
 

 

   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

  
  

 
  

  
 

  
 
 
 
 
 

 كيري الستئناف المفاوضات تطمب التزامًا إسرائيميًا بخطة الفمسطينية السمطة

   ?<9A فتح تنازلت عن مطمب تجميد االستيطان مقابل استئناف المفاوضات عمى أساسالقدس العربي: 
 وىذا ما يتفق عميو اليسار واليمين ?<سنة لن تعود إلى حدود  "إسرائيلووزراء: " ىنغبي
 الصراع حصميوشييد  88>9و  ُىجروا عن مخيماتيم ةسوري فمسطينيي% من  8@تقرير: 

  سؤولية األمن والمعمومات في سيناء من االستخبارات العسكرية لمشاباكنقل م :يوسى ميممان

والفمسطينيون  "إسرائيل"كيري: 
وافقوا عمى استئناف محادثات 

  السالم المباشرة
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 ن وافقوا عمى استئناف محادثات السالم المباشرة ووالفمسطيني "إسرائيل"يري: ك 9

مساء أعمف ، وزير الخارجية األميركي جوف كيريأف  ،20/7/2013، الجزيرة نت، الدوحة ذكر موقع
الجمعة أف اإلسرائيمييف والفمسطينييف وافقوا عمى استئناؼ محادثات السالـ المباشرة "األسبوع القادـ" 

 بواشنطف.
وأوضح كيري في مؤتمر صحفي بمطار الممكة عمياء الدولي في العاصمة األردنية عّماف، أف تؿ  أبيب 

 وضات بعد توقؼ داـ أكثر مف عاميف.وراـ اهلل وافقتا رسميا الجمعة عمى العودة إلى طاولة المفا
الجمعػػػة اف اسػػػرائيؿ أمػػػس قػػػاؿ ، كيػػػري ، أفعمػػػافمػػػف  ، 20/7/2013، القـــدس العربـــي، لنـــدن وأضػػػافت

 والفمسطينييف أرسوا األساس الستئناؼ محادثات السالـ بعد توقؼ داـ نحو ثالث سنوات.
اشرة بشأف قضايا الوضع النيائي توصمنا التفاؽ يضع أساسا الستئناؼ المفاوضات المب‘عماف  وقاؿ في

 ’.االتفاؽ مازاؿ في مرحمة التبمور‘وأضاؼ ’. بيف الفمسطينييف واالسرائيمييف
وفي حديثو لمصحفييف قبؿ مغادرتو عماف والعودة لواشنطف رفض كيري اعطاء تفاصيؿ عف االتفاؽ. وقاؿ 

قريبا وانو قد يصدر اعالنا جديدا في انو يتوقع اف ينضـ اليو مبعوثوف اسرائيميوف وفمسطينيوف في واشنطف 
 وقت الحؽ.

افضؿ سبيؿ لمنح ىذه المفاوضات فرصة ىو الحفاظ عمييا سرية. نعرؼ اف التحديات تتطمب بعض ‘وقاؿ 
 ’الخيارات الصعبة جدا في االياـ القادمة. لكنني اليـو متفائؿ.

جتمع مع كبير المفاوضيف الفمسطينييف واكد الوزير االمريكي الذي انيى سادس جولة لو في المنطقة، انو سي
 ’.لمبدء بالمحادثات خالؿ االسبوع المقبؿ‘صائب عريقات ونظيرتو االسرائيمية تسيبي ليفني في واشنطف 

ال ‘الرئيس الفمسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء االسرائيمي بنياميف نتنياىو، مضيفا ’ شجاعة’واشاد بػ
منذ وقت طويؿ بيف الجانبيف ستحؿ بيف ليمة وضحاىا او ستزوؿ ىكذا.  احد يعتقد اف الخالفات )القائمة(

لكف كيري اكد  ’.نحف ندرؾ انو في مواجية التحديات ينبغي القياـ بخيارات صعبة جدا في االياـ المقبمة
بسبب القيادة الشجاعة لمرئيس عباس ورئيس الوزراء نتنياىو. لقد )…( مفعـ باالمؿ اليوـ ‘انو ’ رغـ ذلؾ‘
 ’.ختار االثناف القياـ بخيارات صعبة وقد اديا دورا محورياا
 
 كيري الستئناف المفاوضات إسرائيميًا بخطة التزاماً تطمب  الفمسطينية السمطة 

 ، رحبػػتالفمسػػطينية الوطنيػة السػػمطة، أف محمػد يػػونس عػػفراـ اهلل  مػػف، ;89:/?/8:، الحيــاة، لنــدن ذكػرت
التػػي أمضػػى ، يركػػي جػػوف كيػػري السػػتئناؼ المفاوضػػات مػػع اسػػرائيؿالخطػػة التػػي قػػدميا وزيػػر الخارجيػػة األمب

خمسة أشير في إعدادىا وجاب خالليا المنطقة ست مرات، لكنيا طمبت منو الحصػوؿ عمػى التػزاـ إسػرائيمي 
بيا. وكّمفت القيادة كبير المفاوضيف الدكتور صػائب عريقػات، فػي ختػاـ اجتمػاع مطػوؿ انتيػى بعػد منتصػؼ 

عة، عقد لقاء مع كيري في مقر اقامتو في عماف، وتسميمو رسالة مف القيػادة الفمسػطينية الجم -ليؿ الخميس 
 ترحب بخطتو، لكنيا تدعوه الى الحصوؿ عمى التزاـ إسرائيمي بيا.

وحممػػػت خطػػػة كيػػػري المقدمػػػة شػػػفويًا الػػػى الػػػرئيس الفمسػػػطيني خمػػػس نقػػػاط ىػػػي  دعػػػوة الجػػػانبيف الفمسػػػطيني 
أسػػػاس إقامػػػة دولػػػة فمسػػػطينية عمػػػى حػػػدود الرابػػػع مػػػف حزيػػػراف )يونيػػػو( عػػػاـ واإلسػػػرائيمي الػػػى التفػػػاوض عمػػػى 

، مع تبادؿ أراض متفؽ عميو ومتساو في المساحة والنوعية، وأف يجري التفاوض عمى الحدود واألمف 2634
خػػػػالؿ  أشػػػػير، وأف يضػػػػمف كيػػػػري قيػػػػاـ إسػػػػرائيؿ بتقمػػػػيص البنػػػػاء فػػػػي المسػػػػتوطنات 6و 3لفتػػػػرة تػػػػراوح بػػػػيف 
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أقصى حد ممكف، وأف يضمف أيضًا قياـ إسرائيؿ بإطالؽ جميع أسرى ما قبؿ اتفاؽ أوسمو،  المفاوضات الى
أسػيرًا  02أسرى، بعد شير مف بدء المفاوضات، عمى أف تطمؽ اسرائيؿ فور بدء المفاوضػات  221وعددىـ 

طالؽ خطة اقتصادية إلنعاش االقتصاد الفمسطيني.  آخر، وا 
اف خطة كيري لـ تحمػؿ اي جػداوؿ زمنيػة ممزمػة، وال التزامػًا إسػرائيميًا « الحياة»وقاؿ مسؤولوف فمسطينيوف لػ 

قامة دولة فمسطينية عمى حدود الرابع مف حزيراف )يونيو(  بالعودة الى المفاوضات مف أجؿ إنياء االحتالؿ وا 
 .2634عاـ 

شػػأف خطػػة وشػػيدت اجتماعػػات القيػػادة الفمسػػطينية التػػي عقػػدت عمػػى مػػرحمتيف، سمسػػمة نقاشػػات حاميػػة فػػي 
كيػري، ففيمػا أيػد الػبعض العػودة الػى المفاوضػػات وفػؽ ىػذه الخطػة، عػارض الكثيػروف أي عػودة لممفاوضػػات 
مػف دوف أسػس وجػػداوؿ زمنيػة واضػحة. وفشػػمت القيػادة الفمسػطينية فػػي التوصػؿ الػى صػػيغة لمػرد عمػى كيػػري 

مجنة التنفيذيػة لمنظمػة التحريػر وال« فتح»في االجتماع األوؿ الذي شارؾ فيو أعضاء المجنة المركزية لحركة 
الفمسطينية، واألمناء العاموف لمفصائؿ، ما اضطرىا الى عقد لقاء ثاف مصغر يمثؿ الفصائؿ المختمفة، عممًا 

 اف عباس ترأس االجتماعيف.
غيػػر أف الػػرد الفمسػػطيني عمػػى خطػػة كيػػري ال يشػػكؿ طيػػًا لصػػفحة جيػػود وزيػػر الخارجيػػة األميركػػي الػػذي أكػػد 

و سيواصػػؿ البحػػث عػػف مخػػرج آخػػر. وقػػاؿ مسػػؤولوف فمسػػطينيوف إف الكػػرة ا ف فػػي ممعػػب رئػػيس لمجػػانبيف أنػػ
ف الػػرئيس عبػػاس ينتظػػر الخطػػوة األميركيػػة التاليػػة قبػػؿ المجػػوء الػػى خيػػاره األثيػػر، وىػػو  الػػوزراء االسػػرائيمي، وا 

 المختمفة.التوجو الى األمـ المتحدة لمتوقيع عمى مواثيقيا واالنضماـ الى منظماتيا وىيئاتيا 
نبيػػػؿ أبػػػو ردينػػػة، النػػػاطؽ باسػػػـ  ، أفعبػػػد الػػػرؤوؼ ارنػػػاؤوط عػػػف، ;89:/?/8:، األيـــام، رام اهلل وأضػػػافت

"نتيجػػة المقػػاءات والمحادثػػات المطولػػة التػػي جػػرت بػػيف الػػرئيس عبػػاس والػػوزير كيػػري خػػالؿ   الرئاسػػة، قػػاؿ 
المبػػػػادئ التػػػػي تسػػػػمح باسػػػػتئناؼ  األيػػػػاـ األخيػػػػرة فقػػػػد تحقػػػػؽ تقػػػػدـ، األمػػػػر الػػػػذي ُيَمكػػػػف مػػػػف الموافقػػػػة عمػػػػى

ذا مػا سػارت األمػور عمػى مػا  المفاوضات"، وأضاؼ "إف تفاصيؿ معينة ال زالت بحاجة إلػى إيجػاد حػؿ ليػا وا 
يراـ فإف الوزير كيري سيوجو الدعوة إلى صائب عريقات، وممثؿ عف الجانػب اإلسػرائيمي لمقائػو فػي واشػنطف 

 لقادمة". إلجراء محادثات أولية في األياـ القريبة ا
وقالػػػت مصػػػادر مطمعػػػة لػػػػ"األياـ" إف قػػػرار القيػػػادة الفمسػػػطينية الػػػذي خمصػػػت إليػػػو مسػػػاء أوؿ مػػػف أمػػػس ىػػػو 

والتزاـ  2634"االستعداد لمعودة إلى المفاوضات لتطبيؽ حؿ الدولتيف عمى أساس دولة فمسطينية عمى حدود 
اإلسرائيمي واإلفراج عػف األسػرى مػا  إسرائيؿ بذلؾ"، وأضافت "كما تـ طمب إيضاحات بشأف وقؼ االستيطاف

مف السجوف اإلسرائيمية". وأكدت المصادر عمػى أف "عريقػات ابمػل الػوزير األميركػي تأكيػد القيػادة  2661قبؿ 
 الفمسطينية عمى انو بدوف ذلؾ فاف المفاوضات لف تكوف جدية أو ذات معنى". 

البقاء في المنطقة حتى الجمعة لالستماع إلى وكاف كيري، الذي كاف مقررا أف يغادر المنطقة الخميس، قرر 
رأي القيادة الفمسطينية ولكنو قرر الجمعة تمديد زيارتو حيػث التقػى عريقػات ومػف ثػـ أجػرى سمسػمة اتصػاالت 

 ىاتفية مع القادة اإلسرائيمييف قبؿ أف يصؿ إلى راـ اهلل في مروحية أردنية. 
تحريػر فمسػطيف "مػف جديػد وصػمت جولػة كيػري المكوكيػة وبدوره قاؿ مصدر مسؤوؿ في الجبية الديمقراطيػة ل

السادسة إلى طريؽ مسدود، لـ يحمؿ وزير الخارجية األميركية "ورقػة مكتوبػة، أو أفكػارا أميركيػة ممموسػة، أو 
، واسػػتئناؼ 2634إسػػرائيمية تنػػزؿ عنػػد قػػرارات ومرجعيػػة الشػػرعية الدوليػػة "بحػػدود دولػػة فمسػػطيف عمػػى حػػدود 

 ". 2634حدود  المفاوضات عمى أساس
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وأشػػار إلػػى أف "المجنػػة التنفيذيػػة قػػررت تشػػكيؿ لجنػػة مػػف أعضػػائيا لوضػػع صػػيغة رد محػػدد ومممػػوس، ودعػػوة 
ووقػػؼ االسػػتيطاف" وقػػاؿ "إف  2634اإلدارة األميركيػػة أف تػػأتي بػػرد مممػػوس مػػف حكومػػة نتنيػػاىو حػػوؿ حػػدود 

إمكانيػػة الحمػػوؿ السياسػػية وعمميػػة  واسػػتمرار االسػػتيطاف، تػػدمر 2634شػػروط نتنيػػاىو المسػػبقة ورفػػض حػػدود 
السالـ المتوازف عمى أساس قرارات الشرعية الدولية". وحذر المصدر المسؤوؿ مف الوقوع الفمسطيني والعربي 
في "فخ المناورات واألفكار الغامضة والممتبسة، واستئناؼ المفاوضات بشروط نتنياىو المسبقة بػرفض حػدود 

 واستمرار االستيطاف". 2634
تيسػػير خالػػد عضػػو المجنػػة ، أف وليػػد عػػوض عػػف راـ اهللمػػف ، ;89:/?/8:، القــدس العربــي، لنــدن دتوأور 

كػػد أنػػو ال يمكػػف العػػودة الػػى المفاوضػػات دوف اسػػس ومرجعيػػات واضػػحة وممزمػػة ، أالتنفيذيػة لمنظمػػة التحريػػر
ا وخمػص إلػػى ضػرورة الحصػػوؿ عمػػى موقػؼ واضػػح مػػف حكومػة االحػػتالؿ بشػػأف خطػوط المفاوضػػات واسسػػي

 ومرجعيتيا السياسية والقانونية.
وأضاؼ اف القيادة الفمسػطينية مػا زالػت تػدرس مػع الخارجيػة االمريكيػة الموقػؼ مػف العػودة لممفاوضػات حتػى 
ا ف، فينػػاؾ حػػوار يجػػري مػػع اإلدارة األمريكيػػة، لمحصػػوؿ عمػػى موقػػؼ إسػػرائيمي واضػػح حػػوؿ القضػػايا التػػي 

 سيتـ طرحيا عمى طاولة المفاوضات.
مشػػكمتنا ليسػت مػػع اإلدارة األمريكيػػة، رغػـ انحيازىػػا إلسػرائيؿ، مشػػكمتنا األسػػاس مػع حكومػػة إسػػرائيؿ، ‘وتػابع 

ىنػػاؾ عػػدد مػػف القضػػايا حتػػى ا ف لػػـ تجػػد طريقيػػا لمحػػؿ بمػػا يمّكػػف مػػف اسػػتئناؼ المفاوضػػات تبعػػا لجيػػود 
 ’.كيري

ض ذلػؾ، كمػا تػرفض وقػؼ لـ تحسـ حتى ا ف، حكومة اسػرائيؿ تػرف 34وأوضح أف قضية االعتراؼ بحدود 
 االستيطاف، فضال عف عدـ وضوح الموقؼ اإلسرائيمي مف قضية األسرى في سجوف االحتالؿ.

ليػػذا، فػػإف الجيػػد سيسػػتكمؿ مػػع اإلدارة األمريكيػػة بيػػذا الشػػأف، نريػػد منيػػا أف تتصػػرؼ بشػػكؿ مقبػػوؿ ‘وقػػاؿ  
لغاء شروطيا المسبقةوتطمب مف حكومة إسرائيؿ أف تقدـ رؤيتيا ليذه القضايا، ولتوضح موقف  ’.يا وا 

أمػػس قػاؿ مسػاء ًا، فمسػػطيني مسػؤوالً عػف الجزيػػرة ووكػاالت، أف  ;89:/?/8:، الجزيـرة نــت، الدوحـةوأشػارت 
ونقمػت وكالػة  الجمعة إف كيري توصػؿ التفػاؽ مػع الػرئيس الفمسػطيني محمػود عبػاس السػتئناؼ المفاوضػات.

أف الجيود التي يبػذليا كيػري أدت إلػى التوصػؿ إلػى  الصحافة الفرنسية عف مسؤوؿ فمسطيني لـ تحدد ىويتو
 صيغة سيعمف بموجبيا استئناؼ المفاوضات بيف إسرائيؿ والفمسطينييف.

 
 "إسرائيل"التحرير ترجئ اتخاذ قرار بشأن استئناف المفاوضات مع  لمنظمةالمجنة التنفيذية  ;

قػػػػراره بشػػػػأف اسػػػػتئناؼ المفاوضػػػػات مػػػػع )يػػػػو بػػػػي اي(  أرجػػػػأت القيػػػػادة الفمسػػػػطينية الجمعػػػػة، اتخػػػػاذ  -راـ اهلل
 إسرائيؿ، لعدـ الحصوؿ عمى إجابات واضحة بخصوص المطالب الفمسطينية.

وقاؿ مصدر قيادي فمسطيني، إف اجتماع المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية الذي خّصص لمناقشة 
مػف فجػر اليػوـ، انتيػى إلػى إرجػاء المقترحات األخيرة الستئناؼ المفاوضات، واسػتمر حتػى السػاعات األولػى 

  قرار استئناؼ المفاوضات مع إسرائيؿ، لعدـ الحصوؿ عمى إجابات واضحة بخصوص المطالب الفمسطينية.
ونقمػػػت وكالػػػة )معػػػا( الفمسػػػطينية، عػػػف مسػػػؤوؿ فمسػػػطيني قولػػػو إف أغمػػػب أعضػػػاء المجنػػػة التنفيذيػػػة وممثمػػػي 

ؿ أف تمبػػي شػػروطيـ أواًل قبػػؿ بػػدء المحادثػػات، ويجػػب يجػػب عمػػى إسػػرائي“الفصػػائؿ رأوا خػػالؿ االجتمػػاع أنػػو 
عمػػػى اإلدارة األمريكيػػػة ممثمػػػة بػػػوزير خارجيتيػػػا جػػػوف كيػػػري تقػػػديـ توضػػػيحات أكثػػػر تفصػػػياًل حػػػوؿ الموقػػػؼ 

 ”.اإلسرائيمي مف المطالب الفمسطينية
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الجتمػاع الػذي وأضاؼ المسؤوؿ الذي حضر اجتماع المجنة التنفيذية في مقػر المقاطعػة بػراـ اهلل، أف أجػواء ا
تحػػذر مػػف العػػودة إلػػى المفاوضػػات فػػي ظػػؿ غيػػاب أيػػة أسػػس واضػػحة لمعمميػػة “اسػػتمر أربػػع سػػاعات كانػػت 

 ”.التفاوضية، وكانت معظـ أراء الحضور غير مؤيدة لفكرة العودة إلى المفاوضات بالوقت الحالي
ريقات ووزير الخارجيػة وكشؼ المسؤوؿ عف لقاء مرتقب الجمعة بيف كبير المفاوضيف الفمسطينييف صائب ع

 األمريكية جوف كيري، قبؿ أف يعود األخير إلى بالده.
وأوضػػػح أنػػػو مػػػف المقػػػرر أف يبحػػػث المقػػػاء كيفيػػػة إيجػػػاد إجابػػػات عمػػػى العناصػػػر التػػػي تفاءلػػػت حوليػػػا القيػػػادة 

 الفمسطينية.
 ;89:/?/8:، القدس العربي، لندن

 
 كيري جاء ليغطي عمى فشل جولتو مؤتمرواصل أبو يوسف:  >

اعتبػػر عضػو المجنػة التنفذيػػة فػي منظمػة التحريػر الفمسػػطينية واصػؿ أبػو يوسػػؼ، "أف   أحمػد المبابيػدي -غػزة
المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير الخارجية األمريكي جوف كيػري، مسػاء اليػوـ، مجػرد وصػفة لمتغطيػة عمػى 

 الفشؿ الذي مني بو كيري خالؿ جوالتو األخيره مف أجؿ استئناؼ المفاوضات".
وأكد أبو يوسؼ لػ"فمسطيف أوف اليف" أف موقؼ القيادة الفمسطينية واضح وصريح مف استئناؼ المفاوضػات، 

حػػػػػدودا لمدولػػػػػة  2634وىػػػػػو مػػػػػا أكػػػػػدت عميػػػػػو فػػػػػي اجتمػػػػػاع أمػػػػػس الخمػػػػػيس، وىػػػػػو أف تكػػػػػوف حػػػػػدود عػػػػػاـ 
 الفمسطينية)..(.

ؿ عمػى الشػروط الفمسػطينية، وقاؿ أبػو يوسػؼ فػي تصػريحات لػػ"فمسطيف أوف اليػف" " إف عػدـ موافقػة االحػتال
بوقػػؼ االسػػتيطاف عمػػى كامػػؿ األراضػػي الفمسػػطينية بمػػا فييػػا القػػدس، واطػػالؽ سػػراح أسػػرى مػػا قبػػؿ اتفاقيػػة 

 أوسمو، واالعتراؼ بالقرارات الدولية والمتعمقة بحدود الدولة الفمسطينية، يعيؽ أي تقدـ بمحادثات التسوية".
بمثابة نقطة انطالؽ المفاوضات  2634رة اعتبار حدود عاـ وأوضح أف كيري دعـ الشرط الفمسطيني بضرو 

مػػف جديػػد، موىػػًا إلػػى أف )إسػػرائيؿ( ىػػي مػػف ال تسػػتجيب لمبػػادرات كيػػري إلحيػػاء السػػالـ فيػػي ال توافػػؽ حتػػى 
المحظػػة االفػػراج عػػف األسػػرى مػػا قبػػؿ أوسػػمو، باإلضػػافة إلػػى تعنػػت الحكومػػة اإلسػػرائيمية واسػػتمرارىا فػػي بنػػاء 

 دعوات كيري لوقؼ االستيطاف. المستوطنات رغـ
 ;9A/?/:89، فمسطين أون الين

 
 دعوتو لمسمطات المصرية لفتح معبر رفح بشكل كامل يجددمدير اإلدارة العامة لممعابر  =

جدد مدير اإلدارة العامة لممعابر والحدود ماىر أبو صبحة دعوتػو لمسػمطات المصػرية،   سيد إسماعيؿ -غزة
لػػى قطػػاع غػػزة، وذلػػؾ فػػي ظػػؿ تفػػاقـ معانػػاة بفػػتح معبػػر رفػػح بشػػكؿ كامػػؿ أمػػ اـ المسػػافريف والوافػػديف مػػف وا 

المرضػػػػى الػػػػراغبيف فػػػػي تمقػػػػي العػػػػالج خػػػػارج قطػػػػاع غػػػػزة، باإلضػػػػافة إلػػػػى وجػػػػود العديػػػػد مػػػػف ذوي اإلقامػػػػات 
والجوازات األجنبية والطالب الدارسيف بالخارج الذيف قدموا لزيارة ذوييـ بالقطاع، ويرغبوف بالعودة إلى أماكف 

 عمميـ ودراستيـ.
وقاؿ أبو صبحة في تصريح خاص بػ"فمسطيف أوف اليف"  "إف معبر رفح في وضعو الحالي ىو شػبو مغمػؽ، 
حيُث إف عدد الحافالت التي تعبر الجانب المصري ال يزيد عف حافمتيف أو ثالث كؿ يوـ، في حػيف ال يزيػد 

إننػا نناشػد السػمطات المصػرية إنيػاء معانػاة عدد سػاعات العمػؿ بػالمعبر عػف ثػالث سػاعات فعميػًا. وبالتػالي ف
 المواطنيف بقطاع غزة، وفتح المعبر أماميـ وبشكؿ كامؿ".
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 ;9A/?/:89، فمسطين أون الين
 

  ?<9Aعمى أساس  تجميد االستيطان مقابل استئناف المفاوضات مطمب عن تنازلتفتح : القدس العربي <
در فمسػػطينية رفيعػػة المسػػتوى الجمعػػة بػػاف المجنػػة مػػف مصػػا’ القػػدس العربػػي‘عممػػت   راـ اهلل ػ وليػػد عػػوض
عػػؿ خػػالؿ اجتمػػاع ليػػا الخمػػيس عقػػد فػػي راـ اهلل برئاسػػة الػػرئيس محمػػود عبػػاس  وافقػػت المركزيػػة لحركػػة فػػتح

طالؽ إعف مطمب التخمي و  2634مطمب وقؼ االستيطاف في االراضي الفمسطينية المحتمة عاـ  التنازؿ عف
نػػذ مػػا قبػػؿ اوسػػمو، شػػرط اف يػػتـ اسػػتئناؼ المفاوضػػات عمػػى اسػػاس حػػدود سػػرى وخاصػػة المعتقمػػيف مسػراح األ

 .34الرابع مف حزيراف لعاـ 
عضوا مف المركزية صوتوا في اجتماعيـ لصالح استئناؼ المفاوضات اذا ما كانت  23ووفؽ المصادر فاف 

صػػػة والتنػػػازؿ عػػػف مطمبػػػي تجميػػػد االسػػػتيطاف واطػػػالؽ سػػػراح االسػػػرى وخا 2634عمػػػى اسػػػاس حػػػدود عػػػاـ 
 المعتقميف منذ ما قبؿ اوسمو.

