
   
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
  
  
 
  
  
 

  
 
 
 
 
 

 .. وقريع يحذرعريقات: نقبل اتفاقًا انتقاليًا ال يزيد عمى عام ويحدد الحدود وتبادل األرض
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  : ألول مرة الجيش المصري يحارب معنا ضد غزةسرائيم وزير المخابرات اإل
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 إلى اجتماع وطن  شامل لمناقشة تشكيل حكومة التوافق الوطن هنية يدعو عباس  1

رئيس الحكومة في قطاع غزة إسماعيؿ ىنية الرئيس محمود عباس إلى اجتماع  4 دعافتحي صّباح -غزة 
 مناقشة تشكيؿ حكومة التوافؽ الوطني وفقًا التفاقات القاىرة والدوحة.وطني شامؿ ل

كما دعا ىنية في كممتو أماـ مؤتمر القدس العممي السابع الذي نظمتو مؤسسة القدس الدولية في مدينة غزة 
عقد »، الرئيس عباس إلى «المخططات الصييونية في القدس... التيويد وسبؿ المواجية»أمس بعنواف 

ع لئلطار القيادي الموقت لمنظمة التحرير الفمسطينية الذي شكؿ بموجب اتفاؽ )إعبلف( القاىرة )عاـ اجتما
مف شأف ىذا »وقاؿ إف «. ( لبحث المشروع الوطني والبرنامج الذي يمكف أف يمؤل الفراغ السياسي2002

يوني، فخط التفاوض االجتماع مواجية االنييار في المشروع الوطني الفمسطيني، ومواجية المخطط الصي
لف يوصمنا إلى شيء، نريد بناء استراتيجية تحمي المقاومة والثوابت وتبحث في القاسـ المشترؾ بيف 

 «.الجميع
ىناؾ أربعة عوامؿ ميمة دفعت إسرائيؿ لمجرأة عمى القدس المحتمة »ورأى ىنية في كممتو خبلؿ المؤتمر أف 

«. السياسي الذي يعاني منو المشروع الوطني الفمسطيني وثوابت القضية الفمسطينية، في مقدميا الفراغ
لماذا وصمت القدس إلى ما وصمت إليو؟ لماذا يتسارع التيويد واالستيطاف والحصار، ولماذا ىذه »وتساءؿ4 

دارة الظير لمحقوؽ التاريخية ألىمنا في القدس؟  «.الجرأة وا 
، مشروع يضمف حماية القدس والضفة ووضع الشعب يفتقر إلى المشروع الوطني الناظـ لمكؿ»واعتبر أف 

ما شجع عمى ىذا الفراغ ما يجري »ورأى أف «. حد ليذا التغوؿ، بؿ ويحممنا نحو تحرير األرض واإلنساف
 «.اآلف مف مسيرة المفاوضات التي تتخذ إسرائيؿ منيا ستارًا لفعؿ كؿ شيء في القدس

جوف كيري، فيو يتبنى الموقؼ الصييوني، ويطالب انظروا ماذا يطرح )وزير الخارجية األميركي( »وقاؿ4 
 «.الفمسطيني بأف يقر بييودية الدولة وأف يعترؼ أف القدس موحدة إلسرائيؿ

انشغاؿ األمة العربية، وتحديدًا دوؿ الربيع العربي، عامؿ »، فيما رأى أف «عامؿ ثالث»واعتبر أف االنقساـ 
المسجد األقصى تراجعت أماـ اليمـو الداخمية لمدوؿ سمبي في ما يجري عمى األرض، وأف قضية القدس و 

 «.العربية، وىذا ما ال ينبغي لو أف يكوف
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العرب ممزموف أف يكوف ىميـ القدس، فيي القضية المركزية لؤلمة، ومف أجؿ حماية ىذا »وشدد عمى أف 
ال غنى »وقاؿ4 «. سبلميالتوافؽ الفمسطيني العربي اإلسبلمي، أكدنا دائمًا عمى احترامنا لمعمؽ العربي واإل

يراف وليبيا وسورية، وروسيا  لنا عف الدوؿ العربية واإلسبلمية، ال غنى لنا عف السعودية ومصر وتركيا وا 
وأي دولة تقؼ مع الحؽ الفمسطيني. ال معركة لمشعب الفمسطيني إال معركة واحدة ضد االحتبلؿ 

 «.الصييوني
نا معركة مع مصر أو راـ اهلل أو أبعد مف ذلؾ، نحف مف أجؿ فمسطيف والقدس، ليست لدي»وأضاؼ أنو 

طبلب حرية واستقبلؿ، ندعو أشقاءنا وفي القمب منيـ مصر أف تتحمؿ مسؤوليتيا القومية لمتصدي 
 «.لمسياسات اإلسرائيمية، نحف ىنا رأس الحربة ونحمي األمف القومي العربي والمصري

يمكف أف يتنازؿ عف ذرة مف أرض فمسطيف أو عف حؽ  واىـ مف يعتقد أف فمسطينيًا حراً »وشدد عمى أنو 
نحف ُنقتؿ وُنسجف وُنبعد مف أجؿ تحرير القدس، »وقاؿ4 «. العودة أو عف القدس أو عف تحرير كؿ أسرانا

 «.والبلجئوف اليـو في المنافي يتطمعوف نحو القدس والعودة إلى فمسطيف
ية، وكؿ الفصائؿ الوطنية واإلسبلمية، يجب أف تكوف كؿ المسارات السياسية والميدانية والعسكر »واعتبر أف 

متجية نحو القدس وفمسطيف، حماس وفتح ُوجدتا مف أجؿ القدس، ال شيء أكبر مف القدس وفمسطيف، 
 «.فمسطيف أكبر منا جميعًا وىذه الثقافة التي يجب أف نرسخيا لدى أجيالنا

جاءت في إطار »أف دعوة ىنية « الحياة»لػ غازي حمد « حماس»وأوضح وكيؿ وزارة الخارجية القيادي في 
تماـ »ولفت إلى أف «. رغبة حماس الحقيقية والجادة في إنياء االنقساـ لدى حماس توجيًا بإنياء االنقساـ وا 

 «.المصالحة، والدعوة تأتي في سياؽ ىجـو المصالحة مف قبؿ الحركة
السياسي لمحركة خالد مشعؿ الياتفية قبؿ وأشار إلى أف دعوة ىنية تأتي إضافة إلى محادثة رئيس المكتب 

ثبلث قضايا ىي المصالحة والمفاوضات والمنخفض الجوي الذي ضرب »نحو أسبوع مع عباس في 
 «.المنطقة وفمسطيف وانقطاع التيار الكيربائي نتيجة نقص إمدادات الوقود

 20/12/2013الحياة، لندن، 
 
 .. وقريع يحذرام ويحدد الحدود وتبادل األرضعريقات: نقبل اتفاقًا انتقاليًا ال يزيد عمى ع 2

رئيس الوفد ،  أف محمد يونسنقبًل عف مراسميا بيت لحـ  مف 20/12/2013الحياة، لندن،  ذكرت
الفمسطيني المفاوض الدكتور صائب عريقات قاؿ إف الجانب الفمسطيني يقبؿ اتفاقًا انتقاليًا إذا شمؿ الحدود 

قدس والبلجئيف، وكاف لمدة قصيرة ال تزيد عمى العاـ، عممًا أنيا المرة ونسبة تبادؿ األراضي واألمف وال
 األولى التي يعمف فييا مسؤوؿ فمسطيني إمكاف قبوؿ اتفاؽ انتقالي جديد مع إسرائيؿ.

اتفاقية مف »وقاؿ عريقات لمصحافييف في لقاء في مدينة بيت لحـ لمناسبة قرب حموؿ عيد الميبلد المجيد4 
إذا حددت الحدود، ونسبة تبادؿ األراضي، واإلجراءات األمنية ومكانة مدينة القدس  ىذا النوع ممكنة

اتفاقية اإلطار أكثر تفصيبًل مف إعبلف مبادئ، لكف يجب أف تتحوؿ إلى اتفاؽ »وأضاؼ4 «. والبلجئيف
 «.شيراً  12-6سبلـ كامؿ في غضوف فترة قصيرة تتراوح بيف 
ف عاـ ألنو جرى التفاوض في السنوات السابقة عمى جميع وأوضح أف المفاوضات ال تحتاج ألكثر م

 الممفات، والحموؿ الممكنة شديدة الوضوح لؤلطراؼ المختمفة.
رئيس طاقـ أف 4 مف  راـ اهلل نقبًل عف مراسميا وليد عوض 20/12/2013القدس العرب ، لندن، وأضافت 

لمنظمة التحرير الفمسطينية حذر الخميس  المفاوضات الفمسطينية السابؽ أحمد قريع عضو المجنة التنفيذية
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أشير وتنتيي بنياية نيساف/ابريؿ القادـ، معتبرا التمديد  3مف خطورة تمديد فترة المفاوضات المحددة بػ 
لمحادثات السبلـ ىو إعطاء مزيد مف الوقت لمتوسع االستيطاني اإلسرائيمي ونيب األرض وتيويد القدس 

 وأسرلتيا.
يس دائرة شؤوف القدس في منظمة التحرير خبلؿ استقباؿ السفير األمريكي السابؽ وجاءت أقواؿ قريع رئ

 .لدى اسرائيؿ دانييؿ كيرتزر
جديد، شدد قريع عمى أنو ال يحقؽ أي إنجاز لعممية السبلـ ’ اتفاؽ إطار‘وبشأف اقتراح التوصؿ الى 

ال إعطاء المزيد مف الوقت وتقدميا، موضحا أف تمديد المدة المحددة لممفاوضات لف تحقؽ أي تقدـ إ
إلسرائيؿ لمتوسع االستيطاني ونيب األرض، وتصعيد عممية تيويد القدس وأسرلتيا. ولذلؾ فإف نجاح عممية 

 السبلـ يستند الى رغبة حقيقية ونوايا صادقة وقدرة عمى إتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب.
 
 ازل منذ انطالق المفاوضاتمن 208مواطنا وهدمت  31قتمت  "إسرائيل"اشتية:  3

 200مواطنا واعتقمت  31قاؿ عضو المجنة المركزية لػ'فتح' محمد اشتية، إف إسرائيؿ قتمت 4 بيت لحـ
. 202آخريف، وىدمت   منازؿ منذ انطبلؽ المفاوضات في شير تموز الماضي وحتى اليـو

موماسييف وصحافييف أجانب جاء ذلؾ، خبلؿ لقاء نظمتو دائرة شؤوف المفاوضات، الميمة الماضية لدب
 ومحمييف، في مدينة بيت جاال شماؿ غرب بيت لحـ.

قامة دولة فمسطينية عمى حدود  وعاصمتيا  1361وأكد اشتية أف المفاوضات ىدفت إلنياء االحتبلؿ وا 
القدس الشرقية، عكس ما تريده إسرائيؿ منيا، مف تدمير ألسس الحؿ الذي ينادي بو المجتمع الدولي الرامي 

لى إقامة دولة فمسطينية، واالستمرار باالستيطاف في ظؿ المفاوضات، 'أي اتخاذ المفاوضات خطوة تكتيكية إ
 أماـ المجتمع الدولي واإلسرائيمي لمتخمص مف الضغوط عمييا'.

وقاؿ4 'إننا ال نبحث عف أي اتفاؽ، بؿ اتفاؽ متقف، ودائـ وشامؿ يجمب العدؿ لمفمسطينييف بإقامة دولتيـ 
 '.1361ود عمى حد

 20/12/2013وكالة سما اإلخبارية، 
 
 أبو ردينة: بناء المستوطنات أو تطويرها غير شرع  وال نعترف به 4

قاؿ الناطؽ الرسمي باسـ الرئاسة نبيؿ أبو ردينة تعقيبا عمى قرار رئيس الوزراء اإلسرائيمي بنياميف  4راـ اهلل
 ت أو تطويرىا غير شرعي وال نعترؼ بو.نتنياىو بتطوير بناء المستوطنات، إف بناء المستوطنا

وأكد أبو ردينة في تصريح لػ 'وفا'، اليوـ الخميس، أف السبلـ يقوـ عمى أساس إقامة الدولة الفمسطينية عمى 
طبلؽ سراح كافة األسرى. 1361حدود   وعاصمتيا القدس الشرقية، وا 

مي ليمة أمس، وأدت إلى استشياد المواطنيف أدانت الرئاسة جرائـ القتؿ التي ارتكبيا جيش االحتبلؿ اإلسرائيو 
 صالح ياسيف مف مدينة قمقيمية، ونافع السعدي مف مخيـ جنيف.

'إف ىذا التصعيد اإلسرائيمي الخطير ييدؼ إلى افشاؿ الجيود األميركية والدولية المبذولة  أبو ردينة وقاؿ،
يصاؿ المفاوضات إلى طريؽ مسدو   د'.لدفع عممية السبلـ إلى االماـ، وا 

ودعا أبو ردينو المجتمع الدولي إلى سرعة التحرؾ ولجـ ىذه الممارسات اإلسرائيمية الساعية إلى ابقائنا في 
 مربع التوتر والعنؼ.

 19/12/2013وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية )وفا(، 
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 "القدس": تعديل وشيك عمى حكومة الحمد اهلل 5

صادر مطمعة  اجراء تعديؿ عمى حكومة الحمد اهلل مطمع العاـ رجحت م -خاص بػالقدسدوت كـو -راـ اهلل
 المقبؿ عازية ذلؾ الى "عدـ الرضى عف اداء عدد مف الوزراء في الحكومة الحالية".

وأكدت تمؾ المصادر لػالقدس دوت كوـ أف "العمؿ جار بصمت مف أجؿ اختيار وزراء جدد يحموف محؿ 
معرفة مصير  وزراء الحقائب السيادية، والذيف كانوا موضع  الوزراء المتوقع خروجيـ مف الحكومة دوف

 خبلؼ بيف الحمد اهلل والرئيس كالخارجية والداخمية واالوقاؼ والشؤوف الدينية.
وحسب تمؾ المصادر فإف رئيس الوزراء كاف قد اتفؽ مع الرئيس عباس عمى ىذا التعديؿ عقب رجوع الحمد 

شير حزيراف الماضي، وتكميفو بتشكيؿ حكومتو الحالية التي حممت اهلل عف استقالتو التي كاف قدميا في 
 ".16الرقـ "

واشارت ذات المصادر الى 4 اف الحمد اهلل كاف قد ألح عمى ضرورة اجراء تعديبلت عمى حكومتو في ظؿ 
عدـ رضاه عف اداء عدد مف وزرائيا، وما اثير حوؿ تصرفات بعضيـ مف احتجاجات، موضحة أف رئيس 

يعزو الفشؿ في ادارة بعض الممفات الحساسة مؤخرا الفتقاد الوزراء ذوي العبلقة لمخبرة والكفاءة في الوزراء 
 ادارة شؤوف وزاراتيـ .

 20/12/2013القدس، القدس، 
 
 صرف تعويضات لمتضرري المنخفض الجوي ف  غزةالحكومة ف  غزة ت 6

ظا، عف صرؼ تعويضات لمعائبلت ووزير المالية زياد الظا في غزةحكومة الأعمف نائب رئيس  4غزة
 المتضررة مف المنخفض الجوي يـو الخميس عبر مكاتب البريد المنتشرة في قطاع غزة.

وقاؿ الظاظا مساء األربعاء، إف الصرؼ سيتـ مف خبلؿ اتصاؿ وزارة األشغاؿ العامة واإلسكاف عمى 
 ئا في ظؿ ما يعانيو المواطف.المتضررييف مف أجؿ استبلـ مبمغ التعويض، الذي أكد أنو ال يساوي شي

وأشار إلى أف مبمغ الصرؼ سيتـ حسب حجـ الضرر الواقع في كؿ منزؿ، مقدمًا اعتذاره لممواطنيف 
 المتضرريف عف التأخير في الصرؼ.

 وبيف أنو سيتـ فيما بعد صرؼ تعويضات لممزارعيف.
انية لآلثار الجانبية اآلنية، إضافة وأكد أف الحكومة تسير وفؽ خطة مف ثبلثة مراحؿ أوليا المعالجة الميد

إلى معالجة آثار المنخفض عبر تقديـ التعويضات حتى يستعيد المواطنيف حياتيـ وعافيتيـ مف جديد، 
والثالثة البحث في المشاربع التي تغطي حاجة القطاع مف أجؿ االستعداد ألي منخفضات قادمة واالستفادة 

 مف مياه االمطار.
 حكومتو قررت إصدار جميع الوثائؽ الحكومية التي غرقت مجانا لجميع المواطنيف.كما أعمف الظاظا أف 

 20/12/2013القدس، القدس، 
 
 أميركية تبحث االقتراحات األمنية -اجتماعات أمنية فمسطينية "األيام":  7

أميركيًا عقد،  -ذكرت مصادر دبموماسية غربية لػ"األياـ" أف اجتماعًا أمنيًا فمسطينيًا  عبد الرؤوؼ ارناؤوط4
 أمس، مف أجؿ البحث في االقتراحات األمنية التي وضعيا الجنراؿ األميركي جوف آلف.
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وقاؿ مصدر فمسطيني بيذا الشأف4 "ىناؾ مبلحظات فمسطينية كبيرة عمى ىذه الترتيبات وسيجري إسماعيا 
المقترحة ليست نيائية وىي إلى الجانب األميركي ليأخذىا بعيف االعتبار إذ إنو وكما نفيـ فإف الترتيبات 

 مفتوحة لمنقاش".
 ويترأس رئيس المخابرات الفمسطينية المواء ماجد فرج الجانب الفمسطيني في االجتماع.

ومع ذلؾ فقد، أشارت ىذه المصادر إلى أف "الموقؼ الفمسطيني واضح وىو دولة عمى حدود الرابع مف 
تبادؿ طفيؼ ومتفؽ عميو لؤلراضي وحؿ جميع وعاصمتيا القدس الشرقية مع استعداد ل 1361حزيراف 

قضايا الحؿ النيائي دوف استثناء ووفقًا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السبلـ العربية، وأف يكوف لمدولة 
 الفمسطينية سيادة كاممة غير منقوصة عمى كؿ مواردىا".

 20/12/2013األيام، رام اهلل، 
 
 السمطةبمن أموال المنظمة باالشتراك مع قيادات  دوالرون ممي 168شبانة: نجل عباس يستحوذ عمى  8

كشؼ الضابط السابؽ في جياز المخابرات الفمسطينية فيمي شبانة، أف رئيس السمطة محمود عباس كمؼ 
شخصيات في فتح ببيع جزء مف أمبلؾ منظمة التحرير المنتشرة في العالـ ومف بينيا قطعة األراض الواقعة 

دونـ، وأف المبمغ تـ توريد جزء  22مميوف دوالر وتبمغ مساحتيا  162فارة االماراتية بمبمغ في لبناف قبالة الس
 بسيط منو لمصندوؽ القومي وأف النصيب األكبر تـ توريده لنجؿ الرئيس عباس "ياسر".

وقاؿ شبانو في تصريح لو عمى صفحتو الشخصية بػ" فيسبوؾ"، إنو مف المعروؼ أف ممتمكات منظمة 
وفتح كبيرة ومنتشرة في كثير مف بقاع العالـ وأف فاروؽ القدومي اميف سر حركة فتح كاف مسؤواًل التحرير 

عنيا حيث كانت في كثير مف االوقات تسجؿ ىذه االمبلؾ بأسماء أشخاض وليس باسـ مؤسسات 
 المنظمة.

خيانة االمانة مف  وأضاؼ أف القدومي قاـ بتوكيؿ فاروؽ العزة بمتابعة ىذه األمبلؾ، ولكف بعد أف اكتشؼ
العزة أوقؼ تكميفو بإدارة ىذه االمبلؾ ولكف بقيت المستندات والممفات بيد األخير. وتابع أف رئيس منظمة 
التحرير الفمسطينية محمود عباس "أبو مازف" أرسؿ لفاروؽ العزة عمى أف يسممو المستندات فرفض العزة إال 

 أف يسممو الممؼ شخصيًا.
مازف شخصيًا في عماف بحضور المحامي الشخصي ألبو مازف حامؿ الجنسية  ألبو وقاؿ "انو تـ التسميـ

 "اإلسرائيمية" والمنتسب لمماسونية العالمية.
وأوضح أف أبو مازف بعد تسممو الممفات قاـ بتكميؼ حاشيتو المقربيف وىـ السفير الفمسطيني في عماف عطا 

مد شقيؽ عزاـ االحمد لبيع ممتمكات منظمة التحرير الخيري وابو نبيؿ ابو الرب ورمزي خوري وعبلـ االح
 دونـ. 22وكاف مف ضمف صفقات البيع العديدة التي تمت قطعة االرض الواقعة في لبناف وتبمغ مساحتيا 

 19/12/2013فمسطين أون الين، 
 
 لإلفالت من مقاطعتها "إسرائيل"مركز أطمس لمدراسات اإلسرائيمية: عباس يساعد  9

لئلفبلت « إسرائيؿ»طمس لمدراسات اإلسرائيمية إف الرئيس الفمسطيني محمود عباس يساعد قاؿ مركز أ4 غزة
مف اتساع المقاطعة والتنديد والعزؿ الذي باتت تواجيو اليوـ مف قبؿ مؤسسات وأفراد ومشاىير وقرارات مف 

 قبؿ مؤسسات رسمية دولية.
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ة واالستيجاف أف عباس، في ذروة حرب وأضاؼ المركز في تحميؿ لو، أمس الخميس، أف ما يثير الغراب
المقاطعة، وفي عاصمة حممة المقاطعة في جوىانسبورغ، وأماـ نشطاء مف أجؿ التضامف الدولي مع 

، ويدعو فقط إلى مقاطعة المستوطنات، مما أصاب الحضور «إسرائيؿ»فمسطيف يصرح أنو يرفض مقاطعة 
 «.قيةالجنوب إفري The Starبالذىوؿ واالندىاش حسب صحيفة 

كيؼ يا سيادة الرئيس يمكف الفصؿ بيف المستوطنات واالحتبلؿ مف جية، وبيف دولة »وتساءؿ المركز4 
إسرائيؿ مف جية أخرى؟! فكيؼ مثبًل يمكف الفصؿ بيف األمواؿ التي تجبييا المالية اإلسرائيمية كضرائب مف 

ا نفس الوزارة إلسكاف المستوطنيف أرباح شركات اليايتؾ المقامة في تؿ أبيب وبيف األمواؿ التي تحولي
 «.وأمنيـ وبناىـ التحتية؟!

