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 المفاوضات في حاؿ فشؿوقؼ المساعدات بالفمسطينية  ييدد السمطة األوروبياالتحاد  يديعوت: 1
كشؼ مصدر أوروبي وصفو موقع "يديعوت احرونوت" االلكتروني بالكبير عف أف عدـ التوصؿ التفاؽ عبر 

وقؼ التبرعات المالية السنوية التي تقدميا أوروبا واالتحاد األوروبي  إلىالمفاوضات الجارية قد يؤدي 
 لمسمطة الفمسطينية.

اؼ المصدر الذي كاف يتحدث الثبلثاء لممراسميف اإلسرائيمييف خبلؿ مؤتمر لبلتحاد األوروبي في وأض
بروكسؿ "تيدؼ المساعدات المالية األوروبية المقدمة لمسمطة الفمسطينية منذ توقيع اتفاقية أوسمو إلى إقامة 

ة فمف يعود أي معنى لمواصمة دولة فمسطينية وفي حاؿ لـ تؤدي المفاوضات الجارية إلى إقامة ىذه الدول
 الدعـ المالي األوروبي".

وأشار المصدر إلى أف المباحثات والنقاشات حوؿ وقؼ المساعدات المالية المقدمة لمسمطة بدأت قبؿ 
الفمسطينية ولكف جرى تعميؽ ىذه النقاشات بعد استئناؼ المفاوضات  - استئناؼ المفاوضات اإلسرائيمية

كف إذا لـ تسفر المفاوضات عف اتفاؽ سيعود االتحاد األوروبي لدراسة الموضوع وبقيت معمقة حتى أالف ل
 مجددا.

ووفقا لمموقع العبري سيؤدي وقؼ المساعدات المالية األوروبية إلى انييار السمطة بشكؿ فوري تقريبا؛ ألنيا 
موجيا لمفمسطينييف ستكوف عاجزة عف الصمود اقتصاديا بقواىا الذاتية، لذلؾ فاف التحذير األوروبي ليس 

فقط بؿ لئلسرائيمييف أيضا؛ الف وقؼ المساعدات المالية سيؤثر فورا عمى األمف وعمؿ األجيزة األمنية 
الفمسطينية، إضافة إلى أف انييار السمطة سيعيد الصبلحيات والمسؤولية المدنية عف الضفة الغربية وسكانيا 

 إلسرائيؿ.
 مسطينية وحدىا في دائرة التنشيف بؿ إسرائيؿ أيضا، حيث أعربت ولـ يضع االتحاد األوروبي السمطة الف

دولة أوروبية بينيا فرنسا وبريطانيا تشكؿ نصؼ دوؿ االتحاد عف موافقتيا واستعدادىا لوسـ منتجات 
المستوطنات التي يتـ تسويقيا في أسواؽ ىذه الدوؿ بعبلمات مميزة خاصة بيا، ما يشكؿ ارتفاعا كبيرا في 

ؿ المستعدة التخاذ ىذه الخطوة، حيث لـ تكف تؤيد ىذه الخطوة سوى دولتيف فقط عمما باف قرارا عدد الدو 
 .موافقة دوؿ االتحاد الػ  إلىبيذا الخصوص يحتاج 

 //وكالة سما اإلخبارية، 
 

 ويدعوه لزيارة راـ اهلل ويستقبؿ رجاؿ أعماؿ إسرائيمييف "أريو درعي"عباس يياتؼ  :"معاريؼ" 2
صحيفة "معاريؼ" اإلسرائيمية الصادرة أمس الثبلثاء افادت أف  أف 4/12/2013المستقبؿ، بيروت،  رتذك

رئيس السمطة الفمسطينية محمود عباس، أجرى اتصااًل ىاتفيًا اوؿ مف أمس برئيس حزب "شاس" أريو 
في قبؿ نحو شيريف. درعي، قدـ خبللو تعازيو بوفاة الزعيـ الروحي لمحزب الحاخاـ عوفاديا يوسؼ، الذي تو 

ووفقًا لمصحيفة، واف االتصاؿ تناوؿ آخر مستجدات عممية السبلـ وسبؿ دعميا، مشيرًا إلى أف عباس "تعيد 
 بأف يقـو بدفع عممية السبلـ إلى األماـ، والعمؿ بكؿ الجيود مف أجؿ ذلؾ".

 مواصمة االتصاالت. واضافت أف عباس دعا درعي لزيارة راـ اهلل، مشيرة إلى أف الجانبيف اتفقا عمى
بدوره، حمؿ درعي عباس مسؤولية أي فشؿ قد يطرأ لعممية السبلـ، مدعيًا أف "اإلسرائيمييف يحبوف السبلـ"، 
وقاؿ: "عمى السمطة أف تمقي عمى نفسيا مسؤولية إثبات رغبتيا في السبلـ الحقيقي". وكاف عباس قد قّدـ 

ي أصدر مرارًا الفتاوى التي تبيح لجيش االحتبلؿ قتؿ في وقت سابؽ التعازي بوفاة عوفاديا يوسؼ، والذ
 الفمسطينييف وىدـ بيوتيـ ووصفيـ باألفاعي والصراصير.
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محمود عباس، أف  ،راـ اهللمف  3/12/2013، وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية )وفا( وأضافت
األعماؿ اإلسرائيمييف، برئاسة المسؤوؿ استقبؿ في مقر الرئاسة بمدينة راـ اهلل اليوـ الثبلثاء، وفدا مف رجاؿ 

 اإلسرائيمي السابؽ دوؼ فايسغبلس.
وأطمع الرئيس الوفد عمى آخر مستجدات عممية السبلـ، والمفاوضات الفمسطينية اإلسرائيمية، مشيرا إلى أف 

نياء الصراع، ألف االقتصاد بحاجة إلى األمف واالس تقرار، االقتصاد يمعب دورا كبيرا في تحقيؽ السبلـ وا 
 وىو ما يحققو السبلـ العادؿ والدائـ.

وجرى خبلؿ المقاء، بحث أفؽ السبلـ بيف الجانبيف الفمسطيني واإلسرائيمي، ورغبة الطرفيف في تحقيؽ 
التزاـ الجانب الفمسطيني بتحقيؽ السبلـ مف خبلؿ المفاوضات وفؽ المدة الزمنية  عباسالسبلـ، حيث أكد 

 وعاصمتيا القدس. 1967فمسطينية مستقمة عمى حدود عاـ المحددة، وذلؾ إلقامة دولة 
 كما تـ خبلؿ المقاء طرح موضوع تصدير البضائع الفمسطينية إلى إسرائيؿ.

بدوره، أكد الوفد االقتصادي اإلسرائيمي، دعمو لعممية السبلـ، وضرورة تحقيؽ السبلـ لينعـ الشعباف باألمف 
 واالستقرار والرخاء.

 
 "سرائيؿ"إر بصعوبات كبيرة سببيا تم المفاوضات: عباس 3

أكد الرئيس محمود عباس اف مفاوضات السبلـ "تمر بصعوبات كبيرة"  :وكاالت –نائؿ موسى  -راـ اهلل 
 سببيا اسرائيؿ، ميددا بالمجوء الى المنظمات الدولية في حاؿ فشميا. 

ينية اف "المفاوضات مع وقاؿ عباس مساء االثنيف خبلؿ لقاء مع صحفييف عرب يزوروف االراضي الفمسط
اسرائيؿ تمر بصعوبات كبيرة سببيا العراقيؿ التي تضعيا اسرائيؿ لعدـ الوصوؿ الى السبلـ". واضاؼ "اذا 

 .لـ نحصؿ عمى حقوقنا بالمفاوضات لدينا الحؽ بالذىاب الى المؤسسات الدولية"
اء االشير التسعة المحددة وأكد عباس اف "االلتزاـ بعدـ الذىاب الى االمـ المتحدة ينتيي مع انتي

 لممفاوضات مع اسرائيؿ". واشاد بػ"الجيود والنوايا االميركية الجادة في المفاوضات".
وتابع "ال نميث لموصوؿ لمسبلـ بأي ثمف، السبلـ يجب اف يضمف القدس عاصمة لدولة فمسطيف وحؿ 

 ".قضايا البلجئيف والمياه والحدود لنقوؿ اننا حصمنا عمى سبلـ نفتخر بو
 4/12/2013الحياة الجديدة، راـ اهلل، 

 
 الوطنيةرزقة: مصر ستبقى الراعي األساس لممؼ المصالحة  4

أكد د. يوسؼ رزقة، مستشار رئيس الوزراء إسماعيؿ ىنية، أف دولة مصر ستبقى : أحمد المصري -غزة
نياء االنقساـ السياسي، وعدـ نقؿ الممؼ  ألي طرؼ أو دولة الراعي األساس لممؼ المصالحة الوطنية وا 

 أخرى.
وقاؿ رزقة لػ"فمسطيف":" استراتيجية حماس والحكومة تقوـ عمى قاعدة أف ممؼ رعاية المصالحة لمصر، 

 بغض النظر عما ىو موجود عمى رأس الحكـ فييا"، مبينا أف القناة التي تعمؿ في ىذا الممؼ "لـ تتغير".
أو إسبلمي يمكف أف يساعد في تطبيؽ أو إبراـ وأضاؼ أف الحكومة ترحب في ذات الوقت بأي جيد عربي 

 اتفاؽ المصالحة، غير أنو لف يكوف بديبل لمدور المصري في ىذا الممؼ.
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وفي شأف المصالحة أيًضا، عبر رزقة عمى أسفو لعدـ التقاط حركة "فتح" وسمطة راـ اهلل لممبادرات التي 
حو التنفيذ، مضيفا "الكؿ مجمع عمى أنو ال أطمقيا رئيس الوزراء ىنية في ىذا الشأف، والخروج عمميا ن

 مصالحة إال إذا أعطت أمريكا الضوء األخضر لمسمطة، أو يتمرد عباس عمى الفيتو األمريكي".
 4/12/2013فمسطيف أوف اليف، 

 
 يؤكد االقتراب مف الكشؼ عف قتمة عرفات الطيراوي 5

تقد أنيـ مسؤولوف عف موت الزعيـ أكد محقؽ فمسطيني أمس، أنو سيكشؼ قريبًا عف األشخاص الذيف يع
 الراحؿ ياسر عرفات بعد نحو عشر سنوات مف بدء البحث عف المشتبو بيـ .

وقاؿ رئيس لجنة التحقيؽ الفمسطينية توفيؽ الطيراوي لتمفزيوف "فمسطيف اليوـ" إنو يعد بأف يكوف مؤتمره 
تآمر في ىذا الموضوع. وأضاؼ  الصحفي التالي ىو األخير وأف يسمط الضوء عمى مف ارتكب أو شارؾ أو

 إنو في الدقائؽ األخيرة مف التحقيؽ. 
وكانت أرممة الزعيـ الراحؿ سيا عرفات قالت إف عضوًا في الدائرة المصغرة حوؿ عرفات ىو المسؤوؿ مما 

 .المسؤوليف في السمطة الفمسطينية أذكى توترات بيف كبار
ء الفرنسي التحقيؽ في وفاة ياسر عرفات الذي فارؽ مف جية أخرى، استبعد الخبراء الذيف كمفيـ القضا

. وقاؿ ني، كما أعمف مصدر قريب مف الممؼالحياة في مستشفى قرب باريس، فرضية تسميـ الزعيـ الفمسطي
 المصدر إف "ىذا التقرير يستبعد فرضية التسميـ ويصب في اتجاه فرضية وفاة طبيعية".

 4/12/2013الخميج، الشارقة، 
 
  غزة: استمرار المفاوضات يشجع االعتداءات عمى الشعب الفمسطيني ومقدساتوالحكومة في  6

خاف يونس: دعت الحكومة الفمسطينية في غزة الشعب الفمسطيني في الداخؿ والخارج والشتات والشعوب 
العربية واإلسبلمية لمتحرؾ العاجؿ وبكؿ الطرؽ لحماية المسجد األقصى المبارؾ، والدفاع عنو أماـ 

 .االحتبلؿ المتصاعدة مخططات
( عقب اجتماعيا االسبوعي في جامعة 12|3واستنكرت الحكومة في بياف ليا صدر مساء الثبلثاء )

االقصى بمدينة خاف يونس جنوب قطاع غزة استمرار االحتبلؿ في عمميات تيويد القدس والسماح 
قامة طقوس دينية    .داخؿ باحاتولممستوطنيف والمتطرفيف إلى الدخوؿ لممسجد األقصى، وا 

وثمنت الحكومة عاليا صمود الشعب الفمسطيني في التصدي لممؤامرات التي تحاؾ ضده ليؿ نيار لمتخمي 
وطالبت بضرورة وقؼ المفاوضات مع االحتبلؿ والتي قالت انيا "تعطي ضوًءا عف حقوقو وثوابتو وقضيتو. 

  ."أخضًرا وغطاء ليذه المخططات الخبيثة
ألؼ فمسطيني  70غ الخطورة إلى مخطط "برافر" اإلسرائيمي القاضي بتيجير حوالي وأكدت أنيا تنظر ببال

ألؼ دونـ، مطالبًة المجتمع الدولي تحمؿ مسئولياتو وعدـ  800مف أراضييـ، واالستيبلء عمى حوالي 
  حؽ. السماح بطرد السكاف مف أراضييـ دوف وجو

 4/12/2013قدس برس، 
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  اءاتيا ضّد المعمميف المضربيف وتموح باستبداليـالحكومة في راـ اهلل تصعد إجر  7
راـ اهلل: صعدت الحكومة الفمسطينية في راـ اهلل مف إجراءاتيا ضد المعمميف المضربيف عف 

عداد  العمؿ، والمطالبيف بحقوؽ وظيفية تتعمؽ برفع الرواتب، حيث شرعت بإجراءات خصـ مف الرواتب وا 
 راـ اهلل قادة وممثمي اتحاد المعمميف المضربيف.قوائـ الستبداليـ فيما استدعت نيابة 

وقرر مجمس الوزراء براـ اهلل أمس االستغناء عف خدمات المعمميف الذيف تزيد فترة إضرابيـ عف خمسة 
عشر يوًما، وتكميؼ وزير التربية والتعميـ بإعداد قوائـ لشغؿ وظائؼ في سمؾ التربية والتعميـ بدال مف 

 يومًا. 15ترة إضرابيـ عف الموظفيف المذيف تزيد ف
 

 4/12/2013قدس برس، 
 
 خطط السمطة لالنضماـ لممؤسسات الدولية جاىزة وتحتاج فقط لتوقيع عباس :عشراوي 8

قممت الدكتورة حناف عشراوي عضو المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية  :وليد عوض -راـ اهلل 
في المفاوضات الفمسطينية اإلسرائيمية، مشيرة الى إف اليوة الثبلثاء مف قدرة واشنطف عمى تقريب المواقؼ 

ومف المستبعد تقريبيا عبر أفكار أمريكية، " شاسعة"اإلسرائيمية مف المفاوضات  -في المواقؼ الفمسطينية
 نتيجة تعنت الحكومة االسرائيمية.

ا فشمت محادثات السبلـ واشارت عشراوي الى أف الفمسطينييف يستعدوف لبلنضماـ لممنظمات الدولية اذا م
اشير المحددة الستمرارىا مع اسرائيؿ برعاية امريكية، وقالت أف الخطط الفمسطينية  9عقب انتياء ميمة الػ 

معدة ومييأة لمتقديـ وبحاجة فقط لتوقيع الرئيس عباس ‘لمتوجو لبلنضماـ لممؤسسات والمواثيؽ الدولية 
 ’.عمييا

 4/12/2013القدس العربي، لندف، 
 
 مف احتماؿ أف يعقد كيري صفقة مع نتنياىو عمى حساب مصالح الشعب الفمسطينييحذر  خالدسير تي 9

حذر تيسير خالد، عضو المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية مف احتماؿ أف  :وليد عوض -راـ اهلل 
االمريكية مف يعقد كيري صفقة مع نتنياىو عمى حساب مصالح وحقوؽ الشعب الفمسطيني تغض االدارة 

خبلليا الطرؼ عف االنتياكات االسرائيمية في الضفة الغربية وخاصة تمؾ المتصمة بالنشاطات االستيطانية، 
دارة الرئيس باراؾ اوباما بشأف اتفاؽ جنيؼ حوؿ الممؼ  في مقابؿ تيدئة الخبلؼ بيف حكومة اسرائيؿ وا 

 النووي االيراني.
كية وبعثتيا لممفاوضات وعممية السبلـ الفمسطينية ػ االسرائيمية وشدد خالد عمى اف سموؾ االدارة االمري

 .برئاسة مارتف انديؾ ال يوحي بالثقة والنزاىة عمى امتداد اشير المفاوضات
 4/12/2013القدس العربي، لندف، 

 
 يديف قرار بناء مستوطنة جديدة بالضفة الغربية عريقات 10

ينييف صائب عريقات قرار بناء المستوطنة الجديدة وقاؿ: داف كبير المفاوضيف الفمسط :أ ؼ ب –راـ اهلل 
وأضاؼ «. نديف ىذه الخطوة التي تتزامف مع مجيء وزير الخارجية االميركي جوف كيري الى المنطقة»
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اف اسرائيؿ تستقبؿ كيري مرة اخرى بادارة الظير لجيوده وجيود االدارة االميركية وىي تدير »عريقات: 
 «.الظير لمتطمبات السبلـ

ىذا سموؾ مخطط لو مسبقًا وىدفو االساسي تدمير جيود كيري ولذلؾ عمى االدارة االميركية اف »واعتبر اف 
تعمف موقفًا واضحًا مف ىذا التصعيد االستيطاني واف تعمف خطوات عممية ضد استمراره الجبار اسرائيؿ 

 «.عمى وقفو
في لقاء مع الصحافييف في القدس اف  وقاؿ الدكتور صائب عريقات رئيس الوفد الفمسطيني المفاوض

اسرائيؿ ال تظير اية جدية تجاه المفاوضات، واف اولويتيا ىو االستيطاف وىو ما يشكؿ نقيض اية عممية »
 «.سياسية جدية

 4/12/2013الحياة، لندف، 
 
  بيف "إسرائيؿ" والسمطة الفمسطينيةإلغاء جمسة مفاوضات الحياة:  11

، أنو تـ إلغاء جمسة مفاوضات بيف الثبلثاءمسؤوؿ فمسطيني كبير  أعمف: أ ؼ ب -القدس المحتمة 
الجانبيف مساء اإلثنيف بسبب رفض المفاوضيف الفمسطينييف المشاركة فييا لعدـ تخمي الحكومة اإلسرائيمية 

 رسميًا، عمى حد قوليـ، عف خطة توسع استيطاني قياسية في الضفة الغربية.
كاف مف المفترض عقد لقاء تفاوضي اإلثنيف بيف »عف اسمو:  وقاؿ المسؤوؿ الذي طمب عدـ الكشؼ

الوفديف الفمسطيني واإلسرائيمي، لكنو ألغي بسبب التوتر الناتج مف عدـ وجود إجابة إسرائيمية واضحة عمى 
 في الضفة الغربية المحتمة.« ألؼ وحدة استيطانية 20مشروع لبناء 

 4/12/2013الحياة، لندف، 
 
 مخيـ اليرموؾ لمتأكد مف خروج كافة المسمحيف منولنظمة التحرير أدخمت لجنة : مالياديأنور عبد  12

أكد السفير أنور عبد اليادي مدير الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفمسطينية لػ معا اف المنظمة  :بيت لحـ
كافة  لجنة مكونة مف شخصيات وطنية مستقمة الى مخيـ اليرموؾ لمتأكد مف خروج بإدخاؿقامت اليوـ 

 المسمحيف مف المخيـ.
الفصائؿ الفمسطينية كافة، واف ميمتيا تتثمؿ بالتأكد مف  بإشراؼواضاؼ عبد اليادي لػ معا اف المجنة تعمؿ 

 المخيـ العودة لمنازليـ. ألىاليخروج آخر مسمح مف المخيـ، واقناع مف لـ يخرج بالخروج حتى يتسنى 
ي ميمتيا اليـو مساء أو غدا صباحا، وستضع تقريرىا بيف يدي وأوضح اف المجنة دخمت المخيـ اليـو وستني

 الفصائؿ لشرح ما حدث مف نقاشات مع المسمحيف.
آالؼ مسمح غادر منيـ قرابة النصؼ  3واشار عبد اليادي لػ معا اف عدد المسمحيف داخؿ المخيـ قارب اؿ

 .وأف المجنة تعمؿ عمى اقناع البقية بالخروج واالستجابة لطمب المنظمة
 4/12/2013، اإلخبارية معاً وكالة 

 
 وتؿ أبيب بتعطيؿ المصالحة  فيّتيـ واشنطمشعؿ  23

أكػػد خالػػد مشػػعؿ رئػػيس المكتػػب السياسػػي لحركػػة حمػػاس عمػػى حػػؽ الشػػعب الفمسػػطيني وفصػػائمو فػػي مقاومػػة 
 والمواثيؽ الدولية". واألعراؼاالحتبلؿ الصييوني، مشددا عمى أف ىذا "حؽ مشروع كفمتو كؿ األدياف 
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جػػاء ذلػػؾ خػػبلؿ الكممػػة الرئيسػػة لمشػػعؿ فػػي منتػػدى "الوسػػطية واالعتػػداؿ" الػػذي يقػػاـ فػػي العاصػػمة الماليزيػػة 
 كوااللمبور عمى ىامش أعماؿ مؤتمر الجمعية العمومية السنوية لحزب "أمنو" الحاكـ في ماليزيا.

واألعػراؼ والمواثيػؽ  وقاؿ مشعؿ: "إف مقاومة الشػعب الفمسػطيني لممحتػؿ ىػو حػؽ مشػروع كفمتػو كػؿ األديػاف
 الدولية، وال تعارض بينيا وبيف االعتداؿ والوسطية".

وأضػػاؼ "إف الغػػرب يسػػيء اسػػتخداـ ىػػذه المفػػاىيـ ويحتكرىػػا لنفسػػو.. ويمػػارس ازدواجيػػة المعػػايير، فقػػد قػػاـو 
لمشػػروع األمريكػػاف المحتػػؿ االنجميػػزي وقػػاـو الفرنسػػيوف المحتػػؿ النػػازي، فممػػاذا ال يعترفػػوف ا ف بحػػؽ شػػعبنا ا

 في مقاومة المحتؿ اإلسرائيمي ويِصموف المقاومة باإلرىاب".
واتيـ رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الواليات المتحدة و)إسرائيؿ( بتعطيؿ مسار المصػالحة الوطنيػة 
الفمسػػطينية، وقػػاؿ "إف الواليػػات المتحػػدة مارسػػت ضػػغوطا مقرونػػة بالتيديػػد عمػػى السػػمطة الفمسػػطينية إلفشػػاؿ 

وتػابع "إف )إسػرائيؿ( تسػتغؿ المفاوضػات لتضػميؿ  تفاقيات التي تـ التوصؿ إلييا بيف حركتي فتح وحمػاس"اال
العالـ"، داعيا المجتمػع الػدولي "لمواجيػة التطػرؼ واالحػتبلؿ اإلسػرائيمييف مقابػؿ حػؽ الفمسػطينييف فػي الحريػة 

 واالستقبلؿ".
وحتى ا ف ولـ يجِف الشعب  2992منذ مدريد عاـ عامًا  10وقاؿ مشعؿ "لقد امتدت المفاوضات ألكثر مف 

الفمسطيني منيا شيئًا؛ فإسرائيؿ تستخدميا لمتغطية عمى جرائميا وتكريس وقائع جديدة عمى األرض ولتضميؿ 
 العالـ، فػ)إسرائيؿ( قتمت السبلـ وأفشمت المفاوضات وقتمت مف قادىا حيف اغتالت ياسر عرفات".

