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 مليار دوالر 4.5مؤتمر إعادة إعمار غزة ينجح في جمع تعهدات مالية بـ  .0
جورج برنده وزير أن  محمد الشوادفينقاًل عن مراسلها  31/31/4135األهرام، القاهرة، نشرت 

مليار دوالر، بزيادة  4.4مر إعادة إعمار غزة بالقاهرة نجح في جمع خارجية النرويج، قال إن مؤت
 إلعمار القطاع. الفلسطينيةمليار دوال عن المبلغ الذي حددته الحكومة  3.4

جاء ذلك خالل المؤتمر الصحفي الختامي المشترك لمؤتمر المانحين بحضور وزير خارجية مصر 
 ئب رئيس حكومة فلسطين محمد مصطفى.سامح شكري ونظيره النرويجي جورج برنده، ونا

يجب أن نبدأ إعادة اإلعمار في غزة  ،الذي ترأست بالده المؤتمر بالمشاركة مع مصر ،وقال برنده
 بشكل عاجل، الفتا إلى أن نصف المبلغ الذي تعهد به المانحون سيوجه إلعادة اإلعمار.

عالمية مهمة لدعم شعب غزة، وأضاف وزير خارجية النرويج أن مؤتمر إعادة إعمار غزة خطوة 
وسيدعم تحرك المفاوضات الثنائية إلى األمام، داعيا الشعبين اإلسرائيلي والفلسطيني للسعي إلى 

وأكد ضرورة تمكين الفلسطينيين من ربط الضفة الغربية بقطاع غزة والسماح بدخول  الرخاء واألمن.
 مواد اإلغاثة والبناء إلعادة اإلعمار.

مح شكري وزير الخارجية على ما خلص إليه المؤتمر من نتائج إيجابية، الفتا إلى من جانبه أكد سا
وقال شكري إن حجم  ."إسرائيل"أن نجاح عملية إعمار غزة لن تتحقق إال بفتح معابر القطاع مع 

إلعمار  دولياً  التعهدات المالية في المؤتمر يوجه رسالة واضحة من المجتمع الدولي بأن هناك تأييداً 
ة، ويعكس مدى التقدير للدور المصري، كما أنه يمثل رسالة بأن الحل لن يتأتي سوى من خالل غز 

قامة دولة فلسطينية عاصمتها  على أن الشعب  ، مشدداً "القدس الشرقية"تحقيق سالم عادل، وا 
 الفلسطيني مؤهل تماما ألن يحظى بحقوقه.

األموال، مؤكدا أنها تخضع لرقابة  قال شكري إن السلطة الفلسطينية لديها آليات الستقبالو 
وأكد شكري أن هناك إجماعا بين الحضور حول أهمية العمل المشترك  المؤسسات الفلسطينية.

قامة الدولة الفلسطينية المستقلة،  إلحياء المفاوضات بين الفلسطينيين واإلسرائيليين، إلنهاء الصراع وا 
مجلس األمن يصب في نفس الهدف وكلها إجراءات الفتا إلى أن اإلجراءات الفلسطينية والتحرك في 

وجدد دعم مصر لخيارات الشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية والتزام القاهرة بما  تخضع للتقدير.
 تقره السلطة الفلسطينية.

وردا على سؤال حول ضمانات نجاح المفاوضات حال عودتها في ظل فشلها لمرات عديدة سابقة، 
األزمة والصراع في فلسطين تعدى أي حدود لقبول المجتمع الدولي له،  قال شكري: بدون شك
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ومؤتمر المانحين أظهر رغبة حقيقية من المشاركين خاصة من أوروبا وأمريكا لدعم مسار التفاوض، 
 وكل هذه األمور تؤكد على فرص أكبر لنجاح المفاوضات.

لتعامل مع األزمة عبر األعمال وأكد شكري أنه ليس هناك مجال ألي من الطرفين الفلسطيني ل
 العسكرية وجميعنا رأينا النتائج السلبية لألعمال العسكرية، التي تعقد األمور.

وفي ختام المؤتمر الصحفي شدد وزير الخارجية سامح شكري على أن المجتمع الدولي قادر على 
 ية المستقلة.تعزيز ما ينظر إليه ويؤمن به وتحقيق الحل العادل إلقامة الدولة الفلسطين

أن  لقاهرة سوسن أبو حسيننقال عن مراسلها من ا 31/31/4135الشرق األوسط، لندن، وذكرت 
األمير عبد العزيز بن عبد هللا بن عبد العزيز، نائب وزير الخارجية السعودي، أكد أهمية انعقاد 

 مؤتمر إعادة إعمار غزة بالقاهرة في هذا التوقيت،.
قطر وعدت بتقديم مساعدات قيمتها مليار دوالر من أجل إعادة إعمار وعلمت "الشرق األوسط" أن 

مليون دوالر، وتعهدت كل من اإلمارات والكويت بتقديم  411غزة، فيما وعدت السعودية بتقديم 
مليون دوالر خالل عام  441مليون دوالر لكل منهما، بينما تعهد االتحاد األوروبي بتقديم  111

مليون دوالر  131وزير الخارجية األميركي جون كيري إن بالده ستقدم  للفلسطينيين، وقال 1134
 مساعدات إضافية للفلسطينيين.

من جهة أخرى، أكد المشاركون في مؤتمر القاهرة الدولي إلعادة إعمار غزة، مساندتهم للمبادرة 
م لوقف المصرية لوقف إطالق النار، ودعمهم ألي جهود مقبلة من شأنها التوصل إلى اتفاق دائ

إطالق النار. كما أكدوا استعدادهم لتعزيز أسس وقف إطالق النار من خالل حشد الدعم الدولي 
 إلعادة إعمار غزة في إطار طويل المدى مناسب لتنمية فلسطين ككل.

ورحب المشاركون بالخطوات التي اتخذتها حكومة فلسطين من أجل إعادة إقرار سلطتها في غزة. 
مليار  3.1مليون دوالر لإلغاثة اإلنسانية، و 434أن هناك حاجة عاجلة لـ وأشار المشاركون إلى

 مليار دوالر تكلفة مبدئية إلعادة اإلعمار. 1.4دوالر لتعافي االقتصاد كمرحلة أولى، باإلضافة إلى 
وأعرب المشاركون عن موافقتهم للخطة التي تقدمت بها حكومة فلسطين إلعادة إعمار غزة. وأضافوا 

م المساعدة إلعادة اإلعمار يجب أن يواكبها دعم لموازنة الحكومة الفلسطينية وللتنمية في أن تقدي
 الضفة الغربية.

وشدد المشاركون على عدم إمكانية نجاح إعادة اإلعمار في غزة دون توافر رؤية دولية موحدة 
انحين إلى تقديم إلعادة االستقرار ومواجهة التحديات طويلة المدى في غزة. كما دعا المؤتمر الم

مساهماتهم عبر اآلليات والصناديق القائمة وخاصة حساب وزارة المالية الفلسطينية، وال سيما أن 
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حكومة فلسطين تمثل حاليا كامل األراضي الفلسطينية. وبالتالي، فإنه من األهمية بمكان تعزيز دور 
 هذه الحكومة باعتبارها الوعاء الشرعي للمساعدات.

ن على أن عملية إعادة اإلعمار ال يمكن أن تجري إال في إطار سياسي وأمني بناء، وأكد المشاركو 
داعين إلى كسر دائرة البناء والهدم في غزة وحماية أرواح المدنيين وأمنهم، وااللتزام بالقانون الدولي، 

 بما في ذلك القانون الدولي اإلنساني.
 
 قطاع غزة إعادة إعمار ستكون هي المسؤولة عن  الفلسطينية : الحكومةعباس .2

رئيس دولة فلسطين محمود عباس إن مؤتمر إعادة إعمار قطاع غزة الذي استضافته  : قالالقاهرة
لفلسطين ولمصر، "حيث كنا نقدر تكلفة ما دمره االحتالل  كبيراً  حقق نجاحاً  األحد القاهرة يوم
مليار دوالر وهذا  4،4انحة إلى مليار دوالر تقريبا، ولكن وصلت تعهدات الدول الم 4اإلسرائيلي بـ

 شيء إيجابي". 
، خالل استقباله كبار الصحفيين واإلعالميين والمثقفين المصريين في مقر إقامته الرئيس عباسوأكد 

، أن الحكومة الفلسطينية ستكون هي المسؤولة عن إعادة إعمار قطاع غزة وليس األحد بالقاهرة، ليلة
 هذه األموال.  ألي فصيل أو حزب الحق في استالم

وأضاف أن الحكومة ستستلم مواد اإلعمار من خالل األمم المتحدة، ومن ثم تسلمها إلى الجهات 
المعنية التي ستشرف على عملية البناء حتى تكون هناك شفافية واضحة، و"المجتمع الدولي والدول 

 المانحة يثقون ثقة كبيرة في أداء السلطة الوطنية الفلسطينية". 
نهاء االنقسام ستتحقق بإجراء وحول مل ف المصالحة الفلسطينية، قال سيادته إن المصالحة الوطنية وا 

االنتخابات التشريعية والرئاسية، وهذا تم االتفاق عليه في مصر والدوحة وفي غزة في شهر 
 نيسان/إبريل الماضي. 

كيري كان للتشاور حول مع وزير الخارجية األمريكي جون  األحد وقال إن اللقاء الذي تم مساء يوم
 تطورات األوضاع للعملية السياسية وكيفية استئناف المفاوضات. 

إلى أن القيادة الفلسطينية لجأت إلى األمم المتحدة من أجل استصدار قرار من مجلس األمن  وأشار
يضع المبادئ العامة وينص على إنهاء االحتالل وترسيم الحدود في وقت محدد، وبعد ذلك يتم 

 ناف المفاوضات لتنفيذ التفاصيل. استئ
 34/31/4135، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 مليارات دوالر إلعمار غزة 5في مؤتمر المانحين: نحتاج  عباس .3
شدد رئيس دولة فلسطين محمود عباس، على ضرورة توفير مبلغ أربعة مليارات دوالر  :القاهرة

ل اإلسرائيلي في عدوانه األخير على قطاع غزة، وطالب بوضع حّد إلعادة إعمار ما دّمره االحتال
لالحتالل اإلسرائيلي الذي يحرم االقتصاد الفلسطيني بالضفة الغربية من نحو ثالثة مليارات دوالر 

 سنويا.
في خطاب أمام مؤتمر المانحين إلعادة إعمار غزة في العاصمة المصرية القاهرة يوم  عباسوأكد 

التزام الحكومة اإلسرائيلية بالمرجعيات الدولية، وقرارات الشرعية الدولية، وحل  األحد، أن عدم
، مع حل مشكلة الالجئين الفلسطينيين حاًل عاداًل ومتفقًا عليه 3661الدولتين على أساس حدود عام 

مية، ، وفي مؤتمرات القمة اإلسال1111استنادًا لمبادرة السالم العربية، المعتمدة في قمة بيروت عام 
 يدفع بمنطقتنا مجددًا نحو دوامة العنف والنزاع.

 1161وأشار إلى أن قطاع غزة تعرض لثالثة حروب في غضون ست سنوات، أسفرت عن سقوط 
لحاق أضرار بمرافق البنية التحتية والمرافق العامة  01، وتدمير أكثر من شهيداً  ألف منزل، وا 

 ومنشآت القطاع الخاص بشكل كبير.
عقاد المؤتمر في هذه الظروف البالغة الدقة والتعقيد، إنما هو تأكيد على ارتباط إعمار وقال إن ان

قطاع غزة بمجمل االقتصاد الوطني الفلسطيني، وعلى حقيقة واضحة وراسخة، وهي أن قطاع غزة 
، تشّكل وحدة جغرافية واحدة، نسعى لجالء "القدس الشرقية"إلى جانب الضفة الغربية وبما فيها 

 تالل اإلسرائيلي عنها.االح
: "إنكم في صميم قلوبنا، وسنظل نعمل دون كلل أو ملل من أجل وخاطب أهلنا في قطاع غزة قائالً 

نهاء المعاناة التي تعيشونها منذ سنوات. سنضمد جراحاتكم التي هي جراحات  رفع الظلم عنكم، وا 
 أواًل، ثم على همة شعبنا، عميقة في نفوسنا، سنعمر قطاع غزة، ونعيد بناءه باالعتماد على هللا

 وقدراتنا الممكنة والمتاحة، وبدعم من أشقائنا، وأصدقائنا في العالم".
وأكد الوقوف إلى جانب القطاع الخاص في غزة، ليتمكن من النهوض مجددًا واستعادة عافيته، 

ي إعادة بناء وتمكينه من المساهمة في عملية إعادة اإلعمار، وقال إن هناك حاجة ماسة للمساعدة ف
المؤسسات الحكومية في قطاع غزة، التي يجب أن تكون مع نظيراتها في الضفة الغربية، تحت والية 
زالة العقبات التي تواجه عملها في هذا المجال، وكذلك إعادة تشغيل  حكومة الوفاق الوطني، وا 

، فال يعقل أن يظل المعابر بين المدن الفلسطينية في كل من غزة والضفة، وبين فلسطين والعالم
 اقتصاد فلسطين رهينة إجراءات االحتالل وممارساته العقابية.
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وأضاف: "سنواصل العمل والتنسيق مع جمهورية مصر العربية، والجهات ذات العالقة كافة، 
 الستمرار التهدئة وتثبيتها".

ة في ظل وقال إن العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة، كشف هشاشة وخطورة الوضع في المنطق
 غياب سالم عادل، وجهود دولية تراوح مكانها، ووعود لم تتحقق.

وطالب المجتمع الدولي بدعم السعي الفلسطيني إلصدار قرار من مجلس األمن الدولي، يضع سقفًا 
زمنيًا إلنهاء االحتالل، والذهاب من ثم إلى مفاوضات جادة لحل قضايا الوضع النهائي كافة، بدءًا 

في إطار جدول زمني محدد، ال يتعارض مع االلتزامات بتحقيق السالم العادل  بترسيم الحدود
والشامل، على نحو يكفل األمن واالستقرار لجميع شعوب ودول المنطقة، ويسهم في تعزيز السلم 

 واألمن العالميين.
واعتبر أن ما تتعرض له القدس والمسجد األقصى، والمقدسات المسيحية واإلسالمية عامة هذه 
األيام، من قبل المستوطنين ووزراء في الحكومة اإلسرائيلية، لفرض حالة تقسيم زماني ومكاني فيها، 
بمثابة صب الزيت على النار في منطقتنا، التي تشهد حالة غير مسبوقة من التطرف، والتأجيج 
 الطائفي والمذهبي، وتحويل الصراع من صراع سياسي إلى صراع ديني، األمر الذي يهدد أمن

 المنطقة واستقرارها، والسالم االجتماعي فيها.
وقال "إن الجهود الدولية لمكافحة اإلرهاب لن تكون لها مصداقية طالما ظل شعبنا الفلسطيني 
محرومًا من حريته واستقالله"، متسائال: "أما آن لشعبنا أن ينعم بحريته وكرامته وسيادته واستقالله 

والعدل أن يبسطا ظاللهما على فلسطين؟ أما آن للظلم التاريخي في دولته الخاصة به؟ أما آن للحق 
 لشعبنا أن ينتهي؟ أما آن ألطول احتالل في العصر الحديث أن ينتهي؟ 

 34/31/4135، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 
 واصل أبو يوسف: العودة للمفاوضات "دوران في حلقة مفرغة" .4

ة لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف، أن العودة إلى اعتبر عضو اللجنة التنفيذي
 المفاوضات الثنائية مع الجانب اإلسرائيلي برعاية إسرائيلية، "دوران في حلقة مفرغة".

وتعليقا على دعوة وزير الخارجية األمريكي جون كيري للعودة إلى المفاوضات الثنائية خالل مؤتمر 
اهرة، قال أبو يوسف "أعتقد أن كيري يدرك أن المفاوضات الثنائية إعادة األعمار المنعقد في الق

 استراتيجيةوأضاف "لذلك تعمل القيادة الفلسطينية وفق خطة  فشلت، ولم تتمخض على أي حلول".
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قامة  بديلة تتمثل بالذهاب إلى مجلس األمن للحصول على قرار بجالء االحتالل وفق خطة زمنية، وا 
 ، وعاصمتها القدس".3661ود المحتلة عام دولة فلسطينية على الحد

 34/31/4135، فلسطين أون الين
 
 : نطالب العالم بإنهاء االحتالل اإلسرائيلي وليس مجرد حل أزمة غزة"الشرق األوسط"الحمد هللا لـ .5

أعرب رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد هللا عن أمله في أن تشعر : القاهرة: سوسن أبو حسين
بالمسؤولية تجاه قطاع غزة، كما طالبهم بالعمل على إنهاء االحتالل اإلسرائيلي، وليس دول العالم 

نما تكثيف الجهد من أجل إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها  القدس "مجرد حل مشكلة غزة، وا 
 ."الشرقية

ر غزة وقال الحمد هللا في تصريحات خاصة لـ"الشرق األوسط" قبل انطالق أعمال مؤتمر إعادة إعما
أمس إن "مصر هي سند الشعب الفلسطيني، وتحية لمصر العروبة، التي قدمت لها التحية من 
قطاع غزة على استضافتها لهذا المؤتمر المهم. وهذا الجهد الذي تقوم به مصر ليس من اليوم فقط، 

نما منذ زمن وهي تقف بجوار الشعب الفلسطيني، وبالتالي أقل شيء نقدمه لها هو التحية لشعب  وا 
 مصر وللرئيس عبد الفتاح السيسي".

ووصف رئيس الوزراء الفلسطيني المشاركة الدولية والعربية واإلقليمية بالجيدة، مشيرا إلى أنه يتوقع 
الكثير إلعادة إعمار القطاع وتقديم المساعدات للمؤسسات وخاصة التعليم والصحة وكافة مناحي 

ع متطلبات الحياة في غزة شبه معطلة. وأضاف أن الحكومة الحياة من الكهرباء إلى المياه، ألن جمي
الفلسطينية سوف تقوم بمهامها لإلشراف على إعادة اإلعمار باعتبارها مسؤولية وطنية، كما اعتبرها 
مسؤولية دولية تقع على عاتق كل دول العالم نظرا للخسائر الباهظة في األرواح والمؤسسات والبنية 

 التحتية.
 أن "هذا هو هدفنا من اآلن فصاعدا، وال نريد أن تقع كل عامين أزمة وحرب وأضاف الحمد هللا

نما نريد تطبيق المعايير الدولية على الشعب الفلسطيني. وهناك قرارات  وتدمير ثم إعادة إعمار، وا 
وحتى اليوم، ولم تطبق هذه القرارات الشرعية، بينما نجدها تطبق في  3641دولية صدرت منذ عام 

 العالم، وبالتالي نحن نطالب بتنفيذ القرارات الدولية التي صدرت في سياق حل الدولتين". كل دول
قامة الدولة  وحول رفض واشنطن لما ورد في خطاب الرئيس محمود عباس بإنهاء االحتالل وا 
ي الفلسطينية، قال الحمد هللا: "نحن ما زلنا نأمل أن تلعب اإلدارة األمريكية الدور المنوط بها، وه
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تستطيع أن تمارس دورا كبيرا وضغطا على إسرائيل حتى تلتزم بالشرعية الدولية وما صدر عنها من 
 قرارات، ويجب أن تتحرك اإلدارة الفلسطينية إلعمال هذا الحق الفلسطيني".

وردا على سؤال حول انشغال اإلدارة األمريكية بالحرب على اإلرهاب وتنظيم داعش دون النظر في 
هاب الذي يمارس ضد الشعب الفلسطيني، قال رئيس الوزراء الفلسطيني: "لقد ذكرت أن أسباب اإلر 

العالم يطبق معايير مزدوجة، ونحن ضد اإلرهاب أينما كان، ولكننا نعاني أيضا من ويالت االحتالل 
اإلسرائيلي وهو أقدم وأقوى احتالل في العالم، وحان الوقت ألن يتوقف وينتهي. وأعتقد أن جميع 

دول التي تنادي بالحريات وحقوق اإلنسان عليها أن تسعى من أجل هذا الحق للشعب الفلسطيني ال
 وقيام دولته".

وعما إذا كان الحل العادل للقضية الفلسطينية يعد جزءا من الحلول المطروحة لمواجهة اإلرهاب، قال 
توصل لتسوية للقضية إن القضية الفلسطينية هي جوهر الصراع في منطقة الشرق األوسط؛ ودون ال

 الفلسطينية ستبقى المنطقة تعاني من مشاكل وصراعات وتداعيات خطيرة.
مليارات دوالر،  4وحول التكاليف المطلوبة إلعادة إعمار غزة، أوضح الحمد هللا أنها تقدر بأكثر من 

نعاش مليار دوالر من أجل اإل 3.0مليون دوالر الزمة من أجل اإلغاثة الفورية و 434من بينها 
 مليار دوالر من أجل إعادة إعمار غزة. 1.4المبكر و

 31/31/4135الشرق األوسط، لندن، 
 

 في جنوب أفريقيا "المدافع عن حرية الشعوب"عريقات يتسلم جائزة  .6
األناضول: تسلم مسؤول ملف المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، صائب  -رام هللا 

ائزة "المدافع عن حرية الشعوب"، في حفل نظمته مؤسسة "ماكيفا" الماضي ج األسبوععريقات، نهاية 
 اإلنسانية، بفي امعة والترسولو في جمهورية جنوب أفريقيا.

وحسب بيان صادر عن مكتب عريقات، فقد أهدى عريقات الجائزة لـ"الرئيس الفلسطيني محمود 
ي، والجرحى والمعاقين وكافة عباس، وأرواح شهداء فلسطين، وأسراها في سجون االحتالل اإلسرائيل

المتضررين من االحتالل". وقال عريقات حسب البيان، إن "المعركة الحقيقية للدفاع عن حرية 
الشعوب، يقودها اآلن الشعب الفلسطيني، على أرضه، ضد آخر احتالل على وجه األرض. وتابع 

ي من جنوب إفريقيا، ألول "هذه الجائزة تكتسب قيمة روحية وأخالقية عالية المستوى، كونها تأت
 فلسطيني ومن على منصة قريبة من ضريح الزعيم التاريخي نيلسون مانديال".
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وشدد مسؤول ملف المفاوضات في منظمة التحرير، على "عمق العالقة النضالية والشراكة التحررية 
المؤتمر بين منظمة التحرير الفلسطينية، والحركة الوطنية الجنوب أفريقية، وعلى رأسها حزب 

". وسلم عريقات، هدية باسم الرئيس عباس، لرئيس حزب المؤتمر الوطني ANCالوطني األفريقي 
 ، في إقليم الكيب الشرقي.ANCاألفريقي 

 31/31/4135القدس العربي، لندن، 
 
 نص مشروع القرار الفلسطيني لمجلس األمن حول إنهاء االحتالل .7

وزعت بعثة المراقبة الدائمة لدولة فلسطين لدى األمم  م:صياعبد الحميد -نيويورك )األمم المتحدة( 
نوفمبر  تشرين الثاني/ المتحدة المشروع الفلسطيني إلنهاء االحتالل في فترة زمنية ال تتجاوز شهر

1136. 
ومشروع القرار يبدأ بديباجة طويلة تذكـّر بكل القرارات السابقة المتعلقة بحل الدولتين وقرار التقسيم 

ت تعتبر اوقرارات عديدة أخرى تعتبر االستيطان غير شرعي وقرار  364حق العودة  وقرار 303
 اإلجراءات اإلسرائيلية في القدس غير شرعية وباطلة وال قيمة قانونية لها.

