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 .. قوات إسرائيلية أمري ية عربية في غور األردف والضفة  األمنية  يري  كؼ خطةي بديب ابموقد  1
، لندف،  ذكرت  االستخباري اإلسرائيمي كشؼ،  "ديبكا"تقرير نشره موقع أف ، 9/12/2013رأي اليـو

استنادا لمصادر عسكرية، أف الخطة األمنية التي جمبيا وزير الخارجية األمريكي جوف كيري، معو يـو 
ديسمبر خالؿ زيارتو الثامنة إلحياء محادثات السالـ اإلسرائيمية الفمسطينية تستمـز نشر قوة  5الخميس 

دولية إقميمية، بما فييا القوات األمريكية، عمى طوؿ وادي نير األردف )غور األردف( والضفة الغربية في 
 الدولة الفمسطينية المستقبمية.

يف، قدميا كيري لممرة األولى لرئيس الوزراء بنياميف نتنياىو والخطة األمنية، التي وضعيا الجنراؿ جوف أل
 في تؿ أبيب ومحمود عباس في راـ اهلل.

واإلجراءات األمنية التي وعدت بيا واشنطف إسرائيؿ بموجب تسوية نيائية لنزاعيا مع الفمسطينييف )إنياء 
ع، ال تزاؿ إدارة أوباما تعمؿ عمى العداوة القديمة(، تندرج، وفقا لمتقرير، ضمف مخطط أمريكي إقميمي أوس

 تطويره لتشكيؿ قوة إقميمية في الشرؽ األوسط لمكافحة تنظيـ القاعدة )العدو الجديد(.
ويقوؿ التقرير إف ىذه القوة األمنية اإلقميمية الجديدة تؤمف أجزاء مف سوريا وكذلؾ األردف والسعودية والدولة 

سرائيؿ ضد أي ىج  ـو مف تنظيـ القاعدة مف مواقع في سوريا والعراؽ وسيناء.الفمسطينية المستقبمية وا 
األمريكي، كيري، دمج وحدات القوات الخاصة اإلسرائيمية والفمسطينية في  ةوتقترح خطة وزير الخارجي

مخطط القوة اإلقميمية لمكافحة اإلرىاب، جنبا إلى جنب مع نشر وحدات أمريكية وبريطانية وفرنسية 
 ية وقطرية.وسعودية وأردنية ومصر 

ومع اتساع نطاؽ عممياتيا، بدءا مف جنوب سوريا إلى سيناء، بما في ذلؾ إسرائيؿ والدولة الفمسطينية 
المحتممة، فإف الجيش اإلسرائيمي يكوف قادرا عمى االستمرار في أداء المياـ األمنية في ييودا والسامرة وغور 

 األردف، كجزء مف قوة جديدة.
العامة ليذه الخطة عبر بث تقارير موسعة في وسائؿ اإلعالـ الغربية، التي ويجري بالفعؿ وضع األسس 

تفننت في تضخيـ خطر تنظيـ القاعدة، أكثر مف أي وقت مضى، عمى الواليات المتحدة وأوروبا الغربية مف 
 مواقعو في سوريا والعراؽ.

ذية المواد التي تصور اآلالؼ مف ويشير التقرير إلى أف وسائؿ اإلعالـ األمريكية والبريطانية تعمؿ عمى تغ
الشباب اإلسالمي األمريكي األوروبي والسعودي واألردنييف وىـ يتدفقوف إلى سوريا لمقتاؿ مع الكتائب 

” إرىابية“الثورية التابعة القاعدة ضد جيش األسد وحمفائو، وتثير بشكؿ مفزع احتماؿ تحوليـ إلى قنابؿ 
 موقوتة بعد عودتيـ إلى ديارىـ.

أف مقترحات وزير وا مسؤوليف إسرائيمييف قال ، أفآماؿ شحادةعف ، 9/12/2013الحياة، لندف،  ت وأضاف
الخارجية األميركية جوف كيري، تشمؿ انتشار الجيش اإلسرائيمي عمى امتداد نير األردف، لسنوات عدة، 

 ".عمى أف يتـ تقميصيا بشكؿ تدريجي، تماشيًا مع األوضاع األمنية الحاصمة عمى األرض
وبحسب اإلسرائيمييف فإف "نشر الجيش يستمر في المرحمة األولى لمدة أربع سنوات، عمى األقؿ، فيما يتـ 
إخالء قوات الجيش اإلسرائيمي مف غالبية أراضي الضفة، باستثناء منطقة األغوار، ومنع إسرائيؿ مف حرية 

عمميات". وىو شرط أميركي اعترض العمؿ داخؿ األراضي الفمسطينية، لمطاردة الفمسطينييف أو إحباط ال
 عميو رئيس الحكومة بنياميف نتنياىو، وزير الدفاع موشيو يعالوف.
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وبموجب اإلسرائيمييف "يشمؿ االقتراح األميركي أف تكوف الدولة الفمسطينية منزوعة مف السالح الثقيؿ، مع 
بة اإلرىاب". ويتضمف أيضًا "مراقبة إمكانية احتفاظيا بقوات أمنية قوية لالحتياجات األمنية الداخمية ومحار 

 نزع سالح الدولة الفمسطينية مف خالؿ طمعات تصوير تنفذىا طائرات أميركية مف دوف طيار.
 –أما بالنسبة إلى المعابر الحدودية، فيتضمف االقتراح األميركي أف تكوف "خاضعة لمسيطرة اإلسرائيمية 

 ف عف الواليات المتحدة". الفمسطينية المشتركة، مع إمكانية مشاركة ممثمي
 

 عباس: قبوؿ حماس إجراء االنتخابات بداية إلنياء االنقساـ 2
أكد الرئيس الفمسطيني محمود عباس، في كممة لو خالؿ لقائو وفد اإلعالمييف العرب المشاركيف : أ ؼ ب

، «مسطينيةضرورة تحقيؽ المصالحة الف»في دورة اإلعالـ السياحي التي ُعقدت في الخميؿ لمدة يوميف، 
 «.قبوؿ حماس إجراء االنتخابات يمثؿ بداية إلنياء االنقساـ وتحقيؽ الوحدة الوطنية»موضحًا أف 
إننا نتنظر انتياء األوضاع الداخمية التي تعيشيا مصر لمبدء في تطبيؽ اتفاؽ المصالحة لطي »وقاؿ عباس 

إف موقفنا قوي والقضية قوية »ؼ: وأضا«. مصر ىي الراعية لممصالحة»، مشددًا عمى أف «صفحة االنقساـ
التمسؾ بالثوابت »كما أكد «. والعالـ معنا واألمـ المتحدة، وعندنا ما نقولو وما نفعمو بعيدًا عف العنؼ

قضية األسرى »، الفتًا إلى أف «الفمسطينية، وأف ال حؿ مف دوف القدس عاصمة لمدولة الفمسطينية
 «.ير الحالي ستشيد اإلفراج عف دفعة جديدة مف األسرى القدامىوالمعتقميف أوؿ اىتماماتو، وأف نياية الش

الموقؼ األوروبي »، مشيدًا بػ«الموقؼ العربي داعـ ومساند لكافة الخطوات الفمسطينية»كذلؾ أكد عباس أف 
، وتمييز منتجات 1967الداعـ لمشعب الفمسطيني والرافض لالستيطاف عمى األراضي الفمسطينية عاـ 

الموقؼ الفمسطيني الرافض لوجود إسرائيؿ عمى الحدود مع »، مجددًا «تي تباع في أوروباالمستوطنات ال
 «.األردف

 9/12/2013األخبار، بيروت، 
 

 ىنية: المقاومة لدييا قرار بالتخلص مف االحتالؿ 3
بالقضاء عمى حركة  استراتيجيقاؿ رئيس الوزراء الفمسطيني إسماعيؿ ىنية, إف لدى االحتالؿ قرار : غزة

 التخمص منو في ذات الوقت. االستراتيجيحماس، مؤكًدا أف قوى المقاومة وقرار حماس 
( إلى أف االحتالؿ حاوؿ استئصاؿ 12-8وأشار ىنية خالؿ حوار نشرتو صحيفة فمسطيف المحمية األحد )

حقيقية الحركة اإلسالمية في محطات مختمفة، عازًيا ذلؾ لقناعة قادة االحتالؿ بأف حركة حماس تمثؿ قوة 
 في االنتفاضة، وأف لدييا أنصاؼ حموؿ, وتطور أداءىا.

؛ حيث تـ 88وقاؿ: "االحتالؿ كاف لديو قرارات بتوجيو ضربات قاسية لحماس، وأوؿ ضربة كانت في عاـ 
 اعتقاؿ مجموعة مف قيادات الحركة المؤسسيف".

الشيخ أحمد ياسيف, شخص وعمى رأسيـ  1200, وكانت بحؽ 89وأضاؼ: "الضربة الثانية كانت عاـ 
ودخمنا سجف السرايا وتعرضنا لمتحقيقات ورأينا كؿ شيء، لدرجة أف االحتالؿ في ذلؾ الوقت كتبوا أنيينا 

 فجف جنوف قادة االحتالؿ". 24حماس، ففاجأتيـ حماس بتوزيع بياف رقـ 
طعف في يافا،  شخص عمى إثر عممية 1500, وىذه ال تقؿ عف 90وتابع: "أما الضربة الثالثة فكانت سنة 

وتـ اعتقاؿ قيادات وعمى رأسيـ رئيس الحركة في ذلؾ الوقت الشيخ سيد أبو مسامح، ثـ بعد ذلؾ اإلبعاد 
 إلى مرج الزىور عمى إثر خطؼ جندي, وبعدىا تعرضت أيضًا الحركة لضربات متتالية".
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نتفاضة، مشدًدا عمى أنيا وأكد ىنية أف مشروع التسوية عطؿ مشروع التحرير لفترة؛ لكنو لـ يعطؿ روح اال
 تسكف الشعب الفمسطيني طالما وجد االحتالؿ. 

 8/12/2013، المر ز الفلسطيني لإلعالـ
 

 أسباب دفعت اكتية لالستقالة مف الوفد المفاوضستة  ب:الحياةب 4
، عضو الوفد الفمسطيني المفاوض «فتح»قاؿ عضو المجنة المركزية لحركة : محمد يونس -راـ اهلل 
الدكتور محمد اشتية اف سبعة اسباب دفعتو الى االستقالة مف عضوية الوفد المفاوض. وأضاؼ لػ  المستقيؿ

السبب االوؿ ىو انو ال يوجد شريؾ في اسرائيؿ يمكف التوصؿ معو الى اتفاؽ سالـ ينيي »اف « الحياة»
سرائيمية الحالية ال معظـ الوزراء في الحكومة اال»، موضحًا اف «1967االحتالؿ االسرائيمي الذي بدأ عاـ 

يؤمنوف بالسالـ، واتحدى اف يقوـ رئيس الوزراء بنياميف نتانياىو بطرح فكرة حؿ سياسي عمى حدود عاـ 
 «.عمى التصويت في حكومتو ألنو لف ينجح 1967
ائتالؼ نتانياىو ضد السالـ، ولو كاف لو رأي آخر لعمؿ عمى تغيير االئتالؼ الى آخر يقبؿ السالـ، »وزاد: 

ؿ احزاب العمؿ وشاس وغيرىا مف االحزاب التي تقؼ خارج الحكومة، لكنو ال يفعؿ ألنو مثميـ، ال مث
وقاؿ انو يؤمف بأف الوجود االسرائيمي عمى طاولة المفاوضات ليس مف أجؿ التوصؿ الى اتفاؽ وانما «. يريد

 مف اجؿ تجنب الضغط الدولي والعزلة الدولية.
االستراتيجية االسرائيمية عمى االرض كما ىي مف دوف تغيير لجية التوسع وثاني اسباب استقالتو ىي بقاء 

فمسطينيًا،  20اثناء وجودي في المفاوضات، قامت اسرائيؿ بقتؿ »واالستيطاف والقتؿ وىدـ البيوت. وقاؿ: 
 «.آخريف، واقرار بناء آالؼ الوحدات السكنية 514شخص، واعتقاؿ  500بيتًا، وتشريد  276وىدـ 

السالـ إعالف نيات، ولـ نممس اي نيات اسرائيمية جديدة، ومف يتفاوض عمى ارض ال يقـو »وتابع: 
 «.باالستيطاف فييا وتغيير الواقع فييا كؿ يوـ

وثالث ىذه االسباب، قاؿ اشتية، ىو قياـ اسرائيؿ بتقويض مكانة المفاوض الفمسطيني اثناء المفاوضات. 
عزيز مكانتو وليس تقويضيا، وكؿ ما تقوـ بو اسرائيؿ اثناء مف يبحث عف شريؾ لمسالـ يقوـ بت»وقاؿ: 

 «.المفاوضات ىو تقويض مكانة الجانب الفمسطيني
وأضاؼ اف رابع ىذه االسباب ىو اف اسرائيؿ اضافت قضية جديدة عمى قضايا الحؿ النيائي ىي االعتراؼ 

القدس واالستيطاف والحدود والمياه قضايا الحؿ النيائي معروفة وىي: »الفمسطيني بييودية الدولة. وأوضح: 
والالجئيف واالمف، لكف اسرائيؿ أضافت قضية جديدة ىي اعتراؼ الفمسطينييف بإسرائيؿ دولة ييودية. 

اسرائيؿ تريد اف نعترؼ بيا دولة قومية لمشعب الييودي عمى اف تعرؼ ىي بفمسطيف دولة قومية »وأضاؼ: 
مسطينيي الداخؿ بالتيجير الى الدولة الفمسطينية قائمة ليـ: ىذه لمشعب الفمسطيني، وبعد االتفاؽ ستستيدؼ ف

 «.دولة الييود، وتمؾ دولة الفمسطينييف
وأوضح اف خامس ىذه االسباب ىو اف اسرائيؿ تريد ضـ الضفة ومنح الفمسطينييف سمطة عمى السكاف 

فة، ومنحنا سمطة عمى يريدوف تقاسمًا وظيفيًا في الضفة يقوـ عمى ضـ جزء كبير مف الض»فقط، وقاؿ: 
 «.السكاف نسمييا دولة

أما سادس ىذه االسباب، حسب اشتية، فيو اف اسرائيؿ رفضت وجود الطرؼ االميركي عمى طاولة 
اردنا وجود طرؼ ثالث عمى طاولة المفاوضات كي »المفاوضات، كما تـ االتفاؽ عميو مف البداية. وقاؿ: 

وأضاؼ اف كؿ ما تريده اسرائيؿ ىو الحفاظ عمى «. ر متوازنةيسمع ما يدور ألف العالقة عمى الطاولة غي
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الوضع القائـ وليس التوصؿ الى اتفاؽ ينيي االحتالؿ ويؤسس دولة فمسطينية عاصمتيا القدس ويحؿ 
 مشكمة الالجئيف وغيرىا.

يسة ورأى انو ال توجد فرصة لمتوصؿ الى اي اتفاؽ مع الحكومة االسرائيمية بسبب اربع قضايا خالفية رئ
ىي: القدس، والالجئيف، والوجود العسكري االسرائيمي، والدولة الييودية. وأكد ضرورة تغيير المعادلة القائمة 
يجاد رعاية دولية لممفاوضات، خصوصًا بعد التوصؿ الى اتفاؽ  عمى الرعاية االميركية لممفاوضات، وا 

سورية، يجب اف  -مؤتمر جنيؼ  ايراف، ومشروع -في ضوء اتفاؽ جنيؼ »جنيؼ في شأف ايراف. وقاؿ: 
يجب اف يكوف ىناؾ بديؿ لممفاوضات الثنائية وىو »وأضاؼ: «. فمسطيف -يكوف ىناؾ ايضًا جنيؼ 

مؤتمر دولي يشارؾ فيو حمفاؤنا الروس واالوروبيوف واالمـ المتحدة، واف ال تقتصر رعاية المفاوضات عمى 
 «.الجانب االميركي ألف رعايتو غير متوازنة

 9/12/2013، لندف، الحياة
 

 ونقص األدوية  ارثة حقيقية مد تفاقـ العجز في ال يرباء تواجوغزة  5
سمطة الطاقة في غزة، أف  رائد الفينقاًل عف مراسميا غزة مف  9/12/2013الخليج، الكارقة  ذكرت

مة، ما في المئة، خالؿ األياـ المقب 80حذرت أمس، مف أف نسبة العجز في التيار الكيربائي ستصؿ إلى 
 ساعة يوميًا . 12سيزيد ساعات القطع عمى 

وقاؿ رئيس سمطة الطاقة فتحي الشيخ خميؿ في مؤتمر صحفي، إف شركة الكيرباء تواجو صعوبة كبيرة في 
االستمرار ببرنامج التوزيع الحالي، وتتوقع أف تتقمص ساعات وصوؿ الكيرباء لممواطنيف عف ست ساعات 

 بفعؿ سوء األحواؿ الجوية . يوميًا، بسبب زيادة األحماؿ،
وحث الشيخ خميؿ، السمطات المصرية عمى سرعة إرساؿ وقود المنحة القطرية المخصص لتشغيؿ محطة 
توليد الطاقة الوحيدة في قطاع غزة . كما طالب، السمطة الفمسطينية بضرورة إلغاء الضريبة عمى سعر 

"ننتظر حاًل سريعًا يسعؼ القطاع مف كارثة حقيقية"،  يومًا، لحؿ األزمة "إسعافيًا" . وقاؿ: 40الوقود لمدة 
ميجاوات، مف ضمف الحموؿ  100مشيرًا إلى أف سمطة الطاقة طالبت سمطات االحتالؿ بالموافقة عمى شراء 

 التي تسعى لتنفيذىا .
رئيس المجنة الشعبية لمواجية الحصار النائب جماؿ أف  غزةمف  9/12/2013السبيؿ، عماف، وأضافت 

ري دعا وزراء الصحة في الدوؿ العربية واإلسالمية والعالـ أجمع الى إغاثة القطاع الصحي في قطاع الخض
غزة. ودعا الخضري في تصريح صحفي أمس األحد، وزراء الصحة الى إمداد القطاع باألدوية 

 والمستيمكات الطبية بسبب تناقصيا جراء الحصار اإٍلسرائيمي.
عالجيا خاصا بغرؼ العناية المكثفة والطوارئ وحضانات األطفاؿ وأقساـ صنفا  140وأشار إلى عدـ وجود 

 صنفا مف المستيمكات الطبية في كافة األقساـ بما فييا غرؼ العمميات. 360أخرى، باإلضافة إلى غياب 
 

 رسمي علييا تدرس أف ار  يري األمنية لبلورة ردّ عميرة: السلطة  6
’ القدس العربي’و المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية لػوليد عوض: نفى حنا عميرة عض –راـ اهلل 

خطة، بؿ ىي افكار يجري دراستيا مف قبؿ الطرفيف ‘االحد اف تكوف االفكار االمنية التي حمميا كيري ىي 
 قة.لتقديـ اجابات رسمية عمييا لالدارة االمريكية خالؿ الزيارة القادمة لكيري لممنط’ الفمسطيني واالسرائيمي
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ىي ليست خطة بؿ ىي افكار تـ طرحيا مف اجؿ بناء خطة، واعتقد ‘، ’القدس العربي’وتابع عميرة قائال لػ
ما تزاؿ ‘، مشيرا الى اف تمؾ االفكار ’باف كيري سيعود لممنطقة مف اجؿ االستماع الجوبة االطراؼ عمييا

 ’.قيد الدراسة ومف ثـ سيكوف جواب نيائي عمييا
 9/12/2013، القدس العربي، لندف

 
 وال لمة األخيرة لمولخو في المفاوضات : ليفني ليست إال واجية48عرب  7

 -نضاؿ محمد وتد: أكد مصدر فمسطيني رفيع المستوى مطمع عمى المفاوضات الفمسطينية  -الدوحة
وضات مع ػرب أف تسيبي ليفني وزيرة القضاء اإلسرائيمية المكمفة "رسميا" بممؼ المفا48اإلسرائيمية لموقع عػػ

الجانب الفمسطيني ليست في واقع الحاؿ إال واجية يستخدميا رئيس الحكومة اإلسرائيمية بنياميف نتنياىو 
غطاء في المفاوضات أماـ الجانب الفمسطيني واإلدارة األمريكية، الستثمار "رصيدىا المعتدؿ" أماـ اإلدارة 

ولى واألخيرة في المفاوضات أماـ كؿ مف األمريكية وأماـ الجانب الفمسطيني، لكف صاحب الكممة األ
 الدكتور صائب عريقات والدكتور محمد اشتية ىو موفد نتنياىو الشخصي، المحامي يتسحاؽ مولخو.

وقاؿ المصدر الفمسطيني، الذي فضؿ عدـ الكشؼ عف ىويتو، إف أي بمورة لمواقؼ أو عروض "مشتركة" 
 ؿ مباشر مع نتنياىو في كؿ صغيرة وكبيرة.ال تتـ بدوف موافقة مولخو، الذي يحافظ عمى اتصا

وسخر المصدر الفمسطيني مف األخبار واألنباء التي كانت تتناوليا الصحؼ اإلسرائيمية، حوؿ "مشاجرات" 
ونزاعات بيف مولخو وليفني، مؤكدا أنو كاف واضحا لمجانب الفمسطيني أف بعض ىذ المشاحنات يبدو 

أحيانا لعرض حصوؿ تقدـ ما، خاصة عندما تغيب ممولخو في إحدى مفتعال، وأف ليفني كانت تبدي تميفا، 
جوالت المحادثات عف الحضور فحاولت ليفني الضغط عمى الجانب الفمسطيني لمتوصؿ عمى اتفاؽ حوؿ 
بعض المسائؿ، عبر استغالؿ تغيب مولخو عف الجولة التفاوضية، لكف الجانب الفمسطيني كاف أدرؾ حقيقة 

 شة صالحياتيا التفاوضية.ضعؼ موقؼ ليفني وىشا
جاءت أقواؿ المصدر الفمسطيني عمى ىامش أعماؿ المؤتمر السنوي الثاني لمراكز األبحاث العربية الذي 

 ينظمو المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسيات، بإدارة المفكر العربي الدكتور عزمي بشارة، 
 9/12/2013، 48عرب 

 
 

 و المعابرأغوار ؽ مرحلي أو جزئي يبقي االحتالؿ في األترفض أي اتفا : السلطةكحادةجميؿ  8
رفضت منظمة التحرير الفمسطينية، أي اتفاؽ مرحمي أو جزئي يبقي : وكاالت()-نادية سعد الديف -عّماف

االحتالؿ اإلسرائيمي في االغوار او المعابر، وقاؿ عضو المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية جميؿ 
غد"، مف فمسطيف المحتمة، إف "القيادة الفمسطينية درست كؿ االحتماالت، ومنيا احتماؿ اتفاؽ شحادة، لػ"ال

 اإلطار أو إعالف المبادئ، وأعمنت رفضيا لو تمامًا".
بقاء السيطرة  وأضاؼ أف "الجانب الفمسطيني يرفض وجود قوات االحتالؿ اإلسرائيمي في منطقة األغوار وا 

 فاؽ بيف الطرفيف الفمسطيني واإلسرائيمي، وفؽ المطروح أميركيًا.عمى المعابر"، بعد توقيع ات
وأوضح أف "اتفاؽ اإلطار مرفوض، أسوة بالموقؼ مف بقاء قوات االحتالؿ في األغوار لفترة انتقالية"، 

، ووقؼ االستيطاف ومعالجة كؿ 1967مطالبًا "باالعتراؼ بالدولة الفمسطينية المستقمة عمى حدود العاـ 
 وضع النيائي".قضايا ال
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 9/12/2013الغد، عماف، 
 

 ب: السلطة ستقبؿ بوجود جنود أمري ييف في بالدولة الفلسطينيةببرسبقدس  9
أكد مصدر فمسطيني مسئوؿ أف السمطة الفمسطينية تدرس بجدية الخطة األمنية التي طرحيا وزير  :راـ اهلل

مت بوجود مستشاريف عسكرييف أمريكييف الخارجية األمريكي جوف كيري، وتبدي تحفظات عمييا، في حيف قب
 في الضفة الغربية بيدؼ إعداد األجيزة األمنية لمسمطة.

رافضا اإلعالف عف ىويتو، إلى أف "السمطة الفمسطينية أبدت  وأشار المصدر، الذي تحدث لػ "قدس برس"
مف الفمسطينية موافقة عمى وجود مستشاريف عسكرييف مف الجيش االمريكي يتولوف ميمة إعداد أجيزة األ

 ".وتدريبيا عمى األسمحة وفقا لممشروع األمني األمريكي وخطة جوف كيري األخيرة
وتتضمف الخطة األمنية األمريكية، استمرار تدريب أجيزة السمطة عمى مكافحة "اإلرىاب" ضمف مخطط 

 .السابؽ جوف دايتوف المشروع الذي ابتدأ بو الجنراؿ األمريكي
 8/12/2013قدس برس، 

 
 : رحيؿ مانديال خسارة  بيرة لكعوب العالـفي غزة الخارجية 10

رأت وزارة الخارجية الفمسطينية رحيؿ رئيس نيمسوف مانديال رئيس جميورية جنوب إفريقيا األسبؽ "الذي 
عامًا مف عمره في سجوف الظمـ واالحتالؿ" خسارة كبيرة لشعوب العالـ، وأحرار العالـ، والباحثيف  27قضى 

 واالستقالؿ والعدؿ والتسامح، وكؿ القيـ اإلنسانية النبيمة".عف الحرية 
، أف مانديال "كاف مف أبرز  وأكدت الخارجية في بياف مكتوب وصمت "فمسطيف أوف اليف" نسخة عنو، اليـو

 المدافعيف عف الحؽ الفمسطيني في المحافؿ الدولية كافة".
 8/12/2013، فلسطيف أوف اليف

 
 ح ـ باإلعداـ كنقًا على متخابر مد االحتالؿصدر في غزة يالقضاء العس ري  11

اصدر القضاء العسكري الفمسطيني حكمًا باإلعداـ شنقًا عمى المواطف )ز.ر( بتيمة التخابر مع االحتالؿ 
 اإلسرائيمي.

واتيـ المتخابر بالتجسس و الخيانة و التدخؿ في القتؿ, والتسبب بمقتؿ أحد رجاؿ المقاومة الفمسطينية و 
 كة في إستالـ أمواؿ عبر نقاط ميتة مف الموساد.المشار 

 8/12/2013، فلسطيف أوف اليف
 

 سرائيلية مف المفاوضات: تصريحات ليبرماف ت كؼ الموقؼ الحقيقي للح ومة اإلراـ اهللب الخارجية 12
التي أدانت وزارة الخارجية بشدة تصريحات ومواقؼ المستوطف ليبرماف وزير الخارجية االسرائيمي، : راـ اهلل

أدلى بيا في مركز ساباف لمشرؽ األوسط في واشنطف، واعتبرت انيا تكشؼ عف الموقؼ الحقيقي لمحكومة 
 االسرائيمية تجاه المفاوضات، وحقوؽ الشعب الفمسطيني، 

وأكدت وزارة الخارجية عمى أف تصريحات ليبرماف وأمثالو مف الوزراء االسرائيمييف، المستوطنيف والمتطرفيف، 
ت وتشجيع الحكومة االسرائيمية تعبر بشكؿ قاطع عف غياب شريؾ السالـ االسرائيمي، وعدـ في ظؿ صم

 وجود برنامج سالـ حقيقي لدى ىذه الحكومة.
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 9/12/2013الحياة الجديدة، راـ اهلل، 
 

 عبد السالـ صياـ: الح ومة تدعـ  ؿ أك اؿ المقاومة ضد االحتالؿ 13
س الوزراء، دعـ الحكومة في غزة لكؿ أشكاؿ المقاومة في أكد عبد السالـ صياـ، أميف عاـ مجم: غزة

مواجية االحتالؿ الصييوني، مشيدًا بقدرة المقاومة عمى ابتداع أساليب جديدة لمرد عمى جرائـ الكياف 
 الصييوني.

