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 0موقع والا :أجيزة أمن السمطة تعتقل خمية لحماس بالخميل خططت إلرسال طائرة مفخخة نحو "إسرائيل"
القدس المحتمة-ترجمة صفا :كشفت السمطة الفمسطينية مؤخ اًر عف خمية تابعة لكتائب القساـ ،الجناح
العسكري لحركة حماس ،خططت إلرساؿ طائرة مفخخة بدوف طيار مف منطقة الخميؿ صوب "إسرائيؿ".
ونشر موقع "والال" العبري الشيير صباح الجمعة ،معمومات حصؿ عمييا "حصريا" مف أجيزة السمطة تبيف
ٍ
مضف في منطقة الخميؿ أدى في نيايتو إلى اعتقاؿ
أف األجيزة األمنية الفمسطينية قامت بعمؿ استخباراتي
خمية حمساوية جامعية في المدينة.
وفي أعقاب االعتقاؿ اكتشفت السمطة أف ىذه الخمية قد وصمت إلى مراحؿ متقدمة نحو إرساؿ طائرة
صغيرة بدوف طيار إلى "إسرائيؿ" وعمى متنيا مواد متفجرة – بحسب "والال" .
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ويتبيف مف خالؿ التحقيقات التي أجرتيا أجيزة األمف الفمسطينية ونقميا موقع" والال" العبري أف نشطاء
حماس أجروا في السابؽ عدة تجارب إلطالؽ الطائرة وخططوا لتسميحيا بالمتفجرات وذلؾ لتفجيرىا فوؽ
إحدى المناطؽ داخؿ "إسرائيؿ".
ويشير الموقع إلى أف اعتقاؿ أفراد الخمية قد أحبط تنفيذ عممية كبيرة داخؿ "إسرائيؿ".
وذكر أف أجيزة األمف اإلسرائيمية قد أكدت صحة المعمومات المذكورة وأشارت الى وجود انجازات كبيرة
حققتيا السمطة مؤخ اًر في ىذا المجاؿ وذلؾ في إطار محاربتيا لما أسمتو بػ"اإلرىاب" في الضفة ،يضاؼ
إلى ذلؾ بحسب المصادر االستخباراتية اإلسرائيمية عممية السمطة األمنية في مخيـ جنيف وكشفيا لعشرات
قطع األسمحة ىناؾ.
وكالة الصحافة الفمسطينية (صفا)2013/10/25 ،
دويك :قيام دولة فمسطينية عبر المفاوضات أقرب إلى الخيال
الخميؿ :اعتبر رئيس المجمس التشريعي الفمسطيني الدكتور عزيز دويؾ أف فشؿ المفاوضات ليس مفاجئا
لمشارع الفمسطيني والعربي ،مضيفاً أف أبناء فمسطيف أجمعوا عمى أف احتمالية قياـ دولة فمسطينية عبر
المفاوضات بات أقرب إلى الخياؿ.
وقاؿ في تصريح خاص لػ"المركز الفمسطيني لإلعالـ"" :يفزع البعض في الساحة الفمسطينية إلى
المفاوضات بناء عمى قناعة ذاتية ,أو استجابة إلمالءات خارجية ,ظنا منيـ أف اختراقا ما سيتحقؽ مف
المفاوضات ،إال أف الواقع يثبت كؿ مرة فشؿ ىذه االستراتيجية وتعثرىا ألسباب كاف عمى رأسيا حرص
وتوسع
"إسرائيؿ" عمى بقاء واقع األمر عمى حالو ،وىي متواصمة في غييا تبني المزيد مف المستوطنات,
ّ
القائـ منيا".
,قاؿ دويؾ :المالحظ أف العودة إلى المفاوضات بعبثيتيا في كؿ مرة يتزامف مع تصاعد وتيرة الحديث عف
المصالحة الوطنية ،وكأف المفاوضات ىي نقيض المصالحة ,والعكس صحيح ،متوقعاً أف يشيد القريب
العاجؿ حديثا عف المصالحة كانعكاس مباشر لعدـ حدوث أي اختراؽ في المفاوضات ,ووصوليا في كؿ
مرة إلى حائط مسدود.
وأكد أف دعوة ىنية إلى إنجاز المصالحة ىي دعوة صادقة بحاجة إلى أف تقابؿ بصدؽ مماثؿ في التوجو
نحو المصالحة ,وجعميا أولى أولوياتيا وعمى رأس جدوؿ أعماليا ،مضيفا ،ومع ذلؾ لست متفائال بقرب
إنجاز المصالحة لعدـ توفر الظروؼ الموضوعية لنجاحيا والستمرار األطراؼ المختمفة بالتمترس حوؿ
مواقفيا التقميدية النمطية المعروفة.
المركز الفمسطيني لإلعام2013/10/24 ،
 3أبو ردينة :االستيطان غير شرعي ويجب وقفو إلنجاح المفاوضات
القدس  -عبد الرؤوؼ ارناؤوط :قاؿ الناطؽ باسـ الرئاسة نبيؿ أبو ردينة ،لػ"األياـ" ،أمس" :االستيطاف
جميعو غير شرعي ،وعمى إسرائيؿ أف تتوقؼ عف وضع العراقيؿ أماـ عممية السالـ" .وقاؿ" :كؿ اإلجراءات
االستيطانية اإلسرائيمية غير شرعية والغية وعمى إسرائيؿ أف توقفيا فو اًر".
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وأضاؼ أبو ردينة "ال نوافؽ عمى أي عطاءات استيطانية ،وعمى إسرائيؿ أف تتوقؼ عف مثؿ ىذه
الممارسات ووضع العراقيؿ ،مف إجؿ إنجاح المفاوضات".
األيام ،رام اهلل2013/10/25 ،
لمانيا أوروبيا زيارة غزة
 4التشريعي الفمسطيني يستنكر منع االحتال ً
وفدا بر ً
راـ اهلل  -وليد عوض :أداف الدكتور أحمد محمد بحر النائب األوؿ لرئيس المجمس التشريعي الفمسطيني،
قرار االحتالؿ القاضي بمنع وفد برلماني أوروبي مف زيارة القطاع المحاصر.
وقاؿ بحر في بياف صحافي اف االحتالؿ ما زاؿ يضرب بعرض الحائط كافة القوانيف الدولية التي تكفؿ
حرية السفر والت نقؿ وخاصة إذا ما تعمؽ األمر بزيارة رسمية لبرلمانييف منتخبيف .ودعا بحر كافة البرلمانات
العربية واإلسالمية واألجنبية واالتحادات البرلمانية اإلسالمية والعربية والدولية الى تبني خطوات أكثر فعالية
في سبيؿ رفع الحصار عف غزة والسعي لمحاكمة مجرمي الحرب اإلسرائيمييف عمى ارتكابيـ مخالفات دولية
متعمقة بمنع وصوؿ الوفد لغزة وخاصة الوفود البرلمانية بغية عدـ نقؿ معاناة الشعب الفمسطيني لمعالـ
الخارجي.
ومف طرفو استنكر النائب جماؿ الخضري رئيس المجنة الشعبية لمواجية الحصار منع سمطات االحتالؿ
الوفد البرلماني األوروبي مف زيارة قطاع غزة نياية الشير الجاري لالطالع عمى الواقع اإلنساني الصعب،
مقدما التحية لموفد برئاسة اينير كوستيو وأعضائو ،ومشددا عمى أف منع إسرائيؿ لموفد يرمي إلى إخفاء
حقيقة الحصار عف غزة وعزؿ وفود التضامف لمنعيا مف التوجو لغزة.
القدس العربي ،لندن2013/10/25 ،
" 5معاريف"" :إسرائيل" تعتزم تسميم السمطة جثامين  30شييدا محتجزة بمقابر األرقام السرية منذ سنوات
راـ اهلل -وليد عوض :أكدت مصادر اسرائيمية امس الخميس باف قوات االحتالؿ االسرائيمي تعتزـ تسميـ
السمطة الفمسطينية جثاميف  30شييدا فمسطينيا محتجزة في مقابر االرقاـ السرية منذ سنوات طويمة.
وحسب صحيفة ‘معاريؼ’ االسرائيمية فاف نقؿ الجثاميف لمجانب الفمسطيني سيكوف في الػ  7مف الشير
سيفرج عنيا ،ثالثة جثاميف لشيداء مف فمسطينيي
القادـ ،مشيرة الى اف مف بيف الجثاميف الػ  30التي ُ
االراضي المحتمة عاـ .1948
وقالت المصادر االسرائيمية ا ف االفراج عف الجثاميف يأتي إستجابة مف وزير الدفاع موشيو يعموف ،لطمب
المحكمة العميا االسرائيمية باالفراج عف الجثاميف بناء عمى االلتماس الذي تقدمت بو عوائؿ الشيداء.
وحسب صحيفة ‘معاريؼ’ فقد طُمب مف عوائؿ الشيداء التوجو الى مكتب التنسيؽ واالرتباط في الضفة
الغربية ،الخذ عينات مف الػ  DNAلمطابقتيا مع عينات مف جثاميف الشيداء ،وفي حاؿ وجد التطابؽ سيتـ
االفراج عف ىذه الجثاميف.
القدس العربي ،لندن2013/10/25 ،
 6الطيراوي ينفي تسمم السمطة تقارير من خبراء سويس ار وروسيا حول طبيعة وفاة عرفات
التاريخ :الجمعة 5103/01/55

العدد3106 :

ص6

راـ اهلل :نفى المواء توفيؽ الطيراوي ،رئيس لجنة التحقيؽ في وفاة الرئيس الراحؿ ياسر عرفات اف تكوف
السمطة قد تسممت تقاري ار مف سويس ار وروسيا حوؿ طبيعة وفاة عرفات.
وقاؿ الطيراوي لػ معا ":لـ تتسمـ السمطة حتى االف اي تقارير مف فريقي التحقيؽ الروسي والسويسري المذيف
اجريا فحوصات لرفاة عرفات قبؿ اشير" ،مؤكدا اف النتائج لـ تصؿ بعد ،رافضا التعقيب عمى نبأ وكالة
االنباء الصينية.
ىذا واستبعد تقرير الخبراء السويسرييف والروس في ظروؼ وفاة الرئيس الفمسطيني الراحؿ ياسر عرفات
اليوـ (الخميس) ،فرضية تعرضو لمادة (البمونيوـ  )210المشعة ،لكنو لـ يستبعد تعرضو لمسـ.
وقاؿ مصدر فمسطيني مطمع لوكالة أنباء (شينخوا) مشترطا عدـ ذكر اسمو ،إف السمطة الفمسطينية تسممت
رسميا التقريريف السويسري والروسي الخاصيف بفحص رفات عرفات التي أخذت في  27مف نوفمبر
الماضي.
وذكر المصدر ،أف التقريريف أظي ار استبعاد الخبراء لفرضية وفاة عرفات بمادة (البمونيوـ  )210المشعة،
لكنو لـ يستبعد بشكؿ نيائي إمكانية تعرض الرئيس الفمسطيني الراحؿ إلى السـ.
وكالة معاً االخبارية2013/10/25 ،
ييدد "إسرائيل" بطمب تجميد عضويتيا في االتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"
 7الرجوب ّ
كشؼ جبريؿ الرجوب رئيس االتحاد الفمسطيني لكرة القدـ في عرض قدمو أماـ المكتب التنفيذي لالتحاد
الدولي لمصحافة الرياضية في الدوحة« :في حاؿ عدـ التزاـ إسرائيؿ بالحموؿ ،سنذىب الى كونغرس
«الفيفا» في الب ارزيؿ العاـ المقبؿ وسنطالب بإجراءات بحقيا بما في ذلؾ تعميؽ عضويتيا في «الفيفا» لعدـ
احتراميا القوانيف واألنظمة ،وىو ما يفقدىا شرعيتيا في االتحاد الدولي».
وتابع الرجوب « :نرفض أي عالقة مباشرة مع االتحاد اإلسرائيمي ،ونطالب بأف يبقى الفيفا ىو المشرؼ
والمراقب والمتابع ليذا األمر ،كما أف مرجعيتنا تبقى قوانيف االتحادات الدولية والميثاؽ األولمبي».
األخبار ،بيروت2013/10/25 ،
" 8الرأي" :سفارة فمسطين بالقاىرة قدمت عرضا توافقياً "تآمرياً" مع مصر بالتنغيص عمى حجاج غزة
غزة – خاص الرأي :ذكر مصدر خاص مقرب مف السفير الفمسطيني في القاىرة بركات الفرا ،أف السفارة
الفمسطينية قدمت عرضا توافقياً (تآمرياً) مع السمطات المصرية بالتنغيص عمى حجاج قطاع غزة ،وعدـ
إدخاليـ إلى معبر رفح بسيولة ويسر.
فضؿ عدـ الذكر عف اسمو خشية إيذاءه  -أف السفارة الفمسطينية في القاىرة اتخذت
وبيف المصدر  -الذي ّ
ق ار اًر بالتوافؽ مع ممثميف عف "حكومة راـ اهلل" –غير الشرعية -بعرقمة وصوؿ الحجاج ،وأنيا تعاممت مع
موضوع وصوليـ إلى غزة بإىماؿ متعمد ومقصود .وأكد أف إثارة موضوع فقداف جواز سفر أحد الحجاج إنما
ىو رواية غير واقعية ومفبركة ،حيث أنيا ىدفت مف وراء ذلؾ إلى عرقمة وصوؿ الحجاج ،وفي نفس الوقت
وضع عذر ليا بتأخير الحجاج.
وفي أكثر مف شكوى قدميا مواطنوف كثيروف عبر صفحاتيـ عبر مواقع التواصؿ االجتماعي يظير خالليا
الدور السيء الذي تمارسو السفارة الفمسطينية في القاىرة ضد أىالي قطاع غزة تحديداً وبشكؿ مقصود
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بيدؼ إقناع الناس بأف مف يقؼ خمؼ معاناتيـ ىي الحكومة الفمسطينية في غزة ،غير أف ىذه الروايات
انكشفت وفُضحت أماـ المواطنيف.
مف جيتو ،لفت مدير ىيئة المعابر والحدود ماىر أبو صبحة إلى أف الدفعة الثانية لمحجاج موجودة اآلف في
مطار القاىرة ،بسبب تأخيرىا ،ليس مف قبؿ الجانب المصري ،وانما نتيجة اتفاؽ بيف السفارة الفمسطينية
بالقاىرة وبيف شركة مكسيـ مشتيى (ومقرىا بالقاىرة) .وبيف أبو صبحة في تصريح متمفز ،أف االتفاؽ ُبني
عمى أساس أف تقوـ الباصات نفسيا التي نقمت الدفعة األولى مف الحجاج ،بالعودة مف معبر رفح المصري
وحتى مطار القاىرة لنقؿ الحجيج مف مطار القاىرة إلى معبر رفح بنفس الباصات لحسابات مادية عمى
حساب الحجيج" ،أي أف الجانب المصري ال دخؿ ليـ باألمر".
وكالة الرأي الفمسطينية لإلعام2013/10/24 ،
 9جواد الناجي :فمسطين تتجو لتقوية عاقاتيا االقتصادية مع العالم
راـ اهلل – محمد خبيصة :قاؿ وزير االقتصاد الوطني في الحكومة الفمسطينية ،جواد الناجي ،إف جيوداً تبذؿ
لتقوية عالقات التعاوف االقتصادية والتجارية بيف دولة فمسطيف ومختمؼ دوؿ العالـ ،وستعمؿ الحكومة عمى
توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاىـ وبرتوكوالت تعاوف مف شأنيا المساىمة بزيادة الصادرات الفمسطينية لمخارج.
وفي بياف وصؿ وكالة األناضوؿ نسخة عنو ،فقد قاـ الوزير ناجي الذي وصؿ اسطنبوؿ مساء األربعاء،
الفتتاح مؤتمر ‘دور التجارة في تعزيز االقتصاد الفمسطيني’ ،باطالع المسؤوليف األتراؾ عمى ما يستيدفو
الفمسطينيوف مف عقد ىذا المؤتمر الدولي الذي انطمؽ امس في اسطنبوؿ بدعـ مف الحكومة التركية واالتحاد
األوروبي .وأكد الناجي في البياف عمى أىمية المؤتمر في بحث سبؿ إدماج االقتصاد الفمسطيني باالقتصاد
اإلقميمي والعالمي ،وكيفية خمؽ بيئة أعماؿ مناسبة في فمسطيف تمكف مف جذب استثمارات خارجية ،األمر
الذي يوفر فرص عمؿ لمواجية معدالت البطالة والفقر .وتقدر معدالت الفقر باألراضي الفمسطينية بنحو
 %30مف مجمؿ الفمسطينييف ،فيما ارتفعت نسبة البطالة لتتجاوز  %27في كؿ مف الضفة الغربية وقطاع
غزة ،بينما ال يتجاوز معدؿ دخؿ الفرد مف الناتج المحمي  2093دوال ار في الضفة ،و 1320دوال ار في غزة.
وكشؼ الناجي إف المؤتمر قاـ بتوجيو دعوة إلسرائيؿ ،لممشاركة في فعاليات المؤتمر ‘إال أنو لغاية المحظة
لـ يصمني رد بال موافقة مف عدميا ،لكف تـ توجيو الدعوة بحكـ أف إسرائيؿ دولة عضو في االتحاد
األورومتوسطي’.
القدس العربي ،لندن2013/10/25 ،
 10اتفاق بين الحكومة بالضفة والحكومة في غزة يضمن استمرار عمل محطة الكيرباء
غزة  -أشرؼ اليور :دخمت شاحنات مف معبر كرـ أبو سالـ التجاري مع إسرائيؿ يوـ أمس الخميس تقؿ
وقودا صناعيا مخصصا لتشغيؿ محطة توليد الكيرباء الوحيدة في قطاع غزة ،والميددة بالتوقؼ الكامؿ عف
العمؿ ،في خطوة لـ تشيد منذ أشير.
وعبرت ىذه الشاحنات وتقؿ حمولة قدرىا  400ألؼ لتر مف السوالر الصناعي المخصص لتشغيؿ مولدات
المحطة الكبيرة التي تغذي شبكة كيرباء غزة بنحو ثمث حاجاتيا ،مف المعبر إلى المحطة ،بعد شرائيا مف
إحدى شركات الوقود اإلسرائيمية ،عف طريؽ الحكومة الفمسطينية في الضفة الغربية.
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ويقضي االتفاؽ الذي تـ موجبو دخوؿ ىذه الكميات مف الوقود ،والتي ستكوف مقدمة لشحنات أخرى تضمف
استمرار عم ؿ المحطة ،بناء عمى اتفاؽ بيف سمطتي الطاقة في غزة التابعة لمحكومة المقالة التي تديرىا
حركة حماس ،والحكومة الفمسطينية في الضفة الغربية ،يقوـ عمى أساس استئناؼ عمميات نقؿ السوالر
الصناعي إلى غزة خالؿ األياـ القميمة القادمة ،بعد قياـ سمطة الطاقة براـ اهلل رفع قيمة الضرائب الموضوعة
عمى ىذا النوع مف الوقود.
وقاؿ رائد فتوح رئيس لجنة تنسيؽ إدخاؿ البضائع أف كميات مف الوقود الصناعي دخمت مف معبر كرـ أبو
سالـ لصالح محطة توليد الكيرباء.
وسيضمف االتفاؽ الذي كرر أكثر مف مرة في أوقات سابقة عمؿ المحطة التي يتيددىا خطر التوقؼ،
بسبب نفاد الوقود المصري الذي كانت تعتمد عميو المحطة في عمميا طواؿ الفترة الماضية.
القدس العربي ،لندن2013/10/25 ،
 00أبو مرزوق يدعو عباس لممصالحة :ليس ىناك موقف رسمي في فتح من خطاب ىنية
دعػػا عضػػو المكتػػب السياسػػي لحركػػة حمػػاس الػػدكتور موسػػى أبػػو مػػرزوؽ رئػػيس السػػمطة الفمسػػطينية محمػػود
عباس إلى االنحياز لممصالحة ،وانياء االنقساـ ،ومواجية كؿ الرافضيف لذلؾ.
وكشػػؼ أبػػو مػػرزوؽ فػػي تص ػريحات لػػو عمػػى صػػفحتو عمػػى "الفػػيس بػػوؾ" عػػف عػػدد مػػف القضػػايا المتعمقػػة
بمساعي إنجاز المصالحة وانياء االنقساـ.
"تحدث األخ عزاـ األحمد في منتصؼ أغسطس – آب الماضي عف اتّفاؽ لتحديد موعد واالتفاؽ عمػى
وقاؿ ّ
آليػػة السػػتئناؼ حػػديث المصػػالحة وىػػذا صػػحيح ،لكػػف لػػـ أعقّػػب حينيػػا عمػػى حػػديث األخ ع ػزاـ ال سػػمباً وال
إيجاباً"
وتػابع "اليػػوـ أريػػد أف أبػػيف لػػلخ عػزاـ ولمكػػؿ الفمسػطيني أف الػرئيس أبػػو مػػازف أرسػػؿ شخصػػيات عػػدة حػػامميف
ػتيو والػػدكتور زيػػاد أبػػو عمػػرو واألسػػتاذ كمػػاؿ الش ػرافي
رسػػائؿ متشػػابية ،فمقػػد ق ػدـ إلػػى غ ػزة الػػدكتور محمػػد شػ ّ
واألستاذ أميف مقبوؿ واألستاذ روحي فتوح إضافة لحديث طويػؿ مػع األخ جبريػؿ الرجػوب وكميػا تحمػؿ نفػس
المحتوى مف نوايا طيبة لممصالحة الوطنية وانياء لالنقساـ البغيض ،ورغبػة األخ أبػو مػازف والمجنػة المركزيػة
في إغالؽ ىذا الممؼ؛ وكانت اإلجابات كميا إيجابية ،لكف كػاف التسػاؤؿ المطػروح عنػد حمػاس حػوؿ الجديػة
في ىذا الموضوع ألف كؿ مف جاء لـ يعد يتابع ما طرحو أو ما حممو لحماس".
قدـ األخ أبو العبد دعوتو التي رحبت بيا معظػـ الفصػائؿ
وأضاؼ "في ذكرى تحرير األسرى (وفاء األحرار) ّ
الفمسطينية- ،وخاصة أنيا نقاط محددة ،تتمثّؿ بسػرعة التوافػؽ عمػى تشػكيؿ حكومػة وحػدة وطنيػة برئاسػة أبػو
مػػازف وتحديػػد موعػػد االنتخابػػات وتػػوفير األجػواء الداخميػػة إلجرائيػػا ،وتفعيػػؿ لقػػاءات اإلطػػار القيػػادي المؤقػػت
لحيف إجراء االنتخابات في المنطقة والتفاىـ والتوافػؽ حػوؿ البرنػامج الػوطني وادارة القػرار السياسػي والبرنػامج
النضالي".
وقػػاؿ "حتػػى المحظػػة لػػيس ىنػػاؾ موقػػؼ رسػػمي لإلخػػوة فػػي حركػػة فػػتح خاصػػة أف الجبيػػة الشػػعبية والجبيػػة
الديمقراطية وحركة الجياد وغيرىـ رحبوا بيذه الدعوة ،باإلضافة إلى عدد مف اإلخوة في حركة فتح" ،متسائال
"فما الذي يحوؿ دوف إصدار موقؼ رسمي مف الدعوة؟"
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وتابع أبو مرزوؽ أف "البعض يتحدث عف المفاوضات سواء المكشوؼ منيا أو المخفي ،وكؿ اإلشارات تؤ ّكد
أنيػػا تجػػرى بػػال أفػػؽ وال أمػػؿ ،والػػبعض اآلخػػر يقػػوؿ إف ىنػػاؾ موقف ػاً صػػييونياً وأمريكي ػاً مػػف المصػػالحة مػػع
حمػػاس ،وآخػػروف يقولػػوف أف ىنػػاؾ تحفظ ػاً عربي ػاً فػػي الوقػػت ال ػراىف ،ممػػا يجعػػؿ األخ أبػػو مػػازف متػػردداً فػػي
اتخاذ موقؼ مف المصالحة وانياء االنقساـ".
