
   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

  
  

 
  

  
 

  
 
 
 
 
 

صابات في مواجيات مع االحتالل بالضفة فمسطينيان شييدان  وا 
 مشروع كيري المتكامل يتعمق بدولة فمسطينية في الضفة وال يمتفت لغزة"القدس العربي": 

 اعتدى بالضرب عمى جبريل الرجوبعن حركة فتح  عباس يقرر فصل نائب
 وطني" اجتماعبالدعوة لـ" عباس .. ونطالبأربعة أسباب لفشل المفاوضات :أبو مرزوق

 ترفض واألخيرةحكومتيا منصب نائب رئيس الوزراء في  "الجياد"حماس تعرض عمى ": رأي اليوم"

ـــادات  ـــة مرســـي و ي   "اإلخـــوان"إحال
 فـــي مصـــر إلـــى محكمـــة الجنايـــات

مـــــــع حمـــــــاس  بتيمـــــــة التخـــــــابر
  ومنظمات أخرى
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 مع حماس ومنظمات أخرى بتيمة التخابر إلى محكمة الجنايات في مصر "اإلخوان"إحالة مرسي و يادات  1
، الرئيس المعزوؿ محمد مرسى، عضو مكتب إرشاد أحاؿ المستشار ىشاـ بركات، النائب العاـ، أمس

جماعة اإلخواف المحظورة، ومحمد بديع، المرشد العاـ لمجماعة، ونائبيو خيرت الشاطر، ومحمود عزت، 
وسعد الكتاتنى، رئيس مجمس الشعب المنحؿ، ومحمد البمتاجى، وعصاـ العرياف، وسعد الحسينى، أعضاء 

ئيس ديواف رئيس الجميورية السابؽ، ونائبو أسعد الشيخة، وأحمد عبد مكتب االرشاد، ورفاعة الطيطاوى، ر 
آخريف مف قيادات  العاطى، مدير مكتب رئيس الجميورية السابؽ، عضو التنظيـ الدولى لإلخواف، و

 الجماعة وأعضاء تنظيميا الدولى، إلى محكمة الجنايات.
ات أجنبية خارج البالد، وأعمااًل إرىابية داخؿ ووجيت النيابة لممتيميف ارتكابيـ جرائـ التخابر مع منظم

فشاء أسرار الدفاع عف البالد لدولة أجنبية، ومف يعمموف لمصمحتيا وتمويؿ اإلرىاب، والتدريب  البالد، وا 
العسكرى لتحقيؽ أغراض التنظيـ الدولى لإلخواف، وارتكاب أفعاؿ تؤدى إلى المساس باستقالؿ البالد، 

 .ووحدتيا وسالمة أراضييا
قالت التحقيقات، التى باشرتيا النيابة العامة، إف التنظيـ الدولى نفذ أعماؿ عنؼ إرىابية داخؿ مصر، 
بيدؼ إشاعة الفوضى العارمة بيا، وأعد مخطًطا إرىابًيا، كاف مف ضمف بنوده تحالؼ قيادات اإلخواف فى 

العسكرية لمتنظيـ الدولى،  الفمسطينية، الذراع« حماس»مصر مع بعض المنظمات األجنبية، وىى: حركة 
وحزب اهلل المبنانى، وثيؽ الصمة بالحرس الثورى اإليرانى، وتنظيمات أخرى داخؿ وخارج البالد تعتنؽ 
األفكار التكفيرية المتطرفة، وتيريب السالح مف جية الحدود الغربية عمى الدروب الصحراوية، وتدبير 

حماس، لتمقى التدريب سرية بمساعدة عناصر مف حركة وسائؿ تسمؿ عناصر إلى قطاع غزة عبر األنفاؽ ال
العسكرى وفنوف القتاؿ واستخداـ السالح عمى يد عناصر مف حزب اهلل المبنانى والحرس الثورى اإليرانى، ثـ 
إعادة تمؾ العناصر مع آخريف ينتموف لتمؾ التنظيمات إلى داخؿ البالد، ثـ اتحدوا مع عناصر أخرى تابعة 

 رية المتواجدة فى سيناء لتنفيذ ما تـ التدريب عميو.لمجماعات التكفي
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وأضافت أنو تـ تأىيؿ عناصر مف الجماعة إعالميًا خالؿ دورات خارج البالد فى كيفية إطالؽ الشائعات، 
وتوجيو الرأى العاـ لخدمة أغراض التنظيـ، وفتح قنوات اتصاؿ مع الغرب عف طريؽ قطر وتركيا، فضاًل 

البالد األجنبية لقيادات اإلخواف فى مصر مف خالؿ تحويؿ األمواؿ الالزمة لتنفيذ عف دعـ التنظيـ وبعض 
، واستكممت المخطط اإلجرامى وخمؽ الفوضى بالبالد، مشيرة إلى أنو بدأ تنفيذ ذلؾ المخطط منذ 

نارية عمى يناير، باستغالؿ األحداث الجارية فى البالد، إذ تـ االعتداء باألسحمة ال حمقاتو إباف ثورة 
قوات األمف والمواطنيف فى أنحاء متفرقة إمعانًا فى تكريس حالة الفوضى واإلضرار باألمف القومى 
عالنيا إمارة إسالمية  المصرى، ورصد المنشآت األمنية فى شماؿ سيناء، تمييدًا لفرض السيطرة عمييا، وا 

 رئاسية.فى حاؿ عدـ إعالف فوز المتيـ محمد مرسى العياط فى االنتخابات ال
وأثبتت التحقيقات أف المتيميف عصاـ الحداد وأحمد عبدالعاطى ورفاعة الطيطاوى، وأسعد الشيخة، ومحيى 

أفشوا العديد مف التقارير السرية المخصصة لمعرض عمى  -حامد، خالؿ فترة عمميـ فى رئاسة الجميورية
ج، وقيادات الحرس الثورى اإليرانى، رئيس الجميورية السابؽ، وسربوىا لقيادات التنظيـ الدولى فى الخار 

وحركة حماس، وحزب اهلل؛ مكافأة عمى تنفيذ تمؾ العمميات اإلرىابية، وما قدمتو تمؾ التنظيمات مف 
مساعدات لصالح اإلخواف فى مصر، حتى تولت مقاليد السمطة، موضحة أف عددًا مف تمؾ التقارير تـ 

الجميورية، بعمـ المتيـ مرسى؛ ما ترتب عميو اإلضرار تسريبيا عبر البريد اإللكترونى الخاص برئاسة 
 باألمف القومى.

وقالت إنو فى أعقاب عزؿ المتيـ مرسى مف منصبو وتغير المشيد السياسى سارعت جماعة اإلخواف وتمؾ 
العناصر اإلرىابية، بتنفيذ تفجيرات واعتداءات ضد القوات المسمحة والشرطة فى سيناء، بيدؼ إرىاب 

شعاؿ الفتنة الشعب المص ثارة الفوضى والنيؿ مف استقالؿ البالد وسالمة أراضييا، ووحدة المواطنيف وا  رى وا 
عادة  الطائفية بينيـ فى سبيؿ إشعاؿ الحرب األىمية فى مصر، قاصديف مف ذلؾ عودة مرسى لمحكـ وا 

 قبضة اإلخواف عمى البالد.
يتيـ باألدلة عمييا، وأمر النائب العاـ بإحالة واستجوبت النيابة العامة المتيميف فى تمؾ االتيامات، وواج
متيمًا احتياطيًا عمى ذمة القضية، وضبط  القضية إلى محكمة جنايات القاىرة، مع استمرار حبس 

حضار   متيمًا ىاربًا وحبسيـ احتياطيًا عمى ذمة القضية. وا 
إف مف بيف المتيميف «: يـوالمصرى ال»فى تصريحات لػ -طمبت عدـ نشر أسمائيا -وقالت مصادر قضائية

قيادات فى التنظيـ الدولى لإلخواف، منيـ: إبراىيـ الزيات وعمادالديف شاىيف، وحسيف القزاز، مشيرة إلى أف 
أدلة الثبوت شممت صورًا مف الرسائؿ اإللكترونية التى أرسميا المتيموف مف داخؿ قصر االتحادية إلى 

سجيالت لمكالمات دارت بيف قيادات اإلخواف وحزب اهلل التنظيمات الدولية فى الخارج، كما ضمت ت
 والحرس الثورى اإليرانى وحماس.

 //المصري اليوم، القاىرة، 
 

 عمى االستيطان "إسرائيل"عباس يستنكر إصرار  2
اإلسرائيمي استنكر الرئيس الفمسطيني محمود عباس أمس استمرار االستيطاف  :عبدالرحيـ حسيف-راـ اهلل 
راضي الفمسطينية المحتمة، موضحًا أنو يعرقؿ الجيود الدولية لتحقيؽ السالـ في منطقة الشرؽ في األ

 األوسط، فيما أكدت الصيف وفيتناـ دعميما القضية الفمسطينية.



 
 
 

 

 

           6ص                                    3079العدد:            99/91/1093الخميس  التاريخ:

وأكد عباس، في بياف أصدره بعد استقبالو وزير الخارجية الصيني وانج يي في راـ اهلل. التزاـ الجانب 
 6السالـ العادؿ والدائـ مف خالؿ المفاوضات مع الجانب اإلسرائيمي وفؽ ميمة مابيف الفمسطيني بتحقيؽ 

أشير المتفؽ عمييا مع اإلدارة األميركية. وقاؿ إف ىدؼ المفاوضات ىو إقامة الدولة الفمسطينية  9و
مع كؿ وعاصمتيا القدس الشرقية. وأضاؼ أف القيادة الفمسطينية تتعاوف  1967المستقمة عمى حدود عاـ 

الجيود الدولية التي بذلت وتبذؿ لتحقيؽ السالـ واالستقرار في المنطقة، لكف إصرار الحكومة اإلسرائيمية 
 عمى استمرار االستيطاف في األرض الفمسطينية ال يساعد تمؾ الجيود عمى النجاح وتحقيؽ االستقرار.

ياسية واالقتصادية والثقافية كافة، وأشاد عباس بدعـ الصيف لمشعب الفمسطيني وقيادتو في المجاالت الس
وفي مجاؿ بناء مؤسسات الدولة الفمسطينية، مشيدا بتصويت الصيف إلى جانب رفع مستوى التمثيؿ 

 الفمسطيني في األمـ المتحدة.
 19/12/2013االتحاد، أبو ظبي، 

 
 الحصار عمى غزة إلنياءىنية يطالب القادة العرب بالتدخل  3

ني إسماعيؿ ىنية، نداًء عاجاًل إلى القادة العرب وأحرار العالـ "بالتدخؿ لحؿ وجو رئيس الوزراء الفمسطي
 أزمة الكيرباء وأزمة الوقود والحصار عمى قطاع غزة.

جاء ذلؾ خالؿ تفقده، ظير اليوـ األربعاء، منازؿ المواطنيف التي تضررت جراء المنخفض الجوي في مدينة 
 دير البمح.

طيني الصامديف "عمى العتمة والظروؼ الصعبة"، مشيًدا بمواقفيـ البطولية في وحيا ىنية أبناء الشعب الفمس
مواجية الحصار، كما أشاد بدور رجاؿ الدفاع المدني والبمديات ولجنة الطوارئ الحكومية لتقديـ اإلغاثة 

 العاجمة ألبناء الشعب الفمسطيني.
 أننا معيـ في كؿ المراحؿ". وقاؿ: "إف وجودي ىنا لتحية األطقـ العاممة ورسالة إلى شعبنا

 18/12/2013فمسطين أون الين، 
 

 عباس يعتزم عرض خطة كيري لتحقيق السالم عمى اجتماع وزراء الخارجية العرب"القدس العربي":  4
وليد عوض: أكد الدكتور صائب عريقات كبير المفاوضيف الفمسطينييف لػ"القدس العربي" أمس  –راـ اهلل 

الفمسطينية دعت الجتماع لوزراء الخارجية العرب في مقر الجامعة العربية األسبوع األربعاء بأف القيادة 
القادـ بالقاىرة بحضور األميف العاـ الدكتور نبيؿ العربي إلطالعيـ عمى آخر المستجدات بشأف محادثات 

 السالـ الفمسطينية اإلسرائيمية برعاية أمريكية.
ء بيدؼ بمورة رد فمسطيني ػ عربي مشترؾ عمى األفكار األمريكية وفيما رفض التعقيب بشأف إذا ما كاف المقا

قاؿ عريقات لػ"القدس ، و التي حمميا كيري معو في زيارتو األخيرة لممنطقة والتي تتعمؽ بالممؼ األمني
بإطالع المجمس الوزاري  -محمود عباس –العربي" أمس األربعاء "نحف دعينا الجتماع، بحيث يقـو الرئيس 

سرائيؿ".لمجامعة ا  لعربية عمى آخر تطورات عممية السالـ مع أمريكا وا 
ىذا وعممت ب، الشير في القاىرة عمى مستوى وزراء الخارجية العر  21قاؿ عريقات " المقاء سيتـ يـو و 

"القدس العربي" مف مصادر فمسطينية أمس االربعاء بأف عباس يعتـز عرض الخطة األمريكية لتحقيؽ 
حمميا كيري في زيارتو االخيرة لممنطقة عمى وزراء الخارجية العرب لبمورة موقؼ ورد  السالـ بالمنطقة التي

 فمسطيني عربي مشترؾ.
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وأشارت المصادر الى أف القيادة الفمسطينية مصرة عمى أف يكوف العرب شركاء في أية اتفاقية يتـ التوصؿ 
العربية في حيثيات وتفاصيؿ ما يدور إلييا مع اسرائيؿ برعاية أمريكية، وذلؾ مف خالؿ وضع جميع الدوؿ 

خمؼ األبواب المغمقة مف مفاوضات واقتراحات أمريكية تُقدـ لجسر الفجوة ما بيف اإلسرائيمييف والفمسطينييف 
 بشأف قضايا مفاوضات الوضع النيائي، وخاصة ممفات األمف والحدود والقدس والالجئيف. 

العرب الى أف المفاوضات التي جرى استئنافيا في نياية وتشير دعوة عباس الجتماع لكؿ وزراء الخارجية 
أشير قد وصمت مرحمة ميمة إستدعت التحرؾ  9تموز الماضية برعاية أمريكية ومقررة أف تستمر 

الفمسطيني نحو العرب إلطالعيـ عمى آخر مستجدات محادثات السالـ برعاية أمريكية. وكاف كيري اختتـ 
اب عف أممو في التوصؿ إلى اتفاؽ سالـ بحموؿ نياية نيساف/ابريؿ المقبؿ، زيارتو األخيرة لممنطقة باإلعر 

 29مؤكدًا أف إسرائيؿ ستفرج عف الدفعة الثالثة مف األسرى الفمسطينييف المعتقميف منذ ما قبؿ اوسمو في 
 الشير الجاري. 

ي اختراؽ، مضيفيف أف وكاف مسؤولوف فمسطينيوف قالوا إف لقاء كيري وعباس األخير في راـ اهلل لـ يحقؽ أ
المقاءات ستتواصؿ بيف طاقـ فمسطيني وآخر أمريكي مف أجؿ البحث عف صيغة مقبولة تمّكف كيري مف 

 طرح خطتو لمسالـ عمى الجانبيف الفمسطيني واإلسرائيمي. 
 19/12/2013القدس العربي، لندن، 

 
 : اإلبعاد إلى "مرج الزىور" أخرج حماس إلى العالميةعزيز دويك 5

الدكتور عزيز دويؾ، أف االحتالؿ اإلسرائيمي فشؿ في  أكد رئيس المجمس التشريعي الفمسطيني،اهلل : راـ 
عامًا مف خالؿ إبعاد المئات مف قادتو لمرج الزىور  20إخماد الصوت اإلسالمي المقاوـ في فمسطيف قبؿ 

 في جنوب لبناف.
(، 18/12مرج الزىور، األربعاء )وتابع دويؾ في حديث صحفي خاص مع "قدس برس"، حوؿ اإلبعاد ل

االحتالؿ أراد أف يخمد الصوت اإلسالمي المقاوـ في فمسطيف والذي تجمى في حركتي "حماس" و"الجياد 
 .1967اإلسالمي" والذي تستعر جذوتو في كؿ األراضي الفمسطينية المحتمة وبالذات عاـ 

 18/12/2013 دس برس، 
 

 ة غرق  طاع غزة خالل المنخفض الجويحمل االحتالل مسؤوليالحكومة في غزة ت 6
حّمؿ نواب حركة "حماس" سمطات االحتالؿ "اإلسرائيمي" المسؤولية الكاممة عف غرؽ  رائد الفي: -غزة 

قطاع غزة خالؿ المنخفض الجوي العميؽ الذي ضرب قبؿ أياـ، بسبب منع دخوؿ مواد البنية التحتية 
 والوقود والمحروقات.

األوؿ لرئيس المجمس التشريعي في جمسة استماع عقدىا نواب "حماس" في غزة وطالب أحمد بحر النائب 
لمجنة الداخمية والحكـ المحمي، أمس، المجتمع الدولي ومؤسسات التعاوف اإلسالمي والبرلمانات بتحمؿ 

 مسؤولياتيا تجاه غزة، والعمؿ الجاد مف أجؿ رفع الحصار عنيا.
يؿ األشقر أف القطاع لـ يشيد مثؿ ىذا المنخفض منذ أكثر مف وأوضح رئيس لجنة الداخمية النائب إسماع

% مف المعدؿ السنوي، وأف 92ممـ، أي ما يعادؿ  329. 8عامًا، وأشار إلى أف كمية األمطار بمغت  140
ما قامت بو سمطات االحتالؿ مف فتح السدود أدى إلى حدوث فيضانات في وادي غزة والسمقا وبركة أبو 
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ي وحي األمؿ والبردويؿ، وطالب األمـ المتحدة ومنظمة التعاوف اإلسالمي بإرساؿ اإلغاثة راشد وبركة البخار 
 العاجمة لمشعب الفمسطيني.

 19/12/2013الخميج، الشار ة، 
 

 اعتدى بالضرب عمى جبريل الرجوبعن حركة فتح  عباس يقرر فصل نائب 7
ــدن، قالػػت  ــي، لن مصػػادر  ، أفوليػػد عػػوض ،ـ اهللرا مػػف نقػػال عػػف مراسػػميا ، 19/12/2013القــدس العرب

لػػػ"القدس العربػػي" اف الػػرئيس الفمسػػطيني محمػػود عبػػاس وقػػع مسػػاء امػػس االربعػػاء  اكػػدتمطمعػػة بحركػػة فػػتح 
عمى قرار فصؿ النائب جماؿ ابو الرب مف حركػة فػتح بعػد سػاعات مػف اعتدائػو عمػى المػواء جبريػؿ الرجػوب 

كاف االخير بانتظػار اسػتقباؿ وزيػر الخارجيػة الصػيني  حيث وجو لو عدة لكمات باحد فنادؽ راـ اهلل في حيف
 الذي يزور االراضي الفمسطينية.

واكد شيود عياف اف ابو الرب وجو عدة صفعات لمرجوب قبؿ اف يتدخؿ الحاضروف لتطويؽ الحادث، 
 خاصة واف الكؿ كاف بانتظار وصوؿ الضيؼ الصيني لمفندؽ.

الرجوب بالضرب، قبؿ اف يتدخؿ عدد مف الحضور لفض وقالت مصادر محمية اف ابو الرب اعتدى عمى 
وحسب شيود العياف لـ يرد الرجوب عمى اعتداء أبو الرب نتيجة تدخؿ عدد مف الحضور ومنعوه  االعتداء.
ووقع االعتداء عمى المواء الرجوب، خالؿ انتظاره في فندؽ "غراند بارؾ" براـ اهلل، قبؿ وصوؿ  مف الرد.

المصادر إلى أنو وفور وقوع الحادث تقاطرت قيادات فتح في جنيف بناء عمى طمب وتشير  السفير الصيني.
 مكتب الرئيس ومركزية فتح لتدارؾ الموقؼ.

