
   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

  
  

 
  

  
 

  
 
 
 
 
 

 من جيش التحرير خمسةبينيم  استشياد ستة فمسطينيين في سورية :ىيئة حقوقية
 مدمرة عمى لبنان ستكون : الحرب المقبمةفي سالح الجو اإلسرائيمي ضابط

  اتجسس من ثمار التعاون مع نظام األبرتيايد بجنوب إفريقيمىآرتس: إطالق أول قمر إسرائيمي ل
  مبنى فمسطينيا في الضفة بما فييا شرقي القدس المتحدة: "إسرائيل" ىدمت  األمم

 "إسرائيلـ"ميون دوالر لم ميزانية الدفاع األمريكية تشمل 

 باالتحـــــاد ىيئـــــة التفتـــــيش المـــــالي
ـــــــدعو  وروبـــــــياأل  ـــــــىت مراجعـــــــة  إل

لمســـــــــمطة المســـــــــاعدات الماليـــــــــة 
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 37 :كاريكاتير

*** 
 

  لمسمطة الفمسطينية مراجعة المساعدات المالية  إلىتدعو  األوروبي باالتحاد ىيئة التفتيش المالي 1
مكتػب التػدقيؽ فػي ، أف بروكسؿ، مف لبيب فهمي عف مراسمها، 22/21/1023، الجزيرة نت، الدوحة ذكرت

تقريرا يعبر فيه مراجعو الحسابات األوروبيوف عف شػكوكهـ حػوؿ اسػتدامة بػرام   ،حسابات االتحاد األوروبي
 ة.المساعدة المالية المباشرة التي يمنحها االتحاد األوروبي لمسمطة الفمسطيني

وجاء في التقرير أف "المفوضية األوروبية ودائرة العمؿ الخارجي األوروبي تمّكنا مف إيصاؿ المساعدات إلػ  
السمطة الفمسطينية في ظروؼ صعبة، لكف مراجعة شاممة لجوانب معينة مف النه  الحالي المستعمؿ أمر ال 

يها، يجب تغيير النه  الحالي جذريا, وأضاؼ أنه رغـ بعض النتائ  الهامة التي تـ الحصوؿ عم غن  عنه".
إذ ينبغي تشجيع السػمطة الفمسػطينية عمػ  إجػراء مزيػد مػف ا،صػمحات، بمػا فػي ذلػؾ مػا يتعمػؽ بالمؤسسػات 
العامة، مع ضرورة إيجاد وسيمة لدفع إسػرائيؿ إلػ  اتخػاذ التػدابير المزمػة لممسػاعدة عمػ  ضػماف فعاليػة هػذ  

 المساعدات.
مميػػػارات يػػػورو لمشػػػعب الفمسػػػطيني  6.0مسػػػاعدات بػػػنك ر مػػػف  2993روبػػػي منػػػذ عػػػاـ وقػػػد وفػػػر االتحػػػاد األو 

 لتحقيػؽ أهدافػه، كمسػاهمة فػي حػؿ الصػراع ا،سػرائيمي الفمسػطيني عبػر تنفيػذ حػؿ يقػوـ عمػ  أسػاس دولتػيف.
فّعػؿ االتحػاد األوروبػي برنامجػا رئيسػيا لػدعـ األراضػي الفمسػطينية المحتمػة، وصػؿ التمويػؿ  1002ومنذ عػاـ 

 .1021و 1002عبر  إل  نحو مميار يورو بيف عامي 
 

 أىداف البرنامج
وقػػػد سػػػع  مكتػػػب التػػػدقيؽ األوروبػػػي إلػػػ  تحديػػػد مػػػا إذا كانػػػت المفوضػػػية األوروبيػػػة ودائػػػرة العمػػػؿ الخػػػارجي 

وأظهرت المراجعة أف العديػد مػف جوانػب  األوروبي قد نفذتا بشكؿ جيد أهداؼ البرنام  خمؿ الفترة المذكورة.
ويؿ ينبغي تعزيزها, معتبرا أنه يمكف توفير بعض األمواؿ عبر استخداـ المزيد مف المنافسة وتبسيط نظاـ التم

 ا،دارة الحالي الذي يعد معقدا, حسب المكتب األوروبي.
ويشدد التقرير عمػ  أف "البرنػام  سػاهـ فػي تمويػؿ الخػدمات العامػة األساسػية، لكػف فػي غػزة وبسػبب الوضػع 

رواتػػب لمعديػػد مػػف المسػػؤوليف لػػـ يكونػػوا يػػذهبوف إلػػ  العمػػؿ ولػػـ يػػؤدوا وظيفػػتهـ فػػي تقػػديـ السياسػػي تػػـ دفػػع 
 الخدمات العامة لممواطنيف".

واعتبر مكتب التدقيؽ في حسابات االتحاد أف المفوضية األوروبية ودائرة العمؿ الخارجي األوروبي لـ تهتمػا 
اليػة الكبيػرة مػف قبػؿ االتحػاد األوروبػي فػطف السػمطة بشكؿ كاؼ بهذ  المشكمة. وذكر أنه "رغـ المساهمات الم

عجػػػزا مهمػػػا فػػػي الميزانيػػػة، وهػػػو مػػػا هػػػدد بتقػػػويض ا،صػػػمحات فػػػي ا،دارة  1021الفمسػػػطينية سػػػجمت عػػػاـ 
 المالية".

 
 توصيات

واعترؼ مكتب التدقيؽ في تقرير  بننه "يمكف القوؿ بنف تهديد السممة المالية لمسمطة الفمسطينية يعود بدرجة 
كبيػػرة إلػػ  الحػػواجز المتعػػددة لمتنميػػة االقتصػػادية التػػي تضػػعها الحكومػػة ا،سػػرائيمية والتػػي تػػؤ ر عمػػ  فعاليػػة 
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واسػػػتنادا إلػػػ  النتػػػائ  التػػػي توصػػػؿ إليهػػػا، قػػػدـ مكتػػػب الحسػػػابات مجموعػػػة مػػػف  بػػػرام  االتحػػػاد األوروبػػػي".
ؤشرات لألداء ال سيما في التوصيات أهمها ربط المساعدات بخطة عمؿ مع برمجتها عم  سنوات، ووضع م
ظهار النتائ . دارة الماؿ العاـ، وذلؾ لتحسيف التقييـ وا   مجاالت الصحة والتعميـ وا 

كما أوص  بتحديد شروط بشنف ضرورة تحقيؽ تقدـ ممموس في إصمح السمطة الفمسطينية لمخدمات العامة 
دارة الماؿ العاـ, وبخاصة ضرورة التوصؿ إل  اتفاؽ مع السمطة لوق ؼ تمويؿ رواتب ومخصصات التقاعد وا 

عػػادة توجيػػه هػػذ  األمػػواؿ إلػػ  الضػػفة الغربيػػة، مػػع العمػػؿ عمػػ  دفػػع إسػػرائيؿ إلػػ   لمػػوظفي ومتقاعػػدي غػػزة وا 
 اتخاذ خطوات لتعزيز فعالية البرام  األوروبية.

ــــدنوأضػػػػافت  قالػػػػت ، مصػػػػادر فمسػػػػطينية مطمعػػػػة، أف راـ اهلل مػػػػف،  21/21/1023، الشــــرق األوســــط، لن
وأضػػػافت  «. ال تخطػػػط أبػػػدا لممػػػس برواتػػػب مػػػوظفي القطػػػاع»إف الحكومػػػة الفمسػػػطينية « شػػػرؽ األوسػػػطال»لػػػػ
نسانية أك ر منها قانونية» كاف هذا م ار نقاش ألعواـ طويمة، لكف »وتابعت المصادر  «. المسنلة سياسية وا 

ف باالتحاد األوروبي وقاؿ مسؤولو  «. قرار الرئيس الفمسطيني محمود عباس واضح.. ال يمكف التضحية بغزة
مػوظفيف »إف عم  االتحاد أف يراجع المسػاعدات التػي يقػدمها لمسػمطة الفمسػطينية، وذلػؾ بعػدما تبػيف لهػـ أف 

وقػاؿ هػانز ويسػبرغ، مػف  «.مف قطػاع غػزة يحصػموف عمػ  رواتػب مػف هػذ  المسػاعدات رغػـ أنهػـ ال يعممػوف
الحػػالي تحتػػاج بصػػورة ممحػػة إلػػ  مراجعػػة  هنػػاؾ عػػدد مػػف المجػػاالت فػػي الػػنه »هيئػػة مراجعػػي الحسػػابات  

هنػػاؾ حاجػػة لتحفيػػز وتشػػجيع السػػمطة الفمسػػطينية التخػػاذ إجػػراءات إصػػمحية، وخاصػػة »وأضػػاؼ   «.متزايػػدة
 «.فيما يتعمؽ بالتوظيؼ والخدمة المدنية

عم  المسػاعدات األوروبيػة، قػائم إنهػا تػذهب عمػ  شػكؿ رواتػب فػي قطػاع غػزة « سيئا»وذكر ويسبرغ م اال 
ال يوليػاف »، منتقدا أف المفوضية األوروبية وخارجية االتحاد األوروبػي «ال يعمموف»إل  موظفيف فمسطينييف 

 «.اهتماما كافيا لهذ  المشكمة
موظفػا يحصػؿ عمػ  راتبػه مػف االتحػاد األوروبػي ال يعممػوف،  216مػف كػؿ  90وكشؼ مسح حديث عف أف 

في المائة مف رواتب مستخدمي القطاع  10األوروبي نحو  ويموؿ االتحاد ومف بينهـ أطباء ومعمموف كذلؾ.
العاـ في السمطة الفمسطينية. وأوص  المراجعػوف بػنف ينهػي االتحػاد األوروبػي برنػام  تمويػؿ رواتػب مػوظفي 

 قطاع غزة وأف يحوؿ األمواؿ إل  الضفة الغربية.
 

 يتمقى اتصاال ىاتفيا من ىنية عباس 2
ود عباس، مساء اليوـ األربعاء، اتصاال هاتفيا مف القيادي في حركة تمق  رئيس دولة فمسطيف محم  عماف

 حماس إسماعيؿ هنية، ناقشا خمله الوضع ا،نساني في قطاع غزة.
11/12/2013(، وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية )وفا  

 
 ويبحث معو الحصار عمى غزة "الفروف"ىنية يياتف  3

، إسماعيؿ هنية، مساء اليـو األربعاء، وزير الخارجية الروسي ةفي غز حكومة الهاتؼ رئيس وزراء   غزة
 "سيرجي الفروؼ" وبحث معه الحصار المفروض عم  قطاع غزة.

وطالب هنية الفروؼ خمؿ االتصاؿ، بالتدخؿ مف أجؿ رفع الحصار المفروض عم  قطاع غزة منذ عاـ 
 عدة أسابيع.ومف أجؿ حؿ أزمة الكهرباء التي يعاني منها القطاع منذ  2002
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واستعرض هنية ما تقوـ به إسرائيؿ تجا  الشعب الفمسطيني مف ممارسات عدوانية وتهويد متسارع لمدينة 
 القدس والمقدسات االسممية والمسيحية وتك يؼ لمستيطاف ومصادرة االراضي الفمسطينية.

التي ليس فقط ال  وضاتالمفاواشار ال  أف "هذ  السياسات بما فيها التضييؽ عم  شعبنا تنتي في ظؿ 
 تتقدـ وانما تشهد ممارسات تتناقض مع المفاوضات نفسها".

 12/12/2013القدس، القدس، 
 

 : واشنطن تريد تمديد المفاوضات من خالل اتفاق انتقاليالسمطة 4
وليد عوض  قالت عضو المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية حناف عشراوي امس األربعاء  -راـ اهلل 

تريد تمديد المفاوضات مف خمؿ اتفاؽ انتقالي، ال تتوفر فيه أدن  متطمبات السيادة ‘إف واشنطف 
تبحث عف قصة نجاح في المفاوضات ‘، مشددة عم  اف ا،دارة األمريكية ’واالستقملية والحرية لمفمسطينييف

ي القبوؿ بمقترحات ال تصؿ وال تريد القوؿ إنها لـ تستطع التوصؿ إل  اتفاؽ وتطمب مف الجانب الفمسطين
 ’.إل  الحد األدن  مف متطمبات السيادة واالستقملية والحرية

تعمؿ المستحيؿ لكي ‘وفي ذلؾ االتجا  قالت عشراوي في تصريحات اذاعية امس االربعاء اف اسرائيؿ 
عم   ،‘تستبؽ األمور مف خمؿ فرض أمر واقع عم  األرض يمنع الوصوؿ إل  أي اتفاؽ حقيقي لمسمـ 

إجبار الجانب الفمسطيني عم  ‘، منوهة ال  اف اسرائيؿ تسع  مف خمؿ ذلؾ ال  1621اساس حدود عاـ 
ومف المقرر أف ’. الخروج مف المفاوضات وتحميمه مسؤولية انهيارها مستغمة ما تحظ  به مف دعـ أمريكي

الغربية لمقاء رئيس الوزراء  يصؿ وزير الخارجية األمريكية جوف كيري اليوـ الخميس إل  إسرائيؿ والضفة
 ا،سرائيمي بنياميف نتنياهو والرئيس الفمسطيني محمود عباس، وذلؾ لممرة ال انية خمؿ أسبوع. 

جراء حمؿ ’ أسوأ مف سيئ‘وكاف مسؤوؿ فمسطيني وصؼ االجتماع االخير ما بيف عباس وكيري بانه كاف 
ف األفكار التي قدمها المبعوث األمني األمريكي السابؽ الوزير األمريكي أفكارا أمريكية تم ؿ تراجعا كامم ع

 جيـ جونز وخاصة فيما يتعمؽ بمنطقة األغوار.
سنوات يتـ  10تواجد إسرائيمي في غور األردف لمدة ’وحسب المسؤوؿ فطف األفكار األمريكية تقضي بػ

دث األفكار عف تواجد تتح‘، مضيفا ’خملها تنهيؿ قوات أمنية فمسطينية لتولي المسؤولية في المنطقة
إسرائيمي غير مرئي ولكنه مقرر عم  المعابر الحدودية بيف الضفة الغربية واألردف فضًم عف نشر محطات 

األمريكييف تخموا تمامًا عف األفكار التي وضعها ‘، مشيرا ال  أف ’إنذار مبكر عم  تمؿ في الضفة الغربية
ألغوار لقوات مف حمؼ الناتو بقيادة أمريكية وأنه ال يكوف الجنراؿ جونز التي تحد ت عف تواجد دولي في ا

األمريكيوف أصبحوا يتحد وف عف ترتيبات أمنية تتبن  بالكامؿ وجهة ‘، وقاؿ ’هناؾ أي تواجد إسرائيمي
 ’.النظر ا،سرائيمية سواء ما يتعمؽ باألغوار أو المعابر أو األجواء

إنه ال يوجد شريؾ ‘الدكتور حسيف األعرج امس االربعاء ومف جهته قاؿ رئيس ديواف الرئاسة الفمسطينية 
إسرائيمي ناض  لتحقيؽ السمـ الف العقمية الموجودة لدى الحكومة ا،سرائيمية تقوـ عم  عدـ الجدية ونكراف 

 .الحقوؽ الفمسطينية والمراوغة
 12/12/2013القدس العربي، لندن، 

 
 

 واتب موظفي سمطة رام اهلل بغزة "ابتزاز سياسي"الحكومة في غزة: تيديد األوروبيين بعدم دفع ر  5
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غزة   اعتبرت الحكومة الفمسطينية فػي غػزة بحػث لجنػة أوروبيػة موضػوع قطػع رواتػب مػوظفي سػمطة راـ اهلل 
 المقيميف في قطاع غزة والمستنكفيف عف العمؿ منذ سبع سنوات "ابتزاز سياسي".

مػة الفمسػطينية فػي غػزة فػي تصػريح مكتػوب لػه  "نؤكػد وقاؿ طاهر النونػو، المستشػار السياسػي لرئاسػة الحكو 
أننا ال يمكف أف نقؼ موقؼ الشامت تجا  اي مف ابناء شعبنا، ونعتبػر هػذا الموقػؼ االوروبػي أحػد محػاوالت 

 االبتزاز السياسي لجزء مف شعبنا ال نقبمه". 
 12/12/2013قدس برس، 

 
 194بتطبيق القرار  "إسرائيل"منظمة التحرير تطالب المجتمع الدولي بإلزام  6

طالب رئيس دائرة شؤوف المجئيف بمنظمة التحرير زكريا األغا في بياف صحافي بمناسبة الذكرى   )وكاالت(
الذي صادؼ امس المجتمع الدولي برفع الظمـ التاريخي عف الشعب الفمسطيني  161( لصدور القرار 26)

نهاء منساة المجئيف الفمسطينييف الذيف ال يزالوف ي ( عامًا في ظروؼ 26عيشوف في المخيمات منذ )وا 
 14القاضي بعودتهـ إل  ديارهـ التي هجروا منها عاـ  161حياتية صعبة عبر إلزاـ "إسرائيؿ" بتنفيذ القرار 

. 
 12/12/2013، الخميج، الشارقة

 
 كيري يحمل معو خالل زيارتو اليوم ردودًا عمى أفكار طرحيا عميو عباس": الحياة" 7

يصؿ وزير الخارجية األميركي جوف كيري إل  البمد اليوـ في زيارة هي التاسعة   محمد يونس –راـ اهلل 
منذ توليه منصبه، ويعقد سمسمة لقاءات مع كبار المسؤوليف الفمسطينييف وا،سرائيمييف في محاولة إل  

جديد الشهر « اتفاؽ انتقالي»التوصؿ إل  تفاهمات تمكنه مف تقديـ خطته لمسمـ القائمة عم  أساس 
توقعوا الفشؿ لجهود  بسبب ما وصفو  بػ « فتح»المقبؿ. لكف مسؤوليف كبار في منظمة التحرير وحركة 

 لموقؼ رئيس الوزراء ا،سرائيمي بنياميف نتانياهو.« تبنيه الكامؿ»
ؿ إل  كيري لـ يعرض حت  اآلف الحد األدن  مف األفكار المطموبة لمتوص«  »الحياة»وقاؿ مسؤوؿ كبير لػ 

كيري »وأضاؼ  «. اتفاؽ، وتمسكه باألفكار التي عرضها في االجتماعات األخيرة سيقود  حتمًا إل  الفشؿ
 «.عرض أفكارًا إسرائيمية، والجانب الفمسطيني رفضها، ونحف ننتظر منه التراجع وعرض أفكار أك ر توازناً 

ع العسكرية الحالية في غور األردف لعشر وتضمف عرض كيري المتبمور بقاء السيطرة ا،سرائيمية عم  المواق
دارة مشتركة لممعابر  سنوات قابمة لمتجديد، وعم  محطات ا،نذار المبكر عم  قمـ جباؿ الضفة الغربية، وا 

 مع األردف، وتسيير دوريات مشتركة عم  طوؿ نهر األردف.
دة القديمة مف القدس دولية، وتضمف الشؽ السياسي مف المبادرة االعتراؼ بيهودية إسرائيؿ، واعتبار البم

وتوسيع مناطؽ السمطة الفمسطينية، ودعوة الجانبيف إل  التفاوض عم  قضايا الوضع النهائي عم  اساس 
 مع تبادؿ أراض. 1621حدود عاـ 

وقاؿ المسؤوؿ الفمسطيني إف العرض األميركي يكرس سيطرة إسرائيؿ العسكرية واالستيطانية عم  جزء كبير 
  القدس الشرقية، ويكرس إسرائيؿ دولة لميهود، ما يجحؼ بحؽ أك ر مف مميوف ونصؼ مف الضفة، وعم

 «.الخط األخضر»المميوف فمسطيني يعيشوف وراء 
المبادرة ال تتضمف تجميد االستيطاف، وهذا وحد  سبب كاؼ لرفضها ألف إعادة إطمؽ »وأضاؼ  

ستيطاف، ما يقود إل  تهويد ما تبق  مف المفاوضات النهائية تعني مواصمة التفاوض في ظؿ مواصمة اال
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إف ا،عمف عف إسرائيؿ دولة يهودية في اتفاؽ انتقالي »وأضاؼ  «. أرض الضفة خمؿ سنوات قميمة مقبمة
إسرائيمي يهدد بضياع حقوؽ مف تبق  مف سكاف فمسطينييف األصمييف، ويحمؿ في طياته  -فمسطيني 

 «.ة الفمسطينيةمخاطر ترحيمهـ مستقبًم إل  أراضي الدول
وقاؿ المسؤوؿ الفمسطيني إف الرئيس محمود عباس قدـ في لقائه األخير مع كيري الخميس الماضي أفكارًا 
لمتفاؽ، وأنه ينتظر مف كيري أف يحمؿ معه هذ  المرة ردودًا عم  هذ  األفكار بعد أف وعد بدرسها مع 

 الجانب ا،سرائيمي.
االتفاؽ عم  مبدأ االنسحاب ا،سرائيمي مف األراضي المحتمة عاـ  أفكار الرئيس عباس تقـو عم »وأضاؼ  

، مع تبادؿ أراض عم  أساس مبدأ المساواة في المساحة والنوعية، وتطبيؽ االنسحاب عم  مراحؿ 1621
 «.تستغرؽ  مث سنوات كما حدث في االنسحاب ا،سرائيمي مف سيناء

الزمنية المطموبة لمنسحاب ا،سرائيمي، لكنه حتمًا لف  ربما يكوف الرئيس عباس مرنًا في الفترة»وتابع  
يكوف، ولف يستطيع، أف يبدي أي مرونة في شنف بقاء السيطرة العسكرية ا،سرائيمية عم  األغوار، ويهودية 

 «.إسرائيؿ، ومواصمة البناء االستيطاني في الضفة، وهذا ما سيحدد مصير خطة كيري
 12/12/2013الحياة، لندن، 

 
 ني الفمسطيني" يدعو لمواجية سياسات االحتالل"الوط 8

دعا المجمس الوطني الفمسطيني مف مقر  في عماف اليوـ األربعاء، لمواجهة السياسات   قنا –عماف 
 االحتملية ا،سرائيمية عم  األرض الفمسطينية بمزيد ـ التحدي والوحدة.

