
   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

  
  

 
  

  
 

  
 
 
 
 
 

  ت بالثوابت الفمسطينيةن المفاوضات مس  أ" ويؤكد 2وسمو أالزىار يحذر من "
  قةمنية" قبل عودتو لممنطكيري يبدأ بالضغط عمى الفمسطينيين لقبول "الترتيبات األالقدس العربي: 

 الشير المقبل "إسرائيل"و السمطةلتقديم مشروع اتفاق انتقالي بين  تعد  "الحياة": الواليات المتحدة 
 ن ليسوا قريبين من التوصل إلى اتفاق دائم ونتنياىو: "إسرائيل" والفمسطيني

 ـ"األورومتوسطي": حصار غزة ييدد كل جوانب الحياة لنساء غزةدراسة ل

 "ســــرائيل"إبــــين  "تــــاري ي"اتفــــاق 
 والســــــــــمطة الفمســــــــــطينيةردن واأل 

 األحمــــرإلقامـــة قنــــاة بــــين البحــــر 
  والبحر الميت
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 حمر والبحر الميتإلقامة قناة بين البحر األ والسمطة الفمسطينيةردن واأل  "سرائيل"إبين  "تاري ي"اتفاق  1
إف إسػػػرائيؿ وانردف البنػػػؾ الػػػدولي  ػػػاؿ ، أف واشػػػنطف مػػػف، 01/02/2103، وكالـــة رويتـــرز لألنبـــاء ذكػػػرت

والسمطة الفمسطينية و عت يوـ اإلثنػيف اففا ػا لفساسػـ مػوارد الميػام يشػفمؿ عمػم بنػاء محطػة فحميػة عمػم  مػي  
اػػراء دراسػػة لمػػد  ػػط أنابيػػب يػػربط البحػػر انحمػػر بػػالبحر الميػػت  وسػػفساـ محطػػة الفحميػػة اػػي مينػػاء  العسبػػة وار

الميػػػام ليفساسػػػميا الايػػػراف  وسػػػيفـ إرسػػػاؿ الميػػػام الشػػػديدة  العسبػػػة انردنػػػي عمػػػم البحػػػر انحمػػػر وفسػػػـو بفحميػػػة
وبمواب االففاؽ  كيمومفرا الم البحر الميت  071المموحة النافاة عف عممية الفحمية شماال اي أنبوب طوله 

فنوي إسػرائيؿ أياػا اطػالؽ المزيػد مػف الميػام مػف بحريػة طبريػة إلػم انردف وبيػم الميػام المحػالة إلػم السػمطة 
و ػاؿ البنػػؾ الػدولي إف المرحمػة الحاليػػة  ينية  ولػـ يػذكر البنػػؾ الػدولي فكمفػة المشػػروع أو مػف سػيداعيا الفمسػط

فاحػة الفرصػة  مف االففاؽ محدودة وفيدؼ إلم فواير موارد ميام اديدة لمنطسة فعاني نسصا حادا اي الميػام وار
 لدراسة ما سيحدث حينما يفـ مزج ميام البحر انحمر والبحر الميت 

، أف محمػػػػد الدعمػػػػة ، عػػػػف مراسػػػػمياراـ اهللو  عمػػػػاف، مػػػػف 01/02/2103، الشــــرق األوســــط، لنــــدن الػػػػتو 
مميػار  00 اؿ إف المشروع يفامف أربم مراحؿ بفكمفة فصؿ إلم أكثر مف ، المفحدث باسـ الحكومة انردنية

ميمػػي اإلسػػرائيمي دوالر وسػػيطرح عطػػاء فنفيػػذم أمػػاـ شػػركات عالميػػة  وأعمػػف أمػػس وزيػػر الطا ػػة والفطػػوير اإل 
سػػيمفاف شػػالـو إلذاعػػة الاػػيش اإلسػػرائيمي أنػػه بمواػػب االففا يػػة اػػ ف الميػػام سفسػػحب مػػف  مػػي  العسبػػة شػػماؿ 
البحر انحمػر، وسػفاري فحميػة بعػض هػذم الميػام وفوزيعيػا عمػم إسػرائيؿ وانردف والفمسػطينييف بينمػا سػينسؿ 

  وبحسػب شػالوـ، اػ ف 1141ؼ مياهػه بحمػوؿ عػاـ البا ي عبػر أربعػة أنابيػب إلػم البحػر الميػت الػذي  ػد فاػ
االففاؽ ايه اوانب ا فصادية ففمثؿ اي فزويد الدوؿ المااورة بميام محالة ر يصة، واوانب بيئية فيدؼ إلػم 

، حيػػث سػػيو م اػػي الو ػػت الػػذي فنيػػار ايػػه «دبموماسػػي -اسػػفرافياي »وأياػػا اانػػب « إنسػػاذ البحػػر الميػػت»
هػػذا ال »، مؤكػدا: «هػذا ا فػراؽ بعػػد سػنوات عديػدة»الفمسػػطينييف  وأاػاؼ: مفاواػات السػالـ بػيف إسػرائيؿ و 

 « يسؿ عف  طوة فاري ية
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اإلسػرائيمية أف رئػيس سػمطة الميػام الفمسػطينية شػداد العفيمػي باإلاػااة « يديعوت أحرونػوت»وذكرت صحيفة 
عندما و م  0883د إلم عاـ إلم وزير الميام انردني حاـز الناصر سيو عاف االففا ية مم شالوـ  والفكرة فعو 

سرائيؿ  ونشر البنؾ الدولي اي عاـ   دراسة ادوى عف المواوع  1101اففاؽ سالـ بيف انردف وار
بػػدورم،  ػػاؿ رئػػيس سػػمطة الميػػام الفمسػػطينية شػػداد العفيمػػي إف السػػمطة الفمسػػطينية لػػـ فوااػػؽ بعػػد عمػػم مشػػروع 

ف االففاؽ الذي كاف مسػررا فو يعػه « ناة البحريف» أمػس يػنص عمػم إ امػة محطػة فحميػة اػي مدينػة العسبػة ، وار
انردنية، فزود إيالت اػي إسػرائيؿ بكميػات مػف الميػام يحصػؿ انردنيػوف مسابميػا عمػم ميػام مػف بحيػرة طبريػا، 

 ايما يحصؿ الفمسطينيوف عمم كميات إاااية مف الميام المحالة 
عبػػر اليػافؼ وهػو اػػي « الشػرؽ انوسػط»ؿ وأصػر العفيمػي، الػذي يعػػد وزيػر الميػام الفمسػطيني، وكػػاف يفحػدث

، و ػػػاؿ: « نػػػاة البحػػػريف»طريسػػػه إلػػػم البنػػػؾ الػػػدولي لفو يػػػم االففػػػاؽ، عمػػػم عػػػدـ الػػػربط بػػػيف االففػػػاؽ ومشػػػروع 
البعض يسوؿ إننا ذاهبوف لفو يم مشروع ) ناة البحريف(   هذا غير صحيح أبدا   االففاؽ ينص عمم إنشاء »

«  د إيػػالت بالميػػام، ايمػػا ير ػػذ انردنيػػوف مياهػػا مكاائػػة مػػف بحيػػرة طبريػػامحطػػة فحميػػة اػػي مدينػػة العسبػػة، فػػزو 
هػذم »وفػابم: «  مميوف مفر إاااية، لكف لػيس واػؽ أسػعار اففػاؽ أوسػمو 21سنحصؿ عمم نحو »وأااؼ: 

وردا عمػػم سػػؤاؿ عمػػا إذا كػػاف المشػػروع يعػػد مسدمػػة أو «  اففا يػػة إ ميميػػة ثالثيػػة ليسػػت ليػػا عال ػػة ب)أوسػػمو(
 « يمكف وصففه برنه برواة»،  اؿ العفيمي: « ناة البحريف»إل امة مشروع بداية 

المشروع سيمكننا مف دراسة مسػرلة  مػط الميػام   يمكػف السػوؿ إنػه مشػروع فاريبػي لدراسػة »وأواح العفيمي: 
«   مػػط انمػػالح )ميػػام البحػػر الميػػت( مػػم ميػػام البحػػر )البحػػر انحمػػر(، أي برواػػة لمشػػروع ) نػػاة البحػػريف(

يواد بند وااح اي نيايػة االففا يػة الفػي نو عيػا يسػوؿ: ال يمثػؿ الفو يػم عمػم هػذم المػذكرة موااسػة »وأااؼ: 
البنػػؾ الػػدولي »وبحسػػب العفيمػػي، ا نػػه ال يواػػد فمويػػؿ كػػاؼ لممشػػروع، مواػػحا أف «  عمػػم ) نػػاة البحػػريف(

 « سيساعد اي الدعـ، بانفظار فوار انمواؿ الالزمة
، اػػػي إشػػػارة إلػػػم نيػػػة «ماػػػرد اففػػػاؽ فحػػػت اال فبػػػار»و ػػػاؿ إنػػػه «  الفػػػاري ي»اؽ بوامفنػػػم عػػػف وصػػػؼ االففػػػ

السػػمطة احػػص إلػػم أي مػػدى سػػيفيد أو ياػػر االففػػاؽ بسػػيادة الفمسػػطينييف وحسػػو يـ المائيػػة،  بػػؿ المصػػاد ة 
اػي المسػفسبؿ  وبمواػب االففػاؽ، اػ ف اػزءا كبيػرا مػف الميػام الفػي سفسػحب مػف «  ناة البحريف»عمم مشروع 

 ي  العسبة شماؿ البحر انحمر، سينسؿ عبر أربعة أنابيب إلم البحر الميت  م
واػػػػي انردف،  ػػػػاؿ النػػػػاطؽ الرسػػػػمي باسػػػػـ وزارة الميػػػػام انردنيػػػػة عػػػػدناف الزعبػػػػي إف االففػػػػاؽ يػػػػرفي اسػػػػفكماال 
لممشروع الذي أعمنت عنه الحكومة انردنية اي أغسطس )آب( المااي مف أاؿ سحب وفحمية ميػام البحػر 

 حمر والف مص مف الميام المالحة اي البحر الميت  ان
مميػار  00أف المشروع يفامف أربم مراحػؿ بفكمفػة فصػؿ إلػم أكثػر مػف « الشرؽ انوسط»وأااؼ الزعبي ؿ

دوالر  وأواػػػح أف المرحمػػػة انولػػػم مػػػف المشػػػروع سػػػفنفذها الحكومػػػة انردنيػػػة بفكمفػػػة فصػػػؿ إلػػػم نحػػػو مميػػػار 
مميػػوف مفػػر  41مميػػوف مفػػر مكعػػب  وسػػيزود إسػػرائيؿ ب 011مػػي المشػػروع حيػػث مػػف المؤمػػؿ أف يح»دوالر؛ 

دوالر، مسابػؿ فزويػد انردف مػف  0430مكعب لمنطسػة إيػالت وانػوب إسػرائيؿ بسػعر دينػار أردنػي، مػا يعػادؿ 
مميوف مفر مكعب مف ميام بحيرة طبريا اي الشماؿ لفزويػد مدينػة إربػد والمػدف الشػمالية بفكمفػة  41إسرائيؿ ب

 « سنفا( لممفر المكعب الواحد 36شا أردنيا )ما يعادؿ  ر  22
وزيػر الميػام والػري حػاـز ، أف إيمػاف الفػارس عػف مراسػمفيا عمػاف، مف 01/02/2103، الغد، عم ان وأااات
الميػػت بمػػا يفوااػػؽ مػػم  -كشػػؼ اف االردف  ػػرر السػػير  ػػدما بيػػذم المرحمػػة مػػف مشػػروع نا ػػؿ االحمػػر، الناصػػر

فػػي دعػػت اميػػم االطػػراؼ المعنيػػة بالمشػػروع لمبػػدء بمرحمػػة أوليػػة لفكػػوف نػػواة لممشػػروع دراسػػة البنػػؾ الػػدولي ال
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وأكػد اف المشػروع سػينفذ اػي االرااػي االردنيػة وبػ دارة اردنيػة بحفػة، وهػو مشػروع أردنػي بالكامػؿ،  المفكامػؿ 
يػام مػف البحػر مميوف مفر مكعب مف الميػام، كمػا يػفـ انشػاء مر ػذ لمم 011إلم  74مبينا أنه سيفـ فحمية مف 

شماؿ  مي  العسبة وكذلؾ فنفيذ  طوط نا مة لمميام العذبة بعد الفحمية وا رى لنسؿ الميام المالحة النافاة عػف 
عمميات الفحمية الم البحر الميت الفي سفسػاهـ بالمحااظػة عمػم بيئػة البحػر الميػت وفسمػيص ان فااػه الػذي 

 يبمغ حاليا مفرا كؿ عاـ 
مميػػػوف مفػػػر مكعبػػػا/ سػػػنويا، حيػػػث  21عسبػػػة مػػػف الميػػػام المحػػػالة سػػػفكوف بوا ػػػم وأعمػػػف الناصػػػر اف حصػػػة ال

، مواػػحا اف الاانػػب 1131سػػفيطي االحفيااػػات المفناميػػة لمنطسػػة العسبػػة اال فصػػادية ال اصػػة حفػػم العػػاـ 
مميػػوف مفػػر مكعػػب سػػنويا وذلػػؾ حسػػب السػػعر  41االسػػرائيمي سػػيدام ثمػػف حصػػفه مػػف الميػػام والباليػػة حػػوالي 

 يه بعد فحميفيا المففؽ عم
وزاد أف "الاانب االسرائيمي فعيد بالمسابؿ بفزويد االردف بنفس الكمية اي المنطسػة الشػمالية مػف وادي االردف 

 رشػا لممفػر المكعػب الواحػد، سفسػف دميا الػوزارة لسػد العاػز  16مميوف مفر مكعػب/ سػنويا وبكمفػة  41بوا م 
اابيا عمم فحسيف ورام كفاءة الفزويد المائي ليذم المنػاطؽ المائي الحاد اي محااظات الشماؿ بما ينعكس اي

ويحسؽ الفوازف المائي اي كااة مناطؽ المممكة بعد اسفكماؿ فزويػد محااظػات الانػوب ب طػوط نا مػة رئيسػية 
مف ميام الديسي وبما يكفؿ ف فيض كمؼ الفشييؿ عمم وزارة الميام والري بسبب ان فاض كمفة الطا ة نفياة 

 ت ميام ااااية برسعار ففايمية اي المناطؽ الشمالية" فواير كميا
مميػػوف مفػػر مكعػػب/ سػػنويا بمػػا  21ويفاػػمف االففػػاؽ فزويػػد منػػاطؽ السػػمطة الفمسػػطينية بكميػػة فسػػدر بحػػوالي 

سػػيمكف الفمسػػطينييف مػػف فطػػوير منػػاطسيـ وفحسػػيف مسػػفوى ال ػػدمات اػػي منػػاطؽ الاػػفة اليربيػػة ال ااػػعة 
 لمسمطة الوطنية الفمسطينية 

وشػدد وزيػر الميػام والػري اف هػػذا المشػروع هػو مشػروع وطنػي أردنػػي بامفيػاز وسػفساـ اميػم مكونافػه ومنشػػ فه 
مميػوف دوالر لممرحمػة االولػم، فعمػؿ الحكومػة وكوادرهػا عمػم فػرميف اػزء  811عمم االرااػي االردنيػة بكمفػة 

م بيئػػة البحػػر الميػػت اإلرث منيػػا كمػػنح مسدمػػة مػػف الػػدوؿ الصػػديسة والشػػسيسة مسػػاهمة منيػػا اػػي الحفػػاظ عمػػ
الفاري ي العالمي ليصار بعد ذلؾ الم طرح عطاءات الفنفيذ عمم اساس نظػاـ البنػاء والفشػييؿ ونسػؿ الممكيػة 

(BOT الؿ الربم الثالث مف  )1103  
 

 بالدوحة "قضية فمسطين ومستقبل المشروع الوطني الفمسطيني"مركز الزيتونة يشارك في مؤتمر  2
" اية امسطيف ومسفسبؿ المشروع الوطني نة لمدراسات واالسفشارات اي مؤفمر شارؾ مركز الزيفو 

 إلم  المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات اي الدوحة  الؿ الففرة مف  الذي عسدمالفمسطيني"، 
عدٌد و  ،مير دولة  طر الشيخ فميـ بف حمد آؿ ثانيأ   وحار حفؿ االاففاحكانوف انوؿ / ديسمبر 

الوزراء السطرييف، ورئيس مامس الشورى السطري محمد بف مبارؾ ال ميفي، إاااًة إلم امٍم مف  مف
 الش صيات السياسية العاّمة العربية والدبموماسييف الدولييف، ولفيؼ مف الباحثيف وانكاديمييف والناشطيف 

عمم أّف االففاؽ عمم  ؤفمر،، اي مشاركة له بالمالدكفور محسف صالحالمدير العاـ لمركز الزيفونة أّكد و 
يااد مراعية  مشروع وطني امسطيني يمّر عبر الفوااؽ عمم المشفرؾ بيف م فمؼ انطراؼ الفمسطينية، وار
واحدة ياري االحفكاـ إلييا ومحاسبة الاميم عمم أساسيا، معّبًرا عف  ناعفه برّف إصالح منظمة الفحرير 

عادة بنائيا عمم أسس اديدة كفي  ؿ بفواير هذم المراعية الفمسطينية وار
 //، الدوحة، المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات



 
 
 

 

 

           7ص                                    3162العدد:            01/02/2103 ثاءالثل  التاريخ:

 
 ترفض تأجيل إطلق األسر:: كيري يريد إرضاء "اسرائيل" إلسكاتيا عن الصفقة م  إيران السمطة 3

 الناطؽ باسـأف  ،وليد عوضنساًل عف مراسميا راـ اهلل مف  10/12/2013القدس العربي، لندن، ذكرت 
الرئاسة الفمسطينية نبيؿ أبو ردينة رد االثنيف اي فصريح صحفي رسمي  ائال "لف نسبؿ فرايؿ إطالؽ سراح 
انسرى كما أنه لف يكوف هناؾ سالـ بدوف السدس، ايما أكد ياسر عبد ربه أميف سر المانة الفنفيذية لمنظمة 

شرها أف وزير ال اراية االمريكي يبدو أنه الفحرير الفمسطينية واود أزمة مم واشنطف ، و اؿ "هذم االزمة من
يريد ارااء اسرائيؿ مف  الؿ فمبية مطالبيا الفوسعية اي اليور بحاة االمف وكذلؾ المطامم الفوسعية الفي 

 ففامم عبر النشاطات االسفيطانية اي السدس واي ارااء الافة اليربية "
لؾ يريدم ثمنا السكات االسرائيمييف عف الصفسة مم واااؼ عبد ربه  ائال لالذاعة الفمسطينية الرسمية "كؿ ذ

 ايراف ولفحسيؽ نااح وهمي بشرف المسار الفمسطيني االسرائيمي عمم حسابنا بالكامؿ "
وراض عبد ربه أف يكوف اليدؼ مف الفوااد االسرائيمي اي االغوار لحفظ االمف و اؿ هذم "ااكار واهية 

بما اييا االسرائيمية اف االمف مارد ذريعة ال فطاع اازاء  طبعا يدحايا حسيسة أف العديد مف المصادر
واسعة مف الافة اليربية"، مايفا "الحديث يدور عما يسمم اففاؽ اطار وهذا يعني اي حسيسة االمر اففا ا 
غاماا لمياية واففا ا عاما لمياية يفناوؿ الحسوؽ الفمسطينية بشكؿ عمومي ومففوح وغير محدد بعناويف ذات 

 نشائي اكثر منيا سياسي" طابم ا
واواح عبد ربه أف أي اففاؽ مرحمي سيؤدي "الم الففاوض الحسا بشرف هذم الحسوؽ وليس مف أاؿ فمبيفيا 
بينما المطالب االسرائيمية يفـ الفعامؿ معيا اي هذم الحالة بشكؿ محدد مف أاؿ االلفزاـ بيا وفطبيسيا بشكؿ 

د اففاؽ إطار يحدد مبادئ لمحؿ والفسوية مرة أ رى  ارج إطار اوري " وفساءؿ عبد ربه "مف  اؿ إننا نري
الشرعية الدولية و ارج إطار السوانيف والسرارات الدولية   هذا كمه سيسود ايود وزير ال اراية انمريكي الم 
لم اشؿ كامؿ"، مفيما كيري باالسفيانة بالفعامؿ مم االحفيااات الفمسطينية، و اؿ "كيري  طريؽ مسدود وار

عامؿ مم  ااينا ومواايعنا بطريسة اييا دراة عالية مف االسفيانة بينما يريد اف يكسب المو ؼ يف
 االسرائيمي" 

و اؿ إف الحديث االمريكي عف حموؿ انفسالية "ينا ض كميا ما كاف  د وعد به وزير ال اراية االمريكي اي 
نفسالية او ازئية والفركيز عمم حؿ نيائي بداية العممية السياسة و اصة ايما يفصؿ باالبفعاد عف اي حموؿ ا

وشامؿ مفوازف و ابؿ لمفنفيذ لكؿ  اايا الوام النيائي"، مايفا "واي المسدمة السدس والالائيف واالسفيطاف 
بعاصمفيا السدس، مفابعا "هذا  67واماف حدود الدولة الفمسطينية عمم اساس  ط الرابم مف حزيراف عاـ 

لدائر االف الذي كاف يراد ا فاؤم عف الرأي العاـ بوسائؿ عديدة مف بينيا هو اوهر ال الؼ والفنا ض ا
 الحديث عف سرية المفاواات والسرية هي الفي فكفؿ فمرير ااكار وا فراحات مف هذا النوع 

ويرى اف "الراي العاـ هو الامانة عندنا واي كؿ مكاف وعمم المسفوى العالـ العربي والدولي لحماية هذم 
أي فعامؿ سمبي معيا عمم الطريسة الفي ارت اي االياـ السابسة"، داعيا الواليات المفحدة الم  الحسوؽ مف

ارااء اسرائيؿ عمم حساب مصالحيا وليس مصالح الشعب الفمسطيني، وذلؾ اي اشارة الم االعفساد 
لفمسطينية، الفمسطيني باف واشنطف فحاوؿ فراية فؿ أبيب بشرف ممؼ ايراف النووي عمم حساب المصالحة ا

 اصة واف نفنياهو اكد برنه لف يكوف هناؾ فسدـ عمم صعيد الممؼ الفمسطيني اذا لـ فامف اسرائيؿ نفائ  
 عمم صعيد المؼ النووي االيراني 
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وزير شؤوف انسرى والمحرريف عيسم  را م أكد أنه وحفم أف   10/12/2013األيام، رام اهلل وأااات 
فمسطينية أي  رار رسمي ب صوص ما نشرفه الصحؼ العبرية، و اؿ إف هذم المحظات "لـ يصؿ السمطة ال

أي محاولة إللياء أو فرايؿ اإلاراج عف انسرى إنما يرفي اي إطار "لعبة و دعة إسرائيمية" لمحاولة 
 الفنصؿ مف مسؤوليفيا فاام االلفزاـ باففاؽ إطالؽ سراح انسرى" 

بـر بيف عباس وكيري باإلاراج عف أربم داعات مف انسرى، وشدد  را م عمم أف عدـ الفزاـ إسرائيؿ بما أ
يمثؿ إ الال باالففاؽ المبـر بيف الاانبيف وسيكوف ليا فبعات سمبية عمم االسفمرار بالمفاواات مم الاانب 

 اإلسرائيمي 
 

 ةمنية" قبل عودتو لممنطقيبدأ بالضغط عمى الفمسطينيين لقبول "الترتيبات األ "كيري: "العربيالقدس  4
أشرؼ اليور: عممت "السدس العربي" مف مصدر امسطيني مسؤوؿ أف وزير ال اراية انمريكي منح  -غزة 

السيادة الفمسطينية حفم عودفه لممنطسة بعد أياـ إلبداء رأي نيائي اي " طة الفرفيبات انمنية" الفي عرايا 
بيرة اي أوساط السيادة مف إلنياء ال الؼ اي المفاواات حوؿ ممفي انمف والحدود، وفسود  شية ك

الفعرض لايط أمريكي كبير عمم كااة الصعد، لمسبوؿ بالمسفرحات،  اصة بعد الكشؼ عف إرااء كيري 
 موعد اإلاراج عف الداعة الثالثة مف انسرى السدامم، 

و اؿ مسؤوؿ امسطيني ااؿ عدـ الكشؼ عف هويفه أف الرئيس عباس والواد الفمسطيني اي أعساب امسة 
ة مم كيري وأعااء اريسه المساعد، أعمنوا "فحفظيـ" عمم " طة الفرفيبات انمنية"، وطالبوا برف مطول

فعطم الدولة الفمسطينية المسفسبمية، حرية أكبر عمم حدودها، بعد أف وادوا اي ال طة "ما يزيد مف فكريس 
 االحفالؿ" 

نفسؿ كيري لعسد لساء ثالث مم رئيس والفسم الرئيس عباس الامعة مم كيري لمدة أربم ساعات،  بؿ أف ي
 الوزراء اإلسرائيمي بنياميف نفنياهو، الذي ربما يوااؽ عمم ال طة الفي فمبي غالبية المطالب اإلسرائيمية 

ويؤكد المسؤوؿ الفمسطيني أف كيري أميؿ السيادة الفمسطينية حفم عودفه بعد أياـ لسماع رد نيائي، وأف 
م دوؿ عربية محورية كمصر والسعودية، بيدؼ افح ال طة انمريكية هناؾ حراؾ امسطيني وافصاالت م

 ماددا لمنساش والفعديؿ 
وكشؼ المسؤوؿ الفمسطيني أف الرئيس عباس عبر عف  شيفه مف عدـ موااسة اإلدارة انمريكية عمم افح 