وأضاؼ "أفترض صحة كؿ ذلؾ ولكف أليست الوحدة الوطنية وانياء االنقساـ تسػتحؽ االنحيػاز ليػا ومواجيػة
كؿ الرافضيف ؟ألـ يفعؿ أبو مازف ذلؾ في الجمعية العامة للمـ المتحدة؟".
وأوضػػح عضػػو المكتػػب السياسػػي لحركػػة "حمػػاس" أف ىنػػاؾ مػػف يػػدعي "بػػأف حمػػاس اتجيػػت نحػػو المصػػالحة
نتيجػةً لمأزقيػا الحػالي" ،وتػابع موضػحا موقػؼ حركتػو "لقػػد كػاف إنيػاء االنقسػاـ وتحقيػؽ الوحػدة الوطنيػة ىػػدفاً
وغاية لحماس في كؿ المراحؿ ألنو بالنسبة ليا ديف قبؿ أف يكوف سياسة".
وأكػػد أف "االتيامػػات التػػي كانػػت توجػػو إلييػػا فػػي مجمميػػا مجافيػػة لمواقػػع وتػػأتي مػػف بػػاب مناكفػػات الخصػػوـ"،
وأوضح "أما المأزؽ السياسي فأريد أف أسأؿ؛ َمف ِمف أطراؼ األزمة ال يعيش المأزؽ؟ ىػؿ السػمطة فػي نشػوة
انتصػػاراتيا؟؟ ىػػؿ الكيػػاف الصػػييوني ال يعػػيش مأزق ػاً؟؟ بعػػض األط ػراؼ العربيػػة ىػػؿ ىػػي مستأنسػػة بأجوائيػػا
الربيعية؟".
اج للزمات التي يعيش فييا الجميػع ،ونحػف بانتظػار موقػؼ الػرئيس
وختـ بقولو "في الوحدة قوة لمجميع ،وانفر ٌ
والخروج عف صمتو".
المركز الفمسطيني لإلعام5103/01/54 ،
" 05الجياد" :المفاوض يسوق األوىام ..لماذا ال نمتقط خطاب ىنية لتحقيق المصالحة الفمسطينية؟
غزة :أكد الدكتور محمد اليندي عضو المكتب السياسي لحركة الجياد اإلسالمي أف الشعب الفمسػطيني بػات
أكثر تصػميماً عمػى خيػار الجيػاد والمقاومػة أمػاـ فشػؿ خيػارات التفػاوض ،وتوقعػت انػدالع انتفاضػة ثالثػة فػي
الضػفة الغربيػػة عمػػى التنسػػيؽ األمنػػي مػػع االحػػتالؿ ،وطالبػػت بالتقػػاط خطػػاب رئػػيس الحكومػػة الفمسػػطينية فػػي
غزة اسماعيؿ ىنية االخير لمبناء عميو إلعادة المصالحة وانياء االنقساـ.
وقػػاؿ الينػػدي ":المفاوضػػات العبثيػػة فاشػػمة وىػػي إلػػى زواؿ ،وشػػعبنا بػػات أكثػػر تصػػميماً عمػػى خيػػار المقاومػػة
والجياد" ،وأوضػح أف الضػفة المحتمػة سػتنتفض عمػى سياسػة التنسػيؽ األمنػي التػي تنتيجيػا السػمطة ،وسػتقدـ
ػر دم ػػاء الش ػػييد محم ػػد عاص ػػي ال ػػذي س ػػقط
مزي ػػداً م ػػف ال ػػدماء والش ػػيداء لص ػػالح القض ػػية الفمس ػػطينية ،معتب ػ ًا
االربعاء قرب راـ اهلل ليست النياية.
وقػػاؿ ":المفػػاوض الفمسػػطيني يفػػرط فػػي الثوابػػت الوطنيػػة ،مػػع أف إس ػرائيؿ ال تمقػػي بػػاالً لمسمسػػؿ التفػػاوض،
ومستمرة في تيويد المسجد األقصى واالعتػداء عميػو بشػكؿ رسػمي وغيػر رسػمي" ،وأضػاؼ ":عمػى الػرغـ مػف
التقدـ االستيطاني واالعتداء المستمر عمى القدس والثوابت الفمسطينية ،المفاوض الفمسػطيني يفتخػر ويطالػب
فقػػط بإ ازلػػة حػػاجز ىنػػا وحػػاجز ىنػػاؾ ،وبصػػفقة أفرغتيػػا ق ػوات االحػػتالؿ مػػف مضػػمونيا ،والمفػػاوض يسػػوؽ
األوىاـ لمشعب الفمسطيني".
وبخصػوص المصػالحة الفمسػػطينية أوضػح الينػػدي أف المصػالحة باتػػت مطمبػاً وطنيػاً فػػي ظػؿ مػػا تتعػرض لػػو
القضية الفمسطينية مف اعتداءات ،مؤكداً عمى أف خطػاب ىنيػة األخيػر يمكػف البنػاء عميػو إلعػادة المصػالحة
وانياء حالة االنقساـ.
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وقاؿ ":تحػدث ىنيػة كالمػاً يمكػف البنػاء عميػو ،لمػاذا ال نمػتقط ىػذا الحػديث لبنػاء الثقػة والمصػالحة الفمسػطينية
وانياء االنقساـ ،ىذا وقت المصالحة وليس وقت تصفية الحسابات ،دعونا نذىب لممصالحة وننفذ المصالحة
واالتفاقات السابقة واقعيا عمى األرض".
المركز الفمسطيني لإلعام5103/01/54 ،
 03حماس :ال ترتيبات أو مواعيد لزيارة مشعل إيران
غػزة :نفػػت حركػة حمػػاس مسػاء الخمػػيس وجػود أي ترتيبػػات أو مواعيػد محػػددة لزيػارة رئػػيس المكتػب السياسػػي
ليا خالد مشعؿ إلى طيراف .وقاؿ الناطؽ باسـ الحركة سػامي أبػو زىػري فػي بيػاف مقتضػب« :لػـ يكػف ىنػاؾ
أي ترتيب ػػات أو مواعي ػػد مح ػػددة لزي ػػارة مش ػػعؿ طيػ ػراف حت ػػى ي ػػتـ االعت ػػذار عني ػػا كم ػػا زعم ػػت بع ػػض وس ػػائؿ
اإلعالـ».
عمان5103/01/54 ،
السبيلّ ،
" 04الشرق األوسط" :أنباء عن دعم حماس كتيبة فمسطينية تقاتل مع المعارضة بمخيم اليرموك
بيػػروت :تحكػػـ كتائػػب «الجػػيش السػػوري الحػػر» سػػيطرتيا عمػػى مخػػيـ اليرمػػوؾ لالجئػػيف الفمسػػطينييف جنػػوب
العاص ػػمة دمش ػػؽ ،فيم ػػا تعتب ػػر كتيب ػػة «أكن ػػاؼ بي ػػت المق ػػدس» الت ػػي يتح ػػدر معظ ػػـ عناص ػػرىا م ػػف أص ػػوؿ
فمسطينية ،القوة العسكرية األكثر نفوذا في المخيـ .وتشير مصادر فمسطينية مطمعػة ل ػ«الشػرؽ األوسػط» إلػى
أف «ىذه الكتيبة مدعومة بشكؿ مباشر مف حركة حمػاس» ،موضػحة أف «قيػادات فػي الحركػة تمتمػؾ خبػرات
عسكرية كبيرة تقود المعارؾ عمى جميع محاور مخيـ اليرموؾ».
وبحسب أشرطة فيديو بثت عمى عدد مف صػفحات كتيبػة «أكنػاؼ بيػت المقػدس» عمػى موقػع «فػيس بػوؾ»،
فإف معظـ عمميات الكتيبػة موجيػة ضػد «الجبيػة الشػعبية لتحريػر فمسػطيف  -القيػادة العامػة» المواليػة لمنظػاـ
السػػوري والتػػي يتحصػػف عناصػػرىا عمػػى أطػراؼ المخػػيـ ،فيمػػا تظيػػر أشػػرطة أخػػرى عمميػػات تسػػتيدؼ القػوات
النظامية.
وتؤكػػد المصػػادر ذاتيػػا أف «الكتيبػػة تأسسػػت بتوجيػػو مػػف حركػػة حمػػاس ودعميػػا وتمويميػػا لمػػدفاع عػػف المخػػيـ
والتحالؼ مع (الجػيش الحػر) ضػد القػوات النظاميػة والقػوى الفمسػطينية المتحالفػة معيػا» ،مشػيرة إلػى أنػو «تػـ
استدعاء بعض القيادات العسكرية في حماس مف غزة كي تشارؾ في تدريب عناصر الكتيبة».
والى جانب كتيبة «أكناؼ بيت المقػدس» الفمسػطينية ،توجػد فػي المخػيـ كتيبػة «العيػدة العمريػة» والتػي تضػـ
مقاتميف فمسطينييف انشقوا عف «الجبية الشعبية  -القيػادة العامػة» ،إضػافة إلػى شػباف متطػوعيف يقطنػوف فػي
المخيـ.
في المقابؿ ،ينفي القيادي في حركة حماس في لبناف أرفػت مػرة ،ل ػ«الشػرؽ األوسػط» ،أف «يكػوف لمحركػة أي
دور عسػػكري داعػػـ لممعارضػػة السػػورية فػػي مخػػيـ اليرمػػوؾ أو أي منطقػػة سػػوريا أخػػرى» ،مؤكػػدا أف «الوجػػود
العسػػكري لمحركػػة يقتصػػر عمػػى فمسػػطيف وقتػػاؿ االحػػتالؿ» .وشػػدد مػرة عمػػى «عػػدـ التػػدخؿ فػػي شػػؤوف الػػدوؿ
العربية سواء أكاف في سوريا أو أي بمد آخر» ،داعيا إلى «حؿ سياسي ألزمة سوريا يوقؼ نزيؼ الدماء».
ويضػػـ مخػػيـ اليرمػػوؾ  3آالؼ عنصػػر معػػارض ،يتوزعػػوف بػػيف كتائػػب «أكنػػاؼ بيػػت المق ػدس» و«العيػػدة
العمريػػة» و«جبيػػة النص ػرة» و«حركػػة أح ػرار الشػػاـ» و«ل ػواء األمػػة الواحػػدة» و«ل ػواء اإلسػػالـ» و«ل ػواء شػػاـ
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الرسوؿ» و«كتائب شباب اليدى» .وفي اآلونة األخيرة ،توحدت ىػذه الكتائػب فػي تكتػؿ عسػكري أطمػؽ عميػو
اسـ «الرابطة اإلسالمية».
وكانت كتيبة «أكناؼ بيت المقدس» أعمنت قبؿ أياـ عف عممية انتحارية استيدفت بناء يتمركز فيػو عناصػر
مف لواء «أبو الفضؿ العباس» عمى طريؽ منطقة «السيدة زينب».
ويؤكػػد الباحػػث والمحمػػؿ السياسػػي الفمسػػطيني فخػػر أبػػو صػػخر ،لػ ػ«الشػػرؽ األوسػػط» ،أف «القيػػادة اإليرانيػػة
اشػترطت عمػى حركػة حمػػاس سػحب مقاتمييػا مػف الميػػداف السػوري السػتعادة العالقػة معيػػا» ،الفتػا فػي الوقػػت
نفسو إلى «وجود تياريف داخؿ حماس ،األوؿ يمثمػو خالػد مشػعؿ (رئػيس المكتػب السياسػي) ويػدعو إلػى قطػع
العالقػػات مػػع النظػػاـ السػػوري والثػػاني يمثمػػو محمػػود الزىػػار (القيػػادي فػػي الحركػػة) وىػػو أقػػؿ تشػػددا فػػي ىػػذا
الممؼ» .وبحسب أبو صخر ،تراىف إيراف عمى «الجنػاح الثػاني فػي حركػة حمػاس السػتعادة العالقػة معيػا».
وحػػوؿ الص ػراع الميػػداني المرتقػػب اندالعػػو بػػيف حمفػػاء الط ػرفيف فػػي مخػػيـ اليرمػػوؾ ،يقػػوؿ «ىنػػاؾ فػػرؽ بػػيف
األوضاع الميدانية والتطورات السياسية بيف الطرفيف».
الشرق األوسط ،لندن5103/01/55 ،
 15ليفني من حق الفمسطينيين إقامة دولة" :إسرائيل" والسعودية تتحدثان بميجة واحدة تجاه إيران
ذكرت القدس العربي ،لندن ،2013/10/25 ،عف جيفري ىيمر ،وزيرة الخارجية اإلسرائيمية السابقة تسيبي
ليفني قالت امس الخميس إف موقؼ السعودية واسرائيؿ إزاء إيراف واحد لكف التعاوف بينيما صعب نظ ار
الستمرار الصراع الفمسطيني اإلسرائيمي.
وقالت ليفني التي تقود اآلف المحادثات مع الفمسطينييف ‘عندما تسمع السعودييف يتحدثوف عما ينبغي عممو
لمنع إيراف (مف أف تتسمح نوويا) فإف ذلؾ يبدو مألوفا’.
ومضت تقوؿ ‘اعتقد أف الميجة العربية تبدو قريبة مف الميجة العبرية حيف يتعمؽ األمر بإيراف’.
ومف النادر الربط بيذا النحو بيف أىداؼ السعودية واسرائيؿ المتيف ال تربطيما عالقات دبموماسية.
لكف ليفني لمحت إلى أف ىذا أمر غير واقعي وقالت في مؤتمر نظمتو صحيفة ‘جيروزالـ بوست’ إف الدوؿ
العربية تريد أف ترى أوال تقدما في صنع السالـ اإلسرائيمي الفمسطيني قبؿ أف تفكر في تغيير سياستيا تجاه
إسرائيؿ.
وقالت ليفني ‘ مف الواضح جدا اآلف أف مصمحة دولة إسرائيؿ (و) المعتدليف أو البراغماتييف في المنطقة
واحدة… ومف ثـ فإننا في حاجة إلى أف نواصؿ معا الضغط عمى إيراف… وأف نمضي في الوقت نفسو قدما
في عممية السالـ’.
شددت ،عمى ضرورة مواصمة وتكثيؼ الجيود
وأوردت فمسطين أون الين ،2013/10/24 ،أف ليفني ّ
تقدـ في المفاوضات مع الجانب الفمسطيني وبالتالي توثيؽ
المبذولة مف قبؿ تؿ أبيب في مسعى إلحراز ّ
التحالفات مع أطراؼ عربية ،وفؽ تقديرىا.
وقالت ليفني خالؿ مشاركتيا في مؤتمر لمدبموماسييف اإلسرائيمييف المعتمديف لدى دوؿ العالـ ،عقد اليوـ
الخميس في مدينة ىرتسيميا" ،يجب عمينا مواصمة المحاوالت الحتواء التيديد اإليراني واحراز تقدـ في
المفاوضات مع الفمسطينييف في آف واحد" ،كما قالت.
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تيددىا إيراف مف التعاوف مع "تؿ
وأوضحت أف استمرار الصراع مع الجانب الفمسطيني يمنع دوالً عربية ّ
أبيب" "بشكؿ عمني" ،مضيفةً "ىذه الدوؿ تتوقع مف المجتمع الدولي أف يتعامؿ مع الممؼ النووي اإليراني
بصورة حازمة" ،وفؽ تصريحاتيا.
التقدـ في المسيرة التفاوضية الفمسطينية – اإلسرائيمية مف شأنو أف يضعؼ
واعتبرت الوزيرة اإلسرائيمية ،أف ّ
مكانة إيراف في العالـ ويسمح بتشكيؿ محور دولي يضـ أيضا دوالً عربية لمواجية تيديد طيراف النووي،
عمى حد رأييا.
وأضافت الحياة الجديدة ،رام اهلل ،2013/10/25 ،عف وكاالت ،أف ليفني قالت في مؤتمر نظمتو
صحيفة جيروزالـ بوست انيا ال تستطيع الكشؼ عما يحصؿ في قاعة المفاوضات مع الفمسطينييف.
واضافت "لكف الفكرة األساسية ىي الحاجة إلى إنياء الصراع" .وتابعت "لكي نحقؽ ذلؾ عمينا معالجة جميع
القضايا الجوىرية" في إشارة إلى حدود الدولة الفمسطينية والترتيبات األمنية ومستقبؿ المستوطنات والقدس
ومصير الالجئيف الفمسطينييف.
وقالت إف الجانبيف اإلسرائيمي والفمسطيني قر ار أنو "لف يتـ االتفاؽ عمى أي شيء إال بعد االتفاؽ عمى كؿ
شيء" ما يعني عمميا استبعاد أي اتفاؽ مؤقت يعتقد أف كثي ار مف الزعماء اإلسرائيمييف يفضمونو .واعتبرت
أف قياـ دولة فمسطينية ىو األمر الوحيد الكفيؿ بإنياء الصراع.
وقالت ليفني "مثمما أصبحت إسرائيؿ بعد إقامتيا وطنا قوميا لمييود مف كافة أنحاء العالـ ،فإف الدولة
الفمسطينية ستستوعب في الضفة الغربية جميع الالجئيف" .وأكدت ليفني حسب صحيفة "معاريؼ" أف
لمفمسطينييف حقا بإقامة دولة وأف "ىناؾ أقمية تتحدث ضد مبدأ دولتيف لشعبيف ،وعمى ىذه األقمية أف تطرح
البديؿ".
 16يائير لبيد" :إسرائيل" ال تحتاج العتراف فمسطيني بييوديتيا والحل النيائي لن يشمل القدس
القدس – زكي محمد :قاؿ وزير المالية االسرائيمي يائير لبيد ،اليوـ الخميس ،إف “إسرائيؿ ال تحتاج العتراؼ
فمسطيني بييوديتيا )..( ،قمنا نحف الييود باالعتراؼ بأنفسنا ،وال نحتاج اعت ارفًا مف اآلخر”.
وأضاؼ لبيد في مؤتمر لمدبموماسييف نظمتو صحيفة “جيروزاليـ بوست” اإلسرائيمية ،في مدينة ىرتسميا،
غربي إسرائيؿ ،أنو “مف الخطأ أف ُندخؿ الثقة إلى المعادلة بيننا وبيف الفمسطينييف ،وىي مفعمة بانعداـ
الثقة مف األصؿ”.
لست اليوـ في وضع أثؽ فيو بالفمسطينييف،
وتابع لبيد ،وىو رئيس حزب “يوجد مستقبؿ” (وسط) ،قائالُ “ :
لكف الثقة يجب أف تُبنى”.
ّ
إال أف لبيد أكد أف ىذه التصريحات تعبر عف رأيو الشخصي وليس رأي الحكومة اإلسرائيمية أو طاقـ
المفاوضات الرسمي.
وقاؿ لبيد” :ال معنى لمحديث عف ح ّؿ مؤقت (في إشارة لمفاوضات السالـ بيف الفمسطينييف واإلسرائيمييف)،
بؿ فقط عف ح ّؿ كامؿ ومطمَؽ ،يمكف لمجميع أف يعيشوا معو ،مع حدود نيائية لمدولة الفمسطينية”.
ِ
المستوطنيف (دوف أف يحدد
حتما إخالء عشرات آالؼ
واعتبر لبيد أف “الحؿ لف يشمؿ القدس ،لكنو سيشمؿ ً
مكانيـ)”.
القدس العربي ،لندن2013/10/25 ،
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تتحديان السمطة الفمسطينية
أن حماس و"الجياد" ّ
 17يعمون يستبعد اندالع انتفاضة ثالثة ويؤكد ّ
ائيمي موشيو يعموف ،أمس ،نشوب انتفاضة ثالثة في
الناصرة  -زىير أندراوس :استبعد وزير األمف اإلسر ّ
أف قوات جيش االحتالؿ عمى استعداد لمواجية
المناطؽ
الفمسطيني المحتمّة ،مؤ ّك ًدا في الوقت عينو عمى ّ
ّ
أف عمميات رمي الحجارة تتعامؿ معيا الدولة العبرّية كما لو ّأنيا
ائيمي إلى ّ
ّ
أي تصعيد ،ولفت الوزير اإلسر ّ
ألف إعدادىا باتت استثنائية .أما في ما يتعمّؽ بيذه األحداث مع العممية السياسية ،فقد اعتبر
وذلؾ
موجة،
ّ
أف األمر الوحيد الذي يمكف ربطو بالعممية السياسية ىو الصراع الداخمي في السمطة الفمسطينية ،بيف
يعموف ّ
يتحدوف القيادة الفمسطينية ،مثؿ رجاؿ التنظيـ أو شيداء األقصى ،أو بيف الجيات التي نعتيا
الذيف
ّ
اإلسالمي ،لكف حتى اآلف
ىابية األخرى ،التي تحاوؿ تحدي القيادة الفمسطينية مثؿ حماس أو الجياد
باإلر ّ
ّ
حد قولو.
مف دوف نجاح بسبب العمميات المحبطة التي تقوـ بيا األجيزة
األمنية في الدولة العبرّية ،عمى ّ
ّ
حمؿ يعموف السمطة الفمسطينية في راـ اهلل ،المسؤولية عف األحداث في الضفة الغربية
ولكف عمى الرغـ مف َّ
أف ذلؾ يعود إلى عمميات التحريض التي تقوـ بيا والذي يبدأ بتعميـ األطفاؿ وتحريض
ًا
المحتمّة،
معتبر ّ
يضا لمجميور ،فضالً عف عدـ شجب العمميات
اإلعالـ ،إضافة إلى لغة خطاب القادة والتي تشكؿ برأيو تحر ً
حد تعبيره.
العسكرية ،األمر الذي يؤدي إلى إنتاج تعاطؼ جماىيري معيا ،عمى ّ
القدس العربي ،لندن2013/10/25 ،
 18وزير حماية الجبية الداخمية اإلسرائيمية" :إسرائيل" غير جاىزة ليزة أرضية
ع ػ48ػرب :تضمف سيناريو أعدتو "لجنة توجيو بيف و ازرية" انييار تاـ أو شبو تاـ لنحو  28,600مبنى،
وأضرار متوسطة وطفيفة لنحو  290ألؼ مبنى ،و 7آالؼ قتيؿ ،و 8,600مصاب إصابة متوسطة أو
خطيرة ،ونحو  9,500عالؽ ،ونحو  170ألؼ بدوف مأوى ،وذلؾ في حاؿ وقوع ىزة أرضية قوية تصؿ إلى
نحو  7درجات عمى سمـ ريختر عمى الشؽ السوري األفريقي.
وقالت "يديعوت أحرونوت" إف فحوصات قد أجريت ،بعد المناورة التي أجرتيا الجبية الداخمية وأطمؽ عمييا
"تحوؿ  ،" 6بينت أنو لـ يتـ تنفيذ نصؼ التوصيات عمى األقؿ .ونقمت عف الوزير لحماية الجبية الداخمية
غمعاد أردف قولو إف الدولة لـ توفر المطموب في المواقع الخطيرة أو المعرضة لمخطر .يذكر أف عدة ىزات
أرضية وقعت األسبوع الماضي في منطقة الشماؿ ،األمر الذي وضع ىذه القضية في واجية االىتمامات
في وسائؿ اإلعالـ.
وقاؿ أردف إنو يتوجب عمى الدولة أف تموؿ مشاريع لتحصيف المباني في وجو اليزات األرضية.
