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  كيري بحث مع عباس االعتراف بد"يهودية إسرائيل"ضض "ض ط عربي" لمقبول بالمقترحات: العربيالقدس  1
يف في منظمة التحرير لػ "القدس العربي" أف كيري بحث مع القيادة أشار أحد المسؤول: أشرؼ اليور -غزة

الفمسطينية مسألة االعتراؼ بػ "ييودية إسرائيؿ"، إلى جانب بحث ترتيبات خاصة في ممؼ القدس، ال تعطي 
، مف خالؿ زيادة 7691الفمسطينييف السيطرة الكاممة عمى تمؾ المناطؽ مف المدينة التي احتمت في العاـ 

 األراضي المراد تبادليا بيف الطرفيف. مساحة
وىناؾ تأكيدات بأف كيري طمب مف عباس ونتنياىو عقد اجتماع بينيما، وأبمغيـ خالؿ زيارتو األخيرة أنو 
يصر عمى األمر، ويتوقع أف يعقد المقاء إما في مدينة القدس، عمى غرار مرات سابقة، أو أف يعقد في 

 فكارا شجاعة" تساىـ في الوصوؿ لحموؿ.واشنطف، عمى أف يميو بياف يحمؿ "أ
وفي ىذا السياؽ تكشؼ مصادر فمسطينية أف كيري يريد بعد المقاء ىذا أف يعمف الرجالف موافقتيما عمى 

 "خطة الترتيبات األمنية"، التي وضعيا فريؽ كبير مف المستشاريف األمريكييف. 
ي، أف أبو مازف ال يعارض مف عقد لقاء مع وفي الضفة الغربية أكد أكثر مف مرة بعد انتياء زيارة كير 

ال يمانع لقاء نتنياىو أو حتى "المحمية عف مصدر مطمع قولو إف أبو مازف  "معا"نتنياىو، ونقمت وكالة 
 ."ليبرماف وبينيت

أكثر ما يخيؼ القيادة الفمسطينية ىو الضغط األمريكي المتوقع لتمرير ىذه األفكار، في ظؿ عدـ وجود 
قي لتخفيؼ الضغوط األمريكية كما كانت تأمؿ القيادة خالؿ اتصاالت أجرتيا خالؿ األياـ ضغط عربي حقي

 الماضية التي سبقت زيارة كيري األخيرة.
لحمؿ عباس عمى القبوؿ بمقترحات كيري، التي أبمغ موقفو منيا  "ضغط عربي"ويدور حديث عف وجود 

 .بإعالنو رفضيا بشكؿ رسمي خالؿ المقاء األخير براـ اهلل
ويعيد األمر التذكير بالمشيد الذي كاف قائما حيف أوقفت العديد مف الدوؿ العربية أمواؿ الدعـ المخصصة 
لمسمطة، بطمب أمريكي قبؿ عاـ مف اآلف، حيف قررت التوجو لألمـ المتحدة لمحصوؿ عمى عضوية لدولة 

لمفمسطينييف لتكوف بديمة عف  "شبكة أماف عربية"فمسطيف، ونقضت بذلؾ تمؾ الدوؿ اتفاقيا عمى توفير 
 أمواؿ الدعـ الغربية التي توقؼ وقتيا ىي األخرى.

 
 15/11/1112القدس العربي، لندن، 

 
 بحر يناشد البرلمان العربي المنعقد في األردن زيارة غزة واالطالع عمى معاناة سكانها 1

البرلماف العربي المنعقد في خاف يونس: دعا احمد بحر النائب االوؿ لرئيس المجمس التشريعي الفمسطيني 
االردف لتشكيؿ وفد برلماني عربي لزيارة قطاع غزة واالطالع عف كثب عمى معاناة المواطنيف والوقوؼ عمى 
حجـ االضرار الناجمة عف المنخفض الجوي، وكذلؾ عمى اوضاع المعتقميف في سجوف االحتالؿ في ظؿ 

 االجواء الباردة.
العربية ومنظمة المؤتمر اإلسالمي وكافة برلمانات العالـ والمنظمات  لجامعة الدوؿ كما جدد مناشدتو 

اإلغاثة الدولية بتقديـ المساعدات العاجمة لقطاع غزة، وذلؾ مف خالؿ تسيير قوافؿ إغاثة مف الدوؿ العربية 
 ودوؿ العالـ الحر باتجاه قطاع غزة وذلؾ لكسر الحصار عف أبناء الشعب الفمسطيني.

 14/11/1112قدس برس، 
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 محيسن يستبعد استجابة عباس لمض وط األمريكية لعقد لقاء مع نتنياهوجمال  2
وليد عوض: استبعد جماؿ محيسف عضو المجنة المركزية لحركة فتح امس االحد اف تنجح  -راـ اهلل

الضغوط االمريكية عمى الرئيس الفمسطيني محمود عباس بعقد لقاء قمة مع رئيس الوزراء االسرائيمي 
يف نتنياىو برعاية امريكية في ظؿ االصرار االسرائيمي عمى افشاؿ محادثات السالـ مف خالؿ تواصؿ بنيام

 7691االستيطاف وعدـ االستجابة لحقوؽ الشعب الفمسطيني بإقامة دولتو عمى االراضي المحتمة عاـ 
 وعاصمتيا القدس الشرقية.

 15/11/1112القدس العربي، لندن، 
 

 فعة الثالثة من األسرى الفمسطينيين نهاية الشهر الجاريقراقع: اإلفراج عن الد 3
قاؿ وزير االسرى وشؤوف المحرريف الفمسطينييف عيسى قراقع في بياف صحفي وصمت نسخة  :بترا –راـ اهلل 

منو الى مراسؿ )بترا( في راـ اهلل، اف االفراج عف الدفعة الثالثة مف السجناء الفمسطينييف القدامى في 
سيتـ في موعده المقرر، في  69ائيمية والذيف اعتقمتيـ اسرائيؿ قبؿ توقيع اتفاؽ اوسمو عاـ السجوف االسر 

 التاسع والعشريف مف الشير الجاري.
 15/11/1112الرأي، عمان، 

 
 "إسرائيل"المواء المتقاعد يوسف الشرقاوي: الخطة األمريكية األمنية بالضفة درع لحماية  4

لمتقاعد يوسؼ الشرقاوي عمى أىمية طرد الوىـ الذي يجعؿ الفمسطينييف شدد المواء ا: أسماء صرصور -غزة
يعتقدوف أف الطرؼ األمريكي ىو وسيط فيما يسمى بعممية السالـ ما بيف الطرفيف الفمسطيني واإلسرائيمي، 

وتابع المواء  مؤكًدا أف الطرؼ األمريكي ال يسعى إال إلطالة أمد وعمر االحتالؿ اإلسرائيمي لفمسطيف.
لشرقاوي في حوار خاص بػ "فمسطيف": "ال يموـ الطرؼ الفمسطيني إال نفسو عمى ما قدـ مف تنازالت مف ا

توقيع اتفاقية أوسمو واالعتراؼ بشرعية المحتؿ والجالد"، مشيًرا إلى أف الحؿ واألفؽ األوحد أماـ الشعب 
 الفمسطيني ىو خيار المقاومة والمقاومة فقط.

تعددة أو متنوعة أو دولية أو احتالؿ مقنع أو احتالؿ أمريكي ىي ذات ولفت النظر إلى أف قوات م
المصطمح ال فرؽ بينيا، مضيًفا: ")إسرائيؿ( وأمريكا وجياف لعممة واحدة و)إسرائيؿ( أداة أمريكا في المنطقة، 

وسبيؿ لذا يجب عمى الفمسطينييف كافة أف يسقطوا ىذا الوىـ، ويأخذوا بقرار المقاومة ألنيا نبض الحياة 
 عودة الكرامة الوطنية".

 وقاؿ: "المقاومة كميا وبمجمؿ أنواعيا أظيرت أف العدو اإلسرائيمي وقوتو أوىف مف بيت العنكبوت".
والخوؼ دليؿ عمى ىشاشة المشروع اإلسرائيمي وضعفو فاألردف ما ىو إال درع حاـٍ وحافظ ألمف )إسرائيؿ( 

 كونيا ما عادت تؤمف بعمالئيا.
لى أف األغوار تمثؿ سمة غذاء ممتازة لممنطقة واالحتالؿ يسعى الستغالليا بدليؿ إدخاؿ ولفت النظر إ

كانسة األلغاـ وتنظيفيا منيا، والعمؿ عمييا عمى طوؿ الشماؿ والجنوب، "كما تشكؿ جباؿ الضفة الغربية 
، مشيًرا إلى أننا مع أجراس إنذار لقوات االحتالؿ فيذه الخطة ستكوف احتالال أسوأ مف االحتالؿ اإلسرائيمي"

 األسؼ أصبحنا نبحث فقط عف تحسيف ظروفنا تحت السجف ال االنعتاؽ مف قيده.
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وأكد أف ما ىو مرسوـ لمشعب الفمسطيني خطير )...( فأوسمو كانت ضرورة إسرائيمية ومف أدى خدمات 
والغرب يقوؿ إنو لـ لمكياف اإلسرائيمي واعترؼ بشرعيتو تعرض لالغتياؿ وىو الرئيس الراحؿ ياسر عرفات، 

 يقتؿ ألننا ال نطالب بحقنا.
واستغرب في تعميقو عمى أف الدولة الفمسطينية ستكوف في الخطة منزوعة السالح الثقيؿ، فالخطة المطروحة 
أف يكوف الفمسطينيوف موظفيف لحماية الكياف اإلسرائيمي وأف تتـ إدارة الشأف اإلسرائيمي عبر البمديات 

 زؿ بشرية تحمي )إسرائيؿ(.ومجالسيا ووجود عوا
 14/11/1112فمسطين أون الين، 

 
 مقتل موظف في سفارة فمسطين بدمشق تحت التعذيب :مجموعة العمل من أجل فمسطينيي سوريا 5

لندف: أعمنت مجموعة العمؿ مف أجؿ فمسطينيي سوريا، عف مقتؿ أحد الفمسطينييف العامميف بالسفارة 
 لمتعذيب في أحد معتقالت النظاـ. الفمسطينية بدمشؽ، وذلؾ بعد تعرضو

وقالت المجموعة عمى صفحتيا في فيسبوؾ: "الشاب إسماعيؿ حسف عبود مف أبناء مخيـ اليرموؾ، قضى 
 تحت التعذيب في سجوف األمف السوري، وىو أحد العامميف في السفارة الفمسطينية في دمشؽ".

فرج عنو ليعتقؿ مرة ثانية قبؿ حوالى نصؼ وأضافت "عبود كاف قد اعتقؿ منذ حوالى عاـ ونصؼ قبؿ أف ي
ولـ يصدر تعميؽ مف السفارة أو جية رسمية مف السمطة الفمسطينية التي يرأسيا محمود عباس حوؿ  العاـ".

 ىذا األمر، حتى لحظة تحرير الخبر.
 15/11/1112القدس العربي، لندن، 

 
 غزة طاعق مشعل يبحث هاتفيًا مع عباس التسوية والقدس ووضع"الحياة":  7

عممػػت "الحيػػاة" مػػف مصػػدر واسػػع االطػػالع فػػي حركػػة حمػػاس أف االتصػػاؿ : محمػػد المكػػي أحمػػد -الدوحػػة 
الياتفي الذي أجراه رئيس المكتب السياسي لمحركة خالد مشعؿ "بمبادرة منو" مع الػرئيس محمػود عبػاس )أبػو 

يف السمطة واسرائيؿ(، والقػدس مازف( مساء أوؿ مف أمس "تناوؿ ثالث قضايا" ىي: "التسوية والمفاوضات )ب
واألقصى وما يتعرضاف لو )مف ممارسات اسرائيمية(، وغزة وحصارىا واألوضاع الجوية )الحالية("، موضػحًا 

 أف الجانبيف "اتفقا عمى استمرار االتصاؿ والتفاوض بينيما".
حة وضػرورة إنجازىػا وأكد القيادي في حماس أف "مشعؿ ختـ محادثتػو بالتأكيػد عمػى موضػوعيف، أواًل المصػال

وفؽ ما تـ التوافؽ عميو )بيف حركتي فتح وحماس(، وثانيًا الحاجة الممحة الى بناء اسػتراتيجية وطنيػة موحػدة 
لمواجيػػػة الخطػػػر والتيديػػػدات الصػػػييونية". وكشػػػؼ أف مشػػػعؿ أكػػػد لػػػػ "أبػػػو مػػػازف" فػػػي موضػػػوع المفاوضػػػات 

دـ الرضػوخ لمضػغوط التػي تمػارس عمػى السػمطة والتسوية "ضرورة المحافظة عمى حقوؽ الشػعب وثوابتػو، وعػ
الفمسػػػػطينية باعتبػػػػار أنيػػػػا الطػػػػرؼ األضػػػػعؼ، وأف بعػػػػض األطػػػػراؼ يحػػػػاوؿ الضػػػػغط عمييػػػػا لتقػػػػديـ تنػػػػازالت 

 فمسطينية".
وأضاؼ اف "مشعؿ قاؿ ألبو مػازف إف أي نتػائس سػمبية لممفاوضػات )بػيف السػمطة واسػرائيؿ( ال تػنعكس عمػى 

الفمسػػطيني، لػػذلؾ نؤكػػد )حمػػاس( ضػػرورة التمسػػؾ بػػالحقوؽ، وعػػدـ تقػػديـ  السػػمطة وحػػدىا إنمػػا عمػػى الشػػعب
تنازالت، وعدـ التعويؿ عمى أي نتائس لممفاوضات، وأف الطرؼ االسرائيمي لػيس بػوارد تقػديـ أي شػيء يمكػف 

 أف يكوف مقبواًل لمشعب الفمسطيني ولو في حدوده الدنيا".
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قاؿ لعباس: "نعتبر أف القدس واألقصى يجػب أف وفي موضوع القدس واألقصى، أوضح المصدر أف مشعؿ 
يكونػػا عمػػى رأس أولويػػات القيػػادة الفمسػػطينية واىتماميػػا وتحركيػػا مػػع األطػػراؼ المختمفػػة، وأف حجػػـ اليجمػػة 
عمػػػى القػػػدس والمسػػػجد غيػػػر مسػػػبوقة، والنيػػػات العدوانيػػػة الصػػػييونية تكشػػػفت بشػػػكؿ أوضػػػح خػػػالؿ األشػػػير 

اف الكبيػػر مػػف عنػػاويف التحػػرؾ الفمسػػطيني مػػف أجػػؿ حشػػد الضػػغوط الماضػػية، ويجػػب أف يكػػوف )ذلػػؾ( العنػػو 
العربيػة واالسػػالمية والدوليػػة لوقػؼ االجػػراءات الصػػييونية التيويديػة وحمايػػة المسػػجد األقصػى مػػف مخططػػات 

 تقسيمو زمانيًا ومكانيًا".
نسػػانية وفػػي الموضػػوع الثالػػث، قػػاؿ المصػػدر "إف مشػػعؿ تحػػدث عمػػا تتعػػرض اليػػو غػػزة مػػف أوضػػاع كارثيػػة إ

بسبب تواصؿ الحصار، وموجات البرد القارس واألحواؿ الجوية القاسية التي تتعرض الييا منػاطؽ كثيػرة فػي 
غػزة، وانقطػاع الكيربػػاء، وأيضػًا نػػدرة انابيػب الغػاز ووسػػائؿ التدفئػة". وأضػػاؼ: "مشػعؿ شػكر فػػي ىػذا السػػياؽ 

 ه الظروؼ الصعبة".عباس عمى مبادرتو واىتمامو بالوقوؼ مع شعبنا في غزة في ظؿ ىذ
 66/61/1063، الحياة، لندن
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أشاد الدكتور محمود الزىار القيادي في حركة حماس بالجيود التي تبذليا دولة قطر عمى صعيد : قنا –غزة 
رسالو لمقطاع.  مساعدة قطاع غزة، معربا عف تقديره ليا بشأف توفير الوقود وا 

تصػريحات لمزىػػار خػػالؿ جولػة لتفقػػد المتضػػرريف جػراء المػػنخفض الجػػوي فػي منطقػػة "الزيتػػوف"  جػاء ذلػػؾ فػػي
أكد فييا أف ما يمر بػو قطػاع غػزة اليػـو مػف انييػار البنيػة التحتيػة وتعػرض العديػد مػف المنػازؿ لمغػرؽ وتشػرد 

ت اآلف بتػذكر القطػاع األىالي وخروجيـ مف منازليـ قد فّجر بركانػا كبيػرا فػي ضػمير األمػة العربيػة التػي بػدأ
 والحديث عف معاناتو وما يمر بو مف أوضاع سيئة.

وأوضح أف طواقـ حماس وأجيزتيا تعمؿ مع طواقـ الدفاع المدني والطوارئ عمى مدار الساعة لتأميف األسر 
المتضررة وتقػديـ المسػاعدات، واصػفا الجيػود المبذولػة بأنيػا مبيػرة، خاصػة فػي ظػؿ قمػة اإلمكانيػات المتاحػة 

 وضعؼ الخبرة في تجاوز مثؿ ىذه األزمات.
 66/61/1063، الشرق، الدوحة
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أكد مسؤوؿ العالقات الخارجية في حركػة حمػاس أسػامة حمػداف أف المقاومػة الفمسػطينية بخيػر وأنيػا : بيروت
 لتغيرات العميقة التي تشيدىا المنطقة.ليست في عزلة سياسية عمى الرغـ مف الحصار وا

وأوضح حمداف في تصريحات أف عالقات حركتو ممتدة مػع مختمػؼ األطػراؼ فػي المنطقػة، مشػددا عمػى أف 
 "عزلة حماس سياسيا ىو وىـ يعتري البعض أو أحالـ مريضة لمبعض اآلخر.

رئػيس المكتػب السياسػي لمحركػة إلػى  ولعؿ األنشطة التػي يقػوـ بيػا قػادة الحركػة و خرىػا الزيػارة التػي قػاـ بيػا 
 ماليزيا يؤكد أف الحركة ليست في عزلة" بحسب ما يرى.

