
   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

  
  

 
  

  
 

  
 
 
 
 
 

مكانية "اندالع انتفاضة ثالثة أمر وارد"و  ىنية: نستبعد عدوانًا إسرائيميًا قريبًا عمى غزة  ا 

نما بالمقاومة  مشعل: تحرير فمسطين لن يكون عبر المفاوضات وا 
 ديسكين: الصراع مع الفمسطينيين أخطر من النووي اإليراني

 كم 545بطول  األمني بين "إسرائيل" ومصر جدارال بناء استكمالاإلذاعة اإلسرائيمية: 
 ة بوقف ىدم المنازل في الضف "إسرائيل"حقوقية تطالب ة منظم 

: خطاااااة أميركياااااة خاصاااااة "ىاااااارتس"
لترتيبات أمنية بين "إسرائيل" والدولاة 

  الفمسطينية
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  السمطة:
 5 ميشال سميمان حرص القيادة الفمسطينية عمى استقرار لبنانفي اتصال ل عباس يؤكد  2

مكانية "اندالع انتفاضة ثالثة أمر وارد"و  ىنية: نستبعد عدوانًا إسرائيميًا قريبًا عمى غزة  3  5 ا 

 6 ىنية يدعو مصر لإلفراج عن الالجئين الفمسطينيين والسوريين  4

 7 اشتية: ال يوجد أي أمل في ىذه المفاوضات..ويجب البحث عن بديل عبر مؤتمر دولي  5

 7  الميالد ليذا العام ببيت لحم: أربع وزراء سياحة عرب قرروا حضور احتفاالت عيد روال معايعة  6

 8 تنفي محاولة مسمحين من غزة تفجير برج مراقبة لمجيش المصري في غزةوزارة الداخمية   7

 8 المسجد األقصىتجاه  اإلسرائيميةقريع يحذر من مخاطر السياسات   8

 8 "إسرائيل"مع  المفاوضاتعريقات يحث كيري عمى انقاذ   9

 8 الشكعة أوقف مبادرتو وعباس إتيم دحالن بتيديد أوالده ":الرأي اليوم"  01

 9 التي تشيدىا لبنان باألحداثأشرف دبور: أطراف تحاول زج المخيمات الفمسطينية   00

 9 أمن السمطة يتصدى "لالنفالت" األمني بنابمس  02

نما لتأكيد التزام الطرفين بالمفاوضات  03  9 واصل أبو يوسف: زيارة كيري لن تحمل جديدا وا 

 01 "إسرائيل" نيب األرض وتيويدىاعشراوي: لن نتحمل البقاء طوياًل بالمفاوضات فيما تواصل   04

 01  البرغوثي: حكومة االحتالل تستخدم المفاوضات غطاًء لالستيطان والتيويدمصطفى   05

  
  المقاومة:

نما بالمقاومة  06  01 مشعل: تحرير فمسطين لن يكون عبر المفاوضات وا 

 00 الزىار يدعو لتشكيل جبية فمسطينية لمواجية المفاوضات  07

 02  الرشق: خطة كيري حول الترتيبات األمنية في الضفة تضّر بمصمحة شعبنا ومقاومتو  08

 02 ممف المصالحة الفمسطينية فيفتح: متمسكون بدور مصر   09

 03 وحدىا تقف وراء ىذه الجريمة "إسرائيل"قناعتنا أن الرئيس عرفات مات مسموما وأن فتح:   21

 03 محكوم عمييا بالموت ونفاوض لكسب الرأي العام فقط "إسرائيل": المفاوضات مع فتح  20

 04 الم المصري يكذب.. و"السعيدني" اغتالو االحتالل العام الماضيأبو زىري: اإلع  22

 04  قيادي في حماس يستبعد وجود تنظيم حقيقي لا "السمفية الجيادية" في الضفة   23

 05 قتالاحتمال تجدد ال مخيم اليرموك: تراجع احتماالت المصالحة قد تؤدي إلى  24

 06  من عناصر الحركة الشير الماضي مئةحماس: أمن السمطة اعتقل واستدعى   25

  
  :اإلسرائيميالكيان 

 06 ديسكين: الصراع مع الفمسطينيين أخطر من النووي اإليراني  26

 07 لن نسمم مناطق لمسمطة ولن نتنازل عن مطالبنا األمنية مصدر إسرائيمي:  27

 07 كم 545بطول  األمني بين "إسرائيل" ومصر جدارال بناء استكمالاإلذاعة اإلسرائيمية:   28

 07 5020 سنةيزور تركيا منذ  إسرائيميأول وزير عمير بيرتس : إسرائيمي مسؤول  29

 08 لتيجير البدو "مخطط برافر"قمقة من النشاطات األوروبية المناىضة لا "إسرائيل"  31

 08 مزدوجاً  ولم يكن عميالً  "سرائيلا"إل : أشرف مروان كان مخمصاً 73حرب في الموساد برئيس قسم   30
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 09  بسيناء "العناصر اإلرىابية"ضابط إسرائيمي كبير يكشف عن مراقبة   32

 09  تل أبيب تتيم السمطة الفمسطينية بعرقمة المفاوضات  33

 09  معاريف: تل أبيب تستعين باألردن إلبقاء منطقة األغوار تحت السيطرة اإلسرائيمية  34

 21 الكويتفي عمى قطاع نفط ممموكة لموبي الصييوني تسيطر شركات   35

  
  األرض، الشعب:

 21 لميوم الثاني عمى التوالي إلى المسجد األقصى "شمعدان"الإدخال المرابطون يحبطون محاولة   36

 21 شعائر توراتيةويؤدون  يدّنسون بأحذيتيم الحرم اإلبراىيمي إسرائيمي جندي ٠ٓٓ أكثر من  37

 20  صباًحا 48ي ي: االحتالل يكرس تقسيم "األقصى" بمنع دخول فمسطين"اإلسالمية المسيحية"  38

 20 56 أسيرًا وأوامر إدارية بحقّ  52 تمدد اعتقال محاكم االحتالل نادي األسير:  39

 20 رفضًا لمخدمة العسكرية طبرياب أمام مكتب تجنيد الجيش اإلسرائيمي يتظاىرون 48فمسطينيو   41

 22  2009في بحر غزة منذ  147تقرير: االحتالل قتل صيادْين وجرح العشرات واعتقل   40

 22 عين الحموة رفضًا لالقتتالفي مخيم إضراب شامل   42

 23 من األحد ونقابة الموظفين توقف فعالياتيا ضراب اعتباراً اتحاد المعممين يعمق اإلرام اهلل:   43

 23  ة رام اهلل تعاممت معنا كا"مجرمين"قيادي في اتحاد المعممين بالضفة: حكوم  44

 24 المجتمعفي معاممو إنسانية و حياة كريمة  : أريدعباسمن صحفية فمسطينية تطمب الزواج   45

  

  : اقتصاد

 24   5025 ي لسنةار ميزان التجالفي قيمة العجز  دوالر مميارات ": أربعاإلحصاء الفمسطيني"  46

  

  : مصر

 25 مسؤول إسرائيمي رفيع المستوى: السيسي بطل بمعنى الكممة  47

 25 في رفحباسم القوات المسمحة المصرية: إحباط محاولة تفجير أبراج مراقبة  المتحدث  48

 26 من غزةضّد الجيش المصري : مرشد اإلخوان المؤقت يدير العمميات مصري مصدر أمني  49

 26 مصر تفصل موظفين أردنيين وفمسطينيين بدعوى األمن القومي اتصاالت  51

 26 دراسة إسرائيمية تدعو الغرب إلنقاذ انقالب مصر من السقوط  50

  

   األردن:

 27 األقصى المسجد في "الشمعدان"يستنكر محاوالت االحتالل وضع  "جبية العمل اإلسالميعّمان: "  52

 27 و عن الطعامإنياء إضرابيعمن األسير األردني عالء حماد   53

  

  لبنان: 

 27 مخيم عين الحموةإلى الحريري: حمقات أمنية مترابطة من طرابمس  بيية  54

 28 ىو أسموب إسرائيمي المقيس : أسموب اغتيالبريسميمان و   55

 28 يزبك: سنالحق قتمة المقيس ولن نترك لممتصيينين أن يضربوا عزة األمة وكرامتيا  56
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  عربي، إسالمي:

 29 إيران موقع إسرائيمي: السعودية تتعاون مع "إسرائيل" سرًا ضدّ   57

 29 " باغتيال قيادي في حزب اهلل ببيروتتيارات صييونية"إيران تتيم   58

 29 يادي في حزب اهلل ببيروتاغتيال قتتيم "إسرائيل" بسوريا   59

 31 اليوم العالمي لمتضامن مع الشعب الفمسطيني تحييلجنة أنصار القدس الكويت:   61

 31 فتح أفشمت محاولة تركية إلتمام المصالحة حركة كاتب تركي:  60

  

  دولي:

 31 وروبية تؤيد وضع بطاقات تعريفية عمى منتجات المستوطنات في الضفة والجوالن دول أ  62

 30 بوقف ىدم المنازل في الضفة  "إسرائيل"حقوقية تطالب ة منظم   63

 30 يين والفمسطينيين "أصدقاء اإلنسان" تطالب السمطات المصرية بوقف اعتقال الالجئين السور   64

 32 منع انضمام فمسطين لممجمس الدولي لمزيتوننائب في البرلمان األلمانية تنتقد   65

 32 محامي سيا عرفات: البولونيوم في رفات عرفات سببو اليواء وليس سما  66

 32 مخيم ضبيويزورون  وا" ووفد بريطانيمدير "األونر   67

  
  مختارات:

 33 ألفاً  ارتفاع عدد النازحين السوريين في لبنان إلى أكثر من   68

  
  حوارات ومقاالت:

 33 د. بشير موسى نافع... االتفاق النووي اإليراني يميد لتصور أمريكي جديد لإلقميم المشرقي  69

 36 عمي جرادات... إستراتيجية حكومة المستوطنين واستحقاقات مواجيتيا  71

 38 داف مرغميت... سيضطّر الفمسطينيون إلى تمديد التفاوض بعد األشير التسعة  70

  
 41 :كاريكاتير

*** 
 

 خطة أميركية خاصة لترتيبات أمنية بين "إسرائيل" والدولة الفمسطينية "ىارتس": 1
الحياة: نقمت صحيفة ىآرتس اإلسرائيمية عف مصادر مّطمعة عمى المفاوضات بيف إسرائيؿ  –الناصرة 

إلسرائيمي والسمطة الفمسطينية قوليا إف وزير الخارجية األميركي جوف كيري سيطرح عمى  رئيس الوزراء ا
بنياميف نتنياىو ووزير الدفاع االسرائيمي موشيو يعالوف خالؿ لقائيـ في القدس المحتمة غدًا "خطة أميركية 
خاصة لترتيبات أمنية" بيف إسرائيؿ والدولة الفمسطينية العتيدة، عكؼ عمى وضعيا المستشار الخاص لكيري 

وف أليف، القائد السابؽ لمقوات األميركية في أفغانستاف. ولوزير الدفاع األميركي الجنراؿ األميركي المتقاعد ج
 وأضافت أف كيري وضع الخطة بعد أف أيقف أف "المسألة األمنية" ىي 
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التي تشغؿ باؿ نتنياىو وأنيا السبب في عدـ التقدـ في المفاوضات. وبحسب المصادر ذاتيا فإف كيري 
ا عمى العودة إلى مفاوضات جدية والكؼ عف تبادؿ سيستغؿ جولتو الحالية لػ "ىّز" نتنياىو وعباس لحضيم

 االتيامات. 
وتابعت الصحيفة أف الجنراؿ ألف زار تؿ أبيب وراـ اهلل مرات عدة في األشير األخيرة، والتقى موشيو يعالوف 
وعددًا مف الجنراالت في ىيئة األركاف واستمع منيـ إلى احتياجات إسرائيؿ األمنية في إطار التسوية 

ة. كما استمع مف الفمسطينييف الذيف التقاىـ المطمب الواضح بأقصى سيادة عمى أراضي الدولة الدائم
 الفمسطينية العتيدة.

وقاؿ مصدر مطمع عمى المفاوضات اف الخطة األميركية الجديدة تتناوؿ ردًا محددًا عمى كؿ االحتياجات 
ت لمساعدة أمنية أميركية إلسرائيؿ في األمنية اإلسرائيمية مع تقديـ ضمانات أمنية أميركية واقتراحا

المستقبؿ. وتابع المصدر أنو في حاؿ قبمت إسرائيؿ بمبادئ الخطة فإف كيري سيطالبو بالشروع في تقديـ 
 اقتراحات لمفمسطينييف حوؿ حدود الدولة الفمسطينية العتيدة.

 //الحياة، لندن، 
 

 الفمسطينية عمى استقرار لبنان ميشال سميمان حرص القيادةفي اتصال ل عباس يؤكد 2
ورئيس الجميورية المبنانية العماد  معجرى الرئيس محمود عباس، اتصاؿ ىاتفي امس، : أوفا  -راـ اهلل

حرص القيادة الفمسطينية عمى استقرار وأمف لبناف، ورفض االعتداءات التي  عباسميشاؿ سميماف. وأكد 
طيني الالجئيف في مخيمات لبناف، ىـ ضيوؼ يخضعوف وأشار إلى أف أبناء الشعب الفمس تتعرض ليا.

 لمقانوف والسيادة المبنانية.
 وجرى خالؿ االتصاؿ، بحث آخر المستجدات واألوضاع في المخيمات الفمسطينية في لبناف.
 5/12/2013الحياة الجديدة، رام اهلل، 

 
مكانية "اندالع انو  ىنية: نستبعد عدوانًا إسرائيميًا قريبًا عمى غزة 3  تفاضة ثالثة أمر وارد"ا 

استبعد رئيس الوزراء الفمسطيني إسماعيؿ ىنية، عدوانًا إسرائيميًا قريبًا عمى قطاع غزة : محمد ياسيف -غزة
رغـ التيديدات اإلسرائيمية المتكررة ضد القطاع، مشيرًا في الوقت ذاتو إلى إمكانية اندالع انتفاضة فمسطينية 

لساحة الفمسطينية، واصفًا في سياؽ آخر عالقة حكومتو بالسمطات ثالثة في ظؿ الظروؼ الراىنة في ا
 المصرية الراىنة بأنو يشوبيا "خالؼ عائمي".

وقاؿ ىنية في حوار خاص لصحيفة "فمسطيف"، أمس: "يجب أف نتوقع األسوأ مف االحتالؿ اإلسرائيمي، 
سطينية جديدة "أمر غير مستبعد" في ظؿ ولكني أستبعد عدوانًا قريبًا عمى غزة"، معتبرًا أف اندالع انتفاضة فم

تواصؿ االعتداءات اإلسرائيمية واالستيطاف في الضفة الغربية والتيويد في مدينة القدس المحتمة وكذلؾ 
 الحصار الخانؽ عمى قطاع غزة.

عمى  وتابع قائاًل: "الوقائع الراىنة تشبو ظروؼ اندالع انتفاضة الحجارة، فيناؾ تراجع في القضية الفمسطينية
 48المستوى العربي والدولي، وىناؾ حصار وغمياف في الضفة الغربية، وىناؾ في الداخؿ المحتؿ عاـ 

قانوف برافر، لذلؾ ليس مستبعدًا أف تنطمؽ انتفاضة ثالثة ربما بشكؿ آخر أو مف نوع آخر، لكف ىذا الشعب 
 لف يستسمـ".
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منية في مدينة نابمس تزامنًا مع زيارة مقررة لوزير وعمؽ رئيس الوزراء عمى إطالؽ السمطة الفمسطينية حممة أ
الخارجية األمريكي جوف كيري لممنطقة قائاًل: لسنا مرتاحيف لإلجراءات األمنية ضد شعبنا في الضفة 

 الغربية، وخاصة حينما يكوف اليدؼ منيا ىو ضرب عناصر الصمود ومالحقة المقاومة".
تحمي المواطف وتحمي الوطف وتحافظ عمى سيادة القانوف  وأضاؼ: لسنا ضد أف يكوف ىناؾ سياسة أمنية

ولكف حينما تنتقؿ إلى أف تصبح سياسة لحماية االحتالؿ ولضرب المقاومة تحت عناويف مختمفة فنحف 
ضدىا"، واصفًا تزامف الحممة مع زيارة كيري بأنو "غير محمود"، ومضى يقوؿ: "نحف ندعو إلى حماية 

لى حماية البرنامج اإلنساف الفمسطيني مف تغوؿ  االجيزة االمنية وحماية األرض مف الغوؿ االستيطاني وا 
 السياسي بالوحدة الوطنية".

وعبر ىنية عف ارتياحو لمقاءاتو األخيرة مع قادة فصائؿ العمؿ الوطني واإلسالمي والكتاب، ومضى يقوؿ: 
عززت الثقة وفتحت الباب أماـ "اتسمت المقاءات بالجدية والمسؤولية واالنفتاح والحرص وتبادؿ الرأي و 

ف كاف مف بوابة الرأي اآلف، لكننا نسعى لتطوير الشراكة لنحوليا مف الرأي إلى المساىمة في  الشراكة، وا 
 تحمؿ المسؤولية الوطنية".

وفي سياؽ آخر، أكد ىنية استمرار مساعي الحكومة لحؿ أزمة الكيرباء في قطاع غزة، وقاؿ: "ىناؾ حراؾ 
لصعيد، وآمؿ أف يكوف لو نتائج، ولكف لست مف الذيف ينثروف الوعود دوف أف أممؾ شيئا جدي عمى ىذا ا

في يدي". واكتفى رئيس الوزراء بوصؼ عالقة حركة حماس والحكومة الفمسطينية بالسمطات المصرية في 
 الوقت الراىف بأنو يشوبيا "خالؼ عائمي".

خص بيا صحيفة فمسطيف بمناسبة الذكرى السادسة جاء الحوار مع رئيس الوزراء في سياؽ مقابمة شاممة 
 والعشريف النتفاضة الحجارة، وسينشر ضمف ممحؽ خاص حوؿ الذكرى يوـ األحد القادـ. 

 4/12/2013فمسطين أون الين، 
 

 مصر لإلفراج عن الالجئين الفمسطينيين والسوريين يدعوىنية  4
ية، اليوـ األربعاء، دعوتو لجميورية مصر جدد رئيس الوزراء الفمسطيني إسماعيؿ ىن: محمد عيد -غزة

العربية بضرورة اإلفراج العاجؿ عف الالجئيف الفمسطينييف والسورييف المعتقميف في سجونيا، داعًيا الدوؿ 
 العربية الحتضانيـ ورعايتيـ.

في ظؿ وقاؿ ىنية، خالؿ جولة تفقدية لديواف القضاء الشرعي، "ال يعقؿ أف تبقي معاناة الالجئيف متواصمة 
المعاناة المتفاقمة ألبناء الشعب الفمسطيني"، مشيًدا بتضحيات المرابطيف في باحات المسجد األقصى، 

 ونظرائيـ في النقب؛ لمنع تمرير مخطط "برافر" القاضي بالسيطرة عمى األراضي الفمسطينية.
رضو ومقدساتو وأضاؼ: "مرابطو األقصى والنقب ىـ طميعة الشعب الفمسطيني في معركة الدفاع عف أ

اإلسالمية"، الفًتا في الوقت ذاتو، إلى أف الوقائع الميدانية مع االحتالؿ ترجح اندالع انتفاضية فمسطينية 
 ثالثة في وجو.

وتابع إف" محاوالت إدخاؿ ما يسمي "الشمعداف الييودي" لباحات المسجد األقصى، والتي تصدي ليا 
لصييونية، تمييًدا لتقسيـ المسجد المبارؾ بيف المسمميف المرابطوف تيدؼ إلى غرس الرموز واألفكار ا

 والييود زماًنا ومكاًنا".
تمقى رئيس الحكومة الفمسطينية بغزة إسماعيؿ ىنية مساء اليـو األربعاء اتصاالت ىاتفيا مف أمير قطر و 

 السابؽ حمد بف خميفة معزيا بوفاة حفيدتو آماؿ األسبوع الماضي.
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في بحث األوضاع المعيشية في قطاع غزة وعمى رأسيا أزمة الكيرباء المتفاقمة وجرى خالؿ االتصاؿ اليات
 التي يعانييا سكاف القطاع.

وشكر ىنية أمير قطر السابؽ عمى ىذا االتصاؿ والتعازي، وتمنى التوفيؽ لو. كما تقدـ أمير قطر السابؽ 
 بالتعازي لنجؿ ىنية والد الطفمة آماؿ عبد السالـ ىنية.

 4/12/2013الين، فمسطين أون 
 

 : ال يوجد أي أمل في ىذه المفاوضات.. ويجب البحث عن بديل عبر مؤتمر دولياشتية 5
ال يوجد »بأنو « الحياة»موضحًا لػ رفض عضو الوفد الفمسطيني محمد اشتية العودة عف االستقالة : راـ اهلل

«. قطاع غزة مف المعادلة اي امؿ في ىذه المفاوضات، فاسرائيؿ تعمؿ عمى ضـ الضفة الغربية واخراج
اسرائيؿ تريد اقامة دولة مف البحر المتوسط الى نير االردف ومنح الفمسطينييف صالحيات »وأضاؼ اف 

 «.عمى السكاف فقط
ودعا اشتية الفمسطينييف الى البحث عف بديؿ لممفاوضات الثناثية الجارية، عبر الدعوة الى مؤتمر دولي 

سورية، وبالتالي يجب اف يكوف ىناؾ  -ايراف، وسيكوف جنيؼ-اؾ جنيؼىن»لمقضية الفمسطينية. وأضاؼ: 
 «.فمسطيف-جنيؼ

الفمسطينييف أماميـ فرصة لمعمؿ مع حمفائيـ مثؿ روسيا واالمـ المتحدة واالتحاد »ولفت اشتية الى اف 
معتبرًا اف الدور  «االوروبي في المطالبة بعقد مؤتمر دولي لمسالـ، والزاـ اسرائيؿ باالنصياع لالراداة الدولية

وحذر اشتية مف اف اية افكار اميركية «. سمبي ألنو منحاز السرائيؿ»االميركي في المفاوضات الجارية 
 لجسر اليوية بيف الجانبيف لف تطرح قبؿ اقرارىا مف الجانب االسرائيمي.

