
   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

  
 

  

  
 
 

 أبو مرزوق: رئيس المخابرات المصرية رفض نقل أو مناقشة مطلب إسرائيل بنزع سالح غزة
 "ثوري فتح" يفوض "المركزية" بإمكانية التحلل من أوسلو: التوجه لمجلس األمن ال يقبل المساومة

 البردويل: يمكننا الحديث مع دحالن كما عباس.. الضفة غير مهيأة لالنتخابات
 يعلون يهدد بوقف إعمار غزة إذا رممت حماس األنفاق

 نحو أربعة مليارات دوالر أميركيُتقدَّر قيمتها ب "إسرائيل" ُتصّدر الغاز الى مصر بمذكرة تفاهم

هيئة أركان الجيش اإلسرائيلي تقرر 
تغيير قادة أضخم األلوية العسكرية 

 بسبب فشلهم في حرب غزة

4... ص   
 
 

 3374 12/21/1124 الثالثاء



 
 
 

 

 
  1ص     3374 العدد:  12/21/1124 ثالثاءال التاريخ:

 

  :أخبار الزيتونة
 5  1124التفاعل الجماهيري في أوروبا مع فلسطين خالل عدوان تقدير استراتيجي لـ"الزيتونة":   .2
  

  السلطة:
 7 ربي األراضيبقانون لتشديد العقوبة على مس يصدر قرارا   عباس  .3
 7 منظمات الدولية ووقف التنسيق األمني إذا استخدمت أمريكا "الفيتو"للعريقات: استكمال االنضمام   .4
 8 األقصىتقسيم المسجد إلكمال مخطط السلطة تحذر من اعتزام االحتالل طرح مشروع جديد   .5
 9 بهزيمة في مجلس األمن قبل نهاية العام الجاري "إسرائيل"المالكي لـ"االيام": نبشر   .6

 
  المقاومة:

 21 من الشهر الجاري 17أبو مرزوق: المفاوضات غير المباشرة في الـ  .7
 22 مكانية التحلل من أوسلو: التوجه لمجلس األمن ال يقبل المساومة"ثوري فتح" يفوض "المركزية" بإ  .8
 28 هنية يلتقي فتوح لبحث المصالحة وتحديات القضية الفلسطينية  .9
 29 الضفة غير مهيأة لالنتخابات.. البردويل: يمكننا الحديث مع دحالن كما عباس  .01
 12  فتح: القدس تعيش انتفاضة صامتة  .00
 12 المصري لـ"قدس برس": ال يمكن ألي قوة في األرض إقصاء حماسمشير   .02
 11 قبلية غير المباشرة في القاهرة األسبوع المسرائيلاإل –استئناف المفاوضات الفلسطينية   .03
 13 زمام المبادرة لطرح مبادرة جدية تأخذ بالمطالب الفلسطينية واشنطنال يوجد لدى أبو ليلى:   .04
 13 تضامن مع أحمد سعدات وجورج عبدهللا في عين الحلوة  .05
 14 نهر الباردمخيم تضرري حماس تقدم مساعدات عينية لم  .06
 14 صواريخ المقاومة ضربت التحصيل العلمي لطالب أشكول  .07
 15 حماس ستخوض االنتخابات القادمة": موقع "ميدل إيست آي  .08

 
  :يسرائيلاإلالكيان 
 18 1122نهاية  "الشبح"تل أبيب تتسلم طائرات و  األمريكي..ي يلتقي نظيره يلسرائوزير الدفاع اإل  .09
 19 يهدد بوقف إعمار غزة إذا رممت حماس األنفاق يعلون  .21
 19 طهران ليبرمان يلمح إلى أن تل أبيب ستعمل وحدها ضدّ   .20
 31  واستئناف المفاوضات ية تطالب بتعزيز العالقات مع واشنطن وأوروباسرائيلالخارجية اإل  .22
 32 مريض ومن الواجب معالجتهي سرائيلاإلي: مجتمعنا سرائيلالرئيس اإل  .23
 31  خالل أسبوعين مع الفلسطينيمفاوضات القاهرة ي: إسرائيلمصدر أمني   .24
 31  أحمد الطيبي: قتل الطفلة إيناس جريمة جديدة بحق الشعب الفلسطيني يرتكبها المستوطنون  .25
 33 كحلون يعلن نيته تشكيل إطار سياسي جديدموشي   .26
 33 ئة: نحن كـ"طيور اإلوز" أمام قناصة غزةجنود االحتالل بعد التهد  .27



 
 
 

 

 
  3ص     3374 العدد:  12/21/1124 ثالثاءال التاريخ:

 

 34 مستوطنات بـ"غالف غزة" تسعسحب الحراسة من ي يقرر سرائيلالقناة العاشرة: الجيش اإل  .28
 34 ية تخسر نصف قيمة أسهمهاسرائيلاإل "صودا ستريم"شركة   .29
 34 تصفية الفلسطينيين إلىيدعو  يإسرائيلبروفيسور   .31

 
  :األرض، الشعب

 35 أطفال بالضفة منذ بداية العام الجاري تسعةاالحتالل قتل  ":"الحركة العالمية للدفاع عن األطفال  .30
 35 عمليات نصب لالستيالء على المنازل في سلوان  .32
 32 في الخليلجنود االحتالل يعتقلون طفال  مختال  عقليا    .33
 37 في القدس "هار حوما"مسكنا  في  72بناء  تصادق على لقدس المحتلةابلدية   .34
 37 ي؟سرائيللماذا يحاربها االحتالل اإل الزيتون..شجرة   .35
 38 ألف منزل مدمر خالل الحرب 211لرفع حصار غزة:  "ونروااأل "  .36
 39 شهور 4عوائل أسرى غزة تستأنف الزيارات بعد انقطاع   .37
 41 "سرائيلإ"وقرارات اإلعمار تصطدم بجدار … أمطار الشتاء تنكأ جراح نازحي الحرب  .38

 
  مصر: 

 41 ميركيأربعة مليارات دوالر أبنحو  تهاقيمُتقدَّر  بمذكرة تفاهممصر الى ر الغاز صدّ تُ  "إسرائيل"  .39
 41  سيناءب يسرائيلاالحتالل اإلبمقاومة  لعبت دورا   التيمن أبرز القيادات البدوية واحد  مصر: وفاة  .41

 
  األردن: 

 41 "تطرف إسالمي وصهيوني"الملك األردني يحذر من   .40
 43 ية تغذي اإلرهاب وتجر المنطقة لصراع دينيسرائيلوزير الخارجية األردني: االستفزازات اإل  .42
 43 وأضرارها "إسرائيل"حول حجم التجارة مع  سؤال نيابي :األردن  .43

 
  عربي، إسالمي:

 44 وخاصة في فلسطين الجامعة العربية تدعو إلى خطة لحماية أطفال مناطق النزاع  .44
 44 تأجيل زيارة الوفد العربي لقطاع غزة لوقت الحق  .45
 45 سالميينال نتخوف من صعود اإلتحضر اجتماعا  لحزب "النهضة":  الجمعية اليهوديةتونس:   .46

 
  دولي:
 45 حقوق الفلسطينيينانتهاكات حول  بشأن "إسرائيل"األمم المتحدة تستجوب   .47
 47 العدوانخالل  "إسرائيل" لصالحترف بالتجسس على غزة تع ": الواليات المتحدةهآرتس"  .48
 47 لنقله لألمريكيين : الحمساوية سيفخخون أجسادهم باإليبوالاألمريكي عضو بالكونجرس  .49
 48 االنضمام للمحكمة الجنائيةبين فلسطأمام بريطانيا لعدم الوقوف نائب اسكتلندي بالبرلمان األوروبي يدعو   .51



 
 
 

 

 
  4ص     3374 العدد:  12/21/1124 ثالثاءال التاريخ:

 

 
  :حوارات
 49 بنزع سالح غزة إسرائيلرئيس المخابرات المصرية رفض نقل أو مناقشة مطلب : أبو مرزوق  .50

 
  مقاالت:

 58 هاني المصري... إقصاء .. احتواء .. أو شراكة  .52
 22 عدنان أبو عامر... إسرائيلحماس تستعّد لصفقة تبادل جديدة مع   .53
سرائيلنحن و   .54  24 توجان فيصل... والغاز.. بداية القصة ا 
 29 عوزي برعام... تمجيد الهجرة  .55

 
 72 :كاريكاتير

*** 
 
بســبب فشــلهم فــي قــادة أضــخم األلويــة العســكرية تقــرر تغييــر هيئــة أركــان الجــيش اإلســرائيلي  .0

 حرب غزة
"، تغيير قادة أضخم زي برئارسة "بيني غانترسرائيلقررت هيئة أركان الجيش اإل الرأي: – القدس المحتلة

 األلوية العرسكرية التي شاركت في العمليات البرية خالل العدوان على غزة.
اإلطاحة بقائد لواء  ،يتربع على رأس قائمة التغييراتمن مصادر عبرية صباح الثالثاء، إن  وقالت

المظليين الذي قاتلت قواته في منطقة شرق خانيونس خالل المعركة البرية األخيرة "اليعازر 
طوليدانو" وتعيين الضابط "نمرود ألوني" بداًل منه حيث شغل في الرسابق مرسئول عن لواء شمال 

وذكرت المصادر أن حملة التنقالت شملت اإلطاحة أيضًا بقائد لواء جفعاتي  فة في الجيش.الض
المثير للجدل "عوفر فينتر" والذي قاتلت قواته في منطقة رفح جنوبي القطاع خالل المعركة البرية 

 وخطف خاللها الضابط "هدار غولدن" في األول من آب المنصرم.
بط "يرون فينكلمن" في قيادة اللواء والذي يخدم كقائد للواء الشمالي وأشارت إلى أنه جرى تعيين الضا

لقطاع غزة، وكان مرسئواًل عن حماية مرستوطنات شمال القطاع خالل الحرب ومن بينها التصدي 
لعمليات الترسلل عبر النفق في "نير عام" باإلضافة لعملية الترسلل عبر رساحل كيبوتس " زيكيم" بداية 

 الحرب.
يش االحتالل تعيين قائد جديد للواء "الناحال" الذي قاتل جنوده في مناطق بيت حانون كما وقرر ج

 الحربوبيت الهيا شمالي القطاع خالل المعركة البرية وهو قائد اللواء الجنوبي في الجيش وأثناء 
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"عاموس هكوهين"، وكان قد أشرف خالل الحرب على إحباط عمليات الترسلل عبر أنفاق "صوفا 
 ئيري وكيرم شالوم".وياعر ب

في حين رسيخلف هكوهين القائد الحالي للواء "أروي غوردين" والذي اعتبر قائد اللواء األول الذي 
 دخل مع قواته لشمال القطاع خالل الحرب حيث تم تعيينه كقائد لفيلق النار في الجيش.

ن لولو" الذي لم تدخل ولفتت المصادر أنه تمت اإلطاحة أيضًا بقائد لواء " كفير" ويدعى " ايشر ب
قواته القطاع خالل الحرب ولكنها أشرفت على عملية الوصول إلى جثث المرستوطنين المختطفين 

حيث رسيخلفه في قيادة اللواء قائد منطقة  القطاع،الثالثة بحلحول شمالي الخليل قبيل الحرب على 
في  211و 7ة اللوائين هذا وشملت التنقالت أيضًا اإلطاحة بقاد الخليل األرسبق " غاي حزوت.

ليخلف بذلك القائد الحالي " نداف  211رسالح المدرعات حيث تم تعيين "دان نويمان" كقائد للواء 
لوتان"، في حين تم تكليف الضابط " نير بن دافيد" لقيادة اللواء الرسابع خلفًا لقائده الحالي "تومير 

لقطاع بما في ذلك قصف القطاع بآالف يفراح"، في حين اشترك اللواءان في المعركة البرية في ا
 القذائف وقصف حي الشجاعية بداية الحرب.

 12/21/1124، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 
  1124التفاعل الجماهيري في أوروبا مع فلسطين خالل عدوان تقدير استراتيجي لـ"الزيتونة":  .2

االرستراتيجي الثاني والرسبعون بعنوان:  للدرارسات واالرستشارات في بيروت، تقديره مركز الزيتونةنشر 
 . وجاء فيه ما يلي:وآفاقه المحتملة 1124التفاعل الجماهيري في أوروبا مع فلرسطين خالل عدوان 
على غزة تطورًا مهمًا في التفاعل  1124شهدت أوروبا خالل العدوان اإلرسرائيلي في صيف 

لشعب الفلرسطيني، وقد تجّلى ذلك في حجم الجماهيري المناهض لالحتالل اإلرسرائيلي وعدوانه على ا
التفاعل واترساع نطاقه والتطور النرسبي في أشكاله التعبيرية، وتنرسيق التحركات ونرسج التحالفات في 
المجتمع المدني والميدان الجماهيري. وقد اترسم هذا التفاعل، في العموم وليس على اإلطالق، بالتنوع 

 زايدة إليه في عدد من الدول األوروبية. في مكوناته، وبانضمام فئات وشرائح مت
لقد أظهرت االرستجابة الجماهيرية العارمة تحوالت متعددة طرأت في أورساط المجتمعات األوروبية في 
ن لم ينعكس ذلك بوضوح على المواقف  الموقف من االحتالل اإلرسرائيلي ورسيارساته وانتهاكاته، وا 

 بًا محتفظة بقدر من الثبات. الرسيارسية الررسمية في أوروبا التي بقيت تقري
وتتمثل اآلفاق المرستقبلية للتفاعل الجماهيري مع فلرسطين في رسيناريو التطور، أو رسيناريو الثبات 
النرسبي، أما رسيناريو التراجع فيبدو مرستبعدًا إلى حّد كبير. فمن المرجح أن تتطور حالة المرساندة 
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ن تراكم الخبرات والتجارب المتالحقة، وكذلك من والتأييد للحقوق الفلرسطينية في أوروبا، مرستفيدة م
اإلمكانيات المتزايدة للمجتمع المدني وقدرات التكتل والمبادرة في النطاق الجماهيري، بما يترتب على 
ذلك من تنامي صيغ التفاعل وضّخ طاقات متجددة في مرسارات العمل المدني المتنوعة في خدمة 

 القضية الفلرسطينية في القارة. 
، انطلقت موجة الفعاليات 1124األيام األولى للعدوان اإلرسرائيلي على غزة في صيف  منذ

الجماهيرية المنددة به في أنحاء متعددة من أوروبا، فتميزت بالرسرعة نرسبيًا، على الرغم من طبيعة 
 12مورسم الصيف الذي تتعطل فيه البرلمانات والجامعات والنقابات، وتصاعدت وتيرة التفاعل عبر 

كان هذا العدوان هو الثالث على التوالي خالل رسنوات رسّت، بما راكم الخبرات  ومًا من العدوان.ي
الجماهيرية وأبقى التفاعل مع القضية الفلرسطينية في القارة األوروبية في حالة َيِقظة نرسبيًا. وشهدت 

التطورات  الشهور القليلة التي رسبقت العدوان محطات في التفاعل الجماهيري عبر أوروبا مع
 الفلرسطينية، مّثلت تهيئة لالرستجابة الجماهيرية الرسريعة والوارسعة للعدوان على غزة.

ويمكن تصنيف الجماهير التي خرجت ضّد العدوان في أيامه األولى بأنها تلك التي كّونت مرسبقًا 
لى مرستحضرة مواقفها ضّد االحتالل اإلرسرائيلي، ولذا فقد رسارعت للتفاعل مع العدوان في أيامه األو 

في الغالب مدركاتها الرسابقة عن االحتالل اإلرسرائيلي وانتهاكاته وحمالته العرسكرية. وتبرز في هذا 
الرسياق منظمات واتحادات وتجّمعات وحركات تضع قضية فلرسطين ضمن أولوياتها، إن لم تكن 

جة التنديد به، ومع ارستمرار العدوان أخذت فئات وشرائح جديدة تنضم إلى مو  مختصة بذلك حصرًا. 
ومعها شخصيات عامة انخرطت في الفعاليات الجماهيرية أو خرجت بمواقف وتصريحات في ورسائل 

 اإلعالم والشبكات االجتماعية.
وبرزت في هذا الرسياق ظاهرة التخصص في األداء الجماهيري األوروبي الداعم لقضية فلرسطين، 

لقضية الفلرسطينية، مع تجاوز األطياف ونشأت جماعات القضية الفرعية الواحدة ضمن ملفات ا
األيديولوجية إلى العمل التخصصي. كما انتقل األداء من التركيز على إبراز التعاطف التقليدي إلى 
برامج العمل المباِدرة والضاغطة. وتطورت في غضون ذلك أطر من التعاون والتنرسيق والشراكة 

ذلك مع تنامي اتجاهات التشبيك في العالمين والتحالف في مجاالت مرساندة قضية فلرسطين، وتفاعل 
 الواقعي واالفتراضي وتعاظم خبرات المجتمع المدني وقدراته وأدواره.

11/21/1124ي، العرب الديمقراطيالمركز   
11/21/1124، جريدة الشعب الجديد  
11/21/1124، الوطن اليوم  



 
 
 

 

 
  7ص     3374 العدد:  12/21/1124 ثالثاءال التاريخ:

 

 

 
 بقانون لتشديد العقوبة على مسربي األراضي يصدر قرارا   عباس .3

بقانون معدل لقانون العقوبات األردني  ، قراراً أمسأصدر الرئيس محمود عباس، مرساء  :وفا –رام هللا 
 وتعديالته النافذة في المحافظات الشمالية. 2611لرسنة  21رقم 

من القانون، حيث فرض في التعديل الجديد عقوبة األشغال  224وعدل بموجب القرار نص المادة 
من قام بترسريب أو تأجير أو بيع األراضي لدولة معادية أو أحد رعاياها،  الشاقة المؤبدة على كل

 فيما كانت العقوبة الرسابقة هي األشغال الشاقة المؤقتة لمن يقوم بترسريب األراضي لدولة معادية.
 12/21/1124الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 ي إذا استخدمت أمريكا "الفيتو"منظمات الدولية ووقف التنسيق األمنللعريقات: استكمال االنضمام  .4

القدس: قال الدكتور صائب عريقات، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلرسطينية، انه في 
ي ألراضي رسرائيلحال إحباط مشروع القرار العربي الداعي لتحديد رسقف زمني إلنهاء االحتالل اإل

كي فانه يجب "أن ترستكمل دولة فلرسطين ، أمام مجلس األمن الدولي من خالل "الفيتو" األمري2617
 111تقديم صكوك االنضمام لكافة المؤرسرسات والمواثيق والبروتوكوالت والمعاهدات الدولية وعددها 

ية وان يدعو رسرائيلوأن توقف الرسلطة الفلرسطينية كافة أشكال التنرسيق األمني مع دولة االحتالل اإل
 حتالل  الى تحمل مرسؤولياتها كافة".)رسلطة اال إرسرائيلرئيس دولة فلرسطين المحتلة 

بعد؟" أررسل نرسخة منه لـ "األيام" بأن  ماذا-التاليويوصي عريقات في درارسة جديدة بعنوان "اليوم 
"ترستمر منظمة التحرير الفلرسطينية كونها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلرسطيني أيا كان مكان 

تها بكافة المنظمات والمؤرسرسات اإلقليمية والقارية تواجده " و"ترستمر دولة فلرسطين المحتلة بعضوي
والدولية" و"ارستكمال متطلبات المصالحة الفلرسطينية دون تردد وبما يضمن االتفاق على إجراء 

 انتخابات رئارسة دولة فلرسطين وللمجلس الوطني الفلرسطيني".
مشاركة حركتي وقال: قبل إجراء االنتخابات يجب أن تتم دعوة المجلس الوطني الفلرسطيني وب

"حماس" و"الجهاد اإلرسالمي" النتخابات لجنة تنفيذية جديدة لمنظمة التحرير الفلرسطينية لتكون 
" و"التأكيد على أن  1121لعام  26/17الحكومة المؤقتة لدولة فلرسطين عمال بقرار الجمعية العامة 

 المجلس الوطني الفلرسطيني هو برلمان دولة فلرسطين".
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ا يجب الرسعي لدى دول االتحاد األوروبي للحصول على اعترافها بدولة وأضاف عريقات "وايض
وبعاصمتها القدس الشرقية وخاصة بعد قرار الرسويد االعتراف بدولة  2617فلرسطين على حدود 

 .فلرسطين وتصويت مجلس العموم البريطاني لصالح االعتراف بدولة فلرسطين

مم المتحدة إلنشاء نظام خاص بالحماية الدولية وأضاف "يجب ارستمرار المرساعي مع األمين العام لأل
 للشعب الفلرسطيني في فلرسطين المحتلة".

وشدد عريقات على انه "ليس لدينا ما نخرسره إال الخرسارة ذاتها، وال يمكننا بأي حال من األحوال قبول 
 ارستمرار األوضاع على ما هي عليه ". وأضاف "مرة أخرى هذه ليرست دعوة لحل الرسلطة الوطنية
الفلرسطينية التي نعتبرها ثمرة لكفاح الشعب الفلرسطيني، ولكن الشعب الفلرسطيني يرفض تحويل 
الرسلطة الفلرسطينية التي ولدت لهدف نقل الشعب الفلرسطيني من االحتالل إلى االرستقالل إلى رسلطة 

ريد ية المتعاقبة نجحت في تجرسرائيلوطنية لدفع الرواتب والتنرسيق األمني، إذ إن الحكومات اإل
الرسلطة الفلرسطينية من واليتها في كافة المجاالت األمنية والجغرافية والشخصية والقضائية 

 واالقتصادية".
 12/21/1124األيام، رام هللا، 

 
 األقصىتقسيم المسجد إلكمال مخطط السلطة تحذر من اعتزام االحتالل طرح مشروع جديد  .5

ية" رسرائيلة من خطورة وتداعيات االعتداءات "اإلحذرت وزارة الشؤون الخارجية الفلرسطيني: )وكاالت 
المرستمرة على المرسجد األقصى، بصفتها دعوات لحرب دينية، ليس فقط على المرستوى الفلرسطيني 

نما على مرستوى المنطقة   برمتها.والعربي، وا 
د " وأركانها في قيادة وتنظيم هذا الهجوم الغاشم ضإرسرائيلوأدانت الخارجية في بيان، ارستمرار "

المرسجد األقصى، وأكدت أن هذه الغطررسة رستنتهي قريبًا، وأن القيادة الفلرسطينية ترى نفرسها جديًا 
أمام طرح الموضوع على مجلس األمن الدولي حتى يتحمل مرسؤولياته تجاه شعبنا ومقدرساتنا، خاصًة 

قصى إزاء موضوع حرساس وهام كقضية األقصى، كما ارستنكرت المخططات الهادفة إلى تقرسيم األ
 ومكانيًا.زمانيًا 

وحّذر عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلرسطينية، رئيس دائرة شؤون القدس أحمد قريع، 
ي" طرح مشروع قانوٍن جديد للتصويت في "الكنيرست رسرائيلمن خطورة اعتزام حكومة االحتالل "اإل

ألقصى المبارك، زمانا ومكانا، بين ي" الشهر المقبل إلكمال مخطط ومؤامرة تقرسيم المرسجد ارسرائيلاإل
" ترسابق الزمن من إرسرائيلاليهود والمرسلمين كما حدث في الحرم اإلبراهيمي في الخليل، وقال: "إن "
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أجل شرعنة اقتحامات المرسجد األقصى المبارك ودخول قطعان المرستوطنين المتطرفين وبدون أي 
لين المرسلمين، مشيرا إلى أن طرح مثل عوائق، وقمع أي عمليات تصدي من قبل المرابطين والمص

هذه المشاريع الخطيرة للتصويت رسيعمل على تفجير األوضاع في مدينة القدس والمرسجد األقصى 
 المبارك على وجه التحديد.

 12/21/1124الخليج، الشارقة، 
 
 بهزيمة في مجلس األمن قبل نهاية العام الجاري "إسرائيل"": نبشر ياماألالمالكي لـ" .6

رجح الدكتور رياض المالكي، وزير الخارجية، أن تتمكن فلرسطين من تجنيد  لرؤوف أرناؤوط:عبد ا
األصوات الترسعة المطلوبة في مجلس األمن الدولي لصالح مشروع قرار يدعو لتحديد شهر تشرين 

وقال في حديث لـ"األيام": نحن  2617ي ألراضي رسرائيلموعدًا إلنهاء االحتالل اإل 1121الثاني 
أصوات وأنا شخصيًا متفائل بتحقيق ذلك قبل نهاية العام وبالتركيبة الحالية  6للحصول على  نعمل

 في مجلس األمن.
من جهة ثانية، أكد المالكي على أن تصريحات الرئيس محمود عباس بشأن المرسجد األقصى جاءت 

من  إرسرائيلفي المرسجد وقال: لقد جاءت كردود على ما بدأت به  إرسرائيلكرد على ما تقوم به 
رسيارسات عنصرية القصد منها االرستيالء على المرسجد األقصى وتقرسيمه زمانيًا ومكانيًا قبل تغيير 

 معالمه.
يين الذين يوجهون رسرائيلوشدد المالكي على أن القيادة الفلرسطينية لن تنزل إلى مرستوى المرسؤولين اإل

رسطينية ترفعنا عن الرد على مثل األقوال االنتقادات للرئيس عباس، وقال: "حقيقة نحن في القيادة الفل
ية ررسمية ال يليق بها مثل هذه التصريحات التي تعكس إرسرائيلالبذيئة التي تصدر عن شخصيات 

نما األشخاص ومن تصدر عنهم".  المرستوى المنخفض ليس للتصريحات فقط وا 
نما نقرأ  ما يحدث على األرض وما وأشار في هذا الصدد إلى أنه "نحن لم نحاول القراءة في الهواء وا 

من إجراءات وما يتم تنفيذه من قبل شرطة االحتالل والمرستوطنين، فعندما تقدم  إرسرائيلتقوم به 
على مثل هذه المغامرة الدينية فإن عليها أن تدرك تماما أنها تتحمل وحدها مرسؤولية مثل  إرسرائيل

حديدًا ما يتعرض له المرسجد األقصى ي وترسرائيلاإل-هذا التصعيد الديني لموضوع الصراع الفلرسطيني
 والقدس". 

، "نبشرهم بأن هزيمتهم في مجلس األمن قد ال تحتاج االنتظار حتى األول من كانون الثاني وقال
ضافية إل في مجلس األمن قبل نهاية هذا العام  رسرائيلالمقبل، نحن نعمل على إلحاق هزيمة جديدة وا 
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أن تعي أن الدبلومارسية الفلرسطينية قد تفوقت  إرسرائيلعلى وبالتركيبة الحالية لمجلس األمن، يجب 
وكل قدراتها الرسيارسية والدبلومارسية وغيرها وان الجهد الفلرسطيني المتواصل رسوف يحقق  إرسرائيلعلى 

برسيارستها الحمقاء هي التي ترساعد الدبلومارسية الفلرسطينية  إرسرائيلمثل هذا اإلنجاز قريبا كما أن 
 بتحقيق إنجازات".

 12/21/1124يام، رام هللا، األ
 
 من الشهر الجاري 17الـ : المفاوضات غير المباشرة في مرزوقأبو  .7

أكد عضو المكتب الرسيارسـي لحركـة حمـاس مورسـى أبـو مـرزوق، مرسـاء االثنـين، : برسام العطار –غزة 
فـي  ي" برعايـة مصـررسـرائيلأنه من المقرر أن تبدأ جوالت المفاوضات غير المباشرة مع االحـتالل "اإل

 من شهر أكتوبر الجاري. 17الـ العاصمة القاهرة، في 
وقــال أبــو مــرزوق إن اللقــاءات رســتكون بمشــاركة كافــة الفصــائل والقــوى الوطنيــة والتــي رســبقتها الجلرســة 

 المبارك. األضحىاالرستكشافية التي عقدت بشكل مصغر قبل عيد 
لقت دعوة مصرية بهـذا الخصـوص وأوضح في تصريح لـ"الرأي" أن حركته وباقي الفصائل المشاركة ت

لحضـــور جـــوالت المفاوضـــات الغيـــر مباشـــرة مـــع االحـــتالل وذلـــك فـــي الرســـابع والعشـــرين مـــن الشـــهر 
 الجاري".