وحسػػب المصػػادر فػػاف المػػواء توفيػػؽ الطيػػراوي وعثمػػاف ابػػو غربيػػة عضػػوي المجنػػة المركزيػػة ىمػػا مػػف صػػوتا 
عضػػوا مػػف المجنػػة، والقاضػػي بالتنػػازؿ عػػف  22بالمعارضػػة لػػذلؾ االقتػػراح الػػذي تػػـ التصػػويت عميػػو بحضػػور 

كتفػاء باسػتئناؼ المفاوضػات اذا مػا كانػت عمػى اسػاس مطمب تجميد االستيطاف واطالؽ سػراح المعتقمػيف واال
 .2634حدود الرابع مف حزيراف لعاـ 

 ;89:/?/8:، القدس العربي، لندن
 

 تفريط بحقوق شعبنا وثوابتو الوطنية لممفاوضاتحماس: العودة  ?
عػػزت الرشػػػؽ عضػػػو المكتػػػب السياسػػػي ، أف بيػػػروت، مػػػف ;89:/?/8:، المركـــز الفمســـطيني ل عـــالمذكػػر 
حماس أكد رفض الحركة القاطع لعودة السمطة الفمسطينية إلى مربع المفاوضات العبثية مع االحتالؿ  لحركة

 الصييوني.
(  "إف 4-02وقاؿ الرشؽ في تصريح صحفي وصؿ "المركز الفمسػطيني لععػالـ" نسػخة عنػو اليػـو السػبت )

وف إاّل غطػػػػاًء لتكػػػػريس المفاوضػػػػات ثبػػػػت فشػػػػميا وعقميػػػػا فػػػػي تحقيػػػػؽ تطمعػػػػات شػػػػعبنا الفمسػػػػطيني، ولػػػػف تكػػػػ
االسػػتيطاف والتيويػػد وضػػياع الحقػػوؽ والثوابػػت الوطنيػػة، وىػػي لػػف تمػػـز شػػعبنا الفمسػػطيني بشػػيء، ألنيػػا تػػأتي 

 خارج سياؽ التوافؽ واإلجماع الوطني.. وضد إرادة شعبنا الفمسطيني".
ُيمعػػف فػػي إجرامػػو  وحػػّذر  الرشػػؽ مػػف خطػػورة االنسػػياؽ وراء أوىػػاـ السمػػالـ وسػػراب المفاوضػػات مػػع احػػتالؿ

الػذيف الزالػػوا يراىنػوف عمػػى  -يوميػًا ضػد األرض والشػػعب الفمسػطيني، ودعػا السػػمطة فػي راـ اهلل وحركػػة فػتح 
عػادة ترتيػب  -المفاوضات العقيمة وأوىاـ التسوية  إلى مراجعة حساباتيـ والتوقؼ عف بيع األوىاـ لشػعبنا، وا 

ـّ التوافؽ عميو إلنجا  ز مصالحة وطنية شاممة.أولوياتيـ في تنفيذ ما ت
كما دعا عضو المكتب السياسي لحماس السػمطة والفصػائؿ الوطنيػة إلػى التوافػؽ عمػى برنػامم وطنػي مقػاـو  
يرتكز عمى التمسؾ بالحقوؽ والثوابػت الوطنيػة  وتعزيػز صػمود شػعبنا وجيػاده حتػى تحقيػؽ أىدافػو بػالتحرير  

قامة دولتو الفمس  طينية وعاصمتيا القدس عمى كامؿ ترابو الوطني.ودحر المحتؿ  وعودة الالجئيف  وا 
حػذر النػاطؽ باسػـ حركػة ، غػزةمػف عمػر زيػف الػديف ، عػف ;9A/?/:89، فمسطين أون اليـن وأضاؼ موقع

حمػػاس فػػوزي برىػػوـ مػػف عػػودة السػػمطة لممفاوضػػات مػػػع )إسػػرائيؿ(، معتبػػرًا إياىػػا أمػػرًا خطيػػرًا عمػػى الشػػػعب 
 مع اإلعالـ المصري في بث الكراىية ضد قطاع غزة".الفمسطيني، متيمًا "فتح" بػ"تواطئيا 
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وقػػاؿ برىػػوـ فػػي تصػػريحات لػػػ"فمسطيف"  "إف كيػػري لػػـ يػػأِت بجديػػد، سػػوى بمزيػػد مػػف الضػػغط عمػػى السػػمطة 
 الفمسطينية وابتزازىا ودفعيا لاللتزاـ باستحقاقات الماؿ المسّيس والتواصؿ األمريكي.

فاوضات بأي طريقة وبأي ثمف، حتى لو كاف "بطريقة بيموانية" وأضاؼ أف كيري "يريد أف يعود أبو مازف لمم
 مف أجؿ إنقاذ )إسرائيؿ( مف االنييار الدبموماسي، لتبدأ مف جديد تحت غطاء السمطة الفمسطينية".

واعتبر أف الزعـ بوجود اختراؽ في المفاوضات، بأنو "التضميؿ والوىـ بعينو، الػذي يحػاولوف تصػديره لمشػعب 
شػػددًا عمػػى أف الشػػعب الفمسػػطيني "ال يريػػد أي مفاوضػػات تعتػػرؼ بشػػرعية االحػػتالؿ، وتجمػػؿ الفمسػػطيني"، م

 شكمو وتعطيو فرصة جديدة لتنفيذ مخططاتو".
وقاؿ  "ىذه الخطوة جاءت فقط إللياء الشعب الفمسطيني، عف الحديث عف ممؼ المفاوضات مع )إسرائيؿ(، 

 مييا فتح"، موضحًا أنيا "لـ تمتـز ببنود اتفاؽ المصالحة".وىو ما يشير لخطورة المعبة السياسية التي تقدـ ع
 

 ضد قطاع غزة تحريض الشعب المصريفتح متورطة في حماس:  @
اتيػػػـ النػػػاطؽ باسػػػـ حركػػػة حمػػػاس فػػػوزي برىػػػـو حركػػػة فػػػتح بػػػػ"التواطؤ مػػػع اإلعػػػالـ   عمػػػر زيػػػف الػػػديف -غػػػزة

رًا النعكػػػاس الحممػػػة بالسػػػمب عمػػػى المصػػػري فػػػي حممػػػة بػػػث الكراىيػػػة لقطػػػاع غػػػزة والشػػػعب الفمسػػػطيني"، مشػػػي
 الشعب الفمسطيني عمى حٍد سواء.

في تصػريحات لػػ"فمسطيف"  "فػتح متورطػة فػي حممػة الكراىيػة ضػد الشػعب الفمسػطيني تحديػدًا فػي  برىوـ وقاؿ
قطػػاع غػػزة بالتعػػاوف مػػع اإلعػػالـ المصػػري مػػف خػػالؿ إعالميػػا وسػػفارتيا فػػي القػػاىرة ومسػػؤولييا فػػي الضػػفة 

 ديًا أسفو لػ"تساوؽ بعض الناطقيف في الفصائؿ الفمسطينية األخرى مع ىذه الحممة".الغربية"، مب
وشػػدد عمػػى ضػػرورة وضػػع النقػػاط عمػػى الحػػروؼ، بػػػ"تنبيو الػػرأي العػػاـ إلػػى أف فػػتح" تمعػػب لعبػػة خطيػػرة عمػػى 

 القذرة".الساحة الفمسطينية والمصرية"، معتبرًا أنو مف "المعيب أف يكوف لحركة فتح دور في ىذه المعبة 
وأوضح برىوـ أف "حماس ليست جزءًا مما يجري فػي مصػر، وتؤكػد عػدـ تػدخميا فػي الشػئوف الداخميػة لمػدوؿ 
مستفيديف مف أخطاء الغير"، مبينًا أف حماس تعمؿ عمػى مواجيػة "خطػاب الكراىيػة" الػذي يبػث بشػكؿ يػومي 

 عبر اإلعالـ المصري.
المخػػػابرات المصػػػرية وكػػػؿ المحبػػػيف لمقضػػػية  وكشػػػؼ عػػػف تواصػػػؿ حمػػػاس مػػػع "األحػػػزاب المصػػػرية وجيػػػاز

الفمسطينية، إليضاح حقيقػة اليجمػة الشرسػة عمػى الفمسػطينييف، حيػث أشػار لنجػاحيـ فػي "إقنػاع قطػاع كبيػر 
 مف الشعب المصري بكذب وسائؿ اإلعالـ المحرض".

ع غػزة، قػاؿ وعف الدعوات التي خرجت مؤخرًا تحت اسـ "تمرد فمسطيف" مطالبًة بإنيػاء حكػـ حمػاس فػي قطػا
إف "الحديث عف تمرد في غزة بعيدًا عف الحديث عف الضػفة الغربيػة، يعطػي انطباعػًا عمػف يقػؼ خمػؼ مثػؿ 

 ىذه الدعوات".
وتوقػػع برىػػوـ أف مػػف يقػػؼ وراء ىػػذه الػػدعوات "ربمػػا تكػػوف األجيػػزة األمنيػػة سػػواًء اإلسػػرائيمية أو الفمسػػطينية 

"إننػا لسػنا ضػد المصػالحة وال الوحػدة، كمػا أننػا نػرى بػأف مثػؿ  وبعض العابثيف في الساحة الفمسطينية"، قػائالً 
 ىذه التحركات العبثية ال تفيد، وظيورىا بيذا العبث بحاجة لعالج".

 ;9A/?/:89، فمسطين أون الين
 

A  دون وقف االستيطان "إسرائيل"مع  لممفاوضاتال عودة م األحمد: اعز 
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ورئػػيس وفػػد « فػػتح»حمػػد عضػػو المجنػػة المركزيػػة لحركػػة أكػػد عػػزاـ األ  ردينػػة فػػارس، عبػػدالقادر فػػارس -غػػزة
الحركػػػػػة لمحادثػػػػػات المصػػػػػالحة الوطنيػػػػػة، أف القيػػػػػادة الفمسػػػػػطينية تػػػػػرفض العػػػػػودة لممفاوضػػػػػات مػػػػػع الجانػػػػػب 
اإلسرائيمي دوف وقؼ االستيطاف ومرجعية عممية السالـ القائمػة عمػى أسػاس حػؿ الػدولتيف عمػى حػدود الرابػع 

 .2634مف يونيو 
إلػػى أف الراعػػي األمريكػػي لعمميػػة السػػالـ يقػػـو بجيػػد مػػف أجػػؿ اسػػتئناؼ عمميػػة « عكػػاظ»ر لػػػوأشػػار فػػي حػػوا

 السالـ، لكنو تواجو بالتعنت االسرائيمي، مطالبا واشنطف بممارسة الضغط عمى إسرائيؿ بشكؿ حقيقي.
المقاومػػة  ودعػػا األحمػػد الشػػعب الفمسػػطيني إلػػى المقاومػػة الشػػعبية لمواجيػػة االحػػتالؿ واالسػػتيطاف، مؤكػػدا أف

الشػػعبية إحػػدى وسػػائؿ النضػػاؿ الفعالػػة المؤيػػدة مػػف المجتمػػع الػػدولي والشػػرعية الدوليػػة، مشػػيرا إلػػى أف القيػػادة 
الفمسػػطينية قػػد تمجػػأ لمنظمػػات األمػػـ المتحػػدة لمحاسػػبة ومعاقبػػة إسػػرائيؿ بسػػبب العػػدواف واالسػػتيطاف.. فػػإلى 

 تفاصيؿ الحوار 
، قػػاؿ توييف السياسػػي واألمنػػي خصوصػػا مػػا يحػػدث فػػي سػػيناءتػػداعيات السػػاحة المصػػرية عمػػى المسػػ وحػػوؿ
سياستنا في منظمة التحرير الفمسطينية والقيادة الفمسطينية نؤكػد دائمػا عمػى عػدـ التػدخؿ فػي الشػؤوف  األحمد

الداخميػػة ألي دولػػة عربيػػة مثممػػا نطالػػب جميػػع الػػدوؿ العربيػػة بعػػدـ التػػدخؿ فػػي شػػؤوننا الداخميػػة، وبشػػأف مػػا 
فإننػػا نػػديف مػػا تتعػػرض لػػو قػػوات الجػػيش المصػػري وقػػوات الشػػرطة واألمػػف المصػػري مػػف  يحػػدث فػػي مصػػر

اعتداءات مف بعض الجماعات المسمحة، ونؤكد أف أي فمسطيني ال يشارؾ في مثػؿ ىػذه األعمػاؿ، غيػر أف 
بعض وسائؿ اإلعالـ المصرية قامت بتوجيو اتيامات لجيػات فمسػطينية ممػا أدى إلػى تأليػب جػزء مػف الػرأي 

عػػاـ المصػػػري ضػػػد الفمسػػػطينييف، غيػػػر أف وسػػػائؿ اإلعػػػالـ الرسػػػمية، وكثيػػػرا مػػػف وسػػػائؿ اإلعػػػالـ المصػػػري ال
الخػػاص يػػدافع عػػف الشػػعب الفمسػػطيني، والغالبيػػة السػػاحقة مػػف أجيػػزة اإلعػػالـ المصػػرية تػػدافع عػػف الشػػعب 

 الفمسطيني أكثر مف دفاعيـ عف حقوقيـ.
 ;89:/?/8:، عكاظ، جدة
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اعربػػػت الجبيػػػة الشػػػعبية عػػػف رفضػػػيا اسػػػتئناؼ المفاوضػػػات الثنائيػػػة باالسػػػتناد  راء وافكػػػار وزيػػػر    راـ اهلل
الخارجية األميركية الشخصية جوف كيري، معتبرة العودة لممفاوضات بعيدا عف اطار االمـ المتحدة وقراراتيػا 

الحػتالؿ وحكومػة غػالة التطػرؼ واالسػتيطاف فػي اقتػراؼ افظػع ذات الصمة بمثابػة انتحػار سياسػي يطمػؽ يػد ا
الجرائـ بحؽ االنسػاف الفمسػطيني وارضػو ومقدسػاتو، مطالبػة القيػادة الفمسػطينية باالنضػماـ لممنظمػات الدوليػة 
كافة بما فييا محكمة الجنايات الدولية واتفاقات جنيؼ دوف اخضػاع الحقػوؽ الفمسػطينية التػي يكفميػا القػانوف 

 ي الية مساومات ومراىنات عقيمة ثبت فشميا مرارا وتكرارا.الدول
واعتبرت الجبية الشعبية بأف المحظة لالنطالؽ في ترتيب البيػت الفمسػطيني قػد ازفػت، محػذرة كافػة االطػراؼ 
المعنية مف اف التمكؤ والتسويؼ في تنفيذ اتفاؽ المصالحة بانتظار استقرار االوضاع العربية المحيطة اظير 

ألحػػؽ الضػػرر بػػالجميع، فػػالموقؼ الػػوطني الفمسػػطيني الموحػػد شػػكؿ دومػػا اساسػػا لالسػػتقرار والتماسػػؾ عقمػػو و 
والوحدة والتضػامف ضػد االحػتالؿ والمخططػات المعاديػة لشػعبنا وامتنػا، وشػكؿ الرافعػة لحمايػة شػعبنا وحقوقػو 

 ولمصمود الوطني والقومي ولمتضامف العالمي ودعـ احرار وشرفاء العالـ الجمع.
 ;89:/?/8:، حياة الجديدة، رام اهللال
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 ?<9Aالمفاوضات دون التزام "إسرائيل" بحدود عام  استئنافحزب الشعب: نرفض  99
اكػد حػػزب الشػػعب الفمسػػطيني عمػػى موقفػو الػػرافض السػػتئناؼ المفاوضػػات دوف التػػزاـ   راـ اهلل ػ وليػػد عػػوض

االسػػتيطاف، وقػػاؿ بسػػاـ الصػػالحي والػػى وقػػؼ  2634اسػػرائيمي واضػػح باسػػتناد المفاوضػػات الػػى حػػدود عػػاـ 
بإطالؽ سراح االسرى الفمسطينييف ‘االميف العاـ لحزب الشعب الفمسطيني اف حزب الشعب اذ يتمسؾ كذلؾ 

فانػػػػػو يحػػػػػذر مػػػػػف مسػػػػػاعي اسػػػػػرائيؿ الراميػػػػػة الػػػػػى احبػػػػػاط المواقػػػػػؼ الدوليػػػػػة المتناميػػػػػة والرافضػػػػػة لالسػػػػػتيطاف 
جياضيا عف طريؽ مفاوضات دوف مرجعي’واالحتالؿ  ة ودوف التزامات واضحة بوقؼ االستيطاف.وا 

أكػػػػد خػػػػالؿ ”الجمعػػػػة اف حػػػػزب الشػػػػعب’ القػػػػدس العربػػػػي’ارسػػػػؿ لػػػػػ’وقػػػػاؿ الصػػػػالحي فػػػػي تصػػػػريحي صػػػػحافي
بتبػػادؿ االراضػػي، مشػػيرا  2634ربػػط مرجعيػػة حػػدود عػػاـ ”اجتماعػػات القيػػادة الفمسػػطينية ومػػا زاؿ عمػػى رفضػػو
وىػذا مػا نرفضػو جممػة وتفصػيال ‘ضػي جػزءا مػف المرجعيػة الى أف ىناؾ فرقا كبيرا بيف اف يصبح تبػادؿ االرا

بتقييدات محددة انطالقا مف االقػرار بمرجعيػة حػدود ‘وبيف كونيا قضية يمكف اف تبحث في ظؿ المفاوضات 
 . 2634عاـ 

 ;89:/?/8:، القدس العربي، لندن
 

 لمصر توخالل زيار  توجو تيمة اإلرىاب لفمسطيني احتجزتو سراً  "إسرائيل" :9
ػ رويتػػرز  وجيػػت إسػػرائيؿ الجمعػػة تيمػػة اإلرىػػاب لفمسػػطيني احتجزتػػو سػػرا اثػػر اختفائػػو أثنػػاء زيػػارة القػػدس 

 لمصر الشير الماضي لكف السمطات اإلسرائيمية لـ تكشؼ أيف وكيؼ احتجزتو.
وأي اشارة إلى اعتقاؿ وائؿ ابو ريدا داخؿ االراضي المصرية سواء مف خالؿ عمالء سرييف إلسرائيؿ او مف 

التعػػاوف مػػع القػػاىرة يمكػػف اف يصػػعد مػػف العػػداء الشػػعبي إلسػػرائيؿ فػػي مصػػر التػػي تشػػيد اضػػطرابات  خػػالؿ
 سياسية.

حزيػراف )يونيػو( اي بعػد نحػو  02وقالت إسرائيؿ انيا تحتجز ابوريػدة وىػو شػرطي سػابؽ مػف قطػاع غػزة منػذ 
 أسبوع مف إبالغ أسرتو عف اختفائو اثناء زيارة لمصر لعالج ابنو.

ة فػػػي بمػػػدة بئػػػر السػػبع بجنػػػوب إسػػػرائيؿ عشػػػرات االتيامػػػات البوريػػدة منيػػػا الشػػػروع فػػػي القتػػػؿ ووجيػػت محكمػػػ
واالنتماء إلى منظمة إرىابية والتخابر مع عمالء أجانب مف االعداء ليـ صمة بيجمات تشف عمى إسرائيمييف 

 مف قطاع غزة.
نشػػػػط فػػػػي حركػػػػة الجيػػػػاد  عامػػػػا( 32وجػػػػاء فػػػػي صػػػػحيفة االتيػػػػاـ التػػػػي اطمعػػػػت عمييػػػػا رويتػػػػرز اف ابوريػػػػدة )

 االسالمي منذ عشر سنوات. 
ونفػػت حركػػة الجيػػاد االسػػالمي اي صػػمة ليػػا بػػالمتيـ كمػػا اتيمػػت إسػػرائيؿ بخطفػػو خمسػػة قػػرب حػػدود سػػيناء 
المصرية مع غزة وىو اتياـ رددتو ايضا حركة حماس واف لـ تقدـ االثنتاف دليال عمى ذلؾ. ولـ تعمػؽ مصػر 

 عمى القضية.
 ;89:/?/8:، ندنالقدس العربي، ل

 
 في بيروت رفًضا لمشروع "برافر" االستيطاني تعتصمالفصائل الفمسطينية  ;9

تمػػػوز )يوليػػػو(  26البراجنػػػة فػػػي بيػػػروت اليػػػـو الجمعػػػة  جنظمػػػت الفصػػػائؿ الفمسػػػطينية فػػػي مخػػػيـ بػػػر   بيػػػروت
آالؼ اعتصػػامًا رفضػػا لممشػػروع االسػػتيطاني الصػػييوني الػػذي يسػػمى "برافػػر"، وييػػدؼ لطػػرد  0223الجػػاري 

 الفمسطينييف وتدمير عشرات القرى.
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وقد حذر عضو القيادة السياسية في مكتػب حركػة حمػاس فػي لبنػاف مشػيور عبػد الحمػيـ مػف تبعػات وأخطػار 
المشػػروع  ودعػػا إلػػى مقاومتػػو بكػػؿ الوسػػائؿ. وأعمػػف رفػػض حمػػاس ألي تحػػرؾ تفاوضػػي فمسػػطيني صػػييوني 

 جديد.
بية لتحرير فمسطيف فأعمف رفض الجبية لممشروع االستيطاني ثـ تحدث فؤاد ضاىر عضو قيادة الجبية الشع

الجديػػػد  وانتقػػػد سياسػػػة التطبيػػػع مػػػع االحػػػتالؿ، وأكػػػد أف الفمسػػػطينييف موحػػػدوف ضػػػد االسػػػتيطاف ومتمسػػػكوف 
 بأرضيـ.

 ;9A/?/:89، المركز الفمسطيني ل عالم
 

  ناليسار واليميوىذا ما يتفق عميو  ?<: "إسرائيل" لن تعود إلى حدود سنة ووزراءىنغبي  >9
في  واعدد مف الوزراء اإلسرائيمييف أكد، أف برىوـ جرايسي عف، ;89:/?/8:، الغد، عّمان ذكرت

تصريحات نشرت أمس الجمعة، أف رئيس حكومتيـ بنياميف نتنياىو وعدىـ بعدـ إجراء أي مفاوضات مع 
نقمتو عمى لسانو وسائؿ إعالـ  ، نافيا مع2634الجانب الفمسطيني عمى أساس حدود حزيراف )يونيو( العاـ 

نائبا مف االئتالؼ الحاكـ، الى نتنياىو مطالبيف باستئناؼ سريع لالستيطاف في  32عالمية، فيما توجو 
ونقمت صحيفة "معاريؼ" اإلسرائيمية عف وزراء قوليـ، إف نتنياىو قطع  جميع أنحاء الضفة الغربية المحتمة.