مني. لكف الجانب ويتوقع اف يعرض كيري خالؿ الزيارة اقتراحات لجسر اليوية بيف الجانبيف في الممؼ اال
الفمسطيني يقوؿ انو لف يقبؿ اي اقتراح امني ال يمـز الجانب االسرائيمي بإنياء االحتالؿ واقامة الدولة 

 الفمسطينية المستقمة.
 5/12/2013الحياة، لندن، 

 
 : أربع وزراء سياحة عرب قرروا حضور احتفاالت عيد الميالد ليذا العام ببيت لحمروال معايعة 6

 4امس االربعاء أف ’ القدس العربي’كشفت وزيرة السياحة الفمسطينية روال معايعة لػ: وليد عوضراـ اهلل 
وزراء سياحة عرب قرروا حضور احتفاالت عيد الميالد ليذا العاـ ببيت لحـ جنوب الضفة الغربية، وذلؾ 

 في ظؿ زخـ كبير مف الحضور الدولي لفمسطيف.
ر وتونس والبحريف وقطر سيحضروف لبيت لحـ لمشاركة واكدت معايعة أف وزراء السياحة مف مص

الفمسطينييف احتفاالت أعياد الميالد وحضور قداس منتصؼ الميؿ في الرابع والعشريف مف الشير الجاري 
 الى جانب الرئيس الفمسطيني محمود عباس وحضور أوروبي رفيع المستوى. 

األوروبي لحضور عدد مف وزراء خارجية الدوؿ  حاداالتمع  اتصاالتىذا وتجري وزارة الخارجية الفمسطينية 
االوروبية، في ظؿ تأكيد الممثمة العميا لمسياسة الخارجية واألمف في االتحاد األوروبي كاثريف آشتوف حضور 

 قداس عيد الميالد برفقة الرئيس الفمسطيني محمود عباس في كنيسة الميد.
 5/12/2013القدس العربي، لندن، 
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 تنفي محاولة مسمحين من غزة تفجير برج مراقبة لمجيش المصري في غزةة الداخمي وزارة 7
أكدت وزارة الداخمية واألمف الوطني، أف الحدود الفمسطينية مع جميورية مصر أمنة وتخضع لمراقبة  غزة:

 مشددة.
بوؾ" وقاؿ مدير المكتب اإلعالمي بالوزارة إياد البـز في تصريح صحفي عمى صفحة الداخمية عمى "الفيس 

األربعاء، إف وزارة الداخمية واألمف الوطني تؤكد أف الشريط الحدودي بيف قطاع غزة ومصر آمف ويخضع 
وشدد عمى أنو ال صحة لما نشر عمى لساف المتحدث العسكري  لرقابة مشددة مف قوات األمف الفمسطيني.

 حيف في قطاع غزة.المصري مف إحباط محاولة تفجير برج مراقبة في الجانب المصري مف قبؿ مسم
وأكد أف ىذه التصريحات تأتي في إطار سياسة األكاذيب الممنيجة ضد قطاع غزة، لتبرير حصاره 

وطالبت الوزارة بالكؼ عف ىذا األسموب المفضوح، الذي اتبعتو طيمة الفترة السابقة ولـ يثبت أي  واستيدافو.
 مصرية.دليؿ يشير لعالقة قطاع غزة بأي أحداث وقعت في األراضي ال

 4/12/2013وكالة الرأي الفمسطينية لإلعالم، 
 

 قصىاألالمسجد سرائيمية تجاه من مخاطر السياسات اإل يحذرقريع  8
حذر عضو المجنة التنفيذية في منظمة التحرير رئيس دائرة شؤوف القدس احمد قريع في  :القدس المحتمة

اتيا وخططيا وبرامجيا االستيطانية بياف صدر امس مف مواصمة سمطات االحتالؿ االسرائيمي انتياك
االستعمارية التي تستيدؼ المسجد االقصى المبارؾ بأشكاؿ مختمفة مف خالؿ الحفريات، وتدنيس ساحاتو 

عمى  بقطعاف المستوطنيف، ومحاوالت دخوؿ "االقصى" وقبة الصخرة المشرفة واقامة صالتيـ التممودية فيو،
 طريؽ فرض تقسيمو زمانا ومكانا.

 5/12/2013الجديدة، رام اهلل،  الحياة
 

 "سرائيل"إمع  المفاوضاتيحث كيري عمى انقاذ  عريقات 9
الفمسطينييف صائب عريقات وزير الخارجية االمريكي جوف  المفاوضيفحث كبير  :أحمد حسف -راـ اهلل

كية والتي يقوؿ كيري يوـ االربعاء عمى انقاذ محادثات السالـ االسرائيمية الفمسطينية التي تجري بوساطة أمري
 الجانباف أنيا تتعثر.

الفمسطينية اف عمى كيري العمؿ عمى انقاذ المحادثات ووقؼ تدىورىا نتيجة مواصمة  لإلذاعةوقاؿ عريقات 
 اسرائيؿ النشاط االستيطاني "والجرائـ التي ترتكب بدـ بارد".

 4/12/2013وكالة رويترز لألنباء، 
 

 وعباس إتيم دحالن بتيديد أوالده الشكعة أوقف مبادرتو ":اليوم الرأي" 10
محاوالت المصالحة التي كاف يقودىا بيف ” تجميد”أبمغ السياسي الفمسطيني غساف الشكعة مقربيف منو قراره بػ

 الرئيس الفمسطيني محمود عباس والقيادي الفتحاوي محمد دحالف، مرجعا السبب لعدـ رغبة الطرفيف بذلؾ.
ف ييدد عائمتو وأوالده، األمر الذي اعتبرتو أوساط مقربة مف األخير الشكعة نقؿ عف عباس قولو أف دحال

 مف عباس تؤكد عدـ رغبتو بالمصالحة.” مبالغات“
وكاف عدة وسطاء  قد حاولوا تفعيؿ مبادرة المصالحة بيف عباس ودحالف بينيـ الشكعة والسفير الميبي في  

ستقبمت عدة وفود عمى ىذا األساس في دولة اإلم  ارات.األردف وا 
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 5/12/2013الرأي اليوم، لندن، 
 

 التي تشيدىا لبنان باألحداثأشرف دبور: أطراف تحاول زج المخيمات الفمسطينية  11
أكد سفير فمسطيف لدى لبناف أشرؼ دبور اف ىناؾ بعض االطراؼ تحاوؿ اف تزج المخيمات  :بيت لحـ

 التي تشيدىا لبناف. باألحداثالفمسطينية 
اف البعض "يحاولوف االصطياد في الماء العكر إلدخاؿ المخيمات في تنفيذ اجندات وقاؿ دبور لوكالة معا 

 خارجية ال مصمحة ليا فييا".
دخاؿ المخيـ في مؤامرة كبرى لكف  وقاؿ السفير اف وضع عبوة اثناء تشييع جنازة عمؿ يراد منو الفتنة وا 

 كؿ مف يحاوؿ اشراكيـ بالفتنة. بوعي وحرص ابناء الشعب الفمسطيني في لبناف ومخيماتيا سيتجاوزوف
 5/12/2013وكالة معًا اإلخبارية، 

 
 أمن السمطة يتصدى "لالنفالت" األمني بنابمس 12

تواصؿ األجيزة األمنية التابعة لمسمطة الفمسطينية تنفيذ إجراءات أمنية في نابمس، : عاطؼ دغمس -نابمس
 والخارجيف عمى القانوف. كبرى مدف شماؿ الضفة الغربية، لمالحقة مف تسمييـ المجرميف

ويقوؿ الناطؽ باسـ قوى األمف الوطني المقدـ حافظ عمياف إف السمطة شرعت في النشاطات األخيرة 
لمواجية "التدىور األمني في نابمس بعد نشاط مشابو في مدينة جنيف قبؿ شيريف"، قائال إف ىذه اإلجراءات 

 ستشمؿ المدف الفمسطينية كافة.
ة نت أف النشاط الجديد "اعتيادي" وييدؼ لمساندة األجيزة األمنية بكؿ مدينة إللقاء ويضيؼ عمياف لمجزير 

القبض عمى الفاريف مف العدالة والمطموبيف لممحاكمة والنيابة العامة، وقاؿ "لف نسمح بتعكير صفو المواطف 
 وسمب أمنو".

ني كالكتيبة التاسعة والنخبة. وتوكؿ ميمة مثؿ ىذه النشاطات عادة لتشكيالت معينة مف جياز األمف الوط
وتضـ ىذه التشكيالت ثمانمائة عنصر مجيزيف بعتاد عسكري كامؿ ويستخدموف سيارات رباعية الدفع 

 بعضيا مصفح.
ويرفض النائب بالمجمس التشريعي عف مخيـ بالطة جماؿ الطيراوي تسمية ما تقوـ بو السمطة بػ"الحمالت 

 بة "مظاىر الفساد واالنفالت".األمنية"، قائال إنو مجرد نشاط لمحار 
 4/12/2013الجزيرة نت، الدوحة، 

 
نما لتأكيد التزام الطرفين بالمفاوضات 13  واصل أبو يوسف: زيارة كيري لن تحمل جديدا وا 

قاؿ عضو المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصؿ أبو يوسؼ إف "زيارة الوزير : نادية سعدالديف -عماف 
نما يسعى مف خالليا لتأكيد التزاـ الطرفيف عمى مسار التفاوض حتى انتياء األميركي لف تحمؿ جديداً  ، وا 

 سقفو الزمني المحدد بتسعة أشير".
وأضاؼ، لػ"الغد" مف فمسطيف المحتمة، إف "كيري يحاوؿ إعادة الحياة في المسار المتعثر، إف لـ يكف 

 ".المتعطؿ، بسبب استمرار سمطات االحتالؿ في األنشطة االستيطانية
وأكد "الرفض الفمسطيني توجيو مسار التفاوض لبحث ترتيبات أمنية أو حموؿ اقتصادية"، معتبرًا أف "ىذا 

 غير مقبوؿ مطمقًا".
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وشدد عمى ضرورة "وجود موقؼ أميركي إللزاـ االحتالؿ بوقؼ االستيطاف وتحديد مرجعية محددة بحدود 
طريؽ أماـ أي تقدـ في مسار المفاوضات مف خالؿ "، الفتًا إلى أف "الحكومة اإلسرائيمية تغمؽ ال1967

 االستيطاف والعدواف ضد الشعب الفمسطيني".
 5/12/2013الغد، عمان، 

 
 عشراوي: لن نتحمل البقاء طوياًل بالمفاوضات فيما تواصل "إسرائيل" نيب األرض وتيويدىا 14

اذا اراد »أمس « الحياة»مسطينية لػ قالت حناف عشراوي، عضو المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الف: راـ اهلل
كيري اف ينجح عميو اف يقوـ بخطوتيف: األولى ىي وقؼ االنتياكات االسرائيمية اليومية المتمثمة في سمب 

«. 76االرض الفمسطينية وبناء المستوطنات عمييا، والثانية ىي حمؿ اسرائيؿ عمى االعتراؼ بحدود العاـ 
لبقاء طوياًل في عممية سياسية فيما تواصؿ اسرائيؿ نيب االرض لف يحتمؿ الفمسطينيوف ا»وأضافت: 
 «.وتيويدىا

 5/12/2013الحياة، لندن، 
 

 البرغوثي: حكومة االحتالل تستخدم المفاوضات غطاًء لالستيطان والتيويدمصطفى  15
، أف أكد عضو المجمس التشريعي وأميف عاـ "المبادرة الوطنية الفمسطينية"، مصطفى البرغوثيراـ اهلل: 

رئيس حكومة االحتالؿ اإلسرائيمي، بنياميف نتنياىو، يمارس الخداع والمراوغة و"أنو لـ يوقؼ االستيطاف 
 لمحظة واحدة، ويسعى لكسب الوقت وفرض أمر واقع عمى األرض".

(، إف إعالف وزير جيش االحتالؿ، 4/12األربعاء )  وقاؿ البرغوثي في تصريح مكتوب تمقتو "قدس برس"
وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية والقدس المحتميف "يكشؼ أكاذيب  آالؼ 3الوف، عف بناءموشيو يع

حكومة المستوطنيف حوؿ وقؼ االستيطاف، ويؤكد ما حذرنا منو حوؿ استخداـ نتنياىو المفاوضات غطاًء 
 لمتوسع االستيطاني وعمميات التيويد".

 4/12/2013قدس برس، 
 

نما بالمقاومةفمسطين لن  تحريرمشعل:  26  يكون عبر المفاوضات وا 
دعػػا خالػػد مشػػعؿ رئػػيس المكتػب السياسػػي لحركػػة حمػػاس إلػػى ممارسػة مزيػػد مػػف الضػػغط الػػدولي : كوااللمبػور

 والشعبي لفؾ الحصار عمى غزة ووقؼ االستيطاف في الضفة الغربية وتيويد القدس.
كوااللمبػور قػاؿ مشػعؿ إف "أيػدي إسػرائيؿ  وفي كممة لو أماـ حشد طالبي في الجامعة اإلسالمية العالمية في

تقؼ وراء مشاركة دوؿ عربية في الحصار عمى غزة"، مشيدا  فػي ذات الوقػت بزيػارة رئػيس الػوزراء المػاليزي 
نجيػػب عبػػد الػػرزاؽ لغػػزة العػػاـ الماضػػي، وقػػاؿ "إنيػػا عبػػرت عػػف التػػزاـ ماليزيػػا رسػػميا وشػػعبيا بكسػػر الحصػػار 

 سطيني لنيؿ حريتو واستقاللو".المفروض عمييا ودعـ الشعب الفم
وأكد مشعؿ أف االحتالؿ لف يستطيع أف يكسػر شػوكة غػزة، مشػددًا عمػى ضػرورة شػد الرحػاؿ إلييػا مػف خػالؿ 

 وفود التضامف لكسر الحصار المستمر عمييا.
وقػػػاؿ "ىػػػذه غػػػزة التػػػي زرتموىػػػا واآلف أنػػػتـ قمقػػػوف عمييػػػا، فيػػػي ال تممػػػؾ شػػػيًئا لمػػػدفاع، أجبػػػرت عمػػػى حػػػربيف 

 صرت فييما، غزة أنموذج أعطانا اهلل إياه لنعمـ أف المقاومة ىي الطريؽ".انت
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وشدد عمى أف المعركة الوحيػدة مػع مػف جػاء مػف أصػقاع العػالـ واحتػؿ أرضػنا حتػى نخرجػو ونحػرر فمسػطيف 
، وأضاؼ "حقنا الطبيعي أف نقاوـ ولـ نقػاوـ إال فػي أرضػنا، لكػف العػدو قتمنػا فػي كػؿ مكػاف وخػارج واألقصى

 طيف".فمس
وتابع "ماذا تفعؿ إسرائيؿ في غزة، تمارس الحصار والقتؿ وخاضت حػربيف ضػد غػزة، فمعانػاة أىمنػا فػي غػزة 
سببيا إسرائيؿ، حتى مف يظممنا ىنا وىناؾ فأصػابع إسػرائيؿ ليسػت بعيػدة"، وقػاؿ إف "الضػفة الغربيػة جعموىػا 

صػاليا، ييػودوف معالميػا، فالضػفة الغربيػة مستوطنات سرقوا أرضيا ونيبوا خيراتيػا، سػرقوا مياىيػا، قطعػوا أو 
 أيضا تئف تحت ىذه الممارسات اإلسرائيمية".

وأكػػد أف حػػؿ القضػػية الفمسػػطينية لػػيس مػػا يسػػمى بالسػػالـ ولػػيس المفاوضػػات التػػي جربناىػػا مػػف سػػنيف طويمػػة 
مػػػػة، والنتيجػػػػة صػػػػفر وزاد التيويػػػػد والمعانػػػػاة، وأضػػػػاؼ "بػػػػالمنطؽ لنقػػػػارف بػػػػيف حصػػػػيمة المفاوضػػػػات والمقاو 

فالمفاوضػػات صػػفر، والمقاومػػة حػػررت غػػزة واألسػػرى بشػػاليط وجنػػوب لبنػػاف ومصػػر حػػررت أرضػػيا بجػػرب 
 أكتوبر".

 وفي إجابتو عمى بعض األسئمة مف الحضور قاؿ مشعؿ "ال رجوع عف تأييػد الشػعوب الثػائرة ضػد الطغػاة وال
مػف أف نمػد يػدنا إلػى مػف يقتمػوف  ميادنة مع الطغاة أو مف يدعميـ"، وتابع "الحفاظ عمى المبػادئ أعػز عمينػا

 شعوبنا أو مف يساعدىـ".
ييمنا أف نمنع مف دخوؿ بعض األقطار، ما ييمنػا أف نكػوف فػي الطريػؽ الػذي ارتضػاه اهلل لنػا"،  وأضاؼ "ال

 مؤكدا عمى أف "تحرير فمسطيف لف يكوف إال بالجياد، وعمى المسمميف أف يفيموا ىذا.
اضي لحضور مؤتمر حزب أمنو الحاكـ، والتقى رئػيس الػوزراء المػاليزي وكاف مشعؿ وصؿ ماليزيا األحد الم

 نجيب عبد الرزاؽ، وعددا آخر مف القادة السياسييف في البالد.
 4/25/5023، المركز الفمسطيني لإلعالم
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يا، محمود الزىار، مختمػؼ الفصػائؿ الفمسػطينية دعا القيادي في حركة حماس، عضو المجمس التشريعي عن
 لػ "تشكيؿ جبية قوية ومنظمة لمواجية المفاوضات العبثية".

جاء ذلؾ خالؿ جمسة لممجمس التشريعي في غزة، المعقد بحضور كتمة حماس البرلمانية، وتغيب كافة الكتؿ 
سػػػطينية خاصػػػًة فيمػػػا يتعمػػػؽ األخػػػرى، وذلػػػؾ لالسػػػتماع واإلطػػػالع عمػػػى آخػػػر المسػػػتجدات عمػػػى السػػػاحة الفم

% مػػف األراضػػي الفمسػػطينية بغيػػر وجػػو 80واتيػػـ الزىػػار "المفػػاوض الفمسػػطيني بالتنػػازؿ عػػف  بالمفاوضػػات.
حػػؽ"، مؤكػػدا أف فمسػػطيف أرض مقدسػػة ال يممػػؾ أحػػد التنػػازؿ عػػف أي شػػبر منيػػا، وفػػؽ مػػا نقمػػت عمػػى لسػػانو 

 الدائرة اإلعالمية لممجمس التشريعي.
لفمسػػػطيني يفتقػػػر ألدنػػػى الشػػػروط التػػػي لخصػػػيا فػػػي الخبػػػرة والفطنػػػة والعمػػػـ والمتطمبػػػات وقػػػاؿ إف المفػػػاوض ا

 الوطنية، محذرا مف االنجرار خمؼ ما أسماه بسراب الوعود الصييوأميركية.
ودعا الشعب الفمسطيني إلى "أخد زماـ المبػادرة والثػورة فػي وجػو كػؿ المػرجفيف الػذيف بػاعوا األرض واإلنسػاف 

 ا جامعة الدوؿ العربية باتخاذ موقؼ حاسـ مف ممؼ المفاوضات.بال ثمف"، مطالب
 4/25/5023، فمسطين أون الين
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أعػرب عػزت الرشػؽ عضػو المكتػب السياسػي لحركػة حمػاس فػي : راـ اهلل ػ غػزة ػ وليػد عػوض واشػرؼ اليػور
مػػف الترتيبػػات األمنيػػة التػػي تعػػدىا اإلدارة األمريكيػػة فػػي إطػػار ’ بػػالغ اسػػتيجانو وقمقػػو‘في عػػف تصػػريح صػػحا

سرائيؿ في مناطؽ الضفة الغربية.  مشروع السالـ بيف الفمسطينييف وا 
اإلدارة األمريكيػة أثبتػت فػي أكثػر مػػف ‘كيػري لممنطقػة  وزيػر الخارجيػة األمريكػي جػوف وقػاؿ معقبػا عمػى زيػارة

الصػػييوني، ومػػا ىػػذه  لالحػػتالؿاىتيػػا فػػي التعامػػؿ مػػع القضػػية الفمسػػطينية وانحيازىػػا الفاضػػح محطػػة عػػدـ نز 
لمخططػػات  واالنصػػياعالزيػػارات المتكػػررة إال لمضػػغط عمػػى الطػػرؼ الفمسػػطيني المفػػاوض لمزيػػد مػػف التنػػازؿ 

 ’.االحتالؿ
تضر بمصمحة شعبنا ‘ىذا وحذر المسؤوؿ الكبير في حماس مف خطورة ما كشؼ، موضحًا بأّف ىذه الخطة 

الفمسػػطيني ومقاومتػػو وال تخػػدـ إاّل أجنػػدات العػػدو الصػػييوني الػػذي يمعػػف يوميػػًا فػػي حصػػار شػػعبنا وتيجيػػره 
 ’.وسرقة أراضيو وتيويد مقدساتو

أي اتفػػاؽ يبػػـر خػػارج التوافػػؽ ’ شػػكؿ مطمػػؽ’وأكػػد أف الفمسػػطينييف لػػف يقبمػػوا ىػػذا المخطػػط وأنيػػـ يرفضػػوف بػػػ
 ’.تفرط في الحقوؽ وتتنازؿ عف الثوابت الوطنية‘وية واإلجماع الوطني أو تس

عمػى  االحػتالؿألجنػدات  واالنصػياععػدـ الرضػوخ لمضػغوط األمريكيػة ‘ودعا الرشؽ السمطة الفمسطينية إلػى 
 ’.حساب مصالح الشعب الفمسطيني وثوابتو

لشػروع فػي إعػادة ، وحػثيـ عمػى ا’التوقؼ فورًا عف المضي في مسمسؿ التفػاوض العبثػي’وطالب حركة فتح بػ
 ترتيب البيت الفمسطيني.

  5/25/5023، القدس العربي، لندن
 

 ممف المصالحة الفمسطينية فيفتح: متمسكون بدور مصر  29
متابعػػات: أكػػدت حركػػة فػػتح الفمسػػطينية تمسػػكيا بػػدور مصػػر كػػراع لممػػؼ المصػػالحة الوطنيػػة  -بوابػػة الوفػػد 
 الفمسطينية.