وأردؼ حمداف يقوؿ "صحيح أننا نشيد حراكا سياسػيا غيػر مسػبوؽ فػي منطقتنػا، وىػو حػراؾ ال أحػد يسػتطيع 
مسػػتفيد األوؿ الػتكيف بنتائجػػو إال نتيجػػة واحػػدة، وىػػي أف مػػا يجػػري سػػيحقؽ إرادة الشػػعوب، ونحػػف نعتقػػد أف ال

مػػف تحقيػػؽ إرادة الشػػعوب ىػػو القضػػية الفمسػػطينية، ولػػذلؾ نحػػف ال نعػػيش عزلػػة ولكننػػا نعػػيش تحػػديات عمينػػا 
 مواجيتيا بما تقتضيو مف  ليات، ونحف نفعؿ ذلؾ عمى األرض".
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ونفى المسؤوؿ في حماس في تصريحات لقدس برس أف يكوف قرار إلغاء ميرجاف حركتو  بػذكرى االنطالقػة 
لعاـ أي مدلوؿ سمبي عمى ضعؼ المقاومة، وقاؿ: "إلغاء االحتفاء الجماىيري بػذكرى انطالقػة "حمػاس" ىذا ا

ىػػذا العػػاـ، فقػػد جػػاء لسػػببيف اثنػػيف: األوؿ تقػػدير حالػػة الحصػػار التػػي يعيشػػيا شػػعبنا فػػي القطػػاع، والثانيػػة أف 
عػاـ تمػت االستعاضػػة عنػو بنػػزوؿ االحتفػاء بالمقاومػة لػػو عػدة أوجػػو، منيػا االحتفػاؿ الجمػػاىيري، ولكػف ىػػذا ال

لجاف "حماس" وكتائب القساـ إلػى األرض لمواجيػة أمػر السػيوؿ الناجمػة عػف أمػريف: األمطػار وميػاه السػدود 
القادمة مف العدو، وقد أثبتت "حماس" بذلؾ أنيا تداع عف شعبيا في مواجية العدو كما في مواجية الكوارث 

 الطبيعية وما يمكف أف ينجر عنيا".
ؼ: "أمػػا حػػاؿ المقاومػػة، فبثقػػة مػػف اهلل أوال ثػػـ مػػف إخواننػػا وجيػػودىـ، فإننػػا نطمػػئف الجميػػع أف المقاومػػة وأضػا

بخيػػر وىػػي جػػاىزة لمػػرد عمػػى أي عػػدواف إذا مػػا فكػػر العػػدو فػػي أي ضػػربة ضػػد القطػػاع، وسػػتفاجئو بتطػػور 
 أدواتيا في القتاؿ والمواجية".

وح نحف يدنا ممدودة لكػؿ أشػقائنا بمػا فػي ذلػؾ مصػر، وحوؿ العالقة مع مصر، قاؿ حمداف: "أقوؿ بكؿ وض
لكف العالقات ال تكوف مف جانب واحد، تكوف مف الجانبيف، ولكؿ عالقة مقتضياتيا، نحف نعتقد أف مف أىـ 

 مقتضيات ىذه العالقة أف يكوف لمصر دور في تخفيؼ الحصار عمى قطاع غزة، وليس تشديده.
 مب بوضوح أف تكوف قائمة عمى مقابمة اليد الممدودة بيد مماثمة".ىناؾ اتصاالت قائمة مع مصر لكننا نط

وبالنسبة لعالقػة "حمػاس" بػإيراف، قػاؿ حمػداف: "الكػؿ يعػرؼ أف عالقتنػا بػإيراف امتػدت ألكثػر مػف عقػديف مػف 
ذا ما اعترالىا شيء مف التبايف في الموقؼ فيذا ال يعني أنيا انيارت أو تالشت.  الزمف، وا 
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 " وتؤكد أن أي اتفاق هو باطل1 أوسموحماس تحذر من " 60
ػػ: بيػػروت ة، عمػػى أف "فمسػػطيف وحػػدة واحػػدة موحػػدة رّ شػػدد المسػػؤوؿ السياسػػي لحركػػة حمػػاس فػػي لبنػػاف رأفػػت م 

ضػػػػػد القسػػػػػمة، وأف مػػػػػف كػػػػػاف مػػػػػع فمسػػػػػطيف عميػػػػػو أف يكػػػػػوف مػػػػػع شػػػػػعبيا، وال يمنػػػػػع الحيػػػػػاة اإلنسػػػػػانية عػػػػػف 
 الفمسسطينييف". 

( أمػاـ احتفػاؿ أقامتػو حركػة "حمػاس" فػي قاعػة المركػز العربػي فػي 61|61في كممة لو اليوـ األحد )ة رّ وأكد م  
مخيـ برج البراجنة، حضره ممثموف عف أحزاب وفصائؿ لبنانية وفمسطينية وحشد كبير مػف فمسػطينيي منطقػة 

ضػرب مشػروع التسػوية بيروت ومخيماتيا، عمى تطور األداء المقاِوـ لػ "حماس": والمحافظػة عمػى الحقػوؽ، و 
 والمفاوضات.

وفػػي الوضػػع المبنػػاني شػػدد مػػرة عمػػى أف مصػػمحة الفمسػػطينييف اسػػتقرار لبنػػاف، وأف يبقػػى الفمسػػطينييوف عمػػى 
الحيػػػاد، وقػػػاؿ: "نحػػػف كفمسػػػطينييف لسػػػنا طػػػائفييف وال مػػػذىبييف، ونحػػػرص عمػػػى أف تكػػػوف عالقاتنػػػا جيػػػدة مػػػع 

اتيػاـ المخيمػػات عنػد أي حػػدث، ونعتبػر سػرعة االتيػػاـ دليػؿ كػػذب الجػوار المبنػاني بكػػؿ ألوانػو، لكننػػا ال نقبػؿ 
 وتمفيؽ".

أمػػػا بالنسػػػبة لممتغيػػػرات فػػػي المنطقػػػة، فقػػػاؿ المػػػرة: "إف األحػػػداث الجاريػػػة وسػػػعت االنقسػػػامات، واسػػػتفاد منيػػػا 
االحػػتالؿ". والحػػظ أف الواليػػات المتحػػدة تحػػاوؿ تشػػكيؿ المنطقػػة تحػػت عنػػواف أمػػف الكيػػاف الصػػييوني، وقػػاؿ: 

إننا في ىذه األشير المقبمة يجب أف نكوف في أعمى درجات العقالنية واليقظة مف أجؿ منع أية تسوية عمى "
 حساب حقوؽ الفمسطينييف".
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ولفت إلى االنتباه أف "ىناؾ اتجاىًا لموصوؿ إلى اتفاؽ فمسطيني إسرائيمي، متػأثرًا بالتسػويات التػي تجػري فػي 
 الشديد لمتوصؿ إلى ىذا االتفاؽ". المنطقة، واندفاع اإلدارة األميريكية

"، معتبػػرًا أف أي اتفػػاؽ جديػػد ىػػو اتفػػاؽ باطػػؿ ألف فمسػػطيف ىػػي ممػػؾ الفمسػػطينييف 1وحػػّذر مػػف اتفػػاؽ "أوسػػمو
 كميـ.

وقػػد تحػػدث فػػػي االحتفػػاؿ عضػػو القيػػػادة السياسػػية لحركػػة "الجيػػػاد اإلسػػالمي" عمػػي أبػػػو شػػاىيف، باسػػـ قػػػوى 
القضية الفمسطينية، وداف ما أسماه بػ "النعػرات الطائفيػة" التػي قػاؿ بأنيػا  التحالؼ، أشاد فييا بما قدمو شيداء

 "تقود إلى التجزئة وىي خدمة لالحتالؿ".
وأضاؼ: "إذا كاف المحيط العربي منشغؿ عف القضػية الفمسػطينية، فالمؤسػؼ أف مػف ىػو مػف أبنػاء فمسػطيف 

 مازاؿ يؤمف بالتسوية والتنسيؽ األمني". 
ف خطة أوباما ػ كيري واتفاؽ إطار عاـ، وتبني وجية نظر اليميف الصييوني مف ييودية وحذر مما روج لو م

 الدولة واالستيطاف وغيره، كما قاؿ.
كممػة األسػػرى ألقاىػػا األسػير عبػػد الحػػيكـ حنينػة، رفيػػؽ درب الشػػييد يحيػى عيػػاش الػػذي حيػا الفمسػػطينييف فػػي 

ف بحػػػؽ العػػػودة ورفػػػض التػػػوطيف. ودعػػػا القػػػوى لبنػػػاف الػػػذيف يتحممػػػوف شػػػظؼ العػػػيش وقسػػػوة الحيػػػاة ويتمسػػػكو 
 الفمسطينية لمحفاظ عمى الوحدة الوطنية حتى تنتصر عمى العدو.

 65/61/1063قدس برس، 
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سػطيني ىنأت الييئة القيادية العميا ألسرى حركة حماس في سجوف االحػتالؿ أبنػاء الحركػة وجمػوع شػعبنا الفم
 النطالقة الحركة، التي حمت، أمس. 11بمناسبة حموؿ الذكرى السنوية الػ

وثمنت الييئة في بياف ليا، اليوـ، صمود الفمسطينييف وما أبدوه مف تالحػـ وتػرزر فػي ظػؿ األجػواء العاصػفة 
مشػيود حػوؿ التي تشيدىا فمسطيف ىذه األياـ مؤكػديف أف ىػذا الػتالحـ يػذكر بالوحػدة وااللتفػاؼ الفمسػطيني ال

 خيار المقاومة.
وقالػػت إف "األعػػواـ السػػتة والعشػػريف التػػي انقضػػت مػػف عمػػر حمػػاس مضػػت حافمػػًة بالعطػػاء واإلنجػػاز عمػػى 

 مختمؼ الصعد، مثمنًة مواقؼ الحركة المتشبثة بالمقاومة والمتمسكة بثوابت الشعب الفمسطيني".
مواصػػمة الجيػػود والعمػػؿ عمػػى إطػػالؽ سػػراح كمػػا أثنػػت الييئػػة عمػػى مواقػػؼ قػػادة حمػػاس الػػذيف جػػددوا التعيػػد ب

 األسرى مف سجوف االحتالؿ بأي ثمف.
 65/61/1063، فمسطين أون الين

 
 خانيونس ة فيعائمة متضرر  1000ألف دوالر إلغاثة قرابة  48تقدم  سحماغزة:  61

 83قدمت حركػة حمػاس فػي مدينػة خػاف يػونس جنػوب قطػاع غػزة، وبالتعػاوف مػع تجمػع المؤسسػات الخيريػة 
 ؼ دوالر عمى شكؿ مساعدات مختمفة إلغاثة العائالت والمنازؿ المتضررة مف المنخفض الجوي.أل

وأوضحت "حماس" في بياف صحفي وصمت "فمسطيف أوف اليف" نسػخة عنػو، اليػوـ، أف المسػاعدات العاجمػة 
ىػػا مػػف تمثمػػت فػػي توزيػػع لفػػات نػػايموف عمػػى مئػػات المنػػازؿ، وأغطيػػة، وكشػػافات كيربيػػة قابمػػة لمشػػحف، وغير 

 المستمزمات الحياتية
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عائمػة، حيػث وفػرت الحركػة إغاثػة  1000وذكر البياف، أف عدد الحاالت المتضررة في خاف يونس بمغ قرابة 
حالة، مف مأوى ومالبس واحتياجات طارئة وعاجمة، باإلضافة إلى إحالػة بػاقي العػائالت إلػى  100عاجمة لػ 

أوى وتػػرميـ المنػػازؿ بعػػد غرقيػػا بميػػاه األمطػػار، أو تطػػاير مػػدارس حكوميػػة ريثمػػا تكتمػػؿ إجػػراءات تػػوفير المػػ
 ألواح األسبست نتيجة العواصؼ الشديدة.

 65/61/1063، فمسطين أون الين
 

 1007فتح: حماس انتهت واليتها منذ في قيادى  63
أكػػػد السػػػفير حػػػاـز أبػػػو شػػػنب، سػػػفير فمسػػػطيف السػػػابؽ فػػػي باكسػػػتاف وعضػػػو حركػػػة فػػػتح، أف : عطيػػػة –عػػػزة 

تستخدـ أساليب غير "نظيفة"، بحد وصفو، لميجوـ عمى خصوميـ السياسييف، مضيًفا أف مجموعة "إسرائيؿ" 
 مسمحة سيطرت بشكؿ "دموي" عمى قطاع غزة تدعى حماس.

دقيقػػة" عمػػى فضػػائية "المحػػور" مسػػاء األحػػد، عمػػى أف إسػػماعيؿ  40وشػػدد أبوشػػنب، أثنػػاء حػػواره لػػػ برنػػامس "
مػػػػة الفمسػػػػطينية، مؤكػػػػًدا أنػػػػو صػػػػدر مرسػػػػوًما رسػػػػمًيا مػػػػف رئػػػػيس السػػػػمطة ىنيػػػػة، لػػػػـ يعػػػػد رئيًسػػػػا لػػػػوزراء الحكو 

الفمسطينية بإقالػة حكومػة "ىنيػة" وتعيػيف حكومػة "فيػاض"، مشػيًرا إلػى أف حكومػة "حمػاس" انتيػت واليتيػا فػي 
  بقوة القانوف. 68/1/1002

  65/61/1063، الوفد، الجيزة
 

 المقاومة جوهر وجودها: حماس أصمب عودًاضض و في انطالقتها العاروريصالح  64
قػػاؿ الشػػيل صػػالح العػػاروري عضػػو المكتػػب السياسػػي لحركػػة حمػػاس: إف الحركػػة وصػػمت الػػذكرى السادسػػة 
والعشػػريف النطالقتيػػا وىػػي أصػػمب عػػودًا وأعمػػؽ جػػذورًا مػػف أي وقػػت مضػػى، وأنيػػا باتػػت رأس الحربػػة فػػي 

 المقاومة مع االحتالؿ عمى أرض فمسطيف.
فػي الضػفة الغربيػة بمناسػبة ذكػرى انطالقتيػا أف  نطالقة" التػي توزعيػا حمػاسوأضاؼ العاروري لصحيفة "اال

الػػذيف يفكػػروف فػػي استئصػػاؿ حمػػاس "واىمػػوف"، مؤكػػدًا أف الشػػواىد أثبتػػت قػػدرة الحركػػة عمػػى الثبػػات والتجػػدد 
 ومواصمة مقارعة االحتالؿ رغـ ما تتمقاه مف ضربات.
السػتة والعشػريف الماضػية، والػدور الػذي أدتػو فػي حمايػة وسرد العاروري أبرز إنجازات حماس خالؿ األعػواـ 

القضية الفمسػطينية والحفػاظ عمػى منجػزات الشػعب الفمسػطيني، كمػا حػدد القواعػد واألسػس التػي تبنػي الحركػة 
عمييا عالقاتيا، عمى الصعيديف الوطني والخػارجي، قػائاًل إنيػا تػتمخص بمػدى انسػجاميا مػع أىػداؼ الشػعب 

وبػػيف العػػاروري محػػاور عمػػؿ الحركػػة واىتماماتيػػا عمػػى كافػػة المحػػاور، متعيػػدًا  معاتػػو.الفمسػػطيني وتحقيػػؽ تط
 بمواصمة حماس لمسيرة الجياد والمقاومة والعمؿ عمى تحرير بقية األسرى مف سجوف االحتالؿ.

وحمػػؿ العػػاروري المسػػئولية عػػف تراجػػػع العمػػؿ المقػػاـو فػػي الضػػفة الغربيػػػة لمسػػمطة الفمسػػطينية التػػي تمػػػارس 
 نسيؽ األمني وتالحؽ المقاوميف إلى جانب قوات االحتالؿ.الت

وأبرؽ العاروري في ذكرى االنطالقة بالتحية لمشيداء واألسرى ولعائالتيـ، مؤكدًا أف دماءىـ وتضػحياتيـ لػف 
 تضيع ىدرًا.

 65/61/1063، فمسطين أون الين
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 حماس تصدر صحيفة غير دورية بالضفة تحمل اسم "االنطالقة" 65
ركػػة حمػػاس" فػػي الضػػفة الغربيػػة صػػحيفة مطبوعػػًة غيػػر دوريػػٍة تحمػػؿ اسػػـ "االنطالقػػة"، بمناسػػبة أصػػدرت ح

 النطالقتيا التي حمت أمس. 11الذكرى السنوية الػ
وأفادت حماس في بياف مكتوب وصمت "فمسطيف أوف اليف" نسخة عنو، اليوـ، أف الحركة تعمؿ عمػى توزيػع 

النصػػفي )تابمويػػد( بالضػػفة الغربيػػة، وىػػي أوؿ مطبػػوع رسػػمي صػػفحة مػػف الحجػػـ  61الصػػحيفة التػػي تقػػع فػػي 
 ـ.1002ليا، منذ حظر أنشطتيا ىناؾ في عاـ 

وتحتػػػوي الصػػػحيفة عمػػػى العديػػػد مػػػف التقػػػارير الصػػػحفية التػػػي توثػػػؽ لممراحػػػؿ المختمفػػػة التػػػي عايشػػػيا الشػػػعب 
مراحػػػؿ ظيػػػور المينػػػدس ـ، مػػػرورًا ب6432الفمسػػػطيني منػػػذ انطالقػػػة الحركػػػة وانػػػدالع االنتفاضػػػة الكبػػػرى عػػػاـ 

 يحيى عياش، وعمميات الثأر لمجزرة الحـر اإلبراىيمي الشريؼ، وانتفاضة األقصى، وغيرىا مف المراحؿ.
 65/61/1063، فمسطين أون الين

 
 أجهزة السمطة لمنزل قيادي أسير في جنين اقتحامحماس تدين  66

بػػدراف مواصػمة أجيػػزة أمػف السػػمطة  أداف القيػادي فػػي حركػة حمػػاس والنػاطؽ باسػػميا حسػاـ: جنػيف )فمسػػطيف(
الفمسطينية مالحقة المقػاوميف فػي الضػفة الغربيػة، مسػتيجنًا محاولتيػا اقتحػاـ منػزؿ األسػير الشػيل جمػاؿ أبػو 

 الييجا في مخيـ جنيف.
( إلػى أف االعتػداء تكػرر 61/61وأشار بػدراف فػي بيػاف صػحفي تمقػت "قػدس بػرس" نسػخة عنػو اليػـو األحػد )

زؿ القيادي أبو الييجاء، لكنو تػزامف ىػذه المػرة مػع قيػاـ االحػتالؿ بنقػؿ الشػيل جمػاؿ وابنػو عدة مراٍت عمى من
 عبد السالـ مف السجف إلى زنازيف التحقيؽ في "الجممة ."