. ولتجاوز الخالؼ 34فض عرضا أميركيا يتضمف ذكرا لمسألة حدود لوزرائو الكبار تعيدا صريحا بأنو سير 
في ىذا الموضوع اقترح نتنياىو صيغة تقضي بأف تستأنؼ المحادثات عمى أساس خطابات أوباما بالنسبة 

 بشكؿ مباشر. 34لممسيرة السياسية، دوف أف تذكر حدود 
"مجموعة الضغط، مف أجؿ ارض  عضو كنيست، مف 32وعمى خمفية قرار االتحاد االوروبي فقد وقع 

اسرائيؿ الكاممة"، عمى رسالة الى نتنياىو يطالبونو بأف يستأنؼ عمى الفور البناء االستيطاني في الضفة 
 الغربية والقدس.

القريب مف « ليكود»النائب مف ،  أف أسعد تمحمي -الناصرة  عف، ;89:/?/8:،الحياة، لندن وأوردت
االتصاالت المكثفة التي يجرييا كيري مع المسؤوليف الفمسطينييف بػ  رئيس الحكومة تساحي ىنغبي وصؼ

، لكنو لـ يستبعد أف ُتستَأنؼ المفاوضات «، أي خطوة إلى األماـ وخطوتيف إلى الوراء«التانغو»رقصة »
وكرر في حديث إلى اإلذاعة العامة رفض إسرائيؿ شروطًا مسبقة «. ربما في جولة قريبة مقبمة»قريبًا، 
الخط الرئيس الذي تطرحو إسرائيؿ منذ سنوات طويمة، ويبدو أف »ة إلى طاولة المفاوضات، وقاؿ إف لمعود

برفضنا إمالءات مف الفمسطينييف لمدخوؿ في حوار سياسي، ىذا موقؼ »يقضي « األميركييف يقبموف بو
، 2634حدود عاـ لف تعود أبدًا إلى »وتابع أف إسرائيؿ «. مبدئي وعميو قامت كؿ المفاوضات في السابؽ

 «.وىذا ما يتفؽ عميو اليسار واليميف عمى السواء ... كذلؾ نتفؽ عمى عدـ إعادة تقسيـ القدس
وردًا عمى سؤاؿ عف احتماؿ القبوؿ بتجميد النشاط االستيطاني في األراضي الفمسطينية المحتمة، قاؿ ىنغبي 

ولف نكرر المغامرة التي قمنا بيا »وضات، إف إسرائيؿ ترفض أف يكوف ىذا المطمب شرطًا لمعودة إلى المفا
لكنو «. قبؿ أربع سنوات حيف أوقفنا االستيطاف لنحو عاـ مف دوف أف يفيد ذلؾ شيئًا في تحريؾ المفاوضات

أضاؼ مستدركًا أنو في حاؿ استؤنفت المفاوضات، فإف إسرائيؿ قد تقوـ ببادرات طيبة وخطوات لبناء الثقة، 
سرى وفقًا لمعايير تحددىا بنفسيا، شرط أف تكوف الثقة متبادلة، مثؿ أف يمتـز مثؿ اإلفراج عف عدد مف األ

وكانت النائب مف  «.الفمسطينيوف عدـ التوجو إلى المحكمة الجنائية الدولية في الىاي خالؿ المفاوضات
البيت الييودي ميري ريِغؼ استبعدت احتماؿ قبوؿ الحزب بخطوط عاـ  مجموعة المتطرفيف في الحزب
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ألف ذلؾ سيكوف خطًأ وخطيرًا وال يخدـ أمف دولة إسرائيؿ، وىو مضر »أساسًا لممفاوضات  2634
 «.بالمستوطنات والمستوطنيف

أعمف أف تجاوب رئيس الوزراء  ىنغبي، أف نظير مجمي، عف ;89:/?/8:، الشرق األوسط، لندنونشرت 
جوف كيري، لتحريؾ مفاوضات السالـ مع  اإلسرائيمي بنياميف نتنياىو، مع جيود وزير الخارجية األميركي،

الفمسطينييف، جاء ليعيد التنسيؽ المشترؾ وتقريب المواقؼ اإلسرائيمية األميركية في موضوع منع إيراف مف 
 تطوير قدرات نووية عسكرية.

وقاؿ ىنغبي، المعروؼ بقربو الشديد مف نتنياىو، إف كيري كاف عمى اتصاؿ دائـ مع نتنياىو عبر مساعديو 
ف إسرائيؿ جادة في العمؿ عمى استئناؼ المفاوضات مع الفمسطينييف. ا لكبار وكذلؾ بالمحادثات الياتفية. وا 

ودفعت مف أجؿ ذلؾ ثمنا مؤلما. وقدمت الكثير مف المبادرات لتعزيز الثقة لتشجيع الفمسطينييف عمى القدـو 
ف لفترات طويمة بسبب قتؿ ييود أسرى محكومي»إلى طاولة المفاوضات، مثؿ الموافقة عمى إطالؽ سراح 

وكاف ىنغبي يعمؽ بذلؾ عمى  وكؿ ذلؾ في سبيؿ القضية األكبر، وىي مكافحة النووي اإليراني.«. كثيريف
بياف البيت األبيض الذي كشؼ أف الرئيس األميركي، باراؾ أوباما، ىاتؼ الميمة قبؿ الماضية نتنياىو 

وأضاؼ «. ف والتعاوف مع جيود وزير الخارجية كيريحثو عمى استئناؼ المفاوضات مع الفمسطينيي»و
وألف «. كؿ يوـ يمر، تزداد مخاطر تحوؿ إيراف إلى دولة نووية. وىذا أكبر خطر ييدد إسرائيؿ»ىنغبي  

يسعى لتقميص الخالفات مع واشنطف في كؿ القضايا األخرى، بغية وضع الموضوع »نتنياىو يؤمف بذلؾ، 
 «.لمكاف المناسباإليراني بحجمو الحقيقي في ا

مسؤوؿ اسرائيمي قاؿ يوـ الجمعة اف ، أف أحمد حسفعف ، ;9A/?/:89، وكالة رويترز لألنباءوأضافت 
فسوؼ تستغرؽ شيورا. جاء ىذا التصريح بعد اعالف  -اذا استؤنفت-مفاوضات السالـ مع الفمسطينييف 

وقاؿ المسؤوؿ بعد اف طمب  فاوضات.وزير الخارجية االمريكي جوف كيري عف استعداد الجانبيف لمعودة لمم
عدـ الكشؼ عف اسمو "نتحدث عف شيور لضماف اف تكوف العممية مجدية وشاممة وسيتجاوز االمر 

 سبتمبر."
ويشير المسؤوؿ إلى االجتماعات السنوية لمجمعية العامة لالمـ المتحدة في سبتمبر ايموؿ حيث يسعى 

إلى كسب تأييد دولي لالعتراؼ بدولتيـ في االراضي التي  الفمسطينيوف في ظؿ غياب المفاوضات المباشرة
 .إسرائيؿتحتميا 

 
 مسّمحة ومدّربة ستحل مكان الجيوش العربية إرىابية: منظمات يعمون =9

قاؿ وزير الدفاع اإلسرائيمي موشيو يعموف، إف منظمات "إرىابية" مسّمحة ومدّربة   يو بي أي - تؿ أبيب
ف التيديدات ضد إسرائيؿ ستحؿ مكاف الجيوش في الدوؿ الع ربية في السنوات المقبمة عند حدود إسرائيؿ، وا 

 لـ تتغير.
ونقمت وسائؿ إعالـ إسرائيمية، عف يعموف قولو خالؿ مراسـ إطالؽ اسـ رئيس أركاف الجيش اإلسرائيمي 
 األسبؽ أمنوف ليبكيف شاحؾ، مساء أمس، إف "منظمات إرىابية مدّربة ومسّمحة مف أخمص قدميا حتى

 رأسيا ويصعب لجميا ستحؿ مكاف الجيوش في السنوات القريبة".
وأضاؼ أف "التغييرات في المنطقة تمزمنا بأف نتساءؿ كؿ صباح ما الذي تغّير، تمامًا مثمما عّممنا أمنوف 

 )ليبكيف شاحؾ(، ومالءمة أنفسنا لمواقع المتغير".
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نما تغيرت وحسب واصبحت مراوغة ومحنكة وتابع يعموف "عميكـ أال تخطئوا الظف، فالتيديدات لـ تقؿ  وا 
وخطيرة جدًا... وستشكؿ تحديًا لنا عمى طوؿ الحدود مف قريب ومف بعيد في محاولة لمياجمتنا بواسطة 

طالؽ الصواريخ".  اإلرىاب وا 
وقاؿ يعموف إنو ستساعد القوات اإلسرائيمية في البر والجو والبحر منظومات ستساعد الجيش اإلسرائيمي 

ف ىذه "قدرات بدأنا بالحفا ظ عمى تفوؽ تكنولوجي كبير في مواجية الدوؿ والمنظمات المحيطة بإسرائيؿ، وا 
 في تطويرىا منذ فترة والية أمنوف كرئيس ألركاف الجيش اإلسرائيمي وتجمبنا اليـو إلى ذروات وقمـ".

نما يستخدميا و  يالئميا لمواقع الجديد، الذي وأشار يعموف إلى أف الجيش اإلسرائيمي ليس عبدا لمتكنولوجيا وا 
 ، أقؿ واقعية.2643تحّولت فيو المعارؾ بيف الجيوش، عمى غرار حرب أكتوبر العاـ 

واعتبر أف "ىذه التغييرات ستساعد المقاتميف عمى العمؿ بنجاعة أكبر بكثير، ومف خالؿ استغالؿ ىذه 
سـ المعركة بشكؿ ساحؽ وسريع، ولذلؾ االفضميات البشرية والتكنولوجية التي ستمنحيـ إمكانيات كثيرة لح

فإننا سنحرص عمى عدـ المس بتعاظـ القوة وسنستثمر بيا ألنيا ستحافظ عمى التفوؽ النوعي لدولة 
 إسرائيؿ".

وكاف يعموف يشير بذلؾ إلى خطة رئيس أركاف الجيش اإلسرائيمي بيني غانتس لتغيير وجو الجيش 
دات في سالح البحرية والبر وقسـ مف سالح الجو، مقابؿ اإلسرائيمي مف خالؿ تقميص العديد مف الوح

 االعتماد عمى أسمحة حديثة ومتطورة وعمى القدرات االستخباراتية.
 ;89:/?/8:، القدس العربي، لندن

 
 : نستعد لمواجية انتفاضة عنيفة ومسمحة بالنقباإلسرائيميوزير األمن  <9

تيش في تصريحات أدلى بيا أمس األوؿ ونقمتيا حذر وزير األمف الداخمي اإلسرائيمي يتسحاؽ اىرونوف
صحيفة "معاريؼ"، مما سماه بانفجار عنيؼ لألحداث في منطقة النقب ردا عمى مخطط "برافر" قد يتحوؿ 

 الى انتفاضة مسمحة.
وقاؿ اىرونوفيتش أماـ لجنة المالية التابعة لمكنيست  "أتوقع مشاكؿ كثيرة في أعقاب محاوالت تنظيـ البمدات 

غالؽ طرؽ ومفترقات في الجنوب، ونحف نبذؿ جيودا كبيرة لمجـ الجريمة الب دوية في النقب، ىناؾ نيراف وا 
في وسط األقميات، لكنني ما زلت أتوقع حدوث مشاكؿ خاصة في المنطقة الجنوبية، مثؿ عمميات إطالؽ 

غالؽ مفترقات الطرؽ، وعمينا االستعداد لمواجية ىذا األمر".  نار وا 

 ;89:/?/8:، يدة، رام اهللالحياة الجد
 

 ال يمكن قبولوانتحار  ?<سنة : االعتراف بحدود اإلسرائيمي الخارجيةنائب وزير  ?9
ىو  34اعتبر نائب وزير الخارجية زئيؼ الكيف، االعتراؼ بحدود عاـ   اماؿ شحادة -القدس المحتمة 

التنازالت التي ستقدـ خالليا لـ  انتحار ال يمكف لحكومتو قبولو، وقاؿ " اف اي عممية تفاوضية حددت سمفاً 
تحقؽ قط اي نجاحات في الشرؽ االوسط وحتى مف يؤيد حؿ الدولتيف يتعيف عميو اف يدرؾ اف االعتراؼ 

 ينطوي عمى االنتحار". 34بحدود عاـ 
واستبعد الكيف ما سبؽ واعمنو الرئيس شمعوف بيريز، مف اف لديو معمومات تفيد اف كيري توصؿ الى اتفاؽ 

ي الستئناؼ المفاوضات، كما نفى الناطؽ بمساف رئيس الحكومة، مارؾ ريجؼ، اف تكوف اسرائيؿ مبدئ
".  لكف مصادر اعالمية 34وافقت عمى استئناؼ المفاوضات عمى اساس اقامة دولة فمسطينية عمى حدود 
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رفاف نقمت عف مسؤوؿ اسرائيمي اف كيري توصؿ الى صيغة الستئناؼ المفاوضات تقضي باف يباشر الط
مع تبادؿ اراض يتـ فيو األخذ باالعتبار األمر الواقع عمى األرض في  34التفاوض عمى اساس حدود 

 الضفة الغربية، مع وجود الكتؿ االستيطانية الكبيرة".
 ;89:/?/8:، الحياة، لندن

 
 كبيرة في المستقبل إقميميةتقديم تنازالت  إلىستضطر  يعقوب بيري: "إسرائيل" @9

اعرب وزير العموـ يعقوب بيري مف حزب "ىناؾ مستقبؿ" عف تأييده لفكرة   اماؿ شحادة -القدس المحتمة 
مع بعض التعديالت الحدودية قائال " ما مف شؾ في اف  34الشروع في مفاوضات عمى اساس حدود عاـ 

ية بيف اسرائيؿ ستضطر الى تقديـ تنازالت اقميمية كبيرة في المستقبؿ". ورأى الوزير بيري اف ىناؾ اغمب
المواطنيف وفي الكنيست تؤيد التسوية السياسية واذا احتاج رئيس الوزراء الى ادخاؿ تعديالت عمى تشكيمة 
االئتالؼ الحكومي مف اجؿ التوصؿ الى مثؿ ىذه التسوية فسيتـ ذلؾ. وحذر الوزير بيري مف اف بقاء 

 كة حماس.الوضع الراىف قد يؤدي الى تصاعد االعماؿ االرىابية وتعزيز قوة حر 

 ;89:/?/8:، الحياة، لندن
 

9A  تستدعي سفراء أوروبيين لمبحث في التوجييات الخاصة بالمستوطنات اإلسرائيمية الخارجيةوزارة 
دعت وزارة الخارجية اإلسرائيمية سفراء بريطانيا وفرنسا وألمانيا الى محادثات في   أ ؼ ب -القدس المحتمة 

وقاؿ  .إسرائيؿة التي تستبعد األراضي المحتمة مف برامم التعاوف مع شأف توجييات االتحاد األوروبي الجديد
سفراء فرنسا وبريطانيا والمسؤوؿ »اف « فرانس برس»ديبموماسي اسرائيمي رفض الكشؼ عف اسمو لوكالة 

الثاني في السفارة األلمانية في ظؿ غياب السفير، ُدعوا الخميس ألجراء محادثات في موضوع التوجييات 
طمبنا مف السفراء اف ينقموا الى عواصميـ رسالة بأف أي حكومة اسرائيمية »وأضاؼ  «. ية الجديدةاألوروب

 «.لف تقبؿ بالشروط التي وضعت ... وأف ىذه الشروط قد تؤدي الى ازمة خطيرة مع اسرائيؿ
 ;89:/?/8:، الحياة، لندن

 
 صل إلى اتفاقلمعمل بدون عالقة بجاىزية الفمسطينيين لمتو  نتنياىوأيالون يدعو  8:

في حديثو مع اإلذاعة اإلسرائيمية )ريشيت بيت(، قاؿ عامي أيالوف رئيس الشاباؾ سابقا إنو عمى   ػرب15عػػ
رئيس الحكومة اإلسرائيمية بنياميف نتنياىو أف يقود عممية مستقمة بدوف أي عالقة بمدى جاىزية الفمسطينييف 

اإلسرائيمية أف تسف قانوف "اإلخالء والتعويض" لتشجيع  وقاؿ أيالوف إنو عمى الحكومة لمتوصؿ إلى اتفاؽ.
المستوطنيف شرقي جدار الفصؿ العنصري عمى إخالء المستوطنات، باستثناء الكتؿ االستيطانية 

 والمستوطنات في محيط القدس المحتمة.
مة شرقي جدار كما دعا أيالوف نتنياىو إلى اإلعالف عف وقؼ االستثمار في البنى التحتية لممستوطنات المقا

 الفصؿ العنصري.

 ;9A/?/:89، @>عرب 
 

 إيالت مع شروع الجيش المصري بحممة جديدة بسيناءفي وتنصب القبة الحديدية  تتأىب "إسرائيل" 9:
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االسرائيمية عمى ’ يديعوت أحرونوت‘زىير اندراوس  كشؼ موقع صحيفة  -أشرؼ اليور -الناصرة  -غزة 
منية وصفيا بأنيا رفيعة المستوى في تؿ أبيب، النقاب عف أف األجيزة اإلنترنت الجمعة، نقاًل عف مصادر أ

األمنية اإلسرائيمية في حالة تأىب، وتستعد إلمكانية حصوؿ تصعيد عمى طوؿ الحدود مع مصر، في ظؿ 
قياـ الجيش المصري بحممة ضد ما أسمتيا المصادر عينيا بالخاليا اإلرىابية الناشطة في شبو جزيرة 

ما ذكرت اإلذاعة اإلسرائيمية فإف الجيش اإلسرائيمي قاـ قبؿ يوميف بنشر بطارية صواريخ مف  ووفؽ سيناء.
المخصصة العتراض الصواريخ المياجمة في مدينة ايالت، في ظؿ التطورات ’ القبة الحديدية‘درع 

 الميدانية في مناطؽ سيناء الحدودية.
ية محدقة عمى الحدود مع مصر بالتزامف مع وقبؿ ثالثة أياـ حذرت مصادر إسرائيمية مف مخاطر أمن

عالوة عمى ذلؾ، ذكر موقع  العممية العسكرية التي يشنيا الجيش المصري ضد الجماعات المتشددة.
االسرائيمية أف الجيش اإلسرائيمي قاـ بربط صفارات اإلنذار في إيالت بأجيزة ’ يديعوت احرونوت‘صحيفة 

 دود مع مصر.الرصد واإلنذار المنصوبة عمى طوؿ الح
 ;89:/?/8:، القدس العربي، لندن

 
  إلى لندن وضعية "ميمة خاصة" لتجُنب اعتقالو  ززيارة غانت منح"جويش كرونيكل":  ::

الصادرة مف لندف، أمس، أف الظروؼ المحيطة بزيارة ” جويش كرونيكؿ“ذكرت صحيفة   )يو .بي .آي(
بشأف ” إسرائيؿ“يا أثارت المخاوؼ مف جديد في رئيس أركاف الجيش اإلسرائيمي بيني غانتس، إلى بريطان

 مذكرات االعتقاؿ بموجب الوالية القضائية الدولية بحؽ مسؤولييا الزائريف.
” ميمة خاصة“وقالت الصحيفة إف زيارة غانتس إلى لندف في وقت سابؽ مف ىذا الشير تـ منحيا وضعية 

إفريقيا، ألستير بيرت، في إطار خطوة ىدفت  مف قبؿ وزير الدولة البريطاني لشؤوف الشرؽ األوسط وشماؿ
 في بريطانيا.” إسرائيؿ”إلى تجنب اعتراض الجماعات المعادية ؿ

وأضافت أف غانتس التقى نظيره البريطاني، الجنراؿ ديفيد ريتشاردز، الذي تقاعد الخميس، ومسؤولي وزارة 
بالسرية خشية مف أي ” اإلسرائيمية“ومة الدفاع البريطانية في إطار زيارتو إلى لندف، والتي أحاطتيا الحك

 محاولة العتقالو.
 ;89:/?/8:، الخميج، الشارقة

 
 والفمسطينيين "إسرائيل"عممية التسوية بين بإمكان إحداث اختراق أميركي بيشّكك  إلسرائيمياإلعالم ا ;:

اؽ أميركي في أجمع معمقو وسائؿ اإلعالـ العبرية أمس، عمى التشكيؾ في إمكاف إحداث اختر   يحيى دبوؽ
عممية التسوية بيف إسرائيؿ والفمسطينييف، رغـ كؿ األحاديث والتسريبات المتداولة بشأف إمكاف استئناؼ 

 .قريب لممفاوضات
في وقت عاد الحديث فيو بكثافة عف عممية التسوية في ضوء زيارة وزير الخارجية األميركي جوف كيري 

كال الطرفيف، اسرائيؿ والسمطة الفمسطينية، يجّر أحدىما ، أف «يديعوت احرونوت»لممنطقة، رأت صحيفة 
  ا خر الى المفاوضات، كي يثبت كؿ منيما لمعالـ، أف ا خر ال يريد المفاوضات.

صحيفة معاريؼ تحدثت عف اتجاىات تقدير مختمفة، يرى بعضيا اف الخطوات األحادية الجانب قد تكوف و 
ىو، بداًل مف البدء بالمفاوضات المعمومة النتائم سمفًا. وأشارت الى ىي السبيؿ الفعمي الذي سيمجأ اليو نتنيا

 وجود تقديريف مختمفيف لدى القيادة االسرائيمية.
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يرى التقدير األوؿ أف المسألة برّمتيا ىي جمود سياسي طويؿ األمد، وابتعاد كبير عف منطؽ ومسار 
و يبدؿ منو، حتى لو كانت النية موجودة التفاوض، وىو واقع ال يستطيع حتى نتنياىو نفسو اف يكسره ا

 لديو.
والتقدير الثاني يتبناه سياسيوف اسرائيميوف مف قوس األحزاب والتوجيات اليمينية، يرى أف نتنياىو يدرؾ جيدًا 
الوضع القائـ ومخاطره. ويدرؾ أف اسرائيؿ تتجو نحو كارثة مرعبة، ما لـ تقدـ عمى تنفيذ خطوات أحادية 

 وع الفمسطيني، مف شأنيا اف تقمب الطاولة عمى ما فييا.الجانب في الموض
رئيس الحكومة نتنياىو، سيعيد العمؿ بخطة االنطواء التي أطمقيا رئيس »وبحسب ىذا التقدير، فإف 

الحكومة اإلسرائيمية السابؽ، اييود اولمرت، والتي تقضي باالنفصاؿ مف طرؼ واحد عف الفمسطينييف في 
، المقربة مف بنياميف نتنياىو، الفمسطينييف بأنيـ إلى ذل «.الضفة الغربية ؾ، اتيمت صحيفة إسرائيؿ اليـو

 الطرؼ المعرقؿ لمبدء بالمفاوضات.

