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 ال اتفاق على دخول "حرس الرئيس" لمعابر غزة في غزة: وكيل وزارة الداخلية

 تراجعت عن المشاركة بمؤتمر إعمار غزة بعد "تفاهمات صامتة" مع مصر "إسرائيل"
 حداثالجئًا فلسطينيًا منذ بدء األ 2155مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا استشهاد 

 الستئناف المفاوضاترة" في "مؤتمر القاهكيون: كيري سيدعو يمسؤولون أمر 

لمؤتمر الفلسطينيون يتطلعون هنية: 
ثمن  "إسرائيل"إعمار مختلف تدفع فيه 
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 ثمن "جرائمها" "إسرائيل"مختلف تدفع فيه إعمار لمؤتمر الفلسطينيون يتطلعون هنية:  .0

سي لحركة )حماس(، إن الفلسطينيين يتطلعون ألّن قال إسماعيل هنية، نائب رئيس المكتب السيا
 يكون مؤتمر إعادة إعمار غزة المنعقد في القاهرة اليوم مختلفا عن سابقيه.
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وقال هنية في بياٍن أصدره مكتبه اإلعالمي صباح اليوم األحد، إن "الفلسطينيين يتطلعون لمؤتمر 
 ل حرباا" األخيرة عل  قطا  غزة.مختلف، تدفع فيه )إسرائيل( ثمن ما ارتكبته من جرائم خال

 1112وأضاف أن األموال التي رصدت خالل المؤتمرين السابقين إلعمار غزة )بعد حربي 
( لم يصل مناا أي شيء مناا إل  القطا ، وهو ما يتطلب وقفة حقيقية من المجتمع الدولي 1122و

 لتحمل مسؤولياته.
لمرة ليبدأ إعمار ما دمرته )إسرائيل(، وأن يستخدم ودعا هنية، إل  ضرورة أن "تتدفق األموال هذه ا

الوفد الفلسطيني لغة تتناسب مع حجم بطولة وصمود أهالي قطا  غزة، وكشف طبيعة حجم الدمار 
 الاائل الذي سبّبه العدوان اإلسرائيلي، بعيدا عن لغة "االستجدائية"، بحد قوله.

ستعمل عل  تذليل العقبات أمام عمل وأضاف أن حركة حماس تتحل  بمسؤولية وطنية عالية، و 
 حكومة الوفاق الفلسطينية، من أجل إنجاح مؤتمر إعمار غزة.

وتقدم هنية بالشكر إل  مصر لدعوتاا واستضافتاا المؤتمر، مشيرا إل  محورية الدور المصري بشأن 
 القضية الفلسطينية.

 52/51/2152، فلسطين أون الين
 
 اتفاق على دخول "حرس الرئيس" لمعابر غزةال  في غزة: وكيل وزارة الداخلية .2

نف  وكيل وزارة الداخلية واألمن الوطني في قطا  غزة كامل أبو ماضي، اليوم، إبرام أي اتفاق 
 يقضي بدخول الحرس الرئاسي الفلسطيني إل  معابر قطا  غزة.

ل كما أوضح أبو ماضي في مشاركة عبر صفحته الشخصية عل  "فيس بوك" أن "ما ُيشا  حو 
عودة جااز المخابرات العامة إل  قطا  غزة غير صحيح"، مشيًرا إل  أن وزارته تعاني من ضائقة 

 مالية، وال يتوفر لاا أي موازنات تشغيلية.
وأشار إل  عدم حدوث أي اتصال بين رئيس الوزراء وزير الداخلية رامي الحمد هللا والوزارة بغزة، 

نما كانت الزيارة لعقد مجلس الوزرا  ء فقط، ولم يحدث أي شيء جديد"."وا 
 55/51/2152، فلسطين أون الين
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 اتفاق خالل زيارة الحمد هللا لغزة على تعيين مساعدين لوزير الداخلية"الحياة":  .3
أن زيارة رئيس حكومة الوفاق « الحياة»كشفت مصادر فلسطينية موثوقة لـ : صّباح فتحي-غزة 

الوزراء ال  قطا  غزة الخميس الماضي تمخضت عن اتفاق الوطني الفلسطينية رامي الحمد هللا و 
 عل  تعيين مساعدين لوزير الداخلية، أحدهما في غزة، واآلخر في الضفة الغربية.

وقالت إن الحمد هللا، الذي احتفظ لنفسه بحقيبة الداخلية في الحكومة الحالية، سيعين مساعدين له 
وأضافت أن مساعد الوزير في غزة سيتول   «.حماس»في القطا  والضفة بالتوافق مع حركة 

اإلشراف عل  وزارة الداخلية وتسيير أمورها، علمًا بأن كل أجازتاا وموظفياا األمنيين والمدنيين 
 «.حماس»ينتمي ال  

، فإن وزير الداخلية مسؤول فقط عن الشق «حماس»و « فتح»وبموجب التفاهمات بين حركتي 
عل  أن تبق  األجازة األمنية والشق األمني في الوزارة « حماس»المدني في الوزارة، في وقت تصر 

دارتاا في شكل مطلق، إل  أن تتم  من « عملية إعادة هيكلة وبناء األجازة األمنية»تحت تصرفاا وا 
 جانب لجنة أمنية عربية، خصوصًا مصر، التي ستتول  في المستقبل هذه المامة.

سيتم أيضًا بالتعاون والتنسيق مع جااز المخابرات وأوضحت المصادر أن تعيين مساعد الوزير 
العامة الفلسطيني ورئيسه الرجل القوي المقرب من الرئيس محمود عباس اللواء ماجد فرج الذي رافق 

 الحكومة في زيارتاا لغزة.
، «تسير في االتجاه الصحيح»، وأن األمور «ناجحة»ووصفت المصادر زيارة الحكومة للقطا  بأناا 

وكشفت أن فرج تحدث ال  عباس ووضعه في «. بيسر وساولة»تعاطت مع األمور « اسحم»وأن 
صورة تفاصيل الزيارة وما جرى في غزة، ما حدا باألخير الطلب ال  الحمدهللا بتوجيه الشكر لحركة 

 وجاودها في إنجاحاا.« حماس»
 52/51/2152الحياة، لندن، 

 
 يبات جديدة بشأن عمل معبر رفح: ال ترتبغزة مدير عام هيئة المعابر والحدود .4

نف  مدير عام هيئة المعابر والحدود في قطا  غزة، ماهر أبو صبحة، وجود : المصري أحمد-غزة
أي ترتيبات جديدة بشأن عمل معبر رفح الحدودي، أو أي من المعابر التجارية التي تربط القطا  

 مع دولة االحتالل اإلسرائيلي.
صة لـ"فلسطين"، اليوم: "كل ما يتردد عبر وسائل اإلعالم من وقال أبو صبحة في تصريحات خا

وجود ترتيب جديد ودخول موظفين جدد للمعابر هو عار عن الصحة"، مطالبا بضرورة استياق 
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وأوضح أن معبر رفح ما زال يعمل بنفس وتيرته السابقة، ولم يجِر  األخبار من مصادرها الصحيحة.
ي من األطراف السياسية لدخول موظفين جدد بايكليته، مضيفا الحديث مع هيئة شؤون المعابر أو أ

 "ال يوجد أي شيء مما يتردد عل  أرض الواقع".
 55/51/2152، فلسطين أون الين

 
 عودة إلى المفاوضات وفق اآلليات القديمةل: السلطة لن تلبي دعوة كيري ل"الشرق األوسط" .5

أن السلطة الفلسطينية لن تلبي دعوة وزير أكدت مصادر فلسطينية مطلعة : رام هللا: كفاح زبون
الخارجية األميركي، جون كيري، للعودة إل  المفاوضات، طالما أنه لم تجر االستجابة إل  الرؤية 
الفلسطينية المضمنة في الخطة التي اطلع علياا كيري سابقا، والتي تشترط إطالق مفاوضات تبدأ 

لملفات الناائية، عل  أن تكون محكومة بسقف زمني بترسيم الحدود، ومن ثم تنتقل إل  حل بقية ا
 واضح.

نحن مستعدون للعودة إل  المفاوضات، ولكن ليس وفق اآللية القديمة، نحن »وقالت المصادر: 
، «عاما، وندور في حلقة مفرغة، وهذه المرة نريد مفاوضات تستجيب لتطلعاتنا 11نفاوض منذ 
 المفاوضات.مشكلة في المفاوضات، ولكن حول آلية الرئيس أخبر كيري أنه ال توجد »وأضافت: 

نحن نريد مفاوضات تبدأ بترسيم الحدود خالل األشار الثالثة األول ، ومن ثم تعالج بقية الملفات 
 «.أشار ثانية 6خالل فترة 

وشددت المصادر ذاتاا عل  أن المطلوب من الواليات المتحدة هو الضغط عل  إسرائيل لالعتراف 
فاوضات واالنخراط في عملية جادة، واالستجابة إل  طلب بسيط قدمه الرئيس، وهو أن بمرجعية الم

عباس طلب هذا مرارا من »تأتي إسرائيل بخريطة تبين حدودها من أجل بدء التفاوض، وقالت إن 
 «.كيري وخالل المفاوضات السابقة، لكن إسرائيل لم تضع أبدا خريطة تبين ما هي حدودها

أن يتوقف التحرك الفلسطيني في مجلس األمن بادف طلب إنااء االحتالل  واستبعدت المصادر
ذلك سيكون متروكا لقرار »خالل فترة زمنية مؤقتة، حت  مع بدء المفاوضات مع إسرائيل، وقالت إن 

القيادة الفلسطينية بالتشاور مع األشقاء العرب الذين يفترض أنام سيقدمون الطلب إل  مجلس 
 «.األمن

 52/51/2152وسط، لندن، الشرق األ 
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 يطالب بحماية دولية للشعب الفلسطيني تحت االحتالل "المجلس الوطني" .6
للجمعية العامة لالتحاد  طارئقال المجلس الوطني الفلسطيني إنه تقدم بطلب : )بترا( -عمان

 البرلماني الدولي التي تنعقد اليوم في جنيف لتشجيع ودعم مبادرة توفير حماية دولية للشعب
الفلسطيني تحت االحتالل االسرائيلي وصواًل لتحقيق حل الدولتين في ضوء العدوان العسكري األخير 

 عل  غزة.
للجمعية حسب بيان صدر عنه  232ويعرض وفد المجلس برئاسة تيسير قبعة في اجتما  الدورة 

لجنة  أمس قضية نواب المجلس التشريعي المختطفين في سجون االحتالل االسرائيلي من خالل
 حقوق االنسان للبرلمانيين.

  52/51/2152الدستور، عمان، 
 
 حماس تتجهز النتخابات رئاسية وتشريعية قريبةو .. "الحية: "ماضون في إنهاء االنقسام .7

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، د. خليل الحية، إن حركته تتجاز : أدهم الشريف -غزة
معلنًا بذلك للمرة األول  نية حماس المشاركة في انتخابات النتخابات رئاسية وتشريعية قريبة"، 

 رئاسية. فيما أكد عل  استمرار حركته في تمايد الطريق أمام حكومة التوافق الوطني لتنفيذ مااماا.
كما أعلن الحية، اليوم، في كلمة ِخالل حفل تكريم أهالي شاداء بلدة بيت حانون، الذين قضوا خالل 

اس ستشارك في أي انتخابات فلسطينية قادمة سواء كانت بلديات أو مجلسًا ، أن حم52عدوان الـ
 وطنيًا.

ونبَّه الحية أكثر من مرة خالل حديثه، إل  استعداد حماس للعمل بشراكة مع أي طرف فلسطيني، 
"ال يجوز ألحد أن يعمل بشكل منفرد، وماضون في تمايد الطريق أمام حكومة التوافق  مضيفًا:

 تنفّذ مااماا". الوطني، حت 
وشارك في حفل التكريم، نائب رئيس المكتب السياسي لحماس، إسماعيل هنية، وعدد من القادة 

 البارزين في حماس، إضافة إل  أهالي شاداء من بلدة بيت حانون، ولفيف واسع من المواطنين.
 ل سياسيًا وعسكريًا.وطالب الحية بعقد االنتخابات قريبًا، مشددًا عل  ضرورة التوحد في وجه االحتال

وأكد أن صمود المواطنين في غزة أجبر العالم عل  أن يغير من سياساته مع قطا  غزة، الفتًا 
األنظار إل  أن الجميع بات يدرك أن سياسة الحصار فشلت، وحصار المقاومة ذهب إل  غير 

 رجعة".
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الحصار "لم يجِد مع المقاومة  كما أدرك العالم وقواته الظالمة التي حاصرتنا، كما يقول الحية، أن
نفعًا"، مشيرًا إل  أن يوم حوصرت غزة كانت صواريخ المقاومة في بدايتاا واليوم اتسع مداها، مبينًا 

 أن المقاومة ما زالت تخفي إمكانيات أخرى.
 وأردف : "المقاومة أثبتت أن العدو الوحيد هو )إسرائيل( كدولة احتالل".

