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 واشنطن طمبت إخالء مستوطنات األغوار في إطار التسوية مع الفمسطينيين: يديعوت 2

فيما يكرر رئيس الحكومة اإلسرائيمية بنيامين نتنياىو القول، وتحديدًا ألقطاب حزبو : أسعد تمحمي –الناصرة 
متشدد، إن إسرائيل والسمطة الفمسطينية ليستا قريبتين من التوصل إلى اتفاق سالم كما من المعسكر اليمين ال

يشيع وزير الخارجية األميركي جون كيري، تؤكد تقارير صحافية إسرائيمية تعتمد مصادر وثيقة مّطمعةة عمةى 
تقريةةةب  مةةةا يةةةدور فةةةي وةةةر  المفاوطةةةات، أن واشةةةنطن ومعيةةةا االتحةةةاد األوروبةةةي جةةةادان فةةةي مسةةةاعييما الةةةى

وجيات النظر بين اإلسرائيميين والفمسطينيين، وأن األولى تعتزم حقًا عرض "اتفاق إطار" يتطمن مبادئ حل 
القطايا الجوىرية لمصراع، بينيا مطالبة إسرائيل بةخخال  المسةتوطنات التةي أنشة تيا فةي وةور االردن المحتةل 

 ة عمى ىذه األراطي لمدولة الفمسطينية.تدريجًا خالل فترة ثالث أو أربع سنوات بيد  تسميم السيطر 
وأوطةةةحت صةةةحيفة "يةةةديعوت احرونةةةوت" أن قيةةةادة الجةةةيش توافةةةق مبةةةدئيًا عمةةةى إخةةةال  المسةةةتوطنات، بينمةةةةا 

 .2660في المئة من األراطي المحتمة عام  6يعارض الفكرة المستوطنون الذين يسيطرون عمى 
ن االقتةةراح األميركةةي يبةةدو وريبةةًا، خصوصةةًا أن وأشةةار المعمةةق العسةةكري فةةي الصةةحيفة ألةةيكس فيشةةمان إلةةى أ

"والبية اإلسرائيميين ترى في الغور جز ًا من إسرائيل في إطةار أي اتفةاق فةي المسةتقبل"، وأنةو حتةى فةي حةال 
انسةةحابيا منةةو، فةةخن إسةةرائيل تصةةر عمةةى إبقةةا  جيشةةيا فيةةو أيطةةًا بعةةد قيةةام الدولةةة الفمسةةطينية بةةداعي حمايةةة 

ومةةع األردن. وأطةةا  أن األميةةركيين أوطةةحوا إلسةةرائيل أنةةو فةةي حةةال أصةةرت عمةةى  حةةدودىا مةةع ىةةذه الدولةةة
 إبقا  احتالليا لمغور، فخنيا مطاَلبة بتعويض الفمسطينيين ب رض إسرائيمية بديمة بالمساحة ذاتيا.

ورأى فيشمان أنو بغض النظر عن الموق  اإلسرائيمي من مقترحات كيري، "إال أن وزير الخارجية األميركةي 
يسةةةتعد فةةةي جولتةةةو القريبةةةة لممنطقةةةة لمةةةدخول فةةةي الجولةةةة الحاسةةةمة مةةةن المفاوطةةةات، مةةةدعومًا بت ييةةةد المجتمةةةع 
الدولي". وأطا  أن كيري يطبخ "عاصفة سياسية" في المنطقة، "وىذا ما كانةت إسةرائيل تعتةزم االسةتعداد لةو 

ن أيامةًا مةن تصةبب العةَرق البةارد كاستعدادىا لمعاصفة الثمجية األسبوع الماطي )ويقصد عدم استعدادىا(، فةخ
 تنتظر رئيس الحكومة بنيامين نتنياىو".

إلى ذلك، كشفت الصحيفة أن واشنطن شرعت في استطالع مواق  أحزاب المعارطة في إسرائيل مةن اتفةاق 
سالم مع الفمسطينيين قةد يةتم التوصةل إليةو، لتطةي  أن السةفير األميركةي فةي تةل أبيةب دان شةبيرو ومسةاعد 

األميركةةي الخةةاص لممفاوطةةات ديفيةةد مكوفسةةكي اجتمعةةا قبةةل يةةومين مةةع زعةةيم حركةةة "شةةاس" الدينيةةة  الموفةةد
الشرقية المتزمتة آريو درعي لجس نبطو من احتمال انطمامو إلى االئتال  الحكومي في حال وةادره حةزب 

، أو مةةدى دعةةم المسةةتوطنين "البيةةت الييةةودي" احتجاجةةًا عمةةى أي اتفةةاق يمكةةن التوصةةل اليةةو مةةع الفمسةةطينيين
حزبةةو لمثةةل ىةةذا االتفةةاق. وقالةةت الصةةحيفة إن األميةةركيين يحةةاولون رسةةم خريطةةة ائتالفيةةة جديةةدة لنتنيةةاىو فةةي 
حال انفةرط عقةد الحكومةة الحاليةة التةي يسةيطر عمييةا اليمةين المتطةر . وتابعةت أن شةبيرو ومكوفسةكي أكةدا 

 ة، وأن الطرفين يبذالن جيودًا كبيرة لدفعيا.لدرعي أن المفاوطات بين إسرائيل والسمطة تسير بجدية كبير 
ونقمةةةةت الصةةةةحيفة عةةةةن ديبموماسةةةةيين إسةةةةرائيميين فةةةةي اوروبةةةةا تحةةةةذيرىم مةةةةن أن دول اوروبةةةةا سةةةةتحّمل إسةةةةرائيل 
المسةةةؤولية فةةةي حةةةال فشةةةمت المفاوطةةةات مةةةن دون التحقةةةق فةةةي أسةةةباب فشةةةميا أو المسةةةؤول فعةةةاًل عةةةن ذلةةةك. 

ن االتحةاد األوروبةي سةيخرج مةن الةدرج مبةادرات مناوئةة إلسةرائيل وأطافوا انو في حال فشمت المفاوطات، فخ
لتشكل وسةائل طةغط عمييةا، مثةل ت شةير منتجةات المسةتوطنات، وتحةذير رجةال أعمةال مةن االتّجةار مةع ىةذه 
لغةا  اتفاقةات تعةاون بةين شةركات أوروبيةة  سةرائيل، واس المستوطنات، وتقييد اتفاقات التعاون بين دول االتحةاد واس

 رائيمية تنشط في المستوطنات.وشركات إس
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وبحسةب ديبموماسةةي إسةةرائيمي، فةخن مةةا تعرطةةت اليةةو إسةرائيل فةةي الفتةةرة األخيةةرة مةن بةةدايات مقاطعةةة أوروبيةةة 
"ليس سوى السنونوة األولى" قياسًا بما سيحصل في حال فشمت المفاوطةات، "وثمةة تخةو  لةدينا مةن أن كةل 

ى اليوم لجباية ثمن منا، قد يصةب  مبةادرات رسةمية مةن االتحةاد المبادرات لممقاطعة التي نجحنا في وقفيا حت
 األوروبي في حال فشل المفاوطات".

وأشةةةةارت الصةةةةحيفة إلةةةةى أن الديبموماسةةةةيين اإلسةةةةرائيميين فةةةةي اوروبةةةةا يتةةةة ىبون لةةةةة "تسةةةةونامي سياسةةةةي منةةةةاوئ 
ية إلسةرائيل، ويسةتخدميا إلسرائيل"، وأن االنطباع السائد لدييم ىو أن كيري يعمل عمى ت جيج الموجة المعاد

 وسيمة طغط عمييا "وىذا نوع من التيديد لدفعنا نحو االتجاه الصحي ".
ورفة في أحد الفنادق الفةاخرة فةي مدينةة القةدس  00است جرت  األميركيةوكشفت الصحيفة ان وزارة الخارجية 

محمود عباس ولنتنيةاىو  ابتدا  من منتص  كانون الثاني )يناير( المقبل. وأطا  ان مياجمة كيري لمرئيس
 230االقتراب من مرحمة الحسم، وان عددًا كبيرًا من طةاقم المفاوطةات المطةّخم الةذي يطةم نحةو  إلىتشير 

شخصةةًا يحيطةةون بكيةةري، سةةيغادرون واشةةنطن لالقامةةة فةةي القةةدس مباشةةرة عمةةى الطريةةق المةةؤدي الةةى مكتةةب 
 .اإلسرائيميةرئيس الحكومة 

  12/21/1023، الحياة، لندن
 

 نياء االحتاللا  و  1967أن يطرح نتنياىو مشروع لمسالم عمى حدود عام  تحدىأ :اشتية 2
، عطو الوفد المفاوض المستقيل «فت »قال عطو المجنة المركزية لحركة : محمد يونس -بيت لحم 

فمسطينيًا، وأعمنت  31الدكتور محمد اشتية إن إسرائيل قتمت بدم بارد منذ بد  المفاوطات مع اسرائيل 
بيتًا ومنش ة، فيما زادت اعتدا ات  209وحدة استيطانية في الطفة الغربية، وىدمت  5992طا ات لبنا  ع

 في المئة. 41المستوطنين بنسبة 
وقال اشتية في لقا  مع عدد من الصحافيين في مدينة بيت لحم عمى ىامش احتفاالت عيد الميالد، ان 

وز )يوليو( الماطي لمدة تسعة أشير بعد تفاىمات مع تم 29الجانب الفمسطيني عاد الى المفاوطات في 
االدارة االميركية نصت عمى قيام اسرائيل بوق  البنا  في المستوطنات القائمة في قمب الطفة، وتقميص 

طالق اسرى ما قبل 1البنا  في الكتل االستيطانية، وعدم تنفيذ خطة بنا  مستوطنة )اي  ( شرق القدس، واس
في المقابل، يمتزم الجانب الفمسطيني بالتفاوض لمدة »أسرى. وأطا :  104ي حينو اتفاق أوسمو وعددىم ف

 «.تسعة أشير يتوق  خالليا عن تقديم طمبات لالنطمام الى مؤسسات األمم المتحدة
وأوط  اشتية ان اسرائيل حاولت بعد العودة الى المفاوطات فرض معادلة جديدة تقوم عمى االستيطان في 

سرى، طاربة بعرض الحائط التفاىمات التي تم التوصل الييا مع وزير الخارجية االميركي مقابل اطالق اال
وأكد انو استقال من الوفد الفمسطيني المفاوض بعد ان تبين لو ان اسرائيل ال تريد التزام  جون كيري.

ن ىذه الممارسات التفاىمات االميركية، وواصمت سياسة القتل واالجتياح وزادت من االستيطان، مشيرًا الى ا
المفاوطات ىي اعالن نيات، ولو كانت الحكومة »وقال: «. تقوض مكانة الوفد الفمسطيني المفاوض»

االسرائيمية معنية بيذه المفاوطات ألجرت تغييرًا في سياستيا، لكن كل ما يصدر عنيا يؤكد انيا ماطية 
 «.في مشروعيا االستيطاني والعدواني عمى الشعب الفمسطيني

تبين لنا اننا نتفاوض مع تسيبي ليفني )رئيسة الوفد االسرائيمي( واسحق مولخو )عطو الوفد(، » : وأطا
، مشيرًا الى ان ىذه الحكومة واصمت وصعدت من اجرا اتيا التي كانت «وليس مع الحكومة االسرائيمية

ريع استيطانية او القيام جارية قبل المفاوطات، وان عددًا كبيرًا من اعطا  الحكومة بادر الى القيام بمشا
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اتحدى ان يقوم رئيس الوزرا  االسرائيمي بنيامين نتانياىو »ب نشطة احتجاجية عمى المفاوطات. وأطا : 
وانيا  االحتالل، عمى حكومتو، ف نا واثق ان اي وزير لن  1967بطرح مشروع لمسالم عمى حدود عام 

 «.يصوت معو
رية برعاية اميركية يقوم عمى ايجاد معادلة دولية شبيية بما جرى ورأى ان البديل لممفاوطات الثنائية الجا

ايران، يجب ان يحدث جني   -كما حدث جني  »مع ايران في جني  والقيام بمقاومة شعبية. وأطا : 
المعادلة ليست اما مفاوطات او مقاومة، فمن يزرع عمى األرض يحصد عمى »وتابع: «. فمسطين
توجو يتطمب انجاز المصالحة والقيام بالمقاومة الشعبية والتوجو الى األمم واعتبر ان ىذا ال«. الطاولة

طاولة المفاوطات تحتاج الى رافعة، وىذه الرافعة وير موجودة لغاية اآلن، لذلك فخن »المتحدة، اذ ان 
وأشار الى ان اسرائيل رفعت من السق  التفاوطي بعد الربيع العربي، «. المفاوطات لن تحقق اي تقدم

انيا وطعت قطايا جديدة عمى طاولة المفاوطات لم تكن موجودة مثل االعترا  الفمسطيني بييودية دولة و 
 اسرائيل، واالمن االسرائيمي في االووار.

ان ميزان القوى عمى االرض ال يعطينا الحد األدنى من العدالة، ال المتغيرات في اإلقميم، وال كيري »وقال: 
المطموب فمسطينيًا ىو »وزاد: «. ارة االميركية، وال دور المجتمع الدوليالذي ال يحظى بدعم من االد

 «.التمترس خم  الثوابت واالصرار عمى انيا  االحتالل وعمى القدس وعمى حل عادل لقطية الالجئين
 21/12/2013الحياة، لندن، 

 
 موسى: عمى فتح فرز شريٍك وطني قبل أن يقضي عباس عمى الشعب والقضية يحيى 3

النائب في المجمس التشريعي عن حركة حماس يحيى موسى، حركة فت  إلى أن تصح  أوطاعيا دعا 
 وتفرز شريًكا وطنًيا قبل أن "يقطي" رئيس السمطة محمود عباس عمى الشعب والقطية، كما قال.

وأطا  موسى في تصري  نشره عبر موقع التواصل االجتماعي "فيسبوك"، "أن الشعب الفمسطيني العظيم 
حق زعيما وطنيا يمثمو ويحقق آمالو ويحترم مشاعره ومقاومتو وال يظممو وال يخذلو وال يكذبو وال يخونو يست

 وال يسممو".
وانتقد موسى دعوة حركة حماس المستمرة لمرئيس عباس تطالبو بتشكيل حكومة وحدة وطنية وتحقيق 

ماس خالد مشعل( األخ أبو المصالحة، وقال: "شعرت بغطب التصال )رئيس المكتب السياسي لحركة ح
الوليد بمحمود عباس مع استمرار األخير بالتفاوض روما عن أن  الجماعة الوطنية الفمسطينية وروم 

 مشاركتو في خنق شعبنا في وزة وتمذذه بتعذيبيا مستقويا عمى ذلك بالتحال  مع الخارج".
بو بتشكيل حكومة وحدة وطنية وأطا  "وزاد من حيرتي واستيجاني استمرار توجيو حماس الدعوة تطال

وتحقيق المصالحة. عمى حماس أن تدرك أنو ال يوجد شريك في المصالحة وعمى فت  أن تصح  أوطاعيا 
 وتفرز لنا شريكا وطنيا قبل أن يقطي عباس عمى الشعب والقطية".

 21/12/2013فمسطين أون الين، 
 

 حتاج لتفسير عاجل من حماسالنائب أبوشيال: منع فتوح من دخول غزة مرفوض ومستيجن وي 4
وزة: قال الدكتور فيصل أبوشيال عطو المجمس التشريعي عن حركة فت  ان منع حركة حماس الرئيس 
الفمسطيني السابق والمستشار الشخصي لمرئيس محمود عباس روحي فتوح من دخول بمده وزة مرفوض 

 ومستيجن وال يصب في اجوا  الحديث عن المصالحة.
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في تصريحات لو "نحن نسعى النيا  االنقسام بكافة مظاىره وىذا يعتبر منيم أو ابعاد واطا  ابو شيال 
لمواطن فمسطيني فيو جا  الى وزة لحطور مناسبة اجتماعية تخص زفا  ابن أخيو الدكتور المرحوم 

 تيسير فتوح".
رئيس مستغربا وأطا  أن فتوح لو صفتو االعتبارية والتنظيمية باعتباره رئيس سابق ومستشار حالي لم

وطالب أبو شيال حماس بتفسير  الطريقة التي تم التعامل بيا معو من قبل عناصر أجيزة حماس األمنية.
 واط  وعاجل ليذا االجرا .

 21/12/2013وكالة سما اإلخبارية، 
 

 تطور طائرات بدون طيارو  : حماس تدير خالياىا العسكرية بالضفة عبر أسرى محررين من غزةىآرتس 5
زعمت صحيفة "ىآرتس" العبرية في عددىا الصادر الجمعة أن حركة حماس : ترجمة صفا –المحتمة القدس 

أقامةت مةن جديةد قيةادة الجنةاح العسةكري فةي الطةفة الغربيةةة المحتمةة ولكنيةا ت ةدار مةن قطةاع وةزة عبةر أسةةرى 
 محررين بصفقة "وفا  األحرار".

االسةةةةتنتاجات التةةةةي توصةةةةمت إلييةةةةا اذرع األمةةةةن واسةةةةتندت الصةةةةحيفة فةةةةي تقريرىةةةةا المطةةةةول بيةةةةذا الشةةةة ن إلةةةةى 
اإلسرائيمية، حيث وطعت حماس عمى رأس تمك القيادة أسرى محررين في صفقة وفا  األحةرار حيةث قطةى 
ىؤال  عشرات السنين في السجون اإلسرائيمية بعد إدانتيم بمقتل الكثير من اإلسرائيميين وتم إبعادىم إلى وةزة 

يفة أن المنسةةةق العةةةام لنشةةةاطات التنظةةةيم فةةةي الطةةةفة ىةةةو الشةةةيخ صةةةال  وتطةةةي  الصةةةح فةةةي إطةةةار الصةةةفقة.
 العاروري والذي أبعدتو "إسرائيل" إلى سوريا وبعدىا انتقل إلى تركيا وذلك قبل إتمام صفقة " وفا  األحرار".

 
 قيادة العمل

الةةدائرة وادعةةت الصةةحيفة أن العةةاروري يقةةود العمةةل ومجموعةةة مةةن مفرجةةي الصةةفقة، حيةةث يقةةود اثنةةان مةةنيم 
القيادية المصغرة لكتائب القسام في الطفة الغربية وىما أحد األعطا  المركةزيين فةي خميةة صةوري  ويةدعى 
عبد الرحمن ونيمات حيث قامت خميتو بتنفيذ عمميات مؤلمة لإلسرائيميين في سنوات التسعينات منيةا عمميةة 

حيةةث ق تةةل ثالثةةة  60و بتةةل أبيةةب عةةام خطةة  وقتةةل الجنةةدي شةةارون إدري باإلطةةافة لمعمميةةة فةةي مطعةةم أبروبةة
 1001فيةةو مةةازن فقيةةا، حيةةث قةةام فةةي العةةام  -حسةةب الصةةحيفة-أمةةا القائةةد اآلخةةر لتمةةك الةةدائرة  إسةةرائيميين.

 بخرسال فمسطيني ليفجر نفسو في إحدى الباصات اإلسرائيمية األمر الذي أدى لمقتل تسعة إسرائيميين.
ن مةع مبعةدين آخةرين يقومةان بخعطةا  التوجييةات وتحويةل األمةوال وأشارت الصحيفة إلى أن االثنين وبالتعةاو 

 لمخاليا العاممة في الطفة الغربية وذلك عمى مدار الساعة وبصورة موسعة.
وتقةةول الصةةحيفة إن أجيةةزة األمةةن اإلسةةرائيمية تمكنةةت مةةن إحبةةاط ثمةةانين مخططةةًا لتنفيةةذ العمميةةات فةةي الطةةفة 

الل العةةاممين األخيةةرين، حيةةث اعتقمةةت الكثيةةر مةةن نشةةطا  حمةةاس الغربيةةة قادمةةة بتوجييةةات مةةن وةةزة وذلةةك خةة
الةةذين سةةافروا إلةةى القطةةاع وتمقةةوا ىنةةاك التةةدريبات عمةةى إقامةةة مختبةةرات المتفجةةرات وتةةدربوا أيطةةًا عمةةى كيفيةةة 

 استخدام السالح، كما قالت.
بطةةة كانةةت وأطةافت أن خطةةة حمةةاس طموحةة جةةدًا، " حيةةث كشةة  الشةاباك عةةن أن جةةز ًا مةن العمميةةات المح

طالق نار، إلةى أن مصةادر الشةاباك قالةت إن مسةتوى التنفيةذ ال  تسير نحو القيام بعمميات تفجيرية وخط  واس
وتقول الصحيفة إن الكثير من نشاطات الجيش الميمية في الطفة معةدة إلحبةاط نشةاطات ىةذه  زال متوسطًا".

