
   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

  
  

 
  

  
 

  
 
 
 
 
 

 في األراضي الفمسطينية عباس يجدد رفضو ألي انتفاضة مسمحة
 يناشد أحرار العالم التدخل إلنقاذ غزةو ىنية يتفقد  المتضررين من المنخفض الجوي 

 فمسطيني من سورية يروي تفاصيل مرعبة عن غرق أم فمسطينية وطفميا في بحر اليونان
 "القدس العربي" تكشف خطة كيري: بقاء "إسرائيل" باألغوار ودول الخميج يمّول تعويض "حق العودة"

 ع فجأة وستبدأ بإطالق مئات الصواريخ عمى العمق جنرال إسرائيمي: الحرب القادمة ستندل

تتراجررع عررن مخطررط "برافررر"  "إسررائيل"
  لالستيالء عمى أراضي النقب
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 تتراجع عن مخطط "برافر" لالستيالء عمى أراضي النقب "إسرائيل" 1
الوزير السابؽ بيني بيغيف المسؤوؿ مف قبؿ الحكومة اإلسرائيمية ، أف //، عرب ذكرت 

مر صحفي خاص عقد في عف الدفع باقتراح "قانوف برافر" االقتالعي، أعمف ظير اليوـ الخميس، وفي مؤت
"الكرياه" في تؿ أبيب، عف وقؼ التداوؿ باقتراح قانوف برافر في الكنيست، مشيرا إلى أف رئيس الحكومة 

وأشار بيغيف في المؤتمر الصحفي  اإلسرائيمية بنياميف نتنياىو وافؽ عمى توصيتو بشطب اقتراح القانوف.
اليميف واليسار، عربا وييودا، قد اجتمعوا سوية لتسخيف إلى المعارضة الكبيرة القتراح القانوف. وزعـ أف "
 األجواء إلى درجة الغمياف مف أجؿ الربح السياسي".

نتنياىو وافؽ، مساء اليوـ الخميس، عمى تعميؽ قانوف برافر ، أف //، القدس، القدسوأوردت 
 ألؼ فمسطيني مف بدو النقب مف أراضييـ. الذي ييدؼ لتيجير نحو 

ت وسائؿ إعالـ عبرية، عف مكتب نتنياىو قولو إف نتنياىو أمر بالغاء نقاش القانوف في الكنيست، وبدء ونقم
 العمؿ عمى تنظيـ وتسوية وجود بدو النقب، وأف ذلؾ جاء استجابة لخطة عمؿ النظاـ السياسي الجديد.

يبرماف، ورئيس وكاف اعضاء كنيست مف االئتالؼ الحكومي وعمى رأسيـ وزير الخارجية ابيجدور ل
االئتالؼ الحكومي، يريب يميف، وعدد كبير مف اعضاء الكنيست مف اليميف، قد طالبوا بوقؼ القانوف ألنو 
"اعطى البدو ما ال يستحقونو وانو يجب عدـ اعطاء البدو تعويضا عف اراضييـ التي سيتـ االستيالء عمييا 

 مف قبؿ حكومة إسرائيؿ".
بقرار الحكومة وا رحب الػ فمسطينيو، أف أسعد تمحمي، عف //، الحياة، لندنونشرت 

ألف المخطط ما زاؿ "مف جدوؿ أعماؿ الكنيست، لكنيـ دعوا إلى اليقظة  "قانوف برافر"اإلسرائيمية سحب 
 ، "قائمًا مف حيث الجوىر

النضاؿ الشعبي "ف وبارؾ رئيس الجبية الديموقراطية لمسالـ والمساواة النائب محمد بركة القرار، مؤكدًا أ
. لكنو شدد عمى ضرورة عدـ الغرؽ في التفاؤؿ "الواسع والبرلماني المكثؼ أثمر وأرغـ الحكومة عمى التراجع

ألف المخطط ما زاؿ قائمًا مف حيث الجوىر، وىذا ما يتطمب استمرار النضاؿ "المفرط والبقاء عمى اليقظة 
 ."مف أجؿ أىمنا في النقب

سقط قانوف برافر "الذي قاد اإلضرابات والتظاىرات األخيرة في بياف أمس:  "الشبابيالحراؾ "مف جيتو، أكد 
ألننا ُخضنا التحّدي بشراسة، نزلنا إلى الشوارع وتصّدينا بشجاعة وتفاف لقمع الشرطة وبطش السمطات 

نّية لتطبيؽ تشريف الثاني وّضحت لمعالـ بأسره أف ال إمكا تّموز وأّوؿ آب و اإلسرائيمّية. تظاىرات 
 ."مخطط برافر وتمرير القانوف، وأف شعبنا سيمنع تيجير أىمنا في النقب وىدـ قراىـ ميما بمغ الثمف
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الوحدة الوطنّية، والتكاتؼ بيف الحركات الشبابّية، والمؤسسات، واألحزاب، والجمعّيات، ولجنة "وتابع أف 
ألؼ إنساف حقيـ بالعيش  ية، وحفظ لػ قر  المتابعة، ىو ما أنجز دحر مخطط التيجير، وحافظ عمى 

 . "الكريـ
مركز عدالة قاؿ: إف "إسقاط ، أف عبد الرؤوؼ ارناؤوط، عف //، األيام، رام اهللوأضافت 

مخطط برافر ىو إنجاز لممجتمع الفمسطيني داخؿ إسرائيؿ، وىو محّفز لالستمرار في العمؿ الميني 
 منع اإلجراءات والمخططات المستمرة إسرائيميًا بموازاة مشروع برافر".والمتفاني ولمنضاؿ الجّدي مف أجؿ 

وعّقب نائب رئيس الكنيست رئيس كتمة القائمة الموحدة والعربية لمتغيير النائب أحمد الطيبي، عمى ما أعمنو 
ه الوزير السابؽ بيني بيغيف عف وقؼ البحث وتعميؽ قانوف برافر في الكنيست، بالقوؿ: "نحف نبارؾ ىذ

الخطوة إذ يجب دفف مخطط برافر الخطير، والمباشرة بحوار متعمؽ مع أصحاب األراضي والقيادات 
 المحمية في النقب، واالعتراؼ بالقرى غير المعترؼ بيا".

 
 في األراضي الفمسطينية عباس يجدد رفضو ألي انتفاضة مسمحة 2

انتفاضة مسمحة في األراضي موقفو الرافض ألي  جدد الرئيس الفمسطيني، محمود عباس،: أبوظبي
 الفمسطينية، مشددا في الوقت نفسو عمى أف إدارتو تسعى لموصوؿ لألمف ولحدود واضحة لفمسطيف.

وفي حوار مع سكاي نيوز عربية، أشاد عباس باالنتفاضة الشعبية غير المسمحة التي اندلعت في األراضي 
 ت لمؤتمر مدريد لمسالـ.، معتبرا أف "انتفاضة الحجارة" ميد1891الفمسطينية عاـ 

وردا عمى سؤاؿ عف تصريح سابؽ قاؿ فيو أنو سيعمؿ عمى منع قياـ "انتفاضة ثالثة"، أكد رئيس السمطة 
 الفمسطينية عمى موقفو مبررا ذلؾ بأف االنتفاضة المسمحة ليست لمصمحة الفمسطينييف.

ئيمي تسببت في خسائر ىائمة ضد الجيش اإلسرا 2000وأوضح أف االنتفاضة المسمحة التي اندلعت عاـ 
 لمشعب الفمسطيني ودمار كبير، مشيرا إلى تدمير مقرات السمطة في راـ اهلل وغزة.

ذ أضاؼ قائال إف القوة العسكرية اإلسرائيمية تفوؽ قدرات الفمسطينييف، فقد أكد عباس عمى حؽ الشعب  وا 
 كيا إسرائيؿ.الفمسطيني في الخروج بمظاىرات سممية لممطالبة بحقوقو التي تنتي

أما عمى صعيد مباحثات السالـ، فقاؿ الرئيس الفمسطيني إف إسرائيؿ تخمط بيف قضيتي األسرى 
والمفاوضات، مشيرا إلى أف السمطة عازمة عمى التوجو إلى المنظمات الدولية في حاؿ عدـ إطالؽ سراح 

 األسرى الفمسطينييف.
مصر عمى أنو يستطيع أف يوصؿ الفمسطينييف وكشؼ عباس أف وزير الخارجية األميركي، جوف كيري، 

أشير إف لـ يتـ التوصؿ  8واإلسرائيمييف إلى اتفاؽ سالـ، إال أنو رجح أنو سيعمد إلى وقؼ المباحثات بعد 
 إلى توافؽ.

وأكد أف ىدؼ السمطة الفمسطينية األساسي الوصوؿ لألمف ولحدود واضحة وأف تكوف القدس عاصمة الدولة 
 مة. وقاؿ "إف لـ تكف القدس عاصمتنا فمف نقبؿ أي حؿ".الفمسطينية المقب

وفي الشأف الداخمي، اتيـ الرئيس الفمسطيني حركة حماس بعرقمة المفاوضات. وقاؿ إف بالده لف تقبؿ 
 بالربط بيف المصالحة الفمسطينية والمفاوضات مع إسرائيؿ.

ح، ذكر أف مصمحة الشعب الفمسطيني وفي وقت أكد عمى استمرار األجيزة األمنية في اعتقاؿ ميربي السال
 "أف أسير بالمصالحة الداخمية"، مؤكدا أف "المقاءات مستمرة مع حركة حماس".
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وتطرؽ عباس في حواره مع "سكاي نيوز عربية" إلى معاناة الالجئيف الفمسطينييف في سوريا جراء الحرب 
ة السورية والتنظيمات لحؿ ىذا الممؼ األىمية التي تشيدىا البالد، وقاؿ إف إدارتو تتفاوض مع الحكوم

 اإلنساني.
 12/12/2013، سكاي نيوز عربية، ابوظبي

 
 يناشد أحرار العالم التدخل إلنقاذ غزةو الجوي  المتضررين من المنخفض يتفقد ىنية  3

دخؿ وجو إسماعيؿ ىنية رئيس الحكومة الفمسطينية في غزة نداًء عاجاًل الى القادة العرب وأحرار العالـ "بالت
 لحؿ ازمة الكيرباء وأزمة الوقود والحصار الظالـ عمى قطاع غزة.

جاء ذلؾ خالؿ تفقد ىنية مساء الخميس منازؿ المواطنيف التي تضررت جراء المنخفض الجوي في منطقة 
 شارع الشييد احمد الجعبري "النفؽ سابقا" في مدينة غزة.
تمة والظروؼ الصعبة"، مشيًدا بمواقفيـ البطولية في وحيا ىنية ابناء الشعب الفمسطيني الصامديف "عمى الع

 مواجية الحصار.
كما اشاد ىنية بدور رجاؿ الدفاع المدني والبمديات ولجنة الطوارئ الحكومية والمستنفريف مف قواعد حركة 

سالة حماس لتقديـ االغاثة العاجمة ألبناء الشعب الفمسطيني. وقاؿ: "إف وجودي ىنا لتحية االطقـ العاممة ور 
 الى شعبنا اننا معيـ في كؿ المراحؿ".

 12/12/2013، فمسطين أون الين
 

 "حق العودة"ل تعويض الخميج يموّ دول باألغوار و  "إسرائيلبقاء ": " تكشف خطة كيريالعربيس دالق" 4
هلل: حصمت القدس العربي عمى تفاصيؿ مثيرة وخطيرة حمميا معو وزير الخارجية األمريكي جوف كيري اراـ 
دما زار المنطقة في ظؿ عاصفة ثمجية قوية عمى أمؿ التمكف مف إخفاء ىذه التفاصيؿ إلنضاجيا ووضع بع

 الممسات األخيرة عمييا.
كما تسمييا مصادر القدس العربي موافقتو األولية،  -ويبدو أف رئيس الوزراء اإلسرائيمي منح خطة كيري

دولية إلحداث تغيير جوىري في مسار القضية  –األمر الذي عزز اإلنطباع بقرب والدة خطة أمريكية 
 الفمسطينية.

ويبدو أف العاصمة األردنية عماف بصورة تطورات المحظات األخيرة حيث تحادث العاىؿ األردني الممؾ 
 عبدهلل الثاني مع الرئيس الفمسطيني محمود عباس ظير الخميس وأبمغو بالتفاصيؿ.

ردني عف حيثيات اإلتصاؿ الياتفي دوف التطرؽ لمتفاصيؿ وصدر عف عماف تصريح مف الديواف الممكي األ
سنادىا.  لكف التصريح أشار إلى أف الزعيماف إتفقا عمى دعـ خطة ومشروع الوزير كيري وا 

ووصؿ كيري إلى األراضي الفمسطينية في زيارتو الثانية خالؿ أياـ والتاسعة منذ توليو منصبو وبعد أسبوع 
 فقط مف زيارة أخرى.

ي فيما يبدو معو الممسات األخيرة لالتفاؽ الجديد الذي بدأه في يوليو الماضي ليضعو في جيب وحمؿ كير 
رئيس السمطة الفمسطينية محمود عباس بعد أف باركو نتنياىو معدال بالرتوش التي حمميا مساعده إسحؽ 

 مولخو لواشنطف.
آذار والنصؼ األوؿ مف نيساف  الذي حدد الفترة ما بيف النصؼ األخير مف -ويستميـ االتفاؽ المذكور

معظـ بنوده مف نصوص اتفاؽ عباس بيميف الشيير المعد في العاـ  –القادميف موعدًا لالحتفاء بإعالنو 
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ـ، والتعديالت التي أجراىا الكنيست اإلسرائيمي عميو في حينو، إضافة إلى الرتوش اآلخذة في 1881
أبرزىا ما يتعمؽ بالحدود األمنية لػ)إسرائيؿ( عمى امتداد نير االعتبار مستجدات الثمانية عشر عامًا األخيرة و 

األردف ، واالعتراؼ بييودية الدولة، وشرعنة المستوطنات ذات الكثافة السكانية ، والمياه ، والحدود 
 والالجئيف، والقدس.

واإلسرائيمي وينوي كيري في ىذه الزيارة الحصوؿ عمى الضوء األخضر النيائي الممـز لمجانبيف الفمسطيني 
حوؿ اتفاؽ االطار لحؿ المسائؿ الجوىرية الذي يحممو في جعبتو تمييدًا لإلعالف عف ذلؾ في غضوف 

 األسابيع الثالثة أو األربعة المقبمة في بياف مشترؾ يصدره الطرفاف خالؿ النصؼ األوؿ مف الشير القادـ.
لقضايا الجوىرية، بالتزامف مع انعقاد ويفترض في البياف أف يعمف الطرفاف التوصؿ إلى تفاىمات حوؿ ا

الذي سيتوج بمقايضة ممفي )النووي اإليراني والشػأف السوري( واالتفاؽ الفمسطيني  -2-مؤتمر جنيؼ 
القاطعة بشأف ” كممة نعػػػـ“اإلسرائيمي، مممحًا إلى ضرورة أف يحمؿ معو مف عباس ونتنياىو عند عودتو 

 يكية حوؿ خطة السالـ األمريكية.القرارات المبدئية الصعبة والدرامات
وتتضمف الخطة المذكورة بقاء السيطرة اإلسرائيمية عمى المواقع العسكرية الحالية في غور األردف لعشر 

 سنوات قابمة لمتجديد، بدال مف العشريف سنة التي أعمف عنيا سابقًا.
قامة محطات لإلنذار المبكر عمى قمة جبؿ العاصور في الضفة الغربية و  ىو ثاني أعمى قمة بعد جبؿ وا 

الشيخ، واحتفاظ إسرائيؿ بحؽ الرفض والمساءلة بشأف أي دخوؿ او عبور مف خالؿ المعابر مع األردف)وفؽ 
 ما كانت قد تضمنتو وثيقة عباس بيميف الشييرة(،إضافة إلى تسيير دوريات مشتركة عمى طوؿ نير األردف.

افيًا يعطي )إسرائيؿ( الحؽ في التسمية التي تشاؤىا ىي كما يتضمف الشؽ السياسي مف االتفاؽ نصًا التف
ؿ)دولتيا( أسوة بغيرىا مف مف كافة الدوؿ، األمر الذي يحمؿ اعترافًا ضمنيا بييودية إسرائيؿ، واعتبار البمدة 
القديمة مف مدينة القدس بجدودىا المنصوص عمييا في اتفاؽ عباس بيميف دولية، وامتداد مناطؽ السمطة 

( ، مع تبادؿ لألراضي المتفؽ عمييا عمى جانبي الجدار العازؿ الذي C( و )Bية إلى مناطؽ )الفمسطين
 يشكؿ الحدود الدائمة ما بيف الدولتيف.

كما يتضمف االتفاؽ تجميد المشاريع االستيطانية المتعمقة بعدد مف البؤر المقرة مف قبؿ الحكومة اإلسرائيمية 
ع القائمة في التجمعات االستيطانية الكبرى الواقعة في محيط مدينمة وال ينطبؽ ىذا اإلجراء عمى المشاري

القدس وغور األردف بما فييا مستوطنات معاليو أدوميـ وزفعات جئيؼ وىارحوما وجيمو ونيفي يعقوؼ 
 ورامات شمومو ورامات ألوف وكريات أربع وكذلؾ المستوطنات ذات الكثافة السكانية.