ستقمؿ الفمسطيني "أف االحتمؿ ا،سرائيمي ،عمف و يقة اال 26وأكد المجمس في بياف له بمناسبة الذكرى 
قامة دولته المستقمة مف خمؿ  يسع  جاهدا لتعطيؿ ومصادرة الحؽ الفمسطيني في إنجاز استقمله الوطني وا 
ما يقوـ به مف تك يؼ لمستيطاف ومصادرة لألراضي، في الوقت الذي يعمؿ فيه عم  هدـ المنازؿ وتشريد 

 سكانها".
 12/12/2013، الشرق، الدوحة

 
 دمرت عممية السالم ولم تعد وسيطا مقبوال الواليات المتحدةتيسير خالد:  9

دعا تيسير خالد، عضو المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية، عضو المكتب السياسي لمجبهة   نابمس
نطقة بمغة واضحة الديمقراطية، إل  الحديث مع وزير الخارجية االميركي جوف كيري في زيارته الجديدة لمم

وال تقبؿ التنويؿ بنف الرأي العاـ الفمسطيني وقوا  السياسية واالجتماعية دوف است ناء يرى أف الرعاية 
االميركية الحصرية لمتسوية السياسية قد دمرت عممية السمـ وأدخمتها في نفؽ مظمـ، وأف الوقت حاف لنقؿ 

ئيمي ال  الرعاية الدولية، تماما م مما هو الحاؿ في االسرا –ممؼ التسوية السياسية لمصراع الفمسطيني 
 معالجة الخمؼ حوؿ الممؼ النووي االيراني وممؼ األزمة في سوريا.

 12/12/2013الحياة الجديدة، رام اهلل، 
 
 

 عطا خيري: عضوية األردن بمجمس األمن دعم لمقضية الفمسطينية 10
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خيري اف عضوية االردف بمجمس االمف تشكؿ لحظة قاؿ السفير الفمسطيني في عماف عطا   )بترا( -عماف 
تاريخية لدعـ حؿ القضية الفمسطينية وبخاصة حماية القدس والمقدسات ا،سممية والمسيحية التي يتول  

 وصايتها ورعايتها جملة الممؾ عبد اهلل ال اني.
قات األخوية التي فمسطيني  نظرًا لعمؽ العم -وأضاؼ اف عضوية األردف بمجمس األمف انتصار أردني

 تربط بيف البمديف.
 12/12/2013الدستور، عمان، 

 
 نبيل عمرو: الفمسطينيون مخيرون بين تسوية غير مكتممة وبين الخروج من المعادلة 22

أكػػّد السػػفير الفمسػػػطيني السػػابؽ فػػػي القػػاهرة نبيػػػؿ عمػػرو، أف وزيػػػر الخارجيػػة األمريكػػػي جػػوف كيػػػري راـ اهلل  
ساعي التسػوية بػيف الفمسػطينييف وا،سػرائيمييف، وأشػار إلػ  أنػه سػيكوف فػي ذلػؾ مصر عم  إحراز تقدـ في م

 شيء ما عم  حساب الحقوؽ الفمسطينية.
ورّجػػػح عمػػػرو فػػػي تصػػػريحات لػػػػ "قػػػدس بػػػرس" أف تفضػػػي جهػػػود جػػػوف كيػػػري إلػػػ  شػػػكؿ مػػػف أشػػػكاؿ االتفػػػاؽ 

 السياسي بيف الطرفيف، 
لخاسػػر مػػف أي اتفػػاؽ، لكػػف ال بػػد مػػف الموازنػػة بػػيف وقػػاؿ عمػػرو  "ال شػػؾ أف الفمسػػطيني سػػيبق  دومػػا هػػو ا

خسػػػارته مػػػع دخولػػػه لمعمميػػػة السياسػػػية وبػػػيف األ مػػػاف الباهظػػػة التػػػي يمكػػػف أف يػػػدفعها إذا قػػػرر الخػػػروج مػػػف 
المعادلة .. التسوية تنقذ الفمسطينيوف عم  حساب جػزء مػف حقوقػه، والفمسػطيني عميػه أف يختػار بػيف حػؿ ال 

البػػه، وبػػيف الخػػروج مػػف المعادلػػة السياسػػية بمػػا يعنيػػه هػػذا الخػػروج مػػف تكػػاليؼ يكػػوف بالضػػرورة مطابقػػا لمط
 وقد جربنا هذا الخيار لمدة  م ة أعواـ وخرجنا مف المفاوضات وعدنا إليها مف دوف  مف". باهظة ..

 وعمػػا إذا كػػاف لموضػػع العربػػي أي تػػن ير عمػػ  الفمسػػطينييف، قػػاؿ عمػػرو  "الجنػػاح الفمسػػطيني كػػاف قبػػؿ الربيػػع
ذا كاف لمربيع العربي مف تن ير فهو أنه أوجد قضايا موازية في االهتماـ لمقضية الفمسػطينية  وبعد  مكسورا، وا 

 بما يضعؼ مف االهتماـ بها".
 11/12/2013قدس برس، 

 
 فتح: قرار حكومة الحمد اهلل بقطع العالوة والمواصالت عن موظفي غزة قراٌر جائٌر  21

المجمػػس ال ػػوري لحركػػة "فػػتح" وأمػػيف سػػر الهيئػػة القياديػػة العميػػا لمحركػػة فػػي  اعتبػػر إبػػراهيـ أبػػو النجػػا، عضػػو
قطاع غزة، قرار حكومة راـ اهلل األخير بخصػـ العػموة ا،شػرافية والمواصػمت عػف مػوظفي قطػاع غػزة، بننػه 

 "قرار جائر ويجب التراجع عنه بشكؿ عاجؿ".
احد القػادة المؤسسػيف لحركػة "فػتح" فػي خػاف يػونس  وقاؿ أبو النجا في كممة ألقاها ف  حفؿ تنبيف أحمد وافي

"إف القػرار لػيس بمعانيػػه الماديػة، وال يجػوز لحكومػة مهمػػا  1023-21-20جنػوب قطػاع غػزة مسػػاء ال م ػاء 
 كانت منزلة رئيسها أف تفرؽ بيف أبناء شعبنا، فقطاع غزة ليس عبئًا عم  الحكومة وال عم  أحد".

عػادة وأضاؼ أف "فػي القػرار إشػارات خطيػ رة تهػدد وحػدة الشػعب الفمسػطيني، ويجػب مراجعتػه بشػكؿ عاجػؿ وا 
 األمواؿ المستقطعة إل  الموظفيف لترميـ ما تـ تخريبه في صورة حكومة الحمد اهلل".

  "ال يجػػوز المسػػاس بمػػوظف  قطػػاع غػػزة فػػ  ظػػؿ الظػػروؼ القاسػػية والصػػعبة التػػي فػػي فػػتحوتػػابع القيػػادي 
كيفيػػػة مسػػػاعدة قطػػػاع غػػػزة ولػػػيس  فػػػي)حكومػػػة راـ اهلل( أف تفكػػػر بجديػػػة يعيشػػػها أبنػػػاؤ ، بػػػؿ عمػػػ  الحكومػػػة 

 العكس".
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وناشػػد أبػػو النجػػا رئػػيس السػػمطة محمػػود عبػػاس " بالعمػػؿ عمػػ  تصػػويب هػػذا القػػرار بشػػكؿ "يعيػػد ال قػػة لسػػكاف 
 قطاع غزة بنف قيادتهـ ال تفرؽ بينهـ وبيف أهاليهـ في الضفة الغربية"، حسب تعبير .

 22/21/1023 ،فمسطين أون الين

 
 نزيو أبو عون: حماس تجاوزت العديد من محاوالت االستئصال والتشويو واالحتواء  23

شػػدد القيػػادي فػػي حركػػة حمػػاس، نزيػػه أبػػو عػػوف، أف حركتػػه باتػػت "قبمػػة المتطمعػػيف لغػػد   راـ اهلل )فمسػػطيف(
 أفضؿ". مؤكدًا أف حماس أبدعت في كافة المياديف.

النطمقػػة حمػػاس، إف هػػذ  الحركػػة "تجػػاوزت  10ناسػػبة الػػذكرى الػػػ وقػػاؿ أبػػو عػػوف، فػػي تصػػريح صػػحفي بم
 العديد مف محاوالت االستئصاؿ والتشويه واالحتواء ونجحت بنف تكوف كما خطط لها المؤسسوف".

وبيف أبو عوف أف حركته مستقمًة بقرارها النابع مف مصمحة شػعبها وفػؽ رؤيتهػا ا،سػممية بعيػدًا عػف دهػاليز 
الواقعيػػػة، وفقػػػًا لتصػػػريحاته. مضػػػيفًا  "حمػػػاس أبػػػدعت فػػػي الك يػػػر مػػػف الميػػػاديف الجهاديػػػة السياسػػػة ومبػػػررات 

 والدعوية واالجتماعية".
 22/21/1023قدس برس، 

 
 : وضع كاميرات مراقبة داخل "األقصى" سابقة خطيرةحماس 26

احات رأت حركػػػة حمػػػاس أف قيػػػاـ السػػػمطات ا،سػػػرائيمية بوضػػػع كػػػاميرات مراقبػػػة داخػػػؿ سػػػ  القػػػدس المحتمػػػة
المسجد األقص  المبارؾ لرصد تحّركات المصّميف والمرابطيف، "سابقة خطيرة وجريمة صهيونية جديدة" قالت 

 بننها "لف تفمح في كسر إرادة المرابطيف فيه".
( أرسػػػمت نسػػػخة منػػػه لػػػػ "قػػػدس بػػػرس"  "إن نػػػا فػػػي حركػػػة 21|22وقػػػاؿ بيػػػاف لحركػػػة "حمػػػاس" اليػػػـو األربعػػػاء )

ا االنتهػػاؾ الصػػهيوني الصػػارخ لقدسػػية المسػػجد األقصػػ  وحريػػة العبػػادة فيػػه، ونعػػّد  "حمػػاس" نػػديف بشػػّدة هػػذ
 سابقة خطيرة وجريمة صهيونية جديدة تستهدؼ األقص  والمرابطيف فيه".

 22/21/1023قدس برس، 

 
 التحرير": اتفاقية "قناة البحرين" تفريط وتطبيع وتخاذل مع االحتالل حزب" 25

زب التحريػػر" الفمسػػطيني اتفاقيػػة "قنػػاة البحػػريف" الموقعػػة بػػيف السػػمطة الفمسػػطينية انتقػػد "حػػ  راـ اهلل )فمسػػطيف(
 ودولة االحتمؿ ا،سرائيمي واألردف. مشددًا عم  أنها "اتفاقية تفريط وتطبيع بامتياز".

ووصؼ عضو المكتب ا،عممي لمحزب، عمء أبو صالح، في تصريح صحفي تمقته "قدس برس"، األربعاء 
 تفاقيػػة بػػػ" قمػػة االنبطػػاح والتخػػاذؿ، والتعامػػؿ مػػع كيػػاف يهػػود المحتػػؿ ككيػػاف طبيعػػي مشػػروع".(، اال22/21)

وأشار أبو صالح إل  أف االتفاقية "مكافنة لدولة االحتمؿ عم  ما تشػنه مػف عػدواف واعتػداءات عمػ  الشػعب 
 المائية، وفقًا لتصريحاته.الفمسطيني"، عوضًا عف كونها تكريسًا لمهيمنة ا،سرائيمية عم  المنطقة ومصادرها 

 22/21/1023قدس برس، 

 
 ت سعدات أمينًا عامًا % ومركزيتيا ستثب  00نسبة التجديد بمغت قيادة "الشعبية":  انتخابات 24
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قالػػت مصػػادر مو وقػػة، إف الجبهػػة الشػػعبية تتجػػه إلػػ  إعػػادة انتخػػاب أحمػػد سػػعدات أمينػػا عامػػا  حسػػف جبػػر 
ا،سػػرائيمي، بعػػد أف حصػػد الغالبيػػة السػػاحقة مػػف أصػػوات أعضػػاء  لمجبهػػة، رغػػـ مكو ػػه فػػي سػػجوف االحػػتمؿ

 المؤتمر السابع الذي أنه  أعماله قبؿ أياـ.
وأكػػػدت هػػػذ  المصػػػادر لػػػػ"األياـ" أف أعضػػػاء المجنػػػة المركزيػػػة العامػػػة الػػػذيف جػػػرى انتخػػػابهـ خػػػمؿ األسػػػبوع 

ارة رمزيػة إلػ  تضػامف كافػة الماضي سيختاروف سعدات أمينا عامػا مػف دوف أف يخضػع لمنتخابػات، فػي إشػ
عاما، التهامه بالوقوؼ خمؼ  30أعضاء الجبهة معه في السجف بعد أف حكمت عميه إسرائيؿ بالسجف لمدة 

 المجموعة العسكرية التي اغتالت وزير السياحة ا،سرائيمي المتطرؼ رحبعاـ زئيفي.
عضػاء المكتػب السياسػي لمجبهػة مػف بػيف وأكدت المصادر ذاتها لػ"األياـ" أف األسبوع القادـ سيشهد انتخػاب أ

أعضػػػاء المجنػػػة المركزيػػػة العامػػػة فػػػي كافػػػة الفػػػروع، وأضػػػافت، إف الك يػػػر مػػػف الوجػػػو  الشػػػابة حصػػػمت عمػػػ  
 المركزية العامة ألوؿ مرة، وهي التي ستحدد أعضاء المكتب السياسي مف بينها. عضوية المجنة

% وفػؽ 00رع قطاع غػزة فػطف نسػبة التغييػر وصػمت إلػ  وفي قراءة سريعة لنتائ  انتخابات الجبهة الشعبية ف
ما أكدته هذ  المصادر، في حيف بقيت نسبة التغييػر فػي فػرع الضػفة الغربيػة غامضػة ألف االنتخابػات هنػاؾ 
تجػػػري بطريقػػػة سػػػرية ال تعمػػػف خملهػػػا األسػػػماء، ويػػػتـ االكتفػػػاء بنرقػػػاـ سػػػرية لكػػػؿ مرشػػػح إلػػػ  جانػػػب سػػػيرته 

نتخابات التي حصمت "األياـ "عم  جزء منها صعود الك ير مف الوجػو  الشػابة إلػ  وتؤكد نتائ  اال النضالية.
عضػػوية المجنػػػة المركزيػػة، مػػػف بيػػنهـ نصػػػر اهلل جرغػػوف وحسػػػيف منصػػور وهػػػاني ال وابتػػة الػػػذي يعػػد أصػػػغر 

 األعضاء سنا.
ي المجنة المركزية وأظهرت نتائ  االنتخابات كذلؾ بقاء عدد مف القيادات السابقة الذيف احتفظوا بعضويتهـ ف

وهـ رباح مهنا وجميؿ مزهر ومريـ أبو دقة وكايد الغػوؿ وغػازي الصػوراني ومحمػد طومػاف وعمػاد أبػو رحمػة 
 وآخروف.

ومف النتائ  المفتة أيضا صعود عدد مف األسرى المحػرريف الػذيف تحػرروا ضػمف صػفقة شػاليت، وهػـ أحمػد 
 ي أبعدت إل  قطاع غزة وتزوجت هناؾ.أبو السعود حنني وعمـ الكعبي ودعاء الجيوسي الت

كما احتفظت الوجو  النسوية المعروفة في الجبهة بعضويتها في المجنة المركزية خاصػة اكتمػاؿ حمػد وتغريػد 
جمعة ومريـ أبو دقة، في حيف خسرت قيادات أخرى مواقعها بعد أف فشمت في الحصوؿ عم  نتػائ  مرتفعػة 

 نة المركزية العامة.ضمف النتائ  النهائية النتخابات المج
يشػػار إلػػ  أف قيػػادات قديمػػة فػػي الجبهػػة تخمػػت عػػف مواقعهػػا ولػػـ ترشػػح نفسػػها فػػي االنتخابػػات، مفضػػمة تػػرؾ 
المجاؿ لمشباب، مف أبرزها عبد الرحيـ مموح وجميؿ المجدالوي وأبو عمي ناصر ويونس الجرو وعبػد العزيػز 

 أبو القرايا ويوسؼ الصميبي.
 21/21/1023، األيام، رام اهلل

 
 عمى بناء المستوطنات ونسف المفاوضات مصر   "البيت الييودي"ليفني: حزب  

حزب البيت اليهودي  األربعاء'تسيبي ليفني' اليوـ  ا،سرائيميهاجمت وزيرة العدؿ ا  سم –القدس المحتمة 
دولة ديمقراطية  بطقامةوالذي يتزعمه "نفتالي بينيت" وقالت انه حزب يفكر بتك يؼ بناء المستوطنات وال يفكر 

 ودعـ السمـ.
 األماكفالحزب يفضموف بناء المستوطنات في جميع  أعضاءوبحسب صحيفة معاريؼ قالت ليفني اف 

وهو مف حزب البيت اليهودي يؤيد في كؿ  ا،سكافليفني اف وزير  وأوضحتفضم عف دعـ عممية السمـ، 
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تجري فيها محاد ات السمـ مع الجانب مرة بناء المستوطنات في فترات حساسة كهذ  الفترة التي 
 الفمسطيني.
وعف عممية سمـ والتي يمكف اف تفيد  وأمنيةاف الحزب منعزؿ و ال يتحدث عف تسوية سياسية  وأوضحت

، بؿ منشغؿ ببناء المستوطنات واستخداـ الفيتو ضد السمـ عم  حد قولها.إسرائيؿعم  المدى البعيد 
 //، وكالة سما اإلخبارية

 
 يوصي باالستئناف عمى قرار تبرئة ليبرمان إلسرائيميعام اال مدعيال 

أوص  المدعي العاـ ا،سرائيمي موشيه الدور أماـ النيابة العامة، باالستئناؼ  "الخمي "  -القدس المحتمة 
تنا" عم  قرار محكمة الصمح في القدس المحتمة تبرئة ساحة وزير خارجية الكياف وزعيـ حزب "يسرائيؿ بي

 أفيغدور ليبرماف.
ويشار إل  أف القرار النهائي حوؿ االستئناؼ سيتـ اتخاذ  مف قبؿ المستشار القانوني لمحكومة ا،سرائيمية 
يهودا فاينشتايف، الذي سيعقد جمسات حوؿ مصير هذا الممؼ في األياـ القريبة المقبمة، عممًا أنه منذ اتخاذ 

 يومًا لتقديـ االستئناؼ. ماضي، أماـ النيابة فترة نوفمبر/ تشريف األوؿ ال القرار يـو 
 //، الخميج، الشارقة

 
 بتوسيع الفجوات بين الطالب العرب والييود اإلسرائيمي يتيم جياز التعميم زحالقة 

دعا رئيس كتمة التجمع الوطني الديمقراطي النائب جماؿ زحالقة، أمس األربعاء،  إل  صياغة   ػربعػ
لتقميص الفجوات في التحصيؿ الدراسي بيف العرب واليهود، متهًما جهاز التعميـ في  راتيجيةإستخطة 

إسرائيؿ بننه يعيد إنتاج الفقر والعوز والجهؿ والتهميش وا،قصاء، بدؿ أف يكوف رافعة لمخروج مف هذ  
إف نتائ  امتحاف  الدوائر وتقميص الفروؽ بيف الطمب حسب انتمائهـ القومي ومكاف سكنهـ. وقاؿ زحالقة

 "بيزا" الدولي تدؿ عم  فجوات كبيرة في معدؿ الطالب العربي مقارنة بالطالب اليهودي.
جاءت أقواؿ زحالقة خمؿ طرحه اقتراًحا عاجًم عم  جدوؿ أعماؿ "الكنيست"، حوؿ الفجوات بيف العرب 

اف الدولي لهذا العاـ وقارنها بنتائ  واليهود في امتحاف "بيزا" الدولي، وقد استعرض خمؿ كممته نتائ  االمتح
، وأشار إل  أف الفجوات تتسع باستمرار، وأنها زادت خمؿ السنوات السبع األخيرة بنسبة عاـ 

 نقطة هذا العاـ. نقطة في السابؽ إل  أك ر مف  %، مف 
ات في التعميـ، مشيًرا إل  أف جدية لسد الفجو  إستراتيجيةوطالب زحالقة وزارة التربية والتعميـ بطعداد خطة 

األبحاث الدولية حددت  مث عوامؿ أساسية تساهـ في إنتاج نسبة معينة مف الفروؽ في التحصيؿ العممي، 
%(، والوضع االقتصادي االجتماعي لمعائمة %(، ودرجة تعميـ الوالديف )وهي حجـ االست مار )

عادة توزيع الميزانية %(.  ودعا زحالقة إل  زيادة فعمية في االست ) مار في جهاز التعميـ العربي، وا 
بشكؿ عادؿ يراعي أوضاع البمدات الفقيرة التي أغمبها بمدات عربية. وبموازاة ذلؾ اقترح أف تقوـ الوزارة 
بطعداد برام  لتنهيؿ األهالي لمساعدة أبنائهـ وبناتهـ، عم  نسؽ "مدارس األهالي"، خاصة أف معظـ 

