
   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

  
  

 
  

  
 

  
 
 
 
 
 

 التنازل السمطة ال تممك حق  .. و حماس: "اتفاق البحرين" تكريس لشرعية االحتالل
 إيران يبدأ تنفيذىا بعد ستة أشير كيري يسعى لمنع إقرار عقوبات جديدة ضد  "الشرق األوسط": 

 األقصى المسجد جندًيا ومستوطًنا يقتحمون باحات 95مؤسسة األقصى: 
 مصر تطمق سراح الالجئين الفمسطينيين المحتجزين في سجن باإلسكندرية 

 عالم لتحسين صورتيمعمي جمعة ينصح الييود باستغالل اإلمفتي مصر السابق 

فيي  انتفاضة جديدة :يعقوب بيري
  حال فشمت المفاوضات
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 انتفاضة جديدة في حال فشمت المفاوضات: يعقوب بيري 1
أعرب وزير العمـو والتكنولوجيا في الحكومة اإلسرائيمية "يعقوب بيري" عف خشيته مف اندالع  :وف اليفعكا أ

موجة عنؼ جديدة في مناطؽ الضفة الغربية في حاؿ فشمت المفاوضات السياسية مع الجانب الفمسطيني، 
 سابؽ "يوفاؿ ديسكيف".وتأتي تصريحات بيري في أعقاب تحذيرات مشابهة كاف قد أطمقها رئيس الشاباؾ ال

وأضاؼ "بيري" "أنا أستطيع فقط استشهد بأقواؿ حركة حماس تحدثت في بيانها التي أصدرته بمناسبة مرور 
عامًا عمى االنتفاضة األولى بأف شرارة تمؾ االنتفاضة ال زالت قائمة"، مؤكدًا عمى أنه يتوقع اندالع  

مناطؽ الضفة الغربية في حاؿ لـ تنجح كافة األطراؼ مواجهات عنيفة يمكف أف تؤدي لحدوث عمميات في 
 في التوصؿ التفاؽ تسوية.

وتابع بيري حديثه "أنا ال أعرؼ إذا ما كاف سيطمؽ عمى تمؾ األعماؿ اإلرهابية بانتفاضة ثالثة أـ ال، لكف 
رؼ بيري بالتأكيد لف يكوف هناؾ هدوء"، وعمى خمفية تقدـ المفاوضات ومعارضة حزب البيت اليهودي، اعت

بأف التنسيؽ بيف حزبه "هناؾ مستقبؿ" وبيف حزب الحركة برئاسة "تسيبي ليفني" توطد كثيرًا، داعيًا إلى 
 توسيع ائتالؼ السالـ في الحكومة اإلسرائيمية.

وقاؿ "إف ذلؾ مهمة ليست سهمة ولكنها غير مستحيمة، كما تطرؽ بيري إلى النزاع العمني بيف حزبه والبيت 
 "هذا النزاع الذي مف الممكف أف يؤدي إلى نهاية ما تسمونه اتحاد األفوا،"، الفتًا إلى أف اليهودي قائالً 

تشكيؿ ائتالؼ مع البيت اليهودي في مراحؿ المفاوضات االئتالفية ال يعني كؿ شيء.  
 //، عكا اون الين

 
 مراسم تأبين مانديال بجنوب إفريقيافي  يشارك عباس 2

رئيس دولة فمسطيف محمود عباس اليوـ الثالثاء، في مراسـ تأبيف الزعيـ الراحؿ نيمسوف  شارؾ :جوهانسبورغ
 مانديال في مدينة جوهانسبورغ بجنوب إفريقيا.

ـ، 2010واكتظ إستاد 'إؼ إف بي' في جوهانسبورغ الذي  شهد آخر ظهور لمانديال في كأس العاـ عاـ 
 مف زعماء العالـ. 11شاركة بآالؼ األشخاص لممشاركة في مراسـ التأبيف، بم

وكاف الرئيس عباس نعى مانديال، وقاؿ: 'ننعي الزعيـ األممي الكبير فقيد شعوب العالـ اجمعها وزعيـ 
 جنوب إفريقيا وفقيد فمسطيف الكبير الذي وقؼ معنا وكاف أشجع واهـ رجاالت العالـ الذيف وقفوا معنا'.

 10/11/2013 ،وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية )وفا(
 
 
 

 ىنية يبحث مع رئيس وزراء قطر تداعيات حصار غزة وسبل حل  أزمة الكيرباء 3
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إسماعيؿ هنية، رئيس الحكومة الفمسطينية في غزة، مع رئيس الوزراء القطري الشيخ عبد اهلل بف  بحثغزة: 
قطاع  الحصار المشدد عمى (، تداعيات12|10في اتصاؿ هاتفي مساء الثالثاء ) ناصر اؿ ثاني،

 وأزمة الكهرباء. غزة
أف هنية تمقى مساء الثالثاء اتصاال  وأوضح مجمس الوزراء في غزة في بياف مقتضب، تمقته "قدس برس"

هاتفيا مف رئيس الوزراء القطري الشيخ عبد اهلل بف ناصر آؿ ثاني، واستعرض معه أوضاع الحصار في 
 .قطاع غزة وأزمة الكهرباء التي يعاني منها وسبؿ حمها

وأشار إلى اف رئيس الوزراء القطري وعد ببحث مقترحات هنية ونقمها ألمير دولة قطر الشيخ تميـ بف حمد 
 اؿ ثاني.

 10/12/2013قدس برس، 
 

 سرائيميةاإل -: جولة كيري حاسمة بالنسبة لمصير جيوده ولممفاوضات الفمسطينية "األيام" 4
سيقوـ بها جوف كيري وزير الخارجية االميركي غدا  توقعت مصادر فمسطينية أف تكوف الجولة التي: القدس

 االسرائيمية. -وبعد غد في راـ اهلل والقدس الغربية حاسمة بالنسبة لمصير جهود، ولممفاوضات الفمسطينية 
وقالت هذ، المصادر لػ "األياـ" إف االدارة االميركية بمقترحاتها االمنية تبنت المطالب االسرائيمية بالكامؿ واف 

 سينسحب بالتالي عمى موقفها مف بقية قضايا المفاوضات.هذا 
واضافت هذ، المصادر: اف مف السذاجة المفرطة اف يتوقع احد اف القيادة الفمسطينية ستوافؽ عمى استمرار 
االحتالؿ لعشر سنوات قادمة، أو انها ستقبؿ اتفاؽ اطار يعطي اسرائيؿ صراحة كؿ ما تريد في حيف 

 اض عف بعض المطالب الفمسطينية.يتحدث بشكؿ غامض وفضف
وقالت: لقد تـ التأكيد لالدارة االميركية في كؿ مناسبة عمى انه مف المستحيؿ قبوؿ اتفاؽ او مرجعية ال 
تعترؼ بالقدس الشرقية المحتمة عاصمة لدولة فمسطيف او تتجاهؿ قضية الالجئيف، او القبوؿ بوجود 

 تحيؿ القبوؿ باالعتراؼ باسرائيؿ كدولة يهودية.اسرائيمي عمى اراضي دولة فمسطيف، ومف المس
واف هذ، المواقؼ جرى تأكيدها مرة اخرى لدى استقباؿ الرئيس محمود عباس القنصؿ االميركي العاـ في 

 القدس يوـ االحد الماضي.
واضافت هذ، المصادر التي فضمت عدـ كشؼ هويتها اف القيادة الفمسطينية تنتظر أف يحمؿ وزير 

الميركية معه هذ، المرة اجوبة حوؿ قضايا االستيطاف واطالؽ سراح االسرى وردودا حوؿ ما الخارجية ا
 سجمه الجانب الفمسطيني مف رفض لمرتكزات االفكار االمنية االميركية.

 واضافت: اذا جاء فارغ اليديف في هذ، القضايا فمف الصعب التقدـ الى االماـ.
تمثؿ في مراحمه الجديدة بتخمي واشنطف عف تأييدها لفكرة وجود  وقالت: اف االنهيار في الموقؼ االميركي

طرؼ ثالث كقوات دولية او متعددة الجنسيات لضماف االمف في االغوار، وتبنيها لبقاء قوات االحتالؿ عمى 
 المعابر والحدود واالغوار ولسيطرة االحتالؿ عمى االجواء الجوية الفمسطينية.

كانت مف المسممات اميركيا وأوروبيا حتى تراجعت واشنطف بعد اف ابمغتها  وذكرت اف فكرة القوات الدولية
 اسرائيؿ برفض الفكرة.

خبيرا عسكريا اميركيا عكفوا الشهر عمى استنباط افكار خالقة  160وتساءؿ مسؤوؿ فمسطيني: لقد قالوا اف 
ولكف هذ، هي النتيجة في المجاؿ االمني لتهدئة مخاوؼ اسرائيؿ وبشكؿ ال يمس بسيادة دولة فمسطيف، 

 وهذ، هي االفكار الخالقة، لقد تبنوا المواقؼ االسرائيمية بالكامؿ.
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وحذر المسؤوؿ: يبدو أف الخطوة القادمة طرح قاعدة الستمرار المفاوضات تتضمف نقاطا يستحيؿ القبوؿ بها 
بدور الوسيط النزيه. انه فمسطينيا. وبالتالي فاف السيد كيري يتحمؿ مسؤولية الفشؿ النه لـ يستطع اف يقـو 

 ال يستطيع تحميمنا المسؤولية النه هو مف تراجع عف مواقؼ ادارته.
 11/12/2013األيام، رام اهلل، 

 
 من أجل إنقاذ وحماية القدس دولة منظمة التعاون اإلسالمي بوقفة جدية تطالبالسمطة  5

ممة أماـ وزراء خارجية منظمة التعاوف وليد عوض: حذر وزير الخارجية الفمسطيني الثالثاء في ك -راـ اهلل 
اإلسالمي خالؿ الجمسة اإلستثنائية الخاصة بالقدس ومقدساتها، والتي ُعقدت عمى هامش الدورة األربعيف 
لمجمس وزراء خارجية المنظمة الذي انعقد في العاصمة الغينية كوناكري، مف أف اإلحتالؿ اإلسرائيمي 

ة وطمس الحضور والوجود العربي، اإلسالمي والمسيحي، فيها، وعمى يسابؽ الزمف في تغيير معالـ المدين
وجه الخصوص تهويد المسجد األقصى المبارؾ وتقسيمه زمنيًا ومكانيًا، كما حصؿ سابقًا في الحـر 

 اإلبراهيمي في مدينة الخميؿ.
جراءات عممية عاجمة  وطالب المالكي أف يكوف هناؾ وقفة جدية وحقيقية، ودعا إلى تبني خطوات وا 

نقاذ القدس ومقدساتها   .وممموسة لحماية وا 
 وال بد مف الذكر أنه في ختاـ الجمسة تـ تبني خطة تحرؾ إسالمية لدعـ مدينة القدس.

 11/12/2013القدس العربي، لندن، 
 

 تدعو إلى استمرار التصدي العتداءات المستوطنينفي غزة  الحكومة 6
لهمجية" التي تقـو بها عصابات المستوطنيف ضد الفمسطينييف استنكرت الحكومة الفمسطينية، التصرفات "ا

ـ والتي كاف آخرها تدنيس مسجد الهدى في مدينة  1141في الضفة الغربية وفي األراضي الفمسطينية عاـ 
 باقة الغربية بعبارات وشعارات مسيئة لإلسالـ ولمنبي محمد صمى اهلل عميه وسمـ.

زياد الظاظا نائب  اجتماعها األسبوعي في مدينة غزة برئاسة ـ. ودعت الحكومة في بياف صدر عنها عقب
رئيس الوزراء، جميع القوى والفصائؿ الفمسطينية إلى استمرار التصدي لمجموعات المستوطنيف، ووجهت 

النتفاضة الحجارة التي انطمقت عاـ  26التحية والتقدير ألهالي الشهداء واألسرى والجرحى في الذكرى الػ
 ـ.1111

 10/12/2013طين أون الين، فمس
 

 األقصىالمسجد إسماعيل رضوان يحذر من إحداث زلزال اصطناعي يؤدي النييار  7
إسماعيؿ رضواف االحتالؿ الصهيوني مف إحداث زلزاؿ  د. حذر وزير األوقاؼ والشئوف الدينية أ.

سميماف" المزعوـ,  اصطناعي، يؤدي إلى انهيار ودمار المسجد األقصى بشكؿ كامؿ؛ لبناء ما يسمى "هيكؿ
وذلؾ بعد اكتشاؼ حفريات جديدة أمس أسفؿ المسجد، وكنيس يهودي, مشيًرا إلى أف استهدافه استهداؼ 

 لعقيدتنا ومشاعرنا وقيمنا، ونذير خطر عمى األمة.
وقاؿ رضواف: "وصؿ الصهاينة بتكرار هذ، االقتحامات والحفريات والممارسات اإلجرامية إلى مرحمة 

ينييف والعرب والمسمميف؛ لقبوؿ هذا الواقع، وتحقيؽ أهدافهـ مف هدـ المسجد وبناء الهيكؿ ترويض الفمسط
"  .المزعـو
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 10/11/2013فمسطين أون الين، 
 

 العميا لكسر الحصار" تحذر من كارثة توصل غزة إلى نقطة الالعودة الوطنيةالمجنة " 8
اع غزة إلى نقطة الالعودة ووقوع كارثة حذرت "المجنة الوطنية العميا لكسر الحصار" مف وصوؿ قط غزة:

غالؽ المعابر . ودعا ممثؿ الحكومة المقالة التي تديرها "حماس" في  حقيقية في حاؿ استمر الحصار وا 
"المجنة الوطنية العميا لكسر الحصار" حمدي شعت، المجتمع الدولي لمتحرؾ الفوري والعاجؿ مف أجؿ كسر 

نهاء معاناة أهالي القطاع .الحصار الذي يفرضه االحتالؿ عمى غز   ة منذ سبع سنوات وا 
لإلعالف العالمي لحقوؽ اإلنساف "ال يعقؿ أف  65وقاؿ شعت في تصريح صحافي، بمناسبة الذكرى اؿ 

يبقى المجتمع الدولي ومؤسسات حقوؽ اإلنساف الدولية صامتة إزاء ما يمارس ضد الشعب الفمسطيني مف 
باليوـ العالمي لحقوؽ اإلنساف، ولكف الشعب الفمسطيني يتعرض النتهاؾ  انتهاكات" . وذكر أف العالـ يحتفؿ

جميع حقوقه التي أقرها "اإلعالف" مف صحة وتعميـ وحرية تنقؿ وفي توفير حياة كريمة وحتى توفير مأوى، 
 وغيرها .

يات واعتبر رئيس "المجنة الشعبية لمواجهة الحصار" النائب جماؿ الخضري إدخاؿ سمطات االحتالؿ كم
محدودة مف مواد البناء لعشرة مشاريع تابعة لوكالة غوث وتشغيؿ الالجئيف "أونروا" في غزة خطوة غير 
كافية . وشدد الخضري في تصريح صحافي أف المشاريع الدولية المتوقفة في غزة بسبب رفض "إسرائيؿ" 

لعشرة مشاريع ال يحؿ  مشروعًا، وأف إدخاؿ بعض الكميات 30يومًا بمغت  50إدخاؿ مواد البناء منذ 
 المشكمة .

وذكر أف المئات مف المشاريع لمقطاع الخاص أيضًا متعطمة بسبب منع دخوؿ مواد البناء، والمطموب 
ضغط دولي متواصؿ عمى "إسرائيؿ" إلنهاء الحصار وفتح المعابر، والسماح بدخوؿ مواد البناء وكؿ السمع 

 دوف قوائـ ممنوعات.
11/12/2013، الخميج، الشارقة  

 
 تقاسم المياه" والحقوق المائية لمفمسطينيين اتفاقية"تقرير:  9

تطرح "اتفاقية تقاسـ الميا،" التي وقعها ممثمو إسرائيؿ واألردف وفمسطيف بمقر البنؾ : الخميؿ-عوض الرجوب
ة في الدولي بواشنطف االثنيف جممة تساؤالت حوؿ عالقة الفمسطينييف بها، ومدى تأثيرها عمى حقوقهـ المائي

 إطار الحؿ النهائي، وهي قضية تحاوؿ إسرائيؿ االلتفاؼ عميها.
وبينما تنفي السمطة الفمسطينية الربط بيف االتفاؽ الثالثي ومشروع قناة البحريف الذي تجري دراسته حاليا مف 
قبؿ عدة أطراؼ دولية، عبر خبير فمسطيني عف خشيته مف االتفاؽ عمى حؽ الفمسطينييف الطبيعي في 

يجاد مصادر بديمة تتحكـ فيها إسرائيؿ.الس  يادة عمى مصادر الميا، وا 
الذي وقعه سيمفاف شالـو -وحسب بياف لمبنؾ الدولي نشر، عمى موقعه اإللكتروني، فإف االتفاؽ الثالثي 

سيساعد  -ممثال عف إسرائيؿ وحاـز الناصر ممثال عف األردف وشداد العتيمي ممثال عف السمطة الفمسطينية
ارة موارد الميا، الشحيحة في المنطقة، ودعـ التنمية المشتركة، واستخداـ موارد مائية جديدة مف خالؿ "في إد

 تحمية ميا، البحر".
 

 ثالث مبادرات
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ووفؽ البياف، تتضمف مذكرة التفاهـ الخطوط العريضة لثالث مبادرات لتقاسـ الميا، اإلقميمية الرئيسية ستتبع 
طراؼ المتعاونة، موضحا أف هذ، المبادرات تشمؿ تطوير محطة لتحمية الميا، في األشهر المقبمة مف قبؿ األ
 في العقبة عمى البحر األحمر.