لمتحدث الرسمي باسـ حركة فتح أحمد عساؼ في معػرض تعميقػو جاء ذلؾ في تصريحات خاصة أدلى بيا ا
عمػػى تصػػريحات أدلػػى بيػػا الػػدكتور موسػػى أبػػو مػػرزوؽ عضػػو المكتػػب السياسػػي لحركػػة حمػػاس بشػػأف تػػدخؿ 
تركيا وقطر في المصالحة الوطنية لمقضية الفمسطينية لشغؿ فراغ الدور المصري في القضية، نظرا النشغاؿ 

 خمية.مصر حاليا بأوضاعيا الدا
وقاؿ عساؼ إف " أبو مرزوؽ ومف خػالؿ ىػذه التصػريحات يعمػف باسػـ حركػة حمػاس وبصػفتو المسػئوؿ عػف 
ممؼ المصالحة الوطنية رفضو استمرار تولي مصر لممؼ المصالحة، وطمبو بشكؿ رسمي نقؿ الممؼ لتركيا 

 ف".وقطر، وكأنو مف خالؿ ىذا الموقؼ يحمؿ مصر مسئولية فشؿ تحقيؽ المصالحة حتى اآل
وأشػػار عسػػاؼ إلػػى أف ىػػذه التصػػريحات تعػػد أيضػػا تنكػػرا لمػػدور المصػػري الكبيػػر الػػذي بػػذؿ طػػواؿ السػػنوات 

 الماضية إلنياء االنقساـ وتحقيؽ الوحدة الوطنية.
وتسػاءؿ عسػاؼ عػف سػبب اختيػار أبػػو مػرزوؽ لتركيػا وقطػر تحديػدا وعػػدـ اختيػاره لدولػة أخػرى مثػؿ المممكػػة 

 دف عمى سبيؿ المثاؿ، وقاؿ: " أعتقد أف اإلجابة لمفمسطينييف ولألمة العربية".العربية السعودية أو األر 
وأكد عساؼ أف حركة فتح متمسكة بالرعايػة المصػرية لممػؼ المصػالحة الوطنيػة لمػا لمصػر مػف مكانػة كبيػرة 

ت في قموب الفمسطينييف، واضطالعيا بدور إقميمي كبير ال يستطيع أحػد أف يسػد مكانػو، كمػا أف مصػر كانػ
 دائما تيدؼ لمصمحة القضية الفمسطينية، ولـ تكف تستخدـ تمؾ القضية كورقة لتحقيؽ مكاسب خاصة بيا.
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وأكد عساؼ، أف الجية التي تتحمؿ مسئولية إفشاؿ جيود المصالحة السابقة ليسػت مصػر بػؿ حركػة حمػاس 
لجيػػود الفمسػػطينية و مػػا نػػتج عنػػو مػػف انقسػػاـ وعطمػػت ا 1007وحػػدىا، ألنيػػا ىػػي التػػي قامػػت بػػانقالب عػػاـ 

 والمصرية بحجج وذرائع وىمية "لـ تعد تقنع أي طفؿ".
كما أكد المتحدث باسـ حركة فتح أف المشكمة لـ تكف تتمثػؿ يومػا فػي شخصػية الوسػيط بػؿ فػي أجنػدة حركػة 
حماس نفسيا التي سببت ىذا االنقساـ وحولت قطاع غػزة إلػى رىينػة حقػؽ قادتيػا فيػو مكاسػب ضػخمة حيػث 

مميػػونير مػػف قيػػادات حمػػاس نتيجػػة لمتجػػارة غيػػر المشػػروعة عبػػر األنفػػاؽ، كمػػا أنيػػا حولػػت  800ويوجػػد ألػػؼ 
 القطاع لقاعدة خمفية لإلخواف المسمميف لتنفيذ مشروعيا في المنطقة عمى حساب فمسطيف.

وقاؿ عساؼ إف قطاع غزة تحوؿ إلى جنػاح مسػمح لإلخػواف مػف خػالؿ تػدخالت حمػاس المسػتمرة فػي مصػر 
 و تدخؿ مرفوض تماما مف جانب اإلجماع الوطني الفمسطيني.وسوريا وى

 5/25/5023، الوفد، الجيزة
 

 وحدىا تقف وراء ىذه الجريمة "إسرائيل"قناعتنا أن الرئيس عرفات مات مسموما وأن فتح:  50
أكػد المتحػدث باسػـ حركػة فػتح أحمػد عسػاؼ لوكالػة الصػحافة الفرنسػية "قناعتنػا فػي حركػة  باريس: -راـ اهلل 

تح أف الػػرئيس عرفػػات مػػات مسػػموما وأف إسػػرائيؿ وحػػدىا تقػػؼ وراء ىػػذه الجريمػػة. ونحػػف معنيػػوف فػػي ىػػذه فػػ
 المرحمة بالتوصؿ إلى المنفذيف".

 5/25/5023، الشرق األوسط، لندن
 

 محكوم عمييا بالموت ونفاوض لكسب الرأي العام فقط "إسرائيل": المفاوضات مع فتح 52
جنػػػة المركزيػػػة لحركػػػة، فػػػتح عبػػػاس زكػػػي  إف "المفاوضػػػات مػػػع إسػػػرائيؿ ألناضػػػوؿ: قػػػاؿ عضػػػو الم -راـ اهلل

محكػػوـ عمييػػا باإلعػػداـ والمػػوت منػػذ أف بػػدأت، كونيػػا جػػاءت تكريمػػًا لزيػػارة الػػرئيس األمريكػػي بػػاراؾ أوبامػػا، 
ووزيػػػر خارجيتػػػو جػػػوف كيػػػري إلسػػػرائيؿ واألراضػػػي الفمسػػػطينية العػػػاـ الجػػػاري"، مشػػػيرًا إلػػػى أف "الفمسػػػطينييف 

 ف مف أجؿ كسب الرأي العاـ فقط".يفاوضو 
وفي حوار خاص مع وكالة األناضوؿ، أضاؼ عباس زكي، أف "إسرائيؿ تستثمر الواليات المتحػدة األمريكيػة 
كبقرة حموب، لتنفيذ سياساتيا، ومواصمة االستيطاف، وفرض عقوبات جماعية بحؽ أبناء الشعب الفمسػطيني، 

، ناىيػػؾ عػػف رفضػػيا حضػػور المبعػػوث األمريكػػي لعمميػػة السػػالـ وسػػرقة األراضػػي الفمسػػطينية، وتيويػػد القػػدس
 مارتف انديؾ لجمسات التفاوض، مما شكؿ موتًا لمعممية منذ بدايتيا".

، قػػػػائاًل: "ال مفاوضػػػػات جديػػػػة بػػػػيف الفمسػػػػطينييف واإلسػػػػرائيمييف،عمى الػػػػرغـ مػػػػف رغبػػػػة الػػػػرئيس زكػػػػيوأردؼ 
ف تيدأ المنطقة قدر المستطاع عف طريؽ السياسػة األمريكي ووزير خارجيتو بأف يحدث شيء في عيدىـ، وأ

 بداًل مف إرساؿ جنودىـ لمموت".
وتػػابع، "أصػػدقاؤنا فػػي العػػالـ يقولػػوف لنػػا فاوضػػوا، فيػػـ يظنػػوف أف إسػػرائيؿ ناضػػجة ليػػذه المفاوضػػات.. نحػػف 

تكػػوف  نريػػد كسػػب الػػرأي العػػاـ ، حتػػى ال نوصػػؼ بأننػػا أعقنػػا مسػػيرة السػػالـ فػػي المنطقة..لقػػد آف األواف أف
 إسرائيؿ ىي المسؤولة عف عدـ االستقرار في الشرؽ األوسط".

واستطرد قػائاًل: " الواقػع عمػى األرض ينفػي أف تكػوف ىنػاؾ نتػائج ممموسػة لممفاوضػات، خاصػة وأف إسػرائيؿ 
تقوـ بحممة ضد كيري الػذي وصػفتو بأنػو عميػؿ إليػراف، فضػاًل عػف التحػريض عػالي المسػتوى الػذي تقػوـ بػو 

 أوباما بسبب اتفاؽ جنيؼ الدولي مع إيراف". إسرائيؿ ضد
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وطالػػب عضػػو المجنػػة المركزيػػة لفػػتح، الػػرئيس األمريكػػي، ووزيػػر خارجيتػػو، بػػػ"عدـ ترحيػػؿ األزمػػات السياسػػية 
اإلسػػػرائيمية واألمريكيػػػة عمػػػى حسػػػاب القضػػػية الفمسػػػطينية مػػػف خػػػالؿ مفاوضػػػات تتواصػػػؿ فػػػي حمقػػػة مفرغػػػة، 

ي فػػي المنطقػػة ىػػؿ ىػػو مػػف أجػػؿ تيدئػػة التػػوتر اإلسػػرائيمي، أـ مػػف أجػػؿ متسػػائاًل فػػي الوقػػت ذاتػػو "وجػػود كيػػر 
 االستمرار في المفاوضات دوف نتائج؟".

 5/25/5023، القدس العربي، لندن
 

 : اإلعالم المصري يكذب.. و"السعيدني" اغتالو االحتالل العام الماضيزىريأبو  55
واء المصري المتقاعد نبيؿ أبو النجػا، بػأف أعربت حركة حماس عف استيجانيا لمتصريحات المنسوبة لم: غزة

 ىشاـ السعيدني المقيـ في غزة ىو مف يقود عمميات المواجية في سيناء.
(، لمػدكتور سػامي أبػو زىػري النػاطؽ باسػميا: "ىػذا 21-4وقالت الحركة في تصريح صحفي اليػـو األربعػاء )

-20-24الو بالطيراف "اإلسرائيمي" في )الكالـ كاذب وال أساس لو مف الصحة؛ ألف ىشاـ السعيدني تـ اغتي
 (, وىو ما يؤكد كذب ىذه االدعاءات.1021

ودعػت حركػة حمػاس اإلعػالـ المصػري والقيػادات األمنيػة إلػى التوقػؼ عػف حممػة االفتػراء التػي تمػارس ظممػػًا 
 ضد الشعب الفمسطيني والمقاومة الفمسطينية.

 4/25/5023، المركز الفمسطيني لإلعالم
 

 اس يستبعد وجود تنظيم حقيقي لا "السمفية الجيادية" في الضفة  قيادي في حم 53
اسػػتبعد قيػػادي بػػارز فػػي حركػػة حمػػاس أف يكػػوف لػػػ "السػػمفية الجياديػػة" تنظيمػػًا ذو ىيكميػػة : راـ اهلل )فمسػػطيف(

 واضحة في الضفة الغربية المحتمة.
ديث خػػاص لػػػ "قػػدس بػػرس"، وأشػػار القيػػادي واألسػػير المحػػرر المبعػػد إلػػى دولػػة قطػػر، حسػػاـ بػػدراف، فػػي حػػ

(، إلى أف االحتالؿ اإلسػرائيمي معنػي بتضػخيـ بعػض الظػواىر فػي الشػارع الفمسػطيني ليبػرر 21|4األربعاء )
جرائمو أماـ العالـ، مضيفًا "ال أعتقد أف يكوف لمسمفية الجيادية والقاعدة تنظيـ حقيقي في الضفة الغربية فػي 

 ىذه المرحمة"، كما قاؿ.
سػػمفية الجياديػػة فكػػر يمكػػف لمػػبعض أف يحممػػو عمػػى المسػػتوى الفػػردي أو عبػػر وجػػود عالقػػات وقػػاؿ بػػدراف "ال

ألشخاص يؤمنوف بو، فالساحة الفمسطينية مفتوحة عمى كؿ األفكار واآلراء ومف حؽ الناس اعتنػاؽ المبػادئ 
 التي يؤمنوف بيا"، وفؽ قولو.

لمسػػػػتوى الػػػػدولي ومػػػػتيـ باإلرىػػػػاب، وأضػػػػاؼ "مصػػػػطمح السػػػػمفية الجياديػػػػة مػػػػرف جػػػػدًا، وىػػػػو محػػػػارٌب عمػػػػى ا
واالحػػتالؿ رغػػـ غطرسػػتو حػػريص عمػػى إظيػػار نفسػػو كمػػف يػػدافع عػػف شػػعبو وأنػػو يتعػػرض لميجػػـو مػػف قبػػؿ 

 الفمسطينييف".
وشّدد بدراف عمػى أف حركتػو "حمػاس" تػدعـ وتؤيػد كػؿ عمػؿ مقػاوـ تكػوف وجيتػو االحػتالؿ، قػائاًل "نبػارؾ كػؿ 

فػػي ىػػذا المجػػاؿ، ميمػػا كانػػت أفكػػاره أو انتمػػاؤه الحزبػػي"، حسػػب  شػػخص أو مجموعػػة أو تنظيمػػًا يقػػدـ شػػيئاً 
 تصريحاتو.

وحػػوؿ دور السػػمطة الفمسػػطينية، قػػاؿ بػػدراف "راـ اهلل تتخػػبط فػػي سياسػػاتيا عمومػػًا، وال تكػػاد تجػػد ليػػا سياسػػة 
يػة واضحة وتأتي بعض التصريحات كرّدات فعؿ آنية ثـ تتبػدؿ السػموكيات عمػى األرض؛ فاالسػتراتيجية األمن
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لمسمطة قائمة عمى محاربة كػؿ عمػؿ مقػاوـ موجػو لالحػتالؿ بغػض النظػر عػف الجيػة التػي تقػوـ بػو، وقرارىػا 
 األمني مرتبط بأمف االحتالؿ اإلسرائيمي الذي تربطيا بيا عالقات تنسيؽ أمني فعالة وقائمة"، وفؽ بدراف.

 4/25/5023قدس، 
 

 احتمال تجدد القتال لى: تراجع احتماالت المصالحة قد تؤدي إاليرموكمخيم  54
تراجعت مجددًا احتماالت المصالحة فػي مخػيـ اليرمػوؾ، بعػد بػروز عراقيػؿ إضػافية بػيف : دمشؽ ػ زياد حيدر

طرفي التفاوض، الفصائؿ الفمسطينية مف جية، وممثمي المسمحيف مف جية أخرى، األمر الػذي دفػع مسػؤوؿ 
لمقػػوؿ إف الوضػع فػػي المخػيـ "أصػبح مفتوحػػًا عمػى كػػؿ  الجبيػة الشػعبية ػ القيػادة العامػػة فػي سػػوريا أنػور رجػا

 االحتماالت" بما فييا إمكانية عودة القتاؿ.
وأمػػػس األوؿ، اجتمػػػع وفػػػد رعايػػػة المبػػػادرة والمصػػػالحة الفمسػػػطيني مػػػع قػػػادة مجموعػػػات مسػػػمحة فمسػػػطينية، 

ؾ المجموعػات لساعات عدة، ولكف مف دوف التوصؿ إلى نتيجة. ورغػـ أف مصػادر المعارضػة القريبػة مػف تمػ
حّممت "القيادة العامة" مسؤولية تأّخر حصوؿ اتفاؽ، كمػا تػأّخر وصػوؿ المسػاعدات الطبيػة والغذائيػة، إال أف 
رجػػػا وصػػػؼ مػػػا فعمتػػػو تمػػػؾ المجموعػػػات، منػػػذ أسػػػبوَعيف وحتػػػى اآلف، "بالمماطمػػػة ولػػػيس أكثػػػر". وقػػػاؿ رجػػػا، 

تسػتند إلػى انسػػحاب المقػاتميف الفمسػطينييف إلػى محػػيط لػػ"السفير"، إف "الخطػوة الثانيػة لممبػادرة لػػـ تنفػذ"، والتػي 
 المخيـ، بعد انسحاب حمفائيـ األجانب إلى خارجو وال سيما إلى مناطؽ الحجر األسود والتضامف ويمدا.

وقاؿ رجا إف مػا استخمصػو المجتمعػوف مػف االجتمػاع األخيػر كػاف ىػو "رغبػة المسػمحيف باالحتفػاظ بسػالحيـ 
يشػػبو الحفػػاظ عمػػى ىدنػػة دائمػػة مرافقػػة لػػذلؾ"، مشػػددًا عمػػى أف "ذلػػؾ مرفػػوض  ووضػػعيـ داخػػؿ المخػػيـ، بمػػا

 تمامًا".
وتخػػّوؼ رجػػا مػػف أف ىػػذا الطمػػب يسػػتيدؼ "محاولػػة إعػػادة ترتيػػب أوراؽ ميدانيػػة، وانتظػػار تطػػورات سياسػػية" 

ميدانيػة تشػكؿ لالستفادة منيا. وفّسر التغّير في الموقػؼ بسػببيف، األوؿ "المرجعيػات الخارجيػة، والتػي تنقسػـ ل
عمؽ المجموعات الفمسػطينية وموجػودة فػي الجبيػات الخمفيػة ليػا، وسياسػية لوجسػتية تتمثػؿ بػالقرار الخػارجي 
الذي يأتي مف المموليف، وال سيما السعودية لمنع تحقيؽ اتفاؽ كيذا". أما السبب الثاني فيو "القراءة الخاطئة 

 الغوطة األسبوع الماضي، وأممت المعارضة نجاحو".لقادة تمؾ المجموعات لميجـو الشرس الذي حصؿ في 
واسػتخمص مسػػؤولو الفصػائؿ الفمسػػطينية األربعػة عشػػر التػػي اجتمعػت فػػي دمشػؽ أمػػس أف ىػذه المماطمػػة قػػد 

 تفتح الباب مجددًا أماـ االحتماالت كافة، مف بينيا عودة القتاؿ.
ات التػػي وافقػػت عمػػى المبػػادرة فػػي البدايػػة وكػػاف رجػػا أشػػار فػػي تصػػريحاتو لػػػ"السفير" إلػػى أف عػػددًا مػػف القيػػاد

غابت عف االجتماعات األخيرة، وىو ما اعتبر مؤشرًا أيضًا. وقدر عدد المقاتميف عمى اختالفيـ بألؼ مقاتػؿ 
في المخيـ، مف دوف حساب َمف غادر، أو قواعػدىـ الخمفيػة، محػذرًا "مػف أف كػؿ االحتمػاالت واردة اآلف، مػا 

 يمكف تعميؽ اآلماؿ عميو".لـ ينجح تحرؾ شعبي حقيقي 
والتقى وفد "الييئة الشعبية" أمس أميف عاـ الجبية أحمد جبريؿ، حيث اتفؽ عمى إعطاء جيود التوصػؿ الػى 

 اتفاؽ مع قادة المجموعات المسمحة فرصة إضافية تجنبًا إلراقة المزيد مف الدماء.
 5/25/5023، السفير، بيروت

 
 من عناصر الحركة الشير الماضي  مئةحماس: أمن السمطة اعتقل واستدعى  55
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كشػػفت معطيػػاٌت إحصػػائية صػػادرة عػػف حركػػة حمػػاس النقػػاب عػػف تعػػرض نحػػو مائػػة مػػف : راـ اهلل )فمسػػطيف(
 أبنائيا لالعتقاؿ واالستدعاء مف قبؿ أجيزة أمف السمطة الفمسطينية خالؿ تشريف ثاني )نوفمبر( الماضي.

 5/25/5023 برس، قدس
 

 طينيين أخطر من النووي اإليرانيديسكين: الصراع مع الفمس 56
ىػػاجـ رئػػيس "الشػػاباؾ" األسػػبؽ يوفػػاؿ ديسػػكف موقػػؼ نتنيػػاىو مػػف الموضػػوع : ترجمػػة صػػفا –القػػدس المحتمػػة 

 اإليراني قائاًل إف حؿ مشكمة الصراع الفمسطيني اإلسرائيمي أكثر حيوية لمستقبؿ إسرائيؿ.
وات عمى إطالؽ مبادرة جنيؼ، "عمػى وجػوب وشدد ديسكيف في حديثو خالؿ مؤتمر بمناسبة مرور عشر سن

التوصؿ إلى اتفاؽ اليوـ قبػؿ أف نصػؿ إلػى نقطػة الػال عػودة فػاألجواء مشػحونة جػدًا وال نعمػـ مػف أيػف سػيأتي 
 االنفجار".

وانتقػػػد ربػػػط نتنيػػػاىو االفػػػراج عػػػف االسػػػرى بالبنػػػاء فػػػي المسػػػتوطنات حيػػػث وصػػػؼ قػػػرار االفػػػراج بأنػػػو مثيػػػر 
ية النو مف المتعارؼ عميو أف اإلفراج عف األسرى يػأتي فػي نيايػة اي نػزاع ولػيس لالشمئزاز ويستحؽ السخر 

 في بداية المفاوضات.
وأشػػػار ديسػػػكيف الػػػى أف موافقػػػة نتنيػػػاىو عمػػػى اإلفػػػراج عػػػف األسػػػرى جػػػاءت لمػػػتممص مػػػف وقػػػؼ االسػػػتيطاف. 

ع النػووي اإليرانػي، وأضاؼ "إف تداعيات الصػراع الفمسػطيني اإلسػرائيمي أكثػر وجوديػة إلسػرائيؿ مػف الموضػو 
 ومع أنو ليس مف الشائع قوؿ ذلؾ ولكف ىذا ىو موقفي".

وتػػابع قػػائاًل: "إف الوضػػع فػػي الضػػفة الغربيػػة خطيػػر جػػدًا فالجيػػؿ الشػػاب يشػػعر باليػػأس ويعػػيش بػػال مسػػتقبؿ 
ف وىناؾ مئات آالؼ الشباب الفمسطينييف الذيف ترعرعػوا تحػت االحػتالؿ اإلسػرائيمي بمػرارة وىػـ اآلف غاضػبو 

 وفاقدوف لألمؿ ويبحثوف عف ىدؼ لالنفجار في وجيو".
وأضاؼ "ىناؾ توتر أيضًا في المجتمع اإلسرائيمي ما بيف الييود والعرب وىػذا التػوتر مػف شػأنو التػأثير كثيػرًا 

 بالذي يحدث بيننا وبيف الفمسطينييف".
ولػة واحػدة وبػذلؾ سػيختفي حمػـ وأشار ديسكف في حديثو إلى أف البديؿ الوحيد لفكرة حؿ الدولتيف ىػو وجػود د

الدولة الييودية الديمقراطية، مشيرا إلى أف غيػاب الثقػة بػيف القيػادات اإلسػرائيمية والسػمطة الفمسػطينية يصػعب 
 جدًا مف الوصؿ إلى اتفاؽ.

وقػػارف ديسػػكف الوضػػع الػػراىف بػػاألمور غػػداة التوقيػػع عمػػى اتفػػاؽ أوسػػمو حيػػث قػػاؿ إف الثقػػة فػػي حينيػػا كانػػت 
ف الزعمػػاء كمػػا الحػاؿ بػػيف رابػػيف وعرفػػات ورابػيف والممػػؾ حسػػيف وىػػو بخػالؼ الوضػػع السػػائد اليػػوـ. متػوفرة بػػي
 كما قاؿ. 

 4/25/5023، وكالة الصحافة الفمسطينية )صفا(
 

 لن نسمم مناطق لمسمطة ولن نتنازل عن مطالبنا األمنية مصدر إسرائيمي: 57
مطمع أف تكوف "إسرائيؿ" قػد وافقػت عمػى تسػميـ نفى مصدر سياسي إسرائيمي : ترجمة صفا –القدس المحتمة 

مناطؽ في الضفة الغربية لمسمطة. وقاؿ: "بخالؼ ما نشػر مػؤخرًا فمػف تسػمـ إسػرائيؿ أي منطقػة لمسػمطة ولػف 
 تتنازؿ عف حاجاتيا األمنية".