 65/61/1063قدس برس، 
 

 نتنياهو يدافع عن أداء حكومته في التعامل مع الظروف الجوية األخيرة 67
اء اإلسػرائيمي بنيػاميف نتنيػاىو عػف أداء حكومتػو وتعامميػا مػع ظػروؼ )د ب أ(: دافػع رئػيس الػوزر  -تؿ أبيػب

ونقمت مواقع إسرائيمية عف نتنياىو القوؿ خالؿ اجتماع لتقييـ األوضاع عقػده  الطقس التي تمر بيا المنطقة.
 العاصػػفة أصػػبحت خمفنػػا، وال يػػزاؿ ىنػػاؾ الكثيػػر مػػف الميػػاـ تنتظرنػػا.. وقػػد تعاممػػت إسػػرائيؿ مػػع ىػػذه“األحػد: 

العاصػػػفة القويػػػة بطريقػػػة جيػػػدة جػػػدا: تعاممنػػػا معيػػػا حتػػػى أفضػػػؿ مػػػف دوؿ عالميػػػة أخػػػرى شػػػيدت العديػػػد مػػػف 
 ”.العواصؼ عمى مدار العاـ الماضي

 66/61/1063، القدس العربي، لندن
 

 حرب عصابات أي حرب قادمة مع حزب اهلل وحماس ستكون :إسرائيميضابط  68
بػػالجيش اإلسػػرائيمي العقيػػد بػػف لولػػو االحػػد اف الحػػروب القادمػػة  "كفيػػر"لػػواء  قػػاؿ قائػػد :وليػػد عػػوض –راـ اهلل 

بػػػؿ سنشػػػيد حػػػرب عصػػػابات، وعمميػػػات " لػػػف تشػػػيد كتائػػػب المػػػدرعات أو فيػػػالؽ الجنػػػود،اإلسػػػرائيمي مجػػػيش ل
سواء مع حزب اهلل المبناني او مع فصائؿ المقاومة الفمسػطينية وخاصػة  "ىجومية مف داخؿ المناطؽ السكنية

 سيطر عمى قطاع غزة.مع حماس التي ت
يػدرؾ أف المواجيػة قادمػة ال محالػة،  ر"كفيػ"اإلسرائيمية عف بػف لولػو، قولػو إف لػواء  "معاريؼ"ونقمت صحيفة 

وأنو سيكوف عميو إدخاؿ قواتو إلى  المعركة، بيدؼ السيطرة عمى القرى والمناطؽ التي يتـ إطالؽ الصواريل 
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قوات قتاليػة إضػافية، ويحتمػؿ أف يقػـو لػواء كفيػر بتػأميف   منيا، موضحا أنو ستكوف ىناؾ حاجة حتمية إلى
 ذلؾ، عمى حد قولو.

واشػار لولػػو إلػػى  أف أعػػداء إسػػرائيؿ وتحديػػدًا حػزب اهلل وفصػػائؿ المقاومػػة الفمسػػطينية، يػػدركوف تفػػوؽ الجػػيش 
الدقيقػػػػة اإلسػػػرائيمي وسػػػالح الجػػػو المتطػػػػور، عػػػالوة عمػػػى المعمومػػػات االسػػػػتخباراتية، وكثافػػػة قػػػدرات النيػػػراف 

حزب اهلل والمنظمػات اإلرىابيػة، سػيدخؿ إلػى  المنػاطؽ المبنيػة، وسػيعتمد بشػكؿ أقػؿ "والمناورة، وبالتالي فإف 
 ، عمى حد قولو."عمى االتصاالت، وسيحاولوف القتاؿ مف تحت األرض بيدؼ إبطاؿ تفوقنا العسكري

إف حػزب اهلل ىػو العػدو األكثػر ": سػرائيمياإلباعتبػاره لػواء المشػاة الخػامس فػي الجػيش  "كفيػر"وقاؿ قائػد لػواء 
، سػػػواء مػػػف حيػػػث مسػػػتوى المعمومػػػات، أو الوسػػػائؿ والعقيػػػدة القتاليػػػة، "ذكػػػاًء الػػػذي يقػػػؼ فػػػي مواجيتنػػػا اليػػػوـ

أف حزب اهلل عدو ذكي، ولديػو شػبكة أنفػاؽ تحػت األرض، ومقػاتميف أشػداء، ووسػائؿ قتاليػة متطػورة "مضيفا: 
ب اهلل، لكنيا ليست بنفس المستوى مف حيػث القػدرات العسػكرية، أو مػف جدا، وحركة حماس تحاوؿ تقميد حز 

حيػػث الوسػػائؿ القتاليػػة أو حتػػى مػػف حيػػث مسػػتوى المقػػاتميف، لػػذلؾ مػػف األصػػح االسػػتعداد لمواجيػػة السػػيناريو 
 ."األسوأ واألكثر تعقيدا
، إللحػاؽ أكبػر قػدر إف جنود لواء كفير يتدربوف عمى الػدخوؿ إلػى  خمػؼ خطػوط العػدو"وأضاؼ لولو قائال: 

مف الخسائر في صػفوفو، لكػف سػالح المشػاة ىػو الػذي سيشػكؿ القيمػة المضػافة بفضػؿ قدرتػو عمػى الوصػوؿ 
 باعتباره لواء المشاة الخامس.  "كفير"إلى  أماكف غير متوقعة، وىذا ما سيقدمو لواء 

الخػػػادع الػػػذي يمكػػػف أف ىػػػذا ووصػػػفت مصػػػادر عسػػػكرية إسػػػرائيمية اليػػػدوء عمػػػى الجبيػػػة المبنانيػػػة ب المشػػػيد 
يتحػوؿ بسػػرعة إلػػى  فشػػؿ أمنػػي ومواجيػػة، مضػػيفة أنػػو يكفػػي أف يتحػػرش أحػػد الطػػرفيف بػػاآلخر، حتػػى تنفجػػر 

 المواجية التي ستكوف مميتة ووحشية، ومختمفة عف المواجيات السابقة بيف الجانبيف.
خ يوميا باتجاه إسرائيؿ فػي صارو  3000قاؿ المتحدث باسـ الجيش اإلسرائيمي، إنو بإمكاف حزب اهلل إطالؽ 

 حاؿ وقعت الواقعة ونشبت الحرب، مرجحا أف يستمر تساقط الصواريل عمى إسرائيؿ طواؿ شير كامؿ.

 66/61/1063، القدس العربي، لندن
 

 ون مشروع قانون يفرض عقوبات عمى منظمات حقوقيةيقر   إسرائيميونوزراء  69
مشػػػروع قػػػانوف يفػػػرض عقوبػػػات قاسػػػية عمػػػى جمعيػػػات  األحػػػد إسػػػرائيميوفاقػػػر وزراء  :القػػػدس  ػ )أ ؼ ب(

اتيػػػػاـ جنػػػػود  إلػػػػى أو إسػػػػرائيؿمقاطعػػػػة  إلػػػػىتػػػػدعـ الحمػػػػالت اليادفػػػػة  اإلنسػػػػافلمػػػػدفاع عػػػػف حقػػػػوؽ  إسػػػػرائيمية
حػػػزب البيػػػت الييػػػودي القػػػومي الػػػديني المتشػػػدد والػػػذي كػػػاف احػػػد  وأعمػػػف بارتكػػػاب جػػػرائـ حػػػرب. إسػػػرائيمييف

 إلػػىالحكومػػة ثػػـ  إلػػىمشػػروع القػػانوف عمػػى اف يرفػػع الحقػػا  أقػػرتاريػػة الػػداعميف لمشػػروع القػػانوف اف لجنػػة وز 
مػػف محاكمػػات  اإلسػػرائيمييفىػػذا القػػانوف سيسػػاعد عمػػى حمايػػة الجنػػود “وقػػاؿ الحػػزب فػػي بيػػاف اف  الكنيسػػت.

  ”.عدائية ممولة مف الخارج
% عمػػػى 81اياليػػػت شػػػاكيد مػػػف حػػػزب البيػػػت الييػػػودي اف مشػػػروع القػػػانوف يفػػػرض ضػػػريبة  أعمػػػفمػػػف جيتػػػو 

تقػػـو بمالحقػػات ضػػد  أو إسػػرائيؿمػػف الخارجػػة وتػػدعـ مقاطعػػة  أمػػواالالمنظمػػات غيػػر الحكوميػػة التػػي تتمقػػى 
 بإسػرائيؿال تعتػرؼ  أو إسرائيؿالكفاح المسمح ضد  إلىتدعو  أوبتيمة ارتكاب جرائـ حرب،  إسرائيمييفجنود 
 .وديمقراطية"ييودية "دولة 

 66/61/1063، رأي اليوم، لندن
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 وتعمن احتفاظها بد"حق الرد" قرب الحدود مع لبنانمقتل أحد جنودها  تؤكدئيل" "إسرا 10
الناصرة: أكد جيش االحتالؿ مقتؿ أحد جنػوده برتبػة رقيػب، مسػاء أمػس األحػد، قػرب الحػدود مػع لبنػاف، بعػد 

 تعرض إحدى دورياتو عند معبر رأس الناقورة إلطالؽ نار.
لبنانيػػا ىػػو مػػف أطمػػؽ النػػار عمػػى الجنػػدي، فيمػػا لوحظػػت حركػػة  وقػػاؿ نػػاطؽ باسػػـ جػػيش االحػػتالؿ، أف جنػػديا
 كثيفة لمروحيات عسكرية ولمجنود في المكاف.

وقالػػت صػػحيفة "معػػاريؼ" العبريػػة عمػػى موقعيػػا اإللكترونػػي: إف قػػوات كبيػػرة مػػف الجػػيش والمروحيػػات تقػػـو 
 بعمميات تمشيط في المنطقة التي وقع فييا اليجـو "خشية تسمؿ إرىابييف".

الػػت اإلذاعػػة العبريػػة إف الحكومػػة اإلسػػرائيمية تقػػدمت بشػػكوى رسػػمية إلػػى قػػوات األمػػـ المتحػػدة فػػي الجنػػوب وق
المبنػػاني "اليونيفيػػؿ". وأضػػافت أف الحكومػػة أعربػػت عػػف بػػالغ قمقيػػا مػػف ىػػذا الحػػادث، مؤكػػدة فػػي الوقػػت ذاتػػو 

 د تعبيرىا.عمى "حؽ إسرائيؿ في الرد عمى أي ىجوـ يستيدؼ مواطنييا وجنودىا"، عمى ح
 66/61/1063قدس برس، 

 
 تدرس شراء طائرة لنتنياهو وبيريز اإلسرائيميةالحكومة  16

أقػػرت الحكومػػة اإلسػػرائيمية األحػػد دراسػػة مقتػػرح شػػراء طػػائرة لمػػرئيس شػػمعوف بيريػػز ورئػػيس الحكومػػة بنيػػاميف 
راحػؿ نيمسػوف مانػديال نتنياىو بعػد أسػبوع عمػى تخمػي ىػذا األخيػر عػف المشػاركة فػي جنػازة الػزعيـ األفريقػي ال

 بسبب كمفة الرحمة.
وجاء في بياف أف "الحكومة أقرت اليـو )أمس األحد( تشكيؿ لجنػة عامػة مػف أجػؿ تقيػيـ إمكانيػة شػراء طػائرة 
لرحالت رئيس الحكومة والرئيس، كما ىو الحاؿ في عدد مف الدوؿ األخرى"، مشيرا إلى  أف الطائرة سػتكوف 

ؼ البيػػاف "حاليػػا، تسػػتأجر الطػػائرات مػػف شػػركات تجاريػػة بكمفػػة تفػػوؽ عػػادة وأضػػا لػػرحالت نتنيػػاىو وبيريػػز.
 مالييف الشيكالت ) الؼ اليوروات( لكؿ رحمة".

 65/61/1063، الجزيرة نت، الدوحة
 

 لمخططات أكثر عدوانية من "برافر" "إسرائيلد"دعوات ب 11
بنياميف نتنياىو التراجع عف مخطط انتقدت نخب يمينية إسرائيمية قرار حكومة رئيس الوزراء : صالح النعامي

"برافػػػر بػػػيغف"، الػػػذي يقضػػػي بتيجيػػػر  الؼ مػػػف بػػػدو صػػػحراء النقػػػب ومصػػػادرة أراضػػػييـ داعيػػػة إلػػػى  تبنػػػي 
 إجراءات أكثر حزما.

فقػد دعػػا السياسػػي اليمينػػي  رييػػو إلػػداد إلػػى  التراجػػع عمػػا وصػػفيا "المزايػػا" التػػي منحيػػا مخطػػط "برافػػر" لمبػػدو، 
 بي أراضي الدولة".الذي وصفيـ بػ"مغتص

وفي مقاؿ نشره موقع صحيفة "ىررتس" صباح اليـو األحػد، حػث إلػداد عمػى تػدمير خمسػيف ألػؼ منػزؿ بناىػا 
البػػدو فػػي النقػػب بحجػػة إنيػػا بنيػػت بػػدوف تػػرخيص، محػػذرًا مػػف اإلقػػداـ عمػػى أيػػة خطػػوة يمكػػف أف تفسػػر عمػػى 

 األراضي وادعاء ممكية عمييا".أساس أنيا "مكافأة البدو حتى ال يواصموا السطو عمى مزيد مف 
وفػػي سػػياؽ متصػػؿ، زعػػـ الكاتػػب اليمينػػي نػػداؼ شػػرغاي أف طػػرد البػػدو مػػف المنطقػػة ال يعػػد "تطييػػرًا عرقيػػًا"، 

 معتبرًا أف ىذه الخطوة يفرضيا الطابع الييودي لمدولة.
يعيشػػيا البػػدو، مػػف ناحيتيػػا حممػػت الصػػحافية ليػػؿ شػػوفاؿ الحكومػػة اإلسػػرائيمية المسػػؤولية عػػف الضػػائقة التػػي 

مشػػيرة أف الدولػػة تيمميػػػـ ممػػا مكػػف الحركػػػة اإلسػػالمية مػػف مػػػؿء الفػػراغ، وال سػػيما عبػػػر إدارة شػػبكة تعميميػػػة 
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" نبيػت شػوفاؿ إلػى  أف إسػرائيؿ تنظػر لمبػدو مػف  مستقمة. وفػي مقػاؿ نشػرتو اليػوـ فػي صػحيفة "إسػرائيؿ اليػـو
 الزاوية األمنية فقط. 

غرافيػػا العمرانيػػة فػػي جامعػػة تػػؿ أبيػػب إليشػػيع أفػػرات فشػػؿ مخطػػط إسػػرائيؿ وفػػي سػػياؽ مغػػاير، توقػػع أسػػتاذ الج
لتيويد الجميؿ، بسبب طابع انتشار البمدات والقػرى الفمسػطينية، عػالوة عمػى الفػرؽ الكبيػر بػيف نسػبة الػوالدات 

 بيف الييود والعرب في المنطقة.
كػد أفػرات، الػذي يعتبػر مػف النخػب وفي مقاؿ نشره موقع صػحيفة "ىػررتس" فػي عػددىا الصػادر اليػـو األحػد أ

اليمينيػػػػة، أف الخطػػػػوة الوحيػػػػدة التػػػػػي تضػػػػمف نجػػػػاح تيويػػػػػد الجميػػػػؿ وتحقيػػػػؽ تفػػػػػوؽ ديمغرافػػػػي لمييػػػػود عمػػػػػى 
الفمسطينييف فػي المنطقػة يتمثػؿ فػي قػرار حكػومي يمػنح ميمػة تيويػد الجميػؿ أفضػمية عميػا لمدولػة وتوجيػو كػؿ 

 الموارد الالزمة لخدمة ىذا اليدؼ.
 66/61/1063، ، الدوحةالجزيرة نت

 
 : إن لم نكن جاهزين لد"الكسا" فكيف بإمكاننا أن نكون جاهزين لقصف صاروخي؟"إسرائيل" 13

العاصػػفة الثمجيػػػة  أحػػػدثت، وخالفػػػًا لمختمػػؼ الػػػدوؿ والمنػػاطؽ، إسػػرائيؿفػػػي : امػػػاؿ شػػحادة -القػػدس المحتمػػة 
نقػػاش الحػػاد والخالفػػات المتفاقمػػة بػػيف ، حيػػث الاإلسػػرائيمييف"الكسػػا"، عاصػػفة جديػػدة ال تقػػؿ بخطورتيػػا عمػػى 

 لحاؿ الطوارئ. إسرائيؿحوؿ مدى حقيقة جيوزية  واألمنيةقيادات المؤسستيف السياسية 
، األخيػرتيف، وخالفًا لمػا سػبؽ وروجػت لػو الجبيػة الداخميػة عمػى مػدار السػنتيف إسرائيؿفقد كشفت "الكسا" اف 

 عة في حاؿ الطوارئ، انما ألبسط ىذه السيناريوىات.غير جاىزة، ليس فقط لمختمؼ السيناريوىات المتوق
وطػػرح السػػؤاؿ كيػػؼ يمكػػف إلسػػرائيؿ اف تواجػػو تعرضػػيا لقصػػؼ صػػاروخي مكثػػؼ اذا لػػـ تػػتمكف مػػف تػػوفير 

