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 نت كافة الشروط ا:سرائيمية قبل المفاوضاتتضم األمنية كيري خطة: ا:سرائيمي الجيش إذاعة 1
كشػػػإت إذاعػػػة جػػػيش ا اػػػيالؿ احسػػػرائيمي صػػػباح اليػػػـو الثالثػػػاء الن ػػػاب عػػػف خطػػػة وزيػػػر : عكػػػا أوف  يػػػف

الخارجية األمريكي "جوف كيري" لميرييبات األمنية واليي أثارت اإيظة لدى السمطة الإمسطينية بأنيا يضمنت 
 بت بيا "إسرائيؿ" قبؿ الخوض في المإاوضات بيف الجانبيف.كافة الشروط المسب ة اليي طال

وأشارت احذاعة خالؿ ي رير مراسمييا لمشػؤوف السياسػية أنػو وف ػًا لمػا طػرح فػي الخطػة ف نػو سػييـ بنػاء جػدار 
بايػػػث يصػػػػب  "ضػػػخـ يضػػػاىي جػػػدار الإصػػػػؿ الانصػػػري بالضػػػإة الغربيػػػػة عمػػػ  طػػػوؿ اػػػػدود  ػػػور األردف 

كمػػا يشػػمؿ الخطػػة ياميػػؽ الطػػائرات بػػدوف طيػػار احسػػرائيمية باريػػة كاممػػة فػػي  ،"الإمسػػطينييف ابػػيس جػػداريف
 أجواء الضإة الغربية بيدؼ مراقبة المنظمات الإمسطينية الم اومة وجمع المامومات ا سيخبارية.

كمػا ييضػػمف الخطػػة أنػو وخػػالؿ السػػنوات األولػػ  لميسػوية فػػ ف ال ػػوات احسػػرائيمية سػي وـ بػػدوريات عمػػ  طػػوؿ 
د مػػػع األردف ف ػػػط بمإردىػػػا، وباػػػد عػػػدة سػػػنوات يصػػػب  ىػػػذه الػػػدوريات مشػػػيركة مػػػع األجيػػػزة األمنيػػػة الاػػػدو 

مػػػف جانبػػػو  الإمسػػػطينية بالينسػػػيؽ مػػػع األردنيػػػيف الػػػذيف سػػػيكونوا ميواجػػػديف عمػػػ  الطػػػرؼ ا خػػػر مػػػف الاػػػدود.
م ابمػػػة خاصػػػة أوضػػػ  رئػػػيس الػػػدائرة األمنيػػػة السياسػػػية فػػػي وزارة الجػػػيش احسػػػرائيمي "عػػػاموس جماػػػاد" خػػػالؿ 

لإلذاعة أف وسائؿ اليكنولوجيا لف يكإي وادىا طالما لـ يكف ىناؾ قوات ميدانية ياباة لمجيش احسرائيمي في 
 المكاف.

 14/91/1093، عكا اون الين
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 : المسيحيون ليسوا أقمية في بالدنا وممتزمون بإحالل السالم في المنطقة"الميالد"عباس في رسالة  2

س مامود عباس "إف ع ودًا مف المااو ت قد يكوف  يرت المناظر الطبياية في فمسطيف، راـ اهلل: قاؿ الرئي
ولكنيا لـ يغير ىويييا". وأضاؼ في رسالة بمناسبة اموؿ أعياد الميالد "نب   صامديف عم  أرضنا، وىويينا 

 الث افية والوطنية قوية كما كانت دائمًا".
ة، يوجو يياني الايد لشاوب الاالـ بمناسبة و دة يسوع وأشار عباس إل  أف "فمسطيف، األرض الم دس

سنة، كرسوؿ فمسطيني  2000المسي  عميو السالـ" وقاؿ "ولد يسوع المسي  في بيت لاـ، قبؿ أكثر مف 
أصب  نبراسًا لممالييف اوؿ الاالـ، وفيما نسا  ناف الإمسطينييف مف أجؿ اريينا باد ألإي سنة، ف ننا نبذؿ 

 اذَو اذوه، وناف نامؿ بأمؿ ساعيف إل  يا يؽ الادالة، مف أجؿ يا يؽ سالـ دائـ".قصارى جيدنا لن
وذكر أنو "ناف نإكر بشابنا في  زة، المااصر، والذيف يمناوف مف الابادة في بيت لاـ، قموبنا وصمواينا 

والمسمميف مع أىؿ مخيـ لالجئيف في بيروت، جنبًا إل  جنب مع كؿ مف الإمسطينييف الالجئيف المسياييف 
 والذيف عانوا، منذ ذلؾ الوقت، مف الي مبات في المنإ  ال سري". 1948الذيف اقيماوا مف بمداييـ في الااـ 

وقاؿ "صمواينا ىي مع الكنائس والمساجد في ال دس واليي يذكر الاالـ باليوية الاربية لااصمينا المايمة، 
مسياية فمسطينية مف كريمزاف مف اجؿ يازيز عائمة  58نصمي مف أجؿ أىالي بيت جا  وخاصة مف اجؿ 

قوة نضاليا السممي ضد جدار الضـ، الذي يسرؽ أراضييـ ويا د مسي بميـ. ناف نطمئنيـ بأف نضاليـ 
ييجاوز ادود فمسطيف : إف صمواييـ ونشاطاييـ دفات الاديد مف قادة الاالـ حثارة قضية كريمزاف في 

ؿ في ىذه ال ضية والاديد مف ال ضايا األخرى اليي أثيرت مف خالؿ اجيماعاينا. وقد يـ الضغط عم  إسرائي
 امالت المجيمع المدني، وىـ مثاؿ جيد جدا عم  وقائع الم اومة  ير الانيإة".

وأضاؼ "في ىذه المناسبة، نذكر الا ي ة المازنة بأف عدد سكاف بيت لاـ الذيف سيضيئوف الشموع في 
اف بيدرو سو  دي، وممبورف ويورونيو، أكثر مف اولئؾ الموجوديف سانييا و عاصمة يشيمي، وشيكا و، وس

في بيت لاـ، ن وؿ ليـ إف بيت لاـ ىي مدينييـ وفمسطيف بمدىـ، وسنواصؿ الامؿ بال كمؿ مف أجؿ 
 منايـ ارية أف ي رروا أيف ي ضوف عيد الميالد. 

ألرثوذكس والكاثوليؾ واألرمف المسيايوف ليسوا أقمية ىنا: ىـ جزء   ييجزأ مف الشاب الإمسطيني، ا
وا شورييف والموثرييف واحنجيمييف، األقباط، الممكيوف والبرويسيانت و يرىـ، ىـ جمياا جزء مف الإسيإساء 
الغنية لإمسطيف الارة وذات السيادة والديم راطية وذات الياددية اليي نطم  ليا عم  الناو المنصوص عميو 

 يور".في إعالف اسي اللنا ومشروع الدس
إل  انو "بينما نبدأ الياضيرات لزيارة قداسة البابا فرانسيس الااـ الم بؿ، ف ننا ندعو الاجاج  عباسوأشار 

مف جميع أنااء الاالـ لم دوـ إل  فمسطيف وم دساينا، نأمؿ أف زيارة قداسة البابا فرانسيس سيكوف فرصة 
خوانيـ في فمسطيف، ول داسيو لنشر رسالة جيدة لممسياييف مف جميع أنااء الاالـ ألف ي يربوا مف أخ واييـ وا 

 السالـ والادالة لمإمسطينييف، كما لجميع شاوب الاالـ".
وأكد عباس عم  أف "ناف في منيصؼ عممية المإاوضات مع إسرائيؿ، وناف مميزموف بيا يؽ السالـ 

ولة فمسطينية مسي مة وكاممة الاادؿ في المنط ة، بما في ذلؾ إنياء ا ايالؿ لألراضي الم دسة مع إقامة د
 وال دس الشرقية عاصمة ليا". 1967السيادة عم  ادود الااـ 
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ولإت إل  انو "نايإؿ بايد الميالد ىذا الااـ باد أف يـ إدراج كنيسة الميد كموقع اليراث الاالمي لميونسكو، 
ثيؽ مع رؤساء الكنائس ويجري يرميميا يات رعاييي ومع الامؿ المنسؽ مف قبؿ لجنة رئاسية يامؿ بشكؿ و 

 في ىذا الشأف، وقاؿ "أدعو أصدقاءنا في جميع أنااء الاالـ لممساىمة في يرميـ ىذا المكاف الم دس".
وخيـ "نيابة عف شاب يناضؿ مف أجؿ عدالة مف شأنيا أف يؤدي إل  السالـ، عمينا أف نيذكر و دة يسوع 

لنسبة لنا، وبالنسبة لممالييف في جميع أنااء الاالـ المسي  في مغارة ميواضاة في بيت لاـ، إف رساليو، با
   يزاؿ ذات الصمة يماما مثؿ أي وقت مض ".

ـْ ُيْشَبُاوَف"، ىذه رسالة أمؿ لنضاؿ شابنا اليومي، مف ، أَلنَُّي  واخييـ قائاًل : ُطوَب  ِلْمِجَياِع َواْلِاَطاِش ِإَل  اْلِبرِّ
 .سنة 2000الطإؿ الذي ولد ىنا قبؿ أكثر مف 

 24/12/2013األيام، رام اهلل، 
 

 رزقة: ىدف عباس من المفاوضات أصبح البقاء في المعبة السياسية 3
أكد الدكيور يوسؼ رزقة المسيشار السياسي لرئيس الاكومة الإمسطينية في  زة أف ىدؼ رئيس  : زة

و عم  أمواؿ السمطة الإمسطينية مامود عباس مف مواصمة المإاوضات مع ا ايالؿ ىو "اسيمرار اصول
الدوؿ الماناة والب اء في المابة السياسية أكبر وقت ممكف وذلؾ باد اف يالش  اصولو عم  أي مكاسب 

 اخر في ظؿ مواصمة اكومة نينياىو ا سييطاف".
وقاؿ رزقة لػ "قدس برس": "ىناؾ قضايا ميمة جًدا في المإاوضات لـ يمس ولـ يناقش مثؿ قضية ال دس 

مإاوضات يدور اوؿ اموؿ أمنية باية، وقبوؿ رئيس السمطة مامود عباس واؽ الاودة، وكؿ ال
 لممإاوضات عم  ىذا الناو يخدع شابو مف نااية ويخدع المجيمع الدولي مف نااية أخرى".

وأشار رزقة إل  أنو "في كال الموقإيف الإمسطيني واحسرائيمي؛ ف ف الخاسر ىو الشاب الإمسطيني وال ضية 
 الإمسطينية".

اؼ: وعباس ربما ذىب إل  الارب لياصؿ عم  يغطية ولكف ىؿ اليغطية ىذه سيكوف ل ديـ اليناز ت وأض
سرائيؿ خاصة في المجاؿ ا مني اليي يمس با وؽ الشاب الإمسطيني اـ  المؤلمة اليي يطالب بيا امريكا وا 

 ىو يريد اف ياصؿ عم   طاء ليسي وي بو في رفض الخطة ا منية".
 23/12/2013قدس برس، 

 
 واصل أبو يوسف: المسار التفاوضي مغمق ونرفض اتفاق أوسمو جديد 4

أف الإمسطينييف لف  "ال دس الاربي"قاؿ مسؤوؿ كبير في منظمة اليارير الإمسطينية لػ  :اليور - زة أشرؼ
 ، "يني ص مف الا وؽ الإمسطينية"، أو أي عرض أمريكي  يإاؽ سالـ "أوسمو جديد"ي بموا بايإاؽ 

أف ’ ال دس الاربي‘دكيور واصؿ أبو يوسؼ عضو المجنة الينإيذية لمنظمة اليارير في يصرياات لػ أكد الو 
 ، بسبب يصرفات الاكومة احسرائيمي برئاسة بنياميف نينياىو.’مغمؽ‘المسار اليإاوضي 

بيب ، مشيرا إل  أف يؿ أ’يني ص مف ا وؽ الشاب الإمسطيني‘وأكد أف المطالب األمنية لاكومة إسرائيؿ 
 يريد إب اء الكيؿ ا سييطانية، واليواجد الاسكري عم  ادود دولة فمسطيف المنشودة. 

مف شأنيا احني اص مف الدولة الإمسطينية، ’ يرييبات أمنية‘وشدد عم  أف ال يادة الإمسطينية يرفض أي 
 ’.مـ الميادةأقؿ مف احعيراؼ الذي اظيت فيو فمسطيف في األ‘وأنيا كذلؾ يرفض أف يكوف س ؼ الدولة 
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واني د المسؤوؿ الإمسطيني اليوجو األمريكي في المإاوضات، وقاؿ أنو يدعـ األفكار احسرائيمية وينااز 
، كذلؾ ’ليسوا بااجة إل  ايإاؽ إطار أو ايإاؽ أوسمو جديد‘إلييا، وأكد في ىذا السياؽ أف الإمسطينييف 

 مدة اليسع شيور المخصصة ليا.أعمف عف رفض ال يادة يمديد فيرة اليإاوض باد ان ضاء 
 رفة فندقية في أاد  50وقمؿ أبو يوسؼ مف أىمية األخبار اليي يشير إل  قياـ الخارجية األمريكية باجز 

فنادؽ مدينة ال دس، ألعضاء فري يا المشرؼ عم  المإاوضات، منيصؼ الشير الم بؿ، مف أجؿ جمب 
 الطاقـ ليوقيع ايإاؽ احطار.

 24/12/2013، القدس العربي، لندن
 

 دفعت الشارع لمتذمر "إسرائيل.. و"لمسالم  ىنسع ألوباما: عباسنص خطاب  ى"الجميورية" تحصل عم 5
مامود عباس اصمت "الجميورية" عمي نص الخطاب الذي أرسمو الرئيس الإمسطيني : ىشاـ البسيوني

 جولة مف المإاوضات مع احسرائيمييف وييضمف: 13لنظيره األمريكي ع ب 
 نثمف  اليًا ا ليزاـ الثابت لمرئيس أوباما بيا يؽ السالـ ون در الجيود الاثيثة والمخمصة لموزير كيري. "ناف

نؤكد موقإنا بمواصمة الساي ليا يؽ السالـ عبر المإاوضات مع الاكومة إسرائيؿ ر ـ الصاوبات 
 والياديات اليائمة اليي يصنايا الممارسات

المينامية في أوساط ائيالؼ منظمة اليارير الإمسطينية مخيمؼ  احسرائيمية عمي األرض والمصاعب
 الإصائؿ وخاصة في  وينامي اليذمر وا سيياء في الشارع.

 نشار بالااجة حعادة يأكيد موقؼ منظمة اليارير اوؿ مخيمؼ ال ضايا اليالية:
سرائيؿ  - ووجود طرؼ ثالث "قوات نؤمف أنو يمكف يوفير األمف عبر الينسيؽ األمني بيف دوليي فمسطيف وا 

 دولية أو قوات مياددة الجنسيات".
 يمكف أف ن بؿ ولف ن بؿ بوجود إسرائيمي عمي الماابر الادودية أو الادود الشرقية لدولة فمسطيف أو في  -

ا  وار .. إف الطرؼ الثالث يمكف أف يوفر بدياًل يايـر سيادة دولة فمسطيف وارية وكرامة وأمف شابيا 
 لايش بارية في دوليو المسي مة وأي فكرة أقؿ مف ذلؾ ياني أف ا ايالؿ سيسيمر.وا و في ا

ناف نيإيـ الااجة لميدرج في ا نسااب احسرائيمي الكامؿ مف األراضي الإمسطينية المايمة في فيرة  -
 ماددة وميإؽ عمييا.

 
 موقف منظمة التحرير

ؼ الثالث .. اليااوف األمني .. دولة منزوعة السالح" ل د قدمنا الكثير لطمأنة إسرائيؿ اوؿ األمف "الطر  -
 .. ناف الطرؼ الذي ياياج إلي ضمانات ويطمينات اوؿ أمنو ووجوده أكثر مف أي طرؼ آخر.

ألؼ وادة اسييطانية جديدة .. إف  20مازلنا ننيظر ردًا إسرائيميًا سرياًا وقاطاًا اوؿ إلغاء خطط بناء  -
 نسبة لنا.ىذه مسألة جوىرية وعاجمة بال

ديسمبر  29وفؽ ا يإاؽ مع الوزير كيري كنا نيوقع ا فراج عف دفاة جديدة مف ا سري الإمسطينييف  -
 الاالي.

أف ي ضي   يكوف بذلؾ أنيت اليإاىـ ال ف نيااسييطانية  ب عالناتإذا أجمت إسرائيؿ ا فراج أو أرف يو  -
 ؿ فيرة المإاوضات.بادـ انضماـ دولة فمسطيف إلي المنظمات الدولية خال
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إف رفض إسرائيؿ السماح بيسمي  األجيزة األمنية الإمسطينية يضاؼ قدرة ىذه ا جيزة عمي مواجية  -
 المخاطر الميزايدة خاصة مف المنظمات السمإية واليي يسيميـ أفكار ال اعدة.

 ف نني أؤكد عمي موقؼ منظمة اليارير: األخرىبالنسبة لم ضايا 
سرائيؿ عمي ادود إف ىدفنا يا يؽ س - مف  األدن مع الاد  1967يونيو  4الـ ب قامة دوليي فمسطيف وا 

 يبادؿ أراض ييـ ا يإاؽ عميو بايث يكوف ال دس الشرقية المايمة عاصمة دولة فمسطيف.
 ييـ اؿ قضية الالجئيف الإمسطينييف وفؽ مبادرة السالـ الاربية. -
نرفض الطمب ا سرائيمي الجديد  ف نناوالث افية والوطنية  لكؿ ا سباب الياريخية والدينية والسياسية -

دولة ييودية .. إف إسرائيؿ لـ يطرح ىذا الطمب قط في مإاوضات أوسمو أو كامب  ب سرائيؿبا عيراؼ 
 .2000ديإيد 

إف طرح ايإاؽ إطار فضإاض دوف مراعاة المرجايات المايمدة مف المجيمع الدولي ودوف ياديد ماالـ  -
لطريؽ ياني إطالؽ مرامة اني الية  ير ماددة زمنيًا وماإوفة بالمخاطر الشديدة ومثيرة حاباط نياية ا
 لشاوب.

 
 نتائج المفاوضات

جمسة مإاوضات بيف الجانبيف الإمسطيني واحسرائيمي بما فييا اجيماع  13أكدت المصادر أف ماصمة 
ودة مشيرة إلي أف احسرائيمييف يريدوف وجودًا واشنطف األخير صإر ألف الإجوات ويبايف ا راء ما زالت موج

عادة ا نيشار الطارئ ووضع سماء فمسطيف  إسرائيميًا عمي طوؿ نير األردف وماطات إنذار مبكر وا 
سرائيؿ كوادة واادة يات سيطرييـ عف طريؽ الطيراف والموجات الكيرومغناطيسية.  وا 

الذيف أكدوا أنيـ  الإمسطينيوفمني وىو يرفضو أضافت أف إسرائيؿ يرفض الطرؼ الثالث في الموضوع األ
 لف ي بموا بأي جندي إسرائيمي عمي أرضيـ.

 67وفي مسألة الادود يريد إسرائيؿ ضـ الكيؿ ا سييطانية ما ياني أف أي مسيوطنة قريبة مف الادود عاـ 
ت مودعيف والكيؿ وعمي وافراتأدوميـ وأريئيؿ  مااليويايبر كيمة .. وأي مسيوطنة يامؿ ل ب مدينة مثؿ 

 ا سييطانية في  وش عيصيوف وكؿ ما ىو داخؿ ادود ال دس مف وجية نظرىـ.
فييادث عف ياديالت طإيإة عمي الادود بال يمة والمثؿ ما ياني أف ا سرائيمييف  الإمسطينيأما الجانب 

% مف 65 % مف ا راضي أما ا ف ف ف6.5يريدوف أكثر مما كاف يطراو أولمرت زماف وىو في ادود 
مجموعة المسيوطنيف سيكونوف يات سيادييـ إضافة إلي ال دس ونير األردف مشيرة إلي أف الإمسطينييف 

 طمبوا خريطة مف إسرائيؿ لكنيا رفضت وطمبت منيـ ي ديـ ىذه الخريطة.
أو أف يكوف ال دس مدينة مإيواة "الغربية  67وعف ال دس طالب الإمسطينيوف بالاودة إلي ادود عاـ 

شرقية" وأف يكوف الشرقية عاصمة لدولة فمسطيف إ  أف الطرؼ ا خر رفض وألم  إلي أف ال دس وال
الشرقية ىي المإيواة ليـ ف ط وفي موضوع المياه يطالب الإمسطينيوف بالا وؽ في المياه في ايف 

 ا سرائيمييف ي ولوف اايياجات وفارؽ كبير بيف المانييف.
ييامموف أي مسئولية  يف شيد جدً  كبيرًا ألف ا سرائيمييف قالوا إنيـ  أضافت المصادر أف موضوع الالجئ

يريد وطراوا  سياسية ولكنيـ ييإيموف المااناة احنسانية ويرفضوف الاودة لمف يريد والياويض عمي مف  
دية أيضًا موضوع ياويض الييود الذيف ىاجروا مف الدوؿ الاربية إضافة إلي إصرارىـ عمي ا عيراؼ بييو 

سرائيؿ  الدولة ووضاوىا في سياؽ ا عيراؼ الميبادؿ ياني دولة فمسطيف ىي الوطف ال ومي لمإمسطينييف وا 
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ىي الوطف ال ومي لمييود ما يمثؿ ييديدًا لموجود الإمسطيني داخؿ اسرائيؿ و إنكار لاؽ فمسطينيي الخارج 
 في الاودة. 

 24/12/2013الجميورية، مصر، 
 

 لرفض الضغوط والتوجو لوحدة الصف : ندعو عباسمرزوقأبو  6
موسػػ  أبػػو مػػرزوؽ، أف امػػاس يػػدرؾ أنيػػا "األبػػرز فػػي  أكػػد عضػػو المكيػػب السياسػػي لاركػػة امػػاس: ال ػػاىرة

مواجية المشروع الصييوني"، وأنػو فػي الوقػت الػذي يبنػ  فيػو الػباض الإمسػطيني مشػروع اليسػوية السياسػية، 
راييجي، ب يػت امػاس والجيػاد احسػالمي وآخػروف ميمسػكيف وجاء الدعـ الاربػي فػي يبنػي السػالـ كخيػار اسػي

 بنيج الم اومة كخيار وايد  سياادة الاؽ في اليارير والاودة.
( عمػػ  صػػإايو الرسػػمية عمػػ  موقػػع اليواصػػؿ 24-43ورأى أبػػو مػػرزوؽ فػػي يصػػرياات لػػو اليػػـو ا ثنػػيف  

( عمػػػ  لسػػػاف 24-42لماضػػػي  ا جيمػػػاعي "فيسػػػبوؾ"، أف مػػػا ورد فػػػي صػػػايإة الشػػػروؽ المصػػػرية السػػػبت ا
رئيس ياريرىا عماد الديف اسيف يييـ فيو اماس بأنيا "  يدرؾ بأنيػا ُيسػيخدـ مػف قبػؿ "إسػرائيؿ" حجيػاض 
اليسػػوية، وبػػأف األمػػر انييػػ  إلػػ  ياويػػؿ امػػاس إلػػ  الشػػماعة اليػػي يمنػػع اليواػػد الإمسػػطيني، ويجيػػض أي 

" بدأيا بالضغط بكؿ ما يممكػاف مػف قػوة عمػ  "الػرئيس" مااو ت لميسوية بسبب اماس؛ ف ف أمريكا و"إسرائيؿ
 عباس عبر جوف كيرى لي بؿ اال يا ؽ لػ"إسرائيؿ" ما عجزت عنو طواؿ عشرات السنيف".

