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 د جيعنا لمعمل ضد  "اإلرهاب"األجهزة األمنية الفمسطينية في الضفة تقو : زغانت 1
قاؿ رئيس هيئة األركاف العامة في جيش االحتالؿ اإلسرائيمي "إف الجنود اإلسرائيمييف  :القدس المحتمة / سما

وقػػادتهـ سيواوػػموف العمػػؿ فػػي منػػاطؽ الةػػشة التربيػػة بشػػكؿ متػػوازف ومسػػئوؿ"  مشػػيرا  إلػػ  اسػػتمرار التنسػػيؽ 
 نية في الةشة.األمني مع األجهزة األمنية الشمسطي

وأةػػاؼ نػػانتس "إف الشمسػػطينييف يشهمػػوف مػػدع وػػعوبة وتعقيػػد المهمػػة"  مؤكػػدا  فمػػ  أف أجهػػزة األمػػف فػػي 
الةػػشة هػػي مػػف تقػػود الجػػيش اإلسػػرائيمي لمواقػػع األمنػػي فػػي كافػػة منػػاطؽ الةػػشة التربيػػة "ومػػف  ػػالؿ هػػػذ  

 المبادئ سنواوؿ العمؿ ةد اإلرهاب"  فم  حد تعبير .
لػػ  فمميػػة فػػامود السػػحاب الػػذن مػػر فمػػ  تنشيػػذها شػػهر كامػػؿ موجهػػا   طابػػ  إلػػ  فناوػػر وتطػػرؽ نػػانتس إ

الجيش "دوركـ رأينا   الؿ فامود السحاب قبؿ أسابيع"  مةيشا  "لقد قمنا بتنشيػذ مهامنػا بشػكؿ كامػؿ  ونيرنػا 
  فمػػ  حػػد شػػيئييف مهمػػيف بشػػكؿ كبيػػر هػػو فػػودة الهػػدوء إلػػ  الجنػػوب والةػػربة القاسػػية التػػي تمقتهػػا حمػػاس"

 تعبير .
 18/12/2012، وكالة سما اإلخبارية

 
 فريقيا لدى فمسطينأهنية يستقبل سفير جنوب  

استقبؿ رئيس الوزراء إسمافيؿ هنية بمدينة نزة  سشير دولة جنوب أفريقيا لدع فمسطيف  وذلؾ لتقديـ 
طيف لوشة مراقب في التهاني لمشعب الشمسطيني بمناسبة االنتوار في معركة "حجارة السجيؿ" ونيؿ فمس

 األمـ المتحدة.
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وأشاد هنية بالزيارة معبرا فف تقدير  العالي لمواقؼ دولة جنوب أفريقيا مف القةية الشمسطينية  وأكد ةرورة 
استمرار هذا الموقؼ وتطور   مشيدا بالوفود التي تأتي مف جنوب أفريقيا لمتةامف مع الشعب الشمسطيني 

ير ممارسات االحتالؿ بحؽ فمسطيف والشعب الشمسطيني مف استيطاف  واستعرض هنية مع السش ونورت .
وتهويد وافتداءات  اوة فيما يتعمؽ بمدينة القدس  كما تطرؽ لما يتعرض ل  األسرع في سجوف 

 االحتالؿ  مؤكدا فم  دور جنوب أفريقيا ونيرها في وقؼ ممارسات االحتالؿ.
التامرة بزيارة نزة  معتبرا هذ  الزيارة مف األمنيات التي مف ناحيت ؛ فبر سشير جنوب أفريقيا فف سعادت  

وفبر فف رفة  جنوب  تحققت بالنسبة ل   وأكد فم  الموقؼ الثابت لجنوب أفريقيا مف فمسطيف وقةيتها.
أفريقيا لممارسات االحتالؿ السيما فيما يتعمؽ في االستيطاف  مؤكدا أف بالد  ستبق  تساند وتدفـ الشعب 

 ت  نيؿ كافة حقوق .الشمسطيني ح
 //فمسطين أون الين، 

 
 بقمة عربية طارئة إلنقاذ السمطة تطالب فياضحكومة  

شددت الحكومة الشمسطينية في راـ اهلل برئاسة سالـ فياض فم  ةرورة تنشيذ قرارات القمة العربية : الةشة
فت لقمة فربية طارئة لمواجهات بتوفير شبكة أماف لمسمطة الشمسطينية  وزيادة الدفـ المقرر لها  ود

 تدافيات األزمة المالية التي تواجهها.
في راـ اهلل الثالثاء فم  ةرورة تنشيذ قرارات القمة  األسبوفيوأكدت الحكومة في بياف لها فقب اجتمافها 

نييف العربية بتوفير شبكة األماف  وتحويؿ األمواؿ الالزمة لتمكيف السمطة مف الوفاء باحتياجات الشمسطي
 وقدرتهـ فم  الومود.

وأكدت أنها ستظؿ في حالة انعقاد دائـ لبمورة السبؿ الكشيمة بمواجهة العدواف اإلسرائيمي باحتجاز العائدات 
 الةريبية وتدافيات  ال طيرة التي فاقمت بوورة نير مسبوقة مف األزمة المالية التي تواج  السمطة.