العاصػفة، إلػػى   أيػاـالجبيػة الداخميػة خػالؿ  إخفاقػاتوأعػادت  لسػكانيا لمجػرد عاصػفة ثمجيػة. واألمػفالحمايػة 
، وصػػػػواًل إلػػػػى  1001، بػػػػدءا مػػػف حػػػػرب لبنػػػاف األخيػػػرةخػػػػالؿ السػػػنوات السػػػػبع  اإخفاقاتيػػػ اإلسػػػػرائيمييفنقػػػاش 
زاء الحػػالي فػػي تجييػػز الػػبالد لمواجيػػة العاصػػفة الثمجيػػة. اإلخفػػاؽ ىػػذا االحتػػداـ العاصػػؼ فػػي النقػػاش قػػرر  وا 

الحكومػػػة  إمػػػافيمػػػا دعػػػت جيػػات مسػػػؤولة إلػػػى  تشػػػيكؿ لجنػػػة تحقيػػػؽ.  اإلخفاقػػػاتمراقػػب الدولػػػة فحػػػص ىػػػذه 
حاؿ طوارئ وعقدت جمسات متواصػمة رفػض خالليػا رئػيس الحكومػة بنيػاميف نتنيػاىو، ووزيػر الػدفاع فأعمنت 

"التػذمر"، مػف الوضػع،  أسػموهموشيو يعموف والقائد العاـ لمشرطة يوحناف دانينو االنتقػادات وطػالبوا بوقػؼ مػا 
 .األوضاعكما رفضوا الدعوة إلى  تشكيؿ لجنة تحقيؽ في 

بيػت،  ألػؼ"الكسػا" إلػى  انقطػاع التيػار الكيربػائي عػف حػوالي سػتيف  أدتفقػد  ائيميةاإلسر وبموجب المعطيات 
 مميوف شيكؿ.  810العاصفة خسائر مادية بمغت قرابة  ألحقت. كما إسرائيؿخاصة القدس وشماؿ 

 66/61/1063، الحياة، لندن
 
 

 ستيطانيةلبناء وحدات ا 48اإلسرائيمية تخمي قواعد عسكرية داخل أراضي  الدفاعوزارة  14
الناصػػرة: كشػػفت مصػػادر إعالميػػة عبريػػة، النقػػاب عػػف قػػرار وزارة الحػػرب اإلسػػرائيمية وقيػػادة جػػيش االحػػتالؿ 

، 6483تبكيػر موعػػد إخػػالء جػػزء مػػف القواعػػد العسػػكرية فػي وسػػط وشػػماؿ األراضػػي الفمسػػطينية المحتمػػة عػػاـ 
 لصالح مشاريع بناء وحدات سكنية استيطانية.
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تصادية العبرية في  خر أعػدادىا الصػادرة، أف المرحمػة األولػى مػف عمميػة اإلخػالء وذكرت مجمة غموبس االق
دونمات،  4ستشمؿ المجمع العسكري في تؿ أبيب والذي يطمؽ عميو اسـ "قاعدة الكرياه" وتبمغ مساحتو نحو 

ؿ إخػالء قاعػدة ويتوقع أف يتـ إخالئو بحموؿ نيايػة العػاـ المقبػؿ، كمػا أنػو مػف المتوقػع أف تػتـ المباشػرة بأعمػا
 دونمًا. 11وتبمغ مساحتيا  83عسكرية أخرى شماؿ أراضي الػ 

المقبػؿ  األولػى  1068وأضافت المجمة، أنو إلى جانب ذلؾ فسيتـ إخػالء قاعػدتيف إضػافيتيف فػي نيايػة عػاـ 
ة مػف وحػدة اسػتيطانية، أمػا الثانيػة وىػي قاعػدة "صػرفند" القريبػ 600وىي صغيرة نسػبيًا تّتسػع مسػاحتيا لبنػاء 

وحػدة  3100دونمػًا تكفػي لبنػاء  810مدينة "ريشوف ليتسيوف" فتبمغ مسػاحة الجػزء المقػّرر ىدمػو منيػا حػوالي 
 سكنية مكانيا.

ومف الجدير بالذكر، أف عمميات اإلخالء التي يقوـ بيا الجيش اإلسرائيمي تشمؿ عددًا مػف القواعػد العسػكرية 
تػػػؿ ىوشػػػمير" وغيرىػػػا، وبحسػػػب التقػػػديرات فػػػإف إخػػػالء ىػػػذه الواسػػػعة مثػػػؿ "صػػػرفند"، "غميمػػػوف"، "سػػػيركيف"، "

   ألؼ دونمًا ت خّصص لبناء وحدات سكنية استيطانية جديدة. 66القواعد سيوفر 
 65/61/1063قدس برس، 

 
 استشهاد أربعة الجئين فمسطينيين في سورية :العمل من أجل فمسطينيي سورية مجموعة 15

فمسطينييف استشػيدوا خػالؿ األربػع وعشػروف سػاعة الماضػية فػي قاؿ ناشطوف فمسطينيوف، إف أربعة الجئيف 
 أحياء ومخيمات مختمفة في األراضي السورية.

وأفادت "مجموعة العمؿ مػف أجػؿ فمسػطينيي سػورية"، فػي بيػاف صػحفي، يػـو األحػد، بمقتػؿ الشػاب إسػماعيؿ 
 وف أجيػزة األمػف السػورية.عبود أحد العامميف في السفارة الفمسطينية بدمشؽ، جػراء تعرضػو لمتعػذيب فػي سػج

السػػبت جػػّراء اشػػتباكات وقعػػت فػػي مخػػيـ يػػـو وأضػػافت أف الفمسػػطينييف غسػػاف زينػػب وأيمػػف عقمػػة استشػػيدا 
 اليرموؾ جنوب العاصمة، كما قتؿ الشاب إبراىيـ الكفري مف المخيـ إثر إطالؽ الرصاص عميو.

سػورية خػالؿ األسػبوع الماضػي، مشػيرًة  وقالت المجموعة، إنيا وثقت استشياد أحد عشر الجئا فمسػطينيا فػي
إلػػى حالػػػة مػػف التػػػوتر تعيشػػيا معظػػػـ المخيمػػات الفمسػػػطينية بسػػبب اسػػػتمرار القصػػؼ عمييػػػا وعمػػى المنػػػاطؽ 

 المجاورة ليا.
65/61/1063، فمسطين أون الين  

 
 لألسرى " ترفض إدخال األغطية الشتويةعوفر: إدارة "األسرى وزارة 16

يػر شػؤوف األسػرى عيسػى قراقػع أف وزارة األسػرى وبقػرار مػف الحكومػة اسػتطاعت "األياـ": أعمػف وز  -راـ اهلل 
حػراـ شػتوي لألسػرى بالسػجوف بسػبب البػرد اشػديد ومعانػاة األسػرى مػف عػدـ وجػود  6100أف توفر أكثر مػف 

 أغطية كافية ووسائؿ تدفئة ليـ.
ة الشػػتوية، حيػػث تقػػـو وقػػاؿ قراقػػع أننػػا ننتظػػر الحصػػوؿ عمػػى تصػػريح مػػف سػػمطات السػػجوف إلدخػػاؿ األغطيػػ

 وزارة الشؤوف المدنية والصميب األحمر بإجراء االتصاالت والترتيبات حوؿ ذلؾ.
حػػراـ شػػتوي ألسػػرى عػػوفر  800وكشػػؼ قراقػػع أف مػػدير سػػجف عػػوفر العسػػكري رفػػض أوؿ مػػف أمػػس ادخػػاؿ 

ة الػػى رغػػـ الحصػػوؿ عمػػى موافقػػة مػػف ادارة السػػجوف عمػػى ذلػػؾ، وكػػاف مػػف المفتػػرض أف تػػدخؿ ىػػذه األغطيػػ
 السجف عبر الصميب األحمر الدولي.
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وافػػػاد قراقػػػػع أف األسػػػػرى عػػػػانوا مػػػف البػػػػرد القػػػػارس خاصػػػػة فػػػي سػػػػجوف الجنػػػػوب، وأف ادارة السػػػػجوف تتحمػػػػؿ 
المسؤولية األخالقية والقانونية عف عدـ توفير وسائؿ تدفئة وأغطية كافية لألسرى وكذلؾ تماطؿ في ادخاليػا 

 مف الخارج.
66/61/1063األيام، رام اهلل،   

 
 يقتحم إحدى قرى الخميل ويهدد سكانها بالتهجير االحتالل 17

جنػوب الضػفة  الخير قرب بمدة يطا قضاء الخميػؿ الواقعػة الخميؿ: اقتحمت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي قرية أـ
 الغربية، وىددت سكانيا بالتيجير مف المنطقة.

صػباح ىػذا اليػـو   اف قػوات االحػتالؿ قػد داىمػت وأفاد راتب الجبور منسؽ المجػاف الشػعبية بيطػا لقػدس بػرس
قرية أـ الخير التي تقطنيا عائالت اليذليف الواقعة قرب مستوطنة كرمائيؿ شرؽ مدينة يطا حيث قاموا تيديد 

 السكاف ضرورة إخالء مساكنيـ والرحيؿ منيا.
انيػػػـ فػػػي المػػػرة  فمسػػػطينًيا، حيػػػث أشػػػار أحػػػد ضػػػباط االحػػػتالؿ 610وأشػػػار الجبػػػور إلػػػى أف اإلخطػػػار يشػػػمؿ 

 القادمة سيقوموف بإخالئيـ بالقوة.
65/61/1063قدس برس،   

 
 يوماً  45 لمدة غزة بعد توقفها قطاع تش يل محطة كهرباء إعادة 18

غزة ػ أشرؼ اليور: عادت محطة توليد الكيرباء الوحيدة في قطاع غػزة لمعمػؿ بعػد توقػؼ إجبػاري داـ ألكثػر 
بمبمغ مالي كبير ساىـ في شراء وقود ليذه المحطة، فػي خطػوة  مف شير ونصؼ، بعد أف تبرعت دولة قطر

مف شأنيا أف تخفؼ كثيرا مف األوضاع الصعبة والمتردية التي يعيشػيا سػكاف القطػاع جػراء مػا حػؿ بيػـ مػف 
 .خسائر فادحة بسبب المنخفض الجوي األخير

ي تغػػذي نحػػو ثمػػث احتياجػػات وأعػػادت محطػػة توليػػد الكيربػػاء تشػػغيؿ مولػػداتيا لتنػػتس مػػف جديػػد الكيربػػاء التػػ
 .ألؼ لتر 810سكاف القطاع، بعد أف وصمتيا كمية وقود صناعي قدرت بػ 

مميػوف دوالر لصػالح قطػاع  10وجاءت الخطوة بعد أف أوعز أمير دولة قطر الشيل تمػيـ بػف حمػد بػالتبرع بػػ 
 وف دوالر.ممي 13مميوف دوالر لموقود، ومساعدات ومواد إغاثية عاجمة بقيمة  31غزة، بينيا 

66/61/1063القدس العربي، لندن،   
 

 مميون دوالر خسائر القطاع الزراعي جراء المنخفض الجوي 7.7: في غزة وزارة الزراعة 19
قيمة الخسائر التػي لحقػت بالقطػاع الزراعػي  في قطاع غزة": قدرت وزارة الزراعة لدى الحكومة األياـ" - غزة

 مميوف دوالر 2.2جوي بنحو بشقيو النباتي والحيواني إثر المنخفض ال
وأعمػػف وزيػػر زراعػػة عمػػي الطرشػػاوي خػػالؿ مػػؤتمر صػػحافي عقػػده، أمػػس، فػػي مقػػر مكتػػب اعػػالـ المقالػػة أف 

مميػوف دوالر  2.2إجمالي الخسائر التي لحقػت بالقطػاع الزراعػي فػي محافظػات غػزة نتيجػة المػنخفض بمغػت 
 مميوف دوالر خسائر قطاع اإلنتاج النباتي. 1.1منيا 
مميػػػوف دوالر، فيمػػػا وصػػػؿ  6.2ح أف إجمػػػالي األضػػػرار التػػػي أصػػػابت قطػػػاع اإلنتػػػاج الحيػػػواني بمغػػػت وأوضػػػ

إجمػػالي األضػػرار التػػي لحقػػت بقطػػاع الميػػاه والتربػػة جػػراء انجػػراؼ الطػػرؽ الزراعيػػة واألراضػػي بفعػػؿ السػػيوؿ 
 ألؼ دوالر. 114الناتجة عف فتح السدود بمغ نحو 
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ألؼ  30ي لحقت بقطاع الصيد البحري واالستزراع السمكي بمغت نحو وأشار الطرشاوي إلى أف الخسائر الت
دوالر، فيما أدى فتح االحتالؿ لمسدود المياه التي تػـ فتحيػا باتجػاه المنػاطؽ الواقعػة شػرؽ وشػماؿ قطػاع غػزة 

 إلى نفوؽ مئات اآلالؼ مف الطيور.
الضػرار التػي لحقػت بمينػاء وفي سػياؽ متصػؿ، أعمػف مسػؤوؿ سػمطة المػوانا لػدى الحكومػة سػميـ عمػار اف ا

وأشػار  ألػؼ دوالر. 300غزة إثر المنخفض الجوي العميؽ الذي ضرب المنطقة عمى مدار أربعة أيػاـ بمغػت 
 .مميوف دوالر 6.1إلى الحاجة لمواد لرصؼ لساف الميناء تجبنا النجراؼ التربة، بكمفة 

66/61/1063األيام، رام اهلل،   
 

 ينافس األحذية الصينية ويتطمع لألسواق الخارجيةفمسطيني في الخميل يقاوم و  مصنع 30
رويترز: في مسعى منو لمقاومة الواردات الصينية التي أغرقت أسواؽ الضفة الغربية يركز مصػنع  –الخميؿ 

 أحذية فسطيني عمى اقتحاـ أسواؽ خارجية.
األردف ومصػر  وقاؿ عبد الحي سياج صاحب شركة توستي لألحذية إف أحذية مصنعو ليا زبائف بالفعػؿ فػي

سرائيؿ  .وا 
 إنتػاجمػف  أحذيػةسػنوات  4وقاؿ سياج اف توقعاتو لممستقبؿ كبيرة، مشيرا الى انو سبؽ وأف صدر عمى مدى 

 وأعػػرب. إسػػرائيؿفػي  أحذيػػةمتػاجر  إلػػى إضػػافةومصػر،  األردف إلػػى، وانػػو يصػػدر حاليػا ألمانيػا إلػػىمصػنعو 
 في عدد كبير مف دوؿ العالـ. أسواؽفي فتح  أمموعف 

يذكر اف نحو ثمثي ورش النسيس في الخميؿ أغمقت أبوابيا، وفقد زىاء سػتة  الؼ عامػؿ فػي مصػانع األحذيػة 
قيودىػا القائمػة بالفعػؿ عمػى  إسػرائيؿوتشػديد  1000أعماليـ منذ تفجر االنتفاضة الفمسطينية الثانيػة فػي عػاـ 

 ة.التجارة والسفر في األراضي الفمسطيني
وقػاؿ إف شػركتو سػتبدأ  سياج ال يزاؿ متقدما خطوة عمى منافسيو بتصدير منتجاتو إلػى دوؿ عربيػة واوروبيػة.

التػػي ينتجيػػا لشػػركات  األحذيػػةعػػددا مػػف نمػػاذج  أرسػػؿانػػو  وأضػػاؼالتصػػدير إلػػى بريطانيػػا فػػي العػػاـ الجديػػد. 
 تسويؽ بريطانية، وانو ينتظر ردودا منيا خالؿ شير.

منتجات الصينية األرخص سعرا بالصناعات الفمسطينية في األراضػي المحتمػة حيػث يشػيع وأضرت منافسة ال
محميػػة  HGLKJ[HJفػػي المحػػالت باعتبػػار أف المنتجػػات الصػػينية أرخػػص مػػف  "صػػنع فػػي الصػػيف"شػػعار 
 الصنع.