وأشار أبو مرزوؽ إل  أف اسيف اسييؿ م الو بما سماو مف رئيس السمطة مامػود عبػاس شخصػي ا، إلػ  أف 
، وأف "فػي " كانػت يػوقف بػأف امػاس سػوؼ يكيسػ  4003يخابػات "في " كانت فػي أسػوأ أاواليػا قبػؿ إجػراء ان

 ا نيخابات عندما يجري، وأنيا ليذا طالبت بيأجيؿ ا نيخابات، لكف أمريكا ضغطت حجرائيا".
أف "إسػرائيؿ" واف ػت عمػػ  يصػويت أبنػاء ال ػػدس ومػف ثػـ فػػازت  -كمػا ي ػػوؿ-وأضػاؼ أبػو مػػرزوؽ: "األ ػرب 

، ثػػـ ىػػو يػػذكر أف ا اػػيالؿ لػػـ يمػػانع مػػف يأسػػيس 4000يػػراف  يونيػػو( امػػاس وان مبػػت عمػػ  السػػمطة فػػي از 
 ".2890اماس في كانوف أوؿ  ديسمبر( 

ونػػػوه أبػػػو مػػػرزوؽ إلػػػ  أف رئػػػيس ياريػػػر "الشػػػروؽ" ييناسػػػ  أف   أاػػػد كػػػاف ييوقػػػع فػػػوز امػػػاس كمػػػا يػػػدعي 
بوف في دخوؿ امػاس % لػ اماس واألمريكاف كانوا ير 49الباض، وقاؿ: "المخابرات المصرية كانت ييوقع 

حنياء مشروع الم اومة أساًسا ولـ ييوقاوا إطالًقا فوزىا فػي ا نيخابػات ولػو يػي ف الصػياينة بػأف النييجػة كمػا 
لػػػ "فػػي " لمػػا واف ػػوا عمػػ  أي انيخابػػات، أمػػا ال ػػدس ف ػػد يػػـ ا شػػيراؾ عبػػر  23م اػػًدا لػػػ امػػاس و 03أعمنػػت 

 دولة أجنبية".صيغة اليصويت عبر صناديؽ البريد وكأنيـ في 
ورفػػض أبػػو مػػرزوؽ فكػػرة ا ن ػػالب جممػػة ويإصػػياًل، واعيبػػر أف مػػا جػػرى كػػاف مااولػػة حخػػراج امػػاس مػػف 
المشػػيد السياسػػي، وقػػاؿ: "أمػػا ا ن ػػالب فيػػؿ يا ػػؿ أف ين مػػب امػػاس عمػػ  نإسػػيا؛ فيػػي أ مبيػػة فػػي المجمػػس 

ضغوط حخراج اماس مػف المشػيد اليشرياي، وىي مف يرأس الاكومة.. ولكف الا ي ة  ير ذلؾ ف د كانت ال
كبيػػرة وكانػػت مػػف مخيمػػؼ األطػػراؼ، وبكػػؿ السػػبؿ والطػػرؽ، بػػدأوىا با قيصػػاد ومااصػػرة كػػؿ مػػا يصػػؿ مػػف 
أمػػواؿ، واينمػػا يبػػدى ليػػـ الإشػػؿ فػػي ذلػػؾ، كانػػت المواجيػػة األمنيػػة واليػػي فشػػمت كػػذلؾ.. الكيػػاف الصػػييوني 

مواجيػات عنيإػة مػف  -و  يػزاؿ-ا وخاض مع الاركػة اعيبر اماس اركة إرىابية منذ اليوـ األوؿ  نطالقيي
بااد واعي اؿ، وباد فوزىا با نيخابات، زّج بأعضائيا الوزراء والنواب في السجوف".  قيؿ وا 

وأضاؼ: "ا ايالؿ الصييوني لـ يساىـ أو يسم  بيأسيس اماس، وىذه فرية يطم يػا أجيػزة باينيػا ماػروؼ 
مػػع أوؿ أيػػاـ ا نيإاضػػة وقػػدمت الاركػػة ماظػػـ مؤسسػػييا شػػيداء  ىػػدفيا ومبيغاىػػا. امػػاس انطمػػؽ يأسيسػػيا
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سػػنوات مػػف  5ولاػػؽ بيػػـ ثالثػػة أجيػػاؿ مػػف ال يػػادة وأباػػدت "إسػػرائيؿ" قياداييػػا ورموزىػػا إلػػ  مػػرج الزىػػور باػػد 
 يأسيسيا".

واوؿ الموقؼ مف المصالاة؛ قاؿ أبو مرزوؽ: اماس ومنذ الماظات األول  لالن سػاـ سػات وطمبػت باػودة 
ر إل  مػا كانػت عميػو، وىػي اليػي كانػت يسػا  لممصػالاة وكػاف الػرفض مػف قبػؿ الػرئيس عبػاس، وأوؿ األمو 

( وبػػػػدعوة مػػػػف مصػػػػر، وباػػػػد فشػػػػؿ الاػػػػدو 4009-4008إشػػػػارة ل بػػػػوؿ المصػػػػالاة كانػػػػت عمػػػػ  إثػػػػر اػػػػرب  
عادة سمطة راـ اهلل بال وة خالؿ اربو يمؾ. أما الضغوط األمريكيػة عمػ   الصييوني في كسر شوكة اماس وا 

أبو مازف في المإاوضات، فيي ليست جديدة، والخطػأ أساًسػا فػي الػذىاب إلػ  ىػذه المإاوضػات بػدوف مواف ػة 
كؿ الإصائؿ والمجنة الينإيذية لمنظمة اليارير، ومػع ذلػؾ نػدعو الػرئيس أبػو مػازف أف   يسػيجيب لمضػغوط، 

 وطنية".وأف ييجو إل  وادة الصؼ الإمسطيني يات خيمة الوطف وباث كؿ قضايانا ال
 13/91/1093، المركز الفمسطيني لإلعالم
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رفضػػت مػػا اركػػة امػػاس فػػي  ػػزة ، أف  ػػزةمػػف أشػػرؼ اليػػور ، عػػف 13/91/1093القةةدس العربةةي، ذكػػرت 
مػػف قيػػادات احخػػواف المسػػمميف  234قائمػػة يضػػـ  عػػف وكالػػة أنبػػاء الشػػرؽ األوسػػط الرسػػمية المصػػرية ونشػػري

ال ائمػة  إف امػاس وقالػت، قالت إنيـ مييميف فػي قضػية اقياػاـ سػجف "وادي النطػروف"، اماس ونشطاء مف
إنيػا يضػـ أسػماء ألسػرى فمسػطينييف وآخػريف سػ طوا فػي ىجمػات  وأضػافتاليي يضـ عناصرىا بػػ"السخيإة"، 

 إسرائيمية.
مػػة احييػػاـ الاشػػرات مػػف الإمسػػطينييف ال ػػاطنيف فػػي قطػػاع  ػػزة، وظيػػر مػػف بػػيف األسػػماء اليػػي وردت فػػي قائ

 وصنإيـ قاضي اليا يؽ عم  أنيـ نشطاء مف اماس، ووضع أماـ كؿ اسـ منيـ وصؼ "ىارب فمسطيني".
ورد سػػػامي أبػػػو زىػػػري النػػػاطؽ باسػػػـ امػػػاس فػػػي يصػػػري  صػػػاافي يم ػػػت "ال ػػػدس الاربػػػي" نسػػػخة منػػػو عمػػػ  

 وؿ إف ىذه ال ائمة اليي يزعـ مشاركة المييميف بمياجمػة السػجوف فػي مصػر احييامات وال ائمة المنشورة بال
 ياد "قائمة سخيإة و  يسيء إ  لمف قاموا بإبركييا".

وأشػػار إلػػ  أنيػػا ييضػػمف أسػػماء أصػػاابيا "  زالػػوا ماي مػػيف فػػي سػػجوف احاػػيالؿ، وباضػػيـ اسيشػػيدوا قبػػؿ 
مطم ًا، وباضيـ كاف ماي اًل داخؿ السجف أثنػاء الثػورة الثورة المصرية، وباضيـ لـ يخرج مف  زة في ايايو 

 المصرية".
وأكد أف اركة اماس يايبػر نشػر ىػذه ال ائمػة "المإبركػة" صػورة جديػدة مػف ماػاو ت الاػرب المامومػة اليػي 

 ي ودىا الباض في السااة المصرية ضد اركة اماس بيدؼ مااولة يشويو صورة الم اومة الإمسطينية.
ال يػادي بامػاس الػدكيور مػف  ػزة، أف  ضياء الكامػوت، عف 13/91/1093.نت، الدوحة، الجزيرةوأضافت 

ف اليا ي ػات  فػي مصػر، ب ضػية "سػجف وادي النطػروف"لاركػة امػاس قاؿ إنو   عالقػة ، صالح البردويؿ وا 
الرسمية اليي خرجت يإيد بأف ضباط السجف بأمر مف مسؤولييـ فياوه وسجوف أخػرى حشػاعة الإوضػ  فػي 

 .45/2/4022خالؿ ثورة  مصر
برف ، أكد البردويؿ في اديث لمجزيرة نت، أف اماس اسينكرت الاادث منػذ المصرييف أما عف م يؿ الجنود 

الماظة األول  وأبدت اسيادادىا لميااوف مع مصر في اليا يؽ، وأف مسؤوليف في المخابرات المصرية أبمغوا 
 ا أثير في احعالـ اينو "كالـ جرائد".اماس اينيا أف   عالقة ليا بال ضية وأف كؿ م
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وذكػػػر أف   مصػػػماة لامػػػاس أف ي يػػػؿ جنػػػودًا صػػػائميف وقػػػت إفطػػػارىـ "ىػػػذه جريمػػػة ناػػػف أدناىػػػا ونػػػدينيا"، 
ميسػػػائاًل فػػػي ذات الوقػػػت عػػػف أسػػػباب ودوافػػػع إخإػػػاء ىويػػػة ال ػػػايميف الا ي يػػػيف لمجنػػػود المصػػػرييف مػػػف قبػػػؿ 

 السمطات الااكمة.
مػػات الميالا ػػة ضػػد امػػاس سياسػػية فػػي مااولػػة ليمويػػث صػػورة وسػػماة الم اومػػة فػػي واعيبػػر البردويػػؿ ا ييا

 فمسطيف وحيجاد أي ُثغرة ليسييؿ مااكمة الرئيس المصري المنيخب ويكريس اكـ األمر الواقع.
وبػػيّف أنػػو مػػف الواضػػ  أف النظػػاـ ال ػػائـ فػػي مصػػر بأللييػػو احعالميػػة واألمنيػػة يسػػا  ف ػػط لمخػػروج مػػف مأزقػػو 

وياػػاوؿ اسيرضػاء المجيمػػع الػدولي باييػػاـ امػاس بجػػرائـ ياػرؼ مطم ػػو ا ييامػات أف امػػاس بريئػػة  الػداخمي
 منيا و  عالقة ليا بكؿ ما ادث.
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عمػ  اجػـ اليجمػات  ، أنػو ىنػاؾ اريإػاع وصػإو بالاػاد طػرأاحسػرائيميأوض  جيػاز الشػاباؾ  :عكا أوف  يف
الإمسػطينية فػي الضػإة الغربيػة وال ػدس بػاليزامف مػع اسػيئناؼ المإاوضػات بػيف "إسػرائيؿ" والسػمطة الإمسػطينية 

 بوساطة أمريكية.
وذكر الشاباؾ في ي رير صدر عنو، أنو منػذ نيايػة شػير يوليػو وىػو موعػد اسػيئناؼ المإاوضػات طػرأ اريإػاع 

نػػة ال ػػدس لػػواظ بشػػكؿ أساسػػي فػػي عمميػػات إل ػػاء الزجاجػػات الاارقػػة اػػاد فػػي اليجمػػات الإمسػػطينية فػػي مدي
 ايث شكؿ شير نوفمبر ذروة ىذه اليجمات.

وأكد مسؤولوف أمنيوف رفياوف في "إسرائيؿ"، أف ىناؾ اريإاع جوىري في مادؿ اليجمات الإمسطينية بالضإة 
ة فػػػي السػػػمطة الإمسػػػػطينية الغربيػػػة خػػػالؿ ا شػػػػير ا خيػػػرة، موضػػػايف أف سػػػػبب ذلػػػؾ ا ضػػػطرابات الداخميػػػػ

 واليشجيع السمبي لالايجاجات الشابية.
ون مػػت صػػايإة ماػػاريؼ اليػػـو ا ثنػػيف عػػف مصػػدر عسػػكري ، انيػػـ يالاظػػوف يكػػوف بنيػػة ياييػػة يامػػؿ عمػػ  
يازيز ىذه اليجمات، مشػيرًا الػ  اسػيمرار الينسػيؽ ا منػي مػع السػمطة الإمسػطينية فػي ىػذه المرامػة لمواصػمة 

 يادفة ال  إاباط ىذه اليجمات في كؿ مكاف بما فييا مخيمات الالجئيف.بذؿ الجيود ال
وأوضػػ  الشػػاباؾ عبػػر إاصػػاء لػػو، أف شػػير نػػوفمبر شػػكؿ ذروة فػػي اليجمػػات الإمسػػطينية ، مشػػيرًا الػػ  أنػػو 

عممية عم  خمإية قوميػة بمػا فييػا عمميػة طاػف الجنػدي ا سػرائيمي "عػداف اييػاس"  230ااص  وقوع اوالي 
المركزيػػة بالاإولػػة واادثػػة طاػػف مجنػػدة يامػػؿ فػػي اذاعػػة الجػػيش بػػال رب مػػف مبنػػ  ا ذاعػػة فػػي  فػػي الماطػػة

 يافا.
وأشار ي رير الشاباؾ ال  أف ا ريإاع الم مؽ ييركز في اريإاع اليجمات المنطم ة مف مدينة ال دس ، واسػب 

 ة.عممية في مجمميا كانت عبارة عف إل اء زجاجات اارق 55ااصائو ف د وصمت ال  
وأكػػػػد الي ريػػػػر أف فيػػػػرة اليػػػػدوء اليػػػػي وصػػػػمت ذروييػػػػا فػػػػي شػػػػير يوليػػػػو مػػػػف ىػػػػذا الاػػػػاـ انييػػػػت مػػػػع اسػػػػيئناؼ 
المإاوضات السياسية، ووف ًا لمي رير ىناؾ اريإاع ميواصؿ في اليجمات منذ شير أ سػطس الػذي وقاػت فيػو 

 ناجـ عف ىذه اليجمات.بإاؿ عدد ال يم  ا سرائيمييف ال األمنيىجمة، وأكد الي رير يدىور الوضع  88
 13/91/1093، عكا اون الين
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، اليػػي "طالػب المياػدث باسػـ اركػة فػي  أامػػد عسػاؼ فػي ىػذه الماظػة اليػػي وصػإيا بػػ "الياريخيػة المصػيرية
بػالوقوؼ "صػإًا وااػدًا  "ىائمػة بصػمود وثبػاتضػغوطا "قاؿ أف الرئيس عباس والمإاوض الإمسطيني يواجيوف 

شػػابًا وسػػمطة وقػػوى سياسػػية بػػد  مػػف المزايػػدات والبيانػػات اليشػػكيكية واليخوينيػػة اليػػي مػػف شػػأنيا أف يضػػاؼ 
 الموقؼ الإمسطيني وي دـ خدمة مجانية لإلايالؿ احسرائيمي ومف ي ؼ خمإو".

عبػػاس ونيػػج المإاوضػػات مػػف قبػػؿ الإصػػائؿ وجػػاءت يصػػرياات المياػػدث باسػػـ فػػي  ع ػػب اني ػػادات لمػػرئيس 
الإمسػػطينية وفػػي م ػػدمييا اركػػة امػػاس. ودعػػا عسػػاؼ كافػػة ال ػػوى والإصػػائؿ إلػػ  "إعػػالء مصػػال  الشػػاب 

 الإمسطيني الوطنية الاميا ويازيز الجبية الداخمية والاذر وا بيااد عف لغة المزايدات واليخويف".
انطالقا مف موقؼ وطني ىدفو دعـ وي وية موقػؼ المإػاوض وقاؿ "إننا في اركة في  نميز بيف مف ياارض 

الإمسطيني، وىمو الشاب وقضييو الوطنية، وبيف أولئؾ الميورطيف في أجنػدات خارجيػة الػذيف يشػاركوف عػف 
 وعي أو بدوف وعي دولة ا ايالؿ ومف ي ؼ وراءىا".

 14/91/1093، القدس العربي، لندن
 

 هلل في الضفة الغربيةجندي إسرائيمي قرب رام ا يطعنمقاوم  90
أصػػػيب جنػػػدي "إسػػػرائيمي" بجػػػروح مػػػا بػػػيف ميوسػػػطة وخطيػػػرة أمػػػس ا ثنػػػيف، باػػػد أف طانػػػو :  يػػػو بػػػي آي( 

فمسطيني بسكيف عند مإيرؽ قرية جبع قرب مدينة راـ اهلل في الضإة الغربية . وقالت وسائؿ إعػالـ إف جنػود 
 ويمكف مف اليروب مف المكاف.  ا ايالؿ أطم وا النار عم  الإمسطيني لكنو لـ يصب بأذى

 14/91/1093، الخميج، الشارقة
 

 حماس: منح وزراء الخارجية العرب ميمة إضافية لممفاوضات "خطوة غير موفقة" 99

اني دت اركة اماس، امس، دعـ وزراء الخارجية الارب : مف مامد أبو خضير وزكي أبو الاالوة -ال دس 
واعيبػػر النػػاطؽ باسػػـ الاركػػة فػػوزي  مػػع إسػػرائيؿ برعايػػة أميركيػػة.  سػػيمرار المإاوضػػات الإمسػػطينية الجاريػػة

برىوـ في بياف أف من  وزراء الخارجية الارب خالؿ اجيماعيـ في ال اىرة السػبت المإاوضػات ميمػة إضػافية 
 "خطوة  ير موف ة".

 14/91/1093، الراي، الكويت
 

 فتح تثمن مواقف قطر تجاه الفمسطينيين 91
مجمػس اليشػرياي عػف اركػة فػي  جمػاؿ اويػؿ، أف خطػوات دولػة قطػر الشػ ي ة بايجػاه أكد النائب في ال:  زة

 ال ضية الإمسطينية يساؼ ويخدـ الشاب الإمسطيني ويخإؼ ماانايو.
وعبػػر لػػػ"الشرؽ"، عػػف ي ػػديره ويثمينػػو لمواقػػؼ سػػمو األميػػر الشػػيل يمػػيـ بػػف امػػد أؿ خميإػػة فػػي دعػػـ الشػػاب  

ع الوقػػػود وي ػػػديـ مسػػػاعدات عاجمػػػة ل طػػػاع  ػػػزة ليخإيػػػؼ ماانػػػاة الإمسػػػطيني خاصػػػة فيمػػػا ييامػػػؽ فػػػي موضػػػو 
 الميضرريف أثر المنخإض الجوي.

 14/91/1093، الشرق، الدوحة
 

 يفتح النار عمى فمسطيني حاول زرع قنبمة عمى الحدود مع غزة ا:سرائيميالجيش  93
مػػ  الاػػدود بػػيف  ػػزة أطمػػؽ جنػػود الجػػيش احسػػرائيمي النيػػراف عمػػ  قػػدـ فمسػػطيني، اػػاوؿ زرع عبػػوة ناسػػإة ع

سػػرائيؿ. وقالػػت صػػايإة جيػػروزاليـ بوسػػت احسػػرائيمية، احثنػػيف، إف "الاادثػػة وقاػػت عمػػ  الاػػدود مػػع شػػماؿ  وا 
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قطاع  زة، ايث أطمؽ الجنود احسرائيميوف النيراف عم  الإمسطيني، كما لإيت إل  أف االيو   يزاؿ مجيولة 
 اي  ا ف".

 14/91/1093، المصري اليوم، القاىرة
 

 ": الحكام العرب والسمطة مستمرون في "التفريط" بأرض فمسطينالتحرير"حزب  94
قػػاؿ "اػزب الياريػػر" فػػي فمسػطيف إف مػػا صػػدر عػف مجمػػس جاماػػة الػدوؿ الاربيػػة "يإػػريط : راـ اهلل  فمسػطيف(

 مف الاكاـ الارب والسمطة الإمسطينية باألرض المباركة ورىنيا لمو يات الميادة األمريكية".
(، يا يبػػػًا عمػػػ  اجيمػػػاع وزراء الخارجيػػػة 24|43لاػػػزب فػػػي بيػػػاف لػػػو يم يػػػو "قػػػدس بػػػرس"، ا ثنػػػيف  ووصػػػؼ ا

الاػػرب فػػي دورة الجاماػػة  يػػر الااديػػة، موقػػؼ الاكػػاـ الاػػرب يجػػاه فمسػػطيف بأنػػو "موقػػؼ مشػػيف، وييصػػؼ 
بػادرات اليطبيايػة بأعم  درجات اليإريط والخيانة"، عم  اد يابيره، مشػيرًا إلػ  أف "الاكػاـ الاػرب ي ػدموف الم

 لدولة ا ايالؿ احسرائيمي".
ورأى الازب في المبادرة الاربية اليي قاؿ إف الدوؿ الاربية ييمسؾ بيا بأنيا "مبادرة يشريع لالايالؿ ويطبيع 

ـ وياػػػرض عميػػػو 2829ويسػػػويؽ لكيػػػاف ييػػػود الغاصػػػب. ي ػػػر بػػػاايالؿ ييػػػود لػػػألرض المباركػػػة المايمػػػة عػػػاـ 
قامػة الاالقػات ماػو ل ػاء مّنػة عمػ  الإمسػطينييف بدويمػة ىزيمػة منزوعػة السػالح ال بوؿ الطبياي في الم نط ػة وا 

 ـ"، وف ًا لما جاء في بيانو.2830ي ـو عم  باض الباض مف فمسطيف مف األرض المايمة عاـ 
 13/91/1093قدس برس، 

 
 : تفجير الحافمة في "بات يام" إنجاز لممقاومة في ظل اليجمة األمنيةبدرانحسام  95

قػػػاؿ ال يػػػادي البػػػارز فػػػي اركػػػة امػػػاس، اسػػػاـ بػػػدراف، أف عمميػػػة اليإجيػػػر اليػػػي وقاػػػت : راـ اهلل  فمسػػػطيف(
 باألمس في مدينة يؿ أبيب "نجاح بكؿ الم اييس وانجاز كبير"، عم  اد وصإو.