، يتضمف االتفاؽ أف يتـ السماح لبعض العائالت الفمسطينية بجمع الشمؿ وفيما يتعمؽ بموضوع الالجئيف
في الضّفة ورفح وغّزة، ويمنح الالجئوف حؽ التعويض أو اليجرة، بحيث تفتح الدوؿ العربية خاصة الخميجية 

عادة تأىيميـ أو تجنيسيـ مع مناشدة عدد مف دوؿ  الخميج ذات التواجد الفمسطيني فييا أبوابيا لتسييؿ ذلؾ وا 
 ”. حؽ العودة المتعمؽ بذلؾ“كالسعودية واإلمارات العربية المتحدة والكويت وقطر تمويؿ صندوؽ 

 13/12/2013القدس العربي، لندن، 
 

 ن"قناة البحري"مذكرة التفاىم التي وقعت مؤخرًا ليس ليا عالقة باتفاقية : المياه العتيمي سمطةوزير  5
سطيني شداد العتيمي "األنباء المتواترة" عف قياـ فمسطيف و"إسرائيؿ" نفى وزير سمطة المياه الفم: بيت لحـ

واألردف بالتوقيع عمى تنفيذ اتفاقية "قناة البحريف"، موضحًا أف مذكرة التفاىـ التي وقعتيا األطراؼ ىي 
 مشروع بناء محطة لتحمية المياه في العقبة فقط .
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ذكرة التفاىـ التي وقعت مؤخرًا "ليس ليا عالقة باتفاقية وقاؿ العتيمي في حوار أجرتو معو وكالة "معا" إف م
قناة البحريف" . وأوضح أف مصر احتجت عمى تصريؼ األمالح في الخميج ألنيا سوؼ تؤثر في قرى 

 الريؼ والطحالب المائية، 
فاىـ كما أف الدراسات المتعمقة بقناة البحريف أوصت بإجراء دراسة حوؿ اآلثار البيئية . وتنص مذكرة الت

عمى أف "التوقيع عمى مذكرة التفاىـ ال يعني موافقة األطراؼ عمى تنفيذ مشروع قناة البحريف بشكؿ متكامؿ" 
. وحوؿ االستفادة التي ستعود عمى فمسطيف مف وراء التوقيع عمى المذكرة، أوضح العتيمي أف "الجانب 

، ألف االتفاقية ثنائية تخص "إسرائيؿ" الفمسطيني كاف تحفظ عمى مشروع تحمية العقبة ألنو لف يستفيد منو
واألردف وتتعمؽ بتقاسـ محطة مياه التحمية، لكف بسبب وجود قرار فمسطيني بمساعدة األردف وعدـ الوقوؼ 
في وجو أي مشروع استراتيجي أردني، عرض الجانب "اإلسرائيمي" واألردني شموؿ الجانب الفمسطيني في 

مميوف متر مكعب لمجانب الفمسطيني،  30-20وجود "إمكانية لتزويد  ترتيبات المياه". وتنص المذكرة عمى
 وىو ما يتطمب مفاوضات بيف السمطة و"إسرائيؿ" ثـ التوافؽ عمى األسعار".

 12/12/2013، وكالة معًا اإلخبارية
 

 نسعى لمحوار مع اليمين اإلسرائيمي ونتمنى مشاركة الكادر الفمسطيني المقتنع بالحوار :المدني محمد 6
وليد عوض: اكد محمد المدني عضو المجنة المركزية لحركة فتح رئيس لجنة التواصؿ مع  -راـ اهلل 

امس الخميس عمى اىمية التواصؿ مع ’ القدس العربي’المجتمع اإلسرائيمي في منظمة التحرير الفمسطينية لػ
لعممية السياسية مع المجتمع اإلسرائيمي بكافة شرائحو القناعو بضرورة تحقيؽ السالـ في ظؿ تعثر ا

 حكومتيـ جراء سيطرة اليميف اإلسرائيمي عمييا.
واوضح المدني باف القيادة الفمسطينية حريصة عمى التواصؿ مع جميع التيارت السياسية والمدنية في 

  .المجتمع اإلسرائيمي القناعيا بعدالة المطالب الفمسطينية لتحقيؽ السالـ
در الفمسطيني المقنع والمقتنع في المشاركة بالحوار مع المجتمع نتمنى مشاركة العديد مف الكا"وقاؿ

 ."اإلسرائيمي القناعيـ باىمية عممية السالـ لمشعبيف، وذلؾ ضمف الرسالة الوطنية الفمسطينية
 13/12/2013القدس العربي، لندن، 

 
 خفض الجويفي غزة تناشد العالم "إنقاذ قطاع غزة من كارثة إنسانية محققة نتيجة المن حكومةال 7

فتحي حماد األمة العربية واإلسالمية وأحرار غزة ناشد وزير الداخمية في حكومة  أشرؼ اليور:  -غزة 
مف كارثة إنسانية محققة نتيجة  إنقاذ قطاع غزة المحاصر‘العالـ ومنظمة األمـ المتحدة والمنظمات الدولية 

 ’.المنخفض الجوي الذي يعصؼ باألراضي الفمسطينية
الحصار المفروض عمى قطاع غزة أثر بشكؿ كبير ‘ؿ مؤتمر صحفي عقده جياز الدفاع المدني وقاؿ خال

 ’.عمى كافة مرافؽ الحياة في ظؿ المنخفض الجوي
وأشار إلى أف حكومتو شكمت العديد مف لجاف الطوارئ عمى مستوى البمديات والوزارات والدفاع المدني، 

أف نصؿ لمناس وننقذىـ وننقميـ إلى أماكف آمنة بحيث ال بالمعدات البسيطة الميترئة نحاوؿ ‘وأضاؼ 
 ’.يتعرضوا لمغرؽ ومع ذلؾ ىناؾ صعوبات كثيرة تقؼ حائاًل أمامنا

وطالبت الدوؿ العربية واإلسالمية بفؾ الحصار المفروض عمى غزة ودعـ الشعب الفمسطيني في القطاع 
 عمى كافة الصعد والمستويات.
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مطموب مف الجميع خاصة جيراننا فؾ ‘يد العوف والمساعدة لغزة وأضاؼ  بمد’ أحرار العالـ‘كما ناشد 
نياء معاناة آالؼ األسر ، ’الحصار ودعـ شعبنا مف حيث إدخاؿ المساعدات والدواء وحؿ أزمة الكيرباء وا 

قد تكوف غزة في المرحمة القادمة ‘، وتابع ’كوارث إنسانية‘وحذر مف أف الوضع في القطاع مرشح لحدوث 
 ’.الحة لمحياة تمامًا في ظؿ اشتداد الحصار وانقطاع التيار الكيربائي ونقص الوقود وقمة اإلمكانياتغير ص

وخالؿ المؤتمر ناشد مدير الدفاع المدني العميد يوسؼ الزىار العالـ وأصحاب الضمير الحي والدوؿ 
ع حتى ينقذوا آالؼ األسر موقفًا حازمًا ومشرفًا في ىذا الموض‘والشعوب العربية واإلسالمية بأف يقفوا 

 ’.الفمسطينية المعرضة لمنكبة
أسرة معرضة لمتيجير بسبب امتالء خزاف مياه سطحي بمنطقة تقع شماؿ مدينة غزة  300وأكد أف ىناؾ 

 بالمياه نتيجة األمطار الغزيرة وعدـ القدرة عمى تصريفيا.
 13/12/2013القدس العربي، لندن، 

 
 ب الحصار واألحوال الجوية: غزة تعيش مأساة بسبزىريأبو  7

أف قطػاع غػػزة يمػر بأقصػػى ظػروؼ الحصػػار شػدة، بسػػبب نػدرة الوقػػود  أكػػد النػاطؽ باسػػـ حركػة حمػػاس: غػزة
والكيربػػاء، واعتبػػر ذلػػؾ بمثابػػة "عقػػاب جمػػاعي" لمشػػعب الفمسػػطيني بسػػبب تمسػػكو بحقوقػػو واحتضػػانو لخيػػار 

 المقاومة.
ني فػي غػزة بأنػو "غيػر مسػبوؽ"، وحػذر مػف كارثػػة ووصػؼ أبػو زىػري فػي تصػريحات صػحفية الوضػع اإلنسػا

إنسانية، وقاؿ: "غزة تمر بظروؼ استثنائية بما يشبو الكارثة اإلنسانية الحقيقية نتيجة نقص الكيرباء التي ال 
سػػػػاعات فػػػػي اليػػػػوـ، وىػػػػو مػػػػا يػػػػنعكس سػػػػمبا عمػػػػى الحيػػػػاة اليوميػػػػة لممػػػػواطف  0يزيػػػػد معػػػػدؿ اسػػػػتخداميا عػػػػف 
اة بشكؿ عاـ، وكػذلؾ غػزة محرومػة مػف الوقػود ممػا يسػيـ فػي شػؿ عمػؿ محطػة الفمسطيني، وعمى أوجو الحي

توليػػد الكيربػػاء، ويػػؤثر مػػف ناحيػػة أخػػرى عمػػى حركػػة المواصػػالت وعمػػى االحتياجػػات المنزليػػة  خصوصػػا فػػي 
 ظؿ فصؿ الشتاء وموجة البرد الشديد التي تعرفيا المنطقة".
ؾ بسػبب الحصػار، ومػع األسػؼ الشػديد فػإف ذلػؾ وأضاؼ: "ظروؼ المعانػاة فػي غػزة غيػر مسػبوقة، وكػؿ ذلػ

 يجري بمساىمة بعض العرب، بينما يقؼ جزء آخر مف العرب وىـ يتفرجوف عمى غزة وعمى ىذا الحصار".
ودعا أبو زىري إلى فتح معبر رفح بيف الجيتيف الفمسطينية والمصرية بشكؿ كامػؿ، وتمكػيف قوافػؿ التضػامف 

قطػػاع غػػزة، وتػػوفير كػػؿ الفػػرص لمػػدوؿ العربيػػة التػػي تريػػد أف تسػػاعد  مػػع الشػػعب الفمسػػطيني مػػف الػػدخوؿ إلػػى
.  الشعب الفمسطيني في قطاع غزة مف إيصاؿ مساعداتيا، وتقديـ الوقود الالـز

 31/31/1031، فمسطين أون الين

 
 "معاريف": بشارة يتوسط بين فتح وحماس  8

ت المصػػالحة فػػي قطػػر بػػيف حركتػػي فػػتح ذكػػرت تقػػارير إخباريػػة "إسػػرائيمية"، أمػػس، أف جمسػػا القػػدس المحتمػػة:
وحمػػاس جػػرت بواسػػطة عضػػو "الكنيسػػت" السػػابؽ الػػدكتور عزمػػي بشػػارة عمػػى ىػػامش مشػػاركتيـ فػػي مػػؤتمر 

 مراكز األبحاث العربية حوؿ القضية الفمسطينية، الذي نظمو المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات.
لمقاءات لـ تسػفر عػف نتػائج ممموسػة، ولكػف كػاف الفتػًا أف ووفقًا لصحيفة "معاريؼ" فإنو وعمى الرغـ مف أف ا

المقػػػاءات جػػػرت تحػػػت إشػػػراؼ بشػػػارة. وكانػػػت المحادثػػػات عقػػػدت بػػػيف كبػػػار مسػػػؤولي فػػػتح برئاسػػػة صػػػائب 
 عريقات، ورئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعؿ تيدؼ إلى حؿ األزمة الداخمية.



 
 
 

 

 

           30ص                                    1056العدد:            31/31/1031 الجمعة التاريخ:

، وشػنت الصػحيفة ىجومػًا عمػى بشػارة وادعػى مراسػميا وقد أثػارت ىػذه المقػاءات غضػب الجيػات "اإلسػرائيمية"
يعيش حياة مترفػة، وأنػو  82أف مصدرًا عربيًا أخبره أف بشارة كاف حتى عندما كاف في فمسطيف المحتمة عاـ 

 اعتاد امتالؾ سيارات فارىة، وأف بشارة خالفًا لمقادة العرب لـ يكف متواضعًا في حياتو الخاصة.
   31/31/1031الغد، عّمان، 

 
 "القيادة العامة" تدعو السمطة إلى رفض مقترحات كيري "التصفوية" 30

القيػػػادة العامػػة" فػػػي األراضػػػي المحتمػػػة، إف  -قػػاؿ حسػػػاـ عرفػػػات مسػػؤوؿ "الجبيػػػة الشػػػعبية لتحريػػر فمسػػػطيف 
المقترحات التي يحمميػا وزيػر الخارجيػة األمريكػي جػوف كيػري والمتمثمػة باتفػاؽ حػؿ انتقػالي لمقضػايا المتعمقػة 

 بالسالـ ىي "مقترحات تصفوية لمقضية الفمسطينية والحقوؽ الوطنية"، حسب تقديره.
 33وبّيف عرفات في بيػاف صػحفي، اليػوـ الخمػيس، أف مشػروع كيػري يتحػدث عػف اتفػاؽ أمنػي انتقػالي مدتػو 

طرؽ الموصمة عامًا مع بقاء السيطرة اإلسرائيمية عمى المواقع والنقاط العسكرية الحالية في منطقة األغوار وال
إلييا ومحطات اإلنذار المبكر المقامة عمى جباؿ الضفة الغربيػة المحتمػة، باإلضػافة إلػى إقامػة إدارة مشػتركة 
لممعابر مع األردف وتسيير دوريات مشتركة عمى الحدود مػع أراضػييا، وىػو مػا يعنػي إعػادة تموضػع ميدانيػة 

 و.لالحتالؿ بغطاء سياسي تمثميا ىذه المقترحات، وفؽ رأي
وأضػػاؼ: "كيػػري يتبنػػى الرؤيػػة اإلسػػرائيمية لمموضػػوع الفمسػػطيني والقائمػػة عمػػى الحػػؿ األمنػػي وعػػدـ االعتػػراؼ 
بػػػالحقوؽ السياسػػػية لمشػػػعب الفمسػػػطيني"، داعيػػػًا السػػػمطة برئاسػػػة محمػػػود عبػػػاس إلػػػى رفػػػض ىػػػذه المقترحػػػات 

المفاوضػات والتوجػو إلػى  إلػى جانػب االنسػحاب العاجػؿ مػف، ومقاومتيا ومصارحة شعبنا بفحواىػا وخطورتيػا
المتحػػػدة واالنضػػػماـ إلػػػى مؤسسػػػاتيا وخاصػػػًة محكمػػػة الجنايػػػات الدوليػػػة لمحاسػػػبة الجانػػػب اإلسػػػرائيمي  األمػػػـ

 ومحاكمتو عمى جرائمو بحؽ الشعب الفمسطيني.
 31/31/1031، فمسطين أون الين

 
 لمتضررينكافة أنشطتيا وفعالياتيا وتوجو عناصرىا إلغاثة ا تعمن عن إلغاءحماس : غزة 33

أعمنػػػت حركػػػة حمػػػاس عػػػف إلغػػػاء كافػػػة أنشػػػطتيا وفعالياتيػػػا التػػػي كانػػػت مقػػػررة غػػػدًا الجمعػػػة إحيػػػاء لػػػذكرى 
وكػػػػاف مػػػػف المقػػػػرر أف تنطمػػػؽ مسػػػػيرات حاشػػػػدة مػػػػف جميػػػػع  انطالقتيػػػا السادسػػػػة والعشػػػػريف فػػػػي قطػػػاع غػػػػزة.

المقاومة اإلسالمية حماس محافظات قطاع غزة غدًا بعد صالة الجمعة مباشرة احتفااًل بذكرى انطالقة حركة 
السادسػة والعشػريف بعػػد قػرار الحركػػة بإلغػاء ميرجػػاف انطالقتيػا المركػػزي وتحويػؿ مصػػروفاتو لصػالح مشػػاريع 

 خدماتية تستيدؼ المواطنيف المحاصريف في قطاع غزة.
 31/31/1031، فمسطين أون الين

 
 حماس تؤجل ميرجان انطالقتيا في الخميل بسبب األحوال الجوية 31

أعمنت حركة حماس في مدينة الخميؿ جنوب الضفة الغربية المحتمة، عف تأجيؿ ميرجاف : يؿ )فمسطيف(الخم
 بسبب األوضاع الجوية والمنخفض الذي تتعرض لو فمسطيف والمنطقة.  10االنطالقة الػ 

وأكػػد مصػػدر قيػػادي فػػي الحركػػة أنػػو تقػػرر تأجيػػؿ ميرجػػاف االنطالقػػة الػػذي دعػػت لػػو حمػػاس فػػي وقػػٍت سػػابٍؽ 
 لممشاركٍة في فعاليات إحياء ذكرى انطالقتيا السادسة والعشريف.

