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 فتي معستكرات القستام فتي قطتاع" مصتر عناصتر متن "إختوان عحماس بتتدري وزير الداخمية المصري يتهم 1
 غزة

  ، حوؿ التحقيقات التي أجريت في أحداث العنؼ األخيرة  ، في مؤتمر صحفي ميـ  : أيمف فاروؽ ونادر طماف
كشؼ المواء محمد إبراىيـ وزير الداخمية عف تورط تنظيـ اإلخواف اإلرىابي في أحداث العنؼ واإلرىاب التي 

كما كشفت التحقيقات عف أف حركة حماس قدمت الدعـ الموجيستي لمنفذي العديد مف   . لبالدشيدتيا ا
  . الحوادث اإلرىابية

مف اإلرىابييف، مرتكبي حادث التفجير بالمنصورة الذي  سبعة وأكد الوزير نجاح أجيزة األمف في ضبط
 ود والمواطنيف.مف الضباط والجن  استيدؼ مبني مديرية أمف الدقيمية، وراح ضحيتو

وأعمف الوزير أف بيف المتيميف نجؿ قيادي إخواني، وشدد عمي أف الجيش والشرطة يقدماف الشيداء 
 والتضحيات إلعالء اإلرادة الشعبية.

وتعيد الوزير ببذؿ الجيود لتوفير أقصي درجات األماف لممواطنيف، خالؿ عممية االستفتاء عمي الدستور 
 داعيا المواطنيف إلي المشاركة فيو بالمالييف.يناير الحالي،  و يومي

وأوضح وزير الداخمية أف جيود المتابعة والمعمومات كشفت عف أف فترة حكـ الرئيس المعزوؿ محمد 
مرسي، ساعدت جماعة اإلخواف عمي توسيع قاعدتيا في مختمؼ أنحاء البالد، حيث سعت إلي التقارب مع 

داـ عناصرىا في تنفيذ مخططاتيا العدائية، وفتحت قنوات تواصؿ حمفائيا مف الفصائؿ المتشددة، الستخ
لعدد مف كوادرىا مع قيادات حركة حماس الفمسطينية، ومنيـ أيمف نوفؿ، ورائد العطار، وغيرىما، الذيف 
قدموا ليـ مختمؼ أوجو الدعـ الموجيستي مف خالؿ استضافتيـ بقطاع غزة، وتمقينيـ قواعد األمف، وتدريبيـ 

مؼ األسمحة بمعسكرات كتائب القساـ، وأيضا التباحث معيـ في بعض المسائؿ المتعمقة عمي مخت
بالتكنولوجيا العسكرية، وأبرزىا ابتكار جيازيف لمتشويش عمي عمؿ الطائرات، وضبط عممية توجيو صواريخ 

 القساـ، وتطوير عمؿ أجيزة فؾ الشفرة.
ر بيت المقدس، التي يتولي قيادتيا اليارب توفيؽ وأضاؼ انو استتبع ذلؾ اإلعالف عما يسمي جماعة أنصا

محمد فريج زيادة، ويحمؿ اسما حركيا أبوعبداهلل وجناحيا تنظيـ كتائب الفرقاف، ويترأسو القيادي اليارب 
محمد أحمد نصر، وقد ثبت تورط كوادرىما في عدد مف الحوادث التي شيدتيا البالد، ومف بينيا المحاولة 

 ر الداخمية، وحادثا التعدي عمي نقطة شرطة النزىة، واستشياد المقدـ محمد مبروؾ.الفاشمة الغتياؿ وزي
وأشار الوزير إلي أف األجيزة األمنية وجيت عدة ضربات ناجحة لتمؾ العناصر أسفرت عف كشؼ تورط 
العديد مف عناصرىما في حادث تفجير مديرية أمف الدقيمية، حيث ثبت تورط اليارب أحمد محمد سيد 

لعزيز السجيني، والمتيـ يحيي نجؿ القيادي اإلخواني المنجي سعد حسيف مصطفي الزواوي، في عممية عبدا
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رصد ديواف المديرية، وكذلؾ استقباؿ قيادي التنظيـ توفيؽ محمد فريج زيادة، والعنصر االنتحاري والسيارة 
 المنفذة لمحادث، فضال عف اضطالع تمؾ المجموعة بتنفيذ حوادث أخري.

فرت عمميات المالحقة األمنية لمعناصر المتيمة عف تحديد ىوية منفذ حادث تفجير مديرية أمف وقد أس
متيميف آخريف، أبرزىـ: يحيي المنجي سعد   الدقيمية، وىو االنتحاري إماـ مرعي إماـ محفوظ، وضبط

العديد مف  حسيف، وعادؿ محمود البيمي سالـ، وأحمد محمد عبدالحميـ السيد بدوي، وعثر بحوزتيـ عمي
 المضبوطات.

 //األهرام، مصر، 
 

 هجوم إسرائيمي عمى غزة هنية يعمن عن قرارات مهمة قريبة تمهد إلتمام المصالحة ويستبعد شن   2
قرب اإلعالف عف قرارات وصفيا  في غزةأشرؼ اليور: أعمف إسماعيؿ ىنية رئيس الحكومة  -غزة 

واستبعد أف تشف إسرائيؿ حربا جديدا ضد القطاع. وقاؿ ىنية في  تميد لتحقيؽ المصالحة الوطنية، "الميمة"بػ
سنتخذ قرارات ميمة عمى صعيد العالقة الوطنية ‘كممة لو خالؿ تخريج دورة عسكرية لجياز األمف والحماية 

الداخمية مف أجؿ خمؽ مناخ وطني أكثر مالءمة لتحقيؽ المصالحة المجتمعية بقطاع غزة والضفة الغربية 
 تحقيؽ المصالحة العامة".ومف ثـ ل

وأوضح أف اتخاذ ىذه الخطوات التي لـ يكشؼ عف طبيعتيا ستكوف في القريب العاجؿ، ودعا حركة فتح 
 إلى التقاط ىذه القرارات والتعامؿ معيا بشكؿ إيجابي.

 وفي سياؽ آخر استبعد ىنية أف تبادر إسرائيؿ إلى شف حرب جديدة ضد قطاع غزة، مرجعا السبب إلى قدرة
أف  االحتالؿليس مف السيولة عمى ‘إيجاد توازف الردع والرعب". وأضاؼ ‘األجيزة األمنية والمقاومة عمى 

 يقرر حربًا جديدة عمى غزة فالمعطيات بيا مختمفة عف الحربيف السابقتيف".
نحف ‘وأكد أنيـ ال يسعوف لحرب جديدة مع إسرائيؿ، لكنو قاؿ إنيـ يستعدوف ألي طارئ، وأضاؼ أيضا 

دائما نتوقع مف عدونا الغدر، ولكف يجب أال يعيش شعبنا ىواجس الحرب الجديدة، لكـ درع وسيؼ يحمي 
 ىذا الوطف والشعب".
نحف نرسـ ألنفسنا مسارات الكرامة، وندخؿ العاـ ‘ال تخيفنا"، مضيفا ‘لغزة  االحتالؿوأكد أف تيديدات 

ستظؿ رخيصة مف أجؿ حماية شعبنا والقضية  الجديد ونحف أكثر استعدادا لمدفاع عف أرضنا، فأرواحنا
 الفمسطينية".

وخالؿ كممتو أثنى ىنية كثيرا عمى منتسبي أجيزة األمف التابعة لحكومتو في غزة، وامتدحيا في إنياء حالة 
 الفمتاف األمني" في غزة.‘

ا إلى استعداد ال غنى ليـ عف األشقاء العرب"، مشير ‘وتطرؽ لممؼ العالقة مع الدوؿ العربية، وأكد أنو 
 ."تعزز صمود الشعب الفمسطيني وترسخ بعده اإلستراتيجي"حكومتو ألي عالقة 

أكثر استعدادا لتنقية األجواء لمعالقات بيننا وبيف أشقائنا العرب، ‘ 2014وقاؿ إف غزة في العاـ الجديد 
نحف جاىزوف عالقات )..( وليس لنا غنى عف مصر التاريخ والجغرافيا الحاضنة لمشعب والقضية، و 

 لمعالجة كؿ القضايا التي مف شأنيا أف ترسخ العالقة بيننا وبيف العرب والمسمميف".
 3/1/2014القدس العربي، لندن، 
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 عريقات يكشف عن هوة سحيقة بين طرفي التفاوض ويرفض تمديد المفاوضات 3
 ر مع الشرؽ االوسط، في حوا قاؿ صائب عريقات رئيس الوفد الفمسطيني المفاوض: كفاح زبوف -راـ اهلل

إف المفاوضات الدائرة مع الجانب اإلسرائيمي مدتيا تسعة أشير، "وتمديد دقيقة واحدة بعد تسعة أشير 
 ."مستحيؿ

وأوضح عريقات أف ىدؼ المفاوضات ىو "الوصوؿ إلى اتفاؽ حوؿ كؿ قضايا الوضع النيائي، وجاء نصا 
 ."مرحميةفي االتفاؽ مع كيري ال لمحموؿ االنتقالية وال ال

وأشار إلى أف اإلدارة األمريكية تدرؾ أف استمرار تسعة أشير مستحيؿ، وىـ يريدوف تقصير المدة كي 
يحافظوا عمى عممية السالـ وليس تطويؿ المدة، لكف أماـ تصميـ إسرائيؿ عمى فرض وقائع جديدة )ال 

 .(يمكف
زير الخارجية األمريكية "جوف كيري" وأضاؼ أنو ال يمكف الموافقة عمى تمديد المفاوضات حتى لو جاء و 

باتفاؽ مقنع. وقاؿ: "نحف لسنا بحاجة إلى تمديد المفاوضات. المسائؿ واضحة ومحددة. دولة عمى حدود 
 ."وانسحاب إسرائيمي 67

وقاؿ عريقات أف آخر جمسة تفاوضية عقدت كانت في الخامس مف نوفمبر/تشريف الثاني الماضي، 
 .بيف الجانبيف" "وبالفعؿ خرجنا بيوة سحيقة

 5992فمسطينيا بدـ بارد، وطرحت عطاءات  33وتابع: "خالؿ ثالثة أشير مف المفاوضات، إسرائيؿ قتمت 
بيتا في القدس ومناطؽ  212مستوطنة وىو يشكؿ ثالثة أضعاؼ النمو الطبيعي في نيويورؾ، وىدمت 

ؿ ىذه الجرائـ المرتكبة مف قبؿ واضاؼ "لـ أعد أتحمؿ أخالقيا أف أستمر في ظ .")ج(، فقدمت استقالتي
سرائيمية  -إسرائيؿ. بعد ذلؾ، أخذت المفاوضات منحى آخر، أصبحت محادثات فمسطينية   -أميركية، وا 

أميركية. إلى ىذه المحظة، حسب معموماتي، لـ تقدـ أميركا أي شيء رسمي، لـ تقدـ أي خطة. أميركا 
وفي رده عمى  ."التفاوضي في ىذه المسألة واضح جدا تطرح بالونات اختبار، أفكارا وردود فعؿ، وسموكيا

سؤاؿ ما البديؿ أمامكـ! أكد عريقات أف ثالث مسائؿ واجبة االتباع اآلف، األولى: التوقيع عمى االنضماـ 
. وبذلؾ، تصبح فمسطيف، 1977والبروتوكوؿ اإلضافي لعاـ  1949إلى مواثيؽ جنيؼ األربعة لعاـ 

الحتالؿ بشكؿ رسمي. دولة متعاقدة سامية. ومف حقنا التوقيع عمى ميثاؽ بعاصمتيا القدس، دولة تحت ا
روما تنفيذا لقرار محكمة الجنايات الدولية. والذي يخشى مف محكمة الجنايات الدولية عميو أف يوقؼ 

بي والمسألة الثانية برأي عريقات ىي "أف تحذو دوؿ العالـ حذو ما سيقوـ بو االتحاد األورو  .الجرائـ. األمر
بدءا مف األوؿ مف ىذا العاـ، والذي سيدخؿ حيز التنفيذ مشروع تجفيؼ مستنقع االستيطاف اإلسرائيمي وعدـ 

 ."التعامؿ مع االستيطاف ومقاطعة االحتالؿ بكؿ األشكاؿ
وأضاؼ عف المسألة الثالثة "أف يقوـ االتحاد األوروبي ومف لـ يعترؼ بدولة فمسطيف، باالعتراؼ، إذا أراد 

 الحفاظ عمى الدولتيف". العالـ
 3/1/2014الشرق األوسط، لندن، 
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راـ اهلل: اعتبر أميف سر المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير  مف 3/1/2014األيام، رام اهلل،  ذكرت
أف اتفاؽ اإلطار المقترح الذي قدمتو الواليات المتحدة إلى طرفي النزاع الفمسطينية ياسر عبد ربو، أمس، 

 "يقيد السيادة الفمسطينية" عمى األراضي الفمسطينية.
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وقاؿ عبد ربو، في بياف صحافي، أمس: "إف الدور الذي تقـو بو الواليات المتحدة ووزير خارجيتيا جوف 
اإلطار المقترح يقيد السيادة الفمسطينية عمى األراضي  كيري ميـ في المنطقة" إال أنو كشؼ عف أف "اتفاؽ

 الفمسطينية".
وقاؿ عبد ربو: الجانب الفمسطيني لف يمتفت إلى ورقة عديمة القيمة اسميا اتفاؽ إطار تحمؿ مبادئ عامة 
مف أجؿ التفاوض حوليا الحقًا، رغـ أف الجانبيف كانا في األصؿ يجرياف مفاوضات طواؿ األشير 

 لماضية.والسنوات ا
وأضاؼ: إف المطموب اآلف مف الجانب الفمسطيني القبوؿ بورقة لمتفاوض الحقًا بشأنيا وىي تعطي إسرائيؿ 
ما لـ تمنحيا أي أوراؽ أميركية أو دولية أخرى في الماضي وخاصة فيما يتعمؽ بمنطقة األغوار ومناطؽ 

 لضفة الغربية.أخرى، بينما تقيد السيادة الوطنية الفمسطينية عمى كامؿ أراضي ا
واعتبر "أف الخطوة التي يمكف أف تشكؿ تقدمًا فعميًا في مسار المفاوضات الفمسطينية اإلسرائيمية ىي رسـ 

سرائيؿ عمى أساس حدود العاـ  وبما يشمؿ القدس الشرقية،  1967الحدود الكاممة بيف الدولة الفمسطينية وا 
لة الفمسطينية خالؿ فترة وجيزة واالنسحاب مف ووجود جدوؿ زمني واضح لالنسحاب مف جميع أراضي الدو 

 المعابر والحدود كميا مع األردف".
وتساءؿ عبد ربو عما إذا كاف االستيطاف سيستمر في حاؿ تواصؿ ىذه المفاوضات لتحقيؽ اتفاؽ سالـ، 
 ألنو في حاؿ استمراره ستكوف العممية مأساوية ومضحكة في الوقت نفسو، ففي الفترة التي تجرى فييا

 مفاوضات نيائية حوؿ مصير األرض، يستمر نيب ىذه األرض مف جانب المحتؿ.
وأوضح: أنو يجب أيضًا تحديد ضمانات دولية ووجود دولي فعاؿ عمى األرض لكي يكوف ىناؾ ضماف 
فعمي بأف إسرائيؿ لف تفعؿ بيذه المفاوضات كما فعمت في السابؽ، فيي توقع عمى اتفاقيات ثـ تشطبيا 

 ؿ عكسيا، واتفاؽ أوسمو دليؿ واضح عمى ذلؾ.تمامًا وتفع
وحوؿ ما أوردتو صحيفة )معاريؼ( اإلسرائيمية بشأف عرض مصادر إسرائيمية عمى أميركا فكرة استبداؿ 
أراض في منطقة "المثمث" مع الفمسطينييف بأراضي الكتؿ االستيطانية في الضفة الغربية، قاؿ عبد ربو: إف 

يمية، فالفكرة لـ تعرض ولف يقبؿ الفمسطينيوف أف تعرض أصاًل ألنيـ رفضوا كؿ ىذه األمور مناورات إسرائ
أي نوع مف تبادؿ السكاف في إطار الحديث عف تبادؿ أجزاء مف األراضي، مؤكدًا أف مف يجب أف يخرج 

 مف األراضي الفمسطينية ىـ المستوطنوف ألنيـ خرقوا الشرعية الدولية.
، أف تركز اآلف عمى موضوع األغوار وحدودىا الشرقية ألنيا تريد أف وأشار إلى أف إسرائيؿ تحاوؿ، أيضاً 

تقتطع ىذا الجزء مف األراضي الفمسطينية فتصبح الضفة الغربية مثؿ سجف كبير محاط مف جميع الجوانب 
بالجدار االستيطاني، موضحًا أف التركيز عمى األغوار بشكؿ خاص نابع مف كونيا أىـ المناطؽ الفمسطينية 

 يًا وبالتالي جزء حيوي في ضماف قياـ دولة فمسطينية مستقمة قابمة لمحياة.زراع
وأكد عبد ربو أف دولة فمسطينية لف تقاـ دوف األغوار أو القدس، وأنو ال يمكف عمى اإلطالؽ التوصؿ إلى 
 حؿ مف خالؿ التالعب بالترتيب السكاني لدولة فمسطيف؛ ألف الشعب الفمسطيني في الضفة والقدس وغزة

 .1967ىو وحده الذي سيقرر مصيره عمى أرضو في حدود 
وزير الخارجية  ، أفد ب ا نقاًل عف وكالةراـ اهلل مف  3/1/2014القدس العربي، لندن، وأضافت 

الفمسطيني رياض المالكي استبعد أف يقدـ وزير الخارجية األمريكي جوف كيري مقترحات مكتوبة لمفاوضات 
 تو التي تبدأ امس الخميس.السالـ مع إسرائيؿ خالؿ جول
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بالتأكيد ىناؾ مقترحات أمريكية وىذا سبب قدـو كيري لممنطقة ‘وقاؿ المالكي، لإلذاعة الفمسطينية الرسمية، 
 ألنو يحمؿ معو مجموعة مف المقترحات لكنيا ما تزاؿ غير مكتوبة".

بيف الفمسطيني واإلسرائيمي وأضاؼ أف كيري استبؽ زيارتو بمشاورات أجرتيا وفود سياسية وأمنية مع الجان
 لمتعرؼ عمى مواقؼ الجانبيف مف مثؿ ىذه المقترحات".

وذكر المالكي أف كيري يعمـ تماما أف ىناؾ تحفظات فمسطينية كثيرة عمى ىذه المقترحات األمريكية وليذا 
حاولة التخفيؼ السبب ستكوف زيارتو الحالية في إطار التعرؼ عمى المواقؼ الفمسطينية واإلسرائيمية منيا وم

مف ردود الفعؿ الفمسطينية لمثؿ المقترحات وليذا نعتقد أنو لف يقدـ أي شيء رسمي مكتوب بقدر االستماع 
 لردود الفعؿ".

مف جانبو، حذر عضو المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية تيسير خالد مف محاولة كيري تسويؽ 
 عتباره مشروًعا غامًضا وغير بناء.اتفاؽ إطار في جولتو الجديدة بالمنطقة با

وقاؿ خالد، في بياف صحفي، إف ىذا االتفاؽ غامض وغير بناء يقدـ لمفمسطينييف مجرد وعود في الوقت 
الذي يترؾ فيو األبواب مفتوحة أماـ إسرائيؿ لمواصمة سياسة تغيير معالـ الضفة الغربية بفرض مزيد مف 

 الوقائع عمى األرض".
قائع اتقوض فرص التقدـ في مسيرة التسوية السياسية وتقوض إمكانية قياـ دولة فمسطينية واعتبر أف ىذه الو 

 .1967ذات سيادة وقابمة لمحياة عمى األراضي المحتمة بعدواف 
وطالب خالد، بإبالغ كيري أف الجانب الفمسطيني يرفض الدخوؿ مف جديد في تجارب الحموؿ الجزئية 

تحايؿ عمى المدة الزمنية المفترضة لنياية المفاوضات في نيساف القادـ والمرحمية واالنتقالية ويرفض ال
 باستخداـ مشروع اتفاؽ اإلطار".

ودعا إلى اوقؼ الرىاف عمى الرعاية األمريكية لممفاوضات والمطالبة برعاية دولية عمى غرار الرعاية الدولية 
لى وقؼ المفاوضات ال  جارية".لممؼ إيراف النووي وممؼ األزمة السورية وا 
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كشفت صحيفة "يديعوت أحرنوت"، عف تقرير سري خاص باألجيزة األمنية التابعة لسمطة راـ اهلل تقوؿ إنو 
 وصؿ إلييا، يحذر مف وجود خطر كبير مف احتماؿ اندالع انتفاضة ثالثة.

ًا مف احتماؿ اندالع انتفاضو ثالثة إف فشمت المفاوضات مع وحسب التقرير، فإف ىناؾ خطرًا كبيرًا جد
 )إسرائيؿ(.

ووفقًا لػ)يديعوت( فإف التقرير السري خاص بأحد أجيزة أمف السمطة في راـ اهلل يقيـ فيو االعتقاد السري 
عطاء صورة مقمقة لموضع في الضفة الغربية لعاـ  ة ، كما يشير إلى أف ىناؾ قمقًا كبيرًا مف مغب2014وا 

 اندالع انتفاضة ثالثة في الضفة الغربية إف فشمت عممية المفاوضات مع "إسرائيؿ".
ويوصي معدو التقرير القيادة الفمسطينية السياسية واألجيزة األمنية ببمورة خطة في حالة حدوث تصعيد في 

 الثانية. المظاىرات لكي ال تنجر السمطة الفمسطينية خمؼ الشارع الفمسطيني كما حدث في االنتفاضة
بازدياد كبير في عدد عمميات  2014ووفقًا لمتقرير فإف فشمت المفاوضات سيبدأ عاـ المطمع الحالي 

المقاومة العشوائية إضافة إلى تغيير حركة حماس لتكتيكيا واستئناؼ العسكرية السرية في الضفة الغربية 
 الداخمية.عمى حساب نشاطات شعبية مدنية، وىذا في حالة فشؿ جيود المصالحة 



 
 
 

 

 

           9ص                                    2886العدد:            2/0/3804 الجمعة التاريخ:

أما التكتيؾ الجديد في قطاع غزة ومف الخارج وخاصة مف قبؿ األسرى المحرريف في صفقة "وفاء االحرار" 
تقوؿ بأف الذراع العسكري لحماس يجب أف يركز عممياتو العسكرية نحو أىداؼ إسرائيمية وليس عمميات 

 استشيادية.
أف اليدؼ األولي لكؿ مف حماس والجياد  كما جاء في الوثيقة السرية التي حصمت عمييا "يديعوت"

بقاء األسير في األسر في الضفة  اإلسالمي والجبية الشعبية ىو العمؿ عمى أسر جندي أو مستوطف وا 
 الغربية مف أجؿ المساومة لإلفراج عف أسرى فمسطينييف.

ف أجؿ حؿ وأوضح التقرير، بأف الجو العاـ في الشارع الفمسطيني يشجع عمى أسر جنود ومستوطنيف م
 قضية األسرى وألنو ال يوجد حؿ سياسي لحؿ قضيتيـ.

أف تقـو  2014وكتب في الوثيقة السرية بأف األجيزة األمنية في الضفة الغربية تتوقع خالؿ العاـ الحالي 
خاليا فمسطينية مسمحة بنقؿ عممياتيا لممنطقة المصنفة )سي( في الضفة الغربية المحتمة والتي تقع تحت 

حتالؿ اإلسرائيمي ولمناطؽ أخرى قريبة مف القدس المحتمة، ألنو ال يوجد في تمؾ المناطؽ أجيزة سيادة اال
 أمنية فمسطينية تستطيع العمؿ ضدىا ، حيث إف التواجد العسكري اإلسرائيمي في تمؾ المناطؽ ضئيؿ.

كنولوجية مف وحسب التقرير السري، فإف حماس ستحاوؿ أف تدخؿ لمضفة المحتمة مف الخارج معمومات ت
 أجؿ تصنيع صواريخ.

ووفقًا لمعدي الوثيقة السرية فاالعتقاد ىو أف حماس سيستخدـ تمؾ الصواريخ فقط في حالة مواجية شاممة 
 مع )إسرائيؿ( أو في حالة إقداـ )إسرائيؿ( عمى اغتياؿ شخصية رفيعة جدًا في حركة حماس.

ة الجيادية لتشكيؿ بنية تحتية لخاليا سمفية ىدفيا كما تحذر الوثيقة مف ارتفاع عمميات المنظمات السمفي
تنفيذ عمميات ضد )إسرائيؿ(، فتمؾ الخاليا أحيانًا تكوف مشكمة مف عناصر كانت سابقًا في صفوؼ حماس 
وأصبحت عناصر متطرفة مثؿ أعضاء الخمية التي اغتاليا جيش االحتالؿ في الخميؿ، في نوفمبر مف العاـ 

 الخمية حصموا عمى توجييات مف نشطاء سمفييف في قطاع غزة. فعناصر تمؾ 2013الماضي 
 2/1/2014، فمسطين أون الين
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ابنة السفير الفمسطيني في براج جماؿ الجمؿ يوـ الخميس بعد يـو مف مقتمو في  قالت: أحمد حسف-براج 
 ة في مقر إقامتو في العاصمة التشيكية إف والدىا قتؿ عمدا.انفجار غامض عندما فتح خزان

وفي تطور آخر قاؿ محققوف إنيـ عثروا عمى أسمحة غير مسجمة في مقر البعثة الفمسطينية في براج وقالت 
 وزارة الخارجية التشيكية إنيا ستطمب تفسيرا.