(، أف مالا ػػة 24|43وبػػيف بػػدراف فػػي يصػػري  صػػاإي م يضػػب، وصػػؿ "قػػدس بػػرس"، نسػػخة منػػو ا ثنػػيف  
نيػػة الياباػػة لالاػػيالؿ احسػػرائيمي ومثيمييػػا فػػي الإمسػػطينية فػػي الضػػإة الغربيػػة لػػـ يػػنج  فػػي صػػد األجيػػزة األم

 ىجمات الم اومة ضد أىداؼ ا ايالؿ.
ويابع بدراف: "عممية اليإجير داخػؿ الاافمػة وسػط يػؿ أبيػب وبغػض النظػر عػف خسػائر الاػدو، عمميػة ناجاػة 

اومػػة ليػػذه الخطػػوة ىػػو انجػػاز فػػي ظػػؿ اليجػػوـ األمنػػّي بكػػؿ الم ػػاييس"، مشػػددًا عمػػ  أف "مجػػرد وصػػوؿ الم 
وبػػارؾ ال يػػادي فػػي اركػػة امػػاس عمميػػة يإجيػػر الاافمػػة فػػي يػػؿ أبيػػب  الميواصػػؿ عمػػ  الم اومػػة فػػي الضػػإة".
 ."وكؿ فاؿ م اوـ ضد ا ايالؿ أّيًا كاف

 13/91/1093قدس برس، 

 
 ا:قميملمسر لقيادة  أميناشناعة رفعت ينتخب  فتح مؤتمرلبنان:  96

انيخػب اقمػيـ اركػة "فػي " فػي لبنػاف رفاػت شػناعة  مسػؤوؿ ا عػالـ السػابؽ( امينػًا لمسػر ل يػػادة : قاسػـ قصػير
ا قميـ، وذلؾ باد ا نيياء مف انيخابات ا قميـ واليي ادت ال  اخييار قيادة جديػدة ودخػوؿ كػوادر جديػدة فػي 

 ور سرااف سرااف. ال يادة وىـ الميندس عبد المناـ عوض وعميا الابد اهلل والدكي
وقالت مصادر قيادية في الاركة لػػ"السإير" إف ىػذا المػؤيمر "ىػو إجػراء ينظيمػي دوري ُيا ػد كػؿ سػنييف، وقػد 
ارصػػت قيػػادة الاركػػة عمػػ  ا ليػػزاـ بموعػػده مػػف أجػػؿ يأكيػػد ا ليػػزاـ بالنظػػاـ الػػديموقراطي واألطػػر الينظيميػػة، 
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ؤخرًا. واف انا ػاد ىػذا المػؤيمر واخييػار قيػادة جديػدة  قمػيـ ر ـ الظروؼ ا سػيثنائية اليػي مػرت بيػا الاركػة مػ
لبناف يؤكد ميانة الوضع الينظيمػي والػداخمي لاركػة فػي  وقػدرييا عمػ  يجػاوز ا شػكا ت والظػروؼ الصػابة 

 اليي اايطت بيا".
وأوضػػات المصػػػادر "انػػػو قػػػد اصػػػمت يغييػػػرات داخميػػػة بسػػيطة فػػػي قيػػػادة ا قمػػػيـ، واف الاػػػاج رفاػػػت شػػػناعة 
سػػييول  قيػػادة ا قمػػيـ فػػي المرامػػة الم بمػػة. وسػػييوّل  الػػ  جانػػب ال يػػادات األخػػرى فػػي الاركػػة قيػػادة السػػااة 

 المبنانية في اطار الارص عم  امف لبناف والمخيمات وعدـ اقااـ الإمسطينييف في الصراعات المبنانية".
ـ اامػد وامػيف سػر قيػادة السػااة فياػي وقد ال يت في الجمسػة ا فيياايػة ا ولػ  لالنيخابػات كممػات عػدة لاػزا

ابو الاردات اكدت اىمية ىذا ا سيا اؽ ا نيخابي واليمسؾ بثوابت ال يادة الإمسػطينية ورفػض زج المخيمػات 
 الإمسطينية في الصراعات الداخمية في لبناف والدوؿ الاربية.

 14/91/1093السفير، بيروت، 

 
 ش" والنصرة في مخيمات لبنانفتح لمواجية "داعحركة دعم  ":اليومالعرب " 97

يبػػدو أف ينػػامي نإػػوذ الجبيػػات الجياديػػة المواليػػة لينظػػيـ ال اعػػدة فػػي مخيمػػات : هللاالاػػرب اليػػـو بيػػروت، راـ 
والمشػػاورات عمػػ  مسػػيوى ال مػػة األمنيػػة والسياسػػية فػػي كػػؿ مػػف لبنػػاف  ا يصػػا تلبنػػاف بػػدأ يثيػػر سمسػػمة مػػف 

 بأنيػا اهلليػة، خصوصػا باػد ظيػور وقػائع وصػإيا قيػاديوف باػزب وفمسطيف وباض األطػراؼ الاربيػة والخميج
فػي نإػوذ اركػة فػي   اناسػارأسباب وجود  اسيدراؾلبنانية ااولت  -فمسطينية ايصا ت"مرعبة" عم  ىامش 

هلل يإيػػد بػػأف اركػػة فػػي  لػػـ ياػػد المسػػيطر األبػػرز فػػي االي ػػارير الػػواردة لػػراـ  فػػي مخيمػػات الالجئػػيف فػػي لبنػػاف.
ؿ ناػػو عػػدة أسػػابيع يبػػيف أف ىػػوامش المنػػاورة أمػػاـ المكمػػؼ بممػػؼ السػػااة المبنانيػػة وىػػو ال يػػادي لبنػػاف، ف بػػ

الإياػػاوي البػػارز عػػزاـ األامػػد ماػػدودة جػػدا، فخصػػـو الاركػػة مػػف أو دىػػا يسػػيطروف يمامػػا عمػػ  ثالثػػة مػػف 
الينػػامي الكبيػػر  المخيمػػات اليامػػة فػػي بيػػروت والجنػػوب، وجميػػع األطػػراؼ بمػػا فييػػا اػػزب إهلل قم ػػة يمامػػا مػػف

 لمسماي ينظيمات مثؿ "جند الشاـ" و"في  احسالـ" في إطار المخيمات الإمسطينية.
ثػػالث مؤسسػػات لبنانيػػة سػػيادية وأمنيػػة باليإاصػػيؿ ىػػي مؤسسػػة الرئاسػػة والجػػيش  اىيمػػتعمػػ  ىػػذا األسػػاس 

دارة األمػػػػف الاػػػػاـ فػػػػي بيػػػػروت. ريكػػػػز عمػػػػ  أف وجيػػػػة نظػػػػر ممثمػػػػي الاػػػػوار فػػػػي الجانػػػػب المبنػػػػاني كانػػػػت ي وا 
الصراعات الداخمية بيف أجناة اركة في  في مخيمات لبناف أضاؼ نإوذ الاركة، اليػي   زالػت ىػي الجيػة 

 المإضمة بالنسبة لممؤسسات األمنية والسياسية، ك يادة حطار المخيمات.
م  في لبناف وعند الغرؽ في اليإاصيؿ ياامؿ الجميع مع قضية الا يد مامود عيس  قائد كيائب الكإاح المس

اجر الزاوية في اليرييب لمصالاة "فيااوية" يإيػرض أف يايػد سػطوة اركػة فػي  وياػرر المخيمػات  باعيبارىا
مف مخاطر الخضوع ألنصار المجموعات الجيادية خصوصا باد ورود أسماء ألبناء مخيمات في أكثر مػف 

 يإجير وقضية أمنية داخؿ لبناف.
الاسػػكرية المبنانيػػة مباشػرة مػػف الػػرئيس عبػػاس اػؿ مشػػكميو مػػع الا يػػد  ا سػػيخباراتعمػ  ىػػذا األسػػاس طمبػت 

عباس كػاف قػد فصػؿ الا يػد عيسػ  مػف  "المينو" فيو الوايد النافذ في أوساط في  المخيمات.ػعيس  الشيير ب
ووزع مسػػاعدات إماراييػػة لمخميػػات لبنػػاف أرسػػمت مػػف قبػػؿ ال يػػادي الإياػػاوي  اسػػي بؿاألخيػػر  ألفاركػػة فػػي  
الف وىػػػي مسػػػاعدات وزعييػػػا فاػػػال عمػػػ  الاػػػائالت المسػػػيورة فػػػي المخيمػػػات زوجػػػة داػػػالف برعايػػػة مامػػػد داػػػ

ويػػأميف الا يػػد عيسػػ ، األمػػر الػػذي أ ضػػب مؤسسػػة الرئاسػػة الإمسػػطينية ودفايػػا حصػػدار قػػرار بإصػػؿ الا يػػد 
 ال ائد الاسكري األبرز لاركة في  باد الاميد سمطاف أبو الاينيف. باعيبارهالمصنؼ 
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ر قمػػؽ المرجايػػات األمنيػػة المبنانيػػة ىػػو رصػػد صػػدور يوجييػػات مػػف الخػػارج لنشػػطاء جيػػادييف داخػػؿ مػػا يثيػػ
المخيمات، وياديدا مف ينظيمات ال اعدة في سورية، بما في ذلؾ جبية النصرة و"داعش" المياف يباثاف عػف 

 خصيا.مسؤوؿ بارز في الجيش المبناني لازاـ األامد ش أكدقدـ في مخيمات لبناف، كما  موطئ
 14/91/1093، العرب اليوم، عّمان

 
 ستئناف سياسة االغتياالت غداة تفجير حافمة في تل أبيببا يتعيد نتنياىو 98

يايػػػد رئػػػيس الػػػوزراء احسػػػرائيمي بنيػػػاميف نينيػػػاىو باسػػػيئناؼ سياسػػػة ا ييػػػا ت قػػػادة : كإػػػاح زبػػػوف - راـ اهلل
ألشػػير الماضػػية، وذلػػؾ ردا عمػػ  يإجيػػر ونشػػطاء فػػي فصػػائؿ فمسػػطينية مسػػماة، باػػد أف ىػػدأت قمػػيال فػػي ا
 اافمة إسرائيمية قرب يؿ أبيب، أوؿ مف أمس، دوف وقوع إصابات.

ا سػػيمرار فػػي سياسػػيو األمنيػػة المبنيػػة عمػػ  »وقالػػت ماافػػؿ سياسػػية مسػػؤولة فػػي إسػػرائيؿ إف نينيػػاىو ينػػوي 
 «.إاباط ا عيداءات وال يؿ المسييدؼ

الاافمة لـ يارؼ باد، ف ف إسرائيؿ اييمت الإمسطينييف فورا بػالوقوؼ وعم  الر ـ مف أف خمإية عممية يإجير 
 وراءىا.

 14/91/1093، الشرق األوسط، لندن
 

 كي عمى مسؤولين إسرائيميين "غير مقبول"ي: التجّسس األمر نتنياىو 99
 قػػػػاؿ رئػػػػيس الػػػػوزراء احسػػػػرائيمي بنيػػػػاميف نينيػػػػاىو إف "عمميػػػػات اليجّسػػػػس والينّصػػػػت: يػػػػو بػػػػي أي -إسػػػػرائيؿ 

 لالسيخبارات األميركية عم  مسؤوليف إسرائيمييف أمر ممنوع و ير م بوؿ".
وقػػاؿ نينيػػاىو فػػي بدايػػة اجيمػػاع كيمػػة اػػزب الميكػػود فػػي الكنيسػػت: "يوجػػد أمػػور فػػي الاالقػػات بػػيف إسػػرائيؿ 

 والو يات الميادة ممنوع ال ياـ بيا وليست م بولة عمينا"، وأضاؼ أنو طمب إيضاح ىذا الموضوع.
 14/91/1093، ة، لندنالحيا

 
 " يجب استغاللياستراتيجيةإفرصة " "سرائيلة"إ: الوضع في الشرق األوسط يوّفر لغانتس 10

أمير آورف، عف رئيس أركاف الجػيش ا سػرائيمي بنػي « ىألريس»ن ؿ المامؽ األمني في صايإة : عمي ايدر
، وانو خالفًا لما كاف عميو «اييجيةفرصة اسير » انيس، ي ديره بأف الوضع في الشرؽ األوسط يوّفر  سرائيؿ 

الوضع قبؿ عشر سنوات قبؿ الغزو األميركػي لماػراؽ، وقبػؿ احطااػة بأنظمػة عربيػة وقبػؿ األزمػات الاربيػة، 
فمصػػػر  يػػػر مسػػػي رة، وكػػػذلؾ سػػػوريا فػػػي اػػػيف أف    يوجػػػد اليػػػـو أي دولػػػة عربيػػػة يمكػػػف اف ييػػػدد اسػػػرائيؿ.

ياػيش صػراعات. وباسػب ضػابط كبيػر فػي الجػيش، ياػّدث أخيػرًا مػع األردف، لـ يشكؿ ييديدًا منذ البداية، و 
 ."احسرائيمييف أنإسيـ بدأوا يإكروف في كيإية اسيغالؿ ىذه الإرصة احسيراييجية"نيس، ف ف ا 

 14/91/1093، االخبار، بيروت
 

 عدم االستيتار باألمر "إسرائيل"موفاز: ىناك مؤشرات انتفاضة جديدة ويجب عمى  19
احسػػرائيمي ووزيػر الػػدفاع احسػرائيمي األسػػبؽ شػػاؤوؿ  وكػا ت: اعيبػػر رئػيس اػػزب كاديمػا -اـ" "األيػػ -ال ػدس

موفػاز أف مااولػػة يإجيػػر عبػػوة ناسػإة فػػي اافمػػة إسػػرائيمية فػي مدينػػة بػػات يػػاـ احسػرائيمية أوؿ مػػف أمػػس إنمػػا 
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شػير األخيػرة" وقػاؿ ىي "بداية موجة أخرى مف احرىاب   سيما في ظؿ ا عيػداءات اليػي اريكبػت خػالؿ األ
 "إف ىذه مؤشرات انيإاضة جديدة ويجب عدـ ا سيييار باألمر".

وأعمػػػػف موفػػػػاز فػػػػي م ابمػػػػة مػػػػع احذاعػػػػة احسػػػػرائيمية ماارضػػػػيو إطػػػػالؽ سػػػػراح الدفاػػػػة الثالثػػػػة مػػػػف األسػػػػرى 
ـ فيػػو الإمسػػطينييف ال ػػدام  األسػػبوع ال ػػادـ وقػػاؿ: مػػا مػػف دولػػة ذات سػػيادة يإػػرج عػػف قيمػػة فػػي الوقػػت الػػذي يػػي

 يإجير عبوات ناسإة في مدنيا.
واني ػػػد موفػػػاز الاكومػػػة احسػػػرائيمية "بسػػػبب عػػػدـ ي ػػػديـ مبػػػادرات خػػػالؿ المإاوضػػػات مػػػع الجانػػػب الإمسػػػطيني 
فساح المجاؿ أماـ جنراؿ أميركػي لياديػد اليرييبػات األمنيػة" وقػاؿ "أعي ػد أف الو يػات المياػدة فػي ظػؿ ىػذا  وا 

 في قضايا الادود وال دس والالجئيف".الوضع سيإرض عم  إسرائيؿ امو  
 14/91/1093، األيام، رام اهلل

 
 انتفاضة جديدةة ال يمكن اعتباره تطور أعمال العنف في الضف :سرائيميا: العموموزير  11

وكا ت: ن مت احذاعة احسرائيمية امس عف وزير الامـو واليكنولوجيػا يا ػوب بيػري ال ػوؿ  -"األياـ"  -ال دس
زيػػادة ماينػػة فػػي اجػػـ أعمػػاؿ الانػػؼ فػػي الضػػإة الغربيػػة إ  أنػػو   يمكػػف اعيبػػار ذلػػؾ انيإاضػػة  إنػػو "يالَاػػظ

"كممػػػا ظيػػػرت مؤشػػػرات حاػػػراز ي ػػػدـ فػػػي الامميػػػة السياسػػػية ااولػػػت ينظيمػػػات فمسػػػطينية  وأضػػػاؼ: جديػػػدة".
 إرىابية المساس بيا".

 لنسبة لنيائج الاممية السممية".وقاؿ في م ابمة إذاعية إف "األشير ال ميمة الم بمة سيكوف ااسمة با
واوؿ ما كشػؼ عنػو مػف أعمػاؿ ينصػت أميركيػة عمػ  مسػؤوليف كبػار فػي إسػرائيؿ، قػاؿ بيػري إنػو "  يمكػف 
اعيبار ذلؾ مإاجأة اسيراييجية" ، مشيرا إلػ  ارييااػو ايػاؿ ال ػدرات احسػرائيمية ووسػائؿ الايطػة والاػذر اليػي 

 ييبايا.
 14/91/1093، األيام، رام اهلل

 
 "السالم مفاوضات تخريب"حاول تحماس القائد السابق لممنطقة الوسطى بالجيش ا:سرائيمي:  13

قػػاؿ  ػػادي شػػمني ال ائػػد السػػابؽ لممنط ػػة الوسػػط  فػػي الجػػيش احسػػرائيمي، إف اركػػة : كإػػاح زبػػوف - راـ اهلل
مسػػػػطينييف امػػػػاس يسػػػػا  حشػػػػااؿ انيإاضػػػػة بالضػػػػإة الغربيػػػػة حفشػػػػاؿ مإاوضػػػػات السػػػػالـ الجاريػػػػة بػػػػيف الإ

يمكػػف أف يكػػوف ىنػػاؾ عالقػػة بػػيف الامميػػة واحعػػالف عػػف قػػرب ايإػػاؽ مبػػادئ بػػيف »واحسػػرائيمييف. وأضػػاؼ: 
 «.الإمسطينييف واحسرائيمييف

 14/91/1093، الشرق األوسط، لندن
 

 مميون دوالر 86ا:سرائيمي يقر زيادة لموازنة الجيش بة  الكنيست 14
وـ األثنػيف، زيػادة إضػافية فػي موازنػة الجػيش خػالؿ الاػاـ الم بػؿ، ب يمػة أقر الكنيست احسرائيمي، الي :السبيؿ
 مميوف دو ر(. 93مميوف شيكؿ   300

وقالػػت صػػايإة ماػػاريؼ احسػػرائيمية، إف المجنػػة الماليػػة فػػي الكنيسػػت، أشػػارت إلػػ  أنػػو سػػييـ اسػػيخداـ الزيػػادة 
اسػيغالؿ األراضػي لامميػات اسػيثمارية الجديدة لصال  إخػالء وىػدـ ماسػكرات ياباػة لمجػيش داخػؿ إسػرائيؿ، و 

 ع ارية، خالؿ الااـ الم بؿ.
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ويأيي الزيادة الجديدة في موازنة الجيش، باد إضافة مخصصات أقرىا الكنيست مطمػع نػوفمبر/ يشػريف ثػاني 
مميػػػػوف دو ر(، بيػػػػدؼ إيااػػػػة مػػػػوارد كافيػػػػة لمجػػػػيش  900مميػػػػار شػػػػيكؿ   4.9الماضػػػػي، ب يمػػػػة يصػػػػؿ إلػػػػ  

 ـ بميامو، اسب بيانات الاكومة احسرائيمية.احسرائيمي لم يا
 14/91/1093، السبيل، عّمان

 
 لكمميار شي 1.7زيادة ميزانية األمن ا:سرائيمية بةىآرتس:  15

مميػػار  4.08 ذكػػر موقػػع ىػػألريس عمػػ  الشػػبكة أف لجنػػة الماليػػة البرلمانيػػة صػػادقت صػػباح اليػػـو عمػػ  إضػػافة
. وسييـ ياويؿ ىذه األمواؿ مف فائض الميزانية 4022-4023ااميف شي ؿ لميزانية وزارة األمف احسرائيمية لم

إل  ذلؾ صادقت المجنة عم  ياويؿ . الاامة لمدولة اليي لـ ييـ اسيخداميا مف قبؿ وزارات الاكومة المخيمإة
، وىػػي فػػي األصػػؿ 4023إلػػ  ميزانيييػػا لماػػاـ  4024مميػػار شػػي ؿ مػػف ميزانيػػة الػػوزارة مػػف الاػػاـ  2.94مبمػػغ 
 مميوف شي ؿ لميزانية األمف. 220جاءت مف المساعدات األمريكية حسرائيؿ. كما ي رر زيادة مبمغ  مبالغ

وجاءت ىذه الزيادات باد أف قرر رئيس الاكومػة احسػرائيمية نينيػاىو زيػادة ميزانيػة وزارة األمػف احسػرائيمية بػػ 
 مميار شي ؿ. 4.05

 13/91/1093، 48عرب 
 

 ية "بيت يام" مى منفذ عممي العثور عيجد صعوبة كبيرة ف كالشابا 16
كشػػػؼ مسػػػؤوؿ أمنػػػي إسػػػرائيمي رفيػػػع المسػػػيوى اف جيػػػاز الشػػػاباؾ احسػػػرائيمي : مامػػػد أبػػػو خضػػػير -ال ػػػدس 

يايش االة مػف اليخػبط والايػرة، وياػاوؿ مارفػة ىويػة منإػذي عمميػة بيػت الباػر عبػر يإجيػر اافمػة لمركػاب "
 ."في بيت ياـ قرب يؿ ابيب

ايػػ  ىػػذه الماظػػات   زاؿ يباػػث عػػف منإػػذ اليجػػـو ومػػف وضػػع الابػػوة فػػي داخػػؿ "انػػو  وأشػػار الجيػػاز الػػ 
الشاباؾ يإاص وي ـو بيا ي ات واساة ما إذا كاف الاديث يػدور عػف مبػادرة شخصػية "، موضاا أف "الاافمة

يػة لإمسطيني كالامميات اليي سب ت في األشير الماضية في مناطؽ الضػإة الغربيػة، أـ أف ىنػاؾ خميػة جياد
 ."وراء ينإيذ يمؾ الاممية

الإمسطينييف  ير مانييف با نز ؽ وراء انيإاضػة جديػدة، والػذىاب "وي در مسؤولوف في المنظومة األمنية أف 
 ."إل  يصايد الوضع األمني في الضإة الغربية

 14/91/1093، الراي، الكويت
 

 "رمرةم"تقتربان من اتفاق مصالحة لتعويض ذوي ضحايا  " وتركياإسرائيل" 17
، باػػد "بػػات قريبػػا لمغايػػة"راـ اهلل: أكػػد مسػػؤوؿ إسػػرائيمي كبيػػر، أمػػس، أف ايإػػاؽ مصػػالاة بػػيف يػػؿ أبيػػب وأن ػػرة 

يجػػػاوز الكثيػػػر مػػػف الخالفػػػات خصوصػػػا بشػػػأف مبمػػػغ الياويضػػػات الػػػذي يإيػػػرض أف يدفاػػػو إسػػػرائيؿ لاػػػائالت 
عنػدما كانػت فػي طري يػا  "مافي مرمػرة"كية األيراؾ اليساة الذيف قيموا في اليجـو احسرائيمي عم  السإينة الير 

 .4020ل طاع  زة عاـ 
يركيا أبدت مرونة  ير مسبوقة "ون مت صايإة ىألريس احسرائيمية، عف مسؤوؿ أاجمت عف ذكر اسمو، أف 

 ."في يخإيض المبمغ المطموب لكؿ عائمة في اجيماع ع د بيف الجانبيف في إسطنبوؿ قبؿ أسبوعيف
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ير بػاف فػي طػي ". وأشػار إلػ  أف الدولػة الابريػة وأن ػرة "ليست كبيػرة ويمكػف يجاوزىػا الإجوات ا ف"وَأضاؼ: 
عادة الاالقات بينيما إل  سابؽ عيدىا ا يإاقية جاىزة، لـ يبؽ إ  كيابة رقـ ماػدد ". ويابع: "ىذه الصإاة وا 

 ."في السطر الإارغ واسب "ياويضات"
رفض مػػػف رئػػػيس الػػوزراء احسػػػرائيمي بنيػػػاميف نينيػػػاىو اػػػوؿ ويبػػدو أف ا يإػػػاؽ بانيظػػػار قػػػرار باحيجػػاب أو الػػػ

الارض اليركي الجديد. ولػـ يشػر المسػؤولوف احسػرائيميوف إلػ  رقػـ ماػدد لكػنيـ أكػدوا أف يركيػا يراجاػت عػف 
 األرقاـ الساب ة.