وبـــين أن كافـــة الملفـــات والنقـــاط العالقـــة رســـيتم طرحهـــا خـــالل تلـــك المحادثـــات، معلنـــًا تمرســـك الجانـــب 
عــادةالمينــاء، العادلــة وعلــى رأرســها قضــايا  اإلنرســانيةالفلرســطيني بمطالبــه  تشــغيل مطــار غــزة الــدولي  وا 

 برفح.
والعراقيــل واالنتهاكــات التــي يضــعها االحــتالل  اإلجــراءاتإضــافة لـــ"زيادة مرســاحة الصــيد وبحــث كافــة 

فـي عـرض البحــر بشـكل شـبه يــومي، وتأكيـد حـق المــواطنين بالرسـفر بــين  نالفلرســطينييأمـام الصـاديين 
 ".ىباألقصقطاع غزة والضفة الغربية والصالة 

ومناقشــتها  1124-1-21التــي اتخــذها االحــتالل عقــب تــاريخ  اإلجــراءاتوشــدد علــى التركيــز علــى 
طـالق رسـراح جميـع الـذين تـم اعتقـالهم خـالل تلـك الفتـرة التـي أعقبـت حادثـة خطـف  وصواًل إللغائهـا، وا 

 المرستوطنين الثالثة بالخليل.
يــة تتحــدث عــن موافقــة االحــتالل وأشــار عضــو المكتــب الرسيارســي لحركــة حمــاس أن هنــاك مؤشــرات قو 

تصـريح بشـكل أرسـبوعي لرسـكان القطـاع للصـالة فـي المرسـجد األقصـى، مشـيرًا إلـى  111 إصـدارعلى 
 المحتلة ومتابعتها هو من اختصاصات الحكومة. األراضيأن تصاريح العمل داخل 
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د اتفـاق وقــف يوجــد أي ضـمانة مـن الناحيــة العمليـة لتنفيـذ بنــو  وحـول الضـمانات قــال أبـو مـرزوق " ال
 النار خاصة من جانب االحتالل الذي عهدناه بعدم احترام أي اتفاقيات أو معاهدات". إطالق

وأكــد أنــه فــي حــال حــدوث أيــة خروقــات مــن قبــل االحــتالل فــان المقاومــة رســتقيم كــل حــدث علــى حــده 
 المنارسب في حينه ووضع األطراف المعنية في صورة ما يجري. األجراءوتتخذ 

النار لفترة طويلة دون أن يحدد ذلك بوقت أو تاريخ معين،  إطالقرزوق أن يصمد وقف وتوقع أبو م
 بهذا االتفاق ما التزم االحتالل به. مرستلتز مؤكدًا أن المقاومة 

، قال أبـو مـرزوق إن المجلـس التشـريعي الفلرسـطيني رسـيراقب أداء الحكومـة اإلعمار إعادةوحول ملف 
رسيتم تفعيل عمـل  " حيثإرسرائيلالمتحدة والرسلطة الفلرسطينية و" األمم وآليات تنفيذ االتفاق الموقع بين

قرار  المجلس عقب جلرسة خاصة رستعقد بكافة أعضائه قبل الخامس عشر من شهر نوفمبر المقبل، وا 
حفاظــًا لحقــوق كــل مــواطن فلرســطيني  اإلعمــار إعــادةلجنــة وطنيــة تتــابع عــن كثــب قضــية  إنشــاءفكــرة 

 .األخيرتضرر بفعل العدوان 
وبـــين أبـــو مـــرزوق أن هنـــاك أيضـــا لجـــان مراقبـــة رســـيتم تشـــكيها مـــن قبـــل حركتـــي فـــتح وحمـــاس لتقيـــيم 

 ومراقبة عمل الحكومة خالل الفترة القادمة.
وفيمـا يتعلــق بمشـكلة عــدم تواصــل الـوزراء فــي حكومــة الوفـاق مــع وزارتهـم فــي غــزة، شـدد أبــو مــرزوق 

ومهامهـا اتجـاه قطـاع غـزة علـى أكمـل وجـه، مبينـًا  على ضرورة تفعيل عمل الحكومة والقيام بواجباتها
أن هنــاك لقــاء قريــب رســيعقد بــين حركتــي فــتح وحمــاس إلزالــة كافــة العقبــات أمــام ترســلم الحكومــة مهــام 

 عملها في غزة ودمج الموظفين في كافة الوزارات الحكومية.
 11/21/1124، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 بإمكانية التحلل من أوسلو: التوجه لمجلس األمن ال يقبل المساومة " يفوض "المركزية"فتح"ثوري  .8

قــال المجلــس الثــوري لحركــة نفــتحن، إن التوجــه لألمــم المتحــدة عبــر بوابــة مجلــس األمــن : وفــا-رام هللا 
الــدولي هــو حــق فلرســـطيني ال يقبــل التأويــل أو المرســـاومة، وواجبــه فــي تحقيـــق الرســلم واألمــن الـــدولي، 

 حتالل وقيام دولة فلرسطين.يتعزز بإنهاء اال
، دورة 11/16/1124-21وحـــذر المجلـــس الثـــوري فـــي بيانـــه الختـــامي للـــدورة العاديـــة الرابعـــة عشـــرة 

نشهداء العدوان.. والشهيدين محمد األعرج.. وزينب الوزيرن، التي ترأرسـها الـرئيس محمـود عبـاس، فـي 
باتـه فـي ذلـك، ألنـه رسـيفتح المجـال أمـام مقر الرئارسة بمدينة رام هللا، مـن عـدم قيـام مجلـس األمـن بواج

 إعالن نهاية عملية الرسالم التي لم تحقق أهدافها ومبررات انخراطنا فيها.
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وفوض المجلس اللجنة المركزية بأي قرارات يمكن اتخاذها بما في ذلك وقف أي عالقة ررسمية نتجت 
قــدرة الشــعب الفلرســطيني علــى عــن اتفــاق أورســلو، وااللتزامــات المتبادلــة التــي ترتبــت عليــه، واثقــا مــن 

الصــمود والثبــات فــي وجــه التحــديات المقبلــة، ومــا يترتــب علــى هــذا القــرار، معتبــرا أن االنضــمام إلــى 
المنظمات الدولية وفي مقدمتها محكمة الجنايات الدولية هو قرار رسـيادي فلرسـطيني يجـب الشـروع فيـه 

 وارستكمال إجراءاته قبل نهاية العام.
ي في الضفة رسرائيلثوري بشدة كل الجرائم البشعة والفاشية التي نفذها االحتالل اإلوقد أدان المجلس ال

الغربيــة وقطــاع غــزة، فــي حملــة محمومــة لتركيــع الشــعب الفلرســطيني وتهويــد مقدرســاته وأرضــه وتهجيــر 
أبناء شعبنا، حيث نشطت عـدوانها ضـد شـعبنا فـي القـدس والمقدرسـات والخليـل ثـم أوغلـت فـي فاشـيتها 

 في قطاع غزة، بالقتل الجماعي إلى حد اإلبادة لعشرات العائالت الفلرسطينية. ونازيتها
المجلـس الثـوري فـي جلرسـة مغلقـة، موضـحا التحـديات التـي تنتظـر  أبو مازن وقد خاطب األخ الرئيس

قيـــادة حركـــة فـــتح باعتبارهـــا تقـــود النظـــام الرسيارســـي، رســـواء فـــي الجانـــب الرسيارســـي والتحضـــيرات لتقـــديم 
مجلــس األمــن، يقضــي بوضــع إطــار زمنـي إلنهــاء االحــتالل الواقــع علــى أراضــي الدولــة مشـروع قــرار ل

بالتوجــــه إلــــى  والمتمثلــــةالفلرســــطينية المحتلــــة، واإلجــــراءات المترتبــــة علــــى فشــــل المرســــعى الفلرســــطيني 
 المنظمات الدولية ووقف التعامل بااللتزامات المتبادلة وفق اتفاق أورسلو.

ت المترتبـــة علـــى اتفـــاق المصــالحة، والمتمثـــل فـــي حكومـــة الوفـــاق عـــن االرســتحقاقا أبـــو مـــازنوتحــدث 
الــوطني بهــدف توحيــد عمــل المؤرسرســات الفلرســطينية فــي الضــفة والقطــاع، والتهيــؤ لالنتخابــات الوطنيــة 
نالرئارســية والتشــريعيةن، حيــث أنهــا التــزام وارســتحقاق، تضــمنته كــل االتفاقــات الرســابقة مــع حركــة حمــاس 

رستوري كفله القانون األرسارسـي.وعبر األخ الـرئيس عـن إيمانـه بقـدرة الحركـة والفصائل الوطنية، وحق د
علــى تفعيــل أطرهــا ومؤرسرســاتها، وعــن تفاؤلــه باألجيــال الفتحاويــة المتعاقبــة التــي التقاهــا فــي مــؤتمرات 
حركة فتح، مشيدا بالحيـاة الديمقراطيـة فـي األقـاليم، وارسـتعداد الحركـة لعقـد المـؤتمر الرسـابع فـي الشـهر 

 ل من العام المقبل.األو 
الوطني والحركي، لتعزيز قدرتنا على المقاومة الفاعلة والمجدية لمشاريع  االنضباطعلى  عباسوشدد 

االحــتالل التصــفوية للقضــية الفلرســطينية، وخصوصــا فــي القــدس التــي تمثــل جــوهر الصــراع المشــتعل 
الكـل الفلرسـطيني إلـى الربـاط فـي  اآلن، مؤكدا أنه رسيتخذ كل اإلجراءات الكفيلة بردع االحتالل وداعيـا

 مخططات االحتالل في التقرسيم والتهويد. إلرسقاطالمرسجد األقصى، 
وبعـــد االرســـتماع إلـــى المتحـــدثين، واالطـــالع علـــى التقـــارير، ونقـــاش أعضـــاء المجلـــس ألربـــع جلرســـات 
 متتاليــة، تــم خاللهــا بحــث المواضــيع المطروحــة بارستفاضــة، وكافــة بنــود جــدول األعمــال فــي محــاوره



 
 
 

 

 
  23ص     3374 العدد:  12/21/1124 ثالثاءال التاريخ:

 

أعمال الدورة العادية الرابعة عشرة أصـدر المجلـس  انتهاءالرئيرسة الرسيارسية والوطنية والحركية، وعقب 
 البيان التالي:

 
أوال: الشأن السياسي: بعد نقاش أعضاء المجلس الثوري لكل الخطـط والتوجهـات السياسـية، وفـي 

وغـة لكسـب الوقـت، ومواصـلة ظل تعثر عملية السالم، وتنكر حكومة االحتالل لحقوق شـعبنا والمرا
مخططاتها على األرض في القدس والضفة وغزة، والتي تتجاوز عملية السالم وكل مـا ترتـب عنهـا 

 من التزام واجبة التنفيذ، يرى المجلس الثوري اآلتي:
دامتــه عبــر آليــة إدارة الصــراع  أن المفاوضــات باتــت غايــة حكومــة االحــتالل إلطالــة أمــد االحــتالل وا 

ه، ويؤكد أنها إحدى الورسائل الفلرسطينية والخيارات الممكنة. وقد أعطيت كل الجهد والوقت وليس إنهاؤ 
 .إلنجاحهالممكن، وارستنفذت كل الفرص 

وفي هذا الصدد فإن المجلس الثوري يؤكد أن خيار المفاوضات دونما وقف كلي لالرستيطان بما فيهـا 
وبقيـــة المقدرســـات، واإلفـــراج عـــن الدفعـــة االرســـتيطان فـــي القـــدس، ووقـــف التعـــديات فـــي الحـــرم القدرســـي 

واالرســـــتعداد إلنهـــــاء  2617الرابعـــــة مـــــن األرســـــرى، واإلقـــــرار بحـــــدود الدولـــــة الفلرســـــطينية علـــــى حـــــدود 
االحـتالل، لــن يكــون لهــا أي معنــى أو قيمــة أيــا كانــت المغريــات أو الضــغوطات. فالمفاوضــات ليرســت 

 ثمنا كبيرا الرستمرارها دون نتائج. غاية بل ورسيلة والشعب الفلرسطيني ونظامه الرسيارسي يدفعان
يرســاند المجلـــس الثـــوري بكــل إمكاناتـــه التحركـــات الرسيارســية التـــي يقودهـــا األخ الــرئيس وأقرتهـــا منظمـــة 
التحرير وحركة فتح، باعتبارها جبهة حيوية وفعالة في إطار العمل الوطني إلنهـاء االحـتالل وتحقيـق 

لــى أرضــه المحتلــة. ويؤكـد أن التوجــه لألمــم المتحــدة الحريـة واالرســتقالل الــوطني للشــعب الفلرسـطيني ع
عبر بوابة مجلس األمن الدولي هو حـق فلرسـطيني ال يقبـل التأويـل أو المرسـاومة، حيـث أن واجبـه فـي 

 تحقيق الرسلم واألمن الدولي، يتعزز بإنهاء االحتالل وقيام دولة فلرسطين.
ذلـك ألنـه رسـيفتح المجـال أمـام إعـالن  ويحذر المجلس الثوري من عدم قيام مجلس األمن بواجباته فـي

فيهـا. وهنـا يفـوض اللجنـة المركزيـة بـأي  انخراطنـانهاية عملية الرسالم التي لم تحقق أهـدافها ومبـررات 
قـــرارات يمكـــن اتخاذهـــا بمـــا فـــي ذلـــك وقـــف أي عالقـــة ررســـمية نتجـــت عـــن اتفـــاق أورســـلو وااللتزامـــات 

الفلرسطيني على الصمود والثبات في وجه التحـديات المتبادلة التي ترتبت عليه، واثقا من قدرة الشعب 
المقبلة وما يترتب على هذا القرار. ويعتبر المجلس أن االنضمام إلى المنظمات الدولية وفي مقـدمتها 
محكمـة الجنايــات الدوليـة هــو قـرار رســيادي فلرسـطيني يجــب الشـروع فيــه وارسـتكمال إجراءاتــه قبـل نهايــة 

 العام.
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لشعب الفلرسطيني في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، والـذي جـاوز أي إن العدوان الوحشي على ا
قيم بشرية من خالل حرق وقتل الطفل الشهيد محمد أبو خضير، في فعل يحاكي الطريقة النازية، ثـم 

مكانياتنـا الحرب الشاملة بحـق شـعبنا فـي قطـاع غـزة بالقتـل الجمـاعي والتـدمير الشـامل لكـل مقـدراتنا  وا 
ـــدمير والخا العامـــة ـــم ينرســـحب مـــن مربـــع القتـــل والت صـــة فـــي القطـــاع، يؤكـــدان بـــاليقين أن االحـــتالل ل

 والتخريب.
وهنا يحيي المجلس الثوري الصمود التاريخي لشعبنا في قطاع غزة، تحت قصف الطائرات والـدبابات 

لمحـرم والزوارق، بعشرات آالف القنابل والصواريخ وعشرات آالف األطنان من المواد المتفجرة ومنهـا ا
وما يزيد على عشـرة آالف جـريح، وهـدم عشـرات آالف المنـازل  1271دوليا، رغم ارستشهاد أكثر من 

والمنشآت، ونزوح ما يزيد عـن نصـف مليـون إنرسـان حيـث بقيـت الـروح الوطنيـة متوقـدة واإلرادة صـلبة 
 ال تلين، مقاومين لالحتالل ورافضين ألي شكل من االرسترسالم والتراجع.

جلس الثوري الرسلوك الـوطني األصـيل للفصـائل الوطنيـة وتحديـدا الفتحـاويين فـي القطـاع كما ُيكبر الم
عبر المشاركة في مقاومة العدوان واالحتالل، وكظم الغيظ على تعديات حركـة حمـاس إبـان العـدوان، 

امـات الجبريـة، والتضـييق علـيهم، حيـث قبما في ذلـك إطـالق النـار علـى بعـض الكـوادر الحركيـة، واإل
أبناء فتح قيمة عليا عبر إذكاء روح الكفاح وشحذ الهمم والقدرة على الصبر والثبات، إيمانا بأنهـا قدم 

قــيم وثقافــة وطنيــة ررّســختها حركــة فــتح علــى مــدى خمــس عقــود، مــن النضــال والكفــاح الــوطني. وينــدد 
 المجلس بكل اإلجراءات الفئوية والطائشة التي تزامنت مع العدوان وأعقبته.

لــس بنصــرة أبنــاء شــعبنا فــي الضــفة الغربيــة والشــتات الفلرســطيني، بكــل الورســائل والرســبل، ويعتــز المج
إلخوتنــا وأهلنــا فــي قطــاع غــزة، والــذين أثبتــوا حيويــة وفعاليــة وقــدرة شــعبنا علــى الــدوام وفــي كــل مكــان، 

يمانـه بحقوقـه الوطنيـة وحتم يـة على النضال لتحقيق ارستقالله وتجرسيد حقوقه، في داللة على وحدته وا 
 انتصاره وتقرير مصيره.

ويشــيد المجلــس بالــدور القــومي الــذي اضــطلعت بــه الشــقيقة الكبــرى مصــر، لوقــف العــدوان فــي بدايتــه 
أي تحالفات إقليمية تتدخل في الشأن الفلرسطيني وعلى  باإلدانةووقف نزيف الدم الفلرسطيني، ويرفض 

فـي العمـل العربـي المشـترك. ويـرى  حرساب الـدم الفلرسـطيني، مؤكـدًا علـى العـرف الدبلومارسـي واألخـوي
أن العالقات الثنائية يجب أن تكون متوازنة وقائمة على عدم التدخل في شؤوننا إال من خالل الممثل 

 الشرعي والوحيد لشعبنا الفلرسطيني؛ منظمة التحرير الفلرسطينية.
ل الطــوق، يـرى المجلــس أن ظــاهرة هجــرة الشــباب الفلرســطيني رســواء مــن غــزة أو مــن المخيمــات فــي دو 

تشــكل ظــاهرة يجـــب معالجتهــا، وُيجـــّرم المجلــس بـــذلك أي ترســهيالت تُقـــدم مــن أي طـــرف كــان نأفـــرادًا 
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وجماعاتن خصوصا من القطاع، ويعتبرها عصابات متآمرة على القضية الوطنيـة والثـروة الفلرسـطينية 
ـــوطني لفلرســـطين وتق ـــى ارســـتعادة االعتـــزاز ال ـــدعو كـــل الشـــباب، إل ويـــة المناعـــة المتمثلـــة باإلنرســـان، وي

الوطنيـــة فـــي الصـــمود والثبـــات واالنتمـــاء لفلرســـطين والـــوالء لهـــا والـــدفاع عنهـــا، رغـــم كـــل ألـــوان القهـــر 
والصـــعوبات التـــي نواجههـــا، ويطالـــب منظمـــة التحريـــر والحكومـــة بوضـــع الخطـــط والرسيارســـات الكفيلـــة 

 بالتخفيف عن الشباب وتأمين مقومات الحياة الكريمة والمرستقبل اآلمن.
مجلــس الثــوري كــل األمــم والشــعوب التــي وقفــت وتقــف إلــى جانبنــا وتؤيــد حقوقنــا والتــي وقفــت يحيــي ال

متضـــامنة مـــع شـــعبنا منـــذ رســـنوات وتعـــززت بأوضـــح صـــورها فـــي المظـــاهرات والمرســـيرات التضـــامنية 
 المنددة باالحتالل وجرائمه، والتي اجتاحت العالم رفضا للعدوان الغاشم والبربري على غزة.

جلس ويشيد بتوجـه الرسـويد لالعتـراف بدولـة فلرسـطين وكـذلك البرلمـانيين البريطـانيون فـي وهنا يعتز الم
معنا من دول أمريكا الالتينية، ويأمـل أن ُيشـكل  والمتضامنةمجلس العموم، ويحيي المواقف المتقدمة 

رستقلة ذلك مقدمة العتراف دولي من جميع األصدقاء في العالم، وااللتزام بالتعامل مع فلرسطين دولة م
 .بإرادته الحرةألنها حقًا مكفواًل في الشرعية الدولية والقانون الدولي لتقرير مصيره 

يـــرفض المجلـــس الثـــوري كـــل اإلجـــراءات االحتالليـــة ضـــد المرســـجد األقصـــى والحـــرم القدرســـي الشـــريف 
والقــدس عامــه، ويــدعو إلــى حمايتــه وكــل المقدرســات فــي القــدس بكافــة الرســبل الممكنــة، رســواء  بالفعــل 

لدبلومارســــي أو القــــانوني أو الكفــــاح الــــوطني والنضــــالي، للحيلولــــة دون تحقيــــق المخططــــات المعلنــــة ا
والمخفيــــة بحــــق الحــــرم القدرســــي رســــواء بالتقرســــيم الزمــــاني والمكــــاني أو بنــــاء الهيكــــل المزعــــوم، ووقــــف 

 االرستباحة اليومية من المرستوطنين وجيش االحتالل لرساحات األقصى.
 ، وتوفير حماية أممية له.اليوميةردع االحتالل ووقف تعدياته  ويدعو المجتمع الدولي إلى

ويعتبر المجلس أن أي قانون رسيطرح لتقارسم الحرم القدرسي والرسـماح لليهـود بالصـالة فيـه، باطـل وفـق 
 القانون الدولي، وهي خطوة رستُفّجر المنطقة برمتها.

واألقصـى، ودعـم قـدرة الفلرسـطينيين  وهنا يطالب المجلس الدول العربية واإلرسالمية كافة بنصرة القدس
 على الصمود والثبات والمقاومة، ووقف حالة الالمباالة أو اإلدانة اللفظية.

كما يحيي المجلس بالفخر كل المـرابطين والمـدافعين عـن المرسـجد األقصـى ويخـص المـرأة الفلرسـطينية 
د ومحيطه وأحياء القدس في القدس، والذين تعرضوا ويتعرضون للقتل واالعتقال والتضييق في المرسج

المختلفــة، ويــدعو إلــى مواصــلة المرابطــة فــي األقصــى الشــريف وتطــوير هبــة القــدس، تجرســيدًا لواجــٍب 
 أخالقٍي ووطنٍي وديني.
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وُيجّرم المجلس بالخيانة العظمى كل من ُيرسّرب أي عقار من عقارات القدس نكمـا حصـل فـي رسـلوانن 
القضاء والرسلطة وأجهزتها باتخاذ اإلجراءات الحارسمة لردعهـا،  باعتبارها وقفًا إرسالميًا ووطنيًا، ويدعو

 كما يدعو إلى نبذهم ومقاطعتهم وتحقيرهم في كل المرستويات الشعبية.
ويشـــدد المجلـــس علـــى نبـــذه ورفضـــه لكـــل مظـــاهر الفئويـــة فـــي أروقـــة المرســـجد األقصـــى، ويطلـــب مـــن 

 حدا غايته واحده.الجميع التوحد في مواجهة المحتل ومخططاته، صفا فلرسطينيا وا
ُيجــلا المجلــس الثــوري المكانــة الوطنيــة لألرســرى ويعتــد بتضــحياتهم النضــالية والكبيــرة، وُيّقــدر المعانــاة 
والتضــــييقات التــــي يواجهونهــــا فــــي الرســــجون والمعــــتقالت االحتالليــــة بفعــــل االعتــــداءات شــــبه اليوميــــة 

 والمتالحقة ضدهم.
طـالقوُيؤكد المجلس أن العمـل علـى حـريتهم  رسـراحهم هـو أولويـة  ثابتـة  للحركـة وخصوصـا األرسـرى  وا 

 خالل العدوان على غزة. اعتقالهمالمحررين الذين أعيد 
يشيد المجلس الثوري بالتعاطي الشعبي إلى مقاطعة منتجات االحتالل ويشـيد بكـل الجهـود والحمـالت 

 فرسية.الحركية والوطنية لتعزيز المنتج الفلرسطيني ورفع مرستوى جودته وقدرته التنا
 

ثاني ا: الشأن الوطني: لقد استعرض المجلس تقارير اللجنة المكلفة بالحوار مع حركة حماس وبقية 
 الفصائل، وبحث في تسلسل االتفاقات وتداعياتها، وأكد على ما يلي:

ُيجدد المجلس الثـوري التأكيـد علـى أن الوحـدة الوطنيـة الفلرسـطينية، غايـة لقيـادة حركـة فـتح وهـي ممـر 
للتحــرر الــوطني، ويــثمن تشــكيل حكومــة الوفــاق الــوطني ويــرى فــي هــذا اإلطــار أن انطــالق إجبــاري 

جــراء االنتخابــات الرئارســية والتشــريعية هــي حــق للشــعب الفلرســطيني بالمشــاركة  العمليــة الديمقراطيــة وا 
ئيرسـة الرسيارسية والمكفول قانونا وواجب الحركة الوطنية لتعزيـز العمـل الـديمقراطي، وأحـد االلتزامـات الر 

 في اتفاق المصالحة الوطنية.
وعليـه فـإن المجلــس يطالـب بتحديـد موعــد دقيـق إلجـراء االنتخابــات الوطنيـة خـالل فتــرة محـددة زمنيــًا، 
ويـــدعو اللجنــــة المكلفــــة حركيــــًا مــــن اللجنــــة المركزيـــة بالمتابعــــة المكثفــــة لالتفــــاق علــــى طريــــق إنجــــاز 

الح العليــا للشــعب الفلرســطيني، ويطالبهــا بوضــع المصــالحة الوطنيــة الشــاملة والصــادقة، وتحقيــق المصــ
مشــاركة رسيارســية ديمقراطيــة مكتملــة  الوحــدة ويجرســدارســتراتيجية دقيقــة لــذلك لتحقيــق اتفــاق ثابــت يحقــق 

 تعزز مكانة الشعب الفلرسطيني الرسامية.
ينظـــر المجلـــس بإيجابيـــة إلـــى اجتمـــاع حكومـــة الوفـــاق علـــى أرض غـــزة، علـــى أنـــه خطـــوة فـــي طريـــق 

دة النظام الرسيارسي ومؤرسرساته التنفيذية للرسـلطة الوطنيـة الفلرسـطينية فـي كـل أذرع الحكومـة ارستعادة وح
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الوطنيـــة رســـواء مـــن الـــوزارات أو الهيئـــات أو المؤرسرســـات التابعـــة، لتمكـــين وتفعيـــل عمـــل الرســـلطة ورفـــع 
كفــاءة مؤرسرســاتها لخدمــة المشــروع الــوطني الفلرســطيني وتطــوير أدوات البنــاء ويشــترط نتمكــين حكومــة 

 لوفاق ووقف عمل الحكومة الموازيةن في مؤرسرسات الرسلطة في القطاًع.ا
ويعتبـــر المجلـــس أن الـــروح الوطنيـــة الفلرســـطينية التـــي عبـــر عنهـــا أبنـــاء شـــعبنا هـــي المؤشـــر الشـــعبي 

نهاء االنقالب وآثاره وتوابعه.  والجماهيري الداعي للوحدة والتكاتف ونبذ الخالف والفرقة، وا 
لي وتحديـدا جهـد المبـادرين فـي مملكـة النـرويج وجمهوريـة مصـر العربيـة فـي يقدر المجلس الجهد الـدو 

تنظـيم مـؤتمر نإعـادة إعمـار غـزةن، ويتقـدم بالشـكر والتقـدير مـن كـل الـدول والمنظمـات العربيـة والدوليـة 
التي أرسهمت في إنجاح المؤتمر، ويؤكد في هذا الشـأن أن مرسـؤولية االحـتالل عـن الـدمار الـذي لحـق 

القطــاع، ويؤكــد علــى رفــع الحصــار بكافــة أشــكاله عــن القطــاع، وضــرورة  بإعمــاريرســقط  بالقطــاع ال
 تواصله مع أراضي الضفة الغربية.