 سوا أكاديمييف.األهالي العرب لي
 //، عرب 

 
 مدمرة عمى لبنان ستكون : الحرب المقبمةفي سالح الجو اإلسرائيمي ضابط 
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، جاهزوف "فرساف الذنب البرتقالي"واصمت إسرائيؿ بث رسائؿ التهديد تجا  الساحة المبنانية.   يحي  دبوؽ
، "أؼ "قائد أحد أسراب طائرات لخوض المعركة والقتاؿ ضد حزب اهلل في لبناف. التنكيد صدر عف 

سمح "المقدـ أمير، الذي شدد في مقابمة أجراها معه الموقع الناطؽ باسـ الجيش ا،سرائيمي أمس، عم  أف 
أحد التهديدات األساسية التي تواجهها إسرائيؿ ". وأكد أف "يوماً  الجو ينشط ويتدرب ويناور عم  مدار 

، هي الجبهة الشمالية، وتح ديدًا التهديدات المتم مة بحزب اهلل، الذي يممؾ ترسانة هائمة مف الوسائؿ اليـو
القتالية والصواريخ، وهي ترسانة ال تتناسب إطمقًا مع منظمة بهذا الحجـ، وهي توازي قوة نارية لدولة 

 ."كاممة، موجهة بكؿ ما فيها نحو إسرائيؿ
الحالية عم  زيادة فاعمية المبادرة السريعة لمرد عم   تدريبات سمح الجو تركز في الفترة"وأشار أمير إل  أف 

، مع التشديد في المقابؿ عم  أف "أي اعتداء، وهو رد سيكوف ناجع ومبني عم  معمومات استخبارية
 ."إمكانات االستخبارات ا،سرائيمية هائمة، وهي توّفر معطيات دقيقة جدًا عف طرؽ عمؿ حزب اهلل"

ت سمح الجو هي أك ر تقدمًا ودقة مف أي وقت مض . ولهذا السبب ستكوف طائرا"وأشار الضابط إل  أف 
صحيح أف القصؼ سيكوف دقيقًا وفي ". وأضاؼ  "المعركة المقبمة ضد حزب اهلل أقصر وأك ر دقة بك ير

، أو وقت قصير جدًا، إال أنه سيسبب دمارًا أكبر بك ير مف كؿ ما شاهدنا  سابقًا، سواء في حرب 
 ."غزة ضمف عممية عمود السحابفي قطاع 

ولـ يوفر الضابط توجيه رسالة التهديد باتجا  الشرؽ البعيد، أي نحو إيراف. وردًا عم  سؤاؿ عف الهدؼ 
التدريبات ليست مختصة "اآلخر مف هذ  التدريبات، التي يقاؿ أيضًا إنها لمسافات بعيدة، قاؿ المقدـ إف 

كؿ تهديدًا ألمف إسرائيؿ. فنحف عم  استعداد، ونعـ قادروف عم  بدولة محددة، بؿ تجا  كؿ ما يمكف أف يش
."الوصوؿ إل  أي هدؼ قد يشكؿ تهديدًا ،سرائيؿ

 //، االخبار، بيروت
 
 : جيات مقربة من نظام األسد ىي التي زرعت العبوة ناسفة في جوالن  ىآرتس 

التقديرات السائدة لدى المؤسسة "وى، أف ذكرت صحيفة هآرتس نقًم عف مصدر أمني إسرائيمي رفيع المست
األسد، ال جهات وتنظيمات تابعة لمجهاد  األمنية، تشير إل  أف جهات مقربة مف نظاـ الرئيس السوري بشار

العالمي، هي التي زرعت العبوة التي استهدفت دورية تابعة لمجيش ا،سرائيمي، قبؿ أياـ، بالقرب مف الحدود 
وبحسب المسؤوؿ ا،سرائيمي، فطف منطقة زرع  ."ت عم  مسافة قصيرة مف الوحدةفي الجوالف، والتي انفجر 

العبوة ال تشهد وجودًا ألي مف تنظيمات الجهاد العالمي، بؿ إف وحدات تابعة لمجيش السوري النظامي، هي 
 التي تسيطر عم  هذ  البقعة الجغرافية مف الحدود.

 //، االخبار، بيروت
 
 سوداء بدميا إسرائيميةود الحمراء" ترفض تبرع نائبة "نجمة داو  مؤسسة 

 األحمررفضت مؤسسة "نجمة داوود الحمراء"، الموازية لمنظمتي الصميب   أ ؼ ب -القدس المحتمة 
 .إسرائيؿفضيحة في  أ ارسوداء بالدـ، ما  إسرائيمية، تبرع نائبة األحمروالهمؿ 

، التبرع بدمها لمناسبة حممة تبرع بالدـ نظمتها الهيئة إ يوبي ؿأصوأرادت النائبة بنينا تامانو شاتا، وهي مف 
" قالت  إسرائيؿداخؿ البرلماف. لكف مسؤولة في هذ  الهيئة التي يطمؽ عميها في  ا،سرائيمية "ماغف ديفيد ادـو

 ".إ يوبييهودي  أصؿلمنائبة انه "وفقا لتعميمات وزارة الصحة مف غير الممكف قبوؿ دـ لشخص مف 
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غير  إ يوبي أصؿتعتبر اف دـ اليهود مف  ا،سرائيميةالمحمية فاف وزارة الصحة  ا،عمـوسائؿ  وبحسب
 ، وخصوصا االيدز.أمراضايمكف اف ينشر  إسرائيؿالمولوديف في 

لجماعة بنسرها  ا،ساءةهذ  " إزاءوعّبرت تامانو شاتا عف غضبها في مقابمة مع القناة العاشرة الخاصة 
عم   أنهـالمعنية  ا،سرائيميةموقع "واي نت" انه بعد مشاورات قاؿ مسؤولو الهيئة  وأفاد .بسبب لوف البشرة"

 استعداد لتمقي دـ النائبة لكف سيتـ تجميد  ولف يستخدـ.
حزب "يش عتيد" الوسطي  إل بنياميف نتنياهو بالنائبة بنينا، التي تنتمي  ا،سرائيميواتصؿ رئيس الوزراء 
" وقاؿ انه سينظر في التعميمات التي تسببت في هذ  إعجابهحاكـ، ليعّبر لها عف "العضو في االئتمؼ ال

 الحاد ة.
 //، الحياة، لندن

 
 جنوب إفريقيا بنظام األبرتيايد  إطالق أول قمر إسرائيمي لتجسس من ثمار التعاون مع :ىآرتس 

أّف نظاـ األبرتهايد في جنوب أفريقيا الناصرة ػ زهير أندراوس  كشفت صحيفة هآرتس العبرّية النقاب عف 
كاف أكبر الزبائف وأهّمها لمصناعات األمنّية ا،سرائيمية، وقاـ بتمويؿ المشاريع الكبرى والطموحة لمدولة 

 العبرّية. 
وأّكد رئيس تحرير الصحيفة، المحمؿ المخضـر ألوؼ بف، في سياؽ تقرير  الحصري عم  أّف نظاـ األبرتهايد 

ذي أنقد الصناعات األمنّية في إسرائيؿ. ولفت رئيس تحرير الصحيفة إل  أّف التعاوف بيف المحتضر هو ال
إسرائيؿ ونظاـ األبرتهايد في جنوب أفريقيا وصؿ أوجه في نهاية سنوات ال مانينيات مف القرف الماضي، 

طائرة  نحو  حيث قامت إسرائيؿ ببيع نظاـ األبرتهايد الصفقة في العاـ حيث تـ توقيع عم  أكبر 
مف طراز )كفير( التي لـ تعد مستخدمة في سمح الجو ا،سرائيمي. وبعد إدخاؿ عممية تطوير أساسية فيها 

 بدأ استخدامها مف قبؿ سمح الجو في جنوب أفريقيا، مشيًرا إل  أّف قيمة الصفقة وصمت إل  مبمغ 
 مميار دوالر. 

مرور أسبوعيف مف التوقيع عم  الصفقة، سجّمت الصناعات  وخمص رئيس تحرير هآرتس إل  القوؿ إّنه بعد
وختـ، نقًم  الجوية ا،سرائيمّية إنجاًزا تم ؿ في إطار أوؿ قمر اصطناعي ضمف أقمار التجسس )أوفيؾ(.

عف مصادر غربّية وصفها بنّنها رفيعة المستوى، ختـ قائًم إّف هذا المشروع كاف  مرة تعاوف مع جنوب 
ه بدوف تمويؿ نظاـ األبرتهايد لممشروع، الذي كاف عم  وشؾ ا،غمؽ بسبب الميزانيات، لـ أفريقيا، حيث أنّ 

تكف إسرائيؿ قادرة عم  إطمؽ القمر االصطناعّي، عم  حّد قوؿ المصادر عينها.
 //، القدس العربي، لندن
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قالػػػت مجموعػػػة العمػػػؿ مػػػف أجػػػؿ فمسػػػطينيي سػػػورية إف سػػػتة الجئػػػيف فمسػػػطينييف استشػػػهدوا   صػػػفا – دمشػػػؽ
 األربعاء جراء الصراع الدائر في سوريا.

وأضػػػافت المجموعػػػة فػػػي بيػػػاف صػػػحفي الخمػػػيس أف الشػػػاب محمػػػد بػػػرو استشػػػهد أ نػػػاء أداء خدمتػػػه بالقطعػػػة 
منطقػػػة عػػػدرا بريػػػؼ دمشػػػؽ، كمػػػا استشػػػهد الشػػػاب محمػػػود العسػػػكرية التابعػػػة لجػػػيش التحريػػػر الفمسػػػطيني فػػػي 

ع مػػاف مػػف أبنػػاء مخػػيـ اليرمػػوؾ فػػي منطقػػة عػػدرا بسػػبب تػػدهور حالتػػه الصػػحية، وعػػدـ القػػدرة عمػػ  نقمػػه إلػػ  
 المشف .
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وأشػػػارت إلػػػ  أف الشػػػاب أحمػػػد عيسػػػات مػػػف سػػػكاف مخػػػيـ خػػػاف الشػػػيح استشػػػهد أ نػػػاء أداء خدمتػػػه بالقطعػػػة 
حرير، وكذلؾ الشاب بشار عمي مف سكاف مخيـ سبينة، وصالح أحمد عيس  مػف العسكرية التابعة لجيش الت

مرتبػػات جػػيش التحريػػر الفمسػػطيني، با،ضػػافة إلػػ  استشػػهاد صػػالح أحمػػد صػػقر مػػف مرتبػػات جػػيش التحريػػر 
 أيًضا.

21/21/1023وكالة الصحافة الفمسطينية، )صفا(  

 
 ضفة بما فييا شرقي القدس مبنى فمسطينيا في ال "إسرائيل" ىدمت  :المتحدة األمم 

الفمسطينية المحتمة  األراضيلممـ المتحدة في  ا،نسانيةدعا منسؽ الشؤوف   )ا ؼ ب( -القدس المحتمة 
 المنازؿ الفمسطينية في الضفة الغربية بعد هدـ اسرائيؿ « الوقؼ الفوري لهدـ»جيمس راولي امس ال  
 منزال في الضفة الغربية.

قمقه مف هدـ المباني الفمسطينية في غور االردف امس االوؿ، مشيرا ال  اف »ف عف واعرب راولي في بيا
«. اخريف طفم وا رت عم   شخصا مف بينهـ  ادى ال  تشريد »ال م يف مبن  التي تـ هدمها 

 «.تتعارض مع القانوف الدولي»مؤكدا انها « يجب وقؼ عمميات الهدـ المما مة فورا»واضاؼ 
عممية الهدـ تمؾ مقمقة اك ر النها تركت عائمت دوف منوى وقوضت سبؿ معيشتهـ »اف فاف وبحسب البي

ولـ يكف باالمكاف الحصوؿ عم  تعميؽ فوري مف المتحدث  «.في الوقت الذي تدهورت فيه االحواؿ الجوية
 باسـ االدارة المدنية االسرائيمية.

مبن  فمسطينيا في القدس الشرقية  ـ اك ر مف واشار البياف ال  انه منذ بداية العاـ الجاري، تـ هد
« التشريد القسري»والمناطؽ الواقعة تحت السيطرة االسرائيمية الكاممة في الضفة الغربية مما ادى ال  

% مف منطقة غور االردف في طفم غالبيتهـ في غور االردف. ويقع  فمسطينيا مف بينهـ  ؿ
مؿ لسيطرة الجيش االسرائيمي وال يمنح تراخيص بناء اال بشكؿ مقيد التي تخضع بشكؿ كا« ج»منطقة 

لمغاية مما يضطر السكاف الفمسطينييف ال  البناء بدوف تراخيص بحسب الفمسطينييف ومنظمات حقوؽ 
 االنساف.

 //الدستور، عمان، 
 

 سبوعين خخرينألمن دخول القدس صالح  محكمة الصمح تمدد أمر منع الشيخ رائد 14
جمسػػة اسػػتماع لشػػهود النيابػػة فػػي ممػػؼ الشػػيخ رائػػد  األربعػػاءجػػرت فػػي محكمػػة الصػػمح بالقػػدس صػػباح يػػـو 

وهو الممؼ المعروؼ باسـ )معبػر الكرامػة(، حيػث  -رئيس الحركة االسممية في الداخؿ الفمسطيني-صمح 
لقاضػي موعػد جمسػة استمعت هيئة المحكمة اليوـ ال  شػهادات خمسػة مػف أفػراد الشػرطة واألمػف، فيمػا قػرر ا

مػػف أجػػؿ سػػماع شػػهادات أفػػراد جهػػاز المخػػابرات، با،ضػػافة  13.1.1023المحكمػة القادمػػة لهػػذا الممػػؼ ليػػـو 
 إل  شهادة الشيخ رائد صمح وزوجته في القضية.

بتت محكمة الصمح في القدس بعػد فػي طمػب الشػرطة تمديػد أمػر منػع الشػيخ رائػد صػمح مػف دخػوؿ مدينػة و 
حتػ  ، ومددت قرار المنع لمدة أسبوعيف آخػريف ف أمر تمديد المنع السابؽ انته  هذا اليوـالقدس، بعد أف كا

16/21/1/23. 
22/21/1023، مؤسسة األقصى لموقف والتراث، أم الفحم  
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 ومواجيات قرب رام اهلل ..يطعن فمسطينيًا في القدس مستوطن 10
روح متوسػػطة، مسػػاء ال م ػػاء، بعػػد عامػػًا، بجػػ 10أصػػيب الشػػاب المقدسػػي محمػػد مػػرواف عػػويس   )وكػػاالت(

تعرضه لمطعف بالسكيف مف قبؿ متطرؼ "إسرائيمي"، في "شارع يافا" غربي القدس المحتمة، في وقت انػدلعت 
مواجهات الميمة قبؿ الماضية بيف شباف فمسطينييف وقوات االحتمؿ عند مفترؽ طرؽ بقرية "بيت عور الفوقا" 

 غربي مدينة راـ اهلل.
عويس أف مجموعػة مػف المسػتوطنيف هاجمػت ابنهػا محمػد وحاولػت قتمػه بالسػكيف، بعػد عودتػه وذكرت عائمة 

إل  منزلػه مػف عممػه، حيػث قػاـ مسػتوطف بالعشػرينات مػف العمػر، بطمػب "سػيجارة" منػه، وبعػد رفػض محمػد، 
فسػه، تنكد المستوطف مف لهجته أنه "عربػي"، فقػاـ بطعنػه بيػد . وأضػافت العائمػة  "حػاوؿ محمػد الػدفاع عػف ن

مسػػتوطنيف آخػػريف ظهػػروا فجػػنة )كػػانوا يتواجػػدوف بطريػػؽ مخفيػػة( قػػاموا بضػػربه بهػػراوة عمػػ  رأسػػه  9إال أف 
 أوقعته أرضًا، كما قاـ أحدهـ بوضع سكيف عم  رقبته، محاواًل قتمه".

21/21/1023الخميج، الشارقة،   
 

 وذوييم في سجن مجدو األسرىعدد من  إصابة 18
قػػوات  إطػػمؽبحػػاالت اختنػػاؽ جػػراء  األربعػػاءوذويهػػـ، يػػـو  األسػػرىف عػػدد مػػ   أصػػيبعمػػي سػػمودي -جنػػيف

 سجف مجدو قنابؿ الغاز المسيؿ لمدموع بشكؿ عشوائي عميهـ. ،دارةالقمع التابعة 
نػابمس الػذيف توجهػوا اليػـو  أسػرىبػنف ذوي " القدس دوت كوـ"في نابمس رائد عامر لػ األسيرمدير نادي  وأفاد

طػمؽلساحة الزيػارة ومحاصػرتهـ  ا،دارةجدو فوجئوا بطغمؽ لزيارة أبنائهـ في سجف م قنابػؿ الغػاز المسػيؿ  وا 
 لمدموع دوف مبرر.

 أصػػيبواأسػػرى  عشػػرةاف  "القػػدس دوت كػػوـ"والمحػػرريف عيسػػ  قراقػػع لػػػ األسػػرىمػػف جهتػػه، قػػاؿ وزيػػر شػػؤوف 
 سجف مجدو عميهـ. إدارةخمؿ اعتداء 

دار  األسػرىوأضاؼ أف مواجهػات انػدلعت بػيف  ، وبسػبب 6فػي قسػـ رقػـ  أسػيريفالسػجف التػي قػررت عػزؿ  ةوا 
قنابػؿ الغػاز داخػؿ  إطػمؽوسػط  األقسػاـاالسػتنفار واقتحمػت  ا،دارة أعمنػتالخطػوة التعسػفية،  األسرىرفض 

 عدد منهـ. إصابة إل  أدىالغرؼ ما 
21/21/1023القدس، القدس،   

 
 رى واألسيرات بمساواة الرجال"إسرائيل" تقوم بتعذيب األطفال األسلمدراسات":  األسرى" 19

بػػالتزامف مػػع احتفػػاالت العػػالـ بػػذكرى ا،عػػمف العػػالمي لحقػػوؽ ا،نسػػاف نقػػؿ مركػػز األسػػرى   الغػػد – الناصػػرة
لمدراسػػات الفمسػػطيني عػػدد مػػف شػػهادات األسػػرى واألسػػيرات واألطفػػاؿ والمرضػػ  المػػذيف عػػذبوا داخػػؿ سػػجوف 

حالػػة استشػػهاد خػػمؿ التحقيػػؽ معهػػـ نتيجػػة  00يػػد عمػػ  االحػػتمؿ، الػػذي ذهػػب ضػػحية التعػػذيب فيهػػا مػػا يز 
الخنػػػؽ بتغطيػػػة الػػػرأس بكػػػيس ممػػػوث، وعػػػدـ النػػػوـ، وعػػػدـ تقػػػديـ العػػػمج ، واسػػػتخداـ الجػػػروح فػػػي التحقيػػػؽ، 
والوقوؼ لفترات طويمة، ورش الماء البارد والساخف عم  الرأس ألوقات طويمة يصعب معها التنفس، والتعرية 

اشػػػـ وأمػػػاكف متنوعػػػة فػػػ  الجسػػػد، والشػػػبح لسػػػاعات طويمػػػة وأليػػػاـ عمػػػ  كرسػػػ  والضػػػرب عمػػػ  الػػػرأس والمح
صغير، إلػ  جانػب اسػتخدامه أسػاليب الهػز العنيػؼ لمػرأس الػذي يػؤدي إلػ  إصػابة األسػير بالشػمؿ أو بعاهػة 
مستديمة وقد يؤدي لموفاة ف  بعض األحياف، واستخداـ القوة المبالغ بها فػي التحقيػؽ با،ضػافة إلػ  التعػذيب 

 الضغط النفسي.ب



 
 
 

 

 

           20ص                                    3046العدد:            21/21/1023 الخميس التاريخ:

وأكػػد مركػػز األسػػرى لمدراسػػات أف معظػػـ الشػػهادات أشػػارت الػػ  أف األشػػباؿ تعرضػػوا لمتعػػذيب أ نػػاء التحقيػػؽ 
كالضغط النفسي، والتهديد، والشبح، والضرب الجسػدي، والحرمػاف مػف النػوـ، ووسػائؿ عنػؼ مخالفػة التفاقيػة 

 حقوؽ الطفؿ.
يقػػػـو بتعػػػذيب األطفػػػاؿ بمسػػػاواة الرجػػػاؿ ويزيػػػد عمػػػ  ذلػػػؾ وأفػػػاد أحػػػد األشػػػباؿ لمركػػػز األسػػػرى أف االحػػػتمؿ 

 .باست مار حالة ضعؼ الطفؿ وابتزاز  وتهديد 
ووفؽ شهادات لمركػز األسػرى أكػدت األسػيرات أنهػف تعرضػف لمتعػذيب غيػر المحتمػؿ والمسػاوي لمرجػاؿ دوف 

والهػػراوات عمػػ   مراعػػاة لخصوصػػيتهف، وأضػػفف أف السػػجاف قػػاـ بضػػربهف المبػػرح بنعقػػاب البنػػادؽ واألحذيػػة
مختمػؼ أنحػػاء الجسػػد خاصػػة فػػ  منطقػػة الػػرأس والصػػدر ابتػػداء مػػف لحظػػة االعتقػػاؿ وأ نػػاء عمميػػة النقػػؿ إلػػ  

 .مركز التحقيؽ
 21/21/1023الغد، عمان، 

 
 فمسطينيا 22واعتقال  حممة عسكرية عمى مخيم عايدةييدم منزاًل شمال أريحا..  االحتالل 30

منػػزؿ المػػواطف نضػػاؿ محمػػد سػػالـ بمػػيمت فػػي قريػػة الػػديوؾ  أمػػساح هػػدمت قػػوات االحػػتمؿ صػػب  محافظػػات
 وقاؿ المواطف بميمت اف سمطات االحتمؿ قامت بهدـ المنزؿ دوف سابؽ انذار. .أريحاشماؿ مدينة 

، اسػػتمرت حتػػ  سػػاعات الصػػباح االولػػ ، تػػـ أمػػسوشػػنت قػػوات االحػػتمؿ، حممػػة عمػػ  مخػػيـ عايػػدة، فجػػر 
 ، وتسميـ بمغات، واجراء تحقيقات مع آخريف.فيفمسطيني ستةخملها اعتقاؿ 

 .واعتقمت قوات االحتمؿ  م ة مواطنيف مف محافظة الخميؿ
، مواطنيف ا نيف مف منطقة حمامات المالح شرؽ محافظة أمسمساء  ا،سرائيميكما اعتقمت قوات االحتمؿ 

 طوباس.
21/21/1023الحياة الجديدة، رام اهلل،   

 
 ون رادع.. جرائم الشرف الفمسطينية في ازديادفي غياب قان :رويترز 32

جػرائـ الشػػرؼ مشػكمة اجتماعيػة فػي الشػػرؽ   ُتعػد أميػرة فهمػي -ياسػميف حسػػيف  - رويتػرز – الضػفة الغربيػة
 األوسط برمته لكف يصعب معرفة األرقاـ الدقيقة لضحاياها.