 31/31/1031قدس برس، 
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 الخميل: االحتالل يداىم منزل مطارد من كتائب القسام 31
اقتحمػػت قػوات االحػػتالؿ مسػػاء أمػػس األربعػاء منػػزؿ المطػػارد لالحػتالؿ فػػي مدينػػة الخميػػؿ : الخميػؿ )فمسػػطيف(

ثمانيػة عشػر عامػا منيػر الحػروب والػذي ينتمػي لػػ "كتائػب القسػاـ" الجنػاح  جنوب الضفة الغربية المحتمة، منذ
 العسكري لحركة "حماس".

وأفادت مصادر محمية لػ "قدس برس" أف قوة مػف جػيش االحػتالؿ دىمػت المنػزؿ فػي بمػدة دورا "وأجبػرت أفػراد 
محتوياتػػو فيمػػا اسػػتجوبتيـ االسػػرة عمػػى الخػػروج بػػالعراء رغػػـ األمطػػار والبػػرد القػػارس وقامػػت بتفتيشػػو والعبػػث ب

 حوؿ المطارد الحروب".
وانػػدلعت مواجيػػات فػػي محػػيط المنػػزؿ بػػيف الشػػباف وجنػػود االحػػتالؿ، و رشػػؽ الشػػباف الجنػػود  بالحجػػارة فيمػػا 

 أطمؽ الجنود الرصاص المطاطي وقنابؿ الغاز صوبيـ دوف وقوع إصابات.
زوجػة المطػارد والػذي يحممػو االحػتالؿ المسػؤولية وتكرر قوات االحتالؿ لمداىمتيا لممنزؿ واسػتدعاء العائمػة و 

 عف عدة عمميات لممقاومة في جنوب الخميؿ.
 31/31/1031قدس برس، 

 
 ليفني: الضفة لن تكون مطابقة لغزة 

تناولت وزيرة القضاء والمسؤولة عف ممؼ المفاوضات تسيبي ليفني، خالؿ حديثيا مع طالب : عمي حيدر
المسار سيكوف متدرجًا، والتنفيذ سيكوف "ح األميركي لالتفاؽ بالقوؿ إف في جامعة تؿ ابيب أمس، االقترا

نستطيع أف نجند العالـ فقط اذا "، مشيرًة إلى أننا "متدرجًا، ولف نسمح بأف تكوف الضفة الغربية مطابقة لغزة
يف ال يريدوف الذ"واعتبرت ليفني أف  ."كاف واضحًا لمجميع أف ىناؾ نوايا جدية إلسرائيؿ بالتوصؿ إلى اتفاؽ

، لكنيا عادت "، وعندما يقولوف امف كمنا نتحد معاً "امف إسرائيؿ"اتفاقًا سياسيًا يستخدموف مصطمح 
نما جزء ال يتجزأ مف التصور األمني "وأوضحت  عندما نتحدث عف السالـ فال يعني أنو بديؿ عف األمف، وا 
 ." تكوف معزولةتكوف أكثر امنًا عندما ال"، مشيرًة إلى أف إسرائيؿ "إلسرائيؿ

 //، االخبار، بيروت
 
 "إسرائيل"تتيم ىولندا بتشجيع العالم عمى معاقبة وزارة الخارجية اإلسرائيمية  

اتيمت وزارة الخارجية اإلسرائيمية ىولندا الخميس بتشجيع العالـ عمي معاقبة : العرب اليوـ - الناصرة
دمت احتجاجا رسميا عمى مقاطعة شركة المياه اليولندية إسرائيؿ، واستدعت سفير ىولندا في تؿ ابيب، وق

وذكر موقع 'واال'  'فيتنس' لشركة المياه اإلسرائيمية، 'مكوروت'، ألنيا تعمؿ في األرض الفمسطينية المحتمة.
اإلخباري، أف وزارة الخارجية اإلسرائيمية، اتيمت ىولندا بتشجيع مقاطعة ومعاقبة إسرائيؿ، خاصة بكؿ ما 

 االستيطاف في الضفة.يتعمؽ ب
 //، العرب اليوم، عّمان

 
 جنرال إسرائيمي: الحرب القادمة ستندلع فجأة وستبدأ بإطالق مئات الصواريخ عمى العمق 

، الخميس، عف قائد الجبية الداخمية في إسرائيؿ ’يديعوت أحرنوت‘الناصرة ػ زىير أندراوس: نقمت صحيفة 
الحرب المقبمة يمكف أف تبدأ بمفاجأة، لذلؾ يتوجب عمينا االستعداد أكثر ألي  الجنراؿ إياؿ أيزنبرغ، قولو إفّ 

مواجية قادمة، فربما تبدأ المعركة بسقوط المئات مف الصواريخ في قمب إسرائيؿ، وسقوط تمؾ الصواريخ 
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ي ستستمر حتى انتياء الحرب، عمى حّد تعبيره. وزاد الجنراؿ في كممة ألقاىا في مؤتمر طبريا السنو 
لتشكيالت أبحاث الجيش والمجتمع اإلسرائيمّي، إّنو في المعركة األخيرة حصمنا عمى ما يشبو العدالة 
االجتماعية، الفتًا إلى أّف كافة المدف اإلسرائيمية ميددة بالتعّرض القصؼ الصاروخّي، وأّف جميع 

 اإلسرائيمييف سيتضرروف جّراء ذلؾ.
 //، القدس العربي، لندن

 
 غير جاىزة لمحرب  "إسرائيل"في  الدولة: الجبية الداخمّية بمراق 

 أّف أكثر مف  فيو مراقب الدولة العبرية يوسؼ شابيرا، ذكر ر عفتقرير صد الناصرة ػ زىير أندراوس:
ألؼ مواطف إسرائيمي ال تتوفر لدييـ مالجئ خاصة، كما ال توجد في إسرائيؿ مالجئ لحماية المعاقيف 

ات الخاصة، فيما تعاني المالجئ اإلسرائيمية العامة مف إىماؿ متواصؿ منذ حرب لبناف وذوي االحتياج
الثانية، فيما أعمنت بمدية تؿ أبيب أنيا بصدد تحويؿ عدد مف مواقؼ السيارات تحت األرض إلى مالجئ 

 عامة في حاؿ الطوارئ. 
باف أي ىجمات صاروخية لف تشمؿ أسمحة وفي ما يتعمؽ باألقنعة الواقية، فبالرغـ مف التوقعات اإلسرائيمية 

غير تقميدية: بيولوجية أو كيميائّية، إال أّف تزويد المواطنيف بتمؾ األقنعة يمنحيـ شعوًرا باألماف، غير أف 
بالمئة مف سكاف إسرائيؿ، تؤشر عمى النقص الحاد  مميوف قناع التي تـ توزيعيا حتى اآلف عمى  

بالمئة فقط مف سكاف إسرائيؿ. وأشارت تقارير متفرقة خالؿ األسابيع  تكفي لػ في األقنعة المتوفرة، والتي
القميمة الماضية إلى أّف معظـ مباني المستشفيات اإلسرائيمية غير محصنة ضد الصواريخ، وأّف العمؿ عمى 

، حيث أوصت تمؾ التقارير ببناء مواقؼ سيارات أسفؿ تحصينيا لف ينتيي قبؿ حموؿ عاـ 
 تشفيات بحيث يمكف تحويميا الحقا إلى مستشفيات طوارئ. المس

 //، القدس العربي، لندن
 
 "البنك المركزي" المرشح الرئيس لمنصب نائب رئيس االحتياط الفيديرالي األميركي إسرائيمي 

نمي فيشر، أفادت تقارير بأف الرئيس السابؽ لمبنؾ المركزي اإلسرائيمي ستا: يو بي آي - رويترز – نيويورؾ
يونيو الماضي، ىو المرشح الرئيس لتولي  /الذي شغؿ المنصب لثماني سنوات حتى تقاعده في حزيراف

 ".البنؾ المركزي األميركي"منصب نائب رئيس مجمس االحتياط الفيديرالي 
 //، الحياة، لندن

 
 "مرمرة" تركية حول التعويضات لقتمى سفينة -محادثات إسرائيمية أحرنوت:  يديعوت 

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أف وفدا إسرائيميًا رفيع المستوى زار أنقرة : يو بي آي -القدس المحتمة 
لبحث التعويضات المالية لعائالت القتمى، الذيف سقطوا بنيراف القوات اإلسرائيمية لدى اعتراض سفينة "آفي 

وترأس الوفد اإلسرائيمي  .زة في العاـ مرمرة"، التي كانت ضمف أسطوؿ الحرية لكسر الحصار عف غ
يوسي كوىيف، مستشار األمف القومي لرئيس الوزراء بنياميف نتنياىو، وشارؾ فيو مبعوث األخير الخاص 

 لممحادثات مع تركيا، يوسؼ تشيخانوفير.
 //، الحياة، لندن
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 رب النقبضد ع الحكومة اإلسرائيميةبركة يدعو لمجنة تحقيق في جرائم محمد  
طرح النائب محمد بركة رئيس الجبية الديمقراطية لمسالـ والمساواة، أمس، عمى  :الناصرة ػ زىير اندراوس

الييئة العامة لمكنيست، مشروع قرار يقضي بإقامة لجنة تحقيؽ برلمانية في جرائـ الحكومة ضد عرب النقب 
تيا في ىذه المرحمة بما يسمى قانوف عمى مدى عشرات السنيف، مف اقتالع وتيجير وتشريد، لتصؿ ذرو 

 برافر.
 //، القدس العربي، لندن

 
 النووية لألبحاث" تنضم رسميًا إلى المنظمة األوروبية إسرائيل" 

النووية "سيرف"  لألبحاثانضمت "إسرائيؿ" رسميا الميمة، إلى المنظمة األوروبية  : صفا – القدس المحتمة
 ئيات في العالـ عمى الحدود السويسرية الفرنسية. ( صاحبة اكبر مسّرع جز )

لصالح القرار بضـ "إسرائيؿ" الييا بعد  باإلجماعفي المنظمة  األعضاءوصوتت الدوؿ األوروبية  العشروف 
. وقاؿ انو األوروبيورحب نائب وزير الخارجية اإلسرائيمي "زئيؼ الكيف" بالقرار  فترة اختبار استمرت سنتيف.

اعتبارات سياسية فييا.  إقحاـبدوف  األوروبييمكف دفع مشاريع عممية مع االتحاد يدؿ عمى انو 
 //، وكالة الصحافة الفمسطينية )صفا(

 
 مرعبة عن غرق أم فمسطينية وطفميا في بحر اليونان يروي تفاصيل من سورية فمسطيني 11

جئػيف فمسػطينييف ىػاربيف مػف الحػرب روى الجئ فمسطيني تفاصيؿ مرعبة عف غرؽ ال: راـ اهلل ػ وليد عوض
 الدائرة في سوريا قبالة شواطئ اليوناف.

وكشؼ الالجئ يوسؼ تفاصيؿ غػرؽ الطفػؿ "عبػد الػرحمف السػعدي" وأمػو "ميػا السػعدي" وذلػؾ بعػد وصػوليـ 
 إلى اليوناف، كما تحدث عف المعاممة السيئة وغير اإلنسانية التي تمقوىا مف قبؿ خفر السواحؿ اليوناينة.

معظمنػػا مػػف الالجئػػيف شخصػػًا  80فػػي تفاصػػيؿ رحمتػػو يػػروي يوسػػؼ بعػػد وصػػولو الػػى اليونػػاف "كنػػا حػػوالي و 
الفمسػػطينييف مػػف المخيمػػات الفمسػػطينية فػػي سػػورية، وبعػػد وصػػولنا سػػممنا أنفسػػنا بشػػكؿ مباشػػر إلػػى عناصػػر 

ا إلػػى فرقػػة مػػف الجػػيش، والػػذيف أبقونػػا عنػػدىـ لحػػوالي السػػبع سػػاعات، وبعػػد مػػرور تمػػؾ السػػاعات تػػـ تسػػميمن
 .الممثميف

يتابع يوسؼ حديثو عف الترتيبات التي تّمت لنقميـ "بعد أف جمعونا تـ نقمنا إلى مركب صغير ومنو نقمنا إلى 
بعد مرور بضع دقائؽ بدأوا يفرزوننا كؿ عشرة عمى حدة ومف ثـ ، و مركب أكبر تابع لخفر السواحؿ اليونانية

طي الػذي بػدوره ينقمنػا عبػر البحػر إلػى منطقػة تبعػد عػف السػاحؿ يجبروف كؿ عشرة عمى الركوب بقارب مطػا
حوالي كيمو متر واحد، ومف ثـ يجبروف الركاب عمى القفز في الماء، لـ نستطيع المقاومة فقد كانوا مسمحيف 
وبعضيـ يحمؿ شيئا يشبو الرمح إف قاومتو يضربؾ فيو، البعض مف شدة الخوؼ مف الضرب كاف يقفز إلى 

 لتجنب تعرضو لمضرب". الماء مباشرة
وعف تفاصيؿ غرؽ الطفؿ "السعدي" ووالدتو يصؼ "يوسؼ" قائاًل "قاموا برمينا جميعًا، شبابا وأطفاال ونسػاء، 
فقد رموا الطفؿ "عبد الرحمف السعدي" في الماء دوف أف يكترثوا أنو طفػؿ ودوف رحمػة وال إنسػانية كأننػا لسػنا 

"ميا السعدي" خمفو مباشرة، عّميا تنقذ إبنيا لكف لألسػؼ فقػد غرقػت  ببشر، وبعد أف ُرمي الطفؿ قفزت والدتو
كما غرقت أيضًا امرأة غير عربية غالبًا ىي امرأة افغانية، لقد عاممونػا بمنتيػى القسػوة، ، ىي وأبنيا في الماء

 فقد بقينا في الماء وسط الظالـ والبرد الشديديف".



 
 
 

 

 

           34ص                                    1056العدد:            31/31/1031 الجمعة التاريخ:

اء إلى أف جػاء خفػر السػواحؿ التركيػة وقػاموا بإنقاذنػا"، مضػيفا: وعف كيفية إنقاذىـ يتابع يوسؼ "بقينا في الم
"في تركيا تمت معاممتنا بطريقة مغايرة تمامًا لمعاممة اليونانييف لنا، حيث أخذوا بعض التفاصيؿ منا ليتأكػدوا 

فة أننا مف سوريا إضافة إلى تفاصػيؿ عػف كيفيػة غػرؽ األـ وطفميػا، كمػا قػدموا لنػا اإلسػعافات والطعػاـ، إضػا
 إلى أف اإلعالـ التركي تفاعؿ مع قضيتنا بشكؿ كبير، ومف ثـ تـ اإلفراج عّنا جميعًا".

31/31/1031القدس العربي، لندن،   
 

 1004 سنةبرصاص االحتالل  بإصابتو متأثرا فمسطينيشاب  استشياد 11
يس فػي عامػا( صػباح اليػـو الخمػ 12استشيد الشاب معيف محمد حسػيف االطػرش ) :نجيب فراج -بيت لحـ 

 .1008مستشفى المقاصد بالقدس متأثرا بإصابتو برصاص االحتالؿ عاـ 
وكػػاف الشػػػييد االطػػػرش، مػػػف سػػكاف مخػػػيـ الدىيشػػػة، قػػػد ادخػػؿ المستشػػػفى فػػػي بيػػػت جػػاال ومػػػف ثػػػـ نقػػػؿ الػػػى 

 مستشفى المقاصد قبؿ نحو شير إثر تردي حالتو الصحية.
احتجاجػا عمػى  1008شماؿ بيت لحـ عاـ  وكاف معيف اصيب خالؿ مواجيات اندلعت في محيط قبة راحيؿ

اغتياؿ الشيخ احمد ياسيف، حيث اصيب برصاصة في النخاع الشوكي ما ادى الػى اعاقػة كاممػة فػي اطرافػو 
 االربعة والجزء االسفؿ مف جسده وبقي يعاني طيمة ىذه السنوات.

 أحػبيد "كػاف فتحاويػا مف جيتيا، نعت حركة فتح في بيػت لحػـ الشػييد االطػرش فػي بيػاف جػاء فيػو اف الشػي
 .شعبو ووطنو وضحى مف اجمو مقدما الغالي والنفيس

31/31/1031القدس، القدس،   
 

 رائد صالح نيائيًا عن القدسالشيخ : مخطط إسرائيمي إلبعاد 47في  الحركة اإلسالمية 14
الشػيخ  حػذرت الحركػة اإلسػالمية داخػؿ إسػرائيؿ مػف مخطػط إسػرائيمي يقضػي بإبعػاد القدس ػ عالء الريمػاوي:

 رائد صالح، رئيس الحركة، عف مدينة القدس المحتمة، نيائيا.
األربعػاء، قػرارا بمنػع الشػيخ  يػوـوجاء التحذير عمى خمفية تمديد محكمة الصمح اإلسرائيمية في مدينة القدس، 

يومػػًا جديػػدًا، وذلػػؾ اسػػتجابة لطمػػب مػػف الشػػرطة اإلسػػرائيمية، بحسػػب  38رائػػد صػػالح، مػػف دخػػوؿ المدينػػة، لػػػ
 متحدث باسـ الحركة.