ب الفمسطيني لمدعـ الماليزي المتواصؿ لمقضػية الفمسػطينية، كمػا أعػرب عػف وأعرب عف تقدير الحركة والشع
تقػػػديره البػػػالغ لزيػػػارة رئػػػيس الػػػوزراء المػػػاليزي نجيػػػب عبػػػد الػػػرزاؽ لقطػػػاع غػػػزة المحاصػػػر ووصػػػفيا بػػػالخطوة 

 الشجاعة.
لدوليػة ودعػـ وفي الختاـ دعا ماليزيا والمجتمع الدولي الحر لنصػره الحػؽ الفمسػطيني فػي المحافػؿ اإلقميميػة وا

قضية القدس والمسجد األقصى، وقاؿ: "إف مصمحة العالـ ليس مع إسرائيؿ.. ألف إسرائيؿ ال مستقبؿ ليا .. 
 ولكف مصمحة العالـ مع دعـ ىذه القضية العادلة .. ألنيا ال بد وأف تنتصر".

 3/21/1023، فمسطيف أوف اليف
 

 تي عمقتيا حماس: متمسكوف بالرعاية المصرية لممصالحة الاألحمدعزاـ  24
نفػى عضػو المجنػػة المركزيػة لحركػة فػػتح ورئػيس وفػدىا لحػػوارات المصػالحة عػزاـ األحمػػد، : راـ اهلل )فمسػطيف(

وجود جيود تركيةػػ قطريػة جديػدة السػتئناؼ مسػار المصػالحة مػع حركػة "حمػاس"، وأكػد أف المصػالحة ليسػت 
نما لتنفيذ ما تـ التوافؽ عميو ف  ي الدوحة والقاىرة.بحاجة إلى حوارات جديدة وا 

(  تمسػػؾ حركتػػو "بالرعايػػة المصػػرية ليػػذا 21|3وشػػدد األحمػػد فػػي تصػػريحات لػػػ "قػػدس بػػرس" اليػػـو الثبلثػػاء )
المسػػػار بنػػػاء عمػػػى قػػػرارات قمػػػة دمشػػػؽ العربيػػػة وكػػػؿ الػػػدورات التػػػي تبعتيػػػا لمجمػػػس وزراء الخارجيػػػة العػػػرب، 

، مصػػر ىػػي التػػي ترعػػى المصػػالحة باسػػـ الجامعػػة وبالتػػالي نحػػف ال نقبػػؿ أي تغييػػر بالنسػػبة لمراعػػي والوسػػيط
 العربية، وطالما أف مصر مستمرة في الرعاية فنحف متمسكوف بذلؾ" وفؽ تأكيده.

وقاؿ: "نحف لسنا بحاجة لحوارات جديدة، ما نحتاجو ىو تنفيذ ما تـ التوافؽ بشأنو سابقا في الدوحة والقػاىرة، 
ما تـ التوافؽ بشأنو، وىو تشكيؿ حكومػة التوافػؽ وفػؽ إعػبلف  نحف بحاجة إلى أف تمتمؾ حماس قرارىا لتنفيذ

الدوحػػة وتحديػػد موعػػد االنتخابػػات بشػػتى صػػنوفيا، وباالمكػػاف أف يػػتـ ذلػػؾ مػػف خػػبلؿ االتصػػاؿ المباشػػر بػػيف 
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حركتػػي "فػػتح" و"حمػػاس" لبلتفػػاؽ عمػػى التنفيػػذ، ونحػػف دعوتنػػا مفتوحػػة لحركػػة "حمػػاس" لمبػػدء بتنفيػػذ توافقػػات 
 آب )أغسطس( الماضي". 24"حماس" ىي التي جمدت المصالحة في المصالحة، ألف 

عمػػى صػػعيد آخػػر أكػػد األحمػػد أف السػػمطة تقػػـو بواجبيػػا تجػػاه غػػزة لمواجيػػة تحػػديات الحصػػار، وحمػػؿ حركػػة 
"حماس" المسؤولية عمػا يجػري ألىػؿ غػزة بسػبب االنقسػاـ، مشػيرا إلػى أف آخػر مبمػغ دفعتػو السػمطة إلسػرائيؿ 

مميػػوف شػػيكؿ، موضػػحا أف  "رئػػيس الػػوزراء  70( ومقػػداره 21|2ة كػػاف أوؿ أمػػس األحػػد )مقابػػؿ الكيربػػاء لغػػز 
الفمسطيني كاف في الدوحة، وناقش مع المسؤوليف القطر موضوع الكيرباء في غزة، ونحػف نتػابع مػع الجميػع 

 ىذه التحديات بالحموؿ وليس بالعويؿ والصراخ".
نحف نتػابع الشػأف الفمسػطيني فػي مصػر بدقػة، وبالنسػبة وحوؿ أوضاع الفمسطينييف في مصر، قاؿ األحمد: "

لممتابعػػات والمضػػايقات التػػي يتعػػرض ليػػا بعػػض الفمسػػطينييف ىنػػاؾ تتعمػػؽ بقضػػية األمػػف القػػومي المصػػري، 
حيػػث أف لػػدى اإلخػػوة المصػػرييف اتيامػػات عمنيػػة لحمػػاس بالتػػدخؿ فػػي الشػػأف الػػداخمي المصػػري، ونحػػف مػػف 

 صري، وقد أبمغنا ىذا لجميع األطراؼ"، عمى حد تعبيره.جانبنا ضد أي تدخؿ في الشأف الم
 3/21/1023قدس برس، 

 
 وجود القيادي في "جماعة اإلخواف المسمميف" محمود عزت في قطاع غزة  تنفيحماس  25

غػػزة ػ أشػػرؼ اليػػور: نفػػى النػػاطؽ باسػػـ حمػػاس سػػامي أبػػو زىػػري، إدعػػاء وسػػائؿ اإلعػػبلـ المصػػري بوجػػود 
رشد جماعة اإلخواف المسمميف، في أحد المعسكرات فػي غػزة منػذ البدايػة، وقػاؿ الدكتور محمود عزت نائب م

 أف ىذا يتناقض مع ما سبؽ وأف نشرتو ىذه الوسائؿ اإلعبلمية بأف عزت موجود في فندؽ آدـ بغزة.
وأضػاؼ فػي تصػريح صػحفي تمقػت "القػدس العربػي" نسػػخة منػو "إف ىػذا التنػاقض يػدلؿ عمػى حجػـ األكاذيػػب 

ا ىذه الوسائؿ اإلعبلمية بيدؼ تشويو صورة المقاومة الفمسػطينية والػزج باسػـ حمػاس فػي الشػأف التي تمارسي
 المصري الداخمي".

 4/21/1023، القدس العربي، لندف

 
 تدعو "اتحاد الصحفييف العرب" لمراجعة قراره بشأف عقد مؤتمره في الضفة  حماس 26

لى مراجعة قرارىـ بشأف اعتزاميـ عقد مؤتمرىـ دعت حركة حماس اتحاد الصحفييف العرب إ :غزة )فمسطيف(
 المقبؿ في راـ اهلل، واعتبرت ذلؾ تطبيعا ودعما لقرار السمطة االنفرادي تجاه المفاوضات مع االحتبلؿ.

واعتبر الناطؽ الرسمي باسـ حركة "حمػاس: الػدكتور سػامي أبػو زىػري فػي تصػريحات لػػ "قػدس بػرس" انعقػاد 
صػػور التطبيػػع مػػع االحػػتبلؿ .. وأيضػػا ىػػذا سػػيوفر دعمػػا )لػػرئيس السػػمطة  ذلػػؾ المػػؤتمر بأنػػو  "صػػورة مػػف

الفمسػػطينية محمػػود( عبػػاس لمػػذىاب إلػػى المفاوضػػات مػػع االحػػتبلؿ، وىػػي خطػػوة منفػػردة ترفضػػيا كػػؿ القػػوى 
الفمسطينية، ودور اإلعبلـ العربي ىػو حمايػة الحقػوؽ الفمسػطينية ولػيس دعػـ أي طػرؼ أو شػخص يمكػف أف 

 حقوؽ"، عمى حد تعبيره.يفرط في ىذه ال
 3/21/1023قدس برس، 

 
 يدعو منظمة التحرير إلى تمبية مطالب أىالي الشيداء زىريأبو  27

عّبرت حركة حماس عف تضامنيا مع أىالي شيداء حرب الفرقاف الذيف حرمتيـ المنظمة مف حقيـ في : غزة
 المساعدات المالية المخصصة ليـ.
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باسػػـ حركػػة حمػػاس مؤسسػػة رعايػػة أىػػالي الشػػيداء التابعػػة لرئاسػػة  ودعػػا الػػدكتور سػػامي أبػػو زىػػري، النػػاطؽ
 منظمة التحرير إلى احتراـ وتمبية مطالب أىالي الشيداء.

 3/21/1023، المركز الفمسطيني لإلعالـ
 

 انفجار عبوة ناسفة خالؿ تشييع الضابط في فتح محمد السعدي مخيـ عيف الحموة:  28
الحمػػوة ىػػدوءه الحػػذر بعػػد اغتيػاؿ الضػػابط فػػي حركػػة فػػتح محمػػد لػػـ يسػػتعد مخػيـ عػػيف : سػػعد اليػػاس -بيػروت

 أبوابيػػاالفائػػت، وبقػػي التػػوتر سػػّيد الموقػػؼ فػػي المخػػيـ، واسػػتمرت مػػدارس االونػػروا بإقفػػاؿ  األحػػدالسػػعدي يػػـو 
 . أمنية إشكاالتوبدت الحركة في الشوارع شبو مشمولة، تخوفًا مف 

يـ بعػػػد ظيػػػر أمػػػس الثبلثػػػاء، تعػػػرض موكػػػب التشػػػييع والبلفػػػت أنػػػو خػػػبلؿ تشػػػييع جثمػػػاف السػػػعدي فػػػي المخػػػ
 5 إصػػػابةإلػػػى  أدىالعتػػػداء، حيػػػث انفجػػػرت عبػػػوة ناسػػػفة عمػػػى الطريػػػؽ المػػػؤدي إلػػػى مقبػػػرة درب السػػػيـ، مػػػا 

 بإصػػابةمحمػػود عبػػد الحميػػد عيسػػى الممقػػب بػػػ"المينو" ومرافقػػو  إصػػابة، فيمػػا تػػرددت معمومػػات عػػف أشػػخاص
 بوة.طفيفة، وقتؿ الشاب الذي كاف يضع الع

واثػػر الحادثػػة، دارت اشػػتباكات بػػيف عناصػػر "فػػتح" المتمركػػزيف فػػي سػػوؽ الخضػػار وعناصػػر مػػف جنػػد الشػػاـ 
 بإمرة ببلؿ بدر الموجوديف في حي الطيري داخؿ المخيـ.

 أثنػػاءوأوضػػح قائػػد "كتائػػب شػػيداء األقصػػى" منيػػر المقػػدح "اف انفجػػار العبػػوة فػػي مخػػيـ عػػيف الحمػػوة حصػػؿ 
إلػى  أرسػؿسػنة مشػّوه، والظػاىر انػو ىػو مػف وضػع العبػوة، وقػد  25ىنػاؾ فتػى عمػره تشييع محمد السعدي، و 
 المستشفى لمتعرؼ اليو". 
يحصػػؿ الوؿ مػػرة، وىػػو يسػػتيدؼ امػػف المخػػيـ والقضػػية الفمسػػطينية، وىػػذا  اإلجرامػػيواعتبػػر اف "ىػػذا العمػػؿ 

فػػي المسػػيرة"، ولفػػت إلػػػى اف مشػػاركة  واإلسػػبلميةعمػػؿ اسػػرائيمي، وكانػػت كػػؿ القيػػادات الفمسػػطينية الوطنيػػة 
عتبػػر انػػو "يمكػػف اف تكػػوف الجيػػة التػػي اغتالػػت  "ىنػػاؾ مػػف يعمػػؿ عمػػى تػػوتير الوضػػع االمنػػي فػػي المخػػيـ". وا 
السػعدي بػػاألمس ىػػي مػػف وضػػعت العبػػوة اليػػوـ، وعمػػى كػػؿ القػػوى الفمسػػطينية الوطنيػػة واالسػػبلمية اف تتحمػػؿ 

ية، وفي مثؿ ىذه الحاالت يجب تشكيؿ لجنة طوارئ، مسؤوليتيا، وىناؾ الكثير مف الفصائؿ ال تتصرؼ بجد
 . "ويجب اف نأخذ اجراء سريعًا ضد اي جية تتبّيف مسؤوليتيا عف الموضوع

ودعػا إلػى "الضػرب بيػد مػف حديػػد العػادة االمػف واالسػتقرار إلػى المخػػيـ، وامػف المخػيـ مػف امػف الجػػوار، الف 
 الجوار معني بأمف المخيـ".
ـ عػيف الحمػوة ارتفػع الثبلثػاء إلػى اثنػيف، بعػد وفػاة ابػراىيـ عبػد الغنػي متػأثرًا بجػراح وكاف عدد القتمػى فػي مخػي

كػػػاف اصػػػيب بيػػػا نتيجػػػة رصػػػاص طػػػائش اطمػػػؽ فػػػي المخػػػيـ اسػػػتنكارًا الغتيػػػاؿ السػػػعدي، الػػػذي قبمػػػت عائمتػػػو 
ي ابػو الػوطني الفمسػطيني فػي لبنػاف المػواء صػبح األمػفتشييعو عصرًا في المخيـ بعػد وسػاطات قػاـ بيػا قائػد 

 عرب لدى العائمة التي كانت رفضت دفف ابنيا اال بعد االقتصاص مف قاتمو.
بػػدوره، قػػاؿ المػػواء ابػػو عػػرب "ىنػػاؾ مػػف يعمػػؿ عمػػى ضػػرب امػػف المخػػيـ ويعمػػؿ عمػػى ايقػػاد نػػار الفتنػػة وىػػؤالء 

دة عمػى مرتبطوف بأجندات خارجيػة. وتعمػؿ لجنػة المتابعػة ولجنػة التحقيػؽ وبػدعـ مػف القيػادة السياسػية الموحػ
كشػػؼ قتمػػة الشػػييد محمػػد عبػػد الحميػػد السػػعدي واصػػبح لػػدييا خيػػوط وبػػدأت تتكشػػؼ االمػػور وسػػنتابع حتػػى 
كشػػػؼ الجػػػاني لتقديمػػػو لمعدالػػػة لينػػػاؿ عقابػػػو. والجريمػػػة البشػػػعة ال تسػػػتيدؼ آؿ السػػػعدي فقػػػط، بػػػؿ تسػػػتيدؼ 

فتحاوية عريقػة قػدمت الشػيداء  المخيـ وامنو واستقراره وتستيدؼ القضية الفمسطينية وعائمة اؿ السعدي عائمة
 مف اجؿ فمسطيف".
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إلى ذلؾ، عقدت قيادة فصائؿ منظمة التحريػر الفمسػطينية فػي لبنػاف إجتماعػًا طارئػًا لبحػث االوضػاع األمنيػة 
فػػي المخيمػػات الفمسػػطينية عمومػػًا وفػػي مخيمػػي عػػيف الحمػػوة وشػػاتيبل والبػػداوي خصوصػػًا، وأكػػدت أف "عمميػػة 

عرض ليا أحد كوادر "فتح" في مخيـ عيف الحموة ىي عممية مشبوىة تستيدؼ زعزعة اإلغتياؿ الجبانة التي ت
األمػػػف واإلسػػػتقرار فػػػي المخػػػيـ وكػػػذلؾ الوحػػػدة التػػػي تحققػػػت بػػػيف كافػػػة القػػػوى والفصػػػائؿ الوطنيػػػة واإلسػػػبلمية 

 الفمسطينية. 
الوطنيػة واإلسػبلمية فػي مخػيـ وثّمنت القيادة السياسية جيود المجنة األمنيػة الفمسػطينية العميػا ولجنػة المتابعػة 

عيف الحموة، وأكدت عمى خطواتيا وتوجياتيا لمتابعة التحقيؽ لمكشػؼ عػف منفػذي اإلغتيػاؿ ومػف يقػؼ خمفػو 
 لتقديميـ لمقضاء المبناني لبلقتصاص منيـ.

وأكػػػدت القيػػػادة السياسػػػية أف مػػػا جػػػرى فػػػي مخػػػيـ شػػػاتيبل، حػػػادث أمنػػػي فػػػردي مػػػداف، لػػػيس لػػػو أي ارتباطػػػات 
فمسػػػطينية، وبالتػػػالي فػػػإف منظمػػػة التحريػػػر الفمسػػػطينية ترفػػػع الغطػػػاء عػػػف كػػػؿ مػػػف يعبػػػث باالسػػػتقرار سياسػػػية 

األمنػػي داخػػػؿ المخػػػيـ وخارجػػو. وتحػػػرص قيػػػادة المنظمػػة عمػػػى تجنيػػػب المخيمػػات الفمسػػػطينية عػػػف الحػػػوادث 
اسػػتيدفت  األليمػػة والداميػػة التػػي تجػػري فػػي مدينػػة طػػرابمس فػػي شػػماؿ لبنػػاف، وتسػػتنكر عمميػػات القػػنص التػػي

وأىابت القيػادة السياسػية "بكافػة القػوى  مخيـ البداوي، ما أدى إلى سقوط شييديف وعدد مف الجرحى االبرياء.
الوطنيػة واإلسػبلمية والمجػاف األمنيػة والشػػعبية وبجمػاىير شػعبنا فػي لبنػاف الوقػػوؼ صػفًا واحػدًا لمواجيػة كافػػة 

 رارىا وعبلقتيا مع الجوار".المشاريع المشبوىة التي تستيدؼ أمف مخيماتنا واستق
 4/21/1023، القدس العربي، لندف
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كشػؼ القيػادي الفتحػاوي العميػد محمػود عبػد الحميػػد عيسػى، الممقػب بػػ"المينو"، اف "العبػوة التػي انفجػرت اثنػػاء 
نيػػػاالحمػػػوة كانػػػت تسػػػتيدفو شخصػػػيًا،  مػػػرور الجنػػػازة فػػػي مخػػػيـ عػػػيف فجػػػرت السػػػمكيا"، متيمػػػا مػػػف أسػػػماىـ  وا 

"صياينة الداخؿ بالوقوؼ وراء ىذا العمؿ"، موضحا أف "لديػو معمومػات ومعطيػات عمػف يقػؼ وراء األحػداث 
األمنية التي يشيدىا مخيـ عيف الحمػوة، وىمػا مجموعتػاف مشػبوىتاف، األولػى فػي مخػيـ عػيف الحمػوة، والثانيػة 

 ي منطقة الطوارئ المحاذية لممخيـ" .ف
وأشػػار فػػي حػػديث إلػػى "المسػػتقبؿ" أمػػس، إلػػى أنػػو "سػػيتحمؿ مسػػؤولياتو كاممػػة فػػي مواجيػػة ىػػذه المجموعػػات، 

الػػػػذي يسػػػػتيدؼ امػػػػف شػػػػعبنا، وسػػػػأتحمؿ  اإلجػػػػراـبالطريقػػػػة التػػػػي تفيميػػػػا، ولػػػػف نسػػػػكت بعػػػػد ا ف عمػػػػى ىػػػػذا 
 أمػنيـييػدد  أسػموباشػعبنا، ولػف نسػتخدـ  أبنػاء أذىدا عػف وجػو وبمسػؤولية عاليػة، بعيػ أكمػؿمسؤولياتي عمػى 

 ".واستقرارىـ
ولفت إلى أف "االنفجار كػاف يسػتيدفني شخصػيا، وبعػد الكشػؼ عمػى مكػاف العبػوة مػف قبػؿ ضػباط مختصػيف 
لدينا في ىذا الشأف، أكدوا لي اف العبوة فجرت السػمكيًا، والحمػد هلل، أنػو لطػؼ بأبنػاء شػعبنا، ألننػا كنػا نسػير 
فػػي جنػػازة"، مػػذكرا بأنػػو "سػػبؽ وتعرضػػنا لعبػػوات، ولكػػف ألوؿ مػػرة وصػػمت األمػػور بصػػياينة الػػداخؿ إلػػى أف 

 يستيدفوا جنازة، ونحف لدينا معمومات ومعطيات".
ولفت إلى أنو "في الفترة األخيرة سبؽ ووقعت سمسمة مف االستيدافات واالغتيػاالت والتفجيػرات، طبعػا وراءىػا 

ؿ المخيـ، وفي مخيـ الطوارئ، وكؿ الفصائؿ وكؿ القوى تعرؼ ىاتيف المجموعتيف مجموعتاف معروفتاف داخ
المشبوىتيف، وأنا اؤكد انيما مرتبطتاف بالموساد الصييوني، ولكف طبعا كنا نأتي ببعض المعمومات، وبعض 

اخواننػا المعطيات عف تحركات واتصاالت ىذه المجموعات، لكف ال حياة لمف تنادي"، مشيرا إلى "أننا نػدعو 
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في الفصائؿ، إلى أف يتحمموا مسؤولياتيـ تجاه امف المخيـ وامف شػعبنا، ولكػف دائمػا كػانوا يتصػرفوف بطريقػة 
النعامة، وطريقة النعامة لف تأتي بنتيجة، وطريقة األمف بالتراضي لف تأتي بنتيجة، مف ىنا نحف نستمع إلى 

ىمػػي، ونقػػدر كػػؿ تحركػػاتيـ وجيػػودىـ، ولكػػف ىػػذا ال كػػؿ المبػػادرات الشػػعبية والمجػػاف الشػػعبية ولجنػػة السػػمـ األ
يحؿ مشكمة، بتقديري يجب اف نتحمؿ مسوؤلياتنا بشػكؿ واضػح، وىػذه المجموعػات يجػب مواجيتيػا بالطريقػة 
التي تفيميا، والتي يمكف اف تأتي بنتيجة، ولف نسكت بعد ا ف عمى ىذا االجراـ الذي يستيدؼ امف شعبنا، 

 كمؿ وجو".وسأتحمؿ مسؤولياتي عمى ا
 4/21/1023، المستقبؿ، بيروت
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أدانت حركة حماس ما أسمتو "العبػث بػأمف مخػيـ عػيف الحمػوة" لبلجئػيف الفمسػطينييف فػي لبنػاف، معقبػة بػذلؾ 
ة المسػؤوؿ األمنػي عمى تفجير عبوة ناسفة خبلؿ تشييع جثماف أحد كػوادر حركػة "فػتح"، مػا أسػفر عػف إصػاب

 السابؽ في حركة "فتح" محمود عيسى الممقب بػ "المينو".
وقاؿ عمي بركػة، ممثػؿ الحركػة فػي لبنػاف، فػي تصػريح صػحفي، اليػوـ الثبلثػاء تعقيبػًا عمػى األحػداث األمنيػة 

عػيف المتكّررة في مخيـ عيف الحموة: "إننا في حركة حمػاس نػديف بشػدة األحػداث األمنيػة المتجػددة فػي مخػيـ 
الحموة وآخرىا اليوـ استيداؼ جنازة الشييد محمػد الّسػعدي بانفجػار وحشػي كػاد أف ُيحػدث مجػزرة فػي المخػيـ 

 لوال لطؼ اهلل".
وأضاؼ: "إننا إذ نجّدد إدانتنا ليذا العبث بأمف المخيـ، نضع ذلؾ في إطػار مخطػط مشػبوه لجػّر المخػيـ إلػى 

داعًيا جميع الفصائؿ والقوى الوطنية واإلسبلمية في مخيـ عيف  اقتتاؿ داخمي ال يخُدـ إال العدو الّصييوني"،
الحمػػوة "إلػػى ضػػبط الػػنفس واليقظػػة مػػف محػػاوالت جػػّر المخػػيـ إلػػى فتنػػة داخمػػي"، مؤكػػًدا فػػي الوقػػت ذاتػػو عمػػى 

 أىمية دعـ القوة األمنية المشتركة لمقياـ بدورىا في حفظ األمف واالستقرار في المخيـ، كما قاؿ.
 3/21/1023، يففمسطيف أوف ال
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استقبؿ ممثؿ حركة حماس في لبناف عمي بركة في مكتبو ببيروت وفدًا مف ممتقى األديػاف والثقافػات : بيروت
 ر.لمتنمية والحوار برئاسة سماحة الشيخ حسيف شحادة يرافقو الحاج كـر كميس واإلعبلمي قاسـ قصي

رحب بركة بالوفد، وأشاد بجيػوده مػف أجػؿ التقػارب بػيف المسػمميف والمسػيحييف وكػذلؾ العمػؿ مػف أجػؿ منػع و 
 الفتنة المذىبية بيف المسمميف أنفسيـ.