كما نقمت الصحيفة عف ضابط في قيادة الجبية الداخمية قولو إف الجبية تستعد الثنيف مف السناريوىات؛
األوؿ قتالي ،والثاني كارثة طبيعية .وأضاؼ أنو مف بيف االستعدادات لكارثة طبيعية ىو إعداد آالؼ الجنود
لعمميات اإلنقاذ ،بحيث يستطيعوف الوصوؿ إلى كؿ موقع خالؿ  30دقيقة ،إضافة إلى الشرح لممواطنيف
حوؿ كيفية التصرؼ في حاؿ وقوع ىزة أرضية ،وتحسيف القدرات عمى استيعاب مساعدات دولية .وأضاؼ
الضابط نفس و أنو تـ تطوير قدرات جديدة مف قبؿ "الجبية الداخمية" بكؿ ما يتصؿ بيزة أرضية مدمرة،
تشتمؿ عمى جمع معمومات في المناطؽ التي ضربتيا اليزة بواسطة طائرات بدوف طيار تابعة لسالح الجو،
أو مروحيات تابعة لمشرطة ،وخطط محتممة تحاكي سيناريوىات حددت مسبقا لكؿ منطقة ،وتحدد كيفية
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ومكاف عمؿ القوات ،بما في ذلؾ مواجية سيناريو يجري التشديد عميو مؤخ ار وىو احتماؿ حصوؿ موجات
مد بحري (تسونامي) مف بحيرة طبرية باتجاه البمدات والشوارع المحيطة بالبحيرة.
عرب 2013/10/24 ،48
سفيرً جديداً في مصر
ا
تعين حاييم كورن
 19وزارة الخارجية اإلسرائيمية ّ
بيت لحـ -معا :قررت لجنة التعيينات في و ازرة الخارجية االسرائيمية أف يكوف حاييـ كورف سفير إسرائيؿ
القادـ في مصر ،وذلؾ عمى الرغـ مف أف السفارة االسرائيمية في مصر مغمقة.
يعيف كورف سفير إسرائيؿ األوؿ في تركمانستاف ،إال أف الخارجية التركمنستانية أبمغت
وكاف مف المقرر أف ّ
سفير لدييا ،غير مقبوؿ عمييا.
إسرائيؿ أف تعييف الدبموماسي كورف ًا
كما أقرت الو ازرة جممة مف التعديالت مف بينيا تعييف "آنا ازاري" السفيرة االسرائيمية السابقة في روسيا سفيرة
في "وارسو" ،وتعييف "رافي الداد" السفير االسرائيمي في الب ارزيؿ سفي اًر في شيمي ،و"يعقوب ييودا" في منصب
قنصؿ في بوسطف ،وتعييف نائب المدير العاـ لمشؤوف االقتصادية "إيريت بف أبا" سفي اًر في أثينا.
حاليا منصب سفير إسرائيؿ لدى جنوب السوداف .وشغؿ سابقًا العديد مف
ويشار إلى أف كورف يشغؿ ً
ُ
ير لدائرة الشرؽ األوسط في الو ازرة .كما شغؿ
أيضا مد ًا
المناصب في و ازرة الخارجية اإلسرائيمية .وعمؿ ً
مناصب متعددة في ممثميات إسرائيؿ في الواليات المتحدة وفي نيباؿ وفي مصر نفسيا.
السفير ،بيروت2013/10/25 ،
 20يوفال شطاينتس :يمكن تسوية الممف النووي االيراني بشراء اليورانيوم من دول اخرى
القدس المحتمة  -اماؿ شحادة :طرح وزير الشؤوف االستراتيجية في الحكومة االسرائيمية يوفاؿ شطاينتس،
احتماؿ تسوية لمممؼ النووي االيراني عبر مطالبة طيراف بوقؼ انشطتيا لتخصيب اليورانيوـ في اراضييا
وشراءىا مف دوؿ اخرى ،لغرض توليد الطاقة الكيربائية وليس لالغراض العسكرية.
واعمف شطاينتس ،في حديث م ع االذاعة االسرائيمية ،وجود تطابؽ مواقؼ بيف اسرائيؿ والواليات المتحدة مف
البمديف حوؿ
اليدؼ النيائي المتعمؽ بالبرنامج النووي اإليراني ،غير انو لـ ينكر وجود اختالفات بسيطة بيف
ْ
الطريقة الواجب انتياجيا.
وقاؿ الوزير االسرائيمي ":اف المباحثات التي جرت في روما بيف رئيس الحكومة بنياميف نتنياىو ووزير
الخارجية االمريكي جوف كيري ،كانت شاممة ومفتوحة حيث تناولت مسائؿ اخرى.
الحياة ،لندن2013/10/25 ،
 21بيريز ينتقد ليبرمان ويؤكد أن عباس "شريك بصنع السام" ويستذكر تنازلو عن حق العودة لصفد
ذكرت القدس العربي ،لندن ،2013/10/25 ،عف أشرؼ اليور،أف الرئيس اإلسرائيمي شمعوف بيريز
أشاد كثي ار بالرئيس الفمسطيني محمود عباس ،وقاؿ أنو ‘شريؾ في عممية صنع السالـ’ ،واستذكر ‘تنازلو’
عف فكرة العودة لمسقط رأسو ،وذلؾ بعد أياـ فقط مف ىجوـ شنو المسؤوؿ اإلسرائيمي البارز أفيغدور
ليبرماف ،باتيامو الرئيس الفمسطيني بأنو لـ يعد شريكا في عممية السالـ.
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وقاؿ بيريز في كممة لو في مؤتمر لمدبموماسييف عقد أمس في مدينة ىرتسميا ،ونقمت جزء منيا اإلذاعة
اإلسرائيمية ‘ ىناؾ ما يكفي مف التفاىمات التي تسمح بتحقيؽ انطالقة حقيقية في المفاوضات السممية بيف
الجانبيف اإلسرائيمي والفمسطيني’ ،غير أف بيريز أكد أف ذلؾ يتطمب اتخاذ ‘قرار شجاع.
وأعرب بيريز عف اعتقاده بأف الرئيس محمود عباس ىو ‘شريؾ في عممية صنع السالـ’ ،مستذك ار ‘تنازلو
عف فكرة العودة إلى مسقط رأسو صفد’ .وأعمف بيريز خالؿ كممتو مخالفتو لتصريحات رئيس لجنة الخارجية
واألمف في الكنيست أفيغدور ليرماف.
وأضافت الحياة الجديدة ،رام اهلل ،2013/10/25 ،عف وكاالت ،أف بيريز قاؿ إنو يعارض اقتراح القانوف
الذي يشترط موافقة  80عضو كنيست لمناقشة موضوع تقسيـ القدس .وقاؿ بيريز إنو "ليس منطقيا أف يحدد
 55عضو كنيست اف يسف قانوف آخر بأغمبية  80عضو كنيست".
وأضاؼ أنو يعارض افيغدور ليبرماف الرأي وأنو يعتقد أف الرئيس عباس ىو شريؾ بالمفاوضات ،وأنو يؤمف
بأف ىدؼ أبو مازف ىو التوصؿ إلى اتفاؽ سالـ.
وأشار بيريز إلى أف الواليات المتحدة ستيتـ دائما بأمر الشرؽ األوسط ،ألنو إذا توقؼ الشرؽ األوسط عف
انتاج النفط فإنو سيتحوؿ إلى انتاج اإلرىاب.
 22الول مرة في تاريخ الجيش اإلسرائيمي ..تعيين ضابط عربي درزي قائدا لمواء غوالني
القدس المحتمة – سما :اعمف رئيس اركاف الجيش االسرائيمي الجنراؿ بيني غانتس اليوـ الخميس عف تعييف
الكولونيؿ غساف عمياف قائدا لمواء غوالني لممشاة ,وبذلؾ يكوف اوؿ ضابط عربي درزي يشغؿ ىذا المنصب
الوؿ مرة في تاريخ الجيش اإلسرائيمي.
وفقا لموقع "معاريؼ" العبري الذي أورد النبأ اليوـ الثالثاء ،أدى ىذا الضباط معظـ خدمتو العسكرية ضمف
صفوؼ لواء غوالني وتولى قيادة الكتيبة  51التابعة لمواء وكذلؾ قائد كتيبة الدورية واالستطالع التابعة لمواء
ونائب قائد المواء .ومازالت التعيينات بحاجة الى مصادقة وزير الجيش االسرائيمي عمييا.
وكالة سما اإلخبارية2013/10/24 ،

 23ضابط إسرائيمي :العمميات الفردية عديمة االنتماء التنظيمي أسموب جديد لم نعيده من قبل
القدس المحتمة -السبيؿ :عبَّرت صحيفة "ىآرتس" العبرية الخميس عف القمؽ الذي يسود اوساط الجيش
اإلسرائيمي مف احتماؿ مواصمة ما أسمتيا "انتفاضة األفراد الصامتة" في الضفة الغربية المحتمة .واستشيدت
الصحيفة بتعقيب ضابط إسرائيمي كبير في قيادة ما يسمى المنطقة الوسطى عمى عممية تصفية الشييد
محمد عاصي بالقوؿ" :إف المنطقة تشيد تغييرات مفاجئة ،واف ىنالؾ أسموبا آخر لمعمميات لـ نعيده مف
قبؿ ،أال وىو العمميات الفردية عديمة االنتماء التنظيمي".
وأوضح الضابط أف الفمسطينييف يفضموف العمؿ بشكؿ فردي في ىذه األياـ؛ ألنو ىذه األمر يصعب عمى
الشاباؾ عممية تعقبيـ والوصوؿ إلييـ.
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واعتبرت "ىآرتس" أف العمميات األخيرة في الضفة تكفي لتشجيع الشباف اآلخريف عمى اإلقداـ عمى ىكذا
أفعاؿ ،بما أف األجواء مواتية لمعمميات -بحسب الصحيفة.-
عمان2013/10/25 ،
السبيلّ ،
شن ىجوم عسكري عمى المنشآت النووية اإليرانية لوحدىا
 24يادلين :باستطاعة "إسرائيل" ّ
الناصرة  -زىير أندراوس :نقؿ موقع صحيفة ‘يديعوت أحرونوت’ عف رئيس معيد دراسات األمف القومي
ورئيس جياز االستخبارات العسكرّية (أماف) السابؽ ،الجنراؿ في االحتياط عاموس يادليف قولو لصحيفة
(ّ )New Republicإنو لطالما مف الممكف حؿ القضية النووية اإليرانية مف خالؿ المفاوضات فينبغي
محذر مف أف تستيمؾ تمؾ المفاوضات الوقت دوف الخروج بنتائج ممموسة.
ًا
عمينا فعؿ ذلؾ،
الدبموماسي ،فإف الدولة العبرّية ،ليست بحاجة لمواليات المتحدة
وأضاؼ قائالُ ّإنو في حاؿ لـ يثمر المسار
ّ
مشير
ًا
ي عمى المنشآت النووي اإليرانية لوحدىا،
األمر ّ
يكية عند ساعة الصفر ،وباستطاعتيا ّ
شف ىجوـ عسكر ّ
سيؤدي إلى عرقمة تنامي القدرات اإليرانية في ممفيا
ائيمي لوحدىا فإف ذلؾ
ّ
إلى ّ
أي عمؿ عسكر ّ
أف ّ
ي إسر ّ
النووي ،لكف ليس بالحجـ الذي لو شاركت الواليات المتحدة باليجمة العسكرية بالتأكيد ستكوف النتائج أفضؿ
ّ
حد تعبيره.
بكثير ،عمى ّ
وأوضح يادليف أف الضربة العسكرية اإلسرائيمية يمكنيا وقؼ الخطة النووي اإليرانية لمدة خمس سنوات عمى
األقؿ ،في حيف لو شاركت الواليات المتحدة بالعممية فإف ذلؾ سيوقؼ الخطة اإليرانية  10سنوات.
وزاد الجنراؿ يادليف قائالً إنّو يجب عمى المجتمع الدولي والواليات المتحدة إلى مواصمة فرض المزيد مف
العقوبات االقتصادية ،التي مف شأنيا تساعد عمى تضييؽ الحصار عمى طيراف ،الفتاً إلى أف تمؾ العقوبات
حد تعبيره.
ال تساعد عمى وقؼ التسمح
بالنووي ،عمى ّ
ّ
القدس العربي ،لندن2013/10/25 ،
 25رئيس الموساد األسبق داني ياتوم:الواليات المتحدة تتجسس عمينا أيضا
القدس المحتمة-ترجمة صفا :قاؿ رئيس الموساد اإلسرائيمي األسبؽ "داني ياتوـ" إنو لـ يتفاجأ مف األنباء
حوؿ تصنت واشنطف عمى مكالمات أصدقائيا مف زعماء أوروبا ،وأشار إلى أف الواليات المتحدة تتجسس
عمى مف تريد فيي ترى في نفسيا قوة عظمى ومف حقيا فعؿ ذلؾ وتفعؿ ذلؾ أيضا مع "إسرائيؿ" منذ زمف.
وأضاؼ ياتوـ خالؿ مقابمة أجرتيا معو صحيفة "معاريؼ" اإلسرائيمية مساء أمس أف الواليات المتحدة ال
ترى أحدا أبعد مف متر وعندما تقرر التصنت عمى احد فإنيا تفعؿ ذلؾ بال خجؿ .كما قاؿ.
وحسب أقواؿ ياتوـ فمف الممكف جداً أف تكوف الواليات المتحدة قد تصنتت أو تتصنت عمى إسرائيؿ حالياً
طالما وجد األمريكاف أف ىنالؾ ضرورة لذلؾ.
ويعرض ياتوـ موضوعيف قد تحتاج الواليات المتحدة لمتصنت عمى إسرائيؿ لمعرفة آخر تفاصيميا وىي
موضوع المفاوضات مع الفمسطينييف والموضوع اإليراني وبرنامجيا النووي.
وحسب باتوـ فمف الميـ لواشنطف معرفة طريقة تفكير نتنياىو بخصوص المفاوضات وما الذي تفكر فيو
إسرائيؿ حياؿ إيراف ،وأشار ياتوـ أف ىنالؾ اىتماماً أمريكيا بيذا األمر وىـ بحاجة لممعمومات الكافية
لمناقشة إسرائيؿ بناء عمييا .ويضيؼ قائالً" :لدى الواليات المتحدة الرغبة في معرفة النوايا الحقيقية إلسرائيؿ
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تجاه المفاوضات مع الفمسطينييف أو ما الذي يعيقيا في مفاوضاتيا مع السمطة" .واختتـ أقوالو بأف الواليات
المتحدة ستضطر متأخرة لالعتذار عف ىذه األفعاؿ لحمفائيا ولكنيا ستواصؿ التصنت عمييـ عمى كؿ حاؿ.
كما قاؿ.
وكالة الصحافة الفمسطينية (صفا)2013/10/25 ،
ائيمي
 26محمد بركة يحذر من محاوالت اليمين ضرب الجياز القضائي اإلسر ّ
ائيمي محمد بركة رئيس الجبية الديمقراطية
بي في الكنيست اإلسر ّ
الناصرة  -زىير أندراوس :ح ّذر النائب العر ّ
لمسالـ والمساواة ،مف المخططات والمؤامرات الجديدة لضرب الجياز القضائي في إسرائيؿ ،مف خالؿ
محاوالت سف قوانيف لتقويض صالحيات المحكمة العميا ،وىي محاوالت قائمة منذ سنوات وتشتد حاليا،
وشدد عمى أف لنا مآخذ كثيرة عمى جياز القضاء ،ولكف ىناؾ مف ال يكتفي ويريد أكثر .وجاء ىذا في كممة
لمنائب بركة أماـ الييئة العامة لمكنيست ،أمس ،لدى طرحو قضية المبادرات الجديدة لتقويض صالحيات
المحكمة العميا.
القدس العربي ،لندن2013/10/25 ،
 27استئناف نشاط "إسرائيل" في المجمس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة
يحيى دبوؽ :بعد قطيعة وانسحاب اسرائيمييف مف مجمس حقوؽ االنساف التابع لالمـ المتحدة في جنيؼ،
تعود تؿ ابيب الى مقاعد المجمس مف جديد ،الى جانب مجموعة الدوؿ االوروبية الغربية ،مع «إنجاز
وانتصار» كبيريف ،وذلؾ في اعقاب تسوية تنتظر الموافقة النيائية عمييا ،وتضمف إلسرائيؿ اال تتكرر
ادانتيا او استخداـ البند السابع ضدىا.
وذكرت صحيفة «ىآرتس» اف المفاوضات التي ادارتيا و ازرة الخارجية االسرائيمية في األشير األخيرة،
اثمرت نتائج لـ تكف متوقعة ،و«لـ يبؽ لالتفاؽ سوى التصويت النيائي عميو ،مف قبؿ سفراء الدوؿ الغربية
في المجمس ،والمقرر اف يجري في اليوميف المقبميف» .وبحسب الصحيفة ،فإف الموافقة عمى االتفاؽ ستتيح
استئناؼ نشاط اسرائيؿ في المجمس كعضو اساسي فيو الى جانب الدوؿ االوروبية الغربية المؤثرة ،ال مف
الموقع اليامشي الذي كانت تحتمو في السابؽ .وكانت اسرائيؿ قد اتخذت ق ار ار بمقاطعة كؿ اعماؿ مجمس
حقوؽ االنساف الدولي في اذار مف العاـ الماضي ،بعد قرار انشاء لجنة تحقيؽ بشأف المستوطنات
االسرائيمية في الضفة الغربية وشرقي القدس.
عداف انجا از
سي ّ
ويتضمف االتفاؽ بيف اسرائيؿ ومجمس حقوؽ االنساف بنديف ،وفي حاؿ الموافقة عمييماُ ،
دبموماسيا كبي ار جدا لتؿ ابيب ،اذ ينص البند االوؿ عمى ضـ اسرائيؿ كعضو دائـ في مجموعة الدوؿ
الغربية ،التي تضـ دوؿ اوروبا الغربية وتركيا واستراليا ونيوزيمندا .اما االنجاز االكبر ،بحسب «ىآرتس»،
فيتعمؽ بالبند الثاني ،الذي ينص عمى منع استخداـ «البند السابع» في ق اررات واجراءات المجمس ،اذ جرى
االتفاؽ عمى اف كؿ ما يتعمؽ بوضع حقوؽ االنساف في اسرائيؿ والضفة الغربية ،يصار الى عقد جمسة
خاصة منفصمة لو ،مع حصر استخداـ «البند السابع» فييا ،وىو «انجاز كبير السرائيؿ ،وىي الدولة
الوحيدة في العالـ ،التي تتمتع بحؽ كيذا».
االخبار ،بيروت2013/10/25 ،
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" 28إسرائيل" تعمن عن استمرار البناء في مستوطنات الضفة والقدس
القدس  -أوري لويس :قالت إسرائيؿ يوـ الخميس انيا ستمضي قدما في خطط البناء في المستوطنات
الييودية القائمة في الضفة الغربية المحتمة والقدس الشرقية في محاولة تستيدؼ عمى ما يبدو استرضاء
المتشدديف المعارضيف لمحادثات السالـ مع الفمسطينييف.
وقاؿ مسؤوؿ إسرائيمي طمب عدـ نشر اسمو "بموجب التفاىمات التي تـ التوصؿ الييا عشية استئناؼ
محادثات السالـ مع الفمسطينييف ستواصؿ إسرائيؿ في األشير القادمة االعالف عف أنيا ستبني في
المجمعات االستيطانية وفي القدس ".وأضاؼ "األمريكيوف والفمسطينيوف عمى عمـ بيذه التفاىمات ".ولـ
يتسف عمى الفور الحصوؿ عمى تعميؽ مف اي مف الجانبيف.
وكالة رويترز لألنباء2013/10/24 ،
 29ىآرتس :الخطر األكبر الندالع انتفاضة ثالثة سيكون عمى خمفية التوتر المتصاعد باألقصى
الناصرة  -زىير أندراوس :رأى المحمؿ لمشؤوف العسكرّية في صحيفة ىآرتس العبرّية عاموس ىارئيؿ ،أمس
فإف السبب لف
الفمسطينية،
ّأنو إذا انفجرت األوضاع بشكؿ كبير في المناطؽ
ً
ّ
وتحديدا في الضفة الغر ّبيةّ ،
مرده في التوتر الشديد الذي يسود المسجد األقصى
يكوف حماس في قطاع غزة ،الفتًا إلى ّ
أف الخطر األكبر ّ
األردنية تزداد بوتي ٍرة مقمقمة ،عمى خمفية ما يٍ ّسمونو الجيود
الفمسطينية و
أف االنتقادات
ّ
ّ
المبارؾ ،حيث ّ
ائيمي لخرؽ الوضع القائـ في األقصى .كما لفت المحمؿ ،صاحب
المنظّمة والكبيرة التي يبذليا اليميف اإلسر ّ
أف تزايد زيارات كبار الحاخاميف الييود الذي يؤدوف
الباع الطويؿ في المؤسسة
األمنية اإلسر ّ
ّ
ائيمية ،إلى ّ
ائيمية
الصالة في الييكؿ المزعوـ ،باإلضافة إلى العمميات األخرى التي تقوـ بيا تنظيمات
يمينية إسر ّ
ّ
تفجر األوضاع.
أف ّ
تؤدي إلى ّ
مختمفة ،مف شأنيا ْ
أف اغتياؿ قوات االحتالؿ اإلسرائيمي صباح الثالثاء الماضي ،محمد رباح عاصي  28عاماً
ورأى المحمؿ ّ
أحد عناصر كتائب القساـ الجناح العسكري لحركة حماس في أحد الكيوؼ القريبة مف قرية بمعيف غرب
مدينة راـ اهلل بعد اشتباؾ عنيؼ باألسمحة النارية استمر لثالث ساعات وانتيى بإطالؽ قوات االحتالؿ قذيفة
عدة سنوات،
مضادة لمدروع أسفرت عف استشياده ،رأى ّأنو حادثًا لـ يحصؿ في الضفة الغر ّبية المحتمّة منذ ّ
أف المطموبيف كانوا ُيعتقموفْ ،أو ُيقتموف دوف مقاومة تُذكر.
إذ ّ
القدس العربي ،لندن2013/10/25 ،
 30يديعوت أحرونوت :سمطات ميناء أسدود تضبط  14ألف وسيمة "قتالية" في طريقيا لمضفة
القدس المحتمة – سما :كشفت صحيفة "يديعوت أحرنوت" مساء الخميس عمى موقعيا اإللكتروني ،عف
إحباط سمطات االحتالؿ في ميناء اسدود شحنة مكونة مف  14ألؼ وسيمة وصفتيا "بالقتالية" مخبأة في
حاويات وتستخدـ في تفريؽ المظاىرات كانت في طريقيا الى الضفة الغربية.
وأشارت الصحيفة الى أف سمطة الضرائب أعمنت أف موظفي الجمارؾ في الميناء قاموا بضبط الوسائؿ
تفريؽ المظاىرات الى جانب مواد أخرى محظورة استيرادىا داخؿ حاويات قادمة مف الصيف سجمت عمى
أنيا بضائع عبارة عف مجوىرات واكسسوارات.
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وتبيف مف التحقيقات التي اجرتيا سمطات االحتالؿ أف الشحنة قاـ باستيرادىا فمسطيني يبمغ مف العمر 27
عاـ مف مدينة الخميؿ وكاف ينوي بيعيا للجيزة االمنية التابعة لمسمطة الفمسطينية في الضفة الغربية النيا
عبارة عف اسمحة تستخدـ في تفريؽ المظاىرات وال تستخدميا المقاومة الفمسطينية .الى ذلؾ اشارت
الصحيفة الى أف القانوف واالتفاقيات الموقعة بيف "إسرائيؿ" وأجيزة السمطة الفمسطينية االمنية تمزـ االخيرة
بابتياع وسائميا القتالية المتنوعة ووسائؿ تفريؽ المظاىرات فقط مف "إسرائيؿ" .وتضمنت الشحنة عمى
 4000بطارية كيربائية  ،و 1000بومة حديدية  ،و 3200بخاخة غاز الفمفؿ  ،و 2000مقالع  ،و400
موجو ليزر ،و 3500ساعة مزيفة.