وأضاؼ بياف البنؾ أف الميا، ستكوف مشتركة بيف إسرائيؿ واألردف، مع زيادة كمية الميا، التي تطمقها 
تر مكعب مف الميا، المحالة مف مميوف م 20إسرائيؿ مف بحيرة طبريا الستخدامها في األردف، وبيع نحو 

 شركة "مكوروت" اإلسرائيمية إلى سمطة الميا، الفمسطينية الستخدامها في الضفة الغربية.
وحسب االتفاؽ، سينقؿ المحموؿ الممحي مف محطة التحمية في العقبة إلى البحر الميت عبر خط أنابيب، 

 البحر الميت، وذلؾ تحت إشراؼ عممي. لدراسة اآلثار المترتبة عمى خمط المحموؿ الممحي مع ميا،
واتصمت الجزيرة نت عدة مرات برئيس سمطة الميا، الفمسطينية شداد العتيمي ولـ يجب عمى الهاتؼ. لكنه 
أوضح في بياف له نشر، الموقع اإللكتروني لسمطة الميا، أف االتفاؽ يتعمؽ بإنشاء محطة تحمية لمميا، في 

 دعمها لهذا المشروع. -بناء عمى الطمب األردني-قدمت مدينة العقبة، وأضاؼ أف فمسطيف 
مميوف متر مكعب  30و 20وقاؿ إف االستفادة الفمسطينية تتمثؿ في الحصوؿ عمى كميات ميا، تتراوح بيف 

مف الجانب اإلسرائيمي خارج إطار اتفاقية أوسمو، نافيا أي عالقة لهذ، االتفاقية بمشروع قناة البحريف، أو أف 
 هديد لمحقوؽ المائية الفمسطينية.يكوف فيه ت

مف جهته، يوضح مدير معهد الميا، الفمسطيني لمتدريب صالح الرابي أف ما تـ توقيعه أساسا هو اتفاقية 
أردنية إسرائيمية لتكرير الميا،، لكنه عبر عف خشيته مف االلتفاؼ عمى الحقوؽ المائية الفمسطينية خاصة في 

 دافه هي ذات األهداؼ مف مشروع قناة البحريف الكبير.إطار الحؿ النهائي، وأف تكوف أه
أف المشروع الموقع عميه تجريبي وغير نهائي، ومع ذلؾ فإف  -في حديث لمجزيرة نت-وأضاؼ الرابي 

الجانب الفمسطيني سيتضرر منه سياسيا، رغـ حصوله عمى كميات مف الميا، ال توجد ضمانات اللتزاـ 
 كاف متفقا عميها في اتفاؽ أوسمو. إسرائيؿ بها بعد أف قمصت كميات

وأوضح الخبير الفمسطيني أف االتفاؽ قد يكوف تمهيدا لمشروع قناة البحريف الضخـ الذي هو مشروع سياسي 
 اقتصادي تطبيعي بادرت إليه إسرائيؿ رغـ أنها ليست بحاجة لمميا،.

جريمتها بحؽ ميا، نهر األردف  إضافة إلى التطبيع التغطية عمى-وقاؿ إف الهدؼ مف مشروع قناة البحريف 
هو التغطية عمى النقصاف الكبير في مستوى البحر  -1153والبحر الميت التي تقوـ بسرقتها منذ العاـ 

الميت وميا، نهر األردف، وجريمة تغيير بيئة البحر الميت وحرماف المنطقة والعالـ مف بحيرة ليس لها مثيؿ 
 ية.عمى وجه الكرة األرضية لحسابات اقتصاد

 11/12/2013الجزيرة نت، الدوحة، 
 

 معدالة"للييا المطموبون إيرفضون استخدام المخيمات كبؤر أمنية يمجأ  الفمسطينيون: دبورأشرف  10
زار وفد مف "التيار الوطني الحر"، برئاسة بساـ الهاشـ، السفير الفمسطيني في لبناف أشرؼ دبور، في مقر 

 السفارة في بيروت.
وضاع األمنية في المخيمات، مشددًا عمى "أّنها كانت وستبقى خارج الصراعات وتطرؽ دبور الى األ

المحمية". وأشار الى أف "الفمسطينييف يحيدوف أنفسهـ ويرفضوف استخداـ المخيمات كبؤر أمنية يمجأ اليها 
طيني، وهو المطموبوف مف العدالة". مؤّكدًا أف "اإلرهابي الفار أحمد األسير غير مرحب به في اي مخيـ فمس

 بالتالي غير متواجد في أي مخيـ".
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مف جهته، رأى الهاشـ أّف "أي اصطداـ لبناني فمسطيني، عمى غرار ما حدث في الحرب المبنانية، هو 
 خدمة مجانية إلسرائيؿ ويضرب القضية الفمسطينية".

 11/12/2013السفير، بيروت، 
 

 مطة ال تممك حق التنازلالس.. و حماس: "اتفاق البحرين" تكريس لشرعية االحتالل 11
وفي تعقيبهػا عمػى  رفضت حركة حماس أّي تنازؿ أو تفريط في أيِّ جزء مف أرض فمسطيف أو مياهها.زة: غ

االتفاؽ الثالثي الذي ُوصؼ بػ "التاريخي" بيف السمطة الفمسطينية واألردف والكياف الصهيوني حوؿ إنشاء قناة 
 لؾ تطبيعًا مرفوضًا وتكريسًا لشرعية االحتالؿ.تربط بيف البحريف األحمر والمّيت، عّدت ذ

وقالػػت فػػي بيػػػاف صػػحفي:" ننظػػػر ببػػالا الخطػػػورة لمعواقػػب الوخيمػػػة التػػي يحممهػػػا هػػذا االتفػػػاؽ عمػػى مسػػػتقبؿ 
 القضية الفمسطينية في ظؿ الحرب المفتوحة المعمنة التي يقودها االحتالؿ ضد شعبنا وأرضنا ومقدساتنا".

وجػػػددت حمػػػاس  الوخيمػػػة ألّي اتفػػػاؽ يقػػػود إلػػػى االعتػػػراؼ بشػػػرعية االحػػػتالؿ.وحػػػذرت الحركػػػة مػػػف العواقػػػب 
تأكيػػدها أف السػػمطة ال تممػػؾ الحػػؽ فػػي التنػػازؿ أو التفػػريط أو التفػػاوض عمػػى أّي شػػبر مػػف أرض فمسػػطيف أو 
مياهها، داعية الفصائؿ الوطنية لرفض ومواجهة هذا االتفاؽ وكؿ االتفاقات التي تمّهد لسػرقة تػراب فمسػطيف 

 ومياهها وتعّزز الوجود الصهيوني عميهما.
كمػػا طالبػػت السػػمطة الفمسػػطينية بعػػدـ االنسػػياؽ وراء سػػراب مػػا يسػػّمى "السػػالـ" أو "التسػػوية السياسػػية"، وعػػدـ 

 المضي في اتخاذ قرارات انفرادية خارج اإلجماع الوطني.
 10/12/2013، وكالة الرأي الفمسطينية لإلعالم

 
 تكر س النيب اإلسرائيمي لثرواتنا "قناة البحرين": "الجياد" 12

حػػّذرت حركػػة الجهػػاد اإلسػػالمي، أمػس، مػػف عواقػػب االتفػػاؽ عمػػى تنفيػػذ مشػػروع قنػػاة  غػػزة "الخمػػي ": -عمػاف 
 "البحريف" لمربط بيف البحر الميت والبحر األحمر، واضعة االتفاؽ في إطار التطبيع المباشر مع االحتالؿ.

الفمسػػطيني واألردنػػي اتفاقػػًا فػػي واشػػنطف، يقضػػي بحفػػر قنػػاة تػػربط بػػيف  وكانػػت "إسػػرائيؿ" وقعػػت مػػع الجػػانبيف
البحػػريف األحمػػر والميػػت . وقالػػت الحركػػة عمػػى لسػػاف المتحػػدث باسػػمها داوود شػػهاب، فػػي تصػػريح صػػحفي، 
"إف هػػذا االتفػػاؽ يعطػػي تفويضػػًا لالحػػتالؿ "اإلسػػرائيمي" بنهػػب ثرواتنػػا، ويعػػزز مػػف سػػيطرته عمػػى األرض" . 

ف هذا المشروع كاف حمـ مؤسس الحركة الصهيونية ثيودور هرتزؿ، الفتًا إلى أنه ُذكػر فػي كتابػه وأشار إلى أ
؛ حيػػث تحػػدث عػػف قنػػاة لوصػػؿ البحػػر األبػػيض المتوسػػط بػػالبحر 1902"األرض الموعػػودة" الػػذي نشػػر، عػػاـ 

ردنيػػػة عمػػػى وحػػػذر شػػػهاب مػػػف أف هػػػذا االتفػػػاؽ يصػػػادر الحقػػػوؽ المائيػػػة والسياسػػػية الفمسػػػطينية واأل الميػػػت .
السواء، مفندًا بذلؾ تصريحات وزير الثروة المائية األردني حاـز الناصر التي رأى فيها أف "االتفػاؽ ال يحمػؿ 

 دالالت سياسية، بؿ مقتضيات إنسانية صرفة".
 11/12/2013الخميج، الشارقة، 

 
 وخطة كيري "عاطفية".. دحالن: شرعية الكيان الفمسطيني تآكمت 13

كشػػؼ النائػػب محمػػد دحػػالف القيػػادي السػػابؽ فػػي السػػمطة الفمسػػطينية بػػاف : سػػرحافأبػػو د وليػػ -العػػرب اليػػـو 
يهػود بػاراؾ والػرئيس إ األسػبؽ اإلسػرائيميمػا بػيف رئػيس الػوزراء  2000وافقػت خػالؿ مفاوضػات عػاـ  إسػرائيؿ

الجػ   ألػؼ 200بيػؿ كمينتػوف عمػى عػودة  األسػبؽ األمريكػيالفمسطيني الراحؿ ياسر عرفػات برعايػة الػرئيس 
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اف عرفات كاف مصػمما عمػى تػأميف حػؽ العػودة لالجئػيف فػي  إلىفمسطيني وفؽ حؽ العودة لالجئيف، مشيرا 
 .أواللبناف 

"لجنة المشػرؽ"، وهػي  أماـفي محاضرة ألقاها مؤخرا  -الذي كاف مفاوضا مع عرفات-دحالف  أقواؿوجاءت 
فيهػا عػف شػكوكه العميقػة فػي إمكانيػة تحقيػؽ  أعػرب ،بػيو المجاف السياسية الرئيسية فػي البرلمػاف األور  إحدى

جوف كيػري،  األمريكياتفاؽ فمسطيني إسرائيمي خالؿ ما تبقى مف البرنام  الزمني الذي قرر، وزير الخارجية 
وضػػع رؤيتػه وخطتػػه عمػػى أسػس "عاطفيػػة" وبعيػػدا عػف التقيػػيـ الػػواقعي  األمريكػػيمضػيفا بػػاف وزيػػر الخارجيػة 

بػ" الصفر" . وبدا دحالف حديثه بعد اف قاـ  األمريكيرصة نجاح جهود الوزير لألطراؼ المتفاوضة، واصفا ف
البرلمػػاني األوروبػػػي مػػاريو ديفيػػػد، نائػػب رئػػػيس لجنػػة المشػػػرؽ بتقديمػػه الػػػى الحضػػور، وقػػػد ركػػز عمػػػى ثالثػػػة 

ة ، القاسػػية لقطػػاع غػػز  اإلنسػػانيةمحػػاور رئيسػػية هػػي المفاوضػػات الفمسػػطينية اإلسػػرائيمية الراهنػػة، واألوضػػاع 
 يناير. 30والتطورات اإلقميمية الكبرى خاصة في مصر بعد ثورة 

األسػػبؽ بيػػؿ  األمريكػػيوردا عمػػى سػػؤاؿ ألحػػد نػػواب البرلمػػاف األوروبػػي قػػاؿ دحػػالف " أفكػػار ووثيقػػة الػػرئيس 
و تبقى الوثيقة األكثر اقترابا مف أسس الحؿ الممكف، و ل أنها إالكمنتوف لـ تمؽ قبوال تاما مف طرفي الصراع 

صيغة قابمة لمتطبيؽ. ودعا دحػالف المجتمػع  إلىاالنطالؽ منها وصوال  أوحسنت النوايا ألمكف البناء عميها 
يرافالتوافؽ عمى " الحؿ الممـز " أسوة بما يحدث في صراعات اخرى مثؿ سورية  إلىالدولي  ، و أضػاؼ " وا 

ي عمى طبيعة الحؿ العادؿ والدائـ ، وفي ليس بمقدور الطرفيف التوصؿ الى اتفاؽ دائـ، وال بد مف توافؽ دول
هذا اإلطار ينبغي عمى االتحاد األوروبي لعب دور أوسع واكبر يتناسب مع دور االتحاد كأكبر ممػوؿ مػالي 

 .األمريكيلعممية السالـ ، وال ينبغي ألوروبا اف تمحؽ موقفها دوما بالموقؼ 
 11/12/2013، العرب اليوم، عم ان

 
 مشعل تمسكنا بما اتفق عميو وأننا لسنا بحاجة إلى عقد حوارات جديدة : أبمغنااألحمدعزام  14

قػػاؿ عػػزاـ األحمػػد، عضػػو المجنػػة المركزيػػة لحركػػة "فػػتح"، لػػػ "األيػػاـ" إف خالػػد مشػػعؿ  عبػػد الػػرؤوؼ أرنػػاؤوط:
رئػػيس المكتػػب السياسػػي لحركػػة حمػػاس قػػاؿ فػػي اجتمػػاع مػػع عػػدد مػػف أعضػػاء المجنػػة المركزيػػة انػػه "بغػػض 

ننا نعارض قرار العودة إلى المفاوضات إال أننا ال نتخمى عف الرئيس )محمود عباس( أبو مػازف النظر عف أ
وطالمػػا أف كػػؿ المؤشػػرات تشػػير إلػػى أف ال نتػػائ  متوقعػػة لممفاوضػػات الجاريػػة فانػػه يتوجػػب أف نسػػتعد سػػويا 

 .لممرحمة القادمة ويجب أف نبقى عمى تواصؿ واف نجابه سويا تحديات المرحمة القادمة"
سػاعات فػي العاصػمة القطريػة الدوحػة بػيف  4وكشؼ األحمد أف أقواؿ مشعؿ جاءت خالؿ لقاء ليمػي اسػتمر 

مشعؿ وأعضاء المجنة المركزية األحمد ود. صائب عريقات ود. محمػد اشػتية، وقػاؿ األحمػد: "تػـ خػالؿ هػذا 
 هها هذ، العممية".اإلسرائيمية والصعوبات التي تواج -المقاء الحديث عف المفاوضات الفمسطينية 

وأشار األحمد إلى أف هذا المقاء، والذي تبعه في ليمة أخرى لقاء آخر مع مشػعؿ شػارؾ فيػه مػف حركػة "فػتح" 
األحمػػد واشػػتية، جػػاء بنػػاء عمػػى طمػػب مػػف مشػػعؿ وقػػاؿ: "ال توجػػد قطيعػػة وفػػي حقيقػػة األمػػر فقػػد كنػػت ود. 

القطريػة الدوحػة وقػد وصػمتنا دعػوة مػف األخ  عريقات ود. اشتية مف المشاركيف في مؤتمر عقػد فػي العاصػمة
وذكر األحمػد انػه فػي المقػاء الثػاني الػذي تػـ الحػديث خاللػه بالكامػؿ عػف  خالد مشعؿ لمقاء وقد استجبنا لها".

المصالحة فانه "كررنا بأننا التزمنا باالتفاؽ الذي توصمنا إليه وال نتخمى عف هذا االتفاؽ وقد بادرنا لالتصػاؿ 
أبو مرزوؽ وأكدنا جاهزيتنا لتنفيذ ما اتفقنا عميه، واقصػد بػذلؾ إعػالف الدوحػة واتفػاؽ القػاهرة  مع األخ موسى

أيػػػاـ فػػإذا بػػػه يصػػػدر  3بتشػػكيؿ حكومػػػة التوافػػؽ الػػػوطني، وقػػد أشػػػار أبػػػو مػػرزوؽ حينئػػػذ الػػى انػػػه سػػػيرد بعػػد 
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وأضاؼ األحمد:  ".تصريحا يهاجـ فيه الرئيس أبو مازف بادعاء أف فتح اختارت المفاوضات عمى المصالحة
"قمنػػػا إف مثػػػؿ هػػػذ، المغػػػة ال تصػػػدر إال عػػػف أنػػػاس ال يريػػػدوف المصػػػالحة، كمػػػا اشػػػرنا إلػػػى أف التصػػػريحات 

وتػابع األحمػد:  الصادرة مف غػزة هػي بمجممهػا تصػريحات سػمبية وال تػدؿ عمػى وجػود إرادة فعميػة لممصػالحة".
ؿ يـو واف كؿ اقتراح ال عالقة له باآلخر وكمها "قمنا إننا نستغرب سيؿ االقتراحات مف األخ إسماعيؿ هنية ك

ال عالقػػة لهػػا بمػػا وقعنػػا عميػػه فػػي الدوحػػة والقػػاهرة ومػػف ثػػـ جػػاء اقتػػراح اإلدارة المشػػتركة لغػػزة وهػػو مػػا يعنػػي 
 تنصؿ حركة "حماس" مف االتفاقات".