 
ــا : ــداخلي للمفوضــيات واألطــر  ثالث ــى تقــارير الوضــع ال ــد اطــالع المجلــس عل الوضــع الــداخلي: بع

حركيـة لعقـد المـؤتمر المختلفة، وأسباب تأجيـل المـؤتمر العـام السـابع واالطـالع علـى التحضـيرات ال
 قرر المجلس ما يلي:

يثمن المجلس الثوري الجهود التي ُبذلت في عقد المؤتمرات الحركية في أقـاليم الضـفة الغربيـة، ويؤكـد 
على ضرورة ارستكمال االنتخابات الديمقراطية في بقية مؤتمرات األقاليم في الضفة، وكذلك في قطـاع 

مركزية، وفي األقاليم الخارجية وارستكمال عقـد مـؤتمرات المكاتـب غزة عبر اللجنة المكلفة من اللجنة ال
الحركية والمنظمات الشعبية، مع التأكيد من جديد أن التمثيل رسيكون لألقاليم المنتخبة ديمقراطيا وفـق 

 النظام الداخلي وقرارات المجلس واللجنة المركزية ذات العالقة.
متطلبـــات لعقـــد المـــؤتمر العـــام الرســـابع كارســـتحقاٍق يؤكـــد المجلـــس الثـــوري علـــى تهيئـــة كـــل الظـــروف وال

نظــامٍي وحاجــٍة حركيــة، ويؤكــد فــي هــذا اإلطــار علــى تحديــد بدايــة العــام المقبــل موعــدًا لعقــد المــؤتمر، 
ويطلـــب مـــن اللجنـــة التحضـــيرية تنشـــيط عملهـــا واعتبارهـــا فـــي اجتمـــاع مفتـــوح ومتواصـــل النجـــاز كـــل 

البرامج الرسيارسية والوطنيـة والتعـديالت المقترحـة لتطـوير المتطلبات النظامية وتحديد العضوية ووضع 
 في المؤتمر العام. إلقرارهاالنظام لعرضها وتعديلها 

ويــرى المجلــس أن االلتــزام الزمنــي فــي مــؤتمرات األقــاليم والمنظمــات الشــعبية وكــذلك المــؤتمر العــام، 
ـــة  شـــرط  لتفـــويض ـــِة الداخلي ـــة داخـــل  عةإلشـــااألطـــر والتزامهـــا، وتأصـــيل  للديمقراطي ـــة الديمقراطي الثقاف

 الحركة بما يصّلب البناء الحركي والهياكل المختلفة، ويرساعد في بناء مجتمع ديمقراطي فلرسطيني.
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يحيــي المجلــس الثــوري بــالفخر واالعتــزاز األعضــاء والكــوادر الحركيــة المختلفــة علــى فعاليتهــا الدائمــة 
لى نصرة خصوصا في المقاومة الشعبية والدفاع عن القدس، والن شاطات الوطنية المختلفة في غزة، وا 

أهلنــا فــي قطــاع غــزة، والمشــاركة الوارســعة فــي الفعاليــات والنشــاطات الوطنيــة والنضــالية ضــد رسيارســات 
االحتالل ومخططاتـه التصـفوية بحـق شـعبنا ومقدراتـه، ويؤكـد علـى أن معركـة القـدس قـد انطلقـت منـذ 

ما يرستهدف القدس ووحدة األرض الفلرسطينية والشعب  زمن وأن أبناء فتح لن يتراجعوا عن إرسقاط كل
 الفلرسطيني.

يرستذكر المجلس الثوري بكل إجـالل وتقـدير الـذكرى العاشـرة الرستشـهاد القائـد المؤرسـس يارسـر عرفـات، 
ويدعو إلى تخليـد الـذكرى بالشـكل الـذي يليـق بـزعيم الشـعب الفلرسـطيني وقائـد ثورتـه، ويعاهـد المجلـس 

ذكرى الخمرســون لـذكرى انطالقــة الفلرسـطينية ويوبيلهـا الــذهبي، بالبقـاء علــى أبـو عمـار علــى مشـارف الـ
العهد ومواصلة النضال من أجل تحقيق األهداف التي رسقط مـن أجلهـا الرمـز أبـو عمـار وكـل شـهداء 

 الثورة الفلرسطينية.
لعمــل كمــا قــرر المجلــس عــددا مــن القــرارات الحركيــة والتوصــيات الرسيارســية والوطنيــة، للجنــة المركزيــة ل

 على تحقيقها.
 11/21/1124وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 

 

 فتوح لبحث المصالحة وتحديات القضية الفلسطينية يلتقيهنية  .9
ارســتقبل نائــب رئــيس المكتــب الرسيارســي لحركــة حمــاس إرســماعيل هنيــة، اليــوم االثنــين، رئــيس الرســلطة 

 الفلرسطينية الرسابق روحي فتوح.
" إن هنيــــة وفتــــوح بحثــــا رســــبل مواجهــــة التحــــديات الراهنــــة للقضــــية لــــه:فــــي بيــــان  وقــــال مكتــــب هنيــــة

 الفلرسطينية، وأكدا ضرورة العمل والتقدم في تطبيق ملفات المصالحة وتكريس الوحدة الوطنية".
ويعتبــر فتــوح مــن قــادة حركــة فــتح األوائــل وكــان رئيرًســا للمجلــس التشــريعي الفلرســطيني، ويعمــل حاليــا 

 ائد العام لحركة فتح محمود عباس.ممثال شخصيا لق
 11/21/1124، فلسطين أون الين
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 الضفة غير مهيأة لالنتخابات.. البردويل: يمكننا الحديث مع دحالن كما عباس .01

أكــّد الــدكتور صــالح البردويــل القيــادي فــي حركــة حمــاس، أّن حركتــه ال : محمــود هنيــة -الررســالة نــت
مصالحة المجتمعيـة، وقـال "إن المشـكلة مـع دحـالن يمكـن حلهـا تمانع الحديث مع دحالن بعد إتمام ال

 ضمن المصالحة المجتمعية، وهي تجب ما قبلها".
وأضاف البردويل في حديث خاص بـ"الررسالة نت"، "نحن لرسنا قضاة لنحاكم دحالن، وفي النهاية كان 

حـالن، وال مع عباس علـى مـتن قـارب واحـد لمحاربـة حمـاس، وكمـا تحـدثنا مـع عبـاس رسـنتحدث مـع د
 يوجد أحد يمكنه أن يفرض علينا فيتو في العالقة مع أي طرف كان".

وبرأيه فإن المشكلة تكمن فـي حركـة فـتح التـي تعـاني مـن صـراعات داخليـة وال يطيـق كـل طـرف منهـا 
 اآلخر، وهو أمر تتمنى حماس أن ينتهي.

اق لكل من عملوا، وأن حمـاس وفيما يتعلق بأزمة الرواتب، شدّد البردويل على أن الرواتب هي ارستحق
 لن تقبل بأي فيتو على أي موظف من هؤالء وجميع مرستحقاتهم مطلوبة.

وأشار إلـى إن القاعـدة التـي اتفـق عليهـا أن كـل مـن يعمـل يجـب أن يتلقـى راتبـه وكـل مـن يتلقـى راتبـه 
 العمل. إلىيجب أن يعمل، في إشارة لعودة المرستنكفين 

أشــهر، وخــالل تلــك الفتــرة رســيتم ضــخ أمــوال مــن  3ي عملهــا خــالل رســتنه اإلداريــةوأوضــح أن اللجنــة 
دولة قطر عبر األمم المتحدة ومنها إلى بنك فلرسـطين ومـن ثـم يحـول البنـك حرسـب الكشـوفات القادمـة 

 له من البريد كي يصرفها األخير للموظفين.
يـا ودمـج األمنيـين، ونبه إلى أنـه رسـيتم تأجيـل قضـية العرسـكريين لحـين انتهـاء عمـل اللجنـة األمنيـة العل

وهي خطوة لم تنفذ بعد ولم يتم التواصل مع حركة فتح من أجل تنفيذها لهذه اللحظة بحرسـب الـدكتور 
 البردويل، مبينا أن تشكيلها مرهون بإصدار أوامر الرئيس عباس.

 
 عباس والمصالحة

اإلعالميـة التـي  ويقول الدكتور صالح البردويل أن المصالحة الفلرسطينية بـدأت تتـأرجح بفعـل الهجمـة
 يشنها رئيس الرسلطة محمود عباس على حركة حماس.

وأضاف "التجربة أثبتـت أن عبـاس أكبـر عقبـة تجـاه المصـالحة، بفعـل أحقـاده الشخصـية علـى حمـاس 
وعقليته التي ال ترستوعب أي شراكة رسيارسية ، باإلضافة لعدم تقبله ألي مشروع مقاومة، بل هو يدعو 

 لمواجهة هذا المشروع".
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تابع: "عباس يريد لرؤيته أن تبقى حاكمة مع تعطيـل تـام لمؤرسرسـات الدولـة، وهـي معادلـة صـعبة لـن و 
 تقبل حماس بارستمرارها".

واتهم عباس بانتقاء ملف الحكومة من بين ملفات المصالحة الخمس، بينما عّطل بـاقي الملفـات وفـي 
ة التحرير، مشيًرا إلى أنه تـم االتفـاق القيادي لمنظم واإلطارمقدمتها دعوة المجلس التشريعي لالنعقاد 

 على أن يعقد التشريعي جلرسته في الخامس عشر من رسبتمبر الماضي.
ونفـى وجــود اتصـاالت حاليــة مــع الكتـل البرلمانيــة مـن أجــل تحديــد موعـد لعقــده ، مؤكـًدا أن كــل شــيء 

 يخضع البتزاز عباس وضغوطه بما في ذلك الحكومة.
 

 االنتخابات
التي يلّوح بها عباس بين الفينة واألخرى ويشكك برغبة حماس المشاركة فيها، فقد أكّد أّما االنتخابات 

االنتخابات في موعدها المحدد، على أن تكـون حـرة وبعيـدة  إجراءالبردويل بخصوصها أن حركته مع 
 خارجية. أجندةعن التزامات أو 

تخابات ومحاولة االنقالب عليها كما وحذر من خطورة أن تتكرر التجربة الفتحاوية بالتنكر لنتائج االن
 حدث في االنتخابات الماضية.

ولكـــن حرســـب البردويـــل فـــإن الظـــروف فـــي الضـــفة المحتلـــة غيـــر مهيـــأة لالنتخابـــات، لعـــدم وجـــود بيئـــة 
 ديمقراطية في ضوء رسطوة االحتالل المحكمة عليها.

 ريد االنتخابات وصفةوقال: عباس يعلم أن شعبية حماس تفوق شعبيته في الضفة، مضيفا: "عباس ي
 القتال، أّما نحن فنريدها حرة ونزيهة ووصفة للحل". إلى تعيدنا

 إجــــراءورأى البردويــــل أن األهــــم يكمــــن فــــي ضــــرورة صــــياغة رؤيــــة ارســــتراتيجية وطنيــــة موحــــدة قبــــل 
 االنتخابات، تعيد لبرنامج المقاومة اعتباره ، وتهيئ ظروًفا ديمقراطية إلجراء االنتخابات".

ى أنـــه حـــال تحقـــق البرنـــامج الـــوطني المشـــترك فـــإن الحالـــة الفلرســـطينية رســـتكون بغنـــى عـــن وأشـــار إلـــ
 قوائم مشتركة بين حركتي حماس وفتح. وأياالنتخابات 

والـــدولي رسيرســاعد حركتـــه بــأداء مهامهــا حـــال فوزهــا، أكـــّد  اإلقليمــيورًدا علــى رســؤال إن كـــان الوضــع 
تكـن يوًمـا رسـيئة أو يشـوبها حالـة مـن العـداء، معتبـًرا  البردويل أن عالقة حركته مع الـدول االقليميـة لـم

 أن هذا الحكم هو افتراضي وتحريضي ضد حركته.
 اإلعـالموأضاف " هناك من يحاول ارستغالل مـا يجـري بالمنطقـة ليحـرض علينـا كمـا فعـل عبـاس فـي 

 المصري".
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فلرسـطينية وهـي ثمـن غيـر مقبـول وهـدفنا لـيس الدولـة علـى شـبر بـل تحريـر األرض ال بـأيوقال "الحـل 
 مهمة في المفاصلة بيننا وبين فتح".

ن كانــــت حركتــــه جــــاهزة لخــــوض انتخابــــات الرئارســــة، رّد البردويــــل "علــــى قاعــــدة أن الضــــفة محــــررة  وا 
رســـندخل، لكـــن لهـــذه اللحظـــة لـــم ننـــاقش ملـــف االنتخابـــات ألنـــه ال توجـــد جديـــة فـــي طرحهـــا وال توجـــد 

 ضمانات وال ديمقراطية في الضفة".
 11/21/1124سطين، الرسالة، فل

 
 فتح: القدس تعيش انتفاضة صامتة  .00

قــال ديمتــري دليــاني عضــو المجلــس الثــوري لحركــة فــتح إن مدينــة القــدس المحتلــة : رام هللا )فلرســطين 
خضـير  أبـو"تعيش انتفاضة صامتة منذ الثاني من تموز )يوليو  الماضي، يوم ارستشهاد الفتى محمد 

ل بشــــعة عّبــــرت عــــن حقــــد عنصــــري متوغــــل فــــي الذهنيــــة علــــى أيــــدي مرســــتوطنين فــــي جريمــــة اغتيــــا
 ية".رسرائيلاالرستيطانية اإل

  أن "الحراك الشعبي المقدرسي الذي 21|11دلياني في بيان تلقته "قدس برس" اليوم االثنين ) وأضاف
الممنهجــة و المدعومــة مــن قبــل حكومــة ية رســرائيلاإلواكــب مجــازر االحــتالل فــي غــزة و االقتحامــات 

اهو االرستيطانية للحرم القدرسي الشريف أثبت عكـس مـا يدعيـه ُحّكـام االحـتالل، و أكـد أن بنيامين نتني
 القدس العربية الُمحتلة لم تكن و لن تكون عاصمة ألحد غير الشعب الفلرسطيني و دولته المرستقلة".

 مشـغولة بقضـايا اإلعـالموصـفه االنتفاضـة التـي تعيشـها القـدس بالصـامتة "كـون ورسـائل  وعلل دليـاني
 االنتفاضة المقدرسية االهتمام الذي ترستحقه". وال تعيرأخرى 

 11/21/1124قدس برس، 
 
 المصري لـ"قدس برس": ال يمكن ألي قوة في األرض إقصاء حماسمشير  .02

أكــد مشــير المصــري عضــو المجلــس التشــريعي الفلرســطيني أن حركــة حمــاس معادلــة : غــزة )فلرســطين 
الرسيارســي، مشــدًدا أنهــا رســتبقى راس الحربــة فــي مقاومــة  رسيارســية ال يمكــن ألحــد إقصــاءها مــن المشــهد
 االحتالل تصحيح المرسار الوطني الفلرسطيني.

وقال المصري لـ "قدس برس" إن حركته "معادلة رسيارسية موجـودة لـم ترسـتطع قـوى األرض مجتمعـة أن 
ع تغيرها عبر حصار هو األقوى في التاريخ المعاصر، وعبر حـروب متتاليـة هـي األشـرس فـي الصـرا 
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حركـــة حمـــاس راس حربـــة المقاومـــة واألمينـــة علـــى المشـــروع الـــوطني  الصـــهيوني، ورســـتبقىمــع العـــدو 
 والرساعية لتحرير األرض والعباد من براثن االحتالل".

وأضــاف: "حمــاس غــادرت الحكومــة ولكنهــا لــم تغــادر الحكــم، فهــي مازالــت تشــكل أغلبيــة برلمانيــة فــي 
مواقع مختلفة على مرستوى رؤرساء البلديات وأركـان أرسارسـية  المجلس التشريعي ومازال كوادرها يقودون

فـي الـوزارات كارســتحقاقات وطنيـة ال يمكـن أن تفــرط بهـا الحركــة، والحكـم هـو االنتخابــات المقبلـة التــي 
 تطمئن حركة "حماس" لنتائجها".

 11/21/1124قدس برس، 
 

 اهرة األسبوع المقبلية غير المباشرة في القسرائيلاإل –استئناف المفاوضات الفلسطينية  .03
قــــال عضــــو اللجنــــة التنفيذيــــة لمنظمــــة التحريــــر واصــــل أبــــو يورســــف إن  :ناديــــة رســــعد الــــدين -عمــــان

التي من المقرر لها االنعقاد  " والفصائل الفلرسطينية[إرسرائيل]" "المفاوضات غير المباشرة بين الطرفين
، تبحـث فـي جـدول األعمـال الـذي تـم ، وفق مـا أتفـق عليـه رسـابقاً ]في القاهرة[ قبل نهاية الشهر الحالي

 وضعه خالل المباحثات التي جرت قبل عيد األضحى المبارك".
وأضاف، لـ"الغد" من فلرسطين المحتلة، إن "المفاوضات رسـتتركز حـول تواصـل وقـف إطـالق النـار فـي 

 غزة بشكل دائم، والقضايا التي تضمينها في الورقة الفلرسطينية الموحدة".
من جميــع النقــاط التــي طرحهــا الوفــد الفلرســطيني إلــى مفاوضــات القــاهرة، ومــن وأوضــح بــأن ذلــك "يتضــ

دخال مواد البناء وفتح المعابر والشريط اآلمن والمطار والميناء البحري وقضية  أبرزها رفع الحصار وا 
 21ي للبحــث عــن مرســتوطنيه الثالثــة المفقــودين فــي رســرائيلاألرســرى المعتقلــين أثنــاء حملــة االحــتالل اإل

 ن )يونيو  الماضي، ومنهم األرسرى المحررين في "صفقة شاليط" الذين أعيد اعتقالهم خاللها".حزيرا
مواد البناء والمرستلزمات الحيوية إلعادة  إدخالوأوضح ضرورة "بحث قضية فتح المعابر حتى يترسنى 

عـابر إعمار القطـاع، وبـدون ذلـك لـن تـتم العمليـة إال بعـد وقـت طويـل فـي ظـل تحكـم االحـتالل فـي الم
 وآلية دخولها".

وكــان عضــو الوفــد الفلرســطيني إلــى القــاهرة قــيس عبــد الكــريم )أبــو ليلــى  قــال، فــي تصــريح أمــس، إن 
"جدول أعمال الجلرسة المقبلة رسيتضمن بحث عدة قضايا ومن أبرزها ترسهيل عملية اإلعمار، والميناء 

 والمطار واألرسرى".
 12/21/1124، الغد، عّمان
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 زمام المبادرة لطرح مبادرة جدية تأخذ بالمطالب الفلسطينية واشنطندى ال يوجد لأبو ليلى:  .04
عضو الوفد الفلرسطيني إلى القاهرة قيس عبد الكريم )أبو ليلى ، فـي : تحدث نادية رسعد الدين -عمان

تصريح أمس، حول ما يتردد بشأن تحرك أميركي لطـرح مبـادرة الرسـتئناف العمليـة الرسيارسـية؛ قـال أبـو 
انب الفلرسطيني لم يتلق حتى اآلن أي شيء جدي، رسواء أكان مكتوبـًا أم شـفهيًا، حـول يورسف إن "الج

 ما يجري الحديث عنه من مبادرة أميركية".
وأضـــاف "مـــن الواضـــح أنـــه ال يوجـــد لـــدى الجانـــب األميركـــي زمـــام المبـــادرة لطـــرح مبـــادرة جديـــة تأخـــذ 

 ئية".بالمطالب الفلرسطينية، مقابل التمرسك بضرورة المفاوضات الثنا
واعتبـــر أن "ذلـــك مجـــرد كرســـب للوقـــت مـــن الجانـــب األميركـــي فـــي محاولـــة منـــه للقطـــع أمـــام المرســـعى 
الفلرســطيني للــذهاب إلــى مجلــس األمــن مــن أجــل طــرح مشــروع إلنهــاء االحــتالل، ضــمن رســقف زمنــي 

قامة الدولة المرستقلة على حدود العـام  وعاصـمتها القـدس وحـل قضـية الالجئـين وفـق  2617محدد، وا 
 ".264ار الدولي القر 

وأشار إلى أن "اإلدارة األميركية تعارض خطوة التوجـه الفلرسـطيني إلـى مجلـس األمـن وتعتبرهـا أعمـااًل 
أحاديــة الجانـــب، رغــم أن االحـــتالل يفـــتح الحــرب يوميـــًا ضــّد الشـــعب الفلرســـطيني، ويمضــي قـــدمًا فـــي 

 إجراءاته األحادية ونمط عدوانه الثابت في األراضي المحتلة".
أنها "محاولة أميركية للضغط على الجانب الفلرسطيني من أجل عـدم الـذهاب إلـى مجلـس األمـن ورأى 

ـــــد  ـــــف التحـــــرك لكرســـــب تأيي ـــــى  6أو تكثي ـــــد عل ـــــل التأكي أصـــــوات لصـــــالح المشـــــروع الفلرســـــطيني، مقاب
 المفاوضات الثنائية رسبياًل للترسوية الرسلمية".

ة ال رجعــة عنهــا، ويرســتند فيهــا إلــى كــل وأكــد بــأن "الجانــب الفلرســطيني يعتبــر تلــك الخطــوة ارســتراتيجي
 القرارات الصادرة عن األمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالقضية الفلرسطينية".

 12/21/1124، الغد، عّمان

 

 في عين الحلوة عبد هللاتضامن مع أحمد سعدات وجورج  .05
ة لتحريـر فلرسـطين" أحمـد رسـعدات عقـد لقـاء تضـامني مـع األمـين العـام لــ"الجبهة الشـعبي: محمد صـالح

والمناضل جورج عبدهللا وجميع األرسرى، أمس، في عين الحلوة وبدعوة من قيادة "الجبهة الشعبية" في 
ـــي فصـــائل "منظمـــة التحريـــر الفلرســـطينية" و"التحـــالف" و"اللجـــان  ـــك بحضـــور ممثل منطقـــة صـــيدا. وذل

 الشعبية" والمؤرسرسات والجمعيات األهلية والشعبية.
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الل اللقاء كلمات للجبهتين "الشعبية" و"الديموقراطية" وحركة "حماس" أشـارت إلـى أن "اللقـاء وألقيت خ
يعقد أمام ثالثة مشاهد تتمثل في ذكرى قيام أبطال الجبهة الشعبية لتحرير فلرسطين بالقصاص العادل 

ادلــة الحــق لــدماء الشــهيد أبــو علــي مصــطفى بقتــل رحيعــام زئيفــي الــوزير الصــهيوني، التــي كررســت مع
 الحق والتحرير )الرأس بالرأس والعين بالعين والرسن بالرسن ".

ولفتوا االنتبـاه إلـى أّن "المشـهد الثـاني يتمثّـل فـي مـا نـراه كـل يـوم مـن اعتـداءات صـهيونية يوميـة علـى 
المرسجد األقصى المبارك، وهذه االعتـداءات ليرسـت جديـدة، حيـث تعـرض المرسـجد األقصـى لمحـاوالت 

ته ضمن تحقيق الهدف الصهيوني في تهويد مدينة القدس عاصمة الوطن األبدية عدة لحرقه وارستباح
مــن حقهــم الشــرعي فــي الــدخول  2641ومنــع أهــالي المدينــة والضــفة الغربيــة والمنــاطق المحتلــة العــام 

 إلى المرسجد األقصى".
ق بعالمـــة وأشـــاروا إلـــى أّن "المشـــهد الثالـــث يتعلـــق بضـــرورة اإلجابـــة علـــى رســـؤالين ملّحـــين األول يتعلـــ

ارستفهام كبيرة حول المنجـز الـذي تحقـق علـى األرض فعليـا بعـد الحـرب العدوانيـة الوحشـية علـى غـزة، 
ـــة  والثـــاني يـــرتبط برســـؤال حـــول ماهيـــة مـــا تحقـــق بعـــد فشـــل العمليـــة الرسيارســـية تحـــت الرعايـــة األميركي

 المتفردة".
 12/21/1124السفير، بيروت، 

 

 نهر البارد مخيمحماس تقدم مساعدات عينية لمتضرري  .06
شرعت حركة حماس بتقديم مرساعدات عينية عاجلة للعـائالت المنكوبـة والمتضـررة فـي مخـيم : بيروت

 نهر البارد بلبنان نتيجة الرسيول الجارفة التي اجتاحت المخيم قبل يومين. 
فقــد وزعــت فــرق حمــاس التطوعيــة الفــرش والحرامــات والحصــر تعويًضــا عــن بعــض مــا خرســره األهــالي 

 الرسيول، مؤكدًة ارستمرارها في مرساندة األهالي ودعمهم والمطالبة بحقوقهم. جراء تلك
يذكر أن مئات المنازل والمحالت التجارية في مخيم نهر البارد تضـررت جـراء الميـاه الغزيـرة والرسـيول 

 الجارفة التي اجتاحت المخيم ليلة الرسبت الماضية.
 11/21/1124، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 مقاومة ضربت التحصيل العلمي لطالب أشكولصواريخ ال .07

أظهـــرت نتـــائج نشـــرتها وزارة التعلـــيم الصـــهيونية تـــدني مرســـتوى تحصـــيل الطـــالب المقبلـــين علـــى : غـــزة
 بشكل غير مرسبوق وذلك في مرستوطنات أشكول في "غالف غزة." -التوجيهي-شهادة "البغروت" 
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فيمـا عـزا رئـيس مجلـس أشـكول  ،%21وأشـارت النتـائج إلـى انخفـاض تحصـيل طـالب الثانويـة بنرسـبة 
هــذا االنخفــاض لتــردي الوضــع األمنــي وأجــواء الحــروب والتــوتر والخــوف التــي يعيشــها الطــالب فــي 

 الرسنوات األخيرة.
وقــال رئـــيس المجلــس "حـــاييم يلـــين" أن رســبب هـــذا التراجـــع يعــود لتـــأثير جـــوالت التصــعيد علـــى جبهـــة 

ـــة ـــأثر طـــالب الثانوي هـــذا العـــام بحـــرب "عـــامود الرســـحاب" والتصـــعيد  القطـــاع، فـــي حـــين أشـــار إلـــى ت
 المتواصل خالل الفترة التي رسبقته.

 11/21/1124، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 حماس ستخوض االنتخابات القادمة": موقع "ميدل إيست آي .08
مقـاال للصـحافي الفلرسـطيني محمـد  "Middle East Eye" نشر موقع "ميـدل إيرسـت آي": عربي –لندن 

اركة حماس في االنتخابات الرئارسية والبلديـة القادمـة. كشـف فيـه عـن أن حمـاس بـدأت عمر حول مش
 بالتحضير لالنتخابات الرئارسية والتشريعية القادمة، بحرسب تصريح للقيادي في الحركة خليل الحية.

 ويقول عمر "هذه هي المرة األولى التي تقرر فيها الحركة دخول الرسباق الرئارسي، وقد نشهد قائدا فـي
 حماس يرستلم زمام الرسلطة الفلرسطينية".