وأكد عضو المجمس الثوري لحركة فتح جماؿ الشاتي مف جنيف أنو توجو لراـ اهلل ووفد مف حركة فتح لتدارؾ 
وجو السرعة، وعدـ السماح ألحداث جانبية بأف الموقؼ، مشيرا إلى أف مواقؼ كيذه يجب معالجتيا عمى 

 تتطور إلى إشكاالت ليست مرغوبة لدى أحد.
وكاف أبو الرب قد تعرض العتداء مف مرافقي المواء الرجوب قبؿ أشير، وتدخمت وساطات مف أعضاء مف 

 المجنة المركزية لحركة فتح لحؿ اإلشكالية لكنيا باءت بالفشؿ.
أكػد أف المجنػة المركزيػة لمحركػة  مسػؤوؿ كبيػر فػي حركػة فػتح أف ، 99/91/1093، األيام، رام اهللوجاء في 

قػػررت مسػػاء امػػس، فصػػؿ جمػػاؿ أبػػو الػػرب، عضػػو المجمػػس الثػػوري لمحركػػة، مػػف حركػػة فػػتح بعػػد أف اعتػػدى 
وأشػػار المسػػؤوؿ إلػػى أف الػػرئيس محمػػود عبػػاس  عمػػى عضػػو المجنػػة المركزيػػة لمحركػػة المػػواء جبريػػؿ الرجػػوب.

 المكتوب بيذا الشأف.وقع القرار 
 

 عباس يعبر برسالة إلى أوباما عن معارضتو لمقترحات كيري ":ىآرتس" 8
محمود عباس، وجو في  كشفت صحيفة ىآرتس، صباح اليـو النقاب عف أف رئيس السمطة الفمسطينية،

ا وزير األسبوع الماضي رسالة مفصمة لمرئيس األمريكي ضمنيا اعتراضو عمى المقترحات األخيرة التي حممي
الخارجية األمريكي، جوف كيري في زيارتو األخيرة، األسبوع الماضي، بشأف الترتيبات األمنية في الضفة 

سرائيمية، قوليا إف عباس لـ يكتؼ بنقؿ تحفظاتو  الغربية. ونقمت الصحيفة عف خمسة مصادر، فمسطينية وا 
مباشرة لبراؾ أوباما لتوضيح مواقفو. عمى المقترحات المذكورة عبر الوسيط مارتف إنديؾ، بؿ وجو رسالة 

وجاء ىذا وفقا لثالثة مف المصادر، بفعؿ خيبة األمؿ العميقة لدى عباس مف المواقؼ التي عرضيا كيري، 
 وخاصة ما يتعمؽ بالترتيبات األمنية في الضفة الغربية في االتفاؽ الدائـ. 
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ادس مف الشير الماضي غاضبا لمغاية وزعـ أحد ىذه المصادر أف عباس خرج مف لقائو مع كيري في الس
وقد قرر قراره عمى توجيو رسالة مباشرة لمر ئيس أوباما إال أنو اكتفى في نياية األمر بتوجيو مذكرة غير 
فساح المجاؿ أماـ  غالؽ الباب أماـ الوساطة األمريكية، وا  رسمية ، وعدـ رفض مقترحات كيري كميا، وا 

عباس أف بمقدوره عبر المذكرة غير الرسمية التأثير عمى موقؼ استمرار المفاوضات. وقد ظف الرئيس 
الفمسطيني الذي يعكؼ كؿ  -اإلدارة األمريكية، وخاصة فيما يتعمؽ بعرض "اإلطار العاـ" لالتفاؽ اإلسرائيمي

مف إنديؾ وكيري عمى بمورتو وينتظر أف يتـ عرضو في نياية كانوف ثاني، يناير القادـ. ومف المتوقع أف 
 ىذا اإلطار مبادئ لحؿ كؿ قضية مف القضايا الجوىرية.يشمؿ 

وقالت ىآرتس إف المذكرة المذكورة تمتد عمى ثالث صفحات وتتضمف المواقؼ الفمسطينية بخصوص 
الترتيبات األمنية في اتفاؽ السالـ الدائـ ، لكنو يتناوؿ أيضا القضايا الجوىرية مثؿ حدود الدولة الفمسطينية، 

 راؼ بإسرائيؿ دولة ييودية وغيرىا مف القضايا.المستوطنات، االعت
ووفقا ليآرتس فإف ما أغضب رئيس  السمطة الفمسطينية، محمود عباس، لـ يكف تحديد كيري باإلبقاء عمى 
نما القوؿ بإف سحب ىذه القوات سيكوف  القوات اإلسرائيمية لمدة عشر سنوات في منطقة غور األردف، وا 

داتيـ، وترؾ الخيار في نياية المطاؼ لتحديد ذلؾ لمجانب اإلسرائيمي، مما مرىونا بوفاء الفمسطيني بتعي
 يعني منح إسرائيؿ حؽ الفيتو في إخراج قواتيا وسحبيا مف غور األردف.

فقد كاف الفمسطينيوف وافقوا إباف حكومة أولمرت عمى مقترحات الجنراؿ األمريكي،  ووفقا لممذكرة الفمسطينية،
ى نشر قوات دولية، أمريكية بشكؿ خاص في غور األردف، وعدـ نشر أي قوات التي نصت عم جيـ جونز،

إسرائيمية في غور األردف أو داخؿ الدولة الفمسطينية، وسيكوف عمى القوات الدولية ضماف األمف، ومنع 
العمميات ضد إسرائيؿ. ويوضح الرئيس عباس في المذكرة أف الفمسطينيوف ال يزالوا مستعديف لقبوؿ 

مات األمنية التي تـ التوصؿ إلييا مع حكومة أولمرت ، وانسحاب تدريجي لقوات الجيش اإلسرائيمي التفاى
ونقمت ىآرتس  لكنيـ لف يقبموا بتواجد عسكري إسرائيمي لفترة غير محدودة داخؿ أراضي الدولة الفمسطينية.

كيري لـ تنشر شيئا عف  عف مصدر فمسطيني قولو إف السمطة الفمسطينية، ولتفادي تصعيد حدة التوتر مع
ىذه  المذكرة، لكف مصدر فمسطيني رفيع المستوى قاؿ إف ىناؾ أزمة ثقة حقيقية مع كيري عمى أثر 
المواقؼ التي عرضيا كيري خالؿ لقائو األخيريف مع عباس، إذ يشعر الفمسطينيوف أف كيري ليس وسيطا 

و المعمنة مؤخرا تشكؿ تعويضا إلسرائيؿ عف محايدا، وأنو يميؿ لقبوؿ الموقؼ اإلسرائيمي، كما أف مواقف
 االتفاؽ المرحمي الذي تـ التوصؿ إليو بيف الغرب وبيف إيراف قبؿ عدة أسابيع.

 19/12/2013، 48عرب 
 

 اليباش ينجو من محاولة اغتيال بالرصاص 9
ف أقدـ نجا وزير األوقاؼ الفمسطيني محمود اليابش مف محاولة اغتياؿ بعد أ عيسى سميماف: -راـ اهلل 

 مجيولوف عمى اطالؽ الرصاص عميو بشكؿ مباشر أثناء تواجده في مكتبو.
وقاؿ مدير عاـ ديواف وزير األوقاؼ خالد بارود إف "الوزير نجا مف محاولة اغتياؿ أكيدة النيا تمت بعد 

 عممية رصد ومتابعة مف مجيوليف، كما لـ يصب أّي أحد بأذى".
 19/12/2013رأي اليوم، لندن، 

 
 نجازات دولة  طر في بادرة لـ"تغيير العال ة الباردة"إنشرت تقريرا عن  "وفا"ة وكال 10
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أشرؼ اليور: نشرت وكالة األنباء الفمسطينية الرسمية "وفا" تقريرا يشيد بإنجازات دولة قطر، بالتزامف  -غزة 
لباردة التي مع اإلحتفاؿ بالعيد الوطني، في خطوة ربما تؤسس لمرحمة عالقات جديدة عمى خالؼ تمؾ ا

 .اعتمت العالقات بيف الطرفيف
وبّيف التقرير الذي استعرض إنجازات قطر منذ التأسيس إلى والية األمير تميـ بف حمد، أف ليذه الدولة 
العربية حضورا بارزا عمى صعيد قضايا المنطقة والعالـ، وأنيا نيضت بدور ايجابي كامؿ التبعات 

 مشاركة في مختمؼ المؤتمرات والمقاءات الدولية.والمسؤوليات مف خالؿ االستضافة وال
وجاء في التقرير أف قطر "لـ تدخر جيدا في مواصمة دعـ الشعب الفمسطيني وقضيتو العادلة عمى مختمؼ 
الصعد"، الفتا إلى مشاركتيا القوية في لجنة السالـ العربية ولجنة القدس وكافة مبادرات الجامعة العربية 

 ا الرامية إلى تعزيز العمؿ العربي المشترؾ وتفعيمو.واجتماعاتيا ولقاءاتي
وعقب النشر رأت وكالة "معا" المحمية في تحميؿ ليا أف تقريرا كيذا "يتغزؿ" بدولة قطر وسياستيا الخارجية 
والداخمية مف قبؿ اإلعالـ الرسمي لمسمطة أمر غير معتاد، وىو ما فسره مراقبوف بحسب الوكالة أنو ناجـ 

 ظر )مف قبؿ القيادة( في العالقة الباردة التي كانت تربط فمسطيف بقطر".عف "إعادة ن
 19/12/2013القدس العربي، لندن، 
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قمؿ أميف سر المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية ياسر عبد ربو، أمس، مف إعالف وزير : )وكاالت(
 خارجية األمريكية جوف كيري إحراز تقدـ في مفاوضات السالـ .ال

وقاؿ عبد ربو لإلذاعة الفمسطينية الرسمية "حتى اآلف ال يوجد ما يدعـ التفاؤؿ )الذي أظيره كيري( عمى 
اإلطالؽ"، وأضاؼ "نحف ال نبحث عف بياف إضافي أو جديد يمحؽ بمصير البيانات السابقة التي طالما 

 جديدة مف دوف أف يكوف ىناؾ تقدـ حقيقي باتجاه الحؿ الشامؿ والسالـ".صدرت مرجعيات 
19/12/2013، الخميج، الشار ة  
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طة الوطنية اعربت اوساط فمسطينية عف خشيتيا مف التقدـ بمفاوضات السالـ بيف اسرائيؿ والسم :عماف
الفمسطينية قبؿ التوصؿ لتفاىـ بيف حركتي فتح وحماس، وتوحيد القيادة الفمسطينية، واعربت ىذه االوساط 
التي رفضت كشؼ ىويتيا عف مخاوفيا مف تقبؿ الفمسطينييف لفكرة العممية السياسية والتفاوضية في الضفة 

 .الغربية وكذلؾ إقامة دولة فمسطينية في الضفة بدوف القطاع
في عماف وفي الحمقات المقربة مف وزير الخارجية ناصر جودة يتشكؿ اإلنطباع بأف مشروع وزير الخارجية 
االمريكي جوف كيري المتكامؿ يتعمؽ بدولة فمسطينية في الضفة الغربية وال يمتفت لغزة وال لإلنقساـ 

ة الوطنية عمى دعميا والتي الفمسطيني الواقعي وىو أمر مف محددات الخطة التي توافقت عماف مع السمط
أعاقتيا مؤقتا بعض التفاصيؿ والحيثيات ومف بينيا اإلستعانة بالموقؼ األوروبي المشجع بحماس لتسوية 

 كبيرة عبر يافطة كيري.
إداريا وسياسيا تمارس السمطة الفمسطينية وتتعايش مع اإلنفصاؿ و"القدس العربي" سمعت رئيس وزراء 

تحدث عف دولة فمسطينية "متصمة" جغرافيا عمى أي نحو بقطاع غزة وليا منفذ عمى األردف عبداهلل النسور ي
 البحر المتوسط.
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عبارة" متصمة جغرافيا" ىي التي تتردد في كواليس المفاوضات والدبموماسية ىذه األياـ عندما يصؿ 
كيري أي  المراقبوف لسؤاؿ قطاع غزة وخطة كيري وحسب تفصيالت الخطة الورقية ال يوجد في مشروع

 تصور ألي عالقة متصمة بيف الدولة الفمسطينية الوليدة وبيف القطاع المنكوب.
 حماس كانت تؤيد األمر وال تعارضو عندما كانت طرفا أساسيا في معادلة اإلقميـ.

حتى إسرائيؿ يرى بعض حكاميا بأف عودة السمطة لقطاع غزة أكبر كمفة أمنيا مف بقاء القطاع بيد حماس 
 طيع السيطرة عمى كؿ شيء في القطاع بما ينتيي بتأميف حدود إسرائيؿ.التي تست

لكف مع سقوط حكـ األخواف المسمميف وتراجع الدوريف القطري والتركي ضعفت ىوامش المناورة أماـ حركة 
 حماس وىو أمر يظيره القيادي إسماعيؿ ىنية وىو يحاوؿ تأسيس مبادرات لإلختراؽ ىنا أو ىناؾ.

س عبر ىنية عف إستعداده لزيارة األردف والحقا عندما خاض معو عباس بمفاوضات معقدة عمى ىذا األسا
 مف أجؿ إرساؿ الوقود لعب ىنية بالورقة القديمة تكتيكيا والمتمثمة بالعودة لنغمة حكومة الوحدة الوطنية.

طط لو الوزير بالنسبة لمثقفيف فمسطينييف درسوا األمر جيدا في المؤتمر األخير بالدوحة، فإف ما يخ
األمريكي جوف كيري ىو العودة لسيناريو "التقاسـ الوظيفي" الذي ينتيي بعزؿ غزة وجعؿ مصيرىا مرتبط 

 بالرىانات السياسية اإلقميمية.
قبؿ نحو ثالثة أشير سرب مقربوف مف القيادي الحمساوي أحمد يوسؼ وثيقة عف اتصاالت كيري األولية 

 ا عف حركة حماس؟بعباس حيث سأؿ األخير كيري: ماذ
رد كيري بعبارة واحدة آنذاؾ قاؿ فييا: حماس ستنشغؿ بنفسيا في المرحمة الالحقة، المعنى أنيا لف تكوف 

 في وضع يسمح ليا بإعاقة أي شيء.
يبدو أف سيناريو كيري يتحقؽ عمى أرض الواقع فالقطاع خارج خطتو تماما عندما يتعمؽ األمر بإنعاش 

ية ومف الواضح أنيا خارج خطة المفاوضيف الفمسطينييف واألردف وحتى األطراؼ المفاوضات وعممية التسو 
العربية واألوروبية التي تراقب كؿ ما يجري، األمر الذي دفع ىنية وحركة حماس لمبحث تفاعال مع حالة 

 اإلرتباؾ التكتيكية في إختراقات ىنا أو ىناؾ.
 19/12/2013القدس العربي، لندن، 

 
 جتماع وطني"ابالدعوة لـ" عباس نطالبو  ..ة أسباب لفشل المفاوضاتأربع :مرزوقأبو  93

أشػػرؼ اليػػور: طالبػت حركػػة حمػػاس عمػى لسػػاف الػػدكتور موسػى أبػػو مػػرزوؽ عضػو المكتػػب السياسػػي  -غػزة
لمحركة بأف يبادر الرئيس محمػود عبػاس بالػدعوة لعقػد اجتمػاع وطنػي لتشػكيؿ حكومػة الوحػدة الوطنيػة، وقػاؿ 

حات نشرىا عمى صفحتو عمى موقع "فيسبوؾ" إف المطموب إلنياء االنقساـ "مبادرة مف أبو مرزوؽ في تصري
الرئيس أبو مازف، بالدعوة إلى اجتماع وطني لتشكيؿ حكومة وحدة وطنية، وتحمؿ مسؤولياتو بالمياـ المتفؽ 

 ورئيسػػا لممنظمػػة".عمييػػا لمحكومػػة، بمػػا فييػػا االنتخابػػات، باعتبػػاره رئيسػػا لمػػوزراء، ورئيسػػا لمسػػمطة الوطنيػػة، 
وشػػدد أيضػػا عمػػى ضػػرورة دعػػوة لجنػػة المنظمػػة، باعتبارىػػا "اإلطػػار القيػػادي المؤقػػت بػػالتوافؽ عمػػى البرنػػامج 

 ."الوطني الفمسطيني الجامع
وجاءت دعوة أبو مرزوؽ ىذه بعد أف ترددت أنباء عف موافقة حماس عمى أف يبادر الرئيس بتشكيؿ حكومػة 

سػماعيؿ ىنيػة رئػيس الحكومػة التوافؽ الوطني وفؽ إعالف ال دوحػة، وأف كػال مػف خالػد مشػعؿ زعػيـ الحركػة وا 
المقالػػػة فػػػي غػػػزة التػػػي تػػػديرىا حركػػػة حمػػػاس، طمبػػػا خػػػالؿ اتصػػػاالتيـ األخيػػػرة بػػػالرئيس قبػػػؿ أيػػػاـ أف يشػػػرع 

 بتشكيميا.
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وجػػاءت مطالبػػة أبػػو مػػرزوؽ لمػػرئيس بالػػدعوة الجتمػػاع وطنػػي، بعػػد أف رفػػض تصػػريحات مسػػؤولي فػػتح ومػػف 
يـ جماؿ محيسػف عضػو المجنػة المركزيػة الػذي قػاؿ فػي وقػت سػابؽ أف "ممػؼ المصػالحة مجمػد بػأمر مػف بين

 ، إضافة لتصريح سابؽ لمرئيس قاؿ فيو إف الممؼ مجمد "بسبب األوضاع في الشقيقة مصر"."حماس
يػـو وحسػب وقاؿ أبو مرزوؽ في رده "حماس تقوؿ، المسؤولية الوطنية تقتضي إنياء االنقساـ باألمس قبػؿ ال

ما تـ االتفاؽ عميو"، لكنو أشار في ذات الوقت إلى أف األمريكاف بوصفيـ "أصحاب اليد الطػولى والطبخػات 
 ."المسمومة" يقولوف أف "االتفاؽ الفمسطيني الصييوني أوال، وبعد ذلؾ تمحؽ غزة بدوف حماس

سامية لف تخرج بنتيجة، واضػعا إلى ذلؾ فقد تطرؽ أبو مرزوؽ إلى ممؼ المفاوضات وقاؿ إف ىذه العممية ال
بذلؾ أربعة أسباب أوليا "عدـ قدرة أو رغبة األمريكاف عمى ممارسة الضغط عمى الصياينة"، إضافة إلػى أف 
تماسػػؾ الحكومػػة اإلسػػرائيمية برئاسػػة بنيػػاميف نتنيػػاىو المتطرفػػة، وشػػعورىا بأنػػو ال حاجػػة لتقػػديـ أي تنػػازؿ فػػي 

 ية.ظؿ أوضاع العرب والفمسطينييف الحال
ورأى كذلؾ أف مف بيف األسباب التي ال تػدفع لمتفػاؤؿ بنجػاح المفاوضػات ىػو أف المعػروض عمػى المفػاوض 

 الفمسطيني "ال يمكف قبولو"، عالوة عمى أف "المحيط العربي )العمؽ، والسند( مشغوؿ بنفسو".
 99/91/1093، القدس العربي، لندن
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عػزت الرشػؽ أنػو لػيس ىنػاؾ  حمػاس أكػد عضػو المكتػب السياسػي لحركػة: البيػاف والوكػاالت -در: غزةالمص
وكتب الرشؽ، عمى  أي جديد بخصوص تشكيؿ كومة وحدة وطنية، نافيا حدوث تقدـ في مسار المفاوضات.

لػػػيس ىنػػػاؾ مػػػف جديػػػد بخصػػػوص تشػػػكيؿ الحكومػػػة.. ولػػػـ يػػػتـ التطػػػرؽ »، «فيسػػػبوؾ»صػػػفحتو عمػػػى موقػػػع 
نجػػاز المصػػالحة لممو  ضػوع خػػالؿ المقػػاءات واالتصػػاالت األخيػػرة، وأكػػدنا دومػػًا عمػػى ضػػرورة إنيػػاء االنقسػػاـ وا 

أبمغػت « حمػاس»وكانت وسػائؿ إعػالـ تناقمػت خبػرًا مفػاده أف حركػة  «.وفؽ ما تـ التوافؽ عميو، فقط ال غير
ت رئاسية وتشريعية، لكف حركة عباس رسميا موافقتيا عمى تشكيؿ حكومة وحدة وطنية تمييدًا إلجراء انتخابا

 ذلؾ.« البياف»نفت لػ « فتح»
 99/91/1093، البيان، دبي
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، مػف مصػادر مقربػة مػف حركػة الجيػاد االسػالمي فػي فمسػطيف، اف ”رأي اليػوـ“عممػت : يوسػؼ حمػاد - غزة
وحكومتيا المقالة في قطاع غزة عرضت عمى االولى منصب نائب رئػيس الػوزراء، خػالؿ المشػاورات  حماس

التي عقدت بيف الحركتيف والتي عرفت حينيا باجتماعات االدارة المشتركة لقطاع غزة التي طرحيا ىنيػة فػي 
 اكتوبر /تشريف االوؿ الفائت.
يعتبػػر أكبػػر عػػرض قػػد يػػتـ عرضػػو عمػػى الجيػػاد، فػػي ، ىػػذا العػػرض ”رأي اليػػوـ“وقالػػت المصػػادر مػػف غػػزة لػػػ 

سبيؿ مشاركة حماس الحكـ في غزة وما يصاحبيا مف امتيازات كبيرة لعناصر الحركة تضاؼ في حاؿ قبوؿ 
وأضػػافت المصػػادر التػػي احتفظػػت بمقبيػػا، الجيػػاد رفػػض المنصػػب المقػػدـ ليػػا، مؤكػػدا عػػدـ مشػػارؾ  الجيػػاد.