رئة وفورية لمواجهة تدافيات العدواف اإلسرائيمي فم  مقدراتها  وشدد البياف فم  ةرورة فقد قمة فربية طا
ومحاوالت تقويض دور السمطة ومكانتها وزفزفة مشروفها الوطني  وما يتطمب  ذلؾ مف ةرورة ات اذ 

 إجراءات فاجمة مف أجؿ انقاد السمطة مف األزمة المالية ال انقة والحيمولة دوف انهيارها.
 //السبيل، عمان، 

 
 بارتكاب جرائم حرب  "إسرائيل"عبد ربه: سنعمل عمى محاكمة قادة ياسر  

قاؿ أميف سر المجنة التنشيذية لمنظمة التحرير الشمسطينية ياسر فبد رب  اف الدولة : محمد يونس -راـ اهلل 
بارتكاب جرائـ حرب ةد الشمسطينييف   وووا   اإلسرائيمييفالشمسطينية ستعمؿ فم  محاكمة القادة 

 الشمسطينية وجمب المستوطنيف لالستيطاف فيها. األراةياحتاللها 
في راـ اهلل حوؿ السياسة الشمسطينية في  "تحالؼ السالـ الشمسطيني"وأةاؼ فبد رب  في ندوة فقدها أمس 

مف أجؿ تعزيز مكانة فمسطيف  والدبموماسيسنعمؿ فم  الوعيد السياسي "مرحمة ما بعد االفتراؼ بالدولة: 
منظمة دولية. وأماـ  طر االستيطاف  أيةؤسسات الدولية  وأمامنا اتشاقية جنيؼ الرابعة  وسند ؿ في الم

 ."محاكـ مجرمي الحرب إل  اإلسرائيمييفأ ذ مجرمي الحرب  أفمالناالماثؿ اآلف سنةع فم  جدوؿ 
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ريخ المعاور  الشمسطينييف ي وةوف اليوـ واحدة مف أقس  المعارؾ السياسية في التا" إفوقاؿ فبد رب  
فنوانها حممة االستيطاف نير المسبوقة التي تعمؿ فم  تمزيؽ الوحدة الجترافية لمةشة التربية والقدس 

 ."وجعؿ حؿ الدولتيف أمرا  مستحيال  
 //الحياة، لندن، 

 
 "الرباعية" بالخروج عن صمتها ووضع حد  لعنجهية الحكومة اإلسرائيمية تطالبوزارة الخارجية  

وليد فوض: طالبت وزارة الشؤوف ال ارجية الشمسطينية المجتمع الدولي  وبشكؿ  اص الربافية  - اهلل راـ
  ومعاقبتها وفقا  لمقانوف اإلسرائيميةالدولية بال روج فف ومتها  ووةع حد لتورفات وفنجهية الحكومة 

 فم  الشروع في بناء  االثنيف اإلسرائيميةبعد وادقت الحكومة  اإلنسانيالدولي والقانوف الدولي 
المقامة فم  األراةي الشمسطينية المحتمة في  "رماف شمومو"وحدة استيطانية جديدة كتوسعة لمستوطنة 

 القدس.
 //القدس العربي، لندن، 

 
 مندوب فمسطين في األمم المتحدة يراسل بان كي مون حول معاناة فمسطينيي سوريا 

سطيني محمود فباس قبؿ يوميف بإجراء سمسمة اتواالت دولية  مع األميف شرع الرئيس الشم: أشرؼ الهور
العاـ لألمـ المتحدة  واألميف العاـ لمجامعة العربية  ومع روسيا  طالب  اللها بالعمؿ فم  تجنيب الالجئيف 

 الشمسطينييف في سورية فمميات القتؿ واالستهداؼ.
فمسطيف لدع األمـ المتحدة  رسائؿ لكؿ مف األميف العاـ  وبعث السشير رياض منوور  المراقب الدائـ لدولة

لألمـ المتحدة ورئيس مجمس األمف )المترب( ورئيس الجمعية العامة لألمـ المتحدة  حوؿ معاناة الالجئيف 
 اللها أف األزمة المتأججة هناؾ 'تؤثر بشكؿ  طير فم  فدة م يمات  أكدالشمسطينييف في سورية  

مما يؤدع إل   سائر في األرواح وجرح المئات مف الالجئيف الشمسطينييف  بمف فيهـ  لالجئيف الشمسطينييف
 ."األطشاؿ والنساء  وتدمير لمممتمكات وان شاض حاد في ظروفهـ المعيشية  وأوةافهـ تزداد سوءا

 //القدس العربي، لندن، 
 
 يدرس إسقاط عضوية أحمد جبريل "الوطني الفمسطيني" 

طالب المجمس الوطني الشمسطيني بالتد ؿ السريع لوقؼ المجازر التي يتعرض لها : زكارنةكماؿ  -فماف 
الشمسطينيوف في م يـ اليرموؾ في دمشؽ  دافيا المجتمع الدولي لمتحرؾ بشكؿ فاجؿ لالةطالع 

 بمسؤوليت  لحماية الالجئيف الشمسطينييف وفقا لقوافد القانوف اإلنساني الدولي.
ات ذ قرارا بتجميد فةوية احمد  ن  في دورت  السابعة فشرة في فماف فاـ أ اففي بيوأكد المجمس 

القيادة العامة  وأن  بالتالي سيعرض هذا األمر مجددا فم  أوؿ اجتماع  -جبريؿ وقيادات الجبهة الشعبية 
لممادة لممجمس الوطني إلسقاط فةويت  وفةوية كؿ مف أسهـ في قتؿ الشمسطينييف وسافد فم  ذلؾ وفقا 

 ( مف الالئحة الدا مية لممجمس الوطني الشمسطيني التي تنظـ حاالت إسقاط العةوية.)
 //الدستور، عمان، 

 
 صالح رأفت: المعاريع االستيطانية اإلسرائيمية تأتي لمحول دون إقامة دولة فمسطينية  
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التحرير القيادة الشمسطينية لمتوج   دفا والح رأفت فةو المجنة التنشيذية لمنظمة وليد فوض: - راـ اهلل
 .فورا  بمشروع قرار إل  مجمس األمف الت اذ قرار ممـز إلسرائيؿ بوقؼ كؿ أشكاؿ التوسع االستيطاني