ارات جديدة وال رعايػة وأكد األحمد انه" شددنا عمى أننا متمسكوف بما وقعنا عميه وأننا نشعر أف ال حاجة لحو 
جديدة فػنحف نتمسػؾ بمصػر كراعيػة لممصػالحة ويجػب أف تبقػى كػذلؾ" وقػاؿ: "ردا عمػى الحػديث عػف تشػكيؿ 
حكومة التوافؽ فورا، قمنػا انػه وفقػا لالتفػاؽ فانػه يتوجػب أف يصػدر مرسػوماف متزامنػاف األوؿ بتشػكيؿ حكومػة 

 التوافؽ والثاني بتحديد موعد االنتخابات".
حمد إلى انه "قمنا إننا لسنا بحاجة إلى اقتراحات جديدة وعمى ذلػؾ فقػد قمنػا تشػاوروا انػتـ فػي أطػركـ وأشار األ

 ونحف نتشاور في أطرنا ونبقى عمى تواصؿ" وأضاؼ: "اتفقنا عمى التواصؿ مف اجؿ كسر الجمود".
 11/12/2013، األيام، رام اهلل

 
 ف المصالحةشتية يطمب زيارة غزة لبحث ممأفي فتح محمد  القيادي 15

كشفت مصادر سياسية فمسػطينية فػي غػزة النقػاب عػف اتصػاؿ أجػرا، القيػادي فػي حركػة فػتح : غزة )فمسطيف(
اسػتئناؼ  إمكانيػةمحمد اشتية مع رئػيس حكومػة غػزة إسػماعيؿ هنيػة وأبػدى فيػه رغبتػه بزيػارة القطػاع، لبحػث 

نهاء االنقساـ. قػدس بػرس" وطمبػت االحتفػاظ باسػمها، وذكرت المصػادر، التػي تحػدثت لػػ " جهود المصالحة وا 
أف محمد اشتية وآخريف في حركة فتح يشعروف بضيؽ شديد نتيجة االنسداد الػذي وصػمت إليػه المفاوضػات، 
والضغوط األمريكية المتزايدة مف أجػؿ انجػاز اتفػاؽ عمػى حسػاب الحقػوؽ والثوابػت الفمسػطينية، ويعتقػدوف أف 

نهػػػػاء االنقسػػػػاـ أولػػػػى وأ جػػػػدى باالنجػػػػاز فػػػػي المرحمػػػػة الراهنػػػػة مػػػػف أجػػػػؿ تقويػػػػة الموقػػػػؼ طريػػػػؽ المصػػػػالحة وا 
 الفمسطيني.

 10/12/2013قدس برس، 

 
 بديل جيد لمنظام الحاكم في سورية حاليا ال يوجدليبرمان:  

 صواريخ سورية تستخدـ أف مف مخاوفه عف ليبرماف أفيغدور اإلسرائيمي الخارجية وزير أعرب :وكاالت
 صدى" إذاعة لمحطة تصريح في ليبرماف وقاؿ. إسرائيؿ ضد روسيةال" -إس" وأنظمة" ياخونت"

 ال" -إس" وأنظمة" ياخونت" صواريخ" إف األوؿ، كانوف/ديسمبر  الثالثاء يوـ الروسية" موسكو
 ". إسرائيؿ ضد إال استخدامها يمكف وال". القاعدة" مقاتمي ضد سورية في األهمية الحرب في استخدامها يمكف
 محاولة هو لتدخمنا الوحيد والعامؿ. هناؾ التدخؿ ننوي وال باهتماـ، سورية في الوضع نتابع نحف: "وقاؿ

 كذلؾ ليبرماف وأشار". الحركة وبيف بيننا القوة ميزاف سيغير ما ،"اهلل حزب" إلى نوعية أسمحة لتسميـ سورية
 السورية، الكيميائية األسمحة الؼإت بعممية وأشاد. حاليا سورية في الحاكـ لمنظاـ" جيد بديؿ وجود عدـ" إلى

 الكيميائي حوؿ االتفاؽ أف وأضاؼ. المجاؿ هذا في جهودها عمى لروسيا إسرائيؿ امتناف عف وأعرب
 ".سورية جهة مف األكبر الخطر يزيؿ" السوري
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 فم موقفها تحسـ أف قبؿ الدولية، والسداسية طهراف بيف النهائي االتفاؽ ستنتظر إسرائيؿ إف ليبرماف قاؿ
 النهائية الصيغة ستكوف كيؼ سنرى: "ليبرماف تصريح في وجاء. اإليرانية النووية القضية تسوية عممية

 والروسي كيري جوف األمريكي الخارجية وزيري التقى أنه وأضاؼ". قرارنا سنتخذ لذلؾ وتبعا لالتفاؽ،
 موسكو أف وذكر. تعبير، حسب االتفاؽ، بشأف" أوهاـ أي" لديهما ليست أنه إلى مشيرا الفروؼ، سيرغي

 بيف النهائي االتفاؽ يعكسها بأف أممه عف معربا اإلسرائيمية، المالحظات االعتبار بعيف أخذتا وواشنطف
يراف السداسية  .وا 

 روسيا تعتبر ال" إسرائيؿ أف ليبرماف أفيغدور أكد اإلسرائيمية، الروسية العالقات عف حديث معرض وفي
 الصيف ومع بؿ روسيا، مع فقط ليس خالفات ولدينا. روسيا تجاهؿ يمكف ال: "قوله وأضاؼ". لها خصما

 في العضوية دائمة الدوؿ وخاصة دولة، أية تجاهمنا لو ولكف المسائؿ، مف العديد حوؿ وفرنسا وبريطانيا
 نحاوؿ نحف: "قائال اإلسرائيمي الوزير وتابع". جانبنا مف معقوؿ غير تصرفا لكاف الدولي، األمف مجمس
 متفقاف ونحف روسيا، مع صريح حوار لدينا: "وأضاؼ". عادة رد بدوف يبقى ال وهذا مواقفنا، تقريب ادائم
 ". بعض إلى بعضنا لالستماع استعداد عمى لكننا األمور، كؿ بشأف

//روسيا، اليوم، 
 
 األسد بقاء ضلتف "إسرائيلمع الفمسطينيين.. و" من إمكانية التوصل إلى اتفاق متفائالً  ستحالوتس: ل 

في كممته في حفؿ لجمع التبرعات لمستشفى "تؿ هشومير" في موسكو، يوـ أمس األوؿ االثنيف، : ػربعػػ
قاؿ رئيس أركاف الجيش اإلسرئيمي األسبؽ داف حالوتس إف إسرائيؿ تفضؿ بقاء نظاـ بشار األسد، خشية 

 سيطرة جهات إسالمية متطرفة عمى الحكـ في سورية.
يؼ" أقواله في موقعها عمى الشبكة، وكتبت أنه يتضح مف تصريحات حالوتس أف إلسرائيؿ ونقمت "معار 

القدرة عمى إسقاط نظاـ األسد. كما كتبت أف الحديث عف تصريحات غير عادية نسبيا لمسؤوؿ كبير في 
 جهاز األمف، خاصة وأف إسرائيؿ دأبت عمى القوؿ بأنها ال تتدخؿ في الشؤوف الداخمية لسورية.

اؿ حالوتس إف "النظاـ في سورية يقتؿ مواطنيه يوميا، ولكف يجب االعتراؼ بأف المعارضة في سورية وق
مركبة أساسا مف مسمميف متطرفيف جدا، مثؿ القاعدة". وقاؿ إف السؤاؿ المهـ هو "ما هو األفضؿ بالنسبة 

سيء الذي نعرفه بنظاـ أسوأ ال إلسرائيؿ؟"، مضيفا "يجب أف نسأؿ أنفسنا ما إذا كنا نريد استبداؿ النظاـ ال
 نعرفه. يجب دراسة ذلؾ بجدية". عمى حد تعبير،.

إلى ذلؾ، تطرؽ حالوتس إلى المفاوضات الجارية بيف إسرائيؿ والسمطة الفمسطينية، وعبر عف تشاؤمه مف 
، وقاؿ إنه مف النتائ . وخالفا لقادة األجهزة األمنية السابقيف، فقد ألقى حالوتس بالمسؤولية عمى الفمسطينييف

وقاؿ إنه ليس متفائال مف إمكانية التوصؿ إلى اتفاؽ بادعاء أف له تجربة  الصعب التوصؿ إلى اتفاؽ معهـ.
 سابقة مع الفمسطينييف.

وانتقد حالوتس السياسة األمريكية في مصر، وذلؾ عمى خمفية تأخير المساعدات األمريكية لها في أعقاب 
مرسي. وقاؿ "يجب عمى العالـ أف يدرؾ أف ال عالقة لذلؾ  عزؿ الرئيس المصري السابؽ محمد

بالديمقراطية، فمف تكوف هناؾ ديمقراطية في مصر في األجياؿ القريبة"، مضيفا أنه يأمؿ أف تدرؾ الواليات 
 المتحدة ذلؾ.

 //، عرب 
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 : واقع جديد بالضفة ييدد عممناقائد لواء الضفة الغربية بالجيش اإلسرائيمي 
اؿ قائد لواء الضفة الغربية المحتمة في جيش االحتالؿ اإلسرائيمي البريغادير تامير يادعي إف قوات الجيش ق

 تواجه واقًعا جديدًا قد يهدد حرية تصرفها ميدانًيا.
جاءت هذ، التصريحات خالؿ دورة خاصة نظمتها ما تسمى بقيادة المنطقة الوسطى في جيش االحتالؿ 

 اجهة التحديات الجديدة في مناطؽ الضفة المحتمة.لتأهيؿ الضباط عمى مو 
وأشار يادعي إلى االرتفاع الذي سجؿ مؤخًرا في عدد الحوادث األمنية، والتي أبرزها المواجهات العنيفة التي 

ونو، في كممة لمضباط إلى أهمية االستعداد لمواجهة أساليب  وقعت خالؿ اعتقاؿ مطموبيف، عمى حد زعمه.
 الضفة.وجهات جديدة في 

 //، السبيل، عم ان
 

 ألبرتيايد بجنوب أفريقيا أنقذ الصناعات األمنية اإلسرائيميةانظام : ىارتس 19
كتب ألوؼ بف في صحيفة "هآرتس"، أف نظاـ األبرتهايد في جنوب أفريقيا كاف أكبر الزبػائف : عكا أوف اليف

رى والطموحػػة إلسػػرائيؿ، مضػػيفا أنػػه فػػي حػػيف وأهمهػػا لمصػػناعات األمنيػػة اإلسػػرائيمية، ومػػوؿ المشػػاريع الكبػػ
فرض عمى جنوب أفريقيا عقوبات اقتصػادية، ورفضػت الػدوؿ الغربيػة تزويػدها بأسػمحة متطػورة، فػإف إسػرائيؿ 

 التي كانت تواجه عزلة دولية شديدة وبحاجة ماسة إلى األمواؿ لـ تتردد في التعاوف معها.
نظاـ األبرتهايد في جنػوب أفريقيػا وصػؿ أوجػه فػي نهايػة سػنوات وأشار الكاتب إلى أف التعاوف بيف إسرائيؿ و 

الثمانينيػػػات، فػػػي الفتػػػرة التػػػي كػػػاف النظػػػاـ العنصػػػري يحتضػػػر فيهػػػا. وفػػػي حينػػػه قػػػدمت إسػػػرائيؿ التكنولوجيػػػا 
المتطػػورة التػػي طورتهػػا الصػػػناعات األمنيػػة اإلسػػرائيمية، وكػػاف لكبػػػار المسػػؤوليف فػػي وزارة األمػػف اإلسػػػرائيمية 

القات ممتازة مع نظرائهـ في نظاـ األبرتهايد، وعمػى رأسػهـ وزيػر الػدفاع مػاغنوس مػاالف، ورئػيس والجيش ع
 أركاف الجيش وكبار المسؤوليف في الصناعات األمنية الرسمية.

حيث باعت إسرائيؿ لنظاـ األبرتهايد  1988عاما، في العاـ  25وكتب أف الصفقة األكبر قد وقع عميها قبؿ 
طػػراز "كفيػػر" التػػي لػػـ تعػػد مسػػتخدمة فػػي سػػالح الجػػو اإلسػػرائيمي. وبعػػد إدخػػاؿ عمميػػة طػػائرة مػػف  60نحػػو 

مميػار  1.7تطوير أساسية فيها بدأ استخدامها مػف قبػؿ سػالح الجػو فػي جنػوب أفريقيػا. وكانػت قيمػة الصػفقة 
 دوالر.

11/12/2013، عكا اون الين  

 
 
 قيافريإسفير إسرائيمي سابق: نتنياىو غير مرغوب فيو في جنوب  

رأى ألوف ليئيؿ، السفير اإلسرائيمي األسبؽ لدى جنوب أفريقيا، أف قرار رئيس : القدس المحتمة ػ يو بي أي
الوزراء اإلسرائيمي بنياميف نتنياهو بعدـ المشاركة في جنازة الزعيـ الجنوب أفريقي نيمسوف مانديال، هو قرار 

 يا.صائب ألف نتنياهو هو شخص غير مرغوب فيه في جنوب أفريق
ووصؼ ليئيؿ تذّرع نتنياهو بتكمفة السفر لعدـ المشاركة في جنازة مانديال بأنها "أداء مرعب"، وقاؿ إف 
"نتنياهو ال يدرؾ مدى تعقيد األمر مف الناحية السياسية ومدى المعارضة التي قد تكوف لمشاركته وحضور، 

ألغى ذلؾ، ولكف الذرائع المالية مهينة الجنازة مف جانب الجمهور الجنوب أفريقي، وقد فعؿ الصواب عندما 
 جدًا، وقد ارُتكب خطأ هنا".
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وعمى رغـ أف بيرس هو أحد رموز العالقات بيف إسرائيؿ ونظاـ التمييز العنصري السابؽ في جنوب أفريقيا، 
سيستقبؿ بالترحاب لو قرر  يزوالذي كاف مانديال في طميعة المناضميف ضد،، فإف ليئيؿ اعتبر أف بير 

 ركة في الجنازة.المشا
هو قصة مختمفة، وهو شيء آخر، إذ يوجد لبيرس تاريخ كامؿ، وهو يرمز ويمثؿ  يزوقاؿ ليئيؿ إف "بير 

 سياسة مختمفة )عف نتنياهو( وخسارة أنه لف يسافر".
وأشار ليئيؿ إلى أف "ما يسبب ضررًا لنا في جنوب أفريقيا وأجزاء مشابهة في العالـ هو االحتالؿ، وهذا هو 

س المشكمة، ومف هنا أيضًا نشأ هذا األداء المعقد، والذي بسببه لف يتمكف نتنياهو مف السفر".أسا
 //، الحياة، لندن

 
 ينذر بكارثة بيئية مشروع قناة البحر األحمر والميت""معاريف": " 

ـ توقيعه في واشنطف نشرت صحيفة "معاريؼ" االسرائيمية اليوـ الثالثاء تقريرًا حوؿ االتفاؽ الثالثي الذي ت
امس إلقامة انبوب يربط البحر االحمر بالبحر الميت، حيث اعتبرت الصحيفة "اف هذ، القناة ال عالقة لها 

 بإنقاذ البحر الميت"، عدا عف "كارثة بيئية" محتممة بسبب المشروع.
قاذ البحر اف إن -كمـ مف االنابيب تحمؿ القميؿ مف البشرى"  تحت عنواف " -وأضافت الصحيفة 

الميت بوقؼ تراجع منسوب الميا، فيه يتطمب ضخ مميار متر مكعب سنويًا فيه، بينما كميات الميا، المقرر 
? فقط في حؿ نسبة التراجع السنوية في البحر. اف تصمه مف هذ، القناة ستساهـ في احسف احوالها بػ 

 متر فقط . مترًا سيتراجع  10.فبداًل مف اف يتراجع منسوب الميا، في البحر سنويًا بمقدار 
واضافت الصحيفة اف "المخاطر التي ستنجـ عف هذ، القناة ليست قميمة، فالتقاء ميا، البحر االحمر بميا، 
البحر الميت سينجـ عنه تفاعالت كيماوية مف شأنها اف تنعش الطحالب الحمراء باإلضافة الى خمؽ طبقة 

سها عبر رائحة كبريتيد الهيدروجيف الذي تفوح منه رائحة تفوؽ في مف الجبص، وتفريخ لمبكتيريا تعبر عف نف
 سوئها رائحة البيض الفاسد ما قد يتسبب بكارثة بيئية لمبحر الميت والمناطؽ السياحية المحيطة به".

وينذر المشروع، وفؽ الصحيفة، بمخاطر جيولوجية اشد خطورة مف نظيرتها البيئية، ممثمة بالضغط الذي 
كمـ عمى طوؿ المنطقة االكثر حساسية تجا، الزالزؿ في المنطقة،  بوب الممتد عمى طوؿ يحممه االن

 وهي منطقة االنكسار االسيوي االفريقي او الصدع االفريقي العظيـ.
وقالت الصحيفة اف الميا، التي ستجري في االنبوب ستكوف بنسبة المموحة عالية جدًا فيها بعد خروجها مف 

العقبة، فأي صدع في االنبوب قد يؤدى الى تسريبها لمميا، الجوفية في المنطقة التي يمر محطة التحمية في 
لحاؽ اضرار كبيرة في اقتصاد الميا، في المنطقة.  فيها االنبوب وا 

 وتساءلت الصحيفة "هؿ ستكوف نتيجة انفاؽ مالييف الدوالرات رائحة بيض فاسد؟"، عمى حد تعبيرها.
 //، فمسطين أون الين

 
  بالجوالن لمجيش اإلسرائيمي ن خالل مناوراتيجنود إسرائيمي أربعة إصابة 

أصيب أربعة جنود مف جيش االحتالؿ اإلسرائيمي بجروح متفاوتة في حادث وقع خالؿ مناورات لقوات مف 
 سالح المدرعات في هضبة الجوالف، بحسب ما ذكرت إذاعة االحتالؿ مساء اليوـ.