ؽ ألػؼ دونػـ لمسػمطة مػف المنػاط 10وكاف اإلعالـ اإلسرائيمي قػد نشػر أمػس عػف موافقػة إسػرائيؿ عمػى تسػميـ 
 " في الضفة الغربية وذلؾ لصالح إقامة المشاريع فييا.Cالمصنفة "
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 5/25/5023، وكالة الصحافة الفمسطينية )صفا(
 

 كم 545بطول  األمني بين "إسرائيل" ومصر جدارال بناء استكمالاإلسرائيمية:  اإلذاعة 58
أعػواـ  3عػد عمػؿ اسػتغرؽ أعمنت إسرائيؿ، أمس، انتياءىا مف بناء الجدار األمني عمى الحدود مع مصػر، ب

 ونصؼ العاـ.
وذكػػرت اإلذاعػػة اإلسػػرائيمية أف تػػؿ أبيػػب اسػػتكممت عمميػػة إقامػػة المقطػػع األخيػػر مػػف الجػػدار الحػػدودي فػػي 

كيمػومترا، امتػػدادا مػػف رفػػح شػػماال حتػػى مدينػػة  145منطقػة إيػػالت. وأوضػػحت أف إجمػػالي طػػوؿ الجػػدار يبمػػغ 
الجيػػػات األمنيػػػة تراقػػػب العناصػػػر "ضػػػباط الجػػػيش قولػػػو إف إيػػػالت جنوبػػػا. ونقمػػػت اإلذاعػػػة عػػػف أحػػػد كبػػػار 

اإلرىابيػػػػة حتػػػػى عنػػػػدما تتواجػػػػد فػػػػي سػػػػيناء، وتعمػػػػؿ عمػػػػى إحبػػػػاط مخططاتيػػػػا لمتسػػػػمؿ إلػػػػى داخػػػػؿ األراضػػػػي 
 ."اإلسرائيمية

ونقمػػػت القنػػػاة الثانيػػػة بػػػالتميفزيوف اإلسػػػرائيمي عػػػف رئػػػيس إدارة الجػػػدار بػػػوزارة الػػػدفاع اإلسػػػرائيمية العميػػػد عيػػػرف 
ر، قولػػػو إف األجيػػػزة األمنيػػػة اإلسػػػرائيمية زودت الجػػػدار بمحطػػػات السػػػتقباؿ ورصػػػد اليػػػاتؼ المحمػػػوؿ، أوفيػػػ

وأجيزة رصد ومراقبة ورادارات حساسة ومتطورة، تسمح لمجيش اإلسرائيمي برصػد مػا يحػدث فػي سػيناء بعمػؽ 
، باإلضافة إلػى شػؽ عشرات الكيمومترات، باإلضافة إلى أجيزة دفاعية تتضمف أسمحة تطمؽ النار بشكؿ آلي

 طريؽ مواز لمجدار، وغير ذلؾ مف التجييزات المتطورة.
نحػف اليػوـ أكثػر "ونقمت القناة عف نائب قائػد كتيبػة الجنػوب بػالجيش اإلسػرائيمي، العقيػد أفيػؼ ريشػؼ، قولػو: 

ـ قػػػدرة عمػػػى جمػػػع معمومػػػات اسػػػتخباراتية فعالػػػة لمغايػػػة عػػػف التنظيمػػػات اإلرىابيػػػة فػػػي سػػػيناء، فػػػنحف نػػػراقبي
 ."ونرصدىـ حتى وىـ في سيناء، وعندما يحاولوف الوصوؿ لممس بنا نتصدى ليـ ونجيض محاوالتيـ

 5/25/5023، المصري اليوم، القاىرة
 

 5020 سنةيزور تركيا منذ  إسرائيميأول وزير عمير بيرتس : إسرائيمي مسؤول 59
وزيػػر شػػؤوف البيئػػة عميػػر قػػاؿ مسػػؤوؿ اسػػرائيمي طمػػب عػػدـ نشػػر اسػػمو لرويتػػرز إف : عمػػاد عمػػر  -القػػدس 

بيريتس سيحضر مؤتمرا ترعاه األمـ المتحدة ويستمر أربعة أياـ بشأف قضايا تتعمؽ بالبيئة البحرية والساحمية 
 في منطقة البحر المتوسط.

وقاؿ المسؤوؿ في تأكيد لتقرير لمقناة الثانية بالتمفزيوف االسرائيمي اف بيريتس ىو أكبر مسؤوؿ اسرائيمي يزور 
منذ اف توترت العالقات بعد اف قتؿ كوماندوس اسرائيميوف تسعة ناشطيف أتراؾ قبؿ ثالث سنوات حيف  تركيا

 انتيكت سفينتيـ حصارا اسرائيميا عمى قطاع غزة الذي تحكمو حركة حماس.
وأكػػد مسػػؤوؿ فػػي وزارة الخارجيػػة التركيػػة أيضػػا أف بيػػريتس موجػػود فػػي الػػبالد لكنػػو بػػدا انػػو ينػػأى بػػأنقرة عػػف 

 يارة قائال اف "الدعوات وجيتيا أمانة االمـ المتحدة ونحف البمد المضيؼ فقط."الز 
 4/25/5023، وكالة رويترز لألنباء

 
 لتيجير البدو "مخطط برافر"قمقة من النشاطات األوروبية المناىضة لا "إسرائيل" 30

مدنًا أوروبية نياية األسبوع أبدت أوساط سياسية إسرائيمية قمقيا مف التظاىرات التي عّمت : الحياة –الناصرة 
لتيجيػر عشػرات آالؼ البػدو ومصػادرة أراضػييـ، وأدرجتيػا فػي إطػار  "مخطػط برافػر"الماضي احتجاجًا عمػى 

 ."بيدؼ إحراجيا"عمى إسرائيؿ في المحافؿ الدولية  "التحريض الفمسطيني"
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بػػػػدو فػػػػي النقػػػػب لمناكفػػػػة باسػػػػتغالؿ قضػػػػية ال"واتيمػػػػت ىػػػػذه األوسػػػػاط الفمسػػػػطينييف والمنظمػػػػات المؤيػػػػدة ليػػػػـ 
. ونقمت صحيفة معاريؼ عف أوساط في وزارة الخارجية قوليا إف ممثميػات إسػرائيؿ الديبموماسػية فػي "إسرائيؿ

أوروبػػا نقمػػت لمػػوزارة تقػػارير عػػف النشػػاطات التػػي شػػيدتيا مػػدف أوروبيػػة السػػبت الماضػػي تضػػامنًا مػػع أىػػالي 
، "ينييف ربطػػت بػػيف ىػػذه القضػػية والنػػزاع العربػػي اإلسػػرائيميالمنظمػػات األوروبيػػة المؤيػػدة لمفمسػػط"النقػػب، وأف 

 ."مخطط برافر ىو التطيير العرقي لمفمسطينييف"معتبرًة أف غاية 
وأشػػارت ىػػذه األوسػػاط بقمػػؽ إلػػى أف قضػػية البػػدو نوقشػػت فػػي مجمػػس العمػػـو البريطػػاني مػػف دوف أف يمثػػؿ 

ش أيضػًا فػي إحػدى جمسػاتو األخيػرة ىػذه القضػية إسرائيؿ أحد في النقاش. وتابعػت أف البرلمػاف األوروبػي نػاق
وىذا استغالؿ سخيؼ مف جانب الفمسطينييف "بمبادرة منظمات مؤيدة لمفمسطينييف تدعو إلى مقاطعة إسرائيؿ 

 ، بحسب مسؤوؿ إسرائيمي كبير."لقضية عرب النقب بغرض المساس بإسرائيؿ
ة، عبر ممثمي إسػرائيؿ فػي أنحػاء أوروبػا، حممػة وردًا عمى ذلؾ، أطمقت وزارة الخارجية ومكتب رئيس الحكوم

. وُأعطيػت "لشػرح حقيقػة الوضػع ونفػي أيػة عالقػة بػيف ىػذه المسػألة والقضػية الفمسػطينية"إعالمية فػي أوروبػا 
لتسػوية "التعميمات لممكتب الصحافي الحكومي بتنظيـ زيارات لممراسميف األجانب لشػرح الخطػوات اإلسػرائيمية 

ف الحممة ىجومًا عمى منظمات حقوقية ناشطة في إسرائيؿ وأخرى أوروبية بداعي أنيا . وتتضم"توطيف البدو
 ."تناصب العداء إلسرائيؿ وتعمؿ عمى نزع الشرعية عنيا مف خالؿ التضميؿ في ممؼ عرب النقب"

 5/25/5023، الحياة، لندن
 

 مزدوجاً  عميالً  ولم يكن "سرائيلا"إل : أشرف مروان كان مخمصاً 73حرب في الموساد برئيس قسم  32
زىير أندراوس: عرضت القناة األولى الرسمّية في التمفزيوف اإلسرائيمّي مؤخرًا فيممًا وثائقيًا بمناسبة  -الناصرة 
، وقػد كانػت كػؿ المعمومػات التػي وردت فػي الفػيمـ بالغػة 2973عامًا عمى حرب أكتػوبر مػف العػاـ  40مرور 

 األىمية، وبعضيا يكشؼ عنو ألوؿ مرة. 
الجديد، ما جاء عمى لساف أوري نئماف، رئيس قسـ األبحاث في جيػاز الموسػاد أثنػاء الحػرب، حيػث  وضمف

قاؿ إّف أشرؼ مرواف، السكرتير السياسّي لمرئيس السادات وزوج كريمة الزعيـ الراحػؿ جمػاؿ عبػد الناصػر لػـ 
وميػػة عنػػو، عمػػى حػػّد يكػػف عمػػيال ذا مسػػتوى عػػاؿ يمػػد إسػػرائيؿ بالمعمومػػات، بػػؿ ىنػػاؾ عمػػالء ال يقمػػوف نج

 تعبيره. 
عالوة عمى ذلؾ، دحض نئماف االدعاءات بإّف مرواف كاف عمياًل مزدوجًا، مؤكدًا عمى أّف كؿ لجاف التحقيؽ 
التي شكمت دلمت عمػى أّنػو عميػؿ مخمػص أسػيـ بشػكؿ كبيػر فػي تعزيػز األمػف القػومّي اإلسػرائيمّي، عمػى حػّد 

 تعبيره.
 5/25/5023، القدس العربي، لندن

 
 بسيناء  "العناصر اإلرىابية"ضابط إسرائيمي كبير يكشف عن مراقبة  35

أشػػػرؼ اليػػػور: كشػػػؼ ضػػػابط إسػػػرائيمي كبيػػػر أمػػػس االربعػػػاء أف بػػػالده تراقػػػب الجماعػػػات المسػػػمحة   -غػػػزة 
ما أعاد التذكير باتيامات سابقة لتؿ أبيب بشف ىجمات بطائرات  "إحباط مخططاتيا"المتواجدة داخؿ سيناء لػ

ونقمػت اإلذاعػة اإلسػرائيمية عػف  مى معاقػؿ الجماعػات المتشػددة وقتػؿ عػدد مػنيـ فػي وقػت سػابؽ.استطالع ع
تراقػب العناصػر اإلرىابيػة حتػى "أحد كبار ضباط الجيش اإلسػرائيمي القػوؿ أف الجيػات األمنيػة فػي تػؿ أبيػب 

 ."يميةعندما تتواجد في سيناء وتعمؿ عمى إحباط مخططاتيا لمتسمؿ إلى داخؿ األراضي اإلسرائ
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ألجيػزة األمػػف واالسػػتخبارات  وتشػير تصػػريحات الضػابط اإلسػػرائيمي ىػػذا إلػى وجػػود أنشػطة اسػػتخبارية عمميػػة
 اإلسرائيمية داخؿ مناطؽ شماؿ سيناء، التي تنشط فييا جماعات دينية متشددة.

 5/25/5023، القدس العربي، لندن
 

  تل أبيب تتيم السمطة الفمسطينية بعرقمة المفاوضات 33
اتيمػػػت مصػػػادر سياسػػػية إسػػػرائيمية مسػػػؤولة السػػػمطة الفمسػػػطينية بالعمػػػؿ عمػػػى عرقمػػػة المفاوضػػػات رة: الناصػػػ

المتعمقػة بالتوصػػؿ إلػػى تسػػوية بػيف الجػػانبيف، وذلػػؾ فػػي الوقػت الػػذي يقػػوـ بػػو وزيػر الخارجيػػة األمريكػػي جػػوف 
 كيري األراضي الفمسطينية المحتمة.

رائيمية قوليا: "إف الفمسػطينييف لػـ يغيػروا نيجيػـ كممػا يصػؿ ونقمت وسائؿ اإلعالـ العبرية عف المصادر اإلس
وزيػػػر الخارجيػػػة األمريكػػػي إلػػػى المنطقػػػة ويتيمػػػوف إسػػػرائيؿ بإفشػػػاؿ المحادثػػػات". وأضػػػافت "إف العكػػػس ىػػػو 

 الصحيح، وأف الفمسطينييف ىـ الذيف يضعوف العراقيؿ أماـ تقدـ المفاوضات"، حسب قولو.
 5/25/5023قدس برس، 

 
  أبيب تستعين باألردن إلبقاء منطقة األغوار تحت السيطرة اإلسرائيمية معاريف: تل 34

قالػػت صػػحيفة "معػػاريؼ" العبريػػة إف الحكومػػة اإلسػػرائيمية تسػػتعيف بػػاألردف مػػف أجػػؿ إقنػػاع الواليػػات الناصػػرة: 
مػا ترفضػو المتحدة األمريكية بالموافقة عمى إبقاء منطقة غور األردف تحت السيطرة األمنية اإلسرائيمية، وىػو 

السمطة الفمسطينية وتصر عمى عدـ بقاء أي جندي إسرائيمي في تمؾ المنطقة ضمف أي اتفاؽ تسوية مقبػؿ. 
ونقمػػػت الصػػػحيفة عػػػف مصػػػدر سياسػػػي قولػػػو "اف عّمػػػاف تضػػػغط عمػػػى واشػػػنطف لتقبػػػؿ بالمتطمبػػػات االمنيػػػة 

 االسرائيمية، والتي ستحمي المممكة الياشمية أيضا".
 5/25/5023قدس برس، 

 
 

 الكويتفي عمى قطاع نفط ممموكة لموبي الصييوني تسيطر  شركات 35

شػركات ممموكػة لمػوبي الصػييوني سػيطرت عمػى مناقصػات  5 أوسػاط غربيػة أفّ أوساط صػييونّية عػف نقمت 
"فمػػػور وشػػػيفروف" الفتػػػًة إلػػػى أّف ىػػػذه الشػػػركات ىػػػي القطػػػاع النفطػػػي الكػػػويتي خػػػالؿ الفتػػػرة القميمػػػة الماضػػػية، 

. وأشػػػارت األوسػػػاط إلػػػى أّف ىػػػذه ةيػػػو واس كيػػػو" الكػػػوريتيف بجانػػػب "جػػػي سػػػي سػػػي" اليابانّيػػػكيتيف و"داياألمػػػر 
اسػػػتحوذت عمػػػى قطػػػاع بنػػػاء النػػػاقالت، ودعػػػـ وتطػػػوير مكػػػامف الػػػنفط وتعزيػػػز اإلنتػػػاج فػػػي صػػػورة الشػػػركات 

قػدرة  فرضػت سػيطرتيا عمػى مجػاؿ تعزيػزموضحًة أّنيػا ة، وتطوير مرافؽ اإلنتاج لمنفط الثقيؿ، استشارات فنيّ 
حصػػة فػػي مشػػروع الوقػػود البيئػػي عبػػر تحػػالؼ تقػػوده مػػع باإلضػػافة إلػػى وحػػدات التقطيػػر فػػي مصػػافي الػػنفط، 
 شركات أخرى كمقاوليف مف الباطف.

  قتصاديةنشرة "ذي ماركر" اإل
 4/25/5023، 5966التقرير المعموماتي 

 
 لثاني عمى التواليلميوم ا إلى المسجد األقصى "شمعدان"الإدخال يحبطون محاولة  المرابطون 36
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ـ  إف مسػػتوطنيف وأعضػػاء فػػي 4/21/1023 األربعػػاءقالػػت "مؤسسػػة األقصػػى لموقػػؼ والتػػراث" فػػي بيػػاف ليػػا 
منظمػػػة الييكػػػؿ المزعػػػـو فشػػػموا لميػػػوـ الثػػػاني عمػػػى التػػػوالي بإدخػػػاؿ شػػػمعداف الييكػػػؿ المزعػػػـو الػػػى المسػػػجد 

ألقصػػػى، الػػػى ذلػػػؾ حيػػػت المؤسسػػػة جمػػػوع األقصػػػى، لكػػػنيـ قػػػاموا بإنارتػػػو بػػػالقرب مػػػف حػػػائط البػػػراؽ قبالػػػة ا
المػػرابطيف والمصػػميف وحػػراس األقصػػى واىػػؿ القػػدس والػػداخؿ الفمسػػطيني الػػذيف أحبطػػوا اليػػـو اقتحػػاـ جمػػاعي 

كانت قد أعمنت عنو منظمات الييكؿ المزعوـ، وشكموا حماية بشرية لالقصػى وكػذلؾ درعػًا مػف أي  لألقصى
إلدخػػػاؿ شػػػمعداف الييكػػػؿ بمناسػػػبة مػػػا يطمقػػػوف عميػػػو "عيػػػد اليوميف األخيػػػريف بػػػمحػػػاوالت كػػػاف مخطػػػط ليػػػا 

 الحانوكا" العبري.
، تجمعػػوا ظيػػر  عنػػد مػػدخؿ األربعػػاء وأفػػادت المؤسسػػة فػػي بيانيػػا أف أفػػراد منظمػػة " أمنػػاء الييكػػؿ" المزعػػـو

 .ساحة البراؽ عمى بعد أمتار مف المسجد األقصى، وىـ يحمموف شمعداف الييكؿ
لييكؿ" جرشوف سمموف بالمعتصميف، قائال :" لقػد تػـ إحضػار شػمعداف خػاص وخطب رئيس منظمة " أمناء ا

"بيت المعبد" بمناسبة الحانوكػا لكننػا لػـ نسػتطع ذلػؾ، ولػذلؾ نحػف نعتصػـ ىنػا  إلى إدخالومف روما مف اجؿ 
قامة الييكؿ سريعًا. مف األعداءلنرفع صوتنا قائميف اف عمينا تخميص "جبؿ الييكؿ"   العرب والمسمميف، وا 

4/25/5023مؤسسة األقصى لموقف والتراث، أم الفحم،   
 

 شعائر توراتيةويؤدون  يدّنسون بأحذيتيم الحرم اإلبراىيمي إسرائيمي جندي ٠ٓٓ منأكثر  37
داىـ ما يقػرب مػف مئتػي جنػدي إسػرائيمي األربعػاء المسػجد اإلبراىيمػي بأحػذيتيـ، فػي إطػار مػا يسػّمى بجولػة 

 تعريفية لمجيش داخؿ المسجد.
ضحت شيود عياف مف داخؿ المسجد أّف ما يقرب مف مائتي جندي داىموا الحـر برفقة أداّلء إسػرائيمييف، وأو 

ونفّػػػذوا جولػػػة داخػػػؿ المسػػػجد، فيمػػػا رفعػػػت إحػػػدى الػػػدليالت المرافقػػػات لمجػػػيش صػػػورة تػػػزعـ مػػػف خالليػػػا حقّػػػا 
 لممستوطنيف والييود بالمسجد.

لمسػجد، فيمػا أوضػح الشػيود أّف عمميػة المداىمػة جػرت وسػط وأّدى عدد مف الجنود الشػعائر التوراتيػة داخػؿ ا
 تواجد مف جانب المصّميف المسمميف في المسجد.

حػوؿ المداىمػة أّف قػرارات  "صػفا"مف جانبو، أوضح مدير أوقاؼ الخميؿ تيسػير أبػو سػنينة فػي تعقيبػو لوكالػة 
مى دخوؿ الجيش وقتما شاء إلى لجنة )شمغار( الييودية التي جرى تشكيميا في أعقاب مجزرة الحـر تنّص ع

 المسجد، بمباسو العسكري، الفتا إلى أّف عمميات االقتحاـ والمداىمة لممسجد تتكرر كثيرا.
وأشػػػار أبػػػو سػػػنينة إلػػػى أف الشػػػروحات التػػػي يجػػػري تقػػػديميا لمجػػػيش تػػػّدعي أّف الحػػػـر اإلبراىيمػػػي ىػػػو كنػػػيس 

ءىـ عميػػػو، ويحرمػػػوف الييػػػود مػػػف حّقيػػػـ فػػػي ييػػػودي، وأّف العػػػرب والفمسػػػطينييف يواصػػػموف سػػػيطرتيـ واسػػػتيال
 الصالة داخمو.

4/25/5023مؤسسة األقصى لموقف والتراث، أم الفحم،   
 

 صباًحا  48ي ي: االحتالل يكرس تقسيم "األقصى" بمنع دخول فمسطين"المسيحية اإلسالمية" 38
لقػػػدس المحتمػػػة، منػػػع اعتبػػػرت الييئػػػة اإلسػػػالمية المسػػػيحية لنصػػػرة القػػػدس والمقدسػػػات فػػػي ا: القػػػدس المحتمػػػة

، حتى انتيػاء اقتحامػات المتطػرفيف لسػاحات المسػجد  48فمسطينيي  مف دخوؿ المسجد المبارؾ، صباح اليـو
، "انتيػػاؾ صػارخ لحرمػػة المسػجد األقصػػى، وأداء طقوسػيـ التمم وديػة حتػػى الحاديػة عشػػرة مػف قبػػؿ ظيػر اليػـو
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وتمييدًا لتحقيؽ المزاعـ الييودية بتحويؿ المسجد إلى كنيس ييودي لتأدية الصموات والطقوس التممودية عمى 
 حساب الحضارة والتاريخ اإلسالمي لممسجد".