 //القدس العربي، لندن، 
 
 يسعى لتفجير العنف في المنطقة وفق حساباته السياسية االحتاللالضميري: عدنان  

فدناف ةميرن الناطؽ الرسمي باسـ المؤسسة األمنية في السمطة الشمسطينية  أف افتبر المواء : راـ اهلل
حكومة االحتالؿ تحاوؿ توعيد الموقؼ في فمسطيف وجر المنطقة إل  دوامة فنؼ جديدة وفؽ حساباتها 

 السياسية وتقديراتها الميدانية لم روج مف مأزقها.
مة االحتالؿ وجيشها يسعوف منذ فترة إل  تشجير وقاؿ في بياف ل  تمقت "قدس برس" نس ة فن  أف "حكو 

األوةاع األمنية وجر المنطقة إل  دوامة فنؼ جديدة مف  الؿ جنوف االستيطاف وتوفير الحماية 
لممستوطنيف أثناء افتداءاتهـ اليومية فم  المواطنيف الشمسطينييف وأراةيهـ  متزامنا ذلؾ مع توعيد لهجة 

 ةد الرئيس محمود فباس تحديدا والقيادة الشمسطينية". التهديد والتحريض اإلسرائيمية
 //قدس برس، 

 
 محكمة الجناياتلالتوجه  إلىاالستفزازية ستؤدي  "إسرائيل" النائب مصطفى البرغوثي: إجراءات 

ف العاـ لحركة المبادرة الوطنية الشمسطينية إ األميفموطش  البرنوثي  د.وليد فوض: قاؿ النائب  - راـ اهلل
مف  الؿ تزاحـ مشاريعها االستيطانية التوسعية  وأرة تشف حربا مدمرة فم  الشعب الشمسطيني  إسرائيؿ
 الشمسطينية. األراةينهب ما تبق  مف  إل الرامية 
محكمة الجنايات الدولية  إل التوج   إل االستشزازية ستؤدن في نهاية المطاؼ  إسرائيؿ إجراءاتف أ وأةاؼ

 فم  ما تقوـ ب  مف استيطاف الذن يعد جريمة حرب وفؽ القانوف الدولي. إسرائيؿفي الهان لمحاسبة 
 //القدس العربي، لندن، 

 
 لبرامج سياحية معتركة في الدول اإلسالمية الترويجاتفاق فمسطيني أردني عمى  

ة  إن  تـ االتشاؽ مع وزير قالت وزيرة السياحة واآلثار في الحكومة الشمسطينية براـ اهلل روال معايع: راـ اهلل
السياحة واآلثار األردني نايؼ الشايز فم  البدء بالترويج لبرامج سياحية مشتركة بيف فمسطيف واألردف  

  اوة في أسواؽ السياحة بالدوؿ اإلسالمية.
وأةافت  في بياف وادر فف الوزارة  مساء االثنيف  أن  سيتـ فقد ورشتي فمؿ في كال البمديف لوكاالت 

لسياحة والسشر والقطاع السياحي ال اص  لمتحةير لهذ  البرامج السياحية  ووةع ال طط لمترويج لها ا
 .وتسويقها

 //قدس برس، 
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أف مجمس الشورع العاـ لحركة « الحياة»كششت موادر فمسطينية موثوؽ بها لػ : جيهاف الحسيني -القاهرة 
سيعقد اجتمافا  األسبوع المقبؿ سيتـ  الل  انت اب رئيس جديد لممكتب السياسي لمحركة. وتوقعت « حماس»

اف يكوف نائب الرئيس الحالي لممكتب السياسي موس  أبو مرزوؽ أبرز المرشحيف لهذا المنوب   وووا  
 إسمافيؿ هنية فف ترشيح نشس .بعد تراجع رئيس الحكومة المقالة في قطاع نزة 

ورجحت الموادر أف تعقد االجتمافات في الدوحة بعدما بات فقدها متعذرا  في ال رطوـ كما كاف متوقعا   
 نظرا  لموةع األمني في العاومة السودانية.

ف انت اباتها الدا مية  في نزة والةشة وال ارج  والتي بدأت منذ أكثر م« حماس»وبهذا االجتماع تنهي 
فاـ  وحود  اللها هنية أفم  األووات في إقميـ نزة وأوبح بموجبها رئيسا  لمحركة في القطاع إل  جانب 

 موقع  رئيسا  لموزراء.
أبو مرزوؽ فما يتردد بأن  األكثر حظا  لنيؿ موقع رئاسة الحركة فأجاب: « الحياة»في السياؽ ذات  سألت 

 «.ؽ باالجتمافات الدا مية لمحركةال مجاؿ لمنشي أو التأكيد. هذا األمر يتعم»
توقشت في السابؽ بسبب اشتراطات حركة فتح بةرورة إنجاز »وفي ممؼ الموالحة  ذكر أبو مرزوؽ أنها 

االنت ابات أوال . ونحف نرع أف االنت ابات تعّمؽ االنقساـ وال تؤدن إل  وحدة الشعب الشمسطيني. لذلؾ 
حكومة وحدة وطنية بالتوافؽ  ومف ثـ إجراء انت ابات شاممة   فاألولوية إلنجاز ممؼ الحكومة  أن تشكيؿ

  مشددا  فم  ةرورة إنهاء االنقساـ وال روج مف «تشريعية ورئاسية وانت ابات مجمس وطني فمسطيني
 الوةع الراهف.