إننا نفيـ أف الرئيس أراد أف يؤكد مضموف خطابو السياسي الذي يؤمف ويتبنى حؿ الدولتيف، »واستطرد4 
لكف ما ال نفيمو أف يؤمف رئيسنا بإمكانية الوصوؿ ليذا الحؿ دوف كفاح ودوف ثمف تدفعو اسرائيؿ يضطرىا 

 «.التسميـ بالحد األدنى لحقوقنا صاغرة إلى
كيؼ سندفع إسرائيؿ لمقبوؿ بإنياء احتبلليا إذا تنازلنا عف أحد أسمحتنا المشروعة جدًا »كما تساءؿ المركز4 

، بما فييا عمميًا المقاومة «المقاومة»، مثمما تنازلنا عف أوراؽ ضغطنا األخرى «مقاطعتيا ونبذىا وحصارىا»
 «.عف حقوقنا في االنضماـ لممنظمات الدولية الشعبية، ومثمما تنازلنا

وأشار إلى قرار اتحاد الدراسات األمريكية بمقاطعة األكاديمية اإلسرائيمية؛ تضامنًا مع األكاديمييف 
الفمسطينييف ومع حرية البحث األكاديمي الفمسطيني، وتنديدًا بمشاركة األكاديمية اإلسرائيمية في انتياؾ 

 الحقوؽ الفمسطينية.
عتبره قرارًا ذا مغزى ميـ وانتصارا لمحؽ الفمسطيني، وينطوي عمى أىمية رمزية كبيرة، ويأتي في سياؽ وا

اتساع نفوذ وتأثير المقاطعة لتصبح قضية رأي عاـ دولي، وتتحوؿ إلى ظاىرة تزداد انتشارًا، وتكبر مع 
 الوقت ككرة الثمج المتدحرجة. 

 20/12/2013السبيل، عمان، 
 

 "اليرموك"بسحب كافة المسمحين من   عمى مبادرة تقض ةق مع الفصائل والقيادة بسوريتفااألغا: اال  10
قاؿ رئيس دائرة شئوف البلجئيف فى منظمة التحرير الفمسطينية زكريا األغا، إنو تـ االتفاؽ مع جميع 4 غزة

مخيـ اليرموؾ،  الفصائؿ والقيادة السورية عمى مبادرة تقضى بسحب كافة المسمحيف الفمسطينييف وغيرىـ مف
عمى أف تتولى القوات السورية النظامية مسئولية حمايتو، كما سيتـ أيضا تشكيؿ وفد مف كؿ الفصائؿ 

 المختمفة لبلتفاؽ مع المسمحيف عمى تطبيؽ المبادرة.
وأضاؼ األغا، فى تصريحات مساء أمس الخميس، أف االتفاؽ يقضى بإخبلء المخيـ مف السبلح 

ر العسكرية، فاألمف فى داخؿ المخيمات ليس شأنا فمسطينيا وال يخص فصيؿ معيف والمسمحيف وكؿ المظاى
 أو منظمة التحرير الفمسطينية بؿ ىو شأف السمطة السورية الموجودة ىناؾ.

 20/12/2013وكالة سما اإلخبارية، 
 

 حماس: الحركة ليست عدوًا لمدولة والشعب المصري حّتى يكون المقاء والتواصل معها تخابراً  22
كػدت حركػة حمػاس الخمػيس بانيػا ليسػت فػي حالػة عػداء مػع مصػر وشػعبيا، منتقػدة 4 أراـ اهلل ػ وليػد عػوض

وعبر عػزت الرشػؽ عضػو المكتػب السياسػي لمحركػة عػف أسػؼ حركتػو  حمبلت التحريض المتواصمة ضدىا.
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مضػيفا فػي ، ”استمرار الحمبلت اإلعبلمية والسياسية ضػد حركػة حمػاس ونيجيػا المقػاوـ ضػد االحػتبلؿ“مف 
أفَّ اتيػاـ الػرئيس المصػري الػدكتور ” قػائبل”  الفيسػبوؾ“تعميؽ عمى صػفحتو عمػى موقػع التواصػؿ االجتمػاعي 

 ”.محمد مرسي وقيادات مف اإلخواف بالتخابر مع حماس، ما ىي إاّل حمقة مف مسمسؿ التشويو واالستعداء
ف المقاء والتواصؿ معيا )تخابرًا( وتيمػة حماس ليست عدوًا لمدولة والشعب المصري حّتى يكو ” وتابع الرشؽ 

، مشػػددا عمػػى  أف حركػػة حمػػاس تعتبػػر مصػػر عمقيػػا االسػػتراتيجي، وىػػي لػػـ ”يعاقػػب عمييػػا القػػانوف المصػػري
ولف تتدخؿ في شأنيا الداخمي، مبينا أف كؿ المزاعـ حوؿ تدخؿ حماس بالشأف المصري مػا ىػي إال فبركػات 

لـ تقّدـ أي جية في مصر أّي دليؿ أو شػبية دليػؿ “الرشؽ قائبل4 وواصؿ  إعبلمية ال تنطمي عمى ذي عقؿ.
تثبػػت تػػوّرط حركػػة حمػػاس فػػي أّي شػػأف مػػف الشػػؤوف المصػػرية الداخميػػة، والمسػػتفيد الوحيػػد مػػف ىػػذا االتيػػاـ 

، مشػددا عمػى أنَّػو لػيس ىنػاؾ أيَّػُة مصػمحة مصػرية أو عربيػة ”واعتبار حماس عدوًا ىػو االحػتبلؿ الصػييوني
حركػػة حمػػاس وشػػيطنتيا واعتبارىػػا عػػدوا يجػػب محاربتػػو، مشػػيرًا إلػػى أف عػػدو الشػػعب المصػػري  فػػي اسػػتعداء

 ”.العدو الصييوني“والفمسطيني واألمة جميعيا ىو 
ونفػػى الّرشػػؽ بشػػكؿ قػػاطع أف يكػػوف الػػدكتور محمػػود عػػّزت نائػػب المرشػػد العػػاـ لجماعػػة اإلخػػواف المسػػمميف 

الحػػػديث عػػػف ىػػػذا الموضػػػوع يػػػدّلؿ بوضػػػوح حجػػػـ األكاذيػػػب  موجػػػودًا فػػػي قطػػػاع غػػػزة، موضػػػحًا أفَّ اسػػػتمرار
 ومحاوالت أطراؼ كثيرة الّزج بحركة حماس في الشأف المصري، وفؽ قولو.

10/21/1023، القدس العرب ، لندن  
 

 التعامل مع حركة حماس شرف لكل إنسان عرب  وليس تهمة يدان عميها: البردويل 21
إحالة الرئيس المصري المعزوؿ محمد مرسي إلى المحاكمة  استنكرت حركة حماس الفمسطينية4 )األناضوؿ(

ال يعّبػػر عػػف أخػػبلؽ العروبػػة »معيػػا، داعيػػة القضػػاء إلػػى التراجػػع عػػف ىػػذا االتيػػاـ الػػذي « التخػػابر»بتيمػػة 
 «.واإلسبلـ

فػػي « ال تتػػدخؿ»وقػػاؿ المتحػػدث باسػػـ الحركػػة صػػبلح البردويػػؿ، فػػي تصػػريح لوكالػػة األناضػػوؿ، إف حركتػػو 
 مع الحركة مف قبؿ النظاـ في مصر.« غير اإلنساني»خمي المصري، لكف ما ييميا ىو التعامؿ الشأف الدا

التعامػػؿ مػػع حركػػة حمػػاس شػػرؼ لكػػؿ إنسػػاف عربػػي ولػػيس تيمػػة يػػداف عمييػػا... كيػػؼ يجػػرؤ »وأضػػاؼ أف 
ح قضػاء مصػر وكيػؼ تجػرؤ حكومػػة مصػرية عمػى أف تعتبػر المقاومػة الفمسػػطينية عػدوًا وكيانػًا معاديػًا ويصػػب

، وال يعبػر عػف «يتقػاطع مػع االحػتبلؿ الصػييوني»وأكػد أف مثػؿ ىػذا االتيػاـ «. التعاوف واالتصاؿ بيػا جرمػاً 
 «.إلى التراجع عنو فوراً »، داعيًا «عروبة وال عف إسبلـ وال عف أخبلؽ إسبلمية»

10/21/1023، األخبار، بيروت  
 

 مة: اإلعالم المصري لم يعد له هدف إال تشويه المقاو زهريأبو  23
حمػػاس اسػػتمرار حممػػة التشػػويو التػػي يمارسػػيا اإلعػػبلـ المصػػري  –اسػػتنكرت حركػػة المقاومػػة اإلسػػبلمية 4 غػزة

ضػػد المقاومػػة الفمسػػطينية، والتػػي كػػاف آخػػر أمثمتيػػا ادعػػاء "األىػػراـ العربػػي" عػػف عقػػد لقػػاء بػػيف محمػػود عػػزت 
سماعيؿ ىنية في أحد المستشفيات "اإلسرائيمية".  وا 

(4 "إف 20-21ريح صػحفي لمنػاطؽ باسػميا الػدكتور سػامي أبػو زىػري اليػـو الخمػيس )وقالت الحركة في تص
ىذا الخبر ىو مثاؿ لعممية الكذب الذي يمارسيا بعض وسائؿ اإلعبلـ المصري، ويعكػس مسػتوى االنحطػاط 
األخبلقػػي الػػذي وصػػمت إليػػو ىػػذه الوسػػائؿ، وأنيػػا تجػػاوزت بػػذلؾ كػػؿ الحػػدود واألعػػراؼ والضػػوابط األخبلقيػػة 
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المينية, وأنو لـ يُعد ليا ىدؼ إال تشويو صورة المقاومة الفمسطينية وتوظيؼ ىذه االدعاءات الكاذبػة لتبريػر و 
 الخبلفات الداخمية في الساحة المصرية".  

29/21/1023، المركز الفمسطين  لإلعالم  
 

 " تتهم المنظمة بإفشال مبادرة الحل السياس  ألزمة مخيم اليرموكالعامة"القيادة  24
تيمػػت الجبيػػة الشػػعبية لتحريػػر فمسػػطيف "القيػػادة العامػػة" منظمػػة التحريػػر الفمسػػطينية بالمسػػؤولة عػػف إفشػػاؿ ا

 مبادرة الحؿ السياسي ألزمة مخيـ اليرموؾ لبلجئيف في العاصمة السورية دمشؽ.
ر إلػي وقالت "القيادة العامة" في بياف صػحفي اليػوـ الخمػيس4"إف وفػد منظمػة التحريػر الفمسػطينية الػذي حضػ

دمشػػؽ لمعالجػػة أزمػػة مخػػيـ اليرمػػوؾ ىػػو أحػػد األطػػراؼ األساسػػية التػػي تسػػببت بسػػقوط اتفػػاؽ الحػػؿ السياسػػي 
صػػػراره عمػػػى عػػػدـ إعطػػػاء أي دور لمفصػػػػائؿ  لبلزمػػػة بسػػػبب الػػػروح الفئويػػػة التػػػي واكبػػػت معالجتػػػػو لؤلزمػػػة وا 

القيػادة العامػة، وقيامػو بتحػريض  الفمسطينية الرئيسػية والمػؤثرة فػي أزمػة المخػيـ وفػي مقػدمتيا الجبيػة الشػعبية
وفػي  مجموعات مسمحة تابعة لو بعدـ التعاوف مع أي مبادرة سػممية ال تكػوف منظمػة التحريػر موافقػة عمييػا".

رد عمػػي التصػػريحات التػػي أطمقيػػا أحمػػد مجػػدالني عضػػو المجنػػة التنفيذيػػة لمنظمػػة التحريػػر التػػي اتيػػـ فييػػا 
ألزمة المخيـ بإصرارىا عمى طرح مبادرة خاصة بيا ترتكز عمػي الحػؿ  "القيادة العامة" بإفشاؿ الحؿ السياسي

األمني لبلزمة؛ أكدت الجبية أنيا لـ تطرح أي مبادرة خاصة بؿ تبنت المبادرة التي طرحتيا مؤسسػات أىميػة 
 مدنية مف داخؿ مخيـ اليرموؾ ووافقت عمييا جميع الفصائؿ.

الفمسػػطينييف خػػارج المخػػيـ, ومػػف ثػػـ انسػػحاب متػػدرج وتػػنص المبػػادرة عمػػى انسػػحاب شػػامؿ لممسػػمحيف غيػػر 
لممسمحيف الفمسطينييف عمى أف يتـ تسػوية أوضػاع مػف يرغػب مػنيـ, ثػـ وبػالتزامف تحػؿ قػوة شػعبية فمسػطينية 
تتػػولى أمػػف المخػػيـ تمييػػدًا لخمػػؽ الظػػروؼ العمميػػة لتػػولي الدولػػة السػػورية مسػػؤولية امػػف المخػػيـ اخػػذيف بعػػيف 

لسػػورية قػػد اتخػػذت قػػرار بعػػدـ دخػػوؿ الجػػيش السػػوري إلػػى المخػػيـ, وتػػرؾ معالجػػة شػػانو االعتبػػار أف القيػػادة ا
 لمجانب الفمسطيني.

القيادة العامة أنيا "تعمؿ عمػى حػؿ أمنػي  –وأردفت الجبية في بيانيا أف "ىذا يعني أف اتياـ الجبية الشعبية 
ى لساف مجدالني ىو "اتيػاـ سياسػي يسمح بتواجد مسمحيف مف القيادة العامة لحفظ امف المخيـ" كما جاء عم

وتابع "ذلؾ يؤكد أف مجدالني وجماعتػو ومػف يتحػالؼ معيػـ مػف مجموعػات مسػمحة داخػؿ المخػيـ  مرفوض".
لػػـ تكػػف غػػايتيـ مػػف الحػػديث عػػف مبػػادرات سػػممية سػػوى االتجػػار السياسػػي بعػػذابات شػػعبنا وىػػـ المػػذيف وعػػدوا 

 بعػػد حػػؿ أزمػػة المخػػيـ لكػػنيـ غػػادروا بعػػد خمسػػة أيػػاـ"، حػػيف حضػػر وفػػدىـ مػػف راـ اهلل أال يغػػادروا دمشػػؽ إال
 عمى حد تعبيرىا.

29/21/1023، فمسطين أون الين  
 

 "حماس" ف  "البداوي" انطالقةذكرى  25
النطبلقتيػا، أقامػػت حركػة المقاومػة االسػبلمية "حمػاس"، لقػػاء سياسػيًا فػي مسػجد زمػػـز  02لمناسػبة الػذكرى الػػ

الفصػػائؿ الفمسػػطينية فػػي الشػػماؿ والمجػػاف الشػػعبية، وعػػدد مػػف أىػػالي فػػي مخػػيـ البػػداوي، فػػي حضػػور ممثمػػي 
وتحػػدث أبػػو ربيػع شػػيابي عػػف االنطبلقػة وأىػػدافيا المحميػػة والمؤسسػات، كمػػا تحػػدث  مخيمػي البػػارد والبػداوي.

مسؤوؿ العبلقات الدولية فػي الحركػة اسػامو حمػداف عػف واقػع المقاومػة الفمسػطينية والتحػديات الدوليػة وتيويػد 
 س وعف المصالحة الفمسطينية ورفض التنازالت مع العدو الصييوني.القد
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10/21/1023، المستقبل، بيروت  
 

 الفمسطينية تتحرك لة"منع الفتنة" الفصائل: صيدا 26
تحػػّرؾ وفػػد مركػػزي مػػف القيػػادة السياسػػية فػػي "منظمػػة التحريػػر" والفصػػائؿ الفمسػػطينية باتجػػاه صػػيدا مػػف أجػػؿ 

خيمػػات مػػف خطػػر االنػػزالؽ إلػػى الفتنػػة، وذلػػؾ إثػػر الوضػػع األمنػػي المسػػتجّد فػػي التنسػػيؽ وحمايػػة المدينػػة والم
عاصمة الجنوب ومخيماتيا بعد العمميػة المزدوجػة التػي اسػتيدفت الجػيش وارتبػاط أحػد أبنػاء عػيف الحمػوة بيػا 

فػي  وترأس الوفد الفمسطيني أميف سر "حركػة فػتح" و"المنظمػة" أمس، الذي ترافؽ مع إطبلؽ النار.وتشييعو، 
لبنػػاف فتحػػي أبػػو العػػردات، الػػذي جػػاؿ، أمػػس، عمػػى النائبػػة بيّيػػة الحريػػري واالمػػيف العػػاـ لػػػ"التنظيـ الشػػعبي 

وشػّدد أبػو العػردات، خػبلؿ  سػابؽ الػدكتور عبػد الػرحمف البػزري.الناصري أسػامة سػعد، ورئػيس بمديػة صػيدا ال
رًا "أننػا اسػتنكرنا الحػادث األخيػر الػذي الجولة، عمى أف "أولويتنػا الوضػع األمنػي فػي صػيدا والمخيمػات"، مػذك

استيدؼ الجيش استنادًا إلى اعتبارنا أف األمف في ىذا البمد واالستقرار، لو األولوية، ونحف ننحاز في كؿ ما 
نقوـ بو الى األمف واالستقرار والسمـ األىمي، واتفقنا عمى تقديـ كؿ وأي متورط يشكؿ خرقًا ألمف المخيـ إلى 

 ية بالتعاوف مع القيادة الفمسطينية".الدولة المبنان
10/21/1023، السفير، بيروت  

 
 وأال تمر بصمت "إسرائيل"إلى تحرك عاجل لوقف جرائم  يدعوعباس زك   27

قاؿ عباس زكػي عضػو المجنػة المركزيػة لحركػة فػتح المفػوض العػاـ لمعبلقػات العربيػة 4 وليد عوض –راـ اهلل 
سػػرائيمي باقتحػػاـ مخػػيـ جنػػيف وقمقيميػػة وقتػػؿ المػػواطنيف نػػافع جميػػؿ إف جريمػػة االحػػتبلؿ اإل‘والصػػيف الشػػعبية 

السػػعدي وصػػالح ياسػػيف واصػػابة سػػبعة مػػواطنيف آخػػريف بجػػروح أثنػػاء تواجػػد وزيػػر خارجيػػة جميوريػػة الصػػيف 
االسػرائيمي دوف األخػذ بعػيف ’ الغمػو فػي التطػرؼ‘الشعبية في زيارة رسمية لدولة فمسطيف تعطػي الػدليؿ عمػى 

 ’.معامؿ االقميمي والدولياإلعتبار ل
يد غيػر المسػبوؽ مػف قبػؿ ودعا زكي إلى تحرؾ عاجؿ لوقؼ جرائـ إسرائيؿ وأال تمر بصمت في ظؿ التصػع

وحمػػػؿ زكػػػي حكومػػػة اإلحػػػتبلؿ مسػػػؤولية مػػػا قػػػد تػػػؤوؿ إليػػػو األمػػػور فػػػي ظػػػؿ اقتحاماتيػػػا المتكػػػررة  اإلحػػػتبلؿ.
دوف أي رادع وفػي مشػيد تػدوس مػف خبللػو عمػى  لمناطؽ السػمطة الوطنيػة وقتميػا أبنػاء شػعبنا بشػكؿ ممػنيج

 أبسط األعراؼ والقوانيف الدولية وأنو آف األواف لمعالـ ليتحرؾ لمجـ تمؾ الجرائـ الدموية.
ىػػػػذا واتيػػػػـ النػػػػاطؽ باسػػػػـ المؤسسػػػػة االمنيػػػػة الفمسػػػػطينية المػػػػواء عػػػػدناف الضػػػػميري، إسػػػػرائيؿ بالسػػػػعي لجػػػػر 

 محاوالت حكومة االحتبلؿ التي تيدؼ الى افشاؿ المفاوضات.الفمسطينييف إلى دوامة العنؼ لمتغطية عمى 
10/21/1023، القدس العرب ، لندن  

 
 الشهيد نافع السعدي أبنائهاحد أسترد وبقوة عمى عممية اغتيال  "السرايا": "الجهاد" 28

( مػف عاما 00ىددت حركة الجياد اإلسبلمي التي ينتمي الييا الشييد نافع السعدي )4 وليد عوض –راـ اهلل 
 مخيـ جنيف بالثأر لو ولجميع الشيداء مطالبة السمطة الفمسطينية بوقؼ المفاوضات مع اسرائيؿ.