(، إلػػػى أف "سػػػمطات 21|4سػػػخة عنػػػو يػػػـو األربعػػػاء )وأشػػػارت الييئػػػة فػػػي بيػػػاف صػػػحفي تمقػػػت "قػػػدس بػػػرس" ن
االحػػتالؿ باتػػت تتعمػػد إخػػالء المسػػجد األقصػػى فتػػرة الصػػباح مػػف المصػػميف وطػػالب العمػػـ حتػػى تتػػيح المجػػاؿ 
لممسػػتوطنيف والمتطػػػرفيف أداء طقوسػػيـ وصػػػمواتيـ التمموديػػػة وبالتػػالي تكػػػريس تقسػػػيـ المسػػجد بػػػيف المسػػػمميف 

 صارخ الماكف العبادة وقدسيتيا". والييود، وىو ما يعتبر انتياؾ
4/25/5023، قدس برس  

 
 56 أسيرًا وأوامر إدارية بحقّ  52تمدد اعتقال  محاكم االحتالل :األسيرنادي  39

 أسػيرا بذريعػة اسػتكماؿ التحقيػؽ واإلجػراءات القضػائية. 52راـ اهلل ػ "األيػاـ": مػددت محػاكـ االحػتالؿ اعتقػاؿ 
محكمػػة االحػػتالؿ فػػي "عسػػقالف"  أحكػػاـ التمديػػد جائػػت فػػي أمػػس، إف وقػػاؿ نػػادي األسػػير فػػي بيػػاف صػػحافي،

 .محكمتي االحتالؿ في "سالـ" و"عوفر"و 
أسػػيرا  16نػػادي ، أمػػس، بػػأف سػػمطات االحػػتالؿ أصػػدرت أوامػػر إداريػػة جديػػدة بحػػؽ المػػف جيػػة أخػػرى، أفػػاد 

 25حيػػث بمػػغ عػػددىـ إداريػػا خػػالؿ شػػير تشػػريف الثػػاني الماضػػي، مبينػػًا أف أعمػػى نسػػبة كانػػت مػػف الخميػػؿ، 
 4أسػػػرى لمػػػدة  6أسػػػيرا، و 25شػػػيور ىػػػـ  6أسػػػيرا، وأف عػػػدد األسػػػرى الػػػذيف أصػػػدر بحقيػػػـ "اإلداري" لمػػػدة 

 شيور. 3أسرى لمدة  5شيور، و
5/25/5023األيام، رام اهلل،   

 
 رفضًا لمخدمة العسكرية طبرياب أمام مكتب تجنيد الجيش اإلسرائيمي يتظاىرون 48 فمسطينيو 40

، امػػػس، أمػػػاـ مكتػػػب تجنيػػػد الجػػػيش 48تظػػػاىر عشػػػرات المػػػواطنيف الفمسػػػطينييف فػػػي أراضػػػي  :وفػػػا –طبريػػػا 
اإلسرائيمي في مدينة طبريا، تضامنا مػع الشػاب الػدرزي عمػر اسػعد، الػرافض لمخدمػة العسػكرية، وتػـ اعتقػاؿ 

 احد المتظاىريف.
ف العسػكري لرفضػو الخدمػة وكاف الشاب أسعد اعتقؿ فور وصولو إلى مكاتػب التجنيػد وتػـ تحويمػو إلػى السػج

في جيش االحتالؿ، عمما أنو كاف برفقتو عشرات الناشطيف مف الجبية الديمقراطية لمسالـ والمساواة، وعضو 
 الكنيست محمد بركة، وسكرتير عاـ الجبية أيمف عودة، وأفراد عائمة الشاب وعدد مف شيوخ الطائفة الدرزية.

نيد اإللزامػي لمػدروز منيػا "تسػقط الخدمػة االجباريػة " و"نحػف حػراس ورفع المتظاىروف الشعارات المنددة بالتج
األرض ومش حرس حدود"، كمػا لػبس الشػاب عمػر الػذي سػيحاكـ عسػكريا قميصػا كتػب عميػو شػعار " برافػر 

 لف يمر".
وكاف في استقباؿ عمر والعائمة حشد مف المتضػامنيف، بيػنيـ محمػد بركػة، رئػيس الجبيػة الديمقراطيػة لمسػالـ 

عضػػو المكتػػب السياسػػي لحركػػة ابنػػاء البمػػد، ورئػػيس لجنػػة المبػػادرة الدرزيػػة غالػػب ، ومحمػػد كناعنػػة سػػاواة،والم
 سيؼ.

والقى بركة كممة قاؿ فييا، إف الموقؼ الوطني بأسػمى تجمياتػو حينمػا يكػوف صػاحبو مسػتعد لػدفع أغمػى ثمػف 
بػف الحػزب الشػيوعي والشػبيبة وىو حريتو الشخصية، وىا ىو عمر سعد يفعؿ ذلؾ، ونحف نعتػز بقػرار عمػر ا

والجبيػػة، فيػػذا الموقػػؼ العنيػػد، ىػػو دليػػؿ عمػػى أف البيػػت العػػائمي والسياسػػي نجػػح فػػي التنشػػئة عمػػى الوطنيػػة 
 والتمسؾ بيا.
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5/25/5023الحياة الجديدة، رام اهلل،   

 
  2009في بحر غزة منذ  147تقرير: االحتالل قتل صيادْين وجرح العشرات واعتقل  41

ير حقوقي أف قوات البحرية االسرائيمية قتمت خالؿ السنوات األربع الماضية صيادْيف اثنيف، غزة: أفاد تقر 
 وجرحت واعتقمت العشرات منيـ خالؿ مزاولتيـ مينة الصيد.

( بعنواف 12|4جاء ذلؾ في التقرير الرابع الذي أصدره "المركز الفمسطيني لحقوؽ اإلنساف"، األربعاء )
عمى الصياديف الفمسطينييف في قطاع غزة"، والذي يوثؽ فيو االعتداءات التي نفذتيا "االعتداءات اإلسرائيمية 

قوات االحتالؿ الحربي اإلسرائيمي ضد الصياديف الفمسطينييف في قطاع غزة، وذلؾ خالؿ الفترة 
 (.31/8/2013وحتى  1/9/2009)

تمة فرض الحصار البحري عمى طوؿ ووفقًا لمتقرير؛ فقد واصمت السمطات اإلسرائيمية خالؿ ىذه الفترة المح
أمياؿ بحرية، وقد ُحـر جراء ذلؾ  6-3ساحؿ قطاع غزة، وقمصت مساحة الصيد إلى مسافة تراوحت بيف 

كما استمرت في   المناطؽ التي يتكاثر فييا األسماؾ.  الصيادوف الفمسطينيوف مف ممارسة مينة الصيد في
 اؽ ىذه المسافة المحدودة أيضًا.مالحقة ومطاردة الصياديف الفمسطينييف ضمف نط

صابة  صيادًا آخر بجراح، فضاًل  24وقد أدت ىذه االعتداءات بحسب التقرير، إلى مقتؿ صياديف اثنيف، وا 
قاربًا آخرًا وتدمير أو إتالؼ معدات  113قاربًا، تدمير أو إعطاب  45صيادًا، مصادرة  147عف اعتقاؿ 

   وأدوات الصيد الخاصة بعشرات الصياديف.
4/12/2013قدس برس،   

 
 عين الحموة رفضًا لالقتتالفي مخيم شامل  إضراب 45

عمى حالو مف التوتر في مخيـ عيف الحموة، حيث تسود الشارع الفمسطيني  األمنياستمر الوضع : صيدا
اجواء مف القمؽ والمخاوؼ مف انفجار الوضع، بعد سمسمة حوادث القتؿ والتفجير التي شيدىا منذ نحو 

 نعكست سمبًا عمى مجمؿ الحياة فيو.اسبوع وا
مدارس وكالة  أفالعاـ، عممًا  اإلضراب إلىوأمس لبى ابناء المخيـ دعوة "لجنة المتابعة الفمسطينية" 

 لميـو الخامس. أبوابيا"األونروا" ال تزاؿ تقفؿ 
ة العنصر في والزمت غالبية الناس بيوتيا تحسبا لتداعيات العبوة الناسفة التي انفجرت لدى تشييع جناز 

، والتي كادت أف تودي بعدد مف قياديييا وال سيما منيـ أمسمف  أوؿحركة "فتح" محمد السعدي بعد ظير 
 .المسؤوؿ السابؽ محمود عبد الحميد عيسى الممقب بػ"المينو"

جثماف ابرىيـ عبد الغني الذي توفى متأثرا بجروحو في أعقاب اغتياؿ محمد السعدي األحد  يوـ أمسوشيع 
 لماضي.ا

5/12/2013النيار، بيروت،   
 

 من األحد ونقابة الموظفين توقف فعالياتيا ضراب اعتباراً اتحاد المعممين يعمق اإلرام اهلل:  43
أعمنت األمانة العامة لالتحاد العاـ لممعمميف الفمسطينييف، عػف تعميػؽ فعالياتيػا النقابيػة ابتػداء  :وفا –راـ اهلل 

ة إلػػى الػػدواـ الرسػػمي المنػػتظـ فػػي وزارة التربيػػة والتعمػػيـ العػػالي ومػػديرياتيا مػػف صػػباح األحػػد المقبػػؿ، والعػػود
والمػػػدارس كافػػػة. وكػػػذلؾ قػػػررت نقابػػػة العػػػامميف فػػػي الوظيفػػػة العموميػػػة تعميػػػؽ فعالياتيػػػا بنػػػاء عمػػػى اسػػػتجابة 

 الحكومة لمطالب الموظفيف.
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أحمػد سػحويؿ ومػع أعضػاء األمانػة في غضوف ذلؾ، حققت النيابة العامة مع األميف العػاـ التحػاد المعممػيف 
 العامة لالتحاد، بتيمة إساءة استخداـ السمطة وكسر قرار المحكمة الذي اعتبر اإلضراب غير قانوني.

وأوضػػحت األمانػػة العامػػة التحػػاد المعممػػيف فػػي بيػػاف صػػحفي مسػػاء امػػس، اف قػػرار تعميػػؽ الفعاليػػات النقابيػػة 
كػػؿ التفصػػيالت الػػواردة فػػي مطالػػب االتحػػاد فػػي البيانػػات يػػأتي إلفسػػاح المجػػاؿ لموصػػوؿ إلػػى اتفػػاؽ ووضػػع 

وأشارت إلى أف القرار جاء نتاج حوارات مكثفة مع كػؿ الجيػات ذات الصػمة، ويقينػا مػف االتحػاد أف  السابقة.
األيػػػاـ القميمػػػة المقبمػػػة سػػػتكوف حاسػػػمة وستسػػػفر عػػػف نتػػػائج إيجابيػػػة لصػػػالح المعممػػػيف والعػػػامميف فػػػي التربيػػػة 

، لتقييـ 1023-21-21البياف إلى أف األمانة العامة وأمناء سر الفروع ستجتمع يـو الخميس  ولفت والتعميـ.
 الوضع والتعامؿ مع المعطيات المستجدة.

5/25/5023الحياة الجديدة، رام اهلل،   

 
 قيادي في اتحاد المعممين بالضفة: حكومة رام اهلل تعاممت معنا كا"مجرمين"  44

العاـ التحاد المعمميف الفمسطينييف، والناطؽ اإلعالمي باسـ االتحاد في الضفة أعمف نائب األميف راـ اهلل: 
الغربية المحتمة، بساـ نعيـ، استقالتو مف منصبو في االتحاد، احتجاجا عمى تعميؽ إضراب المعمميف مف 

وقاؿ نعيـ في بياف نشره عمى حسابو في شبكة التواصؿ االجتماعي "فيسبوؾ" في تبريره  طرؼ واحد.
مجرميف  -( مف وقوؼ لقيادة االتحاد أماـ النيابة كمتيميف12|4"إف ما تـ أمس األربعاء )  الستقالتو:

قد اثر سمبا في نفوسنا جميعا، وخمؽ جرحا نازفا، سأذكره ما حييت كنقطة سوداء في سجؿ  -بمعنى آخر
 ىذه الحكومة، ويوما اسودا حزينا في مفكرة أيامي ومذكراتي".

ألؼ معمـ في الضفة الغربية المحتمة، بدأوا إضرابا عف العمؿ منذ بداية األسبوع الحالي  50وكاف أكثر مف 
احتجاجا عمى عدـ التزاـ حكومة راـ اهلل بتنفيذ بنود االتفاؽ الذي وقع مع اتحاد المعمميف في الخامس مف 

 أيموؿ/ سبتمبر الماضي.
5/25/5023، قدس برس  

 
 المجتمعفي معاممو إنسانية و حياة كريمة  : أريداسعبمن صحفية فمسطينية تطمب الزواج  45

عامػػػا( مػػػف مدينػػػة راـ اهلل، رسػػػالة كتبتيػػػا لمػػػرئيس  18عنونػػػت الصػػػحفية الفمسػػػطينية إيمػػػاف ىريػػػدي ) :راـ اهلل
محمػػػود عبػػػاس بػػػػ "طمػػػب زواج مػػػف فخػػػامتكـ المػػػوقرة"، والتػػػي نشػػػرتيا عمػػػى صػػػفحتيا الشخصػػػية عمػػػى موقػػػع 

وقالػت إيمػاف إف اليػدؼ مػف رسػالتيا ىػو إيصػاؿ معانػاة المػواطف العػادي،  .التواصؿ االجتماعي "فػيس بػوؾ"
 الجتماعية والعيش الكريـ أصبحت مقتصرة عمى أبناء المسؤوليف.افي ظؿ أف الوظائؼ واالمتيازات 

وأكدت إيمػاف الموظفػة فػي تمفزيػوف فمسػطيف، أنيػا سػتقـو بإرسػاؿ الرسػالة إلػى ديػواف المػوظفيف األحػد القػادـ، 
 ىدفيا الحديث عف المظموميف الذيف ال يستطيعوا إيصاؿ صوتيـ إلى المسؤوليف، ويتعرضوف لمظمـ.وأف 

5/25/5023رأي اليوم، لندن،   
 

    5025 ي لسنةميزان التجار الفي قيمة العجز  دوالر مميارات ": أربعالفمسطيني اإلحصاء" 46

لمتجػػارة الخارجيػػة الفمسػػطينية المرصػػػودة النتػػائج الرئيسػػػية  عػػف الجيػػاز المركػػزي لالحصػػػاء الفمسػػطيني مػػفأع
 .1021لمسمع والخدمات لعاـ 

 وجاء في التقرير اإلحصاءات التالية: 
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 مميون دوالر 4.697.4حوالي بمغت  5025الواردات الفمسطينية عام 

مميػػػػوف دوالر أمريكػػػػي حيػػػػث زادت بنسػػػػبة  4.697,4حػػػػوالي  1021بمػػػغ إجمػػػػالي الػػػػواردات الفمسػػػػطينية عػػػػاـ 
لكػؿ مػف الػواردات والصػادرات  1022، مع العمـ بأنو قد تـ تعديؿ بيانات عػاـ 1022رنة مع عاـ % مقا7,4

 مميوف دوالر أمريكي. 4.373,6حوالي  1022لتصبح قيمة الواردات لعاـ 
 

 مميون دوالر أمريكي  785.4حوالي بمغت  5025خالل الصادرات الفمسطينية 
مميػػػوف دوالر  781,4لتصػػؿ إلػػى حػػوالي  1022نػػة مػػع عػػاـ % مقار 4,9ارتفعػػت الصػػادرات السػػمعية بنسػػبة 

 .1022مميوف دوالر امريكي في عاـ  745,7حيث كانت قيمتيا  1021أمريكي خالؿ عاـ 
 

   5025لعام ي ميزان التجار الفي قيمة العجز  دوالر مميارات حوالي أربع
ف الصػػادرات والػػواردات( فقػػد ارتفػػع )والػذي يمثػػؿ الفػػرؽ بػػي 1021أمػا العجػػز فػػي الميػػزاف التجػػاري لمسػػمع لعػػاـ 

 مميوف دوالر أمريكي. 3.925,0حيث وصؿ إلى  1022% مقارنة مع عاـ 7,9بنسبة 
 

 توزيع الصادرات والواردات السمعية المرصودة حسب الشركاء التجاريين
، حيػػػث وصػػػمت 1022% مقارنػػػة مػػػع عػػػاـ 0,7بنسػػػبة  1021انخفضػػػت الصػػػادرات إلػػػى إسػػػرائيؿ فػػػي عػػػاـ 

مميػوف دوالر  58,6% ووصػمت إلػى 50,4مميوف دوالر أمريكػي، كمػا ارتفعػت إلػى األردف بنسػبة  1639إلى.
 امريكي.

حيػػث وصػػمت إلػػى  1022% مقارنػػة مػػع عػػاـ 0,5انخفضػػت الصػػادرات إلػػى دوؿ اإلتحػػاد األوروبػػي بنسػػبة 
 1022عػػاـ  % لػػنفس الفتػػرة مقارنػػة مػػع5,7مميػػوف دوالر أمريكػػي، فيمػػا ارتفعػػت الػػواردات منيػػا بنسػػبة  24,4

 مميوف دوالر أمريكي. 469,2لتصؿ إلى 
مميػوف  3.352,1وبمغػت  1022مقارنة مػع عػاـ  1021% في عاـ 8,4ارتفعت الواردات مف إسرائيؿ بنسبة 

مميػوف دوالر  98,4% ووصػمت الػى 9,4دوالر أمريكي، كما ارتفعت الواردات مف األردف لػنفس الفتػرة بنسػبة 
 .أمريكي

 
 "إسرائيل"الخدمية مع الواردات والصادرات 

مميػوف دوالر أمريكػي وذلػؾ بانخفػاض  228,9حػوالي  1021بمغت قيمة الواردات الخدمية  مف اسرائيؿ لعاـ 
% عمػػػا 0,8، فيمػػػا انخفضػػػت قيمػػػة الصػػػادرات الخدميػػػة إلػػػى إسػػػرائيؿ بنسػػػبة 1022% مقارنػػػة مػػػع عػػػاـ 6,0

 .1021الر أمريكي في عاـ مميوف دو  257,8حيث وصمت قيمتيا الى  1022كانت عميو في عاـ 
4/25/5023، الجياز المركزي لالحصاء الفمسطيني  

 
 إسرائيمي رفيع المستوى: السيسي بطل بمعنى الكممة مسؤول 

وصؼ مسؤوؿ عسكري إسرائيمي رفيع المستوى أمس، في حديث خاص، وزير الدفاع : الجريدة –القدس 
ال: "ىو بطؿ بكؿ معنى الكممة"، ومضيفًا: "مصر تمر المصري الفريؽ أوؿ عبدالفتاح السيسي بػ"البطؿ"، قائ
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في مرحمة حرجة جدًا والجيش المصري أخذ زماـ األمور ألف التطرؼ الديني ليس في مصمحة مصر الدولة 
 العربية القوية والمؤثرة في الشرؽ األوسط والعالـ العربي".

مرسي وىو عمميا أقصى حركة وأوضح المسؤوؿ أف "السيسي قاـ باألمر الصحيح عندما عزؿ الرئيس 
اإلخواف المسمميف عف إدارة الدولة العممانية التي تحظى بمكانة كبيرة عمى المستوى الدولي"، مشيرًا إلى أف 
"ىناؾ تعاونا في مجاؿ األمف المشترؾ والمتبادؿ بيف تؿ أبيب والقاىرة"، معتبرًا أف "أمف مصر في سيناء 

مديف في ظؿ تحقيؽ الجيش المصري واألجيزة األمنية نجاحات كبيرة في مف أمننا، وال عجب لمتعاوف بيف الب
 مجاؿ الحرب عمى اإلرىاب والمنظمات الجيادية التي ازدىرت في شبو الجزيرة خالؿ حكـ اإلخواف".

 //الجريدة، الكويت، 
 
 محاولة تفجير أبراج مراقبة في رفح إحباط :باسم القوات المسمحة المصرية المتحدث 
عناصر "أعمف المتحدث باسـ القوات المسمحة المصرية أف الجيش تمكف مف إحباط محاولة  :د ب أ-لقاىرةا

 تفجير أبراج مراقبة خاصة بقوات حرس الحدود برفح. "متطرفة مف قطاع غزة
أف عناصر حرس الحدود  "فيس بوؾ"وأوضح المتحدث امس عبر صفحتو عمى موقع التواصؿ االجتماعي 

عناصر الييئة اليندسية لمقوات المسمحة تمكنوا مف إحباط محاولة تفجير عف بعد بالقرب مف بالتعاوف مع 
عناصر متطرفة مف قطاع "أبراج المراقبة التابعة لقوات حرس الحدود بمنطقة البرازيؿ برفح، مشيرا إلى أف 

مف البالستيؾ وتـ  قامت بوضع كمية كبيرة مف المواد المتفجرة تقدر بخمسيف كيموغراما داخؿ عبوة "غزة
 توصيميا بدائرة كيربائية لمتفجير عف بعد مف خالؿ شريحة تميفوف محموؿ.

 نفؽ تيريب وبيارة وقود تحتوى عمى  كما تمكنت القوات بمدينة رفح أيضا مف اكتشاؼ وتدمير 
 ألؼ لتر سوالر معدة لمتيريب عبر األنفاؽ.

 //الرأي، عمان، 
 
 من غزةضّد الجيش المصري شد اإلخوان المؤقت يدير العمميات : مر مصري مصدر أمني 

باألمف المصري، كشؼ األربعاء، إف المرشد المؤقت  امصدر أف  //الوفد، الجيزة، نشرت 
لجماعة اإلخواف المسمميف بمصر، محمود عزت موجود حاليا بقطاع غزة حيث يدير العمميات مف ىناؾ، 

 رائيمية.بحسب ما نقمتو اإلذاعة اإلس
وأوضح المصدر لإلذاعة اإلسرائيمية: "إف المرشد المؤقت لإلخواف المسمميف، متواجد بغزة إلى جانب قيادات 
 إخوانية أخرى ويتخذ مف احد فنادؽ بالقطاع مقرا إلدارة العمميات العسكرية ضد الجيش المصري في سيناء."

يونس  معسكر تدريب في منطقة خاف وأضاؼ: "إف حماس توفر الدعـ الموجستي لعزت لإلشراؼ عمى
 بجنوب القطاع."

أف  مصطفى أبوىاروف نقال عف مراسمياالقاىرة مف  //الراي، الكويت، في السياؽ نفسو ذكرت 
 "بيتش ىوتيؿ"، كشؼ أف محمود عزت متواجد في قطاع غزة حاليا، وكاف يقيـ في فندؽ افمسطيني امصدر 

مف  مصرييف و ، منيـ "اإلخواف"ؼ، وبجانبو عدد مف عناصر غر  في الطابؽ الثاني، ويستأجر 
، ويتخذ مف الغرؼ موقعا إلدارة العمميات العسكرية التي يخططيا ضد الجيش "حماس"عناصر حركة 

 والشرطة في سيناء ومدف مصرية أخرى.
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ئب القساـ، الجناح مسؤوال رفيع المستوى في كتا"، اف "الراي"وأضاؼ المصدر، الموجود حاليا في القاىرة لػ 
العسكري لحركة حماس، طمب مف صاحب الفندؽ عمراف حجاج عدـ قدومو إلى الفندؽ بعد الثالثة عصرا 

سيارات ماركة الند كروزر بيضاء الموف  "، مشيرا إلى أف "ألسباب أمنية، تتعمؽ بعقد اجتماعات سرية
معسكر تدريب في منطقة خاف يونس  تقؼ عمى باب الفندؽ كؿ صباح لنقؿ عزت والوفد المرافؽ لو إلى

 ."جنوب قطاع غزة، حيث يشرؼ عمى تدريب عدد مف أفراد كتائب القساـ لتنفيذ عمميات إرىابية في مصر
 
 مصر تفصل موظفين أردنيين وفمسطينيين بدعوى األمن القومي اتصاالت 

لتي يعمموف بيا في مصر أبدى أردنيوف استيائيـ مف عدـ تجديد عقودىـ في الشركات ا: رأي اليوـ -عماف
 الشقيقة، الخطوة التي أكدوا أنيـ لـ يتمقوا أي إنذار بخصوصيا.