وأكػػػػد ممثػػػػؿ "حمػػػػاس" أف الفتنػػػػة المذىبيػػػػة خطػػػػر عمػػػػى وحػػػػدة األمػػػػة وقضػػػػية فمسػػػػطيف، وال تخػػػػدـ إال العػػػػدو 
اإلسػػبلمي والػػدفاع عػػف  -المسػػيحي واإلسػػبلمي  -ار اإلسػػبلمي الصػػييوني، وشػػدد عمػػى أىميػػة تفعيػػؿ الحػػو 

قضػػػػايا األمػػػػة وخصوصػػػػًا قضػػػػية القػػػػدس وفمسػػػػطيف فػػػػي ظػػػػؿ الجػػػػرائـ الصػػػػييونية المتواصػػػػمة بحػػػػؽ الشػػػػعب 
 الفمسطيني ومقدساتو اإلسبلمية والمسيحية.

المقاومػة فػي فمسػطيف ودعا بركة األحزاب العربية واإلسبلمية والمراجػع الدينيػة لتوحيػد جيودىػا لػدعـ مشػروع 
 باعتبار أف طريؽ المقاومة ىو الطريؽ الوحيد لتحرير القدس وكؿ فمسطيف.

 3/21/1023، المركز الفمسطيني لإلعالـ
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 مخيـ الرشيديةيزور مف حركة "فتح" في الضفة  فدو  11
عػػف  زار وفػػد مػػف حركػػة "فػػتح" فػػي الضػػفة الغربيػػة، مخػػيـ الرشػػيدية جنػػوب لبنػػاف. وضػػـ الوفػػد ممثمػػيف: صػػور

حركػة فػتح فػي لبنػاف وقيػادة الحركػة فػي  إقمػيـأقاليـ سمفيت وطولكـر وجنيف وقمقيمية. وكاف في استقبالو قيادة 
الداخميػػة لحركػػة  واألوضػػاعصػػور وفػػي مخػػيـ الرشػػيدية. وجػػرت خػػبلؿ الزيػػارة مناقشػػة الوضػػع السياسػػي العػػاـ 

 الحركة. أبناءفتح وسبؿ النيوض بالحركة وتمتيف العبلقات بيف 
الوفد الزائػر بصػورة  كاف لقاء ثاف مع قيادة الحركة التنظيمية والعسكرية في منطقة صور حيث وضع ىؤالءو 

 المعيشية والحياتية لبلجئيف والظروؼ التي يعيشونيا. األوضاع
لبنػاف رفعػت شػناعة، وختمػوا جػولتيـ فػي مستشػفى بمسػـ والمؤسسػات التابعػة  إقمػيـسػر  أمػيفكما التقػى الوفػد 

 ي المخيـ.لمحركة ف
  4/21/1023، المستقبؿ، بيروت

 
 وباماأجواء في خالفو مع عمى نتنياىو تنقية األ: لبيد 23

أكبر شريؾ لرئيس الوزراء االسرائيمي بنيػاميف نتنيػاىو  وزير المالية يائير لبيد قاؿ :وكاالت -القدس المحتمة 
خبلفػػو مػػع الػػرئيس االميركػػي بػػاراؾ  فػػي حكومتػػو االئتبلفيػػة امػػس إنػػو يتعػػيف عمػػى نتنيػػاىو تنقيػػة االجػػواء فػػي

 اوباما، محذرا مف اف التشاحف بشأف ايراف لف يفيد اسرائيؿ. 
أعتقػد انػػو يجػػب عمينػا اف نخفػػؼ مػػف حػدة الميجػػة مػػع “وقػاؿ لبيػػد الػػذي يػرأس ثػػاني أكبػػر حػزب فػػي الحكومػػة 

 ”.ىذه المواجية ليست مفيدة وال تخدـ ىدفنا“وقاؿ لراديو اسرائيؿ ”. االميركييف
قاؿ لبيد انو يوافؽ عمى اف اتفاؽ ايػراف المؤقػت لػيس جيػدا فيمػا يؤيػد وجيػة النظػر السػائدة فػي اسػرائيؿ بػأف و 

ىذا االتفاؽ يخفؼ الضغط عمى طيراف في وقت تتضرر فيو مف العقوبات االقتصادية لكنػو قػاؿ اف نتنيػاىو 
 يحتاج الى التعبير عف مشاعر االحباط خبلؿ المقاءات الخاصة.

” ه أفضؿ وسيمة لتحقيؽ ذلؾ وىي ىكػذا دائمػا. تجمػس وراء ابػواب مغمقػة وتتحػدث بشػأنيا فػي ىػدوءىذ“وقاؿ 
 فيما يعكس تعميقات أدلى بيا ساسة مف المعارضة.

 4/12/2013، الحياة الجديدة، راـ اهلل
 
طالؽ النار و  : العالقات مع واشنطف ممتازة..يعموف 24   مقصوداً بالجوالف كاف ا 

وزيػر الػدفاع اإلسػرائيمي موشػيو يعمػوف،  أعمػف أف ، أف يو بػي أي، عف 4/12/2013، الحياة، لندفذكرت 
ونقمػت  إطبلؽ جندي سوري النار باتجاه دورية لمجيش اإلسرائيمي فػي ىضػبة الجػوالف، أمػس، كػاف مقصػودا.

ه قواتنػا إننا نعمـ أف إطبلؽ النار أمس باتجا“وسائؿ إعبلـ إسرائيمية عف يعموف قولو خبلؿ جولة في الجوالف 
 ”.في ىضبة الجوالف كاف مقصودا، وىذه ليست المرة األولى التي يحدث فييا أمر كيذا

وفقػا لفيمنػا لؤلمػور فػإف ىػذا كػاف حػدثا موضػعيا لجنػدي سػوري قػرر فػتح النيػراف باتجػاه “وأضػاؼ يعمػوف أنػو 
 ”.قواتنا، وقد عمؿ الجيش اإلسرائيمي بأفضؿ صورة ورد عمى مصادر إطبلؽ النار

 ”.لف يخرؽ أحد سيادتنا ومف يحاوؿ خرقيا سيمحؽ بو األذى“ع أنو وتاب
قاؿ يػوـ الثبلثػاء إف اسػرائيؿ ، أف يعموف محمد ىميمي، عف 3/12/2013، وكالة رويترز لألنباءوأضافت 

تقػػػدـ معونػػػات انسػػػانية لممػػػدنييف السػػػورييف المحاصػػػريف فػػػي القتػػػاؿ الػػػدائر بػػػيف قػػػوات الػػػرئيس بشػػػار االسػػػد 
  ب مرتفعات الجوالف التي تحتميا الدولة العبرية.والمعارضة قر 
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ال يمكننا اف نجمس مكتوفي االيدي نتابع المعانػاة االنسػانية “وقاؿ يعموف لمصحفييف خبلؿ جولة في الجوالف 
وال عندما يتعمؽ االمر بالمصابيف او باالستعدادات لمشػتاء او بالمشػاكؿ االخػرى مثػؿ  -عمى الجانب االخر 

نقػػـو فػػي الواقػػع بتزويػػد الجانػػب االخػػر باالحتياجػػات االساسػػية عنػػدما نػػرى الصػػراخ والمحنػػة “ طعػػاـ الرضػػع.
 ”االنسانية. ننقؿ المياه والطعاـ بما في ذلؾ طعاـ الرضع.

فػػي االشػػتباكات بػػيف قػػوات االسػػد والمعارضػػة ” محاصػػروف“ووصػػؼ يعمػػوف متمقػػي المعونػػات بػػأنيـ قرويػػوف 
 بشرؽ الجوالف.

نفػػػػػى أف تكػػػػػػوف العبلقػػػػػػات  يعمػػػػػػوف، عػػػػػف وكػػػػػػاالت، أف 4/12/2013، يػػػػػػدة، راـ اهللالحيػػػػػػاة الجدوأوردت 
بػػيف الطػػرفيف حػػوؿ المسػػألة  "الخبلفػػات فػػي الػػرأي"األميركيػػة قػػد تػػدىورت فػػي أعقػػاب مػػا سػػماه  -اإلسػػرائميية

االلكتروني، إف تصريحات يعموف ىذه جاءت بعد يػـو مػف المخػاوؼ  اإليرانية. وقاؿ موقع يديعوت أحرونوت
تػػي أعربػػت عنيػػا جيػػات فػػي المؤسسػػة العسػػكرية والسياسػػية االسػػرائيمية، حػػوؿ فقػػداف إسػػرائيؿ قػػدرتيا عمػػى ال

 التأثير عمى الواليات المتحدة بخصوص االتفاؽ النيائي مع إيراف.
 
 ولكف ليس عمى حساب أمف "إسرائيؿ" كييف ميمة لمغايةيالشراكة مع األمر : إلكيفزئيؼ  25

الشػػراكة مػػع األميػػركييف "ى نائػػب وزيػػر الخارجيػػة اإلسػػرائيمي زئيػػؼ الكػػيف أف رأ: أ ؼ ب -القػػدس المحتمػػة 
ميمة لمغاية، ولكف عندما تكوف ىناؾ خبلفات، فإف واجب رئيس الوزراء والحكومة ىو إعطاء األولوية ألمف 

ف كاف ذلؾ ليس إيجابيًا جدًا لعبلقاتنا مع األميركييف  ."إسرائيؿ حتى وا 
ال يتبػػع، بالضػػغوط التػػي مارسػػتيا إدارة الػػرئيس األميركػػي السػػابؽ جػػورج بػػوش  وذكػػر الكػػيف، كمثػػؿ يجػػب أف

لتمكيف حماس مف المشاركة في االنتخابات التشريعية الفمسطينية التي أجريت في كانوف الثاني )ينػاير( عػاـ 
 والتي فازت بيا الحركة. 2006

، والذي طردت 2005منو إسرائيؿ عاـ  في قطاع غزة الذي انسحبت "النتيجة، لدينا قاعدة إرىابية"وأضاؼ: 
 وبسطت سيطرتيا التامة عميو. 2007منو حماس السمطة الفمسطينية عاـ 

مػػػف جيػػػة أخػػػرى، ذكػػػر الكػػػيف إلذاعػػػة الجػػػيش اإلسػػػرائيمي أف وزيػػػر الخارجيػػػة اإلسػػػرائيمي أفيغػػػدور ليبرمػػػاف 
ف اإلدالء بمزيػػػد مػػػف مػػػف دو  "سػػػيتوجو إلػػػى واشػػػنطف نيايػػػة األسػػػبوع لعقػػػد لقػػػاءات خاصػػػة مػػػع جػػػوف كيػػػري"

وأوضػػحت اإلذاعػػة أف ليبرمػػاف سػػيمتقي األمػػيف العػػاـ لؤلمػػـ المتحػػدة بػػاف كػػي مػػوف وسيشػػارؾ فػػي  التفاصػػيؿ.
 األميركي حاييـ ساباف. -المنتدى السنوي لمسياسة في الشرؽ األوسط الذي يعقده رجؿ األعماؿ اإلسرائيمي 

 4/12/2013، الحياة، لندف
 
 
 مف كارثة إنسانية في قطاع غزة رحذي دانغوت إيتافالجنراؿ  26

، حذر منسؽ األنشطة اإلسرائيمية فػي األراضػي المحتمػة الجنػراؿ إيتػاف "معاريؼ"وفؽ صحيفة : حممي موسى
كارثػة إنسػانية فػي قطػاع "دانغوت، في سمسػمة لقػاءات أجراىػا األسػبوع الماضػي مػع مسػؤوليف أوروبيػيف، مػف 

صػػؿ بروكسػؿ لمقػػاء مسػؤولي االتحػػاد األوروبػي، أزمػػة نقػص الوقػػود . وشػػرح الجنػراؿ اإلسػػرائيمي، الػذي و "غػزة
بإمػػدادات الطاقػػة لعمػػـو السػػكاف بمػػا يػػؤثر عمػػى البيػػوت الخاصػػة والمنشػػآت العامػػة "فػػي القطػػاع التػػي أضػػرت 

 ."كالمستشفيات
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ف المجػػػاري تتػػػدفؽ فػػػي  16وقػػاؿ دانغػػػوت إف الكيربػػػاء تقطػػػع فػػػي غػػػزة بالمتوسػػػط أكثػػر مػػػف  سػػػاعة يوميػػػًا، وا 
شوارع ألف محطات الضخ ال تعمؿ بانتظاـ لقمة الكيرباء، فضػبًل عػف الػنقص فػي ميػاه الشػفة بسػبب توقػؼ ال

المضػػػخات. وتحػػػدث أف لػػػنقص الوقػػػود عواقػػػب خطيػػػرة عمػػػى حركػػػة شػػػاحنات جمػػػع القمامػػػة التػػػي تتػػػراكـ فػػػي 
اس، حيػث تػدير الطرؽ. وعزا دانغوت أزمة الطاقة الخطيرة في القطاع لؤلزمة القائمػة بػيف مصػر وحركػة حمػ

مصػػر تػػرى فػػي حمػػاس "مصػػر حممػػة قاسػػية ضػػد أنفػػاؽ التيريػػب. ولخػػص دانغػػوت العبلقػػة بينيمػػا بػػالقوؿ إف 
 ."عدواً 

، مشػددًا عمػى أنػو "حماس تمتنع عف التصعيد ألنيػا تعمػـ أنيػا ال تحظػى بػدعـ مصػر"وأشار دانغوت إلى أف 
لطاقػػة فػػي غػػزة. وأضػػاؼ أف جانبػػًا مػػف المشػػكمة يبػػذؿ مػػع السػػمطة الفمسػػطينية فػػي راـ اهلل جيػػودًا لحػػؿ أزمػػة ا

فػػي راـ اهلل، فػػي حػػيف أف ىػػذه السػػمطة، التػػي تشػػتري  "غيػػر معنيػػة بقبػػوؿ إمػػرة السػػمطة"يتمثػػؿ فػػي أف حمػػاس 
 الوقود مف إسرائيؿ وتنقمو إلى غزة، ترفض مواصمة فعؿ ذلؾ ألف حماس ترفض دفع ثمنو.
 4/12/2013، السفير، بيروت
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يواجػػػػو ثمػػػػث اإلسػػػرائيمييف ضػػػػائقة اقتصػػػػادية تحػػػػرميـ مػػػػف تمبيػػػػة حاجػػػػاتيـ : أمػػػػاؿ شػػػػحادة -القػػػدس المحتمػػػػة 
االجتماعيػػػة فػػػي إسػػػرائيؿ، أف  -وأظيػػػر تقريػػػر سػػػنوي جديػػػد لمبحػػػوث السياسػػػية  األساسػػػية وخػػػدمات صػػػحية.

ض اإلسػكاف والعػدد الكبيػر لؤلشػخاص الػذيف يعجػزوف األوضاع االقتصادية الصعبة تػنعكس عمػى حجػـ قػرو 
فػػي  24.6عػف تسػػديدىا. ونشػػر بنػػؾ إسػرائيؿ معطيػػات تشػػير إلػػى أف الشػػير الماضػي شػػيد ارتفػػاع القػػروض 

دوالر( مقارنػػػة بالشػػػير السػػػابؽ، مػػػا يؤكػػػد مػػػدى انعكاسػػػات األوضػػػاع  1.25بميػػػوف شػػػيكؿ ) 4.4المئػػػة إلػػػى 
 الحصوؿ عمى قروض إسكاف.االقتصادية عمى الشريحة القادرة عمى 

ومع ازدياد أوامر إخبلء البيوت ألصحاب قػروض إسػكاف لػـ يتمكنػوا مػف تسػديدىا، طػرح رئػيس كتمػة الجبيػة 
الديموقراطية لمسػبلـ والمسػاواة النائػب العربػي محمػد بركػة، مشػروع قػانوف عمػى الكنيسػت يمنػع إخػبلء مػدانيف 

لمتراكمػػة، مػػع ضػػماف اسػػتمرار تسػػديدىا ولكػػف فػػي شػػكؿ مػػف بيػػوتيـ، ويعػػرض أنظمػػة لتسػػييؿ تسػػديد الػػديوف ا
يضػػمف الحفػػاظ عمػػى مسػػكف لكػػؿ عائمػػة وعػػدـ رمييػػا فػػي الشػػارع، وىػػو المصػػير الػػذي ييػػدد آالؼ العػػائبلت 

ويقضي مشروع القانوف بتشكيؿ لجنة خاصػة يشػارؾ فييػا منػدوب عػف دائػرة اإلجػراء وميمتيػا فحػص  سنويًا.
اجزًا عػػف تسػػديد أقسػػاط القػػرض، عمػى أف تحػػدد المجنػػة قيمػػة األقسػػاط إمكانػات الشػػخص المػػداف الػػذي بػػات عػ

ال يتجػاوز خمسػة فػي المئػة مػف مدخولػو. واليػدؼ مػف القػانوف، بحسػب بركػة، لػيس  التي لـ تسػدد، فػي شػكؿ
شطب الديف، بؿ مساعدة مف وقع في ضائقة مالية، وفي الوقت ذاتو عدـ حرمانو وعائمتو مف سقؼ يأوييـ، 

 ألؼ عائمة تواجو ىذا الوضع. 15ال يقؿ عف خصوصًا أف ما 
 4/12/2013، الحياة، لندف
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بتػػرا: انتقػػدت صػػحيفة ىػػارتس االسػػرائيمية، خطػػة تيويػػد الجميػػؿ التػػي أعمنػػت عنيػػا االحػػد مػػا تسػػمى  –راـ اهلل 
ألؼ مستوطف ييودي جديد، لتعديؿ الميزاف  100الة الصييونية والقاضية بتوطيف بشعبة االستيطاف في الوك

، حيػث ”التيويػد يعنػي العنصػرية” الديموغرافي وتعزيز السيادة اإلسرائيمية. وعنونت ىارتس افتتاحيتيا امس بػػ
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لػى كانت الصحيفة أوؿ مػف كشػؼ عػف مخطػط التيويػد الجديػد األحػد، ووصػفتو بػالمخطط العنصػري داعيػة إ
 تجميده.

وأضػػافت ىػػارتس أف دولػػة تشػػجع أبنػػاء شػػعب معػػيف عمػػى االسػػتيطاف فػػي منطقػػة معينػػة، وتضػػع فػػي ذات  
الوقت قيودا صارمة عمى تطور أبناء الشعب ا خر، ىي دولة تتصرؼ بعنصرية وال توجد أي طريقػة أخػرى 

 لتعريؼ سموكيا ىذا.
 4/12/2013، الرأي، عّماف

 
 سي"مناطؽ "الؼ دونـ مف  20السيطرة عمى  الفمسطينية السمطة تنوي منح "سرائيؿ: "إمعاريؼ 29

الؼ دونـ فػي منػاطؽ  20ألوؿ مرة تستعد اسرائيؿ لمنح السمطة الفمسطينية السيطرة عمى  : معا –بيت لحـ 
C  بيدؼ استثمارىا في جوانب اقتصادية، بطمب وضغط مف الواليات المتحدة األمريكية وفقا لمػا نشػره موقػع

 اريؼ" اليـو االربعاء.صحيفة "مع
وأشػػار الموقػػع بػػأف وزارة الجػػيش االسػػرائيمية تسػػتعد لممصػػادقة عمػػى مػػنح السػػيطرة عمػػى ىػػذه المسػػاحات مػػف 
األراضي، والتي تأتي بعيدا عف المسػتوطنات وعػف الجػدار وفقػا لمصػادر "أمنيػة" اسػرائيمية، والتػي سػيتـ بنػاء 

"، ضػمف الخطػة األمريكيػة لتطػوير USAIDلمتنميػة الدوليػة " مشاريع اقتصادية عمييػا تقػوـ الوكالػة األمريكيػة
 االقتصاد الفمسطيني.

وأضػػاؼ الموقػػع بػػأف ىػػذا الموقػػؼ االسػػرائيمي يػػدلؿ عمػػى "نوايػػا اسػػرائيؿ االيجابيػػة نحػػو السػػبلـ"، مػػف خػػبلؿ 
ىػػذه تطػػوير االقتصػػاد الفمسػػطيني والػػذي تػػراه اسػػرائيؿ مقدمػػة ضػػرورية لعمميػػة السػػبلـ، حيػػث سػػيتـ اسػػتثمار 

 األراضي في مشاريع زراعية وتجارية.
% مػػف 60والتػػي تمثػػؿ مػػا يقػػارب مػػف  Cوأشػػار الموقػػع بػػأف اسػػرائيؿ تفػػرض سػػيطرتيا الكاممػػة عمػػى منػػاطؽ 

منػػػاطؽ الضػػػفة الغربيػػػة، والتػػػي تجػػػد فييػػػا السػػػمطة امتػػػدادا طبيعيػػػا لمدولػػػة الفمسػػػطينية وكػػػذلؾ الحػػػاؿ مػػػع دوؿ 
ي اكثػر مػف مناسػبة بضػرورة منحيػا لمسػمطة وقيػاـ الدولػة الفمسػطينية االتحاد األوروبي، التػي سػبؽ وأعمنػت فػ

 عمييا، وتجد فييا ضرورة لقياـ الدولة الفمسطينية لما تحممو مف أىمية اقتصادية.
 C% مف أراضي مناطؽ 10وأضاؼ الموقع بأف ىذه األراضي التي سوؼ تمنحيا لمسمطة الفمسطينية تمثؿ 

كف مػا سػتمنحو اسػرائيؿ يعتبػر أكبػر مػف مسػاحة مدينػة كفػار سػابا المبنيػة مميوف دونـ، ول 2والتي تصؿ الى 
 الؼ دونـ. 14عمى 

 4/12/2013، وكالة معًا اإلخبارية
 
 : استراتيجية أوباما بالمنطقة تصب في صالح زيادة نفوذ إيرافإسرائيميتقرير  30

"الكتمة  الواليات المتحدةي تقوّ أف ب"إسرائيؿ" توقعت  أفّ بالمعمؽ السياسي الصييوني "عاموس ىارئيؿ"  أفاد
كمصر والسعودية واألردف ودوؿ الخميج، في صراعيا لمكتمة الشيعية بقيادة إيراف،  السنية" األكثر اعتداالً 

تدريجي مف ال تعتمد عمى اإلنسحاب"القيادة مف الخمؼ" بػػالسياسة الجديدة لػ"أوباما" المسماة الفتًا إلى أّف 
وأشار "ىارئيؿ" إلى أّف ما  ة في المنطقة.ستمرار في استعماؿ القوة العسكريّ إلا عدـوذلؾ لالشرؽ األوسط، 

، والنشاط يقمؽ الدوؿ العربّية السنّية ليس فقط اإلنسحاب األمريكي مف المنطقة، بؿ ازدياد قوة إيراف أيضاً 
 .ة والسنة في المنطقةدامية بيف الشيعالصراعات الالمتشعب الذي ُيديره فيمؽ "القدس"، وتدخمو المتزايد في 
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ة أعادت روسيا تقصيرات واشنطف في األزمة السوريّ  أشار البروفيسور "أبراىاـ بف تسفي" إلى أفّ مف جانبو، 
معتبرًا أّف النتائج المباشرة لدور روسيا في المنطقة جاءت عقب اإلتفاؽ لمركز مسرح الشرؽ األوسط، 

 إذا حدث ذلؾ . وأوضح "بف تسفي" أّنوزلة إيراف وتأثيرىاتحسيف منمف خبلؿ  اإليراني مع الدوؿ الغربّية،
 ، فسيكوف عمى حساب المحور الموالي لمغرب في المنطقة، السيما دوؿ الخميج.وأصبحت إيراف قوة إقميمّية

 3/12/2013، 2965التقرير المعموماتي 
 
 ودي مف حولياإستراتيجيات تبعد عف "إسرائيؿ" الخطر الوج أربععتماد يدعو ال إسرائيميمفكر  31

"إسرائيؿ" مف الدوؿ القميمة في العالـ التي يحدؽ بيا خطر وجودي،  البروفيسور "يحزقيؿ درور" أفّ اعتبر 
مشددًا عمى ضرورة بسبب المقاومة العميقة لمعظـ الجيات في أوساط العرب والمسمميف لمجرد وجودىا، 

الجيات المعادية مف ع من -1اتيجيات ىي: لمنع ىذا الخطر. وىذه االستر  استراتيجيات كبرى 4المجوء لػ
اإلبقاء عمى الردع الشامؿ الذي يعني  -2. لمخطر "إسرائيؿ" تحقيؽ وسائؿ مف شأنيا أف تعرض وجود

الحفاظ  -3. بالتأكيد "إسرائيؿ" سيدمر تماماً بػرسالة قاطعة وبموجبيا كؿ مف يحاوؿ المس بشكؿ وجودي 
تقميص أسباب إبادة "إسرائيؿ"، السيما مف خبلؿ الدفع  -4 .المتحدةلعبلقات الخاصة مع الواليات اوتعزيز 

وأوضح أّنو  لمخطر. يقيمالو أالمادي  "إسرائيؿ" لؤلماـ بسبلـ حقيقي ليس في شروطو ما يعرض وجود
ىناؾ أىمية  مؤّكدًا أفّ  ،بالنسبة لئلستراتيجيات الثبلث األولى يمكف تقدير نشاط "إسرائيؿ" بشكؿ إيجابي

سياسة سميمة، وتخمؽ صورة ردعية ذات الصييونية ة لمردع، فالغموض في مجاؿ القدرة النوويّ كبيرة 
 مصداقية.