ف والدىا تولى منصبو سفيرا في براغ في وقالت رنا لرويترز في مكالمة ىاتفية مف راـ اهلل بالضفة الغربية إ
عاما منذ منتصؼ الثمانينات.  20أكتوبر تشريف األوؿ الماضي لكنو خدـ في البعثة مف قبؿ عمى مدى 

 وقالت إف والدىا استخدـ الخزانة في تمؾ الفترة وظمت في براغ عندما غادر.
إقامة السفير. وقتؿ الجمؿ في مقر إقامتو والبعثة الفمسطينية بصدد االنتقاؿ إلى مقر جديد يضـ أيضا مقر 

 الجديد.
نيا كانت مفتوحة  ف والدىا كاف يضع وثائؽ داخميا وا  وقالت رنا إنو جرى إفراغ الخزانة ونقميا إلى المنزؿ وا 

 مشيرة الى أف االنفجار وقع اثناء استخداـ والدىا لمخزانة.
 ا بأف الخزانة لـ تمحؽ بيا أضرار كبيرة.وأضافت إف والدتيا كانت ىناؾ وقت وقوع االنفجار وأبمغتي
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وقاؿ المتحدث باسـ السفارة الفمسطينية في براغ نبيؿ الفحؿ إف الخزانة التي انفجرت كانت تستخدـ يوميا 
 تقريبا لحفظ أمواؿ البعثة.

 2/1/2014وكالة رويترز، 
 

 اإلرهاع كمنا مع الجيش المصري ضد  و  " صناعة "إسرائيمية"المقدس: "أنصار بيت الهباش 7
أكد وزير األوقاؼ الفمسطيني، د .محمود اليباش، أف الفمسطينييف الوطنييف جميعًا مع الحكومة : القاىرة

المصرية والشعب المصري قمبًا وقالبًا، وأنيـ يعدوف قوة الجيش المصري قوة لفمسطيف وقضيتيا العادلة 
اإلخواف اإلرىابية ومف يدور في فمكيا، إنما ولمقدس والعروبة واإلسالـ والمسمميف، وأف ما يحدث مف جماعة 

كاف ييدؼ، بالتعاوف مع أعداء مصر، إلى إنياؾ جيشيا الوطني الذي يعد الشوكة الباقية في حموؽ أعداء 
 مصر وفمسطيف واألمة العربية.

وقاؿ خالؿ لقائو أمس وزير األوقاؼ المصري، د .محمد مختار جمعة، إف كؿ شرفاء فمسطيف مع الجيش 
صري في حربو التاريخية ضد اإلرىاب. ووصؼ اليباش جماعة "أنصار بيت المقدس" ب"الصناعة الم

"اإلسرائيمية" الصييونية الشيطانية" التي زرعت في فمسطيف وتسربت إلى سيناء لتشويو صورة المقاومة 
 <الوطنية لالحتالؿ "اإلسرائيمي"

رىابية، بؿ األكثر إرىابًا ىو "أعداء بيت وأضاؼ: االسـ الحقيقي الذي ينطبؽ عمى ىذه الجماعة اإل
 المقدس". 

وطالب وسائؿ اإلعالـ العربية بالتفريؽ بيف الحركة الوطنية الفمسطينية وجناح جماعة اإلخواف في غزة، وىو 
حركة حماس التي تعمؿ لمصمحة كؿ ما ىو إخواني، في إطار التنظيـ الدولي اإلرىابي لمجماعة، بعيدًا عف 

 سطينية والمصرية العميا.المصالح الفم
 3/1/2014الخميج، الشارقة، 
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أكػد المتحػدث باسػـ حركػة حمػاس د. سػامي ابػو زىػري ، أف اتيامػات وزيػر الداخميػة المصػري لحركػة حمػاس 
 تيامات باطمة وال أساس ليا مف الصحة.بانيا قدمت دعمًا لوجستيًا لمنفذي تفجير الدقيمية ىي ا

وقاؿ أبو زىري فػي تعقيػب لػو عمػى تصػريحات وزيػر الداخميػة المصػري عمػى صػفحتو الشخصػية الفيسػبوؾ:" 
إف اتيامات وزير الداخمية المصري لحماس ىي محاولة لتضميؿ الشعب المصري وتصػدير األزمػة المصػرية 

 الداخمية.
 مػػات والميػػاترات لحركتػػو واتياميػػا بالتػػدخؿ بالشػػأف الػػداخمي المصػػري.ودعػػا ابػػو زىػػري إلػػى وقػػؼ كيػػؿ االتيا

جنػػديًا مصػػريًا  33وكػػاف انفجػػار اسػػتيدفت موقعػػًا امنيػػًا فػػي محافظػػة الدقيميػػة فػػي مصػػر مػػؤخرًا أودى بحيػػاة 
صابة العشرات.  وا 

 دعػػػت حركػػػة حمػػػاس السػػػمطات المصػػػرية إلػػػى وقػػػؼ مػػػا أسػػػمتو "حممػػػة التشػػػويو والتحػػػريض" ضػػػد المقاومػػػةو 
 والشعب الفمسطيني، مؤكدة حرصيا عمى استقرار مصر وعدـ التدخؿ في شؤونيا الداخمية.

وأكػػػدت حمػػػاس فػػػي بيػػػاف صػػػحفي تػػػاله القيػػػادي فػػػي الحركػػػة د.صػػػالح البردويػػػؿ، مسػػػاء الخمػػػيس، رًدا عمػػػى 
االتيامػػات التػػي وجييػػا وزيػػر الداخميػػة المصػػري المػػواء محمػػد ابػػراىيـ لحركػػة "حمػػاس" بتػػدريب عناصػػر مػػف 
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"اإلخػػػواف" متيمػػػة بػػػالوقوؼ خمػػػؼ تفجيػػػرات الدقيميػػػة، "عػػػدـ صػػػحة أي اتيػػػاـ ضػػػد الحركػػػة فػػػي كػػػؿ مػػػا قالػػػو 
 الوزير".

وقالت: "تربأ حركة "حماس" بالمستوى المصري الرسمي أف يتورط بما تورط بو اإلعػالـ المصػري مػف عمميػة 
عمى أف "سياسػة حمػاس الثابتػة تشويو وتحريض ضد المقاومة الفمسطينية وعمى رأسيا حركة حماس"، مؤكًدا 

والتػػي اكػػدنا عمييػػا مػػرارا تقػػـو عمػػى عػػدـ التػػدخؿ فػػي شػػوف الػػدوؿ األخػػرى ال فػػي مصػػر وال فػػي اخػػرى عمػػى 
 ".اإلطالؽ

 األحػػواؿوشػددت فػي "حمػاس" عمػى أف "أمػف مصػر أمػر مقػػدر ومحتػـر بالنسػبة لنػا، وال يمكػف بػأي حػاؿ مػف 
وقػد أكػدت األحػداث دائمػًا ذلػؾ وكانػت المقاومػة الفمسػطينية المساس بأمف مصر القومي أو أي دولػة اخػرى، 

 المدافع األوؿ عف أمف مصر وأمتنا العربية في مواجية العدو الغاصب".
ولفتػػت "حمػػاس" النظػػر إلػػى أف "مثػػؿ ىػػذه االتيامػػات المرفوضػػة تعيػػد إلػػى األذىػػاف اتيامػػات وزيػػر الداخميػػة 

ر كنيسػػػة القديسػػػيف األمػػػر الػػػذي أثبػػػت القضػػػاء المصػػػري السػػػابؽ حبيػػػب العػػػادلي لشػػػعبنا بػػػالوقوؼ وراء تفجيػػػ
 بطالنو بصورة قاطعة".

ودعت الحركة "األخوة في مصر إلى وقؼ حممة التشويو والتحريض المستمرة لممقاومة ولمشػعب الفمسػطيني، 
ألف ذلؾ ال يصب إال في مصمحة العدو الصييوني بؿ ويشجعو عمى مزيد مف الحصػار والجػرائـ ضػد أبنػاء 

، ونحف في جميع األحواؿ نتمنى الخير واألمف واالسػتقرار لمصػر وشػعبيا وأرضػيا ولكػؿ أمتنػا العربيػة شعبنا
 واإلسالمية، ونتمنى وقؼ نزيؼ الدـ العربي والمسمـ في كؿ مكاف"، عمى حد تعبيره.

 3/0/3804، فمسطين أون الين

 
 " تنظم وقفة رافضة لزيارة كيريالديمقراطيةغزة: " 9

نظمػت الجبيػػة الديمقراطيػة لتحريػػر فمسػطيف، ظيػػر اليػـو الخمػػيس، وقفػة احتجاجيػػة : كػػوـالقػدس دوت  -غػزة
جماىيريػػة أمػػاـ مقػػر األمػػـ المتحػػدة غػػرب مدينػػة غػػزة، احتجاجػػا عمػػى زيػػارة وزيػػر الخارجيػػة األميركػػي "جػػوف 

 كيري" ولمطالبة الوفد المفاوض الفمسطيني باالنسحاب مف المفاوضات.
لى جانب العشرات مػف أنصػ ار الجبيػة، شػاركت قيػادات مػف الفصػائؿ الفمسػطينية المختمفػة بالوقفػة، رافعػيف وا 

 الفتات تطالب السمطة الفمسطينية بوقؼ المفاوضات احتجاجا عمى استمرار جرائـ االحتالؿ.
ودعػا عضػو المجنػػة المركزيػة لمجبيػة، وأحػػد ممثمييػا فػي المجنػػة التنفيذيػة لمنظمػة التحريػػر، أحمػد أبػو حميمػػة، 

ـ الوفػػد الوفػػد الفمسػػطيني المفػػاوض بقراراتيػػا وعػػدـ االسػػتجابة لخطػػة كيػػري التػػي يعمػػؿ عمػػى تسػػويقيا فػػي إللػػزا
زيارتػػو الجديػػدة لمشػػرؽ األوسػػط، ووقػػؼ المفاوضػػات التػػي يسػػتغميا االحػػتالؿ اإلسػػرائيمي كغطػػاء لالسػػتيطاف 

 والتيويد والعدواف وحصار غزة.
اسػتيطانية جديػدة لبنػاء أالؼ الوحػدات االسػتيطانية واسػتكماؿ وقاؿ أبو حميمة "إسرائيؿ تسػتقبؿ كيػري بموجػة 

بناء المقطع الشرقي لجدار الفصؿ العنصري والتي جمدتو إسرائيؿ لمتحايػؿ عمػى محكمػة الىػاي الدوليػة عػاـ 
لعػزؿ  3631واستبدلتو ببناء خنادؽ عمى الحدود الشرقية في عمؽ األراضي الفمسطينية المحتمػة عػاـ  1004

 مسطينية عف باقي الضفة الفمسطينية".األغوار الف
وشدد القيادي في الجبية الديمقراطية عمى أف دولة االحتالؿ مطمئنة لالنحياز األمريكي لصالحيا، واستمرار 
المفاوض الفمسطيني في مفاوضاتو التي وصفيا بالعبثية التي تخالؼ اإلجماع الوطني الفمسػطيني ولػـ تتقػدـ 
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مػف الجػوالت العبثيػة فػي ظػؿ تواصػؿ االسػتيطاف فػي الضػفة الغربيػة بمػا فييػا خطوة إلػى األمػاـ بعػد عشػرات 
 القدس.

وجػػدد دعوتػػو لمنظمػػة التحريػػر بضػػرورة العمػػؿ عمػػى اسػػتكماؿ عضػػوية فمسػػطيف فػػي كافػػة المؤسسػػات الدوليػػة 
قاطعػة ونيؿ العضوية الكاممة لدولة فمسطيف في األمـ المتحدة، لوضع إسػرائيؿ أمػاـ المسػاءلة والمحاسػبة والم

 بداًل مف استمرار المفاوضات الحالية.
 2/0/3804، القدس، القدس

 
 الجهاد: المطموع وقف المفاوضات وااللتفات إلى إنهاء االنقسام 08

أكػػػد القيػػػادي فػػػي الجيػػػاد اإلسػػػالمي، خالػػػد الػػػبطش، خػػػالؿ كممػػػة القػػػوى الوطنيػػػة : القػػػدس دوت كػػػوـ -غػػػزة
حػػدة جػػاء لمشػػاركة تمػػؾ المؤسسػػة الدوليػػة إلسػػرائيؿ والواليػػات واإلسػػالمية، أف االعتصػػاـ أمػػاـ مقػػر األمػػـ المت

المتحدة بتصفية القضية الفمسطينية، الفتًا إلى أف أكثر مف عشرة زيارات لكيػري مسػتغاًل االنقسػاـ الفمسػطيني 
والضػػعؼ العربػػي واخػػتالؿ مػػوازيف القػػوى لصػػالح االحػػتالؿ لتسػػويؽ خطتػػو المعروفػػة بػػػ"اتفاؽ اإلطػػار" الػػذي 

 ترافًا بإسرائيؿ كدولة لمشعب الييودي وسيطرة إسرائيمية عمى األغوار وغيرىا.يمنح اع
وأضػػاؼ "شػػعبنا لػػف يصػػؿ التفػػاؽ أسػػوأ مػػف اتفػػاؽ أوسػػمو، فػػالمطموب وقػػؼ المفاوضػػات وااللتفػػات إلػػى إنيػػاء 

 االنقساـ وتشكيؿ حكومة وبناء المرجعية الفمسطينية الواحدة إلدارة الصراع مع االحتالؿ".
يادي في الجياد اإلسالمي، الرئيس محمود عباس إلى وقػؼ المفاوضػات. معربػًا عػف اسػتعداد القػوى ودعا الق

 الفمسطينية لموقوؼ إلى جانبو في وجو الضغوطات الدولية والتيديدات بوقؼ المساعدات واليبات الدولية.
 2/0/3804، القدس، القدس

 
 زة وتكتفي بفعالية إيقاد الشعمةانطالقها في غ بذكرىفتح تقرر إلغاء احتفالها المركزي  00

فػػي  46ػػػ أشػػرؼ اليػػور: قػػررت حركػػة فػػتح فػػي قطػػاع غػػزة إلغػػاء احتفاليػػا المركػػزي بػػذكرى انطالقتيػػا الػػػ  غػػزة
القػػػدس ‘التػػػي أقامتيػػػا ليػػػؿ الثالثػػػاء الماضػػػي، وعممػػػت  االنطالقػػػةقطػػػاع غػػػزة، واالكتفػػػاء بمراسػػػـ إيقػػػاد شػػػعمة 

 أحد أسباب اإللغاء.أف عدـ توفر موازنة مالية كاف ’ العربي
وجػػاء القػػرار عقػػب مػػداوالت أجرتيػػا المجنػػة القياديػػة العميػػا لمحركػػة فػػي قطػػاع غػػزة مسػػاء األربعػػاء، تػػـ خاللػػو 

 .االحتفاؿموافقة األعضاء عمى إلغاء 
وقػاؿ فيصػؿ أبػػو شػيال عضػو الييئػػة القياديػة العميػػا ومسػؤوؿ ممػؼ العالقػػات الوطنيػة معمنػا اإللغػػاء لػػ القػػدس 

كتفينا بالميرجاف الجماىيري الذي جرى يـو إيقاد الشعمة بحضور كافة القوى والفصائؿ، حيػث جػرى ا’العربي
 ’.إلقاء كممة لمسؤوؿ التنظيـ في غزة الدكتور زكريا اآلغا

وكانػػت جمػػاىير غفيػػرة مػػف حركػػة فػػتح قػػدمت مػػف كػػؿ منػػاطؽ قطػػاع غػػزة شػػاركت فػػي احتفاليػػة إيقػػاد شػػعمة 
 .االنطالقة

دة تنظيـ فتح في غزة رأت أف مػا حػدث خػالؿ االحتفػاؿ بإيقػاد الشػعمة، يمثػؿ ميرجانػا كبيػرا وأشار إلى أف قيا
 .االنطالقةفي ذكرى 

ومف المتوقع أف تبادر أقاليـ حركة فتح في قطاع غزة ومنتسبو الحركة إلى إقامة احتفاالت فرعيػة فػي المػدف 
 والمخيمات.
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نظػيـ ميرجػاف بػذكرى انطالقتيػا فػي غػزة، عمػى غػرار وكانت حركة حماس أعمنت موافقتيا لحركة فتح عمى ت
 العاـ الماضي. 

أف ىناؾ أعباء مالية أيضا تحوؿ دوف عقد ميرجاف ذكرى انطالقة فتح في غزة، إذ ’ القدس العربي‘وعممت 
 ال توجد موازنات مرصودة وموجودة في أيدي قيادة التنظيـ في غزة إلقامة ىذا الميرجاف.

فرة فإف عمى حركة فتح ديوف مالية كثيرة، مف الميرجػاف األخيػر لمحركػة والػذي يعػد وبحسب المعمومات المتو 
لكػػف أبػػو  أكبػػر الميرجانػػات الجماىيريػػة فػػي المنػػاطؽ الفمسػػطينية، والػػذي عقػػد العػػاـ الماضػػي فػػي مدينػػة غػػزة.

 شيال استبعد أف يكوف السبب المالي ىو ما دفع الحركة إللغاء ميرجاف االنطالقة.
 2/0/3804، ي، لندنالقدس العرب

 
 في فتح تحول دون عقد مهرجان انطالقتها بغزة داخمية: خالفات "قدس برس" 03

كشػػفت مصػػادر مطمعػػة فػػي حركػػة "فػػتح" النقػػاب عػػف أف الخالفػػات الداخميػػة بػػيف : راـ اهلل ػ غػػزة )فمسػػطيف(
يػادي السػابؽ فػي الجناح المػوالي لمػرئيس محمػود عبػاس والجنػاح المػوالي لمق -جناحي الحركة في قطاع غزة 

 الحركة محمد دحالف، قد أدت بحركة "فتح" إلى إلغاء ميرجاف انطالقتيا في غزة.
وأوضػػحت المصػػادر التػػي تحػػدثت لػػػ "قػػدس بػػرس" وطمبػػت االحتفػػاظ باسػػميا، أف الخالفػػات تعمقػػت بعػػد أف 

غػا مػف أف أبمغت حركػة حمػاس رسػميا عضػوي المجنػة المركزيػة فػي حركػة "فػتح" فيصػؿ أبػو شػيال وزكريػا اآل
حمػػػاس والحكومػػػة فػػػي غػػػزة ال يػػػروف أي مػػػانع مػػػف أف تقػػػيـ حركػػػة "فػػػتح" ميرجػػػاف انطالقتيػػػا، وأنيمػػػا وجيػػػا 

 الجيات المعنية بالتنسيؽ مع حركة "فتح" لتأميف إقامة ىذا الميرجاف في قطاع غزة.
عمػى تػأميف  لكف عمؽ الخالؼ بيف جناحي عباس ودحالف حاال دوف تمكف القيادة السياسية في حركة "فتح"

الميرجػػػاف فقػػػررت إلغػػػاءه وتوجيػػػو الشػػػكر لحركػػػة "حمػػػاس" ولحكومػػػة غػػػزة عمػػػى سػػػماحيما بإقامػػػة الميرجػػػاف، 
 بحسب المصادر ذاتو.

 3/0/3804قدس برس، 
 

 الضاحية الجنوبية لبيروت وتدعو لنبذ الفرقة انفجارحماس تدين  02
لمعاصػمة المبنانيػة بيػروت، مسػاء اليػـو التفجير الذي وقع فػي منطقػة الضػاحية الجنوبيػة  أدانت حركة حماس

 الخميس، وأسفر عف سقوط عدد الضحايا.
وقاؿ ممثؿ الحركة في لبناف عمي بركة في بياف صحفي مكتػوب: "نػديف ونسػتنكر ىػذه الجريمػة البشػعة التػي 
صػػابة  حصػػمت مسػػاء اليػػوـ الخمػػيس فػػي ضػػاحية بيػػروت الجنوبيػػة وأدت إلػػى استشػػياد عػػدد مػػف المػػواطنيف وا 

 ت الجرحى وترويع السكاف المدنييف".عشرا
وأضػػػاؼ بركػػػة: "إننػػػا فػػػي حركػػػة حمػػػاس إذ نػػػديف ىػػػذا العمػػػؿ اإلجرامػػػي الػػػذي ال يخػػػدـ إال العػػػدو الصػػػييوني 

 ويستيدؼ ضرب السمـ األىمي في لبناف؛ نؤكد دعمنا لوحدة لبناف وأمنو واستقراره".
الصػؼ ونبػذ الفرقػة والشػروع فػي حػوار داخمػي  ودعا القيادي في حمػاس المبنػانييف جميعػًا إلػى "اليقظػة ووحػدة

 لمواجية المخاطر الُمحدقة بمبناف".
 3/0/3804، فمسطين أون الين
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 النطالقة فتح 49في الذكرى الت احتفاالتمخيمات لبنان:  04
شػػعمة  بإضػػاءةالنطالقػػة حركػػة فػػتح  46بالػػذكرى الفمسػػطينية فػػي لبنػػاف، احتفػػؿ الفمسػػطينيوف فػػي المخيمػػات 

طالؽزغردة النسوة  الحركة وسط فمسطيف ورايػات فػتح وصػور الرئيسػيف  إعالـالمفرقعات و بالونات تحمؿ  وا 
 مازف. وأبوابو عمار 

في مخيـ برج البراجنة اضيئت الشعمة اماـ جامع الفرقاف، وسط حشود شعبية تخمميا كممة ألميف سر الحركة 
بعػػيف النطالقػػة حركػػة فػػتح نؤكػػد التزامنػػا فػػي بيػػروت سػػمير ابػػو عفػػش قػػاؿ فييػػا: "فػػي الػػذكرى التاسػػعة واألر 

الكامػػؿ بمدرسػػة الشػػييد ياسػػر عرفػػات والقيػػادة الفمسػػطينية وأف نبقػػى عمػػى العيػػد الػػذي التزمنػػا بػػو بػػأف نكػػوف 
 حراسًا لموحدة والثوابت الوطنية".

نطالقػة والقى أميف سر اقميـ القدس عمر الشمبي كممػة ىنػأ فييػا الشػعب الفمسػطيني وابنػاء مخيمػات المجػوء با
سػػػراح مجموعػػػة جديػػػدة مػػػف االسػػػرى الفمسػػػطينييف مػػػف سػػػجوف  إطػػػالؽالثػػػورة الفمسػػػطينية، والتػػػي تزامنػػػت مػػػع 

االحػػػتالؿ مؤكػػػدًا اف الػػػرئيس ابػػػو مػػػازف "صػػػدؽ الوعػػػد وحػػػافظ عمػػػى الثوابػػػت الوطنيػػػة التػػػي سػػػقط مػػػف اجميػػػا 
 الشيداء".

اي تسػوية لمقضػية الفمسػطينية ال تسػتجيب المبنانية ىشػاـ طبػارة الػذي أكػد رفػض  واألحزابكممة القوى  وألقى
 لمحقوؽ الوطنية المشروعو لمشعب الفمسطيني.

، انطمقت مسيرة مف مدخؿ مخػيـ بػرج البراجنػة الػى مقبػرة الشػيداء تقػدمتيا 46وبعد اضاءة شعمة االنطالقة الػ
 الفرؽ الكشفية واشباؿ وزىرات حركة فتح .

بعػد  ة قاعػة الشػعب، تزامنػًا مػع شػعمة مخػيـ بػرج البراجنػة.كما أضػيئت الشػعمة داخػؿ مخػيـ شػاتيال، فػي سػاح
وتوزيػػع البيػػاف األوؿ  االنطالقػػةسػػر الشػػعبة الرئيسػػية كػػاظـ حسػػف، اسػػتذكر معػػف بشػػور بدايػػة  أمػػيفترحيػػب 

وعمى رأسيـ الرئيس القائد أبو عمار، مشيدًا بالقيادة التاريخية ودورىا في موقع  االنطالقةوالدور البارز لقادة 
 ؿ.النضا

وأشار عضو اقمػيـ لبنػاف سػرحاف سػرحاف إلػى أف "السػنوات الطػواؿ مػف عمػر الثػورة الرائػدة تحمػؿ فػي طياتيػا 
المآسػػي والمجػػازر واآلالـ، لكنيػػا تحمػػؿ أيضػػًا الكثيػػر مػػف اإلنجػػازات الوطنيػػة عمػػى مػػدى الصػػراع الفمسػػطيني 

 االنتصػاراتى واألسػرى، إضػافة إلػى اإلسرائيمي، وتحمؿ سػجاًل مشػرفًا لقوافػؿ الشػيداء والجرحػ االحتالؿضد 
 التي سجميا الشعب الفمسطيني في معارؾ الشرؼ والحرية وعمى جبيات المقاومة والمواجية".

ورأى أف "القرار الدولي الذي يعترؼ بوجود دولة فمسطينية وعاصمتيا القدس ىو إنجاز فمسطيني وىو األىػـ 
 تاريخيًا منذ النكبة".