وكالة سما اإلخبارية2013/10/24 ،
 31إسرائيمي يشعل النار بنفسو داخل إحدى الحافات في القدس
غزة -القدس دوت كوـ -ترجمة خاصة :أقدـ إسرائيمي ،مساء اليوـ الخميس ،عمى إشعاؿ النار في نفسو
داخؿ إحدى الحافالت التابعة لشركة ايجيد وسط مدينة القدس.
ووفقا لموقع "واال" العبري ،فإف الحديث يدور عف (مختؿ عقمي) أقدـ عمى سكب البنزيف عمى جسده واشعاؿ
النيراف قبؿ أف يتمكف إسرائيميوف عمى متف الحافمة مف السيطرة عمى الحريؽ الذي أصيب فيو  6أشخاص
بحاالت اختناؽ .وأشارت المصادر إلى أنو تـ نقؿ جميع المصابيف إلى مستشفى "شعاري سيدؾ" في
القدس.
القدس ،القدس2013/10/25 ،
 32رئيس الشاباك السابق يحذر الغرب من إضعاف سمطة العسكر بمصر
ؤدي إلضعاؼ
ح ّذر نائب رئيس جياز "الشاباؾ" األسبؽ يسرائيؿ حسوف ،الغرب مف أي قرار أو إجراء ُي ّ
بأنيـ ال
ألنو ُيمثؿ ضربة لممصالح الصييونية في المنطقةُ ،متّيماً األمريكييف ّ
سمطة العسكر في مصرّ ،
ألف
ُيدركوف حقائؽ بسيطة عف الشرؽ األوسط ،ويعتقدوف إمكانية استنساخ تجربة السويد في المنطقةّ ،
منظومة القيـ السائدة في العالـ العربي ال تُساعد عمى إنجاح التجربة الديمقراطية ،وكؿ محاولة لفرضيا
أف
ستبوء بالفشؿ الذريع .مف جيتيا ،أشارت الخبيرة الصييونية في الشؤوف العربية ،سمدار بيري ،إلى ّ
أف العرب ليسوا كباقي
المسؤوليف الصياينة يستندوف في دفاعيـ عف الجيش المصري لقناعات مفادىا ّ
سيشكؿ خط اًر عمى
األمـ ،و ّ
أف نظـ االستبداد فقط ىي التي تصمح إلدارة شؤونيـ ،وتحوليـ لمديمقراطية ُ
أف الجيش المصري يرسـ "مثمث قابؿ لإلنفجار" قاعدتو :الواليات
العالـ ،السيما عمى الغرب .وزعمت "بيري" ّ
المتحدة ومصر عف يمينو ،و"إسرائيؿ" عف يساره ،مشيرةً إلى ّأنو وحينما تقتطع اإلدارة األمريكية مف
أف جيشيا يقوـ بحرب في سيناء بتنسيؽ كامؿ مع
المساعدة العسكرية ،ترى مصر نفسيا ُمتحررة منيا ،رغـ ّ
ويضعؼ حركة حماس في غزة.
"تؿ أبيب" ،ويغمؽ أنفاقاً لتيريب السالح ،ويقضي عمى خاليا عسكريةُ ،
القناة الثانية
التقرير المعموماتي 2013/10/2937،24
 33عشرات المتطرفين الييود يقتحمون المسجد األقصى واعتقال  03فمسطينياً في الضفة
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غ ػزة  -راـ اهلل  -ع ػػالء المش ػػيراوي – عبػػد ال ػػرحيـ حس ػػيف :اقػػتحـ عشػػرات المتطػػرفيف الييػػود أم ػػس باح ػػات
المسػػجد األقصػػى فػػي القػػدس الش ػرقية المحتمػػة ،وسػػط ح ارسػػة مشػػددة مػػف الوحػػدات الخاصػػة لق ػوات االحػػتالؿ
اإلسرائيمي.
وقػػاؿ مصػػدر فمسػػطيني إف االقتحػػاـ تػػـ عمػػى دفعػػات مػػف خػػالؿ مجموعػػات صػػغيرة مػػف جيػػة بػػاب المغاربػػة
عمػػدت إلػػى توجيػػو ألفػػاظ عنص ػرية لمفمسػػطينييف داخ ػػؿ المسػػجد ،مػػا اسػػتفز المصػػميف وطػػالب العمػػـ داخ ػػؿ
المسجد ،وأضاؼ “أف قوة إسرائيمية خاصة كانت ترافؽ مجموعات المتطرفيف.
إلػػى ذلػػؾ ،قػػاؿ مػػدير قسػػـ الخ ػرائط فػػي “بيػػت الشػػرؽ” ،خبيػػر االسػػتيطاف خميػػؿ التفكجػػي “إف مػػا يجػػري فػػي
سػاحات المسػػجد األقصػى ىػػو جػػزء مػف عمميػػة التقسػػيـ وجػس النػػبض” ،وأضػػاؼ “أف االقتحامػات التػػي بػػدأت
بشػػكؿ متقطػػع ثػػـ أصػػبحت مسػػتمرة ،تػػدؿ عمػػى أف ىنػػاؾ نيػػة إس ػرائيمية إلقامػػة الييكػػؿ المزعػػوـ داخػػؿ سػػاحة
المسػجد” .وبػػيف أف التقسػػيـ الػػذي يجػػري اآلف ىدفػػو معرفػػة رد الفعػػؿ العربػػي ،مشػػي اًر إلػػى أنػػو حتػػى المحظػػة ال
يوجد ردود فعؿ حاسمة تجاه ما يجري في المسجد .متوقعاً أف تشيد األياـ المقبمة تزايد عمميات االقتحاـ.
متفرقة مف الضفّة
مف جية ثانية ،اعتقؿ الجيش اإلسرائيمي أمس  03فمسطينياً في مداىمات نفّذىا في أنحاء ّ
الغربية.
كما أفاد مسؤوؿ ممؼ االستيطاف بشماؿ الضفة غساف دغمس أف مجموعة مف المستوطنيف ىػاجموا مركبػات
فمس ػػطينية ف ػػي مح ػػيط ح ػػاجز حػ ػوارة جن ػػوب نػ ػابمس ،ورش ػػقوىا بالحج ػػارة ،م ػػا أدى لتحط ػػيـ زج ػػاج ع ػػدد م ػػف
المركبات.
اإلتحاد ،أبو ظبي5103/01/55 ،
 34االحتال يشن "حرب استنزاف" عمى سكان  05قرية في جبال الخميل
الم ُغػر فػي ثمػاني قػرى جنػوب جبػاؿ الخميػؿ فػي الضػفة
الناصرة – أسعد تمحمي :ينتظر نحو ألؼ مػف سػكاف ُ
الغربية موقؼ النيابة العامة اإلسرائيمية مف «النزاع القانوني» بينيـ وبيف دولة إسػرائيؿ عمػى ُممكيػة األ ارضػي
في ىذه المنطقة ،حياؿ إصرار الجيش االسرائيمي عمى ترحيػؿ سػكاف ثمػاني قػرى مػف مجمػوع  ،05إلػى قريػة
يطة المجاورة.
وتشف إسرائيؿ منذ سبعينات القرف الماضي حرب اسػتنزاؼ عمػى سػكاف «مسػافر يطػا» ،وىػي عبػارة عػف 05
قرية صغيرة تنتشر في أراضي جنػوب جبػاؿ الخميػؿ مػا ازلػت خاضػعة لسػيطرة تامػة لجػيش االحػتالؿ يسػكنيا
 0311نسػمة ،بعضػيـ مػػف بػدو النقػب سػػابقاً جػاؤوا إلػى المنطقػػة عػاـ  ،0623وآخػروف جػػاؤوا مػف قريػة يطػػة
المجاورة قبؿ قياـ إسرائيؿ بحثاً عف لقمة العيش ومكاف لمسكف ،فحفروا اآلبار واستصمحوا المغػر ليقيمػوا فييػا
ومػػا ازلػوا يعيشػػوف حتػػى اليػػوـ نمػػط حيػػاة خاصػاً بيػػـ ويعتاشػػوف أساسػاً مػػف الز ارعػػة وتربيػػة األغنػػاـ ومنتجػػات
الحميب.
وتدعي إسرائيؿ أف سؾ اف ى ػػذه المنطق ػػة ى ػػـ «غػ ػزاة» ل ػ ػ «منطقػػػة الن ػػار  »605الت ػػي أقامي ػػا الج ػػيش فػػػي
ّ
سػػبعينات القػػرف الماضػػي عمػػى مسػػاحة  31ألػػؼ دونػػـ صػػادرىا ،بػػداعي أنيػػـ «ليسػوا سػػكاناً دائمػػيف» ويعتبػػر
المباني التي أقاموىا غير قانونية .ونتيجة ىذه السياسة ،ال تزاؿ القرى تعاني نقصاً في أبسط مقومات الحياة
مف بنى تحتية لشبكات المياه والكيرباء والصرؼ الصحي والخدمات الصحية والمدارس.
الحياة ،لندن5103/01/55 ،
التاريخ :الجمعة 5103/01/55
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" 35اإلحصاء اإلسرائيمي" :نسبة البطالة بين فمسطينيي  0948تقارب %55
القػػدس – االناضػػوؿ :كشػػؼ تقريػػر صػػادر عػػف مكتػػب اإلحصػػاء المركػػزي اإلس ػرائيمي يػػوـ األربعػػاء أف نسػػبة
البطالػػة بػػيف فمسػػطينيي الػػداخؿ (الفمسػػطينيوف الػػذيف يعيشػػوف فػػي المػػدف والبمػػدات العربي ػة التػػي احتمػػت عػػاـ
 ،0695ويحممػػوف الجنسػػية اإلس ػرائيمية) بمغػػت حتػػى نيايػػة أيموؿ/سػػبتمبر الماضػػي نحػػو  %52مػػف مجمػػؿ
العرب العامميف.
وق ػػاؿ الباح ػػث ف ػػي االقتص ػػاد اإلسػ ػرائيمي برى ػػوـ جرايس ػػي  ،خ ػػالؿ اتص ػػاؿ ى ػػاتفي م ػػع األناض ػػوؿ ،عم ػػى أف
فمسطينيي الداخؿ يتعرضوف إلى حػرب إسػرائيمية فػي لقمػة عيشػيـ ،ابتػداء بسػمب األ ارضػي الزراعيػة ،وانتيػاء
بمػنعيـ مػف إقامػة منػاطؽ صػناعية ليػـ مػف اجػػؿ إبقػائيـ عػاطميف بػدوف عمػؿ .ومضػى قػائالً ‘إف العػرب ىػػـ
آخر مف يعمموف في الوظائؼ اإلسرائيمية ،وأوؿ مف يفصموف منيا’.
ويتوزع عػدد العػاطميف عػف العمػؿ فػي اسػرائيؿ ،البػالغ عػددىـ نحػو  0.5مميػوف ،عمػى الييػود المتػدينيف الػذيف
يبمغ عددىـ قرابة  911ألؼ إسرائيمي ،إضافة إلى الييوديات المتدينات البالغ عددىف نحو  311ألؼ ،حيث
يػ ػرفض ىػ ػؤالء االنخػ ػراط ف ػػي س ػػوؽ العم ػػؿ ،ألس ػػباب ديني ػػة .وق ػػد ق ػػاـ مكت ػػب اإلحص ػػاء المرك ػػزي اإلسػ ػرائيمي
باسػػتثنائيـ مػػف طريقػػة حسػػابو لنسػػبة البطال ػة ،الت ػػي أعمػػف عنيػػا مػػؤخ اًر والبالغػػة  .%3.0بينمػػا يتػػوزع الػػرقـ
المتبق ػػي عم ػػى الع ػػرب ،حي ػػث يبم ػػغ ع ػػددىـ  361أل ػػؼ عرب ػػي ،و 001آالؼ عم ػػى بقي ػػة اإلسػ ػرائيمييف .وأورد
جرايسي أرقاماً حوؿ نسبة البطالة في مدينة أـ الفحـ والتي تصؿ الى نحو  ،%34مشي اًر الى أف نحو %41
مف العامميف العرب يسافروف يومياً مف مدينة ألخرى حيث مكاف عمميـ.
وقاؿ الباحث في االقتصاد اإلسرائيمي إف متوسط األجور لدى العرب يبمغ شيرياً نحو  2311شيكؿ إسرائيمي
( 0241دوالرا) بينما يبمغ متوسط األجور لدى اإلسرائيمييف المياجريف مف أوروبا والواليات المتحدة نحػو 05
ألؼ شيكؿ ( 3351دوالر).
القدس العربي ،لندن5103/01/55 ،
يفجر عبوة ناسفة خال توغل شرق المغازي في غزة
 36االحتال ّ
غزة  -فايز أبو عوف :فجرت قوات االحػتالؿ ،صػباح أمػس ،عبػوة ناسػفة شػديدة االنفجػار ،قالػت إنيػا عثػرت
عمييا مزروعة بمحاذاة السياج األمني الفاصؿ بيف شرؽ قطاع غزة والخط األخضر قبالة مخيـ المغػازي فػي
محافظة وسط القطاع.
وأعمنت سمطات االحتالؿ عبر إذاعة "صوت إسػرائيؿ" بالمغػة العربيػة أف قػوة مػف وحػدة "غػوالني" كانػت تقػوـ
بأعمػػاؿ الدوريػػة االعتياديػػة اكتشػػفت ،فجػػر أمػػس ،عبػػوة ناسػػفة بػػالقرب ممػػا يعػػرؼ بتمػػة "أـ حسػػنية" ،وقامػػت
وحدات اليندسة بتفجيرىا في وقت الحؽ ،بينما قامت الجرافات بتمشيط وتجريؼ في أراضي المزارعيف.
األيام ،رام ،اهلل5103/01/55 ،
 37ىيئة حقوقية تطالب السمطة الفمسطينية بإعفاء ذوي األسرى من الضرائب
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الخميؿ :قاؿ مركز "أحرار" لدراسات حقوؽ اإلنساف في بياف صدر عنو ،يوـ الخميس (" ،)01/59إف النظػاـ
السياسي والمؤسسة التي ال تقدر أسراىا وشيدائيا ال يحؽ ليا البقاء ،وأف ىذا أقؿ واجب يمكف أف يقدـ لمػف
قدـ عمره وروحو مف أجؿ ىذا الوطف" ،وفؽ ما جاء في البياف.
ممػػف يقضػػوف أحكام ػاً عاليػػة فػػي معػػتقالت االحػػتالؿ
وقػ ّػدـ المركػػز اقت ارح ػاً بػػأف يػػتـ إعفػػاء عػػائالت األسػػرى ّ
تضػـ أسػماء ىػذه العػائالت
اإلسرائيمي ،مف دفع الضرائب والرسوـ الجامعية ،إلى جانػب إنشػاء قاعػدة بيانػات ّ
وشرحاً عف أوضاعيا المادية والمعيشية.
وأشػػار البيػػاف ،إلػػى مشػػاكؿ كثيػرة تعػػاني منيػػا عػػائالت األسػػرى وبحاجػػة إلػػى حػػؿ جػػذري وسػريع ،ال سػ ّػيما أف
أعداد األسرى في معتقالت االحتالؿ اإلسرائيمي قد انخفضت نتيجة إبراـ صفقة التبادؿ األخيرة واإلفراج عػف
مجموعة مف األسرى القدامى عقب استئناؼ المفاوضات.
قدس برس5103/01/54 ،
" 38رأي اليوم" :حجاج غزة ..إذالل مصري في رحمة العودة
فمسطيف :مع انتياء موسـ الحج وعػودة حجػاج الضػفة الغربيػة ،ووصػوؿ أولػى دفعػات حجػاج قطػاع غػزة مػف
األ ارض ػػي الس ػػعودية ،يثي ػػر الحج ػػيج ال ػػذيف تعرضػ ػوا حس ػػب إف ػػاداتيـ لمع ػػامالت س ػػيئة م ػػف جان ػػب الس ػػمطات
المصرية فػي رحمػة العػودة العديػد مػف التسػاؤالت ،أوليػا إف كانػت ىنػاؾ نيػة مػف القػائميف عمػى الحػج إلرجػاع
جػػزء مػػف أم ػواؿ الحجػػاج خاصػػة وأف سػػفرىـ خػػال ىػػذا العػػاـ مػػف البعثػػات اإلداريػػة والوعظيػػة واإلعالميػػة مػػف
القطاع ،والتي يخصص ليا جزء مف األمواؿ التي تجمع مف الحجيج بشكؿ عاـ.
ففي بداية أزمة (ضيوؼ الرحمف) تسود حالة تذمر كبيرة في صفوفيـ ،جراء المعاممة السيئة التي تمقوىػا مػف
قبػػؿ السػػمطات المص ػرية بدايػػة مػػف وصػػوليـ إلػػى مطػػار القػػاىرة الػػدولي ،وص ػوال إلػػى معبػػر رفػػح البػػري ،ومػػا
بينيما مف مسافة تقدر بػ  211كيمومتر.
مػػف وصػػؿ مػػنيـ تحػػدثوا عػػف رحمػػة الوصػػوؿ واالنتظػػار فػػي أمػػاكف سػػيئة بالمطػػار لحػػيف وصػػوؿ بػػاقي دفعػػات
الحجاج عمى متف رحػالت اخػرى قادمػة مػف األ ارضػي السػعودية ،حتػى يكتمػؿ العػدد اليػومي ،ليبػدأ نقميػـ مػف
صالة سيئة جدا ،عبر باصات إلى معبر رفح ،في الطريؽ بينيما أوقؼ الحجاج عدة مرات ،أكثرىػا وقتػا فػي
مدينػة العػريش ،حتػػى منتصػػؼ الميػػؿ ،لتبػػدأ عمميػػة إدخاليػػا لمقطػػاع بعػػد عنػػاء كبيػر وانتظػػار فػػي العػراء ،وفػػي
أجواء غير مييأة مطمقا.
العديػػد مػػنيـ اشػػتكى إج ػراءات التفتػػيش المذلػػة ،وتحػػدثوا عػػف اسػػتخداـ كػػالب بوليسػػية فييػػا ،وعمميػػات تفتػػيش
أكثر مف مرة لحقائبيـ.
والحجػػاج وصػػموا مطػػار القػػاىرة نيػػار األربعػػاء ،لكػػنيـ لػػـ يػػدخموا إلػػى قطػػاع غ ػزة حسػػب مػػا كػػاف مقػػر ار عنػػد
منتصػػؼ الميػػؿ ،حيػػث أرجع ػوا إلػػى مدينػػة الع ػريش بػػأمر مػػف السػػمطات المص ػرية ،ليػػدخموا فػػي صػػبيحة اليػػوـ
الخمػػيس ،وىػػو مػػا زاد مػػف معانػػاتيـ وأجيػػد أجسػػادىـ وبيػػنيـ كبػػار السػػف .وتػػتحجج السػػمطات المص ػرية فػػي
رفضيا دخوليـ ليال بدخوؿ حظر التجوؿ خالؿ وصوليـ لمعريش.
رأي اليوم ،لندن5103/01/55 ،
 39لبنان :لقاء بين االتحادات والمنظمات الشعبية الفمسطينية لتفعيل "اتحاد الطاب الفمسطينيين"
التاريخ :الجمعة 5103/01/55
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صػػيدا :فػػي سػػياؽ إعػػادة تفعيػػؿ «االتحػػاد العػػاـ لطمبػػة فمسػػطيف فػػي لبنػػاف» ،عقػػد لقػػاء بػػيف دائ ػرة االتحػػادات
والمنظمات الشعبية التابعة لػ«منظمة التحرير الفمسطينية» ،ووفد مف «اتحاد الشباب الديموقراطي الفمسػطيني
 أشد» ،خصص لدراسة «سبؿ إحياء اتحػاد الطمبػة فػي لبنػاف ،واخ ارجػو مػف دائػرة التعطػؿ التػي يعػاني منيػاطيمة السنوات الماضية».
وأشارت مصادر «أشد» الى اف المقػاء فرضػتو «حاجػة الطػالب الفمسػطينييف ليػذا اإلطػار الػوطني كػي يتبنػى
قضاياىـ ويدافع عف حقوقيـ ومصالحيـ ،وخاصة قضايا الطالب الجامعييف وأزمتيـ المسػتمرة نتيجػة ارتفػاع
تكػػاليؼ األقسػػاط الجامعيػػة ،وعػػدـ قػػدرة األىػػالي عمػػى تػػوفير متطمبػػات التعمػػيـ الجػػامعي لمطػػالب ،مػػع تفػػاقـ
المشكالت واألزمات االقتصادية والتربوية» .وأشارت المصادر إلى أف «والدة اتحاد الطالب الفمسطينييف في
لبناف مف جديد في ىذا الوقت بات يشكؿ ضرورة وطنية ومصمحة طالبية».
شارؾ في االجتماع عف مسؤوؿ دائرة االتحادات والمنظمات الشػعبية التابعػة ل ػ«منظمػة التحريػر الفمسػطينية»
في مخيـ عيف الحموة طالب الصالح .وعف «اتحاد الشباب الديموقراطي الفمسػطيني» مسػؤوؿ االتحػاد يوسػؼ
أحمد ،ومسؤوؿ االتحاد في صيدا عاصؼ موسى ،وعدد مف أعضػاء قيادتػو ،وممثمػيف عػف اتحػادات منظمػة
التحرير في الجامعات والثانويات.
السفير ،بيروت5103/01/55 ،
 41تقرير :الصادرات الفمسطينية إلى "إسرائيل" بمغت  %90.7من إجمالي صادرات شير آب
نابمس -عماد سعاده :قاؿ الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني بػأف الصػادرات الفمسػطينية انخفضػت خػالؿ
شير آب الماضي بنسبة  %03.9مقارنة مع الشير الذي سػبقو ،لكنػو بقيػت اعمػى بنسػبة  %3.3مقارنػة بمػا
كانت عميو خالؿ شير آب مف عاـ  ،5105حيث بمغت قيمتيا حوالي  26.9مميوف دوالر أمريكي.
واوضح الجياز في بياف ،يػوـ الخمػيس ،اف الصػادرات إلػى إسػرائيؿ قػد انخفضػت خػالؿ آب بنسػبة %05.5
بالمقارنة مع الشير الذي سبقو .كما انخفضت الى باقي دوؿ العالـ بنسبة  .%06.4وشػكمت الصػادرات إلػى
إسرائيؿ  %60.4مف إجمالي قيمة الصادرات لشير آب .5103
وبخصػػوص ال ػواردات الفمسػػطينية ،فقػػد اشػػار البيػػاف الػػى انخفاضػػيا فػػي شػػير آب بنسػػبة  %4.9مقارنػػة مػػع
تموز ،بينما ارتفعت بنسبة  %4.1بالمقارنة مع شير آب مػف عػاـ  5105حيػث وصػمت قيمتيػا إلػى 355.1
مميوف دوالر أمريكي.
وانخفضػػت ال ػواردات مػػف إس ػرائيؿ خػػالؿ شػػير آب  5103بالمقارنػػة مػػع الشػػير السػػابؽ بنسػػبة  ،%3.5كمػػا
انخفض ػػت ال ػػواردات م ػػف ب ػػاقي دوؿ الع ػػالـ بنس ػػبة  %5.3مقارن ػػة م ػػع الش ػػير الس ػػابؽ وش ػػكمت الػ ػواردات م ػػف
إسرائيؿ  %39.9مف إجمالي قيمة الواردات لشير آب .5103
أما الميزاف التجاري والذي يمثؿ الفرؽ بيف الصػادرات والػواردات ،فقػد سػجؿ إنخفاضػاً فػي قيمػة العجػز بنسػبة
 %3.5خالؿ شير آب  5103مقارنة مع الشير السابؽ ،كما ارتفع بنسبة  %4.3مقارنة مع الشير المناظر
مف عاـ  5105حيث وصؿ العجز إلى  355.3مميوف دوالر أمريكي.