كما تمر الديباجة على بنود الميثاق التي تؤكد على حل النزاعات بالطرق السلمية ومبدأ عدم جواز 
ضافة إلى اتفاقية جنيف الرابعة حول معاملة المدنيين في مناطق النزاع األرض بالقوة باإل احتالل

 6وتحت االحتالل، وتذكـّر الديباجة كذلك بالرأي االستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر بتاريخ 
الذي اعتبر األراضي الفلسطينية محتلة وأن ما تقوم به إسرائيل من إجراءات  1114يوليو  تموز/

يع المستوطنات وبناء الجدار العازل واالستيالء على األراضي إجراءات غير شرعية كإنشاء وتوس
 وباطلة ويجب توقفها والتعويض على المتضررين من الفلسطينيين.

وتذّكر الديباجة كذلك بحق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره وتعيد إلى األذهان مبادرة السالم العربية 
كما تعيد الديباجة التأكيد على أن قطاع غزة جزء ال يتجزأ من  1111الصادرة عن قمة بيروت عام 

فلسطين وأنه باإلضافة إلى الضفة الغربية والقدس الشرقية تشكل وحدة جغرافية واحدة وأن حل 
المسألة الفلسطينية التي تعتبر جوهر الصراع العربي اإلسرائيلي أمر ضروري إلحراز سالم وأمن 

وتؤكد ديباجة القرار أن الحل العادل والدائم والشامل للمسألة  مستدامين في الشرق األوسط.
الفلسطينية يقوم على أساس حل الدولتين اللتين تعيشان جنبا إلى جنب وتلتزمان باالعتراف المتبادل 

 وتعيشان بسالم وأمن ضمن حدود معترف بها بعيدا عن العنف والتحريض واإلرهاب.
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 الفقرات العاملة
رار من أربع عشرة فقرة عاملة، تبدأ بتصميم مجلس األمن على تحقيق حل سلمي يتكون مشروع الق

"دولة فلسطين  وتحقيق رؤية قيام دولتين 3661قائم على إنهاء االحتالل اإلسرائيلي الذي بدأ عام 
الديمقراطية المستقلة وذات السيادة والمترابطة جغرافيا والقادرة على الحياة جنبا إلى جنب مع دولة 

 ".3661رائيل في سالم وأمن وضمن حدود معترف بها على أساس حدود ما قبل عام إس
كما يدعو مشروع القرار إلى تكثيف الجهود من خالل المفاوضات لتحقيق السالم الشامل والعادل 

 141والدائم للصراع العربي اإلسرائيلي القائم على قرارات األمم المتحدة ذات الصلة ومن بينها قرار 
( ومرجعية 1110) 3041( و 1111) 3434( و1111) 3161( و3611) 110( و3661)

مؤتمر مدريد ومبدأ األرض مقابل السالم والمبادرة العربية للسالم وخارطة الطريق التي صاغتها 
 اللجنة الرباعية. وبناء على هذه المبادئ يتم اتخاذ الخطوات التالية:

بما  3661ب من األراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام تقوم إسرائيل، سلطة االحتالل، باالنسحا -3
فيها القدس الشرقية كافة ، بأقصى سرعة ممكنة وضمن إطار زمني محدد بحيث ال يتجاوز شهر 

وتحقيق إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وممارسة الشعب  1136تشرين الثاني/نوفمبر 
 الفلسطيني لحقه في تقرير مصيره.

 حل عادل لوضع القدس كعاصمة لدولتين. -1
 .3641لعام  364حل عادل لمشكلة الالجئين الفلسطينيين وفقا لقرار الجمعية العامة  -1

تعود الفقرات العاملة بعد ذلك للتأكيد على القضايا التي وردت في ديباجة القرار ودعوة إسرائيل لوقف 
الجماعية ووقف كافة األنشطة االستيطانية ووقف  االعتداءات واالعتقاالت وتدمير البيوت والعقوبات

االستفزازات وخاصة في القدس الشرقية وتسهيل دخول المساعدات اإلنسانية واستدامة وقف إطالق 
لى غزة واإلسراع في عملية  النار في غزة وفتح المعابر وتسهيل حركة المواطنين والبضائع من وا 

 إعادة بناء غزة.
يوما من تاريخ اعتماد مشروع القرار حول تشكيل  11لعام بتقديم تقرير خالل ويطالب القرار األمين ا

 يوما. 11إطار دولي لمتابعة التنفيذ وتقديم تقارير دورية لمجلس األمن كل 
 مالحظات حول مشروع القرار

المالحظة األولى التي تجلب االنتباه أن مشروع القرار لم يتطرق لذكر الفصل السابع ليكون ملزما 
بالتالي تخضع عملية التنفيذ للمفاوضات والتي قد ال تنتهي أبدا مثلما كانت المفاوضات حول القرار و 

 ( واتفاقيات أوسلو وغيرها.3611) 110( والقرار 3661) 141
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والمالحظة الثانية أن مشروع القرار يخلو من إنشاء إطار أممي متخصص في موضوع تنفيذ القرار 
وع القرار يوكل المهمة لألمين العام لتقديم تقارير دورية لمجلس األمن خالل السنوات الثالث. مشر 

أمر غير معقول خاصة إذا ترك  االنسحابحول تنفيذ القرار. فإعطاء إسرائيل ثالث سنوات إلتمام 
التنفيذ فقط إلرادة إسرائيل وال تحتاج إسرائيل تلك الفترة الطويلة لسحب قواتها من رقعة صغيرة ال 

 لغزة(. 164للضفة و 4،641كيلو متر مربع، ) 6،111تصل إلى 
المالحظة الثالثة: إن مشروع القرار يخلط بين االنتهاكات والممارسات اليومية وبين الحل النهائي. 
فمشروع الحل النهائي يجب أن يتم تخصيصه بالكامل للحل النهائي الذي يغطي كافة المواضيع 

والمصادر الطبيعية كالمياه والمعابر وربط الضفة وغزة  كالحدود والالجئين والقدس والمستوطنات
 وتحرير االقتصاد من التبعية.

أما أن يخلط ذلك في المساعدات اإلنسانية وفتح المعابر وا عادة اإلعمار فيحول مشروع القرار إلى 
مشروعين واحد يتعامل مع نتائج حرب الخمسين يوما على غزة والذي استطاعت الواليات المتحدة 

أد محاولة اعتماد مشروع قرار عملت على كتابته فرنسا وبريطانيا بالتشاور مع األردن العضو و 
قامة الدولة  العربي الوحيد في مجلس األمن، والثاني مشروع قرار يضع أساسا للحل النهائي للصراع وا 

حلفاؤها في الفلسطينية. إن مزج مشروعي القرار ال يخدم أيا منهما. فقد تقوم الواليات المتحدة و 
المجلس بشطب البنود المتعلقة بالحل النهائي واإلبقاء على البنود المتعلقة باألمور اآلنية هذا على 
افتراض أن هذه الدول ستسمح بعرض مشروع القرار على المجلس ووضعه على الطاولة للنقاش 

 والتعديل والتصويت وهو ما نشك فيه تماما.
لقرار عن حل عادل لقضيتين أساسيتين هناك قرارات دولية المالحظة الرابعة: يتحدث مشروع ا

واضحة فيهما هي قضية القدس وقضية الالجئين. في قضية القدس يقر بأن القدس عاصمة لدولتين 
وفي قضية الالجئين هناك إغفال متعمد لقضية حق العودة وعدم  303وهو ما يخالف قرار التقسيم 

دون التطرق نصا لحق العودة يعني أن هناك نية  364لقرار ذكرها ولو من قبيل المساومة، فذكر ا
 مبيتة لتجاوزه واستبداله بآليات وبدائل أخرى.

أما السؤال األخير فما مدى حظ مشروع القرار هذا من المناقشة واالعتماد بعد التصويت عليه دون 
شروع وسنستخدم حق فيتو أمريكي؟ إن التكتيك األمريكي اآلن ال يقوم على أساس "تفضل واطرح الم

ن عقدت فتعمل على عدم ضمان تسعة  الفيتيو" بل يقوم على عدم وجود نصاب قانوني لعقد جلسة وا 
إذا لم يكن هناك تسعة أصوات  الفيتو، أماأصوات لصالح مشروع القرار مما يضطرها الستخدام 

 إيجابية كحد أدنى فال حاجة إذن للفيتو.
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بعثة فلسطين قال ردا على سؤال "للقدس العربي" حول  وماسييندبلومما يؤكد هذه الحقيقة أن أحد 
اإلطار الزمني الذي قد يتم طرح مشروع القرار أمام المجلس للتصويت عليه، أن هذا األمر ليس في 
أيدينا وحدنا بل يخضع للمفاوضات والمساومات "وأنت تعرف كيف تبدأ عملية ممارسة الضغوط من 

وعلى أعضاء المجلس. وال نعرف بالضبط هل يصل مشروع القرار إلى النوع الثقيل على القيادات 
ن وصل ال نعرف متى".  قاعة المجلس وا 

 31/31/4135القدس العربي، لندن، 
 
سرائيليون  .8  يبوالإللتعامل مع انتشار محتمل لفيروس للتحضير  يلتقونمسؤولون فلسطينيون وا 

سرائيليون الليلة قبل الماضية للتحضير  أ ف ب: التقى مسؤولون فلسطينيون –القدس المحتلة  وا 
 الفلسطينية. واألراضي "إسرائيل"للتعامل مع انتشار محتمل لفيروس ايبوال في 

المدنية اإلسرائيلية وهي الجسم المسؤول عن التنسيق مع الفلسطينيين  اإلدارةوقال بيان صادر عن 
واالتفاق على عقد اجتماعات اخرى من  خالل اللقاء، تم تبادل التطورات بين الطرفين"في الوزارة 

مصدر في الوزارة اشترط عدم الكشف عن اسمه  أكد. من ناحيته، "اجل مواصلة تتبع هذه القضية
انه سيتم اقتراح تقديم تدريب حول مكافحة االوبئة للمسؤولين االردنيين والفلسطينيين. واكد اسعد 

تجري هناك اتصاالت مع "الصحة الفلسطينية انه الرمالوي مدير الرعاية الصحية االولية في وزارة 
تعليمات منظمة الصحة العالمية لمكافحة هذا الفيروس  إطارالجانب اإلسرائيلي بهذا الجانب في 

 . "حيث ان مكافحة هذا الفيروس باتت مهمة عالمية بمشاركة دولية
 31/31/4135القدس العربي، لندن، 

 
 مسؤولية جرائمها بغزة "إسرائيل"عمار لـأبو مرزوق ينتقد عدم تحميل مؤتمر اإل .9

انتقــد عضــو المكتــب السياســي لحركــة حمــاس موســى أبــو مــرزوق خلــّو كلمــات المتحــدثين فــي مــؤتمر 
( برئاســـة الـــرئيس المصـــري عبـــد 31|31إعـــادة اإلعمـــار بالقـــاهرة، الـــذي انطلقـــت أعمالـــه يـــوم األحـــد )

 ة التدمير الذي حل بقطاع غزة.الفتاح السيسي، من تحميل االحتالل اإلسرائيلي مسؤولي
واعتبــر أبــو مـــرزوق فــي تصــريحات نشـــرها علــى صـــفحته الرســمية علــى موقـــع التواصــل االجتمـــاعي 
"فايسبوك"، أن عدم دعوة "إسرائيل" لحضور مؤتمر إعادة اإلعمار هي بمثابة تحميل غير مباشر عن 

ين لــم يحملوهــا مســؤولية مــن قطــاع غــزة، "لكــن لألســف كلمــات المتحــدث %11مســؤوليتها فــي تــدمير 
 التدمير الذي حدث".



 
 
 

 

 
           36ص                                     1166 العدد:    31/31/4135 االثنين التاريخ:

 

 %11وأكد أن عدم رعاية الواليات المتحدة رسـالة قويـة لكـون السـالح األمريكـي هـو األداة فـي تـدمير 
مــن قطــاع غــزة، معتبــرًا أن تصــريحاتها فــي المــؤتمر غيــر مســؤولة وتعبيــر عــن غضــبها ولبعــدها عــن 

 الترتيبات.
ل ألــوان الطيــف الفلســطيني خاصــة المعنيــين فــي اإلعمــار بشــكل وانتقــد خلــو الوفــد الفلســطيني مــن كــ

 مباشر.
ورأى أبو مرزوق أن الخطـة المقدمـة لمـؤتمر اإلعمـار لـيس فيهـا إدانـة أو نقـد لــ"إسرائيل"، مثمنـًا دعـوة 
مصــر لخصــوم سياســيين للمــؤتمر واصــفًا إياهــا بالتصــرف المســؤول. وأكــد أن المســاعدات مهمــا كــان 

 اآلثار النفسية التي تركتها هذه الحرب المجرمة، كما قال. حجمها فهي لن تعالج
 34/31/4135، فلسطين أون الين

 
 هنية يشيد بتخصيص الدوحة مليار دوالر إلعمار غزة .01

أشاد إسماعيل هنية، نائب رئيس المكتـب السياسـي لحركـة حمـاس، بـإعالن قطـر خـالل مـؤتمر دولـي 
وقـال  م مليار دوالر للمساهمة في إعادة إعمار قطـاع غـزة.في القاهرة، مساء يوم األحد، اعتزامها تقدي

هنية، خالل اتصال هاتفي بأمير قطـر، الشـيخ تمـيم بـن حمـد، إن "المنحـة القطريـة ليسـت غريبـة عـن 
 قطر التي تعودت دوما الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني"، بحسب بيان صادر عن مكتب هنية.

، عـــن حـــرص بـــالده علـــى "تضـــميد جـــراح الشـــعب الفلســـطيني، فيمـــا أعـــرب األميـــر تمـــيم، وفقـــا للبيـــان
 والوقوف إلى جانبه، ومساعدة ضحايا الحرب اإلسرائيلية األخيرة".

 34/31/4135، فلسطين أون الين
 
 : اإلعمار وفتح المعابر شرط الستمرار التهدئة"الجهاد" .00

اسـتمرار التهدئـة وتثبيـت أكد القيادي في حركة الجهاد اإلسـالمي فـي فلسـطين خالـد الـبطش، أن : غزة
وقف إطالق النـار مـرتبط بإعـادة إعمـار قطـاع غـزة وفـتح معـابره وضـمان تـدفق البضـائع لإلسـراع فـي 
إيـــواء النـــازحين الـــذين مـــا يـــزال عشـــرات اآلالف مـــنهم خـــارج بيـــوتهم تحـــت حـــر الصـــيف وبـــرد الشـــتاء 

 القادم.
إعمار القطاع المنعقد في القاهرة، الدول وحّمل البطش في تصريح له تعقيبًا على افتتاح مؤتمر إعادة 

نهــاء االحــتالل وعــدم  المســئولية عــن إعــادة اإلعمــار بالكامــل ووقــف العــدوان عــن شــعبنا واالعتــراف وا 
 المساواة بين الضحية والجالد كما يسوق لذلك وزير الخارجية األمريكي جون كيري. 
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 عمار لغزة المدمرة.وحيا البطش مصر لرعايتها وحرصها على عقد مؤتمر إعادة األ
وأوضح الـبطش، أن هـذه الـدول التـي غطـت بصـمتها العـدوان الصـهيوني علـى قطـاع غـزة ألكثـر مـن 

يومًا هي التي أعطت الفرصة للعدو لتدمير عشرات آالف الشقق السـكنية والمصـانع والمؤسسـات  43
 وتجريف المزروعات وأشجار الزيتون والبرتقال.

ول أن تكفر عن ذنبها بدفع بعض األموال إلعادة اإلعمار وبقـاء األمـور ونوه، إلى أن هذه الدول تحا
كما هي، محذرًا من تحويل تبرعات إعادة اإلعمار إلى الخزينة الصهيونية من خالل شراء مستلزمات 

 إعادة اإلعمار ومواد البناء.
 34/31/4135، المركز الفلسطيني لإلعالم

 

  بالمفاوضاتحماس لن تكشف عّما لديها من األسرى إالّ  .02
أكّد الشـيخ صـالح العـاروري عضـو المكتـب السياسـي لحركـة حمـاس، أن : محمود هنية - الرسالة نت

 الحركة لن تكشف عّما لديها من األسرى "اإلسرائيليين"، إاّل من خالل المفاوضات.
ة وقـال الشـيخ العـاروري فـي تصـريح مقتضـب خـاص بــ"الرسالة نـت"، المعلومـات المتداولـة حـول قضـي

 ليس لها أي صفة رسمية، والحركة لن تكشف عّما لديها إاّل عبر المفاوضات. األسرى
 هناك جنود أحياء لدى الحركة. إنمصادر بحماس، قولها  إلىونسبت وسائل إعالمية 

وشــدّد العــاروري علــى أن حمــاس لــن تقــدم أي معلومــة مجانيــة لالحــتالل فيمــا يتعلــق بقضــية األســرى 
 إاّل بثمن يدفعه االحتالل. اإلسرائيليين لديها،

فيما أكّد الدكتور موسى أبو مـرزوق عضـو المكتـب السياسـي للحركـة، أن الوفـد المفـاوض فـي القـاهرة 
 ال يوجد لديه أي معلومة بشأن األسرى.

وأكّد محمد نزال القيادي بالحركة، أن حركته أبلغت مصر بشكل رسمي أن المفاوضات غير المباشرة 
موضوع  إلىاهرة لتثبت التهدئة في النصف الثاني من الشهر الجاري، لن تتطرق التي ستجرى في الق

 األسرى، وأن مفاوضات األخيرة ستكون منفصلة عنها.

 34/31/4135، الرسالة، فلسطين

 

 مشاورات إلجراء توسيع وزاري بحكومة التوافق: أمين مقبول .03
الثـوري فـي حركـة فـتح، عـن وجـود كشف أمين مقبول أمين سر المجلس : محمود هنية - الرسالة نت

 مشاورات إلجراء توسيع وزاري في حكومة التوافق الوطني.
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ـــ"الرسالة نــت"، أن التعــديل  ســيتم بعــد االنتهــاء مــن مــؤتمر  الــوزاريوأكــّد مقبــول فــي تصــريح خــاص ب
التعديل سيشمل توسيًعا لـوزارات الحكومـة، بمـا يضـمن أن يحمـل كـل  أنالمانحين في القاهرة.وأوضح 

 زير حقيبة واحدة، ويرفع عن كاهل الوزير الذي يحمل وزارتين وزارة منهما.و 
 تجري مع جميع الفصائل من بينها حركة حماس. المشاوراتوأشار إلى أن 

وفـي السـياق ذاتـه، ذكــرت مصـادر عـن توجـه رئــيس الـوزراء رامـي الحمـد هللا لتعيــين مسـاعدين لـه فــي 
 المدني. الضفة والقطاع، لمساعدته في إدارة الشق

 إلـى إن هذه األمور يجـري التباحـث حولهـا مشـيراً  وأكّد المعلومات مصدر في حركة حماس، لكنه قال
أن المســــاعدين ســــيتولون إدارة الشــــق المــــدني، إلــــى حــــين تشــــكيل اللجنــــة األمنيــــة العليــــا مــــن القــــاهرة 

يــتم االتفــاق علــى  وتوقــع حــال االنتهــاء مــن تشــكيل هــذه اللجنــة، أن والفصــائل، واالنتهــاء مــن عملهــا.
 تعيين وزير داخلية.

 34/31/4135، الرسالة، فلسطين

 

 : بدون مراعاة األمر الواقع في غزة فإن األمور لن تستقيمبخصوص معبر رفح البردويل .04
أكدت حركة حماس أنهـا تنتظـر مـن المشـاركين فـي مـؤتمر إعـادة إعمـار غـزة المنعقـد : غزة )فلسطين(
دانـــة  ( فـــي مصـــر،31|31اليـــوم األحـــد ) أن يقـــوم المجتمـــع الـــدولي بواجبـــه فـــي إعـــادة إعمـــار غـــزة وا 

 االحتالل على جرائمه بما يضمن عدم تكراره لهذه الجرائم.
وأوضح القيادي في حركة حماس الدكتور صالح البردويل في تصريحات خاصة لــ "قـدس بـرس"، أن 

ة أثمــان يــى الفلســطينيين أإعــادة إعمــار غــزة اســتحقاق مــن المفــروض أن تدفعــه إســرائيل وال يرتــب علــ
 سياسية.

علـى صــعيد آخــر نفــى البردويــل األخبــار التــي تتحــدث عــن ترتيبــات لتســليم معبــر رفــح ألمــن الســلطة، 
 المصـالحة، وهـو اتفـاق مبنـي علـى مراحـل، ونحـن شـركاء مـع حركـة إلتمـاماتفـاق محـدد  كوقال: "هنا

اتيح كـل شـيء، وهـي لـم تطلـب منـا ذلـك، فتح وبقية الفصائل، وال ُيعقـل أن تـأتي حركـة فـتح لتسـلم مفـ
الحديث كان عن المعابر على الحدود مع العدو الصهيوني، وهذا من تحصيل الحاصـل، ذلـك أنـه ال 
ســرائيل، أمــا معبــر رفــح فغيــر وارد، وأساســا فــإن مصــر أخرجتــه مــن كــل  توجــد عالقــة بــين حمــاس وا 

أعتقد أنه بـدون مراعـاة األمـر الواقـع فـي االتفاقيات السابقة، وقالت بأن هذا شأن مصري ـ فلسطيني، و 
 غزة فإن األمور لن تستقيم"، على حد تعبيره.