، أف السػػرايا ستواصػػؿ التصػػدي والػػرد عمػػى أيػػة عمميػػة توغػػؿ ’ابػػو احمػػد‘وقػػاؿ المتحػػدث باسػػـ سػػرايا القػػدس 
ف السػػرايا سػػترد وبقػػوة عمػػى إسػػرائيمي لمنػػاطؽ فمسػػطينية، ومسػػتعدة لتقػػديـ كػػؿ ابنػػاء السػػرايا شػػيداء، مضػػيفا أ
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عمميػػة اغتيػػاؿ احػػد ابنائيػػا الشػػاب نػػافع جميػػؿ السػػعدي، الػػذي استشػػيد مسػػاء االربعػػاء اثنػػاء اقتحػػاـ وحػػدات 
 إسرائيمية خاصة مخيـ جنيف، ما أدى إلى اندالع مواجيات عنيفة بيف قوات االحتبلؿ وشباف المخيـ.

والبقػاء عمػى نيػج المقاومػة، ووقػؼ المفاوضػات التػي وأكد ابو احمد أف المطمػوب اآلف ىػو توحيػد الصػفوؼ، 
تعطي االحتبلؿ مزيدا مف الوقت لممارسة اختراقاتو المستمرة بحؽ ابناء شعبنا عمى حد قولو، مؤكدا عمى أف 

 االحتبلؿ ال يفرؽ بيف فصيؿ وآخر مف الفصائؿ الفمسطينية وأف الكؿ مستيدؼ. 
10/21/1023، القدس العرب ، لندن  
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النائػػب جمػػاؿ أبػػو  ، أفوليػػد عػػوض عػػف مراسػػميا راـ اهلل مػف، 10/21/1023، القةةدس العربةة ، لنةةدن ذكػرت
عضو المجمس الثوري لفتح الخميس قرار فصمو مػف الحركػة بسػبب اعتدائػو بالضػرب ، ’ىتمر’الرب الممقب بػ

عضو المجنة المركزية لحركة فتح بالضرب األربعاء، معتبرا ذلؾ القرار بأنػو غيػر عمى المواء جبريؿ الرجوب 
 قانوني.

وكاف الرئيس الفمسطيني صادؽ ليمة الخميس عقب اجتماع طارئ لمجنة المركزية لحركة فتح عمى فصؿ أبو 
رجيػػة الصػػيني، الػػرب الػػذي وجػػو عػػدة لكمػػات لمرجػػوب األربعػػاء خػػبلؿ انتظػػاره بأحػػد فنػػادؽ راـ اهلل وزيػػر الخا

 وذلؾ عمى خمفية خبلؼ سابؽ بيف الرجميف.
ىذا القرار باطؿ قانونيا ألنو لػيس ‘أمس الخميس ’ القدس العربي’وبشأف قرار فصمو مف فتح قاؿ أبو الرب لػ

المجنػة المركزيػة ممكػف أف ‘ ، متابعػا ’مف حؽ المجنة المركزية فصؿ أي عضو مف أعضػاء المجمػس الثػوري
 ’.ف صاحب القرار في ىذا الموضوع ىو المجمس الثوريتوصي بالفصؿ، ولك

ورفض أبو الرب الكشؼ عف األسػباب التػي دفعتػو لتوجيػو عػدة لكمػات لمرجػوب األربعػاء بأحػد فنػادؽ راـ اهلل 
 خبلؿ تواجد األخير بالفندؽ الستقباؿ وزير الخارجية الصيني الذي زار األراضي الفمسطينية.

لػػرب لمرجػػوب، وتأجيجيػػا لمصػػراع المنػػاطقي داخػػؿ صػػفوؼ الحركػػة وأقػػداـ وبشػػأف مػػا أدت إليػػو صػػفعة أبػػو ا
العشػرات مػػف كػػوادر حركػة فػػتح ببمػػدة قباطيػػة شػماؿ الضػػفة الغربيػػة عمػػى اإلسػتقالة الجماعيػػة مػػف الحركػػة ردا 

ىذا رد فعؿ طبيعي، وأنا تربطني عبلقات إيجابية جدا مع ‘، ’القدس العربي’عمى قرار فصؿ أبو الرب قاؿ لػ
حة كبيػػرة وواسػػعة مػػف شػػباب حركػػة فػػتح بكػػؿ المحافظػػات ولػػيس فقػػط فػػي محافظػػة جنػػيف، وىنػػاؾ اسػػتياء شػػري

 ’.ولكف أود أف أقوؿ بأننا أبناء حركة فتح وممتزوف بيا -قرار الفصؿ -عاـ مف ىذا القرار
س الثػوري ألنػو أنا ألتػـز بقػرار المجمػ‘، ’القدس العربي’وبشأف التزامو بقرار فصمو مف الحركة قاؿ أبو الرب لػ

ىو صاحب الحؽ بفصػؿ أو عػدـ فصػؿ عضػو بػالمجمس الثػوري، وأي قػرار يصػدر عػف المجمػس الثػوري أنػا 
أنػػا ممتػػـز بػػأي قػػرار شػػرعي ‘وتػػابع  ’.سػػأكوف ممتزمػػا بػػو ألننػػي تربيػػت فػػي الحركػػة عمػػى اإلنضػػباط واإللتػػزاـ

 يخالؼ النظاـ الداخمي لحركة فتح.، مشيرا الى أف قرار فصمو مف قبؿ المجنة المركزية ‘يصدر عف الحركة 
وبشػػأف إمكانيػػة أف يقػػدـ اعتػػذارا لمرجػػوب لتطويػػؽ تػػداعيات األزمػػة داخػػؿ حركػػة فػػتح لوقػػؼ تػػأجيج الصػػراع 

، مشيرا الى وجود جيػود ’أنا لـ اخطئ حتى اعتذر‘، ’القدس العربي’المناطقي داخؿ الحركة قاؿ أبو الرب لػ
 وساطة الحتواء األزمة.

أكػػػد أف المػػػواء جبريػػػؿ ، أبػػػو الػػػرب، أف جنػػػيف خػػػاصمػػػف ، 10/21/1023، ليةةةوم، عّمةةةانالعةةةرب اوأضػػػافت 
 الرجوب ىو الػذي بػدأ اإلعتػداء عميػو أصػبل مطالبػا الػرئيس محمػود عبػاس باإلنصػاؼ وإلسػتماع إلػى روايتػو.
ى وأنكر أبو الرب الممقب ب"ىتمر" أنو تعرض لئلعتقاؿ مشيرا في تصػريح لمعػرب اليػـو إلػى أف اإلصػرار عمػ
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ترديد مثؿ ىذه الشائعات يزيد األمور تعقيدا ويؤذي مشاعر الشعب الفمسطيني مطالبا وسائؿ اإلعبلـ بتجنب 
الشػائعات نافيػا مػا تداولتػػو بعػض وسػائؿ االعػبلـ بشػػأف احتجػازه فػي مقػر تػػابع الحػد االجيػزة االمنيػة، مؤكػػدا 

  تواجده في منزلو بمدينة راـ اهلل.
ة فتح تحقؽ في اإلعتداء عمي مف قبؿ الرجوب منذ شيريف وأضاؼ4 ىذه وقاؿ4 فصمت خبلؿ ساعات وحرك

وعمقػػػت أوسػػػاط حركيػػػة بػػػاف األزمػػػة بػػػيف ىتمػػػر والرجػػػوب  تتخػػػذ شػػػكبل عشػػػائريا  حيػػػث ىػػػدد  ليسػػػت عدالػػػة.
 مسمحوف تابعوف لمرجوب بقتؿ ىتمر فيما فعؿ مسمحوف تابعوف لؤلخير الشيء نفسو.

رب لمػرئيس محمػود عبػاس بالػدعوة لسػماع روايتػو عػف الحادثػة، واف وفي بياف صحفي لو توجو النائب ابػو الػ
 ال يعتمد رواية مف يحاوؿ االضرار بمصمحة الحركة، واتخاذ القرار دوف وجو حؽ.

 
 : ألول مرة الجيش المصري يحارب معنا ضد غزة سرائيم اإل المخابراتوزير  10

 بػػي بػػي سػػيتاينيتز، خػػبلؿ مقابمتػػو فػػي قنػػاة  وزيػػر الشػػؤوف الدوليػػة واالسػػتراتيجية والمخػػابرات الصػػييونية سػػ
، يؤكػػػد تقػػػدير "إسػػػرائيؿ" لمػػػدور الػػػذي يمعبػػػو الجػػػيش المصػػػري بقيػػػادة وزيػػػر 0223أكتػػػوبر  32البريطانيػػػة فػػػي 

يونيػو، وألوؿ مػرة يقػـو  32الدفاع الفريؽ أوؿ عبدالفتاح السيسي في مكافحة اإلرىاب فػي سػيناء بعػد أحػداث 
 تيريب السبلح والصواريخ مف سيناء إلى غزة.الجيش المصري بمحاربة ومنع 

ة طػػمشػػيرا إلػػى أف مصػػر دولػػة ىامػػة لمغايػػة، متمنيػػًا وجػػود ديموقراطيػػة فػػي جميػػع دوؿ الشػػرؽ األوسػػط المحي
 .بػ"إسرائيؿ" ولكف بالطريقة الغربية عمى حد قولو

 10/21/1023، الشعب، مصر
 

 ف  ضابط وجندي إسرائيم : إيران حصمت عمى تفاصيل ألاإلسرائيمية العاشرةالقناة  12
أكدت القناة العاشرة في التمفزيوف اإلسرائيمي صحة مػا تداولتػو منظمػة إيرانيػة 4 آماؿ شحادة -القدس المحتمة 

السايبر"، بحصوليا عمى تفاصيؿ أكثر مف ألفي ضابط  -أطمقت عمى نفسيا اسـ "وحدة المقاومة اإلسبلمية 
 ني أمني تابع لمجيش اإلسرائيمي.وجندي إسرائيمي، بعد اختراؽ موقع إلكترو 

وبحسب القناة، فإف "معظـ ما ذكرتو المنظمػة اإليرانيػة صػحيح، والتفاصػيؿ التػي حصػمت عمييػا موجػودة فػي 
الموقػػع اإللكترونػػي اإلسػػرائيمي، الػػذي اختػػرؽ". لكػػف القنػػاة لػػـ تسػػتبعد "نشػػر معمومػػات اكتشػػفت سػػابقًا، وُزورت 

القنػػاة تفاصػػيؿ فحػػص أجػػراه طػػاقـ إعبلمػػي تػػابع ليػػا، أكػػد معمومػػات  فػػي التقريػػر األخيػػر لممنظمػػة". ونشػػرت
 اإليرانييف ودقتيا.

 10/21/1023، الحياة، لندن
 

 الواليات المتحدة وألمانيا تجبران نتنياهو عمى وقف نقل الكميات العسكرية لمقدس : معاريف 11
اىو، اضػػطر إلػػى وقػػؼ أعمػػاؿ رئػػيس الحكومػػة اإلسػػرائيمية بنيػػاميف نتنيػػ ذكػػر موقػػع معػػاريؼ عمػػى الشػػبكة أف

بنػػاء مقػػار جديػػدة لمكميػػات العسػػكرية، عمػػى جبػػؿ المشػػارؼ فػػي القػػدس المحتمػػة بعػػد أف قػػدمت كػػؿ مػػف ألمانيػػا 
والواليات المتحدة إنذارا لمحكومة اإلسرائيمية بػأف نقػؿ ىػذه الكميػات إلػى مػا وراء الخػط األخضػر سػيدفعيا إلػى 

 .20أقيمت عمى أراض تـ احتبلليا في حرب العاـ  وقؼ التعاوف مع الكميات العسكرية في حاؿ
 29/21/1023، 48عرب 
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 موفاز: حزب اهلل يحتل الجيش المبنان   13
شػػاؤوؿ موفػػاز وزيػػر الػػدفاع ورئػػيس ىيئػػة اركػػاف الجػػيش االسػػرائيمي السػػابؽ، فػػي رده عمػػى قػػاؿ 4 يحيػػى دبػػوؽ

، ال يقػػوى عمػػى تنفيػػذ "شػػبو عسػػكري"نػػو جسػػـ ، إسػػؤاؿ القنػػاة الثانيػػة اإلسػػرائيمية، كيػػؼ نوصػػؼ جػػيش لبنػػاف
يعػاني الجػيش المبنػاني »ميمات قتالية ىجومية، بؿ وربما غيػر قػادر عمػى القيػاـ بميمػات دفاعيػة. وأضػاؼ4 

ضعفًا، وىو جسـ عسكري ال يتطور وال يحرز اي تقدـ. ومف وجية نظر اسػرائيؿ، ىػذه مشػكمة حقيقيػة، ألف 
ظمػػات اخػػرى اكثػػر تطرفػػا. كػػؿ ىػػذه الجيػػات تسػػتخدـ الجػػيش ىػػذا الجػػيش احتمّػػو حػػزب اهلل، وربمػػا ايضػػا من

 «.المبناني لتنفيذ عمميات ارىابية، ومف ثـ التنصؿ منيا
حػػػزب اهلل "المسػػػؤولة عػػػف الحػػػدود الشػػػمالية مػػػع لبنػػػاف، اشػػػار الػػػى اف  12موفػػػاز، الػػػذي سػػػبؽ أف قػػػاد الفرقػػػة 

منظمػة "، وىػو "قػوة عسػكرية يعتػّد بيػايتعاظـ عسكريًا منذ تسعينيات القرف الماضي، وبػات مػع مػرور الوقػت 
. "شػبو عسػكرية بالكامػؿ، ومػزودة بالسػبلح مػف الػرأس حتػى القػدـ، مػع ترسػانة صػاروخية ىػي اسػاس تسػميحو

الجسـ العسكري االكثر ضعفا في ببلد االرز، فػي كػؿ المجػاالت، بػرغـ انػو يجمػع "اما الجيش المبناني، فيو 
 واليات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وحتى مف روسيا.وسائؿ قتالية مف عدة دوؿ، مف بينيا ال

الخدمػة "واتيـ موفاز الجيش بالتعاوف مع المقاومة، وتحديدًا مػف قبػؿ الجنػود والضػباط االدنػى رتبػة، ذلػؾ اف 
في الجيش المبناني ليست اال مكاف عمؿ، وليست مف أجؿ حماية الوطف. اذ إنني ال اتذكر أف ىناؾ قرارات 

 ."الركاف في ىذا الجيش، لممبادرة الى مواجية الجيش االسرائيميصدرت عف قيادة ا
وكاليػػائس مػػف القػػدرة الذاتيػػة عمػػى مواجيػػة حػػزب اهلل وانيػػاء تيديػػده، ورّدىػػا الػػى فعػػؿ الغيػػر، تمنػػى موفػػاز فػػي 

نػػووي نيايػػة المقابمػػة، اف تكػػوف اسػػرائيؿ قػػادرة بالفعػػؿ عمػػى الثقػػة بالمقاربػػة االميركيػػة والػػدوؿ الغربيػػة لمممػػؼ ال
االمػؿ قػائـ بػأف "االيراني، وتحديدًا اف يشمؿ االتفاؽ النيائي مع ايراف فػي مػا يتعمػؽ بوجػود حػزب اهلل، اذ إف 

 ."يجري طرح مصير حزب اهلل في التسوية الدائمة مع االيرانييف
 10/21/1023، األخبار، بيروت

 
 ومن إقامة القداس ببيت لحمالبابا  السمطات اإلسرائيمية تشعر بخيبة أمل من مدة زيارة: يديعوت 14

أفػػادت صػػحيفة يػػديعوت أحرونػػوت اإلسػػرائيمية أمػػس، بػػأف البابػػا فرنسػػيس سػػيقـو 4 أ ؼ ب -القػػدس المحتمػػة 
مػػف أيػػار )مػػايو( المقبػػؿ، فػػي زيارتػػو األولػػى لؤلراضػػي  02بزيػػارة قصػػيرة إلسػػرائيؿ واألراضػػي الفمسػػطينية فػػي 

 المقدسة.
برنػامج الزيػارة، فػإف السػمطات اإلسػرائيمية تشػعر بخيبػة أمػؿ مػف وبحسب الصحيفة التي نشػرت تفاصػيؿ عػف 

سػػػػاعة لؤلراضػػػػي المقدسػػػػة. وأشػػػػارت إلػػػػى أف السػػػػمطات  84مػػػػدة الزيػػػػارة القصػػػػيرة التػػػػي سػػػػتكوف ألقػػػػؿ مػػػػف 
اإلسػػرائيمية متضػػايقة مػػف أف البابػػا لػػف يقػػيـ قداسػػًا فػػي القػػدس أو الناصػػرة بػػؿ فػػي بيػػت لحػػـ الفمسػػطينية فػػي 

 محتمة.الضفة الغربية ال
 10/21/1023، الحياة، لندن

 
 صحف  إسرائيم : الضفة عمى برميل بارود والسمطة تكافح "اإلرهاب" 15

قاؿ الصػحفي اإلسػرائيمي المخػتص فػي الشػؤوف الفمسػطينية آفػي زخػاروؼ إف 4 ترجمة صفا -القدس المحتمة 
لبلمبػاالة التػي يتصػرؼ بيػا "الشعور العاـ في مناطؽ الضفة الغربيػة يػدعو لمقمػؽ، وأكثػر مػا يخيػؼ فيػو ىػو ا

مواطنػو الضػػفة إزاء األحػداث التػػي تػدور حػػوليـ يومًيػا مػػا يضػعيا عمػػى برميػؿ بػػارود ال يمكػف التنبػػؤ بتوقيػػت 
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وأضػػاؼ زخػػاروؼ بعػػد زيارتػػو لمخػػيـ ببلطػػة لبلجئػػيف الفمسػػطينييف شػػرقي نػػابمس أف " اإلحبػػاط ىػػو  انفجػػاره".
بلـ لعػػدة أشػػير إلػػى أف غالبيػػة المػػواطنيف الفمسػػطينييف ال سػػيد الموقػػؼ، فبػػالرغـ مػػف اسػػتمرار محادثػػات السػػ

 يؤمنوف بإمكانية التوصؿ إلى حؿ سممي ينيي ىذا الصراع، ويحمموف باستعادة حيفا ويافا عنوة". كما قاؿ.
إف "أجيػػزة األمػػف الفمسػػطينية وبخػػبلؼ مػػا يشػػاع عنيػػا عمػػى لسػػاف الساسػػة اإلسػػرائيمييف فقػػد حققػػت  وأضػػاؼ

 ف بيا مؤخرًا في مكافحة اإلرىاب ولكف الصورة العامة في الضفة تدعو لمقمؽ". انجازات ال يستيا

 29/21/1023، وكالة الصحافة الفمسطينية )صفا(
 

 األقصىالمسجد برفقة حاخام يقتحمون باحات  يهود مستوطنون 16
ح أمػػس اقػتحـ مسػػتوطنوف متطرفػوف برئاسػػة الحاخػاـ المتطػػرؼ "ييػودا غميػػؾ" صػبا4 السػػبيؿ -القػدس المحتمػة

الخمػػػيس باحػػػات المسػػػجد األقصػػػى المبػػػارؾ مػػػف جيػػػة بػػػاب المغاربػػػة، وسػػػط حراسػػػة مشػػػددة مػػػف قبػػػؿ شػػػرطة 
 االحتبلؿ الخاصة.

مستوطًنا برفقة "غميؾ" اقتحموا المسػجد األقصػى  02وقاؿ أحد المرابطيف في األقصى لوكالة "صفا" إف نحو 
حيػػػث تصػػػدى ليػػػـ طػػػبلب مصػػػاطب العمػػػـ منػػػذ سػػػاعات الصػػػباح، وتجولػػػوا فػػػي أنحػػػاء متفرقػػػة مػػػف باحاتػػػو، 

 والمصميف.
وأوضػح أف مجموعػػة أخػػرى مػػف المسػتوطنيف اقتحمػػت األقصػػى أيًضػػا، الفتًػا إلػػى أف المقتحمػػيف نفػػذوا أعمػػاؿ 

زالة الثمج.  استفزازية بحؽ حراس األقصى والعامميف الذيف يقوموف بفتح الطرقات داخؿ المسجد، وا 
بػات العمػـ والمصػػميف فػي باحػات األقصػػى، وسػط انتشػار لعناصػػر وأشػار إلػى تواجػػد المئػات مػف طػػبلب وطال

شػػػرطة االحػػػتبلؿ الػػػذيف يواصػػػموف إجػػػراءاتيـ األمنيػػػة بحػػػؽ الػػػداخميف لممسػػػجد مػػػف خػػػبلؿ احتجػػػاز بطاقػػػاتيـ 
 الشخصية وتفتيش الحقائب.

10/21/1023السبيل، عمان،   
 

 ومقدساتهممفت  القدس يدين الجرائم اإلسرائيمية المتواصمة بحق الفمسطينيين  17
أداف المفتي العاـ لمقدس والديار الفمسػطينية، محمػد حسػيف، الجػرائـ واالعتػداءات اإلسػرائيمية 4 القدس المحتمة

 المتكّررة بحؽ المواطنيف الفمسطينييف وممتمكاتيـ ومقدساتيـ.
(، أف سػقوط شػييديف فمسػطينييف برصػاص 20|21واعتبر حسيف في بياف صحفي صدر عنو يـو الخميس )

حػػػتبلؿ فػػػي مػػػدينتي جنػػػػيف وقمقيميػػػة، يعّبػػػر عػػػػف اسػػػتخفاؼ السػػػمطات اإلسػػػػرائيمية بقيمػػػة الحيػػػاة اإلنسػػػػانية اال
 واستيتارىا الكبير بأرواح الناس.

