطينية تعتقؿ  السمطة 6
 عمف مسقوؿ امني فمسطيني ا حد اف السمطة الفمسطينية اعتقمت عشريف ناشطًا سمفيًا 3 راـ اهلل ػ   ؼ ب

 عدة".في الضفة الغربية، نافيًا ارتباطهـ بتنظيـ "القا
وقاؿ المسقوؿ الذي طمب عدـ الكشؼ عف اسم  لػ"فرانس برس" إن  "في ا ياـ ا خيرة تـ اعتقاؿ عدة 
مهموعات مف السمفية الههادية وعددهـ االهمالي عشريف شخصًا"، مقكدًا "هـ يحمموف  فكار السمفية 

 الههادية ولكنهـ ليسوا مرتبطيف بالتنظيـ المركزي لمقاعدة".
رى المهاهديف، التاب  لتنظيـ "القاعدة"  عمف في بياف السبت  ن   صبح ل  موطئ قدـ في وكاف مهمس شو 
 الضفة الغربية.

 2/12/2013الحياة، لندف، 
 

 دوف قطاع غزة الفمسطينية : قضية األسرى تتصدر المفاوضات الحالية ولف تقـو الدولةعريقات 7
ائب عريقات،  مس، الحكومة "اإلسرائيمية"، اتهـ كبير المفاوضيف الفمسطينييف ص هنيف ػ محمد برص3

بالسبي لتفريغ السمطة الفمسطينية مف مضمونها، وقاؿ خرؿ محاضرة لطمبة الهامبة البربية ا مريكية في 
هنيف، إف "استراتيهية الحكومة "اإلسرائيمية" تقوـ عمه ثرثة عناصر، تتمثؿ في تهريد السمطة الفمسطينية 

خراج قطاع غزة مف مف سمطتها وهبمها مف دو  ف مضموف، واستمرار االحترؿ مف دوف دف   ي تكمفة، وا 
الفضار الفمسطيني"، و ضاؼ  ف ما قال  رئيس الوزرار "اإلسرائيمي" بنياميف نتنياهو عف  ف صفقة ا سرى 

 كانت مقابؿ االستمرار في بنار المستوطنات "عاٍر مف الصحة ووقاحة وكذب" .
قدـ في المفاوضات قائًر إن  "ال يتوق  كثيرًا"، وشدد عمه  ن  "لف تقوـ دولة و بدى تشاقم  مف تحقيؽ ت

فمسطينية مف دوف قطاع غزة،  ن  يمثؿ ببدًا استراتيهيًا لمدولة الفمسطينية، و ف كؿ فصائؿ البمؿ 
 الفمسطيني ولدت لهدؼ واحد وهو إعادة فمسطيف إله الخريطة البالمية" .

 2/12/2013األياـ، راـ اهلل، 
 
 
 

 تطمؽ الخطة االستراتيجية الخمسية لياالتربية والتعميـ في غزة  وزارة 8
، عف إطرؽ الخطة االستراتيهية الخمسية 3 محمد  بو شحمة -غزة  عمنت وزارة التربية والتبميـ البالي، اليـو

 مميوف 45مميوف دوالر بواق   221، بموازنة مرصودة تصؿ إله 2012حته  2014لألعواـ ما بيف 
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عداد مواطنيف متكاممي  سنوًيا، واضًبا نوعية التبميـ و هميت  ضمف  ولوياتها، وتدعيـ تبميـ عالي الهودة، وا 
 الشخصية يمتازوف بالمبرفة والدافبية البالية واإلبداع والتميز.

 ف الخطة و كد وزير التربية والتبميـ البالي الدكتور  سامة المزيني خرؿ مقتمر صحفي عقد  بالوزارة اليوـ، 
شممت  مورا نوعية في التبميـ مف حيث التركيز عمه نوعية التبميـ ومراهبة وتطوير منهاه  وكذلؾ الكتب 

 المدرسية، والتركيز عمه ربط التبميـ بالمهتم  المحمي خاصًة في مرحمة ما ببد التبميـ.
 1/12/2013فمسطيف أوف اليف، 

 
 فيف نياية األسبوع الجاري: نبذؿ الجيود لتأميف رواتب الموظاهلل الحمد 9

قاؿ رئيس الوزرار الدكتور رامي الحمد اهلل اف الحكومة ممتزمة باالتفاقية التي وقبتها م  اتحاد  3بيت لحـ
 المبمميف دوف الموافقة عمه تضميف بند ادخاؿ االدارييف  ف مف ش ف ذلؾ اف يفاقـ االزمة المالية.

ح اليوـ لمقر شبكة مبا3 "الخرؼ الوحيد م  اتحاد المبمميف واضاؼ الحمد اهلل خرؿ زيارة قاـ بها صبا
لـ تنص عمه ادخاؿ االدارييف ضمف االتفاقية ولهذا  5/2متبمؽ ببند االدارييف, الف االتفاقية الموقبة في 

اذا هرى ادخالهـ فان  سيتحتـ عمينا ادخاؿ االدارييف في كؿ الوزارات االخرى مما يفاقـ االزمة المالية التي 
 تمر بها السمطة".

 وفي حاؿ بقار االضراب مستمر, قاؿ الحمد اهلل "اف الحكومة ستمه  اله اهرارات اخرى".
وحوؿ رواتب الموظفيف, اكد الحمد اهلل اف الحكومة تحاوؿ بذؿ الههود لت مينها نهاية االسبوع الهاري, منوها 

 السمطة.مميوف دوالر لخزينة  150اله اف هناؾ وعود قطرية بتحويؿ مبمغ 
الؼ موهوديف في  20الؼ عامؿ فمسطيني يضافوا اله  20وكشؼ الحمد اهلل اف قطر استبدت الستيباب 

 قطر.
وحوؿ ازمة الوقود الخاصة بقطاع غزة ومدى استبداد قطر لحؿ االزمة, قاؿ الحمد اهلل "اخبرنا االخوة في 

 قطر اننا مستبدوف الستقباؿ الوقود وادخال  اله قطاع غزة".
مميوف شيكؿ مف امواؿ السمطة لهذا الشهر. فقد خصمت  110ؼ الحمد اهلل اف اسرائيؿ اقتطبت مبمغ وكش
مميوف شيكؿ عف الشهر الماضي.  30مميوف شيكؿ مف مستحقات السمطة لصالح كهربار غزة, بزيادة  00

 مميوف شيكؿ بدؿ ميا . 10مميوف شيكؿ بدؿ تحويرت طبية و 30اضافة اله خصـ 
 2/12/2013اإلخبارية،  وكالة معاً 

 
 1990الفمسطيني في الكويت يعتذر عف الخطأ بحؽ الكويت خالؿ الغزو العراقي في سنة  السفير 10

اعترؼ السفير الفمسطيني لدى الكويت الدكتور رامي طهبوب في احتفاؿ السفارة 3 غادة عبدالسرـ
الذي  قيـ في فندؽ الكراوف برزا بحضور الفمسطينية بالذكرى الخامسة والبشريف العرف الدولة الفمسطينية و 

وقدـ اعتذارنا  1220حشد مف السفرار ب ف برد   خط ت بحؽ الكويت في خرؿ الغزو البراقي في الباـ 
« مرة  خرى لمشبب الكويتي الحبيب، مقكدا  ف تمؾ ا ياـ لف تبود، مخاطبا  بنار الشبب الكويتي بالقوؿ

ليكـ وفي خدمتكـ وستب قه فمسطيف واقفة إله هانب الكويت كما وقفت الكويت ومازالت وستبقه نحف منكـ وا 
 «.واقفة إله هانب فمسطيف حته في  حمؾ الظروؼ

 2/12/2013الرأي، الكويت، 
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 تمقي القبض عمى عميؿ لمعدو الصييوني مف "الوزف الثقيؿ"األجيزة األمنية في غزة  11
قار القبض عمه متخابر "عميؿ" لمبدو كشؼ مصدر  مني خاص لموق  المهد عف إل3 خاص –المهد 

 الصهيوني مف الوزف الثقيؿ حسب تببير .
عامًا والذي سقط في  53فقد استطاعت ا ههزة ا منية في قطاع غزة إلقار القبض عمه المدعو ) ـ. ـ.( 

 عامًا حسب اعترافات  ا ولية. 21وحؿ البمالة منذ  كثر مف 
مت ببد مراقبة وتحريات قامت بها ا ههزة االمنية بنار عمه وحسب المصدر فإف عممية إلقار القبض ت

مبمومات وشكوؾ توه  بها  حد المقربيف مف البميؿ. ليتـ وض  البميؿ ببدها تحت المراقب  إله  ف تـ 
 القبض عمي  واالعتراؼ بهرم .

ر آخريف في ويتوق  المصدر  ف المبمومات التي سيدلي بها هذا البميؿ ستكوف طريقًا لمقبض عمه عمر
 ا ياـ المقبم . والكشؼ عف مبمومات هام  في البمؿ اإلستخباري.

وهدد المصدر دعوت  لمف سقط في وحؿ البمالة إله اإلسراع بالتوبة وتسميـ نفس  إله الههات المختصة، 
مقكدًا  ف مف يسمموا  نفسهـ تكوف لهـ خصوصية ويمقوف مبامم  خاصة وسرية، و حكاـ مخفف  تصؿ إله 

 فراج الفوري، عمه خرؼ مف يتـ إلقار القبض عميهـ.اإل
 30/11/2013المجد االمني، 

 
 يتيح لالحتالؿ اإلسرائيمي والمستوطنيف التماديقريع: الصمت الدولي حوؿ ما يجري بالقدس  12

قاؿ عضو المهنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية، رئيس دائرة شقوف 3 كامؿ ابراهيـ -القدس المحتمة 
القدس  حمد قري ، إف الصمت الدولي حوؿ ما يهري في مدينة القدس يتيح لرحترؿ اإلسرائيمي 
والمستوطنيف التمادي في تدنيس  طهر ا ماكف اإلسرمية، والتمادي في اقتحاـ المسهد ا قصه المبارؾ 

 مف خرؿ االحتفاؿ ب عيادهـ في باحات .
سرمي بالتحديد، والمنظمات الحقوقية، ومنظمة التباوف وطالب قري  المهتم  الدولي ودوؿ البالـ اإل

اإلسرمي، بضرورة التدخؿ الفوري واتخاذ موقؼ يمـز حكومة االحترؿ بوقؼ كامؿ وعاهؿ النتهاكاتها 
 وتهاوزاتها بحؽ مدينة القدس والمسهد ا قصه، ووقؼ اقتحاـ وتدنيس باحات  الطاهرة.

 2/12/2013الرأي، عماف، 
 

  مصر بالتحقيؽ في قضايا تحرش تعرضت ليا الجئات فمسطينيات وسوريات تطالبحماس  13
السػمطات المصػرية بفػتح تحقيػؽ هػدي فػي قضػايا التحػرش  ا حدػ وليد عوض3 طالبت حركة حماس  راـ اهلل

الهنسي التي تبرضت لها الهئات فمسطينيات وسوريات مبػتقرت فػي السػهوف المصػرية، عقػب فػرارهف مػف 
 ي سورية. الحرب الدائرة ف

وطالػػػب عضػػػو المكتػػػب السياسػػػي لحركػػػة حمػػػاس، عػػػزصت الرصشػػػؽ السػػػمطات المصػػػرية بتوضػػػيح ا نبػػػار التػػػي 
تتحدث عف حاالت تحّرش هنسي وانتهاؾ  عراض الرهئات الفمسطينيات والسوريات المبتقرت في السهوف 

 المصرية.
الرهئػػػػات  إعػػػػراضمػػػػف انتهػػػػاؾ  "القػػػػدس البربػػػػي"الماضػػػػي لػػػػػ ا رببػػػػاروكانػػػػت مصػػػػادر فمسػػػػطينية اشػػػػتكت 

 الفمسطينيات والسوريات المبتقرت في السهوف المصرية عقب فرارهف مف الحرب الدائرة في سورية.
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وعمه ضور مواصمة اعتقػاؿ البشػرات مػف الرهئػيف الفمسػطينييف فػي السػهوف المصػرية والتحػرش بالرهئػات 
اف توضػػػح السػػػمطات فػػػي مصػػػر موقفهػػػا  الفمسػػطينيات طالػػػب الرشػػػؽ فػػػي تصػػػريح صػػػحافي ا حػػػد، بضػػػرورة

رسػميا مػػف قضػػية التحػػرش بػػالمبتقرت الرهئػػات، بوصػػفها المسػقولة عػػف سػػرمة المبتقمػػيف فػػي سػػهونها مػػف 
 الفمسطينييف والسورييف.

بػػ ي عقػػؿ وبػػ ي قمػػب تبتقػػؿ السػػمطات فػػي مصػػر عوائػػؿ فمسػػطينية هربػػت مػػف نػػار الحػػرب "وتسػػارؿ الرشػػؽ 
مسقولوف هناؾ ا نبار التي تواترت عف التحّرش بالمبتقرت الفمسطينيات فػي هؿ سم  ال"، مضيفا "السورية؟

 ، المحتهزات بحهة محاولتهف الهرب ببد وصولهف لمصر اله اوروبا. "؟واإلسكندريةسهوف القاهرة 
مػة قرار اإلبحار إله  وروبا بحثًا عف ا مف والحياة الكريمة لـ يكف سهًر عمه  يػة عائ"وشدد الرشؽ عمه  ّف 

فمسطينية خرهت مف سورية، لكّف مخاطر البحػر كانػت عمػيهـ  هػوف الشػّريف و خػؼ الضػرريف؛ إذ لػـ يطيقػوا 
، داعيػػػػا إلػػػػه إطػػػػرؽ سػػػػراح كػػػػؿ المبتقمػػػػيف "نػػػػار الحػػػػرب فػػػػي سػػػػورية، وال المباممػػػػة المهينػػػػة لهػػػػـ فػػػػي مصػػػػر

بهريمػة هتػؾ  عػراض  بالتحقيؽ ومحاسبة كؿ مػف يثبػت توّرطػ "الفمسطينييف السورييف في مصر، كما طالب 
 ، عمه حد تببير ."حرائرنا في السهوف المصرية

 2/12/2013القدس العربي، 

 
 تحويؿ احتالؿ بالقوة إلى احتالؿ برضانا"إسرائيؿ" تريد  :شعث 14

قػػاؿ الػػدكتور نبيػػؿ شػػبث، عضػػو المهنػػة المركزيػػة لحركػػة "فػػتح" إف القيػػادة الفمسػػطينية  عبػػد الػػرقوؼ  رنػػاقوط3
 شػهر، إال انػ  اسػتببد  5ضات م  إسرائيؿ حته نهاية السقؼ الزمنػي الػذي حػدد لهػا ببػد ستستمر في المفاو 

  ف تقدي هذ  المفاوضات إله اتفاؽ.
وقػػػػاؿ شػػػػبث فػػػػي حػػػػديث شػػػػامؿ لػػػػػ "ا يػػػػاـ"3 نحػػػػف ال نريػػػػد  مػػػػاـ البػػػػالـ الػػػػذي يػػػػدعمنا  ف ننسػػػػحب مػػػػف هػػػػذ  

مسقولية عف إفشاؿ عممية السػرـ كمػا فبمػوا فػي المفاوضات.. ال نريد، كالبادة،  ف تحممنا إسرائيؿ و ميركا ال
 كامب ديفيد وغيرها.

 .واستببد شبث  ف تمارس الواليات المتحدة الضغط عمه إسرائيؿ
ور ى شػبث  ف الهانػب اإلسػرائيمي فػػي مطالبػ  مػف الفمسػطينييف "يطالػػب بػدواـ االحػترؿ اإلسػرائيمي حتػػه إف 

إلسرائيمي،  ي  ف تظػؿ إسػرائيؿ تػتحكـ بمنطقػة حػوض نهػر قامت دولة فمسطينية بحهة الحفاظ عمه ا مف ا
ا ردف وفي المنطقة الغربية مف الضػفة الغربيػة المطمػة عمػه إسػرائيؿ وفػي منطقػة القػدس وكػؿ مػا يحػيط بهػا 
وكؿ المرتفبات والترؿ وفي تقاطبات الطرؽ وفي السػمار وا هػوار، ك نمػا هػـ يريػدوف تحويػؿ احػترؿ بػالقوة 

 انا وهذا  مر مستحيؿ بالنسبة لنا وبالنسبة  ي شبب آخر في مثؿ وضبنا".إله احترؿ برض
 2/12/2012، األياـ، راـ اهلل
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تهػاوزت كػؿ المحرمػات و  إسػرائيؿعضو المهنة المركزية لحركة فتح عباس زكػي  ف  3  كدالخميؿ )فمسطيف(
 المبارؾ. ا قصهواف لمواههة عدوانها عمه المسهد آف ا 

( إلػػػػه تحػػػػرؾ عاهػػػػؿ لمواههػػػػة االحػػػػترؿ 2/22ودعػػػػا زكػػػػي فػػػػي بيػػػػاف صػػػػحفي تمقتػػػػ  "قػػػػدس بػػػػرس" ا حػػػػد )
مػػف مكانػػة فػػي عقيػػدتنا ويصػػبوف الزيػػت  ا قصػػهوالمسػػتوطنيف الػػذيف يسػػتخفوف بمشػػاعر شػػببنا لمػػا لممسػػهد 

 المنطقة برمتها. إلشباؿعمه النار 
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ؿ زكػػي إف "شػػببنا سػػيحمي ا قصػػه والمقدسػػات بػػالمهج وا رواح مناشػػدا دوؿ البػػالـ التػػدخؿ لوقػػؼ هػػذ  وقػػا
الػػذي يػتـ بقػػرار  لألقصػهبػػالتحرؾ لوقػؼ اسػػتهداؼ المسػتوطنيف  واإلسػرميالهػرائـ ومطالبػا البػػالميف البربػي 

 مف حكومة نتنياهو وبحماية مف قوات االحترؿ".
الػػػذيف تصػػػدوا بصػػػدورهـ الباريػػػة لممسػػػتوطنيف وشػػػرطة  ا قصػػػهلمػػػرابطيف فػػػي و شػػػاد زكػػػي بػػػػ " بنػػػار شػػػببنا ا

 القبمتيف وثالث الحرميف الشريفيف".  ولهاالحترؿ دفاعا عف 
 1/12/2013قدس برس، 

 
 ييدد السعدي" آؿالجناح العسكري لػ".. و فتح بعد اغتياؿ عنصر مفالحموة: اشتباكات  عيف 16

حركػػة »اشػػتباكات انػػدلبت عصػػر  مػػس بػػيف  ،  فصػػالح محمػػد، عػػف 2/12/2013السػػفير، بيػػروت، ذكػرت 
سػػرمييف متشػػدديف تػػاببيف لػػبرؿ بػػدر، و« فػػتح مػػف ههػػة ثانيػػة، فػػي مخػػيـ عػػيف « هنػػد الشػػاـ»مػػف ههػػة، وا 

، «الهبهػػة الشػػببية لتحريػػر فمسػػطيف»، وهػػريح مػػف «فػػتح»الحمػػوة، مػػا  دى إلػػه سػػقوط قتيمػػيف،  حػػدهما مػػف 
محمػػػد « فػػػتح»قػػػد بػػػد ت ببػػػد إقػػػداـ مسػػػمحيف عمػػػه اغتيػػػاؿ الكػػػادر فػػػي  و ضػػػرار ماديػػػة. وكانػػػت االشػػػتباكات

فػي الشػارع الفوقػاني مػف المخػيـ، ثػـ « النػدار اإلنسػاني»السبدي بإطرؽ النار عمي  داخػؿ  حػد المحػاؿ قػرب 
 ما لبث  ف فارؽ الحياة. 