بة اثنيف مف الجنود وصفت بالخطيرة بينما أصيب اآلخراف بجروح ما بيف طفيفة وأفادت اإلذاعة أف إصا
وأشارت إلى أف الحادث نجـ عف حريؽ شب داخؿ دبابة عقب انفجار قذيفة غير صالحة  ومتوسطة.
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لالستعماؿ، ونقؿ الجنود بواسطة مروحية إلى مستشفى "رمباـ" بمدينة حيفا المحتمة. وشرعت سمطات جيش 
 في التحقيؽ في مالبسات الحادث.االحتالؿ 

 //، فمسطين أون الين
 
 بتيمة توفير تصاريح عمل لمفمسطينيين إسرائيمياعتقال جندي يديعوت أحرنوت:  

ذكرت مصادر عبرية، مساء اليوـ الثالثاء، أف الشرطة العسكرية  :ترجمة خاصة -القدس دوت كوـ -غزة
ي توفير تصاريح دخوؿ لمعماؿ الفمسطينييف الذيف ال يسمح لهـ باجتياز اعتقمت جنديا إسرائيميا لالشتبا، به ف

ووفقا لمموقع االلكتروني لصحيفة "يديعوت  ، مقابؿ الماؿ والحصوؿ عمى المخدرات.األخضرالخط 
أحرونوت" العبرية، فإف الجندي يعمؿ في صفوؼ ما تسمى باإلدارة المدنية في الضفة.

 //، القدس، القدس
 
 رتس: خمسة لقاءات خالل أسبوعين ونصف بين الوفد اإلسرائيمي والفمسطينيىآ 

قالت صحيفة هآرتس العبرّية، الثالثاء، إّنه في األسبوعيف والنصؼ األخيريف عقد  الناصرة ػ زهير أندراوس:
سياسّية  الطرفاف الفمسطينّي واإلسرائيمّي خمسة لقاءات في القدس وأريحا، ولكّنها أضافت، نقاًل عف مصادر

 رفيعة في تؿ أبيب، قولها إّف الخالفات بيف الطرفيف ما زالت كبيرة جًدا.
 //، القدس العربي، لندن

 
 األقصى المسجد جندًيا ومستوطًنا يقتحمون باحات 95: األقصىمؤسسة  25

مػػف جهػػة  اقػػتحـ مسػػتوطنوف متطرفػػوف وجنػػود االحػػتالؿ اإلسػػرائيمي صػػباح الثالثػػاء المسػػجد األقصػػى المبػػارؾ
 باب المغاربة وسط حراسة مشددة مف قبؿ القوات اإلسرائيمية الخاصة.

اقتحمػوا  إسػرائيمياجنػدًيا  80إف  ،وقاؿ المنسؽ اإلعالمي لمؤسسة األقصػى لموقػؼ والتػراث محمػود أبػو العطػا
ت منذ ساعات الصباح المسجد األقصى عمى دفعتيف، وتوزعوا كفرؽ داخؿ ساحاته ضمف ما يسمى بػػ"الجوال

. مسػتوطًنا أيًضػا اقتحمػوا  15وأضاؼ أف  االستكشافية واإلرشادية"، حيث تمقوا شروحات عف الهيكؿ المزعـو
 .المسجد األقصى، ونظموا جولة في أنحاء متفرقة مف باحاته

وحوؿ المقترح اإلسرائيمي لتنظيـ صالة اليهود في األقصى، أوضح أبػو العطػا أف هػذا مخطػط لتقسػيـ زمػاني 
 قصى، الفًتا إلى أف في األياـ القريبة سيعرض عمى لجنة الداخمية في الكنيست مف أجؿ إقرار،.ومكاني لأل

وبشأف الحفريات أسفؿ األقصى، أكد أبو العطا أف هناؾ حفريات أخرى قد وصمت إلى داخػؿ حػدود المسػجد 
سػػاحات وأبنيػػة مػػف األسػػفؿ، ومػػا يػػدلؿ عمػػى ذلػػؾ وجػػود العديػػد مػػف القػػرائف مػػف بينهػػا حػػدوث تشػػققات داخػػؿ 

 المسجد، وتساقط عدًدا كبيًرا مف األشجار المعمرة بشكؿ متتالي.
ستعمؿ كنس يهودية بعضها لمرجاؿ تُ  ،موقًعا عمى امتداد الجهة الغربية مف المسجد 15وقاؿ "أحصينا وجود 

 وأخرى لمنساء، قسـ داخؿ النفؽ الغربي وقسـ آخر مكشوؼ فوؽ األرض".
10/12/2013، أم الفحم، اثاألقصى لموقف والتر مؤسسة   

 
 األقصى  المسجد مراقبة داخل ساحات كاميراتع ضي االحتالل 26
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اإلسػػرائيمي  االحػػتالؿالثالثػػاء بػػأف شػػرطة  يػػوـ ػػػ وليػػد عػػوض: أكػػدت دائػػرة األوقػػاؼ اإلسػػالمية بالقػػدس راـ اهلل
رصػدهـ، وأكػد أقدمت مؤخرا عمػى وضػع كػاميرات مراقبػة داخػؿ سػاحات المسػجد األقصػى لمراقبػة المصػميف و 

كػػاميرات رصػػد  ثػػالثعمقػػت  اإلسػػرائيميةعػػزاـ الخطيػػب مػػدير دائػػرة األوقػػاؼ اإلسػػالمية بالقػػدس أف الشػػرطة 
ومراقبة عمى سطح مسجد قبة الصخرة لمراقبة سػاحات األقصػى، مشػيرا الػى أنهػا المػرة األولػى التػي يػتـ فيهػا 

 .1967مدينة القدس تعميؽ كاميرات داخؿ ساحات وأروقة الحـر القدسي منذ احتالؿ 
ووجهت دائرة األوقاؼ اإلسالمية رسالة مستعجمة لقائد الشػرطة اإلسػرائيمية فػي القػدس طالبتػه بإزالػة كػاميرات 

 .المراقبة بشكؿ فوري
وأشػػار الخطيػػب إلػػػى أف اإلحػػتالؿ قػػػاـ مطمػػع العػػػاـ الماضػػي بتعميػػػؽ كػػاميرا عمػػػى بػػاب المغاربػػػة مػػف الجهػػػة 

مف المسجد األقصى المبارؾ، مشيرا إلػى أف شػرطة اإلحػتالؿ قامػت خػالؿ  الخارجية، لكنها تكشؼ مساحات
كاميرا مراقبة فػي أزقػة وحػارات القػدس القديمػة وعمػى أبػواب المسػجد  400السنوات الماضية بتعميؽ أكثر مف 

 األقصى مف الجهة الخارجية.
11/12/2013القدس العربي، لندن،   

 
 ىدم البيوتمن خالل  الفمسطيني وتفريغ لألرضلوجود اتقميل ل يسعى االحتالل عيسى:حنا  27

فػػي هػػدـ البيػػوت تهػػدؼ  إسػػرائيؿأسػػتاذ القػػانوف الػػدولي بػػأف سياسػػية  –حنػػا عيسػػى  د.اعتبػػر  :القػػدس المحتمػػة
 لتقميص الوجود الفمسطيني وتفريا األرض مف سكانها األصمييف.

رائيمية المتعاقبة، ممثمة بما يسػمى سياسة هدـ المنازؿ واصمت الحكومات االس إطاروقاؿ د.عيسى بأنه وفي 
االدارة المدنية في الضفة وبػػ "بمدية القػدس" سياسػة هػدـ بيػوت الفمسػطينييف وبػوتيرة أعمػى ممػا كػاف عميػه فػي 
السنوات الماضية، متذرعًة بأسباب أمنية حينًا، وبعدـ ترخيص وفقًا لقػوانيف التنظػيـ والبنػاء االسػرائيمية أحيانػًا 

ى قائاًل: "باف سمطات االحتالؿ مستمرة في هدـ البيوت الفمسطينية في الضػفة بمػا فيهػا وأضاؼ عيس أخرى.
القدس الشرقية متذرعة بالشؽ اآلخر مف ادعاءاتها وهو عدـ الترخيص، في الوقت الذي فيه تابعػت اسػتخداـ 

 قوانيف التنظيـ لمنع اعطاء ترخيص البناء بطريقة تعسفية".
11/12/2013الحياة الجديدة، رام اهلل،   

 

  قطاع غزةفي مواد البناء لصالح المشاريع الدولية  بدخولتسمح  "إسرائيل" 28
اشػػرؼ الهػػور: دخمػػت شػػاحنات تقػػؿ مػػواد بنػػاء لصػػالح مشػػاريع إنشػػائية تنفػػذها منظمػػات تابعػػة لألمػػـ  - غػػزة

طػػؿ كػػؿ المتحػػدة فػػي قطػػاع غػػزة، بعػػد توقػػؼ داـ ألكثػػر مػػف شػػهريف متتػػاليف، بسػػبب المنػػع اإلسػػرائيمي مػػا ع
 مشاريع اإلنشاء والبناء في قطاع غزة المحاصر.

وأدخمت إسرائيؿ شاحنات قميمة تقؿ مواد البناء مف معبر كـر أبو سالـ التجاري، بعد عدولها عػف قػرار بوقػؼ 
إمػػػداد المشػػػاريع التػػػي تقيمهػػػا منظمػػػات دوليػػػة فػػػي قطػػػاع غػػػزة. وجػػػاءت الخطػػػوة بعػػػد موافقػػػة وزيػػػر الجػػػيش 

وف عمى عودة إدخاؿ مواد البناء فقط لصالح مشاريع البناء التي تقيمها الهيئات الدولية اإلسرائيمي موشيه يعم
 وفي مقدمتها وكالة غوث وتشغيؿ الالجئيف الفمسطينييف "األونروا".

وقاؿ رائد فتوح رئيس لجنة إدخاؿ البضائع إلى قطاع غزة أف السمطات اإلسرائيمية تدخؿ عبر معبر كـر أبػو 
سػػالـ مػػف بػػيف الشػػاحنات المحممػػة بالبضػػائع شػػاحنتيف محممتػػيف باألسػػمنت، إضػػافة إلػػى شػػاحنتيف محممتػػيف 

 بالحصمة.
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ف كي مػوف أجػروا اتصػاالت مػع مسػؤوليف وكاف مسؤولوف أمميوف في مقدمتهـ األميف العاـ لألمـ المتحدة با
 إسرائيمييف في مقدمتهـ يعموف، إلقناعهـ بالعدوؿ عف قرار منع إدخاؿ مواد البناء.

11/12/2013القدس العربي، لندن،   

 
 في الضفة الغربية فمسطينييناالحتالل يعتقل عشرة  29

 ،يـ الدهيشػة جنػوب بيػت لحػـأفػاد مصػدر أمنػي بػأف قػوات االحػتالؿ اقتحمػت مخػ :وفا –بيت لحـ  -الخميؿ 
الثالثػػاء وأغمقػػت كافػػة مداخمػػه الرئيسػػية، وداهمػػت عػػددا مػػف منػػازؿ المػػواطنيف وفتشػػتها وعبثػػت  أمػػسصػػباح 

عامػػػا(، وحسػػػف محمػػػد  18عامػػػا(، وأشػػػرؼ ) 22بمحتوياتهػػػا، واعتقمػػػت خمسػػػة شػػػباف، هػػػـ: األشػػػقاء مػػػراد )
 عاما(. 20وتامر داود شعيبات )عاما(،  26عاما(، وكذلؾ كـر نصري عبد ربه ) 19الزغاري )

وأشػػػار المصػػػدر الػػػى أف مواجهػػػات انػػػدلعت بػػػيف الشػػػباف وقػػػوات االحػػػتالؿ التػػػي أطمقػػػت الرصػػػاص المعػػػدني 
 وقنابؿ الغاز والقنابؿ الصوتية، قبؿ أف تنسحب.

 ، خمسة مواطنيف مف محافظة الخميؿ.أمس اإلسرائيميكما اعتقمت قوات االحتالؿ 
11/12/2013، الحياة الجديدة، رام اهلل  

 
 أسيرة 16وطفل  200في سجون االحتالل بينيم  آالف أسيرً  خمسة: تقرير 30

قػػدر "نػػادي األسػػػير" الفمسػػطيني، عػػدد األسػػػرى الفمسػػطينييف فػػي سػػػجوف االحػػتالؿ بنحػػػو  رائػػد الفػػػي: -غػػزة 
 طفؿ. 200أسيرة، ونحو  16آالؼ أسير، مف بينهـ  خمسة

في المئة مػف األسػرى  95المي لحقوؽ اإلنساف، أمس، أف ما يقارب وأكد، في بياف بمناسبة يوـ اإلعالف الع
الفمسػػػطينييف يتعرضػػػوف لصػػػنوؼ التعػػػذيب منػػػذ لحظػػػة اعتقػػػالهـ وحتػػػى نقمهػػػـ إلػػػى مراكػػػز التوقيػػػؼ والتحقيػػػؽ 

 "اإلسرائيمية".
اف وجنيؼ وقاؿ إف "إسرائيؿ" تواصؿ انتهاكها لمقوانيف واالتفاقيات الدولية، ومف ضمنها اتفاقيات حقوؽ اإلنس

 26األربع، وذلؾ مف خالؿ اتباعها أساليب التنكيؿ بحؽ الفمسطينييف واألسرى داخؿ سجونها البالا عػددها ،
 تفتقر ألدنى الشروط التي يجب أف تتوفر لمظروؼ الحياتية لإلنساف.

ميسػرة  داخؿ السجوف، هـ 3وأوضح أف العاـ الحالي سجؿ استشهاد أربعة مف الحركة الوطنية األسيرة منهـ 
أبػػو حمديػػة، وعرفػػات جػػرادات، وحسػػف الترابػػي، وأسػػير استشػػهد بعػػد اإلفػػراج عنػػه نتيجػػة لإلهمػػاؿ الطبػػي وهػػو 

 سنوات. 6أشرؼ ابو ذريع الذي استمر اعتقاله 
أسػػػػيرًا إداريػػػػًا،  165وذكػػػػر نػػػػادي األسػػػػير أف سػػػػمطات االحػػػػتالؿ تمػػػػارس االعتقػػػػاؿ اإلداري التعسػػػػفي بحػػػػؽ 

 وتحتجزهـ دوف مبرر.
أسػيًرا  150إلى ارتفاع عدد األسرى المرضى داخؿ السػجوف، إذ بمػا عػدد الحػاالت المزمنػة مػا يقػارب  وأشار

أسػػير مػػريض بػػأمراض أخػػرى، ويعتبػػر أسػػرى "عيػػادة سػػجف الرممػػة" مػػف أصػػعب الحػػاالت  1400مػػف أصػػؿ 
 المرضية.

تػـ اإلفػراج عػف دفعتػيف أسػيرًا مػف األسػرى القػدامى بعػد أف  53ونو، إلى استمرار سمطات االحػتالؿ باحتجػاز 
 عامًا. 20أسرى أقمهـ قضى  104أسيرًا مف أصؿ  26أسيرًا والثانية  25األولى شممت 

11/12/2013الخميج، الشارقة،   
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 يدخمون المرحمة الثالثة من خطواتيم االحتجاجية بسجون االحتالل اإلداريوناألسرى  31
( الخػػػػاص بػػػػالعزؿ 12ؼ المحتجػػػػز فػػػػي قسػػػػـ )أكػػػػد المعتقػػػػؿ اإلداري رأفػػػػت ناصػػػػي: السػػػػبيؿ -الضػػػػفة الغربيػػػػة

، أف االنفػػرادي فػػي سػػجف "مجػػدو" فػػي تصػػريحات نقمهػػا محػػامي مؤسسػػة التضػػامف لحقػػوؽ اإلنسػػاف الثالثػػاء
عػػف دخػػولهـ فػػي المرحمػػة  بعضػػهـأعمنػػوا االثنػػيف وبػػالتزامف مػػع جميػػع األسػػرى اإلداريػػيف بسػػجوف االحػػتالؿ 

فػػػي اإلضػػػراب عػػػف الطعػػػاـ يػػومي االثنػػػيف والخمػػػيس مػػػف كػػػؿ الثالثػػة مػػػف خطػػػواتهـ االحتجاجيػػػة التػػػي تتمثػػؿ 
 أسبوع.

وبّينػػت التضػػامف أنػػه سػػيتبع المرحمػػة الثالثػػة خطػػوات أخػػرى كمقاطعػػة عيػػادات السػػجوف واالمتنػػاع عػػف تنػػاوؿ 
 األدوية واإلضراب الكامؿ عف الطعاـ رفًضا لالعتقاؿ اإلداري.

1/12/2013السبيل، عمان،   

 
 فمسطينياً  أسيراً  48ل محاكم االحتالل تمدد اعتقا 32

أسػيرا، بذريعػة اسػتكماؿ  48مػددت اعتقػاؿ  اإلسػرائيمي، بأف محاكـ االحػتالؿ أمسأفاد نادي األسير : راـ اهلل
 القضائية، رغـ تمديد اعتقاؿ بعض منهـ لممرة الثانية والثالثة عمى التوالي. واإلجراءاتالتحقيؽ 

وفػي "عسػقالف" مػددت اعتقػاؿ ثالثػة عشػر ، ف األسػرىومددت محكمة االحتالؿ فػي "عػوفر" اعتقػاؿ تسػعة مػ
فيمػا مػددت محػاكـ االحػتالؿ فػي "بيػتح اسػيرًا،  15فقػد مػددت اعتقػاؿ  أما محكمة االحتالؿ في "سػالـ" أسيرا،

تكفا" و"الجممة" و"المسكوبية" اعتقاؿ كؿ مف جواد قواريؽ، وعمرو تيسير مبروؾ، وجهاد ابراهيـ نمػر، وربيػع 
وشػػة، ومحمػػد سػػحمولي، وسػػميماف طػػاهر، وأديػػب غمبػػاف، وأمجػػد هصػػيص، وخالػػد مصػػفر، صػػبيح، وأيمػػف درا
 وبالؿ السايس.