 14/91/1093، الشرق األوسط، لندن
 

 تفتتح خط قطارات مضادًا لمصواريخ "إسرائيل" 18
لمواصػػالت احسػػرائيمية اليػػـو أوؿ خػػط قطػػارات ماصػػف ضػػد الصػػواريل فػػي الاػػالـ، ليػػربط يإيػػي  وزارة ا : ػػزة
بوسػػط إسػػرائيؿ. ويخيصػػر الخػػط الجديػػد المسػػافة بػػيف  " بماػػيط  ػػزة"فػػي جنػػوب إسػػرائيؿ،  " سػػديروت" بمػػدة

احسػرائيمية أمػس عػف مسػؤوليف فػي سػديروت قػوليـ إف  ون مػت صػايإة ماػاريؼ المنط ييف إل  ناو الساعة.
بالامػػؿ وسػػط إسػػرائيؿ  ىػػذا الخػػط ياػػد ميػػزة اقيصػػادية ألنػػو سيسػػم  لسػػكاف سػػديروت ومنػػاطؽ ماػػيط  ػػزة 

والاػػودة لبيػػوييـ خػػالؿ سػػاعة زمػػف، كمػػا سيسػػم  لسػػكاف وسػػط إسػػرائيؿ الوصػػوؿ بسػػيولة لممنػػاطؽ الجنوبيػػة 
 المااذية لمادود مع  زة. 

 14/91/1093، االتحاد، أبو ظبي
 

 جية لغور األردن زالت مع زوال الجبية الشرقيةاألىمية االستراتيىآرتس:  19
لمشػػؤوف ا سػػيراييجية اليػػابع لجاماػػة يػػؿ أبيػػب، « يافػػا»رأى المامػػؿ الاسػػكري البااػػث فػػي مايػػد : عمػي ايػػدر

رؤوبيف بدىيسور، أف األىمية ا سيراييجية لغور األردف زالت مع زواؿ الجبيػة الشػرقية، وفػي سػياؽ الاػديث 
نييف والينػػػػاز ت المطموبػػػػة، أشػػػػار بدىيسػػػػور الػػػػ  أف اليمسػػػػؾ ا سػػػػرائيمي بػػػػرفض عػػػػف اليسػػػػوية مػػػػع الإمسػػػػطي

الػػذي اعيبػػر، فػػي اينػػو، اب ػػاء السػػيطرة عمػػ  الغػػور « مشػػرع آلػػوف»ا نسػػااب مػػف  ػػور األردف يسػػيند الػػ  
 بأيدي اسرائيؿ ضرورة   يمكف الينازؿ عنيا.

ع ػػود مػػػّرت منػػذ ذلػػؾ الاػػيف، يإككػػػت ، إف أرباػػة «ىػػألريس»وأضػػاؼ بدىيسػػور، فػػي م الػػة نشػػػرييا صػػايإة 
خالليػػا الجبيػػة الشػػرقية، وزاؿ مايػػا خطػػر اػػرب الجيػػوش المنظمػػة، اليػػي كػػاف مػػف الممكػػف اف ينطمػػؽ مػػف 
أراضي األردف، األمر الذي أس ط أىمية  ور األردف كمنط ة عازلة في وجو ىجـو عسكري بري ممكف مػف 

 جية الشرؽ.
فيو الصواريل وال ذائؼ الخطػر األساسػي ا يػي مػف الشػرؽ، وباليػالي ورأى بدىيسور، أننا بينا في زمف يمثؿ 

 لـ ياد ىناؾ أىمية  سيمرار يواجد قوات الجيش في  ور األردف. 
 14/91/1093، االخبار، بيروت

 
 والشرطة تؤكد أن الخمفية جنائية "إسرائيل"في وسط  سيارةانفجار  30

يمية انإجار سيارة في منط ة وسط إسرائيؿ، موضاة أف أعمنت الشرطة احسرائ: يو بي آي -ال دس المايمة 
وقالػت الشػرطة إف ا نإجػار "وقػع فػي سػيارة خاصػة فػي مدينػة راوفػوت،  الاادثة جاءت عم  خمإية جنائيػة.

ويبػػػّيف أف الجػػػػريايف ىػػػػـ أب وابنػػػو، وأف لػػػػدييما سػػػجؿ جنػػػػائي لػػػػدى  وأصػػػيب شخصػػػػاف بجػػػروح ميوسػػػػطة".
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رة ارب الاصابات في إسرائيؿ، واليي شممت يإجير الاديد مف السيارات ويصاعدت في الإيرة األخي الشرطة.
 في األاياء السكنية. 

 14/91/1093، الحياة، لندن
 

 مام المنافسة في االنتاجأبدأت تفقد توازنيا  "سرائيل"إىآرتس: صناعة الطائرات في  39
ا ثنػػيف اف المنافسػػة الانيػػدة  ]أمػػس  ي ػػوؿ صػػايإة "ىػػألريس" ا سػػرائيمية فػػي عػػددىا الصػػادر اليػػوـ: يػػؿ ابيػػب

اليي يشنيا الشركات ا ميركية وا وروبية واليخإيضػات الدوليػة فػي الميزانيػة الاسػكرية اسػيمت فػي انخإػاض 
مبياػات الطػائرات ا سػػرائيمية اليػي يامػؿ مػػف دوف طيػار. جػاء ذلػػؾ فػي ي ريػر لمصػػاافي جيمػي كػوىيف، ىػػذا 

 نصو:
ر الطػػائرات بػػال طيػػار فػػي السػػنوات ا خيػػرة، واوضػػات الػػد ئؿ اليػػي "كانػػت اسػػرائيؿ يايبػػر رائػػدة فػػي يصػػدي

كشػإت عنيػا دراسػػة اجريػت فػي اوائػػؿ ىػذا الاػاـ اف اسػػرائيؿ قامػت بيصػدير طػػائرات ب يمػة مميػار دو ر عمػػ  
مدى ع د ي ريبا. ور ـ ذلؾ، فاف باض المسؤوليف في المصانع المامية  نياج الطائرات والمادات الاسكرية 

عػػف خشػػيييـ مػػف يغييػػر مسػػار ىػػذا ا يجػػاه نييجػػة اليخإيضػػات الماليػػة لػػدى المؤسسػػات الاسػػكرية فػػي  اعربػػوا
 انااء الاالـ والزيادة في المنافسة في اسواؽ الطائرات بال طيار.

باػػد اف  –فػػي فرنسػػا وىولنػػدا  –فإػػي الاػػاـ الماضػػي، فشػػمت الصػػناعات الاسػػكرية ا سػػرائيمية فػػي عطػػائيف 
" اليػػػي ينيجيػػػا شػػػركة "جنػػػراؿ أيػػػومز" ا ميركيػػػة. وقػػػررت فرنسػػػا 8-ائرات "ريبػػػر إـ كيػػػواخيػػػارت الػػػدولياف طػػػ

مميػػوف دو ر اسػػب قػػوؿ وكالػػة ا نبػػاء الإرنسػػية،  980" ل ػػاء مبمػػغ 8-الاصػػوؿ عمػػ  طػػائرات "ريبػػر إـ كيػػو
اسػب مػا لم ياـ باسيطالعات عف ياركات ميشددي ال اعدة في مالي، بينما اخيارت ىولندا شراء اربع منيا، 

 ورد عم  موقع ىولندي.
كما شيد الااـ الإائت يراجاا في عدد صإ ات ا سماة بيف اسرائيؿ ودوؿ اخرى، وذلؾ اسبما نشريو بيانات 
المصانع الاسكرية عمػ  أقػؿ ي ػدير. وقالػت مصػادر ىػذه الصػناعة انػو لػـ ُيوقػع ا  عػدة صػإ ات ىػذا الاػاـ. 

، 4024يماثػؿ يمػؾ اليػي ابرمػت بػيف اسػرائيؿ والينػد فػي الاػاـ واضافت اف يمؾ الصإ ات لـ يشيمؿ عمػ  مػا 
 واليي قيؿ اف قيمييا بمغت اوالي مميار دو ر.

 ير اف مسؤوليف اشػاروا الػ  اف ىنػاؾ عطػائيف اثنػيف لػـ يامػف نيائجيمػا مػف سويسػرا والمانيػا، يشػارؾ فييمػا 
. وجػاء فػي موقػع شػبيغؿ ا لكيرونػي Elbitشركات اسرائيمية منيا مصػانع الطيػراف ا سػرائيمية وشػركة إلبيػت 
 ا سبوع الإائت اف ا لماف يإضموف الطائرة ا ميركية "ريبر" ايضا.

وقاؿ مصدر مطمع عم  الصػناعة لصػايإة "ىػألريس" اف "لػدى الػدوؿ اليػي ابرمػت صػإ ات لشػراء عػدد كبيػر 
يانػػي اف يمػػؾ الػػدوؿ   ينػػوي مػػف الطػػائرات الااممػػة مػػف دوف طيػػار، عػػددا كبيػػرا منيػػا ا ف،  يػػر اف ىػػذا   

شراء المزيد او رفع قدراييا بنماذج افضػؿ او شػراء ي نيػات جديػدة. ومػف المبكػر ي يػيـ السػوؽ الاسػكرية. ذلػؾ 
انػػو مثممػػا اف ىنػػاؾ خططػػا ليصػػنيع م ػػايالت نإاثػػة جديػػدة، فػػاف ىنػػاؾ سػػوقا سيسػػيمر فػػي شػػراء طػػائرات بػػال 

 طيار،   راض اسيراييجية".
اة عم  شؤوف ىذه الصناعة اف اليخإيضات في الميزنية الدفاعية، وا نخإاض في قيمػة وي وؿ مصادر مطم

الػػدو ر ا ميركػػي، مػػف اسػػباب انػػدفاع المصػػانع الاسػػكرية ا سػػرائيمية ناػػو يوسػػيع اطػػار يسػػوي اييا، والضػػغط 
 ب وة اكبر عم  الوزارة  صدار المزيد مف اليصاري ".

 14/91/1093، القدس، القدس
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كشػؼ ي ريػر صػادر عػف مكيػب احاصػاء المركػزي احسػرائيمي مػؤخرًا، أف أوروبػا  :مامػد عبػد اهلل  -ال ػدس 
يدفييا دولػػة، ياػػد مػػف أبػػرز المسػػيورديف وأكبػػر األسػػواؽ اليػػي اسػػي 49ودوؿ ا ياػػاد األوروبػػي البػػالغ عػػددىا 

 .%42.5إسرائيؿ خالؿ الااـ الجاري، بنسبة صادرات إل  يمؾ الدوؿ بمغت 
مػػف  %35وخػػالؿ شػػير يشػػريف ثػػاني الماضػػي ف ػػط، بمػػغ اجػػـ واردات ا ياػػاد األوروبػػي مػػف إسػػرائيؿ ناػػو 

 %42إلػػ  دوؿ آسػػيا، و  %44مػػف الصػػادرات إلػػ  الو يػػات المياػػدة، و  %28مجمػػؿ صػػادرات األخيػػرة، و 
 لصادرات إل  ب ية دوؿ الااـ.مف مجمؿ ا

مميػوف دو ر أمريكػي(، ايػث  990مميػار شػيكؿ   3وفي نإس الشػير، بمػغ الاجػز فػي الميػزاف اليجػاري ناػو 
مميػػػار دو ر(، فػػػي اػػػيف بمػػػغ مجمػػػوع  5.0مميػػػار شػػػيكؿ   40.2بمػػػغ إجمػػػالي مجمػػػوع الػػػواردات مػػػف السػػػمع 

 مميار دو ر(. 2.9مميار شيكؿ   20.2صادرات السمع 
مػػف  %8طػػرح اريإػػاع اجػػـ الصػػادرات احسػػرائيمية إلػػ  ا ياػػاد األوروبػػي خػػالؿ الشػػير الماضػػي، وبنسػػبة وي

أيمػوؿ وايػ  يشػريف ثػػاني، يسػاؤ ت اػوؿ جديػة قػػرار م اطاػة منيجػات المسػيوطنات، والػػذي بػدأت بػو باػػض 
 ل ادـ.الدوؿ األوروبية، فيما سيدخؿ ايز الينإيذ بشكؿ رسمي لدى ب ية الدوؿ، مطمع الااـ ا

إ  أف اقيصػػػادييف يػػػروف أف ال ػػػرار األوروبػػػي بشػػػأف منيجػػػات المسػػػيوطنات، جػػػدي و يػػػر قابػػػؿ لميإػػػاوض أو 
اليراجػػع عنػػو، لكػػف ربمػػا يكػػوف ىنالػػؾ نػػوع مػػف المرونػػة، لرفػػع اجػػـ الصػػادرات احسػػرائيمية إلػػ  دوؿ ا ياػػاد. 

 خالؿ الإيرييف الجارية وال ادمة.
 %35ااد األوروبػي عمػ  نصػيب األسػد مػف اجػـ واردات إسػرائيؿ، بنسػبة أما الواردات، ف د اازت دوؿ ا ي

، ومػف الو يػات المياػدة بنسػبة %29مف مجمؿ الواردات، فيما بمغػت وارداييػا  إسػرائيؿ( مػف دوؿ آسػيا ناػو 
 مف مجمؿ دوؿ الاالـ األخرى. %33، وبنسبة 22%

ي مػػع ا ياػػاد األوروبػػي منػػذ مطمػػع الاػػاـ وباسػػب بيػػاف احاصػػاء احسػػرائيمي، ف ػػد بمغػػت نسػػبة الاجػػز اليجػػار 
مميػػػار دو ر  5.9مميػػػار شػػػيكؿ   40.3، ب يمػػػة بمغػػػت %30.9الجػػػاري وايػػػ  نيايػػػة الشػػػير الماضػػػي، ناػػػو 

 أمريكي(.
مميػار دو ر أمريكػي(، بينمػا بمغػت قيمػة  4.8مميػار شػيكؿ   20.2فيما بمغ الاجػز مػع الػدوؿ ا سػيوية بناػو 

مميػار دو ر أمريكػي(، إ  أف اليجػارة مػع الو يػات  9.8مميػار شػيكؿ   30.8ابة الاجز مع ب ية دوؿ الاالـ قر 
 مميار دو ر أمريكي(. 4.0مميار شيكؿ   8.5الميادة شكمت فائضًا قدره 

يػػذكر أف قيمػػة الصػػادرات والػػواردات والاجػػز الااصػػؿ فػػي اجػػـ اليجػػارة بػػيف إسػػرائيؿ ودوؿ الاػػالـ،   يشػػمؿ 
يث ي ـو إسرائيؿ باسػيثناء ىػذه اليجػارة، فػي اسػاباييا عنػد احعػالف عػف الميػزاف صادرات وواردات الماس، ا

 اليجاري بشكؿ شيري وسنوي.
وبمغت قيمة اسػييراد المػاس  الصػافي والخػاـ والمصػ وؿ( منػذ مطمػع الاػاـ الجػاري وايػ  شػير يشػريف ثػاني، 

مميػػػار دو ر(  0.4يػػػار شػػػيكؿ  مم 45.5مميػػػار دو ر أمريكػػػي(، م ارنػػػة مػػػع  0.3مميػػػار شػػػيكؿ   43.3قرابػػػة 
 لنإس الإيرة مف الااـ الماضي.

فيما جاءت قيمة يصدير الماس  الصافي والمص وؿ(، في الإيرة مػف ينػاير كػانوف ثػاني، وايػ  يشػريف ثػاني 
مميػار دو ر  8مميػار شػيكؿ   32.2مميار دو ر أمريكي(، م ارنة مع  9.9مميار شيكؿ   30.8، ناو 4023

 الإيرة مف الااـ الماضي. أمريكي( في نإس



 
 
 

 

 

           19ص                                    3076العدد:            42/91/1093الثالثاء  التاريخ:

 14/91/1093، القدس، القدس
 

 طعن شرطي إسرائيمي شمالي القدس 33
 قاـ فمسطيني مساء اليوـ بطاف شرطي إسرائيمي بال رب مف مسيوطنة آدـ شمالي ال دس، ويمكف مف الإرار.

ي إسرائيمي آخر وقالت وسائؿ إعالـ إسرائيمية إف الشاب الإمسطيني يمكف مف الإرار عم  الر ـ مف أف شرط
أطمؽ النار بايجاىو لكنو لـ ييمكف مف إصػابيو. وقػدرت الشػرطة احسػرائيمية أف يكػوف الإمسػطيني قػد فػر إلػ  

 إادى ال رى ال ريبة.
وربطت وسائؿ احعالـ احسرائيمية بيف اادثة الطاف، مساء اليوـ، وبيف انإجار عبوة ناسإة في اافمة ركػاب 

 افا.في مدينة بات يواـ، جنوبي ي

 13/91/1093، 48عرب 

 
 وعممية بيت يام بتفويض من غزة عباس..: المقاومة الشعبية خرجت عن سيطرة يديعوت 34

قػػػاؿ المامػػػؿ الاسػػػكرى احسػػػرائيم  لصػػػايإة "يػػػدياوت أارونػػػوت" روف بػػػف يشػػػاى، : سػػػما –ال ػػػدس المايمػػػة 
صغيرة يامؿ ف  مناطؽ الضإة ا ثنيف، إف احشارات يدلؿ أف عممية بات ياـ نإذت عم  يد مجموعة مامية 

 الغربية عبر يإويض عاـ مف قطاع  زة.
وأشار "يشاى" إلػ  أف الامميػة األخيػرة يجػب أف يشػكؿ ياػذيرا لػيس ف ػط حسػرائيؿ بػؿ لمػرئيس مامػود عبػاس 
أيًضػػا، ألف الم اومػػة الشػػابية اليػػ  ييغنػػ  بيػػا قػػد خرجػػت عػػف السػػيطرة، ومػػف شػػأنيا أف يشػػكؿ خطػػرا عمػػ  

وزعـ الكايب فشؿ أبو مازف ف  السيطرة عم  الشارع الإمسطين  بشكؿ كامؿ، مشيرا إل  أف  .مسي بؿ سمطيو
ويػابع: "سػيطرة  أجيزة السمطة األمنية يإ د سيطرييا شيئًا فشيئًا عف المخيمات الإمسطينية ف  الضإة الغربية.

فػ  اليالشػ ، األمػر الػذى يسػيغمو  أبو مازف وأجيزيو األمنية عم  مخيمات الالجئػيف وعمػ  فػي  نإسػيا آخػذة
اركيا اماس والجياد احسالم  ف  قطاع  زة لزيادة الػدعـ المػادى والمانػوى، الػذى ي دمػو لخالياىػا الااممػة 

 ف  الضإة لم ياـ بالامميات ضد إسرائيؿ".
وجػو ياػذيره واخييـ بف يشاى م اليو بيوجيو الياذير ألبو مازف مدعيا أنو يماب بالنار الي  سػيارقو أيضػا، و 

أيضا لرئيس الاكومة احسرائيمية بنياميف نيانياىو بضرورة إي اؼ يغذية ىػذه النػار، وقػاؿ: "إذا فشػؿ الطرفػاف 
 ف  ذلؾ، فناف م بموف عم  يصايد كبير قبؿ انيياء المإاوضات ف  الربيع الم بؿ".

 14/91/1093، وكالة سما ا:خبارية
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 زة: أدى المنخإض الجوي، الذي ضرب قطاع  زة مؤخًرا، إل  يدمير ماظـ الياصػينات الاسػكرية والي نيػة 
ا سرائيمية عم  ادود ال طاع، وقطع ا مدادات عف الجنود ا سرائيمييف خالؿ يمؾ الإيرة اليػي اسػيمرت عػدة 

 اياـ وذلؾ بسبب قطع الطرؽ اليي يصؿ الييـ.
يسابؽ قوات اليندسة والصيانة الياباة لجيش ا ايالؿ منذ انيياء المنخإض الجوي قبؿ أسبوع الوقت لامؿ و 

صيانة كاممة عم  الاػدود الشػرقية والشػمالية ل طػاع  ػزة، خشػية اسػيغالؿ رجػاؿ الم اومػة ىػذه الإيػرة ويوجيػو 
د أو داخػػؿ ال طػػاع لمارفػػة مػػدى ضػػربة ليػػـ وفػػي الوقػػت ذايػػو عينيػػا عمػػ  أنإػػاؽ الم اومػػة سػػواء عمػػ  الاػػدو 

 ا ضرار اليي لا ت بيا جراء ىذا المنخإض.
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ويشمؿ أعماؿ الصيانة باسب راصػد ميػداني لػػ "قػدس بػرس" األجيػزة احلكيرونيػة والكػاميرات والطرقػات اليػي 
عػػػادة يأىيػػػؿ الطرقػػػات والمواقػػػع الاسػػػكرية واألنإػػػاؽ اليػػػي قػػػد لاػػػؽ بيػػػا باػػػض  عطميػػػا المػػػنخإض الجػػػوي، وا 

 رار أثر المنخإض.األض
  13/91/1093قدس برس، 
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، واسػيمرار فػرض ةاسيشػيد أرباػة  جئػيف فمسػطينييف ا ثنػيف جػراء الصػراع الػدائر فػي سػوري: صػإا – دمشؽ
 الاصار عم  المخيمات الإمسطينية.

الثالثػاء إف الالجػئ صػباي الامػري مػف  وقالت مجموعة الامؿ مف أجؿ فمسػطينيي سػورية فػي بيػاف صػاإي
سػػكاف مخػػيـ اليرمػػوؾ قضػػ  جوًعػػا بسػػبب نإػػاد الطاػػاـ مػػف منزلػػو باػػد اشػػيداد الاصػػار عمػػ  مخػػيـ اليرمػػوؾ، 
فيمػػا اسيشػػيد شػػادي إبػػراىيـ الجبػػالي وفػػادي داوود الجبػػالي مػػف سػػكاف المخػػيـ ياػػت الياػػذيب داخػػؿ السػػجوف 

 السورية.
سيشػػيد أثنػػاء ا شػػيباكات فػػي مخػػيـ اليرمػػوؾ، وىػػو مػػف عناصػػر الجبيػػة وأضػػافت أف الإمسػػطيني باسػػؿ بػػري ا

 ال يادة الاامة. -الشابية ليارير فمسطيف 
14/91/1093وكالة الصحافة الفمسطينية، )صفا(،   
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(، أف أىػالي 24-43عة الامؿ مف أجػؿ فمسػطينيي سػورية يػـو ا ثنػيف  أفاد ي رير صادر عف مجمو : دمشؽ
األاػد، بمسػيرة بايجػاه أاػد م ػرات قػوات الماارضػة  جبيػة النصػرة( الرافضػة عمػ   يػوـمخيـ اليرمػوؾ خرجػوا 

يوقيع مبادرة اؿ أزمة مخيـ اليرموؾ، وذلؾ باد اشيداد الاصار عم  أبناء المخػيـ، ايػث أصػبات عػائالت 
صػابييـ كاممة ال يوـ يايش بال طااـ، وُسجمت في ا ونة األخيرة وفاة عدد مف األىالي نييجػة سػوء اليغذيػة وا 

 بالجإاؼ.
إلػػ  ذلػػؾ، مػػا يػػزاؿ الجػػيش النظػػامي والجبيػػة الشػػابية لياريػػر فمسػػطيف ال يػػادة الاامػػة يإرضػػاف اصػػارًا خان ػػًا 

نسػانية بسػبب نإػاد جميػع المػواد الغذائيػة ( عم  اليػوالي، مػا أدى إلػ  اػدوث كارثػة إ258عم  المخيـ لميوـ  
 واألدوية والماروقات، ىذا باحضافة لغالء األساار الإااش لممواد الغذائية والسمع والخضراوات.

ومف جانب أخر أقيمت ورشة عمؿ يات عنواف "دور الشباب في يغيير السموؾ ناو اياة أفضؿ" في ذكرى 
مؤسسػػة  23لػػؾ فػػي مركػػز دعػػـ الشػػباب، اضػػرىا أكثػػر مػػف يأسػػيس جمايػػة اليػػالؿ األامػػر الإمسػػطيني، وذ

 وىيئة إ اثية ناشطة عم  أرض المخيـ.
وكانت اممة الوفاء األوروبية لاوف منكوبي سورية قد أعمنت أف طائرة الوفاء األوروبية الماممة بالمساعدات 

فػػي مطػػار دمشػػؽ ( 24-44اليػػي يػػـ اليبػػرع بيػػا لصػػال  األىػػالي المنكػػوبيف فػػي سػػورية، اطػػت أمػػس األاػػد  
 الدولي، قادمة مف مطار رويرداـ اليولندي، وقد رافؽ الطائرة مندوبو الاممة أميف أبو راشد ووارسيف اوكييو.