القدس ،القدس5103/01/55 ،
 40غاز غزة ..الكنز االقتصادي الذي تسرقو "إسرائيل"
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غزة – عال عطااهلل :عمى مرأى أعيػنيـ وعمى بعد كيمومترات قميمة يموح ما ىو أشبو بػالكنز األسػطوري الػذي
الغزييف المتزايد يوما بعد يوـ ،ويمسح أرقاـ بطالتيـ المرتفعة ،ويتكفؿ بعالج نيائي ألزمة
سيقضي عمى فقر ّ
انقطاع الكيرباء المقتربة مف عقدىا األوؿ .انو الغاز المحبوس في قاع بحر غزة.
غيػػر أف ىػػذه األمنيػػات المتعمقػػة بالغػػاز المكتشػػؼ فػػي البحػػر األبػػيض المتوسػػط قبالػػة سػواحؿ قطػػاع غػزة قبػػؿ
عصية عمى التحقيؽ والخروج لمنور بسبب ما تفرضػو إسػرائيؿ مػف
ثالثة عشر عاماً ،ستبقى كما يؤكد خبراء
ّ
معيقات تحوؿ دوف استثمار ىذا الحمـ االقتصادي الكبير.
وسػيكوف بإمكػػاف ىػػذه الثػروة الطبيعيػػة أف تحػػؿ أزمػات الفمسػػطينييف االقتصػػادية ،وأف تسػد حػػاجتيـ مػػف الغػػاز
لسنوات طويمة كما يؤكد خبير االقتصاد الفمسطيني سمير أبو مدلمة والػذي قػاؿ فػي ح ٍ
ػديث لوكالػة األناضػوؿ
إف الغاز المكتشؼ قبالة سواحؿ قطاع غزة عبارة عف كنز ماثؿ أماـ األعيف ولكف ال يمكف الوصوؿ إليو.
وقام ػػت الس ػػمطة الفمس ػػطينية ف ػػي الع ػػاـ  0666بم ػػنح عق ػػد حص ػػري لش ػػركتي بػػريتش غ ػػاز البريطاني ػػة وش ػػركة
سي.سي.سي ،الممموكة لفمسطينييف ،لمتنقيب عف الغاز في بحر غزة.
ومػػع بػػدء عمميػػات البحػػث والتنقيػػب التػػي لػػـ تسػػتغرؽ طػػويال مػػف قبػػؿ الشػػركتيف المطػػورتيف اكتشػػؼ فػػي ع ػػاـ
 5111حقميف مف الغاز عمى بعد  31كيمومتر مف شواطئ غزة وعمى عمؽ  311متر.
وأطمؽ عمى الحقؿ األوؿ اسـ ‘غزة ماريف’ ويقع كميا ضمف المياه اإلقميمية الفمسطينية قبالة مدينة غزة.
أمػا الحقػؿ الثػاني فيػػو الحقػؿ الحػدودي ‘مػاريف  %5والػػذي يقػع ضػمف المنطقػة الحدوديػػة البحريػة بػيف قطػػاع
غزة واسرائيؿ.
وحددت الشركة البريطانية الكمية الموجودة مف الغاز في بحػر غػزة بحػوالي  0.9تريميػوف قػدـ مكعػب ،أي مػا
يكفي قطاع غزة والضفة الغربية لمدة  02عاما ،حسب معدالت االستيالؾ الحالية.
وفػػي عػػاـ  5111قػػاـ ال ػرئيس ال ارحػػؿ ياسػػر عرفػػات بافتتػػاح حقػػؿ الغػػاز فػػي حفػػؿ بيػػيج ،اصػػطدمت’ فرحتػػو
آن ػػذاؾ بعشػ ػرات المعيق ػػات اإلسػ ػرائيمية السياس ػػية واالقتص ػػادية ك ػػاف أبرزى ػػا إصػ ػرار إسػ ػرائيؿ عم ػػى أف تك ػػوف
المشتري الوحيد لمغاز بأسعار منخفضة جدا عف األسعار الدولية.
وكانت وسائؿ إعالـ عبرية قد كشفت مؤخ اًر عف اتفاؽ أمريكي إسرائيمي فمسطيني مف المتوقػع اإلعػالف عنػو
قريبا عف تفعيؿ حقؿ غاز غزة البحري.
وأشػػارت تمػػؾ الوسػػائؿ ،وفقػػا لمصػػادر مطمعػػة ،إلػػى أف إس ػرائيؿ وافقػػت بػػأف تنقػػؿ حقػػؿ الغػػاز مػػف المنطقػػة
االقتصػػادية اإلس ػرائيمية ،إلػػى سػػيادة السػػمطة الفمسػػطينية ،وأف وزيػػر الخارجيػػة األمريكػػي جػػوف كيػػري ،وتػػوني
بميػػر ،رئػػيس الحكومػػة البريطانيػػة السػػابؽ ،ورئػػيس الحكومػػة اإلس ػرائيمي بنيػػاميف نتنيػػاىو ق ػد توصػػموا التفاقيػػة
بخصوص ىذا الموضوع.
القدس العربي ،لندن5103/01/55 ،
" 45ىنا كنعان" ..جدارية في نابمس توثق الحكاية من عيد الكنعانيين
نػػابمس  -عمػػاد سػػعاده" :ىنػػا كنعػػاف" ..لػػيس مجػػرد اسػػـ لجداريػػة أو لوحػػة فنيػػة عمػػى قارعػػة الطريػػؽ ،بػػؿ ىػػي
غوص إلى أعماؽ أكثر مف  3311عاما قبؿ الميالد ،يوـ كاف الكنعانيوف األسياد عمى ارض فمسطيف.
ىػذا مػػا يريػػد أف يقولػػو  52فنانػػا تشػػكيميا فمسػػطينيا ،مػػف خػػالؿ جػػداريتيـ العمالقػػة "ىنػػا كنعػػاف" ،التػػي يعكفػػوف
حاليا عمى إعدادىا في مدينة نابمس ،لتكوف األضخـ عمى مستوى الوطف العربي.
التاريخ :الجمعة 5103/01/55

العدد3106 :

ص 55

الفنػػانوف جػػاؤوا مػػف مختمػػؼ محافظػػات الضػػفة ،وينتمػػي غػػالبيتيـ إلػػى "مجموعػػة اثينػػا لمفػػف التشػػكيمي" ،التػػي
تأسست حديثا وأخذت عمى عاتقيا انجاز ىذه الجدارية العمالقة لتكوف باكورة انتاجيا.
ويقوؿ منسؽ المجموعة وائؿ دويكات لػالقدس دوت كوـ ،أف "الجدارية العمالقة التي تروي حكاية مف البدايػة
وحت ػػى النياي ػػة س ػػوؼ تتم ػػدد عم ػػى مس ػػاحة  0111مت ػػر مرب ػػع م ػػف ج ػػدراف ممع ػػب بمدي ػػة ن ػػابمس ،وق ػػد ب ػػدأت
المجموعة العمؿ عمى انجازىا منذ بضعة أياـ ،وسيستغرؽ العمؿ النجازىا نحو ثالثة أسابيع أخرى فػي حػاؿ
بقاء الحالة الجوية مستقرة".
القدس ،القدس5103/01/55 ،
الجزيرة نت :شركة مقربة من "إسرائيل" لمترويج النقاب مصر في الواليات المتحدة األمريكية
حصمت الجزيرة عمى صور لعقد مبرـ بيف السمطات الحاكمة بمصر وشركة "غموفر بارؾ غروب" األميركية
المختصة بالعالقات العامة ،التي تربط كبار مسؤولييا عالقات وثيقة بإسرائيؿ .وينص العقد عمى قياـ
الشركة بالترويج لمسمطة الجديدة في مصر وتحسيف صورتيا في الواليات المتحدة األميركية.
ويأتي إبراـ ىذا العقد في أعقاب استطالع لمرأي أجرتو الشركة نفسيا مؤخ ار وأظير تراجع شعبية السمطة
الحاكمة في مصر داخؿ الواليات المتحدة بػ نقطة.
وتربط عددا مف كبار مسؤولي ىذه الشركة عالقات وطيدة مع إسرائيؿ والموبي الييودي في الواليات
المتحدة.
وقالت مراسمة الجزيرة في واشنطف وجد وقفي إف العقد المبرـ بيف الجانبيف (مصر والشركة) وقعو السفير
المصري في الواليات المتحدة .وأضافت أف أىـ المياـ المنصوص عمييا في العقد ىو قياـ الشركة بتمثيؿ
الحكومة المصرية في واشنطف ،بمعنى أف تكوف المسؤولة عف الدبموماسية المصرية العامة ،وتمثيميا أماـ
اإلدارة األميركية والكونغرس ووسائؿ اإلعالـ األميركية والمنظمات الحكومية وغير الحكومية .وكشفت
مراسمة الجزيرة أف الشركة المذكورة ليا عالقات واسعة بإسرائيؿ والموبي الييودي في الواليات المتحدة ،الذي
يعد مف أكبر جماعات الضغط التي تعمؿ عمى مراعاة مصالح إسرائيؿ .وأوضحت أف أحد كبار مسؤولي
ىذه الشركة كاف ضابطا في الجيش اإلسرائيمي ،وتخرج مف جامعة تؿ أبيب في العموـ السياسية ،كما أف
كبار المسؤوليف عمموا في منظمة "أيباؾ" وىي أكبر منظمة ييودية أميركية في الواليات المتحدة.
وقالت المراسمة إف ىذه الشركة ليا نفوذ كبير جدا عمى صناع القرار في الواليات المتحدة ،كما أنيا تمثؿ
شركات أميركية عمالقة مثؿ كوكاكوال وأبؿ وبعض كبريات شركات السالح ،في الكونغرس األميركي ،وتمثؿ
كذلؾ دوال ليا سجؿ سيئ في مجاؿ حقوؽ اإلنساف.
الجزيرة.نت الدوحة/ / ،
وكيل المخابرات المصرية األسبق :عرفات مات مسموماً والمخابرات تعرف من حاول اغتيالي بغزة
ىاني بدر الديف :يواصؿ المواء برىاف جماؿ حماد ،وكيؿ المخابرات العامة األسبؽ ،نجؿ المؤرخ العسكري
الكبير المواء جماؿ حماد أحد أعضاء تنظيـ الضباط األحرار ،كشؼ العديد مف األسرار حوؿ عممو في
عاما ،في الحوار الذي تنشره مجمة األىراـ العربي .وفي
جياز المخابرات العامة الذي استمر لمدة
الحمقة الثالثة يكشؼ المواء برىاف تفاصيؿ عممو كرئيس لموفد األمني المصري في فمسطيف ،وتفاصيؿ
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االقتتاؿ ما بيف فتح وحماس ،والذي انتيى بسيطرة حماس عمى قطاع غزة ،كما يعمف المواء برىاف أنو كثي ار
ما كاف ينجح في إخماد القتاؿ بيف الجانبيف ،وسرعاف ما كاف البعض يشعمو مجددا .وكشؼ المواء برىاف
تفاصيؿ محاولة االغتياؿ التي تعرض ليا في قطاع غزة ،أثناء توليو رئاسة الوفد األمني المصري في
فمسط يف ،وذلؾ عقب خروجو مف مقر السفارة المصرية في القطاع ،بعد نجاحو عقب جمسة مباحثات
مطولة ،في تبادؿ المختطفيف ما بيف فتح وحماس ،لترطيب األجواء بيف الجانبيف .وأكد المواء برىاف أف
جياز المخابرات العامة يعرؼ مف المسئوؿ عف محاولة اغتيالو .وأشار المواء برىاف إلى االنقساـ
الفمسطيني ،معمنا أف القضية الفمسطينية تعرضت إلى مؤامرة كبري لتصفيتيا ،وأف الربيع العربي قد بدأ مف
فمسطيف وليس مف تونس ،وتطرؽ أيضا إلى المرة األولى التي يزور فييا القدس المحتمة واإلجراءات التي
اكتنفت صالتو في المسجد األقصى ..وفي الحمقة القادمة يتطرؽ المواء برىاف إلى أسرار الوساطة في
صفقة اإلفراج عف شاليط مقابؿ األسرى الفمسطينييف.
المصري اليوم/ / ،
السويس المصرية تحتفل بع"انتصارىا" الشعبي عمى "إسرائيل" وسط استنفار أمني
السويس  -األناضوؿ :بدأت محافظة السويس اإلستراتيجية ،شماؿ شرقي مصر الخميس ،احتفاالتيا
الرسمية بالعيد القومي ليا ،والموافؽ لذكرى "انتصار" المقاومة الشعبية بيا عمى القوات اإلسرائيمية خالؿ
 ،التي دخمت المدينة خالؿ تمؾ الفترة ،وسط استنفار أمني مشدد مع
حرب أكتوبر /تشريف األوؿ
استعداد أنصار الرئيس ،محمد مرسي ،لمتظاىر اليوـ.
وانطمقت االحتفاالت الرسمية بوضع المحافظ" ،العربي السروي" ،وقيادات عسكرية إكميؿ الزىور عمى قبر
الجندي المجيوؿ ،وتنظيـ عروض عسكرية وفنية داخؿ إستاد المحافظة ،بحضور أعداد مف طالب
المدارس والموظفيف وغيرىـ مف أبناء المحافظة.
القدس العربي ،لندن/ / ،
عمان" :مجابية التطبيع" تطالب السمطة الفمسطينية بوقف المفاوضات مع "إسرائيل"
ّ 46
عماف :أدانت المجنة التنفيذية العميا لحماية الوطف ومجابية التطبيع إقداـ بعض المزارعيف عمى تصدير
منتجات الزيتوف إلى الكياف الصييوني ،و أروا في ىذا العمؿ تطبيعاً مداناً مع العدو ،مطالبيف كؿ الم ازرعيف
والتجار وسائر المواطنيف بإحكاـ المقاطعة لمعدو المتمادي في االحتالؿ والعدواف عمى الشعب الفمسطيني
ومقدسات األمة.
كما أدانت المجنة في اجتماعيا الدوري أمس ،مواصمة العدو انتياؾ حرمة المقدسات اإلسالمية والمسيحية
وطالبوا سائر الحكومات العربية واإلسالمية بمواقؼ حازمة لردع العدو عف تنفيذ مخططاتو في تيويد
المقدسات .وطالبت السمطة الفمسطينية بوقؼ التفاوض مع العدو بعدما ثبت فشؿ المفاوضات في تحقيؽ
المصالح الوطنية الفمسطينية ،معتبرة المفاوضات مجرد مظمة لمواصمة االستيطاف والتيويد .كما طالبت
السمطة بوقؼ النيج التفاوضي مع العدو والعودة إلى نيج المقاومة الذي ثبت أنو السبيؿ الوحيد لوقؼ
العدواف .وأدانت استعانة عدد مف الدوؿ العربية بخبرات الشركة البريطانية الدنماركية التي أشرفت عمى
إقامة منظومة األمف في سجوف مجدو وعوفر ورموف والنقب الصحراوي الصييونية التي يعتقؿ فييا مئات
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الفمسطينييف ،مطالبة بإنياء العقود الموقعة معيا واحكاـ مقاطعتيا وقصر التعامؿ عمى الشركات الوطنية
والعربية واإلسالمية.
عمان5103/01/55 ،
الدستورّ ،
المخابرات األردنية تستكمل ترتيبات إعادة دحان إلى األردن
 47موقع أسرار عربيةُ :
عماف  -خاص :ترتب دائرة المخابرات األردنية إلعادة إنتاج نفوذ القيادي الفمسطيني المفصوؿ مف حركة
فتح محمد دحالف داخؿ األردف تمييداً لدور "جديد" عمى الساحة الفمسطينية.
وبالرغـ مف الحرج الذي يحيط بيذه الميمة ،بالنظر إلى طرد دحالف مف األردف اثر خالفو مع رئيس
السمطة الفمسطينية محمود عباس عاـ  ،5100إال أف مصادر عميمة تؤكد استكماؿ ترتيبات خارطة طريقة
إلدماجو بطريقة غير مباشرة .ويحاوؿ األردف الرسمي الموازنة بيف ضغوط إماراتية بيذا الشأف وأخرى مف
جانب عباس إلى حيف إتماـ مصالحة بيف الطرفيف.
وقالت مصادر مقربة مف النائب محمد الحجوج لػ"أسرار عربية" إف دحالف سيزور األردف أوالً لحضور حفؿ
زفاؼ نجؿ الصحفي صخر أبو عنزة ،بيدؼ اإليحاء بأف الزيارة تحمؿ طابعاً اجتماعياً وليس سياسياً .ويؤكد
الحجوج المحسوب عمى "كوتا" دحالف البرلمانية في األردف بأف الخالؼ بيف دحالف وعباس يتعمؽ بشؤوف
مالية مع نجمي عباس طارؽ وياسر .ويجيز الحجوج لدحالف جممة مف المقاءات مع شخصيات سياسية
واعالمية أردنية خالؿ زيارة المرتقبة لعماف.
موقع أسرار عربية5103/01/54 ،
" 48األخبار المبنانية" :الجيش المبناني يوقف شابين يحمان مميون دوالر لحماس عمى دراجة نارية
ضبط الجيش المبناني في حوزة شابيف فمسطينييف
يستقالف دراجة نارية عند أحد مداخؿ الضاحية مبمغاً مالياً
ّ
يتجاوز المميوف دوالر أميركي .ولدى سؤاليما عف مصدر الماؿ ،أجابا بأنيما ينتمياف إلى حركة حماس،
ومكمّفاف بنقؿ الماؿ مف مكتب الحركة في بيروت إلى برج البراجنة .وبنتيجة اتصاالت أجراىا قياديوف في
الحركة ،وبعد مراجعة مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر ،أشار بترؾ الشابيف
بسند إقامة والتحفّظ عمى المبمغ.
األخبار ،بيروت5103/01/55 ،
"ديبكا" :األسد وقع اتفاق تعاون سرياً مع عباس برعاية أردنية روسية
القدس المحتمة  -سما :زعـ موقع "ديبكا" االستخباري اإلسرائيمي ،أف الرئيس محمود عباس وقع اتفاقًا سرًيا
لمتعاوف مع الرئيس السوري بشار األسد ،يقضي بمنع الفمسطينييف مف التدخؿ في شئوف سوريا والمشاركة
في الحرب األىمية إلى جانب المعارضة المسمحة أو الجماعات اإلرىابية المتشددة التي تقاتؿ ضد الجيش
السوري .ونقؿ الموقع اإلسرائيمي ،أف المخابرات اإلسرائيمية رصدت االتفاؽ الذي تـ توقيعو الشير الماضي،
حاليا
والذي جاء فيو أف الفمسطينييف المتواجديف في سوريا سيمقوف أسمحتيـ ولف يتدخموا في الصراع الدائر ً
ولف ينحازوا إلى المعارضة ضد الجيش السوري.
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أكتوبر الماضي ،ونقمت في
وتـ االتفاؽ بوساطة أردنية ،حيث وقع الرئيس األسد عمى مذكرة التفاىـ
مساء إلى األردف ليرسميا رئيس الوزراء األردني عبد اهلل النسور مع مبعوث شخصي إلى راـ
نفس اليوـ
ً
ليوقع عمييا الرئيس الفمسطيني محمود عباس.
وجاء االتفاؽ وفقًا لمجيود الدبموماسية التي بذلتيا روسيا طواؿ الفترة الماضية مف أجؿ تييئة األوضاع
نوفمبر القادـ لبحث األزمة السورية ،وبذلؾ يصبح عباس أوؿ رئيس
لنجاح مؤتمر جنيؼ الذي سيعقد
عربي يوقع مثؿ ىذا االتفاؽ ويساند بشار السد في الحرب الدائرة منذ ما يزيد عمى عاميف ونصؼ .ووفقاً
كبير عمى األرض في سوريا ،حيث بدأت
لمسئوليف بالمخابرات اإلسرائيمية فإف االتفاؽ األخير يعكس تحوالً ًا
الكثير مف الجماعات المسمحة تعيد تقييـ الموقؼ وتتراجع عف قتاؿ الجيش السوري ،عقب تدخؿ تنظيـ
القاعدة والجماعات اإلرىابية في الصراع ،ومحاولتيا السيطرة عمى سوريا وقتؿ واعداـ المدنييف واغتياؿ قادة
الجيش الحر.
وكالة سما اإلخبارية/ / ،
قمق إسرائيمي تجاه أنشطة جياز المخابرات التركي
بوابة الوفد  -متابعات :قاؿ مساعد رئيس جياز المخابرات التركية السابؽ "جواد أورنيش" إف اليجمات
واالتيامات األخيرة ضد رئيس جياز المخابرات التركي ىاكاف فيداف المنشورة في الصحؼ األمريكية
واإلسرائيمية ىي دليؿ واضح عمى غضب إسرائيؿ مف سياسة تركيا المتبعة في منطقة الشرؽ األوسط في
عدة قضايا وعمى رأسيا الممؼ السوري والعالقات مع إيراف.
وأضاؼ أورنيش في حديث خاص لصحيفة "طرؼ" التركية نشر اليوـ الخميس "مف الواضح أف ىناؾ قمؽ
في إسرائيؿ فيما يتعمؽ بالمصالح المرتبطة بسياساتيا واتجاىاتيا األمنية".
وأكد أورنيش أف إسرائيؿ قمقة مف سياسة تركيا خاصة بعد عممية المفاوضات الجارية بيف الحكومة واألكراد،
حيث لعب فيداف دو ار فعاال في ىذه المفاوضات كما أف سياسة تقارب تركيا مع اإلدارة الكردية في شماؿ
العراؽ يمثؿ أيضا عامال ميما.
الوفد ،الجيزة/ / ،
المركز اإلعامي السوري :النظام السوري أفرج عن أربع معتقات فمسطينيات
القاىرة  -األناضوؿ :نشر المركز اإلعالمي السوري ،تنسيقية إعالمية تابعة لممعارضة السورية ،أسماء
سورية و فمسطينيات أفرج عنيـ نظاـ السوري مساء األربعاء ،في إطار صفقة اإلفراج
معتقمة بينيـ
عف المبنانييف التسعة الذيف كانوا مختطفيف في أعزاز السورية مقابؿ اإلفراج عف طياريف تركييف خطفا
بالمقابؿ في لبناف .وعمى صفحتو الرسمية عمى موقع التواصؿ االجتماعي "فيسبوؾ" ،أورد المركز أسماء
معتقمة قاؿ إنو تـ اإلفراج عنيف مف سجوف النظاـ السوري يوـ أمس.
الحياة ،لندن/ / ،
جامعة الدول العربية تُصدر دورية شيرية لفضح ممارسات االحتال
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القاىرة  -العزب الطيب الطاىر :أصدر قطاع فمسطيف واألراضي العربية المحتمة في الجامعة العربية العدد
األوؿ مف دورية فمسطيف التي تختص برصد وفضح االنتياكات اإلسرائيمية ضد الشعب الفمسطيني وحقوقو.
وقاؿ السفير محمد صبيح ،األميف العاـ المساعد لدى الجامعة لشؤوف فمسطيف واألراضي العربية المحتمة،
إف اإلصدار يستيدؼ توجيو رسالة إلى العالـ ترصد عبر الدوائر المختمفة خاصة غير الفمسطينية
واإلسرائيمية أيضا االنتياكات الخطرة ،التي تمارسيا سمطات االحتالؿ ،المخالفة لحقوؽ اإلنساف الدولية بحؽ
أبناء الشعب الفمسطيني .وأوضح أف المجمة التي ستصدر بشكؿ دوري كؿ شير تضع أماـ الرأي العاـ
الدولي ما يتعرض لو الشعب الفمسطيني مف ممارسات وانتياكات خطرة تنتيؾ القانوف الدولي وجميع حقوؽ
اإلنساف ،ومنيا الحؽ في تقرير المصير ،والحؽ في الحياة ،والحؽ في السكف ،والحؽ في التعميـ والعبادة.