ف رئيسا  لمسمطة الشمسطينية أو لمنظمة التحرير  كما يتردد ف« حماس»وردا  فم  األنباء فف احتماؿ ترشيح 
نحف لـ ندرس هذا »نية رئيس المكتب السياسي  الد مشعؿ ترشيح نشس  رئيسا  لممنظمة  قاؿ ابو مرزوؽ: 

الطرح بعد  لكن  نير مستبعد طالما أننا د منا السمطة والمنظمة والتشريعي. إف الترشيح في كؿ المواقع 
تاج قبؿ أف يتـ شتم  إل  كؿ منوب يح»  لكن  لشت إل  أف «متاح  وليست هنالؾ حدود لشتؿ أن منوب

 «.قرار منشوؿ مف قيادة الحركة
ليس »وجهات أميركية  أجاب ابو مرزوؽ: « حماس»وتعميقا  فم  ما نشر فف اتواالت جرت بيف حركة 

لدينا أن تحشظ فف إجراء أن اتواالت مع أن جهة دولية  سواء مع األميركييف أو نيرهـ. لكننا نرفض 
األميركييف ال يريدوف »مةيشا  أف «. اإلسرائيمييف  فهذا األمر نير مطروح بتاتا  إطالقا  إجراء اتواالت مع 

يعتبروف »  الفتا  إل  أف األميركييف «إجراء أن اتواؿ مع حماس  ويحاسبوف ويعاقبوف مف يتوؿ بنا
مكف حماس حركة إرهابية محظور التعاطي معها... ونحف مف جانبنا ال مانع لدينا مف القياـ بأن اتواؿ ي

 «.أف يشيد قةيتنا الشمسطينية
الزيارات األ يرة لقيادات حماس ال  قطاع نزة جرع الترتيب »مف جهة أ رع  أوةح أبو مرزوؽ اف 

النطالؽ الحركة... أن قبيؿ العدواف اإلسرائيمي  25واإلفداد لها منذ فترة لممشاركة في احتشاالت الذكرع الػ 
ارة فقب انتهاء العدواف اإلسرائيمي وفور إبراـ اتشاؽ التهدئة جاء تزامف الزي»  الفتا  إل  أف «فم  نزة

هذ  الظروؼ شاءت أف تكوف هذ  الزيارة »  وقاؿ: «بالموادفة المحةة ولـ يتـ اإلفداد ل  مسبقا  
 «.تاري ية

19/12/2012الحياة، لندن،   
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نزة  أف القيادن في حركة "حماس" والح البردويؿ أفرب  مف 18/12/2012 قدس برس، وكالة ذكرت
فف أسش  لبقاء الموالحة متعثرة  وأنح  بالالئمة فم  السمطة الشمسطينية التي قاؿ بأنها تراهف فم  مبادرة 

 أمريكية لتحريؾ مشاوةات السالـ بعد االنت ابات اإلسرائيمية.
"قدس برس" أف حركة "حماس" جاهزة لمموالحة  وقاؿ: "نحف نؤكد وأكد البردويؿ في توريحات  اوة لػ 

رادتنا لمموالحة ليست محؿ نقاش  والمشكمة  أف حركة "حماس" مرتبة وجاهزة لمموالحة بكؿ أبعادها  وا 
موجودة لدع الطرؼ اآل ر  وأفني هنا "فتح" التي تنتظر مبادرة أمريكية لتحريؾ فممية السالـ بعد 

 ئيمية  هذ  هي المشكمة الحقيقية التي تعيؽ الموالحة".االنت ابات اإلسرا
قيادة "حماس" م ولة حت  آ ر لحظة لتوقيع أن اتشاؽ موالحة ينهي االنقساـ  وأوةح البردويؿ أف

"نحف جاهزوف لمموالحة التي تقوـ فم  الثوابت كما تحدث بذلؾ رئيس المكتب  الشمسطيني. وتابع القوؿ
 في ذكرع انطالقة الحركة في نزة  وال أحد يتحدث نيابة فف حماس".السياسي لمحركة  الد مشعؿ 

وافتبر البردويؿ أف الحديث فف أف الموالحة تنتظر نتائج انت ابات "حماس" الدا مية واستقرار الوةع 
السياسي واألمني الذن تعيش  مور "ليس إال محاولة لتةميؿ الرأن العاـ الشمسطيني والعربي والدولي ليس 

 إال".
وأةاؼ: "المطموب مف "فتح" أف تسهـ في إيقاؼ حممة االفتقاالت التي تستهدؼ فناور وكوادر "حماس" 
في الةشة التربية التي تسمـ أجواء الموالحة  وأف تقبؿ بإنهاء االنقساـ ألف مور قامت بدورها  وما هو 

موس وتحديد آليات تنشيذ مطموب بدء ترتيباتها فم  األرض  وبالتالي فالوةع في مور ال يمنعنا مف الج
 اتشاؽ الموالحة.

أكدت حركة "حماس" فم     محمد جاسرنقال  فف  نزةمف  18/12/2012، فمسطين أون الينوأةافت 
جهوزيتها التامة النعقاد جمسات الموالحة مع حركة "فتح"  دافية البدء فورا بالجمسات ال اوة بتطبيؽ 

فالف الدوحة.الموالحة الشمسطينية بناء  فم  اتشاؽ الق  اهرة وا 
واستترب الناطؽ باسـ "حماس" د. سامي أبو زهرن لػ"فمسطيف أوف اليف"  الثالثاء  مف ا تالؽ "فتح" 
األفذار التير مبررة لتأ ير تطبيؽ الموالحة و اوة في ظؿ األجواء اإليجابية التي يعيشها الشعب 

 سرائيمي.الشمسطيني بمناسبة انتوار المقاومة فم  دولة االحتالؿ اإل
األحمد ونيرها المماثمة لقيادات فتح محاولة لمتتطية فم  فدـ التزاـ فزاـ وأوةح أبو زهرن أف توريحات 