بتنػػا نممػػس بشػػكؿ واضػػح أف ىنػػاؾ "وقػػاؿ زاىػػي نجيػػدات النػػاطؽ باسػػـ الحركػػة اإلسػػالمية لوكالػػة األناضػػوؿ 
مخططػػا إسػػرائيميا البعػػاد صػػالح عػػف القػػدس بشػػكؿ نيػػائي، كػػوف وجػػوده بػػالقرب مػػف المسػػجد األقصػػى يعنػػي 

 ."فضح المؤامرات اإلسرائيمية عمى المسجد
سبتمبر/أيموؿ الماضػي، حػيف أوقفتػو الشػرطة لػدى توجيػو  8يخ صالح عف القدس إلى ويعود ممؼ إبعاد الش

كفػػر "لمدينػة القػػدس، وأجػػرت معػػو تحقيقػػا بتيمػػة التحػػريض عمػػى العنػؼ، خػػالؿ إلقائػػو خطبػػة جمعػػة فػػي قريػػة 
 .3303جريمة االحتالؿ اإلسرائيمي بإحراؽ المسجد األقصى عاـ " قرع، تحدث فييا عف

31/31/1031رأي اليوم، لندن،   
 

 يصادق عمى توسيع مستوطنة قرب رام اهلل االحتالل 16
 (، إف "اإلدارة المدنيػػػة"31|31العبريػػػة فػػػي عػػػددىا الصػػػادر يػػػـو الخمػػػيس ) قالػػػت صػػػحيفة ىػػػ رتس: الناصػػػرة

صادقت عمى مخططات بناء جديدة في مسػتوطنة "عػوفرا" قػرب مدينػة  ،لسمطات االحتالؿ اإلسرائيمية ةالتابع
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الضػػفة الغربيػػة المحتمػػة، وذلػػؾ بشػػكؿ غيػػر قػػانوني ومخػػالؼ لتعميماتيػػا السػػابقة القاضػػية بمنػػع راـ اهلل وسػػط 
عائمة فمسطينية مف البناء في أرضيا في ذات المنطقػة بحجػة أنيػا ال تبعػد البعػد القػانوني الػالـز عػف الشػارع 

 الرئيس.
لييكميػػػػة لممسػػػػتوطنة وبػػػػدوف وأوضػػػػحت الصػػػػحيفة، أف األبنيػػػػة االسػػػػتيطانية الجديػػػػدة ٌأقيمػػػػت خػػػػارج الخطػػػػة ا

تػراخيص لمبنػاء، وأف جػزءًا مػػف ىػذه المبػاني أقيمػػت عمػى أراض فمسػطينية خاصػػة والجػزء اآلخػر عمػػى أراٍض 
 يصّنفيا االحتالؿ عمى أنيا ممؾ لمدولة العبرية.

ي تبمػغ وأشارت إلى أف مباني المستوطنيف الُمصادؽ عمييا ال تبعد المسافة القانونية عف الشارع الرئيسي والت
متػػرًا، وىػػو البعػػد الػػذي تػػّذرع بػػو جيػػاز اإلدارة لمنػػع الفمسػػطينييف مػػف  310بحسػػب تعميمػػات "اإلدارة المدنيػػة" 

 البناء في المنطقة. 
31/31/1031، قدس برس  

 
 ألف دوالر لمساعدة البدو الفمسطينيين الميّددين بالتيجير 60األونروا تناشد توفير  15

مـ المتحدة إلغاثة وتشغيؿ الالجئيف الفمسطينييف "األونروا" نداًء لتوفير مبمغ أطمقت وكالة األ: القدس المحتمة
ألػػؼ دوالر أمريكػػي لمسػػاعدة المػػواطنيف الفمسػػطينييف البػػدو الػػذيف يقطنػػوف الخيػػاـ فػػي المنطقػػة المصػػّنفة  30
"E1.والميّدديف بالتيجير عف أراضييـ مف قبؿ سمطات االحتالؿ اإلسرائيمية " 

مف البدو  1100(، إف 31|31ا" في بياف صحفي تمقت "قدس برس" نسخة عنو يوـ الخميس )وقالت "األونرو 
" الواقعة بيف مدينة القدس ومستوطنة "معاليو أدوميـ" الييودية في الضفة الغربية E1الفمسطينييف في منطقة "

ع المستوطنات واألحياء المحتمة، ميّدديف بالترحيؿ عف خياميـ وأراضييـ نتيجة المخّططات اإلسرائيمية لتوسي
 الييودية القريبة مف المنطقة. 

وأضافت الوكالة األممية في بيانيا "أف البدو الفمسطينييف يعيشوف تحت ضغوط نفسية ىائمة، وفوؽ كػؿ ىػذا 
بػرد الشػػتاء فػي ىػػذا الموسػـ، حيػػث يشػعروف بػػالبرد فػػي الوقػت الػػذي يعيشػوف فيػػو فػي ظػػؿ أزمػة"، معربػػًة عػػف 

ألػػؼ دوالر بحمػػوؿ نيايػػة الشػػير الجػػاري لتػػأميف بطانيػػات ووقػػود ومػػدافئ وألبسػػػة  30بمػػغ أمميػػا فػػي تػػوفير م
 شتوية وأغطية بالستيكية ليـ.

31/31/1031، قدس برس  
 

 األسرى اإلداريون يواجيون المنخفض الجوي بأمعاء خاوية :واعدجمعية  16
ى اإلداريػيف فػي سػجوف االحػتالؿ قالت "جمعيػة واعػد لألسػرى والمحػرريف"، إف كافػة األسػر  رائد الفي: -غزة 

"اإلسػػرائيمي" يواجيػػوف بػػرد الشػػتاء والمػػنخفض العميػػؽ بأمعػػائيـ الخاويػػة، حيػػث أعمنػػوا إضػػرابيـ عػػف الطعػػاـ، 
 أمس، ضمف خطواتيـ النضالية إلسقاط سياسة االعتقاؿ اإلداري.

حيػاة األسػرى فػي ظػؿ  وأكدت أف مصمحة السجوف "اإلسرائيمية" لـ تقـ بأي إجػراءات مػف شػأنيا الحفػاظ عمػى
 التقمبات الجوية الحالية غير المسبوقة، ولـ تراع أوضاع األسرى األطفاؿ أو األسيرات.

وحػػذرت مػػػف اسػػػتمرار التجاىػػؿ الػػػدولي لقضػػػية األسػػرى، وألوضػػػاعيـ المأسػػػاوية، محممػػة المؤسسػػػات الدوليػػػة 
تفتقػػر ألدنػػػى مقومػػػات الحيػػػاة  الحقوقيػػة واإلنسػػػانية كامػػػؿ المسػػؤولية عػػػف حيػػػاة األسػػػرى داخػػؿ السػػػجوف التػػػي

 المعيشية اإلنسانية.
31/31/1031الخميج، الشارقة،   
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 والقدس المحتمة الضفة فيفمسطينيين  تسعةيعتقل  االحتالل 17

(، مدينتي نػابمس وجنػيف 31|31اقتحمت قوات االحتالؿ اإلسرائيمية، يـو الخميس ): نابمس –القدس المحتمة 
 تقمت خمسة مواطنيف فمسطينييف واستدعت آخريف لمتحقيؽ.شماؿ الضفة الغربية المحتمة واع

(، أربعػػة شػػباف مقدسػػييف فػػي المسػػجد األقصػػى 31|31واعتقمػػت شػػرطة االحػػتالؿ اإلسػػرائيمي، يػػـو الخمػػيس )
 المبارؾ وبمدة العيسوية شماؿ مدينة القدس المحتمة.

كرامػة وآخػر لػـ ُتعػرؼ ىويتػو  وبينت مصادر مقدسية، أف قوات االحتالؿ اعتقمت المػواطف الفمسػطيني سػمير
 مف بمدة العيسوية بذريعة رشؽ المستوطنيف بكرات الثمج.

عامػًا( ووليػد فيػرواي  18وأشػارت المصػادر ذاتيػا، إلػى أف شػرطة االحػتالؿ اعتقمػت الناشػطيهف أحمػد ىػديب )
 المبارؾ.عامًا(، بعد مالحقتيما بحجة قياميما برفع العمـ الفمسطيني في باحات المسجد األقصى  13)

31/31/1031قدس برس،   

 
 وانييارات ترابية في سموان بسبب األمطار والحفريات اإلسرائيمية تشققات 18

"األياـ": وقعت انييارات وتشققات في منازؿ وشوارع حي وادي حموة ببمدة سػمواف، بعػد تػراكـ الثمػوج  -القدس 
 وىطوؿ األمطار لساعات طويمة، وبسبب الحفريات اإلسرائيمية بالمنطقة.

 وأوضح مركز معمومات وادي حموة أف االنييارات والتشققات تركػزت فػي منطقػة عػيف "أـ الػدرج"، بحػي وادي
حمػػػوة، حيػػػث تكثػػػر أعمػػػاؿ الحفريػػػات اإلسػػػرائيمية، وىطػػػوؿ األمطػػػار والثمػػػوج عمػػػى القػػػدس يكشػػػؼ عػػػف مػػػدى 

 الضرر الذي تمحقو الحفريات بالمنطقة.
كمػا توسػعت التشػػققات واالنجرافػات األرضػية فػػي شػارع وادي حمػوة الػػرئيس بػالقرب مػف "مسػػجد العػيف"، وىػػي 

األسػػػبوع الماضػػػي، وادعػػػت البمديػػػة أنيػػػا قامػػػت بالتصػػػميحات المنطقػػػة ذاتيػػػا التػػػي حصػػػمت فييػػػا االنييػػػارات 
الالزمة، وادعت حينيػا أف التشػققات حصػمت بسػبب تمديػدات الصػرؼ الصػحي، وأشػار األىػالي إلػى حػدوث 

 ىبوط في عدة مناطؽ بالشارع.
 وأكػػػػد األىػػػػالي أف التشػػػػققات واالنييػػػػارات ىػػػػي بسػػػػبب الحفريػػػػات اإلسػػػػرائيمية التػػػػي تقػػػػـو بيػػػػا جمعيػػػػة إلعػػػػاد
االستيطانية وسمطة اآلثار" أسفؿ الشارع في بمدة سمواف، عممًا أنو يوجد في مكاف االنييارات نفؽ يربط عػيف 

 سمواف بساحات باب المغاربة، كما ُيخطط ربطو بحائط البراؽ.
31/31/1031األيام، رام اهلل،   

 
 بالقدس العنصري جدار الفصل من ييدمون جزءً  فمسطينيون 10

سػػمواف" فػػي بيػػػاف تمقػػت "قػػدس بػػػرس" نسػػخة عنػػو، يػػػـو  –مركػػز معمومػػات وادي حمػػػوة  : قػػػاؿالقػػدس المحتمػػة
عمػى التػوالي  11(، بأف مجموعػة مػف نشػطاء المقاومػة الشػعبية الفمسػطينية نجحػوا لممػرة الػػ 31|31الخميس )

آالت  نشطاء اسػتخدمواالفي إحداث ثغرات في الجدار الفاصؿ المحبط بمدينة القدس المحتمة، مشيرًا إلى أف 
 يدوية وىدموا جزءًا مف الجدار في منطقة "الشياح" التي تفصؿ بمدتي العيزرية وأبو ديس.

أمتار مربعة، ويقػع بمحػاذاة نقطػة  8وبّيف المركز، أف الجزء الذي تـ ىدمو مف الجدار بمغت مساحتو حوالي 
 مراقبة لجيش االحتالؿ اإلسرائيمي.

31/31/1031قدس برس،   
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 يضرب غزة بعنف ومراكز اإليواء تبدأ باستقبال األسر المنكوبة "أليكسا"المنخفض  13

ضاعؼ المنخفض الجوي "أليكسا" الػذي يضػرب المنطقػة ىػذه األيػاـ مػف معانػاة سػكاف : أشرؼ اليور - غزة
قطػاع غػزة، بعػد أف غمػػرت ميػاه األمطػار الغزيػػرة العديػد مػف المنػازؿ والشػػوارع وعطمػت حركػة المػػرور، وأدت 

مف السكاف، وأجبرت العديد مف األسر لترؾ منازليػا المػدمرة والمجػوء لمراكػز اإليػواء جنػوب  إلصابة العشرات
 دعوة "أحرار العالـ" لمتدخؿ إلنقاذ القطاع مف "كارثة إنسانية".في غزة لالقطاع، ما دعا الحكومة 

مػرت ميػاه األمطػار وميدانيا فقد أجرت طواقـ الدفاع المدني العديد مػف عمميػات اإلغاثػة لممتضػرريف الػذيف غ
مواطنػػا إلػػى المشػػافي جػػراء تعرضػػيـ لإلصػػابة مػػف تػػأثيرات  80نقػػؿ نحػػو "تػػـ منػػازليـ، ووفػػؽ وزارة الصػػحة 

 المنخفض الجوي المصحوب بالرياح واألمطار الغزيرة.
وفتحت وزارة الشؤوف االجتماعية في مدينة خػاف يػونس جنػوب القطػاع فػي سػاعات الفجػر عػددا مػف المراكػز 

ووزعت الطواقـ المختصة عمى المتضػرريف لحظػة وصػوليـ أغطيػة  سر التي غمرت المياه منازليا.إليواء األ
 وكشافات إنارة وأطعمة وحميبا لألطفاؿ.

وأخمت مف ىناؾ فرؽ الػدفاع المػدني والبمديػة عشػرات األسػر مػف منػازليـ مػع اشػتداد األمطػار، خشػية عمػييـ 
ب صػػػػغيرة لمطفػػػػو فػػػوؽ ميػػػػاه األمطػػػػار لمسػػػػاعدة األسػػػػر واسػػػػتخدمت فػػػػرؽ الػػػدفاع المػػػػدني مراكػػػػ مػػػف الغػػػػرؽ.

 المحاصرة في البيوت في الخروج إلى أماكف آمنة.
وكػذلؾ أغمقػت ميػاه األمطػار الشػارع الرئيسػي الواصػؿ بػػيف مدينػة الزىػرة ومخػيـ النصػيرات وسػط قطػاع غػػزة، 

اتجاه منطقػة وادي غػزة سػاعد وتفيد أنباء أف فتح إسرائيؿ مضخات المياه العادمة مف منطقة الحدود القريبة ب
 في ارتفاع منسوب المياه لتطفو عمى الشارع الرئيسي.

31/31/1031القدس العربي، لندن،   
 

 ""الخيانة األوروبية لفمسطينصدور كتاب:  11
مػػف المعػػروؼ عػػف سػػتفاف ىيسػػؿ، أنػػو كػػاف باسػػتمرار مػػف أنصػػار الػػدفاع عػػف حقػػوؽ اإلنسػػاف وعػػف الشػػعوب 

شػػعب الفمسػػطيني، األمػػر الػػذي دعػػا بعػػض المتعصػػبيف إلسػػرائيؿ إلػػى القػػوؿ انػػو المضػػطيدة، وفػػي مقػػدمتيا ال
 انحاز بوضوح إلػى "معسكر األعداء".

ولػػـ يتػػردد ىيسػػؿ، فػػي الػػذىاب إلػػى غػػّزة عنػػدما كانػػت فػػي حالػػة حصػػار شػػرس فرضػػتيا عميػػو إسػػرائيؿ. وكػػاف 
رلمػػاف األوروبػػي واألخصػػائية ىيسػؿ قػػد شػػرع عمػػى مػػدى سػنوات بحػػوار مػػع فيرونيػػؾ دو كيػػزر، النائبػة فػػي الب

 بشؤوف الشرؽ األوسط عاّمة وبالمسألة الفمسطينية خاصة.
، أي بعػد شػيور مػف رحيػؿ 1031مف حواراتيما المشتركة نتج ىذا الكتػاب الصػادر فػي مطمػع شػير سػبتمبر 

ف البحػث ستيفاف ىيسؿ. وموضوع اىتماميما فيو، ليس البحث عف سبؿ إدانة إسرائيؿ،" المثبتة" برأييما، ولك
 في دور أوروبا في دعـ مواقفيا، بعيدا عف احتراـ المبادئ الكبرى والقوانيف الدولية.