مػع اف عالقػة مثاليػة بػيف حمػاس والجيػاد إال اف االخيػرة رفضػت “ر الحركة في الحكومة بغػزة، ولفػت المصػد
 ”.بشكؿ الئؽ ىذا المنصب
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الػػرفض نتيجػػة عػػدـ قبػػوؿ الجيػػاد الػػدخوؿ فػػي أي شػػراكة سياسػػية تحػػت “، وعػػف سػػبب الػػرفض قػػاؿ المصػػدر
في إدارة قطػاع إطار اتفاقية أوسمو التي تعتبر نذيرا سيئا عند الجياد، وثانيا فضمت قيادة الجياد عدـ القبوؿ 

 ”.غزة لعدـ تكريس االنقساـ بيف الضفة الغربية وقطاع غزة
القيػػادي البػػارز فػػي الجيػػاد خضػػر حبيػػب مػػف غػػزة والػػذي رفػػض ” رأي اليػػوـ“وتعميػػؽ عمػػى الموضػػوع ىاتفػػت 

بقولو ليس لدى معمومات حوؿ الموضوع، وأكػد حبيػب والػذي يعتبػر قياديػا مػف الصػؼ ” تأكيد أو نفي الخبر،
الحركة ترفض المشاركة في أي حكومة قػديما وحتػى مسػتقبال،والتي تعتبػر شػرعنة التفاقيػة ” ي الجياداالوؿ ف

 ”.اوسمو المشئومة
عالقتنػػػا مػػػع حمػػػاس طيبػػػة، وىنػػػاؾ تنسػػػيؽ عػػػالي المسػػػتوى بػػػيف الحػػػركتيف ألننػػػا اخػػػوة فػػػي “وأضػػػاؼ حبيػػػب 

حكومػات، وتػـ عػرض العديػد مػف  االصؿ، ولكف عندما يتعمػؽ االمػر بالجيػاد فيػو ال يحبػذ المشػاركة فػي أي
المناصب الحكومية ووزارات سيادية بارزة في عدة حكومات ولكننا رفضنيا أيضا االمر يتعمؽ بعقيػدة الجيػاد 

 .حسب وصفو”. السياسة
 99/91/1093، رأي اليوم، لندن
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س" في لبناف عمي بركة وفدًا قياديًا مف الجبيػة الشػعبية استقبؿ ممثؿ حركة المقاومة االسالمية "حما: بيروت
لتحرير فمسطيف ضـ مرواف عبد العاؿ عضو المكتب السياسي لمجبية ومسؤوليا في لبنػاف والسػيد أبػو جػابر 
سػػمير لوبػػاني مسػػؤوؿ العالقػػات السياسػػية لمجبيػػة فػػي لبنػػاف، وحضػػر المقػػاء عضػػوا القيػػادة السياسػػية لحركػػة 

 ت مرة ومشيور عبد الحميـ.حماس في لبناف رأف
النطالقتيػػػا، وتػػػـ اسػػػتعراض آخػػػر  12وقػػػدـ وفػػػد الجبيػػػة الشػػػعبية التيػػػاني لقيػػػادة حمػػػاس بمناسػػػبة الػػػذكرى الػػػػ

المسػػتجدات عمػػى صػػعيد القضػػية الفمسػػطينية بشػػكؿ عػػاـ، وأوضػػاع الالجئػػيف الفمسػػطينييف فػػي لبنػػاف بشػػكؿ 
" 1و الّصييوني، وحذرا مف توقيع اتفاؽ "أوسمو وأكد الجانباف عمى رفض مسار المفاوضات مع العد خاص.

 في ظؿ الضغط األمريكي المتواصؿ عمى المفاوض الفمسطيني. 
نيػػػاء االنقسػػػاـ وتحقيػػػؽ  وشػػػّدد الطرفػػػاف عمػػػى أىميػػػة إعطػػػاء األولويػػػة لترتيػػػب البيػػػت الػػػداخمي الفمسػػػطيني وا 

عػػادة بنػػاء وتفعيػػؿ منظمػػة التحريػػر الفمسػػطينية عمػػى أسػػس وطنيػػة وديمقراطيػػة ووضػػع  المصػػالحة الوطنيػػة، وا 
 استراتيجية فمسطينية واحدة تتبنى المقاومة سبياًل لمتحرير والعودة.

 99/91/1093، المركز الفمسطيني لإلعالم

 
 "أبو الرب"جماعية لحركة فتح في  باطية بعد إ الة  استقالةجنين:  97

النائػب عػف حركػة فػتح جمػاؿ ىػددت حركػة فػتح قباطيػة بتصػعيد غيػر مسػبوؽ ردا عمػى إقالػة : صفا –جنيف 
أبػػػو الػػػرب عمػػػى خمفيػػػة ضػػػربو لعضػػػو المجنػػػة المركزيػػػة لحركػػػة فػػػتح جبريػػػؿ الرجػػػوب بموكػػػب وزيػػػر الخارجيػػػة 

وعقػػدت حركػػة فػػتح اجتماعػػا موسػػعا فػػي بمػػدة قباطيػػة فػػي وقػػت متػػأخر مػػف الميمػػة لدراسػػة  الصػػيني بػػراـ اهلل.
الحركة وقالت في تصريح صحفي: "ال فػتح بعػد  تداعيات القرار وأعمنت عقب االجتماع استقالة جماعية مف

وأكػدت الحركػة خػالؿ االجتمػاع أف أبػو الػرب المعػروؼ  اليوـ في قباطية طالمػا أقيػؿ األخ جمػاؿ أبػو الػرب".
ب"ىتمر" مناضؿ وقػد سػبؽ أف تعػرض لالعتػداء وأف اسػتقالة فػتح بقباطيػة سػيعقبيا اسػتقالة كامػؿ حركػة فػتح 

 تراجع عف القرار.في محافظة جنيف إف لـ يتـ ال
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وعممت )صفا( مف مصادر في حركة فتح أف الحركة فػي محافظػة جنػيف قػررت اتخػاذ إجػراء موحػد ردا عمػى 
إقالة أبو الرب، ولف تتخمى عنو، وأف مف يتفؽ مع أبو الرب ومف يختمؼ معو فػي محافظػة جنػيف لػف يتخمػوا 

ف عمػػى مركزيػػة فػػتح والػػرئيس محمػػود وأشػػارت المصػػادر إلػػى أف فػػتح فػػي جنػػيف موحػػدة فػػي موقفيػػا وأ عنػػو.
ونوىػت المصػادر لصػفا أف اجتمػاع األمػس  عباس أف يتراجعػوا عػف قػرارىـ، وىتمػر لػو تػارير فػي حركػة فػتح.

لفتح في قباطية حمؿ تيديدات واضحة لمرجوب بأف فتح فػي قباطيػة لػف تمررىػا لػو، وجػددت رفضػيا لدخولػو 
 محافظة جنيف.

 99/91/1093، وكالة الصحافة الفمسطينية )صفا(
 

 بو ف التنسيق األمنيوتطالب حماس تنعى الشييد السعدي وتدعو لمرّد عمى الجريمة  98

عاًمػػا( ابػػف حركػػة الجيػػاد  13نعػػت حركػػة المقاومػػة اإلسػػالمية "حمػػاس" الشػػييد نػػافع جميػػؿ السػػعدي ): جنػػيف
ثنػػاء محاولتيػػا اإلسػػالمي فػػي مخػػيـ جنػػيف، والػػذي استشػػيد ليمػػة أمػػس برصػػاص قػػوات االحػػتالؿ الصػػييوني أ

اعتقاؿ رفيؽ دربو حمزة جماؿ أبػو الييجػاء، بعػد اقتحػاـ منػزؿ األسػير القسػامي القائػد جمػاؿ أبػو الييجػاء فػي 
ودانت حركة حماس في الضفة جريمة قتؿ الشػييد السػعدي داخػؿ منػزؿ األسػير أبػو الييجػاء، معبػرًة  المخيـ.

و وجيشو المدجج بالسالح، ومذكرًة ببطولة الشػيداء عف فخرىا بيبة مخيـ جنيف البطولية في وجو آليات العد
 أبو جندؿ وطوالبة وحموة وغيرىـ مف قادة المقاومة في المخيـ.

كمػػا واعتبػػرت الحركػػة التنسػػيؽ األمنػػي المسػػؤوؿ األوؿ عػػف ىػػذه الجريمػػة مطالبػػًة السػػمطة وحركػػة فػػتح بوقفػػو 
لفاشمة العتقػاؿ نجػؿ القيػادي أبوالييجػا سػبقيا عمى الفور، مؤكدة عمى أف عممية اقتحاـ االحتالؿ ومحاولتيا ا

 عدة اقتحامات مف قبؿ أجيزة السمطة األمنية في جنيف، آخرىا كاف قبؿ أياـ.
 99/91/1093، المركز الفمسطيني لإلعالم

 
 نتنياىو يعمن عزم حكومتو مواصمة البناء في المستوطنات وتطويرىا 99

و، مسػػاء أمػػس، خػػالؿ خطابػػو أمػػاـ مػػؤتمر الميكػػود ، التػػزاـ أعمػػف رئػػيس الحكومػػة اإلسػػرائيمية بنيػػاميف نتنيػػاى
حكومتو بمواصمة البناء في المستوطنات وتطوير المشروع االستيطاني باستمرار ودوف توقػؼ. وقػاؿ نتنيػاىو 
فػػػػي ىػػػػذا السػػػػياؽ: إننػػػػا نبنػػػػي دوف توقػػػػؼ، وسنواصػػػػؿ البنػػػػاء والتطػػػػوير فػػػػي كػػػػؿ مكػػػػاف بمػػػػا فػػػػي ذلػػػػؾ فػػػػي 

 المستوطنات.
نياىو ىذا في الوقت الذي نقمت فيو صحيفة ىآرتس، أف اإلدارة األمريكية تمػارس منػذ أسػابيع وجاء إعالف نت

ضغوط عمى إسرائيؿ لمنعيا عف اإلعالف عف موجػة جديػدة مػف البنػاء فػي المسػتوطنات، مػع اقتػراب اإلفػراج 
 عف الدفعة الثالثة مف تحرير أسرى ما قبؿ أوسمو.

إنػػػو سػػػيعرض أي اتفػػػاؽ يػػػتـ التوصػػػؿ إليػػػو مػػػع الفمسػػػطينييف عمػػػى إلػػػى ذلػػػؾ قػػػاؿ نتنيػػػاىو فػػػي خطابػػػو أمػػػس، 
الكنيست وسيطرحو لالستفتاء العػاـ، لكػف السػبب الوحيػد، لعػدـ التوصػؿ إلػى اتفػاؽ مػع الفمسػطينييف ال يكمػف 
نما في معارضة الفمسطيني االعتراؼ بإسرائيؿ باعتبارىا الدولة القومية لمشعب الييودي.  في المستوطنات وا 

ف اإليرانػي قػاؿ نتنيػاىو إف إسػرائيؿ لػف تسػمح إليػراف بػامتالؾ قػدرات عسػكرية ذريػة. وشػدد نتنيػاىو وفي الشػأ
فػػي ىػػػذا السػػياؽ عمػػػى عبػػارة "قػػػدرات عسػػكرية ذريػػػة"، قػػائال لمسػػػتمعيو إننػػي أنتقػػػي كممػػاتي بدقػػػة وأنػػا أكػػػرر: 

درة عمػى بنػاء القػدرة الذريػة إسرائيؿ لف تسمح إليراف بامتالؾ قدرات عسكرية ذرية، وال الوصػوؿ إلػى حافػة القػ
 العسكرية.
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 99/91/1093، 48عرب 
 

  تراحًا حول "مستقبل القدس"االكنيست ترد : يديعوت 10
ذكػػػر الموقػػػع االلكترونػػػي لصػػػحيفة "يػػػديعوت احرونػػػوت" اف  :ترجمػػػة خاصػػػة -القػػػدس دوت كػػػـو  -راـ اهلل 

مػػف حػػزب "ييػػدوت ىتػػوراه" يعقػػوب  الكنيسػػت رّدت بػػالقراءة االوليػػة المشػػروع الػػذي تقػػّدـ بػػو عضػػو الكنيسػػت
وأشػػػارت الصػػػػحيفة إلػػػى أف مشػػػػروع القػػػرار يقضػػػػي  صػػػػوتًا. 91صػػػػوتًا مقابػػػؿ  19ليتسػػػماف، وذلػػػػؾ بأغمبيػػػة 

بضرورة حصوؿ اي مفاوضات عمى مستقبؿ مدينة القدس او تقسػيميا او تسػميـ اجػزاء منيػا بالحصػوؿ عمػى 
  عضو كنيست قبؿ البدء بيا. 40اغمبية 

 99/91/1093، القدس، القدس
 

 إسرائيمي إل امة مفوضية ييودية موازية لألو اف باأل صى مخطط 19
قامػػة مفوضػػػية ييوديػػػة موازيػػة لػػػدائرة األوقػػػاؼ  تعػػد الحكومػػػة اإلسػػرائيمية مخططػػػا لتقسػػػيـ المسػػجد األقصػػػى وا 

بالقدس، اإلسالمية، مما يعد خرقا لبنود اتفاقية وادي عربة التي منحت األردف السيادة عمى األماكف المقدسة 
 ىذا ما كشفو بحث توثيقي أجرتو مؤسسة األقصى لموقؼ والتراث.

مف جانبو، امتنع أوفير جندلماف المتحدث باسـ رئيس الػوزراء اإلسػرائيمي عػف الػرد عمػى جػوىر المػذكرة التػي 
قامػة مفوضػية ييوديػة  تتحدث عف "اقتراح مشروع قانوف ونظـ لممحافظة عمػى جبػؿ الييكػؿ" كمكػاف مقػدس وا 

 زية لدائرة األوقاؼ اإلسالمية إلدارة شؤوف الحـر القدسي الشريؼ.موا
واكتفػػى جنػػدلماف بػػالقوؿ إف "إسػػرائيؿ تحػػافظ عمػػى الوضػػع القػػائـ فػػي األمػػاكف المقدسػػة وتصػػوف حريػػة العبػػادة 
ألبنػػاء جميػػع األديػػاف، وىػػذا مػػا أكػػده رئػػيس الػػوزراء بنيػػاميف نتنيػػاىو أكثػػر مػػف مػػرة ويشػػيد عميػػو الماليػػيف مػػف 

 لمصميف، مواطنوف وأجانب عمى حد سواء، الذيف يزوروف المدينة ومقدساتيا".ا

 98/91/1093، عكا اون الين
 

 أعوام ثالثةتجديد رحالتيا الجوية إلى تركيا بعد تو ف استمر  تعمن رسمياً  "إسرائيل" 11
وزيػػػػر  عمػػػػى شػػػػبكة اإلنترنػػػػت أمػػػػس األربعػػػػاء أفّ ؼ زىيػػػػر انػػػػدراوس: أفػػػػاد موقػػػػع صػػػػحيفة معػػػػاري -الناصػػػػرة 

المواصػػالت واألمػػف عمػػى الطرقػػات يسػػرائيؿ كػػاتس، أعمػػف رسػػمًيا أّف الدولػػة العبرّيػػة سػػتقوـ بتجديػػد رحالتيػػا 
 سنوات.  3الجوية المنتظمة إلى تركيا، وذلؾ بعد توقؼ داـ 

وقػػاؿ كػػاتس وىػػو مػػف حػػزب الميكػػود الحػػاكـ، إّف الحػػديث عػػف خبػػر ميػػـ لشػػركات الطيػػراف اإلسػػرائيمية التػػي 
تػػى اآلف عػػف اليبػػوط فػػي المطػػارات التركيػػة بسػػبب مشػػاكؿ أمنيػػة، مضػػيًفا أّف الشػػركات اإلسػػرائيمية امتنعػػت ح

 تستطيع اآلف التنافس ضمف شروط متساوية مع شركات الطيراف التركية. 
إلػى أّف مػدير سػمطة الطيػراف المػدني اإلسػرائيمي بيمئيػؿ أكشػي قػد وقػع يػوـ أمػس األّوؿ،  ولفت موقػع معػاريؼ

في أنقرة عمى اتفاؽ يتيح تجديد الرحالت الجويػة لشػركات الطيػراف اإلسػرائيمية إلػى تركيػا، وذلػؾ فػي  الثالثاء،
أعقاب محادثات بيف سمطتي الطيراف لدى الطػرفيف فػي الشػيور األخيػرة. وقػاؿ كػاتس إّف التوقيػع عمػى وثيقػة 

ب األمنيػة اإلسػرائيمية، وبعػد أف تجديد الرحالت الجوية بات ممكًنا بعد أف استجابت السمطات التركيػة لممطالػ
 تمقت إسرائيؿ إجابات كافية، وحمواًل لكؿ القضايا األمنية التي طرحت مف قبميا خالؿ المحادثات. 

 99/91/1093، القدس العربي، لندن
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 تستخدم أجيزة متطورة في البحر وعمى حدود غزة ولبنان "إسرائيل" 13

سابؽ أف بالده تستخدـ وسائؿ متنوعة ومتطورة دفاعػا  أشرؼ اليور: كشؼ مسؤوؿ عسكري إسرائيمي -غزة 
عػػف حػػدودىا البحريػػة، عػػالوة عػػف اسػػتخداميا أجيػػزة استشػػعار عمػػى الحػػدود مػػع غػػزة ولبنػػاف وسػػوريا لرصػػد 

 ."الجيات المعادية"
يتولػػوف "وقػػاؿ قائػػد سػػالح البحريػػة السػػابؽ الميجػػر جنػػراؿ احتيػػاط اليعػػزر مػػارـو إف الجنػػود فػػي الفػػرؽ التقنيػػة 

ىػذا  ."شغيؿ أجيزة بإمكانيا رصد جيػات معاديػة عمػى حػدود إسػرائيؿ البحريػة بمػا فػي ذلػؾ فػي عمػؽ البحػرت
وأكدت مصادر مطمعة في تؿ أبيب لإلذاعػة اإلسػرائيمية أف أجيػزة تقنيػة مختمفػة يػتـ اسػتخداميا عمػى الحػدود 

ود الشػمالية وال سػيما فػي رأس أسػوة بمػا يػتـ فػي الحػد "جيػات معاديػة"بيف إسرائيؿ وقطاع غزة بإمكانيا رصد 
 الناقورة.

 99/91/1093، القدس العربي، لندن
 

  حماس و"الجياد" منع تحويل األموال لمن "الموساد والشاباك" ل سرية: لجنة خاصة يديعوت 14
كشػػؼ الموقػػع االلكترونػػي لصػػحيفة يػػديعوت أحرونػػوت امػػس عػػف الػػدور الػػذي قػػاـ بػػو جيػػازا : القػػدس المحتمػػة
شػػاباؾ، وكػػذلؾ رئػيس الػػوزراء بنيػػاميف نتنيػػاىو، الموسػػاد واالمػف الػػداخمي السػػرائيمية الخارجيػػة االسػتخبارات اال

واعتمػػد  فػػي القضػػايا التػػي تػػـ رفعتيػػا عػػائالت قتمػػى إسػػرائيمييف فػػي الواليػػات المتحػػدة ضػػد البنػػوؾ الصػػينية.
و « موسػػػاد»ؿ الموقػػػع فػػػي مػػػا نشػػػره عمػػػى مػػػا توصػػػؿ إليػػػو الصػػػحفياف نػػػاحوـ برنيػػػع وشػػػمعوف شػػػيفر، اذ شػػػك

، بدعـ مف نتنياىو، تتمخص ميمتيا في احبػاط تحويػؿ األمػواؿ مػف 1001لجنة خاصة سرية عاـ « شاباؾ»
 والجياد االسالمي الى قطاع غزة. حركتي حماس

وجمعت المجنة معمومات ميمة عف تحويؿ أمواؿ مف سورية الى البنوؾ الصينية، ومف ثـ تحويميا الى قطاع 
 غزة.