وفي مخيـ درعا خيمت االة مف الازف واليأس عم  الشوارع واألزقة باد المجزرة المروعة اليي راح ضايييا 
 .أكثر مف خمسة عشر مدنيًا مف سكاف المخيـ

مخػػيـ خػػاف الشػػي  فيسػػوده االػػة مػػف اليػػدوء فػػي ظػػؿ اسػػيمرار ان طػػاع الييػػار الكيربػػائي وا يصػػا ت  أمػػا فػػي
 الخموية واحنيرنت عف كافة أرجاء المخيـ لميـو الثاني عم  اليوالي.
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13/91/1093، المركز الفمسطيني لإلعالم  
 

 تاريخسراح األسير العيساوي صاحب أطول إضراب عن الطعام في ال طمقي االحتالل 38
الم دسػي سػامر الايسػاوي  األسػيرسػمطات ا اػيالؿ مسػاء يػـو ا ثنػيف عػف  : أفرجتعمي سمودي -راـ اهلل 
 عف الطااـ مف سجف شطة. إضراب أطوؿصااب 

الشػػػيداء  ألرواحوفػػػي اػػػديث لػػػػ ال ػػػدس دوت كػػػوـ، قػػػاؿ الماػػػرر الايسػػػاوي "اشػػػار با نيصػػػار  الػػػذي اىديػػػو 
 ".احسرائيميـ الذي شاركوني قير السجاف والمايؿ الاال أاراروشابنا وكؿ  واألسرى
لػـ يكػف ييم ػ  الرعايػة المطموبػة باػد فػؾ  ألنػوالاالج مف جديد  يبدأ أفعم   سامر انو سييابع ايايو وأوض 
 .اليي واكبت قضييو احعالـوشكر وسائؿ  .إضرابو

انيكت جسده، وروح عائميػو عف الطااـ عم  مدار ثمانية أشير  احضرابسامر الايساوي، سطر اكاية في 
اليي كانت يايش عم  األمؿ، والدعاء، كمػا ي ػوؿ الوالػد " ل ػد كنػا فػي كػؿ لاظػة نيرقػب خبػرا عػف اسيشػياده 

 لكف اهلل لطؼ بو، ونصره في ماركيو".
ي ضػػي بوقػػؼ  إسػػرائيؿعػػف الطاػػاـ باػػد ايػػاـ مػػف اعي الػػو إلػػ  أف ع ػػد صػػإ ة مػػع  إضػػراباوأعمػػف الايسػػاوي 

. احفراج م ابؿ احضراب  عنو في ىذا اليـو
ويارضت صاة سامر الايساوي  نيكاسات عديدة خالؿ إضرابو عف الطاػاـ، وانخإضػت نبضػات قمبػو إلػ  

 كيمو رامًا.  20نبضة في الدقي ة. وكاف يصاب باا ت مييالية مف الغيبوبة، كما انخإض وزنو إل   49
يومػػا كػػاف أطػػوؿ  435سػػامر الػػذي اسػػيمر ناػػو  بإضػػرافػػي بيػػاف لػػو أف  أكػػدالإمسػػطيني  األسػػيروكػػاف نػػادي 

 عف الطااـ في ياريل البشرية. إضراب
13/91/1093القدس، القدس،   

 
 اللتزاميا بإبقاء الحّي ييودًيا لفمسطينيي الداخلإسرائيمّية ترفض بيع شقق  بناءشركة  39

فمسػطينيي الػداخؿ فػي جميػع "ُيواصؿ الدولة الابرية ممارسة الانصرية الم ييػة ضػد  الناصرة ػ زىير أندراوس:
فػػي إسػػرائيؿ،  الإمسػػطينييفمنػااي الايػػاة ليضػػييؽ الايػػز، الضػػيؽ أصػػاًل، عمػػ  أكثػػر مػػف عشػػريف بالمئػػة مػػف 

وفي ىذا السياؽ، قّدـ مركز عدالة، ا ثنيف، اليماًسا لمماكمة الاميا مطالًبا ب جبار شػركة بنػاء عمػ  بيػع شػّ ة 
مػػو الشػػركة فػػي مدينػػة الاإولػػة، وذلػػؾ باػػد أف رفضػػت الشػػركة بياػػو لمػػواطف عربػػي فػػي الاػػّي الجديػػد الػػذي ي ي

الشػ ة بادعػػاء أف الاػػّي الجديػػد لػػيس اًيػػا مخيمًطػػا. باحضػػافة لػػذلؾ، طالػػب عدالػػة فػػي اليماسػػو إجبػػار الشػػركة 
 عم  وقؼ اليمييز عم  خمإّية قومّية في يسويؽ الش ؽ اليي يُبن  عم  أراضي عاّمة.

فػي احليمػاس أف شػاًبا عربي ػا مػف الناصػرة، كػاف قػد يوّجػو ىػو  ة مػف مركػز عدالػةوذكرت الماامّية سياد بشػار 
 وخطيبيو إل  مكايب شركة البناء بطمب لشراء شّ ة سكنّية في اي  كيدمات نوفاريـ( شرقّي الاّإولة. 

ًيػا وعندما عممػت مندوبػة المبياػات فػي الشػركة أنيمػا عربيػاف، اعيػذرت بادعػاء أف الاػي لػيس ماػدا ليكػوف ا
 مخيمطا، أي اي لمييود ف ط.

فػػي السػػياؽ ذايػػو، بثػػت ال نػػاة الثانيػػة ي ريػػًرا جػػاء فيػػو أف شػػركة اليػػأميف  مػػزراح( الياباػػة لمبريػػد يػػرفض يػػأميف 
 سيارات لمواطنيف عرب. 
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واظيػػر الي ريػػر كيػػؼ أف الياميمػػات اليػػي ُأعطيػػت لممػػوظإيف يطمػػب مػػنيـ مماطمػػة الياامػػؿ مػػع طمبػػات الاػػرب 
لاػرب إاضػار عػدد كبيػر مػف الوثػائؽ بيػػدؼ إرىػاقيـ لكػي يينػازلوا عػف فكػرة اليػأميف فػي شػػركة والطمػب مػف ا

 مزراح واليي ينيشر  فياييا احعالنية في كافة فروع البريد في البالد.
14/91/1093القدس العربي، لندن،   

 
 1093سنة فمسطينيا خالل  3874اعتقل  االحتالل :األسرىوزارة  40

أعمػػف مسػػئوؿ فػػي وزارة األسػػرى والماػػرريف الإمسػػطينية أف إسػػرائيؿ اعي مػػت منػػذ مطمػػع :  ػػزة ػ أشػػرؼ اليػػور
 مواطنًا فمسطينيًا. 3902الااـ الجاري الذي يشارؼ عم  ا نيياء  

وقاؿ مدير دائرة احاصاء بػوزارة األسػرى والماػرريف عبػد الناصػر فروانػة فػي يصػري  صػاإي أنػو لػـ يسػجؿ 
 ـ دوف أف يكوف فيو عمميات اعي ا ت إسرائيمية لمإمسطينييف.بأف مر يوما واادا خالؿ الاا

، وأف ميوسػػػط 4023وأوضػػػ  أف الخػػػط البيػػػاني ليمػػػؾ ا عي ػػػا ت كػػػاف "ميارجػػػًا" خػػػالؿ أيػػػاـ وشػػػيور الاػػػاـ 
 االة يوميًا.22االة شيريًا، وما ي ارب مف  343ا عي ا ت قد بمغت 

% كػانوا مػف منػاطؽ الضػإة الغربيػة  89اظم  بما نسػبيو مف الماي ميف ويشكموف الغالبية ال 3088وقاؿ أف 
 االة. 05وال دس، فيما وصمت اا ت ا عي اؿ في  زة إل  

، كمػػا األعػػواـ الماضػػية طالػػت كافػػة شػػرائ  وفئػػات المجيمػػع 4023وأكػػد فروانػػة  أف ا عي ػػا ت خػػالؿ الاػػاـ 
األطإػػػاؿ والنسػػػاء والنػػػواب وال يػػػادات الإمسػػػطيني دوف اسػػػيثناء بمػػػف فػػػييـ المرضػػػ  والماػػػاقيف وكبػػػار السػػػف و 

 السياسية، باحضافة إل  احعالمييف والصاافييف واألكاديمييف.
% ممف مروا بيجربة ا عي اؿ، قد يارضوا لشكؿ أو أكثر مف أشػكاؿ الياػذيب الجسػدي  200وأشار إل  أف 

 أو النإسي واحيذاء المانوي واحىانة أماـ الجميور وأفراد الاائمة.
أسػػير فمسػػطيني، وييوقػػع أف يإػػرج نيايػػة الشػػير الجػػاري عػػف  2500إسػػرائيؿ فػػي سػػجونيا أكثػػر مػػف  وياي ػػؿ

 أسير. 43الدفاة الثالثة مف األسرى ال دام ، وفؽ يإاىمات عممية السالـ، وعددىـ 
14/91/1093القدس العربي، لندن،   
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ماامية وزارة شؤوف األسػرى انػاف الخطيػب، اػذرت مف راـ اهلل، أف  /14/91/1093األيام، رام اهلل، ذكرت 

أمػػس، مػػف المػػوت الإجػػائي لألسػػير المػػريض ناػػيـ الشػػوامرة، الػػذي ياػػاني مػػف ضػػمور الاضػػالت، وي بػػع فػػي 
 مسيشإ  الرممة احسرائيمي.

أنػػػػػو ياػػػػػاني مػػػػػف مػػػػػرض خطيػػػػػر وىػػػػػو ضػػػػػمور بالشػػػػػراييف وقالػػػػػت الخطيػػػػػب، اليػػػػػي زارت األسػػػػػير الشػػػػػوامرة، 
ساعة منكمشا عم  نإسو ونائما، وييكمـ بصػاوبة و   42والاضالت، وىو م اد عم  كرسي ميارؾ، ويب   

 يسيطيع الاركة.
وطالبػػػت بػػػاحفراج الااجػػػؿ عػػػف األسػػػير الشػػػوامرة،  فيػػػة إلػػػ  أنػػػو يبػػػيف خػػػالؿ ي ريػػػريف طبيػػػيف مػػػف مسيشػػػإ  

أي ضػػمور  ALCطبيػػب الإمسػػطيني رفيػػؽ مصػػالاة، أف الشػػوامرة مصػػاب بمػػرض يسػػم  "بػرز ي" وي ريػػر ال



 
 
 

 

 

           15ص                                    3076العدد:            42/91/1093الثالثاء  التاريخ:

الاضالت، وىذا المرض خطير كما وصؼ ذلؾ الطاقـ الطبي، وأنو   يوجد عالج ينيي ىذا المرض بشكؿ 
 نيائي اسب األطباء.

المػرض، واف ىػذا وأوضات أف الدواء الذي ييناولػو الشػوامرة يسػم   رو يػؾ( وىػذا الػدواء ف ػط يايػؽ انيشػار 
 المرض   يأخذ وقيا طويال وأف األطباء يوصوف باحفراج عنو.

، عػف ا ثنػيفي ريػر ا ػوقي كشػؼ يػـو ، أف قنا ن ال عف  زةمف  14/91/1093الشرق، الدوحة،  وجاء في
اريإاع أعداد المرض  في صإوؼ األسػرى الإمسػطينييف داخػؿ ماي ػؿ سػجف إيشػؿ احسػرائيمي، نييجػة سياسػة 

 ماؿ الطبي الميامد مف قبؿ سمطات ا ايالؿ.احى
ون ؿ نادي "األسير الإمسطيني" عف األسير أمجد عرات قولو: "إف الاا ت المرضية فػي إيشػؿ يشػيد ازديػادا 

االة ارجة يمثمت باحصابة بأمراض الضغط والسكري واألماػاء  33مسيمرا، ايث وصؿ عددىا مؤخرا إل  
 والسرطاف و يرىا".

 
 يني ينسحب من "العفو الدولية" احتجاجا عمى تعيين مؤيد لالستيطان بمجمسياحقوقي فمسط 41

راـ اهلل: أعمػػػػف رئػػػػيس مجمػػػػس احدارة احقميمػػػػي لمجمايػػػػة الإمسػػػػطينية لا ػػػػوؽ احنسػػػػاف  راصػػػػد( عبػػػػد الازيػػػػز 
طػػػػػارقجي، انسػػػػػاابو مػػػػػف منظمػػػػػة "الاإػػػػػو الدوليػػػػػة"، فػػػػػي بيػػػػػاف نشػػػػػره عمػػػػػ  صػػػػػإايو فػػػػػي موقػػػػػع اليواصػػػػػؿ 

سػػػبوؾ"، ويشػػػػغؿ طػػػارقجي أيضػػػػًا منصػػػب سػػػػإير "المركػػػز الاربػػػػي األوروبػػػي لا ػػػػوؽ احنسػػػػاف" ا جيماعي"في
 و"ال انوف الدولي لمنوايا الاسنة" في الشرؽ األوسط.

وأرجع طارقجي انساابو مف عضوييو لدى "الاإو الدولية" في لندف، اايجاجًا عم  يايف مايكؿ أبراىػاـ ليإػي 
أكبػػر الػػداعميف لالسػػييطاف والمؤسسػػات الميطرفػػة فػػي إسػػرائيؿ،  فعضػػوا فػػي مجمسػػيا الػػدولي، والػػذي ياػػد مػػ

وي ؼ خمؼ يبرعات ضخمة يدعـ ويازز فكػرة ا اػيالؿ، كمػا أف فيػرة عممػو مسيشػارا لػرئيس وزراء الاكومػة 
البريطانيػػة األسػػبؽ يػػوني بميػػر ليسػػع سػػنوات قػػد شػػيدت سياسػػات مااديػػة لا ػػوؽ احنسػػاف، سػػواء أكػػاف عمػػ  

ؿ احسػػرائيمي أـ مشػػػاركة يمػػؾ الاكومػػة فػػي الاػػدواف عمػػػ  الاػػراؽ واريكػػاب جػػرائـ ضػػػد مسػػيوى دعػػـ ا اػػيال
 احنسانية.

13/91/1093، قدس برس  
 
 
 

نياء االنقسام واجب: المصالحة الفمسطينية يجب أن ت  في غزة المستقمة الشخصيات 43  نتزع وا 
عػػا ىامػػا فػػي الم ػػر الػػرئيس ع ػػدت قيػػادة يجمػػع الشخصػػيات الإمسػطينية المسػػي مة اجيما :اسػػف دواػػاف - ػزة 

ياسر الوادية عضو احطار ال يادي لمنظمة الياريػر لمناقشػة نيػائج  د.لميجمع في مدينة  زة باضور رئيسو 
الم ػػػاءات وا جيماعػػػات اليػػػي أجراىػػػا وفػػػد الشخصػػػيات المسػػػي مة فػػػي ماافظػػػات الضػػػإة مػػػع الػػػرئيس ورئػػػيس 

مواصػػمة الجيػػػود فػػػي قطػػاع  ػػػزة لينإيػػػذ المصػػػالاة  الػػوزراء وقيػػػادات ال ػػػوى والإصػػائؿ، لضػػػرورة الامػػػؿ عمػػػ 
 والوصوؿ ناو وادة فمسطينية يايد الييبة لشيدائنا وأسرانا وعمـو شابنا في الوطف والشيات.

مإيد الاساينة أف المصالاة ينيظر مف الكػؿ الإمسػطيني الامػؿ عمػ   د.وأكد عضو قيادة يجمع الشخصيات 
ـ لمخػػروج مػػف الاالػػة المزريػػة اليػػي يايشػػيا ال طاعػػات الخدماييػػة انيزاعيػػا مػػف ياػػت أجناػػة خإػػافيش ا ن سػػا

وا قيصػػػادية فػػػي الػػػوطف ويػػػدفع ثمنيػػػا  اليػػػا المػػػواطف البسػػػيط، موضػػػاا أف الاػػػؿ النيػػػائي لمشػػػاكؿ ان طػػػاع 
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عادة إعمار قطاع  زة ودفع الاجمة اليجاريػة  الكيرباء ومااناة أبناء شابنا في السإر وخإض مادؿ البطالة وا 
الػػوطف ييمثػػؿ ف ػػط فػػي المصػػالاة وينايػػة كافػػة الخالفػػات الازبيػػة ألجػػؿ ىػػذا الشػػاب المناضػػؿ  عمومػػا فػػي

 وقضييو الاادلة.
14/91/1093الحياة الجديدة، رام اهلل،   

 
 الغربيةفمسطينيًا في الضفة  96 يعتقلاالحتالل  44

، فػي الضػإة الغربيػة، فمسػطينيًا خػالؿ اممػة دىػـ 23اعي مت قوات ا ايالؿ "احسرائيمي"، أمػس، :  وكا ت(
وقػػاؿ مصػػدر أمنػػي فمسػػطيني إف ا عي ػػا ت جػػرت فػػي بمػػدة عنبيػػا، والمزرعػػة ال بميػػة، وفػػي مػػدينيي الخميػػؿ، 

 وال دس.
وذكرت وكالة األنباء والمامومات الإمسطينية  وفا( أف قوات ا ايالؿ اعي مت في الخميؿ عددًا مف المواطنيف 

ديػر أبػو مشػاؿ قػرب راـ اهلل، كمػا اعي مػت شخصػًا باػد مداىمػة منزلػو في بيت أو  ومواطنيف مف بيت ريما و 
 في اي البساييف في جنيف.

14/91/1093الخميج الشارقة،   
 

 بيت لحمفي الوقائي" "األمن  بسجونمعتقل  انتحار"القدس":  45
نياػر" الوقػائي "ا األمػفمصدر أمني لػ ال دس دوت كػـو أف ماػي ال لػدى جيػاز  أفاد :نجيب فراج -بيت لاـ 

 في بيت لاـ بزنزانيو شن ا.
ماافظ بيت لاـ عبد الإياح امايؿ في اديث لمراسمنا الخبر، ايث افاد اف الماي ػؿ ىػو نػواؼ كوازبػة،  وأكد

 في عدة قضايا. األمنية لألجيزةمف سكاف ساير بالخميؿ وكاف مطموبا 
ت لجنػػة يا يػػؽ فػػي الاادثػػة، فيمػػا الماي ػػؿ كػػاف مايجػػزا فػػي زنزانػػة انإراديػػة، وقػػد شػػكم أف إلػػ امايػػؿ  وأشػػار

 مركز الطب الادلي لميشري . إل اولت الجثة 
14/91/1093القدس، القدس،   

 
 ماليين دوالر أربعميناء غزة يحتاج لعمميات ترميم بكمفة  :البحرية الموانئسمطة  46

جة إل  مشاريع اكومة بغزة، سايد عمار، إف ميناء  زة بااالقاؿ مدير عاـ سمطة الموانئ البارية في  ة: ز 
 مالييف دو ر بيدؼ يدعيـ الميناء جراء المنخإض الجوي األخير. 2طارئة يصؿ إل  

وأوض  في يصري  صاإي، أف سمطيو قامت بادد مف المشاريع قبؿ المنخإض لاماييو، منيا يدعيـ كاسػر 
نجػػاز مشػػروع يبمػػيط أرضػػية الكاسػػر بػػبالط بػػاط عػػادة يرييػػب السػػور الخػػاص بػػو وا   45وني بسػػمؾ األمػػواج، وا 

 أشير. 3سـ،  فيا إل  أنو جاري اسيكماؿ المشروع الميوقع ا نيياء منو خالؿ 
وأشػػار إلػػػ  أف أضػػػرارا بالغػػة لا ػػػت بالمسػػػاف الباػػري والبنيػػػة الياييػػػة لشػػوارع مرفػػػأ مينػػػاء  ػػزة، مناشػػػدا كافػػػة 

 الجيات ليمويؿ المشاريع المخططة بيدؼ ينإيذىا سرياا.
14/91/1093القدس، القدس،   

 
 ألف عامل 377 لشغتألف مؤسسة اقتصادية غير زراعية تعمل في فمسطين  919تقرير:  47
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الجيػػػاز المركػػػزي لالاصػػػاء الإمسػػػطيني بيانػػػًا صػػػاإيًا اػػػوؿ ظػػػروؼ عمػػػؿ المسػػػيخدميف فػػػي ال طػػػاع اصػػػدر 
 ، جاء فيو ما يمي: 4024 لسنة الخاص  ير الزراعي

 
 ألف عامل  377ين تشّغل ألف مؤسسة اقتصادية غير زراعية تعمل في فمسط 919

الػػؼ مؤسسػػة،  242اػػوالي  4024بمػػغ عػػدد المؤسسػػات ا قيصػػادية  يػػر الزراعيػػة خػػالؿ شػػير كػػانوف أوؿ 
 عدد الاامميف مف فمسطيف.  إجمالي% مف 23الؼ عامؿ، أي  300ويشغؿ اوالي 

 
 الييكل التركيبي لمؤسسات القطاع الخاص غير الزراعي

لمؤسسػػػات ال طػػػاع الخػػػاص  يػػػر الزراعػػػي، يظيػػػر النيػػػائج أف  البيػػػة ىػػػذه وفيمػػػا ييامػػػؽ بالييكػػػؿ اليركيبػػػي 
% مف اجمالي المؤسسات. ويامؿ ىذه المؤسسات عم  يشغيؿ 80ويشكؿ  المؤسسات ىي مؤسسات صغيرة

% مػػف مجمػػوع الاػػامميف، فػػي اػػيف يبمػػغ نسػػبة مؤسسػػات الإئػػة الثانيػػة  فئػػة المؤسسػػات الميوسػػطة اػػوالي 39
% مف مجموع الاامميف، بينما بمغت نسػبة المؤسسػات 20عم  يشغيؿ ما نسبيو  % ويامؿ ىذه المؤسسات4

% مف 44% ويامؿ ىذه المؤسسات عم  يشغيؿ اوالي 2الااممة ضمف الإئة الثالثة  فئة المؤسسات الكبيرة 
% مف الاامميف في المؤسسات الصغيرة يامموف بدوف أجػر 59إجمالي عدد الاامميف. ويشير النيائج إل  أف 

% مػػف 89% ياممػػوف فػػي المؤسسػػات الصػػغيرة بصػػورة مؤقيػػة، فػػي اػػيف أف 4اف نسػػبة ميدنيػػة يصػػؿ إلػػ  و 
% ياممػػوف فػػي ىػػذه 4الاػػامميف فػػي المؤسسػػات الكبيػػرة ياممػػوف بروايػػب وأجػػور واف نسػػبة ميدنيػػة يصػػؿ إلػػ  

 المؤسسات دوف أجر.
 

 العمل إصاباتيممكون تأمين ضد  أقل من ثمث المستخدمين
مسػػيخدميف بػأجر فػي مؤسسػات ال طػػاع الخػاص يممكػوف يػأميف ضػػد اصػابات الامػؿ، ويشػػير أقػؿ مػف ثمػث ال

% مػػػف المسػػػيخدميف بػػػأجر فػػػي مؤسسػػػات ال طػػػاع الخػػػاص ييػػػوفر ليػػػـ يػػػاميف ضػػػد 40البيانػػػات الميػػػوفرة اف 
 .% يامموف دوف أف ييوفر ليـ ياميف ضد إصابات الامؿ03إصابات الامؿ، في ايف أف 

 
 لنشاط االقتصاديحسب اتباين ا:نتاجية 

 أنشػػطةالمسػػيخدميف بػػأجر اسػػب النشػػاط ا قيصػػادي، ايػػث ا ػػؽ المسػػيخدموف بػػأجر فػػي  إنياجيػػةويباينػػت 
دو ر  ألػؼ 204.3 إلػ ا قيصػادية ليصػؿ  األنشػطةمػف بػيف  إنياجيػةميوسػط  أعمػ المامومات وا يصػا ت 

ميدينة م ارنػة مػع نشػاط  إنياجية ية ا قيصادية الميب األنشطة، في ايف ا ؽ المسيخدموف بأجر في أمريكي
 المامومات وا يصا ت.

