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 منطقة األغوار ضم   "إسرائيل"بعد قرار  السلطة تعلن فشل المفاوضات وتلوح بالتوجه للمنظمات الدولية .0

ردا على قرار حكومي ’ المحكمة الجنائية الدولية‘الناصرة ـ رام هللا: هددت القيادة الفلسطينية بطلب عضوية 
 .لسطينية المنشودة عن األردنإسرائيلي بضم منطقة األغوار، التي تفصل حدود الدولة الف

واعلن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية الدكتور 
صائب عريقات االثنين عقب قرار ضم منطقة األغوار ان ذلك يعني بان المفاوضات فشلت وعلى الجانب 

 مام لها.الفلسطيني التوجه فورا للمنظمات الدولية واالنض
ن الخيارات القانونية ‘وقال عريقات في تصريحات صحافية  القيادة الفلسطينية لن تقف مكتوفة األيدي، وا 

 ’.والدبلوماسية لدولة فلسطين مفتوحة ومن ضمنها االلتحاق بعضوية المحكمة الجنائية الدولية
لفلسطينية قررت عقد الجلسة وصرح الدكتور فواز عقل امين عام مجلس الوزراء الفلسطيني ان الحكومة ا

االسبوعية للحكومة يوم الثالثاء في قرية عين البيضا في منطقة االغوار اليصال رسالة مفادها بأن االغوار 
ان الحكومة الفلسطينية بكامل اعضائها سوف تتجه الى االغوار وستدرس ‘منطقة فلسطينية، مضيفا 

 ’.احتياجات المواطنين وستدعم صمودهم على اراضيهم
أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح جمال محيسن االثنين على رفض القيادة الفلسطينية ألي اتفاق و 

مرحلي قد يطرحه وزير الخارجية االمريكي في زيارته المرتقبة للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس 
 الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو.
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ة ان القيادة الفلسطينية تواجه ضغوطا كبيرة من قبل الدول العربية وامريكا وكشف محيسن الذاعة راية المحلي
لقبول مقترحات كيري باتفاق مرحلي يمهد لتمديد المفاوضات لفترة جديدة، مشددا على ان القيادة لن تخضع 

 ألي ضغوط تمس الثوابت الفلسطينية مهما كانت.
ليس مطروحا لدى الجانب الفلسطيني ولن تقبل القيادة واكد محيسن، ان تمديد الفترة الزمنية للمفاوضات 

بذلك، موضحا بان كيري يتبنى الموقف االسرائيلي الذي توصل اليه جون الين ممثل امريكا في رئاسة 
 اللجنة االمنية للمفاوضات.

حدود ألين يجتمع مع االسرائيليين دائما لمناقشة متطلبات اسرائيل االمنية وعلى اساسها ترسم ال‘واضاف 
وليس على اساس حدود الرابع من حزيران، وهذا مؤشر ان المفاوضات لن تؤدي الى اي نتيجة كما هو 
متوقع منذ البداية، ولكن ذهبنا للمفاوضات استجابة لالرادة الدولية وحتى ال نتحمل مسؤولية تعطيل السالم 

 ’. في المنطقة
 19/97/7091القدس العربي، لندن، 

 
 ضمن صفقة المفاوضات الدفعة الثالثةأسيرُا في  78"إسرائيل" تفرج عن  .2

اسيرا فلسطينيا في سياق مفاوضات السالم الجارية برعاية الواليات  12افرجت اسرائيل عن  وكاالت:
استقبل الرئيس محمود عباس، والقيادة الفلسطينية، ورئيس الوزراء رامي الحمد هللا، وآالف و  .المتحدة

، الذين أفرجت عنهم سلطات االحتالل 30ثاء،، أسرى الضفة الغربية، الـ المواطنين فجر اليوم )الثال
اإلسرائيلي، وهم من األسرى القدامى، في مقر الرئاسة بمدينة رام هللا، فيما جرى استقبال حاشد ألسرى 
القدس الخمسة المفرج عنهم بالقرب من معسكر العيسوية في القدس، وأسرى قطاع غزة الثالثة على معبر 

 ت حانون.بي
 النطالقة الثورة الفلسطينية. 94برفقة األسرى المحررين شعلة الحرية بالذكرى الـ  عباسوأضاء 
كلمة هنأ فيها األسرى وقال: إن األسرى المرضى سيكونون بعد إطالق سراح الدفعة الرابعة،  عباس وألقى

عًا إلى بيوتهم وليس إلى أي مكان القدامى الذين اتفقنا على إطالق سراحهم سيخرجون جمي 309واألسرى الـ 
 آخر، هذا ما وعدناكم ونأمل من هللا أن يعيننا على استكمال هذا المشوار.

وأضاف: "نعدكم بأنه لن يكون هناك اتفاق نهائي إال وجميع األسرى في بيوتهم، وأريد هنا أن أسجل بأنهم 
 ساعة وهذا ما ال نقبله". 19ماطلوا في إخراج هؤالء األبطال 

ابع: "أعلنت لجنة في الحكومة اإلسرائيلية أنها قررت ضم غور األردن، إذا فعلوا ذلك ولن نسمح لهم أن وت
يفعلوا ذلك فلكل حادثة حديث، هذه أرضنا وستبقى فلسطينية ويبلغ الجميع أن هذا خط أحمر ال يمكن 

 تجازوه".
لعائالت الصغيرة والكبيرة، ونعدكم أنها جميع األسرى وذويهم، قائال: "بهذا الحدث المهم، نهنئ ا عباسوهنأ 

نما ستكون هناك دفعات من األبطال تأتي كل فترة إلينا وفي القريب العاجل إن شاء  لن تكون المرة األخيرة وا 
وأضاف "هذا اليوم فرحة لنا  وأضاف: إن شاء هللا بعد الدفعة الرابعة سيكون هناك المرضى جميعا. هللا".

لنا ألسرانا األبطال الذين خرجوا اليوم إلى نور الحرية ليعيشوا أحرارًا وكانوا في جميعًا فرحة لشعبنا أله
السجون أحرارًا، نهنئكم ونهنئ أنفسنا بهؤالء األبطال الذين وصلوا إلى هنا والذين وصلوا إلى القدس وغزة، 

 والبقية تأتي بإذن هللا".
 19/97/7091األيام، رام هللا، 
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 خوية الفلسطينية المصريةتين العالقة األهينة يؤكد الحرص على تم .3

أكد رئيس الوزراء إسماعيل هنية، حرصه على تمتين العالقة األخوية الفلسطينية المصرية, وتجاوز : غزة
 هذه المرحلة دون أي خسائر تمس هذه العالقة التاريخية بين الشعبين.
ستقلة، حرصه على أن ال تكون مصر وعبر هنية خالل لقائه عصر اليوم وفدا من الشخصيات الوطنية الم

 في دائرة الخصومة مع أي من مكونات الشعب الفلسطيني أو وجود أي أشكال معها.
واستمع هنية من الوفد إلى تفاصيل لقاءات عقدها مع عدد من المسؤولين المصريين في القاهرة، وفعاليات 

 مصرية عديدة تضمنت قضايا تهم الجانبين الفلسطيني والمصري. 
 10/97/7091، لمركز الفلسطيني لإلعالما

 
 مصر رفضت طلب السلطة الفلسطينية تسليمها رشيد أبو شباك لمحاكمته بتهمة الفسادالقدس العربي:  .4

أمس اإلثنين بأن مصر ’ القدس العربي‘وليد عوض: كشفت مصادر فلسطينية رفيعة المستوى لـ  -رام هللا 
من الوقائي السابق في قطاع غزة رشيد أبو شباك الذي يعي  رفضت طلبا للسلطة تسليمها رئيس جهاز األ

 حاليا مستقرا ما بين مصر واإلمارات العربية المتحدة.
وأوضحت المصادر بأن السلطات المصرية رفضت الطلب الفلسطيني تسليم أبو شباك للسلطة للمثول أمام 

، وذلك في إشارة ’داخلية لحركة فتحخشية من تورط القاهرة في الصراعات ال‘محكمة الفساد الفلسطينية 
للصراع ما بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس كقائد عام للحركة وتيار النائب محمد دحالن الذي يعي  

 في اإلمارات العربية المتحدة عقب قرار فصله من فتح.
رزين من أبناء وألمحت المصادر أن الطلب الفلسطيني لتسليم أبو شباك، الذي يعتبر أحد كوادر فتح البا

قطاع غزة، جاء وفق القنوات الرسمية المخصصة لتلك األمور إال أن قرارا سياسيا مصريا رفض تسليمه 
 للسلطة رغم أنه يعي  في القاهرة الجديدة.

وأشارت المصادر بأن أبو شباك يعتبر من تيار القيادي المفصول من الحركة محمد دحالن وأن عدم 
 سلطة جاء نتيجة نفوذ ذلك التيار عند القيادة المصرية الجديدة.اإلستجابة لطلب تسليمه لل

 وفي ظل رفض مصر تسليم أبو شباك اضطرت محكمة جرائم الفساد الفلسطينية لمحاكمة أبو شباك غيابيا.
 19/97/7091القدس العربي، لندن، 

 
 صريةون السيادة المؤ أبو يوسف: إصرار حماس على الرتباط باإلخوان تدخل مباشر في ش .5

أكد الدكتور واصل أبو يوسف األمين العام لجبهة التحرير الفلسطينية, عضو : واصل أبو يوسف :أ   أ
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ان اصرار قيادات حركة حماس على التمسك بارتباطها مع 

باشرا في شؤون السيادة جماعة اإلخوان المسلمين, يسبب المصائب للشعب الفلسطيني, ويشكل تدخال م
 المصرية.

وقال أبو يوسف, في تصريحات إلذاعة موطني الفلسطينية اليوم اإلثنين, إن ردود الفعل من جانب بعض 
المتحدثين باسم حماس مثل صالح البردويل, تخرج عن السياق الوطني المسؤول, ويجب على حماس 

االرتباط بجماعة أقرت حكومة الشقيقة مصر تجنيب شعبنا الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة ويالت هذا 
 أنها "إرهابية".
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وأضاف أبو يوسف "عندما طالبت فصائل منظمة التحرير حركة حماس بفك ارتباطها مع اإلخوان 
المسلمين, فهذا من باب الحرص على ان تنتهج حماس الوطنية الفلسطينية, والنأي بنفسها وبشعبنا 

 لعربية الداخلية والمصرية تحديدا,الفلسطيني عن التدخل في الشئون ا
وااللتزام بالبرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني 

 وبالقرار الوطني المستقل".
وطالب أبو يوسف قيادة حماس بمراجعة قرارها, وا عالن فك ارتباطها مع جماعة اإلخوان المسلمين, 

واء تحت راية ومنهج الحركة الوطنية الفلسطينية, وااللتزام باألجندة الفلسطينية, واالبتعاد عن واالنض
 االجندات اإلقليمية والتيارات العالمية التي ال تخدم مصالح الشعب الفلسطيني.

 19/97/7091، الهرام العربي
 

 وقانونيا وجماهيريا قراقع: الملف الطبي  لألسرى يحتل أولوية في الجهود المبذولة سياسيا .6
زهير أندراوس: قال وزير شؤون األسرى والمحررين، عيسى قراقع، إّن اإلفراج عن األسرى  -الناصرة 

المرضى يحتل أولوية في الجهود المبذولة سياسًيا وقانونًيا وجماهيرًيا بسبب خطورة األوضاع الصحية التي 
 طبي المتعمد. يمر بها عدد من األسرى المرضى واستمرار اإلهمال ال

وأشار إلى أّن الملف الطبي يعتبر اآلن من األولويات في جهود الوزارة والقيادة الفلسطينية ومؤسسات حقوق 
اإلنسان حيث هناك حالة قلق شديدة تسود أوساط الشعب الفلسطيني واألسرى حول حياة عدد من األسرى 

 المصابين بأمراض خطيرة. 
 19/97/7091القدس العربي، لندن، 

 
 مليار دولر 7.8غزة: المجلس التشريعي يقر خطة للتنمية بحجم استثمارات  .7

، وذلك 1032-1039، خطة التنمية العامة 31|10أقر المجلس التشريعي الفلسطيني بغزة االثنين ) غزة:
 عقدت في مقر المجلس وسط مدينة غزة. في جلسة خاصة 

لخطة وقام مجلس الوزراء بإحالتها للمجلس التشريعي وأعدت وزارة التخطيط بالحكومة الفلسطينية بغزة ا
 إلقرارها حسب األصول ووفقا للقانون األساسي.

وقال أحمد بحر النائب األول لرئيس المجلس التشريعي خالل الجلسة إن لجنة الموازنة والشئون المالية 
وزارة التخطيط في الحكومة  واللجنة االقتصادية بالتشريعي ناقشتا الخطة العامة للتنمية والمعدة من قبل

الفلسطينية بغزة، وأعدتا تقريرا خاصا حولها، مشيدا بالخطة التنموية التي أعدت في ظروف استثنائية تمر 
 بها القضية الفلسطينية.

وتال رئيس لجنة الموازنة في المجلس التشريعي والشئون المالية النائب جمال نصار التقرير الخاص بالخطة 
ة، موضحا خالله الهدف األبرز للخطة العامة للتنمية، والمتمثل بالوصول بالمجتمع الفلسطيني العامة للتنمي

 إلى حالة من اعتماده على الذات وتحقيق أهدافه التنموية المنشودة.
وأوضح نصار أنه تم تقسيم الوزارات والسلطات والهيئات الحكومية المختلفة على أربع قطاعات ضمن 

اإلنتاجي، والقطاع االجتماعي، وقطاع األمن والحكم الرشيد، وقطاع البنية التحتية، الخطة، وهي القطاع 
 .1032، 1032، 1039مشيرا إلى أن الخطة تشمل األعوام 
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 490ويظهر من خالل تجميع مشاريع الخطة أن عدد المشاريع المطلوب تمويلها في الخطة قد بلغ 
-1039مليون دوالر تغطي الفترة  1،200ا قد بلغت نحو مشروعًا، وأن حجم االستثمارات المطلوب تمويله

1032. 
 10/97/7091قدس برس، 

 
 : بيان مركزية فتح األخير به طمأنينة ولكن ليكفوا عن اتهامنا بالتدخل بمصرمرزو أبو  .8

فـي حركـة حمـاس بـان بيـان مركزيـة "فـتح" األخيـر فيـه  يمـرزوق القيـاد أبـوقـال د.موسـى : وكـاالت - القاهرة
 من الطمأنينة لشعبنا وثوابته الوطنية سواًء أقرتها الشرعية الدولية أم لم تقرها. الكثير

وذكــر أبـــو مـــرزوق فـــي تعليـــق كتبـــه علـــى صـــفحته الخــاص بالفيســـبوك، "إخواننـــا فـــي "فـــتح" بـــأن مواقفنـــا مـــن 
طبيـــق الحـــوار وت الســـتئنافالمصـــالحة تمـــت صـــياغتها بـــالتوافق معكـــم. ولـــم تتغيـــر مواقفنـــا ودعونـــاكم مـــرارًا 

"حمـــاس"  اتهـــام اســـتمرارهـــو  -والـــذي نـــدعوكم مخلصـــين للكـــف عنـــه -، لكـــن الغريـــب وأضـــاف". االتفاقيـــات
 تضر بالكل الوطني. انتهازيةبالتدخل في شأن مصر، نرجوكم إقفال هذا الباب، ففيه 

وقــال، نشــرت عــدة وكــاالت ومواقــع تصــريحات ومقــابالت لعــدد مــن قــادة فصــائل منظمــة التحريــر، بعضــهم 
لــب مــن "حمــاس" عــدم التــدخل فــي األوضــاع الداخليــة للــدول العربيــة وخاصــة مصــر، وآخــر يطالبهــا بفــك يط

، هــؤالء أنــا ةالفلســطينيبركــب الحركــة الوطنيــة  لاللتحــاقبجماعــة اإلخــوان المســلمين، وأخــر يــدعوها  ارتباطهــا
 عجْبُت ألقوالهم..

متـــى تــدخلت "حمـــاس" فــي شـــئون العـــرب فمــنهم مـــن طالبنــا بعـــدم التــدخل فـــي شــئون العـــرب، وهنـــا أســأل  -
وخاصــة مصــرم وهــم يعلمــون أن بعضــهم تــدخل فــي العــراق والــبعض اآلخــر فــي الكويــت والثالــث فــي لبنــان، 
وغيرهم بين ليبيا وتشاد، وآخرين بين اليمن وُعمان، وأكثرهم في األردن والشام. وأسألهم أين واجهت "حماس" 

دون ســند أو دليــل واحــد  وافتــراءاتباطلــة  اتهامــاتاإلعــالم مــن أحــدًا مــن العــربمعع.) دع عنــك مــا يثــار فــي 
 حتى اآلن،.

عـن جماعـة اإلخـوان المسـلمين فـي مصـر وهـل نحـن غطـاء، أو  االنسـال ومنهم من طلب من "حمـاس"،  -
غير مصر.. يا سادة نحن لم ننكر يومًا أننا إخوان  ملحق، أو تابع لجماعة اإلخوان المسلمين في مصر، أو

ولم يكن وليد أزمة أو نتاج نظام مـا...  3412لكننا تنظيم فلسطيني مستقل، نشأ في فلسطين منذ مسلمون، 
شاركنا كإخوان مسلمون في فلسطين في كـل حـروب فلسـطين، وبقينـا علـى العهـد مـع قضـيتنا، لـم نفـّرط، ولـم 

ي يحتـل أرضـنا. بقينــا ، ولـم نصـالح ولـم نعتــرف بعـدونا الـذاالحـتاللنهـادن، ولـم نسـاوم، ولـم ننسـق أمنيــًا مـع 
 تنظيم مستقل له برنامجه المقاوم وسياسته المستقلة وعالقاته المعروفة للجميع.

اإلخوان المسلمون تنظيمات عدة في أقطار شتى، وهي تنظيمات ُقْطريـة، مسـتقلة فـي سياسـاتها، وتختلـف  -
الف معـه، ومـنهم معـارض ظروفها الموضوعية بين بلد وآخر . فمنهم من يواجه نظامه، ومـنهم مـن هـو متحـ

لــه ، ولــيس هنــاك قيــادة مركزيــة أو تنظيمــًا عالميــًا ل خــوان المســلمون لــه ســلطة القــرار علــى هــؤالء أو علــى 
، ودخلــوا فــي حلــف بريمــر، ورفضــت هــذا الموقــف كــل االنتخابــاتأولئــك ... فمــثاًل: دخــل إخــوان العــراق فــي 

طيع أحد أن يفرض عليهم أمرًا أو يغير من قناعـاتهم تنظيمات األخوان األخرى في كل األقطار، لكن لم يست
شــيئا، وذهبــت "حمــاس" )إخــوان فلســطين ،، إلــى ســوريا، ونظــام الحكــم فــي ســوريا يعــرف بــأن "حمــاس" هــي 
إخـــوان مســـلمين، وقانونـــه يحكـــم علـــى اإلخـــواني الســـوري باإلعـــدام، لكـــن النظـــام الســـوري نفســـه كـــان يســـتقبل 

فلسطيني،والمصري ...الـ  . إخـوان تـونس كانـت مـواقفهم وتحالفـاتهم السياسـية األردني، ال اإلخواني اللبناني،
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خــوان ماليزيــا  مــع بقيــة القــوى واألحــزاب تختلــف عــن إخــوان مصــر .. إخــوان أندونيســيا يشــاركون فــي الحكــم وا 
 معارضة، إخوان الكويت شاركوا في الحكومـات والمجـالس النيابيـة . فيكفـي تـدليس وفبركـة للحقـائق وكـالم ال

 واقع له على األرض .
وبتقـديم  الموقـف الفلسـطيني، وبشـق الـوطن إلـي شـطرين، وبإضـعافاألصعب أن أحـدهم يتهمنـا بالتبعيـة،  -

مصــالحنا علــى مصــالح الشــعب الفلســطيني، ويطالبنــا بتغليــب المصــالح الوطنيــة علــى األهــداف الحزبيــة،وان 
طالق إتهامات،اإلخوان يسعون لتقسيم المنطقة وتفتيت األمة... صف كلما وبيننـا وبـين هـؤالء جمـاهير  ت وا 

شــعبنا الفلســطيني الــذين ُتلقــى علــيهم هــذه البيانــات، وأتحــدى أغلــب هــؤالء المتحــدثين بهــذا الكــالم، بــأن يــنجح 
 فلسطينية حرة ونزيهة. انتخاباتأحدًا منهم في أى 

دلوجياتهم األمميـة والقوميـة، كمـا كما أن على هؤالء قبل أن يطالبوا اآلخـرين علـيهم فـك ارتباطـاتهم هـم بأيـ -
ان الــبعض اآلخــر، مطالــب بفــك ارتباطــه مــع االحــتالل اإلســرائيلي، والــتخلص مــن عــار التنســيق األمنــي مــع 

عـــن مرجعيـــاتهم األيدلوجيـــة... وهنـــا أوجـــه التحيـــة والتقـــدير لموقـــف  باالنفكـــاكالعـــدو، قبـــل مطالبتـــه ل خـــرين 
بـزعم أن  أيـديولوجيتهافضت دعـوات الـبعض لــ"حماس" بـالتخلي عـن "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" التي ر 

هذا يتعارض وكون "حماس" جزء من الحركة الوطنية الفلسطينية... كما ونقدر للجبهـة الشـعبية موقفهـا الـذي 
طالبــت فيــه الجميــع بــأن يبنــوا عالقــاتهم مــع المحــيط العربــي واإلســالمي انطالقــًا مــن المصــالح العليــا للشــعب 

ني، ولــيس بنـاًء علــى االعتبـارات األيديولوجيــة. والمطلـب األخيــر ل خـوة فــي الجبهـة الشــعبية لتحريــر الفلسـطي
مـن أحـد، ال مـن  أوامرهـافلسطين هو ما تسعى إليه "حمـاس" فــ"حماس" قرارهـا نـابع مـن مؤسسـاتها، ال تتلقـى 

حة شـــعبنا الفلســـطيني، اإلخـــوان المســـلمين وال مـــن غيـــر اإلخـــوان، وال قيـــد علـــى قـــرارات "حمـــاس" ســـوى مصـــل
وعقيدته ووحـدة أرضـه وعـزة جمـاهيره، والـوطن عنـدنا كـل فلسـطين، رأس، وجنـاحين، وقلـب، والمصـالحة بـين 

 أبنائه دين. ولم تقدم "حماس" يومًا مصلحة خاصة لها على مصلحة عامة لشعبنا الفلسطيني.
ســمع مــن الجميــع وان عالقاتنــا منفتحــة مــا نقولــه اليــوم ال يتنــافى وال يتعــارض مــع أننــا نتشــاور ونتالقــي ون -

وممتدة مع الكل في محيطنا العربي واإلسالمي سواًء كانوا مسئولين وحكام، أو تيارات فكرية وسياسـية وقـوى 
ــا العربــي واإلســالمي، وعالقاتنــا  وأحــزاب وشخصــيات وطنيــة، مــن كــل التيــارات الفكريــة والسياســية فــي عالمن

تصاالتنا مع الجميع تكون على ق  اعدة مصالح شعبنا الفلسطيني العليا .وا 
وأخيرًا نحن في قلب الحركة الوطنية الفلسـطينية، ورأس الحربـة فـي مقاومـة اإلحـتالل وال نحتـاج إلـى دعـوة  -

 ل لتحاق.
فـــي اإلطـــار ذاتـــه أود أن أشـــكر الســـيد نبيـــل فهمـــي وزيـــر الخارجيـــة المصـــري، علـــى تصـــريحاته التـــي أكـــد  -

 -السـفير المصـري فـي رام هللا -يـدلوجيات اآلخـرين، وأذكـر السـيد ياسـر عثمـان، خاللها رفضـه التـدخل فـي أ
بأن مصر وغالوتهـا عنـدنا ال نقـا  فيهـا، واإلتهامـات كـالم مرسـل ال أصـل لـه، ومعظمـه فبركـات كاألسـماء 

 10المتهمة باقتحام السجون. ومن هذه األسـماء إثنـين شـهداء وأحـدهم أسـير كمـا أن هنـاك  14الفلسطينية الـ
إسم مـنهم لـم يغـادر قطـاع غـزة بـالمطلق، ولـم يسـافر ولـو لمـرة واحـدة فـي حياتـه، واآلخـرين سـافروا إمـا مـرورًا 

ثنــين فقــط مكثــوا فــي مصـر بــين الـــ يــوم وكــان ذلــك فــي عــام  10والـــ 30للحـج وللعمــرة أو للعــالج او للتعلــيم، وا 
3440. 