 34/31/4135قدس برس، 
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 االحتالل التهويدية في القدس إلجراءاترام هللا والبيرة تؤكد رفضها بسالمية اإلالقوى الوطنية و  .05
اتفاق  ألي والبيرة استحالة التوصل لمحافظة رام هللا واإلسالميةالقوى الوطنية  أكدترام هللا ـ "األيام": 

مع دولة االحتالل ال يلبي الحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني وعلى رأسها حقه في العودة 
للديار وتقرير المصير واالستقالل الوطني في دولة كاملة السيادة وعاصمتها القدس باعتبارها حقوق 

مرحلة من المراحل وتحت  أياحمر ال يمكن تجاوزه في  كفلتها قرارات الشرعية الدولية وتمثل خطا
 عنوان كان. أي

 األفكارمحذرة من مغبة التعاطي مع  أمسجاء ذلك في بيان صدر عنها عقب اجتماعها برام هللا 
الصراع الذي تسعى  إدارةبعض تصاريح العمل لخدمة  أوتسهيالت معينة للسكان  لتقديماإلسرائيلية 
 األجواءالفلسطينية مستغلة  لألراضيعلى سيطرتها الكاملة  واإلبقاءاحتاللها  دأم لإلطالةمن خالله 
 والمنطقة العربية وبهدف ضرب القضية الوطنية لشعبنا. اإلقليمالتي تعم 

ما يجري من استهداف احتاللي لمدينة القدس المحتلة وتغيير معالمها وتهويدها  أماموتوقفت القوى 
والمسيحية في المدينة،  اإلسالميةالمبارك والمقدسات  األقصىلمسجد واالعتداءات اليومية على ا

 مؤكدة على رفض االجراءات االحتاللية فيها.
 31/31/4135األيام، رام هللا، 

 
 ستدخل من معابرنا فقط اإلعمارليبرمان: مواد  .06

 إنال دور ليبرمان قجوزير الخارجية اإلسرائيلي أفي، أن 34/31/4135، الرسالة، فلسطينذكرت 
تتفهم شروط "إسرائيل" إلعادة إعمار غزة، مؤكدًا أن كل مواد البناء والمعدات ستمر  األمريكيةاإلدارة 

 عبر المعابر اإلسرائيلية فقط.
الذي يتواجد في القاهرة لحضور -ولفت ليبرمان إلى أنه أبلغ وزير الخارجية األمريكي جون كيري 

 شروط اإلسرائيلية ووجد تفهمًا أمريكًا لها.بال - المؤتمر الدولي إلعادة إعمار غزة
وزعم أن الحكومة اإلسرائيلية مهتمة بإعادة إعمار المناطق السكنية المدنية في قطاع غزة، مشيرًا إلى 

لغزة ورصدها لحين وصولها ألهدافها، باإلضافة لمراقبة  األعمارأنها تركز على آليات إدخال مواد 
 األموال التي تدخل القطاع.

د على أنه من المستحيل أن يعاد بناء غزة دون مشاركة أو تعاون إسرائيل في ذلك، موضحًا وشد
 "سنحاول أن نكون إيجابيين فيما يتعلق بالبنية التحتية وا عادة اإلعمار". بالقول:
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"جميع المواد والمعدات الالزمة ستدخل عبر معابرنا فقط، وقد بات جليًا للجميع أنه بدون  وأضاف:
 سرائيلي من المستحيل تنفيذ هذا األمر".تعاون إ

إلعادة إعمار غزة هو تسليم الحكم في غزة للسلطة بشكل كامل  "إسرائيل"ونوه إلى أن أهم شروط 
 وأن ال يكون الحكم رمزي فقط بل تسليم حماس لكل مقاليد الحكم.

م مشاركة ليبرمان قلل من شأن عد، أن أسعد تلحمي، عن 31/31/4135، الحياة، لندنوأضافت 
ليس صحيحًا أن إسرائيل ال تشارك ألنه ال يمكن إعمار القطاع من دون "إسرائيل رسميًا، وقال: 

مشاركة وتعاون من إسرائيل، لكننا نتفهم القيود من دول عربية... في كل األحوال سنحاول أن نكون 
 . "إيجابيين في ما يتعلق بالبنى التحتية المدنية وشؤون المدنيين

ألن العالم منشغل اآلن  "خطوة أحادية الجانب من جانب الفلسطينيين"برمان الفشل ألي وتوقع لي
الذين يرون أن أي "، مشيرًا إلى أنه تحادث إلى عدد من نظرائه األوروبيين "داعش"و "إيبوال"بقضية الـ

خطوة فلسطينية يجب أن تكون من خالل التوافق والتنسيق. وعليه لن ينجح أي خطوة أحادية 
لكن يجب أن يكون واضحًا أن ". وأضاف أن إسرائيل ال ترفض استئناف المفاوضات "لجانبا

 ."مطالبنا األمنية مصيرية بالنسبة إلينا، وأعتقد أن الجميع يدرك ذلك
 
 ليفني: التعاون مع دول في المنطقة ممكن في حال عملية سياسية مع الفلسطينيين  .07

وزيرة العدل اإلسرائيلية، أن من الممكن "إيجاد تعاون أمني اعتبرت تسيبي ليفني  ، األناضول:السبيل
واقتصادي وسياسي إسرائيلي مع دول في المنطقة في حال إطالق مبادرة لعملية سياسية مع 

وقالت ليفني في تعليق لها على صفحتها في موقع التواصل االجتماعي )فيسبوك(  الفلسطينيين".
إعادة إعمار غزة، ودعم السلطة الفلسطينية ماليًا،  "اجتمع قادة غربيون وعرب في مصر لبحث

وأضافت ليفني، "من الممكن أن تكون هناك طرقا أخرى، فالتعاون  إسرائيل لم ُتدعى ولم تشارك".
األمني، االقتصادي والسياسي اإلسرائيلي مع دول في المنطقة أيضًا ممكن، ولكن فقط في حال 

ولم تحدد ليفني  جب تحريك األمر من أجل مصلحتنا".إطالق عملية سياسية مع الفلسطينيين، ي
 الدول التي تقصدها في المنطقة.

 31/31/4135، السبيل، عّمان
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 من حضور مؤتمر إعمار غزة "إسرائيل"تفاهمات صامتة تمنع هآرتس:  .08
عن المؤتمر  "إسرائيل"أفادت صحيفة هآرتس اإلسرائيلية أمس أن غياب : أسعد تلحمي  –الناصرة 
بين مكتبي الرئيس المصري  "تفاهمات صامتة"في القاهرة إلعادة إعمار قطاع غزة تم بعد  الدولي

عبدالفتاح السيسي ورئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو بداعي أن من شأن مشاركة الدولة 
 .العبرية أن يحول دون مشاركة دول عربية مركزية
وقف المغاير لكبار مسؤولي وزارة الخارجية القاضي وأضافت أن موافقة نتنياهو جاءت على رغم الم

بوجوب اإلصرار على مشاركة إسرائيل ألن المؤتمر سيدرس مسائل تؤثر مباشرة في الدولة العبرية، 
 ألن عدم المشاركة سُيظهر إسرائيل في العالم كمن تسّلم بمقاطعتها.

في مكتب الرئيس المصري  ونقلت الصحيفة عن موظف كبير في مكتب نتنياهو قوله إن مسؤولين
توجهوا قبل أسابيع إلى نظرائهم في مكتب نتنياهو ليوضحوا لهم أن مصر ليست معنية بدعوة 
إسرائيل للمؤتمر خشية أن يتسبب حضور مندوب إسرائيلي بمقاطعة دول عربية المؤتمر، وطلبوا من 

لإلسرائيليين أن الحصة إسرائيل إبداء تفهمها هذا الطلب. وأضاف الموظف أن المصريين أوضحوا 
األكبر من أموال الدعم إلعمار القطاع ستكون من دول الخليج وليس أوروبا والواليات المتحدة، 

 وعليه فإن من شأن مشاركة إسرائيل أن تتسبب في إفشال المؤتمر.
 31/31/4135، الحياة، لندن

 
 جلعاد: مؤتمر المانحين بالقاهرة حفلة تنكرية .09

قلل العقيد عاموس جلعاد، مدير الشؤون السياسية العسكرية في وزارة : خاصةترجمة  - الرسالة نت
 الحرب، من أهمية المؤتمر، قائاًل إن الواقع على األرض سيتحدد في )تل أبيب(، ال القاهرة.

إبان الحرب: "جهاز اإلشراف على  "اإلسرائيلي"من الفريق المفاوض  وقال جلعاد، الذي كان جزءاً 
وختم  سيتم إنشاؤه هنا، والسلطة الفلسطينية مسؤولة عن ضمان سير إعادة التأهيل". اإلعمارإعادة 
"صحيح أن "التمويل واالعتراف الدولي في القاهرة، لكن المؤتمر ليس بديال عن االتفاقيات  جلعاد:

 الفعلية التي يتم التوصل إليها هنا، وكل ما ترونه عبارة عن حفلة تنكرية".

 34/31/4135، الرسالة، فلسطين
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 ستحاول عرقلة إعمار غزة "إسرائيلموقع "والال": " .21
قد تسعى إلى عرقلة إعادة إعمار قطاع غزة  "إسرائيل"ألمح مسؤول أمني إسرائيلي إلى أن : 40عرب 

من المساعدات الدولية، وحتى جزء صغير من مواد  صغيراً  بادعاء أن حركة حماس قد تستغل جزءاً 
 اتها العسكرية وبضمن ذلك األنفاق.البناء، من أجل ترميم قدر 

وقال المسؤول األمني إن جهاز األمن اإلسرائيلي يتابع الحوار الحاصل بين حماس والسلطة 
الفلسطينية حول الشكل الذي سينتشر فيه آالف أفراد الشرطة الفلسطينية حول المعابر الحدودية في 

يرز، وحول طرق أدائها هناك.  رفح وكرم أبو سالم وا 
موقع "والال" االلكتروني، اليوم االثنين، أنه لم يتقرر بعد ما إذا كان النظام األمني عند المعابر  وذكر

سيبقى كما هو بحيث ستسيطر مديرية المعابر الفلسطينية بطريقة "التحكم عن بعد"، أم أنه ستقام 
ريقة نقل مكاتب جديدة قريبة من المعابر. لكن جهاز األمن اإلسرائيلي يعبر عن قلقه من ط

 المسؤولية عن المعابر من حماس إلى السلطة الفلسطينية.
ونقل "والال" عن المسؤول األمني قوله إن التغيير الذي سينفذ في األراضي الفلسطينية في القطاع "قد 
نما قد  يجلب معه ليس فقط ظواهر الرشاوى والفساد والبيروقراطية التي ستؤخر العمل في المعابر، وا 

يات التفجيرية فيها، ألن حماس ستبدو كمن رفعت مسؤوليتها عن المعابر، ورفعت يعيد العمل
 مسؤوليتها عن الهدوء أيضا".

وأضاف أن "حماس تحرك عملية ذكية. فهي تشكل جيشا شعبيا مكونا من فتية تبدأ أعمارهم من سن 
 ا".عاما، وبذلك تبعد االنتقادات عن ذراعها العسكري، الذي لن تتنازل عنه أبد 34

وأضاف المسؤول األمني اإلسرائيلي أنه سيكون من الصعب على جهاز األمن اإلسرائيلي مراقبة 
حركة مواد البناء الداخلة إلى قطاع غزة رغم تشكيل نظام المراقبة المشترك، الذي تشارك فيه إسرائيل 

ديث يدور عن ومضى المسؤول اإلسرائيلي أن "الح إلى جانب السلطة الفلسطينية واألمم المتحدة.
ل التي ستمنح للفلسطينيين، ومن أجل ترميم أنفاق حماس فإن المطلوب هو نسبة كمليارات الشوا

 صغيرة من المواد التي يسمح بإدخالها إلى القطاع".

 31/31/4135، 58عرب 
 
 يسيطران على المسجد األقصى "داعش"نائب رئيس الكنيست: حماس و .20

على كل من رئيس الوزراء  سرائيلي موشيه فيغلين، هجوماً األناضول: شن نائب رئيس الكنيست اإل
اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير األمن الداخلي يسحاق أهرونوفيتش إلغالق المسجد األقصى أمام 
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وقال فيغلين في تصريحات له نقلتها  اليهود، أمس على خلفية األوضاع األمنية المتوترة في المسجد.
حركة حماس وداعش سيطرا اليوم )أمس( على جبل الهيكل )التسمية "ئيلية إن القناة الثانية اإلسرا

 ."اليهودية للمسجد األقصى( وأغلقوه أمام المصلين اليهود
عن االنتصار على حماس، ورسالة التهديد والردع ضد حزب هللا  حديث نتنياهو"وأضاف فيغلين أن 

. وانتقد فيغلين، وزير األمن "مدينة القدس في الشمال، باتت تتكسر على خلفية الواقع الجاري في
، "منعه الشرطة اإلسرائيلية من اعتقال الشبان الفلسطينيين في القدس"الداخلي يسحاق أهرونوفيتش، لـ

هذا "مطالبا باعتقال من يمنع المستوطنين من دخول األقصى. وقال نائب رئيس الكنيست إن 
سلوك من الحكومة اإلسرائيلية سيكون ثمنه غاليا على السلوك هزيمة أمام منظمات اإلرهاب.. هذا ال

ودعا فيغلين،  ."قطاع غزة عإسرائيل عند الحدود الشمالية مع لبنان وسوريا والحدود الجنوبية م
تاحة الصالة لليهود فيه.   نتنياهو إلى إخالء المسجد األقصى من المسلمين بشكل فوري وا 

 31/31/4135، القدس العربي، لندن
 
 يدرس إقامة وحدات جديدة لمكافحة األنفاق  سرائيلياإلالجيش  .22

كشفت مصادر عسكرية إسرائيلية عن أن الجيش اإلسرائيلي يدرس تشكيل وحدة متخصصة  :السبيل
وذكر موقع  في مكافحة األنفاق وذلك باإلضافة لوحدة "يهلوم" الهندسية والمختصة في هذا المجال.

إلسرائيلية يدرس في هذه األيام تشكيل وحدة متخصصة جديدة الجيش اإلسرائيلي أن سالح الهندسة ا
لمكافحة األنفاق باإلضافة لدراسة توسيع وحدة "األنفاق والمخابئ" باإلضافة لتطوير األداء 

ونقل الموقع عن مسئول  التكنولوجي وذلك كجزء من العبر المستخلصة من الحرب على القطاع.
سة " تساحي اروتاي" قوله: إنه من الممكن نقل جزء من قدرات شعبة القدرات القتالية في سالح الهند

فرق األنفاق والمخابئ للقوات الراجلة وعدم اقتصار خدمتهم في وحدة "يهلوم" وذلك حتى تعم الفائدة 
 على تلك الوحدات.

 31/31/4135، السبيل، عّمان
 
 ألماني عقاراتصحيفة "يسرائيل هيوم": المبادرة لتشجيع الهجرة لبرلين مرتبط بمكتب  .23

على ضوء اتساع حملة تشجيع اإلسرائيليين على الهجرة من البالد، في إطار : 40عرب 
االحتجاجات ضد غالء المعيشة وانعدام األمن االقتصادي واألمني، وضد سياسة رئيس الحكومة 
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اجية مرتبط ادعت صحيفة "يسرائيل هيوم"، اليوم االثنين، أن المبادر للحملة االحتج بنيامين نتنياهو،
 بمكتب وساطة عقارات ألماني وبمدرسة لتعليم اللغة األلمانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن صفحة الفيسبوك لهذه االحتجاجات والتي تدعو اإلسرائيليين إلى الهجرة 
مجموعة على الفيسبوك التي تدعو إلى الهجرة  31إلى برلين، لم تعد وحيدة وأن هناك ليس أقل من 

ووفقا للصحيفة فإن نشطاء يساريين  في العالم هربا من غالء األسعار في إسرائيل. إلى مدن كبرى
ينظمون لتظاهرة احتجاج ضد سياسة نتنياهو ستجري في "ميدان رابين" في تل أبيب وسيتم خاللها 

 ."إسرائيل"التشجيع على الهجرة من 

 31/31/4135، 58عرب 
 
 هي دفع مصالح شخصية لقادة الدولة" 4134"غاية ميزانية خبير اقتصادي إسرائيلي:  .24

وجه الخبير االقتصادي والمحاضر في الجامعة العبرية في القدس والباحث في "المعهد : 40عرب 
اإلسرائيلي للديمقراطية"، البروفيسور مومي داهان، انتقادات شديدة إلى الحكومة اإلسرائيلية، وخاصة 

لبيد، على ضوء مصادقة الحكومة على ميزانية الدولة  رئيسها بنيامين نتنياهو، ووزير المالية يائير
 للعام المقبل، التي وصفها بأنها تخدم غايات شخصية.

ونقلت صحيفة "ذي ماركر"، اليوم االثنين، عن داهان قوله أمس، إن "أكثر ما يبرز في ميزانية 
مجتمع في إسرائيل. هو أنها ال تواجه أبدا المشاكل المركزية في االقتصاد وال 1134الدولة للعام 

وغايتها هي دفع احتياجات سياسية شخصية لألشخاص الموجودين في قيادة الدولة، وليس 
 الحتياجات الدولة. وينبغي قول ذلك بأوضح وأصدق صورة وبشكل مباشر ونزيه".

 31/31/4135، 58عرب 
 
 صالة الفجراالحتالل يقتحم المسجد ويعتدي على المصلين بعد مستوطنون يدنسون "األقصى" و  .25

قالت "مؤسسة األقصى للوقف والتراث" إن قوات كبيرة من االحتالل اإلسرائيلي اقتحمت بعد صالة 
المسجد األقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، وذلك في تمام  31/31/1134فجر يوم االثنين 
لحارقة وغاز الفلفل، فجرًا، وبدأت بإطالق واباًل كثيفا من القنابل الصوتية وا 6:11الساعة السادسة 

والرصاص المطاطي المحشو بالمعدن، على المصلين والمعتكفين والمرابطين فيه، وهم من كبار 
السن في األغلب الذين استطاعوا دخول االقصى في صالة الفجر من الرجال، أو من المعتكفين 

وف، وأطلقت واباًل الذين اعتكفوا فيه منذ ليلة أمس، ثم حاصرت بشكل مكثف الجامع القبلي المسق
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أكثر كثافة من القنابل المختلفة، مما أدى الى وقوع عدد من اإلصابات لم ُيعرف عددها، وخرجت 
 من داخل االقصى نداءات استغاثة بسبب عدم وجود طواقم إسعاف في مثل هذه الساعة المبكرة.

ب وانتشرت بكثافة ومنذ ما قبل صالة الفجر حاصرت قوات كبيرة المسجد األقصى من جميع األبوا
عند جميع األبواب، وحشدت قوات خاصة في ساحة البراق، ومنعت من هم دون الخمسين من 
الرجال من دخول االقصى، فيما منعت النساء بالمطلق، مما اضطر المصلين الى اداء صالة الفجر 

جميع البوابات،  في المواقع القريبة من بوابات األقصى، وبعد انتهاء صالة الفجر بدقائق، تم إغالق
 ومنع دخول المصلين بالمطلق ثم بدأ اقتحام وحشي على المسجد األقصى.

واعتبرت المؤسسة هذا االقتحام العسكري في مثل هذه الساعة المبكرة أمرًا خطيرًا، وتصعيدًا احتالليًا 
حامات ُيضاف الى سلسلة التصعيدات األخيرة، ورجحت المؤسسة ان يكون هذا االقتحام تهيئة القت

محتملة اليوم دعت اليها منظمات الهيكل المزعوم، وحركات وشخصيات أخرى، منها "موشيه 
، ودعت المؤسسة في بيانها الى تحرك إسالمي عربي فلسطيني -نائب رئيس الكنيست –فيجلين" 

نقاذ األقصى.   عاجل لحماية وا 
المسجد االقصى الساعة مستوطنا اقتحموا  40مؤسسة في بيان لها صباح االثنين إن القالت و 

ودنسوه بجولة في أنحاء متفرقة منه، وذلك بحراسة مشددة من قوات االحتالل وقوات التدخل  1:11
السريع. وأضافت المؤسسة أن االحتالل ما زال يحاصر الجامع القبلي المسقوف ويطلق وابال من 

الة الفجر، عقب اقتحام مبكر قنابل الغاز والصوت على المصلين والمعتكفين الذين احتموا به بعد ص
 لقوات الشرطة. 