ويضيف "في تعليق له خالل عطلة نهاية األرسـبوع، قـال الحيـة إن حمـاس ملتزمـة بالعمـل مـع حكومـة 
التوافق في غزة، ولكنها أيضا تريد ضـمان وجـود ارسـتراتيجية عمـل عنـدما تجـرى االنتخابـات، وأكـد أن 

منظمات الوطنية على أرساس الشفافية والشراكة. من حركته مصرة على العمل إلنهاء االنقرسام وبناء ال
 غير المرسموح لطرف أن يحتكر العمل".

وذكر الموقع بأن هذا اإلعالن جاء خالل حفل تأبين أقيم في بلدة بيت حـانون شـمال القطـاع؛ لتـأبين 
يومــا مــن الحـــرب علــى غــزة، وحضـــره اآلالف، وعلــى رأرســهم رئـــيس  12شــهيد رســقطوا خـــالل  1211
 لرسابق إرسماعيل هنية وعدد آخر من قيادات حماس الكبار. الوزراء ا

ويرى الكاتب أن هذا التصريح يهدف لعرض التوجهات الجديدة لدى الحركة، حيث كرر الحية الدعوة 
إلجـــراء االنتخابـــات، ودعـــا لمزيـــد مـــن التقـــارب بـــين العمـــل الرسيارســـي والعرســـكري فـــي وجـــه االحـــتالل 

 ي المرستمر.رسرائيلاإل
ن الحية قوله "الجميع يدرك أن رسيارسة الحصار فشلت، وأن حصار المقاومة ولّـى إلـى ونقل الموقع ع

غير عودة، .. واكتشفت قوى الظلم في العالم، والتي فرضت الحصار علينـا، أنـه ال جـدوى لـه برسـبب 
 وجود المقاومة".
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ل علـى أرضـنا"، ويشير الموقع إلى قول الحية "نحن اليوم أكثر ثقـة وأكثـر يقينـا بأنـه ال مكـان لالحـتال
مضيفا أن "حمـاس رسـتوظف أرسـاليب جديـدة، بـالرغم مـن الحصـار الـذي لـم يمنعهـا مـن تصـنيع المزيـد 

 من الصواريخ المحلية وتطوير مداها".
ويبين الكاتب أن عباس وافق من حيث المبدأ على هذا التحرك من حمـاس، حيـث عّبـر يـوم األربعـاء 

ده لترسـليم الرسـلطة لحمـاس إن هـي فـازت فـي االنتخابـات إلحدى محطات التلفاز المصرية عـن ارسـتعدا
ن كرسبتها حمـاس فرسترسـتلم  القادمة، حيث قال عباس: "نحن جاهزون لالنتخابات الرئارسية من الغد، وا 

 الرسلطة".
ـــه إشـــارة للمشـــكلة التـــي يعـــاني منهـــا عشـــرات آالف  ـــه قـــد يفرســـر هـــذا الكـــالم علـــى أن ويعتقـــد عمـــر أن

لكن إن رُسمح لمثل هذا التـداول فرسـيكون هـذا تحـوال كبيـرا عمـا حصـل الموظفين الحكوميين في غزة، و 
، حيــث كرســبت حمــاس معظــم المقاعــد فــي غــزة، وفــازت فــتح باألغلبيــة فــي 1111بعــد انتخابــات عــام 

الضفة، مما ترسبب في االنقرسام، والذي بقي حتى تم إعالن حكومـة تكنـوقراط فـي الثـاني مـن حزيـران/ 
 وحدة دائمة قد تكون ممكنة.يونيو، والذي أوجد أمال بأن 

ويؤكــد عمــر أنــه إلــى اآلن لــيس هنــاك حــديث داخــل الفصــائل الفلرســطينية عــن االنتخابــات، أو متــى 
رستجرى، ولكن لو أجريت االنتخابات اآلن فإن حماس رستكون هي الفـائزة. ففـي ارسـتفتاء أجـراه المركـز 

رســتفتاء علــى مرســتوى االنتخابــات الفلرســطيني للرسيارســة وارســتطالع الــرأي تبــين أن حمــاس متفوقــة فــي اال
 .1111الرئارسية والبرلمانية ألول مرة منذ أن فازت حماس في انتخابات عام 

أبــو عمــرو، اعتــزام حمــاس إعــادة االرســتراتيجية التــي  نويــرجح المحلــل الرسيارســي المقــيم فــي غــزة، عــدنا
لـ "ميدل إيرست آي":  ، وتتمدد إلى خوض االنتخابات الرئارسية. وقال1111اتبعتها في انتخابات عام 

"إن حماس تخشى أن تكون االنتخابات القادمـة هـي البوابـة الناعمـة التـي رسـتخرج الحركـة مـن خاللهـا 
 من المرسرح الرسيارسي".

وأضــاف أبــو عمــرو للموقــع أن حمــاس لــن ترســمح بحصــول هــذا وقــد تعلمــت مــن تجربــة الحكــم، وهــي 
إلـــى ذلـــك فـــإن الحركـــة تعلـــم أن الوقـــت مرســـتعدة لتصـــحيح األخطـــاء والتطـــوير مـــن نفرســـها، باإلضـــافة 

 منارسب لتحقيق التفوق. 
فلرســطيني فــي الضــفة الغربيــة وغــزة، أن االزديــاد  2111ويفيــد االرســتفتاء الــذي أجــري علــى عينــة مــن 

ية علـــى غـــزة رســـرائيليومـــا مـــن الحـــرب اإل 12غيـــر المرســـبوق فـــي شـــعبية حمـــاس ُيعـــزى إلـــى صـــمودها 
 الصيف الماضي، وفق الموقع.



 
 
 

 

 
  17ص     3374 العدد:  12/21/1124 ثالثاءال التاريخ:

 

مــن األصــوات فــي  %11موقــع رســرد نتــائج االرســتفتاء، إذ حصــل هنيــة فــي االرســتطالع علــى ويتــابع ال
 من األصوات. %31منافرسة ثنائية مع محمود عباس، الذي لم يحصل رسوى 

ممـن تـم ارسـتطالعهم قـالوا إنهـم يعتقـدون أن المقاومـة المرسـلحة هـي  %11ويورد الكاتب أن أكثر مـن 
اف الفلرسـطينيين فـي الحصـول علـى دولـتهم، ممـا يشـير إلـى أن الطريق األكثر احتماال في تحقيق أهـد

 يتبنون ارستراتيجية حماس في المقاومة المرسلحة إلنهاء االحتالل. %11أكثر من 
ولفت الكاتب إلى أن وثائق داخلية لحماس أشارت إلى تراجع في شعبيتها، وكان هذا التحول واضـحا 

مـن  %71اشنطن لدرارسات الشـرق األدنـى بـأن ، حيث أشار ارستطالع أجراه معهد و 1124قبل حرب 
مــن  %17، بينمــا فضــل إرســرائيلرســكان غــزة أرادوا مــن حمــاس الحفــاظ علــى وقــف إطــالق النــار مــع 

 المرستطلعين قيادة فتح على حماس.
ويذهب عمر إلـى أن شـعبية حمـاس علـى مـا يبـدو عـادت، واألهـم مـن ذلـك أنهـا فـي تزايـد فـي الضـفة 

فيمــا يخــص تصــرفات الرســلطة، التــي فشــلت فــي التقــدم فــي المفاوضــات  الغربيــة، حيــث هنــاك ارســتياء
 ومنع تورسيع المرستوطنات، وقامت بقمع مؤيدي غزة بقوة خالل أشهر الصيف. 

ويرى أبو عمـرو بـأن حمـاس فـي وضـع جيـد للفـوز باالنتخابـات، حتـى لـو تراجعـت شـعبيتها فـي غـزة، 
أكبــر مــن عــدد رســكان قطــاع غــزة، وهــذا قــد  وذلــك لعــدة عوامــل: "رياضــيا، عــدد رســكان الضــفة الغربيــة

 يعوض أي خرسارة محتملة في غزة، حيث عدد الرسكان أقل".
 1.1 1121وبحرسب الجهاز المركـزي لححصـاء الفلرسـطيني فقـد بلـغ عـدد رسـكان الضـفة الغربيـة عـام 

مليــون، وباإلضــافة إلــى ذلــك فــإن عــدد مــن يحــق لهــم التصــويت فــي  2.7مليــون فلرســطيني، وفــي غــزة 
الغربية هو ضعف عدد من يحق لهم التصويت في غزة، مما يزيد مـن فـرص حمـاس، بحرسـب  الضفة
 الموقع.

ويخلص الكاتب إلى اإلشارة لقول المراقبين والمعلقين بأن الرسلطة الحاليـة يمكنهـا تحرسـين فرصـها، إن 
هــي نجحــت فــي فــتح معــابر غــزة، وأرســرعت فــي إعــادة بنائهــا وتعــافي اقتصــادها. ولكــن إن كــان لــدى 

 حماس أرسير، وقامت بمبادلته، كما فعلت مع شاليط، فإن شعبيتها رستقوض فرص الرسلطة.
 11/21/1124، "12موقع "عربي 
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 1122نهاية  "الشبح"تل أبيب تتسلم طائرات و  األمريكي..ي يلتقي نظيره سرائيلوزير الدفاع اإل .09
ي رسرائيللدفاع اإلوزير ا، أن هبة القدرسي، عن 12/21/1124، الشرق األوسط، لندنذكرت 

موشيه يعلون يلتقي في واشنطن اليوم مع نظيره األمريكي تشاك هيغل وكبار المرسؤولين العرسكريين 
 في البنتاغون.

ملفات مهمة النقاشات بين الجانبين وهي: ملف البرنامج النووي اإليراني،  4ومن المتوقع أن تتصدر 
 –طقة، إضافة إلى ملف الصراع العربي وتأثيرات ذلك على المن" داعش"وتصاعد نفوذ تنظيم 

رسرائيلي، وملف التعاون األمني والدفاعي بين الواليات المتحدة و رسرائيلاإل  .ا 
يران، وأبدوا إرسرائيلوأبدى مرسؤولون أمنيون  يون قلقهم من مرسار المفاوضات بين القوى العالمية وا 

للمفاوضات في نهاية نوفمبر مع اقتراب الموعد النهائي  "رسيئ"مخاوفهم من التوصل إلى اتفاق 
 )تشرين الثاني  المقبل.

قد طلبت أرسلحة من  إرسرائيلويحتل التعاون األمني بين البلدين مرساحة كبيرة من المناقشات. وكانت 
الواليات المتحدة الرستخدامها في القتال في غزة الصيف الماضي، لكن البيت األبيض فرض بعض 

ي خاص باألرسلحة. وأوقفت اإلدارة األمريكية شحنة إرسرائيلل طلب العراقيل وأمر بإجراء المراجعات لك
وحجما  "هيلفاير"خالل الحرب على غزة وتتضمن تلك الشحنة صواريخ  رسرائيلأرسلحة مخصصة إل

إلى أن تلك العراقيل تم رفعها منذ شهرين، ومن المتوقع  "هآرتس"كبيرا من الذخائر. وأشارت صحيفة 
ي أول شحنة رسرائيلنة قريبا، كما من المقرر أن يتم ترسليم رسالح الجو اإلتلك الشح إرسرائيلأن تترسلم 

. وتعد زيارة يعلون لواشنطن األولى منذ الحرب 1121بنهاية عام  " F-35الشبح"من الطائرة المقاتلة 
 على غزة.
يعلون قال في تصريحات  ، أنأشرف الهور، عن 12/21/1124، القدس العربي، لندنونشرت 

القبة "ية إن بالده ترسعى مع واشنطن إلى تحرسين األداء العملي لمنظومة رسرائيلاعة اإلنقلتها اإلذ
هذا النظام  إرسرائيل، وهي منظومة مخصصة العتراض الصواريخ المعادية، وقد ارستخدمت "الحديدية

 رسرائيلوأعلن يعلون أن التعاون أيضا مع الحليف االرستراتيجي األول إل في حروبها ضد قطاع غزة.
 كافة المجاالت، رسيشمل التعاون في تطوير منظومات دفاعية أخرى.في 
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 يهدد بوقف إعمار غزة إذا رممت حماس األنفاق يعلون .21
رستوقف جهود إعادة  إرسرائيلي، موشيه يعلون، بأن رسرائيلهدد وزير الدفاع اإل: األناضول –نيويورك 

بترميم أنفاقها الهجومية"، التي دمرها إعمار قطاع غزة إذا قامت حركة المقاومة اإلرسالمية حماس 
 ي في العدوان األخير الذي شنه على القطاع في الرسابع من تموز/يوليو الماضي.رسرائيلالجيش اإل

فخالل اجتماعه مع األمين العام لألمم المتحدة، بان كي مون، في مقر المنظمة بمدينة نيويورك 
ذا فعلت فإن تحذر من قيام ح إرسرائيلاالثنين، قال يعلون إن " ماس بترميم أنفاقها الهجومية، وا 

 ي.رسرائيللن ترسمح بإعمار غزة"، وفقا للقناة الثانية بالتلفزيون اإل إرسرائيل
 لن ترسمح أيضا لحماس بالترسلح من جديد".  إرسرائيلومضى يعلون قائال إن "

ؤقتة لترسهيل إعادة في إنشاء آلية م إرسرائيلورحب بان كي مون، خالل لقائه يعلون، بما قال إنه دعم 
ية على "ضرورة رسرائيلإعمار غزة بالتعاون مع الرسلطة الفلرسطينية واألمم المتحدة، وحث الرسلطات اإل

 ارستمرار الخطوات األولية اإليجابية في هذا الشأن".
 11/21/1124، "12موقع "عربي 

 
 طهران ليبرمان يلمح إلى أن تل أبيب ستعمل وحدها ضدّ  .20

ية، حملة دبلومارسية وارسعة في الواليات المتحدة رسرائيلأطلقت الحكومة اإل :نظير مجلي - تل أبيب
يران، بدعوى أنه اتفاق  وأوروبا، ضد توقيع االتفاق النووي الذي يتبلور بين دول الغرب الكبرى وا 

 إرسرائيليجب أن تتخذ حكومة "وعاد وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان ليهدد بضرب إيران قائال:  رسيئ.
. وقال إن هذا القرار يجب أن تتخذه الحكومة وحدها، "قرارا فيما يتعلق بالملف النووي اإليرانيقريبا 

باعتبارها المرسؤولة الوحيدة على أمن مواطني الدولة. ورأى ليبرمان، في مقابلة إذاعية صباح أمس، 
نضم أيضا إلى أنه إذا أكملت طهران مشروعها النووي فإن دوال أخرى، منها دول عربية وخليجية، رست

وهذا رسيجعل الوضع مرستحيال "ما وصفه بالرسباق النووي المجنون، مثل الرسعودية ومصر وتركيا. 
ية، دكتور يوفال رسرائيلوتوجه وزير الشؤون االرستراتيجية واالرستخبارية في الحكومة اإل ."رسرائيلإل

بموقفه الرسابق القائل إنه  االلتزام"شتاينتس، إلى الرئيس األمريكي باراك أوباما مباشرة يدعوه إلى 
 ."يفّضل عدم التوصل إلى صفقة مع إيران حول برنامجها النووي وليس توقيع صفقة رسيئة معها

 12/21/1124، الشرق األوسط، لندن
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 واستئناف المفاوضات  ية تطالب بتعزيز العالقات مع واشنطن وأوروباسرائيلالخارجية اإل .22
، والذي 1121ية في برنامجها للعام المقبل رسرائيلالخارجية اإل دعت وزارة: برهوم جرايرسي - الناصرة

ية أمس، إلى تعزيز التعاون االرستراتيجي مع الواليات المتحدة رسرائيلنشرته ورسائل اإلعالم اإل
حباط أي مبادرات رسيارسية في الحلبة الدولية تتعارض  األمريكية، والتركيز على المجال العرسكري، وا 

، إال أن البرنامج، وعلى الرغم من نهج وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان، إال أنه يةرسرائيلوالرسيارسة اإل
 يدعو إلى انتهاز الوضع القائم، الرستئناف العملية التفاوضية مع الجانب الفلرسطيني.

ية في رسرائيلوحرسب الخطوط العريضة للبرنامج، الذي جرى توزيعه على كافة الرسفارات والممثليات اإل
وزارة ليبرمان تدعو إلى تعزيز العالقات مع أوروبا، ومنحها فرصة للعب دور في العالم، فإن 

عنها  أعلن، وكل هذه العناوين، تختلف كليا مع األجندة التي إرسرائيلمع  إقليميالتوصل إلى حل 
، إذ دعا إلى أن ال تكون العالقات 1116ليبرمان مع توليه حقيبة الخارجية ألول مرة، في ربيع العام 

الواليات المتحدة على حرساب العالقات مع الدول األخرى، كما هاجم أوروبا مرارا مدعيا أنها  مع
 تناصر القضية الفلرسطينية.

في  رسرائيلوغاب عن البرنامج أيضا، ما كان يلوح به ليبرمان دائما، بفتح آفاق تعاون جديدة إل
ي القت انتقادات وارسعة في الحلبة أفريقيا وأمريكا الالتينية، ما يدل على فشل تلك األجندة، الت

  ية.رسرائيلاإل
ية إلى تعزيز التعاون االرستراتيجي مع الواليات المتحدة األمريكية، رسرائيلويدعو تقرير الخارجية اإل

في الحفاظ على هذه العالقات االرستراتيجية وتعميقها، نظرا لمكانة  إرسرائيلمشيرا إلى مصلحة 
القيم المشتركة معها"، حرسب التعبير، ويؤكد التقرير على ضرورة الواليات المتحدة األمريكية، "و 

ارستمرار التنرسيق مع واشنطن، في ما يتعلق بالمشروع النووي اإليراني، وأيضا بالنرسبة للعملية 
يتواصل  أنالرسيارسية مع الجانب الفلرسطيني، وقال التقرير، إن التنرسيق مع الواليات المتحدة يجب 

أحادية الجانب في األمم المتحدة، يبادر لها الجانب الفلرسطيني، إضافة  أيضا من أجل منع خطوات
إلى ضرورة العمل على نزع الرسالح عن قطاع غزة. ويقول التقرير، إن رسيارسة وزارة الخارجية 

ضمانات أمنية، وورسائل متطورة، من أجل الحفاظ على علوية  إرسرائيلية ترسعى إلى تلقي رسرائيلاإل
 ية في المنطقة.رسرائيلرية اإلوتفوق القدرات العرسك

ويوصي التقرير، بتعزيز العالقات مع األطر "الشعبية" في الواليات المتحدة، وبين األورساط الرسيارسية 
المختلفة، وخاصة األطر اليهودية الناشطة في الواليات المتحدة مع تركيز خاص على األورساط 
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قامةاألكاديمية والشباب،  إلى تعزيز  إشارةإلى الواليات المتحدة، في  عالقات مع جاليات مهاجرين وا 
 النفوذ الصهيوني أيضا بين المجموعات التي تنظم نفرسها حديثا.

وكما ذكر، ففي أكثر من مكان في الوثيقة، تشير وزارة الخارجية إلى مرسألة المفاوضات، وترى أن 
رسية جديدة، "رغم العدوان على غزة، أو كما يرسميها التقرير "محاربة حماس"، أوجدت فرصا رسيا

ية الفلرسطينية"، ويضيف رسرائيلالضبابية الكبيرة، في انعكارسات العملية على مرستقبل المفاوضات اإل
، بموازاة ذلك، العمل على نزع الرسالح إقليميةفرصة لدفع مبادرة رسيارسية، ولربما  رسرائيلالتقرير، "إل

 ح إلى غزة، حرسب تعبير التقرير.جهاز دولي لمواجهة تهريب الرسال إقامةمن قطاع غزة"، والحقا 

 12/21/1124، الغد، عّمان
 
 مريض ومن الواجب معالجتهي سرائيلاإلي: مجتمعنا سرائيلالرئيس اإل .23

مريض " إرسرائيلي، رؤوفين ريفلين، أن مجتمع رسرائيلالقدس المحتلة ـ األناضول: اعتبر الرئيس اإل
رفيلين  ي، فإنرسرائيلاإلكتب الرئيس وبحرسب بيان صادر عن م ."ومن الواجب معالجة هذا المرض

ية )غير حكومية  أول من أمس، تحت رسرائيلأدلى بهذه األقوال في ندوة نظمتها أكاديمية العلوم اإل
 ."من كراهية األجنبي إلى تقبل اآلخر"عنوان 

وأوضح مكتب ريفلين أن أكاديمية العلوم، قررت تنظيم هذه الندوة، في ضوء مظاهر الكراهية والعنف 
يجاد رسبل مواجهتها"، الفترة األخيرة، وذلك لـإرسرائيلالخطيرة التي شهدتها   ."مناقشة الظاهرة وا 

فبلغ ذرى جديدة،  إرسرائيللقد تصاعد التوتر الرسائد بين اليهود والعرب داخل دولة "وقال ريفلين 
العنيفة وتدهورت العالقات بين الطرفين إلى حضيض جديد، إذ شهدنا جميعًا رسلرسلة من األحداث 

والمروعة من الجهتين، وال يقتصر وباء العنف على قطاع دون غيره، إذ انتشرت عدواه في جميع 
المجاالت والميادين، ليظهر العنف في مالعب الكرة، والشبكات االجتماعية، والحوار اليومي، 

يض ومن ي مر رسرائيلآن لنا أن نعترف بصراحة بأن المجتمع اإل"وأضاف  ."والمرستشفيات والمدارس
 ."الواجب معالجة هذا المرض

نرسينا كيف نكون آدميين؟..هل نرسينا كيف يكون الحديث؟  مترسائاًل: "هلي رسرائيلوتابع الرئيس اإل
ية دورًا حارسمًا في تقليص العنف في رسرائيلهل خفي علينا رسر الحوار؟ إنني أرى أن لألكاديمية اإل

 "ي.رسرائيلالمجتمع اإل
األكاديمي الذي يتم فيه درارسة الثقافات، واللغات رغبة في التعرف عليها الفضاء " وارستطرد قائاًل:

الرتباطها بأنا وأنت، يجب أال ينحصر في التعلم، بل يتعداه إلى اللقاء الفعلي، ليصبح فضاًء يؤهل 
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يين ليجيدوا التحاور، بل ليجيدوا اإلصغاء بعضهم إلى بعض. رسرائيلجياًل جديدًا من المواطنين اإل
هذا الوقت في حاجة إلعادة التأهيل في كيفية الحديث والتحادث واالختالف دون االرستبعاد،  نحن في

 ."والتجادل دون االتفاق

 12/21/1124، القدس العربي، لندن
 
 خالل أسبوع مع الفلسطينيين مفاوضات القاهرة ي: إسرائيلمصدر أمني  .24

ات غير المباشرة مع الفلرسطينيين في ي كبير أن المفاوضإرسرائيلأعلن مصدر أمني : معا –بيت لحم 
 القاهرة رسترستأنف األرسبوع المقبل للبحث في ملفات اتفاق وقف النار في قطاع غزة.

وأوضح أن المفاوضات رستتناول مواضيع عدة، من بينها إقرار آلية إدخال مواد البناء إلعادة إعمار 
في إطارها بتصدير منتجات  إرسرائيل التي رسمحت "الترسهيالت المدنية"قطاع غزة، واالرستمرار بتقديم 

بزيارة  "الغزيين"والرسماح لمئات من  "إيرز"زراعية والرسمك ومواصلة الحركة على معبر بيت حانون 
 الضفة والصالة في المرسجد األقصى المبارك.

وتوقع أن تكون آلية إدخال مواد اإلعمار إلى غزة جاهزة خالل أيام، لكنه أعرب عن أمله في أن 
ه اآللية بوصول مواد البناء إلى مكانها المخصص، وأال ترستخدم ببناء األنفاق. وعلى صعيد ترسهم هذ

زيارات أبناء قطاع غزة للضفة الغربية والقدس، أكد أن هذه الزيارات لن ترستمر برسبب تخلف بعض 
األشخاص الذين رسمح لهم بالصالة في األقصى عن العودة إلى غزة، محماًل الرسلطة الفلرسطينية 

تشغيل آالف العمال من قطاع غزة، فأوضح  إرسرائيلأما عما أعلن عن نية  مرسؤولية عن عودتهم.ال
ومدن رسبق أن ارستقبلت  "الكيبوترسات"أنه ال يوجد بعد قرار بذلك، لكن كان هناك فحص لألمر مع 

عمااًل من غزة في الماضي. وتوقع أن يصدر قرار في شأن تشغيل عمال غزة في غضون شهر، 
 أن األمر يتوقف على تطورات الوضع األمني في القطاع.مؤكدًا 

 12/21/1124، الحياة، لندن
 

 أحمد الطيبي: قتل الطفلة إيناس جريمة جديدة بحق الشعب الفلسطيني يرتكبها المستوطنون  .25
الطفلة ية أحمد الطيبي على ارستشهاد رسرائيلعلق العضو العربي في الكنيرست اإل: أمجد رسمحان

هذه جريمة جديدة بحق الشعب الفلرسطيني "إن  "الرسفير"قائاًل في حديث إلى  دار خليل، إيناس
وأضاف الطيبي مخاطبًا  ."يرتكبها المرستوطنون ضمن إطار رسيارسة ارسترسهال قتل الفلرسطينيين

هذه هي الطفلة إيناس خليل ابنة الخامرسة من رسنجل التي قضت إثر دهرسها وزميلتها "االحتالل: 
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ت إصابة بالغة من قبل مرستوطن الذ بالفرار... هل رسمعتم أو قرأتم خبرًا تولين عصفور التي أصيب
ي الرئيرسي؟ تصوروا لو أن رسائقًا فلرسطينيًا دهس طفلتين رسرائيلجادًا حول ذلك في اإلعالم اإل

 ."يهوديتين!
 12/21/1124، السفير، بيروت

 
 كحلون يعلن نيته تشكيل إطار سياسي جديدموشي  .26

التصاالت والرفاه رسابقا، موشي كحلون، مرساء اليوم االثنين، وللمرة األولى أعلن وزير ا: ـرب41عــ
وقال كحلون إنه ينوي مع آخرين بناء "إطار  بشكل ررسمي عن نيته العودة إلى الحياة الرسيارسية.

رسيارسي جديد مع اقتراب االنتخابات". وبحرسبه فإن هذا اإلطار رسوف يعالج القضايا االقتصادية 
 ية.ائيلإرسر واالجتماعية 

وفي لقاء عقده اليوم، مع قادة النقابات المهنية، قال كحلون إن غالء المعيشية ليس قضاء وقدرا، 
ذا قررت الحكومة اإل  ية ذلك فإنها رستفعل.رسرائيلوأنه ليس أمرا ال يمكن مواجهته، وا 

 11/21/1124، 48عرب 
 
 جنود االحتالل بعد التهدئة: نحن كـ"طيور اإلوز" أمام قناصة غزة .27

كشفت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية، خالل تحقيق صحفي نشرته في عددها الصادر صباح 
اليوم اإلثنين، أن جنود جيش االحتالل في المواقع المحاذية لقطاع غزة يعشون حالة من الخوف 

 الدائم على حياتهم، برسبب قناصة وصائدي الدبابات الغزيين.
مون بأعمال الدورية قرب الكيبوترسات المحاذية قطاع غزة، واعترف عدد من جنود االحتالل الذين يقو 

أن الخوف يرسيطر عليهم برسبب احتمال تعرضهم لرصاص القناصة ولصواريخ المقاومين 
وقال جندي لمعد التحقيق الصحفي "يكفي إطالق نار من بندقية  الفلرسطينيين المضادة للدبابات.

لون الجيبات، واإلحرساس الرسائد لدى الجنود جرحى بصفوف الجنود الذي يرستق إليقاعقنص عادية 
وأشار جندي آخر يشارك بأعمال الدورية حول القطاع "الهدوء الرسائد  هو غياب الشعور باألمن".