األربعػػاء، بحػػرؽ نسػػخ مػػف القػػرآف الكػػريـ وتمزيقيػػا، إضػػافة إلػػى شػػتـ الرسػػوؿ  يػػوـوأداف قيػاـ مسػػتوطنيف ييػػود 
ذلػؾ يػأتي فػي سػياؽ االعتػداءات المتواصػمة ضػد الشػعب الفمسػطيني محمد صػمى اهلل عميػو وسػمـ، معتبػرًا أف 

ومقدساتو ورموزه بما يتنافى مع األخػبلؽ والعقائػد السػماوية التػي تػدعو إلػى احتػراـ الػديانات ورموزىػا، حسػب 
 البياف.

وفػػي السػػياؽ ذاتػػو، نػػّدد مفتػػي القػػدس بقيػػاـ مسػػتوطنات ييوديػػات بنشػػر صػػور ليػػف بمبػػاس فاضػػح وىػػف داخػػؿ 
 المسجد األقصى المبارؾ، في استفزاز صريح "مثير ووقح" لمشاعر المسمميف. حـر

29/21/1023، قدس برس  
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 ولبنان ةمن مشايخ الدروز ف  فمسطين لزيارتهم سوري 26 يدين االحتالل 18
شيخًا مف مشارغ الموحػديف الػدروز بتيمػة السػفر  22دانت محكمة الصمح في الناصرة 4 الناصرة ػ "المستقبؿ"

ولبنػاف فػي  ةولة معادية، رافضة االدعاءات والمبررات التي قدميا المشايخ حوؿ زيارتيـ لكػؿ مػف سػوريّ إلى د
 .0220 أيموؿ

وكانػػت المحكمػػة قػػد عقػػدت أوؿ مػػف أمػػس األربعػػاء جمسػػتيا الثامنػػة لمحاكمػػة المشػػايخ الموحػػديف الػػذيف زاروا 
، التػػي رفضػػيا المشػػايخ مؤكػػديف أف زيػػارة ولبنػػاف، بعػػدما رفضػػت طمػػب الػػدفاع بإبطػػاؿ لػػوائح اإلتيػػاـ ةسػػوريّ 

 سورّيا ولبناف واألماكف المقّدسة حؽ شرعي.
ولبناف، "نحف نعترؼ بالوقائع، ألننػا  ةوقاؿ الشيخ عمي معدي، رئيس وفد رجاؿ الديف الدروز الذي زار سوريّ 

ّدسػػػة، وأقمنػػػا فرائضػػػنا ، وزرنػػػا أماكننػػػا المقةتعّودنػػػا الصػػػدؽ دومػػػًا وأبػػػدًا، نعتػػػرؼ أننػػػا زرنػػػا األىػػػؿ فػػػي سػػػوريّ 
المذىبّية، واجتمعنا مع قيادات وشخصيات رسػمّية ودينّيػة وشػعبّية والقينػا كػؿ التكػريـ والتقػدير واإلحتػراـ، مػف 

 الجميع، كيؼ ال، وىـ األىؿ واألحّبو".
4 "إننا نرفض كػؿ الػتيـ الموّجيػة لنػا، كزيػارة دولػة عػدو مػف دوف تصػريح مػف السػمطات، وغيرىػا مػف وأضاؼ

 يـ الواىية الخالية مف كؿ مضموف عدؿ ومنطؽ!! وال نعترؼ بيذا القانوف اإلسرائيمي الجائر الظالـ".الت
10/21/1023المستقبل، بيروت،   

 
 آخرين خالل أسبوعين 16: االحتالل قتل طفاًل فمسطينًيا واعتقل معطيات 19

المسػػتوطنيف بحػػؽ األطفػػاؿ أكػػدت معطيػػات فمسػػطينية رسػػمية، تصػػاعد اعتػػداءات قػػوات االحػػتبلؿ و 4 راـ اهلل
 الفمسطينييف خبلؿ النصؼ األوؿ مف شير كانوف أوؿ )ديسمبر( الجاري. 

وقالت دائرة إعبلـ الطفػؿ فػي وزارة اإلعػبلـ فػي السػمطة الفمسػطينية فػي تقريػر تمقػت "قػدس بػرس" نسػخة عنػو 
لي مدينػػة راـ اهلل، عامػػا(، مػػف مخػػيـ الجمػػزوف، شػػما 28(4 "إف الفتػػى وجيػػو الرمحػػي، )20|21يػػـو الخمػػيس )

استشيد جراء إصابتو برصاصة في الظير أطمقيا عميو قناص في جػيش االحػتبلؿ، بينمػا كػاف متواجػدا أمػاـ 
 مدرسة المخيـ األساسية".

وذكػػر التقريػػر أف قػػوات االحػػتبلؿ اعتقمػػت خػػبلؿ ىػػذه الفتػػرة، سػػتة وعشػػريف طفػػبًل فمسػػطينًيا، باإلضػػافة إلػػى 
 راء االعتداء عمييـ مف قبؿ قوات االحتبلؿ والمستوطنيف.إصابة العديد مف األطفاؿ، ج

، ولغايػػػة اليػػػـو قرابػػػة عشػػػرة آالؼ طفػػػؿ 0222وأشػػػار التقريػػػر إلػػػى أف قػػػوات االحػػػتبلؿ اعتقمػػػت منػػػذ سػػػبتمبر 
فمسػػطيني، تقػػؿ أعمػػارىـ عػػف الثامنػػة عشػػر، وبعضػػيـ تقػػؿ أعمػػارىـ عػػف الرابعػػة عشػػر، وال تػػزاؿ تحتجػػز فػػي 

 ة وتسعيف طفبًل.سجونيا ومعتقبلتيا مائ
29/21/1023، قدس برس  

 
 كما المراهنة عمى سراب مع االحتالل المراهنة عمى المفاوضات: البرغوث  مصطفى 30

جػػدد األمػػيف العػػاـ لحركػػة "المبػػادرة الوطنيػػة الفمسػػطينية"، مصػػطفى البرغػػوثي، تأكيػػده عمػػى أف دولػػة 4 راـ اهلل
لجرائميا بحؽ الفمسطينييف، ال سػيما فػي ظػؿ سػقوط  االحتبلؿ اإلسرائيمي تستخدـ المفاوضات كغطاء شرعي

 سبعة وعشريف شييًدا منذ بدء ىذه المفاوضات.
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وقػػػاؿ البرغػػػوثي، وىػػػو عضػػػو فػػػي التشػػػريعي الفمسػػػطيني، فػػػي تصػػػريح صػػػفي تمقتػػػو "قػػػدس بػػػرس"، الخمػػػيس 
غطػػاء  (، "قتػؿ االحػػتبلؿ مػػواطنيف فػػي مخػيـ جنػػيف وقمقيميػػة دليػػؿ آخػر عمػػى اسػػتخداميا المفاوضػػات20|21)

 لجرائميا".
ودعػػػا البرغػػػوثي السػػػمطة الفمسػػػطينية لمتوجػػػو إلػػػى محكمػػػة الجنايػػػات الدوليػػػة واالنضػػػماـ إلييػػػا لمحاكمػػػة دولػػػة 

 االحتبلؿ عمى كؿ جرائـ القتؿ بحؽ الشعب الفمسطيني.
وطالػػب بػػػ"تصعيد المقاومػػة الشػػعبية" ضػػد االحػػتبلؿ والعمػػؿ عمػػى فػػرض العقوبػػات والمقاطعػػة عميػػو. مؤكػػدًا4 

دوف ذلؾ ال يمكف ردعيا، والمراىنة عمى المفاوضات كما المراىنة عمى سػراب مػع حكومػة ال تعػرؼ سػوى "ب
 .الجرائـ واالستيطاف والتنكر لحقوؽ شعبنا"

29/21/1023س، قدس بر   
 

 أسيرة يعانين أوضاعًا مأساوية ف  سجون االحتالل 25 ":أحرار" مركز 32
أسػيرة  22ا األسرى فػي سػجوف االحػتبلؿ "اإلسػرائيمي"، أف أكد مركز حقوقي مختص بقضاي "الخميج"4 -غزة 

فمسطينية في سجف "ىشاروف" يقبعف في ظؿ أوضاع اعتقالية مأساوية، ومنع عبلج المريضات منيف، وسط 
 ظروؼ البرد الشديد التي تعـ الببلد.

يرات الفمسػطينيات وقاؿ مدير "مركز أحرار لدراسات األسرى وحقوؽ اإلنساف" فؤاد الخفش فػي بيػاف4 إف األسػ
يعشػف فػي ظػؿ األجػواء والطقػس البػارد أوضػاعًا أكثػػر مأسػاوية، إضػافة إلػى األوضػاع النفسػية الصػعبة التػػي 

 تتممكيف بسبب األسر والمعاممة القاسية مف قبؿ إدارة السجف.
10/21/1023الخميج، الشارقة،   

 
 لممرة الحادية عشرة فمسطينية أسيرةدد توقيف ُيم االحتالل 31

منػى  األسػيرةمددت المحكمة العسكرية اإلسرائيمية في "سالـ "، يـو الخمػيس، اعتقػاؿ  4عمي سمودي -جنيف 
 عاما( مف بمدة عرابة في محافظة جنيف، وذلؾ لممرة الػحادية عشرة عمى التوالي. 80قعداف )

 اإلفػراجورفضػت ، اف المحكمة استجابت لطمػب النيابػة "القدس دوت كوـ"شقيقيا المحرر طارؽ قعداف لػ وأفاد
 .0228-2-22حتى  توقيفياعنيا رغـ معاناتيا مف المرض وقررت تمديد 

شػديدة فػي المعػدة والمفاصػؿ ،  آالـوطالب المؤسسات الحقوقية بضرورة متابعة وضػع منػى التػي تعػاني مػف 
 عبلج. أيوال تتمقى 
ف تحررىػا فػي صػفقة "وفػاء شػيرا، وذلػؾ بعػد فتػرة وجيػزة مػ 23سمطات االحػتبلؿ اعتقػاؿ قعػداف قبػؿ  وأعادت
 ".األحرار

10/21/1023القدس، القدس،   

 
 باسم الخندقج  شاعر وأديب ف  السجون اإلسرائيمية األسير 33

كاف األسير باسـ الخندقجي مسجونا يدرس األسرى في ريموف، لكف إدارة السجف عممػت بػأمر 4 ناجي أبولوز
 باسـ فعزلتو عف باقي األسرى ومنعت عنو الزيارة.

"يقػو و  حصػػمت مفارقػة عنػػدما دىمػت ادارة المعتقػػؿ غرفتػي، كػػاف يوجػد معيػػـ ضػػابط " ،ؿ باسػػـ لػػ "العػػرب اليػـو
يفيـ المغة العربية جيدًا وتفاجأ بروايتي التي تعبُت عندما أعددتيا واخرجتيا مع أسػير محػرر بػاتس يسػأؿ عػف 
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إلى الغرفة، سػألني مػف أيػفس لػؾس ىذه الرواية، كيؼ دخمت ثـ أخذىا وقاؿ سأقرأىا وبعد أسبوع حضرس الضابط 
 بيذه المعمومات التاريخية ؟! كيؼ رتبت التواريخ واألحداث واألسماء و و و الخ؟؟!!

فػػي ىػػػذه المحظػػة أحسسػػػُت بنفسػػي بػػػأنني حػػر ومنتصػػػر عمػػييـ ولػػػذلؾ أقػػوؿ رغػػػـ القيػػد والفػػػراؽ اليػػزاؿ قممػػػي 
 ينبض.

الكتابػة والتحػدي ىػو وجػود الػداعميف لموىبتػو فػي يعتبػر باسػـ أف أىػـ الػدوافع التػي تشػجعو عمػى المزيػد فػي و 
ظممػػػة االسػػػر، فالشػػػاعر واإلعبلمػػػي العربػػػي زاىػػػي وىبػػػي.. يقػػػوؿ خنػػػدقجي " لػػػو الفضػػػؿ فػػػي تقػػػديـ دواوينػػػي 
الشعرية لمقّراء في العالـ العربي، وىذا العالـ الػذي بػاتس ُيعيػد اتزانػُو الثقػافي بعػدس أف كػافس ُمشػتتا بفعػؿ الثػورات 

لـ تجف شيئا حتى اآلف بؿ جنت الخراب والدمار لبعض الدوؿ ونحػُف كفمسػطينييف كنػا نأمػؿ أف  العربية التي
 تأتينا بنتائج إيجابية ولكف !!!

عػف مشػروع صػندوؽ دعػـ أدب األسػرى الػذي بػادر بػو فػور طمػب باسػـ مػف  "ابو باسـوالد األسير، "ويكشؼ 
ف يتبػرع بمبمػغ مػالي لػدعـ ىػذا الصػندوؽ ودعػـ والده ىػذا الطمػب؛ حيػث أبمغتػو بػأف ينشػئ ىػذا الصػندوؽ وبػأ

أدب األسرى، فمضػى الوالػد بمسػيرة ورسػالة الشػاعر األسػير مكمػبل ىػذه النشػاطات األدبيػة العربيػة باستضػافة 
الكاتب العربي الجزائري واسيني األعرج حيف نشر آخر رواية لو في فمسطيف، وتبرع األعرج بعائدات الرواية 

وأنتج ابو باسـ كتابيف ألسرى محرريف ىما4 " أياـ الرمادة " لمكاتب نواؼ العامر  لصندوؽ دعـ أدب األسرى
وكتػاب "بصػمات فػي الصػحافة االعتقاليػة" لمكاتػب الصػػحافي أمػيف أبػو وردة، وقريبػًا سيصػدر كتابػاف ألسػػرى 

 مف داخؿ المعتقبلت.
ـس بثبل 0228اعتقػؿ باسػـ عػاـ  ثػة مؤبػدات، وقػد أكمػؿس مشػػواره بتيمػة التخطػيط لعمميػة سػوؽ الكرمػػؿ حتػى ُحك ػ

األدبػػي فػػي المعتقػػؿ حيػػُث كتػػبس الكثيػػر مػػف الػػدواويف الشػػعرية والروايػػات أىميػػا4 ديػػواف "طقػػوس المػػرَّة األولػػى" 
الػػذي تمػػت طباعتػػو فػػي الػػدار العربيػػة لمعمػػوـ "ناشػػروف"، ونػػاؿ اعجػػاب الكثيػػر مػػف القػػّراء، وقامػػت دار النشػػر 

بيػروت الػذي يحمػؿ  –الػديواف الثػاني عػف الػدار العربيػة لمعمػـو ناشػروف  بطباعتو مرة اخػرى، واآلف صػّدّر لػو
اسـ "انفاس قصيدة ليمية" مف تقديـ اإلعبلمي الشاعر زاىػي وىبػي، وقريبػًا ستصػدر لػو روايػة أخػرى لػـ يحػدد 

 صفحة. 222اسميا وىي رواية تاريخية قديمة عدد صفحاتيا 
29/21/1023العرب اليوم، عمان،   

 
 قدسلم ينتاج فيمم تهويدإل مريكية األ" NBC" يدين سع  شبكة "الفمسطينيين اإلعالميين" 34

دانت مؤسسة إعبلمية فمسػطينية فػي غػزة، أمػس، سػعي شػبكة إعبلميػة أمريكيػة إلػى إنتػاج  رائد الفي4 -غزة 
 فيمـ عنصري يروج لتيويد القدس المحتمة.

"، NBCإقػػداـ الشػػبكة اإلعبلميػػة األمريكيػػة "وقػػاؿ "منتػػدى اإلعبلميػػيف الفمسػػطينييف" فػػي بيػػاف4 "نػػديف بشػػدة 
 عمى تنفيذ مسمسؿ درامي عنصري بالشراكة مع بمدية االحتبلؿ في منطقة سمواف في مدينة القدس المحتمة".

وبحسػػػب المعطيػػػات المتػػػوفرة لممنتػػػدى فػػػإف شػػػركة الشػػػبكة اإلعبلميػػػة األمريكيػػػة تسػػػتعد إلنتػػػاج وبػػػث مسمسػػػؿ 
بيدؼ تعزيز الرواية الصييونية حوؿ "ييودية القدس" التي مف شأنيا أف  " سيتـ تصويرهDIGدرامي بعنواف "

تعطػػي شػػرعية لسياسػػات الفصػػؿ العنصػػري والتطييػػر العرقػػي واالسػػتعمار التػػي ينتيجيػػا االحػػتبلؿ فػػي القػػدس 
 المحتمة.

10/21/1023الخميج، الشارقة،   
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 الفمسطينيون يشيعون شهيدي جنين وقمقيمةآالف  35
 01صػػػالح سػػػمير ياسػػػيف ) وكػػػاالت4 شػػػّيعت جمػػػاىير محافظػػػة قمقيميػػػة جثمػػػاف الشػػػييد - "األيػػػاـ" -قمقيميػػػة 
وسػػط مدينػػة قمقيميػػة برصػػاص جنػػود االحػػتبلؿ ووحػػدات المسػػتعربيف بعػػد سػػاعات مػػف الػػذي إستشػػيد عامػػًا(، 

 .استشياد الشاب نافع السعدي في مخيـ جنيف
دينػػة قمقيميػػة مػػردديف اليتافػػات والشػػعارات انطمػػؽ المشػػيعوف مػػف منػػزؿ الشػػييد إلػػى مسػػجد أبػػو عبيػػدة وسػػط مو 

المنددة بالمجازر اإلسرائيمية ضد شعبنا وداعيف إلى تعزيز الوحػدة الوطنيػة ورص الصػفوؼ لمواجيػة الجػرائـ 
والمخططػػات اإلسػػرائيمية، فيمػػا حمػػؿ جثمػػاف الشػػييد مػػف المسػػجد إلػػى مقبػػرة شػػيداء قمقيميػػة فػػي سػػيارة لؤلمػػف 

 الوطني.
آالؼ المػػواطنيف، جثمػػاف الشػػييد نػػافع السػػعدي، الػػذي استشػػيد برصػػاص االحػػتبلؿ  وفػػي مخػػيـ جنػػيف، شػػيع

مقبػرة "شػيداء ممحمػة نيسػػاف"، ورفػع المشػاركوف فػي مسػػيرة التشػييع، جثمػاف الشػػييد  إلػػى الميمػة قبػؿ الماضػية،
تبلؿ، السػػػعدي عمػػػى األكتػػػاؼ، ممفوفػػػًا برايػػػة الجيػػػاد اإلسػػػبلمي، وسػػػط ترديػػػد اليتافػػػات المنػػػددة بجػػػرائـ االحػػػ

نيػاء ممػؼ  والمطالبة بوقؼ مفاوضات السبلـ مع حكومة االحتبلؿ، والداعية إلػى اسػتعادة الوحػدة الوطنيػة، وا 
 االنقساـ.

10/21/1023األيام، رام اهلل،   

 
 ةإلغاثة الالجئين الفمسطينيين من سوري" تطمق حممة الوطنية لمرعاية االجتماعيةلبنان: " 36

حممة إلغاثة  "بيت أطفاؿ الصمود"المعروفة بػ "االجتماعية والتأىيؿ الميني المؤسسة الوطنية لمرعاية"أطمقت 
 ، خبلؿ موسـ الشتاء.ةالبلجئيف الفمسطينييف مف سوري

وتسعى الحممة لجمع خمسيف ألؼ دوالر كحّد أدنى لمساعدة نحو مئتي أسرة مف العائبلت األكثػر حاجػة فػي 
 المبلبس الشتوية والمدافئ الكيربائية.المخيمات الفمسطينية، مف خبلؿ تأميف الوقود و 

10/21/1023السفير، بيروت،   
 

 عن العمل جراء هدم األنفاق الحدودية مع مصر عاملألف  210غزة: تعطل بالعمال  اتحاد 37
ألػؼ نسػمة عػف العمػؿ جػراء ىػدـ األنفػاؽ  222ألػؼ مػواطف غػّزي يعيمػوف  202تعطّػؿ  غػزة ػ عػبل عطػااهلل4

 ف مع تشديد الحصار اإلسرائيمي عمى القطاع ومنع إدخاؿ مواد البناء.الحدودية مع مصر بالتزام
وقػاؿ اتحػاد العمػػاؿ بغػزة فػػي بيػافك تمقػػت وكالػة األناضػوؿ نسػػخًة منػو يػػوـ الخمػيس، إف اسػػتمرار ىػدـ األنفػػاؽ 

آالؼ عامػؿ كػانوا يعممػوف داخػؿ  3ألؼ عامؿ في قطاع اإلنشػاءات، و 32وتشديد الحصار أدى إلى تعطؿ 
 ؽ الحدودية.األنفا

 23وأضػػاؼ البيػػاف أف ىػػدـ األنفػػاؽ وتشػػديد الحصػػار أدى إلػػى إغػػبلؽ كافػػة مصػػانع البنػػاء البػػالغ عػػددىا ) 
مصػػنعا لمطػػوب( ممػػا سػػبب بفقػػداف  022مصػػنعا لمرخػػاـ، و 282مصػػنعا لئلسػػمنت، و 32مصػػنعا لمػػببلط، 

 وظيفة عمؿ في ىذه المصانع. 3222
ألػػؼ عامػػؿ،  82إلػػى أف عػػدد العمػػاؿ فػػي ىػػذا القطػػاع يبمػػغ قرابػػة  وفيمػػا يتعمػػؽ بقطػػاع الزراعػػة، لفػػت البيػػاف

ألػؼ دوالر نتيجػة عػدـ قػدرة المػزارعيف عمػى  222مشيرا إلى أف معػدؿ الخسػائر اليوميػة فػي ىػذا القطػاع بمػغ 
تصػػػدير منتجػػػاتيـ نتيجػػػػة لمحصػػػار وىػػػدـ األنفػػػػاؽ وعػػػدـ سػػػػماح إسػػػرائيؿ بإدخػػػاؿ أي مػػػػف البػػػذور واألسػػػػمدة 

 اعيةوالمستمزمات الزر 
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منشػأة ، وبسػبب األزمػات المتعػددة أدى ذلػؾ  3122وأفاد اتحاد العماؿ بأف قطػاع المنشػ ت الصػناعية يضػـ 
 ألؼ عامؿ. 32% مف ىذه المنش ت، مما أدى إلى  تسريح قرابة 10إلى إغبلؽ 

مينػة  % مػنيـ فقػط يزاولػوف22آالؼ صياد، مؤكًدا بأف  8وتطرؽ البياف إلى معاناة الصياديف البالغ عددىـ 
 الصيد حاليا بسبب استمرار أزمة الوقود.