 99/91/1093، الحياة، لندن
 

 ألف شيكل في الشير  46": راتب العامل الصيني يصل إلى إسرائيل" 15
 4ذكر موقع "نيوز" اإلسرائيمي أف الحكومة اإلسرائيمية كانت قد وعدت المقاوليف اإلسػرائيمييف بجمػب  :السبيؿ

أعقاب رفض عامؿ، وذلؾ في  0100آالؼ عامؿ بناء لمعمؿ في "إسرائيؿ"، إال أنيا لـ تتمكف إال مف جمب 
بعػػض الػػدوؿ إرسػػاؿ عماليػػا إلػػى "إسػػرائيؿ" خشػػية مػػف تشػػغيميـ فػػي بنػػاء المسػػتوطنات الواقعػػة خػػارج الخػػط 

 األخضر.
وبسػػػبب الػػػنقص الحػػػاد فػػػي عػػػدد عمػػػاؿ البنػػػاء قػػػررت الحكومػػػة اإلسػػػرائيمية إجػػػراء مفاوضػػػات مػػػع السػػػمطات 

اء، ويصػػؿ راتػػب عامػػؿ البنػػاء ألػػؼ عامػػؿ بنػػاء مػػف الصػػيف لسػػد الػػنقص فػػي عمػػاؿ البنػػ 92الصػػينية لجمػػب 
 ألؼ شيكؿ في الشير الواحد. 02-30الصيني بحسب المقاوليف اإلسرائيمييف مف 

 99/91/1093، السبيل، عّمان
 

 جنسي عمى طفمينالأشير خدمة مدنية لحاخام اتيم باالعتداء  : ستةيديعوت 16
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السػػجف عمػػػى االعتػػػداء ، إف الحاخػػاـ آلػػػوف لػػف يػػػدخؿ «يػػػديعوت أحرونػػػوت»نشػػر موقػػػع صػػحيفة : بيػػت لحػػػـ
سنوات تفيد بأنو اعتدى عمييما جنسػيًا. واكتفػت المحكمػة بػالحكـ  0الجنسي بعد أف تقدـ طفالف بشكوى قبؿ 

أشػػير خدمػػة مدنيػػة، وحكمػػًا بوقػػؼ التنفيػػذ لمػػدة سػػنة ونصػػؼ السػػنة، مبػػررة ذلػػؾ بػػأف عائمػػة الحاخػػاـ  2عميػػو 
 لحقت بيا أضرار كبيرة منذ الكشؼ عف ىذه القضية.

 99/91/1093، حياة، لندنال
 

  صمى اهلل عميو وسّمم محمد المصحف ويسيء إلى النبي حرقي " اإلسرائيميبيتار القدس" جميور 17
بعد أف ألحقػوا أضػرارًا بحافمػة عربيػة  "بيتار القدس"اعتقمت الشرطة اإلسرائيمية ثالثة مشجعيف لفريؽ : سخنيف

األربعػػاء. وكػػاف  -ثػػاء مػػع اتحػػاد أبنػػاء سػػخنيف ليػػؿ الثال "ةالدوحػػ"أقمّػػتيـ فػػي نيايػػة مبػػاراة فػػريقيـ فػػي اسػػتاد 
 المشجعوف العنصريوف أحرقوا المصحؼ الشريؼ وأساؤوا إلى النبي محمد صمى اهلل عميو وسّمـ.

 99/91/1093، الحياة، لندن
 

 صييوني أمريكي: المفاوضات لن تنجح من دون إدخال غزة وحماس بتمك المعادلة تقدير 18

ة صػييونية عػف نظيرتيػػا األمريكيػة أنػو يسػػتحيؿ إنجػاح عمميػة السػػالـ التػي يرعاىػا وزيػػر نقمػت محافػؿ سياسػػي
لػدييا مبػادئ معتبػرًة أّف غػزة الخارجية "جوف كيري" دوف إدخاؿ قطػاع غػزة وحركػة حمػاس فػي تمػؾ المعادلػة، 

والقوّيػػة  مقػػةولة فػػي القطػػاع، وصػػاحبة السػػمطة المطؤ حمػػاس ىػػي القػػوة المسػػ أفّ و مػػف أجميػػا،  "عبػػاس"قػػد ُيقتػػؿ 
واشنطف تراقػب العالقػة الدمويػة النابضػة بالحيػاة بػيف "إسػرائيؿ" وأشارت المحافؿ إلى أّف  ضمف حدودىا.جدًا 

سػػوؼ تسػػتنتج أف غػػزة وحػػدىا موضػػحًا أّف أمريكػػا وحمػػاس فػػي العقػػد األخيػػر مػػف الصػػراع والحػػرب بينيمػػا، 
لصػراع، وعمييػا أف تعػرؼ أف أي جيػد لمتوصػؿ وليس الضفة الغربية، ىي الجبية األكثر ديناميكية في ىذا ا

. وأوضػحت أّنػو إذا قامػت "إسػرائيؿ" بإنيػاء تفاؽ شامؿ يجب أف يشمؿ بالضرورة غزة، إف لـ يبدأ مف ىناؾإل
دعميا لمسمطة الفمسطينّية، فإنيا عمى يقيف أّف حماس ستقود الضفة أيضًا، مضيفًة أّف المسؤوليف األمريكييف 

، وغػزة بعػدىا بطريقػة أو بػأخرى أوالً  "عبػاس"تفػاؽ مػع "إسرائيؿ" بحاجة فقط لمتوصؿ إل يعتقدوف أف وفال يزال
 ستعتني بنفسيا.

  معيد أبحاث األمف القومي
 98/91/1093، 1975التقرير المعموماتي 

 
صابات في مواجيات مع االحتالل بالضفة فمسطينيان شييدان 19  وا 

اليـو الخميس بأف أحد أفػراد أجيػزة األمػف الفمسػطينية  أفادت مصادر طبية فمسطينية، صباح :عكا أوف اليف
في مدينة قمقيمية قد استشيد فجر اليوـ، عندما أطمؽ حػرس الحػدود النػار عميػو خػالؿ عمميػة اقتحػاـ لممدينػة، 
ونقمت المصادر ذاتيا أف الجيش اإلسرائيمي قد عمد عمػى تػرؾ المػواطف صػالح سػمير ياسػيف وىػو أحػد أفػراد 

 ة التابعة لمسمطة الفمسطينية ينزؼ وسط الشارع حتى الموت.األجيزة األمني
فيمػػا ادعػػى النػػاطؽ باسػػـ الجػػيش اإلسػػرائيمي أف الشػػييد أطمػػؽ النػػار باتجػػاه قػػوة إسػػرائيمية كانػػت فػػي طريقيػػا 
العتقاؿ مطموبيف لقوات االحتالؿ مف مدينة قمقيمية، بينما يأتي نبأ استشياد ياسيف بعد ساعات فقط مف قياـ 

تابعة لمشرطة اإلسرائيمية الخاصة باقتحاـ مخيـ جنػيف واالعتػداء عمػى منػزؿ القيػادي فػي حركػة حمػاس قوات 
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عامػػًا،  11جمػػاؿ أبػػو الييجػػاء، األمػػر الػػذي أدى إلػػى استشػػياد الشػػاب نػػافع جميػػؿ السػػعدي البػػال  مػػف العمػػر 
صابة سبعة آخريف بجراح مختمفة.  وا 

وات االحتالؿ اعتقمت الشػاب السػعدي بعػد أف أصػابتو بعػدة وكاف شيود عياف في مخيـ جنيف قد أكدت أف ق
 أعيرة نارية، واحتجزتو لعدة ساعات دوف إسعافو، قبؿ أف تسممو جثة ىامدة.

وكانت وحدات إسرائيمية خاصة، تساندىـ قوات كبيرة مف جيش االحتالؿ، داىمت مساء اليوـ، مخػيـ جنػيف، 
دى إلػى انػدالع مواجيػات عنيفػة بػيف قػوات االحػتالؿ وشػباف واقتحمت منزؿ األسير جماؿ أبػو الييجػاء، مػا أ

 المخيـ.
وذكػػرت مصػػادر أمنيػػة وطبيػػة أف المواجيػػات التػػي ظمػػت مسػػتمرة حتػػى وقػػت متػػأخر مػػف الميمػػة، أسػػفرت عػػف 
إصابة سبعة شباف بالرصاص الحي، وىـ: محمد عبد المطيؼ الشمبي، وحمود جابر شمبي، وأنس فتحي أبو 

، ومحمػػػود أبػػػو زينػػػة، ومحمػػػد أسػػػعد غػػػرة، جػػػرى نقميػػػـ إلػػػى مستشػػػفى الشػػػييد خميػػػؿ عيطػػػة، ومجاىػػػد محاميػػػد
 سميماف الحكومي في جنيف، وقد أصيب أيًضا العشرات مف أىالي المخيـ بحاالت اختناؽ.
99/91/1093، عكا أون الين  

 
 رسالة الميالد: االستيطان يعيق جيود السالمبالقدس لالتين  بطريرك 30

أعمػف بطريػػرؾ القػدس لالتػػيف فػػؤاد طػواؿ أمػػس فػي رسػػالتو التقميديػة لمناسػػبة عيػػد : أ ؼ ب -القػدس المحتمػػة 
 الميالد أف االستيطاف في األراضي الفمسطينية المحتمة يقؼ عائقًا أماـ جيود السالـ في الشرؽ األوسط.

الماضػػي  اإلسػػرائيمية أواخػر تمػػوز )يوليػػو( -اسػػتؤنفت محادثػات السػػالـ الفمسػػطينية "سػػنة(:  33وقػاؿ طػػواؿ )
بعد تعثرىا لثالث سنوات. لكف االستيطاف يعرقؿ الجيود الجيدة، وطالما لـ يتـ حؿ ىذه المشكمة، فإف الناس 

 ."في منطقتنا سيعانوف
بينما تحوؿ انتباه العالـ مف الوضع في األراضي المقدسة إلػى المأسػاة فػي سػورية، يجػب أف نقػوؿ "وأضاؼ: 

ما زاؿ حاسمًا في المنطقة، وىو عقبة رئيسة أماـ االستقرار في الشػرؽ  اإلسرائيمي -بأف الصراع الفمسطيني 
 ."األوسط

، مشػيرًا "وقػؼ فػوري إلطػالؽ النػار ومنػع إدخػاؿ األسػمحة"وفي ما يتعمػؽ بػالنزاع فػي سػورية، دعػا طػواؿ إلػى 
مسػؤولية إيجػاد بينما ال يمكف حؿ المشكمة السورية بقوة السالح، نػدعو القػادة السياسػييف إلػى تحمػؿ "إلى أنو 

 ."حؿ سياسي مقبوؿ مف الطرفيف مف شأنو وضع حد لمعنؼ غير المقبوؿ ويحتـر كرامة الناس
، وعمػػى األرجػػح فػػي أيػػار )مػػايو( المقبػػؿ، 1090وعػػف الزيػػارة المرتقبػػة لمبابػػا فرنسػػيس لدراضػػي المقدسػػة عػػاـ 

 ."في قمب األراضي المقدسة والشرؽ األوسط"أكد طواؿ أف البابا 
99/91/1093لندن،  الحياة،  

 
 في الضفةت مداىمة خالل حمالفمسطينيًا  97االحتالل يعتقل  39

فمسػطينيًا خػالؿ حممػة دىػـ فػي أرجػاء متفرقػة مػػف  93اعتقػؿ جػيش االحػتالؿ "اإلسػرائيمي" أمػس، : )وكػاالت(
معتقاًل بينيـ عدد مف  93وقاؿ مصدر حقوقي فمسطيني إف حصيمة االعتقاالت ارتفعت إلى  الضفة الغربية.

األسػػػرى المحػػػػرريف، وطمبػػػػة الجامعػػػات، وأضػػػػاؼ أف االعتقػػػػاالت طالػػػت عػػػػددا مػػػػف كػػػوادر وأعضػػػػاء حركػػػػة 
 "حماس"، الفتًا إلى أف االعتقاالت تركزت في الخميؿ ونابمس.

99/91/1093الخميج، الشار ة،   
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 فمسطينياً  أسيراً  69الحتالل تمدد اعتقال محاكم ا 31

 أسيرا، الستكماؿ التحقيؽ واإلجراءات القضائية. 31راـ اهلل ػ "األياـ": مددت محاكـ االحتالؿ اعتقاؿ 
وقػػاؿ نػػادي األسػػير فػػي بيػػاف صػػحافي، أمػػس، إف محػػاكـ االحػػتالؿ فػػي "بتػػاح تكفػػا" و"المسػػكوبية" و"عػػوفر" 

أسػيرًا، وذكػر  93لبياف إلى أف محكمة االحتالؿ في "الجممة" مددت اعتقاؿ وأشار اأسيرا.  93مددت اعتقاؿ 
أسيرا، ليرتفع عدد األسرى الػذيف ُمػدد اعتقػاليـ إلػى  39أف محكمة االحتالؿ في "سالـ" مددت اعتقاؿ النادي 

 أسيرًا. 29
99/91/1093األيام، رام اهلل،   

 
 األسرىاالحتالل يتعمد تدمير أوضاع عائالت  ":مركز "أحرار 33

اتيـ مركز "أحرار لدراسات األسرى وحقوؽ اإلنسػاف" سػمطات االحػتالؿ "اإلسػرائيمي"، بتعمػد  "الخميج": -غزة 
 تدمير األوضاع االقتصادية لعائالت األسرى، مف خالؿ تكرار عمميات االعتقاؿ.

صػػادية لعػػائالتيـ، وقػػاؿ المركػػز إف االعتقػػاالت المتكػػررة لمفمسػػطينييف تػػؤثر بشػػكؿ كبيػػر عمػػى األوضػػاع االقت
نيا سبب رئيس وأساسي في تدىور أوضاع ىذه العائالت ماديًا، وذكر أف "ديونًا كبيرة تتراكـ عمى عائالت  وا 

 األسرى مف جراء اعتقاؿ رب العائمة أو االبف البكر الذي يدير مشروعًا خاصًا".
99/91/1093الخميج، الشار ة،   

 
 ينيًا نقميم االحتالل من "جمبوع"أسيرًا فمسط ستينبالكشف عن مصير  مطالبة 34

طالػػب مركػػز حقػػوقي فمسػػطيني، منظمػػة "الصػػميب األحمػػر" الدوليػػة بالتػػدخؿ العاجػػؿ لمعرفػػة مصػػير : الخميػػؿ
 األسرى الذيف نقمتيـ سمطات االحتالؿ مف معتقؿ "جمبوع" اإلسرائيمي، الميمة الماضية.

دس بػػػرس" نسػػػخة عنػػػو، يػػػـو األربعػػػاء وقػػػاؿ مركػػػز "أسػػػرى فمسػػػطيف" لمدراسػػػات فػػػي بيػػػاف صػػػحفي تمقّػػػت "قػػػ
( الػذي 9(، إف إدارة معتقؿ "جمبوع" ترافقيػا وحػدات عسػكرية خاصػة اقتحمػت مسػاء أمػس قسػـ )رقػـ 91|94)

أسػيرًا فمسػطينيًا مػف أنصػار حركػة المقاومػة اإلسػالمية "حمػاس"، حيػث قامػت بػإخراجيـ إلػى سػاحة  20يضػـ 
تفتػػػيش واسػػػعة فػػػي غػػػرفيـ وصػػػادرت بعػػػض أغراضػػػيـ  القسػػػـ فػػػي ظػػػؿ أجػػػواء البػػػرد القػػػارص، وأجػػػرت حممػػػة

 الشخصية، ومف ثـ قامت بنقميـ إلى جية مجيولة لـ تعرؼ حتى اآلف.
98/91/1093،  دس برس  

 
 
 

 إياد السراج الدكتور الناشط الحقو ي وفاةغزة:  35
زة لمصحة ، الدكتور إياد رجب السراج رئيس برنامج غاألربعاءشيعت جماىير غفيرة في قطاع غزة يـو : غزة

 النفسية إلى مثواه اآلخير، مف المسجد العمري وسط مدينة غزة.
عامػا، حيػث كػاف يعػاني  25وكاف أعمف عف وفاة السراج في إحدى المستشفيات االسػرائيمية عػف عمػر نػاىز 

 مف مرض سرطاف الدـ "الموكيميا"، منذ عدة سنوات.



 
 
 

 

 

           10ص                                    3079العدد:            99/91/1093الخميس  التاريخ:

ؾ بجانػػب عػػدد مػػف وزراء حكومتػػو فػػي تشػػييع حكومػػة بغػػزة، إسػػماعيؿ ىنيػػة، الػػذي شػػار الوقػػاؿ رئػػيس وزراء 
 السراج، إف الحقوقي البارز شكؿ نقطة التقاء بيف الفرقاء عمى الساحة الفمسطينية.

 وقدـ ىنية في ختاـ كممتو، تعازيو الحارة لعائمتو السراج في الوطف والشتات.
ة، ولػو بػاع طويػؿ فػي تنفيػذ يشار إلى أف د. السراج، يعتبر مف الشخصيات الفمسػطينية البػارزة فػي قطػاع غػز 

مئػػات البػػرامج المتعمقػػة بالصػػحة النفسػػية لػػدى المػػواطنيف، خاصػػة االطفػػاؿ والنسػػاء بسػػبب تػػأثيرات االحػػتالؿ 
 العدوانية التي استيدفتيـ.

98/91/1093القدس، القدس،   
 

 والضفة نتيجة العاصفة الثمجية بقطاع غزةكبيرة لحقت  أضرار :"وتشا"أ 36
أرناؤوط: قالت منظمات األمػـ المتحػدة إف العاصػفة التػي ضػربت األراضػي الفمسػطينية القدس ػ عبد الرؤوؼ 

"زادت مػػػػف حالػػػػة المعانػػػػاة اإلنسػػػػانية الموجػػػػودة فػػػػي السػػػػابؽ، والتػػػػي تعيشػػػػيا قطاعػػػػات واسػػػػعة مػػػػف السػػػػكاف 
الفمسػػطينييف خاصػػة فػػي قطػػاع غػػزة، الػػذي يواجػػو أزمػػة حػػادة فػػي الوقػػود والطاقػػة، وكػػذلؾ زادت العاصػػفة مػػف 

 حالة المعاناة اإلنسانية التي يواجييا سكاف المجمعات الرعوية في المنطقة )ج( بالضفة المحتمة".
وقػػاؿ مكتػػب تنسػػيؽ الشػػؤوف اإلنسػػانية التػػابع لدمػػـ المتحػػدة )اوتشػػا( فػػي تقريػػر مػػع الشػػركاء اإلنسػػانييف فػػي 

 900000أدى عمػى تيجيػر األراضي الفمسطينية: "اجتاحت الفيضانات مختمؼ المناطؽ في قطاع غزة، ممػا 
نسمة إلى أماكف إيواء مؤقتة أو إلى منازؿ أقاربيـ"، وأضاؼ: "أدى سػقوط الثمػوج بكثافػة إلػى تعػذر الوصػوؿ 
لعشػػرات المجمعػػات السػػكنية فػػي أنحػػاء الضػػفة الغربيػػة، حيػػث عشػػرات آالؼ المنػػازؿ تعػػاني انقطػػاع التيػػار 

نطقػػػة )ج( بالضػػفة الغربيػػة إلػػػى خسػػائر فادحػػة فػػػي الكيربػػائي، وتعرضػػت المجمعػػات الرعويػػػة فػػي أنحػػاء الم
 مساكنيا الرثة إلى جانب خسائر ضخمة في مواشييـ".

 900آالؼ شػػخص تػػـ إخالؤىػػـ مػػف منػػازليـ التػػي فاضػػت بالميػػاه فػػي قطػػاع غػػزة، و 90وطبقػػًا لمتقريػػر فػػإف "
راء ألػػػؼ دجاجػػػة نفقػػػت فػػػي قطػػػاع غػػػزة جػػػ 910شػػػخص أصػػػيبوا فػػػي حػػػوادث متصػػػمة بالعاصػػػفة فػػػي غػػػزة، و

ألفًا مف أصحاب الماشية يحتمؿ أف يكونوا تضرروا جراء العاصمة الثمجية"، وأضاؼ:  13األحواؿ الجوية، و
 "آالؼ المنازؿ والعائالت تضررت في أنحاء الضفة الغربية".