الحياة ،لندن/ / ،
معاريف :كيري يضغط عمى نتنياىو لمتقدم في المفاوضات بشأن المسائل الجوىرية
القدس المحتمة  -الحياة الجديدة  -وكاالت :ذكرت مصادر صحفية إسرائيمية أف وزير الخارجية األميركي
جوف كيري طمب مف رئيس الوزراء اإلسرائيمي بنياميف نتنياىو خالؿ اجتماع عقد بينيما أمس األوؿ،
واستمر ساعات في روما بالمضي قدما في المفاوضات مع الجانب الفمسطيني خاصة حوؿ القضايا
الجوىرية .وأضافت المصادر أف كيري طمب مف نتنياىو خالؿ االجتماع التوضيح بأنو مستعد لمتحرؾ مع
الرئيس محمود عباس باتجاه بحث وحؿ القضايا الجوىرية مثؿ الحدود والكتؿ االستيطانية ووادي األردف
والمعابر الحدودية مع األردف .وذكرت صحيفة "معاريؼ" أف كيري شدد الضغط عمى نتنياىو لمتقدـ في
المفاوضات بشأف المسائؿ الجوىرية .وأضافت الصحيفة" :أثناء المقاء طمب كيري أف يفيـ أيف يقؼ كؿ
طرؼ" .وذكر كيري أف نتنياىو والرئيس عباس أخذا عمى عاتقييما مخاطر في الماضي وأف الوفديف
مرة.
الفمسطيني واإلسرائيمي التقيا حتى اآلف
الحياة الجديدة ،رام اهلل/ / ،
منظمة أمريكية تجمع عشرين مميون دوالر تبرعات لمجيش اإلسرائيمي
القدس المحتمة  -سما :ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اإلسرائيمية أف منظمة "أصدقاء الجيش
اإلسرائيمي" في الواليات المتحدة أقامت ،مساء أمس األربعاء ،حفالً لعائالت الجنود اإلسرائيمييف المقيميف فى
والية "لوس أنجموس" األمريكية ،وذلؾ لجمع التبرعات المالية لمجيش اإلسرائيمي.
وأشارت الصحيفة العبرية إلى أف المنظمة األمريكية تقيـ سنوياً حفؿ تكريـ لعائالت الجنود الذيف يخدموف
في الجيش اإلسرائيمي ،بمشاركة المئات مف رجاؿ األعماؿ الذيف ليـ التأثير القوى في االقتصاد األمريكي،
الفتة إلى أف الحفؿ شارؾ فيو أيضاً عدد مف ممثمي وقادة كبار في الجيش اإلسرائيمي.
مميوف دوالر دعماً لجنود الجيش اإلسرائيمي ،وكاف
وأضافت "يديعوت" ،أف التبرعات تجاوزت ىذا العاـ
مميوف دوالر.
أحد أبرز المتبرعيف الحاخاـ ميخائيؿ أكشتايف ،رئيس صندوؽ الصداقة ،والذي تبرع بػ
وكالة سما اإلخبارية/ / ،
اشتون تدعو عباس لممصالحة بين الفمسطينيين
التاريخ :الجمعة 5103/01/55

العدد3106 :

ص 31

بروكسؿ  -القدس دوت كوـ :دعت وزيرة خارجية االتحاد األوروبي ،كاتريف آشتوف ،الخميس ،لممصالحة
بيف الفمسطينييف ،وذلؾ اثر لقائيا في بروكسؿ ،الرئيس محمود عباس.
وقالت أشتوف في بياف بعد محادثات مع الرئيس عباس إف "المصالحة بيف الفمسطينييف تشكؿ عنص ار ميما
لوحدة دولة فمسطينية مستقبمية ولمتوصؿ إلى حؿ الدولتيف".
وفي الدوحة بشير
وبقيت اتفاقات المصالحة بيف الفمسطينييف الموقعة في القاىرة بشير نيساف/ابريؿ
حب ار عمى ورؽ .وبحسب استطالع لمرأي نشر الشير الماضي ،ال يزاؿ الرأي العاـ
شباط /فبراير
.
الفمسطيني متشائما حياؿ فرص المصالحة بيف فتح وحماس التي تحكـ قطاع غزة منذ العاـ
القدس ،القدس/ / ،
البابا فرنسيس يدين "معاداة السامية"
وكاالت :أعرب البابا فرنسيس عف إدانة الكنيسة الشديدة لمعاداة السامية بجميع أشكاليا ،ونقمت (إذاعة
الفاتيكاف) عف البابا ،قولو أثناء استقبالو في حاضرة الفاتيكاف وفداً مف مركز سيموف فيزنتاؿ الييودي الناشط
في مجاؿ الدفاع عف حقوؽ اإلنساف ،إف "ىذا المقاء كاف قد تـ تحديده بالفعؿ مف قبؿ سمفي بنديكتوس
نخصو دائماً بأفكارنا وصمواتنا".
السادس عشر ،الذي طمبتـ منو أف يسمح لكـ بزيارتو ،والذي
ّ
واذ أعرب البابا عف إدانة الكنيسة لجميع أشكاؿ العنصرية ،شدد عمى ضرورة "مكافحة جميع أشكاؿ
العنصرية والتعصب ومعاداة السامية ،والحفاظ عمى ذكرى المحرقة ،وتعزيز التفاىـ المتبادؿ مف خالؿ
التنشئة وااللتزاـ بالخير االجتماعي" .ودعا إلى مواجية مشكمة التعصب بكؿ أشكاليا ،معتب اًر أنو "حيث
تيمش وتضطيد أقمية بسبب معتقداتيا الدينية أو العرقية ،يكوف خير المجتمع بأكممو في خطر".
الوفد ،الجيزة/ / ،
غراندي 270:ألفاً من فمسطينيي سورية نزحوا بعدما صارت مخيماتيم ساحة حرب
تحدث المفوض العاـ لوكالة (أونروا) ،فيميبي غراندي ،عف وضع "مأسوي" يعيشو
لندف  -كميؿ الطويؿّ :
الالجئوف الفمسطينيوف في سورية ،قائالً" :إف نصفيـ نزح مف المخيمات في سورية بعدما باتت "ساحة قتاؿ"
بيف القوات الحكومية والمعارضة" .وكشؼ غراندي الذي كاف يتحدث في مقابمة مع "الحياة" في لندف ،أف
"أونروا" أرسمت عدداً مف موظفييا الذيف باتوا "خبراء طوارئ" نتيجة الحروب المتكررة في قطاع غزة لتدريب
موظفي الوكالة الدولية في سورية ،ألف ىؤالء لـ يسبؽ ليـ أف عاشوا في ظروؼ معارؾ كالتي تشيدىا
مخيماتيـ حالياً .وأوضح غراندي أف "الفمسطينييف في سورية عاشوا في استقرار لوقت طويؿ .فقد كانوا
 .وقد عممت "أونروا" ىناؾ بطريقة جيدة .ولكف ،عندما اندلعت الحرب ىناؾ
موضع ترحيب منذ
ساورنا القمؽ ،كأي طرؼ آخر .غير أف شيئاً لـ يحصؿ في البداية لمخيمات الفمسطينييف التي تتوزع عمى
قدر اآلف أف أو
موقعاً .ولكف ،مع نياية عاـ
ون ّ
بدأ الصراع يشمؿ ىذه المواقع أكثر فأكثرُ .
مواقع (مف بيف المخيمات الػ ) باتت ساحة قتاؿ :المعارضة في وسطيا والقوات الحكومية مف حوليا.
معظـ الناس ىناؾ يحاولوف الفرار .وبما أننا ال نستطيع الوصوؿ إلى ىذه المواقع بسبب القتاؿ ،فإننا ال
نقدر ببساطة  -اعتماداً عمى خبرتنا ومعرفتنا
نعرؼ تحديداً عدد الفمسطينييف الذي غادر المنازؿ ،ولكننا ّ
ألؼ
باألرض  -أف الذيف غادروا ىـ نصؼ السكاف .فإذا كاف عدد الفمسطينييف المسجميف في سورية
ألفاً غادروا سورية
ألفاً  -نزح مف مكانو .ومف بيف ىؤالء قرابة
شخص فيذا يعني أف نصفيـ -
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كمياً ليصبحوا الجئيف لممرة الثانية بعدما كانوا يعيشوف في سورية كالجئيف .ومعظـ ىؤالء  -حوالي
ألفاً
 ذىب إلى لبناف وىو بمد ليس سيالً أصالً عمى الفمسطينييف" .وأشار المفوض العاـ لػ"أونروا" إلى أفتشغؿ المدارس التي تديرىا (
الوكالة ،عمى رغـ الحرب في سورية ،ما زالت "تواصؿ جيدىا لكي ّ
مدرسة) والعيادات الطبية ( عيادة) .لقد أصبح العمؿ فييا أصعب ،ولكف العمؿ في سورية ككؿ أصبح
أكثر خطورة بسبب انعداـ األمف".
الحياة ،لندن/ / ،
"العفو الدولية" تطالب "إسرائيل" بإسقاط التيم عن ٍ
محام فمسطيني
الموجية
(يو بي آي) :طالبت منظمة العفو الدولية ،أمس ،سمطات االحتالؿ اإلسرائيمي بإسقاط جميع التيـ
ّ
ضد المحامي الفمسطيني في مجاؿ حقوؽ اإلنساف ،أنس البرغوثي ،بعد إخالء سبيمو بكفالة.
وقالت المنظمة إف قاضي محكمة عوفر العسكرية اإلسرائيمية أمر بإخالء سبيؿ البرغوثي بكفالة بسبب
اعترافات مف معتقميف آخريف استُخدمت كدليؿ إلثبات أنو ال يش ّكؿ تيديداً أمنياً منذ توجيو اتيامات بحقو
تتعمؽ بأنشطة مزعومة قبؿ أكثر مف عاـ .وأضافت أف البرغوثي ،المحامي في مؤسسة الضمير لرعاية
سبتمبر /أيموؿ الماضي عمى نقطة
األسير وحقوؽ اإلنساف ،اعتُقؿ مف قبؿ الجيش اإلسرائيمي في
تفتيش شماؿ بيت لحـ في األراضي الفمسطينية المحتمة ،واتُيـ بعد أياـ باالنتماء لمجبية الشعبية لتحرير
فمسطيف ،وقيادة لجنة لتنظيـ المظاىرات.
الخميج ،الشارقة/ / ،
"الحممة األوروبية" تدين بشدة منع تل أبيب وفد برلماني أوروبي من زيارة غزة
راـ اهلل  -وليد عوض :أكدت مصادر فمسطينية متعددة أمس الخميس باف سمطات االحتالؿ اإلسرائيمي
منعت وفدا برلمانيا أوروبيا مف زيارة قطاع غزة ،األمر الذي أثار موجة مف التنديد واالستنكار.
وفي ذلؾ االتجاه أدانت "الحممة األوروبية لرفع الحصار عف غزة" بشدة منع الوفد البرلماني األوروبي
المكوف مف ستة نواب ،مف الوصوؿ إلى قطاع غزة المحاصر ،في زيارة رسمية كانت مقررة مطمع األسبوع
ّ
المقبؿ ،لالطالع عمى الواقع اإلنساني الصعب الذي يعانيو الفمسطينيوف جراء اشتداد الحصار.
عبرت رئيسة الوفد البرلماني األوروبي اينير كوستيو عف استيجانيا لقرار السمطات اإلسرائيمية،
مف جانبياّ ،
وقالت إنيا أصيبت بخيبة أمؿ مف قرار سمطات االحتالؿ منع زيارة رسمية لموفد إلى القطاع ،مشيرة إلى أف
الزيارة كانت تحظى بدعـ كامؿ مف رئيس البرلماف األوروبي ،منوىة إلى أنو رغـ تدخالت رئيس البرلماف
األوروبي وبرلمانييف آخريف لحث تؿ أبيب عمى التراجع عف قرارىا ،إال أف السمطات اإلسرائيمية تصر عمى
منع الوفد مف زيارة غزة.
القدس العربي ،لندن/ / ،
وكالة األمن القومي األميركية تنصتت عمى
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سربيا المستشار السابؽ في
(أ ؼ ب) :ذكرت صحيفة "غاردياف" البريطانية ،أمس ،نقالً عف وثائؽ سرية ّ
االستخبارات األميركية ادوارد سنودف ،أف مسؤوالً في اإلدارة األميركية سمـ وكالة األمف القومي األميركية
زعيماً حوؿ العالـ لمتنصت عمييا.
"اف اس ايو" قائمة بأرقاـ ىواتؼ
ويأتي الكشؼ عف ىذه المعمومات الجديدة غداة إعالف الحكومة األلمانية أنيا تحقؽ في معمومات عف
تعرض الياتؼ النقاؿ لممستشارة أنجيال ميركؿ لمتنصت مف جانب االستخبارات األميركية.
ّ
ورفض البيت األبيض القوؿ ما إذا كانت الواليات المتحدة تجسست في السابؽ عمى اتصاالت المستشارة
األلمانية إنجيال ميركؿ وذلؾ في أوج أزمة دبموماسية مع برليف.
وقاؿ المتحدث باسـ البيت األبيض جاي كارني أنو لف يعمؽ عمى "اتيامات محددة وجيت" إلى واشنطف،
وذلؾ غداة إعالنو أف "الواليات المتحدة ال تراقب ولف تراقب اتصاالت المستشارة".
السفير ،بيروت/ / ،
 60المفاوضات الفمسطينية اإلسرائيمية ومعضمة السام المستعصي

د .سنية الحسيني
معطيػػات عدي ػػدة كانػػت تش ػػير منػػذ البداي ػػة بحتميػػة فش ػػؿ ىػػذه المفاوض ػػات ،فػػالرفض الش ػػعبي والحزبػػي ل ػػدى
الفمسػػطينييف واإلسػرائيمييف يتجمػػى بوضػػوح ،والتنػػاقض فػػي المواقػػؼ التفاوضػػية المفصػػمية بػػيف الطػرفيف ظػػاىر
كما لـ يكف مف قبؿ ،واألوضاع االقميمية المحيطة في أسوأ حاالتيػا ،إال أنػو بعػد مسػاعي متكػررة ومحػاوالت
جب ػػارة ،خصوصػ ػاً بالض ػػغط عم ػػى الط ػػرؼ الفمس ػػطيني ،اس ػػتطاعت الوالي ػػات المتح ػػدة إحي ػػاء عممي ػػة الس ػػالـ
الفمسطينية اإلسرائيمية ،العالقة منذ أكثر مف ثالث سنوات ،في إنجاز اعتبػره المتػابعوف اخت ارقػا ،فيػؿ سػتعتمد
الواليػػات المتحػػدة عمػػى مقاربػػة الضػػغط لفػػرض الحمػػوؿ ،خصوص ػاً عمػػى الطػػرؼ الفمسػػطيني ،التػػي اعتمػػدتيا
بالفعػػؿ الحيػػاء عمميػػة التفػػاوض ،أـ أف الواليػػات المتحػػدة سػػتفقد حميف ػاً جديػػداً ليػػا فػػي المنطقػػة ،فػػي اخفػػاؽ
إضافي لسياستيا الخارجية فييا؟
ض ػػغوط كبيػ ػرة ووع ػػود بمكاف ػػآت س ػػخية اس ػػتخدمتيا الوالي ػػات المتح ػػدة الحي ػػاء المفاوض ػػات ب ػػيف الفمس ػػطينييف
واالسرائيمييف ،خصوصاً عمى الطرؼ الفمسطيني ،الذي قدـ تنازالت متعددة ،وغير مفيومػة ،مػف أجػؿ العػودة
إل ػػى طاول ػػة المفاوض ػػات .ي ػػأتي ذل ػػؾ ف ػػي ظ ػػؿ ع ػػدـ المعارض ػػة اإلسػ ػرائيمية ،حت ػػى ف ػػي عي ػػد رئ ػػيس ال ػػوزراء
اإلس ػ ػرائيمي الحػ ػػالي بنيػ ػػاميف نتيػ ػػاىو ،خػ ػػوض غمػ ػػار مفاوضػ ػػات عبثيػ ػػة ،ال تحػ ػػرز النتػ ػػائج ،طالمػ ػػا أف تمػ ػػؾ
المفاوضػػات ال تشػػترط تجميػػداً لالسػػتيطاف ،فػػانخراط إسػرائيؿ فػػي المفاوضػػات مػػع الفمسػػطينييف يجنبيػػا عتػػاب
الحمفاء الغربييف.

الفمسطينيون وتنازالت إحياء المفاوضات:
فػػي ظػػؿ سػػيادة حالػػة م ػف الضػػعؼ واالنشػػغاؿ العربػػي لػػـ تشػػيدىا المنطقػػة مػػف قبػػؿ ،والجمػػود السياسػػي فػػي
االراضي الفمسطينية المحتمة ،والرفض الشعبي والفصائمي الفمسطيني الواسع الحياء عمميػة المفاوضػات ،فػال
فصائؿ منظمة التحرير راضية ،وال حركتي حماس والجياد مؤيدة ،والتمممؿ الشعبي الضعيؼ في فمسطيف لـ
يتحػػرؾ إال تعبي ػ اًر عػػف رفػػض المفاوضػػات أو االنقسػػاـ ،دخمػػت منظمػػة التحريػػر الفمسػػطينية عمميػػة التفػػاوض.
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وقػػدـ الفمسػػطينيوف أوؿ مبػػادرة مػػف مبػػادرات حسػػف النوايػػا الحيائيػػا ،وذلػػؾ بعػػدـ التصػػعيد ضػػد إس ػرائيؿ فػػي
اجتمػػاع الجمعيػػة العامػػة الػػذي انعقػػد فػػي ايموؿ/سػػبتمبر الماضػػي ،وتخفيػػؼ لغ ػة الخطػػاب الفمسػػطيني ،وعػػدـ
المضػػي قػػدماً فػػي االنتسػػاب إلػػى المنظمػػات الدوليػػة المختمفػػة ،الػػذي كػػاف مػػف المقػػرر أف يبػػدأه الفمسػػطينيوف
خ ػػالؿ ى ػػذه الفتػ ػرة .وق ػػد تك ػػوف الوالي ػػات المتح ػػدة لج ػػأت إل ػػى إحي ػػاء المفاوض ػػات م ػػف أج ػػؿ تخفي ػػؼ الض ػػغط
السياس ػػي الفمس ػػطيني عم ػػى إسػ ػرائيؿ ف ػػي الجمعي ػػة العام ػػة والمنظم ػػات الدولي ػػة ،وازداد ذل ػػؾ الحاحػ ػاً بع ػػد قػ ػرار
المقاطعة األوروبي لكؿ ما ىو قائـ عمى المستوطنات االسرائيمية.
انخرط الفمسطينيوف ىذه المرة فػي خضػـ العمميػة التفاوضػية ،مػف دوف شػرطيـ السػابؽ بضػرورة تجميػد كامػؿ
لالسػػتيطاف خػػالؿ المفاوضػػات ،وىػػو الشػػرط الػػذي عطػػؿ عمميػػة التفػػاوض ط ػواؿ السػػنوات الػػثالث الماضػػية،
بسػػبب رفػػض إس ػرائيؿ االلت ػزاـ بػػذلؾ الشػػرط ،األمػػر الػػذي أحػػرج الواليػػات المتحػػدة فػػي حينػػو .ومػػع السػػاعات
االولى لالعالف االمريكي عف اسػتئناؼ المفاوضػات ،أعمنػت إسػرائيؿ عػف بنػاء ألػؼ ومئتػي وحػدة اسػتيطانية
جديػػدة فػػي الضػػفة الغربيػػة والقػػدس الش ػرقية المحتمتػػيف .ومػػع بػػدء المفاوضػػات أكػػدت الحكومػػة اإلس ػرائيمية أف
المفاوضػػات لػػف تػػؤثر عمػػى مخططاتيػػا فػػي البػػدء بتنفيػػذ المشػػروع االسػػتيطاني  E1الػػذي ييػػدؼ إلػػى فصػػؿ
شماؿ الضفة الغربية عف جنوبيا ،ويعقد امكانية إقامة دولة فمسطينية ذات إقميـ متصؿ.
وبعد نحو اسبوعيف مػف ذلػؾ االعػالف قػرر نتنيػاىو أف يػدرج تسػع مسػتوطنات مػف أصػؿ عشػريف بمػدة جديػدة
عمػػى س ػػمـ االولوي ػػات لمشػػاريع ذات أىمي ػػة وطني ػػة عميػػا ،ومنحي ػػا امتي ػػازات خاصػػة ،حس ػػب ق ػػانوف النجاع ػػة
االقتصػػادية اإلس ػرائيمي .وتفيػػد مصػػادر إس ػرائيمية مطمعػػة أف االسػػتيطاف االس ػرائيمي فػػي اال ارضػػي الفمسػػطينية
المحتمة قد إزداد  %41خالؿ العاـ الحالي عنو في العاـ الماضي.
جػػاءت الموافقػػة الفمسػػطينية عمػػى خػػوض غمػػار المفاوضػػات ىػػذه المػرة بػػدوف التػزاـ إسػرائيمي بالتفػػاوض عمػػى
أساس حدود عاـ  ،0634وىػو التػزاـ اسػتطاع الفمسػطينيوف تحصػيمو مػف االسػرائيمييف فػي مفاوضػات سػابقة،
خػػالؿ عيػػد رئػػيس الػػوزراء االسػرائيمي األسػػبؽ أولمػػرت .وكػػاف جػػوف كيػػري قػػد أكػػد لمفمسػػطينييف بػػأف التفػػاوض
سػػيكوف عمػػى أسػػاس حػػدود عػػاـ  ،0634بينمػػا أكػػد لالسػرائيمييف أنػػو ال يمكػػف اغفػػاؿ التطػػورات الواقعيػػة عمػػى
األرض ،وعػػدـ امكانيػػة أف تكػػوف حػػدود  0634أساس ػاً لمحػػؿ .ويمكػػف تفسػػير ذلػػؾ التنػػاقض فػػي التص ػريحات
االمريكي ػة ،اسػػتغالؿ الجػػانبيف االمريكػػي واالس ػرائيمي الموافقػػة الفمسػػطينية المسػػبقة عمػػى مبػػدأ تبػػادؿ االرض،
والمرونة الفمسطينية بشأف امكانية بقاء كتؿ استيطانية كبرى ضمف السػيادة االسػرائيمية ،ألنػو فػي ىػذه الحالػة
لف تكوف نتائج المفاوضات منسجمة تماماً مع حدود عاـ  ،0634وتبقى القضية العالقة في البحث في نسبة
ذلؾ التبادؿ ،وتحديد تمؾ الكتؿ.
ويع ػػد االلتػ ػزاـ ال ػػذي أعط ػػاه المف ػػاوض الفمس ػػطيني بامكاني ػػة التب ػػادؿ خط ػػأ تاريخي ػػا ،فقػ ػ اررات الش ػػرعية الدولي ػػة
وغالبية دوؿ العالـ ،تقر بالشرعية لمفمسطينييف عمى جميع االراضي المحتمة عاـ  ،0634كما أف إسرائيؿ قػد
انسحبت مف جميع المستوطنات المقامة في سػيناء بعػد اتفاقيػا مػع مصػر ،وانسػحبت مػف جميػع مسػتوطناتيا
المقامة في قطاع غزه ،وأعطت اشارات بامكانية انسػحابيا مػف جميػع المسػتوطنات المقامػة فػي الجػوالف ،فػي
حاؿ تـ توقيع اتفاؽ مع سورية .ويعتبر التنػازالف الفمسػطينياف السػابقاف مػف أجػؿ إحيػاء المفاوضػات األخطػر
ألنيما يتعمقاف مباشرة في صميـ قضايا الحؿ النيائي ،خصوصاً قضيتي الحدود والقدس.