كمبػػردج ونشػػر فػػي يونيػػو  ففػػي األردف عمػػ  سػػبيؿ الم ػػاؿ توصػػؿ مسػػح لمتوجهػػات بػػيف الشػػباف أجرتػػه جامعػػة
 حزيراف إل  أف  مث المشاركيف في المسح يقروف جرائـ الشرؼ.

حالة قتؿ مف هذا النوع في المتوسػط تقػع سػنويا فػي األردف الػذي يعػيش  10و 26وقدرت الدراسة أف ما بيف 
 مميوف شخص مقارنة بنحو أربعة ممييف يعيشوف في األراضي الفمسطينية. 0.3فيه نحو 
ض النشػػطاء أف زيػػادة جػػرائـ الشػػرؼ تشػػير إلػػ  تنػػامي مشػػاكؿ اجتماعيػػة واقتصػػادية فػػي االراضػػي ويػػرى بعػػ

المحتمة التي يسيطر عميها الفمسطينيوف بشكؿ محدود مع احتفاظ إسرائيؿ بالسػيادة عميهػا فػي نهايػة المطػاؼ 
إف جػرائـ الشػرؼ لهػا لكف سريدة حسيف مف منتػدى المنظمػات االهميػة الفمسػطينية قالػت  بما في ذلؾ التجارة.

وقالت "ال يوجد توازف في العمقات بيف الجنسيف. فهناؾ العقميػة الذكوريػة .. وم ممػا هػو الحػاؿ  جذور غائرة.
وتبمػغ نسػبة مشػاركة الفمسػطينيات فػي قػوة  دائما تنتقؿ القوة والضغوط في المجتمع مف القوي إلػ  الضػعيؼ."

دولي بننهػػا "منخفضػػة بشػػدة" مشػػيرا إلػػ  أف أصػػحاب العمػػؿ فػػي المئػػة وهػػي نسػػبة وصػػفها البنػػؾ الػػ 20العمػػؿ 
وقالػػت  .1023يفضػػموف الرجػػاؿ عمػػ  مػػا يبػػدو حيػػث كػػاف معػػدؿ البطالػػة بػػيف الرجػػاؿ أقػػؿ بنحػػو ال مػػث فػػي 
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سػػريدة إف معظػػـ جػػرائـ القتػػؿ لهػػا صػػمة "بحريػػة المػػرأة ويقػػوؿ )المجرمػػوف( إنهػػا جريمػػة شػػرؼ.. كمػػا ال يوجػػد 
وأضافت أف حػاالت  ة. هناؾ بعض العادات والتقاليد المورو ة يجب مكافحتها."قانوف واضح يحد مف الظاهر 

.  ك يرة لقتؿ النساء لها أسس اقتصادية م ؿ النزاع عم  الميراث وقد ترتكب الجرائـ لمتغطية عم  زنػا المحػاـر
يجتمػع  ويحوؿ عدـ وجود برلماف فمسطيني دوف إقرار قوانيف أك ر صرامة تجػـر العنػؼ ضػد النسػاء حيػث لػـ

المجمس التشريعي الفمسطيني منػذ اشػتباكات قصػيرة بػيف حركػة فػتح التػي ينتمػي إليهػا الػرئيس محمػود عبػاس 
 .1000وحركة المقاومة االسممية حماس في 

22/21/1023وكالة رويترز لألنباء،   

 
 ُفجرِّت السمكياً  في مخيم عين الحموة عبوة التشييع": السفير" 31

هػػذ  األيػػاـ عمػػ  وقػػع االشػػتباكات واالغتيػػاالت والحػػوادث  الحمػػوة فػػي لبنػػاف مخػػيـ عػػيف يعػػيش  محمػػد صػػالح
 االمنية التي تشهدها أزقة المخيـ بيف الحيف واآلخر، وتطاؿ ارتداداتها مدينة صيدا.

وتؤكد مصادر أمنية متابعة اف الوضع في المخيـ لـ يعد يقتصر عم  اليوميات االمنية فقط، إنما تعدا  ال  
تي تتحدث عف وجود خميػا نائمػة متشػددة تنتظػر سػاعة الصػفر لعمػؿ امنػي مػا داخػؿ المخػيـ او الشائعات ال

ويؤكد مصدر فمسطيني أف ما يحصؿ في المخيـ مقمؽ جدًا، متوقفًا عند حاد ػة العبػوة التػي انفجػرت  خارجه.
 خمؿ مسيرة تشييع احد كوادر "فتح" الذي سبؽ أف اغتيؿ. أياـقبؿ نحو عشرة 
ر اف التحقيقػػات االمنيػػة التػػي اجريػػت توصػػمت الػػ  اف العبػػوة كانػػت مػػف النػػوع المتطػػور جػػدا وكشػػؼ المصػػد

 ،يقػاع" محشػوة بػالمواد المتفجػرة 20ومزروعة في الجدار المؤدي ال  المقبػرة، وهػي عبػارة عػف قذيفػة "هػاوف 
بقا، مشػيرا الػ  بيف المشيعيف. كما نف  أف يكوف أي شخص قد نقمها، كما تػردد سػا ا،صاباتأكبر عدد مف 

وحػػذرت المصػػادر مػػف انػػه "إذا وقعػػت فتنػػة  فػػي المخػػيـ. األولػػ اف تفجيرهػػا تػػـ السػػمكيا، وهػػذا يحصػػؿ لممػػرة 
االشتباكات في المخيـ فاف وضع صيدا لف يكوف في منمف نظرا لمتداخؿ السكاني والجغرافي مػا بػيف المدينػة 

 والمخيـ".
21/21/1023السفير، بيروت،   

 
 سفارة إيرانتفجير بسميم فمسطيني من عين الحموة لممخابرات لو عالقة لت مساعٍ لبنان:  33

برزت في الساعات الماضية محػاوالت ح ي ػة كػي يقػـو الشػيخ ب. ح.، المقػيـ فػي مخػيـ عػيف   محمد صالح
، بتسػميـ نفسػه الػ  مخػابرات الجػيش المبنػاني، بعػد اف بينػت التحقيقػات فػي تفجيػر السػفارة جنوب لبناف الحموة
 رانية وجود عمقة ما واتصاالت بيف الشيخ المطموب واالنتحاري الصيداوي.ا،ي

والد الشيخ ب. ح. قد تػدخموا القناعػه  إل  إضافةمف مسؤوؿ فمسطيني،  أك ر أف إل وتشير مصادر متابعة 
ج مػف بتسميـ نفسه كمتهـ لػددالء بطفادتػه، حتػ  ال يصػبح مطموبػا وهاربػا مػف العدالػة وال يعػود بمقػدور  الخػرو 

 المدرسة الدينية التي يمقي فيها الدروس في صيدا. إل المسجد في جدرا )الشوؼ( وال  إل المخيـ ال 
كما ركزت الوساطات عم  إقناعه أنه في حاؿ أ بتت التحقيقات عدـ وجود اية عمقة له بػاألمر فانػه سػيفرج 

 عنه الحقا، خاصة أنه اكد لوالد  ولكؿ مف التقا  أنه "غير متورط".
21/21/1023السفير، بيروت،   

 
 في ماليزيا تعمن مشروع كتابة مصحف فمسطين الفمسطينية وزارة الثقافة 36
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أعمنػػػػت وزارة ال قافػػػػة األربعػػػػاء، عػػػػف مشػػػػروع "كتابػػػػة مصػػػػحؼ فمسػػػػطيف فػػػػي ماليزيػػػػا"، والػػػػذي يهػػػػدؼ لكتابػػػػة 
 المصحؼ عم  أيدي أمهر الخطاطيف الفمسطينييف.

ربػػي كنحػد أهػػـ الفنػوف العربيػػة، وزيػػادة عظمػة الخػػط العربػي تتػػوج عنػػدما ويهػدؼ المشػػروع لمرتقػاء بػػالخط الع
 مهدؼ منها كتابة مصحؼ فمسطيف.غيكوف ا

وقػاؿ مػدير عػػاـ التخطػيط والمشػػاريع فكػري جػػودة  إف مشػروع كتابػػة مصػحؼ فمسػػطيف فػي ماليزيػػا، جػاء فػػي 
قرآف الكػريـ حفظػًا وقػراءة وكتابػة، اطار توقيع بروتوكوؿ تعاوف مع مؤسسػة " رسػتو" الماليزيػة والتػي تعنػ  بػال

 خمؿ زيارة وفد المؤسسة لموزارة العاـ الحالي.
وشػػممت المرحمػػة األولػػ  مػػف توقيػػع البروتوكػػوؿ دراسػػة بح يػػة مؤصػػمة ألنمػػاط الخػػط والزخػػارؼ العمرانيػػة فػػي 

ف" بالجامعػػػة مسػػػاجد فمسػػػطيف تاريخيػػػًا وجغرافيػػػًا والتػػػي تػػػـ تنفيػػػذ الدراسػػػة بواسػػػطة مركػػػز عمػػػارة التػػػراث "إيػػػوا
 ا،سممية.

( خطػاطيف فمسػطينييف لدقامػة فػي 3وأما المرحمة ال انية مف المشػروع أوضػح جػودة، سػيجري اختيػار أمهػر )
 ( أسابيع.3( شهور سيتـ مف خملها تدريبهـ لمدة )0ماليزيا لمدة )

رسػػـو الفيػػزا، والتػػنميف وسػػتكوف إقامػػة الخطػػاطيف فػػي ماليزيػػا مكفولػػة بتػػذاكر الطيػػراف، وا،قامػػة فػػي ماليزيػػا، و 
 ( $.010"رينغيت ماليزي" أي ما يعادؿ )1000الصحي إضافة إل  راتب شهري يقدربػ

22/21/1023، فمسطين أون الين  
 
 من العناصر اإلرىابية في سيناء خالل خمسة أشير  فمسطينياً  الراي الكويتية: مقتل  

يوليو حت   إف الجيش تمكف في الفترة مف  أفاد مصدر عسكري مسؤوؿ،  مف أحمد عبد العظيـ -القاهرة 
مف « العناصر ا،رهابية»مف  نهاية نوفمبر الماضي، ومف خمؿ عممياته في سيناء، مف توقيؼ 

 جنسيات مختمفة )فمسطيني، إريتري، أميركي، بريطاني، نروجي، روماني، وألماني(، مف إجمالي 
اتخذت مف سيناء مسرحا « عناصر أجنبية»كد وجود تـ القبض عميهـ، وهو ما يؤ « عنصرا إرهابيا»

 خمؿ الفترة الماضية.« الجهادية ا،جرامية»لعممياتها 
فردا، منهـ  إجمالي عدد القتم  مف العناصر ا،رهابية وا،جرامية خمؿ تمؾ الفترة »وأشار، إل  أف 

جمالي المصابيف مف العناصر التكفيرية و  مصرييف و  فردا، منهـ  ا،جرامية فمسطينيا، وا 
 «.جنسيات أخرى مصريا و 

هناؾ نجاحا كبيرا في محاصرة العناصر ا،رهابية شديدة الخطورة التي تتول  قيادة »وأشار، إل  أف 
تغير نوعي في العمميات األمنية في سيناء »، وكشؼ عف «العمميات ا،جرامية ضد قوات األمف في سيناء

عتمد عم  اتخاذ خطوات استباقية، وزيادة عدد األكمنة ال ابتة والمتحركة، والتحرؾ لمقضاء عم  ا،رهاب ت
 «.في مجموعات صغيرة مفاجئة، ما أدى إل  تساقط قادة الجماعات التكفيرية

 //الراي، الكويت، 
 
 تمديد فتح معبر رفح استثنائيا لسفر المرضى والحاالت اإلنسانية تقررمصر  

ر  مددت السمطات األمنية المصرية العمؿ في معبر رفح البري الفاصؿ عف قطاع غزة أشرؼ الهو  -غزة 
بشكؿ است نائي ليوميف إضافييف عم  أف يعاد غمقه مف جديد مساء اليوـ الخميس، وذلؾ لسفر الحاالت 

 ا،نسانية والمرض  والطمب.
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أف السمطات المصرية قررت إبقاء وأعمنت وزارة الداخمية في الحكومة المقالة التي تديرها حركة حماس 
المعبر مفتوحا حت  عصر اليوـ الخميس، بتمديد عمؿ است نائي ليوميف، حيث كاف مف المقرر أف يغمؽ 

 ال م اء بعد عممية فتح تدوـ  م ة أياـ.
وقاؿ ماهر أبو صحبة مدير المعابر في حكومة حماس إف مئات المسافريف تمكنوا مف السفر خمؿ أياـ 

 مسافرا دوف ذكر أي سبب. وأف السمطات المصرية أرجعت ال م اء  الفتح،
 //القدس العربي، لندن، 

 
 شاحنة مواد بناء إلى غزة بتمويل قطري  إدخالمصر:  

شاحنة مف مواد البناء إل   أدخمت السمطات المصرية مساء أمس األربعاء،   أيمف قناوي -القاهرة 
 ء رفح البرى، وذلؾ طبقا لممنحة القطرية.قطاع غزة عف طريؽ مينا

ينتي ذلؾ طبقا لمتنسيؽ بيف السمطات المصرية والقطرية عم  تول  مصر توفير مواد البناء المزمة 
لمشروعات إعادة إعمار غزة مف أسمنت وحديد وزلط وحجارة وحصمة وغيرها ليتـ إدخالها مباشرة إل  

 ة عف طريؽ ميناء رفح البرى، وسيتـ إدخاؿ باقي الكميات تباعا.قطاع غز 
 //الشرق، الدوحة، 

 
 "اإلرىاب"من  "إسرائيل"يقر قانون محكمة أمن الدولة ويستثني مقاومة  األردني لنوابمجمس ا 38

مجمس ، أف مصطف  الرياالت، عمافنقًم عف مراسمها في ، 21/21/1023، الدستور، عم اننشرت 
مف الدولة الذي حدد اختصاصات المحكمة عم  سبيؿ الحصر أأقر مشروع قانوف محكمة  األردني نوابال

 بخمسة جرائـ  هي الخيانة والتجسس وا،رهاب وجرائـ المخدرات وتزييؼ العممة.
ووافؽ المجمس عم  مقترح النائب طارؽ خوري باست ناء أي عمؿ ضد االحتمؿ الصهيوني مف المحاكمة 

 ا،رهابوكاف خوري اقترح است ناء أعماؿ المقاومة والجهاد مف تعريؼ  ( نائبًا.66الدولة بنغمبية )لدى أمف 
إنه إذا احتؿ )الحديث النبوي الشريؼ   إل واستند خوري في اقتراحه  في المادة ال ال ة مف قانوف المحكمة.

-نا أال نخالؼ الرسوؿ محمد عمي"، وتابع قائم  (شبر مف أراضي المسمميف فطف الجهاد يصبح فرض عيف
وانتقد خوري منح قانوف محكمة أمف الدولة صمحية النظر في قضايا  ."في التشريع -صم  اهلل عميه وسمـ

وقاؿ خوري معمقًا عم  ذلؾ  ساجدة الريشاوي التي تورطت في تفجيرات عماف تحاكـ بتهمة  ا،رهاب.
 كـ بتهمة ا،رهاب أيضا.ا،رهاب، ومف يحاوؿ الجهاد ضد العدو الصهيوني يحا

عضو  ، أفبساـ البداريف، عّمافنقًم عف مراسمها في ، 21/21/1023، القدس العربي، لندنوأضافت 
نه يشعر بالخذالف عندما تساوي السمطة العربية بيف إ "القدس العربي"لػقاؿ البرلماف األردني طارؽ خوري 

  ليس مف مهامنا حماية الكياف موضحاً  "يؿإسرائ"يحاوؿ العمؿ ضد  أووبيف مف يعمؿ  "ا،رهابي"
 فمسطيف والفمسطينييف. استهدؼالصهيوني الغاصب الذي يستهدؼ األردف واألردنييف كما 

 
 أمام االستيطان : الحركة الصييونية ترى في الثقافة المدنية المقدسية عائقاً أردنيون معماريون 39

القدس تحديات "األسبوع المعماري الخامس عشر أكد معماريوف خمؿ فعاليات اليوـ ال اني مف   عّماف
ف الحركة الصهيونية ترى أ األردنييف الذي عقدته الشعبة المعمارية في نقابة المهندسيف وا،نساف"العمراف 

وتحدث ضمف فعاليات الجمسة ال انية )العمارة  حركة االستيطاف. أماـفي المدينة وال قافة المدنية عائقا 
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يارا الشريؼ عف  .. وتحد ت د"عمارة التخمص مف التبعية"القادر عف  سناف عبد .د والتخطيط العمراني(
القدس المحتمة.. "عمر يوسؼ فتناوؿ موضوع  .ما دأ. "البحث عف الممكف مف خمؿ ال غرات"دراستها 

عادة األحياء) واألخيرةوفي الجمسة ال ال ة  ."عمارة، صراع، ومعاني ي( جرى التنهيؿ والحفاظ عم  المبان وا 
 .والصناعية( في البمدة القديمة، حيث قدـ د األكاديمية)المدرسة  ا،سممية األيتاـبث مباشر مف مجمع دار 

يوسؼ النتشة شرحا عف المدرسة التي تعد احد المعالـ الحيوية لممدينة المقدسة. كما جرى بث مباشر مف 
الهوى أبو  أمؿ .القدس قدمت خمله ـ أسوارالمعهد الوطني لمموسيق  )معهد ادوارد سعيد( الموجود خارج 

في  األوقاؼطه عويضة عرضا لتجربة وزارة  .اهلل العبادي وـ عبد .شرحا عف ترميـ المبن . فيما قدـ ـ
المبارؾ. وعرض رئيس لجنة  األقص ترميـ الزخارؼ الفسيفسائية والجصية والرخامية داخؿ المسجد 

بدر ناصر تجربة المجنة في ترميـ المباني . ابة المهندسيف ـفي نق "مهندسوف مف اجؿ فمسطيف والقدس"
 عممية الترميـ. أ ناءالسكنية داخؿ البمدة القديمة بالقدس والصعوبات التي واجهت النقابة 

 21/21/1023، الغد، عم ان
 
 ترحب بالجيود األمريكية إلنجاح المفاوضات الخميجية في الكويت لقمةا 

ؿ مجمس التعاوف لدوؿ الخمي  العربية في الكويت اليـو اجتماعات الدورة الرابعة اختتـ قادة ورؤساء وفود دو 
وجاي في  وال م يف لقادة دوؿ المجمس التي عقدت برئاسة صاحب الػسمػو األمير الػشيػخ صػباح األحػمد.

ـ ال يتحقؽ أكد المجمس األعم  أف السمـ الشامؿ والعادؿ والدائ نص البياف الختامي الذي صدر عف القمة 
قامة الدولة الفمسطينية إال بانسحاب إسرائيؿ الكامؿ مف كافة األراضي العربية المحتمة عاـ  ـ، وا 

 المستقمة وعاصمتها القػدس الشرقية، طبقًا لقػرارات الشػػرعية الدولية ذات الصػمة، ومبادرة السمـ العربية.
لها الواليات المتحدة األمريكية، وبدء المفاوضات بيف رحب المجمس األعم  بالجهود الدبموماسية التي تبذو 

الفمسطينييف وا،سرائيمييف، آمًم نجاح هذ  المفاوضات، داعيًا المجتمع الدولي االستمرار في دعـ مساعي 
الشعب الفمسطيني السممية لنيؿ حقوقه الوطنية المشروعة. وفي هذا الصدد، أداف المجمس األعم  إمعاف 

سات االستيطاف، والحصار الجائر وضـ األراضي التي تشكؿ انتهاكًا صارخًا لقرارات إسرائيؿ في سيا
 الشرعية الدولية، مطالبًا باتخاذ خطوات ممموسة لرفع الظمـ الذي يتعرض له الشعب الفمسطيني الشقيؽ.

 //الراي، الكويت، 
 

 لألمة اإلسالمية : القضية الفمسطينية والقدس مسألتان مركزيتان "كوناكري"إعالن  
أكد وزراء خارجية الدوؿ ا،سممية، أف القضية الفمسطينية والقدس الشريؼ تشكمف   وفا – كوناكري

 مسنلتيف مركزيتيف في نظر عمـو األمة ا،سممية.
لمجمس وزراء خارجية دوؿ منظمة التعاوف ا،سممي في  وجدد الوزراء في اختتاـ أعماؿ الدورة الػ

ينية كوناكري، اليوـ األربعاء، الدعـ الراسخ لجهود دولة فمسطيف الرامية إل  حشد الدعـ العاصمة الغ
 المناسب مف أجؿ تحقيؽ المطالب الفمسطينية وفي مقدمتها حؽ تقرير المصير وحقه في العودة.