ونقػػؿ إلػػه  عبػػد الناصػػر اليوسػػؼ فػػي قدمػػ ،« الهبهػػة الشػػببية لتحريػػر فمسػػطيف»و صػيب كػػذلؾ  حػػد عناصػػر 
هنػػد »إسػػرمييف تػػاببيف لػػبرؿ بػػدر، و« فػػتح»فػػي صػػيدا لممبالهػػة. واتهمػػت مصػػادر « مركػػز لبيػػب الطبػػي»

وآؿ السػػػبدي فػػي المخػػػيـ، بػػػيف « فػػػتح»باغتيػػػاؿ السػػبدي. وعمػػػه الفػػػور انتشػػر المسػػػمحوف التػػػاببوف لػػػ« الشػػاـ
تخممػػػػ  إطػػػػرؽ قذيفػػػػة  وسػػػػوؽ الخضػػػػار. وانػػػػدلبت النيػػػػراف وحصػػػػؿ إطػػػػرؽ نػػػػار كثيػػػػؼ« النػػػػدار اإلنسػػػػاني»

صاروخية. و دى إطرؽ النار إله مقتؿ الفمسطيني إبراهيـ عبػد الغنػي، وهػو سػائؽ سػيارة إهػرة، ببػد إصػابت  
 في ر س .

وسهمت حاالت نزوح إله خارج المخيـ. و فيد عف اتصاالت مكثفة بيف فتح ولهنة المتاببة والقوى اإلسرمية 
 وعائمة السبدي لوقؼ إطرؽ النار.

مػرتبط با زمػػة « صػندوؽ بريػد»كػد مصػادر فمسػطينية مطمبػة عمػه وهػود محػػاوالت، لتحويػؿ المخػيـ إلػه تق و 
في عيف الحموة، سارعتا إلػه عقػد لقػار موسػ  « حماس»وتشير المصادر إله  ف القوى اإلسرمية و السورية.
ات والتطػورات المسػتهد»عمه مستوى القيادة المركزية لهػا، خصػص لمبحػث فػي « عصبة ا نصار»في مقر 

عمػػي بركػػة، ونائػػب المسػػقوؿ السياسػػي فػػي « حمػػاس»مثػػؿ «. فػػي لبنػػاف والمنطقػػة وتػػداعياتها عمػػه المخيمػػات
لبناف  حمد عبد الهادي، ومسقولها السياسي في منطقة صػيدا  بػو  حمػد فضػؿ. وعػف القػوى اإلسػرمية  مػيف 

يادياف في الحركة  بو محمد برطة و بو الشيخ هماؿ خطاب، والق« الحركة اإلسرمية المهاهدة»سرها،  مير 
 عضػػار القيػادة المركزيػة الشػػيخ  بػو عبيػدة مصػػطفه، والشػيخ ابػػو « عصػبة ا نصػار»اسػحاؽ المقػدح، وعػػف 

 طارؽ السبدي والشيخ  بو شريؼ عقؿ.
الحرص والمحافظة عمه ا مف واالستقرار فػي »و صدر المقار بيانا هدد ت كيد القوى اإلسرمية وحماس عمه 

دعػـ مسػػيرة السػمـ ا همػي فػي لبنػػاف باعتبارهػا مصػمحة لبنانيػة فمسػػطينية »، و«المخيمػات الفمسػطينية وهوارهػا
التحريض السياسي واإلعرمي عمه الوهود الفمسطيني فػي لبنػاف مػف ببػض السياسػييف »واستنكر «. مشتركة

، مػػ  «حػػداث  منيػػة فػػي لبنػػافالتػػي توهػػ  االتهامػػات هزافػػًا لممخيمػػات الفمسػػطينية عنػػد حػػدوث تفهيػػرات  و  
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رفػػض زج الوهػػود الفمسػػطيني فػػي لبنػػاف بالشػػ ف المبنػػاني الػػداخمي ورفػػض اسػػتخداـ المخيمػػات »التشػػديد عمػػه 
 «. كساحة لتصفية الحسابات  و كصندوؽ بريد  حد

اًل ، مبمنا رفض الفتنة المذهبية. وخػرؿ المقػار، عمػـ  ف اتصػا«مف الخطاب المذهبي في لبناف»وحذر البياف 
تػػـ مػػف قبػػؿ كػػؿ مػػف بركػػة والشػػيخ  بػػو طػػارؽ السػػبدي، باسػػـ المهتمبػػيف بػػرئيس الػػوزرار الفمسػػطيني فػػي غػػزة 

 إسماعيؿ هنية.
انػػ  "لػػف هػػدد باكػػد الهنػػاح البسػػكري لػػػ"اؿ السػػبدي" فػػي بيػػاف ، أف 2/12/2013، النيػػار، بيػػروت و ضػػافت

ف الحريصيف عمه امف واستقرار مخيـ عيف يسكت عف مقتؿ محمد عبد القادر عبد الحميد". وقاؿ "لقد كنا م
الحموة طواؿ سنوات، وقد كنا صماـ االماف لهذا المخيـ وقد عضضػنا عمػه هراحنػا طػوير، وتحممنػا الخسػارة 
تمػػو الخسػػارة، ولكػػف اليػػـو الػػدـ بالػػدـ والبػػادي اظمػػـ، وسػػوؼ ن خػػذ بتارنػػا مػػف البميػػؿ الصػػهيوني المػػدعو بػػرؿ 

 بدر". 
 

 البداويمخيـ ابمس تؤثر عمى ": أحداث طر الشعبية" 17
 كد المسقوؿ االعرمي لمهبهػة الشػببية فػي مخيمػي البػارد والبػداوي والشػماؿ، فتحػي 3 البداوي ػ عامر الشبار

. وقػاؿ3 تصػاعدت فػي شػماؿ لبنػاف طػرابمسمدينػة  بو عمي،  ف  بنار المخيـ يدفبوف الثمف مف هرار احداث 
فػي طػرابمس بشػكؿ كبيػر موقبػة المزيػد مػف الضػحايا ومػنهـ االبريػار وتيرة االشتباكات في اليوميف االخيريف، 

مف المواطنيف والبسكرييف المبنانييف. ويوـ السبت قتؿ الشاب الفمسطيني برؿ شحرور ) سبدو( عمه محػور 
الريفا وهو عائد مف عمم . كما قتؿ احد النازحيف الفمسطينييف مػف سػوريا بػنفس المكػاف وهػو عائػد مػف عممػ  

وس ؿ، مف هو المسقوؿ عف قتؿ هذا الشبب المبناني والفمسطيني المسكيف، واله مته سيبقه الوض   ايضا.
 عمه ما هو عمي . 

 2/12/2012، المستقبؿ، بيروت
 

 الفمسطينية ةمف أنصارنا بتنسيؽ مع السمط عشريفحماس: االحتالؿ اعتقؿ  18
تاببة لمسمطة الفمسطينية واصمتا استهدافهما قالت حركة حماس إف قوات االحترؿ اإلسرائيمي و ههزة ا مف ال

المشترؾ  نصار الحركة في الضفة الغربية، ضمف ما وصفت  ببمميات "التنسيؽ ا مني" بينهما، فيما يبرؼ 
 بسياسة "الباب الدوار"، كما قالت.

فمسػػطينًيا، ووثػػؽ تقريػػر صػػادر عػػف الحركػػة، اليػػـو ا حػػد، قيػػاـ قػػوات االحػػترؿ باعتقػػاؿ مائػػة وسػػتة وثرثػػوف 
فمسػػطينًيا اعتقمػػوا ببػػد  ف كػػانوا مبتقمػػيف فػػي سػػهوف  ههػػزة  مػػف السػػمطة خػػرؿ شػػهر تشػػريف ثػػاني  20بيػػنهـ 

.  )نوفمبر( المنصـر
واشار التقرير إله  ف تسبة و رببيف مبتقًر هـ مف الخميؿ وسػتة وعشػروف مػف القػدس، وتسػبة عشػر مبػتقر 

، وثمانيػػة مبتقمػػيف مػػف بيػػت لحػػـ، وخمسػػة مبتقمػػيف مػػف مػػف هنػػيف واثنػػي عشػػر مػػف كػػؿ مػػف نػػابمس وراـ اهلل
 طولكـر وقمقيمية.

 1/12/2013، فمسطيف أوف اليف
 

 إسرائيمي عف األنفاؽ في غزةجديدة يروييا ضابط  تفاصيؿ 19
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يستثمر الهيش الصػهيوني البديػد مػف المػوارد والتكنولوهيػا والمػوظفيف لتحديػد مواقػ  3 ترهمة خاصة –المهد 
ناطؽ الحدودية وخاصة تمؾ التي تق  عمه حدود قطاع غزة، ا مر الذي  دى الكتشاؼ نفقيف ا نفاؽ في الم
 الباـ الماضي.

وتبذؿ وحدات الهندسة ههودًا هبارة لتشغيؿ المبدات الثقيمة في مكافحة ا نفاؽ التػي كػاف آخرهػا كشػؼ نفػؽ 
" مسػػئوؿ التشػػغيؿ فػػي ف صػػيؿ المبػػدات الهندسػػية فػػي المػػوار البػػيف الثالثػػة وهػػو مػػا تحػػدث عنػػ  " ورف كسػػتنباـو

 الهنوبي التاب  لهيش االحترؿ في فرقة غزة لموق  "وال" الببري.
الكشػػػؼ عػػػف نفػػػؽ حمػػػاس بػػػالقرب مػػػف البػػػيف الثالثػػػة قبػػػؿ شػػػهر فاهػػػ  ضػػػباط القيػػػادة الهنوبيػػػة بسػػػبب الحهػػػـ 

نػ  تػـ االنتهػار منػ  خػرؿ والنوعية التي بني بها، وقد كشفت المػواد الغذائيػة والمخمفػات التػي وهػدت بداخمػ   
 ا شهر ا خيرة عمه الرغـ مف اتفاؽ وقؼ اطرؽ النار بيف حماس والكياف.

يقوؿ الضػابط كسػتنباوـ 3" وصػمتنا مبمومػات مػف االسػتخبارات تشػتب  بوهػود نفػؽ فػي تمػؾ المنطقػة، وبالفبػؿ 
بػػد نا نفكػػر فػػي كيفيػػة بػػد نا التحقػػؽ عبػػر فحػػص المبمومػػات عمػػه ا رض ودرسػػنا طبيبػػة ا رض المقصػػودة و 

الوصوؿ إله النفػؽ وعنػدها  حضػرنا المبػدات الثقيمػة الخاصػة بػالحفر "الحفػار" الػذي عمػؿ مػف خػرؿ ادخػاؿ 
 مواسير خاصة تبمؿ بطريقة الدوراف داخؿ ا رض  متار عديدة".

حفػرة،  و شار كستنباوـ إله  ن  خرؿ عمميػة الحفػر الحػظ سػقوط الحفػار بشػكؿ سػري  مػا يبنػي  نػ  سػقط فػي
مقكػػدًا  ف تمػػؾ المحظػػة ت كػػد الهػػيش  نػػ  وصػػؿ لمنفػػؽ بشػػكؿ فبمػػي حيػػث اختػػرؽ الحفػػار  سػػمنت النفػػؽ وسػػقط 

 داخم .
"عنػػدما وصػػمنا لمنفػػؽ ودخػػؿ الحفػػار إليػػ  شػػبرت  ننػػا فػػي حمػػـ  ننػػا كنػػا نحمػػـ طػػواؿ الميػػؿ بمحظػػة  و ضػػاؼ3

 اكتشاؼ ذلؾ النفؽ".
فػي سػرح الهندسػة  ا نفػاؽرض وحينهػا تولػت وحػدة مكافحػة ولفت إله  ف الحفػار  حػدث فتحػة كبيػرة فػي ا 

ربوتات وكاميرات إله داخؿ النفؽ، مقكدًا انػ  كمػؼ ببمػؿ منحػدر يصػؿ لمنفػؽ باإلضػافة  إدخاؿالمهمة عبر 
 لتركيب دعامات تمن  انهيار النفؽ في الهانب الصهيوني.

قة غزة  كثػر مػف ثمانيػة سػنوات اكتشػؼ وكشؼ الضابط كستنباوـ ان  عمؿ في كتيبة المبدات الثقيمة في فر 
والنفػؽ الػذي هػرت  2006خرلها  رببة انفاؽ مف  صؿ خمسة  برزها  ثنار عممية  مطار الصػيؼ فػي البػاـ 
 في  عممية  سر شاليط ونفؽ آخر في منطقة نحاؿ عوز وآخر عمه حدود مصر.

 
 تفجير النفؽ

التػػػي وقػػػ  فيهػػػا الهػػػيش فػػػي فػػػخ لممقاومػػػة قػػػاؿ وحػػػوؿ عمميػػػة تفهيػػػر الهػػػيش لمنفػػػؽ مػػػف الهانػػػب الفمسػػػطيني و 
كستنباوـ 3" كنت هناؾ مشاركًا في البممية حيث هػدفنا لشػحف النفػؽ بػالمتفهرات وتفهيػر  وقػد ادخمنػا حفػاريف 
لممنطقة وبد نا بػالحفر لكػف  حػد الحفػاريف اصػطدـ بمتفهػرات كانػت فػي ا سػفؿ مػا  دى لرنفهػار، وقػد كنػت 

 سافة خمسة  قداـ فقط، وقد فقدت السم  في  ذني اليسر".ببيدًا عف مكاف االنفهار م
وتػػػاب  كسػػػتنباوـ3 "كانػػػت السػػػمار مميئػػػة بالطػػػائرات الباموديػػػة والقتاليػػػة والػػػدبابات تطمػػػؽ القػػػذائؼ وبػػػرغـ ذلػػػؾ 
استمر عممنا  ف ا وامر كانت واضحة بمواصمة البمؿ وقد استمريت بالبمؿ رغـ سماعي بإصابة عدد مػف 

 از االتصاالت".الرفقار عبر هه
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وحوؿ مشكمة الوصوؿ لممنطقة التي خرهػت منػ  عػيف النفػؽ قػاؿ الضػابط المسػئوؿ عػف المبػدات الثقيمػة فػي 
فرقة غزة 3" نبمـ  ننا نبمؿ في منطقة مهددة وساحة لمبدو، وكنا الهنود الوحيدوف الذيف اهتػازوا الحػدود وقػد 

 حفر".كنا مف ثرثة إله  رببة هنود مهمتنا تشغيؿ آليات ال
ونػو  إلػػه حفػار الهػػيش فيػ   ههػػزة استشػبار بخػػرؼ الحفػارات الباديػػة حيػث يبػػرؼ مسػتخدموا الحفػػار لحظػػة 

 دخول  لمنفؽ عبر الفراغ الحاصر داخؿ ا رض.
 

 خوفًا مف غزة
ولفت إله  ن  عندما دخؿ غزة لمبمؿ في كشؼ ا نفاؽ كػاف يشػبر بػالخوؼ الشػديد، إال  نػ  تبػود عمػه ذلػؾ 

قػػػد اكتسػػػب خبػػػرًة فػػػي ذلػػػؾ المهػػػاؿ  ف الهػػػيش يقمنػػػ  مػػػف هميػػػ  االتهاهػػػات فػػػي الهػػػو والبػػػر، مػػػ  الوقػػػت و 
 مستدركًا 3"  نا  عرؼ كؿ الخيارات والسيناريوهات ولف  خدع نفسي فما  قوـ ب  خطير هدًا".

ويوضػػح  ف دخػػوؿ قطػػػاع غػػزة لػػػيس  مػػرًا سػػػهًر حيػػث بػػات يمنػػػ  عمػػه الهػػػيش الػػدخوؿ لمقطػػػاع ببػػد عمميػػػة 
السحاب" إال بموافقة كبار قادة الهيش وربما يحتاج ا مر موافقة مف رئػيس ا ركػاف  ف الوضػ  فػي "عامود 

وتبميقػػًا عمػػه قائػػد المػػوار الهنػػوبي، البقيػػد عػػاموس كػػاهف، الػػذي يقػػوؿ إف هنػػاؾ البديػػد مػػف  غايػػة الحساسػػية.
كثير مػف البمػؿ ونحػف نبحػث ا نفاؽ في منطقة غزة. وهذا مصدر ازعاج لمهيش قاؿ الضابط 3" نبـ لدينا ال

 عف ا نفاؽ والهيش يستثمر قدرات تكنولوهية كبيرة لمكافحتها ولدينا تقدـ كبير وسنهد هذ  ا نفاؽ بسهولة".
وخػػتـ بػػ ف هنػػاؾ تنافسػػية بػػيف وحػػدات الهػػيش والهندسػػة لمكشػػؼ عػػف ا نفػػاؽ مػػف خػػرؿ شػػبار "إف لػػـ تػػذهب 

 ل  عف وحدة المبدات الثقيمة في مكافحة ا نفاؽ.لمحمد سي تي إليؾ"، موضحًا  ف الهيش ال غنه 
 2/12/2012األمني، المجد 

 
 رىابيراف تريد القنبمة الذرية وتدعـ اإل إ: نتنياىو 20

اعمف رئيس الوزرار االسرائيمي بنياميف نتنياهو اف النظاـ االيراني يسػبه الػه صػن  القنبمػة 3 ا ؼ ب -روما 
 ن  طهراف مف استخداـ مثؿ هذا السرح.الذرية ويدعـ االرهاب، لكف اسرائيؿ ستم

وقاؿ نتنياهو فػي كنػيس رومػا الػذي توهػ  اليػ  بمناسػبة عيػد االنػوار ونظيػر  االيطػالي انريكػو ليتػا "تخمػوا عػف 
 اوهامكـ3 ايراف تسبه ورار القنبمة الذرية وهذا نظاـ يدعـ االرهاب".
ف نسػػمح اليػػراف بػػاف يكػػوف لػػديها قػػوة ذريػػة واضػػاؼ بحسػػب مػػا نقمػػت عنػػ  وكالػػة االنبػػار االيطاليػػة )انسػػا( "لػػ

 تتمكف مف استخدامها ضدنا، واماـ التهديد سنرد عندما سيكوف ذلؾ ضروريا".
وتاب  نتنياهو "لف التـز الصمت اذا كانت اسرائيؿ في خطر. وكما يبرؼ البالـ اهم ، فػاني، بصػفتي رئيسػا 

 االيراني".لوزرار اسرائيؿ، احذر كؿ يـو مف مخاطر البرنامج النووي 
 وكرر القوؿ "لف التـز الصمت اذا كانت مصالح اسرائيؿ في خطر".