 31/31/4135للوقف والتراث، أم الفحم،  األقصى مؤسسة
 
 للتصدي لالقتحامات األقصىبالمسجد " "وشؤون القدس" تدعوان الى المرابطة العليا "المتابعة .26

إلى الّنفير العام دعت "لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية" في الداخل الفلسطيني  :القدس المحتلة
للقدس المحتلة والمسجد االقصى المبارك، االربعاء القادم، وذلك في اعقاب دعوات وجهتها جماعات 
يهودية القتحام المسجد بمناسبة ما يسمى "عيد الُعرش" اليهودي. وفي السياق ذاته، حذرت دائرة 

الهيكل المزعوم وقيادات  شؤون القدس في منظمة التحرير الفلسطينية، من خطورة دعوات منظمات
الجماعات اليهودية المنضوية في إطار هذه المنظمات العنصرية، المشاركة بأوسع اقتحام للمسجد 
االقصى، وتنفيذ برنامج توراتي احتفاال بـ"عيد العرش" ، بدعم من حكومة االحتالل وتحت سمعها 

 وبصرها.
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الهاشمية بممارسة سيادتها اإلدارية على  وطالبت اللجنة العليا في بيان امس، المملكة األردنية
المسجد األقصى بشكل فعلي ولجم االحتالل اإلسرائيلي عن عدوانه المتواصل، في حين طالبت 

 الدفاع عن المسجد رسمًيا وشعبًيا.بالسلطة الوطنية الفلسطينية بالوقوف امام مسؤوليتها التاريخية 
31/31/4135الحياة الجديدة، رام هللا،   

 
 اإلجهاز على منازل ومباني عكا القديمة "إسرائيل"ذيرات من بدء تح .27

حذر مخطط المدن الفلسطيني يوسف جبارين، من بدء الحكومة اإلسرائيلية : حسن مواسي -عكا 
تنفيذ مخططات وزارة البناء واإلسكان اإلسرائيلية بيع المباني العربية الفلسطينية القديمة في المدن 

 تمهيدًا لهدمها وتسويتها باألرض. 40ة المختلطة في األراضي المحتلة العام الفلسطينية التاريخي
وأشار جبارين الى أن إسرائيل بدأت فعليًا بتنفيذ قرار وزير اإلسكان أوري أريئيل من حزب "البيت 
دًا اليهودي" مؤخرًا ببيع المساكن الشعبية الفلسطينية القديمة في يافا وعكا وحيفا واللد والرملة، تمهي

 لهدمها كليًا.
وبين جبارين أن وزارة البناء واإلسكان اختارت مدينة عكا لتكون األولى التي ستشهد فعليًا تنفيذ 
القرار، وذلك لكون المدينة القديمة أكثر عددًا من حيث المساكن، إضافة إلى أن إسرائيل أوشكت 

أوضح جبارين انه وضمن تنفيذ على االنقضاض رسميًا على أحياء باقي المدن وفي مقدمها يافا. و 
هذا القرار طالبت شركة "تطوير عكا" اإلسرائيلية العشرات من سكان المنازل في عكا القديمة 

. وأن 3616بإخالئها تمهيدًا لالستيالء عليها، مع العلم بأن أصحاب هذه المنازل يمتلكونها قبل عام 
قضي على كل ما هو فلسطيني في ، وسي3640هذه القرارات ستكرر سيناريو سقوط عكا العام 

 المدينة في الفترة القريبة.
وأكد جبارين أن يافا لن تكون المتضرر األكبر من قرار هدم المساكن الشعبية، وذلك ألنها ُنكبت 

حين تم االستيالء على معظم العمارات والمنازل،  1111والثانية العام  3640مرتين األولى العام 
وأضاف ان "هناك تخطيطًا إسرائيليًا مصادقًا عليه قانونيًا يهدف  تجاه عكا. ولذلك فاألمر اآلن مّركز

إلى تطوير عكا القديمة لطبقة من األغنياء بدون وجود سكانها األصليين، وهذا التخطيط ينص عمليًا 
سنوات  31على إفراغ المدينة القديمة من سكانها الفلسطينيين، وأن تفاصيل هذا التخطيط بدأت منذ 

ونوه جبارين إلى  مناطق مختلفة من عكا القديمة عبر مصادرة العشرات من المنازل وهدم أخرى".في 
 .من بيوت عكا القديمة مصنفة كأمالك غائبين %61قضية قد تسرع تنفيذ القرار هو أن 

 31/31/4135المستقبل، بيروت، 
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 م من االعتراض قضائياً : االحتالل يصادر أموال الفلسطينيين على المعابر ويمنعههيئة حقوقية .28

بّين تقرير لجمعية "مركز حماية الفرد" أن السنوات األخيرة شهدت ارتفاعا كبيرا في  :القدس المحتلة
استخدام سلطات االحتالل اإلسرائيلي ألوامر مصادرة ممتلكات تابعة للفلسطينيين بما في ذلك 

 ض قضائيا على المصادرة.مصادرة أموال على المعابر الحدودية، ويمنع عنهم حق االعترا
أمر مصادرة ألمالك  336أصدرت سلطات االحتالل  1131وأوضحت الجمعية أنه في عام 

 .1133مواطنين فلسطينيين من الضفة الغربية، مقابل أمر واحد صدر عام 
وقالت الجمعية إنها تقدمت بالتماس للمحكمة العليا تطالب فيه بإلغاء األمر العسكري الذي يمنع 

طينيين من تقديم طعن على أوامر المصادرة، موضحة أنه قبل نهاية الشهر ستعقد جلسة الفلس
 للمحكمة لبحث االلتماس واالستماع إلى رد السلطات عليه.

وقالت الجمعية إن سلطات االحتالل رفضت منح الجمعية معطيات مفصلة حول الممتلكات التي 
ر مصادرة ممتلكات وأموال للفلسطينيين صودرت وما هو مصيرها، موضحة أن الجيش يصدر أوام

بموجب قوانين الطوارئ دون تقديم مبررات أو تفسيرات، ويحظر على الفلسطينيين تقديم اعتراض 
 على القرار.

وقالت الجمعية إن استخدام هذه األوامر زاد بشكل كبير في السنوات األخيرة. وفي رد الجيش على 
المصادرة بموجب قانون حرية المعلومات، تبين أن طلب الجمعية لكشف معلومات حول أوامر 

، وارتفع إلى 1131مرة عام  14، و1133سلطات االحتالل استخدمت هذه األوامر مرة واحدة عام 
 .1131مرة عام  336

31/31/4135الحياة الجديدة، رام هللا،   
 
صابة و عايدة الضفة: مواجهات عنيفة في مخيم  .29  صة في الرأسبرصا طفلا 

أصيب فتى فلسطيني، مساء اليوم األحد، برصاصة مطاطية في الرأس في مواجهات : قنا –رام هللا 
 مع قوات االحتالل في مخيم عايدة شمال بيت لحم بالضفة الغربية.

وأفادت مصادر طبية، بأن فتى أصيب برصاصه معدنية مغلفة بالمطاط برأسه أحدثت له جرحا، وتم 
 تلقي العالج، ووصفت جروحه بالمتوسطة.نقله إلى مستشفى بيت جاال الحكومي ل

 وقال شهود عيان إن آخرين أصيبوا بحاالت اختناق جراء استنشاقهم الغاز.
 31/31/4135الشرق، الدوحة، 



 
 
 

 

 
           48ص                                     1166 العدد:    31/31/4135 االثنين التاريخ:

 

 
 فلسطينيينفتية يهود يعتدون على سائقين  ..موجة عنصرية جديدة في القدس .31

نما تعهدتها إلى األفعال واتساع  على األقوال فقط، "إسرائيل"لم تقتصر موجة العنصرية التي تغرق  وا 
ظاهرة قيام فتية يهود، باالعتداء على سائقي سيارات األجرة الفلسطينيين المقدسيين. ووصل األمر 
بأحد هذه االعتداءات إلى رقود السائق المقدسي زياد القواسمي في المستشفى بعد اعتداء الفتية 

وا إلى سيارة األجرة في منطقة "كيكار هحتولوت". اليهود عليه وتسببوا بكسر في أنفه، بعد أن صعد
وأكدت القناة الثانية للتلفزيون اإلسرائيلي في تقرير حول هذه الظاهرة على أن هذا االعتداء ينضم إلى 
سلسلة طويلة من األحداث العنيفة والتهجمات الكالمية على سائقي سيارات األجرة المقدسيين مؤخرا، 

سة من هؤالء الفتية. وتبين أن "النواة الصلبة" تضم عدة عشرات من الفتية وأضافت أنه تم اعتقال خم
اليهود، ومعظمهم قاصرون وضعوا أمامهم هدفا بجعل السائقين العرب ييأسون من العمل ومنعهم 
من كسب رزقهم، اذ يحيط هؤالء الفتية بسيارة األجرة ويطالبون، وأحيانا يهددون، المسافرين بأال 

 ارة األجرة إذا كان السائق عربيا.يدخلوا إلى سي
ووثق التقرير المصور أحد الفتية يقول لسائق عربي: "سأبقى هنا ولن أدعك تكسب رزقك، لن  

 أسمح لك وال ألي عربي بأن يحاول كسب الرزق في هذه المدينة".
 31/31/4135الدستور، عمان، 

 
 أسيرة فلسطينية تفوز بجائزة دولية في مجال حقوق اإلنسان .30

، 1134ازت األسيرة والمحامية الفلسطينية شيرين العيساوي بجائزة "الكرامة لحقوق اإلنسان" لعام ف
والتي تمنحها منظمة "الكرامة" السويسرية لمساندة ضحايا التعذيب واالعتقال التعسفي والمهددين 

نح األسيرة باإلعدام خارج نطاق القضاء، واالختفاء القسري في العالم العربي. وقررت المنظمة م
العيساوي الجائزة على نشاطها اإلنساني والحقوقي ضد االحتالل والقمع اإلسرائيلي، وسيتسلم والديها 

 /العاشر من كانون أول يوافقالجائزة نيابة عنها خالل االحتفال باليوم العالمي لحقوق اإلنسان، الذي 
 ديسمبر من كل عام.

دولية ومحلية لإلفراج عن شقيقها األسير سامر  وعملت المحامية العيساوي على إطالق حمالت
 عيساوي صاحب أطول إضراب عن الطعام في العالم، قبل أن يتم اعتقالها مجددا.

 31/31/4135الدستور، عمان، 
 



 
 
 

 

 
           49ص                                     1166 العدد:    31/31/4135 االثنين التاريخ:

 

 سيراً أ 51داري بحق إوامر اعتقال أاالحتالل يصدر األسير: نادي  .32
داري جديدة إوامر اعتقال أصدرت أرائيلي ن سلطات االحتالل اإلسإقال نادي االسير  :وفا –رام هللا 
، بينهم ثالثة نواب في المجلس التشريعي، وبذلك يرتفع عدد اوامر االعتقال االداري سيراً أ 41بحق 

 .01التي اصدرت منذ بداية شهر تشرين االول الجاري الى 
سرى وعددهم ول مرة، وباقي األداري ألإوامر اعتقال أسرى صدرت بحقهم أربعة أن أوذكر النادي 

 منذ سنوات. دارياً إمنهم معتقلون  ن عدداً أ إلى ، تم تجديد االعتقال االداري بحقهم، مشيراً 16
31/31/4135الحياة الجديدة، رام هللا،   

 
 بمداهمات الضفة فلسطينياً  عشريناالحتالل يعتقل  .33

ت نفذتها في أنحاء مواطنا في مداهما 11اعتقلت قّوات االحتالل اإلسرائيلي فجر االثنين : الّضفة
 متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، وتركزت في محافظة الخليل جنوًبا.

بلدة بيت عوا جنوب غرب فان االعتقاالت تمت في كل من وبحسب مصادر محلية لوكالة "صفا" 
مخيم العروب شمال و قرية دير العسل  ،مخيم شمال الخليل، بلدة بني نعيم شرق الخليلو الخليل 
بلدة بيت ساحور ببيت لحم، كفر دان قرب جنين، قرية خربثا برام هللا، أم الشرايط غرب رام  ،الخليل

 .مخيم األمعري وسط رام هللا، هللا
 34/31/4135قدس برس، 

 
 نادي األسير: اتفاق إلقامة فعاليات تضامنية مع األسرى في أوروبا .34

ى االنتهاكات اإلسرائيلية بحق األسرى أطلع "نادي األسير" الفلسطيني وفدًا فرنسيًا عل رام هللا:
الفلسطينيين في سجون االحتالل، ووصلوا إلى اتفاق يقضي بإقامة فعاليات تضامنية مساندة لألسرى 

 في أوروبا.
في مدينة نابلس لقاء بين وفد فرنسي من مدينة "ليل" و"نادي األسير"  (31|33وُعقد يوم السبت )

"جرى أيضًا مناقشة آليات دعم قضية األسرى في  ادي فقدالفلسطيني، وبحسب بيان صدر عن الن
 أوروبا من خالل تنظيم الفعاليات والبرامج المساندة لألسرى". 

وقّدم "نادي األسير" شرحًا مفصاًل حول اإلجراءات التعّسفية بحّق األسرى واالعتقاالت المتزايدة التي 
 تنفذها قوات االحتالل يوميًا.

 34/31/4135قدس برس، 
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 قاصرين للتحقيق ثالثة ويخضعمقدسيين  ثالثةمدد اعتقال : االحتالل ينادي األسير .35

مددت سلطات االحتالل، امس، اعتقال ثالثة مقدسيين، وهم كل من: وسام سدر، منير  :القدس
الباسطي، ورامي الفاخوي حتى يوم غد بذريعة استكمال التحقيق معهم، وال زال ثالثة من القاصرين 

يد التحقيق في مركز "القشلة" في البلدة القديمة وهم كل من سعيد نورين، محمد قواس، المقدسيين ق
وأفاد محامي نادي األسير مفيد الحاج، في بيان صحافي صدر عن النادي أمس،  ممدوح عجلوني.

مقدسيين أفرج عن  31بأن حملة االعتقاالت التي نفذتها شرطة االحتالل منذ صباح امس طالت 
خضعوا للتحقيق، وهم الحاج نهاد زغّير، والمحرر أحمد خلف، والقاصرين عبد الكريم أربعة بعد أ

 نوكد ومحمود القاضي.
 31/31/4135األيام، رام هللا، 

 
 مستوطنون يعتدون على قاطفي الزيتون في قرية ياسوفالضفة:  .36

ون في قرية اعتدى مستوطنون بالضرب على مواطنة فلسطينية بعد أن هاجموا عددا من قاطفي الزيت
ياسوف شمال شرق سلفيت. وقال شهود عيان إن سبعة مستوطنين من مستوطنة "تفوح" المقامة على 
أراضي أهالي قرية ياسوف، هاجموا عددا من المزارعين خالل قطفهم ثمار الزيتون بمنطقة "خلة 

أدى إلى  عاما(، ما 11العين" في القرية، واعتدوا بالضرب على المواطنة هناء فتحي عطياني )
إصابتها في قدمها، ونقلت إلى مستشفى الشهيد ياسر عرفات في سلفيت، كما حطم المستوطنون 
مركبة زوجها. وأضاف شهود العيان أن أحد المستوطنين كان مسلحا بمسدس، وأطلق منه ثالث 

 رصاصات في الهواء.
 31/31/4135الدستور، عمان، 

 
 ادة تأهيل القطاع الزراعي في غزةمليون دوالر تكلفة إع 541وزارة الزراعة:  .37

وقعت وزارة الزراعة الفلسطينية اتفاقية تعاون مشترك مع منظمة الغذاء العالمي "فاو" في القاهرة: 
 القاهرة من أجل العمل على إعادة ترميم القطاع الزراعي في غزة بعد الحرب اإلسرائيلية األخيرة.

تلك االتفاقية تستهدف بشكل أساسي تكثيف  وصرح وزير الزراعة الفلسطيني شوقي العيسة أن
وتعزيز سبل التعاون ما بين الجهتين خاصة بعد دمار القطاع الزراعي بشكل كبير؛ وفي ظل الحاجة 
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الملحة للعمل مباشرة عقب االنتهاء من مؤتمر إعادة األعمار الذي سيعقد اليوم األحد في القاهرة 
 بحضور دولي كبير.

(، أن القطاع 31/31في تلقت "قدس برس" نسخة عنه يوم األحد )وأكد العيسة في بيان صح
الزراعي الفلسطيني ركيزة أساسية لالقتصاد الفلسطيني ألنه أساسي ويؤثر على باقي القطاعات، 

عادة قائال "نحن بحاجة ماسة للتعاون مع الجهات الدولية والتي أثبتت تواجدها في فلسطين من أجل إ 
 مليون دوالر". 441والتي تتطلب ما يزيد عن  تأهيل قطاع الزراعة في قطاع غزة

 34/31/4135قدس برس، 
 

 "كتاب غزة".. قصص لتعريف الغرب بالحياة في غزة .38
أصدرت دار النشر البريطانية )كوما برس( "كتاب غزة" الذي أعده وكتب مقدمته الكاتب : لندن

 الفلسطيني عاطف أبو سيف.
ن الكتاب عشر قصص لعشرة كتاب يعيشون في غزة، وهم عاطف أبو سيف، نيروز قرموط، ويتضم

طالل أبو شاويش، نجالء عطا هللا، غريب العسقالني، يسرا الخطيب، منى أبو شرخ، عبد هللا تايه، 
 أسماء الغول وزكي العيلة.

ر من حياة الفلسطينيين ويتوجه الكتاب الذي صدر باإلنكليزية إلى الغرب، إذ يسعى إلى تعريفه بصو 
في غزة بعيدا عما تصوره وسائل اإلعالم لهم من صور مجتزأة قد يقوم بعضها بدور مضلل في 

 التعريف بالمدينة والتشهير بها وبأهلها.
ويحاول الكتاب التعبير عن الهم الفلسطيني عبر البوح، ذلك أن األدب الذي ظل خير وسيلة لتحدي 

المقاوم في إظهار الحياة الفلسطينية والتمسك بالحقوق، وكان له دور  المحتل ما انفك يقوم بدوره
رئيس في نشر القضية الفلسطينية وتجييش العواطف والمشاعر نحوها، ولفت أنظار العالم إليها، 

 والمحافظة على الهوية الفلسطينية وتعزيزها.
 34/31/4135، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 إعمار غزة.. ويستعرض جهود مصر لتحقيق السالميفتتح مؤتمر إعادة  يالسيس .39

 الفلسطينيبمشاركة الرئيس " متابعة: غادة الشرقاوي ومحمد العجرودي ومحمد فؤاد وباسل يسرى
منظمة إقليمية ودولية،  11دولة عربية وأجنبية و وممثليمحمود عباس )أبو مازن( ووزراء خارجية 
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 -عقد برعاية مصرية  ي"إعادة إعمار غزة" الذ أمس مؤتمر يافتتح الرئيس عبد الفتاح السيس
 نرويجية مشتركة.

كلمة خالل الجلسة االفتتاحية للمؤتمر، تضمنت استعراضا للجهود المصرية  يوألقى الرئيس السيس
قرار الهدنة، وتحقيق المصالحة الفلسطينية، فضال عن المساعدات االنسانية  لوقف إطالق النار وا 

الشقيق، وأكد الرئيس أن جميع هذه الجهود المصرية تؤكد أن القضية  سطينيالفلالمقدمة إلى الشعب 
 الفلسطينية ستظل قضية العرب األساسية.

تحسين  يوشدد الرئيس على أهمية تفعيل الجهود الدولية إلعادة إعمار قطاع غزة للمساهمة ف
دئة الدائمة وممارسة إلى أن هذا األمر يتطلب الته األوضاع المعيشية للشعب الفلسطيني، منوهاً 

قطاع غزة، على أن يكون ذلك مشفوعا بتحقيق التسوية  يالسلطة الوطنية الفلسطينية صالحياتها ف
العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية بما يضمن حقوق الشعب الفلسطيني، ويحرم من يحاولون فرض 

 أغراضهم. الوصاية على شعب فلسطين من فرصة استغالل معاناة هذا الشعب لتحقيق
وقد وجه الرئيس الدعوة لكل شعوب المنطقة بمن فيهم الشعب اإلسرائيلي، إلنهاء الصراع وتحقيق 

تضمن االستقرار واالزدهار للمنطقة، كما أكد الرئيس  والتيالسالم، تطبيقا للمبادرة العربية للسالم، 
اتساقا مع  الدوليلمجتمع استعداد مصر لتقديم كل دعم ممكن بالتنسيق مع القيادة الفلسطينية وا

قرارا لمبادئ الحق والعدالة والشرعية. التاريخيدورها   والمسئول إزاء أمتها ومنطقتها وا 
 31/31/4135األهرام، القاهرة، 

 
 يتسول عادل سليمان: فلسطين قضية وطن ومقدسات وليس شعباً  .41

تيجي لدراسات الدفاع استنكر اللواء عادل سليمان رئيس منتدى الحوار االسترا إيهاب الشريف:
طعام  –والعالقات المدنية  العسكرية، محاوالت البعض حصر القضية في فلسطين في مجرد إيواء وا 

قضية فلسطين هي قضية وطن وأرض ومقدسات، هي قضية  أنلسكان تعرضوا لكارثة، مشددًا على 
مجرد قضية إنسانية  تويتر "أن القضية الفلسطينية ليست يوقال في تغريدات له عل شعب ال يتسول.

طعام سكان تعرضوا لكارثة !! ولكنها قضية وطن وأرض ومقدسات، قضية شعب ال  إليواء وا 
سوى المقاومة..  يالشعب الفلسطين أماموأضاف" لم يعد باإلمكان خداع الشعوب، وليس  يتسول".
 ال لالستسالم". ال يفهم لغة أخرى.. اإلسرائيليالعدو 

 34/31/4135، الين أون إخوان
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 "إعمار غزة" فرصة تاريخية إليجاد حل نهائي للقضية الفلسطينية حزب النور: .40
صالح عبد المعبود، عضو الهيئة العليا لحزب النور، أن مؤتمر "إعادة  .أكّد م: رحاب عبد المنعم

إعمار غزة" المنعقد، اليوم األحد بالقاهرة يعد خطوة جيدة قامت بها مصر، مشدًدا على أنه قد آن 
وان لحركتي فتح وحماس أن تتحدا معا، فهذا المؤتمر يعد فرصة تاريخية أمام الفلسطينيين إليجاد األ

األحد، أن  ]أمس[ بيان له مساء اليوم يوأضاف عبد المعبود، ف حل نهائي للقضية الفلسطينية.
سطينيين، المؤتمر يعكس بوضوح الجهود العربية لحقن الدماء، والحفاظ على أرواح األبرياء من الفل

 وحماية مقدرات الشعب الفلسطيني.
 31/31/4135األهرام، القاهرة، 

 
 "إسرائيل"من خطورة التطبيع مع  حزب جبهة العمل اإلسالمي يحذر .42

حذر حزب جبهة العمل اإلسالمي في األردن من خطورة المعلومات التي تتحدث عن أن مزارعين 
في استئجار آبار  "يهودية"وبرؤوس أموال  ينشطون 3640من األراضي الفلسطينية المحتلة عام 

وأراضي من األراضي األردنية، من أجل الزراعة والتصدير للكيان الصهيوني، حيث يوافق لدى 
وهم ال يأكلون فيه من إنتاج األراضي المحتلة من  "البور"الصهاينة ما يسمى هذا العام عام 

 الخضروات ـ بحسب معتقداتهم.
، وتأتي في وقت تعاني فيه التجمعات السكانية األردنية، تطبيعيهت وأكد الحزب أن هذه خطوا

 وبشكل غير مسبوق، من شح وانقطاع المياه الواصلة إلى المنازل.
واستنكر الحزب، االعتداءات المتكررة على المسجد األقصى المبارك، وأدان الصمت الرسمي 

 لحقيقي في حماية المقدسات.األردني والعربي والدولي، وطالب الحكومة بممارسة دورها ا
ودعا الحزب إلى اإلسراع في إنجاز مشروع إعادة األعمار لغزة، وضرورة حماية ودعم المقاومة 
الباسلة بكل األشكال، ويناشد الحزب المقاومة الفلسطينية بشمول األسرى األردنيين في أية صفقات 

 لتبادل األسرى مع الكيان الصهيوني.
ومة السويدية لالعتراف بالدولة الفلسطينية، وثمن أية جهود دولية تصب رحب الحزب بتوجه الحكو 

 في رفع الظلم عن الشعب الفلسطيني.
 34/31/4135، فلسطين أون الين
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 باستثمار عالقاتها لوقف االعتداءات على "األقصى" األردنية النائب عطية يطالب الحكومة .43
رئيس  إلىفي رسالة وجهها  عطيةخميس  ردنيفي البرلمان األ طالب النائب: الزيود محمد-عمان 

الصهاينة  إلجبارتستثمر الحكومة كل شبكة عالقاتها الدولية  أنالنسور  الوزراء  األردني عبد هللا
في القدس المحتلة وان ترسل الحكومة رسالة قوية  اإلسالميةعلى وقف اعتداءاتهم على المقدسات 

 "        األقصىلم توقفوا اعتداءاتكم على المسجد  إذامعاهدات معكم  الللصهاينة عنوانها "
هجمة من قبل قوات االحتالل  ألبشعمدينة القدس المحتلة تتعرض  أنعطية في رسالته إلى  وأشار

الصهيوني بهدف تهويد المدينة والقضاء على المؤسسات العربية في القدس من اجل التمهيد 
المبارك  األقصىا العرب واالنقضاض على المسجد لمخططاتهم التلمودية بتفريغ القدس من سكانه

 والمسيحية. اإلسالميةوجميع المقدسات 

 31/31/4135الرأي، عمان، 

 

 

 جودة: األردن مستمر في تقديم الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني .44
الذي عقد  غزة إعمارإعادة في مؤتمر شارك وزير الخارجية وشؤون المغتربين ناصر جودة : القاهرة

  .س في مصرأم
ثم  اإلعمارالتي تكفل الخروج من الدائرة المتكررة إلعادة  األساسيةالضمانة  األردن إنجودة  وقال

بالنسبة لقطاع غزة، تتمثل  األخيرة، والتي شهدناها مرارا وتكرارا في السنوات إعماره أعيدتدمير ما 
وبحيث تكون  إبطاءتجسيده دون  لىإبتجسيد حل الدولتين عبر استئناف المفاوضات المباشرة الرامية 

واطار زمني، يواكبها امتناع كامل عن  أداءهذه المفاوضات جادة، ومنضبطة ومحكومة بشواخص 
تقوضها  أوالتي قد تعيق سير هذه المفاوضات  أصالالجانب وغير القانونية  األحادية اإلجراءاتكل 
القانونية لألراضي  األوضاع أوالواقع  راألمتستهدف استباق نتائجها من خالل محاوالت لتغيير  أو

والمسيحية  اإلسالميةتلك المستهدفة للمقدسات  أوالفلسطينية المحتلة كلها بما فيها القدس الشرقية، 
المبارك، مشددا  األقصىفي القدس وبالخصوص الحرم القدسي الشريف وفي القلب منه المسجد 

الوصاية الهاشمية على هذه المقدسات والرعاية  األردن سيتصدى لها بكل السبل من منطلق أنعلى 
 الهاشمية التاريخية لها التي يتوالها صاحب الجاللة الهاشمية الملك عبد هللا الثاني.