القدس وأداف المجتمعوف السياسات ا،سرائيمية غير المشروعة في األراضي الفمسطينية المحتمة, خاصة في 
المحتمة م ؿ األنشطة االستيطانية, وبناء جدار الضـ, وهدـ المنازؿ الفمسطينية, وطرد األسر الفمسطينية 

 بهدؼ تغيير التركيبة السكانية لممدينة.
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كما اتفؽ الوزراء بحسب بياف نشرته وكالة األنباء ا،سممية الدولية 'إينا' عم  إعطاء منظمة التعاوف 
 وتعزيز دورها في تشجيع التعاوف بحيث تمبي تطمعات الشعوب ا،سممية. ا،سممي دفعة جديدة

وحث إعمف 'كوناكري' جميع دوؿ منظمة التعاوف ا،سممي وكؿ الشركاء الدولييف عم  الوفاء بالعهد الذي 
 قطع في مؤتمر المانحيف في العاصمة البريطانية لندف بشنف الصوماؿ.

صناديؽ الداعمة لحكومات السهؿ األفريقي مف أجؿ سد احتياجات ودعا االعمف إل  المساهمة في ال
السكاف في مجاؿ األمف الغذائي، وأكد أف ا،سمـ هو ديف االعتداؿ واالنفتاح الذي يرفض جميع أشكاؿ 

 التعصب والتطرؼ, مشيرًا إل  ضرورة مكافحة الصور النمطية السمبية والتحقير والتمييز.
 //الفمسطينية )وفا(، وكالة األنباء والمعمومات 

 
 منظمة التعاون اإلسالمي تعتمد خطة عمل لحماية القدس 

اعتمد مجمس وزراء الخارجية لمنظمة التعاوف ا،سممي قرارًا، أقرت بموجبه قدس برس   - كوناكري )غينيا(
ي مف أجؿ حمؿ خطة عمؿ قانونية وسياسية مؤلفة مف  مث عشرة نقطة، اقترحتها منظمة التعاوف ا،سمم

جراءاتها غير القانونية.  إسرائيؿ عم  وقؼ اعتداءاتها وا 
وطبقًا لما نصت عميه هذ  الخطة، تُنشن لجنة وزارية في إطار المنظمة لتزاوؿ عممها عم  وجه السرعة 
،يصاؿ رسالة مف المنظمة مفادها أف أي مساس بالمسجد األقص  يعتبر خطًا أحمر لف تسمح به ولف 

 ننه األمة ا،سممية مهما كانت العواقب. تتسامح بش
كما فوضت الخطة المجموعة ا،سممية في نيويورؾ لمسعي إل  عقد دورة خاصة لمجمس األمف الدولي 
لمناقشة االنتهاكات ا،سرائيمية. أما عم  المستوى القانوني، فطف خطة العمؿ لـ تستبعد إمكانية المجوء إل  

ل  غيرها مف المنابر القانونية الدولية لتحميؿ إسرائيؿ المسؤولية عف جرائمها المحكمة الجنائية الدولية وا  
 وانتهاكاتها.

جاء ذلؾ عم  هامش الدورة األربعيف لمجمس وزراء خارجية المنظمة المنعقدة في كوناكري بغينيا، حيث 
سرائيمية األخيرة تمت مناقشة تطورات الوضع في القدس الشريؼ، والسيما ما يتعمؽ منها باالنتهاكات ا،

 التي ترمي إل  ترسيخ احتملها الممشروع.
 //قدس برس، 

  
 ألف دينار لدعم مؤسسة الخميج التعميمية في غزة الكويت تتبرع بـ 

سمـ سفير الكويت لدى األردف الدكتور حمد الدعي  تبرعا ماليا مقدما مف وزارة االوقاؼ والشؤوف  -كونا 
لمؤسسة الخمي  التعميمية بغزة « ألؼ دوالر »ألؼ دينار  لزكاة الكويتي قيمته االسممية و بيت ا

 لتجهيز مختبريف لمحاسب اآللي وتوفير مصحؼ ناطؽ لكؿ طالب كفيؼ.
الكويت وبتوجيهات مف سمو أمير البمد الشيخ صباح األحمد حريصة عم  تقديـ جميع »وقاؿ الدعي  اف 

فمسطيني الشقيؽ في محاولة صادقة مف الشعب الكويتي لنصرة اشقائهـ في المساعدات والمعونات لمشعب ال
 «.فمسطيف

وأضاؼ اف السفارة الكويتية في األردف لف تنلو جهدا في سبيؿ تقديـ كؿ التسهيمت وتذليؿ جميع العقبات 
 فمسطيني.لتوصيؿ المساعدات الكويتية ال  مستحقيها معتبرا اف المساعدات الكويتية واجب تجا  الشعب ال

 //الراي، الكويت، 



 
 
 

 

 

           13ص                                    3046العدد:            21/21/1023 الخميس التاريخ:

 
 "إسرائيلـ"مميون دوالر ل الدفاع األمريكية تشمل  ميزانية 

أعمف مشرعوف في الكونغرس األمريكي عف إجماع جارؼ في مجمسي السنات والنواب عم  ميزانية الدفاع 
 في األياـ القريبة.مميار دوالر، والتي ستعرض لممصادقة عميها  ، والتي تصؿ إل  لمعاـ 

ونقمت "يديعوت أحرونوت" النبن، مشيرة إل  أف ذلؾ يعني بالنسبة ،سرائيؿ المصادقة عم  المساعدة 
مميوف دوالر،  الخاصة ،نتاج وتطوير أنظمة دفاعية مضادة لمصواريخ، والتي تصؿ قيمتها إل  نحو 

 مميار دوالر. تي تصؿ إل  ليست مشمولة ضمف المساعدات األمنية السنوية ،سرائيؿ وال
نتاج أنظمة دفاعية مضادة لمصواريخ هي مساعدة خاصة،  وأشارت الصحيفة إل  أف المساعدة في تطوير وا 
ومرتبطة بميزانية الدفاع األمريكية. وبالرغـ مف التقميصات التي أجريت عم  الميزانية، فطف إسرائيؿ 

 لحماية أجواء إسرائيؿ. ستواصؿ الحصوؿ عم  المساعدة األمريكية السخية
 –لتسريع التعاوف األمريكي  مميوف دوالر لمعاـ  وجاء أف لجنة الميزانية وافقت عم  زيادة بقيمة 

مميوف دوالر لتطوير منظومة "حيتس،  ا،سرائيمي في برنام  الصواريخ الدفاعية. وتشمؿ المساعدة 
صواريخ في طبقات الجو العميا. وجرى تخصيص " العتراض مميوف دوالر لتطوير "حيتس  و

 مميوف دوالر لتطوير ما يسم  بػ"العصا السحرية" العتراض الصواريخ البالستية في المدى القصير. 
" معدة أساسا العتراض صواريخ بالستية مف إيراف، في حيف أف وكتبت الصحيفة أف صواريخ "حيتس 
ات حزب اهلل، بينما أ بتت "القبة الحديدية" نفسها في اعتراض "العصا السحرية" معدة لمواجهة تهديد

 الصواريخ مف قطاع غزة، ومف لبناف أيضا.
مميوف دوالر مف ميزانية الدفاع األمريكية  وتابعت الصحيفة أنه لهذا الغرض جرى تخصيص مبمغ 

نتاج صو  اريخ اعتراضية. كما جرى ،سرائيؿ لكي تتمكف مف إنتاج أنظمة أخرى مف "القبة الحديدية"، وا 
مميوف دوالر لبناء قدرات إنتاجية في الواليات المتحدة ،نتاج قطع غيار لبطارية "القبة  تخصيص مبمغ 

 الحديدية".
ولفتت الصحيفة إل  أف تمويؿ أنظمة دفاعية م ؿ "حيتس" و"العصا السحرية" غير مشمولة في المساعدات 

المتحدة تستفيد م ؿ إسرائيؿ مف هذ  األنظمة الخاصة، أما "القبة  األمريكية ،سرائيؿ، لكوف الواليات
الحديدية" فهو إنتاج إسرائيؿ تقوـ الواليات المتحدة بتمويمه، ولكف تعمؿ عم  أف يكوف إنتاج قطع الغيار في 

 الواليات المتحدة نفسها بهدؼ توفير أماكف عمؿ ألمريكييف.
طائرة قتالية  الجديدة المصادقة عم  طمب البنتاغوف شراء  إل  ذلؾ، تشمؿ ميزانية الدفاع األمريكية

طائرة قتالية لسمح الجو  "، وذلؾ ضمف خطة تسمح خماسية تهدؼ لشراء جديدة مف طراز "أؼ 
 األمريكي.

 //، عرب 
 
 "إسرائيل"شركة مياه ىولندية عمالقة تنيي عالقاتيا مع  

الهولندية العممقة لمميا  شراكة مع شركة توزيع الميا  االسرائيمية أ ؼ ب  انهت شركة فيتنز  -الهاي 
السباب سياسية، بحسب ما ذكرت الشركة الهولندية االربعاء. ووصفت اسرائيؿ قرار الشركة الهولندية 

 ’.السخيؼ’بػ
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انهاء  ابمغت شركة ميكوروت )شركة توزيع الميا  االسرائيمية( بقرارها‘وقالت شركة فيتز في بياف انها 
 ."التعاوف بينهما

خمصنا ال  نتيجة مفادها انه بات مف الصعب جدا العمؿ معا في مشاريع مستقبمية النه ال يمكف ‘واضافت 
 ."اف ينظر اليها خارج السياؽ السياسي

ة اف فيتنز تولي الك ير مف االهمية لمسممة وممتزمة بالقوانيف واالنظمة الوطني‘وتابع بياف الشركة الهولندية 
 ’.السياؽ السياسي‘دوف اف توضح شيئا بشاف ما قالت انه ’ والدولية

 //القدس العربي، لندن، 
 
 عقود من النمو ثالثةسيكبد سوريا  : تواصل الحرب في "سكوااإل" 

قدمت المجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا )االسكوا(، أمس، صورة منساوية لمستقبؿ سوريا، حيث 
ض النات  المحمي بنسبة كبيرة وارتفع بشكؿ ضخـ عدد العاطميف عف العمؿ، محذرا مف انه اذا تواصؿ انخف

فاف البمد سيتكبد خسائر تعادؿ  م ة عقود مف النمو االقتصادي وعقديف مف التنمية  النزاع إل  العاـ 
 البشرية.
ت الواقع في سوريا إل  أسوأ ألؼ يوـ مف الحرب حّول»، في تقرير في بيروت، «االسكوا»وذكرت 

السيناريوهات وأشّدها تشاؤمًا. فما حّذر منه الخبراء في إطار مشروع األجندة الوطنية لمستقبؿ سوريا في 
، بشنف اآل ار االقتصادية المحتممة لهذ  الحرب، أصبح اليوـ واقعًا. النات  المحمي ا،جمالي العاـ 

اطميف عف العمؿ بمغ  م ة ممييف سوري مف أصؿ خمسة ممييف في المئة، وعدد الع انخفض بنسبة 
ذا ما تواصؿ النزاع إل  العاـ  ، سيتكّبد البمد، حسب ما أشارت إليه يشّكموف مجموع القوى العاممة. وا 

 «.توقعات األجندة، خسائر تعادؿ  م ة عقود مف النمو االقتصادي وعقديف مف التنمية البشرية
حسب مؤشر االسكوا ألهداؼ األلفية، الذي يشمؿ مجموعة مف المؤشرات التنموية »وأضاؼ التقرير 

واالقتصادية، كانت سوريا تحّؿ في المرتبة الرابعة في المنطقة العربية )بعد سمطنة ُعماف ومصر وتونس( 
ي تمّزقه ، وتراجعت اليوـ إل  المرتبة ال ال ة في أسفؿ القائمة، يتقّدـ عميها العراؽ الذفي العاـ 

أعواـ بمرتبة واحدة، وتتقّدـ هي عم  السوداف والصوماؿ فقط. ويظهر المؤشر جميًا التراجع  الحرب منذ 
 في المئة في العاـ  في ترتيب سوريا، حيث انخفض معدؿ تحقيؽ أهداؼ األلفية مف ارتفاع قدر  

 «.في المئة إل  انخفاض نسبته 
المؤشرات هو مؤشر صحة األطفاؿ، حيث تشير التقديرات إل  بموغ معدؿ لعؿ األك ر خطورة بيف »وتابع 

... واألخطر هو لكؿ ألؼ في العاـ  حالة لكؿ ألؼ والدة حّية، بعد أف كاف  وفيات الرضع 
 «.ظهور بعض األمراض التي كانت قد انقرضت في سوريا، م ؿ مرض شمؿ األطفاؿ

في المئة  ، فقد انخفض معدؿ االلتحاؽ بالتعميـ ال انوي إل  أما عم  صعيد التعميـ»وذكر التقرير 
في المئة مف مجموع األطفاؿ في سف التعميـ، بعد أف كاف معدؿ االلتحاؽ  وبالتعميـ األساسي إل  

، وارتفعت في المئة مف مجموع األطفاؿ في سف التعميـ في العاـ  بالتعميـ األساسي قد قارب 
 «.في المئة خط األمف الغذائي إل   نسبة السكاف تحت

 //السفير، بيروت، 
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 نهمة الشهاؿ
أخيرًا، وّقع اتفاؽ نقؿ الميػا  مػف البحػر األحمػر إلػ  البحػر الميػت. لممشػروع القػديـ الػذي أبصػر النػور ػ عمػ  

« قنػاة السػمـ»ب األردنيػيف، وبحسػ« قنػاة البحػريف»األقػؿ رسػميًا وعبػر الحبػر والػورؽ ػ تسػميات أخػرى منهػا 
 كما كانت في العْرؼ الدولي  ـ ا،سرائيمي.

والفكرة بدأت في القرف التاسع عشر لشؽ مجرى مائي مف المتوسط إل  البحر األحمر مرورًا بػالبحر الميػت، 
أعيػد  كبديؿ عما ُنفذ فعم ألنه األبسػط، أي قنػاة السػويس، وعػاد هرتػزؿ فتنػاوؿ األمػر فػي بعػض كتاباتػه،  ػـ

سرائيؿ. إال أف عشر سنوات مضت بم تجسيد له، حتػ   إحياء المشروع مع اتفاقية وادي عربة بيف األردف وا 
 الجاري، بمعية البنؾ الدولي، الحاكمية سوبر المعولمة. 9كاف االتفاؽ الموقع في واشنطف يـو اال نيف 

شػػيء ُيخفػػ ( أف المشػػروع أردنػػي  دْعكػػـ مػػف السػػمطات األردنيػػة التػػي تعمػػف )فػػي عصػػر االنترنيػػت حيػػث ال
خػػالص وسيشػػاد عمػػ  األراضػػي األردنيػػة فحسػػب، بحيػػث ال يعػػود مفهومػػًا حضػػور الػػوزير ا،سػػرائيمي سػػيمفاف 

الفمسػطيني شػداد العتيمػي الػذي يستحسػف إقناعػه « نظيرهمػا»شالوـ وتوقيعه عم  المشروع. ودعكـ كذلؾ مػف 
)يقصػد مػع « إمكػاف العػيش والعمػؿ معػاً »لبرهػاف عمػ  بالتخفيؼ مف فرحه وتصريحاته ا،يجابية بخصػوص ا

)الحقيرة ربما؟(، بينما فرض ا،سرائيميوف أف يبيعوا هـ بسعر الكمفػة « رغـ الخمفات السياسية»ا،سرائيمييف( 
مميوف متر مكعب مف الميا  إل  السمطة )أي حصػتها( حتػ  ال يقػع التبػاس لجهػة ممكيػة األرض عمػ   30الػ

 سرائيمية طبعًا((.البحر الميت )ا،
مياهػػًا »بػػؿ سػػيتـ البيػػع مػػف ميػػا  بحيػػرة طبريػػا، يعنػػي مػػف موضػػع آخػػر إمعانػػًا فػػي تنكيػػد النفػػي، وربمػػا تكػػوف 

مميػػارات دوالر. لػػيس فحسػػب  20كيمػػومترًا وكمفػػة تصػػؿ إلػػ   220تحتػػاج لمتكرير.كػػؿ ذلػػؾ مفهػػوـ  « رماديػػة
التقنيػػػات ا،سػػػرائيمية المتقدمػػػة(، ولػػػيس فحسػػػب  ،نقػػػاذ البحػػػر الميػػػت، ولػػػيس فحسػػػب لتحميػػػة الميػػػا  )بواسػػػطة

ؿ األردف إلػػ  اكبػػر مصػػد ر لهػػا، يبيػػع ا،مػػارات والسػػعودية... بػػؿ هنػػاؾ مفاوضػػات  ،نتػػاج الكهربػػاء بمػػا يحػػو 
، وفػي رفقتهػا شػركة «الدولػة العميقػة»سبقت هذا التوقيع الهانئ، جرت مع السمطات الفرنسية التي ال تتغيػر، 

المتخصصػة بطنتػاج الطاقػة النوويػة، ،نشػاء )أربػع؟( معامػؿ فػي األردف، تحديػدًا فػي منطقػة الفرنسية « أريفا»
العقبة التي ستشاد فيها المضخات الهائمة لسحب الميا  عبر تمؾ القناة. والمفاعمت تحتاج مياهًا لتبريدها... 

 لممتابعة.
 21/21/1023، السفير، بيروت

 
عادة بناء المشروع الوطنيأولية حول التمثيل الفمسطيني  تصورات 68  وا 

 د.ابراهيـ ابراش
 مقدمة

تستحضر أزمة المشروع الوطني والحديث عف إعادة بناء وتفعيؿ منظمػة التحريػر الفمسػطينية حقيقػة تاريخيػة 
لـ يكف مشروعا وطنيػا  2903وهي أف المشروع الوطني الحديث منذ بداياته األول  مع منظمة التحرير عاـ 

ؽ المنظمػػة برنامجػػا وطنيػػا خالصػػا،فدوما كانػػت المحػػددات الخارجيػػة العربيػػة وا،قميميػػة خالصػػا ولػػـ يكػػف مي ػػا
والدولية حاضرة في تنسيس وتطور النظاـ السياسي الفمسطيني . هذا االستحضار لمتاريخ مفيد ونحػف بصػدد 

أنظمػة ودوؿ  التفكير بطعادة بناء وتفعيؿ المشروع الوطني مف خمؿ عنوانه الرئيس منظمػة التحريػر، فسػقوط
قميميػػة وصػػعود أخػػرى ،وانهيػػار نظػػاـ دولػػي وصػػعود آخػػر ،كػػؿ ذلػػؾ ال يغيػػر مػػف حقيقػػة قػػوة تػػن ير  عربيػػة وا 

 المحددات الخارجية في القضية الفمسطينية وفي الخيارات الكبرى لمشعب والقيادة .



 
 
 

 

 

           14ص                                    3046العدد:            21/21/1023 الخميس التاريخ:

ؿ ارتهػاف المصػالحة إف قوة تػن ير العوامػؿ الخارجيػة فػي النظػاـ السياسػي الفمسػطيني نمحظهػا اليػـو مػف خػم
بالحالة العربية وا،قميمية،فالفمسػطينيوف عجػزوا عػف تحقيػؽ المصػالحة اعتمػادا عمػ  الذات،وهكػذا تنقػؿ ممػؼ 
المصالحة مف السوداف إل  اليمف إل  مكػة  ػـ القػاهرة فالدوحػة ،حتػ  السػينغاؿ حاولػت لعػب دور فػي عمميػة 

مؿ مواجهػػػة العػػػدواف عمػػػ  غػػػزة والتصػػػويت لصػػػالح المصػػػالحة. كمػػػا أف االنجػػػازات التػػػي تػػػـ تحقيقهػػػا مػػػف خػػػ
فمسػػػػطيف فػػػػي األمػػػػـ المتحػػػػدة لػػػػـ يتولػػػػد عنهػػػػا دينامكيػػػػة ذاتيػػػػة لتنفيػػػػذ مػػػػا تػػػػـ االتفػػػػاؽ عميػػػػه مػػػػف تفاهمػػػػػات 
المصػػالحة،وينتظر أطػػراؼ المصػػالحة تطػػور األوضػػاع فػػي مصػػر ليعػػودوا إلػػ  طاولػػة الحػػوار،وال نػػدري هػػؿ 

رت األوضػػاع غيػػر مسػػتقرة فػػي مصػػر ؟ ومػػا هػػو الحػػاؿ إف ستصػػبح المصػػالحة فػػي حكػػـ المؤجػػؿ مػػا اسػػتم
 تدهورت األمور أك ر في مصر ؟.

وفي نفس السياؽ فطف التصويت لصالح االعتراؼ بفمسطيف دولة مراقب سيغير مػف أولويػات القيػادة والشػعب 
قػػا خصوصػا أولويػػة إعػادة بنػػاء منظمػة التحريػػر، لصػالح أولويػػة تجسػيد مؤسسػػات الدولػة .وكمػػا سنوضػح الح

فطف القرار أألممي وبالرغـ مف عدـ الزاميته إال أنه سيجعؿ مركز  قؿ االهتماـ والعمػؿ السياسػي متجهػا نحػو 
 الدولة وليس منظمة التحرير.