ف اإلدارة انمريكية ال طة لمنساش والفعديؿ، وأنه يرمؿ برف فرفي الفحركات العربية برشياء إياابية،  اصة وأ
بدأت بممارسة أولم الايوط بعد الكشؼ عف طمبيا فرايؿ اإلاراج عف الداعة الثالثة مف انسرى السدامم 

 الفي كانت مسررة نياية الشير الااري 
 10/12/2013القدس العربي، لندن، 

 
 مة اجتياحاتيابتيويل األمر لمواص "اسرائيل"بالضفة ويتيم  "القاعدة"لـأي وجود  ينفي يالضمير  5

نفم الناطؽ الرسمي باسـ انايزة انمنية الفمسطينية المواء عدناف الاميري االثنيف : وليد عوض -راـ اهلل 
أي واود لفنظيـ الساعدة اي الافة اليربية، مفيما اسرائيؿ باال فباء وراء فمؾ الذريعة لفواصؿ اافياحيا 

 اد الفمسطينييف  لممدف والسرى الفمسطينية وممارسة سياسية السفؿ
وفابم الاميري عمم صفحفه عمم مو م الفواصؿ االافماعي "ايسبوؾ " ائال "االحفالؿ يسدـ روايات 
اعالمية لالسففادة منيا اي العالـ حوؿ واود  اعدة وسمفية ايادية اي امسطيف، مفاد رسالة االحفالؿ هي: 
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ربة االرهاب وياب اف نبسم نافاح المدف يا عالـ هناؾ  اعدة اي امسطيف ونحف اسط السادروف عمم محا
الفمسطينية ونسفؿ، واالمف الفمسطيني غير  ادر عمم محاربة الساعدة والسمفية الايادية، هذم رسالفيـ اي 

 العمـ فا يـ وفيويؿ، ولالسؼ هناؾ مف يفساوؽ مم الرواية االحفاللية عف  صد او غير  صد"  
 10/12/2013القدس العربي، لندن، 

 
 نتاج مسمسل في القدسإلى التراج  عن إن بي سي" ـكية "يمر التمفزيون األ محطة تدعوي عشراو  6

دعت حناف عشرواي عاو المانة الفنفيذية لمنظمة الفحرير الفمسطينية امس محطة  :السدس المحفمة
ه يروج الفمفزيوف االميركية "اف بي سي" الم الراوع عف انفاج مسمسؿ "ديغ" اي مدينة السدس المحفمة لكون

 لفاريخ المدينة باعفبارها مدينة "ييودية وعاصمة ابدية السرائيؿ" 
و الت عشراوي "ندعو  ناة اف بي سي الم سحب فعاونيا لدعـ وانفاج المسمسؿ الدرامي )ِديغ( وو ؼ 

اي مشاركفيا االحفالؿ اي الفاميؿ حوؿ السدس واحفراـ  رارات الشرعية الدولية وااللفزاـ بيا، النيا ففورط 
الفسفر عمم  رو ات اسرائيؿ والفروي  لفاريخ المدينة وفراثيا وآثارها عمم انيا مدينة ييودية وعاصمة ابدية 
إلسرائيؿ"  واااات اف ذلؾ "يعني السبوؿ واالعفراؼ باالحفالؿ االسرائيمي واميا )اسرائيؿ( غير السانوني 

 لمازء الشر ي مف المدينة "
سي" فسفعد بالفعاوف مم شركة "كيشيت ميديا اروب" االسرائيمية  واواحت عشراوي اف محطة "إف بي

وشركة االعالـ انميركية "بيرماف براوف" الم انفاج وفصوير سمسمة درامية مف ست حمسات اي مدينة 
السدس، مايفة "لسد ا فار رئيس بمدية االحفالؿ نير بركات بنفسه الكافب انميركي فيـ كرينغ لكفابة 

 لكافب االسرائيمي ادعوف راؼ" السيناريو مم ا
 10/12/2013الحياة الجديدة، رام اهلل، 

 
 أحمد قري : االحتلل ي طط لشرعنة قرارات لتقسيم المسجد األقصى زمانيًا ومكانياً  7

 اؿ عاو المانة الفنفيذية لػ"منظمة الفحرير" الفمسطينية، ورئيس دائرة شؤوف السدس اييا، أحمد راـ اهلل: 
ءات االحفالؿ اإلسرائيمي وحكومفه بحؽ المساد ان صم المبارؾ "عدوانية عنصرية"، وفشكؿ  ريم، إف إارا

  طرًا حسيسيًا عمم ان صم ومدينة السدس المحفمة 
(، أف إعالف حكومة االحفالؿ لما يسمم "الحا امية 9/21وذكر  ريم اي بياف فمسفه " دس برس"، االثنيف )

 لحصوؿ عمم لوائح فنظيـ صالة الييود اي ان صم "فيدد  دسيفه" الكبرى" لدى المحفؿ اإلسرائيمي، ا
ولفت  ريم النظر إلم أف الحا امية الكبرى اسفاابت لطمب وزير أدياف االحفالؿ بػ"فسنيف د وؿ الييود 

 لأل صم"  محذرًا مف "العوا ب الو يمة" الفي سفعود عمم  بمة المسمميف انولم 
انفياكافه واسفيطانه "االسفعماري"، ويسفبيح ساحات المساد ان صم وأااؼ  ريم أف االحفالؿ يواصؿ 

 ويدنس حرمفه مف  الؿ ا فحامات المفطرايف الييود 
وشدد  ريم عمم أف كؿ ذلؾ يرفي لػ"شرعنة  رارات ومسفرحات عنصرية وفسديميا لمكنيست اإلسرائيمي، حوؿ 

ات اإلسرائيمية ووثيسة الحا امية المعرواة عمم فسسيـ المساد ان صم زمانيًا ومكانيًا، اسفنادًا لمم طط
 الكنيست إل رارها" 

 9/12/2013قدس برس، 
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 ت بالثوابت الفمسطينية المفاوضات مس   أن" ويؤكد 2 أوسموالزىار يحذر من " 8
الػدكفور محمػود الزهػار السيػادي اػي  ، أفغػزة مػف أشػرؼ اليػور، عػف 01/02/2103القدس العربـي، ذكرت 

أنه حار "مابرا" اافماعا مم شمعوف بيرس الػرئيس اإلسػرائيمي  بػؿ عشػرات السػنوات، كشؼ  حركة حماس
وانفسد الرئيس الفمسطيني محمود عبػاس والمفاواػات الااريػة مػم إسػرائيؿ، و ػاؿ إف عال ػة حركفػه مػم إيػراف 

نيػػا اسػػفؤنفت أكثػػر بعػػد إاػػراء االنف ابػػات هنػػاؾ، و ػػاؿ إنػػه ال فواػػد أي افصػػاالت سي اسػػية مػػم لػػـ فنسطػػم، وار
 مصر، بسبب فصنيؼ الحركة عمم أنيا "إرهابية" 

واسفذكر الزهار الذي كاف يفحدث  الؿ لساء مم عدد مف الصحااييف نظمه "بيت الصحااة" بيزة، وهو ينفسد 
سػرائيؿ فػاريخ بػدايفيا، أشػار إلػم محػاوالت إسػرائيؿ  مػؽ بػدائؿ  المفاواات الاارية بيف السمطة الفمسطينية وار

فمسطيني كبػديؿ عػف منظمػة الفحريػر، مػف  ػالؿ مػا يسػمم "روابػط السػرى" وفحػدث عػف اشػميا، مف الشعب ال
 مشيرا إلم أف إسرائيؿ ركزت بعد ذلؾ عمم الفعامؿ مم مسؤولي النسابات واالفحادات الفمسطينية 

وكشؼ أنػه أابػر عمػم حاػور اافمػاع اػي ثمانينيػات السػرف المااػي مػم شػمعوف بيػرس، وكػاف و فيػا وزيػرا 
 اراية إسرائيؿ، كونه أي الزهار كاف و فيا يعمؿ رئيسا لمامعية الطبية اي غزة ل 

الزهػػار راػػض افيامػػات ف وينػػه مػػف  بػػؿ بعػػض مسػػؤولي حركػػة اػػفح، عمػػم أنػػه كػػاف لػػه عال ػػة بػػرايزة انمػػف 
م فيػار اإلسرائيمية، بسبب لسائه هذا، وأشار إلم أف هذم االفيامات فرفي مف أطراؼ "الدحالنييف" اي إشارة إلػ

 محمد دحالف 
و ػػاؿ إنػػه طمػػب مػػف بيػػرس  ػػالؿ ذلػػؾ المسػػاء إنػػه كػػاف يريػػد ال ػػروج مػػف غػػزة وار ػػالء المسػػفوطنات، عمػػم أف 
ينسحب بعد ذلؾ مف الافة اليربية بعد سػت شػيور، أف فعمػف إسػرائيؿ صػراحة عػف هػذا الم طػط، عمػم أف 

 " ، اي يد "اية محايدة0856فوام انرااي الفمسطينية المحفمة عاـ 
و اؿ إنه ا فرح أياا أف ي فار الشعب الفمسطيني مف يمثمه "حفم لو كاف مف انػوب أاريسيػا شػرط أف يوااػؽ 

 عمييـ الشعب الفمسطيني" 
وشػػػدد السيػػػادي البػػػارز اػػػي حركػػػة حمػػػاس مػػػف انفسػػػادم لمػػػرئيس الفمسػػػطيني محمػػػود عبػػػاس بسػػػبب د ولػػػه اػػػي 

برف أبو مازف يفاوض عمم فبادؿ أرااي مم إسرائيؿ  مفاواات مم إسرائيؿ، و اؿ إف المعمومات لدييـ ففيد
   6، وأف وزير ال اراية انمريكي اوف كيري يريد الففاوض عمم فبادؿ أرااي بنسبة 046بسيمة 

وأشػػػػار إلػػػػم أف المفاواػػػػات فاػػػػري عمػػػػم أف فػػػػفـ فرفيبػػػػات إداريػػػػة اػػػػي السػػػػدس، وأف ال فكػػػػوف هنػػػػاؾ سػػػػمطة 
 ة انغوار لمفمسطينييف عمم اناواء، وال عمم منطس

و الؿ حديثه المطوؿ  اؿ أف المفاواات "مست بالثوابػت" وكشػؼ عػف واػود فرفيبػات لممػؼ الالائػيف، مػف 
 الؿ ف يير الالائيف اي ال ارج اي سوريا ولبناف أماـ العودة إلم دولة امسػطيف اػي الاػفة اليربيػة و طػاع 

ساء اي مكػانيـ مػم فعوياػيـ، أو الػذهاب إلػم غزة الفي وصفيا بػ"العرة" أي  ميمة الشرف مم فعويايـ، أو الب
دولة ثالثة مػم الفعػويض، أو أف يطمبػوا اإلذف مػف إسػرائيؿ لمعػودة والعػيش اػي منػاطؽ الفػي احفمػت اػي العػاـ 

0836  
  "1وأشار إلم أنه إف لـ يحدث هذا االففاؽ عمم هذم انمور سيصار إلم عمؿ اففاؽ "أوسمو 

الراحػػؿ ياسػػر عراػػات طمػػب مػػف حمػػاس فنفيػػذ عمميػػات اػػد إسػػرائيؿ  وكشػػؼ الزهػػار أف الػػرئيس الفمسػػطيني
لفحسػػيف شػػروط الففػػاوض، وأنػػه داػػم حيافػػه ثمػػف ذلػػؾ، وأاػػاؼ "المػػي بعػػدم يػػراض ذلػػؾ"، اػػي إشػػارة لمػػرئيس 

 عباس 
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وفطرؽ إلم اففاؽ الدوؿ السفة مم إيراف عمم البرنام  النووي، و اؿ أف االففاؽ هذا عاد بػالنفم عمػم الاميػم 
إيػراف وسػوريا وحػزب اهلل، حفػم الػدوؿ السػت، ودوؿ االفحػاد السػوايفي السػابؽ، الفػي ففطمػم السػفيراد  بدء مف

الػػنفط مػػف إيػػراف، لكنػػه اػػي ذات الو ػػت راػػض إبػػداء رأي حمػػاس باالففػػاؽ لػػراض الحركػػة الفػػد ؿ اػػي شػػؤوف 
 الدوؿ ان رى  

اف ػذ و فيػا حفػم ال فحسػب الحركػة  وأفم السيادي اي حماس عمم  ػروج الحركػة مػف سػوريا، و ػاؿ إف السػرار
 عمم أي مف أطراؼ الصراع، ولممحااظة عمم حياديفيا 

لكف الزهار أكد أف عال ػة حمػاس مػم إيػراف لػـ فنسطػم وأف االفصػاالت اسػفؤنفت أكثػر بعػد إاػراء االنف ابػات 
 هناؾ 

صػاالت حمػاس وعف العال ة بيف حماس مصر اي هذم انو ات وبعد عزؿ الػرئيس محمػد مرسػي،  ػاؿ إف اف
 بمصر لـ فنسطم، لكنه  اؿ إف هذم العال ات ال فنا ش الممفات السياسية 

الزهػػار  ػػاؿ "مو ػػؼ النظػػاـ المصػػري اػػد أي افصػػاالت معنػػا ننػػه صػػنفنا إرهػػابييف"، وأشػػار إلػػم محػػاوالت لػػػ 
 "فوريط" حماس ايما يحدث بمصر 

نحداث الفي فاري بمصر، واليامات الفي وشدد السيادي البارز اي حماس نفيه لواود أي عال ة لحماس با
فشف اػي سػيناء، وفحػدى اػي هػذا اإلطػار أف فواػه أي فيػـ نشػ اص محػدديف مػف حمػاس أو غػزة، واسػفدؿ 

اػي سػيناء، و ػاؿ أف مػف نفػذ الياػوـ فػـ الفعػرؼ عمػييـ وأف أي  05الزهار بحادثة  فػؿ الانػود المصػرييف الػػ 
م افيامػػػات واييػػػا اإلعػػػالـ المصػػػري لمحركػػػة بػػػالو وؼ  مػػػؼ مػػػنيـ ال ينفمػػػي لحمػػػاس، وكػػػاف يػػػرد بػػػذلؾ عمػػػ

 الياـو 
واي سياؽ الحديث لمصحااييف كشؼ عف فمسي الحركة افصاالت مم مسؤوليف مصرييف، يبميػوا  الليػا عػف 
امفالكيـ معمومات عف نية مسمحيف مف غزة ال روج لفنفيذ هامات اي سيناء، وأف الحركة ال ففمسم إاابػات 

 هؤالء انش اص، مشككا اي صدؽ هذم المعمومات حيف فسففسر عف 
وبعث برسائؿ طمرنة لمصر، ادد اييا مو ؼ حماس السااي بعػدـ الفػد ؿ اػي شػؤونيا الدا ميػة، وهػو  ػرار 
 اؿ أف حماس ففبعه مم با ي الدوؿ، مشيرا إلم أف الحركة لـ ففحرؾ ولـ ففعػؿ أي شػيء ي ػؿ انمػف  ػالؿ 

 بارؾ الفي كانت "سوداء" عمم الحركة افرى حكـ الرئيس السابؽ حسني م
 وشدد عمم ارورة عدـ فحميؿ الحركة مسؤولية أي ش ص  اـ برام "إشارة رابعة" اي  طاع غزة 

وراض اإلاابػة عمػم سػؤاؿ إف كػاف مػم النظػاـ المصػري الحػالي أـ ال، و ػاؿ إف إاابفػه سػفكرس المو ػؼ أف 
حمػػاس، و ػػاؿ "إف  مػػت أنػػي مػػم أو اػػد، يعنػػي أنػػي لمحركػػة فػػد ؿ اػػي شػػؤوف الػػدوؿ العربيػػة، الػػذي فنفياػػه 

 فد مت اي الشرف الدا مي العربي" 
ولـ ففرؾ أسئمة الصحااييف الزهار مف شرح ما يدور حوؿ اننباء عف نية مصر سحبيا الانسية الفي منحت 
لػه، كػوف أف والدفػه مصػرية، و ػاؿ إنػه حصػؿ عمػم هػذم الانسػية  بػؿ أف يصػؿ الػرئيس محمػد مرسػي لمحكػـ 
بسػػفة أشػػػير، "حسػػب المواصػػػفات الفػػي واػػػعيا السػػػانوف"، لكنػػه اػػػي ذات الو ػػت أشػػػار إلػػم أف هنػػػاؾ  ػػػانوف 
مصري اديد لسحب الانسيات يفحدث عف عدـ ممارسة الش ص أي نشاط سياسي ورأى أف السػانوف اصػؿ 

 لسحب انسيفه 
و ػػاؿ إنػػه يطمػػح  هػػذا وكشػػؼ أنػػه لػػـ ير ػػذ إذف مػػف حركػػة حمػػاس لمحصػػوؿ و فيػػا عمػػم الانسػػية المصػػرية،

سػػالمية، لشػػعورم بػػرف  بالحصػػوؿ عمػػم انسػػيات دوؿ عػػدة مػػف فػػونس واندونيسػػيا وماليزيػػا، وأي دولػػة عربيػػة وار
 الساية اإلسالمية واحدة 
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وحذر الزهػار مػف اػعؼ المو ػؼ العربػي الحػالي، و ػاؿ أف انمػر سػيمنح إسػرائيؿ اػرص الياػـو عمػم غػزة، 
 ،  اصة اي ظؿ "انشياؿ الدوؿ المركزية" وفنفيذ الم ططات انمريكية اي المنطسة

مػف الشػير الاػاري، وراػض مػا  03وفحدث عف ميراػاف انطال ػة حمػاس الػذي أليػي وكػاف مسػرر عسػدم يػـو 
يواػه لمحركػة عمػػم أف انمػر عائػػد لفسػداف الحركػة  وفيػػا اػي الشػػارع، مشػيرا إلػم أف الحركػػة أظيػرت واودهػػا 

شريعية، وأواح أف الحركة اف ذت  رارا بصػرؼ أمػواؿ الميراػاف عمػم بسوة بفوزها اي االنف ابات البمدية والف
 مساعدات عينية سفوزع عمم انسر الفمسطينية 

نيػاء حالػة االنسسػاـ، وأشػار إلػم أف الحركػة سػعت منػذ  وأبدى اسفعداد حركة حماس لفنفيذ اففاؽ المصػالحة وار
أف حركػػة اػػفح و فيػػا رااػػت، وأف محمػػد اوزهػػا اػػي االنف ابػػات إلشػػراؾ الاميػػم معيػػا اػػي فشػػكيؿ الحكومػػة، و 

دحالف فحدام اي أف فسفمر و فيا الحكومة أكثر مف شيريف، بسوله "كميـ شيريف"، راااا افياـ حماس بانيػا 
"انسمػػب عمػػم الشػػرعية، عمػػم اعفبػػار أف حركفػػه الفػػي اػػازت اػػي االنف ابػػات هػػي الايػػة الشػػرعية، وأف الحكػػـ 

 ناؾ محاوالت لفكرار انمر اي غزة  بؿ سيطرفيا عمم انوااع سمب منيا عنوة اي الافة، وأنه كانت ه
اي لساء مم الصػحفييف  اؿ الزهار ، عف وكالة أ ؼ ب، مف غزة، أف 01/02/2103الغد، عم ان، وأااات 

اي غزة إف "العال ة بيننا اي حماس وبيف ايراف اسفؤنفت" مشيرا الم اف هذم العال ة "كانػت  ػد فػرثرت بسػبب 
وري   و راػػت حمػػاس مػػف سػػورية كػػي ال فكػػوف مػػم هػػذا الطػػرؼ أو ذاؾ، و ػػد أكػػدنا أننػػا ال المواػػوع السػػ

 نفد ؿ بالشرف السوري او شرف أي دوؿ عربية أ رى" 
وشػػدد الزهػػار "عال فنػػا لػػـ فنسطػػم مػػم ايػػراف، وال نريػػد اف نسطعيػػا مػػم اي مػػف الػػدوؿ العربيػػة حفػػم فمػػؾ الفػػي 

 فحاربنا" 
ية  ػػاؿ الزهػػار اف "الػػدوؿ المركزيػػة اػػعيفة ومنشػػيمة بنفسػػيا، لػػذا يمكػػف واػػي اشػػارة اػػمنية الػػم مصػػر وسػػور 

لمساػػية الفمسػػطينية اف فبػػاع اػػي اي لحظػػة" مشػػيرا الػػم اف الػػرئيس الفمسػػطيني محمػػود "عبػػاس يفػػاوض ا ف 
% مف أرااي الافة اليربية ايما يطمب )وزير  اراية الواليات المفحدة اوف( كيري  048عمم الفنازؿ عف 

% وسوؼ فنفذ  يارات كيري واذا لـ فصؿ السمطة )الفمسطينية( الففػاؽ ا نيػا  ػد فو ػم اوسػمو  6عف  الفنازؿ
1 " 
 

  لن توافق عمى نتائج المفاوضاتو   ض  لشروط "الرباعية"ن: لن مرزوقأبو  9
رأى عاػػو المكفػػب السياسػػي لحركػػة حمػػاس د  موسػػم أبػػو مػػرزوؽ أف  فصػػريحات الػػرئيس انمريكػػي بػػاراؾ 

ؤ رًا ومف  بمه وزير  ارايفػه اػوف كيػري فؤّكػد أف  "واشػنطف فعػّزز االنسسػاـ الفمسػطيني الػدا مي مػف أوباما م
  الؿ رعايفيا لممفاواات الدائرة حاليًا" 

وأاػػاؼ أبػػو مػػرزوؽ اػػي فصػػريحات لػػه اػػي صػػفحفه الرسػػمية عمػػم مو ػػم الفواصػػؿ االافمػػاعي "ايسػػبوؾ"، 
، أف المفاواات الحالية فيدؼ إلم "إح راز فسّدـ يسمح بالفوصؿ إلم اففا ية إطار السالـ بيف )إسرائيؿ( اليـو

 والفمسطينييف، يسود إلم حؿ الدولفيف؛ لكنه يبدأ بالافة اليربية" 
وأشػػار أبػػو مػػرزوؽ إلػػم فصػػريح سػػابؽ لػػوزير ال ارايػػة انمريكػػي اػػوف كيػػري عنػػدما سػػئؿ عػػف اعفرااػػات 

ميا"، ويػػػرفي ذلػػػؾ بػػػالفزامف مػػػم الػػػراض انمريكػػػي "حمػػػاس" عػػػف بػػػدء المفاواػػػات، اسػػػاؿ: "سػػػيرفييا مػػػا يشػػػي
 المفواصؿ لممصالحة الفمسطينية وفيديدها بسطم المساعدات عف السمطة إذا فم ت المصالحة 
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واسفنف  أبو مرزوؽ بناء عمم ذلؾ اممًة مف المعطيات الفي فؤّكػد مػا ذهػب إليػه، والفػي منيػا إصػرار أمريكػا 
ي الواػم عمػم مػا هػو عميػه اياػب إ امػة الدولػة اػي الاػفة اليربيػة، ومػف عمم إبساء االنسساـ، و اؿ: "إذا بس

 هنا ال بد أف ففيـ بعض الُمناديف باالنف ابات المنفردة اي الافة اليربية واي أّي سياؽ فرفي" 
شػػياليا اػػي افيامػػات مػػا أنػػزؿ اهلل بيػػا مػػػف  وفػػابم: "إذا أاػػفنا إلػػم ذلػػؾ محػػاوالت عػػزؿ حمػػاس وشػػيطنفيا وار

مف الناطسيف والمفحدثيف باسـ اػفح أحيانػًا وأحيانػًا بعػض وزراء راـ اهلل فعمػـ اػي أّي سػياؽ فػرفي سمطاف سواء 
 فمؾ االفيامات" 

وأااؼ أبػو مػرزوؽ: إذا أاػفنا لػذلؾ "محػاوالت  مػؽ انزمػات لسطػاع غػزة، بػ غالؽ اننفػاؽ مػم عػدـ واػود 
سمطة اي أزمة الطا ة، والدواء فاام غزة، البديؿ مف الاانب ا  ر، والفاييؽ ب غالؽ معبر راح، وسياسة ال

 ونحف نعمـ اي ّأي سياؽ فرفي هذم السياسات" 
ورأى أبػػو مػػرزوؽ أف  آ ػػر فمػػؾ اإلاػػراءات فمثػػؿ بػػػ" طم البػػدالت، والعػػالوات، والفر يػػات، عػػف مػػوظفي  طػػاع 

ا إذا كػاف السػرار غزة الذيف أابروا مف ِ بؿ حكومة سالـ اياض عمم فرؾ أعماليـ، والامػوس اػي منػازليـ، أمػ
فرامػػة لسػػرار أسػػوأ، وهػػو فحويػػؿ مػػوظفي السطػػاع إلػػم الفساعػػد اإلابػػاريّ، ايػػذا معنػػام با فصػػار اػػؾ االرفبػػاط 

 العممي والسياسي مم  طاع غزة" 
نيػػاء  وفعيػػد أبػػو مػػرزوؽ أف فبسػػم حركػػة حمػػاس "راااػػة لشػػروط الرباعيػػة، وُمصػػّرة عمػػم الوحػػدة الوطنيػػة، وار

كؿ أشكاؿ الايوط عمم الشعب الفمسطيني، فسعم إلنياء االنسساـ وفحسيؽ الوحدة، االنسساـ، وصامدة أماـ 
ومساومػػة لكػػؿ أشػػكاؿ الفنسػػيؽ انمنػػي اػػي الاػػفة، وسػػفناح حمػػاس "إف شػػاء اهلل" اػػي إحيػػاء المساومػػة بكااػػة 

 أشكاليا، وسياعؿ اهلل بعد عسٍر يسرا" 
يػػػث المبػػػدأ، ورااػػػفيا اصػػػائؿ العمػػػؿ وأاػػػاؼ: "لػػػف فوااػػػؽ "حمػػػاس" عمػػػم نفػػػائ  مفاواػػػات فرااػػػيا مػػػف ح