يشرح المؤلفػاف فػي ىػذا الكتػاب المشػترؾ، موقفيمػا الغاضػب مػف تراخػي و تراجػع موقػؼ المؤسسػات والبمػداف 
ة إنسػانية حقيقيػة". األوروبية حياؿ ترّدي األوضػاع اإلنسػانية فػي فمسػطيف، بحيػث يمكػف الحػديث عػف " مأسػا

ويبيناف المسار المتقيقػر الػذي اتخػذه األوروبيػوف فػي مػواقفيـ حيػاؿ فمسػطيف والفمسػطينييف، كمػا يػدؿ التػاريخ 
 القريب.
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وال يتػػػردداف فػػػي القػػػوؿ انػػػو " يمكػػػف توصػػػيؼ المواقػػػؼ األوروبيػػػة بكػػػؿ النعػػػوت، سػػػوى بأنيػػػا مػػػدعاة لمفخػػػر 
يواجػػو و  ء عنػػواف الكتػػاب عػػف "الخيانػػة األوروبيػػة " لفمسػػطيف.واالعتػػزاز". وعمػػى خمفيػػة مثػػؿ ىػػذا الموقػػؼ جػػا

 المؤلفاف بكثير مف "الغضب" الخطاب األوروبي السائد.
31/31/1031البيان، دبي،   

 
 شمومو ساندلمكاتب "اختراع أرض إسرائيل"  :كتاب مركز مدار يصدر 11

مػدار، وفػي الوقػت نفسػو عػف  -رائيمية "األيػاـ": صدر حديثًا عف المركز الفمسطيني لمدراسػات اإلسػ -راـ اهلل 
منشورات المكتبة األىمية في عّماف، كتاب "اختراع أرض إسرائيؿ"، مف تأليؼ البروفسور شمومو ساند، أستاذ 

 التاريخ في جامعة تؿ أبيب، وذلؾ في ترجمة عربية أنجزىا أنطواف شمحت، وأسعد الزعبي.
أف االسػػـ اإلقميمػػي )الجغرافػػي( "أرض إسػػرائيؿ" لػػـ يكػػف  ويؤكػػد المؤلػػؼ فػػي مقدمتػػو الخاصػػة لمطبعػػة العربيػػة

قوميًا عمػى اإلطػالؽ لػدى ظيػوره ألوؿ مػرة، ولػـ يكػف مػف الممكػف أف يكػوف كػذلؾ أيضػًا، بػؿ كػاف مصػطمحًا 
دينيػػًا. فمقػػد اعتبػػر المكػػاف خػػالؿ مئػػات األعػػواـ فػػي نظػػر الييػػود والمتيػػوديف نقطػػة انطػػالؽ لبدايػػة  -الىوتيػػاً 

 لذي سيحؿ عمى العالـ بقدـو المسيح.الخالص الغيبي ا
وأوضح أنو راودتو وواجيتػو عنػدما ألّػؼ ىػذا الكتػاب ثالثػة أسػئمة رئيسػة: ىػؿ كػاف المكػاف دائمػا وطنػا لمييػود 
لػػى أي مػػدى يعتبػػر ىػػذا المكػػاف اليػػوـ وطنػػًا لمػػذيف يعرفػػوف  كمػػا تعمػػـ فػػي صػػغره فػػي المػػدارس اإلسػػرائيميةى  وا 

 .ى  وكيؼ صارت إسرائيؿ وطف اإلسرائيمييف الذيف يعيشوف فيوىأنفسيـ كييود في أنحاء العالـ
31/31/1031األيام، رام اهلل،   

 
 الداخل الفمسطيني: الصييونية حركة استعمارية ال تتوقف عند مرحمة تاريخية واحدةبندوة  14

مسػػطينّي ػػػ زىيػػر أنػػدراوس: نظّػػـ مركػػز "دراسػػات" المركػػز العربػػي لمحقػػوؽ والسياسػػات فػػي الػػداخؿ الف الناصػػرة
طاولة مستديرة بمناسبة اليػوـ العػالمي لحقػوؽ اإلنسػاف تحػت عنػواف )خطػاب الحقػوؽ األصػمية لػدى المجتمػع 
الفمسطيني في إسرائيؿ( في الناصرة وشارؾ بالمقاء العشػرات مػف البػاحثيف والمحاضػريف والناشػطيف والطػالب 

 الجامعييف. 
 .ية لمركز دراسات، ورحبت بالحضورافتتحت المقاء د. ماري توتري رئيسة الييئة اإلدار 

ثـ تحدث في افتتاح البرنامج د. يوسؼ جباريف، رئيس مركز دراسات، الذي تطرؽ إلى تطور الخطاب حوؿ 
الحقػػػوؽ األصػػػالنية بػػػيف الفمسػػػطينييف فػػػي الػػػبالد وعمػػػى المسػػػتوى الػػػدولي، وأشػػػار إلػػػى وثػػػائؽ رؤيويػػػة لػػػدى 

التصػور المسػتقبمي لمعػرب الفمسػطينييف فػي إسػرائيؿ وارتباطيػا  الفمسطينييف أىؿ البالد األصمييف، كاف أخرىا
 الواضح بيذا الخطاب. 

مف جيتو تحدث البروفيسور والناشط السياسي واالجتماعي غادي الغازي عف النواحي السياسية واالجتماعية 
 وارتباطيا بخطاب حقوؽ األقميات األصالنية.

الصػػػػييونية كحركػػػػة اسػػػػتعمارية اسػػػػتيطانية بسػػػػبب خصػػػػص الغػػػػازي مداخمتػػػػو حػػػػوؿ فكػػػػر وممارسػػػػة الحركػػػػة 
 استمرارية عمميات النيب إلى يومنا ىذا، وعدـ توقفيا عند مرحمة تاريخية واحدة. 

اختتـ المداخالت المركزية الكاتب والمسرحي سمماف ناطور بالتطرؽ إلى البعد األخالقػي والثقػافي فػي عالقػة 
وصفيا بأنيا عالقة مركّبة ومعقدة لمطرفيف بسبب عدـ حؿ اإلشكالية األقمية االصالنية والدولة الكولونيالية، و 
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 3382األخالقية باعتراؼ اإلسرائيمي بالخطيئة التي ارتكبيا والتي كانت السبب فػي نشػوء ىػذه المشػكمة عػاـ 
 وال تزاؿ قائمة حتى اليـو وقد تفاقمت عاما بعد عاـ. 

31/31/1031القدس العربي، لندن،   

 

 اد الغاز اإلسرائيمي عن طريق قبرصتنفي استير  رمص 16
عػػف  "إسػػرائيؿ"اسػػتيراد الغػػاز مػػف  المصػػري، حػػاـز البػػبالوي،  رئػػيس مجمػػس الػػوزراء  .ناصػػر فيػػاض : نفػػي د

 طريؽ قبرص.
 جاء ذلؾ خالؿ المؤتمر الصحفي المشترؾ مع الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيديس.

 31/31/1031الوفد، الجيزة، 
 

 دن ال يريد عازاًل بينو وبين دولة فمسطين المستقمةاألر  :النسورعبد هلل  15
 بأف األردف ال يريد عازالً  ،في جمسة حضرتيا العرب اليوـ ،هلل النسور عبد .د األردني أكد رئيس الوزراء

الدولة الفمسطينية الوليدة ستكوف بحاجة لحدود ومعابر وميناء ومطار  ألف ،بينو وبيف دولة فمسطيف المستقمة
 تردد عف سعي األردف لبقاء قوات أجنبية في منطقة األغوار.نافيا ما 

 31/31/1031، العرب اليوم، عّمان

 
 العاىل األردني وعباس يؤكدان دعميما جيود كيري لدفع عممية السالم 16

أكد األردف وفمسطيف دعميما لجيود وزير الخارجية األميركي جوف كيري لتقريب  :محمد الدعمة -عماف 
الجانبيف الفمسطيني واإلسرائيمي، لتحقيؽ تقدـ في مفاوضات السالـ بينيما. جاء ذلؾ  وجيات النظر بيف

بحسب بياف لمديواف الممكي األردني، خالؿ اتصاؿ ىاتفي جرى أمس بيف العاىؿ األردني الممؾ عبد اهلل 
جيود الثاني، والرئيس الفمسطيني محمود عباس، بحث تطورات األوضاع في المنطقة، خصوصا ما يتصؿ ب

دعميما لمجيود التي يقودىا "تحقيؽ السالـ استنادا إلى حؿ الدولتيف. وأوضح البياف أف الزعيميف شددا عمى 
الذي "، وأضاؼ أف الممؾ عبد اهلل أكد دعـ األردف الكامؿ لمساعي تحقيؽ السالـ، "وزير الخارجية األميركي

 /القابمة لمحياة عمى خطوط الرابع مف يونيويمبي تطمعات الشعب الفمسطيني، في إقامة دولتو المستقمة و 
 ."3301حزيراف عاـ 

 31/31/1031، الشرق األوسط، لندن

 
 وعاصمتيا القدس الشرقية مصمحة أردنية 56جودة: دولة فمسطينية مستقمة بحدود  17

في تصريحات لو نشرتيا مصادر  ،أكد وزير الخارجية وشؤوف المغتربيف في األردف ناصر جودة :عماف
في مكتبو بعماف برئيس مؤسسة راند االمريكية ميشيؿ  33/31 األربعاءة رسمية، خالؿ لقاء لو مساء أردني

الدولة الفمسطينية المستقمة عمى خطوط الرابع مف حزيراف عاـ  إقامةأف بالده "تعتبر  ،ريتش والوفد المرافؽ
السالـ العربية، مصمحة وطنية المرجعيات الدولية ومبادرة  إلىوعاصمتيا القدس الشرقية استنادا  3301
 ".أردنيةعميا واف جميع قضايا الحؿ النيائي مرتبطة بمصالح حيوية  أردنية

 31/31/1031قدس برس، 
 

 إسرائيميةاتجاه وحدة عسكرية  في طالق نارتنفي إمصادر أمنية لبنانية  18
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مية نقال عف مصدر عسكري نفت مصادر أمنية لبنانية، ما ادعتو وسائؿ اإلعالـ اإلسرائي :حمداف أبوطارؽ 
عددا مف العيارات النارية الطائشة أطمقت مف الجانب المبناني وسقطت بالقرب مف دورية  أفإسرائيمي، 
 الرد باتجاه مصادر النيراف. إلىالحماري ومبادرة عناصر الدورية  -في محور المطمة  إسرائيمية

لمعنية، تبيف انو أثناء ممارسة ثمانية لبنانيف وفي التفاصيؿ التي تقاطعت مع معمومات الجيات األمنية ا
متر مف السياج الشائؾ  3000 إلى 200ليواية صيد الطيور في محور سردة الوزاني عمى بعد حوالي 

التي انطمقت مف بنادؽ الصيد قد سقطت في الجانب اإلسرائيمي  "الخردؽ"الحدودي، يمكف أف تكوف حبات 
 عمى مراقبة الصياديف بواسطة المناظير.  مف الدورية التي كانت تعمؿ قريباً 

 31/31/1031، السفير، بيروت

 
 1035-1034تنموية لألعوام فمسطينية مميون دوالر لبرامج  360" تقّر دعمًا قيمتو التعاون" 40

"، فػػػي االمػػػارات العربيػػػة 00راـ اهلل: أقػػػّر مجمػػػس أمنػػػاء مؤسسػػػة التعػػػاوف، خػػػالؿ اجتماعاتػػػو السػػػنوية الػػػدورة "
ي دبػػػي، األسػػػبوع الماضػػػي، بمشػػػاركة فاعمػػػة وواسػػػعة مػػػف أعضػػػاء المؤسسػػػة ولجانيػػػا المختمفػػػة، المتحػػػدة فػػػ

، والتػػي سػػيبمغ الصػػرؼ البرامجػػي عمييػػا، وألوؿ مػػرة فػػي تػػاريخ 1030-1038اسػػتراتيجية المؤسسػػة لألعػػواـ 
 مميوف دوالر. 330المؤسسة حوالي 

ف، عف سػعادتو وفخػره بمػا سػجمتو المؤسسػة وأعرب د. نبيؿ ىاني القدومي رئيس مجمس أمناء مؤسسة التعاو 
 مف إنجازات متميزة في دعـ تنمية وصمود الشعب الفمسطيني عبر تطبيؽ استراتيجيتيا البرامجية.

وأوضػػح أف المؤسسػػة تمضػػي بثبػػات فػػي التركيػػز عمػػى تطػػوير البػػرامج والمشػػاريع الرياديػػة والتػػي تتجػػاوب مػػع 
 أولويات واحتياجات الشعب الفمسطيني.

ع مجمػػس األمنػػاء خػػالؿ اجتماعاتػػو عمػػى تقػػارير سػػير عمػػؿ مجمػػس ادارة المؤسسػػة الػػذي قدمتػػو سوسػػف واطمّػػ
 الفاىوـ جعفر رئيس مجمس االدارة.

كما اطمػع المجمػس عمػى مجمػؿ أنشػطة المجػاف وفػرؽ العمػؿ، والخطػة االسػتراتيجية المقبمػة لممؤسسػة لألعػواـ 
ة الجربػػاوي، والتػػي سػػيبمغ الصػػرؼ البرامجػػي فييػػا ، التػػي قػػدمتيا مػػدير عػػاـ المؤسسػػة د.تفيػػد1038-1030
قطاعػػات رئيسػػية: التعمػػيـ، الثقافػػة، التنميػػة المجتمعيػػة، والطػػوارئ  8مميػػوف دوالر موزعػػة عمػػى  330حػػوالي 

مميػوف دوالر، وقطػاع التنميػة  11مميوف دوالر، وقطاع الثقافة  11والمساعدات االنسانية، منيا قطاع التعميـ 
ماليػيف دوالر، فيمػا سػيتوزع الصػرؼ  3ف دوالر، وقطاع الطػوارئ والمسػاعدات االنسػانية مميو  01المجتمعية 

% عمػػى 13% عمػػى الضػػفة الغربيػػة بمػػا فييػػا القػػدس التػػي حظيػػت بنصػػؼ ىػػذه النسػػبة، و01مناطقيػػًا بواقػػع 
 %.1سيبمغ الصرؼ  3382%، وفي مناطؽ 0قطاع غزة، وفي لبناف 

مميػػوف دوالر تػػـ صػػرفيا عمػػى قطاعػػات التعمػػيـ  10مشػػاريع بقيمػػة إلػػى ذلػػؾ أقػػر مجمػػس األمنػػاء ىػػذا العػػاـ 
 والثقافة والتنمية المجتمعية والطوارئ والمساعدات االنسانية في جميع مناطؽ عمؿ المؤسسة.
 31/31/1031، األيام، رام اهلل

 
 الجاري بطمب من عباس لبحث المفاوضات المتعثرة 13اجتماع غير عادي  :جامعة الدول العربية 43

أعمنػػػػت جامعػػػػة الػػػػدوؿ العربيػػػة عقػػػػد اجتمػػػػاع غيػػػػر عػػػػادي عمػػػػى مسػػػػتوى وزراء  :البيػػػػاف والوكػػػػاالت -لقػػػاىرةا
وقاؿ نائػب األمػيف العػاـ لجامعػة الػدوؿ العربيػة  مف الجاري، بطمب مف الرئيس الفمسطيني. 13الخارجية في 

يػة لعقػد ىػذا االجتمػاع غيػر أحمد بف حمي لمصحافييف: إف األمانة العامة لمجامعة وجيت الػدعوة لمػدوؿ العرب



 
 
 

 

 

           13ص                                    1056العدد:            31/31/1031 الجمعة التاريخ:

الشير الجاري، في مقر األمانة لمجامعة برئاسة ليبيا، وبناء عمى طمب رئيس دولة فمسطيف،  13العادي في 
 -لمنظر في المستجدات المتعمقة بالقضية الفمسطينية ومسار المفاوضات الحاليػة بػيف الجػانبيف الفمسػطيني »

 «.واإلسرائيمي التي تجري برعاية أميركية
 31/31/1031البيان، دبي،  

 
 اإلسالمي" تدعو دواًل إلى االعتراف بفمسطين التعاون" 41

دعا وزراء خارجية منظمة التعاوف اإلسالمي مساء األربعاء في كوناكري الدوؿ التي لـ تعترؼ : )أ .ؼ .ب(
لى تعزيز تعاونيا ضد "اإلرىاب  ".حتى اآلف بفمسطيف إلى القياـ بذلؾ "في أقرب وقت" ممكف وا 

دولػػة عضػػوًا فػػي المنظمػػة فػػي بيػػاف عقػػب اجتمػػاع اسػػتمر ثالثػػة أيػػاـ باعتمػػاد فمسػػطيف دولػػة  30وأشػػاد وزراء 
. وجاء في البياف "نشػيد بػالقرار الميػـ الػذي اتخػذ 1031)مراقب( في األمـ المتحدة في نوفمبر/تشريف الثاني 

دوؿ التػػي لػػـ تفعػػؿ ذلػػؾ عمػػى تحمػػؿ مػػؤخرًا مػػف قبػػؿ العديػػد مػػف الػػدوؿ بػػاالعتراؼ بدولػػة فمسػػطيف، ونحػػث الػػ
 مسؤولياتيا بموجب ميثاؽ األمـ المتحدة مف خالؿ االعتراؼ بدولة فمسطيف في أقرب وقت ممكف". 