، لندف  2/12/2013، رأي اليـو
 

 رض وعباس ال يريد السالـأي قطعة أبنيت: ال لدولة فمسطينية ولف نعطييـ  21
فمسػطينية  اكد نفتالي بنيت الرهؿ الثاني في الحكومة االسرائيمية انػ  ضػد اقامػة دولػة3 سما – القدس المحتمة

 او اعطار الفمسطينييف اي قطبة ارض.
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 واضاؼ بنيت في مقابمة م  القناة الثانية مف التمفزيػوف االسػرائيمي" هػـ يحػاولوف قتػؿ االسػرائيمييف وابػو مػازف
ال يريد توقي  اتفاؽ سرـ. وعندما دخمػت الػه الحكومػة قمػت اننػي احتػـر االتفاقيػات السػابقة لكػف لػيس شػرطا 

 االتفاقات القادمة".اف اوافؽ عمه 
ويتاب  "كمما اعطينا لمفمسطينييف قطبة ارض يقتؿ المزيد منا ..عمػيكـ اف تفهمػوا ذلػؾ والفصػؿ هػو الحػؿ اي 

 فصؿ الضفة الغربية اله مناطؽ ا. ب. ج.
واشػار بينيػت الػػه انػ  انػػا ضػد اقامػػة دولػة فمسػطينية وضػػد االنسػحاب مػػف اي اراضػي  ولػػف يسػمح بمػػنح اي 

 مسطينيف وفي السنوات الثرثيف القادمة لف تهد اسرائيؿ مف الفمسطينييف سوى "االرهاب".قطبة ارض لمف

 2/12/2013، وكالة سما اإلخبارية
 

 وفؽ مبدأ حؿ الدولتيفلعباس: سنوفر شبكة أماف لحكومة نتنياىو لمتحقيؽ السالـ  ىيرتسوغ 22
بمدينة راـ اهلل اليوـ ا حد، رئيس حػزب  استقبؿ رئيس دولة فمسطيف محمود عباس، في مقر الرئاسة3 راـ اهلل

و طمػػػػ  سػػػػيادت ، الضػػػػيؼ عمػػػػه آخػػػػر  البمػػػػؿ اإلسػػػػرائيمي وزعػػػػيـ المبارضػػػػة اإلسػػػػرائيمية ايتسػػػػحاؽ هيرتسػػػػوغ.
 اإلسرائيمية، -مستهدات البممية السياسية، والمفاوضات الفمسطينية

متفػػػؽ عميهػػػا، وذلػػػؾ إلقامػػػة دولػػػة مقكػػػدا التػػػزاـ الهانػػػب الفمسػػػطيني بخيػػػار المفاوضػػػات وفػػػؽ المػػػدة الزمنيػػػة ال
 وعاصمتها القدس وفؽ مبد  حؿ الدولتيف. 2967فمسطينية مستقمة عمه حدود عاـ 

بدور ،  كد رئيس حزب البمؿ هيرتسوغ، استبداد حزب  لتوفير شبكة  ماف لمحكومة اإلسرائيمية الحالية برئاسػة 
  الهانػب الفمسػطيني لتحقيػؽ السػرـ وفػؽ مبػد  بنياميف نتنياهو، لممضي قدما في المحادثات الهارية حاليا مػ

 حؿ الدولتيف.
وقػػاؿ هرتسػػوغ، فػػي مػػقتمر صػػحفي عقػػب المقػػار، إف المحادثػػات الحاليػػة برعايػػة الواليػػات المتحػػدة ا ميركيػػة، 
تشكؿ فرصة تاريخية لصن  السرـ بيف الهانبيف الفمسػطيني واإلسػرائيمي، خاصػة  ف هنػاؾ رغبػة حقيقيػة مػف 

 باس إلنهار الصراع وتحقيؽ السرـ وا مف بيف الهانبيف.قبؿ الرئيس ع
و ضاؼ3 س وصؿ هذ  الرسالة لرئيس الوزرار )نتنياهو(، و تمنه  ف يكػوف لديػ  نفػس الرغبػة لتحقيػؽ السػرـ، 

 ونحف سنحاوؿ الضغط عمه الحكومة اإلسرائيمية التخاذ مواقؼ شهاعة لتحقيؽ السرـ وا مف  طفالنا.
وقفنػػا واضػػح مػػف االسػػتيطاف، وهػػو  ننػػا ضػػد إقامػػة االسػػتيطاف فػػي ا راضػػي الفمسػػطينية، وقػػاؿ هيرتسػػوغ3 م

 لػػؼ وحػػدة اسػػتيطانية هديػػدة، ا مػػر الػػذي  كػػدنا رفضػػنا لػػ   20خاصػػة القػػرار ا خيػػر لحكومػػة نتنيػػاهو ببنػػار 
 كحزب عمؿ، مقكديف التزامنا الكامؿ بإقامة السرـ وفؽ رقية حؿ الدولتيف.

لبمػػؿ إلػػه  نػػ  بحػػث مػػ  الػػرئيس عبػػاس إمكانيػػة عقػػد لقػػار مػػ  رئػػيس الػػوزرار اإلسػػرائيمي و شػػار رئػػيس حػػزب ا
 بنياميف نتنياهو، مبتبرا  ف المقارات المباشرة مفيدة هدا لتقريب وههات النظر وزيادة إمكانية تحقيؽ السرـ.

 1/12/2013، وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية )وفا(
 

 الواليات المتحدة عمى الحربمنا عأولمرت: أ 23
شف رئيس وزرار إسرائيؿ السابؽ إيهود  ولمرت خرؿ محاضرة  لقاهػا فػي مػقتمر نظمػ   3 وكاالت–تؿ  بيب 

مبهد  بحاث ا مف القومي بمدينة تػؿ  بيػب ههومػا غيػر مسػبوؽ عمػه تصػرفات نتنيػاهو وطريقػة تباممػ  مػ  
 .الممؼ اإليراني، وقاؿ  ولمرت لقد  عمنا الحرب عمه  ميركا

 2/12/2013، الغد، عّماف
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 أبوظبيإسالمي" في  -: بيريز شارؾ في مؤتمر "عربي أحرنوتيديعوت  24
تحػػػدث قبػػػؿ  يػػػزكتبػػػت "يػػػديبوت  حرونػػػوت"، اليػػػـو االثنػػػيف،  ف الػػػرئيس اإلسػػػرائيمي شػػػمبوف بير 3 ػػػػرب48عػػػػػ

سرمية  خرى، بينهـ نهؿ ا 29 سبوعيف  ماـ   لممؾ السبودي.وزير خارهية مف دوؿ الخميج ودوؿ عربية وا 
و ضافت  ف ما  سمت  بػ"الحدث التاريخي" هرى في القمة التي عقدت في  بو ظبػي، والتػي شػارؾ فيهػا وزرار 
خارهيػػػة البحػػػريف واإلمػػػارات والكويػػػت وعمػػػاف والػػػيمف وقطػػػر، إضػػػافة إلػػػه وزرار خارهيػػػة دوؿ عربيػػػة  خػػػرى 

سرمية مثؿ  ندونيسيا وماليزيا وبنغردش.  وا 
مبهـ عف طريؽ "الفيديو كونفيرانس"، بينما كػاف يهمػس فػي مكتبػ  فػي القػدس، وخمفػ  البمػـ  يزوقد تحدث بير 

 اإلسرائيمي.
وعمـ  ف مف عمؿ عمه ترتيب هذا الحدث هو تيري الرسف مساعد ا ميف الباـ لألمـ المتحدة، ومارتف إندؾ 

 ية.مببوث اإلدارة ا مريكية الخاص بالمفاوضات بيف إسرائيؿ والسمطة الفمسطين
 ، و ف الحاضريف صفقوا ل  ببد انتهار كممت .يزوكتبت الصحيفة  ف  حدا لـ يخرج مف القاعة خرؿ كممة بير 

وبحسب الصحيفة فإف المحمؿ توماس فريدماف مف صحيفة "نيويورؾ تايمز" هو الذي كشؼ عف ذلػؾ، كونػ  
 كاف مشاركا في المقار.

 2/12/2013، 48عرب   
 

 الضفة والمناقصة مستمرة بالؼ وحدة استيطانية  20لـ يوقؼ بناء نتنياىو : الطيبي لػ معا 25
كشػػؼ النائػػب البربػػي فػػي الكنيسػػت الػػدكتور احمػػد الطيبػػي لوكالػػة مبػػا اف  3تقريػػر حصػػري مبػػا -بيػػت لحػػـ 

 الؼ وحدة استيطانية في الضفة الغربية واف المناقصة مستمرة حته المحظة. 20نتنياهو لـ يوقؼ بنار 
وحػدة سػكنية اسػتيطانية فػي االراضػي المحتمػة  20000مببة" وقاؿ اف هػذ  المناقصػة لبنػار وكشؼ الطيبي "ال

والتػػي اعمنػػت عنهػػا وزارة االسػػكاف االسػػرائيمية وقػػاؿ رئػػيس وزرار اسػػرائيؿ بنيػػاميف نتنيػػاهو انػػ  قػػاـ بتهميػػدها 
يمية كمػا هػو موّضػح فػي والغائها، لـ تمػغ ولػـ تهّمػد واف المناقصػة موهػودة عمػه موقػ  وزارة االسػكاف االسػرائ

الصورة وكتب عميها بالمغػة الببريػة عمػه اقصػه اليمػيف مػف الصػورة كممػة "فاعػؿ" اي انهػا غيػر مهمػدة، واف 
 المناقصة موهودة ويتـ التبامؿ مبها لمتنفيذ.

اي آخػػر  22- 28وقػػاؿ النائػػب البربػػي الػػدكتور الطيبػػي اف المناقصػػة موهػػودة، وظمّػػت موهػػودة الػػه تػػاريخ 
ا عمػػػه موقػػػ  وزارة االسػػػكاف االسػػػرائيمية ولػػػـ تحػػػذؼ ولػػػـ تسػػػحب واف البديػػػد مػػػف رهػػػاؿ االعمػػػاؿ موعػػػد لهػػػ

والشركات اليهودية قّدموا عطاراتهـ لها عبر الحكومة وبشكؿ رسمي واف كؿ ما اعمن  نتنياهو كاف مهرد ذر 
 لمرماد في البيوف.

 1/12/2013، وكالة معًا اإلخبارية
 

 أعطيت لو كافة أدوات السمطة مف أجؿ اجتثاث العرب مف أرضيـ ليبرماف مياجر فاشي: الطيبي 26
شف النائب البربي في "الكنيست"  حمػد الطيبػي ههومػًا الذعػًا وقويػًا ضػد وزيػر خارهيػة االحػترؿ اإلسػرائيمي 
 " فيغدور ليبرماف" الذي  دله بتصريحات اتهـ بها الفمسطينييف البدو ب نهـ يسرقوف " رض الشبب اليهودي".

ؼ الطيبي ليبرمػاف بالمهػاهر الفاشػي واعتبػر  قوالػ  والتػي هػاهـ بهػا الفمسػطينييف البػدو ب نهػا تببػر عػف ووص
كمػػا  النوايػا الحقيقيػة لمػف يقػػؼ خمػؼ خطػة برافػػر التػي تسػبه لهػػدـ آالؼ المنػازؿ البدويػة فػػي النقػب المحتػؿ.

مػػف  صػػحابها   كػػد  ف تصػػريحات ليبرمػػاف "قػػد خرهػػت مػػف شػػخص وقػػح مهػػاهر يهمػػس عمػػه  رض سػػرقت
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ـ"، الفتًا إله  ف السكاف البدو في النقب لـ يسرقوا ا راضي ولـ يػ توا عمػه ظهػر دبابػة  و 2948البرب عاـ 
 طائرة كما هارت )إسرائيؿ(.

و ضػػاؼ الطيبػػي 3"لألسػػؼ ليبرمػػاف مهػػاهر فاشػػي  عطيػػت لػػ  كافػػة  دوات السػػمطة مػػف  هػػؿ اهتثػػاث البػػرب 
 و والدهـ مف  رضهـ".

 1/12/2013، يففمسطيف أوف ال
 

 وروبا الغربيةأكعضو في مجموعة  نيا ستنضـ لمجمس حقوؽ االنسافأتعمف  "سرائيؿإ" 27
اعمػػف مسػػقوؿ اسػػرائيمي امػػس اف اسػػرائيؿ ستنضػػـ الػػه مهمػػس  3ا.ؼ.ب -الحيػػاة الهديػػدة  -القػػدس المحتمػػة 

 حقوؽ االنساف التاب  لرمـ المتحدة كبضو في مهموعة اوروبا الغربية.
وؿ الػػذي اشػػترط عػػدـ الكشػػؼ عػػف اسػػم  لوكالػػة فػػرانس بػػرس انػػ  تمػػت الموافقػػة عمػػه انضػػماـ وقػػاؿ المسػػق 

 اسرائيؿ اله مهموعة اوروبا الغربية في مهمس حقوؽ االنساف وان  مف المتوق  توهي  دعوة رسمية لها قريبا.
اخيػرا كبضػو ونقمت صحيفة "هيروزاليـ بوسػت" عػف مسػقوؿ اسػرائيمي لػـ تكشػؼ عػف اسػم  القػوؿ "تػـ قبولنػا 

فػػػي مهموعػػػة هغرافيػػػة )فػػػي هنيػػػؼ(، مػػػا يبنػػػي اف عرقاتنػػػا مػػػ  هيئػػػات االمػػػـ المتحػػػدة فػػػي هنيػػػؼ ستصػػػبح 
 طبيبية بشكؿ او بآخر". واضاؼ "ستبد  نهاية االستثنار والتهميش الذي تباني من  اسرائيؿ".
 2/12/2013، الحياة الجديدة، راـ اهلل

 
 يدز"اإلآالؼ إسرائيمي مصابوف بػ" يةثمان: أكثر مف اإلسرائيمية ةوزارة الصح 28

 ظهػػرت مبطيػػات نشػػرتها وزارة الصػػحة اإلسػػرائيمية بمناسػػبة يػػـو اإليػػدز البػػالمي،  ف  كثػػر مػػف ثمانيػػة آالؼ 
 اسرائيمي يحمموف الفيروس المسبِّب لمرض فقداف المناعة المكتسبة.
فػي المائػة مػف الحممػػة  40، تشػير إلػه  ف ووفقػا لمػا نشػرت  االذاعػة الببريػة اليػـو ا حػد، فػػإف تقػديرات الػوزارة

 الهدد لمفيروس هـ مف الشواذ هنسيا، ومف المستوطنيف القادميف مف دوؿ  فريقية.
وبحسػػب مبطيػػات إسػػرائيمية سػػابقة، فػػإف انتشػػار "اإليػػدز" هنػػاؾ يسػػهؿ منػػذر سػػنوات ارتفاعػػا مسػػتمرا فػػي عػػدد 

( حالػػة هديػػدة، بالمبػػدؿ، 380اكتشػػفت سػػنوًيا ) 2020-2006الحػػامميف لػػ ، ففػػي الفتػػرة الواقبػػة بػػيف ا عػػواـ 
 ( حالة.470( ارتف  إله )2022وفي الباـ التالي )

 1/12/2013، فمسطيف أوف اليف
 
 

 شاركوا في مسيرات ضد "برافر"الذيف عرب النواب ال التحقيؽ معطالب بالييودي" ي البيت" 29
متطرؼ بزعامػة "نفتػالي بنيػت"، مسػار طالب حزب البيت اليهودي ال 3ترهمة خاصة -القدس دوت كوـ -غزة

اليػػـو ا حػػد، بفػػتح تحقيػػؽ مػػ  نػػواب عػػرب فػػي الكنيسػػت اإلسػػرائيمي شػػاركوا فػػي مسػػيرات مناهضػػة لمشػػروع 
 "برافر" الذي يهدؼ لتهويد النقب.

 –مف النواب البرب وهـ3 عفو إغبارية  4ووفقا لموق  القناة الببرية الساببة، فإف الحزب طالب بالتحقيؽ م  
طمب  بو عرار، متهما إياهـ بالتحريض ضد دولة إسرائيؿ خرؿ المشاركة في  – حمد الطيبي  -يف زغبيحن

 المسيرات المناهضة لمشروع برافر.
 2/12/2013، القدس، القدس
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 المصادقة عمى قانوف االستفتاء العاـ المتعمؽ "بالتنازؿ عف االرض المحتمة"": إسرائيؿ" 30

الوزاريػة اإلسػرائيمية لشػقوف التشػري  اليػـو ا حػد  دعػـ تحويػؿ قػانوف االسػتفتار قررت المهنػة  3مبا -بيت لحـ
" عف  راض تخض  لسيطرتها "سيادتها" ؿالباـ المتبمؽ بضرورة تنظيـ استفتار في حاؿ قررت إسرائيؿ "التناز 

 إله قانوف  ساسي وفقا لما نقم  موق  "مباريؼ" الببري.
دمػػ  رئػػيس االئػػترؼ الحكػػومي "يريػػؼ ليفػػيف" وتػػـ دمهػػ  بػػاقتراح ويػػدور الحػػديث عػػف مشػػروع قػػانوف خػػاص ق

حكومي عمما باف التبديؿ تـ إدخال  بنار عمه اقتراح وزيرة القضار  تسيفي ليفني التي تخشه تنظيـ اسػتفتار 
وهػار فػي الػنص  في يوـ ال يبتبر يوـ عطمة رسمية تستغم  ا طراؼ المبارضة  ي اتفاؽ م  الفمسػطينييف.

القتراح رئيس االئترؼ الحكومي "يتوهب إقرار  ي تنازؿ عف ارض تحت السيادة اإلسرائيمية موافقة ا صمي 
 ".يعمه ا قؿ "شطبت بنار عمه اقتراح "ليفن عضو كنيست عمه ا قؿ لكف كممة 80

 2/12/2013وكالة معا االخبارية، 
 

 مميوف شيكؿ موازنة نفقات منازؿ نتنياىو  3.3": إسرائيؿ" 31
 حػػدث تقريػػر  صػػدرت  حركػػة حريػػة المبمومػػات فػػي إسػػرائيؿ، حػػوؿ 3 ترهمػػة خاصػػة -قػػدس دوت كػػوـال -غػػزة

موازنة ومصاريؼ عائمة رئيس وزرار الحكومػة اإلسػرائيمية "بنيػاميف نتنيػاهو" ضػهة كبيػرة فػي وسػائؿ اإلعػرـ 
 ػ "المبذر".اإلسرائيمية وهو ما وهد صدا  فورا عمه صفحات التواصؿ االهتماعي التي وصفت نتنياهو ب

ووفقا لمتقرير الذي نشرت  وسائؿ إعػرـ عبريػة مختمفػة، فػإف المنػازؿ الثرثػة لنتنيػاهو كمفػت موازنتهػا منػذ بػدر 
 مميوف شيكؿ. 2.2مميوف شيكؿ بزيادة بمغت نحو  3.3ما يقارب  2022عاـ 

نازلػ  لبقػد لقػارات وفي مبرض رد  عمه تمػؾ التقػارير، قػاؿ مكتػب نتنيػاهو  ف رئػيس الػوزرار يسػتخدـ كافػة م
 واستضافة مسئوليف مف الداخؿ والخارج، مدعيا  ف النفقات انخفضت بشكؿ كبير عف ا عواـ الماضية.