 حركتهـ باالستحقاقات الواردة في اتشاؽ الموالحة وما اتشؽ فمي  في لجنة الحريات العامة.
مسطينية بيف الطرفيف  ويشترض وأةاؼ: "إن  ال يوجد مبرر الستمرار تعطيؿ استئناؼ لقاءات الموالحة الش

 أف يقعد لقاء  لإلطار القيادن لألمناء العاميف لمشوائؿ الشمسطينية".
وطالب أبو زهرن السمطة الشمسطينية بالةشة التربية بوقؼ االفتقاالت السياسية بحؽ كوادر الحركة فورا   

 منية الشمسطينية.مستهجنا  في الوقت ذات  استمرار افتقاؿ السياسييف مف قبؿ األجهزة األ
 

 بعأن التهدئة مرتبط بالتطورات عمى األرض المقاومةبرهوم: قرار  14
أكد الناطؽ باسـ حركة المقاومة اإلسالمية "حماس" فوزن برهـو  في رد أولي فم  : أدهـ الشريؼ-نزة

 مواومة جيش االحتالؿ ا تراؽ التهدئة  بأف التزاـ المقاومة بها مرتبط بالتطورات فم  األرض.
ونبَّ  برهوـ في توريح لػ"فمسطيف"  إل  أف المقاومة التزمت بالتهدئة المبرمة مع جيش االحتالؿ وهي تقيِّـ 

 مجريات األمور فم  األرض.
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وأةاؼ برهوـ أف قرار المقاومة بشأف ا تراؽ االحتالؿ لمتهدئة التي توسطت فيها مور وتد مت فيها 
 وليس قرار حركة حماس وحدها". الواليات المتحدة األمريكية  "قرار جمافي

وتابع برهوـ "ما ترا  فوائؿ المقاومة التي التزمت بالتهدئة سيكوف سيد الموقؼ  وفي النهاية نريد مومحة 
 الشعب الشمسطيني ولجـ العدواف ووقؼ كؿ  روقات ".

 18/12/2012، فمسطين أون الين
 

 لمصالحةيجابية الحياء اإالحية يطالب عباس بالقيام بخطوات خميل  15
قاؿ فةو المكتب السياسي لحركة "حماس" د.  ميؿ الحية  أف حركت  قطعت شوطا  كبيرا  في الموالحة 

 المجتمعية مف  الؿ اإلفراج والعشو فف كؿ مف ل  فالقة باالنقساـ.
وطالب الحية رئيس السمطة محمود فباس "القياـ ب طوات ايجابية توقؼ مالحقة واستدفاءات أبناء وكوادر 

 ائؿ المقاومة والعمؿ فف تهيئة أجواء الموالحة وفدـ العودة لممربعات األول ".فو
جاءت أقوؿ القيادن "الحية"  الؿ لقاء سياسي نظمت  حركة حماس ببيت الهيا بعنواف "لقاء الن بة في 
ظالؿ االنتوار والوحدة" بحةور نواب التشريعي ووجهاء وم اتير البمدة في والة الشماؿ بالمنطقة 

 لشمالية.ا
وشدد الحية فم  أف الوةع الشمسطيني متج  نحو مرحمة جديدة لمشعب الشمسطيني  بعد انتوار المقاومة 
الكبير في الحرب األ يرة, مشيرا  إل  أن  سيتـ في المرحمة المقبمة فتح معبر رفح وكافة المعابر مع قطاع 

 نزة والعمؿ فم  ةرورة إفادة إفمار ما دمر  االحتالؿ.
الحية أف حركة حماس تسع  لمموالحة الشمسطينية أكثر مف أن وقت مة , وأف الظروؼ اآلف  وأوةح

 مناسبة إلنجاز الموالحة لممحافظة فم  الثوابت والحقوؽ الشمسطينية.
 18/12/2012، فمسطين أون الين

 
 لحةويتناقض مع المصا "المقمق"باإقامة مهرجان االنطالقة بساحة الكتيبة  حماسفتح توصف رفض  16

في  48فتح أمس  موقؼ حماس ورفةها إقامة مهرجاف انطالقتها الػحركة ووشت : راـ اهلل: كشاح زبوف
يتناقض تماما مع أجواء الموالحة اإليجابية »  وقالت إن  «مقمؽ»ساحة الكتيبة في مدينة نزة  بأن  

 «.ةيةوالمبشرة التي سادت الساحة الشمسطينية و وووا في الةشة  الؿ األسابيع الما
رفض حركة فتح لهذا القرار  الذن يترتب فمي   إذا »وقاؿ المتحدث باسـ حركة فتح  أحمد فساؼ  إف 

أورت حماس  نتائج وانعكاسات ال نريدها فم  األجواء اإليجابية وفم  الجهود المبذولة إلتماـ 
 «.الموالحة
امت مهرجاناتها بحرية في أفةؿ لقد تـ السماح لحركة حماس باالحتشاؿ بذكرع انطالقتها وأق»وأةاؼ: 

الساحات الرئيسية في المدف الشمسطينية  مف ساحة المنارة وسط راـ اهلل  إل  دوار نابمس المركزن  وفي بقية 
 «.مدف الةشة

حركة فتح تأسؼ لهذا الموقؼ  »وقاؿ المتحدث باسـ حركة فتح  فايز أبو فيطة  في بياف وحافي  إف 
بية التي تسود قطاع نزة والةشة بعد العدواف اإلسرائيمي وما تـ مف إنجازات  اوة في ظؿ األجواء اإليجا

موةحا أف ساحة الكتيبة هي الوحيدة في مدينة نزة المؤهمة الستيعاب األفداد الكبيرة مف «. فمسطينية
 .المواطنيف المشاركيف في مثؿ هذ  المهرجانات  وكوف الكتيبة هي الساحة الرئيسة لالحتشاالت الوطنية



 
 
 

 

 