عضو المكتب السياسي لحركة حماس: "مطمئنون أن مسيرة اإلعمار وفي موضو  إعمار غزة، قال 
ستمضي مسرعة، ونتابع بكل معاني المسؤولية حت  يطمئن شعبنا أن المقاومة ليست عبئًا عليه، بل 

 سند وقوة وعزة لاذا الشعب".
ومض  في كالمه: "بعد هذه الحرب مصممون عل  وحدة شعبنا، وماضون في إنااء االنقسام، 

عاد  ة بناء المؤسسات الوطنية عل  قاعدة الشفافية والشراكة الوطنية".وا 
 55/51/2152، فلسطين أون الين

 

 حماس تحّذر: المساس باألقصى سيشعل المنطقة .8
قال القيادي في حركة حماس" والناطق باسماا بالضفة الغربية، سائد أبو البااء، إن : رام هللا

لمسجد األقص  والقدس المحتلة إشعال ألعواد الثقاب استاداف االحتالل الصايوني ومستوطنيه ل
 والكبريت بجانب برميل للوقود سيؤدي اشتعاله لتغيير معالم المنطقة برمتاا.

(، 21-22ووصف القيادي في حركة حماس، في تصريح صحفي مكتوب صدر اليوم السبت )
ى الفلسطينية بأن "تقف موقفًا تكرار اقتحام األقص  بـ "الحماقة الصايونية"، مطالبًا الفصائل والقو 

 شجاعًا وجادًا للدفا  عن األقص  والمقدسات برد مناسب"، وفقًا لتعبيره.
ولفت أبو البااء إل  أن االحتالل يسع  من خالل االقتحامات المتكررة لـ "السيطرة عل  المسجد 

حذرًا االحتالل من األقص  وتقسيمه زمانيًا ومكانيًا لكي يتسن  له السيطرة عليه بشكل كامل"، م
 المساس بالمسجد األقص  والقدس.

وأكد عل  أن "شعبنا وأمتنا لن تقف مكتوفة األيدي أمام هذه االنتااكات، وهي تعي أن معركة 
األقص  والمقدسات معركة حياة أو موت، لذلك فاي ستبذل الغالي والنفيس ألجل الدفا  عن 

 المسجد األقص "
العصف المأكول كان سبباا جريمته باالعتداء عل  الطفل المقدسي وذّكر أبو البااء بأن معركة 

محمد أبو خضير، متسائاًل: "ما بال هذا االحتالل بمعركة يكون سبباا المسجد األقص ؟"، مشددًا 
 عل  أن "المساس باألقص  والقدس خط أحمر لن نسمح ألحد أن يتجاوزه"، وفق تعبيره.
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ـ "غياب ردود األفعال الرسمية حول ما يجري في القدس وعّبر القيادي في "حماس" عن قلقه ل
واألقص "، مؤكدًا "ال قضية أهم من قضية القدس والمقدسات"، مشددًا عل  ضرورة عقد قمة عربية 

 طارئة تتخذ موقفًا حازمًا وصريحًا تجاه تاديدات االحتالل وممارساته في مدينة القدس.
أهمية استمرار الفلسطينيين من الداخل الفلسطيني وأكد الناطق باسم حركة حماس عل  ضرورة و 

بالرباط في األقص ، وقال: "هم يمثلون سّدًا منيعًا أمام مخططات االحتالل في  2442المحتل عام 
 الوصول ألهدافه القذرة بالسيطرة عل  المسجد األقص  وتفريغ القدس من سكاناا العرب".

 55/51/2152، المركز الفلسطيني لإلعالم
 
 أسرىللخروج بصفقة تبادل "إسرائيل" تحضيرات لبدء مفاوضات غير مباشرة مع د يوسف: أحم .9

رجح القيادي البارز في حركة حماس أحمد يوسف عقد لقاءات لمجلس  :وجدي الجعفري -بيت لحم
 شورى الحركة ومكتباا السياسي في الفترة القريبة المقبلة لتقييم وتقدير فترة ما بعد الحرب.

في لقاء مطول مع وكالة معا عن وجود أصوات داخل الحركة تنادي بسرعة عقد وكشف يوسف 
لقاءات لمجلس شورى الحركة ومكتباا السياسي لمراجعة بعض السياسات الخاصة بالحركة وتقييم 

 يوما. 52وتقدير فترة مرحلة ما بعد الحرب التي استمرت لمدة 
ت دورية ولكن هذه المرة سيتم بحث اكثر وأوضح ان مجلس الشورى الخاص بالحركة يعقد اجتماعا

ملفا مطلوب بحثه في االجتماعات القادمة، مناا سياسات ومواقف الحركة من بعض  25من 
، وكيفية التعامل مع االحتالل في الفترة المقبلة، ومنظمة التحرير واالنتخابات واستراتيجيتااالقضايا 

 القادمة والعالقة بين الحكومة والمقاومة.
ان االجتماعات ستدرس ما كان ايجابيا لنطوره وسلبيا لتخطي االخطاء فيه بادف تحسين اداء وقال 

 الحركة خالل الفترة المقبلة.
 السلطة طرف في تبادل االسرى

وحول ملف تبادل االسرى لدى حركة حماس، قال يوسف لوكالة معا إن هناك تحضيرات داخل 
اسرائيل للخروج بصفقة تبادل اسرى، مؤكدا انه لم يتم الحركة لبدء مفاوضات جديدة غير مباشرة مع 

 عقد اي جلسات مع الجانب االسرائيلي باذا الخصوص.
" سيكون أحد الملفات المامة 1وأوضح ان موضو  تبادل األسرى أو ما يعرف بصفقة "وفاء االحرار 

والسلطة الفلسطينية التي سيتم التركيز علياا خالل الفترة المقبلة بتنسيق وتعاون بين حركة حماس 
 وفصائل المقاومة للوصل بصفقة تليق بشاداء العدوان.
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ورجح يوسف ان تكون القاهرة هي الراعي لمفاوضات صفقة التبادل، مشيرا ال  ان الصفقة لن تكون 
طويلة كما حصل مع الجندي جلعاد شاليط التي استمرت لخمس سنوات لكناا ستأخذ سنة أو سنتين 

 قديره.بالكثير، عل  حد ت
وارجع يوسف ذلك ال  ان الحركة اصبح لدياا تجربة اكبر من صفقة شاليط كما ان االحتالل كان 
يراهن عل  الزمان من اجل الوصول لشاليط، لكنه االن اصبح اكثر ادراكا ان لدى حماس القدرة 

 عل  االحتفاظ باألسرى في اماكن يصعب الوصول الياا.
 ية تستعد الحركة الختيارها للتفاوض في ملف االسرى.وكشف يوسف عن طواقم امنية وسياس

وشدد يوسف عل  أن السلطة ليست بعيدة عن المشاد كوناا تسيطر عل  قطا  غزة وستساهم في 
 وضع أسماء االسرى للتبادل.

 المفاوضات المباشرة مع اسرائيل
سرائيل، اكد ان هذا الموضو  لم يطرح حت  اللحظة  وبشأن المفاوضات المباشرة بين حركة حماس وا 

عل  جدول اعمال الحركة رغم انه من الناحية الشرعية "حالل"، لكنه اكد ان الحركة لن تحتاج 
للتفاوض مع االحتالل حاليا طالما أن السلطة تسيطر عل  قطا  غزة كما اناا ستكون طرفا في 

 مفاوضات تبادل االسرى والتنسيق عل  المعابر.
 تحسن على وضع معبر رفح

يتعلق بمعبر رفح، قال يوسف لـ معا ان مشكلة معبر رفح في طريقاا للحل، وحماس جاهزة  وفيما
 لتسليمه للسلطة الفلسطينية فور جاهزية االخيرة.

لكنه اكد ان هناك تطورات طرأت في الفترة االخيرة عل  المعبر من قبل الجانب المصري الذي 
لعديد من القيود التي كانت تفرضاا عل  بعض اصبح يفتح المعبر بشكل شبه كامل، كما تم ازالة ا

 القيادات والشخصيات وسمح للطالب بااللتحاق بجامعاتام.
 زيارة الحكومة لغزة

قال يوسف ان زيارة الحكومة لقطا  غزة واجتماعاا مع قيادات الحركة كانت بمثابة بشرة خير الهل 
 القطا ، وعالقة جديدة لمستقبل القطا  مع الضفة حسب قوله.

شارات ايجابية للمواطنين حول اعادة االعمار بشكل اسر  بعد ان  وأكد ان الزيارة منحت تطمينات وا 
يتم اعتماد المبالغ المالية في مؤتمر المانحين، اضافة ال  تسايالت ألدخل ما تطلبه الجاود 

 للتخفيف من معاناة المواطنين.
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سطينية لمباشرة عملاا وتعزيز التنسيق بين كما منحت الزيارة تطمينات سياسية وأمنية للحكومة الفل
 مختلف الوزارات وخاصة وزارة الداخلية.
 تعديل وزاري وتمديد مدة عمل الحكومة

كشف يوسف عن مطالب قدمتاا حركة حماس إلجراء تعديل وزاري في حكومة التوافق الوطني يكون 
يتعلق بموضو  اعمار قطا  بحجم التحديات نظرا لزيادة حجم االعباء عل  الحكومة وخاصة فيما 

 غزة.
وأكد ان حركته طالبت بضرورة اضافة عدد وزراء اكبر من قطا  غزة خاصة الذين تتعلق طبيعة 

 عملام باالعمار، اضافة ال  استحداث وزارة جديدة تحت مسم  "وزارة اإلعمار".
وافق في وفي سياق متصل، اعرب عن عدم اعتراض حركة حماس عل  تمديد فترة عمل حكومة الت

حال أدت دورها عل  اكمل وجه ال  ان يتم التحضير لالنتخابات المقبلة، علما ان مدة عمل 
 الحكومة حسب اتفاق القاهرة ستة شاور تعد خاللاا لالنتخابات.

وفي سياق آخر، شدد يوسف عل  أهمية زيارة الرئيس محمود عباس لقطا  غزة خاصة بعد 
 حكومة الحمد هللا. االستقبال المايب الذي رافق زيارة

وقال ان نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية طالب رئيس الوزراء رامي الحمد 
 هللا بضرورة قدوم الرئيس لقطا  غزة لإلطال  عل  االوضا .

 وابدى يوسف ترحيب الحركة بزيارة الرئيس لطوي صفقة االنقسام بشكل كامل.
 كتلة موحدة تجمع حماس وفتح

شف يوسف لوكالة معا عن مشاورات داخل حركة حماس لبحث ما جرى طرحه في اجتما  هنية وك
 والحمد هللا والوفد الرئاسي لتشكيل كتلة موحدة تجمع حركتي فتح وحماس لخوض االنتخابات المقبلة.
وقال ان موضو  الكتلة الموحدة بحث في السابق وما زال قيد النقاش داخل اروقة حماس، كاشفا عن 

 توجه بالقبول لدى قيادات الحركة بخوض االنتخابات بكتلة واحدة مع فتح.
 52/51/2152وكالة معًا اإلخبارية، 

 
 "إعادة اإلعمار وفك الحصار يستدعي استكمال خطوات المصالحةالجبهة الديمقراطية: " .01

الجباة الديموقراطية »الشيخ نعيم قاسم وفدًا قياديًا من « حزب هللا»التق  نائب األمين العام لـ  :بيروت
ضم عضو المكتب السياسي مسؤول الجباة في قطا  غزة صالح زيدان، وممثل « لتحرير فلسطين

إعادة اإلعمار وفك الحصار »وأوضح زيدان أن البحث تطرق إل   الجباة في لبنان علي فيصل،
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إنااء االحتالل ما  وحقنا في مياهنا اإلقليمية والحزام األمني والميناء والمطار وربط هذا كله مع
عادة صياغة العالقة بين  يستدعي استكمال خطوات المصالحة حت  نبني وحدة وطنية قادرة وا 
السلطة واالحتالل كسلطة احتالل، بوقف كل أشكال التنسيق األمني والعمل باتفاق باريس 

ن شعبنا من أن االقتصادي وسوى ذلك، وتصعيد المقاومة الشعبية في مواجاة االحتالل، هذا ما يمكِّ 
 «.يعيش باستقرار وأمان

 52/51/2152الحياة، لندن، 
 

 تراجعت عن المشاركة بمؤتمر إعمار غزة بعد "تفاهمات صامتة" مع مصر "إسرائيل" .00
ينعقد في القاهرة، اليوم األحد، المؤتمر الدولي إلعمار غزة، بعد شار ونصف الشار : 42عرب 