واإلعػػالف عػػف  االنقسػػاـة فػػتح، وقػػاؿ: "نحػػف اليػػوـ بػػأمس الحاجػػة إلػػى إنيػػاء وأكػػد سػػرحاف عمػػى ثوابػػت حركػػ
التي تـ التوقيع عمييا فػي القػاىرة  االتفاقاتاكتماؿ المصالحة الفمسطينية والوحدة الوطنية وعمى حماس تنفيذ 

 وقطر".
ات صور، حركة فتح ذكرى انطالقتيا بسمسمة مسيرات وميرجانات عمت مخيم أحيتوفي صور)المستقبؿ(، 

الحركػػة ميرجانػا سياسسػػيا حضػره ممثمػػوف عػػف  أقامػػتسػبقيا ايقػػاد شػعمة االنطالقػػة فػػي مخػيـ الرشػػيدية حيػث 
 المبنانية. واألحزابمختمؼ الفصائؿ الفمسطينية 

وألقػػى امػػيف سػػر الحركػػة فػػي منطقػػة صػػور توفيػػؽ عبػػداهلل كممػػة اكػػد فييػػا اف "الفمسػػطينييف ضػػيوؼ فػػي لبنػػاف 
الى توخي الدقة في نقػؿ  اإلعالـاي وقت سببا في اي توتر امني، داعيا مختمؼ وسائؿ وانيـ لف يكونوا في 



 
 
 

 

 

           05ص                                    2886العدد:            2/0/3804 الجمعة التاريخ:

اي اخبػػار تتعمػػؽ بالمخيمػػات الفمسػػطينية، مؤكػػدا "اف الشػػعب الفمسػػطيني سػػيبقى موحػػدا ودائمػػا عصػػيا عمػػى 
 التقسيـ".

الشعمة، فأقامت  اءةإضوفي صيدا )المستقبؿ(،أحيت الحركة الذكرى باحتفاليف في مخيـ عيف الحموة تخمميما 
امػػػػاـ مقرىػػػػا فػػػػي المخػػػػيـ ميرجانػػػػا شػػػػارؾ فيػػػػو قيػػػػاديوف مػػػػف فػػػػتح وفصػػػػائؿ منظمػػػػة التحريػػػػر وتحػػػػالؼ القػػػػوى 

 .اإلسالميةالفمسطينية والقوى 
أمػػيف سػػر قيػػادة السػػاحة المبنانيػػة فػػي حركػػة فػػتح وفصػػائؿ منظمػػة التحريػػر فتحػػي أبػػو العػػردات كممػػة  وألقػػى

لشعب الفمسطيني منذ انطالقة الثورة الفمسطينية مع فتح، وتطرؽ فييا الى استعاد فييا ابرز محطات نضاؿ ا
الوضع الفمسطيني الداخمي واوضاع المخيمات فقاؿ: "اليـو المشاريع التي يخطط ليا ويراد ليا اف تدخؿ الى 

مػػة مخيماتنػػا والػػى جوارنػػا ىػػي الفتنػػة واالنقسػػاـ الطػػائفي والمػػذىبي البغػػيض. اف حركػػة فػػتح وفػػي اطػػار منظ
شػػكمنا سػػدا منيعػػا طيمػػة السػػنوات  واإلسػػالميةالتحػػالؼ مػػع الفصػػائؿ كميػػا والقػػوى الوطنيػػة  إطػػارالتحريػػر وفػػي 

مخيماتنػػا واف ال تكػػوف مخيماتنػػا ال ممػػرا وال مسػػتقرا ضػػد السػػمـ  إلػػىالفتنػػة  أدواتالماضػػية فػػي اف ال تػػدخؿ 
 في مخيـ نير البارد". اأىمناألىمي وضد االستقرار في لبناف حتى ال ندفع الثمف كما دفع 

 أضػيئتالقيادي الفتحاوي العميد محمود عبد الحميد عيسى )المينو( احتفاال اماـ مقره فػي المخػيـ حيػث  وأقاـ
شػػعمة "عاصػػفة " فػػتح بحضػػور ممثمػػيف عػػف الفصػػائؿ والقػػوى الفمسػػطينية. وتخمػػؿ االحتفػػاؿ عػػرض ىػػو األوؿ 

اسػػػـ فرقػػػة التػػػدخؿ وتضػػػـ اكثػػػر مػػػف مئػػػة مػػػف مقػػػاتميف مػػف نوعػػػو لفرقػػػة مػػػف مقػػػاتمي فػػػتح شػػػكميا المينػػػو تحػػػت 
 بأسمحتيـ الرشاشة والقاذفات الصاروخية.

وتعيػد "المينػو" بالحفػػاظ عمػى أمػػف المخيمػات وامػػف عػيف الحمػػوة ، معمنػا انػػو "مػف غيػػر المسػموح ألي كػػاف أف 
 يسيء لمخيماتنا أو لمجوار المبناني".

 2/0/3804، المستقبل، بيروت

 
 الفمسطيني بالسالم ويعمن أمام كيري: نحن بحاجة إلى شريك االلتزامنتنياهو يشكك في  05

وكاالت: أبمغ رئيس الوزراء اإلسرائيمي بنياميف نتنياىو وزير الخارجية األميركي الزائر  - األياـ -القدس 
لى جواره  جوف كيري، أمس، أف الشكوؾ تتزايد في إسرائيؿ بشأف التزاـ الفمسطينييف بالسالـ. وقاؿ نتنياىو وا 

كيري في بداية محادثاتيما في القدس: يوجد شؾ متزايد في إسرائيؿ في أف الفمسطينييف ممتزموف بالسالـ. 
وتحدث نتنياىو خالؿ المؤتمر الصحافي المشترؾ الذي عقده، مساء أمس، مع ضيفو كيري في أعقاب 

نحف مستعدوف التخاذ "اؿ نتنياىو: انتياء االجتماع القصير بينيما عما أسماه الرئيس الفمسطيني القادـ. وق
قرارات تاريخية لكننا نحتاج إلى شريؾ في عممية السالـ وىـ بداًل مف أف يعمموا ويربوا أطفاليـ عمى السالـ 

الرئيس ". وأضاؼ نتنياىو: "تقوـ السمطة بتربيتيـ عمى كراىية إسرائيؿ وىذا ال يمكف أف نعتبره طريقًا لمسالـ
بو نحو السالـ مع إسرائيؿ ونحف مستعدوف التخاذ قرارات تاريخية لكننا بحاجة إلى القادـ يجب أف يقود شع

. وصرح نتنياىو بأنو يتوقع مف الرئيس محمود عباس أف يديف االعتداءات "شريؾ عمى الطرؼ الثاني
وأف يضع حدًا لحمالت التحريض في وسائؿ اإلعالـ والكتب المدرسية الفمسطينية. وشكؾ  "اإلرىابية"
أعمـ أنؾ ممتـز بالسالـ وأعمـ "نياىو في جدية الفمسطينييف بالسالـ، وقاؿ موجيًا كالمو لموزير األميركي: نت

أنني ممتـز بالسالـ ولكف لألسؼ، عمى ضوء الممارسات التي يقوـ بيا الزعماء الفمسطينيوف والتصريحات 
سطينييف بالسالـ. قبؿ يوميف في راـ اهلل التي يدلوف بيا، تتزايد الشكوؾ في إسرائيؿ حوؿ مسألة التزاـ الفم

احتضف الرئيس عباس إرىابييف وسماىـ أبطااًل. إف مدح قتمة قتموا نساء وأطفااًل أبرياء ومعاممتيـ كأبطاؿ 
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كيؼ يستطيع الرئيس عباس أف يقوؿ إنو ". وأضاؼ في ىجوـ عمى الرئيس عباس: "ليس إال فضيحة شنعاء
ىابييف ويشيد بيـ كأبطاؿ؟ إنو ال يستطيع أف يقؼ ضد اإلرىابييف وفي يقؼ ضد اإلرىاب وىو يعانؽ اإلر 

الوقت نفسو يقؼ معيـ. أستغرب ماذا يفكر الشاب الفمسطيني عندما يرى زعيـ الشعب الفمسطيني يعانؽ 
أناس بتروا أبرياء وقطعوا رؤوسيـ أو فجروىـ أو رشوىـ بالرصاص. ماذا يعتقد ىذا الشاب الفمسطيني عف 

لذا، ليس ". وتابع: "ؿ؟ ماذا سيعتقد حوؿ ما يجب عميو أف يفعؿ إزاء اإلسرائيمييف ودولة إسرائيؿ؟المستقب
مفاجئًا أف إسرائيؿ تتعرض في األسابيع األخيرة لموجة متزايدة مف اليجمات اإلرىابية. الرئيس عباس لـ 

واحدة، وأشدد عمى أف ىذا  يعتبر إدانة ىذه اليجمات مناسبًة حتى بعد أف عممنا أف عمى األقؿ في حالة
. وذكر نتنياىو "حدث عمى األقؿ مرة واحدة، شارؾ في ىذه اليجمات عناصر في قوات األمف الفمسطينية

منذ إطالؽ محادثات السالـ قبؿ ستة أشير، يتواصؿ التحريض ضد إسرائيؿ دوف ىوادة. يمكف "أنو 
لفمسطينية ويمكف مشاىدتو في المدارس وفي مشاىدتو في وسائؿ اإلعالـ التي تعمؿ تحت إشراؼ الحكومة ا

الكتب الدراسية وفي رياض األطفاؿ. يمكف مشاىدتو في كؿ جزء مف أجزاء المجتمع الفمسطيني، إذ بداًل مف 
تحضير المجتمع الفمسطيني لمسالـ، الزعماء الفمسطينيوف يعّمموف المجتمع الفمسطيني عمى كره إسرائيؿ. 

يجب عمى الرئيس عباس أف يقود شعبو ليبتعد عف اإلرىاب ". وقاؿ: "ـىذا ليس الطريؽ لتحقيؽ السال
والتحريض وليمضي نحو المصالحة والسالـ. الشعب اإلسرائيمي وأنا شخصيًا مستعدوف لصنع سالـ تاريخي 

ومعنى السالـ ىو الكؼ عف التحريض ". وأضاؼ: "ولكننا نحتاج شريكًا فمسطينيًا يمتـز أيضًا بصنع السالـ
اـ بمكافحة اإلرىاب وشجبو. معنى السالـ ىو االعتراؼ بإسرائيؿ كدولة القومية لمشعب الييودي والقي

واإليفاء باالحتياجات األمنية اإلسرائيمية. ومعنى السالـ ىو االستعداد إلنياء الصراع لألبد. ومف أجؿ 
. آمؿ أنو لف يضيع إنجاح جيودنا المشتركة، يجب عمى الرئيس عباس أف يرفض اإلرىاب ويحتضف السالـ

سيدي الوزير، ". وتابع مخاطبًا كيري: "مرة أخرى الفرصة لمنح اإلسرائيمييف والفمسطينييف مستقباًل أفضؿ
أتطمع إلى مواصمة مناقشاتنا وآمؿ أف نستطيع معًا أف نخمؽ طريقًا لتحقيؽ سالـ حقيقي ودائـ وآمف، ألف 

لسالـ الذي تستطيع إسرائيؿ أف تحميو. وفوؽ أي شيء السالـ الوحيد الذي سيبقى في الشرؽ األوسط ىو ا
آخر، إنني مصمـ عمى الدفاع عف شعبي ودولتي ولف أساوـ عمى أمف إسرائيؿ وأمف مواطنييا وعمى 

. وختـ نتنياىو مخاطبًا كيري: أعتقد أنؾ تعمـ أكثر مف معظـ "المصالح الحيوية التي تدافع عف مستقبمنا
إسرائيؿ وآمؿ أنو عمى الرغـ مف الرياح المتغيرة في الشرؽ األوسط نستطيع  الناس ما ىي أىمية ضماف أمف

معًا أف نبني قاعدة راسخة كالصخرة لألمف والسالـ اآلمف وىذا ىو العمؿ الذي سنقوـ بو خالؿ األياـ 
 واألسابيع المقبمة. 

 2/0/3804، األيام، رام اهلل
 

 الممن ساعة الحسم بشأن الس تقترع "إسرائيل"بيريز:  06
قاؿ الرئيس اإلسرائيمي شيموف بيريز، إننا نقترب مف ساعة الحسـ التخاذ قرارات مصيرية بشأف عممية 

 السالـ مع الجانب الفمسطيني.
، أف بيريز أشاد خالؿ تسممو أوراؽ اعتماد سفير االتحاد األوروبي  وذكر راديو "صوت إسرائيؿ" مساء اليـو

 يرسيف، بالدور الذي يمعبو االتحاد مف أجؿ دفع المسيرة السممية قدما.الجديد لدى إسرائيؿ الرس فاباروغ أند



 
 
 

 

 

           07ص                                    2886العدد:            2/0/3804 الجمعة التاريخ:

مف جانبو، قاؿ السفير انديرسيف: إف صداقة وطيدة لمغاية تربط بيف إسرائيؿ واالتحاد األوروبي، وأف 
العالقات بيف الجانبيف في شتى المجاالت متينة، كاشفا أف مجمس الوزراء لالتحاد األوروبي، اتخذ قرارا 

 قضي بمنح إسرائيؿ والفمسطينييف مكانة خاصة لدى االتحاد في حاؿ توصميما إلى اتفاؽ سالـ.ي
 2/0/3804، الوفد، الجيزة

 
 عمى غور األردن فستكون دولة من دون عمق استراتيجي "إسرائيل"إذا لم تصر ساعر:  07

يجب اإلبقاء عمى الوجود  قاؿ وزير الداخمية اإلسرائيمي غدعوف ساعر، أمس، بأنو: كفاح زبوف - راـ اهلل
العسكري اإلسرائيمي في منطقة األغوار لألجياؿ المقبمة، وأنو ال يمكف القياـ بذلؾ مف دوف وجود 

إذا لـ تصر إسرائيؿ عمى غور األردف فستكوف دولة مف دوف "مستوطنات. وأضاؼ خالؿ جولة في األغوار 
 ."عمؽ استراتيجي

ة بشأف أيف سيمر خط الحدود الشرقية إلسرائيؿ. نير األردف أـ قرب المكاف ىنا يؤكد وجود المشكم"وتابع: 
نتانيا وكفار سابا.. ال يوجد سوى الجيش اإلسرائيمي لمحفاظ عمى الحدود، حيث ال يكوف الجيش سيكوف 

. وشارؾ في الجولة إلى جانب ساعر، نائب وزير "األغوار إسرائيمية، وستبقى كذلؾ". وأردؼ قائال: "إرىاب
ودشف  ية زئيؼ ألكيف، ورئيس االئتالؼ الحكومي، وأعضاء كنيست مف الميكود والبيت الييودي.الخارج

جواب الميكود يجب أف يكوف ال ألي اقتراح "ىؤالء حيا جديدا في مستوطنة غيتيت في األغوار، وقاؿ ألكيف 
س، واألمف، والحدود، وتشكؿ األغوار واحدة مف الممفات الكثيرة المعقدة إلى جانب ممؼ القد ."باالنسحاب

 والالجئيف، وحتى المياه.
 2/0/3804، الشرق األوسط، لندن

 
 يحفر انفاقًا من أجل التدريبات العكسري ة مماثمة ألنفاق غزة إلسرائيمياالجيش معاريف:  08

كشفت صحيفة "معاريؼ" االسرائيمية اف "الجيش االسرائيمي بدأ حفر انفاؽ : آماؿ شحادة -القدس المحتمة 
 االرض، بمواصفات االنفاؽ التي كشفيا أخيرًا في منطقة الجنوب".تحت 

وكاف الجيش، وفؽ الصحيفة ادعى اف حركة "حماس" حفرت األنفاؽ الستخداميا لتنفيذ عمميات ضد 
اسرائيؿ. ويعتقد الجيش اف المواجيات المقبمة، سواء تجاه "حماس" وتنظيمات اخرى في الجنوب، او تجاه 

 ، ستكوف االنفاؽ في مركز ىذه المواجيات."حزب اهلل" ولبناف
وفي خطة الجيش، كما اعمنت االذاعة االسرائيمية، حفر ثالثة انفاؽ وسيكثؼ تدريبات مختمؼ وحداتو 
العسكرية عمى مواجية مختمؼ السيناريوات المتوقعة داخؿ االنفاؽ، بعدما أجرى دراسة عمى ىذه االنفاؽ 

ة في مركز التدريبات البرية في الجيش: "نظرًا إلى توسع شبكة األنفاؽ، وقاؿ رئيس دائرة اليندس  وىندستيا.
واكتشاؼ أنفاؽ جديدة متقدمة أكثر مما كانت عميو في السابؽ، ال يمكف التعامؿ في نفس الشكؿ مع 
التيديدات الجديدة"، وأشار الى اف  "قيادة الجيش في نياية المطاؼ أدركت أنو ال بد مف التدرب عمى القتاؿ 

 داخؿ األنفاؽ".

 2/0/3804، الحياة، لندن
 

 ضابطة في جيش االحتالل تتسمم قيادة كتيبة قتالية"هآرتس":  09
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في سابقة ىي األولى مف نوعيا منذ تأسيس جيش االحتالؿ االسرائيمي تـ  :الحياة الجديدة -القدس المحتمة 
 .تسميـ قيادة كتيبة قتالية في الجيش لضابطة، بعد ترقيتيا لرتبة رائد

عاما( قائدة لكتيبة "ايتـ"  13وقالت صحيفة "ىآرتس" أمس انو تـ تعييف الضابطة برتبة رائد اوشرت باخر )
 القتالية التي تخدـ تحت قيادة المنطقة الجنوبية في الجيش.

وتعتبر ىذه المرة األولى التي تتقمد فييا ضابطة لقيادة كتيبة قتالية في جيش االحتالؿ، حيث سبؽ وتقمدت 
 دات رتبا عسكرية في الجيش وقيادات ولكف لـ يشمؿ ذلؾ كتائب قتالية.مجن

 وأضافت الصحيفة أف زوج الضابطة يخدـ أيضا في الجيش في الوحدات المقاتمة لسالح اليندسة.

 2/0/3804، الحياة الجديدة، رام اهلل
 

 3802خالل  منشأة صناعية وتجارية 88نحو مباني و  301االحتالل هدم : تقرير 38
أصػػػػدر مركػػػػز عبػػػػداهلل الحػػػػوراني لمدراسػػػػات والتوثيػػػػؽ التػػػػابع لمنظمػػػػة التحريػػػػر  -الحيػػػػاة الجديػػػػدة  -اهلل  راـ

 .1031بحؽ الشعب الفمسطيني خالؿ العاـ  اإلسرائيميةالفمسطينية تقريره السنوي حوؿ االنتياكات 
( مواطنًا 3330رح حوالي )( أطفاؿ، بينما تـ ج6( مواطنًا مف بينيـ )46وجاء في التقرير أف االحتالؿ قتؿ )

( مواطنػػػًا مػػف مختمػػػؼ محافظػػػات 1060مػػف بيػػػنيـ عشػػرات األطفػػػاؿ والنسػػػاء، باالضػػافة الػػػى اعتقػػاؿ نحػػػو )
( مػػػرة باتجػػػاه 364الػػػوطف، ورصػػػد المركػػػز قيػػػاـ سػػػمطات االحػػػتالؿ عمػػػى حػػػدود قطػػػاع غػػػزة بػػػاطالؽ النػػػار )

 المواطنيف وصيادي األسماؾ.
( مباف )يحتوي بعضػيا عمػى عػدة شػقؽ سػكنية( فػي الضػفة والقػدس 301كما قامت سمطات االحتالؿ بيدـ )

( منشػػػأة صػػناعية وتجاريػػػة، وعشػػػرات المسػػاكف والخيػػػاـ لممػػواطنيف البػػػدو وعشػػػرات 00الشػػرقية، وىػػػدـ نحػػو )
 البركسات الزراعية وخزانات المياه واآلبار.

( شػجرة غالبيتيػا العظمػى 31100وقامت سمطات االحتالؿ وقطعاف المستوطنيف باقتالع واحراؽ ما يقػارب )
 مف أشجار الزيتوف وأشجار العنب والموزيات.

2/0/3804الحياة الجديدة، رام اهلل،   
 

 عتداءات جنسيةاليتعرضون الفمسطينيين بالسجون : األطفال "إسرائيلبت" هيئة حقوقية 30
الفمسػػػطينييف طفػػػاؿ نشػػػرت المجنػػػة العامػػػة ضػػػد التعػػػذيب فػػػي إسػػػرائيؿ تقريػػػرا أكػػػدت فيػػػو أف األ: بوابػػػة الوفػػػد

 إلػػى باإلضػػافةالمتيمػيف بارتكػػاب جػرائـ صػػغيرة يتعرضػػوف لمتعػذيب فػػي أقفػاص والتيديػػد واعتػػداءات جنسػية، 
 المحاكمات العسكرية بدوف تمثيؿ قانوني.

وذكػػػرت صػػػحيفة االندبنػػػدنت البريطانيػػػة أف ىػػػذا يػػػأتي بعػػػد عقػػػد لجنػػػة االلتماسػػػات العامػػػة الحكوميػػػة لجمسػػػة 
 لقضية، التي قالت المنظمة الحقوقية بأنو يجب معالجتيا بتغيير القانوف.استماع لمناقشة ا

ونشر مكتب المحامي العاـ تفاصيؿ زيارة صادمة قاـ بيا محاموف لمعسكر االعتقاؿ قاؿ فيو "خالؿ زيارتنا، 
التقػػػى المحػػػاموف بػػػالمعتقميف الػػػذيف وصػػػفوا ليػػػـ صػػػورة صػػػادمة. فػػػي منتصػػػؼ الميػػػؿ يػػػتـ نقػػػؿ المعتقمػػػيف إلػػػى 

 أقفاص حديدية خارجية في الرممة".
السجناء في أقفاص خارجية، استمر لعدة أشير، وتـ  إبقاء، والتي يتـ خاللو اإلجراءىذا  أفوَأضاؼ "اتضح 

 التأكد مف ذلؾ مف قبؿ مسؤوليف آخريف".
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 إلػى خفػض أعمػاؿ "سػوء إسػرائيؿإف ىػذا غيػر كػاؼ، داعيػة  إسػرائيؿوأكدت المجنة العامػة ضػد التعػذيب فػي 
 المعاممة" في حاالت التعامؿ مع األطفاؿ.

2/0/3804الوفد، الجيزة،   
 

 لتهويد القدس إسرائيمي إمعانالمسيحية: قرية تراثية عمى جبل الزيتون  اإلسالميةالهيئة  33
 أمػػػػسالمسػػػػيحية لنصػػػػرة القػػػػدس والمقدسػػػػات  اإلسػػػػالميةاعتبػػػػرت الييئػػػػة : الحيػػػػاة الجديػػػػدة -القػػػػدس المحتمػػػػة 

سػػتيطاني الجديػػد "مشػػروع قريػػة تراثيػػة" عمػػى أراضػػي جبػػؿ الزيتػػوف شػػرؽ أسػػوار القػػدس الخمػػيس المخطػػط اال
معانػػا إصػػراراالقديمػػة،  عمػػى تيويػػد كػػؿ جػػزء مػػف المدينػػة المقدسػػة المحتمػػة، وجعميػػا مدينػػة ييوديػػة  إسػػرائيميا وا 

 .أجزائياتنطؽ بالييودية بكؿ جزء مف 
االحػتالؿ تضػع مخططػًا كبيػرًا ومتكػاماًل لتيويػد كػؿ  حنا عيسى عمى أف حكومة د.وشدد األميف العاـ لمييئة 

أف قػوات االحػتالؿ تمػارس تطرفػًا غيػر  إلىومسيحي في المدينة المقدسة، مشيرًا  إسالميحجر ومعمـ عربي 
مسػػبوؽ غيػػر آبيػػػة بػػالقوانيف واألعػػػراؼ والمواثيػػؽ الدوليػػػة، وتسػػابؽ الػػػزمف لفػػرض أمػػػر واقػػع، وىػػػو مػػا تثبتػػػو 

 "قرية تراثية"، عمى جبؿ الزيتوف شرؽ القدس القديمة. ةإلقامبمخططيا األخير 
2/0/3804الحياة الجديدة، رام اهلل،   

 
 عمى مناطق في قطاع غزة إسرائيميةغارات  سمسمة 32

الجمعػػة،  -شػػنت طػػائرات حربيػػة إسػػرائيمية، فػػي سػػاعة متػػأخرة مػػف ليمػػة الخمػػيس  :القػػدس دوت كػػوـ -غػػزة 
 زة.سمسمة غارات عمى عدة أىداؼ في قطاع غ

أطمقػػػت صػػاروخا واحػػدا باتجػػػاه  F16وأفػػاد مراسػػؿ القػػدس دوت كػػػـو بغػػزة، أف الطػػائرات الحربيػػػة مػػف طػػراز 
 أرض فارغة في بمدة المصدر إلى الشرؽ مف دير البمح وسط قطاع غزة، دوف أف يبمغ عف وقوع إصابات.

بػالقرب مػف مسػجد عمػر كما أغارت الطائرات عمى موقع تػابع لكتائػب القسػاـ الجنػاح المسػمح لحركػة حمػاس 
بف الخطاب في بمدة بيت حانوف شماؿ قطاع غزة، وأدى إلى تكسػر بعػض زجػاج المسػجد دوف أف يبمػغ عػف 

 إصابات، فيما استيدفت الغارة الثالثة أرضا خالية شرؽ حي الشجاعية.
مواقػع وقاؿ مسؤوؿ عسكري إسرائيمي أف طائرات تابعة لسالح الجو قصفت ثالثة أىػداؼ فػي غػزة اسػتيدفت 

قاذفات صواريخ ونقطة مراقبة وذلؾ ردا عمى إطػالؽ صػاروخ مػف قطػاع غػزة باتجػاه النقػب الغربػي فػي وقػت 
 سابؽ مف مساء الخميس.