الػػػوطني، والمانػػػة الفنفيذيػػػة لمنظمػػػة الفحريػػػر، وسػػػفحدد "حمػػػاس" والسػػػوى الوطنيػػػة آليػػػات الػػػراض وأدوافػػػه اػػػي 
 حينيا"، عمم حد فعبيرم 

 9/02/2103، فمسطين أون الين
 

 األقصىالمسجد تحذر االحتلل من حربو المفتوحة عمى تدعو إلى وقف المفاوضات و  حماس 01
رت حركػة حمػػاس االحػفالؿ الصػييوني مػػف ميّبػة حربػه المففوحػػة عمػم ان صػم وارائمػػه المفواصػمة اػػد حػذّ 

 المسدسات 
وأدانت الحركة بشّدة ما وصففه بػ "الصمت الػدولي والعاػز العربػي" فاػام الفصػعيد ال طيػر الػذي ففعػّرض لػه 

 انرض وان صم اسفيطانًا وفيويدًا 
ـّ كشػػفه مػػف الحفريػػات العميسػػة الفػػي يسػػوـ بيػػا وأكػػدت حمػػاس اػػي بيػػاف ليػػا اليػػـو  االثنػػيف، فعسيبػػًا عمػػم مػػا فػػ

االحػػػفالؿ اإلسػػػرائيمي أسػػػفؿ الاػػػدار اليربػػػي لممسػػػاد ان صػػػم، واسػػػفحداثه كنيسػػػًا ييوديػػػًا اديػػػدًا لمنسػػػاء، أف 
الشعب الفمسطيني سيفصّدى ليذم الم ططات، وأنه لف يرام برّي ففريط أو فنازؿ عف أي شبٍر مف أرايا 

 أو ازٍء مف مسد سافيا 
وأااؼ البياف: "إّننا اي الو ت الذي نؤّكػد ايػه عمػم أّف مشػاريم االحػفالؿ وسػعيه المحمػوـ لفػرض أمػر وا ػم 
اػػي السػػدس وان صػػم لػػف يكػػوف لػػه أثػػر إاّل اػػي أحػػالـ  ػػادة االحػػفالؿ وميفصػػبيه، لنػػدعو السػػمطة الفمسػػطينية 

مػم العػدو إلػم طريػؽ مسػدود وكشػفت عبثيفػه ػ إلػم و ػؼ  واإل ػوة اػي حركػة "اػفح" ػ و ػد وصػمت مفاواػافيـ
 هذا المسمسؿ ال طير عمم مسفسبؿ الساية الفمسطينية" 
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ودعػػت حمػػػاس السػػمطة إلػػػم "العمػػؿ بادّيػػػة لفحسيػػؽ مصػػػالحة وطنيػػة شػػػاممة وبنػػاء شػػػراكة حسيسيػػة بػػػيف كااػػػة 
وؿ العربيػػػػة إلػػػػم فحّمػػػػؿ الفصػػػػائؿ والسػػػػوى الفمسػػػػطينية، كمػػػػا نػػػػدعو منظمػػػػة الفعػػػػاوف اإلسػػػػالمي واامعػػػػة الػػػػد

 مسؤوليافيما الفاري ية، والفحّرؾ العااؿ لحماية السدس وان صم مف  طر الفيويد المسفمر" 
 9/02/2103، فمسطين أون الين

 
 أبو عرب: ال علقة لـ"عين الحموة" باالنتحاريين 00

ف الحمػػوة أو ني نفػػم  ائػػد انمػػف الػػوطني الفمسػػطيني المػػواء صػػبحي أبػػو عػػرب، أف "يكػػوف لم ػػيـ عػػي: صػػيدا
شػػػ ص ايػػػه أي عال ػػػة بففايػػػر السػػػفارة اإليرانيػػػة أو أي مػػػف الففايػػػرات الفػػػي حصػػػمت اػػػي الشػػػماؿ أو اػػػي 

 الااحية" 
و اؿ أبو عػرب ردًا مػا أثيػر عػف عال ػة لشػيخ مػف الم ػيـ باالنفحػارييف المػذيف نفػذا ففايػري السػفارة اإليرانيػة: 

ة بػري انفحػاري وال بػري ففايػر، وهػذا االفيػاـ يػرفي اػي سػياؽ "إف أهالي الم يـ ليس اييـ أي إنساف له عال ػ
االسػفيداؼ الػػدائـ لم ػيـ عػػيف الحمػػوة لاػرم إلػػم أمػػور نحػف بينػػم عنيػا"  وأكػػد أف "الم ػػيـ مسػفيدؼ مػػف  بػػؿ 
ف أهػػػالي الم ػػػيـ لػػػيس اػػػييـ أي إنسػػػاف لػػػه عال ػػػة  أنػػػاس كثػػػر بيػػػدؼ اػػػرم إلػػػم أمػػػور نحػػػف بينػػػم عنيػػػا، وار

 السفارة اإليرانية أو اي أي ففاير حصؿ إف كاف اي طرابمس أو اي الرويس" بانفحاريي أو بففايري 
أااؼ: "نحف لدينا  وى إسالمية و وى فحالؼ واصائؿ فحااظ عمم أمف الم ػيـ ، ونحػف دائمػًا نحػااظ عمػم 
أمػف واسػػفسرار الاػوار كمػػا الاػوار يحػػااظ عمػم أمػػف واسػفسرار م يمنػػا، ونحػف صػػماـ أمػاف نهمنػػا وشػعبنا اػػي 

لاػػوار كمػػا أننػػا صػػماـ أمػػاف نهمنػػا وشػػعبنا اػػي م ػػيـ عػػيف الحمػػوة ونحػػف اػػد أي افنػػة إف كػػاف مػػف هنػػا أو ا
 هناؾ" 

 01/02/2103، المستقبل، بيروت
 

 ن ليسوا قريبين من التوصل إلى اتفاق دائم ووالفمسطيني "إسرائيل"نتنياىو:  12
اهو  الؿ اافماع كفمة حزب الميكود اي رئيس الوزراء اإلسرائيمي بنياميف نفني :  اؿيو بي أي -السدس 

 الكنيست اليـو االثنيف، إف "الدولة ففعرض لياوـ وينبيي الدااع عنيا" 
وااء ذلؾ اي سياؽ راض نفنياهو ن واؿ لبيد، و وله: "أريد أف أ وؿ شيئا حوؿ فكينات ُطرحت اي 

ه، سيطرح اي اسفففاء شعبي، هكذا المواايم السياسية والعممية السياسية، اري اففاؽ، اي حاؿ الفوصؿ إلي
فعيدت وهذا هو انمر الصحيح مف الناحية الاوهرية والسومية وهكذا سيكوف اي حاؿ الفوصؿ إلم اففاؽ، 

 ما سيسرر ليس ائفالاا كيذا أو ذاؾ" 
وأااؼ نفنياهو أف إسرائيؿ والفمسطينييف ليسوا  ريبيف مف الفوصؿ إلم اففاؽ دائـ وأنه ليس ب مكانه أف 

وذكر أف وزير ال اراية انميركي اوف كيري، سيعود إلم المنطسة اي نياية  سدر كيؼ سففطور انمور ي
انسبوع الحالي أو انسبوع المسبؿ، مشيرا إلم أف إسرائيؿ طرحت مطالب وااحة مف أاؿ الفوصؿ إلم 

 اففاؽ مم الفمسطينييف 
 يسيا سيكوف ب مكاننا الفسدـ نحو اففاؽ" و اؿ إنيـ "يسمموف مف سماع مطالبنا، لكف اسط إذا فـ فحس

مف اية ثانية،  اؿ نفنياهو  الؿ لسائه مم رئيس الرئيس اليوافيمالي أوفو ارناندو بيريز مولينا، إنه "نشاطر 
الطموح لفحسيؽ السالـ واالسفسرار اي الشرؽ انوسط، وأكبر فيديد عمم ذلؾ وعمم السالـ العالمي يفمثؿ 
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امفالؾ انسمحة النووية، لذا مف الاروري أف يمنم االففاؽ النيائي مم إيراف حدوث بالسعي اإليراني نحو 
 ذلؾ" 

وأااؼ أف "الميزى مف هذا هو أنه لف فكوف هناؾ أي نشاطات ف صيب ولف فكوف هناؾ أايزة طرد 
 مركزي ولف يكوف هناؾ مفاعؿ ماء ثسيؿ وبرناماا إلنفاج انسمحة النووية وصواريخ بالسفية" 

م نفنياهو: "ياب أف يحدث فييير اي السياسة اإليرانية بحيث لف فكوف هناؾ دعوات الرفكاب إبادة وفاب
 اماعية بحؽ إسرائيؿ ولف يكوف هناؾ دعـ لإلرهاب وعمؿ مف أاؿ زعزعة اننظمة اي الشرؽ انوسط" 

ات البرنام  النووي واعفبر أف "هذا ما ياب عمم اولة المفاواات الفالية أف فحسسه" وأف "ال أحد مف مركب
اإليراني يعفبر اروريا مف أاؿ إنفاج الطا ة النووية لألغراض المدنية، وهي ارورية اسط مف أاؿ إنفاج 
انسمحة النووية والوسائؿ المطموبة مف أاؿ إطال يا وهذا هو السبب الذي يسفاي منم إيراف مف امفالؾ 

 هذم السدرات" 
ة لدى كؿ دولة اي أي منطسة كانت وفريد أف فرى سالما اي وأااؼ: "أعفسد أف هذم هي حااة مواود

العالـ، نف إيراف فسعم إلم فحسيؽ نفوذ حفم اي أمريكا الالفينية ولدينا اميعا مصمحة برف ال فكوف لدييا 
 السدرة عمم فوسيم عدوانيا وفطرايا إلم أماكف أ رى" 

 10/12/2013، الحياة، لندن
 

 رىاب: سفارات إيران قواعد لإل يعمون 13
حيثما ، "وزير الدااع موشي يعالوف أثناء لساء مم رئيس غوافيماال اوفو بيريز مولينا الذي يزور إسرائيؿ  اؿ

فواد سفارات إيرانية ا نيا فسف دـ كذلؾ  واعد لالسف بارات واالرهاب  ويسف دـ اإليرانيوف بريدهـ 
ي أميركا الانوبية، مثؿ كوبا وانزويال نعمـ أنه اي بمداف ا"وأااؼ   "الدبموماسي لنسؿ  نابؿ وأسمحة

ونيكاراغوا وبوليفيا، يممؾ اإليرانيوف  واعد إرهابية اي إطار سفارافيـ أو اي أوساط السكاف المحمييف مف 
إف اإليرانييف أ اموا هيكميات لمفمكف مف الفحرؾ اد ييود، إسرائيمييف، "  وفابم يعالوف "المسمميف الشيعة

  " دموها، اي حاؿ  رروا الفحرؾ، اد الواليات المفحدةلكف يمكف أياًا أف يسف
 10/12/2013، اال بار، بيروت

 
 مليين فمسطيني ثلثةلبيد: ال يمكننا ابتلع وىضم  14

 اؿ رئيس حزب "يش عفيد" ووزير المالية اإلسرائيمية يائير لبيد  الؿ  :الحياة الاديدة -السدس المحفمة 
 مالييف امسطيني  3ال يمكنيا ابفالع  امسه حزبية عسدت امس، إف إسرائيؿ

وأااؼ لبيد "ألسيت يـو أمس )االحد(  طابا طرحت اييا موا فنا الوااحة اي  اية المفاواات وارورة 
دام العممية السممية إلم انماـ لكف هناؾ مف حاوؿ إبراز بعض انمور غير اليامة بما يشبه النميمة 

مالييف امسطيني وياب اف  3ميـ السوؿ إننا ال نسفطيم ابفالع السياسية عمم حساب اوهر ال طاب لكف ال
 يدرؾ الفمسطينيوف برننا ناري مفاواات عادلة ومنطسية لكنيا صعبة" 

 10/12/2013، الحياة الجديدة، رام اهلل
 

 "إسرائيل"عمى قانون جديد لمكافحة التسمل إلى  بالقراء الثانية والثالثة الكنيست تصادق 15
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اد ت الكنيست اار اليوـ بالسراءفْيف الثانية والثالثة بعد نساش صا ب ومطو ؿ عمم ص :عكا أوف اليف
 مشروع  انوف منم الفسمؿ الذي يمّكف السمطات مف احفااز مفسمميف إلم إسرائيؿ اي منشرة ميمسة لمدة عاـ 

في عواًا عف وكاف وزير الدا مية "ادعوف ساعر"  د  اد إاراءات صياغة مشروع السانوف الاديد الذي ير
 انوف الفسمؿ السابؽ، الذي كانت محكمة العدؿ العميا  د  ات ببطالنه اي أيموؿ سبفمبر المااي و د أيد 

  آ روف  25السانوف الاديد ايما عاراه  الكنيست نائبًا مف 33
ؼ إلم ومف اية أ رى صاد ت الكنيست الميمة المااية بالسراءفْيف الثانية والثالثة عمم مشروع  انوف ييد

منم االحفكارات اي السطاع اال فصادي  ومما ينص عميه هذا السانوف فسييد السيطرة عمم شركات وبنوؾ 
 وصناديؽ اسفثمار 

 10/12/2013، عكا أون الين
 

 في الجيش اإلسرائيمي: لن نتنازل عن التواجد العسكري في غور االردن المنطقة الوسطى قائد 16
مو ؼ الايش "المنطسة الوسطم اي الايش اإلسرائيمي نيفساف ألوف إف  اؿ  ائد : محمد أبو اير -السدس 

كيري وااحة وهو أنه لف يفنازؿ عف فواادم العسكري وزير ال اراية االميركي اوف فاام ال طة انمنية ل
  "اي غور انردف
كشؼ ، و "الحؿ مم الفمسطينييف ب صوص غور انردف هو بياة لـ ففكوف بعد وسابؽ نوانه"وأااؼ أف 

  "1337هذم المسفرحات  دمت سابسا إلسرائيؿ اي عيد حكومة اييود اولمرت العاـ "اف 
 9/12/2013، الراي، الكويت

 
 اإلسرائيمي السابق بيني بيجن: لم أطم  عرب النقب عمى "م طط برافر" الوزير 17

، "براار"شروع  انوف اعفرؼ الوزير السابؽ بيني بياف، المعّيف مف الحكومة لصياغة م :االفحاد –راـ اهلل 
 بؿ طرحه لمنساش " براار"أماـ لانة دا مية اي الكنيست أمس انوؿ، برنه لـ يطمم عرب النسب عمم م طط 

اي الكنيست، عمم عكس ادعاءافه ان يرة برنيـ صاد وا عميه  وكاف بعض أ طاب ائفالؼ الحكومة 
 طط اإلسرائيمية يعفسدوف أف غالبية عرب النسب وااسوا عمم الم 

مف اانبه، عمؽ رئيس االئفالؼ يريؼ لفي عمم أ واؿ بياف،  ائاًل إنيا غير مسؤولة،  اصة أف هنالؾ 
 موا ؼ فبنفيا الحكومة وأعااء الكنيست بناًء عمم فصريحافه  

 10/12/2013، االتحاد، أبو ظبي
 
 

 بليين دوالر لضرب إيران أربعةتستثمر  "إسرائيلأحرنوت: " يديعوت 18
كشفت مصادر اسرائيمية اف "فكاليؼ االسفعدادات لاربة عسكرية عمم : آماؿ شحادة -مة السدس المحف

بميوف دوالر(، وهو مبمغ لـ فسدـ الواليات المفحدة وعدًا بمساعدة اسرائيؿ،  4بميوف شيكؿ ) 21إيراف فااوزت 
 ولو بازء منه 

نفنياهو صادؽ عمم المبمغ بعد  وواؽ ما أوردفه صحيفة "يديعوت أحرونوت"، ا ف رئيس الحكومة بنياميف
وذكرت  االنف ابات ان يرة، وعمم ما يشممه مف فدريبات عسكرية واسفعدادات اسف بارية، فااوزت الحدود 

الصحيفة اف "إسرائيؿ صرات المبمغ، عمم رغـ  ناعفيا أنيا لف فكوف  ادرة عمم فنفيذ عممية عسكرية مف 
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أصرت عمم اسف داـ السوط العسكري اإلسرائيمي لفدعيـ الفحالؼ دوف الواليات المفحدة االميركية، لكنيا 
 الدولي اي ارض العسوبات عمم إيراف وفرميف حاؿ مف الذعر لدييا" 

 10/12/2013، الحياة، لندن
 

 وثيقة جديد تؤكد نية حكومة نتنياىو جعل "م طط برافر" أشد سوءا 19
أمس، عف وثيسة اديدة فؤكد  لبرلمانية اإلسرائيمية،كشفت مداوالت لانة الدا مية ا :برهوـ ارايسي - الناصرة

نية حكومة بنياميف نفنياهو اعؿ م طط ا فالع عرب النسب، "م طط براار" أشد سوءا مما هو عميه اليوـ، 
 133بيدؼ الفااوب مم مطالب اليميف المفطرؼ، الذي يريد فسميص المساحة الفي سيبسم عمييا أكثر مف 

 33ألؼ دونـ مف انرااي الفي يممكونيا وا فالع  833أف يفـ سمب اكثر مف ألؼ عربي اي النسب، بعد 
 ألؼ ش ص  43 رية وفشريد أكثر مف 

وكانت انباء  د فحدثت اي االياـ السميمة المااية، أف حزب المسفوطنيف "البيت الييودي"، وحزب "يسرائيؿ 
باسساط مشروع "براار"، اي حاؿ فـ ابساء  بيفينو" بزعامة أاييدور ليبرماف، الشريكاف اي الحكومة، ييدداف

 الؼ دونـ بريدي اصحابيا العرب اي النسب، إذ يريدوف اف فكوف المساحة أ ؿ  253
و الؿ بحث لانة الدا مية البرلمانية أمس، بادر أحد نواب المسفوطنيف إلم الكشؼ عف الوثيسة، وهي ور ة 

، وففامف ا امة لانة فاـ كبار الوزراء، لمبحث فعيد مف حزب "الميكود" الحاكـ إلم حزب المسفوطنيف
مسفسبال اي كيفية فطبيؽ مشروع اال فالع براار، وبشكؿ  اص البحث اي مسرلة االرااي، وشرط أف ال 

الؼ دونـ يممكيا العرب وأكثر مف  953دونـ، مف اصؿ زهاء  233ففعدى المساحة الفي سفبسم مم العرب 
 نصفيا صودر مم السنيف 

ف الوثيسة فعيدا برف يفـ "اسف داـ" انرااي الفي "سي مييا العرب" بمعنم ا فالعيـ منيا اي كذلؾ ففام
غاوف سفة أشير، وار امة مسفوطنات اديدة، أو فوزيعيا عمم عائالت اسفيطانية ليرض ا امة مزارع 

  اصة لمييود 
 10/12/2013، الغد، عم ان

 
 في النقبجديدة مستوطنة  19ء صادق عمى بناتلجنة الت طيط واالستيطان : معاريف 20

مسفوطنة اديدة  29صاد ت لانة الف طيط واالسفيطاف السطرية اي اسرائيؿ امس عمم بناء  :بفرا –السدس 
 اي النسب  "لرمات نييؼ "وحدة سكنية اي اطار المامس اال ميمي  36649فاـ 

عدة مسفوطنات منيا: مسفوطنة وحسب صحيفة معاريؼ اإلسرائيمية سوؼ فساـ اي السنوات السريبة السادمة 
اي  "كاسيؼ "عائمة فعيش ا ف اي أماكف م فمفة، ومسفوطنة المدينة الدينية  25السفيعاب  "شيزاؼ "

ألؼ مسفوطف، ومسفوطنة  63ألؼ وحدة سكنية السفيعاب نحو  21منطسة فؿ عيراد الفي سيبنم اييا نحو 
ئيمي فياير سكانيا نياية الشير المااي، ومسفوطنة اي شماؿ النسب بعد أف  رر االحفالؿ اإلسرا "حيراف"
وحدة سكنية السفيعاب نحو  1533المعدة لممسفوطنيف المفدينيف حيث سيبنم اييا نحو  "الميفار مزراحيت"

 ألؼ مسفوطف    21
 10/12/2013، الرأي، عم ان

 
 ي األمريكي التجسس اإلسرائيمية تتجسس عمى العرب بموجب اتفاق م  وكالة األمن القوم وحدة 21
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كشفت وثائؽ مسربة وسرية نشرت مؤ را اي أمريكا وفمكنت العرب اليوـ مف : عمي يونس -واشنطف 
اإلطالع عمم بعايا ا  ر ومفابعة الففاصيؿ عف نمطية الفاسس اإلسرائيمي عمم مفافيح المعمومات 

 اإلسف بارية انمريكية 
وهي وكالة انمف السومي انمريكي  NSAففاهـ بيف الػ المذكرة انولم اي هذا السياؽ هي عبارة عف مذكرة 

والفي فحصؿ بموابيا  ISNUأو ا فصارا  8133ووحدة الفاسس االلكفرونية االسرائيمية المعرواة بالوحدة 
بشرط اف فعيد  NSAالم ابرات االسرائيمية عمم المعمومات االلكفرونية الفاسسية كميا الفي فسوـ بحمعيا الػ 

مراسالت الكفرونية  د فحصؿ عمييا بيف مسؤوليف رسمييف امريكييف وبشرط أف فراعي اسرائيؿ اسرائيؿ اية 
 الحسوؽ السانونية لممواطنيف والمسيميف االمريكييف 

هذم االففا ية فحصؿ اسرائيؿ بموابيا عمم مميارات مف المعمومات الفاسسية االلكفرونية و صوصا الفي 
بفحميميا وحفم اسف داميا مم مراعاة أف المواطنيف االمريكييف الذيف فحصؿ ففعمؽ بالعالـ العربي وليا الحؽ 

 اسرائيؿ عمم معمومات عنيـ لدييـ حسوؽ  انونية 
االففا ية مم اسرائيؿ فشمؿ اياا مراعاة اسرائيؿ لإلففا يات الم ابرافية االمريكية مم بريطانيا وكندا ونيوزلندا 

 لحماية السانونية لمواطني هذم الدوؿ واسفراليا والفي يفـ بموابيا فواير ا
وال فشمؿ المواد الفي فامعيا الم ابرات  NSAفمثؿ هذم االففا ية اميم المعمومات الفي فامعيا الػ 

  وبشكؿ مسفسؿ ISNUػػ  8133االسرائيمية ػػ الوحدة 
 10/12/2013، العرب اليوم، عم ان

 
 صابة يومياً إ 250ستوعب ي اً متطور  اً سرائيمي يدشن "مستشفى ميدانيالجيش اإل 22

دشف الايش االسرائيمي، اليـو االثنيف، "مسفشفم ميداني" يففرض اف يسف دـ لحاالت الطوارئ : ػرب48عػػ
 واي حالة و وع كارثة طبيعية او انسطاع كيرباء بشكؿ مفواصؿ نفياة سسوط صواريخ  الؿ الحرب 

يا عمم الشبكة، اليوـ االثنيف، اف المسفشفم واشارت صحيفة "يديعوت احرونوت" الت اوردت النبر اي مو ع
يسم اي الساعدة العسكرية بيت نباال الكائنة اي الافة اليربية المحفمة ولديه السدرة عمم العمؿ كمركز طبي 

 153ويسفوعب المسفشفم  لمانود اي حاؿ الحرب ويمكف اسفيالله لفسديـ مساعدة انسانية لدولة  اراية 
سرير اي  سـ العالج المكثؼ، ااااة  53رة مايزة لمصابيف بحاالت  طرة ومصاب يوميا وبه عشرة اس

الم م فبرات وغرؼ عمميات وصور "سي في" وبنؾ دـ و سـ امراض عسمية ومصدوميف مف الحرب  
اريؽ طبي وسيسفعيف بعشرة موافير فسفطيم العمؿ اربعة اياـ مفواصمة دوف  212وسيعمؿ اي المسفشفم 

 زود المسفشفم باايزة مفسدمة النفاج االكسايف النسي بواسطة فنسية اليواء ال اراي الفزود بالو ود  ويف
وعسب الاابط الطبي المسؤوؿ اي الايش االسرائيمي الكولونيؿ د  ايفسيؾ كرايس، اف فسديرافنا فشير الم 

 يدانيا سسوط الكثير مف المصابيف ذوي الحاالت ال طرة اي الحرب السادمة والذيف ينبيي معالافيـ م
 9/12/2013، 48عرب 

 
  "إسرائيل"تبسط سيطرتيا عمى الحدود السورية م   "القاعدة"اإلسرائيمي:  الجيش 23

العبرّية، اي عددها الصادر أمس النساب ’ يديعوت أحرونوت‘كشفت صحيفة : زهير أندراوس  -الناصرة 
، بالسرب مف عف أّف الفحسيؽ الذي أارام ايش االحفالؿ، حوؿ االنفاار الذي و م نيا ية انسبوع المنصـر

السياج الحدودّي بيف الدولة العبرّية وسورّية أّكد شكؿ غيُر  ابٍؿ لمفرويؿ أّف فنظيـ الساعدة بات يعمؿ عمم 
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الحدود اإلسرائيمّية  ونسؿ مراسؿ الشؤوف العسكرّية اي الصحيفة، يوسي ييوشواع، عف مصادر أمنّية وصفيا 
أبيب،  وليا إّف الفنظيـ ا فرب كثيًرا إلم الحدود، وأّف هذم أّوؿ عممية يسوـ بيا  برّنيا رايعة المسفوى اي فؿ

 اّد ايش االحفالؿ اإلسرائيمّي  
وأااات المصادر عينيا  ائمًة إّف هذا الفطّور ال ُيبسي ماااًل لمشؾ برّف فنظيـ الساعدة سّاؿ فصعيًدا مسمًسا 

لعسكرّية اإلسرائيمّية اي الاوالف العربّي السورّي المحّفؿ، عمم حّد لمياية، وأّنه بات  ريًبا اًدا مف انهداؼ ا
 فعبيرها  