وأضاؼ: "ساىـ غياب التخطيط وعدـ القدرة عمى الحصوؿ عمى تصاريح بناء في الحالة الرثة غير المستقرة 
 .تربية الماشية في العديد مف المجتمعات الرعوية في المنطقة )ج( في الضفة الغربيةلمسكف و 

98/91/1093األيام"، رام اهلل،   
 
 
 

 العميا لفمسطينيي الداخل: معركة التصدي لمشروع "برافر" متواصمة المتابعةلجنة  37
لػداخؿ، اجتماًعػا اسػتثنائًيا ليػا عقػدت سػكرتارية لجنػة المتابعػة العميػا لشػؤوف عػرب ا: ػ زىير أنػدراوس الناصرة

في مكاتب المجنة بمدينة الناصرة، بحثت خاللو عددًا مف القضػايا والمسػتجدات المتعػد،دة، ومػف ضػمنيا آخػر 
 التطورات في مشروع برافر االقتالعي والمعتقميف وقضية الرمية.

العربية في النقػب، مػف جػدوؿ واعتبرت المجنة قرار الحكومة بسحب التداوؿ بمشروع )برافر(، حوؿ األراضي 
أبحاث الكنيست، بمثابة إنجاز ىاـ ومفصمّي، تحقؽ بفضؿ النضاؿ الشعبي والسياسي واإلعالمي والبرلماني 



 
 
 

 

 

           19ص                                    3079العدد:            99/91/1093الخميس  التاريخ:

الُمَكثَّػػػؼ، خػػػالؿ األشػػػير األخيػػػرة، عمػػػى أكثػػػر مػػػف ُمسػػػتوى، لكنيػػػا َحػػػذَّرت مػػػف اعتبػػػار ىػػػذا الُمخطػػػط، الػػػذي 
ب، قػػد َقَضػػى نحبػػو، سػػّيما أف َعنػػاويف ىػػذا الُمخطػػط وأىدافػػو يسػػتيدؼ األراضػػي والجمػػاىير العربيػػة فػػي النقػػ

 مازالت تُنفَّذ عمميا عمى أرض الواقع. 
وأكػػدت لجنػػة المتابعػػة عمػػى أف معركػػة التصػػد،ي لمشػػروع )برافػػر( وأىدافػػو، ميمػػا تعػػدَّدت أشػػكالو وتسػػمياتو، 

 مازالت ُمتواِصمة، ودعت الى إلغاء ىذا الُمخطط كمًيا. 
ظيـ أصحاب األراضي العربيػة فػي النقػب واعتمػاد الُمخطػط البػديؿ كأسػاس لمتفػاوض، عمػى كما دعت إلى تن

 قاعدة اإلعتراؼ بالقرى غير المعترؼ بيا. 
ودعػت المتابعػػة إلػػى إطػػالؽ سػػراح المعتقمػػيف وضػػرورة الػدفاع عػػنيـ، بالتنسػػيؽ مػػا بػػيف لجنػػة شػػؤوف األسػػرى، 

 لعميا لعرب النقب. المنبثقة عف لجنة المتابعة، وبيف لجنة التوجيو ا
99/91/1093القدس العربي، لندن،   

 
 بتيميشيم في رام اهلليتيمون الحكومة  القدس فمسطينيو 38

وصػػفوه بػػػ"تيميش" الحكومػػة ليػػـ ووقػػؼ المسػػاعدات التػػػي  : نػػدد المقدسػػيوف بمػػػامحمػػد ابػػو الػػريش - القػػدس
 االحتالؿ في المدينة المقدسة. أماـتقدميا لتعزيز صمودىـ 

شط المقدسي ناصر قوس لػالقدسدوت كػـو اف "تجاىػؿ الحكومػة الفمسػطينية لممقدسػييف زاد عػف حػده وقاؿ النا
حيػػث توقفػػت الحكومػػة منػػذ حػػوالي عػػاميف عػػف تقػػديـ المسػػاعدات لممقدسػػييف، خصوصػػا بمػػا يتعمػػؽ بموضػػوع 

 تـ الػػدفع".مخالفػػات البنػػاء التػػي تحررىػػا سػػمطات االحػػتالؿ لممػػواطنيف وتنػػذرىـ بيػػدـ منػػازليـ فػػي حػػاؿ لػػـ يػػ
واعتبر قوس اف وقؼ المساعدات لممقدسييف تـ بشكؿ تعسفي، مشػيرا إلػى أنػو تػـ ىػدـ عػدد كبيػر مػف منػازؿ 

إثر ذلؾ، في حيف ال تزاؿ عشرات المنازؿ قيد االنتظػار لتنفيػذ اوامػر اليػدـ مػا لػـ يػتـ  1091المقدسييف عاـ 
 دفع الغرامات المالية.

يطمػػػػب مػػػػف المػػػػواطنيف مخططػػػػات ىيكميػػػػة تكمفيػػػػـ مبػػػػال  طائمػػػػة ال وأوضػػػػح قػػػػوس اف "القضػػػػاء االسػػػػرائيمي 
 يستطيعوف دفعيا والحكومة الفمسطينية لـ تمتفت لذلؾ".
يتغنوف بالقدس عاصمة الدولة الفمسطينية بينما ال  أنيـوتساءؿ "ىؿ تعتبرنا الحكومة فمسطينييف؟ بالرغـ مف 
 .يعينونيا عمى الصمود بوجو التيويد والتيجير والتمييز"

98/91/1093القدس، القدس،   
 

 لياشكل "ضربة  اصمة" تأكاديمًيا  "إسرائيلـ"مقاطعة "إيو أس إيو" ل ":المبادرة الفمسطينية" 39
مصػػطفى البرغػػوثي أف مقاطعػػة جمعيػػة  د.أكػػد األمػػيف العػػاـ لحركػػة المبػػادرة الوطنيػػة الفمسػػطينية : بوابػػة الوفػػد

 اديمًيا يشكؿ "ضربة قاصمة" إلسرائيؿ.الدراسات األمريكية "إيو أس إيو" إلسرائيؿ أك
وأوضػػػح البرغػػػوثي أف ىػػػذه الضػػػربة القاصػػػمة نابعػػػة مػػػف أنيػػػا تػػػأتي مػػػف خمسػػػة آالؼ أكػػػاديمي أمريكػػػي فػػػي 

واألىـ مف ذلؾ أف ىذه المقاطعة تأتي مػف الواليػات المتحػدة نفسػياي وىػي الدولػة التػي  ،جامعات ميمة لمغاية
 تتمتع فييا إسرائيؿ بأكبر.

رغوثي أف ىذا القرار يأتي بعد سمسمة مف القرارات لصالح الشعب الفمسػطيني مػف حممػة المقاطعػة وأضاؼ الب
 . وفرض العقوبات عمى إسرائيؿ



 
 
 

 

 

           11ص                                    3079العدد:            99/91/1093الخميس  التاريخ:

فضػػال عػػف القػػرار  ،وأشػػار إلػػى وجػػود قػػرار ايضػػا مػػف اكبػػر النقابػػات النرويجيػػة بمقاطعػػة الجانػػب اإلسػػرائيمي
شػػػركة "ميروكػػػوت" اإلسػػػرائيمية والتحػػػذير األخيػػػر  الصػػػادر مػػػؤخرا مػػػف أكبػػػر شػػػركة ىولنديػػػة لمميػػػاه بمقاطعػػػة

 الصادر لمشركات البريطانية بشأف عواقب االستثمار في المستوطنات اإلسرائيمية.
99/91/1093الوفد، الجيزة،   

 
 فمسطينيين من مخيم سايبر ستي شمال األردن الجئينىروب  40

ت ىروب بيف الالجئيف الفمسطينييف كشؼ مصدر أردني رفيع، مساء األربعاء، عف حاالأي: عماف ػ يو بي 
وقػاؿ المصػػدر  والقػاطنيف فػي مخػيـ سػايبر سػتي الكػائف فػي محافظػة الرمثػا شػماؿ الػبالد. ةالفػاريف مػف سػوري

أوالد تحػػت  وثػػالثبنػػات  واربػػععائمػػة مكونػػة أـ "الػػذي فضػػؿ عػػدـ ذكػػر اسػػمو ليونايتػػد بػػرس إنترناشػػوناؿ أف 
تمكنػػوا مػػف  سػػوريةطينييف الػػذيف كػػانوا يقطنػػوف مدينػػة درعػػا جنػػوب السػػف القػػانوني، وىػػـ مػػف الالجئػػيف الفمسػػ

 اليرب مف مخيـ سايبر ستي بمحافظة الرمثا شماؿ البالد.
وكانػػت الجئػػة فمسػػطينية تسػػكف وزوجيػػا السػػوري وطفمتيػػا التػػي تبمػػ  مػػف العمػػر سػػنة واحػػدة فػػي مخػػيـ سػػايبر 

 امؿ، مف دوف معرفة األسباب.ستي حاولت اإلنتحار يوـ األحد الماضي لممرة الثانية وىي ح
ويحمػػؿ بعضػػيـ وثػػائؽ  ةالجئػػًا فمسػػطينيا فػػروا مػػف سػػوري 930يػػذكر أنػػو يقطػػف فػػي مخػػيـ سػػايبر سػػتي نحػػو 

 سورية والبعض اآلخر ليس بحوزتو أية وثائؽ رسمية تثبت شخصياتيـ.
98/91/1093القدس العربي، لندن،   

 
 لسجون االحتال من  ميربة بنطفةوالدة أول طفمة مقدسية  49

خرجت لمحياة يوـ أمس الطفمة عزيزة فيمي عيد مشاىرة، كأوؿ طفمة مقدسية ولدت مف نطفة ميربة  :السبيؿ
 مف داخؿ سجوف االحتالؿ اإلسرائيمي.

مؤبػدًا، ولديػو مػف األطفػاؿ زينػة الكبػرى،  10والدىا األسير فيمي عيد مشاىرة، حكـ عميو االحػتالؿ بالسػجف 
 عامًا. 91مرة، وقد مضى عمى اعتقالو  10سجف المؤبد وعبيدة الصغير، وىو محكـو بال

تمكػف األسػػير فيمػي مػػف تيريػب النطػػؼ قبػؿ نحػػو عػػاـ، حيػث تمػػت زراعتيػا فػػي رحػـ األـ، وجػػاءت بػػاألمس 
عزيػػزة إلػػى الحيػػاة، لتسػػجؿ فػػي عػػالـ نضػػاؿ األسػػرى كػػأوؿ طفمػػة مقدسػػية ولػػدت بػػالنطؼ الميربػػة مػػف داخػػؿ 

 سجوف االحتالؿ.
98/91/1093السبيل، عمان،   

 
 راجي بطحيش" لمكاتب الفمسطيني ىنا كانت تمعب روزاالسردية " المجموعةصدور  41

 "ىنػػػا كانػػػت تمعػػػب روزا"أخيػػػرًا المجموعػػػة السػػػردية الجديػػػدة لراجػػػي بطحػػػيش  ،)حيفػػػا( -" دار رايػػػة"أصػػػدرت 
 ."صندوؽ البايس لمثقافة"وكانت قد حازت منحة 

يرة وأىميا المكاف األوؿ، وتفكيؾ الصورة الحالمة والنوستالجية يواصؿ الكاتب الفمسطيني ىنا موضوعاتو األث
التػػػػي نرسػػػػميا لػػػػو ولمطفولػػػػة، واليويػػػػة الجنسػػػػية المختمفػػػػة، واالغتػػػػراب، ومسػػػػاءلة اليويػػػػة الفردّيػػػػة، والجمعّيػػػػة، 
والسػػػخرية مػػػف األفكػػػار المسػػػبقة والكممػػػات المجتػػػرة وقػػػدرتيا عمػػػى التػػػأثير فػػػي مصػػػائرنا ومصػػػائر شػػػخوص 

غرفػة فػي "تعد بطحػيش قمػياًل عػف أجػواء المدينػة الكبػرى التػي ميػزت بعػض أعمالػو، خصوصػًا نصوصو. ويب
 ، ليدخمنا في تفاصيؿ المكاف األوؿ وتصوراتو."تؿ أبيب
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99/91/1093األخبار، بيروت،   

 
 طّوع أدوات الحرب أعمااًل فنيةيُ  فمسطينيرسام  43

امي موسى ضالتو لتنفيذ لوحات عف الحب والسػالـ لـ يجد الرساـ الفمسطيني البرازيمي س: أ ؼ ب -راـ اهلل 
سػػوى باسػػتخداـ قطػػع مػػف األسػػالؾ الشػػائكة وأجػػزاء مػػف الجػػدار الفاصػػؿ الػػذي تبنيػػو إسػػرائيؿ فػػي األراضػػي 

 الفمسطينية.
موسػػػى المقػػػيـ فػػػي البرازيػػػػؿ، أعجبتػػػو فكػػػرة تطويػػػع قطػػػػع مػػػف األسػػػالؾ الشػػػائكة وأجػػػػزاء مػػػف جػػػدار الفصػػػػؿ 

ثيف لوحة تعبر كؿ منيا عف معاني الحب والسالـ. فرسػـ قمبػًا، وطػوع نموذجػًا مػف العنصري، فحوليا إلى ثال
 بندقية وزرع بيا وردة، وما إلى ذلؾ مف أعماؿ تحتج عمى الواقع الذي يعيشو الفمسطينيوف.

أنا أعمػؿ فػي البرازيػؿ فػي الرسػـ بالفسيفسػاء والسػيراميؾ، وحينمػا جئػت إلػى فمسػطيف، شػاىدت "يقوؿ موسى: 
مف األشياء التي ُتستخدـ في المواجيات بيف الجيش اإلسرائيمي والفمسػطينييف، وكنػت أرى ىػذه األشػياء  كثيراً 

فكرت بأف أفعؿ شيئًا مػف ىػذه األشػياء، لمتعبيػر عػف رغبػة النػاس فػي ". ويضيؼ: "بأيدي الشباف الفمسطينييف
 ."ر في خاطري وخواطر كثيريفالعيش بسالـ ومحبة، وخرجت بيذه األشكاؿ التي أعتقد أنيا تعبر عما يدو 

في راـ اهلل في الضفة الغربية. وينوي عرضػيا فػي مدينػة  "متحؼ محمود درويش"ويعرض سامي أعمالو في 
 بيت لحـ بعد أياـ.

عمػى المعػرض، فػي إشػارة إلػى إمكػاف تحويػؿ كػؿ مػا ىػو ضػاّر  "شػيؾ"واختار سامي ومسػاعدوه إطػالؽ اسػـ 
 .إلى شيء جميؿ وحضاري، وفؽ تعبيرىـ

99/91/1093الحياة، لندن،   
 
 نائب رئيس حزب الوسط: تيمة التخابر مع حماس ال توجيا إال سمطة االحتالل "اإلسرائيمي" 

، عبر صفحتو عمى الفيس بوؾ : إف "التيمة الموجية حاتـ عزاـ ، نائب رئيس حزب الوسطقاؿ الميندس 
ية حماس تيمة ال توجييا إال سمطة لرئيس مصر الشرعي محمد مرسي بالتخابر مع المقاومة الفمسطين

 اإلحتالؿ اإلسرائيمي لمف ييدد أمنيا".
//الشعب، مصر، 

 
 عقوبة تخابر مرسي  د تصل لإلعدام الجمل: المستشار 

أكد المستشار محمد حامد الجمؿ، رئيس مجمس الدولة األسبؽ أف التيـ الموجية  حسف صالح الديف:
لمرشد ونائبو، الخاصة بالتخابر، والتي أحيال عمى إثرىا اليوـ لمجنايات، لمرئيس المعزوؿ محمد مرسي، وا

 تصؿ عقوبتيا قد تصؿ لممؤبد واإلعداـ.
النطروف  واديوقاؿ الجمؿ: "كانت ىناؾ تحقيقات تجرى بشأف اقتحاـ السجوف وىروب السجناء مف سجف 

ماء اإلرىاب وىذه تيـ يعاقب عمييا بيف قادة اإلخواف مع زع الصناعي خالؿ ثورة يناير واتصاالت بالقمر
رادتو وقراراتو.  قانوف العقوبات والجنايات ألنيا تآمر عمى حؽ الشعب في حريتو وا 

وأكد الجمؿ فى تصريحات خاصة لػ"بوابة الوفد" أف إمكانية محاكمة مرسى أماـ محكمة عسكرية غير واردة 
 عتداء وتخريب المنشآت العسكرية.عمى اإلطالؽ ألنيا ال تتعمؽ بجرائـ عسكرية بحتو مثؿ اال
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أكد رجائى عطية المحامى وأستاذ القانوف أف تيمة التخابر الموجية لمرئيس المعزوؿ محمد مرسى مف جيتو 
والمحاليف بسببيا لمجنايات أخطر الجنايات شأنا والمنصوص عمييا بالكتاب  ومحمد بديع وخيرت الشاطر

 الثانى لقانوف العقوبات.
 // الوفد، الجيزة،

 
 % من أنفاق غزةالمصري يدمر الجيش "الوفد":  
% مف األنفاؽ بيف متابعات: أكد مصدر عسكري اليوـ األربعاء، أف الجيش قضى عمى نحو  -الوفد  

 مدينة رفح المصرية مع قطاع غزة.
بعيا بشكؿ أنفاؽ يتـ إعادة تشغيميا داخؿ رفح، ويجرى تت إلى  وأضاؼ المصدر أنو يوجد ما بيف 

مستمر، وصوال إلى القضاء نيائيا عمى ىذه األنفاؽ غير الشرعية والتي تيدد أمف وسالمة وسيادة الدولة 
 المصرية'.

شماؿ سيناء ومف بينيا إقامة منطقة 'آمنة' بطوؿ  فيوأشار إلى أف اإلجراءات التأمينية التي اتخذتيا القوات 
تحقيؽ األىداؼ وفى  فيعمؽ أكثر مف كيمو متر، نجحت  كيمومترا وعمى الحدود مع قطاع غزة بنحو 

 مقدمتيا التصدي لمحاوالت التسمؿ والتيريب وخاصة الوقود والسجائر.
 //لوفد، الجيزة، 

 مميار جنيو من المواطنين    ىضبط رجل أعمال فمسطيني التيامو باالستيالء عم": األىرام" 
قاىرة في القبض عمي صاحب شركة عقارية فمسطيني الجنسية لقيامو نجحت أجيزة األمف بال  : محمد صبري

وحدات مصيفية بالساحؿ الشمالي إال  إنشاءباالستيالء عمي مميار ونصؼ مميار جنيو مف المواطنيف نظير 
  . أنو لـ يقـ بتسميـ الوحدات واختبأ بفندؽ بوسط البمد لحيف إنياء إجراءات ىروبو إلي بمدتو

 اء أسامة الصغير مساعد وزير الداخمية لقطاع أمف القاىرة أمر بإحالتو إلي النيابة لمتحقيؽ.وفور إخطار المو 
وكاف المواء جماؿ عبد العاؿ مساعد وزير الداخمية لمباحث القاىرة قد تمقي بالغا مف رئيس اتحاد كرة السمة 

عقارية شييرة بالقاىرة فمسطيني بدولة اإلمارات وزوجتو يفيد قياـ ميندس يعمؿ مديرا مسئوال وشريكا بشركة 
 مشروع سكني بالساحؿ الشمالي. إنشاءمميوف جنيو مصري نظير  بتسمـ مبم  الجنسية

 //األىرام، القاىرة، 

 رئيسة الطائفة الييودية تشكر السيسي عمى استقدام حاخام من القدس إل امة صمواتيم  
بوؾ" بتداوؿ صورة لرئيسة الطائفة الييودية بمصر ماجدة قاـ نشطاء عمى مواقع التواصؿ االجتماعي "فيس

ىاروف توجو فييا الشكر لقائد االنقالب عبد الفتاح السيسي والمخابرات المصرية عمى موافقتيما عمى 
ودعت ىاروف المصرييف لمتصويت عمى الدستور  استقداـ حاخاـ مف القدس إلقامة صمواتيـ كؿ أسبوع.