           11ص                                    2713العدد:                19/12/2012األربعاء  التاريخ:

وقاؿ القيادن في فتح  وفةو المجمس الثورن  فبد اهلل أبو سمهدانة  إف حركت  لف تقبؿ إقامة المهرجاف 
ال يحؽ لحركة حماس »فم  نير أرض الكتيبة  معتبرا ذلؾ مف ا تواص حركة فتح وحدها. وأةاؼ: 

هو إقامة مهرجاف  المطموب»وتابع: «. التد ؿ في زماف وأيف سيكوف مهرجاف انطالؽ الثورة الشمسطينية
انطالؽ الثورة فم  أرض الكتيبة بافتبار  المكاف الوحيد في مدينة نزة المؤهؿ الستيعاب األفداد الكبيرة مف 

وتعتقد فتح أف حماس ال تريد لها إثبات مدع جماهيريتها وقوتها في « المشاركيف في مثؿ هذ  المهرجانات
أسبوفيف في احتشاؿ ة ـ حةر  رئيس المكتب السياسي القطاع ومقارنة ذلؾ بقوة حماس التي ظهرت قبؿ 

  الد مشعؿ.
السماح لشتح بإقامة مهرجانها في ساحة الكتيبة بتزة »وقاؿ جماؿ نزاؿ فةو المجمس الثورن لشتح: إف 

 «.سيكوف حالة استشتاء شعبي فمني  فم  توازف القوع السياسي  دوف المجوء إل  انت ابات
حشدا يشوؽ كثيرا ذلؾ الحشد الذن ما زاؿ يرهب قيادة حماس. حشد ذكرع  ستكوف انطالقة فتح»وأةاؼ: 

  فندما  رج أهؿ القطاع تقريبا  فدا حركة حماس وتحالشها  في 2007استشهاد ال الد أبو فمار فاـ 
 «.مشهد مهيب ما زاؿ حيا في الذاكرة الشمسطينية  وأيةا في م زوف ذاكرة حماس

ة معمومات فف نوايا جهات دا ؿ فتح ومف  ارجها استتالؿ وقاؿ مودر أمني في حماس  إف ثم
المهرجاف لتنشيذ أجندات م تمشة قد يكوف مف بينها فمميات تشجير. وبحسب   فإف وزارة الدا مية تبحث فف 

 مكاف يمكف السيطرة فمي .
 19/12/2012العرق األوسط، لندن، 

 
 بسوريااألحداث الدائرة  مخيماتيب الوتدعو إلى تجن اليرموكب "المجزرة" تدينالفصائل في غزة  17

دفت الشوائؿ الشمسطينية في قطاع نزة إل  تجنيب م يمات الالجئيف الشمسطينييف في سورية األحداث 
 في م يـ اليرموؾ.« المجزرة»الدائرة في هذا البمد  ودانت الشوائؿ 

رئ فقدت  في نزة  إنها وقالت الشوائؿ وبينها حركة حماس في بياف تمقت  فرانس برس بعد اجتماع طا
تدفو جميع القوع الشمسطينية في سورية إل  اااللتزاـ بالموقؼ الوطني الشمسطيني الذن ات ذت  بتجنيب »

 «.الم يمات الشمسطينية وشعبنا مف أف يكوف جزءا  مف حالة الوراع الدا مي في سورية
  المستوييف العربي والدولي لتحرؾ سياسي فافؿ فم»كما دفت الشوائؿ منظمة التحرير الشمسطينية 

وفي شكؿ  اص »  دافية المنظمات الدولية «لتجنيب الم يمات الشمسطينية تبعات الوراع السورن الدا مي
)وكالة األمـ المتحدة لتوث وتشتيؿ الالجئيف الشمسطينييف( األونروا لمقياـ بدورها اإلناثي واإلنساني تجا  

 «.ليسوا طرفا  في الوراع السورن الدا مي»ؿ فم  أف الشمسطينييف وشددت الشوائ في سورية.« أبناء شعبنا
وقالت موادر فمسطينية إف قادة الشوائؿ يبحثوف وجهات نظر م تمشة  مشيرة إل  وجود ثالثة اتجاهات. 

التي رأت ةرورة تجنيب الم يمات « الديموقراطية»و« الشعبية»و« فتح»االتجا  األوؿ تدفم  كؿ مف 
 وؿ في األزمة السورية وةرورة فدـ التسمح واالفتماد فم  الدولة السورية لحماية الشمسطينية الد

 الم يمات. 
مسمحة « لجاف شعبية»المتيف اقترحتا تشكيؿ « الوافقة»و« القيادة العامة -الشعبية »ومثؿ الرأن الثاني 

تشكيؿ لجاف شعبية نير « الجهاد اإلسالمي»وحماية م يـ اليرموؾ  فيما اقترح « الجيش الحر»لمنع تقدـ 
ناثية. وأشارت الموادر إل  أف المسافي تتركز حاليا   مسمحة لمد وؿ بوساطات وتقديـ أفماؿ إنسانية وا 
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فم  حماية الوجود الشمسطيني في سورية وحؿ المشاكؿ العاجمة وتقديـ مسافدات إنسانية لمنازحيف مف 
 الم يـ.

 19/12/2012، الحياة، لندن
 

 ن ثقافتها لم تمت لكنها كانت في غيبوبة فقطأثبتت أانطالقة حماس بالضفة  :الثانيةية سرائيمالقناة اإل 18
قالت القناة االسرائيمية الثانية في تقريرا متمشز لها اف مف شاهد نشطاء وفناور حركة : القدس المحتمة

هو الحمض ( و DNAالمقاومة االسالمية )حماس(  الؿ ذكرع االنطالقة بالةشة يالحظ بشكؿ قاطع اف )
 النوون لمحركة كاف موحدا ولـ يتتير رنـ الظروؼ القاسية التي مرت بها الحركة  الؿ السنوات الماةية.