قطاع غزة  إعمارتمويليا إلعادة  إطارايكون هذا المؤتمر ليس فقط  أنوختم جوده بالتعبير عن األمل 
تجسيد الدولة الفلسطينية  إلىالجاد والملتزم الموصل  بل رافعة ودافعا الستئناف المسار السياسي

 .مع كل دول المنطقة وأمانالمستقلة وذات السيادة التي تعيش بأمن 
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 31/31/4135الغد، عمان، 
 

 باسيل في "مؤتمر إعمار غزة": "داعش" أداة إسرائيلية لتقسيم المنطقة .45
وداعش يلتقيان  إسرائيل"" ، إنإعمار غزة" في "مؤتمر ،وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل قال

وبنهجهما التدميري، ويتقاطعان إلى درجة أن داعش هي األداة اإلسرائيلية  وبعصريتهمابإرهابهما 
 األكثر مناسبة لها لتقسيم المنطقة وتغيير حدودها وانقسام شعوبها.

ذي يجب أن يبقى حيا في نحن أصحاب القضية، قضية فلسطين وقضية اإلنسان العربي ال إنناوأكد "
رثه وحضارته وقيمه  مواجهة داعش، لكي يدافع عن فلسطين ويدافع عن أرضه وعن وجوده وا 

 وأديانه".
 31/31/4135السفير، بيروت، 
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أجراء  األفريقية حسين أمير عبداللهيانأعلن مساعد وزير الخارجية اإليراني للشؤون العربية و 
طهران حذرت الحكومة  أن مباحثات مع الحكومة التركية لحل األزمة في مدينة كوباني الفتا إلى

به على هامش ملتقى  أدلىجاء ذلك في تصريح  التركية من أي تواجد عسكري بري في سورية.
ي معهد الدراسات االستراتيجية للشرق العراق والتحالف الدولي ضد داعش الذي أقيم يوم الخميس ف

 األوسط بالعاصمة طهران.
أننا في الوقت  اال األبد وأضاف: نحن ال نريد بان يبقي الرئيس السوري بشار األسد في السلطة إلى

 نفسه ال نسمح بإطاحة الحكومة السورية ومحور المقاومة عبر اإلرهابيين.
يير السياسي في سورية يترتب عليه تبعات كثيرة حدوث التغ أنوحذر مساعد وزير الخارجية من 

ذا أمريكا وقال: لقد قمنا بنقل هذه الرسالة بصورة جيدة إلى كان من المقرر ان تجري سياسة تغيير  وا 
 النظام السوري عبر أداة مكافحة اإلرهاب فان الكيان الصهيوني سوف ال ينعم باألمن.

القوانين الدولية  إطارأجراء في  اإليرانية ستتخذ أي ميةلزم األمر فان الجمهورية اإلسال إذاوأضاف: 
سيخلق ظروفا  وحذر عبداللهيان من انأي تغيير في الغاية من مكافحة اإلرهاب، لدعم حلفائها.

اإليرانية  للمسؤولين األمريكيين والكيان الصهيوني ال يمكن توقعها مؤكدا ان الجمهورية اإلسالمية
 يتخذ ضد سورية عبر اإلرهابيين. أجراء ستتصدى بشكل جاد ألي

 31/31/4135وكالة أنباء فارس، طهران، 
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 مليار دوالر إلعادة إعمار غزةقطر تتعهد بدفع  .47
أعلن الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية القطري، اليوم األحد، عن : أيمن قناوي -القاهرة 

الل السنوات المقبلة استجابة لطلب السلطة تعهد بالده بضخ مليار دوالر إلعادة إعمار قطاع غزة خ
مليارات دوالر التي تعتبر التكلفة الخاصة بإعادة  4الفلسطينية والخطط التي قدمتها من أجل جمع 

 اإلعمار خالل الخمس سنوات المقبلة.
وقال وزير الخارجية القطري، خالل كلمته في مؤتمر إعادة إعمار غزة "أود أن أشكر جمهورية مصر 

بية على حسن االستقبال وكرم الضيافة وما قامت به من جهود لعقد مؤتمر إعادة إعمار غزة العر 
وأضاف العطية "تعرض الشعب الفلسطيني وقطاع غزة خصوصا لهجمة  وسط هذا الحشد الدولي.

شرسة أثرت على بنيتها األساسية، من قبل ماكينة الحرب اإلسرائيلي التي أدت إلى قتل وحصد 
ين الُعزل وأحدث تدميرا هائال في المساكن ودور العبادة والمؤسسات الحكومية والخاصة آالف المدني

 وغيرها من المرافق في ظل الصمت الدولي في حق األبناء المدنيين".
 31/31/4135الشرق، الدوحة، 

 
 ين: ندين االنتهاكات اإلسرائيلية لحقوق الفلسطينيمليون دوالر لغزة 411اإلمارات تقدم  .48

أعلنت الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التنمية والتعاون الدولي أن دولة اإلمارات العربية : )وام(
 قطاع غزة. إعمارمليون دوالر للمساهمة في إعادة  111المتحدة قررت التبرع بمبلغ 

 غزة. إعمار إلعادةجاء ذلك خالل اجتماعات مؤتمر القاهرة الدولي 
زايد آل نهيان وزير الخارجية في كلمة له في مؤتمر القاهرة حول سمو الشيخ عبد هللا بن  وقال

فلسطين وا عادة إعمار غزة، ألقتها نيابة عنه الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، "نثمن ونؤكد دعمنا 
المطلق للمبادرة المصرية األخيرة القاضية بدعوة "إسرائيل" والفصائل الفلسطينية إلى وقف فوري 

نه اإلمارات العربية  إناء حالة العنف واالقتتال وتوفير الحماية للمدنيين". وقال إلطالق النار وا 
المتحدة تعرب عن استنكارها للممارسات العدوانية المستمرة التي تقوم بها "إسرائيل" على األراضي 

والتي الفلسطينية المحتلة وتدين سلسلة الغارات األخيرة التي شنتها القوات اإلسرائيلية على قطاع غزة 
أسفرت عن سقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق، وتجدد 
رفضها الكامل لكافة أعمال العنف التي تؤدي إلى إزهاق أرواح المدنيين، وتطالب بضبط النفس 

خير بشكل قاطع االقتحام األ اإلماراتوالتوقف عن سياسة االنتقام والعقاب الجماعي، كما تستنكر 
 لقوات "إسرائيلية" للمسجد األقصى والذي أثار حفيظة كل الداعين إلى السالم.
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دولة اإلمارات تدين بشدة االنتهاكات اإلسرائيلية المستمرة  إنوقال الشيخ عبدهللا بن زايد آل نهيان 
لحقوق الشعب الفلسطيني األعزل، وتدعو إلى وقف األنشطة االستيطانية اإلسرائيلية، وتطالب 
قامة دولته الحرة  المجتمع الدولي بالعمل على تمكين الشعب الفلسطيني من نيل كافة حقوقه وا 
والمستقلة وعاصمتها القدس، وتشدد على ضرورة احترام قواعد القانون الدولي والقانون اإلنساني 

 الدولي وااللتزام بهما حفاظا على األمن والسالم واالستقرار في المنطقة.
حن اليوم في هذا المؤتمر المهم نؤكد دعمنا المطلق إلعادة إعمار غزة ولتخفيف وأضاف سموه "ون

األسى عن سكانها وتحسين األوضاع المعيشية في القطاع خصوصًا وفي فلسطين عموما، إن دولة 
اإلمارات قدمت وال تزال تقدم المساعدات العينية والمالية لدعم الشعب الفلسطيني وتعزيز المؤسسات 

ية في األراضي المحتلة حيث وجه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه هللا الفلسطين
مليون دوالر أمريكي( وتم صرفها  14مليون درهم ) 61بتخصيص حوالي  1134في يوليو 

كمساعدات إنسانية عاجلة لدعم صمود الشعب الفلسطيني أثناء الهجمات اإلسرائيلية وتخصيص 
قدمت الدولة  1131مليون دوالر أمريكي( لألونروا، وفي  43.6هم )مليون در  341حوالي 

مليون دوالر أمريكي( لتكون فلسطين خامس أعلى دولة  61.1مليون درهم ) 141.3مساعدات بقيمة 
 متلقية للمساعدات اإلماراتية في العالم.

بالمشاركة وتوفير الدعم  وفي ختام كلمته قال آل نهيان وزير الخارجية "أؤكد لكم التزام دولة اإلمارات
إلعادة إعمار غزة ومساندة الشعب الفلسطيني من خالل حشد الدعم وتوفير االحتياجات المطلوبة، 
ونجدد التزامنا بمبادرة السالم في الشرق األوسط التي تحث جميع األطراف على العمل بجدية نحو 

 والنجاح في تحقيق أهدافه المنشودة". تحقيق السالم الشامل، ونتمنى ألعمال مؤتمرنا هذا كل التوفيق
 31/31/4135، الخليج، الشارقة

 
 لمؤتمرة إعادة إعمار غزة مليون دوالر 411الكويت تسهم بـ  .49

أعلنت دولة الكويت عن تقديم مبلغ مئتي مليون دوالر للمساهمة في إعادة قطاع غزة خالل  القاهرة:
صباح خالد الحمد الصباح النائب األول لرئيس السنوات الثالث المقبلة، وذلك حسبما أعلن الشيخ 

 مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي أمام المؤتمر الدولي إلعادة إعمار غزة.
ولفت إلى أن الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية سيتولى متابعة تنفيذ ذلك وفق الخطة التي أعدها 

ا الصباح المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته المجلس االقتصادي الفلسطيني للتنمية واإلعمار. ودع
اإلنسانية واألخالقية والقانونية من خالل توفير الضمانات الكفيلة بشكل جاد ومنصف للوصول إلى 
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تسوية عادلة وشاملة يمكن معها إعادة إحياء غزة الجريحة بعيدا عن المخاوف من شبح الحروب 
 والعودة لتدمير ما تم تعميره.

 31/31/4135، ةالخليج، الشارق
 
 العربي يدعو إلى إنهاء االحتالل وتوفير حماية دولية للفلسطينييننبيل  .51

طالب الدكتور نبيل العربي، األمين العام للجامعة العربية، الدول واألطراف المعنية ببدء  القاهرة:
د وتفضي مفاوضات جدية وذات مصداقية بين الجانبين الفلسطيني و"اإلسرائيلي"، تبدأ بترسيم الحدو 

لى اتفاق تسوية دائمة في إطار زمني محدد، استنادًا إلى  إلى إنهاء االحتالل اإلسرائيلي، وا 
المرجعيات الدولية المتفق عليها، داعيا في الوقت ذاته إلى توفير الحماية للشعب الفلسطيني في 

ر غزة، أمس، على وشدد العربي في كلمته أمام مؤتمر إعادة إعما مواجهة االعتداءات اإلسرائيلية.
توفير الدعم لحكومة التوافق الوطني الفلسطيني لمساعدتها على النهوض بمسؤولياتها إزاء إعادة 
حياء دور األجهزة والمؤسسات الوطنية  إعمار قطاع غزة، واستعادة وحدة القرار الوطني الفلسطيني وا 

لعربي أن حشد التجمع الدولي الشرعية الفلسطينية في كل األراضي الفلسطينية المحتلة. واعتبر ا
الواسع بالقاهرة يعكس إرادة صادقة؛ من أجل دعم فلسطين وا عمار قطاع غزة، الذي تعرض ألبشع 
صور الدمار وسفك الدماء من جراء العدوان "اإلسرائيلي" الغاشم. ودعا إلى وجوب مساءلة ومحاسبة 

بيرة من األسرى والمعتقلين الفلسطينيين من تسبب في هذه الحرب وهذا الدمار، كما أن هناك أعدادًا ك
ال يفرج عنهم، وتمارس "إسرائيل" ضدهم سياسات قمعية ال إنسانية تخالف كل القوانين واألعراف 
الدولية وبخاصة اتفاقية جنيف الرابعة وأحكام القانون الدولي. ولفت إلى أن مؤتمر القاهرة يعكس 

إلى أن المسؤولية هنا ال يجب أن تقتصر على إعادة  مسؤولية المجتمع الدولي تجاه فلسطين، مشيراً 
اإلعمار، ألن هذه مسؤولية سياسية شاملة تفرض على المجتمع الدولي إعادة اإلعمار، وتوفير 
 الحماية للشعب الفلسطيني، وضمان عدم تكرار هذا العدوان والتحقق من إنهاء االحتالل اإلسرائيلي.

  31/31/4135، الخليج، الشارقة
 
 يحمل الجنسية التركية  فلسطينياً  جامعياً  تعتقل أستاذاً  ماراتاإل .50

األكاديمي الفلسطيني ورجل األعمال الذي يحمل  اإلماراتلندن: اعتقلت أجهزة األمن في دولة 
الجنسية التركية الدكتور عامر الشوا، وذلك لدى وصوله مطار دبي الدولي يوم الثاني من تشرين 

 إبداء أي أسباب العتقاله. أول/ أكتوبر الحالي، دون
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وقامت أمل الشوا زوجة الدكتور عامر بمراجعة سلطات مطار دبي يوم اختفائه، والذين أبلغوها 
بدورهم أن زوجها خرج من المطار الساعة الحادية عشرة صباحًا، مضيفين أن بإمكانها "مراجعة 

 حتجازه هناك.أبوظبي، حيث يتم ا إلىالمستشفيات"، لتكتشف الحقًا أنه تم نقله 
أن الشوا خبير اقتصادي ورجل أعمال يقيم في تركيا منذ سنوات طويلة، وال عالقة له بأية  إلىيشار 

 أنشطة سياسية، كما أنه ليس معروفًا بأي توجهات سياسية أو انتماءات حزبية وتنظيمية.
 31/31/4135، القدس العربي، لندن

 
 للوصول للغزيين اً "أوكسفام": أموال المانحين قد تستغرق عقود .52

قالت منظمة "أوكسفام انترناشيونال" إن الجزء األكبر من األموال التي يتعهد بها المشاركون في 
مؤتمر المانحين الدولي إلعادة إعمار غزة بالقاهرة سيظل في حسابات مصرفية لعدة عقود قبل أن 

 ترة طويلة على الواردات.يصل إلى الناس ما لم يجري رفع القيود اإلسرائيلية المفروضة منذ ف
وأضافت أوكسفام في تقرير لها اليوم األحد أنه في ظل القيود الحالية وأسعار الواردات، فإن األمر قد 

مدرسة جديدة، ومرافق صحية والبنية  116ألف منزل جديد و 06عاما لبناء  41يستغرق أكثر من 
 اس في غزة.التحتية للمصانع والمياه والصرف الصحي التي يحتاجها الن

وقالت كاثرين إيسويان المديرة اإلقليمية ألوكسفام" "ما لم يعزز المانحون الضغط إلنهاء الحصار، 
فإن األطفال الذين أصبحوا بال مأوى بسبب الصراع األخير سيكونون في عمر األجداد عندما يجري 

على نسخة منه أن  وشدد التقرير الذي حصلت وكالة األناضول إعادة بناء منازلهم ومدارسهم".
وكاالت اإلغاثة تقدم المساعدة الطارئة الضرورية لسكان قطاع غزة، ولكن إعادة اإلعمار والتنمية 

وأضاف "هذه التعهدات ستكون بال معنى ما لم يضمن  على المدى الطويل تتطلب الكثير من المال.
ون المنازل ال يستطيعون أيضا المانحون تسليم المساعدات بالفعل. فصل الشتاء قادم والناس بد

وذكر التقرير أنه في ظل الحصار المستمر، تفرض الحكومة االسرائيلية قيودا شديدة على  االنتظار".
لى غزة، بما في ذلك المواد الالزمة إلعادة اإلعمار.  البضائع القادمة من وا 

 34/31/4135، فلسطين أون الين
 
 اع غزة لالستماع الحتياجات السكانقط إلىالثالثاء  غداً  كي مون يعلن عن زيارته .53

العام لألمم المتحدة بان كي مون، عن قيامه بزيارة الى قطاع غزة بعد غد  األمين : أعلنالقاهرة
 الثالثاء، لالستماع الى احتياجات السكان هناك والمساعدة واالعراب عن التضامن.
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ر القاهرة الدولي واشار كي مون خالل مؤتمر صحفي مقتضب على هامش مشاركته في مؤتم
واكد في الوقت  إلعادة اعمار غزة الي ان المجتمع الدولي اعترف بالحاجة الكبيرة للمساعدة في غزة.

 نفسه ان غزة ال يمكن اعادة اعمارها بدون توافر اساس سياسي يضمن عدم تكرار ما وقع.
با عن امله ان يكون واعتبر ان اجتماع حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية يعد مؤشرا جيدا، معر 

وقال كي مون: إننا نأمل التوصل الى سالم  مؤتمر القاهرة اليوم آخر مؤتمر إلعادة اعمار غزة.
 .أفضلنهائي بين الفلسطينيين واالسرائيليين وبناء مستقبل 

 31/31/4135وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 
 
 زام بسالم دائم في الشرق األوسطوزير الخارجية األمريكي يدعو لتجديد االلت .54

مليون دوالر مساعدات لغزة ضمن  131تعهدت الواليات المتحدة، اليوم األحد، بتقديم : القاهرة
 الجهود الدولية إلعادة إعمار القطاع الذي دمرته الحرب اإلسرائيلية األخيرة.
هرة، إن التحديات اإلنسانية وقال كيري في كلمته أمام الجلسة االفتتاحية لمؤتمر إعمار غزة في القا

نما اآلن".  "هائلة" مضيفا أن "شعب غزة بحاجة ماسة إلى مساعدة ليس غدا وا 
كما دعا جون كيري، لتجديد االلتزام بتحقيق السالم في الشرق األوسط وقال إن من الممكن التوصل 

 إلى اتفاق دائم بين اإلسرائيليين والفلسطينيين وجميع جيرانهم.
"يجب أال يسفر هذا المؤتمر عن األموال فقط بل عن تجديد التزام الجميع بالعمل من وأضاف كيري 

أجل السالم الذي يحقق طموحات الجميع.. اإلسرائيليين والفلسطينيين وكافة شعوب المنطقة. أتعهد 
لكم بالتزام كامل من الرئيس )باراك( أوباما ومني شخصيا ومن الواليات المتحدة بمحاولة تحقيق 

وأضاف "أي شيء آخر سيكون حال مؤقتا ليس حال طويل األجل.. أي شيء آخر سيكون  ك".ذل
 أسير نفاد الصبر وهذا ما وضعنا في الوضع الراهن غير المقبول وغير المستقر".

 31/31/4135الشرق، الدوحة، 
 

 آشتون: االتحاد األوروبي هو الداعم األساسي للفلسطينيين .55
ى للسياسة الخارجية واألمنية باالتحاد األوروبي، كاترين أشتون، اليوم أكدت الممثل األعل :القاهرة

األحد، على ضرورة تقدم كل الجهات المعنية بالمساعدات والدعم لقطاع غزة ولمساعدة الشعب 
 الفلسطيني، مشيرة إلى دور االتحاد األوروبي األساسي في دعم القضية الفلسطينية.
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إعادة إعمار غزة" بالقاهرة اليوم "نحن جميعا وكل الحضور هنا وقالت آشتون في كلمتها بمؤتمر "
علينا أن نتقدم بالدعم السخي والمالي، الذي يجب أن يكون فعال وفي الوقت المناسب، وال يمكن لنا 
أن نظل في محادثات ومفاوضات فقط.. االتحاد األوروبي الداعم األساسي لقطاع غزة وللشعب 

مليون يورو في  414مليار يورو في قطاع غزة، وكنا قد أنفقنا  3.1ر من الفلسطيني، فقد أنفقنا أكث
 ، مما يشير اهتمامنا بهذه القضية".1116حرب 

 31/31/4135الشرق، الدوحة، 
 
 بلير: يجب أن تكون غزة حرة ومتصلة بالعالم .56

غزة حرة، مفتوحة الحياة الجديدة: قال ممثل الرباعية الدولية توني بلير إنه "يجب أن تكون  -رام هللا 
ومتصلة بالعالم". وأضاف بلير في خطابه أمام مؤتمر إعادة إعمار غزة ودعم السلطة الفلسطينية في 
القاهرة أمس، أن المجتمع الدولي متفق على الحاجة إلى تقارب جديد لغزة. ولكن "ال يجب أن نمر 

أو نعمل لتحقيقه، مضيفًا  بحرب أخرى ونشهد مقتل العديد من المدنيين من أجل أن نقولها مجدداً 
نحن جميعًا نعرف ما يجب فعله. يجب وقف الصواريخ، األنفاق وكافة أشكال الترهيب األخرى. 