 مصرية عممانية حديثة.ب"نعـ" مف اجؿ بناء دولة 
 //الشعب، مصر، 

 
 والفمسطينيين وال يجب تسييسو لألردنيينيوفر المياه  "نا ل البحرين"وزير المياه والري:  49
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قاؿ وزير المياه والري حاـز الناصر اف االتفاؽ االردني الفمسطيني االسرائيمي حوؿ مشروع : )بترا( -عماف
مميوف متر مكعب مف المياه  50مميوف متر مكعب ونحو  30سطينييف نحو ناقؿ البحريف وفر لدشقاء الفم

 لمحافظات الشماؿ.
وبيف الناصر خالؿ مناقشة المجنة المالية في مجمس النواب امس، برئاسة النائب محمد السعودي، اف 

فرض مف  1979مشروع ناقؿ البحريف ىو مشروع مائي وال يجب تسييسو، مبينا اف االردف تمكف منذ عاـ 
مشروع ناقؿ البحريف )االحمر/ الميت( بوصفو مشروعا وطنيا في مواجية المشروع االسرائيمي )المتوسط/ 

عاما استطاع اف ينتزع اعترافا مف اسرائيؿ بحؽ الشعب  40وبيف الناصر اف االردف عبر  الميت(.
ف لممياه فقط، وما يعنيو ىذا الفمسطيني بالمياه بوصفيـ شركاء مع االردنييف واالسرائيمييف وليسوا مستيمكي

 االعتراؼ لصالح قضية الشعب الفمسطيني.
 19/12/2013الدستور، عمان، 

 
  اضي التحقيق العسكري يصدر مذكرة تو يف وجاىية لمحاولة التعامل مع "إسرائيل" 50

استجوب قاضي التحقيؽ العسكري عماد الزيف امس، الموقوؼ ؼ.ي. وأصدر مذكرة توقيؼ وجاىية في 
ي جـر محاولة التعامؿ مع العدو االسرائيمي واالتصاؿ بو، وذلؾ سندا الى مواد تنص عقوبتيا حقو ف

 عاما. 15القصوى عمى االشغاؿ الشاقة الموقتة مدة 
 19/12/2013السفير، بيروت، 

 
  طرية لألسر المتضررة من المنخفض الجوي بغزة مساعدات 

التابعة لجمعية الفالح الخيرية في فمسطيف اليـو وزعت لجنة اإلغاثة والطوارئ : بوابة الشرؽ -غزة 
مساعدات إغاثية قطرية عاجمة عمى األسر المنكوبة، مف المنخفض الجوي الشديد ضمف حممة الوفاء 
إلغاثة األسر المنكوبة جراء غرؽ منازليـ، قدميا أىؿ الخير بدولة قطر وبرعاية كريمة مف العالمة األستاذ 

 لقره داغي األميف العاـ لالتحاد العالمي لعمماء المسمميف.الدكتور عمي محيي الديف ا
وشممت المساعدات التي قدمتيا الجمعية، بطانيات شتوية مف المخمؿ لدسر المنكوبة مف المنخفض في 

 مراكز اإليواء، والمنازؿ التي احتجزتيا مياه األمطار، ووجبات غذائية سريعة.
الفالح الخيرية في فمسطيف: "إف حممة الوفاء إلغاثة األسر وقاؿ الشير الدكتور رمضاف طنبورة رئيس 

 المنكوبة جراء غرؽ منازليـ تيدؼ لتمبية احتياجات األسر المنكوبة في ظؿ موجة البرد الشديدة،
 //الشرق، الدوحة، 

 
 
 
 الصين وفيتنام تؤكدان دعميما القضية الفمسطينية 

، في بياف أصدره بعد استقبالو وزير الخارجية محمود عباسالرئيس أكد : عبدالرحيـ حسيف -راـ اهلل 
الصيني وانج يي في راـ اهلل التزاـ الجانب الفمسطيني بتحقيؽ السالـ العادؿ والدائـ مف خالؿ المفاوضات 

 أشير المتفؽ عمييا مع اإلدارة األميركية.  و مع الجانب اإلسرائيمي وفؽ ميمة مابيف 
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ف فمسطيف المحتمة كانت محطتو األولى في جولتو بالمنطقة، كدليؿ عمى أىميتيا وقاؿ وانج يي لمصحفييف إ
في السياسة الخارجية الصينية. وأضاؼ أف بالده تدعـ جيود الواليات المتحدة األميركية لتحقيؽ السالـ 

ستقمة ، وتدعـ حؽ الشعب الفمسطيني في إقامة دولتو الم«حؿ الدولتيف»واالستقرار في المنطقة وفؽ مبدأ 
 .عمى حدود عاـ 

إف فمسطيف ىي أوؿ بمد أزورىا ضمف جولتي في الشرؽ األوسط، إلرساؿ »وقاؿ وزير الخارجية الصيني 
مي( وحؽ الشعب يرسالة إلى العالـ بدعـ القضية الفمسطينية وتأكيد أىمية إنياء االحتالؿ )اإلسرائ

االستفادة مف جيود كيري إلنجاح المفاوضات وأكد أىمية «. )الفمسطيني( في استعادة حقوقو المشروعة
قامة دولة فمسطينية مستقمة في نياية المطاؼ.  وا 

مف جانب آخر، أكد رئيس فيتناـ تشرونج تاف سانح أف بالده ستبقى عمى الدواـ وفّية لفمسطيف ومؤيدة لحقيا 
قامة الدولة الفمسطينية المستقمة ذات السيادة.  في تقرير مصير شعبيا وا 

الؿ استقبالو السفير الفمسطيني في ىانوي بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة والعشريف إلقامة عالقات وقاؿ خ
إنني أقدر فمسطيف ودورىا في دعـ كفاح الشعب الفيتنامي خالؿ مرحمة »دبموماسية كاممة بيف البمديف، 

 «.التحرر الوطني ومواجية العدواف األجنبي
 //االتحاد، أبو ظبي، 

 
 "إسرائيل"لتبديد التوتر بين لبنان و تدعو آشتون 

أعربت الممثمة العميا لالتحاد األوروبي لمشؤوف الخارجية والسياسة األمنية ونائبة رئيس المفوضية األوروبية 
سرائيؿ التي أدت »كاثريف آشتوف، عف  قمقيا حياؿ حوادث إطالؽ النار عمى الخط األزرؽ بيف لبناف وا 
ذ حثت «. مقتؿ جندي إسرائيمي والحقًا إلى إصابة جندييف لبنانييف بحسب التقارير إلى إسرائيؿ ولبناف »وا 

 «.جميع األطراؼ إلى المساىمة في تبديد أجواء التوتر»، دعت «عمى التحمي بأعمى درجات ضبط النفس
ز السالـ االتحاد األوروبي لمدور الذي تؤديو قوات اليونيفيؿ في تعزي»واكدت آشتوف في بياف امس، دعـ 

التحقيقات التي تجرييا اليونيفيؿ حاليًا لكشؼ »وأبدت ترحيبيا ودعميا لػ«. واالستقرار في جنوب لبناف
أىمية التزاـ إسرائيؿ ولبناف بقرار مجمس األمف الدولي »وجددت التأكيد عمى «. المالبسات عمى األرض

 «.ستعادة السالـ في المنطقةوتنفيذه بالكامؿ، في سبيؿ بموغ حؿ طويؿ األمد يؤدي إلى ا 
 //السفير، بيروت، 

 
 من أجل الفمسطينيين "إسرائيل"الدولي لكرة القدم )فيفا(: سنتدخل لدى  االتحادرئيس  

قاؿ رئيس االتحاد الدولي لكرة القدـ )فيفا( جوزيؼ بالتر اليـو )األربعاء(، إف منظمتو : األناضوؿ –مراكش 
رائيمية مف أجؿ السماح لمفمسطينييف بتنظيـ دوري لكرة القدـ، وباستقباؿ الفرؽ ستتدخؿ لدى السمطات اإلس

 الرياضية الزائرة لفمسطيف.
جاء ذلؾ في كممة ألقاىا في الندوة االفتتاحية لمنتدى فوت إكسبو )معرض كرة القدـ( في نسختو الثالثة، 

ي، وذلؾ عمى ىامش فعاليات كأس العالـ مف الشير الجار  إلى  والذي ُينظـ حاليًا في الفترة ما بيف 
مف ىذا الشير في مدينة مراكش المغربية  لدندية التي انطمقت األربعاء الماضي وتستمر حتى الػ

 )وسط(.
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التوسط بيف الفمسطينييف واإلسرائيمييف في مجاؿ كرة القدـ مف أولى أولويات »وقاؿ بالتر في كممتو، إف 
 «.الفيفا

سطينييف، كما ىو حؽ جيرانيـ اإلسرائيمييف تنظيـ دوريات كرة القدـ، لكف بخصوص مف حؽ الفم»وأضاؼ: 
 «.الفمسطينييف فإف مشكمة إدارة األراضي كدولة يطرح نفسو، وعمى الفيفا أف تتدخؿ إليجاد حؿ لمموضوع

 //الحياة، لندن، 
 
 ميتأنابيب بين البحرين األحمر وال ينفي نيتو تمويل مدّ  الدوليالبنك  

نفى مسؤوؿ في البنؾ الدولي أف تكوف لدى البنؾ نية لتمويؿ مشروع مد أنابيب تنقؿ : يو بي أي -القدس 
مميوف دوالر، مستغربًا تردد أنباء حوؿ ذلؾ،  المياه مف البحر األحمر إلى البحر الميت بتكمفة 

. مصدرىا وزارة البنى التحتية والمياه اإلسرائيمية التي يتوالىا الوزير  سيمفاف شالـو
ونقؿ موقع "والال" االلكتروني عف مسؤوؿ رفيع في البنؾ الدولي قولو إف "سيمفاف شالوـ قاؿ إف البنؾ الدولي 

 وافؽ عمى منح قرض لتنفيذ المشروع، وفي الواقع لـ يكف ىناؾ اتفاؽ كيذا، وذىمنا لدى قراءة ىذه األنباء".
االتفاؽ، إسرائيؿ واألردف والسمطة الفمسطينية، فقط األردف وأضاؼ أف "بيف الدوؿ الثالث التي وقعت عمى 

يستحؽ الحصوؿ عمى قرض منا بموجب أنظمة البنؾ، لكف وضعو ال يسمح لو بالحصوؿ عمى قرض 
 كيذا، ولذلؾ كاف واضحا أف ىذه اإلمكانية ليست قائمة".

اؼ الثالثة أننا سندقؽ في األمر وتابع: "إني ال أفيـ كيؼ تمكف شالوـ مف تمرير أنباء كيذه... قمنا لدطر 
وأننا ال نتوقع أف ننجح بجمع الكثير مف الماؿ، وقمنا ليـ أف ينظروا إلى الوضع االقتصادي العالمي، مف 

مميوف دوالر؟ قمنا ليـ ثالث مرات عمى األقؿ أننا لسنا متفائميف بشأف قدرتنا عمى  أيف سنحصؿ عمى 
 جمع أمواؿ ليذا المشروع".

 //لندن، الحياة، 
 
 ىو لحظة الحقيقة بالنسبة لحل الدولتين سيري: العام  

األياـ: اعتبر منسؽ األمـ المتحدة الخاص لعممية السالـ في الشرؽ األوسط، روبرت سيري، العاـ  -القدس 
التزاميا بأنو سنة ميمة بالنسبة لعممية السالـ، حيث تنخرط األطراؼ اآلف في محاولة جادة لتنفيذ  "

بحؿ الدولتيف عف طريؽ التفاوض"، معبرًا عف األمؿ "في أف مف شأف ىذا الجيد أف يؤدي، في العاـ 
المقبؿ، لتقدـ حاسـ وال رجعة فيو نحو تسوية شاممة لتحقيؽ رؤية دولتيف لشعبيف". وقاؿ: إذا ما قاـ 

لخطوات الجريئة الالزمة لنرى الطرفاف، مع استمرار الدعـ الفعاؿ مف جانب المجتمع الدولي، باتخاذ ا
 إلى لحظة الحقيقة بشأف حؿ الدولتيف. لتكريس ما بدأ ىذا العاـ، فإننا سوؼ نصؿ في العاـ 

وفي إحاطة لو أماـ مجمس األمف الدولي تمقت "األياـ" نسخة منيا، فقد أكد سيري "قمؽ األمـ المتحدة إزاء 
فراج عف الدفعة الثالثة مف المعتقميف الفمسطينييف، فإنو الوضع اليش عمى أرض الواقع"، ومع اقتراب اإل

حث "الجانبيف عمى االمتناع عف اتخاذ خطوات مف شأنيا أف تزيد عدـ الثقة وتقوض احتماالت تحقيؽ تقدـ 
في الفترة الحرجة المقبمة عندما يتـ اتخاذ قرارات أكثر جرأة مف أجؿ سد الثغرات مف أجؿ التوصؿ إلى اتفاؽ 

وحذر سيري مف أف "استمرار النشاط االستيطاني ال يمكف أف يتوافؽ مع ىدؼ الحؿ القائـ  نيائي".الوضع ال
 عمى دولتيف، وىو غير قانوني بموجب القانوف الدولي".

 //األيام، رام اهلل، 
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 عدناف أبو عامر
يع األخيػػػػػرة )أواخػػػػػر شػػػػػير تشػػػػػريف الثػػػػػاني/نوفمبر المنصػػػػػـر وأوائػػػػػؿ كػػػػػانوف شػػػػػيدت مدينػػػػػة غػػػػػّزة فػػػػػي األسػػػػػاب

األوؿ/ديسػػمبر الجػػاري(، عقػػد لقػػاَءيف مغمقَػػيف جمعػػا رئػػيس الحكومػػة إسػػماعيؿ ىنّيػػة مػػع عػػدد مػػف المثقفػػيف 
عالمّيػيف ومفّكػريف، فػي  والكتاب واألكاديمّييف وأساتذة الجامعات وقادة الرأي العاـ مف ممثمػي مجتمػع مػدني وا 
مسػػػعى منػػػو إلػػػى التواصػػػؿ الػػػدائـ مػػػع ىػػػذه الشػػػريحة اليامػػػة مػػػف المجتمػػػع الفمسػػػطيني. وقػػػد سػػػنحت الفرصػػػة 

 لمندوب "المونيتور" بحضور ىَذيف المقاَءيف.
وفي حيف شيد المقاء األوؿ كممة مطولة لينّية تحّدث فييا عف مجمؿ التطورات السياسّية المحمّية واإلقميمّية، 

 ليفسح المجاؿ أماـ الحضور لنقاش استمّر ثماني ساعات متواصمة.فقد جاء المقاء الثاني 
وكػػاف واضػػحًا أف المقػػاَءيف المػػَذيف جمعػػا نائػػب رئػػيس المكتػػب السياسػػي لحركػػة "حمػػاس" فػػي فنػػدؽ "كومػػودور" 

شخصّية مف النخب األكاديمّية والثقافّية والصػحافّية معظميػا مػف خػارج  10عمى شاطئ بحر غّزة بأكثر مف 
إلسالمي المؤّيد لػ"حماس"، تضّمنا طرح العديد مف األفكار والمقترحات عميو، فضاًل عف توجيو جممػة التيار ا

 مف االنتقادات لبعض سموكيات الحكومة في غّزة.
 

 الحريات العامة
تضّمف المقاءاف كالمًا لينّية حوؿ القضّية الفمسػطينّية والمفاوضػات مػع إسػرائيؿ واالتفػاؽ عمػى برنػامج وطنػي 

عػػا دة بنػػاء منظمػػة التحريػػر الفمسػػطينّية، مؤكػػدًا عمػػى رغبػػة "حمػػاس" وجيوزّيتيػػا لتنفيػػذ المصػػالحة مػػع حركػػة وا 
ـّ االتفػػاؽ عمييػػا، باإلضػػافة إلػػى انفتاحيػػا عمػػى أي مقترحػػات تسػػاىـ فػػي الػػدفع  "فػػتح" بحسػػب اآلليػػات التػػي تػػ

 باتجاه المصالحة كخيار إستراتيجي.
الشػػػكاوى التػػػي تقػػػّدـ بيػػػا بعػػػض الناشػػػطيف الحقػػػوقّييف حػػػوؿ مػػػا  وفػػػي الوقػػػت نفسػػػو، اسػػػتمع ىنّيػػػة إلػػػى بعػػػض

وصػػػفوىا بتقييػػػدات لمحريػػػات العامػػػة مػػػف قبػػػؿ جيػػػاز األمػػػف فػػػي حكومػػػة "حمػػػاس"، مػػػف قبيػػػؿ عػػػدـ السػػػماح 
غػػالؽ مكاتػػب إعالمّيػػة فػػي غػػّزة بحجػػج أمنّيػػة لػػـ  بالتظػػاىرات السػػممّية واسػػتدعاء بعػػض الكتػػاب الصػػحافّييف وا 

 تقنعيـ.
ائاًل "أتفيّػـ ىػذه الشػكاوى، لكػف الوضػع األمنػي فػي غػّزة حسػاس جػدًا. أنػا ال أقػّر أي سػموؾ قمعػي فرّد ىنّيػة قػ

لدجيزة األمنّيػة تحػت أي ذريعػة، لكننػي أصػدرت تعميمػاتي إلػى وزارة الداخمّيػة بعػدـ فػرض مزيػد مػف القيػود". 
عالياتيػػا والمنظمػػات الحقوقّيػػة وأشػػار إلػػى أف وضػػع الحريػػات العامػػة فػػي غػػّزة جّيػػد، فػػالقوى السياسػػّية تمػػارس ف

تزور ميدانيًا مراكز التوقيؼ، طالبًا مف الجيات القضائّية عػدـ مالحقػة أي كػاف عمػى خمفّيػة مقػاالت سياسػّية 
 أو صحافّية.

 
 العال ة مع اإل ميم

يػػراف، أعػػاد ىنّيػػة فػػي خػػالؿ المقػػاَءيف التأكيػػد عمػػى  عمػػى صػػعيد عالقػػات "حمػػاس" اإلقميمّيػػة ال سػػّيما مصػػر وا 
 مواقؼ "حماس" السابقة، القاضية بعدـ التدّخؿ في شؤوف الدوؿ المجاورة بخاصة مصر وسوريا.
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أضػػاؼ ردًا عمػػى بعػػض مطالبػػات مػػف قبػػؿ الحضػػور بالمحافظػػة عمػػى مسػػافة مػػع الجماعػػات اإلسػػالمّية فػػي 
يـ )قاصػدًا المنطقة، "حماس حركة فمسطينّية، وعمى الرغـ مف التقائيا الفكػري مػع بعػض الجماعػات فػي اإلقمػ

 اإلخواف المسمميف(، إال أف مرجعّيتيا وخط سيرىا ىو القضّية الوطنّية. وىي ال تتدخؿ في شؤوف اآلخريف".
لكػػػف الجديػػػد فػػػي كػػػالـ ىنّيػػػة ىػػػو طمبػػػو مػػػف الحضػػػور الػػػذيف يمثمػػػوف شػػػبكة واسػػػعة مػػػف المنظمػػػات السياسػػػّية 

ـ لزيػارة مصػر بيػدؼ توضػيح بعػض النقػاط والمؤسسات األكاديمّية والجيات غير الحكومّية، تشكيؿ وفد مػني
لمسمطات ىناؾ وتبرئة ساحة الفمسطينّييف مف االتيامات الموّجية إلييـ في اإلعالـ المصػري. فيتحػّدث الوفػد 
قامػة عالقػة حسػف جػوار معيػا مػف  باسـ الفمسطينّييف، لمتأكيد عمى رغبتيـ في استقرار األوضاع في مصر وا 

 دوف أي عداء بينيما.
وؿ في مكتب ىنّية قاؿ لػ"المونيتور" إف لقػاءه مػع المثّقفػيف بحػث العالقػات الفمسػطينّية فػي الػدوؿ مصدر مسؤ 

العربّية واإلسالمّية وسبؿ تعزيزىا عمى األصعدة المختمفة. فقد طرح المشػاركوف مقترحػات عػّدة حػوؿ مسػتقبؿ 
افة نفسػػيا مػػف طرفَػػي الصػػراع العالقػػات مػػع مصػػر وبػػراءة "حمػػاس" مػػف أحػػداثيا الداخمّيػػة ووقوفيػػا عمػػى المسػػ

السياسي فييا، وعدـ تدخميا في ما يجري ىناؾ، عمى الرغـ مف انتمػاء حمػاس الفكػري والسياسػي إلػى تنظػيـ 
 اإلخواف المسمميف.