حاليا بعد توقف الحرب والجنود يشعرون أنهم أشبه بطائر اإلوز أمام بنادق القناصة المنتشرين قبالة 
 الجدار األمني المحيط بغزة".

 11/21/1124، الين نأوفلسطين 
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 مستوطنات بـ"غالف غزة" تسعسحب الحراسة من ي يقرر سرائيلالقناة العاشرة: الجيش اإل .28
مرستوطنات بـ"غالف غزة"، وذلك في ختام  6قرر الجيش الصهيوني االثنين رسحب الحرارسة من : غزة

لعاشرة لشئون الجنوب وذكر مرارسل القناة العبرية ا جلرسات مطولة من المباحثات والتقديرات األمنية.
"الموغ بوكر" أن القرار جاء بشكل مفاجئ، وبعد أقل من شهرين على انتهاء الحرب على القطاع، 
في حين نقل عن مصادر عرسكرية قولها إن القرار اتخذ بعد درارسة معمقة للوضع األمني وباشتراك 

رمياه، ياد مردخاي، وأشار إلى أن المرستوطنات المقصودة هي: "زيكيم، ك مجالس المرستوطنات.
 مفالرسيم، رساعد، بئيري، نير عوز ونير يترسحاك".

كما نقل بوكر عن مصادر في الجيش قولها إن رسحب الحرارسة لن يؤثر على أمن المرستوطنات؛ 
 ففيها ما يكفي من الحرارسة. على حد قوله.

 11/21/1124، المركز الفلسطيني لإلعالم
 
 صف قيمة أسهمهاية تخسر نسرائيلاإل "صودا ستريم"شركة  .29

ية المقامة في مرستعمرة رسرائيلاإل "صودا رستريم" فادي أبو رسعدى: تواصلت خرسائر شركة -رام هللا 
، قرب القدس المحتلة، على أراٍض فلرسطينية ُمصادرة. فتناقصت حصص الشركة في "معاليه ادوميم"

ثة وعشرين دوالرًا في تداوالت، حيث وصل رسعر الرسهم للشركة ثال %21العالمية بنرسبة  األرسواق
 فقط، ألول مرة في تاريخها.

مليون دوالرًا، اي  211أرباحها في الربع الثالث من هذا العام بخوالي  "صودا رستريم"وقدرت شركة 
مقارنة بأرباح نفس الفترة من العام الفائت، الذي بدوره يمثل عجزًا لدى  %23.1بانخفاض نرسبته 

ليون دوالر، عما أجمع عليه محللو وول رستريت للنمو الشركة بقدر بأكثر من خمرسة وعشرين م
االقتصادي للشركات كل عام. وتأتي هذه الخرسائر المعلنة للشركة، كنتيجة للنشاطات والفعاليات 

 منذ بداية شهر شباط/ فبراير. BDSالتي قامت بها حركة المقاطعة 
 12/21/1124، القدس العربي، لندن

 
 تصفية الفلسطينيين إلىيدعو  يإسرائيلبروفيسور  .31

ال البروفيرسور هيليل فايس على صفحته أن تصفية الشعب الفلرسطيني هي وصية إلزامية وأن ق
 الحركات العربية موجودة للقتل ونشر الجنون.
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ية، لم يبد فايس أي مشاعر بالندم على ما نشره، وقال رسرائيلوفي مقابلة أجرتها معه القناة الثانية اإل
 غضبي." أثارةمازن بنعتنا بالقتلة في الجمعية العامة األمم المتحدة ترسببت في  "قيام أبو إن حقيقة

ووصف البروفيرسور المذكور الشعب الفلرسطيني بأنه أقلية غير مهمة، وكتب في هذا الصدد، "أنتم ال 
كلما كان ذلك  إرسرائيلتمثلون شعبا، أنتم أقلية غير مهمة، وكلما أرسرعتهم بالمغادرة الطوعية من 

 الذي تقوده وزيرة العدل تيرسبي ليفني. إرسرائيلكما هاجم فايس الرأي العام اليرساري في  ضل لكم."أف
 فتح تحقيق معه حول تلك التصريحات. إلىهذا وطالبت وزارة التعليم الجامعة التي يدرس فيها 

 11/21/1124، القدس، القدس

 
 أطفال بالضفة منذ بداية العام الجاري تسعةاالحتالل قتل  ":"الحركة العالمية للدفاع عن األطفال .30

فلرسطين، إنه بارستشهاد الطفل بهاء  _ ": قالت الحركة العالمية للدفاع عن األطفالاأليام" -رام هللا 
عاما  من بيت لقيا جنوب غرب رام هللا، يرتفع عدد األطفال الذين قتلتهم  21الدين رسمير بدر )

 الحية منذ بداية العام الجاري إلى ترسعة. قوات االحتالل في الضفة الغربية بالذخيرة
وقال مدير برنامج المرساءلة في الحركة عايد أبو قطيش في بيان صحافي أمس إن "قوات االحتالل 

ي تواصل ارستهداف األطفال الفلرسطينيين بالرصاص الحي وقتلهم، وفي الوقت ذاته اإلفالت رسرائيلاإل
 من العقاب." 

 12/21/1124األيام، رام هللا، 
 

 عمليات نصب لالستيالء على المنازل في سلوان .32
تنشغل مدينة القدس المحتلة في التحقيق بواحدة من أكبر عمليات االرستيالء : ريان عبد هللا-هللارام  

على البيوت من قبل الجمعيات االرستيطانية في حي رسلوان جنوبي المرسجد األقصى، وتنغمس في 
منزاًل في رسبع عمارات رسكنية أصبحت تحت رسيطرة  11تتبع خيوط متشابكة ومعقدة لعملية بيع 

بفعل النصب واالحتيال، وبمرساعدة أياد محلية ضّللت أصحاب البيوت  "جمعية العاد االرستيطانية"
 الفلرسطينيين بارتدائها عباءة الدين.

وترسود الشارع الفلرسطيني عامة والمقدرسي خاصة، حالة من الذهول لضخامة العلمية، وما تكّشف من 
فاصيلها القليلة ال رسيما الورسيط األول الذي جرد األهالي من بيوتهم بعد أن وثقوا به، لتصبح ت

 االرستيطانية.  "العاد"عمليات البيع والشراء أرسهل حتى وصلت لملكية 
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وما يرسبب الذهول في هذه العملية ترسريب معلومات حول تورط مدير جمعية األقصى لرعاية 
ة والقيادي المفصول من الحركة اإلرسالمية في فلرسطين المحتلة عام األوقاف والمقدرسات اإلرسالمي

رسابقًا فريد عبد المجيد الحاج يحيى باعتباره الورسيط األول الذي بيعت له البيوت من جانب  41
أصحابها المقدرسيين، قبل أن تباع مرات عدة إلى أشخاص آخرين في رسلرسلة تطول وما زال البحث 

 في حلقاتها جاريًا.
اآللية التي تمت العملية وفقها قال زياد أبو عين مرسؤول ملف االرستيطان والجدار في الحكومة وحول 

شقة حين كان هناك قيادي رسابق في  11، تمت الرسيطرة على "البيان"الفلرسطينية في حديثه لـ 
، رسقط الناس فريرسة لهذا الملتحي، حيث وجدوا في البيع من 41 الالحركة اإلرسالمية في مناطق 

ولكونهم يتعرضون  األقصىله فرصة ذهبية نظرًا لتاريخه في الحركة ورسيرته كمدير جمعية خال
التي  إرسرائيلالعتداءات يومية في هذه المنطقة ويردون تغيير مكان إقامتهم ولكن من دون أن يمّكنوا 

ير ترستهدف الحي من بيوتهم باعوه باطمئنان ظنًا منهم أنه لن يأتي غيره ممن يأتمنوه على مص
 ."بيوتهم، فارستطاع خداعهم وشراء هذه البيوت منهم ومن ثم تحويلها
، قال وزير القدس عدنان اإلرسالميةوحول حقيقة تورط مدير جمعية األقصى واحد أبناء الحركة 

كان يتقرب من األهالي بحجة أنه رسيتم إرسكان الحجاج بالقرب من المدينة ": "البيان"الحرسيني لـ 
نما باع ألناس آخرين، وال  صى.األقالمقدرسة لحماية  وهذا الشخص أعلن أنه لم يبع للمرستوطنين، وا 

يعلم لمن باع هؤالء األشخاص، وهناك لجنة تحقيق تعمل على ذلك من جهات ررسمية فلرسطينية 
بالتعاون مع األهالي، ولكن األمر واضح ألن العملية متاجرة واضحة فلماذا يشتري هذا الشخص من 

نحن نحاول إعادة ما "وتابع الرسيني قائاًل  آلخرين؟يع ويرتاحون له ومن ثم يبيعها أناس ويقنعهم بالب
 ."يمكن إعادته ويجب أن تكون هذه القصة عبرة لمزيد من الحذر

 12/21/1124البيان، دبي، 

 

 في الخليلجنود االحتالل يعتقلون طفال  مختال  عقليا   .33
رية الثانية مرساء االثنين، مشاهد لجنود االحتالل وهم أظهر مقطع فيديو بثته القناة العب الرأي: –غزة 

 يعتدون على طفل أصم ومعاق جرسديًا في الخليل قبل أن يقوموا باعتقاله.
أعوام، لم يكن قادرا على  21وبين القناة أن الطفل هو عبد الرحمن الرجبي الذي يبلغ من العمر 

م، وأن ال عالقة له بإلقاء الحجارة تجاههم، الحديث مع الجنود، وحاول باإلشارة أن يشرح لهم أنه أص
 به في دوريتهم. وألقواإال أن الجنود تجاهلوا ذلك واعتدوا عليه بالضرب 
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وأشارت إلى أن الحادثة وقعت أمس األحد في منطقة حي جبل جوهر في الخليل، حيث رشق شبان 
 فلرسطينيون جنود االحتالل بالحجارة، الذين احتجزوا الرجبي.

الفيديو الجنود وهم يقيدون الطفل، ويقوم أحدهم باالعتداء عليه، قبل أن يلقوا به داخل  ويظهر في
لهم بأن  واإليضاحالمركبة العرسكرية، على الرغم من محاوالت رسكان المنطقة ثني الجنود عن ذلك 

 الطفل يعاني من إعاقة.

 11/21/1124وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم، غزة، 

 
 في القدس "هار حوما"مسكنا  في  72بناء  تصادق على حتلةلقدس المابلدية  .34

ية للقدس رسرائيلاإللكتروني العبري أن البلدية اإل "والال"كشف موقع رسما: -القدس المحتلة، غزة 
في جبل  "هار حوما"وحدة رسكنية جديدة في مرستوطنة  72المحتلة صادقت أول من أمس على بناء 

 حتلة.أبو غنيم جنوب القدس الشرقية الم
في أعقاب قرار  "إرسرائيل" إلىوقال الموقع إن قرار البلدية يأتي على رغم االنتقادات التي وجهت 

 في بيت صفافا. "غفعات همتوس"وحدة رسكنية في مرستوطنة  1111حكومتها الشهر الماضي بناء 
رور أفيرس"وحدة رسكنية من خالل منح تصريح بناء لشركة  72وصادقت بلدية االحتالل على بناء 

في آب الماضي، لكن تم  "هار حوما"في  "مارومي أفيرسرور"ضمن المشروع االرستيطاني  "وأبناؤه
 من أمس فقط. أولالكشف عن ذلك مرساء 

، ويشمل ثالثة مباني كل واحد منها يرتفع إلى أربعة دونماتويمتد هذا المشروع االرستيطاني على 
البناء في "شقة. وقالت البلدية إن  17 إلى 12ثماني أو ترسع طبقات، ويضم كل مبنى ما بين 

القدس مرستمر ورسيرستمر، وفي كل أرسبوع يتم إصدار تصاريح بناء لعشرات الوحدات الرسكنية بصورة 
 ."عادية ومن أجل تطوير المدينة

 12/21/1124الحياة، لندن، 

 

 ي؟سرائيللماذا يحاربها االحتالل اإل الزيتون..شجرة  .35
لزيتون في األراضي الفلرسطينية المحتلة إلى اعتداء من قبل تتعرض أشجار اصقر:  أحمد-غزة 

ي ومرستوطنين بشكل يومي، من تخريب وحرق وتقطيع ورسرقة لحّبها، حيث تمثل رسرائيلاالحتالل اإل
شجرة الزيتون بالنرسبة للفلرسطينيين رمزا لعروبة األرض، وتعكس التواجد التاريخي لهم على أرض 

 فلرسطين.
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" أن رسر عداء 12كز أبحاث األراضي برام هللا، جمال العملة، لـ"عربيمن جهته، أوضح مدير مر 
ي والمرستوطنين لشجرة الزيتون "ألنها أكبر دليل زراعي على أن الفلرسطيني متجذر رسرائيلاالحتالل اإل

بهذه األرض، ومعمر بها"، مدلال على ذلك بوجود "شجر زيتون قديم قدم تاريخ فلرسطين، ومتجدد 
 ن على أرضهم"، على حد قوله.بتجدد الفلرسطينيي

وكشف العملة أن االحتالل حاول من خالل المرستوطنين "رسرقة شجر الزيتون، ونقله إلى 
مرستوطناتهم، كي يثبتوا أنهم متجذرون بهذه األرض، لكن هذ التجربة فشلت فشال زريعا"، بحرسب 

 العملة.
من أشجار الزيتون المعمرة، وترسببت اعتداءات المرستوطنين المتكررة بقطع وحرق عشرات اآلالف 

آالف شجرة زيتون معمرة في الضفة  3وكان أفظعها قيام قوات االحتالل وجرافاته بقطع أكثر من 
 ، وكان معدل متورسط أعمار تلك األشجار مئتي عام.2611الغربية والقدس المحتلة عام 

بيرا على االرستمرار بدوره، أبدى مرسؤول ملف االرستيطان في الضفة الغربية، غرسان دعلس، عزما ك
": " كل يوم هناك زراعة ألشجار الزيتون، مقابل التقطيع 12في زرع أشجار الزيتون، وقال لـ"عربي
 اليومي للشجر من قبل المرستوطنين". 
ي في "حالة رسرائيل، ناجي البطة، أن االحتالل اإليرسرائيلاإلومن جهته، أكد المختص في الشأن 

يني وكل ما يمثله، وعلى رأس ذلك شجرة الزيتون"، مشددا على أن حرب مرستمرة مع اإلنرسان الفلرسط
 "هذه الحرب لن تنتهي إال بخروج هؤالء المرستوطنين".

 11/21/1124"، 12موقع "عربي 

 
 ألف منزل مدمر خالل الحرب 211لرفع حصار غزة:  "ونروااأل " .36

إن عدد  ،أونروا " _طينيينوكالة األمم المتحدة لغوث وتشغيل الالجئين الفلرس"قالت الحياة: -غزة 
ي األخير على قطاع غزة، رسرائيلالمنازل المدمرة أو التي لحقت بها أضرار متفاوتة خالل العدوان اإل

 ألف فلرسطيني. 111ألف منزل )وحدة رسكنية  يقيم فيها نحو  211يصل إلى نحو 
ون االجتماعيون وأضافت في بيان أمس أن هذه األعداد مرشحة للزيادة في وقت يقوم فيه العامل

والمهندرسون بمواصلة زياراتهم المنزلية وتفقدها. وأشارت إلى أنها تركز حاليًا على تقديم الغذاء والماء 
منشأة تابعة لها، عالوة على  21ألف مهّجر ما زالوا يقيمون في  41وخدمات الصحة ألكثر من 

دية لتغطية بدل إيجار منازل خدمات اإلرسناد النفرسي االجتماعي، خصوصًا لألطفال، والمنح النق
 لمهّجرين أخلوا في وقت رسابق منشآتها.
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بيير كرايهنبول على أن رفع الحصار عن قطاع غزة يعد معلمًا أرسارسيًا  "لألونرواوشدد المفوض العام 
لتمكين القطاع من الخروج من رسنوات المعاناة وعدم توافر فرص العمل وغياب اآلفاق. وأشار إلى 

عت مرستوى ارستجابتها لتلبية الحاجات الملحة للرسكان في القطاع، بعد أرسبوع من رف "أونروا"أن 
مؤتمر القاهرة، وزيارة رئيس الوزراء الفلرسطيني رامي الحمد هللا واألمين العام لألمم المتحدة بان كي 

 مون إلى القطاع.
 12/21/1124الحياة، لندن، 

 

 ورشه 4عوائل أسرى غزة تستأنف الزيارات بعد انقطاع  .37
القدس العربي: قالت هيئة شؤون األرسرى _  فادي أبو رسعدى وأشرف الهور_ غزة  _رام هللا 

والمحررين، إن المعتقلين اإلداريين رسيبدأون بخطوات احتجاجية، ضد ارستمرار اعتقالهم ابتداء من 
 األرسبوع المقبل، انطالقًا من مقاطعة المحاكم، ووصواًل إلى اإلضراب المفتوح عن الطعام.

وبحرسب الهيئة، فقد أفاد األرسير محمود شبانة المعتقل إداريًا، أن أوامر االعتقال تصاعدت، وعدد 
 األرسرىأرسيرًا، وأن التجديد مرستمر، ما يعتبر ارستهتارًا بحقوق  111اإلداريين تزايد ووصل إلى 

معانا في رسيارسة انتقامية وتعرسفية، تماررسها حكومة االحتالل من خالل االعتقال اإل  داري.وا 
يومًا، وقد توقف دون  11يذكر أن المعتقلين اإلداريين خاضوا إضرابا جماعيا عن الطعام ارستمر 

 نتائج برسبب الحرب على قطاع غزة.
أرسيرًا، يقبعون في رسجن  21وفي رسياق آخر، قالت هيئة األرسرى إن أرسرى الجبهة الشعبية وعددهم 

اجية على منع ذويهم من زيارتهم. وأوضح شطة، يعيدون وجبات الطعام منذ أرسبوع، كخطوة احتج
األرسير شادي غوادرة، أن إدارة الرسجون فرضت منع الزيارات على أرسرى الجبهة الشعبية منذ العدوان 
على قطاع غزة، وأنها أعادت الزيارات لجميع الفصائل بارستثناء الجبهة؛ ما دفع األرسرى إلى اتخاذ 

 خطوات احتجاجية بإعادة وجبات الطعام.
فلرسطينيا خالل  111ي اعتقلت رسرائيلذلك، أعلن نادي األرسير الفلرسطيني، أن قوات االحتالل اإل إلى

 عشرين يومًا، وذلك وفقًا للملفات القانونية التي رُسجلت في نادي األرسير الفلرسطيني.
، إرسرائيل، تمكن عدد من أرسر أرسرى قطاع غزة في رسجون أشهربعد انقطاع دام من جهة أخرى، و 

شمال  "إيرز"ج يوم أمس من القطاع وزيارة أبنائهم األرسرى، عن طريق معبر بيت حانون من الخرو 
 قطاع غزة بتنرسيق مع منظمة الصليب األحمر الدولية.
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فلرسطينيا بينهم  11وبعد موافقة رسلطات االحتالل على ارستئناف برنامج الزيارات األرسبوعية، تمكن 
. وخرج الزوار إرسرائيلة أبنائهم وآبائهم في رسجون طفال من الرسفر عبر معبر بيت حانون لزيار  21

على متن حافلتين بتنرسيق مع الصليب األحمر، وهي أول زيارة من هذا القبيل، بعد انقطاع دام أربعة 
 .إرسرائيلشهور متتالية برسبب عقوبات فرضتها 

لهم في وخالل الحرب انقطعت كل االتصاالت بين األرسرى وذويهم، وفقد العديد من األرسرى عوائ
أرسير، موزعين، في عدة رسجون، ويعيشون كباقي األرسرى  111الحرب. ويبلغ عدد أرسرى غزة نحو 

 ظروفا مأرسوية صعبة.
 12/21/1124القدس العربي، لندن، 

 

 "إسرائيل"وقرارات اإلعمار تصطدم بجدار  …أمطار الشتاء تنكأ جراح نازحي الحرب .38
في الحرب  إرسرائيلحاب البيوت التي دمرتها : يواجه أص"القدس العربي" _غزة _ أشرف الهور

األخيرة على غزة في هذه األوقات ظروفا معيشية صعبة للغاية، بعد دخول فصل الشتاء مبكرا هذا 
العام، وهطول األمطار بغزارة على مرساكن إيوائهم التي ال تصلح باألصل للرسكن، ما أدى إلى 

وأن رسيول األمطار أجبرت رسكان المنازل دخلوهم في معاناة جديدة نكأت جراح الحرب، خاصة 
على النزوح من جديد، في الوقت الذي قال فيه رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة  "الكرفانات"المؤقتة 

، وانه لم يحدث أي خطوات "إرسرائيل"الحصار إن قرارات مؤتمر إعمار غزة أصبحت رهينة في يد 
 عملية على األرض في ملف اإلعمار.

التي ارستعدت لدفع مبلغ مالي محدد إليجار شقق لمدة  "األونروا"أنهم طالبوا  "لعربيالقدس ا"وعلمت 
أربعة شهور، أن تتولى هي مهام البحث عن هذه المنازل وتوفيرها، خاصة وأنهم يشتكون من أن 

 المبلغ المالي المرصود ال يفي باالحتياجات، وأقل بكثير مما يطلبه أصحاب العقارات.
 12/21/1124ندن، القدس العربي، ل

 
 ميركيأربعة مليارات دوالر أبنحو  تهاقيمُتقدَّر  بمذكرة تفاهممصر إلى ر الغاز صدّ تُ  "إسرائيل" .39

 إرسرائيلأن  ،أشرف الهورعن مرارسلها  غزةمن  ،12/21/1124القدس العربي، لندن، نشرت 
مع  "مذكرة تفاهم" قبالة شواطئها وقعت "تامار"أن الشركات المشغلة لحقل الغاز الطبيعي  أعلنت

ي لمصر. وحرسب ما أعلن فإن عملية رسرائيلشركة مصرية للطاقة، يتم بموجبها تصدير الغاز اإل
في الماضي ترستورد عبره الغاز  إرسرائيلالتصدير هذه رستتم عبر أنبوب الغاز في رسيناء، الذي كانت 
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ب، واصفا إياه لنه يحمل ي رسيلفان شالوم على األمر بالترحيرسرائيلوعقب وزير الطاقة اإل المصري.
 ."مغزى ارستراتيجيا كبيرا لتعزيز العالقات بين البلدين"

ترستورد الغاز من مصر، ومنذ أن نجحت ثورة كانون الثاني/ يناير في  إرسرائيلوفي الرسابق كانت 
عزل الرئيس األرسبق حرسني مبارك، اعتاد مرسلحون على تفكير خط الغاز المصري الذي كان يغذي 

 ر من مرة.أكث إرسرائيل
ُكشف ، أنه زهير أندراوس، من الناصرة وعن مرارسلها 11/21/1124، لندن، رأي اليوم وجاء في

قامت بالتوقيع على خطاب نوايا مع شركة تمثل عمالء  إرسرائيلالنقاب يوم االثنين في تل أبيب أّن 
 1.1وفير حتى غير حكوميين في مصر، وبموجب هذه االتفاقّية رسيقوم حقل الغاز تمار الشاطئي بت

 بليون متر مكعب من الغاز الطبيعي رسنوًيا لمصر لمدة رسبعة رسنوات.
ّية، اليوم االثنين، إّن رسرائيلوقالت صحيفة )ذي ماركر  االقتصادّية، التابعة لمجموعة )هآرتس  اإل

مليون دوالر رسنوي، على حّد قول المصادر  711-111الصفقة مع شركة )دولفينوس  تُقّدر بحوالي 
 ي اعتمدت عليها في تل أبيب. الت

ّية، الُمتخصصة أيًضا في المجال رسرائيلفي الرسياق عينه، ورد في تقرير نشرته صحيفة )غلوبس  اإل
 ، ترستطيع إيقاف تصدير الغاز بدون إعالن مرسبق.إرسرائيلاالقتصادّي، بأّن المزودة، أْي 

صرية بشراء كمية محددة من الغاز، بينما كما لفتت إلى أّنه نظًرا لالتفاق المرن، لم تلتزم الشركة الم
بليون متر مكعب من الغاز على مدار الرسنوات الثالث القادمة. وتابعت  1التزمت تمار بتوفير 

ّية، عن طريق رسرائيلالمصادر عينها قائلًة إّنه رسوف يّتم نقل الغاز بوارسطة خطوط الغاز الطبيعي اإل
ات بشكٍل كبيٍر على يد مجموعات إرسالمّية ُمتشّدّدة خط أنابيب شرق المتورسط، الذي تضرر عّدة مرّ 

رسرائيلتتخذ من شبه جزيرة رسيناء مقًرا ألعمالها ضّد مصر و   على حٍد رسواء. ا 
ي، رسرائيل، أن مشغلو حقل تامار اإل)و ص ف ، عن 12/21/1124في النهار، بيروت، وجاء 

ملياري متر مكعب من  1،1ا توقيع مذكرة تفاهم مع شركة مصرية خاصة لتزويدهأعلنوا أمس عن 
وجاء في البيان الصادر عن الشركات المشّغلة للحقل ان المفاوضات أجريت  .الغاز الطبيعي رسنوياً 

مع "مجموعة دولفينوس التي تمثل مجموعة كبيرة من العمالء غير الحكوميين المصريين في 
 بعة مليارات دوالر اميركي.ويقدر الخبراء قيمة االتفاق بنحو ار  القطاعين الصناعي والحكومي".
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 سيناءب يسرائيلاالحتالل اإلبمقاومة  لعبت دورا   التيالقيادات البدوية  أبرزمن واحد  مصر: وفاة .41
توفي، يوم االثنين، الشيخ منصور عيد شريف أبوجرير شيخ الطريقة : يورسف رسويلم -القاهرة 

ة، عن عمر يناهز الرستين عاما، ورسيتم الجريرية األحمدية، التابعة لمشيخة الطرق الصوفية المصري
 تشييع الجنازة غدا الثالثاء.