وييضػػػ  مػػػف خػػػالؿ البيانػػػات الميػػػوفرة أف انياجيػػػة المسػػػيخدـ بػػػأجر فػػػي نشػػػاط اليجػػػارة الداخميػػػة يمػػػي نشػػػاط  
مػف  إنياجيػة، فيمػا سػجؿ نشػاط الخػدمات اقػؿ أمريكػيدو ر  ألػؼ 38.8المامومات وا يصا ت ليبمغ اػوالي 

 .أمريكيدو ر  ألؼ 23.4قيصادية ايث بمغت ا  األنشطةبيف 
13/91/1093، الفمسطيني لإلحصاءالجياز المركزي   

 
  عمى الحدود مع قطاع غزةأنفاق   سبعة  يدمر المصري الجيش 
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يمكنت عناصر ارس الادود بالينسيؽ مع الييئة اليندسية لم وات المسماة مف يوجيو ضربة   : مامد اسف
 ود مع قطاع  زة.جديدة لمميربيف عمي الاد

 أنإاؽ بمدينة رف ... كما يـ ضبط مخزف داخؿ أاد األاواش وبداخمو عدد   ايث يـ يدمير عدد
 النيرا مادة لمييريب عبر األنإاؽ. -جياز كمبيوير  ب يوب وعربة مالكي ىيواندي

 //األىرام، القاىرة، 
 
 وقتل جنود بسيناء واحتجاز ضباط بغزة وحماس باقتحام السجون  "ا:خوان"من  132م اتي:امصر 

مف قيادات  نشرت وكالة أنباء الشرؽ األوسط الرسمية المصرية قائمة يضـ  :أشرؼ اليور -  زة
وادي "احخواف المسمميف ونشطاء مف اركة اماس في  زة، قالت إنيـ مييميف في قضية اقيااـ سجف 

، وقالت إنيا يضـ أسماء "السخيإة"ـ عناصرىا بػ، فيما وصإت اركة اماس ال ائمة اليي يض"النطروف
 ألسرى فمسطينييف وآخريف س طوا في ىجمات إسرائيمية.

وظير مف بيف األسماء اليي أوردييا وكالة أنباء الشرؽ األوسط الاشرات مف سكاف قطاع  زة، وذكرت 
لة كؿ مف الرئيس الوكالة أف المسيشار اسف سمير قاضي اليا يؽ المنيدب مف وزير الادؿ، أمر ب اا

آخريف مف قيادات جماعة احخواف، وينظيـ ازب اهلل واركة اماس إل   السابؽ مامد مرس  و
واقيااـ السجوف، وخطؼ وقيؿ  "وادي النطروف"ماكمة الجنايات، عم  ذمة قضية اليروب مف سجف 

 الجنود وضباط الشرطة في رف .
اماس في  زة اسب الرواية المصرية أف يؤجج الجديد لاناصر ماددة مف اركة  ا يياـومف شأف 

 الخالؼ بيف الاركة والسمطات المصرية، وأف يزيد مف اجـ الخالؼ الذي يإجر ع ب عزؿ الرئيس مرسي.
 //القدس العربي، لندن، 

 
 سفير مصر في رام اهلل يستنكر سقوط صاروخ لحماس في المياه ا:قميمية المصرية 

ماف سإير مصر لدي السمطة الإمسطينية في راـ اهلل س وط صاروخ يابع لكيائب اسينكر السإير ياسر عث
  . مدينة رف  المصرية شاطئال ساـ الجناح المسم  لاركة اماس في المياه احقميمية المصرية أماـ 

س وط صاروخ لاماس أمس  إفوقاؿ السإير عثماف في يصري  لوكالة أنباء الشرؽ األوسط أمس ا ثنيف: 
يإسير اكبر مف قبؿ الاركة فضال عف الرد عف الكثير مف األسئمة  إليالادود المصرية أمر ياياج داخؿ 

ولكف بشكؿ عاـ فاف الاادثة مسينكرة ويجب الامؿ بشكؿ ااسـ عمي عدـ يكرارىا. وأضاؼ:  ،المريبطة بو
ويثبت مدي صاة  ،ؾيؤكد أيضا المشا ؿ المصرية الاديدة بشاف أمف الادود والنشاطات المسماة ىنا إنيا

احجراءات اليي ي وـ بيا مصر في ىذه المرامة لاماية ويأميف ادودىا. وكانت وكالة ماا الإمسطينية 
 المصرية احقميميةالمامية قد ذكرت أمس أف صاروخا ياباا لكيائب ال ساـ انطمؽ مف  زة وس ط في المياه 

 .اباتإصمير دوف وقوع  مدينة رف  المصرية بناو شاطئ أماـ
الصاروخ نيج عف يدريبات  إفا سيخبارات المصرية  أجيزةأف اركة اماس أبمغت  إل وأشارت الوكالة 

الإاصمة   الاالمة الادودية رقـ أماـي وـ بيا عناصرىا بمنط ة يؿ السمطاف ب طاع  زة عمي ادود مصر 
 المصرية بالخطأ. األراضيجاه الصاروخ كانت ضمف اليدريبات وانطمؽ باي إطالؽبيف الجانبيف واف عممية 

 //األىرام، القاىرة، 
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 "إسرائيل"خطر عمى  "ا:خوان"ساويرس: نجيب  
أكد رجؿ األعماؿ نجيب ساويرس أف مخططات جماعة احخواف المسمميف يايبر خطرا : رصد - السبيؿ

سرائيؿ" أبدًا ألنو   عم  أمف "إسرائيؿ" وعم  مصر أيضا، مشددًا عم  أف الجيش المصري لف ياارب "إ
وقاؿ ساويرس في ل اء بالااصمة األمريكية واشنطوف، يداولت  يريد ىذا، وألف سالاو الث يؿ أمريكي.

يساوف حلغاء ايإاقية السالـ مع إسرائيؿ،  احخوافصإاات اليواصؿ ا جيماعي م طاًا مصورا لو، إف "
اظـ األسماة الدفاعية لمجيش مف أمريكا، وأمريكا لف وباليأكيد الجيش   يريد ذلؾ، ولف ياارب إسرائيؿ، فم

فكرييـ عف الخالفة ييدد إسرائيؿ، فيي يضـ  احخوافوأضاؼ: " يسم  لنا باسيخداميا ضد إسرائيؿ".
ذا وصموا لمسمطة كاممة فسنكوف كمنا  ناف  -اماس، واماس سيدمر إسرائيؿ، فامميـ ىو قياـ الخالفة، وا 

سرائيؿ   في ورطة". -وا 
 //يل، عمان، السب

 
  االنقالبمصر في حال فشل ب: أمنّيون إماراتيون ودحالن يخططون :ثارة العنف "إيماسك"مركز  

كشإت مصادر أمنّية رفياة عف أّف لجنة عميا مف مسؤوليف أمنييف إمارايييف، وبمشاركة مامد داالف، 
ح راؽ مصر بالانؼ في ااؿ نجاح وعناصر مف أجيزة مخابرات عربية و ربية أعدت ُمخططًا شاماًل 

 صمود مظاىرات "رافضي ا ن الب"، أو عادت الشرعية يات أّية صيغة مف الصيغ. 
يمويؿ ودعـ خاليا مف عناصر أمنّية  -ولإيت المصادر إل  أّف الخطة يريكز عم  عدة مااور أبرزىا: 

يوّية في مصر، ايث يـ ينإيذ ُمدربة عم  ينإيذ عمميات عنؼ موسع يسييدؼ يجماات بشرّية ومرافؽ ا
عّينة مصغرة ليا يمثمت في عناصر ينظيـ "البالؾ بموؾ" اليي نإذت عمميات عنؼ كبيرة وسط ال اىرة أياـ 

اسيجالب ودعـ عناصر  ير مصرّية، فمسطينية ينيمي لاركة "في "، وليبية  -اكـ "مامد مرسي". 
المنيمية إل  اركة "في " واليابايف لػ  شخص مف الاناصر وجنسيات أخرى، ايث يـ اسيجالب 

"داالف"، وىـ موجوديف ا ف في سيناء، وينيظروف أية إشارة لينإيذ يمؾ الُميمة. ولـ يسيباد المصادر أف 
يكوف رجاؿ "داالف" خمؼ ينإيذ عمميات قيؿ الجنود المصرييف اليي يكررت منذ اادث رف  الشيير أثناء 

 ي يموف يات إشراؼ كامؿ مف األجيزة األمنّية المصرية. اكـ "مرسي"، مشيرًة إل  أّنيـ 
 مركز ا:مارات لمدراسات ا:عالم )إيماسك(

//، مركز دراسات وتحميل المعمومات الصحفية، التقرير المعموماتي   
 

 المبناني: لن نسكت عن أي اعتداء إسرائيمي الجيشقائد  53

الجيش ييميع بالجيوزية الكاممة لمرد عم  أي اعيداء " أفجي، الاماد جاف قيو  المبناني أكد قائد الجيش
 ."إسرائيمي، وىو لف يخضع ألي ييديد، ولف يسكت عف أي اسييداؼ

منع ا عيداءات احسرائيمية الجيش بػ"مس، بجيود المبناني أجولة لو في منط ة الجنوب  خالؿ ،قيوجيونوه 
يات الادو احسرائيمي يجاه لبناف، خصوصا مااو ت الجيش يدرؾ أيضا ن"ف أ إل . ولإت قيوجي "عمييا

 ."اسيغاللو األاداث الداخمية لزرع الإينة بيف المبنانييف
في الناقورة، ايث الي   قائدىا الجنراؿ باولو سييرا. وشدد عم   "اليونيإيؿ"كما زار قيوجي م ر قيادة قوات 

بخرؽ إسرائيؿ الميكرر ". وذّكر "2002ما بال رار اليزا ...الينسيؽ والامؿ المشيرؾ بيف الجيش واليونيإيؿ"
 . "ليذا ال رار ولمكثير مف ال رارات الدولية األخرى، في الوقت الذي يميـز فيو لبناف الشرعية الدولية
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 14/91/1093، السفير، بيروت
 

 الفمسطينية مميون دوالر لمسمطة خمسينا:مارات تقدم  
مميوف دو ر لدعـ الخزينة الاامة  احمارات الاربية الميادة قدمت دولة  :ال دس دوت كـو - راـ اهلل
 لمسمطة.

وقالت وكالة  وفا( ا ثنيف "شكر رئيس دولة فمسطيف مامود عباس رئيس دولة احمارات الاربية الميادة 
مميوف دو ر  الشيل خميإة بف زايد آؿ نيياف عم  دعـ دولة احمارات الميواصؿ لإمسطيف وي ديميا 

 سمطة الوطنية".لم
مميوف دو ر مف الدوؿ الاربية  وسا  رئيس الوزراء رامي الامد اهلل خالؿ الإيرة الماضية إل  جمع 

 والدوؿ الماناة كي ييمكف اكوميو مف الوفاء باليزاماييا.
 //القدس، القدس، 

 
 لمي: يجب أن تعرض جرائم االحتالل ا:سرائيمي في ا:عالم العاالعربينبيل  

، ما ييارض لو ال دس ا ثنيفاألميف الااـ لجاماة الدوؿ الاربية، الدكيور نبيؿ الاربي،  : أدافقنا - ال اىرة
مف سياسات عنصرية مف قبؿ ا ايالؿ احسرائيمي وسرقة الوثائؽ ويزوير لما ائؽ ويغيير ىويييا الاربية 

رائـ ضد احنسانية اليي يريكبيا ا ايالؿ وشدد عم  ضرورة يوثيؽ جرائـ الارب والج وييويد م دساييا.
ثارة ىذه ال ضية في احعالـ الاالمي والمرجايات ال انونية  احسرائيمي باؽ الشاب الاربي الإمسطيني وا 

 الدولية.
 //الشرق، الدوحة، 

 
 الواليات المتحدة وبريطانيا تدينان تفجير حافمة إسرائيمية في تل أبيب 

يات الميادة يإجير اافمة ركاب قرب "يؿ أبيب"، مجددة يأكيد عالقييا اليي   ييزعزع دانت الو : وكا ت
"إسرائيؿ"، وأصدرت الميادثة باسـ وزارة الخارجية جيف بساكي بيانًا قالت فيو "ناف نديف بشدة يإجير ػب

األعماؿ الانيإة  الاافمة"، وأضافت "مشاعرنا مع الميضرريف ومع الشاب "احسرائيمي" في ىذه المرامة، إف
 اليي يسييدؼ المدنييف مؤسإة".

وداف وزير الخارجية البريطاني ولياـ ىيغ مااولة يإجير الاافمة، وأكد أف اكومة بالده ي ؼ باـز مع 
 الشاب "احسرائيمي" ضد "احرىاب".

 //الخميج، الشارقة، 
 
 أفقدت الفمسطينيين مقومات صمودىم الفمسطينية المنظمة العربية لحقوق ا:نسان: سياسة السمطة 

أكدت المنظمة الاربية لا وؽ احنساف، وم رىا بريطانيا، أف السياسة األمنية اليي ينييجيا السمطة 
الإمسطينية منذ نشأييا أضرت بمناعة الشاب الإمسطيني وأف ديو الكثير مف م ومات صموده في مواجية 

 .ا ايالؿ
لي ارير المياددة اليي اني دت سياسة الينسيؽ األمني بيف السمطة وأشارت إل  أنيا وعم  الر ـ مف ا

 وا ايالؿ احسرائيمي منذ سنوات إ  أف ىذه السياسة لـ يطرأ عمييا أي يغيير أو اي  مراجاو.
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ُاظي  ا ايالؿوذكرت المنظمة في بياف ليا اليوـ ا ثنيف، أف يااوف األجيزة األمنية الإمسطينية مع قوات 
والثناء مف قبؿ قادة ا ايالؿ احسرائيمي السياسييف واألمنييف وىـ يطالبوف بالمزيد، وأكدت قادة بالمدي  

السمطة الإمسطينية   يجدوف  ضاضة أيضا مف الاديث عف قوة الينسيؽ األمني ونيائجو الااسمة في شؿ 
 عمؿ الم اومة الإمسطينية.
أمف السمطة الإمسطينية ياظ  بدعـ مف احيااد الجسيمة ألجيزة  ا نيياكاتوأعربت عف أسإيا ألف "

 األوروبي والو يات الميادة األمريكية".
وقاؿ البياف: "احيااد األوروبي لو باثة بوليس أوروبية ي وـ بيدريب أفراد الشرطة عم  قمع المظاىرات 

انيا باثات أمنية يامؿ وأساليب اليا يؽ في إطار ما يسمونو دعـ الادالة الجنائية ولمو يات الميادة وبريط
سرائيؿ أيضا يشارؾ في برامج يدريب ويرسؿ مااضريف   إل عم  دعـ ويدريب أجيزة أمف السمطة وا 

 في أرياا". ةالإمسطينياألكاديمية 
وأضاؼ البياف: "في ظؿ ىذا الينسيؽ األمني المييف ومف بيف ركامو يخرج قادة في السمطة الإمسطينية 

 ا عي ا تطالبوف فييا باماية دولية لمواجية ال مع احسرائيمي المينوع في بيصرياات إعالمية  ريبة ي
الخاصة باعي اؿ المواطنيف  ا نيياكاتومداىمة المنازؿ ويصإية الإمسطينييف وبناء المسيوطنات وكأف 

ويصإية باضيـ   ييـ بدوف ينسيؽ أمني مع أجيزة أمف السمطة، فالشاب الإمسطيني ياياج إل  اماية 
 ولية أو  لمواجية يغوؿ أجيزة أمف السمطة الإمسطينية".د

 //فمسطين أون الين، 
 
 كاتب أمريكي: عممية السالم لم تحل أي قضايا أساسية 

بشيادة المإكر الإمسطيني الرااؿ إدوارد سايد ف ف الكايب األمريكي جو ساكو "ييميع بأصالة نادرة"  :روييرز
ذي سجؿ فيو شياديو البصرية عف أوضاع الإمسطينييف في قطاع  زة في عممو المصور فمسطيف، ال

 والضإة الغربية.
وي وؿ ساكو في م دمة الكياب إف "عممية السالـ" لـ يؤد إل  اؿ "أي قضايا أساسية كبرى مثؿ عودة 
 الالجئيف الإمسطينييف أو ياويضيـ، المسيوطنات، وضاية ال دس، وييواصؿ عمؿ المسيوطنيف فيـ يضيإوف

 .إل  عددىـ باشرات ا  ؼ"
ويضيؼ أف عممية السالـ "لـ ي دـ لمإمسطينييف الذيف يايشوف في المناطؽ اليي اجيااييا "إسرائيؿ" عاـ 

أية مزايا ممموسة، مازالوا يواجيوف جيش اايالؿ جنبًا إل  جنب المسيوطنيف الذيف  البِا ما يايبروف  
 سجؿ المؤلؼ أيضًا ما يراه سوء إدارة لمسمطة الإمسطينية "وفسادىا".مما ًا مسماًا لجيش ا ايالؿ"، كما ي

صإاة كبيرة ال طع، ويرجمو إل  الاربية الكايب  وكياب  فمسطيف( الذي ألإو ورسمو ساكو ي ع في 
المصري مامد عبدالنبي، وأصدريو دار الينوير لمطباعة والنشر واليوزيع في بيروت وال اىرة، بم دمة حدوارد 

ايد الذي وصإو بأنو "عمؿ سياسي وجمالي، باسيثناء وااد أو اثنيف مف الروائييف والشاراء لـ يسيطع أاد س
 أف ي دـ الاالة الرىيبة لألمور خيرًا مف جو ساكو".

 //الخميج، الشارقة، 
 
 بميون دوالر السعودية تعمن أضخم موازنة بإنفاق  



 
 
 

 

 

           31ص                                    3076العدد:            42/91/1093الثالثاء  التاريخ:

برئاسة خادـ الارميف الشريإيف الممؾ  أمسالوزراء الساودي ع د أقر مجمس : شاباف الدواري -الرياض 
، مف دوف الازيز، في روضة خريـ بالرياض، موازنة ياريخية جديدة لمدولة لااـ  اهلل بف عبد عبد

يرادات بال يمة ذاييا، ما يرفع  بميوف لاير   يا يؽ فائض أو عجز، وب نإاؽ قدره  بميوف دو ر(، وا 
في المئة، م ارنة بيوقاات موازنة الااـ  بميوف لاير وبنسبة  الميوقع لمااـ الم بؿ ناو  احنإاؽ

في  بميوف لاير، وبنسبة  بميوف لاير، فيما زادت إيرادات الموازنة الجديدة بػ الاالي والبالغة 
 المئة.

بالييف لاير، إذ بمغ  ؿ فائض يبمغ ُسجِّ  ووف ًا لألرقاـ الرسمية لإلنإاؽ الإامي لمااـ الاالي 
بالييف لاير عف يوقاات الموازنة اليي  بميوف لاير بزيادة قدرىا  احنإاؽ الإامي الميوقع لمااـ الاالي 

 بميوف لاير. كانت اددت احنإاؽ بػ
 بميوف لاير، وبنسبة  يريميوف لاير، بزيادة  أما احيرادات الإامية الميوقاة لمااـ الاالي فيبمغ 

في المئة مف  بميوف لاير، وشكمت الاائدات النإطية نسبة  في المئة، م ارنة باليوقاات البالغة 
 الاائدات الاامة الإامية لمااـ الاالي.

المضي قدمًا في »اهلل موازنة الااـ الم بؿ في كممة وّجييا إل  المواطنيف، أكد خالليا  وأعمف الممؾ عبد
يثمار الموارد اليي مّف اهلل بيا عم  ىذه البالد في موضايا الطبياي واليوازف بيف مناطؽ المممكة في اس

 ."الينمية واليطوير
ووفؽ بياف لوزارة المالية، اسياوذت قطاعات الياميـ والصاة والخدمات عم  نسبة كبيرة مف احنإاؽ خالؿ 

 واده عم  ناو ربع الموازنة وبمغت مخصصايو الااـ الم بؿ، إذ اسياوذ قطاع الياميـ واليدريب 
 في المئة، كما اسياوذت الخدمات الصاية واليأمينات ا جيماعية عم   بالييف لاير بزيادة نسبييا 
في المئة، وزادت مخصصات الخدامات  في المئة مف الموازنة بزيادة  بالييف لاير، أي ما يوازي 

 بميوف لاير. ليصؿ إل  في المئة  البمدية بنسبة 
في المئة، كما يـ يخصيص  بميوف لاير لميجييزات األساسية والن ؿ لمااـ  وخصصت الموازنة 

في المئة، في ايف يـ  بميوف لاير لممياه والزراعة والصناعة والموارد ا قيصادية األخرى بزيادة  
 ة.بميوف لاير لصناديؽ الينمية الميخصص يخصيص 

يريميوف لاير، فيما  في المئة، وبمغ  بنسبة  وزاد النايج المامي احجمالي لمااـ الاالي 
يريميوف لاير، فيما زادت الصادرات  في المئة ليصؿ إل   ىبطت قيمة الصادرات السماية بنسبة 

 في المئة. بميوف لاير بزيادة نسبييا   ير النإطية إل  
في المئة مف إجمالي النايج المامي لممممكة،  ط الدَّيف الااـ بشكؿ مماوظ، إذ بات   يوازي إ  وىب

 بميوف لاير في نياية الااـ الماضي. بميوف لاير، م ارنة بػ وسيبمغ الدَّيف في نياية الااـ الاالي 
 //الحياة، لندن، 

 من الفمسطينية: البناء والتنظيم والتسميح والتمويلصييونية تستعرض قوات األ عسكريةدراسة  60
قػػّدـ ُم ػػدـ ا اييػػاط فػػي الجػػيش الصػػييوني، والااصػػؿ : يرجمػػة مركػػز دراسػػات وياميػػؿ المامومػػات الصػػاإّية

عم  شيادة دكيوراه مف جاماة "جوف ىوبكنز" لمدراسػات الدوليػة المي ّدمػة، د. ػاؿ لوفػت، اسياراضػًا عسػكريًا 
ظيميػػة ل ػػوات األمػػف الإمسػػطينية، كونيػػا أكثػػر مػف قػػوة شػػرطة عادّيػػة، وأقػػؿ مػػف جػػيش كامػػؿ لطبياػة البنػػ  الين

فرعًا مف األجيزة، اسيثمرت جيودًا جبارة لػيامـ دروس الصػدامات الكبػرى السػاب ة مػع قػوات  24النضج، مع 
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ضػباط الشػرطة الجيش، فأدخمت أسماة ويكييكات جديدة، واّسنت مف يدريباييا بشكؿ مماوظ.  فيًا إل  أّف 
الإمسػطينية انخرطػػوا فػػي برنػػامج يػػدريب شػػديد، ايػػث ييػػدرب صػػغارىـ فػػي أكاديميػػة الشػػرطة فػػي أرياػػا، بينمػػا 
ييم   قادة السرايا والكيائب األعم  يدريبات مينّية في مصر واليمف والجزائر وباكسياف ك ػادة واػدات قياليػة، 