11/12/2013الحياة الجديدة، رام اهلل،   

 
 االحتالل يعتقل زوجة قيادي في حماس شمال غرب القدس :"أحرار" 33

فمسطينية هي زوجػة أحػد (، سيدة 12|10اعتقمت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي، مساء الثالثاء ): القدس المحتمة
 قيادات حركة المقاومة اإلسالمية "حماس" مف مدينة القدس المحتمة أثناء توجهها لعالج طفمتها.

وبػػّيف مركػػز "أحػػرار" لدراسػػات األسػػػرى وحقػػوؽ اإلنسػػاف، فػػي بيػػاف تمقتػػػه "قػػدس بػػرس"، أف االحػػتالؿ اعتقػػػؿ 
المحرر والقيادي في "حماس"، أيمف أبو عيد،  عامًا(، وهي زوجة األسير 34المواطنة نادية لطفي أبو عيد )

 مف بمدة بدو، شماؿ غرب القدس.
وأوضػػح المركػػز أف االحػػتالؿ وضػػع حػػاجزًا طيػػاًرا عمػػى مػػدخؿ البمػػدة واعتقػػؿ المواطنػػة ناديػػة وهػػي متوجهػػة 

 بطفمتها لعالجها في أحد المستشفيات، باإلضافة لمصادرة السيارة الخاصة بها.
أـ لسبعة أطفاؿ أصغرهـ عمرها عػاـ وهػي زوجػة األسػير المحػرر أيمػف أبػو عيػد أحػد وذكر المركز أف نادية 

عامػا فػي سػجوف  15رموز وقيادات حركة حماس المحرر مف سجوف االحتالؿ بعد أف أمضػى مػا يزيػد عػف 
 االحتالؿ.

10/12/2013، قدس برس  
 

 2014 يةمع بداعمى إنصاف أسر الشيداء العسكريين ة صادقالم ":فمسطين شيداء"أسر  34
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جنيف ػ محمد بالص: أعمف التجمع الوطني ألسر شهداء فمسطيف، أمس، أف أزمة مخصصات أسر الشهداء 
شػػكري بشػػارة، عمػػى  د.العسػػكرييف، سػػتنتهي ابتػػداء مػػف كػػانوف ثػػاني المقبػػؿ، بعػػد أف صػػادؽ وزيػػر الماليػػة، 

وقػاؿ أمػيف  ؼ شػيكؿ شػهريا.ألػ 900أسرة شهيد عسكري بتكمفة  600إنصافها في قرار تستفيد منه أكثر مف 
عػػػػاـ التجمػػػػػع، محمػػػػػد صػػػػػبيحات: إف وزيػػػػػر الماليػػػػػة صػػػػادؽ عمػػػػػى البػػػػػدء بتطبيػػػػػؽ القػػػػػرار الخػػػػػاص بمسػػػػػاواة 
مخصصات أسر الشهداء الذيف تتواجد ممفػاتهـ لػدى الهيئػة العامػة لمتقاعػد بنظيراتهػا فػي مؤسسػة رعايػة أسػر 

 ، أي مطمع العاـ المقبؿ.الشهداء والجرحى، وذلؾ ابتداء مف السنة المالية الجديدة
أسػرة مػف  500أسػرة، أكثػر مػف  609وبيف صبيحات أف عدد أسر الشهداء التي ستستفيد مف هذا القرار هػو 

 أسرة مف الشهداء الذيف كانوا بالوظيفة العمومية المدنية. 100بينها مف أسر الشهداء العسكرييف، وحوالي 
شيكؿ ستوزع وفؽ النظاـ  894671قرار سيكمؼ خزينة الدولة وأوضح، أف األثر المالي الشهري لتنفيذ هذا ال

لتتسػاوى هػذ، األسػر مػع اآلالؼ مػف  2011المعموؿ به في مؤسسة رعاية أسر الشهداء منذ تموز مف العػاـ 
 أسر الشهداء التي تحصؿ عمى مخصصات شهرية مف السمطة الوطنية داخؿ الوطف وفي الشتات.

11/12/2013األيام، رام اهلل،   

 
 لمتصدي لممجموعات الييودية المتطرفة 48لجان شعبية في فمسطين  لتشكيلعوة د 35

، بشػػد، االعتػػداء اإلجرامػػي 1948الناصػػرة: اسػػتنكر الحػػزب الػػديمقراطي العربػػي فػػي األراضػػي المحتمػػة عػػاـ 
هلل لعصابة "تدفيع الثمف" اليمينية عمى مسجد الهدى في باقة الغربية، وكتابػة شػعارات مسػيئة لمرسػوؿ صػمى ا

 عميه وسمـ، واالعتداء عمى ممتمكات المواطنيف الفمسطينييف في بمدة عكبرة بالداخؿ الفمسطيني.
وقػػاؿ الحػػزب الػػذي يرأسػػػه العضػػو السػػابؽ فػػػي البرلمػػاف اإلسػػرائيمي )الكنيسػػػت( طمػػب الصػػانع: إف الحكومػػػة 

، واف الحػؿ يػأتي مػف خػالؿ هي التي وفرت المناخ والدفيئات التي تربى فيه هػذا البعػوض الفاشػي اإلسرائيمية
 تجفيؼ المستنقع الذي ترعرع عميه ، وهو مستنقع االحتالؿ واالستيطاف".

كمػػػا طالػػػب الحػػػزب، بإقامػػػة لجػػػاف شػػػعبيه لتػػػوفير األمػػػف والحمايػػػة داخػػػؿ القػػػرى والمػػػدف العربيػػػة فػػػي الػػػداخؿ 
 ة الرسمية اإلسرائيمية".الفمسطيني برعاية السمطات المحمية في ظؿ القصور الصارخ مف قبؿ األجهزة األمني

10/12/2013، قدس برس  
 
 الجئ سوري وفمسطيني قتة ليؤ مصر تمنح تأشيرات إقامة م 

أعمنت وزارة الخارجية المصرية أنها منحت تأشيرات إقامة لمدة ثالثة أشهر إلى مائة : أ ؼ ب -القاهرة 
الجئيف غير شرعييف محتجزيف وواحد وسبعيف الج  غير شرعي سوري وفمسطيني، مف مجموع مئتيف وستة 

 لديها.
باسـ الخارجية المصرية السفير بدر عبد العاطي، في مؤتمر صحافي، إنه "حتى  الرسميوقاؿ المتحدث 

مساء أمس كاف موجودًا في مراكز الشرطة المصرية مائتيف وستة مف السورييف والفمسطينييف، الذيف دخموا 
المصرية، والهجرة غير الشرعية إلى دوؿ أخرى، وهو أمر  راضياألالبالد بتأشيرة سياحة بغرض العبور مف 

 مجـر بحكـ القانوف".
وأضاؼ بدر أنه "تـ منح تأشيرات إقامة لمدة ثالثة أشهر إلى مئة وواحد وسبعيف مف هؤالء المحتجزيف، إذ 

 هـ القانونية".تـ مراعاة أف تكوف األولوية لألطفاؿ والسيدات والرجاؿ المرضى وكبار السف، لتسوية أوضاع
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وأشار  وتوزع الالجئوف المحتجزوف عمى ثالثة مدف في شماؿ البالد، وهي االسكندرية والبحيرة وبورسعيد.
بدر إلى أف "السمطات المصرية تفحص أوراؽ الخمسة وثالثيف شخصًا المتبقيف في مراكز الشرطة، ليتـ 

 منحهـ تأشيرات إقامة".
 //الحياة، لندن، 

 
 ق سراح الالجئين الفمسطينيين المحتجزين في سجن باإلسكندرية مصر تطم 

وليد عوض: أطمقت السمطات األمنية المصرية الثالثاء سراح العشرات مف الالجئيف الفمسطينييف  -راـ اهلل 
 المحتجزيف بسجف في اإلسكندرية، وتدرس منحهـ إقامات مؤقتة لعدة شهور.

لثالثاء بأنه تـ اإلفراج عف الالجئيف الفمسطينييف المعتقميف في سجوف وأكدت السفارة الفمسطينية بالقاهرة ا
وقاؿ السفير الفمسطيني في القاهرة د. بركات الفرا، إف  اإلسكندرية والبحيرة بذريعة الهجرة غير الشرعية.

الفاريف مف جهود الوساطة التي بذلتها السفارة والجهات الفمسطينية الرسمية أنهت أزمة الالجئيف الفمسطينييف 
وأوضح الفرا أف مصر ستمنح إقامات لجميع المحتجزيف لديها لعدة أشهر، وأف  سوريا إلى اإلسكندرية.

األزمة ستنتهي بشكؿ كامؿ، مشيرا إلى أف عدد الالجئيف الفمسطينييف الفاريف مف سوريا في مناطؽ 
نهاء معاناتهـ. اإلسكندرية يبما   الجئا وتـ اإلفراج عنهـ وا 

 //العربي، لندن،  القدس
 
 حماسحركة  تمنع دخول اثنين من كوادر السمطات المصرية 

رحمت سمطات مطار القاهرة الثالثاء اثنيف مف كوادر حركة حماس بعد منعهما مف الدخوؿ تنفيذا لقرار جهة 
 أمنية.

المصرية القادمة مف  وقالت مصادر أمنية بمطار القاهرة إنه أثناء إنهاء إجراءات جوازات ركاب الطائرة
برشمونة تبيف وجود راكب فمسطيني وبوضع بياناته عمى كمبيوتر الجوازات، تبيف وجود اسمه عمى قوائـ 

وأضافت أنه تـ أيًضا منع  الممنوعيف مف الدخوؿ حيث يعد مف كوادر حماس فتـ ترحيمه عمى نفس الطائرة.
 عمى نفس الطائرة. فمسطيني آخر لدى وصوله مف دبي لنفس السبب وتـ إعادته

 //الوفد، الجيزة، 
  

 عمي جمعة ينصح الييود باستغالل اإلعالم لتحسين صورتيممفتي مصر السابق  
عمي جمعة، بتقديـ نصائح لميهود والصهاينة، مف أجؿ القياـ بدور إعالمي إلصالح  السابؽ قاـ مفتي مصر

 صورتهـ "المشوهة" في اإلعالـ العربي، عمى حد قوله.
وأضاؼ في مؤتمر عقد، المعهد األمريكي لمسالـ بأمريكا، أف الصورة الذهنية لمعرب والمسمميف عف اليهود 

والصهاينة مقصريف في تصحيح صورتهـ  واإلسرائيمييفخاطئة وطالب اليهود بتصحيحها، وأكد أف اليهود 
 في العالـ العربي ولمشعوب العربية.

وجهوف اإلعالـ بتاعكـ، المي انتـ تمتمكو، في العالـ كمه، لتصحيح وأضاؼ: "إذًا عميكـ عبء، وهو أنكـ ت
ال فإف األمور ستزداد سوءًا".الصورة الػ  .. وا 

 //الشعب، مصر، 
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 "إسرائيلي""قرار الشعب" تتيم "كمل جميمك" بالعمالة لمصر: حممة  
يسا لمجمهورية حممة كمؿ جميمؾ اتهمت حممة قرار الشعب لتنصيب الفريؽ السيسي رئ: حمدى احمد عمى

بأنها تسي  لشخص الفريؽ السيسي.. مشيرة إلى أنها حممة مشبوهة الغرض ويقؼ ورائها كؿ الفاسديف مف 
أعضاء الحزب الوطني المنحؿ وأصحاب المصالح فضال عف تمويؿ بعض المنظمات الصهيونية 

 واإلسرائيمية لها.
 //الوفد، الجيزة، 

 
 مشروع ناقل البحرين أردني بإمتياز وسيقام عمى أرضنا وزير المياه: 41

كػد الػدكتور وزيػر الميػا، والػري الػدكتور حػاـز الناصػر خػالؿ حفػؿ توقيػع مػذكرة أ :رداد القػالب –العرب اليوـ 
الميػت الػذي يعػد أحػد أهػـ المشػاريع المائيػة  –تفاهـ لتنفيذ المرحمػة االولػى مػف مشػروع ناقػؿ البحػر االحمػر ال

التػػػي وقعهػػػا عػػػف الجانػػػب الفمسػػػطيني وزيػػػر سػػػمطة الميػػػا،  ،يجية الحيويػػػة لممممكػػػة االردنيػػػة الهاشػػػميةاالسػػػترات
اف الدولػػة االردنيػػة سػػعت عمػػى الػػدواـ لتحقيػػؽ التنميػػة االقتصػػادية الشػػاممة  ،الفمسػػطيني الػػدكتور شػػداد العتيمػػي

جػػػة انسػػػانية ضػػػرورية لتقػػػدـ لمواطنيهػػػا وتسػػػعى بكػػػؿ طاقتهػػػا ألرسػػػاء االمػػػف السػػػممي العػػػالمي كػػػوف الميػػػا، حا
المجتمعات وتطورها وهو احد الركائز االساسية لمحاربة مشكمتي الفقػر والبطالػة اضػافة الػى اف نقػص الميػا، 
يهػدد حيػاة االفػػراد والمجتمعػات سػواء بسػػواء ويخمػؽ مشػكالت وصػػراعات بػيف الػدوؿ، داعيػػا المػانحيف والػػدوؿ 

لتنفيذ كػؿ مػا مػف شػانه مسػاعدته عمػى تجػاوز االثػار الجسػيمة  الصديقة الى تقديـ المنح والمساعدات لألردف
التي تحممهػا عمػى مػدى العقػود الماضػية بسػبب النزاعػات التػي عانتهػا منطقػة الشػرؽ االوسػط وتحمػؿ االردف 

 تبعاتها لوحد، وكاف أخرها االزمة السورية.
سػتقاـ جميػع مكوناتػه ومنشػػآته وشػدد وزيػر الميػا، والػري اف هػػذا المشػروع هػو مشػروع وطنػي أردنػػي بامتيػاز و 

مميػػوف دوالر لممرحمػػة االولػػى تعمػػؿ الحكومػػة وكوادرهػػا عمػػى تػػأميف جػػزء  900عمػػى االراضػػي االردنيػػة بكمفػػة 
منهػػا كمػػنح مقدمػػة مػػف الػػدوؿ الصػػديقة والشػػقيقة مسػػاهمة منهػػا فػػي الحفػػاظ عمػػى بيئػػة البحػػر الميػػت االرث 

)البنػاء والتشػغيؿ  BOTت التنفيػذ عمػى اسػاس نظػاـ الػػ التاريخي العػالمي ليصػار بعػد ذلػؾ الػى طػرح عطػاءا
 .2014ونقؿ الممكية( خالؿ الربع الثالث مف 

 11/12/2013، العرب اليوم، عم ان
 

 الميت" -عمى اتفاقية "ناقل البحرين األحمر تعترضنقابية وحزبية وشعبية أردنية  برلمانيةقوى  42
ة وحزبيػػة وشػػعبية أردنيػػة، أمػػس، بصػػورة واسػػعة عمػػى اعترضػػت قػػوى برلمانيػػة نقابيػػ غػػزة "الخمػػي ": -عمػػاف 

 الميػػت" التػػي أبرمػػت مػػع الكيػػاف الصػػهيوني إلػػى جانػػب الطػػرؼ الفمسػػطيني. -اتفاقيػػة "ناقػػؿ البحػػريف األحمػػر
واعتبػػػرت أحػػػزاب قوميػػػة ويسػػػارية فضػػػاًل عػػػف شخصػػػيات وطنيػػػة أصػػػدرت بيانػػػات أف االتفاقيػػػة تػػػدعـ وجػػػود 

شػـ فػي المنطقػة تحػت غطػاء شػرعي وسػط مطالبػات بإلغػاء "وادي عربػة" "إسرائيؿ" وتخػدـ مصػالح العػدو الغا
 نائبًا إلى إبطالها وطرد سفير الكياف الصهيوني مف عّماف. 15التي دعت مذكرة برلمانية وقعها 

وقالت النقابات المهنية التي تشكؿ قوى سياسية واجتماعية في البالد إف كؿ مف يتعامؿ مع االتفاقية الجديدة 
واستغربت النقابػات ذهػاب  طبيع المرفوض ويهدد أمف واستقرار البالد ويسهـ في مخاطر أقمها بيئية.يدعـ الت

الحكومة إلى توقيع االتفاقية مف دوف العودة لمبرلماف، مشددة عمى أف ذلؾ يحمؿ غموضًا يتجاوز مجرد زعـ 
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نقػػاذ البحػػر الميػػت مػػف الجفػػاؼ إ لػػى أهػػداؼ التهجيػػر مػػف تػػوفير مئػػة مميػػوف متػػر مكعػػب مػػف ميػػا، الشػػرب وا 
 مناطؽ محيطة وتمويؿ مقاصد مشاريع نووية خطرة.