وقالػػػت المنظمػػػة إنيػػػا "تؤكػػػد مجػػػددًا إدانتيػػػا الحازمػػػة" لمسياسػػػات "اإلسػػػرائيمية" "غيػػػر الشػػػرعية فػػػي األراضػػػي 
اب التػػي يمارسػػيا المسػػتوطنوف "اإلسػػرائيميوف" ضػػد المػػدنييف الفمسػػطينية المحتمػػة" وؿ"ممارسػػات العنػػؼ واإلرىػػ

 الفمسطينييف.
 31/31/1031الخميج، الشارقة، 

 
 المسممين" يدعو خطباء المساجد إلى استنكار اعتداء المستوطنين عمى المساجد  عمماء" 41

اعتػداء المسػتوطنيف  دعا "االتحاد العالمي لعمماء المسمميف" خطباء المساجد فػي العػالـ إلػى اسػتنكار: الدوحة
 اإلسرائيمييف عمى المساجد وكتابة شعارات ازدراء بمقاـ الرسوؿ الكريـ صمى اهلل عميو وسمـ.

( إنػو عمػـ "أف المسػتوطنيف اإلسػرائيمييف اعتػدوا ليمػة الجمعػة 31|31وقاؿ االتحاد في بياف لو اليوـ الخميس )
جدرانػػو بشػػعارات مسػػيئة لمرسػػوؿ صػػمى اهلل عميػػو األخيػػرة عمػػى مسػػجد اليػػدى بمدينػػة باقػػة الغربيػػة، ولطخػػوا 

وسمـ، واالتحاد إذ يستنكر ىذه األفعاؿ الشنيعة، وبخاصة محاولة اإلساءة إلػى شػخص الرسػوؿ الكػريـ صػمى 
اهلل عميو وسمـ، مع مػا سػبقيا مػف عػدواف متكػرر، وانتياكػات مسػتمرة عمػى المسػاجد والمقدسػات والممتمكػات، 

 العالـ إلى استنكارىا والتنديد بيا بكؿ الوسائؿ المتاحة".فإنو يدعو كؿ المسمميف في 
 وأكد االتحاد أف اإلسالـ يصوف حرمة جميع أماكف العبادة ويعتبر المساس بيا عدوانًا".

وأضاؼ: "يوجو االتحاد نػداًء عػاجاًل ومؤكػدًا إلػى خطبػاء المسػاجد فػي جميػع أنحػاء العػالـ لتخصػيص خطبػة 
ر بيػػذه األفعػػاؿ اإلجراميػػة التػػي تسػػتفز مشػػاعر المسػػمميف، وتنتيػػؾ حرمػػاتيـ، (  لمتشػػيي31|31يػػـو الجمعػػة )

ومقدسػػػاتيـ، فػػػي مخالفػػػة صػػػريحة لكػػػؿ القػػػوانيف واألعػػػراؼ والمواثيػػػؽ الدوليػػػة، كمػػػا يػػػدعو المنظمػػػات الدوليػػػة 
ؿ والحقوقية إلى حماية المساجد والمقدسات اإلسالمية، وحقوؽ المسمميف في المناطؽ التي تقع تحت االحتال

 "، عمى حد تعبير البياف.3382الصييوني وخاصة داخؿ منطقة 
 31/31/1031قدس برس، 

 
 لحل المسائل الجوىرية لمنزاع في غضون أسابيع إطاريا"اتفاقًا " سيعرض"ىآرتس": كيري  44
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نقمػت  اإلسػرائيميةصػحيفة "ىػ رتس" ، أف القػدس أبيػب، ومػفتػؿ ، مف 31/31/1031، القدس، القدسذكرت 
سػرائيمييف أميػركييفعف مسؤوليف  ]أمس[ يساليوـ الخم  األميركػياف مػف المنتظػر اف يػدفع وزيػر الخارجيػة  وا 
فػػي اتجػػاه تكثيػػؼ المفاوضػػات بػػيف الفمسػػطينييف  إسػػرائيؿ إلػػى ]أمػػس[ يصػػؿ مسػػاء اليػػـو الخمػػيس أفالمقػػرر 

كر بشػػأف معظػػـ نتػػائج تسػػتحؽ الػػذ أياجتماعػػًا بػػيف الطػػرفيف لػػـ تسػػفر عػػف  10مػػف  أكثػػربعػػد  واإلسػػرائيمييف
 الجانبيف.  إلى إطاريكيري ينوي تقديـ اقتراح  إف اإلسرائيميةقضايا الحؿ النيائي. وقالت الصحيفة 

( تسػػيبي اإلسػػرائيمية" لمعاىػػدة سػػالـ مػػع وزيػػرة العػػدؿ )إطػػارياف كيػػري بػػدأ مناقشػػة "اتفػػاؽ  نشػػرت "ىػػ رتس"و  
 نطف االثنيف.ليفني ورئيس الوفد الفمسطيني المفاوض صائب عريقات في واش

أف ىدؼ زيارة كيري ىو عػرض  صحيفة "ى رتس" ذكرت ، أف31/31/1031، العرب اليوم، عّمانوأضافت 
 اتفاؽ اإلطار لحؿ المسائؿ الجوىرية لمنزاع الفمسطيني اإلسرائيمي في غضوف أسابيع معدودة.
إلػػى نقطػػة حسػػـ وقالػػت الصػػحيفة إف كيػػري يرمػػي مػػف خػػالؿ ذلػػؾ إلػػى حمػػؿ نتنيػػاىو وعبػػاس إلػػى الوصػػوؿ 

 يجبراف فييا عمى حسـ أمرىما إما الموافقة عمى خطة السالـ األمريكية أو رفضيا.
وأضػػػافت أف نتنيػػػاىو وعبػػػاس سػػػيمزماف باتخػػػاذ قػػػرارات مبدئيػػػة صػػػعبة ودراماتيكيػػػة بالنسػػػبة لجميػػػع المسػػػائؿ 

بػػيف الطػػرفيف وتشػػكؿ الجوىريػػة لمنػػزاع، مشػػيرة إلػػى أف ىػػذه القػػرارات سػػتحدد الخطػػوط العريضػػة التفػػاؽ دائػػـ 
 قاعدة لمفاوضات مفصمة في أي موضوع كاف.

عمػى النػار بػيف الطػرفيف يػتـ إنضػاجو  اتفاقػالكف األجواء عشية جولػة كيػري بػيف عبػاس ونتنيػاىو تػوحي بػأف 
سناد خطة كيري لمسالـ مما يوحي  اتفقاخصوصا واف جاللة الممؾ عبدهلل الثاني والرئيس عباس  عمى دعـ وا 

 لطرؼ المعارض ليذه الخطة ىو إسرائيؿ.ضمنيا بأف ا
لكػػف صػػحيفة معػػاريؼ أشػػارت فػػي عػػدة تقػػارير فجػػر الجمعػػة إلػػى أف ممػػؼ األمػػف فػػي منطقػػة األغػػوار بصػػفة 

 أو التوافؽ عمى خطة كيري. االتفاؽحصرية ىو الذي يؤخر إنضاج تصورات 
 

 ظفى غزةبوقف رواتب مو  انفى مطالبتيت يبو فى االتحاد األور  يىيئة التفتيش المال 46
بػػػى فػػػى األراضػػػى الفمسػػػطينية شػػػادى عثمػػػاف، تعميقػػػا عمػػػى مطالبػػػة ىيئػػػة و قػػػاؿ المتحػػػدث باسػػػـ االتحػػػاد األور 
بى بػاجراء "مراجعػة شػاممة" لممسػاعدات الماليػة التػى يقػدميا االتحػاد لقطػاع و التفتيش المالى فى االتحاد األور 

تقـو بالتدقيؽ فػى األمػواؿ األوربيػة لكػف موقػؼ غزة خاصة تمؾ المتعمقة برواتب الموظفيف، أنيا ىيئة مستقمة 
 بى مختمؼ.و االتحاد األور 

وأوضػح عثمػػاف أف ىيئػة التفتػػيش المػػالى وظيفتيػا التػػدقيؽ فػػى األمػواؿ األوربيػػة وتقػػديـ توصػياتيا التػػى كانػػت 
 إحداىا يتعمؽ بموظفى الخدمة المدنية فى قطاع غزة.

ضح بيذا الشأف منذ البداية، فيػو يػدعـ السػمطة الفمسػطينية بى وأو غير أنو أشار إلى أف موقؼ االتحاد األور 
فى التزاماتيا نحو موظفى غزة ولـ ولػف يطالبيػا بػالتخمى عػف مػوظفى الخدمػة المدنيػة ىنػاؾ، حيػث أف التػزاـ 
السػػمطة بمػػوظفى القطػػاع أمػػر ميػػـ لمغايػػة عمػػى المسػػتوى السياسػػى ولتواجػػد السػػمطة الفمسػػطينية فػػى القطػػاع 

 لضفة وغزة.والتواصؿ بيف ا
بػػػػى يػػػػػدعـ رواتػػػػػب المػػػػػوظفيف ومخصصػػػػات التقاعػػػػػد لمػػػػػوظفى السػػػػػمطة و وأضػػػػاؼ عثمػػػػػاف أف االتحػػػػػاد األور 

الفمسطينية بالضفة الغربية وغػزة فػى إطػار الخػدمات المقدمػة مػف االتحػاد وبالتػالى، وىنػاؾ حػوار دائػـ يجريػو 
 وظفييا بالقطاع.مع السمطة حوؿ ىذا الموضوع، وىو لـ ولف يضغط عمييا لوقؼ دفع رواتب م

 31/31/1031، الوفد، الجيزة
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 بسجون االحتالل اإلسرائيمي المجنة القانونية بمجمس أوروبا تناقش ممف "االعتقال اإلداري" 45

، ممػؼ "االعتقػاؿ اإلداري" أمػسالمنعقػدة فػي بػاريس،  أوروباراـ اهلل: ناقشت لجاف الجمعية البرلمانية لمجمس 
 .اإلسرائيميفي سجوف االحتالؿ 

الجمعيػػة البرلمانيػػة  إلػػىوشػػارؾ فػػي اجتمػػاع المجنػػة كػػؿ مػػف د. بيرنػػارد سػػابيال رئػػيس الوفػػد الفمسػػطيني الػػدائـ 
 خريشو. إبراىيـعاـ المجمس التشريعي  وأميف

النائػػب  اإلداريمقػػرر المجنػػة لموضػػوع االعتقػػاؿ  أعػػده اإلداريوناقشػػت المجنػػة تقريػػرًا خاصػػًا بشػػأف االعتقػػاؿ 
الجمعية لدراسة الموضوع  أعضاءكوندي" الذي أعد تقريره بناء عمى طمب مجموعة مف  االسباني " اوغستيف

كوسػػػػػيمة لعقػػػػػاب  اإلداريفػػػػػي اسػػػػػتخداـ االعتقػػػػػاؿ  اإلسػػػػػرائيميةفػػػػي ظػػػػػؿ تزايػػػػػد القمػػػػػؽ مػػػػػف جػػػػػراء الممارسػػػػات 
 .اإلنسافومبادئ حقوؽ  اإلنسانيالفمسطينييف في مخالفة صريحة لقواعد القانوف الدولي 

اع لمضػػػموف التقريػػػر مػػػف كونػػػدي، اتفػػػؽ أعضػػػاء المجنػػػة عمػػػى دعػػػوة خبيػػػر قػػػانوني مػػػف احػػػدى وبعػػػد االسػػػتم
بشػكؿ موسػع، مػع التركيػز عمػى  اإلداري االعتقاؿالمنظمات الدولية ذات االختصاص واالستماع لرأيو بشأف 

 .إسرائيؿالى ممارسات  إضافة أوروبا" في بعض دوؿ مجمس اإلداريمفيـو ممارسات "االعتقاؿ 
تقػـو  إسػرائيؿ أفالموضوع فمسطينيا نظرا لمعاناة األسرى الفمسطينييف، مؤكدا في مداخمتو  أىميةسابيال  وأكد

 ال إسػػرائيؿبعمميػػات االعتقػػاؿ وبخاصػػة بحػػؽ أعضػػاء البرلمػػاف الفمسػػطيني العتبػػارات سياسػػية واضػػحة، وأف 
 ب منيـ.الفمسطينييف وبخاصة النوا اإلدارييفمسوغ قانوني ضد المعتقميف  أيتممؾ 

واالسػػتماع لرأيػػػو المتخصػػػص  اإلداريواقتػػرح سػػػابيال دعػػوة خبيػػػر فمسػػطيني متخصػػػص فػػػي مجػػاؿ االعتقػػػاؿ 
الفمسػػطينييف اليتماشػػى بػػؿ  األسػػرىبحػػؽ  إسػػرائيؿ" الػػذي تمارسػػو اإلداريبػػذلؾ، مؤكػػدا أف مفيػػوـ "االعتقػػاؿ 

 ويتناقض مع مبادئ حقوؽ اإلنساف والقانوف الدولي بشكؿ عاـ.
القػانوني حػوؿ الشػراكة مػف اجػؿ  الػرأي إلبػداءالمجنة البرلماني التركي ساباف ديزلي مقػررا جديػدا  كما انتخبت

مارينػا شوسػتر التػي انتيػت واليتيػا البرلمانيػة،  األلمانيػةالديمقراطية مع المجمس الػوطني الفمسػطيني بػدال مػف 
الشػػراكة طػػواؿ السػػنتيف الماضػػيتيف، القػػانوني حػػوؿ موضػػوع  الػػرأي إلبػػداءوالتػػي عممػػت مقػػررا لمجنػػة القانونيػػة 

 .األصواتوكاف ديزلي ترشح مقابؿ فاليريو غميتشي وفاز بفارؽ بسيط في 
 31/31/1031، األيام، رام اهلل
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يرانيػة ضػماف "ألمػف ػ يو بي اي: أعمف الرئيس الروسي فالديمير بوتيف أف تسوية القضية النوويػة اإل موسكو
 جميع البمداف، بما في ذلؾ إسرائيؿ".

وقاؿ بوتيف في رسالتو السنوية لمبرلماف، أف تسوية القضية النووية اإليرانية ىي "ضػماف أمػف جميػع البمػداف، 
 بما في ذلؾ إسرائيؿ". 

يفا أف األمف في وشدد عمى مواصمة العمؿ عمى إيجاد حؿ، يضمف تقدمًا سمميًا لمطاقة النووية في إيراف مض
 المنطقة، ينبغي أف يستمر.

 31/31/1031، القدس العربي، لندن
 

 1034و 1031ديناميات التغيير بين عامي  47
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 بوؿ سالـ
عقػػب الحػػوادث الدراميػػة الناتجػػػة مػػف االنتفاضػػات العربيػػػة التػػي انػػدلعت منػػذ ثػػػالث سػػنوات، حممػػت األشػػػير 

بػػارزة فػي السياسػة الداخميػة وفػي العالقػات الدوليػة فػػي سمسػمة أخػرى مػف التغييػرات ال 1031األخيػرة مػف عػاـ 
منطقة الشرؽ األوسػط. ويبػدو أّف قػدر ىػذه المنطقػة أف تشػيد تغّيػرات مزعزعػة لالسػتقرار إلػى أف ترسػو عمػى 

 نموذج أكثر ثباتًا لمسياسة الداخمية والتعاوف اإلقميمي.
الػػذي انطمػػؽ مػػف تػػونس ومصػػر وانتقػػؿ إلػػى  -تراجػػع زخػػـ التحػػّوؿ الػػديموقراطي فػػي مػػا سػػّمي الربيػػع العربػػي 

جػػّراء المعارضػػة الواسػػعة لنظػػاـ الػػرئيس محمػػد مرسػػي وتػػدّخؿ الجػػيش المصػػري مػػّرة  -أنحػػاء العػػالـ العربػػي 
جديدة في السياسة ىناؾ. ويجب أف ننتظر لنرى مػا إذا كانػت خريطػة الطريػؽ الحاليػة فػي مصػر قػادرة عمػى 

 االنتقالي نحو الديموقراطية في ظّؿ االستقطاب الكبير الحاصؿ. إلى المسار 1038إعادة البمد في العاـ 
تواجو الدوؿ األخرى، التي تشيد مراحؿ انتقالية، تحديات كبيرة ىي أيضًا. ففػي ليبيػا، يواجػو المجتمػع تحػدي 
 بناء دولة قادرة عمى تػوفير األمػف وتفكيػؾ الميميشػيات وتقػديـ الخػدمات األساسػية وبنػاء المؤسسػات السياسػية
وحمايتيػا. وفػي الػيمف، ال تػزاؿ المرحمػػة االنتقاليػة متواصػمة إال أّف ىػذا البمػد ال يػػزاؿ يواجػو خطػر التفّكػؾ فػػي 

 ىناؾ.« القاعدة»ظّؿ وجود حركات انفصالية قوية في الشماؿ وفي الجنوب وفي ظّؿ صعود تنظيـ 
 لتيارات السياسية.حتى في تونس، تواجو المرحمة االنتقالية جمودًا وسط توترات حاّدة بيف ا

« اإلخػػواف»فتوقّػػؼ تقريبػػًا. واجػػو  1031الػػذي بػػدا محّتمػػًا فػػي عػػاـ « اإلخػػواف المسػػمميف»أمػػا صػػعود جماعػػة 
، ومعارضػػة «الدولػػة العميقػػة»عػػددًا مػػف العوائػػؽ األساسػػية: منيػػا معارضػػة شػػعبية واسػػعة، ومقاومػػة قويػػة مػػف 

والتحّديات الطبيعية لمحوكمة فػي الػدوؿ التػي تشػيد  مف دوؿ الخميج )عمى رغـ بناىا االجتماعية المحافظة(،
 اضطرابات ومراحؿ انتقالية.