ح وقاؿ سياج اف مبيعات الشركات المحمية انخفض بالسنوات االخير بما بيف خمسيف وستيف في المئة لصػال
 2و 1المنتوجػػات الصػػينية، واف ىػػذا اثّػػر بشػػكؿ سػػمبي عمػػى المصػػانع والمشػػاغؿ الصػػغيرة التػػي تشػػغؿ بػػيف 

 عماؿ.
والخميؿ ىي أكبر مدينة فمسطينية ومعروفة بمنتجاتيا الجمدية وصناعة الخزؼ يدويا، لكف البضػائع الصػينية 

 وموف القيود االسرائيمية عمى السفر.رخيصة السعر كانت بمثابة القشة األخيرة لرجاؿ األعماؿ الذيف يقا
66/61/1063القدس العربي، لندن،   

 
صابة  ثالثة وفاة 36  بالضفة وغزة جراء المنخفض الجوي آخرين 677فمسطينيين وا 

وزارة الصػػحة الفمسػػطينية أّف الحصػػيمة النيائيػػة لموفيػػات واإلصػػابات جػػراء المػػنخفض  : أعمنػػتراـ اهلل -ة غػػز 
 إصابات في صفوؼ المواطنيف. 603ارتفعت إلى وفيتيف و الجوي الذي ضرب قطاع غزة
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عاًمػا( مػف شػرؽ  16وأكد د. أشرؼ القدرة الناطؽ باسـ الوزارة لػ "قدس برس" أّف الوفيتيف ىما حمػزة العمػور )
خاف يونس جنوب قطاع غزة والذي توفي جػراء تعرضػو لالختنػاؽ، والمسػف محمػود فػرج اهلل مػف وادي السػمقا 

 عاًما( والذي توفي جراء تعرض منزلو لمسيوؿ. 40وسط القطاع )شرؽ دير البمح 
الناتجػػة عػػف المػػنخفض الجػػوي بػػالخطيرة، فػػي حػػيف وصػػفت بػػاقي  اإلصػػاباتمػػف بػػيف  إصػػابات 8ووصػػؼ 
 ما بيف المتوسطة والطفيفة. اإلصابات

طينًيا تػوفي مف جية ثانية اظير تقرير رسمي فمسطيني صادر عف الدفاع المدني في الضػفة الغربيػة أف فمسػ
  خروف خالؿ المنخفض الجوي عمى مدار أربعة أياـ. 14وأصيب 

حالػة تقػديـ مسػاعدة وانقػاذ  1120وذكر الدفاع المػدني فػي تقريػر تمقتػو "قػدس بػرس" أف طواقمػو تعاممػت مػع 
دخوؿ المنخفض الجوي مساء الثالثػاء الماضػي وحتػى   شخص عالؽ منذ دخوؿ المنخفض والتعامؿ 2664

 ثامنة مف صباح يوـ االحد.الساعة ال
65/61/1063، قدس برس  

 
 "إسرائيل"مقترح نيابي أردني بإل اء اتفاقية السالم مع  31

رفع عاطؼ الطراونة، رئيس مجمس النواب )الغرفػة األولػى لمبرلمػاف( األردنػي، الخمػيس، : األناضوؿ -عماف
الـ األردنيػػة اإلسػػرائيمية المسػػماة بػػوادي مػػذكرة نيابيػػة لمجنػػة القانونيػػة فػػي المجمػػس، تطالػػب بإلغػػاء معاىػػدة السػػ

نائًبػا قػدموا مػذكرة تقتػرح إلغػاء معاىػدة  63“وفي تصػريح خػاص لوكالػة األناضػوؿ، قػاؿ الطراونػة: إف  عربة.
 ”.وبصفتي رئػيس المجمػس وجيتيػا لمجنػة القانونيػة ل فتػاء بشػأنيا ألف المعاىػدة قػانوف“، مضيًفا ”وادي عربة

ذا أفتػػت قانونيػػة النػػواب بجػػواز إلغػػاء المعاىػػدة فيجػػب أف يصػػوت أكثػػر مػػف نصػػؼ إ“وبحسػػب الطراونػػة، فإنػػو 
 ، متوقًعا أال ينتيي عمؿ المجنة القانونية قبؿ شير.”نائًبا( عمى ذلؾ 610النواب )البالغ عددىـ 

وىػػذه المػػذكرة ال تعتبػػر حػػاؿ تػػـ تصػػويت أكثػػر مػػف نصػػؼ النػػواب عمييػػا ممزمػػة لمحكومػػة، إال أنيػػا قػػد تشػػكؿ 
 ا كبيًرا عمييا، وفًقا لمطراونة.ضغطً 

مف جيتو، رفض وزير الدولة لشؤوف اإلعالـ واالتصاؿ الناطؽ باسـ الحكومة محمد المػومني خػالؿ اتصػاؿ 
وقػاؿ  ”.األمور النيابية يتـ التعامػؿ معيػا حػيف انتيائيػا“مع وكالة األناضوؿ التعميؽ عمى المذكرة، مؤكًدا أف 

الحكومة مف المستحيؿ أف تستجيب ليذه المذكرة حتى لو “اسمو، إف مصدر حكومي مطمع، طمب عدـ ذكر 
فػي حػاؿ ألغيػت “وأوضػح المصػدر أنػو  ”.وقع عمييا جميع النواب، لكونيا تتعارض مػع مصػالح الدولػة العميػا

االتفاقية فإف األردف سيتكبد خسائر فادحة وضغًطا عمى مػوارده  لكونػو سػيجبر عمػى رفػع ميزانيػة الػدفاع فػي 
 ، بحسب المصدر.”الذي يعاني فيو مديونية مرتفعةالوقت 

 66/61/1063، رأي اليوم، لندن
 

 بثت في نفوس الشعب الفمسطيني األمل والعزمحزب اهلل: انطالقة حماس  33
فػي  كممة األحزاب المبنانيػة، معاوف مسؤوؿ العالقات الفمسطينية في "حزب اهلل" عطا اهلل حمودألقى بيروت: 

أف انطالقػة حمػاس بثػت فػي نفػوس ؿ مخيـ بػرج البراجنػة فػي بيػروت، شػدد فيػو عمػى احتفاؿ لحركة حماس ف
، وقػاؿ: "ىػذا لػيس غريبػا عمػى الشػعب الفمسػطيني الػذي اختمطػت دمػاء قادتػو  الشعب الفمسطيني األمؿ والعـز

 بدماء قادة المقاومة اإلسالمية في لبناف".
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العربية لمتغطية عمى المفاوضات الجارية. وأكػد دعػـ  وداف محاوالت بث التفرقة الطائفية والمذىبية في الدوؿ
حػػزب اهلل لمشػػعب الفمسػػطيني وقضػػيتو ومقاومتػػو، وعمػػى أف المقاومػػة ىػػي الطريػػؽ الوحيػػد لمتحريػػر وعمػػى أف 

 فمسطيف ستبقى عمى رأس أولويات "حزب اهلل".
 65/61/1063قدس برس، 

 
 ل الفمسطينية: عودة لقاءات األحزاب والفصائصيدا 34

توّقؼ المتابعوف لألوضاع السياسية في صيدا عند الدينامية التي ظيرت مؤخرًا عمى األحزاب : لحمحمد صا
والقوى الوطنية واإلسالمية في المدينػة. وتشػير مصػادر متابعػة إلػى اف ىػذه الديناميػة مقّدمػة العػادة صػياغة 

، «لقػاء األحػزاب المبنانيػة»إطػار  وتفعيؿ العمؿ السياسي الموحد لالحزاب المبنانية في المدينة التػي تمتقػي فػي
وكانت تجتمع دوريا وقد توقفت عػف االجتماعػات منػذ عػدة أشػير. كمػا يمكػف وضػع ىػذه الديناميػة فػي إطػار 

الػػذي كػػاف يجتمػػع دوريػػا ايضػػا وتوقػػؼ عػػف « المقػػاء المبنػػاني الفمسػػطيني المشػػترؾ»إعػػادة إحيػػاء اجتماعػػات 
سػيعقد « المقػاء المبنػاني الفمسػطيني المشػترؾ»اجتماعػات  وتكشػؼ أف االجتماعات مف دوف معرفػة األسػباب.

 سيعاود اجتماعاتو كّؿ أسبوعيف أيضًا.« لقاء األحزاب»دوريًا كؿ أسبوعيف لمواكبة التطورات، كما أف 
المقػػػػاء المبنػػػػاني الفمسػػػػطيني »ىػػػػي انعقػػػػاد « لجنػػػػة االتصػػػػاالت السياسػػػػية»وتػػػػرى المصػػػػادر أّف بػػػػاكورة جولػػػػة 

برئاسػة األمػيف العػاـ أسػامة سػعد، « مركز معروؼ سعد الثقافي»قاء متجّدد، أمس، في ، في اوؿ ل«المشترؾ
 وبحضور ممثمي األحزاب والقوى المبنانية والفصائؿ الفمسطينية الوطنية واإلسالمية.

أىميػػػة حفػػػظ األمػػػف واالسػػػتقرار فػػػي مختمػػػؼ المنػػػاطؽ المبنانيػػػة بمػػػا فييػػػا »فػػػي بيانػػػو عمػػػى « المقػػػاء»وشػػػّدد 
ضرورة التعاوف بيف جميع القػوى المبنانيػة والفمسػطينية لمواجيػة أولئػؾ الػذيف »، مؤكدًا «لفمسطينيةالمخيمات ا

يحاولوف العبث باألمف واالسػتقرار فػي المخيمػات، وإلحبػاط محػاوالت العػدو الصػييوني وعمالئػو لخمػؽ الفتنػة 
أىميػػة »وأشػػار إلػى  «.األمنيػةبواسػطة عمميػات االغتيػػاؿ والتفجيػر اإلجراميػة، أو مػػف خػالؿ افتعػػاؿ األحػداث 

دعـ القوة األمنية المشتركة في مخيـ عيف الحموة وتعزيز دورىا، ورفع الغطاء عف كؿ المخمػيف بػأمف الشػعب 
 «.الفمسطيني

 66/61/1063، السفير، بيروت

 
 
 
سرائيميين في موناكو        اإلذاعة   العبرية: "لقاء تاريخي" بين مسؤولين سعوديين وا 

: كشفت السمطات اإلسرائيمية عف اجتماع قالت بأنو  رأي -القدس  بيف سفير المممكة العربية  "تاريخي"اليـو
 السعودية السابؽ لدى الواليات المتحدة، تركي الفيصؿ، ودبموماسييف إسرائيمييف في موناكو، األحد.

 إسرائيمييفي بيف ممثميف اجتماع تاريخ األحدعقد "وجاء في التقرير المنشور عمى موقع اإلذاعة اإلسرائيمية: 
موناكو حيث صافح السفير السعودي لدى الواليات المتحدة  إمارةمؤتمر في  أعماؿوسعودييف عمى ىامش 

في واشنطف سابقا ايتمار رابينوفيتش وعضو الكنيست مئير  إسرائيؿتركي الفيصؿ سفير  األميرسابقا 
 ."شطريت
ئيؿ عمى قبوؿ مبادرة السالـ السعودية وقاؿ انو يشكؾ في الفيصؿ حث إسرا "األميرالتقرير إلى أف  وأشار

 ."الفمسطينية اإلسرائيميةبشاف المفاوضات  أوبامابراؾ  األمريكيمصداقية الرئيس 
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الكنيست قاؿ  أماـتعقيبا عمى دعوة وجييا النائب شطريت لألمير تركي إللقاء خطاب "وجاء في التقرير: 
 ."مبادرة السالـ السعودية إسرائيؿفي مثؿ ىذه الخطوة طالما لـ تتبف  تركي الفيصؿ إنو ما مف جدوى األمير

 //رأي اليوم، لندن، 
 
 اإلسرائيمية  -العربي يناقش في عم ان المفاوضات الفمسطينية  البرلمان 

رحب رئيس مجمس النواب األردني الميندس عاطؼ الطراونة بانعقاد البرلماف العربي في العاصمة : عماف
تواجييا  التياف، وأعرب عف أممو في أف يشكؿ فرصة لمبحث بشكؿ جدي وعممي لمختمؼ التحديات عم

 الدوؿ العربية وشعوبيا.
( "إنو سيمقي كممة أماـ البرلمانييف العرب يـو /ونقؿ مصدر أردني رسمي عف الطراونة قولو األحد )

لماف األردني مف القضايا المطروحة عمى ( في العاصمة عماف تتناوؿ موقؼ البر /الخميس المقبؿ )
جدوؿ أعماؿ المؤتمر ورؤيتو حياليا، وما يتحممو األردف مف أعباء اقتصادية واجتماعية جراء األزمة 

القضية الفمسطينية تظؿ عمى الدواـ قضيتنا المركزية  أفوأضاؼ: " السورية وخدمة الالجئيف السورييف".
قامة دولتيـ المستقمة  األولى، وعمينا جميعا الوقوؼ لجانب أشقائنا الفمسطينييف في سعييـ لنيؿ حقوقيـ وا 

ويشارؾ في المؤتمر رئيس البرلماف العربي إضافة إلى ممثميف عف كافة  الفمسطيني". الوطنيعمى التراب 
حث ويب البرلمانات العربية ومجالس الشورى فييا وأعضاء المجاف الدائمة في البرلماف العربي ومكتبو الدائـ.

المؤتمر عددا مف الموضوعات المتعمقة بالشباب واألمف القومي العربي، وتفعيؿ التعاوف االقتصادي بيف 
 الدوؿ العربية والقضايا المحورية الرئيسية التي تيـ الشعوب العربية وعمى رأسيا القضية الفمسطينية.

 //قدس برس، 
 
 لمفمسطينيين مسكن السعودية تقدم الدفعة الخامسة لبناء  

قامت المجنة السعودية إلغاثة الشعب الفمسطيني بتحويؿ الدفعة الخامسة مف تكاليؼ : الحياة -الرياض 
وحدة سكنية لممتضرريف والمحتاجيف في مدينة رفح الفمسطينية، إلى برنامس األمـ  تنفيذ مشروع بناء 

 .مميوف لاير المتحدة اإلنمائي، عممًا أف ىذه الدفعة تبمغ 
وكانت المجنة السعودية إلغاثة الشعب الفمسطيني أبرمت اتفاقًا مع برنامس األمـ المتحدة اإلنمائي لبناء 

في المئة، ليسيـ في إسكاف  وحدة سكنية لممتضرريف الفمسطينييف، تجاوزت مراحؿ التنفيذ فيو  
 مئات األسر الفمسطينية المتضررة.

 //الحياة، لندن، 
 
 يتعهد بتقديم كل ما يمزم لمتخفيف من معاناة الشعب الفمسطيني  اإلمارات دولةرئيس  

العربية المتحدة بتقديـ كؿ ما يمـز لمتخفيؼ مف معاناة الشعب الفمسطيني، مؤكدة  اإلماراتتعيدت دولة : غزة
ؿ نيياف خالؿ  العربية الشيل خميفة بف زايد  اإلماراتجاء ذلؾ عمى لساف رئيس دولة  وقوفيا إلى جانبو.
 ىنية. إسماعيؿ( رئيس الحكومة الفمسطينية في غزة /معو مساء األحد ) أجراهاتصاؿ ىاتفي 

بالتينئة بالعيد  اإلماراتوبحسب بياف لمجمس الوزراء في غزة فاف ىنية تقدـ خالؿ مياتفتو رئيس دولة 
وضع ىنية الشيل خميفة بف  سطيني.، مشيًدا بدورىا التاريخي في دعـ الشعب الفماإلماراتالوطني لدولة 

 التطورات الميدانية في قطاع غزة.  خرؿ نيياف في صورة  زايد 
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عمى وقوؼ بالده إلى جانب فمسطيف ودعـ الشعب الفمسطيني واستعداد  اإلماراتومف جيتو أكد رئيس دولة 
 لتقديـ كؿ ما يمـز لمتخفيؼ مف معاناتو. اإلماراتدولة 

 //قدس برس، 
 
 جراء المنخفض الجوي متضررين في فمسطينكويتية لم ساعداتم 

وزعت لجنة اإلغاثة والطوارئ التابعة لجمعية الفالح الخيرية في فمسطيف مساعدات إغاثية عاجمة عمى 
األسر المنكوبة مف المنخفض الجوي الشديد ضمف حممة الوفاء إلغاثة األسر المنكوبة جراء غرؽ منازليـ 

وشممت المساعدات التي قدمتيا الجمعية، بطانيات شتوية مخمؿ  في الكويت الشقيقة. بدعـ مف أىؿ الخير
لألسر المنكوبة مف المنخفض في مراكز اإليواء والمنازؿ التي احتجزتيا مياه األمطار، ووجبات غذائية 

 سريعة.
 //الراي، الكويت، 

 
 مطالب من إسطنبول بخطة إنقاذ عاجمة ل زة 

دعا المشاركوف في المؤتمر الخامس لممنظمات اإلنسانية بالدوؿ : زب الطيب الطاىرالع -إسطنبوؿ 
األعضاء في منظمة التعاوف اإلسالمي، المنعقد حاليا بمدينة إسطنبوؿ التركية، المجتمع الدولي إلى 
المشاركة في خطة إنقاذ عاجمة لتقديـ العوف لقطاع غزة، ليتمكف مف مواجية تداعيات موجة الصقيع 
صابة  واألمطار التي تعرض ليا خالؿ األياـ األخيرة، والتي أدت إلى تشريد  الؼ األسر وىدـ بيوتيا وا 
مختمؼ جوانب الحياة بالشمؿ، مما أضاؼ المزيد مف األعباء عمى حياة سكاف القطاع الذي يعانى مف 

جابة لنداء وجيو جاء ذلؾ في الجمسة الطارئة التي عقدت قبؿ ظير األحد، است الحصار اإلسرائيمي.
إسماعيؿ ىنية رئيس الحكومة المقالة بغزة لمدكتور أكمؿ الديف إحساف أوغمى األميف العاـ لمنظمة التعاوف 
اإلسالمي في اتصاؿ ىاتفي أمس، طالب فيو بإدراج الوضع اإلنساني ضمف جدوؿ أعماؿ مؤتمر 

 المنظمات اإلنسانية.
 //الشرق، الدوحة، 

 
 اإلسرائيميةحراز تقدم في المفاوضات الفمسطينية إ عنكيري يعمن  

تقدـ  إحراز، انو تـ األحد، جوف كيري، اليوـ األمريكيقاؿ وزير الخارجية  :القدس دوت كوـ - واشنطف
 والفمسطينييف. اإلسرائيمييفبشأف القضايا الصعبة في المفاوضات بيف 

 اإلدالء: "اتفقنا عمى عدـ األمريكية اريةاإلخبمع كيري قناة "أيو بي سي"  أجرتيافي مقابمة  وأضاؼ
 بأحاديث عما نقوـ بو، ألف ىذا يثير توقعات وضغطا.. كما أنو يخمؽ معارضة في بعض الحاالت".