 الخاليا والموجية عن بعد.
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حةاالت تمكنةت فييةا أجيةزة األمةن اإلسةرائيمية مةن كشة  خاليةا بةارزة وفي ىذا السياق، ذكةرت الصةحيفة عةدة 
لحماس في الطفة في اآلونة األخيرة ومنيا إحباط شبكة عسكرية كبيرة تابعة لحماس في رام اهلل خالل شير 
كانون الثاني / يناير من ىذا العام حيث كانت تتمقى التوجييات من وزة لتنفيذ العمميةات، وتةم إحبةاط عمميةة 

 حويل أموال ألىدا  مشابية في الخميل خالل شير شباط / فبراير من ىذا العام، وفق زعميا.ت
وباإلطةةافة لةةذلك، فقةةد اعتقةةل الشةةاباك اإلسةةرائيمي ناشةةط عسةةكري فةةي حمةةاس مةةن جنةةين شةةمالي الطةةفة بةةزعم 

اك الةةى تمقيةةو التةةدريبات مةةع نشةةطا  آخةةرين مةةن الطةةفة فةةي القطةةاع، وذلةةك بعةةد خةةروجيم إلةةى األردن ومةةن ىنةة
 األراطي المصرية وبعدىا إلى القطاع، حيث تمقى األموال من مازن فقيا  لذات الغرض.

ونوىةةت الصةةةحيفة إلةةةى أن قيةةةادة الكتائةةةب فةةةي الطةةةفة والمتواجةةةدة فةةةي وةةةزة تتمقةةةى المسةةةاعدة أحيانةةةًا مةةةن وزيةةةر 
ة إسةماعيل ىنيةة أقةل الداخمية في وزة فتحةي حمةاد ، بينمةا تبةدو القيةادة السياسةية فةي القطةاع كةرئيس الحكومة

طةةموعًا فةةي تمةةك النشةةاطات، أمةةا قيةةادة الكتائةةب فةةي وةةزة فقةةد أوكمةةت ميمةةة توجيةةو النشةةاطات العسةةكرية فةةي 
 الطفة ألبنا  نفس المناطق والمبعدين إلى وزة، كما قالت.

 
 قيادة الكتائب

وان عيسةى منصةب وترسم الصحيفة صورة اليرم العسكري الجديد لمقسام في القطاع، حيث يشغل القيادي مر 
)وزير الدفاع( وير الرسمي لمحركة وىو المسئول عن التنسيق بين الجنةاح العسةكري والمسةتوى السياسةي فةي 

 الحركة.
أما قائد األركان الحقيقي لمقسام فيو محمد طي ، وىو أقدم مطمةوبي حمةاس، حيةث نجةا مةن عةدة محةاوالت 

المركزية التي أدت إلى تعاظم قوة حماس وعمى رأسةيا اوتيال إسرائيمية ويعتبر الطي  مسئوال عن المشاريع 
 مشروع إنتاج الصواريخ، وفق الصحيفة.

يةران عمةى طةو  موقة  حمةاس ممةا يحةدث  وتدعي الصحيفة أن األزمة مع مصر والقطيعة ما بين حمةاس واس
فةةةي سةةةوريا قةةةد قطعةةةت خةةةط تيريةةةب السةةةالح الةةةذي كةةةان ي تييةةةا مةةةن إيةةةران عبةةةر السةةةودان ومصةةةر وصةةةواًل إلةةةى 

القةادرة عمةى  00لقطاع، " حيث تسةعى حمةاس حاليةًا إليجةاد بةديل محمةي عبةر التصةنيع الةذاتي لصةواريخ إم ا
 كيمومتر بما في ذلك منطقة تل أبيب الكبرى وسط إسرائيل". 00الوصول إلى مسافة 

ة وتخةةتم الصةةحيفة تقريرىةةا باإلشةةارة إلةةى أن حمةةاس ال تيمةةل خططيةةا األخةةرى كحفةةر عشةةرات األنفةةاق الدفاعيةة
تحت مةدن القطةاع إلةى جانةب األنفةاق اليجوميةة التةي ستسةتخدميا وقةت الحاجةة إلدخةال نشةطائيا المسةمحين 

 .84إلى األراطي المحتمة عام 
وأطةا  "كمةةا يعكةة  ميندسةو حمةةاس فةةي ىةذه األيةةام عمةةى تطةوير طةةائرات بةةدون طيةار بعةةد أن وجةةو الجةةيش 

ارة السةةجيل األخيةةرة ، وتعكةة  حمةةاس أيطةةًا عمةةى طةةربة ليةةذه الخطةةة خةةالل واراتةةو الجويةةة أثنةةا  عمميةةة حجةة
استكمال نشر وسائل مراقبة عمى طول الحدود مع إسرائيل لالستعداد جيدًا لما يدور خم  الحدود" كمةا تقةول 

 الصحيفة.
 10/21/1023، وكالة الصحافة الفمسطينية )صفا(

 
 عادة تفعيل المصالحة مع حركة حماسإن يتم العمل عمى أاشتية: يجب  6
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فةي  قال عطةو المجنةة المركزيةة لحركةة فةت ، محمةد اشةتية،: عبدالرحمن يونس -القدس دوت كوم -ت لحمبي
يجةب ان يةتم العمةل عمةى اعةادة تفعيةل المصةالحة مةع حركةة أنةو جرتو معو القدس دوت كوم، أحديث خاص 

 حماس، التي ارسل قادتيا رسائل ايجابية لمرئيس محمود عباس عبر اتصاالت ىاتفية.
اشتية النقاب عن لقا  لو ولمقيادي في فت  عزام االحمد مع قيةادات مةن حركةة حمةاس عقةد فةي قطةر وكش  

لست ساعات مؤخرا، جرى خالليا مناقشة مم  المصالحة وتشكيل حكومةة وحةدة وطنيةة، تقةوم عمةى المينيةة 
 لوزرا ىا.

 12/21/1023، القدس، القدس
 

 كون لتصفية الحساباتممثل حماس في لبنان: المخيمات الفمسطينية لن ت 7
أقامةةت حفةةل اسةةتقبال ، حركةةة المقاومةةة اإلسةةالمية "حمةةاس"أن  ،12/21/1023، المســتقبل، بيــروتذكةةرت 

بمناسةةةبة الةةةذكرى السادسةةةة والعشةةةرين النطالقتيةةةا، فةةةي بيةةةروت، حطةةةره عةةةدد مةةةن السةةةفرا  وممثمةةةي البعثةةةات 
 الدبموماسية واالحزاب المبنانية والقوى الفمسطينية.

"حماس" في لبنان عمي بركةة كممةة أكةد فييةا أن "المقاومةة خيارنةا وطريقنةا نحةو النصةر والتحريةر  وألقى ممثل
والعودة، وستبقى بنادقنا مشرعة تحمي القدس واألقصةى، وتحمةي الثوابةت الوطنيةة، وتحمةي الةوطن والشةعب، 

ة"حق العودة وتحرير وأعمن تمسك حماس ب وسنواصل طريقنا الشاق الطويل ميما كانت العقبات والمؤامرات".
كامةةةل أرطةةةنا المحتمةةةة مةةةن البحةةةر إلةةةى النيةةةر ومةةةن الجميةةةل إلةةةى النقةةةب، رافطةةةين مشةةةاريع التةةةوطين والتيجيةةةر 

 والوطن البديل، متمسكين بالقدس الموحدة عاصمة لدولتنا المستقمة".
، وأن المخيمةةات ودان األحةةداث األمنيةةة المتنقمةةة فةةي لبنةةان، مؤكةةدًا دعةةم حمةةاس لوحةةدة لبنةةان وأمنةةو واسةةتقراره

الفمسطينية لن تكون ساحة لتصفية الحسابات أو صندوق بريةد ألحةد أو منطمقةًا السةتيدا  السةمم األىمةي فةي 
لبنةةةان. كمةةةا دان التحةةةريض اإلعالمةةةي والسياسةةةي الةةةذي يسةةةتيد  الوجةةةود الفمسةةةطيني فةةةي لبنةةةان فةةةي محاولةةةة 

مية، مطالبًا السمطات المبنانيةة باتخةاذ إجةرا ات مكشوفة لزج الفمسطينيين في الفتنة المذىبية والصراعات الداخ
 فاعمة لوق  ىذا التحريض الذي يسي  لمعالقات األخوية بين الشعبين المبناني والفمسطيني.

وطالةةب مجمةةس النةةواب والحكومةةة المبنانيةةة بالعمةةل إلقةةرار الحقةةوق المدنيةةة واإلنسةةانية لالجئةةين الفمسةةطينيين، 
يجةاد مراكةز إيةوا  موقتةة لمنةازحين الفمسةطينيين  مطالبًا بة"ت مين المال الكافي إلعادة إعمار مخيم نير البارد واس

 من سوريا.
حركة "حماس" نجحت في جمع عدد كبيةر مةن  ، أنقاسم قصير ،12/21/1023، السفير، بيروت وأطافت

در قيادية وقالت مصا، الشخصيات السياسية والدينية والديبموماسية من مختم  االطرا ، في حفل االستقبال
في "حماس" لة"السفير" ان "ىذا الجمع الكبيةر مةن القةوى المبنانيةة والفمسةطينية واالسةالمية فةي االحتفةال، يؤكةد 
ان فمسةةطين ىةةي التةةي تجمةةع وتبقةةى المحةةور االساسةةي لمجميةةع وىةةي لمجميةةع مةةن دون اسةةتثنا ، خصوصةةا ان 

ت بةةةين السةةةمطة الفمسةةةطينية والكيةةةان القطةةةية الفمسةةةطينية تمةةةر اليةةةوم فةةةي مرحمةةةة خطيةةةرة فةةةي ظةةةل المفاوطةةةا
وقةد شةةارك فةي االحتفةةال ديبموماسةةيون ، الصةييوني برعايةةة اميركيةة والتةةي تيةد  لتصةةفية القطةية الفمسةةطينية"

 .ايرانيون وسودانيون
 

 صراع مع االحتالل ومقاومتو باألساليب المشروعة حق ثابت فيفتح: مازلنا  8
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يني "فةت " أنةو ال يمكةن تصةني  العمميةات العسةكرية لقةوات جةيش رأت حركة التحرير الوطني الفمسةط: رام اهلل
االحةةةةتالل االسةةةةرائيمي وقتةةةةل المةةةةواطنين الفمسةةةةطينيين إال طةةةةمن جةةةةرائم الحةةةةرب، وأكةةةةدت أنةةةةو "ال شةةةةرعية وال 
مصداقية ألي مبرر لالحتالل، وأن العالم يجمع عمى تصني  االحتالل االسةتيطاني كجريمةة حةرب  مخالفةة 

 يق الدولية.لمقوانين والمواث
وأشةةارت حركةةة "فةةت " فةةي افتتاحيةةة نشةةرتيا اليةةوم عمةةى موقعيةةا الرسةةمي عمةةى االنترنةةت، إلةةى أن حكومةةة دولةةة 
االحةةةتالل تةةةدرك جيةةةدا أن اسةةةتدراج الفمسةةةطينيين الةةةى مربةةةع العمةةةل المسةةةم  مةةةن جديةةةد سةةةبيميا لمةةةتخمص مةةةن 

أت أن ىةذا اليةد  ىةو مةا يفسةةر اسةتحقاقات عمميةة السةالم المنطمقةة قبةل شةيور تحةت سةةق  زمنةي محةدد، ور 
تصاعد وتيةرة العمميةات العسةكرية لجةيش االحةتالل طةد مةواطنين فمسةطينيين، بعةد مةا أسةمتو بةة "عجزىةا" عةن 

 استدراج عمميات تفجيرية كما كانت تفعل سابقا عند كل منعط  ميم تمر بيا عممية السالم.
ا مواثيق وقوانين الشةرعية الدوليةة، وىةذا يعنةي اننةا وقالت: "إننا نمتمك حق وشرعية المقاومة، كما منحتنا اياى

كنةةةا ومازلنةةةا فةةةي صةةةراع مةةةع االحةةةتالل، حتةةةى وان قررنةةةا أسةةةاليبا جديةةةدة لممقاومةةةة، لكةةةن ذلةةةك ال يعنةةةي اعةةةدام 
األسةةاليب المشةةروعة. فصةةبر الشةةعب ىةةو الةةدافع الموجةةو لمقيةةادة السياسةةية، وصةةبر القيةةادة السياسةةية نةةابع مةةن 

ا لمشةةةعب الفمسةةةطيني وتقةةةديراتيا لموقةةةائع والظةةةرو  بةةةدوائرىا المتتاليةةةة المحميةةةة والعربيةةةة تةةة مين المصةةةال  العميةةة
 واإلقميمية الدولية".

 10/21/1023، قدس برس
 

 ذكرى انطالقة "الشعبية" في صيدا 9
أحيةةت "الجبيةةة الشةةعبية لتحريةةر فمسةةطين" فةةي منطقةةة صةةيدا، ذكةةرى انطالقتيةةا السادسةةة واألربعةةين فةةي حفةةل 

مركز معرو  سةعد الثقةافي، فةي حطةور ممثمةين لمفصةائل الفمسةطينية واألحةزاب والقةوى المبنانيةة استقبال في 
وألقةى عطةةو المكتةب السياسةةي لمجبيةةة ومسةؤوليا فةةي الخةارج مةةاىر الطةاىر كممةةة أكةةد  السياسةية واإلسةةالمية.

إليجابيةةات والسةةمبيات فييةةا أن "مسةةيرة الجبيةةة حافمةةة بالمحطةةات النطةةالية المعمةةدة بالةةدم والشةةيدا ، ومميئةةة با
 والعبر".

وقال األمين العام لة"التنظيم الشعبي الناصري" أسامة سعد، "األخطار التي تتعرض ليا األمة العربية في ىذه 
المرحمةةة ىةةي أخطةةار وجوديةةة تيةةدد ىويتيةةا ومصةةيرىا وبقا ىةةا". أطةةا : "فةةي لبنةةان تتسةةارع محةةاوالت تفجيةةر 

 جر المخيمات إلييا. الدولة ال تقةوم بواجباتيةا لمواجيةة تمةك المحةاوالت". الفتنة المذىبية، كما تتزايد محاوالت
عاما دفعا كبيرا لمثورة الفمسطينية، كمةا شةكل إطةافة نوعيةة  86وتابع: "لقد شكل ت سيس الجبية الشعبية قبل 

 مميزة".
 12/21/1023، المستقبل، بيروت

 
 انتفاضة فمسطينية جديدةوزير الداخمية اإلسرائيمي: ال مؤشرات عمى قرب اندفاع  20

ة أشر  اليور: قال وزير األمن الداخمي يتسحاق اىارونوفيتش إنو ليست ىناك مؤشرات تدل عمةى قةرب  وزة
اندالع انتفاطة فمسطينية جديدة. وأشار في تصريحات نقمتيا اإلذاعة اإلسةرائيمية إلةى أن وقةوع حةوادث إلقةا  

ليسةت ىنةاك جيةة ‘وفي أطرا  مدينة القدس، لكنةو قةال إنةو  حجارة وزجاجات حارقة في المناطق الفمسطينية
 ’.تقوم بتوجيو ىذه الحوادث
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وفةةي اآلونةةة األخيةةرة شةةيدت عةةدة منةةاطق فةةي الطةةفة الغربيةةة وقةةوع مواجيةةات بةةين شةةبان فمسةةطينيين وجنةةود 
د االحتالل، وأدت تمةك المواجيةات إلةى سةقوط عةدد مةن الشةيدا  الفمسةطينيين، آخرىةا أول أمةس حيةث استشةي

 شابين في ىجمات متفرقة.
عةةةةادوا إلةةةةى ممارسةةةةة "وقةةةال إن إسةةةةرائيل تعمةةةةم عةةةددا مةةةةن النشةةةةطا  الةةةةذين أطمةةةق سةةةةراحيم فةةةةي صةةةةفقة شةةةاليط 

 ، مشيرا إلى أن قوات األمن تعمل من أجل إلقا  القبض عمييم."اإلرىاب
 12/21/1023، القدس العربي، لندن

 
 معاريف: نتنياىو يفضل السيسي لحكم مصر  22

الةةةرئيس و ة )معةةةاري ( الجمعةةةة، إن رئةةةيس الةةةوزرا  اإلسةةةرائيمي بنيةةةامين نتنيةةةاىو مقتنةةةع ب نةةةو ىةةةو قالةةةت صةةةحيف
الروسي فالديمير بوتين متفقان عمى أن األسد أفطل من البدائل األخرى في سورية وأن حكم الجنةراالت فةي 

 مصر أفطل بكثير من حكم اإلخوان المسممين".
 12/21/1023، الشعب، مصر

 
 .. اتيام ليفيني بالمسؤولية عن األزماتاىو يعتزم تغيير االئتالف الحكومينتني: يديعوت 21

اتيةةم مقربةةون مةةن رئةةيس الحكومةةة اإلسةةرائيمية، بنيةةامين نتنيةةاىو، وزيةةرة العةةدل، تسةةيبي ليفنةةي بالمسةةؤولية عةةن 
مفيةةة األزمةةات االئتالفيةةة األخيةةرة، وخاصةةة تمةةك التةةي انةةدلعت بةةين حزبةةي يةةش عتيةةد و"البيةةت الييةةودي" عمةةى خ

مشةةروع اقتةةراح قةةانون مةةن  حقةةوق ونقةةاط اسةةتحقاق طةةريبية لممثميةةين جنسةةيا، وذلةةك مةةن خةةالل قياميةةا كرئيسةةة 
لمجنة التشريع الوزارية، بالمسارعة لعرض ىذه القوانين والتصويت عمييا، تمييدا لعرطيا أمةام الكنيسةت بةدال 

 في االئتال  الحكومي.من إرجا  البت فييا لحين التوصل إلى تسوية بين مختم  الفرقا  
وقةةال مقربةةون مةةن نتنيةةاىو، لصةةحيفة معةةاري ، إن ىنةةاك وطةةبا عارمةةا فةةي ديةةوان نتنيةةاىو عمةةى إدارة ليفنةةي 
لمجنةة التشةريع الةوزاري، خاصةةة وأن مقةدمي االقتراحةات أنفسةةيم لةم يتوقعةوا أن تةةتم المصةادقة عمةى اقتراحةةاتيم 

ثارة النقاش بين مختم  األحزاب.بيذه السرعة، وكان ىدفيم من طرحيا ىو إحداث طجة   إعالمية واس
ونقمةةت الصةةحيفة عةةن أعطةةا  كنيسةةت مةةن حةةزب "يةةيش عتيةةد" قةةوليم إن ليفنةةي تسةةارع إلةةى عةةرض اقتراحةةاتيم 
لمتصويت عمييةا فةي المجنةة الوزاريةة، ممةا يسةبب فةي حةاالت كثيةرة أزمةات وتةوتر بةين الشةركا  فةي الحكومةة، 

عتيةةةد" عمةةةى خمفيةةةة القةةةوانين واالقتراحةةةات األخيةةةرة التةةةي تنةةةاقض وخاصةةةة بةةةين حةةةزب البيةةةت الييةةةودي و"يةةةيش 
 "الشريعة الييودية" وىو ما يثير وطب البيت الييودي ويجعمو ييدد ب زمة ائتالفية.

ونقةةةل الموقةةةع أن ىةةةذا التوجةةةو الةةةذي تتبعةةةو ليفنةةةي قةةةد يكةةةون مةةةدفوعا بروبةةةة ليفنةةةي دفةةةع البيةةةت الييةةةودي لتةةةرك 
ية قطايا اجتماعية ودينية، مثل قانون المثميين جنسيا، واقتراحةات قةوانين االئتال  الحكومي، سوا  عمى خمف

تجنيد الحريديم، أو عمى خمفية المسيرة السممية، لعل ذلك يفطي عند ساعة الحسم إلى انطمام حزب العمل 
 إلى االئتال  الحكومي.

ة تغيير االئتال  الحكومي، في المقابل ذكر موقع يديعوت أحرونوت اليوم أن نتنياىو يعتزم، في أقرب فرص
وذلةةك تمييةةدا القتةةراب الحسةةم بشةة ن اتفةةاق اإلطةةار الةةذي يسةةعى وزيةةر الخارجيةةة األمريكةةي، جةةون كيةةري إلةةى 
فرطو عمةى الطةرفين الفمسةطيني واإلسةرائيمي فةي مطمةع كةانون ثةاني القةادم. ومةع أن الموقةع لةم يحةدد الوجيةة 

ويةةةر المسةةةتبعد أن يسةةةعى نتنيةةةاىو إلةةةى تخفيةةة  الطةةةغوط  التةةةي يعتةةةزم نتنيةةةاىو السةةةير باتجاىيةةةا إال أنةةةو مةةةن
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دخةةال حةةزب العمةةل، وربمةةا  األمريكيةةة عنةةو، والةةتخمص مةةن اليمةةين المتطةةر  المتمثةةل بحةةزب البيةةت الييةةودي واس
 أحزاب الحريديم لحكومتو.