 ;89:/?/8:، االخبار، بيروت
 

 تنتقل إلى مرحمة االنتظار وتتيم الفمسطينيين بعرقمة المفاوضات "إسرائيل" :اإلذاعة العامة >:
ت أركاف اليميف المتشدد في الحكومة اإلسرائيمية بعض الشيء تراجعت تصريحا  أسعد تمحمي -الناصرة 

أمس عف احتماالت استئناؼ المفاوضات بيف إسرائيؿ والسمطة الفمسطينية، ليس لتعديؿ في مواقفيـ إنما 
لقناعتيـ بأف المفاوضات لف ُتستأَنؼ قريبًا بداعي أف الفمسطينييف ىـ الذيف يعرقموف جيود وزير الخارجية 

جوف كيري لتحريؾ العممية السياسية مف خالؿ رفضيـ االعتراؼ بإسرائيؿ دولة ييودية. وأفادت  األميركي
ومتابعة ما دار في لقاءات كيري مع « مرحمة االنتظار»اإلذاعة العامة بأف إسرائيؿ انتقمت أمس إلى 

موقفيا المسؤوليف الفمسطينييف، مف دوف إطالؽ تصريحات عنترية ضد جيود كيري، أو أخرى تكرر 
وتجميد المستوطنات والخوض في قضية القدس. ونقمت  2634الرافض لمفاوضات عمى أساس حدود عاـ 

يجدر بنا أف ال نشوش عمى الفمسطينييف الذيف سيعرفوف كيؼ ييدموف »اإلذاعة عف مسؤوؿ إسرائيمي قولو  
عمينا فعاًل »وأضاؼ  «. يركيةالفرحة، وىكذا يوفروف عمينا الدفاع عف أنفسنا في أننا عرقمنا الجيود األم

 «.االنتظار لنرى أيف تتجو األمور
 ;89:/?/8:، الحياة، لندن

 
 نقل مسؤولية األمن والمعمومات في سيناء من االستخبارات العسكرية لمشاباك  :يوسى ميممان =:

صحيفة  زىير أندراوس  كشؼ محمؿ الشؤوف المخابراتية واإلستراتيجية في صحيفة تقرير نشره في -الناصرة
العبرية، يوسى ميمماف، كشؼ النقاب عف أف جياز األمف العاـ )الشاباؾ( أسس مؤخرا وحدة  "سوؼ شافوع"

خاصة باسـ )وحدة سيناء(، يقودىا عميد، وتعمؿ في إطار المنطقة الجنوبية لمشاباؾ، مشددا عمى أف 
 ة.نشاطيا في شبو جزيرة سيناء بيدؼ إحباط العمميات التي وصفيا باإلرىابي

وساؽ المحمؿ، صاحب الباع الطويؿ في األجيزة األمنية بالدولة العبرية، قائاًل إف إنشاء ىذه الوحدة بأنو 
إجراء إستراتيجي لألمف القومي اإلسرائيمي، ويجسد المخاطر المتزايدة مف ىجمات إرىابية تشف ضد إسرائيؿ 

ى عمى يد تحالؼ مف الميبرالييف انطالًقا مف سيناء، فبعد عزؿ الرئيس المصري السابؽ محمد مرس
والعممانييف وجنراالت الجيش ازدادت المخاوؼ داخؿ )الشاباؾ( مف أف تتحوؿ سيناء إلى جبية حرب جديدة 

 إلسرائيؿ، عمى حد تعبيره.
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عالوة عمى ذلؾ، أوضح المحمؿ اإلسرائيمي أف شبو جزيرة سيناء كانت ىدفا لشعبة االستخبارات في جيش 
ئيمي )أماف( بعد توقيع معاىدة السالـ، وعودة سيناء إلى مصر، بموجب اتفاؽ )كامب االحتالؿ اإلسرا

ديفيد(، مشيرا إلى أف أماف اختصت في تجنيد عمالء إلسرائيؿ مف الدوؿ المجاورة مثؿ مصر واألردف 
ئيمي، ولبناف وسورية، وىذا الوضع استمر حتى قبؿ عدة أعواـ، حيف انتقمت إلى المسؤولية لمشاباؾ اإلسرا

سرائيؿ في عصر  وأضاؼ أنو عمى الرغـ مف إبراـ معاىدة السالـ، والتعاوف المخابراتى المثمر بيف مصر وا 
الرئيس األسبؽ حسنى مبارؾ، فإف مصر وجيشيا، الذي بقى أكبر وأقوى الجيوش العربية، بقيا ىدًفا 

 لممخابرات اإلسرائيمية، عمى حد قولو. 
ختص في الحركات اإلسالمية في المركز المتعدد المجاالت بمدينة ىرتسميا، وقاؿ د. رؤفيف باز، الباحث الم

شماؿ تؿ أبيب، قاؿ لمصحيفة إف الجماعات التي تتبنى ما أسماه بالعنؼ في سيناء تنقسـ إلى ثالث، تضـ 
أوالىا التنظيمات المعارضة لمحكـ المركزي ألسباب مختمفة، ومنيا عصابات مسمحة تنشط في تيريب 

 ات أو السالح، وىذه مجموعات دوافعيا اقتصادية، وال تستيدؼ إسرائيؿ.المخدر 
وتضـ المجموعة الثانية، بحسب د. باز منظمات ذات توجيات أيديولوجية تعتبر الدولة العبرية ىدًفا رئيسًيا 
 لعممياتيا، وتشمؿ مجموعات أو أفرادا انشقوا عف حركة المقاومة اإلسالمية )حماس( والجياد اإلسالمي
العتقادىـ أنيا ال تتعامؿ بالشدة المطموبة مع إسرائيؿ، أما المجموعة األخيرة فتضـ منظمات تتبنى 
أيديولوجية جيادية، بينيا جماعة التوحيد والجياد، عمى حد وصفو، وىي تستميـ أفكارىا ومعتقداتيا مف 

جف كثيرا في المممكة الداعية اإلسالمي األردني، وىو مف أصؿ فمسطيني، محمد المقدسي، والذي ُيس
الياشمية، وكاف مف أشير تالميذه أبو مصعب الزرقاوي، الذي أقاـ تنظيـ القاعدة في العراؽ، وتمت تصفيتو 

 مف قبؿ الجيش األمريكي. 0223في العاـ 
ورأى د. باز أف شبو جزيرة سيناء ال تزاؿ تحت سيطرة الجيش المصري، وأف جميع المنظمات اإلرىابية 

ثالثي مف إسرائيؿ وحماس ومصر، لكف المشكمة يمكف أف تظير إذا ضعؼ النظاـ الحاكـ تتعرض لضغط 
 في مصر، حيث ستصبح سيناء قوة جاذبة لمجماعات الجيادية. 

وحذر المحمؿ، نقاًل عف مصادر أمنية رفيعة في تؿ أبيب، مف أْف تتحوؿ سيناء إلى منطقة أطمؽ عمييا 
 منطقة فوضى بدوف سيادة عمييا. ، أي إلى No Man’s Landباإلنجميزية 

وأضاؼ ميمماف قائاًل إف القرار اإلسرائيمي بنقؿ المسؤولية مف أماف إلى الشاباؾ جاء ألسباب مختمفة، فمع 
توقيع اتفاقية السالـ بيف تؿ أبيب والقاىرة، وبسبب التنسيؽ األمني الممتاز بيف الدولتيف والذي ُيدار مف قبؿ 

في وزارة األمف بقيادة الجنراؿ المتقاعد عاموس غمعاد، فقد فيمت إسرائيؿ أنو يتحتـ الطاقـ األمني والسياسي 
عمييا أْف تقوـ بالعمميات المخابراتية بشكؿ حذر وحساس، الفًتا إلى أنو مف الصحيح القوؿ والفصؿ أيضا 

ية، عمى حد إف مصر لـ تتحوؿ إلى دولة صديقة، ولكف بالمقابؿ فإف مصر توقفت عف أْف تكوف دولة مواج
تعبيره، وشدد أيًضا عمى أف التعاوف األمني والمخابراتي بيف إسرائيؿ ومصر في عيد الرئيس المصري 
األسبؽ، حسني مبارؾ، كاف مثمًرا جًدا، ولو تداعيات إستراتيجية ميمة جًدا لألمف القومي اإلسرائيمي، ومع 

، وىو أكبر الجيوش العربية ومصر ذلؾ، نقؿ المحمؿ عف المصادر عينيا قوليا، إف الجيش المصري
نفسيا، بقيا بعد معاىدة السالـ ىدًفا ألجيزة المخابرات في إسرائيؿ، وأف عممية جمع المعمومات مف قبؿ 

 إسرائيؿ تواصؿ. 
عالوة عمى ذلؾ، أشار ميمماف إلى أنو عمى الرغـ مف العالقات المركبة بيف الدولتيف، فقد بقي اتفاؽ السالـ 

، االنتفاضة األولى والثانية، حرب لبناف الثانية في 2650لو، مثؿ حرب لبناف األولى عاـ بينيما عمى حا
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وفي العاـ  0226، وقياـ جيش االحتالؿ بتنفيذ عدوانييف ضد قطاع غزة في العاـ 0223صيؼ العاـ 
اف )يونيو( ، ناىيؾ عف قياـ سالح الجو اإلسرائيمي بمياجمة وتدمير المفاعؿ النووي العراقي في حزير 0220

 .2652مف العاـ 
وقاؿ إف مرد ذلؾ يعود إلى أف الدولتيف أرادتا الحفاظ عمى مصالحيما القومية واألمنية عمى حٍد سواء، 
باإلضافة إلى العالقات الشخصية بيف مبارؾ وبيف عدد مف الساسة اإلسرائيمييف، وفي مقدمتيـ وزير األمف 

قادة األجيزة األمنية المصرية، والعالقات الحميمية جدا التي ميزت اإلسرائيمي األسبؽ، بنياميف بف إليعازر و 
العالقة الشخصية بيف مدير المخابرات المصرية في ذلؾ الحيف، الجنراؿ عمر سميماف، مع رؤسائ الموساد 
اإلسرائيمي، شفطاي شافيط، داني ياتوـ، إفراييـ ىاليفي ومئير داغاف. كما أوضح أنو بعد تسمـ محمد مرسي 

 رئاسة في مصر تواصمت العالقات األمنية بيف الدولتيف، وُعقدت لقاءات كثيرة مشتركة بيف الطرفيف.ال
وخمص المحممؿ إلى القوؿ إنو عمى الرغـ مف أف األىداؼ الرئيسية لمتنظيمات الجيادية في سيناء ىي تنفيذ 

كرية ضد أىداؼ عمميات ضد النظاـ المصري، إال أف ىذه الجماعات تمكنت مف تنفيذ أعماؿ عس
 إسرائيمية.

وقاؿ د. باز إف المشكمة الرئيسية التي مف الممكف أْف ُتواجييا إسرائيؿ تكمف في انييار النظاـ المصري، 
وعند ذلؾ ستتحوؿ سيناء إلى منطقة جذابة لمغاية لجميع التنظيمات الجيادية في العالـ، وعندىا ستقؼ 

 تى ا ف بعيدة، عمى حد قولو.إسرائيؿ أماـ مشكمة عويصة، ولكف ما زالت ح
 ;89:/?/8:، القدس العربي، لندن

 
      أربع مسؤولين سابقين في حزب "كاديما" متيمين بالفساد ضد إسرائيميةلوائح اتيام  <:

مسؤوليف سابقيف في حزب "كاديما" اإلسرائيمي المعارض إلى  1أوصت الشرطة اإلسرائيمية بإحالة الناصرة   
 رتكابيـ سمسمة جرائـ جنائية تتعّمؽ بقضايا فساد مالي.المحكمة، بعد ثبوت ا

مف كبار المسؤوليف السابقيف في حزب  1وأعمنت قيادة الشرطة أنيا قامت بتوصية النيابة العامة بتقديـ 
"كاديما" لممحاكمة، وذلؾ عقب التحقيقات التي أجرتيا الشرطة والتي أثبتت مسؤوليتيـ عف ارتكاب سمسمة 

 .0222و  0225نائية خالؿ االنتخابات التمييدية في الحزب بيف العاميف مف الجرائـ الج
(، أف الحديث يدور حوؿ المدير السابؽ لحزب "كاديما" 4|26وأوضحت اإلذاعة العبرية، اليوـ الجمعة )

موشيو شحوري، باإلضافة إلى أميف صندوؽ الحزب يتسحاؽ حداد والمحاسب مردخاي ميموف والمسؤوؿ 
وأشارت إلى أف ىؤالء يواجيوف تيمًا تتعّمؽ بقياميـ باالحتياؿ وسرقة  لحواسيب حانوخ حزيف.عف منظومات ا

 األمواؿ.
 ;9A/?/:89قدس برس، 

 
 الصراع حصميوشييد  88>9و  ُىجروا عن مخيماتيم ةسوري فمسطينيي من%  8@تقرير:  ?:

أجػػؿ فمسػػطينيي سػػورية" إف  قػػاؿ تقريػػر لػػػ"مجموعة العمػػؿ الػػوطني مػػف  المركػػز الفمسػػطيني لععػػالـ -دمشػػؽ 
 2122معظػػـ المخيمػػات الفمسػػطينية فػػي سػػورية ال تػػزاؿ تتعػػرض إلػػى أعمػػاؿ عنػػؼ نجػػـ عنيػػا سػػقوط حػػوالي 

شييد فمسطيني، باإلضافة إلى آالؼ الجرحى عمى امتداد توزع الالجئيف الفمسطينييف في سػورية، فيمػا ىجػر 
 % مف سكاف المخيمات.52حوالي 
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(، حػػوؿ أوضػػاع المخيمػػات بػػيف حزيػػراف )يونيػػو( مػػف 4-26ر ليػػا اليػػـو الجمعػػة )وأكػػدت المجموعػػة فػػي تقريػػ
العاـ الماضػي حتػى تمػوز )يوليػو( الماضػي، أف سػبعة مخيمػات مػف أصػؿ اثنػي عشػر مخيًمػا فػي سػورية قػد 
أصػػبحت، بحسػػب األونػػروا، "سػػاحات حػػرب ولػػيس بمقػػدور األونػػروا فػػي غالػػب األوقػػات الوصػػوؿ إلييػػا. وقػػد 

ف أكثػر مػف  أصبحت عمميات القتػؿ واالختطػاؼ والفقػر والتػدمير والخػوؼ جػزءًا مػف الحيػاة اليوميػة ىنػاؾ". وا 
( الجػ  قػد 232.222نصؼ الالجئيف الفمسػطينييف المسػجميف لػدى األونػروا فػي سػورية والػذيف يبمػل عػددىـ )

 % مف إجمالي الالجئيف كافة قد فروا خارج البالد.22أصبحوا مشرديف؛ وأف 
إلػػى أف الحصػػار المفػػروض عمػػى تمػػؾ المخيمػػات "ُيعػػد عػػاماًل رئيسػػًيا فػػي تفػػاقـ وازديػػاد أعػػداد  وأشػػار التقريػػر

الشػػػػيداء والجرحػػػػى فػػػػي ظػػػػؿ االسػػػػتيداؼ المتكػػػػرر لعػػػػاممي الفػػػػرؽ الطبيػػػػة سػػػػواء األطبػػػػاء أو الممرضػػػػيف أو 
يػر مقاربػػة ويقػدـ التقر  المسػعفيف، وكػذلؾ منػع وصػوؿ اإلمػػدادات الطبيػة مػف أدويػة وضػػمادات وأدوات طبيػة".

ثيقيػػة لالنتياكػػات الجسػػيمة والخطيػػرة التػػي مارسػػيا كػػٌؿ مػػف طرفػػي النػػزاع فػػي سػػورية ضػػد الفػػرؽ والطػػواقـ تو 
الفمسطينية العاممة في المخيمات الفمسطينية  والتػي أدت إلػى شػمؿ شػبو تػاـ فػي مجػاؿ تقػديـ خػدمات الرعايػة 

 الصحية وخدمات االستشفاء لمف تبقى منيـ، مما زاد مف معاناتيـ.
;9A/?/:89الفمسطيني ل عالم، المركز   

 
 األقصى من التدمير المسجد بكيرات: نريد ثقافة الميادين الشعبية لحمايةناجح  @:

طالػػػب مػػػدير المسػػػجد األقصػػػى الػػػدكتور نػػػاجح بكيػػػرات، بحمايػػػة المسػػػجد   ىفعبػػػد الحميػػػد مصػػػط - قمقيميػػػة
ث بميػػداف رابعػػة العدويػػة فػػي األقصػػى مػػف خػػالؿ ثقافػػة الميػػاديف الشػػعبية والصػػمود فييػػا عمػػى غػػرار مػػا يحػػد

 .مصر "كنموذج إلرادة الشعوب التي ال تستسمـ لقرارات ظالمة"
وقػػاؿ بكيػػرات المبعػػد عػػف المسػػجد األقصػػى بقػػرار مػػف شػػرطة االحػػتالؿ  "منػػذ زمػػف ونحػػف نطالػػب بضػػرورة 

لػػؾ كمػػا الربػػاط بكثافػػة داخػػؿ المسػػجد األقصػػى والبقػػاء فيػػو وعػػدـ مغادرتػػو عمػػى مػػدار السػػاعة والصػػبر عمػػى ذ
وأضػػاؼ بكيػػرات  يصػػبر ثػػوار مصػػر فػػي ميػػداف رابعػػة العدويػػة فػػي رمضػػاف وتحػػت أشػػعة الشػػمس الالذعػػة".

لػ"فمسطيف"  "نحف ا ف نعمؿ عمػى إحصػاء االقتحامػات فقػط، ونتعامػؿ مػع ردات األفعػاؿ، وال نصػنع الحػدث 
لمسػػػتوطنوف مػػػف عربػػػدات وال نقػػػدـ شػػػيئا لممسػػػجد األقصػػػى سػػػوى أننػػػا نقػػػـو بكتابػػػة التقػػػارير عمػػػا يقػػػوـ بػػػو ا

 واقتحامات".
وأشػػار إلػػى أف )إسػػرائيؿ( فػػي ىػػذا الوقػػت تعتبػػر الفتػػرة ذىبيػػة ليػػا لتنفيػػذ مخططاتيػػا المرعبػػة بحػػؽ األقصػػى 
وساحاتو الواسعة، كوف الدوؿ العربية وشعوبيا مشغولة في قضػايا داخميػة، ولػيس لػدييا القػدرة عمػى االلتفػات 

 صى".إلى المخاطر المحدقة بالمسجد األق
;9A/?/:89فمسطين أون الين،   

 
:A  مرسي لمجمعة الثانية عمى التواليلمسيرة مؤيدة و  األقصى المسجداآلالف يصمون في 

مسػػػيرة فػػػي سػػػاحات  أمػػػسنظػػػـ عػػػدد مػػػف المصػػػميف عقػػػب أداء صػػػالة الجمعػػػة   األناضػػػوؿ -القػػػدس المحتمػػػة
د مرسػي، وذلػؾ لمجمعػة الثانيػة عمػى المسجد األقصى المبارؾ بالقػدس المحتمػة؛ تأييػدًا لمػرئيس المصػري محمػ

 التوالي.
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وأفاد مراسؿ األناضػوؿ بػأف المشػاركيف فػي المسػيرة حممػوا صػورًا لمرسػي، وطػافوا بيػا باحػات المسػجد، وسػط 
وكانت مسيرة قد جابت ساحات المسجد األقصى بعد صالة الجمعة الماضية؛ تأييدا أيضا  ىتافات مؤيدة لو.

 لمرسي.
تػي خرجػت بشػكؿ عفػوي، عمػؽ مصػموف فػي القػدس الفتػة عمػى مػدخؿ المسػجد القبمػي، وخالؿ تمؾ المسػيرة ال

تمػوز الجػاري، وأسػفميا عبػارة   3يػـو  المصػري تضـ صورة ضخمة لمػرئيس المصػري الػذي أطػاح بػو الجػيش
 "القدس مع الشرعية.. ضد االنقالب".

، والضػػفة الغربيػػة، 2615ـ وأدى نحػػو ثالثمائػػة ألػػؼ فمسػػطيني مػػف مختمػػؼ أنحػػاء مدينػػة القػػدس وأراضػػي عػػا
 صالة الجمعة الثانية مف شير رمضاف في المسجد األقصى المبارؾ. أمس

;9A/?/:89السبيل، عمان،   

 
 ةبسوريالفمسطينية الجية األكثر تقصيرًا باتجاه المخيمات  األونروا: "مجموعة العمل" 8;

ارؽ حمػػود، عمػػى وكالػػة حمػػؿ منسػػؽ مجموعػػة العمػػؿ مػػف أجػػؿ فمسػػطينيي سػػورية طػػ  أحمػػد المصػػري – غػػزة
األمػػػػـ المتحػػػػدة إلغاثػػػػة وتشػػػػغيؿ الالجئػػػػيف الفمسػػػػطينييف، وعػػػػّدىا "الجيػػػػة األكثػػػػر تقصػػػػيًرا باتجػػػػاه المخيمػػػػات 

 الفمسطينية بسورية"، وذلؾ منذ بداية األزمة السورية.
مػا  وقاؿ حمود لػ"فمسطيف"  "إف بعػض الجيػات الخيريػة المحميػة داخػؿ المخيمػات بسػورية، قػدمت وتقػدـ أكثػر

تقدمػو األونػروا لالجئػػيف بالمخيمػات، وىػػي غيػر موجػػودة إال بالحػد األدنػى الػػذي ال يتناسػب مػػع حجػـ الوكالػػة 
 وحجـ المأساة الموجودة".

وأضاؼ أف األونروا تتذرع بعدـ وجود ميزانيات كافية لمقياـ بواجػب دعػـ المخيمػات، مػع زيػادة وتوسػع حاجػة 
ىػػػذه االدعػػاءات "ال يمكػػػف تبريرىػػا"، مبينػػػا أف المخيمػػات باتػػػت  الالجئػػيف ىنػػػاؾ مػػع مجريػػػات األحػػداث، وأف

 منكوبة بكافة تفاصيميا.
وقاؿ حمود  "ال يوجد أي جيود مف شأنيا أف تساند الالجئيف، أو تتواصؿ مع الجيػات السػورية"، مشػيرا إلػى 

مػف أف األحداث في مصر صػرفت األنظػار عػف الوضػع السػوري بشػكؿ عػاـ، ومػف ضػمنيا ممػؼ المخيمػات 
 قبؿ جميع المتابعيف والميتميف.

ولفػػت النظػػر إلػػى أف عػػودة بعػػض العػػائالت التػػي نزحػػت مػػف مخيماتيػػا منػػذ ابتػػداء األحػػداث السػػورية، ليسػػت 
وفقا لوجود حالة ىدوء ميداني مف عدمو، بقدر ما ىي متعمقة برغبة الالجئيف الفمسطينييف االنفالت مف الذؿ 

 ا إلييا.الذي فرض عمييـ مف الدوؿ التي وصمو 
;9A/?/:89فمسطين أون الين،   

 
 غزة بعد إطالق صاروخين قطاع غارات إسرائيمية عمى 9;

سػقط صػاروخاف اطمقػا مػف قطػاع غػزة فػي جنػوب إسػرائيؿ مػف دوف أف   عػالء المشػيراوي -وكػاالت  - غزة
متحدثػة باسػـ يتسببا بإصابات، وفؽ ما أفادت متحدثة باسػـ الشػرطة اإلسػرائيمية وكالػة فػرانس بػرس. وقالػت ال

صاروخيف اطمقا مف قطاع غزة وسقطا في منطقة اشكوؿ جنوبي إسرائيؿ في منطقة “الشرطة لوبا سمري إف 
وشػػنت الطػػائرات الحربيػػة اإلسػػرائيمية عػػدة ىجمػػات  ”.غيػػر مأىولػػة، مػػف دوف أف يتسػػببا بإصػػابات أو أضػػرار

يمي موشػػيو يعمػػوف، إغػػالؽ المعػػابر عمػػى أىػػداؼ فػػي قطػػاع غػػزة الميمػػة الماضػػية. وقػػرر وزيػػر الحػػرب اإلسػػرائ
يػـو أمػس األوؿ. وأفػادت ” إسػرائيؿ“المؤدية إلى قطاع غزة معمػال ذلػؾ بسػقوط صػواريخ مػف قطػاع غػزة عمػى 
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تقارير إعالمية إسرائيمية بأف قذيفتيف صاروخيتيف عمى األقؿ أطمقتا مف قطاع غزة مساء أمس وسقطتا عمى 
 ولـ تسفر عف إصابات أو أضرار.” أشكوؿ“ي منطقة مفتوحة فيما يسمى المجمس اإلقميم

;89:/?/8:اإلتحاد، أبو ظبي،   
 

 األسبوعية المناىضة لمجدار واالستيطان المسيراتاالحتالل يقمع  :;
فػػي محافظػػات  سػػممية ضػػد الجػػدار واالسػػتيطافالمسػػيرات القمعػػت قػػوات االحػػتالؿ أمػػس  ا  وفػػ –محافظػػات 

جروح. فقد أصيبت صحفية أجنبية مػف مؤسسػة "بيتسػيمـ" بقنبمػة العشرات ب إصابةما أدى إلى  الضفة الغربية
كمػػا أصػػيب عشػػرات  غػػاز فػػي قػػدميا والعشػػرات باالختنػػاؽ بالغػػاز المسػػيؿ لمػػدموع خػػالؿ مسػػيرة النبػػي صػػالح.