لالنتفاضة، تمقى "المركز الفمسطيني  26( بمناسبة الذكرى الػ 12-8وقاؿ صياـ في تصريحات اليوـ األحد )
الـ" نسخًة منيا، "إف خيار المقاومة بكؿ أشكالو الشعبية والسممية والمسمحة خيار مفتوح أماـ الشعب لإلع

 الفمسطيني لمواجية المحتؿ".
 8/12/2013، المر ز الفلسطيني لإلعالـ

 
 منذ الحرب األخيرة غزةألؼ و تسعمائة متضامنًا دخلوا  12غزة: في خارجية ال 14

لكسر الحصار واستقباؿ الوفود التابعة لوزارة الشؤوف الخارجية تقريرًا بمناسبة أصدرت المجنة الحكومية  :غزة
 22نوفمبر وانتيي يوـ  14مرور عاـٍ كامؿ عمى انتياء العدواف الصييوني عمى قطاع غزة الذي بدأ يوـ 

ركة وقالت المجنة في بياف وصؿ "سما" :" دخؿ غزة منذ بدء العدواف الصييوني )مع ـ.2012نوفمبر عاـ 
ألؼ و تسعمائة  12وفدًا، يشتمموف عمى أكثر مف  435حجارة السجيؿ( عمى قطاع غزة، أكثر مف 

ألؼ متضامف، في حيف أنو  11وأشارت المجنة في بيانيا، إلى أنو قد دخؿ مف معبر رفح نحو  متضامنًا".
 متضامنًا. 220قد دخؿ مف معبر بيت حانوف أكثر مف 

ر الشخصيات التي دخمت قطاع غزة كؿ مف: سمو أمير قطر الشيخ حمد وأوضحت المجنة أنو مف بيف كبا
بف خميفة آؿ خمفية، ورئيس الوزراء المصري ىشاـ قنديؿ، ورئيس الوزراء الماليزي، وزير خارجية تركيا 

 أحمد داود أوغمو، بجانب فضيمة الدكتور يوسؼ القرضاوي وعدد مف الوزراء واألكاديمييف واإلعالمييف.
 9/12/2013، اإلخبارية و الة سما

 
 عف غزة الغربية ت رس االنقساـ لفصؿ الضفة واكنطف :مرزوؽأبو  25

اعتبػػر موسػػى أبػػو مػػرزوؽ، عضػػو المكتػػب السياسػػي لحركػػة حمػػاس، أف تصػػريحات الػػرئيس : صػػفا-الدوحػػة
ـ األمريكػػػي "بػػػاراؾ أوبامػػػا" مػػػؤخرًا ومػػػف قبمػػػو وزيػػػر خارجيتػػػو "جػػػوف كيػػػري"، تؤكػػػد أف أمريكػػػا تعػػػزز االنقسػػػا

 الفمسطيني الداخمي مف خالؿ رعايتيا لممفاوضات الدائرة حاليًا.
وقاؿ أبو مرزوؽ في تصػريح نشػره عمػى حسػابو فػي "الفيسػبوؾ" مسػاء األحػد، إف المفاوضػات الحاليػة تيػدؼ 
إلػػػى "إحػػػراز تقػػػدـ يسػػػمح بالتوصػػػؿ إلػػػى اتفاقيػػػة إطػػػار السػػػالـ بػػػيف )إسػػػرائيؿ( والفمسػػػطينييف، يقػػػود الػػػى حػػػؿ 

لكنو يبدأ بالضفة الغربية، ويتـ تأجيمػو فػي قطػاع غػزة، وعنػدما يػرى أبنػاء القطػاع االزدىػار الناشػ  الدولتيف، 
 في دولة الضفة سيثوروف ليمحقوا بو".

وأشػار إلػى تصػريح سػابؽ لػوزير الخارجيػة األمريكػي "جػػوف كيػري" عنػدما سػئؿ عػف اعتراضػات حمػاس عمػػى 
أتي ذلػؾ بػالتزامف مػع الػرفض األمريكػي المتواصػؿ لممصػالحة بدء المفاوضات، فقاؿ "سيأتييا ما يشػغميا"، ويػ

 الفمسطينية وتيديدىا بقطع المساعدات عف السمطة إذا تمت المصالحة.
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 معطيات على أرض الواقد
واستنتج أبو مرزوؽ بناء عمى ذلؾ جممًة مف المعطيات التي تؤكد ما ذىب إليو، والتي منيا "إصرار أمريكي 

ذا بقي الوضع عمى ما ىو عميو فيجب إقامة الدولة فػي الضػفة الغربيػة ومػف ىنػا ال بػد عمى إبقاء االنقساـ و  ا 
 أف تفيـ بعض الُمناديف باالنتخابات المنفردة في الضفة الغربية وفي أي سياؽ تأتي".

شػػغاليا فػػي اتيامػػات مػػا أنػػزؿ اهلل بيػػا مػػػف  وتػػابع: "إذا أضػػفنا إلػػى ذلػػؾ محػػاوالت عػػزؿ حمػػاس وشػػيطنتيا وا 
واء مف الناطقيف والمتحدثيف باسـ فػتح أحيانػًا وأحيانػًا بعػض وزراء راـ اهلل تعمػـ فػي أي سػياؽ تػأتي سمطاف س

 تمؾ االتيامات".
وأشػػار كػػذلؾ إلػػى "محػػاوالت خمػػؽ األزمػػات لقطػػاع غػػزة, بػػإغالؽ األنفػػاؽ مػػع عػػدـ وجػػود البػػديؿ مػػف الجانػػب 

لطاقة, والدواء تجاه غزة, نعمػـ فػي أي سػياؽ اآلخر, والتضييؽ باغالؽ معبر رفح, وسياسة السمطة في ازمة ا
 تأتي ىذه السياسات".

ورأى أبو مرزوؽ أف آخػر تمػؾ اإلجػراءات تمثػؿ بػػ"قطع البػدالت, والعػالوات, والترقيػات, عػف مػوظفي القطػاع 
الػػذيف أجبػػروا مػػف ِقبػػؿ حكومػػة سػػالـ فيػػاض عمػػى تػػرؾ أعمػػاليـ, والجمػػوس فػػي منػػازليـ، أمػػا إذا كػػاف القػػرار 

قػػرار اسػػوء، وىػػو تحويػػؿ مػػوظفي القطػػاع إلػػى التقاعػػد اإلجبػػاري فيػػذا معنػػاه باختصػػار فػػؾ االرتبػػاط ترجمػػة ل
 العممي والسياسي مع قطاع غزة".

 
 المفاوضات

وتطرؽ أبو مرزوؽ إلى مقترحات "كيري" التي صاغيا وأشرؼ عمييا الجنراؿ "جوف آلػف" والػذي يعمػؿ بشػكؿ 
ف المطػروح فػي المفاوضػات الػدائرة ىػو اتفاقيػة إطػار لصػعوبة إنجػاز مواٍز لممفاوضػات الجاريػة، مشػيرًا إلػى أ

 اتفاقية سالـ وقد ال تكفي التسعة شيور الحالية.
وأورد أبو مرزوؽ مقترحات كيري وىػي باختصػار عمػى الشػكؿ التػالي: "تواجػد صػييوني مؤقػت فػي األغػوار، 

وني فػي المعػابر بػيف الضػفة واألردف، مع وجود قوات أمريكيػة، وتكػوف السػيادة لمفمسػطينييف، مػع وجػود صػيي
وبالنسػػػبة لمقػػػدس أف تكػػػوف عاصػػػمة لمػػػدولتيف، الشػػػرقية لمفمسػػػطينييف، والغربيػػػة لمصػػػياينة، مػػػع عػػػدـ تقسػػػيميا 
شػراؼ ييػودي عمػى حػائط  شػراؼ فمسػطيني عمػى المقدسػات اإلسػالمية والمسػيحية وا  ووجود بمدية واحػدة ليػا وا 

 إيجاد صيغة دولية لممساىمة في الحؿ".البراؽ وحي المغاربة والييود. وقد تـ 
 

 حماس ستفكؿ المخططات األمري ية
نيػػاء  وتعيػػد أبػػو مػػرزوؽ أف تبقػػى حركػػة حمػػاس "رافضػػة لشػػروط الرباعيػػة، وُمصػػّرة عمػػى الوحػػدة الوطنيػػة, وا 
االنقسػػاـ, وصػػامدة امػػاـ كػػؿ أشػػكاؿ الضػػغوط عمػػى شػػعبنا, تسػػعى إلنيػػاء االنقسػػاـ وتحقيػػؽ الوحػػدة, ومقاومػػة 

أشػػكاؿ التنسػػيؽ األمنػػي فػػي الضػػفة, وسػػػتنجح حمػػاس اف شػػاء اهلل فػػي إحيػػاء المقاومػػة بكافػػة أشػػػكاليا, لكػػؿ 
 وسيجعؿ اهلل بعد عسٍر يسرا".

وخػػتـ قػػائاًل: "لػػف توافػػؽ حمػػاس عمػػى نتػػائج مفاوضػػات ترفضػػيا مػػف حيػػث المبػػدأ, ورفضػػتيا فصػػائؿ العمػػؿ 
 اس والقوى الوطنية آليات الرفض وأدواتو في حينيا".الوطني, والمجنة التنفيذية لمنظمة التحرير. وستحَدد حم

 9/20/0223، و الة الصحافة الفلسطينية )صفا(
 

 يستغرب اتيامات صحفييف مصرييف بتورط حماس بالكأف المصري  مرزوؽأبو  26
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اسػػتغرب عضػػو المكتػػب السياسػػي لحركػػة حمػػاس موسػػى أبػػو مػػرزوؽ اسػػتمرار التصػػريحات الصػػادرة : القػػاىرة
 حركة فتح ضد حماس في اإلعالـ المصري، وأكد أنو "ال غنى لفمسطيني عف مصر". عف قيادات في

( نشػػػرىا عمػػػى صػػػفحتو الرسػػػمية بموقػػػع التواصػػػؿ 21-8وقػػػاؿ أبػػػو مػػػرزوؽ فػػػي تصػػػريحات لػػػو اليػػػـو األحػػػد )
االجتمػػاعي "فيسػػػبوؾ": "ال أعمػػـ مػػػا ىػػػو ىػػدؼ مسػػػؤولي "فػػػتح" فػػي مصػػػر عبػػػر التسػػريبات الماضػػػية، والتػػػي 

( يقوؿ جياد الحرازيف القيادي فػي "فػتح": "حمػاس" 21-7صريحات الالحقة: ففي صحيفة الوطف )تؤكدىا الت
ذا طمب منيا أف  ليس لدييا ما تخسره اآلف، وبما أنيا مرتبطة بتنظيـ اإلخواف العالمي، فيي تأتمر بأوامره، وا 

اتيػا، لكػف األجيػزة األمنيػة كانوف ثػاني )ينػاير(، فسػتفعؿ كػؿ مػا تسػتطيع وفقػًا إلمكاني 15تدخؿ خالؿ ذكرى 
 واالستخبارات المصرية لدييا القدرة الكاممة عمى وقؼ أي محاولة تدخؿ مف ِقبميا".

وأضاؼ أبو مرزوؽ: "في نفس الصحيفة يقوؿ الحرازيف: قد تكوف لػ "حماس" يد غير مباشرة في دعػـ بعػض 
تسػػيطر عميػو، وىػي تسػػتطيع المجموعػات والعناصػر ومسػاعدتيا عمػػى دخػوؿ مصػر عبػػر قطػاع )غػزة( الػذي 

مػػف خػػالؿ تأثيرىػػا عمػػى بعػػض األشػػخاص القػػاطنيف، فػػي عػػدد مػػف الػػدوؿ العربيػػة، نقميػػـ إلػػى مصػػر لتنفيػػذ 
مجموعة مف المخططات والعمميات غير المحسػوبة"، وأكػد أف ىػذا أحػد السػيناريوىات المتوقعػة، إذا مػا تمقػت 

يا أف تتراجع عنػو حتػى ال تخسػر عالقتيػا التنظيميػة تعميمات مف التنظيـ العالمي لإلخواف، ولف تستطيع وقت
 باإلخواف، ويفقدىا دعميـ الدولي.

ويضػيؼ أبػػو مػػرزوؽ: "أمػػا أيمػػف الرقػػب فيقػػوؿ: الصػوت األعمػػى فػػي "حمػػاس" اآلف يػػرى ضػػرورة التػػدخؿ فػػي 
كشػؼ الشأف المصري، وعنػد ربػط ذلػؾ بوجػود محمػود عػزت فػي غػزة وفقػًا لمتقػارير االسػتخباراتية، فػإف ذلػؾ ي

أنو سيدير العمميات مف ىناؾ، ولـ يستبعد الرقب تورط "حماس" في اليجـو عمى مراكز شػرطية، ومؤسسػات 
 حكومية في سيناء وغيرىا، رغـ إنكارىا".

 
ويعمؽ أبو مرزوؽ عمى ذلؾ بالقوؿ: "فيؿ مف عاقؿ يرحـ الفمسطينييف مػف أبنػاء غػزة، فيػـ ال غنػى ليػـ عػف 

 ني وآخر"، عمى حد تعبيره.مصر، التي لف تفرؽ بيف فمسطي
 8/20/0223، المر ز الفلسطيني لإلعالـ

 
 لف يقبؿ بأي اتفاؽ يفّرط بالحقوؽ  سينتفض و حماس: الكعب الفلسطيني  27

يمانػًا وتصػميمًا عمػى : غزة )فمسطيف( أكدت حركة حماس أفَّ "إجراـ االحتالؿ لف يزيػد المقاومػة إالَّ صػالبة وا 
إسػػتراتيجي قػػادر عمػػى تحقيػػؽ تطّمعػػات الشػػعب الفمسػػطيني فػػي التحريػػر المضػػي فػػي طريػػؽ المقاومػػة كخيػػار 

 والعودة".
لالنتفاضػة األولػى، أرسػمت نسػخة منػو لػػ  16( فػي الػذكرى 21|8وحّذرت "حماس" في بيػاف ليػا اليػوـ األحػد )

"قػػدس بػػرس"، االحػػتالؿ مػػف مغّبػػة تصػػعيده وعدوانػػو عمػػى األرض والشػػعب والمقدسػػات الفمسػػطينية اسػػتيطانًا 
وقتاًل وتيجيرًا وتيويدًا، وأكدت أف "جماىير الشعب الفمسطيني لػف تبقػى مكتوفػة األيػدي، بػؿ سػتنتفض دفاعػًا 

 عف الثوابت والمقدسات".
وأضاؼ البياف: "سيبقى الشعب الفمسطيني متمسكًا بكّؿ ذّرة مف تراب أرضػو، ولػف يقبػؿ بػأّي اتفػاؽ أو حمػوؿ 

نية والمقدسات، وتتنّكر لدماء الشيداء وتضحيات األسػرى الػذي بػذلوا تتنازؿ وتفّرط في الحقوؽ والثوابت الوط
 أرواحيـ وأعمارىـ مف أجؿ فمسطيف مف بحرىا إلى نيرىا".
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وشّددت "حمػاس" تمسػكيا بتحقيػؽ المصػالحة الوطنيػة وبنػاء وحػدة وطنيػة حقيقيػة قائمػة عمػى برنػامج نضػالي 
مخططػات االحػتالؿ وجرائمػو صػفًا واحػدًا والعمػؿ عمػى موّحد بيف كافػة الفصػائؿ والقػوى الفمسػطينية لمجابيػة 

 تحرير األرض وبناء الدولة الفمسطينية.
ودعت السمطة الفمسطينية إلى وقؼ المفاوضات، التي وصفتيا بػ "العبثية" وقالت بأنػو "ثبػت فشػميا وعقميػا"، 

شػػػعب الفمسػػػطيني وطمبتيػػػا بػػػالكؼ عػػػف التنسػػػيؽ األمنػػػي مػػػع االحػػػتالؿ الػػػذي قالػػػت بأنػػػو "أضػػػّر بمصػػػالح ال
ومقاومتػػو"، كمػػا دعػػت جمػػاىير الشػػعب الفمسػػطيني إلػػى مواصػػمة الصػػمود والثبػػات والتمسػػؾ بحقوقػػو وثوابتػػو 

 وتصّديو لمخططات االحتالؿ وجرائمو، كما قاؿ البياف.
 8/20/0223قدس برس، 

 
 واالتفاقيات التي عقدتيا السلطة ك لت طوؽ النجاة للمحتؿ  المفاوضات: حماس 28

اعتبػػر القيػػادي فػػي حركػػة حمػػاس، حسػػاـ بػػدراف، أف المفاوضػػات واالتفاقيػػات التػػي عقػػدت : فمسػػطيف(راـ اهلل )
 بيف السمطة الفمسطينية واالحتالؿ اإلسرائيمي ساىمت في نجاة المحتؿ.

 16(، فػػػػي الػػػػذكرى الػػػػػ 21|8وقػػػاؿ بػػػػدراف فػػػػي تصػػػػريح صػػػػحفي، وصػػػػؿ "قػػػػدس بػػػرس" نسػػػػخة منػػػػو، األحػػػػد )
ضة كاف ليا أف تحقؽ نتائج أكبر لوال مؤامرة التفاوض مف مدريػد إلػى أوسػمو التػي النتفاضة الحجارة، "االنتفا
 شّكمت طّوؽ نجاة لممحتؿ".

وبيف بدراف أف القيػادات الميدانيػة كانػت صػاحبة مبػادرات ورّبمػا سػبقت مػف فوقيػا، والمقاومػة ميػدانيا رحػب". 
مرت سػنيف، وقبػؿ أيػاـ مػف انػدالعيا لػـ وأوضح أف االنتفاضة األولى جػاءت نتيجػة تػراكـ أحػداث وتييئػة اسػت

 يتوّقع أحد أف تكوف بيذه القوَّة واالنتشار".
 8/20/0223قدس برس، 

 
 األحمد يؤ د اجتماعو مد مكعؿ لبحث المصالحة الفلسطينية 29

أكد عضو المجنة المركزية لحركة فتح عزاـ األحمد امس، اجتماعو مع رئػيس المكتػب  : وكاالت() –راـ اهلل 
 لحركة حماس خالد مشعؿ فى قطر لبحث المصالحة الفمسطينية.السياسى 

وقػػػاؿ األحمػػػػد لإلذاعػػػػة الفمسػػػػطينية الرسػػػػمية، إنػػػػو عقػػػد اجتمػػػػاعيف مػػػػع مشػػػػعؿ، تنػػػػاوال خالليمػػػػا المسػػػػتجدات 
 الفمسطينية، وعممية السالـ مع إسرائيؿ والمخاطر التى تتعرض ليا القضية الفمسطينية.

تنػػاوال كػػذلؾ سػػبؿ تجػػاوز الجمػػود الػػذى يعتػػرى تحقيػػؽ المصػػالحة منػػذ  وذكػػر األحمػػد أف المقػػاءيف مػػع مشػػعؿ
 أغسطس الماضى وتفعيؿ االتصاالت بيذا الصدد.

وأوضح أنو أكد لمشعؿ التزاـ حركة فتح بما تـ التوقيع عميو حرفيا بشأف تحقيؽ المصالحة والتمسؾ بالرعايػة 
 د وحركة حماس.المصرية بذلؾ بغض النظر عف الخالؼ بيف مصر فى عيدىا الجدي

وأشار األحمد إلى أنو تـ االتفػاؽ عمػى خطػوات لتفعيػؿ ممػؼ المصػالحة مػع تأكيػد مشػعؿ عمػى حرصػو عمػى 
 ضرورة تحقيؽ المصالحة وتوحيد الجيد الفمسطيني.

وأضػػاؼ أف مشػػعؿ أكػػد تمسػػؾ حمػػاس بالرعايػػة المصػػرية لممػػؼ المصػػالحة، الفتػػا إلػػى أف المقػػاءيف عقػػدا فػػى 
 مف القيادة القطرية. الدوحة مف دوف تدخؿ

 9/20/0223الغّد، عّماف، 
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  أزماتيا فتح تعيش حالة مف التخبط وتحاوؿ تصدير: قبيا وصفي 02
اعتبػػر القيػػادي فػػي حركػػة حمػػاس وصػػفي قبيػػا، أف بيػػاف حركػػة فػػتح الػػذي ىػػاجـ حركػػة : راـ اهلل )فمسػػطيف(

تشرذـ والتشظي والتخبط والتناقض لحالة ال وانعكاسحماس أمس السبت، ما ىو إال  "تعبير عف أزمة نفسية 
مع الذات التي تعيشيا الحركة .. و إصرار عمى تأزيـ الساحة الداخمية وتوتير العالقة مع حماس ىروبًا مػف 

 استحقاقات المصالحة تمبية لمرغبتيف األمريكية واإلسرائيمية" بحسب تعبيره.
حماس بما تضمنو "مف مغالطات وأكاذيب وأضاؼ قبيا في تصريحات لػ "قدس برس" أف البياف الذي ىاجـ  

محاولػػػة قاصػػػرة لتصػػػدير أزماتيػػػا وتناقضػػػاتيا الداخميػػػة وىػػػو أيضػػػًا محاولػػػة بائسػػػة لتضػػػميؿ قواعػػػدىا الشػػػعبية 
 والتنظيمية وحرؼ أنظارىا عما يدور داخميا مف صراعات".

 8/20/0223قدس برس، 
 

 : ارتفاع معدؿ عمليات المقاومة الكير الماضيبالكاباؾب 02
نشر جيػاز المخػابرات اإلسػرائيمي "الشػاباؾ" تقريػره الشػيري حػوؿ األحػداث األمنيػة : وكاالت –دس المحتمةالق

الشير الماضػي، وأشػارت المعطيػات إلػى تزايػد ممحػوظ فػي عػدد العمميػات المنفػذة ضػد األىػداؼ اإلسػرائيمية، 
 لشير الماضي.عممية خالؿ ا 267عممية في شير تشريف األوؿ سجؿ وقوع  236فبالمقارنة مع 

 207ويشير التقرير إلى أف اغمب العمميات وقعت في مناطؽ الضفة الغربية والقدس، حيث وقػع فػي الضػفة 
عمميػة  31عمميػة مقارنػة بػػػ 53خػالؿ تشػريف األوؿ، أمػا فػي القػدس فقػد سػجؿ وقػوع  77عمميػات مقارنػة مػع 

 فقط في الشير الذي سبقو.
قطػاع فقػد كانػت معطيػات العمميػات مشػابية لتمػؾ المسػجمة فػي شػير أما عمى صعيد العمميػات القادمػة مػف ال

 عمميات. 5تشريف األوؿ حيث وقعت 
وبحسػب التقريػػر، فػأبرز مالمػػح الشػير الماضػػي ىػػو التركيػز عمػػى عمميػات الطعػػف داخػؿ الكيػػاف اإلسػػرائيمي، 

طفيفػة فػي يافػا بتػاريخ تشريف الثاني، باإلضافة إلصابة مجنػدة بصػورة  23فقد قتؿ جندي في العفولة بتاريخ 
 نوفمبر. 11

مسػػػتوطنيف بحسػػػب إحصػػػائيات الشػػػاباؾ، فقػػػد  3وباإلضػػػافة إلػػػى ذلػػػؾ، فقػػػد أصػػػيب خػػػالؿ الشػػػير المنصػػػـر 
نػػػػوفمبر،  18أصػػػيبت طفمػػػػة بصػػػػورة متوسػػػػطة بحجػػػػر بػػػػالقرب مػػػػف حػػػػي صػػػػور بػػػػاىر بالقػػػػدس المحتمػػػػة فػػػػي 

اجػة حارقػة عمػى مػركبتيـ التػي اشػتعمت باإلضافة إلى إصابة مستوطف وزوجتو بجراح طفيفة نتيجػة إلقػاء زج
 نتيجة لذلؾ قرب مستوطنة تقوع جنوبي الضفة الغربية.

مػػف  235وبنػػاء عمػػى التقريػػر، فأغمػػب العمميػػات المسػػجمة ىػػي عمػػى شػػاكمة إلقػػاء الزجاجػػات الحارقػػة، ومثمػػت 
 ألوؿ.عممية خالؿ شير تشريف ا 232عممية إطالؽ حارقات مف أصؿ  226عممية مقارنة بػػػ 260أصؿ 

عمميات إطالؽ لقذائؼ الياوف باتجػاه قػوات  4أما عمى صعيد العمميات القادمة مف القطاع، فقد سجؿ وقوع 
 الجيش بالقرب مف كيبوتس كفار عزة.

طػػالؽ نػػار مػػف سػػالح خفيػػؼ وعمميتػػا إلقػػاء لمحجػػارة )فػػي  12وفػػي الضػػفة والقػػدس، وقعػػت  عمميػػة عبػػوات، وا 
 في القدس وحدىا. 47اء لمحارقات منيا عممية إلق 235القدس( باإلضافة إلى 

 8/20/0223، السبيؿ، عّماف
 

 : نرفض اتياـ المخيمات الفلسطينية في لبناف باألحداث األمنيةبر ةعلي  00
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أكد ممثؿ حركة حماس في لبناف عمػي بركػة، أف الالجئػيف الفمسػطينييف فػي لبنػاف بعيػدوف كػؿ البعػد : بيروت
لبمػد، وأف المحافظػة عمػى األمػف والسػمـ األىمػي فػي لبنػاف ىػو مصػمحة عف األحداث األمنية التي تجري فػي ا

 فمسطينية لبنانية مشتركة.
وشدد بركة في حوار خػاص مػع "المركػز الفمسػطيني لإلعػالـ"، عمػى رفػض اتيػاـ المخيمػات الفمسػطينية فػي  

مػػػى رفػػػض لبنػػػاف، ورفػػػض أي عقػػػاب جمػػػاعي لمفمسػػػطينييف، مشػػػيًرا إلػػػى أف الفصػػػائؿ الفمسػػػطينية مجمعػػػة ع
 االنخراط في أي أحداث ورفض الفتنة المذىبية والطائفية.

وحوؿ رؤية حركة "حماس" لحؿ األزمة في سورية، أكػد بركػة أف الحركػة تقػؼ مػع تطمعػات الشػعب السػوري  
 بالحرية والديمقراطية والعدالة االجتماعية، لكف بالطرؽ السممية وليس عبر العنؼ والدماء.

ة مػع السػمطات المصػرية الجديػدة والتحػريض اإلعالمػي ضػد الفمسػطينييف، قػاؿ وبخصوص عالقة قطاع غز  
بركػػػة: "نحػػػف نؤكػػػد أف الشػػػعب الفمسػػػطيني والمصػػػري ىمػػػا شػػػعب واحػػػد، ونحػػػف حريصػػػوف عمػػػى بنػػػاء أفضػػػؿ 

 العالقات معو".
 4/20/0223، المر ز الفلسطيني لإلعالـ

 
 لتسوية تاريخية مد الفلسطينييف ستعدادها ويبدي نتنياىو يّعد بالخيار العس ري ضرورياًب مد إيراف 23

، أف رئيس الوزراء اإلسرائيمي بنياميف نتنياىو  أكد أمس، في مؤتمر 9/12/2013السفير، بيروت، ذكرت 
صحافي منقوؿ بالفيديو لمركز ساباف حوؿ السياسة في الشرؽ االوسط، أف اعتراؼ الفمسطينييف بإسرائيؿ 

 ى المطموب لتحقيؽ السالـ في منطقة الشرؽ األوسط.كػ"دولة ييودية"، يشكؿ الحد األدن
واعتبر نتنياىو أف "الصراع مع الفمسطينييف ليس مصدر المشاكؿ التي تعانييا المنطقة"، مشددًا عمى 

 مطالبتو باعتراؼ الفمسطينييف باسرائيؿ كدولة لمشعب الييودي.
أي حدود كانت"، مشيرًا إلى أف "السؤاؿ  وانتقد الفمسطينييف بشدة "لرفضيـ االعتراؼ بييودية إسرائيؿ في

المطروح يجب أال يكوف لماذا تقدمنا بطمبنا ىذا، بؿ لماذا يرفض الفمسطينيوف باستمرار القبوؿ بو". وقاؿ إنو 
مستعد التخاذ قرارات صعبة إلنجاحيا، مشيرًا إلى أف المحاولة لموصوؿ إلى اتفاؽ ىو خياره اإلستراتيجي 

 وخيار حكومتو.
ئيس الوزراء اإلسرائيمي إنو "مستعد لمتوصؿ إلى تسوية سالـ تاريخية مع الجانب الفمسطيني يمكف ليا وقاؿ ر 

لى األبد"، مشددًا عمى أف "السالـ يشكؿ طريقًا ذا اتجاىيف".  أف تنيي الصراع معيـ مرة واحدة ونيائيًا وا 
كرًا أوباما وكيري. وقاؿ إف "الشرؽ وشدد في مستيؿ خطابو عمى أىمية العالقات اإلسرائيمية األميركية، شا

األوسط يمر في عاصفة كبيرة وحالة مف عدـ االستقرار، لكف في داخميا يمكف إيجاد العالقة الخاصة بيننا 
 وىو المرساة األىـ".