يبدو أف ىناؾ مخططا أمريكيا – إسرائيميا لتقديـ عرض أو فرض حؿ يقوـ عمى أساس إقامة دولة فمسطينية
منقوصة سياسياً ومدعومة اقتصادياً .فاالختراؽ الدبموماسي الفمسطيني في الجمعية العامة ،أنػتج حالػة دوليػة
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باتت تستدعي إقامة الدولة الفمسطينية فعمياً عمى األرض ،إال أف إسػرائيؿ والواليػات المتحػدة تريػداف أف تبقػى
تمؾ الدولة ضمف حدود تنتقص مف سيادتيا ،ال تختمؼ في جوىرىا عف واقع السمطة الفمسطينية اليوـ .فجاء
حديث كيري عف خطة اقتصادية يجري اعدادىا بالتعاوف مع ممثؿ المجنة الرباعية توني بمير ،تتضمف ضخ
أربعػػة مميػػارات دوالر فػػي االقتصػػاد الفمسػػطيني ،بمػػا ينسػػجـ تمامػاً مػػع دعػػوة البنػػؾ الػػدولي ألوؿ مػرة بضػػرورة
استغالؿ الجانب الفمسطيني لمشػاريع فػي اال ارضػي الفمسػطينية المحتمػة المصػنفة بمنػاطؽ (ج) والتػي تسػيطر
إسرائيؿ عمييػا سػيطرة تامػة ،لتطػوير االقتصػاد الفمسػطيني ومنحػو قػدرة عمػى االكتفػاء الػذاتي ،كمػا ال ينفصػؿ
ذلػ ػػؾ بػ ػػالطبع عػ ػػف اشػ ػػتراط الواليػ ػػات المتحػػػدة بػ ػػأف يبقػ ػػى كػ ػػؿ ذل ػػؾ رى ػػف التوصػ ػػؿ التفػػػاؽ ب ػػيف الفمسػ ػػطنييف
واالسرائيمييف.
الموقف اإلسرائيمي من المفاوضات والقضايا الرئيسية
عمى الجانب اآلخر لـ تقػدـ إسػرائيؿ تنػازالت ذات قيمػة لػدخوليا المفاوضػات ،كمػا أنػو ال توجػد أيػة معطيػات
تفيد بجدية الطرؼ االسرائيمي في التفػاوض ،سػواء قبػؿ الخػوض فييػا أو خػالؿ المفاوضػات نفسػيا .فمػـ تتعػد
تنػػازالت الطػػرؼ االسػرائيمي لمػػدخوؿ إلػػى المفاوضػػات الحاليػػة أف تكػػوف ضػػمف اجػراءات بنػػاء الثقػػة ،كػػاالفراج
عف األسرى الذيف أسروا قبؿ اتفاقية أوسمو ،وتسييؿ حياة الفمسطينييف ،ورفع عدد مف الحواجز ،وزيادة كمية
توريد المياه لمضفة الغربية ومضاعفتيا لقطاع غزة.
وفػ ػػي ظػ ػػؿ خالفػ ػػات لػ ػػف تنتيػ ػػي ،بػ ػػيف الط ػ ػرفيف المتفاوضػ ػػيف االس ػ ػرائيمي والفمسػ ػػطيني ،بػ ػػدأت قبػ ػػؿ أف تبػ ػػدأ
المفاوضات ،حوؿ جدوؿ أعماليا ،أصر االسرائيميوف عمى أف تبدأ المفاوضات بممؼ االمف ،عمى أساس أف
االعتبػػارات األمنيػػة ىػػي المحػػدد لممػػؼ الحػػدود ،فػػي انكػػار تػػاـ لكػػؿ مػػا تػػـ التوصػػؿ إليػػو مػػف تفاىمػػات سػػابقة
بصدده ،خالؿ مفاوضات أولمرت -أبو مازف .وباقرار تاـ بالموقؼ اإلسرائيمي ،كمفت واشنطف الرجؿ الثاني
في القيادة المركزية األمريكية حوؿ الشرؽ األوسػط جػوف آلػيف الوسػاطة بػيف الطػرفيف الفمسػطيني واالسػرائيمي
في مواضيع االمػف ،ضػمف فريػؽ يضػـ عشػريف خبيػ ار ينتشػروف فػي اسػرائيؿ ،وواشػنطف وعمػاف وممثمػيف عػف
ش ػػعبة التخط ػػيط ف ػػي الج ػػيش االسػ ػرائيمي والمخ ػػابرات االسػ ػرائيمية .وكم ػػؼ الفري ػػؽ بمناقش ػػة المخ ػػاوؼ االمني ػػة
االسرائيمية واالىتماـ بالجوانػب التكتيكيػة واالسػتراتيجية األمنيػة بػالفترة االنتقاليػة المتوقعػة بػيف الوضػع الحػالي
والمستقبمي ،وكػذلؾ االوضػاع المسػتقبمية فػي المنطقػة ،وتوقػع التطػورات فػي مػدى ثالثػيف سػنة قادمػة ،لتكػوف
جزءا مف أي اتفاؽ لموضع النيائي .وبعد مرور ما يزيد عف شػيريف والتئػاـ أكثػر مػف سػبعة لقػاءات ،سػخرت
جميعاً لمناقشة الممؼ األمني عمقت المفاوضات بمجػرد فػتح ممػؼ الحػدود وتحديػد نسػب التبادليػة ،بنػاء عمػى
االصرار الفمسطيني .ويريد الطرؼ االسرائيمي التفاوض عمى الحدود مف دوف تحديد لنسػب التبػادؿ .ويػرفض
نتنيػػاىو فػػي إطػػار ىػػذه المفاوضػػات االق ػرار عموم ػاً بحػػؽ الالجئػػيف الفمسػػطينييف ،بػػؿ يشػػترط اق ػ ار اًر فمسػػطينياً
بييودية الدولة ،بما يمغي حؽ الالجئيف عموماً ،ويعرض الوجود العربي في إسرائيؿ لمخطر .وفي مفاوضػات
كام ػػب ديفي ػػد واف ػػؽ الػ ػرئيس االسػ ػرائيمي األس ػػبؽ ايي ػػود ب ػػاراؾ عم ػػى ع ػػودة عشػػرة آالؼ الج ػػئ فمس ػػطيني إل ػػى
إسػرائيؿ ،كمػػا وافػػؽ أولمػػرت فػػي مفاوضػػاتو مػػع الفمسػػطينييف عمػػى عػػودة خمسػػيف ألػػؼ الجػػئ فمسػػطيني عمػػى
مػػدار خمػػس سػػنوات ،فػػي إقػرار بحػػؽ الالجئػػيف فػػي العػػودة إلػػى ديػػارىـ .وتتفػػؽ الرؤيػػة األمريكيػػة مػػع الموقػػؼ
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اإلس ػرائيمي الحػػالي بخصػػوص قضػػية الالجئػػيف ،حيػػث تصػػر االدارة األمريكيػػة عمػػى ضػػرورة االق ػرار بييوديػػة
الدولة اإلسرائيمية.
كما يصر اإلسرائيميوف في إطار ىذه المفاوضات عمى بقاء القوات اإلسرائيمية لفترات غير محددة أو طويمة،
عمى الحدود الفمسطينية االردنية في منطقة الغور .في حيف وافؽ أولمرت في مفاوضات سابقة عمى بقاء قوة
ثالثػػة فػػي تمػػؾ المنطقػػة .وقػػد ينسػػجـ مػػا تعرضػػو إسػرائيؿ اليػػوـ مػػع مػػا طرحػػو نتنيػػاىو عػػاـ  0662حػػوؿ دولػػة
فمسطينية منقوصة ،منزوعة السالح ،ال تسيطر عمى الحدود مع إسػرائيؿ ،وال تسػيطر إسػرائيؿ عمػى سػكانيا.
وتمتمؾ إسرائيؿ حصانة داخمية تعفييا مف تقديـ تنازالت لمفمسطينييف في إطار العممية التفاوضية ،فباإلضافة
إلى تأثير الرأي العاـ القادر عمى إسقاط الحكومة ،والمطالبة بانتخابات مبكرة ،في حاؿ تقديميا تنازالت غير
مرغػػوب فييػػا ،يشػػترط االسػػتفتاء الػػذي تعمػػؿ الكنيسػػت عمػػى إقػ ارره بقػراءة نيائيػػة خػػالؿ االيػػاـ القميمػة القادمػػة،
عمى موافقة الرأي العاـ باألغمبية عمى أي اتفاؽ مع الفمسطينييف.
يتضح مف المعطيات السابقة أف إسرائيؿ دخمت المفاوضات الحالية بدوف أف تحمؿ في جعبتيػا أيػة تطػورات
فػػي المواقػػؼ التفاوضػػية مػػع الفمسػػطينييف ،بػػؿ عمػػى العكػػس مػػف الواضػػح اف مواقفيػػا أكثػػر تصػػمباً مػػف مواقػػؼ
حكومات إسرائيمية سابقة ،في ظؿ صػعوبة تغييػر تمػؾ المواقػؼ وانفتاحيػا فػي ظػؿ الحكومػة اليمينيػة القائمػة،
واتجاه الرأي العاـ اإلسرائيمي الحالي.
الخاصة
رغـ أىمية عمميػة السػالـ االسػرائيمية الفمسػطينية بالنسػبة لػالدارات األمريكيػة المختمفػة ،لدرجػة جعمػت الػبعض
يعتبرىا مسألة تتعمؽ باألمف القومي األمريكي ،إال أنيا لـ تنجح قػط فػي حػؿ معضػمة السػالـ .وتبػيف التجربػة
أف الواليػػات المتحػػدة ال تمجػػأ إلػػى احيػػاء تمػػؾ العمميػػة إال إذا استعصػػت عمييػػا ممفػػات السياسػػة الخارجيػػة التػػي
أولتيػػا اىتماميػػا ،لتحويػػؿ االنتبػػاه إلػػى اتجػػاه آخػػر ،أو خػػالؿ الجػػزء األخيػػر مػػف الفتػرة الرئيسػػية الثانيػػة لػرئيس
يبحث عف امكانية تحقيؽ انجاز في الوقت الضائع .ويبدو أف الواليات المتحػدة قػد لجػأت إلػى إحيػاء العمميػة
التفاوضػػية ىػػذه الم ػرة تحػػت ضػػغط العػػامميف مع ػاً .فالسياسػػة الخارجيػػة األمريكيػػة فػػي منطقػػة الشػػرؽ االوسػػط
أصػػيبت بانتكاسػػة كبػػرى ،وازدادت عالقاتيػػا تعقيػػدأ واضػػطراباً بػػدوؿ المنطقػػة ،خصوص ػاً فػػي إطػػار تصػػاعد
تطورات أحداث الثورات العربية ،وتدخؿ قوى جديدة إلى المعادلػة السياسػية فػي المنطقػة .ولػـ يتبػؽ مػف عمػر
ادارة ال ػرئيس أوبامػػا ،إال ثػػالث سػػنوات مي ػػددة بعػػدـ االنجػػاز .فانتخابػػات الك ػػونجرس قريبػػة وقػػد يػػنجح فيي ػػا
الجميوريػػوف ،كمػػا أنػػو بعػػد انتيػػاء األشػػير التسػػعة مػػف عمػػر المفاوضػػات الحاليػػة ،سػػيركز الجيػػاز السياسػػي
األمريكي عمى االنتخابات المتوسػطة التػي سػتجري فػي نػوفمبر مػف العػاـ القػادـ ،ويصػبح عمػى إثرىػا الػرئيس
أوباما عاج از سياسياً ،فالمفاوضات الحاليػة تعػد الفرصػة االخيػرة لمػرئيس أوبامػا الحػداث انجػاز سياسػي .بػات
مف الواضح لمفمسطينييف أف الوسيط األمريكي لـ يعد وسيطاً مناسباً أو مقبوالً ليكوف وسػيطاً فػي المفاوضػات
بيف الفمسطينييف واالسرائيمييف ،ويبدو أف ىناؾ العديد مف البدائؿ التي تصمح اليوـ ألف تتحمؿ مسؤولية تمػؾ
الوسػػاطة ،عمػػى أرسػػيا الممثميػػيف األوروبيػػيف أو الػػروس أو حتػػى الصػػينييف .كمػػا أنػػو بعػػد النجػػاح الفمسػػطيني
الدبموماسػػي بػػانتزاع اعت ػراؼ بالدولػػة الفمسػػطينية عمػػى حػػدود عػػاـ  ،0634بػػات مػػف الواضػػح األسػػاس الػػذي
س ػػتقوـ عمي ػػو أي ػػة مفاوض ػػات قادم ػػة ،وب ػػدوف أي مس ػػاومات ،أو تع ػػديالت ،إال أف اقتض ػػت الض ػػرورة ،وبع ػػد
استفتاء الشعب الفمسطيني ،خصوصاً إف تعمؽ األمر بأسس شرعية تقر بيػا قػ اررات الشػرعية الدوليػة وغالبيػة
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دوؿ العػػالـ .كمػػا أنػػو بػػات مػػف غيػػر المقبػػوؿ وقػػؼ المسػػاعي السياسػػية والدبموماسػػية الفمسػػطينية التػػي تجسػػد
الشػػرعية الفمسػػطينية ،ألي سػػبب كػػاف ،ألنيػػا باتػػت أحػػد إسػػتراتيجيات العمػػؿ الفمسػػطيني الميمػػة لموصػػوؿ إلػػى
االستقالؿ.
القدس العربي ،لندن5103/01/55 ،
 51 65عاماً عمى أوسمو :استخاصات وتوجيات

أسعد عبد الرحمف
َيعتبػػر أكثػ ُػر مػػف ثمثػػي اإلس ػرائيمييف والفمسػػطينييف ( 35و 36فػػي المئػػة عمػػى الت ػوالي) أف الفػػرص ضػػعيفة أو
معدومة في قياـ دولة فمسطينية إلى جانػب إسػرائيؿ خػالؿ السػنوات الخمػس المقبمػة ،بحسػب اسػتطالع أجػري
في يونيو الماضي .وفي مقػاؿ نشػرتو وكالػة «آكػي» اإليطاليػة للنبػاء ،بمناسػبة مػرور  51عامػاً عمػى توقيػع
اتفػػاؽ أوسػػمو ،رأى الػػدكتور صػػائب عريقػػات «أف المجتمػػع الػػدولي ييػػتـ فقػػط بوجػػود عمميػػة سياسػػية» .مػػف
جانبيػػا ،قالػػت الػػدكتورة حنػػاف عشػراوي« :منػػذ إعػػالف المبػػادئ ،حقّقنػػا عػػودة القيػػادة الفمسػػطينية إلػػى األ ارضػػي
الفمسطينية ،وعودة حوالي  311ألػؼ عائمػة ،وبنػاء مؤسسػات فمسػطينية خاصػة ،وبنػاء نظػاـ فمسػطيني إداري
خػػاص» .ثػػـ اسػػتطردت :لكننػػا «خس ػرنا الكثيػػر عمػػى صػػعيد األرض والم ػوارد والقػػدرات الفمسػػطينية الخاصػػة،
وقامت إسػ ارئيؿ بفػرض بنيػة تحتيػة معينػة ،وتػـ تحويمنػا إلػى معػازؿ منفصػمة ،حيػث باتػت المسػتوطنات كأنيػا
األساس ،والوجود الفمسطيني ىو الجديد».
أقر أحد ميندسي تمؾ االتفاقات ،الوزير األسبؽ «يوسي بيميف» ،قالئال« :أف نجد أنفسػنا بعػد 51
واسرائيمياًّ ،
عاماً عمى توقيع اتفاقات أوسمو أماـ حجج واىية بدال مف بنية منجزة ،أمر مخيػب لممػاؿ» .لكػف ،ربمػا كػاف
أبمغ وصؼ إسرائيمي ىو ما جاء بقمـ الكاتبة اليسارية «عميرة ىاس» ،والتي كتبت فػي مقاليػا «كػازينو تػوني
بمير والسمطة الفمسطينية» تقوؿ« :كانت عشروف سنة مف لقاءات التنسيؽ ،وتبدو التقارير وكأنيػا قػد ُنسػخت
مػػف السػػنة السػػابقة مػػع تغييػػر التػػاريخ فقػػط .لكػػف المعطيػػات تتغيػػر ،وىػػي تشػػير ص ػراحة إلػػى تػػدىور آخػػر
لالقتص ػػاد الفمس ػػطيني .كان ػػت نس ػػبة النم ػػو  3ف ػػي المئ ػػة ع ػػاـ ( 5105قياسػ ػاً ب ػ ػ 00ف ػػي المئ ػػة ع ػػاـ )5100؛
والبطالة  55.3فػي المئػة ( 06فػي المئػة فػي الضػفة و 31فػي المئػة فػي غػزة)؛ ويوجػد  0.3مميػوف عائمػة فػي
وضع عػدـ أمػف غػذائي قياسػاً ب ػ 0.3مميػوف عائمػة فػي عػاـ 5100؛ وحصػؿ  49فػي المئػة مػف العػائالت فػي
غزة و 53في المئة في الضفة عمى نوع ما مف المساعدة .وقد ذكر تقرير البنؾ الدولي ىذا العاـ القيود التػي
تفرضيا إسرائيؿ باعتبارىا العامؿ الرئيس في الوضع السيئ لالقتصاد الفمسطيني ،بقػدر ال يقػؿ عػف  05مػرة
عف العاـ الماضي».
واسػػتطراداً منػػا فػػي إي ػراد الشػػيادات المنتقػػاة ،نسػػجؿ أف الػػدكتور مصػػطفى البرغػػوثي ،فػػي مقػػاؿ استخالصػػي
بعنػ ػواف «بع ػػد عشػ ػريف عامػ ػاً م ػػف أوس ػػمو ...م ػػا ال ػػذي يج ػػب تعمم ػػو؟» ،يق ػػوؿ« :أوس ػػمو ك ػػاف فش ػػال لمجان ػػب
الفمسػطيني وانتصػا اًر اسػتراتيجيا إلسػرائيؿ ،ألف أحػد الطػرفيف اسػتخؼ بالبعػد االسػتراتيجي لمصػراع ،وظػف أنػػو
يسػػتطيع قيػػر االسػػتراتيجية بالتكتيػػؾ .ولعػػؿ أبػػرز معػػالـ ذلػػؾ ،مػػا تػػـ مػػف تغييػػب كامػػؿ لمقػػانوف الػػدولي عػػف
مجرى المفاوضات ،وما حدث مف عدـ تكافؤ مطمؽ في الخبرة والقدرات بيف الجانبيف ،ومػا جػرى مػف تواطػؤ
مػف األطػراؼ الدوليػػة التػي رعػت وشػػجعت وزينػت عمميػة أوسػػمو ،مػع أنيػا كانػػت تفيػـ فداحػة الكارثػػة التػي تػػـ
دفػػع المفاوضػػيف الفمسػػطينييف ليػػا» .مػػف جانبػػو ،يقػػوؿ ىػػاني المصػػري فػػي مقػػاؿ بعن ػواف «مسػػتقبؿ القضػػية
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الفمسطينية بعد عشريف عاماً عمى اتفاؽ أوسمو»« :ىناؾ نقص فػي التشػخيص ،ألف الفمسػطينييف لػو أجمعػوا
عمػػى رفػػض اتفػػاؽ أوسػػمو أو تجػػاوزه لتص ػرفوا بطريقػػة مغػػايرة عػػف تمػػؾ التػػي يتص ػرفوف بيػػا حالي ػاً ،لػػيس ألف
االتفاؽ لـ يعجز عف تحقيؽ أىدافيـ فقط ،بؿ حقؽ أىداؼ اليميف اإلسرائيمي ،بالرغـ مف أف أوسمو ُوق َع بأي ٍػد
إسرائيمية يسارية ،فذىب اليسار وبقػي اليمػيف متمسػكاً بأوسػمو ،ألنػو يعفيػو مػف تقػديـ حػؿ نيػائي ،ويم ّكنػو مػف
حيػػا يػػرزؽ ،ألف
مواصػػمة طريقػػو االسػػتعماري اإلجالئػػي االسػػتيطاني االحتاللػػي العنصػػري .فأوسػػمو ال ي ػزاؿ ً
إسػرائيؿ تريػػده كػػذلؾ؛ لضػػماف اسػػتمرار االلت ازمػػات الفمسػػطينية فيػػو ،أمػػا االلت ازمػػات اإلسػرائيمية فقػػد تػػـ تج ػاوز
معظميا منذ زمف بعيد».
إذف ،ىػػؿ شػ ّكؿ االتفػػاؽ فشػػال ذريعػاً لحركػػة التحػػرر الػػوطني الفمسػػطينية؟ أـ أنػػو ال يػزاؿ ،كمػػا يقػػوؿ أنصػػاره،
«الممػػر اإلجبػػاري» الػػذي البػػد مػػف المػػرور عبػره إلػػى الدولػػة الفمسػػطينية المسػػتقمة رغػػـ قتامػػة الوضػػع الػراىف؟
وىػػؿ تريػػد إسػرائيؿ بالفعػػؿ سػػالماً حقيقيػاً مػػع الفمسػػطينييف والعػػرب والمسػػمميف؟ لقػػد أصػػبح مػػف الواضػػح أف مػػا
نفذتػػو إس ػرائيؿ فػػي عيػػد اسػػحؽ اربػػيف (الػػذي تػػـ قتمػػو بسػػبب تفاىمػػات أوسػػمو) عػػادت الحكومػػات اإلس ػرائيمية
الالحقة عنو بؿ وأبطمتو .وتزداد الكتابات اإلسرائيمية والغربية والعربية الرصينة التي تستخمص أف ثمة نجاحاً
بػػاى اًر إلس ػرائيؿ التػػي انتزعػػت االعت ػراؼ الفمسػػطيني بيػػا ،ثػػـ اخترعػػت مطالبتيػػا التعجيزيػػة مػػف الفمسػػطينييف
االعتراؼ بػ«ييودية الدولة» ،األمر الذي ما فتئ يردده نتنياىو ،سواء في زيارتو األخيػرة لمواليػات المتحػدة أو
بعدىا ،وقبؿ ذلؾ في خطاب لو بجامعة «بار إيالف».
أما وأف اتفاقية أوسمو ،كما يرى كثيروف ،قد باتت مرشػحة لمفشػؿ التػاـ ،فػإف التسػاؤؿ الػذي يطرحػو كثيػر مػف
الفمسػػطينييف والعػػرب وغيػػرىـ ىػػو :مػػا ىػػي سػػبؿ وآفػػاؽ الخػػروج مػػف الورطػػة التػػي أوقعنػػا فييػػا أنفسػػنا بالتزامنػػا
الحرفي ببنود ىذا االتفاؽ ،بينما يكاد الجانب اإلسرائيمي يتجاوز كؿ بند فيو؟! وكيػؼ يمكػف اسػتعادة الموقػؼ
السياسػػي الفمسػػطيني فػػي ضػػوء برنػػامج نضػػالي لممشػػروع الػػوطني يتوافػػؽ عميػػو الجميػػع؟ لعػػؿ الحػػؿ يكػػوف أوال
بوقػػؼ المفاوضػػات الراىنػػة فػػي المحظػػة التػػي ال تحقػػؽ فيػػو إنجػػا اًز وطني ػاً لمفمسػػطينييف ضػػمف سػػقؼ األشػػير
التسعة المتفؽ عمييا .ذلؾ أف العدد الكبير لالعتداءات واالنتياكات اإلسرائيمية المتواصمة بحؽ أوسمو نفسػو،
وبحؽ المفاوضات الجارية عمى قدـ وساؽ (لكنيا تدور في فراغ) ،يعطػي لمفمسػطينييف حػؽ الت ارجػع عػف كػؿ
مػػا تعيػػدوا بػػو لممجتمػػع الػػدولي مػػف خػػالؿ ذلػػؾ االتفػػاؽ .ثػػـ لػػـ ال نعيػػد جثػػة «تفاىمػػات أوسػػمو» إلػػى قاتميػػا
أقرتػو الشػرعية
المثابر (نتنياىو) ،ونباشر التصرؼ مػف واقػع كوننػا «دولػة تحػت االحػتالؿ» وىػو األمػر الػذي ّ
الدوليػػة؟ ولػػـ ال تباشػػر الفصػػائؿ الفمسػػطينية ،وعمػػى أرسػػيا «فػػتح» و«حمػػاس» ،فػػي إنجػػاز وحػػدة وطنيػػة ولػػو
محػدودة عمػى قاعػػدة إطػالؽ مقاومػػة شػعبية سػممية ضػػد االحػتالؿ؟ وىػػؿ يعقػؿ أف نبقػى نتصػػرؼ وكأننػا نقبػػؿ
بػػأف نكػػوف «بمديػػة» تحػػت االحػػتالؿ اإلس ػرائيمي ،أو صػػيغة غيػػر بعيػػدة عػػف «دولػػة سػػعد حػػداد» أو بػػاألحرى
«دولة لحدية» (نسػبة إلػى «دولػة إيميػؿ لحػد» فػي جنػوب لبنػاف وىػو) ،بالمناسػبة ،سػقؼ مػا يمكػف أف تعطيػو
دولة االحتالؿ اإلسرائيمي وفقاً لممحمؿ االستراتيجي ومدير االسػتخبارات العسػكرية اإلسػرائيمية السػابؽ الجنػراؿ
شمومو جازيت ،الذي «تشرفت» بمعرفتو أثناء التحقيؽ معي إباف «إقامتي» في سجوف االحتالؿ؟!