نفعؿ بالضبط ما نقوـ بعممو، أال وىو التفاوض بيدوء، وعمى نحو  أفكثيرًا بالنسبة لنا  األفضؿوتابع: "مف 
عماء عمى نحو مباشر، ونحاوؿ حؿ القضايا الصعبة. ىذا بالضبط خاص، والعمؿ مع طاقـ تفاوضي والز 

 ما نقـو بعممو".
واستطرد: " شخصيا أشعر بالتشجيع، الف قضايا صعبة لمغاية بدأت تتبمور في صور خيارات عدة، ربما أو 

 حؿ". إلىتتاح لمزعماء لالختيار مف بينيا لممساعدة في التوصؿ  ربما ال
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ال تحدث بيف عشية وضحاىا. لو كاف ىذا النزاع سيال، لكاف قد تـ تسويتو  شياءاألغير أنو شدد عمى "ىذه 
 ( عمى مدار ما بيف أمريكييفمنذ سنوات مضت. إنو كاف عصي الحؿ عمى رؤساء ووزراء خارجية )

 عاما".  إلى
 //القدس، القدس، 

 
 يين مقابل السالميقدم عرضًا م ريًا لمفمسطينيين واإلسرائيم األوروبياالتحاد  

 أفشرط  واإلسرائيمييفنحو تقديـ عرض سخي لمفمسطينييف  األوروبييتجو االتحاد : مراد مراد -لندف 
اتفاؽ سالـ. وسيتـ التصويت عمى ىذا العرض وتقديـ التفاصيؿ الخاصة بو خالؿ اجتماع  إلىيتوصموا 

السالـ بيف  إحالؿ إلىوة الرامية غدا في بروكسؿ، وتحظى ىذه الخط األوروبيمجمس خارجية االتحاد 
كؿ مف  أوروبياوتقـو بالترويس ليا  األميركيةبدعـ الواليات المتحدة  اإلسرائيمي -طرفي الصراع العربي 

 .األوروبياالتحاد  أسرةفي  األىـوايطاليا واسبانيا التي تعتبر الدوؿ  وألمانيابريطانيا وفرنسا 
قبيؿ جمسة االثنيف انو سيتضمف تقديـ مجموعة مساعدات  ـاإلعالومما رشح عف ىذا العرض لوسائؿ 

اتفاؽ سالـ وانييا الخالؼ التاريخي بينيما،  إلىوالفمسطيني في حاؿ توصال  اإلسرائيميمغرية جدا لمطرفيف 
 األوؿوفمسطيف الى درجة الشراكة مف الصنؼ  إسرائيؿكما يتضمف سياسيا واقتصاديا رفع مستوى دولتي 

لشركائو الدولييف، بما يسيؿ فتح عالقات اقتصادية شبيية  األوروبييمنحيا االتحاد سمى درجة أوىي 
عالقات تجارية وتبادالت ثقافية وعممية  أيضافي االتحاد في ما بينيا، وىذا يعني  األعضاءبعالقات الدوؿ 

 .األمنيالتعاوف  إلى إضافة، أبيببيف بروكسؿ والقدس الشرقية وتؿ  األولىمف الدرجة 
 //مستقبل، بيروت، ال

 
 حممة غربية لمقاطعة منتجات المستوطنات اإلسرائيمية": هارتس" 

اإلسرائيمية أف شبكات التسوؽ في أوروبا بدأت مقاطعة منتجات  "ىارتس"ذكرت صحيفة  :)واـ( - غزة
ذرت مف وح ."التمر الذي تنتجو المستوطنات في غور األردف ومنتجات بعض المصانع"المستوطنات مثؿ 

يطاليا وكندا  أف ىناؾ حممة لمقاطعة ىذه المنتجات عشية عيد الميالد في الواليات المتحدة وبريطانيا وا 
 وأستراليا.

التي تنتس مواد تجميؿ  "أىابا"وقالت الصحيفة نقاًل عف دبموماسي أوروبي إنو قبؿ أياـ معدودة أوقفت شركة 
بعد حممة مقاطعة منتجاتيا. وتطرقت إلى موقؼ حكومة مف البحر الميت عمميا كميًا في جنوب أفريقيا 

رومانيا، التي تعتبر مف أصدقاء إسرائيؿ، إال أنيا منعت إرساؿ عماؿ إلى تؿ أبيب نتيجة لعدـ إيقاؼ 
وزارة الخارجية تقؼ عاجزة إماـ إعالف نتنياىو “إسرائيؿ إرساؿ العماؿ لمعمؿ في المستوطنات. وقالت إف 

ألؼ وحدة. وأشارت الصحيفة  نية في المستوطنات ورغبة وزير اإلسكاف في بناء  الؼ وحدة سك بناء 
 ".مف الصعب إقناع العالـ أف إسرائيؿ تعمؿ مف أجؿ حؿ الدولتيف“إلى أنو 
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لعشػريف، تشػعر أنيػا بمغػت بيػذه المرحمػة الزمنيػة القصػيرة فيما تحيي حركة حماس ذكرى تأسيسيا السادسة وا
نسبيًا في عمر التنظيمات واألحزاب، أقصى ما تتمناه أي حركة سياسية، فيما ينظر إلييػا الخصػوـ بمشػاعر 
يختمط فييا اإلعيػاء بػالحنؽ مػف كثػرة اإلحبػاط الػذي ألػـ بمخططػاتيـ الستئصػاليا والقضػاء عمييػا، وفػي ذات 

مجػػػاؿ متاحػػًا لمحػػػديث فػػي محػػػاور ىامػػة، البػػد لمحركػػػة مػػف أف تقرأىػػػا جيػػدًا، وتتأمػػػؿ مػػا بػػػيف الوقػػت، يبػػدو ال
 سطورىا التي ليست بالضرورة أف تكوف واضحة، وضوح العنواف الوارد أعاله..

وربما فاجأتني أوال األعداد التػي شػاركت فػي العػروض العسػكرية األخيػرة لكتائػب القسػاـ، واكتفػت بيػا حمػاس 
قامة ميرجاف االنطالقػة السػنوي، مػا يعنػي أف ىػذه الشػعبية لمحركػة فػي قطػاع غػزة تحديػدًا، تضػع بدياًل عف إ

أسػئمة ىامػػة، حػػوؿ مػػا قػد تسػػتفيده فعػػاًل مػػف شػعبيتيا ىػػذه، خاصػػة وأنػػو قػد يكػػوف مػػف البػػديييات السياسػػية أف 
حمػاس بالفعػؿ  وصوؿ أي حركة سياسية لمرحمة الحكػـ والسػمطة أقصػى مػا تتمنػاه وتسػعى إليػو، وقػد وصػمت

لذلؾ في بقعة جغرافية تجري عمييا أكثر الصراعات والنزاعات دموية وتاريخية، وفي ظؿ رفػض شػبو مطمػؽ 
 ألف تخوض الحركة تجربتيا السياسية، في ظؿ فيتو محمي إقميمي دولي عمييا.

ة وبغػػض النظػػر عػػػف مػػوقفي الشخصػػػي فػػي مسػػػألة تػػولي حمػػػاس لمحكػػـ وفػػػؽ المنطمقػػات التػػػي تحكػػـ العمميػػػ
السياسية في األراضي الفمسطينية، فإف الحركة ماضية فػي برنػامس الحكومػة، رغػـ أنيػا تجػد عثػرات متالحقػة 
في طريؽ إدارة األمور في غزة، وبالتػالي فػإف حمػاس مطالبػة اليػوـ أكثػر مػف أي وقػت مضػى، وفػي ظػؿ أف 

فػػإف ذلػػؾ يفػػرض تحػػديًا  بقػػاء األمػػور فػػي قطػػاع عػػزة والضػػفة الغربيػػة مرشػػحة لالسػػتمرار ألجػػؿ غيػػر مسػػمى،
عمػػى حمػػاس فػػي مجػػاؿ الحكػػـ، مػػف خػػالؿ اجتػػراح بعػػض الميكانيزمػػات واآلليػػات التػػي يجػػب أف تتسػػمح بيػػا 

 الجتياز ىذا التحدي بأقؿ الخسائر.
عممًا بػأف انتقػاؿ حمػاس إلػى الحكػـ والسػمطة لػـ يكػف انتقػااًل مكانيػًا، مػف موقػع آلخػر، بػؿ انتقػاال زمانيػا، مػف 

الدولة، مػف لحظػة الفعػؿ الػذي يحكميػا مبػدأ الواجػب الشػرعي والػوطني، إلػى لحظػة يؤسسػيا  زمف الدعوة إلى
مبدأ الممكف السياسي، مػف األيػديولوجيا إلػى السياسػة، واألخيػرة ىػي الدرجػة التػي تحتػرؽ عنػدىا األولػى، مػف 

وجيا أف تنػزؿ مػف عميائيػا االستراتيجيا إلى التكتيؾ، مف األىداؼ العميا إلى المرحمية، وبالتالي قدر كؿ أيديول
النظري لمواقع حيف تصطدـ بالسياسة، ألنو مف الصعوبة بمكاف المحافظة عمى "العذرية الثورية" حيف تترجؿ 
وتمشي عمى األرض، ألنيا ستصبح في ىذه الحالػة كائنػًا ماديػًا نسػبيًا تسػري عميػو نػواميس التحػوؿ والعثػرات 

 واألعطاؿ.
نافمػػة القػػوؿ أف حمػػاس بػػذلت جيػػودًا مضػػنية لتشػػكيؿ حكومػػات ائتالفيػػة  عمػػى صػػعيد األداء الحكػػومي، فمػػف

تشػكؿ قػوس قػزح فمسػطينيا، يحظػى بإجمػاع شػعبي وطنػي، لكػف الحسػابات المختمفػة لجميػع األطػراؼ أعاقػػت 
خروجيػػا لحيػػز الوجػػود، فالحزبيػػة الضػػيقة لمػػبعض، والتخػػوؼ مػػف ضػػل التمويػػؿ مػػف الػػبعض اآلخػػر، والنقػػاش 

 يدور مف قبؿ بعض ثالث، لـ يمنح الفرصة لتمؾ الحكومة أف ترى الحياة.الموضوعي الذي قد 
ومػػع ذلػػؾ، فػػإف حمػػاس فػػي ذكػػرى انطالقتيػػا، يتطمػػب منيػػا أف تػػدير قطػػاع غػػزة، ىػػذه البقعػػة الجغرافيػػة التػػي 

مػي تنتظر أيامًا عصيبة، أكثر مما ىو عميو اآلف، برليات أكثر انفتاحًا عمى الكفاءات الفمسػطينية التػي ال تنت
بالضػػرورة لمحركػػة، أقػػوؿ ذلػػؾ، ألف الػػوزارات والػػدوائر الحكوميػػة تكػػتظ بمئػػات الكػػوادر النظيفػػة وذات األيػػدي 
البيضاء، تترقب بشوؽ وتميؼ أف يدير وزراء أكفاء وزاراتيـ ومديرياتيـ، أيا كاف انتماؤىـ السياسي، وال أظف 

مػػػنحيـ فرصػػػيـ الطبيعيػػػة فػػػي الترقػػػي الػػػوظيفي أف ىػػػؤالء الػػػوزراء أقػػػؿ شػػػوقًا مػػػف االلتقػػػاء والتعامػػػؿ معيػػػـ، و 
 واإلداري، ولو كانوا مف لوف مختمؼ!



 
 
 

 

 

           14ص                                    3068العدد:            66/61/1063اإلثنيف  التاريخ:

اآلليػػة المطروحػػة أمػػاـ حمػػاس ليسػػت بحاجػػة لكثيػػر شػػرح أو تفسػػير، الحػػرص المعمػػف والمشػػروع عمػػى إنجػػاح 
مشػػروع التجربػػة الحكوميػػة، ال يجػػب أف يكػػوف عمػػى حسػػاب المشػػروع األـ، مشػػروع المقاومػػة التػػي لػػف تحػػافظ 

ذاتيػػا وكينونتيػػا إال مػػف خػػالؿ الجسػػـ التنظيمػػي التػػي اسػػتطاعت حمػػاس خػػالؿ خمسػػة وعشػػريف عامػػًا  عمػػى
 المحافظة عميو، رغـ جسامة الضربات التي وجيت إلييا مف قريب أو بعيد.

أخيرًا.. تدخؿ حماس عاميا السادس والعشريف مف عمرىا وىي تبدو أكثر انتشارًا مف ذي قبؿ، وأقػؿ عرضػة 
الغياب عف المشيد السياسي، مػع عػدـ تناسػي جسػامة التحػديات التػي مػا زالػت فػي طريقيػا، مػا لالستئصاؿ و 

يحتـ عمييا أف تكوف أكثر حذرًا في التعامؿ مع اآلخر، المحتؿ والمتواطا، وأقؿ توجسًا مػف اآلخػر الػوطني، 
 المستعد لمد يد العوف ليا فيما تستقبمو مف سنوات قادمة.

 66/61/1063، فمسطين أون الين
 

 الفمسطينية المسمومة كيريصفقة  45
 عبد الباري عطواف
ال احد يفيـ بالضبط ما يجري حاليا في المقاءات التي تتـ خمؼ ابواب مغمقة بيف الرئيس الفمسػطيني محمػود 

 عباس ووزير الخارجية االمريكي جوف كيري.
 ئدة تؤكد عمى الفشؿ المطمؽ.فالمقاءات كثيرة، واقترب عددىا مف العشرة في اقؿ مف عاـ، والنغمة السا

الوزير االمريكي يحاوؿ اقناع الرئيس عباس بالقبوؿ بالمطمب االسرائيمي المتمثؿ في فترة انتقالية لمػدة عشػر 
سػػػنوات تػػػرابط خالليػػػا قػػػوات اسػػػرائيمية فػػػي غػػػور االردف، وعػػػالوة عمػػػى ابػػػراج مراقبػػػة اسػػػرائيمية داخػػػؿ الضػػػفة 

عمػى اي شػخص غيػر مرغػوب ” الفيتػو“الردف مع امػتالؾ اسػرائيؿ حػؽ الغربية، واالشراؼ عمى المعابر مع ا
 فيو مف المواطنيف الفمسطينييف او غيرىـ.

في كؿ مرة يتـ فييا اسػتئناؼ المفاوضػات بضػغط امريكػي تخػرج اسػرائيؿ عمػى المفاوضػيف الفمسػطينييف ببنػد 
االسػرائيمية، امػا اآلف فػاف ممفػات جديد اضافي، ففي المرة السابقة كاف ىنػاؾ شػرط االعتػراؼ بييوديػة الدولػة 

 الحؿ النيائي مثؿ القدس والمستوطنات وحؽ العودة، فقد تراجعت لصالح االدارة االمنية لغور االردف.
المقربػػوف مػػف الػػرئيس عبػػاس يقولػػوف اف لقائػػو االخيػػر مػػع الػػوزير االمريكػػي كػػاف عاصػػفا الف االخيػػر تبنػػى 

رئيس عبػاس عمػى رفػض قبولػو بمسػمى الدولػة الييوديػة، واصػر شػروط بنيػاميف نتنيػاىو بالكامػؿ حيػث اكػد الػ
عمى عدـ وجود اي جندي اسرائيمي عمى الحدود مػع االردف فػي اي اتفػاؽ نيػائي او الفتػرة االنتقاليػة المميػدة 

 لو.
ولكف ىذا الكالـ ال يستقيـ مػع مػا سػربتو المصػادر نفسػيا المقربػة مػف الػرئيس عبػاس، ونسػبت اليػو اسػتعداده 

” معػا“نتنياىو او حتى افيغدور ليبرماف وزير الخارجية االسرائيمي، وجرى نشر ىذا االستعداد في وكالة لمقاء 
 المحمية ولـ يصدر اي نفي لو حتى كتابة ىذه السطور.

مػػف ىنػػا نخشػػى اف تكػػوف معارضػػة الػػرئيس الفمسػػطيني محمػػود عبػػاس لمخطػػة االمريكيػػة التػػي عرضػػيا جػػوف 
رفض اي وجػود عسػكري اسػرائيمي فػي غػور االردف ربمػا اخطػر مػف الموافقػة كيري وزير الخارجيػة وتقضػي بػ

 عمييا، لسببيف رئيسييف:
*االوؿ: اف خطر الخالفات في الجوانػب االمنيػة ورفػض الوجػود االسػرائيمي عمػى الحػدود بػيف دولػة فمسػطيف 

ئػػػيف والمسػػػتوطنات )اذا قامػػػت( واالردف يػػػوحي فػػػي نظرنػػػا بػػػاف القضػػػايا الخالفيػػػة االخػػػرى مثػػػؿ القػػػدس والالج
 واالسرى قد جرى االتفاؽ عمييا، او انيا اقؿ اىمية ويمكف حميا، اي قنبمة دخاف الخفاء مصائب اكبر.
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ىػػذا ” تميػػيف“*الثػػاني: اف الضػػغوط االمريكيػػة، والمغريػػات االوروبيػػة، نجحػػت فػػي بعػػض المػػرات السػػابقة فػػي 
 لرفض.عمى ىذا ا” خالقة“الرفض الفمسطيني مف خالؿ صيغ التفافية 

لمقضية الفمسػطينية ولكػف عمػى ” حؿ دائـ“مف الواضح اف وزير الخارجية االمريكي مصر عمى التوصؿ الى 
سيعرضػو ” اتفػاؽ اطػار“الطريقة االسرائيمية، ويتجسػد ىػذا االصػرار فػي زياراتػو العشػر لممنطقػة، وحديثػو عػف 

 عمى الجانبيف عندما يعود بعد اسبوع.
دارة االمريكيػػػة واسػػػرائيؿ السػػػتغالؿ الضػػػعؼ الفمسػػػطيني والتمػػػزؽ الرسػػػمي التوقيػػػت مالئػػػـ جػػػدا لكػػػؿ مػػػف اال

 العربي، لفرض تسوية تمبي كؿ الشروط االسرائيمية، دفعة واحدة، او بالتقسيط.
االمريكيػػوف وحمفػػاؤىـ العػػرب جوعػػوا منظمػػة التحريػػر الفمسػػطينية، وفرضػػوا العزلػػة عمػػى رئيسػػيا الراحػػؿ ياسػػر 

لتمويؿ المالي، الجباره عمى الذىاب الى مؤتمر مدريد ممحقا بوفػد اردنػي، ثػـ الػى عرفات، وجففوا كؿ منابع ا
دىاليز اوسمو المعتمة لمتفاوض، ومػف ثػـ التوقيػع عمػى اتفػاؽ باسػميا ادى الػى التنػازؿ عػف ثمػانيف فػي المئػة 

 مف االرض الفمسطينية.
لفػػا مػػف موظفييػػا، وغارقػػة فػػي ا 61نحػػف اآلف نمػػر بظػػروؼ مماثمػػة، فالسػػمطة باتػػت عػػاجزة عػػف دفػػع رواتػػب 

ديػػػوف لبنػػػوؾ محميػػػة تصػػػؿ الػػػى اربعػػػة مميػػػارات دوالر، واالراضػػػي المحتمػػػة مقسػػػمة الػػػى كيػػػانيف، والمصػػػالحة 
 متعثرة، والمقاومة ممنوعة، واالغراءات المالية واالقتصادية االوروبية الموعودة يسيؿ ليا المعاب.