 10/21/1023، 48عرب 
 

 انبياالفمسطينية ال يؤمن ج األمنية .. األجيزةقناص الخميل فر إلى غزة ديبكا:موقع  23
كتةةةب موقةةةع ديبكةةةا إالسةةةرائيمي انةةةو "بفةةةارق سةةةاعات معةةةدودات ىوجمةةةت قوتةةةان مةةةن الجةةةيش : القةةةدس المحتمةةةة

اإلسةةةرائيمي والشةةةرطة اإلسةةةرائيمية فةةةي كةةةل مةةةن مةةةدينتي جنةةةين وقمقمقيةةةة مةةةن قبةةةل الفمسةةةطينيين، ىةةةذه األحةةةداث 
 ة".أطا ت عدد من النقاط الحمرا  لدى المستويات السياسية واألمنية اإلسرائيمي

واطةةا  موقةةع "ديبكةةا"ان " خطةةورة مةةا جةةرى فةةي مخةةيم جنةةين ىةةو فشةةل قةةوات الجةةيش مةةن اعتقةةال ناشةةط فةةي 
لقةةا  العبةةوات الناسةةفة بشةةةكل  الجيةةاد اإلسةةالمي مةةتيم بةةة"االرىاب" بعةةةد أن قةةام الفمسةةطينيون بةةخطالق النةةةار، واس

ركة فعميةة قتةل فييةا فمسةطيني مباشر عمى الجنود اإلسرائيميين مما أعاق ميمتيم، وىنا يمكن الحديث عن مع
 وجرح سبعة أخرين، ولم يصب أحد من جنود الجيش اإلسرائيمي".

أما عن جريمة االحتالل اإلسرائيمي في قمقيمية، فكتةب الموقةع نفسةو بةان " خطةورة مةا جةرى فةي مدينةة قمقيميةة 
مي، بل كان عطو أن من قام بخطالق النار عمى جنود الجيش اإلسرائيمي لم يكن عطو في أي تنظيم إسال

 في جياز المخابرات العامة الفمسطينية بقيادة الجنرال ماجد فرج".
 ويرى موقع "ديبكا" العبري أن أجيزة األمن الفمسطينية ال يؤمن جانبيا، وقال في ىذا السياق:

عامةةةًا، مةةةع بدايةةةة االنتفاطةةةة  23" مةةةن األجةةةدى بنةةةا أن نتةةةذكر محاولةةةة عناصةةةر مةةةن األمةةةن الفمسةةةطيني قبةةةل 
االعتةةدا  عمةةى طةةباط مةةن الجةةيش اإلسةةرائيمي الةةذين كةةانوا يخةةدمون معيةةم فةةي  1000لفمسةةطينية فةةي العةةام ا

 مكاتب التنسيق المشترك بحطور طباط أمريكان وبريطانيين".
ويرى الموقع العبري أن ىناك أربعة أسباب أدت معًا الرتفاع وتيرة األحداث األمنية في الطفة الغربيةة وزعةم 

ب مجتمعةة التةي سةنذكرىا فيمةا يمةي ، إلةى جانةب الفشةل فةي إلقةا  القةبض عمةى قنةاص الخميةل أن ىذه األسةبا
الحمسةةاوي الةةذي فةةر إلةةى قطةةاع وةةزة أدت التفةةاع وتيةةرة األحةةداث فةةي الطةةفة الغربيةةة، ولمجاىزيةةة فةةي مواجيةةة 

 جيش االحتالل اإلسرائيمي
التةي قةدمت فةي الثةاني عشةر مةن  أول ىذه األسباب  رفض الرئيس محمود عباس لخطة جةون كيةري األمنيةة

الشةةةير الحةةةالي خةةةالل زيارتةةةو األخيةةةرة، ولةةةرفض أبةةةو مةةةازن أيطةةةًا بقةةةا  أي جنةةةدي إسةةةرائيمي فةةةي أرض الدولةةةة 
الفمسةةطينية بشةةكل عةةام، وفةةي منطقةةة وةةور األردن بشةةكل خةةاص، كمةةا رفةةض أبةةو مةةازن وجةةود ممةةرات أمنيةةة 

 ي من التحرك فييا ألوراض ألمنية.داخل الطفة الغربية تمكن قوات جيش االحتالل اإلسرائيم
رفض الرئيس أبو مازن لخطة كيري األمنية  كان بمثابةة رسةالة لهجيةزة األمنيةة الفمسةطينية بطةرورة مقاومةة 

 أي تواجد إسرائيمي في الطفة الغربية وفي وور األردن.
اإلسرائيمية لمةرأي العةام  أما السبب الثاني حسب تحميالت موقع ديبكا ىو اىمال المستويات السياسية واألمنية

اإلسةةرائيمي، وتجةةاىميم لحقيقةةة أن أجيةةزة األمةةن الفمسةةطينية تسةةتخدم سياسةةية "البةةاب الةةدوار" مةةع مةةن تةةتيميم 
"إسةةةرائيل" بخإلرىةةةاب، وتمةةةرر أسةةةمائيم ألجيةةةزة األمةةةن الفمسةةةطينية، ال بةةةل يحصةةةل أكثةةةر مةةةن ذلةةةك، وىةةةو قيةةةام 

إنيم عمةى قائمةة "المطمةوبين" لهجيةزة األمنيةة اإلسةرائيمية، وكةل األجيزة األمنية الفمسطينية بتحذير ىؤال  من 
 ىذا يتم بتعميمات سرية من الرئيس أبو مازن نفسو.
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ونتيجةةة موقةة  األجيةةزة األمنيةةة الفمسةةطينية يةةدعي موقةةع "ديبكةةا" أن أجيةةزة األمةةن اإلسةةرائيمية تطةةطر لمةةدخول 
ب"، الفمسةةةطينيون مةةةن جيةةةتيم يسةةةتغمون دخةةةول لمقةةةرى والمخيمةةةات الفمسةةةطينية العتقةةةال المتيمةةةين ب "اإلرىةةةا

 األجيزة األمنية اإلسرائيمية لنصب الكمائن ليم.
والسةةبب الثالةةث الرتفةةاع وتيةةرة األحةةداث األمنيةةة ىةةو عةةدم تعةةاطي المسةةتوى العسةةكري كمةةا يجةةب مةةع عمميةةات 

المبنانيةة، فاعتبةار القتل التي تعرض ليا جنود من جيش االحتالل في قمقيمية والخميةل والعفولةة وعمةى الحةدود 
ىذه العمميات فردية كما سماىا وزير الحرب اإلسرائيمي عززت التوجيات لدى أفراد آخرين إلرتكاب مثل ىذه 

 العمميات، وكان يحذر عمى الجيش التعامل مع ىذه األحداث بيذا الشكل.
ي التعامةةل مةةع مةةا وعةةن آخةةر األسةةباب حسةةب نفةةس الموقةةع، السةةمبية  المطمقةةة لجةةيش االحةةتالل اإلسةةرائيمي فةة

يجةةةري فةةةي قطةةةاع، وبالتحديةةةد مةةةع كةةةل مةةةن حركتةةةي حمةةةاس والجيةةةاد اإلسةةةالمي، ورئةةةيس أركةةةان الجةةةيش "بنةةةي 
جنتس" السبب األول بيذه السمبية الذي يقول من األفطل عدم تغييةر األوطةاع فةي قطةاع وةزة ألننةا ال نعمةم 

 من سيسطر عمييا بداًل من حماس والجياد اإلسالمي.
 10/21/1023، خباريةوكالة سما اإل
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كش  بحث في عمم الوراثة صدر مؤخرا أن الييود االشكناز، والذين يشكمون والبية ييود : ترجمات –المجد 
 ى أوروبا .العالم، ىم من نسل نسا  أوروبيات وليس من نسا  شرق أوسطيات جرى نفيين إل

صةةحيفة "ىةةارتس" التةةي نشةةرت نتةةائج البحةةث فةةي موقعيةةا عمةةى الشةةبكة، يةةوم أمةةس الجمعة،أشةةارت انةةو يفنةةد 
ادعا ات أبحاث سابقة، كانت تفيد ب ن أصل الييود من أربع أميات عشةن فةي الشةرق األوسةط، وان مصةدر 

بحةث ان أصةل ييةود أوروبةا ىةو ييود أوروبا ىو من ييود تم نفييم من فمسطين )ارض إسةرائيل(. ويسةتنتج ال
 نسا  من أوروبيات تيودن.

وتعةةزز نتةةةائج البحةةةث الةةةذي قةةةاده مةةةارتن ريتشةةةاردز، مةةن جامعةةةة ىاردسةةةفيمد فةةةي بريطانيةةةا، النظريةةةة القائمةةةة ان 
أصةةةول ييةةةود أوروبةةةا ومركزىةةةا يعةةةود الةةةى موجةةةات واسةةةعة لتغييةةةر الديانةةةة إلةةةى الييوديةةةة، التةةةي شةةةيدتيا أوروبةةةا 

 الميالدي الرابع. واستمرت حتى القرن
البحث الذي يثير ردود فعل واسعة، فحص التتابع الوراثي الكامل لييود اوروبا دون تمييز بين شرقيا ووربيا 

% فقةةةط مةةةن المنةةةاطق 10% مةةةن األصةةةل الةةةوراثي االشةةةكنازي مصةةةدره أوروبةةةا، بينمةةةا تبةةةين أن 40ووجةةةد ان 
 المجاورة ليا مثل الشرق األوسط.

موعةةة أبحةةاث تحةةاول اإلجابةةة عةةن سةةؤال حةةول مصةةدر الييةةود االشةةكناز، الةةذين ىةةذا وينطةةم البحةةث الةةى مج
يشةةةكمون والبيةةةة ييةةةود العةةةالم، وىةةةل ىنةةةاك مركةةةب وراثةةةي ييةةةودي مشةةةترك يوحةةةد الجاليةةةات الييوديةةةة المختمفةةةة 

 الموجودة في العالم.
السياسةةةةية وتثيةةةةر األبحةةةةاث الوراثيةةةةة التةةةةي تجةةةةري حةةةةول ىةةةةذا الموطةةةةوع، ردود فعةةةةل واسةةةةعة بسةةةةبب تةةةةداعياتيا 

واإليديولوجيةة، بينمةا يؤيةةد العديةد منيةةا النظريةة التاريخيةةة التةي يتبناىةةا البروفيسةور زانةةد فةي كتبةةو، والتةي تقةةول 
بعةةدم وجةةود أصةةول مشةةتركة لممجموعةةة التةةي تسةةمى اليةةوم " الشةةعب الييةةودي" وان ىةةذه المجموعةةة تتشةةكل مةةن 

 خميط من شعوب متعددة.
 25/21/1023، المجد االمني
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 ترسم أحاديًا الحدود البحرية مع لبنان "ئيلإسرا" 25
أعمنةةةت وزارة القطةةةا  اإلسةةةرائيمية مشةةةروع قةةةانون بشةةة ن حةةةدود المنطقةةةة االقتصةةةادية الخالصةةةة، : يحيةةةى دبةةةوق

بصورة أحادية الجانب، بعد تعذر االتفةاق مةع لبنةان. وبحسةب صةحيفة "يةديعوت أحرونةوت"، ية تي القةرار فةي 
 ت المتحدة، بيد  الحصول عمى تسوية رابحة إلسرائيلسياق الطغط عمى لبنان والواليا

التحةرك اإلسةةرائيمي الجديةةد، كشةفت عنةةو صةةحيفة يةديعوت أحرونةةوت أمةةس، وذكةرت أن "وزارة القطةةا  أعمنةةت 
عةةن مشةةروع قةةانون جديةةد حةةول حةةدود المنطقةةة االقتصةةادية الخالصةةة، قةةد يفةةرض ىةةذه الحةةدود بصةةورة أحاديةةة 

بنةةان"، منوىةةة بةة ن "عةةدم التوافةةق عمةةى الحةةدود البحريةةة مةةن شةة نو أن يتسةةبب الجانةةب، بعةةد تعةةذر االتفةةاق مةةع ل
 بتصعيد الوطع )االأمني( في البحر المتوسط".

 12/21/1023، االخبار، بيروت
 

 2961"ىآرتس": وثيقة سّرية تكشف أن مانديال تدّرب مع الموساد قبل اعتقالو عام  26
نيمسةون مانةديال ودفنةو، والتةي وةاب عنيةا كبةار  أفريقةي بعةد أسةبوع مةن مراسةم تشةييع الةزعيم الجنةوب: بيروت

المسةةؤولين اإلسةةرائيميين، كشةةفت وثيقةةة سةةّربتيا صةةحيفة "ىةةآرتس" اإلسةةرائيمية الجمعةةة أن مانةةديال الةةذي ناطةةل 
طةةةد نظةةةام الفصةةةل العنصةةةري فةةةي بةةةالده فةةةي خمسةةةينات القةةةرن الماطةةةي، خطةةةع لتةةةدريب عسةةةكري عمةةةى يةةةد 

 .أفريقياقبل أشير قميمة من اعتقالو في جنوب  2661بيا عام عناصر من جياز الموساد في إثيو 
وصةةحي  أن الفتةةرة التةةي تتحةةدث عنيةةا الوثيقةةة ىةةي الفتةةرة التةةي كةةان مانةةديال يناطةةل فييةةا طةةد نظةةام التمييةةز 
العنصري في جنوب أفريقيا حمي  إسرائيل، إاّل أنو يّتط  من تفاصيل الوثيقة أن مانديال الذي كةان مناصةرًا 

الفمسةةطينية، لةةم يكشةة  عةةن ىويتةةو لمموسةةاد وكةةان يحتةةاج إلةةى تةةدريب عسةةكري مةةن أجةةل دعةةم نشةةاط لمقطةةية 
 الجناح العسكري لة"المؤتمر الوطني اإلفريقي" الذي كان يرأسو.

وأوطحت الصحيفة أنيا حصمت عمى وثيقة مصّنفة "سّرية لمغاية" مما يسّمى "أرشي  دولةة إسةرائيل" تكشة  
، وزار دواًل افريقيةةةة عةةةدة بينيةةةا إثيوبيةةةا 2661فريقيةةةا فةةةي كةةةانون الثةةةاني )ينةةةاير( أن مانةةةديال فةةةّر مةةةن جنةةةوب ا

والجزائةةر ومصةةر ووانةةا، وكةةان ىدفةةو لقةةا  زعمةةا  ىةةذه الةةدول وحشةةد دعةةم مةةالي وعسةةكري لمجنةةاح العسةةكري 
 لة"المؤتمر الوطني اإلفريقي" الذي كان سريًا آنذاك.

، وّجييةةا جيةةاز 2661تشةةرين األول )أكتةةوبر(  22فةةي  وأشةةارت الصةةحيفة إلةةى أن الوثيقةةة ىةةي رسةةالة مةةؤخرة
الموسةةاد إلةةى وزارة الخارجيةةة اإلسةةرائيمية وسةةفير إسةةرائيل فةةي إثيوبيةةا آنةةذاك شةةمويل ديبةةون، وتتطةةمن تفاصةةياًل 
عن التدريب العسكري الةذي تمقةاه مانةديال الةذي لةم يفصة  عةن ىوّيتةو لعناصةر الموسةاد وقةال إن اسةمو ديفيةد 

 موبساري.
ة وّجيت بعد شيرين عمى اعتقال مانديال في جنوب إفريقيا ويوط  الموساد فييةا أنةو لةم يعةر  ىويةة والرسال

 الرجل الذي خطع لمتدريب إاّل عند اعتقال مانديال حين تبّين أنيما شخص واحد.
 وقالت الرسالة إن األحاديث التي أجراىا مانديال مع العناصر أظيرت ميمو إلى الفكر الشيوعي.

"ىآرتس" إلى أن الرسالة بقيت لعقود في "أرشي  دولة إسرائيل" ولم يتم الكش  عنيا. واكتشةفيا قبةل وأشارت 
 أيام شخص يجري بحثًا عن جنوب افريقيا ألطروحة الماجيستير في الجامعة العبرية.

 12/21/1023، الحياة، لندن
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كممةةةا جةةةّرب العسةةةكريون اإلسةةةرائيميون أسةةةمحتيم الجديةةةدة عمةةةى الفمسةةةطينيين أكثةةةر، كممةةةا طةةةمنوا : قةةةيس قاسةةةم
لصناعتيم الحربية أسواقًا أكبر... ىةذا مةا توصةل إليةو البرنةامج التمفزيةوني اإلسةرائيمي "المختبةر" الةذي سةعى، 

البحث عن حقيقة وجود "متالزمة" صناعة األسمحة في إسرائيل  عمى روم الجو العدائي الذي تحّرك فيو، إلى
وحروبيا في المنطقة، باعتبار أن الحةرب، ووفةق التجربةة التاريخيةة، ىةي مةن أىةم مكوناتيةا وال يمكةن ليةا أن 

 تستمر من دونيا.
بةادئ لمتوصل إلى ىذا االسةتنتاج احتةاج البرنةامج السةير فةي طةرق شةائكة وخطيةرة، ال ألن موطةوعو يمةّس م

السياسة اإلسرائيمية فحسب، بل يتعداه إلى كش  عالقة كبار طباط جيشو بصناعة السالح المزدىرة، والتي 
 تدر عمييم وعمى موازنة إسرائيل البميونات من العممة الصعبة.

، باعتبارىا حربًا من نوع جديد استخدمت فييةا 1004يتوق  البرنامج عند "عممية الرصاص المصبوب" عام 
يل أسمحة وتكتيكات جديةدة، زادت بيةا مةن عةدد طةحاياىا وقممةت مةن خسةارتيا بفطةل التقنيةات الحديثةة إسرائ

التةةي طّورتيةةا صةةناعتيا الحربيةةة وجّربتيةةا عمةةى نطةةاق واسةةع فةةي ىةةذه العمميةةة. وي نّبةةو البرنةةامج إلةةى أن الدعايةةة 
 اإلسرائيمية ومنذ سنوات استبدلت كممة "حرب" بة "عممية".

توافرت لو فرصة حطور مؤتمر تقويمي شارك فيو كبار الطباط إلى جانب أصحاب شةركات البرنامج الذي 
إنتةةةةاج األسةةةةمحة، سيسةةةةتمع إلةةةةى محاطةةةةرات أكةةةةدت كميةةةةا عمةةةةى نجةةةةاح التكتيكةةةةات الجديةةةةدة وجةةةةودة األسةةةةمحة 
المسةةةةتخدمة، وتمةةةةك التةةةةي ست سةةةةتخدم فةةةةي حةةةةروبيم المقبمةةةةة، كمةةةةا وعةةةةد أحةةةةد قةةةةادة منطقةةةةة الشةةةةمال: "سةةةةتكون 

تنا في المنةاطق التةي سةنحتميا مسةتقباًل مثةل وةزة ولبنةان، ىةي قتةل أكبةر عةدد مةن األشةخاص الةذين استراتيجي
ولدوا أصةاًل لي قتمةوا، ومةا عمينةا سةوى مسةاعدتيم عمةى ذلةك، وسةنعتمد فييةا عمةى أسةمحة حديثةة أثبتةت فعاليتيةا 

 رة".في "الرصاص المصبوب"، وفسرت لنا لماذا تغّيرت قواعد الحرب في السنوات األخي
بعد مقابالت مع عدد من الحاطرين في المؤتمر يتوصل البرنةامج إلةى أن والبيةة أصةحاب شةركات صةناعة 
األسمحة ىم طباط سابقون في الجيش اإلسرائيمي مثل آموس ووالن الذي يممةك شةركة تحمةل اسةمو ومكانيةا 

الماسةورات المتحركةة والمتغيةرة كريات أونو، والذي اعتمةد فةي صةنع بندقيتةو األوتوماتيكيةة "رمةي الزوايةا" ذات 
 الزوايا عمى تجربتو خالل االنتفاطات الفمسطينية وحروب الشوارع في مدنيا.