 
 الجزء األول

 البيئة التمكينية والفرص المتاحة ،عادة بناء المنظمة كمدخؿ لممصالحة
الذي توج بصفقة تهدئػة بػيف حركػة حمػاس  1021مبر نتائ  العدواف ا،سرائيمي عم  قطاع غزة منتصؼ نوف

سرائيؿ واعتبرتها حركة حماس نصرا لها ولنه  المقاومة، ـ التصويت لصالح قرار فمسطيني يمنح فمسػطيف  وا 
صػػفة دولػػة مراقػػب وهػػو مػػا اعتبرتػػه منظمػػة التحريػػر نصػػرا لنهجهػػا السياسػػي السػػممي،كم الحػػد يف استنهضػػا 

ف  كانػت عاطفيػػة، قػد تشػػكؿ حالػة ضػػغط عمػ  النخػػب السياسػية تػػدفعها لتحريػػؾ حالػة شػػعبية وحدويػة حتػػ  وا 
ممػػؼ المصػػالحة ،وخصوصػػا أف مباركػػة حركػػة حمػػاس خطػػوة الػػرئيس بالػػذهاب إلػػ  األمػػـ المتحػػدة لهػػا داللػػة 
سياسػػية حيػػث تضػػمر اعترافػػا مػػف حمػػاس بهػػدؼ الدولػػة فػػي قطػػاع غػػزة والضػػفة،كما أف صػػفقة التهدئػػة التػػي 

طة مصرية تتضمف رسائؿ سياسية وخصوصا فيما يتعمؽ بوقؼ ) األعماؿ العدائية( بيف وقعتها حماس بوسا
سػػرائيؿ –الطػػرفيف  حيػػث تضػػمر وقػػؼ المقاومػػة أو األعمػػاؿ المسػػمحة وهػػذا احػػد مطالػػب أو شػػروط  -غػػزة وا 

 الرباعية لمعتراؼ بحركة حماس.
لمواقػػؼ بػػيف منظمػػة التحريػػر وهكػػذا إف كانػػت كػػم الخطػػوتيف مػػف حمػػاس تؤشػػراف إلػػ  تجسػػير الفجػػوة فػػي ا

وحركة حماس إال أف تضخيـ حركة حماس لمنصر العسػكري الػذي حققتػه مػف خػمؿ أطػمؽ الصػواريخ عمػ  
مػػػدف إسػػػرائيمية  ػػػـ بنػػػود صػػػفقة الهدنػػػة تتضػػػمناف أيضػػػا عناصػػػر قػػػد تػػػدفع نحػػػو مزيػػػد مػػػف تكػػػريس االنقسػػػاـ 

معادلػة جديػدة سػتترتب عػف صػفقة الهدنػة الجيوسياسي بيف غزة والضفة ،وهو األمر الذي ي يػر تخوفػات مػف 
سرائيؿ والضفة الغربية.  ستعيد ترتيب عمقة قطاع غزة بمصر وا 

فػػػي الجهػػػة األخػػػرى، فػػػطف )نصػػػر( االعتػػػراؼ بفمسػػػطيف دولػػػة غيػػػر عضػػػو فػػػي األمػػػـ المتحػػػدة هػػػو حصػػػيمة 
مواجهػػة  دبموماسػػية الػػرئيس أبػػو مػػازف وكػػذلؾ حصػػيمة التعػػاطؼ الػػدولي مػػع معانػػاة أهػػؿ غػػزة وصػػمودهـ فػػي

وهي أمور وظفها الرئيس أبو مازف في خطابه ُقبيؿ التصػويت عمػ  القػرار.  الممارسات العدوانية ا،سرائيمية،
النصر السياسي في األمـ المتحدة سيفرض تحديات عم  منظمة التحرير ومجمؿ النظاـ السياسي ،فطف كاف 

إال أنه سػيؤدي تػدريجيا إلػ  تهمػيش دور عزز مف موقؼ الرئيس أبو مازف ومف خيار السمـ الذي يؤمف به 
المنظمة بحيث ستصبح )الدولة( مرجعية لمفمسطينييف كمػا أف دوؿ العػالـ سػتنحو نحػو مزيػد مػف التعامػؿ مػع 



 
 
 

 

 

           10ص                                    3046العدد:            21/21/1023 الخميس التاريخ:

مؤسسػػات الدولػػة كمم ػػؿ لمشػػعب بػػدال مػػف منظمػػة التحريػػر. با،ضػػافة إلػػ  مػػا سػػبؽ فػػطف االعتػػراؼ بفمسػػطيف 
اسية ذات صمة بمكانة منظمة التحرير ودورهػا المسػتقبمي وعمقتهػا دولة مراقب سيطرح إشكاالت قانونية وسي

 بالدولة مف جانب وبالسمطة مف جانب آخر.
هػػذ  المسػػتجدات ستضػػاؼ إلػػ  ا،شػػكاالت القديمػػة حػػوؿ التم يػػؿ والمرجعيػػات الفمسػػطينية،األمر الػػذي يجعػػؿ 

مػف مجػرد االخػتمؼ عمػ  آليػة كؿ محاولة لمتصدي لمعالجة أزمة التم يؿ الفمسطيني تصػطدـ بمػا هػو أكبػر 
االنتخابػػػات أو النسػػػب التم يميػػػة . الموضػػػوع لػػػيس مجػػػرد إحػػػمؿ حػػػزب محػػػؿ حػػػزب عمػػػ  رأس سػػػمـ القيػػػادة 

فطشكاليات التم يؿ القديمة والجديدة نتاج ألزمة أكبر وأعمؽ تعكس حالة أال يقيف عند الفمسػطينييف  والتوجيه،
أزمػػػػة لهػػػػا عمقػػػػة بمفهػػػػـو المشػػػػروع الػػػػوطني مػػػػف حيػػػػث حػػػػوؿ حقػػػػوقهـ المشػػػػروعة وقػػػػدرتهـ عمػػػػ  تحقيقهػػػػا ،

أيديولوجيته و أهدافه وأدوات تنفيذ  ،فالصراع عم  التم يؿ اليـو يعكس صراعا وجدانيا وأيديولوجيا با،ضافة 
إلػػػ  الخمفػػػات السياسػػػية ، ػػػـ جػػػاء االنقسػػػاـ ليضػػػيؼ صػػػراعا حػػػوؿ السػػػمطة ومغانمهػػػا ،كمػػػا أنػػػه ذو صػػػمة 

لدوليػػػة ،فتاريخيػػػا كػػػاف المشػػػروع الػػػوطني محصػػػمة تػػػوازف هػػػش بػػػيف القػػػدرات الذاتيػػػة بػػػالمتغيرات ا،قميميػػػة وا
 الفمسطينية والرغبة باستقملية القرار الوطني مف جانب ومشاريع وأجندة دوؿ الجوار مف جانب آخر .

إف كػػػػاف يجػػػػوز لنػػػػا القػػػػوؿ بػػػػنف االخػػػػتمؼ عمػػػػ  األهػػػػداؼ ووسػػػػائؿ تحقيقهػػػػا أمػػػػر محايػػػػث لمحركػػػػة الوطنيػػػػة 
سػػتراتيجية تحقيقهػػا سػػوى الفمسػػط ينية منػػذ سػػنواتها األولػػ  ،حيػػث لػػـ تسػػتقر منظمػػة التحريػػر عمػػ  أهػػدافها وا 

إال أف اختمفػػات تمػػؾ الحقبػػة كانػػت فػػي بيئػػة عربيػػة ودوليػػة تسػػمح بشػػكؿ  -2902 -2903 –سػػنوات قمئػػؿ 
طة كػاف يحػد مػف مف التعايش بيف القوى المختمفة داخؿ منظمة التحرير،كما أف عدـ وجود سمطة ومغػانـ سػم

 إمكانية تصعيد الخمفات إل  درجة االقتتاؿ الدموي.
قبػػؿ الشػػروع فػػي إبػػداء المقترحػػات والتصػػورات حػػوؿ إعػػادة بنػػاء التم يػػؿ الفمسػػطيني فػػي إطػػار إنجػػاز هػػدؼ 
المصػػػػالحة ،فػػػػطف حالػػػػة مػػػػف الشػػػػؾ تنتابنػػػػا حػػػػوؿ مصػػػػداقية حركػػػػة حمػػػػاس بالمشػػػػاركة فػػػػي منظمػػػػة التحريػػػػر 

 -التالييف   الفمسطينية لمسببيف
األوؿ   عقائدي مبدأي. فحركة حماس كجماعة إسمـ سياسي تقوؿ بننها امتػداد لجماعػة ا،خػواف المسػمميف 
ال تقبػػؿ أف تنػػدم  أو تشػػارؾ فػػي جماعػػة سياسػػية واحػػدة أو إطػػار واحػػد مػػع أحػػزاب وقػػوى عممانيػػة وليبراليػػة 

سياسػػػػي فػػػػي العػػػػالـ العربػػػػي ،وهػػػػذا شػػػػاف لػػػػيس خػػػػاص بحركػػػػة حمػػػػاس بػػػػؿ يخػػػػص كػػػػؿ جماعػػػػات ا،سػػػػمـ ال
وا،سممي حيث هناؾ قوى إسممية في جانب وقوى ليبرالية وقوميػة وعممانيػة فػي الجانػب اآلخر،ومػا يجػري 
فػػي مصػػر وتػػونس نموذجػػا لػػذلؾ .وقػػد يجػػري مػػع وضػػع المي ػػاؽ الػػوطني مػػا يجػػري فػػي مصػػر حػػوؿ وضػػع 

 الدستور.
النظػػػػاـ السياسػػػػي . حركػػػػة حمػػػػاس ال تػػػػرفض ال ػػػػاني  الخػػػػوؼ مػػػػف االسػػػػتحقاقات السياسػػػػية لممشػػػػاركة فػػػػي 

االنتخابات وخصوصا التشػريعية خوفػا مػف الهزيمػة فقػط بػؿ ومػف النصػر أيضػا ،فهزيمتهػا قػد تفقػدها السػمطة 
في غزة وبالتالي يهػدد المشػروع ا،سػممي الػذي تم مػه ، و لكػف فوزهػا فػي االنتخابػات سػيفرض عميهػا شػراكة 

ف الصػػػػعب التوصػػػػؿ إلػػػػ  قواسػػػػـ مشػػػػتركة بينهـ،كمػػػػا أف فػػػػوزهـ فػػػػي سياسػػػػية مػػػػع قػػػػوى ليبراليػػػػة وعممانيػػػػة مػػػػ
االنتخابػػات التشػػريعية سػػيفرض عمػػيهـ تحمػػؿ مسػػؤولية السػػمطة والحكومػػة فػػي كػػؿ منػػاطؽ السػػمطة وبالتػػالي 

وحركة حماس تعرؼ انػه إف كػاف مسػموح لهػا بتممػؾ السػمطة فػي غػزة ألف  مواجهة شروط إسرائيؿ والرباعية،
 غزة ،فننه غير مسموح لها بالحكـ في الضفة ألف إسرائيؿ تريد الضفة لنفسها .إسرائيؿ ال تريد حكـ 

 الجزء الثاني
 المقترحات حوؿ إعادة بناء وتفعيؿ منظمة التحرير كمرجعية وطنية
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 قػؿ وطػػنة التجربػػة التاريخيػػة والشػػكوؾ الُم ػػارة حػوؿ جديػػة جماعػػات ا،سػػمـ السياسػػي الفمسػػطينية وخصوصػػا 
في النظاـ السياسي بعد الربيع العربي ،با،ضػافة إلػ  واقػع االسػتيطاف والتهويػد ، كػؿ  حركة حماس بالدخوؿ

ذلؾ يجب أف ال ت نينا عف السعي الدءوب لمبحث عف مخارج لألزمة ،وفي هذا السياؽ ينتي الجهد المشػكور 
 –ا،سػػػتراتيجية ( والمركػػز الفمسػػطيني ألبحػػاث السياسػػات والدراسػػات CMI،دارة مبػػادرة األزمػػات الفنمنديػػة )

 مسارات.
عػػادة بنػػاء المشػػروع الػػوطني انطمقػػا مػػف األسػػئمة التػػي تطرحهػػا الورقػػة  سػػنقارب إشػػكالية التم يػػؿ الفمسػػطيني وا 

 الموجهة لمنقاش التي أعدها الدكتور جميؿ همؿ .
 

 مجمس تأسيسي لإلشراف عمى إعادة البناء -أوال 
الحػديث عػف إعػادة بنػاء واسػتنهاض منظمػة التحريػر  ال شؾ أف أوؿ وأهـ سؤاؿ يجب التصدي لػه فػي سػياؽ

هػػػو الجهػػػة التػػػي سػػػتتول  تمػػػؾ المهمػػػة ،فػػػطذا كانػػػت األحػػػزاب والسػػػمطتيف والحكػػػومتيف مػػػنزوميف بػػػؿ ُتحممهػػػا 
ذا كػاف الشػعب يعػيش  الجماهير مسؤولية األزمػة فكيػؼ يمكػف االطمئنػاف إليهػا لتقػوـ بعمميػة إعػادة البنػاء ؟ وا 

 فكيؼ يمكنه تغيير األوضاع أو الخروج في  ورة ليقوؿ بطسقاط النظاـ ؟.حالة شتات وانقساـ حاد 
ونحػػف نفكػػر بوضػػع المي ػػاؽ نستحضػػر مػػا يجػػري فػػي مصػػر حػػوؿ وضػػع الدسػػتور ،فالمي ػػاؽ سػػيكوف بم ابػػة 
دسػػتور الشػػعب الفمسػػطيني لممرحمػػة المقبمػػة .اآلليػػة التػػي نراهػػا لمقيػػاـ بمهمػػة إعػػادة البنػػاء هػػي توسػػيع ا،طػػار 

المؤقػػت لمنظمػػة التحريػػر الػػذي تػػـ االتفػػاؽ عميػػه فػػي القػػاهرة والدوحػػة مػػف خػػمؿ إشػػراؾ مم مػػيف عػػف  القيػػادي
مؤسسػػػات المجتمػػػع المػػػدني واالتحػػػادات الشػػػعبية وشخصػػػيات وطنيػػػة أكاديميػػػة ومهنيػػػة مػػػف الػػػداخؿ والخػػػارج 

ء الجدد ،عم  أف ال ليصؿ العدد حوالي المائة و يقوـ ا،طار القيادي لمنظمة التحرير بالتوافؽ عم  األعضا
 تزيد نسبة مم مي األحزاب والفصائؿ عف نصؼ أعضاء ا،طار القيادي الجديد .

يصػػبح ا،طػػار الجديػػد بم ابػػة )مجمػػس تنسيسػػي( يتكمػػؼ بعمميػػة إعػػادة بنػػاء المنظمػػة كمػػا نصػػت عمػػ  ذلػػؾ 
االسػػتئناس  و ػػائؽ الوفػػاؽ الػػوطني وورقػػة المصػػمحة المصػػرية ،ويشػػمؿ ذلػػؾ صػػياغة مي ػػاؽ المنظمػػة و يمكػػف

بو يقة الوفاؽ الوطني بهػذا الشػنف ،كمػا يمكػف لهػذا )المجمػس التنسيسػي( االسػتعانة بخبػراء مػف جامعػة الػدوؿ 
سػمميا .ويمكػف لهػذا المجمػس أيضػا  العربية ومنظمػة المػؤتمر ا،سػممي ،لُيضػف  عمػ  المي ػاؽ بعػدا قوميػا وا 

مراسمة األمـ المتحدة والمنظمات ا،قميمية والعربية  أف يقترح مسم  بديم لمنظمة التحرير إف لـز األمر ويتـ
العتماد المسم  الجديد،أيضا إعػادة صػياغة وتحديػد عمقػة منظمػة التحريػر بالسػمطة الوطنيػة وبالدولػة التػي 

 اعتمدت كمراقب في الجمعية العامة لألمـ المتحدة.
 

 التراضي والتوافق بديال عن االنتخابات -ثانيا
تخابػػات عنػػواف الديمقراطيػػة وهػػي المقيػػاس الػػرئيس عمػػ  شػػرعية مػػف يتػػول  السػػمطة والحكػػـ بػػالرغـ مػػف أف االن

،إال أف آليػػة االنتخابػػات ليسػػػت مػػدخم وحيػػػدا لحػػؿ ا،شػػكاليات السياسػػػية لشػػعب يخضػػػع لمحػػتمؿ ومنقسػػػـ 
تحػػػػؿ بػػػػدال مػػػػف أف  1000انقسػػػػاما حػػػػادا أيػػػػديولوجيا وجغرافيػػػػا ،وقػػػػد رأينػػػػا كيػػػػؼ أف نتػػػػائ  انتخابػػػػات ينػػػػاير 

استعصاءات النظاـ السياسي زادت األمور سوءا وأدت إلػ  حػرب أهميػة  ػـ االنقسػاـ الػذي نعيشػه اليػوـ ،ولػذا 
نرى أف التوافؽ والتراضي مدخم يجػب التفكيػر بػه وأخػذ  بعػيف االعتبػار فػي عمميػة إعػادة بنػاء المنظمػة إلػ  

مسػودة المي ػػاؽ مػػف المجمػػس التنسيسػػي حػيف تػػوفر الظػػروؼ المناسػػبة لمنتخابػػات . ولػذا نػػرى أنػػه بعػػد وضػػع 
الُمشار إليػه ومصػادقة كػؿ الفصػائؿ واألحػزاب السياسػية عميػه ، يػتـ عرضػه عمػ  اسػتفتاء شػعبي فػي الضػفة 
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وقطػػػاع غػػػزة وتكػػػوف نتيجػػػة االسػػػتفتاء ممزمػػػة لجميػػػع الفمسػػػطينييف ،ونقتػػػرح أف تكػػػوف النسػػػبة المطموبػػػة  م ػػػي 
ف لـ تسمح إسػرائيؿ بػ طجراء االسػتفتاء تػتـ إجػازة المي ػاؽ بػالتوافؽ أو باالنتخػاب داخػؿ أصوات المصوتيف . وا 

 المجمس التنسيسي.
وفػػػػي حالػػػػة تع ػػػػر إجػػػػراء االنتخابػػػػات التشػػػػريعية والرئاسػػػػية والمجمػػػػس الػػػػوطني كمػػػػا نصػػػػت عمػػػػ  ذلػػػػؾ و يقػػػػة 

أو يصػػبح المجمػػس التنسيسػػي  -بنغمبيػػة ال م ػػيف –المصػػالحة وفػػي حالػػة إقػػرار المي ػػاؽ مػػف خػػمؿ االسػػتفتاء 
 ا،طار القيادي المؤقت الموسع بم ابة المجمس الوطني الفمسطيني الجديد.

 
 إعادة النظر في دوائر منظمة التحرير ومقراتيا -ثالثا

مطمػػػػوب إعػػػػادة النظػػػػر فػػػػي وجػػػػود بعػػػػض دوائػػػػر منظمػػػػة التحريػػػػر القديمػػػػة، والعمػػػػؿ عمػػػػ  التنسػػػػيؽ وتوزيػػػػع 
دة حتػ  يػتـ تجػاوز التضػارب فػي الصػمحيات الػذي الصمحيات بػيف دوائػر المنظمػة ومؤسسػات الدولػة الوليػ

كاف يحدث بيف مؤسسات المنظمة ومؤسسات السمطة .ال شػؾ أف حالػة السػيولة السياسػية أو عػدـ االسػتقرار 
في العالـ العربػي ،وكػذا االحػتمؿ ا،سػرائيمي ألراضػي الدولػة الفمسػطينية ،سػيجعؿ مػف الخطػورة وضػع دوائػر 

د ،ولػذا نقتػرح أف تتػوزع هػذ  الػدوائر أو المؤسسػات مؤقتػا فػي أك ػر مػف مكػاف. منظمة التحرير في مكػاف واحػ
ونرى انه مف المفيد أف يكوف مقر المنظمة داخؿ قطاع غزة بعد اف يصبح قطاع غزة جزءا خاضعا لمشرعية 
الوطنية الناتجة عف المصالحة ،وال مانع مف تواجد غالبية مؤسسات المنظمة في الضفة وغزة حتػ  فػي ظػؿ 
االحػػػػتمؿ ،فحػػػػاؿ مؤسسػػػػات المنظمػػػػة سػػػػيكوف كحػػػػاؿ مؤسسػػػػات السػػػػمطة ومقػػػػرات األحػػػػزاب ،وتتػػػػوزع بقيػػػػة 

 المؤسسات في األردف ومصر،وفي حالة استقرار األوضاع العربية يمكف االمتداد إل  سوريا ولبناف.
 

 مصادر تمويل مؤسسات ونشاطات منظمة التحرير -رابعا 
في جزء منها إل  أف المصادر الممولة والداعمة باتت تحوؿ المػاؿ إلػ   األزمة المالية لمنظمة التحرير ترجع

السػػمطة بػػدال مػػف المنظمػػة ،ولكػػوف السػػمطة الفمسػػطينية همشػػت المنظمػػة وألحقتهػػا بهػػا ماليػػا ،وعميػػه فػػطف أزمػػة 
السػػمطة الماليػػة تػػنعكس عمػػ  المنظمػػة والشػػروط التػػي تخضػػع لهػػا السػػمطة فػػي عمميػػة التمويػػؿ تنسػػحب عمػػ  

ة . األمور قد تتغير في حالة إعادة االعتبػار لممنظمػة بالمصػالحة ومػف خػمؿ مػا سػيطرأ عمػ  وضػع المنظم
 السمطة مف تغييرات بعد الحصوؿ عم  فمسطيف عم  صفة دولة مراقب .