ورد ذكــــرهم فــــي قــــرار اإلتهــــام مــــن قبــــل النيابــــة اللــــذين  14وهــــذه قائمــــة تفصــــيلية بأســــماء الفلســــطينيين الـــــ -
 يناير. 12المصرية، والمتهمين بإقتحام السجون المصرية خالل ثورة 

 19/97/7091، وكالة سما اإلخبارية
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 ستمرار المفاوضاتللمنح فرصة  فورية نتيجةحماس: قرار ضم "إسرائيل" لمنطقة األغوار  .9

"إسرائيل" لمنطقة األغوار في  اسمها فوزي برهوم قرار الضمغزة: انتقدت حركة حماس على لسان المتحدث ب
قـرارًا عـدوانيًا سـافرًا ‘نسـخة منـه أن القـرار يعـد ’ القـدس العربـي‘، وقال في بيان صـحافي تلقـت الضفة الغربية

 ’.وشكال من أشكال العدوان اإلسرائيلي يستدعي مقاومته والتصدي له والعمل على إفشاله وبكل الطرق
نتيجــة فوريــة لمــنح الســلطة ووزراء الخارجيــة العــرب فــي مــؤتمرهم األخيــر فرصــة ‘ان أن القــرار جــاء ورأى البيــ

عواقبـه الوخيمـة علـى ‘، الفتا إلـى أن حمـاس حـذرت منـه مـرارا، وأكـدت علـى ’استمرار المفاوضات مع العدو
 ’.حقوق ومقدرات شعبنا، مما شكل غطاء لمثل هذه القرارات اإلسرائيلية العدوانية

 19/97/7091لقدس العربي، لندن، ا
 
 حماس تواف  على إحياء ذكرى انطال  فتح بغزة .01

أعلنـت حركــة حمــاس موافقتهـا علــى إقامـة حركــة التحريــر فـتح مهرجــان ذكـرى انطالقتهــا الســنوية : يـو بــي آي
ء التي تصادف األول من يناير/كانون الثاني في قطاع غزة، وقال الناطق باسم حماس إن حركته عقـدت لقـا

 مع فتح لمناقشة طلبها لعقد مهرجاٍن في القطاع.
وأكد سامي أبـو زهـري أنـه تـم إبـالف الوفـد الفتحـاوي بموافقـة الحكومـة الفلسـطينية المقالـة وحركـة حمـاس علـى 

 تنظيم مهرجان إلحياء ذكرى انطالقة فتح على أن يتم متابعة الترتيبات مع الجهات الحكومية المختصة.
نــه تمــت الموافقــة علــى احتفــال خــاص بإيقــاد شــعلة انطالقــة حركــة فــتح اليــوم الثالثــاء، ولفــت أبــو زهــري إلــى أ

 وأضاف أن هذه الخطوة تأتي إلتاحة أكبر فرصة ممكنة من الحريات العامة والعمل السياسي.
وأكــد النــاطق رغبــة الحركــة فــي إعطــاء نمــوذج متمّيــز رغــم الوضــع االســتثنائي الــذي تتعــّرض لــه حمــاس فــي 

 غربية، حسب قوله.الضفة ال
  19/97/7091، نت، الدوحة.الجزيرة

 
 تتخلى عن أيديولوجيتها الجبهة الشعبية: على حماس أل  قيادي في  .00

رفــــض تنظـــيم يســــاري فلســـطيني الــــدعوة التـــي وجهتهــــا بعـــض فصــــائل منظمـــة التحريــــر : )فلســـطين، -غـــزة 
 حماس بفك ارتباطها بجماعة "اإلخوان المسلمين". الفلسطينية لحركة 

وقال كايد الغـول عضـو اللجنـة المركزيـة لــ "الجبهـة الشـعبية لتحريـر فلسـطين" فـي تصـريح لــ "قـدس بـرس" إن 
جبهته تعتبر حركة "حماس" جزًءا من مكونات الحركـة الوطنيـة الفلسـطينية، "وال تـدعوها أو غيرهـا مـن القـوى 

 للتخلي عن مرجعياتها األيديولوجية".
يبنوا عالقاتهم مع المحيط العربي واإلسالمي انطالًقا من المصالح العليـا  وأضاف  "نحن نطالب الجميع بأن

 للشعب الفلسطيني، وليس بناًء على االعتبارات األيديولوجية". وفق قوله.
 10/97/7091قدس برس، 

 
  "ابتزاز سياسي" أيدلوجيتهاالتخلي عن ب"القيادة العامة": مطالبة حماس  .02

ادة العامـــة" مطالبـــة بعـــض الفصـــائل الفلســـطينية مـــن حركـــة "حمـــاس" إنهـــاء القيـــ -انتقـــدت "الجبهـــة الشـــعبية 
 ارتباطها بجماعة "اإلخوان المسلمين" والتخلي عن أيديولوجيتها اإلسالمية.
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وقـال مصــدر مســؤول فــي الجبهــة الشــعبية القيــادة العامــة فــي بيــان صــحفي، اليــوم االثنــين إن هــذه المطالبــات 
اق االبتزاز السياسي واالخالقي المرفـوض ضـد حمـاس وتوظيـف التغيـرات "مستغربة ومستهجنة وتاتي في سي

الجاريــة فــي المنطقــة العربيــة وخصوصــا فــي مصــر للضــغط علــى حمــاس ودفعهــا لتقــديم تنــازالت سياســية فــي 
 المجالين الداخلي والخارجي".

السياســية هــو أمـــر  وتــابع المصــدر يقــول إن "احتــرام الفكـــر السياســي وااليــديولوجيات التــي تتبناهـــا الحركــات
مبــدئي وينـــدرج فـــي إطــار حريـــة المعتقـــد والتعبيــر، ففـــي الوقـــت الــذي نـــرفض فيـــه دعــوة الفصـــائل القوميـــة أو 
الماركسية اوغيرها إلى التخلي عن ايـديولوجياتها فإننـا نـرفض وبشـدة دعـوة الحركـات االسـالمية وفـي المقدمـة 

 ية التي هي موضع احترامنا وتقديرنا".منها حركة حماس إلى التخلي عن أيديولوجيتها اإلسالم
وشــدد علــى انــه "فــي الوقــت الــذي نختلــف فيــه مــع األخــوة فــي حركــة حمــاس فــي قــراءتهم ل حــداث ومــواقفهم 
بشأنها، وخصوصا في موضـوع األزمـة السـورية وتمـاهيهم مـع حركـة اإلخـوان المسـلمين فـي مـوقفهم مـن هـذه 

ــــف فــــي نفــــس الخنــــد األزمــــة، إال أننــــا ال ــــف فــــي المســــائل المتصــــلة بالصــــراع مــــع الكيــــان نــــزال نق ق والموق
 الصهيوني".

 19/97/7091، فلسطين أون لين
 
 أبو زهري: تصريحات "القيادة العامة" بشأن أيدلوجية حماس متوازنة .03

القيـادة العامـة،  -ثمن الناطق باسم حركة حماس الدكتور سامي أبو زهري، تصريحات الجبهة الشعبية : غزة
 ي حماس عن أيدلوجيتها السياسية، والتي اعتبرتها نوًعا من االبتزاز السياسي.الرافضة لتخلّ 

ـــه، أن هـــذه  ـــو زهـــري فـــي تصـــريح صـــحفي مكتـــوب نلقـــى "المركـــز الفلســـطيني ل عـــالم" نســـخة من ـــر أب واعتب
التصــريحات متوازنـــة ومســـؤولة، داعًيــا كـــل الـــذين طــالبوا حمـــاس بـــالتخلي عــن عقيـــدتها السياســـية، بــــ"مراجعة 

 يحاتهم المتسرعة والضارة بشعبنا".تصر 
 10/97/7091، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 صفعة قوية للمفاوضات اإلسرائيليالجبهة الديمقراطية: القرار  .04

 اإلسـرائيلي)يو بي اي،: وصف تيسير خالد، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، القـرار  -فلسطين 
 برعاية الواليات المتحدة. واإلسرائيليي بين الجانبين الفلسطيني بالصفعة القوية للمفاوضات التي تجر 

وقال في تصريح، إن خطورة قرار اللجنة الوزارية هذه يكمن في اعتماده بأغلبيـة سـاحقة بموافقـة ثمانيـة وزراء 
سرائيلعليه يمثلون أحزاب الليكود  ن وزيـر مثلما يكمن في توقيتـه كـذلك بعـد أن أعلـ‘بيتنا والبيت اليهودي،  وا 

المنطقــة مــن أجــل تســويق اتفــاق إطــار ا يبقــي بترتيباتــه  إلــىجــون كيــري أنــه فــي طريقــه  األميركــيالخارجيــة 
فـي مزيـد مـن التضـييق علـى  إسرائيلعلى مستقبل األغوار الفلسطينية في منطقة رمادية تنطلق منها  األمنية

 .األرضلفرض مزيد من الوقائع على  األغوارالفلسطينيين ومزيد من تعزيز وتطوير حركة االستيطان في 
 19/97/7091، القدس العربي، لندن

 
 تدعو السلطة لوقف التنسي  األمني والشروع بالمصالحة  حماس .05

أدانت حركة حماس بشدة قيام االحـتالل بتوزيـع أوامـر هـدم تطـال مسـجدًا ومنـازل سـكنية وأخـرى قيـد اإلنجـاز 
 أن الشعب الفلسطيني لن يبقى مكتوف األيدي إزاء ذلك. في بلدة سلوان بمدينة القدس المحتلة، وأكدت
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اليوم االثنين في بيان صحفي، االحتالل من مغبة استمرار عدوانه علـى الشـعب الفلسـطيني،  وحذرت حماس
وقال البيان: "ندين بشـدةة التصـعيد الصـهيوني الخطيـر ضـد المقدسـيين ومنـازلهم وممتلكـاتهم بـالتهجير والهـدم 

معــالم واألمــاكن المقدةســة بالتهويــد والطمــس مســتغاًل الصــمت والتواطــؤ الــدولي والعجــز العربــي والمصــادرة، وال
واإلســـالمي ورضــــو  الســـلطة الفلســــطينية لمسلســـل المفاوضــــات العبثـــي وقبولهــــا عطـــاءات )وزيــــر الخارجيــــة 

 األمريكي جون، كيري ووعوده".
االحــتالل "وعــدم االنســياق وراء وعــود  ودعــت "حمــاس" الســلطة إلــى وقــف المفاوضــات والتنســيق األمنــي مــع

كاذبــة مــن راٍع غيــر نزيــه، وأحــالم صــادمة مــع محتــل غاشــم ال يعــرف إاّل لغــة القــّوة، كمــا نــدعوها إلــى تغليــب 
المصــلحة الوطنيــة العليــا فــي ضــرورة حمايــة شــعبنا وثوابتــه مــن خــالل الشــروع فــي تحقيــق مصــالحة وشــراكة 

 واحدًا"، على حد تعبير البيان. وطنية لمجابهة االحتالل ومخططاته صفاً 
 19/97/7091، فلسطين أون لين

 
 فتح تدعو حماس للكف عن التدخل في الشأن المصري .06

حثــت اللجنــة المركزيــة لحركــة فــتح حركــة حمــاس إلــى مراجعــة مواقفهــا ووقــف كــل أشــكال  :)د ب أ، -رام هللا 
 التدخل في الشأن الداخلي المصري.

انطالقـا مـن المسـؤولية الوطنيـة والحـرص علـى »اجتماعهـا الليلـة قبـل الماضـية وقالت الحركة في بيان عقب 
تحقيق الوحدة الوطنية، فإنها )الحركة، تدعو حركة حماس إلى مراجعة مواقفها، والمبادرة إلـى إنهـاء االنقسـام 

ا وقضــيتنا فــورا، مؤكــدة أن اســتمرار الوضــع القــائم واســتمرار االنقســام المــدمر، ســيلحق أفــدح األضــرار بشــعبن
 «.الوطنية

حمــاس لوقــف كــل أشــكال التــدخل فــي الشــؤون الداخليــة للــدول العربيــة، وخاصــة فــي الشــأن »ودعــت الحركــة 
كمــــا دعتهــــا «. الــــداخلي للشــــقيقة مصــــر، والتــــي كانــــت علــــى الــــدوام ســــندا لشــــعبنا وقضــــيتنا الوطنيــــة العادلــــة

 ".ينيةلاللتحاق بصفوف الحركة الوطنية الفلسطينية والشرعية الفلسط»
 19/97/7091، الدستور، عم ان

 
 الحتالل يفرج عن القيادي بحماس مصطفى الشنار .07

أطلقــت ســلطات االحــتالل اإلســرائيلي القيــادي فــي حركــة حمــاس مصــطفى الشــنار : عــاطف دغلــس - نــابلس
 .عاما، بعد اعتقال إداري استمر ثمانية أشهر 23)

العسـكري شـمال الضـفة الغربيـة مسـاء اليـوم االثنـين إن وقال الشنار عقب اإلفراج عنـه مـن أمـام حـاجز سـالم 
معاناتـه بـدأت منــذ لحظـة االعتقــال واقتحـام منزلـه فجــرا وتفجيـر بوابتــه، وعرضـه لعمليـة تحقيــق قاسـية وكيلــت 

 .اتهامات باطلة بحقه
وكشف الشنار في تصريح خاص للجزيرة نت عقب اإلفراج عنه أن األسرى اإلداريين مسـتمرون منـذ شـهرين 

خطـــواتهم التصـــعيدية ضـــد ســـلطات االحـــتالل، بـــدأت بتصـــعيد إعالمـــي ومقاطعـــة محـــاكم االحـــتالل "وهـــذا ب
ضراب جزئي عن الطعام، يليه اإلضراب المفتوح إن لم يستجب االحتالل لمطالب األسرى  .مستمر"، وا 

ون ولفــت إلــى أن ســلطات االحــتالل بــدأت ترضــ  لمطــالبهم، "فعينــت لجنــة خاصــة مــن إدارة مصــلحة الســج
 ".والمخابرات اإلسرائيلية للنظر بمطالب األسرى اإلداريين

وأضــاف الشـــنار أن األســـرى منحـــوا اللجنـــة أســـبوعين فقـــط للنظـــر فـــي مطـــالبهم وعلـــى رأســـها وقـــف االعتقـــال 
نهاء معاناة هؤالء األسرى، "وتحديد سقف زمني ألي اعتقال إداري  ."اإلداري وا 
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ثـــر اســـتخداما ضـــد المعتقلـــين، إذ ال يعـــرف األســـير المـــدة المحـــددة وأشـــار إلـــى أن "الحـــرب النفســـية" تعـــد األك
 .العتقاله، وال يعرف التهمة الموجهة له لكون "االتهامات سرية"، وهو أسوأ ما في هذا النوع من االعتقال

وطالب الشنار، على لسان الحركة األسيرة، حكومتي الضـفة وغـزة والفصـائل والمؤسسـات التـي تعنـى بشـؤون 
النظر بجديـــة لموضـــوع األســـرى اإلداريـــين والمرضـــى وكبـــار الســـن، مشـــيرا إلـــى أن العشـــرات مـــن األســـرى بـــ

وأوضـــح أن قضـــية  .األســـرى تســـوء حـــالتهم الصـــحية كـــل يـــوم، وأن بعـــض المرضـــى بـــاتوا فـــي عـــداد المـــوتى
 .األسرى "جامعة وغير مفرقة" لحالة التشرذم الفلسطيني

 10/97/7091، نت، الدوحة.الجزيرة
 
 "إسرائيل"العودة واعترافهم بيهودية  مع الفلسطينيين تنازلهم عن ح    تفا ل اشرط  :نتنياهو .08

خالل جلسة  ،رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو أعلن، أن 19/97/7091، 16عرب نشر موقع 
يفيلي، أن على سؤال لنائبة وزير االتصاالت، تيبي حوط ، رداً 10/31 كتلة الليكود البرلمانية أمس، االثنين

ذا قدموا مثل هذه الورقة فهي ستشمل كل القضايا الجوهرية  ،األمريكيين "لم يقدموا لغاية اآلن ورقة عمل وا 
المعروفة مثل الحدود، الترتيبات األمنية، القدس، الالجئين واالعتراف بإسرائيل دولة يهودية، لكن الورقة 

يدا لحل الصراع. موقفنا يختلف عن موقف ستشمل فقط مبادئ إلدارة المفاوضات وليس اقتراحا جد
 األمريكيين وهو يختلف بطبيعة الحال عن موقف الفلسطينيين".

لكن صحيفة هآرتس أشارت في خبر لها حول الموضوع إلى أن نتنياهو يسعى لتهدئة اليمين اإلسرائيلي، 
يست من الليكود أن ويعرض روايات مختلفة حول اتفاق اإلطار، فقد نقلت الصحيفة عن أحد أعضاء الكن

تفاق اإلطار لن يتطرق أصال إلى القضايا الجوهرية للصراع وهو مجرد إطار إجرائي ان "أنتنياهو أبلغه ب
لتنظيم المفاوضات سيشمل "مقوالت عامة بشأن التزام الطرفين بالمفاوضات، ويطرح جدوال زمنيا جديدا 

 إلكمالها.
 "إسرائيل"تنياهو أن الحديث هو عن "ورقة موقف" لن تكون وقال وزير في الحكومة للصحيفة إنه سمع من ن

ملزمة بالتوقيع عليها رسميا، وأن الحكومة لن تصوت عليها. وقد فهم الوزير الليكودي من نتنياهو أنه 
سيكون بمقدور كل من اإلسرائيليين والفلسطينيين القول إنهم يقبلون بالورقة كأساس للمفاوضات لكن لدى 

 عليها، دون أن يضطروا إلى تفصيل هذه التحفظات". كل منهم تحفظات
ورأت الصحيفة أن نتنياهو، وبموازاة سعيه لتهدئة الوزراء وعناصر اليمين في حزبه، فقد حاول أن يعرف 
موقف زعيم البيت اليهودي، نفتالي بينيت وما إذا كان األخير يعتزم االنسحاب من الحكومة في حال موافقة 

كيري إال أن األخير رفض إعطاء جواب قاطع موضحا أن سيحدد موقفه فقط بعد عرض نتنياهو على وثيقة 
 ورقة كيري رسميا.

نتنياهو استبعد التوقيع على اتفاق مع  ، أنتل أبيب، من 19/97/7091، القدس، القدسوأضافت 
ألمن ومسألة بما فيها ضمان االستيطان وقضية ا" "،إسرائيلـ"الفلسطينيين ال يضمن "المصالح الحيوية" ل

ترى مصلحة استراتيجية في إجراء المفاوضات  "إسرائيل"تجريد الدولة الفلسطينية من السالح". وأضاف أن 
السياسية بهدف التوصل إلى اتفاق ينهي النزاع بين الطرفين. وأكد أنه "لن يكون من الممكن التوصل إلى 

لم يعترفوا بإسرائيل كالدولة القومية للشعب مثل هذا االتفاق إذا لم يتخل الفلسطينيون عن حق العودة و 
 إلقراره من خالل استفتاء عام.  ييناليهودي". وتعهد بطرح أي اتفاق مستقبلي على اإلسرائيل
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 ر إلى "السيادة اإلسرائيلية"اغو األمنطقة  نتنياهو "يتحفظ" على قرار ضم   :إعالم إسرائيلية وسائل .09
إلعالم اإلسرائيلية أمس، إن رئيس حكومة االحتالل بنيامين قالت وسائل ا :برهوم جرايسي - الناصرة

نتنياهو "يتحفظ"، على قرار اللجنة الوزارية لشؤون التشريعات، بقبول مشروع القانون القاضي بضم منطقة 
غور األردن في الضفة الغربية إلى ما يسمى "السيادة اإلسرائيلية"، وقال لوزرائه قبل االجتماع الذي عقد يوم 

، إال أنه لم يطلب من وزراء الليكود التصويت ضد "إسرائيلـ"حد، إن القانون سيشكل ضررا سياسيا لاأل
 القانون الذي بادرت له النائبة المتطرفة البارزة في الحزب ميري ريغيف. 

 19/97/7091، الغد، عم ان

 
 األخضر بناء المستوطنات خارج الخط   دنتق.. وتليفني تحذر من عزلة دولية .21

وزيرة ما يسمى العدل اإلسرائيلية رئيسة طاقم المفاوضات ، أن 19/97/7091، الخليج، الشارقة نشرت
تسيبي ليفني، أعلنت أن اإلسرائيليين يعيشون داخل "فقاعة" وأنهم ينطوون داخلها ويعزلون أنفسهم عن الواقع 

ت فقاعة مالية أو فقاعة الدولي، وحذرت من انفجارها، وقالت "أريد أن أتحدث عن "الفقاعة"، وهذه ليس
نما هي الفقاعة التي نعي  بداخلها، وهذا عبارة عن انطواء دولة بكاملها وانعزال عن الواقع  عقارات، وا 
الدولي"، وأضافت أنه يتم اكتشاف الفقاعة بعد أن تنفجر "وبعدها نكتشف األثمان التي ستدفع، واسألوا 

 جنوب إفريقيا".
رصد عشرات الماليين اإلضافية لدائرة االستيطان، التي ال تريد أن تفرض أنه "عندما يتم  ليفني وتابعت

على نفسها قانون حرية المعلومات، فإن هذا هو الجانب المظلم للديمقراطية"، وحذرت من أن المقاطعة 
 الدولية االقتصادية واألكاديمية بدأت ضد المستوطنات ولكنها ستنتقل مع مرور الوقت إلى "إسرائيل" كلها،
وأن "الصادرات ستلتقي باالستهالك األيديولوجي، والجامعات بالمقاطعة األكاديمية واألبحاث بحواجز 

نما سوف يتقدم".  أوروبية، وهذا لن ينتهي هناك وا 
وفيما يتعلق بالتوسع االستيطاني، أكدت ليفني أن "إسرائيل" تواجه صعوبة في أن تشرح للعالم سبب تأييدها 

 ، واالستمرار في البناء في المستوطنات من الجهة األخرى.لحل الدولتين من جهة
بناء  أمس ليفني انتقدتأن  ،سما نقاًل عن وكالة، من القدس و 19/97/7091، الحياة، لندنوأضافت 

. "إسرائيل"المستوطنات خارج الخط األخضر في األراضي الفلسطينية المحتلة، معتبرة أنها تضر بأمن 
وست اإلسرائيلية على موقعها اإللكتروني عن ليفني في معرض حديثها في شأن ونقلت صحيفة جيروزاليم ب

العالقة بين عملية السالم واالقتصاد بمؤتمر كالكاليست بتل أبيب بمشاركة وزير اإلسكان اإلسرائيلي أوري 
 ."إن المستوطنات ليست جزءًا من أمن إسرائيل بل تضر به»أريل 

ل األسر اإلسرائيلية إلقامة البؤر االستيطانية الجديدة غير القانونية ألن ترس يوانتقدت ليفني الجماعات الت
ذلك يعني تعريضهم للخطر ورهنهم للجي  اإلسرائيلي من أجل الدفاع عن تلك البؤر، فضاًل عن إساءة 
استخدام أموال الدولة والتي يمكن استغاللها لتحسين أسعار المساكن التي تعاني من التضخم في جميع 

 ."إسرائيل"اء أنح
 
 في األغوار تحت شعار "غور األردن إلسرائيل"استيطانيا  حيا   يفتتحاإلسرائيلي  الداخليةوزير  .20

حجر األساس إلقامة حي  بإرساءعلن وزير الداخلية اإلسرائيلي جدعون ساعر أنه سيقوم : أ بترا وكالة
 في غور األردن. "غيتيت"يهودي جديد في مستوطنة 
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في  "لوبي أرض إسرائيل"، سوف يتم افتتاح الحي اليهودي الجديد بمشاركة أمساريف لصحيفة مع ووفقاً 
البيت "، و"شاس"، و"إسرائيل بيتنا"الحاكم، و "الليكود"الكنيست وعدد من أعضاء الكنيست من أحزاب 