% 00، مػف 0223فػإف معػدالت البطالػة ارتفعػت خػبلؿ الربػع الثالػث مػف العػاـ فػي غػزة،  ووفؽ وزارة العمػؿ 
 %، والنسبة مرشحة لمزيادة.33إلى ما يقارب 

ة قػد ارتفعػت غير أف المجنة الشعبية لكسر الحصار أكدت في وقت سػابؽ أف معػدالت البطالػة فػي قطػاع غػز 
 %.42%، والفقر إلى 22إلى 

وكػػاف العمػػؿ فػػي األنفػػاؽ المنتشػػرة عمػػى طػػوؿ الحػػدود الفمسػػطينية المصػػرية والتػػي كانػػت المصػػدر الرئيسػػي 
إلدخػػاؿ الوقػػود ومػػواد البنػػاء إلػػى قطػػاع غػػزة قػػد توقػػؼ بنسػػبة كبيػػرة تجػػاوزت وفػػؽ تأكيػػدات أمميػػة وفمسػػطينية 

تي انطمقت ضد األنفاؽ أوائؿ تموز/ يوليو الماضي عقب عزؿ الرئيس % بعد الحممة األمنية المصرية ال12
 محمد مرسي.

10/21/1023رأي اليوم، لندن،   
 

 ضمن تغطيته عمى قائمة مؤشرات األسواق" يضيف فمسطين آند بورز داو جونز ستاندرد" 38
طيتػػو عمػػى أعمػػف مؤشػػر "سػػتاندرد آنػػد بػػورز داو جػػونز" أنػػو سيضػػيؼ كػػبًل مػػف فمسػػطيف وزيمبػػابوي ضػػمف تغ

 قائمة مؤشرات األسواؽ.
ويعد ىذا المؤشر خاصًا بالدوؿ وال يندرج ضػمف مؤشػر "سػتاندرد آنػد بػورز فروتييػر" و"بػي إـ آي" أو مؤشػر 

 "داو جونز غموباؿ" الخاص بأسواؽ األسيـ.
اؿ وستبقى كؿ مف فمسطيف وزيمبابوي عمى قائمة المراقبة ضمف مؤشر "ستاندرد آند بػورز داو جػونز" الحتمػ

 ألسواؽ الماؿ. ضميا في المستقبؿ إلى مؤشر "ستاندرد آند بورز فرونتيير" و"بي أـ آي" ومؤشر "داو جونز"
جمالي العائدات.  ويتـ احتساب ىذه المؤشرات يوميًا باألسعار وا 

10/21/1023الخميج، الشارقة،   

 
 مصر وقطاع غزة تدمير األنفاق بينقانون أمريك  الستئناف المساعدات لمصر ينص عمى  مشروع 

وافقت لجنة الشؤوف الخارجية بمجمس الشيوخ األميركي مساء األربعاء عمى مشروع 4 ىبة القدسي - واشنطف
مميار دوالر وتخفيؼ  قانوف يسمح لمواليات المتحدة باستئناؼ المساعدات األميركية لمصر البالغة 

يونيو )حزيراف(  رئيس محمد مرسي في القيود والضوابط عمى المساعدات لمصر بعد إطاحة الجيش بال
الماضي. وجاءت الموافقة بتصويت كافة أعضاء المجنة واعتراض واحد، جاء مف السيناتور الجميوري راند 

 بوؿ، الذي طالب بالوقؼ الكامؿ لممساعدات األميركية لمصر.
مف صدوره بتقديـ  يوما ويمـز مشروع القانوف وزير الخارجية األميركي جوف كيري أف يقوـ خبلؿ 

استراتيجية شاممة لتحديث وتحسيف التعاوف األمني بيف الواليات المتحدة ومصر، بما يعزز قدرة الحكومة 
المصرية عمى مواجية وىزيمة تنظيـ القاعدة والجماعات التابعة ليا، والمنظمات اإلرىابية األخرى العاممة 

المعمومات االستخبارية الخاصة باإلرىاب، وتحسيف  في مصر، ومواجية الفكر اإلرىابي والتطرؼ، وتبادؿ
 قدرة الحكومة المصرية في مكافحة أعماؿ الشغب.
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وينص مشروع القانوف عمى أف تقـو مصر باتخاذ التدابير المناسبة لمكافحة اإلرىاب وتدمير األنفاؽ بيف 
د انتخابات حرة ونزيية مصر وقطاع غزة وتأميف شبو جزيرة سيناء ودعـ االنتقاؿ إلى حكومة مدنية وعق

وذات مصداقية، كما يطالب مشروع القانوف الحكومة المصرية باحتراـ الحريات السياسية لجميع سكاف 
مصر واتخاذ تدابير لمتصدي لمعنؼ ضد المرأة واألقميات الدينية والتقيد بالتزامات مصر في معاىدة عدـ 

 .( انتشار األسمحة النووية التي وقعتيا في يوليو )تموز
 //الشرق األوسط، لندن، 

 
 إغالق معبر رفح  تواصل المصرية ولميوم السابع عمى التوال  السمطات 

واصمت السمطات المصرية، أمس، ولميوـ السابع عمى التوالي، إغبلؽ معبر رفح البري مع  الخميج4 -غزة 
حكومة في غزة تمقت وعودًا مف الجانب وقاؿ مدير عاـ المعابر في غزة ماىر أبو صبحة4 إف ال قطاع غزة.

 المصري بإعادة فتح معبر رفح البري بداية األسبوع المقبؿ مف دوف تحديد أياـ فتحو.
 //الخميج، الشارقة، 

 
 ": ضبط كميات أسمحة ف  سيناء بعضها تستخدمها حركة حماس بغزةاألهرام" 

حيث تمكنت   , ة األمنية مطاردة اإلرىابييف في سيناءواصمت األجيز   4 أحمد سميـ وحسناء الشريؼ -العريش 
باإلضافة إلي ضبط   , المناطؽ الميجورة بإحدىعناصر تكفيرية أثناء اختبائيـ    مف إلقاء القبض عمي

  . كميات كبيرة مف األسمحة منيا بعض األنواع التي يستخدميا مقاتمو حماس بقطاع غزة
 //األهرام، القاهرة، 

 
 إلى غزة لمتدرب عمى مهاجمة الجيش والشرطة "مجموعات ساخنة"الشاطر أرسل ": اليوم مصريال" 
عمى تفاصيؿ تحقيقات نيابة أمف الدولة العميا مع الرئيس المعزوؿ محمد مرسى « المصرى اليوـ»حصمت  

التحقيقات وقيادات جماعة اإلخواف، فى قضية التخابر التى أحيمت إلى محكمة الجنايات، أمس، إذ كشفت 
متيما مف قيادات اإلخواف وأعضاء التنظيـ  أف تحريات الجيات األمنية والسيادية توصمت إلى تورط 

منيـ  ، وأف «مرسى»متيما تمت إحالتيـ لممحكمة، بينيـ  الدولى، وأف أدلة اإلدانة شممت 
 محبوسوف، واآلخروف خارج الببلد.

لمرشد العاـ لجماعة اإلخواف، ونائبو خيرت الشاطر، والقيادى وتوصمت التحقيقات إلى أف محمد بديع، ا
سعد الحسينى، اتفقوا مع قيادات بحركة حماس فى قطاع غزة، عمى إرساؿ مجموعات مف عناصر اإلخواف 

 إلى القطاع لتمقى تدريبات ىناؾ عمى كيفية مياجمة أفراد الشرطة والجيش.
لة العميا، فإف قيادات اإلخواف كانوا يطمقوف عمى تمؾ تسممتيا نيابة أمف الدو  التيوبحسب التقارير 

، وأف قائمة أدلة الثبوت بحؽ «المجموعات الساخنة»المجموعات، فى اتصاالتيـ بقيادات حماس، بػ
رسالة، أرسميا أحمد عبدالعاطى، مدير مكتب الرئيس المعزوؿ، إلى أعضاء  المتيميف ضمت قرابة 

قارير أمنية أعدتيا وزارة الداخمية والمخابرات العامة عف األوضاع األمنية التنظيـ الدولى فى لندف، وضمت ت
 فى الببلد وقت أف كاف مرسى رئيسا لمببلد.

 //المصري اليوم، القاهرة، 
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 العرب ": هنية التقى محمود عزت ف  مستشفى إسرائيم  األهرام" 
أخطر مخطط لمتنظيـ الدولي لئلخواف لتيريب عمى تفاصيؿ ” األىراـ العربى“حصمت 4 محمد أميف -تقرير 

الرئيس المعزوؿ محمد مرسى إلى خارج مصر في أحداث دموية يجيز ليا اإلخواف مع استخبارات أجنبية، 
ليمحؽ بمحمود عزت المرشد المؤقت لئلخواف وعاصـ عبدالماجد القيادى بالجماعة اإلسبلمية إلى قطر، كما 

 السجوف فى أثناء محاكمة مرسى يناير المقبؿ.تضمف المخطط تيريب القيادات مف 
وكاف ىذا المخطط قد بدأ بزيارة قاـ بيا إسماعيؿ ىنية، القيادى الحمساوى إلى إسرائيؿ لمقاء المرشد المؤقت 

بحجة  إسرائيميمحمود عزت، ميندس العمميات اإلرىابية األخيرة فى مصر.. المقاء تـ داخؿ مستشفى 
اإلعبلف عف وفاتيا عمى طريقة موت بنت البمتاجى، وابف المرشد السابؽ محمد عبلج حفيدة ىنية التى تـ 

 بديع.
االجتماع حضره مجموعة مف قيادات التنظيـ الدولى لئلخواف لمتخطيط لتيريب محمد مرسي الرئيس 

ئاسة المعزوؿ، وبدء تجييز عبدالمنعـ أبو الفتوح، عضو التنظيـ الدولى لئلخواف لترشيح نفسو النتخابات الر 
 فى مصر، وتجييز سامى عناف، كمرشح ثاف لجماعة اإلخواف فى الظؿ، ومعيـ مف بعيد محمد البرادعى.

وتكشؼ الصور والمستندات التى حصمنا عمييا عف اجتماعات محمد عبدالعاؿ فى غزة فى الجامعة 
جرى بيف  اإلسبلمية األسبوع الماضى ومعو عدد مف القيادات، كما أنو حضر االجتماع السرى الذى

إسماعيؿ ىنية، ومحمود عزت، فى إسرائيؿ حيث تـ اإلعبلف عف وجوده فى غزة، كرئيس لجامعة الزقازيؽ 
لحضور فاعميات فى كمية الطب بالجامعة اإلسبلمية فى غزة، حيث كاف موجودا فى نفس التوقيت مع 

المحاكمات التى  محمود عزت، فى إسرائيؿ لبحث ترتيبات مخطط الفوضى لتيريب محمد مرسي، لوقؼ
 تكشؼ تجسسو لحساب أمريكا وجيات معادية لمصر.

 //األهرام العرب ، القاهرة، 
 
 زاروا قطاع غزة تحت ستار اتحاد األطباء العرب "اإلخوان": شباب حمزةمحمد  

قاؿ الدكتور محمد حمزة رئيس منتدى الشرؽ األوسط لمدراسات االستراتيجية، إف 4 مصطفى األسواني
 جموعات إخوانية عديدة تدربت في غزة.. ومقاتموف مف غزة جاءوا إلى سيناء"، حسب قولو."م

وأضاؼ حمزة، خبلؿ حواره ببرنامج "الحدث المصري" الُمذاع عبر شاشة "العربية الحدث"، أف أغمب 
المجموعات المسمحة في سيناء ىي فرع لتنظيمات عاممة في غزة. وأوضح أف األنفاؽ بيف مصر وقطاع 
غزة تحت السيطرة الكاممة لحركة حماس، وال يستطيع أحد داخؿ قطاع غزة الدخوؿ أو الخروج عبر األنفاؽ 

 إال بعمـ مف )رائد العطار(، عمى حد قولو.
وأشار الدكتور محمد حمزة، إلى أف ما يحدث في مسألة األنفاؽ ىو تحدك واضح وصريح لمسيادة المصرية 

شباب اإلخواف زاروا قطاع غزة تحت ستار اتحاد األطباء العرب، عمى مف جانب حركة حماس، منوًىا بأف 
 حد زعمو.

ولفت حمزة، إلى أنو عمى جدراف غزة توجد شعارات تقوؿ إف "حماس ىي الذراع العسكري لئلخواف"، مشدًدا 
 عمى أف تاريخ مصر لـ يشيد مواجية أحد الرؤساء لتيمة التخابر مع جيات أجنبية.

لشرؽ األوسط لمدراسات االستراتيجية، أف الشريحة الدولية لياتؼ حارس خيرت الشاطر وأكد رئيس منتدى ا
كانت تحوي مراسبلت بينو وبيف أشخاص مف غزة، وأف خالد مشعؿ لو تصريحات أكد فييا عبر مراسبلتو 

 مع اإلخواف أف حماس ستدافع عف بقاء الرئيس المعزوؿ محمد مرسي في الحكـ، عمى حد قولو.
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وشريؾ )مرسي( فييا ىو مدير مكتبو أحمد عبد العاطي.. وثروت  قضية التخابر تعود لعاـ وتابع4 "
"، مختتًما حديثو الخرباوي وسعد الديف إبراىيـ كشفا سعي اإلخواف لمتواصؿ مع واشنطف منذ عاـ 
 ناير"، حسب قولو.ي قائبًل4 "حزب اهلل والحرس الثوري اإليراني دخبل عمى خط التواصؿ مع اإلخواف قبؿ 

 //الشروق، مصر، 
 
 : نظام مرس  سمح بتهريب الوقود والغاز لحركة حماس بشكل ممنهجالعاط  عبدبدر  

أف السياسة أنو يرى العاطي، المتحدث باسـ وزارة الخارجية،  عف السفير بدر عبد« فاينانشياؿ تايمز"نقمت 
مف االتجاه األيديولوجي لحكومة اإلخواف، « حيًحا لممسارتص»، و«تحواًل كبيًرا»الخارجية المصرية شيدت 

فعمى سبيؿ المثاؿ، انتقد نظاـ »التي كانت متعاطفة بشكؿ مفرط مع الحركات اإلسبلمية في المنطقة. وتابع 
مرسي وعارض التدخؿ الفرنسي في مالي لمدفاع عف الحركات الجيادية العنيفة ىناؾ، كما سمح بتيريب 

ركة حماس، بشكؿ ممنيج، في الوقت الذي لـ يكف فيو المصريوف يجدوف ىذا الوقود، وىذه الوقود والغاز لح
يونيو لـ تعد ىناؾ أي أيديولوجيا، وبات المعيار الوحيد لتوجيو  ىى األيديولوجية اإلخوانية، ولكف بعد 

خضوًعا لمقوى  سياستنا ستكوف أقؿ»، مؤكًدا «السياسة الخارجية المصرية ىو المصمحة الوطنية لمببلد
 «.العالمية

 //المصري اليوم، القاهرة، 
 
 مدمن حشيش"مع حماس " مرس  بالتخابر اتهام: صاحب فكرة الجواديمحمد  

قاؿ المؤرخ السياسي الدكتور محمد جوادي أف "صاحب فكرة إتياـ الدكتور الرئيس محمد مرسي بالتخابر مع 
 يًرا إلى أف كؿ التيـ ممفقة.حماس "مدمف حشيش" ولو مركز دراسات.. مش

وأكد الجوادي خبلؿ لقائو عبر قناة الجزيرة مباشر مصر مساء اليوـ أف "ىناؾ بعض القوى السياسية طالب 
الجيش بمساعتدىـ في الوصوؿ لمحكـ مقابؿ الترويج بأف القوات المسمحة ىي الدولة وتمؾ القوى تود أف 

وأشار الجوادي إلى أف الجيش المصري أصبح طبقة  لو.يكوف الشعب عبارة عف خشب مسندة" عمى حد قو 
متيازات مضيًفا أف السيسي نفذ اإلنقبلب لحساب نفسو فقط وليس لصالح أحد آخر.  ليا نوادي وا 

 //موقع رصد، القاهرة، 
 

 رفض االعتداء عمى المؤسسة العسكريةتالفمسطينية  المبنانيةالمجنة  47

 / شرؽ صيداالنائب بيية الحريري في مجدليوف المبنانية ة والثقافة النيابيةترأست رئيسة لجنة التربي 4صيدا
اجتماع لمجنة المبنانية الفمسطينية لمحوار والتنمية في صيدا والجوار والمخيمات، وقد استنكر المجتمعوف 

طني"، "االعتداء عمى الجيش المبناني"، معبريف عف "تضامنيـ مع المؤسسة العسكرية ودعميـ لدورىا الو 
 ومؤكديف في الوقت نفسو عمى "ضرورة إجراء تحقيؽ عادؿ وشفاؼ لجبلء مبلبسات ما جرى".

10/21/1023، المستقبل، بيروت   

 
 ترك  الفيصل ينف  اجتماعه مع أي مسؤولين إسرائيميين 

با تعقي»أصدر مركز الممؾ فيصؿ لمبحوث والدراسات اإلسبلمية بيانا قاؿ فيو4 4 الشرؽ األوسط - الرياض
عمى ما نشره موقع )سي إف إف( العربي وبعض الصحؼ والمواقع األخرى، مف مزاعـ عف لقاء األمير تركي 
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الفيصؿ رئيس مجمس إدارة مركز الممؾ فيصؿ لمبحوث والدراسات اإلسبلمية، بمسؤوليف إسرائيمييف عمى 
مف يبتدعوف األخبار في  ىامش مؤتمر منتدى السياسة الدولية في موناكو، أوضح األمير تركي الفيصؿ أف

إسرائيؿ وخارجيا كثر، ونفى قطعا أي اجتماع ثنائي انعقد بينو وبيف مسؤوليف إسرائيمييف، وأضاؼ األمير 
 «.تركي أف عمى مف يبحث عف اإلثارة والشوشرة أف ال يطرؽ بابو

 //الشرق األوسط، لندن، 
 
 لقضية الفمسطينية قضية العرب المحورية: اينه  أعمال دورته ف  األردن "العرب  البرلمان" 

أنيى البرلماف العربي، أمس الخميس، أعماؿ الجمسة الثانية مف دور االنعقاد الثاني مف الفصؿ 4 وكاالت
التشريعي األوؿ في عماف بالمممكة األردنية ألوؿ مرة خارج مقر الجامعة العربية، وعقد جمستو العامة 

 .مد جرواف رئيس البرلمافبمجمس النواب األردني ترأسيا أح
وجدد البرلماف العربي الذي عقد جمستو بشعار "فمسطيف في قمب األمة العربية واإلسبلمية" تأكيده عمى 
الدعـ الكامؿ لمشعب الفمسطيني ووقوفو معو في أزمتو التي تعتبر لب أزمة األمة العربية. وشدد الجرواف 

حورية وشغؿ العرب الشاغؿ وسوؼ تبقى كذلؾ إلى حيف عمى أف القضية الفمسطينية ىي قضية العرب الم
استرداد الشعب الفمسطيني لكامؿ حقوقو، والسيما حؽ العودة وتقرير المصير وبناء دولتو المستقمة 
وعاصمتيا القدس الشريؼ وفؽ ما تقره الشرعية الدولية. وطالب رئيس البرلماف المجتمع الدولي والمنظمات 

دخؿ لوقؼ الممارسات "اإلسرائيمية" الرامية إلى تيويد مدينة القدس وطمس ىويتيا الدولية كافة بضرورة الت
 العربية وتدمير مقدساتيا اإلسبلمية والمسيحية، إضافة إلى ترحيؿ سكانيا قسريًا.

 //الخميج، الشارقة، 
 
  السوريين قرار حكوم  يمنع تسميم أية حواالت مالية لغير :سوريةب نجديدة لمفمسطينيي معاناة 

( رفض موظؼ مركز التحويؿ المالي الشيير ويسترف يونيوف )4 وكاالت - دمشؽ
تسميـ مبمغ محوؿ لفمسطيني بسوريا، بحجة قرار حكومي سوري يمنع تسميـ أية حواالت مالية لغير 

السوري" بحسب قرار  السورييف، مشيرًا الى أف الفمسطينييف لـ يعد ينطبؽ عمييـ وضع "مف في حكـ المواطف
 الحكومة.