عادة بناء التم يؿ الفمسطيني ومنظمة التحريػر بنيػة حسػنة، يفتػرض أف المميػيف  في حالة إنجاز المصالحة وا 
عمػػ  األحػػزاب مباشػػرة سػػتذهب إلػػ  الصػػندوؽ القػػومي لمنظمػػة التحريػػر أو لخزينػػة الدولػػة، وعمػػ  التػػي تتػػدفؽ 

منظمة التحرير أو الدولة أف تراقب مصادر التمويؿ الخارجية لألحزاب، كما انػه مػف خػمؿ إعػادة النظػر فػي 
لػػػػدوؿ العربيػػػػة العمقػػػػة بػػػػيف منظمػػػػة التحريػػػػر والسػػػػمطة التػػػػي ُيفتػػػػرض أف تتحػػػػرر مػػػػف التزامػػػػات أوسػػػػمو فػػػػطف ا

والصديقة ستقدـ مساعداتها إل  منظمة التحرير أو المرجعيػة الجديػدة مباشػرة ولػيس إلػ  األحػزاب أو السػمطة 
.بعد إعادة بناء منظمة التحرير التي ستم ؿ الكؿ الفمسطيني يمكف لممنظمة أو لمدولة )الفمسطينية( أف تدخؿ 

ة لتػػاميف تغطيػػة ماليػػة  ابتػػة لممنظمػػة ،ولمبحػػث فػػي آليػػة فػػي اتفاقػػات وتفاهمػػات مػػع الػػدوؿ العربيػػة وا،سػػممي
لجمػػع مسػػاهمات مػػف الفمسػػطينييف المقيمػػيف فػػي الشػػتات كمػػا كػػاف األمػػر سػػابقا حيػػث كػػاف يػػتـ اقتطػػاع نسػػبة 

% مػػف مػػداخيؿ الفمسػػطينييف العػػامميف فػػي الػػدوؿ العربيػػة .ويبقػػ  كػػؿ هػػذ  األمػػور معمقػػة بمػػا سػػتؤوؿ إليػػه 6
تقبؿ السمطة بعد قرار االعتراؼ بفمسطيف دولة غيػر عضػو ،كمػا أف إعػادة النظػر المصالحة مف جانب وبمس

 باتفاؽ باريس االقتصادي قد يوفر مداخؿ جديدة لمفمسطينييف.



 
 
 

 

 

           30ص                                    3046العدد:            21/21/1023 الخميس التاريخ:

 
 إشكالية الصفة التمثيمية لممنظمة ووظائفيا -خامسا 

سيشػكؿ ألوؿ  – ونقترح أال يزيد عدد  عػف مائػة عضػو –كما سبؽ ذكر  فطف المجمس التنسيسي المشار إليه 
ف كنا نعتقد انػه فػي  مرة بالتوافؽ وهو الذي سيبحث في أمر تنفيذ ما تـ االتفاؽ عميه في اتفاؽ المصالحة ،وا 
ظػػؿ تصػػاعد العػػدواف والتهديػػد ا،سػػرائيمي لمفمسػػطينييف فػػي الضػػفة وغػػزة ،وفػػي ظػػؿ حالػػة عػػدـ االسػػتقرار فػػي 

فػطف )التراضػي والتوافػؽ( عمػ  أعضػاء المجمػس الػوطني العالـ العربي،وفي ظؿ االنقساـ الجغرافي وتوابعػه ، 
نقتػرح أف يكػوف لحركػة فػتح  -عضػو  60 –% المخصصػة لألحػزاب 60سيكوف الحؿ األنسب .داخؿ نسػبة 

. أمػػا بالنسػػبة لمجنػػة التنفيذيػػة  -ال مػػث ولحركػػة حمػػاس ال مػػث ويػػتـ توزيػػع ال مػػث المتبقػػي بػػيف بقيػػة الفصػػائؿ 
س الوطني الجديد عم  أسػاس نسػبي حتػ  يمكػف ضػماف تم يػؿ عػدد كبيػر فيجب أف تنتخب مف داخؿ المجم

 مف األحزاب والشخصيات الوطنية .ويتـ انتخاب رئيس المنظمة مباشرة مف المجمس الوطني.
وبالنسبة لفمسطينيي الخط األخضر ، فطف صيغة لجنة المتابعة العميا لمجماهير العربية داخؿ الخط األخضر 

ع اتفاقيػػة أوسػػمو وقيػػاـ السػػمطة ،وستصػػبح متجػػاوزة أك ػػر بعػػد قػػرار االعتػػراؼ بفمسػػطيف ،تػػـ تجاوزهػػا بعػػد توقيػػ
دولة غير عضو ،وسيبق  األمر منوطا بتداعيات ما بعد القرار . نقتػرح فػي هػذا السػياؽ وبالنسػبة لمتجمعػات 

ة )الجاليػػة الفمسػػطينية األخػػرى خػػارج الػػوطف أف ُتشػػكؿ ) لجػػاف األخػػوة الفمسػػطينية( أو تطػػوير وتوسػػيع مؤسسػػ
الفمسػػطينية( الموجػػودة فػػي أك ػػر مػػف بمػػد . بحيػػث يفػػرز الفمسػػطينيوف فػػي كػػؿ تجمػػع ومػػف خػػمؿ التوافػػؽ بػػيف 
القػوى الفاعمػة فػػي كػؿ تجمػع مػػف يمػ مهـ ويكػوف عػػدد المنػدوبيف متناسػبا مػػع عػدد التجمػع ،وهػػذا ينطبػؽ عمػػ  

لػ  أف تتػاح فرصػة إجػراء االنتخابػات فمسطينيي الخػط األخضػر واألردف ولبنػاف وسػوريا وكػؿ دوؿ الشػتات ،إ
 بحرية .

مػػع أف قػػرار الجمعيػػة العامػػة بقبػػوؿ دولػػة فمسػػطيف عضػػو مراقػػب أشػػار إلػػ  أف ذلػػؾ لػػف يػػؤ ر عمػػ  الصػػفة 
التم يميػػة لمنظمػػة التحريػػر إال أننػػا نعتقػػد أف تسػػاؤالت كبػػرى تطػػرح حػػوؿ مسػػتقبؿ المنظمػػة وقيمتهػػا وصػػفتها 

فة إلػػ  التخوفػػات التػػي يطرحهػػا الػػبعض فيمػػا يتعمػػؽ بػػالمجئيف و)الحقػػوؽ التم يميػػة بعػػد صػػدور القرار،با،ضػػا
التاريخية ( وحؽ تقرير المصير ،وهـ محقوف،يمكف تبديدها مف خمؿ التمسؾ بكؿ القػرارات الدوليػة الخاصػة 

رار بفمسطيف،ومف المعروؼ أف قرارات الشرعية الدولية ال تسقط بالتقادـ،وال تسقط إال إذا تـ التصويت عم  ق
دولػػي مػػف نفػػس جهػػة الصػػدور يمغػػي القػػرار السػػابؽ كمػػا جػػرى مػػع القػػرار الػػذي صػػدر عػػف الجمعيػػة العامػػة 

 2991حػػػوؿ اعتبػػػار الصػػػهيونية شػػػكم مػػػف أشػػػكاؿ العنصػػػرية والتمييػػػز العنصػػػري ،تػػػـ إلغائػػػه عػػػاـ  2906
 بتصويت في الجمعية العامة عم  إلغائه.

مسػػتعدة لمػػذهاب فػػي المواجهػػة السياسػػية مػػع إسػػرائيؿ وواشػػنطف  المشػػكمة فػػي رأينػػا ،هػػؿ أف القيػػادة الفمسػػطينية
إلػػ  نهايػػة المعركػػة بحيػػث تبنػػي عمػػ  القػػرار أألممػػي بالدولػػة ممارسػػات عمػػ  األرض بطلغػػاء حكومػػة سػػمطة 
أوسػػمو وتشػػكيؿ حكومػػة الدولػػة الفمسػػطينية وبدايػػة ممارسػػة أشػػكاؿ سػػيادية عمػػ  األرض ؟أـ سػػتتراجع وتبحػػث 

عطائػه قيمػة عف حموؿ وسط مع إسرا ئيؿ وواشنطف ؟. فطف كاف الرئيس والفمسطينيوف يريػدوف تفعيػؿ القػرار وا 
عممية فيجب أف ينتقؿ مركز ال قؿ والتوجيػه فػي العمػؿ السياسػي الفمسػطيني إلػ  الدولػة مػف خػمؿ ممارسػات 

قد انػه عم  األرض تعكس وتعبر عف الحالػة الجديػدة ،أو بمعنػ  آخػر دولنػة كػؿ المؤسسػات الفمسػطينية.ونعت
كمما خطت الدولة الفمسطينية خطػوة لألمػاـ كممػا تراجعػت مركزيػة منظمػة التحريػر فػي العمػؿ السياسػي،وربما 

 تتحوؿ المنظمة مع مرور الوقت لحزب داخؿ الدولة كما جرى مع جبهة التحرير الجزائرية بعد االستقمؿ.
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 إشكالية تمثيل الفمسطينيين في األردن -سادسا
سبقت التصويت عم  قرار عضوية فمسطيف حدي ا عمنا أحيانا وفي الكواليس حينػا آخػر  شهدت األشهر التي

يجاد صيغة مف العمقػة بػيف سػكاف الضػفة واألردف ،بػؿ تحػدث األميػر حسػف بوضػوح  حوؿ البديؿ األردني وا 
ف ك 1021-21-0عػػف عػػودة الػػدور األردنػػي فػػي الضػػفة .زيػػارة الممػػؾ عبػػد اهلل لػػراـ اهلل يػػـو الخمػػيس  انػػت وا 

زيػػػارة مباركػػػة لمػػػرئيس بعضػػػوية فمسػػػطيف إال أننػػػا نعتقػػػد أنهػػػا تعبػػػر عػػػف انشػػػغاؿ إف لػػػـ يكػػػف قمقػػػا أردنيػػػا مػػػف 
تداعيات االعتراؼ بفمسطيف دولة عم  وضع المجئيف الفمسطينييف في األردف ومستقبؿ العمقة بػيف البمػديف 

. 
ي أو لمتصػويت عمػ  المي ػاؽ بػدوف سيكوف مف الصعب إجػراء انتخابػات فػي األردف لعضػوية المجمػس الػوطن

تفاهمات مسبقة بيف الرئيس أبو مازف وممؾ األردف عم  أف مشػاركة الفمسػطينييف /األردنيػيف فػي االنتخابػات 
حالة است نائية ال تتعدى داللتها السياسية عمػ  المسػاهمة فػي إعػادة بنػاء منظمػة التحريػر ،وأف المشػاركة لػف 

والسياسػية لممشػاركيف ،وأف مسػنلة المواطنػة سػتبق  شػانا أردنيػا. وفػي حالػة  تغير شيئا فػي الوضػعية القانونيػة
عدـ إجراء االنتخابات ،وهذا ما نعتقد ،يرسػؿ الفمسػطينيوف فػي األردف الػذيف يريػدوف ترشػيح أنفسػهـ لعضػوية 

 المجمس الوطني بنسمائهـ أو قوائمهـ إل  المجمس التنسيسي المشار إليه لمتصويت عميها .
 مسنلة "كوتا" الشباب والنساء في انتخابات أعضاء المجمس الوطني -سابعا 

كوتػػا الشػػباب أمػػر يجػػب إعػػادة النظػػر بػػه وال نعتقػػد انػػه مػػف المناسػػب طػػرح هػػذا الموضػػوع غيػػر المسػػبوؽ فػػي 
العالـ ،ولكف يعود لمشباب أنفسهـ فرض حضورهـ داخؿ أحزابهـ ومف خػمؿ العمػؿ الػدءوب،أما كوتػا النسػاء 

بهػػا وطبقػػت خػػمؿ االنتخابػػات األخيػػرة ،وفػػي حالػػة إجػػراء االنتخابػػات يمكػػف تطبيػػؽ نفػػس اآلليػػة فسػػبؽ األخػػذ 
 السابقة ،وفي حالة المجوء إل  آلية )التوافؽ والتراضي( يمكف اعتماد نفس النسبة لمنساء .

 
 حول مصير السمطة الفمسطينية -ثامنا 

التحريػر ،ذلػؾ أف السػمطة القائمػة سػمطة حكػـ  سيكوف مصير السمطة مطروحا لمنقاش بعد إعادة بناء منظمػة
ذاتػي منب قػة عػف اتفاقيػة أوسػػمو ،كمػا أف أحػزاب فمسػطينية وخصوصػا حركػػة حمػاس والجهػاد ا،سػممي غيػػر 
مشػػػاركة فيهػػػا ،حتػػػ  صػػػح القػػػوؿ بننهػػػا سػػػمطة حركػػػة فػػػتح، وفػػػي حالػػػة إعػػػادة بنػػػاء المنظمػػػة لتسػػػتوعب الكػػػؿ 

السياسية فمف البديهي أف تكوف كؿ الفصائؿ مشػاركة فػي السػمطة  الفمسطيني ولتصبح مركز ال قؿ في الحياة
ولهػػا رأي فيها.هػػذا األمػػر يتطمػػب توافػػؽ عمػػ  وجػػود السػػمطة ودورها،كمػػا سػػيتـ طػػرح موضػػوع الحكومػػة بعػػد 
إعػػادة بنػػاء المنظمػػة .هػػذ  التسػػاؤالت أصػػبحت أك ػػر إلحاحػػا وتعقيػػدا بعػػد التصػػويت عمػػ  قػػرار قبػػوؿ فمسػػطيف 

مػػـ المتحػػدة ،مػػ م هػػؿ ستسػػتمر الحكومػػة كحكومػػة سػػمطة حكػػـ ذاتػػي ؟ أـ سػػتتحوؿ إلػػ  عضػو مراقػػب فػػي األ
حكومػػػة دولػػػػة فمسػػػػطيف ؟ وهػػػػؿ ستسػػػتمر الحكومػػػػة والسػػػػمطة فػػػػي إطػػػار مرجعيػػػػة اتفاقيػػػػة أوسػػػػمو أـ ستصػػػػبح 
مرجعيتهػػا القػػػرار الػػػدولي الجديػػػد واألمػػـ المتحػػػدة؟ وهػػػؿ سػػػتكوف عمقػػػة الدولػػة بمنظمػػػة التحريػػػر نفػػػس عمقػػػة 

 طة بمنظمة التحرير؟.السم
مف الممح اليوـ التفكير في وضػع السػمطة والحكومػة ، فػم ُيعقػؿ بعػد إعػادة بنػاء منظمػة التحريػر والمصػالحة 
،وبعد االنجازات التي تحققت في األمـ المتحدة وفي جبهة المقاومة أف يستمر الفمسطينيوف خاضعيف لسمطة 

تصبح منظمة التحرير المتجددة والقرار أألممي حوؿ الدولة  حكـ ذاتي مرجعيتها اتفاقية أوسمو ،المطموب أف
مرجعية لمسمطة الفمسطينية، األمر الذي يتطمب قرارا واضحا مف الرئيس بالتخمي عف اتفاقية أوسمو وممارسة 
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لػػ  حػػيف قيػػاـ الدولػػة تتػػول   السػػيادة عمػػ  أراضػػي الدولػػة ولػػو بشػػكؿ متػػدرج . ومػػا بعػػد إعػػادة بنػػاء المنظمػػة وا 
 لتحرير قيادة السمطة والحكومة .منظمة ا

 
 خاتمة

في خضـ االنشغاؿ بممؼ المصالحة ومدخمها إعادة بناء منظمة التحريػر يجػب أف ننخػذ بعػيف االعتبػار بػاف 
المنطقػػة العربيػػة تعػػيش مخاضػػا قػػد تنػػت  عنػػه معادلػػة جديػػدة أو نظامػػا إقميميػػا جديػػدا تكػػوف ضػػحيته القضػػية 

ة الديمقراطية في التعامؿ مع المرحمة .ومػف جهػة أخػرى يجػب العمػؿ عمػ  الفمسطينية ،لذا عم  القوى الوطني
 مستوييف 

األوؿ   االشػػتغاؿ عمػػ  ا،سػػتراتيجية الوطنيػػة بعيػػدة المػػدى مػػف خػػمؿ إعػػادة بنػػاء وبتفعيػػؿ منظمػػة التحريػػر 
لوطنيػة كمم ؿ لمشعب وقائدة نضاله بكؿ أشكاله وككياف معنوي لمفمسطينييف إل  حيف إنجاز كامػؿ الحقػوؽ ا

. 
وال اني  االشتغاؿ عم  القضايا الراهنة والعاجمة المرتبطة باالنقساـ وما نت  عنػه   ممػؼ المعتقمػيف وجػوازات 
عمار غزة واالنتخابات والحكومة الخ،فهذ  إفراز لمخمؿ االستراتيجي المشار إليه وليس لب القضية.  السفر وا 

ال يكوف االقتصار عم  ممؼ المنظمة بمعزؿ عف واقع  إف االشتغاؿ عم  هاذيف الممفيف معا أمر مهـ ،حت 
االنقسػػػاـ مجػػػرد تػػػرؼ فكػػػري نظػػػري وشػػػكمي يشػػػكؿ غطػػػاء لمنقسػػػاـ وتهربػػػا مػػػف مواجهتػػػه ،وحتػػػ  ال يكػػػوف 
 االنشغاؿ بتداعيات االنقساـ مبررا لنسياف وتجاوز جوهر القضية وهو االحتمؿ وضرورة مواجهته متحديف.

 *-مركز مساراتحوؿ نفس الموضوع  ورقة بح ية تـ تقديمها لمؤتمر
 22/21/1023، وكالة سما اإلخبارية
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 عاموس هرئيؿ
تريد اسرائيؿ أف تشتري اربع سفف صغيرة نسبيا، هي فرقاطات، لتػنميف احتيػاطي الغػاز فػي البحػر المتوسػط، 

دوالر. وبػرغـ االتصػاالت المتقدمػة مػع المانيػا  مميػوف 200وتقؼ الكمفػة المتوقعػة لكػؿ سػفينة عمػ  نحػو مػف 
في شنف الصفقة، لـ ُيصغ ال  اآلف اتفاؽ وما زاؿ جهاز االمف االسرائيمي يفحص عف اقتراحات اخرى منها 

 اقتراحات مف كوريا الجنوبية وايطاليا والواليات المتحدة.
تصػاالت متقدمػة لشػراء السػفف. وفػي هآرتس? في االسبوع الماضي أف اسرائيؿ والمانيا فػي ا‘أفادت صحيفة 

الماضي مولت المانيا نحوا مف  مث كمفة غواصات الدولفيف الست التي صنعتها السرائيؿ والتي تسمح سمح 
 البحرية االسرائيمي بنربع منها.

هػػػآرتس? إف القصػػػد هػػػو الػػػ  شػػػراء ‘قػػػاؿ عنصػػػر امنػػػي رفيػػػع المسػػػتوى فػػػي يػػػـو اال نػػػيف الماضػػػي لصػػػحيفة 
ر وأرخػػص ك يػػرا مػػف سػػفف صػػواريخ. فكمفػػة سػػفينة صػػواريخ حدي ػػة تقػػؼ عمػػ  نحػػو ربػػع فرقاطػػات هػػي أصػػغ

صغيرة جدا لممهمػة ألنهػا غيػر قػادرة عمػ  أف ’ ديبورة‘مميار دوالر. وفي مقابؿ ذلؾ فاف سفف دوريات خفيفة 
 200تحمؿ وزنا كبيرا لمنظومات دفاعية. وتفحص اسرائيؿ اآلف عف سمسػمة اقتراحػات فػي مػدى اسػعار بػيف 

مميػػػوف دوالر لكػػػؿ واحػػػدة  200مميػػػوف لكػػػؿ سػػػفينة والقصػػػد الػػػ  شػػػراء سػػػفف بسػػػعر  100مميػػػوف دوالر الػػػ  
واالتفاؽ عم  صفقة بكمفػة عامػة تبمػغ نحػوا مػف نصػؼ مميػار دوالر. وستشػمؿ خطػة التػنميف ايضػا اسػتعماؿ 

 طائرات صغيرة بم طياريف ووسائؿ رقابة اخرى.
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ف القػػومي عمػػؿ هيئػػة قيػػادة مػػدة سػػنة ونصػػؼ لمفحػػص عػػف سػػبؿ تػػـ فػػي سػػمح البحريػػة وفػػي مجمػػس االمػػ‘
الحماية المناسبة لميا  اسرائيؿ االقتصادية في البحر المتوسط وال سيما مخزونات الغاز. واحتي  مع دوريات 
متوالية في المنطقة الواسعة التي تنتشر فيها مخزونات الغاز التي ُكشػؼ عنهػا، الػ  حمايػة نقطيػة لمطوافػات 

يوجد عم  الطوافات تنميف مف شركات خاصة لكػف المسػؤولية العامػة تقػع عمػ  الجػيش االسػرائيمي. نفسها. و 
? التػي هػي 2بػراؾ ‘وُيحتاج ألجؿ ذلؾ ال  سفينة تستطيع أف تحمؿ المنظومة الدفاعيػة المضػادة لمصػواريخ 

 في مراحؿ انتاج متقدمة، وهي مشروع مشترؾ بيف الصناعة الجوية ورفائيؿ.
تحمػػي المنظومػػة الطوافػػات مػػف اصػػابة دقيقػػة بصػػواريخ سػػاحؿ بحػػر م ػػؿ يحونػػت الػػذي هػػو مػػف يفتػػرض أف ‘

الػذي أحبطػت  003مف صنع الصيف الػذي يممكػه حػزب اهلل، وس.  201صنع روسيا وتممكه سوريا، وسي. 
اسرائيؿ في الماضي بنجػاح محاولػة ايػراف تهريبػه الػ  الجهػاد االسػممي فػي قطػاع غػزة. حػد ت فػي الصػيؼ 

خير هجمتاف جويتاف عم  منطقة ميناء المذقية في شماؿ سػوريا. وأفػادت وسػائؿ االعػمـ االجنبيػة أنهمػا اال
 كانتا هجمتيف اسرائيميتيف كانتا ترمياف ال  احباط نقؿ صواريخ يحونت مف سوريا ال  حزب اهلل.