 . "غور األردن إسرائيلية"، وذلك تحت شعار "اليهودي
 19/97/7091، الرأي، عم ان

 
 لمقاطعة األوروبية على الصواريخ الفلسطينيةا لُأفض  يعلون:  .22

وزير الدفاع اإلسرائيلي موشيه يعلون، قال إنه إذا أن  ،القدس، من 19/97/7091، األيام، رام هللانشرت 
خّير بين مقاطعة أوروبية وبين تعرض األراضي اإلسرائيلية إلطالق القذائف الصاروخية من الضفة الغربية، 

 وروبية.فإنه يفضل المقاطعة األ
، ربما قامت به عناصر "إسرائيل"وقال يعلون: إن إطالق الصواري  أول من أمس، من جنوب لبنان باتجاه 

إلى تصعيد األوضاع على الحدود بين البلدين، في إطار الحرب التي  "إسرائيل"جهادية حاولت جر 
 تخوضها هذه العناصر ضد حزب هللا.
مام مؤتمر صحيفة )كلكاليست، االقتصادية، إلى أن الحرب األهلية وأشار يعالون، في سياق كلمة ألقاها أ

سنية، وهناك من يحاول جر إسرائيل إليها،  -السورية قد توسعت إلى لبنان، حيث أصبحت حربًا شيعية 
. وأضاف إنه بعد إطالق الصواري ، جرى اتصال مع الجانب اللبناني "إسرائيل"األمر الذي ال ترغب فيه 

 اع.لتهدئة األوض

أي أحد "ن إقال يعلون  نقاًل عن مراسلها، وعن الوكاالت،، 19/97/7091، السفير، بيروتوأضافت 
فهو ببساطة مخطئ. ليس علينا أن نتحدث كثيرًا عن  26يظن أن هذا الصراع سينتهي على خطوط الـ

 ."الحل، نريد أن نناق  الطريق

 
 
 
 تئناف المفاوضاتآلف وحدة استيطانية منذ اس ثالثة"السالم اآلن":  .23

وحدة استيطانية في الضفة  1000كشفت معطيات بحثية، النقاب عن أن سلطات االحتالل أقامت حوالي 
، 1031يوليو  /تموز 10الغربية المحتلة، منذ استئناف المفاوضات اإلسرائيلية مع السلطة الفلسطينية في

 ة.وفق معطيات نشرتها منظمة "السالم اآلن" اليسارية اإلسرائيلي
، من خالل جولة جوية فوق 10/31 وكشفت القناة العبرية الثانية في التلفزيون اإلسرائيلي يوم االثنين

أراضي الضفة الغربية المحتلة، أن هناك حركة فعلية لبناء آالف الوحدات االستيطانية وليس األمر مجرد 
فت عن حركة بناء واسعة في قرار إعالن عن عطاءات بناء فقط. وأوضحت القناة أن الطلعة الجوية كش

مستوطنة "براخا" القريبة من مدينة نابلس، وبناء نشط في مشروع آخر في مستوطنة "يتسهار"، وظهور تلة 
جديدة في مستوطنة "نحميا"، وحركة بناء غير مترددة في مستوطنة "ارئييل"، وفي مستوطنة "زهاب" ظهرت 

لحديث عن حي استيطاني جديد سيتبع لمستوطنة "لشيم" أو أعمال تمهيد ألراضي استعدادًا للبناء، ويدور ا
 سيكون مستقل بذاته.
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وحدة سكنية  0022وأكدت القناة أنه منذ أن بدأت المفاوضات طرحت الحكومة اإلسرائيلية عطاءات لبناء 
وحدة  3900استيطانية مقابل دفعتي إطالق سراح األسرى السابقتين، وهي عازمة على طرح عطاءات لبناء 

 ديدة مقابل الدفعة الثالثة من إطالق سراح األسرى.ج
ورأت "السالم اآلن" في تقريرها أن "كل إعالن بناء جديد سيقرب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس من 

 النقطة التي لن يكون فيها بمقدوره تبرير استمرار المفاوضات أمام الشعب الفلسطيني".

 19/97/7091، فلسطين أون لين

  
 يعزز ميزانية الستيطان حتاللال .24

صادقت لجنة المالية البرلمانية في الكنيست اإلسرائيلي على طلب وزارة المالية،  :برهوم جرايسي - الناصرة
مليون دوالر، لوحدة تشجيع االستيطان في الضفة الغربية المحتلة،  30,0) إضافيمليون شيكل  20تحويل 
مليون دوالر، ما يعادل  362وحدة االستيطان في العام الحالي إلى الميزانية التي خصصت ل إجماليليرفع 
 .1031الميزانية العامة للعام المنتهي  أقرتهاالتي  األصليةأضعاف الميزانية  30
إلى تقديم برامج لتحفيز انتقال اإلسرائيليين إلى المستوطنات، إضافة إلى طرح  تهدف وحدة االستيطان،و 

 مة، وميزانيات البناء والبنى التحتية.مخططات، وصرف ميزانيات عا
الجديدة، كمحفزات مالية ل زواج الشابة لتنتقل إلى العي  في  اإلضافةمليون دوالر من  33وسيقدم 

ألف دوالر  100ماليين دوالر ألغراض "أمن المستوطنات"، وحوالي  6,2المستوطنات، بينما ستخصص 
التي تتلقاها وحدة االستيطان سنويا،  اإلضافاتت وزارة المالية من جهتها برر  "هبة وزير الداخلية". إطارفي 

من الميزانيات  أنهاخاصة في ما يتعلق بالمنح ل زواج الشابة المستوطنة، تقدم مع نهاية كل عام، على 
 الفائضة في الوزارات المختلفة.

 19/97/7091، الغد، عم ان
 

 ل أسرى الداخلمن األسرى لن تشم : الدفعة القادمةنتنياهوديوان  .25

ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت في عددها الصادر صباح اليوم، أن ديوان نتنياهو أصدر أمس، االثنين 
يا من أسرى الداخل الفلسطيني، أبيانا، قال فيه إن الدفعة الرابعة من األسرى الذين سيتم تحريرهم لن تشمل 

 وذلك خالفا لما كان اتفق عليه عشية استئناف المفاوضات.
وقالت الصحيفة إن إعالن نتنياهو هذا جاء في محاولة لتخفيف حدة االنتقادات التي وجهها له اليمين 
اإلسرائيلي، وعائالت إسرائيليين قتلوا في العمليات الفلسطينية المختلفة. وبحسب الصحيفة فقد أبلغ نتنياهو 

ن، ولن ُيدرج في قائمة األسرى الذين وزير الخارجية األمريكي، جون كيري، أنه لن يحقق توقعات الفلسطينيي
 سيتم تحريرهم الحقا أسرى من عرب الداخل الذين تم اعتقالهم قبل اتفاقيات أوسلو.

 19/97/7091، 16عرب 

  
 حكومة نتنياهو تواجه خطر التصدع والنهيارمعاريف:  .26

أنه آن األوان لرئيس أجمع العديد من الساسة والكتاب اإلسرائيليون على  وكالة بترا: - القدس المحتلة
الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو الشروع بالبحث عن قوى وأحزاب سياسة أخرى الئتالفه الحكومي الذي 

 يواجه خطر االنهيار.
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عميرام  "الحركة"ووفقا لصحيفة معاريف أمس نقال عن رئيس لجنة الداخلية وعضو الكنيست من حزب 
وشك االنهيار، وأن نتنياهو لم يعد قادرا على الحكم. ويوجد أمام حكومته ائتالف نتنياهو على "متسناع، فإن 

سرائيل بيتنا، ويوجد مستقبل،  أشهر معدودة فقط لتبقى بالتركيبة الحالية المكونة من حزب الليكود، وا 
 ."والحركة

الف جميع األحزاب التي تشكل ائت"وحسب أقوال متسناع الذي أجرت معه معاريف مقابلة موسعة، فإن 
نتنياهو الحكومي ال ترتبط ببعضها بعض، وال يوجد بينها أية خطوط مشتركة. وحزب الليكود هو عبارة عن 

. فقد تجاهل نتنياهو وزير ماليته ورئيس حزب "كتلة خالفية جدا داخل نفسها، وأمام حزب البيت اليهودي
 تالف الحكومي.االنضمام لالئ "يهدوت هتوراه"يائير البيد، ودعا حزب  "يوجد مستقبل"

وعلمت معاريف بأن نتنياهو قد اجتمع سرًا وبعيدًا عن وسائل اإلعالم قبل عدة أيام مع عضو الكنيست عن 
ن االجتماع ناق  عدة مواضيع والتي كان من أبرزها تركيبة  ؛موشيه غافني "يهودت هتوراه"حزب  وا 

قد اقترح على عضو الكنيست باالنضمام  االئتالف الحكومي الحالي برئاسة نتنياهو، مشيرة إلى أن األخير
ادخلوا االئتالف وبهذا تتمكنون أن تحدثوا أي تغيير من الداخل في القضايا "إلى االئتالف الحكومي، بالقول 

 ."التي تشعرون بأنها صعبة

 19/97/7091، الدستور، عم ان

  
 16 كان عليه في الل اليوم في الساحة الدولي ة أصعب مم ا "إسرائيل"وضع  ":يديعوت أحرونوت" .27

يتزايد الخالف داخل حزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء اإلسرائيلّي، بنيامين  :أندراوس زهير –الناصرة 
نتنياهو، ذلك أّن الجناح المتطّرف جًدا في الحزب بات يفرض على زعيمه تبّني المبادئ واألفكار التي تضع 

، وأول أمس وافق نتنياهو على مضض، كما قالت القناة الثانية الدولة العبرّية في الزاوية وتزيد من عزلتها
في التلفزيون اإلسرائيلّي، على مشروع القانون، الذي تقّدمت به النائبة ميري ريغف، والذي ينص على ضّم 

 منطقة األغوار إلى السيادة اإلسرائيلّية.
فل سياسّي رفيع المستوى في تل ، التابع لصحيفة )يديعوت أحرونوت، العبرّية عن محYNETونقل موقع )

أبيب قوله إّن نتنياهو في الحقيقة ليس على استعداد للتقدم في المفاوضات. وتابع المسؤول عينه قائاًل إّنه 
كان على نتنياهو أن يطلق سراح األسرى الفلسطينيين دفعة واحدة، وليس إطالق سراح عدد مقابل الجندي 

لعاد شاليط. مضيًفا أّن نتنياهو تسبب بضرر كبير لرئيس جع غزة اإلسرائيلي الذي كان أسيًرا في قطا
 السلطة الفلسطينية محمود عّباس بأدائه هذا.

وساق المحفل عينه قائاًل إّن الدولة العبرّية اليوم في وضع مهتز وحساس جدا أكثر مما كانت عليه عام 
والمقاطعة. متسائاًل: هل نحن بحاجة إلى  االقتصادية. وبحسبه فإّن أداء نتنياهو يقود إلى العقوبات 3490

 نصف مليون مستوطن في الضفة الغربية يقاتلون على ثالثة بالمئة من األرضم

 19/97/7091، القدس العربي، لندن

 
 متر 9000العامل الذي قتل على حدود غزة أطلقت عليه النار من مسافة  :"إسرائيل" .28

ي مساء يوم اإلثنين، إن العامل الذي قتل داخل الموقع قال ضابط كبير في لواء جوالن :القدس المحتلة
وأضاف  متر. 3000العسكري "ناحل عوز" الثالثاء الماضي، أطلق عليه النار قناص فلسطيني من مسافة 
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"إن عملية اإلطالق من مسافة كهذه تدل على مهارة عالية في الرماية"، موضحًا أن  الضابط اإلسرائيلي:
 ي القنص ليست موجودة سوى لدى الوحدات القتالية الخاصة في الجي  اإلسرائيلي.هذه القدرات العالية ف

 10/97/7091، وكالة سما اإلخبارية

 
 " بإفراز صراعات وهميةيإلفشال "الربيع العرب اتمخطط ": هاليفي يكشف عن، مصرالشعب" .29

، عن صراعات 13/2/1031 ياألسبق، ف اإلسرائيلي"، رئيس الموساد هاليفيفرايم أكشف فيديو مسرب لـ"
 يف هاليفي. وأكد ي، بعد ثورات الربيع العربي، وّلدت فرصا تربح منها الكيان الصهيونيالعالم اإلسالم يف

تطورات، أدت إلى والدة فرص وتهيئة أرض  1 يالفترة األخيرة للعالم اإلسالم يخطابه أنه قد حدثت ف
ختام  يأوجدتها هذه التطورات. وقال ف يالمذابح الت، منوها عن يخصبة الستغاللها لصالح الكيان الصهيون

"نحن العبون أساسيون، ولدينا الكثير لنقدمه، والكثير لننتفع به"، مشددا  عن هذه الصراعات: خطابه متحدثا
 نظره هو "مصر والسعودية وحركات التحرير الفلسطينية". يعلى أن مركز الملعب ف

 10/97/7091، الشعب، مصر

  
 أضعاف عشرةالفقراء"  األطفالارتفاع عدد ": "إسرائيل" .31

 األطفالن عدد أ ،"إسرائيل"مجلس سالمة الطفل في  أعدهكشف تقرير  :شحادة آمال -القدس المحتلة 
. كما ارتفع عدد الملفات الجنائية 1031و 3440بين عامي  األضعافارتفع عشرات  "إسرائيل"الفقراء في 

 .األطفالالتي تم فتحها بسبب تعذيب 
طفل، بمعدل كل ولد ثالث في  ألف 002، حوالي 1031وبحسب التقرير بلغ عدد األوالد الفقراء عام 

العرب يعانون من الفقر، وكذلك  األطفالمن  %26,4 أنيعاني من الفقر. ويستدل من التقرير  "إسرائيل"
 .القادمين لـ"إسرائيل" أوالدمن ربع  أكثر

يبيتون ليلهم بدون طعام، حيث  أومدارسهم  إلىعرب الذين يتوجهون وبّين التقرير ارتفاع نسبة الطالب ال
 .%16,3 إلىتصل نسبتهم 

من حيث الوفيات،  األعلىالمكانة  90فلسطينيو  أطفالالطفل وسالمة صحته فاحتل  أمانةما من جهة أ
راف بها االعت "إسرائيل"وشريحة البدو التي تسكن في منطقة النقب في الجنوب، معظمهم في قرى ترفض 

وفاة  93، )1031اليهود عام  األطفالفمقابل انخفاض في عدد الوفيات بين  .األعلى، هي 90منذ عام 
حالة  20في العامين السابقين،، حافظ الوسط العربي على نسبة وفيات مماثلة للعامين السابقين ) 21مقابل 

 وفاة سنويا،.
 آخرمرات نسبتها لدى اليهود. وبين تقرير إسرائيلي  30البدو في الجنوب،  األطفالفيما تضاعف العدد بين 

نسبة األوالد الذين  إذضحية،  األكثرالمجتمعات المتدنية اجتماعيًا واقتصاديًا، هم الشريحة  أطفال أن
 األوضاعفي المجتمعات ذات  أقرانهميموتون في المجتمعات المتدنية اجتماعيًا واقتصاديًا، تزيد بكثير عن 

شرب مواد  أوخطر مقتل طفل نتيجة حادث تعرض لحريق  أنقتصادية الجيدة. كما يستدل االجتماعية اال
، في المجتمعات المتدنية في السلم االجتماعي، يضاعف آمنةعالية وغير  أماكنالسقوط من  أوسامة 

 الدرجات العليا للسلم. أوالدمرتين الخطر الذي يتهدد 

 19/97/7091، الحياة، لندن
  
ري بين ا أبحاثمركز  .30 : التنسي  الس   والسعودية في ذروته "إسرائيل"ألمن القومي 
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، نشر مركز أبحاث األمن القومّي، التابع "عدو عدوي هو صديقي"زهير أندراوس: تحت عنوان  -الناصرة 
والسعودية، جاء فيها أّنه على الرغم من  "إسرائيل"لجامعة تل أبيب، دراسة جديدة عن العالقات السرّية بين 

م وجود عالقات دبلوماسّية عادية بين الدولتين، إال أّن المصالح المشتركة بينهما، منع إيران من الوصول عد
من التحّول لدولة عظمى في المنطقة، وأّدت في اآلونة األخيرة إلى تقارب كبير  هإلى القنبلة النووّية ومنع

ّدم في المفاوضات بين اإلسرائيليين بين الرياض وتل أبيب، وعلى الرغم من أّن السعودية تشترط التق
والفلسطينيين لتحسين عالقاتها مع الدولة العبرّية، فإّن هناك بونًا شاسًعا بين وجود عالقات دبلوماسّية كاملة 
وبين القطيعة التاّمة بين الدولتين، األمر الذي يمنحهما الفرصة للعمل سويًة بعيًدا عن األنظار، كما قالت 

 الدراسة.
لدراسة إلى أّن اإلطالع على وثائق )ويكيليكس، تؤّكد لكّل من في رأسه عينان على أّنه بين الرياض ا لفتتو 

وتل أبيب جرى حوار سرّي ومتواصل في القضية اإليرانّية. باإلضافة إلى ذلك، قالت الدراسة، إّن الوثائق 
األمنّية، وفي تدريب  االستشارةة في أثبتت أّن العديد من الشركات اإلسرائيلّية تقوم بمساعدة الدول الخليجيّ 

القوات الخاّصة وتزويدها لمنظومات تكنولوجّية متقّدمة، عالوة على لقاءات سرّية ومستمرة بين مسؤولين 
 كبار من الطرفين.

قامت بتليين سياسة تصدير األسلحة إلى دول الخليج، باإلضافة إلى  "إسرائيل"كما تبيّن، زادت الدراسة، أّن 
عارضتها لتزويد واشنطن بالسالح لدول الخليج، وذلك في رسالة واضحة لهذه الدول أّنه باإلمكان تخفيف م

تتمّتع بحرّية في بيع منتجاتها في دول الخليج، شريطة أْن ال  "إسرائيل"التعاون عوًضا عن التهديد، كما أّن 
 ُيكتب عليها أّنها ُصّنعت في الدولة العبرّية.

 ُيمكن من اليوم التنبؤ فيما إذا حدث اختراق في العملية السلمّية، وهل هذا األمر وأوضحت الدراسة أّنه ال
 والسعودية، وباقي دول الخليج. "إسرائيل"سيقود إلى ربيع سياسّي بين 

وأوضحت الدراسة أيًضا أّنه في الفترة األخيرة توطدت العالقات بين الرياض وتل أبيب على خلفية رفض 
، ولكّن الدراسة أوصت صّناع القار في تل أبيب بعدم ةوجيه ضربة عسكرّية إليران وسوريالواليات المتحّدة ت

إقامة حلف مع السعودية ومصر ضّد الرئيس أوباما، ألّن من شأن ذلك أْن ُيلحق األضرار بالعالقات 
 األمريكّية. -اإلسرائيلّية 

 19/97/7091، القدس العربي، لندن

 
 منهم قضوا جوعا   72.. األحداثبدء منذ  ةاستشهدوا بسوري ا  فلسطيني 9681هيئة حقوقية:  .32

الجًئــا فلسـطينًيا استشــهدوا منــذ  3024قالـت مجموعــة العمـل مــن أجـل فلســطينيي سـورية إن : صــفا - دمشـق
 قضوا جوًعا في مخيم اليرموك. 16األحداث الدائرة في سوريا بينهم 

فى القيم استشهد جـراء إصابته بشـظايا قذيفـة وأوضحت المجموعة في بيان صحفي الثالثاء أن الشاب مصط
سقطت في بلدة يلدا ريف دمشق بالقرب من كازية الجد أثناء خروجه من المسجد، كما استشهد الشاب عالء 

 عاًما، نتيجة نقص التغذية الحاد الناجم عن حصار مخيم اليرموك.16خليل )
يفرضــه الجــي  النظــامي والجبهــة الشــعبية  وأشــارت إلــى أن مخــيم اليرمــوك مــا يــزال يعــاني مــن حصــار خــانق

على التوالي، والذي منعت بموجبه دخول وخروج الناس منه  326القيادة العامة على مداخله ومخارجه لليوم 
ليه وعدم إدخال المواد الغذائية واألدوية والطحين والمحروقات، ما سبب بحدوث كارثة إنسانية.  وا 



 
 
 

 

 

           70ص                                    1061العدد:            19/97/7091الثالثاء  التاريخ:

رعا يشكون من شـح المـواد الغذائيـة والمـواد الطبيـة وحليـب األطفـال وذكرت مجموعة العمل أن سكان مخيم د
 مع استمرار انقطاع التيار الكهربائي واالتصاالت عن المخيم لمدة زمنية طويلة.

ومن جهة أخرى، ما يزال األهالي يعانون من استمرار القصف على منـاطق متفرقـة منـه، وحـدوث اشـتباكات 
الجـي  الحـر والجـي  النظـامي، وانتشـار القناصـة علـى أسـطح المبـاني  بداخله وعلـى أطرافـه بـين مجموعـات
 المطلة على حارات وشوارع المخيم.

وأشارت إلى استمرار إغالق حواجز مخيم العائدين بحمص لليوم الرابع على التوالي أمام حركة السيارات مـع 
 تدقيق أمني شديد على المارة.

19/97/7091وكالة الصحافة الفلسطينية، )صفا(،   
 
 عمليًّا السلطة الفلسطينية سحبت يدها من الوقوف إلى جانب المقدسيين :الدولية" القدس" .33

طالبـــت "مؤسســـة القـــدس الدوليـــة" الـــدول العربيـــة إلـــى رفـــع الغطـــاء عـــن أي أداء سياســـي يقـــود إلـــى : بيـــروت
، مؤكــدة أن "قضــية تنــازالت، ال ســيما المفاوضــات التــي تجريهــا الســلطة الفلســطينية مــع االحــتالل الصــهيوني

 القدس تنتظر من العرب دعم صمودها ال تشكيل غطاء للتفاوض عليها".
وقالت المؤسسـة، التـي تتخـذ مـن بيـروت مقـًرا رئيًسـا لهـا، فـي رسـالة مفتوحـة إلـى األمـين العـام لجامعـة الـدول 

المسـتوى الــوزاري  العربيـة نبيـل العربــي: "شـكلت قــرارات مجلـس الجامعــة المنعقـد فــي دورتـه غيــر العاديـة علــى
،، ال ســيما مــا يتعلــق منهــا بالقضــية الفلســطينية ومســار المفاوضــات بــين الســلطة 1031-31-13بتــاري  )

الفلســطينية واالحــتالل اإلســرائيلي، غطــاًء كبيــًرا لتنــازل كبيــر يتوقــع أن تقــدم عليــه الســلطة الفلســطينية إلنهــاء 
 ضحايا هذا التنازل ستكون القدس وأهلها ومقدساتها".الصراع مع االحتالل"، وأضافت المؤسسة إلى "أن أول 

وأشـــارت إلـــى أن "ســـحب الســـلطة يـــدها مـــن الوقـــوف إلـــى جانـــب المقدســـيين عملي ـــا، والتغاضـــي عـــن التغـــّول 
االســتيطاني إال مــن بعــض تصــريحات ســرعان مــا يتالشــى مفعولهــا، وعــدم اتخــاذ مواقــف جــاّدة وحازمــة تجــاه 

ــــة للمســــجد األ ــــى المقدســــيين والمقدســــات اإلســــالمية والمســــيحية، االقتحامــــات اليومي ــــداءات عل قصــــى واالعت
باإلضافة إلى التسريبات التي تتحدث عن ترك القدس مدينة مفتوحة مقابـل حسـم مصـيرها بعـد عشـر سـنوات 
كنتيجــة لهــذه المفاوضــات، كــل ذلــك يؤشــر بمــا ال يتــرك المجــال للشــك إلــى أن الســلطة الفلســطينية بإصــرارها 

خيــار المفاوضــات كخيــار وحيــد, ووفــق رؤيتهــا لــن تتــردد بتكــرار خطيئــة أوســلو مــا لــم تجــد رادًعــا علــى تبّنــي 
شـــعبي ا أو رســـمي ا"، محـــذرة مـــن أن غطـــاء الـــدول العربيـــة واإلســـالمية لـــذلك ســـيكون "خطيئـــة أكبـــر لـــن يغفرهـــا 

 التاري  أو األجيال".
10/97/7091، المركز الفلسطيني لإلعالم  

 
 شاهد على تهويد القدس 7091المسيحية:  اإلسالميةالهيئة  .34

المسـيحية لنصـرة القـدس والمقدسـات أمـس االثنـين،  اإلسـالميةأكدت الهيئـة  :الحياة الجديدة -القدس المحتلة 
تهويد المدينة المقدسة وطمس  إلكمالعديدة  إسرائيليةشهد اجراءات تهويدية ومشاريع  1031على ان العام 

، األراضـيبع يهودي غريب عنها، حيث صـادرت سـلطات االحـتالل المزيـد مـن معالمها العربية وصبغها بطا
والمسيحية واالعتـداء عليهـا  اإلسالميةوهدمت البيوت وهجرت مئات المقدسيين، ناهيك عن تهويد المقدسات 

 وعلى رأسها المسجد األقصى المبارك.
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التهويديـــــة  واإلجـــــراءاتكـــــات مارســـــت ضـــــروبًا مـــــن االنتها اإلســـــرائيليســـــلطات االحـــــتالل  أن إلـــــى وأشـــــارت
م، فــي ظــل حضــارتها 1031والتحــديات المختلفــة لوجــود الفلســطيني فــي مدينتــه القــدس الشــريف خــالل عــام 

ومعـالم ومسـاجد وكنـائس، وعلـى رأسـها المسـجد األقصـى  آثـارالمسـيحية، ومـا تحتويـه مـن  اإلسـالميةالعربية 
 المبارك وكنيسة القيامة.