المػػػواطنيف وعػػػدد مػػػف المتضػػػامنيف األجانػػػب باالختنػػػاؽ بالغػػػاز المسػػػيؿ لمػػػدموع، خػػػالؿ قمػػػع قػػػوات االحػػػتالؿ 
 األسبوعية.لمسيرة قرية بمعيف 

جػػيش  أطمقػػووأصػػيب أمػػس عشػػرات المػػواطنيف بحػػاالت اختنػػاؽ جػػراء استنشػػاقيـ الغػػاز المسػػيؿ لمػػدموع الػػذي 
 االحػػتالؿ خػػالؿ قمعيػػـ لمسػػيرة كفػػر قػػدـو االسػػبوعية المناىضػػة لالسػػتيطاف والمطالبػػة بفػػتح الشػػارع الرئيسػػي.

لعشػػرات مػػف الجنػػود الػػذيف داىمػػوا وكانػػت مواجيػػات عنيفػػة انػػدلعت منػػذ سػػاعات صػػباح أمػػس بػػيف الشػػباف وا
وقمعػت قػوات  القرية قبػؿ انطػالؽ المسػيرة تحػت غطػاء كثيػؼ مػف قنابػؿ الصػوت والغػاز واألعيػرة المطاطيػة.

االحػػػػتالؿ مسػػػػيرة المعصػػػػرة األسػػػػبوعية المناىضػػػػة لمجػػػػدار واالسػػػػتيطاف، واعتقمػػػػت أمػػػػس خمسػػػػة شػػػػباف مػػػػف 
 محافظتي نابمس وجنيف، وفتى مف بمدة أبو ديس.

;89:/?/8:ة الجديدة، رام اهلل، الحيا  
 
 

 شجرة زيتون معمرة في حقول الجبعة 8=:بيت لحم: مستوطنون يحرقون  ;;
بيػػت لحػػـ  أحػػرؽ عشػػرات المسػػتوطنيف الػػذيف يقيمػػوف فػػي مسػػتوطنة "بيػػت عػػايف" المقامػػة عمػػى أراضػػي قريػػة 

قػديس، التػي يممكيػا الجبعة، إلى الغرب مف مدينػة بيػت لحػـ، مسػاء أمػس، عشػرات أشػجار الزيتػوف فػي خمػة 
وقالت مصادر محمية  إف عشرات مػف أىػالي البمػدة ىرعػوا إلػى منطقػة الحػادث، وعممػوا عمػى  .مواطنو القرية

 022مسػػاعدة طػػواقـ الػػدفاع المػػدني إلطفػػاء الحريػػؽ، وأشػػارت إلػػى أف الحريػػؽ أدى إلػػى إتػػالؼ مػػا يزيػػد عػػف 
 .شجرة زيتوف غالبيتيا مف أشجار الزيتوف المعمرة

;89:/?/8:، رام اهلل، األيام  

 
 "إسرائيل"البضائع بين األردن و تبادلاستئناف حركة  >;

سرائيؿ حسب ما أعمنت   نبيؿ حمراف - السبيؿ استؤنفت صباح الجمعة حركة التبادؿ التجاري بيف األردف وا 
ى مزاولػة صػباح اليػـو إلػ»قالت اإلذاعة إّف مستخدمي الجمارؾ في األردف عػادوا و  اإلذاعة اإلسرائيمية أمس.

 .-بحسب ما ورد عمى موقعيا اإللكتروني-« عمميـ كالمعتاد بعد يوميف مف إعالنيـ اإلضراب عف العمؿ
فػػػي المئػػػة( إذ انخفضػػػت  03وتظيػػػر األرقػػػاـ أف صػػػادرات المممكػػػة إلػػػى إسػػػرائيؿ تراجعػػػت بػػػأكثر مػػػف الربػػػع )

مميػوف  26.4446لماضػي إلػى مميوف دينار خالؿ الشيور الخمسة األولػى مػف العػاـ ا 03.2361قيمتيا مف 
 دينار خالؿ نفس الفترة مف العاـ الحالي.
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فػػػي المئػػة؛ إذ انخفضػػػت قيمتيػػػا مػػػف  5بينمػػا انخفضػػػت مسػػػتوردات المممكػػة مػػػف البضػػػائع اإلسػػرائيمية بنسػػػبة 
مميوف دينار خالؿ  01.0330مميوف دينار خالؿ الشيور الخمسة األولى مف العاـ الماضي إلى  03.3422
 مف العاـ الحالي.نفس الفترة 

وكاف إضراب نفذه موظفو الجمارؾ منذ األربعاء الماضي حركة التبادؿ التجاري عمػى المعػابر الحدوديػة بػيف 
 موظؼ في دائرة الجمارؾ العامة إلى حيف تمبية الحكومة مطالبيـ. 3222األردف؛ نتيجة توقؼ نحو 

;89:/?/8:السبيل، عمان،   
 

 ع عن األقصى تحذر من المخططات األمريكية الصييونيةلمـدفا الـشعبيةالييئة األردن:  =;
قالػػت الييئػػة الشػػعبية األردنيػػة لمػػدفاع عػػف األقصػػى والمقدسػػات إف الحػػديث عػػف اسػػتئناؼ   الدسػػتور –عمػػاف 

 «.انزالقػػػًا خطيػػػرًا فػػػي شػػػرؾ المخططػػػات الصػػػييونية األمريكيػػػة»المفاوضػػػات مػػػع الكيػػػاف الصػػػييوني، يشػػػكؿ 
ئيسػػيا المينػػدس عبػػداهلل عبيػػدات أف مؤشػػرات مػػا يجػػري تشػػير بوضػػوح إلػػى أف وأضػػافت الييئػػة فػػي بيػػاف لر 

اإلمالءات التي يحمميا المبعوث األمريكػي لنظرائػو العػرب فػي ظػؿ صػمٍت ورضػًا وارتيػاٍح إسػرائيمي ممحػوظ، 
تشػي بمسػػتجدات خطيػػرة تسػتيدؼ فػرض أمػػر واقػع يضػع القػػدس والمقدسػات والقضػية الفمسػػطينية برمتيػا فػػي 

 لخطر الشديد، وتضع قطاع غزة الصامد كذلؾ في دائرة الخطر األشد.دائرة ا
 ;89:/?/8:الدستور، عمان، 

 
 مصربيستنكران الحممة المشبوىة ضد الفمسطينيين  "الثقافي العربي"رابطة الكتاب واألردن:  <;

مػة المشػبوىة الحم«أصدر رابطة الكتاب األردنييف، يـو األربعاء الماضي، بيانا خاصػا نػددت خاللػو بػػ  عماف
تأكيدا لمبياف الذي أصدره عدد مف الكتػاب والمثقفػيف العػرب، ضػد »، قالت فيو  «ضد الفمسطينييف في مصر

الحممػػة المشػػبوىة ضػػد الفمسػػطينييف فػػي مصػػر.. فػػإف رابطػػة الكتػػاب األردنيػػيف تضػػـ صػػوتيا لمبيػػاف، وتػػدعو 
الؿ التطورات واألحداث األخيرة في مصر لتوسيع حممة التواقيع عميو، وتحذر مف قياـ أوساط مشبوىة باستغ

لتشديد الحصار عمى أىمنا في غزة  ولعزؿ مصر عف القضية الفمسطينية وىويتيا العربية  عمى نحو ما أقدـ 
 «.عميو نظاـ مبارؾ بعد األحداث المؤسفة التي تمت مباراة مصر و الجزائر

الحممػة غيػر المفيومػة وغيػر »و الشػديديف إزاء في السياؽ ذاتو سجؿ المركز الثقافي العربي دىشتو واسػتيجان
المبررة التي تقودىا أوساط مشػبوىة فػي جميوريػة مصػر العربيػة ضػد الفمسػطينييف، بمػا يتنػافى مػع مػا عػرؼ 
عالمييػو وسياسػييو، مػف مواقػؼ تاريخيػة مشػرفة إزاء الشػعب  عف شعبنا العربي في مصر، وكتابو ومبدعيو وا 

ية، التي ال تتمنػى لمصػر سػوى االسػتقرار والوحػدة التػي تػذيب كػؿ الخالفػات الفمسطيني وسائر الشعوب العرب
 «.الطارئة عمى الحياة المصرية ذات البناء االجتماعي المتمدف العريؽ

;89:/?/8:الدستور، عمان،   
 

 في أي حرب مقبمة ستكون عينو عمى الجميل قبل بيروت اإلسرائيمي العدونصر اهلل:  ?;
ىيئػػة دعػػـ »اهلل السػػيد حسػػف نصػػر اهلل، خػػالؿ حفػػؿ اإلفطػػار المركػػزي الػػذي أقامتػػو األمػػيف العػػاـ لحػػزب تكمػػـ 

ال أحػد يسػتطيع إعطػاء »وأكػد أف عػف دور المقاومػة فػي مواجيػة إسػرائيؿ مسػاء أمػس،  «المقاومة اإلسػالمية
ائؿ لبناف ضمانات لحمايتو مػف األخطػار اإلسػرائيمية، فمػا يحمػي لبنػاف ىػو االعتمػاد عمػى الػنفس وتػوفير وسػ
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ال ُيمكف الحصوؿ عمػى أي ضػمانات مػف أميركػا لحمايػة لبنػاف مػف »وأشار إلى أنو . «القوة التي تردع العدو
 .اإلسرائيمي ال حدود ألطماعو» مضيفا «. أطماع الكياف اإلسرائيمي

العػدو يراجػع كػؿ خططػو »وأف « تجاوز كػؿ الصػعوبات الحاليػة وا تيػة»وأعمف نصر اهلل قدرة المقاومة عمى 
العدو في أي حرب مقبمة ستكوف عينو »، مشيرًا إلى أف «حساباتو أماـ ما جرى في األشير القميمة الماضيةو 

 «.عمى الجميؿ قبؿ بيروت، وال أحد بعد اليوـ يستطيع أف يعتدي عمى لبناف مف دوف أف يدفع األثماف
د مسػػػػتقؿ محمػػػػي ضػػػػد مػػػػا يجػػػػري اليػػػػـو مػػػػف اسػػػػتيداؼ لممقاومػػػػة وألىميػػػػا ىػػػػو تبعػػػػات وأثمػػػػاف بمػػػػ»ورأى أف 

 «.االعتػػػداءات اإلسػػػرائيمية، وكػػػؿ ذلػػػؾ تحقػػػؽ بفضػػػؿ اهلل وتضػػػحيات النػػػاس ووقػػػوفيـ إلػػػى جانػػػب المقاومػػػػة
اسػػتطاعت أف ُتحطّػػـ  0223وفػػي  0222وفػػي  2650المقاومػػة التػػي حققػػت االنتصػػارات فػػي »وأضػػاؼ أف 

يػػت ىػػذا االسػػتيداؼ عمػػى مشػػروع الشػػرؽ األوسػػط الجديػػد، ومػػف الطبيعػػي أف تتعػػّرض لالسػػتيداؼ، وىػػي واج
عنػػػدما ال تكػػػوف ىػػػذه المقاومػػػة فػػػي دائػػػرة »ولفػػػت إلػػػى أنػػػو «. كػػػؿ الصػػػعد، عسػػػكريًا وأمنيػػػًا وثقافيػػػًا واجتماعيػػػاً 

 «.االستيداؼ، فيذا يعني أنيا غير فاعمة وال يحسب ليا العدو حساباً 
;89:/?/8:األخبار، بيروت،   

 
 ضرب سيناءتقدم تسييالت لمجيش المصري لس "إسرائيلمختصون: " @;

رأى مختصوف في الشأف اإلسرائيمي أف الدولة العبرية سػتقدـ مزيػدا مػف التسػييالت   محمد أبو شحمة - غزة
لمقوات المصرية إف اقتضت الحاجة في سبيؿ القياـ بعممية عسػكرية" تطييريػة لمجماعػات المسػمحة" فػي شػبة 

 جزيرة سيناء.
ر العمػػػؿ باتفاقيػػػة كامػػػب ديفيػػػد ينػػػدرج فػػػي إطػػػار تقػػػدير وأشػػػاروا إلػػػى أف موافقػػػة "اسػػػرائيؿ" عمػػػى تعميػػػؽ مصػػػ

 قبؿ أف تكوف مصمحة لمصر". إسرائيميةالحكومة اإلسرائيمية ألولوياتيا األمنية "حيث ترى في ذلؾ مصمحة 
وتتصاعد األوضاع األمنية بشبو جزيرة سيناء الصحراوية بشكؿ متسارع، وتزايد معيا سقوط القتمى والجرحى 

لمصري مف قبؿ جماعات سمفية ، كرد منيا عمى االنقالب العسكري المنفذ مف قبػؿ قيػادة بيف جنود الجيش ا
 القوات المسمحة ضد الرئيس محمد مرسي وعزلو واعتقالو.

وذكػرت مصػادر إعالميػة إسػرائيمية أف الحكومػة اإلسػػرائيمية أعطػت الضػوء األخضػر لمجػيش المصػري بتنفيػػذ 
 عمميات ضد جماعات مسمحة في سيناء.

تعميػػػؽ العمػػػؿ باتفاقيػػػة "كامػػػب ديفيػػػد" التػػػي تحظػػػر عمػػػى  إسػػػرائيؿسػػػب المصػػػادر فػػػإف مصػػػر طمبػػػت مػػػف وبح
الجانػػب المصػػري إدخػػاؿ طػػائرات وأسػػمحة ثقيمػػة إلػػى المنطقػػة الحدوديػػة مػػع االحػػتالؿ، و التػػي منعػػت الجػػيش 

 المصري في السابؽ مف تنفيذ عممية عسكرية واسعة.
ي يؤكد أف ىناؾ مصالح أمنية مشتركة تربط بيف الجيش المصػري المختص في الشأف اإلسرائيمي نظير مجم

سرائيؿ، وتتمثؿ في وجود العشػرات مػف الجماعػات المسػمحة التػي يعتبرىػا االحػتالؿ "إرىابيػة" وتشػكؿ خطػرا  وا 
أمنيا عمييا، أما الجيش المصري يحتاج إلى تطيير ىذه المجموعات التي تنفذ عمميات عسكرية خاطفة ضد 

 لحيف وا خر.جنوده بيف ا
ويقوؿ مجمي لػ"فمسطيف" إف " القوى التي يبحث عنيا الجيش المصري في سيناء لمقضاء عمييا، ال تخفي أف 

الحدودي وبعض األماكف عمى طيمة الحػدود، لػذا سػيعطي  20لدييا أىدافا معمنة لضرب إسرائيؿ عمى شارع 
طػػائرات ودبابػػات متطػػورة مػػف أجػػؿ القضػػاء االحػػتالؿ الموافقػػة لمجانػػب المصػػري إلدخػػاؿ مػػا يػػرد مػػف أسػػمحة و 

ويوضح أف قياـ ىذه التنظيمات المسمحة بضرب مواقع الجيش المصري بسيناء جعػؿ  عمى ىذه الجماعات".
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مصر ودولة االحتالؿ في خندؽ واحد، وأىداؼ واحدة وىي مقاتمة ىذه التنظيمات، لذلؾ زاد التنسػيؽ األمنػي 
جيزة االستخبارات اإلسرائيمية مف أجؿ رصد األىػداؼ التػي يتمركػز فييػا عمًنا وسًرا بيف السمطات المصرية وأ

 ىذه الجماعات.
;9A/?/:89، فمسطين أون الين  

 
;A  إسـرائيل"إمام الجمعة في طيران يدعو المصـريين لحقن الدماء ويتيم اإلخوان بدعم" 

ذر واليقظػػة ومواجيػػة تػػوخي الحػػ إلػػىجمعػػة طيػػراف المؤقػػت آيػػة اهلل احمػػد جنتػػي الشػػعب المصػػري  إمػػاـدعػػا 
 .اإلسالميخطر الكياف الصييوني الذي يشكؿ اكبر تيديد بالنسبة لمعالـ 

التطػػػورات عمػػػى  إلػػػىآيػػة اهلل جنتػػػي تطػػػرؽ فػػػي خطبتػػػي صػػالة الجمعػػػة  أف لألنبػػػاءمراسػػػؿ وكالػػػة ميػػػر  وأفػػاد
لكنيـ  ،ال عميياالساحة المصرية وقاؿ  الوضع سي  في مصر، كنا نأمؿ باف تثمر ىذه الثورة وكنا نعمؽ آما

واسػػتمروا  ،معاىػدة كامػب ديفيػد وأيػدوا ،غػزة أنفػاؽ فػػأغمقوا إسػرائيؿ إلػىالمسػمميف( قػدموا مسػاعدات  اإلخػواف)
خطيػب جمعػة طيػراف  وأضػاؼ نشأت حركة تمػرد. أف إلىتكررت  األعماؿ  وىذه  إسرائيؿ إلىبضخ  النفط 

وانتيػػاج السياسػػة  ،والفضػػائح اإلسػػاءاتع عػػف الػػدماء واالمتنػػا إراقػػةالمؤقػػت  عمػػى الشػػعب المصػػري تفػػادي 
 .اإلسالمييشكؿ اكبر تيديد بالنسبة لمعالـ  ألنوخطر الكياف الصييوني  إلىواالنتباه  ألمريكاالمناىضة 

;9A/?/:89وكالة مير لألنباء، طيران،   
 

 تواصل توزيع المساعدات في الضفة الغربية والقدس اإلنسانيةمؤسسة خميفة  8>
ؤسسػػػة خميفػػػة بػػػف زايػػػد آؿ نييػػػاف لألعمػػػاؿ اإلنسػػػانية أسػػػبوعيا الثػػػاني فػػػي تنفيػػػذ برنامجيػػػا واصػػػمت م  )واـ(

الرمضػػػاني فػػػي كػػػاؿ أنحػػػاء الضػػػفة الغربيػػػة والقػػػدس الشػػػرقية. وانطمػػػؽ البرنػػػامم فػػػي أوؿ أيػػػاـ شػػػير رمضػػػاف 
مػػا يقػػارب  المبػػارؾ بإشػػراؼ مكتػػب تمثيػػؿ اإلمػػارات العربيػػة المتحػػدة لػػدى دولػػة فمسػػطيف بػػراـ اهلل وشػػمؿ توزيػػع

طػرد غػذائي لكافػة مخيمػات وتجمعػػات الالجئػيف والجمعيػات واألفػراد فػي مختمػؼ منػػاطؽ  222أربعػة آالؼ و
الضػػفة الغربيػػة والقػػدس، كمػػا تػػـ تقػػديـ وجبػػات إفطػػار إلػػى العػػائالت المحتاجػػة فػػي محافظػػات الضػػفة الغربيػػة 

قامػػة الموائػػد الرمضػػانية فػػي األقصػػى الشػػريؼ إضػػافة إلػػى توزيػػع كسػػوة العيػػد عمػػى الفئػػات المحتاجػػة مػػف  وا 
 الشعب الفمسطيني.

كما يغطي برنامم المؤسسة كؿ شرائح المجتمع الفمسطيني المستحقة مف أيتاـ وذوي احتياجات خاصة وأسر 
 شيداء وأسرى وأرامؿ وفقراء ومحتاجيف ومف يعانوف أمراضًا مزمنة.

;89:/?/8:الخميج، الشارقة،   

 
 ع مساعدات عمى األطفال المبنانيين والسوريين والفمسطينيينزي: تو اإلماراتياألحمر  لياللا 9>

ىيئة اليالؿ األحمر اإلماراتي لميـو الثػاني عمػى التػوالي فػي توزيػع مسػاعدات    واصمتدبي –واـ  -بيروت 
ألػؼ  22حممة محمػد بػف راشػد آؿ مكتػوـ لكسػوة مميػوف طفػؿ محػروـ حػوؿ العػالـ فػي لبنػاف، والتػي تسػتيدؼ 

ذه الحممة لتؤمف مالبػس كسػوة العيػد الجديػدة ألطفػاؿ أيتػاـ ومحػروميف. وتسػتيدؼ الحممػة فػي وتأتي ى طفؿ.
لبنػػػاف األطفػػػاؿ المحػػػروميف فػػػي مختمػػػؼ المنػػػاطؽ المبنانيػػػة، باإلضػػػافة إلػػػى األطفػػػاؿ السػػػورييف والفمسػػػطينييف 

البػارد، ومخػيـ صػبرا مثؿ مخيـ عيف الحموة، ومخيـ البػداوي، ومخػيـ نيػر ، الموجوديف في المخيمات المبنانية
 وشاتيال، باإلضافة إلى مخيـ الجميؿ.
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;89:/?/8:البيان، دبي،   
 

  دخل حيز التنفيذ المستوطنات اإلسرائيمية أن قرار مقاطعة يؤكداالتحاد األوروبي  42
اكدت المفوضية العامة االتحاد األوروبي أف قرار مقاطعة المستوطنات   كامؿ إبراىيـ -القدس المحتمة 

التنفيذ امس كما ىو مقرر سمفا ولف يتـ تأجيمو، في تصعيد ىو األقوى مع اسرائيؿ، حيث نشر  دخؿ حيز
االتحاد األوروبي مبادئ توجييية يحظر مف خالليا عمى الدوؿ األعضاء في االتحاد األوروبي التمويؿ أو 

 ية.التعاوف مع أية مشاريع في المستوطنات اإلسرائيمية القائمة عمى األراضي الفمسطين
وقالت المتحدثة باسـ المفوضية العميا لمسياسة األمنية والخارجية في االتحاد األوروبي إف مجمس الشؤوف 
الخارجية في االتحاد األوروبي قرر في ديسمبر الماضي الحد مف تطبيؽ االتفاقات مع إسرائيؿ المتعمقة 

فوضية اعتمدت الشير الماضي إعالنا ، وأف الم1691باألراضي الفمسطينية التي احتمتيا إسرائيؿ في عاـ 
يتضمف مبادئ توجييية بشأف أحقية الكيانات واألنشطة اإلسرائيمية في األراضي التي احتمتيا اسرائيؿ في 

 .2014بالحصوؿ عمى منح وجوائز وأدوات مالية مف االتحاد األوروبي ابتداء مف عاـ  1691عاـ 
الزاـ المفوضية األوروبية باجراء تمييز واضح في  واكدت اف ىذه المبادئ التوجييية أعدت مف أجؿ

تشريعات االتحاد األوروبي بيف اسرائيؿ واألراضي المحتمة، مشددة عمى اف المستوطنات اإلسرائيمية غير 
قانونية بموجب القانوف الدولي واف االتحاد األوروبي ال يعترؼ بالسيادة اإلسرائيمية عمييا، وستسمح ىذه 

سرائيؿ باجراء مناقشات حوؿ االتفاقات الثنائية التي ىي قيد اإلعداد المبادئ التوجييي ة لالتحاد األوروبي وا 
 (.2020حاليا مثؿ برنامم البحث واالبتكار المسمى )أفؽ 

حزيراف الماضي تعميمات ممزمة لجميع دولو تقضي بمنع تقديـ أي تمويؿ أو  30وعمـ االتحاد األوروبي في 
تقديـ جوائز لمجيات الموجودة في المستوطنات في الضفة الغربية والقدس  تعاوف أو منح لألبحاث أو

وبموجب التعميمات التي عمميا االتحاد األوروبي عمى الدوؿ األعضاء فيو، فإف أي اتفاؽ يتـ  الشرقية.
التوقيع عميو في المستقبؿ مع إسرائيؿ يجب أف يشمؿ بندًا ينص عمى أف المستوطنات ليست جزءًا مف 

 إسرائيؿ ولذلؾ فإنيا ليست جزءًا مف اي اتفاؽ.« دولة»
 20/7/2013، انالرأي، عمّ 

 
 لمجرأة بحل الدولتْين الفمسطينية " والسمطةإسرائيلكي مون يدعو " 43

رحب أميف عاـ لألمـ المتحدة باف كي موف باتفاؽ عودة استئناؼ المفاوضات،   صفا – القدس المحتمة
وبحسب اإلذاعة العامة  دة والجرأة والمسؤولية لضماف تحقيؽ حؿ الدولتْيف".داعيًا الجانبْيف إلى "إبداء القيا

اإلسرائيمية فإف كيموف تعيد بدعـ المفاوضات بيف السمطة الفمسطينية و"إسرائيؿ"، مشيدًا بجيود وزير 
 الخارجية األميركي في عودة استئنافيا.