ر تقرير أن القيادة المصرية توصلت إل  "تفاهمات صامتة" عل  انتااء العدوان عل  قطا  غزة. وذك
مع مكتب رئيس حكومة إسرائيل، بنيامين نتنياهو، وقضت بأال تتم دعوة أي مندوب إسرائيلي 
للمؤتمر، وذلك خالفا لموقف المسؤولين في وزارة الخارجية الذين اعتبروا أن عل  إسرائيل أن تصر 

 أن المؤتمر سيناقش قضايا ستكون لاا تأثير عل  إسرائيل.عل  المشاركة في المؤتمر، بدعوى 
ونقلت صحيفة "هآرتس"، اليوم، عن موظف إسرائيلي رفيع المستوى وطلب عدم ذكر هويته، قوله إنه 
منذ عدة أسابيع بدأ مكتب الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بإرسال رسائل إل  حكومة 

مفادها أن مصر ال تعتزم دعوة إسرائيل إل  المؤتمر، الذي  إسرائيل، بقنوات مباشرة وغير مباشرة،
 وزير خارجية. 31يتوقع حت  اآلن أن يشارك في 

وأضاف الموظف أن المصريين طلبوا من إسرائيل أن تبدي تفاما لعدم دعوتاا، وأوضحوا أنام 
دية واإلمارات يتحسبون من أنه في حال مشاركة إسرائيل في المؤتمر، فإن دوال كثيرة، وخاصة السعو 

 العربية المتحدة، ستمتنع عن المشاركة فيه.
كذلك أوضح المصريون إلسرائيل أن التمويل األساسي إلعمار غزة سيكون بأموال من دول الخليج 
وليس من االتحاد األوروبي أو الواليات المتحدة، ولذلك فإن مشاركة إسرائيل من شأنه أن يؤدي إل  

 فشل المؤتمر.
 52/51/2152، 28عرب 
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 جديدة وتبني جدارًا مع األردن تقضم أراض   "إسرائيل" .02
أعلنت سلطات االحتالل اإلسرائيلي امس استيالئاا عل  عشرات : عبدالرحيم حسين - رام هللا

الدونمات الزراعية جنوب بلدة الخضر في محافظة بيت لحم حيث أفاد منسق لجنة مقاومة الجدار 
دونما زراعيا في منطقة رأس  94ح أن االحتالل استول  عل  واالستيطان في الخضر أحمد صال

المقامة عل  أراضي البلدة، وتحويلاا من أراض ‹ دانيال›المحاذيتين لمستوطنة ‹ والثغرة›صالح 
قامة كنيس.  زراعية إل  مناطق للبناء وحدائق عامة، إضافة لشق طرق زراعية فياا وا 

أن االحتالل أمال »جدار عل  الحدود األردنية، إل  وأشار في وقت بدأت اسرائيل استكمال بناء 
يوما من أجل تقديم طعن بالقرار لدى المحكمة العليا اإلسرائيلية مع إحضار  61أصحاب األراضي 

عاما بمنع المزارعين من الدخول إل  األراضي  11األوراق الثبوتية، مشيرا إل  أنه أصدر قرارا منذ 
 «.رار واستصلحوا األراضيالمصادرة، لكن هؤالء تحدوا الق

التابع لمنظمة  -في تطور آخر، أصدر المكتب الوطني للدفا  عن األرض ومقاومة االستيطان
التحرير الفلسطينية تقريرا حول االنتااكات اإلسرائيلية في الضفة الغربية خالل األيام الماضية مشيرًا 

كمال الجدار الحدودي مـع األردن بطـول ال  أن وزارتي الجيش والمالية في إسرائيل أعدتا خطة الست
كيلومتر عل  امتـداد الحدود الشـرقية للضفة الغربية، وأن الذريعة المعلنة حسب المزاعم  411

اإلسرائيلية هي منع تسلل عناصر من األردن، أما الادف الحقيقي فاو إحكام السيطرة عل  منطقة 
 إلسرائيلي وقطعان المستوطنين في المنطقة.األغوار الفلسطينية، وضمان بقاء جيش االحتالل ا

 52/51/2152االتحاد، أبو ظبي، 
 
 يحاول إقناع حزب العمال البريطاني بعدم االعتراف بفلسطين اإلسرائيلي حزب العمل .03

يسع  حزب العمل اإلسرائيلي ونشطاء مؤيدون إلسرائيل في حزب العمال البريطاني إل  : 42عرب 
مان البريطاني بعدم التصويت أو االمتنا  عن التصويت، غدا االثنين، إقنا  نواب الحزب في البرل

 عل  مشرو  قرار في البرلمان لالعتراف بفلسطين كدولة.
ورغم أن قرارا كاذا، في حال صادق عليه البرلمان، لن يكون ملزما للحكومة البريطانية، إال أن 

 إسرائيل تعتبر أنه ينطوي عل  أهمية رمزية.
"هآرتس"، اليوم األحد، أن سكرتير حزب العمل، عضو الكنيست حيليك بار، وهو وذكرت صحيفة 

مستوطن يسكن في مستوطنة "بسغات زئيف" في شمال القدس المحتلة، بعث يوم الخميس الماضي 
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رسالة حول الموضو  إل  نواب حزب العمال البريطاني، وذلك في أعقاب محادثات مع "أصدقاء 
 إسرائيل في حزب العمال".

وقال بار للصحيفة إنه تم االتفاق مع أعضاء حزب العمال عل  أن يوزعوا رسالته بين أعضاء 
 الحزب البريطاني.

وزعم بار في رسالته أن "اليسار اإلسرائيلي"، أي الصايوني، يؤيد منذ فترة طويلة حل الدولتين الذي 
له" علما أن حزب العمل "يستند إل  األمن والعدل لإلسرائيليين والفلسطينيين ويحارب من أج

 اإلسرائيلي أجاض كل محاوالت التوصل إل  سالم بين إسرائيل والفلسطينيين.
وادع  بار في رسالته أن "االعتراف الفوري واألحادي الجانب بالدولة الفلسطينية لن يدفع هذه الغاية 

نما سيفعل العكس تماما"، وهذا موقف ال يختلف أبدا عن موقف اليمي ن اإلسرائيلي وعل  الاامة، وا 
 رأسه رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو.

 52/51/2152، 28عرب 
 
 أسلوب مزدوج لدعم سالح الجو اإلسرائيلي: مسؤولون إسرائيليون .04

ادع  مسؤولون إسرائيليون أن القوات اإلسرائيلية استخدمت مجموعة من الذخائر دقيقة التوجيه، 
 ن ضربات جوية دقيقة عل  قطا  غزة، خالل الحرب األخيرة.وأدوات القيادة والسيطرة المتكاملة، لش

وأدمجت القوات اإلسرائيلية أنظمة عديدة من قواتاا العسكرية المتنوعة، بشكل سمح برصد جميع 
مقارنة بالمعارك  %51القوات البرية في الوقت ذاته، فضاًل عن شن ضربات أقرب لألرض بنحو 

 السابقة.
 52/51/2152البيان، دبي، 

 
 نفسية القناة اإلسرائيلية الثانية: حماس تمارس حرباً  .05

في الوقت الذي امتنعت إسرائيل الرسمية عن الرد عل  ما نشر اليوم عل  لسان مصدر في حماس 
أن بحوزة الحركة أسرى أحياء وجثث جنود، اعتبرت القناة اإلسرائيلية الثانية أن إعالن حماس يأتي 

 في إطار الحرب النفسية.
لقناة الثانية إناا ليست المرة األول  التي تستخدم حماس الحرب النفسية فبعد اختفاء أورون وقالت ا

شاؤول اعلنت أناا تحتجزه دون أن تدلي بمعلومان حول وضعه الصحي. وبالنسبة لاادار غولدين 
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فقد جاء اإلعالن عن اختطافة عل  لسان أحد قياديي حماس ومن ثم تنصل من اإلعالن وتكتم عل  
 لموضو .ا

وأضافت قائلة: " ليس من المستبعد أن يكون اإلعالن الذي نشر اليوم وحديث حماس عن مفاجآت 
يأتي في إطار الحرب النفسية التي تادف إل  إثارة الشكوك حول مصير الجنود الذين أعلن عن 

يل عل  وفاتام، وذلك من خالل نشر تقارير كاذبة، كما فعل حزب هللا في حينه حينما فاوض إسرائ
 جثث الجنود".

وأكدت القناة الثانية أناا توجات للجيش اإلسرائيلي للحصول عل  تعقيب إال أنام قالوا إنام ال 
 يتعاملون مع هذه األنباء.

 55/51/2152، 28عرب 
 
 األقصى على مدار أيام عيد "العرش"المسجد منظمات يهودية تدعو القتحام  :مؤسسة األقصى .06

من دعوات  22/21/1124في بيان لاا مساء السبت ” وقف والتراثمؤسسة األقص  لل“حذرت 
قامة شعائر تلمودية بمناسبة  عيد “متعددة لمنظمات الايكل المزعوم القتحام المسجد األقص  وا 

كما وحّذرت المؤسسة من تصاعد تصريحات قيادات في أذر  االحتالل اإلسرائيلي  ،”الُعرش الياودي
 بالقوة،عليه  االحتاللة مستديمة باألقص ، وفرض سيادة تدعو ال  إقامة صلوات ياودي

رئيس بلدية االحتالل  –” نير برقات ” كالتصريحات التي نقلت نااية األسبو  الماضي عل  لسان 
 ”.آفي بيطون ” وقائد منطقة البلدة القديمة في شرطة االحتالل بالقدس  ،–في القدس 

 تحتاا،ما فوق األرض وما  دونما، 244ل مساحته الـ فيما أكدت المؤسسة أن المسجد األقص  بكام
 باطل، احتالليبالمسجد األقص  هو وجود  االحتاللوأن وجود  للمسلمين،هو حق خالص وأوحد 

ن استعمل كل وسائل سالحه لفرض سيطرته الكاملة  باطلة،ولذا فإن شرعيته أو سيادته باألقص   وا 
داعي ال  تكثيف شد الرحال ال  األقص  وديمومة عل  األقص ، كما وكررت المؤسسة موقفاا ال

 االحتالل.لتشكل درعًا بشريًا يحمي المسجد األقص  ويتصدى لمخططات  فيه،الرباط 
وهي منظمة ينضوي تحتاا عدد من المنظمات  -”من أجل الايكل االئتالف” وتابعت المؤسسة أن 

دعت ال  اقتحام األقص   -القص والشخصيات التي تدعو ال  بناء الايكل المزعوم عل  حساب ا
، وفي بيان ” يوئيل إلتسور“صباح يوم غد االحد الساعة السابعة والنصف صباحًا ، بقيادة الحاخام 

المسم  االحتاللي الباطل للمسجد  -”جبل الايكل“لاا ادعت أن المرحلة اآلن التي يمر باا 
بناء المذبح وتقديم قرابين الفصح هي مرحلة الصعود الجماعي ، وهي التي تسبق مرحلة  -األقص 



 
 
 

 

 
           56ص                                     3361 العدد:    52/51/2152 األحد التاريخ:

 

نساء من أجل “نسائي من منظمة  اقتحامالعبري في الايكل المزعوم ، كما يتخلل هذا االقتحام 
بقيادة جرشون سلمون ، ال  ” أمناء جبل الايكل ”  منظمةالمزعوم، وبالتزامن مع ذلك دعت ” الايكل

شطات تكريس التواجد الياودي فيه ، علما اقتحام االقص  وتنظيم مظاهرة في باحاته ، كجزء من ن
أن هذه المنظمة اعتادت منذ سنين تنظيم مثل هذه المظاهرات خارج حدود األقص  ، وقريبا من 

 ساحة البراق ، ولم ُيعرف حت  اآلن السبب في تغيير موقع نشاطاا ال  داخل األقص  .
ويقودها نائب رئيس ” الليكود“وهي فر  من حركة ” قيادة ياودية” في السياق نفسه دعت حركة 

العرش ” احتفااًل بعيد  االثنين،صباح  لألقص ال  اقتحام جماعي ” موشيه فيجلين” الكنسيت 
موشيه “وسيقود هذا النشاط واالقتحام  البراق،يسبقه اقامة صلوات تلمودية في ساحة  ،”العبري
 نفسه.” فيجلين

ال  تكرار دعوات القتحام ” أسف فريد ” أمثال فيما عاودت مجموعات الايكل المزعوم وشخصياتاا 
كريات ” وسيتقدم مجموعات المقتحمين يوم األربعاء مستوطنو  واالربعاء،األقص  يومي الثالثاء 

 ”.أربع
ال  المشاركة في ” يسرائيل أريئيل”المزعوم بقيادة الراب ” معاد الايكل ” في سياق متصل دعا 

في تمام  21/4/1124، مساء األحد ” التوراتية ” المياهصب “وتنظيم شعائر ” هشيلوح“مسيرة 
وهي وقف إسالمي يقع وسط بلذة  -”عين سلوان“، حيث سيتم شفط المياه من  29:11الساعة 

، ” كنيس الخراب” ، ثم تنظيم مسيرة تنتاي وسط القدس القديمة ، في ساحة -سلوان بجانب المسجد
زعمام يجب أن تقام ، داخل المسجد األقص  ،  وذلك بادف تقديم هذه الشعائر ، التي بحسب

وبالتحديد قرب قبة الصخرة ، وهم باذه األيام يقومون بالتدرب عل  أداء هذه الشعيرة، ال  حيت 
 ترتيب إقامتاا بالموقع المذكور.