2/0/3804القدس، القدس،   
 

 وآخر يواصل إضرابه عن الطعام احتجاجا عمى اإلهمال الطبي محرر لممستشفى أسير نقل 34
الخميؿ، أمس، إف األسير المحرر نعيـ الشوامرة مػف بمػدة دورا، جنػوب  : قاؿ نادي األسير فيراـ اهلل ػ الخميؿ

 غربي الخميؿ، نقؿ إلى المستشفى األىمي بمدينة الخميؿ، بعد تدىور ممحوظ في حالتو الصحية.
 36وأشػار مػػدير نػػادي األسػػير فػػي محافظػػة الخميػػؿ أمجػػد النجػػار، إلػػى أف نقػػؿ األسػػير الشػػوامرة الػػذي قضػػى 

حػػتالؿ إلػى المستشػػفى، صػػباح أمػس، جػػاء بعػد نقمػػو إلػػى مركػز طبػػي فػي بمػػدة دورا، إثػػر عامػا فػػي سػجوف اال
انتكاسػػة واضػػحة فػػي وضػػعو الصػػحي، حيػػث كػػاف يعػػاني، قبػػؿ اإلفػػراج عنػػو ضػػمف فػػوج األسػػرى المحػػرريف 
خالؿ األياـ القميمة الماضية، مف ضمور في العضالت لـ يكف يمكنو مف المشػي، مبينػًا اسػتنادا إلػى األسػير 
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المحرر الشوامرة، إلى أف أطباء السجف اإلسرائيمي حيث كاف يتواجػد قبػؿ إطػالؽ سػراحو، حقنػوه لتمكينػو مػف 
 المشي وإلظياره أماـ وسائؿ اإلعالـ سميما ودوف مشكالت صحية.

أفػػاد محػػامي وزارة شػػؤوف األسػػرى كػػريـ عجػػوة، أف األسػػير عمػػي فيمػػي إبػػراىيـ دعنػػا مػػػف مػػف جيػػة أخػػرى، 
عامػػًا، ويقبػػػع فػػي مستشػػػفى الرممػػة اإلسػػػرائيمي، يواصػػؿ إضػػػرابو المفتػػوح عػػػف  10بالسػػػجف  القػػدس، المحكػػوـ

 الطعاـ والدواء لميوـ الثالثيف عمى التوالي، احتجاجا عمى سياسة اإلىماؿ الطبي بحقو.
2/0/3804األيام، رام اهلل،   

 
 لزيارة كيري اً رفض غزة فيمقر األمم المتحدة  أمام احتجاجية جماهيرية وقفة 35

نظمػػت الجبيػػة الديمقراطيػػة لتحريػػر فمسػػطيف، ظيػػر يػػـو الخمػػيس، وقفػػة احتجاجيػػة  :القػػدس دوت كػػوـ -غػػزة
جماىيريػػة أمػػاـ مقػػر األمػػـ المتحػػدة غػػرب مدينػػة غػػزة، احتجاجػػا عمػػى زيػػارة وزيػػر الخارجيػػة األميركػػي "جػػوف 

 كيري" ولمطالبة الوفد المفاوض الفمسطيني باالنسحاب مف المفاوضات.
لى جانب  العشرات مػف أنصػار الجبيػة، شػاركت قيػادات مػف الفصػائؿ الفمسػطينية المختمفػة بالوقفػة، رافعػيف وا 

 الفتات تطالب السمطة الفمسطينية بوقؼ المفاوضات احتجاجا عمى استمرار جرائـ االحتالؿ.
3/0/3804القدس، القدس،   

 
 "يم اليرموكأنقذوا مخ" عن فمسطينيي سورية تحت عنوان حممة الكترونية لكسر الحصار 36

: يعػػػيش الالجئػػػيف الفمسػػػطينييف فػػػي سػػػورية فػػػي واقػػػع مريػػػر، لقػػػد وقعػػػوا ضػػػحية بػػػيف المطرقػػػة عروبػػػة عثمػػػاف
يومػػًا والنػػاس  330والسػػنديانة، فكػػؿ يػػوـ جػػريح أو شػػييد، فمخػػيـ اليرمػػوؾ يعػػاني مػػف الحصػػار منػػذ أكثػػر مػػف 

ير العػػػالج المناسػػػب لممرضػػػى والالجػػػل الفمسػػػطيني يمػػػوت إمػػػا جوعػػػا أو بسػػػبب نقػػػص عػػػدـ القػػػدرة عمػػػى تػػػوف
 والمصابيف مف أر القصؼ.

توّحػػدت كػػّؿ الحراكػػات الشػػبابية داخػػؿ حػػدود الػػوطف وخارجػػو فػػي خنػػدؽر واحػػد. خنػػدؽ رفػػع شػػعار "انقػػذوا  ليػػذا
تولّػػت حممػػة "قػػاوـ" الشػػبابية والناشػػطة إلكترونيػػًا ميمػػة توحيػػد ىػػذه الحراكػػات تحػػت الفتػػػة و مخػػيـ اليرمػػوؾ"، 

ػػػص يػػػوـ  "أخطأتنػػػا الرصاصػػػة، فأصػػػابنا سػػػيـ الجػػػوع". ىػػػذه الحممػػػة اإللكترونيػػػة التػػػي ستّتسػػػع رقعتيػػػا لُيَخص 
 (.33/3/1034إعالمّي كامؿ لممخيـ )

ىػػػذه الحممػػػة فػػػي صػػػدد تػػػوفير قاعػػػدة بيانػػػات كاممػػػة عػػػف أرقػػػاـ المحاصػػػريف والنػػػازحيف مػػػف المخػػػيـ والشػػػيداء 
لخمػؽ جسػر مػف التواصػؿ بػيف المخػيـ المثقػؿ  والمصابيف، كما تنوي استكتاب عدد مف كتاب الرأي والمثقفػيف

بيمومو وجميع الفمسطينييف فػي أمػاكف تواجػدىـ كافػًة، فيمػا سػتطمؽ الحممػة رسػائؿ مصػورة تمقييػا شخصػيات 
اعتباريػة كػالمطراف عطػػا اهلل حنػا واألسػػيريف المحػرريف خضػػر عػدناف وسػػامر العيسػاوي بيػػدؼ الضػغط عمػػى 

 يومًا. 311مفروض عمى المخيـ منذ قرابة أقطاب الصراع السوري لرفع الحصار ال
2/0/3804األخبار، بيروت،   

 
 يطالبون بفك الحصار لمحصول عمى أطراف بديمة "3888عدوان ": جرحى غزة 37

أعرب عدد مف الجرحى وَمف ُبترت أطرافيـ، خاصة السفمية منيا، عف امتعاضيـ مف اسػتمرار  خميؿ الشيخ:
تسػبب فػي ضػياع فػرص عالجيػـ خػارج القطػاع، والحصػوؿ عمػى الحصار المفروض عمى قطاع غزة، الذي 
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أطراؼ صناعية بديمة، وقمموا مف مدى تقػدـ خطػوات عالجيػـ وتػأىيميـ أو فػرص تمكيػنيـ مػف تركيػب أجيػزة 
 وأعضاء تعويضية، مع تأكيدىـ عمى أىمية استمرار الخدمات المتواضعة المقدمة ليـ.

جرحػػى مػػف يحتػػاج إلػػى متابعػػات طبيػػة مسػػتمرة، وثمػػة آخػػروف وأكػػدت جمعيػػة السػػالمة الخيريػػة أف مػػف بػػيف ال
بحاجة إلى إجراء عمميات جراحية وتركيب أطػراؼ صػناعية، وقػاؿ رئػيس الجمعيػة محمػد المقادمػة إنيػا تبػذؿ 
أقصػى جيودىػػا مػػف أجػؿ تقػػديـ الخػػدمات المالئمػػة ليػؤالء الجرحػػى، وأضػػاؼ إنيػػا مػف أكثػػر المؤسسػػات التػػي 

اع غػزة، مشػيرا إلػى أف الحصػار تسػبب فػي نقػص المسػتمزمات الطبيػة واألدوات تقدـ خدمات لمجرحى في قط
 جريح تسعى الجمعية إلى رعايتيـ. 3300المساعدة لنحو 

2/0/3804األيام، رام اهلل،   
 

 فمسطينيًا بالضفة 09يعتقل  االحتالل  38
فمسػطينيًا فػي  36س، الخمػيس، ومسػاء أمػ أمػسراـ اهلل ػ يػو بػي اي: اعتقمػت قػّوات الجػيش اإلسػرائيمي فجػر 

 مداىمات متفرقة بأنحاء الّضفة الغربية.
 .فمسطينييف مف مدف بالخميؿ زاعمًا أنيـ مطموبوف لألجيزة األمنية 4وأعمف الجيش اإلسرائيمي اعتقاؿ 
 3فمسػػطينيًا بيػػػنيـ  33فػػػي وقػػت متػػأخر مػػػف ليػػؿ أمػػس األربعػػػاء،  اعتقمػػتوكانػػت قػػوات الجػػػيش اإلسػػرائيمي 

 بعد دىـ منازليـ في دورا بالخميؿ. أطفاؿ عمى األقؿ
ويشػػف الجػػيش اإلسػػرائيمي حمػػالت دىػػـ واعتقػػاؿ بشػػكؿ يػػومي فػػي مػػدف الضػػفة الغربيػػة بذريعػػة حفػػظ األمػػف 

 اإلسرائيمي.
2/0/3804القدس العربي، لندن،   

 
 ديسمبرخالل كانون األول /  ثمانيةصحفًيا وأصاع  ثالثيناحتجز  : االحتاللاإلعالم وزارة 39

 41رة اإلعالـ بحكومة غزة "المكتب اإلعالمي الحكومي" أف سمطات االحػتالؿ اإلسػرائيمي ارتكبػت أفادت وزا
حالػػػػة احتجػػػػاز  14انتياًكػػػػا بحػػػػؽ الصػػػػحفييف واإلعالميػػػػيف الفمسػػػػطينييف فػػػػي شػػػػير ديسػػػػمبر الماضػػػػي بينيػػػػا 

 حاالت إصابة. 0واعتقاؿ، و
ديسػمبر المنصػـر شػيد تصػعيدا خطيػرا مػف  وذكر تقرير، صدر عف قسـ "المتابعػة والرصػد" بػالوزارة أف شػير

 41قبػػؿ سػػمطات االحػػتالؿ بحػػؽ الصػػحفييف فػػي الضػػفة والقػػدس المحتمتػػيف، حيػػث سػػجؿ االحػػتالؿ أكثػػر مػػف 
 انتياكا بحؽ الصحفييف.

 10أف سػػػػمطات االحػػػػتالؿ احتجػػػػزت  ، وأضػػػػاؼصػػػػحفييف 4وأوضػػػػح التقريػػػػر، أف قػػػػوات االحػػػػتالؿ اعتقمػػػػت 
دولية ومحمية وطالب في كمية اإلعالـ بجامعة بيرزيػت عمػى حػاجز حػوارة  صحفيا يعمموف مع وكاالت أنباء

صػػػحفييف، بجػػػروح واختنػػػاؽ جػػػراء اسػػػتيدافيـ  0وأشػػػار إلػػػى إصػػػابة  بنػػػابمس وأخضػػػعتيـ لمتفتػػػيش واإلذالؿ.
 .بالرصاص المعدني وقنابؿ الغاز السامة

2/0/3804الوفد، الجيزة،   
 
 

 عمى الحاجز نزع ذراعيها االصطناعيتين عمى الضفة: االحتالل يرغم امرأة فمسطينية 28
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أورد موقػػػع "رايػػػة اإلعالميػػػة" الفمسػػػطيني االلكترونػػػي أف ىػػػدى زعبػػػي، ابنػػػة مدينػػػة الناصػػػرة، اضػػػطرت لنػػػزع 
 عمى الحاجز في طريؽ عودتيا مف جنيف إلى مدينتيا، بذريعة التفتيش. فاالصطناعيتيذراعييا 
بيتػي فػي الناصػرة،  إلػىخػولي الحػاجز فػي طريػؽ عػودتي "كنت في زيػارة ألقػاربي فػي جنػيف، وعنػد د وروت:

أوضػػحت لمجنػػود أننػػي أضػػع ذراعػػيف اصػػطناعيتيف ألف يػػدّي مبتػػورتيف جػػراء حػػادث سػػير تعرضػػُت لػػو قبػػؿ 
سنوات، وعميو مف الطبيعي أف تنطمؽ صافرة جياز الفحص والتفتػيش بسػبب المعػادف الموجػود فػي الػذراعيف 

ؿ أف يتـ تفيـ حالتي، تعامؿ معي جنود االحتالؿ وكأني ارىابية وقاموا "ولكف بد االصطناعيتيف". وأضافت:
باحتجازي في غرفة وتعريضي لتفتيش ميػيف وصػؿ الػى حػد انتػزاع الػذراعيف االصػطناعيتيف، وكػؿ مػف كػاف 

 يمّر في المعبر كاف يتساءؿ عما يحدث".
2/0/3804النهار، بيروت،   

 
 ي "النصيرات" احتجاجًا عمى تقميص الخدماتف لألونرواغزة: متظاهرون يقتحمون مركزًا  20

اقتحـ متظاىروف غاضبوف مف نساء ورجاؿ في مخيـ النصيرات وسط قطاع غزة مركز التمويف  حسف جبر:
التابع لوكالة الغوث "األونروا"، أمس، احتجاجا عمى ما أسموه سياسػة التقميصػات المسػتمرة عمػى المسػاعدات 

 التي تقدميا ليـ الوكالة.
% مػػف الالجئػػيف 30أف أكثػػر مػػف  ىنػػاء أبػػو دغػػيـ عضػػو المجنػػة المركزيػػة ومسػػؤولة االتحػػاد النسػػائيوأكػػدت 

 33يعتاشػوف عمػى الخػدمات التػي تقػدميا الوكالػة ليػـ، مشػيرة إلػى أف "األونػروا" شػطبت مػؤخرا مػا يزيػد عمػػى 
صة عمؿ شيريا آالؼ فر  0ألؼ عائمة كانت تتمقى مساعدات غذائية، إلى جانب تقميص فرص التشغيؿ مف 

إلى نحو ألفي فرصة فقػط، وطالبػت الوكالػة بػالتراجع عػف التقميصػات وزيػادة الموازنػات المخصصػة لمسػاعدة 
 الالجئيف، وانتقدت ضعؼ دور الوكالة في تقديـ الخدمة خالؿ المنخفض الجوي الذي أصاب القطاع.

2/0/3804األيام، رام اهلل،   
 

 د. ماهر الطباعلممحمل االقتصادي  3802حصاد اقتصاد قطاع غزة خالل عام  23
مػػازاؿ يعػػاني مػػف  االقتصػػاد فػػي قطػػاع غػػزة، أف قتصػػادياالمحمػػؿ الخبيػػر و الد. مػػاىر تيسػػير الطبػػاع قػػاؿ 

سياسة الحصار التي تفرضيا إسرائيؿ عمى القطاع لمعاـ السابع عمى التوالي , ىذا باإلضافة إلى الحروب و 
ة عمى قطاع غػزة و التػي عمقػت مػف األزمػة االقتصػادية نتيجػة لمػدمار اليجمات العسكرية اإلسرائيمية المتكرر 

 اليائؿ التي تخمفو لمبنية التحتية و كافة القطاعات واألنشطة االقتصادية.
ساد التفائػؿ بػأف ينػتعش إقتصػاد قطػاع غػزة مػف جديػد وذلػؾ بػالتزامف  1031وبالرغـ مف ذلؾ ففي بداية عاـ 
سػتمرار دخػوؿ المػواد الالزمػة لممشػاريع القطريػة عػف طريػؽ مع بػدء تنفيػذ المشػاريع القطريػة فػ ي قطػاع غػزة وا 

جميوريػػة مصػػر العربيػػة مػػف خػػالؿ معبػػر رفػػح البػػري , ممػػا أعطػػى بريػػؽ أمػػؿ جديػػد إلعػػادة فػػتح معبػػر رفػػح 
, و إعتبر العديد مػف المحممػيف بػأف دخػوؿ  1000التجاري بعد إغالقو تجاريا مع بدء انتفاضة األقصى عاـ 

ناء عبر معبر رفػح البػري خطػوة ىامػة عمػى طريػؽ كسػر الحصػار المفػروض عمػى قطػاع غػزة , لكػف مواد الب
لالسؼ الشديد مع مجريات االحداث عمى مدار العاـ والمتغيرات التى شيدىا جعمتة يعتبر مف أسوء االعػواـ 

 قتصادي.عاـ االنييار اال 1034إقتصاديا, وفي حاؿ إستمرار الحاؿ عمى ما ىو عمية سوؼ يكوف عاـ 
 

 الواردات و الصادرات –معبر كرم أبو سالم 
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عمد الجانب اإلسرائيمي إلى تكرار إغالؽ معبر كػـر أبػو سػالـ و لفتػرات متفاوتػة ضػاربا  1031منذ بدء عاـ 
 13/33/1031بعرض الحػائط مػا تػـ التوصػؿ إليػة فػي اتفػاؽ التيدئػة الػذي تػـ توقيعػو بمدينػة القػاىرة بتػاريخ 

ف قطاع غزة و فتح المعابر التجارية وحرية دخوؿ وخروج البضائع , حيث بمغ عػدد أيػاـ مف رفع الحصار ع
% مػف عػدد أيػاـ العػاـ , ويعمػؿ 43وىػو مػا يمثػؿ   1031يػوـ خػالؿ عػاـ  330إغالؽ معبر كػـر أبػو سػالـ 

كػػؿ يػـو شػيريا , حيػث يغمػػؽ الجانػب اإلسػرائيمي المعبػر يػػومي الجمعػة والسػبت مػف  11معبػر كػـر أبػو سػػالـ 
أسػػػبوع كعطمػػػة رسػػػمية ، باإلضػػػافة إلػػػى إغالقػػػو فػػػي األعيػػػاد والمناسػػػبات اإلسػػػرائيمية و االغالقػػػات المتكػػػررة 

 بحجج أمنية واىية.
 

 االقتصادية المباشرة األنشطةوخسائر  األنفاقإغالق 
رة تمقػػى قطػػاع غػػزة ضػػربة قاسػػمة نتيحػػة إغػػالؽ االنفػػاؽ دوف فػػتح المعػػابر التجاريػػة ممػػا تسػػبب بخسػػائر مباشػػ

مميػػوف دوالر خػػالؿ النصػػؼ الثػػاني مػػف عػػاـ  300لكافػػة االنشػػطة االقتصػػادية فػػي قطػػاع غػػزة بمايزيػػد عػػف 
, و ذلػػؾ بفعػػؿ توقػػؼ بعػػض االنشػػطة االقتصػػادية بشػػكؿ كامػػؿ و إنخفػػاض اإلنتاجيػػة فػػي االنشػػطة  1031

% 30دية في الناتج المحمػى االجمػالي بنسػبة االقتصادية االخري , حيث تراجعت مساىمة االنشطة االقتصا
خالؿ تمؾ الفترة , ىذا باإلضافة إلى ما تكبدة التجار ورجاؿ األعماؿ و الصناعييف مف خسائر نتيجة توقػؼ 

 أعماليـ.
 

 أزمة الكهرباء الطاحنة 
ع سػنوات إستمرار انقطاع التيار الكيربائي الدائـ والمسػتمر وبشػكؿ يػومي منػذ أكثػر مػف سػب 1031شيد عاـ 

نتيجة لعدـ كفاية كميات السوالر الواردة إلى القطاع و الالزمة لتشغيؿ محطة توليػد الكيربػاء الوحيػدة و عػدـ 
السػػػػماح بػػػػدخوؿ قطػػػػع الغيػػػػار الالزمػػػػة لصػػػػيانة المحطػػػػة , ممػػػػا زاد مػػػػف معانػػػػاة المػػػػواطنيف فػػػػي قطػػػػاع غػػػػزة 

ساعة اعتمادا عمى  31ساعات إلى  0مف  االقتصادية و االجتماعية و النفسية , حيث تقطع الكيرباء يوميا
 حجـ األحماؿ و الضغط عمى شبكة الكيرباء. 

 
 المالية لمسمطة الوطنية الفمسطينية األزمة

ألقػػت األزمػػة الماليػػة التػػي تعػػاني منيػػا السػػمطة الوطنيػػة الفمسػػطينية منػػذ عػػدة سػػنوات بظالليػػا عمػػى األوضػػاع 
تصػػاعدا غيػػر مسػػبوؽ فػػي األزمػػة الماليػػة  1031د عػػاـ االقتصػػادية و المعيشػػية فػػي قطػػاع غػػزة , حيػػث شػػي

وانعكست األزمة المالية عمى تأخر صرؼ رواتب الموظفيف الحكومييف مما تسبب بحالة مف الركود التجاري 
 و االقتصادي نتيجة لضعؼ القدرة الشرائية و تراكـ االلتزامات و الديوف عمى الموظفيف.

مميػوف دوالر عػف مػا كػػاف  300بزيػادة  1031مميػار دوالر فػػي عػاـ  3.3وبمػغ االحتيػاج الخػارجي مػف الػدعـ 
متوقع , وأدي التراجع  في الدعـ الخارجي وعدـ التػزاـ العديػد مػف الػدوؿ المانحػة بوعودىػا الماليػة  إلػى أزمػة 

مميػػوف دوالر, ىػػذا  330مايقػػدر  1031ماليػػة كبيػػرة , وبمػػغ حجػػـ العجػػز فػػي موازنػػة السػػمطة مػػع نيايػػة عػػاـ 
فة إلى أف الديف العاـ لمسمطة لصالح  البنوؾ المحميػة و القطػاع الخػاص الفمسػطيني والػديف الخػارجي باإلضا

مميػػار دوالر فػػي منتصػػؼ العػػاـ  4.1إلػػى  1030مميػػار دوالر فػػي نيايػػة عػػاـ  1.1طويػػؿ االجػػؿ قػػد زاد مػػف 
قترضػت وزارة الماليػة فػي % مف إجمالى الناتج المحمى , واستمرارا لالزمة المالية إ10, وىو ما يمثؿ  1031
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مميػػوف دوالر مػػف البنػػؾ العربػػي وذلػػؾ لممسػػاىمة فػػي تخفػػيض إلتزامػػات القطػػاع  10مبمػػغ  1031نيايػػة عػػاـ 
 الخاص بيدؼ إنعاش االنشطة االقتصادية المتباطئة.

 
 معدالت البطالة

ص فػي ألػؼ شػخ 113% وبمػغ عػدد العػاطميف عػف العمػؿ  11.1إرتفعػت معػدالت البطالػة فػي فمسػطيف إلػى 
اآلؼ فػي  310ألػؼ فػي الضػفة الغربيػة وحػوالي  343، منيـ حوالي 1031فمسطيف خالؿ الربع الثالث لعاـ 

قطػػاع غػػزة , و مػػا يػػزاؿ التفػػاوت كبيػػرًا فػػي معػػدؿ البطالػػة بػػيف الضػػفة الغربيػػة وقطػػاع غػػزة حيػػث بمػػغ المعػػدؿ 
سػػػنة أعمػػػى  14-10ريػػػة % فػػػي الضػػػفة الغربيػػػة , وسػػػجمت الفئػػػة العم36.3% فػػػي قطػػػاع غػػػزة مقابػػػؿ 11.3

, وبػػالرغـ مػػف االنفتػػاح الموجػػود بالضػػفة 1031% فػػي الربػػع الثالػػث لعػػاـ 41.3معػػدالت لمبطالػػة حيػػث بمغػػت 
الغربيػػة إال أف إنخفػػاض معػػدؿ البطالػػة عػػف قطػػاع غػػزة نػػاتج عػػف إسػػتيعاب العمػػاؿ الفمسػػطينيف مػػف الضػػفة 

 .1031عامؿ خالؿ الربع الثالث لعاـ االؼ  301الغربية في سوؽ العمؿ االسرائيمي حيث بمغ عددىـ 
 

 مميون دوالر 78من  بأكثرالجوي خسائر  ضالمنخف
ليعمػػؽ جػػراح قطػػاع غػػزة المحاصػػر ويكشػػؼ ضػػعؼ  األخيػػرأتػػى المػػنخفض الجػػوى  1031و مػػع نيايػػة عػػاـ 

ة البنيػػة التحتيػػة واالمكانيػػات المتاحػػة لمتعامػػؿ مػػع تمػػؾ الكػػوارث , حيػػث خمػػؼ المػػنخفض كارثػػة إنسػػانية كبيػػر 
نتيجة تشريد االؼ العائالت مف منػازليـ بعػدما غمرتيػا الميػاة , وألحػؽ بالعديػد مػف القطاعػات خسػائر فادحػة 

 منيا لمقطاع الزراعي. األكبرمميوف دوالر , كاف النصيب  10تجاوزت 
0/0/3804، مدونة االقتصاد الفمسطيني  

 
 من المعادن وطنيال االقتصاد إيراداتشيقل  ألف 633برام اهلل:  االقتصادوزارة  22

، يػػػـو فػػػي راـ اهلل أفصػػػحت مديريػػػة المعػػػادف الثمينػػػة فػػػي وزارة االقتصػػػاد الػػػوطني :القػػػدس دوت كػػػوـ -راـ اهلل
مػػف العػػاـ الماضػػي، التػػي بمغػػت  األوؿالخمػػيس، عػػف حجػػـ إيراداتيػػا مػػف المعػػادف الثمينػػة خػػالؿ شػػير كػػانوف 

 كيمو غراـ تقريبا. 466ديرية شيقؿ، في حيف بمغت كمية الذىب الواردة إلى الم ألؼ 311
جولػػة تفتيشػػية  11وأشػػار التقريػػر إلػػى أف طػػواقـ الرقابػػة والتفتػػيش فػػي المديريػػة نفػػذت خػػالؿ الشػػير الماضػػي 

محال ومصنعا، في حيف جددت المديرية رخصػتي مزاولػة، وذلػؾ فػي سػياؽ الجيػود التػي تبػذليا  313شممت 
 الوزارة لتنظيـ السوؽ المحمية.