شتوف إنيا "تستمد التشجيع مف النيم القيادي مف جانبيا، قالت زيرة الخارجية لالتحاد األوروبي كاثريف أ
الذي انتيجو رئيس الوزراء اإلسرائيمي بنياميف نتانياىو ورئيس السمطة محمود عباس مما قد يفضي إلى 

 التقدـ نحو السالـ الضامف ألمف وكرامة الشعبْيف".
 في مفاوضاتيما".  ودعت فرنسا "الجانبْيف اإلسرائيمي والفمسطيني إلى تسييد أجواء الحوار والثقة

وفي السياؽ، تحدث وزير الخارجية الفرنسي لوراف فابيوس ىاتفيًا مع نظيره األميركي جوف كيري حوؿ 
 القضية.
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 20/7/2013، وكالة الصحافة الفمسطينية )صفا(
 

 حدود الدولتين وتل أبيب تقاوم مسارًا محتوماً  ترسيماالتحاد األوروبي يعيد  >>
سػػػػرائيمي عمػػػػى قػػػػرار مفوضػػػػية االتحػػػػاد االوروبػػػػي تشػػػػديد مقاطعػػػػة المسػػػػتوطنات جػػػػاء الػػػػرد اال  آمػػػػاؿ شػػػػحادة

االسرائيمية خميطًا مف التبجح واليستيريا، ألف اسرائيؿ ال تتحمؿ انتقادًا دوليًا لسياسة ىػـ أوؿ مػف يعػرؼ أنيػا 
 تتناقض والقوانيف الدولية.

وصػػًا مػػف طػػرؼ أوروبػػا. وىػػـ ال اعتػػاد حكػػاـ اسػػرائيؿ عمػػى تعامػػؿ نػػاعـ معيػػـ طيمػػة عشػػرات السػػنيف، خص
يستوعبوف بعد أف القرار قد صدر وأنو قرار جدي وىـ يصروف عمى أف يضعوا أنفسػيـ فػوؽ القػوانيف الدوليػة 
وأف يواصػػػػػموا سياسػػػػػة االحػػػػػتالؿ والتيويػػػػػد العنصػػػػػري فػػػػػي عصػػػػػر يكػػػػػافح بإصػػػػػرار لمػػػػػتخمص مػػػػػف االحػػػػػتالؿ 

 والعنصرية.
احػػت تطمػػؽ االتيامػات لمجميػػع. ولػـ يتػػردد أحػد المسػػؤوليف فػػي اسػرائيؿ الرسػػمية، وعبػر مسػػؤوليف سياسػييف، ر 

اتياـ الرئيس األميركي، باراؾ أوباما، شخصيًا بالضغط عمى األوروبييف التخاذ ىذا القرار في اطار ممارسة 
ضغوط عمى اسرائيؿ حتى تجّمد البناء االستيطاني وتشجع الرئيس الفمسطيني، محمود عباس، لموصوؿ إلى 

 وضات.طاولة المفا
واعتبر نتانياىو القرار تدخاًل دوليًا في حسـ اكثر القضايا تعقيدًا في مفاوضات السالـ مع الفمسطينييف، وىو 

حدودًا تفصؿ بيف الدولتيف. سياسيوف آخروف رأوا اف أبعاد القرار تتجاوز ىذه الرؤية  2634جعؿ حدود عاـ 
 12مى اسرائيؿ منذ قرارات إدانة االحتالؿ واالستيطاف قبؿ االسرائيمية واعتبروه اسوأ القرارات وأشّدىا ضررًا ع

 سنة.
ولعؿ اقتراح ممثؿ بريطانيا في االتحاد االوروبي، بتوسيع العقوبات عمى المستوطنيف خارج الخػط االخضػر، 

، الػػذي يعتبػػر احػػد المشػػاريع المركزيػػة «0202ىػػوريزوف »فػػي مقابػػؿ تيديػػد اسػػرائيؿ باالنسػػحاب مػػف مشػػروع 
اد االوروبي فػي مجػاؿ العمػوـ والتكنولوجيػا، يعكػس أبعػاد ىػذا القػرار عمػى اسػرائيؿ، مػف جيػة، ومػا لدى االتح

أحدثو مف ىزة سياسية فييا مف جية اخرى. ففور الكشؼ عف ىذا القرار انعكست حاؿ التػوتر الشػديد واليمػع 
حػػػاد األوروبػػػي. إذ إف فػػػي ديػػػواف نتانيػػػاىو، بخاصػػػة حيػػػاؿ تبعػػػات القػػػرار عمػػػى العالقػػػات بػػػيف إسػػػرائيؿ واالت

اسرائيؿ ادركت تمامًا اف القواعد الجديدة، التي يفرضيا ىذا القػرار، تػتالءـ مػع موقػؼ االتحػاد األوروبػي بػأف 
المستوطنات ليسػت شػرعية وأف االتحػاد األوروبػي ال يعتػرؼ بسػيادة إسػرائيؿ فػي المنػاطؽ المحتمػة ومػف دوف 

 ائيمي.عالقة لمكانتيا القانونية في القانوف اإلسر 
ولػـ يخػؼ اسػرائيميوف تعػػاظـ قمقيػـ مػع االعػالف عػػف الػدعوة البريطانيػة بػأف يشػػمؿ القػرار إلػزاـ أي عمػػؿ ألي 
مؤسسػػة تريػػد الحصػػوؿ عمػػى تمويػػؿ أو أف تشػػارؾ فػػي مشػػروع أو تنػػافس عمػػى مػػنح جػػوائز يعطييػػا االتحػػاد 

أو فػي القػدس الشػرقية أو ىضػبة األوروبي، االعالف أنػو ليسػت ليػا عالقػة بالمسػتوطنات فػي الضػفة الغربيػة 
الجػػوالف، ليطػػاوؿ ىػػذا القػػرار كػػؿ مؤسسػػة إسػػرائيمية تعمػػؿ وراء الخػػط األخضػػر. والقمػػؽ االسػػرائيمي يكمػػف فػػي 
المعطيػػات االوليػػة التػػي تشػػير الػػى اف تفعيػػؿ القػػرار األوروبػػي سػػيؤدي إلػػى ضػػربة فتاكػػة لمبحػػوث العمميػػة فػػي 

دعػػػـ اوروبػػػي كبيػػػر. والتوقعػػػات اف تصػػػؿ الخسػػػارة التػػػي سػػػتمحؽ الجامعػػػات االسػػػرائيمية، ألنيػػػا تعتمػػػد عمػػػى 
بإسرائيؿ إلى بميوف يورو في كؿ سنة، عممًا أف التعميمات لممفوضية األوروبية، وىي الذراع التنفيذية لالتحاد 

 «.0202األوروبي، ستكوف نافذة المفعوؿ حتى عاـ 
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روبػػي، فػػإف الحكومػػة اإلسػػرائيمية سػػتكوف ممزمػػة وبموجػػب السياسػػة الجديػػدة، المتوقػػع أف ينتيجيػػا االتحػػاد األو 
بعػػدـ نقػػؿ أمػػواؿ المؤسسػػات التػػي تعمػػؿ خػػارج الخػػط األخضػػر، كمػػا أف المؤسسػػات التػػي تعمػػؿ داخػػؿ الخػػط 

، إذا ما أرادت أف تحصػؿ عمػى 2634األخضر سيتـ إلزاميا بوقؼ نشاطاتيا التي تقـو بيا خارج حدود عاـ 
 أمواؿ المنح.

حزيراف )يونيو( الماضي تعميمات ممزمة لجميػع دوؿ االتحػاد تقضػي  32ي قد عمـ في وكاف االتحاد االوروب
بمنػػػع تقػػػديـ أي تمويػػػؿ أو تعػػػاوف أو مػػػنح لألبحػػػاث أو جػػػوائز لمػػػف يتواجػػػد فػػػي مسػػػتوطنات الضػػػفة الغربيػػػة 
ع والقػػدس والجػػوالف السػػوري المحتػػؿ. وبموجػػب التعميمػػات، فػػإف أي اتفػػاؽ يػػتـ التوقيػػع عميػػو فػػي المسػػتقبؿ مػػ

إسرائيؿ يجب أف يشمؿ بندًا يػنص عمػى أف المسػتوطنات ليسػت جػزءًا مػف دولػة إسػرائيؿ، ولػذلؾ فإنيػا ليسػت 
 جزءًا مف االتفاؽ.

أال توقّػػػع »وأوضػػػح افيػػػر دريمػػػر، السػػػفير السػػػابؽ لػػػدى االتحػػػاد االوروبػػػي، مضػػػموف القػػػرار بقولػػػو انػػػو يعنػػػي 
، وىػذه سػابقة 2634واضػحًا لحػدود اسػرائيؿ مػا قبػؿ عػاـ  اسرائيؿ اتفاقًا مع األوروبييف، إال إذا تضػػمف رسػماً 

وفي سياؽ توضيحو ليذا القرار، ذكر «. مف شأنيا أف تيدد كؿ االتفاقات االقتػػصادية والثػػػقافية بيف الػػطرفيف
دريمر، عمى سبيؿ المثاؿ، انو في حاؿ وجود محاضر فػي جامعػة تػؿ أبيػب يسػكف فػي إحػدى المسػتوطنات، 

 «.يف سيمغوف اتفاقًا لدعـ بحث عممي يشارؾ فيوفإف األوروبي
 «المحرقة»المستوطنون يستغمون 

المسػػتوطنوف، اكثػػر المتضػػرريف، سػػواء فػػي الضػػفة والقػػدس او فػػي الجػػوالف المحتػػؿ، وقفػػوا فػػي واجيػػة الحممػػة 
يسػتغموف االسرائيمية ضػد القػرار، حتػى اف قػادة ىػؤالء، وعمػى رغػـ محػاولتيـ الػرد بنػوع مػف االسػتعالء، راحػوا 

المحرقػػة النازيػػة وذّكػػروا االوروبيػػيف بمػػا شػػيدتو الحػػرب العالميػػة الثانيػػة. ورّد مجمػػس المسػػتوطنيف فػػي الضػػفة 
يبدو اف اوروبا لـ تتعمـ درس التاريخ وعبرتو، فيػي تعػود، وتحديػدًا فػي يػوـ خػراب الييكػؿ »برسالة قاؿ فييا  

يميوف مػػػا ُتسػػػّمى ذكػػػرى خػػػراب الييكػػػؿ( الػػػى سياسػػػة )إعػػػالف القػػػرار جػػػاء فػػػي اليػػػـو نفسػػػو الػػػذي أحيػػػا االسػػػرائ
«. المقاطعػػة والعػػزؿ ضػػد إسػػرائيؿ مقابػػؿ دعػػـ غيػػر محػػدود لمفمسػػطينييف، مػػا يحّوليػػا إلػػى طػػرؼ غيػػر محايػػد

عمػػى »ويقػػود معركػػة المسػػتوطنيف وزيػػر االسػػكاف، أوري أرييػػؿ، الػػذي دعػػا حكومتػػو الػػى عػػدـ الرضػػوخ قػػائاًل  
مف الظروؼ أي اتفاؽ، مسػتقبميًا، مػف دوف أف تكػوف الضػفة الغربيػة جػزءًا  الحكومة أال توّقع تحت أي ظرؼ

 «.مف سيادة دولة إسرائيؿ
وقد عززت القرار الخالفات بيف اليميف والحكومة مػف جيػة واليسػار االسػرائيمي مػف جيػة اخػرى. فػدعـ وزراء 

ًا واالىتمػاـ بػالتطورات التػي ونواب وسياسيوف موقؼ نتانياىو، الذي دعا فيو اوروبػا الػى تػرؾ الموضػوع جانبػ
تشػػيدىا منطقػػة الشػػرؽ االوسػػط وبػػذؿ الجيػػود فػػي الممفػػيف السػػوري وااليرانػػي، باعتبػػار انيمػػا يشػػكالف خطػػرًا، 
ليس فقط عمى اسرائيؿ والمنطقة انما عمى العالـ بأسره. واعتبرت نائبة وزير المواصالت، اليمينية المتطرفة، 

ـ اعتػراؼ بسػيادة إسػرائيؿ عمػى الضػفة الغربيػة، ومحاولػة إلجبػار إسػرائيؿ تسيبى حوتوبيمى، القرار بمثابػة عػد
 عمى قبوؿ حؿ إقامة الدولتيف.

وفػػي رأييػػا، عمػػى األوروبيػػيف أف يفيمػػوا أف تعيػػيف الحػػدود الفاصػػمة بػػيف اسػػرائيؿ وجيرانيػػا ال يػػتـ مػػف جانػػب 
، واجيػػت اصػػوات «السػػالـ ا ف»االتحػػاد األوروبػػى، إنمػػا مػػف جانػػب الحكومػػة االسػػرائيمية فقػػط. لكػػف حركػػة 

اليميف ىػذه بموقػؼ اعتبػرت فيػو القػرار بمثابػة رسػالة واضػحة بػأف العػالـ ال يعتػرؼ بالمسػتوطنات، وأف نظػاـ 
، ورأت الحركة انو يجب عمى االحتالؿ اإلسػرائيمى أف ينتيػي، «االستيطاف يتناقض مع الديموقراطية العالمية
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سػػرة ضػػد التفػػاىـ العػػالمي، اذ ال يمكػػف إسػػرائيؿ إجبػػار الييئػػات محػػّذرة الحكومػػة مػػف انيػػا تخػػوض معركػػة خا
 «.الدولية عمى التعاوف مع المشروع االستيطاني

، بػػدعـ سياسػػييف يعتبػػروف نتانيػػاىو عقبػػة اساسػػية امػػاـ عمميػػة السػػالـ. رئػػيس «السػػالـ ا ف»وحظػػي موقػػؼ 
لمقود في اسرائيؿ منسمخ عف الواقػع الحكومة السابؽ، اييود أولمرت، قاؿ اف القرار يدؿ عمى اف مف يمسؾ ا

الدولي، وىو قرار متوقع، اذ ال يعقؿ أف يكوف ىناؾ جمود في مفاوضات السالـ طيمة أربع سنوات مػف دوف 
األوروبيوف ال يكرىوف اسػرائيؿ، بػؿ انيػـ »ورّد اولمرت عمى اصوات اليميف مضيفًا  «. أف تدفع اسرائيؿ ثمناً 

 «.ائيؿ ولحمايتيا مف نفسيا ومف قراراتيا الغبيةيتخذوف ىذا القرار لمساعدة اسر 
جيات اسرائيمية عدة حّممػت بنيػاميف نتانيػاىو مسػؤولية ىػذا القػرار بسػبب تعنتػو فػي رفػض مفاوضػات السػالـ 
وعدـ التجاوب مع دعوات الخروج بمبادرة سياسية لدفع عممية السػالـ. وىػؤالء رّدوا عمػى المسػتوطنيف، الػذيف 

حرقػة الييوديػة، بتػذكيرىـ بػالجيود التػي بػذلتيا المستشػارة االلمانيػة، انغػيال ميركػؿ، إلقنػاع حاولوا استغالؿ الم
التسػػػونامي فػػػي عالقػػػات »اسػػػرائيؿ بمبػػػادرة سياسػػػية محػػػذرة مػػػف انػػػو مػػػف دوف ذلػػػؾ لػػػف يكػػػوف ممكنػػػًا وقػػػؼ 

 «.االوروبييف بإسرائيؿ
ىي أىـ صديقة إلسرائيؿ في أوروبا، نشػأ في ألمانيا، و »وقاؿ الخبير في الشؤوف االسرائيمية، شمعوف شيفر  

جيؿ مف الساسة لـ يعد مستعدًا لالعتذار ولقبوؿ اسرائيؿ كما ىي بسبب ذنب المحرقة فقط. ونشأ جيؿ جديد 
مف االوروبييف يتوقع منا اف نبادر وأف نقترح اقتراحػات حقيقيػة لمتسػوية وأف نتوقػؼ عػف الحػديث عػف معػاداة 

 «.في ظاىر االمر في أف يعظونا باألخالؽالسامية وعف أنو ال حؽ ليـ 
وبرأي شيفر، فإف العقدة التي انكشفت ا ف مع اوروبا تحتاج مف نتانياىو اتخاذ قػرارات تاريخيػة. فمػف يتوقػع 
اف يسػػاعده العػػالـ فػػي جيػػد منػػع ايػػراف مػػف الحصػػوؿ عمػػى السػػالح الػػذري يجػػب اف يسػػتجيب لتوقػػع العػػالـ اف 

، وىمػػا موقعػػا «يتسػػيار مقابػػؿ نتنػػاز وفػػوردو»اضػػي الفمسػػطينية المحتمػػة، بمعنػػى يسػػمؾ سػػموكًا مختمفػػًا فػػي االر 
 «.التطوير الذري االيراني، ىو ليس شعارًا فقط مف عقؿ خالؽ بؿ معادلة ُتمـز الطرؼ االسرائيمي ايضاً 

دـ ، تحػت ىػذا العنػواف، حػذرت جيػات عػدة الحكومػة االسػرائيمية مػف أبعػاد القػرار وعػ«ساعة الحقيقة تقتػرب»
االطمئناف الى امكانية تجميده في شكؿ موقت. وفي تحذير االسرائيمييف لحكومتيـ مف انو يمكف اسػرائيؿ أف 
ترفض القرار ويمكف حكومة نتانياىو اف تواصؿ وضع المزيد والمزيػد مػف الشػروط لالتفػاؽ مػع الفمسػطينييف. 

أف تقػػػرر اذا كانػػػت مسػػػتعدة ألف لكػػػف سػػػاعة الحقيقػػػة آخػػػذة فػػػي االقتػػػراب بسػػػرعة. وسػػػيتعيف عمػػػى الحكومػػػة 
رضاء المستوطنيف؟  .تواصؿ تعريض مستقبؿ الدولة العبرية لمخطر في سبيؿ استمرار االحتالؿ وا 
 ;89:/?/8:الحياة، لندن، 

 
  صييونية أولويةتيويد النقب  =>

 مأموف كيواف
قبػػة مػػف اسػػتيطاف المتعا” اإلسػػرائيمية“تجسػػيدًا لمكانػػة النقػػب فػػي المخططػػات الصػػييونية، جعمػػت الحكومػػات 

النقػب بنػدًا ثابتػًا، وكّرسػػت ألجػؿ ذلػؾ البحػوث والبػػرامم واألمػواؿ، وترافػؽ ذلػؾ مػػع إعطػاء الصػالحية لمجػػيش 
والشػػػرطة باسػػػتخداـ اإلرغػػػاـ والقمػػػع والتنكيػػػؿ واليػػػدـ والمصػػػادرة والتشػػػريد إزاء المػػػواطنيف الفمسػػػطينييف سػػػكاف 

اينة )أمثػػػػاؿ دافيػػػػد بػػػػف غوريػػػػوف، أرئيػػػػؿ شػػػػاروف، النقػػػػب. ومػػػػف الجػػػػدير بالػػػػذكر، أف بعػػػػض الزعمػػػػاء الصػػػػي
” قوة المثاؿ“وغيرىما...( اختاروا أرض النقب مكانًا لسكناىـ أو لمزارعيـ، تشجيعًا وتحفيزًا لالستيطاف وتقديـ 

 لممستوطنيف الصياينة.
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يقع النقب جنوبي فمسطيف، ويشكؿ نحػو نصػؼ فمسػطيف التاريخيػة مػف حيػث مسػاحتيا، حيػث تصػؿ مسػاحة 
% مف المساحة الكمية لفمسطيف التاريخية البالغة مساحتيا 14مميوف دونـ، تشكِّؿ نحو  3.20قب إلى نحو الن

مميوف دونـ. لو شكؿ مثمث ىندسي رأسو في الجنوب عمػى خمػيم العقبػة وقاعدتػو فػي الشػماؿ، يبمػل  04نحو 
خػػرى جنػػوب غػػزة فػػي كػػـ تصػػؿ بػػيف نقطتػػيف إحػػداىما عمػػى البحػػر الميػػت فػػي الشػػرؽ واأل 202طوليػػا نحػػو 

الغػػػرب، أمػػػا ضػػػمعاه ا خػػػراف فيمػػػا الحػػػدود الفمسػػػطينية المصػػػرية فػػػي الغػػػرب والحػػػدود الفمسػػػطينية األردنيػػػة 
 المحاذية لطوؿ وادي عربة في الشرؽ.

األرض “تعػػػود تسػػػمية النقػػػب بيػػػذا االسػػػـ إلػػػى أمػػػريف  األوؿ أنيػػػا مشػػػتقة مػػػف الكممػػػة الكنعانيػػػة )نجػػػب( أي 
المصطمح مػع البيئػة الصػحراوية المعروفػة بقمػة ىطػوؿ األمطػار فييػا، والمعنػى الثػاني  ،  ويتالءـ ىذا”الجافة

، وتػدؿ ىػذه التسػمية عمػى أىميػة ”الطريػؽ بػيف الػداريف“والمنقبػة ىػي ” الطريػؽ بػيف الجبمػيف“لكممة النقب ىػو 
ب ُيعػرؼ بأنػو بوابػة النقب مف الناحية الجغرافيػة االسػتراتيجية، فػاإلقميـ عبػارة عػف منطقػة عبػور، كمػا أف النقػ

بالد الشاـ إلى البحر األحمر وشرقي إفريقيا. وتعد مدينة بئر السبع أكبر المدف وأىميا في النقب، إلى درجة 
 أف النقب سمي بقضاء بئر السبع.