 10/12/2013، القدس العربي، لندن
 

 تبحث عن أوصياء من فمسطينيي الدا ل لألطفال السوريين الجرحى "إسرائيل"شمال  مستشفيات 24
الشيخ عباس زكور، النساب عف كشؼ النائب السابؽ اي الكنيست اإلسرائيمّي  :زهير أندراوس  -الناصرة 

أّف إدارة مسفشفم الاميؿ اليربي اي نياريا سعت لمبحث عف أوصياء مف عرب الدا ؿ لمارحم السورييف 
انطفاؿ، و اؿ زكور: ما يحدث اي بالد الشاـ مصيبة وافنة ال بد مف فداركيا، ونحف كربناء لمشعب 

لم عالمنا العربي وما ياري ايه مف  فؿ ودمار ويحز الفمسطيني الذي يعاني مف االاطياد والفمييز ننظر إ
انمر برنفسنا كثيرا، يؤسفنا ويزعانا أّف دواًل وأنظمة عربية فيذي الففنة وفف مر عمم بالد الشاـ مف ااؿ 

 فدميرها وففكيكيا إلم دويالت طائفية  
ونياريا أ وؿ: لسد  أّما ب صوص انطفاؿ السورييف الذيف يعالاوف اي مسفشفيات البالد، و اصة صفد

 امت إدارة مسفشفم نياريا باالفصاؿ بالمحكمة الشرعية اي عكا سعيا منيا اي البحث عف أوصياء مف 
عرب الدا ؿ ليؤالء انطفاؿ، و اصة اي المواوع الطبي، أْي بمعنم أف يكوف لكؿ طفؿ سوري وصي 

و د فوايت بالفعؿ لممسفشفم والفسيت يو م عمم اسفمارة العممية الاراحية لمطفؿ بيياب أهمه السورييف، 
هناؾ بطفؿ يدعم صالح الديف مف منطسة درعا واوائت أّف والد الطفؿ د ؿ البالد ووصؿ لزيارة ابنه اي 

، وفابم الشيخ زكور  ائاًل: اي ؾالمسفشفم، ااسفيربت انمر كثيًرا حوؿ طريسة د وله وكيؼ سمح له بذل
وألياًزا بحااة لحؿ اي هذم الساية، وال بّد مف كشفيا، لذلؾ راات  الحسيسة أدركت أّف هناؾ أموًرا غاماةً 

طمب المسفشفم، وأ وؿ إّف هناؾ مؤامرة عمم بالد الشاـ، انحف لسنا مم النظاـ وال مم المعاراة بؿ نحف 
مم سوريا الدولة، ومم و ؼ الففنة والدمار، و مص الشيخ زكور إلم السوؿ إنّنا نحف نعي أّف هناؾ مؤامرة 

أمريكّية بمساعدة بعض الدوؿ العربية لفدمير بالد الشاـ وفسسيميا إلم دويالت طائفية، عمم حّد -إسرائيمّية
  وله  

 10/12/2013، القدس العربي، لندن
 

 ي تبئ في المغرب سرائيمي ملحق قضائياً إ حا ام 25
يرب  مسا مف اف يفحوؿ محمود معروؼ: اثار واود حا اـ اسرائيمي مالحؽ  اائيا وم فبئ بالم  -الرباط 

الميرب ممار لممارميف االسرائيمييف ما يشكمه ذلؾ مف انعكاسات سمبية عمم واعية االؼ  ميمة مف الييود 
 ما زالوا مفمسكيف بالميرب وطنا 

ـُ اإلسرائيِمي برنار إيمزْر نفسه ماطرًّا، اي شيَر  و الت فسارير صحااية اسرائيمية انه بعدَما أواَد الحا ا
الثاني/ نوامبر الماِاي، إلم ميادرة الميرِب حيث كاف م فبئا بعد ارارم مف إسرائيؿ، مالحسا بفيـ  فشريف

 باغفصاٍب افياٍت مف أفباعه، وراض الميرب فمديد إ امفه 
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ـْ ُأوْؼ إسرائيؿ‘ونسمت مصادر اعالمية ميربية عف صحيفة  أف  إيمزْر الِذي أ مم الميرب، مفوايا إلم ’ فاي
لعدـ واود اففا َية فسميـٍ  ااِئي بيف البمديف، ليَس إال واحًدا مف عشراِت اإلسرائيمييف هرُبوا إلم زيمبابِوي 

 الميرب اي السنوات ان يرة  
 10/12/2013، القدس العربي، لندن

 
 : االحتلل ينفذ حفريات معم قة أسفل المسجد األقصى ويقيم كنيسًا لمنساءاألقصىمؤسسة  26

موثػػؽ بالصػػور  يػػاـ االحػػفالؿ  8/01/1102لمو ػػؼ والفػػراث" اػػي بيػػاف ليػػا االثنػػيف كشػػفت "مؤسسػػة ان صػػم 
اػي انو ػات ان يػرة، وبالفحديػد أسػفؿ بػاب  ان صػمبفنفيذ حفريػات اديػدة ومعّمسػة أسػفؿ المسػاد  اإلسرائيمي
مانيػة عمؽ نحػو ث إلم، شماؿ حائط البراؽ، فصؿ -الوا م اي الاية اليربية مف المساد ان صم –السمسمة 
 أمفار 

وأاادت المؤسسة أف الحفريات الاديدة فرفي امف الحفريات اي النفؽ اليربي الممفػد أسػفؿ وبمحػاذاة الاػدار 
اليربي لممسػاد ان صػم، حيػث وثسػت المؤسسػة حفريػات اديػدة اػي أكثػر مػف مو ػم، لكػف أبرزهػا أسػفؿ بػاب 

ى مسػػار النفػػؽ، وشػػوهد واػػود عشػػرات السمسػػمة، وفصػػؿ أعمػػاؽ الحفريػػات الػػم نحػػو ثمانيػػة أمفػػار مػػف مسػػفو 
الدالء البالسفيكية الفي فسفعمؿ إلسف راج انفربة، كما شوهدت صناديؽ بالسفيكية ا مة مممػوءة بػالفراب، 
ـّ فػدعيميا  انمر الذي يشير الم حاـ وكثااة الحفريػات، كمػا أف االبنيػة االسػالمية المحاذيػة اػمف المو ػم فػ

 ر اإلاااي الذي يشير ويدلؿ عمم عمؽ الحفريات اي المو م بشبكات وأعمدة حديدية، وهو انم
مؤسسػػة أف االحػػفالؿ أسػػفحدث كنيسػػًا ييوديػػًا اديػػدًا لمنسػػاء اػػمف مسػػار النفػػؽ الاػػي السػػياؽ نفسػػه، وثسػػت 

اليربػي، عممػًا أف االحػفالؿ أسػفحدث واافػفح اػي السػنوات ان يػرة أكثػر مػف كنػيس ييػودي عمػم امفػداد النفػؽ 
 ااؿ وأ رى لمنساء اليربي منيا لمر 

" اي بيانيا مف  طورة هذم الحفريات عمػم المسػاد ان صػم، حيػث و عػت ان صمالم ذلؾ حّذرت "مؤسسة 
اي ا ونػة ان يػرة فشػسسات اػي البيػوت الماػاورة لممو ػم المػذكور،  اصػة اػي منطسػة حػوش العسػيمي السريػب 

لحفريات بفدمير ا ثار االسالمية العريسة، واي مف باب السمسمة، ثـ إف االحفالؿ االسرائيمي يسوـ مف  الؿ ا
 نفس الو ت يسعم الم فزييؼ الحسائؽ، وفيويد الحّيز والمواودات انثرية ب دعاءات فممودية مزعومة 

9/02/2103، أم الفحم، مؤسسة األقصى لموقف والتراث  

 
 غرب بيت لحم لشق طريق استيطاني رة زيتونشج 41يقط  أكثر من االحتلل  27

شػارة زيفػوف لشػؽ طريػؽ يػربط بػيف شػارع  31 طعت سمطات االحفالؿ اإلسرائيمي، أمس، أكثر مف : اهللراـ 
 االسفيطاني، وصواًل إلم دير كريمزاف اي بيت ااال غرب بيت لحـ  51

 04و ػػاؿ صػػاحب انرض المسػػفيداة هشػػاـ أبػػوعمي، إف سػػمطات االحػػفالؿ ا فحمػػت المنطسػػة سػػابسًا و طعػػت 
فوسػػػم الطريػػػؽ الػػػذي  الػػػت إنػػػه سػػػي دـ ديػػػر كريمػػػزاف، وعػػػادت أمػػػس وبػػػدأت بفاريػػػؼ شػػػارة زيفػػػوف، بحاػػػة 

االسػفيطاني  51شارة زيفوف بحاة فوسػعة الطريػؽ، الػذي يمفػد مػف شػارع  31انرض الزراعة و طعت نحو 
 باانبي المعبر حفم دير كريمزاف 

، "حديسػة وطنيػة"مػا فسػميه  وأكد أبوعمي أف سمطات االحفالؿ كانت أعمنت اي و ت سػابؽ أنيػا بصػدد إ امػة
الحديسػػة "ولكػػف االدعػػاء الاديػػد ليػػا أمػػس أف الطريػػؽ سػػي دـ الػػدير، إال أنػػه اػػي الحسيسػػة سػػي دـ مػػا فسػػمم بػػػ

 الييودية الفي سفساـ اي المنطسة عمم حساب أرااي الفمسطينييف وممفمكافيـ  "الوطنية
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01/02/2103البيان، دبي،   
 

 في الضفة لل محاولة اعتقالو  السمطة برصاص شرطة فمسطينيمقتل  28
بيػت لحػـ  بيت لحـ:  فمت الشرطة الفابعة لمسمطة الفمسطينية اي الافة اليربية المحفمة، امسطينيا اػي مدينػة

 انوب الافة،  الؿ محاولة اعفساله  

اػ ف المػواطف حسػف محاميػد  فػؿ بالرصػاص  (8/01وواسا لبياف صدر عف الشػرطة الفمسػطينية يػـو االثنػيف )
 .ء محاولة اعفساله بناء عمم مذكرة  انونية صدرت بحسهأثنا

وأواح البيػاف بيػاف أف  ػوة مػف عناصػر الشػرطة ألسػت السػبض عمػم المطمػوب اػي منطسػة العسػاكرة، وعنػدما 
حػػاوؿ المػػفيـ اليػػرب وبعػػد فحػػذيرم أطمسػػت السػػوة عميػػه النػػار ممػػا أدى الػػم أصػػابفه برصاصػػة اػػي الظيػػر نسػػؿ 

 . منت واافه اي و ت الحؽعمم إثرها لممشفم حيث أع
وفسود حالة مف الفوفر اي مدينة بيت لحـ الفي ففوااد عناصر اايزة السمطة والشرطة الفمسطينية اييا  رب 

 منزؿ عائمة السفيؿ 
9/02/2103قدس برس،   

 
  2013 عمن نتائج مسح واق  الفساد وانتشاره في فمسطيني الفمسطيني اإلحصاءجياز  29

نفائ  المسح ال اص لمؤشرات مكااحة الفساد اي امسطيف،  الؿ االحففالية  أعمنت السيدة عال عوض،
اي اندؽ بست ايسفرف بمدينة راـ  39/21/1323ال اصة الفي نظمفيا هيئة مكااحة الفساد، اليوـ االثنيف 

يصادؼ اهلل، حيث يرفي انعساد هذم االحففالية بالفزامف مم االحففاؿ باليوـ العالمي لمكااحة الفساد، الذي 
 اليـو الفاسم مف كانوف انوؿ/ديسمبر 

أعربت غالبية ساحسة مف الذيف اسفطمعت آراؤهـ اي مسح  اص لمؤشرات الفساد بفمسطيف عف اعفسادها و 
بواود أشكاؿ عدة مف الفساد اي المؤسسات العامة وال اصة والماالس المحمية ومنظمات المافمم المدني، 

 رشوة ففصدرها الواسطة والمحسوبية وال
% اي 1 93نسبة اناراد الذيف يعفسدوف بواود الواسطة بميت  أفمعطيات حسب اإلحصاء الوأظيرت 

% اي الييئات 3 63% اي المافمم المدني و2 86% اي السطاع ال اص و4 86السطاع العاـ، و
 المحمية 
 الرشوة

% مف عينة االسفطالع بواود رشوة 2 83وفرفي الرشوة اي المرفبة الثانية نشكاؿ الفساد المنفشرة، إذ يعفسد 
% اي المافمم المدني 4 74% يعفسدوف بواودها اي السطاع ال اص و6 73اي السطاع العاـ و

 % اي الييئات المحمية 5 44و
أسرة اي الافة  2583أسرة فـ اسفيفاؤها مف اناراد المسفيدايف بوا م  1533وبمغ حاـ عينة المسح 

 كانت العينة طبسية عنسودية عشوائية منفظمة ذات ثالثة مراحؿ اي  طاع غزة، و  913اليربية و
وال يبدو الفرؽ شاسعا بيف العينة السابسة، وفوايات الموظفيف العمومييف حوؿ وا م الفساد وانفشارم، اسد  اؿ 

موظؼ بمو م إشرااي )رئيس  سـ ارعمم( اي الوزارات  833% مف أاراد العينة الفي شممت 5 87
الافة اليربية، إنيـ يعفسدوف أف الواسطة والمحسوبية أكثر أشكاؿ الفساد انفشارا اي السطاع  الفمسطينية اي
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% اي 2 52% اي المافمم المدني و5 82% منيـ يعفسدوف بانفشارها اي السطاع ال اص و1 83العاـ، و
 الييئات المحمية 

شوة اي كؿ مف السطاع العاـ % مف الموظفيف العمومييف اي الافة اليربية بواود الر 3 67كما يعفسد 
 % اي الييئات المحمية 3 31% يعفسدوف بواودها اي السطاع ال اص و5 64والمافمم المدني، و

% مف الموظفيف العمومييف يوااسوف عمم أف السرارات المفعمسة 64ورغـ المؤشرات السمبية السابسة، ا ف 
% عمم 59ت بطريسة شفااة، ووااؽ حوالي بشؤوف الموظفيف  الؿ العاميف المااييف دا ؿ مؤسسافيـ فم

 أف الفعيينات  اعت لمفد يؽ ال اراي بشكؿ منفظـ 
% مف الموظفيف العمومييف عمم اسفنادها إلم الرشوة، بينما 22أما ايما ي ص الفعيينات اسد وااؽ حوالي 

 % منيـ عمم اسفنادها إلم الواسطة والمحسوبية 37وااؽ حوالي 
 9/12/2013، الفمسطيني لإلحصاءالجياز المركزي 

 
 حياء العممية التعميمية لألسر:إلاتفاق عن  يعمن قراق  31

أعمف وزير شؤوف انسرى والمحرريف عيسم  را م إعادة إحياء العممية الفعميمية لألسرى اػي سػاوف : راـ اهلل
 االحفالؿ بعد اف أو فت إسرائيؿ عمم الفعميـ الاامعي والفواييي لألسرى 

ففا ًا ارى بحاور وزير الفربية والفعميـ العالي الدكفور عمي أبو زهري ورئيس مامس الفعميـ و اؿ  را م اف ا
العػػالي ورئػػيس اامعػػة السػػدس المففوحػػة الػػدكفور يػػونس عمػػرو وذلػػؾ اػػي اافمػػاع عسػػد اػػي مسػػر وزارة الفربيػػة 

 والفعميـ اي راـ اهلل 
ة ومعػػػايير أكاديميػػػة فففػػػؽ مػػػم السػػػوانيف وأشػػػار  را ػػػم الػػػم اف االففػػػاؽ المبػػػدئي يػػػنص عمػػػم واػػػم آليػػػة د يسػػػ

واإلاراءات السائدة ومف  الؿ هيئات فعميمية م فارة مف صفوؼ انسرى بالساوف لمسياـ بالعممية الفدريسية 
وبالمفابعػػة والفنسػػيؽ مػػم وزارة انسػػرى والييئػػة الفعميميػػة المشػػكمة مػػف الايػػات الػػثالث الفربيػػة ووزارة انسػػرى 

 ومامس الفعميـ العالي 
01/02/2103الحياة الجديدة، رام اهلل،   

 
 يحذران من تأجيل اإلفراج عن الدفعة الثالثة من األسر: وزارة األسر: ونادي األسير 30

"انيػػاـ" :  الػػت مصػػادر امسػػطينية إف وزيػػر ال ارايػػة انميركػػي اػػوف كيػػري عػػرض فرايػػؿ -راـ اهلل: راـ اهلل
المسػػررة نيايػػة الشػػير الاػػاري ودمايػػا بالمرحمػػة الرابعػػة مػػف اإلاػػراج عػػف الداعػػة الثالثػػة مػػف انسػػرى السػػدامم 

اإلاراج المسررة نياية آذار المسبؿ، عمم أف فنفذ الداعفاف الشير المسبؿ بالفزامف مم اإلعالف عف اففاؽ إطػار 
 إسرائيمي -امسطيني

لسػػمطة مػػف ايفػػه، أكػػد وزيػػر شػػؤوف انسػػرى والمحػػرريف عيسػػم  را ػػم أنػػه وحفػػم هػػذم المحظػػات "لػػـ يصػػؿ ا
الفمسػػطينية أي  ػػرار رسػػمي ب صػػوص مػػا نشػػرفه الصػػحؼ العبريػػة، و ػػاؿ إف أي محاولػػة إلليػػاء أو فرايػػؿ 
اإلاراج عف انسرى إنما يرفي اي إطار "لعبة و دعة إسرائيمية" لمحاولة الفنصؿ مف مسؤوليفيا فاػام االلفػزاـ 

 باففاؽ إطالؽ سراح انسرى" 
نسير، إف ما يفـ فداولػه اػي وسػائؿ اإلعػالـ بشػرف فرايػؿ اإلاػراج عػف وبدورم  اؿ  دورة اارس، رئيس نادي ا

الداعػػػة الثالثػػػة أمػػػر ينطػػػوي عمػػػم  طػػػورة باليػػػة ومراػػػوض امسػػػطينيًا، إذا إف أيػػػة محاولػػػة لمفالعػػػب اػػػي هػػػذم 
 الساية مف شرنه فسويض العممية السياسية 
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01/02/2102األيام، رام اهلل،   
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راـ اهلل ػ "انياـ":  اؿ مدير الوحدة السانونية اي نادي انسير المحامي اواد بولس: إف ثالثة أسػرى ماػربيف 
 عف الطعاـ، محفازوف اي زنازيف بساف "عوار" العسكري، أشبه بالثالاات 

فشػريف الثػاني، المػذيف  05ونسؿ بولس عف انسيريف الشسيسيف إسالـ ومحمد بػدر الماػربيف عػف الطعػاـ منػذ 
زارهمػػا اػػي سػػاف "عػػوار" أف الشػػسيسيف إاػػااة إلػػم انسػػير ثػػائر عبػػدم مسػػفمروف اػػي إاػػرابيـ المففػػوح عػػف 

  الطعاـ احفاااا عمم اعفساليـ اإلداري
سػػػير نعػػػيـ الشػػػوامرة والسػػػابم اػػػي "عيػػػادة الرممػػػة"، اػػػي فػػػدهور ظػػػاهر أاػػػاد بػػػولس بػػػرف الحالػػػة الصػػػحية لألكمػػػا 

لمعيػػاف، حيػػث بػػدأ العاػػز يظيػػر عمػػم أطرااػػه، حيػػث يعػػاني الشػػوامرة مػػف صػػعوبة اػػي فحريػػؾ عاػػمة الفػػـ، 
 طعامه عمم السوائؿ، وبافت عممية النطؽ شبه مسفحيمة بوبالفالي يعفمد 

ء حمػاد عػاد إلػم  طوفػه الناػالية المفمثمػة باإلاػراب مف اية أ رى، أكد المحامي بػولس، أف انسػير عػال
 المففوح عف الطعاـ، وذلؾ منذ، أوؿ مف أمس، بعد مماطمة سمطات االحفالؿ اي فنفيذ ما فـ االففاؽ عميه 

01/02/2103األيام، رام اهلل،   

 
 إغلق مكتب مؤسسة "عمارة األقصى" في القدس لمدة سنة مددي  االحتلل  33

ددت شػػرطة االحػػفالؿ اػػي مدينػػة السػػدس أمػػر اغػػالؽ "مكفػػب مؤسسػػة عمػػارة ان صػػم مػػ :أحمػػد أبػػو الحػػوؼ
 والمسدسات" اي السدس لمدة سنة كاممة بعد أف أغمسفه لمدة شير أثر مداهمة المكفب الشير الفائت 

هػػذا ويفيػػد مػػوظفي المؤسسػػة اػػي السػػدس أف أحػػد اػػباط الم ػػابرات أفصػػؿ عمػػييـ وأبمييػػـ أف مكفػػب مؤسسػػة 
صم والمسدسات فـ فمديد اغال ه حفم نياية السنة السادمة ويمكػنيـ اسػفالـ أمػر الفمديػد مػف مركػز عمارة ان 

 شرطة المسكوبية 
و فـ أمر الفمديػد باسػـ يوحانػاف دانينػو السائػد العػاـ لشػرطة االحػفالؿ اإلسػرائيمية ،ويػرفي أمػر فمديػد االغػالؽ 

 بذريعة "منم اإلرهاب" كما ورد اي النص 
واعفبرفيا  رت مؤسسة عمارة ان صم والمسدسات ما  امت به  وات الشرطة مف فمديد االغالؽ،بدورها اسفنك

  ظالمة إرهابيةممارسة 
9/02/2103، أم الفحم، مؤسسة األقصى لموقف والتراث  

 
 فمسطينيين في الضفةيعتقل سبعة  االحتلل 34

اي عدد مف مدف الاػفة اليربيػة   امسطينييف بعد مداهمات سبعةاعفسمت  وات االحفالؿ، أمس، : )وكاالت(
امسػػطينييف منيػػا،   مسػػةو ػػاؿ مصػػدر أمنػػي امسػػطيني، إف "الاػػيش "اإلسػػرائيمي" ا ػػفحـ مدينػػة انػػيف واعفسػػؿ 
 عرؼ منيـ انسير المحرر امعة أبو ميفة، وسميماف أبو الرب، وماد السعدي" 
"اإلسػػرائيمي" داهمػػت المػػدينفيف واػػي ال ميػػؿ وبيػػت لحػػـ،  الػػت مصػػادر أمنيػػة، إّف  ػػّوة عسػػكرية مػػف الاػػيش 

 واعفسمت امسطينييف اثنيف بعد دهـ منزلييما 
01/02/2103ال ميج، الشارقة،   
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 دراسة لـ"األورومتوسطي": حصار غزة ييدد كل جوانب الحياة لنساء غزة 35
كشػػفت دراسػػة ميدانيػػة نفػػذفيا منظمػػة حسو يػػة أوروبيػػة أف نصػػؼ النسػػاء الفمسػػطينيات الحوامػػؿ اػػػي  :انيػػؼ
اع غػػػزة يعػػػانيف مػػػف مػػػرض اسػػػر الػػػدـ "اننيميػػػا"، بسػػػبب سػػػوء انحػػػواؿ المعيشػػػية الناامػػػة عػػػف الحصػػػار  طػػػ

 المفروض عمم السطاع لمسنة السابعة عمم الفوالي، والذي اشفد اي انشير انربعة المااية بصورة  ياسية
 ػػذ مػػف انيػػؼ مسػػًرا وذكػػرت الدراسػػة، الفػػي عمػػؿ عمييػػا "المرصػػد انورومفوسػػطي لحسػػوؽ اإلنسػػاف"، الػػذي يف

رئيًسا له ونشرها بعدة ليات، أف ما يشيدم  طاع غزة مف اشفداد لمحصار "اا ـ بشكؿ غير مسبوؽ انوااع 
اإلنسػػانية لممػػػرأة الفمسػػطينية عموًمػػػا وحرميػػا مػػػف الفمفػػػم بكامػػؿ حسو يػػػا اإلنسػػانية، الفػػػي ففالشػػم كممػػػا اشػػػفد 

، كمػا أف  طػم الكيربػاء اػا ـ مػف معانػاة النسػاء وداػم الحصار عمم مميوف وثمانمائػة مميػوف إنسػاف امسػطيني
 بيـ لوصؼ الحياة بالاحيـ الذي ال يطاؽ" 

و ػػاؿ المرصػػد اػػي اسػػفعراض نفػػائ  الدراسػػة إف السػػانوف الػػدولي أ ػػر حمايػػة  اصػػة لمنسػػاء فمكنيػػا مػػف العػػيش 
يػػة لممػػرأة وهػػو مػػا بافػػت بعيػػدا عػػف الفرهيػػب واالعفػػداء وفػػواير كااػػة االحفيااػػات الصػػحية والنفسػػية واالافماع

نساء غزة يففسدهّف اي الو ت الراهف، الاًفا اننظار إلم أف "حاؿ المرأة اي السطاع اراء الحصار اإلسػرائيمي 
، والػػذي اشػػفد منػػذ فمػػوز )يوليػػو( المااػػي، فسػػبب اػػي أف فػػدام المػػرأة الفػػافورة انعمػػم 1116السػػائـ منػػذ عػػاـ 

 فكمفة اي أو ات انزمات" 
عامػًا،  41-13سػيدة اػي  طػاع غػزة، ففػراوح أعمػارهف بػيف  0011اسة عمػم عينػة عشػوائية مػف وأاريت الدر 

 16-03نصفيـ مف سكاف مدينة غزة والنصؼ ا  ر مف بسية المحااظات، وذلؾ اػي الففػرة الممفػدة مػا بػيف 
 الااري  1102أيموؿ )سبفمبر( مف عاـ 