2/0/3804القدس، القدس،   
 
 
 
 

 إسرائيميجمهور  أمام األولىيعرض لممرة  الفمسطيني "عمر" فيمم 24
صدـ الفيمـ الفمسطيني "عمر" لممخرج الفمسطيني ىػاني أبػو أسػعد الػذي عػرض  (:ا.ؼ.ب) – القدس المحتمة

جمػو قسػـ قسػـ مػنيـ عميػو ، بينمػا ىا أثنػىالػذي  اإلسػرائيمي، بقوتػو وتػأثيره الجميػور إسػرائيؿفػي  األولىلممرة 
 لحؿ مستقبمي. أمؿ أيال يعطي برأييـ،  ألنو آخر
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في قاعة "سػينماتيؾ" فػي القػدس الغربيػة وىػي بمثابػة نػاد خػاص  إسرائيؿفي  األولىوعرض فيمـ "عمر" لممرة 
 .أياـالمقبؿ لثالثة  األسبوع أبيبمعظـ رواده مف اليسارييف. وسيعرض الفيمـ في مدينة تؿ 

فػػي  اإلسػػرائيمييفالصػػالة وقػػؼ احػػد  إلػػىحضػػور بالتصػػفيؽ لكػػف قبػػؿ دخػػوؿ المخػػرج ومػػع انتيػػاء الفػػيمـ بػػدأ ال
" وخرج مف إلسرائيؿومعاد  أىدافوموجو ولو  ألنوالسبعينات مف عمره وصاح "ال يستحؽ ىذا الفيمـ التصفيؽ 

 القاعة.
واعتبػػره فيممػػا  "قػػوي وجميػػؿ ومتكامػػؿ وجػػريء"، بأنػػوانيػػر برنجػػر عمػػى الفػػيمـ قػػائال  اإلسػػرائيميوعمػػؽ المخػػرج 

 الحضور. أسئمةاسعد الذي حضر لمرد عمى  أبوواقعيا وىنأ المخرج ىاني 
2/0/3804الحياة الجديدة، رام اهلل،   

 
 فمسطينيًا ضمن الئحة المتهمين .. ويناير بدء محاكمة مرسي بقضية وادي النطرون  

يناير الجاري  ار نبيؿ صميب جمسة حددت محكمة استئناؼ القاىرة برئاسة المستش :)االتحاد( -القاىرة 
متيما آخريف في قضية اقتحاـ السجوف  لبدء أولى جمسات محاكمة الرئيس المعزوؿ محمد مرسي و

يناير والمعروفة إعالميا باسـ قضية وادي النطروف. وقاؿ المستشار مدحت إدريس  المصرية إباف ثورة 
بمحكمة جنايات شماؿ  إف القضية سيتـ نظرىا أماـ الدائرة رئيس المكتب الفني بمحكمة استئناؼ القاىرة 

 القاىرة برئاسة المستشار شعباف الشامي.
فمسطينيا ىاربا ضمف الئحة المتيميف،  وتضـ القضية إلى جانب قيادات تنظيـ اإلخواف اإلرىابي، 

مى متيميف آخريف مف معظميـ مف قيادات التنظيمات اإلرىابية والجناح العسكري لحركة حماس. عالوة ع
 حزب اهلل المبناني.

وكشفت تحقيقات المستشار حسف سمير التي جرت منذ شير أبريؿ مف العاـ الجاري ػػ أف التنظيـ الدولي 
لجماعة اإلخواف، أعد منذ فتره طويمة مخططا إرىابيا شاركت في تنفيذه بعض الدوؿ األجنبية وجماعة 

 حماس الفمسطينية وحزب اهلل المبنانى.اإلخواف داخؿ البالد، وبمشاركة حركة 
وأظيرت التحقيقات أف المخطط اإلرىابي كاف الغرض منو ىدـ الدولة المصرية ومؤسساتيا، حتى تقـو 
جماعة اإلخواف بإعادة تقسيميا عمى أساس ديني ووضع الترتيبات اإلقميمية بالمنطقة بصفة عامة، وترسيخ 

بية، خاصة دولة اسرائيؿ باقتطاع جزء مف االراضي المصرية نظـ جديدة تخدـ مصالح تمؾ الدوؿ األجن
 بشبو جزيرة سيناء لتوطيف الفمسطينييف المقيميف بقطاع غزة.

 //االتحاد، أبو ظبي، 
 
 حصموا عمى الجنسية المصرية فمسطينيا ينتمون لعصابات ومنظمات إرهابية الداخمية المصرية:  

برا -القاىرة  اكد مصدر امني أف "وزارة الداخمية تعكؼ حاليا عمى دراسة ممفات : ىيـ جادأحمد عبدالعظيـ وا 
فمسطينييف حصموا عمى الجنسية المصرية في عيد الرئيس المعزوؿ محمد مرسي خالؿ  ألفا و 

 يونيو الماضي. وحتى  يوليو  الفترة مف 
ييف الذيف حصموا عمى الجنسية المصرية وأضاؼ إف "التحريات األمنية توصمت إلى أنو مف بيف الفمسطين

 فمسطينيا ينتموف لعصابات ومنظمات إرىابية". نحو 
 //الراي، الكويت، 
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 عنصرا إرهابيا في سيناء بينهم أربعة من حماس "الراي": اعتقال  
براىيـ جاد -القاىرة  ، مف كشفت مصادر مسؤولة، أف "قوات الجيش تمكنت، أمس: أحمد عبدالعظيـ وا 
عنصرا إرىابيا خالؿ حممة جديدة ضد البؤر اإلجرامية في شماؿ سيناء، وفي حوزتيـ خرائط  "توقيؼ 

لعدد مف المنشآت الحيوية في القاىرة وعدد مف المدارس المقرر إقامة لجاف لمتصويت عمى الدستور فييا، 
 محة وعدد مف القنابؿ اليدوية.غالبيتيا مدارس في القاىرة والجيزة"، كما تـ ضبط كمية كبيرة مف األس

منيـ لحركة  وذكرت لػ "الراي"، إف "التحقيقات األولية مع العناصر المقبوض عمييا، كشفت انتماء 
مف الذيف ىربوا مف السجوف  حماس، والباقيف مف المنتميف لمجماعات التكفيرية واإلرىابية، مف ضمنيـ 

 ".يناير في عمميات اقتحاـ السجوف خالؿ ثورة 
 //الراي، الكويت، 

 
 صحيفة "جيرزاليم بوست"  تمنح السيسي لقع "شخصية العام" 

منحت صحيفة "جيرزاليـ بوست" اإلسرائيمية، الفريؽ أوؿ عبد الفتاح السيسي وزير : العرب اليوـ - القدس
 الدفاع المصري الخميس "شخصية العاـ في الشئوف اإلقميمية".

واجو المعارضة المحمية والدولية مف أجؿ انتزاع السمطة المطمقة مف جماعة وقالت الصحيفة إف السيسي 
واشارت الصحيفة الى إف السيسي قاد في أعقاب احتجاجات شعبية واسعة النطاؽ  اإلخواف المسمميف.

"انقالًبا عسكرًيا"، عزؿ بموجبو الرئيس محمد مرسي، في ما أصبح واحًدا مف األحداث الكبرى التي أعادت 
وأضافت الصحيفة، أف الدعـ الذي صاحب صعود اإلسالمييف  نطقة إلى أوضاع ما قبؿ "الربيع العربي".الم

 في منطقة الشرؽ األوسط تقمص إلى أبعد الحدود؛ بسبب سوء اإلدارة وديكتاتورية مرسي.
منذ فترة  وقالت الصحيفة، إنو بخالؼ الدوؿ العربية التي تفتقر إلى اليوية التاريخية الراسخة، ظمت مصر

طويمة الرائدة في العالميف العربي واإلسالمي، ومراقبة ما يحدث في مصر قد يوفر إطاًرا لفيـ مجريات 
واختتمت الصحيفة اإلسرائيمية بقوليا، إنو مف المرجح أف يستمر السيسي في رسـ  األمور في سائر المنطقة.

الواليات المتحدة وأوروبا، محاوال في ، يتجاىؿ فيو بعض االنتقادات مف جانب طريؽ مستقؿ عاـ 
الوقت نفسو الحفاظ عمى عالقات قوية مع ىذه القوى، وىو أيًضا مف المرجح أف يحاوؿ إقامة تحالفات مع 

 قوى أخرى، مثؿ روسيا والصيف.
 //العرع اليوم، عمان، 

 
 إحياء لذكرى انطالق الثورة الفمسطينية تضامنيةوقفة عم ان:  29

نظـ العشرات مف اعضاء الييئات والفعاليات الوطنية مساء امس وقفة أماـ مسجد : بترا وكالة – عماف
الكالوتي إحياء لذكرى انطالؽ الثورة الفمسطينية. وردد المشاركوف في الوقفة شعارات، ورفعوا يافطات تندد 

شروعة لمدفاع عف بالسياسات اإلسرائيمية عمى األراضي الفمسطينية، داعيف الى التمسؾ بكؿ االدوات الم
التي  "إسرائيؿ"االرض والعرض، لكبح جماح االحتالؿ وممارساتو. وطالبوا بوقؼ مختمؼ اشكاؿ التطبيع مع 

 لـ تثنيا العيود واالتفاقيات، لتطبيؽ مشاريعيا التوسعية واالستيطانية عمى حساب االنساف الفمسطيني.
 2/0/3804، الدستور، عم ان

 
 "إسرائيل"متداد لممواجهة المستمرة مع ا": الحرع في سورية ارديانالغ"لت قيادي في حزع اهلل 48
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 مارتف شولوؼ مع قيادي في حزب اهلل  البريطانية التقى مراسؿ صحيفة الغاردياف :إبراىيـ درويش - لندف
. واعترؼ القيادي عمى ما "ليست ضدنا ولكف ضد اإلنسانية" في سورية الحربأف والذي أكد لو في البقاع، 

إف الرجؿ " الغاردياف"بالدور البارز الذي يمعبو الحزب في الدفاع عف نظاـ بشار األسد. ويقوؿ تقرير  يبدو
إنقاذ بمد يحاصره المتشددوف "التـز في البداية بالخط الرسمي لمحزب بأنو تدخؿ في الحرب مترددا مف أجؿ 

سرائيؿ مف جية  ."السنة مف جية وا 
العدو يرتدي ثوبا جديدا، وقد "، فػ"امتداد لمحرب المستمرة مع إسرائيؿ"وصفيا دور الحزب في سورية بأنيا و 

 ."ال يقوـ بعممو بنفسو، لكف مصالحيـ تخدـ
ليـ ػ  حدودىا غير آمنة مف كؿ الجيات، والوضع ليس جيداً "يقوؿ القيادي  "إسرائيؿػ"وفيما يتعمؽ ب

، والحدود مع مصر ربما كانت الجية اإلسرائيميوف، ليسوا راضيف عف الدفع في المنطقة خاصة في سورية
 ."التي تمنحيـ اآلماف أما بقية الجيات فيي خارجة عف سيطرتيـ

 2/0/3804، القدس العربي، لندن
  

 "برافر لن يمر".. لقاء في بيروت 40
نظـ تكتؿ الجمعيات والييئات االىمية في لبناف، ولجنة مسيرة العودة، لقاء في مركز توفيؽ طبارة، في 

 نواف "برافر لـ يمر ولف يمر تحية لصمود أىمنا في النقب في مواجية االقتالع والتيجير".بيروت، بع
تقديـ باسـ الجية المنظمة القاىا حيدر دقماؽ، فأعطى نبذة عف الواقع الجغرافي والسكاني لمنطقة النقب، 

مشاريع االستيطاف  ىميا. وعرض مدير "مركز فمسطيف والعالـ" خالد ابو حيطألتيجير  "إسرائيؿ"ومخططات 
 .في النقب تاريخياً 

ف مشروع برافر تـ إوقاؿ عضو المكتب السياسي لمجبية الشعبية لتحرير فمسطيف، مرواف عبد العاؿ، 
تجميده بسبب ىبة الشعب الفمسطيني في تموز الماضي، ورأى اف مشروع برافر نموذج مصّغر لفكرة تفتيت 

ا. والحظ "مالمح عودة إسرائيؿ الى داخؿ الغيتو وىذا سيكوف المنطقة كي يبقى المشروع الصييوني مسيطر 
 أحد عناصر تدميرىا، مشددا عمى ضرورة تفعيؿ المقاومة ألنيا وحدىا تثير مخاوؼ العدو".

 2/0/3804، المستقبل، بيروت
 
 إطار المفاوضات يشمل جميع قضايا الحل الدائم: من التشاؤم أجواءكيري يمتقي نتنياهو في  

التقى وزير الخارجية االميركي جوف كيري،  :سعيد عريقات –واشنطف  -القدس دوت كـو - راـ اهلل
الخميس، في القدس رئيس الوزراء االسرائيمي بنياميف نتانياىو، في مستيؿ ميمتو العاشرة في المنطقة، 

 لمتبادلة.الرامية الى دفع مفاوضات السالـ قدما، عمى الرغـ مف اجواء التشاـؤ السائدة واالتيامات ا
وحطت طائرة كيري بعيد الظير في تؿ ابيب، وعقد عمى الفور لقاء مع نتانياىو، بحسب ما افاد مراسؿ 

 فرانس برس الذي يرافقو.
ويصؿ كيري الى اسرائيؿ، فيما رئيس الوزراء االسبؽ ارييؿ شاروف الذي دخؿ في غيبوبة منذ اصابتو 

 ا االطباء بانيا "حرجة".بجمطة دماغية قبؿ ثماني سنوات، في حالة وصفي
 وقاؿ كيري، اف "جميع االميركييف يتوجيوف بافكارىـ الى اسرائيؿ وزعيميا السابؽ".

وسيبحث كيري مع االرائيمييف والفمسطينييف مسودة "اتفاؽ اطار" اميركي يحدد الخطوط العريضة لتسوية 
 نيائية لمنزاع بينيما.
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رفيف بشكؿ مكثؼ اكثر خالؿ االياـ المقبمة، مف اجؿ تقميص وقاؿ كيري لدى وصولو: "اعتـز العمؿ مع الط
 الخالفات حوؿ اطار يحدد الخطوط الرئيسية التي تـ االتفاؽ عمييا لمفاوضات الوضع النيائي".

وتابع اف "اتفاؽ اطار مقبوؿ )مف الطرفيف(، سيشكؿ اختراقا ميما سيغطي كؿ المشكالت االساسية" مثؿ 
 والالجئيف. الحدود واالمف ووضع القدس

كشفت مصادر سياسية مطمعة أف وزير الخارجية األمريكي جوف كيري سيطرح خالؿ لقاءاتو بالرئيس و 
" بيدؼ إطالة امد المفاوضات عباس ورئيس الوزراء االسرائيمي اليوـ وغدا اعالف مباديء "

 التي تواجو صعوبات كبيرة.
الورقة ستكوف بمثابة مسودة تحدد النقاط االساسية التي سيتـ وقالت تمؾ المصادر لػالقدسدوت كوـ اف ىذه 

 التفاوض عمييا بيف الجانبيف، وىي ستخضع لنقاش طويؿ قبؿ أف يتـ قبوليا مف الجانبيف".
و اضافت المصادر اف اىـ ما في االمر أف األمريكيف يريدوف إطالة ىذه النقاشات إلى ما بعد شير آذار 

 نياية جوالت التفاوض.المقبؿ، الموعد المفترض ل
وحسب ذات المصادر فإف أخطر ما في ىذه الورقة بالنسبة لمجانب الفمسطيني ىو موضوع "ييودية الدولة" 
حيث تريد اسرائيؿ اف تكوف ىذه التسمية ضمف القضايا التي سيتـ التفاوض عمييا بيف الجانبيف وىو أمر 

 يرفضو الفمسطينيوف.
ي وصؿ الى تؿ ابيب مساء اليوـ الخميس سيعرض الورقة عمى نتنياىو وتشير المصادر إلى أف كيري الذ

الذي اجتمع بو فور وصولو، ثـ سيعرضيا عمى الرئيس محمود عباس يوـ غد، قبؿ أف يعود لمقاء نتنياىو 
 مرة أخرى.

وتوقعت المصادر اال يحرز كيري اي تقدـ في ىذه الجولة، وىو سيحتاج لمزيد مف الوقت والمقاءات مف 
 ؿ الوصوؿ إلى اتفاؽ يرضي الجانبيف".أج

وتتناوؿ الورقة كافة المواضيع الحساسة بما فييا قضايا الحؿ النيائي مثؿ الحدود، والمستوطنات، وتبادؿ 
 االراضي، والقدس، واألمف، والمياه.

اف يمتقي وقد اجتمع كيري فور وصولو مساء اليوـ مع رئيس الوزراء االسرائيمي بنياميف نتنياىو ومف المقرر 
 الرئيس محمود عباس غدا قبؿ اف يعود مرة اخرى ليجتمع برئيس الوزراء االسرائيمي.

وعممت القدس اف كيري سيعود االسبوع المقبؿ الى المنطقة لالجتماع بالجانبيف بينما اشارت تمؾ المصادر 
 مع الرئيس عباس. اف المبعوث االمريكي لمفاوضات السالـ"مارتف اندؾ "يجتمع بصورة تكاد تكوف يومية

عممت القدس مف مصادر مطمعة الخميس أف وزير الخارجية األميركي جوف كيري سيعرض في إلى ذلؾ 
لقائو )الخميس( مع رئيس وزراء إسرائيؿ بنياميف نتنياىو والجمعة مع الرئيس الفمسطيني محمود عباس 

سرائيؿ، اذ سيسمـ كيري "أفكارا جديدة مصممة لتسريع المفاوضات الجارية بيف وفدي السمطة ا لفمسطينية وا 
 -لكؿ مف نتنياىو وعباس مشروع اتفاؽ اطاري يرسـ الخطوط الرئيسية لتسوية الصراع الفمسطيني

اإلسرائيمي، ويجري عمى أساسو التفاوض بشكؿ حصري خالؿ االشير األربعة المقبمة )نياية نسياف 
 ( بيف الجانبيف لبمورة تسوية دائمة".

كيري الجديدة بعد سمسمة مكثفة مف المقاءات مع الجانبيف الفمسطيني واإلسرائيمي في األسابيع  وتأتي جولة
األخيرة، تولى الشؽ السياسي منيا المبعوث األميركي الخاص مارتف أنديؾ، ومساعده ديفيد مكوفسكي الذي 

لسيطرة اإلسرائيمية، بينما ابتدع مجموعة مف الخرائط تبقي الغالبية الكبرى مف "الكتؿ االستيطانية" تحت ا
 بمور الشؽ األمني عمى أساسيا )خرائط مكوفسكي( الجنراؿ األميركي جوف ألف.
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وبحسب مصادر إسرائيمية االربعاء تزامنت مع إقالع كيري في جولتو "ستكوف المبادئ التي سيعرضيا كيري 
كانوف  في خطتو بتاريخ في خطتو مشابية لتمؾ التي عرضيا الرئيس األميركي السابؽ بيؿ كمينتوف 

" في تموز /يوليو مف ذلؾ العاـ( والتي باتت ، )بعد فشؿ مفاوضات "كامب ديفيد األوؿ )ديسمبر( 
والتي آلت  كانوف الثاني )يناير(  تعرؼ بنقاط كمينتوف وانعقدت عمى أساسيا مفاوضات طابا في 

 أيضًا إلى الفشؿ".
ضات طابا أشار إلى أف الجدوؿ الزمني السياسي )نياية والية بيؿ كمينتوف يذكر أف البياف الختامي لمفاو 

الثانية( لـ يسمح بالتوصؿ إلى اتفاؽ في جميع القضايا التي نوقشت، وىي "الالجئوف واألمف والحدود 
 والقدس".

مع تعديالت وتبادؿ  ومف المرجح أف تتضمف خطة كيري "إجراء مفاوضات عمى أساس حدود 
ووجود عسكري إسرائيمي طويؿ األمد في غور األردف، واالعتراؼ بإسرائيؿ كدولة ييودية وحؿ أراض؛ 

مشكمة الالجئيف الفمسطينييف ضمف الدولة الفمسطينية، والحديث العاـ عف القدس عاصمة لمدولة الفمسطينية 
 مف دوف تفصيؿ".

( وىـ يحمموف اطنيف )عرب كما عممت القدس "إف وزير الخارجية كيري ينظر بتوجس لفكرة نقؿ مو 
الجنسية اإلسرائيمية منذ قياـ إسرائيؿ، ويخشى أف يفسر ذلؾ بانو تطيير عرقي وال يشجع ىذه الفكرة، وأف 

 قضية المواطنة لمعرب اإلسرائيمييف ىي قضية معقدة وحقؿ ألغاـ".
الموقؼ األميركي مف  يشار إلى أف النقاط الخمس الرئيسة في الخطة التي يحمميا كيري تعبر عف اقتراب

 الرؤية اإلسرائيمية لمحؿ.
وال تتناوؿ خطة كيري في النقطة األولى انسحاب إسرائيؿ مف األراضي الفمسطينية المحتمة إلى حدود الرابع 

كأساس مف  . واعتبار حدود ، بؿ تتحدث عف حؿ عمى أساس حدود مف حزيراف 
إسرائيمي كامؿ مف أراضي الضفة الغربية، بما فييا القدس  أسس المفاوضات "ال يعني تحقيؽ انسحاب

الشرقية بحسب خرائط ديفيد مكوفسكي مساعد إنديؾ، بينما تتناوؿ النقطة الثانية إعطاء إسرائيؿ 
عامًا، مف دوف أف تمتـز إسرائيؿ بإنياء وجودىا  -وجودًاعسكريا طويؿ األمد في غور األردف، مف 

 اء المدة المحددة.العسكري ىناؾ بعد انتي
وتتناوؿ خطة كيري الثالثة مطمب نتنياىو بأف تعترؼ منظمة التحرير والسمطة الفمسطينية بإسرائيؿ كػ"دولة 
ييودية"، وىو ما رفضو، ومازاؿ يرفضو، الجانب الفمسطيني، ألف مثؿ ىكذا اعتراؼ يقوض القرار الدولي 

ؽ الفمسطينييف في الجميؿ والمثمث والنقب الذيف الخاص بحقوؽ الالجئيف الفمسطينييف، ويمس بحقو  
يحمموف الجنسية اإلسرائيمية ويواجيوف مشاريع شطب اليوية والحقوؽ والذاكرة الوطنية عبر مشاريع تيويد 

 الجميؿ والنقب.
وتتناوؿ النقطة الرابعة في مشروع كيري قضية الالجئيف الفمسطينييف بشكؿ يعيد تعريؼ حؽ العودة لالجئيف 

 مسطينييف ليصبح مقتصرًا عمى العودة إلى أراضي الدولة الفمسطينية مستقباًل في الضفة وقطاع غزة.الف
 //القدس، القدس، 

 
 شرطة التشيك: العثور عمى أسمحة في السفارة الفمسطينية في براج 
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لشرطة عثرت قالت متحدثة باسـ شرطة التشيؾ يوـ الخميس إف ا: أمؿ أبو السعود -ياسميف حسيف  -براغ 
عمى أسمحة في مقر البعثة الفمسطينية في براج وذلؾ بعد يوـ مف انفجار في خزانة أسفر عف مقتؿ السفير 

 الفمسطيني جماؿ الجمؿ.
"نعـ..  أسمحةوقالت المتحدثة اندريا زولوفا لرويترز ردا عمى سؤاؿ حوؿ تقرير تحدث عف العثور عمى 

 التي عثر عمييا أو كميتيا. األسمحةتفاصيؿ حوؿ نوع  ولـ تقدـ المتحدثة يمكنني تأكيد ىذا."
 //وكالة رويترز لألنباء، 

 
 محكمة جرائم الحرع في كوااللمبور تدين إسرائيل باإلبادة الجماعية  

بعد اإلستماع إلى شيادات مف أحد عشر شاىد ادعاء، وبعد النظر في عدد : زىير أندراوس -الناصرة 
ة مف لدف اإلدعاء ومف أشخاص محايديف، أصدرت محكمة جرائـ الحرب في كبير مف األدلة الموثق

 كوااللمبور حكميا في قضيتيف مرفوعتيف ضد دولة إسرائيؿ وضد الجنراؿ العسكري المتقاعد عاموس ياروف.
ووجدت المحكمة أف دولة إسرائيؿ مدانة بالقتؿ الجماعي، وأف عاموس ياروف مداف بجرائـ ضد اإلنسانية 

 ؿ الجماعي.وبالقت
وفي حكميا الذي تاله الرئيس تاف ْسري الميف، استمعت المحكمة إلى شيادات مف أحد عشر شاىدا مف 
لى مؤرخ معروؼ. لقد شيدت شييرة أبو عرديني مف مخيـ شاتيال  لى شيادات خبرة وا  غزة والضفة الغربية، وا 

أمر مف القوات اإلسرائيمية التي كاف قتؿ أعضاء أسرتيا بدـ بارد مف قبؿ مميشيات الكتائب المبنانية، ب
يقودىا الجنراؿ عاموس ياروف. كذلؾ كانت ىناؾ شيادات خبرة حوؿ مجزرة صبرا وشاتيال قدميا الجراح 
المعروؼ الدكتور آْنغ ْسِوي ْتشاي، الذي عالج جرحى المجزرة، والشاىدة ذات الخبرة بياف )نوييض( 

، تاريخ ىذه المذبحة. وحسب ما قالتو يموؿ / سبتمبر الحوت، الذي يغطي كتابيا، صبرا وشاتيال أ
 بياف، كانت مذبحة صبرا وشاتيال إحدى أسوأ المذابح في القرف العشريف.