 ويجب توحيد الضفة الغربية مع قطاع غزة في دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة".
ية على استراتيجية طويلة األجل مكتب ممثل الرباعية سيعمل مع السلطة الفلسطين أنوصرح بلير 

لغزة، بما يشمل قصايا الحكومة وسيادة القانون، باإلضافة إلى العمل مع القطاع الخاص في الضفة 
 الغربية وغزة بهدف إعادة التنمية االقتصادية إلى مسارها الصحيح.

شكل عاماًل أساسيًا وشدد بلير على أن استراتيجية طويلة األجل لغزة والتي توفر أماًل للفلسطينيين ت
 لحل الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي وصواًل إلى الدولة الفلسطينية المستقّلة.

وتابع " لن تستطيع إسرائيل أبدًا إطفاء روح الشعب الفلسطيني وتطلعاته إلى االستقالل. ولن ُيخضع 
هذا إال من خالل  أي كم من اإلرهاب إسرائيل للموافقة على الدولة الفلسطينية المستقلة. لن يحصل

عملية مفاوضات جدية"وأضاف"من أجل مثل هذه المفاوضات، نحتاج إلى حكومة إسرائيلية مستعدة 
مع تبادل متفق عليه لألراضي، ونحتاج إلى  3661للخوض في مفاوضات على أساس حدود عام 

مبادرة السالم  سياسة فلسطينية موحدة حول مبادئ السالم، كما نحتاج إلى قوى اإلقليم مستعدة لدفع
العربية بإجراءات عملية من دعم سياسي واقتصادي، لكننا نبدأ بغزة، ولن يكون هناك دولة دون غزة 

 موحدة مع الضفة الغربية سياسيًا واقتصاديًا".
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وعبر ممثل الرباعية عن تقديره للمجتمع الدولي لهذا الحضور القوي في المؤتمر "والذي يعطي 
 ضحًا على أننا نهتم بشغف بغّزة، شعبها، مستقبلها وحاجتها لألمل".للناس في غزة دلياًل وا

وأوضح بلير ان الموضوع الرئيس والثابت لهذا اليوم لن يؤدي إلى أية نتيجة إال إذا كان هناك أفق 
سياسي للدولة المستقلة، مضيفًا "اننا نعرف أن مصداقية عميلة السالم قد تضررت وأن الثقة ما بين 

عادة البناء أنه وبالرغم األطراف في  مستوياتها الدنيا"، قائًل إن "أكثر شيء محبط في عملية التدير وا 
عندما يسألون حول إذا ما كانوا ما زالوا يريدون  -إسرائيلي وفلسطيني–من كل شيء، لدينا شعبان 

 السالم، فإن جوابهم يبقى باإليجاب وبناًء على حل الدولتين وبأنه ممكن في المستقبل".
 شدد بلير على ان الفجوة بين األطراف ليست فجوة مبادئ، إنما فجوة مصداقية.و 

من هذا المؤتمر اليوم هو أن المجتمع الدولي موحد،  استخالصهوأنهى بلير بالقول "ما يجب 
مصمم، وأنه مهما كانت التحديات، سيواصل المجتمع الدولي جهوده على مسار السالم هذا حتى 

 إلسرائيلي والفلسطيني يملكان األمل للمستقبل". نقتنع بأن الشعبين ا

 31/31/4135الحياة الجديدة، رام هللا، 
 
 مباحثات بين عباس وكي مون بشأن التوجه لألمم المتحدة .57

أجرى الرئيس الفلسطيني، محمود عباس "أبو مازن"، مباحثات في القاهرة، : أيمن قناوي -القاهرة 
 م المتحدة، بان كي مون.اليوم األحد، مع األمين العام لألم

جرى خالل اللقاء بحث الجهود الدولية إلعادة إعمار قطاع غزة والحراك السياسي الخاص بالتوجه 
 الفلسطيني لألمم المتحدة من أجل إنهاء االحتالل اإلسرائيلي.

 31/31/4135الشرق، الدوحة، 
 
 سنوات 1في  الفلسطينية مليون يورو للسلطة 11فرنسا تقدم  .58

مليون يورو للسلطة الفلسطينية، في شكل مشاريع، حتى عام  11أعلنت فرنسا تقديم  :القاهرة
وفق ما أعلنه لوران فابيوس وزير خارجيتها في مؤتمر إعادة إعمار غزة بالقاهرة، معتبرًا أن  1131،

 تداعيات المأساة التي أصابت قطاع غزة كانت فادحة.
 4عبئة الجهود على هذا الصعيد، وقدمت من قبل ولفت فابيوس إلى أن بالده قامت كعادتها بت

ماليين يورو لقطاع غزة، وسوف تقدم المبلغ نفسه للسلطة، إضافة إلى الثالثين مليون يورو في 
وأشار إلى أن الذين قاموا بالتدمير لم يقدموا أي  شكل مشاريع خالل السنوات الثالث المقبلة.
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عد مقبواًل االستسالم بأن تدمر غزة كل عامين أو ثالثة، إسهامات مالية، مشددًا على القول إنه لم ي
 داعيًا إلى ضرورة وقف هذه الدائرة العبثية، على حد تعبيره.

 31/31/4135الخليج، الشارقة، 
 
 ماليين يورو 4مليون دوالر واالتحاد األوروبي يخصص  434تقدم الواليات المتحدة  .59

مليون دوالر للفلسطينيين، فيما  131إضافية بقيمة  أعلنت الواليات المتحدة عن مساعدات القاهرة:
 ماليين يورو لمساندة حكومة التوافق الوطني. 4قدم االتحاد األوروبي 

وقال وزير الخارجية األمريكي جون كيري، في كلمته أمام مؤتمر إعمار غزة، إن "شعب غزة في أشد 
 نما اآلن".الحاجة لمساعدتنا، ال يحتاجها غدًا وال األسبوع المقبل وا  

ومن جهتها، قالت مفوضة السياسة الخارجية في االتحاد األوروبي كاثرين آشتون إن "إعادة بناء 
قطاع غزة، يحتاج إلى تكاتف كل الشعوب والقيادات بالعالم، وأن تبذل الدول المانحة أموالها بسخاء 

يورو جديدة، إلى  ماليين 4من أجل قطاع غزة". وأوضحت آشتون أن "االتحاد األوروبي سيقدم 
حكومة التوافق الوطني، لدعم اإلصالح في قطاع غزة، ومحاولة تقليل معدل البطالة في القطاع"، 

مليار يورو لدعم قطاع غزة". وطالبت  3. 4الفتة بأن "االتحاد األوروبي قدم حتى اآلن أكثر من 
ضي الفلسطينية المحتلة، "إسرائيل" برفع كل القيود التي تفرضها على قطاع غزة، وعلى كل األرا

 مشددة على دعمها لحل الدولتين، وضمان ان يكون هناك مستقبل أفضل ألهل غزة وألطفالها.
 31/31/4135الخليج، الشارقة، 

 
 تدعو إلى إنقاذ الزراعة الفلسطينية "فاومنظمة " .61

ي إلى سرعة ناشدت "منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة" )فاو( أمس المجتمع الدول: لقاهرةا
التدخل إلنقاذ قطاع الزراعة الفلسطيني الذي يواجه خسائر جسيمة قد تكون لها انعكاسات خطيرة، 
وتؤدي إلى انهيار القطاع بأكمله. جاء ذلك في خطاب نوايا أبرمه أخيرًا، المدير اإلقليمي لـ"فاو" في 

 القاهرة عبدالسالم ولد أحمد، ووزير الزراعة الفلسطيني شوقي عيسى.
وقال عبدالسالم في تصريح لصحافيين عقب التوقيع، إن خطاب النوايا "تأكيد لعــزمنا المشترك على 
التعاون المستمر بين المنظمة ووزارة الزراعة الفلسطينية"، مشيرًا إلى أن "فاو" كرست جهدًا كبيرًا 

إجراءات الطوارئ  لدعم السلطة الفلسـطينية وتنمية القطاع الزراعي من خالل نهج شامل يربط بين
 واإلنعاش المبكر للقطاع والتنمية المستدامة.



 
 
 

 

 
           55ص                                     1166 العدد:    31/31/4135 االثنين التاريخ:

 

وأضاف أن مشاريع التعاون المشترك بين "فاو" ووزارة الزراعة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع 
غزة ركزت على اإلغاثة في حاالت الطوارئ، وا عادة التأهيل وتنشيط القدرة اإلنتاجية من خالل 

ينية على الوصول إلى األرض والمياه والخدمات واألسواق وحماية حقوقهم، مساعدة األسر الفلسط
مشيرًا إلى أن هذه التدخالت مهمة لتعزيز األمن الغذائي الشامل في األراضي الفلسطينية، ال سيما 

 قطاع غزة.
 31/31/4135الحياة، لندن، 

 
 "إسرائيل" نائب أمريكي بارز يدعو لوقف المساعدات لكل دول العالم.. بما فيها .60

(: دعا السيناتور األمريكي البارز، راند بول، الذي يطمح إلى الفوز بدعم الحزب CNN) -واشنطن
، إلى وقف المساعدات التي تقدمها بالده 1136الجمهوري له في االنتخابات الرئاسية المقبلة عام 

يرزح تحت وطأة ديون إلى دول العالم، بما في ذلك إسرائيل، معتبرا أن االقتصاد األمريكي الذي 
، وولف بليتزر: "أنا CNNمرتفعة ال يجب أن يتحمل تلك األعباء.وقال بول، في حديث لمذيع 

متمسك بوجهة نظري حول ضرورة وقف المساعدات، ففي نهاية المطاف ال يمكن لدولة لديها ديون 
شكل هبات إلى ترليون دوالر أن تتابع اقتراض األموال من الصين ومن ثم منحها على  30تبلغ 

 دول أخرى."
وأضاف: "أريد أن أرى نهاية لكافة أشكال المساعدات الخارجية، ولكن في الوقت الحالي، ونظرا 
لصعوبة القيام بذلك حاليا، فإنني أرى إمكانية أن نبدأ بوقف المساعدات إلى الدول التي ُتحرق فيها 

 األقليات األخرى لالضطهاد."أعالمنا أو التي تكرهنا أو التي يتعرض المسيحيون فيها و 
وأعرب بول عن دعمه لبقاء المساعدات الموجهة إلسرائيل على المدى المتوسط، ولكنه عاد وشدد 

 على ضرورة إلغاء جميع أنواع المساعدات في نهاية المطاف.

 34/31/4135، أن أنسي 
 

 ضغوط داخلية وخارجية على اقتصاد لبنان .62
أطلقها سياسيون أخيرًا بالتزامن مع تحليالت اقتصادية  ذكاء مخلص الخالدي: تسببت تصريحات

تناولتها وسائل اإلعالم في شأن األوضاع االقتصادية والمالية في لبنان، ببث جو تشاؤمي حول 
االقتصاد اللبناني أثار مخاوف كثيرين. وجاءت هذه التصريحات والتحليالت في وقت وصل التشنج 

ًا. فمن جهة كان الهجوم المفاجئ لمسلحين من سورية على األمني والسياسي الداخلي حدًا حرج



 
 
 

 

 
           54ص                                     1166 العدد:    31/31/4135 االثنين التاريخ:

 

عرسال وتدخل الجيش وخطف مجموعة من جنوده، ومن جهة أخرى يزداد التشنج السياسي حدة 
باستمرار شغور منصب رئيس الجمهورية وبروز احتماالت كبيرة لتمديد جديد لوالية مجلس النواب 

 في مواجهة حركة شعبية معارضة للخطوة.
ت هذه األوضاع فوق تراكمات أرهقت األوضاع االقتصادية واالجتماعية واألمنية في لبنان وجاء

على مدى السنوات الماضية، ومن أهمها استمرار الحرب في سورية ووجود أكثر من مليون نازح 
سوري يزاحمون اللبنانيين على فرص العمل والمساكن، وأوضاع إقليمية متردية ضربت السياحة إلى 

التي تأثرت أيضًا بعوامل دولية مثل تباطؤ االقتصاد األوروبي ومشكلة الديون السيادية في  لبنان
منطقة اليورو. وتدهورت أوضاع الخدمات العامة من كهرباء وماء، وال يزال احتمال تخصيصها إلى 
جانب االتصاالت يثير مخاوف العمال على مستقبل وظائفهم من جهة، ومخاوف المواطن العادي 

 أن يؤدي التخصيص إلى هدر المال العام من جهة أخرى. من
وال تزال معدالت البطالة مرتفعة خصوصًا بين الشباب وتتسع فجوة التفاوت الطبقي والمناطقي، 
ويستمر تأجيل العديد من القرارات المهمة بما ينعكس سلبًا على الوضع االقتصادي والسياسي، مثل 

صدار الموازنة الذي يتأجل للسنة التاسعة على التوالي، ما أثار قرار البدء باستخراج النفط والغا ز وا 
قرار سلسلة  صالح الكهرباء وا  خالفًا حول قانونية اإلنفاق الحكومي. وثمة عراقيل أمام جباية الموارد وا 

 الرتب والرواتب للقطاع العام واستمرار اإلنفاق من دون اعتبار لألوضاع المالية العامة.
، ليهبط 1131 - 1111ناتج المحلي معدل نمو مقداره ثمانية في المئة سنويًا خالل سجل إجمالي ال

. وساهمت كل المؤشرات االقتصادية المهمة 1131 - 1133في المئة سنويًا خالل  3.4بعدها إلى 
في هذا االنخفاض، كمؤشرات قطاعات البناء والسياحة والتجارة الخارجية واالستثمار، والتي تأثرت 

 .1133بتداعيات الحرب السورية الجارية منذ آذار )مارس(  بدورها
ويرتبط االقتصادان السوري واللبناني ارتباطًا وثيقًا ببعضهما بعضًا، إذ تمثل سورية العمق 
االستراتيجي لالقتصاد اللبناني وقاطرة النمو الحقيقي لبعض المؤسسات والمصارف اللبنانية. وُتعتبر 

يد للبنان إلى دول الجوار، وهو منفذ حيوي جدًا في أوقات السلم ألنه ممر سورية المنفذ البري الوح
لتصريف السلع اللبنانية وسلع الترانزيت الواردة إلى مرفأ بيروت في أسواق دول الخليج. وهو المنفذ 

 الوحيد للسياحة البرية التي تأتي من العراق واألردن وتركيا ودول الخليج.
األكبر في قطاع السياحة التي ُتعتبر حجر الزاوية في االقتصاد اللبناني  وكان تأثير الحرب السورية

في المئة من إجمالي الناتج المحلي. ولما حظرت دول  14وقاطرة نمو قطاع الخدمات الذي يمثل 
في المئة خالل السنوات  01الخليج على رعاياها التوجه إلى لبنان وانخفضت السياحة البرية بمعدل 
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ضية، تأثر االقتصاد اللبناني في شكل كبير. وكان الهبوط في قطاع السياحة كبيرًا بين الثالثة الما
هبط أكثر من  1131ألف سائح( في  340. فمن أعلى مستوى له )مليونان و1134و 1131

، وهو هبوط كبير في 1131ألفًا في  114. وواصل هبوطه ليبلغ مليون و1133نصف مليون في 
تصاد اللبناني. ونتيجة لذلك، انخفض معدل اإلشغال في الفنادق، خصوصًا ضوء أهمية السياحة لالق

في المئة  60مقارنة بـ  1131في المئة نهاية  43العاصمة بيروت. وسجلت نسبة إشغال الفنادق 
. ويؤدي التراجع في السياحة إلى إقفال المؤسسات السياحية الصغيرة، بينما ترفع 1131في 

 ا لتعويض الخسارة الناتجة من قلة الطلب.المؤسسات الكبيرة أسعاره
وشمل التراجع في عدد السياح انخفاض حركة الركاب في مطار بيروت وتراجع الحجوز الفندقية 
وغيابهم عن سوق االستهالك اللبناني في المطاعم واألسواق. وفي الظروف االعتيادية تشكل 

من إجمالي الناتج المحلي. ومع تشكيل في المئة  14عائدات السياحة ثمانية باليين دوالر ونحو 
بدأت الشركات السياحية تنتظر بوادر حلحلة لهذا القطاع لكن التطورات  1134الحكومة الجديدة في 

 السياسية واألمنية قلبت المعادلة.
وأضعفت الحرب في سورية واألوضاع المحلية واإلقليمية المتشنجة قرارات استثمار القطاع الخاص 

طاع المغتربين واألجانب الذين يهتمون عادة باالستثمار في القطاع العقاري. ويتسبب في الداخل وق
انخفاض معدالت االستثمار بضعف النمو االقتصادي ومعدالت البطالة العالية. ويعود انخفاض 
معدالت االستثمار في الداخل إلى تركيز المصارف على القروض الشخصية ألغراض استهالكية، 

ق المالية في تجميع المدخرات، وتناقص االستثمارات األجنبية التي تشكو من وضعف دور السو 
 مناخ غير مالئم يعاني سلبيات إجرائية وقانونية كثيرة.

وتطالب بعض الشركات العاملة في لبنان بالحصول على تسهيالت ائتمانية وتسهيل عملية البدء 
. ويحذر خبراء من خطورة استمرار بمشروع من خالل تسهيل اإلجراءات وتقليص البيروقراطية

ضعف االستثمار الخاص واألجنبي، خصوصًا أن هناك انعدامًا كليًا تقريبًا في استثمارات القطاع 
العام. ويعتبر إنفاق لبنان االستثماري على تكوين رأس المال الثابت األدنى على مستوى الشرق 

ق االستثماري ستة في المئة من إجمالي الناتج األوسط وشمال أفريقيا. ففي األخيرة يبلغ معدل اإلنفا
 .1131- 1131في المئة في لبنان خالل  3.6المحلي في مقابل 

وتأثرت حركة التجارة الخارجية في شكل واضح بالجمود االقتصادي وشمل ذلك االستيراد والتصدير 
القيمة المضافة  ما تسبب بانخفاض إيرادات الحكومة من العوائد الجمركية وواردات الضريبة على

بينما استمرت النفقات الحكومية باالرتفاع وبالتالي ازداد عجز الموازنة وارتفعت نسبة الدين العام إلى 
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إجمالي الناتج المحلي األمر الذي يعتبره البعض مثيرًا للقلق. وانخفضت حركة التجارة البرية من 
بليون إلى بليون  1.1من  1131و 1131خالل سورية عبر المنافذ الرسمية بأكثر من النصف بين 
 في المئة. 11دوالر. وكان االستيراد هو األكثر تأثرًا إذ انخفض نحو 

 31/31/4135الحياة، لندن، 
 
 .. هل يقبالن التفاوض المباشر؟"إسرائيل"حماس و .63

 حمزة إسماعيل أبو شنب
ــــدأ التفــــاوض المباشــــر بــــين حمــــاس ــــث فــــي الســــاحة الفلســــطينية عــــن مب واالحــــتالل  تكــــررت األحادي

اإلسرائيلي، وقد أثيرت هذه القضية إبان العدوان األخير على غـزة، وتعـزز الحـديث عنهـا بتصـريحات 
 للدكتور موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس.

ولم يحّد نفي حماس إمكانيـة خوضـها مفاوضـات مباشـرة مـع إسـرائيل مـن الجـدل الملقـي بظاللـه علـى 
ن خانهـــا التوقيـــت، قضـــية التفـــاو  ـــرؤى تجاههـــا، فـــاعتُبرت نضـــجا سياســـيا لحمـــاس وا  ض، وتعـــددت ال

وهوجمت بشدة من آخرين يعتبرون أن المفاوضـات هـي شـأن الـرئيس عبـاس وخيـار حركـة فـتح، فيمـا 
اعتبرهــا الــبعض بالونــا سياســيا ُوقكــت لتحريــك العالقــات الفلســطينية الفلســطينية. ربمــا المســت عواطــف 

الــدور الحقيقــي لحكومــة التوافــق وقــد تكــون خرجــت مــن واقــع أزمــة آنيــة ال تحمــل فــي الغــزيين لغيــاب 
 ثناياها تحوال استراتيجيا.
 سياق التفاوض المباشر

ساهمت ضبابية المشهد السياسي الفلسطيني وغيـاب الرؤيـة الموحـدة تجـاه التعـاطي مـع العـدوان علـى 
اومة لبنودها وما تالها من إدارة لمفاوضات قطاع غزة، وما أحدثه طرح المبادرة المصرية ورفض المق

القــاهرة عبــر الوفــد الموحــد، فــي ارتفــاع األصــوات المناديــة بضــرورة التفــاوض المباشــر بــين المقاومــة 
 وعلى رأسها حركة حماس واالحتالل اإلسرائيلي.