19/97/7091 ، رام هللا،الحياة الجديدة  
 
 7091 خالل في الضفة وثالثة قتلى إسرائيليين فلسطينيا   شهيدا   18حقوقية:  هيئة .35

فلســـطينيًا فــي الضـــفة  16كشـــف تقريــر لمؤسســة بيتســـيليم لحقــوق اإلنســـان، عــن استشــهاد  :الغــد –الناصــرة 
تـل ثالثـة المقابـل قُ  وتسعة آخرين في غزة بنيران جي  االحـتالل اإلسـرائيلي، وفـي ،1031في العام  الغربية،

 مستوطنين إسرائيليين في عمليات فلسطينية.
19/97/7091الغد، عمان،   

 

 في سجون الحتالل  "أوسلو"أسيرا  منذ ما قبل ثالثون فروانة:  .36
أفـاد مـدير دائـرة اإلحصـاء بـوزارة األسـرى والمحـررين فـي دولـة فلسـطين، عبـد الناصـر  :الحياة الجديدة -غزة 

 "األسـرى القـدامى"د اإلفراج عن الدفعة الثالثة من األسرى في إطـار المفاوضـات، فـان قائمـة فروانة، بأنه وبع
 "أوسـلو"وهو مصطلح ُيطلقه الفلسطينيون على من هم معتقلون منذ ما قبل التوقيع علـى إعـالن المبـادئ فـي 

، 10تنخفض إلـى )، سـ 3449وتنفيذه وقيام السلطة الوطنية في الرابـع مـن مـايو / أيـار  3441في سبتمبر 
 أسيرًا فلسطينيًا فقط.

كانـت قـد تضـمنت  3444وأوضح فروانة بأن اتفاقية شرم الشي  الموقعة في الرابع من أيلول / سـبتمبر عـام 
 تنصلت من ذلك ولم تفرج عن غالبيتهم. إسرائيلنصًا واضحا باإلفراج عن كل هؤالء في حينه، إال أن 

19/97/9170الحياة الجديدة، رام هللا،   

 
 7070الفلسطيني": عدد الفلسطينيين في فلسطين التاريخية سيتخطى اليهود في  اإلحصاء" .37

استعرضــــت الســــيدة عــــال عــــوض، رئــــيس الجهــــاز المركــــزي لالحصــــاء الفلســــطيني، اليــــوم الثالثــــاء، أوضــــاع 
 ، على النحو اآلتي:1031 سنةالفلسطينيين في نهاية 

 
 ازدياد في أعداد الفلسطينيين في العالم

مليــون فـــي فلســطين، وحــوالي  9,2مليــون فلســطيني؛  33,0لــغ عــدد الفلســطينيين المقــدر فـــي العــالم حــوالي ب
ألــف فــي الــدول  222مليــون فــي الــدول العربيــة ونحــو  2,1مليــون فلســطيني فــي إســرائيل، ومــا يقــارب  3,9

 األجنبية.
 

 أكثر من ثلث السكان يقيمون في قطاع غزة
مليـون  3,6مليـون فـي الضـفة الغربيـة و 1,0مليـون فـردًا؛ حـوالي  9,2حوالي قدر عدد السكان في فلسطين ب

مـن مجمـل السـكان الفلسـطينيين المقيمـين فـي  %99,1في قطاع غزة.  وبلغـت نسـبة السـكان الالجئـين نحـو 
 في قطاع غزة. %20,0من إجمالي الالجئين في فلسطين في الضفة الغربية و %93,1فلسطين؛ 
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 لخصوبة خالل السنوات األخيرةانخفاض في معدلت ا
مواليــد عــام  2,0مولــودًا مقارنــة مــع  9,9إلــى  1004-1000انخفــض معــدل الخصــوبة الكلــي خــالل الفتــرة 

 مولودًا في قطاع غزة. 2,1مولودًا في الضفة الغربية و 9,0؛ 3446
 

 معدلت المواليد والوفيات الخام تتجه نحو النخفاض
فــي قطــاع  16,3فــي الضـفة الغربيــة و 14,6مولــودًا لكــل ألــف مـن الســكان؛  11,2بلـغ معــدل المواليــد الخـام 

. كمـا بلـغ معـدالت الوفيـات الخـام 1032عام  13,4غزة.  ومن المتوقع أن ينخفض هذا المعدل ليصل إلى 
فـــي قطـــاع غـــزة، ومـــن  1,6فـــي الضـــفة الغربيـــة و 9,0مـــن الســـكان؛  3000حـــاالت وفـــاة لكـــل  1,0المقـــدرة 

 .1032عام  1,2هذه المعدالت لتصل إلى  المتوقع أن تنخفض
 

 مقارنة بالفلسطينيين في سوريا ولبنان األردنمعدلت خصوبة عالية بين الفلسطينيين في 
مولودًا فـي  1,2مقابل  1030مولودًا للعام  1,1بلغ معدل الخصوبة الكلي للفلسطينيين المقيمين في االردن 

 .1033مولودًا في لبنان للعام  1,0، في حين بلغ المعدل 1030سوريا للعام 
 

 مجتمع فتي "إسرائيل"المجتمع الفلسطيني في 
مليـون فلسـطيني، وبلغـت نسـبة األفـراد دون الخامسـة عشـرة  3,9عـدد الفلسطينيين المقدر في إسرائيل حوالي 

 فأكثر. 22ل فراد  %9,3، مقابل حوالي %12,3من العمر حوالي 
 

 ة اليهودخصوبة الفلسطينيين أعلى من خصوب
، ويعتبــر هــذا المعــدل 1031مولــودًا وذلــك للعــام  1,1بلــغ معــدل الخصــوبة الكلــي للفلســطينيين فــي إســرائيل 
مواليد لكل امرأة لـنفس العـام، وبلـغ متوسـط حجـم  1,0مرتفعًا نسبيًا قياسًا بمعدل الخصوبة في إسرائيل البالغ 

مــن  3000مولــودًا لكــل  19,0مواليــد الخــام حــوالي أفــراد، وبلــغ معــدل ال 9,0األســرة الفلســطينية فــي إســرائيل 
 السكان.

 
 عدد الفلسطينيين في فلسطين التاريخية سيتخطى عدد اليهود عبر الزمن

 2,0، في حين بلغ عدد اليهـود 1031مليون نهاية عام  2,4عدد الفلسطينيين في فلسطين التاريخية حوالي 
 2,3يبلغ عددهم  أن، ومن المتوقع 1031ئيلية نهاية عام مليون بناء على تقديرات دائرة اإلحصاءات اإلسرا

حيــث  1032.  وسيتســاوى عــدد الســكان الفلســطينيين واليهــود مــع نهايــة  عــام 1031مليــون مــع نهايــة عــام 
 مليون، وذلك فيما لو بقيت معدالت النمو السائدة حاليًا. 2,9سيبلغ ما يقارب 

حيــث سيصــل  1010لســكان وذلــك بحلــول نهايــة عــام مــن ا %90,4وستصــبح نســبة الســكان اليهــود حــوالي 
 مليون فلسطيني. 6,1مليون يهودي مقابل  2,4عددهم إلى نحو 

19/97/7091، الفلسطيني لإلحصاءالجهاز المركزي   
 
 الصحي لعدد من األسرى في السجون بسبب اإلهمال الطبي الوضعتدهور  .38
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عيسـى قراقـع: إن اإلفـراج عـن األسـرى المرضـى يحتـل رام هللا ـ "األيام": قال وزير شؤون األسـرى والمحـررين 
أولوية فـي الجهـود المبذولـة سياسـيا وقانونيـا وجماهيريـا بسـبب خطـورة األوضـاع الصـحية التـي يمـر بهـا عـدد 

 من األسرى المرضى واستمرار اإلهمال الطبي المتعمد.
بــر اآلن مــن األولويــات فــي وأشــار قراقــع، فــي تقريــر صــادر عــن "شــؤون األســرى"، إلــى أن الملــف الطبــي يعت

جهود الوزارة والقيادة ومؤسسات حقـوق اإلنسـان، وأن هنـاك حالـة قلـق شـديد تسـود أوسـاط الشـعب الفلسـطيني 
 واألسرى حول حياة عدد من األسرى المصابين بأمراض خطيرة.

19/97/7091األيام، رام هللا،   

 
 ورفضا  للتحريض اإلعالمي السكانحركة  تحركات احتجاجية على إعاقةمخيم عين الحلوة:  .39

خفف الجي  اللبناني، أمس، تدابيره األمنية المشددة التـي اتخـذها علـى حركـة الـدخول : نذير رضا - بيروت
والخـــروج إلـــى مخـــيم عـــين الحلـــوة لالجئـــين الفلســـطينيين فـــي صـــيدا بجنـــوب لبنـــان، بعـــد اغتيـــال وزيـــر الماليـــة 

ة المفخخـة كانـت دخلـت المخـيم بعـد سـرقتها مـن سـاحل األسبق محمد شطح، وورود معلومـات عـن أن السـيار 
 الشوف.

وقالت مصادر فلسطينية في المخيم لـ"الشرق األوسط"، إن االتصاالت التي قادتها فعاليات فلسطينية، أبرزها 
من قائد قوات األمن الوطني الفلسطيني في لبنـان اللـواء صـبحي أبـو عـرب، مـع مـدير فـرع مخـابرات الجـي  

الجنوب العميد علي شـحرور، أثمـرت عـن "تخفيـف اإلجـراءات المشـددة، بعـد يـومين مـن التـدابير اللبناني في 
 على حركة الداخلين والخارجين إلى المخيم".

ووصفت مصادر فلسطينية التدابير التي اتخذها الجي  على مداخل مخيم عين الحلوة، بأنهـا "األكثـر تشـددا 
"، 1006عــارك مخــيم نهــر البــارد مــع جماعــة فــتح اإلســالم فــي عــام منــذ التــدابير التــي اتخــذها بــالتزامن مــع م

مشيرة إلى أن جميع السيارات التي تدخل إلى المخيم وتخرج منه "تخضع لتفتي  دقيق، وتفتي  عن هويـات 
المــارين، فضــال عــن تســجيل أســمائهم". وقالــت إن تلــك اإلجــراءات "أجبــرت النــاس علــى الوقــوف نحــو ســاعة 

 عاق حركة السكان الذين يخرجون من المخيم يوميا بأعداد كبيرة ويدخلون إليه".أمام الحاجز، مما أ 
وبمــوازاة هــذه التــدابير، اعتصــم العشــرات مــن الالجئــين الفلســطينيين عنــد المــدخل الجنــوبي لمخــيم عــين الحلــوة 

 الحاجز.قضاء صيدا، احتجاجا على التدابير التي اتخذها الجي  اللبناني عند  -مقابل بلدة درب السيم 
وذكرت "الوكالة الوطنية ل عالم" أن المسؤول اإلعالمي لحركة حماس في الجنوب أبـو أحمـد فضـل، اتصـل 
بقيادة الجي  في الجنوب، داعيا إلى "تخفيف هذه اإلجراءات من أجل مصلحة الالجئين الفلسطينيين وتأمين 

هم"، مؤكــدا "التعــاون بــين الفلســطينيين ســالمتهم، ال ســيما أن هــؤالء يــذهبون إلــى أعمــالهم لتــأمين لقمــة عيشــ
 وقيادة الجي  وأن أمن لبنان من أمن الفلسطينيين".

وقالت مصادر فلسطينية إن االعتصامات أيضا، جرت احتجاجا علـى وسـائل اإلعـالم المحليـة "التـي اتهمـت 
يـر للفلسـطينيين المخيم بعد سـاعات قليلـة مـن التفجيـر، وحاكـت سـيناريو يبعـث عـن القلـق"، رغـم التعـاون الكب

 مع الجهات األمنية اللبنانية.

19/97/7091الشر  األوسط، لندن،   

 
 باألردن الزعتري مخيم لمساعدة لجئي حملة "شتاء دافئ"رام هللا: إطال   .41

أطلـــق متطوعـــون فلســـطينيون حملـــة "شـــتاء دافـــئ" لجمـــع مســـاعدات  قـــيس أبـــو ســـمرة: - األناضـــول -رام هللا
 الزعتري شمال شرق األردن. لالجئين السوريين في مخيم
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خـوة مـن الشـعب الفلسـطيني  10الحملة بدأت أمـس األول وتسـتمر حتـى  مـن الشـهر المقبـل، كرسـالة محبـة وا 
 .للسوري

وفي مركز "بلدنا" الثقافي بمدينة البيرة، قرب رام هللا، بالضفة الغربيـة، اسـتقبل المتطوعـون الـذين أطلقـوا علـى 
 إلنسانية"، مالبس، وأغطية شتوية.أنفسهم اسم "متطوعون من أجل ا

وفي حديث مـع األناضـول، يقـول خليـل ناصـيف أحـد المتطـوعين، ل ناضـول،  إن "الحملـة رسـالة محبـة مـن 
الشعب الفلسطيني للشـعب السـوري، ودليـل علـى اإلخـوة بـين الشـعبين، تحمـل فـي طياتهـا رسـالة إنسـانية لمـن 

 تقي من البرد". يعي  في ظل الظروف الجوية الباردة في خيم ال
وحسب القائمين على الحملة، فإنهم "يتلقون يوميًا اتصاالت من متبرعين من عدة محافظات بالضـفة الغربيـة 

 ينون إيصال المالبس واألغطية ألشقائهم السوريين"..
 ويتوقع القائمون، "جمع ما ال يقل عن ألفي قطعة من المالبس، وألف غطاء شتوي مع نهاية الحملة".

ر مخــيم " الزعتــري " فــي األردن، أكبـر المخيمــات الخاصــة بــالالجئين السـوريين الــذين فــروا مــن الصــراع ويعتبـ
، حيث وصل عدد السوريين الذين يقطنون فـي المخـيم إلـى مـا 1033مارس/آذار  32الدائر في بالدهم منذ 

فـي األردن حـاجز الــ ألف، في الوقت الـذي تجـاوز عـدد الالجئـين السـوريين المسـجلين رسـميا  336يزيد عن 
 ألف سوري دخلوا األردن قبل األزمة بحكم المصاهرة والنسب والمتاجرة. 620ألف، فضال عن وجود  269

19/97/7091القدس العربي، لندن،   
 
 د. روضة بشارة عطا هللا بعد صراع مرير مع المرض الفلسطيني ةرحيل  .40

عطــا هللا،  روضــة بشــارة د.نية، برحيــل المناضــلة فجعــت الحركــة الوطنيــة الفلســطي: ـــ زهيــر أنــدراوس الناصــرة
 عاًما، بعد صراع مع مرض عضال. 20والتي وافتها المنية في مدينة حيفا أّول من أمس األحد، عن 

وقـــد نعـــى التجمـــع الـــوطني الـــديمقراطي د. بشـــارة ـ عطـــا هللا، ببـــالغ الحـــزن واألســـى، مؤكـــًدا علـــى أن الحركـــة 
أعالمهـــا ومثقفيهـــا وقيادييهـــا، والتـــي كرســـت حياتهـــا مـــن أجـــل ترســـي  الهويـــة الوطنيـــة فقـــدت علًمـــا بـــارًزا مـــن 

حيائهــا فــي أوســاط شــعبنا الفلســطيني،  الوطنيــة، وتعزيــز الثقافــة العربيــة الفلســطينية، وحمايــة اللغــة العربيــة وا 
 متمنيًا لها الرحمة وألهلها ورفاقها الصبر والسلوان. 

ن د. بشارة عطا هللا من كنيسة القديس جوارجيوس للروم األرثوذكس في كفر ياسيف، ومن ثم وقد ُشّيع جثما
 ُوريت الثرى في مقبرة قرية إقرت المهجّرة. 

عزمـي بشـارة، كانـت مــن  د.اليـاس عطــا و، وشـقيقة المفكـر العربـي  د.يـذكر أن د. بشـارة ـ عطـا هللا، زوجـة 
وعضًوا في مكتبه السياسي، وقد شغلت منصب مدير جمعية الثقافة قيادة حزب التجمع الوطني الديمقراطي، 

العربية في الناصرة حتى آخر أيام حياتها، وكان لها األثر الكبير في المشهد السياسـي والثقـافي واالجتمـاعي 
 الفلسطيني.

19/79/7091القدس العربي، لندن،   

 
 شأن المخيمات الفلسطينية"ل للتحريض" ترفض تصريحات البطريرك الراعي ب حملةلبنان:  .42

بيروت: أكدت حملة "ال للتحريض" في لبنان لرفضها لتصريحات البطريرك الماروني بشارة الراعـي التـي رأى 
فيها أن المخيمات الفلسطينية "أصبحت مرتعًا وملجأ لكل الذين يشاغبون فـي لبنـان ولكـل العنـف واإلرهـاب"، 

 لبنان. واعتبرتها تحريضا على الوجود الفلسطيني في
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، ما جاء على لسـان البطريـرك المـاروني 31|10الحملة في بيان تلقته "قدس برس" اليوم االثنين ) واستنكرت
بشــارة الراعــي، رافضــة اتهامــه الفلســطينيين والمخيمــات بــالعنف واإلرهــاب وأن ذلــك "بعيــد كــل البعــد عــن الدّقــة 

 ليه السالم، الذي يدعو للخير والمحبة والسالم".والموضوعية، ويتنافي مع تعاليم نبي هللا عيسى ابن مريم ع
10/97/7091قدس برس،   

 
 7091خالل األرباع الثالثة األولى من  يداء القتصاديستعرض األ "اإلحصاء الفلسطيني" .43

، 13/31/1031الفلسطيني، اليوم الثالثاء  ل حصاءاستعرضت السيدة عال عوض، رئيس الجهاز المركزي 
 ، وذلك على النحو اآلتي:1031طيني خالل األرباع الثالثة األولى من عام أداء االقتصاد الفلس

تباطؤ معدل النمو في الناتج المحلي االجمالي وانخفاض نصيب الفرد منه خالل األرباع الثالثـة األولـى مـن 
 .1031خالل نفس الفترة من عام  %11,6، ومعدل بطالة 1031عام 

 
 الناتج المحلي اإلجمالي:

مقارنة مع  1031خالل األرباع الثالثة األولى من عام  % 1,3ج المحلي اإلجمالي ارتفاعًا بنسبةسجل النات
فــي قطــاع غــزة. وتركــز النمــو خــالل  %2,0فــي الضــفة الغربيــة و %0,0بواقــع  1031نفــس الفتــرة مــن عــام 

علـى نســبيا فــي فـي األنشــطة االقتصـادية الرئيســية ذات المســاهمة األ 1031األربـاع الثالثــة األولـى مــن عــام 
الناتج المحلي اإلجمالي ومنها أنشطة اإلنشاءات، ونشاط الصناعة، الخـدمات، اإلدارة العامـة والـدفاع، حيـث 

مقارنــة مــع نفـــس الفتــرة مــن عـــام  %30,2ســجل نشــاط الصــناعة أعلـــى نســبة نمــو خـــالل تلــك الفتــرة بنســـبة 
1031. 

 
 اإلجمالينصيب الفرد من الناتج المحلي 

وذلك خالل األرباع الثالثة األولـى مـن عـام  %0,4فرد من الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة انخفض نصيب ال
فـي حـين انخفـض نصـيب الفـرد مـن النـاتج المحلـي االجمـالي  1031مقارنة مع نفس الفتـرة مـن عـام  1031

عــام فــي قطــاع غــزة مقارنــة مــع نفــس الفتــرة مــن  %1,9بينمــا ارتفــع بنســبة  %3,4فــي الضــفة الغربيــة بنســبة 
1031. 

 
 ارتفاع في أعداد العاملين

مقارنــة مــع نفــس  %1,2بنســبة  1031ارتفــع إجمــالي عــدد العــاملين خــالل األربــاع الثالثــة األولــى مــن عــام 
، وجاء ذلك نتيجة ارتفاع في عدد العاملين في قطـاع اإلنشـاءات والخـدمات والصـناعة 1031الفترة من عام 
 في فلسطين.

 
 المستوطناتو  "إسرائيل"العاملون في 

، 1031ارتفعت نسبة العاملين من فلسطين في إسرائيل والمستوطنات خالل األرباع الثالثة األولـى مـن عـام 
وبمعــدل أجــر يــومي  1031خــالل نفــس الفتــرة مــن عــام  %4,2بعــد أن كانــت حــوالي  %33,3حيــث بلغــت 
 شيكل. 361,4يصل إلى 
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 7091البطالة خالل األرباع الثالثة األولى من عام 
بعـــد أن كانـــت  %11,6فـــي فلســـطين  1031بلغـــت نســـبة البطالـــة خـــالل األربـــاع الثالثـــة األولـــى مـــن عـــام 

، %30,6إلـى  %34,1. حيث انخفضت في الضفة الغربية من 1031خالل نفس الفترة من عام  11,0%
 .%10,2إلى  %10,2وانخفضت في قطاع غزة من 

 
 7091دة خالل األرباع الثالثة األولى من الواردات المرصو بارتفاع في الصادرات وانخفاض 

أما على صعيد حركة التجارة الخارجية في فلسطين والتي تتمثل في إجمالي الصادرات والواردات فقد شهدت 
مقارنـة مـع نفـس الفتـرة مـن  %6,1ارتفاعًا في حجم الصادرات بنسـبة  1031األرباع الثالثة األولى من عام 

 .1031مقارنة مع نفس الفترة من عام  %1,1بنسبة ، وانخفضت الواردات 1031عام 
 

 األسعار
 %3,2بنسـبة  1031ارتفع متوسط الرقم القياسي ألسعار المستهلك خالل األشـهر التسـعة األولـى مـن العـام 

 في فلسطين مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق.    
 