مةةةن االسةةةتنتاجات الميمةةةة التةةةي يخةةةرج بيةةةا البرنةةةامج التمفزيةةةوني أن والبيةةةة أصةةةحاب الشةةةركات وحتةةةى يؤّمنةةةوا 
نةةةة مةةةع المؤسسةةةة العسةةةكرية ازدىةةةارًا لتجةةةارتيم يغةةةذون نزعةةةة خةةةوض الحةةةروب، بخاصةةةة أن ليةةةم عالقةةةات متي

وتوصةةموا إلةةى أن نشةةر الخةةو  مةةن الفمسةةطيني يزيةةد مةةن فةةرص نمةةو شةةركات "الحراسةةة الخاصةةة" التةةي أصةةب  
كثيةةةر مةةةن أصةةةحابيا مستشةةةارين لجيةةةوش وربيةةةة، وخبةةةرا  عةةةاممين فةةةي دول تريةةةد تطبيةةةق أسةةةاليبيم وأسةةةمحتيم 

 رك الفمسطينيين في المدن والشوارع.لمكافحة "االططرابات" التي تحدث فييا وتشبو طبيعتيا طبيعة تح
أخطةةر مةةا ينقمةةو "المختبةةر" ىةةو الكيفيةةة التةةي يسةةّربون بيةةا فكةةرة استسةةيال قتةةل الفمسةةطيني، مةةن خةةالل األفةةالم 
الدعائية المقدمة في معارض األسمحة العالمية والتي يكون فييا الفمسةطيني دائمةًا ىةدفًا لهسةمحة المةرّوج ليةا، 

 م بة "رشاقة" بمقدار ما يقبل الزبائن عمى شرائيا.وبمقدار ما تنج  بتصفيتي
لقةةد حولةةت صةةناعة األسةةمحة اإلسةةرائيمية الفمسةةطينيين إلةةى ماركةةة تجاريةةة ليةةا. وبحسةةب وزيةةر الةةدفاع السةةابق 
بنيةامين بةةن العيةةزر الةةذي التقةةاه معةد البرنةةامج فةةي أحةةد المعةةارض فةةخن "سةبب إقبةةال العةةالم عمةةى أسةةمحتنا يعةةود 

التكنولوجيةةا كمةةا أن النةةاس تحةةب شةةرا  األشةةيا  "المجربةةة" عمميةةًا وأسةةمحتنا مجّربةةة عمةةى  لكوننةةا نمتمةةك أفطةةل
 الفمسطينيين لعقود وليذا الطمب عمييا كبير جدًا".
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وعن مقدار ما تجنيو الحةروب مةن أربةاحا كةان الةوزير واطةحًا فةي جوابةو: "ىةذه الحةروب دّرت عمةى إسةرائيل 
يةةدي العاممةةة". مةةا لةةم يقمةةو الةةوزير توصةةل إليةةو البرنةةامج فخةةالل العةةام باليةةين الةةدوالرات وَشةةغمت آال  مةةن األ

الماطةةي وصةةل حجةةم مبيعةةات األسةةمحة إلةةى سةةبعة باليةةين دوالر. فةةي المقابةةل رصةةد البرنةةامج صةةدى دعايةةة 
الصةةةناعة العسةةةكرية اإلسةةةرائيمية المنيجيةةةة عمةةةى النةةةاس العةةةاديين والتةةةي تةةةربط دائمةةةًا بةةةين الحةةةرب واالزدىةةةار 

تةةرّوج لفكةةرة "المعجةةزة االقتصةةادية" التةةي تقةةول إن إسةةرائيل معجةةزة، فعمةةى روةةم كةةل الحةةروب التةةي االقتصةةادي و 
خاطتيا خرجت قوية واقتصادىا أكثر ازدىارًا ونموًا. ويطي  البرنةامج إلةى ىةذا االدعةا  وفةي خاتمتةو عبةارة 

اقتصةةةةاد إسةةةةرائيل  اعتراطةةةةية تقةةةةول: "لنسةةةةتبدل عبةةةةارة "عمةةةةى روةةةةم الحةةةةروب" إلةةةةى "لةةةةوال الحةةةةروب" لمةةةةا أزدىةةةةر
 وصناعتيا الحربية خصوصًا!".

 12/21/1023، الحياة، لندن

 
 غزة قطاع إصابات برصاص االحتالل في فمسطيني وأربعة استشياد 28

آخةرون، مسةا  يةوم الجمعةة، برصةاص قةةوات  8استشةيد شةاب فمسةطيني، وأصةيب  :القةدس دوت كةوم -وةزة 
 الجيش اإلسرائيمي عمى حدود قطاع وزة.

 10در طبيةةة وشةةيود عيةةان لمراسةةل القةةدس دوت كةةوم فةةي وةةزة، أن الشةةاب عةةودة جيةةاد حمةةد )وأفةةادت مصةةا
 عامًا( استشيد برصاص قوات االحتالل، المتمركزة إلى الشرق من بمدة بيت حانون شمال قطاع وزة.

وكان أربعة شةبان أصةيبوا خةالل وقةت سةابق مةن اليةوم الجمعةة، مةنيم شةابين بجةروح متوسةطة، جةرا  إطةالق 
وات اإلسرائيمية النار باتجاىيم، بالقرب من مقبةرة الشةيدا  شةرق بمةدة جباليةا شةمال قطةاع وةزة، وتةم نقميمةا الق

 إلى مستشفى كمال عدوان وىما "أحمد أبو أيوب" و "طيا  الناطور" وكالىما في العشرينات من العمر.
عامًا(، وىمةا مةن عناصةر  13" )عامًا(، و "عبد الحميم الناقة 11قدي " ) –فيما أصيب الشابان "عمر صب  

سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجياد اإلسالمي، جرا  إطالق النار اتجاىيما من قبةل قةوات االحةتالل 
 بالقرب من الجدار األمني لبمدة خزاعة شرقي خانيونس.

10/21/1023القدس، القدس،   
 

 الي بامتيازالتعايش اإلسالمي المسيحي في فمسطين نموذج مث: القدسمفتي  29
إن التعةةايش اإلسةةالمي المسةةيحي فةةي لةةة"السفير"،"  محمةةد حسةةينالشةةيخ الةةديار الفمسةةطينية القةةدس و مفتةةي قةةال 

فمسةةطين نمةةوذج مثةةالي بامتيةةاز وقةةدوة لكةةل المنطقةةة، فةةنحن ىنةةا ال ننظةةر إلةةى اخوتنةةا المسةةيحيين إال كةةخخوة 
 ."وشركا  في النطال والمعاناة، وتسود بيننا اجوا  من التسام 

المسيحيون والمسممون ىنا يمرون بعالقة ممتازة تاريخية منذ توقيع العيدة العمرية وحتى قبل ذلك، واطا ، 
 .فالعالقة طيبة جدا قائمة عمى االحترام المتبادل

ان أبنةةا  الشةةعب الفمسةةطيني يعتةةزون بفمسةةطينيتيم بغةةض النظةةر عةةن ديةةانتيم، وال وجةةود ألي فةةوارق  واوطةة ،
 قوق بين الجانبين.في المواطنة والح

12/21/1023السفير، بيروت،   

 
 سوريين داخل برلمان ىولنداالوضع الفمسطينيين  تناقشمؤسسات حقوقية ": العودة"مركز  10
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كشةةفت مصةةادر حقوقيةةة فمسةةطينية فةةي أوروبةةا النقةةاب عةةن أن سمسةةمة مةةن المقةةا ات تجرييةةا مؤسسةةات : الىةةاي
رلمةةان اليولنةدي وذلةةك فةي إطةةار تحةةرك أوروبةي واسةةع لتقةةديم حقوقيةة دوليةةة مةع نةةواب وكتةةل برلمانيةة داخةةل الب

مقترح ييد  إلى تعديل التشريعات األوروبية المتعمقة باستقبال المياجرين وير الشرعيين والمعاممةة الخاصةة 
 بالالجئين الفمسطينيين والنازحين من سوريا.

( عمةى 21|10ات لةو يةوم الجمعةة )ونقل رئيس مركز العودة الفمسطيني فةي بريطانيةا ماجةد الزيةر فةي تصةريح
صةةةفحتو الرسةةةمية فةةةي موقةةةع التواصةةةل االجتمةةةاعي "الفايسةةةبوك"، عةةةن المتحدثةةةة باسةةةم منظمةةةة العفةةةو الةةةدولي 

(: "إن 21|26"أمنسةةتي" فمةةور بةةومينج قوليةةا عقةةب انتيةةا  المقةةا ات داخةةل البرلمةةان اليولنةةدي مسةةا  الخمةةيس )
منسةةتي" والمرصةةد األورومتوسةةطي لحقةةوق اإلنسةةان مةةع ممثمةةي المقةةا ات التةةي عقةةدتيا منظمةةة العفةةو الدوليةةة "أ

الكتةةةل البرلمانيةةةة اليولنديةةةة المختمفةةةة خصصةةةت لبحةةةث رحةةةالت الالجئةةةين الفمسةةةطينيين والسةةةوريين المحفوفةةةة 
لةةةةى معاممةةةةة السةةةةمطات األوروبيةةةةة بشةةةةكل عةةةةام واليولنديةةةةة عمةةةةى وجةةةةو  بالمخةةةةاطر إلةةةةى السةةةةواحل األوروبيةةةةة واس

 الالجئين".الخصوص لطالبي المجو  من 
ونقةةل ذات المصةةدر عةةن الباحثةةة فةةي المرصةةد حنةةين حسةةن قوليةةا: "إن المقةةا ات التةةي شةةارك فييةةا عةةدد مةةن 
الالجئةةين ناقشةةت سةةبل لعةةب الحكومةةة اليولنديةةة دورا أكبةةر فةةي تحسةةين معاممةةة الةةدول التةةي تسةةتقبل الالجئةةين 

صةةةراع فةةةي سةةةورية، إطةةةافة إلةةةى العمةةةل وفةةةي مقةةةدمتيا إيطاليةةةا ومالطةةةا واليونةةةان وبمغاريةةةا لمفةةةارين مةةةن آتةةةون ال
مةةةن أكتةةةوبر  22المشةةةترك مةةةع بةةةاقي دول االتحةةةاد مةةةن أجةةةل انتشةةةال الجثةةةث قةةةارب اليجةةةرة الةةةذي وةةةرق فةةةي الةةةة

 الماطي قبالة السواحل اإليطالية المالطية".
وأطافت: "عبرت المنظمتان عن اعتقادىم بة ن الةدور األوروبةي حتةى ىةذه المحظةة ال يرقةى إلةى حجةم م سةاة 

مميةةون الجةةي، فةةي حةةين أن مةةا تسةةتقبمو دول  3جئةةين النةةازحين مةةن سةةورية والةةذين اقتربةةت أعةةدادىم نحةةو الال
 % من أجمالي اعداد الالجئين".2.0االتحاد األوروبي ال يتجاوز 

ونقمةةت حسةةن ت كيةةد أعطةةا  فةةي تحةةال  حزبةةي الميبةةراليين والعمةةال الحةةاكم إلةةى أن ىولنةةدا روةةم عةةدم اسةةتقباليا 
مميةون يةورو، وأن  60نيا تساىم بة كبر دعةم مةالي لمةدول التةي تسةتقبميم بمةل حتةى المحظةة نحةو لالجئين إال أ

ىولنةدا سةتعمل بشةةكل أكبةر عمةى تعزيةةز تعاونيةا مةةع شةركائيا فةي دول االتحةةاد مةن أجةل المسةةاعدة فةي تةةوفير 
 الحماية الالزمة ألولئك الالجئين.

ل التةي تستطةي  الالجئةين فةةي المنطقةة العربيةة يمقةةي ولفتةت حسةن إلةى أن الوفةةد أكةد أن توجيةو األمةوال لمةةدو 
بمسةةؤولية أكبةةر عمةةى عةةاتق السةةمطات األوروبةةي خاصةةة فةةي طةةو  معرفةةة السةةمطات األوروبيةةة بتجةةاوزات تمةةك 

 الدول المطيفة الجسيمة بحق الالجئين وحممة الشيطنة التي يتعرض ليا ىؤال  الالجئين في تمك الدول.
10/21/1023، قدس برس  

 
 

 األسبوعيةالضفة خالل قمع االحتالل لمسيرات  بجروح وباالختناق العشرات إصابة 12
، عشةةرات المةةواطنين بجةةروح وباالختنةةاق،خالل قمةةع قةةوات االحةةتالل أمةةسأصةةيب،  "وفةةا": - منةةدوبو "األيةةام"

 لممسيرات األسبوعية، المنددة بمصادرة األراطي واالستيطان والجدار العنصري.
بجةروح، وعشةةرات المةواطنين والمتطةةامنين األجانةب باالختنةاق خةةالل قمةع قةةوات فقةد أصةيب ثمانيةةة مةواطنين 

كمةا  لالسةتيطان وجةدار الفصةل العنصةري. االحتالل مسيرة قريةة بمعةين، وةرب رام اهلل، األسةبوعية المناىطةة
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المشةةاركين فةةي مسةةيرة قريةةة النبةةي  أصةةيب عشةةرات المةةواطنين باالختنةةاق، أمةةس، خةةالل قمةةع قةةوات االحةةتالل
   األسبوعية، شمال رام اهلل، المنددة بمصادرة األراطي واالستيطان.صال

كمةةا قمعةةت قةةوات االحةةتالل، أمةةس، مسةةيرة المعصةةرة األسةةبوعية بمحافظةةة بيةةت لحةةم، ومنعةةت المشةةاركين فييةةا 
 من الوصول إلى األراطي المصادرة، واعتدت بالطرب عمى المشاركين فييا.

بمحافظةةة قمقيميةةة، أصةةيب عشةةرات المةةواطنين والمتطةةامنين األجانةةب وفةةي مسةةيرة قريةةة كفةةر قةةدوم األسةةبوعية، 
بحاالت اختناق، أمس، خالل قمع قوات االحتالل لممسيرة األسبوعية، المناىطة لالستيطان والمنددة بخوالق 

 المدخل الرئيس لمقرية.
12/21/1023األيام، رام اهلل،   

 
 "وبات جماعية عمى أسرى "جمبوععق.. 28قائمة األسرى الذين أمضوا ربع قرن لـ ارتفاع 11

أفاد مركز أسرى فمسطين لمدراسات، ب ن قائمة األسةرى الةذين أمطةوا مةا يزيةد عةن خمسةة وعشةرين عاًمةا فةي 
 أسيًرا، وذلك بعد انطمام أسير من القدس إلييا. 24سجون االحتالل قد ارتفعت إلى 

وبةات جماعيةة بحةق األسةرى، وذلةك بعةد أفاد مركز أسرى فمسطين لمدراسات، أن إدارة سجن جمبوع أجرت عق
، وأجةةةرت بداخمةةةو حممةةةة تفتةةةيش واسةةةعة دامةةةت مةةةن السادسةةةة 2اقتحةةةام قةةةوة كبيةةةرة مةةةن القةةةوات اإلسةةةرائيمية قسةةةم 

وذكةةرت الناطقةةة اإلعالميةةة لممركةةز فةةي الطةةفة الغربيةةة أمينةةة  وحتةةى الخامسةةة مسةةا  مةةن ذات اليةةوم.صةةباًحا 
ألسةةرى لمةةدة شةةيرين، والخةةروج مةةن الفةةورة مةةدة أسةةبوعين، بحجةةة طويةةل، أن إدارة السةةجن أقةةرت بمنةةع زيةةارة ا

وأفةةادت الطويةةل أن إدارة السةةجون أبمغةةت األسةةرى بقرارىةةا منةةع إخةةراج  إدخةةال الممنوعةةات "أجيةةزة االتصةةال".
أوراض الزيارة من القسم، عمى خمفية تيريب النط ، والتي كان آخرىا والدة طفمة األسير فيمي مشاىرة من 

 القدس.
10/21/1023، ن أون الينفمسطي  

 
 االحتالل سجونفي  16يدخل عامو الـ  مقدسيأسير  13

أفةادت لجنةةة أىةالي األسةةرى والمعتقمةين المقدسةةيين أن األسةير المقدسةي بةةالل أحمةد يوسةة  أبةو حسةةين : )وفةا(
 عمى التوالي في معتقالت االحتالل. 16عامًا(، دخل أمس، عامو ال 88)

عامةةًا ونصةة ، ويقبةةع حاليةةًا فةةي معتقةةل  34ويقطةةي حكمةةًا باألسةةر  2644/،10/21وكةةان بةةالل اعتقةةل فةةي 
جبةةل المكبةةر جنةةوب القةةدس  "جمبةةوع"، وقةةد تنقةةل فةةي المعةةتقالت كافةةة، وىةةو مةةن سةةكان منطقةةة الفةةاروق بحةةي

وجةةةا  فةةةي بيةةةان لمجنةةةة أن األسةةةير "يعةةةاني مشةةةاكل صةةةحية عديةةةدة، ىةةةو ومعةةةو أربعةةةة مةةةن األسةةةرى  المحتمةةةة.
ائمةةة األسةةرى القةةدامى )أسةةرى مةةا قبةةل أوسةةمو( ويحممةةون بطاقةةة اليويةةة المقدسةةية المقدسةةيين مةةدرجون طةةمن ق

 الزرقا ".
12/21/1023الخميج، الشارقة،   

 لتقسيم القدس وتعزيز السيطرة عمييا إسرائيمية أدواتوالعزل والتمييز  تقرير: اإلىمال 14
وىي خطوة لةم يةتم االعتةرا   2660القدس الشرقية في حرب عام  إسرائيلاحتمت : القدس ة القدس دوت كوم
 بيا دوليا وطمتيا الييا. 

فمسطيني يحممةون أوراق ىويةة مسةجمة فةي القةدس يعيشةون خمة   أل  200وتقدر جماعات حقوقية أن قرابة 
 الجدار العازل الذي بدأ بناؤه منذ نحو عشر سنوات.
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لعرب المسجمين الةذين يمثمةون ويقول المكتب المركزي لإلحصا  إن ىذا العدد يمثل نحو ثمث سكان المدينة ا
 آال  نسمة. 408في المئة تقريبا من سكانيا البالل عددىم  80بدورىم 

ويقةةول مسةةةؤولون إسةةةرائيميون وفمسةةطينيون إن اسةةةرائيل مةةةن خةةالل اإلىمةةةال الممةةةنيج والقيةةود عمةةةى التوسةةةعات 
 .في القدس العربية تعيد رسم التوازن السكاني لممدينة لصال  الييود

في المئةة مةن األسةر ويةر الييوديةة فةي القةدس تعةيش  00)مايو( إن نحو  أياروقال تقرير لهمم المتحدة في 
 في المئة من األسر الييودية. 10تحت خط الفقر مقابل 

مكتبة مقابل  16في القدس الشرقية و 80حديقة في القدس الغربية مقابل  أل وتقول األمم المتحدة إن ىناك 
 س الشرقية.اثنتين في القد

عمةةى خطةةط لبنةةا  مئةةات المنةةازل الجديةةدة لممسةةتوطنين فةةي مسةةتوطنات  إسةةرائيلفةةي الشةةير الماطةةي وافقةةت 
 بالقدس الشرقية منيا "بسغات زئي ".

مةن  ألكثرألغت أوراق اليوية المسجمة في القدس  إسرائيلإن  اإلسرائيميةتقول وزارة الداخمية من جية أخرى، 
 .1006من نصفيم منذ عام  أكثر 2660منذ احتمت المدينة عام  من سكانيا العرب ألفا 28

قةررت  إذااليوية "مقيمةين دائمةين" وىةو وطةع يمكةن إنيةاؤه  أوراقالعرب من حممة  اإلسرائيميويعتبر القانون 
 عمميم ليست داخل المدينة. أماكن أوالسمطات أن منازليم 

لكةن التخطةيط  1021فقةط عةام  226ث اقتصةر عمةى في السةنوات القميمةة الماطةية تباطة  معةدل اإللغةا ، حية
 أمةةاالرسةةمي لمبمةةدة المنحةةاز طةةد توسةةعيم الطبيعةةي ال يتةةرك لمكثيةةر مةةن السةةكان العةةرب سةةوى خيةةارات قميمةةة 

 مخالفة القانون. أوالطفة الغربية المجاورة  إلىاالنتقال 
 28اكن الفمسةطينيين تمثةل إن المنطقةة اإلجماليةة المخصصةة لمسة إسةرائيلوتقول جمعية حقوق المواطن فةي 
 في المئة فقط من عموم القدس. 0.4في المئة فقط من القدس الشرقية و

متةرا مربعةا فةي المتوسةط مقابةل  10الييوديةة تبمةل  األحيةا وأشارت الةى أن حصةة المةواطن مةن المسةاكن فةي 
 مترا مربعا فقط في األحيا  الفمسطينية. 21

 ألة  200حافظ عمى مستوطنات القدس التةي يعةيش بيةا اكثةر مةن وتتصور واشنطن منذ زمن طويل اتفاقا ي
 ويعطي لمفمسطينيين السيطرة عمى المناطق التي تسكنيا أومبية عربية. إسرائيمي

12/21/1023القدس، القدس،   
 

 مباشرة تجاوزت نصف مميار دوالر خالل خمسة أشيرال : خسائر حصار غزةاقتصادي خبير 15
خبير اقتصةادي فمسةطيني الخسةائر المباشةرة لهنشةطة االقتصةادية فةي قطةاع  قدر: عبد الغني الشامي - وزة

 000منةةذ تشةةديد الحصةةار عميةةو مطمةةع شةةير تمةةوز )يوليةةو( الماطةةي بعةةد اوةةالق مصةةر لهنفةةاق بةة كثر مةةن 
مميةةةون دوالر، حيةةةث كانةةةت ىةةةذه االنشةةةطة تعتمةةةد بشةةةكل كبيةةةر عمةةةى المةةةواد التةةةي كانةةةت تصةةةل القطةةةاع عبةةةر 

 االنفاق.
مةةاىر الطّبةةاع المحمةةل والخبيةةر االقتصةةادي ان الخسةةائر المباشةةرة لكافةةة االنشةةطة االقتصةةادية فةةي  د.وأوطةة  

 مميون دوالر خالل الخمسة شيور والنص  االخيرة. 000قطاع وزة  قد تجاوزت 
وعزا الطّباع خالل حديثو مع "قدس برس" ىذه الخسائر بفعل توق  بعض االنشطة االقتصادية بشكل كامةل 

إلنتاجية في االنشطة االقتصادية االخرى, حيث تراجعت مساىمة االنشطة االقتصادية في الناتج وانخفاض ا
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% خةةةالل تمةةةك الفتةةةرة, ىةةةذا باإلطةةةافة إلةةةى مةةةا تكبةةةده التجةةةار ورجةةةال األعمةةةال 60المحمةةةي االجمةةةالي بنسةةةبة 
 والصناعيين من خسائر نتيجة توق  أعماليم.
وةالق وقال: "ي تي ذلك نتيجة لتراكمةات الحصةار اال سةرائيمي المفةروض عمةى قطةاع وةزة منةذ سةبع سةنوات, واس

االنفةةاق مةةع جميوريةةة مصةةرية العربيةةة والتةةي كانةةت تمثةةل شةةريان الةةواردات مةةن البطةةائع التةةي يمنةةع االحةةتالل 
العديةةد مةةن المةةواد الخةةام األوليةةة الالزمةةة  –دخوليةةا إلةةى قطةةاع وةةزة عبةةر المعبةةر الرسةةمي مثةةل )مةةواد البنةةا  

 00الوقةةود(, ىةةذا باإلطةةافة إلةةى أزمةةة الكيربةةا  الطاحنةةة التةةي يمةةر بيةةا قطةةاع وةةزة منةةذ  – لمقطةةاع الصةةناعي
 يوًما وتداعياتيا السمبية عمى العمميات اإلنتاجية في كافة القطاعات واالنشطة االقتصادية".
10/21/1023، قدس برس  

 
 القتصاديفمسطينيون: التحفيزات األوروبية الموعودة وجو آخر لخطة السالم ا محممون 16

مةةةن محمةةةد خبيصةةةة: أبةةةدى اقتصةةةاديون فمسةةةطينيون ومحممةةةون تحفظيةةةم عمةةةى الوعةةةود التةةةي أطمقيةةةا  –رام اهلل 
االتحاد األوروبي االثنين الماطي لكل من الفمسطينيين واإلسرائيميين، بتسييل دخول منتجاتيم بشةكل أفطةل 

يةة ويةر مسةبوقة، لتحفيةزىم لموصةول إلةى ، يتبعيةا مسةاعدات سياسةية واقتصةادية وأمن14لهسواق األوروبية الة
 اتفاق سالم.