ة مػػػف السػػػيدات المسػػػفطمعة آراؤهػػػف اػػػمف الدراسػػػة اػػػي المائػػػ 2146وأكػػػدت المنظمػػػة الحسو يػػػة انوروبيػػػة أّف 
المسػػحية، والفػػي رصػػدت آراء عينػػة عشػػوائية، أاػػدف أف معيػػؿ انسػػرة اسػػد عممػػه ومصػػدر رز ػػه عسػػب إغػػالؽ 
اننفاؽ وفداعيات انحداث المصرية ان يػرة عسػب عػزؿ الػرئيس محمػد مرسػي اػي الثالػث مػف فمػوز )يوليػو( 

 المااي 
سػػػيدات المسػػػفطمعة آراؤهػػػف أّف مصػػػدر د ػػػؿ أسػػػرهّف فنػػػا ص  ػػػالؿ انشػػػير اػػػي المائػػػة مػػػف ال 2042وذكػػػر 

اي المائة مف السيدات أف أسرهّف بافت فعػاني مػف فػراكـ الػديوف، وأظيػرت  4343انربعة المااية، كما أااد 
اي المائة مف انسر ااطرت إلم بيم بعض مف مسفنيافيا لسداد أعباء  48النفائ  اي السياؽ ذافه أّف نسبة 

 لمعيشة ا
و ػػاؿ "المرصػػد انورمفوسػػطي" إف فػػرـز الواػػم اال فصػػادي "انعكػػس بالسػػمب والاػػرر عمػػم الحيػػاة انسػػرية 

اػي المائػة مػف السػيدات عػف اعفسػادهـ  4748والوام االافماعي والصػحي والنفسػي لنسػاء السطػاع، إذ عبػر 
اػي المائػة مػػنيف  5042أعربػت  أّف معػدؿ العنػؼ اػد النسػاء دا ػؿ انسػرة  ػد ازداد اػي افػرة الحصػار، بينمػا

اػػي المائػػة مػػف النسػػاء إف  81عػػف االعفسػػاد أف العنػػؼ اػػد انطفػػاؿ فنػػامم بفعػػؿ اػػيوط الحصػػار، و الػػت 
 مسفوى العصبية والسمؽ والفوفر دا ؿ انسرة ارففم بشكؿ ممحوظ" 

مػرأة اػي السطػاع، كما  ّمؼ الفسر وانعػداـ انمػف انسػري، بحسػب الدراسػة، معانػاة اا مػت الواػم اإلنسػاني لم
اػػػي المائػػػة مػػػف السػػػيدات عػػػف ارففػػػاع حػػػاالت الطػػػالؽ دا ػػػؿ العػػػائالت لسػػػبب عائػػػد إلػػػم  1345اسػػػد كشػػػفت 

اي المائة مف السيدات عف أف أسرهّف ااطرت إلم فزوي  إحدى بنافيا  1240ففاعالت الحصار، كما عّبر 
اي المائة مف انسر المسػفطمعة إلػم  5041زوااًا مبكرًا لمف فيؼ مف انعباء المادية لألسرة، بينما ااطرت 

 فرايؿ زواج أحد شّبانيا لعازها عف اإليفاء بفكاليؼ الزواج 
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اػػي المائػػة مػػف السػػيدات عػػف اعفسػػادهف أف الحصػػار وفداعيافػػه فسػػبب اػػي  1743واػػي سػػياؽ الفعمػػيـ؛ عبػػر 
فطمعة شػيدت حالػػة اػي المائػػة مػف انسػر المسػػ 648رسػوب أطفػاليف اػػي مػادة دراسػػية أو أكثػر، اػي حػػيف أف 

 فسّرب واحدة عمم ان ؿ مف مساعد الدراسة 
اي المائة منيف عف عدـ  درة أسرهف  3848وعف أثر الحصار عمم الوام الصحي لممرأة اي غزة؛ أعربت 

 عمم فواير الفكاليؼ العالاية بصورة مريحة 
م حيػػافيـ اليوميػػة، حيػػث ونسػػػمت الدراسػػة شػػيادات لربػػات البيػػوت عػػف انعكػػاس وفػػداعيات فشػػديد الحصػػار عمػػ

أكػػدف أف أزمػػة الكيربػػاء انعكسػػت بالسػػمب عمػػم كااػػة ففاصػػيؿ حيػػافيـ اليوميػػة وفسػػببت ليػػـ بػػانرؽ،  اصػػة 
 عندما فسف دـ الشموع، إذ ففذكر أغمب انميات حاالت اشفعاؿ المنازؿ وموت انطفاؿ حر ًا 

الفػي ال ففاػاوز السػت سػاعات يوميػا  وفعيش النساء بيزة عمم ادولة حيػافيّف واػؽ سػاعات وصػؿ الكيربػاء 
  ويسمف باسفيالؿ هذا الفو يت لمسياـ بالواابات المنزلية

 
وففػػراكـ انزمػػات عمػػم انسػػر اليزيػػة إذ فعػػاني معظميػػا مػػف شػػح شػػديد اػػي الميػػام المنزليػػة ممػػا يػػداعيـ لشػػراء 

  الميام مف شركات  اصة وا يا اي ال زانات
01/02/2103، جنيف، األورومتوسطي  

 
 األكثر سوءًا ألوضاع حقوق اإلنسان الفمسطينية ي عد حقوقية: العام الحالي مؤسسة 02 36

مؤسسػػة حسو يػػة امسػػطينية أف هػػذا العػػاـ يعػػد انكثػػر سػػوءًا عمػػم مسػػفوى  01أكػػدت  :محمػػد انسػػطؿ –غػػزة 
 الفػػػػدهور الكػػػػارثي نواػػػػاع حسػػػػوؽ اإلنسػػػػاف الفمسػػػػطينية، والناامػػػػة أصػػػػاًل عػػػػف اسػػػػفمرار انفيػػػػاؾ السػػػػمطات
اإلسرائيمية المحفمة لحؽ الفمسطينييف اي فسرير مصػيرهـ، كحػؽ امػاعي، مشػيرة إلػم اسػفمرار فسػويض ايػود 
انسػػػرة الدوليػػػة اػػػي فرامػػػة  ػػػرارات الشػػػرعية الدوليػػػة، وآ رهػػػا اعفمػػػاد امسػػػطيف دولػػػة غيػػػر عاػػػو اػػػي انمػػػـ 

السػيطرة عمػم ثػروافيـ ومػواردهـ  المفحدة، والفنكر لحؽ الفمسطينييف اي إ امة دولفيـ المسفسمة الفػي ففػيح ليػـ
 عامًا مف معاناة الشعب الفمسطيني  54اال فصادية وبناء الكياف الفمسطيني، بما ينيي أكثر مف 

و الت اي بياف وصؿ  ،وأواحت المؤسسات المناوية اي إطار مامس منظمات حسوؽ اإلنساف الفمسطينية
بما اييا السدس، وبدعـ لماموعات المسفوطنيف الافة، بواصؿ ي االحفالؿالسدس دوت كوف نس ة عنه: أف 

المفطراة، عمميات الفوسم االسفيطاني وابفالع المزيد مف أرااػي الفمسػطينييف وممفمكػافيـ  ويفرااػؽ ذلػؾ مػم 
  مف أرااي وممفمكات الفمسطينييف % 47إ رار وا م ادار الاـ، الذي يبفمم نحو 

مميػػوف نسػػمة، إذ  047اػػي منطسػػة يسطنيػػا نحػػو  -لبيػػاف حسػػب ا –واػػي  طػػاع غػػزة فبػػدو الصػػورة أكثػػر  فامػػة 
فسفمر السمطات اإلسرائيمية المحفمة اي عزليا عف امفدادها الايرااي المفواصؿ مم الافة المحفمة  وفسفمر 
اػػرائـ السػػوات الحربيػػة اإلسػػرائيمية اػػي  طػػاع غػػزة، فػػارة عبػػر اعفػػداءات عسػػكرية شػػاممة، ومػػف  ػػالؿ اػػرض 

سانوني عمم سكاف السطاع المدنييف، والفي فمثؿ عسابًا اماعيًا واػرائـ اػد اإلنسػانية الحصار الشامؿ غير ال
 بمواب  واعد السانوف اإلنساني الدولي 

01/02/2103القدس، القدس،   
 

 برافر" إلقامة مطار عسكري يستيدف الجزيرة العربية"شروع متميد ب "إسرائيل"ستة:  أبو 37
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ندوة "مشػروع برااػر اػي ظػؿ الصػمت العربػي" الفػي أ امفيػا امعيػة وصؼ المشاركوف اي : الرحمف باسـ عبد
ال ػريايف الكويفيػػة مسػاء أوؿ مػػف أمػػس هػذا المشػػروع اإلسػػرائيمي الػذي ييػػدؼ إلػػم احػفالؿ أراض اديػػدة اػػي 
منطسفي بئر سبم وال ميؿ اي امسطيف المحفمة بػ"نكبة اديدة ففعرض ليا انمة العربيػة"، مطػالبيف بػػ"الفصدي 

 شروع وواود و فة عربية اادة اد هذا االحفالؿ الاديد لألرااي الفمسطينية" ليذا الم
سػمماف أبوسػفة إف إسػرائيؿ فميػد بػػ"مشروع  د واي هذا الصدد،  اؿ رئيس هيئة امسطيف اي المممكة المفحػدة 

فييػر براار" إل امة مطار عسكري يسفيدؼ الازيرة العربية، وأااؼ: "االف لدينا صػنؼ اديػد مػف النكبػات م
حسب الظروؼ عف طريؽ صيية  انونية مزيفة فنبم نفس المبادئ وهي مبادئ الصييونية مف اسفيالء عمم 

مػػف  ػػالؿ المػػذابح والطػػرد وواػػعيـ سػػاكني هػػذم  انرااػػيالعربيػػة وكػػذلؾ الساػػاء عمػػم أهػػؿ هػػذم  انرض
الفػػػاريخ الفمسػػػطيني فحػػػت الحصػػػار واالحػػػفالؿ واياػػػًا احػػػفالؿ العسػػػوؿ بمسػػػح اليويػػػة الفمسػػػطينية و  انرااػػػي

د ػػاؿ اليػػرس اػػي  مػػوب العػػرب برنػػه ال اائػػدة مػػف محاربػػة إسػػرائيؿ، ويػػرفي فحػػت اسػػـ الفطبيػػم، وهػػو السبػػوؿ  وار
بواود العدو، وحؽ الففاوض مف  الؿ هذم ا لية مف دوف النظر الم اي نكبات، وهذم المبادئ فعمؿ عمييا 

 إسرائيؿ ولف يفيير هذا انسموب ما دامت الصييونية" 
01/02/2103الراي، الكويت،   

 
 غزة ييدد باإلضراب المفتوحفي قطاع اتحاد موظفي "األونروا"  38

هدد افحاد المػوظفيف العػرب اػي وكالػة غػوث وفشػييؿ الالائػيف الفمسػطينييف "انونػروا" اػي  طػاع غػزة، : غزة
ه سيواصػؿ  طوافػه مساء يوـ انحد، بالبدء ب اراب مففوح اػي حػاؿ لػـ ففحسػؽ مطالػب المػوظفيف، مؤكػدا أنػ

 النسابية حفم االسفاابة لفمؾ المطالب 
وافيـ االفحاد اي بيػاف لػه، إدارة انونػروا باالسػفمرار اػي مو فيػا بعػدـ احفػراـ نفػائ  المسػح الػذي أعمنػت عنػه 

"، مؤكػػدا عمػػم أنػػه "ال 1100لانػػة اإلدارة، واظيػػر "فرااعػػا حػػادًا اػػي مسػػفوى روافػػب المػػوظفيف مسارنػػة بعػػاـ 
 اؿ لممساومة عمم حسوؽ المعمميف" يواد ما

وأشػػار االفحػػاد إلػػم أف هػػذم اإلاػػراءات ففػػزامف مػػم الفسميصػػات الفػػي فسػػـو بيػػا "انونػػروا" مػػؤ را عمػػم  ػػدمات 
 الالائيف، والفي فمس بعض البرام  انساسية 

السػػفاابة وحمػػؿ االفحػػاد إدارة "انونػػروا" المسػػؤولية عػػف فعطيػػؿ ال ػػدمات لالائػػيف، اػػي حػػاؿ اسػػفمرت بعػػدـ ا
 لمطالب الموظفيف، مشيرا إلم االسفمرار اي الحوار معيا 

01/02/2103القدس، القدس،   
 
 حبس فمسطيني بتيمة تدريب  مية إرىابية بالمنصورةمصر:  

أمر وائؿ الميدي رئيس نيابة أوؿ المنصورة بحبس الفمسطيني وساـ محمد   : محمد عطية -المنصورة 
 يوما عمي ذمة الفحسيؽ      صاحب محؿ الوساـ لمنت بمدينة العريشسنة سائؽ و     محمود عوياة

واف اذم مف العريش مسرا لفدريب  اننفاؽ،بعد أف اعفرؼ الفمسطيني بد وله مصر بطريؽ غير شرعي عبر 
د اليـأش اص مصرييف  و يامه بالفعرؼ عمي ،مصرييف عمي أعماؿ العنؼ والشيب  طاع غزة  وار

الحميد الذي فـ ابطه   مية حركة حماس  كما اعفرؼ برنه درب عامر مسعد عبدم عبدومسابمفيـ بوزير دا
آ ريف السفيداؼ المنش ت الحيوية واغفياؿ   مم إرهابيةوالذي اعفرؼ بفكوينه  مية  ،أ يرا بالمنصورة

 ش صيات مصرية مناهاة لنظاـ اإل واف مف بينيـ وحيد اودة نائب المنصورة السابؽ 
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 //اىرة، األىرام، الق
 
 لإل وان أشقاء فمسطينيين ينتمون  ثلثةمتيمًا بينيم   ىعم القبضمصر:  

مفيمًا مف المفورطيف اي   مألست أايزة انمف بالساهرة السبض عم نسريف صادؽ: -أيمف السباعي 
ساء امسطينييف أش أحداث العنؼ الفي شيدفيا منطسفي الحممية واسر السويس يوـ الامعة المااية بينيـ 

 ينفموف لاماعة اإل واف المسمميف 
 //الجميورية، مصر، 

 
 : إقامة الدولة الفمسطينية المستقمة مصمحة وطنية أردنية عميالقاءه الفروف  لل جودة 40

الفسػػػم وزيػػػر ال ارايػػػة وشػػػؤوف الميفػػػربيف ناصػػػر اػػػودة اػػػي موسػػػكو أمػػػس االثنػػػيف وزيػػػر : )بفػػػرا( -موسػػػكو 
سي سيرغي الاروؼ وبحػث معػه العال ػات الثنائيػة المفميػزة بػيف البمػديف اػي م فمػؼ الماػاالت ال اراية الرو 

 والفي فدعميا العال ة ال اصة بيف االلة الممؾ عبداهلل الثاني والرئيس الروسي االديمير بوفيف 
المفحػػػدة وبحػػػث الطراػػػاف سػػػير وماريػػػات المفاواػػػات الفمسػػػطينية االسػػػرائيمية الفػػػي فاػػػري برعايػػػة الواليػػػات 

االمريكية واهمية دعميا حيث اكد اودم اف ا امة الدولة الفمسطينية المسفسمة عمم  طػوط الرابػم مػف حزيػراف 
وعاصػػمفيا السػػدس الشػػر ية اسػػفنادا الػػم المراعيػػات الدوليػػة ومبػػادرة السػػالـ العربيػػة، مصػػمحة وطنيػػة  0856

 اردنية عميا 
 01/02/2103، الدستور، عم ان

 
 سنضرب الجيش المبنانيتل أبيب تيد د:  42

اػػػي أي عػػػدواف إسػػػرائيمي مسبػػػؿ عمػػػم لبنػػػاف سػػػيكوف الاػػػيش المبنػػػاني هػػػداًا لاػػػيش االحػػػفالؿ  : يحيػػػم دبػػػوؽ
مػرات أ ػوى مػف حػزب اهلل  01انراالت العدو يرا بوف المساومة عف كثب، مؤكديف أف حزب اهلل أصبح حاليًا 

1115 
ت نفػذفيا ألويػػة الن بػة اػي الاػػيش، فحػاكي مواايػػات ال النػاطؽ باسػـ الاػػيش اإلسػرائيمي أعمػف سمسػػمة فػدريبا

 فسفصر اسط عمم حزب اهلل، بؿ فشمؿ الايش المبناني أياًا 
وبحسػػب مصػػدر عسػػكري إسػػرائيمي رايػػم المسػػفوى، يمكػػف أف يفحػػوؿ الاػػيش النظػػامي لمبنػػاف مػػف محايػػد إلػػم 

 وأوااع مفييرة كيذم  عدو اي أي لحظة، وهو ما يدام الوحدات العسكرية لمفدرب عمم سيناريوات
واود حػزب اهلل اػي سػوريا يػؤدي إلػم فطػوير  درافػه الميدانيػة واكفسػاب  بػرة ميدانيػة، »بحسب المصدر، إف 

الفػػدريبات الااريػػة فمحػػػظ »، ماػػػيفًا أف «سػػيكوف ليػػا فرامػػة عمػػػم انرض، اػػي حػػاؿ نشػػػوب المواايػػة معػػه
ي لبنػاف، مػف بينيػا واػود  ػوات لألمػـ المفحػدة واوب الفعامؿ مػم عوامػؿ عػدة اػي سػاحة السفػاؿ المسػفسبمية اػ

 « والايش المبناني، إاااة إلم  وات حزب اهلل
( المرابط عمم الحدود مم لبناف اي الاميؿ اليربي، حػذر 211)المواء « عصبة برعاـ»مصدر رايم آ ر اي 

سفػػاؿ  و ػػاؿ إف مػػف أف المواايػػة المسبمػػة مػػم حػػزب اهلل سفشػػيد فيييػػرات ممحوظػػة اػػي الميػػداف واػػي سػػاحة ال
، مواػحًا «حزب اهلل يبذؿ ايودًا لفحسيف  درافػه السفاليػة الميميػة، وهػي ااػوة كانػت مواػودة لديػه حفػم ا ف»

الفدريبات الفي يارييا الايش اإلسرائيمي ف فمؼ كثيرًا عف الفدريبات الروفينية الفي اعفادها اي السابؽ؛ »أف 
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فسػااًل مػػف عمػؿ روفينػي يفعمػؽ بػانمف الاػاري عمػم الحػػدود، ايػي فحػاكي ا ف أواػاعًا وسػيناريوات فشػمؿ ان
 « إلم واعية الحرب بنحو طارئ وسريم

أمػػػاـ عػػػدد مػػػف مراسػػػمي الوسػػػائؿ « إياػػػاز صػػػحااي»إلػػػم ذلػػػؾ، حػػػذر اػػػابط إسػػػرائيمي رايػػػم المسػػػفوى اػػػي 
لمبذولة لففكيكػه، اإلعالمية العبرية، مف أف  طر السالح الكيميائي السوري، ال يزاؿ  ائمًا، رغـ كؿ الايود ا

 محذرًا مف احفماؿ ال يمكف نفيه أو فركيدم، أف حزب اهلل  د اسفولم بالفعؿ عمم ازء مف هذا السالح  
عف اابط آ ر، فركيدم فنامي  درات حزب اهلل السفاليػة، وفحديػدًا الفرسػانة « معاريؼ»بدورها، نسمت صحيفة 

، ماػػيفًا أف 1115انػػت عميػػه عشػػية حػػرب عػػاـ الصػػارو ية الكبيػػرة، الفػػي زادت عشػػرة أاػػعاؼ عمػػم مػػا ك
صػاروخ بعيػد  411مػا يسػرب مػف  1115فسديرات الايش اإلسرائيمي فشير إلم أف حزب اهلل كاف يممؾ عاـ »

 4111كيموغرامػػًا مػػف المػػواد المففاػػرة، اػػي مسابػػؿ مػػا بػػات يممكػػه ا ف، وهػػو مػػا يسػػرب مػػف  241المػػدى بزنػػة 
كيمػػوغراـ، وذلػػؾ بػػالفوازي مػػم منظومػػات  0111و  641اروخ بػػيف صػػاروخ بعيػػد المػػدى، وفػػراوح زنػػة كػػؿ صػػ

 « نارية و فالية أ رى، أكثر فطورًا بكثير
 01/02/2103، اال بار، بيروت

 
 مةدولة فمسطينية مستق إقامةدعم  إلىتدعو المجتم  الدولي  اإلسلمي التعاونمنظمة  

المافمم الدولي  اإلسالميظمة الفعاوف اي من انعااءدعا وزراء  اراية الدوؿ  :)أ ؼ ب( - كوناكري
اي  انزماتدولة امسطينية مسفسمة وذلؾ اي ااففاح مؤفمرهـ الذي يركز كذلؾ عمم  إ امةدعـ  إلماالثنيف 

 سوريا ومالي 
بالنسبة ”  اية رئيسية“ برنياووصؼ رئيس المنظمة المنفيية واليفه محمود عمي يوسؼ الساية الفمسطينية 

، وذلؾ اي ااففاحه اافماع وزراء  اراية المنظمة الذي اإلسالميةاكبر فامم لمدوؿ  لممنظمة الفي فعد
 اي العاصمة اليينية  أياـيسفمر ثالثة 

  "المفحدة انمـدولة امسطينية فعفرؼ بيا  إل امةمف الوااب عمينا مواصمة مساعينا " وأااؼ
 إنياءاب عمم المافمم الدولي لفحسيؽ ذلؾ ي"و اؿ محمود عمي يوسؼ وزير  اراية ايبوفي، انه 

الفمسطينية ووام حد لالنفياكات اد الشعب  انراايوو ؼ بناء المسفوطنات عمم  اإلسرائيمياالحفالؿ 
  "الفمسطيني

 //رأي اليوم، لندن، 
 
 لوقفة حازمة وجادة إلنقاذ المسجد األقصى  تدعو السعودية 

مف الوااب أكثر مف أي و ت مام الفصدي لما ففعرض  أكدت السعودية أنه: الشرؽ انوسط - كوناكري
له مدينه السدس اي ا ونة ان يرة مف انفياكات  وات االحفالؿ اإلسرائيمي والم طط الصييوني اليادؼ إلم 
فسسيـ المساد ان صم المبارؾ زمانيا ومكانيا، وبينت أف هذا انمر يفطمب و فة حازمة واادة أماـ هذم 

ذ المساد ان صم مف م اطر الفيويد وبما يحسؽ فطمعات الشعب الفمسطيني وانمة االنفياكات إلنسا
اإلسالمية  ااء ذلؾ امف الكممة الفي ألساها انمير عبد العزيز بف عبد اهلل بف عبد العزيز نائب وزير 

  الػ ال اراية رئيس الواد السعودي اي اافماعات المامس الوزاري لمنظمة الفعاوف اإلسالمي اي دورفه
إنه مف الوااب اي هذا االافماع أكثر مف أي و ت مام الفصدي لما ففعرض له مدينة السدس "وأااؼ: 

اي ا ونة ان يرة مف انفياكات  وات االحفالؿ اإلسرائيمي والم طط الصييوني اليادؼ إلم فسسيـ المساد 
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 فة حازمة واادة أماـ هذم االنفياكات يفطمب منا و "، مبينا أف هذا انمر "ان صم المبارؾ زمانيا ومكانيا
   "إلنساذ المساد ان صم مف م اطر الفيويد وبما يحسؽ فطمعات الشعب الفمسطيني وانمة اإلسالمية

 //الشرق األوسط، لندن، 
 
 مقاربة أكثر واقعية في الدفاع عن القضية الفمسطينية إلى يدعوالمغرب  

وا عية اي الدااع عف الساية الفمسطينية  أكثرمساربة اديدة فكوف  إلمرب دعا المي: السدس العربي -الرباط 
 السوي  اإلسرائيمينظرا لموام العربي الاعيؼ بسبب ففرؽ العرب مسارنة مم الوام 

عبد اإلله بف كيراف رئيس الحكومة الميربية  الؿ ندوة نظمت بالعاصمة السطرية الدوحة عمم ارورة  وأكد
ننا  "دة فكوف أكثر وا عية اي الدااع عف الساية الفمسطينيةاعفماد مساربة ادي" نمر بمرحمة صعبة، ليس "وار

سنة، ولكف نننا اليوـ مففر وف ونف  نف إسرائيؿ  وية أو مسنودة ايذم المعطيات نفسيا منذ أكثر مف 
  "مساربافنا يبدو أنيا بدأت فصؿ إلم نيايفيا

نساش امف أعماؿ المؤفمر السنوي الثاني لمراكز انبحاث  و اؿ رئيس الحكومة الميربية  الؿ امسة
نحف اليوـ اي حااة إلم بذؿ  " اية امسطيف ومسفسبؿ المشروع الوطني الفمسطيني"العربية حوؿ مواوع 

مايود كبير ومفواصؿ لمفوصؿ إلم مساربة عسالنية لمناصرة الساية الفمسطينية فكوف صحيحة وأ رب مف 
الساية المركزية، مساربة نممؾ  وة الدااع عنيا   لف فكوف سيمة كيفما كانت، لكف  الوا م الفي فشيدم هذم

  "المساربة الايدة ليست هي فمؾ السيمة، بؿ الفي فممؾ مناصريف يدااعوف عنيا بسيولة
 //القدس العربي، لندن، 

 
 
 ع الوطني الفمسطينيمراكز األبحاث العربية ينيي أعمالو بالدعوة إلعادة صياغة المشرو  مؤتمر 

حّض مؤفمر لباحثيف عرب ودولييف ا ففـ اي الدوحة أمس، عمم إعادة صوغ المشروع  :اليد - عّماف
الوطني الفمسطيني، ليسفايب لمسفايات المرحمة وفر ذ ايه أساليب المساومة والمفاواات مكانفيا المحددة، 

ف، يسفطيم أف ينزع الشرعية عف كثير مف وذلؾ بعد أف  اؿ إف "السانوف الدولي الذي لف يحرر امسطي
 الم ططات اإلسرائيمية 