وشكر نتنياىو الرئيس األميركي عمى تمسكو بما وصفو "التحالؼ الذي ال غنى عنو"، مشيرًا إلى أف "ىذا 
 قيادة البمديف لـ يسبؽ لو مثيؿ بيف الدولتيف وشمؿ مجاالت الدفاع واألمف واالستخبارات". التعاوف بفضؿ

وربط رئيس الوزراء اإلسرائيمي بيف المفاوضات مع الفمسطينييف وقضية النووي اإليراني، قائاًل إنو "ال يوجد 
. وأضاؼ أف باإلمكاف أف احتماؿ إلنجاز اتفاؽ سالـ مع الفمسطينييف إف امتمكت إيراف السالح النووي"

 نطمب مف طيراف أف تغير سياستيا وليس فقط أف توقؼ برنامجيا النووي.
وأضاؼ نتنياىو أف "الجيود مف أجؿ إنجاح عممية السالـ لف تنجح في حالة امتمكت إيراف قنبمة ذرية. إيراف 

 ناه بالفعؿ".نووية ىو وضع مف شأنو أف يقوض إمكانية تحقيؽ السالـ، وتحت السالـ الذي حقق
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وأكد مواقفو بشأف وقؼ البرنامج النووي اإليراني، ألنو "التحدي األبرز الذي يواجيو جيمنا"، مضيفًا أف 
"استمرار فرض العقوبات عمى إيراف ضروري لنجاح الجيود الديبموماسية لتستجيب األخيرة لما ىو مطموب 

 منيا".
مف أجؿ نجاح المفاوضات الدولية حوؿ برنامج إيراف  وشدد نتنياىو عمى أف إبقاء الخيار العسكري ضروري

النووي، قائاًل "كما قاؿ الرئيس أوباما، نفضؿ سموؾ الطريؽ الديبموماسية لوضع حد لمبرنامج العسكري 
 النووي اإليراني، لكف كي تنجح الديبموماسية، يجب أف تترافؽ مع عقوبات قوية وتيديد عسكري".

أفضؿ مف الخيار العسكري، لكف الخيار العسكري ضروري لنجاح وأضاؼ أف "الحؿ الديبموماسي 
 الديبموماسية ألنيا تيديد قوي"، معتبرًا أف العقوبات المفروضة "ستبدأ بالتالشي".

، عف أ ؼ ب، أف نتنياىو شدد عمى أف "منع ايراف مف حيازة السالح 9/12/2013الحياة، لندف، وأوردت 
 اف نووية ستغير تماما مجرى التاريخ".الذري ىو اكبر تحد لجيمنا الف اير 

وأكد رئيس الوزراء االسرائيمي اف ايراف ىي "نظاـ كرس نفسو تماما لمعمؿ عمى تدمير" االسرائيمييف مؤكدا 
 اف المجتمع الدولي يجب اف يطالبيا ايضا "بتغيير سياستيا االبادية".

منعنا »شدد بأف النزاع لـ يبدأ مف   ، عف عمي حيدر، أف نتنياىو9/12/2013االخبار، بيروت، وأضافت 
نما وافقنا عمى ذلؾ حتى في فترة الخالؼ الفمسطينييف ىـ »، الفتًا إلى أف «الفمسطينييف مف إقامة دولة، وا 

الذيف رفضوا في العقديف السابقيف منذ اتفاقات أوسمو في كؿ مرة اقترحنا فييا دولة فمسطينية إلى جانب دولة 
مقولة أف عدـ التوصؿ إلى اتفاؽ يعود إلى أف إسرائيؿ لـ تبد ما يكفي مف  ورفض نتنياىو«. ييودية

، «أظيرت في ظؿ عدد مف الحكومات مرونة واستعدادًا لتنازالت مؤلمة»المرونة، مشيرًا إلى أف إسرائيؿ 
 ومعربًا عف استعداده لمنقاش حوؿ المستوطنات والحدود.

طالب بيا، أوضح نتنياىو أنو يعمـ بأنو عندما سيوّقع عمى ولجية تبرير المطالب األمنية الواسعة التي ي
سيفرض مواجية اإلرىاب والقوى التي تدعميا إيراف، ونتيجة « »سالـ بارد»اتفاؽ سالـ، سيكوف ذلؾ بداية 

ىناؾ حاجة الى »وأضاؼ إف «. ذلؾ ينبغي أف يتضمف االتفاؽ تمكيف إسرائيؿ مف الدفاع عف نفسيا
مح إلسرائيؿ بالدفاع عف نفسيا، وبقواتيا العسكرية، ضد أي تيديد ممكف، وينبغي ترتيبات أمنية صمبة تس

 «.أف ترتكز ىذه الترتيبات األمنية عمى قوات إسرائيمية، والتي ليس ليا بديؿ
 

 لبيد: تقدـ عملية التسوية يوجب انضماـ بالعمؿب إلى الح ومة 24
اؿ اإلسرائيمي زعيـ حزب "ييش عتيد" ، عف  أ ؼ ب، أف وزير الم9/12/2013الحياة، لندف، ذكرت 

يائير لبيد خالؿ مؤتمر اقتصادي في تؿ أبيب امس حض رئيس حكومتو بنياميف نتنياىو عمى إبداء 
 "شجاعة تاريخية" والتوصؿ الى اتفاؽ سالـ مع الفمسطينييف، حتى في حاؿ ادى ذلؾ الى انييار حكومتو.

ائيمية، نتنياىو الى اف حزبو سيدعـ الحكومة في حاؿ وطمأف لبيد، وىو شريؾ اساسي في الحكومة اإلسر 
طرأت عمييا تغييرات، وقاؿ: "انا مصمـ عمى فعؿ كؿ ما في قدرتي مف اجؿ ضماف اف تستمر الحكومة، 
حتى لو اقتضت التطورات عمى صعيد عممية السالـ اصطفافًا ائتالفيًا مف نوع او آخر"، في اشارة الى 

نية وانضماـ احزاب اليسار والوسط الييا في حاؿ التوصؿ الى اتفاؽ سالـ. انسحاب محتمؿ لألحزاب اليمي
وأضاؼ: "لست مستعدًا ألف يبقى "ييش عتيد" ورقة التيف لمناورات سياسية ال معنى ليا". وتابع: "ال نستطيع 

قعيف اف نواصؿ التظاىر بأف السالـ ال يتضمف دفع ثمف كبير ومؤلـ وقومي وسياسي سيجَبر الجانبيف المو 
 عمى تحممو".
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وقاؿ: "اعمف رئيس الوزراء انو يدرؾ ىذا الثمف وفكرة اف الحؿ الوحيد عمى الطاولة ىو تنفيذ مبدأ دولتيف 
 لشعبيف. اتمنى بصدؽ اف يظير ىذا النوع مف الشجاعة التاريخية المطموبة لدفع ىذا الثمف".

تقدـ جدي في المفاوضات، فإف  ، أف لبيد قاؿ، إنو "في حاؿ لـ يحصؿ8/12/2013، 48عرب وأضاؼ 
 ذلؾ سيشكؿ خطرا عمى استقرار االئتالؼ الحكومي."

، األحد، أنو في حاؿ حدوث تقدـ في عممية التسوية، فإف ىناؾ  وأضاؼ لبيد في مؤتمر بتؿ أبيب اليـو
حاجة إلى تغيير االئتالؼ وانضماـ حزب "العمؿ" لمحكومة، مشيرا إلى أنو ليس راضيا عما يحدث في 

مفاوضات مع الجانب الفمسطيني، وأف الوقت حاف لتقرر الحكومة وتجيب عمى السؤاؿ: ىؿ تدير ال
 المفاوضات مف أجؿ التوصؿ فعال إلى اتفاؽ تسوية؟"

وأكد لبيد أنو سيعمؿ كؿ ما بوسعو مف أجؿ منع فشؿ المفاوضات، وفي حاؿ جرى التوصؿ إلى اتفاؽ مع 
 قة عميو في الحكومة و"الكنيست"، وكذلؾ في استفتاء شعبي.الفمسطينييف، فإنو يجب أف تجري المواف

 
ّّ يدعو إلى ضـ المنطقة بجب مف الضفة وي بينيت 25  المفاوضات بدعابةب عّد

كفاح زبوف: قاؿ وزير االقتصاد اإلسرائيمي رئيس حزب البيت الييودي نفتالي بينيت، إف إسرائيؿ  -راـ اهلل 
 ا.لف تخضع ألي ضغوط خارجية في ما يخص أمني

وأبدى بينت دعمو التفاؽ حقيقي مع الفمسطينييف، لكنو عد المفاوضات الحالية حاليا "مضيعة لموقت"، ألنيا 
 "لـ تتناوؿ قط المشكالت الشائكة مثؿ االعتراؼ الفمسطيني بإسرائيؿ وقضية القدس".

طاع غزة، وقاؿ: وحذر بينيت مف سيناريو التوصؿ إلى اتفاؽ مع حركة فتح وحدىا، ألنيا ال تسيطر عمى ق
 "قد يعقب ذلؾ إعالف حركة حماس عف استمرار اإلرىاب والمطالبة بحؽ عودة الالجئيف الفمسطينييف".

وأضاؼ ساخرا: "نحف لدينا نصؼ شريؾ، في السالـ وىو الرئيس محمود عباس الذي ال يسيطر عمى قطاع 
كأننا نناقش شراء سيارة مع نصؼ غزة.. في الحقيقة كؿ ىذه المفاوضات، عبارة عف نكتة. األمر يبدو و 

المالكيف وحسب". واقترح بينيت، ضـ المنطقة "ج" في الضفة الغربية إلى إسرائيؿ لضماف مستقبؿ 
في المائة مف مساحة الضفة إداريا  60المستوطنات. وتسيطر إسرائيؿ أصال عمى المنطقة التي تشكؿ 

 قائيا إلييـ بعد إقامة الدولة.وأمنيا، لكف الفمسطينييف يقولوف إف المنطقة ستؤوؿ تم
ألؼ مواطف )مستوطف  400يجب أف تكوف السيادة إلسرائيؿ في المنطقة التي يقيـ فييا »وعقب بينيت: 
 «.ألؼ عربي 70إسرائيمي( وفقط 

 9/12/2013الكرؽ األوسط، لندف، 
 

 ّرؼ: األجيزة األمنية اإلسرائيلية تحمي عّباس والسلطة مف سيطرة اإلسالـ المتطيعلوف 26
زىير أندراوس: قاؿ وزير األمف اإلسرائيمّي موشيو بوغي يعالوف إّف التيديد الفمسطينّي أّشد وطأة  -الناصرة 

عمى إسرائيؿ مف التيديد النووّي اإليرانّي، الفتًا إلى أّف النزاع اإلسرائيمّي الفمسطينّي ىو نزاع محمّي، وال ييـ 
أّيد اتفاؽ أوسمو فإّنو يرى أّنو في الطرؼ اآلخر ال يوجد شريؾ، باقي الالعبيف في المنطقة، وزاد أّنو كمف 

مؤّكًدا عمى أّف إسرائيؿ لف تتوّصؿ ألّي اتفاقية مع الفمسطينييف، إذا لـ يتنازلوا عف حّؽ العودة ويعترفوا 
 بالدولة العبرّية كدولة ييودّية، والبيت القومّي لو. 

ذا توّقفوا وتابع يعالوف قائاًل إّنو سيقتنع بوجود شري ؾ فمسطينّي إذا توّقفوا عف التحريض في مناىج التعميـ، وا 
ذا غّيروا الخريطة بأّف إسرائيؿ ىي مستوطنة وليست دولة.   عف إرساؿ االنتحارييف، وا 
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وشّدّد يعالوف عمى أّنو لوال حرّية نشاط األجيزة األمنّية والجيش اإلسرائيمّي في الضفة الغربّية المحتّمة، لكاف 
الـ المتطّرؼ انتشر وىـز محمود عّباس، وخمص إلى القوؿ إّف َمْف ُيدافع عف السمطة الفمسطينّية في اإلس

 الضفة الغربّية ىو األجيزة األمنّية اإلسرائيمّية، عمى حّد قولو.
 9/12/2013القدس العربي، لندف، 

 
 يعلوف يحّذر المتحاربيف في سورية مف تجاوز الخطوط الحمراء اإلسرائيلية 27

آماؿ شحادة: ىدد وزير الدفاع اإلسرائيمي موشيو يعالوف، جميع الجيات المحاربة في  -لقدس المحتمة ا
سورية والنظاـ و"حزب اهلل" مف جية، والتنظيمات اإلسالمية المعارضة مف جية أخرى، في حاؿ تجاوز أي 

إلسرائيمي أف انفجار الجوالف وقاؿ يعالوف، بعد إعالف الجيش ا منيا ما اعتبرىا الخطوط الحمر مع إسرائيؿ.
ناتج عف عبوة ناسفة، إف "إسرائيؿ ال تعرؼ مف ىي الجية التي تقؼ وراء وضع العبوة الناسفة، التي 

ودعا يعالوف  ركة في الصراع الدائر في سورية".انفجرت، لكنيا تحمؿ وتحذر وتيدد جميع األطراؼ المشا
 اختبار الخطوط الحمراء". جميع الجيات إلى "عدـ وضع الجيش اإلسرائيمي في

 9/12/2013الحياة، لندف، 
 

 اإلسرائيلي:  يري وسيط غير نزيو اإلس افوزير  28
كفاح زبوف: تعيد وزير اإلسكاف اإلسرائيمي أوري أرئيؿ، في ليجة تحد، بأف الدولة العبرية  -راـ اهلل 

ف كيري بأنو وسيط "غير نزيو". ستواصؿ البناء في المستوطنات بالضفة، متيما وزير الخارجية االميركي جو 
ونفى في مقابمة مع القناة العبرية الثانية، وجود أي تقدـ في المحادثات مع الفمسطينييف، بخالؼ ما أعمنو 

 كيري قبؿ مغادرة إسرائيؿ قبؿ عدة أياـ.
مف  وقاؿ أرئيؿ ساخرا مف كيري: "إنو يأتي إلى المنطقة كضيؼ وحسب، يمقي المواعظ واألخالؽ ثـ يحذرنا

انتفاضة ثالثة ويغادر". وجاءت تصريحات أرئيؿ في خضـ الجدؿ حوؿ مقترحات كيري األمنية لتسوية 
 الخالفات المتعمقة بمستقبؿ منطقة األغوار الحدودية مع األردف.

 9/12/2013الكرؽ األوسط، لندف، 
 

 اإلسرائيلي   الصراع الفلسطيني إسحاؽ ىيرتزوغ: سلوؾ السيسي تجاه حماس ومحاصرتيا يسيـ بحؿّ  29
صالح النعامي: أشاد رئيس حزب العمؿ اإلسرائيمي المعارض إسحاؽ ىيرتزوغ بالدور الذي يقوـ بو وزير 
الدفاع المصري الفريؽ أوؿ عبد الفتاح السيسي في الضغط عمى حركة المقاومة اإلسالمية حماس 

تسوية سياسية لمصراع الفمسطيني ومحاصرتيا، معتبرًا أف ىذا السموؾ "يساىـ في توفير األرضية لمتوصؿ ل
 اإلسرائيمي تخدـ المصالح اإلسرائيمية".

وفي مقابمة أجرتيا معو اإلذاعة العبرية صباح اليوـ األحد، قاؿ ىيرتزوغ "نتابع باىتماـ التحركات التي يقـو 
فمسطيني بيا السيسي باإلضافة إلى جيود قوى إقميمية عربية أخرى بيدؼ إعادة بمورة الواقع الداخمي ال

 وجعمو مناسبًا لمتوصؿ لتسوية لمصراع".
وشدد ىيرتزوغ عمى أنو ال يمكف التوصؿ لتسوية سياسية "طالما ظمت حركة حماس متمسكة بمواقفيا 
الحالية"، مشيرا إلى أف تحقيؽ التسوية يتطمب أواًل حسـ التمثيؿ الفمسطيني في كؿ األماكف التي يوجد فيو 

 غزة والشتات.الفمسطينيوف، وضمنيا قطاع 
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 9/12/2013الجزيرة نت، الدوحة، 
 

 عاما خمسيف: مخططات إستيطانية لوزير اإلس اف اإلسرائيلي لمدة العبرية اإلذاعة 30
كشفت اإلذاعة العبرية صباح اليوـ النقاب عف إعداد وزير اإلسكاف اإلسرائيمي أوري أرئيؿ مخططات 

 عاما القادمة. 50المحتمة تستمر عمى امتداد  لمشاريع استيطانية في أرجاء الضفة الغربية والقدس
وقالت اإلذاعة إف أرئيؿ، الذي ينتمي لحزب "البيت الييودي الديني"، يصر عمى طرح ىذه المخططات "رغـ 

 الظروؼ الحساسة التي تمر بيا إسرائيؿ".
 9/12/2013الجزيرة نت، الدوحة، 

 
 خدمة في الجيش اإلسرائيلينتنياىو يدعو المسلميف المقيميف باألراضي المحتلة لل 31

عمر عطية: قاؿ رئيس الوزراء اإلسرائيمي بنياميف نتنياىو، اليوـ األحد، إف أبواب االلتحاؽ  –الدوحة 
 بالجيش اإلسرائيمي مفتوحة أماـ المسمميف المقيميف في األراضي الفمسطينية المحتمة.

تويتر"، سمسمة تغريدات أكد خالليا أف "كؿ وكتب "نتنياىو" عبر حسابو الرسمي بالمغة العربية عمى موقع "
مف يريد أف يربط مصيره بدولة إسرائيؿ ويريد أف يخدـ في جيش الدفاع، سواء كاف مسيحيًا أو مسممًا أو 

 درزيًا، سنمّكنو مف القياـ بيذه الخدمة".
وف عمى وأضاؼ: "سنستخدـ جميع األدوات الحكومية مف أجؿ كبح جماح البمطجية الذيف ييددوف ويعتد

العرب المسيحييف الذيف يريدوف االندماج واالنخراط في الجيش"، في إشارة منو إلى جيش اإلحتالؿ 
 اإلسرائيمي.

 9/12/2013الكرؽ، الدوحة، 
 

 مف ترتيبات أمنية جديدة للقاء روحاني: غزة تواصؿ مياجمتنا وال بدّ  مستعدبيريز  32
يمي شمعوف بيريز قاؿ بأف حقيقة استمرار ، أف الرئيس االسرائ9/12/2013الغد، عّماف، ذكرت 

الفمسطينييف مف قطاع غزة بإطالؽ الصواريخ نحو "إسرائيؿ" بعد خطة فؾ االرتباط مع غزة، فيذا األمر 
 يمزمنا أف نبقي مصريف عمى الترتيبات األمنية في أي اتفاؽ مع الفمسطينييف.

ع الفمسطينييف وىناؾ خالفات في الرأي،  وتوجد وقاؿ بيريز وفقا إلذاعة االحتالؿ "نحف ال زلنا نتفاوض م 
مشكمتاف أساسيتاف عمى سبيؿ المثاؿ غزة فال أعمـ حتى يومنا ىذا لماذا يطمقوف صواريخ مف غزة باتجاه 

 "إسرائيؿ" فيجب أف نضمف بقاء اليدوء مع غزة.
االحتالؿ في ووصؼ بيريز الضمانات التي طرحيا وزير الخارجية األمريكي جوف كيري  لضماف امف  

منطقة األغوار بالجيدة  ولكنيا لف تقبؿ مف قبؿ الطرفيف،  وقاؿ بيريز خالؿ كممة ألقاىا في مؤتمر غموبس 
لرجاؿ األعماؿ "أنا أؤمف بأنو يمكف التوصؿ التفاؽ مع الفمسطينييف في إطار الفترة الزمنية التي حددت ليا 

 ف ييدد إيراف ولكف ال يمكف قبوؿ تسمحيا بسالح ذري.المفاوضات. أما حياؿ إيراف فقاؿ بيريز ال يوجد م
، عف يو بي آي، أف بيريز أعمف، أنو مستعد لمقاء نظيره اإليراني 9/12/2013الحياة، لندف، وأضافت 

حسف روحاني. وقاؿ بيريز، في رده عمى سؤاؿ خالؿ مؤتمر األعماؿ الذي تنظمو صحيفة "غموبس" 
ب: "سأكوف مستعدًا لاللتقاء مع روحاني، وأنا ليس لدي أعداء وال نرى في االقتصادية اإلسرائيمية في تؿ أبي



 
 
 

 

 

           02ص                                    3262العدد:            9/20/0223 ثنيفاإل  التاريخ:

إيراف عدوًا". وأضاؼ إف "العداوة ليست أمرًا شخصيًا إنما سياسيًا، وكانت ىناؾ فترة لـ نرغب فييا 
ـَ ال".  باالجتماع مع الزعيـ الفمسطيني ياسر عرفات لكف عندما غّير سياستو، قمنا ِل

 السالـ، وأنا مؤمف بأف اليدؼ ىو تحويؿ األعداء إلى أصدقاء". وقاؿ: "إننا نؤيد
 

 نتنياىو يلغي مكار تو في جنازة مانديال بسبب مصاريؼ الرحلة 33
ا ؼ ب: قرر رئيس وزراء دولة االحتالؿ االسرائيمي بنياميف نتنياىو التخمي عف مشاركتو في  -السبيؿ

ى جنوب افريقيا، حسب ما ذكرت وسائؿ اعالـ عبرية مراسـ جنازة نمسوف مانديال بسبب مصاريؼ الرحمة ال
ليؿ االحد. وكاف نتنياىو قد ابمغ السمطات الجنوب افريقية بحضوره ولكنو الغى زيارتو في المحظو االخيرة 

مميوف يورو لناحية سفره ونقؿ طاقمو  1,45بسبب مصاريؼ الرحمة التي تصؿ الى سبعة مالييف شيكؿ اي 
 الذاعة العامة وصحيفة ىآرتس.االمني، حسب ما ذكرة ا

 9/12/2013السبيؿ، عّماف، 
 

 القيادة األمنية والعس رية اإلسرائيلية: عبوة الجوالف تضاعؼ الخطر على أمف بإسرائيؿب 34
آماؿ شحادة: اعتبرت القيادة األمنية والعسكرية اإلسرائيمية، أف االنفجار بالقرب مف دورية  -القدس المحتمة 

ي الجوالف، العممية تطورا خطيرا يضاعؼ تيديد امف اسرائيؿ في منطقة الحدود وتجاه لمجيش اإلسرائيمي ف
 التنظيمات والمسمحيف، المنتشريف في البمدات السورية المطمة عمى الحدود والمنطقة المحاذية لمجوالف.

مع سورية، "مع  ولـ تخؼ قيادة الجيش تخوفاتيا في الفترة األخيرة، مف زعزعة االستقرار األمني عمى الحدود
 فقداف نظاـ األسد لسيطرتو عمى األراضي السورية بشكؿ تدريجي".

وأعمف الجيش اإلسرائيمي أف "تحقيقاتو في االنفجار تؤكد أف مسمحيف مف الطرؼ السوري، قاموا بزرع عبوة 
 .ناسفة عمى الجانب الشرقي مف الجدار مع الجوالف، قرب جبؿ حرموف، وتفجيرىا بالقوة العسكرية"

وبحسب تقرير الجيش اإلسرائيمي، فقد "وقع االنفجار في القاطع الذي يفصؿ بيف قرية مجدؿ شمس 
، القريب مف المستشفى الميداني العسكري في شماؿ ىضبة الجوالف". وذكر التقرير أف 105ومعسكر 

ية، إلى جانب "الجيش وضع مؤخرًا سياجًا إلكترونيًا كجزء مف مشروع تطوير العوائؽ عمى الحدود مع سور 
 ميمات األمف المستمر بمساعدة جرافات خاصة بنشاط الجيش".

وأشار معدو التقرير إلى "ارتفاع في مستوى التصعيد والمخاطر األمنية، التي تواجو الجيش اإلسرائيمي عمى 
األولى الحدود السورية". وقد سبؽ ىذه الحادثة عمميات إطالؽ قذائؼ ىاوف ونيراف رشاشة ، ولكف ىذه المرة 

 التي يتـ فييا زرع عبوة ناسفة ضد أىداؼ إسرائيمية في ىذه المنطقة.  1973منذ عاـ 
 9/12/2013الحياة، لندف، 

 
 مصدر عس ري إسرائيلي:  تيديد األسحلة ال يماوية السورية ال يزاؿ قائماً  35

ؿ قائمًا، مشيرًا إلى أف وكاالت: اعتبر مصدر عسكري "إسرائيمي" أف تيديد األسمحة الكيماوية السورية ال يزا
سوريا تمتمؾ بعض المواد التي ال يندرج إتالفيا في االتفاؽ بيف سوريا واألمـ المتحدة، وأف ىذه المواد تمكنيا 

 مف إنتاج أسمحة كيماوية.
وأشار المصدر العسكري في تصريحات لمصحافييف إلى أنو لـ يتضح ما إذا كاف حزب اهلل قد حصؿ عمى 

بحسب اإلذاعة "اإلسرائيمية". وأضاؼ أف األسمحة البيولوجية ال تندرج أيضًا في االتفاؽ مع أسمحة كيماوية، 
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أشير، حيت  6األمـ المتحدة. وتابع أنو لذلؾ توصي الدوائر العسكرية المختصة بتقييـ الموضوع بعد 
رار حوؿ مسألة تتضح نتائج عممية نزع األسمحة الكيماوية. واستطرد أنو تـ تشكيؿ لجنة خاصة لتتخذ الق

 مواصمة تزويد المواطنيف باألقنعة الواقية مف الغازات.
 9/12/2013الخليج، الكارقة، 

 
 بإسرائيؿب: جماعات يمينية تطالب بتحقيؽ الجنائي مد رئيس ال نيست األسبؽ بتيمة خيانة الدولة 36

ذى كشؼ أف محمود صبرى:  تحت عنواف "مطالبات بالتحقيؽ الجنائى مع رئيس الكنيست األسبؽ ال
إسرائيؿ تمتمؾ أسمحة نووية وكيماوية"، ذكر موقع "عنياف ميركازى" العبرى أف مصادر يمينية متطرفة 
تقدمت ببالغ رسمى لمنائب العاـ ومفتش عاـ الشرطة لفتح تحقيؽ جنائى ضد رئيس الكنيست األسبؽ 

 "أفراىاـ بورج" بتيمة خيانة الدولة.
لتصريحات التى أدلى بيا "بورج"، الذى كاف عضًوا بمجنة الخارجية وأضاؼ أف تمؾ المطالب تأتى بسبب ا

واألمف بالكنيست عف حزب العمؿ، حيث طالب إسرائيؿ بضرورة التوقؼ عف سياسة التعتيـ مف أجؿ إجراء 
 حوار عاـ مفتوح واالعتراؼ بأف إسرائيؿ تمتمؾ أسمحة نووية وكيميائية. 