 ليخطيط ك ادة ميدانييف أكثر مما ىـ ضباط شرطة.مشيرًا إل  أّف ىذه اليدريبات أياات ليـ اليإكير وا
وذكر "فولت" أّف ال وات األمنية الإمسطينية زادت اجـ اليشكيالت ال ادرة عم  ينإيذ عمميات عسكرية مسي مة 

منػاورات عمػ  مسػيوى الكيائػب،  3مف وادات صغيرة الاجـ كالاظػائر والسػرايا إلػ  كيائػب كاممػة، وأجريػت 
ريبات بالنػػػار الايػػػة كانػػػت ماظػػػورة عمػػػ  مسػػػيوى الاظػػػائر، فػػػ ّف الكيائػػػب يػػػدربت عمػػػ  ور ػػػـ ا ي ػػػة أّف اليػػػد

سػػػػػيناريوىات قياليػػػػػة أكثػػػػػر يا يػػػػػدًا، كالسػػػػػيطرة عمػػػػػ  منط ػػػػػة ماينػػػػػة، وشػػػػػف ىجمػػػػػات عمػػػػػ  مواقػػػػػع الجػػػػػيش 
 والمسيوطنات الييودية،  فيًا حإل  أّنو في مااولة لرفع عدد احصػابات فػي االػة الاػرب، جّنػد الإمسػطينيوف

 ".AK-y7" و "M16أعدادًا واساة مف ال ناصة المزوديف بالنواظير لبنادؽ "
وزعػػػـ "فولػػػت" أّف الإمسػػػطينييف اصػػػموا عمػػػ  أسػػػماة ياظرىػػػا ايإاقػػػات أوسػػػمو، كاألسػػػماة الخإيإػػػة المضػػػادة 
لممػػػػدرعات، وصػػػػواريل اؿ" آر.بي.جػػػػي"، والمضػػػػادة لمػػػػدبابات، ومػػػػدافع المػػػػورير الخإيإػػػػة واأللغػػػػاـ األرضػػػػية 

نابؿ اليدوية، باحضافة إل  ي ارير ييادث أّنيـ اصموا عم  صواريل مضادة لمطائرات يطمؽ مف الكيؼ، وال 
ومػػدافع مضػػادة لمطػػائرة ينصػػب عمػػ  الشػػاانات، مضػػيإًا أّف السػػمطة الإمسػػطينية نجاػػت بجمػػع مخػػزوف مػػف 

ييونّية، والييريػػػب عبػػػر األسػػػماة والػػػذخيرة بالييريػػػب والسػػػرقة مػػػف ال واعػػػد الاسػػػكرّية، والمنػػػازؿ الخاصػػػة الصػػػ
الادود،  سيما األردف ومصر، ُمايبرًا أّنو وبيذه الطري ة بوسع الإمسػطينييف مضػاعإة عػدد األسػماة الخإيإػة 

أضػػااؼ، ويسػػمي  مميشػػيا مدنيػػة، عممػػًا بػػأف ايإاقيػػة  3اليػػي ُسػػمِّمت إلػػييـ باألصػػؿ فػػي إطػػار ايإاقػػات "أوسػػمو" 
 .0,5و  0,3مدفع رشاش مف عيار  420سالح خإيإة، وألؼ قطاة  25أوسمو الثانية سمات ليا ب

 
 
 مواجية طويمة• 

وأشار "فولػت" إلػ  أّف  ا سػياداد لمواجيػة عسػكرية طويمػة  ا ػة مػع "إسػرائيؿ" ييطمػب بنػاء قاعػدة لوجسػيية 
لسػمطة قوية ليزويد قوات األمف الإمسطينية بالغذاء والماء واألدوية واألسماة والذخيرة، ومف أجؿ ذلؾ أقامت ا

الإمسػػػطينية فػػػي طػػػوؿ الضػػػإة الغربيػػػة وقطػػػاع  ػػػزة مشػػػا ؿ ليصػػػنيع ويخػػػزيف الماػػػدات الاربيػػػة، وباألسػػػاس 
الػػذخيرة الخإيإػػة وال نابػػؿ اليدويػػة وماػػدات احسػػااؼ األولػػي،  فيػػًا إلػػ  أّنػػو لمػػا كانػػت عمميػػات قػػوات الجػػيش 

المدف، ايػث   يوجػد الخطػر مػف  ماظورة في المنط ة  أ(، خزف الإمسطينيوف ماظـ أسماييـ وذخيرييـ في
 ارات الجيش. ورأى أّنو وقبؿ اند ع انيإاضة األقص ، اسيوردت السمطة كميات كبيرة مف المواد اليموينية، 
وخزنت كميات كبيرة مف المياه والوقود، واّضرت مصدر طاقة بديؿ مف خالؿ نشر مولدات كبيرة في مواقع 

ات ُيايبػػػر اسػػييرادات مشػػروعة، بػػػؿ وجػػرى شػػراء باػػػض الماػػدات مػػػف مخيمإػػة،  فيػػًا إلػػػ  أّف ماظػػـ المشػػيري
 "إسرائيؿ".

 
 نظام القيادة• 

واعيبػػر "فولػػت" أف المشػػكمة األساسػػية فػػي عمميػػات قػػوات األمػػف الإمسػػطينية ىػػو اناػػداـ الينسػػيؽ بػػيف األجيػػزة 
ت الاامػة والػدفاع المػدني المخيمإة، وأبرزىػا: الشػرطة المدنيػة وقػوات األمػف الػوطني واألمػف الوقػائي والمخػابرا
،  فيػًا إلػ  أّف لماظػـ 20والشرطة الاسكرية وا سػيخبارات الاسػكرية وأمػف الرئاسػة، الماروفػة باسػـ قػوات اؿ
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الإروع قائداف ميساوياف في المريبة: وااد في الضإة وا خر في  زة، ايث ي وـ ىؤ ء ال ػادة الموائيػوف برفػع 
خاضػػػايف ل يػػػادة عممياييػػػة وسػػػط ، أو ىيئػػػة أركػػػاف عامػػػة،  فيػػػًا إلػػػ  أّف الي ػػػارير المنيظمػػػة بػػػدؿ أف يكونػػػوا 

المنافسػػة والشػػؾ والاالقػػات الميػػويرة يسػػود بيػػنيـ لدرجػػة أّنػػو فػػي اػػا ت عديػػدة وقاػػت صػػدامات مسػػماة بػػيف 
 أعضاء األجيزة المينافسة.

الػباض، وي ػـو باليجسػس وأشار "فولت" إل  أّف أجيزة األمف الإمسطينية يوظؼ جيودًا كبػرى لارقمػة باضػيا 
عمػػ  باضػػيا الػػباض، وىػػذا النظػػاـ ال يػػادي يضػػمف أ  يكػػوف أي منيػػا قويػػًا بمػػا يكإػػي لييديػػد قيػػادة السػػمطة، 
ُمايبرًا أّف ن ص الينسيؽ والث ة مف بيف األسباب األساسية لألداء اليزيؿ في ميػداف ال يػاؿ، ألّف قػادة األجيػزة 

ة فػػي الغالػػب، أوامػػر ميناقضػػة مػػف مكيػػب الرئاسػػة الإمسػػطينية، ييم ػػوف، مػػف خػػالؿ خطػػوط ىايإيػػة  يػػر آمنػػ
وبشػػػكؿ مينػػػاظر، قػػػد ييم ػػػ  جيػػػاز أمػػػرًا ب اكػػػاـ السػػػيطرة عمػػػ  الميظػػػاىريف، بينمػػػا ييم ػػػ  جيػػػاز آخػػػر األمػػػر 
ب فالييػػا، كمػػا ُيمكػػػف أف يػػناكس ىػػػذا ا سػػيخداـ الميإػػػاوت لألجيػػزة األمنيػػة فػػػي يااممػػو مػػػع أعضػػاء امػػػاس 

وادة مف قوات األمف الإمسطينية باعي اؿ نشطاء مػنيـ، فيمػا يشػار لواػدة أخػرى بػاحفراج  والجياد، ف د يؤمر
عنيـ، أو السماح ليـ "باليرب" مف السجف، وباليالي   يشار قادة قوات األمف الإمسطينية بأي مسؤولية عف 

 ا يإاقات اليي يا دىا "إسرائيؿ" مع السمطة.
الػػياكـ الضػػايؼ لػػدى الضػػباط الإمسػػطينييف قػػد ُي ػػّوض قػػدرييـ عمػػ  وخمػػص "فولػػت" إلػػ  أّف نظػػاـ ال يػػادة و 

الػػدخوؿ فػػي اػػرب طويمػػة األمػػد ضػػد "إسػػرائيؿ"، فاناػػداـ الواػػدة بػػيف األجيػػزة، و يػػاب نػػوع مػػف ىيئػػة األركػػاف 
 يمنااف الياكـ الناجع عم  الاناصر األساسية لممجيود الاربي كاليمويف والطاقة البشرية واألسماة والذخيرة.

 
 
 

 ووصل "فولت" إلى استنتاجات ميدانية عسكرية ميمة، من أبرزىا:
أداء قػػوات األمػػف الإمسػػطينية قػػد يباػػث الشػػكوؾ فػػي النجاعػػة الاسػػكرية وقػػدرييا عمػػ  فػػرض ياػػد جػػدي  -2

ل وات الجيش الصػييوني، لكػف الضػاؼ الظػاىر لمشػرطة الإمسػطينية ياػود فػي الغالػب ل ػرار ماسػوب حب ػاء 
 سمية، االيًا عم  األقؿ، بايدة عف الغمار.ال وات المسماة الر 

ياػػرؼ السػػمطة الإمسػػطينية عمػػ  ناػػو مؤكػػد بػػأّف اسػػياراض قػػدراييا الاسػػكرية الا ي يػػة قػػد ُياػػزز ادعػػاء  -4
"إسػػرائيؿ" بػػػأّف السػػػمطة يطػػػور جيشػػػًا بالسػػر ياػػػت  طػػػاء قػػػوة الشػػػرطة، والكشػػؼ عػػػف ىػػػذه ال ػػػدرات فػػػي ىػػػذه 

بالػذات، كونػو ياطػي الشػرعية لمطالػػب "إسػرائيؿ" مػف الإمسػطينييف بنػػزع  المرامػة سػيكوف مثابػة إي ػاع اليزيمػػة
أسماييـ كجزء مف المإاوضات في المسي بؿ، وسُيشّكؿ ع بة جدّية أماـ "إسرائيؿ" لي ديـ اليناز ت أو المواف ة 

 عم  إقامة دولة فمسطينية مسي مة.
 معيد أبحاث األمن القومي الصييوني

 13/91/1093ركز دراسات وتحميل المعمومات الصحفية، ، م1978الترجمات العبرية 
 

 (1اتفاق إطار أم أوسمو ) 69
 ىاني المصري
ييوارد األنباء عػف اسػيادادات أميركيػة  يػر مسػبوقة وصػمت إلػ  اػد اجػز السػإارة األميركيػة لخمسػيف  رفػة 

ألميركيػة فػي زياريػو نيايػة في أاد الإنادؽ الكبرى في ال ػدس، لُيشػِغَميا الطػواقـ اليػي سػيرافؽ وزيػر الخارجيػة ا
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" مغطػػ  بايإاقيػػة إطػػار   4الشػػير ال ػػادـ أو بدايػػة الشػػير الػػذي يميػػو، مػػف أجػػؿ عمميػػة كبػػرى لإػػرض "أوسػػمو 
 يسمف و  يغني مف جوع.

كما يثار جدؿ اوؿ صاة ما ي اؿ إف جوف كيري طرح خطػة مػف أجػؿ اليوصػؿ إلػ  "ايإػاؽ إطػار" بػدً  مػف 
ت أمنيػة ييبنػي جػوىر المطالػب احسػرائيمية، ألف ىنػاؾ مصػادر مياػددة يياػدث يسوية نيائية، ييضػمف يرييبػا

عف ىذه الخطة وبنودىا، بينما ينإرد صائب عري ات بيأكيد وجودىػا يػارة، عنػدما قػاؿ فػي اػديث لمصػاافييف 
اضػػي فػػي بيػػت لاػػـ عشػػية األعيػػاد: ن بػػؿ ايإاقًػػا اني الًيػػا   يزيػػد مديػػو عمػػ  عػػاـ، وياػػدد الاػػدود ويبػػادؿ األر 

ومكانة ال دس والالجئيف واحجراءات األمنية، بينما نإ  في م ابمة أخرى ال بػوؿ بػذلؾ، كمػا نإػ  وجػود خطػة 
 أميركية أصاًل.

وبغػػض النظػػر عػػف ىػػذا الجػػدؿ، سػػأيناوؿ فػػي ىػػذا الم ػػاؿ فكػػرة اليوصػػؿ إلػػ  "ايإػػاؽ إطػػار" ليبيػػاف: ىػػؿ ىػػي 
نيػا خطػوة ضػارة وأضػرارىا مضػاعإة كونيػا يايػد إنيػاج خطوة صائبة، أـ   بد منيا ألنيا أىػوف الشػريف، أـ أ

 يجربة أوسمو، ولـ نياظ مما جرى باد أكثر مف عشريف عاًما عم  يوقيع ذلؾ ا يإاؽ المشؤوـ؟
لنبدأ باليارؼ إل  ما يانيو عبارة "ايإاؽ إطار" انطالًقا مف الوقائع الماثمة والخبرة المسيإادة، فيي ياني ايإاًقا 

امة اليي سييـ ا يإاؽ عمييا مػف دوف الػدخوؿ فػي اليإاصػيؿ، وييرافػؽ مػع ايإػاؽ اػوؿ اػؿ اوؿ الخطوط الا
اني الي ييضمف كؿ ما يمكف ا يإاؽ عم  يطبي و فػي الجوانػب المخيمإػة السياسػية وا قيصػادية واألمنيػة. أي 

نيائية، وسييضمف مػا  أف "ايإاؽ احطار" أكثر يإصياًل مف "إعالف المبادئ" وأقؿ يإصياًل مف "مااىدة سالـ"
يمكف ا يإاؽ عميو االًيا ويأجيؿ ما ُيخيمؼ عميو إل  مإاوضات قادمة ييـ ا يإاؽ عم  أف ينييي خالؿ مدة 
أقصاىا عاـ، ولكنيا سيسيمر إل  إشاار آخر، أو سينييي مف دوف ايإاؽ نيائي؛ ما ياني إعطػاء ا اػيالؿ 

الغربية، بمػا فييػا ال ػدس، إلػ  مميػوف مسػيوطف، باػد أف مدة إضافية لكي يصؿ عدد المسيوطنيف في الضإة 
 ألؼ. 000وصؿ االي ا إل  أكثر مف 

إف اليوصؿ إل  "ايإاؽ إطار" ياني عممًيا اسيمرار األمر الواقع جوىرًيا بصيغ ويإصػيالت ويغطيػات جديػدة. 
ذا كاف اسيمرار األمر الواقع مإيًدا لمإمسطينييف أو أىوف الشريف، فمـ  ؟، "ف ما   يدرؾ كمو   ييػرؾ جمػو"، وا 

 أما إذا كاف أسوأ الشرور جميًاا فيجب الامؿ بكؿ قوة ليغييره.
مػػػا نػػػراه فػػػي الواقػػػع االًيػػػا أف الاكومػػػة احسػػػرائيمية الميطرفػػػة اليػػػي ياظػػػ  بيأييػػػد  البيػػػة احسػػػرائيمييف ياػػػاوؿ 

انصػػري، الػػذي ي طػػع الطريػػؽ وبماػػد ت  يػػر مسػػبوقة اسػػيكماؿ خمػػؽ األمػػر الواقػػع ا اياللػػي ا سػػييطاني ال
عمػػ  ا سػػيجابة ألي اػػؽ مػػف الا ػػوؽ الإمسػػطينية، بمػػا فييػػا اػػؽ الشػػاب الإمسػػطيني ب قامػػة دولػػة ايػػ  عمػػ  

، ومػػا نػػراه عمػػ  أرض الواقػػع أيًضػػا أف الاكومػػة احسػػرائيمية بػػدعـ أميركػػي ويواطػػؤ وعجػػز عربػػي 30اػػدود 
ي ػػـو بػػو؛ لييجنػػب بػػروز خيػػارات أخػػرى لػػدى ودولػػي يسػػيخدـ المإاوضػػات لكسػػب الوقػػت واليغطيػػة عمػػ  مػػا 

الإمسطينييف، والازلة والضغوط المينوعة اليي يمكف أف يادث إذا يـ وقؼ أكذوبة ما يسم  "عممية السػالـ". 
لػػذا عمػػ  الإمسػػطينييف يبنػػي إسػػيراييجيات جديػػدة قػػادرة عمػػ  يا يػػؽ المصػػال  والا ػػوؽ الإمسػػطينية، أو عمػػ  

ائيمية وجاػػؿ ا سػػيمرار فػػػي يطبي يػػا مكمإًػػا جػػًدا حسػػرائيؿ؛ ايػػ    يسػػػيمر األقػػؿ، إابػػاط المخططػػات احسػػر 
األمػػػر الواقػػػع الػػػذي سػػػي ود عػػػػاجاًل أو آجػػػاًل الػػػ  قبولػػػو والياػػػايش ماػػػػو، وربمػػػا قبػػػوؿ إاػػػدى صػػػيغ الامػػػػوؿ 

 احسرائيمية.
نبيػا إ  إذا   نضيؼ جديًدا بال وؿ إف المإاوضات أاد أشكاؿ الامؿ السياسي الضػرورية، اليػي   يمكػف يج

كاف باحمكاف اعيماد أشكاؿ أخرى، مثؿ اسػيخداـ ال ػوة الاسػكرية، أو  يرىػا مػف أشػكاؿ ال ػوة لاسػـ الصػراع 
مػػف دوف مإاوضػػات. فالمإاوضػػات يكػػوف ضػػرورية عنػػدما   يسػػيطيع أي طػػرؼ مػػف طرفػػي الصػػراع اسػػمو 
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يف لممسػػاومة، بايػػث ياصػػؿ لصػػالاو، ولكػػف ايػػ  يكػػوف المإاوضػػات مجديػػة   بػػد مػػف يػػوفر اسػػياداد لمطػػرف
 عم  جزء مف مطالبو، ويينازؿ كمًيا ونيائًيا أو مؤقًيا وجزئًيا عف ب ية المطالب.

إف الخبػػػرة الطويمػػػة الاريضػػػة لممإاوضػػػات دلػػػت عمػػػ  أف ا سػػػياداد لممسػػػاومة يػػػوفر مػػػف جانػػػب وااػػػد، وىػػػو 
 اومػػػة المسػػػماة، وبا ليزامػػػات الجانػػػب الإمسػػػطيني الػػػذي قػػػدـ ينػػػاز ت كبػػػرى بػػػا عيراؼ ب سػػػرائيؿ، ووقػػػؼ الم

السياسػػػية واألمنيػػػة وا قيصػػػادية، ويجزئػػػة ال ضػػػايا والامػػػوؿ، وا سػػػياداد لاػػػؿ ميإػػػؽ عميػػػو بالنسػػػبة لالجئػػػيف، 
والمواف ػػة عمػػ  مبػػدأ "يبػػادؿ األراضػػي"، ومػػا يانيػػو مػػف ضػػـ أراضا فػػي الضػػإة وال ػػدس المايمػػة فػػي أي اػػؿ 

ئيمية الااليػػة عمػػ  عػػدـ يػػوفر أي اسػػياداد إسػػرائيمي لممسػػاومة، نيػػائي، كمػػا يػػدؿ المواقػػؼ والممارسػػات احسػػرا
وعمػػ  أنيػػا يسػػيخدـ المإاوضػػات لميغطيػػة عمػػ  مػػا ي ػػوـ بػػو مػػف اسػػـ لمصػػراع لصػػالايا، أي لصػػال  طػػرؼ 
وضد مصال  الطرؼ ا خر؛ لذا ف ف المإاوضػات الثنائيػة برعايػة أميركيػة ومػف دوف أسػس و  مرجايػة ومػف 

لممارسػػات ا ايالليػػة، ولػػيس اليوسػػع ا سػػييطاني ف ػػط؛ سياسػػة ضػػارة عمػػ  طػػوؿ دوف ا يإػػاؽ عمػػ  وقػػؼ ا
الخػػط   يمكػػف أف ياصػػد الإمسػػطينيوف منيػػا  ا ػػا سػػوى مػػا اصػػدوه سػػابً ا مػػف ياميػػؽ ا اػػيالؿ ويوسػػيع 

 ا سييطاف واسيكماؿ الجدار والادواف والاصار وا ن ساـ وييميش ال ضية الإمسطينية.
ي ػػوؿ إف وقػػؼ المإاوضػػات لػػـ يػػؤد إلػػ  وقػػؼ الممارسػػات احسػػرائيمية، وخصوًصػػا إلػػ   يبػػرز ىنػػاؾ دائًمػػا رأي

وقؼ ا سييطاف، وىذا صاي ؛ ألف وقؼ المإاوضات باد فشؿ وانييار قمة "كامب ديإيػد" ومبااثػات "طابػا" 
يكػف وقإًػا لـ يؤد إل  اعيماد إسيراييجيات جديدة، ووقؼ المإاوضات باد اسػيئنافيا باػد مػؤيمر "أنػابوليس" لػـ 

ا ي ًيػػا لممإاوضػػات، بػػدليؿ ع ػػد المإاوضػػات "الي ريبيػػة" و"ا سيكشػػافية" وعػػدد ىائػػؿ مػػف الم ػػاءات الإمسػػطينية 
احسرائيمية المخيمإة، السرية والامنية. ل د ُمػِنَ  خيػار المإاوضػات وقيًػا طػوياًل ولػـ يا ػؽ شػيًئا ي ريًبػا، وأضػاع 

يػـ فييػا إايػاء ال ضػية وبمػورة إطػار وكيػاف وااػد ممثػؿ لمشػاب  ماظـ ما يا ؽ في المرامة اليػي سػب يو اليػي
 الإمسطيني ومدافع عف ا وقو وأىدافو الوطنية.

إف وقؼ المإاوضات كاف جزًءا مف عممية المإاوضات نإسيا، وكاف يسييدؼ دائًما اسػيئنافيا بشػروط أفضػؿ 
غ عم  ذلؾ أف اسػيئناؼ المإاوضػات فػي أو أقؿ سوًءا، مع أنو أدى إل  اسيئنافيا بشروط أسوأ، والدليؿ الدام

نياية يموز الماضي يـ مف دوف ا سيجابة ألي شرط مف الشروط الإمسطينية، عم  أساس أف إطػالؽ سػراح 
 األسرى ال دام  يـ بشروط سيئة وفي إطار صإ ة يشمؿ يجميد اليوجو إل  األمـ الميادة.

جػًدا بػيف المػوقإيف احسػرائيمي والإمسػطيني، واألوسػع  في ظؿ ا خيالؿ الإادح في ميزاف ال وى واليوة الواسػاة
أكثػػر بػػيف الموقػػؼ احسػػرائيمي والا ػػوؽ الإمسػػطينية اليػػي يجاوزييػػا المإاوضػػات ايػػ  فػػي اػػدىا األدنػػ ، وفػػي 
ظؿ عدـ اسياداد إسرائيؿ، و  أقوؿ الاكومة احسرائيمية ف ػط، لممسػاومة ومػن  الإمسػطينييف الاػد األدنػ  مػف 

 لبيـ اليي يي ـز باسيمرار المإاوضات؛ كانت المإاوضات وسيكوف ضارة.ا وقيـ أو مطا
يأسيسػػا عمػػ  مػػا سػػبؽ،   مإػػر إذا أردنػػا مػػف يجػػاوز المػػأزؽ الشػػامؿ الػػذي واجيػػو ويكػػاد الجميػػع أف يايػػرؼ 
بوجوده مف دوف الجرأة عم  طرح خيار آخر قػادر عمػ  شػؽ مسػار جديػد ومناػو الوقػت الػالـز لمنجػاح، ألف 

الاؿ عم  األبواب والدولة عم  مرم  اجر لـ يؤد إل  دولة و  إل  اؿ، وأصبانا أضاؼ وقدرة  الوىـ بأف
 إسرائيؿ عم  فرض أاد خياراييا المإضمة أكبر.