وأضافت أنه كاف مػف األجػدر إنقػاذ البحػر الميػت عػف طريػؽ إلػزاـ "إسػرائيؿ" بػالتوقؼ عػف االعتػداء المسػتمر 
وسرقة ميا، نهر األردف وتصديرها أخػرى مموثػة مػف دوف مسػاءلة أو فػرض قػدرة تحصػيؿ حقػوؽ المممكػة فػي 

 طار.هذا اإل
 11/12/2013، الخميج، الشارقة

 
 "عاية لتخفيف العزلة اإلسرائيميةإيران ترفض دعوة بيريز لمقاء روحاني وتعد ىا "د 

رفضت إيراف أمس، عرضًا مف الرئيس اإلسرائيمي شمعوف بيريز لمقاء نظير، اإليراني، واصفة ذلؾ  وكاالت:
 النووي. بسبب االتفاؽ "الدعاية لتخفيؼ العزلة اإلسرائيمية"بػ

هذ، الدعاية لمساعدة الكياف عمى الخروج "وقالت المتحدثة باسـ وزارة الخارجية اإليرانية مرضية أفخـ إف 
وكاف بيريز قد رد عمى سؤاؿ يوـ األحد الماضي حوؿ لقاء محتمؿ مع  ."مف عزلته ستثبت عدـ جدواها

 ."ؿ بسياسةلـ ال؟ ليس لدي أعداء. المسألة ال تتعمؽ بشخص ب"روحاني، فأجاب 
لـ ولف يكوف هناؾ "غير أف أفخـ أكدت أف إيراف لف تعترؼ بالدولة العبرية ولف تغير موقفها، موضحة أنه 

إيراف ال تعترؼ بإسرائيؿ. "وأضافت أف  «.أي تغيير في موقؼ إيراف ووجهة نظرها تجا، الكياف الصهيوني
ي بالكامؿ وأنش  الحتالؿ أراضي الفمسطينييف، موقفنا تجا، هذا الكياف الظالـ والمحتؿ، والذي هو غير شرع

 ."واضح
 //السفير، بيروت، 

 
 عاما لمتضامن مع الشعب الفمسطيني الجمعية البرلمانية اآلسيوية تعتمد  

عاما لمتضامف مع الشعب الفمسطيني  اعتمدت الجمعية البرلمانية اآلسيوية عاـ  :)بترا( - أباد إسالـ
ار الجمعية العامة لألمـ المتحدة، ودعت أعضاءها لتأييد دولة فمسطيف في حاؿ تقدمها عمى غرار قر 

 لالنضماـ لممنظمات الدولية التابعة لألمـ المتحدة.
والتي  أمسالجمعية البرلمانية اآلسيوية في دورتها السادسة في إسالـ اباد مساء  إعماؿجاء ذلؾ في اختتاـ 

 ا آسيويا مف بينها الصيف والهند والياباف وروسيا.برلماني تضـ في عضويتها نحو 
وشارؾ المجمس الوطني الفمسطيني برئاسة نائب رئيس المجمس األب قسطنطيف قرمش وعضوية زهير 

 صندوقة عضو المجمس وعمر حمايؿ مستشار الوفد، في هذ، االجتماعات.
شيوخ الباكستاني نير حسيف بخاري وأقرت الجمعية البرلمانية التي ترأس دورتها السادسة رئيس مجمس ال

بحسب مجموعة مف القرارات الخاصة بدعـ وحماية حقوؽ الشعب الفمسطيني في مقدمتها اإلدانة الشديدة 
إلصرار إسرائيؿ عمى مواصمة سياستها غير القانونية المتمثمة بمصادرة الممتمكات واألراضي الفمسطينية 

 دار الفاصؿ.لبناء المستوطنات والطرؽ االلتفافية والج
 //الدستور، عمان، 

 
 األقصىالمسجد عمى  "إسرائيل" اعتداء يدينن العرب يالمحاماتحاد  
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باحة المسجد األقصى يـو  فيعمى المصميف  اإلسرائيمي االحتالؿأداف إتحاد المحاميف العرب اعتداء قوات 
قدسية هذا المسجد المتكررة مف قبؿ  واقتحاـوترويعهـ بإطالؽ الرصاص المطاطى عميهـ،  الماضيالجمعة 

 .االحتالؿالمستوطنيف اليهود تحت حماية قوات 
جنيؼ والمبادئ والقرارات الصادرة  اتفاقياتبياف له اليوـ أف ما قامت به إسرائيؿ يخالؼ  فيوأكد اإلتحاد 

 التصدي فيالمتحدة ومنظمة األمـ  الدوليعف األمـ المتحدة بهيئاتها المختمفة ويؤكد عمى مسئولية المجتمع 
الضفة  فيهدـ البيوت  في االحتالؿسياسة قوات  استمرارلهذا العدواف والدفاع عف قراراتها خاصة مع 

قسرية وكمها تمثؿ جرائـ  الستجواباتالغربية المحتمة وزينة جنيف وغزة وتهجير سكانها اآلمنيف وتعريضهـ 
 الذيالوقت  فياإلنساف موقؼ الصامت العاجز  ومنظمات حقوؽ الدوليضد اإلنسانية يقؼ منها المجتمع 

 مفاوضات السالـ. استمراربدعوى الحث عمى  الصهيونيالكياف  األمريكييزور فيه وزير الخارجية 
 //الوفد، الجيزة، 

 
 السفير البحريني في فرنسا يزور نصبًا تذكاريًا لضحايا المحرقة الييودية في درانسي 

زار السفير البحريني في فرنسا مساء االثنيف النصب التذكاري المخصص لضحايا  :وكاالت - العرب اليوـ
مف نوعها مف جانب سفير دولة مسممة منذ  أولىالمحرقة اليهودية بضاحية درانسي قرب باريس، في خطوة 

 مراسؿ وكالة فرانس برس. أفاد، وفؽ ما سبتمبر  /أيموؿهذا النصب في  إقامة
عدـ التسامح  أشكاؿشكؿ مف  أيلبموشي انه "مف واجبنا العمؿ معا لمحاربة وقاؿ السفير ناصر ا

عمميات  إلىالعربة التي ترمز  أماـالنصب وآخر  أماـمف الزهر  إكميالووضع السفير البحريني  والكراهية".
 التهجير لميهود خالؿ الحرب العالمية الثانية.

النصب الذي  إلىلدبموماسي مسمـ"  األولى"الزيارة  نهاأمدير الموقع جاؾ فريدج لوكالة فرانس برس  وأوضح
 شهرا. تـ تدشينه قبؿ 

 //العرب اليوم، عمان، 
 
 "عمماء المسممين" يدعو الفمسطينيين إلى الوحدة والتمسك بالثوابت 

ة واألولى أكد "االتحاد العالمي لعمماء المسمميف" أف القضية الفمسطينية ستظؿ هى القضية الرئيسي: الدوحة
سالميا، وشدد عمى أنها يجب أف تبقى عمى رأس قضايا العالميف العربى واإلسالمي.  باالهتماـ عربيا وا 

ودعا االتحاد في بياف له في أعقاب االجتماع الخامس لمجمس أمنائه بالعاصمة القطرية الدوحة، نشر، عمى 
ا مف الفصائؿ إلى االستفادة مف هذ، ( حركتي "حماس" و"فتح" وغيرهم/صفحته الرسمية الثالثاء )

األرضية المناسبة لمعودة وبجدية إلى المصالحة وتوحيد الصؼ الفمسطيني الذي تضرر عمى امتداد هذ، 
السنوات األخيرة مف الفرقة والتشرذـ، وذلؾ عمى أرضية الثوابت الفمسطينية )بما فيها حؽ العودة، والمقاومة 

 س(.حتى تتحرر فمسطيف وعاصمتها القد
وندد االتحاد بمحاوالت االحتالؿ اإلسرائيمي المستمرة تقسيـ مدينة القدس والمسجد األقصى زمانيا ومكانيا، 

 لما أسما، بػ "المؤامرة" الصهيونية ضد المقدسات اإلسالمية. -وبكؿ الوسائؿ -وأعمف عف تصديه 
 //قدس برس، 

 
 نيائية" فمسطينية إسرائيمية كيري يعود لممنطقة في مسعى لمتوصل إلى "تسوية 
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جوف كيري يتوجه  األميركيوزير الخارجية  أفأعمنت وزارة الخارجية األميركية االثنيف : أ ؼ ب -واشنطف 
والرئيس الفمسطيني  نتنياهوبنياميف  اإلسرائيميوالضفة الغربية لمقاء رئيس الوزراء  إسرائيؿ إلىاألربعاء 

 ودته مف المنطقة مساء الجمعة.محمود عباس، بعد أياـ قميمة عمى ع
جنيفر بساكي هذا اإلعالف لتأكيد رغبة الواليات المتحدة في  األميركيةواغتنمت المتحدثة باسـ الخارجية 

 .واإلسرائيمييفصياغة "اتفاؽ نهائي" وليس تسوية "مرحمية" أو "موقتة" بيف الفمسطينييف 
مارس وفي وقت وصمت المفاوضات المباشرة  /آذارمنذ  األوسطالشرؽ  إلىوهذ، الزيارة التاسعة لكيري 

 التسعة المحددة لها. األشهرمنتصؼ مهمة  إلىالفمسطينية  - اإلسرائيمية
إلجراء محادثات  نتنياهوويغادر كيري واشنطف مساء األربعاء عمى أف يصؿ القدس الخميس حيث يمتقي 

ؾ يمتقي كيري مجددًا الرئيس الفمسطيني في راـ . كذلاإليرانيبشأف المفاوضات الشاقة لمسالـ والممؼ النووي 
لقاءيف منفصميف االثنيف مع  أجرىكيري  أف إلى األميركيةوفي هذا اإلطار، أشارت الخارجية  اهلل الجمعة.

 ، صائب عريقات وتسيبي ليفني.واإلسرائيميةرئيسي البعثتيف الفمسطينية 
محادثات تناولت خصوصا  إلجراءديسمبر  /األوؿف كانو  و المنطقة بيف  األميركيوزار وزير الخارجية 

 السالـ مما كانا عميه "قبؿ سنوات". إلىالطرفيف باتا "اقرب"  أفخاللها  وأكد إسرائيؿامف 
المنطقة"، في  إلىوقالت بساكي "نحف في مرحمة مهمة مف المفاوضات وكاف لديه شعور بضرورة العودة 

 أفوأكدت المتحدثة  .األسبوع عف هذ، الزيارة الجديدة هذا وقت أعمف كيري بنفسه الجمعة مف راـ اهلل
"، رافضة تعداد "كؿ المراحؿ أشهروالفمسطينييف ال يزالوف "ممتزميف في جدوؿ زمني مف تسعة  اإلسرائيمييف
 اتفاؽ نهائي". إلىتقود  أفالتي يمكف 
ووزير خارجيته جوف كيري  أوباماباراؾ  األميركيبساكي انه عمى الرغـ مف استخداـ الرئيس  وأوضحت

" خالؿ اليوميف الماضييف، إاّل أف الواليات المتحدة ال تزاؿ "تركز عمى اتفاؽ وضع إطارتعبير "اتفاؽ 
 نهائي" وليس اتفاقًا مرحميًا.

 //الحياة، لندن، 
 
 يرإيران يبدأ تنفيذىا بعد ستة أش كيري يسعى لمنع إقرار عقوبات جديدة ضد  "الشرق األوسط":  

يسعى وزير الخارجية األميركي جوف كيري في شهادته أماـ لجنة الشؤوف الخارجية : هبة القدسي - واشنطف
بمجمس النواب المقررة في وقت الحؽ مف مساء أمس إقناع أعضاء الكونغرس بعدـ إقرار عقوبات جديدة 

عطاء الدبموماسية فرصة لمتوصؿ إلى اتفاؽ نهائي شامؿ يهدؼ إلى راف مف السعي منع إي ضد إيراف وا 
وكانت مجموعة مف أعضاء مجمس الشيوخ مف الحزبيف الديمقراطي والجمهوري  المتالؾ سالح نووي.

عرضت فرض عقوبات صارمة عمى صادرات إيراف النفطية، واحتياطيات النقد األجنبي، والصناعات 
 .االستراتيجية في حاؿ عدـ التزاـ إيراف بتنفيذ االتفاؽ مع الدوؿ الكبرى

واقترحت المجموعة أف يبدأ فرض تمؾ العقوبات بعد ستة أشهر، أي مع انتهاء الفترة المحددة التفاؽ القوى 
، بينما يسمح  العالمية مع إيراف في جنيؼ، وأف يشدد قرار الكونغرس عمى منع إيراف مف تخصيب اليورانيـو

ضوع تمؾ األنشطة السممية لمراقبة لها باستخداـ الطاقة النووية لألغراض السممية والتجارية، بشرط خ
المنظمة الدولية لمطاقة الذرية والمجتمع الدولي. ويسعى التشريع أيضا إلى الحد مف قدرة الرئيس األميركي 
عادة فرض العقوبات إذا نكثت طهراف بالتزاماتها  باراؾ أوباما عمى التنازؿ عف فرض عقوبات عمى إيراف وا 

 في اتفاؽ جنيؼ.
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إلدراج تمؾ العقوبات ضد إيراف ضمف التشريع السنوي الخاص بالدفاع والذي مف المقرر  ويسعى المشرعوف
التصويت عميه خالؿ األسبوع الحالي، فيما استبعدت عدة مصادر داخؿ الكونغرس إجراء تصويت داخؿ 

عطالت مجمس الشيوخ خالؿ الشهر الحالي وتوقعت تأجيؿ المناقشات إلى يناير )كانوف الثاني( المقبؿ بعد 
 أعياد الميالد.

 //الشرق األوسط، لندن، 
 
 والميت ىدفو تقسيم المياه األحمر: الربط بين البحر األرضمنظمة أصدقاء  

حذرت منظمات معنية بحماية البيئة مف آثار سمبية محتممة لوصوؿ ميا، وكاالت:  - الحياة –واشنطف 
البيئية شالـو  "أصدقاء األرض"الميت. واتهمت منظمة  البحر األحمر عمى المنظومة البيئية الهشة لمبحر

بتضميؿ الرأي العاـ مف خالؿ عدـ اإلعالف أف المشروع منفصؿ تمامًا عف مشروع أكثر طموحًا يدرسه 
ضخـ ويطاؿ بميوني متر مكعب "وأكدت المنظمة البيئية أف هذا المشروع لمربط بيف البحريف  البنؾ الدولي.

ف البحر األحمر في اتجا، البحر الميت، فضاًل عف إقامة منشآت لمتحمية قرب مف الميا، التي تصب م
نتاج الكهرباء بالطاقة المائية عبر استخداـ الفرؽ في المستوى بيف البحريف . وقاؿ جدعوف "البحر الميت وا 

أف في الشرؽ األوسط لوكالة فرانس برس  "أصدقاء األرض"برومبورغ مدير الفرع اإلسرائيمي مف منظمة 
 ."تباداًل لمميا،"االتفاؽ ليس إال 

 //الحياة، لندن، 
 
 بريطانيا تحذ ر: ال تتعامموا مع المستوطنات اإلسرائيمية 

حّذرت بريطانيا المستثمريف مف مواطنيها في الخارج مف ممارسة األعماؿ التجارية : يو بي أي -لندف 
األكثر وضوحًا حتى اآلف  االنتقاداتأنه واحد مف بالمستوطنات اليهودية بالضفة الغربية، فيما وصؼ ب
 لمسياسة اإلسرائيمية حياؿ األراضي الفمسطينية المحتمة.