إلػى اإلطاحػة بػالحميؼ اإلسػتراتيجي ممػثاًل بػاإلخواف  -غير المسّجؿ إعالميػاً -لذلؾ لـ يتطّرؽ ىنّية في لقائو 
عمػػى مفػػردات "االنقػػالب وعػػودة الشػػرعّية" بعكػػس مػػا تػػرّدده وسػػائؿ إعػػالـ "حمػػاس"، فػػي  المسػػمميف، ولػػـ يػػأتِ 

 محاولة منو لمتقميؿ مف الخسائر مف جراء العالقة المتوّترة مع النظاـ الحاكـ اليوـ.
، وفي ما يتعمػؽ بػإيراف وسػوريا، عّبػر ىنّيػة عػف الرغبػة فػي التعامػؿ مػع مختمػؼ التطػّورات السياسػّية اإلقميمّيػة

مع ما تشيده مف إعادة تموضع في تحالفاتيا وعالقاتيا العربّية، وذلػؾ كػدليؿ عمػى عػودة تمػؾ التحالفػات فػي 
ف رفػض ىػو اإلقػرار بمصػطمح "األزمػة" ألف المنطقػة والعػالـ كمػو  ظّؿ مػا تعانيػو "حمػاس" مػف أزمػة خانقػة، وا 

 يعيش ىذه األزمة وليس "حماس" فقط، بحسب ما قاؿ.
لمقاَءيف، أراد ىنّية إطالؽ مواقػؼ جديػدة يعمػف فييػا التقػارب مػع إيػراف وفػتح صػفحة جديػدة وفي خالؿ ىَذيف ا

مػػع سػػوريا، مػػع تأكيػػده عمػػى أف "حمػػاس" ال تغػػازؿ وال تسػػتجدي أحػػدًا، وال تنػػدـ وال تعتػػذر عػػف مواقفيػػا حتػػى 
استحساف الحضور ترضي آخريف، وال تشعر بأنيا في مأزؽ حتى تدفع ثمنًا ألحد لمخروج منو. وىو ما القى 

الػػذيف عّبػػروا عػػف قمقيػػـ مػػف دفػػع الحكومػػة فػػي غػػّزة ثمنػػًا لمواقػػؼ الحركػػة فػػي الخػػارج مػػف التطػػورات اإلقميمّيػػة 
 األخيرة، والتي تمثمت باستعداء بعض الدوؿ المجاورة ال سّيما سوريا ومصر.

 
 
 

 توصيات الحكومة
ة حوؿ عدد مف القضايا بخاصة الداخمّيػة منيػا، وفي خالؿ المقاَءيف استمع ىنّية إلى بعض المقترحات العمميّ 

بمػػػا فػػػي ذلػػػؾ الشػػػراكة والمصػػػالحة، ال سػػػّيما وأف المقػػػاَءيف دارا فػػػي منػػػاخ مفتػػػوح، ولػػػيس عمػػػى ىػػػواء وسػػػائؿ 
اإلعػالـ. فػػالمطموب كػاف أف يسػػتمع ىنّيػػة إلػى موقػػؼ المفّكػريف واألكػػاديمّييف والناشػػطيف كػي ينقػػؿ اقتراحػػاتيـ 

 فتستفيداف منيا في رؤيتيما و في تعامميما مع الوضع الفمسطيني والعربي والدولي. إلى الحركة والحكومة،
وتحّدث المصدر المسؤوؿ نفسو في مكتب ىنّية لػػ"المونيتور" قػائاًل إف مػف توصػيات المقػاء بػالمثقفيف، توسػيع 

الت ىاتفّيػة مػع وزيػر دائرة االتصاالت السياسّية لمحكومة في غّزة. وىو ما حدا بينّيػة إلػى إجػراء جممػة اتصػا
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الخارجّية الروسي سيرغي الفروؼ ورئيس دولة اإلمارات العربّية المتحدة الشير خميفػة بػف زايػد واألمػيف العػاـ 
لمجامعة العربّية نبيؿ العربي ووزير الخارجية التركػي أحمػد داود أوغمػو، وذلػؾ فػي توّجػو جديػد لالنفتػاح عمػى 

 المجتمع الدولي واإلقميمي.
وضػػح المستشػػار اإلعالمػػي لينّيػػة طػػاىر النونػػو فػػي حػػديث إلػػى "المونيتػػور"، أف التوصػػيات التػػي مػػف جيتػػو أ

ـّ طرحيػػا عمػػى مجمػػس الػػوزراء  خػػرج بيػػا المقػػاءاف مػػع النخػػب الفمسػػطينّية عمػػى السػػاحة السياسػػّية فػػي غػػّزة، تػػ
موقعػػػة بػػػيف طرفَػػػي وحركػػػة "حمػػػاس"، ال سػػػّيما تمػػػؾ التػػػي طالبػػػت بإيجػػػاد آلّيػػػة وطنّيػػػة لتطبيػػػؽ االتفاقيػػػات ال
 االستقطاب السياسي الداخمي "فتح" و"حماس"، تمييدًا لمخروج مف حالة الجمود الدائرة.

 98/91/1093المونيتور، 
 

احترمــوا عقــول  أرجــوكممصــر العســكرية لحمــاس والتخــابر معيــا..  أســرار إفشــاءمرســي ســيحاكم بتيمــة  58
 شعبكم  بل عقولنا!

 عبد الباري عطواف
اسػػػييف المصػػػرييف حركػػػة االخػػػواف المسػػػمميف وقيادتيػػػا فيػػػذا امػػػر متوقػػػع، واف يتجنػػػد اف يعػػػارض بعػػػض السي

االعػػالـ فػػي معظمػػو لميجػػوـ عمييػػا، فيػػذا امػػر غيػػر مسػػتغرب ومفيػػوـ، ولػػيس ىػػذا المكػػاف لمناقشػػتو وتفنيػػد 
اسػػبابو، لكػػف اف يػػتـ اقحػػاـ القضػػاء المصػػري فػػي ىػػذا الخػػالؼ السياسػػي االستئصػػالي المحػػض فيػػذا امػػر ال 

قيـ مع العقؿ او المنطػؽ، ويتعػارض كميػا مػع تطمعػات معظػـ ابنػاء مصػر لترسػير العدالػة وتأكيػد الفصػؿ يست
 بيف السمطات وتعميؽ استقاللية المؤسسة القضائية التي حافظت لعقود عمى نزاىتيا.

ة النيابػػة العامػػة المصػػرية احالػػت اليػػـو االربعػػاء الػػرئيس المعػػزوؿ محمػػد مرسػػي مػػع عػػدد مػػف قيػػاديي جماعػػ
االخواف الى المحاكمة بتيمة "التخابر" مع منظمات اجنبية خارج البالد بغية ارتكاب اعماؿ "ارىابية"، وبينيا 

 حركة المقاومة االسالمية "حماس"، وجرى ذكر "حزب اهلل" ولكف عمى استحياء شديد جدا.
ت الػدكتور عصػاـ العطػار جماعة االخواف المسمميف المتيمة بالعمالة المريكػا "تخػابرت" مػع واشػنطف، وارسػم

احػػػد ابػػػرز قيادييػػػا عمػػػى رأس وفػػػد الػػػى العاصػػػمة االمريكيػػػة التقػػػى العديػػػد مػػػف المسػػػؤوليف االمػػػريكييف بيػػػنيـ 
اعضاء في اجيزة امنية، كما اف الرئيس مرسػي زار السػعودية وقطػر وايػراف وموسػكو والبرازيػؿ و"تخػابر" مػع 

طر سػػاعده االيمػػف الػػى االمػػارات وقطػػر، و"تخػػابر" السػػيد قيادتيػػا والمسػػؤوليف فييػػا، وطػػار السػػيد خيػػرت الشػػا
عصاـ الحداد مع المسؤوليف فييا، ولكف كؿ ىذا التخابر ال يعتبر جريمة، وانما مف االمور المشروعة، التػي 
ال تسػػتحؽ المسػػاءلة، التخػػابر "الخبيػػث" ىػػو فقػػط مػػع حركػػة "حمػػاس" المحاصػػرة فػػي شػػريط ال تزيػػد مسػػاحتو 

 غزة، وتواجو اعتداءات واغتياالت اسرائيمية متكررة. ميال اسمو قطاع 910
مػف قيػادات االخػواف  31النائب العاـ المستشار ىشاـ بركات قاؿ في الئحة االتياـ التي احػاؿ عمػى اساسػيا 

الى المحكمة، اف ىؤالء "تخابروا" مف اجؿ ارتكاب اعماؿ ارىابيػة داخػؿ الػبالد، وافشػاء اسػرار تتعمػؽ بالػدفاع 
صػػػر(، لدولػػػة اجنبيػػػة ومػػػف يعممػػػوف لمصػػػمحتيا، وتمويػػػؿ االرىػػػاب، والتػػػدريب العسػػػكري لتحقيػػػؽ عنيػػػا )اي م

 اغراض التنظيـ الدولي لالخواف، وارتكاب افعاؿ تؤدي الى المساس باستقالؿ البالد ووحدتيا وسالمتيا".
*** 

رئيس مرسػي السػمطة ال نعرؼ متى تخابر ىؤالء مع "امبراطورية" حماس ىذه، فيؿ تػـ التخػابر اثنػاء تػولي الػ
بعػػد فػػوزه فػػي انتخابػػات اجمػػع الجميػػع عمػػى نزاىتيػػا، ونحػػف ال نتحػػدث ىنػػا عػػف نجػػاح حكمػػو او فشػػمو، وىػػؿ 
يعقػػؿ اف يتػػػآمر رئػػػيس لزعزعػػػة اسػػػتقرار وسػػالمة واسػػػتقالؿ بمػػػد ىػػػو حاكميػػػا؟ واذا كػػاف ىػػػذا التخػػػابر تػػػـ بعػػػد 
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تػـ قبػؿ الرئاسػة فممػاذا يسػمح لػو بالترشػح  االطاحة بو، فكيؼ جرى ذلؾ وىو خمؼ القضباف، امػا اذا كػاف قػد
 لخوض االنتخابات.

ثػػـ مػػا ىػػي االسػػرار التػػي تتعمػػؽ بػػاالمف القػػومي المصػػري وجػػرى تسػػريبيا الػػى حركػػة "حمػػاس"، اسػػرار القنبمػػة 
النوويػػة المصػػرية مػػثال؟، اـ خطػػط اليجػػوـ التػػي اعػػدتيا ىيئػػة اركػػاف الجػػيش المصػػري لتػػدمير سػػد النيضػػة 

ف اف ييػدد بنػاؤه حيػاة ماليػيف مػف ابنػاء مصػر، اـ اف ىػذه االسػرار تتعمػؽ بييئػة التصػنيع االثيوبي الػذي يمكػ
الحربػػي المصػػري التػػي يرأسػػيا حاليػػا الفريػػؽ اوؿ عبػػد العزيػػز سػػيؼ الػػذي يحظػػى بػػاحتراـ كبيػػر فػػي القػػػوات 

 المسمحة.
ف االتحػػػاد حركػػػة "حمػػػاس" ىػػػذه التػػػي حوليػػػا االعػػػالـ المصػػػري الػػػى قػػػوة عظمػػػى ال تقػػػؿ اىميػػػة وخطػػػورة عػػػ

السوفييتي في عز امجاده، والواليات المتحدة في ذروة قوتيا، لـ تستطع اف تتعاطى مع غرؽ قطػاع غػزة فػي 
شبر ماء جراء امطار نصؼ يوـ فقط، واستعانت بمراكب ميميمة، لصياديف فقػراء، النقػاذ الغرقػى والمحتمػيف 

حاليػا اسػرار الدولػة العسػكرية المصػرية  بأسطح منػازليـ مػف الفػيض والسػيوؿ، فكيػؼ يمكػف اف تسػتخدـ وىػذا
 "العميقة" بؿ العميقة جدا، لتيديد امنيا واستقرارىا؟

الرئيس حسني مبارؾ "تخػابر" مػع حركػة "حمػاس" واستضػاؼ جميػع قيادييػا عمػى نفقػة الدولػة، وغػض النظػر 
ط االمريكية نفؽ تحت حدود القطاع مف مصر، ولـ يدمر نفقا واحدا رغـ الضغو  9300عف حفرىا اكثر مف 

واالسػػرائيمية الضػػخمة، وابقػػى "سػػفيرا" مصػػريا لػػدى سػػمطتيا فػػي المدينػػة المحاصػػرة، ولػػـ يسػػحبو مطمقػػا رغػػـ 
"انقالبيػػا" عمػػػى سػػمطة الػػػرئيس محمػػػود عبػػاس الػػػذي كػػاف يؤيػػػده، ولكننػػػا نحػػف الػػػذيف تابعنػػا محاكمػػػة الػػػرئيس 

 االسبؽ لـ نر تيمة "التخابر" ىذه في وثيقة االتياـ.
 "الشعر بيتػا ونقػوؿ اف المخػابرات المصػرية العامػة كانػت الجيػة التػي "تتخػابر" مػع حركػة "حمػاس نزيدكـ مف

وكؿ الحركات الفمسطينية االخرى، بما في ذلػؾ الجيػاد االسػالمي، وبتفػويض رسػمي مػف الحكومػة ومػع ذلػؾ 
 لـ نر ضابطا فييا يقدـ الى المحاكمة بتيمة "التخابر" ىذه.

بػػػيف حكػػػـ الػػػرئيس المخمػػػوع "االوؿ" وحكػػػـ مصػػػر الحػػػالي فيمػػػا يتعمػػػؽ بطريقػػػة نشػػػعر بالخجػػػؿ ونحػػػف نقػػػارف 
التعػػاطي مػػع قطػػاع غػػزة، ونحػػف الػػذيف لػػـ نقػػؿ كممػػة طيبػػة واحػػدة فػػي حقػػو عنػػدما كػػاف يحكػػـ، وايػػدنا الثػػورة 

 المشروعة لالطاحة بو، وسامح اهلل الذيف اجبرونا عمى ذلؾ.
تفػػػتح معبػػػر رفػػػح يومػػػا لتغمقػػػو اسػػػابيع، وتمنػػػع الكيربػػػاء السػػػمطات المصػػػرية الحاليػػػة دمػػػرت جميػػػع االنفػػػاؽ، و 

والوقود عف مميوني انساف انطالقا مف نزعة انتقامية ثأرية وتمارس كؿ انواع المضايقات واالذالؿ ضػد ابنػاء 
القطاع وتعتبرىـ جميعا ارىابييف يشكموف خطرا عمى مصر وشعبيا، وتحتجز مف يمروف بمطارىا مضػطريف 

 تصػػػمح لمحيوانػػػات، واليػػػاـ عػػػدة دوف ذنػػػب، كػػػؿ ىػػػذا الف الػػػرئيس مرسػػػي كػػػاف فػػػي غػػػرؼ تحػػػت االرض ال
"يعطؼ" عمى حركة "حماس" ويتعاطى مع ابناء القطاع بطريقة انسانية تعكػس اخػالؽ ابنػاء مصػر وطيبػتيـ 

 وحبيـ الشقائيـ العرب والفمسطينييف منيـ خاصة، ونصرتيـ لممظموميف.
*** 

ف حركة االخواف المسمميف، ويجتثيا مف جذورىا، ويجد تأييدا ومسػاندة في مصر حكـ جديد، يريد اف ينتقـ م
مػػف قطػػاع عػػريض مػػف المصػػرييف، وىػػذا واضػػح لالعمػػى قبػػؿ البصػػير، ولكػػف لمػػاذا الػػزج بحمػػاس والشػػعب 
الفمسػطيني مػف خمفيػػا، وتصػوير ىػؤالء عمػػى انيػـ اعػداء لمصػػر الكبيػرة العظيمػة التػػي بالكػاد اف يشػكؿ ابنػػاء 

مػف احػد احيػاء عاصػمتيا، ويحبػوف مصػر، ويحفظػوف جميميػا، ويشػاىدوف قنواتيػا ويفرحػوف  قطاع غزة جػزءا
 لفرحيا ويحزنوف لحزنيا، ويشجعوف انديتيا الكروية.
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اعتقمػػتـ الػػرئيس مرسػػي بعػػد االطاحػػة بػػو مػػف حكػػـ وصػػؿ اليػػو عبػػر صػػناديؽ االقتػػراع، واصػػدرتـ قػػرارا بتجػػريـ 
، ثـ الحقتموه بآخر بحؿ حزب الحريػة والعدالػة الػذي تأسػس وفقػا حركتو االخوانية ومنعيا مف العمؿ السياسي

لمقػػػانوف المصػػػري واحكامػػػو، فمػػػاذا تريػػػدوف اكثػػػر مػػػف ذلػػػؾ، ولمػػػاذا الػػػزج بالقضػػػاء او مػػػا تبقػػػى منػػػو فػػػي ىػػػذه 
 المعركة؟

لػػنكف صػػرحاء ونعتػػرؼ بػػأف الػػتيـ الموجيػػة الػػى الػػرئيس مرسػػي ورفاقػػو سياسػػية، وليسػػ ت جنائيػػة، والدسػػتور 
الػػذي سػػيطرح الشػػير المقبػػؿ عمػػى الشػػعب المصػػري لمتصػػويت عميػػو، يبػػيح محاكمػػة السياسػػييف امػػاـ  الجديػػد

محاكـ عسكرية، ولذلؾ نرجوكـ اف تعيدوا حالة الطوارئ، واالحكاـ العرفيػة، وتصػدروا االحكػاـ التػي تريػدوف، 
 بعيدا عف ىذه المسرحية التي ال تقنع اكثر السذج سذاجو.

طريػػؽ، متػػى تػػنجح وتعطػػي اؤكميػػا يجػػب اف تكػػوف واضػػحة ديمقراطيػػة شػػفافة  خريطػػة الطريػػؽ، اي خريطػػة
 ومقنعة، وليست مميئة بالمطبات والحفر والتعرجات الخطرة. واعتقد اف اصحابيا يعرفوف جيدا ما اعني.