وأثارت الامسة انولم مف أعماؿ اليوـ الثالث لممؤفمر نساشا  انونيا معمسا اي وام كثير مف الساايا 
المرفبطة بفمسطيف اي السانوف الدولي، مثؿ  اايا الادار العازؿ والالائيف والمسفوطنات والفصؿ العنصري 

ئـ اد اإلنسانية  وفحدث اي الامسة عدد مف ال براء السانونييف والمحاميف الدولييف، وحارها العاو والارا
 السابؽ اي محكمة العدؿ الدولية اي الهاي السااي عوف ال صاونة 

ولّ ص المحامي انردني محمد  ميؿ موسم  الؿ فسديـ ور فه عف "فداعيات الرأي االسفشاري المفعمؽ 
رؤية عممية" كؿ السااؿ السائـ بشرف ادوى الماوء إلم المحاكـ الدولية والايط  -عنصريبادار الفصؿ ال

عمم االحفالؿ اإلسرائيمي عف طريؽ السانوف الدولي بسوله: "السانوف الدولي لف يحرر امسطيف، لكنه يسفطيم 
 ب الفمسطيني" أف ينزع الشرعية عف كثير مف اإلاراءات والم ططات اإلسرائيمية، وأف يثبت حسوؽ الشع

وأثارت ال بيرة السانونية الفمسطينية ديانا بّطو اي ور ة عف "المسفوطنات اي السانوف الدولي" نسطة حّساسة 
بشرف المسفوطنات، إذ نبيت إلم أف انزال ا حدث اي  طاب المفاوض الفمسطيني الذي أصبح يطالب 
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يسي هو بارورة إزالة كؿ المسفوطنات ننيا بو ؼ االسفيطاف والفوسم االسفيطاني اي حيف أف المطمب الحس
 غير شرعية اي نظر السانوف الدولي 

وطالب الباحث الفمسطيني عباس شبالؽ الدوؿ العربية بمنح الالائيف الفمسطينييف المسيميف عمم أرااييا 
 وغير ذلؾ انسياِفيا؛ نّف حرمانيـ الانسيَة يؤّدي إلم حرمانيـ حسوَ يـ اإلنسانية اي الفنسؿ، والعمؿ، 

واي السياؽ نفِسه، أك د الناشط آدـ شابيرو، أّف الدوؿ العربية مطالبة بحماية الفمسطينييف، ورعايفيـ، وفسوية 
 واودهـ السانوني، إاااًة إلم اماف حؽ العودة وحسو يـ السياسية 

ز دينامية الحركة الوطنية الفمسطينية  وأواح أّف اماف هذم الحسوؽ  مف شرنه أف يعزِّ
ف ايفه، فحدث الباحث رامي أبو شياب عف الشفات مف زاوية فحميؿ ال طاب، وذلؾ بيدؼ ا فبار  درة م

 طاب الشفات الفمسطيني عمم صْوغ منظور مفماسؾ ومؤثِّر، والسيما مف حيث  درفه عمم موااية  طاب 
لشفات؛مف أاؿ الشفات الييودي وفسوياه، بالنظر إلم أّف هذا ال طاب  د  اـ عمم مركزية المنفم وا

 فكريس  ياـ دولة إسرائيؿ 
وأكد الباحث بشارة  ار،  الؿ حمسة نساش عف "السياسات انوروبية فاام الصراع العربي اإلسرائيمي" أف 
االفحاد انوروبي كاف له أثر كبير اي المو ؼ انميركّي فاام الساّية الفمسطينية، وأشار إلم أف   طاب 

كٍؿ إياابّي إزاء  اية امسطيف، ولكن ه افيـ دوؿ أوروبا الشر ّية بالو وؼ عائًسا االفحاد انوروبي فطّور بش
أماـ ارض الايوط عمم إسرائيؿ بعد انييار االفحاد السوايافي "بسبب عدائيا لإلسالـ ولعال افيا مم 

واليات المفحدة إسرائيؿ"، مشيًرا إلم أف  الفنا اات بيف الدوؿ انوروبّية وعال افيا االسفرافياّية مم ال
 انميركية أدت دوًرا أساسًيا اي فعطيؿ أي مو ؼ مّوحد وحاسـ إزاء الساية الفمسطينية والعدواف اإلسرائيمي 

ورّد مارؾ أوفه مدير الف طيط السياسي اي وزارة ال اراية البمايكّية، برف  دوؿ االفحاد انوروبّي بعد 
لـ فكف فريد أف فساطم حكومة حماس، مشيًرا إلم أف  السمطة ، االنف ابات الفشريعية الفمسطينية عاـ 

الفمسطينية اي راـ اهلل هي الفي طمبت مساطعة حماس، وبذلؾ لـ فكف الاماعة انوروبّية فممؾ أي شيء 
 نّف السمطة هي الفي "أو فت الحوار" 

 //الغد، عمان، 
 
 ستبعد قطاع غزةمحتمل ي سلم ال طوط العريضة تشير التفاقأوباما:  

 اؿ الرئيس انمريكي باراؾ أوباما اي منفدى بمعيد بروكناز اي : )رويفرز( - عمي صوااطة - السدس
المسبمة الفوصؿ إلطار عمؿ ال يعال  كؿ  انشيرواشنطف يوـ السبت "أعفسد أنه مف الممكف  الؿ 

وأواح   "أااؿ مف الراوع لم مؼ الففاصيؿ ولكف ياعمنا نصؿ لنسطة يدرؾ اييا الاميم أف الفحرؾ لألماـ
أوباما اي فصريحافه أنه إذا فـ الفوصؿ الففاؽ إطار اي العاـ المسبؿ ا نه سيظؿ هناؾ عمؿ كثير يفعيف 

 السياـ به 
وذكر أف ال طوط العرياة الففاؽ سالـ محفمؿ وااحة وفرؾ الباب مففوحا أماـ الفوصؿ الففاؽ يسفبعد 

المساومة اإلسالمية )حماس( المعاراة لفحركات السالـ الفي يسوـ بيا   طاع غزة الذي فحكمه ا ف حركة
 عباس 

و اؿ أوباما "إذا كاف هناؾ نموذج اي الافة اليربية يمكف لمشباف الفمسطينييف اي غزة الفطمم إليه ويروف 
 أف بوسم الفمسطينييف العيش اييا بكرامة    اسد يصبح ذلؾ ما يريدم الشباف اي غزة أياا 

 //ة رويترز لألنباء، وكال
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 الشير المقبل "إسرائيل"و السمطةلتقديم مشروع اتفاق انتقالي بين  تعد  "الحياة": الواليات المتحدة  

إف اإلدارة انميركية فعد لفسديـ مشروع ": "الحياة" الت مصادر ديبموماسية غربية لػ : محمد يونس -راـ اهلل 
سرائيؿ الشير المسبؿاففاؽ انفسالي بيف الفمسطينييف    وأواح ديبموماسي كبير ااؿ عدـ ذكر اسمه، أف "وار

المشروع انميركي يفكّوف مف شسْيف، سياسي وأمني، مشيرًا إلم أف الشؽ انمني  ّدـ إلم الرئيس محمود 
أميركية، ايما سيسدـ الشؽ السياسي الشير المسبؿ مم  -عباس، وما زاؿ  يد البحث اي لساءات امسطينية 

 لشؽ انمني اي حاؿ االففاؽ عمم ان ير ا
عامًا، واوهرم الواود  أف الشؽ انمني مف المشروع هو مشروع اففاؽ أمني انفسالي مدفه "وأااؼ: 

المشروع يبسي السيطرة اإلسرائيمية عمم الموا م والنساط "  وفابم: "العسكري اإلسرائيمي اي الافة اليربية
وعمم الطرؽ الموصمة إلييا، وعمم حواشي هذم الطرؽ، وعمم محطات  العسكرية الحالية اي انغوار،

اإلنذار المبكر المسامة عمم رؤوس اباؿ الافة، كما ينص عمم إ امة إدارة مشفركة لممعابر مم انردف، 
  "وعمم دوريات مشفركة عمم الحدود مم انردف، وعمم وام  وات دولية اي انغوار

سطيني وااؽ اسط عمم الواود الدولي، كما وااؽ عمم واود إسرائيمي  الؿ إف الاانب الفم"و اؿ المصدر: 
أبمغ "  وزاد: "عاماً  افرة انسحاب فدرياي يففؽ عمييا، لكنه راض الواود العسكري اإلسرائيمي لمدة 

دائـ، الرئيس محمود عباس كيري برف واودًا عسكريًا إسرائيميًا دائمًا اي انرااي الفمسطينية يعني أنه واود 
لكف هناؾ افرة انسحاب لمسوات فسفيرؽ سنوات كما حصؿ اي سيناء، وهذا أمر يمكف االففاؽ عميه، حفم 

  "لو اسفيرؽ ثالث سنوات أو ربما أكثر
وأشار إلم أف المشروع انمني اإلسرائيمي اعؿ الواود العسكري اإلسرائيمي اي انرااي الفمسطينية  ااعًا 

نص المشروع عمم إعادة فسويـ "ما يففح الطريؽ أماـ واود دائـ  وأردؼ:  عامًا، وهو لمفسويـ بعد 
  "الواود العسكري اإلسرائيمي، بعد الففرة االنفسالية، بناء عمم  درات الاانب الفمسطيني

اي مواوع الدوريات المشفركة عمم الحدود، ا ف الاانب الفمسطيني يرى أف هذم الدوريات "وأااؼ: 
م دوريات إسرائيمية، كما حدث اي فاربة مماثمة اي الفسعينات، إذ ارى االففاؽ عمم سففحوؿ فدرياًا إل

دوريات مشفركة اي موا م معينة، لكف الاانب اإلسرائيمي كاف يفرؾ الدوريات الفمسطينية ويشيؿ دوريافه 
اي أيموؿ  بمعزؿ عنيا، ثـ طمب مف الاانب الفمسطيني و ؼ دوريافه نسباب أمنية بعد اندالع االنففااة

  وأعدت إسرائيؿ الممؼ انمني بالفعاوف مم اريؽ أمني أميركي م فص يرأسه ")سبفمبر( عاـ 
اليربي أف يفامف الشؽ  الدبموماسيالانراؿ اوف ألف المسيـ مم اريسة اي إسرائيؿ منذ مطمم العاـ  وفو م 

السدس الشر ية فحت السيطرة السياسي المرفسب مف المشروع انميركي إبساء المسفوطنات والادار و 
 اإلسرائيمية، عمم أف يصار إلم االففاؽ عمم الحدود النيائية  الؿ افرة انفسالية اديدة 

 //الحياة، لندن، 
 
 مواقف أمريكية أدت لألزمة ما بين القيادة الفمسطينية وواشنطن  "القدس العربي": أربعة 

 مؽ أزمة مم السيادة الفمسطينية، أوليا كاف عمم  مفية  إلمة موا ؼ أمريكي وليد عوض: أدت  -راـ اهلل 
و اصة المفعمسة بصعوبة الفوصؿ الففاؽ سالـ نيائي مم  اإلسرائيميةفبني واشنطف لمعديد مف الموا ؼ 

الذي يسفاي الفوصؿ الففاؽ مرحمي  بؿ الوصوؿ  انمرالفمسطينييف اي ظؿ غياب الثسة ما بيف الطرايف، 
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بنياميف نفنياهو وحميفه وزير ال اراية  اإلسرائيميالذي كاف يطالب به رئيس الوزراء  انمرئي، لالففاؽ النيا
 ااييدور ليبرماف 

االثنيف باف ذلؾ المو ؼ انمريكي أغاب السيادة  "السدس العربي"مصادر امسطينية مطمعة لػ وأواحت
 ب مكانيةلسبت المااي عندما صرح الفمسطينية  اصة بعدما عبر عنه الرئيس انمريكي باراؾ أوباما ا

  واإلسرائيمييفالفوصؿ الففاؽ انفسالي أو مرحمي ما بيف الفمسطينييف 
 اإلسرائيميالثاني الذي أدى لالزمة مم السيادة الفمسطينية هو فبني واشنطف المطمب  انمريكيأما المو ؼ 

الذي كاف  انمرممفات المفاواات،   بؿ االنفساؿ لبا ي انمنيبارورة االنفياء مف االففاؽ عمم الممؼ 
لممنطسة أاكارا أمريكية بشرف  ان يرةاوف كيري اي زيارفه  انمريكيةوااحا مف  الؿ حمؿ وزير ال اراية 

اي الافة اليربية اي حاؿ الوصوؿ نية فسوية مم الفمسطينييف، وفسديـ ممؼ  اإلسرائيمية انمنيةالفرفيبات 
 اب الفمسطينييف عمم الحدود مما أثار غ انمف

 انمنية اناكار إعطاءبالسيادة الفمسطينية مف  الؿ  انمريكيةالثالث هو االسفيانة  انمريكيأما المو ؼ 
 أمريكيةامف  وات دولية برئاسة  انردفحؽ السيطرة عمم منطسة اليور عمم الحدود مم  إسرائيؿ انمريكية

والفمسطينية  اإلسرائيمية انمنية انايزةشراكة ما بيف  الدولي، وبناء اإلرهابما يسمم محاربة  إطاراي 
يكوف لفمؾ  أفدا ؿ حدود الدولة الفمسطينية منزوعة السالح، دوف  انمرفعمؿ اي نياية  أمريكيةبرعاية 
 أمريكيةالاانب الفمسطيني شعر باسفيانة  أف إلم، مشيرة إسرائيؿحؽ العمؿ دا ؿ حدود دولة  انمنيةالسوة 

 الفمسطينية بالسيادة 
والسيادة الفمسطينية ايو فبني كيري واية  انمريكية اإلدارةما بيف  انزمةالمو ؼ الرابم الذي اا ـ مف  أما

المعفسميف منذ ما  بؿ اففاؽ  انسرىسراح ما فبسم مف  إطالؽبرف الفمسطينييف ينفظروف  اإلسرائيميةالنظر 
 انمريكيعمم حد ما ابمغ به وزير ال اراية  إسرائيميامراوض  أمرلالنسحاب مف المفاواات، وهذا  أوسمو

سراح الداعة  إطالؽالذي داعه لفسديـ ا فراح لماانب الفمسطيني بفرايؿ  انمرلممنطسة،  ان يرة الؿ زيارفه 
سراح نصفيـ اي داعفيف  وأطمؽ، أسرى والبالغ عددهـ  أوسموالمعفسميف منذ ما  بؿ  انسرىالثالثة مف 
 إطالؽبفرايؿ  انمريكيالمصادر أف اال فراح  وأواحتبالفزامف مم اسفمرار محادثات السالـ  سابسفيف 

سراحيـ اميعا، هو ا فراح أصمه  إلطالؽسراح الداعة الثالثة ودمايا مم الداعة الرابعة الشير السادـ 
مكانية الفوصؿ لبي إلبداءمف ااؿ دام الفمسطينييف  إسرائيمي اف مشفرؾ برعاية مرونة اي المفاواات وار
  انسرىسراح هؤالء  إطالؽفسدـ عمم المفاواات، لاماف  إحرازيعمف ايه  أمريكية

 اإلسرائيميسراح انسرى ااء مف كيري  واا أف يؤدي الراض  إطالؽوحسب المصادر ا ف ا فراح فرايؿ 
ام الفمسطينييف لمسبوؿ النفاار المفاواات الفي يراهف اييا عمم د انسرىسراح الداعة الثالثة مف  إلطالؽ

فمييدا  انمراي نياية  أمريكيةوفساهـ اي الوصوؿ الففاؽ سالـ برعاية  إسرائيؿفراي  أمنيةبفرفيبات 
 اي المنطسة  انوااعلفرفيب 

 //القدس العربي، لندن، 
 
 انيفي تل أبيب ينفي أن تكون ىناك مقايضة ما بين الممف الفمسطيني واإلير  األمريكيالسفير  

داف شابيرو إنه ال عال ة بيف الممؼ النووي  إسرائيؿ اؿ سفير الواليات المفحدة لدى  وليد عوض: -راـ اهلل 
 إسرائيؿال فطمب مف  انمريكية اإلدارةالفمسطينية، مشددا عمم أف  اإلسرائيميةوبيف عممية الففاوض  اإليراني

  أ رىما عمم حمبة السياـ ب طوات عمم حمبة معينة مسابؿ الحصوؿ عمم شيء 



 
 
 

 

 

           33ص                                    3162العدد:            01/02/2103 ثاءالثل  التاريخ:

 إلحالؿمف أف الايود  انحداالثنيف ردا عمم ما  اله نفنياهو  إذاعيةالسفير شابيرو اي مسابمة  أ واؿااءت 
 حصمت إيراف عمم أسمحة نووية  إذاوالفمسطينييف لف فحسؽ شيئا  إسرائيؿالسالـ بيف 

 //القدس العربي، لندن، 
 
 يمتقي  لليا عباس ونتنياىو منطقةكيري يبدأ غدًا زيارة جديدة لم 

انياـ: أعمنت الناطسة بمساف وزارة ال اراية انميركية أف وزير ال اراية انميركي اوف كيري  - السدس
 سيعود إلم المنطسة يوـ غد انربعاء لمساء الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء اإلسرائيمي بنياميف نفنياهو 

كيري سيمفسي اي السدس رئيس الوزراء نفنياهو لبحث عدد مف  أفبياف  وذكرت الناطسة ايف باساكي اي
ومفاواات الحؿ النيائي الاارية مم الفمسطينييف  واي راـ اهلل سيمفسي مم الرئيس  إيرافالساايا بما يشمؿ 

 وكاف كيري زار المنطسة انسبوع المااي  عباس لبحث مفاواات الوام النيائي و اايا ُأ رى 
 //م اهلل، األيام، را

 
 توقعان اتفاقيات تجارية "إسرائيل"روسيا و 

سرائيؿ ماموعة مف االففا يات المشفركة اي مااؿ : رويفرز - روسيا اليـو - أنباء موسكو و عت روسيا وار
الطا ة والفاارة، وذلؾ عمم هامش زيارة وزير ال اراية اإلسرائيمية أاييدور ليبرماف أمس إلم موسكو، حيث 

 م نظيرم الروسي سيرغي الاروؼ الفس
 والعالـ  انوسطحوؿ المشكالت اي الشرؽ  "مثمرة"محادثات  إاراءو اؿ ليبرماف لدى وصوله انه يرمؿ اي 

اإلسرائيمية المشفركة لمفعاوف الفااري واال فصادي، بحاور نائب رئيس  -وعسب اافماع المانة الروسية 
ماف، فـ فو يم مذكرة ففاهـ بشرف الفعاوف اي مااؿ المواد المشعة الوزراء الروسي أركادي داوركوايفش وليبر 

الروسية ولانة الطا ة الذرية اي إسرائيؿ  كما فـ االففاؽ عمم إنشاء شركة  "روس أفوـ"بيف مؤسسة 
 لصناعة منفاات انلباف اي اميورية الشيشاف الروسية بفمويؿ إسرائيمي 

ية ميفمة بمسرلة الفعاوف اي مااؿ الطا ة مم إسرائيؿ، داعيًا وأعمف داوركوايفش أف شركات الطا ة الروس
الاانب اإلسرائيمي إلم الفوصؿ إلم اففاؽ اي هذا الشرف اي السريب العااؿ  إلم ذلؾ، فدرس روسيا 
سرائيؿ إ امة منطسة فاارة حرة بينيما  وحوؿ ذلؾ،  اؿ داوركوايفش، إف اريؽ بحث م صصا إلعداد  وار

سرائيؿ سيبدأ عممه اي انسابيم السريبة المسبمة  وأااؼ أف حاـ اففاؽ بشرف منطسة ف اارة حرة بيف روسيا وار
سرائيؿ يبمغ اي الو ت الحالي نحو ثالثة مميارات دوالر، مفو عًا أف يرففم إلم  الفبادؿ الفااري بيف روسيا وار

 مميارات دوالر اي العاـ  ما ال يسؿ عف 
 //السفير، بيروت، 

 
 الفمسطينية يوحد الدفعتين األ يرتين من األسر: تشجيعًا لمسمطة كيري ":اةالحي" 

 الت مصادر امسطينية إف وزير ال اراية انميركي اوف كيري طمب مف الاانب : الحياة -راـ اهلل 
اإلسرائيمي فوحيد الداعفيف ان يرفيف مف أسرى ما  بؿ اففاؽ أوسمو لفشايم الفمسطينييف عمم  بوؿ العرض 

 نمني انميركي ا
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وأواحت أف كيري طمب مف رئيس الحكومة اإلسرائيمية بنياميف نفانياهو أف يؤ ر الداعة الثالثة مف 
الشير المسبؿ، وذلؾ لفشايم  انسرى، وأف يبكر إطالؽ الداعة ان يرة، وأف يطمؽ الداعفيف معًا اي 

 الرئيس محمود عباس عمم  بوؿ عراه انمني 
أسرى  وكاف مسررًا أف فطمؽ  مست داعفيف مف أسرى ما  بؿ أوسمو البالغ عددهـ وكانت إسرائيؿ أط

 الداعة الثالثة نياية الشير الااري، والداعة ان يرة اي نيساف )أبريؿ( العاـ المسبؿ 
 //الحياة، لندن، 

 
 روبرت سيري: تل أبيب قررت استئناف إد ال مواد البناء لممشاري  الدولية بعزة  

أكد مسؤوؿ أممي رايم المسفوى أف الحكومة إلسرائيمية  ررت اسفئناؼ نسؿ مواد البناء لمشاريم انمـ : غزة
المفحدة اي غزة، مشدًدا عمم الارورة الممحة لمعالاة  اية الطا ة وغيرها مف االحفيااات لمفمسطينييف 

 اي السطاع 
سالـ اي الشرؽ انوسط اي بياف له: "إف انمـ و اؿ روبرت سيري، منسؽ انمـ المفحدة ال اص لعممية ال

مميوف دوالر أمريكي، عمم سبيؿ المثاؿ المدارس  المفحدة فسوـ بفنفيذ حزمة مشاريم بناء حيوية بسيمة 
 والمساكف والميام ومرااؽ الصرؼ الصحي اي غزة" 

م واه السرعة، وفدعو : "فرمؿ انمـ المفحدة اي الفوصؿ إلم حؿ بشرف  اية الطا ة الممحة، عموأااؼ
 المافمم الدولي لفواير الدعـ اي هذا الصدد" 

 //قدس برس، 
 
 لكي ال يعمموا في المستوطنات  "إسرائيلـ"رومانيا ترفض إرسال عمال ل 

 ررت رومانيا عدـ إرساؿ عماؿ بناء إلم إسرائيؿ لراض الحكومة اإلسرائيمية الفو يم عمم  :واا –بو ارست 
 عمييا إرساؿ العماؿ لمعمؿ اي المسفوطنات اففاؽ يحظر 

وكانت رومانيا  د راات الفو يم عمم اففاؽ مم إسرائيؿ لراايا االلفزاـ بعدـ فشييميـ اي المسفوطنات، 
 وحصؿ نسص بعماؿ البناء، انمر الذي أدى إلم و ؼ البناء اي إسرائيؿ والمسفوطنات 

مساوليف اإلسرائيمييف  د طالب الحكومة ب يااد الحموؿ لمنسص و الت صحيفة 'ه رفس' اإلسرائيمية، إف افحاد ال
 اي عماؿ البناء، عمما أف الصيف أياا لـ فو م عمم اففاؽ مم إسرائيؿ 

 //وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية )وفا(، 
 
 واالتحاد األوروبي الستكمال إعمار م يم نير البارد  "األونروا" بيناتفاق  

مف أاؿ اسفكماؿ إعمار م يـ نير البارد  "انونروا"و م االفحاد انوروبي اففا ية مم وكالة  :ااو  -بيروت 
 شماؿ لبناف 

اي بيروت ونشر عمم مو عه اإللكفروني، أف االفحاد انوروبي  "انونروا"وذكر بياف صدر عف مكفب 
بارد، مايفا أف هذم اليبة فسمح مميوف يورو مف أاؿ إعادة بناء م يـ نير ال سيسدـ بمواب االففا ية 

ش ص إلم منازليـ اي الم يـ  إاااة إلم   حواليوحدة سكنية، ما سيمكف عودة  ب عادة بناء 
 محال فااريا  إعادة بناء 

 //وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية )وفا(، 
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 الحركات االسلمية حول حق العودة  طاب 57
 ؾحمد مبار أ النائب:

 مقدمة:
يعفبر حؽ العودة مف أهػـ الثوابػت انساسػية لمشػعب الفمسػطيني والساػية الفمسػطينية مػف الناحيػة النظريػة إال 
أف مدى االلفزاـ بيذا الحؽ يففاوت مف الناحية العممية فبعًا لرؤية كؿ اصيؿ سياسي لمحػؿ ومػدى االلفػزاـ او 

حػؿ مػا لمساػية الفمسػطينية وفبعػًا لفػرثر كػؿ اصػيؿ  الفحمؿ مف بعض الثوابت او االلفزامات اي سػبيؿ فحسيػؽ
بالاػػػيوطات الفػػػي فمػػػارس عميػػػه اػػػي سػػػبيؿ اناػػػاز اي حػػػؿ سػػػواء كانػػػت هذهالاػػػيوطات  ارايػػػة او ذافيػػػة 

الػذي  083)دا مية( لفحسيؽ مصالح ش صية أو حزبية ايسة، و د فعزز حؽ العودة بصدور السرار االممي 
والفعػويض عػف كػؿ  0837ييف الم أرااييـ الفي هاروا منيا عػاـ ينص عمم حؽ العودة لمالائيف الفمسطين

االارار وال سائر الفي لحست بيـ اراء فيايرهـ  سرًا مف أرااييـ و د عمد االحفالؿ الػم فحريػؼ الفرامػة 
 االناميزية ليذا السرار باعمه ينص عمم حؽ العودة او الفعويض ال العودة والفعوض       