وبعدما استطمعت القناة في تقريرها اراء وتوجهات نشطاء حماس مف كال الجنسيف بات مف المؤكد اف 
 اسرائيؿ هي حقيقة موقتة وال يمكف الحديث فف سالـ هنا.

ناور حماس تحركوا بشكؿ طبيعي وبحرية تامة  الؿ احياء الحركة ذكرع انطالقتها في وافادت اف ف
مناطؽ الةشة التربية  بعدما كانت أجهزة أمف السمطة الشمسطينية تمنعهـ مف التحرؾ وتعتقمهـ في 

تي سجونها)..( مبين  اف هذا األمر حدث بعد فممية فامود السحاب فم  قطاع نزة واالجواء االيجابية ال
 حدثت فقب العممية وبدء تقارب النشوس التماـ الموالحة بيف فتح وحماس.

وبينت القناة االسرائيمية اف ما حوؿ بالةشة  الؿ انطالقة حماس يؤكد اف ثقافة الحركة لـ تمت ولكنها 
 كانت في نيبوبة فقط.

 19/12/2012وكالة سما االخبارية، 
 

 ارناتواصل هجمتها عمى أنص السمطةحماس: أجهزة  19
أكدت حركة حماس  أف األجهزة األمنية التابعة لمسمطة الشمسطينية في راـ اهلل واومت في توقيت نريب 
هجمتها فم  أنوارها في الةشة التربية المحتمة التي تتهيأ لالنتهاء مف فهد االنقساـ وتطبيؽ الموالحة 

 الشمسطينية.
ف أجهزة األمف افتقمت أحد أبناء الحركة في وقالت حركة حماس في بياف ووؿ لػ"فمسطيف" نس ة فن   إ

بيت لحـ  واستدفت ثالثة لمتحقيؽ في مقراتها األمنية في ال ميؿ والقدس  وأودرت حكما  بالسجف فم  
 ناشٍط مف نابمس  ومّددت افتقاؿ أربعٍة آ ريف.

بمتت  قرار منع  مف وفي راـ اهلل  استدفت وزارة األوقاؼ القيادن في حركة "حماس" الشيخ جماؿ الطويؿ  وأ
 ال طابة والوفظ في المساجد  وهّددت  بودور قراٍر بافتقال  مف قبؿ جهاز الم ابرات.

وفي محافظة قمقيمية  قاؿ بياف حماس: "في  طوٍة نريبٍة  أقدـ فناوٌر مف جهاز األمف الوقائي فم  
زالة راية التوحيد الت ي رفعها شباب حماس في بمدة إماتيف تمزيؽ وور الشهيد القائد فبد العزيز الرنتيسي وا 

 في القةاء الميمة قبؿ الماةية احتشاء  بالذكرع ال امسة والعشريف النطالقة الحركة".
 18/12/2012، فمسطين أون الين

 
 من المساس بالعخصيات االعتبارية في الضفة السمطةحماس تحذ ر  20
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ناح الةشة التربية( لمتهديد باالفتقاؿ السياسي نددت حركة "حماس" باست داـ السمطة الشمسطينية )ج :راـ اهلل
ةد قادتها بالةشة  لتقييد حريتهـ ومنعهـ مف ال طابة  مشيرة إل  أف ذلؾ "يعرقؿ كؿ الجهود المبذولة 

 لتحقؽ الموالحة".
وحّذر رأفت ناويؼ  فةو القيادة السياسية لحركة "حماس"  أجهزة األمف التابعة لمسمطة مف المساس 

االفتبارية الشمسطينية  مؤكدا  أف "مف شأف ذلؾ أف يعيد األمور إل  نقطة الوشر ويعرقؿ كؿ بالش ويات 
 الجهود المبذولة لتحقيؽ الموالحة الشمسطينية".

وجدد ناويؼ  في بياف وحشي تمقت "قدس برس" نس ة فن   دفوت  "لكؿ الحريويف فم  تحقيؽ الوحدة" 
ط الؽ سراح المعتقميف السياسييف ووقؼ االستدفاءات بحؽ أبناء إل  التد ؿ "لوقؼ الممارسات األمنية وا 

وأنوار حماس وقوع المقاومة"  مؤكد ا أف "الممارسات فم  األرض في الةشة التربية "ما زالت فم  حالها 
نهاء االنقساـ والدفوات لتهيئة األجواء فم  األرض لتعزيز الجهود  رنـ كؿ التوريحات الدافية لموحدة وا 

 الحة حقيقية".لتحقيؽ مو
وقاؿ ناويؼ "إف اإلجراءات األمنية ما زالت تالحؽ أبناء وأنوار حماس باالفتقاؿ واالستدفاء والمسح 
األمني رنـ دفوات الحريويف فم  وحدة الوؼ لمتد ؿ لوقؼ تمؾ الممارسات السمبية مف جهة  ورنـ 

ية  دمة لمشروع الموالحة مف جهة المسؤولية العميا التي تبديها حركة حماس وأبناؤها في الةشة الترب
 أ رع".