في بريطانيا حّذرت رجاؿ األعماؿ أيضًا مف أف  واالستثماروقالت صحيفة "ديمي تميغراؼ"، إف هيئة التجارة 
معترؼ بها كجزء مف األراضي  المستوطنات اإلسرائيمية غير شرعية بموجب القانوف الدولي، وغير

أف الهيئة حّثت المستثمريف عمى تجنب سمسمة واسعة مف التفاعالت مع المستوطنات  وأضافت اإلسرائيمية.
اإلسرائيمية، بما في ذلؾ المعامالت المالية والتجارية والمشتريات وغيرها مف األنشطة األخرى مثؿ السياحة، 

 لعدـ المخاطرة بسمعتهـ.
البريطانية عف مخاطر التجارة في إسرائيؿ قوله  واالستثمارفة عف تقرير أصدرته هيئة التجارة ونقمت الصحي

"إف المممكة المتحدة لديها موقؼ واضح بشأف المستوطنات اإلسرائيمية في الضفة الغربية، بما فيها القدس 
 ".منذ عاـ  إسرائيؿالشرقية، وقطاع غزة ومرتفعات الجوالف التي تحتمها 

 //لحياة، لندن، ا
 
 لمتخمي عن أسمحتيا الكيميائيةومصر  "إسرائيل"دعو ت منظمة حظر األسمحة الكيميائية 

قاؿ رئيس منظمة حظر األسمحة الكيميائية الفائزة بجائزة نوبؿ لمسالـ  :)رويترز( - باالس كوراني -أوسمو 
ر وكوريا الشمالية التخمي عف أسمحتها في مقابمة يوـ الثالثاء إنه ينبغي إلسرائيؿ ومص لعاـ 

الكيماوية السيما بعد انضماـ سوريا إلى المعاهدة التي تحظر هذ، األسمحة في حيف تستعد ثالث دوؿ أخرى 
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وقاؿ أحمد أوزومجو رئيس المنظمة الدولية التي تراقب التزاـ الدوؿ بالمعاهدة إف أنجوال وميانمار  لالنضماـ.
وأضاؼ لرويترز في أوسمو حيث تسمـ جائزة نوبؿ "اآلف  نضماـ إلى المعاهدة.وجنوب السوداف تستعد لال

 أف تعيد النظر." "إسرائيؿػ"بعد أف أصبحت سوريا عضوا اعتقد أنه يمكف ل
 //وكالة رويترز لألنباء، 
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 د.عصاـ عدواف
لجمعيػػة العامػػة لألمػػـ المتحػػدة الػػذي تحػػدث فػػي عػػف ا 194ـ صػػدر قػػرار 1948فػػي مثػػؿ هػػذا اليػػـو مػػف عػػاـ 

ـ 1949منه عف الحؽ في العػودة والتعػويض . وفػي الثػامف مػف الشػهر نفسػه مػف العػاـ الػذي تػال،  15الفقرة 
أيضًا بتأسيس وكالة غوث وتشغيؿ الالجئيف الفمسطينييف لتقدـ خػدماتها لالجئػيف إلػى حػيف  302صدر قرار 

لمػػؤامرات الدوليػػة واإلقميميػػة واإلسػػرائيمية والعربيػػة، بػػؿ والفمسػػطينية أيضػػًا حػػؿ قضػػيتهـ. ومنػػذ ذلػػؾ الحػػيف وا
تستهدؼ حؽ العودة وتسعى لتصفيته والقبوؿ ببػدائؿ أخػرى تحػت ضػغط ومعانػاة الشػعب الفمسػطيني فػي كػؿ 

 مكاف.
نهػا فػي سموؾ منظمة التحرير الفمسطينية منذ مؤتمر مدريد عمى األقؿ لـ يكف مطمئنًا، بؿ تورطػت قيػادات م

بيمػيف، واتفاقيػة جنيػؼ  -، وسػري نسػيبة1995بيميف سػنة  -مؤامرات لشطب حؽ العودة؛ مثؿ: اتفاؽ عباس 
، وتصريحات محمود عباس المتكررة التي تشير إلى تخميه عػف حػؽ العػودة وقناعتػه بعػدـ جػدوا، 2003سنة 

ائيؿ عمػػى التوصػػؿ إلػػى اتفػػاؽ أو إمكانيػػة تنفيػػذ،. وتوشػػؾ المفاوضػػات التػػي تػػديرها منظمػػة التحريػػر مػػع إسػػر 
بشطب حؽ العودة والقبوؿ بتعويضػات. فمػا الموقػؼ الفمسػطيني المحتمػؿ والممكػف تجػا، خطػوة هػي األخطػر 

 اإلسرائيمي؟ –في تاريخ الصراع العربي 
محاكمػػػة رئػػػيس منظمػػػة التحريػػػر وطػػػاقـ مفاوضػػػاته شػػػعبيًا بتهمػػػة الخيانػػػة العظمػػػى، والمطالبػػػة بسػػػقوطه  -1

عدامه.  وا 
عػف انتهػاء منظمػة التحريػر  –شعبيًا  –ي حاؿ لـ يتحقؽ سقوط رئيس المنظمة، يجري ترتيب اإلعالف ف -2

الفمسػػطينية وتأسػػيس كيػػاف بػػديؿ لتمثيػػؿ الشػػعب الفمسػػطيني وتطمعاتػػه، يحظػػى بػػدعـ وتأييػػد مػػف بعػػض الػػدوؿ 
 العربية واإلسالمية والصديقة.

وطاقمػػه المفػػاوض حتػػى ال تخسػػر شػػعبيتها بشػػكؿ  مطالبػػة حركػػة فػػتح بػػالتبرؤ مػػف أفعػػاؿ رئػػيس المنظمػػة -3
 نهائي.

خػػػروج جمػػػاهير الشػػػعب الفمسػػػطيني فػػػي كػػػؿ أمػػػاكف تواجػػػد، فػػػي مظػػػاهرات واعتصػػػامات تػػػدعو بسػػػقوط  -4
المتػػورطيف فػػي هػػذ، الخيانػػة وتطالػػب الػػدوؿ العربيػػة وكافػػة دوؿ العػػالـ بعػػدـ االعتػػراؼ بشػػرعية هػػذا االتفػػاؽ، 

 ة أو تأسيس منظمة بديمة.ومطالبتها بتمكيف إصالح المنظم
 مطالبة دائرة شئوف الالجئيف في منظمة التحرير بتقديـ استقاالتهـ إذا ما سكتوا عمى هذ، الخيانة. -5
تجهيػػز عػػدد مػػف السػػفف التػػي تُِقػػؿ الجئػػيف فمسػػطينييف يرغبػػوف فػػي العػػودة بعػػائالتهـ وفػػي تحػػد  ممحػػوظ  -6

تقابمهػػػا حشػػػودات شػػػعبية أهميػػػة بعشػػػرات اآلالؼ مػػػف لالحػػػتالؿ، حيػػػث ترسػػػو فػػػي مػػػوان  فمسػػػطيف المحتمػػػة. 
، وذلػؾ 1948الالجئيف المحيطيف باألرض المحتمة مف كؿ صوب يريدوف العودة إلى أراضيهـ المحتمػة عػاـ 

 لتأكيد رفض الشعب الفمسطيني التفاؽ تصفية حؽ العودة.
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عتصػامات لتأكيػد رفضػهـ رفض الالجئيف الفمسطينييف في أي دولة لتجنيسهـ وخروجهـ في مظػاهرات وا -7
 الحصوؿ عمى جنسية أي دولة غير فمسطيف.

احتجػاج فمسػطينيي األردف عمػػى اتفػاؽ الخيانػػة بػإعالف تخمػيهـ عػػف الجنسػية األردنيػػة ومطػالبتهـ بػػالعودة  -8
 إلى أراضيهـ المحتمة، ومطالبتهـ الحكومة األردنية برفض تصفية حؽ العودة ومساندتهـ في العودة.

10/12/2013، ينفمسطين أون ال  
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 عريب الرنتاوي

الػذي أظهرتػه واشػنطف صػوب ” االنزياح“التسوية النهائية بشروطها الراهنة، غير مقبولة فمسطينيًا، سيما بعد 
نتنيػػاهو وأركػػاف حكومتػػه،  نظريػة األمػػف اإلسػػرائيمية فػي الضػػفة الغربيػػة ... والتسػػوية االنتقاليػة التػػي يػػرّوج لهػا

لمدولػة .... االسػتمرار فػي المفاوضػات، كمػا ” االنتقػاؿ المتعثػر“غير مقبولة فمسطينيًا، بعد عشريف عامًا مػف 
االنسػحاب منهػػا، خيػاٌر مكمػػؼ لمجانػػب الفمسػطيني، يسػػعى فػػي تفػادي تداعياتػػه السػػمبية عمػى مسػػتقبؿ السػػمطة 

أماـ القيادة الفمسطينية سوى االختيار بيف سيء وأسوأ، فيما لحظة والمشروع الوطني الفمسطينييف ... لـ يعد 
 تقترب بأسرع مما يتخّيؿ كثيروف.” القرار“

بقميػٍؿ مػف األوهػاـ حػوؿ فػرص الحػؿ، وكثيػٍر مػف الرهػاف ” بيت الطاعػة التفاوضػي“دخؿ المسؤوؿ الفمسطيني 
فشػػا ؿ مبادرتػػه، واضػػعَا نصػػب عينيػػه عمػػى النجػػاح فػػي تحميػػؿ إسػػرائيؿ مسػػؤولية تعطيػػؿ جهػػود جػػوف كيػػري وا 

أساسػػًا، أف سػػيناريو كامػػب ديفيػػد ومػػا بعػػد،، ال يجػػب أف يتكػػرر، فقػػد دفػػع عرفػػات والسػػمطة أثمانػػه الباهظػػة، 
عػػادة احػػتالؿ لكػػػؿ الضػػفة الغربيػػػة دوف احتػػراـ لتقسػػيمات أوسػػػمو الشػػهيرة ... لكننػػػا  اغتيػػااًل بالُسػػـ الزعػػػاؼ وا 

، مف وضع جديػد، تطيػر معػه بقايػا األوهػاـ، فيمػا احتمػاؿ النجػاح فػي إبعػاد شػبح المسػؤولية عػف  نقترب اليـو
 كاهؿ الفمسطينييف، يتراجع يومًا إثر آخر.

مشكمة الفمسطينييف برئاسة محمود عباس مع جوف كيري، ال تختمؼ عف مشػكمتهـ برئاسػة ياسػر عرفػات مػع 
يعتػػـز إنجػػاز، بػػيف ” اؽ تػػاريخياتفػػ“بيػػؿ كمينتػػوف ... كػػال المسػػؤوليف األمػػريكييف وضػػع ثقمػػه الشخصػػي خمػػؼ 

الفمسػػطينييف واإلسػػرائيمييف ... وألف ثمػػة حػػدودا متواضػػعة لمػػا يمكػػف أف تفعمػػه واشػػنطف لمػػي يػػد اإلسػػرائيمييف، 
إف لـز األمر ... هذا ما حصؿ بػاألمس مػع ورقػة كمينتػوف ” دّقه“فإنها لف تمانع في لّي عنؽ الفمسطيني، أو 

المصػػاغة عمػػى مقػػاس أضػػيؽ ” ورقػػة كيػػري“ذا مػػا سيحصػػؿ غػػدًا مػػع المصػػاغة عمػػى مقػػاس إيهػػود بػػارؾ، وهػػ
 لمغاية، ال يتخطى ما يسمح به بنياميف نتنياهو،  أفيغدور ليبرماف ونفتالي بينيت.

عامًا ... في إسػرائيؿ حكومػة يمػيف  13الفمسطيني يفاوض اليوـ مف موقع أصعب مما كاف عميه الحاؿ قبؿ 
اح نحو التطرؼ الديني والقومي ... واشػنطف تضػغط عمػى تػؿ أبيػب ويميف متطرؼ ومستوطنيف ومجتمع ينز 

سػػػػػرائيؿ تسػػػػػعى لتحصػػػػػيؿ الػػػػػثمف مػػػػػف جيػػػػػب الفمسػػػػػطينييف وكيسػػػػػهـ ... ” النػػػػػووي اإليرانػػػػػي“فػػػػػي موضػػػػػوع  وا 
روح “الفمسػػػطينيوف يعيشػػػوف أسػػػوأ انقسػػػاـ داخمػػػي منػػػذ انطالقػػػة الحركػػػة الوطنيػػػة الفمسػػػطينية المعاصػػػرة، فيمػػػا 

 وغير وثّابة ال في الضفة وال في القطاع أقمه في المدى المنظور. تبدو خامدة” المقاومة
صػػحيح أف إسػػرائيؿ تواجػػه انتقػػادات دوليػػة متزايػػدة، وتحديػػدًا مػػف أوروبػػا، لكػػف الصػػحيح أيضػػًا أنػػه مػػف غيػػر 
المػػػرجح لهػػػذ، االنتقػػػادات أف تتحػػػوؿ إلػػػى طػػػوؽ مػػػف العزلػػػة الدوليػػػة، أو نػػػزع لمشػػػرعية عنهػػػا كيػػػاف االحػػػتالؿ 

اب ... وسػػػيحتاج الفمسػػػطينيوف لسػػػنوات طويمػػػة مػػػف الكفػػػاح المريػػػر والػػػدؤوب مػػػف أجػػػؿ إنجػػػاز هػػػذ، واالغتصػػػ
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المهمة التػي لػـ يبػدأ العمػؿ عميهػا بعػد ... وثمػة شػكوؾ كبيػرة فػي إمكانيػة بنػاء توافػؽ وطنػي صػمب وعػريض 
 حوؿ أهمية المسألة.

تحمػػؿ اسػػمه، ” ورقػػة حػػؿ نهػػائي“ مػػا يشػػير إلػػى أف كيػػري يريػػد أف ينهػػي مهمتػػه بوضػػع” التقػػديرات“ثمػػة مػػف 
مف التداوؿ ... لكف الالفت لألمر أف حماس كيري لحؿ ” ورقة كمينتوف“وُتضاؼ إلى تراثه الشخصي، تطرد 

أمريكيػػًا ” تورطػاً “اإلسػرائيمي، يبػدو حمػػاس رجػؿ واحػد فػي واشػػنطف، ال نػرى حماسػًا أو  –الصػراع الفمسػطيني 
أوباما الثانية، وضعت لنفسها سػمـ أولويػات، يبػدأ بالوضػع الػداخمي في المسألة يتخطى هذ، الحدود ... إدارة 

الباسػػيفيؾ ... أمػػػا فػػػي منطقػػػة الشػػرؽ األوسػػػط وشػػػماؿ أفريقيػػا، فثمػػػة ثالثػػػة أولويػػػات  –ويتمركػػز حػػػوؿ آسػػػيا 
لواشنطف تسبؽ هذا الصراع: إيراف وممفها النووي، سوريا مف زاوية الحرب عمى اإلرهػاب، والخمػي  مػف زاويػة 

وأمػػػػف الطاقػػػػة ... بعػػػػد ذلػػػػؾ، وبعػػػػد، فقػػػػط، وفػػػػي مكانػػػػة متػػػػأخرة مػػػػف سػػػػمـ األولويػػػػات، تػػػػأتي القضػػػػية  الػػػػنفط
 الفمسطينية.

مف يتوقع مف الفمسطينييف أف يخرج كيري في نهاية مشوار، بمـو اإلسرائيمييف واإلشارة إلػى حكػومتهـ بأصػابع 
والسيناريوهات، قد يوزع الرجؿ المسؤولية  االتهاـ عف الفشؿ واإلحباط، واهـٌ ال محالة ... في أحسف األحواؿ

ف حفمػػت جػػوالت كيػػري العشػػر،  عمػػى الجػػانبيف، مػػف دوف تسػػاٍو ... فػػدائمًا الفمسػػطيني هػػو المسػػؤوؿ حتػػى وا 
 بوجبات استيطانية دسمة وعمالقة.

سػػُيالـ الفمسػػػطينيوف عمػػى مػػػوقفهـ مػػف الخطػػػة األمنيػػة لمجنػػػراؿ جػػوف اآلف ... وسػػػيالموف عمػػى مػػػوقفهـ مػػػف 
ورفضػػهـ القبػػوؿ ” الحػػؿ النهػػائي“يادة والقػػدس والحػػدود وغػػور األردف ... وسػػيالموف عمػػى إصػػرارهـ عمػػى السػػ

وشروطًا ” استحقاقات سابقة لالتفاؽ“بيهودية وعدـ مسارعتهـ إلى التناوؿ عف حقوؽ الالجئيف، فهذ، جميعها 
 مسبقة إلنجاز،.

مػع شػروط مرحمػة مػا بعػد انهيػار المفاوضػات، ال ال حؿ أماـ الفمسطينييف سوى استعادة القػدرة عمػى التكيػؼ 
، فهذا الطريؽ مأزوـ ومسدود،وسيدفع أكثر الناس حماسػًة لػه، أثمانػه ”الخيار ب“حؿ أمامهـ سوى التفكير بػ 

الباهظػػة، عنػػدما يكتشػػفوف يومػػًا أنهػػـ غيػػر قػػادريف عمػػى االسػػتجابة لمطالػػب نتنيػػاهو وفريقػػه مػػف جهػػة، وأف 
جػػزهـ عػػف التمػػاهي مػػع الشػػروط اإلسػػرائيمية مػػف جهػػة ثانيػػة ... ألػػـ تكػػف هػػذ، واشػػنطف تحممهػػـ مسػػؤولية ع

 بالضبط، هي مأساة ياسر عرفات التي بدأت بكامب ديفيد ولـ تنته في المقاطعة؟!
11/12/2013، الدستور، عم ان  
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 أسامة الهندي
ية وقومية مميزة لصمتها التاريخية بفمسطيف قديمًا وبمسار قضيتها، وبواقعها لممسيحية الفمسطينية سمات وطن

 الحالي المعاش. وتستند الى عدة عوامؿ:
أواًل: كونهػا المسػيحية األولػى التػي ارتبطػت بػدعوة السػػيد المسػيح مباشػرة وبػوطف السػيد المسػيح وبشػعبه. وقػػد 

مػػف قبػػؿ اليهػػود ورومػػا الوثنيػػة. وسػػعى الطرفػػاف  خاضػػت المسػػيحية األولػػى معػػارؾ فرضػػت عميهػػا منػػذ البدايػػة
إلصدار قرار روماني يقضي بحرماف المسيحية الوجود في فمسطيف بنص قانوني واضح "ال يجوز لممسيحية 
أف توجد". فتحولت الى الدعوة السرية في نشر المسيحية، الى أف تنصرت "روما" وأتمػت تصػفيتها لممسػيحية 

 الفمسطينية مركزًا وخصائص.
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انيًا: اف تكونها التاريخي كػاف فػي عمػؽ بػالد العػرب ال فػي أطرافهػا، وال فػي مراكػز االمبراطوريػة الرومانيػة. ث
وقػػد أعطاهػػا ذلػػؾ "صػػفات االنتمػػاء العربػػي"، حيػػث نمػػا التيػػار الػػديني الزهػػدي والفكػػري المسػػيحي فػػي صػػحراء 

 النقب وفي صحراء األردف.
سياسية والرومانية فهو سابؽ لالسػالـ ومسػتمر بعػد،. بػدأ ضػد اليهػود ثالثًا: أما نضالها الذاتي ضد الهيمنة ال

ورومػػػػا، واسػػػػتمر باالنشػػػػقاؽ المسػػػػيحي الػػػػى كنيسػػػػة شػػػػرقية وأخػػػػرى غربيػػػػة تحػػػػت تػػػػأثير االعتبػػػػارات القوميػػػػة 
والحضارية. وتكرر ثانية خالؿ الحقبة الصميبية حيث أبعد رجاؿ الديف المسػيحييف العػرب مػف مراكػزهـ وحػّؿ 

ؿ ديػػػف مسػػػيحييف قػػػادميف مػػػع الحممػػػة الصػػػميبية. وعػػػادوا اليهػػػا بعػػػد االنتصػػػار العربػػػي االسػػػالمي محمهػػػـ رجػػػا
 والمسيحي، كما عادوا اليها بعد الفتح االسالمي مف قبؿ.