أّف تحالفيػػا مػع تركيػػا وقطػػر لػػـ يجػػدم نفعػًا، فيمػػا وجػػدت أّف السػػمفييف فػػي دوؿ « اإلخػػواف»كمػا وجػػدت جماعػػة 
زاع مثػػؿ مثػػؿ مصػػر أحسػػنوا المنػػاورة السياسػػية عمػػى حسػػابيا، وأّف الجيػػادييف األكثػػر تشػػددًا فػػي منػػاطؽ النػػ

سورية يتفّوقوف عمييا أيضًا. ومػع أنيػا ال تػزاؿ العبػًا سياسػيًا بػارزًا فػي معظػـ الػدوؿ العربيػة، إال أنيػا لػـ تعػد 
 القوة الصاعدة المتزعمة كما كانت خالؿ السنة الماضية.

دوف  بدوره بشكؿ قوي. عقب اغتياؿ زعيـ التنظيـ أسامة بف الدف وتسيير طػائرات مػف« القاعدة»عاد تنظيـ 
طيار في شكؿ مستمر، وأعمف الرئيس األميركي باراؾ أوباما في أيار )مايو( الماضي أّف الحرب ضد تنظيـ 

عػػاد ليكػػوف العبػػًا « القاعػػدة»قػػد بمغػػت العديػػد مػػف أىػػدافيا وبػػدأت تتراجػػع تػػدريجيًا. إال أّف تنظػػيـ « القاعػػدة»
ت فاعمة تمتد مف مالي مرورًا بجنوب ليبيا وشبو أساسيًا في سورية والالعب العائد بقوة إلى العراؽ، مع شبكا

 جزيرة سيناء وصواًل إلى اليمف.
وفي سورية، تحّوؿ النزاع الثنائي الذي يتواجو فيو مؤيدو نظاـ األسد وخصومو، إلى نزاع يرى عدد كبير مف 

اسػي فيػو. وبػات والمجموعػات الجياديػة المتشػّددة تفػرض الخطػر األس« القاعػدة»الالعبيف الدولييف أّف تنظيـ 
نظػػاـ األسػػد شػػريؾ الواليػػات المتحػػّدة وروسػػيا فػػي إطػػار صػػفقة التخمػػي عػػف األسػػمحة الكيماويػػة، فيمػػا يحػػّض 

والقبػػوؿ بتقاسػػـ السػػمطة مػػع « 1جنيػػؼ »الالعبػػوف الػػدوليوف المعارضػػة السػػورية عمػػى االنضػػماـ إلػػى مػػؤتمر 
 ومحاربتيا.« اعدةالق»نظاـ األسد بيدؼ تركيز االنتباه عمى عزؿ مجموعات تنظيـ 

والالفػػػت ىػػػو أّف النظػػػاـ اإليرانػػػي الػػػذي كػػػاف منبػػػوذًا إقميميػػػًا ودوليػػػًا منػػػذ أشػػػير قميمػػػة، عقػػػد صػػػفقة نوويػػػة مػػػع 
عػادة بنػاء العالقػات المقطوعػة مػع  المجتمع الدولي. ويسعى ىذا النظاـ إلى الحفاظ عمى نفوذه في المشرؽ وا 

 دوؿ مجمس التعاوف الخميجي.
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دو قيادة رئيس الوزراء إردوغػاف، التػي بػدت ثابتػة منػذ فتػرة قريبػة وحاممػة نمطػًا جديػدًا مػف وحتى في تركيا، تب
ـّ انتقػاد طريقػة تعاطيػو مػع االحتجاجػات التػي انػدلعت  القيادة عمى مّر العقد الماضي، عرضػة لمخطػر. فقػد تػ

أخيػػرًا. كمػػا أنػػو عمػػى فػػي منتػػزه غيػػزي والسياسػػات التػػي يعتمػػدىا حيػػاؿ العػػالـ العربػػي ال سػػّيما سػػورية ومصػػر 
التي كانت حميفة لو منذ زمف طويػؿ، فيمػا فػوزه فػي االنتخابػات المحميػة فػي آذار « غوالف»خالؼ مع حركة 

)مارس( المقبؿ غير مؤّكد. أما تركيا الدولة التي بدت في الماضي القريػب وكأنيػا تػدؿ الشػرؽ األوسػط عمػى 
أزمػػػات داخميػػػة وفػػػي إخفاقػػػات عميقػػػة فػػػي السياسػػػة  الطريػػػؽ الػػػذي يجػػػب اتباعػػػو فػػػي المسػػػتقبؿ، فتتخػػػّبط فػػػي

 الخارجية.
مف االنتياء، ال تزاؿ اإلجابات األساسية عف التحديات التي تواجػو المنطقػة غائبػة.  1031وفيما يقترب عاـ 

فقػػد خّيبػػت الحركػػات السياسػػية االنتيازيػػة أو المصػػالح النخبويػػة الضػػيقة آمػػاؿ الشػػعوب التػػي تطالػػب بالحريػػة 
صػػالح والنمػػو االقتصػػادي. كمػػا ال يػػزاؿ ماليػػيف مػػف الشػػباب العػػاطميف مػػف العمػػؿ ينتظػػروف الثػػورة والحكػػـ ال

 االقتصادية التي مف شأنيا توفير مستقبميـ. وال تزاؿ النزاعات الطائفية واإلثنية تمّزؽ المنطقة.
فػي أنحػاء أخػرى غير أّف الصػورة ليسػت قاتمػة عمػى الصػعد كافػة. تػدؿ الدراسػات حػوؿ التحػّوؿ الػديموقراطي 

مػػف العػػالـ أّف االنتقػػاؿ مػػف النظػػاـ السػػمطوي إلػػى النظػػاـ الػػديموقراطي عػػادة مػػا يسػػتغرؽ عقػػودًا ولػػيس بضػػع 
، إال أنيػػا 1031تعثّػػرت فػػي عػػاـ  1031و 1033سػػنوات. وقػػد تكػػوف القفػػزات الجبػػارة التػػي حصػػمت عػػامي 

 أطمقت قوى وتوقعات ال يمكف إلغاؤىا.
. وقػد 1033ا واليمف وسػورية العػودة إلػى األنمػاط التػي كانػت سػائدة قبػؿ عػاـ ال تستطيع مصر وتونس وليبي

يتطمّػػب بمػػوغ نظػػاـ جديػػد سػػنوات عديػػدة، إال أّف العػػودة إلػػى النظػػاـ القػػديـ لػػـ تعػػد واردة. وعمػػى رغػػـ خيبػػات 
طػوؿ  األمؿ والعقبات الكثيرة، تتعّمـ شعوب مصر وتونس والشعوب األخرى دروسًا وعبػرًا صػعبة وقّيمػة عمػى

 الطريؽ المؤدي إلى التنمية السياسية.
 -فرصًا إلجراء حوار إيرانػي  -عمى رغـ األخطار التي قد تحمميا  -إقميميًا، تفتح الصفقة النووية مع إيراف 

العربيػػة بعػػد ثالثػػة عقػػود ونصػػؼ العقػػد مػػف  -عربػػي جػػّدي وفرصػػة لمحاولػػة إعػػادة بنػػاء العالقػػات اإليرانيػػة 
فرصػة لتقمػيص حػّدة النػزاع السػوري « 1جنيػؼ »وفػي مػا يتعمّػؽ بسػورية، يػوّفر مػؤتمر  العدائية وغياب الثقة.

 المأسوي وبدء العممية الضرورية إليجاد حّؿ تفاوضي لمحرب الدائرة ىناؾ.
ـّ إجػػػراء  فضػػػاًل عػػػف ذلػػػؾ، قػػػد نشػػػيد مفاجػػػأة غيػػػر متوّقعػػػة. فيمػػػا كانػػػت المنطقػػػة غارقػػػة فػػػي االضػػػطرابات، تػػػ

لواليػػات المتحػػّدة بػػيف الرئيسػػيف اإلسػػرائيمي والفمسػػطيني، نتانيػػاىو وأبومػػازف. وأعمػػف محادثػػات ميّمػػة برعايػػة ا
وزيػػر الخارجيػػة األميركيػػة جػػوف كيػػري أّف الفػػريقيف باتػػا قػػريبيف أكثػػر مػػف أي وقػػت مضػػى مػػف بمػػوغ صػػفقة. 

ف والفمسطينيوف وتشير مصادر مقّربة مف اإلدارة األميركية إلى أّنو يجب أال نتفاجأ في حاؿ أعمف اإلسرائيميو 
عػػف التوّصػػؿ إلػػى صػػفقة تاريخيػػة عمػػى الحػػدود واألمػػف ومسػػائؿ أساسػػية أخػػرى، ولػػيس بالضػػرورة إلػػى اتفاقيػػة 

 سالـ شاممة.
 1031لقػػد عانػػت منطقػػة الشػػرؽ األوسػػط فتػػرة طويمػػة مػػف االىتػػزازات ومػػف التقمبػػات المفاجئػػة. ولػػـ يكػػف عػػاـ 

إلػػى مسػػار التحػػوؿ الػػديموقراطي فػػي  1038د فػػي عػػاـ اسػػتثناء عمػػى ىػػذا الصػػعيد. ويجػػب أف نأمػػؿ بػػأف نعػػو 
مصػػر وتػػونس والػػيمف وليبيػػا، وبتحقيػػؽ اإلصػػالح السياسػػػي فػػي دوؿ عربيػػة أخػػرى، وأف نػػتمكف مػػف احتػػػواء 
وحمحمػػة النزاعػػات السػػاخنة بخاصػػة فػػي سػػورية، واالسػػتفادة مػػف الفػػرص الديبموماسػػية مػػع ايػػراف وفػػي الصػػراع 

 سط اكثر استقرارًا وازدىارًا وأكثر استجابة لتطمعات مواطنيو.العربي اإلسرائيمي لبناء شرؽ أو 
 31/31/1031، الحياة، لندن
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 دور في المفاوضات الفمسطينية ر اإلسرائيمية؟ لألردنىل يكون  48

 إياد مسعود
(، أف العاصػػػمة األردنيػػػة عمػػػاف، أبمغػػػت واشػػػنطف أنيػػػا 3/31/1031ادعػػػت صػػػحيفة "معاريؼ"اإلسػػػرائيمية )

الحػػدود األردنيػػة الفمسػػطينية، عنػػد غػػور نيػػر األردف، إلػػى الجانػػب اإلسػػرائيمي ولػػيس إلػػى  تفضػػؿ تسػػميـ أمػػف
 الجانب الفمسطيني في أي ترتيبات أمنية يتـ االتفاؽ عمييا في إطار قضايا الحؿ الدائـ.

وبغض النظر عف صحة ما أوردتو معاريؼ حوؿ الموقؼ األردني، فإف مجرد اإلشارة إلى موقؼ ما لعمػاف، 
ف ترتيبات الحدود األمنية، بيف الجانبيف الفمسطيني واإلسرائيمي، في مفاوضات الحؿ الدائـ، تؤكد ما كاف بشأ

يتوقعػػو المراقبػػوف، مػػف أف األردف، سػػوؼ يكػػوف فػػي لحظػػة مػػا شػػريكًا فػػي مفاوضػػات الحػػؿ الػػدائـ بػػيف راـ اهلل 
 وتؿ أبيب.

المفاوضػات، إذ سػبؽ لعاىػؿ الػبالد أف شػارؾ، فػي وليست ىي المرة األولى التي يكوف فييا األردف طرفًا في 
العقبػػة، أو فػػي شػػـر الشػػيخ، إلػػى جانػػب أطػػراؼ أخػػرى منيػػا الواليػػات المتحػػدة ومصػػر والسػػعودية، فػػي حمحمػػة 
المفاوضػػات فػػي الشػػرؽ األوسػػط كممػػا وصػػمت إلػػى عقػػد تعرقػػؿ المسػػيرة. كػػذلؾ كػػاف األردف طرفػػًا فػػي المجنػػة 

لتوقيع عمى اتفاؽ أوسمو، وشارؾ فييا إلى جانب كؿ مف مصر وتػؿ أبيػب الرباعية التي تشكمت في أعقاب ا
. وقػد 3301وراـ اهلل، لبحث عودة النازحيف الفمسطينييف إلى ديارىـ بعد أف شردتيـ منيػا حػرب حزيػراف عػاـ 

 أجيضت إسرائيؿ عمؿ المجنة بفعؿ تعنتيا آنذاؾ، وزرعيا العقد في الطريؽ.
فمسػطينية المحتمػػة، فػػي الضػفة والقطػػاع، عالقػػات مميػزة واسػػتثنائية، اجتماعيػػة تػربط بػػيف األردف، والمنػػاطؽ ال

واقتصادية وثقافية وسياسية  ذات عمؽ تاريخي وراىػف يفػرض نفسػو عمػى الطػرفيف. عػدا عػف أف األردف ىػو 
 البوابة الشرقية لمكياف الفمسطيني إلى عمقو العربي، وبديؿ ذلؾ بوابتو نحو إسرائيؿ.

سػػػرائيؿ عالقػػػة سياسػػػية مميػػػزة مػػػف نػػػوع آخػػػر، تسػػػتند إلػػػى معاىػػػدة وادي عربػػػة بػػػيف كمػػػا تػػػربط بػػػيف األ ردف وا 
الجانبيف، والتي وضعت حدًا لمنزاع بيف عماف وتؿ أبيب، وفتحػت صػفحة جديػدة أىمػت الطػرفيف ليكػوف ليمػا 

 دور خاص في الشرؽ األوسط بما خص القضية الفمسطينية.
كثر مف بوابة، ال يمكف الوصوؿ إلى حؿ فمسطيني إسرائيمي ليا دوف فاألردف يرتبط بقضايا الحؿ الدائـ مف أ
 مشاركتو أو عمى األقؿ دوف استشارتو.

فيػػو شػػريؾ فػػي قضػػية الميػػاه حػػيف تبحػػث قضػػية ميػػاه نيػػر األردف، الػػذي يشػػكؿ خطػػًا حػػدوديًا بػػيف الضػػفتيف 
عمػػى حػػؿ معػػيف لمسػػألة  الشػػرقية والغربيػػة، وكانػػت عمػػاف قػػد اتفقػػت مػػع تػػؿ أبيػػب، فػػي معاىػػدة وادي عربػػة،

توزيع مياه النير، ال يمكف بعدىا، لمطرفيف اإلسرائيمي والفمسطيني فتح ىذا الممؼ دوف إشراؾ عماف كطػرؼ 
 رئيسي.

واألردف شػريؾ فػػي حسػـ مسػػألة اإلجػػراءات األمنيػة فػػي منطقػة الغػػور، حيػػث إذا تػـ االتفػػاؽ )أـ لػـ يػػتـ( عمػػى 
أف يكوف األردف مطمعًا، بؿ ربما شريكًا، في اإلجراءات األمنية التي بقاء قوات إسرائيمية في المنطقة، توجب 

 ستمس حدوده الغربية.
األردف، أيضًا، شريؾ في حسـ مسألة قضػية الالجئػيف الفمسػطينييف ومسػتقبميـ، خاصػة وأنػو يستضػيؼ عمػى 

ؿ عمػػاف أرضػػو أكثػػر مػػف مميػػوني فمسػػطيني الجػػئ، ليػػـ وضػػع مػػزدوج فػػي حمميػػـ الجنسػػية األردنيػػة، مػػا جعػػ
ممثمػػة ليػػـ وناطقػػة باسػػميـ فػػي أي مفاوضػػات لقضػػية الالجئػػيف، إف عمػػى المسػػتوى الثنػػائي بػػيف الفمسػػطينييف 
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واإلسرائيمييف، أو عمى المستوى اإلقميمي، حيث تبحث القضية بإشراؾ الدوؿ العربية المضيفة كمبناف وسوريا 
 حياء مسارىا مرة أخرى(.ومصر وغيرىا في إطار المفاوضات متعددة الطرؼ )إذا ما تقرر إ

كمػػا أف األردف، شػػريؾ فػػي البػػت بقضػػية مدينػػة القػػدس. فيػػو مػػازاؿ، عمػػى الصػػعيد العربػػي، المعنػػي برعايػػة 
األمػػاكف المقدسػػة فػػي المدينػػة، فضػػاًل عػػف أف الجانػػب الفمسػػطيني كػػاف قػػد فػػوض عمػػاف، نيابػػة عنػػو، لمتابعػػة 

يمي وعمميات التيويد التي تجتاحيا، وفي ظؿ صعوبة قضايا المدينة المقدسة، خاصة في ظؿ التيديد اإلسرائ
تحرؾ السمطة الفمسطينية لصػالح حمايػة المدينػة مقابػؿ السػيولة التػي تتمتػع بيػا عمػاف، كعاصػمة لدولػة ذات 
سػػيادة عمػػى الصػػعيد الػػدولي. وقػػد لحظػػت معاىػػدة وادي عربػػة بػػيف عمػػاف وتػػؿ أبيػػب، دورًا مميػػزًا لػػألردف فػػي 

في حيف بحثت قضية المدينة المقدسة التي تعتبرىا إسرائيؿ عاصمة أبدية ليا، لكنيا مفاوضات الحؿ الدائـ، 
تعترؼ، في الوقت نفسو لألردف وليس لمجانب الفمسطيني وبشكؿ رسمي، بدور في رعاية األماكف اإلسالمية 

 والمسيحية المقدسة.
يف، التػػي يفتػػرض أف تكػػوف قػػد إلػػى جانػػب مػػا كنػػا قػػد ذكرنػػاه سػػابقًا مػػف دور لػػألردف، فػػي بحػػث قضػػية النػػازح

 حمت، ويفترض أف يكونوا قد عادوا إلى منازليـ لوال التعنت اإلسرائيمي.
ليسػػت القضػػية فػػي أف يكػػوف األردف )أو ال( طرفػػًا فػػي مفاوضػػات الحػػؿ الػػدائـ، الفمسػػطينية اإلسػػرائيمية. فمقػػد 

يغة "راعت" التعنت اإلسػرائيمي، سبؽ لألردف أف "تبنى" الوفد الفمسطيني إلى مفاوضات مؤتمر مدريد، في ص
 شكاًل، وحافظت لمفمسطينييف عمى دورىـ التفاوضي المستقؿ، عمميًا.