كما قدـ الدكتور آنغ تفاصيؿ اليجوـ بالضربات الجوية والمدفعية والرصاص. وقد ُقتمت أسر بأكمميا 
عدد ’ الوثائؽ الوطنية البريطانية‘ر عنيا لدى وأحضرت إلى المستشفى. وقد حددت تقارير أزيؿ الحظ

 ضحايا المجزرة بثالثة آالؼ وخمسمائة.
أما شيود العياف حوؿ عممية الرصاص المصبوب في غزة، الذيف كاف منيـ المراىقاف محمود السموني 

الؾ حيث وصالح السموني، فقد رووا األحداث المفزعة التي نتج عنيا موت الكثير مف المدنييف وتيديـ األم
كاف حتى األطفاؿ مف الضحايا. كما شيدت الخبيرة باوال مندوكا، وىي أستاذة متقاعدة في جامعة جنوا، 
إيطاليا، وخبيرة في عمـ الوراثة، حوؿ أثر األسمحة عمى صحة اإلخصاب بسبب االعتداءات عمى غزة، 

ف بابيو شرحا كاشفا إلستراتيجية خاصة عمى األطفاؿ. كذلؾ قدـ المؤرخ اإلسرائيمي والناشط االجتماعي إيال
 القيادة الصييونية الغتصاب الوطف مف الفمسطينييف منذ أربعينات القرف العشريف.

 //القدس العربي، لندن، 
 

 "مستنقع االحتراع"بتسميم قتمة أحد قادتها تجنبًا لت "داعش"تطالع  "الجبهة اإلسالمية" 
أمس تنظيـ "الدولة اإلسالمية في العراؽ والشاـ" )داعش( إلى  دعت "الجبية اإلسالمية": الحياة -لندف 

تسميـ كؿ "األيادي اآلثمة" المتورطة في قتؿ الطبيب حسيف سميماف أحد قادة "أحرار الشاـ" المنضوية في 
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"الجبية" ذلؾ لتجنب "مستنقع االحتراب الداخمي"، في وقت اعتبر "االئتالؼ الوطني السوري" المعارض 
 رة عف "لغـ زرعو النظاـ السوري في جسـ الثورة"."داعش" عبا

وأعمنت "الجبية اإلسالمية" في بياف أنيا "فجعت مع الشعب السوري وكؿ مسمـ محب لمجياد بالجريمة 
الشنعاء التي أقدمت عمييا جماعة الدولة اإلسالمية في العراؽ والشاـ بحؽ الطبيب المجاىد والقيادي في 

مية" حسيف سميماف بعدما جاء إلى جماعة الدولة رسواًل لحؿ النزاع الناشل في "حركة أحرار الشاـ اإلسال
)مدينة( مسكنة )شرؽ حمب(، فقاموا بخطفو وتعذيبو ثـ قتمو والتمثيؿ بجثتو بطريقة لـ يعيدىا الشعب 

."  السوري قبؿ الثورة حتى في أفرع أمف النظاـ األسدي المجـر
عد نحو أسبوعيف مف اعتقالو ضمف صفقة تبادؿ أسرى وجثث بعد وكاف سميماف سمـ إلى "أحرار الشاـ" ب

مواجيات جرت بيف "داعش" و "الجبية" قرب مدينة مسكنة الشير الماضي، حيث لوحظت آثار تعذيب 
 عمى جسده.

ودعت "الجبية"، التي تشكمت في تشريف الثاني )نوفمبر( الماضي مف أكبر ست تنظيمات إسالمية مسمحة، 
يـ "كؿ األيادي اآلثمة التي تمطخت بيذه الجريمة النكراء مف آمريف وخاطفيف وقتمة، "داعش" إلى تسم

وتقديميـ فورًا إلى الييئة الشرعية في حمب التي ارتضتيا عامة الفصائؿ المجاىدة، أو عمى وفؽ ما ورد في 
يا وتنفيذنا لجميع مبادرة الشيخ يوسؼ األحمد التي أيدىا جمع مف عمماء األمة الصادقيف وأعمنا تأييدنا ل

 بنودىا مف دوف أي رد أو استجابة مف الطرؼ اآلخر".
وكاف األحمد أطمؽ مبادرة لحؿ الخالفات بيف "داعش" و "أحرار الشاـ" بزعامة حساف عبود، المسؤوؿ 
السياسي لػ "الجبية اإلسالمية"، نصت عمى "ضرورة اإلفراج الفوري عف جميع المخطوفيف ورد األمواؿ 

 المغصوبة والتعجيؿ باحتكاـ الطرفيف لمحكمة شرعية مستقمة".والمقرات 
وحذرت "الجبية" في بياف أمس مف أف "استمرار جماعة الدولة في أسموبيا الممنيج باالمتناع عف تحكيـ 
الشرع عبر قضاء مستقؿ واتخاذ المماطمة والتجاىؿ طريقة لحؿ مظالميـ عمى اآلخريف سيقود الثورة والجياد 

 االحتراب الداخمي الذي ستكوف الثورة السورية الخاسر األوؿ فيو". إلى مستنقع
قامة دولة اإلسالـ والعدؿ والرحمة في  وتابعت أف "الجبية" مستمرة في "جيادنا ضد العدو النصيري الغاشـ وا 
بالد الشاـ، ولف نسمح ألحد في ىذه المرحمة أف يقؼ عائقًا في وجو جيادنا ضد نظاـ )الرئيس بشار( 

سد، ولف نتوانى مع ذلؾ في القصاص لدماء شيدائنا"، قائمة: "واجب في أعناقنا إخضاع المعتديف لشريعة األ
اهلل ورفع الظمـ والقتؿ والسجف والتعذيب عف شعبنا األبي، سواء كاف ذلؾ مف النظاـ األسدي المجـر أو مف 

 غيره".
في دعوة مقاتمي "داعش" إلى االبتعاد وسارت "الجبية" عمى موقؼ "االئتالؼ الوطني السوري" المعارض 

عف التنظيـ، قائمة: "إلى إخواننا الصادقيف مف جنود جماعة الدولة نقوؿ: إننا نربأ بكـ يا مف خرجتـ إقامة 
لديف اهلل ودفاعًا عف أىؿ الشاـ أف تكونوا عونًا عمى سفؾ دمائيـ وسببًا في تشويو صورة الشريعة بينيـ، 

ف ظننا بكـ يا إخواننا أنكـ لف تكونوا عونًا لظالـ أو سندًا لباغ، ونؤكد أف "الجبية اإلسالمية" عاىدت ربيا  وا 
 في ميثاقيا عمى حماية جميع المجاىديف مف السورييف وغيرىـ".

وفي ىذا المجاؿ، نقؿ موقع "زماف الوصؿ" السوري عف مصادر محمية قوليا إف اشتباكًا حصؿ أوؿ مف 
سالمية" و "داعش" قرب بمدة سرمدا في شماؿ غربي البالد. وقالت إف أمس بيف عناصر مف "الجبية اإل

االشتباؾ أدى إلى "انسحاب عناصر الدولة اإلسالمية مف حاجز شمح قرب بمدة سرمدا، مع ورود أنباء عف 
صابة آخريف منيا".  مقتؿ عنصر وا 
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يع يعمـ أف الجماعات المتطرفة إلى ذلؾ، قاؿ رئيس المجنة القانونية في "االئتالؼ" ىيثـ المالح أمس: "الجم
فييا العديد مف العناصر الروسية واإليرانية التي تعمؿ لصالح النظاـ لتشوية الصورة الحقيقية لمثورة السورية. 
ومخطل مف يظف أف المجتمع الدولي يقؼ مع الشعب وليس مع النظاـ". وأضاؼ في بياف: "محاسبة األسد 

فحسب، بؿ عمى صنع العديد مف الخاليا المتطرفة داخؿ المنطقة يجب أف ال تقتصر عمى قتؿ السورييف 
بغية التأثير عمى رأي الدوؿ الغربية، ليجعميا ضمف خياريف إما اإلرىاب الذي يتمثؿ بالمتطرفيف أو اإلرىاب 

 المتمثؿ باألسد، في محاولة منو لمتغطية عمى الثورة الشعبية الحقيقية التي خرجت إلسقاطو".
ـ "داعش" عبارة عف "لغـ زرعو نظاـ األسد في جسد الثورة يحذر المجتمع الدولي مف خاللو وتابع أف تنظي

مف االقتراب أو التدخؿ في الثورة السورية. وىذا التنظيـ ىو قشرة بال مضموف، يتكنى باإلسالـ ويرتدي 
الذي يسعى نظاـ  عباءتو مف أجؿ التأثير عمى الرأي العاـ". ووصؼ المالح التنظيـ بػ "البالوف الحراري

األسد بواسطتو إلى حرؼ الثورة السورية عف مبادئيا التي خرجت مف أجميا، والتي يعتبر إسقاط النظاـ 
ومحاسبتو أحد أىـ أىدافيا. وبما أف داعش لغـ زرعو األسد فإف إسقاط األسد يعني إسقاط داعش، لكف 

تنحرؼ عف ىدفيا األساسي المتمثؿ بإسقاط  إسقاط داعش ال يعني إسقاط األسد، لذا يجب عمى الثورة أف ال
 النظاـ".

وزاد رئيس المجنة القانونية في تصريحو: "يجب عمينا أف ال ننسى أف نظاـ األسد ذو صمة عضوية بالقاعدة 
وأنو ىو مف أشرؼ عمى نقؿ عناصرىا مف العراؽ إلى نير البارد في لبناف، مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ سياسية 

المدنييف"، متسائاًل: "ما مدى احتمالية وجود تنسيؽ بيف النظاـ وداعش في قتؿ  معينة عمى حساب دماء
الطبيب حسيف سميماف، كخطوة تكتيكية لمتعتيـ اإلعالمي عمى جريمة نظاـ األسد بحؽ الطبيب البريطاني 

 عباس خاف" الذي قتؿ في سجف سوري األسبوع الماضي.
 //الحياة، لندن، 
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 ياسر أبو ىاللة
تمنع القوانيف المحمية واالتفاقات الدولية عرض "اعترافات المتيميف"، بناء عمى قاعدة ذىبية تقوؿ "إف المتيـ 
بريء حتى تثبت إدانتو" مف جية قضائية مسػتقمة. ولػذا، لػـ يبػث األميركيػوف فػي حػربيـ الطويمػة ضػد تنظػيـ 

ث االعترافات يكػاد يكػوف تخصصػا عربيػا، وقػد بػرع النظػاـ السػوري القاعدة، اعترافات مف يقبضوف عمييـ. ب
 في ذلؾ، وعمى ما يبدو فإف النظاـ المصري يسير عمى خطاه.

ليس ميما نفي عالقة جماعة يقدر عػدد أنصػارىا بخمسػة ماليػيف )الػذيف أعطػوا أصػواتيـ لمحمػد مرسػي فػي 
اعة بيذا الحجـ تعرضت إلرىاب منيجي قتؿ فيو الجولة األولى مف االنتخابات الرئاسية( باإلرىاب؛ فأي جم

اآلالؼ واعتقؿ أضعافيـ، قد يجنح بعض أفرادىا لمعنؼ. ومف الممؿ العودة إلى تاريخ الجماعػات الجياديػة، 
وكيؼ نجحػت األنظمػة االسػتبدادية فػي اسػتنباتيا، ألنػو مػف السػيؿ عمػى الدولػة أف تيػـز تنظيمػا فػي مواجيػة 

 ييا ىزيمة حزب جماىيري انتخابيا.عسكرية، فيما مف الصعب عم
الميـ ، وغير الممؿ، ىو ربط "اإلرىابييف" المعترفيف بأنفاؽ غزة، مع أف ألػؼ بػاء الجماعػات الجياديػة يقػوؿ 
إف المسػاحة الرخػوة لتحركيػا ىػو بمػداف شاسػعة، ال تتػوفر فييػا دولػة مسػيطرة، مثػؿ ليبيػا والسػوداف. فػي غػػزة، 

ة بقػػدرات الجػػيش اإلسػػرائيمي اليائمػػة فػػي المراقبػػة والتػػدقيؽ، كمػػا قػػدرات مسػػاحة جغرافيػػة ضػػيقة جػػدا، محاطػػ
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األمف المصػري. فػوؽ ذلػؾ، فػإف "حمػاس" تبػذؿ جيػودا مشػيودة فػي مجابيػة الجيػادييف، ولػدييا سػيطرة أمنيػة 
 كبيرة عمى القطاع الصغير.

اضػػة فػػي ليبيػػا مسػػاحة حركػػة الجيػػادييف أرحػػب فػػي سػػيناء، وىػػي متػػنفس غػػزة ال العكػػس. وىػػي مسػػاحة فضف
والسػػػوداف، فممػػػاذا يػػػذىبوف إلػػػى غػػػزة وىػػػـ يػػػدركوف أف احتماليػػػة االنكشػػػاؼ واردة؟ فػػػي سػػػيناء، تعجػػػز الدولػػػة 
المصرية عف ضبط األمف تاريخيا، وفي ليبيا الجياديوف يرتعوف استثمارا لحالة الفوضى، وفي السوداف دولة 

 ال حسيب.مترىمة مفككة، السالح يدخؿ إلييا ويخرج منيا بال رقيب و 
ال يحتػػػاج االنقالبيػػػوف إلػػػى مبػػػرر لتجػػػريـ جماعػػػة اإلخػػػواف؛ فيػػػـ مػػػف دوف سػػػند قػػػانوني عطمػػػوا كػػػؿ الدسػػػاتير 
ف  والقوانيف، وارتكبوا أفظع المجازر بحؽ األبرياء. ما يحتاجونو ىو مبرر سياسي أماـ العالـ الجتياح غزة. وا 

عػف كػبح جماحػو، فمػف حػؽ الجػيش المصػري كانت حكومة "حماس" ضالعة في التآمر اإلرىػابي، أو عػاجزة 
أف يضػػبط غػػزة بنفسػػو. وسػػنجد ترحيبػػا إسػػرائيميا بالعمميػػة األمنيػػة )التػػي سػػيقاؿ إنيػػا محػػدودة زمانػػا ومكانػػا(، 
وتفيما عالميا، بدءا مف األميركييف مرورا باألوروبييف، خصوصػا بعػد اإلجػازة الخاصػة التػي قضػتيا مسػؤولة 

 األوروبي، كاثريف آشتوف، في مصر.السياسة الخارجية في االتحاد 
مػػػف يقػػػرأ بيػػػاف وزيػػػر الداخميػػػة المصػػػرية محمػػػد إبػػػراىيـ، يػػػدرؾ أف مسػػػألة الحسػػػـ مػػػع غػػػزة اقتربػػػت. فالنظػػػاـ 
االنقالبي الذي لـ يستطع إيقاؼ االحتجاجات بعد كػؿ ىػذا القتػؿ واالعتقػاؿ، يفتعػؿ معركػة خارجيػة مػع عػدو 

اف فػي شػيطنة خصػمو. وفػي الوقػت ذاتػو، يوثػؽ التحػالؼ مػع سيؿ بنظره، لرص الصفوؼ مػف خمفػو، واإلمعػ
اإلسػػػرائيمييف الػػػذيف أعمنػػػت وسػػػائؿ إعالميػػػـ أف سػػػفيرىـ فػػػي واشػػػنطف كػػػاف وراء قػػػرار اسػػػتئناؼ المسػػػاعدات 

 لمصر.
مػا يغيػب عػف بػاؿ االنقالبيػيف أف تحويػؿ جماعػة اإلخػػواف إلػى جماعػة إرىابيػة، والػربط بينيػا وبػيف "حمػػاس"، 

ضى اإلقميمية العامة، سييدد أمف إسرائيؿ مف حيث يراد خدمتػو. ومػف دوف اعترافػات متمفػزة، وفي أجواء الفو 
فإف تحوؿ جميػور اإلخػواف إلػى جميػور جيػادي مسػألة واردة، ال يمنػع تحققيػا إال اقتنػاع شػريحة واسػعة بػأف 

ضبط األوضاع الضغط السممي مف خالؿ التظاىرات أبمغ أثرا مف التفجيرات، فضال عف قدرة "حماس" عمى 
 في غزة، وىي قدرة ستنتيي في حاؿ اجتياح غزة.

 2/0/3804، الغد، عم ان

 
 

 الجولة العاشرة لجون كيري وفي 47
 عريب الرنتاوي
وفي الجولة العاشرة لمسيد جوف كيري في المنطقة، سيتضػح الخػيط األبػيض مػف الخػيط األسػود ... والحقيقػة 

مريكػػي بالنسػػبة لمفمسػػطينييف، بعػػد أف جعػػؿ "الوسػػيط" مػػف أف ال خيػػوط بيضػػاء مصػػاحبة لجػػوالت الػػوزير األ
نفسو، ناطقًا بمساف الطرؼ األقوى والمعتدي في ىذا الصراع، ومنافحًا مدججًا بكؿ أوراؽ القوة والتيديد، عػف 

 االستيطاف ومقتضيات "نظرية األمف اإلسرائيمي".
" قبػػؿ عقػػديف مػػف الزمػػاف 3نتقػػالي أو "أسػػمو "، أسػػوأ بكػػؿ المعػػاني مػػف االتفػػاؽ اال1اتفػػاؽ اإلطػػار، أو "أوسػػمو 

لػػييـ وحػػدىـ، تقػػديـ مروحػػة واسػػعة مػػف التنػػازالت االسػػتراتيجية  ... ىػػذه المػػرة، سػػيطمب إلػػى الفمسػػطينييف، وا 
والنيائيػػة، أىميػػا "ييوديػػة الدولػػة"، مقابػػؿ وعػػد غػػامض بدولػػة مسػػخ وسػػيادة منقوصػػة وعاصػػمة سػػمبية وحػػدود 
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قيد عمييا وال شرط، أما عف الالجئيف، وحقيػـ الثابػت فػي العػودة والتعػويض،  مفتوحة العتداءات إسرائيمية ال
 فحّدث وال حرج.

عالف مبادئ يحمؿ اسمو  ال خير في ميمة كيري ... فالرجؿ يبحث عف مجد شخصي وجائزة نوبؿ لمسالـ وا 
فػػي الضػػغط ليحػػؿ محػػؿ ورقػػة كمينتػػوف، وىػػو اىتػػدى بعػػد تسػػع جػػوالت، إلػػى أف طريقػػو لكػػؿ ذلػػؾ، إنمػػا يتمثػػؿ 

عمػػػى الطػػػرؼ الضػػػعيؼ والمستضػػػعؼ، بعػػػد أف أدرؾ اسػػػتحالة "لػػػّي" الػػػذراع اإلسػػػرائيمية الممسػػػكة عمػػػى زنػػػاد 
 العدواف وجرافات االستيطاف.

ال خيػػر فػػي ميمػػة كيػػري ... فالرجػػؿ الػػذي أصػػغى مطػػواًل لنصػػائح جنرالػػو المتقاعػػد جػػوف االف، تخمػػى حتػػى 
 –قفػػز بأفكػػاره لمحػػؿ النيػػائي، حتػػى عػػف تفاىمػػات عبػػاس  توصػػيات الجنػػراؿ جػػيمس جػػونز األمنيػػة ... وىػػو

أولمرت، دع عنؾ وثيقة كمينتوف ومبادئ الحؿ التي تضمنتيا ... كيري الذي أثار غضب إسرائيؿ في صفقة 
اإلسػرائيمي، ودائمػًا  –النووي اإليراني، يعمؿ جاىػدًا فػي إرضػائيا "بصػفقة الحػؿ النيػائي" لمصػراع الفمسػطيني 

 نييف وعمى حساب حقوقيـ غير القابمة لمتصرؼ.مف كيس الفمسطي
وأخطػػر مػػػا يمكػػف أف ينتيػػػي إلػػى مشػػػيد المفاوضػػات العبثيػػػة الػػدائرة حاليػػػًا، مباشػػرة وبالوكالػػػة، عبػػر القنػػػوات 

اإلسػػػرائيمي إلػػػى صػػػراع بػػػيف السػػػمطة الفمسػػػطينية  –المعمنػػػة أو الخمفيػػػة، ىػػػو أف يتحػػػوؿ الصػػػراع الفمسػػػطيني 
يعيػد بعػض فصػوؿ المسػرحية الداميػة التػي أعقبػت فشػؿ كامػب ديفيػد ... وفػي ظنػي واإلدارة األمريكية، وبما 

أف راـ اهلل لـ تعد فػي وضػع تحسػد عميػو، فيػي تقػامر بوجودىػا ولػيس بمػاء وجييػا فحسػب، إف ىػي ارتضػت 
كيري، وىي تجػازؼ بوجودىػا كػذلؾ، إف ىػي قػامرت باالصػطداـ مػع "الوسػيط  –الخضوع إلمالءات نتنياىو 

... لػػذلؾ تحػػدثنا عػػف شػػبكة األمػػاف الواجػػب توفيرىػػا والبحػػث عنيػػا، فػػي شػػتى بقػػاع المعمػػورة، مػػف  األمريكػػي"
 موسكو وبروكسيؿ وانتياء بطيراف والرياض والقاىرة وأنقرة.

عمى أف أحدًا لف يكوف بمقدوره القوؿ إننا تفاجأنا بالوسيط األمريكي ... مثػؿ ىػذه النتيجػة كانػت مقػروءة منػذ 
قدمو عمى سمـ طائرتو في أولى رحالتو المكوكية لممنطقة ... يوميا قيؿ، لـ نكػف نريػد  أف وضع جوف كيري

االصػػطداـ بواشػػنطف فقبمنػػا مفاوضػػات ألشػػير تسػػعة، وتنازلنػػا عػػف شػػروطنا المسػػبقة السػػتئناؼ المفاوضػػات، 
فيمػا  وأىميا شرطي المرجعية ووقؼ االستيطاف ... ىا ىي األشير الخمس األولى لممفاوضػات قػد انقضػت،

شػبح الصػػداـ مػػع واشػػنطف، يطػؿ برأسػػو البشػػع مػػف جديػػد، وربمػا بصػػورة أبشػػع ممػػا كػاف عميػػو لػػو أننػػا رفضػػنا 
 االنجرار وراء مفاوضات غير مستوفية لمتطمباتيا وشروطيا.