المسار الجديد البديؿ ييض  ماالمو باسيمرار، وىو يبدأ ب عطاء األولوية حنياء ا ن ساـ عم  أساس سياسي 
يإريط، وعمػ  أسػاس شػراكة ا ي يػة ل ػوى شػاب يمػر بمرامػة ياػرر وطنػي  واض  واقاي مف دوف مغامرة و 

مػػف دوف أوىػػاـ ب يػػاـ دولػػة مػػف دوف إزالػػة ا اػػيالؿ أو برضػػا ا اػػيالؿ، وباػػد ذلػػؾ الخيػػارات واضػػاة: وىػػي 
الم اومػػة بكػػؿ أشػػكاليا اليػػي يناسػػب كػػؿ مرامػػة، واليػػدويؿ، والم اطاػػة، ووقػػؼ اليطبيػػع، وا سػػياداد لمػػيخمص 
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ي مػػػف اليزامػػػات "ايإػػػاؽ أوسػػمو"، واسػػػياادة األباػػػاد الاربيػػػة واحسػػالمية والدوليػػػة واليارريػػػة احنسػػػانية، اليػػدريج
وا قيناع بأنؾ   يسيطيع الاصوؿ بالمإاوضات عم  ما لػـ يكػف قػادرًا فاػاًل عمػ  الاصػوؿ عميػو وا ايإػاظ 

 بو.
 14/91/1093، األيام، رام اهلل

 
 مّف خطير عمى أجندة كيري"أردنة" الالجئين الفمسطينيين: م 61

 بساـ البداريف
يدشػف طػاقـ الػديواف الممكػي األردنػي ب يػادة الػدكيور فػايز الطراونػة مرامػة فػي  ايػة اليا يػد وا ربػاؾ، : عماف

وىػػػػو يممػػػػ  عمػػػػ  ىػػػػامش الجػػػػدؿ اػػػػوؿ مشػػػػروع كيػػػػري لمسػػػػالـ واليسػػػػوية ل ػػػػرب جمػػػػوس األردف عمػػػػ  طاولػػػػة 
 ير الجدؿ مبكرا، اي  قبؿ و ديو عم  أرض الواقع.المإاوضات النيائية كاسيا اؽ مري ب يث

وزير ا يصاؿ واحعالـ األردني الدكيور مامد مومني سبؽ اف يادث ؿ"ال دس الاربي" عف وجود بالده في 
" رفػػػػة" المإاوضػػػػات بػػػػيف الإمسػػػػطينييف واحسػػػػرائيمييف دوف الجمػػػػوس لطاولػػػػة الإرقػػػػاء ارصػػػػا عمػػػػ  اسػػػػي اللية 

سنا  دا لو.المإاوض الإمسطيني وا 
ما يسيشؼ مف مناقشات مرجاية جمات الطراونة بنخبة مف رؤساء اليارير وكيػاب الصػاؼ الماميػة مسػاء 
السبت ىو أف  رفة المإاوضات يضيؽ قميال لكػي ييسػع لممراقػب األردنػي الػذي ييييػأ بوضػوح لمجمػوس عمػ  

 الطاولة.
لنسػػور أشػػار بػػدوف لػػبس إلػػ  أف عمػػاف ومػػا قالػػو الشػػير الماضػػي ؿ"ال ػػدس الاربػػي" رئػػيس الػػوزراء عبػػداهلل ا

بصورة يإاصيؿ الاممية اليإاوضية، فيما ي دـ طاقـ ال صر الممكػي مسػاء السػبت الماضػي خطػوة لألمػاـ وىػو 
ي ػػر بػػأف مػػا يارفػػو احسػػرائيمي والإمسػػطيني فػػي الغػػرؼ المغم ػػة مػػع الػػوزير األمريكػػي جػػوف كيػػري يارفػػو يمامػػا 

 األردف.
م  ىامش جمسة لمصاافييف قادىا الطراونة نإسػو سػبب باليأكيػد فكريػو السياسػية لمثؿ ىذا الكالـ الذي قيؿ ع

واحعالمية ببساطة يمييد الرأي الااـ لمياوؿ المثير الذي قد يإرضو بصػمات ويإصػيالت خطػة كيػري، اليػي 
سػػت يػرى الدبموماسػي والمػؤرخ الإمسػطيني البػػارز الػدكيور رباػي امػـو أنيػػا خطيػرة عمػ  األردف وفمسػطيف ولي

 سوى عممية يصإية ميخاذلة لم ضية الإمسطينية وقإز عم  الا وؽ الياريخية.
الطراونػػة مػػثال يؤشػػر عمػػ  يممسػػو الشخصػػي لمااجػػة إلػػ  مبػػرر صػػمب ي نػػع الػػرأي الاػػاـ األردنػػي قبػػؿ النخبػػة 

 الإمسطينية بأسباب ومسو ات الجموس األردني الوشيؾ عم  طاولة كيري.
وىػػو الميامػػؽ اصػػريا بممػػؼ الالجئػػيف باعيبػػار "اػػؽ الاػػودة" ىػػو المنطمػػؽ  ىػػذا المبػػرر ميػػاح األف وببسػػاطة

األساسي ألي يسوية لمصراع أو لم ضية كما يوض  سياسي مخضـر و ير ميإائؿ باؿ سياسي منصؼ مف 
 وزف طاىر المصري.

ألردف فكرة المرجايات األردنية مباشرة وعبر عنيا الطراونة عندما وصؼ ناو مميوني  ج ء فمسطيني في ا
بػأنيـ "مواطنػوف أردنيػوف" وباليػالي دولػييـ سػييول  إدارة مصػالايـ األساسػية فيمػا ييامػؽ بػالاودة والياػػويض، 

 وىو الممؼ الذي سيجمس المإاوض األردني عم  الطاولة وفي أقوى المواقع.
ضػػػخمة  فػػػت جػػػدا ىنػػػا اصػػػريا بػػػأف سياسػػػيا ماافظػػػا مػػػف وزف الطراونػػػة يسػػػيطيع "أردنػػػة" كيمػػػة الالجئػػػيف ال

الموجػػودة فػػي عمػػؽ الػػديمغرافيا الوطنيػػة عنػػدما ييامػػؽ األمػػر بػػأ راض يسػػويؽ مشػػروع كيػػري، الػػذي   يػػنص 
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إطالقا اسب ي ييـ الدكيور امـو عم  أي مف أشكاؿ اؽ الاػودة الا ي يػة دوف أف يػوازي ذلػؾ فػي المإاصػؿ 
 ـ.الداخمية األردنية اماس مماثؿ ألي اؽ سياسي داخؿ األردف لالجئيف أنإسي

مانػػ  ذلػػؾ أف الالجئػػيف فػػي األردف سػػيياولوف إلػػ  "أردنيػػيف" ايػػ  يرعػػ  اكػػومييـ ا ػػوقيـ المغيصػػبة مػػف 
 الصديؽ احسرائيمي لكنيـ ليسوا كذلؾ في الواقع الاممي في عمؽ الماادلة األردنية.

لميإاعػؿ  ىذه احزدواجية ممموسة جدا في خطػاب المسػؤوليف األردنيػيف وسػيايؽ ي ػدـ ونمػو اي مشػروع أردنػي
 إيجابيا مع ايجاىات السالـ الااصإة اليي يااوؿ كيري فرضيا.

وىػػي إزدواجيػػة لػػـ يسػػياد ليػػا اجيػػزة الدولػػة األردنيػػة جيػػدا واف كانػػت ماػػور الن ػػاش اليػػـو وسػػط يإاعػػؿ موجػػة 
ف الخػػوؼ الوطنيػػة األردنيػػة والوطنيػػة الإمسػػطينية مػػف بوصػػمة المشػػروع األمريكػػي، فالػػدور األردنػػي بػػرأي كثيػػري

سػػيغمب عميػػػو الطػػػابع األمنػػػي ايػػ  واف اػػػاوؿ باػػػض البيروقػػػراطييف الماميػػيف إلباسػػػو رداء السياسػػػة والكػػػالـ 
 الااطإي عف رعاية ا وؽ "الشاب األردني".

جػػزء مػػف خطػػورة اليمثيػػؿ األردنػػي لا ػػوؽ الالجئػػيف الإمسػػطينييف انػػو سػػينييي بػػ قرار ا ػػوؽ سياسػػية ليػػـ فػػي 
ة مسيايمة، عم  اد يابير السياسي البارز عدناف أبو عودة وما داـ اليوطيف األردف ما دامت الاودة الا ي ي

م را في البند الثامف  يإاقية وادي عربػة اليػي كػاف الطراونػة نإسػو مػف ميندسػييا، عمػ  اػد يابيػر الصػاافي 
 الميابع مامد الخطايبة.

ابػث بيػذا الممػؼ الاسػاس والخطيػر بكؿ األاواؿ يإيرض باض اليواة فػي إدارة السياسػة األردنيػة ب مكانيػة ال
ب جماع المراقبيف عبر لابػة سياسػية يبػدؿ األدوار ويجاػؿ الشػارع الإمسػطيني فػي بمػد كػاألردف لػيس أكثػر مػف 
أداة في يدي ميإاوض ما أطاؿ الجموس إل  مائدة كيػري وسػط ماادلػة ياػـر الالجئػيف مػف كػؿ ا ػوؽ الكػوف 

باسميـ بنإس الوقت وبػدوف اليشػاور مايػـ عنػدما ييامػؽ األمػر السياسية في األردف وفمسطيف ماا وييإاوض 
 بالماؿ والينازؿ عف اؽ الاودة.

بايػػدا عػػف ىػػذا ا عيبػػار ياػػرض مسػػؤولوف بػػارزوف مبػػررات اخػػرى لمجمػػوس األردنػػي المإيػػرض عمػػ  طاولػػة 
اس باػدودىا اليإاوض، وىو الاامؿ الميامؽ بالادود وأمنيا، فاماف مصرة يماما عمػ  أنيػا لػف ي بػؿ بػأي مسػ

ياػػػت ضػػػغط اليإػػػاوض، ولػػػف ي بػػػؿ بػػػدوريات " يػػػر أردنيػػػة" بماػػػاذاة األرض األردنيػػػة، ا مػػػر الػػػذي   يمكػػػف 
 يجاىمو إسرائيميا وأمريكيا وفمسطينيا.

 14/91/1093، القدس العربي، لندن
 

 السالم والمكافأة الكبيرة معو 63
 ولياـ ىيغ/ وزير الخارجية البريطاني

نمسػػوف مانػديال بػأف السػػاي الػ  السػالـ يايػػاج الػ  قػدرة زعامػػة عظيمػة ورؤيػا واليػػزاـ. ذكرنػا الػوداع الاػالمي ل
أايػػي ال ػػرار الشػػجاع لػػرئيس الػػوزراء نينيػػاىو والػػرئيس عبػػاس عمػػ  دخػػوؿ مإاوضػػات مباشػػرة لاػػؿ الصػػراع، 

لمسػيرة، وأثني مف أعماؽ قمبي عم  الجيود اليي   ىوادة فييا لػوزير الخارجيػة ا ميركػي جػوف كيػري لػدعـ ا
 فيذه فرصة مميزة   يجوز اضاعييا.

جربت بريطانيا كدوؿ كثيرة الثمف الذي ينطوي عميو انشػاء سػالـ اايانػا. ف ػد جربنػا ع ػودا موجػة ارىػاب قيػؿ 
فييا مدنيوف عم  أيدي قوات عصابات مسماة. ف يؿ أاد أفراد الاائمػة المالكػة، ونجػت رئيسػة الػوزراء يايشػر 

الدولػػػة كميػػػا، مػػػف لنػػػدف الػػػ  بمإاسػػػت ومػػػف برمنغيػػػاـ الػػػ  مانشسػػػير، قيػػػؿ جنػػػود  مػػػف مااولػػػة ا ييػػػاؿ. وفػػػي
ومواطنوف وضباط شرطة وزعماء روايوف ورجػاؿ ونسػاء واو د بسػبب الانػؼ وعػانوا بسػبب الصػراع. وبػر ـ 
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ذلػػؾ واف ػػت الاكومػػة البريطانيػػة فػػي يسػػاينيات ال ػػرف الماضػػي عمػػ  ا فػػراج عػػف مئػػات السػػجناء الػػذيف اكػػـ 
بجرائـ منيا ارىاب، وكاف ذلؾ جزءا مف جيد لميوصؿ ال  سالـ مع ايرلندة الشػمالية. وكػاف ذلػؾ قػرارا عمييـ 

 مؤلما ومخيمإا فيو لكننا نؤمف بر ـ ذلؾ أنو كاف ال رار الصاي .
إف الصراع ا سرائيمي الإمسطيني آلـ الطرفيف فدفاا ثمنا باىظا مف الاياة ومف الكرامة. وايخذ رئيس الػوزراء 

ينياىو والرئيس عباس قرارات مخيمإا فييا ىي ايضا فوافؽ رئيس الػوزراء نينيػاىو عمػ  ا فػراج عػف سػجناء، ن
ووافػػؽ الػػرئيس عبػػاس عمػػ  عػػدـ الامػػؿ فػػي يغييػػر وضػػع السػػمطة الإمسػػطينية فػػي ا مػػـ المياػػدة مػػا اسػػيمرت 

قػد يإسػد جيودىػا كيوسػيع  الماادثات. واليادي لمزعيميف ا ف ىو ا سػيمرار فػي الماادثػات ومنػع كػؿ عمػؿ
 ا سييطاف والياريض عم  الانؼ.

لكف الزعماء ليسوا المسؤوليف وادىـ عف السالـ ألف اليجربة يبيف سواء أكػاف ذلػؾ فػي جنػوب افري يػا أـ فػي 
كميػػـ يػػؤدي دورا  –ايرلنػػدة الشػػمالية، أف الرجػػاؿ والنسػػاء وا و د ونشػػطاء ا ػػوؽ ا نسػػاف والمجيمػػع الػػدولي 

 الطريؽ ال  السالـ.ميما في 
إف ايإػػاؽ يػػـو الجماػػة الخيػػر فػػي ايرلنػػدة الشػػمالية وقػػع عميػػو باسػػيإياء الشػػاب فػػي ايرلنػػدة الشػػمالية وجميوريػػة 
ايرلندة وكانت نيائجو يأييد أكثر المواطنيف لاليإاؽ. وفي السنوات اليػي يمػت ذلػؾ اسػيامؿ ضػغط كبيػر عمػ  

المياػدة دورا مركزيػا فػي ايإػاؽ السػالـ مػع ايرلنػدة الشػمالية كمػا زعماء الدولييف  نشاء سػالـ. وأدت الو يػات 
 يؤدي دورا مركزيا في اليإاوض بيف اسرائيؿ والإمسطينييف.

 يجب ا ف عم  مواطني اسرائيؿ والسمطة الإمسطينية أف يييئوا الظروؼ لمزعيميف في الطريؽ ال  السالـ.
السػػبب الػػذي جاػػؿ بريطانيػػا يسػػمع صػػوييا فػػي مػػؤيمر إف بريطانيػػا مسػػيادة لممشػػاركة فػػي المسػػيرة وىػػذا ىػػو 

ا ياػػاد ا وروبػػي فػػي ا سػػبوع الماضػػي الػػذي اسػػي ر رأيػػو عمػػ  أف اوروبػػا سػػيمن  الػػدولييف رزمػػة إناامػػات 
سياسػػػية واقيصػػػادية وأمنيػػػة لػػػـ يػػػر مثميػػػا الػػػ  ا ف فػػػي المنط ػػػة وذلػػػؾ لػػػدعـ الطػػػرفيف لميوصػػػؿ الػػػ  ايإػػػاؽ. 

ي سيكوف فمسطيف با وؽ وامييػازات ياػاوف عميػؽ، وب ػدرة واسػاة عمػ  الوصػوؿ وسييميع اسرائيؿ والدولة الي
 ال  السوؽ ا وروبية وباالقات ث افية وعممية عمي ة وبيااوف في المجاؿ ا مني.

اؤمػػػف بػػػأف رئػػػيس الػػػوزراء نينيػػػاىو والػػػرئيس عبػػػاس يسػػػيطيااف صػػػنع سػػػالـ. ويجػػػب عمػػػ  اسػػػرائيؿ والسػػػمطة 
سػػػيطيااف كػػػي يػػػؤيي ىػػػذه الماادثػػػات أكميػػػا. وسػػػيمنايما بريطانيػػػا وشػػػريكاييا الإمسػػػطينية أف يبػػػذ  كػػػؿ مػػػا ي

 الدولية دعما كامال. ليست المإاوضات أمرا سيال لكف السالـ سيجمب مكافأة كبيرة.
13/91/1093، اليوم إسرائيل  

 14/91/1093، الحياة الجديدة، رام اهلل
 

 تالعمميات ستزيد كّمما الحت عالمات تقّدم في المفاوضا 64
 عاموس ىرئيؿ
مع ا فيراض الما وؿ، وىو أف الاديث يدور عف عممية يإجيرية ا ًا، يكػوف الشػانة الناسػإة اليػي انإجػرت، 
األاػػػػد الماضػػػػي، فػػػػي البػػػػاص فػػػػي "بػػػػات يػػػػاـ" خطػػػػوة أخػػػػرى، بطيئػػػػة لكنيػػػػا مؤكػػػػدة، فػػػػي يصػػػػايد "احرىػػػػاب" 

مػف الجػيش احسػرائيمي ومػواطف فػي اػوادث  الإمسطيني الميزايد. ف د ُقيؿ في األشير األرباة األخيػرة جنػدياف
في الضإة الغربية، وقيؿ جنػدي بطانػات سػكيف فػي الاإولػة، وثمػة ا ف مااولػة ليإجيػر شػانة ناسػإة انييػت 

 بال مصابيف بإضؿ يي ظ أظيره الركاب، وبإضؿ رد السائؽ السريع.
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ائيمي، أي كادد ال يم  في األشػير فمسطينيًا بنار جنود الجيش احسر  23في يمؾ الإيرة نإسيا قيؿ في الضإة 
الثمانية األول  مف ىذا الااـ، ي ريبػا. لكػف الجماعػة ا سػيخبارية احسػرائيمية مػا زالػت صػمبة فػي اعي ادىػا أف 

وىػي يػراكـ ميزايػد لمبػادرات ماميػة يسػيمد احليػاـ  –ىذه ليست انيإاضة شابية بؿ سمسمة "عمميات جو عاـ" 
 يابر عف جيد موجو مف أعم  لموصوؿ ال  صداـ واسع مع إسرائيؿ. مف نجاح ما سب يا، لكنيا  

لػػػػـ ُياػػػػؿ ألغػػػػاز ىػػػػذه الامميػػػػة الػػػػ  ا ف، ولػػػػـ يكػػػػف عنػػػػد األذرع األمنيػػػػة فػػػػي السػػػػاعات األولػػػػ  طػػػػرؼ خػػػػيط 
اسػػيخباري. ويبػػدو لموىمػػة األولػػ  أنيػػا يخيمػػؼ فػػي خصائصػػيا عػػف أكثػػر الامميػػات فػػي األشػػير األخيػػرة. ف ػػد 

ات الساب وف، الذيف اعي موا وادىـ عم  ناػو عػاـ، أو كػانوا أزواجػا فػي األكثػر ولػـ يكونػوا عمؿ منإذو الاممي
جزءًا مف بنية يايية "إرىابية" منظمة. ولـ يكػف الشػانة الناسػإة فػي البػاص، كمػا وصػؼ شػيود الايػاف ذلػؾ، 

لػػـ ن ػػؿ بنيػػة ياييػػة ُماكمػػة بصػػورة مميػػزة كمػػا يبػػدو. ومػػع كػػؿ ذلػػؾ ُيايػػاج لينإيػػذ ىػػذه الامميػػة الػػ  خميػػة إف 
بايث يوجد شخص مػا ُياػد الشػانة الناسػإة، وآخػر ين ػؿ "المخػرب" الػ  ىدفػو، وواضػع الشػانة نإسػو أيضػا. 

 وىذه مع كؿ ذلؾ عممية أكثر يا يدًا مف عممية طاف في باص.
 إف ىػػذه الامميػػة يُػػذكر جػػدًا فػػي ظػػاىر األمػػر بيإجيػػر البػػاص بػػال رب مػػف "الكريػػاه" فػػي يػػؿ أبيػػب فػػي يشػػريف

، في آخر أياـ عممية "عمود السااب" في قطاع  زة. في يمؾ الاادثػة اعي ػؿ "الشػاباؾ" واضػع 4024الثاني 
الشػػانة فػػي  ضػػوف سػػاعات ماػػدودة، ويبػػيف أنػػو كػػاف فمسػػطينيًا نػػاؿ بطاقػػة ىويػػة إسػػرائيمية بسػػبب عالقػػات 

 عائمية بارب إسرائيمييف واسيامميو خمية مامية ؿ"اماس" في الضإة.
الظاىريػػاف المركزييػاف البارزيػػاف ا ف فػػي "احرىػػاب" مػف الضػػإة وىمػػا: عمميػات يكػػوف مبػػادرة مػػف  ىايػاف ىمػػا

إنسػػاف وااػػد، والػػ  جانبيػػا عمميػػات خاليػػا ماميػػة ليسػػت ىػػي فػػي ىػػذه المرامػػة ُماكمػػة بصػػورة مميػػزة، وىػػي 
ماػة فػي صػايإة ينيمي ؿ"اماس".   ينج  أكثر الخاليا المنظمػة فػي إيمػاـ خططيػا. وكمػا ورد فػي يػـو الج

مااولػة لامميػات فػػي الضػإة كػاف مصػدرىا قيػػادة  90"ىػألريس"، أاػبط "الشػاباؾ" فػي السػػنييف األخيػرييف ناػو 
"امػػاس" فػػي  ػػزة وشػػبكات يكونيػػا مػػف يػػـ احفػػراج عػػنيـ فػػي صػػإ ة شػػاليت وطُػػردوا الػػ  ال طػػاع. إف الخطػػط 

ية قضػت عمييػا عمػ  ناػو عػاـ ايػ  ا ف، اليي يبيدعونيا في  زة طمواة نسبيًا، لكػف أذرع األمػف احسػرائيم
 وىي اليي ينج  في اعيراضيا قبؿ أف ييـ ينإيذىا.

ُسػػجمت زيػػادة عػػدد الامميػػات والاػػوادث فػػي وقػػت يواصػػؿ فيػػو وزيػػر الخارجيػػة األميركػػي، جػػوف كيػػري، جيػػود 
الاربيػػة قػػد  وسػػاطيو بػػيف إسػػرائيؿ والسػػمطة الإمسػػطينية. واسػػب األنبػػاء المنشػػورة األخيػػرة فػػي وسػػائؿ احعػػالـ

يكػػوف الو يػػات المياػػدة ينػػوي أف ياػػرض عمػػ  الطػػرفيف اقيػػراح ايإػػاؽ إطػػار ايػػ  قبػػؿ نيايػػة الشػػير الاػػالي. 
ويمكػػف أف ُن ػػدر فػػي ي ػػيف اعيمػػادا عمػػ  يجربػػة الماضػػي أنػػو اذا  اػػت عالقػػات ي ػػدـ كبيػػر فػػي الماادثػػات 

 فسي وى مااو ت إاباطيا بوساطة الامميات.
 13/91/1093، عن "ىآرتس"
 14/91/1093، األيام، رام اهلل
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