 2/12/2013، القدس، القدس
 

 نوفمبر موا عف العمؿ خالؿ تشريف الثاني/إسرائيمي فص ألؼ 14": إسرائيؿ" 32
موا فبميػا  مػاـ مػوظفي مكتػب البمػؿ اإلسػرائيمية ارتف  عدد طالبي البمؿ الذيف مث 3 وكاالت - القدس المحتمة

% ليصػػؿ البػػدد اإلهمػػالي لمػػذيف  مػػوا مكاتػػب البمػػؿ 7خػػرؿ شػػهر تشػػريف ا وؿ ) كتػػوبر( الماضػػي بنسػػبة 
 لؼ طالب عمؿ وفقػا لممبطيػات اإلحصػائية  222.5طمبا لوظيفة  و مكاف عمؿ خرؿ  كتوبر الماضي إله 

 يمي.التي نشرها  مس مكتب البمؿ اإلسرائ
% ليصػؿ عػددهـ إلػه 28وسهؿ البدد الشهري لممفصوليف مػف البمػؿ خػرؿ الشػهر الماضػي ارتفاعػا بنسػبة 

 مفصوال. 244420
 2/12/2013، الغد، عّماف

 
 الجيش اإلسرائيمي يفقد معدات عسكرية بقيمة خمسيف مميوف شيكؿ : ىآرتس 33

الصػادر  مػس ا حػد، نقػًر عػف مصػادر  زهير  ندراوس3 قالت صحيفة هآرتس الببرّيػة فػي عػددها – الناصرة
 منّية وصفتها ب ّنها رفيبة المستوى في تؿ  بيب، قالت إّف الهػيش اإلسػرائيمّي فقػد فػي البػاـ الماضػي مبػّدات 

شػيكؿ إسػرائيمّي(، مشػيرًة إلػه  3.5مميػوف شػيكؿ )دوالر  مريكػّي يربػادؿ  50عسكرية تصؿ قيمتها إلػه حػوالي 
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لمبطيات الداخمية الصادرة عػف الػدائرة التكنولوهيػة والموهسػتية فػي هػيش االحػترؿ  ّف هذا الرقـ يستند عمه ا
الػذي لػـ ينتػ   2023اإلسرائيمّي. و ضافت الصحيفة  ّن  بحسب تقديرات الهيش اإلسرائيمّي فإّف البػاـ الحػالّي 

ا إلػه  ّنػ  منػذ ببد سوؼ يشهد كمية مساوية لمكمية المفقػودة فػي البػاـ الفائػت، حيػث  شػارت المبطيػات  يًضػ
بدايػػة البػػاـ الحػػالي سػػرقت صػػواريخ مػػف طػػراز هيػػؿ المضػػادة لمػػدبابات مػػف قاعػػدة حربّيػػة فػػي هبػػؿ الشػػيخ، 

 باإلضافة إله آالؼ القذائؼ مف موق  عسكري في النبي موسه. 
و شػػارت مصػػادر فػػي الهػػيش اإلسػػرائيمّي إلػػه  ّف عمميػػات السػػرقة تػػتـ مػػف داخػػؿ هػػذ  القواعػػد التػػي تقػػ  تحػػت 

 لحراسة، وتشمؿ ا سمحة والذخيرة ومحوالت الكهربار ومركبات عسكرية. ا
ووه  ضابط في الهيش، طمب عدـ الكشؼ عف اسم ،  صاب  االتهاـ لبناصر داخمّية مف هذ  القواعد التي 
تتـ عمميات السرقة بداخمها، وقاؿ لمصحيفة إّف اغمب عمميات السرقة تتـ بمسػاعدة داخميػة مػف الهنػود الػذيف 

خدموف في هذ  القواعد، والذيف يقوموف بذلؾ سبًيا ورار الربح المػادّي، عمػه حػّد تببيػر . ولفػت ضػابٌط آخػر ي
إله  ّف قسػًما كبيػًرا مػف هػذ  السػرقات تقػوـ بهػا عناصػر إهرامّيػة مسػتغمة تواهػد هػذ  المخػازف ومراكػز تخػزيف 

تػػاد المسػػروؽ ف شػػارت إلػػه  ّنػػ  مػػف بػػيف الػػذخائر فػػي  مػػاكف ببيػػدة ومنبزلػػة. و وردت الصػػحيفة مثػػااًل عػػف الب
المسػػروقات هيبػػات عسػػكرّية مػػف طػػراز )صػػوفا(، الػػذي يربتبػػر ا كثػػر تقػػدًما، وذلػػؾ مػػف قاعػػدة عسػػكرية فػػي 
كتسيبوت، و رب  قط  سػرح مػف قاعػدة نفتػالي البسػكرية، وعشػرات ا طنػاف مػف الرمػؿ المسػتخدـ فػي البنػار 

 آالؼ قذيفة مف قاعدة عسكرية في الهنوب.  3ه مف موق  عسكرّي في الشماؿ، باإلضافة إل
وكاف قد كرشؼ النقاب في إسرائيؿ عف  كبر قضية سرقة تتبرض لها قاعدة عسكرّية إسرائيمّية عمه يد هنػود 

ـّ اعتقػػػاؿ الهنػػػود هػػػقالر بتهمػػػة سػػػرقة المئػػػات مػػػف القنابػػػؿ اليدويػػػة  25إسػػػرائيمييف زاد عػػػددهـ عػػػف  هنػػػدًيا. وتػػػ
، ولفتػػت المصػػادر ا منيػػة فػػي تػػؿ  بيػػب إلػػه  ّف هػػذ  القضػػية فتحػػت البػػاب عمػػه وصػػواريخ مػػف نػػوع )الو(

مصراعي   ماـ التحقيؽ في حوادث  خرى حيث تقوؿ الشرطة اإلسرائيمية ب ف هناؾ عشرات القواعد البسكرية 
فػػي كافػػة  نحػػار إسػػرائيؿ تتبػػرض لسػػرقة الوسػػائؿ القتاليػػة مػػف دوف  ف يػػتـ تػػدوينها فػػي سػػهرت الشػػرطة  و 

 اإلبرغ عنها. 
وقالت مصػادر إسػرائيمية إف تحقيقػات مشػتركة بػيف الشػرطة والشػرطة البسػكرية، اسػتمرت  شػهًرا طويمػة حػوؿ 
ـّ الكشػؼ  سرقة مئات القنابؿ اليدوية وصػواريخ )الو( مػف إحػدى القواعػد البسػكرية فػي شػماؿ إسػرائيؿ. وقػد تػ

هنػػدًيا، وتػػـ  250تػػـ التحقيػػؽ مػػ  نحػػو عػػف السػػرقة فػػي  عقػػاب عمميػػات فحػػص  هريػػت فػػي المبسػػكر، حيػػث 
مػػنهـ. وبحسػػب الشػػبهات فقػػد تػػـ بيػػ  الوسػػائؿ القتاليػػة لبناصػػر فػػي البػػالـ السػػفمي، كمػػا لػػـ تنػػؼ  25اعتقػػاؿ 

 الشرطة إمكانية  ف تكوف ببض هذ  الوسائؿ القتالية قد وقبت في  يدي منظمات وصفتها ب نها إرهابية. 
ف وقػػوع كارثػػة قػػد تصػػيب مػػواطنيف كثيػػريف فػػي  عقػػاب اسػػتخداـ فػػي حػػيف حػػّذر مسػػقوؿ كبيػػر فػػي الشػػرطة مػػ
 وسائؿ قتالية تاببة لمهيش، عمه حّد قول .

 2/12/2013، القدس العربي، لندف
 

  اإلسرائيمي يعمف عف فقداف االتصاؿ بأحد جنوده شماؿ فمسطيف  الجيش 34
نػػود  وانقطػػاع االتصػػاؿ بػػ  (، عػػف فقػػداف  حػػد ه2/22الناصػػرة3   عمػػف هػػيش االحػػترؿ اإلسػػرائيمي، ا حػػد )

 .2948 ثنار توهه  لبمم  مف منزل  في "كرمائيؿ"، بمنطقة شماؿ ا راضي الفمسطينية المحتمة عاـ 
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عامػػًا(  28و وضػػح موقػػ  "والػػر" الببػػري  ف شػػرطة االحػػترؿ والهػػيش يبحثػػوف عػػف الهنػػدي دانيػػاؿ قػػاديس )
رًا إله  نػ  شػوهد لممػرة ا خيػرة فػي السػاعة الثالثػة والذي انقط  االتصاؿ ب  منذ ساعات الصباح الباكر. مشي

 صباحًا في شوارع منطقة "كرمائيؿ" قرب مدينة سخنيف المحتمة.
 1/12/2013قدس برس، 

 
 اندالع الحربمنذ  ةفمسطينًيا استشيدوا بسوري 1781": مف أجؿ فمسطينيي سورية العمؿ" 35

الهًئػا فمسػطينًيا استشػهدوا هػرار الصػراع  2782قالت مهموعة البمؿ مف  هػؿ فمسػطينيي سػورية إف 3 دمشؽ
 الدائر في سورية.

عمه التوالي، ما  239و شارت إله  ف مخيـ اليرموؾ ما يزاؿ يباني مف حصار عمه مداخم  ومخاره  لميـو 
 سبب بحدوث كارثة إنسانية نتيهة نفاد همي  المواد الغذائية والمحروقات والدقيؽ وا دوية مف المخيـ.

مخيـ خاف الشيح شهد ا حػد حالػة مػف الهػدور الحػذر وسػط حالػة مػف الترقػب لػدى ا هػالي بسػبب وبينت  ف 
سماع انفهػارات قويػة هػزت  رهػار المخػيـ بسػبب قصػؼ المنػاطؽ المتاخمػة لػ ، فيمػا ال يػزاؿ سػكان  يبيشػوف 

 في  زمة مبيشية مستمرة بسبب شح المواد الغذائية وا دوية والدقيؽ والمحروقات في .
تت إله  ف سكاف مخيـ درعا يبانوف مف شح في همي  المواد ا ساسية، ومف نقص حاد في المسػتمزمات ولف

الطبية وا دوية وعػدـ تػوفر المػواد الغذائيػة والمحروقػات، كمػا يشػتكوف مػف اسػتمرار انقطػاع التيػار الكهربػائي 
 وخدمة االنترنت واالتصاالت الخموية.

لمهػػاف التاببػػة لممبارضػػة السػػورية فػػي مدينػػة قدسػػيا ببػػدة انتهاكػػات بحػػؽ الرهئػػيف و فػػادت المهموعػػة بقيػػاـ ا
 الفمسطينييف المههريف إليهـ، حيث وثقت عدة حاالت لمخطؼ والتبذيب وطمب الفدية مف ا هالي.

2/12/2013وكالة الصحافة الفمسطينية، صفا،   
 

 لمسجد األقصىا يقتحموفعنصر مخابرات  84و مستوطناً  خمسوف :األقصى مؤسسة 36
إف المصػػميف وطػػرب  2/22/2023 ا حػػدلموقػػؼ والتػػراث فػػي بيػػاف لهػػا صػػباح يػػـو  ا قصػػهقالػػت مقسسػػة 

وقامػت بػ دار  ا قصػهالمبػارؾ تصػدوا لمهموعػة مسػتوطنيف اقتحمػت  ا قصػهالبمػـ المتواهػديف فػي المسػهد 
الػذي يقػ  وسػط الهػدار الشػرقي عنػد بػاب الرحمػة المغمػؽ و  "االنبطػاح المقػدس"مػا يسػمه   وصموات تممودية 

 المبارؾ. ا قصهلممسهد 
منذ ساعات الصباح م  اقتحاـ  ا قصهو شار بياف المقسسة اله  ف حالة مف التوتر الشديد سادت المسهد 

عنصػػػرا مػػػف عناصػػػر المخػػػابرات عمػػػه دفبتػػػيف، فػػػي المقابػػػؿ يتواهػػػد المئػػػات مػػػف طػػػرب  84مسػػػتوطنا و 50
طاعوا الػػدخوؿ فػػي المسػػهد ، فيمػػا ال يػػزاؿ عػػدد مػػنهـ يرابطػػوف عنػػد بػػاب وطالبػػات مصػػاطب البمػػـ ممػػف اسػػت

 لفترة زمنية محددة. ا قصهاالسباط منذ  كثر مف  سبوع ببد  ف  ببدتهـ قوات االحترؿ عف 
1/12/2013مؤسسة االقصى لموقؼ والتراث، أـ الفحـ،   

 
 "الشمعداف"إلدخاؿ  وتخطط لػ"األقصى"قصى: منظمات الييكؿ تصّعد استيدافيا األ مؤسسة 37

ـ إف االحػػترؿ االسػػرائيمي و ذرعػػ  2/22/2023 ا حػػدلموقػػؼ والتػػراث" فػػي بيػػاف لهػػا  ا قصػػهقالػػت "مقسسػػة 
التنفيذيػػة ومػػف بينهػػا منظمػػات الهيكػػؿ المزعػػوـ صػػّبدت مػػف اسػػتهدافها لممسػػهد ا قصػػه، خػػرؿ مػػا يطمقػػوف 

خػرؿ االيػاـ االخيػرة، وحػّذرت "مقسسػة ا قصػه" /المشػاعؿ، وبػدا ذلػؾ واضػحا ا نوار -عمي  "عيد الحانوكػا"
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مف  ف منظمات الهيكؿ المزعـو ومف بينها "منظمة  منار الهيكؿ" تخطط إلدخػاؿ الشػمبداف االسػرائيمي عمػه 
مرحمتيف اولهما يوـ الثرثار القادـ وتالي  يـو االرببار، وستحاوؿ حسب ما  عمنػت  ف تقػـو بإنػارة الشػمبداف، 

ببنػػػار الهيكػػػؿ الثالػػػث المزعػػػـو ، فيمػػػا  عمنػػػت "منظمػػػات  واإلسػػػراعوف مػػػف خرلهػػػا البػػػدر كخطػػػوة رمزيػػػة يبمنػػػ
 الهيكؿ" المزعوـ  نها ستواصؿ اقتحامها لألقصه طيمة " الحانوكا" في الفترتيف الصباحية وما ببد الظهر.

1/12/2013مؤسسة االقصى لموقؼ والتراث، أـ الفحـ،   
 

 ييودي في الجميؿ ألؼ : مخطط استيطاني الستيعاب مئةىارتس 38
صػحيفة  ف عبػد القػادر فػارس و  ردينػة فػارس، نقر عف مراسػميها مػف غػزة، 2/12/2013عكاظ، جدة، ذكرت 

كشفت عف مبادرة هديدة لمحكومة اإلسرائيمية لتهديد خطط تهويد الهميؿ عبػر إقامػة المزيػد ، "هآرتس" الببرية
وقالت إف الذراع االسػتيطانية لمحكومػة، المسػماة "قسػـ  مف البمدات اليهودية عمه حساب الفمسطينييف البرب.

االسػػػتيطاف" التػػػاب  لمهسػػػتدروت اإلسػػػرائيمي، يبكػػػؼ عمػػػه بمػػػورة خطػػػة هديػػػدة لتهويػػػد الهميػػػؿ لتغييػػػر الميػػػزاف 
الػػديمغرافي فػػي الهميػػؿ الػػذي يميػػؿ لصػػالح الفمسػػطينييف، وزيػػادة نسػػبة السػػكاف اليهػػود فيػػ  سػػبيا إلػػه تحقيػػؽ 

  غمبية يهودية.
تبترؼ الوثيقة  ف خريطة "المناطر" والمستوطنات اليهودية التي  قيمت في الهميؿ عمه مر السػنيف  وهػدت و 

اسػػتيطانا قويػػا لكنػػ  لػػـ يػػنهح فػػي تػػرهيح كفػػة الميػػزاف الػػديموغرافي فػػي الهميػػؿ لصػػالح اليهػػود. وتقتػػرح الػػذراع 
اف استقطاب عشرات آالؼ المسػتوطنيف االستيطانية الحكومية المذكورة إقامة  رب  بمدات يهودية هديدة لضم

اليهود إله الهميؿ، و ن  تمت المصادقة عمه إقامة مػدينتيف هديػدتيف3 شػيبوليت ورمػات  ربيػؿ رسػميا لكػف لػـ 
 يتـ ببد إقرار إقامتهما في مقسسات التنظيـ والبنار.

ببة االسػتيطاف إله قياـ شنقر عف بترا،  ف صحيفة هارتس  شارت  2/12/2013السبيؿ، عماف، و ضافت 
بالتوهػػػ  إلػػػه الػػػوزارات اإلسػػػرائيمية المختمفػػػة لممشػػػاركة فػػػي مناقصػػػات لتخطػػػيط سياسػػػة  لمحركػػػة الصػػػهيونية"

الػػؼ يهػػودي فػػي قمػػب الهميػػؿ وتحديػػدا فػػي منطقػػة سػػهؿ البطػػوؼ المبروفػػة باسػػـ مثمػػث يػػـو  200السػػتيباب 
 ا رض )سخنيف عرابة ودير حنا(.

 
 جماىير لف ييدأ حتى يسقط "برافر": غضب ال48اإلسالمية في  الحركة 39

قالػت الحركػة اإلسػرمية فػي الػداخؿ الفمسػطيني المحتػؿ إف الغضػبة الهماهيريػة الفمسػػطينية، 3 القػدس المحتمػة
 خاصة في النقب ضد مخطط وقانوف "برافر" البنصري اإلسرائيمي لف يهد  حته سقوط .

ي الػػذي "بمػػغ  وج البهاحػػة والبنصػػرية مػػف وهػػددت رفضػػها المطمػػؽ لمخطػػط برافػػر بػػيغف البنصػػري االقترعػػ
الفاشػػية إلقػػرار  كقػػانوف يهػػدؼ إلػػه ترحيػػؿ عػػرب النقػػب ومصػػادرة  راضػػيهـ  اإلسػػرائيميةخػػرؿ سػػبي الحكومػػة 

 تحت مسمه تنظيـ توطيف البدو".
واستههنت بكؿ قوة مخططات إقامة قرى يهودية عمه ا راضي الفمسػطينية فػي النقػب ببػد مصػادرتها، ور ت 

 ؾ قمة السادية والبنصرية، واالستخفاؼ بالفمسطينييف هميبا.في ذل
وحممت الحركة اإلسرمية الحكومة اإلسرائيمية والقضار اإلسرائيمي والشرطة مسقولية  حداث السبت في حورة 

 وحيفا وبقية مناطؽ التظاهر؛ بسبب صممها المستمر وعنههيتها المتواصمة تها  المواطنيف الفمسطينييف.
2/12/2013عماف، السبيؿ،   
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 شماؿ قطاع غزة بعد اختطافو عمى يد مجيوليف مواطفمقتؿ  40
 شػػرؼ الهػػور3 قتػػؿ رهػػؿ مػػف عائمػػة مبروفػػة ويقطػػف شػػماؿ قطػػاع غػػزة، وقػػاؿ شػػهود عيػػاف  ف إيػػػاد  -غػػزة 

ويقطػػػف بمػػػدة بيػػػت الهيػػػا شػػػماؿ قطػػػاع غػػزة، اختطػػػؼ مػػػف منزلػػػ  هنػػػاؾ مػػػف قبػػػؿ  رببػػػة  "عامػػػا 45"المػػدهوف 
قنبػة عمػه وهػوههـ، واقتػادو  مػف وسػط  فػراد عائمتػ  إلػه مكػاف مههػوؿ فػي سػاعة متػ خرة مسمحيف يضػبوف  

 مف ليؿ السبت.
وعثر عمه المدهوف هثة هامدة ببد حوالي  ربػ  سػاعات مػف اختطافػ ، ممقػه عمػه مقربػة مػف مشػفه الشػهيد 

سػد المػواطف كماؿ عػدواف شػماؿ قطػاع غػزة. وبحسػب روايػات شػهود البيػاف فقػد ظهػرت آثػار تبػذيب عمػه ه
 المدهوف، تظهر تبرض  لمضرب المبرح ببد عممية اختطاف .

ووصػمت إلػػه مكػػاف الحػػادث طػػواقـ الشػػرطة التاببػػة لمحكومػػة فػػي قطػػاع غػػزة، وفتحػػت عمػػه الفػػور تحقيقػػا فػػي 
 الحادث، لمبرفة السبب والكشؼ عف الهناة.

  .والمدهوف متزوج و ب لثمانية  بنار، و ثارت عممية مقتم  حفيظة عائمت
2/12/2013القدس العربي، لندف،   
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والمحرريف ب ف ادارة سهوف االحترؿ ما تػزاؿ تبػزؿ ا سػير مػراد نمػر مػف  ا سرى فادت وزارة شقوف 3 هنيف
 القدس منذ شهريف في سهف ريموف، وذلؾ بقرار مف "الشاباؾ" اإلسرائيمي.

شػػهور تػػـ نقمػػ  بشػػكؿ مفػػاهئ إلػػه التحقيػػؽ فػػي سػػهف همبػػوع  3ة الػػوزارة،  نػػ  قبػػؿ و وضػػح ا سػػير، لمحاميػػ
 بذريبة وهود مبمومات هديدة حوؿ قضيت ، وهناؾ تـ تهديد   ن  في حاؿ لـ يبترؼ سيتـ نقم  لمبزؿ.

شػػهور  خػػرى بقػػرار مػػف "الشػػاباؾ"، إضػػافة إلػػه قػػرار كػػاف قػػد  6و كػػد ا سػػير   ف قػػرار البػػزؿ سػػيتـ تمدديػػ  لػػػ
 صدر بحرماف عائمت  مف زيارت  حته نيساف مف الباـ المقبؿ. 

2/12/2013القدس، القدس،   

 
 تدريبات لوحدات القمع بأقساـ األسرى المرضى في "الرممة" إجراء 42

 فػػاد ا سػػير ريػػاض البمػػور  حػػد ا سػػرى المرضػػه فػػي سػػهوف االحػػترؿ لمحػػامي نػػادي ا سػػير  ف  3راـ اهلل
 عمه إهرار تدريبات لقوات القم  في  قساـ ا سرى المرضه في الرممة. مصمحة سهوف االحترؿ  قدمت

و وضػػػح البمػػػور حسػػػب بيػػػاف صػػػحافي لمنػػػادي  مػػػس " ف التػػػدريبات هػػػرت فػػػي سػػػاعات الميػػػؿ، وتقػػػتحـ هػػػذ  
 ساعات. 4الوحدات الغرؼ وتبيث بمقتنيات ا سرى المرضه خرابا ويستمر ذلؾ في كؿ مرة لمدة 

 .ة فقد  شار ا سرى في الرممة إله  ف  وضاعهـ تزداد سورا ما بخصوص ا وضاع الصحي
2/12/2013األياـ، راـ اهلل،   
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اعتبر نػادي ا سػير  ف مػا قامػت بػ  مديريػة السػهوف مػقخرًا مػف إعػداد البوسػطة وتقسػيمها إلػه  رببػة  3هنيف
 قصػه درهػة انطرقػا مػف البقميػػة  إلػهتكػوف بالزنػازيف المتنقمػة يهػدؼ لمتضػػييؽ عمػه ا سػرى   قسػاـ  شػب  مػا

تبػريض ا سػرى لهػو مػف الضػغط واالبتػزاز والشػبور  إلػهاالحترلية التي تحيط السهاف اإلسػرائيمي والهادفػة 
  ف إلػهديػاؾ  و بػراغػب  ا سػيرسػر نػادي   مػيف و شار وقت ممكف.  قصه إلهالتحقيؽ   قبيةبالبيش داخؿ 
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والقيػػاـ بػػببض  ا سػػاليبمػػف خػػرؿ ابتكػػار البديػػد مػػف  ا سػػرىالتضػػييؽ عمػػه  إلػػهحكومػػة االحػػترؿ تسػػبه 
 االهرارات التي تحقؽ ذلؾ.