ألؼ ليرة سورية( ما يعادؿ  وقاؿ )خ، أ( المقيـ في إحدى الدوؿ األوربية أنو لـ يستطع تحويؿ مبمغ )
 دوالر تقريبًا( لذويو القابعيف في أحد مراكز اإليواء في سورية. )

مة السورية التي رفعت مف ويعاني البلجئوف الفمسطينيوف في سورية مف ظروؼ حياتية صعبة نتيجة األز 
 معدالت الفقر والبطالة، وأصبح غالبية البلجئيف الفمسطينييف يعيشوف تحت خط الفقر.

والسورييف في الحقوؽ والواجبات المدنية وفقًا لما ورد  الفمسطينييفيذكر أف الحكومة السورية قد ساوت بيف 
 عمى أنيـ "بحكـ المواطف السوري".الذي يعّرؼ الفمسطينييف دومًا  لعاـ  في القانوف 

ويشار في ىذا السياؽ أنيا ليست المرة األولى التي يتـ استثناء الفمسطينييف فييا منذ بداية األحداث في 
, فالقرار الصادر عف وزارة التربية السورية لمسابقة وظيفية في مديرية تربية دمشؽ في سورية عاـ 

 لعاـ  التقدـ إلييا، وكذلؾ ما المرسوـ الجميوري رقـ منع الفمسطينييف مف  أكتوبر 
الخاص بتحديد قواعد وشروط االبتعاث العممي، استثنى الفمسطينييف السورييف مف االستفادة مف البعثات 

 .لعاـ  العممية الحكومية، في مخالفة لممرسـو السابؽ رقـ 
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الممارسات مشيرًة إلى أنيا شكؿ مف أشكاؿ العقاب ه ىذوأدانت مجموعة العمؿ مف أجؿ فمسطينيي سورية 
الجماعي، وتتعارض مع األعراؼ والمواثيؽ الدولية، فضبًل عمى أنيا خرؽ واضح لقانوف مصّدؽ مف قبؿ 

 البرلماف السوري، داعية إلى وقفيا والتزاـ كافة األطراؼ بتحييد الفمسطينييف ىذا الصراع.
 //وكالة سما اإلخبارية، 

 
 تخفف معاناة متضرري غزة ف  اليوم الوطن  لقطر الخيريةقطر  

عممت جمعية قطر الخيرية في قطاع غزة عمى تخفيؼ معاناة قطاع غزة 4 ريما زنادة ومحمد جماؿ - غزة
جراء المنخفض الجوي الذي أصاب القطاع وأدى إلى أضرار مادية كبيرة زادت مف معاناتو خاصة في 

 وجود الحصار المشدد.
اءت إغاثة قطر الخيرية في توافؽ مع اليوـ الوطني القطري لتؤكد عمى العبلقات الطيبة التي تجمع وج

 الشعبيف القطري والفمسطيني ورسالة مفادىا" أف قطر لف تنشغؿ عف فمسطيف".
قطاع غزة الميندس محمد أبو حموب لػ"الشرؽ"،4إف" دولة قطر  –و قاؿ نائب مدير جمعية قطر الخيرية 

ة لمست معاناة قطاع غزة جراء المنخفض الجوي وماتسبب مف أضرار كبيرة في مختمؼ مناحي الشقيق
مميوف مواطف غزي مما جعميا تعمؿ مباشرة مف قبؿ الشعب القطري في العمؿ بوسائؿ  الحياة لما يقارب 

 مختمفة تيدؼ إلزالة وعبلج حجـ األلـ عف المواطف الغوي قدر المستطاع".
 //الشرق، الدوحة، 

 
 
 
 الواليات المتحدة وألمانيا تجبران نتنياهو عمى وقف نقل الكميات العسكرية لمقدس  

رئيس الحكومة اإلسرائيمية، بنياميف نتنياىو، اضطر إلى وقؼ أعماؿ  ذكر موقع معاريؼ عمى الشبكة أف
قدمت كؿ مف ألمانيا بناء مقار جديدة لمكميات العسكرية، عمى جبؿ المشارؼ في القدس المحتمة بعد أف 

والواليات المتحدة إنذارا لمحكومة اإلسرائيمية بأف نقؿ ىذه الكميات إلى ما وراء الخط األخضر سيدفعيا إلى 
 .وقؼ التعاوف مع الكميات العسكرية في حاؿ أقيمت عمى أراض تـ احتبلليا في حرب العاـ 

ر وجو لحكومة نتنياىو منذ مراحؿ التخطيط وقاؿ الموقع نقبل عف مصادر سياسية إسرائيمية، إف اإلنذا
 .األولى إلقامة مباني جديدة لمكميات العسكرية في المنطقة المذكورة، والتي احتمتيا إسرائيؿ في العاـ 

ولفت الموقع إلى أف الجيش اإلسرائيمي كاف يعتـز نقؿ ثبلث كميات عسكرية إلى جبؿ المشارؼ، ومف بينيا 
% تستضيؼ ضباط وجنراالت أجانب يدرسوف فييا مدة عاـ كامؿ ويشكموف  كمية األمف القومي، التي

مف مجمؿ الممتحقيف بيذه الكميات، كما أف التحاقيـ بيذه الكميات يرفع مف مكانتيا ويمنحيا سمعة دولية 
 جيدة.

فإنو في إلى ذلؾ ترسؿ كؿ مف الواليات المتحدة وألمانيا، سنويا،ليذه الكمية ضباط مف جيوشيا، وبالتالي 
 حاؿ توقفت الدولتاف عف إيفاد بعثات لكمية األمف القومي، تخشى إسرائيؿ أف تحذو دوؿ أخرى حذوىما.

ونقؿ الموقع عف موظؼ ألماني رفيع المستوى قولو4 إف موقفنا مف كؿ المباني التي تقع خمؼ الخط 
مى النبأ، فيما قاؿ مصدر األخضر معروؼ. في المقابؿ رفضت السفارة األمريكية في تؿ أبيب التعميؽ ع

إسرائيمي مطمع عمى القضيةإف الجيش اإلسرائيمي رفض نقؿ مقر ىذه الكميات إلى مبنى كمية الفنوف الجميمة 
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في الجامعة العبرية "بيت تسالئيؿ" حتى بعد انتقاؿ الكمية إلى مقر جديد خارج الحـر الجامعي الحالي ضمف 
وقاؿ الجيش اإلسرائيمي إف نقؿ الكميات العسكرية إلى مقرىا حـر الجامعة العبرية عمى جبؿ المشارؼ. 
 الجديد ىو مف اختصاص المستوى السياسي.

 //، عرب
 
 لترميم كنيسة المهد دوالرمميون  اسبانيا تقدم  

قدـ القنصؿ العاـ االسباني "خواف خوسيو اسكوبار" اليوـ الخميس، قرابة  4الرحمف يونس عبد –بيت لحـ 
 مميوف دوالر دعما العماؿ ترميـ كنيسة الميد وسط بيت لحـ. 

وقاؿ مستشار الرئيس لشؤوف المسيحية زياد البندؾ الذي استمـ الممبغ، إف الحكومة االسبانية قدمت دعما 
 مميوف يورو. ماليا لممساىمة في اعماؿ ترميـ كنيسة الميد بما يعادؿ 

أف نحافظ عمى تاريخنا وحضارتنا مف االندثار  أصدقائنا وأضاؼ البندؾ "نحف نحاوؿ مف خبلؿ دعـ
 والضياع ونحف بيذا االسموب نثبت وجودنا عمى ىذه االرض المقدسة ونقاوـ االحتبلؿ ونساعد عمى إزالتو".
ويشار إلى أف أعماؿ ترميـ كنيسة الميد انطمقت في شير سبتمبر أيموؿ الماضي باشراؼ لجنة رئاسية 

 ميـ لمدة عاـ كامؿ.وستستمر اعماؿ التر 
 //القدس، القدس، 

  
  بغزة يكشف عن نية المنظمة الدولية تقديم مساعدات لمميون الجئ ف  القطاعاألونروا  عممياتمدير  

كما الحالي، مما  عجزا كبيرا في موازنتيا لمعاـ المقبؿ ’ األونروا‘ أشرؼ اليور4 تواجو وكالة -غزة 
قدمة لمبلييف البلجئيف، وقد ال تتمكف مف دفع رواتب موظفييا ىذا الشير، وقاؿ سيؤثر عمى الخدمات الم

في غزة أف ىناؾ خطط لتقديـ مساعدات لمميوف الجئ في غزة العاـ المقبؿ، ’ األونروا‘مدير عمميات 
كاشفا عف طمبيـ مف دوؿ مانحة بينيا السعودية استغبلؿ مساعدات مالية لصالح مشاريع إغاثة متضرري 

 منخفض الجوي.ال
خبلؿ لقائو مع عدد مف ’ القدس العربي‘في رده عمى سؤاؿ لػ ’ األونروا‘وقاؿ روبرت تيرنر مدير عمميات 

النقص في ‘سيكوف شبييا بالعاـ الحالي مف حيث  الصحافييف بمكتبو بمدينة غزة أف العاـ المقبؿ 
ى عميو سوى أياـ، ينتيي وىناؾ عجز عاـ في ، مشيرا إلى أف العاـ الجاري الذي لـ يتبق’الموازنة العامة
 مميوف دوالر. الموازنة بقيمة 

مميوف دوالر أمريكي، وكشؼ  ويشير إلى أف التقديرات األولية لنقص الموازنة العاـ المقبؿ قد تصؿ إلى 
 سيقـو خبلؿ أياـ بإرساؿ رسائؿ لكؿ موظفي الوكالة الدولية في قطاع غزة’ األونروا‘عف أف مفوض 

والضفة الغربية واألردف وسوريا ولبناف، يبمغيـ خبلليا بعدـ القدرة عمى دفع رواتبيـ في الوقت المحدد ىذا 
 الشير.

برنامج ‘وحيف سألت القدس العربي إف كاف ىناؾ أمؿ في تحسف خدمات البلجئيف خاصة فيما يتعمؽ بػ 
مميوف  إلى  صوؿ عمى مبمغ مف في غزة لمعاـ المقبؿ، قاؿ إنو مف المتوقع أف يتـ الح’ الطوارئ

مميوف  دوالر لدعـ ىذا البرنامج العاـ المقبؿ، بنقص عف العاـ الجاري الذي وصؿ فيو مبمغ الدعـ لػ 
 دوالر.
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يعمؿ ’ األونروا‘، مشيرا إلى أف مكتب مفوض ’ال أعتقد أف الوضع سيكوف جيدا لمعاـ المقبؿ‘وقاؿ تيرنر 
المبالغ المالية المطموبة. لكف تيرنر رغـ ذلؾ قاؿ إف ىناؾ خططا لدييـ في بكؿ جيد لتأميف الحصوؿ عمى 

قطاع غزة بزيادة حجـ المساعدات الغذائية لبلجئيف لتصؿ إلى مميوف الجئ مف أصؿ مميوف ومئتي ألؼ 
 ."إلى  الجئ يعيشوف في القطاع، أي بزيادة تصؿ ما بيف 

الغذائية لتوقؼ عمؿ أنفاؽ تيريب البضائع أسفؿ الحدود مع وأرجع سبب زيادة عدد المحتاجيف لممساعدات 
مصر، والتي أثرت عمى سوؽ العمؿ في البناء الذي توقؼ بشكؿ كمي، ومنع آالؼ األشخاص مف العمؿ، 

مميوف دوالر لمعاـ المقبؿ لتقديـ المساعدات الغذائية  يطمبوف مبمغا بقيمة ’ األونروا‘وأوضح أنيـ في 
 لبلجئي غزة.

 //س العرب ، لندن، القد
 
 بأنها دولة عنصرية تمارس التطهير العرق  ل"إسرائي"بمومينثال يصف  اليهوديالكاتب  

وصؼ الكاتب األميركي الييودي، ماكس بمومينثاؿ، إسرائيؿ، بانيا دولة 4 سعيد عريقات - واشنطف
ف يعانوف بشكؿ مستمر ومزمف مف عنصرية، تمارس القمع والتطيير العرقي والقتؿ ضد الفمسطينييف، الذي

 آلة القمع الوحشية اإلسرائيمية، وأف ىذا النيج العنصري إلسرائيؿ يصعب إصبلحو.
وقاؿ بمومينثاؿ، الذي كاف يتحدث في "نادي الصحافة" األسبوع الماضي عف كتابو الذي يحمؿ عنواف 

يـ مف األميركييف الييود، أنو لـ "جوليات4 الحياة والبغض في إسرائيؿ الكبرى" أماـ جميور كبير، معظم
يجد في إسرائيؿ سياسي واحد ذا أثر يذكر، يدفع باتجاه السبلـ العادؿ الذي يستحقو الفمسطينيوف، ويقـو 

 عمى أساس المساواة بيف المواطنيف اإلسرائيمييف الييود والعرب.
 //القدس، القدس، 

 
 طينيين والسوريين ف  البرلمان الهولنديتناقشان وضع الالجئين الفمس دوليتانمنظمتان  

عقدت مؤسستاف حقوقيتاف دوليتاف، اليوـ الخميس، سمسمة مف المقاءات مع نواب وكتؿ برلمانية 4 أمسترداـ
داخؿ البرلماف اليولندي، وذلؾ في إطار تحرؾ أوروبي واسع لتقديـ مقترح ييدؼ إلى تعديؿ التشريعات 

ياجريف غير الشرعييف والمعاممة الخاصة بالبلجئيف الفمسطينييف والنازحيف األوروبية المتعمقة باستقباؿ الم
 مف سوريا.

وقالت فمور بومينج المتحدثة باسـ منظمة العفو الدولي "أمنستي" في مؤتمر صحفي عقب انتياء المقاءات 
، إف المقاءات التي عقدتيا منظمة العفو الدولية "أمنستي" والم رصد األورومتوسطي داخؿ البرلماف مساء اليـو

لحقوؽ اإلنساف مع ممثمي الكتؿ البرلمانية اليولندية المختمفة خصصت لبحث رحبلت البلجئيف الفمسطينييف 
لى معاممة السمطات األوروبية بشكؿ عاـ واليولندية  والسورييف المحفوفة بالمخاطر إلى السواحؿ األوروبية وا 

 عمى وجو الخصوص لطالبي المجوء مف البلجئيف.
دورىا؛ قالت حنيف حسف الباحثة في المرصد األورومتوسطي، إف المقاءات التي شارؾ فييا عدد مف ب

البلجئيف ناقشت سبؿ لعب الحكومة اليولندية دور أكبر في تحسيف معاممة الدوؿ التي تستقبؿ البلجئيف 
، إضافة إلى العمؿ وفي مقدمتيا إيطاليا ومالطا واليوناف وبمغاريا لمفاريف مف آتوف الصراع في سوريا

مف أكتوبر  المشترؾ مع باقي دوؿ االتحاد مف أجؿ انتشاؿ الجثث قارب اليجرة الذي غرؽ في الػ
 الماضي قبالة السواحؿ اإليطالية المالطية.



 
 

 

 

 

           19ص                                    3071العدد:            02/21/1023الجمعة  التاريخ:

 //قدس برس، 
 

 مع حماس شرف وليس تهمة يا حكام مصر التخابر 57
 حمد المصريأ

الزمف الرديء الػذي تقمػب فيػو الحقػائؽ ويػزور التػاريخ ويصػبح الخطػأ  في مفارقة غريبة ال تحدث اال في ىذا
صوابا والصواب خطأ، توجو محكمة مصرية الى الرئيس المعزوؿ محمػد مرسػي تيمػة االرىػاب والتخػابر مػع 
 حماس، في ما تبرئ محكمة اخرى الفريؽ احمد شفيؽ ونجمي الرئيس المصري المخموع جماؿ وعبلء مبارؾ.

تجعمني وتجعػؿ كػؿ فمسػطيني، ونحػف المحبػيف لمصػر واىميػا، وىػي التػي احتضػنتنا فػي ازماتنػا ىذه المفارقة 
ولطالمػا كانػػت عوننػػا لنػػا فػػي محننػػا وفتحػػت لنػػا جامعاتيػػا لنػػتعمـ الجيػػاؿ، نشػػعر بػػالحزف لمػػا آلػػت اليػػو مصػػر 

 20ي حربػي العروبة، مصر التي غادر الدنيا منيا خالي وىو لواء طيار، اركاف حػرب فػي جيشػيا وشػارؾ فػ
، ولقمػػت اسػػرائيؿ الػػؼ حجػػر كممػػا دعػػت الضػػرورة، حتػػى يصػػبح التخػػابر مػػع حركػػة مقاومػػة فمسػػطينية 03و

 تيمة، بدال اف تكوف وساما وشرفا يعمؽ عمى الصدور.
الغريب اف حكاـ مصر الجدد منذ االنقبلب العسكري واياـ الرئيس المخموع مبارؾ كانوا كممػا ضػاقت عمػييـ، 

مسطينييف لتحميميـ اخطاءىـ، فتارة يتـ تمفيؽ االتيامات لمفمسطينييف المقيميف فييا وتنشر ال يجدوف سوى الف
الشائعات عمى انيا حقائؽ لينتج عنيا حمبلت تحريض وكراىية وينبػري كتبػة معروفػوف، لشػيطنة الفمسػطيني 

 وحركاتو المقاومة.
كػػة حمػػاس عمػػى انيػػا عػػدو الشػػعب وسػػائؿ االعػػبلـ المصػػرية حاولػػت ومنػػذ االنقػػبلب وحتػػى االف تصػػوير حر 

المصري، فتارة تحذر المصرييف مف الغزو الحمساوي لسيناء بغرض احتبلليا وتوطيف الغػزييف فييػا باالتفػاؽ 
مع حركة االخواف المسمميف، وتارة اخػرى تحػاوؿ اف تقنػع الشػعب المصػري بػاف االرىػاب الػذي تشػيده سػيناء 

زعػػيـ تنظػػيـ القاعػػدة الحػػالي ىػػو ايمػػف الظػػواىري وىػػو  ىػػو مسػػتورد مػػف غػػزة ولػػيس صػػناعة محميػػة، مػػع اف
 مصري الجنسية.

مسمسػػؿ تكريػػو الفمسػػطينييف كػػاف والزاؿ مسػػتمرا منػػذ توقيػػع اتفاقػػات كامػػب ديفيػػد، وىػػو ال يفػػرؽ بػػيف انصػػار 
حركػػة فػػتح او انصػػار حركػػة حمػػاس، بػػؿ انػػو بػػدأ قبػػؿ ظيػػور حمػػاس بعشػػريف عامػػا عمػػى االقػػؿ، وال يقتصػػر 

برا وشػػػاتيبل الػػػى نيػػػر البػػػارد فػػػي لبنػػػاف، ومػػػف الكويػػػت وتحريرىػػػا، الػػػى العػػػراؽ والغػػػزو عمػػػى مصػػػر فمػػػف صػػػ
 االمريكي لو، كانت التيـ المعمبة جاىزة لوصـ الفمسطينييف بأي تيمة، باعتبار انيـ ال بواكي ليـ.
وحتػػى  20نريػػد فقػػط اف نػػذكر الشػػعب المصػػري العظػػيـ اف سػػيناء كانػػت محتمػػة مػػف قبػػؿ اسػػرائيؿ مػػف عػػاـ 

حريرىا في السبعينيات، وكاف كذلؾ قطػاع غػزة، اال اف الفمسػطينييف لػـ يتركػوا اراضػييـ فػي القطػاع لمسػكنى ت
في سيناء، وعندما اسقط الفمسطينيوف حاجز معبر رفح اياـ الرئيس المخموع مبػارؾ، بعػد اف ضػاقوا بحصػار 

ي مصػر بعػد انتيػاء الميمػة التػي اسرائيؿ ليـ وامعاف حكومة المخموع في تضييؽ الحصار عمػييـ، لػـ يبقػوا فػ
 منحت ليـ بؿ عادوا الى اراضييـ، ولـ ولف تكوف ليـ اطماع في مصر.