 من إجمالي الناتج المحلي %95.1قطاع اإلنشاءات يشكل 
مقارنة  1031خالل األرباع الثالثة األولى من عام  %4,1القيمة المضافة لقطاع اإلنشاءات بنسبة  ارتفعت

، كما أظهرت السجالت اإلدارية وجود ارتفاع في عدد رخص األبنية الصادرة 1031مع نفس الفترة من عام 
األرباع الثالثة األولى . وارتفع إجمالي عدد العاملين في قطاع اإلنشاءات خالل %39,0في فلسطين بنسبة 

 .1031مقارنة مع نفس الفترة من عام  %31,0بنسبة  1031من عام 
 

 القتصاد الفلسطيني يعتبر اقتصاد خدمي
يشكل قطاع الخدمات النسبة األعلى من إجمالي الناتج المحلي مقارنة مع القطاعات األخرى، وقد شـهد هـذا 

مقارنة مـع نفـس  %1,6بنسبة  1031ع الثالثة األولى من عام القطاع نموًا في القيمة المضافة خالل األربا
 .%3,4. وشهد ايضًا ارتفاع في إجمالي عدد العاملين بنسبة 1031الفترة من عام 

 
 من إجمالي الناتج المحلي %97.1النشاط الصناعي يشكل 

قارنـة مـع نفـس م %30,2بنسـبة  1031شهد القطـاع الصـناعي نمـوًا خـالل األربـاع الثالثـة األولـى مـن عـام 
 .%14، وارتفاع في إجمالي عدد العاملين بنسبة .1031الفترة من عام 

 
 من إجمالي الناتج المحلي %1.7النشاط الزراعي يشكل 

مقارنـة مـع نفـس  %0,0بنسـبة  1031شهد القطاع الزراعي انخفاضًا خالل األرباع الثالثـة األولـى مـن عـام 
 .%1,0إجمالي عدد العاملين بنسبة ، وشهد انخفاضًا في 1031الفترة من عام 

19/97/7091، الفلسطيني لإلحصاءالجهاز المركزي   
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 الخمسة الماضية السنواتمليون دولر خالل  69بقيمة  بغزة مشروعا   962 تنفيذتقرير:  .44
 مليون دوالر، خالل 03مشروًعا تطويري ا في المدينة، بقيمة إجمالية بلغت  306ذكرت بلدية غزة أنها نفذت 

م، مبينــًة أن المشــاريع تنوعــت خــدماتها، كرصــف الطــرق، 1031م إلــى مــايو 1004المــدة الممتــدة مــن عــام 
نشــاء الحــدائق، وحفــر اآلبــار، ومــد خطــوط الميــاه، وتطــوير شــبكات الصــرف الصــحي، ومجــاالت النظافــة  وا 

 والنفايات الصلبة.
السـنوات الخمسـة: "إن عـدد المشـاريع التـي  وقالت اإلدارة العامة للهندسة والتخطيط في تقريرها اإلجمالي عن

 ألف دوالر". 100مشروًعا، بقيمة إجمالية بلغت مليوني و 12م بلغ 1004نفذتها البلدية في عام 
نشـــاء  آبـــار ميـــاه، و توســـعة مبنـــى  0وبينـــت أن تلـــك المشـــاريع شـــملت إعـــادة تأهيـــل شـــارع النصـــر، وحفـــر وا 

طالــب، وشــارع عمــر بــن الخطــاب، وأعمــال بنــى تحتيــة األطــراف الصــناعية، وصــيانة شــارع علــى بــن أبــي 
 وخدماتية.

 م شهد زيادة ملحوظة مقارنة بالعام 1030وأشارت إلى أن عدد المشاريع التطويرية في عام 
19/97/7091، فلسطين أون لين  

 
 7091نقلة تاريخية بالخدمات الصحية خالل العام وزارة الصحة برام هللا:  .45

ـــر الصـــحة د.جـــواد عـــواد  :مهنـــد العـــدم - رام هللا ـــة  أنقـــال وزي ـــة تاريخي القطـــاع الصـــحي سيشـــهد نقلـــة نوعي
 بالخدمات الصحية المقدمة للمواطن مع تطبيق نظام "التفرف" بداية العام الجديد.

-3-3وأوضح عواد في مقابلة خاصة مع القدس دوت كوم، أن نظام "التفرف" الـذي سـيدخل حيـز التنفيـذ فـي
ـــاءيحقـــق  1039 ـــين والممرضـــين العـــاملين فـــي وزارة الصـــحة العمـــل داخـــل مراكـــز ومستشـــفيات والفن ل طب ي

علــى تقــديم  األطبـاءتطبيــق القـانون ســيتم مـع نظــام الحــوافز "النقـاط" لتشــجيع  أنعــواد  وأوضـحالصـحة فقــط، 
عمل في  إلىخدماتهم، وهذا ينعكس على صحة المواطن وعلى الطبيب نفسه الذي سيزيد أجره دون الحاجة 

 خر.مكان آ
وقــــال عــــواد: أن النظــــام ســــيقلص الضــــغط علــــى العيــــادات الخارجيــــة والمشــــاكل التــــي ترافــــق ذلــــك مــــع بقــــاء 

زيـادة عـدد العمليـات  إلـى باإلضـافةداخـل العيـادات فـي ظـل وجـود نظـام النقـاط،  أطـولاالخصائين لسـاعات 
تواجــد  إلــى باإلضــافة بالمستشــفيات، "بالتــالي ال يجعــل المــواطن ينتظــر اشــهرا للحصــول علــى موعــد عمليــة"،

 االخصائيين بشكل دائم داخل المستشفيات والعيادات".
19/97/7091القدس، القدس،   

 
 واعتبارها جماعة إرهابية "اإلخوان"بضم حماس لل مصرية مطالبات"عكاظ":  .46

دعا مختصون مصريون إلى ضم حماس إلى اإلخوان وتصنيفها كمنظمة إرهابية. : أحمد السيد -القاهرة 
تنظيما "ا إن جميع االضطرابات ومحاوالت إحداث الفوضى التي يقوم بها اإلخوان، خاصة بعد تصنيفه وقالو 

 وما يحدث في الجامعات حاليًا. "إرهابيا
ودعا القيادي السلفي الدكتور أسامة القوصي، إلى ضم حركة حماس إلى قرار مجلس الوزراء المصري 

جماعة اإلخوان. وحّمل جماعة اإلخوان وتنظيمها الدولي، وضمنه كتنظيم إرهابي باعتبارها الذراع العسكري ل
 حركة حماس، مسؤولية تنشيط وتمويل العناصر التكفيرية التي تمارس اإلرهاب ضد المصريين.
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وقال الخبير في شؤون اإلسالم السياسي ضياء رشوان، إن خريطة التطرف في مصر شهدت تطورا كبيرا 
 فرقة متطرفة. 91يقرب من  خالل العقود األخيرة، لتضم ما

أما الخبير في شؤون الحركات اإلسالمية الدكتور كمال حبيب، فرأى أن الحركات اإلسالمية في مصر لم 
اجتهادية تتفاعل فيها الشريعة مع مشكالت الواقع، والقدرة  رؤىتؤسس لمدرسة مقاصدية تستطيع أن تبنى 

السياسي بسبب حالة الركود الفكري والتكلس الفقهي الذي  على التمييز الوظيفي بين المجال الدعوي والمجال
أصاب الحركات اإلسالمية في مصر بسبب انغالق هذه التنظيمات وعدم رغبتها في االنفتاح والتفاعل مع 

 التجارب األخرى.
وأكد أن اإلخوان يسعون بكل قوة لنشر الفوضى والعنف في البالد بمساندة حماس، قبيل االستفتاء على 

ستور الجديد. ورأى خبير االجتماع السياسي الدكتور عمار علي حسن، أن اعتبار اإلخوان جماعة الد
إرهابية ال يعد انتهاء لتيار اإلسالم السياسي في مصر. وأكد أن ما حدث مع جماعة اإلخوان سيكون رادعا 

ى أن هناك أكثر من للكثير من الجماعات التي تمارس العنف ولكنها ستلجأ إلى العمل السري، مشيرا إل
 جماعة تمارس اإلسالم السياسي وهو ما يدل على استمرار هذا التيار.

وأوضح الباحث في الحركات اإلسالمية الدكتور هشام النجار، أن االضطرابات ومحاوالت إحداث الفوضى، 
االنتخابي خاصة ما يحدث في الجامعات حاليًا وما تقوم به جماعة اإلخوان هدفه األساس عرقلة المسار 

المبني على استحقاقات خارطة المستقبل. وقال الخبير السياسي الدكتور عمرو هاشم ربيع، إن عمليات 
التفجير تؤكد أن مصر دخلت في مستوى آخر من استهداف المدنيين بعد أن كان يتم استهداف الجنود، وأن 

 فقد أعصابه وأصيب بحالة هستيرية. اإلرهابيتنظيم اإلخوان 
لى أن هذه الحوادث تؤكد أن مصر مقبلة على مرحلة في غاية الخطورة، وعلى الجميع ضرورة وأشار إ

 التكاتف ووحدة الصف.
 19/97/7091عكاظ، جدة، 

 
  "فيس بوكالل": حكومة "الببالوي" تعاقدت مع شركة إسرائيلية لمراقبة صهيونيةمجلة  .47

 إنالصهيونية تقريرا يقول  االقتصاديةيكاليست كال"في فضيحة جديدة لحكومة الببالوي المؤقتة، نشرت مجلة 
وتكنولوجيا  لالتصاالت، الصهيونية DaroNet) "دارو نت"ممثلين لشركة  التقىممثل للحكومة المصرية 

والمواقع، وذلك بغرض شراء الحكومة المصرية ألنظمة تعقب  االنترنتالمعلومات والمطورة ألنظمة التعقب 
المستخدمين داخل  أنشطةالتواصل االجتماعي الفيس بوك وتويتر، لمتابعة لتعميمها على شبكات ومواقع 

 مصر.
المواقع أو البريد االلكتروني أو  اختراقوقد ذكرت المجلة أن الهدف األساسي من النظام الصهيوني ليس 

عداد تقارير عن  نما مراقبة الشبكة بشكل عام وا   تاالتجاهاحسابات الفيس بوك الخاصة بالمواطنين، وا 
 نشرته المجلة. العامة واألهداف المحددة التي يتم تعريفها مسبقا على النظام، حسب ما

وتكنولوجيا المعلومات، متخصصة في  لالتصاالت، الصهيونية DaroNet) "دارو نت"شركة  أنيذكر 
 قبهم.المستخدمين وتع أنشطةتطوير برامج التجسس على المستخدمين، ولديها تطبيقات وبرامج تتيح مراقبة 

 19/97/7091الشعب، مصر، 
 
 التنسي  بين مصر وحماس ضروري ألمن الطرفين: الحمدجواد  .48
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أكد رئيس مركز دراسات الشرق األوسط في األردن الدكتور جواد الحمد، أن فلسطين عامة وقطاع : عمان
ساسيا غزة على وجه الخصوص يمثل خطا دفاعيا عن األمن القومي المصري، كما أن مصر تمثل داعما أ

 لفلسطين وعمقا استراتيجيا لهم، وأن التنسيق بين الطرفين ضروري لحماية أمنهما.
ودعا الحمد في تصريحات لـ"قدس برس" المصريين والفلسطينيين في غزة إلى نبذ كل الخالفات ودعم 

ساسيا خطوات التنسيق بينهما لمواجهة تحديات االحتالل، وقال: "ال شك أن مصر كانت وال تزال داعما أ
للقضية الفلسطينية ولقطاع غزة الذي يمثل خطا دفاعيا متقدما ل من القومي المصري، وفي المقابل ال 
يستطيع أي طرف فلسطيني في غزة إال أن يتعامل مع مصر بغض النظر عن هويتها السياسية، وال يملك 

 يتعلق باألمن القومي للطرفين". القائمة بينهما وخصوصا ما اإلشكالياتأي خيار إال التفاهم والتنسيق وحل 
وأضاف: "من هنا أدعو الطرفين إلى تعزيز التفاهم والتنسيق بينهما، وأن ال يعطي المصريون لطرف يعادي 
"حماس" فرصة لدفع القاهرة إلى الصدام مع قطاع غزة، وبالمقابل أن ال تعطي "حماس" فرصة لطرف 

لصدام فإن المستفيد منه هو االحتالل اإلسرائيلي يعادي مصر لتدخل في صدام معها، ولو حصل هذا ا
 وحده من دون شك".

 10/97/7091قدس برس، 
 
 
 لغور األردن "إسرائيل" ترفض ضم   األردنيةالحكومة  .49

أكدت الحكومة على موقف المملكة "الثابت والدائم والمستمر" من "اقامـة الدولـة الفلسـطينية المسـتقلة،  :عمان
ب الـوطني الفلسـطيني، وعاصـمتها القـدس الشـرقية"، وذلـك بحسـب المتحـدث الرسـمي كاملة السيادة على التـرا

 باسم الحكومة وزير الدولة لشؤون االعالم محمد المومني.
وأكد المومني، في تصريح خاص بـ"الغد" أمـس، ردا علـى مشـروع قـانون فـي الكنيسـت اإلسـرائيلي لضـم غـور 

الثابت، من ان كامـل اراضـي الضـفة الغربيـة، وقطـاع غـزة، هـي األردن الى إسرائيل، ان "األردن يؤكد موقفه 
واعتبـر ان "أي ممارسـات  اراض فلسطينية تحت االحتالل، وهي جزء من الدولة الفلسطينية وترابها الوطني".

او اجــراءات، يمكــن ان تقــوض حــل الــدولتين، وتتنــاقض مــع القــانون الــدولي، وقــرارات الشــرعية الدوليــة، ذات 
 ان تعرض عملية السالم برمتها للخطر".الصلة، يمكن 

ودعــا المــومني الواليــات المتحــدة األميركيــة، واألطــراف المعنيــة بــدعم عمليــة الســالم فــي الشــرق األوســط، الــى 
"تكثيـــف جهودهـــا مـــن اجـــل تطبيـــق قـــرارات الشـــرعية الدوليـــة، واقامـــة الدولـــة الفلســـطينية واحـــالل الســـالم فـــي 

 المنطقة".
 19/97/7091، الغد، عم ان

 
 من مفاوضات فلسطيني ة إسرائيلي ة تمه د لها قنوات سري ة يحذرالبخيت  .51

خالل محاضرة بعنوان "التحوالت في  قال رئيس الوزراء السابق العين الدكتور معروف البخيت :بترا –عمان 
االثنــين،  ]أمــس  البيئـة االســتراتيجّية فــي الشــرق األوســط وتــداعياتها علـى األردن" ألقاهــا فــي الجامعــة األردنّيــة

، فــإن األمــر قــد يتطلــب "إعــالن حالــة أانــه إذا مــا تطــورت األحــداث فــي منطقــة الشــرق األوســط باتجــاه األســو 
الطوارئ" في المملكة، محذرا من مغّبة الـذهاب إلـى مفاوضـات فلسـطينّية إسـرائيلّية، "تمهّـد لهـا قنـوات سـرّية"، 

 الراهن هو "األسوأ" بالنسبة للقضّية الفلسطينّية. قبل استجماع عناصر القّوة كافة. واكد أن التوقيت
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 19/97/7091، الرأي، األردن
 

 األغوار" الجامعة العربية تنتقد قرار الحكومة اإلسرائيلية بل"ضم   .50
انتقدت جامعة الدول العربية اليوم مصادقة لجنة وزارية إسرائيلية على قانون بضم : مراد فتحي –القاهرة 

 ار في الضفة الغربية إليها.مستوطنات منطقة األغو 
وقال األمين العام المساعد لشؤون فلسطين واألراضي العربية المحتلة السفير محمد صبيح في تصريحات له 

، إن ذلك يعد باطال والغيا وجريمة ضد اإلنسانية، يهدف إلى إفشال كل الجهود األمريكية االثنيناليوم 
وأضاف صبيح أن ذلك يهدف أيضا إلى إفشال زيارة  لمنطقة.والدولية لتحقيق تسوية عادلة وشاملة في ا

 هذا األسبوع إلى المنطقة. كيريوزير الخارجية األمريكي جون 
وأشار إلى أن هذا القرار، استفزازا المقصود منها تخريب مسيرة عملية السالم والمفاوضات الجارية برعاية 

ادة الفلسطينية عقبات وضغوط هائلة، خاصة قبل أمريكية، مضيفا أن هذا اإلجراء خطير ويضع أمام القي
 زيارة كيري بأيام إلى المنطقة.

 19/97/7091الشر ، الدوحة، 
 
 قطاع غزة إلىتدخلت لدى السيسي للسماح بدخول النفط القطري  ": اإلماراتاليوم "رأي .52

العربية المتحدة  اتاإلمار دولة  أن "اليوم "رأيكشفت مصادر خليجية عالية المستوى لـ اليوم: رأي -لندن 
تخفيف التوتر بينها وبين  إلىبدأت في تحرك دبلوماسي مكثف على صعيد ملف القضية الفلسطينية يهدف 

 حماس التي تدير قطاع غزة حاليا.“حركة 
استخدمت عالقاتها الجيدة مع السلطات المصرية للسماح لشحنات  اإلماراتدولة  إنوقالت هذه المصادر 

 قطاع غزة دون معوقات. إلىخول النفط القطرية للد
مقطوعة تماما بسبب العالقة الوثيقة بين حماس  اإلماراتالعالقات بين حركة حماس ودولة  أنويذكر 
الشي   اإلماراتيتوجيهات عليا صدرت لوزير الخارجية  إنوقالت المصادر نفسها  المسلمين. اإلخوانوحركة 

 صر في هذا الصدد.م إلى اإلماراتعبد هللا بن زايد بنقل رغبة 
 19/97/7091رأي اليوم، لندن، 

 
 ماليين دولر بثمانية  " تدعم صيادي غزةالخيرية"قطر  .53

بين مدير عام الثروة السمكية م. عادل عطا هللا أن جمعية قطر الخيرية قدمت لوزارة : صفاء عاشور - غزة
الجوانب التي يمكن أن يستفيد منها  ماليين دوالر وتغطي العديد من 0الزراعة منحة لدعم الصيادين بقيمة 

 الصيادون.
وأوضح في حديث لـ"فلسطين" أن المنحة القطرية عملت على إعادة تأهيل مناطق صيد في المنطقة الجنوبية 
من القطاع وبعض المنشآت في ميناء غزة، مع التركيز على البنية التحتية حيث تم عمل مرسى كامل خارج 

 ل مرسى خان يونس ودير البلح وفي غزة تم بناء عدد من المخازن للصيادين.المياه في رفح وا عادة تأهي
 10/97/7091فلسطين أون لين، 

 
 جوعا   95بعد موت  ةلتوصيل مساعدات للفلسطينيين في سوري تسعىاألمم المتحدة  .54
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سوريا ناشدت األمم المتحدة قوات الجي  ومقاتلي المعارضة في  :أمل أبو السعود -دينا عادل  -بيروت 
يوم االثنين السماح بإدخال مساعدات عاجلة لمنطقة يسكنها فلسطينيون في جنوب دمشق حيث قالت إن 

 شخصا القوا حتفهم بسبب سوء التغذية في األشهر القليلة الماضية. 32
)أونروا، كريس جانيس إن خمسة توفوا في مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين  وقال المتحدث باسم وكالة

وكانت هذه المرة األخيرة التي تتمكن فيها األمم  أيلول /. وتوفي عشرة آخرون منذ سبتمبراألسبوعع هذا مطل
ألف  10نحو  أوضاعوقال جانيس لرويترز "تدهورت تدريجيا  المتحدة من إدخال مساعدات لليرموك.

  فلسطيني محاصرين داخل اليرموك."
وا غالق القوات  1031دخلت المنطقة في نهاية عام  وأضاف "استمرار تواجد الجماعات المسلحة التي

لم يعالج هذا الموقف سريعا فقد ال يكون هناك  إذاوقال جانيس " .اإلنسانية"الحكومية لها أحبط كل جهودنا 
 .أطفال"متسع من الوقت إلنقاذ أرواح آالف بينهم 

سريعا  اإلنسانيةال المساعدات تنفيذ التزاماتها القانونية وتسهيل إدخ األطرافوأضاف "نطلب من جميع 
  ."لليرموك وغيره من مخيمات الالجئين الفلسطينيين حيث يحول القتال دون توصيل هذه المساعدات

 أناسا احتشدوا حول مسؤول من أونروا يسألونه عن المساعدات. األحدوأظهر تسجيل فيديو بثه نشطاء يوم 
 ريد فتح الطرق أمامنا... أن يدخل الناس ويخرجوا بأمان."وقال أحد السكان "نريد أن ينتهي هذا الوضع... ن

 10/97/7091وكالة رويترز لألنباء، 
 
 اتفا  ولو جزئيا   إلبرام"القدس": كيري يسعى للكي يأمر  دبلوماسيمصدر  .55

جون كيري للمنطقة  األميركيعلمت القدس دوت كوم أن زيارات وزير الخارجية  :سعيد عريقات - واشنطن
في إطار مساعيه التي كثفها إلبرام اتفاق بين الفلسطينيين واإلسرائيليين ولو جزئيا كي ال تفشل مؤخرا تأتي 

 مهمة تحريك عملية السالم.
وبدأت تظهر في واشنطن مالمح االتفاق الذي يسعى إليه الوزير كيري للتمهيد لفترة جديدة من المفاوضات 

عناوين ثالث: دولة فلسطينية منزوعة السالح تحت  للتوصل إلى حل نهائي، طارحا خطة أمنية ترتكز على
مراقبة أميركية، وتواجد عسكري إسرائيلي على طول نهر األردن وسيطرة مشتركة على المعابر واالنسحاب 

 الفلسطينية باستثناء غور األردن. األراضيمن معظم 
ركي الذي يقوده سفير إن الفريق األمي "القدس دوت كوم"مصدر دبلوماسي أميركي في واشنطن لـ وأكد

الواليات المتحدة السابق مارتن إنديك ويضم الباحث السابق في "إيباك" ديفد مكوفسكي يجري لقاءات مكثفة 
مع الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي، في محاولة للتوصل إلى هيكل "اتفاق إطار" قبل عودة كيري إلى 

 من إقناع نتنياهو تفاديا إلعالن الرفض التام لهذا االتفاق.المنطقة في بداية العام الجديد حيث تمكن االثنان 
المصدر إن "الفريق األميركي قدم اقتراحا وسطا بين االقتراحين، الفلسطيني الداعي إلى انسحاب  وأضاف

الجي  اإلسرائيلي خالل ثالث سنوات، واإلسرائيلي الداعي إلى بقاء قواته لعشر سنوات قابلة للتجديد، يقوم 
سحاب الجي  اإلسرائيلي خالل ست سنوات، على أن يجري استبداله بقوات أميركية للسنوات األربع على ان
 التالية".