2/12/2013األياـ، راـ اهلل،   

 

 في الضفة الغربية فمسطينياً  11يعتقؿ  االحتالؿ 44
 فمسطينيا في الضفة الغربية. 22 حد اعتقمت قوات االحترؿ اإلسرائيمي يـو ا 3)بترا(-السبيؿ 

وذكرت مصادر فمسطينية اف قوات االحترؿ دهمت مدف هنيف ونابمس والخميؿ وبيت لحـ وسط اطػرؽ نػار 
 كثيؼ واعتقمتهـ. 

وتشف قوات االحترؿ يوميا حمرت دهـ واعتقاؿ تطاؿ عشرات الفمسطينييف في مدف وبمػدات الضػفة الغربيػة 
 بحهج وذرائ  مختمفة.

1/12/2013السبيؿ، عماف،   

 
 في الخميؿ أعمالوالسياحي العربي يفتتح  اإلعالـ مؤتمر 45

السػػياحي البربػػي، فػػي دورتػػ  الثانيػػة،  اإلعػػرـمػػقتمر   عمػػاؿ، الػػدورة ا حػػدافتتحػػت فػػي الخميػػؿ، يػػـو 3 الخميػػؿ
 إضػػػافةيػػػا، ومصػػػر والمغػػػرب البربػػػي، والخمػػػيج البربػػػي، وموريتان ا ردفمػػػف  إعرميػػػةوذلػػػؾ بمشػػػاركة وفػػػود 

عرمييفلمختصيف في مهاؿ السياحة،   فمسطينييف. وا 
وشػػارؾ عبػػاس زكػػي، عضػػو المهنػػة المركزيػػة لحركػػة فػػتح، ممػػثر عػػف الػػرئيس محمػػود عبػػاس، فػػي اطػػػرؽ 
فباليػػػات المػػػقتمر، ووزيػػػرة السػػػياحة روال مبايبػػػة، والػػػدكتور داود الزعتػػػري رئػػػيس بمديػػػة الخميػػػؿ، ووكيػػػؿ وزارة 

ة، ورئػػػيس نقابػػػة الصػػػحافييف عبػػػد الناصػػػر النهػػػار، ومستشػػػار رئػػػيس منظمػػػة السػػػياحة االعػػػرـ محمػػػود خميفػػػ
 البربية سبدي الضامف، ونائب محافظ الخميؿ مرواف سمطاف.

يذكر اف اعمػاؿ المػقتمر ستتواصػؿ عمػه مػدار يػوميف وتتخممهػا عػدة ورش عمػؿ متخصصػة، تػنظـ بالشػراكة 
سػػػػطينييف، ووزارة السػػػػياحة، ومحافظػػػػة الخميػػػػؿ، واتحػػػػاد بػػػػيف كػػػػؿ مػػػػف بمديػػػػة الخميػػػػؿ، ونقابػػػػة الصػػػػحفييف الفم

 .اإلعرميالصحفييف البرب، والمنظمة البربية لمسياحة، و همبية الممتقه 
2/12/2013القدس، القدس،   

 
 في بيت لحـ باتجاه مسجدمصميًا بعد إطالؽ االحتالؿ قنابؿ الغاز  15مف  أكثرإصابة  46

يًا كػػانوا يػػقدوف صػػرة المغػػرب مسػػار اليػػوـ، بحػػاالت اختنػػاؽ فمسػػطين 25  كثػػر صػػيب 3 يػػو بػػي  ي -القػػدس 
 هّرار استنشاؽ الغاز المسيؿ لمدموع الذي  طمقت  قوات الهيش اإلسرائيمي.

وقالػػت وسػػائؿ إعػػرـ محميػػة، إف قػػوة إسػػرائيمية  طمقػػت قنابػػؿ غػػاز مسػػيؿ لمػػدموع باتهػػا  مسػػهد مخػػيـ عايػػدة، 
ما تسّبب بإصابة عشرات المواطنيف بحاالت إغمػار وغثيػاف،  وعدد مف المنازؿ محيط المسهد في بيت لحـ،

 مصميًا. 25بينهـ 
واتهـ مصّموف فمسطينيوف القوات اإلسرائيمية بتبّمػد إطػرؽ قنابػؿ الغػاز المسػيؿ لمػدموع عمػه مػدخؿ المسػهد، 

صػػػابة المصػػػميف بحػػػاالت إغمػػػ ار  ثنػػػار آدار صػػػرة المغػػػرب، مػػػا  ّدى الػػػه دخػػػوؿ الغػػػاز الػػػه قمػػػب المسػػػهد وا 
مػػنهـ همػػيبهـ مػػف كبػػار السػػف عمػػه ا رض، قبػػؿ  ف يهػػري تقػػديـ اإلسػػباؼ  25وغثيػػاف حيػػث سػػقط نحػػو 

 الميداني لهـ ونقمهـ مف المكاف.
2/12/2013الحياة، لندف،   
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 منازليـبألؼ طالب  700يشؿ العممية التعميمية في الضفة وأكثر مف  المدرسيفإضراب  47

البمميػػػػة التبميميػػػة فػػػػي المػػػدارس الحكوميػػػػة بالضػػػػفة  ا حػػػػديف وليػػػد عػػػػوض3 شػػػؿ اضػػػػراب المدرسػػػ –راـ اهلل 
 المالية.  وضاعهـالغربية، احتهاها عمه عدـ استهابة الحكومة لتحسيف 

و صػاب الشػػمؿ كافػة المػػدارس الحكوميػة ببػػد تنفيػذ إتحػػاد المبممػيف إضػػراب  الشػامؿ لميػػـو الثػاني عمػػه التػػوالي 
 حيف انتظمت الدراسة في المدارس الخاصة. الؼ طالب في بيوتهـ في 700حيث همس حوالي 

ايػاـ ابتػدار مػف السػبت لغايػة الثرثػار  4وفيما قرر االتحاد الباـ لممبمميف الحكػومييف االضػراب الشػامؿ لمػدة 
بصورة مبدئيػة قػاؿ  حمػد سػحويؿ، ا مػيف البػاـ لإتحػاد إف "اإلتحػاد مصػمـ عمػه تنفيػذ خطواتػ  االحتهاهيػة 

 .مطالب "حته استهابة الحكومة ل
ضراب  وال كشرط لمبودة مهددا إله مائدة الحوار لمناقشػة اإلومف ههتها شددت الحكومة عمه ضرورة وقؼ 

الخرفػػات بػػيف الهػػانبيف، وقػػاؿ وزيػػر البمػػؿ الفمسػػطيني  حمػػد مهػػدالني "إنػػ  لػػف يكػػوف هنػػاؾ  ي حػػوار دوف 
 .وقؼ اإلضراب"

حيث رفبت قضية ضد اتحػاد المبممػيف  مػاـ محكمػة  وقررت الحكومة الفمسطينية امس ا حد المهور لمقضار
 البدؿ البميا، لوقؼ اإلضراب المفتوح الذي  عمن  االتحاد يـو الهمبة الماضي.

2/12/2013القدس العربي، لندف،   

 
 لرفع تسعيرة المواصالت يبدأوف إضراباً  في قطاع غزة األجرة سائقو 48

يارات ا هػرة فػي قطػاع غػزة، دوف تمكػف  عػداد كبيػرة حاؿ إضراب مفاهئ نفذ  سػائقو سػ3 غزة ػ  شرؼ الهور
مف الطمبة والمػوظفيف مػف االلتحػاؽ بمقاعػد الدراسػة والبمػؿ، لمطػالبتهـ برفػ  قيمػة ا هػرة بػيف مػدف القطػاع، 
ببد قرار إسرائيؿ ا خير برف  قيمة الوقود، وقد تبددت اآلماؿ التي بنوها عمه خفض ثمف الوقود عقب اتفاؽ 

 لي م  إيراف عمه برنامهها النووي.المهتم  الدو 
وطالػػػػب  صػػػػحاب مركبػػػػات ا هػػػػرة بػػػػ ف تقػػػػـو الحكومػػػػة فػػػػي غػػػػزة التػػػػي تػػػػديرها حركػػػػة حمػػػػاس برفػػػػ  تسػػػػبيرة 
المواصرت بيف المدف، بسبب ارتفاع  ثماف الوقػود القػادـ مػف إسػرائيؿ، والػذي بػات اآلف يسػتخدـ فػي تشػغيؿ 

 عبر ا نفاؽ.مركبات غزة ببد وقؼ مصر عمميات تهريب الوقود 
ثرثيف لترا  سػبوعيا مػف السػوالر المهػرب مػف مصػر لكػؿ سػائؽ سػيارة  هػرة، وهػي  في غزةوتصرؼ الحكومة 

كميػػة ال تكفػػي إال ليػػـو واحػػد مػػف البمػػؿ، ويضػػطر السػػائقوف إلػػه تشػػغيؿ عربػػاتهـ بسػػوالر يػػدخؿ عػػف طريػػؽ 
 مبابر إسرائيؿ لكن  غالي الثمف.

لمصرية كمية مف الوقود قبػؿ تهريبػ  لغػزة، مػا يبنػي  ف ا زمػة سػتظؿ وا سبوع الماضي صادرت السمطات ا
قائمػة فػي القطػػاع، خاصػة بشػػ ف محطػة توليػػد الكهربػار التػي توقفػػت عػف البمػػؿ، كونهػا كانػػت تػدير مولػػداتها 

 بالوقود المصري المهرب.
2/12/2013القدس العربي، لندف،   

 
 بدء االحتفاالت الميالديةيذانًا بإ بإضاءة شجرة عيد الميالدتحتفؿ  بيت لحـ 49

احتفمػػػت مدينػػػة بيػػػت لحػػػـ، ليمػػػة  مػػػس، بإضػػػارة شػػػهرة عيػػػد المػػػيرد المهيػػػد، ايػػػذانًا ببػػػدر  حسػػػف عبػػػد الهػػػواد3
رامي الحمد اهلل، ورئيس بمدية بيت لحػـ فيػرا بػابوف،  د.االحتفاالت الميردية المهيدة، بحضور رئيس الوزرار 
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لحػػػـ عبػػػد الفتػػػاح حمايػػػؿ، ورهػػػاؿ الػػػديف االسػػػرمي والمسػػػيحي وعػػػدد مػػػف الػػػوزرار، والنػػػواب، ومحػػػافظ بيػػػت 
والقناصػؿ، و عضػار المهمػػس البمػدي، وقػادة االههػػزة االمنيػة، وممثمػي المقسسػػات االهميػة والشػببية والهيئػػات 
 الدولية، وحشد مف مئات المواطنيف وابنار المحافظة، في احتفاؿ تقميدي سنوي مهيب اقيـ في ساحة المهد.

اهلل تحيات الرئيس لمهمي  عمه ههودهـ في االعداد لهذ  االحتفاالت، التي يتاببها شببنا والبالـ ونقؿ الحمد 
 اهم .

ظهارها بمظهرها الحالي  .وشكرت بابوف كافة الههات التي عممت عمه رعاية االحتفاالت وا 
2/12/2013األياـ، راـ اهلل،   

 
صرار العودةدالغربية الضفة في الالجئيف الفمسطينييف "صدور كتاب  50  "يمومة الحياة وا 

ببنػواف الرهئػيف الفمسػػطينييف فػي الضػػفة  كتػػاب  صػدر مركػز البػػودة الفمسػطيني و كاديميػة دراسػػات الرهئػيف
صرار البودة وهو دراسة مبنية عمه استطرع ر ي ميداني هرى في مخيمات الضػفة  الغربية ديمومة الحياة وا 

 الغربية. 
ف عوني فارس وحسف قدومي و شرؼ عمي  وحرر  ا ستاذ  ديب زيادة وراهب  وهو مف إعداد وتحميؿ ا ستاذي

 ا ستاذ عمر قشوع. ويتوفر الكتاب بالمغة البربية االنهميزية.
وتسد الدراسػة ثغػرة  كاديميػة واضػحة تتمثػؿ فػي النصػيب المتواضػ  لمخيمػات الضػفة مػف إسػتطرعات الػر ي 

ات المهور، مما  ضفه ضبابية عمه تطمباتها لممستقبؿ وموقفها والدراسات وا بحاث مقارنة بغيرها مف مخيم
البربيػػة  مػػف مختمػػؼ القضػػايا ذات الصػػمة بػػالرهئيف. والكتػػاب متػػوفر لػػدى مركػػز البػػودة وا كاديميػػة بػػالمغتيف

 االنكميزية.
وتكتسػػب هػػذ  الدراسػػة  هميتهػػا مػػػف عػػدة هوانػػب، يػػ تي فػػي مقػػػدمتها مركزيػػة قضػػية الرهئػػيف وحيويتهػػا فػػػي 
الصػػراع المسػػتمر مػػ  اإلحػػترؿ اإلسػػرائيمي منػػذ سػػنوات طويمػػة، ويمػػنح تركيػػز الدراسػػة عمػػه مخيمػػات الضػػفة 
 همية إضافية، نظًرا لوهودها في قمب المواههة م  االحػترؿ، وتصػاعد مسػ لة االسػتيطاف فيهػا ينػذر بكارثػة 

 لهور هديدة قد يتبرض لها الفمسطينيوف في  ي وقت.
رصػػد وتحميػػؿ واقػػ  الرهئػػيف الفمسػػطينييف فػػي الضػػفة الغربيػػة، حيػػث تتنػػاوؿ مسػػ لة  تهػػدؼ هػػذ  الدراسػػة إلػػه

المهور مف الناحية التاريخية، وتركِّز عمه نش ة وتطور الحياة في مخيمات الضفة، وتدرس واقبها الحالي مف 
ة والتبمػػػيـ الناحيػػػة الديموغرافيػػػة، ومسػػػتوى الخػػػدمات فيهػػػا مػػػف النػػػاحيتيف الكميػػػة والنوعيػػػة فػػػي هوانػػػب الصػػػح

والخدمات االهتماعية والبنيػة التحتيػة، كمػا تسػتبرض واقػ  المقسسػات الباممػة فػي هػذ  المخيمػات خصوصػا 
 وكالة ا ونروا ومقسسات منظمة التحرير والسمطة الفمسطينية. 

29/11/2013، لندف، مركز العودة الفمسطيني  
 
 بينيـ الزىارمف  مصر تسقط الجنسية عف فمسطينييف ينتموف ألحزاب سياسية 

قاؿ  فراد مف الهالية المصرية في قطاع غزة،  نهـ تمقوا ت كيدات رسمية مف  3القدس دوت كوـ -غزة 
نوفمبر / الههات المبنية في وزارة الداخمية بالقاهرة، ب ف قرارا صدر منذ الخامس والبشريف مف تشريف الثاني

 ف عمه  حزاب سياسية مبينة.الماضي، يقضي بإسقاط الهنسية عف المنتميف  و المحسوبي
ويربد القيادي في حركة حماس، وعضو مكتبها السياسي محمود الزهار، مف  برز الحاصميف عمه الهنسية 

يناير ضد نظاـ مبارؾ، وفي حاؿ تـ البدر في تطبيؽ القانوف ببد عممية الفرز فإف  المصرية عقب ثورة 
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 برز مف يخسر الهنسية التي حصؿ عميها في نهاية  بريؿ الزهار )والدت  مصرية مف اإلسماعيمية(، سيكوف 
  ي قبؿ شهريف فقط مف وصوؿ مرسي لسدة الحكـ. 

و وضح مصدر مسقوؿ في الهالية المصرية في غزة، و حد المسقوليف عف مركزها الثقافي الذي  رغمؽ لفترة 
،  ف الههات  المختصة في مصر بد ت قصيرة مف قبؿ  مف حكومة حماس منذ  شهر، اللقدس دوت كـو

سقاطها عنهـ بحكـ انتمائهـ  حزاب سياسية مبينة  فبميا بفرز مكتسبي الهنسية المصرية مف الفمسطينييف، وا 
 في فمسطيف،  و  حزاب لها عرقة ب حزاب مصرية محظورة.

مة سيئة و ضاؼ المصدر ذات  اف حاممي البطاقات المصرية الرسمية المتواهديف اآلف في غزة، يتمقوف مبام
خرؿ تنقمهـ عبر مببر رفح البري، حيث  رهبت السمطات المصرية يومي ا رببار والخميس الماضييف 

ومف ههت  قاؿ مصدر  مني مصري عمه مببر رفح البري  شخص بحوزتهـ بطاقات رسمية.  كثر مف 
مارسة السياسة ، إف القانوف المصري يحظر عمه الحاصميف عمه الهنسية المصرية م"القدس دوت كوـ"ؿ

كما نفه المصدر من   ي مف  سنوات عمه اكتساب الهنسية.  و االنتمار إله  ي حزب إال ببد مرور 
المصرييف المقيميف في غزة مف حممة البطاقات المصرية مف السفر إله القاهرة، موضحا إله إمكانية 

 حصوؿ تهاوزات بسيطة سيتـ النظر فيها لتفاديها مستقبر.
 //دس، القدس، الق
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التي تحدثت عف سور مباممة مف  وا نبارراـ اهلل3 نفي ياسر عثماف سفير مصر لدى فمسطيف، االتهامات 
 .وريافي مصر مف الذيف قدموا مف س السمطات المصرية لرهئيف الفمسطينييف المقيميف

تبرضوا )الرهئيف(   نهـمف   شي كؿ ما   ف"، وكالة قدس نت لألنبارعثماف في تصريح خاص لػ " و كد
 .، كرـ غير صحيح بالمطمؽلتحرش واالعتدار عميهـ

  ف، واتضح اإلسكندريةتحقيؽ بالموضوع بمدينة   مسيـو   هرت، السفارة الفمسطينية بالقاهرة  ف وكشؼ
، "هناؾ ببض المشاكؿ الخاصة بالفمسطينييف الذيف يحاولوف الههرة وقاؿ عثماف ة.غير صحيح ا نبارهذ  

 ."اوروبا بطريقة غير شرعية، ويتـ متاببة هذا الموضوع م  السمطة الفمسطينية إلهمف مصر 
 وكانت حركة حماس" طالبت السمطات المصرية، باإلفراج عف الهئيف فمسطينييف مبتقميف لديها.
 2/12/2013وكالة قدس نت، 

 
 خطورة حماس عمى األمف القومي لمصريحذر المواء محمد صادؽ  

الموار محمد صادؽ وكيؿ ههاز  مف الدولة السابؽ ومسئوؿ ممؼ التطرؼ الديني في  3 حذرممدوح دسوقي
مف خطورة حماس عمه ا مف القومي لمصر باعتبارها منظمة مسمحة ومدربة وتهيد  "الوفد" م حوار شامؿ 
 يانة والغدر والتبامؿ م   ههزة المخابرات في كؿ االتهاهات. عماؿ الخ

 واًل حماس هزر مف قاؿ  مثمث المصالح الذي يهم  بيف اإلخواف وحماس وا مريكاف؟وعند سقال  عف 
تنظيـ اإلخواف ونش ت في كنؼ الموساد اإلسرائيمي، ومف هنا ارتبطت اإلخواف بإسرائيؿ، واإلخواف اتصمت 

حكـ مصر، تـ االتفاؽ عمه  "مرسي"كيد عمه الحفاظ عمه  مف إسرائيؿ، وهذا تـ م  تولي با مريكاف لمت 
حؿ مشكمة فمسطينيي الشتات وغزة مف خرؿ تسميمهـ هزرًا مف سينار، وعمي  تدعـ المخابرات ا مريكية 

د  ف القضية اإلخواف في مشوارها إله الحكـ ماديًا وسياسيًا، وفي الداخؿ والخارج، وهذا ما حدث، و عتق
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ورموز اإلخواف م  حماس  "مرسي"المنظورة  ماـ المحاكـ بها الكثير مف ا دلة والمستندات التي تقكد تخابر 
حماس عمه الحدود المصرية هماعة  قاؿ3 خطورة حماس عمه ا مف القومي المصري؟وعف  وا مريكاف.