وتــــم تعليــــل ذلــــك بأحقيــــة المقاومــــة فــــي طــــرح مطالبهــــا وقيــــادة حواراتهــــا مــــع المحتــــل بشــــكل مباشــــر، 
استحضــــارا لتجربــــة الــــزعيم الليبــــي عمــــر المختــــار مــــع المحتــــل اإليطــــالي. وانعكاســــا لحالــــة الفوضــــى 
السياســية الناتجــة عــن عــدم تطبيــق اتفــاق المصــالحة فــي أبريل/نيســان الماضــي، ومــا تبعــه مــن غيــاب 

 واضح لحكومة التوافق في قطاع غزة، وتقصيرها غير المبرر في ظل العدوان األخير.
واقــع عــاطفي وغضــب شــعبي ال يحمــل فــي ثنايــاه تطــورا فكريــا بقــدر مــا هــو نتــاج  أصــوات علــت مــن

 مرحلي عكسه الواقع الذي مر به قطاع غزة دون دراسة أبعاد خطوة المفاوضات.
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 حوار بقوة المحتل
تعددت التجارب بين حمـاس واالحـتالل فـي التفـاوض قبـل قيـام السـلطة الفلسـطينية، فشـملت الحـوارات 

سـجن وخارجـه، جـاءت نتاجـا طبيعيـا لواقـع االحـتالل، فتـراخيص المؤسسـات والنقابـات قيادات داخل ال
احتاجت مقابلة ضباط االحتالل. لـم تنفـرد حمـاس بهـذا الواقـع، فالكـل الفلسـطيني تعامـل وتفـاوض مـع 
االحــتالل وانتقلــت التجــارب إلــى الســجون، ففــاوض الســجين ســجانيه، وطرحــت خــالل اللقــاءات قضــايا 

اليوميـــة للمعتقلـــين، لكـــن هنـــاك تجربتـــان تحمـــالن بعـــض األبعـــاد السياســـية فـــي عمليـــات تمـــس الحيـــاة 
 التفاوض تلك:

أولــى هــاتين التجــربتين هــي لقــاء جمــع الــدكتور محمــود الزهــار القيــادي فــي حركــة حمــاس مــع شــمعون 
الضفة بيريز في الثمانينيات وقد ُأحضر الزهار إلى االجتماع مرغما، وطرح فيه مسألة إيجاد حل في 

الغربية وقطاع غزة، أما التجربة الثانية داخل المعتقالت فتزامنت مع توقيع اتفاق أوسـلو وجمعـت بـين 
إدارة السجون وقيادات من حماس، تتعلق بتوقيع أسـرى مـن حمـاس علـى نبـذ العنـف واحتـرام اتفاقيـات 

 السالم مقابل الخروج من المعتقل.
مضمون سياسي ال تبنى عليها رؤية بعيدة المدى، فهـي لقاءات عديدة ُعقدت على نحو مشابه، دون 

 تجارب ُأجبرت عليها حماس وغيرها من الفصائل وعامة المواطنين بحكم قوة االحتالل على األرض.
 تجربة شاليط

حــــراك صــــفقة شــــاليط الجــــدي كــــان نتاجــــا لحــــوارات مباشــــرة بــــين غــــازي حمــــد وكيــــل وزارة الخارجيــــة 
سـرعان  -رئيس الوزراء اإلسرائيلي-إسرائيلي مقرب من نتنياهو  الفلسطينية وجرشون باسكين صحفي

ما اصـطدمت بمواقـف القيـادة العسـكرية لحمـاس والتـي حملـت حمـد عـددا كبيـرا مـن الرسـائل، لُخصـت 
بأن ال حوار مباشر مع إسرائيل، واستكملت المفاوضـات فـي القـاهرة عبـر الوسـيط المصـري بعـد فشـل 

 فقة.الوسيط األلماني في إتمام الص
وعلى الرغم من أن قناة "حمد باسـكين" لـم تتوقـف علـى أكثـر مـن صـعيد، فإنهـا بقيـت محـدودة التـأثير 
كونهـــا عالقـــة صـــحفية ال يمكـــن لهـــا أن تشـــكل اختراقـــا نوعيـــا فـــي المفاوضـــات المباشـــرة بـــين حمـــاس 

سرائيل.  وا 
ــا إلــى تعزيــز الرؤيــة نحــو رفــض حمــاس المفاوضــات المباشــرة، فــإ ن كــان الهــدف صــفقة شــاليط تقودن

إنجــازا للملفــات فالصــفقة حققــت مــا تصــبو إليــه المقاومــة. قــد تكــون العالقــات مــا بــين حمــاس والوســيط 
حتـى هـذه  1111المصري تلعب دورا أكثر تأثيرا على مجريات األحداث، لكن التجربة المتراكمة منـذ 



 
 
 

 

 
           59ص                                     1166 العدد:    31/31/4135 االثنين التاريخ:

 

مقاومــة بالوســطاء دون اللحظــة تقودنــا نحــو نتيجــة واحــدة وهــي: أن باإلمكــان تحقيــق مــا ترنــو إليــه ال
 اللجوء لحوار مباشر.

 ولكن لماذا ال تقبل حماس المفاوضات المباشرة؟
ثمة عوائق تفرض على حماس جمودا وتصلبا تجاه المفاوضات المباشرة مع إسرائيل، راكمتها مواقف 

 حماس الرافضة لمفاوضات منظمة التحرير مع إسرائيل، يمكن عكسها في:
االحـــتالل يعنـــى االعتـــراف بوجـــوده، فالحالـــة الفلســـطينية مغـــايرة للتجـــارب التفـــاوض المباشـــر مـــع  -3

التاريخيــة التــي تــذكر فــي هــذا الســياق، والمشــكلة األساســية بــين حمــاس واالحــتالل هــي مشــكلة وجــود، 
 يبني كل منهما مشروعه الوجودي على إنهاء اآلخر.

حصـول إسـرائيل علـى متطلباتهـا  تجربة منظمة التحرير مع االحتالل، المتدحرجـة والمسـاهمة فـي -1
األمنيـــة وتوســـعها االســـتيطاني، عززتهـــا وثيقـــة االعتـــراف المتبـــادل بينهمـــا فاعترفـــت المنظمـــة بوجـــود 

مــن أراضــي فلســطين التاريخيــة، مقابــل االعتــراف بمنظمــة التحريــر دون تحديــد  %10إســرائيل علــى 
 حدود وجغرافيا لها.

مخيلة الشعب الفلسطيني والعربي عن عبثيـة المفاوضـات  الصورة النمطية والذهنية المرسومة في -1
 وفقدانه الثقة بالمفاوض الفلسطيني.

ــــوي بحرمــــة المفاوضــــات وتخــــوين نتائجهــــا كالتنســــيق األمنــــي، دون  -4 الخطــــاب الجمــــاهيري والتعب
 التواصل مع القاعدة وشرح السبب وراء هذه الحكم، يحد من قدرة حماس على المناورة السياسية.

تعقد مهمة أي فريق يدفع باتجاه المفاوضات المباشـرة، وتؤكـد أن أي تحـول نـوعي يحتـاج إلـى  عوائق
 جهد لتغيير األداء المنبري والنهج السياسي.

وباإلضــافة إلــى التســاؤل بشــأن قبــول أو رفــض حمــاس التفــاوض المباشــر، يثــور التســاؤل ذاتــه أيضــا 
 على مستوى الجبهة اإلسرائيلية.

ل اعترافا بوجودها بعد أن فرضـته بـالقوة العسـكرية والـدعم الـدولي، وخوضـها حروبـا فقد انتزعت إسرائي
، ومـــع 3616مضـــنية انتصـــرت فيهـــا علـــى العـــرب، فوقعـــت ثـــالث معاهـــدات ســـالم، مـــع مصـــر عـــام 

، وحصـلت علـى اعتـراف ضـمني بعـد طـرح المبـادرة 3664، ومـع األردن 3661منظمة التحرير عام 
 .1111العربية للسالم عام 

ذه المعطيات المطروحة تفسر الـرفض اإلسـرائيلي أليـة مفاوضـات مباشـرة، فتجربتهـا مـع حمـاس تـنم ه
ـــح  ـــم تفل مكاناتهـــا العســـكرية بعـــد كـــل ضـــربة تتلقاهـــا، فل عـــن مقاومـــة متصـــاعدة تطـــور مـــن قـــدراتها وا 

فاوضـات االعتقاالت واالغتياالت والحروب الثالثة في تغيير الفكر المقاوم لها، لذا فأية جولـة مـن الم
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المباشرة لن تسعى لها إسرائيل دون تحقيق ما تطمح إليه في الحصـول علـى اعتـراف مـن اإلسـالميين 
 العرب.

كما أن ثمة قناعة لدى إسرائيل بأن حماس لم تغيـر مـن نهجهـا فـي التعبئـة الجماهيريـة ضـد إسـرائيل، 
اراتها بقيـت ثابتـة، والبعـد فالمنهج التربوي لحماس لم يطرأ عليه أي اخـتالف منـذ تأسيسـها كمـا أن شـع

العقائدي للصراع من أهم مرتكزاتها التربوية، ورغم المرونة السياسـية التـي تظهرهـا فـي بعـض األحيـان 
، فـإن ذلـك لـم يغيـر مـن خطابهـا المعــادي 3660كطـرح الشـيخ أحمـد ياسـين هدنـة لعشـر سـنوات عـام 

 إلسرائيل.
 أمرين: -نسبة إلسرائيلبال-تغيير المواقف اإلسرائيلية تجاه حماس يتطلب 

األول: تغييــر جــوهري يطــرأ علــى التربيــة داخــل صــفوف حمــاس يصــنع جــيال يــؤمن بحــق إســرائيل فــي 
الوجود. والثاني: اختالف موازين القوى بما يضمن للمقاومـة تحقيـق انتصـارات عسـكرية علـى األرض 

دة. ومـا دون ذلـك تتخطى حدود قطاع غزة، يجبر إسرائيل على الجلـوس مـع حمـاس علـى طاولـة واحـ
ن جـرت بعـض المحـاوالت تبقـى فـي إطـار  ستبقى إسرائيل ترفض المفاوضات المباشـرة مـع حمـاس، وا 

 غير رسمي ألنها تعتبر حماس حركة إرهابية.
وفي الخالصة فإن تجربة عمـر المختـار مـع اإليطـاليين لـم تعـان مشـكلة االعتـراف بإيطاليـا، فلـم يكـن 

ع الدولة اإليطالية في حدودها الجغرافية، كمـا أن ثـوار فيتنـام فاوضـوا لديه مشكلة مع اإليطاليين أو م
األميـــركيين فـــي فرنســـا، وأميركـــا تمتلـــك دولـــة ذات ســـيادة خـــارج فيتنـــام. تتعـــدد التجـــارب بـــين المحتـــل 
والمحتلين، إال أن الحالة الفلسطينية والعربية تمثل نموذجا غير معهود في العصر الحديث، فإسـرائيل 

أرض الفلسطينيين وتحتل القبلة األولى للمسلمين، وثمة بعد وجودي وعقائدي فـي التعامـل  قائمة على
 معها في ظل بيئة شعبية تنبذ وجودها.

وهــذا المشــهد بحــد ذاتــه يكــبح جمــاح جــل مــن يفكــر فــي مفاوضــتها بشــكل مباشــر، ومــا حالــة الحــراك 
اع كمـا هـو الحـال مـع اتفاقيـات اآلني إال لحظة عاطفية ستتبدد عند أي موقف قـد يمـس بجـوهر الصـر 
 المصالحة بين فتح وحماس فكلما تعثرت نودي بالبحث عن البديل.

ربما ال توجد محاذير شرعية تمنع التفاوض المباشر مع إسرائيل، لكني ال أعتقد على المدى المنظور 
ات سياسـية أن يطرأ تغير على نهج حماس السياسي تجـاه إسـرائيل، ومـا التصـريحات الراهنـة إال بالونـ

تطلق نحو الساحة الداخلية، وال يـرتبط النضـج السياسـي بقبـول المفاوضـات المباشـرة مـا دام باإلمكـان 
 توفر الوسيط المرضي للطرفيين.
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ومع تحسن العالقات ما بين مصر وحماس ستقوى جبهة الرفض للمفاوضات المباشرة ما دامت غير 
اش داخــل أروقــة حمــاس لفكــرة المفاوضــات المباشــرة، المباشــرة تحقــق أهــدافها. هــذا ال يعنــي أن ال نقــ

 ولكن باعتقادي أنها لن تلقى قبوال واسعا في ظل تجارب سابقة.
ورغم أن المفاوضات تتم بين األعداء فإن إسرائيل تنـتهج أسـلوب المماطلـة حتـى تكسـر حـاجز العـداء 

ها الذي يدعمها ويمكـن بينها وبين مفاوضيها، لذلك فالمطلوب من حماس تحسين عالقاتها مع محيط
أن يساهم في صمود مقاومتها وتطويرها مع االستفادة من الطاقات الفلسطينية في الخارج حتى تكون 

 عمودا يرتكز عليه في مشروع التحرير.
  33/31/4135الجزيرة نت، الدوحة 

 
 انتهت الزيارة وبقيت األوجاع .64

 أ.د. يوسف رزقة
حمد هللا وحكومتـه إلـى غـزة لـم تفـض فـي الواقـع إلـى تواصـل أفادتني مصادر صحفية أن زيارة رامي ال

حقيقي البتة تقريبا بين الوزراء والعاملين في وزاراتهم في غزة. لم يزر أّي من الوزراء مقّر وزارته، ولم 
، ولــم يلتــق بأركــان الــوزارة. و مــا حــدث مــن شــبه تواصــل مــع وزارة التربيــة والتعلــيم واألوقــاف كــان فــاتراً 

في مشاكل الوزارة وقضاياها ومطالبها! وأفادت المصادر أنهم التقوا في أماكن إقـامتهم فـي  يكن حديثاً 
 الفندق، أو خارجه، ببعض أركان الوزارة المستنكفين !.

إن صحت هذه المعلومات وهي على األغلب صحيحة، فإنه ال جديد في تعليمات المقاطعـة، وتعليـق 
حمــود عبــاس لحكومتــه فــي األســبوع األول مــن تشــكيلها. االتصــاالت مــع غــزة التــي أصــدرها الــرئيس م

وهــذا يعنــي أننــا لســنا أمــام حكومــة توافــق علــى وجــه الحقيقــة، وأننــا أمــام حكومــة رئــيس يقــرر مــا يريــد، 
 وحكومة تلتزم بما يريد الرئيس.

مـن هذه الحقيقة الجلية ال يمكن إخفاؤها خلف مقولة: ) حكومة الظل؟!( المزعومة، وال يمكن تغييرها 
خالل زيارة احتفالية لغزة، استهدفت الخـارج، ومـؤتمر المـانحين، ولـم تسـتهدف الـداخل الفلسـطيني، وال 

 الموظفين؟!.
فــي تقريــر للصــحفي نبيــل ســنونو فــي جريــدة فلســطين أمــس نقــل عــن وكيــل وزارة الداخليــة كامــل أبــو 

ازنــة تشــغيلية للــوزارة فــي ماضــي قولــه :) ال يوجــد أي تواصــل مــع الحكومــة فــي رام هللا؟! وال يوجــد مو 
 غزة؟! ولم تحل المشاكل العالقة التي تنتظر قرار الوزير؟! (.
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ويقول وكيل وزارة المالية بغزة يوسف الكيالي: ) نحن مقبلـون علـى وضـع كـارثي فـي الجانـب المـالي، 
أكثـر يؤثر على جميع الوزارات؟! ولم يتواصل معنـا وزيـر الماليـة حتـى اآلن؟! وحاولنـا نحـن التواصـل 

مـن مـرة وفشـلنا. ويقـول: لمـا حصـل اجتمـاع الحكومـة فـي غـزة لـم يحصـل بعـد االجتمـاع أي تواصـل. 
ولم نلمس أي إشارة؟! وفي حال بقـي األمـر علـى مـا هـو عليـه فـنحن مقبلـون علـى كارثـة فـي الجانـب 

لى العجز الخطير الذي تعانيه وزارة ال  صحة ؟! (.المالي، مشيرا إلى العجز المالي في اإليرادات، وا 
ويقول وكيل وزارة التربية والتعليم زياد ثابت:) لم تكن هناك أي فرصة للحديث مع الـوزيرة فيمـا يتعلـق 
بقضايا العمل خالل وجودها في غـزة، نحـن غيـر راضـين عـن التواصـل فـي الفتـرة السـابقة، ونأمـل أن 

 يكون هناك أمر إيجابي في الفترة المقبلة ؟!(.
ير الصحفي الشاب، موثقا باألسماء، ويشـمل فتـرة زيـارة الحكومـة ومـا قبلهـا، هذا بعض ما ورد في تقر 

وممــا يزيــد المســألة عتمــة وقلقــا، أن اللقــاء الــرئيس بــين رئــيس حكومــة التوافــق!، وقيــادة حمــاس كــان 
 احتفاليا ولم يناقش القضايا الملحة للوزارات أو لغيرها.

وجدان، منـذ تشـكيل حكومـة الحمـد هللا وحتـى تاريخـه إن المؤشرات العامة، والتي تراكمت في الفكر وال
ال تبعــث األمــل بحيــاة جديــدة، وال بصــفحة بيضــاء جديــدة، بــل إن زيــارة الحمــد هللا وحكومتــه إلــى غــزة 
زادت الطـــين بلـــة، وبعثـــت بمجموعـــة مـــن الرســـائل الســـلبية المعتمـــة، أدناهـــا القـــول بأنـــه ال توافـــق وأن 

فمــن حــق الــرأي العــام أن يوجــه اللــوم لحمــاس ولفــتح، بغــض  األمــور مجمــدة إلشــعار آخــر؟! ومــن ثــم
ــذات بعــد تــداعيات  النظــر عــن التفــاوت فــي نســب المســئولية عــن هــذه الحالــة التــي تعيشــها غــزة، وبال
الحرب. غزة تبحث عمن يجيبها عن مطالبها، وعمن يخفف عنهـا أوجاعهـا. انتهـت الزيـارة االحتفاليـة 

 بسالم، وبقيت أوجاع غزة بال سالم.
 34/31/4135 ،فلسطين أون الين

 
 كالم القاهرة... وأحاديث واشنطن .65

 عريب الرنتاوي
عــادة األعمــار" المتكــررة منــذ "الســور  ألن الفلســطينيين، فــي غــزة تحديــدًا، عــالقون فــي دائــرة "الــدمار وا 
الواقي" وحتـى حـروب غـزة الـثالث، فقـد طغـت علـى كلمـات المجتمعـين فـي القـاهرة، فـي مـؤتمر إعـادة 

ار غزة، دعوات لحل سياسي جذري للمسألة الفلسطينية، فلم يعد بمقدور المجتمع الـدولي، مجتمـع إعم
المانحين، أن يلتقي كل سنتين أو ثالث سنوات، لبحث "إعادة إعمار غزة"، بعد أن تكـون طـائرات تـل 
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لــى أبيــب وصــواريخها، قــد أتــت علــى األخضــر واليــابس، وأحالــت أمــوال دافعــي الضــرائب فــي دولهــم، إ
 هباء منثور، دع عنك ألوف القتلى والجرحى والمنكوبين.

مــن بــين أبــرز القــائلين بهــذا التوجــه، وزيــر الخارجيــة األمريكــي جــون كيــري، الــذي دعــا فــي كلمتــه مــن 
على منصة المؤتمر إلى استئناف محادثات السالم بين الجانبين الفلسـطيني واإلسـرائيلي، وهـي جملـة 

يلزم"، إذا أخـذنا بنظـر االعتبـار، أنهـا تتـردد منـذ سـنوت طـوال، وبـاألخص تندرج في باب "لزوم ما ال 
فــي العقــدين الفـــائتين، اللــذين انفـــردت خاللهمــا اإلدارة، برعايــة عمليـــة الســالم والتوســـط بــين أطرافهـــا، 

 وكانت الحصيلة: فشاًل ذريعًا.
ؤيـة لحـل القضـية الفلسـطيني للعائد توًا مـن واشـنطن، يعـرف تمـام المعرفـة، أن إدارة أوبامـا ال تمتلـك ر 

غـــالق ملـــف الصـــراع العربـــي  اإلســـرائيلي، ولـــيس فـــي أفـــق اإلدارة، أقلـــه فـــي المـــدى المنظـــور، أيـــة  –وا 
مبــادرات أو مشــاريع جديــة، كفيلــة بإحــداث اختــراق فــي مســار التســوية السياســية... كــل مــا يهــم اإلدارة 

ديدًا فـي قطـاع، فلـديها مـن االنشـغاالت في هذه المرحلة، إبقاء الحال في فلسطين تحت السيطرة، وتح
الداخليــة )االنتخابــات النصــفية للكــونغرس( والخارجيــة )أزمــات المنطقــة والعــالم المشــتعلة(، مــا يجعلهــا 

 أقل اهتمامًا بالملف الفلسطيني وانشغااًل به.
، لكنها يعرف العائد للتو من واشنطن، أن إدارة أوباما تضيق ذرعا بمواقف نتنياهو وسياسات حكومته

ليســـت فـــي وارد ممارســـة ضـــغط علـــى إســـرائيل إلطفـــاء شـــهيتها االســـتيطانية وكـــبح جمـــاح عـــدوانيتها 
المنفلتـة مــن كــل عقــال... كمــا أن العائــد مــن واشــنطن يــدرك تمــام اإلدراك، أن واشــنطن غاضــبة علــى 

وعه الــرئيس الفلســطيني محمــود عبــاس، الــذي قــرر الــذهاب إلــى مجلــس األمــن واألمــم المتحــدة، بمشــر 
الخاص بإقامة الدولة الفلسطينية في غضون ثالث سنوات، وهي ال تخفي نيتها إحباط هذا المشروع، 

 الذي بدأ يكتسب زخمًا وتأييدًا دوليين، بعد أن ُسدت كافة السبل في وجه الفلسطينيين.
"  الموضــوع الوحيــد ذي الصــلة، الــذي يــدور فــي أروقــة السياســة واألمــن فــي واشــنطن، إنمــا يتعلــق بـــ

خالفــة الــرئيس عبــاس"، بعــض المجــالس المختصــة والمعنيــة بهــذه المســألة، ال تكــف عــن الســؤال عــن 
المرشح األوفر حظًا للخالفة... كاتب هذا السطور، العائد للتو من واشنطن، تعرض لهذا السـؤال فـي 

لثـاني للنكبـة غير مواقع، وكانت إجابته على النحو التالي: الرئيس الجديد يتعين أن يكون من الجيل ا
الفلسطينية في أبعد تقدير، يفضـل أن يكـون مـن الجيـل الثالـث الغائـب والمغيـب، ويستحسـن أن يكـون 
مــن الضــفة الغربيــة أو القــدس، ومــن الضــروري أن يكــون مــن حركــة فــتح، وأن يحظــى برصــيد شــعبي 

تورطـًا فــي الــدم داخلـي، وأن يتمتــع بشـبكة عالقــات إقليميـة ودوليــة، واألهـم مــن هـذا وذاك، أال يكــون م
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الفلســـطيني فـــي حــــروب ومنازعـــات "اإلخــــوة األعـــداء"، وأال يكــــون محســـوبًا علــــى عاصـــمة أو جهــــاز 
 مخابرات عربي أو إقليمي أو دولي.