 3/12/2013، 2965التقرير المعموماتي 
 
  مخّيـ عايدةلقاءات ميدانّية بيف الجيش اإلسرائيمي وفتح ببيت لحـ لوقؼ المواجيات في  32

وذلؾ بعػد ، األمنّية "فتح"شيدت انتشارًا مكثّفًا ألجيزة " كشفت مصادر عسكرّية صييونّية أّف مدينة "بيت لحـ
التنسػػػيؽ األمنػػػي مػػػع الجػػػيش الصػػػييوني، مشػػػيرة إلػػػى أّف لقػػػاءات ميدانّيػػػة أجريػػػت بػػػيف ضػػػباط مػػػف الجػػػيش 

بػػػيف  "مخػػّيـ عايػػدة"شػػيدىا الصػػييوني وآخػػريف مػػف حركػػة "فػػتح"، فػػي محاولػػة منيػػػا لوقػػؼ المواجيػػات التػػي 
صييوني. وأوضحت المصادر أّف "فتح" نشرت عددًا مف آلياتيا وعناصرىا في أنحاء الجيش الالشّباف وقوات 

 متفرقة مف المخيـ لمنع الشباف مف الوصوؿ إلى مناطؽ التماس.
 3/12/2013، 2965التقرير المعموماتي 

 
 

 المسجديحذر مف تصعيد نوعي خطير يمر بو "األقصى".. والخطيب  يقتحموفوف مستوطن 33
إف قػػوات االحػػتبلؿ  3/21/1023صػػى لموقػػؼ والتػػراث فػػي بيػػاف ليػػا صػػباح يػػـو الثبلثػػاء قالػػت مؤسسػػة األق

تواصػػؿ حممػػة اإلبعػػاد واالعتقػػاؿ بحػػؽ طػػبلب مصػػاطب العمػػـ مػػف فئػػة الشػػباب بشػػكؿ خػػاص، فيمػػا اعتقمػػت 
قػػوات الشػػرطة طالبػػًا مػػف طػػبلب العمػػـ مػػف داخػػؿ المسػػجد األقصػػى، واعتقمػػت ايضػػا عامػػؿ اعمػػار المسػػجد 

 اـ سدر، فيما استدعت احد حراس األقصى لمتحقيؽ.األقصى حس
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وتابعػػت المؤسسػػة فػػي بيانيػػا أف ىػػذه الخطػػوات تػػأتي بعػػد حالػػة مػػف التػػوتر الشػػديد التػػي تسػػود األقصػػى وفػػي 
مسػػتوطنا حتػػى ا ف مػػف ضػػمنيـ طػػبلب جػػامعيوف وحاخامػػات بحراسػػة أمنيػػة  233الوقػػت الػػذي اقػػتحـ فيػػو 

لخاصػػة ووحػػدات التػػدخؿ السػػريع ، فيمػػا توالػػت التكبيػػرات فػػي المسػػجد مشػػددة مػػف قػػوات االحػػتبلؿ والوحػػدات ا
 األقصى مف قبؿ المصميف وطبلب العمـ تعبيرًا عف رفضيـ لتدنيس األقصى.

وفػػػي السػػػياؽ نفسػػػو قػػػاؿ نائػػػب رئػػػيس الحركػػػة اإلسػػػبلمية فػػػي الػػػداخؿ الفمسػػػطيني الشػػػيخ كمػػػاؿ الخطيػػػب، إف 
اف اإلسػرائيمي إلػى المسػجد األقصػى المبػارؾ تصػعيد نػوعي محاولة مجموعات ييودية متطرفة إدخاؿ الشػمعد

 "تسػمح"وخطير، ويندرج تحت خطوات جس النبض لمشروع ببناء الييكؿ، مرجحًا أف الشرطة اإلسػرائيمية لػف 
ليذه المجموعات مف تنفيذ مرادىا، ليس حبا بالمسجد األقصى، ولكف خوفا مف ردة فعؿ المقدسييف الذيف ىـ 

 مة.في حالة رباط دائ
3/21/1023مؤسسة األقصى لموقؼ والتراث، أـ الفحـ،   

 

 "الييكؿ" بناء بتسريع لممطالبة "األقصى"مسيرة لممستوطنيف قبالة أبواب مؤسسة األقصى:  34
إف المئػػػػػات مػػػػػف  ،1/21/1023قالػػػػػت "مؤسسػػػػػة األقصػػػػػى لموقػػػػػؼ والتػػػػػراث" فػػػػػي بيػػػػػاف ليػػػػػا مسػػػػػاء االثنػػػػػيف 

ي مسػػيرة ليميػػة فػػي أزقػػة البمػػدة القديمػػة بالقػػدس المحتمػػة، بمحػػاذاة المسػػتوطنيف والجماعػػات الييوديػػة شػػاركوا فػػ
المسجد األقصى وسط ترديد شعارات ونداءات بتسريع بناء الييكؿ المزعػوـ، وذلػؾ بمناسػبة مػف  أبوابوقبالة 

والػػػػذيف تػػػػزامف مػػػػع مػػػػا يطمقػػػػوف عميػػػػو "عيػػػػد  يدعيػػػػو االحػػػػتبلؿ راس الشػػػػير العبػػػػري الجديػػػػد "شػػػػير  طبػػػػات"،
 .األنوار/المشاعؿ -الحانوكا"

وأفادت "مؤسسػة األقصػى" فػي بيانيػا اف المئػات مػف المسػتوطنيف يتقػدميـ بعػض " الحاخامػات" تجمعػوا عنػد 
حائط البراؽ، وانطمقوا وىـ يحمموف األعبلـ التي تحمؿ صورة مجسـ الييكؿ المزعػوـ، ورددوا الشػعارات عبػر 

عمى حساب المسجد األقصى، فيما قاـ بعضيـ بمبس مكبرات الصوت المنقولة بتسريع بناء الييكؿ المزعوـ، 
ألبسػػػة  الييكػػػؿ المزعػػػوـ، وذلػػػؾ وسػػػط حراسػػػة مشػػػددة مػػػف قػػػوات االحػػػتبلؿ االسػػػرائيمي، والػػػذيف حولػػػوا مسػػػار 

 المسيرة الى ما يشبو المنطقة العسكرية المغمقة، ومنعت أي مقدسي مف االقتراب مف المستوطيف.
3/21/1023حـ، مؤسسة األقصى لموقؼ والتراث، أـ الف  

 
 "كنيس"لػوقؼ البديري .. ومخطط لتحويؿ مقاـ يوسؼ بنابمس يقتحموف يفمستوطنالمئات  35

مستوطنوف مقػاـ  واقتحـاعتقمت قوات االحتبلؿ امس شابيف مف محافظتي جنيف وطولكـر  :وفا –محافظات 
بػػديري بػػالقرب مػػف يوسػؼ فػػي مدينػػة نػابمس تحػػت حمايػػة الجػيش فيمػػا قػػاـ مسػتوطنوف آخػػروف باقتحػػاـ حػي ال

مواجيػات واقتحامػات لعػدة مػدف وقػرى وبمػدات فػي  إلى باإلضافةكنيس  إلىتمييدا لتحويمو  اإلبراىيميالحـر 
 محافظات الضفة.

 أفوقالػت مصػادر محميػة لػػ"وفػػػا"،  ، قبر يوسؼ شرؽ مدينػة نػابمس.أمسففي نابمس اقتحـ مستوطنوف، فجر 
وصػػػموا الػػػى المقػػػاـ بحمايػػػة مشػػػددة مػػػف قػػػوات جػػػيش االحػػػتبلؿ  المئػػػات مػػػف المسػػػتوطنيف يسػػػتقموف حػػػافبلت

 ، وشرعوا بأداء الطقوس والصموات الدينية قبؿ مغادرتيـ في ساعات الصباح الباكر.اإلسرائيمي
مجموعػػة مػػف المسػػتوطنيف خػػبلؿ اليػػوميف الماضػػييف عمػػى اقتحػػاـ وقػػؼ البػػديري بػػالقرب مػػف الحػػـر  وأقػػدمت

دخاؿ اإلبراىيمي  كنيس ييودي. إلىداخمو تمييدا لتحويمو  إلى كراٍس وأثاث وا 
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داخػػؿ الوقػػؼ فػػي  إلػػىوأفػػادت مصػػادر مػػف مديريػػة أوقػػاؼ الخميػػؿ، بػػأف المسػػتوطنيف أدخمػػوا مئػػات الكراسػػي 
 كنيس ييودي. إلىخطوة تستيدؼ االستيبلء عميو وتحويمو 

4/21/1023الحياة الجديدة، راـ اهلل،   
 

 "الرصاص المسكوبحرب "شيداء  ىاليأانتحار جماعية لعدد مف  محاوالت غزة: 36
مساء  (عممية الرصاص المسكوب)1009 – 1008عبلء البراوي الناطؽ باسـ أىالي شيداء حرب  : أكدغزة

 اليوـ، إف عددا مف أىالي الشيداء حاولوا االنتحار في خيمة االعتصاـ المقامة في غزة.
عػػدـ تمبيػػة مطػػالبيـ وعػػدـ اسػػتجابة الػػرئيس يومػػا مػػف االعتصػػاـ و  39وقػػاؿ البػػراوي فػػي تصػػريحات لػػو " بعػػد 

مف أىالي الشيداء بمحاولة االنتحار شنقا  27محمود عباس في صرؼ مخصصات أىالي الشيداء قاـ نحو 
 في خيمة االعتصاـ.

وأفاد شيود عيػاف أف سػيارات اإلسػعاؼ وصػمت إلػى مكػاف االعتصػاـ ونقمػت عػددا مػف المعتصػميف إلػى دار 
 الشفاء.

يواصموا اعتصاميـ منذ أشير في كؿ محافظات غزة وىنػاؾ الكثيػر  1009 – 1008حرب  يشار إلى أىالي
 مف الوعود لحؿ الموضوع لكف دوف جدوى حتى االف.

بدورىا قالت الحكومة الفمسطينية في غزة انيا تتابع ما حدث اليـو مع أىالي الشػيداء بقمػؽ شػديد وتعبػر عػف 
تمييػػز وتفرقػػة مػػف قبػػؿ مؤسسػػة رعايػػة أىػػالي الشػػيداء التابعػػة  اسػػتيجانيا لمػػا يتعػػرض لػػو أىػػالي الشػػيداء مػػف

لمنظمػػة التحريػػر الفمسػػطينية والتػػي أوقفػػت كافػػة مخصصػػات أىػػالي جميػػع الشػػيداء فػػي قطػػاع غػػزة منػػذ عػػدة 
 سنوات مما شكؿ ضغطا اضافيا عمى شعبنا الفمسطيني في قطاع غزة وزاد معاناة الشعب وألـ الحصار.

مة التحرير المسئولية الكاممة عف المعاناة الكبيػرة التػي يعيشػيا أىػالي قطػاع غػزة وحممت الحكومة رئاسة منظ
 وعمى رأسيـ ذوي الشيداء والذيف ضحوا بفمذات أكبادىـ فداء لموطف والقضية.

3/21/1023وكالة سما اإلخبارية،   

 
 وسيمة إعالمية 500حممة عالمية لنصرة مدينة القدس بمشاركة  انطالؽ 37

( الحممة العالمية لنصرة المدينة المقدسة، التػي تنظميػا قنػاة "ىنػا 21|3وـ الثبلثاء )يانطمقت : القدس المحتمة
وسػػػػيمة إعبلميػػػػة عربيػػػػة وعالميػػػػة مختمفػػػػة "مرئيػػػػة ومسػػػػموعة  500القػػػػدس" الفضػػػػائية، بمشػػػػاركة أكثػػػػر مػػػػف 

ة التػػي ال تقبػػؿ ومقػػروءة"، لمتأكيػػد عمػػى أف القػػدس عاصػػمة الدولػػة الفمسػػطينية وثابػػت مػػف الثوابػػت الفمسػػطيني
 المساومة أو التفريط.

وقاؿ الشيخ عكرمػة صػبري رئػيس الييئػة اإلسػبلمية العميػا مفتػي الػديار الفمسػطينية السػابؽ فػي كممػة انطػبلؽ 
مػف أجػؿ القػدس انطمقنػا دائمػًا، فػػي " الحممػة فػي فنػدؽ "مونػت سػكوبس" فػي حػي الشػيخ جػراح لمدينػة القػدس،

 ."مجددًا في حممٍة جديدٍة لتحقيؽ كّؿ األىداؼ الموعودةزحٍؼ ممتٍد ومتجدد، واليوـ ننطمؽ 
بػدوره؛ قػػاؿ البطريػػرؾ عطػا اهلل حنػػا رئػػيس أسػاقفة الػػرـو االرثػػوذوكس فػي كممتػػو "اليػػـو نعمػف انطػػبلؽ "الحممػػة 
 العالميػػػة لنصػػػرة القػػػدس".. والتػػػي اخترنػػػا ليػػػا أف تحمػػػؿ شػػػعارىا المعبػػػر )القػػػدس: محمػػػد، عيسػػػى ، ومػػػريـ(.

سػػرائو األبػػدّي نحػػو القػػدس،  وأضػػاؼ "فػػي ىػػذا اليػػوـ األغػػر، نعمػػف انحيازنػػا لمحمػػد عميػػو السػػبلـ فػػي رحمتػػو وا 
 ستبقى ُأمنا كما مريـ أمنا". -عمييا السبلـ-ونعمف أف القدس 

3/21/1023قدس برس،   
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 ة في مصرتستيدؼ الفمسطينييف الفاريف مف سوري واسعة : حممة اعتقاالتىيئة حقوقية 38

أف السػػمطات المصػػرية شػػنت عمػػى مػػدار األيػػاـ  ةالعمػػؿ مػػف أجػػؿ فمسػػطينيي سػػوري أكػػدت مجموعػػةة: القػػاىر 
الثبلثػػػة الماضػػػية، حممػػػة مػػػداىمات ومبلحقػػػات لبلجئػػػيف الفمسػػػطينييف النػػػازحيف مػػػف سػػػوريا، مشػػػيرة إلػػػى أف 

 السمطات تعتـز الميمة ترحيؿ عدد مف البلجئيف عبر مطار القاىرة.
أكتػػوبر،  6وقالػت المجموعػة عبػػر صػفحتيا بفيسػػبوؾ، الثبلثػاء، إف الحممػػة تركػزت فػػي مػدف القػػاىرة ونصػر و

مػػداىمات لممنػػازؿ، التػي يعتقػػد أنيػػا  -وفقًػػا ألحػد البلجئػػيف الفمسػػطينييف ىنػاؾ–ومنطقػة العبػػور، وأنيػا شػػممت 
 أثناء تسوؽ أو مرور عادي. تأوي الجئيف فمسطينييف أو سورييف، كما طالت اعتقاؿ الجئيف في الشارع،

وتبػػرر السػػمطات المصػػرية حممػػة االعتقػػاالت بعػػدـ وجػػود إقامػػات قانونيػػة لبلجئػػيف، عمًمػػا بػػأف دائػػرة اليجػػػرة 
المصرية ترفض إصدار أي نػوع مػف اإلقامػات لبلجئػيف الفمسػطينييف والسػورييف فػي مصػر، وفػؽ المجموعػة، 

قوقييف، أكػدوا ليػا وجػود حممػة شرسػة، وال مبػرر قانونًيػا التي قالت إنيا أجرت اتصاالت مع الجئيف ىناؾ وح
 أو جنائًيا ليا.

3/21/1023الرسالة، فمسطيف،   
 

 سجوف االحتالؿبأسيرًا معاقًا  16األسرى.. تفشي مرض السرطاف بيف  فمسطيف": أسرى" 39
تقػػػؿ فػػػي قػػػاؿ "مركػػػز أسػػػرى فمسػػػطيف لمدراسػػػات"، إف سػػػمطات االحػػػتبلؿ "اإلسػػػرائيمي" تع رائػػػد الفػػػي: -غػػػزة 

أسيرًا فمسطينيًا يعانوف اإلعاقة بأشكاليا المتعػددة سػواء جسػدية أو نفسػية، فػي حػيف حػذر أسػرى  16سجونيا 
 محرروف مف تفشي مرض السرطاف بيف األسرى في سجوف االحتبلؿ.

واعتبر مركز أسػرى فمسػطيف لمدراسػات، فػي تقريػر أصػدره بمناسػبة اليػـو العػالمي لممعػاؽ الػذي يوافػؽ الثالػث 
مػػف ديسػػمبر/كانوف األوؿ سػػنويًا، أف اسػػتمرار سػػمطات االحػػتبلؿ فػػي اعتقػػاؿ المعػػاقيف يمثػػؿ اسػػتخفافًا بحيػػاة 

 اإلنساف الفمسطيني.
وأكػػػد المركػػػز الحقػػػوقي أف سػػػمطات االحػػػتبلؿ تحػػػـر ىػػػؤالء األسػػػرى المعػػػاقيف مػػػف أي عػػػبلج يناسػػػب حػػػالتيـ 

و العكػػاكيز وغيرىػػا مػػف األدوات التػػي تسػػاعدىـ المرضػػية أو يػػوفر ليػػـ أجيػػزة مسػػاعدة كالكراسػػي المتحركػػة أ
 .عمى الحركة، ما يعرضيـ لمموت البطيء في سجوف االحتبلؿ نظرًا إلىماؿ عبلجيـ بشكؿ مستمر

4/21/1023الخميج، الشارقة،   

 
 واإلشعاع في أرجاء السجف أجيزة التشويشآثار "إيشؿ" يطالبوف بمجنة طبية لفحص  أسرى 40

يشػػػؿ" جنػػػوب فمسػػػطيف المحتمػػػة الجيػػػات الحقوقيػػػة الدوليػػػة ومنظمػػػة الصػػػحة طالػػػب أسػػػرى سػػػجف "إ: نػػػابمس
العالميػػة، وجميػػع المؤسسػػات الطبيػػة بتشػػكيؿ لجنػػة قانونيػػة وطبيػػة؛ لفحػػص آثػػار أجيػػزة التشػػويش واإلشػػعاع 

 المركبة في أرجاء السجف التي باتت تشكؿ خطًرا حقيقًيا عمى حياة األسرى في السجف.
جف إيشػػؿ لمركػػز "أحػػرار" لدراسػػات األسػػرى وحقػػوؽ اإلنسػػاف، إف أعراضػػا كبيػػرة أمجػػد قبيػػا ممثػػؿ سػػ د.وقػػاؿ 

باتػػت تظيػػػر عمػػى األسػػػرى أىميػػا: الحكػػػة وآالـ الػػػرأس واضػػطرابات النػػػـو والقمػػؽ، وذلػػػؾ بعػػد تركيػػػب أجيػػػزة 
 التشويش عمى اليواتؼ النقالة داخؿ السجف التي تصدر أشعة تؤدي ليذه األعراض.
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حػػرار فػػؤاد الخفػػش فػػي بيػػاف لػػو، أمػػس الثبلثػػاء، إف ىػػذه األعػػراض التػػي باتػػت مػػف جيتػػو، قػػاؿ مػػدير مركػػز أ
تظيػػر عمػػى األسػػرى خطيػػرة لمغايػػة وبحاجػػة إلػػى متابعػػة طبيػػة وقانونيػػة، ويجػػب أف يكػػوف ىنػػاؾ تحػػرؾ عمػػى 

 مستوى ىذا الحدث.
4/21/1023السبيؿ، عماف،   

 
 الفمسطينييف لدعـ األسرى حممة إلكترونية عالميةإطالؽ  42

عمنت "المجنة اإللكترونية لدعـ األسرى" عف إطبلؽ "الحممة اإللكترونية العالمية لدعـ األسرى" بعنػواف أ: غزة
"أسرانا فوؽ الجبيف" عمى مواقع التواصؿ االجتمػاعي لتشػكيؿ رأي عػاـ عربػي ودولػي لفضػح جػرائـ االحػتبلؿ 

 في حؽ األسرى وانتياكاتو.
مدينة غزة أمس الحممة "خطوة أولى لدعـ األسػرى"، داعيػة واعتبرت المجنة خبلؿ مؤتمر صحافي عقدتو في 

الشػػعب الفمسػػطيني والشػػعوب المحبػػة لمسػػبلـ والحريػػة إلػػى المشػػاركة فييػػا والتفاعػػؿ معيػػا كػػي تحقػػؽ أىػػدافيا 
 بتحرير األسرى.