 19/97/7091القدس، القدس، 
 
 يدين إطال  صواريخ من جنوب لبنان ويتناسى عدوان الحتالل مونكي  .56
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واري  من جنوب لبنان أعرب أمين عام األمم المتحدة، بان كي مون، عن إدانته إلطالق ص: )يو بي آي،
على فلسطين المحتلة، وتغاضى عن إصدار أي موقف إزاء عدوان جي  االحتالل اإلسرائيلي الالحق لهذه 

 الواقعة على جنوب لبنان.
وأصدر المتحدث باسم بان بيانًا نقل فيه إدانة األمين العام إلطالق صواري  من لبنان على "إسرائيل"، وعبر 

طات اللبنانية واالحتالل "اإلسرائيلي" مع قوات اليونيفيل للحيلولة دون تصعيد عن تقديره لتعاون السل
الحادث، إضافة إلى تقديره اللتزام الطرفين وقف "األعمال العدائية على طول الخط األزرق"، وحث جميع 
األطراف على التحلي بأقصى درجات ضبط النفس ومنع أية حوادث من شأنها زعزعة االستقرار وتصعيد 

 الوضع في المنطقة. 
 19/97/7091الخليج، الشارقة، 

 
 كان عام المعاناة لألسرى الفلسطينيين  7091العربية لحقو  اإلنسان في بريطانيا:  المنظمة .57

أصدرت المنظمة العربية لحقوق اإلنسان في بريطانيا تقريرا مختصرا حول واقع األسرى الفلسطينيين في 
كان عام المعاناة واالنتهاكات الجسيمة  1031وبينت المنظمة أن عام  ،1031خالل العام  االحتاللسجون 

التي تتصل بما سبقها من األعوام الماضية، وقد سجل هذا العام في حياة الحركة األسيرة ارتفاع أعداد 
 302األسرى المرضى ووفاة أربعة أسرى وتصاعد في اقتحامات السجون حيث شهد هذا العام أكثر من 

 رف األسرى وأقسام السجون.اقتحامًا لغ
توفي أربعة أسرى نتيجة اإلهمال الطبي أو التعذيب ففي بداية العام توفي األسير المحرر  1031خالل عام 

أشرف لطفي أبو ذريع من مدينة الخليل في الضفة الغربية نتيجة إصابته بمرض ضمور العضالت أثناء 
لذي قضى نتيجة التعذيب ثم توفي األسير ميسرة أبو عامًا، وا 10اعتقاله، تبعه األسير عرفات جرادات 

، توفي 1031، عامًا، والذي كان يعاني من مرض السرطان وفي نهاية أكتوبر من العام 22حمدية )
 ، عامًا نتيجة إصابته بمرض السرطان.19األسير حسن الترابي )

أسرى مقعدين يمكثون في  2 وأوضح التقرير أن الموت يهدد عدد من األسرى المصابين بالسرطان، وهناك
 مشفى سجن الرملة بشكل دائم،ومن األسرى الذين وصلت حالتهم إلى مرحلة الخطر األسير معتصم رداد،

 منصور موقدة وخالد الشاوي . مراد أبو معيلق، األسير نعيم الشوامرة،
ذاللهم  وأشار التقرير أن إدارة السجون تنتهج سياسة غاية في الوحشية تجاه األسرى عمادها تحطيمهم وا 

وكسر إرادتهم،تمحورت هذه السياسة حول التفتي  العاري،فرض عقوبات الجماعية،المنع من التعليم،منع 
اإلداري وبث إشعاعات خطيرة  باالعتقاليسمى  الزيارات فرض الغرامات، العزل، التمديد التعسفي أو ما

ن األساليب التي دفعت األسرى لخوض تسبب السرطان بحجة البحث عن أجهزة هواتف نقاله وغيرها م
 .36/09/1031إضرابات فردية وجماعية كان أبرزها إضراب الكرامة بتاري  

حمالت اعتقال عشوائية كبيرة  1031وأوضح التقرير أن أعداد المعتقلين في تزايد مستمر حيث شهد عام 
 61اعتقال شهريا، منهم حالة  191حالة اعتقال بمعدل  9332في كل مدن الضفة الغربية وصلت إلى 

حتى هذه اللحظة  االحتالليزال يقبع داخل سجون  أسيرا من قطاع غزة،وتشير اإلحصائيات األخيرة أنه ال
أسيرا محكوما بالسجن المؤبد  216طفل دون سن الثامنة و 300و امرأة 32أسير منهم  2000ما يقارب ألـ 

، منهم 0ووزير، تم اعتقال ) نالفلسطينييريعي عضوًا من المجلس التش 39 االحتاللو يقبع في سجون 
 .1031خالل عام 
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شهد حاالت اعتقال ألطفال فلسطينيين أعمارهم دون الثامنة عشرة على وجه  1031وأضاف التقرير أن عام 
طفل حيث يعامل هؤالء  300المعتقلين إلى  األطفالالخصوص من مدينتي القدس والخليل، وصل عدد 

ظة اعتقالهم كالضرب والسب وعند التحقيق ال يسمح بحضور محامي أو أيا من معاملة وحشية منذ لح
معانا في تحطيمهم يحتجزوا في أماكن مخصصة للمحكومين جنائيا.  أولياء أمر الطفل وا 

 10/97/7091المنظمة العربية لحقو  اإلنسان، بريطانيا، 
 
 ممنوع من دخول غزة "ل ننسى كي"وفد  .58

اإليطالي، في بيان، أنه ال يزال في القاهرة منذ ثالثة أيام، من  "سى حق العودةلجنة كي ال نن"أعلن وفد 
لتقديم الدعم اإلنساني والمعنوي والمادي ألهل غزة الذين "دون معرفة ما إذا كان بإمكانه االنتقال إلى غزة 

 ."تحاصرهم إسرائيل برًا وبحرًا وتقصفهم من الجو
ذاقوا مرارة الحرمان والقهر وتقييد الحركة بنسبة ال تعادل شيئًا مما "وذكر أعضاء الوفد، في البيان، أنهم 

الوفد يعي  حالة من القلق لعدم وضوح الصورة نتيجة ". وأضاف البيان أن "يعانيه أهالي غزة األبرياء
ين المعلومات المتناقضة التي يتسلمها، ومع التفهم الكامل للوضع في مصر، إال أننا في النتيجة بقينا عالق

في العاصمة المصرية بداًل من تواجدنا في غزة لنقل تضامن الشعب االيطالي مع الشعب الفلسطيني ومع 
 ."حق العودة الذي نصت عليه قرارات األمم المتحدة

 19/97/7091السفير، بيروت، 
 

 7091صهيوني يعرض المخاطر الماثلة أمام "إسرائيل" للعام القادم  استخباريتقدير  .59
كشف الخبيـر العسـكري الصـهيوني "عـاموس هارئيـل" أّن : دراسات وتحليل المعلومات الصحفّيةترجمة مركز 

ما يقض مضاجع رجال اإلستخبارات والجي  الصهيوني في السنة األخيرة في المكـان األول هـي المنظمـات 
الصـهيونّية بـدأت  الجهادية، وهي تهديد جديد أخذت تتعلم "إسرائيل" كيف تواجهه، الفتًا إلـى أّن اإلسـتخبارات

جمع المعلومات عـن المنظمـات، وتحليـل بواعثهـا، وطـرق عملهـا، وألنـه لـيس لهـا عنـوان، معسـكرات منظمـة، 
أو منــاطق ســيطرة، فمــن الصــعب ردعهــا أيضــًا. وأشــار "هارئيــل" إلــى أّن هــذا األمــر مشــتق مــن الزعزعــة فــي 

ســـتراتيجي فـــي العقـــد القريـــب، موضـــحًا أّن العـــالم العربـــي التـــي قـــد يكـــون لهـــا تـــأثير فـــي وضـــع "إســـرائيل" اإل
اإلســـتخبارات العســـكرّية الصـــهيونّية عرضــــت علـــى المجلـــس الـــوزاري المصــــغر تقـــديرها للســـنة القريبـــة، وقــــد 

مــرات منــذ بــدأ الربيــع العربــي، لكــن الموجــة الخضــراء اإلســالمية،  1ُعرضــت التقــديرات الســنوية علــى الــوزراء 
 من خالل: 1031بت، ُصدت في التي ميزت الزعزعة العربية منذ نش

 حينما نجح نظام األسد في إنعا  نفسه، ومنع سقوطه على أيدي المسلحين. •
 قيام الجنراالت المصريون بإنقالب عسكري. •
ُأتيح لــ"إسرائيل" اآلن فـرص أكبـر لتنسـيق المواقـف اإلسـتراتيجية مـع مصـر واألردن، والقنـاة التـي ال يتطـرق  •

مارات الخليج.إليها المتحدثون الصها  ينة علنًا هي السعودية وا 
يشـــتمل علـــى  1039ومــع ذلـــك، فـــإن اإلســـتخبارات مختصـــة بعـــرض التهديــدات القادمـــة، لكـــن التنبـــؤ لعـــام   

 تطورات ايجابية، سوريا في مقدمتها، من خالل:
الــدولي، ُنقضــت مخــازن الســالح الكيميــائي تقريبــًا رغــم ظنــون "إســرائيل" بــأن األســد يحتــال علــى المجتمــع *  

 ويبقي عنده احتياطيا كيميائّية صغيرة.
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ضعفت قدرة الجي  السوري النظامي التقليدّية، وأصيبت وحدات كثيرة منه إصـابة شـديدة فـي المعـارك مـع * 
 المسلحين.

اســتعمل الجــي  الســوري نصــف ترســانته مــن الصــواري  والقــذائف الصــاروخية التــي بنيــت أصــاًل لتســتعمل * 
 على "إسرائيل".

ضح أن سـوريا مـا زالـت تنـتقض عراهـا فـي وقـت تسـيطر فيـه قـوات معارضـي النظـام علـى نصـف مسـاحة وأو 
الدولة في الشمال والشرق، لكن نظام األسد ما زال يتمسك بالمدن التي تهمه، ويحافظ على ممر واسع نسبيًا 

 يشمل المدن العلوية شمال غرب الدولة: حلب وحمص والعاصمة دمشق ودرعا الجنوبية.
 ألزمات االقتصاديةا

يــران  وفــي حــين بــدا األســد فــي آذار علــى شــفا انهيــار، لكنــه نجــح بإنعــا  نفســه بمســاعدة كثيفــة مــن روســيا وا 
و"حزب هللا"، ومنذ النصر فـي بلـدة القصـير علـى الحـدود اللبنانيـة فـي حزيـران، أصـبح القتـال سـاكنًا بـال زخـم 

ورية، فتبــدو وفقــًا لتقــديرات اإلســتخبارات العســكرية وبــال حســم لصــالح أحــد الطــرفين، أمــا عــن المعارضــة الســ
 الصهيونية أضعف وأكثر انقسامًا من أن تستطيع إسقاط النظام في الزمن القريب.

، 1039وانتقل "هارئيل" في حديثه إلى أن كل العالمات في العالم العربي تشير إلى أن القالقل ستستمر في 
يها الصراعات العنيفة سـتدفع الشـباب كمـا يبـدو ألحضـان المنظمـات فاألزمة اإلقتصادية الشديدة التي زادت ف

 الجهادية التي ستكون لها صدامات متزايدة مع "إسرائيل" في حواشي نشاطها.
وفيمــا يتعلــق بــإيران، تالحــظ اإلســتخبارات الصــهيونية صــراعًا حقيقيــًا علــى صــورة الدولــة فــي المســتقبل بــين 

وبــين مجموعــة أكثــر اعتــدااًل برئاســة "روحــاني"، حيــث لــم يكــن انتخابــه  الــزعيم الروحــي "خــامنئي" والمحــافظين
حيلــة مــن األول ترمــي فقــط لتضــليل الغــرب، بــل انتخــب زعيمــًا أصــياًل يجمــع حولــه مركــز قــوة مســتقاًل، ولــم 
ُيحســم الصــراع الــداخلي بــين الكتلتــين حتــى اآلن، لكــن الــرئيس يتمتــع بتأييــد عــام واســع رغــم قــوة حــرس الثــورة 

قــادة الجــي  المــوالين للــزعيم الروحــي. مــن ناحيتــه، قــال رئــيس شــعبة اإلســتخبارات العســكرّية "أمــان"،  وكبــار
أفيف كوخافي أنه يحدث في إيـران تغييـر اسـتراتيجي عميـق عبـر عنـه فـوز "روحـاني" فـي انتخابـات الرئاسـة، 

ن وليبرمان" من أهمية التغيير في ويبدو أنه بقي ثابتًا على رأيه. فيما يقلل مسئولون كبار مثل "نتنياهو ويعلو 
طهران، ويعرضون هجـوم ابتسـامات "روحـاني" علـى أنـه قنـاع يلبسـه النظـام لتخفيـف عـبء العقوبـات الدوليـة 

 فقط، ويبدو أن االستخبارات تعتقد خالف ذلك.
 موقع "تيك ديبكا" األمني + صحيفة القدس العربي

 10/97/7091علومات الصحفية، ، مركز دراسات وتحليل الم7161الترجمات العبرية 
 
 اخترا  المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية؟ يمكنهل  .61

 محسن صالحد. 
يظهر أن الموجة االرتدادية المضادة "للربيع العربي" التي تجلـت فـي االنقـالب العسـكري بمصـر أعطـت دفعـا 

دة مــن الفرصــة التاريخيــة قويــا لمســار التســوية الســلمية، وشــجعت الطــرف اإلســرائيلي األميركــي علــى االســتفا
التــي تتيحهــا بيئــة إســتراتيجية عربيــة ضــعيفة ومفككــة وغارقــة فــي صــراعاتها وأزماتهــا، وحالــة ضــعف وانقســام 

 فلسطينية، وذلك لمحاولة إعادة ترتيب المنطقة في ضوء المصالح اإلسرائيلية األميركية الغربية.
 

 استئناف المفاوضات
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الخارجية األميركي جون كيري بعد ست جوالت في المنطقة استمرت  أعلن وزير 1031يوليو/تموز  34في 
علـى مـدى خمسـة أشــهر، موافقـة الطـرفين الفلســطيني واإلسـرائيلي علـى اســتئناف مفاوضـات التسـوية الســلمية 

مــن الشــهر نفسـه موعــدا الســتئناف هــذه  10بينهمـا، والتــي كانــت تعطلــت نحـو ثــالث ســنوات. وقــد تحـدد يــوم 
 المفاوضات.

علـى رفـض العـودة إليهـا إال  1030ت قيادة منظمة التحريـر تصـّر منـذ انهيـار المفاوضـات أواخـر العـام وكان
بشــرط وقــف االســتيطان اإلســرائيلي فــي الضــفة الغربيــة، وأن تكــون هنــاك مرجعيــة واضــحة ومحــددة للتفــاوض 

 .3426مبنية على اعتراف الكيان الصهيوني بحل الدولتين على أساس حدود 
لمنظمـة المطالبـة بـإطالق سـراح األسـرى وخصوصـا القـدامى الـذين أسـروا قبـل اتفـاق أوسـلو عـام ثم أضافت ا

3441. 
ومــن الناحيــة العمليــة، فقــد تنازلــت قيــادة المنظمــة عــن شــروطها ورضــخت ل مــالءات اإلســرائيلية فــي طريقــة 

ئيلي، بينمـا تعهـد الكيـان التفاوض في ظّل استمرار االستيطان، ودون مرجعية محـددة يلتـزم بهـا الكيـان اإلسـرا
بإطالق سراح أسرى ما قبل أوسلو على دفعات، وهو مكسب سعت قيادة المنظمة إلى تسـويقه للتغطيـة علـى 

 فشلها في إدارة جوهر العملية التفاوضية.
وقد اكتفت قيادة المنظمة بالتوضيحات و"الضمانات" التي تضمنتها الدعوة األميركية الستئناف المفاوضات، 

تؤكــد فــي جوهرهــا علــى حــق الشــعب الفلســطيني فــي أن يحكــم  -ُعرفــت بخطــة كيــري-مانات شــفوية وهــي ضــ
نفسه بنفسه ويحقق تطلعاته في دولة متصلة ذات سيادة، وتتبنى حّل الدولتين، وأن تكون مرتكزة على حـدود 

 ، مع تعديالت متفق عليها.3426
 

 دوافع النجاح
 مفاوضات تتلخص أسبابها في:يرى بعض الباحثين أن هناك فرصة لنجاح ال

وجود استعداد لدى قيادة المنظمة/ حركة فتح للتنازل عـن بعـض الثوابـت الفلسـطينية كحـق الالجئـين فـي  -3
، والوصول إلى تسويات يمكـن أن يرضـى عنهـا الجانـب اإلسـرائيلي 3490العودة إلى األراضي المحتلة عام 

نشـــاء دولـــة منزوعـــة الســـالح متعلقـــة بمســـتقبل القـــدس والمســـتوطنات وتبـــادل األر  اضـــي والضـــمانات األمنيـــة وا 
 وغيرها.

وجــود مخــاوف إســرائيلية مــن فــوات الفرصــة التاريخيــة بــانتزاع تنــازالت كبــرى مــن الفلســطينيين، فــي ظــل  -1
 وجود قيادة فلسطينية ضعيفة، وفي ظل وضع فلسطيني منقسم، وتعطُّل مسار المصالحة.

الضــربة القاســية التــي تلقاهــا "الربيــع العربــي" فــي مصــر، ونتيجــة تعثــر وجــود بيئــة إقليميــة أفضــل نتيجــة  -1
مســار الثــورات والتغييــر واإلصــالح، ونتيجــة انهيــار محــور الممانعــة وفقــدان حركــة حمــاس الكثيــر مــن الــدعم 
اللوجستي اإلقليمي، ونتيجة تشديد الحصار علـى قطـاع غـزة، ونتيجـة نفـ  الـروح فـي "محـور االعتـدال" الـذي 

 ن يوفر بيئة عربية مناسبة لمشروع التسوية.يمكن أ
وجــود رغبــة أميركيــة غربيــة فــي اســتغالل حالــة الفوضــى والتشــرذم والضــعف والصــراعات التــي تشــهدها  -9

المنطقة لتكوين خريطة جديدة تتوافق مـع المصـالح اإلسـرائيلية األميركيـة الغربيـة، ووجـود قناعـة أميركيـة بـأن 
 حقق إال بعد إغالق الملف الفلسطيني.هذه الترتيبات ال يمكن أن تت

إدراك اإلسـرائيليين أن ال مســتقبل لهــم فــي المنطقـة إال إذا تحولــوا إلــى كيــان "طبيعـي"، ولــيس ذلــك ممكنــا  -2
 إال عبر تسوية تنهي حالة الصراع.
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وديـــة إدراك اإلســـرائيليين مخـــاطر النمـــو الســـكاني الفلســـطيني علـــى مســـتقبل الدولـــة اليهوديـــة والهويـــة اليه -2
 للدولة.

 
 دوافع الفشل

 يرى باحثون آخرون أن المفاوضات تسير نحو فشل متوقع ألسباب أهمها:
من الصعوبة بمكان على الطـرف الفلسـطيني تسـويق اتفـاق نهـائي بالشـروط اإلسـرائيلية يتضـمن تنـازالت  -3

 تاريخية.
ني، فهـــو طـــرف تقـــوده حكومـــة الطـــرف اإلســـرائيلي نفســـه غيـــر مهيـــأ لتنـــازالت "تاريخيـــة" للشـــعب الفلســـطي -1

 متطرفة في مجتمع يزداد تطرفا، واإلسرائيليون بشكل عام متفقون على ما هو "ال"، وليس على ما هو "نعم".
الطرف األميركي غير قادر وال راغب في الضغط على "إسرائيل" لتقديم تنـازالت "تاريخيـة"، أو ال تتوافـق  -1

 مع رغبتها.
ف اإلسرائيلي بالطرف الفلسطيني المفـاوض، باعتبـاره ضـعيفا وال يمثـل الشـعب حالة عدم الثقة لدى الطر  -9

الفلسـطيني، وقـد ال يكـون قــادرا علـى تنفيـذ التزاماتــه، وبالتـالي فـال مبــرر لتقـديم تنـازالت جوهريــة لـه قـد تــذهب 
 هدرا.

الـتحكم فـي تفاعالتهـا أو  البيئة اإلقليمية العربية واإلسالمية بيئة غير مستقرة ومليئة بالتحديات وال يمكـن -2
االطمئنــان إلــى مســاراتها، ومــن ثــم فــإن أي ضــمانات أو شــراكات عربيــة حاليــة فــي مســار التســوية قــد تفقــد 

 معناها أو تفقد شرعيتها مع أي حالة تغيير في األنظمة القائمة.
، وهـي معنيـة بإطالـة اإلستراتيجية التفاوضية اإلسـرائيلية قائمـة علـى أسـاس "إدارة المشـكلة" ال علـى حّلهـا -2

أمــد المفاوضــات مــا أمكــن، مــع االســتمرار فــي بنــاء الحقــائق علــى األرض مــن تهويــد واســتيطان ومصــادرات 
لــ رض والمقدســات، إلــى أن تصــل إلــى فــرض تصــورها علــى الطــرف اآلخــر بعــد أن تكــون قــد انتزعــت منــه 

 أوراق القوة التي يملكها.
 

 مسار المفاوضات
نحــو عشــرين جولــة تفاوضــية كانــت نتيجتهــا محبطــة للطــرف الفتحــاوي/  1031ز يوليو/تمــو  10ُعقــدت منــذ 

الفلسـطيني، حيــث تــابع الطــرف اإلســرائيلي جهــوده االســتيطانية بشــكل محمــوم، ولــم يــدخل فــي جــوهر العمليــة 
م رؤيته النهائية للحل، ومـا زال يضـغط بشـأن الترتيبـات األمنيـة وتفصـيالتها. كمـا أنـه بشـ أن السلمية، ولم يقدِّّ

، 3426االعتراف "بإسـرائيل" دولـة للشـعب اليهـودي، لـم يقبـل بعـُد فكـرة الدولـة الفلسـطينية علـى أسـاس حـدود 
 ولم يدخل في التفاوض على رسم الحدود.

مــــن مســــاحة الضــــفة، لمــــدة أربعــــين عامــــا  %10وتســــربت أنبــــاء عــــن أنــــه طلــــب اســــتئجار منطقــــة الغــــور )
بقــاء عامـا قابلــة للتج 32-30)األميركيـون عرضــوا  ديـد،، وتجميــع المســتوطنات فـي عشــر كتـل اســتيطانية، وا 

محطات اإلنذار المبكر في مرتفعات الضفة. كما أن هناك رغبة إسرائيلية في فصـل قطـاع غـزة عـن العمليـة 
 التفاوضية.

أكتوبر/تشرين األول  10الطرف الفلسطيني المفاوض الذي بدا أنه يمارس عملية عبثية، وضع استقالته يوم 
تحــت تصــرف الــرئيس محمــود عبــاس الــذي أصــر علــى االســتمرار فــي التفــاوض حتــى نهايــة الفتــرة  1031

 .1039المحددة في أبريل/نيسان 
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أما بالنسبة لما يعرضه الجانب الفلسطيني فـي "سـوق التسـوية"، فتـتلخص التسـريبات فـي قيـام دولـة فلسـطينية 
مــن الضــفة الغربيــة،  %00د مؤقتــة علــى ، ويمكــن أن تبــدأ بحــدو 3426منزوعــة الســالح علــى أســاس حــدود 

وتتســــع تــــدريجيا خــــالل ثــــالث ســــنوات لتصــــل إلــــى حــــدودها النهائيــــة، مــــع إمكانيــــة بقــــاء الكتــــل االســــتيطانية 
 بشكل متناسب في المثل والقيمة. %1األساسية، في عملية تبادل أراض بنسبة ال تتجاوز 

، مـع 3490ي العـودة إلـى األرض المحتلـة عـام هذا باإلضافة إلـى التنـازل عـن حـق الالجئـين الفلسـطينيين فـ
اســتعداد لــبعض التنــازالت فــي شــرقي القــدس عــن منطقــة حــائط البــراق، وعــن الحــي اليهــودي )حــّي الشــرف،، 

 وجزء من الحي األرمني، وحي الشي  جراح، والمقبرة اليهودية في جبل الزيتون.
ســرائيل" أو أنهــا دولــة "للشــعب اليهــودي"، لالعتــراف بيهوديــة "إ -حتــى اآلنعع-وهنــاك رفــض فلســطيني معلــن 

، وأنه ال يمكن االعتراف بها اعترافا أيدولوجي ا، كما أن 3441على أساس أن االعتراف السياسي بها تّم عام 
 ذلك لم ُيطرح في معاهدتي التسوية المعقودتين مع مصر واألردن.

 
 السيناريوهات المحتملة

 ات في خمسة احتماالت:تتلخص السيناريوهات المحتملة للمفاوض
اتفاق تاريخي، ويقـوم هـذا السـيناريو علـى فكـرة سـعي الطـرفين الفلسـطيني واإلسـرائيلي، وكـذلك األميركـي  -3

الغربــي علــى اســتغالل الفرصــة التاريخيــة التــي قــد ال تتكــرر، إلنجــاز اتفــاق يجيــب بشــكل حاســم عــن قضــايا 
 الوضع النهائي.

، مع تبادل محدود 3426فلسطينية منزوعة السالح على أساس حدود  فهو يوافق في جوهره على إقامة دولة
في األراضي، وممر آمن بين الضفة وقطاع غـزة، وبقـاء الكتـل االسـتيطانية، ويتنـازل عـن حـق الالجئـين فـي 

، وحــلٍّ يعطــي درجــات مــن الســيادة والضــمانات للطــرفين فــي شــرقي القــدس، مــع 3490العــودة إلــى فلســطين 
 ل العربية إلى التسوية والتطبيع على أساس قبول ما يقبل به الفلسطينيون.انضمام معظم الدو 

وســتغطي االحتفاليــات والبهرجــات اإلعالميــة لمــا ُيســمى اإلنجــاز التــاريخي إلقامــة الدولــة الفلســطينية، وانتــزاع 
 .معظم أراضي الضفة والقطاع من براثن التهويد واالحتالل، على كل مساوئ ومفاسد االتفاق الجديد

،، ويقوم هذا السيناريو على أساس أن الطـرفين غيـر جـاهزين تمامـا للوصـول 1اتفاق إطار جديد )أوسلو -1
 إلى تسويات نهائية )خصوصا الطرف اإلسرائيلي،.

غير أن هناك اتفاقا بين الطرفين تدعمه بيئة إقليمية ودولية مناسبة، على ضرورة إحـداث اختـراق مهـم، دون 
جئـين والقـدس والحـدود. وهـو مـا يعنـي الموافقـة علـى إقامـة الدولـة الفلسـطينية ضــمن ضـرورة حسـم قضـايا الال
من الضفة الغربية، مع بقاء نفوذ إسرائيلي على مداخل الدولـة ومخارجهـا  %60-20حدود مؤقتة على نحو 
 بانتظار الحل النهائي.