القضػػية ىػػي فػػي ضػػرورة أف يػػتـ التوافػػؽ الفمسػػطيني األردنػػي، عمػػى قضػػايا الحػػؿ الػػدائـ، وأال يػػنجح الجانػػب 
بدئيًا أال توجد(. فمف مصػمحة اإلسرائيمي في المعب عمى التباينات األردنية الفمسطينية إف وجدت )ويفترض م

الجػػانبيف الفمسػػطيني واألردنػػي أف تقػػـو دولػػة فمسػػطينية مسػػتقمة كاممػػة السػػيادة وقابمػػة لمحيػػاة بحػػدود الرابػػع مػػف 
، وأف تكػػػػوف عاصػػػػمتيا القػػػػدس الشػػػػرقية المحتمػػػػة، ومػػػػف مصػػػػمحة الجػػػػانبيف الفمسػػػػطيني 01حزيػػػػراف )يونيػػػػو( 

، وأال يكػوف 3382لى ديارىـ وأمالكيـ التي ىجروا منيا منذ العاـ واألردني أف يعود الالجئوف الفمسطينيوف إ
 األردف، كما تدعي أطراؼ صييونية متزمتة، الوطف البديؿ لمفمسطينييف.

سػػناد  نعتقػػد، مػػف حيػػث المبػػدأ، أف أي مشػػاركة عربيػػة، إلػػى جانػػب الفمسػػطينييف، فػػي المفاوضػػات ىػػي دعػػـ وا 
الح الوطنيػػػة الفمسػػػطينية العميػػػا، والحقػػػوؽ الوطنيػػػة المشػػػروعة لمجانػػػب الفمسػػػطيني شػػػرط أف يػػػتـ احتػػػراـ المصػػػ

 لمشعب الفمسطيني، ولو أدى ذلؾ إلى إغضاب الواليات المتحدة.
 31/31/1031، المستقبل، بيروت
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 الياس سحاب
ىذه النكبة ىي مسار تاريخي ، عاـ إعالف دولة اسرائيؿ، فإف 3382مع أف نكبة فمسطيف، تؤرخ عادة بالعاـ 

، ومػػػا زاؿ مسػػػتمرًا الػػػى يومنػػػا ىػػػذا، فػػػي الربػػػع االوؿ مػػػف القػػػرف الحػػػادي 3382طويػػػؿ، انطمػػػؽ عقػػػودًا قبػػػؿ 
 والعشريف.

بػػدأ المسػػار قبػػؿ عقػػديف مػػف نيايػػة القػػرف التاسػػع عشػػر، مػػع بػػدء ىبػػوط جحافػػؿ الميػػاجريف الييػػود الػػى ارض 
يوائػو، خاصػػة عنػدما يكػػوف فمسػطيف، واسػتيطاف أجػػزاء منيػا، اسػتغالال  لمنخػػوة العربيػة فػي اسػػتقباؿ الضػيؼ وا 

ىاربػػًا مػػف ظػػػواىر العنصػػرية واالضػػػطياد العنصػػري فػػػي معظػػـ انحػػػاء اوروبػػا. كػػػاف ذلػػؾ سػػػنوات قميمػػة قبػػػؿ 
 .3231االعالف الرسمي لوالدة الحركة الصييونية ومشاريعيا، في بازؿ السويسرية في العاـ 
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عػػػػ ادة استعراضػػػػو اآلف، بعػػػػد مػػػػرور قػػػػرف وربػػػػع، يؤكػػػػد لنػػػػا اف جػػػػوىر المشػػػػروع اف اسػػػػتعادة ىػػػػذا التػػػػاريخ، وا 
، بػػؿ إطػػالؽ مسػػيرة اسػػتيطاف ارض 3382أيػػار  33الصػػييوني لػػـ يكػػف إنشػػاء دولػػة اسػػرائيؿ، المحػػدد بيػػـو 

 فمسطيف.
ىذا المقاؿ ليس مخصصًا الستعراض كامؿ مسيرة االستيطاف الصييوني، لذا سنكتفي بالتركيز عمى اإلشػارة 

 .1031ى ظواىر االستيطاف الخطيرة، كما تجمت في ىذا العاـ ال
، في يافا العربيػة، حػيف الحظػت 3382لقد بدأت ىذه الظواىر بالتفشي في أعماؽ االرض المحتمة في العاـ 

سمطات االحتالؿ االسرائيمي، بعد طوؿ اىماؿ لبقايا ىذه المدينة العربية التاريخية، اف األقمية العربية، ليست 
ونػػة الجانػػب، رغػػـ ضػػ لتيا البشػػرية، وأنيػػا تعػػاود القيػػاـ بتحركػػات لتقويػػة ودعػػـ مظػػاىر اليويػػة العربيػػة لمػػا مأم

تبقى مف مدينة يافا، فأخذت تقػاوـ ذلػؾ فػورًا بػإطالؽ مشػاريع االسػتثمار السػياحي والعمرانػي الصػييوني، فػي 
 رى مدف اسرائيؿ.اراضي يافا، لتحويميا، الى ضاحية سكانية ممحقة بمدينة تؿ ابيب، كب

بعد ذلؾ، تحركت مشاريع استكماؿ تيويد صحراء النقب، في جنوب اراضي فمسطيف المحتمة ايضًا مف العاـ 
، بمشػػػروع برامػػػر القاضػػػي بترحيػػػؿ عشػػػرات آالؼ البػػػدو العػػػرب، السػػػكاف االصػػػمييف لصػػػحراء النقػػػب، 3382

 وتجميعيـ في غيتوات مغمقة، تحت اسـ تطوير صحراء النقب.
ؾ فػػػي الفتػػػرة نفسػػػيا، مشػػػروع توسػػػيع المسػػػتوطنات الصػػػييونية، فػػػي منطقػػػة الجميػػػؿ، شػػػماؿ اراضػػػي كمػػػا تحػػػر 

 .3382فمسطيف المحتمة منذ العاـ 
مػػع ظيػػور واسػػتفحاؿ امػػر ىػػذه الظػػواىر دفعػػة واحػػدة، كػػاف المشػػروع الصػػييوني يواصػػؿ فػػي شػػرؽ فمسػػطيف، 

، 3301ار اليػومي المتواصػؿ منػذ حزيػراف ، أي فػي القػدس والضػفة الغربيػة، االسػتمر 3301المحتؿ في العاـ 
بالػػذات، عمميػػة اإلصػػرار  1031فػػي تيويػػد ال يتوقػػؼ لمنػػاطؽ الضػػفة الغربيػػة، تحركػػت منيػػا فػػي ىػػذا العػػاـ 

عمميػػًا عمػػى إدامػػة احػػتالؿ حػػدود فمسػػطيف الشػػرقية مػػع االردف، فػػي منطقػػة االغػػوار، حتػػى لػػو اقيمػػت دولػػػة 
.  فمسطيف ذات يـو

تسػمر يوميػًا كػذلؾ محػاوالت اسػتكماؿ تيويػد القػدس العربيػة، التػي لػـ تتوقػؼ يومػًا إضافة الى ذلػؾ، كانػت تس
 واحدًا، منذ ما يقارب نصؼ القرف.

الحػالي، يزيػد مػف  1031، حتػى العػاـ 3221نكبة فمسطيف إذف ىي مسػيرة تاريخػة طويمػة مسػتمرة منػذ العػاـ 
، «كامػب دافيػد»الكامؿ عف فمسطيف منػذ  حدتيا وخطورتيا انغماس بعض الدوؿ العربية، بعد التخمي العربي

المتبادلػػػة فػػػي المنطقػػػة، وانغمػػػاس « المصػػػالح»الػػػى الػػػدخوؿ فػػػي مشػػػاريع مشػػػتركة مػػػع اسػػػرائيؿ، عمػػػى تقاسػػػـ 
السمطة الفمسطينية في ميزلة المفاوضات التػي لػف تسػتكمؿ اال بعػد اكتمػاؿ تيويػد مػا تبقػى مػف اراض عربيػة 

وات األواف أنيػا لػػف تكػوف اكثػر مػف بمػديات صػغيرة متنػاثرة، غارقػػة لدولػة فمسػطينية محتممػة، سنكتشػؼ بعػد فػ
 بالكامؿ في أحضاف النفوذ السياسي لممشروع الصييوني.

عامػػًا، الػػى اف تعػػود قضػػية فمسػػطيف، ىػػي القضػػية الوطنيػػة األولػػى لكػػؿ بمػػد  313إنيػػا نكبػػة متواصػػمة منػػذ 
 عربي.

 31/31/1031، السفير، بيروت
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الفمسػطيني برعايػة  -تعممنا عدة دروس في الجانب االسرائيمي خالؿ العشريف سػنة مػف التفػاوض االسػرائيمي 
 أميركية.

يتعمػػؽ أحػػدىا بتأكيػػد الشػػأف االمنػػي. فقػػد تعممػػت اسػػرائيؿ أف الػػدعاوى المتعمقػػة بجػػذور الصػػراع أو التػػي تؤكػػد 
ميركييف. وفي مقابؿ ذلؾ فاف التقديرات االمنية ليا مكانة مميزة. وتقوـ ىذه جوانب تاريخية ودينية ال تقنع األ

المكانػػػة عمػػػى تصػػػريحات أميركيػػػة تشػػػمؿ االدارات كميػػػا تتعمػػػؽ بػػػااللتزاـ بػػػأمف اسػػػرائيؿ، باإلضػػػافة الػػػى أف 
الػدفاع  األميركييف، خالفا لالوروبييف، يمتزموف ايضا مبدأ أف أمف اسرائيؿ يجػب أف يعتمػد عمػى قػدرتيا عمػى

 عف نفسيا بقواىا الذاتية.
إف ىذا األساس المشترؾ بيف الدولتيف ميـ، لكنو غير كاٍؼ ألف الفرؽ بػيف موقػؼ اسػرائيؿ وموقػؼ الواليػات 

 المتحدة مف الترتيبات االمنية المطموبة كبير.
ال يػػػأتي مػػػف  أوال تػػػرى اسػػػرائيؿ أف األخطػػػار االمنيػػػة الكامنػػػة فػػػي االنسػػػحاب مػػػف منػػػاطؽ "ييػػػودا" و"السػػػامرة"

 الفمسطينييف خاصة بؿ مف أعداء آخريف.
خطوطػػا قابمػػة ألف ُيػػدافع عنيػػا أمػػاـ تيديػػد فمسػػطيني، لكػػف ال كػػؿ التيديػػدات، ألف  3301فقػػد تكػػوف خطػػوط 

آالؼ كػػـ  3كػػـ مػػف البحػػر فػػي حػػيف يوجػػد شػػرقييا الػػى مسػػافة  30الحػػدود مػػع فمسػػطيف سػػتكوف عمػػى مسػػافة 
 أعداء أو أعداء محتمموف.

 ال تستطيع اسرائيؿ مثال أف توافؽ عمى سيادة فمسطينية كاممة عمى الجو. وليذا
وليسػػػػت حريػػػػة عمػػػػؿ سػػػػالح الجػػػػو االسػػػػرائيمي فػػػػي سػػػػماء الضػػػػفة الغربيػػػػة حيويػػػػة فػػػػي مواجيػػػػة سػػػػالح الجػػػػو 

 الفمسطيني )الذي لف يكوف موجودا( بؿ لمواجية اسمحة جوية اخرى.
ُتصػر عمػى سػيطرة كاممػة عمػى طػوؿ نيػر االردف، ويبػدو  ويتناوؿ شػأف آخػر الحػدود مػع األردف. إف اسػرائيؿ

 أف األميركييف قبموا ىذا الطمب.
وليس الجدؿ في الطوؿ بؿ في العمػؽ. فاسػرائيؿ تػرى أنػو لكػي تكػوف السػيطرة عمػى طػوؿ االردف فعالػة فثمػة 

 ( عف جانبيو.30كـ يشمؿ سيطرة عمى محور الغور )الشارع  3حاجة الى شريط عمقو نحو مف 
بالمئة مف مسػاحة الضػفة الغربيػة. ومػف الواضػح  1كـ مربع ىي  800ر الحديث عف مساحة تبمغ نحو ويدو 

لألميػركييف أف ىػػذا الطمػب لػػف يقبمػو الفمسػػطينيوف، وليػػذا يحػاولوف اقتػػراح حمػوؿ تكنولوجيػػة تعػوض عػػف عػػدـ 
 يمكػػف دائمػػا وجػػود العمػػؽ. والمشػػكمة ىػػي أف االرض كانػػت ومػػا زالػػت أىػػـ عنصػػر جغرافػػي اسػػتراتيجي، وال

التعويض عف عدـ وجودىا. ومع عدـ وجود عمؽ فمف تكوف فاعمية القوة االسرائيمية محدودة فقط بؿ سيكوف 
 الوجود العسكري في شريط ضيؽ منقطع شركا خطيرا.

ويتعمػػؽ شػػأف ثالػػث بمبمػػغ الثقػػة المختمفػػة مػػف اسػػرائيؿ والواليػػات المتحػػدة بقػػدرة الدولػػة الفمسػػطينية المسػػتقبمية 
 ادتيا الوفاء باتفاؽ السالـ.وار 

يزعـ وزير الخارجية األميركي، جوف كيري، أف االنسحابيف االسرائيمييف مف لبناف وغزة عػززا قّويػا الصػواريخ 
 ألنيما كانا مف طرؼ واحد ومف غير اتفاؽ.

ثػؽ ويرى أف االتفاؽ مع الفمسطينييف سيضمف أمػف اسػرائيؿ كمػا حػدث مػع مصػر واالردف. لكػف اسػرائيؿ ال ت
 ىذه الثقة بارادة الفمسطينييف وقدرتيـ، وليذا فاف مقدار استعدادىا لممخاطرة األمنية قميؿ جدا.

مػػػف الواضػػػح السػػػرائيؿ أنػػػو ُيفضػػػؿ أف ُتظيػػػر مواقػػػؼ متشػػػددة مػػػف الشػػػأف االمنػػػي وأقػػػؿ تشػػػددًا مػػػف الشػػػؤوف 
 االخرى.
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في كػؿ مػا يتعمػؽ بالترتيبػات االمنيػة  ويتفيـ الفمسطينيوف ذلؾ بقدر ما، وليذا أبدوا في الماضي مرونة نسبية
 بازاء عدـ إظيار أية مرونة في شؤوف اخرى.

اذا كػػاف وصػػؼ كيػػري صػػحيحا بأنػػو يوجػػد تقػػدـ فػػي الشػػأف االمنػػي، واذا أمكػػف التوصػػؿ مػػع األميػػركييف الػػى 
. لكػف تفاىـ كامػؿ عمػى ىػذا الشػأف وأبػدى الفمسػطينيوف ايضػا مرونػة نسػبية، فربمػا ُتميػد الطريػؽ التفػاؽ دائػـ

سيصػػػعب عمػػػى اسػػػرائيؿ مػػػف جيػػػة ثانيػػػة أف تضػػػع فػػػي المسػػػتقبؿ مطالػػػب عاليػػػة فػػػي الشػػػؤوف االخػػػرى غيػػػر 
االمنية، وىي شؤوف استعداد األميركييف لالصغاء في شأنيا أقؿ، وميميـ الى قبوؿ مطالب الفمسطينييف قػوي 

 نسبيا.
لمتوصؿ الى اتفاؽ فُيفضؿ أف تكوف االزمة  اذا تبيف لرئيس الوزراء )كما تبيف لوزير الخارجية( أنو ال امكانية

 بسبب الشأف االمني الذي لنا فيو ميزة واضحة.
 31/31/1031، "يديعوت"
 31/31/1031، األيام، رام اهلل
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