 55/51/2152موقع مؤسسة األقصى للوقف والتراث، 
 
 سرى المعزولينبات على األقيودًا وعقو محامي هيئة شؤون األسرى: "إسرائيل" تفرض  .07

اعلن محامي هيئة شؤون األسرى والمحررين أن السلطات االسرائيلية تفرض قيودًا وعقوبات : رام هللا
عل  االسرى المعزولين في سجن نفحة الصحراوي. وقال المحامي فادي عبيدات ان ادارة السجن 

ن عائالتام من زيارتام، وفرض أسيرًا في قسم العزل، مناا حرما 23فرضت عقوبات وقيودًا عل  
 دوالرًا عل  كل منام. 251غرامة مالية قيمتاا نحو 
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عامًا( قوله ان االسرى ُيحتجزون في غرف غير  34ونقل عن األسير المعزول فاد صوالحي )
صحية ال تدخلاا الشمس، وال تتوافر فياا تاوئة ألن السلطات تغلق نوافذها بألواح الحديد، مضيفًا ان 

ت تنتشر في هذه الغرف. وقال إن األسرى أصيبوا بأمراض جلدية مختلفة بسبب انتشار الحشرا
الحشرات والبق والصراصير في قسم العزل. وتابع ان سلطات السجن تقيد ايدي االسرى وأرجلام 

 اثناء الفسحة اليومية التي ال تزيد عن ساعتين.
 52/51/2152الحياة، لندن، 

 
 تدون على عائلة فلسطينية في كرم زيتونمستوطنون يطلقون النار ويع .08

بلغت اعتداءات المستوطنين عل  الفلسطينيين خالل موسم قطاف الزيتون اليوم ذروة جديدة حيث 
أقدمت مجموعة من المستوطنين عل  إطالق النار عل  أسرة فلسطينية في كرم زيتون تابع لقرية 

   إصابة الوالدة.ياسوف واعتدت عل  أفرادها بالضرب المبرح مما أدى إل
وكانت األسرة الفلسطينية المكونة من أب وأم وثالثة أطفال في كرم الزيتون التابع للعائلة حين 

مستوطنين ملثمين من مستوطنة "تبوح" المحاذية لقرية ياسوف وأطلقوا  9تعرضت لاجوم من قبل 
 عليام النار ثم اعتدوا عليام بالضرب مما أسفر عن إصابة الوالدة.

ا أفراد األسرة الفرار من المكان فالحقتام عصابة المستوطنين واعتدت عليام بالضرب المبرح، وحاو 
وحينما ركب أفراد األسرة مركبة العائلة لمغادرة المكان استمر المستوطنون في اعتداءاتام وهشموا 

 زجاج المركبة.
 55/51/2152، 28عرب 

 
 الجئًا فلسطينيًا منذ بدء االحداث 2155مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا استشهاد  .09

الفلسطيني في سوريا فواز النعيمي خالل قصف عنيف  الالجئاستشاد امس الجمعة  :رام هللا
استادف مخيم درعا لالجئين الفلسطينيين جنوب البالد، ما يرفع حصيلة الضحايا الفلسطينيين جراء 

 جموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا.شايدا، وفقًا لما اعلنت م 1522االحداث في سوريا ال  
واضافت المجموعة في بيان صحفي صدر عناا اليوم السبت، أن مخيم درعا تعرض لقصف عنيف 
أدى إل  استشااد الشاب النعيمي ووقو  دمار كبير بمنازل المدنيين، مشيرة ال  المنطقة الجنوبية 

 ام الماضية.تشاد اشتباكات وأعمال قصف عنيف ازدادت حدتاا خالل األي
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واكدت أن المخيم يعاني من نقص حاد بالخدمات الطبية واألساسية إثر دمار مساحات واسعة منه، 
إضافة إل  دمار كبير في البنية التحتية بسبب القصف العنيف الذي تعرض له والمناطق المجاورة 

غاثية، وخاصة خالل األشار األخيرة، الفتا ال  األهالي يشتكون من عدم وصول المساعدات اإل
مساعدات وكالة "أونروا" إل  مخيمام، وعدم وصول المواد التموينية واألساسية إليام، وذلك بسبب 
األوضا  المتوترة بشكل دائم، مما دفع العديد من عائالت المخيم للنزوح عنه إل  المناطق والقرى 

 المجاورة له.
م اليرموك جنوب دمشق حيث ال  ذلك أفادت المجموعة بتجدد القصف مساء أمس عل  مخي

استادفت مناطق متفرقة منه بعدد من القذائف مما تسبب بوقو  أضرار مادية في الممتلكات، فيما 
يدخل انقطا  المياه عن منازل المخيم شاره الثاني في ظل انقطا  التيار الكاربائي، مما يفاقم 

 المشكالت الصحية والمعيشية داخله.
هالي مخيم خان الشيح يعانون من استمرار انقطا  جميع الطرقات وأشارت المجموعة إل  أن أ 

الواصلة بينه وبين مركز المدينة، وذلك بسبب االشتباكات وأعمال القصف المتكررة التي تشادها 
 خان الشيح" رغم خطورته. -المناطق المحيطة به، مما يدفعام إل  سلوك طريق "زاكية

 55/51/2152القدس، القدس، 
 
 سلطـات االحتالل تصادر عشرات الدونمـات الزراعية فـي أراضـي بلـدة الخضـربيت لحم:  .21

، عن استيالئاا عل  عشرات الدونمات أمسبيت لحم: أعلنت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، يوم 
الزراعية في موقعي راس صالح والثغرة في الجاة الجنوبية من أراضي بلدة الخضر في محافظة 

 بيت لحم.
لجنة مقاومة الجدار واالستيطان في الخضر أحمد صالح، إن االحتالل أعلن عن وقال منسق 

دونمًا زراعيًا في منطقة رأس صالح والثغرة المحاذيتين لمستوطنة "دانيا "  94االستيالء عل  
و"اليعازر" المقامتين عل  أراضي البلدة، وتحويلاا من أراض زراعية إل  مناطق للبناء وحدائق 

قامة كنيس للمستوطنين.عامة، والتخط  يط لشق طرق زراعية فياا وا 
 52/51/2152األيام، رام هللا، 
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 أسيرة فلسطينية تفوز بجائزة دولية في مجال حقوق اإلنسان .20
فازت األسيرة والمحامية الفلسطينية شيرين العيساوي بجائزة "الكرامة لحقوق اإلنسان" لعام  :رام هللا
رامة" السويسرية لمساندة ضحايا التعذيب واالعتقال التعسفي ، التي تمنحاا منظمة "الك1124

 والماددين باإلعدام خارج نطاق القضاء، واالختفاء القسري في العالم العربي.
األسيرة العيساوي الجائزة عل  نشاطاا اإلنساني والحقوقي ضد االحتالل والقمع  منح المنظمةوقررت 

يابة عناا خالل االحتفال باليوم العالمي لحقوق اإلنسان، الذي اإلسرائيلي، وسيتسلم والدياا الجائزة ن
 يصادف العاشر من كانون أول )ديسمبر( من كل عام.

، وتقوم بشكل سنوي بمنح جائرة لشخصية 1114وكانت" منظمة "الكرامة" السويسرية تأسست سنة 
 عملت عل  الدفا  عن حقوق اإلنسان.

مالت دولية ومحلية لإلفراج عن شقيقاا األسير سامر وعملت المحامية العيساوي عل  إطالق ح
 عيساوي صاحب أطول إضراب عن الطعام في العالم، قبل أن يتم اعتقالاا مجددا.
 55/51/2152، قدس برس

 
دخال السلع ضمن مناقشات "إعادة إعمار غزة" .22  التحويالت المالية وا 

'إعادة إعمار غزة'' الذي سوف قالت مصادر دبلوماسية مصرية إن مؤتمر ' :قدس برس–القاهرة 
يفتتحه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، في العاشرة 

(، سوف يتطرق إل  مناقشات في جلسات خاصة للعديد من القضايا 21|21من صباح غد األحد )
 ت المالية". التي تام القطا  أو تحاول حل مشاكل مثل "إدخال السلع" و"التحويال

وأوضحت المصادر في تصريحات صحفية اليوم السبت، أنه ستعقد عدة جلسات عل  هامش 
المؤتمر مناا جلسة حول ''إدخال السلع إل  غزة'' وذلك من خالل لجنة تضم إيطاليا )المنسق(، 

 فلسطين، وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، الواليات المتحدة.
 55/51/2152قدس برس، 

 

 قافلة مساعدات لألهل في غزةدن: األر  .23
 21قافلة مساعدات انسانية مكونة من  أمسسيرت الايئة الخيرية االردنية الااشمية : بترا –عمان 

وتبرعت مؤسسات حكومية واهلية  شاحنات ال  االهل في قطا  غزة بالتنسيق مع وكالة )االونروا(.
 بالمساعدات التي شملت مواد غذائية.
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في  لألشقاءلايئة ايمن المفلح ان تسيير مثل هذه القافالت بشكل دوري يأتي مساندة وقال امين عام ا
قطا  غزة ومساعدتام عل  اجتياز مرحلة ما بعد الدمار الذي تسبب به العدوان االسرائيلي الغاشم 

 عل  القطا .
لس بالتعاون واشار رئيس المجلس االعل  للشباب الدكتور سامي المجالي ان الحملة التي نفذها المج

مع مديريات الشباب واالندية الرياضية في المحافظات تأتي امتدادا للمكارم الملكية السامية وحرص 
جاللة الملك عبد هللا الثاني عل  تقديم الخدمة االنسانية للمواطن العربي بشكل عام واالهل في 

 فلسطين بشكل خاص.
 52/51/2152الرأي، عمان، 

  
 الجامعة العربية تطالب بضمانات دولية لمنع تكرار العدوان اإلسرائيلي على غزة .24

طالبت جامعة الدول العربية بضرورة وجود ضمانات  :صالح جمعة -القدس دوت كوم - القاهرة
لعدم تكرار العدوان اإلسرائيلي عل  قطا  غزة، خاصة بعد عملية إعادة اإلعمار التي ستبدأ عقب 

ي للمانحين الخاص بإعمار غزة،الذي ستستضيفه القاهرة غدا األحد، برئاسة مصر المؤتمر الدول
 والنرويج وفلسطين ومشاركة دولية وعربية واسعة.

وأكد األمين العام المساعد لشؤون فلسطين واألراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية السفير محمد 
لكبير الذي بذل لوقف العدوان اإلسرائيلي صبيح، عل  المؤتمر يأتي استكماال للجاد المصري ا

 األخير عل  قطا  غزة.
وشدد صبيح عل  ضرورة قيام إسرائيل بتسايل دخول المواد الخاصة بإعادة إعمار قطا  غزة وعدم 
وضع العراقيل كما فعلت في السابق بعد مؤتمر شرم الشيخ، مؤكدا عل  الدور الاام الذي يمكن أن 

 واألمم المتحدة في هذا الصدد. يقوم به المجتمع الدولي
وندد صبيح بالعدوان اإلسرائيلي غير المسبوق عل  قطا  غزة، والذي ضربت به إسرائيل عرض 
الحائط ودمرت آلتاا العسكرية كل ما عل  األرض الفلسطينية، موضحا أن القاهرة نجحت بدعم 

األمر بشكل كامل وبعيدا عن  عربي كامل في وقف إطالق النار بين الجانبين "والبد أن يستمر هذا
االستفزازات اإلسرائيلية من أجل التوصل إل  وقف للعدوان يكون شامال لكل األراضي الفلسطينية من 
أجل تحقيق عملية سالم شاملة"، موضحا بأن استقرار المنطقة لن يتحقق إال بحل الدولتين وانسحاب 

 .2469إسرائيل من األراضي الفلسطينية المحتلة عام 
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جدد صبيح التأكيد بأن الجامعة العربية متمسكة بمبادرة السالم العربية، وقال "إن الجامعة تعتبرها و 
استراتيجية من أجل تحقيق السالم الشامل والعادل في منطقة الشرق األوسط"، معربا عن اسفه حيال 

 العربية خلف ظاره. صرح رئيس الوزراء اإلسرائيلي "بنيامين نتنياهو" الذي اعتبر فيه مبادرة السالم
ذا أراد المجتمع الدولي تحقيق السالم  وأكد صبيح أن مبادرة السالم العربية أصبحت أمام العالم، "وا 

 في المنطقة فإن هذه المبادرة ستبلور الموقف العربي".
وأشار صبيح إل  أن حكومة الوفاق الوطني، تمثل العنوان الفلسطيني والعربي ومعاا الشعب 

جميع فصائله لتلقي المساعدات والتمويل الخاص بإعادة اإلعمار وذلك بمشاركة األمم الفلسطيني ب
المتحدة وبنوك ومؤسسات دولية، داعيا األمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس األمن الدولي 

لزاماا بعدم تكرار عدوا ناا إل  "إلزام إسرائيل بعدم وضع العراقيل أمام عملية إعادة إعمار غزة وا 
 والدخول مجددا في دائرة مفرغة قبيحة".