أسير يعانوف أمراضًا مزمنػة مػف دوف أف ُيسػمح ليػـ بتمقػي العػبلج المناسػب،  2500ولفتت إلى أف أكثر مف 
أسػػرى استشػػيدوا بسػػبب  105ولفتػػت إلػػى إف  ا يعنػػي اتبػػاع االحػػتبلؿ سياسػػة القتػػؿ الممػػنيج تجػػاه األسػػرى.مػػ

 اإلىماؿ الطبي أو التعذيب والتصفية.
4/21/1023الحياة، لندف،   

 
 في قطر المسجد األقصىانطالؽ فعاليات األسبوع األخير مف معرض  41

ر لمعرض "المسػجد األقصػى" فػي مركػز مػوزة بنػت محمػد انطمقت أمس األوؿ فعاليات األسبوع الثالث واألخي
وذلػػؾ  فػػي القػػدس بػػإدارة الػػدعوة واإلرشػػاد الػػديني بػػوزارة األوقػػاؼ والشػػؤوف اإلسػػبلمية فػػي قطػػر لمقػػرآف والػػدعوة

تحػػت شػػعار "القػػدس ليسػػت مدينػػة.. إنمػػا القػػدس عقيػػدة "، وسػػط حضػػور متميػػز ومتابعػػة مسػػتمرة مػػف كافػػة 
 الشرائح العمرية.

لمعػػرض الضػػوء عمػػػى مكانػػة المسػػجد األقصػػػى، بمشػػاركة طمبػػة المػػػدارس بجميػػع المراحػػؿ الدراسػػػية ويسػػمط ا
"االبتدائيػػػة، واإلعداديػػػة، والثانويػػػة"، وأيضػػػًا جميػػػور النسػػػاء مػػػف مختمػػػؼ األعمػػػار، ومراكػػػز تحفػػػيظ الػػػذكور 

 واإلناث، والمراكز الشبابية، إلى جانب الجاليات المسممة في الدوحة.
مات تفصيمية لممسجد األقصػى ومسػجد قبػة الصػخرة وأبػواب كػؿ منيمػا مػع تقػديـ شػرح ويضـ المعرض مجس

 مفصؿ عنيما لمجميور المشارؾ في الحدث.
ميتديا جديدا مف سبع جنسيات مختمفة بالتنسيؽ مع مركز عبداهلل بف زيد آؿ  60وقد زار المعرض أكثر مف 

الػػديني بػػالوزارة، وتعرفػػوا جميعػػًا عمػػى تػػاريخ المسػػجد  محمػػود الثقػػافي اإلسػػبلمي التػػابع إلدارة الػػدعوة واإلرشػػاد
 األقصى باعتباره قبمة المسمميف األولى وأحد المساجد الثبلثة التي تشد إلييا الرحاؿ.

عػػػز الػػػديف أبوسػػػردانة األسػػػتاذ فػػػي الجامعػػػة األميركيػػػة بالشػػػارقة، فػػػي لقػػػاء عمػػػى ىػػػامش  د.مػػػف جانبػػػو، قػػػدـ 
وشػػعبًا عمػػى مػػا تقدمػػو لصػػيانة المقدسػػات اإلسػػبلمية خاصػػة المسػػجد  المعػػرض، الشػػكر لقطػػر أميػػرًا وحكومػػةً 

 .األقصى
3/4/1023، مؤسسة األقصى لموقؼ والتراث، أـ الفحـ  

 
 " في الخميؿدورة اإلعالـ السياحياختتاـ " :وفود عربية ومحمية بمشاركة 43
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بمدينػة الخميػؿ جنػوبي  انتيػت دورة اإلعػبلـ السػياحي العربيػة الثانيػة والتػي عقػدت: عوض الرجػوب -الخميؿ 
الضػفة الغربيػة، وشػػاركت فييػا وفػػود عربيػة ومحميػػة دوف أف ُتجيػب عمػػى كثيػر مػػف التسػاؤالت التػػي تػدور فػػي 

نما العرب أيضا.  أذىاف الصحفييف، ليس الفمسطينييف فحسب، وا 
تػػدخؿ فػػي  ومػف أبػػرز القضػايا المثيػػرة وتركػت دوف إجابػػة ىػي السػػياحة الخارجيػة وتحديػػدا العربيػة منيػػا، وىػؿ

إطار التطبيع أـ ال؟ خاصة مع تضارب الفتاوى الدينيػة واالجتيػادات السياسػية فػي ىػذه القضػية، ممػا يشػكؿ 
 عقبة أماـ الصحافي عند مخاطبتو لآلخر.

وىنػا تسػاءؿ المحاضػر بالجامعػة األميركيػة فػي جنػيف سػعيد أبػو معػبل: كيػؼ يقػـو اإلعػبلـ بػدوره فػي تشػػجيع 
 مسطيف في ظؿ وجود تخوؼ مف شيء اسمو "تطبيع"؟السياحة الخارجية إلى ف

وفي إشكالية أخرى تطرؽ إلى آلية التعامؿ مع فمسطينيي الداخؿ أثناء الرحبلت السياحية وىؿ زيارتيـ تشكؿ 
 دعما ليـ، أـ سيستفيد منيا االحتبلؿ الذي يمنح تصاريح الدخوؿ لمف يشاء ويمنعيا عف مف يشاء؟

% مػف السػياحة إلػى فمسػطيف 80أف  ياحة وا ثػار الفمسػطينية أحمػد الرجػوبأوضح مدير وزارة السمف جيتو 
% مػػػف الميزانيػػػة العامػػػة لمسػػػمطة الفمسػػػطينية، لكػػػف السػػػمطة ال تسػػػتطيع 4ىػػػي سػػػياحة دينيػػػة وتسػػػاىـ بنحػػػو 

التصػػرؼ بػػػأي آثػػػار أو مواقػػػع تاريخيػػػة فػػػي منػػػاطؽ مصػػػنفة )ج( وخاضػػػعة بالكامػػػؿ لسػػػيطرة االحػػػتبلؿ الػػػذي 
 ستحواذ عمييا وترويجيا في الخارج باسمو.يسعى جاىدا لبل

وأكد أف الواقع الحقيقي ىو احتبلؿ يييمف عمى كؿ شػيء بػدءا مػف المنافػذ والمعػابر وحتػى المرافػؽ السػياحية 
والشػػوارع، ممػػا يعػػوؽ أي جيػػد فمسػػطيني فػػي مجػػاؿ التنميػػة السػػياحية، فضػػبل عػػف حمػػبلت إعبلميػػة وسػػياحية 

 عؼ وعجز فمسطينييف.تدعميا مستويات سياسية في ظؿ ض
1/21/1023الجزيرة نت، الدوحة،   

 
 في التقرير الفرنسي بشأف وفاة عرفات فمسطيني تشكيؾ 44

أبدى ابف شقيقة الرئيس الراحؿ ياسر عرفات، ومسؤوؿ فمسطيني مقرب مف الممؼ، الثبلثػاء، تشػككا : راـ اهلل
 وما.في التقرير الفرنسي حوؿ وفاة عرفات الذي استبعد فكرة وفاتو مسم

وقاؿ ناصر القدوة، ابف شقيقة الزعيـ الراحؿ، ورئػيس مؤسسػة ياسػر عرفػات لوكالػة فػرانس بػرس: "حتػى االف 
لـ اطمع عمى التقرير. لكف مف حيث المبدأ فاف اي معمومات جديدة حوؿ موت عرفات خصوصا مف فرنسا، 

 ."1004الذي صدر عف المستشفى عاـ  األوليتنسجـ مع التقرير الطبي  أفيجب 
الراحؿ ياسػر عرفػات عػف شػعورىا بػػ "انزعػاج شػديد" مػف التناقضػات فػي تقػارير  أرممةسيى عرفات،  وأعربت

وفػػػػاة زوجيػػػا، اذ يػػػرجح السويسػػػريوف فرضػػػية تسػػػميمو بينمػػػػا  أسػػػبابالخبػػػراء السويسػػػرييف والفرنسػػػييف بشػػػاف 
ت )...( ال اعػػرؼ مػػف وقالػػت سػػيى عرفػػات: "كػػـ اشػػعر باالنزعػػاج مػػف ىػػذه التناقضػػا يسػػتبعدىا الفرنسػػيوف.

 ".أحداال تتيـ " أنيااصدؽ؟" مضيفة 
وقػػد اسػػتبعد الخبػػراء المكمفػػوف مػػف القضػػاء الفرنسػػي فػػي تقريػػرىـ الػػذي سػػمـ الثبلثػػاء لسػػيى عرفػػات، فكػػرة اف 

 يكوف عرفات مات مسموما.
4/21/1023القدس، القدس،   

 

 "زة نوبؿ البديمة"جائيتسمـ  راجي الصوراني لمركز الفمسطيني لحقوؽ اإلنسافامدير  45
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قامػػت مؤسسػػة "رايػػت ليفمييػػوود" العالميػػة حفميػػا السػػنوي لتكػػريـ تسػػمـ "راجػػي الصػػوراني"، رئػػيس : رشػػا فتحػػي
مجمػػػس أمنػػػاء المنظمػػػة العربيػػػة لحقػػػوؽ اإلنسػػػاف ومػػػدير المركػػػز الفمسػػػطيني لحقػػػوؽ اإلنسػػػاف، الفػػػائز بجػػػائزة 

التػي ناليػا تقػديرا لػدوره وجيػوده فػي االنتصػار لحقػوؽ المؤسسة التي تعرؼ أيضًا باسـ "جائزة نوبؿ البديمة"، و 
وأجريػػت مراسػػـ تسػػميـ الجػػائزة فػػي مقػػر البرلمػػاف السػػويدي بحضػػور النخبػػة  اإلنسػػاف فمسػػطينيا وعربيػػا ودوليػػا.

البرلمانيػػػة والسياسػػػية فػػػي السػػػويد وشػػػمالي أوروبػػػا، وبحضػػػور لفيػػػؼ مػػػف ممثمػػػي منظمػػػات المجتمػػػع المػػػدني 
صوراني" قد ناؿ العديد مف الجوائز العالمية عف جيوده في مجاؿ حقوؽ اإلنسػاف فػي وكاف "راجي ال الدولية.

فمسػػػطيف والمنطقػػػة العربيػػػة والعػػػالـ، مػػػف أبرزىػػػا جػػػائزة الجميوريػػػة الفرنسػػػية لحقػػػوؽ اإلنسػػػاف، وجػػػائزة "جػػػوف 
ي مجػاؿ حقػوؽ كينيدي" األمريكية لحقوؽ اإلنساف، وجػائزة "برونػو كرايسػكي" النمسػاوية لئلنجػازات المتميػزة فػ

 اإلنساف.
4/21/1023الوفد، الجيزة،   

 
 المرضىفي طولكـر وطوباس لممطالبة باإلفراج عف األسرى  اعتصاماف 46

، اعتصػػػاماف أمػػػسوفػػػا: نظػػػـ أمػػػاـ مقػػػري الصػػػميب األحمػػػر فػػػي طػػػولكـر وطوبػػػاس،  -طوبػػػاس  - طػػػولكـر
 عف األسرى المرضى في سجوف االحتبلؿ. باإلفراجتضامنياف لممطالبة 

طولكـر شارؾ في االعتصاـ جمػع غفيػر مػف ذوي األسػرى وفصػائؿ العمػؿ الػوطني وأطفػاؿ جمعيػة األـ ففي 
ووصػػفت مسػػؤولة نػػادي األسػػير بطػػولكـر حميمػػة ارمػػيبلت وضػػع األسػػرى بشػػكؿ عػػاـ  والطفػػؿ فػػي المحافظػػة.

البلفتػات وفي اعتصاـ طوبػاس حمػؿ المشػاركوف  .بأنو سيئ لمغاية وتحديدًا المضربيف عف الطعاـ والمرضى
أكػد محمػود صػوافطة و  التي تدعو إلطػبلؽ سػراح األسػرى فػي سػجوف االحػتبلؿ وتػدعو إلنيػاء معانػاة أسػرانا،

مػدير نػػادي األسػػير فػػي المحافظػػة ومنسػؽ الييئػػة عػػف األوضػػاع الصػػعبة التػي يمػػر فييػػا األسػػرى فػػي سػػجوف 
 .االحتبلؿ وما يتعرضوف لو مف ىجمة شرسة مف قبؿ إدارة السجوف

4/21/1023راـ اهلل، األياـ،   
 

 قبوؿ "المركز الفمسطيني لمتنمية االقتصادية" عضوًا مشاركًا في التحالؼ التعاوني الدولي 47
، انػػو تػػـ قبولػػو عضػػوا مشػػاركا فػػي أمػػسراـ اهلل ػ أعمػػف المركػػز الفمسػػطيني لمتنميػػة االقتصػػادية واالجتماعيػػة، 

نيػػػػات وتعمػػػػؿ عمػػػػى بنػػػػاء قػػػػدراتيا المؤسسػػػػية التحػػػػالؼ التعػػػػاوني الػػػػدولي؛ كػػػػوف المركػػػػز مؤسسػػػػة تػػػػدعـ التعاو 
 واالقتصادية.

وذكر المركز في بياف صحافي، أمس، اف ىذه العضػوية ستشػكؿ إضػافة جديػدة لعمػؿ المركػز، حيػث سػتتيح 
المجػػػاؿ لممركػػػز لبنػػػاء شػػػراكات وعبلقػػػات متبادلػػػة والتشػػػبيؾ مػػػع الحركػػػات التعاونيػػػة الدوليػػػة وتبػػػادؿ الخبػػػرات 

كز واألعضاء ا خػريف فػي التحػالؼ التعػاوني الػدولي، والمشػاركة فػي الفعاليػات التػي والمعارؼ فيما بيف المر 
 ينظميا التحالؼ التعاوني الدولي بشكؿ دوري ومتواصؿ كالمؤتمرات والمعارض وغيرىا.

وأضػػػاؼ: سػػػتمكف ىػػػذه العضػػػوية المركػػػز مػػػف الحصػػػوؿ عمػػػى اإلحصػػػاءات والمعمومػػػات والبيانػػػات المتعمقػػػة 
سػػػتوى العػػػالـ، والمشػػػاركة فػػػي بنػػػاء القػػػدرات والتػػػدريب وتبػػػادؿ المعمومػػػات، بمػػػا فػػػي ذلػػػؾ بالتعاونيػػػات عمػػػى م

 إيصػػاؿ إلػػى إضػػافةالنشػػرات اإللكترونيػػة والمطبوعػػة واالطػػبلع والمشػػاركة بالمعمومػػات الصػػحافية التعاونيػػة، 
ميػة والمنظمػات صػناع القػرار فػي السياسػات الدوليػة ووسػائؿ اإلعػبلـ العال إلىصوت التعاونييف الفمسطينييف 

 األممية المختمفة.
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4/21/1023األياـ، راـ اهلل،   
 

 لمفناف محمد السباعنة" 18راـ اهلل: افتتاح معرض "زنزانة  48
افتػػتح قسػػـ النشػػاطات فػػي عمػػادة شػػؤوف الطمبػػة بجامعػػة بيرزيػػت، أمػػس، معرضػػا لفنػػاف الكاريكػػاتير  :راـ اهلل

 ".18محمد سباعنة، تحت عنواف "زنزانة رقـ 
التػي رسػميا سػباعنة داخػؿ سػجوف االحػتبلؿ حقيقػة حيػاة األسػرى، والظمػـ، والمعاممػة  40الموحات الػػوتصور 

غيػػػر اإلنسػػػانية المنافيػػػة لمقػػػوانيف الدوليػػػة التػػػي يتعرضػػػوف ليػػػا، والصػػػمود الػػػذي يبدونػػػو فػػػي مواجيػػػة السػػػجاف 
ت بسػيطة تػوفرت لػو مػف وقػاؿ سػباعنة إنػو اعتمػد فػي إنتػاج لوحاتػو داخػؿ السػجف عمػى أدوا النتزاع حػريتيـ.

أقػػبلـ حبػػر ودفتػػر تػػـ إدخالػػو مػػف الخػػارج، وجسػػدت لوحاتػػو تفاصػػيؿ حيػػاة األسػػرى بكافػػة مراحميػػا، مػػف لحظػػة 
 االعتقاؿ، والتحقيؽ، وزيارة األىالي، والمعاناة داخؿ الزنازيف.

4/21/1023األياـ، راـ اهلل،   
 
 يناء إلى قطاع غزة جزء مف س ضـّ ل إسرائيمي - أمريكي": مخطط األىراـ العربي" 

حصمت األىراـ العربي عمى معمومات تفصيمية عف الدور الذي تقوـ بو حركة حماس، : ىاني بدر الديف
، بعدما والعديد مف المنظمات المتعاونة معيا في قطاع غزة، والذي تسيطر عميو الحركة منذ يونيو 

مومات مفصمة عف طبيعة التعاوف ما بيف طردت السمطة الفمسطينية، ضد مصر وشعبيا، باإلضافة إلى مع
يونيو، وعزؿ رئيسيا  حماس، وما بيف جماعة اإلخواف التي كانت تحكـ مصر، وثار الشعب عمييا في 

يناير  أف مصر خبلؿ الفترة التي أعقبت ثورة " األىراـ العربي"محمد مرسي. مصدر مطمع أكد لػ
عديد مف العمميات اإلرىابية، وىي األدلة التي باتت تزايد ، كانت لدييا دالئؿ عمى تورط حماس في ال

شيئا فشيئا، حتى برغـ تدمير الكثير مف األدلة واألوراؽ خبلؿ أحداث الثورة أثناء اقتحاـ وحرؽ السجوف 
 واألقساـ، وغيرىا مف المنشآت.

تؤكد تورط التفاصيؿ التي كشؼ عنيا المصدر، تشير إلى أف مصر قامت بتجميع تمؾ األدلة والتي 
، في عمميات عديدة، "جمجمة"و اإلسبلـ"جيش "عناصر مف حركة حماس، وغيرىا مف الفصائؿ وعمى رأسيا 

 بعضيا كاف بالتعاوف مع جماعة اإلخواف، ومنيا تـ بالتعاوف مع عناصر تنظيـ القاعدة في مصر.
سرائيمي، حسبما أكد إ - إال أف الخطة األبرز التي كاف يجري العمؿ عمى تنفيذىا، بتخطيط أمريكي

المصدر، فيي خطة تبادؿ األراضي التي كاف يتـ اإلعداد ليا، وتشمؿ ضـ جزء مف سيناء إلى قطاع غزة 
الذي تحكمو حماس، وبالتالي يتـ إقامة إمارة فمسطينية عميو، مقابؿ التنازؿ عف أراضي الضفة الغربية 

ضية الفمسطينية لؤلبد، وتنتيي أحبلـ الشعب إلسرائيؿ وفي مقدمتيا القدس الشرقية، وبذلؾ يتـ حؿ الق
 الفمسطيني في إقامة دولة مستقمة ذات سيادة تجمع شطري الوطف)الضفة الغربية وقطاع غزة(.
 //األىراـ العربي، القاىرة، 

 
 عف سياستيا االستيطانية بالكؼّ " إسرائيؿ"مصر تطالب  

المصرية في بياف صحفي أمس "إسرائيؿ" مف خطورة  حذرت وزارة الخارجية وكاالت: - الخميج -القاىرة 
استمرار السياسات الرامية إلى تغيير األمر الواقع في الضفة الغربية المحتمة، وفرض حقائؽ جديدة عمى 

 األرض مف خبلؿ التوسع االستيطاني، مؤكدة أف ىذا األمر مف شأنو تدمير حؿ الدولتيف. 
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عبد العاطي، إف إقداـ "إسرائيؿ" عمى اإلعبلف مؤخرًا عف بناء وقاؿ المتحدث الرسمي باسـ السفير بدر 
وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، يأتي ضمف سمسمة مف القرارات "اإلسرائيمية" االستفزازية،  

التي تتعارض والجيود التي تقوـ بيا الواليات المتحدة إلنياء الصراع، مف خبلؿ التوصؿ إلى حؿ تفاوضي 
 قضايا الوضع النيائي.لكافة 

ودعا "إسرائيؿ" إلى الكؼ عف سياساتيا االستفزازية، وناشد المجتمع الدولي التدخؿ بصورة عاجمة لوضع 
 "إسرائيؿ" أماـ مسؤولياتيا اتساقًا مع القرارات الدولية ومبادئ عممية التسوية.

 //الخميج، الشارقة، 
 
 لقبوؿ مرجعيات عممية السالـ "إسرائيؿ"ؿ لدى التدخبالمجتمع الدولي يطالب فيمي نبيؿ  

ديسمبر المبعوث الصيني الخاص   الثبلثاءاستقبؿ وزير الخارجية "نبيؿ فيمي" صباح : سوزى الجنيدى
وذكر المتحدث باسـ وزارة الخارجية أف لقاء . لمشرؽ األوسط "وو سي كو" خبلؿ جولتو الحالية بالمنطقة

عددًا مف الممفات اإلقميمية اليامة في مقدمتيا القضية الفمسطينية في ضوء  "فيمي" والمبعوث الصيني تناوؿ
الفمسطينية المشتركة، حيث اتفؽ الجانباف عمى أف ضرورة احتراـ الحقوؽ المشروعة -المفاوضات اإلسرائيمية

قية مع لمشعب الفمسطيني وانو ال حؿ ليذه القضية دوف إقامة دولة فمسطينية مستقمة عاصمتيا القدس الشر 
 تبادؿ محدود لؤلراضي، إذا وافؽ الجانب الفمسطيني عمى ذلؾ. 

نجاحيا يرتبط بتوقؼ إسرائيؿ عف  أف إليوكرر "فيمي" خبلؿ المقاء دعمنا لمجيود األمريكية الحالية منوىًا 
سياسة االستيطاف واالقتحامات المتكررة لمحـر الشريؼ، مطالبًا المجتمع الدولي، بما في ذلؾ الصيف، 

 التدخؿ لدى الجانب اإلسرائيمي لقبوؿ مرجعيات عممية السبلـ.
 //األىراـ العربي، القاىرة، 

 
 ينايركانوف الثاني/   في دعوى "قطع العالقات مع حماس" فيالحكـ مصر:  

، برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس اإلداريىدير يوسؼ: حجزت الدائرة األولى بمحكمة القضاء 
المحامى ضد رئيس الجميورية المؤقت، طالبو فييا بقطع  صبريأقاميا سمير  التيالدولة، الدعوى مجمس 

غبلؽ مكاتبيا   يناير المقبؿ. أراضى الجميورية لمحكـ بجمسة  فيالعبلقات مع حركة حماس، وا 
 //الوفد، الجيزة، 

 
 ينايرالثاني/ كانوف   تأجيؿ دعوى منع عناصر حماس مف مغادرة مصر لػمصر:  

برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس  اإلداريأجمت الدائرة األولى بمحكمة القضاء : ىدير يوسؼ
بصفة  قضائيطالب فييا بإصدار حكـ  والتيالمحامى،  صبريٌأقاميا سمير  التيمجمس الدولة الدعوى 

األوؿ لنيابات أمف الدولة العميا بمنع  مستعجمة بإلزاـ كؿ مف وزير الداخمية والنائب العاـ، والمحامى العاـ
الببلغات المقدمة ضد حركة  فيعناصر وقيادات مف حماس مف مغادرة الببلد، لحيف انتياء التحقيقات 

ارتكبت  التيومحكمة جنح مستأنؼ اإلسماعيمية عف الجرائـ  العسكريحماس أماـ النيابة العامة، والقضاء 
 يناير لتحديد أسماء المطموب منعيـ. كة، لجمسة حؽ أمف وسيادة مصر، مف قبؿ الحر  في

 //الوفد، الجيزة، 
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 وزير خارجية مصر السابؽ: مرسي فتح االتصاالت بيف الجيادييف األفارقة وحماس  مساعدة 
"، إنو  قالت الدكتورة منى عمر، مساعد وزير الخارجية السابؽ لمشؤوف األفريقية، في حوار لػ"المصري اليـو

ـ تجميد عضوية مصر في االتحاد األفريقي، لكف القرار كاف تجميد مشاركة مصر في أنشطة االتحاد، لـ يت
وأشارت إلى أف تأثير الجماعات الجيادية كاف كبيرًا في فترة حكـ الرئيس المعزوؿ مرسي، حيث أكدت أف 

 الصبلت أصبحت واضحة بيف إرىابييف أفارقة، و الجماعات المتمركزة في سيناء.
ف سؤالو حوؿ ما أثير حوؿ دعوة بعض الدوؿ األفريقية إسرائيؿ االنضماـ لبلتحاد األفريقي كعضو وع

 مراقب؟
قالت:  بالفعؿ قامت عدة دوؿ أفريقية بدعوة إسرائيؿ لحضور اجتماعات االتحاد األفريقي بوصفيا عضو 

يترددوف في أروقة االتحاد مراقب كأغمبية الدوؿ األوروبية وأمريكا التي يحضر مندوبوىا االجتماعات و 
لتنسيؽ الجيود وتقديـ الدعـ وأحيانًا التمويؿ، ومصر قامت بجيد كبير واتصاالت دولية لمنع حصوؿ 
ف كانت بعض الدوائر اإلسرائيمية أعربت عف رغبتيا في  إسرائيؿ عمى صفة المراقب في االتحاد األفريقي، وا 

 االنضماـ كعضو مراقب.
رسى كانت ىناؾ عبلقات واتصاالت وثيقة بجماعات إسبلمية جيادية معروفة وأضافت: طيمة فترة حكـ م

بتشددىا في عدد مف الدوؿ األفريقية المحورية كجنوب أفريقيا ومالى وفى الصوماؿ ونيجيريا وكانت 
االتصاالت تتـ بمعزؿ عف السفارات في البمديف وكانت تمر االتصاالت بمصر والسوداف قادمة مف حماس 

 جنوب أفريقيا.بغزة إلى 
، القاىرة،   //المصري اليـو

 
 حشد" يدعو الستثمار عضوية فمسطيف األممية إلنياء االحتالؿ " 55

اعتبػػػر حػػػزب الشػػػعب الػػػديمقراطي "حشػػػد" أف التحػػػالؼ الػػػوطني الفمسػػػطيني الػػػرافض لمخطػػػط  :الغػػػد -عمػػػاف 
يا كافػة، وبخاصػة محكمػة الجنايػات برافر، يستدعي استثمار عضوية األمـ المتحدة، في التوجو إلى مؤسسات

قامػة الػدوؿ الفمسػطينية  الدولية، لػ"محاسبة قادة الكياف الصػييوني كمجرمػي حػرب"، وفػرض إنيػاء االحػتبلؿ وا 
 المستقمة، وعاصمتيا القدس، وحؽ العودة وتقرير المصير.