وقةةال االقتصةةةاديون، خةةةالل مقةةابالت متفرقةةةة مةةةع وكالةةة األناطةةةول، أن أيةةةة تحفيةةزات اقتصةةةادية لمفمسةةةطينيين 
 0ستكون أسةيرة لمسياسةات اإلسةرائيمية، وتصةب  جةز ًا مةن خطةة السةالم االقتصةادي التةي قةدميا نتنيةاىو قبةل 

 حياة مؤخرًا وزير الخارجية األمريكية جون كيري.سنوات، وأعادىا إلى ال
سةةرائيل فةةي المجةةاالت االقتصةةادية  وتتمثةةل خطةةة السةةالم االقتصةةادية بخقامةةة عالقةةات تعةةاون بةةين فمسةةطين واس
واالسةتثمارية كوسةيمة لفةت  الطريةق أمةام حةل سياسةي يفطةي فةي النيايةة إلةى سةالم دائةم، بينمةا تحمةل الوعةود 

ارات التةةةي تحتةةةاج إلةةةى مةةةوارد طبيعيةةةة ومعةةةابر دوليةةةة حتةةةى تةةةنج  وتحقةةةق أىةةةدافيا األوروبيةةةة تشةةةجيع االسةةةتثم
 بحسب الخبير االقتصادي الدكتور نصر عبد الكريم.

ويعةةةد االتحةةةةاد األوروبةةةةي أكبةةةةر جيةةةةة مانحةةةةة لمسةةةةمطة الفمسةةةةطينية وموازنتيةةةةا، فيمةةةةا يعةةةةد أكبةةةةر شةةةةريك تجةةةةاري 
االتحةاد الةى حةوالي ثمةث صةادراتيا ووارداتيةا، بحسةب إلسرائيل، التي يصل حجم التبادل التجاري بينيةا وبةين 

 بيان صادر عن االتحاد.
وقةةال مينةةد عقةةل، الباحةةث فةةي الشةةؤون اإلسةةرائيمية، إن االسةةتفادة الفمسةةطينية لممسةةاعدات سةةتكون أكبةةر مةةن 

، مميةةارات دوالر 20نظيرتيةةا اإلسةةرائيمية، لحاجتيةةا لمنيةةوض باالقتصةةاد الةةذي ال يتجةةاوز حجةةم ناتجةةو المحمةةي 
 مميار دوالر إلسرائيل. 100مقارنة مع 

إال أن عقةةةل أبةةةدى تخوفاتةةةو مةةةن تقةةةديم الجانةةةب الفمسةةةةطيني تنةةةازالت سياسةةةية، مقابةةةل الحصةةةول عمةةةى رزمةةةةة 
المساعدات االقتصادية واألمنية.. عممًا أن السمطة الفمسطينية تحتاج إلى إسةرائيل لتطةوير اسةتثماراتيا، وىةذا 

صةةادي. ويعةةاني االقتصةةاد الفمسةةطيني مةةن تراجةةع فةةي نسةةبة النمةةو خةةالل العةةام يعيةةدنا إلةةى مربةةع السةةالم االقت
خالل نفس الفترة من العةام  1.3خالل الربع الثالث من العام الجاري، مقابل  2.1الجاري، الذي بمغت نسبتو 

 الماطي.
تطبيةق خطةة  ويرى خالد العممي، أستاذ االقتصاد في جامعة حيفا، إن االتحاد األوروبي يحاول بشتى الطرق

 السالم االقتصادي، وربط القطاعين العام الخاص الفمسطيني أكثر باالقتصاد اإلسرائيمي.
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ويطةةةةي  أن االتحةةةةاد األوروبةةةةي، ومةةةةن خمفةةةةو الواليةةةةات المتحةةةةدة األمريكيةةةةة، يعتقةةةةدان أن حاجةةةةة الفمسةةةةطينيين 
التجةارب السةابقة أثبتةت أن لمنيوض بالبيئة االستثمارية ستجعل إيجاد حل فةي المسةار السياسةي ممكنةًا، لكةن 

 إوراق السوق المحمي باألموال واالستثمارات لن يكون ذا نجاعة.
12/21/1023القدس العربي، لندن،   

 
 " الفمسطيني ينافس عمى جائزة األوسكار ألفضل فيمم أجنبيعمرفيمم " 17

جمعة، إلةى الجولةة وصمت تسعة أفالم، من فيمم "عمر" الفمسطيني، يوم ال: ة القدس دوت كوم سو ميلوس أنج
 قبل األخيرة من التصويت في المسابقة التي يتم فييا من  جائزة األوسكار ألفطل فيمم أجنبي.

وسةةيتم تقمةةيص القائمةةة النيائيةةة حتةةى تصةةب  خمسةةة أفةةالم مرشةةحة مةةن قبةةل لجةةان دعيةةت خصيصةةا لنيويةةورك 
 س.و ميولوس أنج

ني )ينةةاير( فةةي مشةةاىدة ثالثةةة أفةةالم كةةل يةةوم كةةانون ثةةا 21إلةةى  20وسيمطةةي أعطةةا  المجةةان الفتةةرة مةةا بةةين 
 ومن ثم يدلون ب صواتيم.

فيممةةةا ىةةةو عةةةدد األفةةةالم  06وقةةةد تةةةم اختيةةةار ىةةةذه األفةةةالم التسةةةعة الموجةةةودة فةةةي القائمةةةة المختصةةةرة مةةةن بةةةين 
 اإلجمالي الذي تقدم لممشاركة في ىذه الفئة.

كةانون ثةاني )ينةاير( وسةتمن  جةوائز  26فةي و سيتم اإلعالن عةن القائمةة النيائيةة لهفةالم الخمسةة المرشةحة 
 في الثاني من آذار )مارس(. 46األوسكار الة 

12/21/1023القدس، القدس،   
 

 وال خطوات محددة حتى اآلن الفمسطينية.. : نبحث تحريك المصالحةلدى السمطة مصرسفير  18
نصةةور أمةةس، فةةي عشةةية اجتمةةاع الةةرئيس محمةةود عبةةاس والةةرئيس المصةةري عةةدلي م عبةةد الةةرؤو  أرنةةاؤوط:

ياسر عثمان، سفير مصر لدى السمطة الفمسطينية، لة"األيام" عمى انو "يتم اآلن البحث في كيفية  أكدالقاىرة، 
" ال اسةةتطيع القةةول إن ىنةةاك خطةةوات محةةددة بيةةذا الشةة ن أطةةا تحريةةك ممةة  المصةةالحة الفمسةةطينية" ولكنةةو 

 حتى اآلن".
لنقل ما تبقى من معونة الوقود القطري إلةى قطةاع وةزة فةي  أعمن السفير المصري أن اتصاالت تجري حالياو 

ظل األوطاع الصعبة التي يمر بيا القطاع، وقال "ىناك قرار سياسي مصري بالمسارعة في إدخال ما تبقى 
مةةن معونةةة السةةوالر القطةةري إلةةى وةةزة خاصةةة فةةي ظةةل األوطةةاع التةةي يمةةر بيةةا القطةةاع" وأطةةا  "اآلن يقةةوم 

أفطل الطرق لنقل ىذا السوالر من السويس إلى معبر كرم أبو سالم وذلك بالتنسيق  المستوى التنفيذي ببحث
 مع السمطة الفمسطينية".

عمةةى صةةعيد آخةةر، فقةةد رفةةض السةةفير عثمةةان االنتقةةادات التةةي وجيتيةةا "حمةةاس" إلةةى مصةةر بعةةد بةةد  محاكمةةة 
 الرئيس المصري المعزول محمد مرسي بتيمة التخابر مع "حماس".

نما ىو موطوع قانوني قطائي بحت وىو اآلن في عيدة القطا  وقال "ىذا الم وطوع ليس لو بعد سياسي واس
المصةةري وبالتةةالي ال داعةةي لمتعميةةق عميةةو" وأطةةا  "أمةةا مةةا يتعمةةق بانتقةةادات "حمةةاس" ف يطةةا ىنةةاك فةةي وةةزة 

 اعتقاالت ومحاكمات ألشخاص بتيم التخابر مع رام اهلل ومع القيادة الفمسطينية".
12/21/1023م اهلل، األيام، را  
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 ىيكل: ال يستطيع أي فمسطيني قبول "وثيقة كيري" الكارثية الصحفيالكاتب  19
قةال الكاتةب الصةحفي الكبيةر محمةد حسةنين ىيكةل، فةي حةواره مةع اإلعالميةة لمةيس الحديةدي  :سما – القاىرة

لةةى أيةةنا"، إن إسةةرائيل عرطةةت اتفاقيةةة عمةةى الفمسةةطينيين اشةةترط ت فييةةا ييوديةةة فةةي برنةةامج "مصةةر أيةةن واس
 أعوام قابمة لمزيادة. 8الدولة، وبقا  جيشيا 

 
ىنةةاك أيطةةا ، قةةال ىيكةةل، "الوطةةع المحتمةةل مةةع تفكةةك الجنةةوب واحتمةةال تفكةةك الغةةرب يةةةكيفوفةةي سةةؤال عةةن 

إسرائيل، والعراق الذي تقريبا يدمر اآلن، لبنان مثال محاط بالتوتر والقمق، وأعود إلسرائيل نفسيا التي تستغل 
حداث لكي تسوي القطةية الفمسةطينية تسةوية نيائيةة كبةرى، فةي آخةر مةرة بةرام اهلل مةع أبةو مةازن رأيةت ىذه األ

 :االتفاقية المعروطة عمييم، وتنص عمى
والكتمةة  60الحةدود سةو  نتفةاوض عمييةا موجةود أن االتفاقيةة المقبمةة تراعةي حةدود  -1 ،ييوديةة الدولةة -2 

 يش اإلسرائيمي ألربعة سنوات قابمة لمتجديد والتفاوض.تواجد الج -3االستيطانية التي طرأت، 
قةةةوات أمريكيةةةة مةةةن الممكةةةن أن تطةةةا  ليةةةا، أنةةةتي أمةةةام اتفاقيةةةة ال يسةةةتطيع فمسةةةطيني أن يقبميةةةا، "، وأطةةةا 

وحصةةمت عمةةى نسةةخة شخصةةية وأنةةا فةةي بيةةروت مةةن السةةيد محمةةود عبةةاس أبةةو مةةازن، وأنةةا أقرأىةةا كنةةت ويةةر 
 ن وىم يقولون "سو  نشترك في الت مين".مصدق، بخاصة وأنا أرى األمريكا

القطةةية الفمسةةطينية حةةدث بيةةا مصةةيبتان، أوال الةةدول العربيةةة بشةةكل أو بةةآخر ممةةت منيةةا، إطةةافة إلةةى " وقةةال،
 ."العالم أيطا، فطال عن أن أوسموا مثمت ورطة ال لزوم ليا أدت إلى نتائج كارثية

لةم يعةد ىنةاك تفةاوض، أنةا " نسةحب، أوطة ، أنةووفي سةؤال ان كةان ابةو مةازن سيسةتمر فةي المفاوطةات ام ي
، الةةذي أخشةةى منةةو كثيةةرا، أن ثمةةة تطةةور بةةالل األىميةةة سةةيحدث، وتصةةب  إسةةرائيل 1028أتخيةةل أنةةو فةةي عةةام 

منتجا لمغاز والبترول، من أىم الناس التي حرصت عمى لقائيم وزير الطاقة في لبنان، حيةث إنيةا شةريك فةي 
ت بمقائةةو والحصةةول عمةةى مةةر باسةةيمي، وعنةةدما أرى الدراسةةات وقةةد اىتمحقةةول الغةةاز، وىةةو شةةاب ىائةةل، الةةوزي

فةي المنطقةةة المحصةورة بةةين قبةةرص  دراسةات الحقةةول فةي المنطقةةة وفةةي الحقيقةة الحقةةول المكتشةفة كبيةةرة جةةدا.
لبنةةان، إسةةرائيل فةةي ىةةذا السةةاحل واصةةمة إلةةى وةةزة، لكةةن اإلسةةرائيمين منعةةوا أىةةل وةةزة مةةن االقتةةراب منيةةا، إذا 

  سرائيل إلى منتج لمبترول والغاز.تحولت إ
المشكمة ىنا أن إسرائيل قد ال تكون نووية ونفطية فقط، بل تستطيع أن تستغني عن األمريكان أيطا، ستظل 

 مسةةتخدمالسياسةةة األمريكيةةة مواليةةة ليةةا والوثيقةةة منحةةازة، لكةةن فةةي ذات الوقةةت سةةيكون لةةدييا كةةارت تفاوطةةي 
 ، ومصر تعيش ما تعيش فيو اآلن.1028ل ىذا في يقول إني ال أحتاج إلى مساعدات، وك

12/21/1023وكالة سما اإلخبارية،   
 
 
 

 عبد الفتاح: حماس حركة تحرر وطني والتواصل معيا ليس تيمة الدينسيف  30
سي  الدين عبد الفتاح، أستاذ العموم السياسية بجامعة القاىرة، أن إحالة الرئيس مرسي وعدد  د.أكد : القاىرة

ماعةة اإلخةةوان المسةممين لمجنايةةات بتيمةة التخةةابر مةع حمةةاس وحركةات المقاومةةة تثيةر الطةةحك مةن قيةةادات ج
لصاق تيمة العمالة بو.  والسخرية، مشيًرا إلى أن ىذا االتيام ىو محاولة لتشوية الرئيس مرسي وأنصاره واس
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و وعةي تةةام أن وقةال عبةد الفتةةاح فةي تصةري  خةةاص لةة"المركز الفمسةطيني لإلعةةالم": "إن الشةعب المصةري لديةة
حركةةات المقاومةةة الفمسةةطينية كحركةةة حمةةاس تمعةةب دوًرا وطنيأةةا فةةي تحريةةر أرطةةيا وأن التواصةةل معيةةا لةةيس 
بتيمة، فطاًل عن االرتبةاط الوثيةق بةين الشةعب المصةري والقطةية الفمسةطينية والةدور المصةري التةاريخي فةي 

يعةد ىةراً  ألن  1000حةزب اهلل منةذ عةام القطية"، موطًحا أن اتيام اإلخةوان ومرسةي بالتخةابر مةع حمةاس و 
قيةةادات حركةةات المقاومةةة تةةزور القةةاىرة مةةن قبةةل ىةةذا التةةاريخ وتتواصةةل مةةع العديةةد مةةن القةةوى السياسةةية ولةةيس 

 اإلخوان فقط.
وتسا ل عبد الفتاح: "أليست حركة حماس ىي حركة تحةرر وطنيةة تسةعى إلةى تحريةر أرطةيا كبقيةة حركةات 

م يسةةاندىا الشةةعب المصةةري ويقةة  خمفيةةا خةةالل الحةةروب التةةي خاطةةتيا فةةي قطةةاع المقاومةةة الفمسةةطينيةا، ألةة
 وزةا".

وأطا  أن السمطة القائمة في مصر تسعى إلى تشويو حركة حماس باعتبار أن جذورىا خرجت مةن صةمب 
خفةةةاق الحةةةق، وحمةةةالت التشةةةوية ليسةةةت وليةةةدة اليةةةوم، ولكنيةةةا  جماعةةةة اإلخةةةوان، ومحاولةةةة لشةةةرعنة الباطةةةل واس

 طد حماس خالل فترة حكم مرسي من قبل اإلعالم المصري.استمرت 
10/21/1023، المركز الفمسطيني لإلعالم  

 
 غزة قطاع تشارك في قافمة مساعدات دولية إلى األردنية الحياة"شريان " 32

يشةارك وفةد مةن لجنةة شةريان الحيةاة االردنيةة فةي القافمةة الدوليةة التةي سةتتوجو الةى : طارق الحميةدي -عمان 
التةي لحقةت  األطةرارالقطةاع عقةب  إلةى إنسةانيةمسةاعدات  إليصةالزة في الثالث مةن الشةير المقبةل قطاع و

 .األخيرالغزيرة التي ىطمت عميو خالل المنخفض الجوي  األمطاربو من جرا  
شخصية نقابية وحزبية وشعبية سينظمون مطمع الشير المقبل الى القافمة الدولية والتي  30ويطم الوفد نحو 

يمثمةةون قوافةل أميةال مةن االبتسةامات، حممةةة الوفةا  األوروبيةة، شةريان الحيةةاة  وأجانةبتطةامنين عةرب تطةم م
 -الجزائريةةة والميبيةةة والمغربيةةة والبحرينيةةة والماليزيةةة )أمةةان فمسةةطين اإلواثةةةاألردنيةةة وقوافةةل أنصةةار، والمجةةان 

 ماليزيا(.
12/21/1023، الرأي، عّمان  

 
 لمقيس سُيعاقبون عاجاًل أم آجالً : قتمة الحاج حسان ااهللنصر  31

قتمةة الحةاج حسةان المقةيس سةي عاقبون، إن عةاجاًل أم "السيد حسن نصةر اهلل، أّن  "حزب اهلل"أّكد األمين العام لة
آجاًل، ودما  شيدائنا ة كبيرىم وصغيرىم ة لن تذىب ىدرًا في يوم من األيام. الذين قتموا إخواننا لن ي منوا فةي 

كةل القةرائن والمؤشةرات والمعطيةات التةي تجمعةت لةدينا ". ولفةت إلةى أّن "م، والقصةاص آتأي مكان مةن العةال
تؤكد وتدل عمى اتيامنا األول الذي وجيناه، وىةو االتيةام لمعةدو اإلسةرائيمي، وأطةفنا إلييةا محةاوالت االوتيةال 

عةةن محةةةاوالت السةةابقة، ألن الحةةاج حسةةةان تعةةرض ألكثةةر مةةةن محاولةةة اوتيةةال فاشةةةمة، والعةةدو أيطةةًا تحةةةدث 
نما يستند إلى المعطيات والقرائن  ."االوتيال ىذه. وىذا ليس اتيامًا سياسيًا، واس

ّإننةةةا نةةدفع ثمةةةن التزامنةةا الةةةدائم المسةةتمر بقطةةةية المقاومةةة وبقائنةةةا فةةي موقةةةع المقاومةةة وعممنةةةا لمجيوزيةةةة "وأكةةد 
آذار، لةيس  28اهلل آخةر ىّمةو أنا أقةول لكةم ىنةاك جةز  كبيةر مةن حةزب ". أطا : "الحقيقية التي تردع العدو

استيانة ب حد، إنما لو عالقة بتنظيم األولوية. ىناك جز  كبير من حزب اهلل أول ىمةو وآخةر ىمةو وكةّل ىمةو 
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ىذا العدو. اوتيال الحاج حسان ي تي في إطةار الثة ر لالنتصةارات السةابقة، وية تي فةي إطةار طةرب مفاصةل 
 ."وجيوزية المقاومة الحالية عمى التطور وأركان وأساسيات في قدرة المقاومة الحالية

ما يجري في سوريا يشكل تيديدًا لمشعب السوري وألومبية الشعب في سةوريا ة وىةذا الةذي يقةول لةك: "وأكد أّن 
تقتمون الشعب وتحاربونو. من الذي يقتل الشعب ومن الذي يحاربوا ويشكل تيديدًا لكةل لبنةان ولكةل المنطقةة 

. "شةةةكل تيديةةدًا لمسةةةّنة كمةةا يشةةةكل تيديةةدًا لكةةةل الطوائةة  واألقميةةةات والمةةذاىب الدينيةةةةولمقطةةية الفمسةةطينية، وي
واآلن أنةةا أقةةول ليةةم: مةةا سةةتقولونو ومةةا قمةةتم ومةةا طةةغطتم، ىةةذا لةةن يغّيةةر مةةن موقفنةةا فةةي موطةةوع "أطةةا : 

س سوريا، ألّن موطوع سوريا في نظرنا ىو معركةة وجةود، ولةيس معركةة امتيةازات. ىةو شةرط وجةود، وىةو لةي
معركة وجود لنا ووجود لحزب اهلل، بل ىو معركة وجود لمبنان ولسوريا ولفمسةطين ولمقطةية الفمسةطينية ولكةل 

 ."مشروع المقاومة في المنطقة
12/21/1023السفير، بيروت،   

 
 لبناني إسرائيمي بعد محاولة قطع شجرة عمى الحدود استنفار 33

عديسةةة جنةةوب لبنةةان الجمعةةة اسةةتنفارا بةةين الجةةانبين بيةةروت ة د ب أ: شةةيدت المنطقةةة الحدوديةةة فةةي بمةةدة ال
المبناني واإلسرائيمي بعدما حاولت القوات اإلسرائيمية قطع شجرة من داخةل الجانةب المبنةاني كانةت قةد سةقطت 

 عمى السياج الحدودي.
 ورفض الجيش المبناني ىذا األمر واستنفر عناصره، قابمو استنفار لمقوات اإلسرائيمية.