التيمة التي وجيت لمرئيس مرسي، عار عمى جبيف القضاء المصري، وىو القضػاء الػذي وقػؼ بوجػو مبػارؾ 
ر التػػي نحبيػػا يػػا عنػػدما حػػاوؿ توريػػث ابنػػو جمػػاؿ، وقػػاطعوا واعمنػػوا االضػػراب، تيمػػة مثػػؿ ىػػذه ال تمثػػؿ مصػػ

حكػػاـ مصػػر، فالشػػعب الفمسػػطيني وحركػػة حمػػاس عمػػى وجػػو الخصػػوص مػػع مصػػر، ويتمنػػوف ليػػا االسػػتقرار 
والرخاء، والخروج مف ازمتيا بأقؿ الخسائر، ونحف نعرؼ باف حمبلت التشويو ىذه ضد حماس والفمسطينييف 

 ال تمثؿ مصر وال شعبيا الطيب الكريـ المعطاء.
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ت لمرئيس مرسي محاولة لبلسػتخفاؼ بعقػوؿ العػالـ اجمػع ولػيس الفمسػطيني والمصػري، ىذه التيمة التي وجي
الف محكمػة اإلسػػماعيمية التػػي وجيػت االتيػػاـ لمػػرئيس مرسػي لػػـ تقػػدـ دلػيبل واحػػدا عمػػى تػورط حمػػاس فػػي مػػا 
تدعيو مف مشاركة لمحركة في اقتحاـ السػجوف المصػرية وقتػؿ جنػود مصػرييف، ومػا تحػاوؿ حكومػة االنقػبلب 
عبلمػي لمشػعب الفمسػطيني  اف تفعمو لف ينطمي عمى أحد، فيذه القضية تعبر عف استيداؼ خطيػر سياسػي وا 

 ككؿ، وليس حركة حماس فقط، ويتـ استخداـ القضاء فيو كأداة سياسية.
نحف نحب مصر ونحب شعبيا ولكننا نحب فمسطيف ايضا، والعداء المستشري لحركة االخواف المسػمميف فػي 

خرج عما ىو مسموح بو في الخصومة السياسية ومحاولػة االنتقػاـ مػف كػؿ مػف لػو عبلقػة  مصر ودوؿ اخرى
بػاالخواف او متعػاطؼ معيػـ لػف يجػدي، واتيػاـ رئػػيس شػرعي ومنتخػب بالتخػابر مػع حركػة مقاومػة لبلحػػتبلؿ 
االسػػرائيمي وترضػػػخ تحػػت حصػػػار خػػانؽ، ىػػػو قمػػػة االسػػتخفاؼ بعقولنػػػا، فارحمونػػا يػػػا حكػػاـ مصػػػر وارحمػػػوا 

 لنا واحموا الشعب الفمسطيني.عقو 
 10/21/1023، القدس العرب ، لندن
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 فوزي برىـو
بحضور رؤساء عرب وغياب آخريف ىكذا فاجأت قطر العالـ في قمة طارئة وفريدة مف نوعيا إنيػا قمػة غػزة 

كانت غزة تقصػؼ لػيبًل  قمة الدوحة، في يـو الجمعة السادس عشر مف كانوف ثاني عاـ ألفيف وتسعة، حينيا
ونيػػارًا بػػرًا وبحػػرًا وجػػوًا وبكػػؿ أسػػمحة القتػػؿ والػػدمار وتنػػاثرت الجثػػث فػػي الطرقػػات وانقطعػػت الميػػاه والكيربػػاء 
وعجػػت المستشػػفيات بػػالجرحى والشػػيداء وتشػػرد اآلالؼ مػػف أبنػػاء غػػزة وغرقػػت غػػزة فػػي الظػػبلـ والميػػاه وشػػدَّد 

وتحركػػت الػػدبابات مػػف كػػؿ حػػدب وصػػوب ترفػػع أعبلمػػًا مختمفػػة  الحصػػار عمييػػا شػػرقًا وغربػػًا وشػػمااًل وجنوبػػاً 
ألوانيػػا ولكػػف اليػػدؼ كػػاف واحػػدًا إسػػقاط حمػػاس وبكػػؿ قػػوة وكسػػر المقاومػػة ومنػػع دخػػوؿ السػػبلح واالستسػػبلـ 
ورفػػػع الرايػػػات البيضػػػاء، فقػػػاؿ أميػػػر قطػػػر الشػػػيخ حمػػػد بػػػف خميفػػػة آؿ ثػػػاني كممتػػػو المشػػػيورة وأمػػػاـ الحضػػػور 

أعرب لكـ عف خالص الشكر والتقدير لتمبيتكـ الدعوة إلى ىػذه القمػة وتجػاوبكـ معنػا مػف "اسمحوا لي أواًل أف 
أجؿ أىمنا في غزة الصامدة الذيف يواجيوف أعتى آالت الحرب وجبروت االحتبلؿ بعزيمة واستعداد لمتضحية 

 والعطاء يفوؽ ما يحيط بيـ مف تقاعس وخذالف".
شػػاىدة عمػػى المػػؤامرة الكبػػرى التػػي حيكػػت لغػػزة وتػػأمرت عمييػػا  ىكػػذا كانػػت ىػػذه الكممػػات المشػػيورة والصػػادقة

سقاط حماس وكسر مقاومتيا المظفرة.  دوؿ اختمفت فيما بينيا كثيرًا وكمنيا توافقت عمى الحرب عمى غزة وا 
حينيػػا ترجػػؿ فػػارس فمسػػطيف وفػػارس المقاومػػة عػػف كرسػػيو الشػػيخ المجاىػػد خالػػد مشػػعؿ أبػػو الوليػػد حفظػػو اهلل 

القمة مترئسًا وفد فمسطيف وبرفقة رفيؽ دربو الشيخ المجاىػد رمضػاف شػمح أبػي عبػد اهلل بعػد  والذي شارؾ في
أف رفػػض رئػػيس السػػمطة الفمسػػطينية محمػػود عبػػاس أبػػو مػػازف حضػػور ىػػذه القمػػة لحسػػابات كثيػػرة ترجمتيػػا 

ذبػح مػف كمماتو التي تحػدث بيػا تمفونيػًا مػع أميػر قطػر ردًا عمػى دعوتػو لحضػور القمػة "إذا حضػرت فسػوؼ أ
ذا كػػاف سػػيذبح مػػف االحػػتبلؿ اإلسػػرائيمي  الوريػػد إلػػى الوريػػد". ال نػػدري ممػػف، وىػػؿ بعػػد ذبػػح غػػزة مػػف ذبػػح وا 
فػػػالجواب قطعػػػًا ال، ولكنيػػػا حسػػػابات الساسػػػة التػػػي فاقػػػت مػػػذابح الشػػػعوب، وقتيػػػا تحػػػدث خالػػػد مشػػػعؿ جػػػاىرًا 

زيمة أبطاليا كاشفًا ليدؼ إسرائيؿ تغييػر بصوتو وبكؿ قوة شارحًا مأساة غزة ومعاناة أىميا مثمنًا مقاومتيا وع
قواعػػد المعبػػة وخمػػؽ واقػػع جديػػد عبػػر الػػدـ والػػدمار وكمماتػػو كانػػت مػػؤثرة فػػي الجميػػع بعثػػت األمػػؿ مجػػددًا فػػي 

 نفوس األمة بأف النصر والفرج قادـ مف اهلل ال محالة.
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ادية مػػػػع االحػػػػتبلؿ ىكػػػػذا تحػػػػدث الجميػػػػع وبيػػػػذه الػػػػروح اتخػػػػذت قػػػػرارات قطػػػػع العبلقػػػػات السياسػػػػية واالقتصػػػػ
اإلسرائيمي وكانت قطر وموريتانيا عمى رأس ىػذه الػدوؿ التػي وضػعت فػي قمتيػا قمػة الدوحػة خارطػة لمجيػود 
غاثة أىميا توجت بإنشاء صندوؽ عربي إلعادة إعمارىػا، ىػذا  السياسية واإلنسانية واإلغاثية العربية لنصرة وا 

واليامػة نصػرة لغػزة وإلغاثػة أىميػا ولتجػريـ االحػتبلؿ  ليس جديدًا عمػى قطػر أف تستضػيؼ ىػذه القمػة الطارئػة
وخمػػؽ حالػػة رأي عربػػي جػػامع وموحػػد لػػدعـ عدالػػػة القضػػية الفمسػػطينية وتعريػػة االحػػتبلؿ بػػؿ سػػبقيا مواقػػػؼ 
سػػامية ومسػػئولة بعػػد أف تخمػػى القاصػػي والػػداني عػػف غػػزة وحكومػػة فمسػػطيف الحكومػػة العاشػػرة حكومػػة ىنيػػة 

ظالمػػة وأحكػػـ الحصػػار عمػػى غػػزة وتيػػددىا الخطػػر مػػف كػػؿ جانػػب وأقيمػػت وشػػددت الرباعيػػة فػػي شػػروطيا ال
الجػػدراف والحيطػػاف وتحػػرؾ الخصػػـ والعػػدو والقريػػب والبعيػػد فػػي حػػرب مػػف نػػوع جديػػد عمػػى غػػزة حتػػى منعػػت 
حميب األطفاؿ وحبة الدواء وشربة الماء وضوء الكيرباء وتوفي المئات عمػى بوابػات المعػابر وتحػت الجػدراف 

سبلمي أصيؿ، ومجددًا تحركػت قطػر وتحػرؾ أميرىػا واتخػذ الفوالذية وتح طمت آماؿ شعبنا في عمؽ عربي وا 
قػػرارًا شػػجاعًا ومسػػئواًل وتكفػػؿ بػػدفع رواتػػب وزارتػػي الصػػحة والتعمػػيـ الػػذي اسػػتمر لفتػػرة طويمػػة وأنشػػأت قطػػر 

فيػػػة مميػػػوف دوالر ووضػػػع حجػػػر األسػػػاس لممػػػدارس الفمسػػػطينية وبػػػرج وق 22المصػػػرؼ اإلسػػػبلمي بػػػرأس مػػػاؿ 
القدس، ومرورًا بيػذه المسػيرة النبيمػة وتػذكيرًا بيػذه السػيرة العطػرة وتعػدادًا لػدور قطػر الخيػر ال ننسػى أف نػذكر 
موقفيا النبيؿ والمقدر عندما صودرت التبرعات وسالت دماء المتضامنيف وتيػدد الخطػر مصػير غػزة وأىميػا، 

ؿ أميرىا وتبرع بباخرة قطرية محممة ب  الوقػود لمحطػة توليػد الكيربػاء الوحيػدة فػي غػزة ألؼ طف مف  02ترجَّ
حتى ينير بيوتيا ودروبيا ومستشفياتيا ومدارسيا وجامعاتيا ووصمت بالفعؿ ىذه الباخرة إلى أقرب نقطػة مػف 
رَّ نظاـ مبارؾ عمى حػرؼ مسػارىا  غزة التي تبدد حمميا عندما تاىت ىذه الباخرة في بحور الظمـ بعد أف أصس

ئيمي ونقمػػو عبػػر عػػدو مصػػر وفمسػػطيف إنػػو )االحػػتبلؿ اإلسػػرائيمي(، وتاىػػت سػػفينة قطػػر باتجػػاه العػػدو اإلسػػرا
وتاىت حمولتيا وتوشحت غزة بالسواد والظبلـ وأضحت بيف عدوك يتجيميا وقريب تممػؾ أمرىػا، ولكنيػا قطػر 
لػى مشػيد غػزة يحػذوىا اإلصػرار عمػى تحقيػؽ حمػـ وأمػؿ غػزة وفمسػطيف ، التي عادت إلى الواجية مف جديػد وا 

 0220وفػػي أكتػػوبر  0222فأعػػادت فػػتح مكتبيػػا الدبموماسػػي فػػي زيػػارة تاريخيػػة واألولػػى مػػف نوعيػػا بعػػد عػػاـ 
وطأت أقداـ أميرىا حمػد بػف خميفػة آؿ ثػاني أرض غػزة الطػاىرة والػذي رفػع المسػاعدة لغػزة ومشػاريع إعمارىػا 

مػف سػجوف العػدو اإلسػرائيمي  مميوف دوالر عمى أف تشمؿ إقامة مشاريع سكنية لؤلسرى والمحػرريف 822إلى 
وجػػرى توقيػػع برتوكػػػوالت اتفاقيػػات المرحمػػة األولػػػى مػػف اإلعمػػػار بػػيف المجنػػة القطريػػػة والشػػركات االستشػػػارية 
المنفػػذة قبػػؿ أف يضػػع أميػػر قطػػر حجػػر األسػػاس إلقامػػة مدينػػة سػػكنية تحمػػؿ اسػػمو فػػي خػػاف يػػونس وبالفعػػؿ 

الشعب الفمسطيني فػأي شػرؼ ىػذا الػذي نالتػو قطػر إنػو وضع أمير قطر قوتو المالية والدبموماسية في خدمة 
لػػى جانػػب الشػػعب الفمسػػطيني وقضػػيتو العادلػػة والػػذي حػػـر منػػو الكثيػػر مػػف  شػػرؼ الوقػػوؼ إلػػى جانػػب غػػزة وا 
الرؤسػػاء والزعمػػاء المتخػػاذليف والجبنػػاء وسػػتعرفونيـ بسػػيماىيـ يػػـو يؤخػػذ بالنواصػػي واألقػػداـ، وبالفعػػؿ شػػكمت 

سنادًا حقيقيًا ماليًا وسياسيًا ودبموماسيًا ومعنويًا تجاوز حدود غزة وفمسطيف. ىذه الزيارة لغزة ودعماً   وا 
ذرية بعضيا مف بعض إنو الشيخ تميـ بف حمد بف خميفة آؿ ثاني الذي سار عمى درب والده وزيادة فأتـ اهلل 

ادىا الظػػبلـ نعمتػػو عميػػو وعمػػى والديػػو، وفػػي ظػػروؼ عاصػػفة صػػعبة تمػػر بيػػا غػػزة بعػػد أف غمرتيػػا الميػػاه وسػػ
وحرمت مف كؿ شيئ جاءىا الفػرج وتجػدد األمػؿ فػي مسػيرة وسػيرة والػده ومتممػًا ليػا فانفرجػت أسػارير أطفػاؿ 
غػػزة ونسػػاؤىا وشػػبابيا وأىميػػا وسػػكانيا بعػػد وصػػوؿ أوؿ شػػحنة وقػػود إلػػى غػػزة وبتمويػػؿ ومنحػػة قطريػػة أميريػػة 

الغيػث واإلغاثػة التػي سػتتوج بػإذف اهلل عػز وجػؿ أصيمة أعادت الروح إلى غزة وبيوتيا وأزقتيػا العتيقػة كبدايػة 
رسػاؿ مسػاعدات  بباخرة جديدة محممة بالوقود القطري لمحطة توليد الكيرباء في غزة تكفي لمدة سػتة أشػير وا 
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ومواد إغاثية عاجمة لمواجية البرد والدمار، إنيا غزة وتمؾ ىي قطر وسفينتيا فيؿ مف زعيـ أو أمير أو ممؾ 
 ؤلمة مجدىا ويركب في سفينتيا؟.يحذو حذوىا ويعيد ل

 29/21/1023، المركز الفمسطين  لإلعالم
 

 ثالثة... غير محتممة! انتفاضة 59
 أسعد عبد الرحمف
رئيس الوزراء اإلسرائيمي نتنياىو غير معنػي بالتوصػؿ إلػى اتفػاؽ "سػبلـ دائػـ"، ناىيػؾ عػف "سػبلـ عػادؿ" مػع 

ية حكومتػػػو عػػػػف انسػػػداد أفػػػؽ عمميػػػػة التسػػػوية، بػػػػات الفمسػػػطينييف. وعمػػػى رغػػػػـ اقتنػػػاع العػػػالـ أجمػػػػع بمسػػػؤول
الفمسػػطينيوف فػػػي موقػػؼ ال يحسػػػدوف عميػػو، وبخاصػػػة مػػػع تزايػػد اآلراء التػػػي تطػػرح السػػػؤاؿ التػػالي4 مػػػا فائػػػدة 
المفاوضات مع عدـ وجػود ومشػاركة الواليػات المتحػدة فػي الغػرؼ المغمقػة؟! بػؿ يعمػف آخػروف أنػو لػيس عيبػًا 

مسطينية، ومف ورائيا العرب، أنػو ال طائػؿ مػف وراء المفاوضػات، وأنػو آف األواف أف تعمف السمطة الوطنية الف
لتغيير مجمؿ لعبة المفاوضات عبر إجراءات أكثر جذرية. وأف عمى العالـ إدراؾ عبثية استمرار المفاوضات 

راجػػع بيػػذه الطريقػػة )فضػػبًل عػػف عبثيػػة التفػػاوض المسػػتمر، ولػػو المتقطػػع، منػػذ أكثػػر مػػف عشػػريف عامػػًا مػػع ت
أوضػػاع الشػػعب الفمسػػطيني عمػػى األرض(. ويتسػػاءؿ آخػػروف4 ىػػؿ بػػات الشػػعب الفمسػػطيني أعجػػز مػػف القيػػاـ 
بانتفاضػػة شػػبيية بانتفاضػػة األقصػػى أو سػػابقتيا، وبالػػذات مػػع اسػػتمرار شػػمؿ المجتمػػع الػػدولي، وتوىػػاف العػػالـ 

ميػو إيجابػًا، وأف التمسػؾ باتفاقػات العربي، ومعارضة السمطة الفمسطينية العنؼ باعتبار أنػو ال يمكػف البنػاء ع
"أوسػػمو" ىػػو السػػبيؿ، فيمػػا أحكمػػت حركػػة "حمػػاس" وحكومتيػػا المقالػػة فػػي قطػػاع غػػزة قبضػػتيا ومنعػػت إطػػبلؽ 
 صواريخ عمى إسرائيؿ، سواء مف قبميا )أو مف غيرىا مف الفصائؿ( تثبيتًا ليدنة "األمر الواقع" في القطاع؟!

عب الفمسػػطيني، نقػػوؿ إف ىنػػاؾ عوامػػؿ ضػػد قيػػاـ انتفاضػػة فمسػػطينية وحتػػى ال نكػػوف ظػػالميف ألنفسػػنا، ولمشػػ
ثالثة! ومف أخطر وأعقد ىذه العوامػؿ وجػود االحػتبلؿ اإلسػرائيمي وسػيطرتو عمػى إيقػاع الحيػاة وعمػى المعػابر 
وحركة التنقؿ، فضبًل عف التنسيؽ األمني الموجود منذ تشكيؿ السمطة الفمسػطينية. وظاىريػًا، تحػافظ إسػرائيؿ 

ى تقسيـ وظيفي4 فيي تسمح لموزارات الفمسطينية والبمديات بإدارة نظـ التعميـ والخػدمات الصػحية، وتػوفير عم
دارة برامج الخدمػة االجتماعيػة، ولكنيػا فػي الوقػت نفسػو تفػرض قيػودًا عسػكرية تمنػع  األمف، وتشغيؿ الناس وا 

يتصػػؿ بالعامػػؿ ذاتػػو، عمميػػة تقطيػػع حركػػة النػػاس والبضػػائع وتجعػػؿ ىػػذا التقسػػيـ الػػوظيفي ذاتػػو مسػػتحيبًل. و 
األوصاؿ في الضفة الغربية التي ينفذىا االحتبلؿ اإلسرائيمي عمى األرض، عبلوة عمػى حصػار غػزة، بحيػث 
يمكف اعتبار ما يقػرب مػف أربعػة مبليػيف مػواطف فمسػطيني فػي الضػفة والقطػاع فػي سػجف كبيػر. وقػد شػممت 

غػبلؽ الطػرؽ الرئيسػية التػي  ىذه اإلجراءات التعسفية وضع الحواجز العسػكرية الثابتػة عمػى مػداخؿ المػدف، وا 
يسػػػمكيا المسػػػتعمروف/ "المسػػػتوطنوف" اإلسػػػرائيميوف أمػػػاـ الفمسػػػطينييف بالمكعبػػػات اإلسػػػمنتية واألتربػػػة وحفػػػر 
الخنػػػادؽ العميقػػػة عمػػػى عػػػرض الشػػػوارع، محولػػػة بػػػذلؾ المػػػدف الفمسػػػطينية فػػػي الضػػػفة والقطػػػاع إلػػػى كنتونػػػات 

عػػض. ولػػيس أخيػػرًا، اقتػػراح إسػػرائيؿ أف يكػػوف مسػػار جػػدار الفصػػؿ العنصػػري أساسػػًا معزولػػة بعضػػيا عػػف ب
التػػي يطالػػب بيػػا الفمسػػطينيوف. وبحسػػب مػػا أوردت صػػحيفة  2120لمحادثػػات السػػبلـ بػػداًل مػػف حػػدود عػػاـ 

أف يديعوت أحرونوت واإلذاعة العامة اإلسرائيمية، اقترح المفاوضوف اإلسػرائيميوف عمػى نظػرائيـ الفمسػطينييف 
فػػػي المئػػػة مػػػف  1,8فػػػي المئػػػة منػػػو فػػػي الضػػػفة الغربيػػػة ويػػػؤدي إلػػػى عػػػزؿ  42يكػػػوف ىػػػذا الجػػػدار الػػػذي تقػػػع 

األراضػػي الفمسػػطينية مػػف بينيػػا القػػػدس الشػػرقية )بحسػػب األمػػـ المتحػػػدة( نقطػػة انطػػبلؽ المحادثػػات. كمػػػا ال 
يػػػة بمػػػا فييػػػا القػػػدس ننسػػػى قضػػػـ األرض الفمسػػػطينية وتسػػػميف المسػػػتعمرات/ "المسػػػتوطنات" فػػػي الضػػػفة الغرب
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سػػبلمي ودولػػي، فضػػبًل عػػف محاولػػة اليمػػيف اإلسػػرائيمي  الشػػرقية التػػي تشػػيد تيويػػدًا فػػي ظػػؿ تجاىػػؿ عربػػي وا 
المتطرؼ مناقشة إجػراءات يريػد تطبيقيػا فػي موقػع وداخػؿ المسػجد األقصػى مػف خػبلؿ شػرعنة صػبلة الييػود 

ـ إدارتو لما يسمى بوزارة األديػاف اإلسػرائيمية، والقيػاـ فيو، وتقسيمو زمانيًا ومكانيًا بيف المسمميف والييود وتسمي
 بأعماؿ الترميـ وفؽ قوانيف وتعميمات تصدر مف مؤسساتيـ اإلسرائيمية.