 9/12/2013الوفد، الجيزة، 
 

 مد ىولندا ز لفحص صادرات غزة يفضح حجج بإسرائيؿب ويفجر نزاعاً بمسلؾب: جيا 37
: استعرض مركز الدفاع عف حرية الحركة "مسمؾ" االسرائيمي، في "بياف حقائؽ"،  -راـ اهلل القدس دوت كـو

ة اليوـ االحد، حيثيات النزاع الدبموماسي بيف اسرائيؿ وىولندا، االمر الذي يفضح حقيقة االدعاءات االسرائيمي
لمنع عمميات التصدير مف قطاع غزة الى الضفة الغربية والخارج، ال سيما واف ىولندا قدمت جيازا متطورا 

 لمتفتيش مف شأنو تبديد اي مخاوؼ امنية تقوؿ اسرائيؿ بانيا تحوؿ دوف ذلؾ.
فاؿ التي وكانت االنباء ذكرت صباح اليوـ االحد اف رئيس الوزراء اليولندي مارؾ روتا، الغى مراسـ االحت

كاف مف المقرر تنظيميا عمى معبر كـر ابو سالـ عمى عقب تثبيت الماسح الضوئي الجديد )جياز سكانر( 
في الجانب االسرائيمي مف المعبر، كمساىمة مف حكومة ىولندا لمسمطة الفمسطينية، وذلؾ اثر رفض 

 غزة إلى الضفة الغربية.اسرائيؿ السماح باستخداـ الماسح الضوئي في عممية نقؿ البضائع مف قطاع 
وذكرت وزارة الشؤوف الخارجية في الىاي أف اليدؼ مف تثبيت جياز "الماسح" ىو "تعزيز الوضع 

 االقتصادي الصعب في قطاع غزة، وتحسيف الوضع اإلنساني المتدىور لمسكاف".
ة إلى الضفة وبررت إسرائيؿ رفضيا لطمب الحكومة اليولندية بادعائيا اف تصدير البضائع مف قطاع غز 

الغربية يتضارب مع "سياسة الفصؿ"، وأف إسرائيؿ معنية في الحفاظ عمى الفصؿ بيف الضفة الغربية وقطاع 
 غزة "ألسباب أمنية".

، فاف الحكومة 2007واشار بياف مركز "مسالؾ" الى انو ومنذ استالـ حماس الحكـ في غزة في حزيراف 
سرائيؿ، مشيرا  اإلسرائيمية تفرض َحظًرا عمى تسويؽ السمع المنتجة في غزة ووصوليا إلى الضفة الغربية وا 

% مف بضائع القطاع في اسواؽ الضفة واسرائيؿ، 85الى انو كاف قبؿ ىذا الحظر يتـ تسويؽ نحو 
% مف حجـ 2يصؿ إلى اقؿ مف  2007وبالتالي، فإف عدد شاحنات البضائع التي تـ تصديرىا منذ حزيراف 

قبؿ فرض الحظر، في حيف أشارت وزارتا الخارجية واألمف االسرائيميتيف الى  البضائع التي تـ تصديرىا
 أىمية "إنعاش االقتصاد في قطاع غزة الذي يصب في مصمحة إسرائيؿ"، وفًقا لتصريحات سابقة.
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)عشية اإلغالؽ( تصدير ما معدلو  2007واوضح البياف انو كاف تـ بيف كانوف الثاني ومنتصؼ حزيراف 
 107وحتى نياية شير تشريف الثاني، فقد تـ تصدير  2013يرًيا، اما خالؿ العاـ شاحنة ش 1064

شاحنات فقط، واف جميع السمع التي تـ تصديرىا إلى وجيات خارج البالد كانت قد عبرت اسرائيؿ بعد 
 اجتيازىا التفتيش األمني ??الشامؿ في معبر كـر ابو سالـ.

انو كاف مف المفترض اف تقوـ آلة المسح المتطورة، بتمبية  واشار مركز"مسالؾ" الحقوقي في بيانو الى
االحتياجات األمنية اإلسرائيؿ، وفؽ اليولندييف، حيث انيا ستساعد عمى فحص الشاحنات التي تدخؿ 
إسرائيؿ في طريؽ توجييا إلى جسر األردف أو ميناء أشدود، "ولكف مف غير الواضح، لماذا، حسب ما ورد 

، ال تستوفي اآللة الشروط االمنية الكافية في عممية نقؿ البضائع بيف قطاع غزة في جواب وزارة األمف
 والضفة الغربية، بما في ذلؾ إلى إسرائيؿ ايًضا".

وقاؿ مسؤوؿ اسرائيمي،  طمب عدـ الكشؼ عف اسمو لوكالة فرانس برس: "تـ تأجيؿ تركيب جياز ماسح 
مة مف غزة والمخصصة لمتصدير، بعد تقديـ ىولندا ضوئي كاف سيسمح بالتأكد مف محتوى الحاويات القاد

 لطمبات غير متوقعة".
وبحسب المسؤوؿ فانو "عمى المستوى التقني، ال يشكؿ ىذا الماسح الضوئي الذي سيتـ تركيبو في معبر كـر 
ابو سالـ حيث تمر البضائع القادمة مف غزة، اي مشكمة. لكف اليولندييف فرضوا شروطا سياسية خاصة 

 بة البضائع المتوجية الى الضفة الغربية او الخارج".حوؿ نس
 وتابع: "ىذه مسائؿ سياسية يجب حميا عمى اعمى المستويات مما سيؤخر بدء عمؿ الماسح الضوئي".

وقالت وسائؿ االعالـ االسرائيمي، اف ىذا النزاع ادى الى الغاء حفؿ كاف مف المفترض اف يحضره رئيس 
 ، لتدشيف عمؿ الماسح الضوئي في معبر كـر ابو سالـ.الوزراء اليولندي مارؾ روتي

 9/12/2013القدس، القدس، 
 

 قوة اقتصادىا وانخفاض البطالةمف رغـ بال: مستوى الفقر بػبإسرائيؿب مرتفد بالتعاوف االقتصاديب 38
أ ؼ ب: جاء في تقرير صادر عف منظمة التعاوف االقتصادي والتنمية امس االحد انو بينما  –القدس 

 تع اسرائيؿ بنمو اقتصادي سريع ومعدالت بطالة منخفضة فاف لدييا اسوأ نسبة فقر بيف دوؿ المنظمة.تتم
ال يزاؿ النمو في اسرائيؿ ‘عف دراسة الحالة االقتصادية في اسرائيؿ  2013وقالت المنظمة في تقريرىا لعاـ 

قطاع التكنولوجيا العالية قويا نسبيا ومعدالت البطالة فييا في مستويات منخفضة تاريخية، ويواصؿ 
 ’.استقطاب االعجاب الدولي، كما بدأ االنتاج في حقوؿ غاز بحرية

ومع ذلؾ، ال تزاؿ مستويات المعيشة اقؿ بكثير مف متوسط دوؿ منظمة التعاوف، ونسبة الفقر ىي ‘واضاؼ 
 ’االعمى في المنظمة وىنالؾ تحديات بيئية مستمرة.

امس االحد كؿ مف وزير المالية االسرائيمي يائير البيد واميف عاـ  صفحة و قدمو 111وجاء التقرير في 
 المنظمة انخيؿ غوريا.
موضحا ’ دخؿ اسرة واحدة مف بيف كؿ خمس اسر اسرائيمية يندرج تحت خط الفقر‘واشار التقرير الى اف 

يعود ‘ف حيث اف النسبة تصؿ الى اكثر مف اسرة مف بيف كؿ اسرتيف في المجتمع العربي والييودي المتدي
 ’.ذلؾ اساسا الى انخفاض معدالت العمالة بيف النساء العربيات والرجاؿ المتدينيف

 -التي تستثني العرب االسرائيمييف والييود المتدينييف –واوصى التقرير االخير برفع المستويات التعميمية 
 واصالح نظاـ الرعاية االجتماعية.
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يادة سف التقاعد لدى النساء وتسييؿ االجراءات لمحصوؿ عمى ودعا التقرير الى اصالح ضرائب الدخؿ وز 
ضماف اف تكوف انظمة الرعاية الصحية والتقاعد قادرة عمى التعامؿ ‘مشيرا الى وجوب ’ رعاية طويمة االمد

لتقديـ برنامج الرعاية ’ بسرعة‘كما حث التقرير الحكومة االسرائيمية عمى التحرؾ ’. مع الشيخوخة
 االجتماعية.

 9/12/2013دس العربي، لندف، الق
 
 

  48: تفكي العنصرية تجاه فلسطينيي الػ المواطف في بإسرائيؿبحقوؽ  منظمة 39
زىير أندراوس: عمى شرؼ اليوـ العالمي لحقوؽ اإلنساف، والذي يصادؼ يـو غٍد الثالثاء،  -الناصرة 

صورة  -نساف في إسرائيؿحقوؽ اإل‘، تنشر جمعية حقوؽ المواطف كما في كّؿ عاـ تقريَر 10/12/2013
". ييدؼ التقرير إلى توفير تغطية مستجّدة لحالة حقوؽ اإلنساف في إسرائيؿ واألراضي 2013الوضع لمعاـ 

 ، الفمسطينية المحتمة، وىو يعرض االتجاىات األساسية في وضع حقوؽ اإلنساف في العاـ المنصـر
 واالنتياكات األكثر خطورة وفظاظة التي وقعت خاللو. 

أبرزىا: استمرار المّس بالحؽ في العيش الكريـ، التقميص في مخصصات األطفاؿ وعدـ تحديد أو مف 
االعتراؼ بحّد أدنى لمعيش الكريـ في حيف يتـ تحديد حّد أقصى لممخّصصات، القضاء التدريجّي عمى 

 1000يقرب  اإلسكاف الشعبي وعدـ تطبيؽ القانوف فيما يخّص اإلسكاف المتاح، قطع تيار المياه عف ما
عائمة شيريًا وتجميد البرامج الحكومية التي تيدؼ إلى تحسيف الظروؼ المعيشية لمُمسنيف. توّجو بارز آخر 
ىو العنصرية المستشرية تجاه المواطنيف العرب في إسرائيؿ، وأكثر ما يثير القمؽ، وفؽ التقرير، يتمثؿ في 

جاء البالد، وخصوًصا في القسـ األوؿ مف ىذا عشرات الحاالت العنصرية التي وقعت ضّدىـ في جميع أر 
العاـ. وتوّزعت ىذه الحاالت عمى طوؿ سمسمة مف األحداث بدأت بتفّوىات ُمذّلة وكتابة شعارات عنصرية 

 وانتيت باعتداءات وممارسات عنيفة جسيمة وُمرّوعة. 
 9/12/2013القدس العربي، لندف، 

 
 تالجيش اإلسرائيلي يعيد ىي لة سالح المدرعا 40

النا عفانو: أعمف الجيش اإلسرائيمي عزمو إجراء سمسمة تغييرات ىيكمية وتنظيمية عمى سالح مدرعاتو،  
كجزء مف إصالحات أكبر يطبقيا عمى قواتو البرية. وفي ىذا اإلطار سيحؿ ألوية دباباتو االحتياطية، كما 

 بة مدرعة.سيغير تدريجيًا ىيكؿ وحداتو النظامية بإضافة سرايا مشاة إلى كؿ كتي
وذكرت مجمة جينز ديفينس ويكمي العسكرية المتخصصة، في تقرير ليا حوؿ الموضوع، أخيرًا، أف وزير 
الحرب اإلسرائيمي موشيو يعالوف وافؽ عمى خطة الجيش القاضية بوقؼ ألويتو الستة االحتياطية ذات 

" "النسخة اإلسرائيمية 7" و"ماجاش 1الدبابات، وبالتالي إنياء استخداـ الدبابات مف طرازي "ميركافا أـ كي 
 ".60أـ  -مف الدبابة 

مف جانبو أعمف قائد المدرعات اإلسرائيمية البريجادير شموئيؿ أولنسكاي أف كؿ كتيبة إسرائيمية مدرعة 
ستتكوف مف سريتيف فعالتيف مف الدبابات بداًل مف ثالث سرايا، وسرية مدرعة احتياطية مجيزة بنوع الدبابات 

 فضاًل عف سرية مشاة إضافية.نفسيا، 
 9/12/2013البياف، دبي، 
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 ألؼ فلسطيني مف سورية يواجيوف خطر التوقيؼ والترحيؿ مف لبناف 02: حقوقيةىيئة  42

أكد طارؽ حمود منسػؽ مجموعػة العمػؿ لمسػاعدة فمسػطينيي سػورية لػػ"القدس العربػي"  :وليد عوض - راـ اهلل
طيني فػػروا مػػف الحػػرب الػػدائرة فػػي سػػورية الػػى لبنػػاف يتيػػددىـ الػػؼ الجػػ  فمسػػ 10أف ىنػػاؾ اكثػػر مػػف  األحػػد

 حكومة لبناف عمى اعتبارىـ سياحًا. إصراروالترحيؿ مف السمطات المبنانية جراء  األمنيخطر التوقيؼ 
وتػػابع حمػػود قػػائال لػػػ"القدس العربػػي"، "حتػػى المحظػػة وبعػػد مػػرور أكثػػر مػػف عػػاـ عمػػى وجػػود بعػػض فمسػػطينيي 

ظػؿ ظػروؼ الحػرب التػي تشػيدىا سػورية التػزاؿ الحكومػة المبنانيػة مصػرة عمػى التعامػؿ سورية فػي لبنػاف فػي 
مع الالجئيف الفاريف مف الموت عمى أنيػـ سػياح، وىػذا مػا يجعػؿ الفمسػطيني الالجػ  يواجػو اسػتحقاقات مثػؿ 

وف المبنػاني رسوـ الدخوؿ والخروج واإلقامة التي ترىؽ الالج ، ماجعؿ الكثيريف منيـ مقيميف كمخػالفيف لمقػان
 الذي حرميـ مجرد وصؼ الج  وما يترتب عمى ىذا الوصؼ مف تبعات قانونية".

وواصػؿ حمػود "كمػا أف الػدوؿ العربيػة جميعيػا بمػا فييػا لبنػاف التػي أغمقػت حػدودىا مػؤخرًا بوجػو الفمسػػطينييف 
 .السورييف عمى وجو الخصوص

يـ األسػبوعيف بنظػر القػانوف المبنػاني، "غيػر ووفؽ حمود فال يػزاؿ وجػود األشػخاص الػذيف تجػاوزت مػدة إقػامت
شرعي"، إال أف األمف العاـ المبناني يقـو بالتجديد لالجئيف الفمسطينييف بشكؿ روتيني لمػدة شػير عمػى أف ال 
تتجاوز إقامتو في لبناف السنة، وىو ما يشكؿ تحديا كبيرا لدى الالجئيف الذيف مضى عمى وجودىـ في لبناف 

قتئذ أماـ ثالث خيارات الغير إما أف يتػوارى فػي بيتػو أو أف يغػادر لبنػاف ىػو وأسػرتو إلػى عاما كاماًل، فيـ و 
دوالر عف كؿ فرد مف أفػراد العائمػة تحػت مسػمى تجديػد  100سورية وىذا غير ممكف حاليا أو أف يدفع مبمغ 

 االقامة وفي ذلؾ إرىاؽ كبير في ظؿ االزمة التي يحيونيا داخؿ لبناف.
 52أف العدد االكبر مف الالجئيف الفمسػطينيييف مػف سػورية إلػى لبنػاف البػالغ عػددىـ حػوالي واشار حمود الى 

الفا حسب االحصائيات االخيرة لالونروا سيمضي عمى وجػودىـ خػالؿ االسػبوع القػادـ عامػا كػامال و بالتػالي 
 باتوا ميدديف بالتوقيؼ أو الترحيؿ إذا لـ يتـ تجديد االقامة

دوالر لمعائمػػة، أو المغػػادرة إلػػى خػػارج لبنػػاف.  2000دوالر لمفػػرد أي بمتوسػػط  100مػػف خػػالؿ دفػػع مبمػػغ الػػػ  
 األمر الذي يستحيؿ عمى الالج  ضمف الظروؼ الحالية تحقيقو.

9/20/0223القدس العربي، لندف،   
 

 بانتفاضة الحجارةبألؼ فلسطيني خاضوا تجربة االعتقاؿ خالؿ  322 :حقوقيمر ز  40
كشؼ مركػز حقػوقي فمسػطيني مخػتص بقضػايا األسػرى فػي سػجوف االحػتالؿ "اإلسػرائيمي"، أف مػا يزيػد : زةغ

ألؼ فمسطيني خاضوا تجربة االعتقاؿ، وذلؾ منذ اندالع االنتفاضة األولى "انتفاضة الحجارة" في  300عمى 
اضػػػة وحتػػػى تأسػػػيس آالؼ حالػػػة اعتقػػػاؿ مػػػف بدايػػػة االنتف 120مػػػف بيػػػنيـ  2987ديسػػػمبر/كانوف األوؿ ، 8

 . 2994السمطة الفمسطينية في منتصؼ عاـ 
لالنتفاضػػة األولػػى، أمػػس، أف  16ػوأوضػػح "مركػػز أسػػرى فمسػػطيف لمدراسػػات" فػػي تقريػػر أصػػدره فػػي الػػذكرى الػػ

سػػػبتمبر/أيموؿ  18وحتػػػى انػػػدالع انتفاضػػػة األقصػػػى فػػػي  2994آالؼ فمسػػػطيني اعتقمػػػوا مػػػا بػػػيف عػػػاـ  20
خػػػالؿ سػػػنوات انتفاضػػػة األقصػػػى بمػػػا فػػػييـ النسػػػاء واألطفػػػاؿ وكبػػػار السػػػف ألػػػؼ حالػػػة اعتقػػػاؿ  82و 1000،

 وأعضاء المجمس التشريعي واألكاديمييف واألطباء وطالب الجامعات.
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أسيرًا معتقميف منذ االنتفاضة األولػى وقبميػا، وىػـ األسػرى  53وأظير التقرير أنو اليزاؿ في سجوف االحتالؿ 
أسػيرًا مػف الضػفة الغربيػة  16اإلفػراج عػنيـ بعػد اتفػاؽ أوسػمو، مػنيـ  القدامى الذيف رفضت سمطات االحتالؿ

يناير/كػػانوف الثػػاني  6أقػػدميـ كػػريـ يوسػػؼ يػػونس المعتقػػؿ منػػذ  48أسػػيًرا مػػف األراضػػي المحتمػػة عػػاـ ، 24و
 وخمسة أسرى مف قطاع غزة. 2983،

شػييدًا قضػوا نتيجػة  13يػنيـ شػييدًا، ب 43وأوضح المركز أف الحركة األسيرة قدمت خالؿ االنتفاضة األولى 
أسػيرًا استشػيدوا نتيجػة اإلىمػاؿ الطبػي المتعمػد وأسػيراف استشػيدا نتيجػة إطػالؽ النػار عمييمػا  22التعذيب، و

 أسرى نتيجة القتؿ العمد بدـ بارد بعد االعتقاؿ. 7مباشرة، وكذلؾ استشيد 
9/20/0223الخليج، الكارقة،   

 
 مراضفي بىكاروفب مأوى لأل ينياتالفلسط ب: أجساد األسيراتأحرارمر ز ب 43

قػػاؿ مركػػز "أحػػرار" لدراسػػات األسػػرى وحقػػوؽ اإلنسػػاف، إف معظػػـ األسػػيرات المتواجػػدات فػػي سػػػجف  :راـ اهلل
 ىشاروف، يعانيف أمراضًا مختمفة وىف بحاجة لمعالج.

ئة ( أسػػيرة فمسػػطينية محتجػػزات فػػي ظػػروؼ اعتقاليػػة سػػي26وأضػػاؼ المركػػز أف سػػجف ىشػػاروف يضػػـ حاليػػًا )
 تزداد سوءًا مع قدوـ فصؿ الشتاء والبرد الشديد، خاصة اإلصابة بالنزالت البردية التي تكثر في ىذا الفصؿ.
وأكػػد المركػػز أف معظػػـ األسػػيرات فػػي ىشػػاروف يعػػانيف أمراضػػًا مختمفػػة، وخاصػػة األسػػيرة لينػػا الجربػػوني مػػف 

تيػا منػذ ثالثػة أشػير، عػدا عػف أنيػا تعػاني ، والتي ما تزاؿ تعاني مف آثار عممية المرارة التي أجر 48اراضي 
 مف وجود مسامير لحـ في قدمييا، ما يعثر مشييا وقياميا وحركتيا.

9/20/0223القدس، القدس،   

 
 عمليات جراحية منذ اعتقالو لعكرأسير في بمجدوب يخضد  44

تقالػو فػي العػاـ خضع األسير محمد أبو الرب القابع في سجف "مجدو" لعشر عمميات جراحية منذ اع: راـ اهلل
1003. 

وأفاد نادي األسير، أمس، بأف األسير محمد أبو الرب مف جنيف، والقابع في سجف "مجػدو"، يعػاني مػف عػدة 
 أمراض في الغدة واألمعاء والكبد باإلضافة إلى ضعؼ الدـ ونقص في الوزف.
 .1003وأشار إلى أبو الرب خضع لعشر عمميات جراحية منذ تاريخ اعتقالو منذ العاـ 

وأوضح محامي النادي الذي قاـ بزيارة أبو الرب أف وضعو الصػحي فػي غايػة الصػعوبة، الفتػًا إلػى أف أبػرز 
العمميػػات التػػي خضػػع ليػػا استئصػػاؿ وـر فػػي الظيػػر، ومػػع ذلػػؾ فػػإف إدارة السػػجف ال تقػػدـ لػػو عالجػػًا سػػوى 

 المسكنات.
9/20/0223األياـ، راـ اهلل،   

 
 باقة الغربيةبعلى مسجد للنبي عليو السالـ كعارات مسيئة  وتخطتحطـ مر بات الثمفب  جبايةب 45

كتابػػة عػػدد مػػف  األحػػد أمػػسالمسػػيحية لنصػػرة القػػدس والمقدسػػات  اإلسػػالميةأدانػػت الييئػػة : وكػاالت - راـ اهلل
عبػارات مسػيئة ضػد النبػي محمػد عميػو السػالـ عمػى جػدار مسػجد اليػدى  اإلسػرائيمييفالمستوطنيف المتطرفيف 

وخطوا عبارات عنصرية أخرى منيا: "ارىاب بالحجارة، شكرا لبوعز ودافيد حاي، وىػو مػا يعتبػر في المدينة، 
 انتياكًا صارخًا لحرية العبادة وحرمة المقدسات.
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حنػػا عيسػػى اف ىػػذا االعتػػداء يشػػكؿ خرقػػًا فاضػػحًا لمقػػانوف الػػدولي االنسػػاني  د.واعتبػػر االمػػيف العػػاـ لمييئػػة 
 .ةوانتياكًا صارخًا لحرية العباد

ضد جماعة "دفع الثمف" الييودية العنصرية  أمسبمدة باقة الغربية في تظاىرة مساء  أىاليخرج المئات مف و 
المتطرفػػػة، وذلػػػؾ بعػػػد اف قامػػػت تمػػػؾ الجماعػػػة بخػػػط شػػػعارات معاديػػػة لالسػػػالـ ومسػػػيئة لمرسػػػوؿ محمػػػد عمػػػى 

 جدراف مسجد في البمدة.
ري انو باالضافة الى الشعارات المسيئة تـ تيشيـ نوافذ عدة وقالت المتحدثة باسـ الشرطة االسرائيمية لوبا سم

متر مف المسجد. واضافت انو "تـ فتح تحقيؽ في القضيتيف لتحديد اف  500سيارات كانت مركونة عمى بعد 
 كانتا مرتبطتيف ببعضيما".

9/20/0223الحياة الجديدة، راـ اهلل،   
 

 األخضراخؿ الخط تطاؿ المواصالت د اإلسرائيليةالعنصرية : معاريؼ 46
نشػػػرت صػػػحيفة "معػػػاريؼ" العبريػػػة فػػػي عػػػددىا الصػػػادر اليػػػـو  :ترجمػػػة خاصػػػة -القػػػدس دوت كػػػوـ -راـ اهلل

 وأشػػارتاالحػد، تقريػػرًا حػوؿ افتقػػار القػرى والمػػدف الفمسػػطينية داخػؿ الخػػط االخضػر الػػى المواصػالت العامػػة، 
 نسمة. ألؼ 10إلى أف خطا واحدا لمحافالت يخدـ حوالي 

 أف، عدا عف األخضرلصحيفة عدـ وجود محطة مركزية لمباصات في اي مدينة عربية داخؿ الخط وأكدت ا
لموصػػػوؿ الػػػى الشػػػارع  األقػػػداـالباصػػػات العامػػػة ال تػػػدخؿ ىػػػذه القػػػرى، مػػػا يضػػػطر سػػػكانيا الػػػى السػػػير عمػػػى 

 الرئيسي لموصوؿ إلى الباص العمومي الذي يمر مف المكاف.
تجمػػع  253تجمعػػًا عربيػػًا مػػف بػػيف  60جػػاء فيػػو، اف  1020العػػاـ  واشػػارت "معػػاريؼ" الػػى تقريػػر صػػدر فػػي

مػػػػف السػػػػكاف يتمتعػػػػوف بخدمػػػػة  %26داخػػػػؿ الخػػػػط االخضػػػػر ال يوجػػػػد فييػػػػا إطالقػػػػًا مواصػػػػالت عامػػػػة، واف 
 المواصالت العامة بنسب بيف مقبولة.

خطػا  27( الػؼ نسػمة  28واشار تقرير آخر حوؿ نفس الموضوع، انو يعمؿ في التجمع الييػودي "شػوىـ" ) 
الػػؼ نسػمة( خػػط واحػػد لممركبػات، وفػػي العفولػػو  28لممركبػات العموميػػة فػي حػػيف يعمػػؿ فػي قريػػة كفػػر قاسػـ )

 خطوط لمحافالت في حيف يعمؿ في اـ الفحـ خط باص واحد. 9تعمؿ 
وحّممػػػت وزارة المواصػػػالت االسػػػرائيمية المسػػػؤولية عػػػف الػػػنقص الحاصػػػؿ فػػػي القػػػرى الفمسػػػطينية داخػػػؿ الخػػػط 

لمحكومػػات االسػػرائيمية المتعاقبػػة التػػي لػػـ تػػولي ىػػذا الجانػػب إىتماميػػا، حيػػث افػػاد المسػػؤوؿ عػػف  االخضػػر،
المواصالت العامة في الوزارة بقولو " عندما حاولنػا تحسػيف الوضػع فإننػا لػـ نجػد شػيئًا ننطمػؽ منػو فػي مجػاؿ 

 المواصالت العامة في الوسط العربي".
9/20/0223القدس، القدس،   

 
 إسرائيلي قناصيكيعوف الطفؿ بالرمحيب الذي استكيد برصاص  نييفمئات الفلسطي 47

، جثمػاف األحػدشيع المئات مف المواطنيف فػي مخػيـ الجمػزوف شػماؿ راـ اهلل يػـو  :محمد ابو الريش -راـ اهلل 
عامػا( والػذي استشػيد برصػاص قنػاص اسػرائيمي كػاف يتمركػز عمػى  25الشييد الطفؿ وجيو وجدي الرمحػي )

، حيػث أمػسالمػواطنيف شػماؿ راـ اهلل، مسػاء  أراضػيلمراقبة في مستوطنة بيت إيػؿ المقامػة عمػى أحد أبراج ا
ممثمػوف  وأطمقػتردد المشيعوف ىتافات ضد االحتالؿ وانتياكاتو، كما ُرفع العمـ الفمسطيني ورايات الفصائؿ، 

 بعض االعيرة النارية.
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عدلي لتشريحو، بعد إنكار سػمطات االحػتالؿ أف وكاف والد الطفؿ آصر عمى تحويؿ جثماف ابنو إلى الطب ال
 .M16الشييد سقط برصاص جيشيا، وتبيف بعد التشريح أف الشييد اصيب برصاصة بندقية مف نوع 

بدوره أشار اميف عاـ المبادرة الوطنية مصطفى البرغوثي لػالقدس دوت كوـ، اثناء مشاركتو بالتشيع، إلػى اف 
لعشػػػػريف منػػػػذ بػػػػدء المفاوضػػػػات مػػػػع االسػػػػرائيميف، وىػػػػذا "يؤكػػػػد انيػػػػـ الطفػػػػؿ الرمحػػػػي ىػػػػو الشػػػػييد الخػػػػامس وا

 يستخدمونيا غطاء ليـ ضد االنتياكات التي يقوموف بيا مف قتؿ لالطفاؿ وتوسع استيطاني".
9/20/0223القدس، القدس،   
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قافػة والفكػر الحػر )غيػر حكوميػة(، مػريـ زقػوت، خػالؿ ورشػة أوضحت مدير جمعية الث غزة ػ نور أبو عيشة:
حقيقية ال تقبػؿ الصػمت"، أف الظػروؼ  عمؿ، نظمت يوـ األحد بغزة، تحت عنواف "زواج القاصرات.. ظاىرة

االقتصادية الصعبة التي يعيشيا قطاع غزة تدفع األىالي لتػزويج بنػاتيـ وىػف فػي سػف الطفولػة وفػؽ القػوانيف 
 عامًا. 28مف  الدولية، أي أقؿ

وذكرت زقوت أف المجتمع الغزي يعاني مف تفاقـ ظػاىرة "زواج القاصػرات"، حيػث بمغػت نسػبة تػزويج البنػات 
 % مف إجمالي نسب الزواج بغزة. 25القاصرات في العاـ الماضي 

ي وعقدت ورشة العمؿ ىذه، ضمف الحممة العالمية لمناىضة العنؼ ضػد المػرأة، بتمويػؿ مػف االتحػاد األوروبػ
 وصندوؽ األمـ المتحدة.