خوفـــا مـــن أن يتحـــول الوضـــع وهـــذا ســـيناريو يحبـــذه الكيـــان اإلســـرائيلي، وترفضـــه حتـــى اآلن قيـــادة المنظمـــة 
المؤقت إلى وضع دائم، وخوفا مـن أن تصـبح القضـايا األخـرى مجـرد قضـايا متنـازع عليهـا بـين دولتـين، كمـا 

 هو الحال في الكثير من دول العالم.
ترتيبـات جديــدة مؤقتـة، وهــذا السـيناريو هــو مـا يمكــن أن يحـدث تجنبــا إلعـالن فشــل المفاوضـات وانهيــار  -1

، من خالل توسيع جزئي محدود للمناطق التـي تـديرها السـلطة، وا عطائهـا مزيـدا مـن المحفـزات عملية التسوية
طالق سراح مزيد من األسرى، وتخفيف الحواجز واإلجراءات األمنية في الضفة.  والترتيبات االقتصادية، وا 
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ساسـه تأســس فشـل المفاوضـات وانســحاب إسـرائيلي، وهــذا السـيناريو مــرتبط بمشـروع شــارون الـذي علــى أ -9
 حزب كاديما، وهو مبني على فكرة استحالة الوصول إلى تسوية نهائية يوافق عليها الطرفان.

وبالتــالي فعلــى الجانــب اإلســرائيلي أن يحــدد بنفســه المنــاطق التــي سينســحب منهــا دون استشــارة الفلســطينيين، 
مع الفلسطينيين بعد ذلك إلى مجرد وأن ُيقدم ذلك باعتباره تضحية كبيرة من أجل السالم، وأن يحّول مشكلته 

 مشكلة حدودية.
على أن هذا السيناريو يحمل تفاوتا كبيرا بين من يتبناه من اإلسرائيليين، فالبعض يتحدث عن االنسحاب من 

من الضفة، والبعض يرفع النسبة إلى الثلثين، كما أن هناك من يتوقع االنسحاب إلى ما خلف الجدار  91%
تقريبــا،. وفــي كــل األحــوال فــإن شــرقي القــدس بأكملــه والكتــل االســتيطانية ومصــادر  %00العنصــري العــازل )

 المياه وغيرها ستظل تحت السيطرة اإلسرائيلية.
فشل المفاوضات وبقاء الوضع كما هو، وهذا السـيناريو قـائم علـى قـراءة إسـرائيلية ال تـرى الوقـت مناسـبا  -2

العربي واإلسالمي هّ  وضـعيف وممـزق وغيـر مسـتقر، بمـا ال لتقديم تنازالت، وترى أن الوضع الفلسطيني و 
 يجعل للتنازالت فوائد ملموسة يجنيها الجانب اإلسرائيلي.

كمــا تــرى ضــرورة االســتمرار فــي بنــاء الحقــائق علــى األرض حتــى يــتم فــرض الرؤيــة اإلســرائيلية للتســوية مــن 
 بقاء األرض تحت الهيمنة اإلسرائيلية. ناحية عملية، بحيث ُيسمح للسلطة في النهاية بإدارة السكان مع

 
***** 

ليس من السهل تحديد سيناريو مرجح بين السيناريوهات السابقة، غير أنه يمكن الحـديث عـن فرصـة لتحقيـق 
 اختراق في مسار التسوية.

ي كما أن كثيرا من االستحقاقات المطلوبة من الجانب الفلسطيني تّم الحصول عليها في فتـرات سـابقة، بمـا فـ
ذلك معظم النقاط المتعلقة بالالجئين والقدس والكتل االستيطانية والترتيبات األمنيـة والدولـة المنزوعـة السـالح 

 وغيرها.
وبالتــالي فــإن المضــي فــي االتفــاق يعتمــد أساســا علــى مــدى التقــدير اإلســرائيلي للوضــع، وهــو تقــدير ال يميــل 

ذلك فقـد يسـعى للوصـول إلـى السـيناريو الثـاني الـذي حتى اآلن للوصول إلى اتفاق تـاريخي ينهـي الصـراع، ولـ
 يتحدث عن اتفاق إطار جديد دون حسم القضايا النهائية.

وعند ذلك فإن موافقـة الطـرف الفلسـطيني سـتجعله سـيناريو راجحـا، أمـا إذا رفضـه فـإن التوقعـات سـتتجه نحـو 
ســوية، أو الســيناريو الخــامس الــذي الســيناريو الثالــث الــذي يعــالج بعــض الترتيبــات التــي تحفــظ "مــاء وجــه" الت

 يميل إلى فشل المفاوضات.
أما سيناريو االنسحاب األحادي الجانب فما زال مستبعدا ضمن الظروف السياسـية الراهنـة التـي ال تميـل إلـى 

 إحداث فراف في الضفة الغربية دون ترتيبات مسبقة، لئال تم ه حماس وقوى المقاومة.
 

***** 
توقــف عــن هــذه المفاوضــات التــي تعطــي صــورة خادعــة للعمليــة الســلمية وللعالقــة مــع المطلــوب فلســطينيا ال

العدو، وتوفر غطاء مثاليا لالحتالل وبرامج التهويد واالستيطان، وترهن المشروع الوطني الفلسطيني بـاإلرادة 
 اإلسرائيلية األميركية.
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نهاء االنقسام، واستجم اع عناصر القوة واإلمكانات الهائلة لـدى والمطلوب أيضا إعطاء األولوية للمصالحة وا 
عــادة ترتيـب البيــت الفلســطيني وصـناعة قــراره المســتقل، واســترجاع  الشـعب الفلســطيني فــي الـداخل والخــارج، وا 

 البعد العربي واإلسالمي لقضية فلسطين، مع تفعيل بعدها اإلنساني أيضا.
10/97/7091، الجزيرة نت، الدوحة  

 
 جماعة إرهابية "اإلخوان المسلمين"عالن القانوني إل المدىمناقشة  .60

 عبدهللا األشعل
كانون األول )ديسمبر، الجاري، أصدرت الحكومة المصرية قرارًا دانت فيه حادث تفجير مديرية أمن  12في 

ومـا  02جماعة إرهابية يعامل أعضـاؤها ونشـطاؤها بمقتضـى المـادة « اإلخوان المسلمين»الدقهلية، واعتبرت 
ن العقوبات وهي المتعلقة باألنشطة اإلرهابية. هذا القرار تعهد العمل بموجبه مـع الخـارج وفـي بعدها من قانو 

الـــداخل، وصـــرحت وزارة الداخليـــة بـــأن المشـــارك فـــي التظـــاهرات يعاقـــب بالســـجن خمـــس ســـنوات، أمـــا مـــنظم 
 .التظاهرة وقائدها فيصل الحكم عليه إلى اإلعدام، وكلفت الشرطة والجي  تنفيذ هذا القرار

ال يمكن فهم أي وثيقة قانونيـة مـن دون اإلحاطـة باإلطـار السياسـي والبيئـة التـي صـدرت فيهمـا، وال أظـن أن 
األحــوال السياســية تخفــى علــى القــارئ. فجــوهر األزمــة فــي مصــر صــراع حــول نقطتــي بدايــة مختلــف عليهمــا، 

لرئيس والدستور والبرلمان واتجـاه ومن شايع موقفهم، هي وجود ا« اإلخوان المسلمين»نقطة البداية بالنسبة لـ 
الـــبالد إلـــى اســـتكمال بنيـــة النظـــام السياســـي اســـتنادًا إلـــى االنتخابـــات والشـــرعية الدســـتورية، أمـــا نقطـــة البدايـــة 

ال « اإلخــوان»المقابلــة، فهــي أن الشــعب ثــار علــى طريقــة  فــي الحكــم ولــم ينتظــر حتــى نهايــة واليــة الــرئيس وا 
كـانون الثـاني  12ك، تدخل الجي  لنصرة الشعب الثـائر مثلمـا تـدخل فـي وقعت أضرار يستحيل تداركها. لذل

)ينــاير، بعــد أن لمــس اإلصــرار علــى عــزل الــرئيس ورفــض الــرئيس التصــرف، ثــم تــولى المجلــس العســكري، 
ويقابله النظام االنتقالي الذي نشـأ بترتيبـات الثالـث مـن تمـوز )يوليـو،. اعتـرض أصـحاب البدايـة األولـى علـى 

تمــوز هــو نقطــة البدايــة  1حزيــران )يونيــو،، وأصــر الفريــق الثــاني علــى أن  10مــور إلــى مــا قبــل إرجــاع األ
 الجديدة وأن تحديها سيجهض محاوالت إنشاء نظام جديد خاٍل من ثغرات نظام الفريق األول.

 واشــتد الجــدل بــين الطــرفين، األول يريـــد إســقاط أدوات الدولــة وهــي فــي هـــذه الحــال الجــي  والشــرطة، وهمـــا
 يحاوالن إعادة الفريق األول إلى البداية الثانية بمقوالت وتفسيرات ال يقبلها تحت عنوان دعم الشرعية األولى.
هذا الصراع احتدم في كل مناسبة يتقدم فيها الفريق الثـاني خطـوة لتنفيـذ برنامجـه فـي خريطـة الطريـق المعلنـة 

ويتفــق الفريقــان علــى أن هــذا االســتفتاء إذا نجــح تمــوز وآخرهــا طــرح الدســتور الجديــد علــى االســتفتاء،  1يــوم 
ذا فشل تسقط معه شرعية إجراءات ما بعد   1ينشئ شرعية جديدة تجّب شرعية الرئيس والشورى والدستور، وا 

تموز وال يعرف أحد كيـف يـتم ذلـك. مـا بـين الفـريقين تتـدهور أوضـاع األمـن وتتآكـل قـدرات الجـي  والشـرطة 
هاب، كما تتآكل قـدرات الـوطن ومقدراتـه االقتصـادية وتتآكـل لحمـة المجتمـع فيـه ويسقط الضحايا ويزدهر اإلر 

وتتعطـــل مصـــالح النـــاس، بـــين حـــق الفريـــق األول فـــي االعتـــراض علـــى الفريـــق الثـــاني وحـــق هـــذا فـــي تـــأمين 
 األوضاع المؤدية إلى تجاوز هذه المرحلة بآالمها إلى مستقبل يراه أنه األكثر ازدهارًا.

 
 المصرية استنفاد الطاقة

قرار مجلس الوزراء في شأن اإلرهاب هو جزء مـن هـذا الصـراع الـذي يسـتنفد الطاقـة، ومصـر فـي حاجـة إلـى 
جهــود كــل أبنائهــا وشــبابها وطاقتهــا مــن أجــل مشــاريع قوميــة لالقتصــاد والتعلــيم والصــحة والتحــديات األخــرى. 
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لـ ى كـل القـوى االجتماعيـة والسياسـية. فنحن في حاجة إلى جي  قوي، وشـرطة تتمتـع بالقـدرات والكفـاءات، وا 
من « اإلخوان»وبالنسبة إلى موقف الفريقين من القرار، يالحظ أن الفريق األول برره بأنه تعبير عن استبعاد 

دائرة الجماعة الوطنية بعد أن تمادوا في العنـف وارتبطـوا باإلرهـاب الـذي يطـاول الجـي  والشـرطة فـي سـيناء 
منصورة. واستند هذا الفريق إلى أن القانون الجنائي المصري كفيل بمواجهة والمحافظات، خصوصًا حادث ال

لمواجهـة اإلرهـاب،  3442الحالة، كما استند البعض في تبريره هذا القرار إلى مراسيم جمهورية صدرت عـام 
ويـة فهو تفعيل لترسانة قائمة لمواجهة حالة مسـتجدة، خصوصـًا أنـه عـاد بالـذاكرة إلـى عـدد مـن األحـداث الدم

 ، بصرف النظر عن الجدل في شأن دقتها.«اإلخوان المسلمين»المنسوبة إلى 
أما الفريق الثاني فقد انتقد هذا القـرار اسـتنادًا إلـى الحجـج اآلتيـة: أنـه قـرار سياسـي يـدخل فـي إطـار التصـعيد 

والتي يرى « خريطة الطريق»واستمرار خط االقتالع. أنه يناقض خط المصالحة الذي تبنته « اإلخوان»ضد 
الـــبعض أنهـــا اخترقـــت مـــن الجهـــات كافـــة. أن مجلـــس الـــوزراء اغتصـــب ســـلطة التشـــريع مـــن الـــرئيس الموقـــت 

مــا دامــوا « االنقــالب»ومعارضــي « اإلخــوان»وســلطة القضــاء األحــق. أن القــرار ال يضــيف شــيئًا إلــى معانــاة 
هم فـــي المزيـــد مـــن التـــوتر يتعرضـــون للرصـــاص الحـــي قبـــل القـــرار وامـــت ت بهـــم المعـــتقالت. أن القـــرار يســـا

أن القـرار هدفـه تعطيـل الحـق فـي التظـاهر، «. االنقـالب»واالنقسام، كمـا أنـه لـن يفلـح فـي إسـكات معارضـي 
ومعارضي االنقالب أول من دان اإلرهاب وأنهم يرون أن إجراءات الشرطة وتحريض الناس « اإلخوان»وأن 

 الالشرعية ومرتبط بالحمى لتمرير الدستور. عليهم هو اإلرهاب بعينه، وأن القرار حلقة في سلسلة
ال جريمـة إال »أن القرار عقوبة جماعية تنتهك وثـائق حقـوق اإلنسـان، كمـا تنـاقض مبـادئ الشـرعية القانونيـة 

المؤكدة في دساتير مصر وقوانينها. لذلك، مـن السـهل نقـض القـرار فـي قضـاء « بنص، وال عقوبة إال بقانون
 بادة لفريق سياسي معين من دون تحقيق ومحاكمة نزيهة وعادلة.محايد، كما أنه يعد عمل إ

أن القرار دليل إفالس سياسي وقانوني، خصوصًا أن رئيس الوزراء كان قبل شـهر واحـد قـد اسـتبعد مثـل هـذا 
وممتلكـــاتهم، كمـــا يســـاهم فـــي تمزيـــق المجتمـــع « اإلخـــوان»القـــرار. أن القـــرار يبـــيح التحـــريض لالعتـــداء علـــى 

ن وشــيوع األعمــال االنتقاميــة. أن الجماعــة أصــبحت فجــأة إرهابيــة بهــذا القــرار، علــى رغــم أنهــا وانهيــار األمــ
كانت مشـروعة أيـام السـادات ومبـارك وشـاركت فـي الحيـاة السياسـية وقـادت مصـر فـي البرلمـان والرئاسـة ولـم 

أنـه سـمح بخـروج يدع أحد عليها بهذه الصفة، بل اتهم مرسي بعدم الحـزم الواجـب لحمايـة مصـالح المجتمـع و 
الحريــة إلــى نطــاق التجــاوز والفوضــى. أن الجماعــة هــي التــي كانــت ضــحية اإلرهــاب اإلعالمــي والسياســـي 
والمــادي ضــد مقارهــا وأعضــائها، وأن الجريمــة الوحيــدة التــي ارتكبتهــا هــي المســاهمة فــي إســقاط نظــام مبــارك 

 والتمتع بالغالبية في البرلمان والرئاسة.
تهامــات للجماعــة فــي عصــور ســابقة لــم يــتم التحقيــق فيهــا، ولــم يســق شــيئًا ضــدها فــي أن القــرار ُبنــي علــى ا

 الوقت الحاضر.
يـــرى المراقبـــون أن القـــرار تصـــعيد مـــن جانـــب الحكومـــات النقطـــاع األمـــل فـــي التوافـــق، كمـــا أنـــه قطـــع أمـــل 

 أيضًا في حل وسط وفتح الصراع بين الطرفين على االحتماالت كافة.« اإلخوان»
المنحلـة وغيـر القائمـة وتجـريم أي نشـاط لهـا حتـى لـو « اإلخـوان»القرار يترتب عليـه حـل جمعيـة ويالحظ أن 

كـــان خيريـــًا، وتجميـــد أرصـــدتها واعتقـــال أعضـــائها إذا ثبـــت ذلـــك بوثيقـــة رســـمية وتقـــديم األعضـــاء للمحاكمـــة 
لـوا عـن عضـويتهم الجنائية عن أفعال محدودة مثبتة وموثقة، وليس محاكمتهم لمجـرد أنهـم أعضـاء إال إذا تخ

فيهــا منــذ صــدور القــرار. ويترتــب عليــه كــذلك حرمــان أعضــاء الجماعــة مــن حقــوقهم السياســية دون الحقــوق 
المدنيـــة، فالصـــفة اإلجراميـــة تلحـــق بالجماعـــة كتنظـــيم ولـــيس بأعضـــائها لمجـــرد العضـــوية الســـابقة، وال يجـــوز 
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نمـا القـانون القـائم وقـت تطبيقه بأثر رجعـي، كمـا أن الجـرائم المـتهم فيهـا أعضـاؤها ال ينط بـق عليهـا القـرار، وا 
مـن القـانون الجنـائي قائمـة أصـاًل وقابلـة للتطبيـق، فـإن الجـدل حـول  02ارتكاب الفعل. فإذا علمنـا أن المـادة 

هــذه المســألة مفتــوح. ويترتــب علــى مــا تقــدم عــدم أحقيــة أعضــاء الجماعــة فــي تكــوين حــزب سياســي بالصــفة 
 في االنتخابات المقبلة، أي اقتالعهم تمامًا من الحياة السياسية. والمبادئ نفسها، أو المشاركة

فــي الخــارج. لــذلك، أعلنــت أنهــا تســعى إلــى إدراجهــا « اإلخــوان»ونالحــظ كــذلك أن الحكومــة تأمــل بمحاصــرة 
ودول أخــرى.  3444، واالتفاقيــة اإلســالمية 3440منظمــة إرهابيــة وفــق االتفاقيــة العربيــة لمكافحــة اإلرهــاب 

منظمــة إرهابيــة داخــل مصــر وخارجهــا، فــإلى أي مــدى « اإلخــوان»المــرة األولــى التــي تعلــن فيهــا  وتلــك هــي
 تستجيب الدول للقرار المصريم

 
 سبع حقائ 

 هناك سبع حقائق قانونية ال بد من إدراكها عند النظر في مدى التجاوب مع القرار المصري دوليًا.
تعريفـًا لـم يـتم االتفـاق  320ًا عليه، بل إن هناك أكثر مـن الحقيقة األولى: هي أن تعريف اإلرهاب ليس متفق

على أي منها، على رغم سعي األمم المتحدة حاليًا إلعداد اتفاقية شاملة تضـم الحـدود الـدنيا لمـا يتفـق عليـه، 
مع أن بعض الدول يسـتخدم هـذا اإلرهـاب أداة فـي الصـراع الـدولي. لـذلك، فـإن نسـبية مفهـوم اإلرهـاب جعلـت 

 الدولي في مكافحته محدودًا.التعاون 
منظمة إرهابية بعد أن كانوا في السلطة جعل العالم « اإلخوان»الحقيقة الثانية: أن اإلعالن المفاجئ عن أن 

يتريث في دراسة القرار، كما أن واشنطن عبرت عن أملها في التراجع عنه حتـى يسـهل تحقيـق تسـوية تسـمح 
 صاء.باستئناف الطريق الديموقراطي من دون إق

الحقيقة الثالثة: هي أنه إذا كانت الدول كافة تشرك القضاء مع السلطات األمنية في تحديـد الطـابع اإلرهـابي 
للمنظمات الوطنيـة، فـإن األمـم المتحـدة تسـمح للجنـة اإلرهـاب فـي مجلـس األمـن التـي تطبـق قـرارات المجلـس 

ت. لذلك، لم يدرج على قائمة مجلس األمن من في هذا الشأن باإلدراج واإللغاء واالستثناء في مسائل العقوبا
التــي كــان ظهورهــا ســببًا فــي انشــغال « طالبــان»وفروعهــا، و « القاعــدة»عشــرات المنظمــات اإلرهابيــة ســوى 

حقيقتـين إضـافيتين: « القـانون الـدولي لمكافحـة اإلرهـاب»األمم المتحدة بالظاهرة. وقد سجلنا في كتابنـا حـول 
تحـاد الروسـي يتوسـع فـي إدراج المنظمـات اإلسـالمية ضـمن قائمـة اإلرهـاب بسـبب الحقيقة الرابعـة هـي أن اال

ــــد ســــبق لالتحــــاد الروســــي أن أدرج وحــــده جماعــــة  ــــه أفغانســــتان، وق تجربــــة الصــــراع فــــي الشيشــــان ومــــن قبل
بســبب « طالبـان»وغيرهـا مــن منظمـات إسـالمية بمــا فيهـا « الجهــاد اإلسـالمي»و « حـزب هللا»و « اإلخـوان»

قـام « اإلخـوان»وطالبان في الصراع في أفغانسـتان، ولكـن الغريـب أن محمـد مرسـي، ممثـل « خواناإل»أدوار 
« اإلخــوان»منظمــة إرهابيــة، مــا يعنــي أن موســكو تفصــل بــين « اإلخــوان»بزيــارة رســمية لروســيا التــي تعتبــر 

 كتنظيم وبين الرئيس المصري حتى لو كان ينتمي إليهم.
ــــة،  الحقيقــــة الخامســــة: هــــي أن المقاومــــة ــــة )حــــزب هللا وحمــــاس والجهــــاد واألجنحــــة العســــكرية واألمني العربي

 والمؤسسات المدنية المالية والخيرية، ُأدرجت لدى دول ولم ُتدرج لدى أخرى.
لــذلك، ال يحتمـــل أن يلقـــي القـــرار قبــواًل مـــن الـــدول الرئيســـة وال الــدول العربيـــة واإلســـالمية واالتحـــاد األوروبـــي 

فيها. الحقيقة السادسة: هـي أن « اإلخوان المسلمين»ال تزال تسعى إلى تسوية تشمل والواليات المتحدة التي 
واشنطن تضع ثالثة معـايير العتبـار أي منظمـة إرهابيـة أهمهـا أن تكـون منظمـة أجنبيـة، وأن تمـارس نشـاطًا 

يــزال الجــدل  إرهابيــًا فــي المفهــوم األميركــي، وأن يضــر هــذا النشــاط بمواطنيهــا ومصــالحها وأمنهــا القــومي، وال
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التــي تــرفض واشــنطن حتــى اآلن اعتبارهــا منظمــة إرهابيــة، تمامــًا كمــا رفضــت « بوكــو حــرام»محتــدمًا حــول 
واشــنطن اعتبــار الجــي  الجمهــوري اإلرلنــدي منظمــة إرهابيــة، بــل حركــة تحــرر وطنــي وســعت إلبــرام اتفاقيــة 

 في إرلندا. 3440السالم 
ن كانـــــت تحمـــــل عقيـــــدة «حمـــــاس»ينطبـــــق علـــــى حركـــــة الحقيقــــة الســـــابعة: هـــــي أن القـــــرار المصـــــري ال  ، وا 

منظمــة مقاومــة « حمــاس»، ألن القــرار يعاقــب علــى أنشــطة ولــيس علــى معتقــدات دينيــة، كمــا أن «اإلخــوان»
 إلسرائيل.