اليػػػدايف انساسػػػييف النطػػػالؽ الثػػػورة الفمسػػػطينية المعاصػػػرة بسيػػػادة منظمػػػة الفحريػػػر ومػػػف الاػػػدير بالػػػذكر أف 
الفمسطينية وكما نص عميه ميثاؽ المنظمة الذي ارى فعديمه مؤ رًا لالسؼ ليففؽ مم الانوح لعممية الفسوية 

 ػد  56اػي اذ لػـ فكػف ارا 0837والمفاواات العبثية كاف فحرير الازء المحفؿ مػف امسػطيف الفاري يػة عػاـ 
 احفمت بعد وكذلؾ فحسيؽ حؽ العودة لالائيف الفمسطينييف 

وحفػم االف الفرااػػم عػػف اليػػدؼ االوؿ بشػكٍؿ كامػػؿ وكمػػي مػػف  0882و ػد فػػـ اػػي عمميػة الفسػػوية منػػذ اوسػػمو 
 0837 ػػالؿ اعفػػراؼ المنظمػػة بدولػػة االحػػفالؿ ككيػػاف شػػرعي عمػػم كامػػؿ الفػػراب الفمسػػطيني المحفػػؿ عػػاـ 

ف اليدؼ الثاني مف  الؿ فبني المنظمة وفزكيفيا لمشاريم و طط مشبوهة ) طفي اليدؼ وياري الفراام ع
وانيؼ( المفيف ارى مف  الليما نسؼ حؽ العودة مف  الؿ السبوؿ بحؿ ازئي يفامف عودة باعة مئات 

او اا ػػػػدي اليويػػػػة وماموعػػػػة  ميمػػػػة مػػػػف الائػػػػيف عػػػػاـ  0856الرااػػػػي الاػػػػفة والسطػػػػاع ممػػػػف نزحػػػػو عػػػػاـ 
 ػالؿ راػم شػعار حػؿ عػادؿ ومففػؽ عميػه لساػية الالائػيف الفمسػطينييف يػوحي بالفنػازؿ عػف هػػذا ومػف 0837

الحػػؽ مػػف  ػػالؿ فبنػػي السػػراءة االسػػرائيمية لمسػػرار العػػودة لمػػف يرغػػب )الػػم ارااػػي السػػمطة( والفعػػويض لمػػف 
وامريكػػػا  اليرغػػػب، ومػػػف  ػػػالؿ مشػػػاريم الفػػػوطيف المشػػػبوهة وكػػػذلؾ الفيايػػػر لالائػػػيف الفمسػػػطينييف الوروبػػػا

الالفينية وفسديـ هذم الدوؿ الفسييالت الكبيرة لفحسيؽ هذا اليدامم الفركيز عمم عبارة حؿ عػادؿ ومففػؽ عميػه 
االمر الذي يعني اسفحالة فحسيؽ حػؽ العػودة مػف  ػالؿ هػذم المفاواػات السػفحالة موااسػة الكيػاف عمػم ذلػؾ 

ـ الػم االرااػي الفػي هاػروا منيػا وفعوياػيـ ونحف النعرؼ ففسيرًا لحؿ عادؿ لساية الالائيف سػوى عػودفي
عػػػف كػػػػؿ مػػػػا لحػػػػؽ بيػػػػـ مػػػف ااػػػػرار واي حػػػػؿ اليفاػػػػمف ذلػػػػؾ لػػػف يكػػػػوف حػػػػأًل عػػػػاداًل او منصػػػػفًا لمالائػػػػيف 

 الفمسطينييف 
 

 رؤية و طاب الحركات االسلمية لحق العودة:
ثابػت االساسػي وهػذا كييرها مف اصائؿ هذا الشعب المساومػة فؤكػد الحركػات االسػالمية المساِومػة عمػم هػذا ال

الحؽ االصيؿ البناء الشعب الفمسطيني بػالعودة الػم بالدهػـ وديػارهـ وارااػييـ الفػي هاػروا منيػا  سػرًا و يػرًا 
بمؤامرة عالمية مف  الؿ زرع كياف عنصري وغريب اػي بالدنػا وفمكينػه بكػؿ اسػباب السػوة مػف ااػالء شػعبنا 
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يود مف كؿ اصساع الدنيا ليحموا محؿ ابناء شعبنا ليفمفعوا عف اراايه واالسفيالء عمييا وامب الميااريف الي
 ب يرافه واراه 

وفعفبػػر الحركػػات االسػػالمية هػػذا الحػػؽ حسػػًا ثابفػػًا واصػػياًل ال يسػػسط بالفسػػادـ وال بػػاعفراؼ العػػالـ كمػػه بيػػذا  -0
الكيػػاف الياصػػػب وهػػػو بالنسػػبة ليػػػا حػػػؽ امػػاعي واػػػردي وحػػػؽ اطػػري وطبيعػػػي لكػػػؿ انسػػاف اف يعػػػيش عمػػػم 

الرض الفػػػي ولػػػد هػػػو وآبػػػاؤم وااػػػدادم عمييػػػا و الفػػػي كانػػػت مرابػػػم الصػػػبا وعنفػػػواف الشػػػباب وذكريػػػات االبػػػاء ا
لفػػراؽ مكػػة و ػػاؿ:)لوال اف  ػػومي ا راػػوني منػػِؾ   -صػػمم اهلل عميػػه وسػػمـ–واالاػػداد     و ػػد بكػػم رسػػوؿ اهلل 
 ما رات(، واي ذلؾ بسوؿ الشاعر:

 ػه أبػػدا نوؿ منػػػػػػػػزؿكـ منزٍؿ اي انرض يرلفه الففم وحنينػػػػ
وهو بالنسبة ليا اياًا حٌؽ مسدس مف يفنازؿ عنه اكرنما فنازؿ عف عسيدفػه ودينػه و انيمػا وذلػؾ مسػفمد  -1

مػػػف  دسػػػية هػػػذم االرض المباركػػػة اػػػي عسيػػػدة المسػػػمميف وحرمػػػة الفنػػػازؿ عػػػف اي شػػػبر منيػػػا ، وبيػػػذا ففميػػػز 
دة الييا الػم دراػة السدسػية الدينيػة الفػي ُيعفبػر المسػاس بيػا الحركات االسالمية برام  يمة امسطيف وحؽ العو 

مساس بالعسيدة حفم اف عمماء المسمميف اي امسطيف و ارج امسطيف  د حرموا اليارة الطوعية مف امسطيف 
بػػدوف سػػبب شػػرعي مسبػػوؿ او عػػذر  ػػاهر واعفبػػروا مػػف يفعػػؿ ذلػػؾ آثمػػًا عنػػد اهلل فعػػالم وأوابػػت عمػػم اهػػؿ 

مػػف  ارايػػا اف يرابطػػوا اػػي امسػػطيف حفػػم ال يفرغوهػػا لفكػػوف لسمػػة سػػائية لالحػػفالؿ امسػػطيف ومػػف يسػػفطم 
)مػػف  -صػػمم اهلل عميػػه وسػػمـ–والربػػاط مصػػطمح اسػػالمي ورد اػػي السػػرآف والسػػنة ونسػػفذكرم بحػػديث الرسػػوؿ 

 ا فار ساحال مف سواحؿ الشاـ ايو اي رباٍط الم يوـ السيامة( 
فعااػػػة عػػػف حػػػؽ العػػػودة بػػػري شػػػكؿ مػػػف االشػػػكاؿ ومػػػف يسبػػػؿ وبػػػذلؾ اػػػاف الحركػػػات االسػػػالمية فحػػػـر االس

بالفعويض بدياًل عف حؽ العودة ايو آثـ و ائف وال ُيبنم عمم موا فػه نف امسػطيف ليسػت ممكػًا لفػرد او أاػراد 
نما هي و ؼ إسالمي ال يحؽ نحد أف يفنازؿ عف أي شبر اييا   وار

هػو  0837امسػطيف و اصػة الاػزء المحفػؿ عػاـ فعفبر الحركات االسالمية اف الفنازؿ عػف أي اػزء مػف  -2
اي حسيسة انمر فنازؿ عف حؽ العودة نف اإلعفراؼ لالحفالؿ بحسه اي فمؾ االرض يدعـ مو فه أماـ العالـ 
برف هذم االرض أراه ومف حسه أف يمنػم أي أنػاٍس غربػاء حسػب وايػة نظػرم مػف العػودة إلييػا وهػو مفسػمح 

ممثميـ الشرعي والوحيد منظمة الفحريػر الفمسػطينية بػرف هػذم االرض  باعفراؼ أصحاب الحؽ الشرعييف عبر
الذي نعوؿ عميه اػي  083لالحفالؿ ومف حسه اف يسيـ عمييا ما يشاء هذا اذا أ ذنا بعيف االعفبار اف السرار 

ممػػا يميػػد الطريػػؽ الػػم محاولػػة  0882فحسيػػؽ حػػؽ العػػودة  ػػد صػػدر  بػػؿ اعفػػراؼ المنظمػػة بػػاالحفالؿ عػػاـ 
 الم المؤسسات الدولية لفعديؿ هذا السرار مف  بؿ االحفالؿ ودعـ واية نظرم اي هذا المواوع  الماوء 

ومف هنا ا ف الحركات االسالمية فنظر اي  طورة بالية الم  اية اعفراؼ المنظمة بالكياف الصييوني  -3
الكيػاف دولػة ييوديػػة والفػي افحػت شػيية هػذا االحػفالؿ ليطالػب بػاعفراؼ اكبػػر مػف ذلػؾ وهػو االعفػراؼ بدولػة 

 الصػػة ونسيػػة، انمػػر الػػذي لػػف ياػػر اسػػط بحػػؽ العػػودة لمالائػػيف بػػؿ بالفمسػػطينييف المسيمػػيف عمػػم ارااػػييـ 
والػػذيف يسػػدر عػػددهـ بمميػػوف ونصػػؼ امسػػطيني يفعراػػوف لمماػػايسات يوميػػًا مػػف ااػػؿ  0837المحفمػػة عػػاـ 

فػػػػراض الحركػػػػات االسػػػػالمية هػػػػذا طػػػػردهـ او المسػػػػاومة عمػػػػييـ فحػػػػت شػػػػعار فبػػػػادؿ االرااػػػػي والسػػػػكاف ، و 
االعفػػراؼ مػػف  بػػؿ المنظمػػة وفعفبػػرم اريمػػة كبػػرى بحػػؽ الشػػعب والػػوطف والالائػػيف، ونػػدعو اصػػائؿ المنظمػػة 
الفي فدعي انيا لـ فعفرؼ او لـ فكف مػم االعفػراؼ بػاف فف ػذ  طػوات عمميػة لمراػوع عػف هػذم ال طيئػة مػف 

فػي يفػولم امانػة سػرها صػاحب وثيسػة اينيػؼ الفػي ارطػت  الؿ فاميد عمميػا اػي الانػة الفنفيذيػة لممنظمػة ال
، ب صػػوص اعػػادة هيكمػػة 1114اػػي حػػؽ العػػودة لمالائػػيف الفمسػػطينييف واالصػػرار عمػػم فنفيػػذ اففػػاؽ السػػاهرة 
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واصػػػالح المنظمػػػة عبػػػر انف ابػػػات لممامػػػس الػػػوطني مػػػف  ػػػالؿ مصػػػالحة شػػػاممة واعػػػادة االعفبػػػار لميثػػػاؽ 
 عمميًا والايط عمم السيادة المنفذة مف ااؿ السبوؿ بذلؾ                                            المنظمة الذي فـ فعديمه او الياؤم

وفعفبرالحركػػات االسػػالمية اف عمميػػة الفحريػػر واناػػاز حػػؽ العػػودة امػػراف مفالزمػػاف الف االحػػفالؿ لػػـ ولػػف  -4
وازنػة ال فاػيط عمػم االحػفالؿ يسمح بانااز هذا الحؽ عبر مفاواات عبثية واي ظؿ موازيف  وى غير مف

ولذلؾ ااف اعفماد  يار المساومة ك يار رئيسي النااز الحسوؽ الفمسطينية وعمم رأسيا حؽ العودة والاػيط 
عمػػم االحػػفالؿ إلابػػارم عمػػم السبػػوؿ بػػذلؾ اذا مػػا فػػـ الفوصػػؿ الػػم حػػؿ مرحمػػي ال يفاػػمف االعفػػراؼ بشػػرعية 

لعبثية الفي اثبفت اشميا طيمػة اكثػر مػف عشػريف عامػا والفػي االحفالؿ وهذا يفطمب الفو ؼ عف المفاواات ا
داعنػػا ثمنيػػا مزيػػدا مػػف الفرااػػم لمساػػية ومزيػػدا مػػف االنسسػػاـ فحػػت وطػػرة االلفزامػػات االمنيػػة باػػرب المساومػػة 
والفعاوف االمنػي مػم االحػفالؿ اػي هػذا الماػاؿ    واالففػاؽ عمػم اسػفرافياية امسػطينية موحػدة فمفػـز بالثوابػت 

ة وفسػػعم الػػم اناػػاز حسػػوؽ شػػعبنا وعمػػم رأسػػه حػػؽ العػػودة وهػػذا يفطمػػب العمػػؿ الاػػاد لفحسيػػؽ الوحػػدة الوطنيػػ
 الوطنية وفعزيز صمود الشعب عمم اراه وفرابه وثوابفه 

 *مسرر لانة الالائيف  اي المامس الفشريعي
9/02/2103 
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 عبد الباري عطواف
ي ػرج عمينػػا مسػؤولوف امسػػطينيوف بػيف الحػػيف وا  ػر، بفصػػريحات مفشػددة، يرااػػوف هػذا ويعاراػػوف ذاؾ، 
يفصور المرء بعد مفابعفيا انيـ سييّدوف المعبد اوؽ رؤوس االسرائيمييف، ويعمنػوف انطػالؽ االنففااػة الثالثػة 

يف او ثالثػػة، اف هػػذا الفصػػمب مػػا هػػو اال  نابػػؿ د ػػاف ال فػػاء فنػػازؿ اػػد االحػػفالؿ، ولكننػػا نكفشػػؼ بعػػد يػػوم
 امسطيني كبير، بؿ كبير ادا لالسرائيمييف 

السػػػيد ياسػػػر عبػػػد ربػػػه احػػػد ابػػػرز المسفشػػػاريف لمػػػرئيس الفمسػػػطيني محمػػػود عبػػػاس هػػػااـ اػػػوف كيػػػري وزيػػػر 
)مػا الاديػد( اػي اسػفمرار سػيطرفيا ال اراية االمريكي بشراسة وافيمػه بانػه يفبنػم المطالػب االسػرائيمية كاممػة 

عمػػم اغػػوار االردف، فحػػت ذريعػػة االمػػف، الراػػاء بنيػػاميف نفنيػػاهو واسػػكافه عػػف الصػػفسة النوويػػة مػػم ايػػراف، 
 ولفحسيؽ نااح وهمي بشرف المسار الفمسطيني االسرائيمي عمم حساب الشعب الفمسطيني 

ورية فزؼ الينا وكػاالت االنبػاء اليربيػة  بػرا يسػوؿ اي الو ت الذي يدلي ايه السيد عبد ربه بيذم اال واؿ الصس
سػػيو م مسػػاء االثنػػيف اػػي مسػػر البنػػؾ الػػدولي اػػي واشػػنطف مػػف  بػػؿ ممثمػػيف عػػف االردف، ” فاري يػػا“بػػاف اففا ػػا 

 واسرائيؿ، والسمطة الفمسطينية، لربط البحر االحمر بالبحر الميت عبر اربم  نوات 
نيابػة عػف ” فاري يػة“ئيسيا محمود عباس الففويض لفو يم اففا ات ال نعرؼ مف اعطم السمطة الفمسطينية ور 

 الشعب الفمسطيني ودوف الراوع الم هذا الشعب، ومنا شفه اي االطر والمؤسسات الشرعية؟
االسػػمطة الفمسػػطينية ليسػػت دولػػة، وهػػي ال فمثػػؿ الشػػعب الفمسػػطيني بم فمػػؼ ائافػػه وفوزيعافػػه الايراايػػة اػػي 

ي العربيػػػة واالانبيػػػة، وليسػػػت م ولػػػة  انونيػػػا او شػػػرعيا بسػػػمطة الفو يػػػم، وال حفػػػم االرااػػػي المحفمػػػة والمنػػػاا
 الففاوض عمم اي مف الثوابت الوطنية 

*** 
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، واف المشػروع المػذكور سػيكوف انسػاذا لػه، 1141نسر ونعفػرؼ بػاف البحػر الميػت ميػدد بالافػاؼ بنيايػة عػاـ 
نية عمم مدى السػفيف عامػا المااػية هػو السػبب، وهػي ولكف اليس االسفيالؿ االسرائيمي البشم لثروافه المعد

ثػروات اصػيمة لمشػعبيف االردنػػي والفمسػطيني ياػري سػر فيا امػػاـ اعينيػا واػي واػح النيػػار؟ ثػـ مػف المسػػففيد 
 االكبر مف هذا المشروع اليس اسرائيؿ وشركافيا الفي سفنفذم، اليس هذا  مة الفطبيم السياسي واال فصادي؟

السيد ياسر عبد ربه ورئيسه وكؿ رااالت السمطة، باف معارافيـ السفيالء اسػرائيؿ اكيؼ يمكف اف نصدؽ 
عمػػػم االغػػػوار اػػػي اي اففػػػاؽ سػػػالـ  ػػػادـ ودائػػػـ، وهػػػـ يو عػػػوف عمػػػم هػػػذا المشػػػروع الػػػذي يشػػػكؿ  طػػػوة اولػػػم 

 لفكريس هذم السر ة وفشريعيا؟ اليست هذم هي دموع الفماسيح 
الػؼ  051اف اسفمرار الدعـ المالي االمريكػي وفسػديد روافػب مف يذهب الم مائدة المفاواات مف ااؿ ام

موظؼ اي السمطة لف ديرهـ، ومنم اي مساومة حسيسية لالحػفالؿ ال يمكػف اف يكػوف اػي مو ػم كيػري، ويسمػب 
الطاولػػػة اػػػي وايػػػه، واالسػػػرائيمييف معػػػه، ويو ػػػؼ هػػػذم الميزلػػػة الفػػػي اسػػػميا المفاواػػػات،  اصػػػة اف الػػػرئيس 

اسػيرا لػـ فمفػـز اسػرائيؿ  013وطه و بؿ بػثمف ب ػس لمعػودة الييػا، مثػؿ االاػراج عػف عباس فراام عف كؿ شر 
 اال باالاراج عف نصفيـ 

لمفذكير اسط نسػوؿ كػـ مػرة هػدد الػرئيس عبػاس باالنسػحاب مػف المفاواػات اال يػرة والفػي  بميػا، و بػؿ  بميػا، 
اسفسالفه مػف المفاواػات، ثػـ بعػد ولـ ينسحب، ألـ يعمف الدكفور صائب عريسات كبير المفاوايف  بؿ شير 

ذلؾ  يؿ لنا اف كؿ الواد المفاوض  دـ اسفسالفه بشكؿ اماعي الم الػرئيس عبػاس، ألػـ يعػودوا بعػد ذلػؾ الػم 
 المفاواات بمكالمة هاففية مف كيري، نفنمم عمييـ مرة واحدة اف يسولوا كممة وينفذونيا 

كػي لممطالػب االسػرائيمية يػذكرنا بالسصػة الفػي فعممناهػا صراخ المسؤوليف اي السمطة الما مػف االنحيػاز االمري
اي الصير حػوؿ راعػي اليػنـ الكػذاب والػذئب، اسػد سػمعنا هػذا الصػراخ مئػات المػرات اػي السػابؽ، وسنسػمعه 
آالؼ المرات اي االشير وربما السنوات المسبمة، ومم ذلؾ سفسفمر المفاواات ومعيا الفنازالت عف الثوابت 

 راعي الينـ الكذاب مف يصد ه او يسكت عمم كذبه  الفمسطينية، وسياد
*** 

الشػػػػػعب الفمسػػػػػطيني واصػػػػػائمه واحزابػػػػػه وحركػػػػػات مساومفػػػػػه يفحمػػػػػؿ المسػػػػػؤولية االكبػػػػػر عػػػػػف هػػػػػذم الاريمػػػػػة، 
 والمشاركيف اييا بصمفه واسفسالمه، وعدـ االنففاض اي واه هؤالء، ووام حد ليذم الميزلة 

حمػػاسع عمػػم لسػػاف السػػيد محمػػود الزهػػار مػػف ففػػريط “حركػػة مػػف المؤسػػؼ انػػه اػػي الو ػػت الػػذي فحػػذر ايػػه 
الػػرئيس عبػػاس وسػػمطفه بالثوابػػت، و ػػرب الفو يػػم عمػػم اففػػاؽ مؤ ػػت، يمفسػػي مسػػؤولوف اييػػا نظػػرائيـ اػػي هػػذم 

 السمطة اي الدوحة ويبحثوف ازالة العسبات مف طريؽ المصالحة المفعثرة، وكرف شيئا لـ يكف!
لػػه ” ممثػػؿ“انػػوب ااريسيػػا اػػي االرااػػي المحفمػػة، واصػػرت عمػػم صػػفة عنػػدما رااػػت اسػػرائيؿ فعيػػيف سػػفير ل

اسوة بنظرائه العرب واالوروبييف، اعطاها نيمسوف مانديال ست ساعات لمسبػوؿ بيػذا الفعيػيف او اعػادة اغػالؽ 
سفارفيا اورا، ا اعت ذليمة، وظػؿ سػفير انػوب ااريسيػا هػو الوحيػد الػذي يحمػؿ هػذم الصػفة ومػا زاؿ، هكػذا 

 ؿ الذيف يسولوف ويفعموف، ونففسدهـ اي ما يسمم بالسيادة الفمسطينية هـ الراا
لفو يم االففػاؽ النيػائي، مػف وراء ظيػر الشػعب الفمسػطيني، ” فمييد”و” برواة“فو يم اففاؽ البحر االحمر هو 

ة واالعفػػراؼ باسػػرائيؿ دولػػة ييوديػػة، واسػػساط حػػؽ العػػودة، وفحويػػؿ السػػدس العربيػػة الػػم حػػي مػػف احيػػاء المدينػػ
المسدسة وفسسيـ اال صم ورام عمـ عربي شكمي اػوؽ صػاريفه، اػي فطبيػؽ حراػي لشػروط نفنيػاهو وسيسػفمر 

 مسؤولو السمطة اي الصراخ وسيادوف مف يصد يـ، ويصفسوف ليـ، ويفصالحوف معيـ 
 01/02/2103، رأي اليوم، لندن
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 هاني المصري
اسفئناؼ المفاواات الفمسطينّية اإلسرائيمّية  مت لديبموماسي أميركي برنني أدعو اهلل لكي  بعد أياـ  ميمة عمم

ال يناح كيري اي ايودم لمفوصؿ إلم اففا ّية سالـ، عمم  الؼ السيػادة الفمسػطينّية الفػي ففمنػم لػه الناػاح  
اػػي ظػػؿ الرعايػػة انميركّيػػة اسػػرلني والدهشػػة فسػػيطر عميػػه: لمػػاذا؟ ارابفػػه: نف أي اففػػاؽ يػػفـ الفوصػػؿ إليػػه 

لممفاواات الثنائّية، الفػي فمػت بػال مراعّيػة وال اػمانات وال حفػم فاميػد االسػفيطاف؛ سػيكوف اففا ًػا لصػالح 
إسػػػرائيؿ  ايػػػو سػػػيكوف ممّبًيػػػا لممطالػػػب والشػػػروط اإلسػػػرائيمّية الاوهرّيػػػة عمػػػم ان ػػػؿ، وسػػػُيفرض ارًاػػػا عمػػػم 

وهػو أف اإلدارة انميركّيػػة منحػػازة بشػكؿ مطمػػؽ إلسػػرائيؿ، وبشػػكؿ الفمسػطينييف، وهػػذا يعػػود لسػبب بسػػيط اػػًدا 
أسوأ مف اإلدارات السابسة، كما افاح ذلؾ مف زيارة أوباما الفي رمـ اييا عال افه مم إسرائيؿ، وفبّنم الرواية 

لم فػػار"، الفاري ّيػة لمحركػة الصػييونّية، الفػػي فعفبػر إ امػة إسػػرائيؿ فحسيسػا لموعػد اإلليػػي بوصػفيـ "شػعب اهلل ا
 الممفدة اذورم اي "أرض الميعاد" منذ آالؼ السنييف 

ال يواػػػد مػػػا يػػػدعو لمففػػػاؤؿ بالمفاواػػػات، نف الواػػػم الفمسػػػطيني اػػػعيؼ، ومػػػا يزيػػػدم اػػػعًفا عمػػػم اػػػعؼ 
االنسساـ الذي يفاذر عمودًيا وأاسًيػا  كمػا أف مػ ؿ الواػم العربػي بعػد الثػورات العربّيػة حفػم ا ف عمػم ان ػؿ 

ة الفمسطينّية، وشام حكاـ واشنطف وفؿ أبيب عمم العمػؿ مػف أاػؿ المسػارعة إلػم فطبيػؽ أكثػر هّمش السايّ 
اإلاػػراءات االحفاللّيػػة سػػوًءا، والسػػعي لفػػرض حػػؿ فصػػفوي لمساػػّية الفمسػػطينّية  كمػػا أف الحكومػػة اإلسػػرائيمّية 

ظمػػم بػيف مػػف يػػراض  يػػاـ الحالّيػة أكثػػر حكومػػة فطراًػػا اػي إسػػرائيؿ، ويفػػراوح مو ػػؼ وزرائيػا اػػي غػػالبيفيـ الع
دولة امسطينّية ومف يراض حفم حال انفساليا اديدا أو  طػوات أحادّيػة الاانػب، ومػف يسبػؿ  يػاـ الدولػة يفعػؿ 