 4/21/1023الغد، عماف، 
 

  "إسرائيؿ"نحو أصابع االتياـ .. و أحد قادة حزب اهلل جنوب بيروت اغتياؿ 56
، وىػو عائػد مػف عممػو أمػاـ األربعػاءاغتيؿ أحد قادة حزب اهلل المبناني، حسػاف المقػيس، اليػـو  :معا - بيروت

 منزلو في بيروت.
وقػػاؿ الحػػػزب فػػػي بيػػاف صػػػادر عنػػػو: " قرابػػػة السػػاعة الثانيػػػة عشػػػرة مػػػف مسػػاء الثبلثػػػاء )بالتوقيػػػت المحمػػػي(، 

ساف ىولو المقػيس لعمميػة اغتيػاؿ أمػاـ منزلػو الكػائف فػي منطقػة السػاف تعرض أحد قادة المقاومة اإلسبلمية ح
 الحدث وىو عائد مف عممو". -تيريز )في بيروت(

وأشػػار البيػػاف إلػػى أف االتيػػاـ المباشػػر "يتجػػو إلػػى العػػدو اإلسػػرائيمي حكمػػا، الػػذي حػػاوؿ أف ينػػاؿ مػػف أخينػػا 
إلػػى أف كانػػت عمميػػة االغتيػػاؿ الغػػادرة ليػػؿ الشػػييد مػػرات عػػدة وفػػي أكثػػر مػػف منطقػػة، وفشػػمت محاوالتػػو تمػػؾ 

 الثبلثاء".
 4/21/1023وكالة معا اإلخبارية، 
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 لف يتغير "إسرائيؿ"العقائدي مف  إيرافموقؼ : نصر اهلل 57

 "بػػبل حصػػانة"اهلل، فػػي حػػديث مػػع جػػاف عزيػػز فػػي برنػػامج  السػػيد حسػػف نصػػر "حػػزب اهلل"لفػػت األمػػيف العػػاـ لػػػ
منػو  األوؿلو آثػار وتػداعيات كبيػرة جػدا، الػرابح  اإليرانيالتفاؽ حوؿ النووي ا" أف، إلى "أو تي فيقناة "عمى 

ىو شعوب منطقتنا ألف ىناؾ جيات إقميمية ودولية كانت تدفع خبلؿ السنوات الماضية باتجاه خيار الحػرب 
مػػػف دوف ضػػػوء أخضػػػر  إيػػػرافال تقػػػدـ عمػػػى قصػػػؼ المنشػػػآت النوويػػػة فػػػي  "إسػػػرائيؿورأى أف  .إيػػػراف"عمػػػى 
تختمػؼ عػف مشػكمتنا مػع  األميػركييفكاف دائما أف مشكمتنا مع  إيرافخطاب "اهلل أف  وأوضح نصر ."كيأمير 

فػي الموضػوع األميركػػي "أنػػو  إلػى، مشػيرا "حاسػـ ولػـ يتغيػػر إسػػرائيؿمػف  اإليرانػي، لػذلؾ الموقػػؼ اإلسػرائيمييف
زيف إلعطػػاء شػػعوب المنطقػػة بحقوقنػػا ويصػػبحوف جػػاى األميركيػػوفيقولػػوف انػػو عنػػدما يعتػػرؼ  اإليرانيػػوفكػػاف 

 ."حقوقيـ فنحف جاىزوف لمحوار معيـ
العقائػػػػدي مػػػف إسػػػرائيؿ لػػػف يتغيػػػػر، وموقفيػػػا مػػػف المقاومػػػة لػػػػف يتغيػػػر، وفػػػي الممػػػػؼ  إيػػػرافموقػػػؼ " أفوأكػػػد 

ال أفػػؽ لمتسػػوية بػػالممؼ الفمسػػطيني اإلسػػرائيمي، فمسػػار " أف، معتبػػرا "ال تتنػػازؿ عػػف موقفيػػا إيػػرافالفمسػػطيني 
 ."يوصؿ إلى الحد األدنى مف الحقوؽ الفمسطينية التفاوض لـ

 4/21/1023السفير، بيروت، 
 

 يحذر مف خطورة األوضاع في مخيـ عيف الحموة برينبيو  58
، إذ َيفػتح "المجػوز"شّبو رئيس مجمس النواب نبيػو بػري مػا يجػري فػي طػرابمس ومخػيـ عػيف الحمػوة بػالنفخ فػي 

ي مف خطورة الوضع في صيدا قائبًل إف األمور تبدلت إذ لـ حاممو مف جية ويقفؿ مف جية أخرى. وحّذر بر 
 يعد مخيـ عيف الحموة في المدينة بؿ باتت المدينة في المخيـ.

 4/21/1023األخبار، بيروت، 
 
 شيد بعاـ التضامف مع فمسطيفتمعة الدوؿ العربية جا 

العربي بقرار الجمعية العامة لؤلمـ أشاد األميف العاـ لجامعة الدوؿ العربية الدكتور نبيؿ  :)واـ( - القاىرة
عاما دوليا لمتضامف مع الشعب الفمسطيني. وأعرب في بياف صادر عف  المتحدة، باعتبار عاـ 

األمانة العامة لمجامعة أمس عف أممو في أف يتيح العاـ المقبؿ فرصة لتكثيؼ الجيود الدولية واإلقميمية 
قامة  نياء االحتبلؿ اإلسرائيمي لؤلراضي الفمسطينية المحتمة عاـ ودفعيا إلقرار السبلـ الدائـ والعادؿ وا   وا 

 الدولة الفمسطينية المستقمة عاصمتيا القدس الشرقية. 
وحذر العربي مف مخاطر استمرار إسرائيؿ في التسويؼ وعرقمة مسار المفاوضات الجارية وتمادييا في 

ع ما يحممو ذلؾ مف تداعيات خطيرة عمى مستقبؿ ممارساتيا العدوانية وتصعيد أنشطتيا االستيطانية، م
 القضية الفمسطينية واألمف واالستقرار في المنطقة برمتيا.

 //االتحاد، أبو ظبي، 
 
 المجموعة العربية في منظمة التجارة تطالب بانضماـ الجامعة وفمسطيف عضويف مراقبيف 

لمية في اجتماع أمس قبيؿ بدء الجمسات االفتتاحية طالبت المجموعة العربية في منظمة التجارة العا: )واـ(
لممؤتمر الوزاري التاسع لممنظمة بقبوؿ كؿ مف جامعة الدوؿ العربية ودولة فمسطيف عضويف مراقبيف في 
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وحثت المجموعة العربية التي تضـ وزراء تجارة واقتصاد الدوؿ العربية  عضوًا. المنظمة التي تضـ 
ة العالمية مف بينيا اإلمارات في إعبلف مشترؾ سترفعو إلى المؤتمر الوزاري األعضاء في منظمة التجار 

 عمى طمب تضميف المغة العربية لغة رسمية في أعماؿ المنظمة.
 //الخميج، الشارقة، 

 
 "إسرائيؿ"تديف  "محكمة كوااللمبور لجرائـ الحرب" 

محكمة "مف األدلة الموثقة، أصدرت شاىد ادعاء ومراجعة مجموعة ضخمة  بعد استماعيا لشيادة 
إسرائيؿ والجنراؿ اإلسرائيمي المتقاعد عاموس  في ماليزيا حكميا في دعوييف ضدّ  "كوااللمبور لجرائـ الحرب

وياروف  "إبادة جماعية"ياروف في الخامس والعشريف مف الشير الماضي. وقد اتيمت إسرائيؿ بارتكاب 
 ."ة جماعيةإباد"و "جرائـ ضد اإلنسانية"بارتكاب 

شاىدًا  وتبل الحكـ رئيس المحكمة تاف سري الميف، الذي أشار إلى أف المحكمة استمعت إلى إفادات 
 مف قطاع غزة والضفة الغربية، باإلضافة إلى خبراء، ومؤرخيف معروفيف.

شيدت  واستمعت المحكمة الماليزية إلى إفادة شييرة أبو عرديني، وىي واحدة مف سكاف مخيـ شاتيبل التي
المبنانية بأمر مف قوات االحتبلؿ بقيادة  "حزب الكتائب"جريمة قتؿ أفراد عائمتيا عمى يد عناصر مسمحة مف 

ياروف. كما كاف ىناؾ شيادة لكؿ مف الطبيب الجراح والكاتب أنغ سوي شاي، الذي عالج الجرحى خبلؿ 
وقدـ أنغ  ."وشاتيبل أيموؿ  صبرا"المجزرة، فضبًل عف الشاىدة الخبيرة بياف الحوت صاحبة كتاب 

القذائؼ الصاروخية مف البر والجو واألسمحة "سوي شاي تقريرًا مفصبًل عف اليجوـ، الذي استخدمت فيو 
 ، ليسفر عف مقتؿ عائبلت بكامميا، نقمت جثثيا إلى المستشفى حيث كاف يعمؿ."الرشاشة

 //السفير، بيروت، 
 سطينيةتحالؼ سنغالي لدعـ القضية الفم 

أعمنت عدة جمعيات إسبلمية سنغالية السبت عف تأسيس تجمع محمي : سيدي ولد عبد المالؾ -داكار 
 لمؤازرة القضية الفمسطينية تحت اسـ "التحالؼ الوطني لدعـ القضية الفمسطينية".

والدفاع  الذي ييدؼ إلى التعريؼ بالقضية الفمسطينية لدى الرأي العاـ السنغالي-وتقؼ خمؼ ىذا التحالؼ 
 -التي تمثؿ تيار اإلخواف المسمميف بالسنغاؿ-أربع جماعات محمية ىي: جماعة عبد الرحمف  -عنيا

والتجمع الثقافي اإلسبلمي بالسنغاؿ، ورابطة األئمة والدعاة، باإلضافة إلى جمعية الرحاب اإلسبلمية لمتنمية 
 البشرية.

بيا بعض األئمة السنغالييف إلسرائيؿ، أثارت الكثير مف ويأتي تأسيس التحالؼ بعد مرور أياـ عمى زيارة قاـ 
 الجدؿ اإلعبلمي والسياسي وخمفت قدرا كبيرا مف االستياء لدى الرأي العاـ المحمي.

إف  -في كممتو بمناسبة إعبلف إطبلؽ المبادرة-وقاؿ رئيس التجمع الثقافي اإلسبلمي السنغالي، مختار كبي 
نما ىي عمى السنغالييف أف يعرفوا أف ال قضية الفمسطينية ليست قضية خاصة بالشعب الفمسطيني وحده، وا 

 قضية جميع المسمميف، مستغربا عدـ تفاعؿ الشارع السنغالي مع األحداث في فمسطيف.
 //الجزيرة.نت الدوحة، 

 
 : األمريكيوف معنيوف بغمؽ ممؼ القضية الفمسطينية بعد اتفاقيـ مع إيرافسعوديأكاديمي  
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: نفى أستاذ العموـ السياسية بالجامعة السعودية الدكتور خالد الدخيؿ أف تكوف ببلده ىي المستيدفة الرياض
أو الخاسر مف اتفاؽ إيراف مع المجتمع الدولي بشأف سبلحيا النووي، لكنو أشار إلى أف االتفاؽ سيكوف لو 

 ما بعده إقميميا ودوليا.
ف دفعت ثمنا باىظا مف أجؿ التوصؿ ليذا االتفاؽ وأف ورأى الدخيؿ في تصريحات لػ"قدس برس" أف إيرا

الغرب حقؽ أىدافو دوف خسائر تذكر، وقاؿ: "الحديث عف أف السعودية مستيدفة مف االتفاؽ النووي 
األمريكي غير صحيح عمى اإلطبلؽ، فبل يمكف ألمريكا أف تستيدؼ السعودية أصبل، وعندما  -اإليراني 

س األمف جاء وزير الخارجية األمريكي جوف كيري إلى الرياض رفضت السعودية قبوؿ عضوية مجم
 عمى كؿ مجريات ممؼ المفاوضات مع إيراف" وفؽ ما كشؼ. وأطمعيـ

الغربي، وقاؿ:  -وأكد الدخيؿ أف القضية الفمسطينية ىي واحدة مف األطراؼ الخاسرة مف االتفاؽ اإليراني 
اإلسرائيمي،  -بعو خروج إيراف مف عممية الصراع العربي الغربي سيت -"ال شؾ أف االتفاؽ النووي اإليراني 

ذلؾ أف السياسة األمريكية في المنطقة مبنية عمى أربع مرتكزات أساسية: تأميف ممرات النفط، واألمف 
اإلسرائيمي ومكافحة اإلرىاب ومكافحة أسمحة الدمار الشامؿ.. وال أعتقد أف أمريكا يمكنيا أف تتفؽ مع إيراف 

الورقة الفمسطينية"، معتبرا أف "ورقة المقاومة والممانعة بالنسبة إليراف وسورية قد أصبحت مف  وىي تستخدـ
الماضي، ألنو ال يمكف منطقيا أف تكوف مقاوما وممانعا في فمسطيف وأنت تقتؿ شعبؾ في سورية... وقد 

نما تـ تأسيسو لق  تاؿ الشعب السوري".تأكدنا ا ف أف الجيش السوري لـ يتـ تأسيسو لقتاؿ إسرائيؿ وا 
الدخيؿ عف اعتقاده أف المجتمع الدولي سيعود مجددا إلى المبادرة العربية لمسبلـ، وأف واشنطف  وأعرب

"تتجو لغمؽ ممؼ القضية الفمسطينية، وضمف ىذا اليدؼ سيتـ الرجوع لمبادرة السبلـ العربية ألنيا تحقؽ 
ائيؿ، كما أنيا تحقؽ األىداؼ الفمسطينية والعربية األىداؼ المطموب غربيا، وىو السبلـ واالعتراؼ بإسر 

 وعاصمتيا القدس"، عمى حد تعبيره.  وىي دولة فمسطينية عمى حدود 
 //قدس برس، 

 
 واشنطف تتمسؾ بالمفاوضات المباشرة وتستبعد تدويميا 

يفر بساكي، االثنيف، قالت الناطقة الرسمية باسـ وزارة الخارجية األميركية، جن :سعيد عريقات - واشنطف
قبيؿ إقبلعيا مع وزير الخارجية األميركي جوف كيري في جولتو التي ستشمؿ الخميس إسرائيؿ لمقاء رئيس 

، والجمعة لمقاء الرئيس الفمسطيني محمود عباس، بأف الواليات المتحدة عازمة نتنياىووزراء إسرائيؿ بنياميف 
 اإلسرائيمية، وال ترى حاجة لتدويؿ مفاوضات السبلـ.في مساعييا رعاية عممية السبلـ الفمسطينية 

، لمتعميؽ عما تسرب مف معمومات أف  وقالت بساكي التي كانت ترد عمى سؤاؿ وجيتو القدس دوت كـو
السمطة الفمسطينية تنظر "بإيجابية" إلى فكرة مؤتمر دولي يرعى مفاوضات السبلـ، بعد النجاح الباىر الذي 

التفاؽ بشأف الممؼ النووي اإليراني قبؿ أسبوعيف "لقد سمعنا عف ىذه التقارير،  حققو مؤتمر جنيؼ لمتوصؿ
ولكف تركيزنا يستمر عمى المفاوضات المباشرة بيف الفمسطينييف واإلسرائيمييف تحت رعايتنا كمسيميف ليذه 

بالغ، كي  الجيود، حيث استثمرنا الكثير حتى ا ف، وىناؾ العديد مف الدوؿ التي تدعـ جيودنا باىتماـ
 نحقؽ النجاح، بما في ذلؾ جامعة الدوؿ العربية، مف أجؿ تقوية االقتصاد الفمسطيني".

، عما إذا كانت تنظر اإلدارة تستسيغ فكرة كيذه، أجابت بساكي "إنو ال يوجد  ولدى متابعة القدس دوت كـو
 خطط لمؤتمرات أخرى حاليًا".

 //القدس، القدس، 
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 عرفات لـ يمت مسموماً ياسر  :ي الطب الشرعيفنتائج تقرير فرنسي 

خمص تحقيؽ فرنسي في أسباب وفاة الرئيس الراحؿ ياسر عرفات إلى أنو لـ  :القدس دوت كوـ - باريس
 يمت نتيجة تسمـ ولكف ألسباب طبيعية.

االختبارات  إفعمى نتائج تقرير عف اختبارات الطب الشرعي في فرنسا، الثبلثاء،  اطمعوقاؿ مصدر 
 أف الزعيـ الفمسطيني الراحؿ ياسر عرفات "لـ يمت مسمومًا". إلىصت خم

سيى عرفات  إلىوقاؿ المصدر لرويترز مقتبسا مف نتائج تقرير لخبراء فرنسييف في الطب الشرعي، ُسمـ 
 الوفاة لـ تكف نتيجة التسمـ". أفأرممة الرئيس الراحؿ: "نتائج التحاليؿ تسمح لنا باستنتاج 

نتائج اختباراتيـ عمى عينات أخذت مف  أفسريوف في الطب الشرعي، الشير الماضي، وقاؿ خبراء سوي
 رفات عرفات، تتسؽ مع التسمـ بالبولونيوـ لكنيا ليست برىانا حاسما عمى انو مات بتمؾ الطريقة.

ونقمت إذاعة "فرانس انتر" عف مصادر مشاركة في التحقيؽ، قوليا إف االختبارات التي أجريت عمى رفات 
عرفات أظيرت أنو "توفي نتيجة لتقدمو في العمر عقب إصابتو بعدوى" وليس نتيجة لمتسمـ بمادة 

. واستبعد الخبراء الذيف كمفيـ القضاء الفرنسي التحقيؽ في وفاة الرئيس ياسر عرفات، الذي فارؽ  البولونيـو
وقاؿ  ر قريب مف الممؼ.مصد أعمفالحياة في مستشفى قرب باريس، فرضية تسميـ الزعيـ الفمسطيني، كما 

 "ىذا التقرير يستبعد فرضية التسميـ، ويصب في اتجاه فرضية وفاة طبيعية". إفالمصدر، 
 //القدس، القدس، 

 
 سناتور تشيمي: خطة إسرائيمية الحتالؿ باتاغونيا في تشيمي كممجأ لييود العالـ نقال عف "ىآرتس" 

ت منسوبة لسناتور تشيمي يدعى أوحانيو توما، يقوؿ فييا صحيفة "ىآرتس" تصريحا : أبرزتسما -القدس 
 إف إسرائيؿ تخطط لجعؿ إقميـ باتاغونيا ممجأ بديبل محتمبل لييود العالـ.

وأشارت الصحيفة إلى أف توما ىو سياسي لو مكانتو، ويشغؿ منصب رئيس لجنة الخارجية في مجمس 
ية لمرشحة الرئاسة والرئيسة السابقة والمرشحة السينات التشيمي، كما يشغؿ منصب منسؽ الحممة اإلعبلم

 األبرز ميشيؿ باشميو.
وفي مقابمة مع القناة المحمية لشبكة "سي أف أف"، نقؿ عف السناتور توما قولو إف ببلده، تشيمي، ال تستطيع 
أف تنظر بسذاجة، وعمى أنو بدوف ىدؼ، إلى ما يجري تحت غطاء سياحي، حيث أف آالؼ جنود االحتياط 

سرائيمييف يأتوف بشكؿ دائـ لزيارة تشيمي، وخاصة إقميـ باتاغونيا، ويقوموف بجوالت ميدانية ويحضروف اإل
كما نقؿ عنو قولو إنو مف الغباء عدـ االفتراض أف وراء األكمة ما وراءىا، وأف الحديث عف حممة  الخرائط.

الت ممولة مف قبؿ الحكومة منظمة مف قبؿ إسرائيؿ وليس ليا عبلقة بالسياحة. ويضيؼ أف ىذه الجو 
عاما( ىو  كما كتبت الصحيفة أف السناتور توما ) اإلسرائيمية ويشرؼ عمييا ضباط الجيش اإلسرائيمي.