، أكثػر مػف أي  عمى أية حاؿ، لسنا بصدد إسداء النصح، وال ادعاء "الحكمة بأثر رجعػي" ... المطمػوب اليػـو
دء االسػتعداد الجػدي لمتفكيػر فػي مرحمػة مػا بعػد فشػؿ المفاوضػات وانييارىػا ... كيػؼ سػنقاـو وقػت مضػى، بػ

الضػػغوط األمريكيػػة والغربيػػة والعربيػػة، مػػف ىػػي الػػدوؿ التػػي سػػتكوف أشػػد وطػػأة عمػػى الفمسػػطينييف ومػػف ىػػي 
طنيػة؟ مػاذا الدوؿ التي ستكوف وطأتيا أخؼ عمييـ؟ ... ماذا نحف فاعموف فيما خػص المصػالحة والوحػدة الو 

نحف فاعموف فيما خص "المقاومة الشعبية"؟ ماذا نحف فاعموف فيما خص استكماؿ عضػوية فمسػطيف، الدولػة 
المراقبػػة، فػػي مختمػػؼ المنػػابر والمحافػػؿ الدوليػػة، مػػاذا نحػػف فػػاعموف فيمػػا خػػص مالحقػػة إسػػرائيؿ ومطاردتيػػا 

عالميػػًا وحقوقيػػًا وجنائيػػًا؟ ... مػػاذا نحػػف فػػاعموف فػي السػػمطة والمنظمػػة؟ ... مػػاذا نحػػف فػػاعموف فػػي  سياسػيًا وا 
 عالقاتنا وتحالفاتنا الدولية؟

مف الخطؿ، أو باألحرى، مف الخبؿ انتظار البحث عف أجوبة عمػى "غػيض مػف فػيض األسػئمة" التػي تعتمػؿ 
في رؤوسنا جميعًا، وقد آف أواف التفكير بالبحث عف إجابػات جمعيػة وجامعػة عمػى ىػذه األسػئمة والتسػاؤالت، 
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الخػػروج مػػف إسػػار قبضػػة المستشػػاريف المحتػػرفيف، الػػذيف جعمػػوا مػػف كػػؿ فمسػػطيني منبتّػػًا، ال حقػػًا اسػػتعاد وال و 
 أرضًا حرر.
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 ياريف اوفنهايمر

عشػػػرات اآلالؼ؟ ال. فحسػػػب مػػػا عػػػدد االسػػػرائيمييف الػػػذيف يعيشػػػوف اليػػػـو فػػػي غػػػور االردف؟ مئػػػات اآلالؼ؟ 
اسػػػرائيميًا )بحسػػػب معطيػػػات المكتػػػب  3041معطيػػػات المكتػػػب المركػػػزي لإلحصػػػاء يعػػػيش فػػػي غػػػور االردف 

(، أي أقػػػؿ مػػػف عػػػدد الجميػػػور فػػػي اسػػػتاد تيػػػدي. وقػػػد سػػػجمت فػػػي العشػػػريف سػػػنة 1031المركػػػزي لإلحصػػػاء 
شخصػػا كػػؿ  30دؿ عمػػى نحػػو االخيػػرة زيػػادة صػػغيرة عمػػى عػػدد المسػػتوطنيف فػػي الغػػور، وىػػي تقػػؼ فػػي المعػػ

سػػنة. فمػػيس السػػتيطاف بيػػذا الكبػػر أي معنػػى أمنػػي بالنسػػبة لمسػػتقبؿ دولػػة اسػػرائيؿ، وكػػؿ الكػػالـ عمػػى خػػط 
البمدات في الغور الذي يحمي حدود دولة اسرائيؿ الشرقية ليس أكثر مف دعاية سياسية يمينيػة مقطوعػة عػف 

 الواقع، غايتيا إفشاؿ احتماؿ حؿ الدولتيف.
يخمو فيو غور االردف مف السكاف االسرائيمييف تقريبا، فإف عػدد الفمسػطينييف فػي الغػور أكبػر بعشػرة في وقت 

ألػؼ شػخص. وقػد نجحػت اسػرائيؿ عمػى مػر السػنيف بػإعالف أف االرض ىػي  33أضعاؼ، ويقؼ عمى نحػو 
بالمئػػػػة مػػػػف االرض، ويتمتػػػػع  11.3ارض دولػػػػة ومنػػػػاطؽ رمايػػػػة ومحميػػػػات طبيعيػػػػة فػػػػي أف تسػػػػتولي عمػػػػى 

المزارعوف الذيف يسكنوف الغور بأراض كثيرة وبقوة عاممة فمسطينية رخيصة عتيدة، فػي األسػاس، فقػد أصػبح 
الغػور كنػػز عقػػارات زراعيػػا يثمػر لقمػػة مػػف المسػػتوطنيف مػػع اسػتعباد االرض ومصػػادر المػػاء واسػػتغالؿ حاجػػة 

المسػػػتوطنيف فػػػي الغػػػور ال السػػػكاف الفمسػػػطينييف لكسػػػب العػػػيش. وبػػػرغـ االمتيػػػازات االقتصػػػادية، فػػػاف أكثػػػر 
ينتموف الى التيار االيديولوجي لمصييونية المتدينة، وسيوافقوف عمى الجالء في اطار تسوية. وقد ىجر جيؿ 
المؤسسيف بعض البمدات، وتحتؿ أماكنيـ قوى "تعزيز" مف أنوية الصييونية المتدينة تغيػر صػورة االسػتيطاف 

 كة غوش ايمونيـ.في الغور مف أناس حركة العمؿ الى أناس حر 
كػػاف غػػور االردف يعتبػػر فػػي الماضػػي مػػف جيػػة أمنيػػة ذخػػرا أمنيػػا اسػػتراتيجيا لدولػػة اسػػرائيؿ، وقػػد صػػيغ ىػػذا 
التصور العاـ في وقت ما بعد انتياء حرب االيػاـ السػتة )خطػة ألػوف(، حينمػا كانػت اسػرائيؿ ُمعرضػة لتيديػد 

قييف الذيف قد يتجيوف الى قمب اسرائيؿ. وبعد ذلؾ وجودي مف الشرؽ عمى ىيئة آالؼ الجنود والدبابات العرا
سػػنة تغيػػرت خريطػػة التيديػػدات، ولػػـ يعػػد تيديػػد غػػزو القػػوات المدرعػػة مػػف الشػػرؽ موجػػودا، والوسػػائؿ  43بػػػ 

التكنولوجية الحديثػة تُبطػؿ قػدرة العػدو عمػى المباغتػة، واذا اضػطر الجػيش االسػرائيمي فانػو يسػتطيع الوصػوؿ 
 في وقت ال يزيد عمى نصؼ ساعة. الى كؿ مكاف في الغور

أصبح الغور اليـو فارغا ال مف المستوطنيف االسرائيمييف فقط بؿ مف كتائب سالح المشػاة والمػدرعات ايضػا. 
فػػػأكثر الجنػػػود الموضػػػوعيف فػػػي الغػػػور مشػػػغولوف بميمػػػػات أمػػػف جػػػارر عمػػػى طػػػوؿ الجػػػدار الحػػػدودي، وىػػػػـ 

عمػػػاؿ الفمسػػػطينييف عنػػػد الحػػػواجز. فػػػاذا اُتخػػػذ القػػػرار مشػػػغولوف فػػػي األسػػػاس بحراسػػػة المسػػػتوطنيف وتفتػػػيش ال
السياسي عمى التقسيـ الى دولتيف فانو يمكف الحفاظ عمى مستوى أمني يماثؿ الوضع الحالي بترتيبػات امنيػة 
متشػػددة عمػػى الحػػدود وانشػػاء امػػاكف مراقبػػة الكترونيػػة ووجػػود قػػوات دوليػػة عنػػد المعػػابر. ومػػف المؤكػػد أنػػو ال 

 ضـ اراضي الغور كميا والى إبقاء مستوطنات ىناؾ. ُيحتاج لذلؾ الى
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لكف ليس أمف اسرائيؿ ىو الذي ييـ ميري ريغؼ وجدعوف ساعر ورفاقيمػا بػؿ أمػف المسػتوطنات كميػا. يعمػـ 
اليمينيوف أنو لف ينشأ اتفاؽ سالـ مع الفمسطينييف مف غيػر خػروج مػف الغػور، وليػذا ُيجنػد اعضػاء الكنيسػت 

رة تبمغ درجة الغوغائية، ُيجندوف الغور بصفتو ورقة لعب سياسية في محاولة لتعويؽ مف اليميف في حنكة كبي
اتفاؽ. وىـ يعمموف ايضا أف الغور خاؿ تقريبا وأف قيمتو االمنية في الواقع الحالي غيػر ميمػة، وىػـ يػدركوف 

لكػف لمػاذا ُيبمبػؿ  ايضا أف عدد المستوطنيف في الغػور قميػؿ وأف أكثػرىـ سػيوافقوف عمػى الجػالء مقابػؿ اتفػاؽ،
الجميور بمعطيػات وحقػائؽ حينمػا يمكػف االختبػاء خمػؼ كميشػييات االمػف واالسػتيطاف. إف الغػور الػذي كػاف 
فػػػػي الماضػػػػي شػػػػريطا أمنيػػػػا لدولػػػػة اسػػػػرائيؿ حقػػػػا أخػػػػذ يتحػػػػوؿ رويػػػػدا رويػػػػدا ليصػػػػبح شػػػػريط االمػػػػف السياسػػػػي 

 ودا" و"السامرة".لمستوطني يتسيار وايتمار يستعممونو لضماف بقائيـ فوؽ تالؿ "يي
 عن "هآرتس"

 2/0/3804، األيام، رام اهلل
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، عنػػدما تػػـ تشػػديد الحصػػار اإلسػػرائيمي، أصػػبحت البنيػػة التحتيػػة لمطاقػػة والميػػاه والصػػرؼ 1001"منػػذ يونيػػو 
سػكانيا، الػذيف كػانوا فقػراء بالفعػؿ بسػبب القيػػود الصػحي فػي قطػاع غػزة غيػر كافيػة لتمبيػة الحقػوؽ األساسػية ل

التػػي تفرضػػػيا إسػػػرائيؿ وعقػػػود مػػػف اإلىمػػػاؿ"، وفقػػػًا لمػػػا قالتػػػو "منظمػػػة العفػػػو الدوليػػػة". ومػػػؤخرًا، ناشػػػدت ذات 
المنظمػػة الدوليػػة السػػمطات المصػػرية تسػػييؿ بنػػاء خطػػوط الكيربػػاء الجديػػدة مػػف أجػػؿ زيػػادة إمػػدادات الكيربػػاء 

مؤكػػدة عمػى وجػوب عمػػؿ السػمطات الفمسػػطينية واإلسػرائيمية معػًا إليجػػاد حػؿ مسػػتداـ إلػى جنػوب قطػػاع غػزة، 
متػر مكعػب مػف ميػاه الصػرؼ  130000نػوفمبر الماضػي، فػاض أكثػر مػف  31ألزمة الوقود. ومع ذلؾ، فػي 

الصحي الخاـ عندما توقفت "محطة ضخ حي الزيتوف" في القطاع عف العمؿ. وأثناء تنظيؼ ىذه القاذورات، 
ديسػػمبر الماضػػي،  33و 33ميػػاه الصػػرؼ المنطقػػة مػػرة أخػػرى عنػػدما سػػقطت األمطػػار الغزيػػرة بػػيف  غمػػرت

وكانت كمية النفايات تقترب مف الضعؼ ىذه المرة في ظؿ أسوأ عاصفة تشيدىا منطقة الشرؽ األوسط منػذ 
ديػة إلػى أف "مئػات عقود. وفي مدينة غزة، التي تعتبر واحدة مف المناطؽ األكثر تضررًا، أشارت تقديرات البم

اآلالؼ مف األمتار المكعبة مػف ميػاه الصػرؼ الصػحي وميػاه األمطػار فاضػت مػف محطػات الضػخ وفتحػات 
المجػػاري وغمػػرت الشػػوارع والمنػػازؿ". فضػػاًل عػػف انقطػػاع الميػػاه النظيفػػة واالحتياجػػات األساسػػية، تعػػيش غػػزة 

مػػػف العوامػػػؿ، أىميػػػا انقطػػػاع التيػػػار اليػػػـو فػػػوؽ بركػػػة مػػػف "القػػػاذورات" و"المجػػػاري" وذلػػػؾ بسػػػبب مجموعػػػة 
الكيربائي الذي يعطؿ مضخات مياه الصرؼ الصحي التي تخػتمط مػع ميػاه األمطػار. ووصػؼ مكتػب األمػـ 
المتحدة لتنسيؽ الشؤوف اإلنسانية )أوتشا( الوضع بأنو "واحدة مف أزمات الطاقػة األكثػر خطػورة فػي السػنوات 

نسػانية خطيػرة". كمػا حػذرت منظمػة "ىيػومف رايػتس ووتػش" مػف أف األخيرة، والتي قد تترتب عمييا تػداعيات إ
نقص الوقود وانقطاع التيار الكيربائي الناجـ عنو في غػزة يزيػد مػف "خطػر حػدوث أزمػة صػحة عامػة واسػعة 
النطاؽ". بؿ إف "توني بمير" ممثؿ المجنة الرباعية لمسالـ فػي الشػرؽ األوسػط، اعتبػر أف "تػأثير العاصػفة زاد 

 التدخؿ الفوري مف أجؿ تجنب وقوع كارثة إنسانية في قطاع غزة".مف إلحاح 
رغػػػـ ذلػػػؾ، يػػػزداد الوضػػػع سػػػوءًا فػػػي القطػػػاع، فػػػال إجػػػراءات عاجمػػػة لتجنػػػب المزيػػػد مػػػف المشػػػاكؿ. وال رؤيػػػة 

% فقط مف سكاف 33استراتيجية لمتعامؿ مع مثؿ ىذه الحاالت. فقبؿ العاصفة، وبسبب أزمة الطاقة، حصؿ 
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% كػؿ 13% مػف السػكاف كػؿ يػوميف، و10لالستخداـ المنزلػي بشػكؿ يػومي. وحصػؿ عمييػا غزة عمى المياه 
 % كؿ ثالثة أياـ.40أربعة أياـ، و

ومػػف المعيػػب، حقػػًا، أف االنقسػػاـ الفمسػػطيني/ الفمسػػطيني شػػغؿ راـ اهلل وغػػزة عػػف مآسػػي القطػػاع، الػػذي بػػات 
بػات ييػدد الصػحة العامػة لممجتمػع الغػزي سكانو يغرقوف في أغمب األياـ في ظػالـ دامػس، واسػتمرار األزمػة 

جراء تأثر عمؿ مضخات الصرؼ الصحي مما يزيد مف نسب التموث وانعكاسػاتو الكبيػرة عمػى مجمػؿ الحيػاة 
اليومية لممواطف الفمسطيني، فضال عف أف استمرار أزمة انقطاع التيار الكيربائي ستؤثر بشػكؿ مباشػر عمػى 

( ومنظمػػػات حقػػػوؽ اإلنسػػػاف PNGOظمػػػات األىميػػػة الفمسػػػطينية )عمػػػؿ المستشػػػفيات. وقػػػد ألقػػػت شػػػبكة المن
المحمية في غزة المـو عمػى سياسػات الحصػار اإلسػرائيمي، وكػذلؾ السػمطات الفمسػطينية. وقالػت الشػبكة: "لقػد 
فشمت حكومتا راـ اهلل وغزة في اتخاذ أي خطوات فعالة لمتغمب عمى ىذه األزمة وتبعاتيا، وبالتالي فقد حدث 

ثي في جميع الخدمات األساسية اليومية التي يحتاج إلييا السكاف". وبحسب تقرير لألمـ المتحدة، تدىور كار 
يتيدد العطش قرابة مميوني مػواطف فػي غػزة جػراء نفػاد الميػاه الصػالحة لمشػرب تمامػا خػالؿ السػنوات الخمػس 

ألزمػة األخيػرة المتمثمػة بانقطػاع المقبمة. وأفاد التقرير أف "غزة باتػت تفتقػر إلػى الميػاه الصػالحة لمشػرب، وأف ا
التيار الكيربائي فاقمت مف سوء حاؿ المياه في القطاع، ولـ يعد وصوليا إلػى آالؼ المنػازؿ بػاألمر الممكػف 

% مػػف الميػػاه 63بعػػد أزمػػة الكيربػػاء وانعػػداـ الوقػػود". وفػػي ىػػذا السػػياؽ، تقػػوؿ تقػػارير بحثيػػة متخصصػػة أف 
النخفػاض جودتيػا بسػػبب زيػادة نسػبة الكمورايػػد والنتػرات فييػا. فػػي  الجوفيػة لقطػاع غػػزة غيػر صػالحة لمشػػرب،

مقاؿ مشترؾ نشرتو صحيفة "نيويورؾ تايمز" بعنواف: "ال ينبغي أف تكوف غزة عائمة في المياه العادمة"، قاؿ 
اثنػػاف مػػف نشػػطاء البيئػػة، ألػػوف تػػاؿ ويوسػػؼ أبػػو ميالػػة "إف تقػػاعس الجػػانبيف اإلسػػرائيمي والفمسػػطيني بتنحيػػة 

الفػػاتيـ جانبػػًا مػػف أجػػؿ اتخػػاذ تػػدابير عاجمػػة لمعالجػػة أزمػػة الميػػاه الوشػػيكة فػػي قطػػاع غػػزة يػػدفع ثمنػػو قرابػػة خ
مميوف مواطف مف سكاف غزة يواجيوف ظروفًا كارثيػة". وأضػاؼ الكاتبػاف: "منػذ الحصػار الػذي فرضػتو  3.1الػ

الكػػافي لمحفػػاظ عمػػى إمػػدادات إسػػرائيؿ باإلضػػافة إلػػى ىػػدـ األنفػػاؽ المصػػرية، غػػزة لػػـ تحصػػؿ عمػػى الوقػػود 
مف مرافؽ المياه والصرؼ الصحي حتى تسػتمر فػي عمميػا. وعػالوة عمػى ذلػؾ،  160الكيرباء والحفاظ عمى 

رفضت حكومة حماس شراء وقود بديؿ ألف الضرائب عمى ىذه الوقود ستذىب إلى السمطة الفمسطينية بقيادة 
لعمػػؿ فػػي نػػوفمبر وبالتػػالي أصػػبحت العديػػد مػػف منظمػػة "فػػتح"؛ ونتيجػػة لػػذلؾ، توقفػػت محطػػات الضػػخ عػػف ا

الشوارع في جنوب مدينة غزة اآلف مميئة باإلخراجات البشرية". وأضاؼ الكاتباف: "إف أزمة الصرؼ الصػحي 
ليست سوى مظير مف المظاىر األكثر حدًة لكابوس المياه الذي يعاني منيا قطاع غزة، ال سيما أف الضغط 

ال يمكػػف تحممػو". وعميػػو، أضػحت اآلثػػار الصػحية المترتبػػة  –منػذ فتػػرة طويمػة  –عمػى المػػوارد المائيػة أصػػبح 
 عمى ذلؾ واضحة.

 
% مف أطفاؿ غزة مف األمراض المتصمة بالميػاه. ومػف دوف 10فوفقًا لمسح أجرتو "اليونيسيؼ" مؤخرًا يعاني 

ميالػػة" مقاليمػػا وجػػود أي إجػػراءات عالجيػػة، يػػذىب الوضػػع إلػػى مزيػػد مػػف السػػوء وحسػػب. وخػػتـ "تػػاؿ" و"أبػػو 
بػػالقوؿ: )بصػػرؼ النظػػر عػػف المياقػػة اإلنسػػانية، ىنػػاؾ أسػػباب براجماتيػػة كثيػػرة ينبغػػي أف تػػدفع إسػػرائيؿ إلػػى 

مميوف قدـ مكعبة مػف ميػاه الصػرؼ الصػحي فػي البحػر المتوسػط. وفػي  1.3القمؽ. في كؿ يوـ، يصب نحو 
ايد عمى تحميػة ميػاه البحػر، عممػًا بػأف واحػدة المقابؿ، تعتمد إمدادات مياه إسرائيؿ الصالحة لمشرب بشكؿ متز 

مف أكبر منشآتيا، في عسقالف، تقع عمى بعد بضعة أمياؿ عمى طوؿ الخط الساحمي إلى الشماؿ مػف غػزة. 
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وفي حيف يمكف أف تقيـ إسرائيؿ سياجًا لمنع تسمؿ "اإلرىابييف"، فإنو ال يمكنيا وقؼ تدفؽ الفضالت البشػرية 
 جدات تنقذ "القطاع" وأىمو الصابروف المصابروف؟!مف البحر(. فيؿ نشيد مست

 2/0/3804، االتحاد، أبو ظبي
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 وعمى بعد أمتار من سور القدس

 نير حسوف
مػػى بعػػد نحػػو مئػػة متػػر عػػف باحػػة عمػػى بعػػد نحػػو عشػػريف متػػرًا فقػػط عػػف سػػور البمػػدة القديمػػة فػػي القػػدس، وع

الحائط الغربي، عند حدود أحد األحياء األكثر اكتظاظا واىماال في شرؽ القدس، وىو سمواف، ُيخطط إلنشاء 
مشروع ضػخـ، أصػبح يثيػر معارضػة لػـ يسػبؽ ليػا مثيػؿ حتػى قبػؿ وضػع حجػر األسػاس بكثيػر. إف مشػروع 

 -)حػػػي وادي حمػػػوة، المقػػػاـ عمػػػى أراضػػػي سػػػموافالبنػػػاء، الػػػذي يفتػػػرض أف ينشػػػأ فػػػي منطقػػػة موقػػػؼ جفعػػػاتي 
المحرر( في الصعود الى سمواف، قد يصبح مركز زوار كبيرا بمبادرة مف الجمعية اليمينية إلعاد، ويكوف فيو، 

 مف جممة ما سيكوف، متحؼ وحوض مائي كبير ومدخؿ الى الحديقة الوطنية، مدينة داود.
اءات تخطيطيػة مػع االجػراءات التسػويقية واالجػراءات االخػرى التػي "إذا لـ نكف شجعانا قميال، واذا لـ نقد اجػر 

نقػػوـ بيػػا، فسػػنكوف حكمػػاء بقػػروش وأغبيػػاء بشػػواقؿ"، بػػّيف رئػػيس بمديػػة القػػدس، نيػػر بركػػات، فػػي ظيػػور غيػػر 
. وبػػذلؾ عػػزز رئػػيس البمديػػة الخطػػة التػػي تػػدفع 1031عػػادي أمػػاـ المجنػػة الموائيػػة لمتخطػػيط والبنػػاء فػػي شػػباط 

وتحظى  –و"إلعاد" ىي التي تدير الحديقة الوطنية وتعمؿ عمى تيويد منطقة سمواف  –ا تعزيزًا آخر "إلعاد" بي
أيضا بدعـ سػمطة حمايػة الطبيعػة والحػدائؽ. وفػي ذلػؾ النقػاش جيػد بركػات فػي أف يػذكر أف البنػاء ضػروري 

تعني تطويرا جوىريا لممحيط  لمتمكيف مف زيادة عدد السياح في منطقة البمدة القديمة. "ال تخشوا اتخاذ قرارات
الػػذي نعػػيش فيػػو"، أعمػػف، "كػػي نسػػتطيع جميعػػا أف نعمػػـ أننػػا خططنػػا المدينػػة لغايتيػػا ولمػػدور التػػاريخي الػػذي 

 يجب أف تدفع بو قدما وتحققو".
متػر مربػع فػي الطبقػة االرضػية.  33300طوابؽ في مسػاحة  1بحسب التخطيط سيرتفع المبنى الذي سينشأ 

سػػتكوف "طبقػػة أثريػػة" تحػػافظ عمػػى العاديػػات التػػي ُوجػػدت فػػي اعمػػاؿ الحفػػر الجاريػػة فػػي  وفػػي السػػطح األدنػػى
ذلػػػػؾ المكػػػػاف فػػػػي السػػػػنوات االخيػػػػرة وُتمكػػػػف مػػػػف الوصػػػػوؿ الييػػػػا. وُخطػػػػط فػػػػوؽ طبقػػػػة األثريػػػػات لػػػػػ "موقػػػػؼ 

سيارة، وفوقو فرع سياحي يشمؿ غرؼ دراسة وقاعػات عػروض وحوضػا مائيػا  130اوتوماتيكي" مخصص لػ 
حوانيػػػت تػػػذكاريات ومطعمػػػا ومكاتػػػب ادارة مدينػػػة داود وغيػػػر ذلػػػؾ. وسػػػتكوف أسػػػطح المبنػػػى مفتوحػػػة كبيػػػرا و 

 لمجميور، ويوصؿ المبنى بشارع ىورودوس تحت االرض حيث يصؿ بيف مدينة داود وباحة الحائط الغربي.
اضػي بعػد حصمت الخطة في االشير االخيرة عمى دعـ آخر مف الحكومة، ىذه المرة. ففػي تشػريف االوؿ الم

الدفعة السابقة مف االفراج عف السجناء، ذكر رئيس الوزراء، بنياميف نتنياىو، خطة "قيػدـ" )الييكػؿ التػوراتي( 
باعتبارىا واحدة مف خطط البناء التي ستقاـ وراء الخط االخضر لتكوف شبو تعويض لميميف عف االفراج عف 

 جيؿ الخطة في قنوات جياز التخطيط.السجناء. ومنذ كاف االعالف أصبح ُيشعر في الحقيقة بتع
لكف الى جانب الدعـ المؤسسي ثار ضد الخطػة تحػالؼ واسػع متنػوع يضػـ معارضػيف، مػنيـ ميندسػو عمػارة 
وعمماء آثار وأدباء وشعراء ورجاؿ حياة عامػة واكػاديميوف. فيػؤالء يشػيروف الػى أف المبنػى الضػخـ يتوقػع أف 

سػابقة ال مثيػؿ ليػا لبنػاء خػاص كثيػؼ عمػى تػؿ أثػري ذي أىميػة  يغيػر منظػر أسػوار المدينػة القديمػة، ويكػوف
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عمميػة نػادرة. وانضػمت الػى المعارضػيف ايضػا وكالػة "اليونسػكو" التابعػة لألمػـ المتحػدة وذلػؾ بػرغـ أف رئػػيس 
 المجنة االسرائيمية التابعة لػ "اليونسكو"، ميندس العمارة آريو رحمينوؼ، ىو نفسو مخطط المنشأة.