وفػػي السػػياؽ ذاتػػو، قػػاؿ ىاشػػـ الثالثينػػي، ممثػػؿ جمعيػػة اليػػالؿ األحمػػر بغػػزة، إف "ظػػاىرة الػػزواج المبكػػر، أو 
 زواج القاصرات، تعد ظاىرة خطيرة ليا أبعاد دينية واقتصادية واجتماعية ونفسية".

المنتشػرة فػي قطػاع غػزة، ىػو "الفقػر" بحيػث  وبّيف الثالثيني أف أكثر أسباب الزواج المبكر "زواج القاصػرات"،
 يدفع الفقر األىالي لتقميص أعداد العائمة مف خالؿ تزوج بناتيـ القاصرات.

أما القاضي في المحكمة الشرعية العميا بغزة سعيد أبو الجبػيف، فقػد أوضػح أف القػانوف الفمسػطيني فػي قطػاع 
 26النسبة لمفتاة فإف سف الزواج القانوني يبدأ مػف سنة فما فوؽ، أما ب 27غزة حدد سف الزواج لمشاب بعمر 

 سنة فما فوؽ.
( ألػػؼ حالػػة زواج مبكػػر لفتيػػات قاصػػرات، 27) 1021وسػػّجمت المحػػاكـ الشػػرعية فػػي قطػػاع غػػزة خػػالؿ عػػاـ 

 عامًا. 27% مف الحاالت تقؿ أعمارىف عف الػ 35في قطاع غزة، وكاف 
، لندف،  9/20/0223رأي اليـو  
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فػػػاز فريػػػؽ طالبػػػي مػػػف جامعػػػة النجػػػاح الوطنيػػػة بػػػالمركز األوؿ ضػػػمف محػػػور "البيئػػػة" فػػػي : القػػػدس المحتمػػػة
-7/6المسػػابقة العمميػػة التػػي نظمػػت خػػالؿ مػػؤتمر الشػػبكة العربيػػة لالبتكػػار )عػػيف( الػػذي عقػػد خػػالؿ الفتػػرة )

 وت عمى البحر الميت بالمممكة األردنية.( في منتجع ماري21-1023
وأفػػادت المصػػادر الخاصػػة بػػػ"المركز الفمسػػطيني لإلعػػالـ", إف الفػػوز جػػاء بمشػػروع أعػػده وشػػارؾ فيػػو كػػؿ مػػف 
الطمبة في كمية اليندسة بقسـ "ىندسة الميكاترونكس" ىاشـ شماسنة، وجابر حسوف، وحساف مرعي، وصػفاء 

" Pipe And Cable Locator Robotواسـ المشػروع الفػائز ىػو " سالودة، وبإشراؼ الدكتور فالح حسف،
 وىو عبارة عف جياز لمكشؼ عف األنابيب والخطوط المدفونة تحت األرض.
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 27مشػػروع عممػػي مػػف مختمػػؼ الجامعػػات لػػػ  2000يػػذكر أنػػو تقػػدـ لممنافسػػة فػػي تمػػؾ المسػػابقة مػػا يزيػػد عػػف 
ي: اليندسػػة، والصػػػحة، والريػػادة، والبيئػػة، وحضػػػر دولػػة عربيػػة، وكانػػت المسػػػابقة تتضػػمف أربعػػة محػػػاور، ىػػ

المؤتمر حشد مف المبدعيف والعممػاء العػرب والػدولييف الػذيف كانػت ليػـ بصػمات واضػحة فػي مجػاؿ االبتكػار 
 والريادة في العالـ العربي.

8/20/0223، المر ز الفلسطيني لإلعالـ  
 

 طالب يعتصموف بغزة ويتيموف عباس بالمكار ة في حصار القطاع 52
اتيػػػـ طػػػالب قطػػػاع غػػػزة رئػػػيس السػػػمطة الفمسػػػطينية محمػػػود العبػػػاس بالمشػػػاركة فػػػي حصػػػار القطػػػاع، : غػػػزة

 مطالبيف بسرعة التدخؿ إلنياء ىذا الحصار.
( امػاـ منػزؿ عبػاس فػي غػرب مدينػة 21|8جاء ذلػؾ خػالؿ وقفػة نظميػا العشػرات مػف الطػالب مسػاء االحػد) 

 غزة دعت الييا المجنة الوطنية لفؾ الحصار.
ورفػػػع المشػػػاركوف فػػػي الوقفػػػة الالفتػػػات المطالبػػػة برفػػػع الحصػػػار عػػػف القطػػػاع غػػػزة والسػػػماح ليػػػـ ولممرضػػػى 

 ولمحاالت االنسانية بالسفر، وحمموا صورا لمرئيس عباس عمييا شارة "اكس".
وأكػػد متحػػدث باسػػـ الطػػالب خػػالؿ المػػؤتمر الصػػحفي الػػذي عقػػد فػػي ختػػاـ الوقفػػة أف الػػرئيس عبػػاس يتحمػػؿ 

 يرة عف تشديد الحصار وعف أزمة الكيرباء والوقود وأنو بإمكانو انياء ىذا الحصار لو أراد.مسؤولية كب
8/20/0223، قدس برس  
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الص لـ يكف أحد يتوقع أف تخرج فتاة جامعية فمسطينية بفكرة ريادية تقـو عمى استخ: بديعة زيداف –راـ اهلل 
الػػػػ "بيػػػو ديػػػزؿ"، ويسػػػتخدـ كوقػػػود لمسػػػيارات، مػػػف الطحالػػػب. لكػػػف ىػػػذا مػػػا بػػػدأت تعمػػػؿ عميػػػو بالفعػػػؿ الشػػػابة 
الفمسػػػطينية سػػػارة حجاجمػػػة، مػػػف محافظػػػة أريحػػػا، وخريجػػػة قسػػػـ األحيػػػاء والعمػػػـو البيئيػػػة مػػػف جامعػػػة القػػػدس، 

 وكانت عكفت عمى دراستو لعاميف قبؿ تحويمو إلى مشروع لمتخرج.
ت حجاجمػػة مشػػروع التخػػرج الخػػاص باسػػتخالص الوقػػود مػػف الطحالػػب، "لػػـ يكػػف الجانػػب العممػػي وعنػػدما قػػدم

لمتنفيذ أخذ حقو، لغياب الدعـ" كما تقوؿ، لكنيػا لػـ تيػأس وواصػمت مسػاعييا مػا بعػد التخػرج لتحقيػؽ حمميػا، 
المشػػاريع  عبػػر مصػػنع أو سمسػػمة مصػػانع. وتقػػدمت بمشػػروعيا الػػى مسػػابقة "القػػادة البيئيػػوف" فكػػاف مػػف بػػيف

 الفائزة، وكميا صديقة لمبيئة، وذات جدوى اقتصادية، وقابمة لمتطبيؽ في فمسطيف.
وبالفعؿ، قامت حجاجمة بشراء بعػض المعػدات الالزمػة إلعػداد أبحػاث تطبيقيػة، وتػدريب طػالبتيف لمسػاعدتيا 

تجميع مػا أمكػف في مشروعيا، بيدؼ الحصوؿ عمى قاعدة بيانات ألنواع الطحالب الموجودة في فمسطيف، و 
جػراء تجػارب عمييػا لمعرفػة األنػواع التػي يمكػف اسػتخالص الوقػود منيػا، وصػواًل إلػى اليػدؼ  تجميعو منيػا، وا 

 األساسي وىو الحصوؿ عمى عينة مف الوقود مستخرج مف طحالب فمسطينية.
9/20/0223الحياة، لندف،   
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محمد خبيصػة: أنتيػت فعاليػات مػؤتمر التعػاوف الفمسػطيني اليولنػدي، الػذي أقػيـ يػـو السػبت فػي  –بيت لحـ 
اتفاقيػة تعػاوف اقتصػادي وتمويػؿ لمشػاريع تجاريػة وزراعيػة  21مدينة بيػت لحػـ وسػط الضػفة الغربيػة، بتوقيػع 

 مميوف دوالر. 275ة بمغت وتكنولوجية ومشاريع أخرى في مجالي الطاقة والمياه، بتكمفة إجمالي
وتسػػتحوذ  وسػيتـ تنفيػػذ عشػرة مشػػاريع فػي األراضػػي الفمسػطينية، ومشػػروعيف لصػالح الفمسػػطينييف فػي ىولنػػدا.

مشروعات، وستتـ إقامة مشروعيف لمطاقة البديمة في مناطؽ األغوار شػرقي الضػفة الغربيػة،  5الزراعة عمى 
 ات تكنولوجية وصناعية.فيما تتوزع المشاريع الثالثة الباقية عمى قطاع

وكػػاف رئػػيس الػػوزراء فػػي الحكومػػة الفمسػػطينية، رامػػي الحمػػد اهلل، ونظيػػره رئػػيس وزراء مممكػػة ىولنػػدا، مػػارؾ 
مػػػػف رجػػػػاؿ األعمػػػػاؿ مػػػػف القطػػػػاعيف الخػػػػاص الفمسػػػػطيني  100روتػػػػو، قػػػػد افتتحػػػػا المػػػػؤتمر بمشػػػػاركة نحػػػػو 

 واليولندي.
شػػركة ىولنديػػة فػػي مجػاؿ الزراعػػة شػػاركت فػػي فعاليػػات  24وقػاؿ وزيػػر الزراعػػة الفمسػػطيني، وليػد عسػػاؼ إف 

فػػي الضػػفة الغربيػػة، ومشػػروعاف فػػي ىولنػػدا،  5مشػػاريع زراعيػػة، منيػػا  7المػػؤتمر حيػػث اعمػػف عػػف إطػػالؽ 
 بالتعاوف مع رجاؿ أعماؿ فمسطينييف.

يني مػػف جيتػػو كشػػؼ وزيػػر االقتصػػاد الػػوطني فػػي الحكومػػة الفمسػػطينية، جػػواد النػػاجي، أف الجػػانبيف الفمسػػط
مع التركير عمى رفع التبادؿ في ‘واليولندي اتفقا عمى رفع حجـ التبادؿ التجاري بينيما بدًء مف العاـ القادـ، 

وأضػػػاؼ أف المقػػػاءات السػػػابقة بػػػيف الحكػػػومتيف والقطػػػاعيف الخػػػاص الفمسػػػطيني ’.مجػػػاالت الزراعػػػة والطاقػػػة
بيا ىولند، ونحػف نتوقػع أف يبمػغ حجػـ  واليولندي خرجت بمشاريع تنموية، خاصة في القطاعات التي تشتير

 مميوف دوالر خالؿ السنوات الخمس القادمة. 250التعاوف نحو 
مميػوف دوالر، بينمػا  88وبمغ حجـ الدعـ اليولندي لمسػمطة الفمسػطينية خػالؿ السػنوات الػثالث الماضػية نحػو 

مميػوف دوالر خػالؿ  800نحػو  بمغ حجـ الدعـ الذي قدمتو ىولنػدا لوكالػة غػوث وتشػغيؿ الالجئػيف )األونػروا(
 السنوات الماضية.

9/20/0223القدس العربي، لندف،   
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لف تكفي خمسة مميارات أو حتى سبعة مميػارات دوالر لكػي يسػتعيد اقتصػاد غػزة عافيتػو، : عال عطااهلل -غزة
أرقامو مف آثار ما خمفتّػو األزمػات المتتاليػة، والضػربات الموجعػة التػي تعصػؼ بكافػة قطاعاتػو، وفػؽ  وتشفى

 تأكيد خبراء في الشأف االقتصادي.
وقّدر اقتصاديوف فمسطينيوف في أحاديث لوكالة األناضوؿ، فػاتورة إنعػاش غػزة بػػ "المميػارات"، بعػد أف توقفػت 

 الخسائر اليومية الفادحة في الوقت الراىف.كافة مؤشرات االقتصاد عف النمو عقب 
وباتػت كػؿ الػدالئؿ والوقػائع عمػى األرض تكشػؼ عػف الحجػـ الحقيقػي لمػا وصػؿ إليػو اقتصػاد غػزة كمػا يؤكػد 
خبيػػر االقتصػػاد الفمسػػطيني "عمػػي أبػػو شػػيال فػػي حػػديٍث لمراسػػمة األناضػػوؿ"، والػػذي قػػاؿ إف إحكػػاـ الحصػػار 

 حكـ لألنفاؽ زج بالقطاع إلى مرحمة االنييار االقتصادي.وتشديده، بالتزامف مع اإلغالؽ الم
وفػػي حػػاؿ تقمػػص الجػػدوؿ اليػػومي لمكيربػػاء فسػػتكوف غػػزة أمػػاـ أبػػواب كارثػػة حقيقيػػة لػػف تفػػؾ عقػػدتيا مميػػارات 
الدوالرات كما يؤكد الكاتب الفمسطيني والمحمؿ االقتصادي محسف أبو رمضاف، والذي أكد في حػديٍث لوكالػة 

غػالؽ األنفػاؽ وعػدـ دخػوؿ مػواد البنػػاء وكافػة مسػتمزمات الحيػاة، بػالتزامف مػع أزمػة الكيربػػاء األناضػوؿ، أف إ
 دفعت باقتصاد القطاع إلى الياوية.



 
 
 

 

 

           32ص                                    3262العدد:            9/20/0223 ثنيفاإل  التاريخ:

وأضاؼ أبو رمضاف أف اقتصاد غزة بات عمى أعتاب انييػار شػامؿ، وارتفػاع حػاد لمعػدالت البطالػة وصػمت 
 %".60% وتجاوزت نسبة الفقر الػ"40ألكثر مف 

يجػػري ىػػو تعطػػؿ تػػاـ لتفاصػػيؿ الحيػػاة اليوميػػة لسػػكاف القطػػاع فقػػد رأى أسػػتاذ االقتصػػاد فػػي الجامعػػة  وألف مػػا
 اإلسالمية بغزة محمد مقداد أف العجز عف توفير سبؿ العيش أضعؼ مقومات االقتصاد والتنمية.
ف لػـ يػتـ اإلسػراع فػي وضػع حمػوؿ تتجػاوز ىػذه المأسػاة ، فمػف يكػوف وتابع:" ىناؾ انييار اقتصػادي كامػؿ، وا 

عمار البنية التحتية، وتحقيؽ التنمية االقتصادية."  ىناؾ فرصة ألية مشاريع تنموية كتحمية المياه، وا 
، لندف،  9/20/0223رأي اليـو  

 

 : دعوى تطالب بإدراج بجماعة اإلخوافب على قوائـ اإلرىاب الستعانتيا بحماسمصر 
سمبر، لنظر الدعوى التي أقامتيا النقابة العامة ديحددت الدائرة األولى أفراد بمجمس الدولة جمسة 

لالجتماعييف ضد كؿ مف رئيس الجميورية بصفتو، ورئيس الحكومة ووزراء الخارجية والداخمية والدفاع 
 والعدؿ بصفتيـ، بشأف وضع جماعة اإلخواف المسمميف عمى قوائـ الجماعات اإلرىابية.

االستعانة بالجناح "عمى قوائـ الجماعات اإلرىابية، وتتمثؿ في  "اإلخواف"وحددت النقابة أسباب طمبيا بإدراج 
العسكري لحركة حماس لمقياـ بأعماؿ عدائية في البالد واليجوـ عمى منشآت شرطية، واقتحاـ السجوف 
تالؼ الدفاتر والسجالت الخاصة بالمساجيف أثناء  ضراـ النيراف في كؿ المنشآت العامة وا  وتخريب مبانييا، وا 

يناير، وتيريب الرئيس المعزوؿ محمد مرسي وآخريف، باإلضافة إلى زيادة معدؿ اإلرىاب والجريمة  ثورة 
 ."المنظمة بعد قرارات اإلفراج الصادرة مف الرئيس السابؽ محمد مرسي

، القاىرة،   //المصري اليـو
 
:  المصري   إلى قطاع غزة ومطروح ببيت المقدسبمف قادة  عكرةىروب اليـو

مف سيناء، بعد تضييؽ  "أنصار بيت المقدس"مف قيادات تنظيـ  مصادر أمنية عف ىروب  كشفت
 الخناؽ عمييـ مف قوات الجيش والشرطة، إلى قطاع غزة ومحافظة مطروح.

وقالت المصادر إف عناصر مسمحة تمكنوا مف اليرب إلى غزة بعد مالحقة قوات الجيش ليـ وقتؿ عدد 
سيناء، موضحة أف عناصر التنظيـ ىربوا إلى غزة  فيالخبراء بدروب الصحراء منيـ، بفضؿ أفراد القبائؿ 

 .ومطروح
، القاىرة،   //المصري اليـو

 
 ب: السلطات المصرية تعتقؿ ثالثة عناصر جيادية تلقت تدريبات في غزةالخليجب 

خصصة في زرع مف العناصر الجيادية المت أعمنت مصادر أمنية رفيعة المستوى عف ضبط  :القاىرة
العبوات الناسفة وتفجيرىا عف بعد، بعد تمقييـ تدريبات عالية في قطاع غزة، وذلؾ خالؿ الحمالت العسكرية 
التي تنفذىا قوات الجيش الثاني الميداني، بالتعاوف مع مديرية أمف شماؿ سيناء جنوب مدينتي رفح والشيخ 

 والعناصر اإلرىابية الجيادية. زويد، في شماؿ سيناء، لتطييرىما مف البؤر اإلجرامية
وقالت المصادر، إف الحممة العسكرية التي جرت بمنطقتي الجورة جنوب بمدة الشيخ زويد والصرصورية 
برفح، مساء أمس األوؿ، بمشاركة القوات البرية المدعومة بالقوات الخاصة ومكافحة اإلرىاب، أسفرت عف 

بينيا منزالف لممتيـ عادؿ حبارة، المحبوس لتورطو في  منزاًل وعشة لمعناصر اإلرىابية، مف تدمير 
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سيارات ودراجتيف ناريتيف دوف  أعماؿ إرىابية واستيداؼ جنود األمف المركزي، كما تـ ضبط وتدمير 
أنفاؽ حدودية بيف مصر وغزة، كانت تستخدـ في تيريب األفراد والبضائع والسمع  لوحات معدنية، وضبط 

 مف مصر إلى غزة. 
 //يج، الكارقة، الخل

 
 حبس عضو في حماس بتيمة التجسس في مصرب: الخليجب 

يومًا،  أمرت نيابة أمف الدولة العميا المصرية بحبس أحد أعضاء حركة حماس  الخميج: -القاىرة 
ويدعى صالح الديف محمد حسف الغوؿ ويعمؿ فني مصاعد، ويحمؿ جواز سفر فمسطينيا بعد أف تـ ضبطو 

مستأجرة بمنطقة العجمي البيطاش ومعو زوجتو رشا غالب محمد الغوؿ وبصحبتيما نجميما  داخؿ شقة
وكاف المتيـ قد تـ ضبطو  الطفؿ ميند، ووجيت إليو النيابة تيـ التجسس والتخطيط الرتكاب أفعاؿ إرىابية.

حمولة، وأدوات جواز سفر، وستة ىواتؼ م بمعرفة رجاؿ األمف باإلسكندرية، منذ ثالثة أياـ، وبحوزتو 
 تستخدـ في أعماؿ التجسس.

 //الخليج، الكارقة، 
 
 تتسلـ تقرير لجنة التحقيؽ في واقعة زيارة عدد مف أعضائيا للقدس بمصر الصحفييف نقابة 

تسمـ مجمس نقابة الصحفييف التقرير الذي أعدتو المجنة الُمشّكمة بقرار مف مجمس النقابة، لمتحقيؽ في واقعة 
مف أعضاء النقابة إلى القدس المحتمة، وما أثير بشأف ما إذا كانت ىذه الزيارة تمثؿ خرًقا لقرارات سفر عدد 

 الجمعية العمومية بحظر جميع أشكاؿ التطبيع الميني أو النقابي أو الفردي مع الكياف الصييوني.
رشواف، نقيب واستمعت المجنة، خالؿ اجتماع لمجمس نقابة الصحفييف، مساء السبت، برئاسة ضياء 

القدوس، وعضوي الجمعية  الصحفييف، وعضوية وكيؿ أوؿ النقابة، جماؿ فيمي، ووكيؿ النقابة، محمد عبد
العاؿ الباقوري وخميؿ رشاد، إلى تقرير مفصؿ مف الزمالء ىشاـ يونس وأسامة داوود وحناف  العمومية، عبد

 فكري، بشأف تفاصيؿ ومالبسات مشاركتيـ في تمؾ الزيارة.
تمت  ( نوفمبر -ح الزمالء الثالثة لمجنة أف زيارتيـ إلى دولة فمسطيف، في الفترة مف )وأوض

، تمبية لدعوة تمقتيا النقابة مف نقابة الصحفييف الفمسطينييف واتحاد "بموافقة مف مجمس نقابة الصحفييف"
شدديف عمى احتراميـ الكامؿ الصحفييف العرب، لممشاركة في فعاليات عيد االستقالؿ الوطني الفمسطيني، م

والتزاميـ التاـ بقرارات الجمعية العمومية بحظر جميع أشكاؿ التطبيع أو التعامؿ بأي صورة مع الكياف 
 الصييوني أو أي مؤسسات أو كيانات تابعة لو.

، القاىرة،   //المصري اليـو
 
 ر دوالرمليا بػ  ف بئر غاز لػبإسرائيؿبمصري: مرسي تنازؿ ع اقتصادي 

كشؼ الدكتور صالح جودة، الخبير االقتصادي، أف حكومة الدكتور ىشاـ قنديؿ، التي  :رامي محسب
كـ شماؿ  عينيا الرئيس محمد مرسي، تنازلت إلسرائيؿ عف بئر غاز بمنطقة المياه المصرية عمى بعد 

أف الحكومة الحالية لـ  مميار دوالر، مشيرا إلى كـ عف حيفا، وتقدر قيمتو بػ دمياط، ويبعد 
 تتحرؾ تجاه ىذه القضية حتى اآلف.
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، "النيار"الذي تقدمو اإلعالمية دعاء جاد الحؽ عمى قناة  "آخر النيار"وقاؿ جودة، خالؿ لقائو في برنامج 
مساء األحد، إف قطر كانت تريد التحكـ في منطقة قناة السويس، مف أجؿ السيطرة عمى التجارة في الشرؽ 

 مضيفا أنيا كانت تريد أيضا شراء أراٍض بمنطقة إقميـ القناة بأسعار أقؿ مف القيمة الحقيقية.األوسط، 
 //الوفد، الجيزة، 

 
 كاحنة مواد بناء لقطاع غزة مصر: إدخاؿ  

شاحنة مف مواد البناء  أعمف مسؤوؿ بميناء رفح البري في مصر، أنو تـ إدخاؿ : أيمف قناوي - القاىرة
 ع غزة مساء اليوـ األحد، عف طريؽ ميناء رفح البرى وذلؾ طبقا لممنحة القطرية.إلى قطا

شاحنة أقمت  مترا مكعبا مف الحصمة )الزلط الصغير(،  شاحنة أقمت  وأوضح أف ىناؾ 
برميؿ بيتوميف الخاص  شاحنات أقمت  طف حديد، و شاحنات أقمت  طف أسمنت،  

 برصؼ الطرؽ.
 //ؽ، الدوحة، الكر

 
لغاء و نواب أردنيوف يطالبوف باإلفراج عف الجندي أحمد الدقامسة  62  بوادي عربةبا 

نائبػًا أردنيػًا، األحػد، الحكومػة بػاإلفراج عػف الجنػدي أحمػد الدقامسػة الػذي قتػؿ  33طالػب : عّماف ػ يو بػي أي
 جريمة".واعتبروا أف استمرار اعتقالو " 2997مجموعة فتيات إسرائيميات عاـ 

في مذكرة سممت الى رئيس مجمس النواب عاطؼ الطراونة، الحكومة إلى "سرعة االفراج  33ودعا النواب الػ 
ووصػفوا اسػتمرار اعتقػاؿ  عف الدقامسة الذي أنيى محكوميتو وال يزاؿ قيد اإلعتقاؿ وبشػكؿ مخػالؼ لمقػانوف".

 لمنصػػوص عمييػػا فػػي قػػانوف العقوبػػات ".الدقامسػػة بأنػػو "يشػػكؿ كافػػة عناصػػر واركػػاف جريمػػة حجػػز الحريػػة ا
لغػاء معاىػدة السػالـ المبرمػة معيػا  24وكذلؾ دعا  نائبًا الحكومة بقطػع العالقػات الدبموماسػية مػع إسػرائيؿ، وا 

ودعػػا النػػواب فػػي مػػذكرة سػػممت إلػػى رئػػيس مجمػػس النػػواب عػػاطؼ الطراونػػة،  والمعروفػػة باسػػـ "وادي عربػػة".
 ".2994عربة المبرمة مع إسرائيؿ في تشريف األوؿ/أكتوبر عاـ الحكومة إلى "إلغاء اتفاقية وادي 

وطالػػب النػػواب الحكومػػة بػػػ"قطع العالقػػات الدبموماسػػية مػػع الكيػػاف الصػػييوني" اسػػتنادًا إلػػى مػػا "يقػػوـ بػػو مػػف 
قامػػػة الييكػػػؿ المزعػػػوـ، إلػػػى جانػػػب القػػػوانيف  أعمػػػاؿ متطرفػػػة تيػػػدؼ إلػػػى تقسػػػيـ وتيويػػػد المسػػػجد األقصػػػى وا 

 ي يسنيا الكنيست اإلسرائيمي بيدؼ طمس ىوية القدس الشريؼ والمسجد األقصى".العنصرية الت
 9/20/0223، الحياة، لندف

 
 بإسرائيؿبترتيبات جديدة لزيارات األسرى األردنييف في : الخارجية وزارة 60

ح قالت الناطؽ الرسمي باسـ وزارة الخارجيػة وشػؤوف المغتػربيف صػبا: ىال العدواف وطارؽ الحميدي -عماف 
امػس اف الػوزارة اتفقػت مػع الجانػب االسػرائيمي عمػى ترتيػب زيػارة دوريػة كػؿ « الرأي»الرافعي في تصريح الى 

واشارت الى اف السفير االردنػي فػي تػؿ ابيػب وليػد  عاميف الىالي االسرى االردنييف في السجوف االسرائيمية.
التقوا عددا مػف اىػالي االسػرى االردنيػيف فػي عبيدات ومدير الدائرة القنصمية في الوزارة السفير احمد جرادات 

السػػػجوف االسػػػرائيمييف فػػػي مبنػػػى الػػػوزارة وابمغػػػوىـ بتفاصػػػيؿ الترتيبػػػات الجديػػػدة لالتفػػػاؽ بػػػيف الجانػػػب االردنػػػي 
 واالسرائيمي .
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وفػػي ذات السػػياؽ اعمنػػت المجنػػة الوطنيػػة لالسػػرى والمفقػػوديف االردنيػػيف فػػي سػػجوف االحػػتالؿ االسػػرائيمي اف 
اسػيرا وطمبػت مػنيـ تزويػدىا بجػوازات سػفر ثالثػة  14اسيرا اردنيا مف اصؿ  26خارجية خاطبت ذوي وزارة ال

 اشخاص مف كؿ عائمة اسير لترتيب زيارة البنائيـ في سجوف االحتالؿ االسرائيمي.
 9/20/0223، الرأي، عّماف

 
 باألقصىبيستن ر االعتداءات اإلسرائيلية على األردني  وزير األوقاؼ 63

اسػػػتنكر وزيػػػر االوقػػػاؼ والمقدسػػػات االسػػػالمية الػػػدكتور ىايػػػؿ عبػػػد الحفػػػيظ داوود : خالػػػد الخواجػػػا -عمػػػاف 
االعتداءات االسرائيمية المتكررة عمػى االقصػى وخاصػة مػا قػاـ بػو جػيش االحػتالؿ يػـو الجمعػة الماضػية فػي 

يمة لمػػػدموع عمػػػى اسػػػتخداـ الكمبشػػػات الحديديػػػة الغػػػالؽ ابػػػواب الجػػػامع القبمػػػي ومػػػف ثػػػـ اطػػػالؽ القنابػػػؿ المسػػػ
 المصميف داخمو.