األنبا  المبنانية ان قوة األمةم المتحةدة المؤقتةة فةي لبنةان )يونيفةل( انتشةرت فةي المنطقةة وعممةت وذكرت وكالة 
 عمى التيدئة وأجرت اتصاالت بين الطرفين أفطت الى اتفاق عمى تولي اليونفيل ميمة قطع الشجرة .

بنةةاني والجةةيش وأدى الةةى اشةةتباك بةةين الجةةيش الم 1004يةةذكر ان حادثةةا ممةةاثال وقةةع فةةي نفةةس المنطقةةة عةةام 
اإلسةةرائيمي أسةةفر حينيةةا عةةن استشةةياد عنصةةرين مةةن الجةةيش المبنةةاني وصةةحفي والةةى خسةةائر فةةي الصةةفو  

 اإلسرائيمية.
12/21/1023القدس العربي، لندن،   

 
 األمم المتحدة تعتمد بأغمبية ساحقة قرار السيادة الدائمة لمشعب الفمسطيني عمى موارده الطبيعية 34

ة العامة لهمم المتحدة، وب ومبية ساحقة، اليوم الجمعة، مشروع قرار بعنوان اعتمدت الجمعي :نيويورك
'السيادة الدائمة لمشعب الفمسطيني في األرض الفمسطينية المحتمة، بما فييا القدس الشرقية، ولمسكان العرب 

 في الجوالن السوري المحتل عمى مواردىم الطبيعية.'
( دول ) إسرائيل، الواليات المتحدة، كندا، باالو، 6نما عارطتو )( دولة لصال  القرار، بي168وقد صوتت )

متنعت ) ( دول عن التصويت ) استراليا، الكميرون، ىندوراس، كيريباتي، 9ميكرونيزيا، جزر المارشال(، واس
 مالوي، بنما، بابوا وينيا الجديدة، باراوواي، تونغا(. 
صر  لمشعب الفمسطيني عمى موارده الطبيعية، بما فييا ويعيد القرار الت كيد عمى الحقوق وير القابمة لمت

تالفيا أو طياعيا  األرض والمياه، ويعتر  بحقو في المطالبة بالتعويض نتيجة إلستغالل موارده الطبيعية واس
أو إستنفاذىا أو تعريطيا لمخطر ب ي شكل من األشكال بسبب التدابير وير المشروعة التي تتخذىا 

ئمة باإلحتالل، في األرض الفمسطينية المحتمة، بما فييا القدس الشرقية، من خالل بنا  إسرائيل, السمطة القا
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المستوطنات وتشييد الجدار، والتي تشكل انتياكا خطيرا لمقانون الدولي وفتوى محكمة العدل الدولية وقرارات 
 األمم المتحدة ذات الصمة.

اتيا بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون االنساني ويطالب القرار إسرائيل أن تتقيد تقيدا دقيقا بخلتزام
 إتالفيا أو الدولي، وأال تستغل الموارد الطبيعية في األرض الفمسطينية المحتمة، بما فييا القدس الشرقية، أو

التسبب في طياعيا أو إستنفاذىا وعن تعريطيا لمخطر، وأن تتوق  عن تدمير اليياكل األساسية الحيوية 
 الفمسطيني. لمشعب

كما يطالب القرار إسرائيل بالك  عن اتخاذ أي اجرا ات تطر بالبيئة، بما في ذلك إلقا  النفايات بجميع 
 أنواعيا في األرض الفمسطينية المحتمة، بما فييا القدس الشرقية.

 20/12/2013(، وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية )وفا
 

 اإلسرائيمية –مفاوضات السالم الفمسطينية  ؤكد استعداد موسكو لتحريكيالفروف  35
يو بي اي: أكد وزير الخارجية الروسي، سيروي الفرو ، خالل لقائو رئيس مجمس األمن القومي  -موسكو

اإلسرائيمي، يوسي كوىين، الجمعة، استعداد بالده لممساعدة في تييئة الظرو  المناسبة لمواصمة 
 تحقيق النتائج المرجوة.اإلسرائيمية و  –المفاوطات الفمسطينية 

ونقل بيان لوزارة الخارجية الروسية، عن الفرو ، قولو خالل لقائو كوىين اليوم في موسكو، إن روسيا 
مستعدة أسوًة ب عطا  لجنة الوساطة الرباعية اآلخرين، المساعدة عمى تييئة الظرو  المناسبة لمواصمة 

 ائج المرجوة.اإلسرائيمية وتحقيق النت –المفاوطات الفمسطينية 
الثابت المؤيد لحل مشكالت تواجو بمدان المنطقة عبر الحوار الوطني  موقفناوأكد الفرو ، خالل المقا  

 ، مشددًا عمى طرورة وق  إراقة الدما  في سوريا.’الواسع، من دون استخدام القوة وتدخل القوى الخارجية
 21/12/2013القدس العربي، لندن، 

 
 بإحباط محاوالت تجريده من النووي لـ"إسرائيل"دت تعيّ  روسيا :"معاريف" 36

أفادت مصادر صحفية عبرية، ب ن موسكو تعّيدت لمكيان الصييوني باالمتناع عن اتخاذ أي : الناصرة
خطوات سياسية من ش نيا المساس بالمصال  الصييونية، من خالل التصّدي لممساعي الرامية لتجريد 

 نووية.منطقة الشرق األوسط من األسمحة ال
(، إن الرئيس الروسي فالديمير 12-20وقالت صحيفة "معاري " العبرية في عددىا الصادر اليوم الجمعة )

بوتين كان قد أّكد لرئيس الوزرا  الصييوني بنيامين نتنياىو خالل لقا  جمعيما في موسكو الشير الماطي، 
 قة الشرق األوسط من األسمحة النووية.أن بالده ستتصّدى لممساعي الرامية لعقد مؤتمر دولي لتجريد منط

وأشارت إلى أن موق  بوتين جا  عقب أن أبدى نتنياىو تخّوفاتو من عقد ىذا المؤتمر الذي من ش نو أن 
يمّس بمصال  "تل أبيب" الحيوية، وأطافت أن الرئيس الروسي تعّيد بعدم اتخاذ أي خطوة من ش نيا المس 

موسكو ستق  إلى جانب "تل أبيب" وستقدم ليا المعونة إذا ما  بة"تل أبيب" ومصالحيا، حيث قال "إن
 أصبحت في طائقة روم الحم  القائم بين "إسرائيل" والواليات المتحدة"، حسب ما ورد في الصحيفة.

 20/12/2013، المركز الفمسطيني لإلعالم
 

 ريامن تدىور أوضاع الالجئين الفمسطينيين بمنطقة اليرموك في سو  تحذر "األونروا" 37
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حذرت وكالة ووث وتشغيل الالجئين الفمسطينيين في الشرق األدنى) األونروا( من : ليمى الكركي -عمان
خطورة األوطاع في منطقة اليرموك، الطاحية الكبرى في دمشق والتي تشكل  موطنا ألكبر تجمع  

 لالجئين الفمسطينيين في سوريا.
ان » قولو « فيميبو وراندي» فوض العام ) لالونروا( ونقمت الوكالة في بيان صحافي اصدرتو امس عن الم

 « .االوطاع تتدىور في تمك المنطقة  بشكل متسارع  بخاصة بعد مطي زىا  عام كامل منذ شمميا القتال
( ال  الجي فمسطيني محاصرون داخل اليرموك، وعمى الروم من استمرار 20ولفت الى ان ىناك نحو ) 

ل تطاع  معاناة ىؤال  الالجئين وانتشار الجوع في أوساطيم ، اال أن)  ورود تقارير مقمقة لمغاية حو 
لم تعد قادرة عمى دخول المنطقة لتقديم إمدادات اإلواثة لمذين  ىم ب مس » 2013االونروا ( ومنذ أيمول 

 ، وفقا لغراندي.« الحاجة إلييا
 21/12/2013الدستور، عمان، 

 
 لكترونية لشخصيات إسرائيميةلندن وواشنطن تعترضان رسائل ا ":ىآرتس" 38

أفاد موقع صحيفة ىآرتس عمى شبكة االنترنت، اليوم، أن وثائق سرية لالستخبارات األمريكية : وكاالت
والبريطانية ، كش  عنيا عميل وكالة األمن القومي األمريكي السابق، إدوارد سنودن، تشمل قائمة طويمة 

أن الجيازين اعترطا رسائل وصمت بالبريد اإللكتروني لكبار باألىدا  المطموب متابعتيا والتجسس عمييا، و 
 الشخصيات اإلسرائيمية.

ومن بين ىذه الشخصيات كما ذكر الموقع االلكتروني، كل من رئيسي الحكومة السابقين في )إسرائيل( 
ييود أولمرت، وىو ما توطحو وثيقة لوكالة االستخبارات التكنولوجية البريطانية ) ( GCHQإييود باراك واس

 .2009يعود تاريخيا لكانون الثاني من العام 
 20/12/2013، فمسطين أون الين

 
 بسبب معاممتيا لمفمسطينيين "اسرائيل"" العمماء االميركيون يقاطعون جامعات انديبندنت" 39

تقول صحيفة "ذي انديبندنت" البريطانية في عددىا الصادر اليوم الجمعة في تقرير من مراسميا   :تل ابيب
ان الجمعية االكاديمية االميركية قررت مقاطعة الجامعات االسرائيمية احتجاجا عمى معاممة  ن لينفيمد،ب

 اسرائيل لمفمسطينيين.
"اصيبت االكاديمية االسرائيمية، التي ينظر الييا اليمين عمى انيا حصن مشاعر الحمائم في الجناح 

اديمية االميركية لمييئات التدريسية العميا في اسرائيل اليساري، بوخزة نتيجة التصويت بمقاطعة الجمعية االك
 احتجاجا عمى معاممة اسرائيل لمفمسطينيين.

 21/12/2013القدس، القدس، 
 

 "إسرائيل"األمريكية تجسست عمى  "األمن القومي" ":نيويورك تايمز" 40
كية إدوارد سنودين أن أظيرت وثائق سّربيا الموظ  السابق في وكالة األمن القومي األمري: )يو .بي .آي(

 االستخبارات األمريكية والبريطانية تجسست عمى "إسرائيل".
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وذكرت صحيفة )نيويورك تايمز(، أمس، أن الوثائق تشير إلى أن التجسس شمل رسائل إلكترونية تم تبادليا 
ريخيا إلى يناير/ بين عدد من المسؤولين "اإلسرائيميين"، بينيم ىد  ع رِّ  عمى أنو "رئيس الوزرا "، يعود تا

 حين كان إييود أولمرت يتوّلى ىذا المنصب. 2009كانون الثاني 
وفي الشير التالي، اعترض جواسيس رسائل إلكترونية خاصة بوزير الحرب "اإلسرائيمي" إييود باراك، كما 

 تظير سفاراتان "إسرائيميتان" عمى الئحة األىدا .
رسائل خاصة بمكتب أولمرت تم استيدا  معيد الفيزيا  في وتشير الوثائق إلى أنو قبل عام من اعتراض 

 الجامعة العبرية في القدس، وىو مركز متخصص ب بحاث الفيزيا  الذرية والنووية.
 21/12/2013، الخميج، الشارقة

 
 1024لمعام  البنتاغونميزانية  مميار دوالر 631.8يقر  األمريكي الكونجرس 42

، التةةي تبمةةل 1028األمريكةةي، ميزانيةة وزارة الةةدفاع )البنتةةاوون( لمعةام أقةر الكةةونجرس : واشةةنطن –يةو بةةي آي 
مميةةةار دوالر، وتتطةةةمن بصةةةورة خاصةةةة بنةةةدا يسةةةّيل نقةةةل معتقمةةةين مةةةن ووانتانةةةامو إلةةةى بمةةةدان  631.4قيمتيةةةا 
 أجنبية.

 عطوا. 20صوتا، مقابل اعتراض  48وذكرت وسائل إعالم أمريكية أن الكونجرس أقر ميزانية الدفاع بة 
 001.2تخصةةص الميزانيةةة، التةةي تمةةت المصةةادقة عمييةةا إثةةر تسةةوية بةةين الةةديموقراطيين والجميةةوريين، نحةةو و 

مميةةةار دوالر لإلنفةةةاق العسةةةكري عمةةةى القواعةةةد، والمعةةةدات، إطةةةافة إلةةةى تةةةدريب القةةةوات والمةةةوارد، وتتةةةي  زيةةةادة 
 %. 2رواتب العسكريين بنسبة 

ج األراطةةي األمريكيةةة، والقسةةم األكبةةر منيةةا لمحةةرب فةةي مميةةار دوالر لمعمميةةات خةةار  40.0كمةةا تخصةةص نحةةو 
 أفغانستان.

وتتطةةمن الميزانيةةة بنةةدا يتةةي  لمةةرئيس بةةاراك أوبامةةا، إصةةدار أوامةةر بنقةةل معتقمةةين فةةي ووانتانةةامو إلةةى بمةةدان 
بةخوالق ىةذا المعتقةل الواقةع فةي  1004أجنبية، ما قد يسم  لو بتنفيذ الوعد االنتخةابي الةذي قطعةو فةي العةام 

 وبا.ك
 وتنتظر الميزانية توقيع أوباما عمييا لتصب  نافذة.

12/21/1023عكاظ، جدة،   
 
 

 من مميار نجم ألكثر األبعادر خارطة ثالثية يتوفلمركبة فضاء  تطمق األوروبيةالفضاء  وكالة 41
 جياز تمسكوب مزود بادوات عممية وآلة تصةوير درجةة أمس األوروبيةوكالة الفطا   : أطمقتالقدس –لندن 

وطوحيا مميار بيكسل لمس  مجرة درب التبانة مسحًا لم يسةبق لةو مثيةل فةي تطةور يقةول العممةا  انةو سةيغير 
كونية جديدة من ش نيا قمب مفاىيم الجنس البشري عن الكون الفسي  المحةيط  أسراراوجو عمم الفمك ويكش  

 بكرتنا االرطية.
 يوصةةة ، و "وايةةةا" يسةةةمىىةةةذا البرنةةةامج  أنعةةةة نشةةةرتو صةةةحيفة "ذي تةةةايمز" البريطانيةةةة يةةةوم الجم وحسةةةب مةةةا

يجةاد" في ميمة تستمر خمس سنوات لمسة  مميةار نجةم األرقىتمكسوب بانو "آلة االكتشا  ال خارطةة  أرقةى واس
 حتى اآلن لمجرة درب التبانة. األبعادثالثية 
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 وروبيةةةةاألعمةةةى التخطةةةيط ليةةةا وكالةةةة الفطةةةا   ، وأشةةةرفتوستستكشةةة  وايةةةا، التةةةي بمغةةةت كمفتيةةةا مميةةةار يةةةورو
، السماوات بتفصيل لةم يسةبق لةو مثيةل، باسةتخدام اجيةزة وادوات بوسةعيا ان أمسمن وينيا الفرنسية  وأطمقت

 مياًل(، او اظفر عمى االرض من القمر. 610كيمومتر ) 20000تقيس بدقة عرض شعرة من عمى بعد 
 إطالقيةاسةل ىةي االكبةر التةي تةم وآلة التصوير التي زودت بيا مركبة التمسةكوب وايةا وتبمةل قوتيةا مميةار بيك

كمةةال العمةةل الةةذي قامةةت بةةو مركبةةة خةةرائط سةةابقة، ىةةي  حتةةى اآلن فةةي الفطةةا ، وسةةتمكنو مةةن البنةةا  عمةةى واس
 ىيباركوس، وتمسكوب الفطا  ىابل.

وقةةةال تيمةةةو بروسةةةتي، وىةةةو احةةةد عممةةةا  المشةةةروع فةةةي وكالةةةة الفطةةةا  االوروبيةةةة: "بينمةةةا صةةةنفت )المركبةةةة( 
 مرة تقريبًا". 80مرة وبدقة اعمى بة 200000نجم، ستجري وايا مسحًا يزيد بة 2100000ىيباركوس 

 مستمدًة خبرات من فرنسا، والمانيا والمممكة المتحدة. األوروبيةوقد صممت المركبة وبنتيا شركة استريوم 
تشةا  وتممك وايا قدرة عمى اكتشا  عشرات آال  الكواكب وير المعروفة سةابقًا خةارج نظامنةا الشمسةي واك

اجرام سماوية، بما في ذلك كويكبات قةد تكةون فةي مسةارات تصةادمية مةع كوكبنةا. كمةا ستتقصةى مستشةعرات 
 وىي في لحظات احتطارىا المتفجرة. -اي نجومًا قصية  –
عبةةةر  األرض إلةةةى، وسةةةتنقل بياناتيةةةا ألمانيةةةافةةةي  األوروبيةةةةتعمةةةل وايةةةا مةةةن قاعةةةدة الةةةتحكم لوكالةةةة الفطةةةا  و 

مميون  2.0عالم بترجمة البيانات، التي ستمه  800اسبانيا واستراليا. وسيقوم اكثر من محطات استقبال في 
 الميزرية المطغوطة. األقراصمن 

12/21/1023القدس، القدس،   
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 عمي القزق
وطةةات السةةالم الحاليةةة لاللتفةةا  تنشةةط اسةةرائيل بشةةكل محمةةوم ال يخمةةو مةةن التشةةوش والتنةةاقض منةةذ بةةد  مفا

عمةى حةق عةودة الالجئةين الفمسةطينيين. فمةن جيةةة تعمةن رفطةيا لحةق عةودة الالجئةين الفمسةطينيين، وتطالةةب 
الةةدول الغربيةةة بممارسةةة الطةةغط عمةةى القةةادة الفمسةةطينيين لمتنةةازل عةةن ىةةذا الحةةق، وفةةي نفةةس الوقةةت تحةةاول 

خةرى التةي ىةاجرت الةى اسةرائيل، واالدعةا  بةانيم ىةم ايطةةا تنظةيم الييةود العةرب، مةن بةين بقيةة الجنسةيات اال
 الجئون، معتقدة ان باستطاعتيا من خالل ذلك اجرا  عممية مقايطة بينيم وبين الالجئين الفمسطينيين.

في الوقت الذي تعتبر فيو سياسة الخداع جز ا اصيال من السياسة والثقافةة الصةييونية، فةان القةادة الصةياينة 
في خداع البعض من شعوب العةالم، وانمةا نجحةوا ايطةا، جةرا  كبةر حجةم اكةاذيبيم وتكرارىةا،  لم ينجحوا فقط

ان صدقوا اكاذيبيم واصبحوا ومعظم ييود العالم الطحايا الرئيسيين ليذا الخةداع قبةل ويةرىم. ولكةن المشةكمة 
لمتحةةدة االمريكيةة بشةةكل ىنةا ال تكمةةن فةي اسةةرائيل وطبيعتيةا وتمنيةةات قادتيةا وىموسةةاتيم، وانمةا فةةي الواليةات ا

خةةةاص والعةةةالم الغربةةةي بشةةةكل عةةةام الةةةذين يتبنةةةون ىةةةذه اليموسةةةات االسةةةرائيمية ويحةةةاولون الطةةةغط والترىيةةةب 
والترويب عمى الطر  الفمسطيني وتوظي  اخةر مبتكةرات مةا توصةمت اليةو بيموانيةاتيم السياسةية لتحقيةق ىةذا 

 اليرا  والتحايل عمى حقوق الشعب الفمسطيني.
الةى ان وزيةر الخارجيةة االمريكيةة جةون كيةري قةةدم  2/4/1023االسةرائيمية فةي  "ت صةحيفة "ىةآرتسفقةد اشةار 

"كتب طمانات" بشكل منفصةل الةى كةل مةن الطةرفين الفمسةطيني واالسةرائيمي، تتعمةق بشةكل رئيسةي بمسة لتي 
طةةوط الحةةدود والالجئةةين، حيةةث تعيةةد لمطةةر  الفمسةةطيني، بةةان مباحثةةات الحةةدود سةةو  تجةةري عمةةى اسةةاس خ

مةةع تبةةادل لالراطةةي، وبةة ن تعيةةده لمطةةر  االسةةرائيمي حةةول الالجئةةين تطةةمن تصةةريحا امريكيةةا بةةةان  2660
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"اسةةرائيل ىةةي دولةةة ييوديةةة وان موقةة  الواليةةات المتحةةدة ىةةو ان عمةةى الالجئةةين الفمسةةطينيين ان يعةةودوا الةةى 
لواليةةات المتحةةدة االمريكيةةة عمةةى وىةةو بيةةت القصةةيد االسةةرائيمي الةةذي تعمةةل ا  الدولةةة الفمسةةطينية المسةةتقبمية".