ال فممؾ مػف مسومػات الدولػة سػوى  -إذا  امت  -ذلؾ عمم أساس الالءات والشروط اإلسرائيمّية الفي فاعميا 
 المعازؿ الفي سفكوف فحت سيطرفيا  االسـ، وال فممؾ السيطرة سوى عمم السكاف اي

وااءت بعد ذلؾ المسػاومات الدولّيػة حػوؿ الكيميػائي السػوري والنػووي اإليرانػي، الفػي فحفظػت إسػرائيؿ عمييػا 
عمًنػػا، وانفسػػدت إدارة أوبامػػا عمػػم عسػػدها، انمػػر الػػذي داعيػػا لمحاولػػة اسفراػػائيا أكثػػر وأكثػػر عمػػم حسػػاب 

 الفمسطينييف 
مػم فبػادؿ أراٍض  56اؿ الفوصؿ إلم "فسوية" نيائّيػة ففاػمف إ امػة دولػة عمػم حػدود ابعد أف كاف كيري يف

مففؽ عميه، وعمم أساس مرابطة  وات دولّية أو أميركّية عمم الحػدود واػي انغػوار؛ طالعفنػا انيػاـ المااػية 
فـ االففاؽ عمم ب طة عرايا كيري أثناء زيارفه ان يرة فامنت إعطاء انولوّية لألمف اإلسرائيمي، بحيث ي

 ال ارطة انمنّية أواًل، ليصار بعد ذلؾ إلم رسـ  ارطة الحدود عمم أساسيا 
لسػػد فاػػمنت " طػػة كيػػري"  بػػواًل أميركيػػا باسػػفمرار السػػيطرة العسػػكرّية اإلسػػرائيمّية عمػػم الحػػدود وانغػػوار لففػػرة 

ة إلػم أف ففركػد إسػرائيؿ مػف اػدارة يساؿ إنيا مؤ فة، ولكف الفاربة المااػية عممفنػا أنيػا سػفكوف دائمػة، بذريعػ
الدولة الفمسطينّية العفيػدة عمػم فػواير انمػف إلسػرائيؿ، عمػم أف فكػوف المعػابر مشػفركة )إسػرائيمّية امسػطينّية( 

 مم فواير غطاء فكنولواي أميركي 
ناؾ فسدًما وافاحت معالـ "ال طة انميركّية" االنفسالّية بفصريحات أوباما اي منفدى "ساباف"، حيث  اؿ إف ه

بالمفاواات يمكف أف يسمح بالفوصؿ إلم اففاؽ إطار عمم طريؽ الفسوية النيائّية عمم مراحؿ، وأشار إلػم 
أف الحؿ يمكف أف يبدأ اي الافة ويػفـ فرايمػه اػي  طػاع غػزة، وعنػدما يػرى أبنػاء السطػاع "االزدهػار الناشػئ" 

ف عمم الفمسطينييف الموااسة عمم رغبة إسرائيؿ اي اي "دولة" الافة سيثوروف لكي يفمحسوا به  و اؿ أوباما إ
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 ياـ "افرة انفسالّية" لمفركد مف أف الافة لف فشكؿ مشكمة أمنّية مشابية لفمػؾ الفػي شػكميا  طػاع غػزة، وطالػب 
الفمسػػطينييف باػػبط الػػنفس ننيػػـ ال يمكػػف أف يحصػػموا عمػػم كػػؿ مػػا يريدونػػه اػػي اليػػـو انوؿ  وأاػػاؼ بػػرف 

 "اففا ّية سالـ" محفممة وااحة ال طوط العرياة لػ
الاانب الفمسطيني راض المسفرحات انميركّية ننيا فعني "حاًل انفسالًيا" اديًدا يراد له أف يكوف "نيائيًّا"  ومف 
أاؿ اماف الفوصػؿ إليػه، فحػدث أوبامػا وكيػري عػف الفسػدـ الحاصػؿ الػذي يمكػف أف يحصػؿ، وذلػؾ لمفمييػد 

يحاء أنيا وصمت، أو يمكف أف فصؿ حفم نياية نيساف السادـ، حيث فنفيػي لفمديد المفاواات مف  الؿ اإل
اييػػا افػػرة انشػػير الفسػػعة؛ إلػػم نسطػػة يشػػعر اييػػا كػػؿ طػػرؼ مػػف الطػػرايف أنػػه سي سػػر مػػف عػػدـ الفسػػدـ إلػػم 

 انماـ 
ئيمّية أمػػا الاانػػب اإلسػػرائيمي، ا ػػاض  الاًػػا عمنًيػػا حػػوؿ "ال طػػة انميركّيػػة" رغػػـ أنيػػا فمبػػي المطالػػب اإلسػػرا

الرئيسّية اي انمف، حيث عارايا موشيه يعالوف، وزير الحػرب، وأاييػدور ليبرمػاف، وزيػر ال اراّيػة، ننيمػا 
اد الحموؿ االنفسالّية واد إعطاء الفمسطينييف شيًئا  بؿ اعفػراايـ ب سػرائيؿ بوصػفيا "دولػة ييودّيػة" وفنػازليـ 

 عف حؽ العودة لالائيف 
المفاواػات، أصػبحت مفاواػات أكثػر مػف أي مفاواػات سػابسة "إسػرائيمّية  اي ظؿ الشروط الفي فاري بيا

إسرائيمّية"، ومف ثـ "إسرائيمّية أميركّية"، وما يفـ االففاؽ عميه بينيما فاري محاولػة اراػه عمػم الفمسػطينييف، 
وع حيػث يػػذهب المفػػاوض الفمسػػطيني إلػم المفاواػػات اػػعيًفا مػػف دوف أوراؽ  ػوة وال بػػدائؿ، ومػػف دوف الشػػر 

اػػي بنػػاء بػػدائؿ عممّيػػة عػػف المفاواػػات  ػػادرة عمػػم واػػم أ ػػداـ الفمسػػطينييف عمػػم طريػػؽ فاػػاوز مػػ ز يـ اػػي 
المفاواات، والمصالحة، والمشروع الوطني الذي أصػبح بحااػة إلػم إعػادة فعريػؼ بعػد وصػوؿ إسػفرفيايفي 

يػؽ االحػفالؿ وفوسػيم المفاواات والمساومة إلم طريؽ مسدود، حيث فسف دـ المفاواػات لمفيطيػة عمػم فعم
 االسفيطاف، والمساومة أصبحت وسيمة دااعّية هدايا الحفاظ عمم السمطة 

السيػػػادة الفمسػػػطينّية أمػػػاـ لحظػػػة الحسيسػػػة، وفسفػػػرب المحظػػػة الفػػػي يفواػػػب اييػػػا اف ػػػاذ  ػػػرار بمسػػػفوى الفحػػػديات 
ذا اسػػػػػفمرت بالفصػػػػػرؼ كمػػػػػا ففصػػػػػرؼ حفػػػػػم  ا ف سػػػػػفسود والم ػػػػػاطر الفػػػػػي فوااػػػػػه الساػػػػػّية الفمسػػػػػطينّية، وار

الفمسػػػطينييف إلػػػم كارثػػػة اديػػػدة، سػػػواء إذا  بمػػػت الحػػػؿ الفصػػػفوي الاػػػاري بمورفػػػه، أو إذا رااػػػفه واسػػػفمرت 
 والحكومة اإلسرائيمّية المسبمة  بانفظار الرئيس انميركي السادـ

إف اعفماد المفاواات ك يار وحيد مػف دوف بػدائؿ واػي ظػؿ االنسسػاـ وشػمؿ منظمػة الفحريػر وغػرؽ السػمطة 
ظمػػـ يسػػودهـ إلػػم الكارثػػة بفػػرميف الروافػػب وبػػال مساومػػة ال شػػعبّية وال غيرهػػا؛ سػػُيدِ ؿ الفمسػػطينييف اػػي نفػػؽ م

 والاياع 
إف ما ياري حفم ا ف مف مساومة ليس إسفرافياّية مساومػة معفمػدة مػف السيػادة والسػوى، ومػا يفطمبػه ذلػؾ مػف 

نمػػا مساومػػات ار  دّيػػة ومحمّيػػة منعزلػػة عػػف بعاػػيا، ويمكػػف أف ففعػػايش فػػواير اإلرادة واإلمكانيػػات لنااحيػػا، وار
 معيا إسرائيؿ إلم انبد 

 
نمػػا اػػي عػػدـ طػػرح فصػػور مفكامػػؿ يامػػم أوراؽ  إف المعاػػمة ال فكمػػف أساًسػػا اػػي المفاواػػات أو عػػدميا، وار
السوة والايط و ادر عمم اسفنياض الشعب الفمسطيني مادًدا مف أاؿ فحسيؽ أهدااه وحسو ه الوطنّيػة، عنػد 

وارم يمكػػف أف ففكامػػؿ ايػػه أشػػكاؿ العمػػؿ السياسػػي مػػم أشػػكاؿ الناػػاؿ، بحيػػث فػػزرع المساومػػة لكػػي فحصػػد فػػ
 المفاواات، ومف ال يزرع ال يحصد 

 01/02/2103، األيام، رام اهلل
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 شالـو يروشالمي
 مسطينييف يسؼ غور انردف اي مركز المحادثات بيف اسرائيؿ والف -0

اسػػد طالػػب رئػػيس الػػوزراء نفنيػػاهو اػػي البحػػث اػػي الفرفيبػػات انمنيػػة حػػوؿ الحػػدود  بػػؿ الحػػديث عػػف الحػػدود 
نفسيا  ااسفااب انميركيوف، أما الفمسطينيوف امـ يرغبوا اي السػماع  وأوشػكت المفاواػات عمػم االنفاػار، 

ااد حػؿ لممشػكمة  بمعنػم كيػؼ يػفـ حفػظ ااند الوسيط انميركي، اوف كيري، طوا ـ مف عشرات ال براء إلي
 النظاـ، دوف مواصمة االحفالؿ االسرائيمي ومنح الفمسطينييف دولة مففوحة ومسفسمة 

يسفرح كيري عمم اسرائيؿ اي مواوع اليور ما ا فرحفه مبادرة انيؼ، الفي وااؽ عمييا مسؤولوف امسطينيوف 
ى سنوات بعد أف فبػدأ الفسػوية كميػا بالعمػؿ  واذا لػـ كبار  يبسم الايش االسرائيمي عمم نير االردف عمم مد

 فكف ثمة مشاكؿ أمنية  اصة، يسؿ الفوااد االسرائيمي باطراد 
 اي مبادرة انيؼ يفحدثوف عف ثالث سنوات، بعدها فسيطر  وة مفعددة الانسيات عمم المنطسة 

ف ليس وااحا مف يحفظ الحدود بعػد ا فراحات اوف كيري والانراؿ اوف أليف فف ذ ادواًل زمنيًا مشابيًا، ولك
 ذلؾ 

 ال يسفبعد نفنياهو فماما اناكار الاديدة، وهذا شيء ما منذ ا ف 
 ولعمه يادر به أف يفبنم اياا با ي عناصر مبادرة انيؼ، الفي لـ يرغب اي أي مرة أف يسمعيا 

سػوات الدوليػة الفػي أ ػذت أما وزير الدااع، موشيه يعموف، ووزراء آ روف ايفحفظوف  "انظػر مػا حصػؿ مػم ال
مكاننا اي غزة واي لبناف"،  الوا لكيػري  أمػا وزيػر ال ارايػة انميركػي امػـ يػذعر  "اػي هػذم المنػاطؽ لػـ يكػف 

 ثمة اففاؽ نيائي وفاـ  كؿ شيء بسي مففوحا  نحف نفحدث عف اففاؽ سالـ"، أااب 
 كؿ مشكمة  لننفسؿ الم البند الفالي االسفنفاج: اذا كانوا يريدوف، يمكف الفسدـ  فواد حموؿ إبداعية ل

أربعة سياسييف كبار مف "الميكود بيفنا" يصػبوف مػاًء بػاردا عمػم المسػيرة كميػا  اػوزير ال ارايػة، ااييػدور  -1
ليبرمػػاف، يػػدعي برنػػه لػػف ي ػػرج شػػيء مػػف المفاواػػات وال حفػػم اففػػاؽ مرحمػػي؛ وزيػػر المواصػػالت، اسػػرائيؿ 

ما بعد أف حاوؿ هذا أف يشرح بػرف االففػاؽ اػي الاػفة سػيار إليػه الحسػا كافس، ييااـ الرئيس انميركي اوبا
 شباب غزة  "لف نسدـ الفنازالت اميعًا اي ييودا والسامرة ونفعرض لمصواريخ مف غزة"، أعمف كافس 

نائب وزير الدااع، زئيؼ الكيف، أااد بػرف اسػرائيؿ لػف فكػوف مثػؿ انػوب ااريسيػا الفػي فنازلػت لمعػالـ، بػؿ مثػؿ 
 اف الفي فصر عمم مو فيا "وعندها العالـ سيفنازؿ ليا" اير 

الكػيف غيػػر مسػػفعد نف يفنػازؿ عػػف الفوااػػد االسػػرائيمي اػي غػػور االردف الػػم أبػػد ا بػديف  ثمػػة أ ػػواؿ مشػػابية 
يسوليا اياػا نائػب وزيػر الػدااع، دانػي دنػوف  ياػيؼ نائػب الػوزير الكػيف ، ربمػا عػف حػؽ، بػرف الفمسػطينييف 

 ؿ ا فراح حؿ وسط أميركي بالنسبة لمفرفيبات االمنية بشكؿ عاـ اياا يرااوف ك
االسػػػفنفاج: ال يريػػػدوف الفسػػػدـ  ليبرمػػػاف شػػػريؾ كبيػػػر اػػػي "الميكػػػود"  كػػػافس، الكػػػيف وأساسػػػا دنػػػوف هػػػـ رؤسػػػاء 
المؤسسات الميمة اي "الميكود"  كميـ يعاراوف الدولة الفمسطينية، وكؿ ما ينشر عنيا، وليذا اانيـ سيسدوف 

 ياهو كؿ الطرؽ السياسية حفم لو أراد الفحرؾ الم انماـ  وهو سيبسم وحدم، دوف حزب وراءم لنفن
الفرفيبػات انمنيػة هػي المسدمػة اسػط، وينبيػي الثنػاء عمػػم انميػركييف ننيػـ لػـ ينسصػوا منػذ ا ف اػي هػػذم  -2

الحسيسيػة: السػدس، الالائػيف،  المرحمة وهـ يحػاولوف فربيػم الػدائرة  المػداوالت لػـ فممػس بعػد المسػائؿ الاوهريػة
المسػفوطنات و ريطػة الحػدود  اذا وصػمنا الػم هنػاؾ، سػنفيـ برنػه ال فواػد حكومػة اػي الػبالد يمكنيػا حسػا أف 
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؛ ال  فُسسـ السػدس وُف ػرج آالؼ الييػود مػف انحيػاء العربيػة؛ ال فواػد حكومػة سػففنازؿ عػف السػيطرة اػي الحػـر
دا ػػؿ الكفػػؿ؛ وال فواػػد حكومػػة سػػفوااؽ عمػػم عػػودة الالائػػيف، ألػػؼ مسػػفوطف الػػم  031فواػػد حكومػػة ُف مػػي 

 حفم وال برعداد رمزية  با فصار، ال فواد حكومة فال ي مطالب الحد اندنم لمفمسطينييف وففي بيا 
االسػػفنفاج: حفػػم لػػو أرادوا )وال يريػػدوف( امػػف يسػػفطيعوا الفسػػدـ  يمكػػف مواصػػمة المسػػيرة، إذ إف هػػذم  ػػد فكػػوف 

راؼ، ولكػػف مػػف الوااػػح لماميػػم أنػػه لػػف ي ػػرج منيػػا أي حػػؿ سياسػػي، اسػػط فسػػدـ ظػػاهر، مريحػػة لكػػؿ انطػػ
 فراام، وأزمات 

 9/02/2103، "معاريف"
 01/02/2103، األيام، رام اهلل
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 عميرة هاس
نػاؾ اػي انػوب إاريسيػا  ال مف المؤكد أننا ال نسصد العنصرية البيولواية الرسمية والشعبية الفػي سػيطرت ه• 

فعوزنا اػي الحسيسػة هنػا معاممػة عنصػرية مسػفكبرة مػم ممحسػات دينيػة بيولوايػة، لكػف اذهبػوا إلػم المسفشػفيات 
فادوا عربا وييودا بيف المعاِلايف والمعاَلايف، االمسفشفيات مف هػذم الايػة هػي المؤسسػة انصػح عسػاًل اػي 

 إسرائيؿ 
المسػػػفسؿ" لمشػػػعبيف الفػػػي سػػػيطرت هنػػػاؾ، وهػػػي ليػػػة ميسػػػولة لمبػػػدأ عػػػدـ أاػػػؿ إننػػػا نسصػػػد امسػػػفة "الفطػػػور • 

المساواة والفصؿ المفعمد بػيف الشػعبيف، وحظػر "اال ػفالط" وسػمب غيػر البػيض أرااػييـ ومػواردهـ الطبيعيػة 
واسػفيالليـ لراػام انسػػياد  وحفػم لػو كػػاف ذلػؾ ممفواػػا عنػدنا برغمفػة الفعمػػيالت انمنيػة وأوشػػفيفس وارض اهلل، 

 الوا م يسير بحسب فمؾ الفمسفة الفي فسفعيف بالسوانيف وبسوة السالح  ا ف
 ماذا مثال؟

منظومفػػػا السػػػانوف المسػػػفسمفاف المفػػػاف فحكمػػػاف الاػػػفة اليربيػػػة، اثمػػػة  ػػػانوف مػػػدني لمييػػػود و ػػػانوف عسػػػكري • 
عمػم والمفسػم لمييػود، الفا ر وان –لمفمسطينييف؛ ونظاما البنية الفحفية المسفسالف )الشوارع والكيرباء والماء( 

والمظموـ والمفاائؿ لمفمسطينييف  والايوب "الكانفونات" الفي هي فحت حكـ ذافػي امسػطيني محػدود، ونظػاـ 
 اي موازاة إليائه اي انوب إاريسيا  0880الذي ُطبؽ عمم الفمسطينييف اي  –ر ص الفنسؿ وحظرم 

 أيعني ذلؾ أف الفصؿ العنصري هو اي الافة اليربية؟
ال  إننا نفحدث عف اصؿ عنصري اي انرض الكاممة مف البحر إلم النير  وعف منطسة واحدة يعيش ال، • 

اييػػا شػػػعباف وحكومػػػة واحػػدة ينف بيػػػا شػػػعب واحػػد وفسػػػرر مصػػػير ومسػػفسبؿ الشػػػعبيف  ااال فنػػػاؽ الف طيطػػػي 
 لمبمدات الفمسطينية اي إسرائيؿ مثال يشبه ذاؾ المواود اي الافة اليربية 

 ييف مواطني إسرائيؿ يشاركوف اي عممية انف اب الحكومة وهو ما لـ يكف اي انوب إاريسيا لكف الفمسطين
صحيح ادا  لكننا نفناوؿ المسارنة ال الفطابؽ  إف المواطنيف يسفرعوف لكنيـ ُيسصوف عف السػرارات المفعمسػة • 

اسػػفيالؿ مكانػػة العمػػاؿ بمصػػيرهـ  وثػػـ اػػرؽ آ ػػر وهػػو أف الفطػػابؽ اػػي انػػوب إاريسيػػا بػػيف المكانػػة والعػػرؽ، و 
السػػود ناػػؿ الثػػروة البياػػاء كػػاف عنصػػرا اوهريػػا  أمػػا الرأسػػمالية اػػي إسػػرائيؿ اييػػر مفعمسػػة بعمػػؿ امسػػطيني 
ف فكػػػف معرواػػػة أهميػػػة السػػػوة العاممػػػة الفمسػػػطينية الر يصػػػة لزيػػػادة ثػػػروة أوسػػػاط م فمفػػػة اػػػي إسػػػرائيؿ بعػػػد  )وار

م ماموعػػػات عنصػػػرية )البػػػيض والسػػػود والممػػػونيف (  كػػػاف يواػػػد اػػػي انػػػوب إاريسيػػػا فسسػػػيـ إلػػػم اربػػػ0856
والينود(، وكانت كؿ واحدة مواوعة اػي مرحمػة م فمفػة اػي سػمـ عػدـ الفسػاوي لفربيػد حسػوؽ البػيض الزائػدة  
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وُعّرؼ العنصر انبػيض )مػف مفحػدثي اإلاريسيػة ومفحػدثي االناميزيػة( برنػه شػعب واحػد بػرغـ الفػروؽ الكبيػرة 
موا إلػػم عػػدة ماموعػػات  وميػػة م فمفػػة واػػمف ذلػػؾ أف يبسػػم الشػػعب انبػػيض هػػو بينيمػػا  أمػػا اناار ػػة اُسسػػ

انكبر  لكف الفصؿ انساسي عندنا الذي أنشرفه السمطات ايرااي ُيسف دـ لمحفاظ عمم حسوؽ الييود الزائدة 
 وفنميفيا 

 فسسيمات ثانوية وفمييز عند الييود أياا 
الوسط، والمااي  –ي ب زاء الييودي العربي(، وانطراؼ هذا مؤكد  وهو بحسب انصؿ )الييودي انوروب• 

العسكري، والسديـ والاديد  لكف المظموميف والاعفاء الييود اي مسابؿ الفمسطينييف هـ أصػحاب حسػوؽ زائػدة 
بيف النير والبحر  اعمم سبيؿ المثاؿ ثمة "حؽ العودة": لمييود )مف كؿ أصؿ( لكف ال لمفمسطينييف حفم مف 

آباؤهـ اي البالد ويعيشوف ا ف اي الُيربة  أو الحؽ اي االنفساؿ مف منطسة ايرااية إلم أ رى:  ولدوا هـ أو
االفؿ أبيبي يسفطيم االنفساؿ لمسكف اي الافة اليربية، أما أحد سكاف بيت لحـ اال يحؽ له أف ينفسؿ لمسكف 

 اي الساحؿ 
غزة والافة اليربية وشر ي السدس، ثمة  اي دراات سمـ عدـ المساواة يواد عمم نحو مسفسؿ سكاف  طاع• 

امسطينيوف مواطنو الدولة يعيشوف اي إسرائيؿ السيادية  وُفسمب كؿ ماموعة كيذم حسوؽ اإلنساف والمػواطف 
بطريسػػة م فمفػػة  وفواػػد هنػػا أياػػا فسسػػيمات ارعيػػة فرمػػي إلػػم فشػػظية الشػػعب الثػػاني، اثمػػة الػػدروز والبػػدو 

وف  وكػػؿ بيرو راطيػػة فسػػـو بيػػذم الفسسػػيمات الفرعيػػة والفصػػنيفات الد يسػػة والفمسػػطينيوف والمسػػيحيوف والمسػػمم
 يواييا مبدأ عدـ المساواة ناؿ راام ماموعة واحدة مييمنة 

 هؿ فواد أمثمة أ رى؟
نػػذكر ب ياػػاز  ػػوانيف برااػػر و"المنطسػػة ج" لألاار ػػة  منػػذ بػػدء  مسػػينيات السػػرف المااػػي نفػػذ نظػػاـ انػػوب • 

لمسود والممونيف والينػود مػف بيػوفيـ وأرااػييـ إل ػالء انرض لسػكف البػيض   –ا فالع إاريسيا سمسمة أعماؿ 
وكاف كؿ ذلؾ بحسػب السػانوف والمنطػؽ السػانوني انبػيض السػائد  وهػذا هػو انسػاس االسػفعماري الػذي سػبؽ 
الفصػػؿ العنصػػري مػػف ايػػة زمنيػػة  واسػػفمر عنػػدنا أياػػا انسػػاس االسػػفعماري وهػػو سػػمب الشػػعب صػػاحب 

 ض أراه موازيا لنظاـ "الفطور المسفسؿ" انر 
 هؿ يواد أمؿ؟

إف الفصؿ العنصري الطبسي اي انػوب إاريسيػا لػـ ُيسػض عميػه، ويػفيـ منفسػدوف مػف اليسػار نمسػوف مانػديال • 
وزعماء آ ػريف بػرنيـ اػي أثنػاء الففػاوض الػذي أاػروم مػم النظػاـ فوصػموا إلػم فسػوية ففاػي إلػم أف يحصػؿ 

فػػراع وأف يحػػااظ البػػيض عمػػم المػػاؿ  واػػي حػػيف بسػػي الفسػػر "اسػػود"، أصػػبحت فواػػد السػػود عمػػم حػػؽ اػػي اال 
ماموعػػػة مييمنػػػػة إاريسيػػػػة أثػػػػرت اػػػػدا  ومػػػػم كػػػؿ ذلػػػػؾ ينبيػػػػي أال نسػػػػفييف باإلناػػػػاز الػػػػديمسراطي بػػػػالفيييرات 
 االافماعية الفي حدثت وبطريؽ النااؿ الذي  ططػه مانػديال وراا ػه  وليػذا راػم الفمسػطينيوف واإلسػرائيميوف

 صورم اي مظاهرات نياية انسبوع )الفي ار يا انود الايش اإلسرائيمي بالسوة( 
 لكف شمعوف بيريس أّبف مانديال بحرارة 

إف مانػػػديال مفسػػػامح كبيػػػر  إف لبيػػػريس إسػػػياما ميمػػػا اػػػي العال ػػػات انمنيػػػة واال فصػػػادية والسياسػػػية الفػػػي • 
ومؤسسػػيه أشػػبام النػػازييف  ولػػه إسػػياـ ميػػـ باعفبػػارم أنشػػرفيا إسػػرائيؿ مػػم النظػػاـ العنصػػري اػػي انػػوب إاريسيػػا 

 واحدا مف آباء االسفيطاف اي الافة وُمبدع "الحؿ الوظيفي" اي امسفة "الفطور المسفسؿ" عندنا 
 9/02/2103، "ىآرتس"
 01/02/2103، األيام، رام اهلل
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