 99/91/1093، رأي اليوم، لندن
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ر ونصػػػػؼ الشػػػػير عمػػػػى اسػػػػتئنافيا، )أي نصػػػػؼ المػػػػدة المحػػػػددة ليػػػػا(، لػػػػـ تفػػػػِض بعػػػػد انقضػػػػاء أربعػػػػة أشػػػػي
المفاوضػػػات مػػػع حكومػػػة نتنيػػػاىو إلػػػى نتيجػػػة سػػػوى تصػػػعيد الضػػػغط األمريكػػػي عمػػػى الفمسػػػطينييف لمواصػػػمة  
التفاوض في ظؿ تصاعد إجراءات المصادرة واالستيطاف والتيويد، وتشبث نتنياىو بشرط االعتراؼ بإسرائيؿ 

ب الييػػودي عمػػى أرضػػو التاريخيػػة"، وكػػأف ىػػذه األرض ليسػػت أرض الشػػعب الفمسػػطيني الػػذي مػػا "دولػػة لمشػػع
انفػػؾ يقػػػاـو السػػػتردادىا والعػػػودة إلييػػػا، ويػػػرفض اإلقػػػرار بمعادلػػػة: "السػػػالـ ممكػػػف بتػػػوفير األمػػػف لإلسػػػرائيمييف 

 ركاف حكومتو.واالقتصاد لمفمسطينييف"، كما يتصور ليبرماف المعب،ر بفظاظة عما يريده نتنياىو وأ
ىنػا، لػـ تضػػغط إدارة أوبامػا عمػى حكومػػة نتنيػاىو لوقػؼ تمادييػػا سياسػيًا وميػدانيًا أو تخفيفػػو عمػى األقػؿ، بػػؿ 
عمى قيادة منظمة التحريػر إلجبارىػا عمػى قبػوؿ خطػة كيػري األمنيػة بذريعػة تيسػير موافقػة إسػرائيؿ عمػى قيػاـ 

قػػػي تحميػػػؿ "الحكػػػـ اإلداري الػػػذاتي" القػػػائـ اسػػػـ دولػػػة دولػػػة فمسػػػطينية "منزوعػػػة السػػػالح"، بينمػػػا اليػػػدؼ الحقي
منزوعػػة السػػيادة واالسػػتقالؿ والعاصػػمة، وتمزقيػػا بحيمػػة "تبػػادؿ األراضػػي" الكتػػؿ االسػػتيطانية الػػثالث الكبػػرى، 

عمػػى معابرىػػا وحػػػدودىا وأجوائيػػا ومياىيػػا، وتكبميػػا التزامػػػات  -بذريعػػػة األمػػف -ويسػػيطر الجػػيش اإلسػػرائيمي
بحيمة تجديد إرجاء البحث فيو، بػؿ  -عممياً -اقتصادية تغمؽ الباب عمى حؽ العودة وتشطبو سياسية وأمنية و 

 وتقوـ في الضفة وتستثني غزة إلى حيف غير محدد كما اقترح صراحة وعمنًا الرئيس األمريكي أوباما.
رة األمريكية إلبراـ إذًا نحف أماـ خطة سياسية إستراتيجية إسرائيمية، بؿ صييونية، تقترحيا بمسمى أمني اإلدا

اتفػػاؽ إطػػار انتقػػالي يعيػػد إنتػػاج اتفػػاؽ أوسػػمو بمسػػمى "الدولػػة ذات الحػػدود المؤقتػػة". وال عجػػب. فخطػػة إدارة 
أوبامػػا األمنيػػة نتيجػػة لمقػػدمات ووقػػائع سياسػػية وميدانيػػة فرضػػتيا حكومػػات إسػػرائيؿ المتعاقبػػة، وزادت وتائرىػػا 

تفصػػػػيؿ الحقػػػػوؽ   -بػػػػدعـ أمريكػػػػي-مػػػػة نتنيػػػػاىو اليػػػػـو خػػػػالؿ عشػػػػريف عامػػػػًا مػػػػف المفاوضػػػػات، وتريػػػػد حكو 
، كاف ُيفترض التوصؿ 9553واألىداؼ الوطنية الفمسطينية عمى مقاسيا. إذ بحسب اتفاؽ "أوسمو" في أيموؿ 

فػػي مػػدة أقصػػاىا خمػػس سػػنوات إلػػى "حػػؿ نيػػائي" لمقضػػايا المرجػػأة: الالجئػػيف والقػػدس والمسػػتوطنات والحػػدود 
لػػػيس مػػػف دوف  9555الصػػػراع. لكػػػف العمػػػر الزمنػػػي لالتفػػػاؽ انتيػػػى فػػػي أيػػػار  والميػػػاه واألسػػػرى، أي جػػػوىر

التوصؿ إلى الحؿ المنشود في المدة المحػددة، فحسػب، إنمػا مػف دوف إجػراء مفاوضػات جديػة حػوؿ قضػاياه، 
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أيضػػػًا، بػػػؿ حتػػػى مػػػف دوف تنفيػػػذ إسػػػرائيؿ لكػػػؿ التزاماتيػػػا تجػػػاه "المرحمػػػة االنتقاليػػػة"، ومػػػف دوف التوقػػػؼ عػػػف 
 ت مصادرة األرض واستيطانيا وتيويدىا.إجراءا

ىنػػا تبػػيف أف مػػف أبػػـر اتفػػاؽ أوسػػمو باسػػـ إسػػرائيؿ لػػـ يشػػأ التوصػػؿ إلػػى تسػػوية سياسػػية لمصػػراع تمبػػي الحػػد 
األدنػػػى مػػػف الحقػػػوؽ الفمسػػػطينية كمػػػا تقرىػػػا قػػػرارات الشػػػرعية الدوليػػػة، بػػػؿ أراد تحويػػػؿ مػػػا أعطػػػاه فػػػي "الحػػػؿ 

س الجوىر إلى "حؿ نيائي". فقد كاف ذا داللة كبيرة عمى ىذا الصعيد ما االنتقالي" مع تعديالت طفيفة ال تم
قالػػو اسػػحؽ رابػػيف بعيػػد التوقيػػع عمػػى االتفػػاؽ، سػػواء لناحيػػة التأكيػػد عمػػى أف "ال مواعيػػد مقدسػػة"، أو لناحيػػة 

ف أمف التمييز بيف المستوطنات السياسية والمستوطنات األمنية، أو لناحية تكريس معادلة: "نواصؿ الدفاع ع
حػوؿ  1000إسرائيؿ ومواطنييا وكأف االتفاؽ غير قائـ". أما فػي محطػة "مفاوضػات كامػب ديفيػد" فػي تمػوز 

"قضايا الوضع النيائي"، فقد اتضحت كامؿ نوايا خطة قيادة حزب العمؿ مػف وراء تقسػيـ "اتفػاؽ أوسػمو" إلػى 
وضػػات لػػـ  يػػرفض بػػاراؾ رئػػيس الػػوزراء مػػرحمتيف: "انتقاليػػة" و"نيائيػػة". ففػػي تمػػؾ المحطػػة الحاسػػمة مػػف المفا

اإلسرائيمي آنذاؾ التزحزح قيد أنممة تجاه جوىر الصراع، حػؽ عػودة الالجئػيف إلػى ديػارىـ األصػمية، فحسػب، 
ولـ يحوؿ الصراع عمى القدس بكؿ حساسيتو ومحوريتو إلى مجرد صراع عمى "زواريب"، فحسب، بؿ طالب 

لكبرى في الضفة، وببقاء الجيش اإلسرائيمي عمى الحدود والمعػابر مػع أيضًا ببقاء الكتؿ االستيطانية الثالث ا
األردف، بؿ ورفض تسميميا لقوات دولية كحؿ وسط اقترحو بتسرع مجاني الوفد الفمسػطيني بينمػا اتخػذه الوفػد 
اإلسػػػرائيمي نافػػػذة تراجػػػعن تنطمػػػؽ منيػػػا، وتبنػػػي عمييػػػا، وتعمػػػؿ عمػػػى توسػػػيعيا، وفػػػود المفاوضػػػات اإلسػػػرائيمية 

لالحقة. وىو ما يطالب بو وفد حكومة نتنياىو لممفاوضات ىػذه األيػاـ بػدعـ أمريكػي صػريح وسػافر عكسػتو ا
 خطة كيري األمنية.

خطػة التمزيػؽ السياسػي والميػداني  9523مما تقدـ يتضح أنو لئف كاف "مشػروع آلػوف" الػذي أرسػى فػي العػاـ 
ا إلبػػراـ اتفػػاؽ "أوسػػمو" وقبػػوؿ التفػػاوض، الطػػولي ألراضػػي الضػػفة، ىػػو مرجعيػػة قيػػادة حػػزب العمػػؿ ومحركيػػ

خطػػػة  9533ونشػػػوء "سػػػمطة فمسػػػطينية انتقاليػػػة"، عمػػػى أساسػػػو، فػػػإف "مشػػػروع دبمػػػس" الػػػذي أرسػػػى فػػػي العػػػاـ 
التمزيػػؽ السياسػػي والميػػداني العْرضػػي ألراضػػي الضػػفة، ىػػو مرجعيػػة قيػػادة حػػزب الميكػػود ومحركيػػا لمواصػػمة 

 ذي رفضتو ولـ تقبؿ بو أصاًل.التفاوض الشكمي عمى أساس اتفاؽ أوسمو ال
تفصػيؿ الحقػوؽ الوطنيػة الفمسػطينية،  -بػدعـ أمريكػي-إذًا نحف اليوـ أماـ خطػة سياسػية صػييونية تسػتيدؼ 

ومنيا الدولة حدودًا واستقالال وسيادة وعاصمة، عمى مقاس ما حققو عمى األرض  مشروعا آلوف" و"دبمػس". 
ال لكػػاف بػػال معنػػى إقػػداـ شػػاروف فػػي العػػاـ  عمػػى إعػػادة االحػػتالؿ المباشػػر لمضػػفة مػػف دوف اإلنيػػاء  1001وا 

الرسػػمي لػػػ"السمطة الفمسػػطينية"، وعمػػى فػػؾ االرتبػػاط العسػػكري واالسػػتيطاني مػػف طػػرؼ واحػػد مػػع غػػزة، وعمػػى 
ليفنػي فػي -وضع "خطة االنطواء" مف طرؼ واحد في الضفة. بؿ ولكانت بال معنػى مطالبػة حكومػة أولمػرت

االعتراؼ بإسرائيؿ غير محددة الحدود "دولة لمشعب الييودي". ولكاف بال  1003عاـ مؤتمر أنابولس نياية ال
ليبرمػػاف األولػػى والثانيػػة إلػػى درجػػة تصػػور أف "السػػالـ ممكػػف بتػػوفير األمػػف -معنػػى تمػػادي حكػػومتي نتنيػػاىو

 لإلسرائيمييف واالقتصاد لمفمسطينييف".
برمػاف لػػػ"الحؿ النيػػائي"، فػأمر غيػػر مفػػاجئ، بػػؿ لي-أمػا تطػػابؽ خطػػة كيػري األمنيػػة مػػع خطػة حكومػػة نتنيػػاىو

امتداد لمعادلة ظمـ تاريخي أتاح إعطاء أرض فمسطيف لمف ال يستحؽ بيد مف ال يممؾ الحػؽ. المعادلػة التػي 
ما انفؾ الشعب الفمسطيني يتعػرض ليػا ويقاوميػا منػذ بدايػة القػرف الماضػي. فمػذاؾ ودوؿ االسػتعمار الغربػي 

يزاف القوى الدولي لتحويؿ أسػطورة "أرض بػال شػعب لشػعب بػال أرض" إلػى حقػائؽ تستغؿ كؿ تفوؽ ليا في م
سياسػػػية، ذلػػػؾ بػػػدءًا بػػػػ"وعد بمفػػػور" القاضػػػي بػػػػ"إقامة وطػػػف قػػػومي لمييػػػود فػػػي فمسػػػطيف" وتضػػػمينو فػػػي صػػػؾ 
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ئيؿ االنتداب عمييا بعد الحرب العالمية األولى، مرورًا بقػرار تقسػيـ فمسػطيف واعتػراؼ ىيئػة األمػـ  بدولػة إسػرا
بعػػد الحػػرب العالميػػة الثانيػػة، تعريجػػًا عمػػى دعػػـ احػػتالؿ إسػػرائيؿ لمػػا تبقػػى مػػف أرض فمسػػطيف، عػػدا سػػيناء 
والجوالف، وصواًل إلى السكوت عف ضـ القدس ومصادرة أرض الضفة واستيطانيا وتيويدىا، خاصػة بعػد أف 

الدوليػػػػة ونظاميػػػػا وقػػػػرارات كسػػػػبت الواليػػػػات المتحػػػػدة الحػػػػرب البػػػػاردة، وصػػػػارت قطبػػػػًا منفػػػػردًا فػػػػي السياسػػػػة 
 مؤسساتيا.

لذلؾ فإف ال عجب في أف تستغؿ الواليات المتحػدة، الراعيػة لممفاوضػات، التحػوالت العاصػفة، بػؿ التاريخيػة، 
الجاريػػة فػػي الػػوطف العربػػي، وفػػي المنطقػػة عمومػػًا، النتػػزاع اعتػػراؼ رسػػمي فمسػػطيني بإسػػرائيؿ غيػػر محػػددة 

ضو التاريخية". ما يعني أف وعود إدارة أوباما بإقامة دولة فمسطينية إف الحدود "دولة لمشعب الييودي عمى أر 
ىي إال محض خداع لتجديد رىانات كذبتيا تجربة عقديف ويزيد مف المفاوضات، وجاءت خطػة كيػري لتؤكػد 
قصػػور كػػؿ إدارة لمصػػراع ال تضػػع الوحػػدة الوطنيػػة والػػدفاع عػػف األرض وتعزيػػز صػػمود ومقاومػػة أىميػػا فػػي 

جيػػػا. وىػػػو مػػػا ال يكػػػوف جػػػديًا وشػػػاماًل إال باسػػػتعادة الوحػػػدة الوطنيػػػة ووقػػػؼ التفػػػاوض فػػػي ظػػػؿ صػػػمب برنام
االستيطاف وخارج رعاية ىيئة األمـ ومرجعية قراراتيا. فمفاعيؿ االنقساـ الداخمي الفمسطيني، وانشػغاؿ مراكػز 

ىي ما يشػجع حكومػة نتنيػاىو  القوة العربية بيموميا الداخمية، والتمسؾ برعاية الواليات المتحدة لممفاوضات،
عمػػى التمػػادي سياسػػيًا وميػػدانيًا، ويشػػجع إدارة أوبامػػا عمػػى تقػػديـ خطتيػػا األمنيػػة المعاديػػة لمشػػعب الفمسػػطيني 
وقضػيتو وحقوقػػو الوطنيػػة. وىػػو مػا يحيػػؿ إلػػى ضػػرورة إجػػراء مراجعػة سياسػػية فمسػػطينية إسػػتراتيجية لتصػػويب 

المتحػػدة لمفاوضػػات "مدريػػد" و"أوسػػمو"، ومػػف فصػػؿ القضػػية  مسػػار عقػػديف ونصػػؼ العقػػد مػػف رعايػػة الواليػػات
، ومواصػػمة المفاوضػػػات فػػي ظػػػؿ 101الفمسػػطينية عػػف بعػػػدىا القػػومي، واختػػزاؿ القػػػرارات الدوليػػة فػػػي القػػرار 

 مصادرة األرض واستيطانيا وتيويدىا.
عمييػا يجػب أف  وباختصار: مخاطر خطة كيري األمنيػة عمػى القضػية الفمسػطينية إسػتراتيجية والػرد السياسػي
نياء احتكار الواليات المتحدة لو.  يكوف إستراتيجيًا عبر نقؿ ممؼ الصراع إلى ىيئة األمـ وا 
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 الجنود في سياراتكم تنقمواال  60
 اليكس فيشماف
 يصعب عمى الجيش أف يصدر ىذه الدعوة التي يراىا تحطيمًا لرأي جامع، لكف ىذا ما يجب عميو أف يقولو:

اربعػػوف محاولػػة اختطػػاؼ لجنػػود فػػي  1093أييػػا السػػائقوف ال تنقمػػوا الجنػػود فػػي سػػياراتكـة سػػجمت فػػي سػػنة 
مستويات تنظيـ مختمفة، وكاف التنظيـ في تسع حاالت قد اصبح ناضجا لتنفيذ اختطػاؼ، وفػي اربػع حػاالت 

، وتبيف في التحقيػؽ أف كانت قد ُأعدت شقؽ لالختباء. قبؿ اسبوعيف فقط ُقضي عمى خمية سمفية في الضفة
ىذه الخمية اشترت بيتا لالختباء عمى بعد أمتار معدودة فقط عف أحد الشػوارع الرئيسػة فػي الضػفة لتػأتي الػى 

 ىناؾ بجندي خططت الختطافو.
إف السػػائؽ الػػذي يقػػؼ لجنػػدي لنقمػػو بسػػيارتو يجػػب أف يعمػػـ أف ىػػذا الجنػػدي الػػذي يركػػب سػػيارة غيػػر معروفػػة 

ويجب أف يعمـ ايضا أف كؿ الحاالت التي ركب فييا الجنػود سػيارات واختطفػوا انتيػت  يخالؼ أوامر الجيش،
بقتؿ اولئؾ الجنود. وأصػبحوا فػي "الشػاباؾ" يعممػوف أنػو اذا اختطػؼ جنػدي فسػتوجد جثتػو فػي غضػوف ثالثػة 
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لػى قمقيميػة، اياـ أو اربعة. وفي حاؿ تومر حزاف، الذي لـ يركب سيارة بالقوة بؿ ُأغري بالسفر مع فمسػطيني ا
 وجدت الجثة في أقؿ مف يـو واحد.

، وىػو أنػو أصػبحت 1093تدؿ سرعة حؿ لغز القضية عمى "عدـ حرفية" القتمة، فيذا ما يميز "االرىاب" في 
تػػتـ عمميػػات أكثػػر فػػأكثر عمػػى أيػػدي فمسػػطينييف ليسػػوا أعضػػاء فػػي منظمػػات "االرىػػاب" المعروفػػة الممأسسػػة، 

يسيؿ حؿ لغز ىذه العمميات، لكف يصعب إحباطيا. إف منظمػات "االرىػاب" وىـ يقوموف بعمميات مستقمة. و 
الممأسسػػة يجمػػس فوقيػػا "الشػػاباؾ" واجيػػزة االمػػف الفمسػػطينية، أمػػا القػػائـ الفػػرد بعمميػػة الػػذي يقػػرر أف يختطػػؼ 

 ا.جنديا أو أف يقتؿ ضابطا أو أف يطعف جنديا في حافمة في العفولة، فمف غير الممكف تقريبا تحديده مسبق
يصػػعب عمػػى منظمػػات "االرىػػاب" فػػي الضػػفة أف تحصػػؿ عمػػى وسػػائؿ قتاليػػة بمقػػادير كبيػػرة. فمػػـ نعػػد نسػػمع 
تقريبا بمختبرات متفجرات. واحتماؿ أف يحصؿ القائـ الفرد بعمميػة عمػى مػادة متفجػرة وأف يبػث شػحنة ناسػفة، 

ف اختطػاؼ جنػػدي  ة وأسػػرعيا الػى النتيجػػة يفضػي مػػف جيػتيـ بأبسػػط صػور  –بػالقوة أو بػػاالغراء  –ضػئيؿ. وا 
الوحيدة وىي عممية مساومة إلفراج عف سجناء. وال تكوف االستعدادات معقدة، وال تكوف المخاطرة في مرحمة 
االختطػػاؼ كبيػػرة، وال حاجػػة إلعػػداد مكػػاف اخفػػاء إلنسػػاف حػػي وقتػػا طػػويال قػػد يكشػػؼ عػػف المختطفػػيف ألنيػػـ 

 ينووف قتمو أصال.
فقط، فقد تبيف في المدة االخيرة أف مواطنيف اسرائيمييف أصبحت ليما عادة  وال يدور الحديث عف نقؿ لمجنود

أف يتناوال الطعػاـ فػي مطعػـ فػي مدينػة فمسػطينية كانػت ليمػا اعمػاؿ فييػا. وفػي المػرة الثانيػة التػي دخػال فييػا 
االبتعػاد ليأكال ىناؾ أصبح واضحا لممحميػيف أف الحػديث يػدور عػف ضػابطيف سػابقيف. وتمقػى االثنػاف انػذارا ب

عف المكاف فورا ونجيا في آخر لحظة. قبؿ اياـ معدودة فقط نشر تقرير عػف جنػدي يخػدـ فػي االدارة المدنيػة 
منح الفمسطينييف رخص دخػوؿ غيػر قانونيػة، وقضػى اوقاتػا معيػـ فػي تػؿ ابيػب، وكػاف الجنػدي تحػت مراقبػة 

 ف أف يختطفو أصدقاؤه الجدد.خفية بسبب نشاطو الجنائي، واعتقؿ في آخر لحظة حينما نشأت خشية م
إف الجػػو السياسػػي فػػي الضػػفة يشػػجع عمػػى اختطػػاؼ جنػػود. وقػػد وقػػؼ المفػػرج عػػنيـ بصػػفقة شػػاليت فػػي ىػػذه 
السنة وراء أكثر مف عشر محاوالت اختطاؼ ُأحبطػت. ويسػتعمؿ السػجناء الفمسػطينيوف فػي السػجوف ضػغطا 

اء عمػى دفعػات فػي اطػار المسػيرة السياسػية الختطاؼ جنود كي يمكػف االفػراج عػنيـ. إف االفػراج عػف السػجن
 يقوي الباعث عمى تنفيذ عمميات اختطاؼ ومساومة.

وجيت حمالت الجيش االسرائيمي الدعائية الى اليػوـ فػي شػأف نقػؿ الجنػود، الػى الجنػود. وينفػؽ الجػيش مػاال 
خفيػة تقػوـ بيػا  كثيرا عمى النقػؿ والدعايػة ويحظػر السػفر بسػيارات عارضػة خػارج المعسػكرات. وتػدؿ عمميػات

الشػػػرطة العسػػػكرية فػػػي الشػػػوارع الرئيسػػػة عمػػػى انخفػػػاض عػػػدد الجنػػػود الػػػذيف يوقفػػػوف سػػػيارات عارضػػػة قياسػػػا 
بالسنوات االخيرة. لكػف تكفػي حالػة واحػدة لجنػدي يركػب سػيارة عارضػة ويختفػي كػي تجعػؿ الدولػة كميػا تقػـو 

 عمى رجمييا.
قاًل بالمجاف فال تشجعوا الجنود عمى االستمرار عمى ىذه أييا السائقوف ليس مف الوطنية أف تمنحوا الجندي ن

 العادة الخطيرة.
 93/91/1093، "يديعوت"
 98/91/1093، األيام، رام اهلل
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