ويعد الشيخ منصور الخليفة الخامس للشيخ عيد أبو جرير مؤرسس الطريقة الجريرية األحمدية 
 خلفا للشيخ نصير رسلمى نصير أبو جرير. 1122المتصوفة، وتولى شياخة الطريقة أواخر عام 

ير من أبرز القيادات البدوية في رسيناء التي لعبت دورا بارزا في يعتبر الراحل الشيخ منصور أبوجر 
مقاومة االحتالل الصهيوني إبان فترة االحتالل لرسيناء، ومن أبرز أعضاء منظمة رسيناء العربية، 
وأحد كبار المجاهدين، حاصل على نوط االمتياز من الطبقة األولى تقديرا لمعونته الصادقة للقوات 

رستنزاف وحرب أكتوبر المجيدة، وتعرض لالعتقال على يد االحتالل الصهيوني المرسلحة في حرب اال
 م لمدة عامين حتى اإلفراج عنه وترحيله إلى مصر.2674في عام 

12/21/1124الشرق، الدوحة،   
 
 ي"تطرف إسالمي وصهيون"يحذر من  األردنيالملك  .40

ف اإلرسالمي والتطرف الصهيوني في حذر العاهل األردني عبد هللا الثاني مما وصفه بـ"التطر : انعمّ 
 أن ما يجري اليوم هو "حرب أهلية داخل اإلرسالم بين التطرف واالعتدال". المنطقة"، معتبراً 

وأضاف الملك عبد هللا الثاني أثناء لقائه عددا من أعضاء مجلس النواب األردني، أن العالم يواجه 
وصفها بالحرب األهلية داخل اإلرسالم برسبب  اليوم حربا بين االعتدال والتطرف، مضيفا أن هناك ما

 يون.رسرائيلوجود التطرف اإلرسالمي في مقابل تطرف صهيوني يمثله اإل
وأكد أن هناك تطرفا في كل الجهات، وقال "عندما أجلس مع أصدقائي في الدول العربية واإلرسالمية 

 ول إن الرسنة هم المشكلة".والغربية أقول لهم: إذا أردنا أن نحارب التطرف في العالم ال يجب الق
وتابع أن األردن بالتعاون مع تحالف عربي إرسالمي يريد أن يحارب التطرف داخل اإلرسالم، "لكن 

 تريد كل خمس دقائق أن تذبح أوالدنا في غزة والقدس". إرسرائيل
12/21/1124، الجزيرة نت، الدوحة  
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 إلرهاب وتجر المنطقة لصراع دينيية تغذي اسرائيلاألردني: االستفزازات اإل الخارجيةوزير  .42
بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين ناصر جودة أمس مع وزير الدولة  :)بترا  -عمان 

الرسنغافوري للشؤون الخارجية والداخلية مارساجوس ذو الكفل، العالقات الثنائية وآخر التطورات 
 .األورسطوالمرستجدات في منطقة الشرق 

طاولة  إلى يرسرائيلواإلالطرفين الفلرسطيني  إلعادةلجهود المبذولة وارستعرض جودة مع ذو الكفل ا
الدولة الفلرسطينية المرستقلة  إقامة إلىمفاوضات جادة وفاعلة تؤدي  إطالق أهميةالمفاوضات، مؤكدا 

المرجعيات الدولية  إلىارستنادا  2617وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من حزيران عام 
 العربية.ومبادرة الرسالم 

أن  إلىية المرستمرة من شأنها تقويض عملية الرسالم، مشيرا رسرائيلاالرستفزازات اإل أنوحذر جودة من 
"مثل هذه االعتداءات الصارخة والعدوانية من شأنها أن تجر المنطقة إلى صراع ديني يقوض فرص 

 تحقيق الرسالم ويغذي جذور التطرف واإلرهاب والعنف في المنطقة والعالم".
12/21/1124غد، عمان ال  

 
 وأضرارها "إسرائيل"سؤال نيابي حول حجم التجارة مع  :األردن .43

هللا النرسور حول التجارة الخارجية  وجه النائب خميس عطية رسؤاال لرئيس الوزراء الدكتور عبد: عمان
رسرائيلو  األردنبين  رسرائيلو  األردنوترساءل عطية عن جم التجارة الخارجية بين  .ا  )صادرات،  ا 

حتى تاريخه، مبينا بالتفصيل  1121وذلك ابتداء من العام  وأنواعهالتجارة  أشكالرستوردات  وبكافة م
 وبأعضاء، ومن هي الشركات المصدرة والمرستوردة؟ بأرسمائها اإلجماليةهذه البضائع والقيمة  أصناف
 إدارتها؟مجالس 

تجارة ال رسيما في ظل ارتفاع الرسلبية على االقتصاد الوطني من حجم هذه ال اآلثاركما ترساءل عن 
؟ وما هي التدابير االحترازية التي اتخذتها الحكومة األردنيالمنتجات الزراعية على المواطن  أرسعار

الوطني من رسيارسة االرستيراد والتصدير؟ وهل قامت الحكومة بتطبيق  اإلنتاجفي رسبيل حماية 
 اإلجراءاتونظامه واتفاق تطبيق  الوطني اإلنتاجالتشريعات النافذة والتي تخص قانون حماية 

المادة الرسادرسة منه والمتعلقة  أحكام  من اتفاق منظمة التجارة العالمية ال رسيما 26الوقائية المادة )
 المؤقتة؟بتدابير الضمانات 

12/21/1124، الدستور، عّمان  
 



 
 
 

 

 
  44ص     3374 العدد:  12/21/1124 ثالثاءال التاريخ:

 

 وخاصة في فلسطين تدعو إلى خطة لحماية أطفال مناطق النزاع ةالعربي الجامعة .44
األمانة العامة عن مرارسلها من القاهرة، مراد فتحي، ان  ،12/21/1124الشرق، الدوحة،  ذكرت

لجامعة الدول العربية، دعت لوضع خطة عمل مشتركة من أجل إيجاد نظم خاصة لحماية األطفال 
 في المنطقة العربية وخاصة في فلرسطين ومناطق النزاع لتطوير قدراتهم في بيئات آمنة.

مدير إدارة المرأة واألرسرة والطفولة  -في كلمتها التي ألقتها الرسفيرة إيناس مكاوي  وطالبت األمانة
بالجامعة العربية، في افتتاح الورشة اإلقليمية الرسادرسة "عدالة األطفال وحقوق الطفل في العالم 
 العربي"، بمراجعة التشريعات القانونية الحالية في التعامل بقضايا األطفال لتوائم التوجهات

 اإلصالحية الدولية في مجال العدالة الخاصة لألطفال.
األمانة العامة ، من القاهرة ونقاًل عن وكالة وفا، أن 12/21/1124األيام، رام هللا، وأضافت 

لجامعة الدول العربية ذكرت ان ما حل بأطفال غزة من عدوان غاشم ارتكب بحق الطفولة البريئة 
ي النفوس والضمائر الحية الغضب واأللم والحرسرة على ما على مرأى ومرسمع من العالم مثيرة ف

وصل اليه العالم من تخاذل وانعدام لحنرسانية تجاه ما يقترفه العدو من ارستهداف أرواح الطفولة 
 الغضة التي تمزقها صواريخه الى أشالء دون رحمة أو شفقة.

المحتلة الرسفير محمد صبيح،  بدوره، أكد األمين العام المرساعد لشؤون فلرسطين واالراضي العربية
ضرورة التعاون لمواجهة العنف ضد األطفال في المنطقة، خاصة في فلرسطين، والعمل لمنع الجرائم 

 التي ترتكب ضدهم.
المكتب االقليمي رفعت قرسيس، ان  -من جانبه، أكد المفوض العام للشرق األورسط وشمال أفريقيا 

ي بشكل كبير حيث انه بحاجة الى عالج رسرائيلل اإلالطفل الفلرسطيني تنتهك حقوقه قبل االحتال
واهتمام نفرسي واجتماعي نتيجة العدوان األخير على قطاع غزة، قائال: "إننا في الحركة العالمية 

بحق األطفال وتوثيقها  إرسرائيلللدفاع عن األطفال نرسلط األضواء على هذه االنتهاكات التي تماررسها 
 .من أجل محاكمة االحتالل مرستقبال

 
 الوفد العربي لقطاع غزة لوقت الحق زيارةتأجيل  .45

تقرر تأجيل زيارة الوفد الوزاري العربي، التي كانت الجامعة العربية قد حددت : مراد فتحي -القاهرة 
 موعدها، إلى قطاع غزة الخميس المقبل حتى وقت الحق.

لخميس المقبل برئارسة النائب وقال مصدر مرسؤول بالجامعة العربية إن الزيارة التي كان محددا لها ا
األول لرئيس مجلس الوزراء وزير لخارجية لدولة الكويت الشيخ صباح الخالد الصباح باعتبار بالده 
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الرئيس الحالي للقمة العربية، ووزير خارجية موريتانيا أحمد ولد تكدي، الذي تترأس بالده الدورة 
بية نبيل العربي تم تأجيلها نظرا الرتباطات عدد الحالية لمجلس الجامعة واألمين العام للجامعة العر 

كبير من وزراء الخارجية العرب تتزامن مع موعد الزيارة، ولهذا ارتأت الجامعة تأجيلها لوقت الحق 
 حتى تحظى الزيارة التضامنية مع قطاع غزة بمشاركة عربية وارسعة.

12/21/1124الشرق، الدوحة،   
 
 سالميينال نتخوف من صعود اإلاعا  لحزب "النهضة": تحضر اجتم الجمعية اليهوديةتونس:  .46

 "النهضة" حزب هحضر يهود تونرسيون، األحد، اجتماعا نظم :ناضولاأل ،هيثم المحضي -تونس 
 اإلرسالمي، مع عدد من القيادات بمحافظة مدنين جنوب شرقي البالد.

ليس لنا "، في االجتماع وقال يورسف وزان رئيس الجمعية اليهودية في مدينة جربة )بمحافظة مدنين 
أي تخّوف من صعود الحركات اإلرسالمية إلى الحكم، فنحن نعلم جيدا بأن الدين اإلرسالمي ال يدعو 

أنا كمواطن تونرسي ومتابع لكل ما يحصل في بالدي ارستطيع أن أقول "وأضاف وزان  ."إلى التطرف
 ."بأننا كمواطنين يهود لم نتعرض إلى أي مشكل يتعلق بمرستوى الدين

والمترشح على رأس قائمتها في مدنين في االنتخابات  "النهضة"وقال عامر لعريض القيادي في 
المشروع الذي تطرحه حركة النهضة يتمحور حول مبدأ العيش الرسلمي بين كل التونرسيين "التشريعية 

 ."وهم رسوارسية أمام القوانين بغض النظر عن الدين والفكر
د التونرسيين بالجالية ونعتبرهم مواطنين كغيرهم من التونرسيين، نحن نرفض ترسمية اليهو "وارستطرد 

نما هذا يصب في توجه  وقمنا بارستدعائهم )بدعوتهم  اليوم بقطع النظر على الرهان االنتخابي وا 
 ."الحركة حول بناء تشاركية فعلية في تونس في المرحلة القادمة

12/21/1124القدس العربي، لندن،   
 
 حقوق الفلسطينيينانتهاكات حول  بشأن "إسرائيل"ب األمم المتحدة تستجو  .47

يين يوم االثنين بشأن إرسرائيلارستجوب خبراء من األمم المتحدة مرسؤولين : رستيفاني نيبيهاي - جنيف
انتهاكات حقوقية تتراوح من هدم منازل فلرسطينية الى ارساءة معاملة المعتقلين وتقييد وصول 

 الفلرسطينيين الى المياه.
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ي عن رسجله امام لجنة حقوق االنرسان باألمم المتحدة التي فحصت مدى احترام رسرائيلاإل ودافع الوفد
وقطاع غزة والضفة الغربية. وتجرى مراجعة بشأن كل دولة  إرسرائيلالحقوق المدنية والرسيارسية في 

 عضو في األمم المتحدة كل اربع رسنوات.
حين تقول إن التزاماتها برفع تقرير الى في  إرسرائيللكن الحكومة لم تقدم رسوى معلومات مكتوبة عن 

اللجنة ال تمتد الى المنطقتين الفلرسطينيتين لكن لجنة األمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية لهما رأي 
 مخالف.

لالتفاقية في التقرير الذي يمثل نقطة  إرسرائيلوعبر رئيس اللجنة نيجل رودلي عن االحباط لتفرسير 
ن فشل في معالجة بعض من الشكاوى الرئيرسية للفلرسطينيين مثل بناء البداية الرستجواب اللجنة لك

 المرساكن على ارض يريدونها لدولة مرستقبلية.
وقال رودلي لتلفزيون رويترز "اوضحت ان المرستوطنات في قلب كثير من المشاكل التي تواجه.. 

 وتشمل االنتهاكات المزعومة لحق الحياة وحرية الحركة وغيرها."
فلرسطيني أغلبهم  1211اللجنة بعد شهور قليلة من أحدث حرب في غزة التي قتل فيها  وجاء اجتماع

 .إرسرائيليا ورستة مدنيين في إرسرائيلجنديا  17مدنيون الى جانب 
ية المتعاقبة ان الكتل االرستيطانية التي تعتبر غير قانونية بموجب القانون رسرائيلوتقول الحكومات اإل

 في اي اتفاق يبرم من خالل التفاوض مع الفلرسطينيين. إرسرائيل الدولي يجب ان تبقى جزءا من
وقال يوجي ايوارساوا وهو خبير باللجنة من اليابان ان ارستئناف رسيارسة الهدم العقابي للمنازل يثير 

واضاف "لدينا تقارير عن ارغام فلرسطينيين وبدو على اعطاء الموافقة على الهدف في اجواء  القلق.
 عنف المرستوطنين )اليهود ."قرسرية نتيجة تحرش و 

وتابع "لدينا معلومات عن ان الفلرسطينيين طردوا من ارضهم الزراعية وهو ما يؤثر على معيشتهم 
 ووصولهم الى الغذاء."

ي على ارض في الضفة الغربية رسرائيلوترساءلت لجنة األمم المتحدة ايضا عن ارستيالء الجيش اإل
ية فورية في االتصال بمحام والحصول على فحص طبي ودعت الى منح الفلرسطينيين المحتجزين حر 

 مرستقل قبل عرضهم على قاض.
وقال احمد امين فتح هللا وهو خبير مصري إن "رسيارسة الضم غير القانوني لألرض الفلرسطينية في 

 الضفة الغربية وعدم امكانية الوصول للموارد الطبيعية تمثل انتهاكا واضحا."
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عضوا ان  23ية التي رأرست الوفد المؤلف من رسرائيلعام لوزارة العدل اإلوقالت ايمي بالمور المدير ال
ورستصدر النتائج التي  حققت تقدما في تعزيز حقوق االنرسان لكن "ينبغي عمل المزيد". إرسرائيل

 اكتوبر تشرين االول. 31توصلت لها اللجنة يوم 
11/21/1124وكالة رويترز لألنباء،   

 
 العدوانخالل  "إسرائيل" لصالحعترف بالتجسس على غزة ت ": الواليات المتحدةهآرتس" .48

 األرسبوعاألمريكية على ما نشره رستيفن امررسون، في نهاية  اإلدارةردت : وديع عواودة -الناصرة 
من وكالة االرستخبارات المركزية )رسي آي ايه  ترسليمها معلومات عن  إرسرائيلالماضي، بشأن طلب 

، حول حرساب الفيرسبوك الخاص بالضابط اورون شاؤول "مدالجرف الصا"قطاع غزة، خالل عدوان 
في اطار محاوالت العثور عليه، وقالت ان الوكالة حولت المعلومات المطلوبة إلى جهاز المخابرات 

 ي.رسرائيلاإل "الشاباك"العامة 
 اإلعالمية عن هذه الجهات نفيها لما نشرته بعض ورسائل رسرائيلاإل "هآرتس"ونقلت صحيفة 

أوامر "ية التي ادعت فيه بأن وكالة االرستخبارات المركزية رفضت ترسليم المعلومات بموجب رسرائيلاإل
 ."عليا

األمريكية بان وكالة االرستخبارات األمريكية اجرت تحقيقات أخرى،  اإلدارةواكد مرسؤول رفيع في 
 للحصول على معلومات. إرسرائيلحرسب ما يتيح لها القانون، بعد ترسلمها طلبات أخرى من 

12/21/1124لقدس العربي، لندن، ا  
 
 لنقله لألمريكيين : الحمساوية سيفخخون أجسادهم باإليبوالاألمريكي عضو بالكونجرس .49

توقع عضو بالكونجرس األمريكي عن الحزب الجمهوري أن يقوم أفراد من حركة المقاومة اإلرسالمية 
اك لهدف واحد، وهو نقل المرض "حماس" المتمركزة في غزة بإصابة نفرسهم عمدا بوباء اإليبوال الفت

 لألمريكيين.
فقد قال النائب الجمهوري عن والية رساوث كارولينا جو ويلرسون إنه رسئل عن التهديد الكامن في  

إمكانية انتقال وباء اإليبوال إلى الواليات المتحدة عن طريق الحدود مع المكرسيك، فقال إن ما يقلقه 
تبنون عقيدة حماس وهي "نحن نحرص على الموت أكثر من هو أن هناك في الواليات المتحدة من ي

 حرصكم على الحياة".
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وقال إن هذه العقيدة قد تدفع "إرهابيي حماس" إلى إصابة نفرسهم بالمرض ثم يأتوا إلى الواليات 
المتحدة، مضيفا أن مثل هذا الخطر قد ال يمكن تفاديه مع ترسرب الوافدين عبر الحدود الجنوبية 

 واعتبر أن هذا الفعل يتالئم مع عقيدة حماس. حدة.للواليات المت
11/21/1124مصر العربية، الجيزة،   

 
 االنضمام للمحكمة الجنائيةبفلسطين أمام بريطانيا لعدم الوقوف بالبرلمان األوروبي يدعو  اسكتلندينائب  .51

رجية فيه، دعا ألين رسميث، النائب في البرلمان األوروبي عن ارسكتلندا، وعضو اللجنة الخا: لندن
 بريطانيا لعدم الوقوف أمام حق فلرسطين في االنضمام للمحكمة الجنائية الدولية.

وكتب رسميث في موقع "هافينغتون بورست" معلقا على التصويت، الذي جرى األرسبوع الماضي في 
مجلس العموم حول االعتراف البريطاني بدولة فلرسطين، قائال إنه كان خطوة في االتجاه الصحيح 

 حقيق العدل واحترام حقوق اإلنرسان.نحو ت
 -يرسرائيلولكنه أشار للتناقض العميق بين أهداف الحكومة البريطانية المعلنة فيما يتعلق بالنزاع اإل

 الفلرسطيني وأفعالها، خاصة فيما يتعلق بانضمام فلرسطين للمحكمة الجنائية الدولية.
خارجية فيه، شعرت بالدهشة للتقارير وقال رسميث "كعضو في البرلمان األوروبي ولجنة الشؤون ال

التي تقول إن الحكومة البريطانية قامت بمماررسة الضغوط على القيادة الفلرسطينية لعدم التقدم 
 لعضوية المحكمة الجنائية الدولية".

وتعترف بريطانيا بأن المحارسبة حول االنتهاكات الخطيرة للقوانين الدولية وحقوق اإلنرسان هي خطوة 
وتضم الخروقات الخطيرة للقانون الدولي،  حقيق الرسالم واالرستقرار في العالم أجمع.مهمة نحو ت

ي لغزة، وكلها رسرائيلي، والصواريخ التي أطلقتها حماس، والقصف اإلرسرائيلالتورسع االرستيطاني اإل
 أضعفت الثقة بين الطرفين وأدت لدوامة من العداء المر، وفق الموقع.

تشجيع الفلرسطينيين للوصول إلى المحكمة الجنائية الدولية، التي يحق  وعليه يعتقد النائب رسميث أن
، رسيؤدي إلدخال 1121لهم االنضمام لها منذ الحصول على وضعية دولة في األمم المتحدة عام 

 آلية للمحارسبة تمنع الخروقات في المرستقبل.
11/21/1124"، 12موقع "عربي   
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 بنزع سالح غزة إسرائيلنقل أو مناقشة مطلب  رئيس المخابرات المصرية رفض: مرزوقأبو  .50
عادة  األمنيالمصالحة الداخلية، والملف : عماد الدين حرسين ومحمد خيال أجرى الحوار مع مصر، وا 

 الثاني، ملفات عدة يحملها الرجل الصهيونيإعمار قطاع غزة، والمفاوضات غير المباشرة مع الكيان 
مقر إقامته بالتجمع الخامس  في أبو مرزوقحاورت  "قالشرو "حركة حماس مورسى أبو مرزوق..  في

األخير على قطاع  يرسرائيلاإلبالقاهرة وكشف خالل اللقاء عن الكثير من الكواليس بشأن العدوان 
تمت برعاية مصرية وعالقة الحركة بالقاهرة. والى نص  التيغزة، والمفاوضات غير المباشرة 

 الحوار:
 
 يين الثالثة إلى حركة حماس؟سرائيلاإل خاطفيهل ثبت فعليا انتماء • 

ـ نعم، لكن الحادث تم بشكل فردى دون علم قيادة الحركة، أؤكد أن الفلرسطينيين بغض النظر عن 
 وبالتاليانتماءاتهم التنظيمية لن يكفوا عن البحث عن مخرج وورسائل من أجل اإلفراج عن األرسرى، 

الرسجون  فيراج عن األرسرى الموجودين ال أرستبعد عمليات خطف مرستقبلية أو غير ذلك لحف
 ية.رسرائيلاإل

ليس "باإلفراج عن األرسرى، قال له:  يرسرائيلاإلوعندما طالب رئيس المخابرات الفلرسطينية الجانب 
 ، بمعنى أنه يقول لهم ليس عندكم أوراق ضغط ألعطيكم األرسرى."عندكم شاليط آخر

 
 الراهن؟الوقت  فيطبيعة العالقة بينكم وبين مصر  هيما • 

ـ الوضع اآلن أفضل كثيرا مما رسبق وفى طريقها للتحرسن ورسنشهد خالل الفترة المقبلة مؤشرات على 
 صعيد التحرسن.

 
 مسئولين مصريين؟ يهل تلتق• 

 المخابرات العامة المصرية. في الفلرسطينيالملف  حامليـ نقابل 
 
ومساعدتها لجماعة اإلخوان قضايا جنائية بضلوع حماس  فيهناك اتهامات مصرية تم ترجمتها • 

مصر، هل نبرة الحوار باتت أكثر هدوءا مما سبق وهل تلقت القاهرة ضمانات أو  فيالمسلمين 
 جانبكم؟إشارات لحسن نوايا من 
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ـ الصورة مقلوبة، فحماس ترستقبل مرساعدات اإلخوان المرسلمين وليس العكس بمعنى أن الحركة طوال 
مرحلة  فيوتتلقى المرساعدات من اإلخوان، وليس العكس، ألننا المرستفيدة من العالقة  هيمرسيرتها 

تحرر من االحتالل وفى حاجة الجميع، ولذلك حديثنا مع قيادات المخابرات العامة المصرية أكثر 
 تتحدث عنها الصحافة المصرية. التيموضوعية، فهم لم يطرحوا خالل اللقاءات كثيرا من القضايا 

 
سيناء، أنتم تسيطرون  فيخوان بالمال بل أقصد دوركم فيما يحدث ال أقصد أنكم ساعدتم اإل• 

داخل مصر بغض  إرهابيةعلى قطاع غزة، وبهذا المنطق يمر عبر األنفاق من يقوم بعمليات 
 ؟جذريالنظر عما إذا كان مرسال من حماس أو ال فكيف يمكن إصالح هذا األمر بشكل 

الحد من هذه  فيال إغالق األنفاق اآلن يرساهم ـ المرسئولية هنا على الطرفين فعلى رسبيل المث
أمر مرستحيل  %211أنه البد أن نعترف فيما بيننا أن إغالق الحدود بنرسبة  الثانيالظاهرة، األمر 

من الناحية العملية وصعب على كال الطرفين، وفى النهاية نحن نعترف أن األنفاق آلية غير قانونية 
 لة فرضتها الظروف الرسيارسية.ورسي هيونقول ذلك من البداية، ولكن 

 
 ؟المصريلتهدئة الجانب  األنفاقتقوم بها حماس تجاه  التياإلجراءات  هيما • 

ـ الحركة ألغت الهيئة المتعلقة بإدارة األنفاق، فقد كانت هناك هيئة ررسمية إلدارتها وتحصيل ررسوم 
خص وأيضا نحاول طمأنة ش ألف 11انتهت هذه القصة بعد أن كان يعمل باألنفاق نحو اآلنعليها، 
 .األمنيبكل ما يتعلق بالجانب  المصريالجانب 

 
 ولكن هناك تخوفات مصرية طوال الوقت بوجود أنفاق يدخل منها مسلحون إلى مصر؟• 

لمصر ما يضرها، ونرسعى إلنهائه حتى يطمئن كل جانب  يأتيـ نتفهم ذلك، وهذه مرسئولية علينا بأال 
ألنه ال يوجد منفذ آخر لقطاع غزة رسوى مصر  %211لرسطينية على أمنه، فأمن رسيناء مصلحة ف

 عندما تكون رسيناء مضطربة أو غير آمنة فأول المتضررين من ذلك هم الغزاويون. وبالتالي
 
 كيف تنظر حماس إلى جماعة مثل أنصار بيت المقدس؟• 

دها فى من أجل الوصول ألهداف رسيارسية نحن ض الداخليترستخدم العنف  التيـ كل الجماعات 
 دولة من الدول. أي فيالمطلق ولم نؤيدها 
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 وهل تنظرون لما ترتكبه أنصار بيت المقدس من أعمال على أنه أعمال إرهابية؟• 
 يالنهاية هو عمل غير قانون فيـ قصة األعمال اإلرهابية مصطلح يوظف بأشكال مختلفة لكن 

أعمال يتم فيها  أيكل حارسم ، وبشرسيأرسىفهذا مصطلح  باإلرهابيومدان، أما تصنيف العمل 
 أنها أعمال إرهابية. اعتقادي فيالداخل  فيارستخدام الرسالح الرستهداف مصالح مصرية 

 
 مصر باسم الجهاد من أجل فلسطين؟ فيتتم  التيسياسيا.. هل خسرت حماس من األعمال • 

رير أرض ـ بال شك الخلط بين أهداف رسامية وأهداف محلية يضر بالقضية فعندما نتحدث عن تح
تحقيق أهداف محلية فهذا يضر، ويقل من تأييد  فيتنظيم ويرستخدم هذا االرسم  يأتيبيت المقدس ثم 

تجاه قضية فلرسطين. وبال شك يغضبنا أن يقوم البعض بارستخدام مرسميات مثل  المصريالمواطن 
 لنا. ترسئتنظيمات  فيبيت المقدس والقدس 

 
 هذا اإلطار؟ في المصريمشترك بينكم وبين األمن  متهمين أو حدث تعاون أيهل قمتم بتسليم • 

 قضايا مهربين. فيـ بالطبع حدث، ولكن كان على صعيد ترسليم متهمين 
 
ظل أن  فيسيحدد االستحقاقات األمنية  الذيغزة.. من  في الداخليأنتقل معك إلى الملف • 

 المسيطرة؟ هيحماس 
 غزة بها شرطة وبها قوات.قطاع  فيـ اآلن هناك وزارة داخلية تابعة للحكومة 

 
 سيحدده وهل ستقدمون تنازالت لحكومة التوافق؟ الذيمن  السياسينتفهم ذلك ولكن القرار • 
اليوم األول لحكومة التوافق ارستقال وزير داخلية حماس بغزة وعين بدال منه رئيس الوزراء  فيـ 

ول له ها نحن رسلمناك وزارة المكلف بوزارة الداخلية أيضا، واآلن عليه أن يمارس رسلطاته، ونق
 الداخلية فتفضل وقم بإدارتها.

 
وماذا لو قال البعض بأن كل أعضائها من حماس مثلما تم اتهام جماعة اإلخوان بأخونة • 

 مصر؟ فيالوظائف المهمة 
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عند باب المؤرسرسات، وليس له عالقة  التنظيميـ هناك اتفاق أن يقوم رجال األمن بخلع انتمائهم 
غزة  فيحركة رسواء كان  أيتح، هم يفترض أن يتلقوا تعليماتهم من رؤرسائهم وليس من بحماس أو ف

 أو الضفة الغربية.
 
 من المفترض أن تخضع لها كتائب القسام والفصائل المسلحة؟ التيالسلطة  هيوما • 

ـ الواقع أن كل فصيل يدار من جانب قيادته وبين كل هذه الفصائل تنرسيق لكن نحن متفقون فى 
 على أن تكون هناك إدارة واحدة للمقاومة. الداخليفيما يتعلق بإدارة الشأن  الوطنييقة الوفاق وث
 
 الداخل؟ فيإرهاب خصومها السياسيين  فيولكن هناك خشية من استخدام سالح حماس • 

ل ـ ال توجد ورسيلة لتنظيم خالفاتنا الداخلية إال بالحوار لحرسم مثل هذه األمور، وفى مقدمتها التوص
المعارك الرسيارسية  فيآللية تضمن الحفاظ على رسالح المقاومة، وفى نفس الوقت عدم ارستخدامه 

 الداخلية، ونحن مرستعدين أن يكون هناك قيادة موحدة للمقاومة.
 