وشدد في الوقت ذاته عل  ضرورة محاسبة مرتكبي الجرائم اإلسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني أمام 
المحكمة الجنائية الدولية وغيرها من المحاكم، مؤكدا "أن هذه الجرائم ال تسقط بالتقادم والبد من 

 محاسبة مرتكبياا".
 55/51/2152القدس، القدس، 

 
 إلعادة إعمار غزةصبيح لـ"الخليج": خطة عربية جاهزة محمد  .25

شدد األمين العام المساعد للجامعة العربية لشؤون فلسطين واألراضي  وكاالت: - "الخليج" -القاهرة 
المحتلة محمد صبيح، عل  أهمية المؤتمر الدولي، الذي ستستضيفه مصر اليوم حول إعادة إعمار 

إل  أن المؤتمر إل  جانب ما يتضمنه من أبعاد اقتصادية ومالية، فإنه في الوقت  قطا  غزة، مشيرا
ذاته يمثل تجمعا إقليميًا ودوليًا ضخمًا للمساهمة في وضع األسس التي ال تسمح بتكرار العدوان 
"اإلسرائيلي" عل  القطا  والعمل عل  تجاوز تداعياته التدميرية، وطالب بضمانات لعدم تكرار 

ن "اإلسرائيلي" عل  القطا  خاصة بعد إطالق عملية إعادة اإلعمار، كما حذرت من تحويل العدوا
 "إسرائيل" للصرا  من قطا  غزة إل  القدس والضفة الغربية .

ولفت صبيح في تصريحات ل"الخليج" إل  خطة عربية جاهزة إلعادة إعمار قطا  غزة تم إقرارها في 
عقب توقف العدوان  1114ضافتاا دولة الكويت في يناير القمة العربية االقتصادية التي است

"اإلسرائيلي" في ذلك الوقت بأيام، من خالل جلسة خصصت لبحث تداعيات العدوان وخصصت 
مبلغا يتجاوز الملياري دوالر لتنفيذ الخطة، والتي لم تدخل حيز التطبيق بفعل استمرار الحصار 
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أن الجانب الفلسطيني أدخل علياا بعض التعديالت الصايوني المفروض عل  القطا ، مشيرًا إل  
لتتناسب مع احتياجات القطا  بعد الدمار الشامل الذي تعرض له من جراء العدوان "اإلسرائيلي" 

 األخير.
 52/51/2152الخليج، الشارقة، 

 
 بالجهاد في فلسطين "دعاة الفتنة"طالب يرجل دين سعودي  .26

بار العلماء السعودية الشيخ عبدهللا بن سليمان بن وصف عضو مجلس هيئة ك: د ب أ -الرياض 
بأن « دعاة الفتنة»، مطالبا «الخونة»منيع الطالب المبتعثين الذين ذهب بعضام للقتال في سورية بـ

 «.عام 211يجاهدوا في فلسطين؛ ألناا محتلة من قبل إسرائيل منذ أكثر من » 
 52/51/2152االتحاد، أبو ظبي، 

 
 تطورات إيجابية في الجانب الفلسطيني واإلسرائيلي منذ أيلول االتحاد األوروبي: .27

يعقد في القاهرة اليوم اجتما  للدول المانحة يفترض ان يحدد ما اذا كانت األسرة الدولية  :وكاالت
 مستعدة لتمويل إعادة إعمار قطا  غزة الذي دمرته ثالث حرب تشناا إسرائيل خالل ست سنوات.

اكبر مانحي السلطة الفلسطينية، تقديم مساعدات بالتقدم السياسي المحرز  بط االتحاد االوروبي،ور 
 مع االسرائيليين وعل  الجباة الفلسطينية الداخلية.

الفلسطينية ان االتحاد االوروبي لمس "تطورات  لألراضيروتر، الممثل االوروبي -وقال جون غات
 ول )سبتمبر(.ايجابية" في الجانب الفلسطيني وكذلك االسرائيلي منذ ايل

 52/51/2152الغد، عمان، 
 
 بوقف االستيطان "إسرائيل"الدولتين وتطالب  جمهورية ليتوانيا تجدد دعمها لحلّ  .28

جددت جماورية ليتوانيا دعماا لمبدأ حل الدولتين، وطالبت إسرائيل بوقف سياستاا  :وفا -فيلنيوس 
 االستيطانية.

تعلن دعماا لمبدأ حل ›ة، مساء امس، إن ليتوانيا وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية الليتواني
قامة دولة فلسطينية تعيش بجانب دولة إسرائيل في سالم وأمن أن أية إجراءات ›، معتبرة ‹الدولتين، وا 
 ‹.أحادية من أي طرف تضر بعملية السالم وأيضا تادد قابلية حل الدولتين
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ار الحكومة اإلسرائيلية الموافقة عل  خطط وأعربت الخارجية الليتوانية عن قلقاا العميق بشأن قر 
علمًا أن ›، ‹جفعات هماتوس›ونشاط لبناء مستوطنات في القدس الشرقية، خاصة في مستوطنة 

االتحاد األوروبي أصدر موقفًا ال لبس فيه بعدم شرعية االستيطان، وأن التوسع االستيطاني 
 ‹.واالستيطان مخالف للقانون الدولي

رائيلية إل  التراجع عن هذا القرار، ووضع حد لسياستاا االستيطانية في الضفة ودعت الحكومة اإلس
 الغربية والقدس الشرقية.

، مكررة ‹إل  الكف عن أية إجراءات أحادية الجانب من أي طرف تقوض عملية السالم›كما دعت 
 دعوتاا الستئناف المفاوضات من أجل سالم دائم في أقرب وقت ممكن.

 52/51/2152، األيام، رام هللا
 
 أسرع وقت للفلسطينيينبينبغي على المجتمع الدولي أن يقدم المساعدات روسيا:  .29

أكد ميخائيل بوجدانوف المبعوث الخاص للرئيس الروسي إل  الشرق األوسط أن هناك تنسيقا مصريا 
مصر روسيا قويا فيما يتعلق بقضايا المنطقة، مضيفا أن روسيا تعول عل  األهمية القصوى لدور 

 في األسرة العربية وفي األمم المتحدة والشرق األوسط.
وقال بوجدانوف، عقب لقائه سامح شكري وزير الخارجية المصري أمس إن لدى البلدين اتصاالت 

 عل  أعل  مستويات وتنسيقا وتبادال لألفكار.
لروسي خالل وفيما يتعلق بمؤتمر "إعادة إعمار غزة" المقرر غدا بالقاهرة وما سيطرحه الجانب ا

المؤتمر من أفكار، قال بوجدانوف إنه سيلتقي غدا عل  هامش المؤتمر الرئيس الفلسطيني محمود 
عباس لبحث جميع األمور بما فياا العالقات الروسية الفلسطينية، والتأكيد عل  دعم وحدة الشعب 

كومة الفلسطينية برئاسة الفلسطيني والتوافق بين أبناء الشعب الفلسطيني، مشيرا إل  دعم ومساندة الح
رامي الحمد هللا باعتبارها تمثل المصالح الفلسطينية بما في ذلك االجتماعية واالقتصادية في الضفة 

وبشأن ما ستطرحه روسيا عل  مؤتمر "إعمار غزة" أكد أن بالده ترى أنه ينبغي  الغربية وقطا  غزة.
 مكن وبشكل فعال للفلسطينيين.عل  المجتمع الدولي أن يقدم المساعدات في أسر  وقت م

وشدد عل  ضرورة إيجاد الحل السياسي بالنسبة للصرا  وذلك عل  أساس إقامة الدولة الفلسطينية 
وعاصمتاا القدس الشرقية، مؤكدا أن تدهور األوضا  في األراضي الفلسطينية  2469عل  حدود 

 اإلسرائيلي. -يرجع إل  عدم وجود حل دائم للصرا  العرب 
 52/51/2152اد، أبو ظبي، االتح
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نهاؤه مهمة أساسيةالمفوض العام لألونروا .31  : حصار غزة غير شرعي وا 

قال المفوض العام لوكالة )أونروا(، بيير كرهينيبيول، إن الحصار المفروض عل  قطا  غزة "غير 
ناائه مامة أساسية وواجب العمل علياا.  شرعي"، وا 

لسبت، عقب وصوله للمشاركة في مؤتمر دولي إلعادة وفي تصريحات لصحفيين بالقاهرة، اليوم ا
إعمار غزة، تستضيف مصر بالتعاون مع النرويج، اعتبر كرهينبول أن الحصار عل  غزة، "يمثل 

 مليون نسمة( وآماله". 2.4تحديا كبيرا أمام طموحات سكان القطا  )نحو 
ل  ما كانت عليه قبل العمليات وقال كرهينبول إن "أونروا" يمكن أن تسمح بعودة األوضا  في غزة إ

اإلسرائيلية األخيرة، في إشارة إل  الحصار اإلسرائيلي المفروض عل  القطا  منذ أن فازت حركة 
المقاومة اإلسالمية "حماس"، التي تعتبرها تل أبيب "منظمة إرهابية"، باالنتخابات التشريعية 

 .1116الفلسطينية عام 
ؤولياته من أجل إعادة إعمار القطا  المدمر، مضيفا أنه يستمد ودعا المجتمع الدولي إل  تحمل مس

 روح التفاؤل من سكان غزة "المصرين عل  األمل والحياة ومواجاة كافة الصعاب".
وحول ما يتردد عن أن األمم المتحدة ستكون بديال ل)إسرائيل( في حصار غزة، قال المسؤول 

ار أسر  من اآللية السابقة، ولكننا لن نسمح بان األممي: "نحن بحاحة إل  آلية جديدة لرفع الحص
 وضا  ال  ما كانت عليه قبل العمليات الحربية".لتعود ا

 55/51/2152، فلسطين أون الين
 
 الستئناف المفاوضاتفي "مؤتمر القاهرة" كيون: كيري سيدعو يمسؤولون أمر  .30

ن وزير الخارجية جون كيري قال مسؤولون في الخارجية األميركية، أ :القدس دوت كوم -رام هللا 
 سيدعو غدا األحد إل  استئناف المفاوضات السياسية بين الفلسطينيين واإلسرائيلي.

ونقل الموقع االلكتروني للقناة العبرية الثانية عن تقارير أجنبية، بأن كيري سيدعو خالل المؤتمر 
عادة إعمار قطا  غزة جراء الدولي الذي سيعقد في القاهرة يوم غد لضمان جمع األموال الخاصة بإ

 العملية العسكرية اإلسرائيلية األخيرة.
وحسب أولئك المسؤولين، فإن كيري سيجري محادثات مع الرئيس محمود عباس بالقاهرة، باإلضافة 
للرئيس المصري عدلي منصور للتأكيد عل  االلتزام األميركي بمساعدة كافة األطراف للتوصل إل  

 حل الدولتين.
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مسؤولون إل  أن كيري سيعلن رغبته في العودة للمنطقة من أجل المساعدة في ضمان وأشار ال
نجاحاا.  استئناف المفاوضات وا 

 55/51/2152القدس، القدس، 
 
 مبادرة سالم للشرق األوسط تعلن من حرم جامعة إيلينوي الثالثاء .32

ف أحمد الحبتور دعوة وجه رئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور خل :البيان –جاكسونفيل )إيلينوي(  
إل  الرئيس األميركي األسبق جيمي كارتر، لالنضمام إليه في حرم جامعة إيلينوي بعد غٍد الثالثاء 

 «.سبل السالم»لإلعالن عن إطالق مبادرة سالم لتسوية الصرا  الفلسطيني اإلسرائيلي تحمل اسم 
بإطالق مبادرة السالم الفلسطينية  وفي هذا الصدد، رّحب الحبتور بمشاركة الرئيس جيمي كارتر إياه

يستند عل  آمالنا بتحقيق »وأوضح أّن االقتراح صاغته جامعة إيلينوي، و«. سبل السالم»اإلسرائيلية 
تشكل محاولة حقيقية للوصول إل  حل يناي »وتابع الحبتور أّن هذه المبادرة «. سالم دائم وشامل

 «.رق األوسط والغرب أيضاً الصرا  المستمر الذي يؤثر عل  عموم منطقة الش
ويلعب الحبتور والرئيس كارتر دورًا مستمرًا في إرساء وتعزيز السالم في منطقة الشرق األوسط من 

 خالل مؤسسة خلف أحمد الحبتور ومركز كارتر.
ظار الثالثاء في صالة شيرمان « فاي ألفا»وكجزء من إطالق المبادرة، سيلقي كارتر محاضرة 

ز برنر للياقة البدنية والترفيه. وسيعقب المحاضرة جلسة حوار نقاشية تديرها الرياضية داخل مرك
 عميدة كلية إيلينوي اليزابيث توبين بمشاركة الحبتور، وكارتر، وعضو الكونغرس السابق بول فندلي.