عدد مف موظفييا األردنييف وأبمغتيـ بعدـ تجديد عقودىـ متذرعة بأف ” شركة اتصاالت مصر“واستدعت 
قؿ ، حسب ما ن”السمطات المعنية في الدولة ترفض تجديد تصاريح العمؿ لألردنييف والفمسطينييف“

 األردنيوف، الذيف أكدوا أنيـ خدموا الشركة في أغمبيـ لست سنوات أو أكثر.
 //الرأي اليوم، لندن، 

 
 إسرائيمية تدعو الغرب إلنقاذ انقالب مصر من السقوط دراسة 

دعت دراسة إسرائيمية حديثة الغرب إلى اإلسراع في تقديـ دعـ اقتصادي عاجؿ : صالح النعامي -غزة 
 النقالب في مصر، لضماف نجاحو ولتكريس إبعاد اإلسالمييف عف الحكـ.لحكومة ا

وحذرت الدراسة الصادرة عف "مركز يورشميـ لدراسات المجتمع والدولة"، الذي يرأسو دوري غولد، المستشار 
السياسي السابؽ لرئيس الوزراء اإلسرائيمي بنياميف نتنياىو مف أف مواصمة تدىور األوضاع االقتصادية مف 

 شأنو أف يؤدي إلى انييار حكومة االنقالب.
ونوىت الدراسة التي نشرت اليوـ األربعاء عمى الموقع اإللكتروني لممركز، إلى أف تدىور األوضاع 
االقتصادية قد يدفع حكومة االنقالب إلى إلغاء الدعـ الحكومي لعدد مف السمع األساسية، عمى اعتبار أف 

 الدعـ لمصر بتطبيقيا خطط تقشؼ.المؤسسات المصرفية تشترط تقديـ 
وأوضحت الدراسة أف اإلقداـ عمى إلغاء الدعـ الحكومي لمسمع قد يسفر عف ردة فعؿ جماىيرية عارمة تعمؿ 

 عمى تآكؿ شرعية االنقالب.
واستبعدت الدراسة التي أعدىا تسفي مزاؿ، السفير اإلسرائيمي األسبؽ في مصر أف تتمكف كؿ مف السعودية 

 الكويت، مف مواصمة تقديـ الدعـ المالي الالـز لمنع انييار االقتصاد المصري.واإلمارات و 
واعتبرت الدراسة أف نجاح اإلسالمييف سيكوف مسألة وقت في حاؿ لـ يتـ وقؼ مظاىر التدىور في 

 األوضاع االقتصادية.
 //"، موقع "عربي 

 
 األقصى المسجد في "الشمعدان"الل وضع يستنكر محاوالت االحت "جبية العمل اإلسالمي: "عّمان 55

األقصى إيذانًا  المسجد استنكر حزب جبية العمؿ اإلسالمي محاوالت االحتالؿ وضع الشمعداف في :عماف
أف خطة برافر تنيب األرض في صحراء النقب وتيجر السكاف وتيدـ  إلىباعتباره الييكؿ المزعوـ،مشيرا 

معبر رفح ما يعرض  إغالؽاستمرار  إلىخميؿ. كما نوه الحزب القرى وتستولي عمى مساحات واسعة في ال
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حياة أىالي غزة لمخطر، ووقؼ وصوؿ النفط إلى قطاع غزة، لتتوقؼ محطات توليد الكيرباء عف العمؿ كما 
 تتوقؼ وسائط النقؿ عف الحركة.

 5/25/5023، الدستور، عّمان

 
 و عن الطعامإنياء إضرابيعمن األردني عالء حماد  األسير 53

صباح الرافعي أمس، أف األردنية أكدت المتحدثة الرسمية باسـ وزارة الخارجية  :تغريد الرشؽ -عماف 
األسير األردني في سجوف االحتالؿ اإلسرائيمي عالء حماد، أنيى إضرابو عف الطعاـ، وأف وضعو الصحي 

 "مستقر"، وذلؾ بحسب ما تبمغت بو الوزارة مف السفارة األردنية في تؿ أبيب.
، إلى أمسلػ"الغد"  أشارتإال أف مديرة العالقات العامة في فريؽ دعـ األسرى اإلعالمي "فداء" شيريف نافع 

ف لـ تتحقؽ ىذه  أف حماد "عمؽ" إضرابو، لغاية يوـ األحد المقبؿ، بناء عمى مجموعة مطالب، مؤكدة أنو "وا 
 األحد". لإلضرابالمطالب فانو سيعود 

 5/25/5023، الغد، عّمان

 
 مخيم عين الحموةإلى يية الحريري: حمقات أمنية مترابطة من طرابمس ب 54

ما يجري في مخيـ  إلىننظر  أفبيية الحريري أنو "ال يمكف  في مجمس النواب المبناني رأت النائب :صيدا
عيف الحموة بمعزؿ عما جرى ويجري في طرابمس وفي مناطؽ أخرى مف لبناف، والتي نرى فييا حمقات 

التوتير والتفجير األمني المتنقؿ تحت عناويف ومسميات مختمفة، لكف النتيجة واحدة وىي مترابطة مف 
محاولة تعميـ الفوضى وتقويض السمـ األىمي في لبناف عبر ضرب أحد أىـ أسسو وركائزه: العيش الواحد 

 بيف مكونات ىذا الوطف".
فجيرات واغتياالت تناؿ مف أمنو ، أف "ما يشيده مخيـ عيف الحموة مف تأمسفي بياف  الحريري وأكدت

واستقرار أىمو ومف استقرار صيدا عاصمة القضية الفمسطينية في الشتات، يجعمنا أكثر تمسكًا بيذه القضية 
واحتضانًا ليا، ولف يستطيع مفتعمو ىذه الحوادث المشبوىة مف حيث توقيتيا واستيدافاتيا، أف يغيروا وجية 

ننااقتتاؿ داخمي بيف األشقاء واألخوة،  إلىنضاؿ الشعب الفمسطيني فينزلؽ  عمى ثقة بأف أبناء المخيـ، لف  وا 
 قودًا في فتنة ال تبقي وال تذر".يسمحوا ألحد بأف يستخدميـ و 

واعتبرت أف "األحداث األخيرة في عيف الحموة تستدعي مف األشقاء واألخوة الفمسطينييف في ىذا المخيـ وفي 
دوامة  إلىما نستشعره مف محاوالت الستدراجيـ  إزاءحذرًا وتنبيًا ويقظة  كؿ مخيمات لبناف أف يكونوا أكثر

 ساحتيـ لتحرؽ مف فييا وما حوليا، وذلؾ بأف يعتصموا بحبؿ اهلل جميعًا وال يتفرقوا". وإلشعاؿالعنؼ 
 05/25/5023، المستقبل، بيروت

  
 ىو أسموب إسرائيمي المقيس : أسموب اغتيالبريو  سميمان 55

المقيس جممة مف ردود الفعؿ السياسية ىولو حساف القيادي في "حزب اهلل" المبناني اغتياؿ أثارت عممية 
االغتياؿ حمقة جديدة مف محاوالت إثارة "العماد ميشاؿ سميماف أف  المبنانية المنددة. ورأى رئيس الجميورية

ىذه الجريمة تصب " إف إلىت . واذ لف"والسمـ األىمي في البالد األمفالفتنة الطائفية والمذىبية وضرب حاؿ 
 ."في خانة األىداؼ اإلسرائيمية لتأجيج الصراعات الطائفية والمذىبية

أسموب "غتياؿ، الفتًا االنتباه إلى أف االقضية  إلىنبيو بري  المبناني كما تطرؽ رئيس مجمس النواب
 ."لعدو يتربص بنا جميعاً اليقظة في ىذه المرحمة ألف ا". وشدد عمى ضرورة "االغتياؿ ىو أسموب إسرائيمي
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 05/25/5023، السفير، بيروت

  
 المقيس ولن نترك لممتصيينين أن يضربوا عزة األمة وكرامتيا سنالحق قتمة :يزبك 56

، أمس، حساف المقيس الذي اغتيؿ فجر أمس في منطقة الساف " المبنانيحزب اهلل"شيع  :عبد الرحيـ شمحة
. وفي حسينية "حزب اهلل"ؼ مف أبناء المنطقة تتقدميـ قيادة الحدث، في موكب شارؾ فيو اآلال -تيريز 

الشيداء بأف نكمؿ المسيرة ميما غمت "اإلماـ الخميني أـ الشيخ محمد يزبؾ الصالة وألقى كممة عاىد فييا 
 ."التضحيات ولف نترؾ لممتصيينيف والدمى أف يضربوا عزة األمة وكرامتيا

لمعمورة والذيف ليست بعيدة عمف فجروا في الرويس وحاولوا في ااأليادي التي اغتالت الشييد "وقاؿ إف 
 ييددوف ويتوعدوف.

ننا أمة لف يزيدىا القتؿ إال تصحيحًا وعزيمة إلكماؿ الدرب ضد أذناب إسرائيؿ  ونقوؿ ليـ إننا جاىزوف وا 
 ."واالستكبار، وال نخشى فكرًا تكفيريًا ظالميًا الف النور يكشح الظالـ

 05/25/5023، السفير، بيروت

 
  
 
 إيران : السعودية تتعاون مع "إسرائيل" سرًا ضدّ إسرائيميموقع  

كشؼ موقع "جموبس" االقتصادي اإلسرائيمي نقال عف مصادر استخباراتية : صفا - القدس المحتمة
إسرائيمية، أف المممكة العربية السعودية تتعاوف مع جياز الموساد اإلسرائيمي مف أجؿ إنتاج فيروس 

 جي أكثر ضررًا مف فيروس "ستكسنت" بيدؼ تدمير البرنامج النووي اإليراني.تكنولو 
ووفقًا لما أفادت بو مصادر مقربة مف جياز االستخبارات اإلسرائيمي فإف مدير وكالة االستخبارات السعودية 

ة فيينا، األمير بندر بف سمطاف التقى رئيس جياز الموساد اإلسرائيمي "تامير بردو" في العاصمة النمساوي
وذلؾ في الرابع والعشريف مف نوفمبر الماضي، أي بعد وقت قصير مف توقيع طيراف مع القوى الست 

 العالمية االتفاؽ النووي المؤقت.
وأشار الموقع إلى أف ذلؾ المقاء شمؿ أيضًا وجود فريؽ مف المتخصصيف في المجاؿ اإللكتروني، سعودييف 

سرائيمييف، لبحث سبؿ إنتاج برمجيا ت فيروسية خبيثة أكثر تدميرًا مف فيروس "ستكسنت"، بيدؼ تدمير وا 
 بنية البرنامج النووي اإليراني.

 وفي الوقت ذاتو، لفتت إلى أف الرياض وضعت ما يقرب مف مميوف دوالر أمريكي ميزانية لتنفيذ ىذه الخطة.
إلسرائيمي بردو، التقيا مرات وأوضحت المصادر االستخباراتية أف األمير السعودي بندر، ورئيس "الموساد" ا

اإلسرائيمية رفيعة المستوى بتؿ  -عدة في ميناء العقبة األردني سرًا، وشارؾ بندر في المناقشات الفرنسية 
 و أبيب، لبحث سبؿ وقؼ النووي اإليراني، وقت زيارة الرئيس الفرنسي فرانسوا أوالند إلسرائيؿ في 

 لثانية مف مباحثات جنيؼ النووية.نوفمبر الماضي، قبؿ انعقاد الجولة ا
 //وكالة الصحافة الفمسطينية )صفا(، 

 
 " باغتيال قيادي في حزب اهلل ببيروتتيارات صييونية"تتيم  إيران 

تيارات صييونية في المنطقة باغتياؿ أحد قادة "اتيـ مساعد وزير الخارجية اإليراني حسيف أمير عبد الميياف 
 ."لمقيس عبر استخداـ التكفيرييفحزب اهلل حساف ىولو ا
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عف عبد الميياف خالؿ استقباؿ رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي  "إسنا"ونقمت وكالة أنباء الطمبة اإليرانية 
مف الطبيعي أف تقوـ تيارات صييونية في المنطقة بتمرير أجنداتيا المخططة "في مطار مير آباد إنو 

أف جبية المقاومة ستبقى في "، وأكد "المقاومة باستخداـ التكفيرييف مسبقًا، وىي شف الضربات ضد جبية
 ."المنطقة أقوى مف أي وقت مضى لتحقيؽ مصالحيا وأف تؤدي دورىا البناء في التطورات اإلقميمية

 //السفير، بيروت، 
 
 اغتيال قيادي في حزب اهلل ببيروتتتيم "إسرائيل" بسوريا  

بشدة العمؿ اإلرىابي باغتياؿ القائد "عف الحكومة السورية ادانتيا  "سانا"ورية لألنباء نقمت الوكالة العربية الس
العدو اإلسرائيمي المسؤولية الكاممة "، وحّممت "في المقاومة الوطنية المبنانية حساف ىولو المقيس في بيروت

."عف ىذه الجريمة النكراء والبغيضة
 //السفير، بيروت، 

 
 اليوم العالمي لمتضامن مع الشعب الفمسطيني تحييأنصار القدس  لجنة: الكويت 

جدد المتحدثوف في اليوـ العالمي لمتضامف مع الشعب الفمسطيني، العيد عمى االستمرار : غانـ السميماني
في حمؿ قضية فمسطيف حتى عودة الحؽ الصحابو، في ضوء اإلبادة الجماعية التي يتعرض ليا 

وأحيت لجنة أنصار القدس فعالية اليوـ العالمي لمتضامف مع  االحتالؿ الصييوني.الفمسطينيوف عمى أيدي 
القدس "الشعب الفمسطيني مساء أوؿ أمس، عمى مسرح جمعية المعمميف في منطقة الدسمة، تحت شعار 

 ، وسط حضور مف االكاديمييف والدعاة."تصادر وغزة تحاصر وفمسطينيو سورية نكبة تتجدد
نصار القدس عضو مجمس االدارة بجمعية المعمميف عبداهلل المييني، اف الحكومات واكد رئيس لجنة ا

العربية واالسالمية بعيدة كؿ البعد عما يحدث في فمسطيف المحتمة، وكأنيا في سبات عميؽ وغيبوبة كاممة، 
 مشيرا الى اف ما نشاىده بشكؿ يومي في فمسطيف ىو إباده جماعية ألبناء الشعب.

، مؤكدا اف "اننا مستمروف في حمؿ ىذه القضية عمى عاتقنا حتى يعود الحؽ الصحابو"وقاؿ المييني 
 ."الشعب الفمسطيني لف تنتزع منو ىويتو فالمسجد االقصى باركو اهلل، لذلؾ لف يستطيع الييود تدنيسو"

ي وتأخذ مف جانبو اوضح الباحث السياسي الفمسطيني الدكتور سمماف بوستو، اف النكبة متجددة وبشكؿ يوم
أوجيا عديدة مف قبؿ الصييونية، والتي حددتيا مف ثالثة نقاط ىي االستيالء عمى االرض واخالء االرض 

، الفتا إلى اف ذلؾ ىو نوع مف "مف اىميا بالقتؿ والتشريد والحبس وطمس اليوية والتاريخ واسـ فمسطيف
ر مبارؾ المطوع، اف قضية فمسطيف مف جانبو، قاؿ الداعية الدكتو  انواع حرب العقوؿ والسيطرة عمييا.

قضية أمة باكمميا، فاتفاقية جنيؼ واضحة، لكنيا التطبؽ بالشكؿ الصحيح، الفتا إلى اف السياسة التكوف 
 مع الحؽ بشكؿ دائـ، بؿ احيانا مع القوة والقيمة لمحؽ مف غير قوة.

 //الراي، الكويت، 
 
 تمام المصالحةفتح أفشمت محاولة تركية إل  حركة :تركيكاتب  

انتقد الكاتب الباحث التركي محمد جوؿ السمطة الفمسطينية في راـ اهلل وحركة "فتح"؛ : محمد عيد - غزة
إلفشاليما محاولة تركية لرعاية المصالحة الفمسطينية في ظؿ االنشغاالت اإلقميمية الداخمية، مؤكًدا في 

 الوطني واألخالقي مع أبناء الشعب الفمسطيني كافة.الوقت نفسو دعـ دولتو لمقضية الفمسطينية، والتزاميا 



 
 
 

 

 

           30ص                                    3057العدد:            5/25/5023 الخميس التاريخ:

وبيف جوؿ لػ"فمسطيف" أف المصالحة الفمسطينية الداخمية واضحة البنود والتفاىمات بيف الفرقاء، وال حاجة 
 لبوادر جديدة، غير أف تركيا تقدمت برعايتيا في ظؿ االنشغاالت اإلقميمية.

شاؿ "فتح " إلى عدة أسباب: أوليا يعود إلى الجوالت المكوكية وعزا الباحث المقرب مف الحكومة التركية إف
لرئيس السمطة محمود عباس إلى العاصمة المصرية القاىرة، وغيرىا مف العواصـ األوربية؛ لتسويؽ 
االنقالب العسكري المصري، مستداّلً بتصريحات زعماء دوؿ غربية عف زيارة عباس إلى دوليـ في اآلونة 

 األخيرة.
 //ون الين، فمسطين أ

 
 تؤيد وضع بطاقات تعريفية عمى منتجات المستوطنات في الضفة والجوالن  أوروبيةدول  

ُكشؼ النقاب أمس األربعاء في تؿ أبيب عف أّف أربع عشرة دولة في االتحاد : زىير أندراوس -الناصرة 
ي االتحاد أبدت تأييدىا لوضع األوروبي بينيا بريطانيا وفرنسا المتاف تمتمكاف نصؼ السوؽ المشتركة ف

 بطاقة بيانات تعريفية عمى المنتجات القادمة مف المستوطنات اإلسرائيمّية في الضفة الغربّية المحتّمة. 
العبرّية، التي أوردت النبأ إّف الحديث يجري عف ارتفاٍع مقمٍؽ في عدد المؤيديف ’ معاريؼ‘وقالت صحيفة 

دولة مف دوؿ االتحاد ليترجـ إلى  التوجو الذي يحتاج إلى موافقة  بعد أف كانت دولتيف فقط تؤيداف ىذا
قرار فعمي، ومع ذلؾ وعد مسؤولوف أوروبيوف بدخوؿ ىذا التوجو إلى حّيز التنفيذ في مؤتمر االتحاد في 

 بروكسؿ خالؿ األشير القميمة القادمة، عمى حّد قوؿ المصادر السياسّية اإلسرائيمّية. 
ى أّنو كاف قد ابدي مطمع العاـ الجاري عدد كبير مف وزراء خارجية االتحاد األوروبي وأشارت الصحيفة إل

استعدادىـ لدعـ مساعي وزيرة خارجية االتحاد كاثريف اشتوف مف أجؿ وضع بطاقة بيانات تعريفية عمى 
 المنتجات القادمة مف المستوطنات اإلسرائيمية بالضفة الغربّية. 

وزير خارجية  نيساف أبريؿ إلى اشتوف  جاء في الرسالة التي وجييا في وقالت الصحيفة أيًضا إّنو 
مف بينيـ البريطاني ويمياـ ىيغ والفرنسي لوراف فابيوس: نحيي بحرارة تصميمكـ عمى وضع قواعد أوروبية 

 بشأف وضع بطاقة بيانات تعريفية عمى منتجات المستوطنات اإلسرائيمية. 
 //القدس العربي، لندن، 

 
 بوقف ىدم المنازل في الضفة  "إسرائيل"حقوقية تطالب  ةمنظم  

االربعاء اسرائيؿ بوضع حد ليدـ المنازؿ الفمسطينية  اإلنسافمنظمة لحقوؽ  ا ؼ ب: طالبت  -القدس 
 في المناطؽ الخاضعة لسيطرتيا في الضفة الغربية.

 إسرائيؿ(، قامت سالـ في تموز/يوليو )وقالت المنظمات في بياف مشترؾ انو منذ استئناؼ عممية ال
فمسطينيا اكثر مف  منازؿ ومباف فمسطينية في الضفة الغربية المحتمة مما ادى الى تشريد  بيدـ 

 ’.نصفيـ مف االطفاؿ
واشار البياف الى اف عمميات اليدـ ىذه في مناطؽ تحت السيطرة االسرائيمية )في المنطقة ج والتي تشكؿ 

حة الضفة الغربية( ادت الى طرد عائالت فمسطينية مف مجتمعاتيا واراضييا وزادت مف فقرىا مف مسا
 ’.وحاجتيا لممساعدات االنسانية

 وبحسب البياف فاف عمميات اليدـ اغالبا ما تقوـ بتسييؿ توسيع المستوطنات االسرائيمية غير القانونية و
. ومف بيف المنظمات الحقوقية الموقعة لمبياف "طناتمنيا تتعمؽ بمجتمعات فمسطينية قريبة مف المستو 
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’ بالوقؼ الفوري‘منظمة العفو الدولية ومنظمة ىيومف رايتس ووتش ومنظمات مسيحية اخرى. وقد طالبت 
 لعمميات اليدـ.