غزة، وأنت تتحدث أنه ال مانع من التنسيق  في شعبيجرى الحديث مؤخرا حول تكوين جيش • 

جيش  فيفهل من الممكن أن يتم تجميع جميع الفصائل بين الفصائل ووجود قيادة موحدة، 
 موحد؟

 الشعبيالفلرسطينية بعدم تشكيل جيش، وما أثير بشأن قصة الجيش  للرسلطةـ هناك اتفاقيات ملزمة 
ارسمه فصائل مقاومة، فال  شيءليس حقيقة، فهو وصف قاله البعض، وتم الترويج له، ولكن يوجد 

 ن يوجد مقاومة شعبية.أو جيش للرسلطة، ولك شعبييوجد جيش 
 
سرائيلاألخير.. حماس تقول إنها انتصرت و  يسرائيلاإلنعود إلى العدوان •  ، إنها انتصرتتقول  ا 

 هذه الحرب؟ فيموجود على األرض، فماذا كسبت حماس وماذا خسرت  مأساويهناك وضع 
الوقت  فيحدثون أنها انتصرت فهذا فيه كالم كثير، ألنهم هم أنفرسهم يت يتدع إرسرائيلـ كون أن 

أعلنوها خالل  التيالراهن عن لجان داخلية لديهم للتحقيق بشأن عدم تحقيقهم أيا من األهداف 
فشال حكومة  نهاء قوتها العرسكرية، وتدمير األنفاق وا  الحرب.. ومنها إزاحة حماس عن المشهد وا 

 الوفاق.
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 ؟أنه يريد إبعاد حماس عن حكم غزة رسمي يإسرائيلطرف  أيهل قال • 
ليفنى وغيرها من الوزراء الذين  ترسيبيية رسرائيلـ نعم هناك تصريحات محددة قالها نتنياهو والوزيرة اإل

إشارة لحماس، واآلن هناك  فيقالوا إنها حرب إقليمية وهناك عدو لكل اإلقليم البد من القضاء عليه 
ن حيث الخرسائر فالعدو أيا من هذه األهداف بالتأكيد ال، وم إرسرائيلترساؤل يطرح نفرسه هل حققت 

 2111 يقتيال وحوال 74فقد أيضا اآلالف من الجرحى والقتلى وبحرسب ما أعلنه هو ررسميا هناك 
تتحدث اآلن عن تبادل للجثث أو المفقودين، عينوا مرسئوال من قبل  التي هي إرسرائيلجريح، كما أن 

 نتنياهو للتباحث بشأن الجثث والمفقودين.
 
 الحرب؟ فيخسرتها حماس  التيلقوة ل تقديريهل هناك رقم • 
 من قدرات حماس العرسكرية. %7أقل من  إالبعد كل هذا القصف وهذه الحرب لم تنل  إرسرائيلـ 
 
أيام فقط من الحرب  3على المبادرة المصرية لوقف إطالق النار بعد  إسرائيلأال ترى أن موافقة • 

بولكم بها يقلل حجم الخسائر والتدمير، يعنى أن هدفها لم يكن إبعاد حماس عن الحكم، بل كان ق
 وضع أفضل كثيرا؟ فيوكنتم ستصبحون 

مأرساة جديدة، حيث كانت  المأرساويـ المبادرة المصرية كانت تزيد من الحصار وتزيد من الوضع 
على وقف إطالق النار وأضاف إليهم وقف األعمال تحت األرض  والثانيبنديها األول  فيتنص 

 .الصهيونياتفاقيات عن األنفاق ناحية الكيان  فيولى يتكلم بمعنى أنه للمرة األ
 
 ظل االتفاق الجديد يمكنك العمل باألنفاق؟!. فيوهل • 

، األمر اآلخر أن المبادرة المصرية ربطت فتح المعابر بارستقرار يمنعنينص  أيـ طبعا ألنه ال يوجد 
رسابقة، وفى حال الموافقة على هذا البند اتفاقية  فيالحالة األمنية، وهذه نقطة أيضا لم تكن موجودة 

معناه عدم فتح المعابر مطلقا، بمعنى أدق أنى رسأكون وقعت على غلق المعابر ررسميا لألبد بين 
 المحتلة، ألنه ال يوجد على اإلطالق ارستقرار للحالة األمنية. واألراضيقطاع غزة 

 
لن  إسرائيلدثت عملية فدائية فهل ، وحإسرائيلولكنك عندما ستوقع اتفاقا دائما للتهدئة مع • 

 تغلق المعابر؟
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اليوم  فيحين أن المبادرة المصرية جاءت  فييوما من الحرب لم تغلقها،  12وطوال  فهيـ ال، 
حال عدم ارستقرار الحالة األمنية فكيف  فيأن أوافق على غلق المعابر  ليالثالث من الحرب لتقول 

 أوافق على ذلك.
، والملحوظة الرابعة 1121المبادرة المصرية هو أن رسقفها األعلى كان مبادرة الملحوظة الثالثة على 

هذه المبادرة كورسيط، وهذا أمر نحن كفلرسطينيين خارسرون فيه، ألننا ال  فيأن مصر وصفت نفرسها 
 على الورساطة فقط. العربينرضى أن يقتصر دور مصر بحجمها 

 
 أنت ال ترضى ولكن ماذا عن الواقع؟• 

مصر لم تكن ورسيطا، كانت مصر تفاوض بارسم فلرسطين، وحتى  1121 فيير ذلك فحتى ـ الواقع غ
األرسير جلعاد شاليط، وهذه العملية تمت بالكامل خالل حكم  الجنديخالل المفاوضات على تبادل 

، وبعد المجلس العرسكري، فالحاضنة المصرية لم تتغير من مبارك للمجلس العرسكريالمجلس 
 يديرون ذلك الملف لم يتغيروا.أيضا ألن من  العرسكري

 
 القوميأن حماس تواطأت على األمن  المصريولكن هناك يقينا لدى جزء كبير من الشعب • 

على دورها المفترض كحركة مقاومة فلسطينية، فما ردك على  يوفضلت انتماءها اإلخوان المصري
 ذلك؟

ضد االنتماء للحفاظ  يماء اإلخوانـ أنا ال أنفى أن حماس إخوان بل أؤكد على ذلك، ولكن هل االنت
 ؟!المصري القوميعلى األمن 

 
 في وسياسي قانونيلحظة معينة بجزء  فيهذا االنتماء اصطدم  إنتقول الحكومة المصرية • 

 مصر، فهناك أعمال عنف تمت تحت هذا الغطاء؟
لدى قطاع من هيأت الجو لما تتكلم عنه من فهم مغلوط  التي هيـ نحن كنا متهمين بأشياء كثيرة 

، ألن من المصري القوميخالف مع األمن  أيفيه  األيديولوجي انتمائيالمصريين، وأنا ال أعتبر أن 
وحتى هذه اللحظة لم يتم القبض على  المصري القوميهو الحفاظ على األمن  العقائدي انتمائي

واحد من  ينيفلرسطظل الحديث عن عدد هائل من االتهامات وال يوجد معتقل  فيواحد  فلرسطيني
 مصر. فيقطاع غزة موجود 
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 بشأن القضايا المتهم فيها بعض أفرادكم فى مصر؟ المصريهل تحدثتم مع الجانب • 
إشارة لجهاز  في –ـ ال، وفعال مرسألة اتهامنا بالتخابر عجيبة، فهم من كانوا يتعاملون معنا إخواننا 

الموجودون حاليا الذين كانوا يتصلون بنا  الذين نتعامل معهم اآلن، وهم أنفرسهم -المخابرات المصري
 ونتصل بهم.

 
مؤخرا خالل الحرب هو  إسرائيلاغتالته  الذيللقسام رائد العطار  العسكريولكن عضو المجلس • 

 النطرون؟ واديقضية تهريب سجناء  فيأحد المتهمين 
أو حضوره اجتماعات  ـ وهللا العظيم رائد العطار لم يدخل مصر إال يوم ترسليم شاليط، ومروره للحج

 .المصري األمنيمع الفريق 
 
 الوقت الراهن؟ فيمصر  فيوماذا عن عالقتكم باإلخوان المسلمين • 

 الوقت الراهن. فيعالقة أو اتصال بيننا وبينهم  أيـ ال توجد 
 
الوقت الراهن ليس له حديث سوى عن داعش كيف تنظر حركة حماس لهم، خاصة  فيالعالم • 

 ئم الربط بينكم وبينهم؟أن نتنياهو دا
هذه الجزئية وقالوا إن حماس ال تشبه داعش، ثم إن داعش  فيـ لألرسف األمريكان هم من دافعوا عنا 

 باألرساس تكفر حماس.
 
 وقف وراء قيام داعش؟ الذيتقديرك من  في• 

 ـ بال شك من يحاربونها اآلن هم من عملوا على ترعرع هذه الفكرة من أجل القضاء على أطراف
 المنطقة أو غيره فيالموجود  الرسيارسيأخرى رسواء اإلرسالم 

 
 هل من الممكن أن تحدد لنا أسماء؟• 

رسوريا ومن كانت تحارب؟  فيمن الحرج ولكن عليك فقط أن تنظر إلى بداية داعش  أعفنيـ ال.. 
 .أنتجهاووقتها رستعرف من الذى 

 ة.. ما هو موقف الحركة منها؟لننتقل إلى محور آخر وهو االنتخابات الفلرسطينية القادم• 
 خيار إال خوض االنتخابات. أمامهاـ حماس ليس 
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 هل على كل المقاعد؟• 

 فيـ ال بالطبع، ولكننا رسنخوض جميع االنتخابات المقبلة رسواء البرلمانية أو النقابية أو االجتماعية 
 فلرسطين.

 
 ماذا عن المؤشرات األولية لشعبية الحركة؟• 

 %41بقطاع غزة وأعلى من ذلك فى الضفة الغربية تقريبا  %31عطى حماس ـ أقل التقديرات أ 
 ولكن نحن تقديراتنا أعلى من هذه النرسب.

 
 وماذا عن مؤشرات االستطالعات الخاصة بنسبة فتح؟• 
 .%11وفى غزة أعلى نرسبة وصلت إلى نحو  %21الضفة أقل من  فيـ 
 
 هل ستطرح حماس مرشحا رئاسيا؟• 

رسيكون من الصعب عليها أن تطرح مرشحا رئارسيا من بينها ولكن أظن أنها ربما ـ أعتقد أن حماس 
 .توافقيتتوافق على مرشح 

 
بمناسبة الحديث عن العالقات كانت هناك تصريحات طرحتم خاللها إمكانية التفاوض المباشر • 

 .. ما حقيقة هذه التصريحات؟إسرائيلمع 
، ولكن قلت إن إرسرائيلالذهاب للمفاوضات المباشرة مع ـ التصريح ليس معناه أن الحركة لها رغبة ب

حتى اللحظة أن التفاوض  الرسيارسيوليس تقديرا شرعيا، وتقديرنا  رسيارسيالتفاوض المباشر هو تقدير 
غير المباشر أجدى لنا من التفاوض المباشر، ألن األخير يضعنا تحت ضغوط فى اللحظة الراهنة، 

خالل أول جلرسات التفاوض غير المباشر طلبت  إرسرائيلن ورسأضرب لك مثاال يوضح ذلك، وهو أ
لم يتم  وبالتاليأن يحمل مثل هذا الطلب  المصريمن مصر نزع رسالح حماس فرفض الورسيط 

وضع هذا المطلب على جدول األعمال من أرسارسه، ولو كان هناك حديثا مباشرا بيننا وبين الكيان 
 هذه اللحظة كان رسيطرحه. في الصهيوني

 
 رفض نقل االقتراح من األساس؟ المصريالوسيط  يعنى• 
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 ـ بالطبع رفض.
 
ضغط على  المصريالصحف غير ذلك فمواقع إخوانية نشرت أن الوسيط  فيولكن ما نشر • 

 الفلسطينيين بشأن هذا األمر؟
، هل ارستطاعت أمريكا أن تنزع رسالح يرسرائيلاإلقال للجانب  "رئيس المخابرات"ـ بالعكس فالوزير 

 حتى تطالبوا أنتم بنزع رسالح حماس. طالبان
 
 أعود مرة أخرى للتصريح المتعلق بالتفاوض المباشر.. ماذا كان هدفه فى هذا التوقيت؟• 

الحرب األخيرة لم تصل مداها من التحقق بشكل  فيوضعت من جانب المقاومة  التيـ األهداف 
الب من أن تصل لمداها، الوقت الحاضر له مصالح قد تعطل المط فيواضح وقد يكون الورسيط 

الرسلطة الفلرسطينية بأن ينتبهوا بأن هذه القضايا يجب أن تتحقق  فيوالررسالة كانت واضحة إلخواننا 
وأن هناك أدوات أخرى كثيرة يجب أن تكون موجودة غير المطروحة فى الوقت الحاضر، فالتصريح 

 كان ررسالة ال أكثر.
 
 ة معهم؟أنتم تتمنوا أن يكون هناك عالقات مباشر • 

 .الصهيونيالعالم بارستثناء الكيان  فيدولة  أيـ نحن منفتحون على عمل عالقات مع 
 
 هل ستفتحون مكتبا فى تونس؟• 

ذا كان يرى أن األمر منارسب له نفعل ذلك كما نترك له تحديد  ـ هذه المرسألة نتركها للبلد نفرسه، وا 
 شكل التمثيل.

 
 الوقت الراهن؟ يفما شكل عالقتكم بالسعودية واإلمارات • 

ولكن برسبب نميمة رسيارسية كبرى،  العربيـ هناك رسوء تفاهم مع الرسعودية ليس برسبب أحداث الربيع 
 العالقة ونرسعى لتجاوزها. فيأنتجت رسوءا 

 
 الفترة األخيرة؟ فيهل تم رفض طلب مشعل زيارة السعودية • 
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الدول وبالطبع دولة بحجم  ـ ممكن أن يكون طلب ولكن لم يتلق ردا، حيث قررنا زيارة عدد من
 الرسعودية من الصعب أال نزورها، وليس من رسيارسة الرسعودية أن ترفض ذلك.

 
 خالل العدوان األخير؟ سرائيلنقل معلومات استخبارية إل فيما صحة تورط موظفين إماراتيين • 

المالبس  تشبه اإلماراتيـ لم يحدث والقصة كلها مفبركة وارستندت إلى أن مالبس الهالل األحمر 
 العرسكرية والعكس هو الصحيح حيث قدمت اإلمارات إلى فلرسطين الكثير من المرساعدات.

 11/21/1124الشروق، مصر، 

 
 إقصاء .. احتواء .. أو شراكة .52

 هاني المصري
تتوالى الصدمات الناجمة عن ارستمرار االنقرسام بالرغم من االتفاقات التي ال تنتهي والجداول الزمنية 

برغم تشكيل حكومة وفاقية وحل حكومة "حماس"، لدرجة أن الحكومة عقدت اجتماًعا المتالحقة، و 
لها في غزة، وأعلن رئيرسها نهاية عهد االنقرسام، وأن حكومته رستمارس مهّماتها، والوزراء رسيتواجدون 
في غزة حتى يقوموا بالواجبات الملقاة على كاهلهم إزاء شعبنا هناك، الذي هو في مرسيس الحاجة 

يواء المشّردين، ومعالجة المصابين، وموارساة إلى  رفع الحصار، وفتح المعابر، وا عادة اإلعمار، وا 
ذوي اإلعاقات الدائمة، ومن فقدوا عزيًزا ومعياًل، أو من فقدوا كل أو معظم أقاربهم. أهل غزة بحاجة 

 .. إلخ.إلى المياه الصالحة للشرب والكهرباء ومعالجة البطالة المرستشرية والفقر المدقع .
برغم كل ذلك تبين أن حرص الحكومة على عقد اجتماعها بغزة ما هو إال لزوم ما ال يلزم، فتبّين أن 
االجتماع الذي عقد عشّية عقد مؤتمر إعادة اإلعمار كان يرستهدف إنجاح المؤتمر، بدليل أن 

ف على من يرابط المهاترات وتبادل االتهامات والتحريض عادت في األيام التالية على خلفية الخال
على المعابر والحدود، وعلى موظفي الرسلطة القدامى والمرستنكفين عن العمل بقرار حكومي، وعلى 
رواتب الموظفين، وحول أن المصالحة لن تتحقق إال إذا جرت االنتخابات، وحول المرسؤولية عن 

 ارستراتيجيةومكانها في  اندالع الحرب وتقييم نتائجها، وهل كان يمكن تجنبها أم ال؟، وجدوى المقاومة
الكفاح الفلرسطيني في ضوء دروس وعبر العدوان األخير، وأخيًرا حول الرسلطة الواحدة والرسالح 

 الشرعي الواحد.
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باختصار، "عادت حليمة لعادتها القديمة" بالرغم من المخاطر والكوارث المحدقة بالقضية 
وتعّرض الفلرسطينيين، خصوًصا في القدس  الفلرسطينية، التي تهدد أكثر من أي مرة رسابقة بتصفيتها،

 ألرسوأ المخاطر والعواقب.
، إرسرائيلُي الفلرسطينيين على اختالف فصائلهم، فهم مقرّسمون عند قادة رسرائيليرستهدف االحتالُل اإل

 اإلرهاببمن فيهم رئيس الحكومة ووزرائه، خصوًصا وزيري الحرب والخارجية، بين من يمارس 
الديبلومارسي واختار التحالف مع  اإلرهابعن "داعش"، وبين من يمارس  العرسكري، الذي ال يختلف

 والرسالم. إرسرائيل"حماس" واإلرهاب بداًل من اختيار 
في ضوء ما رسبق، ما الذي يفرسر ارستمرار االنقرسام برغم اتضاح أهواله على القضية الفلرسطينية 

 والفلرسطينيين؟
تلفون بين طريق المقاومة وطريق المفاوضات، هل صحيح أن االنقرسام مرستمر ألن الفلرسطينيين مخ

وما يعنيه ذلك من وجود خطين متوازيين ال يمكن أن يلتقيا، أم أن األمر يرجع إلى الخالف والصراع 
على الرسلطة والتمثيل والقرار الفلرسطيني أكثر؛ ما يعكس خالًفا حول المقاومة والمفاوضات، بدليل 

وطرفا االنقرسام يتقاطعان في العديد من النقاط الجوهرية،  أن "فتح" و"حماس" وهما أكبر تنظيمين
بدليل الوثائق الوطنية المشتركة من "إعالن القاهرة"، مروًرا بـوثيقة األرسرى وثيقة الوفاق الوطني، 

 وانتهاء باتفاق المصالحة وملحقاته و"إعالني الدوحة والشاطئ".
ي، الذي رسرائيلت الخارجية، خصوًصا العامل اإلكما أن ارستمرار االنقرسام يرجع إلى العوامل والتدخال

ال يعتبر عامال خارجًيا، ألنه يمثل الدولة المحتلة والقادرة على مماررسة كل أنواع التأثير في ظل 
ارستمرار التمرسك بأورسلو والتزاماته وقيوده المجحفة. ويرساهم في ارستمرار االنقرسام أيًضا عدم مبادرة 

شوء قوة جديدة تقدم طريق الخالص الوطني من خالل النظرية قوة من القوى القائمة وعدم ن
والمماررسة التي تقدم النموذج الملهم والقادر على قيادة الشعب كما فعلت "فتح" يومها، ولم تعد كذلك، 

 وكما حاولت "حماس" أن تفعل ولم ترستطع تقديم بديل ملموس بالقول والعمل.
بأن طريق المفاوضات الثنائية برعاية  إجماعيةكل ذلك يحدث في ظل توفر قناعة تكاد تكون 

أميركية قاد إلى الكارثة، وال يمكن االرستمرار به، وتتزايد القناعة بضرورة اعتماد مقاربة جديدة تجمع 
ما بين ارستخدام كل أشكال العمل الرسيارسية والنضال، وعلى رأرسها المقاومة المرسلحة من دون 

نما ورسيلة  لتحقيق األهداف والمصلحة الوطنية، ويجب حتى تكون فاعلة أن اعتبارها صنًما نعبده، وا 
جديدة، وتخضع لمرجعية وطنية تحدد التوقيت والمكان  ارستراتيجياتأو  ارستراتيجيةتكون جزًءا من 

وأشكال النضال المنارسبة، بما تأخذ بالحرسبان الظروف والخصائص المميزة لكل تجمع فلرسطيني، 
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العربية واإلقليمية، التي ال ترسمح في هذه المرحلة بتبني المقاومة وتأثير المتغيرات والمرستجدات 
قليمي ودولي، ما يجعلها  كارستراتيجيةالمرسلحة  للتحرير، ألنها بحاجة إلى دعم وعمق عربي وا 
للدفاع في وجه االعتداءات الصهيونية ومنعها من تحقيق أهدافها. القناعة الجديدة تتقدم  ارستراتيجية

يمة البائرسة ال تزال مصرة على البقاء، وهذا يؤدي إلى التردد واالنتظار .. ببطء والطرق القد
 واالنتظار قاتل.

إن ما يمنع المصالحة الحقيقية والشراكة التي هي كلمة الرسر التي يمكن أن تفتح أبواب الوحدة؛ أن 
قوى األخرى كل طرف يعتقد أن من حقه وبمقدوره وحده قيادة الرسفينة الفلرسطينية من دون مشاركة ال

إال كمالحق ذيلّية. وهذا األمر قاد ويقود إلى اتباع رسيارسة إقصاء من كل طرف للطرف اآلخر، 
وعندما تتخذ خطوات وحدوية يتم ذلك مؤقتًا وتحت ضغوط اضطرارية، إذ إنها تكون تكتيًكا وليرست 

معها على هذا  ، والوحدة ضرورة وليرست مجرد خيار من الخيارات، وعندما يتم التعاملارستراتيجية
 األرساس رسيتم َطي صفحة االنقرسام إلى األبد.

ما بين اإلقصاء واالحتواء في أحرسن األحوال، ضاعت الوحدة، وأخذت معها القضية واألمل 
 الفلرسطيني.

يجب أن تكون الشراكة على أرساس أن يأخذ كل طرف ما يمثله في الرساحة الفلرسطينية بناء على 
ذا كان من المنارسب االحتكام إليه، وعلى أرساس نتيجة صندوق االقتراع إذا أم كن االحتكام إليه، وا 

الوفاق الوطني ومبادئ الجبهة الوطنية عندما يتعذر إجراء االنتخابات، فقانون الوحدة على أرساس 
قوارسم مشتركة وتنظيم الخالفات تحتمه طبيعة المرحلة الناجمة عن أن فلرسطين تحت احتالل إحاللي 

ي عنصري ال يزال مفتوًحا على تطبيق أهدافه الجذرية، وغير مرستعدة لترسوية وال ارستعماري ارستيطان
مرساومة وال حل ورسط، بالرغم من أن أي حل ورسط ينطوي على ظلم تاريخي ال رسابق له 

 للفلرسطينيين.
نما عبر  ال يمكن أن تتحقق الوحدة من خالل المناشدة والمطالبة وانتظار صحوة الضمير فقط، وا 

ارس من الشعب الذي يرفض االنقرسام بغالبيته، بما في ذلك معظم أعضاء وكوادر "فتح" الضغط المم
و"حماس"، ومن مصلحته الوحدة، وعندما تنظم العناصر والقطاعات والتنظيمات التي تعبر عن 
اإلرادة الشعبية نفرسها بصورة كافية لفرض إرادة الشعب بالوحدة وفرضها على عناصر وجماعات 

 ها يمكن إنهاء االنقرسام وارستعادة الوحدة.االنقرسام؛ عند
ية أو عربية إرسرائيلأما االنتظار حتى يتمكن طرف من هزيمة الطرف اآلخر نتيجة تطورات خارجية 

أو إقليمية، أو التعايش مع االنقرسام واالكتفاء بإدارته انتظاًرا إلى أن يقضي هللا أمرا كان مفعواًل، أو 
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عادة اإلعمار إلقصاء طرف وحلول رسلطة محل أخرى، فما تقدم ارستخدام الحاجة لرفع الحصار وا  
 هي وصفات للخراب الذي عانينا وال نزال نعاني منه.

نعم، نريد منظمة واحدة تمّثل حًقا وفعاًل الشعب الفلرسطيني داخل الوطن وخارجه، وقيادة واحدة، 
مج الوطني، ووزاراتها وأجهزتها تكون أداة لخدمة البرنا -حًقا  -واحدة، وحكومة وفاقية  وارستراتيجيات

األمنية وكل هيئاتها تخدم الشعب والمصلحة الوطنية، ونريد رسالًحا واحًدا. كما نريد مقاومة لها قيادة 
ومرجعية واحدة وخاضعة للمصلحة الوطنية، وهذا كله ال يمكن أن يتحقق إال من خالل شراكة كاملة 

، ولكن من )من فوق لتحت ومن تحت لفوق . هل هذا رسهل؟ ال ، هل هو مرستحيل؟ ال، إنه صعب 
 دون ركوب الصعب ال يمكن تحقيق األماني واألحالم واألهداف الكبيرة.

12/21/1124، األيام، رام هللا  
 
 إسرائيلحماس تستعّد لصفقة تبادل جديدة مع  .53

 عدنان أبو عامر
 

عن العّد التنازلّي  آب/أغرسطس، حّتى بدأ الحديث في غّزة 11ما إن وضعت حرب غّزة أوزارها في 
رسرائيللصفقة تبادل جديدة بين حماس و  ّيين أرسرتهم خالل المعارك التي إرسرائيل، ألّنها تحتفظ بجنود ا 

 شهدتها مشارف غّزة.
لكّن آخر ما تّم الحديث في شأنه عن الصفقة المرتقبة، هو ما أعلنه عضو المجلس التشريعّي عن 

، وأّن هناك إرسرائيلكتوبر، عن قرب إبرام الصفقة مع تشرين األّول/أ 24حماس محّمد عطون، في 
رسترضخ لمطالبهم، من دون الكشف عن معلومات تفصيلّية، لكّنه أّكد  إرسرائيلبشائر قريبة جّدًا، وأّن 

 أّن صفقة التبادل باتت قريبة.
 
 وفد منفصل 

ديث إلى وأشار مرسؤول فلرسطينّي مقّرب من الرئيس محمود عّباس رفض الكشف عن هوّيته في ح
، بمعزل عن مفاوضات إرسرائيل"المونيتور" أّن "حماس طلبت إجراء مباحثات صفقة التبادل مع 

تثبيت وقف إطالق النار، ألّنها رستعّين وفدًا مرستقالًّ عن الوفد الفلرسطينّي الموّحد، برسبب حرسارسية 
ّيون لم يبّلغوا رسرائيلإلّيين الذين تأرسرهم، وارسرائيلالمعلومات األمنّية التي تحيط بمصير الجنود اإل
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المصرّيين موقفهم النهائّي من طلب حماس، لكن من الواضح أّنهم يريدون إنجاز هذا الملّف، وطّي 
 صفحة حرب غّزة، بما فيها الجنود المفقودين".