 .مف أصؿ فمسطيني
 //وكالة سما اإلخبارية، 

 
 لمشرؽ األوسط يديف بناء المستوطنات اإلسرائيميةالمبعوث الصيني  

لقضية الشرؽ األوسط أنو بحث مع وزير خارجية  الصينيلمبعوث صرح وو سي كو ا: سوزى الجنيدى
ببلده تدعـ حؿ القضية الفمسطينية عمى أساس ضرورة التمسؾ بالمبادئ  أفكدا ؤ مصر القضية الفمسطينية م
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قامةو  الفمسطينياألساسية مثؿ استعادة حقوؽ الشعب   الدولة الفمسطينية المستقمة عمى خدود  ا 
الصيف تدعـ  أفكدا ؤ رقية وىو أساس عادؿ إليجاد حؿ شامؿ لبقية الفمسطينية موعاصمتيا القدس الش

ببلده ترفض بشكؿ واضح  أفىذه المسالة مضيفا  فيالطريؽ العسكري مسدود  أفوتعتقد  السياسيالطريؽ 
 المتحدة األمـ إلىالفمسطينية المحتمة وتدعـ انضماـ فمسطيف  األراضيالمستوطنات الييودية عمى  إقامة

 كدولة تحمؿ صفة مراقب
 //األىراـ العربي، القاىرة، 

 
 مسؤوؿ غربي يطالب "إسرائيؿ" بتعديؿ إستراتيجيتيا في الشرؽ األوسط 

 أفعف  "الراي"لػ  "الجياد العالمي"كشؼ مسؤوؿ غربي رفيع معني بمكافحة  :ايميا. ج. مغناير -بروكسيؿ 
ممفات ىي: الحرب  أربعة، تتمثؿ في األىميةجانب مف  عمى أولوياتتحمؿ في طياتيا  سنة الػ "

 .أفغانستاف"، والممؼ السوري، واالنسحاب مف اإليراني، والنووي اإلرىابعمى 
. لقد أظير عدد ال بأس بو مف دوؿ العالـ العربي أوسطيةتعديؿ سياستيا الشرؽ  إسرائيؿعمى " إفقاؿ و 

تقـو عمى  األوسطفي الشرؽ  إلستراتيجيتياء بمقاربة مختمفة االستعداد لمتحاور معيا ولذلؾ فاف عمييا البد
المتضررة الكبيرة مستقبميًا مف  ألنياجيود التعاوف  إلىالتخمي عف جنوحيا الدائـ لمصراع لمصمحة االنضماـ 

القضية " أف، معتبرًا "وداخؿ فمسطيف إسرائيؿلو قواعد متعددة داخؿ  أصبحتالجياد العالمي الذي 
ىذه الظاىرة والغذاء الجّيد النتشارىا، وليذا فاف قياـ دولة فمسطينية متكاممة  أسبابحد أىي الفمسطينية 

سرائيؿلمغرب والعرب  األمنية اإلستراتيجيةمف ضمف  أصبحووقؼ بناء المستوطنات  لوقؼ مد التطرؼ  وا 
 .وسط"األبعوامؿ القوة والتوجو نحو االعتداؿ والعيش بسبلـ بيف الجيراف في منطقة الشرؽ 

 //الراي، الكويت، 
 

 باالقتصاد المغربي سيضر و"إسرائيؿ"زعماء ييود: إقرار قانوف يجـر التطبيع بيف المغرب  
بآثار وخيمة عمى االقتصاد  وأوروبامحمود معروؼ: ىدد زعماء الييود في الواليات المتحدة  -الرباط 
الشعب  أفمغرب والدولة العبرية، فيما يؤكد الناشطوف ما اقر مشروع قانوف يجـر التطبيع بيف ال إذاالمغربي 

 . إسرائيؿالمغربي يقؼ معيـ واف كؿ الفاعميف بالمغرب بما فييا الدولة رسميا تناىض وتمنع التطبيع مع 
في رسالة ’ سيموف ويسنتياؿ لمعبلقات الدولية"ودعا شيموف صامويمز، زعيـ الييود األمريكييف ورئيس مركز 

المغربي الممؾ محمد السادس إلى التدخؿ إللغاء مسودة ىذا القانوف المثير لمجدؿ، مشيرا  مفتوحة العاىؿ
مف شأف المصادقة عمى ىذا القانوف أف يؤثر عمى صورة المغرب كبمد التسامح، والمعروؼ "إلى أف 

 . "بعبلقاتو المتميزة مع الجالية الييودية عبر أنحاء العالـ
بالبرلماف المغربي بمشروع قانوف بناء عمى مذكرة مف  واألغمبيةلمعارضة فرؽ برلمانية تمثؿ ا وتقدمت 

 ويفرض عقوبات عمى الجية التي تقوـ بذلؾ.  إسرائيؿالمرصد المغربي لمناىضة التطبيع يجـر التطبيع مع 
في غيابكـ صاحب الجبللة، حاولت ‘وخاطب شيموف صامويمز في رسالتو الممؾ محمد السادس بالقوؿ 

ظيمات اإلساءة إلى صورة المغرب كبمد التسامح، والذي ظؿ عمى الدواـ حميفا تاريخيا، وحافظ بعض التن
سرائيؿ  ’. عمى عبلقات وروابط متميزة مع الطائفة الييودية بالواليات المتحدة األمريكية، أوروبا، وا 
 //القدس العربي، لندف، 
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 دوؽ الييودي مف الئحة الييئات الخيرية منظمة حقوقية تدعو الحكومات األوروبية لشطب الصن 
أكدت المنظمة العربية لحقوؽ اإلنساف أف ما يقـو بو الصندوؽ القومي الييودي مف دعـ لمخططات : لندف

 الحكومة اإلسرائيمية لتيجير واقتبلع السكاف األصمييف يعتبر "جريمة ضد اإلنسانية".
خيرية غير ربحية يجمع التبرعات مف دوؿ مختمفة  وأشارت إلى أف الصندوؽ القومي يستغؿ صفتو كمؤسسة

لمعائبلت الييودية بينما تجمب الويبلت والدمار  واالستقرارفي العالـ لتنفيذ مشاريع استثماريو تجمب األرباح 
 لمعائبلت الفمسطينية.

ى ( وأرسمت نسخة منو لػ"قدس برس"، المجتمع الدولي إل|ودعت المنظمة في بياف ليا الثبلثاء )
التصدي لمخططات الحكومة اإلسرائيمية الرامية إلى تيجير سكاف النقب األصمييف والعمؿ عمى توفير 

 اإلسرائيمية. االنتياكاتالعيش الكريـ ليؤالء السكاف وفؽ آلية ربطيـ باألرض ووقؼ 
بو كما دعت المنظمة حكومات الدوؿ األوروبية "وقؼ عمؿ الصندوؽ القومي الييودي عمى أراضييا وشط

مف سجبلت الييئات الخيرية إذ ال يجوز أف تستخدـ أمواؿ دافعي الضرائب في تمويؿ جريمة التطيير 
 العرقي في أراضي النقب ومختمؼ األراضي الفمسطينية".

 //قدس برس، 
 
 البرغوثي مواطنة الشرؼ األسيريطالية تمنح باليرمو اإل 

و كبرى مدف أقميـ صقمية اإليطالي مواطنة الشرؼ لمقائد منحت مدينة باليرم -الحياة الجديدة-راـ اهلل
المناضؿ مرواف البرغوثي خبلؿ االحتفاؿ بيوـ التضامف مع الشعب الفمسطيني، وبذلؾ تكوف مدينة باليرمو 
أولى المدف اإليطالية التي تمتحؽ بركب عشرات المدف الفرنسية التي منحت مواطنة الشرؼ لمبرغوثي خبلؿ 

 ة.السنوات الماضي
 //الحياة الجديدة، راـ اهلل، 

 
 الجامعة األمريكية تتعاوف مع جامعة النجاح بفمسطيف إلنشاء برنامج التعمـ المجتمعيمصر:  

تتعاوف الجامعة األمريكية بالقاىرة مع جامعة "النجاح الوطنية" في فمسطيف إلنشاء برنامج : جيياف محمود
لذي أنشأتو الجامعة األمريكية بالقاىرة منذ عشرة سنوات، حيث ستقـو تعمـ مجتمعي مماثؿ لمبرنامج الناجح ا

مواد مف برنامج التعمـ المجتمعي إلى  الجامعة األمريكية بالقاىرة بمساعدة جامعة النجاح في إطبلؽ 
جانب تيسير برامج التدريب في خبلؿ عاميف، تقابؿ ثبلثة أساتذة مف جامعة النجاح مع أساتذة وطبلب 

 ة األمريكية بالقاىرة لمعرفة المزيد عف برنامج التعمـ المجتمعي.الجامع
 //األىراـ العربي، القاىرة، 

 
 في العالـ دوؿ عربية مف بيف الدوؿ العشر األكثر فساداً  خمس 

حمت سوريا والعراؽ وليبيا والسوداف والصوماؿ ضمف قائمة الدوؿ العشر األكثر فسادا  :وكاالت() -برليف 
، فقد حمت تمؾ عالـ وفقا لمؤشر الفساد السنوي الذي أصدرتو اليـو منظمة الشفافية الدولية لعاـ في ال

 .و و و و الدوؿ عمى التوالي في المراتب 
دولة تحتؿ  ويصنؼ مؤشر الفساد الدوؿ وفقا لمستويات الفساد في القطاع العاـ فييا، وضمت القائمة 

كثر فسادا المركز األخير، واألقؿ فسادا المركز األوؿ. وكانت اإلمارات وقطر والبحريف فييا الدولة األ
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عمى  و و و و وسمطنة عماف والسعودية ىي أقؿ الدوؿ العربية فسادا باحتبلليا المراتب 
 التوالي.

مراتب األخيرة، فتونس أما الدوؿ العربية التي شيدت ثورات فجاءت في مراتب متفاوتة، ولكف أغمبيا في ال
 .وليبيا في المرتبة  واليمف في المرتبة  ومصر في المرتبة  جاءت في المرتبة 

 //الدستور، عماف، 
 
 اختالؼ في ىندسة الدماغ بيف الذكر واألنثى 

جري أدمغة الرجاؿ والنساء موصولة بطريقة مختمفة، كما بّيف بحث أ أ ؼ ب )خدمة دنيا( -واشنطف 
بالسكانر يبدو أنو يعزز فرضيات قديمة في شأف ميارات كؿ مف الجنسيف وتصرفاتيما. وتقوؿ الباحثة 

إف خرائط توصيبلت الدماغ تظير اختبلفات أساسية في ىندسة "المشرفة عمى الدراسة راغيني فيرما: 
 ."رىالدماغ تفسر لماذا يتفوؽ الرجاؿ في مجاالت معينة وتتفوؽ النساء في مجاالت أخ

ذكرًا تراوح أعمارىـ بيف التاسعة والثانية  أنثى و شخصًا بصحة جيدة، ىـ  وشممت الدراسة 
والعشريف. وأظيرت الدراسة أف الرجاؿ يتمتعوف بتوصيبلت عصبية قوية بيف الجزء األمامي مف الدماغ، 

. "الحدس"رًا مركزيًا في حيث مركز تنسيؽ الحركات، والجزء الخمفي منو، حيث المخيخ الذي يؤدي دو 
وتتيح ىذه التركيبة الدماغية لمذكور  وتظير الصور أيضًا تشابكًا كبيرًا بيف قسمي الدماغ األيمف واأليسر.

قدرة أكبر عمى إجراء تبادؿ المعمومات بيف مركز اإلدراؾ ومركز الحركة. أما لدى اإلناث، فاف التشابؾ 
القدرة عمى تحميؿ المعمومات، والقسـ األيسر حيث مركز  حاصؿ بكثافة بيف القسـ األيمف حيث مركز

وبناًء عمى ذلؾ، يبدو الرجاؿ أكثر قدرة عمى التعمـ وتنفيذ ميمة واحدة، مثؿ ركوب الدراجة اليوائية  الحدس.
أو التزلج أو السباحة، أما النساء فيتمتعف بذاكرة أقوى ما يجعميف قادرات عمى تنفيذ ميمات كثيرة، ويكّف 

 اجتماعيًا وأقدر عمى التوصؿ إلى حموؿ لممجموعة. أذكى
 //الحياة، لندف، 

 مني" في ابو ظبيأفي مؤتمر " زصفؽ وزراء خارجية عرب بحرارة لبيري عندما 75
 عبد الباري عطواف
انتظرنا يوميف لعمنا نسمع تكذيبا مػف دولػة االمػارات العربيػة المتحػدة لمػا نشػرتو صػحيفة "يػديعوت احرونػوت" 

سػػرائيمية عػػف مشػػاركة شػػمعوف بيػػريس فػػي افتتػػاح مػػؤتمر امنػػي انعقػػد فػػي مدينػػة ابػػو ظبػػي قبػػؿ اسػػبوعيف اال
مف وزراء خارجية عرب ومسمميف، ولكف انتظارنا جاء دوف اي فائػدة االمػر الػذي يػرجح صػحة  19بحضور 

سػرائيؿ قػد بػدأت، ما ذكرتو الصحيفة، مثمما يؤكد اف مخاوفنػا مػف مرحمػة تطبيػع تػدريجي بػيف دوؿ خميجيػة وا
ويمكف اف تتطور عمى شكؿ حمؼ جديد في مواجية ايراف بعد تخمي الواليات المتحدة عف حمفائيا الخميجييف 

 وتيميشيـ، وتوقيع اتفاؽ نووي مع طيراف.
التطبيع مع اسرائيؿ يبدأ دائما باستضافة بيريس باعتباره "حمامة" سبلـ، وشخصية معتدلة، ىكذا فعمػت دولػة 

عامػػا، وتمشػػى عمػػى كورنيشػػيا الشػػيير، والتقػػى المػػواطنيف القطػػرييف  25دعتػػو الػػى الدوحػػة قبػػؿ  قطػػر عنػػدما
والتقاط الصور التذكارية معيـ، وىكذا فعؿ العاىؿ المغربي الراحؿ الحسف الثػاني عنػدما استضػافو ايضػا فػي 

 قمة اقتصادية انعقدت في الدار البيضاء تحت عنواف السبلـ االقتصادي.
مجموعة الييودية نفسيا التي ورطػت العػرب والفمسػطينييف فػي اتفاقػات السػبلـ، والمبػادرة العربيػة، االفت اف ال

مثؿ مارتيف انديؾ، وتوماس فريدماف الكاتب المعروؼ كػانوا متواجػديف فػي المػؤتمر الػى جانػب تيػري الرسػف 
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ي افتتػػػاح المػػػؤتمر فػػػ "مبعػػػوث االمػػػيف العػػػاـ لبلمػػػـ المتحػػػدة الػػػذي استضػػػاؼ بيػػػريس عبػػػر "الفيػػػديو كػػػونفرس
 المذكور، ووصفو الرئيس الراحؿ ياسر عرفات بانو اسرائيمي اكثر مف االسرائيمييف.

الصػػػحيفة االسػػػرائيمية قالػػػت اف وزراء الخارجيػػػة العػػػرب الػػػذيف حضػػػروا المػػػؤتمر، ومػػػف بيػػػنيـ وزراء االمػػػارات 
التيديػػد االيرانػػي المشػػترؾ وقطػػر والبحػػريف وسػػمطنة عمػػاف واالردف صػػفقوا بحػػرارة لبيػػريس عنػػدما تحػػدث عػػف 

لممنطقة، مما يؤكد ما قالو بنياميف نتنياىو رئػيس الػوزراء االسػرائيمي اكثػر مػف مػرة عػف وجػود اتصػاالت بػيف 
تؤيػد ضػربة  اسرائيؿ ودوؿ خميجية قمقة مف االتفاؽ النووي االيراني مع الػدوؿ السػت العظمػى واف ىػذه الػدوؿ

 اسرائيمية عسكرية اليراف.
*** 

رب بؿ ال نستبعد، اف يكوف الحمػؼ الخميجػي االسػرائيمي الػذي يقػـو عمػى اسػاس نظريػة "عػدو عػدوي ال نستغ
صديقي" بدأ مرحمة التبمور، حيث تحؿ اسرائيؿ محػؿ الواليػات المتحػدة كحاميػة لػدوؿ الخمػيج وبػديؿ المريكػا، 

لصػدمة حقيقػة عنػدما فمعظـ الدوؿ الخميجية لـ تعد ترى في اسرائيؿ خطرا بؿ حميفا، وقػد تعرضػت شخصػيا 
طالعػػت ردودا عمػػى "التػػويتر" عمػػى تغريػػدة لػػي تقػػوؿ انػػو اذا كػػاف الخيػػار لمعػػرب بػػيف التحػػالؼ مػػع ايػػراف ضػػد 
اسرائيؿ، او بيف التحالؼ مع اسرائيؿ ضد ايراف فاف عمييـ اختيػار التحػالؼ االوؿ اي ضػد ايػراف دوف تػردد، 

رب، والخميجييف مػنيـ، بالػذات فضػموا التحػالؼ مػع مصدر الصدمة اف رجاؿ المباحث، وبعض المتابعيف الع
 اسرائيؿ ضد ايراف وخطأوني في رأيي ناىيؾ عف السباب والشتائـ.

اسرائيؿ لف تقػدـ مظمػة امػاف لمػدوؿ الخميجيػة، ولػف تسػتطيع ىزيمػة ايػراف وحػدىا، وحتػى لػو ىزمتيػا فػاف ىػذه 
سـ الحرب، بػؿ اطػبلؽ شػرارة بػدايتيا، ولنػا الدوؿ ستكوف الخاسر االكبر، الف االنتصار العسكري ال يعني ح

 في العراؽ وافغانستاف خير مثاؿ.
لجوء اسػرائيؿ لمخيػار العسػكري ضػد ايػراف بعػد تراجػع ادارة اوبامػا سػيكوف كارثػة تػدفع ثمنيػا دوؿ الخمػيج مػف 

، وتضػفي امنيا واستقرارىا، النيػا بمثػؿ ىػذا التحػالؼ مػع اسػرائيؿ سػتعطي مبػررا الي رد فعػؿ انتقػامي ايرانػي
عميو الشرعية الوطنية والدينية واالخبلقية، فيكفي اف تضرب ايراف، اذا مػا تعرضػت لعػدواف اسػرائيمي مػدعـو 
خميجيػػا، محطػػات الكيربػػاء وتحميػػة الميػػاه لكػػي تشػػّؿ ىػػذه البمػػداف وتحوليػػا الػػى جحػػيـ ال يطػػاؽ، وايػػراف قػػادرة 

الصػػواريخ والقػػوارب االنتحاريػػة الصػػغيرة التػػي ال عمػػى ذلػػؾ، كميػػا او جزئيػػا، بمػػا تممكػػو مػػف ترسػػانو ىائمػػة مػػف 
 ترصدىا الرادارات.

الحكومات الخميجية باقترابيا مف اسرائيؿ تمعب بالنار في رأينا وتقدـ عمى مقامرة خطيرة جدا، بمجرد التفكيػر 
ؿ العسكرية في وضع بيضيا في السمة االسرائيمية، فامريكا لـ تجنح لمسمـ مع ايراف اال بعد ادراكيا باف الحمو 

 لمنشآتيا النووية مكمفة جدا، وغير مضمونة النجاح وليا اعراض جانبية كارثية.
شمعوف بيريس الذي اعطي المنصة لمخاطبة مؤتمر امني خميجي وحظي بتصفيؽ حار، اكبر ثعمب مخادع 

لػؾ انػو يعتبػر في المنطقة، وقد ارتكب اكثر مف مجزرة ضد العرب، آخرىا مجزرة قانا المبنانية، مضافا الى ذ
االب الروحي لمبرنامج النووي االسرائيمي الذي يريد اف يتحالؼ مع العرب لتدمير برنػامج ايرانػي سػممي حتػى 

 ا ف عمى االقؿ.
ربمػا يفيػد تػذكير حكػاـ الػػدوؿ الخميجيػة اف اسػرائيؿ احتقػرت مبػادرة السػػبلـ العربيػة التػي ىػي سػعودية خميجيػػة 

تنػػازؿ لمفمسػػطينييف عمػػى مػػدى عشػػريف عامػػا مػػف المفاوضػػات بعػػد اتفػػاؽ قػػي طبيعتيػػا االولػػى، ولػػـ تقػػدـ اي 
اوسػػمو، وتخطػػط حاليػػا وتنفػػذ لبلسػػتيبلء عمػػى المسػػجد االقصػػى وتقسػػيمو، وىػػو عمػػى اي حػػاؿ لػػيس مسػػجدا 
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فمسطينيا، وانما عربيا واسبلميا، والتحالؼ مع اسرائيؿ يشكؿ خروجا عف الديف والعقيػدة حتػى لػو افتػى وعػاظ 
 كس ذلؾ.السبلطيف بع

دولة االمارات التي اسسيا الشيخ زايد بف سمطاف رحمو اهلل، وجعميا منارة وحدوية مقاومة لمعدواف االسرائيمي 
وسندا لبلمة في حربيا ضده واحتبللو، وقاؿ في كممتو المشيورة باف النفط ليس اغمػى مػف الػدـ عنػدما اطمػؽ 

ت عمييػا عتػاة الػداعميف لدولػة اسػرائيؿ وبعػض ، ىػذه الدولػة يتيافػ2973سبلح حظره في حػرب اكتػوبر عػاـ 
العرب لجرىا الى مستنقع التطبيع الخطير تحت مسميات السبلـ، والخوؼ مف الخطػر االيرانػي، االمػر الػذي 

 يتطمب الحيطة والحذر مف قبؿ اصحاب القرار فييا قبؿ فوات االواف.
*** 

وينيػػػا وصػػػوؿ الغػػػرب، وامريكػػػا عمػػػى وجػػػو المنطقػػػة العربيػػػة تقػػػؼ عمػػػى ابػػػواب مرحمػػػة تغييػػػر شػػػامؿ، اوؿ عنا
الخصػوص الػى قناعػة بػػاف اسػرائيؿ باتػت تشػػكؿ عبئػا امنيػا واخبلقيػػا كبيػرا عمػى كاىميػػا بػدأت الػتخمص منػػو، 
والتوقؼ عف خوض الحروب في المنطقة حماية ليا، وتخفيؼ لذعرىا، وعمى العرب التعمـ مف ىػذا الحػروب 

وعمػى العػرب الػػتعمـ مػف ىػذا الػػدرس الغربػي، وىػـ ليسػػوا اذكػى مػػف فػي المنطقػة حمايػػة ليػا، وتخفيفػا لػػذعرىا، 
االوروبيػػيف واالمػػريكييف او اقػػرب الػػى اسػػرائيؿ مػػنيـ، وتجنػػب بالتػػالي تحمػػؿ ىػػذا العػػبء واالنخػػداع بػػالكبلـ 
االسرائيمي المعسوؿ، فاذا كانت ايراف تشكؿ خطرا فاف مواجتيػا يجػب اف تكػوف باالعتمػاد عمػى الػذات ولػيس 

 مع العدو االسرائيمي. بالتحالؼ
نتمنػػػى اف يقػػػـو الػػػوزراء الػػػذيف صػػػفقوا لبيػػػريس بحػػػرارة اف يقفػػػوا امػػػاـ المػػػرآة لعميػػػـ يتػػػذكروا ىػػػويتيـ العربيػػػة 
االسبلمية، ويراجعوا مواقفيـ، ويحدوا مػف انػدفاعاتيـ تجػاه اسػرائيؿ وقادتيػا، ويقػرأوا التػاريخ جيػدا وفيػو الكثيػر 

مراء االندلس عمى وجو الخصوص، التػي يمكػف اف تفيػدىـ فػي ادراؾ مػدى مف الدروس، الحديثة والقديمة، وا
 خطورة التحالؼ مع االعداء ضد ابناء العمومة والعقيدة الواحدة.