وتنحدر معظـ العشائر البدوية في منطقة النقب مف أصؿ حجازي. والبدو كميـ مف العػرب المسػمميف السػنة، 
، ”إسػرائيؿ“ىو مجػرد تصػنيؼ اجتمػاعي ولػيس تصػنيفًا دينيػًا أو طائفيػًا. وقػد حظػي البػدو فػي  وتصنيفيـ ىنا

الذيف يشكموف أقميػة داخػؿ األقميػة العربيػة، باىتمػاـ متزايػد خػالؿ السػنوات الماضػية، مػف ِقبػؿ وسػائؿ اإلعػالـ 
البػدو فػي صػفوؼ المجتمػع عمى حدٍّ سواء. وتجري محاوالت حثيثة لدمم ” اإلسرائيمية“والمؤسسات الحكومية 

عمى مستوييف  المستوى الرسمي، أي مف خالؿ سياسػة الحكومػة؛ والمسػتوى غيػر الرسػمي، أي ” اإلسرائيمي“
 بشكؿ عاـ والمجتمع الييودي بوجو خاص.” اإلسرائيمي“مف خالؿ التغييرات عمى نمط العالقة مع المجتمع 

نسػمة، حسػب التوزيػع الجغرافػي التػالي  فػي النقػب نحػو ألػؼ  022حاليًا نحػو ” إسرائيؿ“ويبمل عدد البدو في 
 22يوجػػد نحػػو ” إسػػرائيؿ“آالؼ نسػػمة، وفػػي شػػماؿ  22يوجػػد نحػػو ” إسػػرائيؿ“ألػػؼ نسػػمة، وفػػي أواسػػط  212

 ألؼ نسمة.
ازداد عدد السػكاف البػدو بنحػو عشػرة أضػعاؼ، بسػبب النسػبة العاليػة لمنمػو  2615سنة ” إسرائيؿ“ومنذ قياـ  

%، وىػي نسػػبة منقطعػة النظيػر فػي أي مكػػاف آخػر فػي منطقػة الشػػرؽ 2بػدو التػػي تبمػل قرابػة السػكاني لػدى ال
األوسط. وتعود نسبة السكاف العاليػة إلػى القػيـ االجتماعيػة التقميديػة الخاصػة بحجػـ العػائالت و/ أو العشػائر 

 البدوية التي تعد العائالت الكبرى ذخرًا يجمب المنفعة عمى الصعيد السياسي.
ويعود سبب وجود ”. إسرائيؿ“لـ يكف ىناؾ أي سكاف بدو في أواسط  2615دير ذكره أنو حتى سنة ومف الج

زىػػاء عشػػرة آالؼ مػػف السػػكاف البػػدو حاليػػًا فػػي أواسػػط الػػبالد إلػػى اليجػػرة مػػف النقػػب التػػي نجمػػت عػػف سػػببيف 
 رئيسيف ىما 

ف الجفػػاؼ اسػػتمرت سػػػّت تعرضػػػت منطقػػة النقػػب لفتػػرة مػػػ 2624اليجػػرة بحثػػًا عػػف المراعػػػي، ففػػي سػػنة  -2
 سنوات.

اليجرة مف أجؿ إيجاد العمػؿ  كانػت مػف ِقبػؿ أفػراد العػائالت التػي لػـ تكػف لػدييا أراٍض وال مػواٍش. وأدت  -0
إلى تكّوف مركزيف بػدوييف فػي مػدينتي الرممػة  2642و، 2621ىذه اليجرة التي تمت في الفترة ما بيف سنتي 

 والمد وفي قريتي الطيبة وكفر قاسـ.
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حالؿ بق ي النقب في العقؿ الصييوني رمزًا لتطبيؽ معادلة تفريل األرض الفمسطينية مف سكانيا األصمييف، وا 
الييػػود مػػف شػػتى أنحػػاء العػػالـ مكػػانيـ، وىػػذا تجسػػيد ألحػػد المبػػادئ األساسػػية لمصػػييونية، وىػػو مبػػدأ اليجػػرة 

 الييودية الذي يستتبعو ويرتبط بو مبدأ االستيطاف.
-0223خػػػالؿ السػػػنوات العشػػػر )” خطػػػة لتطػػػوير النقػػػب“ 0222يػػػؿ/ نيسػػػاف سػػػنة،ووضػػػعت فػػػي شػػػير إبر  

تطػػوير “(. ووصػػؼ شػػمعوف بيريػػز، عنػػدما كػػاف نائبػػًا لػػرئيس الحكومػػة األسػػبؽ أرئيػػؿ شػػاروف، خطػػة 0222
ومف أىداؼ الخطة، زيادة عػدد السػكاف ”. إسرائيؿ“، بأنيا تعد نسخة ثانية وعصرية مف مشروع إقامة ”النقب

مميوف نسمة بعد عشر سنوات، وذلؾ بإشراؼ مكتب رئيس الحكومة شػاروف، ومكتػب  2.2يصبح في النقب ل
 ”.المجنة الوزارية لتطوير النقب والجميؿ“ويرأس ” خطة تطوير النقب“نائبو شمعوف بيريز الذي أشرؼ عمى 

 ” خطة تطوير النقب“ويشمؿ البرنامم الزمني والتنظيمي ؿ  
 (  تشرؼ عمى التخطيط ليا مؤسسة دروما عيداف ىنيغب.0222-0223خطة استراتيجية ) -أ 
 (  مثؿ سكؾ الحديد وغيرىا.0225-0222مشاريع قومية ) -ب 
بشػػكؿ عػػاـ، وىنػػاؾ سػػتة ” خطػػة تطػػوير النقػػب“وتشػػرؼ مؤسسػػة درومػػا عيػػداف ىنيغػػب عمػػى وضػػع أسػػس  

ُتعػػرؼ باسػػـ ” قػػبمعالجػػة الوسػػط البػػدوي فػػي الن“طػػواقـ عمػػؿ تشػػرؼ عمػػى سػػتة مجػػاالت متعػػددة. وخطػػة ؿ 
مميػػػوف دوالر( لفتػػػرة خمػػػس  025مميػػػار شػػػيكؿ )نحػػػو  242.2رصػػػد ليػػػذه الخطػػػة ميزانيػػػة ”. خطػػػة شػػػاروف“

، فػإف الغػرض ”تغييػر وتحسػيف وضػع السػكاف البػدو“سنوات. وعمى الرغـ مف اإلعالف بأف الخطة ترمي إلى 
تجمػػػيعيـ فػػػي سػػػبع بمػػػدات، الحقيقػػػي منيػػػا ىػػػو السػػػيطرة عمػػػى أراضػػػي العػػػرب فػػػي النقػػػب، وتيجيػػػر السػػػكاف و 

 وتصفية القرى غير المعترؼ بيا.
ألؼ دونػـ  522مف بيف أخطر المخططات التيويدية، وييدؼ إلى السيطرة عمى ” برافر  بيغف“ويعّد مخطط 

” اإلسػرائيمية“قرية بدوية. أما الحجػة  12ألفًا مف أىميا، وتدمير نحو  52مف أرض النقب، وتيجير أكثر مف 
القػػرى العربيػػة غيػػر المعتػػرؼ بيػػا فػػي النقػػب، مػػف خػػالؿ حصػػر أىػػؿ القػػرى فػػي تجّمعػػات فيػػي تنظػػيـ وضػػع 

 سكنية تختمؼ تمامًا عف واقعيـ البدوي.
برافػر  “في األسبوع األخير مػف شػير يونيػو/ حزيػراف الماضػي، أقػرت الكنيسػت القػراءة األولػى لمشػروع قػانوف 

المفتػػرض أف تمػػر القػػراءة الثانيػػة لممشػػروع فػػي  عضػػوًا. ومػػف 12عضػػوًا، مقابػػؿ اعتػػراض  13بأغمبيػػة ” بػػيغف
 األياـ القميمة المقبمة.

ُموجيػة ضػّد عػرب النقػب، تتجمػى بوضػوح فػي إبػادة مػزارع البػدو، وىػدـ ” إسػرائيمية“وىنالؾ موجة استئصػالية 
المزيد مف البيوت بحجة عدـ الترخيص وغيرىا. فالحجم ىي غطاء لمشروع اسػتعماري عنصػري ييػدؼ إلػى 

عػػرب النقػػب جغرافيػػًا وتاريخيػػًا وديموغرافيػػًا مػػف أرض يعيشػػوف عمييػػا منػػذ قػػروف، وقبػػؿ قيػػاـ المػػدف  اجتثػػاث
ىػػو محػػو معػػالـ اإلنسػػاف ” اإلسػػرائيمي“والمسػػتوطنات الييوديػػة فػػي النقػػب بعقػػود طويمػػة. واليػػدؼ االسػػتراتيجي 

يش داخػػؿ محػػيط ذي واألرض والتػػاريخ العربػػي فػػي النقػػب، وتعميػػب عػػرب النقػػب داخػػؿ محميػػات صػػغيرة، تعػػ
 أكثرية ييودية تممؾ أكثرية األرض والمصادر االقتصادية في النقب.

في سياستيا نحو عرب النقب عمى استراتيجية تتضمف اجتثاث أكبر عدد ممكف مػف عػرب ” إسرائيؿ“وتعتمد 
وتعميػب  النقب مف أراضييـ وديارىـ األصػمية واالسػتيالء عمػى أكثريػة األراضػي العربيػة فػي النقػب مػف جيػة،

 وحصر أكبر عدد ممكف مف العرب عمى أصغر مساحة جغرافية في النقب مف جية ثانية.
 ;89:/?/8:، الخميج، الشارقة
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 عن األنفاق دفاعاً ليس  <>
 أ.د. يوسؼ رزقة
َمْف أولى باليدـ والتدمير األنفػاؽ أـ جػدار الفصػؿ العنصػري ؟ن األنفػاؽ حالػة اسػتثنائية لجػأ إلييػا الفمسػطيني 

ى عمػػى قيػػد الحيػػاة بكرامػػة واحتػػراـ. لػػـ يحػاوؿ النظػػاـ العربػػي المشػػاركة فػػي حػػّؿ أزمػػة الحصػػار الػػذي لكػي يبقػػ
مميػوف نسػمة (. بعػض دوؿ النظػاـ المحتػـر شػاركت فػي تشػديد الحصػار،  2.5فرضتو دولػة االحػتالؿ عمػى )

 فكانت األنفاؽ محاولة شعبية لمتغمب عمى ىذه الحالة.
الجيش عمى الرئيس المدني المنتخػب يحكػي تعاونػًا وثيقػا مػع دولػة االحػتالؿ، مشيد ىدـ األنفاؽ بعد انقالب 

وكأف ثمة مقايضة عاجمة بػيف الطػرفيف بحيػث تسػمح حكومػة االحػتالؿ بػدخوؿ كتائػب جديػدة إلػى سػيناء فػي 
مقابؿ أف يقوـ الجيش فورًا بيدـ األنفاؽ، بعد أف تييأت السػاحة اإلعالميػة لعمميػة اليػدـ مػف خػالؿ القصػص 

 المفبركة والمختمفة.
لػى ارتفػاع األسػعار، وىػي أعمػاؿ فييػا  لى فقداف السػمع وا  عمميات اليدـ تعيدنا إلى فترات الحصار المشدد، وا 
إضػػػرار مباشػػػر بحيػػػاة السػػػكاف، وال مصػػػمحة لمصػػػر فػػػي عمميػػػة اليػػػدـ، بػػػؿ إف المػػػواطف السػػػيناوي و الرفحػػػي 

 عمى الحكومة المركزية. يتضرر في مصالحو التجارية مع غزة، ويزداد عبء سيناء
ثمػػة تحػػريض مػػف السػػمطة فػػي راـ اهلل، ومػػف تػػؿ أبيػػب، ومػػف عمالئيمػػا فػػي اإلعػػالـ المصػػري عمػػى األنفػػاؽ، 
وعمػػى غػػزة، حتػػى إف اإلعالمػػي عمػػرو أديػػب قػػاؿ عمػػى اليػػواء  إف الفمسػػطينييف )يسػػتحقوف القتػػؿ ؟ن( وفػػي 

 الوقت نفسو ضرب تعظيـ سالـ عمى اليواء لعسرائيمييف ؟ن.
تخيؿ الفمسطيني يستحؽ القتؿ ؟ن ىكذا بمغة عنصرية، وبتعميـ يػدؿ عمػى الكراىيػة. وتخيػؿ أف حػزب الحريػة 
والعدالة كاف يعد مشروع قانوف لكي يعامؿ الفمسطيني معاممة المصري ؟ن وىو قانوف يػذكرنا بفتػرة حكػـ عبػد 

المصػػري وىػػو أمػػر جعمػػو األكثػػر الناصػػر والقػػومييف العػػرب ؟ن عبػػد الناصػػر كػػاف يعامػػؿ الفمسػػطيني معاممػػة 
 ـ.2634شعبية بيف الفمسطينييف رغـ النكسة في 

ىػػدـ األنفػػاؽ يعيػػدنا إلػػى واقػػع جديػػد ىػػو أسػػوأ مػػف واقػػع حكػػـ مبػػارؾ فػػي حالػػة اإلصػػرار عمػػى مواصػػمة اليػػدـ. 
اليػػدـ يضػػع عالمػػات شػػؾ عمػػى فكػػرة التحريػػر، وعمػػى فكػػرة إف قضػػية فمسػػطيف قضػػية عربيػػة إسػػالمية، فػػأيف 

 بة ؟ وأيف اإلسالـ ؟ وأيف التحرير في عمميات ىدـ األنفاؽ التي يعتاش منيا الفمسطيني ليبقى كريمًا؟.العرو 
نمػا ىػو دفػاع عػف حػؽ الشػعب الفمسػطيني  ما نقولو فػي ىػذا المقػاؿ لػيس دفاعػًا عػف ظػاىرة األنفػاؽ نفسػيا، وا 

السياسػة الصػييونية العدائيػة.  بحياة حرة كريمة، ىو دفاع عف حقو الوطني بمقاومة الحصػار وبالتغمػب عمػى
وقػػد عرضػػت غػػزة وحكومتيػػا عمػػى الطػػرؼ المصػػري فػػتح معبػػر تجػػاري، أو إنشػػاء منطقػػة تجػػارة حػػرة حدوديػػة 
تكوف بديال عف ظػاىرة األنفػاؽ غيػر أف أجيػزة األمػف والجػيش تتمكػأ فػي اإلجابػة وتضػمر الػرفض، والمسػتفيد 

 الوحيد مف ىذا الرفض ىو الطرؼ الصييوني.
حػػدث ا ف مػػف عمميػػات ىػػدـ متتاليػػة ُيَمثّػػؿ عػػدوانًا صػػارخًا عمػػى حػػؽ غػػزة فػػي الحيػػاة الكريمػػة. وىػػو إف مػػا ي

عالقة عمى مشاعر عدائية يحمميا الجيش و األمػف ضػد غػزة وسػكانيا، وىػو عمميػًا إقحػاـ لغػزة ولحمػاس فػي 
ف غزة لف تقبػؿ أف الشأف المصري، حيث نأت حماس وغزة بنفسيا عف تطورات الحالة المصرية المرتبكة، أل

تعود إلى حالة الموت البطيء، والحصار العػدواني الظػالـ. كػاف األولػى بمصػر أف تفكػر بيػدـ جػدار الفصػؿ 
 العنصري في الذكرى التاسعة لصدور رأي محكمة العدؿ الدولية بعدـ قانونيتو ؟ن.

 ;9A/?/:89، فمسطين أون الين

 



 
 
 

 

 

           ;;ص                                    <:A:العدد:                ;89:/?/8: السبت التاريخ:

 ومعنى النقب النكبةمعنى  ?>
 د. مكـر خوري مخوؿ

، شػػيورا وجيػػزة مػػا بعػػد 2615فػػي عػػاـ ’ معنػػى النكبػػة‘ب ونشػػر الراحػػؿ الػػدكتور قسػػطنطيف زريػػؽ كتػػاب كتػػ
معنػى ‘االقتالع والكارثة. فجاء احد ردود فعؿ بف غوريػوف بػاطالؽ خطػاب، بعػد بضػع سػنوات تحػت عنػواف 

الػذي وىػو فػي فقط شيور تفصؿ ما بيف العد الزمنػي ومػرور اربعػيف عامػا عمػى وفػاة بػف غوريػوف، ’.’ النقب
الػػذي مػػر فػػي الكنيسػػت االسػػرائيمي فػػي القػػراءة االولػػى ’ برافيػػر‘فاشػػية قػػانوف ’ الحػػاف‘قبػػره يػػرقص فرحػػا عمػػى 

الؼ دونـ مف اراضي النقب الفمسطيني، وتدمير عشػرات  552وىو في طريقو الى الثانية والثالثة، لتتـ سرقة 
متضػػرريف مػػف ىػػذا المخطػػط ىػػـ باالسػػاس قرابػػة مئػػة القػػرى وتيجيػػر اىالييػػا بعضػػيـ لممػػرة الثالثػػة. رغػػـ اف ال

 -الؼ فمسطيني، مف حممة الجنسية االسرائيمية في النقب، اال انو يجب طػرح ىػذا المخطػط فػي سػياقو الجيػو
سياسي وبما يتعمؽ بحروب المياه في المنطقة، حيث ستكوف ليذا المخطط ابعاد عمى كؿ مف مصر وسورية 

 ’مرحمة االولى.واالردف ولبناف وفمسطيف في ال
)الػػػدفاع( ’ الياغانػػػاه‘( زعػػػيـ حركػػػة 2643 -2553فمممسػػػتوطف الصػػػييوني الطالئعػػػي دافيػػػد بػػػف غوريػػػوف )

فػي  2615ايار/مػايو  21البريطاني لفمسطيف، الذي قػرأ يػـو  -االرىابية الصييونية أثناء االنتداب االحتاللي
ابيػػب  -كبػػة فمسػػطيف، فػػي متحػػؼ مسػػتوطنة تػػؿالصػػييونية، بعػػد ن’ االسػػتقالؿ‘شػػارع جػػادة روثتشػػايمد وثيقػػة 

اوؿ رئػػيس حكومػة السػػرائيؿ ووزيػر أمػػف ’ التػي أنشػئت عمػػى اراضػي مدينػػة يافػػا الكبػػرى وقرأىػا، حيػػث اصػبح
داخػػؿ عنكبػوت الحمػػـ الصػييوني االكبػر، الػػذي تجمػى فػػي ’ النقػب‘يسػمى ” صػػغير‘ليػا، كػاف حمػػـ صػييوني 

 .2563’ الدولة الييودية‘كتاب ىرتسيؿ 
الحمـ التخطيطي اخذ يبػرز فػي خطػاب بػف غوريػوف السياسػي الرسػمي فػي السػنيف االولػى لتوليػو )رئاسػة  ىذا

كػانوف  24فػي ’ معنػي النقػب”حكومة اسرائيؿ( ادارة المشػروع الصػييوني فػي فمسػطيف، وبالتحديػد فػي خطابػو
ولة، ورغـ ذلػؾ فانيػا النقب ىي ميد امتنا، منطقة خطيرة في ضعفيا في الد‘حيث قاؿ   2622الثاني/يناير 
’ شػػػػبيية’ بعػػػػدىا اخػػػػذ يقػػػػص حكايػػػػات توراتيػػػػة مسػػػػتعمال امثمػػػػة تاريخيػػػػة او اسػػػػاطير متعػػػػددة’. أممنػػػػا االكبػػػػر

الثبػػات عالقػػة النقػػب بػػالتوراة وبالشػػعب الييػػودي. ولحشػػد المسػػتمعيف مػػف الجميػػور ’ بالمغػػامرات البوليسػػية‘
ارسػميـ موسػى الستكشػػاؼ الػبالد، كػػانوا قػد بػػدأوا حتػػى الجواسػيس الػػذيف ‘الييػودي باسػموب بروباغنػػدي قػاؿ  

 ’.وذلؾ قبؿ اكماؿ مسيرتيـ الى الخميؿ… دربيـ مف النقب
مشددًا عمى خطورة النقب لدولة الحمـ الصييوني، فقد ربط بف غوريوف ما بيف الفترة التوراتية، رغػـ اف الفكػر 

النقػػػب ىػػػي المسػػػاحة ‘المعاصػػػر قػػػائاًل  السػػػائد اف الحركػػػة الصػػػييونيو ىػػػي حركػػػة قوميػػػة عممانيػػػة، والتػػػاريخ 
واضاؼ محذرًا مف العواقب السمبية اذا لـ تتخذ الدولػة الصػييونية خطػوات ’. االوسع واالكثر فراغا في البالد

فاذا لػـ تمػل الدولػة تمػؾ الصػحراء، فسػتمغي  -لف تتسامح دولة اسرائيؿ مع وجود صحراء في داخميا ‘عممية  
اي بعد اقػؿ مػف سػبع سػنوات عمػى اقامػة دولػة اسػرائيؿ  2622ة التي قيمت عاـ ىذه الجمم’. الصحراء الدولة

 حممت معاني كثيرة في ذلؾ الوقت مثمما اليوـ، ومنيا 
. اف الدولة اسميا اسرائيؿ 0. اف الحركة الصييونية ىي دولة وبذلؾ اىتـ بترسيخ مفيـو وجود اسرائيؿ . 2’

وىػذا ضػعؼ )يجػب معالجتػو( ’ صحراء‘اف في ىذه الدولة  .3)وليس فمسطيف( وىي دولة الشعب الييودي. 
. اف ىػػذه االرض لػػـ يقطنيػػا سػػكاف قبػػؿ ذلػػؾ )الغيػػًا الفمسػػطينييف الػػذيف تػػـ 1لمدولػػة الجديػػدة فػػي المسػػتقبؿ. 