رسرائيلوأضاف في حوار هاتفّي مع "المونيتور" من رام هللا: "تريد حماس و  إنجاز صفقة تبادل أرسرى  ا 
كر، وهناك إشارات منهما توحي بأّننا أمام صفقة جديدة. فيدّل حديث حماس عن وفد في وقت مب

مرسؤواًل جديدًا عن ملّف الجنود المفقودين،  إرسرائيلمتخّصص للتفاوض حول هذه القضّية، وتعيين 
على أّننا أمام مشهد يؤرّسس إلغالق هذا الملّف، ألّن إنجاز صفقة التبادل كفيل بتثبيت اتّفاق وقف 

طالة زمن الهدوء في غّزة".إ  طالق النار، وا 
أيلول/رسبتمبر إّن المفاوضات غير  21وقال عضو المكتب الرسيارسّي لحماس محمود الزهار في 

المباشرة لتثبيت اتّفاق وقف إطالق النار، ال تتضّمن اإلفراج عّما لدى حماس من أرسرى وأشالء 
رسرائيلبين الجّهة الخاطفة، كتائب القرّسام، و  ّيين، ألّن هذا ملّف منفصل يتّم حصراً إرسرائيلجنود   فقط. ا 

حماس أصدرت إشارات ترجح إمكانية إبرام صفقة تبادل قريبة، عبر ملصقات حملت توقيع حماس 
الحظها "المونيتور"، وشهدتها شوارع غّزة أوائل تشرين األّول/أكتوبر الحالي، مكتوب عليها "قريبًا 

 .1121لذي أطلقته حماس على الصفقة األولى التي عقدت عام ا االرسمصفقة وفاء األحرار"، وهو 
 11ّي شاؤول آرون، الذي أرسرته كتائب القرّسام في رسرائيلويتضّمن الملصق صورة للجندي اإل

تّموز/يوليو خالل حرب غّزة، إلى جوارها عالمة ارستفهام في إشارة الحتمال وجود جندّي آخر أرسير 
 لدى حماس.

"نقاشات داخلّية تشهدها حماس تشير إلى أّنها معنّية في إبرام صفقة التبادل وعلم "المونيتور" أّن 
عادة  إلظهار إنجازات حرب غّزة، بعد عدم تحّقق مطالبها المتمّثلة في رفع الحصار، وفتح المعابر، وا 

 اإلعمار.
لتمنحها ذات النقاشات في حماس كما علم "المونيتور" تؤكد أن الحركة معنية بإبرام صفقة التبادل 

بعدًا شعبيًا وجماهيريًا تحتاجه في هذه المرحلة، خشية من عدم إنجاز أي من المطالب التي رفعتها 
 خالل الحرب.

صفحته على  أكتوبر فيتشرين األّول/ 6وأّكد القيادّي في حماس محّمد نزال المقيم في األردن حاليًا 
ال معلومات مجانّية حول عدد األرسرى  الفيرسبوك أّن مفاوضات تبادل األرسرى رستدّشن قريبًا، وأنّ 

 ّيين في غّزة ووضعهم.رسرائيلاإل
كتلة حماس البرلمانّية مشير المصري لـ"المونيتور" أّن "الحركة  بارسمفيما أوضح الناطق اإلعالمي 

وعدت الشعب الفلرسطينّي بأّنه على موعد مع انتصار جديد يتمّثل في صفقة تبادل ثانية، وتتحّفظ 
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ّيين، لكّنها وعدت بصفقة جديدة، إرسرائيليل حول ما لديها من أرسرى وأشالء لجنود على أي تفاص
 قادرة على تنفيذها، وأّي حديث عن التبادل منفصل عن تثبيت وقف إطالق النار".

تشرين األّول/أكتوبر، أّن لدى  1وألمح نائب رئيس المكتب الرسيارسّي لحماس إرسماعيل هنّية في 
ف عنها في األّيام المقبلة، في إشارة إلى اقتراب صفقة التبادل مع حماس مفاجآت عّدة، رستكش

 .إرسرائيل
 

 معلومات أمنّية
، ورسأله عّما لدى كتائب القرّسام من ارسمهالتقى "المونيتور" مرسؤواًل عرسكرّيًا في حماس تكّتم على 

لك من صفقة التبادل جنود أو أشالء، فقال: "هذه معلومات لن تقّدم مّجانًا عبر اإلعالم، وقد تعّلمنا ذ
رسرائيلالرسابقة، و  ملزمة بدفع أثمان باهظة إن أرادت معرفة أّي معلومة عن جنودها لدينا، وهو ما  ا 

يدركه جّيدًا الوفد الذي رستعّينه حماس للدخول في تفاصيل الصفقة"، من دون تحديد، ما إذا كان 
 الوفد من عرسكرّيين أم رسيارسّيين، أم من كال الفريقين.

ّية تبذل رسرائيل"ما يحصل خلف الكواليس هو "حرب األدمغة وصراع العقول"، فالمخابرات اإلوأضاف: 
 جهودًا مضنية نعلمها جّيدًا، لتحديد حقيقة ما تحوزه كتائب القرّسام من جنود، وظروفهم الصحّية".

 رسرائيلإحماس المقيم في قطر حرسام بدران في حديثه إلى "المونيتور"، أّن  بارسمفيما أّكد الناطق 
ترستنفر أجهزتها األمنّية للحصول على أّي معلومات في شأن جنودها المفقودين في غّزة. وقال: "من 

رسرائيلالتجربة، تعّلمنا أّن ما يقال في اإلعالم جزء من إدارة المعركة، و  معنّية في إثارة القضّية بين  ا 
لعّلها تحصل على معلومة  الحين واآلخر عبر التصريحات واإلشاعات، إلحداث نوع من اإلرباك،

مجانًا، لكّن تحرير األرسرى رسيتّم كما وعدت حماس، من دون تحديد أرسماء األرسرى الذين رستطلب 
 حماس تحريرهم".

تشرين األّول/أكتوبر، بأن  21ّي إبراهيم صرصور، طالب حماس في رسرائيللكّن عضو الكنيرست اإل
 .41أرسرى عرب  إرسرائيلتشمل صفقة التبادل المقبلة مع 

وأررسل أمين عام حزب جبهة العمل اإلرسالمّي، الذراع الرسيارسّي لحخوان المرسلمين في األردن محّمد 
تشرين األّول/أكتوبر،  21الزيود، ررسالة إلى رئيس المكتب الرسيارسّي لحماس خالد مشعل في 

، والبالغ ّية ضمن صفقة التبادل المرتقبةرسرائيلللمطالبة بشمول األرسرى األردنّيين في الرسجون اإل
 أرسيرًا. 11عددهم 
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، إّن "القاهرة ارسمهوقال مرسؤول مصرّي في اّتصال هاتفّي مع "المونيتور"، رافضًا اإلفصاح عن 
معنّية في إنجاز ملّفات التهدئة كّلها، بما فيها صفقة التبادل، لرغبتها في حفظ ارستقرار أمنها 

ما لذلك من أثر إيجابّي على الحدودي مع غزة، وعدم حصول حرب في غزة بين حين وآخر، ل
ارستمرار الهدوء في غّزة، ولعّل خبرتنا الرسابقة في صفقة شاليط تؤّهل مصر ألن تكون الحاضنة 

 األرسارسّية ألّي صفقة".
وأشار المرسؤول العرسكرّي نفرسه في حماس، والذي طلب عدم الكشف عن هوّيته ألرسباب أمنّية 

لعالقة مع مصر، وهي رسترعى مفاوضات صفقة التبادل، لـ"المونيتور"، إّن "حماس معنّية بتحرسين ا
ألّن الحركة واثقة بأّن مصر حريصة على تحرير األرسرى الفلرسطينّيين، لكّن الحركة لن تغلق الباب 
أمام أّي جهود إقليمّية ودولّية، قد تدفع قدمًا إنجاز الصفقة بالرسرعة المطلوبة، إلى جانب الجهد 

 المصرّي".
11/21/1124المونيتور،   

 
سرائيلنحن و  .54  والغاز.. بداية القصة ا 

 توجان فيصل
ردود فعل غاضبة وتخوفات كبيرة من  إرسرائيلأثار قرار الحكومة األردنية شراء الغاز الفلرسطيني من 

لخمرسة عشر عاما، كما تنص االتفاقية الموقعة حديثا )خريف  إرسرائيلربط "الطاقة" األردنية ب
1124.  

أعيد المهتمين لبداية المخطط الجهنمي  ونشطاء،دة أتتني من صحفيين وردا على ارستفرسارات عدي
وشرع بتنفيذه بتوظيف  "،على طاقتنا ومصادرها، الذي كان مضمرا في "وادي عربة إرسرائيللرسيطرة 

 "فرساد" في حلقة وادي عربة )والفرساد في مصر في عهد مبارك .
بطمأنة هؤالء أن انتخابات خريف العام و  فيه،وعند اقتراب نهاية مجلس النواب الذي كنت عضوة 

التي رستشرف عليها ذات حكومة وادي عربة )أعيد عبد الرسالم المجالي لترؤس الحكومة   2667
 رسيكون خلوا من المعارضة.
خطط له وتكشف لي في صيف ذلك العام حين أكمل مشروعه  إرسرائيلفتلك قصة أخطر ربط لنا ب

أو قبلها إن اضطر أصحاب الصفقة. ولهذا وضعت  األرجح،لى بنّية توقيعه بعد انتخابات الخريف ع
باليد عبر رئيس  2667-7-16ورسلمته للملك حرسين عصر يوم  رسرا،تقريري المفصل بمخاطره 

ديوانه الدكتور عون الخصاونة، وهو تاريخ تعمدته لكونه يوم خميس، فال يتاح للحكومة أن ترستبقني 
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كما جرى في صفقات فارسدة مؤخرا علقنا فيها بمحاكم  واقع،أمر  بتوقيع االتفاقية الكارثية وزعم قيام
 دولية.

ارستعجالي بطلب رد  االتفاقية،وبينت في تقريري المفصل في رسبع صفحات ومرفق بوثائق منها نص 
من الملك لكون إلغاء االتفاقية يمكن أن يتم حينها دون أي التزامات أو خرسائر تترتب على الخزينة، 

الجهة التي منحت التعاقد وحدها دون إذن من الحكومة )حكومة عم رسهل عبد  ولكن مجرد قيام
أعضاء  رسابقه،الهادي المجالي الذي رسيحصل على "التلزيم" )المنح  والتي وزير الطاقة فيها، كما 

يجعل  التفاهم،كما يتيح لها نص ارسترسالمي عجيب ورد في مذكرة  المجالي ،في حزب عبد الهادي 
 تفاق أكثر تعقيدا.التراجع عن اال

وارتباط المشروع بوادي عربة يتضح من كونه جاء في رسياق المشاريع المقدمة لألردن بناء على 
"رغبة األردن الرسيارسية" في أن يكون "العبا رئيرسيا" في تجارة الطاقة في المنطقة ككل، وبالتحديد 

فاهم. وهذه "العينة" تظهر حرسب النص الوارد في مذكرة الت "،ضمن تصّور "لخطوط أنابيب إقليمية
و"هل نحن العبون رئيرسيون هنا أم أّن  عربة،حقيقة المشروع اإلقليمي المتولد من اتفاقية وادي 

 اللعب يتّم بنا؟!" كما ترساءلت في ررسالتي للملك حرسين.
ويتلخص المشروع في قيام وزير الطاقة بتوقيع مذكرة تفاهم لتلزيم )منح  ارستيراد ونقل وبيع الغاز 

لطبيعي إلى ومن وعبر األردن، لشركتي أموكو األميركية وتراكتابل البلجيكية وشريكيها المحليين ا
شريف رسعيد )الذي لم يرسمع بارسمه الثنائي من قبل وال من بعد  ورسهل عبد الهادي المجالي، ورسمي 

مالّية من  ، ومذكرة التفاهم أعطيت "تلزيما" دون طرح عطاء وحتى دون طلب كفالة IJGهذا الفريق )
 الشركتين الغربيتين أو شركائهما المحليين ودون تقييم القدرة المالية أو الفنّية لهؤالء.

كما تغاضت الوزارة عن طلب درارسة الجدوى االقتصادية المنصوص عليها في مذكرة التفاهم لمجرد 
ة المقدم من   رفضت تقديمها باعتبارها تخصها وحدها.. وما رسأورده عن مشروع االتفاقيIJGأّن )

هؤالء وقبلته حكومتنا يدل على رسبب االمتناع عن تقديم الجدوى االقتصادية لهذا الصيد الرسهل 
 الكبير!

االرستيراد والتصدير والبيع والترسعير  IJGباختصار شديد، على أن تحتكر  ينّص،مشروع االتفاقية 
ق إجراء أي مفاوضات أو والنقل عبر األردن، لمادة الغاز بحيث ال يعود للحكومة األردنية ح

تعاقدات على هذه المادة مرستقبال مع أية مصادر أو وكالء آخرين، وهو تنازل عن حق رسيادي 
 للدولة األردنية لصالح الشركة المحتكرة.
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وحتى مرجعية التحكيم في االتفاق تترك الخيار للشركة المحتكرة في اعتماد أية معايير تختارها 
لمدة خمرسين عاما قابلة للتجديد لمدد  IJGأُعطي لـ االرستراتيجيةذه المادة للتطبيق. وهذا االحتكار له

عاما بإرادة وقرار طرف واحد هو المحتِكر، أّي أّن االحتكار رسيرستمر لألبد، وهذا  11طول كل منها 
 غير مرسبوق في أية اتفاقية تبرمها دولة ذات رسيادة!

ألمر تصدير  -حرسب االتفاق المقترح-الكة هي الم IJGويمتد التطاول على رسيادة األردن لتصبح 
الغاز أو ارستعمال األردن معبرا لهذا التصدير، أي أّنها أعطيت حق تحديد مع من نتعامل كدولة 

 مصدرة أو كمعبر.
ومعنى هذا أّننا فقدنا الرسيادة والرسيطرة على أرضنا، وفقدنا حقنا الرسيادي في تحديد عالقاتنا الخارجية 

 مع إخوتنا العرب كما مع بقية العالم! -فكالهما مرتبط باآلخر-ية االقتصادية والرسيارس
ويصل التطاول حد فرض الشركة على الحكومة األردنية عدم دعم المحروقات أو الطاقة بأنواعها 
ألي رسبب، وهي رسابقة خطيرة تتجاوز ما يقال عن الخصخصة واقتصاد الرسوق إلى إعطاء شركة 

يارسات، فالدعم أو عدمه هو قرار دولة تتخذه الحكومة ويخضع من جنرسيات أجنبية حق إمالء الرس
 لموافقة مجلس النواب.

بكل شركات إنتاج الطاقة الكهربائية وبترسعيرته  IJGوبتحكمها منفردة بترسعير الغاز تتحكم شركة 
وبما يتجاوز كلفته على المواطن العادي لكلفة وفرص قيام وارستمرار الصناعة  األبد،أيضا إلى 

 عة وأية مشاريع إنتاجية أو تجارية عبر تحكم الشركة بأرسعار الطاقة غازا وكهرباء!والزرا 
وتجدر اإلشارة هنا إلى أّن ذات الشركتين األجنبيتين رسبق أن حاولتا أخذ تصريح إلنشاء محطة 
كهرباء في األردن وفشلتا، فعادتا للرسيطرة على كامل إنتاج الكهرباء وترسعيره عبر شركائهما الجدد! 

 IJGعبر بند االحتكار وبند آخر يمنع الحكومة مما رسمي إعطاء "شروط أفضل" لجهة أخرى تمنع و 
األردن من التفاوض مرستقبال على عقود أخرى أفضل )كانت هنالك مفاوضات بشأن حقول غاز 

 شمال الرسعودية وكان يمكن الحصول على الغاز برسعر مخفض أو مجانا من العراق .
رسرائيلمحايدة، فلها حصة في الغاز المصري عبر الشركتين األجنبيتين، و والشركة المحتكرة غير   ا 

حتما هي المقصودة بمنح الشركة احتكار تصدير الغاز عبر أراضينا كونها الوحيدة في محيطنا التي 
قد يمنع مصر مرستقبال من تزويدنا بالغاز  رسرائيل . والتصدير إل2667تحتاج للغاز الطبيعي حينها )

)حتى دون هذا تكرر تفجير أنبوب الغاز الواصل لنا كما أنبوب  رسرائيلعيد تصديره إلإذا كنا رسن
 منذ بداية ثورة ربيع مصر . إرسرائيل
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بأراضي المملكة وارستعماالتها رسواء كانت مملوكة للخزينة  -حرسب شروطها المقدمة-وتتحكم الشركة 
ضافة لتحكمها بمجمل أرض المملكة كمعبر  لتصدير الغاز، فهي تطالب أو ألشخاص عاديين. وا 

بحق مد أنابيبها في أية أرض وتحت األرض أو فوقها، بل وتطالب بحق تحديد ارستعماالت تلك 
األرض من قبل مالكيها، رسواء كانت مملوكة للدولة أو لهيئات أو أفراد! وهذا تعد صارخ على حقوق 

لى إقامة الدولة أو القطاع الخاص الملكية الفردية وعلى رسيادة الدولة يصل الشتراط موافقة الشركة ع
 لمشاريع تنتظم تلك األرض مهما كانت هذه المشاريع حيوية!

هذا فيما ال تريد الشركة ارستمالكه من أراضينا، بل مجّرد ارستعماله "خاوة" )غصبا .. أّما االرستمالك 
مقطوع يتفق عليه"، فتلزم الشركة الحكومة األردنية بأن ترستملك لها، وعلى نفقة الحكومة "مقابل مبلغ 

ودون بيان مقدار "المبلغ المقطوع" هذا، وبدون تحديد مرسبٍق  للمشروع،كافة األراضي التي تطلبها 
 لألراضي ومواقعها.

ومن معرفتنا بأرسعار األراضي في المملكة وما يطرأ عليها من ارتفاع خاصة مع بدء الشراء، فإّن 
ي هو كامل كلفة المشروع المقدرة، ثمن أراض للشركة الحكومة األردنية رستدفع ما يفوق المليار الذ

 فقط تحت ذريعة ارستعماالت المشروع.
وترستطيع الشركة أن تختلق حججا وتختار أي أراٍض تريد امتالكها ما دامت لم تحّدد هذا مرسبقا، 
خاصة أنها أعطيت الحق ليس فقط بالتملك في األردن، بل في إعفاء أمالكها من كل الضرائب 

 م مّما ال يتاح ألي مواطن أردني، كما رسيرد الحقا.والررسو 
االرستمالك يقوم بمبّرر ارستعمال األرض لمصلحة عامة، وما تطلبه الشركة هو مصلحتها الخاصة، 

 وهذا خرق فاضح للقوانين والدرستور األردني يتضمن تعديا على حقوق األردنيين.
ولصالح الشركة ال يعطي الدولة األردنية وكل هذا االرستمالك الذي رستقوم به الحكومة على حرسابها 

حق ارستعمال شبكة أنابيب الشركة )تصل لكل بيت  أو أي من األراضي المرستملكة أو المرستعملة 
من قبلها، لنقل أو توصيل غاز يخدم حاجات متزايدة أو طارئة للمملكة، أو غاز يأتيها مجانا، أو 

 ألردن.حتى لتوزيع الغاز الطبيعي المكتشف محليا داخل ا
على هذا بأن تطالب الحكومة بإعفاء ضريبي لكل المرساهمين فيها والعاملين لديها والذين  IJGوتزيد 

تتعاقد معهم، والمتعاقد معهم فرعيا، والمزودين لموادها أو خدماتها، والمقرضين لها، من كل أنواع 
قوانين الحالية وما رسواء تلك المنصوص عليها في ال حدود،الررسوم والضرائب دون ارستثناء وال 

 رسينص عليه مرستقبال )حرسب النص الحرفي لمشروع االتفاقية/التلزيم .
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وتعدد على رسبيل المثال ال الحصر كل الضرائب والررسوم المفروضة بقوانين أو أنظمة رسارية 
حينها.. فأي ارستثناء هذا ال يجرؤ على طلبه، أو حتى مماررسته رسرا، جيش محتّل؟! ثّم إّن فرض 

والشركة تريد أن تصادر حق نواب األّمة الدرستوري في  بقانون،أو اإلعفاء منها ال يتم إال  الضرائب
 التشريع وحقهم الرقابي على رسيارسات الحكومة وأموال األّمة!!

كل هذا يقدم لـ"شخصين" تقول مذكرة التفاهم إّنهما "ينويان" تأرسيس شركة، ويرفضان إعطاء موعد 
مالي الرستثمار الشركة إذا ما تأرسرست.. مع العلم بأّن الرقم في حده  لترسجيلها ويرفضان تحديد رقم

مليون دوالر، ومع ذلك رفض "الشريكان" المحليان  411-311بحدود  -حرسب قيمة العطاء-األدنى 
 االلتزام بقرش واحد ولو مشافهة!

 -الصريحبالتعريف العلمي االقتصادي -وما يرستشفه أي عاقل من هذا هو أنهما ليرسا شريكين بل 
مجرد رسمرسارين. وحتما واجهة لشركاء محليين من بينهم إخوة عبد الرسالم المجالي الذين كانوا 

جريمة.  إرسرائيل"واجهة" لحكومة توقع اتفاقية "وادي عربة" حين كان مجرد ذكر الصلح مع 
 وارستنكاف كثر عن قبول الدور جعله يؤول لهؤالء.

وبين وزارة الطاقة التي زعمت أن األمر مجرد مشروع  نشر تقريري الحثيث أدى لجدال صحفي بيني
لم يبت فيه. وحين واجهتها بالوثائق زعمت أنها كانت رفضت المشروع بكتاب ررسمي وجهته للشركة 
)غير الموجودة! . وحين طالبتها بإبراز الكتاب التزمت الصمت وفرضت على الصحافة عدم نشر 

 أي شيء له عالقة بالموضوع.
تورطين أدركوا أن قبولهم نشر كتاب بتاريخ ورقم رسابقين رسيمكنني من مقاضاتهم بتهمة ويبدو أن الم

تزوير وثيقة ررسمية. فقد رسلمت تقريري للنيابة العامة أيضا )كما التزمت في ررسالتي للملك حرسين  
 مرفقا بطلب مني كنائبة وكمواطن بالتحقيق مع المتورطين في القضية بتهمة "الشروع في جريمة".

"إعداد  -برأيه-قال إن األمر  أيهما ،ثناء زيارتي للنائب العام )أو رئيس النيابات العامة ال أذكر وأ
لجريمة" وليس شروعا فيها. واألولى تهمة أخف.. فذّكرت بوجوب توقيف من "أعّدوا" لجريمة كهذه 

 خاصة لكون حكومة ووزراء ونواب متورطين فيها. معهم،والتحقيق 
هذا النشر بانرسحاب شركتي أموكو وتراكتابل. ولم يتم أي تحقيق بداللة عدم الصفقة ألغيت بعد 

رسماع شهادة غيري ممن أوردت أرسماؤهم كشهود. والغاز المصري ُحّول "تلزيم" ارستيراده لألردن 
لشركة "الفجر للغاز" التي رسجلت في مصر وال وجود ألي تفاصيل عنها في ملفها بوزارة الصناعة 

 ة رسوى ارسمها وارسم محاميها في األردن.والتجارة األردني
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ورغم ذلك فمن بين أصحابها المؤرسرسين واجهات لمتنفذين منهم رسهل المجالي وحرسن علي أبو 
فقد أبرمت صفقة شرائها للغاز المصري مباشرة مع  إرسرائيلالراغب وآخرون أكثر أو أقل تنفذا.. أما 

 الشركة الواجهة لنظام مبارك.
11/21/1124، الجزيرة نت، الدوحة  

 
 تمجيد الهجرة .55

 عوزي برعام
الهجرة من البالد تشغل بالي منذ رسنوات. في بداية الثمانينيات شغلت منصب رئيس لجنة الهجرة 
واالرستيعاب في الكنيرست وموضوع الهجرة المضادة كان في مركز االهتمام. تحدثنا مع المهاجرين 

اخ الرسابقين في الواليات المتحدة، مع بنات لهم عودتهم، التقينا بمهاجرين من رجال البلم إمكانيةعن 
ال يمكنهن أن يتواصلن بالعبرية. كنا عالقين في الوعي الصهيوني التقليدي الذي رفض الهجرة من 

في حينه مختلفة، حيث رساد الوعي االجتماعي  إرسرائيلالبالد. وكانت  إلىالبالد ووعظ بهجرة اليهود 
 عرضه.وليس فقط الفردي، وكان لديها ما ت

، رافقت 2671أتذكر أنه في االنتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في الواليات المتحدة في العام 
 حملة يوبرت همفري، الذي هزمه في النهاية جورج ماكوورن.

. أنا أحب هذه إرسرائيليوجد معنا شاب من "قال همفري  األولىنقطة االنعطاف  إلىوعندما وصلنا 
. وأضاف: "عندنا "أنا"ترسود هناك مقارنة بثقافة  "نحن"راطية في طبيعتها وثقافة الدولة، ألنها ديمق

 ."فيها متدنية للغاية األجورالتحية لدولة فوارق  أؤديإني "
الخدمات العامة،  أحياناومنذئذ اكترسب الوعي الرأرسمالي الرسيطرة. فالخصخصات، التي حرسنت 

ان للشباب تأمين اجتماعي معين. كان لهم راتب قلصت مرسؤولية الدولة عن مواطنيها. ذات مرة ك
رسائدة، الحوار  "أنا"اليوم فثقافة  إرسرائيلغير عال، ولكنهم كانوا مؤمنين ماليا لشيخوختهم. أما في 

 ، وكأن هذا هو رمز المكانة المحترمة.األهاليهو عن ممتلكات  األطفالبين 
وأن يقرر أين يكون منزله. ليس عندي شيء الفرد يوجد حق في أن يختار طريقه في الحياة  لحنرسان
 إرسرائيليقرر أن يعيش في لندن أو في برلين، ولكني حاولت ـ مع آخرين ـ أن اقنع بأن  إنرسانضد 

رسرائيلو يهود  أطفالهي المكان الصحيح لتربية  . ثمة فارق في نظري بين قرار فردي وبين يينا 
 محاولة جعله مشروعا جماعيا.
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ش في نزاع مع الواقع في البالد، يرى المرستقبل االقتصادي الصعب الذي مثلي، يعي إنرسانحتى 
الشباب الذين ينمون هنا، يمقت الرسلوك الرسيارسي والمدني للحكومة، غير قادر على أن  انتظار

يحتوي الوعظ للهجرة من البالد. لرست متفاجئا من أن معدالت الهجرة المضادة قلت ولم ترتفع كما 
عظ بالهجرة المضادة الجماعية. فالعالم ليس مغريا مثلما كان قبل ثالثين أو ينعكس، ربما، من الو 

اقتصادية واجتماعية غير رسهلة. وفكرة  أزماتوالواليات المتحدة توجدان في  أوروبارسنة.  أربعين
 وعاء الطعام آخذة في التشوش وذلك ألن الوعاء ليس مليئا والطعام لم يعد لذيذا كما كان.

 إحرساسبرلين وليس فقط اليها. عندي  إلىأن نخفي حقيقة أن ثمة شبابا يهاجرون ولكن ال ينبغي 
بأن حجوم الهجرة المضادة قد ال تكون ارتفعت، ولكن مرستوى المهاجرين يوجد في ارتفاع متواصل. 
أفضل الفتيان ذوو الماضي من العطاء والمرساهمة، ذوو التعليم والمهن المتنوعة، يختفون عنا ولديهم 

 عة والوقاحة ألن يدعوا اآلخرين بأن يأتوا في أعقابهم.الشجا
هي الوطن القومي للشعب اليهودي،  إرسرائيلعلينا أن نتذكر دون وازع من الندم بأن  أيضااليوم 

 الذي يعيش في البالد مع رسكان عرب كثيرين. لقد أقام الدولة علمانيون ذوو رؤيا.
الشعب، ولكن بدال من أن نرسير  أجيالوتحترم تقاليد آمنوا بدولة يهودية ذات طابع علماني، تُقدر 

ثيوقراطية ظلماء، يرافقها تطرف رسيارسي وعالئم قومية  إلىنتجه  فإننانحو فصل الدين عن الدولة، 
 متطرفة لم يتميز بها جيل مؤرسرسي الدولة.

ال في ، في رحوفوت وفي الخضيرة، أبيبضد هذه االتجاهات ينبغي الكفاح هنا، في البالد. في تل 
 كل الموضوع. األمربرلين وفي نيويورك. هذا في واقع 

11/21/1124هآرتس   
12/21/1124القدس العربي، لندن،   
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