الئحة الشروط هذه، قّلصت قائمة المرشحين التي يجري تداولها من سبعة أو ثمانية أسماء، إلـى اسـم 
مـن مناقشـات وتقييمـات فـي أروقـة بحثيـة وأكاديميـة، كتلـك واحد أو اثنين... لكـن شـتان بـين مـا يـدور 

التي التقيناها، وبين مـا ُيجـرى مـن حسـابات فـي أروقـة أجهـزة األمـن، التـي تضـع لنفسـها معيـارًا واحـدًا 
في الرئيس المقبل: التزامه بأمن إسرائيل والتنسيق معها، وحرصه على استمرار العمل بنظرية دايتـون 

 ي الجديد".عن "االنسان الفلسطين
قد يكون االهتمام بخالفة عباس أمرًا مفهومًا إذا أخذ فـي سـياق عامـل السـن والحاجـة لتـوفير مناخـات 
انتقال سلس وآمن للسلطة مـن قيـادة إلـى أخـرى، ومـن جيـل إلـى جيـل... بيـد أننـا ال نسـتطيع أن نفهـم 

ئيس، وهـي بالمناسـبة، ليسـت األمر، بمعزل على حالة "عدم الرضى" التي تبديها اإلدارة على أداء الـر 
نقطــة فــي غيــر صــالح الــرئيس بالضــرورة، بــل علــى العكــس مــن ذلــك، فقــد تكــون فــي صــالحه تمامــًا، 
ونقطــة تســجل لــه ال عليــه، لكنهــا فــي مطلــق الظــروف واألحــوال، مســألة مهمــة فــي حســابات السياســة 

 وتداعياتها.
ــًا الفل ســطينيين، بيــد أن المســائل األصــعب ســينتهي مــؤتمر المــانحين إلــى رزمــة قــرارات، ترضــي جزئي

واألعقد، ما زالت بعيـدة عـن مائـدة التـداوالت الجاريـة فـي القـاهرة، وغيـر مطروحـة علـى الحشـد الكبيـر 
 من الخبراء والوزراء والمسؤولين. 

 31/31/4135 ،الدستور، عّمان
 
 يجب أن يترافق إعمار غزة مع إنجاز سياسي .66

 دان مرغليت
أ، أمس، في القاهرة كان يمكن أن يكون ذا أهمية كبيرة لتسكين النفوس في مؤتمر إعمار غزة الذي بد

الفلســطينية، لكنــه يحتــاج مــن أجــل ذلــك الــى مــزاج عــام مختلــف تمامــا، ألنــه ال  –الســاحة اإلســرائيلية 
تالحظ ارادة طيبة من الطرفين، وتتساءل في العالم ايضا جهات مهادنة مثل "نيويـورك تـايمز" تلميحـا 

مليــارات دوالر،  4لــيس الحــديث يــدور عــن تبــرع ُمهـدر؟ يأمــل أبــو مــازن فــي الحصــول علــى عـن أنــه أ
مليــار، ويتســاءل الجميــع كــم  3.4لكــن الــدول المانحــة بعيــدة عــن هــذا الهــدف، فهــي متجهــة إلــى جمــع 

 سيطلب إليهم أن يدفعوا في الجولة التالية ومتى ستكون؟
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صبحي، من اسـرائيل، أول مـن أمـس، ضـمانات كـي  طلب نائب االمين العام للجامعة العربية، محمد
م بقـــذائف صـــاروخية ومحاولـــة  ال تكـــرر الهجـــوم علـــى غـــزة. لكنـــه لـــم يقتـــرح أن يضـــمن لهـــا أال تهـــاجك
اختطــاف كمــا حــدث فــي الماضــي. وقــد ردت إســرائيل علــى قتــل "حمــاس" لثالثــة فتيــان أبريــاء بــاقتراح 

لهدوء"، فمـا المطلـوب عـدا ذلـك؟ ال ضـمانات إال أن مصاِلح ال مثيل له وهو أن "الهدوء سُيرد عليه با
تكون على أساس متبادل، وال حاجة إليها في واقع االمر؛ ألن اسـرائيل لـن تهـاجم أبـدا دون أن يسـبق 

 ذلك تحرش فلسطيني.
ـــة "الجـــرف" الصـــامد وتقـــوى الســـلطة  ـــة "حمـــاس" إثـــر عملي يوجـــد أمـــل ضـــعيف فـــي أن تضـــعف مكان

التجــاه الصــحيح. لكــن مــن ذا ُيقــدر حقــا أن "حمــاس" ســتدع أبــو مــازن الفلســطينية، وهــذه خطــوة فــي ا
 يراقب ما يجري في القطاع؟

تدرك الواليات المتحدة ايضا، التي يتبـين اآلن ضـعفها فـي حربهـا ضـد "داعـش"، أن تقويـة أبـو مـازن  
بــل لـن تكــون، وأنهـا علــى كـل حــال ليسـت بــذات معنـى دون المســيرة السياسـية التــي أوقفهـا هــو نفسـه ق

إن جــون كيــري، الــذي يقضــي هــذا اليــوم )أمــس( فــي العاصــمة المصــرية، ســُيحدث أبــو  خمســة أشــهر.
مازن في استئناف المسيرة، وال يجب على اسرائيل فقط أن تشجع ذلك، بل أن تسهم في تحقيقه ايضا 

صـامد" ال بالشواقل لغزة كما يقترح يسـاريون متطرفـون بغيـة ردع اسـرائيل عـن تكـرار عمليـة "الجـرف ال
اذا نشــأت الحاجــة لــذلك مــرة اخــرى. بــل يحتـــاج الــى اســهام اســرائيلي بتوجــه مصــاِلح ومعتــدل وحـــذر 
يشــجع أبــو مــازن علــى العــودة الــى طاولــة المحادثــات بــدل الشــجارات فــي االمــم المتحــدة ومؤسســات 

 القضاء الدولية، وتشجيع سلسلة اعالنات مقاطعة في انحاء العالم.
ـــين أن هـــا تـــرى االعمـــار الحقيقـــي لغـــزة مســـألة انســـانية مـــن الطـــراز االول، تخـــدم عمـــل اســـرائيل أن تب

مصلحتها ايضا على أال يكون ثمن ذلك تجديد العدوان العسكري على صـورة قـذائف صـاروخية علـى 
 بلدات غالف غزة وعلى تل ابيب بعد ذلك، أو بتجديد حفر انفاق من غزة الى صوفا وناحل عوز.

وط بالتصـــميم المصـــري علـــى منـــع "حمـــاس" مـــن االســـتمتاع بســـخاء إن نجـــاح مـــؤتمر االعمـــار مشـــر 
العــالم. وعلــى عكــس ذلــك فــان مــن مصــلحة الفلســطينيين فــي القطــاع أن يــزيح أبــو مــازن خالــد مشــعل 
واســماعيل هنيــة الــى هــامش الســاحة، وهــذا هــو االهتمــام الحقيقــي للغــزي ايضــا. ومــع هــذه المعطيــات 

أبــو مــازن بــأن يقبــل باســم حكومــة الوحــدة شــروط الرباعيــة  يوجــد لكيــري دور ثــانوي مهــم هــو أن يقنــع
ال فليضغط ليعترف العالم بأن الفلسطينيين  للتسوية، وأن يجعل شركاءه من "حماس" يوقعون عليها، وا 
رافضــون للســالم. ســتتحول امــوال االعمــار الــى "رمــي للمــال" مــن غيــر االنجــاز السياســي المصــاحب 

 الذي يحاول كيري أن يعيد تحريكه.
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 عن "إسرائيل اليوم"
 31/31/4135األيام، رام هللا 

 
 "إسرائيل"السماح للفلسطينيين بالعمل في  .67

 إذا بقي الحصار اإلسرائيلي للقطاع على حاله فسيحتاج إلى خمسة عقود على األقل إلعمار غزة
 عميرة هاس

دمة خطة اعمار غـزة "لن تقبل الحكومة بعد اآلن عزلة واضطهاد شعبنا في غزة"، هذا ما كتب في مق
التي ستضعها حكومة الوفـاق الفلسـطينية اليـوم علـى موائـد المشـاركين فـي مـؤتمر المـانحين الجمـاعي 
في القاهرة. وتُبين الجملة عن نقد ذاتي نادر سـواء أكـان ذلـك علـى علـم أم ال: فهـي تقـول إن السـلطة 

لــى األقــل مــع وضــع العزلــة الــذي ع 1111الفلســطينية التــي مركزهــا فــي رام هللا قــد كيفــت نفســها منــذ 
فرضــته اســرائيل علــى قطـــاع غــزة بــل وافقــت عليـــه، أو بعبــارة اخــرى: تخلــت بمعـــان كثيــرة عــن حكـــم 
ن يكـن ذلــك بصـورة غيـر طوعيــة والسـباب انســانية، واسـتمرت فـي االســاس علـى تخصــيص  القطـاع وا 

 .جزء كبير من ميزانيتها الجارية للنفقة على رواتب ومخصصات رفاه لسكانه
والســؤال هــو هــل يوجــد عنــد القيــادة الفلســطينية أوراق مســاومة جديــدة لتطلــب مــن اســرائيل مــا لــم تكــن 

 وال سيما تحسين حرية التنقل للبشر بين القطاع والضفة؟. -قادرة على طلبه في السنوات االخيرة 
ة الدوليــة يبــدو بحســب خطــة االعمــار علــى االقــل أن أقــوى ورقــة مســاومة عنــد الفلســطينيين هــي االراد

الطفاء الحريق االنساني الهائل الذي سببته الحرب في غزة، وما كان للمؤتمر في صورته الحالية أن 
 ينعقد لوال الخشية من فقدان كامل للسيطرة على مركز قابل لالنفجار آخر في المنطقة.
حماس وفـتح  لكن الفلسطينيين ال يقفون عند المصالحة واالعمار: فبحسب تصريحاتهم اليوم، تتحدث

عن الدفع بحكومة الوفاق قدما لتصبح حكومة وحدة، بل أثير في االيام االخيـرة اقتـراح أن تنافسـا فـي 
قائمــة واحــدة فــي االنتخابــات، وهكــذا ُتحــل مشــكلة التنــافس بينهمــا، ويــتم الحفــاظ علــى صــورة مــا مــن 

اعي لممثلي حماس كما حدث الديمقراطية وُيزاح خطر أن تلغي اسرائيل نتائج االنتخابات باعتقاد جم
 .1116في 

إن عرض الصدق المفاجيء من القيادة الفلسطينية ُيزامن االعتراف االسـرائيلي بـأن سياسـة عـزل غـزة 
التي استعملتها اسرائيل لسنين قد فشلت. ويقول رئيس االركان بني غانتس اآلن ما كان الفلسـطينيون 

ريـــر ممكـــن للبنـــك الـــدولي واالمـــم المتحـــدة. إن يقولونـــه طـــول الوقـــت ومـــا كتـــب منـــذ ســـنين فـــي كـــل تق
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اســرائيل كمــا يقــول اشــخاص رســميون فلســطينيون تنــوي أن تســمح لخمســة آالف عامــل فلســطيني مــن 
 القطاع بالعودة للعمل في اسرائيل بعد غربلة امنية متشددة بالطبع.

انحراف طفيــف عــن هــذا عــدد قليــل فــي الحقيقــة اذا قــيس بمقــدار البطالــة الكبيــرة فــي القطــاع، يبشــر بــ
. ويـــــربط االســـــرائيليون بـــــين االنفصـــــال وتفكيـــــك 1114التصـــــور الـــــذي وجـــــه خطـــــة االنفصـــــال فـــــي 

المســتوطنات واعــادة بضــعة آالف مــن المــواطنين االســرائيليين الــى حــدود الدولــة. لكــن االنفصــال كــان 
والضـفة  في االساس مرحلة اخـرى مـن فصـل سـكان القطـاع عـن سـائر اجـزاء الـبالد )اسـرائيل والقـدس

 الغربية( والغاء كل رخص العمل التي أعطيت حتى ذلك الحين.
اقترحت اسرائيل مدة سنين تسهيالت انسانية محدودة وخففـت شـيئا مـا مـن القيـود علـى التنقـل فـي كـل 

علــى  –التــي تــدفع ثمــن الحصــار االقتصــادي والهجمــات العســكرية  –مــرة تجــرأت فيهــا الــدول الغربيــة 
تســهيالت مـــن النــوع الــذي اعتـــادت عليــه اســـرائيل لــن تكفــي هـــذه المــرة للوفـــاء الضــغط عليهــا، لكـــن ال

بالمهمـة التــي تجتمــع مـن اجلهــا الــدول المانحــة اليـوم. فلــن تكــون خمسـة آالف رخصــة عمــل وال زيــادة 
طفيفة فقط في عدد الشاحنات ومواد البناء والمواد الخام كافيـة، فقـد تنبـأت االمـم المتحـدة قبـل الحـرب 

لحياة البشر بسـبب الحصـار االسـرائيلي، وقربـت الحـرب هـذا  1111في  اع لن يكون مناسباً بأن القط
 االجل بضع سنين.

ألف وحدة سكنية، كما تذكر خطة االعمار الفلسـطينية،  14كان يوجد في غزة قبل الحرب عجز بلغ 
ألــف  41ألــف وحــدة ســكنية تــدميرا كــامال أو تضــررت ضــررا شــديدا، وُدمــرت  11وقــد ُدمــر نحــو مــن 

ــانزال بضــاعتها كمــا كــان فــي  وحــدة اخــرى تــدميرا جزئيــا، واذا بقــي عــدد الشــاحنات التــي يســمح لهــا ب
ألـف  06سـنة لبنـاء  41في كل شهر في المعـدل( فسـيحتاج الـى  3311) 1134النصف االول من 

 06سـنة فـي الوضـع الحـالي مـن القيـود علـى الحركـة لبنـاء  41بيت جديد في القطاع، وسيحتاج الى 
مدرسـة جديـدة وعيـادات ومصـانع ومنشـآت المـاء والصـرف الصـحي. وهـذا مـا  116ألف بيت جديـد و

ذكرتــه أمــس وكالـــة المســاعدة "اوكـــس بــام" بتصـــريح خــاص قبيــل انعقـــاد المــؤتمر. "اذا لـــم تــزد الـــدول 
المانحــــة ضــــغوطها علــــى اســــرائيل النهــــاء الحصــــار"، تحــــذر "اوكــــس بــــام"، "فسيصــــبح اوالد كثيــــرون 

 ال منازل في الحرب االخيرة، سيصبحون أجداد احفاد حينما يحظون بمنازل خاصة بهم".اصبحوا ب
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 نتنياهو يدفع إدارة أوباما لليأس من سياسات حكومته .68
 حلمي موسى

ين نتنيـــاهو والـــرئيس يـــرى كثيـــر مـــن اإلســـرائيليين أن العالقـــات بـــين رئـــيس الحكومـــة اإلســـرائيلية بنيـــام
األميركــي بــاراك أوبامــا تــدهورت إلــى وضــع يصــعب الخــروج منــه. وزاد نتنيــاهو الطــين بلــة بالمقــابالت 
الصــحافية التــي أجراهــا بعــد لقائــه مــع الــرئيس أوبامــا وانتقــادات اإلدارة لسياســة االســتيطان اإلســرائيلية 

م اسـتمرار الـدعم األميركـي الواسـع إلسـرائيل وا عالنه أن هذه االنتقادات "تناقض القـيم األميركيـة". ورغـ
فــي كــل المجــاالت تقريبــًا إال أن هنــاك مــن يــؤمن بــأن تغييــرات جوهريــة فــي الواقــع اإلقليمــي والــدولي، 

 أكثر من سوء العالقات الشخصية، تقود إلى تفكك العالقات اإلسرائيلية األميركية.
ميركـية هي ركيزة أساسية مـن ركـائز األمـن القـومي ويعتبر إسرائيليون كثر أن العالقات اإلسرائيلية األ

نما أيضًا بالمعنى السياسي. فأميركا شكلت على مر السـنين  اإلسرائيلي ليس فقط بالمعنى العسكري وا 
الحاضنة السياسية الدولية إلسرائيل في المحافل األممية وهي المـدافع األكبـر عنهـا هنـاك فضـاًل عمـا 

اظ على تفوقها النـوعي علـى محيطهـا. لـذلك يـرى هـؤالء فـي اسـتمرار تقدمه لها من دعم عسكري للحف
ـــى  ـــاراك أوبامـــا عمـــاًل أقـــرب إل ـــرئيس ب ـــى رأســـهم ال ـــاهو تجـــاه المســـؤولين األميـــركيين وعل عدوانيـــة نتني

 االنتحار األحمق خصوصًا في الظروف الراهنة.
صـــيرية، فضـــاًل عـــن فمـــن ناحيـــة هنـــاك الحـــرب العالميـــة علـــى داعـــش والتـــي تعتبرهـــا أميركـــا حربـــًا م

المفاوضــات الجاريــة بشــأن المشــروع النــووي اإليرانــي والــذي تــراه إســرائيل قضــية وجوديــة، إضــافة إلــى 
المسألة الفلسطينية. ورغم انشغال أميركـا بمكافحـة مـرض أبـوال إال أنهـا تتصـرف مـع القضـايا األخـرى 

ريبًا. وفي ما يتعلق بإسـرائيل فـإن من منطلق أنها اليوم "زعيمة العالم" وال تستطيع تجاهل أي شيء تق
أميركــا ال يمكنهــا أن تمــر مــرور الكــرام علــى تعزيــز االســتيطان اإلســرائيلي فــي وقــت تحتــاج فيــه إلــى 
التضامن اإلقليمي في مواجهة داعش. كما ال يمكـن ألميركـا أن تتجاهـل الصـفعة اإلسـرائيلية المتمثلـة 

اء زيـارات قـادة أميـركيين إلسـرائيل أو أثنـاء اسـتقبالهم في إعالن العطاءات االستيطانية الكبرى إمـا أثنـ
 لقادة إسرائيليين، كما جرى مع لقاء أوباما ونتنياهو األخير.

ويعتقد أميركيون أن نتنياهو يتعـاطى مـع الشـأن األميركـي وكأنـه ال يـزال مواطنـًا أميركيـًا ولـيس رئـيس 
اهري بــين نتنيــاهو وصــديقه العــدو رقــم حكومــة دولــة أخــرى. ولهــذا يعتقــد بعــض هــؤالء أن اللقــاء التظــ

غـــالق شــــوارع لتـــأمين  واحـــد للحـــزب الـــديموقراطي المليـــاردير اليهـــودي شـــلدون أدلســـون فـــي نيويـــورك وا 
غـــدائهما شـــكل اســـتفزازًا مقصـــودًا للـــرئيس أوبامـــا. وهـــذا مـــا ذكـــر الجميـــع بـــالموقف الفـــظ الـــذي اتخـــذه 
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في االنتخابات الرئاسية، ميـت رومنـي والـذي كـان  نتنياهو حينما ناصر علنًا المرشح المنافس ألوباما
 بالمناسبة رجل شلدون أدلسون أيضًا.

ويعتقــد إســرائيليون أن نتنيــاهو الــذي يعبــر عــن الصــهيونية اليمينيــة المتشــّددة لــم يعــد يجــد فــي إســرائيل 
دارتــه فـي أميركــا وحركــة الســالم اآلن  خصـمًا حقيقيــًا لــه فبـات يبحــث عــن أعــداء فـي مقــدمتهم أوبامــا وا 

داخــل إســرائيل نفســها. وهــو فــي عدائــه هــذا يشــدد علــى أهميــة االســتيطان ســبياًل لفــرض الوقــائع علــى 
األرض مــن ناحيــة وعلــى مواجهــة المشــروع النــووي اإليرانــي بطريقــة واحــدة، وســيلة إلظهــار ســيطرته 

منطـــق دوليـــًا. لكـــن معطيـــات الوضـــع األميركـــي الـــداخلي والـــدولي ومظـــاهر التغييـــر اإلقليمـــي تجعـــل 
نتنيــاهو أمــرًا غيــر مســموح بالســكوت عنــه. فــاألوروبيون بــاتوا يالحقــون االســتيطان قانونيــًا واقتصــاديًا 
ـــى موقـــف إســـرائيل.  ـــة مـــنهم إل ـــى الموقـــف الفلســـطيني فـــي المحافـــل الدولي وسياســـيًا وصـــاروا أقـــرب إل

فوس األوروبيـين. والموقف السويدي األخير، رغم تحفظ أميركا عليه، هو مجرد إشارة لما يعتمل في ن
وليس مستبعدًا أن يكون ما يجري في أوروبا هـو مقدمـة لمـا يمكـن أن يحـدث أيضـًا داخـل أميركـا مـن 
نمـا أيضـًا فـي صـفوف  تغييرات في غير مصلحة إسرائيل لـيس فقـط فـي صـفوف األميـركيين عمومـًا وا 

 اليهود األميركيين.
ًا كـانوا يـدعمون إسـرائيل بوصـفها "واحـة وهنا من الواجـب مالحظـة مـا يقـال عـن أن األميـركيين عمومـ

الديموقراطيـــة" فـــي صـــحراء القمـــع العربيـــة، لكـــنهم اآلن ليســـوا علـــى اســـتعداد لـــدعم القمـــع اإلســـرائيلي 
للفلســطينيين وال ترســيخ الدولــة الدينيــة. ولــيس صــدفة أن قيــادات فلســطينية باتــت تتحــدث عــن "الدولــة 

ا عــن "الدولــة اإلســالمية" لــداعش. وهــذه المقارنــة قــد تجــد اليهوديــة" بالتعــابير نفســها التــي تتحــّدث فيهــ
 طريقها إلى عقول قطاعات متزايدة من األميركيين الذين يصعب عليهم تقبل الربط بين الدين والدولة.
وفي كل حال فإن بين إسرائيل واإلدارة األميركيـة خالفـًا يشـتّد حـول قضـايا تـزداد سـخونة. فهـذه األيـام 

لمانحــة إلعــادة إعمــار قطــاع غــزة فــي ظــل تأكيــد حكومــة الوفــاق الفلســطينية التــي يعقــد مــؤتمر الــدول ا
عارضت إسرائيل وجودها أصاًل. كما أن الحرب على داعش والتـي تحتـاج فيهـا أميركـا لتعـاون المزيـد 
والمزيــد مــن الــدول العربيــة وربمــا إيــران أيضــًا تتطلــب ممارســة بعــض أشــكال الكــبح علــى اإلســرائيلي 

ي المنطقـــة. ولكـــن هـــذا يتطّلـــب أيضـــًا المزيـــد مـــن الضـــغط األميركـــي للعـــودة إلـــى طاولـــة وعدوانيتـــه فـــ
 المفاوضات، على األقل لمنع الخطوات الفلسطينية في األمم المتحدة من امتالك المزيد من الزخم.

كـــل المعطيـــات تشـــير إلـــى أن إســـرائيل، بتصـــرفات نتنيـــاهو، تضـــع نفســـها فـــي موضـــع صـــدام إقليمـــي 
سبب المفاوضات وحل الدولتين أو بسبب المفاوضات الدولية مع إيران. كثيرون يقولون ودولي سواء ب



 
 
 

 

 
           61ص                                     1166 العدد:    31/31/4135 االثنين التاريخ:

 

إن وزيـر الخارجيـة األميركـي جـون كيـري لـم ييـأس بعـد مـن إسـرائيل. لكـن أكثـر مـن هـؤالء يقولـون إن 
 إدارة أوباما يئست من نتنياهو. 

 31/31/4135 ،السفير، بيروت
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