ي امػػس رزمػػة حػػوافز ماليػػة واقتصػػادية عمػػى كػػؿ مػػف فمػػـ يكػػف مػػف قبيػػؿ الصػػدفة اف يعػػرض االتحػػاد االوروبػػ
 اسرائيؿ والسمطة الفمسطينية، اذا ما توصمتا الى اتفاؽ سالـ.

المصيدة االقتصادية االوروبية ىذه تتضمف رفع مستوى العالقات معيما الى اعمى المستويات القائمػة لمػدوؿ 
مسػاعدات الضػخمة، وفػتح اسػواؽ االتحػاد غير االعضاء في المنظومة بما فػي ذلػؾ الشػراكة االقتصػادية، وال

 لمبضائع، وضل استثمارات مالية بالمميارات.
الػػرئيس عبػػاس يجػػادؿ بانػػو سػػيعرض اي اتفػػاؽ يتوصػػؿ اليػػو عمػػى االسػػتفتاء، ولكػػف عػػف اي اسػػتفتاء يتحػػدث 
ة وىو بالكاد يسيطر عمى الضفة الغربية، فقطاع غزة خارج عػف سػيطرة سػمطتو، وكػذلؾ المخيمػات الفمسػطيني

في لبنػاف واالردف وسػورية، ومػاذا عػف الفمسػطينييف فػي الشػتات وفػوؽ ىػذا وذاؾ مػف سيضػمف لنػا نزاىػة ىػذا 
 االستفتاء او القبوؿ بنتائجو؟

اربعة اشخاص فقط حوؿ الرئيس عباس ىػـ الػذيف يتفاوضػوف ويقػرروف مسػتقبؿ عشػرة ماليػيف فمسػطيف، فػي 
ما ىي العبقرية التػي يتمتػع بيػا ىػؤالء وال نعرفيػا، وكيػؼ ظؿ تغييب كامؿ ليذا الشعب ومؤسساتو الوطنية، ف

حصػػموا عمػػى ىػػذا التفػػويض بالتحػػدث وربمػػا التوقيػػع عمػػى كارثػػة جديػػدة باسػػـ الشػػعب الفمسػػطيني، تحرمػػو مػػف 
 القدس وتصادر حؽ العودة، وتبقي المستوطنات، وتعترؼ باسرائيؿ دولة ييودية.

يػػاىو، لتمبيػػة شػػروط االخيػػر كاممػػة، والسػػكوت عمػػى ىػػذه نحػػف امػػاـ طبخػػة جديػػدة يعػػدىا جػػوف كيػػري مػػع نتن
الكارثػػة اكبػػر، ولػػذلؾ ال بػػد مػػف حػػراؾ فمسػػطيني الجيػػاض ىػػذه المػػؤامرة واصػػر عمػػى انيػػا مػػؤامرة، حتػػى يػػرى 
كيػػري وغيػػره اف الشػػعب الفمسػػطيني لػػيس قطيعػػا مػػف الغػػنـ يمكػػف اف يفػػرط بحقوقػػو المشػػروعة بيػػذه السػػيولة، 

 او امريكية، فذرة مف تراب فمسطيف اغمى مف كؿ مميارات العالـ. مقابؿ رشوة مالية اوروبية
 66/61/1063، رأي اليوم، لندن
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يعتبر مصطمح القوة الناعمة حديث العيد، ويعني أف تكوف لمدولػة قػوة روحيػة ومعنويػة مػف خػالؿ مػا تجسػده 
عـ في مجاالت حقوؽ اإلنساف والبنية التحتيػة والثقافػة والفػف، ممػا مف أفكار ومبادئ وأخالؽ، ومف خالؿ الد

 يؤدي باآلخريف إلى احتراـ ىذا األسموب واإلعجاب بو ثـ اتباع مصادره.
وغالبا ما يطمؽ ىذا المصػطمح عمػى وسػائؿ اإلعػالـ الموجيػة أو مػا يسػمى اإلعػالـ الموجػة لخدمػة فكػر مػا، 

ة السياسػػية العسػػكرية، إذ إنػػؾ تسػػتطيع السػػيطرة عمػػى اآلخػػريف، وأف وتعتبػػر القػػوة الناعمػػة مػػف أفضػػؿ األسػػمح
 تجعميـ يتضامنوف معؾ دوف أف تفقد قدراتؾ العسكرية.

في مقابؿ ذلؾ، عرؼ الفالسفة والسياسيوف القدماء القوة الناعمة بتعابير متعددة، منيا: مثال التػأثير واإلقنػاع 
 والثقافة والنموذج.

في الوقت الذي تستعد فيو أمنيا وعسػكريا مػف أجػؿ محاولػة صػد أي تيديػد عسػكري  وبالنسبة إلسرائيؿ، فإنيا
محتمػػػؿ مػػػف قبػػػؿ جيرانيػػػا، بػػػؿ والعػػػدواف فػػػي أي وقػػػت عمػػػى الػػػدوؿ العربيػػػة، تحػػػاوؿ أف تبػػػادر وتغػػػزو عقػػػوؿ 
الشباب العرب والمسػمميف الميتمػيف بالشػأف الفمسػطيني، وذلػؾ بغيػة القيػاـ بعمميػة غسػيؿ دمػاغ تدريجيػة، مػف 
خػػػالؿ قمػػػب الحقػػػائؽ، وتبيػػػيض صػػػورة إسػػػرائيؿ العنصػػػرية فػػػي نيايػػػة المطػػػاؼ، وذلػػػؾ عبػػػر اسػػػتخداـ قػػػوتيف 

 متوازيتيف في  ف واحد، وىما القوة العسكرية والقوة الناعمة.
ويػػتـ ذلػػؾ مػػف خػػالؿ التػػرويس ليمػػا عبػػر اسػػتخداـ الماكينػػة اإلعالميػػة اإلسػػرائيمية الموجيػػة، واالعتمػػاد عمػػى 

ي واألوروبي الرسمي الذي يعتبر إسػرائيؿ واحػة لمديمقراطيػة فػي منطقػة الشػرؽ األوسػط، رغػـ اإلعالـ األميرك
 عنصريتيا اآلخذة بالتفاقـ واالنكشاؼ.

 
 النفاذ إلى دول العالم

في الوقت الذي ساعد فيو الغرب، خاصة بريطانيا وفرنسا، وتاليا الواليات المتحدة األميركية عمى بناء جيش 
( مػػػػف خػػػػالؿ قوتيػػػػا الناعمػػػػة 1063-6483تطاعت إسػػػػرائيؿ خػػػػالؿ العقػػػػود الماضػػػػية )إسػػػػرائيمي قػػػػوي، اسػػػػ

المدروسة بناء عالقات مع غالبية دوؿ العالـ، حيث تؤكد وزارة الخارجية اإلسػرائيمية مػف خػالؿ موقعيػا عمػى 
باتػػت تقػػيـ عالقػػات مػػع  -6484التػػي أصػػبحت عضػػوا فػػي األمػػـ المتحػػدة عػػاـ -شػػبكة اإلنترنػػت أف إسػػرائيؿ 

 عظـ دوؿ العالـ.م
كما حرصت منذ تأسيسيا عمى إشراؾ المجتمػع الػدولي فػي تجربتيػا فػي مجػاؿ التطػوير، وبنػاء عمػى ذلػؾ تػـ 

تأسيس المركز الػدولي لمتعػاوف، وىػو قسػـ يعمػؿ داخػؿ وزارة الخارجيػة، ويكمػؼ بتخطػيط مشػروع  6413عاـ 
 التعاوف الدولي اإلسرائيمي وتنفيذه.

تثمار إسػرائيؿ لمقػوة الناعمػة، ومػف بػيف تمػؾ المؤشػرات شػبكة العالقػات التجاريػة وثمة مؤشرات عمى نجاح اس
والسياسية الواسعة بػيف إسػرائيؿ، سػواء مػع القػارة األوروبيػة، أو مػع الواليػات المتحػدة األميركيػة، أو مػع القػارة 

 األفريقية، و سيا.
ة، وساعدت اإلدارات األمريكية المتعاقبة وليذا نجحت في تبوؤ مكانة ميمة في إطار العالقات الدولية السائد

عمى تييئة الظروؼ لبنػاء عالقػات إسػرائيمية تجاريػة وسياسػية وثقافيػة مػع دوؿ مختمفػة فػي العػالـ، خصوصػا 
 بعد انتياء الحرب الباردة وانييار جدار برليف، وسقوط القطب اآلخر.

العالقات مع الدوؿ المختمفة في العالـ في  وقد ساعد عمى ذلؾ غياب التكامؿ العربي في إدارة التعامؿ وبناء
 إطار العالقات الدولية لتحقيؽ المصالح العربية العميا.
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 مردود القوة الناعمة اإلسرائيمية
استطاعت إسرائيؿ بناء عالقات متشعبة مع دوؿ العالـ باالعتماد بشكؿ أساسي عمى مشاريع المركز الدولي 

 لوجية وتنمية الموارد البشرية.لمتعاوف، بغية نقؿ المعمومات التكنو 
وتسػػتيدؼ النشػػاطات تعزيػػز القػػدرات المينيػػة مػػف خػػالؿ الػػدمس بػػيف البعػػديف النظػػري والعممػػي، والػػدمس بػػيف 
البحث العممي وتطبيؽ المشػروع عمػى أرض الواقػع، وتكييػؼ تكنولوجيػات جديػدة لتمبيػة أولويػات التطػوير فػي 

 رات مختمفة ومعاىد مينية وأكاديمية ومراكز بحث في إسرائيؿ.الدوؿ المستضيفة، وذلؾ عبر التعاوف مع وزا
ويعمؿ "المركز الدولي لمتعاوف" بالشراكة مع دوؿ نامية ودوؿ يمر اقتصادىا حاليا بفترة انتقالية نحو مواجيػة 
التحػػديات التنمويػػة فػػي مجػػاالت مثػػػؿ الحػػد مػػف الفقػػر، تقػػديـ الخػػػدمات الصػػحية األساسػػية، ضػػماف الغػػػذاء، 

ة فػػػي سػػػنوات الطفولػػػة المبكػػػرة، مكافحػػػة التصػػػحر، تحقيػػػؽ المسػػػاواة بػػػيف الجنسػػػيف، شػػػركات صػػػػغيرة التربيػػػ
 ومتوسطة الحجـ وتطوير متكامؿ لممناطؽ الريفية.

وقد أشرؾ "المركز الدولي لمتعاوف" منذ تأسيسو ما يقارب مائتي ألػؼ رجػؿ وامػرأة فػي دورات التأىيػؿ المينيػة 
 ارج.التي نظميا في إسرائيؿ وفي الخ

كمػػا تػػـ إرسػػاؿ أكثػػر مػػف مائػػة ألػػؼ خبيػػر إسػػرائيمي لفتػػرات قصػػيرة وطويمػػة لمتعػػاوف مػػع نظػػرائيـ فػػي الػػدوؿ 
 680المشػػاركة فػػي المشػػروع، وامتػػد نشػػاط "المركػػز الػػدولي لمتعػػاوف" فػػي مختمػػؼ أنحػػاء العػػالـ ليشػػمؿ حػػوالي 

 دولة نامية.
ؿ مانحػػة، بمػػا فييػػا الواليػػات المتحػػدة وىولنػػدا وتنفػػذ بعػػض مشػػاريع المركػػز الػػدولي لمتعػػاوف بالتعػػاوف مػػع دو 

(، مشػروع التطػوير التػابع FAOووكاالت إغاثة دولية، مثؿ منظمة األغذية والزراعة التابعة لألمػـ المتحػدة )
 ( والبنؾ العالمي.WHO(، منظمة الصحة العالمية )UNDPلألمـ المتحدة )

أولويػػة إلنشػػاء مراكػػز البحػػث، أو تطػػوير القػػائـ  ولتعزيػػز مكانتيػػا فػػي إطػػار تمػػؾ العالقػػات، أعطػػت إسػػرائيؿ
منيا، وتشير الدراسات المختمفة إلى أنيا  استطاعت إنشػاء مائػة مركػز بحػث، إف عمػى صػعيد الجامعػات أو 

 المراكز الخاصة.
وقد ساعدت تمؾ المراكز عمى تزويد صاحب القرار في إسرائيؿ باألرقاـ والمؤشرات واالقتراحات والتوصيات، 

 شبكة متشعبة مف العالقات الدولية، تعود بمردود سياسي واقتصادي كبير عمى إسرائيؿ.لبناء 
وقد ساعدت أيضا عمى ترسػيل تمػؾ العالقػات الخبػرات الفنيػة العاليػة التػي تمتمكيػا إسػرائيؿ فػي مجػاؿ التقنيػة 

 الزراعية، والتصنيع العسكري، واإللكترونيات.
ة العبريػػة امػػتالؾ جػػيش قػػوي أصػػبح قوامػػو سػػتمائة ألػػؼ جنػػدي عنػػد ولتعزيػػز عالقاتيػػا الدوليػػة، تحػػاوؿ الدولػػ

النفيػػر العػػاـ فػػي كافػػة صػػنوؼ القػػوى البريػػة والبحريػػة والجويػػة، ناىيػػؾ عػػف االعتمػػاد عمػػى خيػػار نػػووي، عبػػر 
 امتالؾ الدولة العبرية لنحو مائتي قنبمة نووية.

ي ضماناف قوياف ألمنيا مف جية، والستمرار وترى إسرائيؿ أف قوتيا العسكرية المتطورة وامتالؾ الخيار النوو 
نفوذىا في إطار العالقات الدولية مف جية أخرى، خصوصا أف قضية األمف تعتبر القضية األىػـ فػي إطػار 
اإلستراتيجية اإلسرائيمية، وأف بناء شبكة عالقات إسرائيمية دولية باالعتماد عمى القوة الناعمػة يجػب أف يخػدـ 

 تمؾ القضية ويحققيا.
 

 ماذا عن القوة الناعمة العربية؟
 بعد نجاح إسرائيؿ في استثمار قوتيا الناعمة، ماذا عف القوة العربية، وما حدود استثمارىا؟
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عمى الرغـ مف نجاح الشباب العرب في اسػتخداـ القػوة الناعمػة عبػر وسػائؿ التواصػؿ االجتمػاعي الفيسػبوؾ، 
ريػر والتغييػر العربيػة منػذ ثػالث سػنوات، والمطالبػة بالحريػة واليوتيوب، وتويتر، لجية التجمع في ميػاديف التح

ورحيؿ النظـ الدكتاتورية العربية، فإننا أماـ حالة تشرذـ رىيبة في مجاؿ استخداـ العرب القوة الناعمة لخدمػة 
األىػػػداؼ اإلسػػػتراتيجية العميػػػا التػػػي تتمثػػػؿ أساسػػػا فػػػي جعػػػؿ الػػػوطف العربػػػي رقمػػػا لػػػو وزف قياسػػػي فػػػي إطػػػار 

 ت الدولية المتشعبة.العالقا
وتبعا لػذلؾ، تحػتـ الضػرورة إعطػاء بعػد أكثػر وضػوحا ألىػداؼ ثػورات الربيػع العربػي، حيػث ال بػد مػف توحيػد 
الخطػػػاب اإلعالمػػػي فػػػي مواجيػػػة الػػػنظـ الدكتاتوريػػػة، وفػػػي ىػػػذا الخصػػػوص البػػػد مػػػف المطالبػػػة برحيػػػؿ كافػػػة 

الػػرؤى إزاء مسػػتقبؿ الػػوطف العربػػي وطاقاتػػو  الػػدكتاتوريات مػػف المشػػيد السياسػػي العربػػي، والعمػػؿ عمػػى توحيػػد
 البشرية والمادية.

دارة عربيػػة موحػػدة لمنفػػاذ إلػػى دوؿ العػػالـ، وبنػػاء  وىنػػا تبػػرز أىميػػة اسػػتثمار القػػوة الناعمػػة مػػف خػػالؿ إرادة وا 
 عالقات دبموماسية واقتصادية متوازنة معيا.

 -ب التواقيف إلى الحرية ومجتمع العدالػةخاصة الشباب العر  -وفي الوقت نفسو، يجب عمى اإلعالـ العربي 
استثمار أدوات التواصػؿ االجتمػاعي مػف أجػؿ مسػتقبؿ عربػي مشػرؽ لكػؿ أبنائػو، فضػال عػف فضػح سياسػات 
إسػرائيؿ العنصػرية إزاء العػرب فػي األراضػي الفمسػطينية المحتمػة، فػي ظػؿ انكشػاؼ صػورتيا عنػد الكثيػر مػػف 

 شعوب األرض في جنباتيا األربعة.
مكػػف القػػوؿ إف العػػرب سػػيتبوؤوف مكانػػة ميمػػة فػػي إطػػار العالقػػات الدوليػػة بسػػبب اسػػتخداميـ قػػوتيـ عندئػػذ ي

الناعمة الكامنة، وفي مقػدمتيا وسػائؿ التواصػؿ االجتمػاعي ووسػائؿ اإلعػالـ المختمفػة، والػوطف العربػي غنػي 
 بثرواتو، ويزخر بطاقات بشرية واعدة.

 65/61/1063، الجزيرة نت، الدوحة
 

 مفتوحة عمى ال يب! مفاوضات 47
 عاموس ىرئيؿ

"العاصفة السياسية التي نشبت لمحظة في بداية االسبوع حوؿ اآلثار المحتممة لممفاوضػات مػع الفمسػطينييف  
عمى مستقبؿ االئتالؼ تبدو مبالغا فييا وسابقة الوانيا. فمتابعػة التصػريحات العمنيػة لمػرئيس االمريكػي بػاراؾ 

نتنيػػاىو وكبػػار رجػػاالت السػػمطة الفمسػػطينية بمػػف فػػييـ الػػرئيس محمػػود عبػػاس  اوبامػػا، رئػػيس الػػوزراء بنيػػاميف
 )ابو مازف( تفيد بانو في واقع االمر لـ يحصؿ الكثير في المحادثات. 