وبالمقابػػؿ، وصػػؿ التنسػػيؽ األمنػػي بػػيف سػػمطة االحػػتبلؿ اإلسػػرائيمي والسػػمطة الفمسػػطينية إلػػى أعمػػى مسػػتوياتو 
يدفت االحػػتبلؿ، ناىيػػؾ عػػف اتيامػػات ليػػا بإحبػػاط أي تحػػرؾ وكانػػت نتيجتػػو إحبػػاط عديػػد العمميػػات التػػي اسػػت

شعبي حقيقي ضد االحتبلؿ. يضاؼ إلى ذلؾ، "االنقساـ الفمسطيني/ الفمسطيني" الذي بات عميقًا مػع مػرور 
السنوات، في ظؿ تبادؿ االتيامات والتحريض. وىو "االنقساـ" الذي يراكـ االستعصاءات االستراتيجية األمػر 

عمػػػى المشػػػػروع الػػػوطني الفمسػػػطيني وبػػػات يطػػػرح تسػػػػاؤالت حػػػوؿ مسػػػتقبمو مػػػف منطمػػػػؽ أف  الػػػذي أثػػػر سػػػمباً 
المرجعيات الدولية لمتسوية ولممقاومة تقوـ عمى وحدة الضفة الغربية وقطاع غػزة. ومػف ناحيػة عمميػة، ليسػت 

وطني. نعػـ، ثمة تسوية "مشرفة" وال مقاومة "فاعمػة" فػي ظػؿ االنقسػاـ، ممػا يعطػؿ إمكانيػة إنجػاز المشػروع الػ
لقػػػد أضػػػحى "االنقسػػػاـ"، مػػػع مػػػرور األيػػػاـ، أشػػػد خطػػػرًا عمػػػى وحػػػدة الفمسػػػطينييف وتحقيػػػؽ تطمعػػػاتيـ وحقػػػوقيـ 

 المشروعة في إقامة دولة مستقمة.
كمػػا أف ىياكػػؿ منظمػػة التحريػػر الفمسػػطينية وعديػػد األحػػزاب التػػي شػػاخت وتكمسػػت، عامػػؿ ميػػـ جػػدًا ال يمكػػف 

انتفاضػػة ثالثػػة. فالمنظمػة أدت دورًا ووظيفػػة وطنيتػػيف بفاعميػة جيػػدة فػػي  تجاىمػو فػػي إعاقػة فػػرص انػػدالع نػار
مرحمػػػة معينػػػة، واآلف ضػػػعؼ دورىػػػا كثيػػػرًا، مػػػع إدراكنػػػا أف ىػػػذا الحػػػاؿ يتقػػػاطع مػػػع ىػػػدؼ االحػػػتبلؿ بتصػػػفية 
منظمػػة التحريػػر ويضػػرب المضػػموف األساسػػي لممنظمػػة كمعبػػر عػػف وحػػدة الشػػعب وتمثيمػػو المشػػروع لمشػػعب 

يني. وفػػػي أعػػػيف عػػػدد متزايػػػد مػػػف النػػػاس والمػػػراقبيف، وبمقػػػدار مػػػا يتعمػػػؽ األمػػػر بالتنظيمػػػات العربػػػي الفمسػػػط
الفمسػػطينية، فػػإف بعضػػيا قػػد شػػاخ، ومنيػػا مػػف أفمػػس سياسػػيًا ونضػػاليًا، فانتيينػػا إلػػى حالػػة جعمػػت عػػددًا مػػف 

ت الفصػػائؿ فصػػائؿ األمػػس "فسػػائؿ" ال جمػػاىير لػػدييا وال أعضػػاء جػػدد! وبعبػػارة أوضػػح نقػػوؿ4 فػػي البػػدء كانػػ
حقيقيػػة ومناضػػمة ولػػو أف بعضػػيا كػػاف زائػػدًا ومزايػػدًا! وفػػي حػػيف حػػافظ بعضػػيا عمػػى نفسػػو، تحػػوؿ الػػبعض 

 إلى الحالة الفسائمية المشروحة آنفًا. -مف أسؼ شديد ودوف أي شماتة-اآلخر 
لثػة، إال وعمى رغـ كؿ ما سبؽ مف عرض وشرح ألبرز العوامؿ المانعة إلنجػاح انبثػاؽ انتفاضػة فمسػطينية ثا

أنيػػا جميعػػػًا، وفػػػي الوقػػت ذاتػػػو، عوامػػػؿ تخمػػؽ تػػػوترًا وضػػػغطًا شػػديديف محصػػػمتيما الػػػدفع باتجػػاه تفعيػػػؿ بنػػػاء 
انتفاضػػػة، تمامػػػًا كالبركػػػاف حػػػيف ينفجػػػر أو التسػػػونامي حػػػيف يكتسػػػح، مػػػع الفػػػارؽ أف البركػػػاف أو التسػػػونامي 

شػرية واإللكترونيػة. فمػف كػاف منػا، اإلنساني صعب رصده وتستعصي التموجات داخمػو عمػى أكبػر العقػوؿ الب
مثبًل، يعتقد بإمكانية اإلطاحة بحكـ القذافي بيذه الطريقة الدرامية، وحتى اإلطاحة السريعة سػواء بالنظػاـ فػي 

 مصر أو تونس مع الفارؽ؟! فالجماىير حيف تنفجر... تنفجر!
 10/21/1023، االتحاد، أبو ظب 

 
 األسد يتقّدم.. والمعارضة تتراجع 60

 ر رابينوبيتشايتما
ميػػػزاف القػػػوى فػػػي الحػػػرب األىميػػػة فػػػي سػػػورية يتغيػػػر. بشػػػار األسػػػد ونظامػػػو ينػػػاالف الػػػزخـ، بينمػػػا المعارضػػػة 
تضعؼ، ويبدو أف بعضا مف مؤيدييا التقميدييف الميميف يعيدوف النظر في مواقفيـ. مػف الميػـ الوقػوؼ عنػد 

لممؤيػػديف لبلنتقػػاؿ لنظػػاـ اكثػػر ديمقراطيػػة طبيعػػة وحجػػـ ىػػذه الميػػوؿ الجديػػدة، وفحػػص االمكانيػػات المتػػوفرة 



 
 

 

 

 

           34ص                                    3071العدد:            02/21/1023الجمعة  التاريخ:

واعتدااًل نسبيًا في سورية، مثمما ايضًا ألولئؾ المعنييف أوال وقبؿ كؿ شيء بتحقيؽ االستقرار في ببلدىـ وفي 
 المنطقة.

 شكؿ انتقاال الى مرحمة جديدة لمحرب االىمية في سورية. 0223اف انتصار النظاـ في القصير في حزيراف 
كثيؼ مف ايراف وذراعيا التنفيذية "حزب اهلل" السيطرة عمى النقطة االستراتيجية، وفي اعقابيا  فقد ضمف جيد

 تحقؽ تقدـ بطيء وتدريجي في مناطؽ اخرى ايضا.
ومع اف المعارؾ تتواصؿ ومنظمػات المعارضػة تسػجؿ انجػازات، ولكػف فػي الصػورة العامػة، يتقػدـ النظػاـ فػي 

المركزي في سورية، والذي يمر مف دمشؽ الى حمػب، مػع فػروع نحػو  طريقو الى تحقيؽ سيطرة عمى المحور
الغػػػرب باتجػػػاه المنطقػػػة العمويػػػة والشػػػاطئ، وجنوبػػػا نحػػػو درعػػػا. ويعػػػد االنتصػػػار فػػػي القممػػػوف، قػػػرب الحػػػدود 

 المبنانية، بارزا في االنجازات األخيرة لمنظاـ.
لكيميػػائي فػػي آب مػػف ىػػذه السػػنة. تعػػزز فػػي أعقػػاب أزمػػة السػػبلح ا 0223اف الميػػؿ الػػذي بػػدأ فػػي حزيػػراف 

ولممفارقة، فاف الحدث بالذات، الػذي كػاد يػؤدي الػى ىجػوـ جػوي شػديد كعقػاب أميركػي، انتيػى بمثابػة انجػاز 
 لمنظاـ الذي سبؽ اف استخدـ السبلح الكيميائي ضد ابناء شعبو.

، ولكف االمر بث فيو وبالفعؿ، يوشؾ االسد عمى خسارة معظـ مخزونو مف السبلح الكيميائي اف لـ يكف كمو
 الروسي. –روح حياة جديدة، وذلؾ ألنو اصبح شريكا حيويا في تطبيؽ االتفاؽ األميركي 

وفضبل عف ذلؾ، فاف روسيا، الداعمة الدولية الرائدة لػو، ثبتػت مكانتيػا كعامػؿ مػؤثر سػواء فػي سػياؽ االزمػة 
اؾ اكثػػر مػػف أي وقػػت مضػػى، فػػاف فػػي سػػورية أـ فػػي الشػػرؽ االوسػػط بشػػكؿ عػػاـ. وفػػي العػػالـ العربػػي الشػػك

االعتقاد السائد ىو اف ما بدأ كتفاىـ محدود في مسألة السبلح الكيميػائي ىػو مجػرد خطػوة اولػى فػي الطريػؽ 
سياسيا لبلزمة السورية، والذي سيميؿ الى صالح االسد ونظامو.  –الى اتفاؽ واسع سيتضمف حبل دبموماسيا 

ر فػػػي اعقػػػاب التوقيػػػع عمػػػى اتفػػػاؽ جنيػػػؼ بػػػيف ايػػػراف والػػػدوؿ واشػػػتدت مصػػػادر القمػػػؽ ىػػػذه فػػػي الشػػػير االخيػػػ
العظمػػى السػػت والكشػػؼ عػػف المفاوضػػات السػػرية التػػي سػػبقتو، بػػيف األميػػركييف وااليػػرانييف. ويخشػػى خصػػـو 
ايراف في الخميج، في سورية، وفي لبنػاف مػف اف يكػوف االتفػاؽ ادى او سػيؤدي الػى تقػارب متجػدد بػيف ايػراف 

لى تمطيؼ حػدة المنافسػة فػي الشػرؽ االوسػط والػذي يحتمػؿ أف يتضػمف تفاىمػا فػي شػكؿ والواليات المتحدة وا
سياسي في سورية. وىذا السيناريو ايضا يبدو في نظر اعداء االسد كإمكانية كامنة لتعزيز  –حؿ دبموماسي 

فػػي موضػػوع سػػورية،  0مػػف الصػػعب التصػػور كيػػؼ يمكػػف لمػػؤتمر جنيػػؼ  –مكانتػػو. وبشػػكؿ مممػػوس اكثػػر 
)اذا لػػـ يؤجػػػؿ( والػػذي سيستضػػيؼ روسػػػيا وايػػراف حػػوؿ طاولػػػة  0228كػػػانوف الثػػاني  00سػػينعقد فػػي  والػػذي

المباحثػػات، سػػينتيي برحيػػؿ االسػػد عػػف كرسػػيو. وزيػػر الخارجيػػة الفرنسػػي، لػػوراف فػػابيوس، أعػػرب عػػف تأييػػده 
مشػابية، وعمػى مػا لمشاركة ايراف في ىذا المػؤتمر، ووزيػر الخارجيػة البريطػاني، ولػيـ ىيػغ، القػى كممػة بػروح 

 يبدو بعث بدبموماسي بريطاني الى طيراف لمبحث في المسألة.
وفضػػبل عػػف ىػػذه التطػػورات، احتػػدمت المشػػاكؿ التػػي شػػغمت بػػاؿ المعارضػػة وأقمقػػت مؤيػػدييا منػػذ بػػدء الحػػرب 
االىميػة عمػػى مػػدى االشػير االخيػػرة4 فػػالمجمس الػوطني السػػوري ضػػعيؼ، منقسػـ وعػػديـ النفػػوذ عمػػى االرض. 

السػػػوري الحػػػر بقيػػػادة الجنػػػراؿ سػػػميـ ادريػػػس لػػػـ يػػػنجح فػػػي اف يصػػػبح المنظمػػػة العسػػػكرية المسػػػيطرة،  الجػػػيش
 وبالتأكيد ليس المنظمة العسكرية الموحدة التي كاف يفترض بيا أف تكوف.

ويبػػػدو أف منظمػػػات الجيػػػاد، وال سػػػيما "جبيػػػة النصػػػرة و"الدولػػػة اإلسػػػبلمية فػػػي العػػػراؽ والشػػػاـ" ىػػػي العنصػػػر 
را في المعارضة، ولكف رؤياىا، خطتيا، وسػموكيا فػي المنػاطؽ التػي تحػت سػيطرتيا تبعػث النفػور األكثر تأثي

 في أوساط السورييف واألسرة الدولية.
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لقػػد نجػػح النظػػاـ جػػدا، مػػؤخرًا، فػػي أف يضػػع نفسػػو بصػػفتو المعقػػؿ العممػػاني والواعػػد لبلسػػتقرار فػػي ظػػؿ صػػده 
 لموجة االرىاب االسبلمي في سورية.

فػػي الماضػػي وفػػي الحاضػر مػػف العمػػؿ بانسػػجاـ. بعػػض  –"أصػدقاء سػػورية"  –ؤيػػدو المعارضػػة ولػـ يػػتمكف م
نشػػاطيـ منسػػؽ، ولكػػف فػػي مػػرات عديػػدة تجػػدىـ يسػػعوف الػػى اىػػداؼ متضػػاربة. السػػعودية تنفػػر مػػف "االخػػواف 
المسػػػمميف"، ولكػػػف ىػػػؤالء ينػػػالوف دعػػػـ قطػػػر. ومتبرعػػػوف خاصػػػوف فػػػي دوؿ الخمػػػيج ممػػػف يرعػػػوف المنظمػػػات 

مفة، يضيفوف الى الفوضى العامة. ومؤخرا تبيف ايضا انو في اوساط بعض "اصدقاء سورية" في اوروبا المخت
يتعاظـ الخوؼ باألساس مف امكانية اف يعود مواطنوىـ مف نشاطاتيـ كمقاتمي جياد في سورية وىـ مدربوف 

الػػػى االسػػػتعداد ليجػػػر  ومجيػػػزوف، فينفػػػذوا عمميػػػات ارىابيػػػة فػػػي أوطػػػانيـ. ويػػػؤدي ىػػػذا القمػػػؽ بيػػػذه المحافػػػؿ
 التزاميـ االصمي بتغيير النظاـ في سورية.

نظػػرة قريبػػة الػػى سػػياؽ الحػػرب االىميػػة فػػي سػػورية سػػرعاف مػػا سػػتبيف انػػو ال توجػػد معارضػػة واحػػدة، واف ىػػذا 
المفيوـ يتناوؿ عددا كبيرا مف المنظمات المحمية، المشاركة في القتاؿ دوف اف تكوف تابعػة ألي جيػة أو بػبل 

 مع مرجعية مركزية ما. تنسيؽ
ويبػػدو أف السػػعودييف استخمصػػوا اسػػتنتاجاتيـ مػػف الوضػػع، حػػيف اصػػبحوا القػػوة االسػػاس خمػػؼ إقامػػة "الجبيػػة 

 االسبلمية" الجديدة.
منظمة عميا تتشكؿ مف عدة منظمات اسبلمية ال تعتبر متطرفة، وغير قريبة مػف "االخػواف المسػمميف". وكمػا 

تػي اقتحمػت القاعػػدة العسػكرية السػورية وسػيطرت عمػى مخػزوف السػبلح الػػذي يبػدو، فػاف ىػذه المنظمػة ىػي ال
كاف ىناؾ. والحجة التي استخدمتيا ىي ومؤيدوىا لتبرير العممية كانت انيا سبقت فقط منظمات الجياد. في 
 كؿ االحواؿ، ادى االمر بالواليػات المتحػدة وبريطانيػا لبلعػبلف عػف تجميػد توريػد السػبلح غيػر الفتػاؾ لمجػيش

 السوري الحر.
وألحػػػؽ ىػػػذا االعػػػبلف ضػػػررا شػػػديدا بػػػالجيش السػػػوري الحػػػر وكػػػؿ حركػػػات المعارضػػػة المناىضػػػة لمنظػػػاـ فػػػي 
سورية. تصػريحات ىدامػة أقػؿ، واف كانػت ال تػزاؿ ضػارة بالمعارضػة، أطمقيػا الدبموماسػي األميركػي السػابؽ، 

ورئػػيس االركػػاف االسػػرائيمي السػػابؽ، ريػػاف كروكػػر، ورئػػيس اؿ "سػػي.اي.ايو" السػػابؽ، الجنػػراؿ مايكػػؿ ىايػػدف، 
داف حموتس. وكميـ أعربوا أو المحوا بوضوح إلى اف االسد "الشيطاف الػذي نعرفػو"، ىػو بعػد كػؿ شػيء بػديؿ 

 افضؿ مف سيطرة الجياد عمى سورية.
ة في ضوء ىذه التطورات، فاف السؤاؿ الذي ينشأ بطبيعة الحاؿ ىو "أي امكانيات قائمة اماـ الواليات المتحػد

وحمفائيا في اوروبػا وفػي الشػرؽ االوسػط، بعػد أف دعمػوا المعارضػة مػف بدايػة الطريػؽ وأعمنػوا عػف أف االسػد 
 فقد شرعيتو واف عميو أف يخمي كرسيو؟

 في الوضع الحالي، يبدو أنو ال يوجد حؿ عسكري لبلزمة، بالتأكيد ليس الحؿ العسكري المرغوب فيو.
ؿ اف المعارضة قادرة عمػى إلحػاؽ اليزيمػة بالنظػاـ، امػا اليػـو فيبػدو كاف يخي 0223وبداية  0220ففي اثناء 

أنيػػا عديمػػة القػػدرة عمػػى عمػػؿ ذلػػؾ. فالنظػػاـ ينػػاؿ الػػزخـ، ولكػػف طفيفػػة امكانيػػة أف يثبػػت مكانتػػو بنجاعػػة فػػي 
سياسي ىػو االمكانيػة الفضػمى، ولكػف فػي ضػوء الػزخـ الجديػد لؤلسػد والػدعـ  –ارجاء سورية. حؿ دبموماسي 

 ية وايراف، مف المشكوؾ فيو أف يكوف مستعدا لمتخمي عف مكانو.مف سور 
فػي كػؿ االحػػواؿ، اذا مػا تبينػت مسػػيرة جنيػؼ بانيػا تعطػػي نتيجػة مجديػة، فسػػيكوف مؤيػدو المعارضػة ممػػزميف 

 بالحصوؿ عمى رافعة ليست في ايدييـ حاليا.
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سػػػييف وعسػػػكرييف ليػػػا. أوال، عمػػػى المعارضػػػة أف تضػػػع فػػػي مقدمػػػة نشػػػاطيا شخصػػػيات يعممػػػوف كزعمػػػاء سيا
ويتعيف عمى ىؤالء أف يبموروا الجيود العسكرية والسياسية، جزئيا عمى االقؿ، كي يعتبروا في الرأي العاـ في 
سورية، في الدوؿ العربية وفي االسرة الدولية بانيـ يتصػدروف قيػادة المعارضػة وبػانيـ بػديؿ مصػداؽ لمنظػاـ. 

لػػى تبنػػي التكتيػػػؾ السػػعودي لعمػػؿ نػػػاجع مػػع منظمػػات محميػػػة اذا لػػـ ينجحػػوا فػػي ذلػػػؾ فسػػتكوف ثمػػة حاجػػػة ا
 وتنظيمات اصغر مف القوى المحمية، وتوسيعيا الى حجوـ أكبر.

مػػف الواضػػح اف الحكومػػة الغربيػػة ال تسػػيطر عمػػى االمػػور التػػي يقوليػػا رجػػاؿ الحكػػـ السػػابقوف، ولكػػف مقػػرري 
ال يعممػػوا ضػػػد المعارضػػػة مػػف خػػػبلؿ اعمػػػاؿ السياسػػة والدبموماسػػػييف القػػائميف ممزمػػػوف بػػػأف يكونػػوا حػػػذريف وأ

وتصػػريحات تممػػح بأنيػػا ليسػػت بػػديبل ذا مصػػداقية لؤلسػػد او بػػأقواؿ عػػف "الشػػيطاف الػػذي نعرفػػو" ىػػو البػػديؿ 
 االفضؿ مف الجياد.

وأخيػرا، مػػف الميػػـ أف نتػػذكر أف المسػائؿ المركزيػػة الموجػػودة عمػػى جػػدوؿ االعمػاؿ فػػي الشػػرؽ االوسػػط تػػرتبط 
 واف لؤلعماؿ والتصريحات في السياؽ االيراني آثارا عمى سورية، وبالعكس.الواحدة باألخرى 

ففي الشير الماضي فقط عاد وصرح وزير الخارجية األميركي، جوف كيري، باف الواليات المتحدة "تعتقد بأف 
 االسد فقد كؿ شرعية لمحكـ في سورية وانو ممـز بالرحيؿ.

يا وايػػراف يػػدؿ عمػػى أف ىػػذا لػػـ يعػػد ىػػو موقػػؼ الواليػػات كػػؿ سػػموؾ دبموماسػػي فػػي جنيػػؼ او حػػوار مػػع روسػػ
 المتحدة، سيمقي بظبلؿ ثقيمة عمى مصداقية وزارة الخارجية واالدارة بأسرىا وسيجر آثارا عمى ساحات اخرى.
ادارة تتطمػػػػع بػػػػالتوازي الػػػػى حػػػػؿ مشػػػػكمة النػػػػووي االيرانػػػػي، التفػػػػاوض عمػػػػى اتفػػػػاؽ دائػػػػـ نيػػػػائي بػػػػيف اسػػػػرائيؿ 

تيػػب الوضػػع فػػي سػػورية، ال بػػد تعػػرؼ بػػأف اعماليػػا وتصػػريحاتيا فػػي كػػؿ واحػػدة مػػف ىػػذه والفمسػػطينييف، وتر 
 الساحات سيمقي بأصدائو تماما في الساحتيف األخرييف.

 29/21/1023، عميا" نظرة"
 10/21/1023، األيام، رام اهلل
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