وطالػب داوود بوقػػؼ ىػػذه االعتػػداءات التػػي تػػاتي مدفوعػػة مػف جيػػات عميػػا فػػي الحكومػػة االسػػرائيمية واالجيػػزة 
واشػار  االمنية مف خالؿ تصرفات الشرطة االسرائيمية والمتطرفيف الصياينة بحػؽ المسػجد االقصػى المبػارؾ.

االقصػى كػاف فيػو اثنػاء االقتحػاـ اكثػر مػف ثالثػة االؼ مصػؿ بينمػا داوود الى اف الجامع القبمي فػي المسػجد 
 االؼ مصؿ. 20كاف العدد الكمي في المسجد االقصى زىاء 

انتياكػا صػارخا وغيػر مسػبوؽ لممسػجد االقصػى منيػا  239وبيف بانو قد جرى خالؿ العػاـ الحػالي والماضػي 
وقػاؼ حػذر مػف االعتػداءات واالنتياكػات التػي انتياكا واعتداء عمى طريؽ باب المغاربػة. وكػاف وزيػر اال 39

 تمارسيا سمطات االحتالؿ القرار التقسيـ الزماني والمكاني لممسجد االقصى.
 9/20/0223، الرأي، عّماف

 
 : االنتفاضة الفلسطينية مليمة الربيد العربياألردنييف الزراعييف الميندسيفنقيب  64

اف ، حمػود ابػو غنيمػة فػي بيػاف بمناسػبة ذكػرى االنتفاضػةقاؿ نقيب الميندسػيف الػزراعييف المينػدس م: عماف
االنتفاضػة الفمسػطينية ىػػي مميمػة الربيػع العربػػي فػي الوقػت الحاضػػر، الفتػا فػي ذكػػرى االنتفاضػة الفمسػػطينية 

لطالما كانت وما زالت ادبيات وابجػديات االنتفاضػة الفمسػطينية ىػي الػوعي الحاضػر فػي اذىػاف وعقػوؿ »انو 
ربي, ولطالما كانت قيـ الحرية وعودة الحؽ الى اصحابو الشرعييف وقدسػية ارض الػوطف, أصحاب الربيع الع

ومحاربػػة العػػدو وحمايػػة السػػمـ االىمػػي وتعزيػػز المجتمػػع ونبػػذ الفسػػاد والفاسػػديف ىػػي ذات قػػيـ مفػػردات الربيػػع 
 .العربي

 9/20/0223، الدستور، عّماف

 
 بالمقاومةب: الغرب لف يمنح الفلسطينييف حقيـ سوى الريجانىب 

عمى الريجانى، أف الغرب لف يمنح الفمسطينييف  اإليراني)البرلماف(  اإلسالميأكد رئيس مجمس الشورى 
 حقوقيـ سوى بالمقاومة.

"إف عقد اآلماؿ عمى الزيارات الدبموماسية لمغربييف  ونقمت وكالة أنباء إيرانية األحد عف الريجانى قولو
ى مضيعة لموقت والمجيود"، مشددا عمى أف الفمسطينييف، أدركوا جيدا سو  ىيومناوراتيـ ال طائؿ منيا وما 

كفاحو مما جعمو يثبت  فيالمقاومة، كما أدركو المناضؿ الراحؿ نيمسوف مانديال  فيأف مفتاح النصر يكمف 
 عمى موقفو.
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عقود، منذ  الفمسطينيوأوضح الريجانى أف القوات اإلسرائيمية تمارس أبشع أنواع االضطياد ضد الشعب 
جنوب أفريقيا، قائال "إف إسرائيؿ ال تمارس العنؼ حياؿ  في العنصريوبشكؿ يفوؽ ممارسات نظاـ الفصؿ 

السجوف والتعذيب فقط بؿ ترتكب أيضا المجازر وتطردىـ مف أراضييـ ووطنيـ منذ  فيالفمسطينييف كالزج 
 أكثر مف ستة عقود".

 //الوفد، الجيزة، 
 
 الميب يناقكوف التصدي لتيويد القدس وتقسيـ األقصى وزراء بالتعاوف اإلس 

لمجمس  ( في العاصمة الغنينية كوناكري أعماؿ الدورة الػ/تنطمؽ االثنيف ) أفمف المقرر : جدة
وزراء خارجية الدوؿ األعضاء بمنظمة التعاوف اإلسالمي والتي ستعقد تحت شعار "حوار الحضارات، عامؿ 

 مة" عمى مدى ثالثة أياـ.لمسمـ والتنمية المستدا
وستشيد عقد جمسة خاصة حوؿ مدينة القدس المحتمة بيدؼ إيجاد الخطوات العممية لمتصدي لمسياسات 

 والمخططات اإلسرائيمية الرامية إلى تيويد القدس وتقسيـ المسجد األقصى المبارؾ.
اهلل الحمامي، أف االجتماع  دونقؿ مصدر يمني رسمي عف رئيسة وفد اليمف إلى االجتماع السفيرة نورية عب

سيتناوؿ كذلؾ ممفات مكافحة اإلسالموفوبيا والقضاء عمى الكراىية واإلساءة إلى اإلسالـ، ومكافحة تشويو 
صورة األدياف، فضال عف اعتماد مشاريع القرارات المتعمقة بقضية فمسطيف، والشؤوف السياسية، ووضع 

قرارات في  إلىلمسممة في الدوؿ غير األعضاء، باإلضافة األقميات في الدوؿ اإلسالمية والمجتمعات ا
الشؤوف اإلنسانية، واإلعالمية، والشؤوف االقتصادية، والعموـ والتكنولوجيا، والشؤوف الثقافية واالجتماعية 

 واألسرة.
 //قدس برس، 

 
 : دوؿ الخليج عمود الدوؿ الداعمة لفلسطيفحمحمد صبي 

أكد مساعد األميف العاـ لجامعة الدوؿ العربية السفير محمد صبيح، أف القمة : سيد عبد العاؿ - القاىرة
الخميجية المنعقدة في الكويت تحتؿ مكانة خاصة نظرا لمتحديات التي تمر بيا الدوؿ العربية والممفات 

إف الشعب الفمسطيني يثمف مواقؼ دوؿ الخميج  "عكاظ"وقاؿ صبيح لػ المزمنة خاصة في سورية وفمسطيف.
التاريخية، الذيف لـ يتأخروا يوما في دعـ ومساندة الشعب الفمسطيني، مؤكدا أف مساندة دوؿ الخميج قامت 

 بالدور األبرز في صمود وبقاء الشعب الفمسطيني عمى األرض رغـ كؿ ممارسات االحتالؿ.
روا يوما في دعمو، وأشار إلى أف الشعب الفمسطيني دائما في عقؿ وقمب قادة الدوؿ الخميجية الذيف لـ يتأخ

معوال عمى قرارات القمة الخميجية في أف تكوف متوافقة مع تطمعات الشعب الفمسطيني والعربي عموما. 
تحتاج لبذؿ كؿ الجيود مف أجؿ  الفمسطينيةموضحا أف التحديات التي تمر بيا المنطقة العربية والقضية 

 دعـ العمؿ العربي المشترؾ في مختمؼ المجاالت.
 //ة، ع اظ، جد

 
  بإسرائيؿبدعوى قضائّية لمح مة الجنايات الدولّية في الىاي لمحا مة  تقدـجزر القمر  

ُكشؼ النقاب أمس األحد في تؿ أبيب عف أّف دولة جزر القمر، تقّدمت بدعوى  :زىير أندراوس - الناصرة
بت فييا تقديـ الدولة العبرّية والعديد قضائية ضّد الدولة العبرّية إلى محكمة الجنايات الدولّية في الىاي، طال
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مف أقطابيا وقادة جيش احتالليا إلى المحاكمة بتيمة ارتكاب جرائـ حرب عندما قاـ سالح البحرّية 
اإلسرائيمّية باعتراض السفينة التركّية )مافي مرمرة(، التي كانت متوجيًة إلى قطاع غّزة لكسر الحصار، 

صابة العشرات منيـ، وذلؾ في الػمواط األمر الذي أّدى الستشياد  مايو  مف شير أيار/ نيف أتراؾ وا 
، وىو الحدث الذي أّدى إلى ترّدي العالقات التركّية اإلسرائيمّية. جدير بالذكر أّف جزر مف العاـ 

 ىي جزيرة إفريقّية تقع في المحيط اليندي بيف موزمبيؽ ومدغشقر، وكانت إحدى المستعمرات الفرنسية القمر
% مف سكانيا ألؼ مف شعب جزر القمر يعيشوف في فرنسا، كما أّف  في السابؽ. يوجد أكثر مف 

وبحسب المصادر  نسمة.  مف المسمميف، أّما عاصمتيا فيي مورورني، ويبغ عد سكاف الدولة 
ووقّعت عمى اتفاقية  اإلسرائيمّية، فإّف الدولة المذكورة، وىي عضو في محكمة الجنايات الدولّية في الىاي،

ـّ تسجيميا في عاصمتيا،  روما، استغمت أّف السفينة التي تّمت مياجمتيا مف قبؿ البحرّية اإلسرائيمّية، ت
األمر الذي سمح ليا بإقامة الدعوى القضائّية ضّد الدولة العبرّية. عالوة عمى ذلؾ، قالت المصادر عينيا 

ى ُيقرر اإلدعاء العاـ في المحكمة الدولّية، في ما إذا الجرائـ إّف الدعوى تتواجد اآلف في مرحمة الفحص حت
 التي ُيزعـ أّنيا ارُتكبت مف قبؿ إسرائيؿ خطيرة إلى درجة ُتحتـّ عمى المحكمة في الىاي التّدخؿ فييا. 

 //القدس العربي، لندف، 
 
 العاىؿ المغربي يؤ د دعـ بالده ال امؿ والدائـ للحقوؽ الفلسطينية 

أكد العاىؿ المغربي الممؾ محمد السادس، رئيس لجنة القدس مجددا دعـ بالده الكامؿ والدائـ : قنا -اىرة الق
لحقوؽ الشعب الفمسطيني المشروعة والتاريخية، غير القابمة لمتصرؼ، وعمى رأسيا حقو في إقامة دولتو 

 المستقمة، فوؽ أراضيو المحررة، وعاصمتيا القدس الشرقية.
سالة وجييا العاىؿ المغربي، األحد، إلى عبدو سالـ ديالو رئيس لجنة الدفاع عف الحقوؽ جاء ذلؾ في ر 

الشرعية لمشعب الفمسطيني بمناسبة تخميد اليوـ العالمي لمتضامف مع ىذا الشعب والتي تمقتيا األمانة العامة 
د السادس في رسالتو إلى ولفت الممؾ محم لجامعة الدوؿ العربية مف المندوبة الدائمة لممغرب في القاىرة.

أنو رغـ الجيود الدولية إلحياء عممية السالـ، ومرونة الجانب الفمسطيني والعربي، وتعاطيو اإليجابي مع 
مختمؼ المبادرات، فقد ظمت ىذه الجيود تصطدـ بإصرار الحكومة اإلسرائيمية عمى التمادي في نيج سياسة 

مكات، مؤكدا أف ىذا األمر يقوض كؿ المساعي الرامية إلى االستيطاف والتيويد، ومصادرة األراضي والممت
إيجاد حؿ نيائي ليذا الصراع، ويحوؿ دوف إنجاح المفاوضات المستأنفة بيف الجانبيف الفمسطيني 

 واإلسرائيمي، برعاية أمريكية.
 //الكرؽ، الدوحة، 

 
 ئيؿبالسلطة الفلسطينية وبإسرا يري يبحث وليبرماف عملية التفاوض بيف  

افيغدور ليبرماف في واشنطف  اإلسرائيميجوف كيري ونظيره  األميركيبحث وزير الخارجية  :بترا -واشنطف 
سرائيؿالميمة الماضية عممية التفاوض بيف الفمسطينييف  في  أيضافقد تـ التباحث  أميركيةوحسب مصادر  .وا 

 إلىوسيتوجو ليبرماف  .األميركية رائيميةاإلسالعالقات  إلى باإلضافةودوؿ الغرب  إيرافشأف االتفاؽ بيف 
 .وروسيا إلسرائيؿالمجنة االقتصادية المشتركة  أعماؿفي  اإلسرائيميموسكو اليـو حيث يرأس الجانب 

 //الدستور، عماف، 
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 يديعوت: بريطانيا تصدر وثيقة تحذر فييا كر اتيا مف التعامؿ مد المستوطنات 
بريطانية قبؿ شيريف وثيقة عامة بشأف المخاطر التي مف الممكف أف نشرت الحكومة ال :سما -القدس 

 تتحمميا شركاتيا الدولية في حاؿ تعاممت مع دوؿ تنتيؾ حقوؽ اإلنساف.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" أف الوثيقة موجية بالدرجة األولي لمشركات التي ترتبط بعالقات تجارية  

 الواقعة خارج الخط األخضر في الضفة الغربية وشرقي القدس .مباشرة أو غير مباشرة مع المستوطنات 
وحسب الصحيفة الصادر اليوـ االثنيف، فقد ذكرت الوثيقة أف المستوطنات ليست قانونية وفقًا لمقانوف  

 الدولي وتشكؿ عقبة في طريؽ السالـ وتيدد حؿ الدولتيف وتجعمو مستحيؿ التطبيؽ.
مة البريطانية مازالت ال تعترؼ بالتغييرات التي طرأت عمى حدود عاـ وجاء في الوثيقة أيضًا، أف الحكو  

 وفي مدينة القدس. 
وكتب في الوثيقة ، نحف ال نشجع أو نوصي القياـ بأنشطة اقتصادية بالمستوطنات، وسردت بالتفصيؿ تمؾ  

ة الفردية المتعمقة األنشطة كنقؿ األمواؿ واالستثمارات و الخدمات السياحية ، وكؿ األنشطة االقتصادي
 باستثمار رجاؿ أعماؿ أوروبييف في مناطؽ تقع خارج الخط األخضر.

كما أعربت الحكومة البريطانية في الوثيقة عف تفيميا لممواطنيف الذي يرفضوف شراء منتجات  
 المستوطنات.

رية مع المستوطنات وقاؿ مسؤوؿ بريطاني شارؾ في اعداد الوثيقة، أف الوثيقة ال تمنع القياـ بعالقات تجا 
 ولكنيا تمثؿ تحذيرًا لمشركات المعنية بذلؾ وأف تمؾ األعماؿ ممكف أف تؤدي إلى تعقيدات قانونية.

وأعرب المسؤوؿ عف أممو باف تدفع الوثيقة الشركات البريطانية التي ترتبط بعالقات تجارية مع  
 ات األخرى مف القياـ بذلؾ.المستوطنات الواقعة خارج الخط األخضر بوقؼ أنشطتيا وردع الشرك

 //و الة سما اإلخبارية، 
 
 ة الفلسطينيةللضغط على السلط األسرىعف الدفعة الثالثة مف  اإلفراجبمعاريؼب:  يري يؤجؿ  

جوف كيري، قرر  األمريكيوزير الخارجية  أفكشفت صحيفة "معاريؼ" العبرية : القدس دوت كوـ - راـ اهلل
 إبداءالقدامى لمدة شير، لمضغط عمى الرئيس محمود عباس بيدؼ  األسرىفعة الثالثة عف الد اإلفراج إرجاء

يفرج عف  أفوكاف مف المقرر  ، حسب الصحيفة.إسرائيؿمرونة أكثر بخصوص مواقفو مف المفاوضات مع 
 الدفعة الثالثة نياية الشير الحالي.

ي ابمغ طاقـ التفاوض الفمسطيني بيذا مكتب الوزير كير  إفونقمت الصحيفة عف مصادر فمسطينية قوليا، 
، والتي األردففي غور  األمنيةبشأف الترتيبات  ةاألمريكيرفض الرئيس عباس قبوؿ الخطة  أفالقرار بعد 

 الماضي. األسبوعفي المنطقة  األخيرةعرضيا الوزير كيري عمى الطرفيف خالؿ جولتو 
فمسطيني مشترؾ ينص عمى تحقيؽ  إسرائيميالوزير كيري مصمـ عمى بمورة بياف  أفالمصادر  وأضافت

وتوقعت المصادر الفمسطينية أف يتـ دمج الدفعتيف  يصدر الشير المقبؿ. أفتقدـ في المفاوضات عمى 
 .اإللغاءعنيما الشير المقبؿ، وأف التأجيؿ ال يعني  واإلفراجالثالثة والرابعة 

 //القدس، القدس، 
 
 اإلسرائيلية  -ات الفلسطينية مف تعثر المفاوض تحذربريطانيا  
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ىي السنة التي يجب أف  كد وزير الخارجية البريطاني ويمياـ ىيغ أنو ال بدَّ أف تكوف سنة : أالمنامة
 يقترب خالليا تحقيؽ الوعد بحؿ الدولتيف الفمسطينية واإلسرائيمية ليصبح فعاًل في متناوؿ اليد. 

"حوار المنامة" في البحريف الذي انطمؽ السبت الماضي، عمى وأثنى ىيغ في كممة لو أثناء مشاركتو في 
جيود وزير الخارجية األمريكي جوف كيري وقدرتو القيادية، التي وصفيا بػ "المتميزة"،والتي قاؿ بأنيا "أدت 
ألف يصبح استئناؼ المفاوضات أمرًا ممكنًا". وأكد ىيغ أف عمى رئيس الوزراء اإلسرائيمي بنياميف نتنياىو 

رئيس محمود عباس تحمييما بالشجاعة لبدء العممية التي قاؿ بأف عمييـ أال نسمح بتعثرىا، ألنيا إذا وال
 تعثرت واستمر خمؽ األمر الواقع عمى األرض، فإف إمكانية تحقيؽ حؿ الدولتيف سوؼ تختفي إلى األبد". 

وروبي والدوؿ العربية أف وأضاؼ: "إف المطموب مف الطرفيف قدٌر مف الشجاعة والحسـ، وعمى االتحاد األ
 يكونوا مستعديف لمقياـ بدورىـ في توفير الحوافز الالزمة لمتوصؿ إلى تسوية".

 //قدس برس، 
 
 وزير خارجية ىولندا يلغي زيارتو لمدينة الخليؿ لرفضو مرافقة إسرائيلية 

الخميؿ في جنوب الضفة  إلى األحدوزير خارجية ىولندا فرانس تيمرمانس، زيارة لو كانت مقررة  ألغى
حي فمسطيني في  إلىالوزير في زيارتو  إسرائيميوفيرافؽ عسكريوف  أفعمى  أصرت إسرائيؿالغربية، الف 

 المدينة.
الزيارة" مضيفا "مف  ألغىالوزير ىو الذي  إفوقاؿ احمد دادو المتحدث باسـ الوزير لوكالة فرانس برس: "

 إلىالمنطقة التي يتواجد فييا المستوطنوف ولكف ليس  إلىلوزير ا إسرائيميوفيرافؽ عسكريوف  أفالطبيعي 
 إلى إسرائيميوفبقية وزراء الخارجية الذيف زاروا الخميؿ قبال لـ يرافقيـ جنود  أف" وأضاؼ الحي الفمسطيني".

 القسـ الفمسطيني مف المدينة والوزير رفض الموافقة عمى ىذا الشرط الجديد لكي ال يخمؽ سابقة".
 //القدس،  القدس،

 
 سويسرا تؤ د دعميا للمفاوضات والمصالحة الفلسطينية 

تحدث في مؤتمر نظمو تحالؼ السالـ الفمسطيني في الذكرى العاشرة لوثيقة جنيؼ في راـ  "األياـ: -راـ اهلل 
وزارة السفير وولفجانج أماديوس، مف  اهلل، مساء أوؿ مف أمس، بعنواف "المفاوضات: اآلفاؽ والتحديات"،

الخارجية السويسرية، وجوف جات رتر، رئيس المفوضية األوروبية في القدس، حيث أكدا عمى ضرورة التزاـ 
 الحكومة اإلسرائيمية بالشرعية الدولية وقرارات المجتمع الدولي، إلنجاح المفاوضات الحالية.

سالـ الحالية وتبنييا لمبادرة وأكد وولفجانج دعـ حكومة سويسرا لعممية السالـ مف خالليا دعميا لجيود ال
 جنيؼ، كما أكد دعـ سويسرا لجيود المصالحة الفمسطينية.

قامة دولتيـ  وشدد رتر عمى الدعـ األوروبي لمشعب الفمسطيني وقيادتو في مسعاىـ إلى االستقالؿ وا 
 المستقمة، والعيش بكرامة وحرية أسوًة بباقي شعوب العالـ.

 //األياـ، راـ اهلل، 
 
 لم سيؾ: أعالـ فلسطينية تجتاح الجناح اإلسرائيلي في معرض لل تابا 

شخصًا بالدخوؿ لمطابؽ العموي بجناح إسرائيؿ في معرض جوادالخارا الدولي  قاـ نحو : إفي -المكسيؾ 
 لمكتاب في المكسيؾ، وىـ يرفعوف األعالـ الفمسطينية ويطالبوف باحتراـ حقوؽ الفمسطينييف.
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خير ألكبر معرض لمكتب اإلسبانية خالؿ العاـ في المكسيؾ، دخؿ ىؤالء األشخاص إلى وفي اليوـ قبؿ األ
 ، قبؿ أف يتـ تفريقيـ بشكؿ سممي مف قبؿ الحرس الخاص لممعرض."فمسطيف حرة"الجناح وىـ ييتفوف 

 ."إف المظاىرة استغرقت ما ال يقؿ عف عشر دقائؽ وانتيت دوف حوادث"وقالت مصادر بالمعرض: 
و وقع االختيار عمى إسرائيؿ لتكوف ضيفة شرؼ النسخة الحالية مف المعرض المكسيكي، الذي يذكر أن

 ومف المقرر أف تكوف األرجنتيف ضيفة شرؼ نسخة العاـ المقبؿ مف المعرض. سينتيي )األحد(.
 //الحياة، لندف، 
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 محسف صالحد. 
دولػػة فمسػػطيف ورئػػيس منظمػػة التحريػػر الفمسػػطينية ورئػػيس السػػمطة الفمسػػطينية نريػػد مػػف محمػػود عبػػاس رئػػيس 

 ورئيس حركة فتح أف يقوؿ لنا ما ىي الثوابت الفمسطينية؟!
حيػػث طمػػأف  1023أغسػػطس/آب  13تحػػدث عبػػاس لوفػػد إسػػرائيمي مػػف حػػزب ميػػرتس زاره فػػي راـ اهلل يػػـو 

أضػػمف، عشػػية نيايػػة ناجحػػة لممفاوضػػات، االلتػػزاـ عبػػاس اإلسػػرائيمييف مػػف خػػالؿ مػػا قالػػو لموفػػد "أسػػتطيع أف 
بإنياء كؿ الػدعاوى، ولػف نطالػب بػالعودة إلػى يافػا وعكػا وصػفد". وىػو مػا تمقفتػو وسػائؿ اإلعػالـ اإلسػرائيمية، 

 وعرضتو القناة العبرية الثانية.
دة، كػاف ال يػزاؿ الالفت لمنظػر أف عبػاس بينمػا كػاف ُيمػوح بالتنػازؿ عػف الثابػت الفمسػطيني المتعمػؽ بحػّؽ العػو 

فػػػي المقػػػاء نفسػػػو يتحػػػدث عػػػف الثوابػػػت إذ قػػػاؿ "مػػػف الضػػػروري التأكيػػػد أننػػػا نفػػػاوض دوف أف نفػػػرط بػػػأي مػػػف 
 ثوابتنا"؟!

وال نػػدري إف كػػاف عبػػاس يػػرى أف حػػّؽ الشػػعب الفمسػػطيني فػػي العػػودة إلػػى أرضػػو التػػي أخػػرج منيػػا لػػيس مػػف 
ذا لـ يكف حّؽ العودة مف الثوابت، فأفيمون  ا ما ىي الثوابت؟!الثوابت، وا 

 
***** 

تقريػرا قالػت إنػو مبنػي عمػى تقػارير صػحفية  1023أكتوبر/تشريف األوؿ  19نشرت جريدة الحياة المندنية يـو 
إسػػػرائيمية متطابقػػػة، أف طػػػاقـ المفاوضػػػات الفمسػػػطيني قػػػدـ لنظيػػػره اإلسػػػرائيمي "ورقػػػة موقػػػؼ" حػػػوؿ القضػػػايا 

التنػازؿ عػف حػّؽ الالجئػيف فػي العػودة إلػى فمسػطيف المحتمػة الجوىرية لمصراع، وفييا يعرض الوفد المفػاوض 
، ويطمب تخيير الالجئيف في العودة إلى مناطؽ الضفة والقطاع، أو التعويض، أو الذىاب لدولة 2948سنة 

 ثالثة، أو البقاء حيث ىـ.
طيني فػػي إذا صػػحت ىػػذه التقػػارير، فيػػؿ يعنػػي ذلػػؾ أف أحػػد أىػػـ الثوابػػت الفمسػػطينية وىػػو حػػّؽ الشػػعب الفمسػػ

العػػػودة إلػػػى األرض التػػػي أخػػػرج منيػػػا، سػػػيكوف الثابػػػت الجديػػػد الػػػذي سػػػيتـ التضػػػحية بػػػو فػػػي مسػػػار التسػػػوية 
 السممية، بعد أف تمت التضحية بالثابت المتعمؽ بأرض فمسطيف؟

إف المخاوؼ مف احتماالت التنازؿ عف حّؽ العودة ىي مخاوؼ حقيقية، وليست مجرد شػائعات. فالتفاىمػات 
، وىػي تتضػمف تنػازال عػف 2995يوسي بيميف تعود إلػى أواخػر سػنة  -رت باسـ تفاىمات أبو مازفالتي اشتي

 حّؽ العودة.
شخصػػػيات فمسػػطينية نافػػػذة ومقربػػػة مػػف صػػػانع القػػػرار  1003أمػػا وثيقػػػة جنيػػؼ المعروفػػػة التػػػي وقعتيػػا سػػػنة 

نػازؿ بشػكؿ ال لػبس فيػو الفمسطيني، فيػي تتضػمف الطػرح نفسػو الػذي أشػار إليػو تقريػر جريػدة الحيػاة، وىػي تت
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، وتػػػربط العػػػودة بالموافقػػػػة 2948عػػػف حػػػّؽ عػػػودة الالجئػػػيف إلػػػى أرضػػػيـ المحتمػػػػة التػػػي ُأخرجػػػوا منيػػػا سػػػنة 
 اإلسرائيمية.

ويستطيع القارئ أف يطمع عمى الوثيقػة وأسػماء المػوقعيف فػي الموقػع اإللكترونػي الخػاص بيػا، وسػيجد أسػماء 
ضو المجنة التنفيذية لممنظمػة ياسػر عبػد ربػو، ووزيػر شػؤوف األسػرى مف رعوا ىذه الوثيقة أو وقعوىا أمثاؿ ع

السػػابؽ ىشػػاـ عبػػد الػػرازؽ، ووزيػػر السػػياحة السػػابؽ نبيػػؿ قّسػػيس، وغيػػث العمػػري المستشػػار السياسػػي لمحمػػود 
 عباس، باإلضافة إلى محمد الحوراني، وقدورة فارس، وزىير مناصرة... مف قيادات فتح.