 52/51/2152البيان، دبي، 
 
 تصّور أميركي لصادرات الغاز من شرق المتوسط .33

 1يس األميركي جو بايدن، مواضيع شرق أوسطية عدة في خطابه في أثار نائب الرئ: وليد خدوري
تشرين األول )اكتوبر( في جامعة هارفرد. ويذكر ان نص الكلمة لم يشر ال  أمور شرق أوسطية 
مثيرة للجدل، وتطرق ال  هذه المواضيع خالل فترة االسئلة واألجوبة. واتام بايدن دواًل شرق أوسطية 

عتذر الحقًا لكل من الرياض وأبوظبي وأنقرة. وسأل طالب من أصل قبرصي بمساندة االرهاب، ثم ا 
خريطة الطاقة لشرق »عن دور تركيا في تطوير تحالف بين مصر واسرائيل وقبرص واليونان حول 

فأجاب بإسااب، ونشرت فحوى الجواب عل  الموقع االخباري االسرائيلي باللغة االنكليزية «. المتوسط
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الجاري. وأشار ال  اهتمامه بالمسألة القبرصية منذ فترة حين كان عضوًا في  4في « اروتز شيفا»
 نظرًا ال  العدد الكبير للسكان من اصل يوناني في واليته.« ديالوير»مجلس الشيوخ لوالية 

تطرق بايدن في جوابه ال  ثالثة متغيرات أساسية في شرق المتوسط: حلف طاقوي اقليمي جديد 
وقبرص وتركيا واليونان، لتصدير الغاز ال  اوروبا عبر تشييد انابيب ال  يشمل مصر واسرائيل 

تركيا واليونان ومن ثم دول السوق األوروبية. ثم التوصل ال  حل للمشكلة القبرصية من خالل توحيد 
الجزيرة عل  أساس ادارتين منفصلتين )يونانية وتركية(، واإلشارة ال  استعداد الرئيس التركي 

قبول بتوحيدها عل  رغم اعتراضات الجيش عل  هذه الخطوة. فقد انتات األخطار التي أردوغان لل
، بخاصة المخاوف من تاديد اليونان 2494دعت ال  احتالل الجزء الشمالي من الجزيرة عام 

للمصالح التركية في الجزيرة، وامكان التوصل ال  حلول وسطية ايجابية تتجاوز المخاوف القديمة. 
هتمام اردوغان بتطوير مصادر الغاز الطبيعي في شرق المتوسط، لحاجة تركيا االقتصادية. وأخيرًا، ا 

واعتبر بايدن ان ايصال الغاز الشرق المتوسطي ال  األسواق األوروبية، جزء مام في محاولة 
 واشنطن فك اعتماد اوروبا تدريجًا عل  صادرات الغاز الروسي. وقال: أواًل: تتفام تركيا تمامًا ان
ليس من مصلحتاا بعد اآلن تواجد جنودها في قبرص. احتلت تركيا الجزء الشمالي من الجزيرة في 

العتقاد في حينه بأن اليونان كانت وراء االنقالب العسكرى القبرصي لإلضرار بالمصالح  2494
 التركية في قبرص.

ديه مصلحة في ثانيًا: انفصل الرئيس التركي رجب طيب اردوغان عن الطرف األساسي الذي ل
 استمرار االحتالل وهو الجيش.

ثالثًا: التزم باالجتما  معي في أنقرة لدرس امكان تحقيق أمرين، أولاما الوصول ال  حل يقول انه 
(، وثانياما bi-communal bi-zonal islandسيوافق عليه، أي جزيرة لمجتمعين ومنطقتين اداريتين )

شخصيًا حول هذا األمر )...( ان هناك مصلحة كبرى انه بدأ يشعر، وهنا أفضل ان يسأل هو 
لتركيا في االستفادة من الغاز في شرق المتوسط، ما سيحرر تركيا واليونان من االعتماد عل  استيراد 

 الغاز الروسي عبر األنابيب. فاذه هي الطريقة التي تستعمل فياا روسيا هذا المورد كسالح.
هناك »لقبارصة اليونانيين ومع االسرائيليين واالتراك. وقال: وأضاف انه اجتمع أخيرًا مع كل من ا

فرص جديدة مفيدة بدأت تتضح )...( األمور تتغير. فسخرية االقدار ان اكتشافات حوض غاز 
وحذر في الوقت ذاته من «. الليفانت قد تشكل المحرك إلنااء األوضا  الصعبة في قبرص

 للتطلع ال  المستقبل. ، داعياً «الخوض كثيرًا في مشكالت الماضي»
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لكن، رغم الكالم المتفائل لبايدن، تستمر تركيا في استعمال العصا بداًل من الجزرة في تعاملاا مع 
محاوالت قبرص اكتشاف البترول في مياهاا. فقد أرسلت أخيرًا رسالة تعلم فياا جيراناا اناا ستبدأ 

سيزمي في مياه جنوب قبرص. وتشمل كانون الثاني )ديسمبر(، إجراء مسح  31الجاري و 11بين 
من المنطقة االقتصادية الخالصة للمياه القبرصية. يذكر  4و  2و 3و 1و 2هذه المنطقة القطع رقم 

ان قبرص أعلنت سابقًا اناا ستبدأ الحفر في المنطقة ذاتاا وخالل الفترة ذاتاا. وبالفعل، بادر 
الحفر في الوقت المحدد، وسيستمر في « كوغاز»و « ايني»المكون من شركة « الكونسورتيوم»

عل  رغم تفاؤل بايدن، وال  حين « المناوشات»الحفر رغم التحذيرات التركية. ويتوقع ان تستمر هذه 
 التوصل ال  اتفاق ناائي حول هذا األمر.

واضح أيضًا، ان القبارصة اليونانيين سيفكرون مليًا بخطورة االعتماد عل  خط أنابيب لتصدير الغاز 
مر عبر األراضي التركية، النه سيكون تحت رحمة انقرة في احترام رسوم الترانزيت أو السماح ي

باالمدادات للوصول ال  السوق األوروبية، آخذين في االعتبار العالقات التاريخية المتأزمة بين 
، او نيقوسيا وأنقرة. وال تشجعاا عل  ذلك التجربة الصعبة لتصدير الغاز الروسي عبر اوكرانيا

 -تصدير الغاز العراقي من اقليم كردستان ال  ميناء جياان التركي عبر خط االنابيب العراقي
 التركي.

ويفترض ان يشكل تصدير الغاز المصري واالسرائيلي مع الغاز القبرصي في األنبوب ذاته، رادعًا 
مع اسرائيل، خصوصًا  ألنقرة في منع الصادرات أو في زيادة تعرفة الترانزيت. لكن تجارباا االخيرة

اثناء عدواناا عل  غزة، أدى ال  توتير العالقات بين البلدين، كما ان انحياز انقرة ال  حركة 
األخوان المسلمين أغضب مصر. من ثم، يصبح من الضروري قيام المسؤولين في الدول المصدرة 

ي اصبحت عنصرًا أساسًا في الثالث بالتفكير جديًا في أخطار عبور صادراتام الغازية عبر تركيا الت
مشكالت الشرق األوسط، قبل اتخاذ قرار حول هذه المخططات نظرًا ال  تكاليف تشييد االنابيب، 
وأهم من ذلك، االعتماد الكبير لالقتصاد عل  ريع الغاز. وستدرس الدول المصدرة ضمانات قد 

ة في ضماناا، اذا كانت واشنطن مستعدة تقدماا لاا أنقرة في االلتزام باالتفاقات، وااللتزامات األميركي
 لذلك.

يشكل عبور أنابيب عبر دول مجاورة، خطرًا عل  سالمة االمدادات. والتجارب الشرق األوسطية 
مليئة بالتجارب السلبية، بحيث توقف تشييدها. فال محاولة أميركا تأسيس تحالفات جديدة، كفيلة 

انات، بخاصة عل  ضوء التجربة األوكرانية؟ بغض النظر عن األخطار المحتملة؟ وما هي الضم
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وهل تستطيع كميات الغاز الشرق األوسطية المحدودة، التعويض عن االمدادات الروسية ؟ وهل 
 ستوافق أوروبا عل  االعتماد عل  غاز من منطقة غير مستقرة؟

 * كاتب عراقي متخصص بشؤون الطاقة
 52/51/2152الحياة، لندن، 

 
 جالب اليهود من االتحاد السوفييتي تم بأموال سوداء وتعاون مع "المافيا"تقرير اسرائيلي: است .34

كشف تقرير إسرائيلي تفاصيل حملة تاجير حوالي مليوني ياودي روسي إل   :القدس المحتلة
، ويتضح منه أن الطاقم السري الذي شكل لتنفيذ المامة استخدم كافة الوسائل 2442إسرائيل عام 

 تعاون مع عصابات "المافيا".بما فياا الرشاوى وال
وحسب التقرير الذي نشره موقع "معاريف" العبري والذي يتضمن مقابالت مع المسؤولين عن الحملة، 
فإن الحملة نفذت بتعليمات مباشرة من رئيس الحكومة حينذاك، يتسحاق شامير، واستغرق التخطيط 

 لاا حوالي سنتين.
غ، الذي لعب دورا مركزيا في تنفيذ الحملة السرية التي ونقل الموقع عن ضابط االحتياط عامي موري

كانت تادف إل  إخراج حوالي مليوني ياودي من دول االتحاد السوفييتي المتداعي، قوله إن إسرائيل 
 كانت تخش  أن يؤدي انايار الدولة إل  حالة فوض  عارمة ويكون الياود عرضة لالعتداءات.

"، واعتبرتاا إسرائيل "تعبيرا عن مبادئ الصايونية"، أوفين-ودوحسب التقرير، حملت الحملة اسم "
وبدأت فكرة تاجير الياود مع بدء ظاور عالمات انايار االتحاد السوفييتي وبروز خشية من 

 اعتداءات تستادف الياود.
وقال التقرير إنه في بداية سنوات التسعينيات بدأت تظار عالمات انايار عل  االتحاد السوفييتي في 

اد الرئيس السابق ميخائيل غورباتشوف، وبدأت اقاليم عديدة بإجراءات انفصالاا عن االتحاد ع
السوفييتي وبدأ الياود يشعرون بفقدان األمان واالستقرار. ومع حضور ذاكرة المحرقة تولدت خشية 

 من حصول مجازر ضد الياود ال سيما في القوقاز ووسط آسيا.
ئيس الحكومة السابق يتسحاق شامير، شكل في الجيش وتحت ويضيف التقرير: "بتعليمات من ر 

غطاء من السرية طاقم خاص وأوكلت إليه مامة إخراج الياود من االتحاد السوفياتي حين يتطلب 
 الوضع".
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وقال الضابط إفرايم ليئور، الذي شغل حيناا رئيسا لشعبة التخطيط في القيادة العامة، والذي قاد 
رنا أعضاء الطاقم من مجاالت مختلفة مدنية وعسكرية وحصلنا عل  دعم حملة "دو أوفين": " اخت

 من الجيش في كافة المجاالت".
ويقول التقرير إنه عل  مدى سنتين عمل ممثلون عن "الموساد" ومنظمة "ناتيف" والجيش عل  وضع 
 خطة لحملة استجالب الياود الروس. وشمل إعداد الخطة جوالت في العديد من دول االتحاد
السوفييتي، تم خاللاا تحديد مناطق التجميع وطرق الخروج، وبالتوازي عمل ممثلو ناتيف بسرية في 
أوساط التجمعات الياوديةـ وأعدوا سجال يشمل مناطق تواجد الياود وأعدادهم ومن يحق له الاجرة 

 إلسرائيل حسب ما يسم  "قانون العودة".
ية لتجميع ماليين الناس في دولة عل  شفا االنايار ويوضح ليئور أن بلورة الخطة تطلبت تحديد آل