االتحاد ،أبو ظبي5103/01/55 ،
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عم ػػى م ػػدى األس ػػابيع القميم ػػة الت ػػي س ػػبقت عي ػػد األض ػػحى المب ػػارؾ ،س ػػاد فمس ػػطيف ج ػػو م ػػف التش ػػاؤـ ،جػ ػراء
تص ػريحات معظػػـ المسػػؤوليف الرسػػمييف اإلس ػرائيمييف التػػي أشػػارت ،بصػػورة أو بػػأخرى ،إلػػى أف المفاوضػػات
الجارية بيف الجانبيف منذ شيريف وصمت إلى طريؽ مسدود.
ومػػا زاد مػػف ح ارجػػة الموقػػؼ ،تصػػاعد ممحػػوظ فػػي أعمػػاؿ العنػػؼ بالضػػفة الغربيػػة ،لعػػؿ أبرزىػػا مقتػػؿ عقيػػد
إسرائيمي متقاعد في منطقة الغور ،إضافة إلى مقتؿ فمسطينييف في مناطؽ متفرقة مف الضفة.
وحيف يتزايد الحديث عف وصوؿ المفاوضات إلى طريؽ مسدود ،ويقترف ذلؾ بعمميات عسكرية ولو محدودة،
فإف سؤاال كبي ار يرتسـ عمى الفور ويصمح لمنقاش في المنتديات..
«ىل ىنالك انتفاضة ثالثة عمى األبواب؟».
نظػ ػ ار لتكػ ػرار ى ػػذا السػ ػؤاؿ عم ػػى م ػػدى س ػػنوات طويم ػػة تم ػػت االنتفاض ػػة الثاني ػػة ،ف ػػإف كثيػ ػريف م ػػف المس ػػؤوليف
الفمسػػطينييف واإلس ػرائيمييف يسػػارعوف إلػػى نفػػي ىػػذا االحتمػػاؿ ،فػػال المفاوضػػوف يرغبػػوف فػػي انتفاضػػة تخمػػط
األوراؽ وتعيػػد األمػػور إلػػى مػػا دوف الصػػفر ،وال الػػداعوف لحتميػػة انتفاضػػة ثالثػػة وىػػـ حمػػاس عمػػى األغمػػب،
يممكوف القدرة عمى تحويؿ الدعوات إلى واقع.
ومع ذلؾ ،فإف االنتفاضػة فػي الوضػع الفمسػطيني ال تقػ أر مسػبقا بدقػة ،ولكنيػا إف حػدثت فسػتعمف عػف نفسػيا،
بؿ وستفرض نفسيا عمى المشيد ،وال أحد يعرؼ حتى المحظة متى يحدث أمر كيذا..
الرئيس محمود عبػاس الػذي كػاف لػو موقػؼ جػذري مػف االنتفاضػة الثانيػة ،وال يحػب انػدالع ثالثػة ،وجػد نفسػو
أماـ تكثيؼ االستيطاف اإلسرائيمي في زمف المفاوضات ،وازدياد أعماؿ العنؼ فػي الوقػت ذاتػو ،مضػط ار ألف
يخالؼ الكثيريف مف مساعديو ،ممف يبشػروف ليػؿ نيػار بػال جػدوى المفاوضػات ،ويعمنػوف أنيػـ مسػاقوف إلييػا
بالسالسػػؿ ،ويتحػػدثوف بمبالغػػة ازئػػدة عػػف بػػدائؿ مخبػػوءة فػػي الجيػػوب السػرية ،وأنيػػـ بصػػدد اسػػتخداميا إف لػػـ
يح ػػدث اختػ ػراؽ ،ف ػػأعمف ف ػػي ح ػػديث لمتمفزي ػػوف األلم ػػاني أف المفاوض ػػات ل ػػـ تص ػػؿ إل ػػى طري ػػؽ مس ػػدود ،وأف
إمكانيات تحقيؽ تقدـ ال تزاؿ قائمة اعتمادا عمى أف المدى الزمني ليذا االحتماؿ ىو سبعة أشير ،وفػي ىػذه
األشير السبعة يخمؽ اهلل ما ال تعمموف..
وأضاؼ عمى ذلؾ أف الفمسطينييف سينعموف بازدىار اقتصادي وشيؾ ،رغـ أف كثيػريف مػف مسػاعديو ،وربمػا
ىػػو شخصػػيا ،أعمػػف أف تػػوفير مرتبػػات آخػػر الشػػير يمػػر بمػػأزؽ ،مػػع اإلكثػػار عػػف الحػػديث حػػوؿ أف الوضػػع
المػػالي لمسػػمطة دخػػؿ مأزقػػا كبي ػرا ،وأف قطاعػػات كثي ػرة مػػف العػػامميف أنػػذرت بتوجييػػا نحػػو اإلض ػراب إذا لػػـ
تحصؿ عمى ما تراه حقوقا بدييية ليا بزيادة الراتب والعالوات وخالفو.
الػرئيس محمػػود عبػػاس ،ربمػػا يكػػوف أكثػػر واقعيػػة مػػف مسػػاعديو فػػي رؤيػػة المػػأزؽ ،وأحيانػػا االعتػراؼ بػػو ،ليػػذا
سارع إلى نفي وصوؿ المفاوضات إلى طريؽ مسدود خشػية دفػع ثمػف االنسػحاب منيػا والتوجػو إلػى بػدائؿ ال
يرغػػب فييػػا األميركيػػوف واإلسػرائيميوف ،خصوصػػا مػػع اقتػراب موعػػد اإلفػراج عػػف الدفعػػة الثانيػػة مػػف المعتقمػػيف
الذيف ىـ اإلنجاز الوحيد الذي يمكف الحديث عنو في أمر عودة المفاوضات.
أمػا االزدىػػار االقتصػػادي المحتمػؿ ،فيػػو أمػػر جػرى الحػػديث عنػػو طػويال لتبريػػر المرونػػة فػي أمػػر العػػودة إلػػى
المفاوضػػات ،وع اربػػو بػػالطبع ىػػو السػػيد كيػػري ويعاونػػو رجػػؿ العالقػػات العامػػة تػػوني بميػػر ،حيػػث بػػدأت بشػػائر
االزدىار االقتصادي بإعالف كيري أف قطػر ،وبجيػوده ،أعمنػت إسػقاط مبمػغ مائػة وخمسػيف مميػوف دوالر مػف
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ديونيػػا عمػػى السػػمطة ،ممػػا ظنػػو كيػػري أمػ ار يػػوفر مصػػداقية لمسػػاره االقتصػػادي الػػذي لػػـ يػ َػر منػػو شػػيء حتػػى
اآلف!
إف عبػػاس وجػػد نفسػػو مضػػط ار لتغييػػر الميجػػة ،ومػػنح المفاوضػػات وقتيػػا وىػػذا أمػػر مفيػػوـ ،بػػؿ وضػػروري فػػي
أمر معالجة الضائقة السياسية المتفاقمة ،التي قد تدفع الفمسطينييف إلى لخبطة األوراؽ في وقت غير مالئـ،
كما يرى عباس.
عمػػى الجانػػب اآلخػػر مػػف الػػوطف ،جػػرى التػػرويج المسػػبؽ لخطػػاب إسػػماعيؿ ىنيػػة رئػػيس الحكومػػة المقالػػة فػػي
غزة ،ومع أف المناسبة جديرة بخطاب وىػي ذكػرى تحريػر أسػرى شػاليط ..إال أف محتػوى الخطػاب كػاف يركػز
عمػى نقطػة واحػػدة لػيس أكثػػر وىػي إنكػار مواجيػػة حمػاس لمػػأزؽ الحصػار الخػانؽ وابتعػػاد الحمفػاء األساسػػييف
عنيػػا ..وكػػؿ مػػا ورد فػػي الخطػػاب انطمػػؽ مػػف فرضػػية أف ال مػػأزؽ ..واف وجػػد فػػي خيػػاالت الػػبعض ،فحركػػة
حمػػاس قػػادرة عمػػى تجػػاوزه واالنتصػػار عميػػو .ووفػػؽ منطػػؽ اليػػروب إلػػى األمػػاـ ،فقػػد أعمػػف ىنيػػة بػػدء معركػػة
تحرير القدس ،وبشر بزحؼ وشيؾ مف جاكارتا وطنجة تقوـ بو األمػة اإلسػالمية جمعػاء إلنجػاز ىػذه الميمػة
المقدسة ،وأظير السيد ىنية تفاؤال بػأف األمػور تسػير فػي االتجػاه الصػحيح ،وأف الػذيف يصػوروف حمػاس كمػا
لو أنيا في مأزؽ سيكتشفوف خطأىـ حيف يروف فعؿ حماس المقاوـ عمى األرض.
وإلعطػػاء أق ػواؿ الرجػػؿ مزيػػدا مػػف المصػػداقية ،فقػػد أعمنػػت «كتائػػب القسػػاـ» أنيػػا المسػػؤولة عػػف بنػػاء النفػػؽ
الواصؿ إلى إسرائيؿ وأنيا ستواصؿ العمؿ في ىذا االتجاه إلػى أف يجػري تحريػر جميػع األسػرى فػي السػجوف
اإلسرائيمية.
إف الخط ػػاب الفمس ػػطيني ال يػ ػزاؿ بعي ػػدا ع ػػف مالمس ػػة الم ػػأزؽ الموض ػػوعي ال ػػذي تواجي ػػو الحال ػػة الفمس ػػطينية
بإجماليا ،وىذا يعني أف برنامج خروج مف ىذا المأزؽ لـ يوضع بعػد ولػـ يفكػر فيػو ،ألف أسػيؿ معالجػة ليػذا
المأزؽ كما يبدو ،ىو عدـ االعتراؼ بو ،وليكف بعد ذلؾ ما يكوف.
الشرق األوسط ،لندن5103/01/55 ،
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عاموس ىرئيؿ
بقي نحو عشرة شباف فمسطينييف فقط ،الثالثاء الماضي ،في الساعة الرابعة بعد الظيػر فػي الشػارع المحػاذي
لجدار الفصؿ ،في بمدة أبو ديس شرقي القدس .أحدىـ ،يمػبس قميصػا أحمػر ،كػاف يقطػع بػيف الحػيف واآلخػر
بخطى سريعة الشارع عمى عرضو ،يقذؼ الشتائـ بالعبريػة ويقػذؼ الحجػارة عمػى شػرطة حػرس الحػدود الػذيف
وقفوا قبالتو ،ولكنو يحافظ عمى مسافة آمنة بعيداً عنيـ .وبدا أفراد الشرطة التعبوف سئميف لمغاية .أطمقوا ىنا
وىناؾ عيارات مطاطية باتجاه المتظاىريف ،كأنو عمى سبيؿ رفع العتب .انتفاضة كسولة.
فػػي الميمػػة السػػابقة ىػػدـ الجػػيش االس ػرائيمي ىيكػػؿ مبنػػى وتمػػة ت ػراب عاليػػة اقيمػػا بمحػػاذاة الجػػدار مػػف الجانػػب
الفمسطيني ،الشرقي .الجدار مبني في ىذه المنطقة مف سور ٍ
عاؿ ،وحش اسمنتي ضخـ يقطع ابو ديس الػى
قسػػميف .التمػػة الترابيػػة ،التػػي عمػػى مػػدى اشػػير طويمػػة ازدادت ارتفاعػػا بالتػػدريج غطػػت حتػػى االف اكثػػر مػػف
خمسة مف اصؿ سبعة امتار ىي طوؿ السور في اقصى ارتفاعو ،ودرج الفتياف الفمسطينيوف عمى استغالليا
واسػػتغالؿ ىيكػػؿ المبنػػى المجػػاور لرشػػؽ الحجػػارة والزجاجػػات الحارقػػة عمػػى سػػيارات الدوريػػة التػػي تتحػػرؾ فػػي
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طرف ػػو الث ػػاني .ردت الس ػػمطة الفمس ػػطينية محاول ػػة ج ػػس ن ػػبض اسػ ػرائيمية ف ػػي محاول ػػة لالستيض ػػاح اذا كان ػػت
تستطيع بنفسيا أف تزيؿ المبنى ،وفي الجيش االسرائيمي قرروا العمؿ.
استعدوا في الجيش لجمبة كبرى ،في ضوء العممية االسػتثنائية نسػبيا فػي الفتػرة االخيػرة وتوقعػوا وصػوؿ 311
متظاىر عمى االقؿ.
ولكػػف سػػري نسػػيبة ،رئػػيس جامعػػة القػػدس ،التػػي يحػػاذي حرميػػا المبنػػى الميػػدوـ ،سػػمع فػػي الميػػؿ عػػف الحممػػة
اإلسرائيمية ،وقرر الغػاء الد ارسػة .ولػـ يصػؿ  05الػؼ طالػب الػى د ارسػتيـ ،ولػـ يتجػاوز عػدد المتظػاىريف فػي
أي مرحمة الػ  .511وأصيب متظاىرات بجراح طفيفة بنار رجاؿ حرس الحدود ،واعتقؿ اثنػاف آخػراف .وخبػت
المظاىرة بعد بضع ساعات.
مف الصعب التسوية بيف التقارير المختمفة التي تصؿ االف مػف الضػفة الغربيػة .فمػف جيػة فقػدت المظػاىرات
الشعبية ضد المستوطنات والجدار زخميا في االشير االخيرة ،وحتى عمؿ اسرائيمي ليدـ ٍ
مباف ،والذي يعتبر
كاالصبع في العيف الفمسطينية ،لـ تخرج فػي ابػو ديػس الجمػاىير الػى الشػوارع .فػي رمضػاف الماضػي قضػى
مئػػات االؼ الفمسػػطينييف مػػف الضػػفة وقػػت ف ػراغيـ فػػي غربػػي القػػدس ،والكثيػػروف مػػنيـ فػػي تػػؿ أبيػػب أيضػػا،
يجتػازوف الحػواجز دوف عراقيػؿ بموافقػة الجػيش والشػرطة (فػػي االدارة المدنيػة وصػمت مػؤخ ار رسػالة شػكر مػػف
مػػدير مجمػػع تجػػاري شػػيير فػػي القػػدس ،يينػػئ باالرتفػػاع المت ازيػػد لممبيعػػات بفضػػؿ الػػزوار الفمسػػطينييف فػػي
رمضاف).
مف جية اخػرى ،ىػذا اليػدوء النسػبي ،الالمبػاالة الواضػحة لمعظػـ الجميػور فػي الضػفة (والػذي يصػر الجػيش
االسرائيمي عمى تسميتو "الشارع") ال ينسجـ مع سمسمة االحداث االخيرة التي وثقت في الصحافة بتوسع .في
تمؾ الميمة التي ىدمت فييا التمة في ابو ديػس ،حاصػرت قػوة مػف وحػدة "يمػـ" الخاصػة المطمػوب فػي "الجيػاد
االسػػالمي" ،محمػػد عاص ػػي ،الػػذي اختبػػأ ف ػػي كيػػؼ قػػرب قري ػػة بمعػػيف غربػػي راـ اهلل .عاص ػػي ،الػػذي تق ػػوؿ
المخابرات :انو بعث بػ "المخرب" الذي زرع عبوة ناسفة فأصاب بجراح مواطنيف في باص في وسط تؿ أبيب
في تشريف الثاني مف العاـ الماضي ،ادار اشتباكا مسمحا مع رجاؿ وحدة "يمـ" وقتؿ بصاروخ.
مثؿ ىذا الحدث ،لمطموب مسػتعد الف يقاتػؿ حتػى المػوت ،لػـ يسػجؿ فػي الضػفة منػذ أكثػر مػف سػنتيف .وىػو
ينضػػـ الػػى سمسػػمة أحػػداث اسػػتثنائية عمػػى مػػدى أقػػؿ مػػف شػػير :قتػػؿ ش ػريو عػػوفر فػػي غػػور االردف ،عمميػػة
الجرافة في معسكر الجيش االسرائيمي قرب الراـ ،االسبوع الماضػي ،واصػابة طفمػة بنػار فمسػطيني تسػمؿ الػى
مسػػتوطنة بسػػاغوت .واعتػػرؼ ضػػابط كبيػػر فػػي قيػػادة المنطقػػة الوسػػطىُ ،سػػئؿ عػػف الحػػدث الػػذي قتػػؿ فيػػو
المطموب بأف "الميداف يتصرؼ بشكؿ مختمؼ االف" .الضابط ،مثؿ زمالئو في الجبيات االخرى في الضفة،
لػػـ يجػػد عالقػػة واضػػحة بػػيف االحػػداث ،ولكنػػو شػػخص مػػع ذلػػؾ مي ػزة مشػػتركة .ىػػذه االحػػداث توصػػؼ بانيػػا
"عمميػػات أجػواء" :مبػػادرات محميػػة يقػػوـ بيػػا أفػراد ،فػػي الغالػػب بػػال انتمػػاءات تنظيميػػة ،حيػػث إف كػػؿ نجػػاح ل ػ
"مخرب" – يحظى بتغطية اعالمية واسعة – يشجع آخريف عمى محاكاتو والعمؿ ضد قوات األمػف والمػدنييف
اإلسرائيمييف .كما يفيـ "المخربوف" بأف العمؿ الذاتي ،بدال مف أف يكوف جزءاً مف خمية ،سيجعؿ مف الصعب
عمى المخابرات العثور عمييـ مسبقا واعتقاليـ قبؿ أف يتمكنوا مف تنفيذ مخططيـ.
ىذه االعماؿ ال تجترؼ حاليا الجمػاىير ،وال تجعػؿ الشػوارع سػاحة اشػتباؾ ،مثممػا كانػت فػي الم ارحػؿ االولػى
مف االنتفاضتيف .ولكنيا تكفي لتصعيد الدافعية لدى مزيد مف الشباب .ويضاؼ الى ذلؾ بعض الضعؼ في
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سػػيطرة أجي ػزة امػػف السػػمطة الفمسػػطينية فػػي مػػدف الضػػفة ،والػػذي يجػػد تعبي ػ ار واضػػحا لػػو اساسػػا فػػي بعػػض
مخيمات الالجئيف ،حيث عاد النشطاء الى حمؿ السالح عمنا خالفا لتعميمات االجيزة.
وحياؿ استيقاظ الميداف يواصؿ الجيش االسػرائيمي اسػتخداـ الوسػائؿ الموجػودة تحػت تصػرفو فػي الضػفة .فمػـ
يتقرر بعد تعزيز حقيقي لمقوات او عقاب جماعي ،مثؿ اعػادة الحػواجز واسػتئناؼ العالقػات او منػع التجػوؿ.
وبقيت حجوـ القوات الدائمة في الضفة صغيرة جدا مقارنة باالنتفاضة 03 .كتيبة فقط في كؿ الضفة (مقابؿ
 53قبػػؿ ثػػالث أو أربػػع سػػنوات) واالف ال ي ازلػػوف يفكػػروف بتقمػػيص آخػػر فػػي السػػنة القادمػػة .فػػي العػػاـ 5109
يخطط لمتخفيض الى الحد االدنى لعدد كتائب االحتياط التي ستخدـ في أعمػاؿ تنفيذيػة :الوحػدات النظاميػة،
بدالً منيا سيتعيف عمييا أف تمضي في المناطؽ فترات أطوؿ عمى نحو خاص.
حالة العصبية في الميداف تنعكس أيضا في المسعى االسرائيمي لتصعيد نشاط اإلحباط المسبؽ ،مثؿ العممية
ضػػد المطمػػوب عاصػػي .ويتعمػػؽ القمػػؽ االسػرائيمي بشػػكؿ غيػػر مباشػػر ايضػػا بالمفاوضػػات السياسػػية ،التػػي ال
ت ػزاؿ تجػػري بكتمػػاف نػػادر مػػف الس ػرية مػػع السػػمطة .ولػػو أف عاصػػي وامثالػػو نجح ػوا فػػي اف ينفػػذوا ىػػذه االيػػاـ
عممية عديدة االصابات لكاف مف شأف االمر أف يؤدي الى شؿ المحادثات والتوتر بيف حكومة نتنياىو وادارة
اوباما ،المعنية باستمرارىا .كمػا توجػد ايضػا مسػألة تحريػر السػجناء :فػي االسػبوع القػادـ يخطػط "لدفعػة ثانيػة"
مف اصؿ أربع في اطارىا سيخرج الى الحرية  56سجينا فمسطينيا مف اصؿ  .019كؿ عممية اخرى ستشعؿ
نار الخالؼ الداخمي في الحكومة عمى تحرير السجناء.
السبت الماضي ،في غزة ،دعا رئيس حكومة "حمػاس" ،اسػماعيؿ ىنيػة ،الػى انتفاضػة جديػدة فػي "المنػاطؽ".
في الضفة ،مثمما في اسرائيؿ ،ال يولوف التصريح اىمية كبيرة .فيو يبدو كمحاولة مف "حمػاس" ،التػي تعػيش
تضػػييقا شػػديدا تمارسػػو اس ػرائيؿ ومصػػر عمػػى القطػػاع ،أف يركػػب بالمجػػاف عمػػى ظيػػر االحػػداث االخي ػرة فػػي
مناطؽ السمطة وتشجيع االضطرابات ىناؾ بحيث تزعج القيادة الفمسطينية المنافسة.
اذا ما ط أر قريبا اندالع أوسػع ،فانػو لػف يحصػؿ بسػبب "حمػاس" فػي غػزة .فػالخطر االسػاس يكمػف فػي التػوتر
المتصاعد في الحرـ ،حيث يتعاظـ انتقاد الفمسطينييف (والػى جػانبيـ األردف) عمػى مػا يبػدو ليػـ كجيػد مػنظـ
مف اليميف االسرائيمي لخرؽ الوضع الراىف .فتزايد زيارات الحاخػاميف والمصػميف فػي الحػرـ ،والنشػاط الحثيػث
لمنظمػػات مختمفػػة يقمػػؽ الطػػرؼ االخػػر .وحػػدث كػػذاؾ الػػذي وقػػع بعػػد زيػػارة ارئيػػؿ شػػاروف فػػي ايمػػوؿ 5111
واشعؿ نار االنتفاضة الثانية مف شأنو اف يدفع التوتر الحالي الى التدىور نحو مواقع اخرى ،اسوأ بكثير مما
شيدناه حتى االف.
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