. اف مػػف 2’.’ ارض بػػال شػػعب لشػػعب بػػال ارض‘وىػػدـ قػػراىـ اثنػػاء النكبػػة( متماشػػيا مػػع المقولػػة ’ اقػػتالعيـ
مية عربية فمسطينية ليسوا في عداد مػف يسػتحؽ الحيػاة او اخػذىـ بالحسػباف فػي تطػوير تبقى في النقب مف اق
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. اف 3امنيػة لػالدارة الصػييونية.  -الجغرافية االنسانية، وانما ىـ عبارة عف ارقػاـ فػي اطػار مشػكمة ديمغرافيػة
ف بػػأمريف  . اف التحػػدي يكمػػ4، وىػػي مسػػألة ممحػػة. ’لمكيػػاف الصػػييوني‘المسػػألة ىػػي قضػػية حيػػاة او مػػوت 

، والثػػػػاني اف ىػػػػذا االحيػػػػاء يػػػػأتي الجػػػػؿ ىػػػػدؼ اسػػػػتيراد كػػػػؿ مػػػػف ستسػػػػميو االدارة ’احيػػػػاء الصػػػػحراء‘االوؿ 
مف وفػي انحػاء المعمػورة ليشػكؿ درعػًا ديمغرافيػا واقيػًا امػاـ الشػعب الفمسػطيني فػي قطػاع ’ ييوديا‘الصييونية 

حيفا شماال والى قطاع غزة جنوبًا لـ يبؽ اال االعداء. فمف  -غزة دفاعا عف الدولة الجديدة في وجو الجيراف 
. اف ىنػػاؾ مشػػكمة اقتصػػادية فػػي 5الفػػا( مػػدقعًا فمسػػطينيا فػػي يافػػا.  02اقػػؿ مػػف اربعػػة ا ؼ فمسػػطيني )ا ف 

. اثػػارة مشػػكمة 6النقػب لممؤسسػػة الصػييونية، وانػػو يجػػب حميػا بشػػكؿ خػالؽ وفقػػا لمػػا يالئػـ مصػػالح اسػرائيؿ. 
اسػرائيؿ ‘قبؿ بف غوريػوف فػي المنطقػة ىػي لربمػا االىػـ، حيػث ذكػر بػف غوريػوف اف المياه )وأمف المياه( مف 

ىػػي احػػدى الػػدوؿ القميمػػة فػػي العػػالـ التػػي تممػػؾ منافػػذ مائيػػة الػػى المحػػيط اليػػادئ عبػػر البحػػر المتوسػػط، والػػى 
ومنبيػا  ، حيث يربط كمييمػا الغػرب بالشػرؽ،"قناة السويس’المحيط اليندي عبر البحر االحمر مشبيا النقب بػ

وىػػذا البحػػر فريػػد مػػف ’ البحػػر الميػػت‘الػػى انػػو عمػػى الػػرغـ مػػف اف النقػػب ىػػي منطقػػة صػػحراوية، اال اف فييػػا 
وليحولو الػى حقيقػة ’نوعو في العالـ مف حيث انخفاضو وثرائو باالمالح والمعادف. وليروج بف غوريوف لحممو

لمدة عاـ وشيريف بعد اف قّدـ اسػتقالتو ’ يةبراك‘في النقب، واقاـ في ’ سديو بوكير‘فقد استوطف في كيبوتس 
ولكػي يؤكػد دافيػد ’. احيػاء الصػحراء‘، حيػث عمػؿ رائػدا لحممػة 2623مف مناصبو السياسػية )اوؿ مػرة( عػاـ 

بػػػػف غوريػػػػوف لمعػػػػالـ كمػػػػو انػػػػو ال يحػػػػب تفسػػػػير االحػػػػالـ وفقػػػػا لسػػػػيغموند فرويػػػػد وانمػػػػا فػػػػي العػػػػيش بػػػػالوعي 
قريػة ‘باقامػة  2626فػي فترتػو الحكوميػة الثانيػة وبالتحديػد فػي العػاـ  وقمػب الحمػـ الػى سػالح، فقػد قػاـ’الكامػؿ

فػػي النقػػب الفمسػػطيني المحتػػؿ. فػػاف تفكيػػؾ خطػػاب بػػف ’ ديمونػػا‘التػػي اقيمػػت فػػي ’ النقػػب -البحػػث النػػووي 
، اي اربػػع سػػنوات قبػػؿ بدايػػة مشػػروع البحػػث لنػػووي االسػػرائيمي فػػي 2622غوريػػوف يشػػير الػػى انػػو فػػي مطمػػع 

الػذي يسػتخدـ الػبعض منػو بالفعػؿ، ومنيػا ‘ف غوريوف اف ارض النقػب غنيػة بمنػاجـ الفوسػفات، النقب، قاؿ ب
كاف آنذاؾ السياسػي الصػاعد ويػد بػف ’. ُتشتؽ المادة الغالية الثمف، التي مف شأنيا انتاج قوة اليورانيوـ الذرية

ابتػداء مػف  -ئيس الحػالي الػر  -فػي فيشػنافا، فػي بولونيػا  2603غوريوف اليمنى، ىو شمعوف بيػريس )مواليػد 
لدولة اسرائيؿ،( الذي كانت لو اليد الطولى في المفاوضات مع الحكومػة الفرنسػية لحصػوؿ اسػرائيؿ  -0225

عمى القدرة النووية في القسـ الثػاني مػف الخمسػينيات، والػذي نتيجػة لمتخطػيط الػبف غوريػوني تػـ انتخابػو نائبػا 
ائبػػًا لػػوزير االمػػف )اي نائبػػا البػػف غوريػػوف الػػذي حمػػؿ منصػػب ، وتعينػػو ن2626فػػي الكنيسػػت فػػي العػػاـ ذاتػػو 

رئػػيس الػػوزراء ووزيػػر االمػػف(. فػػي خػػالؿ االربعػػة عشػػر شػػيرا فػػي النقػػب، قػػاـ بػػف غوريػػوف بتوعيػػة الييػػود فػػي 
فمسطيف والعالـ باىمية النقب المستقبمية وبضرورة االستيطاف الييودي في النقب. لـ يػنس تمميػذ بػف غوريػوف 

جتيػػد شػػمعوف بيػػريس تعػػاليـ اسػػتاذه بػػف غوريػػوف، حيػػث طالػػب بعػػد خمسػػيف عامػػا تمامػػا مػػف المخمػػص والم
اسػػتحداث وزارة جديػػدة سػػماىا "0222، وذلػػؾ فػػي كػػانوف االوؿ/ديسػػمبر ’معنػػى النقػػب‘خطػػاب بػػف غوريػػوف 

مػؿ وعمؿ وزيرا ليا منػذ يوميػا االوؿ، حيػث تضػمنت اىػدافًا واضػحة  ايجػاد الع’ وزارة تطوير النقب والجميؿ‘
وسػػط تنفيػػد مشػػاريع قػػادرة عمػػى احػػداث ‘والتصػػنيع، المسػػكف واالسػػتيطاف، التربيػػة والتعمػػيـ فػػي النقػػب والجميػػؿ 

 ’.”’انعطافات
التػي رأسػيا قائػد شػرطة اسػرائيؿ السػابؽ  2662عػاـ ’ سػمطة تطػوير النقػب‘كؿ ذلؾ جاء بعد اف تمػت اقامػة 

 ولمدة عقد تماما حتى وفاتو. 2665منذ  عمؿ رئيس بمدية بئر السبع في النقب’يعقوب تيرنير الذي
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لفيـ مدى استيعاب اىمية النقب باالستراتيجية الصييونية، يشار الى انو مف بػيف الػذيف ترأسػوا وزارة تطػوير ‘
النقب والجميؿ، كاف اضافة الى شمعوف بيريس كؿ مف ارييؿ شاروف واييود اولمرت وما زاؿ وزيػر الخارجيػة 

 .’0226منذ آذار/مارس ’ الحقيبة‘ىذه  السابؽ سيمفاف شالـو وزير
لربمػػا لػػيس فػػي االمػػد القريػػب لكػػف فػػي االمػػد المتوسػػط او البعيػػد، سػػيتـ الكشػػؼ عػػف اف اليػػدؼ مػػف مصػػادرة 

لو عالقة مباشرة بما تـ التخطػيط لػو قبػؿ سػتيف عامػا اي فػي  0223االراضي الفمسطينية في النقب في عاـ 
ينية ولمحمػـ الصػييوني وىػو ينػدرج فػي مخططػات تحمػؿ اىػدافا ذات وما ىػو اال تكممػة لمنكبػة الفمسػط 2623

 متعددة تخدـ المصالح المتشعبة السرائيؿ، كما ذكر بف غوريوف وىي تشمؿ ’ منعطفات‘
. نقؿ قسـ مف المستوطنيف الييود مف سكاف المستوطنات الييودية في الضفة الغربيػة المحتمػة اليجػاد شػبو 2

 حؿ لشبو دولة فمسطينية.
مسػػتندات والدراسػػات االسػػرائيمية الحكوميػػة تبػػرز امكانيػػة فقػػداف دولػػة اسػػرائيؿ لطابعيػػا وغالبيتيػػا الييوديػػة فال

بػػف ’ حمػػـ‘بالتحديػػد، بسػػبب التكػػاثر السػػكاني والنمػػو الطبيعػػي لسػػكاف النقػػب العػػرب. والػػذي وقػػؼ وراء دعػػـ 
رائيمية وبالتحديػد القػتالع عػرب ، عبػر توصػيات لمحكومػة االسػ’معيػد االسػتراتيجية الصػييونية‘غوريوف كاف 

النقػػب مػػف اراضػػييـ واعػػادة تػػوطينيـ بامػػاكف اخػػرى لربمػػا فػػي قطػػاع غػػّزة. ىػػذا المعيػػد رسػػـ سياسػػة االقػػتالع 
توصػيات ’ القاضػي غولػدبيرغ لتطبػي’ عنػدما عينػت حكومػة اسػرائيؿ”قانونيػا‘والمصادرة، حيث وضػع غطػاء 

ػور اسػرائيؿ )فػي حممػة اعالميػة منظمػة( ومف اجؿ ىذ ال’. معيد االستراتيجة الصييونية‘ يػدؼ يجػب اف تصر
لمجتمعيا الييودي ولمعالـ اف عرب النقب ىـ بمثابو مجرميف ال يحترموف دولة القانوف، استنادا لورقػة بحثيػة 

 "كاركػػاع‘التػػي نشػػرت فػػي مجمػػة ’ الجيػػؿ البػػدوي الشػػاب يػػتعمـ ميػػزات وجػػدوى مخالفػػة القػػانوف‘ورد فييػػا اف  
مػف تػأليؼ كػؿ مػف غمعػاد التمػاف وعػدي اربيػؿ. ومػف بػيف المسػتندات التػي تػـ  0226مايو  33)ارض( عدد 

تقديميا لمحكومة ىي قوائـ بعدد البيػوت غيػر المرخصػة التػي شػيدىا عػرب النقػب فػي القػرى المختمفػة اليجػاد 
 ’ذريعة قانونية تخدـ باالحرى مشاريع عمالقة.

الػذي ينقػؿ الميػػاه ’ )النظػاـ الناقػػؿ لمميػاه(’ ىاميوفيػؿ ىارتسػي‘ . اكمػاؿ المشػروع االسػرائيمي لمميػاه المسػػمى0
مػػػف بحيػػػرة طبريػػػا الػػػى جميػػػع المراكػػػز السػػػكانية، بمػػػا فػػػي ذلػػػؾ النقػػػب. ىنػػػا تجػػػدر االشػػػارة الػػػى اف الحركػػػة 

، حيػػػث بػػػدأ 2636الصػػػييونية بػػػدأت التخطػػػيط لػػػذلؾ المشػػػروع قبػػػؿ بدايػػػة الحػػػرب العالميػػػة الثانيػػػة، فػػػي عػػػاـ 
، حيػت قامػت السػمطات الصػييونية بسػرقة ميػاه 2631وتـ انجازه عاـ  2615ماؿ النكبة عاـ التطبيؽ بعد اك

االمػر الػذي جعػؿ ’نير االردف، مما حدا بسورية ولبناف واالردف الى التخطيط لمتصدي لمشاريع سرقة الميػاه،
 ’.حرب المياه‘بعض االستراتيجييف بتسمية النكسةحرب االياـ الستة بػ 

ابيػػب  -لنقػػب مػػف عشػػرات القػػرى المتفرقػػة فػػي امػػاكف مختمفػػة يػػأتي تحػػت مػػا تسػػمية تػػؿ?. ترحيػػؿ عػػرب ا3
مقمص في النقب او التفاوض عمييـ في ’ بانتوستاف‘اي خنقيـ في غيتو او  -’تنظيـ وضع القرى العربية’بػ

 اطػػػار تبػػػادؿ سػػػكاني مػػػع قطػػػاع غػػػزة وضػػػميـ الػػػى الدولػػػة الفمسػػػطينية المبتػػػورة جنوبػػػا، االمػػػر الػػػذي سػػػيؤمف
السػػرائيؿ الطريػػؽ مػػا بػػيف البحػػر االحمػػر الػػى البحػػر المتوسػػط عبػػر البحػػر الميػػت )مػػع حفػػر وصػػمة اضػػافية( 

 ليخمؽ بديال لقناة السويس في الجية الشرقية، وفقا لما لمح اليو بف غوريوف.
فػػي مطمػػع  مػػا بػػيف البحػػر االحمػػر والبحػػر الميػػت’ القػػػػػػناة المائيػػة‘مشػػروع ’بامكانيػػة’ البنػػؾ الػػدولي‘. اقػػرار 1

رغػـ ادعائيػا اف المشػروع سػيفيد االردف  -، النتاج ما يكفي مػف ميػاه وكيربػاء السػرائيؿ 0223العاـ الجاري 
والسػػمطة الفمسػػطينية ىػػو مخطػػط ىيمنػػة صػػييوني عمػػى جيرانيػػا وبالتحديػػد االردف والسػػمطة الفمسػػطينية، الف 

 كاممة عميو.اسرائيؿ ال تشارؾ في مشروع اال اذا كانت ليا السيطرة شبو ال
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الزمػة النيػؿ مػا ’ لجانػب حتػى ولػو بسػيط’ حػؿ اسػرائيمي‘ابيػب بعػرض  -. عبر ىذا المشروع قػد تقػـو تػؿ2’
االسػػرائيمية ’ اليػػد‘ابيػػب ممػػا يفسػػر -نسػػبة تبعيػػة القػػاىرة بتػػؿ’ بػػيف مصػػر واثيوبيػػا وسػػتعمؿ جاىػػدة عمػػى زيػػادة

زعػيـ دولػة جنػوب السػوداف بػاوؿ زيػارة خارجيػة  التي عممت وبمثابرة لتقسيـ السوداف الى سودانيف، قاـ بعػدىا
 لو الى اسرائيؿ.

مف خميم العقبة ) ’ . مف بيف االمور التي درسيا البنؾ الدولي كانت بدائؿ تحويؿ كميات كبيره مف المياه3’
اـ الرشػػػراش المسػػػػماة ايػػػالت( عبػػػػر االردف، ومػػػػف ىنػػػاؾ الػػػػى البحػػػػر الميػػػت لكػػػػي يػػػػتـ الحفػػػاظ عمػػػػى القيمػػػػة 

)السياحية بما في ذلؾ المعادف والخ( لمبحػر الميػت بالنسػبة السػرائيؿ، حتػى لػو بعػد نصػؼ قػرف.  االقتصادية
والمخطػػط يشػػػمؿ اقامػػة جيػػػاز لتحميػػة الميػػػاه لتزويػػػد المنطقػػة وبالتحديػػػد المسػػتوطنيف الجػػػدد فػػي النقػػػب بميػػػاه 

بعػيف االعتبػار ايصػاؿ الشرب. اما وقد تـ ايجاد حؿ لمبحر الميت فمف المحتمؿ اف تكوف اسرائيؿ قػد اخػذت 
الميػػاه لمنقػػب مػػف نقطتػػيف  تمتػػد االولػػى مػػف البحػػر االحمػػر جنوبػػا، الػػذي سػػيرتبط بػػالبحر الميػػت والػػذي ىػػو 
مرتبط اصال ببحيرة طبرية، والثانية )حاليا مخطط( ربط النقب بالبحر المتوسػط عبػر منافػذ قريبػة مػف او فػي 

 شماؿ قطاع غزة ترتبط بالبحر االبيض المتوسط.
وىػذا االختبػار سػوؼ يكػوف  -كتب بف غوريػوف اف فػي النقػب سػيتـ امتحػاف ابػداع وجػرأة اسػرائيؿ الرائػدة  فقد

العمػـو والبحػوث الييوديػة. وعمػى رجاالتنػا فػي ميػاديف العمػـو والبحػوث ’ ففي النقب ستمتحف جػدارة‘مصيريا  
اؿ، كابحػػاث تحميػػة الميػػاه التمحػػور والتركػػز فػػي حقػػوؿ بحثيػػة جديػػدة لػػـ تيػػتـ بيػػا مػػف ذي قبػػؿ شػػعوب الشػػم

باسػعار زىيػدة واسػػتغالؿ الطاقػة الشمسػػية المتػوفرة فػػي بالدنػا، خاصػػة فػي النقػػب، اكثػر مػػف كػؿ دوؿ اوروبػػا. 
واستغالؿ شدة الرياح لتوليد الطاقة الكيربائية، والعمؿ عمى منػع تبػذير ميػاه االمطػار القميمػة التػي تػذىب الػى 

والتػػي باسػػتطاعتيا ’ ؿ الػػى عشػػرات ماليػػيف مػػف االمتػػار المكعبػػة،البحػػر المتوسػػط والبحػػر الميػػت والتػػي تصػػ
كػؿ ’. لتخزيف المياه الغالية’احياء مساحات واسعة في النقب. كما يمكننا بناء برؾ عمى طوؿ النقب وعرضو

استنادا الى تطور التكنولوجيا االسرائيمية، بناء عمى التخطيط الصػييوني الػذي بػدأ  02ذلؾ سيتـ في القرف الػ
)تعريفػي( ’ نجػاة النكبػة‘ينػبض حركػة وباسػتمرار. فمنػذ النكبػة شػكؿ الفمسػطينيوف ’ذ اكثر مف قػرف ومػا زاؿمن

لمطبقػػػػة ’ سػػػػقائيف وحطػػػػابي مػػػػاء‘والػػػػذيف اريػػػػد ليػػػػـ اف يكونػػػػوا ’ أوالئػػػػؾ الػػػػذيف اسػػػػتطاعوا البقػػػػاء فػػػػي وطػػػػنيـ
مشػكمة امنيػة لػيس فػي الجميػؿ الصػييونية الحاكمػو )وخػدميا مػف العػرب الييػود القػادميف مػف الػدوؿ العربيػة(، 

وحسب ولكف ايضًا في مدف الساحؿ الفمسطيني كمدينة عكا شماال )وتحويؿ سكانيا الى المكر( ويافػػا جنوبػا 
)ومحاولة تحويؿ سكانيا الى المد والرممة( وكجزء مف ىذا المخطط الشامؿ تصب اسػرائيؿ حقػدىا اليػـو عمػى 

عتراؼ اسرائيمي رسمي كانت وما زالت مشكمة وجود عرب النقػب عرب النقب النيا تريد ارضًا بال شعب. فبا
تطرح عمى جدوؿ اعماؿ الحكومات االسرائيمية المتتالية اليجاد حؿ ليذه المشكمة الديمغرافيػة الجغرافيػة، الف 

فمػف جيػة المؤسسػة الصيػػػػػيونية الحػػػػػاكمة مػف المفضػؿ اف … االولوية ىػي دائمػا لمييػودي ومشػاريعو الماليػة
رجػاؿ فػي "فيػػػؿ سيشػعؿ … غسػاف كنفػاني’ صيريم وقػود‘وعاشرًا الى ’ ذىب الفمسطينيوف اواًل وثانيًا وثالثاً ي

 صيريم النقب؟ "الشمس
 كاديمي فمسطيني مقيـ في كامبريدجأ

 ;89:/?/8:، القدس العربي، لندن
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سػػػاس فػػػي النقػػػاش العػػػاـ الػػػذي دار فػػػي األيػػػاـ األخيػػػرة بالنسػػػبة لعقوبػػػات االتحػػػاد كانػػػت المفاجػػػأة الكممػػػة األ
األوروبي ضد المستوطنات. مفاجأة في وزارة الخارجية، مفاجأة في مكتػب رئػيس الػوزراء، ومفاجػأة فػي الػرأي 

طيػػة العػػاـ اإلسػػرائيمي. ولكػػف يبػػدو أف اسػػتخداـ كممػػة مفاجػػأة لػػيس مناسػػبا. كػػؿ حػػديث عػػف المفاجػػأة ىػػو تغ
لممؤخرة في أفضؿ األحواؿ وتضميؿ لمجميور في أسوأىا. فإذا راجعنػا مػا حصػؿ فػي السػنوات األربػع األخيػرة 
فػػي عالقػػات إسػػرائيؿ واالتحػػاد األوروبػػي، فػػي كػػؿ مػػا يتعمػػؽ بػػالجمود فػػي المسػػيرة السػػممية وسياسػػة البنػػاء فػػي 

اسػػبة ىػو يجػػب أف يكػوف القصػػور. او المسػتوطنات، سػنرى أف العنػػواف كػاف عمػػى الحػائط. التعبيػػر األكثػر من
 األدؽ ثالثة قصورات.

 
 القصور التكتيكي:

مػػف ناحيػػة الدبموماسػػييف فػػي السػػفارة اإلسػػرائيمية فػػي بروكسػػؿ، تشػػخيص خطػػوة سياسػػية مثػػؿ العقوبػػات ضػػد 
فػي شػعبة االسػتخبارات العسػكرية.  5022المستوطنات يشبو التحذير مف الحرب مع سورية مف جانب وحػدة 

، فإف السػفير دافيػد فيمتسػر وفريقػو فشػال فػي رفػع المعمومػة االسػتخبارية فػي الوقػت المناسػب، وحتػى ومع ذلؾ
مع القميؿ مػف المعمومػات التػي حصػال عميػو لػـ يػدقا اإلجػراء. قيػادة وزارة الخارجيػة ىػي األخػرى فشػمت. ففػي 

فػي موضػوع المسػتوطنات، وزارة الخارجية يعرفوف عمى األقؿ ستة أسابيع عف اف االتحػاد يعمػؿ عمػى خطػوة 
 ولكف مر زمف طويؿ جدا الى أف فيموا كامؿ معانييا.

 
 القصور العممي:

إىماؿ السمؾ الدبموماسي اإلسػرائيمي والمعاممػة المخزيػة التػي يتمقاىػا الدبموماسػيوف مػف الحكومػة ليسػا ذريعػة. 
ع اف نائػب وزيػػر الخارجيػػة ومػع ذلػػؾ، فمنػذ سػػبعة اشػػير وال يوجػد إلسػػرائيؿ وزيػر خارجيػػة بوظيفػػة كاممػة. ومػػ

زئيػػػؼ الكػػػيف رجػػػؿ كفػػػؤ، جػػػدي ومتعػػػدد القػػػدرات، ولكنػػػو لػػػيس شػػػريكا فػػػي معظػػػـ المػػػداوالت التػػػي تجػػػري فػػػي 
ف كاف  المجمس الوزاري. ولما كاف ليس وزيرا، فإف صالحياتو أضيؽ وتأثيره بشكؿ طبيعي محدود. نتنياىو وا 

لكنػو لػـ يعػف بكثيػر مػف المسػائؿ السياسػية التػي يكػرس احتفظ بحقيبة الخارجية في األشير السبعة األخيػرة، و 
ليا وزير الخارجية معظـ وقتو. إضافة الى ذلؾ، فإنو اقصػى وزارة الخارجيػة، اقصػى رجاليػا عػف المػداوالت، 
تجاىؿ أوراؽ الموقؼ التي طرحوىا واعتمد عمى ضػباط الجػيش ورجػاؿ االسػتخبارات. كمػا أف نتنيػاىو أىمػؿ 

تحاد األوروبي والدوؿ األعضاء فيو. في حكومتو السػابقة تبػاىى نتنيػاىو بمقػاءات قمػة شبكة العالقات مع اال
بيف حكومة اسرائيؿ والحكومات فػي اوروبػا. ولكػف خمػؼ الصػور االحتفاليػة كػاف حػوار عميػؿ عػديـ الحميميػة 

 والثقة المتبادلة.
 

 القصور االستراتيجي:
ح بكػػؿ سػػبيؿ ممكػػف كػػـ ىػػي ضػػارة سياسػػة االسػػتيطاف فػػي السػػنوات االربػػع االخيػػرة يحػػاوؿ االتحػػاد اف يشػػر 

االسرائيمية. عشرات التنديدات بالبناء في المستوطنات، عشػرات المكالمػات الياتفيػة والمقػاءات التػي شػرح فيػو 
زعماء أوروبيوف لنتنياىو كػـ ىػـ يعارضػوف البنػاء فػي المسػتوطنات، ومػا ال يقػؿ عػف خمسػة بيانػات مشػتركة 

د األوروبػػي تحػػدثوا فييػػا صػػراحة عػػف خطػػوات ضػػد المسػػتوطنات. وفػػي نفػػس الوقػػت، لػػوزراء خارجيػػة االتحػػا
كانت عيوف معظـ وزراء حكومة نتنياىو السابقة وتقريبا كؿ وزراء حكومتو الحالية تمتنػع عػف رؤيػة اي درؾ 

اكبػػر اسػػفؿ تػػدىورت اليػػو مكانػػة اسػػرائيؿ الدولػػة. لقػػد تنػػافس وزراء "الميكػػود" فيمػػا بيػػنيـ مػػف سػػيخدـ بػػإخالص 



 
 
 

 

 

           @;ص                                    <:A:العدد:                ;89:/?/8: السبت التاريخ:

لوبي المستوطنيف. بينيت ووزراء حزبو تنقموا بيف كبت أو عدـ فيـ الواقع وبيف محاولة خمؽ واقع جديد لدولة 
 واحدة لمشعبيف ولبيد فضؿ إىماؿ الموضوع الفمسطيني واالنشغاؿ بتجنيد األصولييف.

 
 
 
 

عميمػػة عػػف االلتػػزاـ بحػػؿ  لقػػد رأى نتنيػػاىو المشػػاىد وسػػمع األصػػوات ولكنػػو فضػػؿ التجاىػػؿ واالكتفػػاء بػػأقواؿ
الدولتيف. وشرح رجالػو اف بيانػات االتحػاد غيػر ممزمػة وانػو لػف تكػوف لألوروبيػيف الشػجاعة لعمػؿ شػيء حقػًا. 
وحتػػى عنػػدما فيػػـ رئػػيس الػػوزراء الواقػػع فإنػػو لػػـ يتػػأزر بالشػػجاعة ليتخػػذ اعمػػاال تسػػمح ألصػػدقاء اسػػرائيؿ فػػي 

ف بػيف كػؿ القصػورات. فػي نيايػة النيػار ال يمكػف لنتنيػاىو اف اوروبا البقاء ىكذا. ىػذا ىػو القصػور األكبػر مػ
 يتيـ غير نفسو.

 0223 /26/4، "ىآرتس"
 ;89:/?/8:، األيام، رام اهلل
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