يلزمام الطعام والشراب ومكان المبيت واألدوية وخدمات الصحة وترتيبات النقل والسفر. ويضيف: 
"وصل مندوبو الحملة لكل مكان وأعدوا الخرائط وحددوا المباني التي ستستخدم للتجميع وجرى 

ر الحراسة لاا". ويتابع "بموجب الخطة كان ينبغي إخراج تجايزها بكل ما يتطلب، بما في ذلك توفي
كل الياود خالل ستة شاور، لكن أخذت بعين االعتبار تطورات قد تؤدي إل  ضرورة تنفيذ المامة 

 في وقت ٌأقصر".
ويقول ليئور: "كان األمر يتطلب تعاونا من جاات محلية، وكان لدينا الكثير من الوسائل للحصول 

، هناك أناس عرفنا أننا يجب أن نعرض عليام عروضا ال يمكنام رفضاا كالمال ـ عل  هذا التعاون
أو التوسط لام للجوء، أو الحصول عل  عالج صحي في إسرائيل لام أو ألفراد أسرتام". ويضيف: 
"تطلب من المستوى السياسي االهتمام بالتوصل إل  تفاهمات مع الحكومات لكي نتمكن من العمل 

قامة مراكز تجميع للياود، كما تضمنت الخطة إمكانية دفع أموال لجاات بحرية في مناطق ام وا 
 ".حكومية محلية واحيانا لعصابات

ويتابع: "في نااية المداوالت توصلنا لنتيجة بأن الحملة قابلة للتنفيذ. خططنا لكل شيء من البداية 
وين مثال( والبر)عن طريق حت  النااية. الوصول إلسرائيل سيكون عن طريق الجو والبحر )بحر قز 

 تركيا(، وكان ينبغي أن نحذر من االقتراب من إيران".
ويوضح ان المسؤولين عن الحملة تجولوا في دول االتحاد السوفييتي وفي دول أخرى شملتاا الحملة 

وبعد أن ألتزم غورباتشوف  2442بسرية تامة ووضعوا اللمسات األخيرة عل  التنفيذ. وفي عام 
نتجع في شبه جزيرة القرم، دخل الطاقم في حالة تأهب، واستدع  رئيس الحكومة قيادة سكناه في م

 الطاقم للتأكد من استعدادهم لبدء التنفيذ.
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ويقول التقرير إن حملة كبيرة من هذا النو  كانت تتطلب أمواال طائلة، وبدأت الحكومة بتمرير 
تصل إلينا نقدا بالصناديق، وصلتنا مبالغ ويقول ليئور: "كانت كل األموال  ليتور.األموال لطاقم 

طائلة مكدسة في صناديق". وأضاف: "ينبغي أن نتذكر أننا كنا بحاجة إل  التعامل مع العصابات 
ومع المافيا ومع العالم السفلي المحلي". وتابع "في نااية المطاف لم تتطلب الحملة إرسال جنود إل  

ل ممثلو الحملة عل  تخليص ياود عالقين في مناطق ما وراء الحدود، وفي كثير من األماكن عم
حروب بمساعدة جاات حكومية أو عصابات محلية. فحينما نشبت حرب بين غروزيا وأبخازيا علق 
الكثيرون من الياود في مناطق الحرب. وكنا عل  اتصال مع الجانبين، ونقلنا ياودا من منطقة 

ومية ولعصابات محلية. في هذه الحالة استطعنا ألخرى، وكان األمر منوطا بدفع أموال لجاات حك
إقنا  الروس بمساعدتنا، وأرسلوا جنودا لتسايل مامتنا، وأحضرنا آالف الياود من مناطق المعارك 
إل  مطار في عاصمة طاجقستان. وفي الحرب بين مولدوفيا ومقاطعة فريندستوبيا خلصنا ياودا 

 ونقلنا اآلالف منام إل  أوكرانيا".
 52/51/2152الجديدة، رام هللا، الحياة 

 
 في القاهرة مؤتمٌر للتستر على الفضيحة .35

 د.فايز أبو شمالة
يا حبذا لو تم تغيير اسم )المؤتمر الدولي إلعادة إعمار قطا  غزة(، ليصير االسم )المؤتمر الدولي 

ضيحة للتستر عل  الفضيحة(؛ فضيحة صمت العالم عل  الجرائم اإلسرائيلية بحق اإلنسانية، وف
انايار القومية العربية التي شاهدت مجازر "إسرائيل" بحق أطفال غزة، فأغمضت عينياا، وفضيحة 
األمة اإلسالمية التي سمعت دوي الصواريخ التي دمرت بيوت العبادة، فوضعت أصابعاا في آذاناا، 

لم يجرؤ عل  وأخيرًا فضيحة المجتمع الدولي الذي تابع عل  الفضائيات تناثر أشالء المدنيين، و 
الصراخ في وجه القاتل، الذي سيشارك من خالل أصدقائه في مؤتمر اإلعمار، وكأن الذي اقترف 
جريمة الخراب قد جاء من عالم آخر، وكأن ال عالقة للسالح اإلسرائيلي الفتاك بذلك الدمار الذي 

 سيحرص البيان الختامي لمؤتمر القاهرة عل  دفنه بعدة مليارات من الدوالرات.
يومًا عل  حافة الموت، ولن يناقش أمر  52مؤتمر القاهرة لن يبحث مصير اإلنسان الذي عاش 

النساء الالئي كفكفن دمو  الرعب في عيون أطفالان، وانزوين يبكين خوفًا وفقدًا، والمؤتمر لن يعالج 
مؤتمر لن الحقد الذي استوطن جوف األطفال الذين سكنوا عل  حافة الااوية كل زمن العدوان، وال
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يبعث الحياة في األمل الذي شنقته التفجيرات اإلسرائيلية، وهي تذبح اإلنسانية في شوار  وحواري 
 مدن ومخيمات قطا  غزة!

مؤتمر التستر عل  الجريمة اإلسرائيلية في القاهرة سيحرص عل  حرف الصرا  عن موضعه، 
ولن يكلف المؤتمر نفسه عناء  وسيحصر جل القضية السياسية الفلسطينية في عملية إعمار غزة،

البحث عن سبب دمار غزة، وعن سبب ضيا  فلسطين، وعن سبب تاويد المسجد األقص ، وعن 
سبب تواصل الصرا  ونزف الوجع الفلسطيني، المؤتمر سيحرص عل  دفن الجريمة من خالل 

إل  استئناف  المتبرعين، ومن ثم التغطية عل  وجه "إسرائيل" البشع من خالل الدعوة األمريكية
 المفاوضات ذاتاا التي كانت السبب المباشر في حصار قطا  غزة.

مؤتمر التستر عل  الجريمة سيحرص عل  تغطية فضيحة األنظمة العربية التي تآمرت مع الصااينة 
عل  تدمير غزة، وسيحرص عل  ستر عورة السلطة الفلسطينية التي منعت مدن الضفة الغربية من 

 غزة، وواصلت التنسيق األمني طوال فترة الحرب. التضامن مع سكان
مؤتمر التستر عل  الجريمة سيحرص عل  ستر عورة المجتمع الدولي الذي يتشدق بالديمقراطية 
والحرية والعدالة، فإذا مست هذه القيم اإلنسانية طرف ثوب الحركة الصايونية، طوى المجتمع الدولي 

لحرب الياودية كي تمارس الدمار، إنام يشاركون )األحد( في شعاراته، وانزوى، ليفسح المجال آللة ا
مؤتمر اإلعمار لستر فضائحام األخالقية أمام شعوبام، وسيكونون أول المتبرعين بالمال المغمس 

 بالعار.
ال شك أن غزة بحاجة إل  مؤتمر دولي للتعمير، ولكن غزة بحاجة إل  مؤتمر دولي يعاود فضح 

دولة عل  حساب سكان غزة الالجئين، وعل  حساب سكان الضفة الغربية، "إسرائيل" التي تعيش في 
 وباقي الفلسطينيين المشتتين في كل أصقا  األرض.

ذا كانت اليوم بحاجة إل  اإلعمار،  غزة. قضية سياسية تختزل صرا  العالم الحر مع الصااينة، وا 
السياسية، وهي بحاجة إل   فإناا أيضًا بحاجة إل  طاقة الشعب الفلسطيني عل  مختلف مشاربه

إسناد أمتاا العربية األبية الرافضة للخنو ، وهي بحاجة إل  عمقاا اإلسالمي الذي يتآمر عليه 
الياود، وغزة بحاجة إل  الضمير اإلنساني النابض بالوعي لما يخطط له الصااينة من تلويث لكل 

 قطرة نقاء عل  وجه األرض.
 55/51/2152فلسطين أون الين، 
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 لمساءلة عنصر أساسي لتحقيق السالم في الشرق األوسطا .36
 السير ديزموند دي سيلفا و السير جيفري نيس
يجتمع وزراء الخارجية من أوروبا، والشرق األوسط، وأمريكا في القاهرة اليوم لحضور مؤتمر لمناقشة 

ء عملية إعادة إعمار غزة، عقب تعرضاا للقصف اإلسرائيلي في وقت سابق من هذا العام أثنا
وهي تكفي  -"الجرف الصامد". يطلب الفلسطينيون من المجتمع الدولي مبلغ أربعة مليارات دوالر 

 إلصالح نصف األضرار الناجمة عن الصرا  األخير، الذي حصد أرواح أكثر من ألفي فلسطيني.
الستمرار في وقد اتفق معظم المانحين، حال استعدادهم للسفر إل  القاهرة، عل  أنام ال يستطيعون ا

توفير األموال ببساطة إلعادة إعمار غزة، دون محاولة كسر حلقة التدمير، حيث تبدأ كل حرب 
جديدة من حيث انتات األخيرة، مع ازدياد في الضحايا والخسائر أكثر من أي وقت مض . وقد أقر 

قال "إن ما  أحد الدبلوماسيين األوروبيين معربا عن قلقه في وقت سابق عل  عقد المؤتمر، حيث
 سوف نساعد في إعادته سيجري تدميره في حرب أخرى".

وفي واقع األمر، هناك أمر دائم التكرار من حيث الطريقة التي تواصل باا أوروبا، أكبر مانح دولي 
للمساعدات الفلسطينية، تنفيذ مشروعات المساعدات في المدن الفلسطينية حت  يجري تسويتاا 

 المتكررة. باألرض من خالل الصراعات
وهناك أيضا حالة من النفاق تقع في قلب التدخل األوروبي مع فلسطين. حت  مع استمرار الكرم 

مليون دوالر في العام من االتحاد األوروبي بمفرده، باإلضافة إل  التبرعات  611األوروبي )بمقدار 
دانة التوسع االستيطاني غير القانوني  من قبل اإلسرائيليين، إال المنفصلة من بعض فرادى الدول(، وا 

أن الدول األعضاء في االتحاد األوروبي تعارض بعناد قائم تدبيرا من شأنه تحفيز السالم وتوفير 
 راد  قوي ضد التدمير المستقبلي؛ أال وهو انضمام فلسطين إل  المحكمة الجنائية الدولية.

في القضايا التي تتعلق بأكثر  والمحكمة الجنائية الدولية هي محكمة مستقلة، ودائمة، وهي تنظر
الجرائم الدولية خطورة، ومن بيناا اإلبادة الجماعية، والجرائم ضد اإلنسانية، وجرائم الحرب. وتعمل 
المحكمة عل  القضية ما لم تكن تُنظر أمام محكمة قضائية أخرى عل  المستوى الوطني، ويمكناا 

من قبل مواطني الدول التي انضمت إل  النظام  التحقيق والنظر في الجرائم المرتكبة عل  إقليم أو
األساسي للمحكمة الجنائية الدولية، أو التي بخالف ذلك قبلت اختصاص المحكمة الجنائية الدولية 

 من خالل إعالن مخصص لذلك الشأن.
وليست فلسطين وال "إسرائيل" من الدول األعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، ولم تنضم "إسرائيل" 

ناا لم تعلن قبولاا اختصاص المحكمة )جنبا إل  جنب مع دول أخرى مثل الصين، والسودان، أل
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وزيمبابوي، والواليات المتحدة(، ولم تنضم فلسطين إلياا كذلك بسبب أن محاولتاا التي جرت في عام 
ع لمنح االختصاص للمحكمة باءت بالفشل نظرا لعدم اعتبارها رسميا دولة معترفا باا. وم 1114

ولدى فلسطين وضعية الدولة المراقبة في منظمة األمم المتحدة، مما يعني  1121ذلك، ومنذ عام 
وهي حقيقة أعلن تأكيدها مؤخرا من قبل  -أناا مؤهلة اآلن لالنضمام إل  المحكمة الجنائية الدولية 
 المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، السيد فاتو بنسودا.