لكف النضاؿ الذي استمر طيمة ما يزيد عمى أربع مئة عاـ ضد هيمنة الكنيسة اليونانية "لغة وطقوسًا والهوتًا 
اسػػػػتمر لػػػػدى الكنيسػػػػة  1899ذي تحػػػػررت منػػػػه الكنيسػػػػة األرثوذكسػػػػية فػػػػي سػػػػوريا عػػػػاـ غربيػػػػًا ورئاسػػػػة"، والػػػػ

األرثوذكسػػية الفمسػػطينية. وتطػػور هػػذا النضػػاؿ المسػػيحي الفمسػػطيني لدرجػػة أف مفهػػـو "النهضػػة العربيػػة" فػػي 
 ( بعػػػودة1908( والمتجػػػدد بعػػػاـ )1872فمسػػػطيف ارتػػػبط "بحركػػػة النهضػػػة األرثوذكسػػػية العربيػػػة"، بػػػدءًا بعػػػاـ )

 الحياة الدستورية والبرلمانية نتيجة االنقالب العثماني االصالحي.
وتحددت عناصر "النهضة العربية األرثوذكسية" بمطالب "االسػتقالؿ الكنسػي"، و"تعريػب الكنيسػة لغػة وجهػازًا 
ة كنسيًا"، و"ارتباط الكنيسػة بالعشػب" وخدمػة قضػايا، ومصػالحه، و"الحػؽ بانتخػاب البطريػرؾ واألسػاقفة مباشػر 

مف قبؿ الشعب". لكف كؿ هذ، الجهود باءت بالفشؿ برفض السمطة العثمانية لهذ، المطالب ألسباب الصػراع 
اليوناني والروسي كمركزيف كنسييف متنافسيف، كانػت الدولػة العثمانيػة تخشػى الجػارة روسػيا أكثػر ممػا تخشػى 

 اليوناف المجاورة بسبب الوزف االقميمي لكؿ منهما.
سع عشر واجهت المسيحية الفمسطينية نشاطات استيطانية متعػددة األطػراؼ. ففػي منتصػؼ وطواؿ القرف التا

القػػرف العشػػريف واجهػػت مػػا عػػرؼ "باالسػػتيطاف المسػػيحي األوروبػػي" تحػػت شػػعار "الحممػػة الصػػميبية السػػممية". 
عشر. وكانػت وهي حممة استيطانية سابقة لالستيطاف اليهودي المنظـ بقيادة "هرتزؿ" في نهاية القرف التاسع 

وراء هػذ، الحممػػة االسػػتيطانية األوروبيػة كنػػائس بروسػػتانتية ممثمػة بػػدولتي ألمانيػػا وبريطانيػا فػػي الربػػع األخيػػر 
مف القرف التاسع عشر أقرت أوروبا "اعتبار فمسطيف تحت السيادة األوروبية المشتركة". وسبب ذلؾ الحيمولة 

عمػػى تشػػجيع االسػػتيطاف اليهػػودي كحػػؿ بػػديؿ لمتػػدخؿ  دوف تحػػوؿ التنػػافس الغربػػي الػػى صػػراع. وتػػـ االتفػػاؽ
 المباشر مف قبؿ الدوؿ األوروبية في شؤوف المنطقة وكانت حصة بريطانيا هي الرئيسة.

كانػػت المسػػيحية الفمسػػطينية تػػدرؾ منػػذ البدايػػة المخػػاطر عمػػى فمسػػطيف مػػف قبػػؿ تحػػالؼ الغػػرب والصػػهيونية. 
ف والكتػػاب والسياسػػييف الفمسػػطينييف عػػف رفضػػهـ لممشػػروع وعّبػػر عػػف هػػذا الػػوعي جيػػؿ بعػػد جيػػؿ مػػف المثقفػػي

الصػهيوني. ودعػػوا الشػػعب الفمسػػطيني واألمػة العربيػػة لمجابهػػة الخطػػر الصػهويني. وقػػد وصػػؿ األمػػر بانعقػػاد 
أف أرسػػػؿ الشػػػعب الفمسػػػطيني وممثمػػػو، عشػػػرات البرقيػػػات  1913"المػػػؤتمر العربػػػي األوؿ" فػػػي "بػػػاريس" عػػػاـ 

بإصػػػدار قػػػرارات ضػػػػد االسػػػتيطاف اليهػػػودي، وعػػػدـ االكتفػػػاء بمطالػػػب االصػػػػالح والرسػػػائؿ تطالػػػب المػػػؤتمر 
العثماني. كاف بعض هذ، الرسائؿ يقوؿ "اف االستيطاف اليهودي أخطر مف التتريؾ" فػاألوؿ بػاٍؽ ألمػد طويػؿ 
والثػػػاني سػػػيرحؿ حتمػػػًا. ولػػػيس غريبػػػًا إف قػػػػاؿ وايػػػزمف "اف الخطػػػاب السياسػػػي المعػػػادي لمصػػػهوينية خطػػػػاب 

 عربي". ومف المعروؼ أف "المؤتمر العربي" في باريس لـ يصدر أي قرار بخصوص فمسطيف!.مسيحي 
 االنتداب البريطاني والعزؿ السياسي لممسيحية
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لقد حاولت بريطانيا إظهار الصراع حوؿ فمسطيف بأنه بيف اليهود والمسمميف. وكانت تغّيب األبعاد المسيحية 
بفمسػػطيف باعتبارهػػا قوميػػًا لميهػػود، واكتفػػى نػػص "وعػػد بمفػػور" بػػذكر لمصػػراع. وقػػد خػػّص "وعػػد بمفػػور" اليهػػود 

العرب مسيحييف ومسمميف بأنهما طائفتاف يجب مراعاة خصوصيتهما بالتمتع بالحقوؽ المدنية والدينية. وهػذا 
مػػػا أكدتػػػه وثيقػػػة "صػػػؾ االنتػػػداب البريطػػػاني". إال أف تطبيػػػؽ االدارة البريطانيػػػة لمضػػػموف الوثيقػػػة لػػػـ يمّكػػػف 

سػػػػيحية الفمسػػػػطينية مػػػػف ممارسػػػػة حقوقهػػػػا المدنيػػػػة والدينيػػػػة بشػػػػكؿ مسػػػػتقؿ، كمػػػػا حصػػػػؿ بالنسػػػػبة لميهػػػػود الم
ولممسػػػمميف. وقػػػد حػػػاؿ هػػػذا االجػػػراء البريطػػػاني الالفػػػت دوف تطػػػور المسػػػيحية الفمسػػػطينية كمؤسسػػػة سياسػػػية 

ضػػيه الخاصػػة، ودينيػػة، مفسػػحة فػػي المجػػاؿ لتفكيػػؾ المجتمػػع المسػػيحي الفمسػػطيني ومؤسسػػاته، بػػؿ وشػػراء أرا
 وأراضي المؤسسات المسيحية الدينية، التي يقع بعضها بقبضة كنائس غربية، كاليونانية عمى سبيؿ المثاؿ.

وتكػػرر موقػػػؼ االنتػػداب البريطػػػاني مػػػرات عػػدة بتجاهمػػػه لمقػػػررات ومطالػػب "المػػػؤتمرات األرثوذكسػػػية" األوؿ، 
ومقػررات "مػػؤتمر الشػػباب  1932نػة" عػػاـ . وكػػذلؾ بالنسػبة "لمػػؤتمر الكه1931و 1923والثػاني، فػػي عػامي 

، 1921، بينمػػػا اعترفػػػت بريطانيػػػا "بػػػالمجمس االسػػػالمي األعمػػػى" فػػػي عػػػاـ 1932العػػػرب األرثػػػوذكس" عػػػاـ 
 و"بالمجمس الرباني اليهودي" أيضًا.

بنػػاء لػػذلؾ لػػـ يكػػف مػػف المفارقػػة أف يتواجػػد المسػػيحيوف الفمسػػطينيوف داخػػؿ الجنػػاح الرئيسػػي لمحركػػة الوطنيػػة 
مسطينية بقيادة "الحاج أميف الحسيني". وأف يطمؽ عميهـ تسمية "المجمسييف" نسبة الى "المجمس االسػالمي الف

األعمى"، والذيف ارتضػوا قيػادة محتممػة "بالحػاج أمػيف الحسػيني" قيػادة لهػـ. هػذا مػع العمػـ اف الحركػة الوطنيػة 
كانػت مؤلفػة مناصػفة مػف  1919وؿ" عػاـ الفمسطينية حيف شكمت بعد انعقاد "المػؤتمر العربػي الفمسػطيني األ

ممثمػػي "المجػػاف المسػػيحية" والمجػػاف االسػػالمية". لكػػف بالمقابػػؿ، فػػإف واقػػع الجنػػاح االسػػالمي لمحركػػة الوطنيػػة 
الفمسطينية كاف أقرب الى العممانيػة والديمقراطيػة فػي طابعهػا المحمػي المحػافظ والعػائمي. وأف هػذا الػنه  كػاف 

ة حتػى حػيف التقػى بهػا وفػد مػف "حركػة االخػواف المسػمميف" قادمػًا مػف مصػر إلنشػاء معمواًل بػه مػف قبػؿ القيػاد
فػػرع لمحركػػة كانػػت المالحظػػات واضػػػحة لموفػػد" عمػػيكـ فػػي هػػذ، الحػػػاؿ أف تراعػػوا خصػػائص العمػػؿ الػػػوطني 

 الفمسطيني بعيدًا عف االسالـ السياسي".
ة الفمسػطينية يػؤمف عػف قناعػة، عّبػرت عنهػا وفػي الحقيقػة أيضػًا كػاف الخػط الثقػافي لغالبيػة القيػادات المسػيحي

قبؿ انتمائهـ لممجمس االسالمي األعمى بأنهـ ينتموف الى الحضارة العربية االسالمية. وكانت شهادتهـ دائمػًا 
أمػػػاـ المجػػػاف األوروبيػػػة تؤكػػػد هػػػذ، الحقيقػػػة مػػػف االلتػػػزاـ كشػػػركاء لمقيػػػادات االسػػػالمية. ويتضػػػح مػػػف كػػػؿ هػػػذ، 

ف واقع المسيحية الفمسطينية أف بريطانيا استطاعت أف تحذؼ مكونػًا اجتماعيػًا ودينيػًا المتابعة لهذا الجانب م
رئيسػػػيًا، اعتػػػرؼ بػػػه المجتمػػػع العربػػػي االسػػػالمي منػػػذ بػػػدء الحكػػػـ االسػػػالمي، دوف أف تعتػػػرؼ هػػػي بػػػه فػػػي 

 فمسطيف، ألف اليهودية ال تعترؼ بمسيحي يتمتع بسمطة في فمسطيف.. ولو بسمطة حكـ ذاتي!.
11/12/2013، بل، بيروتالمستق  
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 تسفي برئيؿ
"إف أفضؿ احتماالتنا الحػراز سػالـ ال يسػاوي شػيئا اذا أحػرزت ايػراف سػالحا نوويػا، بػؿ إف هػذا قػد يضعضػع 

االسػػبوع عمػػى شاشػػة الفيػػديو التػػي بثػػت السػػالـ القػػائـ بػػيف مصػػر واسػػرائيؿ"، هػػذا مػػا حػػذر منػػه نتنيػػاهو هػػذا 
خطبتػػه فػػي منتػػدى سػػباف. صػػد نتنيػػاهو دائمػػا إدخػػاؿ ايػػراف مػػف البػػاب األمػػامي الػػى قمػػب الصػػراع االسػػرائيمي 
الفمسػػطيني زاعمػػا أنػػه ينبغػػي الفصػػؿ بػػيف التهديػػد النػػووي االيرانػػي والصػػراع مػػع الفمسػػطينييف. ووقػػؼ نتنيػػاهو 
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الدارة االميركيػة بػيف ضػرورة انشػاء جبهػة عربيػة موحػدة مػع اسػرائيؿ آنذاؾ كصخرة صػمبة فػي مواجهػة ربػط ا
في وجػه ايػراف. وتقػدر االدارة االميركيػة أف حػؿ الصػراع االسػرائيمي الفمسػطيني يمكػف أف يسػاعد عمػى انشػاء 

 جبهة تخدـ مصالح اسرائيؿ فيما يتعمؽ بالتهديد النووي.
نسػػحاب فػػي مقابػػؿ المشػػروع النػػووي. لكػػف التوقيػػع عمػػى أدرؾ نتنيػػاهو المعنػػى السياسػػي لمػػربط الػػذي يعنػػي اال

االتفػػاؽ مػػع ايػػراف ومعارضػػته القويػػة التػػي أظهرتهػػا السػػعودية وسػػائر دوؿ الخمػػي ، أثبتػػا أف هػػذا الػػربط لػػيس 
ضػػػروريا. ونشػػػأ لمحظػػػة "حمػػػؼ" غيػػػر موقػػػع بػػػيف اسػػػرائيؿ ودوؿ الخمػػػي  حتػػػى دوف حػػػؿ الصػػػراع االسػػػرائيمي 

شيء في الشرؽ االوسط متصال فقػط بالقضػية الفمسػطينية وأف لمػدوؿ العربيػة  الفمسطيني. وتبيف أف ليس كؿ
 عدة مصالح اخرى ليست اسرائيؿ أو الفمسطينيوف الالعبيف الرئيسيف فيها.

لكف نتنياهو استقر رأيه في تحوؿ غامض عمى أف يمنح ايراف حؽ االعتراض عمى المسيرة السياسية، حينما 
الػػى طمػػب االعتػػراؼ الفمسػػطيني باسػػرائيؿ كدولػػة لمشػػعب اليهػػودي، فهػػو أضػػاؼ شػػرطا مسػػبقا جديػػدا أضػػيؼ 

يقوؿ إنه ما بقيت اليراف قدرة عمى احراز سػالح نػووي فػال داعػي الػى احػراز سػالـ مػع الفمسػطينييف. والصػمة 
 التي يحاوؿ نتنياهو أف ينشئها بػيف ايػراف والصػراع تشػتمؿ عمػى حيمػة راتبػة تقريبػا فحواهػا أنػه اذا كفػت ايػراف
عػػف تطػػوير بنيتهػػا النوويػػة التحتيػػة فسػػتوافؽ اسػػرائيؿ عمػػى االنسػػحاب مػػف المنػػاطؽ. وكمػػا كػػاف فػػرض العمػػؿ 
االميركي وهو أف السالـ بيف اسرائيؿ والفمسطينييف يجعؿ ايراف تدع مطامحها النووية، مخطئا، كذلؾ يحرؼ 

عادلػة التػي توافػؽ عمػى االنسػحاب تصريح نتنياهو الواقع. ونشؾ في أف يوجػد أحػد مػف وزراء اليمػيف يؤيػد الم
 مف المناطؽ مقابؿ وقؼ البرنام  النووي االيراني.

وأعجب مف ذلػؾ ربػط السػالـ مػع االردف ومصػر بالمعادلػة ألف العالقػات بػيف هػاتيف الػدولتيف واسػرائيؿ تقػـو 
ي عمػػى مصػػالح مشػػتركة. وتنظػػر االردف ومصػػر ايضػػا فػػي خػػوؼ الػػى جهػػود ايػػراف لتتبػػوأ مكانػػة مهيمنػػة فػػ

المنطقػػػػػة. وكمتاهمػػػػػا تشػػػػػجع مسػػػػػيرة السػػػػػالـ وتتبنػػػػػى حػػػػػؿ الػػػػػدولتيف دوف أف تػػػػػرى واحػػػػػدة منهمػػػػػا ربطػػػػػا بػػػػػيف 
 المصمحتيف.

طهراف خاصة الذي يرسمه نتنياهو قد يزعزع الدوؿ العربية التي ستخشى اآلف  –راـ اهلل  –إف محور القدس 
سػرائيمي الفمسػطيني بعػد أف تػـ اقصػاؤها أف تطمب ايراف االنضماـ الى نػادي الػدوؿ المشػاركة فػي الصػراع اال

عنػػه سػػنيف. وقػػد اقترحػػت ايػػراف عمػػى الواليػػات المتحػػدة فػػي مػػدة واليػػة احمػػدي نجػػاد خػػدماتها لحػػؿ صػػراعات 
اقميمية وكاف اقتراحا ركمه الرئيس بوش. واآلف، بعػد التوقيػع عمػى االتفػاؽ معهػا، قػد تنضػـ ايضػا الػى مػؤتمر 

، وهػػػي تػػػراود دوؿ الخمػػػي  مػػػراودة كثيفػػػة ومنهػػػا السػػػعودية وقػػػد تعػػػرض جنيػػػؼ الثػػػاني لحػػػؿ االزمػػػة فػػػي سػػػوريا
خػػػدماتها لحػػػؿ الصػػػراع الفمسػػػطيني الػػػداخمي، وال سػػػبب يػػػدعو مػػػف وجهػػػة نظرهػػػا الػػػى االبتعػػػاد عػػػف الصػػػراع 

 االسرائيمي الفمسطيني.
بالشػرط الػذي اذا وقع عمى اتفاؽ نهائي بيف ايراف والقوى العظمى فستسػتطيع ايػراف أف تمػوح بػه بصػفته وفػاًء 

اشترطه نتنياهو وأف تبعد بذلؾ عمى األقؿ العائؽ الجديد الذي أقامه في وجه التفاوض السياسي. وسيضػطر 
 نتنياهو كما يبدو الى أف يجد شرطا مقيدا جديدا أكثر مبالغة كي يبط  المسار مع الفمسطينييف إف لـ يعقه.

11/12/2013، هآرتس  
11/12/2013، الحياة الجديدة، رام اهلل  
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11/12/2013القدس العربي، لندن،   