 //القدس العربي، لندن، 
 
 لفمسطينيين "أصدقاء اإلنسان" تطالب السمطات المصرية بوقف اعتقال الالجئين السوريين وا 

طالبت منظمة أصدقاء اإلنساف الدولية السمطات المصرية بوقؼ حممة المالحقات واإلعتقاالت التي : فيينا
وصفتيا بػ "الظالمة"، بحؽ الالجئيف السورييف والفمسطينييف الفاريف مف األراضي السورية إلى مصر، مشيرة 

 "وقد زادت حدتيا منذ صباح األحد الماضي".إلى أنيا مستمرة منذ أوائؿ شير تموز )يوليو( الماضي، 
وقالت المنظمة الحقوقية، التي تتخذ مف فيينا مقًرا ليا، إف الحممة األخيرة التي تقوـ بيا أجيزة األمف 

اكتوبر ومنطقة العبور، وشممت وفقًا  المصرية "تركزت في مناطؽ العاصمة القاىرة خاصة مدينة نصر و
اإلنساف"، مداىمات عديدة لمنازؿ وشقؽ ُيعتقد أنيا تأوي الجئيف سورييف  لشيادات حصمت عمييا "أصدقاء

 أو فمسطينييف، كما أف االعتقاالت طالت الجئيف في الشوارع واألسواؽ العامة".
 //قدس برس، 

 
 منع انضمام فمسطين لممجمس الدولي لمزيتوننائب في البرلمان األلمانية تنتقد  

دت ممثمة حزب اليسار المعارض بمجنة حقوؽ اإلنساف في البرلماف األلماني انتق: خالد شمت - برليف
)بوندستاغ( إنيتو غروت عرقمة حكومة بالدىا ونظيرتيا البريطانية انضماـ فمسطيف لممجمس الدولي لمزيتوف 

 المعني بتجارة واستيالؾ زيت الزيتوف وزيتوف المائدة في العالـ.
ف معارضتيما لحصوؿ فمسطيف عمى عضوية مجمس الزيتوف باعتبار أف وقالت غروت إف تبرير برليف ولند

 ىذه العضوية تيدد مفاوضات السالـ الفمسطينية اإلسرائيمية، ىو تبرير يدعو لمسخرية.
وقالت النائبة اليسارية األلمانية إف تقوية االقتصاد الفمسطيني إلقامة دولة فمسطينية قادرة عمى الحياة في 

اجو معوقات شديدة مف جانب إسرائيؿ، وأوضحت أف منع إسرائيؿ الفمسطينييف مف الشرؽ األوسط، تو 
الحصوؿ عمى منفذ يربطيـ باألسواؽ االقتصادية العالمية، ومف إدارة واستغالؿ مصادرىـ االقتصادية 

مميارات يورو )نحو سبعة مميارات دوالر( سنويا لالقتصاد  والطبيعية، يتسبب في خسارة تبمغ 
 يني.الفمسط

 //الجزيرة.نت، الدوحة، 
 
 عرفات: البولونيوم في رفات عرفات سببو اليواء وليس سما سيامحامي  

)د ب أ(: كشؼ محامي أرممة الرئيس الفمسطيني الراحؿ ياسر عرفات أف الخبراء الفرنسييف الذيف  -باريس
ا أيضا عمى معدالت عالية بصورة استنتجوا أف الزعيـ الراحؿ مات ألسباب طبيعية ولـ يمت مسموىا عثرو 

 غير طبيعية مف مادة البولونيـو المشعة في العينات التي تـ أخذىا مف رفاتو.
وقاؿ المحامي بيار أوليفييو سور إلذاعة )فرانس إنتر( إف االختبارات الفرنسية لمعينات التي جرى استخراجيا 

مرة ضعؼ المعدالت  مرة وأحيانا  مف رفات عرفات كشفت عف وجود مستويات تصؿ أحيانا إلى 
، وىو االكتشاؼ الذي يعزز نتائج االختبارات التي أجريت بصورة منفصمة في  –الطبيعية لمبولونيوـ 

 سويسرا.
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افتراض ” متوسطة“وأوضح أنو عمى عكس ما خمص إليو العمماء السويسريوف مف أف النتائج تدعـ بصورة 
الفرنسية خمصت إلى أف البولونيوـ مصدره اليواء الذي يحيط بجثة موت عرفات مسموما فإف االختبارات 

 متحممة.
 وقاؿ إف فريقي الخبراء توصال إلى تقييمات متشابية ولكنيما خمصا إلى نتائج متناقضة تماما.
 //القدس العربي، لندن، 

 
 مخيم ضبيويزورون  " ووفد بريطانياألونروامدير " 

لبناف روجر دافيس برفقة وفد بريطاني برئاسة مدير عاـ وزارة الخارجية لمشؤوف  قاـ نائب مدير األونروا في
السياسية سيموف غاس، بزيارة مخيـ ضبيو لالجئيف الفمسطينييف في ضواحي بيروت. والتقى الوفد عددا مف 

جئيف سكاف المخيـ، وناقش معيـ الظروؼ الحياتية الصعبة التي يواجيونيا، ومدى تأثير نزوح أعداد الال
 مف سوريا عمى حياتيـ اليومية.

وجاؿ الوفد البريطاني في أحياء المخيـ وزار عددا مف المنازؿ الميددة باليدـ. وناقش كذلؾ خطة االتحاد 
منزال في المخيـ. وشرح دافيس لموفد الخدمات التي تقدميا األونروا  األوروبي اآليمة إلى إعادة ترميـ 

 "عمى أىمية الدعـ البريطاني لموكالة".لالجئيف الفمسطينييف مشددا 
واعرب غاس عف سروره "برؤية اإلنجازات التي حققتيا وكالة األونروا عمى األرض لدعـ الالجئيف 
الفمسطينييف في لبناف. وكجزء مف الجيود التي نبذليا في دعـ نداءات لبناف اإلنسانية، فإف المممكة المتحدة 

ميوف جنيو استرليني لميزانية األونروا"، معتبرا اف "ىذه المساىمة م وعدت بتقديـ مساعدة بقيمة 
 ضرورية لتأميف استمرار الوكالة في استجابتيا لتداعيات األزمة السورية".

مميوف  تبرعت الحكومة البريطانية لألونروا بما يزيد عمى  اشارة الى انو في خالؿ العاـ 
 دوالر.

 //المستقبل، بيروت، 
 
 ألفاً  السوريين في لبنان إلى أكثر من  النازحينارتفاع عدد  

 ذكر تقرير أممي، نشر أمس، أف عدد النازحيف السورييف إلى لبناف وصؿ إلى أكثر مف : )يو.بي.آي(
ألؼ شخص. وقاؿ التقرير الدوري األسبوعي ؿ"مفوضية األمـ المتحدة لشؤوف الالجئيف"، إف عدد النازحيف 

ألفًا، وأضاؼ  ألفا منيـ، فيما ينتظر تسجيؿ  ألفًا تـ تسجيؿ  وصؿ إلى أكثر مف  في لبناف
ألفًا، وفي  ألفا، وفي البقاع )شرؽ(  ألؼ نازح، وفي جبؿ لبناف  انو يوجد في شماؿ لبناف 

ناف خالؿ شير ألؼ الجئ دخموا إلى لب ألفا، وأشار إلى تسجيؿ  ألفا، وفي جنوب لبناف  بيروت 
 نوفمبر الماضي. 

 //الخميج، الشارقة، 
 

 اإليراني يميد لتصور أمريكي جديد لإلقميم المشرقي النووياالتفاق  69
 د. بشير موسى نافع

 13اتفاقػػػًا مرحميػػًا حػػػوؿ ممفيػػػا النػػووي فػػػي سػػاعة متػػػأخرة مػػف مسػػػاء السػػػبت  2+  5وقعػػت إيػػػراف ومجموعػػة 
حدث مفاجئػًا، فالمؤشػرات عمػى اقتػراب التوصػؿ التفػاؽ كانػت تتزايػد منػذ زيػارة تشريف ثاني/نوفمبر. لـ يكف ال
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الػػػرئيس روحػػػاني لنيويػػػورؾ فػػػي أيموؿ/سػػػبتمبر الماضػػػي. ولكػػػف عػػػددًا مػػػف القػػػوى اإلقميميػػػة كػػػاف يأمػػػؿ، حتػػػى 
المحظة األخيرة، في أف يفشؿ المفاوضوف في حؿ ما تبقى مف مسػائؿ عالقػة. ومػا إف وقػع االتفػاؽ حتػى بػدأ 

 ا يعرؼ بالخبراء في رسـ سيناريوىات لخارطة التحالفات والتوازنات في الشرؽ األوسط لما بعد االتفاؽ.م
أصػػبح واضػػحًا اآلف أف مفاوضػػات الممػػؼ النػػووي، فػػي جولتيػػا األخيػػرة، لػػـ تبػػدأ بعػػد انتخػػاب حسػػف روحػػاني 

أوبامػا، وال قػرار القيػادة اإليرانيػة رئيسػًا لمجميوريػة اإلسػالمية، بػؿ قبػؿ ذلػؾ بشػيور. بمعنػى، أف ال قػرار إدارة 
العميػػا، ارتػػبط بفػػوز المرشػػح اإلصػػالحي فػػي االنتخابػػات. لكػػال الطػػرفيف، كػػاف القػػرار اسػػتراتيجيًا، مسػػتقاًل عػػف 
المتغيرات السياسية الطارئػة، وارتػبط بمػا ىػو أبعػد مػف شخصػية الػرئيس اإليرانػي أو رؤيػة القػوى الغربيػة ليػذا 

 الرئيس.
اب روحػػاني جػػاء ليعػػزز فػػرص التوجػػو اإليرانػػي الجديػػد، ويػػوفر مسػػوغًا لممقاربػػة األمريكيػػة واألرجػػح أف انتخػػ

لمعممية التفاوضية. ما دفع إيراف لمبحث عف تسوية كاف حجـ األعباء التي ألقتيا العقوبات الغربية، سيما في 
ي بمػػا يزيػػد مػػف خمسػػيف حزمتيػػا األخيػػرة، عمػػى عػػاتؽ الػػبالد. فػػي العػػاـ الماضػػي، تراجػػع إنتػػاج الػػنفط اإليرانػػ

بالمئة، وانكمش االقتصاد بنسبة خمسة بالمئة، وارتفعت معدالت البطالػة بمػا يزيػد عػف عشػريف بالمئػة، طبقػًا 
 لبعض اإلحصاءات.

في ظروؼ عادية، لـ تكف مثؿ ىذه األعباء لتكسر إرادة دولة إيديولوجية، واضحة التوجيات. ولكف المشكمة 
، وفػي حػاؿ تفاقمػت أزمػة االقتصػاد 1009فػي إيػراف، يػزداد تبمػورًا وانتشػارًا منػذ  أف ثمة تيارا سياسػيا معارضػا

الوطني والمالية العامة، لـ يكف مف المستبعد أف يصبح التدىور االقتصادي سالحًا فعااًل فػي يػد المعارضػة. 
إيػػراف فػػي  كمػػا إف األثػػر البػػالغ لمعقوبػػات، مػػف جيػػة أخػػرى، بػػات ييػػدد المكاسػػب الجيوسياسػػية التػػي حققتيػػا

العراؽ ولبناف وسورية منذ انطالؽ حػرب جػورج بػوش االبػف عمػى اإلرىػاب. بكممػة أخػرى، أصػبح عمػى إيػراف 
التضحية بطموحاتيا النووية مػف أجػؿ الحفػاظ عمػى وجػود الجميوريػة اإلسػالمية والنفػوذ اإلقميمػي القمػؽ الػذي 

 أنجزتو في العقد األوؿ مف ىذا القرف.
ا لمبحث عف تسوية فكػاف ىمومػًا مػف نػوع آخػر، ىمػوـ القػوى العظمػى وىػي تواجػو إرثػًا أما ما دفع إدارة أوبام

ثقياًل لمحروب األمريكية في المشرؽ العربي ذ اإلسالمي، وتحديات اقتصادية واستراتيجية متزايدة في منػاطؽ 
 أخرى مف العالـ.

ضع نياية لحروب الواليات المتحدة منذ توليو مقاليد األمور في البيت األبيض، أظير أوباما تصميمًا عمى و 
عطػػػػاء اىتمػػػػاـ أكبػػػػر بمصػػػػالح الواليػػػػات المتحػػػػدة فػػػػي حػػػػوض الباسػػػػيفيؾ والتحػػػػديات  فػػػػي الشػػػػرؽ األوسػػػػط، وا 

(. وتػدرؾ إدارة أوبامػا، Asian Pivotاالستراتيجية التي تمثميا الصيف، ما يسمى بسياسة المحور االسػيوي )
ماسػػػية لمتعامػػػؿ مػػػع الممػػػؼ النػػػووي اإليرانػػػي ىػػػو الحػػػرب؛ وخيػػػار كمػػػا إدارة سػػػابقة، أف الخيػػػار البػػػديؿ لمدبمو 

الحرب، أواًل، ليس مضػمونًا لوضػع نيايػة لمشػروع نػووي مػوزع فػي أنحػاء بػالد واسػعة؛ كمػا إنػو، ثانيػًا، خيػار 
محفوؼ بالمخاطر، مخاطر ال تنتيي عند احتماالت الرد اإليراني عمى أية ضربة توجييا الواليػات المتحػدة. 

اما، مستخدمًا السيطرة الغربية شبو الكاممة عمى النظاـ المالي واالقتصادي العالمي، فرض عقوبات ولكف أوب
 بالغة الضرر عمى إيراف، مؤكدًا عزمو عمى منع إيراف مف اكتساب القوى النووية.

ية فػي في لحظة ما، في ربيع ىذا العاـ، التقت تقػديرات الطػرفيف، وأطمقػت بالتػالي جولػة مػف المباحثػات السػر 
سػػمطنة عمػػاف، أوصػػمت إلػػى لقػػاءات نيويػػورؾ ومباحثػػات جنيػػؼ. وكانػػت النتيجػػة اتفاقػػًا مرحميػػًا حتػػى اآلف، 
يستمر العمؿ بو لستة شػيور، بانتظػار انطػالؽ جولػة جديػدة مػف المفاوضػات لمتوصػؿ إلػى اتفػاؽ نيػائي. إف 

اللتػػزاـ، فمػػف يكػػوف لػػذلؾ سػػوى التزمػػت إيػػراف بشػػروط ىػػذا االتفػػاؽ، ولػػيس ىنػػاؾ مػػا يػػوحي برغبتيػػا فػػي عػػدـ ا
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داللػػة واحػػدة: أف إيػػراف تخمػػت عػػف حمميػػا النػػووي. فػػرض االتفػػاؽ عمػػى إيػػراف إيقػػاؼ العمػػؿ فػػي منشػػأة آراؾ، 
التػػي كػػاف يتوقػػع أف تبػػدأ فػػي إنتػػاج المػػاء الثقيػػؿ خػػالؿ عػػاـ والبموتونيػػـو بعػػد ذلػػؾ بعػػاـ آخػػر؛ والتوقػػؼ عػػف 

لمائػة )مػع العمػـ أف السػالح النػووي يتطمػب يورانيػوـ مخصػبًا تخصيب اليورانيوـ عند مستوى أقصػاه خمسػة با
 10كيمػػوغراـ مػػف اليورانيػػـو المخصػػب عنػػد  100لمسػػتوى تسػػعيف بالمئػػة، أو أعمػػى(؛ والػػتخمص ممػػا يقػػارب 

جيػاز طػرد مركػزي  8000بالمئة، سواء بالتخفيؼ مع الخاـ أو التحويؿ إلى أوكسايد؛ والتوقؼ عف اسػتخداـ 
الفعؿ ولكنيا لـ تغذ باليورانيـو بعد. في المقابؿ، سيفرج تدريجيًا عما يقارب سبعة مميارات جديدة، تـ نصبيا ب

مػػف األمػػػواؿ اإليرانيػػػة، التػػػي جمػػػدت فػػػي الفتػػػرة الماضػػػية فػػػي الواليػػػات المتحػػػدة وأوروبػػػا ودوؿ أسػػػيوية، بفعػػػؿ 
مكانػو بانتظػار التوصػؿ إلػى  العقوبات. ولكف اإلطػار العػاـ لمعقوبػات االقتصػادية والماليػة الغربيػة سػيبقى فػي

 االتفاؽ النيائي.
فما الذي يمكف أف ينجـ عف ىذا االتفاؽ مف اثار جيوسياسية واستراتيجية؟ طبقػًا لمختمػؼ أطػراؼ التفػاوض، 
كانت إيراف، منػذ انطػالؽ لقػاءات التفػاوض السػرية، ترغػب فػي التوصػؿ إلػى مػا يعػرؼ بالصػفقة الكبػرى، أي 

ودور وموقػػػع إيػػػراف اإلقميمػػػي؛ ولكػػػف األمػػػريكييف رفضػػػوا مثػػػؿ ىػػػذا المسػػػار، التفػػػاوض عمػػػى الممػػػؼ النػػػووي 
وحصػػروا المفاوضػػات بػػالممؼ النػػووي. ولكػػف مػػا ينبغػػي رؤيتػػو أف اتفػػاؽ جنيػػؼ ولػػد مناخػػًا جديػػدًا لمعالقػػات 

ت بػيف اإليرانية الغربية، سيما العالقات اإليرانية األمريكية. كما أف ستة شيور ليست زمنػًا طػوياًل فػي العالقػا
 الدوؿ.

وفي حاؿ تـ بالفعؿ التوصؿ إلى اتفاؽ نيائي، وىو األمر الذي أصبح مرجحًا، ستبدأ مفاوضات أخرى حوؿ 
عدد مف الممفات اإلقميمية، مثؿ العراؽ ولبناف وسورية، ورغبة إيراف في أف تصبح شريكًا اقتصاديًا وأمنيًا في 

ب عميػو مػف آثػار جيوسياسػية، مػف جيػة أخػرى، أطمػؽ منطقة الخميج. االتفاؽ، مف جيػة، ومػا يمكػف أف يترتػ
سمسػػمة مػػف التخمينػػات والتوقعػػات والمخػػاوؼ، سػػواء فػػي السػػعودية أو الدولػػة العبريػػة، أو مػػا يتعمػػؽ بتصػػور 

 الواليات المتحدة لخارطة منطقة الشرؽ األوسط االستراتيجية وتوازناتيا.
مخاوؼ السعودية ال تتعمؽ بما يشاع مف تفريط غربي  يمثؿ االتفاؽ ضربة ثقيمة لمسياسة السعودية اإلقميمية.

؛ فالسػػعودية، كمػػا غيرىػػا، تػػدرؾ أف االتفػػاؽ جػػاء أقػػرب إلػػى أقصػػى المطالػػب ’كػػبح جمػػاح إيػػراف النػػووي‘فػػي 
الغربيػػة مػػف إيػػراف، منػػو إلػػى طموحػػات إيػػراف النوويػػة. ولكػػف السػػعودية تخشػػى أف يكػػوف االتفػػاؽ مقدمػػة لرفػػع 

عػادة تأىيػؿ إيػراف إقميميػًا، بموافقػة وتأييػد مػف واشػنطف. بمعنػى الضغوط السياسػية واالقت صػادية عػف إيػراف، وا 
اسػػتقرار العػػراؽ ضػػمف دائػػرة النفػػوذ اإليرانػػي، واخػػتالؿ التػػوازف فػػي لبنػػاف لصػػالح حمفػػاء إيػػراف، وبقػػاء الػػرئيس 

عالقػػػات السػػػوري، بصػػػورة أو أخػػػرى، فػػػي موقعػػػو. أطمقػػػت ىػػػذه المخػػػاوؼ، إضػػػافة إلػػػى تػػػوترات سػػػابقة فػػػي ال
السػػػعودية األمريكيػػػة، غضػػػبًا سػػػعوديًا عمػػػى سياسػػػة أوبامػػػا، وولػػػدت تخمينػػػات باحتمػػػاؿ بحػػػث السػػػعودية عػػػف 
تحالفات دولية جديػدة، بػدياًل عػف التحػالؼ المصػيؽ والمسػتمر منػذ نيايػة الحػرب العالميػة الثانيػة مػع الواليػات 

 المتحدة.
نياىو، الطرؼ اإلقميمي الثػاني الػذي صػدع بمعارضػتو كانت الدولة العبرية، سيما رئيس حكومتيا، بنياميف نت

لالتفاؽ، وأبدى شكوكًا حوؿ مصداقيتو. ولكف نتنياىو، كعادتو، يمارس التشبيح واالبتزاز السياسي، أكثر مف 
القمػؽ مػػف االتفػاؽ. مصػػادر أمريكيػػة تقػوؿ إف أجيػػزة األمػػف اإلسػرائيمية أكػػدت لنتنيػػاىو أف االتفػاؽ يضػػع حػػدًا 

وع النووي اإليراني؛ والواضح أف نتنياىو يستيدؼ الضغط باتجاه تجريد إيراف كميػة مػف مقػدرات لمسيرة المشر 
التخصيب في االتفاؽ النيائي. ولكف قمؽ نتنياىو مف اآلثػار الجيوسياسػية لمتوافػؽ األمريكػي اإليرانػي تختمػؼ 

وذًا فػي واشػػنطف، ولكػف أيػػًا عػف القمػؽ السػػعودي. تعتبػر كػػؿ مػف الدولػػة العبريػة والسػػعودية مػف أكثػػر الػدوؿ نفػػ
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منيمػػا لػػـ تسػػتطع التػػأثير عمػػى مسػػار التفػػاوض حػػوؿ الممػػؼ النػػووي وال يبػػدو أنيػػا استشػػيرت فػػي المحظػػات 
السابقة عمػى التوصػؿ التفػاؽ. وىػذا ىػو المشػترؾ بينيمػا: تراجػع تأثيرىمػا عمػى القػرار األمريكػي االسػتراتيجي 

فػػوذ اإليرانػػي فػػي العػػراؽ وال سػػورية وال لبنػػاف يشػػكؿ ىمػػًا كبيػػرًا فػػي محيطيمػػا اإلقميمػػي ذاتػػو. بغيػػر ذلػػؾ، ال الن
 لإلسرائيمييف، طالما أف الواليات المتحدة استطاعت، وضمنت، تغيير السموؾ اإليراني في المنطقة.

وىذا ما يستدعي محاولة رؤية ما تريده الواليات المتحدة مف ىذه الخطوة الكبيرة تجاه إيػراف. مػا ينبغػي تػذكره 
فقط أف ىذا االتفاؽ مرحمي، وأف االتفاؽ النيائي لـ يزؿ مجػرد احتمػاؿ، حتػى إف كػاف احتمػااًل مرجحػًا، ليس 

ولكػف أيضػػًا أف االتفػاؽ يبػػدأ عمميػة سياسػػية قػد تطػػوؿ، وسػتتناوؿ ممفػػات إقميميػة شػػائكة، لػيس مػػف السػػيؿ أف 
يمكػػف رؤيتػػو اآلف أف إدارة أوبامػػا  يجػػد األمريكيػػوف واإليرانيػػوف نقطػػة التقػػاء عنػػدما يبػػدأ التفػػاوض حوليػػا. مػػا

تعممػػػت مػػػػف إدارة بػػػػوش أف ىنػػػػاؾ حػػػػدودًا لمػػػػا تسػػػػتطيع الحػػػػرب تحقيقػػػػو، وأف سياسػػػػة الحػػػػروب فػػػػي المشػػػػرؽ 
اإلسالمي سرعاف ما تأتي بنتائج معاكسة لما خططت لو. وألف الواليات المتحدة تجد مف الضروري أف تبذؿ 

أصػػػبحت أكثػػػر اسػػػتعدادًا إلجػػػراء تغييػػػر جػػػوىري لمقاربتيػػػا  جيػػػدًا أكبػػػر لمواجيػػػة التحػػػدي الصػػػيني المتسػػػارع،
 لشؤوف الشرؽ األوسط. 