اـ األخيػػػرة أربعػػػة اعتراضػػػات عمػػػى خطػػػة منطقػػػة القػػػدـ. قػػػدـ أحػػػدىا مينػػػدس العمػػػارة، حػػػاييـ قُػػػدمت فػػػي األيػػػ
يعقوبي، باسـ سمسمة طويمة مف رجػاؿ الحيػاة العامػة وميندسػي العمػارة والفػائزيف بجػائزة اسػرائيؿ واكػاديمييف، 

يػػد كرويػػانكر، مػػنيـ الشػػاعراف حػػاييـ غػػوري وآغػػي مشػػعوؿ، واألديػػب دافيػػد غروسػػماف، ومينػػدس العمػػارة داف
والفناف الري أبرامسوف، والباحث في القدس ونائب رئيس البمدية السابؽ ميػروف بنفنسػتي، واسػاتذة الجامعػات 
يػػاروف ازراحػػي ورونػػي ألػػيف بمػػـو واليشػػع افػػرات ودافيػػد دوغنيػػايـ، ويػػوراـ بيمػػو، ويوسػػي بػػف آرتسػػي وكثيػػروف 

اؿ حػاييـ غػوري، " ثػالث ديانػات وشػعباف متعمقػاف آخروف. "إف القدس عظيمة القدسية منذ آالؼ السػنيف"، قػ
بيا، وىي مدينة جد رائعة وال يمكف أف يتـ شيء كيذا ليكوف وقاحة مف طرؼ واحد، أنا خائؼ جدا مػف ىػذا 

 الشيء".
وقُػػدـ اعتػػراض آخػػر باسػػـ مجموعػػة عممػػاء آثػػار تشػػمؿ البروفيسػػور جػػدعوف بريسػػتر، والبروفيسػػورة ييوديػػت 

يػػػؼ ىرتسػػوغ، والػػػدكتور حػػػاييـ غولػػدبوس والبروفيسػػػور رافػػػي غرينبػػرغ وآخػػػريف. وقُػػػدـ غػػريف، والبروفيسػػػور زئ
 مف سكاف سمواف الفمسطينييف والرابع باسـ جمعية "عير عاميـ" )مدينة الشعوب(. 41اعتراض ثالث باسـ 

 إف المعارضػػيف العػػاميف يؤكػػدوف فػػي معارضػػتيـ االضػػرار بػػالمنظر الطبيعػػي واالخػػالؿ بمبػػادئ الحفػػاظ عمػػى
عمػػػى االسػػػتمرار فػػػي  3631المنطقػػػة حػػػوؿ أسػػػوار المدينػػػة القديمػػػة. وىػػػـ يزعمػػػوف أف اسػػػرائيؿ حرصػػػت منػػػذ 

سياسة التخطيط التي بدأت في عيد االنتداب البريطاني وفحواىا أال تُبنى مباف، وال سيما مباني كبيرة، عمى 
خطػػة الحديقػػة الوطنيػػة فػػي نيايػػة متػػرًا عػػف أسػػوار المدينػػة القديمػػة. وُأجيػػز ىػػذا المبػػدأ فػػي  13بعػػد أقػػؿ مػػف 

ستينيات القرف الماضي، وُأجيز مف جديد منذ ذلؾ الحيف في عدد مػف الخطػط منيػا الخطػة الييكميػة الجديػدة 
متػػرًا فقػػط عػػف  10لمقػػدس التػػي ىػػي فػػي مراحػػؿ الموافقػػة االخيػػرة عمييػػا. لكػػف منطقػػة "قيػػدـ" سػػتُبنى عمػػى بعػػد 

 األسوار.
دة الحيػػاة العامػػة متفقػػيف فػػي اآلراء بػػأف مسػػؤوليتيـ ىػػي الحفػػاظ عمػػى صػػورة "كػػاف العػػامموف فػػي التخطػػيط وقػػا

القػػدس كمػػا حمػػـ بيػػا كثيػػروف )مػػف كػػالـ مينػػدس العمػػارة آريػػو دبيػػر الػػذي أعػػد خطػػة الحديقػػة الوطنيػػة حػػوؿ 
 أسوار المدينة القديمة(، وحماية ىذه الصورة مػف أخطػار تطػوير البنػى التحتيػة لمنقػؿ العػاـ والسػياحة. وكانػت
النظػػػرة الػػػى ىػػػذه المنطقػػػة عمػػػى أنيػػػا كمػػػاؿ تخطيطػػػي واحػػػد"، ورد فػػػي وثيقػػػة االعتػػػراض. والخطػػػة فػػػي زعػػػـ 

متر  33300المعارضيف "اخالؿ سافر بيذه المبادئ. إف انشاء مبنى ذي سبع طبقات في مساحة تزيد عمى 
رة القػدس كمػا حمػـ مربع وعمى ارتفاع يكاد يمس أسوار البمدة القديمة، ىو بالضػبط عكػس "الحفػاظ عمػى صػو 

بيا كثيروف". وخالفا ليذا االلتزاـ سيغطي المبنى الضخـ أسوار المدينة القديمة ويخفييا عف عيوف النػاظريف 
 الى البمدة القديمة مف الجنوب".

سػنة"، يضػيؼ مينػدس العمػارة والخبيػر بتػاريخ العمػارة فػي القػدس،  43"أعرؼ تخطيط القدس مف قريب منػذ 
ولػػـ ألػػؽ قػػط خطػػة بمثػػؿ ىػػذه الوقاحػػة ومػػع قػػدرة فتاكػػة محتممػػة كيػػذه الخطػػة. يوجػػد قػػراراف دافيػػد كرويػػانكر، "

تاريخياف في القرف العشريف في القدس، االوؿ لرونالد ستورز، الحاكـ العسكري البريطاني االوؿ في المدينة، 
وكػاف  3631ليػؾ فػي الذي أمر بأف يكػوف البنػاء بالحجػارة. والمرسػوـ التػاريخي الثػاني الػذي أصػدره تيػدي كو 

بناء الحديقة الوطنية لمحفاظ عمى رئة خضراء بيف المدينة التاريخية والمدينة الجديدة حوليا. يوجد غير قميػؿ 
مف المدف التاريخية يختمط فييا البناء القديـ بالبناء الجديد ويفقد تميزه. وأرى أف لذلؾ أىمية، وقػد يكػوف ذلػؾ 
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القدس. ليست المشكمة ىندسة المبنى، فأنا ال أتناوؿ ذلؾ بتاتًا. بؿ توجد ىو أىـ قرار اُتخذ في التخطيط في 
 ىنا مسألة مبدئية ىي السابقة. ويوجد ىنا مس بمبدأ الحديقة الوطنية ولذلؾ فيذه وقاحة".

والػػى ذلػػؾ يػػذكر المعترضػػوف العػػاموف أف المبنػػى ُخطػػط لػػو عمػػى بعػػد "أمتػػار معػػدودة مػػف جبػػؿ الييكػػؿ، وىػػو 
قمب الصراع وكؿ تغيير فييا يمكف أف يثير توترا كبيرا"، وأف "المنطقة التي ُخطط لمعمؿ فييا منطقة تقع في 

ألػػػؼ مػػػواطف. وسػػػكاف الحػػػي  10ىػػػي حػػػي سػػػكني فمسػػػطيني )سػػػمواف( مكػػػتظ وُميمػػػؿ يعػػػيش فيػػػو أكثػػػر مػػػف 
 محتػػاجوف احتياجػػا ىػػائال الػػى ريػػاض اطفػػاؿ والػػى حػػدائؽ ومالعػػب وغيػػر ذلػػؾ. وفػػي التػػوازف المطمػػوب بػػيف
الطموح الى الحفاظ عمى التراث وبيف المحيط الذي ُخططت الخطة فيو، ُيحتاج الى تمبية حاجات السكاف ال 

 الى مبنى ضخـ".
مػػف سػػكاف سػػمواف بوسػػاطة المحػػامي سػػامي ارشػػيد،  41يمقػػى ىػػذا الكػػالـ تعزيػػزا مػػف االعتػػراض الػػذي قدمػػو 

وحة في الحي، وبدؿ أف ُتخصص لمصمحة يزعموف أف القسيمة التي ُخطط لمخطة فييا ىي آخر مساحة مفت
السػػكاف صػػودرت لصػػالح "مدينػػة داود". وتنشػػل الخطػػة شػػعورا آخػػر بػػالظمـ واالضػػطياد تعبػػر عنػػو مصػػادرة 
اخػػرى ألراضػػي الحػػي، وىػػي فػػي ىػػذه المػػرة االرض الوحيػػدة الخاليػػة لمسػػكف ولتطػػور الحػػي، وكػػؿ ذلػػؾ دوف 

الػػػذي قدمػػػو يتنػػػاوؿ ايضػػػا الضػػػرر السياسػػػي واليػػػدؼ اسػػػتجابة لحاجػػػات السػػػكاف"، يقػػػوؿ ارشػػػيد. واالعتػػػراض 
السياسي إلقامة المبنى في ظاىر االمر. "ترمػي الخطػة الػى بنػاء متحػؼ ومركػز زوار وسػياحة اسػرائيمية فػي 
قمػػب القػػدس الشػػرقية"، يكتػػب ارشػػيد الػػذي يػػذكر أف معنػػى ذلػػؾ ىػػو زيػػادة وجػػود اسػػرائيمي فػػي المنطقػػة التػػي 

تسويات في المستقبؿ. "تحظر السياسة التخطيطية فػي ىػذه المنطقػة كػؿ تخضع لتفاوض سياسي وىي رىف ل
بسبب االعالف بأف المنطقة  3631بناء فمسطيني في المكاف وال ُتمكف مف الدفع قدما بخطة بناء سكني منذ 

 منطقة حديقة وطنية"، أضاؼ.
دور أف "البنػاء المقتػرح ورد في اعتراض جمعية "عير عاميـ" )مدينة الشعوب( الذي أعده المحامي يشاي شػن

في مثؿ ىػذا القػرب مػف أسػوار المدينػة القديمػة تخريػب حضػاري وعمػاري وجمػالي. ويػدور الحػديث عػف عػدـ 
احتػػراـ لتػػراث المدينػػة، وعػػدـ احتشػػاـ وصػػمؼ فػػظ... جػػوىره كمػػو رفػػع عمػػـ اسػػرائيمي بأسػػموب ىيػػرودي داخػػؿ 

نشػاطو المعمػف ىػو محاولػة تعميػؽ السػيطرة  منطقة فمسطينية في شرؽ القدس وذلؾ عمى يد جسػـ ايػديولوجي
الييودية داخؿ القرية". ويزعـ شندور أف المبنى ُخطط ليغطي عمى ما حولو، "ال توجد ىنا حالة عدـ اندماج 
بؿ يوجد مبنى يريد بتعمد متعمد أف يطمس ما حولو ويصبح أيقونػة". وُزعػـ فػي االعتػراض ايضػا أف المبنػى 

فػػي المنطقػػة ألنػػو سػػيجذب النقػػؿ الخػػاص الػػى منطقػػة مزدحمػػة أصػػال، وأضػػافت سػُيخؿ بػػالتوازف المواصػػالتي 
ييوديػػت اوبنيػػايمر، المػػديرة العامػػة لػػػ "عيػػر عػػاميـ"، أف ىػػذه ىػػي "الصػػيغة التاناخيػػة لقضػػية ىػػولي النػػد. إف 
رئػػيس الػػوزراء وبمديػػة القػػدس وسػػمطة الطبيعػػة والحػػدائؽ يتعػػاونوف معػػا ويبيعػػوف جيػػة خاصػػة متطرفػػة أمػػالؾ 

دس. يصػػػعب أف نتجاىػػػؿ وقػػػت دفػػػع الخطػػػة قػػػدما وبػػػيف يديػػػو المحػػػاوالت التػػػي ال تنتيػػػي إلفسػػػاد المسػػػيرة القػػػ
 السياسية".

ويػػزعـ ميندسػػو العمػػارة المعارضػػوف لمخطػػة أنيػػا عػػدواف لػػـ يسػػبؽ لػػو مثيػػؿ عمػػى مبػػادئ الحفػػاظ عمػػى مواقػػع 
د مػف أكبػر اعمػاؿ الحفػر األثػري أثرية في البالد. ففي منطقة موقؼ جفعاتي ُيجرى في السػنوات االخيػرة واحػ

في اسرائيؿ. وقد كشؼ الحفر الذي يتولى رئاستو الدكتور دوروف بف عامي مف سمطة اآلثار، الى اليـو عف 
قصر رومػاني فخػـ، وبقايػا مبنػى مػف العيػد الحشػمونائي، وعػف مبنػى كبيػر مػف العصػر الييمينػي. ووجػد بػيف 

كػاف كنػز قطػع ذىبيػة وأداة نحاسػية كانػت تسػتعمؿ ُرقيػة فػي العاديات الصػغيرة التػي كشػؼ عنيػا فػي ذلػؾ الم
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الفتػػػرة الرومانيػػػة. وقػػػد غيػػػر الحفػػػر كثيػػػرا تصػػػور البػػػاحثيف لمقػػػدس القديمػػػة، وال سػػػيما فػػػي العصػػػر الرومػػػاني 
 المتأخر، عصر إيميا كابيتولينا.

ف االسػػتعماؿ قػػدـ عممػػاء اآلثػػار اعتراضػػيـ بوسػػاطة منظمػػة "عيمػػؽ شػػفيو"، التػػي تجمػػع عممػػاء آثػػار يعارضػػو 
السياسي، في زعميـ، لعمـ اآلثار في البالد. ويؤكد عمماء اآلثار أنو ال سابقة لمبنى كبير جدا يقػاـ فػوؽ تػؿ 
أثري. "إف المبنى المخطط لو سابقة خطيرة إلنشاء مبنى فوؽ موقع أثري متعػدد الطبقػات ومركػزي"، ورد فػي 

دما ببنػاء منشػأة بػالكبر المقتػرح واالمتنػاع عػف االضػرار اعتراض عمماء اآلثار، "ال يوجد أي امكانيػة لمػدفع قػ
بآثار المدينة القديمة في القدس"، يكتب عمماء اآلثار. وىـ يزعموف أف سمطة اآلثار لـ ُتعد أي خطة لمحفاظ 
عمى اآلثار، ولـ تُبيف أيف ستقاـ االعمدة االسمنتية التي ستسند الطبقة األثرية. "إف الخطة الػى جانػب مسػيا 

 ي لـ يسبؽ لو مثيؿ باآلثار التاريخية ال تقترح شيئا لصالح سكاف سمواف".الذ
تذكر كرويانكر أنو أعد قبؿ عشػريف سػنة معرضػا تحػت اسػـ "حمػـ يقظػة" شػمؿ جميػع المبػاني التػي ُخططػت 
ولػػـ تنشػػأ قػػط فػػي القػػدس. "آمػػؿ أف يعػػرض مػػف ُيعػػد معرضػػا مشػػابيا بعػػد عشػػريف سػػنة ىػػذا المشػػروع ايضػػا، 

د نفسو في مزبمة التػاريخ". يجػب أف ُتحػدث القػدس نفسػيا وتاريخيػا ومركباتيػا المختمفػة، وىػي ال وآمؿ أف يج
تستطيع أف ُتجف في كؿ مرة بيذه الصورة التي تقع مرة واحدة"، يضيؼ غوري، "ذلؾ برغـ أننا األسياد وربما 

د عػف األقصػى سيفضػي الػى ألننا األسياد خصوصا. لـ أقتنع بعد بأف انشاء ىػذا المبنػى عمػى مثػؿ ىػذا البعػ
 أخوة بيف الشعوب واألدياف".

وجػاء عػف سػػمطة الطبيعػة والحػػدائؽ ردا عمػى ذلػػؾ أنػو "ال يوجػػد أي إضػرار باآلثػػار تحػت المبنػػى، بػؿ عكػػس 
ذلػػؾ بالضػػبط. إف سػػمطة اآلثػػار تحفػػر فػػي تمػػؾ المنطقػػة منػػذ أكثػػر مػػف ثمػػاني سػػنوات ألجػػؿ البنػػاء والبحػػث 

مبنػػى فػػي المنطقػػة. وتمػػت فػػي ىػػذا المكػػاف عمميػػات فػػي نطػػاؽ واسػػع، وُخطػػط األثػػري لمتمكػػيف مػػف إدمػػاج ال
المبنى باىتماـ كامؿ باآلثار التي تـ الكشؼ عنيا. والػى ذلػؾ يتنػاوؿ تخطػيط المبنػى بصػورة مميػزة ومتشػددة 

كثػر أسوار المدينة القديمة كي ال يمس بػالمنظر الطبيعػي وبجػالؿ أسػوار المدينػة القديمػة. فػالمبنى ال يرتفػع أ
مػػف طبقػػة واحػػدة فػػوؽ الشػػارع الػػذي يفصػػؿ المبنػػى عػػف السػػور". وجػػاء ايضػػا أف "المبنػػى ال يتجاىػػؿ حاجػػات 
السكاف المحمييف لحقيقة كونو مبنى عاما في حديقة وطنية مفتوحػة لمجميػع. إف أسػطح المبنػى جميعػا معػابر 

اتجاىػات مختمفػة. والمبنػى  عامة لمجميور الواسع، وىي ُتمكف مف تنقؿ حر وانشػاء صػالت مدنيػة ميمػة فػي
 منظومة دخوؿ ومركز زوار منظـ الى الحديقة الوطنية".

وجػػاء ردا عمػػى ذلػػؾ مػػف بمديػػة القػػدس أنػػو "حينمػػا يػػؤتى بالخطػػة لتنػػاقش فػػي المجنػػة المحميػػة لمتخطػػيط والبنػػاء 
ات سػتتخذ ككؿ خطة ُيبحث فييا سُيستدعى المعارضوف لإلدالء بكالميـ أماـ المجنة، وبعد سػماع االعتراضػ

 المجنة قرارا في الشأف".
وجاء عف جمعية إلعاد ردا عمى ذلؾ أف "االعتراض عمى خطة منطقة "قيدـ" ُقدـ اليوـ، وُيسػعد جمعيػة إلعػاد 

 أف ترد عميو بعد أف تنظر فيو وتدرسو دراسة عميقة".
اء نظرىػػا المخػػتص فػػي وجػػاء عػػف سػػمطة اآلثػػار: "إف سػػمطة اآلثػػار سُتسػػمـ الػػى المجنػػة الموائيػػة لمتخطػػيط والبنػػ

 ذلؾ االمر".
وطمب ميندس عمارة الخطة، آريو رحمينوؼ، أال يرد بالتفصيؿ الى أف يقرأ وثائؽ االعتراض بدقػة. "ُأجيػزت 
الخطة فػي المجنػة المحميػة والموائيػة وفػي لجنػة الحفػظ وسػمعنا الػى اليػـو فقػط كممػات حػارة عػف الخطػة. فيػي 

عمييا جميػع الفحوصػات، وتشػمؿ فحوصػا بصػرية. وستسػيـ الخطػة تتناوؿ جممة مف جوانب المنطقة وجرت 
 إسياما كبيرا في المنطقة".
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 القضية الفمسطينية! لحل" ع الخطة" 50

 غي بخور
( أنػػػػو يوجػػػػد نوعػػػػاف مػػػػف 3630 3003زعػػػػـ الدبموماسػػػػي واألديػػػػب البريطػػػػاني المشػػػػيور ىارولػػػػد نكمسػػػػوف )‘ 

فالمقػاتموف يسػتعمموف التفػاوض لتحسػيف مػواقعيـ اسػتعدادا لمرحمػة ’. حانوتيوف’و’ مقاتموف‘ا المفاوضيف وىم
الصػػراع التاليػػة، فػػي حػػيف يحػػاوؿ الحػػانوتيوف التوصػػؿ الػػى اتفػػاؽ يرضػػي الجميػػع. فالمقػػاتموف يػػأتوف ليأخػػذوا 

 ينيوا الصراع بو.والحانوتيوف ليعطوا. والمقاتموف يروف االتفاؽ مرحمة مؤقتة، ويأمؿ الحانوتيوف أف 
إف السمطة الفمسطينية جاءت الى التفاوض مثؿ المقاتميف بصورة واضحة. فيي معنية باعادة الزمف واصالح 

دخػاؿ مميػوف الػى مميػوني فمسػطيني مػف سػوريا  100، وطرد 3640ماضي  ألؼ ييودي مف ييودا والسامرة وا 
فييف فػي المنطقػة. وتريػد اسػرائيؿ إنيػاء الصػراع ولبناف والعالـ العربي بػدال مػنيـ. وسػيكوف ىػؤالء أخطػر السػم

لكف السمطة تريد أف تقوي نفسيا كي تقوي المواجية، فيػدفيا ىػو االسػتمرار فػي خطػة المراحػؿ لمقضػاء عمػى 
 اسرائيؿ.

وتبػػدأ المشػػكمة حينمػػا يظػػف الحػػانوتيوف أنػػو يػػواجييـ حػػانوتي آخػػر ويتبػػيف ليػػـ أنيػػـ يواجيػػوف مقػػاتال، لكػػف ‘ 
ؾ متأخرا جدا احيانا. ويدرؾ مف يفيـ أف الحديث عف قوتيف ذواتي قصد متضاد ولغة مختمفة حينما يكوف ذل

 ’.السمطة الفمسطينية‘أنو ال يوجد أصال ما ُيتحدث فيو مع تمؾ التي تسمى 
تمػػؾ السػػمطة، التػػي ىػػي كميػػا سػػذاجة ’ مفاوضػػة‘وتكػوف النتيجػػة مػػف ىنػػا أنػػو سيفشػػؿ بعػػد وقػػت مػػا مػػا يسػػمى 

الحاالت. ألف الوسيط الذي ال يفيـ أنو يوجد أمامو مقاتموف بازاء حػانوتييف يصػعب عميػو  امريكية في أحسف
فيػػـ المواجيػػة، فقػػد يكػػوف ىػػو نفسػػو حانوتيػػا. وليػػذا فػػاف ىػػذا ىػػو الوقػػت العػػداد وصػػوغ الخطػػة ب بعػػد أف 

 أصبحت الخطة أ غير ممكنة. والقصد ىو االردف.
اياه، يتوقػػع أف يحػػدث ىػػذا مػػع االردف ألنػػو جػػزء مػػف كمػػا اضػػطرت مصػػر الػػى العػػودة الػػى قطػػاع غػػزة وقضػػ

، لكنػو جػزء مػف الحػؿ وىػو ’دولػة عربيػة‘الصراع. كاف تشرتشػؿ ىػو الػذي فصػمو عػف ارض اسػرائيؿ الغربيػة 
 .3631يعمـ ذلؾ بؿ إنو معني بو. لـ تكف الضفة الغربية جزءا خالصا مف المممكة االردنية في 

ألغػػػى الممػػػؾ حسػػػيف  3600مػػػف تمػػػوز  13جنسػػػية كاممػػػة. وفػػػي ضػػػميا االردف ضػػػما كػػػامال ومػػػنح سػػػكانيا 
فػػؾ ‘الجنسػػية االردنيػػة الكاممػػة التػػي كانػػت لسػػكاف ييػػودا والسػػامرة وشػػرؽ القػػدس العػػرب فػػي اطػػار مػػا سػػمي 

 لكف مف ذا يمغي جنسية سكانو عبثا ولماذا مر ذلؾ في صمت؟.’. االرتباط
ردنيػػة ويػػدير االردف الحيػػاة المدنيػػة فػػي المنطقػػة أ، سيسػػتعيد السػػكاف العػػرب فػػي ييػػودا والسػػامرة الجنسػػية اال

ويبقػػى الجػػيش االسػػرائيمي ىػػو المسػػؤوؿ العسػػكري فػػي جميػػع اراضػػي ييػػودا والسػػامرة، بتنسػػيؽ مػػع االردنيػػيف 
الذيف لنا معيـ اتفاؽ سالـ، ويبقى االستيطاف كمو بالطبع. ويقترع العرب في ييودا والسامرة لمبرلماف االردني 

يـ اردنيػة. وُتحػؿ قضػية القػدس ايضػا سػريعا ألف اسػرائيؿ التزمػت فػي اتفػاؽ السػالـ مػع االردف وتكوف جػوازات
 في االماكف المقدسة في القدس.’ مكانة خاصة‘أف تمنح المممكة 

ستكوف اسرائيؿ معنية بيذه التسوية التي ستكوف بيف حانوتييف وحانوتييف. ويصبح الفمسطينيوف ُسعداء ألنيـ 
شػػتياة ىػػي الثانيػػة فػػي فخامػػة شػػأنيا بعػػد االسػػرائيمية، ويكػػوف االردف راضػػيا ايضػػا. فالدولػػة ُيعطػػوف جنسػػية مُ 
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الفمسػػطينية التػػي ستصػػبح فػػػي غضػػوف وقػػت قصػػػير مميئػػة بالسػػمفييف ورجػػاؿ القاعػػػدة ىػػي تيديػػد اسػػػتراتيجي 
 ألمنيا.

و. لكػف لػيس مػف إف الوحيدة التي لف تكػوف راضػية ىػي السػمطة الفمسػطينية التػي أوجػدت مػف العػدـ فػي اوسػم
 عممنا ىنا أف نيتـ بيذه السمطة.

يكرر متحدثوف اردنيػوف الػزعـ أف الواليػات المتحػدة واوروبػا تخطئػاف فػي أف االردف لػيس الحػؿ المطمػوب مػع 
وىػػـ يعممػػوف ايضػػا أف حػػال فمسػػطينيا ُينػػذر الجميػػع بالشػػر حتػػى العػػرب ’. السػػمطة‘تحفظيمػػا وابتعادىمػػا عػػف 
 ييودا والسامرة ألف اتفاؽ سالـ مع مقاتموف خطير.أنفسيـ الذيف يسكنوف في 

 1/3/1034يديعوت ‘ 

 2/0/3804القدس، العربي، 
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 2/0/3804 ،مجمة الحرية