وأن ذلـك يسـعد إسـرائيل، ولكننـي ال أظـن أن مصـر تحقـق « حمـاس»صحيح أن هناك من يطلـق حملـة ضـد 
تعتبــر منظمــة إرهابيــة فــي نظــر كنــدا وأميركــا « حمــاس»ممــا يــذكر أن و «. حمــاس»إلســرائيل مــا تريــده ضــد 

اإلخـوان »منظمة إرهابيـة لمجـرد أنهـا فـرع لــ « حماس»واالتحاد األوروبي، ولكن من الخطر أن تعتبر مصر 
 في دولة أخرى.« المسلمين

19/97/7091، الحياة، لندن  
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 هاني المصري
، وذلـك «عـام إعـادة تجريـب المجـّرب»ن عـام سـيئ، يمكـن أن نسـمّيه مـن دون تـردد اليوم هو اليوم األخيـر مـ

بعد استئناف المفاوضات بشكل أسـوأ مـن التـي سـبقتها، بـالرغم مـن الحصـول علـى القـرار األممـي بـاالعتراف 
ذه بالدولة المراقبة، وكـان يفتـرض عـدم الموافقـة علـى اسـتئناف المفاوضـات مـن دون االعتـراف اإلسـرائيلي بهـ

الدولة وحدودها، بحيث يكون التفاوض لتطبيق هذا القرار وغيره من القـرارات الدولّيـة، ولـيس التفـاوض عليهـا 
وليســـت محتلـــة، وجـــزء مـــن أرض « محـــّررة»فـــي ظـــل موقـــف إســـرائيلي ينطلـــق مـــن أن األراضـــي الفســـطينّية 

 إسرائيل.
ن األسـرى القـدامى مقابـل ثمـٍن بـاهٍظ تجّسـد ُمر ا بامتياز باستثناء اإلفراج عن قسم م 1031كان حصاد العام 

بتجميــد التوجــه إلــى األمــم المتحــدة، واســتمرار أشــكال مــن الصــمود والمقاومــة المتفرقــة والمحلّيــة، وأشــكال مــن 
تصــاعًدا محموًمــا  1031المقاطعـة إلســرائيل التــي فــي معظمهـا مــن حركــة التضــامن الدولّيــة. فقـد شــهد العــام 

تيطان، وفي استهداف القدس، وبشكل خاص األقصى، وتكثيف الحصار علـى وغير مسبوق في توسيع االس
قطــاع غــزة، واســتمرار تعميــق االنقســام والتشــّظي أفقًيــا وعمودًيــا مــن دون قيــادة واحــدة، وال برنــامج واحــدًا وفــي 

 ظل غياب المؤسسة الجامعة.
اسـًما، وأسـوأ مـن سـابقه، فـي مـن المحتمـل جـًدا أن يكـون ح 1039واألنكى واألمر من كل ما سبق أّن العـام 

حــل »أو « اتفـاق إطــار»حـال فُــرض علـى القيــادة الفلســطينّية قبـول حــل انتقـالي جديــد بمســميات جديـدة، مثــل 
يطبــق علــى مراحــل، ولكــن هــذا لــيس قــدًرا محتوًمــا ال راّد لــه، بــل يمكــن رفــض أي اتفــاق ال يســتجيب « نهــائي

 يات، ألن أي بديل آخر أكثر ثمًنا.للحقوق الفلسطينّية مهما طال الزمن وغلت التضح
، «وطنّيـة إسـرائيل»أسوأ ما في األمر كله، أن الرهان لتجّنب التوصل إلى اتفاق سيئ، يكـاد أن ينحصـر فـي 

أي الرهان على قيام الحكومة اإلسرائيلّية المتطرفة بإفشال خطة جـون كيـري، الـذي يحـاول إنقـاذ إسـرائيل مـن 
ا مكاسب جديدة، وهي ترفض ذلك ألنها تعتقـد أن بمقـدورها تحقيـق مكاسـب نفسها بالتوصل إلى اتفاق يمنحه

 أكبر.
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وفي حـال عـدم تمكـن إدارة بـاراك أوبامـا مـن إقنـاع إسـرائيل بـإدراك مصـالحها الكامنـة فـي توقيـع اتفـاق جديـد، 
ى، ال يتضــمن تنــازالت فلســطينّية مغطــاة عربًيــا، فــي ظــل الوضــع العربــي، فــإن الســيناريوهات المحتملــة األخــر 

تنحصر في تدهور الموقف وعودة المواجهة الفلسطينّية اإلسرائيلّية، بما في ذلك تصاعد المقاومة، التي ربما 
نهـــاء االنقســـام واســـتعادة الوحـــدة الوطنّيـــة، والتوجـــه إلـــى األمـــم المتحـــدة، والمقاطعـــة،  تتحـــول إلـــى انتفاضـــة، وا 

 يفعل مع بقّية دول العالم. ومطالبة المجتمع الدولي بفرض إرادته على إسرائيل، كما
إن أهـّم مـا يحــاول أن يحققـه كيــري هـو االسـتعداد لتطبيــق الخطـة )ب،، وهــي معـّدة لمنـع تــدهور الموقـف فــي 

أثبتـت « اتفـاق نهـائي»حال عدم التوصل إلى اتفاق وفقًـا للخطـة )أ،، التـي تتضـمن أواًل السـعي للتوصـل إلـى 
ُيـدخل الفلســطينيين فـي عملّيــة سياسـّية طويلــة مــن « اتفــاق إطــار»المفاوضـات اســتحالة الوصـول إليــه، وثانًيـا 

ـــــا مـــــن حقـــــوقهم، بينمـــــا تحقـــــق إســـــرائيل علـــــى دفعـــــات مطالبهـــــا ومطامعهـــــا االســـــتعمارّية  دون أن يحققـــــوا أًي
 واالستيطانّية والعنصرّية.

ل األمـن ال توجد مبالغـة فـي هـذا االسـتنتاج علـى اإلطـالق، فمـا يطرحـه كيـري يسـتجيب لمطالـب إسـرائيل حـو 
مــن « دولــة»إســرائيل والقــدس والالجئــين واالســتيطان وغيــر ذلــك، مقابــل تغييــر اســم الســلطة إلــى « يهودّيــة»و

دون حـــدود وال ســـيادة، وهـــذا أســـوأ مـــا يمكـــن أن يحـــدث، ألنـــه يظهـــر تعـــاي  الضـــحّية مـــع واقـــع االحــــتالل 
ع والطمـس لطبيعـة الصـراع، واستعدادها للعمل ضمن سقوف سياسّية منخفضة في ظل مواصـلة عملّيـة الخـدا 

ـــى أنـــه نـــزاع علـــى الحـــدود والتفاصـــيل، ولـــيس بـــين االحـــتالل والشـــعب الواقـــع تحـــت  مـــن خـــالل تصـــويره عل
 االحتالل.

فــي ظــل حالــة الوفــاق اإلقليمــي والــدولي فــي المنطقــة اآلخــذة فــي التبلــور بعــد االتفــاق علــى الكيميــائي الســوري 
لى حل سلمي لالحتراب السوري، واالتفاق على حّل مرحلـي ، في محاولة للتوصل إ،«1جنيف )»وعلى عقد 

ذا استمرت هذه الحالـة مـن التوافـق  للملف النووي اإليراني ضمن تفاهمات على حل نهائي بعد ستة أشهر، وا 
التـــي تلعـــب فيهـــا كـــل األطـــراف اإلقليمّيـــة والدولّيـــة أدواًرا فاعلـــة تحـــاول أن تحقـــق فيهـــا أقصـــى مـــا يمكـــن مـــن 

ناء الالعب العربي الذي يبقى غائًبا، برغم أن اللعب كله يجري على أرضه وفي ملعبه وعلـى مطالبها، باستث
 حسابه.

من الصعب جًدا السماح للعرب بتخريب حالة التوافق تلك، ألنهم ضعفاء وفي حالـة اقتتـال، وهـم فـي محـاور 
كال من التقسيم واالنفصال مختلفة حتى في داخل بلدانهم، حيث دخلت سوريا والعراق وليبيا والسودان في أش

والحـرب األهلّيــة، بينمــا تقــف بلــدان أخــرى، مثــل لبنــان، منــذ ســنوات علــى حافــة الحــرب األهلّيــة، التــي يؤخرهــا 
عاًمـا، وانتهـت  32بالرغم من توفر كل عوامل اندالعها الخبرة المريـرة للحـرب األهلّيـة السـابقة التـي اسـتمرت 

 «.ال غالب وال مغلوب»إلى معادلة 
« ينــاير 12»ا مصــر فهــي الجــرح األكبــر واألمــل األكبــر، وتبــدو كلمــا خطــت خطــوة إلــى األمــام بعــد ثــورة أمــ

تشّدها عوامل القديم إلى الـوراء، بحيـث ال نبـالغ فـي القـول إن مصـير المنطقـة برّمتهـا يتوقـف علـى مـا يجـري 
االعتـراف بكـل القـوى في مصر، وهل ستدخل في نفق الحرب األهلّية أم ستسير في طريق الخالصم طريق 

والتيــارات فــي إطــار دســتور ديمــوقراطي مــن دون إقصــاء ألحــد، واالحتكــام إلــى الشــعب عبــر انتخابــات دورّيــة 
 عامة، وعلى كل المستويات، تسمح بمشاركة الجميع بال استثناء إال الذي يستثني نفسه بنفسه.

وهو يدمج ما بين الدفاع عن االستقالل  هناك طريق آخر يمكن سلوكه إذا توفرت اإلرادة والضغوط الالزمة،
 الوطني والديموقراطّية والعدالة االجتماعّية بعيًدا عن التبعّية واالستبداد والفساد والطائفّية.
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أعرف أن هذه مهمة صعبة التحقيق وتحتاج إلى وقت، ولكن تكلفتها والوقت الذي تحتاجه أقل مـن الخيـارات 
ماضـية علـى ذلـك، حيـث جّربـت فيهـا مختلـف الخيـارات، فقـد كانـت ثـورة األخرى، كمـا دللـت تجـارب العقـود ال

عبـد الناصـر عظيمــة إلنجازاتهـا الوطنّيــة واالجتماعّيـة، ولكـن غيــاب الديموقراطّيـة أّدى إلــى الفسـاد واإلهمــال، 
لــى هزيمــة حزيــران التــي غّيــرت وجــه المنطقــة ومــا زلنــا نــدفع ثمنهــا حتــى اآلن، كمــا أن غيــاب الديموقراطّيــ ة وا 

، ودخلـت مصـر «التجربـة الناصـرّية»أدى إلى غيـاب المؤسسـات، مـا جعـل رحيـل عبـد الناصـر إيـذاًنا برحيـل 
التــي كانــت اســتمرارًا ســيًئا لهــا. كمــا جربــت « التجربــة المباركّيــة»، ومــن ثــم فــي «مرحلــة الســادات»بعــدها فــي 
والدستور ال يديم حكًما ما سّرع في  وكان عام واحد كافًيا لتبيان أّن االستحواذ بالحكم« اإلخوان»مصر حكم 
 سقوطهم.

19/97/7091، السفير، بيروت  
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 سليم البيك
و "إل بــي ســي" فــي تقــارير إخباريــة قصــيرة، ال يكــاد المشــاهد  "ســكاي نيــوز"أشــارت بعــض القنــوات مــن بينهــا 

ــر أصــاًل،، أشــارت إلــى أن خمســة مــن الفلســطينيين فــي مخــيم يلتفــت لهــا ح ــم ُتشِّ تــى تنتهــي )قنــوات أخــرى ل
اليرمــوك قــد قضــوا جوعــًا نتيجــة لحصــار المخــيم الممتــد ألشــهر طويلــة، ونشــرت صــورًا لبعضــهم، ثــم انتقلــت 

 لمواضيع أخرى بكل خّفة وسالسة.
أولية عسكرية من فصائل فلسطينية تابعـة مسألة حصار المخيم، الذي يفرضه جي  النظام السوري بمساندة 

االنتفاضــة" وغيرهــا، ومســاندة  -القيــادة العامــة" )ميليشــيا أحمــد جبريــل، وتنظــيم "فــتح -هــي "الجبهــة الشــعبية 
سياسية من "فتح" و "الجبهتين الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسـطين"، مسـألة فلسـطينية باألسـاس، ثـم سـورية 

نسـانية، أقـول ف  -وطبعـًا السياسـية  -لسـطينية ألننـا وبرجوعنـا إلـى الالمبـاالة اإلعالميـة والصـحافية وعربية وا 
 الفلسطينية، قد ال نستغرب المباالة اإلعالم العربي العام بما يحصل في المخيم. 

وكالعادة، وكما هي طبيعة مواقع اإلعالم الجديد مـن "فيسـبوك" و"تـويتر" وغيـره، تنـال مواضـيع كهـذه اهتمامـًا 
مــن خــالل نشــر لصــور وفيــديوهات توثّــق للحالــة، وتكــون، كالعــادة أيضــًا، المصــدر والمحــّرض ل عــالم  أشــد

التلفزيوني كي يتناول المسألة )إن تناول،، إال أننا ما نـزال فـي أسـاس المشـكلة، وهـي المبـاالة القسـم األعظـم 
 من الفلسطينيين داخل الوطن بعموم المسألة.

لفلسطينيين يكاد لحمهم يلتصق بعظمهم من شدة الجوع أقـل مـا يمكـن أن ُيقـال  الصور القادمة من "اليرموك"
ـــة  فيهـــا انهـــا مفجعـــة وصـــادمة، كـــأنهم خـــارجون مـــع معســـكرات اعتقـــال نازيـــة، صـــور تـــدعونا للتفكيـــر بالحال

،، التعذيبية للمخيم بحصار يمنع الغذاء والدواء عن أهله )يمنعه بكل معنى الكلمة ما أدى ويؤدي للقتل جوعاً 
ـيبكم مـن األلـم  تدعونا للتفكير بمدى المعانـاة التـي يصـلها هـذا الفلسـطيني ومـدى األلـم الـذي يجتـاح جسـده )سِّ
النفسي، إلى أن يصل لهيئة هيكل عظمي مكسوًا بلحم رقيـق، ثـم يمـوت مقتـواًل، بعـد أن مضـى أيامـا متوّجعـًا 

ده بـأمره، بـل وتبريـرهم ذلـك بمحاربـة األسـد بجوعه، بعد أن ماتت روحـه مـرارًا لعـدم اكتـراث معظـم أهلـه فـي بلـ
 للمؤامرة الكونية.

أحدهم صر  بوجه الكاميرا: أرجعونا إلى فلسطين، ال نريد البقاء هنا أكثـر. إحـداهن صـرخت موجهـة كالمهـا 
لبشار األسد أن: اضربنا بالكيمـاوي اقتلنـا بسـرعة وال تقتلنـا بالـذل والتجويـع والتعـذيب، وهـي رسـالة إلـى العـالم 
قبــل أن تكــون لبشــار. وغيرهــا مــن الصــرخات الخارجــة مــن بطــون فارغــة فــي المخــيم دون أن تجــد طريقــًا لهــا 
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عبــر التلفزيونــات العربيــة إال بتقــارير قصــيرة ومختصــرة وعــرض خجــول للصــور، دون تغطيــات أوســع تســمح 
المنشـغل بأعيـاد المـيالد بنقل قضـيتهم إلـى الـرأي العـام العربـي قبـل العـالمي، أو ألُقـل الفلسـطيني فـي الـداخل 

 ورأس السنةع
الكثير من الفلسطينيين داخـل الـبالد ممـن "فزعـوا" لزيـاد الرحبـاني وحسـن نصـرهللا ال يكترثـون اآلن ألمـر مـن 
يقضي جوعًا مـن الفلسـطينيين فـي "اليرمـوك"، متهـّربين مـن حقيقـة أن صـاحبهم األسـد يقتـل أبنـاء بلـدهم، مـن 

كبة، ومن فجروا الثورة الفلسطينية ومن عانوا من المجازر والعنصـرية والـذل علـى كانوا جيرانهم يومًا، قبل الن
صرار أعظم اليوم بعد الـذل  مدى أكثر من ستين عامًا، ومن حافظوا على الحق بالعودة ويطالبون به بشدة وا 

وات والتجويــع والحصــار مــن قبــل نظــام يفعــل ذلــك نصــرة لفلســطينع نظــام ال يبخــل علــى الفلســطينيين مــن أد
 وأساليب القتل كما ال يبخل على السوريين تمامًا.

منشـغلون بهمـومهم "المحليـة" دون  90كيف لي أن ألوم العرب وا عالمهم، والفلسطينيون في الضفة وغـزة والــ 
ـــل أهـــالي المخـــيم  ـــأن يـــتم قت ـــراث بصـــرا  الصـــبية التـــي نـــادت ب أي التفـــات ألهلهـــم فـــي "اليرمـــوك" أو أي اكت

  سريعًا أواًل، وال يذل قتيله ثانيًا. بالكيماوي كونه قتالً 
كيف لي أن ألوم أحـدًا وأهلنـا فـي الـداخل الفلسـطيني مـا زالـوا يكتبـون فـي الصـحف والــ"فيسبوك" مـدافعين عـن 
الرحباني ونصرهللا واألسد متصدين لمؤامرة كونية على النظام السوري الذي يواجهها بقتل السوريين بالبراميل 

 تجويع، من بين أساليبه العديدة للقتل.وقتل الفلسطيني بال
انفعــال العديــد مــن الفلســطينيين فــي كــل مــا يخــص النظــام الســوري ودفــاعهم غيــر المبــرر عنــه بمــا يســمونه 
صمودًا ضد االمبريالية، ال يقابله أي تضامن لهم مع فلسطينيين آخرين يحاصرهم هذا النظام ويقتلهم جوعًا. 

النفعـالهم أو تضـامنهم مـع أهلهـم فـي "اليرمـوك" طالمـا أن القاتـل هـو األسـد  هؤالء المنفعلـون ال يجـدون مبـرراً 
ن كــان ال بــد مــن ســبب مقنــع لهــؤالء كــي يتضــامنوا مــع فلســطينيي ســوريا و"اليرمــوك"،  وجيشــه وشــبيحته، وا 
و ليعتبــروا بيــنهم وبــين أنفســهم أن قــاتلهم هــو أبــو محمــد الجــوالني، أو أنــا، إن كانــت حقيقــة أن نظــام األســد هــ

 قاتلهم تحول دون تضامنهم مع القتيل الفلسطيني.
بأي حق سألوم اإلعالم العربي لعدم اكتراثه بمأساة أهالي اليرموك في الوقـت الـذي لـم يكتـرث فيـه قسـم كبيـر 

 من أهلنا في فلسطين باألمرمع
 

 ثورات عرت المثقفين والعالميين!
الميـــادين" استضـــاف زاهـــي وهبـــي عـــددًا مـــن علـــى قنـــاة "1031فـــي حلقـــة خاصـــة عـــن الحصـــاد الثقـــافي لعـــام 

المثقفين، من بينهم كانت من عّرف عنها بأنها ناقدة، وهي مصرية لم أسمع بها من قبل لقصـور منـي رّبمـا. 
مـن بــين مــا قالتــه كــان أنــه ال يمكــن الحــوار معهـم، تقصــد اإلخــوان. ســألها زاهــي بــدور المحــاوِّر المســتنكر إن 

أجابـــت "هـــم اللـــي عملـــوا المحرقـــة، ليـــه أل"، مضـــيفة أن "هـــذه النـــار الحارقـــة  كـــان ال بـــّد مـــن إقصـــائهم فعـــاًل،
 )اإلخوان،، نطفئها".

نحكي هنا عن رأي إنسانة المفترض أنها مثقفة، ال أعني بالمثقفة أنها كسرت رقمـًا معينـًا مـن الكتـب التـي ال 
ئ لمـا تلقـاه مـن معرفـة وثقافـة فـي بد أن تكون قد قرأتها، بل بالمدى التوظيفي الذي يمكن أن يصله هذا القـار 

الحيــاة العمليــة، والنظريــة، ومــن بــين هــذه التوظيفــات علــى مــا أعتقــد هــي فكــرة حريــة الــرأي والتعبيــر ومحاربــة 
اإلقصاء والقمع بشتى أصنافه، ال محاربته إن كان "علينـا" وتأييـده والتحـريض عليـه إن كـان "علـيهم"، إال إن 

رفيــة والثقافيــة التــي تلقتهــا الســيدة المثقفــة، بحيــث ال تجــد غضاضــة )حلــوة كــان هنالــك خلــل فــي المــوارد المع
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غضاضة، في أن تـدعو إلقصـاء آخـرين وتبريـر "محرقـة" تمـت وتـتم بهـم، وأن تكـون منسـجمة مـع نفسـها فـي 
 ذلكع

ونه الثورات العربية عّرت الكثير من المثقفين واإلعالميين والمبدعين وأظهرت بشـاعاتهم وادعـاءاتهم لمـا يسـم
حرية الـرأي والتعبيـر. وكشـفت الثـورات، لمـا أوصـلتنا إليـه مـن حالـة اسـتقطاب، كيـف أن شـعارات كهـذه ُتكـال 
ن  بمكيالين عند كثير من المثقفين، حسب الجهة المسـتفيدة منـه، إن كـان "نحـن" فـال بـأس وبـل ويـا مرحبـًا، وا 

 بزنس. كان "هم" فكل البأس. هؤالء ليسوا مثقفين، هؤالء منتفعون وأصحاب
ليس بعيدًا عن ذلك، فإن ضيفة كهذه هي أكثر شبهًا بإدراك )وبالتالي بث، قناة كـ "الميادين" لمسألة المثقفين 
ودورهم في المجتمعات من التأييد للتحريض ل قصاء. وبذلك تحرص "الميادين" على اختيار ضيوفها بعناية 

دة "األخبــار" التابعــة لحــزب هللا والرائــدة فــي )الضــيف اآلخــر كــان طبعــًا بيــار أبــي صــعب، مــدير تحريــر جريــ
 التحريض واإلقصاء، وما بعد بعد اإلقصاء،.

 
 بدعة "داعش" في قتل العالميين

تناول برنامج "هنا سوريا" على قناة "أورينت نيوز? خبر اعتداء عناصر من "داعـ " علـى قنـاة "شـدا الحريـة" 
تابعة لعدنان العرعور الذي اتهم "داع " بالخيانة واإلجرام  واقتحام مكتبها وخطف كادرها وقتل أحدهم، القناة

 على شاشتها قبل الحادثة بأيام.
هل من داع للتعريف بالعرعور، االسم األبرز في تمثيل التطرف اإلسالمي ضمن الثورة السورية فـي مراحلهـا 

النظـام السـوري أشـاع اسـم  األولى عبر برامجه على قنوات تطفـح بالطائفيـة كــ "صـفا" وغيرهـام ال أعتقـد، ألن
العرعور أكثر مما فعل أصحاب العرعور وأتباعه )كما أشاع اسم "داع " و "النصرة" أكثـر مـن غيـره،، فقبـل 
أن يخطــر فــي بــال النظــام ومخيلتــه أســماء كـــ "القاعــدة" وقبــل ظهــور "جبهــة النصــرة" و"داعــ " اللتــين ســّهلتا 

 مي ضمن المتظاهرين والثّوار هي "العرعورية".المهمة على األسد، كانت التهمة ألي توجه إسال
اليـوم، لــم يعـد النظــام فـي حاجــة للعرعـور وخطابــه الطـائفي المشــّوه لمطالـب الثــورة الحقيقيـة، فلديــه "داعــ " و 
"النصــرة" وهمــا أفضــل مـــن يســدي خــدمات مجانيــة للنظـــام فــي تشــويه مطالــب وأحقيـــة الثــورة، ســوريًا وعربيـــًا 

 عرعور طائفيًا.وعالميًا، بما يفوق ال
ن كــان  ن كــان إســالميًا، وا  تطــّرف "داعــ " وفاشــيتها لــم تســمح بمكــان ولــو إعالمــي لخطــاب آخــر غيرهــا، وا 
طائفيًا سّنيًا، ما دعا لالعتداء علـى القنـاة العرعوريـة. نحـن هنـا فـي صـدد صـراع بـين تطّرفـات إسـالمية )عـدا 

ات الشــيعية المســلحة فــي ســوريا، تتقــاذف حــال عــن التطــّرف الطــائفي والــدموي األشــنع الــذي تمارســه الجماعــ
 الثورة بينها، من سيىء إلى أسوأ، يصل األمر لكتم أصوات وكسر أقالم تتشارك التطّرف الطائفي ذاته.

نسمع أن هنالك من يغلق قنوات إعالمية ألطراف نقيضة سياسيًا وفكريًا، أو حتى مختلفة، وذلك اقصاء بشع 
داعـــ " فهـــي "بدعـــة" فـــي الحالـــة القصـــوى التـــي قـــد يصـــلها أي إقصـــاء وكـــتم بكـــل األحـــوال، أمـــا مـــا فعلتـــه "

 ل صوات، وكل بدعة ضاللة وكل ضاللة في النار بالمناسبة.
يبقى أن أذّكر بأن "داع " هذه ال هـي تقاتـل تحـت ادعـاءات الـدفاع عـن فلسـطين وقضـيتها مـن خـالل قتلهـا 

 والتعبير من خالل إقصائها ل خرين.لفلسطينيين، وال هي تقاتل تحت ادعاءات حرية الرأي 
19/97/7091، القدس العربي، لندن  
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