م   ههزة االستخبارات في كؿ االتهاهات،  وكوادرها تهيد عمميات الخيانة والغدر والتبامؿ3 مسمحة ومدربة
والحاكـ ا وؿ الستراتيهياتها هي مصالح الكوادر والقيادات التاببة لهماعة اإلخواف، وقد قاموا ببمميات 
إرهابية داخؿ الحدود المصرية، باإلضافة إله وهود  نفاؽ تبد باآلالؼ منها لتهارة المخدرات والسرح 

لمصرييف عديمي الذمـ والضمائر لتحقيؽ ثروات هائمة مف البمميات وا شخاص وارتباطهـ بببض ا
ثبت با دلة المادية ومف خرؿ  و ضاؼ3 المشبوهة بينهـ، ولهذا نهد مف يقاتموف الستمرار هذ  المصالح.

مبمومات  ههزة المخابرات وفي تحقيقات محكمة هنح مست نؼ اإلسماعيمية اشتراؾ  فراد مف كتائب القساـ 
طرؽ سراح المسهونيف مف كافة فصائؿ النشاط اإلرهابي في اقتح اـ ببض مقرات السهوف في مصر وا 

ومنهـ اإلخواف، باإلضافة إله اشتراكهـ في عمميات إرهابية في سينار، وتوهد  دلة عمه هذا مف خرؿ 
 ."كتائب عز الديف القساـ"المضبوطات مف القنابؿ والصواريخ التي كتب عميها 

 // الوفد، الجيزة،
 
 الدولة الفمسطينية المستقمة إلقامةيجدد دعـ بالده  المالديؼرئيس جميورية  

الدولة  إلقامةهدد الرئيس المالديفي عبد اهلل ياميف عبد القيوـ دعـ برد  الثابت  3الحياة الهديدة -راـ اهلل 
همتها في رعاية القرار الخاص برد  تفتخر بمسا إفالفمسطينية المستقمة وعاصمتها القدس الشرقية، وقاؿ 

دولة مراقب، وذلؾ عمه ضور التصويت الذي هرى في ا مـ  إلهبرف  مكانة فمسطيف في ا مـ المتحدة 
المتحدة الباـ الماضي، والذي صوتت برد  بقوة لصالح القرار، مقكدًا  ف برد  سوؼ تواصؿ دعمها لنيؿ 

 ى.عضوية دولة فمسطيف في المنظمات الدولية ا خر 
هار ذلؾ في رسالت  التي وههها لشببنا، لمناسبة اليـو البالمي لمتضامف م  شببنا، والتي تناولتها وسائؿ 

في ا راضي المحتمة، مضيفًا  ن  ال يمكف  اإلنسافلحقوؽ  إسرائيؿفي البرد، حيث  داف انتهاؾ  اإلعرـ
 لفمسطينية.لمحوار الهادؼ  ف يتحقؽ، دوف االعتراؼ ا ساسي بوهود الدولة ا

 //الحياة الجديدة، راـ اهلل، 
 
 بزعزعة أمف دارفور "إسرائيؿ"الخرطـو تتيـ  

اتهـ وزير الداخمية السوداني إبراهيـ محمود، إسرائيؿ بزعزعة ا مف في إقميـ 3 النور  حمد النور –الخرطوـ 
 قميـ إله سورية وصوماؿ  خرى.دارفور عبر دعـ حركات التمرد. وقاؿ إف الدولة الببرية تريد تحويؿ اإل

اتهـ محمود خرؿ لقار م  قيادات مف دارفور في مقر إقامة نائب الرئيس السوداني الحاج آدـ يوسؼ في و 
حربًا "الخرطوـ، التمرد بالوقوؼ ورار الفوضه ا منية في دارفور، مشددًا عمه ضرورة الحسـ م  المتمرديف 

 ." و سمماً 
 //الحياة، لندف، 

 
 مواجية اإلسالـ السياسي والنووي اإليرانيللقاءات بيف اإلستخبارات السعودّية والصييونّية  

كشؼ تسهيؿ فيديو مصور عف لقار هم  بيف رئيس اإلستخبارات البسكرّية السبودي السابؽ "تركي 
الفتًا إله  ّف الفيصؿ" م  المستشار الخاص لرئيس الحكومة الصهيونّي السابؽ "إيهود باراؾ"، يوسي  لفيرا، 
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ناقش كيفّية مواههة اإلسرـ السياسي في المنطقة البربّية، وعرض كؿ منهما وههة نظر   ماـ  االهتماع
اآلخر. وفي سياٍؽ متصؿ، كشفت مصادر مطمبة  ّف رئيس اإلستخبارات السبودي "بندر بف سمطاف" يبقد 

تهدؼ لمتنسيؽ لمواههة  االهتماعإله  ّف هذ  لقارات دورّية م  مسقوليف وضباط كبار في "الموساد"، الفتًا 
 الخطر اإليراني في المنطقة. 

 موقع أسرار عربية
 // ،التقرير المعموماتي 

 
 صحة لعدـ االعتراؼ بجواز السفر الفمسطيني : الالكويتية الخارجية 

ميد الفيمكاوي عدـ اعتراؼ الح الوطف البربي في وزارة الخارهية عبد إدارةنفه مدير 3 السرـ غادة عبد
هناؾ لهنة تبحث بهذا الموضوع وعقدت  كثر مف اهتماع "الكويت بهواز السفر الفمسطيني، الفتا إله  ف 

مبديا  مم  في  ف يتـ التوصؿ  "في ما يتبمؽ بهذا الموضوع اإلشكاالتوعمه اتصاؿ دائـ إلنهار ببض 
حافييف عمه هامش مشاركت  في احتفاؿ السفارة وشدد الفيمكاوي في تصريح لمص ."قريبا هدا"لنتائج 

الدولة الفمسطينية والذي  قيـ في فندؽ الكراوف برزا بحضور  إلعرفالفمسطينية بالذكرى الخامسة والبشريف 
مف واهبها الوقوؼ   فالمبتمديف لدى الكويت، عمه  ف الكويت ترى دائما  والدبموماسييفحشد مف السفرار 

 البربيةمسطينييف عف طريؽ قنوات عديدة سوار في ما يتبمؽ با مـ المتحدة والهامبة إله هانب ا خوة الف
 ." و التواصؿ مباشرة م  ا خوة في السمطة

 //الراي، الكويت، 
 
 مخطط برافر أماـ السفارة الفمسطينية احتجاجًا عمى كويتيوف 

م  الشبب الفمسطيني  ماـ السفارة رج نشطار كويتيوف ومقيموف  مس في وقفة تضامنية 3 محمد  نور
الصهيوني االستيطاني في منطقة النقب الفمسطينية،  "برافر"في بياف تببيرًا عف رفضهـ مشروع  ةالفمسطيني

 فيما  صدر المشاركوف في الوقفة بيانا استنكروا في  هذا التوس  الخطير.
يهدؼ إله تههير الفمسطينييف خاصة  "ربراف"مشروع  إفبندر الخيراف  الديمقراطيوقاؿ  ميف عاـ المنبر 

 ."إله مناطؽ  خرى لتضييؽ الخناؽ عميهـ وهي تشب  عممية التههير التي حصمت في الباـ  عرب 
مف هانب ، قاؿ عضو التيار التقدمي فواز البحر اف تواهدهـ اليـو لمتنديد بالبمؿ الصهيوني بتههير 

وتههير الفمسطينييف وتهويد  القادـ  كبر مف نكسة "  فتا إله المواطنيف الفمسطينييف مف وادي النقب، الف
 ."فمسطيف

وهمبية الخريهيف  الديمقراطيووق  المشاركوف في الوقفة االحتهاهية ممثميف عف التيار التقدمي والمنبر 
 حداث في الكويت تراقب باهتماـ وبقمؽ بالغيف تطورات ا  ف  كدالكويتية والهمبية الثقافية النسائية بيانا 

، آخر ما استحدثت  سمطات االحترؿ الصهيوني "برافر"فمسطيف المحتمة السيما تمؾ المتبمقة منها بمخطط 
 ضمف محاوالتها المستمرة لنزع ممكية ا راضي مف السكاف البرب عمه  راضي فمسطيف المحتمة.

 //الراي، الكويت، 
 
 خالؿ  ألؼ درىـ الييف وم لفمسطيف بقيمة  تقدمت مساعدا اإلمارات 
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احتمت المممكة ا ردنية الهاشمية المرتبة ا وله بيف الدوؿ ا كثر تمقيًا لممساعدات اإلماراتية 3  حمد ممدوح
مرييف  هارت دولة فمسطيف في المرتبة الثانية بتمقيها مساعدات إماراتية بقيمة ، و  عاـ،

  لؼ درهـ،  و
نسانية وخيرية قدمت الههات المو  انحة اإلماراتية مساعدات بنحو نصؼ مميار درهـ لتنفيذ مشاري  تنموية وا 

وبزيادة قدرها  في ا راضي الفمسطينية، خرؿ الباـ الماضي، بزيادة قدرها  رببة  ضباؼ عف عاـ،
زارة التنمية وفقًا لما  كد  تقرير المساعدات الخارهية لدولة اإلمارات الصادر عف و  % عف عاـ،
 والتباوف الدولي.

وتـ تنفيذ تمؾ المساعدات مف خرؿ عدد مف الههات الدولية والفمسطينية، مف بينها وزارات حكومة السمطة 
الوطنية الفمسطينية، والمنظمات غير الحكومية الدولية والفمسطينية ووكاالت ومكاتب ا مـ المتحدة في 

 إلغاثة وتشغيؿ الرهئيف الفمسطينييف في الشرؽ ا دنه. فمسطيف بما فيها وكالة ا مـ المتحدة
 //الخميج، الشارقة، 

 
 سمماف يستقبؿ سفير فمسطيف لدى السعودية األمير 

استقبؿ ا مير سمماف بف عبد البزيز ولي البهد نائب رئيس مهمس الوزرار وزير 3 الشرؽ ا وسط - الرياض
س، السفير الفمسطيني لدى السبودية باسـ عبد اهلل اآلغا، وبحث الدفاع السبودي، في مكتب  بالمبذر  م

المقار الموضوعات ذات االهتماـ المشترؾ، فيما حضر االستقباؿ ا مير محمد بف سمماف بف عبد البزيز 
 رئيس ديواف ولي البهد المستشار الخاص ل .

 //الشرؽ األوسط، لندف، 
 
 دولة فمسطينية ديموقراطية مستقرة تعيش إلى جنب "إسرائيؿ" الناطؽ باسـ آشتوف: نتطمع إلى قياـ 

كاثريف آشتوف  ا وروبيايميا. ج. مغناير3  كد مايكؿ ماف، الناطؽ باسـ وزيرة خارهية االتحاد  -بروكسيؿ 
 -الثابت في ش ف القضايا المتصمة بالصراع الفمسطيني  ا وروبيفي حديث إله "الراي" موقؼ االتحاد 

 إسرائيؿهنب م   إلهمستقرة تبيش هنبًا  ديمقراطيةقياـ دولة فمسطينية  إلهنتطم  "، وقاؿ3 اإلسرائيمي
بنار المستوطنات يخض  لمقانوف الدولي. وموقفنا كاف وال يزاؿ ثابتًا في هذا  "إف و ضاؼ ."بسرـ

يدة. نحف نتطم  بصراحة كمما  رحطنا عممًا ببنار مستوطنات هد لإسرائيمييفالخصوص، وقد  برزنا موقفنا 
بسرـ. هذا ما نريد تحقيق ، ولهذا  إسرائيؿهنب م   إلهمستقرة فمسطينية تبيش هنبًا  ديمقراطيةدولة  إله

حيث اصررنا عمه موقؼ االتحاد  " " فؽاهتمبت كاثريف آشتوف م  تسيبي ليفني بخصوص مشروع 
 برز  ا وروبياالتحاد  إف ستطي  قول   وقِبمت ب  ليفني. ال يحؽ لي الدخوؿ بتفاصيؿ االتفاؽ ولكف ما

 عمي . إسرائيؿموقف  الثابت ووافقت 
 //الراي، الكويت، 

 
 تطالب االحتالؿ برفع الحصار عف غزة" العفو الدولية" 

طالبت منظمة البفو الدولية،  مس، سمطات االحترؿ اإلسرائيمي برف  الحصار الذي تفرض  3 )يو بي آي(
 رًا، والسماح بإيصاؿ الوقود واإلمدادات ا ساسية ا خرى إله هناؾ مف دوف قيود.عمه قطاع غزة فو 
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مميوف نسمة، يبيشوف منذ الشهر الماضي بر  وقالت المنظمة إف  هالي قطاع غزة البالغ عددهـ 
كهربار مبظـ ا وقات، وفي ظؿ كارثة صحية عامة ببد توقؼ محطة الطاقة الوحيدة بسبب غياب الوقود، 
ما تسّبب في تبّطؿ البديد مف  نظمة الصرؼ الصحي ومنشآت الميا ، و ضافت  ف محطة توليد الكهربار 

% مف الكهربار، اضطرت لإغرؽ ببد  ف نفد وقود الديزؿ التي كانت تزود القطاع حته وقت قريب ب
رؼ الصحي وترؾ سكاف تشريف الثاني الماضي، ما  ّدى إله تفاقـ  زمة الميا  والص في ا وؿ مف نوفمبر/

 ساعة في اليوـ. القطاع بدوف كهربار لمدة 
 //الخميج، الشارقة، 

 
 السمطة الفمسطينية لمتابعة ممؼ تجنيد مرتزقة أوروبييف في جيش االحتالؿ  يدعواألورومتوسطي  

في هيشها كشؼ تقرير لممرصد ا ورومتوسطي لحقوؽ اإلنساف  ف إسرائيؿ تهند 3 ضيار الكحموت -غزة 
مرتزقة مف مبظـ الدوؿ ا وروبية، دوف  ف تتخذ هذ  الدوؿ إهرارات لمن   و محاسبة مواطنيها الذيف 

ودعا رئيس المرصد ا ورومتوسطي لحقوؽ اإلنساف الدكتور رامي عبد  السمطة  يقدموف عمه هذ  الخطوة.
ببة ممؼ تهنيد مرتزقة  وروبييف في الفمسطينية إله لبب دور فاعؿ عبر سفاراتها ومنظومتها الرسمية لمتا

و كد عبد  في حوار م  الهزيرة نت  ف تهنيد المرتزقة بات اليوـ ال  صفوؼ هيش االحترؿ اإلسرائيمي.
يقتصر عمه  وروبييف يهود، بؿ امتد ليشمؿ متطوعيف مسيحييف ويمينييف مف مبظـ دوؿ  وروبا. مشيرا إله 

ا وروبية لمن  تفاقـ هذ  الظاهرة ومحاسبة المهنديف في صفوؼ   ن  يهب التفريؽ بيف الههوزية والرغبة
 الهيش اإلسرائيمي.

 //الجزيرة. نت، الدوحة، 
 
 باستيداؼ اإلعالمييف "إسرائيؿ"رابطة الصحافة األجنبية تتيـ  

 مس، هيش االحترؿ ، اتهمت رابطة الصحافة ا هنبية في فمسطيف المحتمة3 )  ؼ ب(
ؼ المتبمد" لمصحفييف، ببد  ف قاـ هنود بإطرؽ الرصاص المطاطي وقنبمة صوتية عمه ب"االستهدا

وقالت الرابطة3 إف الهيش استهدؼ بشكؿ مباشر مهموعة مف المصوريف كانوا  مصوريف صحفييف.
يقوموف، الهمبة، بتغطية اشتباكات عند حاهز قمنديا البسكري بيف القدس وراـ اهلل، و شارت في بياف إله 

  ببد ظهر الهمبة، قامت قوات إسرائيمية بإلقار قنابؿ صوتية عمه مصوريف تاببيف لمرابطة بينما كانوا  ن
يغادروف قمنديا، وقاـ  عضار الرابطة برف   ياديهـ في الهوار، في إشارة إله القوات اإلسرائيمية ب نهـ 

 ماكف قريبة.سيغادروف، و ن  عند هذ  المحظة تـ إلقار قنابؿ صوتية باتهاههـ مف  
و كد البياف  باتهاه ،   طمقتو ضاؼ البياف نها مصور إيطالي مستقؿ كاف يغطي المواههات مف رصاصة 
 ليس هناؾ شؾ ب ف قوات االحترؿ كانت تستهدؼ الصحفييف بشكؿ مباشر. 

 //الخميج، الشارقة، 
 

 المناطؽ المحتمة واالتفاقات العربية اإلسرائيمية  تيويد 65
 شاور د. عصاـ

ب كممهػا، وفػي  2948يوما ببد يوـ تتكشػؼ المخططػات اإلسػرائيمية الراميػة إلػه تهويػد المنػاطؽ المحتمػة عػاـ 
هػػذ  المرحمػػة نرحػػظ التركيػػز عمػػه ثػػرث منػػاطؽ؛ القػػدس والنقػػب والهميػػؿ وهػػي مرتبػػة حسػػب شػػدة الههمػػة 
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، كػاف ذلػؾ  غػراض دينيػة  و  الصهيونية عميها، ولكؿ منهػا  هميػة تخػدـ المحتػؿ الصػهيوني وتمبػي  طماعػ 
 سياسية  و اقتصادية  و  منية،والمخططات مستمرة وتنفيذها يهري عمه قدـ وساؽ.

دولة االحترؿ "إسرائيؿ" تهـر وتقترب مػف نهايتهػا الحتميػة، ولػذلؾ فػإف  حرمهػا تتبخػر شػيئا فشػيئا، وببػد  ف 
ت إلػه داخػؿ الحػدود الفمسػطينية وببػض المنػاطؽ كانت تتبهح بػ"إسرائيؿ الكبري" مف النيؿ إله الفرات، انكف 

البربية المهاورة ، ثػـ انسػحبت واضػمحمت بفبػؿ المقػاومتيف الفمسػطينية والمبنانيػة واالنتفاضػتيف الفمسػطينيتيف 
ا وله والثانيػة، ولػيس بسػبب اتفاقيػة  وسػمو التػي هػي  شػب  بالقطػاؼ المبكػر لثمػار االنتفاضػة ا ولػه، وكمػا 

ومػا  2948اليػوـ مػف  هػؿ تثبيػت كيانهػا الرشػرعي عمػه ا راضػي الفمسػطينية المحتمػة عػاـ  نرى فإنها تقاتػؿ
 تستطي  تحصيم  مف  راضي الضفة الغربية والقدس مف خرؿ مفاوضاتها م  منظمة التحرير الفمسطيني.