"اذا كاف الحمؼ بيف يئير لبيد ونفتالي بينيت قد تشقؽ، فاف ىذا يحصؿ الف الكيمياء الشخصية بيف الرجميف 
ومعيا لقاء المصػالح المؤقػت الػذي نشػأ حػوؿ تشػكيؿ ائػتالؼ. فميوجػد مسػتقبؿ  استنفدت" نفسيا عمى ما يبدو

والبيػػت الييػػودي مقترعػػوف مختمفػػوف توقعػػاتيـ ممػػف انتخبػػوا لمكنيسػػت مختمفػػة، ويخيػػؿ أف الشػػرخ بيػػنيـ كػػاف 
 محتما حتى بدوف المفاوضات السياسية التي مف المتوقع لمفترؽ الحسـ الياـ فييا عمى أي حاؿ أال يحؿ إال

. ولكف ما حصؿ مع ذلؾ في المحادثات مع الفمسطينييف ىو أف الوسػطاء االمريكيػوف رفعػوا 1068في ربيع 
 معدؿ السرعة، بشكؿ كشؼ عمؽ الفجوة بيف مواقؼ اسرائيؿ والسمطة.

فالتوقعات التي يطورىا وزير الخارجيػة جػوف كيػري والعمػؿ المعمػؽ لمفريػؽ االمنػي برئاسػة الجنػراؿ جػوف الػف 
جانبو الفريؽ السياسي الذي ينسؽ اعمالو مارتيف اينديؾ( اجبرت الطرفيف عمى مواجية نقاط الخالؼ. )والى 

 فبعد اشير مف التعتيـ النسبي، بدأت المعمومات عف االتصاالت ترشح الى الخارج.
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ئيمي "مسألة مركزيػة عرضػيا االمريكيػوف مػؤخرا تتعمػؽ بالترتيبػات االمنيػة فػي غػور االردف بعػد انسػحاب اسػرا
مف معظـ مناطؽ الضفة الغربية. ويقترح االمريكيوف باف يتـ تخفيؼ التواجػد العسػكري االسػرائيمي فػي الغػور 
بالتدريس عمى مدى عشر سنوات. والى جانب ذلؾ فانيـ يعدوف بتحسيف وسائؿ جمع المعمومات االستخبارية 

يكػوف "مكشػوفا". السػرائيؿ توجػد تحفظػات  التي لدى اسرائيؿ واالبقاء عمى تمثيؿ اسرائيمي في معابر الحدود،
عمى التسوية المقترحة ولكف عمى االقؿ حسب ما تسرب مف الجانب الفمسطيني يبػدو أف الػف وكيػري يسػيراف 
بقدر كبير نحو اسرائيؿ. واف لنتنياىو اسباب تدعوه الى القمؽ بالنسبة لمحدود الشرقية، تتعمؽ اساسيا بفػرص 

ية فػػي االردف لػػزمف طويػػؿ. ومػػع أف الممػػؾ عبػػداهلل فاجػػأ اسػػرائيؿ والغػػرب فػػي رده بقػػاء االسػػرة المالكػػة الياشػػم
 6.1الحاد والخبير عمى ىزات الربيػع العربػي، ولكػف الحصػانة لػف تػدوف ابػدا. فػاالردف يتصػدى االف لمشػكمة 

الػدائـ مميػوف نسػمة الػى جانػب التػوتر  1مميوف الجيء مف العراؽ ومف سوريا، عدد ىائؿ بالنسبة لدولة ذات 
مع السكاف الفمسطينييف وحركة االخواف المسمميف. وىذه ليست صيغة لالستقرار بعيد المدى، وليس فجأة أف 
نتنياىو ووزير الدفاع موشيو بوغي يعموف قمقات مف امكانية أف يحكـ االردف فػي المسػتقبؿ نظػاـ معػاٍد، رغػـ 

.  التنسيؽ االمني" الوثيؽ بيف الطرفيف اليـو
في االسابيع االخيرة في الخطاب االسػرائيمي العمنػي ىػو عكػس الحجػة: فػي الماضػي شػددت  "ولكف ما يجري

القيادة االسػرائيمية عمػى اىميػة الترتيبػات االمنيػة فػي اتفاقػات السػالـ المسػتقبمية. امػا االف فيػي غارقػة برمتيػا 
رائيمية عػػف عػػدـ اسػػتعداد فػػي الروايػػة. فالتسػػوية فػػي الغػػور تحتػػؿ فجػػأة مكانػػا جانبيػػا، مقابػػؿ االدعػػاءات االسػػ

 الفمسطينييف لموصوؿ الى تسوية نيائية." 
"النػػاطقوف االسػػرائيميوف يعمػػوف قػػد يكػػوف أبػػرزىـ يشػػددوف عمػػى الػػرفض الفمسػػطيني لالعتػػراؼ باسػػرائيؿ كدولػػة 
ييودية واالعالف عف نياية النزاع والمطالب المتبادلػة. والػى جانػب ذلػؾ فػانيـ يبػرزوف التحػريض فػي وسػائؿ 

 عالـ وفي جياز التعميـ الفمسطيني. وقيادة السمطة بالفعؿ توفر لذلؾ مناىس عديدة. اال
"مثير مركزي لممشاكؿ في ىذا المجاؿ ىػو جبريػؿ الرجػوب، الػذي كػاف ذات مػرة رئػيس جيػاز االمػف الوقػائي 

و الجديػػدة فػػي الضػػفة الغربيػػة واليػػـو رئػػيس اتحػػاد كػػرة القػػدـ الفمسػػطيني، الػػذي يبػػدو انػػو وقػػع فػػي عشػػؽ مكانتػػ
"كموضع الشكاوى المركزي لالسرائيمييف. فقد كاف الرجوب ىو الذي تحدث مؤخرا، في لقاء مػع العبػي فريػؽ 
كػػرة القػػدـ برشػػمونة عػػف فمسػػطيف التػػي سػػتقـو "مػػف رأس النػػاقوة )روش ىنكػػرا( وحتػػى أـ الرشػػراش )ايػػالت(". 

لقػػاء لمسػػتويات طػػواقـ العمػػؿ مػػع وتعػػرض الشػػكاوى االسػػرائيمية عػػف التحػػريض فػػي السػػمطة بتوسػػع فػػي كػػؿ 
 مندوبي الدوؿ االجنبية. 

فػػي نظػػرة الػػى الػػوراء، يخيػػؿ أف اسػػرائيؿ واف كانػػت اخطػػأت فػػي عيػػد اتفاقػػات اوسػػمو حػػيف قممػػت مػػف معنػػى 
التحريض في التعميـ الفمسطيني. ولكف التشػديد عمػى ذلػؾ يبػدو االف مصػطنعا بعػض الشػيء، مثابػة محاولػة 

ية لحالػػة فشػػؿ المحادثػات، وال سػػيما فػػي ضػوء سػػيناريو انػػدالع انتفاضػة ثالثػػة فػػي لضػماف حجػػة غيبػػة اسػرائيم
المناطؽ. وعندىا سيكوف ممكنا القاء الذنب عمى قيادة السمطة بانيا ساىمت فػي االنفجػار فػي انيػا لػـ تعمػؿ 

 عمى وقؼ التحريض. 
محاولػػة فػػرض تسػػوية السػػؤاؿ الػػذي سػػيطرح قريبػػا ىػػو أي مسػػار سػػيختاره االمريكيػػوف: ىػػؿ سيصػػروف عمػػى 

دائمة عمى الطرفيف، فيقترحوف بدال منيا اتفاقا مرحميا، أـ سييجروف أخيرا المحادثات ويقصروف الطريؽ الى 
تصػػػعيد متجػػػدد فػػػي الضػػػفة؟ فجػػػوات المواقػػػؼ بػػػيف اسػػػرائيؿ والفمسػػػطينييف فػػػي المواضػػػيع الجوىريػػػة القػػػدس، 

وأىـ منيا عدـ الثقػة المتبادلػة. ففػي القػدس وفػي راـ  الحدود، المستوطنات والالجئيف بقيت كبيرة. ولكنو اكبر
 اهلل ال يؤمنوف باف الطرؼ االخر مستعد لمتنازالت الالزمة مف أجؿ الوصوؿ الى تسوية دائمة. 
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"والتصػػعيد لػػيس بعيػػدا جػػدا. رئػػيس المخػػابرات، يوفػػاؿ ديسػػكف، الػػذي حػػذر منػػو فػػي مػػؤتمر عقػػد عمػػى مبػػادرة 
ت شخصػية مػف مكتػب نتنيػاىو )ووجػو سمسػمة مػف االىانػات مػف جانبػو الػى جنيؼ، تمقى ردا عمى ذلؾ اىانػا

رئيس الوزراء(. ولكف يجدر االنصات الى أقوالو: التوتر في الضفة يبنى بالتػدريس فػي االشػير األخيػرة. وىػو 
يمكنو أف ينتيي باشتعاؿ اوسع بسبب حادثة محميػة ايضػا، مثممػا حصػؿ فػي االنتفاضػة االولػى التػي انػدلعت 

 سنة، بعد حادثة الشاحنة في قطاع غزة.  11االسبوع قبؿ ىذا 
"وتكثػر وسػػائؿ االعػػالـ فػػي الػػبالد مػػف ذكػػر عػػدد الخسػػائر فػػي الجانػػب االسػػرائيمي منػػذ ايمػػوؿ: مػػواطف وثالثػػة 
جنػػود مػػف الجػػيش االسػػرائيمي قتمػػوا عمػػى أيػػدي فمسػػطينييف )أحػػد االحػػداث وقػػع فػػي نطػػاؽ الخػػط االخضػػر(. 

عػدد القتمػى العػالي فػي الطػرؼ الفمسػطيني. فحسػب معطيػات منظمػة "بتسػيمـ": "مػف  معطى يكاد ال يكثر ىو
فمسطينيا واسرائيمي واحد. منذ بداية ايموؿ وحتى  61كانوف الثاني وحتى  ب مف ىذا العاـ قتؿ في ا لمناطؽ 

مخػػيـ ، اطمػؽ النػار عميػو فػي ظيػره جنػدي فػي 68فمسػطينيا  خػر. " خػره ىػو فتػى ابػػف  66ىػذا االسػبوع قتػؿ 
الجمزوف لالجئيف قرب راـ اهلل، بعػد حادثػة رشػؽ حجػارة. ويعػد ىػذا ارتفػاع متزايػد فػي عػدد القتمػى، ينػدرج فػي 

 المعطيات عف كثرة احداث رشؽ الحجارة والزجاجات الحارقة عمى طرؽ الضفة. 
ف معظػػػـ ديسػػػكف ال يتحػػػدث مػػػف بػػػواطف قمبػػػو. فاالنتفاضػػػة الثالثػػػة ال تػػػزاؿ خطػػػرا ممموسػػػا، واف كػػػاف يبػػػدو ا

 الجميور الفمسطيني ال يريدىا بعد في ضوء الثمف الذي دفعو في االنتفاضتيف السابقتيف. 
 

 "كبح جماح مزدوج"
لقد سبؽ لنتنياىو أف ذ كر ىنا امتداحا عمى الحذر الشديد الذي يبديػو بشػكؿ عػاـ عمػى المسػتوى االمنػي، فػي 

سابقوف، مثؿ اييود اولمرت او اييود باراؾ، فػي كؿ الجبيات. ويمكف الرىاف عمى أنو لو عمؽ رؤساء وزراء 
الواقع الذي يتصدى لو نتنياىو عمى الحدود السورية في السنتيف والنصؼ االخيرة، لكاف فائض نشػاطيـ مػف 

 شأنو أف يورط اسرائيؿ في حرب زائدة. 
لنووي االيرانػي ثمة قدر مف الحؽ في االدعاءات التي يوجييا اولمرت نحو نتنياىو بشأف خطابو في مسألة ا

وباالسػاس حػوؿ االزمػة الزائػدة التػي بػادر الييػا مػع االدارة االمريكيػة. ولكػف عمميػا نتنيػاىو بالػذات ىػو رئػػيس 
الوزراء االكثر حذرا. وحتى عندما عمؽ نتنياىو في المعضمة بالنسبة لقطاع غزة في تشػريف الثػاني مػف العػاـ 

اب" بػػدال مػػف "رصػػاص مصػػبوب" المكثفػػة الولمػػرت، الماضػػي اختػػار حممػػة عسػػكرية محػػدودة، "عمػػود السػػح
 وامتنع عف التورط في نشاط بري في القطاع. 

وواصمت حجارة الدومينو تترتب في صالح نتنياىو في غزة في وقت الحؽ ايضا بعد االنقالب العسكري فػي 
والػػى مصػػر فػػي تمػػوز. فحكػػـ حمػػاس فػػي القطػػاع يعمػػؿ منذئػػذ تحػػت كػػبح جمػػاح مػػزدوج: الػػردع االسػػرائيمي 

جانبػػو السياسػػة المتشػػددة جػػدا لمنظػػاـ الجديػػد فػػي القػػاىرة تجاىيػػا. وفػػي الكماشػػة التػػي يعيشػػيا القطػػاع، فػػاف 
مصر ىػي بػال شػؾ القسػـ االكثػر ايالمػا. فػاغالؽ االنفػاؽ والتيديػدات المتػواترة والفظػة لمجنػراالت فػي القػاىرة 

مبادرة عسكرية ضد اسرائيؿ. غير أف تجاه حكومة حماس تنغص عيش الغزييف. واالف تمنع حماس مف كؿ 
ىذه الجبية مف شأنيا أف تتقمػب فػي غضػوف زمػف غيػر طويػؿ. فالضػغط االقتصػادي المصػري عمػى القطػاع 
يقترب مػف المسػتوى الػذي ال يحتمػؿ. فقػد أثػار اغػالؽ االنفػاؽ ازمػة وقػود خطيػرة. والخػالؼ االقتصػادي بػيف 

ليا حمػوال غيػر مباشػرة تػدفع باتجػاه القطػاع بػالوقود بػثمف زىيػد حماس والسمطة الفمسطينية في راـ اهلل يمنع حا
 شيكؿ لمتر، التي ىي كمفة الوقود مف اسرائيؿ.  2يقؿ عف 
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سػاعة فػي  63 61يشؿ النقص في الوقود محطات توليد الطاقػة فػي القطػاع ويممػي انقطاعػات كيربائيػة مػف 
لمبػػػػاني متعػػػددة الطوابػػػػؽ. فالمستشػػػػفيات اليػػػوـ. وال يػػػػدور الحػػػديث فقػػػػط عػػػف المصػػػػاعد التػػػي ال تعمػػػػؿ فػػػي ا

تتضرر، توريد المياه يتـ عمػى نحػو متقطػع فقػط ووسػائؿ تطييػر النفايػات ال يمكنيػا أف تعػالس المجػاري التػي 
تفػػيض فػػي مخيمػػات الالجئػػيف. ويضػػاؼ الػػى ذلػػؾ القػػرار االسػػرائيمي بوقػػؼ ادخػػاؿ مػػواد البنػػاء الػػى القطػػاع، 

يبوتس عيف ىشموشا. وحسبوا في الجيش فوجدوا اف لحفر النفػؽ كعقاب عمى الكشؼ عف نفؽ حماس قرب ك
طػػػػف مػػػػف  200متػػػػر، والػػػػذي يسػػػػتيدؼ االعػػػػداد "لعمميػػػػة رؼ" مسػػػػتقبمية، اسػػػػتخدمت حمػػػػاس  6.200بطػػػػوؿ 

 االسمنت. 
"وقرر وزير الدفاع يعموف ىذا االسػبوع سػحب بعػض مػف القيػود. فقػد اتصػؿ االمػيف العػاـ لالمػـ المتحػدة بػاف 

وحػذره مػف  ثػار الحظػر عمػى سػوؽ البنػاء فػي غػزة ومػف الخػوؼ عمػى اف يػؤدي وقػؼ مػواد كي مػوف بيعمػوف 
البنػػػاء الػػػى اخػػػراج عشػػػرات االؼ العمػػػاؿ مػػػف دائػػػرة العمػػػؿ. واسػػػتجاب يعمػػػوف وسػػػمح بػػػدخوؿ االسػػػمنت الػػػى 

كف مشاريع البناء التي باشراؼ االمـ المتحدة بعد أف ادرج باف بياف شجب لنفؽ حماس في تقريره الدوري. ول
المستويات المينية التي تحت الوزير ال تزاؿ قمقػة مػف امكانيػة أف تتحػوؿ غػزة مػرة اخػرى الػى برميػؿ متفجػر، 
نيايتػػو أف يشػػتعؿ. فالقطػػاع ال يػػزاؿ ال توجػػد االف كارثػػة انسػػانية، ولكػػف انييػػار الخػػدمات التػػي يقػػدميا الحكػػـ 

نعػرؼ متػى تقػرر حمػاس حػؿ المجػاـ عػف  لممواطف بارز واالزمة االقتصادية لمسكاف تحتدـ. مػف الصػعب اف
الفصػػائؿ المتطرفػػػة التػػػي تسػػعى الػػػى اسػػػتئناؼ اطالقػػا لنػػػار عمػػػى اسػػرائيؿ او اتخػػػاذ نيػػػس  خػػر مثػػػؿ محاولػػػة 

 موجية الشعاؿ الضفة الغربية، الخاضعة لحكـ خصميا، السمطة الفمسطينية. 
عمػػى محاولػػة فػػرض تسػػوية  السػػؤاؿ الػػذي سػػيطرح قريبػػا ىػػو أي مسػػار سػػيختاره االمريكيػػوف. ىػػؿ سيصػػروف

دائمػػػة عمػػػى الطػػػرفيف، اـ سػػػيقترحوف اتفاقػػػا مرحميػػػا اـ سػػػييجروف نيائيػػػا المحادثػػػات فيقصػػػروف الطريػػػؽ نحػػػو 
 تصعيد متجدد في الضفة؟.
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