عباس، رئيس السلطة الفلسطينية، جاوده حاليا عل  تأمين قرار من منظمة ويركز السيد محمود 
األمم المتحدة يتحدد من خالله جدول زمني لالنسحاب اإلسرائيلي، ولكنه أشار إل  أن عضوية 
المحكمة الجنائية الدولية سوف تكون خطوته التالية، إذا ما اُعترض عل  هذا القرار. وتحت وطأة 

واليات المتحدة و"إسرائيل"، فمن المرجح للسيد عباس أن يتابع هذا الخيار إذا الضغوط من جانب ال
 أوقف االتحاد األوروبي معارضته النضمام فلسطين، وساعد في إتاحة المجال أمامه لتنفيذ ذلك.

االنضمام الفلسطيني إل  المحكمة الجنائية الدولية من األمور المرغوب فياا نظرا ألنه يعني وضع 
انبين، اإلسرائيلي والفلسطيني، عل  قدم المساواة من حيث المساءلة عن جرائم الحرب ويمكن كال الج

بالتالي رد  حاالت العنف المستقبلية بيناما. ومن شأنه كذلك تثبيط التوسع االستيطاني اإلسرائيلي 
مباشرة أو نظرا ألن نظام المحكمة األساسي يعرف جريمة الحرب بأناا، "نقل القوة المحتلة، بصورة 

غير مباشرة، ألجزاء من السكان المدنيين لدياا إل  اإلقليم الخاضع الحتاللاا". أما بالنسبة للمانحين، 
فإن االنضمام إل  المحكمة الجنائية الدولية من شأنه تأمين ضمان أكبر مما لديام في الوقت الحالي 

 اج الرياح أو تتعرض للتدمير.من أن أموالام ومشروعات المساعدة التي يقدموناا لن تذهب أدر 
ولكن عل  الرغم من الحجج العديدة، كان االتحاد األوروبي يضغط بشدة عل  الفلسطينيين كي ال 
يسلكوا طريق المحكمة الجنائية الدولية. وحذرت االستنتاجات التي تمخضت عن مجلس الشؤون 

ل االستخدام البناء لوضعاا باألمم الخارجية باالتحاد األوروبي في تموز/ يوليو الفلسطينيين "من أج
خلف  -المتحدة وعدم اتخاذ تدابير من شأناا أن تبتعد عن الحل التفاوضي". ويزعم أن الرسالة 

 تعد أشد فظاظة: ال تلجأوا إل  المحكمة الجنائية الدولية. -الكواليس 
عل اإلسرائيلية، ذلك وهذا المسار يعد مسارا مضلال وذا نظرة قصيرة ويستند إل  الخشية من ردة الف

أن وجود آلية للمساءلة ال يمنع التفاوض المجدي، بل عل  النقيض من ذلك فاذا األمر من شأنه أن 
يجعل تحقيق السالم أمرا مرجحا عل  المدى الطويل. كما أن االستجابة للضغوط من الحكومات 

نتااكات. وكما ذكر التي تادد باالنسحاب من مفاوضات السالم يشجع فقط عل  المزيد من اال
متحدث رسمي من وكالة األمم المتحدة لإلغاثة والتشغيل مؤخرا: "دون )...( المساءلة عن انتااكات 
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القانون الدولي من جانب كافة أطراف الصرا ، نخش  العودة إل  النمط الذي ال يطاق من الحصار 
 والصواريخ والدمار".

ر إل  دعمه المستمر للمحكمة الجنائية الدولية بشكل عام، االتحاد األوروبي يتبن  موقفا منافقا بالنظ
فضال عن تأييده القوى للبلدان األخرى لالنضمام )يعد تصديق المحكمة الجنائية الدولية شرطا 
صريحا في بعض اتفاقيات االتحاد األوروبي المتعلقة بالتجارة والتنمية، كما تراجع االتحاد األوروبي 

تتمكن من الحصول عل  التصديق(. كما أن ذلك يعد انتااكا اللتزاماته عن مساعدة دول التي لم 
كعضو بالمحكمة الجنائية الدولية من أجل دعم أغراض المحكمة. وفي نااية المطاف، يقوض موقف 

 االتحاد األوروبي من مصالحه واستثماراته الخاصة، فضال عن آمال السالم الدائم.
التوقف  -وال سيما االتحاد األوروبي  -ات المانحة المطلعة وفي مطلع األسبو ، يتعين عل  الجا

عن معارضة عضوية فلسطين بالمحكمة الجنائية الدولية، جنبا إل  جنب تقديم األموال من أجل 
عمليات إعادة اإلعمار. وهذا األمر من شأنه تحقيق العدالة التي يستحقاا كل من الفلسطينيين 

وة لوضع حد لإلفالت من العقاب الذي في صلب دوامة العنف واإلسرائيليين، فضال عن كونه خط
 والكراهية المفجعة في منطقة الشرق األوسط.

 52/51/2152الشرق األوسط، لندن، 
 
 مجلس العموم.. واالعتراف بدولة فلسطين .37

 جيمس زغبي
دولة من المقرر أن يصوت مجلس العموم البريطاني اإلثنين المقبل عل  مشرو  قرار لالعتراف بـ "

فلسطين". وال شك أن تمرير القرار لن يخلق بحد ذاته الدولة المنشودة، ولن يناي االحتالل 
اإلسرائيلي البغيض. إال أن التصويت عليه بـ"نعم" مام لعدة أسباب. فعل  رغم الصفة الرمزية للقرار، 

ت نير الحصار إال أن المصادقة عليه ستمثل حافزًا مامًا جدًا للشعب الفلسطيني الذي يرزح تح
واالحتالل. وسيوّجه رسالة مفادها أن العالم بدأ يعير اهتمامه لوجوب إنااء الظلم واالضطااد الذي 
يتعرض له هذا الشعب، ولضرورة االعتراف بحقوقه المشرو  كافة. وستمثل المصادقة عليه حافزًا 

ة، للعمل بزخم أكبر للحصول للقيادة الفلسطينية التي تتبن  نبذ مبدأ العنف كاستراتيجية دبلوماسي
 عل  تلك الحقوق.

 -ومنذ عمدت حكومة نتنياهو إل  غلق األبواب بإحكام في وجه أي قرار يتعلق بالصرا  العربي
اإلسرائيلي، بدأ اليأس يتسرب إل  نفوس الفلسطينيين حول إمكان تحقيق السالم. وفي مواجاة 
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األراضي الفلسطينية قطعة تلو أخرى، ومع التوسع االستيطاني المعلن من دون استحياء، وسلب 
المعاناة التي يعيشاا أهل غزة التي أعقبت العدوان اإلسرائيلي المدمر عل  القطا  المحروم من أبسط 
مقومات العيش، وبعد سنوات من حكم حماس له، ومع بلوغ األوضا  في القدس حافة االنفجار 

ح مجلس العموم البريطاني في المصادقة عل  بسبب الممارسات االستفزازية المتجددة، فإن نجا
مشرو  القرار سيوّجه رسالة أخرى إل  الفلسطينيين بأن هناك بالفعل طريقًا واعدًا لمستقبل واعد يمكن 

 أن يتحقق فيه حلم االستقالل ونيل الحرية الكاملة.
كون االعتراف وبعد اإلعالن الصادر عن الحكومة السويدية باالعتراف بالدولة الفلسطينية، فسي

البريطاني دافعًا قويًا أيضًا لبقية الدول الغربية لالنضمام إل  األصوات العالمية التي تطالب بتأييد 
تلك الحقوق. ومن الواضح أن كل هذه اإلجراءات ال تعدو أن تكون ذات طبيعة رمزّية محضة، مع 

ات الرمزية أن تخلق دينامّية ذلك، مثلما قلت قبل قليل، إال أن في وسع موجة عارمة من االنتصار 
جدًا يمكناا أن تشّد من عضد الفلسطينيين، وأن تطلق المزيد من النقاش حول أسباب العزلة 
اإلسرائيلية المتزايدة بسبب ممارسات االحتالل. ولن يؤدي القرار البريطاني إل  دعم مواقف القيادة 

أيضًا للقوى واألحزاب الساعية إل  السالم  الفلسطينية الداعية للسالم فحسب، بل سيمثل دعمًا قوياً 
 في "إسرائيل" ذاتاا.

وما دام نتنياهو قادرًا عل  استلاام جبروته من خالل تأمين الدعم الالزم له من الكونجرس األمريكي، 
وطالما أنه ال يتردد أبدًا عن إحراج الرئيس األمريكي في الكثير من المواقف أمام المجتمع الدولي، 

نفسه في موقف يسمح له بتكريس الخّط المتشدد لحكومته. ولو أنه فشل في تقاضي الثمن فقد وجد 
عن نشاطاته المجحفة هذه، فال شك أنه كان سيعيد النظر في مواقفه كلاا. وما تحتاجه القوى 
واألحزاب اإلسرائيلية اليسارية والمعتدلة اآلن، هو الضغط الخارجي إلثارة النقاش حول الضرر الذي 

بب فيه نتنياهو عل  مشاريع إحالل السالم. ومن شأن االعتراف البريطاني بدولة فلسطين وفرض تس
االتحاد األوروبي للعقوبات عل  صادرات المستعمرات االستيطانية في الضفة الغربية، أن يوجاا 

، وبأن رسالة قوية إل  اإلسرائيليين بأن سياسات حكومتام هي التي تعمل عل  تكريس عزلتام الدولية
 األمور تتطلب منام اآلن اإلسرا  بإعادة النظر في تلك السياسات وتغييرها تمامًا.

ويمكننا أن نتوقع أن يتسبب التصويت البريطاني عل  مشرو  القرار باالعتراف بدولة فلسطين 
سون اهتياجًا شديدًا في الكونجرس األمريكي. وما من شك في أن األعضاء المؤيدين لـ"إسرائيل" سيمار 

 لعبة الدوران حول أنفسام قبل أن يسابقوا الزمن إلعالء أصوات التنديد بالقرار البريطاني.
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وهناك سبب آخر ألهمية التصويت عل  القرار البريطاني باإليجاب. فقد مّر نحو قرن كامل عل  
  والتوقيع عل 2429نوفمبر  1إصدار الحكومة البريطانية لما يسم  "وعد بلفور" المشؤوم في 

بيكو". وقض  القرار األول بتبني مشرو  يمنح أرض فلسطين كاملة للحركة  -معاهدة "سايكس
الصايونية لتأسيس دولتاا الياودية فوقاا. وقض  القرار الثاني بتقاسم المنطقة العربية بين بريطانيا 

 وفرنسا.
شيء آخر. وعندما أعلن وكان بلفور رجاًل متشّربًا بالفكر االستعماري االستيطاني قبل أن يكون أي 

الرئيس األمريكي "وودرو ويلسون" عن قلقه البالغ من المخطط البريطاني واقترح تنظيم استفتاء 
الستطال  آراء العرب والوقوف عل  طموحاتام وتطلعاتام، كان رد بلفور عنيفًا ومتطرفًا حيث قال: 

عن رغباته. فالصايونية، إن "نحن في فلسطين، نرفض حت  اقتراح استشارة الشعب الذي يسكناا 
كانت عل  صواب أو عل  خطأ، أو كانت حركة طيبة أو شريرة، فإن طموحاتاا أكبر بكثير من 

 ألف عربي الذين يقطنون األرض القديمة اآلن". 911رغبة 
وفي تعليق عل  هذه القرارات المصيرية الحاسمة التي أعلنت عناا بريطانيا قبل قرن من الزمن، قال 

: "أجد نفسي اآلن 1111لخارجية األسبق جاك سترو في تصريح صحفي أدل  به في عام وزير ا
في مواجاة الكثير من المشاكل التي أرى من واجبي االهتمام باا. وهي جميعًا من مخلفات الماضي 
االستعماري. فاناك وعد بلفور، والضمانات المثيرة للجدل التي أعطيت للفلسطينيين لالحتفاظ 

نفس الوقت الذي أعطي فيه الحق لإلسرائيليين في االستيالء علياا، وكلاا تمثل تاريخًا  بأرضام في
 عامرًا باإلثارة إال أنه غير مشّرف أبدًا".

وبعد كل هذا الذي حدث، لو أن مجلس العموم اختار القرار الصحيح وصادق عل  مشرو  
األول  باتجاه استعادة الشرف  االعتراف بدولة فلسطين، فسيكون البريطانيون قد خطوا الخطوة

الضائع منام. ثم إن قرارهم هذا سيزيد الزخم الحركي اإليجابي الذي يمكنه أن يخلق ظروفًا جديدة 
يمكناا أن تدعم المساعي والجاود التي تعمل في سبيل إحالل السالم. وكل هذه التطورات ممكنة 

 واًل.الحدوث، إال أن مشرو  القرار يجب أن يحظ  بالموافقة أ
 52/51/2152االتحاد، أبو ظبي، 
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