حظ كاتب ىذه السطور في أكثر مف مؤتمر وممتقى، فإف عددا مف الشخصػيات وفي الغرؼ المغمقة، وكما ال
المنخرطػػػػة فػػػػي مشػػػػروع التسػػػػوية ال تتػػػػردد فػػػػي الحػػػػديث عػػػػف ضػػػػرورة التنػػػػازؿ عػػػػف حػػػػّؽ العػػػػودة، إذا مػػػػا أراد 

 الفمسطينيوف أف يكونوا "واقعييف" في إنشاء دولتيـ في الضفة والقطاع.
مسػػطينية، التػػي ىػػي قضػػية الشػػعب الػػذي اقتمػػع مػػف أرضػػو بعػػد أف إف قضػػية الالجئػػيف ىػػي جػػوىر القضػػية الف

أقػػاـ فييػػا آلالؼ السػػنيف، ولػػـ يكػػف لممشػػروع الصػػػييوني أف ينشػػأ إال بعػػد أف دمػػر النسػػيج االجتمػػاعي ليػػػذا 
% مػػف أراضػػيو، واغتصػػب ممتمكاتػػو 90مػػف قػػراه ومدنػػو، وصػػادر أكثػػر مػػف  400الشػػعب، ودمػػر أكثػػر مػػف 
 ومبانيو ومصانعو وأوقافو.

ألػػؼ مػػف الالجئػػيف  300ألػػؼ فمسػػطيني فػػي العػػالـ، ىنػػاؾ نحػػو سػػتة ماليػػيف و 400مميونػػا و 22ومػػف بػػيف 
% مػػػف أبنػػػاء الشػػػعب الفمسػػػطيني، يعػػػيش 55، أي نحػػػو 2948الفمسػػػطينييف مػػػف أبنػػػاء األرض المحتمػػػة سػػػنة 

ي الضفة الغربية ألؼ ف 800أربعة مالييف ونصؼ المميوف منيـ خارج فمسطيف التاريخية، بينما يقيـ مميوف و
 وقطاع غزة. وبالتالي فحؽ العودة ىو مصير شعب، وليس مجرد ورقة لممساومة.

نسػػاني، ويحظػػى بإجمػػاع دولػػي، وصػػدر فيػػو مػػا يزيػػد عػػف  قػػرارا  210إف حػػّؽ العػػودة حػػؽي طبيعػػي وأصػػيؿ وا 
ال أي جيػة أو دوليا، وىو فضال عف كونو حقػا جماعيػا، فإنػو حػّؽ فػردي ال يممػؾ عبػاس وال قيػادة المنظمػة و 

 فصيؿ التنازؿ عنو.
 

*** 
مػػف حػػّؽ الشػػعب الفمسػػطيني أف يقمػػؽ عمػػى مػػا تبقػػى لديػػو مػػف ثوابػػت بعػػد أف قامػػت قيػػادة المنظمػػة بتضػػييع 

 الثابت المتعمؽ باألرض.
خطػػب الػػرئيس التونسػػي بورقيبػػة فػػي الفمسػػطينييف فػػي أريحػػا مطالبػػا إيػػاىـ والعػػرب  2965مػػارس/آذار  3فػػي 

قػػػدـ مبادرتػػػو لمتسػػػوية  2965أبريؿ/نيسػػػاف  12لتقسػػػيـ فمسػػػطيف، وفػػػي  282المتحػػػدة رقػػػـ  بقبػػػوؿ قػػػرار األمػػػـ
السػػممية عمػػى أسػػاس ىػػذا القػػرار، فثػػارت ثػػائرة الشػػعب الفمسػػطيني والشػػعوب واألنظمػػة العربيػػة، واتيػػـ بورقيبػػة 

 بأقذع االتيامات بما في ذلؾ الخيانة والعمالة.
مع احتفالي حاشد لممجمس الوطني الفمسطيني التاسػع عشػر، ووسط ج 2988نوفمبر/تشريف الثاني  25وفي 

أعمػػػف مػػػا عػػػرؼ باسػػػتقالؿ فمسػػػطيف مػػػع تضػػػمينو اعترافػػػا ضػػػمنيا بقػػػرار تقسػػػيـ فمسػػػطيف، كمنطمػػػؽ إلعػػػالف 
االسػػػتقالؿ، وعمػػػى أسػػػاس أنػػػو يػػػوفر لمشػػػرعية الدوليػػػة شػػػروطا تضػػػمف حػػػّؽ الشػػػعب الفمسػػػطيني فػػػي السػػػيادة 

 واالستقالؿ الوطني.
الذي طالمػا  141األمس يصفقوف ويينئوف بعضيـ، وأضافوا في المؤتمر نفسو اعترافا بقرار  ووقؼ مناضمو

رفضوه، ألنو يتعامؿ مع قضية فمسطيف كقضية الجئيف، وليس كقضية شعب، وأصبح ما كاف ُيسػمى خيانػة 
 بورقيبة واقعية نضالية ثورية تراعي متطمبات المرحمة؟!
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)غػػرب  2948لتحػػرر أرض فمسػػطيف المحتمػػة سػػنة  2964ينية سػػنة عنػػدما انطمقػػت منظمػػة التحريػػر الفمسػػط
الضػفة الغربيػػة( اتيمتيػػا فػتح وبعػػض الفصػػائؿ بأنيػا مرتبطػػة باألنظمػػة العربيػة وأنيػػا ليسػػت ثوريػة بمػػا يكفػػي، 

 لتقودىا ولتقـو بػ"تثويرىا". 2968ودخمت فتح المنظمة في صيؼ 
ي ىػػي قيػػادة فػػتح( تقػػوـ بػػالتوقيع عمػػى اتفػػاؽ أوسػػمو كانػػت قيػػادة المنظمػػة )التػػ 2993سػػبتمبر/أيموؿ  23وفػػي 

إلنشاء حكـ ذاتي محػدود فػي بعػض منػاطؽ الضػفة الغربيػة وقطػاع غػزة، والتػي لػـ تكػف محتمػة أصػال عنػدما 
( 2948نشػػأت فػػتح والمنظمػػة، ولتعتػػرؼ ىػػذه القيػػادة بػػأف األرض التػػي تأسسػػت لتحريرىػػا )فمسػػطيف المحتمػػة 

 أصبح اسميا "إسرائيؿ".
% 77) 1كمػـ 100770( ىي فمسطيف التي نعرؼ، فقػد انتػزع منيػا 1كمـ 170009ـ تعد فمسطيف )الػ وىكذا ل

مف مساحتيا(، أما فمسػطيف فقػد أصػبحت الضػفة والقطػاع. وأصػبح يحمػو لممتفػذلكيف مػف السياسػييف والكتػاب 
 واإلعالمييف استخداـ مصطمح "األراضي الفمسطينية" لإلشارة لمضفة والقطاع.

رض ثابتػػػا مػػػف الثوابػػػت، وأصػػػبحت فمسػػػطيف التػػػي نعػػػرؼ ىػػػي فمسػػػطيف التػػػاريخ، ولػػػيس فمسػػػطيف لػػػـ تعػػػد األ
الحاضر والمستقبؿ، وتوارت عف األسماع األغنية الفدائية الثائرة "ما بنتخمى عف حبة رممة... إف كنػا بنحػب 

 المد وبنحب الرممة"، واختنؽ صوت الشاعر" مف باع شبرا مف بالدي بعتو وبال ثمف".
الكاريكػاتير الشػيير المرحػوـ نػاجي العمػي رسػـ كاريكػاتيرا ذات يػـو اسػتخدـ فيػو المعػب باأللفػاظ، فأشػار رساـ 

كيػػؼ كػػاف ثػػوار األمػػس يرفضػػوف الحمػػوؿ المرحميػػة وكيػػؼ أصػػبحت بعػػد ذلػػؾ ىػػذه الحمػػوؿ مستسػػاغة، فكتػػب 
بناجي العمػي الػذي اغتالتػو عمى الرسـ "الحّؿ الُمرُّ حمي"، أي أف الحؿ الَمرحمي أصبح حموا!! لـ يطؿ األمر 

 رصاصة غادرة، قيؿ إنيا إسرائيمية وقيؿ إنيا فمسطينية، غضبت مف انتقاداتو المّرة.
 

*** 
واآلف إذا ُضرب الثابتاف الرئيسياف لمقضية المتعمقاف باألرض والشعب! فما ىي الثوابت الفمسطينية المتبقيػة؟ 

 وما الذي بقي مما ال يمكف التنازؿ عنو؟!
فراغػػو مػػف محتػػواه، بعػػد  إذا كنػػا نتوافػػؽ عمػػى أف القػػدس أحػػد الثوابػػت، فإنػػو يجػػري اآلف تكييػػؼ ىػػذا الثابػػت وا 

إخػراج غربػػي القػدس ابتػػداء مػػف الموضػوع واعتبارىػػا منطقػػة إسػرائيمية، ووجػػود إشػػارات فمسػطينية إلػػى إمكانيػػة 
البمػػدة القديمػػة، وكػػذلؾ  التنػػازؿ عػػف حػػائط البػػراؽ وحػػّي المغاربػػة ومػػا يسػػمى حػػّي الييػػود )حػػّي الشػػرؼ( فػػي

المقبػػرة الييوديػػة فػػي جبػػؿ الزيتػػوف، باإلضػػافة إلػػى عػػدـ إحػػداث أي تغييػػر فػػي منطقػػة المسػػجد األقصػػى دوف 
موافقػػة إسػػرائيمية كمػػا تشػػير وثيقػػة جنيػػؼ. ىػػذا فضػػال عػػف طػػرح جػػوف كيػػري لفكػػرة القػػدس عاصػػمة مشػػتركة 

 لػ"إسرائيؿ" وفمسطيف.
ذا كنا نتحدث أف سيادة الفمسطين ييف عمى أرضػيـ كأحػد الثوابػت، فػإف ىنػاؾ مؤشػرات شػبو مؤكػدة عمػى أف وا 

المفاوضػػػيف الفمسػػػطينييف وافقػػػوا عمػػػى دولػػػة منقوصػػػة السػػػيادة )فػػػي دولػػػتيـ المنقوصػػػة األرض( فػػػي الضػػػفة 
 والقطاع، تكوف منزوعة السالح، وليس فييا جيش يحمييا.

ذا كنػػا نتحػػدث عػػف حػػّؽ الشػػعب الفمسػػطيني فػػي المقاومػػة المسػػم حة لتحريػػر أرضػػو كثابػػت مػػف الثوابػػت، فػػإف وا 
ـّ تجػػاوزه منػػذ أف أعمنػػت منظمػػة التحريػػر "نبػػذ اإلرىػػاب"، والتزمػػت بعػػدـ المجػػوء لمقػػوة لفػػض  ىػػذا الثابػػت قػػد تػػ

 نزاعيا مع االحتالؿ اإلسرائيمي.
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ثػػػـ قامػػػت قيػػػادة السػػػمطة باسػػػتفراغ جػػػزء كبيػػػر مػػػف طاقػػػة أجيزتيػػػا األمنيػػػة فػػػي ضػػػرب وسػػػحؽ قػػػوى المقاومػػػة 
سمحة الفمسطينية، وفي التنسيؽ األمني مػف الطػرؼ اإلسػرائيمي، بحجػة أف عمميػات المقاومػة ُتعطرػؿ مسػار الم

 التسوية باتجاه إنشاء الدولة الفمسطينية الموعودة.
ذا كنػػػػا نتحػػػػدث عػػػػف ميثػػػػاؽ وطنػػػػي فمسػػػػطيني يجمعنػػػػا، فقػػػػد جػػػػرى إلغػػػػاء معظػػػػـ بنػػػػوده اسػػػػتجابة لمشػػػػروط  وا 

، 2996أبريؿ/نيسػػػاف  11فاليػػػة لممجمػػػس الػػػوطني التػػػي انعقػػػدت فػػػي غػػػزة يػػػـو اإلسػػػرائيمية، فػػػي الجمسػػػة االحت
 مادة ىي مجموع بنود الميثاؽ. 31مادة مف أصؿ  15وتضررت نحو 

ومػػف بنػػود ىػػذا الميثػػاؽ مػػثال أف فمسػػطيف وطػػف الشػػعب العربػػي الفمسػػطيني، وأنيػػا بحػػدودىا التػػي كانػػت قائمػػة 
وأف الشػػػعب الفمسػػػطيني ىػػػو صػػػاحب الحػػػّؽ فػػػي أرضػػػو، وأف  أيػػػاـ االحػػػتالؿ البريطػػػاني ىػػػي وحػػػدة ال تتجػػػزأ،

ىو قرار باطؿ، وأف  2947الكفاح المسمح ىو الطريؽ الوحيد لتحرير فمسطيف، وأف قرار تقسيـ فمسطيف سنة 
قيػػاـ "إسػػرائيؿ" باطػػؿ مػػف أساسػػو ميمػػا طػػاؿ عميػػو الػػزمف، وأف الحركػػة الصػػييونية حركػػة عنصػػرية عدوانيػػة 

 سرائيؿ" ىي أداتيا، وىي مصدر دائـ لتيديد السالـ.. وغير ذلؾ.توسعية غير مشروعة، و"إ
أال يالحظ محمود عباس وقيادة منظمة التحريػر والسػمطة أف الفصػائؿ الفمسػطينية التػي ُحرمػت أو لػـ تشػارؾ 
فػػي المنظمػػة، وخصوصػػا حمػػاس والجيػػاد اإلسػػالمي )ومعيمػػا قطاعػػات واسػػعة مػػف الشػػعب الفمسػػطيني( ىػػي 

 اؽ الوطني الفمسطيني مف قيادة المنظمة وفصائميا المتنفذة؟!أقرب لثوابت الميث
إف منظمػػة التحريػػر التػػي يفتػػرض أف تمثّػػؿ الشػػعب وأف تحمػػي الثوابػػت، تضػػاءلت وانقرضػػت معظػػـ دوائرىػػا 
ومؤسساتيا منذ أمد طويؿ، وانزوت لتصبح وكأنيا دائرة مف دوائر السمطة الفمسػطينية بػدؿ أف تكػوف السػمطة 

المنظمػػة النضػػالية، وُوضػػعت المنظمػػة فػػي غرفػة اإلنعػػاش ليػػتـ إيقاظيػػا عنػػد الحاجػػة ألخػػذ ىػي إحػػدى أدوات 
عطاء الغطاء لقادة فتح والسمطة لتمرير سياساتيـ وتوجياتيـ.  "الختـ"، وا 

 
**** 

ف شػػعبا عػػاش عمػػى أرضػػو أكثػػر مػػف  سػػنة ال  4500إف إلغػػاء قضػػية الالجئػػيف ىػػو إلغػػاء لمقضػػية نفسػػيا، وا 
غماتية قيادة المنظمة والسمطة أف تمغي حّقو اإلنساني الطبيعي في العودة إلى أرضو. فميس تممؾ واقعية وبرا

 ىناؾ وسط الشعب الفمسطيني إجماع كما ىو اإلجماع عمى حّؽ العودة.
إف مف حّؽ الفمسطيني الذي ُضػربت ثوابتػو، ورأى التيػار المتفػاوض ُيفػرغ األرض والشػعب والسػيادة والقدسػية 

 طنية ومؤسسات التمثيؿ... مف معناىا، أف يقؼ صارخا ويقوؿ كفى!!والمواثيؽ الو 
ف مف يتنػازؿ عػف حقّػي فػي أرضػي، وعػف حقّػي  باختصار، فإف الثوابت ليست بضاعة ُتعرض في السوؽ، وا 

 في العودة إلييا... ال يمثمني كائنا مف كاف.
 المصدر:الجزيرة

8/20/0223الجزيرة.نت، الدوحة،   

 
 فاضة الحجارةبذ رى انت تحتفيغزة  78

 د. عدناف أبو عامر
النتفاضة الحجارة ىذه األياـ إال بالحديث عف قطاع غزة، الميد األوؿ  16لف يكتمؿ إحياء الذكرى السنوية الػ

 ليا، والمفجر الحقيقي لمعظـ الحراؾ الثوري والكفاحي والجيادي الفمسطيني ضد االحتالؿ اإلسرائيمي.
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ة قطػػاع غػػزة بالنسػػبة لػػػ)إسرائيؿ( لػػـ يكػػف موضػػوعا مجمعػػا عميػػو داخػػؿ وىنػػا يجػػدر الحػػديث سػػريعًا أف أىميػػ
المجتمع السياسي والعسكري فييػا، بػؿ موضػع خػالؼ، وخػالؼ شػديد داخميػا، وتبػيف ذلػؾ مػف خػالؿ البػرامج 
االنتخابية والتصريحات العمنية، وتجسد بشكؿ واضح بعد انطالؽ انتفاضة الحجارة، فقد برزت آراء إسرائيمية 

تػػرى أنػػو ال يوجػػد فػػي القطػػاع أراض ذات قيمػػة تػػذكر، فػػال يوجػػد فيػػو جبػػؿ مسػػيطر عمػػى محيطػػو مػػف عديػػدة 
 الناحية اإلستراتيجية، أو نقطة رقابة لمتابعة تحركات جيوش معادية، وليس لمييود فيو أي صالت تاريخية.

، بكػػؿ مػػا فييػػا مػػف بػػؿ إف أحػػد الصػػحفييف اإلسػػرائيمييف تسػػاءؿ: "مػػف مػػف الييػػود بحاجػػة ليػػذه الرمػػاؿ فػػي غػػزة
كراىيػة؟ ومػػا الػػذي يسػػاوي فييػػا حيػاة ييػػودي واحػػد؟ ولعػػؿ ذلػػؾ مػا يفسػػر رد "شػػمعوف بيػػريس" وزيػػر الخارجيػػة 
إباف اندالع االنتفاضة عمى رئيس الوزراء الراحؿ "إسحاؽ شامير" الذي طالب بضرورة االحتفاظ بغزة، كونيا 

ألػػؼ يعػػيش نصػػفيـ فػػي مخيمػػات الالجئػػيف،  600غػػزة جػػزءا ال يتجػػزأ مػػف )إسػػرائيؿ(، بقولػػو: يوجػػد اآلف فػػي 
عامػا سيصػبحوف مميونػًا، فيػؿ قصػد "شػامير" أف ىػذا المميػوف  21، وخػالؿ 2956تضاعؼ عددىـ منذ عاـ 

 في القطاع ال يمكف فصمو عف )إسرائيؿ(؟
بشػرية  فيما قاؿ المحمؿ العسػكري "زئيػؼ شػيؼ": إف إحػدى المشػاكؿ المعقػدة لمغايػة تكمػف فػي أف غػزة، قنبمػة

موقوتة، حتى لو لـ تكف ىناؾ أسباب فمسطينية وطنية، ورغبة شديدة مف السكاف في التحػرر مػف االحػتالؿ، 
سػػتأتي لحظػػة تنفجػػر فييػػا ىػػذه القنبمػػة، ألسػػباب ديمغرافيػػة واقتصػػادية، وبسػػبب البنيػػة التحتيػػة المتداعيػػة، ممػػا 

 أحد ما، ىذا القطاع بمشاكمو!أوصمني لنتيجة أنو سيأتي عمينا يـو نتوسؿ فيو كي يأخذ منا 
وىناؾ في الرأي العاـ اإلسرائيمي مف يميز وضع غزة عف الضفة الغربية ومكانتيا، ففوائد األولى ال تضاىي 
بأي قدر فوائد الثانية، وكذا أضرارىا، وفي الغالب، فإف الواقع والحمـ الصػييونييف عمػى حػد سػواء، ال يقػبالف 

عػػرض مػػع الجمػػؿ"،فمـ يكػػف بوسػػع )إسػػرائيؿ( إال أف تأخػػذ غػػزة عنػػدما أخػػذت بغػػزة إال عمػػى سػػبيؿ"القط الػػذي ي
سػػػيناء، ومػػػا كػػػاف بوسػػػعيا أف تمقميػػػا لمصػػػر عنػػػدما اسػػػترجعت سػػػيناءىا، بحيػػػث ربػػػط مصػػػير غػػػزة بمصػػػير 

ف كاف عمى مضض مف واقع الصييونية وحمميا.  الضفة، وا 
طور يومػًا بيػوـ، وسػاعة بسػاعة، طرحػت وعند اندالع انتفاضة الحجارة في غزة، التػي عاشػيا كاتػب ىػذه السػ

أسػػئمة عػػدة،أىميا:لماذا كانػػت البدايػػة فػػي غػػزة؟ ولػػـ بمػػغ فييػػا ىػػذا الحجػػـ مػػف "العنػػؼ" الػػذي ميزىػػا عػػف بقيػػة 
 المناطؽ المحتمة، ونتج عنو عدد كبير مف الضحايا؟

افيػة الخاصػة التػي لقد كمنت اإلجابة فػي التعػرؼ عمػى الظػروؼ السياسػية واالجتماعيػة واالقتصػادية والديمغر 
ميزت القطاع، وتطورت عمى امتداد سنوات عمر االحتالؿ، وىي فػي بعػض جوانبيػا معطيػات عامػة، يمكػف 

 احتسابيا في عداد األسباب الكامنة وغير المباشرة لألحداث التي شيدتيا عمـو المناطؽ المحتمة.
تػػاريخ والجغرافيػػا، ومػػا صػػنعو فييػػا لكػػف غػػزة شػػكمت حالػػة اسػػتثنائية عمػػى كػػؿ المسػػتويات: بمػػا صػػنعو فييػػا ال

االحػػتالؿ، وبمػػا أنتجتػػو عقػػود مػػف تفاعػػؿ االحػػتالؿ والمقاومػػة مػػع كثافػػة سػػكانية، وشػػح خطيػػر فػػي المػػوارد، 
وكيفمػػا نظػػر المػػرء ألوضػػاع غػػزة: سياسػػيا، اقتصػػاديا، بشػػريا، واجتماعيػػا، يقػػؼ مػػذىوال أمػػاـ واقػػع ال تكفػػي 

كيػػؼ تسػػتمر الحيػػاة فيػػو، فمػػف االحػػتالؿ الكامػػؿ إلػػى التطويػػؽ لوصػػفو كممػػة مأسػػاوي أو كػػارثي، ومسػػتغربا 
 والحصار الخانؽ، تزداد الظروؼ سوءا وتعقيدا.

وظمػػت غػػزة بانتفاضػػتيا قنبمػػة موقوتػػة معرضػػة لالنفجػػار فػػي أي وقػػت، فمػػع اكتظاظيػػا بالسػػكاف، ومخيمػػات 
اكؿ مسػػتمرة فييػػا، وعنػػدما الالجئػػيف وسػػوء األحػػواؿ االقتصػػادية، كانػػت أنشػػطة المقاومػػة تسػػبب لالحػػتالؿ مشػػ

/ديسػمبر، لػـ يتوقػع أحػد أف ىػذا اليػوـ سيسػجؿ فػي التػاريخ بدايػة مرحمػة حاسػمة فػي مسػيرة 8وقع حادث يوـ 
 القضية الفمسطينية.
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كػػؿ ذلػػؾ يعنػػي أف انتفاضػػة الحجػػارة لػػـ تػػأت مػػف فػػراغ، بػػؿ سػػبقتيا مقػػدمات سياسػػية واجتماعيػػة واقتصػػادية، 
شػػعاؿ إطػارات وامتنػػاع عػػف دفػػع الضػػرائب، وىػي بيػػذا المعنػػى ليسػػت فعػػال خا رجيػا، أي حركػػة إلقػػاء حجػػارة وا 

وعصياف مدني فحسب، بػؿ ىػي نسػيج داخمػي وبنيػة متكاممػة، تضػافر فييػا الػوعي مػع التطػور، وعبػرت عػف 
المخػػاض والػػوالدة الشػػعبية لممرحمػػة الجديػػدة، وجػػاءت تعبيػػرا عػػف ىػػدؼ االسػػتقالؿ..كؿ عػػاـ وغػػزة واالنتفاضػػة 

 بألؼ خير.
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 صالح النعامي
ال يستند التفاؤؿ الذي عبر عنو وزير الخارجية األمريكي جوف كيري حوؿ اقتراب كؿ مف "إسرائيؿ" والسػمطة 
الفمسػػطينية مػػف اتفػػاؽ إلػػى أي سػػند واقعػػي وحقيقػػي؛ بػػؿ عمػػى العكػػس تمامػػًا، األمػػور تبػػدو عمػػى حاليػػا مػػف 

 تطرؼ الموقؼ الصييوني. االستعصاء، بفعؿ
مقربو كيري زعموا أنو قػِدـ لممنطقػة لعػرض مقتػرح لجسػر اليػوة بػيف الجػانبيف بشػأف الترتيبػات األمنيػة، التػي  

يتوجب عمى الفمسطينييف الموافقة عمييا قبؿ اتماـ أي تسوية. ويتضح مما كشؼ النقاب عنو بشأف مقترحات 
% عمى األقؿ مػف الضػفة 56طالب السمطة عمميًا بالتنازؿ عمميًا عف كيري المتعمقة بالترتيبات األمنية، إنو ي

الغربية قبؿ الخوض في التسوية، دوف أف يعني ذلؾ بحاؿ مف األحواؿ انتياء المطالب اإلسرائيمية. فقد تبنى 
% مػػػف الضػػػفة الغربيػػػة، والقػػػدس 16كيػػػري مطالبػػػة "إسػػػرائيؿ" باالحتفػػػاظ بمنطقػػػة "غػػػور األردف" الػػػذي يشػػػكؿ 

%(، ومػػا تػػـ اقتطاعػػو عبػػر السػػور الػػواقعي، الػػذي يصػػؿ 8%، والكتػػؿ االسػػتيطانية )27ى، التػػي تشػػكؿ الكبػػر 
%، وىذا يجعؿ مجموع المساحة التي يرى كيري إنو يتوجب عمى الفمسطينييف االكتفاء بيا ال تزيد مف 5إلى 
56.% 

أي دولػة فمسػطينية سػتقاـ  ليس ىذا فحسب، بػؿ إف كيػري طمػأف اإلسػرائيمييف بػأف السػمطة توافػؽ عمػى تجريػد
 في الضفة مف السالح، وأف الحدود ستبقى تحت السيطرة العسكرية اإلسرائيمية.