مػػػػػف السػػػػػكاف  2948"إسػػػػػرائيؿ" تهػػػػػدؼ مػػػػػف عمميػػػػػة التهويػػػػػد الممنههػػػػػة إلػػػػػه إفػػػػػراغ المنػػػػػاطؽ المحتمػػػػػة عػػػػػاـ 
الفمسػػطينييف،وقد تكػػوف البدايػػة بوضػػبهـ فػػي منػػاطؽ سػػكنية قريبػػة مػػف حػػدود الضػػفة الغربيػػة ثػػـ ضػػمهـ الػػه 
الضفة سوار بػالتههير  و ببمميػة تبػادؿ ا راضػي التػي وافقػت عميهػا منظمػة التحريػر الفمسػطينية، ولػذلؾ فػإف 

ات التهويػدوومنها مشػروع تمؾ الموافقة ساهمت بشكؿ  و بآخر في تحفيػز وتشػهي  البػدو عمػه تنفيػذ مخططػ
برافرو بما في ذلؾ ترحيػؿ سػكاف النقػب وتههيػر  بنػار القػدس والتخطػيط لتكػرار السػيناريو فػي الهميػؿ ثػـ فػي 

 مناطؽ  خرى  ف " إسرائيؿ" تريدها دولة يهودية خالصة.
إلػػه هػػذا قمنػػا بػػ ف اتفاقيػػة  وسػػمو وموافقػػة المنظمػػة عمػػه تبػػادؿ ا راضػػي بنسػػبة مبينػػة سػػاهمت فػػي الوصػػوؿ 

الوض  الم سػاوي، وكػذلؾ فػإف المبػادرة البربيػة لمسػرـ فاقمػت ا وضػاع ومهػدت الطريػؽ  مػاـ إسػرائيؿ لتنفيػذ 
مخططاتها، فما تقوـ ب  "إسرائيؿ" مف هرائـ داخؿ المناطؽ المحتمة وضػد شػببنا هنػاؾ، هػو مػف وههػة نظػر 

وز االعتػراض عميػ ، ومػ  ذلػؾ فػإف إسػرائيؿ منظمة التحرير وحكاـ الدوؿ البربية ش ف إسرائيمي داخمي ال يه
لف تحقؽ  حرمها عمه وضاعتها، ولف تثبت نفسها عمه  ي شبر مف فمسطيف، ف الشػبوب البربيػة وشػببنا 
الفمسطيني المقاوـ والقادميف الهدد مف الحكاـ لف يتخموا عػف  ي شػبر مػف فمسػطيف ولػف يسػمحوا لمخططػات 

آمػاؿ  و حتػه إيمػاف بقػدرة الشػبوب البربيػة عمػه التغييػر فقػط ولكنػ  البدو  ف تمػر،وليس ذلػؾ مهػرد  مػاني و 
اإليماف واليقيف بوعد اهلل عز وهؿ3 "فإذا هار وعػد اآلخػرة ليسػوروا وهػوهكـ وليػدخموا المسػهد كمػا دخمػو   وؿ 

 مرة وليتبروا ما عموا تتبيرا.......".
 2/12/2013، وكالة الرأي الفمسطينية لإلعالـ

 
 لضفة الغربية؟ ولـ ال.. في ظؿ الحرب السورية و"ىدنة" حماس.. وفشؿ رىاف عباس" تصؿ االقاعدة" 66

 عبد الباري عطواف
السقاؿ الذي يطرح  دائما المنتقدوف لتنظيـ "القاعدة" والهماعات االسرمية المتشددة التي تتبنه عقيدت ، هػو 

الراض الفمسػػػطينية المحتمػػػة عػػػف اسػػػباب عػػػدـ قيػػػاـ هػػػقالر ببمميػػػات عسػػػكرية ضػػػد اهػػػداؼ اسػػػرائيمية داخػػػؿ ا
وخارهها، وذهب ببض النشطار عمه مواق  التواصؿ االهتماعي مثؿ "الفيسبوؾ" و"التويتر" و"االنترنت" اله 
درهة التشكيؾ في وهػود اي نوايػا لػدى التنظػيـ فػي هػذا الخصػوص، والقػوؿ بػاف كػؿ عممياتػ  تسػتهدؼ عربػا 

ؽ وليبيا والمغرب االسرمي عمومػا، بػؿ وذهبػوا الػه مػا هػو ومسمميف باالشارة اله ما يهري في سورية والبرا
 اببد مف ذلؾ والحديث عف "عرقة ما" بيف الهانبيف وهو امر مف الصبب تصديق .

باالمس اعمف "مهمس شوري المهاهػديف" التػاب  لتنظػيـ "القاعػدة" فػي بيػاف لػ  اف الشػباب الثرثػة الػذيف قػتمهـ 
يػػـو الثرثػػار الماضػػي هػػـ اعضػػار فػػي خميػػة تاببػػة لػػ ، واضػػاؼ عمػػه  الهػػيش االسػػرائيمي فػػي مدينػػة الخميػػؿ
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موقبػػ  عمػػه االنترنػػت "نبشػػر االمػػة، ونحػػف نػػزؼ هػػذ  الكوكبػػة، انػػ  بفضػػؿ اهلل تبػػاله اصػػبح لمػػنهج الههػػاد 
البالمي في "ضػفة البػزة" موضػ  قػدـ ببػد اف سػبه الهميػ  الفشػاؿ كػؿ بػذرة تػزرع هنػاؾ"، وقػاؿ مسػقوؿ فػي 

مػف الػداخمي االسػرائيمي( "اف شػبكة المتشػدديف اقامػت مػرذا آمنػا فػي الضػفة الغربيػة وكانػت "الشيف بيت" )اال
 تقـو بتخزيف اسمحة وتخطط لتنفيذ ههمات ضد اهداؼ اسرائيمية وضد السمطة الفمسطينية".

هػػذ  البيانػػات والمبمومػػات اف صػػحت، وهػػي تبػػدو صػػحيحة، ستشػػكؿ صػػدمة لمهػػانبيف الفمسػػطيني )السػػمطة( 
ائيمي مبا، الف وصوؿ تنظيـ "القاعدة" اله الضفة الغربية المحتمة يشكؿ اختراقا امنيا عمه درهة كبيرة واالسر 

مف الخطورة، ستكوف ل  تداعيات  الن  يبني عمميات استشهادية وسيارات مفخخػة بػالنظر الػه تهػارب تنظػيـ 
 القاعدة في اماكف اخرى.

ظػػؿ انبػػداـ الههمػػات البسػػكرية ضػػد اهػػداؼ ومسػػتوطنات  شخصػػيا ال اسػػتببد هػػذا االختػػراؽ، واعتقػػد انػػ  فػػي
اسػرائيمية فػي الضػفة الغربيػة، بسػبب انخػراط حركػة المقاومػػة االسػرمية )حمػاس( فػي حػاؿ يشػب  "الهدنػة" مػػ  
االسرائيمييف والسمطة مبا، في الضفة والقطاع، و"صيامها" عف تنفيذ اي ههمات بطريقة منههية لتهنػب اي 

تحكم ، فمف الطبيبي اف يحاوؿ فكر "القاعدة" وانصار  اف يهد ل  موضػ  قػدـ، ويػنهح اهتياح لمقطاع الذي 
 في تهنيد شباف متحمسيف في صفوف ، مستائيف مف حالة الهمود ومت ثريف بالثورات البربية.

*** 
تنظيـ "القاعدة" وصؿ مبكرا اله قطػاع غػزة ومنطقػة سػينار، مثممػا وصػؿ الػه ليبيػا، وعػزز وهػود  فػي سػوريا 
ببػػد البػػراؽ، وباتػػت قػػوات الدولػػة االسػػرمية فػػي البػػراؽ والشػػاـ وهبهػػة النصػػرة مػػف اقػػوى التنظيمػػات المقاتمػػة 
السػػقاط النظػػػاـ السػػػوري، ولػػذلؾ مػػػف الغريػػػب اف يتػػ خر فػػػي الوصػػػوؿ الػػه الضػػػفة الغربيػػػة المحتمػػة كػػػؿ هػػػذ  

 السنوات.
دة ويقػاتموف فػي صػفوف  هنبػا الػه هنػب المبمومات المتوفرة تقوؿ اف اكثػر مػف خمسػيف شػابا فػي تنظػيـ القاعػ

 ، وعرب ومسمميف مف مختمؼ انحار البالـ.2948م  مقاتميف مف المناطؽ الفمسطينية المحتمة عاـ 
وهػػود منظػػريف لفكػػر القاعػػدة وايديولوهيتػػ  فػػي االردف عمػػه ببػػد مرمػػه حهػػر مػػف الضػػفة الغربيػػة، مثػػؿ ابػػو 

في افغانستاف، وفي صفوؼ كتيبة ابو مصبب الزرقاوي ضػد محمد المقدسي وابو قتادة، ودعاة آخريف قاتموا 
االمريكػػاف فػػي البػػراؽ كمػػ  سػػاعد ويسػػاعد عمػػه تكػػويف خريػػا فػػي االراضػػي الفمسػػطينية المحتمػػة، مضػػافا الػػه 
ذلػػؾ ارتخػػار القبضػػة االمنيػػة االردنيػػة، بسػػبب الضػػغوط السػػبودية واالمريكيػػة، وحالػػة االرتبػػاؾ السػػائدة بسػػبب 

 ري اكثر مما هو متوق .صمود النظاـ السو 
االردف اصبح يمبب دور الباكستاف مف حيث تحول  اله البوابة الرئيسية لتدريب وتسػميح وعبػور "المهاهػديف" 
اله االراضي السورية بتمويؿ خميهي، وتشهي  غربي، ببد اغػرؽ شػب  كمػي لمبوابػة التركيػة، ومػف المػ لوؼ، 

تحدث اعراضا هانبية، تتمثػؿ فػي امتػداد هػذا الههػاد الػه البمػؽ  بالقياس اله التهربة الههادية االفغانية، اف
 الفمسطيني، بطريقة او باخرى، سوار في الوقت الحاضر او المستقبؿ القريب.

عنػػدما التقيػػت الشػػيخ اسػػامة بػػف الدف فػػي كهػػوؼ تػػورا بػػورا فػػي اواخػػر التسػػبينات نقمػػت اليػػ  االنتقػػادات التػػي 
فػػي افغانسػػتاف وهنػػوب شػػرؽ آسػػيا )تايمنػػد وهنػػوب الفمبػػيف( والبوسػػنة  تركػػز عمػػه انخػػراط التنظػػيـ فػػي القتػػاؿ

والهرسؾ والشيشاف وداغستاف، وغيرها، وعدـ تنفيذ  اي عمميات ضد اهداؼ اسرائيمية فػي فمسػطيني المحتمػة 
وخارههػػا، فكػػاف هوابػػ  بػػاف ذلػػؾ يبػػود الػػه صػػبوبة اختػػراؽ الحػػدود واالهػػرارات االمنيػػة الشرسػػة التػػي تتبناهػػا 

ة االمػػف البربيػػة ضػػد ، ويبػػدو اف الصػػورة اختمفػػت اآلف بشػػكؿ هزئػػي عمػػه االقػػؿ، وبػػات وضػػ  االردف، اههػػز 
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الذي يحتاج اله ممياري دوالر سنويا عمه االقؿ لسػد البهػز فػي ميزانيتػ ، يتطػور باتهػا  الحالػة االمنيػة التػي 
 .2967كانت سائدة ببد هزيمة حزيراف عاـ 

لنظػر عػف التنظػيـ وعمميػات التهنيػد وحشػد المقػاتميف التػي يمارسػها مف الواضح ان  فػي ظػؿ عمميػات غػض ا
رهالػػػ  حاليػػػا، لمقتػػػاؿ فػػػي سػػػورية، وتػػػ هيج الصػػػراع الطػػػائفي السػػػني الشػػػيبي، بػػػات التنظػػػيـ يبػػػيش حالػػػة مػػػف 
االنتبػػاش فػػػي المشػػرؽ البربػػػي، ببػػد اف رسػػػخ وهػػود  فػػػي المغػػرب االسػػػرمي، وفػػي المثمػػػث الميبػػي التونسػػػي 

   الخصوص، ناهيؾ عف منطقة الساحؿ االفريقي )مالي والنيهر وتشاد ونيهيريا(.الهزائري عمه وه
ايػػا كانػػت النتيهػػة التػػي سػػينتهي عميهػػا الصػػراع عمػػه االرض السػػورية، فػػاف اسػػرائيؿ، وببػػض البمػػداف البربيػػة 

لبائػدة االخرى التي وقبت مبها اتفاقات سرـ لحماية حدودها، ستكوف هدفا لمهماعات الههادية وعناصػرها ا
مف سورية، منتصرة او مهزومة تماما مثمما كاف عمي  الحاؿ في افغانستاف بدرهػة او بػ خرى ولكػف مػ  خبػرة 

 عالية هدا في اعماؿ التفهير والتمغيـ والتهنيد والرغبة البارمة في االنتقاـ مف االنظمة البربية القائمة.
قيػة المحتمػة، واالسػتبانة بنصػؼ مميػوف هنػدي الحرب في الكويت التي هرت تحت عنواف اخراج القػوات البرا

امريكي لمقياـ بهذ  المهمة، شكمت االرضية المرئمة، بما ترتب عميها مف تػداعيات الحقػا )الحػترؿ البػراؽ( 
لبذر البذور االوله لتنظيـ "القاعدة" واتساع ايديولوهيت ، وتحػوؿ البػراؽ وليبيػا وسػورية وسػينار المصػرية الػه 

سبب الفوضه وضبؼ الحكومات المركزية ليقدي اله تصميب عودها، وانهذاب الكثير مف دوؿ شب  فاشمة ب
 الشباب اله صفوفها سوار عف قناعة، او نتيهة ي س مف الفساد ومهادنة االعدار.

*** 
الحػػرب فػػي سػػورية سػػتفيض عمػػه دوؿ الهػػوار حتمػػا، وعنػػدما يكػػوف هنػػاؾ اكثػػر مػػف مئػػة الػػؼ مقاتػػؿ عمػػه 

تنظػػػػيـ تتػػػدفؽ عمػػػيهـ االمػػػواؿ واالسػػػمحة بالمميػػػارات مػػػػف دوؿ  2200لػػػوار حػػػوالي اراضػػػيها ينضػػػووف تحػػػت 
خميهية، فاف عمينا اف نتوق  زلزاال ههاديا امنيا زاحفا اله المنطقة سيكوف مف الصبب التصدي ل ، وسيكوف 

 ريف.كؿ مف االردف واسرائيؿ وحته المممكة البربية السبودية ناهيؾ عف لبناف وتركيا، مف اكثر المتضر 
اسرائيؿ بسياساتها المتغطرسة، واستيطانها المتغوؿ، وقتمها لبمميػة السػرـ، واذاللهػا لمػواقبيف تحػت احترلهػا، 
سػػتكوف مػػػف االهػػػداؼ المسػػػتقبمية، خاصػػة ببػػػد اف هػػػرى تهميشػػػها امريكيػػػا وغربيػػا وروسػػػيا مػػػف خػػػرؿ توقيػػػ  

 االتفاؽ النووي االيراني، وفشمها في وقف .
مسطيني الراحؿ ياسر عرفات اهؿ عودت  بضبة اسابي  اله قطاع غزة، ببد توقيػ  اتفػاؽ اذكر اف الرئيس الف

ببد وصوؿ تقارير عف تسمؿ خمية تاببة لحركة "فتح" المهمس الثوري التاببة لصبري البنا  2993اوسمو عاـ 
 )ابو نضاؿ( اله القطاع بتبميمات مف البقيد مبمر القذافي باغتيال .

بػػػؿ الػػػرئيس الفمسػػػطيني محمػػػود عبػػػاس عنػػػدما يقػػػدـ لػػػ  ههػػػاز مخابراتػػػ ، والمخػػػابرات تػػػرى مػػػاذا سػػػيكوف رد ف
االسػػرائيمية التػػي ينسػػؽ مبهػػا، مبمومػػات عػػف وصػػوؿ تنظػػيـ "القاعػػدة" الػػه الضػػفة الغربيػػة؟ وعنػػدما يقػػر  بيػػاف 

 مهمس الشورى القاعدي بان  وسمطت  احد ابرز االهداؼ هنبا اله هنب م  اسرائيؿ ومستوطنيها.
 ابة مبروفة ولكـ اف تتخيموها.االه

، لندف  2/12/2013، رأي اليـو
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ما  كثر ا ياـ التي تخصص في التقاويـ لفمسطيف ومػا  قػؿ الهديػة فػي الحصػاد والنتػائج، واآلف يهتمػ  عػدد 
شردوا منها، لكػف كػؿ هػذ  االنشػطة كبير مف الناشطيف والمثقفيف تحت شبار يـو كوني لفمسطيف وعودة مف 

التػػػي تػػػراوح بػػػيف السياسػػػي والسػػػياحي تػػػ تي متزامنػػػة مػػػ  مػػػوقفيف، احػػػدهما عربػػػي تهميشػػػي واآلخػػػر اسػػػرائيمي 
 تهشيمي..

فمنذ قاؿ كيسنهر  ن  لـ يشبر ب ف  ي نظاـ عربي ي تي اله ذكػر فمسػطيف بهديػة حتػه هػذا الحػراؾ المتبػدد 
 محورية  و مركزية حسب المباهـ الحزبية اله مهرد ممؼ.ا سمار، تراهبت فمسطيف مف قضية 

ومػػا مػػف بمػػد هػػريح تحػػوؿ الػػه مطيػػة وهػػو ينػػزؼ ليحمػػؿ  ناسػػًا الػػه السػػمطات ويثػػري آخػػريف فػػي  وسػػ  سػػوؽ 
سياسية سودار كفمسػطيف، لقػد ارتكبػت باسػمها حماقػات ومورسػت انقربػات  كثػر مػف تمػؾ التػي ارتكبػت باسػـ 

 الفرنسية. الحرية كما قيؿ ببد الثورة
انهما مساراف لكف ببيدًا عف الرصد الفضائي وضهيج اإلعرـ، مسار عربي يهمش ومسػار اسػرائيمي يهشػـ، 
ولكي  وضح ما  عني  بهذيف المصطمحيف لنبد  مف التهميش، فهو نتاج إلعادة ترتيب االولويات واالهندات، 

 ي هو المحتؿ.في وقت تـ في  استبداؿ االعدار لصالح عدو تاريخي ووهودي هذر 
ولـ يشهد البالـ ما يومهر لفمسطيف حته بالتحية مف ببد حراكات محميػة حػددت  قانيمهػا الثرثػة فػي البدالػة 
االهتماعية والرغيؼ والديمقراطية،  ف الحراكات البربية هػارت اسػتهابة لتػراكـ المكبوتػات بمختمػؼ  شػكالها 

 بيف الفساد واالستبداد.ولما   صاب الشبوب مف االختناؽ مف فائض التحالؼ 
التهميش لمقضية الفمسطينية وتحويمها اله مهرد ممؼ ل  مظاهر ال تخطئها البػيف  ف البػرب ببػد مػا انتهػوا 
الي  مف تآكؿ وطني رفبوا شبارًا قديمًا هو انج سبد فقد همؾ سبيد.. وسػبيد هػذا قػد يكػوف فمسػطيف ذاتهػا  و 

ذي لػف ينهػو عمػه االطػرؽ،  نػ  لػـ يفهػـ  مثولػة الثػور ا بػيض  ية ضحية عربية دفبػت ثمنػًا لنهػاة سػبد الػ
 وهو يبرط  بيف الثيراف الممونة.

هػػذا التهمػػيش يقابمػػ  تهشػػيـ اسػػرائيمي يبػػد  مػػف قضػػـ ا رض وتهريػػؼ التػػراب واسػػتراتيهية التهويػػ  مػػف  هػػؿ 
 والتهويد.« برنةالب»التطوي  ومف ثـ التركي ، وال ينتهي عند استباحة المقدسات والرموز وثنائية 

لهػػػذا فالمبانػػػاة الفمسػػػطينية اآلف مزدوهػػػة  نهػػػا مطػػػرودة مػػػف دائػػػرة اهتمػػػاـ ذوي القربػػػه الػػػذيف انشػػػغموا بانتػػػاج 
 فمسطينات هديدة والهئيف هدد يصؿ عددهـ عشرات ا ضباؼ لبدد الرهئيف الفمسطينييف.