تحقيقو. واعمن السيد كيري فةي المةؤتمر الصةحافي فةي واشةنطن حةول بةد  المفاوطةات، ان الطةرفين قةد اتفقةا 
الفمسةطيني، ونيايةة  -عمى ان اليد  من المباحثات ىو تحقيةق "تسةوية دائمةة تشةكل انيةا  لمنةزاع االسةرائيمي

 لممطالب المتبادلة" خالل تسعة اشير. 
ان رئةةيس الةةوزرا   2/4/1023فةةي اليةةوم التةةالي العةةالن السةةيد كيةةري، كشةةفت صةةحيفة "ىةةآرتس  ايطةةا فةةي و 

نتنياىو قال خةالل جمسةة تقيةيم المفاوطةات انةو "اذا تةم حةل قطةية الالجئةين الفمسةطينيين داخةل حةدود الدولةة 
االخةرى يمكةن االتفةاق عمييةا الفمسطينية المرتقبة وتوافق الجميع عمى مس لة التعويطات، فان اومبية االمةور 

خةةةةالل ايةةةةام". كمةةةةا سةةةةخر نتنيةةةةاىو زيةةةةارة رئةةةةيس الةةةةوزرا  الفرنسةةةةي فرانسةةةةوا ىوالنةةةةد السةةةةرائيل وفمسةةةةطين فةةةةي 
، لممطالبة باسقاط حق عودة الالجئين الفمسطينيين الى مةدنيم وقةراىم"وامالكيم وبيةوتيم التةي 20/22/1023

اجتماعو مع ابو مازن الفمسةطينيين باسةقاط حةق العةودة طردوا منيا، حيث طمب من ىوالند ان يطالب خالل 
 و"االعترا  بالدولة القومية لمشعب الييودي".

ولكةةن مةةةن العجةةةب انةةةو بةةدال مةةةن ان يتمسةةةك السةةةيد ىوالنةةد بالمبةةةادئ التةةةي تفتخةةةر بيةةا فرنسةةةا فةةةي الديمقراطيةةةة 
بةةدون اي خجةةل بخيانةةة ىةةذه والعدالةةة والمسةةاواة وحقةةوق االنسةةان، ورفةةض العنصةةرية االسةةرائيمية، قةةام فعةةال و 

المبادئ االنسانية وتبنى المطالب االسرائيمية" المتخمفة والعنصرية. فقد طمب خالل اجتماعو مةع الةرئيس ابةو 
،" قةةائال "اقةةةول 24/22/1023مةةازن فةةي رام اهلل، مةةا قةةام بترديةةده فةةي المةةةؤتمر الصةةحافي المشةةترك معةةو فةةي 

في ما يتعمق بالالجئين". ىذا فةي الوقةت الةذي اعمةن فيةو ايطةا لمفمسطينيين يجب ان تكون مقترحاتكم واقعية 
عةةن "التةةةزام فرنسةةا بةةةالحقوق االساسةةةية لمشةةعب الفمسةةةطيني". متناسةةةيا ان حةةق العةةةودة ىةةةو فةةي صةةةمب الحقةةةوق 
االساسةةية لمشةةةعب الفمسةةطيني، والواقعيةةةة الدوليةةةة المغةةايرة لمواقعيةةةة التةةي يريةةةد تفصةةةيميا عمةةى مقةةةاس اسةةةرائيل. 

 "المبةةادرة المطموبةةة مةةن الجانةةب االسةةرائيمي وقةة  االسةةتيطان، ومةةن الجانةةب الفمسةةطيني ت جيةةل واسةةتطرد قةةائال
بحث مس لة الالجئين، تحةدثنا مةع الةرئيس عبةاس بيةذا الموطةوع، كمةا تحةدثنا عةن طةرورة ايجةاد حةل واقعةي 

 ليذه القطية." 
ي فةي خةرق الشةرائع والقةوانين الدوليةة ولم يقل لنا السةيد ىوالنةد مةا ىةي ىةذه الواقعيةة التةي يطالبنةا بيةاا ىةل ىة

والتخمي عن حقوقنا الشرعية التي يتنعم بيا ىو والشعب الفرنسي وكل البشر، وىةي ان نعةيش فةي وطننةا فةي 
مسةةةاواة بةةةدون ايةةةة تفرقةةةة عنصةةةريةا ان دل ىةةةذا عمةةةى شةةةي  فيةةةو يشةةةير الةةةى درك االنحطةةةاط الةةةذي وصةةةمو 

 تشجيعيا في عدوانيا واحتالليا وعنصريتيا.الفرنسيون والعالم الغربي السترطا  اسرائيل و 
قال اييود اولمرت "لماذا  12/22/1023وفي مقابمة مع البروفيسور الون بن ميئير نشرت عمى اليوتوب في 

تريةةةد ان تنشةةة  دولةةةة فمسةةةطينية اذا كنةةةت تريةةةد كةةةل الالجئةةةين الفمسةةةطينيين ان يةةة توا الةةةى الدولةةةة الييوديةةةةا ىةةةذا 
الالجئين الفمسطينيين الى اماكنيم االصمية كانت عندما لم يكةن يةتكمم احةد عةن جنون. طبعا فكرة حق عودة 

 انشا  دولة فمسطينية، لذلك، فان كل الفكرة حول انشا  دولة فمسطينية ىي ان تكون وطنيم".
لقةةد تناسةةى اولمةةرت ان موطةةوع الالجئةةين الفمسةةطينيين ىةةو لةةب القطةةية الفمسةةطينية وجوىرىةةا الرئيسةةي. فحةةق 

و حق انساني وير قابل لمتصر ، انو حقيم في العودة ال الى وزة ورام اهلل وويرىا وانما الى مدنيم العودة ى
، وحقيةةم فةةي تقريةةر 2684وقةةراىم وامالكيةةم، الةةى حيفةةا ويافةةا وعكةةا وصةةفد التةةي طةةردوا منيةةا بغيةةر حةةق عةةام 

 مصيرىم عمى ارطيم ككل البشر.
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عنةدما قسةم فمسةطين الةةى  242ذي عبةر عنةو فةي قةةرار وتناسةى اولمةرت ان ىةذا ىةةو اصةال الموقة  الةدولي الةة
دولتين، فالعالم لم يكن يعني ان تقوم اسرائيل بطرد الفمسطينيين مةن الدولةة الييوديةة التةي وافةق عمةى اقامتيةا 
في فمسطين، لذلك عنةدما قامةت اسةرائيل بطةرد الفمسةطينيين مةن مةدنيم وقةراىم وبيةوتيم، اصةدرت ىيئةة االمةم 

تطالب فيةو اسةرائيل بعةودة الالجئةين الةى بيةوتيم والتعةويض ليةم لمةا اصةابيم مةن خسةائر.  268المتحدة قرار 
كما انو تناسى ايطا انو حتى وعد بمفور، طةمن حةق الشةعب الفمسةطيني فةي العةيش فةي مدنةو وقةراه، ناىيةك 

بسةالم مةع  عما كان الصياينة انفسيم يدعونو قبل قيام اسرائيل بان كل ما يريدونو ىةو التعةايش فةي فمسةطين
 الشعب الفمسطيني.

ان حةةق الالجئةةين الفمسةةطينيين فةةي العةةودة الةةى مةةدنيم وامالكيةةم والتعةةويض ليةةم، لةةيس قةةابال ال لمتفةةاوض وال 
لالستفتا ، وىو ليس منة من احد عمييم، انو حق يطمنو ليم القانون الدولي وشرائع حقوق االنسان وقرارات 

، وىم وحدىم من لديو الحق في االختيار بين العودة 268ا قرار رقم ىيئة االمم المتحدة ذات الصمة، بما فيي
والتعويض. فالحقيقة ىي انو ما لم يجر حةل حةق العةودة بشةكل يرطةي الالجئةين انفسةيم لةن ي َحةل شةي  ولةو 
جةةةرى التوقيةةةع عمةةةى مئةةةة اتفاقيةةةة تةةةدعي السةةةالم. كمةةةا ان حةةةق العةةةودة ىةةةو ركةةةن رئيسةةةي مةةةن اركةةةان الثوابةةةت 

، وانشةةة  منظمةةةة 2660ي يمتةةة  الشةةةعب الفمسةةةطيني حولةةةو، والةةةذي فجةةةر ثورتةةةو المسةةةمحة عةةةام الفمسةةةطينية التةةة
. ىةذه الثوابةت 2660التحرير الفمسطينية لتحقيقو. وذلك قبل احتالل اسرائيل لمطفة الغربية وقطاع وةزة عةام 

وزىةا والتفةريط التي َسنَّيا مئات اال  الشيدا  بخط رسموه بدميم االحمةر، والتةي لةن يسةم  الي مةن كةان تجا
بيا. ان ما ىو مطموب من اية مفاوطات لتحقيق السالم العادل والدائم ىو معالجةة جةذور العنة  والصةراع، 
ووطةةع آليةةة تعيةةد الحةةق الصةةحابو، وتطةةع حةةق العةةودة موطةةع التطبيةةق، واالتفةةاق عمةةى سةةبل تنفيةةذه طةةمن 

ئيمي ىةةو صةةراع حقةةوق ولةةيس برنةةامج وزمةةن محةةدد ليجةةري بشةةكل سةةمس ومةةنظم. فصةةراعنا مةةع العةةدو االسةةرا
 صراع حدود.

لقةةد اوىةةم القةةادة االسةةرائيميون انفسةةيم ان بامكةةانيم، مةةن خةةالل العةةدوان وسياسةةة التوسةةع وسةةرقة االرض وقمةةب 
الحقةائق والمعةةب عمةةى عامةةل الوقةةت وفةةرض االمةةر الواقةةع مةةن جيةةة، وسياسةةة التطييةةر العنصةةري واالطةةطياد 

صةار والخنةق االقتصةادي وافقةار الشةعب الفمسةطيني، ومةن خةالل والعقوبات الجماعية وخمق الصةعوبات والح
التزييةة  والخةةداع والطةةغط والترىيةةب والترويةةب، ان بامكةةانيم انيةةاك قةةوى الشةةعب الفمسةةطيني وابتةةزازه واروامةةو 
عمى قبول التخمي عن حقو في العودة الةى مدنةو وقةراه وامالكةو التةي طةرد منيةا، مقابةل وقة  بعةض مةن ىةذه 

لجرائم طده وتقديم بعض الفتات لتحسين وطعو المعيشي، والسماح لو باقامة دويمةة عمةى جةز  االنتياكات وا
، ويعتقدون انيم بذلك سو  يتحايمون عمى الفمسطينيين والعرب والعالم، ويتم 2660من اراطيو المحتمة عام 

 التوقيع عمى اتفاقية سالم تسقط حق العودة الخالد. 
عةام واكتشةفوا ان  60رائيل والمنظمة الصييونية العالمية مةن وفةوة طالةت ومن جانب اخر، فقد استيقظت اس

الييود العرب ىةم الجئةون، متناسةين كية  قةاموا بةاقتالعيم مةن اوطةانيم ونقميةم الةى اسةرائيل بالكةذب واالكةراه 
مقةةةاىي والترويةةةب واالرىةةةاب، وارسةةةال عمةةةال  الموسةةةاد لمقيةةةام باعمةةةال ارىابيةةةة والقةةةا  القنابةةةل عمةةةى المعابةةةد وال

الييودية وتوزيع المناشير المعادية لمييود الرواميم عمى المغادرة، كما حصل في العراق وفي المغرب، وشةن 
الحمالت الدولية طد دول مثل سوريا واالتحاد السوفييتي سابقا الرواميم لمسماح لمواطنييم الييةود لممغةادرة. 

ال تعتةةةر  بيةةةذا اليةةةرا  والزيةةة  الصةةةييوني بةةةانيم  مةةةن نافةةةل القةةةول ان المجتمةةةع الةةةدولي وىيئةةةة االمةةةم المتحةةةدة
الجئون. ولكن السؤال ىنا، ىل ىذا يعني ان اسرائيل والمنظمة الصييونية كانت تريد ان يبقى الييود العرب 
فةي اوطةانيم، ولةةم تكةن لتريةةدىم ان يرحمةوا الةى اسةةرائيلا ان اصةرار اسةةرائيل عمةى ىةذا الموطةةوع سةو  يفةةت  
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ظمةةات االرىابيةةة الصةةييونية طةةد الييةةود واليجةةرة الييوديةةة الةةى فمسةةطين لمةةرأي العةةام ممةة  دور الموسةةاد والمن
 العالمي. 

ولكن وكما يقول المثل العربي، حساب القصةر لةيس مثةل حسةاب البيةدر، فحسةاب اسةرائيل وامريكةا واتباعيمةا 
عرب والمسممين ليس كحساب الشعب الفمسطيني المتمسك بحقوقو تمسكو بوجوده، مدعوما من قبل ماليين ال

واحرار العالم. فيو لن يتخمةى ابةدا عةن حقةو االنسةاني فةي العةودة ميمةا طةال الةزمن وميمةا كانةت التطةحيات 
والةةثمن، ومةةن يعتقةةد ويةةر ذلةةك فيةةو واىةةم. فتةةاريخ الشةةعب الفمسةةطيني زاخةةر بالنطةةال طةةد عشةةرات الغةةزوات 

ومةةانيين الةةى الصةةميبيين واالنكميةةز والصةةياينة االسةةتعمارية منةةذ اال  السةةنين، مةةن العبةةرانيين واليونةةانيين والر 
الحةةاليين، والتةةي ليسةةت سةةوى صةةفحات سةةودا  فةةي تاريخةةو الحافةةل. كمةةا اثبةةت الفمسةةطينيون لمعةةالم اجمةةع انيةةم 

عامةا مةن التطييرالعرقةةي وابعةادىم عةن وطةةنيم وسةرقة امالكيةم، وبعةد معانةةاة التشةرد وآالمةو، واكثةةر  60وبعةد 
، ىم االن واجياليم اكثر تمسكا بيذا الحةق الشةرعي مةن اي وقةت مطةى. فةان من مميون قتيل وجري  ومعاق

س لت طفال في اي مخيم في الطفة ووزة وفةي دول المجةو  مةن ايةن انةت يقةول لةك انةو مةن حيفةا، يافةا، عكةا 
او صةةفد. ىةةذا الشةةعب الةةذي تتسةةابق اجيالةةو فةةي تفجيةةر ثةةورات وانتفاطةةات تيةةب مةةن الرمةةاد، كطةةائر العنقةةا  

ي، لتيةةز عةةرش المحتمةةين الطغةةاة، طمبةةا لحقوقيةةا وكرامتيةةا وحريتيةةا، لةةن يخةةون نفسةةو ويتخمةةى عةةةن االسةةطور 
 حقوقو االنسانية.

 60ولكةةن الغريةةب والميزلةةة ىةةو ان االمريكةةان واالوروبيةةين واالسةةرائيميين الةةذين يةةدعون النباىةةة والةةذكا  وبعةةد 
مةوا شةيئا بعةد. ان مةن ىةو فةي مة زق ىةو عاما مةن الصةراع والحةروب يبةدو انيةم لةم يستخمصةوا الةدروس ويتعم

اسرائيل، وليس الفمسطينيين. فال جديد عمى معاناة الشعب الفمسطيني ان كان في الداخل، تحت االحتالل أم 
في الشةتات، الةذي صةبر وصةابر عمييةا كةل ىةذه السةنين، فممةاذا يتخمةى عةن حقوقةو بعةد كةل ىةذا العنةا . فةي 

لممكةابرة والتغطيةة عمةى المة زق الكبيةر الةذي ىةي بةو، تعمةم عمةم اليقةين ان المقابل فان اسرائيل روم محاوالتيةا 
عجمةةةة التةةةاريخ تسةةةير بسةةةرعة نحةةةو انتيةةةا  مشةةةروعيا االسةةةتعماري العنصةةةري كدولةةةة صةةةييونية ييوديةةةة تةةةدعي 

 الديمقراطية. 
 ال يوجةةةد امةةةام اسةةةرائيل االن سةةةوى واحةةةد مةةةن ثالثةةةة خيةةةارات ال ويةةةر، فيةةةي امةةةا ان تعتةةةر  بحقةةةوق الشةةةعب
الفمسةةةطيني وتتعةةةايش معةةةو فةةةي دولةةةة واحةةةدة طةةةمن نظةةةام ديمقراطةةةي يمةةةن  المسةةةاواة فةةةي الحقةةةوق والواجبةةةات 
لمجميع، وبذلك ت َحل جميع العقبات والصعاب ويحصل الجميع عمى ما يريدونو، ان كان فةي عةودة الالجئةين 

ون القةةدس عاصةةمة الفمسةةطينيين، وبقةةا  المسةةتوطنات والمسةةتوطنين حيةةث ىةةم، والتعةةويض لممتطةةررين، وتكةة
، تكونةةةا 242خالةةةدة لمجميةةةع، او فةةةي قيةةةام كونفدراليةةةة بةةةين دولتةةةين، فمسةةةطين واسةةةرائيل، حسةةةب قةةةرار التقسةةةيم 

مفتةةوحتي الحةةدود واالقامةةة لمواطنييمةةا فةةي نظةةامين برلمةةانيين يعطةةي الحةةق لمييةةود والعةةرب فةةي كةةال الةةدولتين 
وطةوحا لمعةالم فةي عنصةريتيا طةد الشةعب العربةي النتخاب ممثمييم البرلمانيين، او ان تصب  اسةرائيل اكثةر 

الفمسطيني، وتزيد من عزلتيا وتعرطيا لممقاطعة الدولية، وتسير عمى خطى دحر نظام االبارتيايد العنصري 
فةةي جنةةوب افريقيةةا لينتيةةي المطةةا  باقامةةة الدولةةة الديمقراطيةةة الواحةةدة لجميةةع المةةواطنين، كمةةا ىةةو االن فةةي 

يو اسرائيل بان عودة الالجئين الفمسطينيين الى مدنيم ىو تدمير السرائيل، ىو فةي جنوب افريقيا. ان ما تدع
حقيقةةةة االمةةةر تةةةدمير لمعنصةةةرية التةةةي تتمثةةةل بيةةةذا الكيةةةان، كمةةةا دمةةةر كيةةةان االبارتيايةةةد العنصةةةري فةةةي جنةةةوب 

 يع.افريقيا، وليس تدميرا لمييود الذين تعايشنا معيم لمئات السنين، ففمسطين التاريخية تتسع لمجم
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القول الصحي  الذي كان عمى نتنياىو قولو ىو ان االتفاق يمكن ان يكون خةالل ايةام اذا تخمةى وامثالةو عةن 
افكةةةارىم العنصةةةرية واعترفةةةوا بةةةالحقوق الشةةةرعية لالجئةةةين الفمسةةةطينيين فةةةي العةةةودة الةةةى مةةةدنيم وامالكيةةةم وتةةةم 

 . التعويض ليم واالعتذار عما اقترفوه من جرائم بحق االنسانية طدىم
لقد آن األوان لمقادة االسرائيميين واالمريكان واالوروبيين ان يتعامموا مةع الواقةع وان يتوقفةوا عةن سياسةة الةوىم 
والخةةداع وتطةةميل الةةذات حةةول امكانيةةة االلتفةةا  عمةةى حةةق عةةودة الالجئةةين الفمسةةطينيين الةةى مةةدنيم وقةةراىم 

ب الفمسةةةطيني. عمةةةييم ان يوظفةةةوا نبةةةاىتيم وتحقيةةةق السةةةالم بةةةدون االعتةةةرا  بيةةةذا الحةةةق الخالةةةد بخمةةةود الشةةةع
وذكا ىم وطاقاتيم بشكل ايجابي خالق، ىذا ان كانوا يريدون فعال ان يعيش الييود في المنطقة ب من وسالم 
وتسةةاو مةةع بقيةةة شةةعوبيا. فالسةةالم يتحقةةق فقةةط مةةن خةةالل معالجةةة جةةذور الصةةراع والعنةة  وعةةدم االسةةتقرار، 

 ما ىي مصمحة الشعب الفمسطيني ومصمحة العالم اجمع.واحراز العدل الذي فيو مصمحتيم، ك
 سفير فمسطيني سابق

 12/21/1023، القدس العربي، لندن
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 نقوال ناصر
عباس يشترط إطالق األسرى واألسمحة لممفاوطةات فةرص فمسةطينية فةي عةالم متحةرك اسةتفتا  الشةعب عمةى 

 "حل الدولتين" وسائر األوىام
مرة أخرى يحاول الرئيس الفمسطيني محمةود عبةاس اليةوم إحالةة مشةروع قةرار جديةد، تحةاول الواليةات المتحةدة 
اآلن إمةةال ه عميةةو، إلةةى جامعةةة الةةدول العربيةةة، لمةةن  شةةرعيتيا لتنةةازل تفاوطةةي فمسةةطيني جديةةد متوقةةع، وىةةي 

بةةدال مةةن االسةةتقوا  عمةةى الطةةغط الجامعةةة المفرقةةة المتفرقةةة المطعةةون فةةي شةةرعية تمثيميةةا ألمتيةةا وشةةعوبيا، 
 األميركي بخجماع الشعب الفمسطيني عمى رفطو.