وستسػػػاعد عالقػػػات أفضػػػؿ مػػػع إيػػػراف عمػػػى تػػػأميف الدولػػػة العبريػػػة، عمػػػى تعزيػػػز الجيػػػود لمكافحػػػة اإلرىػػػاب 
يػا اإلسالمي )السني(، وعمى التحكـ في أطراؼ توازف القوى المشػرقي. تػدافع القػوة بػيف إيػراف والسػعودية وترك

)عمى أساس أف مصر وسورية والعراؽ خارج ىػذ التػدافع اآلف(، لػيس جديػدًا. ولكػف ثمػة فرقػا شاسػعا بػيف أف 
يعمؿ أحد أطراؼ التدافع الرئيسييف ضد المصالح األمريكيػة، وأف تكػوف األطػراؼ جميعيػا عمػى عالقػة جيػدة 

 مع واشنطف.
ولػة العبريػة وال لمسػعودية؛ ولكنيػا سػترحب بعضػو ميما كاف األمػر، فالواليػات المتحػدة لػف تػدير ظيرىػا ال لمد

جديد إلى نادي الصداقة. بيد أف ىػذه العضػوية لػف تنجػز إال بعػد تقمػيـ أظػافر الوافػد الجديػد، بػدوف أف يػؤدي 
تقميـ األظافر إلى شؿ فعاليتو. وبالرغـ مف القفزات السعودية واإلسرائيمية باتجاه الصيف وروسيا، مرة، واتجػاه 

أخػػرى، فمػػيس مػػف سػػبيؿ لميػػروب مػػف العالقػػة األمريكيػػة. مػػا قػػد يحػػدث، ربمػػا، أف كمتػػا الػػدولتيف  فرنسػػا، مػػرة
ستصبح أكثر طواعية في عالقتيا مع واشنطف. ىذا، بالطبع، عندما تصؿ ىذه العممية الطويمػة والشػاقة إلػى 

 نيايتيا، إف كاف ليا مف نياية.
5/25/5023، القدس العربي، لندن  

 
 المستوطنين واستحقاقات مواجيتيا إستراتيجية حكومة 70

 عمي جرادات
لئف كانت منظومة الفكر الصييوني التوسعي العدواني ىي المحرؾ األساس لمسياسة اإلسرائيمية، وىي كذلؾ 

لمتسػوية السياسػية سػبياًل لحػؿ الصػراع،  -طوعػاً -بامتياز حتى اآلف، فإف أيًا مف حكومات إسرائيؿ لف تجػنح 
تخداـ القػوة العسػكرية ومصػادرة األرض واسػتيطانيا وتيويػدىا وسػيمة لمػتخمص مػف ولف يكؼ أي منيا عف اسػ

واقعيػػػًا  -جػػػوىر ىػػػذا الصػػػراع، )القضػػػية الفمسػػػطينية(، وطمسػػػو عمػػػى طريػػػؽ تصػػػفيتو. ىنػػػا اسػػػتخالص تجيػػػزه
حقيقػػة أف إسػػرائيؿ قامػػت وتوسػػعت وامتمكػػت كػػؿ عوامػػؿ قوتيػػا، وأخطرىػػا ترسػػانتيا النوويػػة، ضػػد  -ومنطقيػػاً 
التاريخ والثقافة والجغرافيا والديمغرافيا في المنطقػة، وعمػى حسػاب الشػعب العربػي الفمسػطيني وحقوقػو،  حقائؽ

وضػػػػد اسػػػػتقرار وأمػػػػف وتنميػػػػة الشػػػػعوب العربيػػػػة وشػػػػعوب المنطقػػػػة كافػػػػة. وكػػػػؿ ذلػػػػؾ فػػػػي إطػػػػار أداء وظيفػػػػة 
 استعمارية دائمة ومفتوحة، ولعِب دور شريؾ استعماري حارس ومحروس.
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ي حقيقػػػة إسػػػرائيؿ وحكوماتيػػػا منػػػذ قياميػػػا، فػػػإف مػػػف المنطقػػػي القػػػوؿ: زائػػػؼ كػػػالـ حكومػػػة مػػػا دامػػػت ىػػػذه ىػػػ
نتنياىو، وىي حكومة استيطاف ومستوطنيف بامتياز، عف السالـ والتسوية السياسية لمصراع التاريخي المفتوح 

ني اإلحاللػي. والمعقد بيف المشػروع الػوطني الفمسػطيني التحػرري والمشػروع الصػييوني االسػتعماري االسػتيطا
وكػػذا فإنػػو ال يقػػؿ زيفػػًا كػػالـ إدارة أوبامػػا عػػف نيتيػػا لعػػب دور مػػف شػػأنو إيقػػاؼ عجمػػة المصػػادرة واالسػػتيطاف 

ألػؼ دونػـ  800والتيويد لمػا تبقػى مػف األرض الفمسػطينية فػي الضػفة والجميػؿ والمثمػث والنقػب المػراد ابػتالع 
% مف مجمؿ مساحة النقب، 2في رقعة ال تزيد عمى مف أرضو واقتالع أىميا ومالكيا الفمسطينييف وحشرىـ 

ذلػػؾ تنفيػػذًا لػػػ"خبطة" صػػييونية كبيػػرة مػػف التطييػػر العرقػػي وضػػع خطتيػػا بإشػػراؼ مكتػػب نتنيػػاىو، الصػػييوني 
-التي لسوء حكومة إسرائيؿ آنذاؾ قػادت  2976"برافر"، بما يعيد لمذىف خطة كينغ لتيويد الجميؿ في العاـ 

إلػى قفػزة نوعيػة فػي سػياؽ النضػاؿ الػوطني الفمسػطيني الممتػد فػي  -عمى الساحر عمى طريقة انقالب السحر
 الدفاع األرض، قفزة ىبة يـو األرض الخالد.

"الفمسػػػػطينيوف يسػػػػرقوف أرض الشػػػػعب الييػػػػودي فػػػػي النقػػػػب"، و"السػػػػالـ ممكػػػػف بتػػػػوفير األمػػػػف لإلسػػػػرائيمييف 
ة الخارجيػػة. و"ميػػـ لمسػػالـ أف نطمػػئف عمػػى إقػػرار واالقتصػػاد لمفمسػػطينييف"، قػػاؿ ليبرمػػاف العائػػد لتػػوه إلػػى وزار 

الفمسطينييف بػػ"الروابط التاريخيػة بػيف الشػعب الييػودي وأرضػو منػذ أربعػة آالؼ سػنة" قػاؿ نتنيػاىو مػؤخرًا. وال 
ليبرمػاف ىػي أكثػر حكومػات إسػرائيؿ إصػرارًا عمػى  -عجب. فحكومػة االسػتيطاف والمسػتوطنيف بقيػادة نتنيػاىو

ينييف بإسرائيؿ غير محددة الحدود "دولة لمشعب الييودي". لذلؾ صار يقينًا أف تصفية مطمب اعتراؼ الفمسط
القضية الفمسطينية ىو جوىر إستراتيجية ىذه الحكومة وخططيا، بشقييا السياسػي، )إدارة المفاوضػات ألجػؿ 

 المفاوضات(، والميداني، )تصعيد وتيرة مصادرة األرض واستيطانيا وتيويدىا(.
ذا الكػػالـ؟ إف مواجيػػة مخطػػط حكومػػة االسػػتيطاف والمسػػتوطنيف لتصػػفية القضػػية الفمسػػطينية، مػػاذا يعنػػي ىػػ

وجوىرىا حؽ العودة، تحتاج إلى العمؿ عمى إعادة بناء المشروع الوطني الفمسػطيني بعػد أف فككػت عشػروف 
لػػى إعػػادة تظييػػر الحقػػوؽ الفمسػػطينية التاريخيػػة إنمػػا دوف مفاضػػ مة أو مقابمػػة عامػػًا مػػف التفػػاوض عناصػػره، وا 

قامػػة الدولػػة، فحػػؽ العػػودة المػػراد تصػػفيتو بآليػػة إرجػػاء البحػػث فيػػو "ىػػو  بينيػػا وبػػيف ىػػدؼ إنيػػاء االحػػتالؿ وا 
الرابط" بيف الحقوؽ الوطنية الراىنة والحقوؽ التاريخيػة لمشػعب الفمسػطيني، خاصػة بعػد ثبػوت أنػو كػاف مجػرد 

 2967وسػػيدة عمػػى حػػدود الرابػػع مػػف حزيػػراف  ضػػرب مػػف الخيػػاؿ تحقيػػؽ ىػػدؼ إقامػػة دولػػة فمسػػطينية مسػػتقمة
عبػػر التفػػاوض فػػي ظػػؿ مػػوازيف القػػوى القائمػػة، بػػؿ كػػاف غيػػر ممكػػف أصػػاًل خػػارج المقاومػػة الرافعػػة األساسػػية 

 لتحقيقو.
ىنػػػػا تتضػػػػح االنعكاسػػػػات السػػػػمبية والخطػػػػرة لتراجعػػػػات الحركػػػػة الوطنيػػػػة الفمسػػػػطينية وانقسػػػػاماتيا والتباسػػػػاتيا 

إدارة الصػػػػراع ومقتضػػػػياتو، وطنيػػػػًا وقوميػػػػًا ودوليػػػػًا. فالتراجعػػػػات الفمسػػػػطينية الداخميػػػػة ومفارقاتيػػػػا عمػػػػى أبعػػػػاد 
والظػػػروؼ الخارجيػػػة المجافيػػػة تتضػػػافراف وتشػػػكالف معػػػًا مصػػػدر إحبػػػاط لكػػػؿ محػػػاوالت إعػػػادة تأصػػػيؿ إدارة 

. إذ بينما الصراع كما ىو في الواقع، وكما تفرضو منذ سنوات حكومة االستيطاف والمستوطنيف بقيادة نتنياىو
مميما اساسيا لمشػباب العربػي فػي إطػالؽ انتفاضػات  2987كانت االنتفاضة الشعبية الفمسطينية الكبرى عاـ 

شػػعبية أبيػػرت العػػالـ، نجػػد أف انقسػػاـ الحركػػة الوطنيػػة الفمسػػطينية، ناىيػػؾ عػػف احترابيػػا، ىػػو، قبػػؿ غيػػره، مػػا 
سطينية الغاضبة مف التنازع عمى "سمطة" محدودة يزرع االحباط في اوساط الشباب الفمسطيني والجماىير الفم

ومكبمة بقيود والتزامات سياسية وأمنية واقتصادية ثقيمة. وكؿ ىذا فيما تتقمص التربػة تحػت أقػداـ الفمسػطينييف 
جػراء سػػعار المصػادرة واالسػػتيطاف والتيويػد، عػػدا مػا يتعرضػػوف لػو فػػي الػوطف والشػػتات مػف تنكيػػؿ واسػػتباحة 

نتيجة طبيعية لسبب أف ثمة داخؿ النخب القيادية الفمسطينية مف ال يريد أو ال يستطيع  غير مسبوقيف. وتمؾ
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أف يرتقػػي الػػػى مسػػػتوى اسػػػتعداد الشػػػعب الفمسػػػطيني وىمومػػػو وطموحاتػػػو والمخػػػاطر المحدقػػػة بجػػػوىر قضػػػيتو 
ؽ أو التوافػػؽ وحقوقػػو، بػػؿ ال يريػػد أو ال يسػػتطيع أف يسػػتجيب لمطالبػػو بإنيػػاء االنقسػػاـ الػػداخمي وبمػػورة االتفػػا

عمػػى إسػػتراتيجية وطنيػػة شػػاممة تعيػػد قطػػار النضػػاؿ الػػوطني الػػى سػػكتو الحقيقيػػة بعػػد أف حػػاد عنيػػا لسػػنوات 
 ألسباب داخمية.

ىنػا يكمػف سػر مفارقػة أال تسػتفيد القضػية الفمسػػطينية مػف التحػوالت الكبػرى عمػى الصػعيد الػدولي. فػػاالحتراب 
عمػى "سػمطة" يػتحكـ فييػا االحػتالؿ، ىػو مػا يحػوؿ دوف توظيػؼ الفمسطيني الداخمي عمى التمثيؿ السياسي، و 

ىذه التحوالت لمصمحة القضية الوطنية. وىذا أمر ممكف بالفعؿ. فعالـ القطب الواحد ينسحب لمصمحة عالـ 
متعدد األقطاب أصبح فيو حميؼ إسرائيؿ اإلستراتيجي الثابت، الواليات المتحدة، قوة عظمى بػيف قػوى أخػرى 

فػػي ظػػؿ مػػا تعانيػػو مػػف أزمػػة اقتصػػادية بنيويػػة متفاقمػػة، ومػػف فشػػؿ متتػػابع لحروبيػػا ولسياسػػاتيا  تنافسػػيا بقػػوة
 الخارجية، عمومًا، والشرؽ أوسطية منيا، خصوصًا.

وىنا يكمف أيضًا سر مفارقػة أال تسػتفيد القضػية الفمسػطينية مػف تحػوالت الحػراؾ الشػعبي العربػي الػذي يشػكؿ 
زز االمػػؿ بػػالتغيير لمصػػمحة القضػػية الفمسػػطينية عمػػى المػػدى البعيػػد وربمػػا فػػي جػػوىره العػػاـ حالػػة اسػػتفاقة تعػػ

المتوسط، ذلؾ رغـ كؿ محاوالت إجياضو وحرؼ مساره عف أىدافػو الحقيقيػة. فيػذه المحػاوالت لػف تقػوى فػي 
مػػػف اليمػػػـو والقضػػػايا القوميػػػة، وأوالىػػػا  -بشػػػكؿ تػػػاـ ودائػػػـ -التحميػػػؿ األخيػػػر عمػػػى تفريػػػغ أجنػػػدة ىػػػذا الحػػػراؾ

ضية الفمسطينية، بحسبانيا حالة موضوعية تفرض نفسيا مع تطور األحداث والتفاعالت الداخمية. فقضية الق
فمسطيف الحاضرة في الوجداف الشعبي العربي ستعود عاجاًل أـ آجاًل ميماز تحػريض عمػى األنظمػة الرسػمية 

خط التحوالت الشعبية العربية.  العربية، "الجديد" منيا و"القديـ"، خاصة في ظؿ دخوؿ إسرائيؿ وحمفائيا عمى
وىػػو مػػا يممػػي عمػػى قيػػادة الحركػػة الوطنيػػة الفمسػػطينية المنقسػػمة عمػػى نفسػػيا، إدراؾ عمػػؽ التحػػوالت الدوليػػة 
والقومية وعمؽ ما فتحتو مف فرصة واقعية إلعادة القضية الفمسطينية إلى الواجيػة. وىػو مػا ال يمكػف تصػور 

نيػاء انقسػاماتو حدوثو مف دوف مبادرة العامؿ الوطني ا لفمسطيني واستنياضو وتفعيمػو وتصػويب اعوجاجػو، وا 
مكاناتػػو وطاقاتػػو وصػػيرىا فػػي بوتقػػة برنػػامج وطنػػي موحػػد يػػربط عػػادة نظػػـ جيػػوده وا  مػػف  دوف -الداخميػػة، وا 

-بػػػيف المرحمػػػي والنيػػػائي مػػػف األىػػػداؼ والحقػػػوؽ الفمسػػػطينية، والتركيػػػز عػػػؿ التنػػػاقض -مقابمػػػة أو مفاضػػػمة
والمفتػػػوح مػػع دولػػػة احػػتالؿ اسػػػتعماري اسػػتيطاني اجالئػػػي تقودىػػا اليػػػـو حكومػػة اسػػػتيطاف الػػرئيس  -الصػػراع

ومستوطنيف تعمؿ في السر والعمف عمى استغالؿ التحوالت الدولية واإلقميميػة والعربيػة الكبيػرة، بػؿ التاريخيػة، 
وس الشػػػعب وتوظيفيػػػا لمصػػػمحة مخططيػػػا الرامػػػي لتصػػػفية القضػػػية الفمسػػػطينية، مػػػا يتطمػػػب إعػػػادة تػػػوتير قػػػ

 الفمسطيني وتعزيز قدرتو عمى الصمود والمقاومة بالمعنى الشامؿ لمكممة.
تمػػؾ ىػػي حقيقػػة إسػػتراتيجية حكومػػة نتنيػػاىو وخطتيػػػا بػػالمعنييف السياسػػي والميػػداني. وتمػػؾ ىػػي اسػػػتحقاقات 

ش القضية ومتطمبات مواجيتيا بجدية وبشمولية سياسيًا وميدانيا. ودوف ذلؾ لف يفضي إال إلى استمرار تيمي
قميمية وعربية كبيرة مطموب مف قيادة الحركة الوطنية الفمسطينية  الوطنية الفمسطينية في ظؿ تحوالت دولية وا 
التعمػػؽ فػػي عالقػػات تناقضػػاتيا ومركباتيػػا المعقػػدة، وقراءتيػػا بػػوعي وطنػػي، ال لمحيػػا لمحػػًا، وقراءتيػػا بػػوعي 

الفئػػوي البػػائس ليػػذه التحػػوالت الكبيػػرة، بينمػػا ثمػػة  االنقسػػاـ المػػريض الػػذي لػػف يقػػود بػػدوره إال إلػػى التوظيػػؼ
 فرصة واقعية لتوظيفيا لمصمحة القضية الوطنية.       

4/25/5023، 48عرب   
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 داف مرغميت
يكػػف يعػػرؼ شػػريعة "ال  حينمػػا ىػػاتؼ أبػػو مػػازف، ىػػذا األسػػبوع، آريػػو درعػػي ليعزيػػو بمػػوت عوفاديػػا يوسػػيؼ لػػـ

 تعُؼ عنيـ" التي أيدىا الحاخاـ قبؿ سنيف كثيرة، وكؼ عنيا بالفعؿ.
 ينبغي حسب ىذا المبدأ أال تُفضؿ السيطرة عمى األرض إذا كاف ثمنيا سفؾ دماء كثيرا.

عزى أبو مازف "شاس" ألف الفمسطينييف في ذروة مسار متصؿ بجيات في اسرائيؿ ليدفعوا قػدما بمػوقفيـ فػي 
 التفاوض الذي يجري بتكاسؿ مع تسيبي لفني واسحؽ مولخو.

 يعبر الفمسطينيوف عف امتعاضيـ وخيبة أمميـ في اندفاعات في جميع االتجاىات.
يبػدأ ذلػؾ بالتيديػػد بػالتوقؼ عػػف المحادثػات خالفػػًا اللتػزاميـ، ثػـ يصػػموف بعػد ذلػػؾ الػى حػػث األميػركييف عمػػى 

 عدـ الكؼ عف االتصاالت.
صػػػػفة االتفػػػػاؽ المرحمػػػػي مػػػػع ايػػػػراف، يعػػػػود جػػػػوف كيػػػػري الػػػػى المنطقػػػػة لمحػػػػديث فػػػػي التفػػػػاوض واآلف، بعػػػػد عا

السياسي، لكنو سيجد نتنياىو، الػذي تنصػرؼ عنايتػو الػى طيػراف، وُيشػؾ فػي أف يكػوف فارغػا نفسػيا وعاطفيػا 
 ليشغؿ نفسو باالتصاالت براـ اهلل.

روبػػػا قبػػػؿ نحػػػو اسػػػبوعيف إف السػػػمطة إف اتجػػػاه السػػػموؾ غيػػػر واضػػػح ايضػػػا. فقػػػد قالػػػت مصػػػادر فػػػي شػػػرؽ او 
الفمسػػػطينية بػػػرغـ التصػػػريحات السػػػمبية قػػػد ُتسػػػمـ بالسػػػعي الػػػى اتفػػػاؽ مرحمػػػي بشػػػرط أف ُيحػػػدد موعػػػد إلنيػػػاء 
التفػػاوض فػػي التسػػوية الدائمػػة. وىػػذا تطػػور مثيػػر لالىتمػػاـ، لكػػف مػػا مبمػػغ تعبيػػره عمػػا ىػػو جديػػد فػػي موقػػؼ 

 قط؟.السمطة الفمسطينية وأنو ليس بالوف اختبار ف
اذا كػػاف يوجػػد اسػػتعداد فمسػػطيني كيػػذا حقػػا فسػػيثير اىتمامػػا كبيػػرا فػػي القػػدس، رغػػـ أف نتنيػػاىو يعمػػف تمسػػكا 

 مطمقا بالتسوية الدائمة فقط. ففي وضع الطريؽ المسدود يكوف البديؿ مغريا دائما.
جعميػـ فػػي امػف الواضػح فػي كػؿ مسػػار سػُيفحص عنػو أف صػرؼ العنايػػة الكبيػر الػى التطػورات فػػي ايػراف قػد 

القػػدس وواشػػنطف وراـ اهلل يعممػػوف أنػػو لػػف ينتيػػي أي تفػػاوض فػػي مػػدة االشػػير التسػػعة التػػي ُحػػددت مسػػبقا، 
 وسُيحتاج الى تأجيؿ الموعد.

والفمسطينيوف ايضػا غيػر معنيػيف باإلثقػاؿ عمػى بػراؾ اوبامػا الػذي سػيواجو حزبػو بعػد بضػعة أشػير انتخابػات 
 النواب. وسيتفضموف تمديد التفاوض.منتصؼ واليتو في مجمس الشيوخ ومجمس 

بيػد أنػػو مػػف الواضػػح أنيػػـ سػػيطمبوف مقابػػؿ ذلػػؾ. فػػاذا اشػػترطوا إطالػػة مػػدة التفػػاوض بوقػػؼ البنػػاء فػػي "ييػػودا" 
و"السامرة" أو باإلفراج عف أسرى آخريف ممطخة أيدييـ بالدماء فسيحوؿ القرار الحاسـ الى إسرائيؿ. لكف مػف 

نشػػػاء دولػػػة فمسػػػطينية مػػػف طػػػرؼ واحػػػد برعايػػػة االمػػػـ المتحػػػدة دوف تحديػػػد الممكػػػف أف يعػػػودوا الػػػى موضػػػوع ا
فمسػػػطيني ال يمػػػنح  -حػػػدودىا. فػػػاذا مػػػا اختػػػاروا ىػػػذا المسػػػار فػػػإنيـ يسػػػتطيعوف التوصػػػؿ الػػػى اتفػػػاؽ أميركػػػي

اسػػرائيؿ مكانػػة فػػي تحديػػد مضػػمونو، لكػػف مػػف الواضػػح أف اوبامػػا سيضػػطر الػػى أف يطمػػب الػػى نتنيػػاىو أف 
 وت عاؿ جدا.يصرخ، لكف ال بص

يأتي كيري الى الشرؽ االوسط ليحػرؾ المسػيرة التػي قػد خفتػت تقريبػا، فػي وقػت يشػجع فيػو االتفػاؽ مػع ايػراف 
المعارضػػػػة؛ وتتمنػػػػى اوكرانيػػػػا أف تعصػػػػي فالدميػػػػر بػػػػوتيف لكنيػػػػا ال تتجػػػػرأ عمػػػػى ذلػػػػؾ؛ والصػػػػينيوف يتحػػػػدوف 

تطيع أف يأمػؿ بػو كيػري فػي محػور القػدس فكـ مف النجاح الحقيقػي يسػ –اليابانييف، وأميركا العظيمة صامتة 
 راـ اهلل؟ ىو نفسو يدرؾ ذلؾ. –

" 4/21/1023، "إسرائيؿ اليـو  
5/25/5023، األيام، رام اهلل  
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