مسػػطيف فميػػ ذف لنػػا القػػارىر البزيػػز  ف و ف االسػػتبارات والمهػػازات المغويػػة تحالفػػت مػػ  التهمػػيش والتهشػػيـ لف
نقػوؿ بػػدوف مواربػػة اف كػؿ المناسػػبات التػػي تقتػرف بفمسػػطيف فػػي مختمػؼ البواصػػـ هػػي حفػرت تنكريػػة ترتػػدي 

 فيها السياحة قببة السياسة!.
 2/12/2013، الدستور، عّماف

 الجديدة "سرائيؿ"إ بيف مخاوؼ السعودية وأىداؼ الذرياالتفاؽ  68
 عاموس هرئيؿ

توهػػد مهاهيػػؿ كثيػػرة ببػػد اسػػبوع تقريبػػا مػػف التوقيػػ  عمػػه االتفػػاؽ المرحمػػي بػػيف القػػوى البظمػػه السػػت  مػػا زاؿ
وايراف في هنيؼ. وال تستمر فقط الهداالت في نوع االتفاؽ بؿ ما زاؿ يرختمؼ فػي مهػرد تفصػيرت . فػي يػوـ 

تفاصػيؿ تقنيػة" لػـ ترغمػؽ، ببػد  ف الثرثار بّينت وزارة الخارهية االمريكية ردا عمػه  سػئمة صػحفييف  نػ  بقيػت "
اتهمت ايراف الواليات المتحدة بنشر مبطيات مضممة تتبمؽ بصيغة االتفاؽ الكاممة،  ي  ف التفاوض فيما قد 

 اترفؽ عمي  في التفاوض يتوق   ف يستمر ببد.
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مػػة، لكػػف "يفتػػرض  ف ينفػػذ االتفػػاؽ المرحمػػي مػػدة سػػتة اشػػهر يبحػػث الهانبػػاف فػػي  ثنائهػػا فػػي صػػوغ تسػػوية دائ
البد التنازلي لـ يبد  ببد بحيث إف ايػراف لػـ تمتػـز ببػد بالتنػازالت التػي التزمػت بهػا فػي االتفػاؽ المرحمػي، ولػـ 

 تبد  ساعة التفاوض الهديد التكتكة ببد.
"لػػػـ يرفػػػاهير االعػػػرف االمريكػػػي اسػػػرائيمييف تػػػاببوا هػػػوالت المحادثػػػات السػػػابقة منػػػذ كانػػػت محادثػػػات الثرثيػػػة 

قبؿ نحو مف عشر سنوات. وفي هذ  الحػاؿ يبػدو الكميشػي  الثقػافي دقيقػا هػدا وهػو الػذي يقػوؿ إنهػا  االوروبية
ايػػراف التقميديػػة. إف االيػػرانييف  ذكيػػار هػػدا فػػي اهػػرار تفػػاوض طويػػؿ مرهػػؽ. وهػػـ يسػػتخدموف االتفاقػػات التػػي 

 ترحرز  كثر مف مرة لتكوف نطقة انطرؽ لمساومة هديدة.
تيها اله هنيؼ كما  ممت القيادة االسرائيمية  ف يحػدث، ويبػدو  نهػا لػـ تتخػؿ ايضػا لـ تزحؼ طهراف عمه ركب

عػػػف المبػػػادير ا ساسػػػية التػػػي هػػػارت بهػػػا الػػػه التفػػػاوض. إف المشػػػروع قػػػد تمػػػت تبطئتػػػ  فػػػي الحقيقػػػة لكػػػف 
سهموا اله االيرانييف يستطيبوف  ف يروا التسوية اعترافا مف البالـ بالفبؿ بحقهـ في تخصيب اليورانيوـ. وقد 

ف لـ يرئـ ايقاع تطػور االمػور التنبػقات المتشػائمة لمههػات  اليوـ تقدما مهما في سمسمة طويمة مف القضايا وا 
 االستخبارية في الغرب في البقديف االخيريف.

تمػاـ التخصػػيب بدرهػػة عاليػػة  إف مخزونػات اليورانيػػوـ الموهػػودة مػ  ايػػراف ترمكنهػػا مػػف "انطػرؽ الػػه ا مػػاـ" وا 
في اشهر مبدودة. وما زالت الصواريخ التي في حوزتها تهدد دوال كثيرة ومنها اسرائيؿ. ويرقدر خبرار  عسكرية

كثيروف اليوـ  ن  قصػرت هػدا المػدة التػي يحتاههػا االيرانيػوف النتػاج ر س ذري لهػذ  الصػواريخ. واآلف، بػازار 
بقػػار النظػػاـ لػػ  وهػػو  هػػـ ا هػػداؼ  الخطػػر المباشػػر الػػذي عّرضػػت المبارضػػة البالميػػة لتقػػدـ البرنػػامج الػػذري

بالنسبة ل  دائما استقر ر ي القيادة عمه التصالح. وقد  ممه الضرر االقتصادي وخيبة  مؿ الهمهور االيراني 
 خاصة التصالح في هنيؼ، لكن  يبدو مثؿ تصالح يستطي  آيات اهلل البيش مب .

. لكػػف النتيهػػة مختمفػػػة تمامػػا مػػ  حسػػػف مػػا كػػاف كػػؿ ذلػػػؾ ليرحػػرز مػػ  الػػػرئيس السػػابؽ محمػػود احمػػدي نهػػػاد
روحػػاني المبتػػدؿ ومػػ  وزيػػر الخارهيػػة محمػػد ظريػػؼ خػػريج الدراسػػة االكاديميػػة فػػي الواليػػات المتحػػدة وممثػػؿ 
طهراف في االتصاالت. وقد عبر سموؾ الوفد االيراني في هنيؼ حته م  الصحافة االهنبية عف عودة واثقة 

ي ؿ إلينا لمحظات  ف الغرب ك نما اشتاؽ اله احتضاف ايراف، واسترقبؿ بنفسها اله حضف المهتم  الدولي. وخر
 االمتباض والشؾ االسرائيمياف في االتفاؽ ببداوة.

يبػػدو  ف القيػػادة االيرانيػػة تتصػػرؼ اآلف فػػي حكمػػة وحػػذر نسػػبي؛ ويمكػػف  ف نرخمػػف  ف االتفػػاؽ المرحمػػي لػػف 
يحػػت فػػي المسػػتقبؿ فرصػػة مريحػػة حينمػػا ينصػػرؼ يمنبهػا مػػف االنطػػرؽ قػػدما واعػػرف صػػن  قنبمػػة ذريػة اذا  رت

انتبا  الغرب الػه مكػاف آخػر. وهػي تػرى اآلف  ف ايػراف دولػة عمػه الحافػة الذريػة وقفػت هنػاؾ لتقػديراتها هػي، 
 وستضطر القوى البظمه اله االعتراؼ بذلؾ.

ا هميػة السػورية تستطي  ايراف  ف تسهؿ لنفسها انهازا استراتيهيا آخر ببد  ف ساعدت مشاركتها فػي الحػرب 
)وال سيما استقرار الر ي عمه ارساؿ مقاتمي حزب اهلل مف لبناف اله المبركة هناؾ( في انقاذ نظاـ االسد اله 
اآلف. وهذا توه  دولة ترى نفسها قوة اقميمية ولها مصالح تشمؿ الشرؽ االوسط كم . وقد  نتج االتفاؽ الذري 

هػػد النهػػار دعػػوة طهػػراف الػػه المشػػاركة فػػي صػػوغ مصػػير سػػور  طػػط لػػ  فػػي هنيػػؼ فػػي هر يا فػػي مػػقتمر آخػػر خر
الحرب ا همية. ومف ههة اخرى قد يوهب شهر البسؿ الهديد م  الغرب عمه طهراف  ف تكؼ شيئا ما عػف 
مشػػػاركتها فػػػي النشػػػاط االرهػػػابي وال سػػػيما التبػػػاوف مػػػ  حػػػزب اهلل عمػػػه الههػػػـو عمػػػه  هػػػداؼ اسػػػرائيمية فػػػي 

 الخارج.
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يوهد فرؽ ال يستهاف ب  بيف صورة انبكاس االتفاؽ المرحمي فػي واشػنطف وبػيف الػردود  في الواليات المتحدة.
فػػي الشػػرؽ االوسػػط. وبػػرغـ  نػػ  ورهػػ  انتقػػاد الػػه سػػموؾ ادارة اوبامػػا مػػف صػػقور الحػػزب الهمهػػوري )بػػيف مػػف 

رى يههػػدوف هنػػاؾ فػػي االهتمػػاـ بالشػػقوف الخارهيػػة( ومػػف اصػػدقار اسػػرائيؿ فػػي مهمػػس النػػواب االمريكػػي، يػػ
البيػػت االبػػيض ووزارة الخارهيػػة االتفػػاؽ انهػػازا. ويضػػاؼ الػػه التسػػوية التػػي تػػـ احرازهػػا فػػي آخػػر لحظػػة فػػي 
نهايػػة آب مػػ  روسػػيا ومنبػػت ههومػػا امريكيػػا عمػػه سػػوريا عػػوض القضػػار عمػػه مخػػزوف السػػرح الكيميػػائي 

 لنظاـ االسد.
بامػػا بػػالههـو عمػػه سػػوريا ردا عمػػه قتػػؿ إف اتفػػاؽ هنيػػؼ والقضػػية السػػورية قبمػػ  حينمػػا هػػدد الػػرئيس بػػاراؾ او 

مواطف عمه يد النظاـ السوري بههـو بالسرح الكيميائي يقوي تفضيؿ االدارة لمدبموماسػية واالتفاقػات  2500
عمه استبماؿ كثيؼ لمقوة البسكرية. وقد استبممت امريكا في البقد الماضي تقنية حديثة وقوة تدمير عظيمػة 

براؽ لكنها  نهتهما بنتيهة استراتيهية مرخيبة لآلماؿ. وهي اآلف تبحث عف طرؽ في حربيها في افغانستاف وال
 اخرى مف استبماؿ القوة المينة الدبموماسية واالقتصادية اله حرب السايبر واعماؿ تخريب خفي.

 كيد وينضـ هذا التوه  اله وههيف آخريف مف وهو  سياسة االدارة. االوؿ وقد كرتب في  كثيرا، يتبمؽ بنقؿ الت
االستراتيهي نحو اقتصادات شرؽ آسيا الصاعدة. ويحث عمه ذلؾ حثا آخر التبمؽ االمريكي الذي  خذ يقػؿ 
بػػالنفط مػػف الشػػرؽ االوسػػط والنفػػور المتزايػػد مػػف الفوضػػه فػػي البػػالـ البربػػي. ويتصػػؿ الوهػػ  الثػػاني بههػػود 

 سرمي.واشنطف لمبحث عف نقطة توازف بيف الكتؿ المتبادية في داخؿ البالـ اال
توقبػػوا فػػي اسػػرائيؿ فػػي السػػنوات االخيػػرة  ف تقػػوي امريكػػا الكتمػػة السػػنية التػػي هػػي  كثػػر اعتػػداال وفيهػػا مصػػر 
والسػػبودية واالردف ودوؿ الخمػػيج فػػي صػػراعها لمكتمػػة الشػػيبية بقيػػادة ايػػراف. لكػػف نشػػؾ فػػي  ف االمػػريكييف مػػا 

 زالوا يقسموف المنطقة اله  شرار و خيار.
رو اوبامػا قبػؿ سػنتيف ونصػؼ  ف الػرئيس تبنػه اسػتراتيهية "القيػادة مػف الخمػؼ" )فػي سػياؽ حينما بػّيف مستشػا

اسػػػقاط نظػػػاـ القػػػذافي فػػػي ليبيػػػا(  بػػػدعوا مصػػػطمحا يطػػػارد  حتػػػه اليػػػوـ. فقػػػد سػػػم  السػػػبوديوف والمصػػػريوف 
وسػػط واالسػػرائيميوف مصػػطمح "القيػػادة مػػف الخمػػؼ" وفسػػروا ذلػػؾ ب نػػ  اعػػداد النسػػحاب تػػدريهي مػػف الشػػرؽ اال

وب نػػػ  تببيػػػر عػػػف عػػػدـ اسػػػتبداد االدارة االمريكيػػػة لرسػػػتمرار فػػػي اسػػػتبماؿ القػػػوة البسػػػكرية فػػػي المنطقػػػة. إف 
مشكمة اوبامػا الرئيسػة ببػد االتفػاؽ كمػا  حسػف  نػاس مبهػد واشػنطف لبحػوث الشػرؽ االوسػط تشخيصػها، هػي 

لسػنية لمبيػػت االبػػيض التبػػرق عػدـ ثقػػة دوؿ صػػديقة بقدرتػ  عمػػه تحقيػػؽ تصػػريحات . ويتػذكروف فػػي البواصػػـ ا
، واالعوهػػاج فػػي مسػػ لة االعتػػراؼ بػػالهنراالت 2022السػػري  مػػف نظػػاـ مبػػارؾ فػػي مصػػر فػػي كػػانوف الثػػاني 

 الذيف استولوا عمه الحكـ في القاهرة في تموز مف هذا الباـ، واالنطوار عف البراؽ وافغانستاف.
يقمقها فقط االنسحاب االمريكي مف المنطقة بؿ ازديػاد إف الدوؿ السنية وال سيما السبودية وامارات الخميج ال 

قوة ايراف ايضا. وليست الدعاوى عمه طهراف طموحاتها اله القدرة الذرية فقط ففي الخميج يرحظوف في قمؽ 
التػػاب  لحػػرس الثػػورة، وتػػدخؿ ايػػراف المتزايػػد فػػي  "ايضػػا النشػػاط االرهػػابي المتشػػبب الػػذي يرػػدير  طػػابور "القػػدس

ية بيف الشيبة والسنة في المنطقة وفي مقدمتها الحرب في سوريا. إف اعرف المباركة السبودية صراعات دام
التفاؽ هنيؼ بػدا متشػككا واضػطراريا وبػرز فيػ  قػوؿ إف االتفػاؽ يثيػر ا مػؿ، "مػا دامػت النوايػا طيبػة". وبػّيف 

يضػطر الػه  ف يػزف مسقولوف سػبوديوف كبػار وههػوا صػحفييف و نػاس ومباهػد بحػث فػي الغػرب  ف بمػدهـ س
شػػػرار سػػػرح ذري يكػػػوف مربػػػادال لمسػػػرح الػػػذري االيرانػػػي اذا لػػػـ يقتنػػػ  بػػػ ف الصػػػفقة سػػػتوقؼ المشػػػروع الػػػذري 

 االيراني حقا.
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"إف اتفاؽ هنيؼ مف وههة نظر تؿ  بيب يببر عف تحوؿ حاد آخر في الواق  الػذي يتزلػزؿ تزلػزال عميقػا فػي 
ة زالزؿ سػػػابقة مػػػف سػػػقوط مبػػػارؾ الػػػه القضػػػار عمػػػه السػػػرح السػػػنوات الػػػثرث االخيػػػرة. وقػػػد هػػػار ببػػػد موهػػػ

الكيميائي في سوريا. لكف يبدو  ف ما يصػبب عمػه القيػادة االسػرائيمية  ف تهضػم  هػو  ف القػدس لػـ تبػد فػي 
المركز سوار  كاف ذلؾ حسنا  ـ سيئا. وكما لـ تكف اسرائيؿ قط هي الهػدؼ الوحيػد لمبرنػامج الػذري االيرانػي، 

ا دور ثػانوي فقػط فػي الههػد البػالمي الحبػاط البرنػامج. لػيس االتفػاؽ كػامر لكنػ  لػيس نهايػة فان  خرصص لهػ
البالـ ايضا. هذا هو الواق ؛  رحرزت هنا مهمة حيوية ترمكف في ظاهر االمر مف عرج  عمؽ لممشكمة الذرية 

 والحتماؿ احراز تسوية دائمة تضائؿ تهديد اسرائيؿ.
ب عمػه اوبامػا. فقػد غضػب حينمػا تبػيف لػ  قبػؿ  شػهر التفػاوض السػري بػيف عند نتنياهو بواعث هيػدة لمغضػ

الواليات المتحدة وايراف. إف التنسيؽ السياسي بيف الواليات المتحدة واسرائيؿ في المسػ لة االيرانيػة متبثػر منػذ 
داروا ترؾ توـ دونيموف رئاسة مهمس االمف القومي في واشػنطف. ومػف الصػحيح ايضػا  ف االمػريكييف الػذيف  

اهػػرار البقوبػػات الدوليػػة ادارة يرحتػػذى بهػػا، فشػػموا فػػي المرحمػػة الحاسػػمة وعػػادوا مػػف هنيػػؼ مػػ  اتفػػاؽ مشػػحوف 
يؿ اله مراقبيف اسرائيمييف  ف الواليات المتحدة دهشت في المحظة االخيرة وخشيت الحػرب بينمػا  بالبيوب. وخر

 ف هذ  هي المحظة المناسبة لمتنب  مف  وهاـ كاف يهب  ف يخاؼ االيرانيوف في الحقيقة. وم  كؿ ذلؾ يبدو 
البظمػػة االسػػرائيمية. إف اسػػرائيؿ تبمػػؿ خرفػػا لمصػػمحتها حينمػػا ترشػػاهر الواليػػات المتحػػدة زمنػػا طػػوير عمػػه 

 رقوس ا شهاد. ويوهد فرؽ بيف النقد الموضوعي وبيف الهو المسمـو الحالي.
رحمػة الحاسػمة وهػي التفػاوض فػي التسػوية الدائمػة، اآلف. لـ تنت  ببد المبركػة االيرانيػة. ويفتػرض  ف تبػد  الم

ويهب عمه اسرائيؿ اآلف  ف ترقدر مف هديد الهدؼ الذي هي مبنية ب  في االتفاؽ النهائي و ف تبػذؿ  قصػه 
مػػا تسػػتطي  لمتوصػػؿ إليػػ  بتنسػػيؽ مػػ  االمػػريكييف واالوروبيػػيف. ومػػا زالػػت توهػػد قضػػايا حاسػػمة يمكػػف احػػراز 

ضماف رقابة  قوى عمه ما يهري في المنشآت الذرية، وتطوير قدرة عمه همػ  المبمومػات نتيهة طيبة فيها ك
االسػػتخبارية وتحميمهػػا تكػػوف مرنسػػقة مػػ  الػػدوؿ الغربيػػة، ومحاولػػة "الػػدف  الػػه الػػورار" بقػػدر المسػػتطاع بالنقطػػة 

اهػػرار منسػػؽ مػػ  ادارة التػػي سػػتبقه عنػػدها القػػدرة االيرانيػػة فػػي التسػػوية النهائيػػة. وتوهػػد  هميػػة ايضػػا العػػداد 
 اوباما لفرض عقوبات اخرى سريبا اذا تبيف  ف االيرانييف يخدعوف واذا انهار االتفاؽ.

ف تكػرار نتنيػاهو  يمكف  ف يحدث كؿ ذلؾ فقط اذا كفت اسرائيؿ عف صدامات مبمنة م  الواليات المتحدة. وا 
. بقػػي رئػػيس الػػوزرار فػػي وعػػي الػػدائـ لقولػػ  إف االتفػػاؽ سػػير سػػير سػػير قػػد يهبمػػ  فػػي وضػػ  رهػػؿ ا مػػس

االسػػرائيمييف حتػػه حينمػػا كػػاف سػػفيرا فػػي االمػػـ المتحػػدة قبػػؿ ثرثػػيف سػػنة تقريبػػا، مرحػػذرا مػػف التهديػػدات عمػػه 
البػػاب. وفػػي ذلػػؾ الزمػػاف فػػي ثمانينيػػات القػػرف الماضػػي الببيػػدة، كانػػت الموضػػوعات الحبيبػػة إليػػ  هػػي خطػػر 

ييتي بيهػػود روسػػيا. ومػػ  مػػرور السػػنوات اقتنػػ  كثيػػروف مػػف االرهػػاب الػػدولي وتنكيػػؿ سػػمطات االتحػػاد السػػوف
النػػاخبيف االسػػرائيمييف بػػ ف نتنيػػاهو هػػو الشػػخص المناسػػب حقػػا لحمػػايتهـ مػػف هممػػة التهديػػدات فػػي الحػػي هػػد 
غيػػر الصػػديؽ الػػذي نبػػيش فيػػ . لكػػف ا خطػػار تغيػػرت اآلف. وفػػي هػػذ  الهولػػة وبػػازار عػػدو محنػػؾ مصػػمـ 

الػػػب بػػػيف الخطػػػب الفصػػػيحة والتػػػذكير بالمحرقػػػة والتمػػػويح بقػػػدرات سػػػرح الهػػػو كػػػايراف لػػػف يكفػػػي التػػػ ليؼ الغ
 الههومية الببيدة المدى.

 1/12/2013ىآرتس 
 2/12/2013، القدس العربي، لندف
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