لقةةد كةةان عبةةاس منةةذ تةةولى مقاليةةد الرئاسةةة وال يةةزال ممتزًمةةا بةة ن يكةةون قةةراره السياسةةي مغطةةى بمظمةةة عربيةةة، 
خصوًصا إذا اططر لتنازل جديد أمام الطغوط األميركية، وىو مةا زال يحةرص عمةى أن يقةوم مجمةس وزرا  

لخارجية العرب بة"مراجعة وتقييم التقدم" الةذي تحةرزه مفاوطةاتو مةع دولةة االحةتالل اإلسةرائيمي، فيةو يستشةير ا
 مرجعيتو "العربية" بانتظام وي خذ مباركتيا قبل اإلقدام عمى أي خطوة تفاوطية وبعدىا.

رجيةةة العةةرب فةةي لةةذلك كةةان مةةن المقةةرر أن ينعقةةد، بنةةا  عمةةى طمبةةو، اجتمةةاع طةةارئ ويةةر عةةادي لةةوزرا  الخا
القاىرة اليوم السبت لمواجية طغوط أميركية ىائمة عميو لمموافقة عمى مقترحات جديدة لوزير الخارجية جةون 

 كيري.
لكن عباس ىذه المرة كما كان في كل مةرة كالمسةتجير مةن الرمطةا  بالنةار، إذ مةن المؤكةد تقريبةا أن يرطةخ 

ا لمفاوطةةي منظمةةة التحريةةر الفمسةةطينية التنةةازل مجةةددا، وزرا  الخارجيةةة العةةرب لمطةةغوط األميركيةةة ليسةةووو 
بالموافقة عمى "ترتيبات أمنية" مقترحة مةن كيةري، بةالروم مةن تقةارير األخبةار التةي تحةدثت عمةى نطةاق واسةع 

 عن رفض عباس ليا قوال وكتابة.
سةةطينية فةةي تمةةوز إن الطةةغوط األميركيةةة التةةي اسةةتخدمت الجامعةةة العربيةةة أداة ليةةا عنةةدما جةةّرت الرئاسةةة الفم

الماطةةي لمتنةةازل عةةن مطالبتيةةا المعمنةةة بوقةة  االسةةتعمار االسةةتيطاني كشةةرط مسةةبق السةةتئنا  المفاوطةةات 
الثنائيةةة مةةع دولةةة االحةةتالل تتحةةول اآلن إلةةى إمةةال ات أميركيةةة سةةافرة سةةو  تسةةتخدم عمةةى األرجةة  الجامعةةة 

 ة.العربية مجددا أداة ليا لفرض مقترحات كيري عمى مفاوطي المنظم
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ولةيس مةن المتوقةةع طبعةا أن يتراجةع كيةةري ببسةاطة عةن "مقترحاتةةو" بعةد أن شةارك فةةي وطةعيا طةوال شةةيور، 
كما قال ىو نفسو، أكثةر مةن مائةة وسةتين مسةؤوال وخبيةًرا أميركًيةا، بةالروم مةن نفةي "كبيةر مفاوطةي" المنظمةة 

 صائب عريقات لوجود أي "خطة أمنية" مقترحة منو.
ترتيبةةةات" المقترحةةةة يتحةةةدث عةةةن تجريةةةد أي دولةةةة فمسةةةطينية م مولةةةة مةةةن السةةةالح ومةةةا تسةةةرب عةةةن تفاصةةةيل "ال
أمنية فييا تكون جز ا من قوة إقميمية بقيادة أميركية لمكافحةة اإلرىةاب وتنظةيم  –واالكتفا  بوجود قوة شرطية 

السةتمرار تجريةد  القاعدة، وتوكيل الواليات المتحدة بمراقبةة عةدم تسةمحيا ربمةا بنظةام شةبيو بالمراقبةة األميركيةة
بقةةا  حةةدودىا البريةةة والجويةة والبحريةةة تحةةت سةةيطرة دولةةة  شةبو جزيةةرة سةةينا  المصةةرية مةةن السةالح الةةوطني، واس
شةةةراك دولةةةة االحةةةتالل فةةةي السةةةيطرة الفمسةةةطينية عمةةةى  االحةةةتالل المباشةةةرة أو بوكالةةةة أميركيةةةة ودوليةةةة عنيةةةا، واس

االحتالل عمةى امتةداد الطةفة الغربيةة لنيةر األردن  المعابر مع األردن، والمحافظة عمى وجود عسكري لقوات
بقةةا  محطةات إنةةذار مبكةر إسةرائيمية ال سةةيطرة فمسةطينية عمييةةا عمةى المنحةةدرات  بعةد إقامةة دولةةة فمسةطينية، واس

 الشرقية لمرتفعات الطفة الغربية، وتسيير دوريات فمسطينية مشتركة مع قوات االحتالل، إلخ.
موطوًعا قاباًل لمتفاوض الفمسطيني والموافقةة العربيةة، فيةي مشةروع "خريطةة ومقترحات كيري يجب أال تكون 

" يستبدل اسم "السمطة الفمسطينية" 1 –طريق" جديدة التفاق أمني انتقالي جديد يرقى إلى كونو اتفاق "أوسمو 
يني معيةا، باسم دولة فمسطين، ويعيد نشر قوات االحتالل، ويرسم محددات جديةدة لةة"التنسيق األمنةي" الفمسةط

ويمةةن  االحةةتالل ميمةةة زمنيةةة جديةةدة لالسةةتمرار فةةي االسةةتعمار االسةةتيطاني التيويةةدي بغطةةا  تفاوطةةي جديةةد 
 يطفي عميو شرعية الموافقة الفمسطينية بمظمة "عربية".

لكن وزرا  الخارجية العةرب الةذين سةو  يجتمعةون فةي القةاىرة اليةوم السةبت لةن يخرجةوا عمةى قةرارات قةادتيم، 
يل المثةال "رحةةب المجمةس األعمةى" لمجمةس التعةةاون لةدول الخمةيج العربيةة فةةي قمتةو الرابعةة والثالثةةين فعمةى سةب

 األخيرة في الكويت بة"الجيود الدبموماسية" األميركية" وبة"بد  المفاوطات بين الفمسطينيين واإلسرائيميين".
را  الجاىميةةةة معنيةةةة باإلجمةةةاع ولةةةيس مةةةن المتوقةةةع أن تكةةةون الةةةدول العربيةةةة الغارقةةةة فةةةي حةةةروب داحةةةس والغبةةة

الفمسطيني عمى رفةض المفاوطةات واسةتئنافيا. فيةذا الةرفض يبةدو ك نةو لةم يصةل أسةماعيم أو أن فةي آذانيةم 
 وقر بحيث ال يسمعونو أو ىم ال يريدون سماعو.

تحل دوليةا إن ميزلة المفاوطات الكارثية التي ال تفت  الجامعة العربية "ترحب" بالجيود األميركية الستمرارىا 
مةن تحمةل مسةؤولياتيا القوميةة تجةاه فمسةطين وشةعبيا وأرطةةيا، بقةدر مةا تةوفر لمواليةات المتحةدة وطةا  عربًيةةا 
وفمسةطينًيا "سةةممًيا" يغطةةي عمةةى حروبيةةا العدوانيةةة العسةةكرية واالقتصةةادية واالسةةتخبارية والسياسةةية عمةةى األمةةة 

طالة أمةد احتالليةا ومواجيةة في كل مواطنيا، وبقدر ما توفر لدولة االحتالل مظمة م ماثمة لتجميل صورتيا واس
 الطغوط الدولية المتزايدة عمييا.

ناىيةةك عةةن اسةةتخدام ىةةذه المفاوطةةات واسةةتمرارىا أداة لمنةةع الشةةعب الفمسةةطيني،عمى األقةةل، مةةن البنةةا  عمةةى 
ين منظمة دولية قرار األمم المتحدة االعترا  بفمسطين دولة مراقبة وير عطو فييا بالتوجو إلى أكثر من ست

لمفةةةوز بعطةةةويتيا، وناىيةةةك عةةةن اسةةةتخدام المفاوطةةةات طةةةوال عقةةةدين مةةةن الةةةزمن الجتثةةةاث مقاومةةةة الشةةةعب 
الفمسةةطيني ومطاردتيةةا وحصةةارىا، وىةةي المقاومةةة التةةي حرصةةت الةةدول العربيةةة عمةةى محاصةةرتيا سياسةةيا بمةةا 

صةرتيا تحةت رحمةة االحةتالل داخةل يسمى "مبادرة السالم العربية"، وعسكريا بمطاردتيا فةي أراطةييا، ثةم محا
 وطنيا.

إن استمرار مفاوض منظمة التحرير في التمفع بالعبا ة العربية الميترئة لم يعد يستر عورة سياسية أو يغطةي 
عمى تنازالت تفاوطية، لكنو بالت كيد يساىم في تطميل الشعب الفمسطيني عن رؤية التقاعس والعجز العربي 
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م تعةةد أي ورقةةة تةةوت فمسةةطينية كافيةةة لتغطيةةة العةةورات الفمسةةطينية لةةدول الجامعةةة عمةةى حقيقتةةو العاريةةة التةةي لةة
 العربية وحكوماتيا وحكاميا.

 
ومقترحةةةات كيةةةري تتبنةةةى المطالةةةب اإلسةةةرائيمية بحةةةذافيرىا تقريبةةةا، وتقمةةةب األولويةةةات التةةةي كةةةان كيةةةري قةةةد وعةةةد 

عةةو، وتتراجةةةع عةةةن التوصةةل إلةةةى "حةةةل الرئاسةةة الفمسةةةطينية بيةةا، وتغيةةةر مرجعيةةةة المفاوطةةات المتفةةةق عمييةةةا م
 نيائي" كيد  لممفاوطات سبق لو أن التزم بو.

فالرئيس األميركي باراك أوباما يتحدث اآلن عن "إطار عمةل ... لةن يتنةاول كةل تفصةيل عمةى حةدة" لةة"عممية 
ى كةل مةا انتقالية"، لن تشمل قطاع وزة في البداية، كيد  بديل ألن الفمسطينيين ال يمكةنيم أن يحصةموا "عمة

يريدونو في اليوم األول" ألي اتفاق، ويتحدث كيري نفسو عن ىد  بديل لممفاوطات أيطا يتمثل في "إطار 
عمل أساسةي" و"إرشةادات توجيييةة" لةة"مفاوطات الحقةة" تقةود إلةى "معاىةدة سةالم كاممةة"، وليةذا الغةرض فةخن 

تعةد ممزمةةة فيقتةةرح تمديةدىا، كمةةا أعمةةن الشةيور التسةةعة المتفةةق عمييةا كسةةق  زمنةةي لممفاوطةات المسةةت نفة لةةم 
 كالىما في منتدى سابان بمعيد بروكينغز األميركي في السابع من الشير الجاري.

إن تمميحات كيري إلى تمديد السق  الزمنةي وتصةريحات عريقةات األربعةا  الماطةي عةن مفاوطةات "تسةتمر 
ي نيايةةة الشةةيور التسةةعة، إنمةةا ىةةي سةةنة" لمتوصةةل إلةةى "حةةل نيةةائي" فةةي حةةال التوصةةل إلةةى "اتفةةاق إطةةار" فةة

تمميحةةات وتصةةريحات تنةةذر بموافقةةة مبدئيةةة مةةن مفةةاوض المنظمةةة عمةةى مقترحةةات كيةةري وتراجعةةو، وبموافقةةة 
سنة إطافية في المفاوطات يستمر خالليا االستعمار  1028وزرا  الخارجية العرب عمييا، وب ن يكون عام 

وةةزة فةةةي نيةةش األرض والمحةةم الفمسةةطيني ... بمباركةةةة  االسةةتيطاني، وتيويةةد القةةدس، والحصةةةار عمةةى قطةةاع
 "عربية".

 10/21/1023، فمسطين أون الين
 
 
 

 نتنياىو من موسكو منتعشا؟ عادلماذا  45
 إيمي بردنشتاين
يفكةر رئةيس الةةوزرا  بنيةامين نتنيةةاىو أحيانةا بالسةةيرة الذاتيةة التةةي سينشةرىا بعةةد اعتزالةو. وال بةةد أن المقةا  الةةذي 

ين مةةع الةةرئيس الروسةةي فالديميةةر بةةةوتين قبةةل نحةةو شةةير سةةيحظى بفصةةل خةةاص فةةةي ذات عقةةده فةةي الكةةرمم
الكتاب. ليس عبثا أن عاد نتنياىو مةن موسةكو منتعشةا. ومةع أن رئةيس الةوزرا  لةم يتوقةع مةن بةوتين أال يؤيةد 

ة إسةتراتيجية االتفاق المرحمي في المس لة اإليرانية، أال أنو باسةتثنا  ايةران ب حثةت فةي المقةا  مسةائل ذات أىمية
 بالنسبة إلسرائيل ولروسيا ت ثير ىائل عمييا.

ففي المقا  الةذي بةادر إليةو نتنيةاىو فةي موسةكو نجة  فةي أن يحصةل مةن مطةيفو عمةى طةمانات أمنيةة بعيةدة 
األثر، يصعب التقميل من أىميتيا في الحفةاظ عمةى القةدرات اإلسةتراتيجية العسةكرية إلسةرائيل، وال سةيما حةين 

كروسةةيا، خصةةم الواليةةات المتحةةدة، الحميةة  األسةةاس إلسةةرائيل. فةةي أثنةةا  الحةةديث الةةذي أجةةراه  تةة تي مةةن دولةةة
الةةرجالن  ثنائيةةا عمةةى مةةدى سةةاعة ونصةة  السةةاعة، طمةةب نتنيةةاىو مةةن بةةوتين "أال يةةدفع" نحةةو انعقةةاد المةةؤتمر 

ه الةرئيس المخصص لتجريد الشرق األوسط من السالح النووي. ويدور الحةديث عةن مةؤتمر أعمةن عةن انعقةاد
. وقد ت جل انعقاده الذي كان مخططا لو في نياية السنة الماطية من قبةل 1020األمريكي باراك اوباما منذ 
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األمريكيين بطغط إسرائيمي. فقد كانت روسيا وال تزال إحةدى الةدول الرئيسةة التةي تةدفع نحةوه. وشةرح نتنيةاىو 
السالح النةووي الةذي يوجةد لةدى إسةرائيل )حسةب لبوتين ب ن مؤتمرا يكون في مركز جدول أعمالو البحث في 

منشورات أجنبية( سيمس بالمصال  الحيوية إلسةرائيل. وعمةى حةد قةول نتنيةاىو سةيتوفر مجةال النعقةاد مةؤتمر 
كيذا يبحث في القدرات النووية إلسرائيل وبرقابةة دوليةة فقةط بعةد أن تقةوم عالقةات سةالم بةين إسةرائيل والةدول 

 العربية.
فاج  رئيس الوزرا  بالقول:"روسةيا سةتكب  المسةاعي النعقةاد المةؤتمر"، وعةد بةوتين نتنيةاىو، بةل  أما بوتين فقد

إنةةو أوطةة  لةةو بةة ن روسةةيا لةةن تفعةةل شةةيئا يمةةس بخسةةرائيل. وأطةةا  ب نةةو روةةم الحمةة  بةةين إسةةرائيل والواليةةات 
 المتحدة، فخن روسيا ستق  إلى جانب إسرائيل وتساعدىا إذا ما عمقت في طائقة.

بوتين مفاجئة بالت كيد. وذلك ألنو قبل أربعة اشير فقط قال إن عمى إسرائيل أن تنةزع سةالحيا النةووي.  أقوال
ومةن أجةةل أن نفيةم التحةةول الظةاىر فةةي الموقة  الروسةةي مثممةا وجةةد تعبيةره فةةي جةواب بةةوتين لنتنيةاىو ينبغةةي 

روسةةيا. فةةالروس، مثةةل إسةةرائيل، النظةةر فةةي الصةةورة الواسةةعة التةةي تخةةرج عةةن العالقةةات الثنائيةةة بةةين إسةةرائيل و 
الحظوا االتصاالت السرية التي جرت بين إيران والواليات المتحةدة فةي ع مةان ففيمةوا بة ن اإليةرانيين يوشةكون 
عمةةى اجتيةةاز الخطةةوط. وموسةةكو التةةي ا سةةتبعدت عةةن ىةةذه االتصةةاالت، سةةعت، بةةال نجةةاح، إلةةى إحبةةاط القنةةاة 

بعةةد انتخةةاب حسةةن روحةةاني لرئاسةةة إيةةران فةةي حزيةةران، طمةةب الجانبيةةة لالتصةةاالت بةةين طيةةران وواشةةنطن. و 
بةةةوتين المقةةةا  معةةةو مةةةرتين ولكةةةن روحةةةاني رفةةةض. وفةةةي النيايةةةة، روحةةةاني ووزيةةةر خارجيتةةةو ظريةةة  ىبطةةةا فةةةي 
نيويورك لحطور الجمعية العمومية لهمم المتحدة، وعندىا بدأت بشكل رسةمي رقصةة االبتسةامات بةين إيةران 

 والغرب.
االنتقالي مع إيران قرر بوتين عمى ما يبدو إجرا  تحول. شعر الةرئيس الروسةي ب نةو يفقةد في أعقاب االتفاق 

 –تمييةةدا لالتفةةاق النيةةائي  –اإليةةرانيين، فقةةرر خمةةق رافعةةة طةةغط حيةةال طيةةران المعنيةةة جةةدا بمةةؤتمر التجريةةد 
 إلسرائيمي.وكذا حيال األمريكيين، وأبمل نتنياىو ب ن بوسعو أن يكون ىادئا في الموطوع النووي ا

ويةةر أن تعيةةد بةةوتين لةةم يكةةن مطمقةةا لنتنيةةاىو. التعبيةةر الةةذي اسةةتخدمو معنةةاه "كةةب " ولةةيس "وقةة ". وبكممةةات 
أخرى، قال بوتين لنتنياىو إنو في ىذه االثنا  ستبطى  روسيا المساعي النعقاد المؤتمر وت خذ فةي الحسةبان 

 فتوحة تعزيزا لمكانة روسيا.موق  إسرائيل. وقد قرر بوتين اإلبقا  عمى كل الخيارات م
وفةةةي ىةةةذه االثنةةةا  عةةةاد مةةةن موسةةةكو وزيةةةر الخارجيةةةة أفيغةةةدور ليبرمةةةان الةةةذي التقةةةى مةةةع القيةةةادة الروسةةةية ومةةةع 
مستشارة بوتين القريبة، يوري أوشكو ، ووقع عمى اتفاقات اقتصةادية ىامةة تتةي  طةمن أمةور أخةرى لمةروس 

ائيمية. بةةل وصةل أمةةس بتكمية  مةةن نتنيةاىو إلةةى موسةةكو بالةدخول إلةةى مجةال التنقيةةب عةن حقةةول الغةاز اإلسةةر 
مستشةةار األمةةن القةةومي يوسةةي كةةوىين لعقةةد لقةةا ات مةةع القيةةادة الروسةةية، بمةةن فةةييم وزيةةر الخارجيةةة الروسةةي 

 سيرجيو الفرو  ونظير كوىين نيكوالي بطرشو .
ى إسرائيل أن تطور تحالفةات نتنياىو، الذي ال يثق بقيادة الواليات المتحدة في الشرق األوسط، مقتنع ب ن عم

جديدة وتعزيز عالقاتيةا، طةمن جيةات أخةرى مةع روسةيا، التةي بةرأي نتنيةاىو توجةد ليةا مصةمحة فةي اسةتقرار 
 الشرق االوسط في وجو تيديدات اإلسالم المتطر .

ونتنيةةاىو مقتنةةةع ب نةةةو ىةةو وبةةةوتين متفقةةةان عمةةةى أن األسةةد أفطةةةل مةةةن البةةةدائل األخةةرى فةةةي سةةةوريا، وأن حكةةةم 
 نراالت في مصر أفطل عشرات المرات من حكم اإلخوان المسممين. الج

 )معاريف( 
 10/21/1023، 12موقع عربي 
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 :كاريكاتير 46
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