صػػص لػػذلؾ مبمػػغ فػػي إف خطػػة تػػنميف الميػػا  االقتصػػادية سػػُينفؽ عمػػ  جػػزء منهػػا مػػف ميزانيػػة األمػػف، وقػػد خُ 
خطة الجيش االسرائيمي متعددة السنيف. وسينتي جزء آخر مف النفقة مف وزارة المالية مػع اعتمػاد جزئػي كمػا 
يبػػػدو عمػػػ  أربػػػاح الغػػػاز المتوقعػػػة. ويؤكػػػدوف فػػػي جهػػػاز االمػػػف أف االتصػػػاالت مػػػا زالػػػت مسػػػتمرة وأف كوريػػػا 

ص سػمح البحريػة ايضػا عػف اقتػراح امريكػي لصػنع الجنوبية وايطاليا ايضا هما في صورة المنافسة. وقػد فحػ
 السفف، لكف هذا االقتراح يبدو اآلف ذا احتماالت قميمة ألنه ال يمئـ حاجات اسرائيؿ االمنية. 
 22/21/1023ىآرتس 
 21/21/1023، القدس العربي، لندن
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 أمير اورف
هكذا قاؿ اسحؽ رابيف، السفير في واشنطف في زيارة الػ  الػوطف، فػي عػرض أمػاـ لجنػة ”. المشكمة السوداء“

بعػد اسػابيع قميمػة مػف مقتػؿ مػارتيف لػو ر كينػغ وفػي  – 2902الخارجية واالمف في الكنيست، فػي نهايػة ايػار 
، قضػ  رابػيف، ”المشػكمة السػوداء احتػدمت“ ظؿ اضطرابات السود في واشنطف ومدف أمريكية مركزية أخرى.

وبسبب النفقات الكبرى عم  حرب فيتناـ، والتي شوشت سمـ االولويات االقتصادي، يسارعوف ال  عزو ذلػؾ 
لػػػـ تكػػػف هػػػذ  زلػػػة لسػػػاف  ففػػػي ”. موجػػػودة منػػػذ عشػػػرات، اف لػػػـ يكػػػف مئػػػات، السػػػنيف“الػػػ  الحػػػرب واف كانػػػت 

  مث مرات.” لسوداءالمشكمة ا“غضوف دقيقة كرر رابيف تعبير 
سػػهؿ جػػدا ولػػيس نزيهػػا عمػػ  االطػػمؽ، فحػػص عمقػػات القػػدس مػػع النظػػاـ القمعػػي فػػي بريتوريػػا مػػف خمػػؼ 

، بعد جيؿ أو ا نيف، في الحديث عف  ففي البيت االبػيض يجمػس ”. السود“نظارات الحاضر. فمف يتجرأ اليـو
ينػػػغ وحركػػػة حقػػوؽ المػػػواطف. والػػػد ، الػػػذي تشػػكؿ وعيػػػه السياسػػػي بقصػػص ك2902بػػراؾ اوبامػػػا، مػػف مواليػػػد 

اطػار  –” سرب تسكيجي“مستشارة االمف القومي، سوزاف رايس، خدـ في الحرب العالمية ال انية كضابط في 
منفصػػؿ، لمسػػود فقػػط، فػػي سػػمح الجػػو االمريكػػي، اقمػػع الػػ  مسػػافات بعيػػدة دفاعػػا عػػف الحريػػة بينمػػا كػػاف فػػي 

 الجنوب قانوني. الوطف تمييز اجتماعي، اقتصادي، سياسي بؿ وفي
هػػذا تػػػذكير حيػػػوي الف رابػػػيف فػػي عهػػػد  كػػػرئيس لمركػػػاف، كسػػػفير، كػػرئيس الػػػوزراء فػػػي السػػػبعينيات وكػػػوزير 
الػػدفاع فػػي ال مانينيػػات لػػـ يكػػف رئػػيس الػػوزراء ووزيػػر الػػدفاع رابػػيف فػػي التسػػعينيات، بعػػد نهايػػة الحػػرب البػػاردة 
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بيػػة. هكػػذا ايضػػا شػػمعوف بيػػرس، الػػرئيس الػػذي يػػؤمف وانتقػػاؿ الحكػػـ فػػي جنػػوب افريقيػػا مػػف االقميػػة الػػ  االغم
التي يكرهها جدا، كاف يشغؿ منصػب مركػزي ” حسابات الماضي“نمسوف مانديم وفي السنوات البعيدة اياها، 

فػػػي العمقػػػات السػػػرية مػػػع جنػػػوب افريقيػػػا، بصػػػفته وزيػػػر الػػػدفاع بعػػػد حػػػرب يػػػـو الغفػػػراف. فػػػي عهػػػد ، حسػػػب 
المشػتركة بػيف اسػرائيؿ وجنػوب افريقيػا. لقاءاتهػا، فػي زورخ ولشػبونه، عقػدت ، المجنػة ”ايسػا“الو ػائؽ، تشػكمت 

 شبيرا م موا اسرائيؿ( ووزراء.” شفيؽ“عم  مستوى موظفيف وضباط )مدير عاـ وزارة الدفاع ونائبه يعقوب 
كانػػت طازجػػة. االحسػػاس باالزمػػة الوجوديػػة والتعمػػؽ بالقطػػار الجػػوي االمريكػػي  2903دروس تشػػريف االوؿ 

ا حكومة اسرائيؿ ال  البحث عػف شػركاء اقميميػيف اغنيػاء بالمصػادر ومتحمسػيف لمتعػاوف االمنػي. وكانػت دفع
المرشحتاف االساسيتاف هما ايراف وجنوب افريقيػا. العمقػات معهمػا كانػت هامػة كوسػيمة لتحقيػؽ تمويػؿ لعمػؿ 

ي وتخفػيض اسػعارها بانتػاج الصناعة االمنية في اسرائيؿ، لغرض تطوير منظومات متطورة لمجيش االسػرائيم
 منتظـ، اف لـ نقؿ االهمية السياسية، الحزبية، لهذ  الصناعة.

منفعة منمولة اخرى كانت زيادة تنويع المصادر لممساعدة االمنية، في االياـ العادية وعند الطوارىء. وعندما 
لهػػا مػػع رؤسػػاء الػػوزراء  سػػقط نظامػػا الشػػا  واالبرتهايػػد، نشػػرت السػػمطات الجديػػدة اتصػػاالت االنظمػػة السػػابقة

ووزراء الػػدفاع فػػي اسػػرائيؿ. وكانػػت هػػذ  احيانػػا اتصػػاالت مشػػابهة عمػػ  نحػػو مػػدهش. عمػػ  ذات منظومػػات 
 السمح واف كانت بالقاب مختمفة.

البعػػد القيمػػي، فػػي العمقػػات الدوليػػة، تقػػـز فػػي ضػػوء صػػورة الحاجػػة. فعنػػدما اشػػترى االمريكيػػوف الػػنفط مػػف 
السمح لـ يكف يهمهـ اف يكوف غير المسمميف، الكفػار، يعػانوف هنػاؾ مػف االبرتهايػد. السعودية او باعوا لها 

فالسػػوفييت ومسػػػاعدوهـ الكوبيػػوف تسػػػمموا وسػػعوا فػػػي انغػػػوال  ”. اعػػداء اعػػػدائي“وكػػاف االعتبػػػار االسػػاس هػػػو 
الجنػود  فػي المئػة مػف 60“وجنوب افريقيا، مهما كانػت منبػوذة، كانػت تنػدرج فػي المعسػكر المضػاد، الغربػي. 

فػػي  – 2900، شػرح هنػػري كيسػنجر لجػػوف فورسػتر فػػي ”القتػالييف عنػػدنا سػود، بسػػبب الغػاء التجنيػػد االلزامػػي
لمػػػاذا التػػػدخؿ العسػػػكري  –سػػػنة بػػػيف وزيػػػر خارجيػػػة امريكػػػي ورئػػػيس وزراء جنػػػوب افريقيػػػا  30لقػػػاء اوؿ منػػػذ 

 ع محمي آخر، بيف االفارقة.االمريكي متوقع ضد قوة كوبية ولكف ليس في الحرب  االهمية، او في نزا
فػػي بحػػر “لقػػد كػػاف سػػهم لممؤسسػػة االسػػرائيمية الرسػػمية اغػػمؽ االنػػؼ والتما ػػؿ مػػع االسػػتراتيجية. فمػػف أنشػػد 

رأوا فػػي افريقيػػا، فػػي البحػػر االسػػود، مجموعػػة بػػيض يعتػػدى عميهػػا. قمػػة حيػػاؿ ” ابػػيض مجموعػػة سػػود تقتطػػؼ
تػػنفض عنهػػا حكػػـ بريطانيػػا وفرنسػػا، بمجيكػػا  –فريقيػػا ك ػػرة هنػػاؾ، قمػػة حيػػاؿ عػػرب هنػػا، وعشػػرات دوؿ فػػي ا

والبرتغػاؿ، تسػتعيف جػػدا بالمسػاعدات الزراعيػػة والصػناعية لقسػػـ التعػاوف الػػدولي فػي وزارة الخارجيػػة منػذ عهػػد 
غولػػدا مػػائير، خانػػػت اسػػرائيؿ، خضػػػعت لضػػغط دوؿ الػػػنفط وقطعػػت العمقػػػات معهػػا. وفػػػي الخفػػاء، وخمفػػػا 

 العديد مف هذ  الدوؿ عمقات اقتصادية وغيرها مع جنوب افريقيا.لتصريحات زعمائها، اقامت 
رابػػيف وبيػػرس لػػـ يكونػػا الوحيػػديف المػػذيف طػػورا الممػػؼ الجنػػوب افريقػػي. عنػػدما فتحػػت االرشػػيفات الرسػػمية فػػي 
بريتوريا ووقعت في ايدي باح يف نشػطاء ومػنهـ الػ  الكتػب ومخزونػات المعمومػات، رشػحت منهػا مػواد م يػرة 

النشػيد  –)االمػؿ ” هتكفػا“العمقػات الخفيػة بػيف كػؿ وزيػر دفػاع ورئػيس اركػاف وقفػوا صػمتا النشػاد عف نسي  
القومي االسرائيمي( وبيف جالسي كفة االمؿ الطيب. في ذات عصر حمػؼ المعػزوليف، الػدوؿ التػي هػي غيػر 

قػات دـ، عػرؽ وامعػاء مقبولة بما يكفي في المجتمع الدولي وبالتػالي تػرتبط الواحػدة بػاالخرى، كانػت هػذ  عم
المهػػـ االمػػف، والػػ  الجحػػيـ بفصػػؿ السػػود عػػف البػػيض ومرغػػوب اف اضػػافة الػػ  االسػػتراتيجية يكػػوف ايضػػا  –

رزؽ، الك ير مف الرزؽ، عم  االقؿ الحد الطرفيف. وال  هذ  الدرجػة، عمػـ االسػرائيميوف الجنػوب افػريقييف مػا 
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اريئيؿ شاروف وتعييف موشيه آرنس بدال منه باتػت  ، مع تنحية2923هي عدـ المساواة، بحيث أنه في ربيع 
 مممة محاوالت الظهور بالبراءة لوزير الدفاع ماغنوس مالف.

لقػػد ارادت اسػػرائيؿ فػػي حينػػه التوقيػػع مػػع جنػػوب افريقيػػا عمػػ  شػػراء المزيػػد مػػف العناصػػر االمنيػػة. ووافقػػوا فػػي 
ادليػػة. جزئيػػة، معينػػة، لػػيس متوازنػػة تمامػػا، بريتوريػػا عمػػ  الشػػراء، ولكػػف الصػػناعة المحميػػة هنػػاؾ طالبػػت بالتب

ولكنهػا بشػكؿ يعتػرؼ بانػه بعػد سػنوات مػف التخمػؼ توجػد ايضػا لممصػانع الجنػوب افريقيػة مػا تعرضػه. مػ م، 
مركزيػػة هػػاتؼ. واوضػػح مػػالف الرنػػس بػػاف الصػػفقة االمنيػػة مشػػروطة، عمميػػا بفػػوز المركزيػػة فػػي عطػػاء وزارة 

توجػد أنظمػة لمرتباطػات، والفػائز يػتـ اختيػار  ويعمػف عنػه بطريقػة ال االتصاالت. وقد حاوؿ آرنػس الػتممص  
نحػػف “تسػػمح بػػالتراجع، لمسػػؼ. واجتهػػد مػػالف جػػدا لمحفػػاظ عمػػ  الكياسػػة. فػػنجرى احصػػاء لممخػػزوف قػػائم  

 ”.مميوف 20اشترينا منكـ باك ر مف مميار دوالر. انتـ اشتريتـ عندما باقؿ مف 
لشهية االسرائيمية. واقترح بيرس بيع حتػ  نصػؼ منتػوج خػط االنتػاج لػدبابات وا ار االهتماـ الجنوب افريقي ا

الؼ دوالر لمدبابة، بحساب الػؼ دبابػة عمػ  االقػؿ. وقػد تػن ر الجنػوب  220في الشهر، بسعر  20، ”مركبا “
ولكػػػنهـ فضػػػموا االنتظػػػار الػػػ  أف تبػػػدأ بالعمػػػؿ ”. فيسػػػت“افػػػريقييف بػػػاداء الدبابػػػة، التػػػي كانػػػت تسػػػم  عنػػػدهـ 

الطفػاؿ جنػوب افػريقييف ” في مداخؿ حيفا“كمنظومة سمح. وفي ذروة العمقات السرية خطط القامة مدرسة 
 ينتوف لمعمؿ في برنام  مشترؾ في مشروع أمني مجاور.

الو ائؽ الجنوب افريقية، المكشوفة لمجميػع فػي موقػع معهػد ويمسػوف فػي واشػنطف، تو ػؽ جوانػب مختمفػة مػف  
د اليورانيوـ في جنوب افريقيا يوصؼ بالتوازي مع اقامة المفاعؿ النووي في ديمونا عمقات الحكومات. ووجو 

ونقػػؿ المعمومػػات والتكنولوجيػػا مػػف اسػػرائيؿ. توجػػد تمميحػػات، اف لػػـ يكػػف قػػوؿ صػػريح، بشػػراكة اسػػرائيمية فػػي 
رؾ مػع حمػوؿ البرنام  النووي في جنوب افريقيا، والذي جمد وفي النهاية فكؾ بقنابمػه السػتة عمػ  يػد دي كػم

 العقد االخير مف القرف الماضي.
 –الو ائؽ الجنوب افريقية تكشؼ النقاب عف اف جهازي االمف اك ر مػف الحػديث بينهمػا عػف صػواريخ ارض 

 ارض بالمدى المتوسط.
فمػ م، تقريػر الجنػراؿ ”. شػيمه“او بمقبه الجنوب افريقػي ” يريحو“وحسب الو ائؽ، فقد كانت هذ  هي صواريخ 

حت   226ارض لمدى  –. موضوع الزيارة  صاروخ ارض 2909عف مهمته في اسرائيؿ في شباط  غميسوف
وطػف،  0متػر، وزنػه 23متػر، طولػه  0.2قطػر  “كـ. وتابع غميسوف تجربة الصاروخ وافاد عف حجومه  620

 ”.ماؾ 6.0متر، السرعة القصوى  100كغـ، خطن الدوائر المتوقعة في اقص  مدى  920شحنته الناجعة 
أمنيػة فػي  –حاوؿ بيرس اقناع نظير  بوتيه اف ينقذ مف جمودها مسػاومة ماليػة  2906في مناسبة سابقة في 

فػي المئػة مػف نفقػات التطػوير التػي  26ذات الموضوع. فرفض بوتيه وطمب أف يقترح بيرس مساهمة بمعػدؿ 
وطػػراز ” كفيػػر“وزف )خميفػػة سػػبؽ اف اسػػت مرت، فوضػػع بيػػرس اوراقػػه، بػػدال مػػف ربػػع الطػػائرة القتاليػػة خفيفػػة الػػ

و مث منظومة اخرى. فرد بوتيه ب نػاء مػتحفظ، رفػض االلتػزاـ مسػبقا بالخطػة ”( لفي“متطور واقؿ طموحا مف 
اعػرب عػف اهتمػاـ ” بوتيػه“كمها واصر عم  نقػاط خػروج. وفػي التقريػر الجنػوب افريقػي عػف الحػديث قيػؿ اف 

عة السميمة متوفرة ولكف ليس لنا نوايا هجومية وبالتالي بعدد معيف مف صواريخ شيمه، اذا كانت الشحنة الناج
االؼ كـ ال داعي له. قيػؿ لػه اف مػدى االؼ الكيمػو متػرات هػو فكػرة حكومػة  3ال  مدى ” برغنر“فاف طراز 

جنوب افريقيا. ومف أجؿ التػن ير عمػ  الجنػوب افػريقييف رتػب لهػـ لقػاء مػع اعضػاء احػدى الػدوائر فػي مكتػب 
في وزارة الدفاع، برئاسة المقدـ دودو بنية الذي تباه  بمؤهمت ضباط البحث لديه، كمهـ عمقات االستعمـ 

يتميػزوف بالمبػادرة، بالػػذكاء العػالي، بمعرفػة المغػػات وبالتجربػة العسػكرية فػػي الميػداف وفػي االركػػاف. وكػؿ هػػذ  
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جون ػاف بػوالرد. وبعػد  المؤهمت لـ تمنع بعد ذلؾ مكتب عمقات االستعمـ مف أف يوقع عم  اسػرائيؿ قضػية
دبابػات، مػدافع، سػيارات قتاليػة،  –الحديث مع بنية نقؿ الضيوؼ ال  معرض لمغنائـ مػف حػرب يػوـ الغفػراف 

 التي بزعـ المضيفيف يمكف تسميحها برؤوس متفجرة نووية.” فروغ“كاتيوشا بؿ وصواريخ 
ب افريقيػػا ضػػباط كبػػار، بيػػنهـ المػػواء بعػػد حػػرب يػػـو الغفػػراف أرسػػؿ الجػػيش االسػػرائيمي ووزارة الػػدفاع الػػ  جنػػو 

)قائػػد سػػمح البحريػػة بينػػي تػػيمـ والعمػػداء يعقػػوب شػػتيرف، غيػػورا زوريػػغ، غيػػورا ليػػؼ، عػػاموس كػػاتس وحجػػاي 
ممحػػؽ “ريغػػؼ. وليسػػوا جميعػػا ولػػيس دومػػا، كػػانوا عمنيػػيف  فقػػد كػػاف الضػػابط االسػػرائيمي الكبيػػر احيانػػا مجػػرد 

فقػد حػاوؿ موظفػوف فػي وزارة  –فاع والخارجيػة وداخػؿ جهػاز االمػف ونشبت نزاعات بيف وزارتػي الػد”. زراعي
، كتػػػب الػػػ  الجنػػػراؿ مػػػالف المػػػواء احتيػػػاط يونػػػا افػػػرات، ”الحػػػروب فػػػي داخمنػػػا“الػػػدفاع التنكيػػػؿ بالعميػػػد كػػػاتس. 

اقسػ  مػف الحػروب “حيف تعمما في الكمية االمريكية لمقيادة واالركاف في بػورت لػونفرت .  2901صديقه منذ 
افػػرات ومػػالف الػػذي تقػػدـ بسػػرعة الػػ  قيػػادة الػػذراع البػػري، الػػ  رئػػيس اركػػاف الجػػيش لػػه والػػ  ”. ئناضػػد اعػػدا

منصػػب وزيػػر الػػدفاع، تبػػادال بينهمػػا التهػػاني والػػدعوات، الشخصػػية ظػػاهرا. ولكػػف فػػي ارشػػيؼ جنػػوب افريقيػػا 
روجػر بػارؾ. كػاف افػراد احتفظ بكؿ بطاقة، بمػا فػي ذلػؾ ميزانيػة الهػدايا والوجبػات الغذائيػة واالستضػافة فػي ك

عضػػوا فػػي لجنػػة كهػػاف لمتحقيػػؽ فػػي مذبحػػة صػػبرا وشػػاتيم، التػػي اوصػػت بتنحيػػة شػػاروف وعػػدـ تمديػػد واليػػة 
رفائيؿ ايتاف )الذي تطمع ال  سنة سادسة في رئاسة االركاف(. وعندما انهار النظاـ الذي كاف مالف مف كبار 

حاكمػػة وبػػريء مػػف المسػػؤولية عػػف ذبػػح المػػواطنيف. وبقػػي رجاالتػػه، اشػػتبه بػػوزير الػػدفاع السػػابؽ، قػػدـ الػػ  الم
، بعػػد  م ػػة ايػػاـ مػػف قصػػؼ المفاعػػؿ العػػراؽ. فقػػد 2922حزيػػراف  20لديػػه عمػػ  سػػبيؿ التػػذكار رسػػالة بتػػاريخ 

قمنػػػا “نقطػػػة. واحػػػتفم قػػػائم   200مػػػف اصػػػؿ  200مػػػنح الفريػػػؽ ايتػػػاف العمميػػػة الجويػػػة، أي لنفسػػػه، عممػػػة 
ال نسػػمح لمعػػرب المجػػانيف اولئػػؾ امػػتمؾ سػػمح نػػووي. مػػف يػػدعي بػػاف هػػذا كػػاف بالمهامػػة، بتصػػميـ حديػػدي ا

مجػػرد مفاعػػؿ الهػػداؼ البحػػث هػػو شػػرير فظيػػع يتػػدفؽ فػػي عروقػػه نفػػط ولػػيس دـ بشػػري. ولمحتجػػاج عمػػ  
 ”.ازدواجية الوجه ال تكفي دموع كؿ التماسيح في انهار جنوب افريقيا
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