 ترؼ التطرؼ
المفارقػػػػة أف التنػػػػازالت التػػػػي قػػػػدميا عبػػػػاس ونقميػػػػا كيػػػػري لمصػػػػياينة لػػػػـ تػػػػزدىـ إال تطرفػػػػًا، فػػػػوزير اإلسػػػػكاف 

ؼ الوحػػدات السػػكنية فػػي أرجػػاء الضػػفة الصػػييوني أوري أرئيػػؿ أعمػػف أنػػو بصػػدد إصػػدار عطػػاءات لبنػػاء آال
الغربية، وضمف المستوطنات التي سيتـ البناء فييا، مستوطنات نائية، أي أنو بخالؼ ما يعتقد قادة السمطة، 
فػػإف إسػػرائيؿ ال تفكػػر فػػي تفكيػػؾ المسػػتوطنات النائيػػة التػػي يعنػػي بقاؤىػػا إبقػػاء السػػيطرة الصػػييونية عمػػى كػػؿ 

 أراضي الضفة الغربية.
" الػػذي يػػربط بػػيف E1مػػور ال تقػػؼ عنػػد ىػػذا الحػػد، بػػؿ يتعػػداه إلػػى أف أرئيػػؿ ينػػوي البنػػاء فػػي مشػػروع "لكػػف األ

القدس ومستوطنة "معاليو أدوميـ"، وانجاز ىذا المشروع يعني فصػؿ شػماؿ الضػفة الغربيػة عػف جنوبيػا، ألف 
المنطقػة المخصصػة الشارع الذي يصؿ القدس بكؿ مػف راـ اهلل فػي الشػماؿ وبيػت لحػـ فػي الجنػوب يمػر فػي 

 لبناء ىذا المشروع. بكممات أخرى أف أي دولة ستقاـ في المستقبؿ لف تكوف دولة ذات إقميـ متصؿ.
 عباس يتحرؾ خارج السياؽ
أف رئيس السمطة الفمسطينية يبدو غير ذي صمة بمػا يجػري، فيػو يعتقػد  -حقيقة-إف مف دواعي االستيجاف 

ه عػػف مػػدى االلتػػزاـ بتحقيػػؽ مػػع التسػػوية سػػتؤدي إلػػى اقنػػاع الصػػياينة أف إبػػداءه المزيػػد مػػف التنػػازالت وتعبيػػر 
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بإبػػداء مرونػػة عمػػى مػػواقفيـ. فخػػالؿ لقائػػو وفػػدا يمثػػؿ حػػزب العمػػؿ برئاسػػة زعيمػػو الجديػػد إسػػحاؽ ىيرتػػزوع، 
فوج  ضيوؼ عباس الصياينة بمدى "مرونتو"، كما قاؿ الجنراؿ عومر بارليؼ، عضػو الكنيسػت عػف حػزب 

ليؼ فػػإف عبػػاس لػػـ يبػػِد اىتمامػػًا خاصػػًا بمسػػألة الالجئػػيف والقػػدس والحػػدود، وكػػاف مسػػتعدًا العمػػؿ. فحسػػب بػػار 
لمموافقػػة عمػػى نػػزع الكيػػاف الفمسػػطيني المسػػتقبمي مػػف السػػالح. الالفػػت أف بػػارليؼ الػػذي تحػػدث إلػػى صػػحيفة 

يػتـ  "جيروسمـ بوست" الصييونية امتنع عف الكشؼ عف جوانب أخرى مف مظاىر "مرونػة" عبػاس خشػية أف
إحراجو. الالفت أف حرص عباس عمػى إظيػار اعتدالػو ومرونتػو يػأتي فػي ظػؿ حرصػو العممػي عمػى تواصػؿ 
التعػػاوف األمنػػي مػػع الجػػيش الصػػييوني. ومػػف المفارقػػة أنػػو لممػػرة األولػػى منػػذ تشػػكيؿ السػػمطة الفمسػػطينية قػػاـ 

لقػػػاًء عقػػػد الخمػػػيس مكتػػػب النػػػاطؽ بمسػػػاف الجػػػيش الصػػػييوني بنشػػػر صػػػورة عمػػػى حسػػػابو فػػػي التػػػويتر توثػػػؽ 
الماضػػي بػػيف ضػػباط فػػي األجيػػزة األمنيػػة التابعػػة لمسػػمطة وضػػباط فػػي الجػػيش اإلسػػرائيمي فػػي مبنػػى اإلدارة 
المدنيػػػة لتعزيػػػز التعػػػاوف األمنػػػي بػػػيف الجػػػانبيف. مػػػف الواضػػػح أف التعػػػاوف األمنػػػي ييػػػدؼ الػػػى توثيػػػؽ الحػػػرب 

ربية، مع العمـ أف الفمسطينييف مف أىمنا فػي المشتركة ضد حركات المقاومة التي تعمؿ في جنوب الضفة الغ
 الخميؿ ىـ الذيف يتعرضوف ألكثر االعتداءات مف المستوطنيف بقيادة الفاشييف باروخ مارزيؿ، ورفاقو.

 ذرائع ال تنتيي
بالنسبة لمصياينة، ىناؾ دائمًا ما يبرر تجاىؿ التنازالت التي يقدميا عباس. فأماـ المؤتمر الذي عقده "مركز 

" فػػػي واشػػػنطف نيايػػػة األسػػػبوع الماضػػػي، عػػػاد وزيػػػر الخارجيػػػة الصػػػييوني أفيغػػػدور ليبرمػػػاف ليوايتػػػو صػػػباف
المفضمة وىي االستيزاء بعباس وتحقيره. فبعد أف سبؽ أف وصفو بػ"الحشرة" و"التافو"، قاؿ ليبرماف إف عباس 

بػػؿ أف ليبرمػػاف أبمػػغ  ال يمثػػؿ حتػػى الفمسػػطينييف فػػي الضػػفة الغربيػػة التػػي يسػػيطر عمييػػا، لػػيس ىػػذا فحسػػب،
الحضور بإنو في حاؿ انسحب الجيش الصييوني مف الضفة الغربية، فػإف حكػـ عبػاس سيسػقط فػي غضػوف 

.  أقؿ مف يـو
قصارى القوؿ، تفػاؤؿ كيػري مضػمؿ وىػو محاولػة البتػزاز قيػادة السػمطة وتضػميؿ الػرأي العػاـ الفمسػطيني عبػر 

 ؿ المؤشرات تدلؿ عمى عكس ذلؾ.الحديث عف تقدـ وىمي في المفاوضات، في حيف أف ك
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 حممي موسى
أطمؽ الرئيس األميركي باراؾ أوبامػا شػارات اإلنػذار فػي إسػرائيؿ عنػدما تحػدث يػـو السػبت فػي واشػنطف أمػاـ 

. وأوحػػت إسػػرائيؿ أنيػػا فػػي أبغػػض عػػف رؤيتػػو لالتفػػاؽ المنتظػػر مػػع إيػػراف فػػي الشػػأف النػػووي« منتػػدى سػػباف»
كوابيسيا لـ تكػف تنتظػر مػف الػرئيس األميركػي أف يػأتي بمػا قػاؿ عػف عػدـ وجػود قػوة تسػتطيع منػع إيػراف مػف 

فػػػإف أوبامػػػا تعمػػػد فػػػي خطابػػػو « ىػػػآرتس»ممارسػػػة حقيػػػا فػػػي تخصػػػيب اليورانيػػػـو ألغػػػراض سػػػممية. وبحسػػػب 
ف عمػػى اتفػاؽ جنيػػؼ الػذي ىػػو أفضػؿ ألػػؼ مػرة مػػف مالحقػة أسػػس اعتػراض نتنيػػاىو ومنتقديػو مػػف اإلسػرائيميي

 الحؿ العسكري الذي تتمناه إسرائيؿ.
وأشػػار أوبامػػا صػػراحة إلػػى أنػػو لػػـ يكػػف بالوسػػع أبػػدا إجبػػار إيػػراف عمػػى الخضػػوع إلمػػالء منعيػػا بػػالمطمؽ مػػف 

تػرؾ تخصيب اليورانيوـ عمى أراضييا، مبينا أف انتخاب حسف روحاني ليس مجرد تغيير تجميمي. ومػع ذلػؾ 
أوبامػػا البػػاب مواربػػا أمػػاـ احتمػػاؿ تغييػػر الوجيػػة وعػػدـ التوصػػؿ التفػػاؽ نيػػائي مػػع إيػػراف والػػذي قػػاؿ عنػػو إف 

ىػػذه ال تريػد إسػػرائيؿ الرسػػمية اسػتغالليا وىػػي تتصػػرؼ « فسػػحة األمػؿ». ولكػػف 50أرجحيتػو ال تزيػػد عػف % 
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لنيػائي الػذي يقيػد إيػراف ولكنػو ال عمى أساس أف االتفاؽ المرحمي، المرفوض مف جانبيػا، ىػو نفسػو االتفػاؽ ا
دولػة »يمنعيا مف امتالؾ القنبمة. فميس في فـ إسرائيؿ تعبيػر يصػؼ االتفػاؽ المنتظػر سػوى أنػو يجعػؿ إيػراف 

 «.حافة نووية
وبدييي أيضا أنو ال يسيؿ كثيرا عمػى حكومػة نتنيػاىو محاولػة أوبامػا االقتػراب مػف مواقػؼ إسػرائيؿ التاريخيػة 

حموؿ مرحمية لمصراع مع الفمسطينييف وليس المراىنة عمى حػؿ دائػـ. وىكػذا تحػدث تمميحػا  الرامية إلى إيجاد
يتضمف أسس التسوية المنتظرة بيف إسرائيؿ والفمسطينييف، يتـ تطبيقو عمى مراحػؿ. وفػي « اتفاؽ إطار»عف 

ض مضػاجع اليمػيف ذلؾ عودة لمبدأ الحموؿ المرحمية والجزئية التي سئـ الفمسطينيوف سماعيا والتي أيضػا تقػ
 المتطرؼ في الميكود نفسو وفي االئتالؼ الحكومي.

أوباما وصؿ إلى المنتدى لمتأثير في الرأي العػاـ فػي إسػرائيؿ، ولكػف »رأت أف « ىآرتس»وفي كؿ حاؿ، فإف 
ليس أقؿ مف ذلؾ، لمحاولة طمأنة زعماء ييود أميركا، ممف لـ يعودوا يعرفوف مما عمييـ الخوؼ أكثػر: ممػا 

لػدييـ كسػػباؽ ألوبامػا نحػػو التوصػؿ إلػػى تسػوية مػع إيػػراف، أـ ممػا يتػػراءى لنػاظرييـ كػػركض مػف جانػػب  يبػدو
 «.نتنياىو لخمؽ شرخ مع رئيس، صوتوا لو بأغمبيتيـ

وبدييي أف معنى الكالـ ضمنا ىػو أف شػرخا يتسػع فػي جػدار العالقػة بػيف إدارة أوبامػا وحكومػة نتنيػاىو وىػو 
سعة في إسرائيؿ. وقػد انتبػو لػذلؾ عػدد مػف المعمقػيف اإلسػرائيمييف أبػرزىـ نػاحـو شرخ يثير القمؽ في أوساط وا

منتػػػدى »أف أوبامػػا ذىػػب إلػػى « عاصػػفة آتيػػة»الػػذي كتػػب تحػػػت عنػػواف: « يػػديعوت أحرونػػوت»بػػارنيع فػػي 
نما ليشرح الوضع. وأوضح أف الوضع العػالمي والػرأي العػاـ األميركػي وقناعػة «سباف ، ليس لنيؿ التصفيؽ وا 
اوبامػػا اعتػػرؼ أمػػس ألوؿ مػػرة » دارة قػػادت إلػػى اتفػػاؽ يبقػػى معقػػوال فػػي الظػػروؼ القائمػػة. ولكػػف األىػػـ أف اإل

وبصػػوتو بػػأف ايػػراف تسػػتطيع فػػي االتفػػاؽ النيػػائي ايضػػا أف تخصػػب اليورانيػػوـ. واعتػػرؼ ايضػػا بػػأف االتفػػاؽ 
سالح ذري ألف العمـ ال يمكف النيائي ميما يكف جيدا فمف يستطيع أف يمنع النظاـ االيراني مف التوصؿ الى 

 «.القضاء عميو وال التكنولوجيا ايضا. وىكذا ستصبح ايراف في واقع االمر دولة حافة نووية
ويضيؼ بارنيع أف معنى كالـ أوباما ىو أنو مستعد لمتشاور مع نتنياىو لكنو ال يتمقى التعميمات منػو. ورغػـ 

أف ييدد الرئيس بقانوف يقػره اصػدقاء اسػرائيؿ فػي مجمسػي بقي لنتنياىو كما يبدو ورقة لعب واحدة وىي »أنو 
جميػػع »ويخمػص إلػى أف «. الكػونغرس يػأمر بتشػػديد العقوبػات اذا لػـ يػػتـ احػراز اتفػاؽ مقبػػوؿ بعػد سػتة أشػػير

الػػدالئؿ تشػػير إلػػى أف حكومػػة نتنيػػاىو وادارة اوبامػػا تقتربػػاف مػػف فتػػرة مواجيػػة. إف المغػػة ميذبػػة لكػػف القػػرارات 
 «.كؿ طرؼ عمى اآلخر صعبة ومشحونة ومقرونة بأثماف سياسية باىظةالتي يعرضيا 

اوباما وضع كؿ االوراؽ عمػى الطاولػة. نعػـ، التسػوية الدائمػة مػع »فاعتبر أف « معاريؼ»أما نداؼ اياؿ في 
ايراف ستتضمف اف طيراف ستواصؿ التخصيب. السؤاؿ ىو فقط كـ جياز طرد مركزي سيدور. ال، فيو غير 

نشأة او تطوير عسػكري مثػؿ فػوردو أو اراؾ. نعػـ، ايػراف ىػي دولػة حافػة نوويػة وسػتبقى ىكػذا، مستعد الي م
ولكف االختبار ىو محاولة إبعادىا عف االختراؽ، فنيا وسياسيا عمى حد سواء. ولكف الحافة موجودة وستبقى 

 «ىكذا حتى في التسوية الدائمة.
إسػػرائيؿ يرفضػػوف محػػاوالت الػػبعض اإلشػػارة إلػػى أف مػػا وأيػػا يكػػف الحػػاؿ فػػإف معظػػـ المػػراقبيف والمعمقػػيف فػػي 

تقػػود أيضػػا إلػػى الطػػالؽ. ويشػػير « الخالفػػات العائميػػة»موضػػحيف أف كثيػػرا مػػف « خػػالؼ فػػي العائمػػة»يجػػري 
الكثيػػر مػػف الخبػػراء إلػػى حقيقػػة أف المفارقػػة التػػي تعيشػػيا إسػػرائيؿ اليػػوـ بحػػدة كبيػػرة ىػػي واقػػع قمقيػػا الجػػـ مػػف 

انػػػػي وحقيقػػػػة أف الخػػػػالؼ مػػػػع أميركػػػػا يزعػػػػزع أحػػػػد أىػػػػـ أركػػػػاف نظريػػػػة األمػػػػف القػػػػومي المشػػػػروع النػػػػووي اإلير 
اإلسػػرائيمية التػػي تعتبػػر التحػػالؼ مػػع أميركػػا أحػػد ركائزىػػا األساسػػية. ولػػذلؾ، فػػإف الكثيػػريف ممػػف يتفقػػوف مػػع 
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ميركيػػة نتنيػػاىو فػػي قمقػػو مػػف إيػػراف وسػػبؿ التعػػاطي الغربػػي معيػػا ينتقػػدوف أسػػموبو فػػي التعامػػؿ مػػع اإلدارة األ
واسػػػتجالبو لمخػػػالؼ معيػػػا. وفػػػي نظػػػر ىػػػؤالء، فػػػإف العالقػػػة مػػػع أميركػػػا مفتػػػاح لحصػػػانة إسػػػرائيؿ السياسػػػية 

 والعسكرية وضمانة لمستقبميا في المنطقة.
مػػف المؤكػػد أف رئػػيس الحكومػػة اإلسػػرائيمية والمتطػػرفيف داخػػؿ حكومتػػو مضػػطروف اليػػـو لموقػػوؼ أمػػاـ أنفسػػيـ 

نمػػا مػػف التسػػوية مػػع الفمسػػطينييف. فمػػاذا  خصوصػػا أف ألميركػػا موقفػػا لػػيس فقػػط مػػف الشػػأف النػػووي اإليرانػػي وا 
ستفعؿ إسرائيؿ إذا حاولت أميركا أيضا إقػرار خطتيػا لمتسػوية فػي المنطقػة خالفػا لػرأي إسػرائيؿ وأيضػا خالفػا 

 لرأي الفمسطينييف؟
9/20/0223، السفير، بيروت  

 
 بإسرائيؿػ ب يري وتسويؽ الضمانات األمنية ل 82

 ور شميوبفكت
بعػػد سػػاعات مػػف عودتػػو إلػػى واشػػنطف، عقػػب زيارتػػو الثامنػػة لمقػػدس وراـ اهلل، ألقػػى وزيػػر الخارجيػػة االميركػػي 

فػػي مؤسسػػة بروكنغػػز لمدراسػػات واألبحػػاث « مركػػز صػػباف»جػػوف كيػػري كممػػة فػػي المػػؤتمر السػػنوي العاشػػر لػػػ 
والػػرئيس االميركػػي بػػاراؾ اوبامػػا أمػػاـ بواشػػنطف والػػذي يمّولػػو المميػػاردير الييػػودي حػػاييـ صػػباف. مػػا قالػػو ىػػو 

حشد أميركي إسرائيمي كبير، دار حوؿ الضمانات األميركيػة غيػر المسػبوقة، المعروضػة عمػى حكومػة رئػيس 
 الوزراء االسرائيمي بنياميف نتنياىو لبموغ صيغة الدولتيف. تحدث بمغة تسويؽ العرض.

و افيغدور ليبرماف وغيرىمػا مػف اإلسػرائيمييف، بحيػث في المناسبتيف شارؾ امس واليوـ نتانياىو ووزير خارجيت
تحولتا إلى نوع مف البازار لمحديث عف المقاربات المختمفة لمتسوية التي توحي إدارة أوباما بأنيا تتعامؿ معيا 
مف موقع العاـز عمى االنجاز. أو عمى األقؿ، مف موقع المتفائؿ بإمكانية تحقيقيا. فقػد كشػؼ بأنػو لػـ يسػبؽ 

ت واشػػنطف فػػي تفاصػػيؿ المفاوضػػات كمػػا ىػػي اآلف. ألوؿ مػػرة تبػػادر فػػي طػػرح مخػػارج وبػػدائؿ مػػع أف دخمػػ
 سخاء غير معروؼ في اإلمكانات التي توفر األمف التاـ إلسرائيؿ.

واضح أنػو كػاف يخاطػب القػوى الييوديػة األميركيػة المػؤثرة عمػى القػرار اإلسػرائيمي، لحمميػا عمػى الوقػوؼ إلػى 
ية الترويج لمقاربتيا. العمّػة أف ىػذه المقاربػة معطوبػة مػف عػدة جوانػب: أواًل أنيػا تنطمػؽ جانب اإلدارة في عمم

 مف أف القضية أمنية في جوىرىا وليست قضية احتالؿ مطموب إزالتو.
وىػػػذا مػػػّواؿ قػػػديـ ومفتعػػػؿ طالمػػػا عممػػػت منػػػو إسػػػرائيؿ ذريعػػػة وبغطػػػاء اميركػػػي، لتػػػتمّمص مػػػف أي التػػػزاـ بحػػػؿ 

ض قوة جعميػا قػوة احػتالؿ، الواقػع تحتػو بحاجػة إلػى أمػف ولػيس ىػي. الناحيػة الثانيػة، سياسي. فيي لدييا فائ
أف اإلغػػراء بالمزيػػد مػػف الػػدعـ والضػػمانات ال يشػػّد إسػػرائيؿ إلػػى التزحػػزح، بػػؿ يفػػتح شػػييتيا عمػػى المزيػػد وىػػي 

 البارعة في االبتزاز. والتجربة تؤكد ذلؾ.
باستمرار. تستقوي بالكونغرس وبمفاتيحيا النافذة في واشػنطف ثـ ىي تعرؼ أف الحنفية األميركية مفتوحة ليا 

 «.الستاتيسكو»لضماف امتيازاتيا األميركية. وال يكسر ىذا االستقواء إاّل الرئيس عندما يقّرر تجاوز 
وال دليؿ حتى اآلف أف اوباما في ىذا الوارد. العطب الثالث في مقاربة اإلدارة وكيري بالذات، أنيػا تقػـو عمػى 

مػػف شػػراء التسػػوية. ذلػػؾ أنػػو فػػي مثػػؿ ىػػذه العمميػػة، ال حػػدود لمػػثمف الػػذي تطمبػػو إسػػرائيؿ. بػػؿ ىػػو ثمػػف  نػػوع
 متجّدد، حيث تسارع إلى رفع سقؼ كمما بدا أف االقتراب منو بات وشيكًا.
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المفاوضػػات يجػػب أف تبػػدأ »وىػػا ىػػو الػػوزير ليبرمػػاف الػػذي سػػبؽ كيػػري فػػي مخاطبػػة مركػػز صػػباف، يقػػوؿ إف 
مفػػاد كالمػػو أف األرض ليسػػت لمتفػػاوض بػػؿ «. مػػف الضػػروري مواصػػمة الحػػوار مػػع الفمسػػطينييفحػػوؿ الثقػػة و 

 الثقة ! وأف المسيرة المستمرة منذ أوسمو يجب االستمرار فييا... إلى آخر الزماف.
فػي الػدور األميركػي تجاىيػا. فيػو طػّور  -صحيح أف زيارة كيري كشفت عف تحّوؿ نسبي قياسًا عمى السػابؽ

ر. محاولػة « المبادر»إلى دور « مسّيؿ»كػ مف وظيفتو المتواضػع. صػار أكثػر مػف وسػيط، لكػف أقػؿ مػف مقػرر
خجولػة لمػػدخوؿ عمػػى خػػط المفاوضػات مػػف موقػػع التحريػػؾ. تتػػوخى إرضػاء نتانيػػاىو إلحراجػػو ولػػيس إللزامػػو. 

ؿ أف واشػنطف فيي تعرض عميو ترتيبات أمنيػة مسػتقاة مػف صػميـ مبػدأ السػيطرة اإلسػرائيمية. مػا أزعػج إسػرائي
 تبادر ألوؿ مرة لتحريؾ العممية.

ف بوسػػائؿ مختمفػػة، إال أف إسػػرائيؿ ال تطيقػػو  ومػػع أف مثػػؿ ىػػذا الػػدور مبنػػي عمػػى نظريػػة األمػػف اإلسػػرائيمي وا 
إسرائيؿ، ألنو خروج عمى ترؾ الساحة خموًا ليا لالستفراد بالجانػب الفمسػطيني، بذريعػة أنػو ال يمكػف ألحػد أف 

السالـ مف الطرفيف المعنييف. وىكذا تمكنت إسرائيؿ مف استيالؾ فترة عقديف مف خالؿ  يكوف أكثر رغبة في
 المماحكة تحت غطاء أميركي.

اليػػوـ تريػػد إدارة أوبامػػا أنيػػا تتحػػرؾ مػػف خػػارج ىػػذا الغطػػاء. وبيػػذا فيػػي امػػاـ االمتحػػاف. ويبقػػى السػػؤاؿ: أي 
العرقمػػة واالبتػػزاز؟ بعػػد خمسػػة اشػػير  تسػػوية ؟ وىػػؿ تمضػػي إلػػى فػػرض خريطػػة مقبولػػة لػػو واصػػمت إسػػرائيؿ

 تصدر نتيجة االمتحاف.
9/20/0223، البياف، دبي  

 
 

 نتنياىو ُيعّرض مستقبؿ إسرائيؿ للخطر 80
 عوزي برعاـ
حمؿ رئيس "الشاباؾ" السابؽ، يوفاؿ ديسكف، في مؤتمر ُعقد، االسبوع الماضي، احتفاء بمرور عشر سػنوات 

قات بيننا وبيف الفمسطينييف، وعبر عف تشاؤمو مف احتمػاؿ انجػاز عمى مبادرة جنيؼ في وضوح كبير، العال
تسوية، ووصؼ السيناريوىات المحتممة التي قد تتحقؽ نتاج عدـ وجودىا. لكف برز في كالمػو أكثػر مػف أي 
شيء الصراخ لعدـ وجود قيادة في الطرفيف. وقاؿ إنو مف غيػر خطػوات أساسػيا بنػاء الثقػة ووقػؼ البنػاء فػي 

 ينتظرنا نشوب "ربيع عربي" ىنا ايضا، عندنا. المستوطنات
بػػرغـ أف الكػػالـ قيػػؿ فػػي تقػػدير لألمػػور وبصػػورة غيػػر متحمسػػة، فانػػو لػػـ يػػؤثر فػػي رئػػيس الػػوزراء ومػػف حولػػو 
الػػذيف ردوا بقػػوليـ: "لػػف يتػػأثر رئػػيس الػػوزراء بكػػالـ ُمسػػتعاد وبمػػواعظ منافقػػة تنبػػع مػػف خيبػػة أمػػؿ شخصػػية". 

ف فيمػػا قػػاؿ، لكػػف ذلػػؾ الػػرد عمػػى الكػػالـ الػػذي قالػػو مػػف اشػػتغؿ سػػنيف كثيػػرة يمكػػف بػػالطبع أف نخػػالؼ ديسػػك
بالشأف الفمسطيني مف جميع جوانبو ىو رد رئػيس وزراء ضػعيؼ مسػتكيف تعػوزه القػدرة عمػى القػرار واجراءاتػو 

 كميا ترمي )وتنجح في ذلؾ( الى تخويؼ الناس.
فممػػػاذا ال تكػػػوف  –بػػػات أمػػػؿ شخصػػػية لنفػػػرض حتػػػى أف كػػػالـ رئػػػيس الػػػوزراء محػػػؽ وأف ديسػػػكف يعػػػاني خي

 التعميالت الموضوعية التي أثارىا تستحؽ الفحص الدقيؽ ؟
أحسػػف دانػػي دنػػوف، نائػػب وزيػػر الػػدفاع، الصػػنع، فمػػوال أنػػو ظيػػر فػػي وسػػائؿ االعػػالـ لكنػػت أشػػؾ فػػي حقيقػػة 

اف وجػػوده. فيػػؿ يمكػػف أف يوجػػد شػػخص كيػػذا فػػي الحقيقػػة؟ تمخػػص رده فػػي جممػػة "اولمػػرت وديسػػكف يياجمػػ
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الحكومة ألجؿ العنػاويف الصػحافية". ومػف ىػذا السػاخر مػف ديسػكف؟ إنػو الرجػؿ الػذي جػرى الػى نيايػة العػالـ 
 االصولي كي يحظى بعنواف صحافي. وىو يعمؿ شبو متحدث لالدارة في الواقع الياذي الذي نحيا فيو.

ومػػع االدارة األميركيػػة أفضػػؿ إف رئػػيس الػػوزراء، الػػذي يػػؤمف بػػأف ادارة الصػػراع مػػع الفمسػػطينييف ومػػع اوروبػػا 
مف دخوؿ صراع مع نفتالي بينيت وزئيؼ إلكيف واوري ارئيؿ ىو رئيس وزراء يزرع اليأس عنػد مؤيديػو وعنػد 
معارضيو ايضا. فمؤيدوه يروف العالـ الذي ُيصػوره زعػيميـ وُيقػنطيـ مػا يرونػو. ومعارضػوه يغرقػوف فػي يػأس 

ثػـ يػػأتي رئػيس الػوزراء ويعػػارض  –يف ىػي الحػؿ الممكػػف الوحيػد كبيػر. ألف العػالـ كمػػو يػرى أف تسػوية الػػدولت
 الداعيف الى تحقيقو بادعاءات شخصية.

ميما يكف مصير التسوية مع ايراف فاف كؿ ما سيحدث ىناؾ لف يغير خيبة األمؿ الفمسطينية المستمرة، ولف 
مػػع إلييػػا فػػي خطبػػة بػػار يطمػػس عمػػى عػػدـ قػػدرة رئػػيس الػػوزراء عمػػى أف يػػدفع الػػى األمػػاـ بالتسػػوية التػػي تط

إف اليػػأس الػػذي ُيشػػيعو رئػػيس الػػوزراء ومػػف حولػػو خطيػػر. حػػاوؿ أكثػػر قػػادة اسػػرائيؿ أف يخطػػوا طريقػػا  ايػػالف.
فػػػاذا أراد نتنيػػػاىو حقػػػا أف يضػػػمف وجػػػود الدولػػػة ونماءىػػػا كمػػػا يػػػزعـ فعميػػػو أف يقػػػـو بتحػػػوؿ  ويبعثػػػوا األمػػػؿ.

طو خطػوات تبنػي الثقػة كزيػارة رسػمية منػو الػى راـ اهلل استراتيجي عمى شاكمة خطبة بار ايالف. وعميو أف يخ
وزيػػارة محمػػود عبػػاس لمكنيسػػت. وعميػػو أف يعمػػف أف حػػث التفػػاوض مػػع الفمسػػطينييف فػػي مقدمػػة االىتمامػػات 

 الوطنية، فاذا لـ يكف فيـ ذلؾ مف قبؿ فقد كاف يجب أف ُيبيف لو كالـ ديسكف ذلؾ.
الواقػػػع واألمػػػؿ فػػػي نشػػػوب أحػػػداث يقػػػـو ييػػػا الفمسػػػطينيوف صػػػحيح أنػػػو يمكػػػف االسػػػتمرار فػػػي االختبػػػاء خمػػػؼ 

 يستغميا أنصار إلكيف ليقولوا "لقد قمنا لكـ". فماذا يكوف آنذاؾ؟ سيحؿ السالـ عمى اسرائيؿ.
8/21/1023، "ىآرتس"  
9/20/0223، األياـ، راـ اهلل  
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