، لندف  4/21/1023، رأي اليـو
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ـ أي مسؤوؿ عربي، بػؿ مصر ترى في حماس عدوا، غزة عمى شفا كارثة انسانية، ىذا ليس كبلمي، وال كبل
الفمسػػطينية المحتمػػة، المػػواء ايتػػاف دانغػػوت، « منسػػؽ أعمػػاؿ حكومػػة االحػػتبلؿ فػػي المنػػاطؽ»ىػػو لمػػف يسػػمى 

الػػذي أجػػرى سمسػػمة مػػف المقػػاءات األسػػبوع الماضػػي فػػي بروكسػػؿ مػػع كبػػار المسػػؤوليف فػػي االتحػػاد االوروبػػي 
 دولة مف دوؿ االتحاد المقيميف في بروكسؿ! 18وسفراء 

انغػػوت، الػػذي وصػػػؿ الػػى بروكسػػػؿ لبحػػث مسػػألة الػػػنقص الخطيػػر فػػػي الوقػػود وأزمػػة انتػػػاج الكيربػػاء فػػػي د  
بتوريد الطاقة لعموـ السكاف وتؤثر سواء عمى المنازؿ الخاصة أـ عمى المباني »القطاع التي تمس كما يقوؿ 

أف نتسػػاءؿ عػػف سػػر اىتمػػاـ ، كمػػا ورد فػػي البرقيػػة التػػي أرسػػميا لحكومتػػو، ال نريػػد ىنػػا «العامػػة كالمستشػػفيات
إسرائيؿ، فاستقرار غزة جزء مف ىذا األمف، ولكننا « أمف»دانغوت بغزة وكارثتيا اإلنسانية، فاألمر متعمؽ ب 

نتساءؿ عف سر إغبلؽ كؿ االذاف واألفواه والعيوف العربية عما يحدث لبناء جمػدتيـ، حتػى أننػا بالكػاد نسػمع 
ىذا الحصار العربي، حتى اف دولة االحتبلؿ باتت تخشى عواقبػو، كممة ما عف أىواؿ وأحواؿ غزة، في ظؿ 

 فبدأت باتخاذ سمسمة خطوات تخفيفية كي ال تنفجر المأساة في وجيو!
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سػاعة فػي اليػوـ بالمتوسػط، كيػؼ تػؤثر عمػى  26ويروى دانغوت عف انقطاع الكيربػاء فػي غػزة الػذي يسػتمر 
ال تعمؿ بشكؿ منتظـ بسػبب الػنقص فػي الكيربػاء وعػف المجاري التي تتدفؽ في الشوارع ألف محطات النيؿ 

النقص في مياه الشرب بسبب توقؼ عمؿ المناىؿ. لمنقص في الوقود آثارا جسيمة حتى عمى عمؿ شاحنات 
جمػػػع القمامػػػة التػػػي تتػػػراكـ فػػػي الشػػػوارع. دانغػػػوت  يعػػػزو أزمػػػة الطاقػػػة الخطيػػػرة فػػػي القطػػػاع الػػػى مػػػا سػػػماىا 

لتػػػي فػػػي إطارىػػػا تػػػدير القػػػاىرة صػػػراعا بػػػبل ىػػػوادة ضػػػد أنفػػػاؽ التيريػػػب. بػػػيف مصػػػر وحمػػػاس، وا« المواجيػػػة»
 والكبلـ بالكامؿ لو!«. مصر ترى في حماس عدوا»وقضى دانغوف بالقطع باف 

ىػػذا الوضػػع الماسػػاوي فػػي غػػزة حػػرؾ سػػمطات االحػػتبلؿ، ولػػـ يحػػرؾ قمػػوب األشػػقاء، وفػػي ىػػذا الصػػدد، يقػػوؿ 
بػؿ «. يعمػؿ مػع السػمطة الفمسػطينية عمػى حػؿ المشػكمة»مكتبػو  دانغوت أنو ابمغ المسؤوليف في بروكسؿ بػأف

إنو بدأ جيدا يتعمؽ بقرار وزير الحرب موشيو بوغي يعموف بوقػؼ ادخػاؿ مػواد البنػاء الػى القطػاع فػي أعقػاب 
مػػف االثػػار الجسػػيمة لمقػػرار وال « حػػذر»اكتشػاؼ النفػػؽ الكبيػػر قبػػؿ نحػػو شػػير. وبمػػغ المػػر أف مكتػػب دانغػػوت 

ألػؼ نسػمة فػي صػناعة البنػاء ومعظػـ شػركات  70الة فػي القطػاع ألف ثمػة فػي القطػاع قرابػة سيما عمى العم
البناء عمقت في أزمة خطيرة في أعقاب قرار يعموف. بؿ أوصى دانغوت يعموف بإقرار تقنيف لنقػؿ مػواد البنػاء 

بنػاء لمشػاريع وكالػة عبر االسرة الدولية، واتصؿ االميف العاـ لبلمػـ المتحػدة بيعمػوف وطمػب منػو ادخػاؿ مػواد 
الغػػوث. وقػػاؿ يعمػػوف انػػو سػػيفكر بػػذلؾ، ولكنػػو اشػػترط موافقتػػو بمطمبػػيف. االوؿ اف يخػػرج االمػػيف العػػاـ بػػاف 
بتصريح ضد األنفاؽ، وىو التصريح الذي نشره بالفعؿ في نياية االسبوع. اما المطمب الثػاني فكػاف أف يتفػؽ 

روبرت تسيري عمى آلية خاصة تضمف اال تصؿ مواد  دانغوت مع مبعوث االمـ المتحدة الى الشرؽ االوسط
البناء الى حماس أو الى الفصائؿ الفمسطينية في غزة لغػرض بنػاء االنفػاؽ. وبالفعػؿ، تنقػؿ الصػحافة العبريػة 
عما تقوؿ انو مصدر رفيع المستوى في وزارة الخارجية قولو بانو مف المتوقع في االياـ القريبػة القادمػة تغييػر 

 سرائيؿ بالنسبة الدخاؿ مواد البناء الى القطاع!في سياسية ا
ولػػـ تحػػرؾ ولػػو شػػعرة فػػي الجسػػـ « إسػػرائيؿ»ىػػذه قصػػة غػػزة وكارثتيػػا اإلنسػػانية التػػي حركػػت عػػدوتيا األولػػى 

العربي، ولو مف باب التضامف المفظي، الذي يفػيض عػادة مسػاعدات عربيػة تنيػاؿ عمػى الػدوؿ التػي تصػاب 
 ثة تسببيا أكبر دولة عربية، تقوؿ عف نفسيا بأنيا قمب العروبة النابض؟بكوارث طبيعية، فما بالؾ بكار 

 4/21/1023، الدستور، عّماف
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تبنى وزير الدفاع موشيو يعمػوف فػي ىػذا االسػبوع توصػية المسػتوى المخػتص مػف جيػاز االمػف وىػي التمكػيف 

لعػدد مػف المشػاريع الكبيػرة التػي ُتركزىػا منظمػات دوليػة فػي قطػاع غػزة. وحػّذر العػامموف مف ادخاؿ مواد بناء 
فػػي وحػػدة تنسػػيؽ العمميػػات فػػي المنػػاطؽ مػػف أف اسػػتمرار حظػػر ادخػػاؿ مػػواد البنػػاء قػػد يفضػػي الػػى أف يفقػػد 

 عشرات ا الؼ اماكف عمميـ في القطاع والى أف يسيء ذلؾ الوضع االمني بصورة غير مباشرة.
تقػد يعمػػوف فػػي البدايػػة أف التحػػذيرات مبػػالغ فييػػا وأنػػو يجػػب عمػػى اسػػرائيؿ أف تسػػتمر فػػي جبايػػة ثمػػف مػػف اع‘ 

حمػػاس ردا عمػػى الكشػػؼ عػػف النفػػؽ الػػذي حفرتػػو المنظمػػة مػػف القطػػاع الػػى داخػػؿ اسػػرائيؿ فػػي النقػػب الغربػػي 
عمميػات فػي المنػػاطؽ وا ف اسػتقر رأي يعمػوف بعػد تػػردد عمػى أف يقبػؿ التوصػػية بصػورة جزئيػة وأمػر منسػػؽ ال

المػػواء ايتػػاف دينغػػوت، أف يقػػػدـ خطػػة السػػقاط شػػػيء مػػف العقوبػػات فػػػي االيػػاـ القريبػػة يػػػتـ تنسػػيقو مػػع االمػػػـ 
 المتحدة.
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كاف االختبلؼ في الرأي في قيادة جياز االمف العميا نتيجة متػأخرة لبلنقػبلب العسػكري فػي القػاىرة فػي تمػوز 
لمصػػريوف حكومػػة االخػػواف المسػػمميف سػػاءت العبلقػػات بػػيف القػػاىرة مػػف ىػػذا العػػاـ. فمنػػذ أف عػػزؿ الجنػػراالت ا

وغػزة. فالسػمطات المصػرية تػتيـ حكومػػة حمػاس فػي غػزة عمػى الػػدواـ بمسػاعدة منظمػات ارىػاب اسػبلمية فػػي 
سػػيناء. وقامػػت فػػي الوقػػت نفسػػو بعمميػػة منيجيػػة اولػػى لمقضػػاء عمػػى األنفػػاؽ عمػػى حػػدود مصػػر والقطػػاع فػػي 

اؽ أو ُأغرقػت أو ُأغمقػت وُشػمت صػناعة التيريػب الفمسػطينية الػى القطػاع بصػورة تامػة رفح. فػُدمر أكثػر األنفػ
تقريبا. وأفضت العمميات المصرية الى وقؼ شبو مطمؽ لتيريب السبلح الى القطاع، لكنيا أضرت فػي اثنػاء 

ا كانػػت ذلػػؾ ايضػػا بتيريػػب الوقػػود والسػػمع فػػي األنفػػاؽ. وقػػد أغمػػؽ المصػػريوف فػػي الشػػير االخيػػر ايضػػا أنفاقػػ
 ُتستعمؿ لتيريب مواد بناء الى غزة.

أعمنت اسرائيؿ قبؿ ثبلثة اشير تسػييؿ نقػؿ مػواد بنػاء منيػا الػى القطػاع السػتعماؿ السػوؽ الخاصػة ردا عمػى 
سمسمة توجيات مف دوؿ اجنبية. لكف اسرائيؿ استقر رأييا في منتصؼ تشريف االوؿ عمى الغاء الرخص بعد 

بػوتس عػيف ىشموشػو فػي النقػب. ويعتقػدوف فػي الجػيش االسػرائيمي أف النفػؽ الكشؼ عف النفؽ بالقرب مػف كي
كػػػاف يفتػػػرض أف تسػػػتعممو حمػػػاس فػػػي عمميػػػة ىجوميػػػة كاختطػػػاؼ أو اسػػػتعماؿ مػػػواد متفجػػػرة بصػػػورة واسػػػعة 
النطػػاؽ فػػي داخػػؿ اسػػرائيؿ. وزعػػـ قائػػد منطقػػة الجنػػوب سػػامي ترجمػػاف أف مػػواد البنػػاء التػػي أجػػازت اسػػرائيؿ 

 مت في حفر النفؽ، برغـ أف النفؽ ُحفر في واقع االمر قبؿ ذلؾ بشيور كثيرة. ادخاليا اسُتعم
مف تشريف االوؿ ُأصيب ستة ضباط وجنود مف الجيش االسرائيمي بشحنة ناسفة وضعتيا حماس في  32في 

 زمف اعماؿ اسرائيمية لتدمير النفؽ عمى الجانب الفمسطيني مف الحدود في القطاع.
بة االسرائيمية عمى نقؿ مواد البناء يجب أف تستمر بسػبب اسػتعماؿ حمػاس ليػذه المػواد اعتقد يعموف أف العقو 

في العمميات االرىابية. وفي مقابمو حذر العامموف في جياز التنسيؽ مف التػأثيرات فػي اقتصػاد القطػاع الػذي 
القطػاع قػد يفضػي ىو في ازمة شديدة ايضا. وُيقدر جياز االمف االسرائيمي أف شمؿ سػوؽ البنػاء الكامػؿ فػي 

ألػؼ شػخص. وتحػدث األمػيف العػاـ لبلمػـ المتحػدة بػاف كػي مػوف فػي الفتػرة  40الى إقالة عماؿ يبمػغ عػددىـ 
 االخيرة الى يعموف في الياتؼ وطمب إليو أف ُيمكف مف ادخاؿ المواد.

الشػػأف وتوجيػػت مصػػر ايضػػا التػػي أفضػػت الخطػػوات التػػي اتخػػذتيا الػػى االزمػػة الحاليػػة الػػى اسػػرائيؿ فػػي ىػػذا 
)دوف أف تكوف مستعدة الزالة الحظر مػف الجانػب المصػري(. وقصػد يعمػوف ىػو أف ُيمكػف مػف تسػييؿ جزئػي 
فقط لنقؿ مواد بناء الى عدد مف المشاريع التي تقـو بيا وكالة الغوث التي تقوـ بيا األونروا ومنظمات دولية 

اريع عػػػف اعتقػػػاد أف الرقابػػػة عمييػػػا اخػػػرى. وقػػػد سػػػمحت اسػػػرائيؿ فػػػي الماضػػػي بادخػػػاؿ مػػػواد بنػػػاء ليػػػذه المشػػػ
لبناء نظاـ تحصينات حماس ومواقعيا. ويبدو أف استعداد وزيػر الػدفاع ’ تتسرب‘ستكوف أقوى وأف المواد لف 

ألف يػػزف مػػف جديػػد التسػػييبلت يتعمػػؽ ايضػػا بزيػػارة وزيػػر الخارجيػػة االمريكػػي جػػوف كيػػري السػػرائيؿ فػػي ىػػذا 
ف إسػاءة الوضػع االقتصػادي فػي غػزة سػتجعؿ مػف الصػعب عمػى االسبوع. ويخشػوف فػي اسػرائيؿ ايضػا مػف أ

حمػػاس االسػػتمرار فػػي ضػػبط الفصػػائؿ التػػي ىػػي أصػػغر وفػػرض وقػػؼ اطػػبلؽ النػػار مػػع الجػػيش االسػػرائيمي. 
ىػػآرتسإ إنػػو لػػف يكػػوف تغييػػر فػػي سياسػػة اسػػرائيؿ العامػػة فػػي شػػأف ‘وقالػػت مصػػادر امنيػػة مػػع ذلػػؾ لصػػحيفة 

ف مػػف ادخػػاؿ مػػواد بنػػاء الػػى السػػوؽ الخاصػػة فػػي القطػػاع يتجػػاوز مسػػاعدة القطػػاع. وقػػالوا إف يعمػػوف لػػف ُيمّكػػ
مشاريع المنظمات الدولية خشػية أف يسػاعد ذلػؾ عمػى حفػر أنفػاؽ ىجوميػة اخػرى عمػى يػد حمػاس. وُيضػاؼ 
الى النقص الشديد مف مواد البناء استمرار ازمة الكيرباء الشػديدة فػي القطػاع نتيجػة وقػؼ تيريػب الوقػود مػف 

كفػػت محطػػة توليػػد الطاقػػة التػػي تمػػد القطػػاع بنحػػو مػػف نصػػؼ اسػػتيبلؾ الكيربػػاء، عػػف العمػػؿ.  مصػػر. فقػػد
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ساعة، وتصر مصر عمى رفضيا تجديد نقػؿ  28 21وينقطع إمداد سكاف القطاع بالكيرباء في كؿ يـو مف 
 الوقود في األنفاؽ مف سيناء الذي تقؼ كمفتو عمى ربع كمفة الوقود المنقوؿ مف اسرائيؿ.

قطر في الفترة االخيرة نقؿ كميات كبيرة مف الوقػود منيػا محفوظػة اليػـو فػي مخػازف فػي مصػر، الػى  اقترحت
سمطة حماس في غزة. والسمطة الفمسطينية خاصة ىػي التػي تػراكـ الصػعاب فػي وجػو ذلػؾ، وىػي التػي يحػؽ 

نػاطؽ. وقػػد ليػا بحسػب اتفاقػات بػػاريس مػع اسػرائيؿ أف تجبػػي ضػريبة قيمػة مضػػافة عمػى ادخػاؿ سػػمع الػى الم
عبرت اسرائيؿ عف استعداد الدخاؿ الوقود الػى القطػاع مػف ارضػيا بعػد أف تحطػو نػاقبلت فػي مينػاء أسػدود، 
لكف ىذا االقتراح يبلقي صعابا ا ف. وُتجرى في االياـ االخيرة اتصاالت محمومة بيف قطر وحكومة حماس 

 الوقود في القطاع.والسمطة الفمسطينية في محاولة لحؿ المشكمة والتغمب عمى ازمة 
 3/21/1023ىآرتس 
 4/21/1023، القدس العربي، لندف

 
 في غزة: "حماس" تنتظر.. اليدوء 78

 عمير ربابورت
تصؼ تصريحات قائد فرقة غزة، التي نشرت في القناة العاشرة، أوؿ مف أمس، عمى نحو جيػد الوضػع حػوؿ 

أ، وتتجاىػػؿ المعركػػة اليادئػػة الجاريػػة بػػيف القطػػاع. ولكنيػػا ال تتنػػاوؿ كػػؿ أسػػباب اليػػدوء شػػبو التػػاـ الػػذي نشػػ
 الجيش اإلسرائيمي و"حماس" حوؿ جولة العنؼ التالية.

حػػديث عػػادي لسػػكاف غػػبلؼ غػػزة مػػع قائػػد فرقػػة غػػزة، المػػواء ميكػػي ادلشػػتايف، وصػػؼ التعػػاوف الجػػاري بػػيف 
العاشػرة قػاؿ  إسرائيؿ و"حماس" بوساطة المصرييف. ففي حػديث مػع مػواطنيف الػتقط ووصػؿ إلػى أخبػار القنػاة

متػػر نعمػػؿ فييػػا داخػػؿ القطػػاع. فػػي البدايػػة طمبػػوا أال نػػدخؿ وال أي متػػر.  200ادلشػػتايف: "لػػدينا اليػػـو مسػػافة 
نقمنػا ليػـ رسػػالة بػأف ىػذا لصػػالحيـ، ويمغػي حػػاجتيـ إلػى العمػؿ ضػػد الفمسػطينييف الػذيف يصػػموف إلػى الجػػدار 

متر ىذه مف ناحيتنا لمنع العبػوات وكػؿ  200اخؿ اؿ لمقياـ بأعماؿ إخبلؿ بالنظاـ. فقبموا ذلؾ. نحف نعمؿ د
األمػػور قػػرب الجػػدار. نعمػػؿ ىنػػاؾ دوف دبابػػات، فقػػط مػػع جرافػػات تقػػوـ بػػالفحص، تخػػرج العبػػوات بػػيف الحػػيف 
وا خر. نشاط ىادئ. ونبمغ "حماس" قبؿ األواف بأننا سنكوف في ىذه المنطقة وتمؾ وىي تسحب رجاليػا فػي 

 يدوء. ىكذا يبدو النشاط".الطرؼ ا خر حفاظا عمى ال
كمػػا أسػػمفنا فػػإف ىػػذا ىػػو أحػػد أسػػباب اليػػدوء. ومػػع ذلػػؾ محظػػور النسػػياف: قػػادة "حمػػاس" فػػي قطػػاع غػػزة لػػـ 

 يغيروا أيديولوجيتيـ ولـ ينتقموا إلى التمسؾ بطريؽ السبلـ. وال تزاؿ "المقاومة" أساس تجربة المنظمة.
قبؿ سنة، والتي قتؿ فييا أيضا رئيس ذراعيـ العسكرية.  قادة "حماس" يتذكروف جيدا أحداث "عمود السحاب"

ولكػػف مػػع كػػؿ االحتػػراـ لمجػػيش اإلسػػرائيمي )وإلسػػرائيؿ(، فػػإف مػػا يػػؤثر عمػػييـ اكثػػر مػػف كػػؿ ىػػذا ىػػي بالػػذات 
األحداث في مصر. ولمتذكير: في تموز وقعت في مصر ثورة في أثنائيا تحوؿ الرئيس، محمد مرسي، دفعة 

يف. فكيؼ يرتب ىذا نار الصػواريخ نحػو إسػرائيؿ والتػي تكػاد ال تحػدث؟ مرسػي ىػو واحدة مف رئيس إلى سج
الحركة األـ ؿ"حمػاس" فػي غػزة. وحتػى عنػدما كػاف مرسػي فػي الحكػـ فػي مصػر  –رجؿ "اإلخواف المسمميف" 

عمػػؿ عمػػى كػػبح جمػػاح ىجمػػات "حمػػاس" نحػػو إسػػرائيؿ )العتبػػارات مصػػرية داخميػػة(. وبعػػد الثػػورة بػػدأ الحكػػـ 
 ي يدير حرب إبادة ضد كؿ عناصر اإلسبلـ المتطرؼ في سيناء.العسكر 

قميموف واعوف لذلؾ في إسرائيؿ، ولكف في أرجاء سيناء تدور حرب حقيقية. ولمجيش المصري غير قميػؿ مػف 
الخسائر )في األسبوع الماضي فقط ذبح عشرة جنود فػي عمميػة إرىابيػة(. والجػيش يػرى فػي غػزة مصػدر كػؿ 
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ت عناصػػر "الجيػػاد العػػالمي" التػػي نفػػذت غيػػر قميػػؿ مػػف العمميػػات القاسػػية. وحتػػى مػػف ىنػػاؾ خرجػػ –الشػػر 
 "حماس"، بشكؿ محدد، تصنؼ "إلى جانب األشرار".

ولما كاف الحديث يدور عف مصمحة مصرية عميا، فإف المصرييف يػديروف ألوؿ مػرة منػذ سػنيف عديػدة حػرب 
خ فجػػػر. وليػػػذا الغػػػرض يسػػػتعينوف أيضػػػا إبػػػادة ضػػػد تيريػػػب السػػػبلح إلػػػى قطػػػاع غػػػزة، بمػػػا فػػػي ذلػػػؾ صػػػواري

"حمػاس" و"الجيػاد اإلسػبلمي" عمػى حػد سػواء ال تنجحػاف فػػي  –بالتكنولوجيػا األميركيػة. والجيػد يعطػي ثمػاره 
مؿء مخازف "فجػر" خاصػتيما، التػي تضػررت فػي "عمػود السػحاب". وىػـ يجػددوف مخػزوف صػواريخيـ بعيػدة 

 إلنتاج الذاتي فقط.المدى، تمؾ التي تصؿ إلى القدس وتؿ أبيب، با
الصػػورة اإلقميميػػة تبعػػث حتػػى عمػػى مزيػػد مػػف االكتئػػاب مػػف ناحيػػة "حمػػاس": فػػي الضػػفة تكػػافح ضػػدىـ قػػوات 
أمػػػف السػػػمطة الفمسػػػطينية )بالتنسػػػيؽ مػػػع المخػػػابرات اإلسػػػرائيمية(. الحميفػػػة السػػػابقة إيػػػراف ا ف معاديػػػة بسػػػبب 

ية. ودعػـ اإليرانيػوف "حمػاس" قمػيبل فقػط فػي السػنة وقوؼ "حماس" إلى جانب الثوار في الحرب األىمية السور 
 األخيرة، وحتى استمرار الدعـ القميؿ ثمة شؾ حولو ا ف، بسبب تقرب اإليرانييف مف الغرب.

ىؿ ؿ"حماس" تعاوف مع إسرائيؿ أيضا مثمما يفيـ مػف أقػواؿ العميػد أدلشػتايف؟ يبػدو أنػو نعػـ، ولكػف بوسػاطة 
 مصرية.

ح لمجميع أف اليدوء الذي يخترؽ بيف الحيف وا خر بصواريخ "المنظمات العاقػة" في كؿ األحواؿ، مف الواض
بعيد عف أف يكوف خالدا: ؼ"حماس" تستغؿ الوقت كي تعد "عمميات رؼ". وكما يبدو فقد حفػرت حتػى ا ف 

ي الػذي ينتيػ عشرات األنفاؽ مف قطاع غزة نحػو إسػرائيؿ، والتػي بوسػاطتيا سػتحاوؿ تنفيػذ عمميػات فػي اليػوـ
 فيو اليدوء لسبب ما.

 
أما إسػرائيؿ مػف جيتيػا، فتبػذؿ جيػدا عابثػا كػي تكتشػؼ األنفػاؽ وتػدمرىا، وذلػؾ إلحبػاط تيريػب السػبلح إلػى 

 القطاع.
فيؿ سينتيي ىػذا اليػدوء فػي صػباح مفػاجئ مػا فػي عمميػة اختطػاؼ عمػى نمػط العمميػة التػي ُأسػر بيػا جمعػاد 

 لتأكيد قد يحصؿ.شاليت؟ نأمؿ أف ال، ولكف ىذا السيناريو با
 3/21/1023، "معاريؼ"
 4/21/1023، األياـ، راـ اهلل
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