 18/12/2012قدس برس، 
 

 حوله تنذر بكارثة % من سكان مخيم اليرموك نزحوا والحعود العسكرية 80المقدح:  21
بمبناف المواء منير المقدح أف فناور الجيش الحر في   بيروت: أكد المسؤوؿ العسكرن في حركة "فتح"

ثمانيف في  مف م يـ اليرموؾ في دمشؽ  وأف ما يقارب في المائة سورية سيطروا فم  ما يقارب ثمانيف
 مف سكاف الم يـ نزحوا باتجا  دمشؽ ولبناف  وأف ما تبق  في الم يـ يعيش بيف ناريف. المائة

وأةاؼ: "نحف موقشنا واةح تماما  أننا كشوائؿ فمسطينية نأينا بأنشسنا فف األزمة الدا مية في سورية  وال 
 ز ألن طرؼ فم  حساب آ ر  نحف وجهتنا االحتالؿ".نريد أف ننحا

ورأع المقدح أف المستشيد مف تهجير الالجئيف الشمسطينييف مف سورية وتشتيتهـ هو االحتالؿ  وقاؿ: "م يـ 
درفا تـ تدمير  بالكامؿ وم يـ الست زينب تـ إفران   واآلف م يـ اليرموؾ  وهذا الوةع المستشيد الوحيد 

الوهيوني ليس إال. نحف في قيادة الشوائؿ الشمسطينية نبذؿ جهودا لمتواوؿ مع كافة من  هو االحتالؿ 
 األطراؼ لتجنيب الم يمات نيراف االقتتاؿ".

 18/12/2012قدس برس، 
 

 يرانإمريكية في مواجهة أعسكرية  استعداداتترى  "سرائيل"إ 22
التػي تقودهػا الواليػات المتحػدة لمحػد  فواوػـ ػ وكػاالت: قػاؿ مسػؤوؿ اسػرائيمي كبيػر امػس الثالثػاء اف الجهػود

مريكػي بػاراؾ أوبامػا وتشػمؿ اسػتعدادات يرانػي اسػتؤنشت بعػد افػادة انت ػاب الػرئيس األمف البرنامج النػوون اإل
 لعمؿ فسكرن محتمؿ.

وتشير توريحات نائب رئيس الػوزراء االسػرائيمي موشػي يعمػوف الػ  تشػاؤؿ حػذر بشػأف امكانيػة التووػؿ الػ  
 اجهة المستمرة منذ فشر سنوات مع طهراف.حسـ دولي لممو 
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وقػػاؿ يعمػػوف لراديػػو الجػػيش االسػػرائيمي امػػس الثالثػػاء اف اسػػرائيؿ كانػػت تعمػػـ انػػ  لػػف يحػػدث تحػػرؾ فػػي هػػذ  
 القةػػية قبػػؿ االنت ابػػات االمريكيػػة فػػي نػػوفمبر تشػػريف الثػػاني لكنهػػا توقعػػت تجػػدد الجهػػود بعػػد االنت ابػػات.

 د( تجددت'.واستطرد 'مف المؤكد انها )الجهو 
 19/12/2012، القدس العربي، لندن

 
 الفمسطينيون "قتمهال": لو كان المسيح في بيت لحم اآلن إسرائيميممصق دبموماسي  23

شػػنت سػػشارة اسػػرائيؿ فػػي العاوػػمة اإليرلنديػػة دبمػػف  األسػػبوع الحػػالي حممػػة تحػػريض فمػػ  الشػػعب : الناوػػرة
نشرت فم  وشحتها فم  الشيسبوؾ  وورة لمسيد المسيح الشمسطيني  مستتمة أجواء فيد الميالد المسيح  إذ 

ووالدتػػ  مػػريـ العػػذراء  وكتبػػت فػػوؽ الوػػورة  "إنهمػػا لػػو كانػػا يعيشػػاف اآلف فػػي بيػػت لحػػـ  ألقػػدـ الشمسػػطينيوف 
 المعادوف فم  قتمهما ميدانيا  مادة فقط لمتشكير".

ة السػػشير  وتػػدف  نوريػػت تينػػدن  وقالػػت وسػػائؿ إفػػالـ اسػػرائيمية  إف مػػف يقػػؼ وراء هػػذا التحػػريض هػػي نائبػػ
وهي في نشس الوقت زوجة السشير. وزفـ الناطؽ بمساف وزارة ال ارجية االسرائيمية  أف السشارة أزالت الوػورة 

 .والكتابة مف وشحتها  معتبرا أف اإلزالة "هو فمؿ وحيح  ومف ناحية الوزارة فإف األمر قد انته "

 19/12/2012، الغد، عم ان

 
  "جفعات همتوس" مستوطنة وحدة في 813رفض خطة لبناء ت اإلقميميةط لجنة التخطي 24

القدس: في تطور جديد رفةت لجنة الت طيط اإلقميمية اإلسرائيمية مساء أمػس  طػة البناء)جشعػات همتػوس 
وحدة استيطانية وقالت السالـ اآلف االسرائيمية: "الرفض يعني أف ال طة ألتيت وان  في حاؿ  397ج( لبناء 

 بة بالبناء في المكاف فان  يتوجب تقديـ  طة جديدة تمر في مراحؿ الت طيط الم تمشة".الرن
وشددت الحركة اإلسرائيمية فم  ان  "ال يمكف الشعور بالسعادة إللتاء هذ  ال طة وذلؾ ألنهػا أوال واحػدة مػف 

لمبنػػػاء فػػػي مجموفػػػة  طػػػط لمسػػػتوطنة )جشعػػػات همتػػػوس( تعػػػادؿ ربػػػع فػػػدد الوحػػػدات االسػػػتيطانية المقدمػػػة 
( فمػ   طػة )جشعػات همتػوس أ(  المنطقة إذ إف المجنة المحمية لمت طيط مف المػرجح أف توػادؽ نػدا )اليػـو

وحػػدات وهػػي كبيػػرة بمػػا فيػػ  الكشايػػة لمنػػع إقامػػة فاوػػمة فمسػػطينية فػػي القػػدس الشػػرقية  1190التػػي تشػػمؿ 
 وبالتالي تمنع فرص حؿ الدولتيف".
ض هذ  ال طة هو أف احد االفتراةات المقدمة جاء مف شركة إسرائيمية وأةافت: "ثانيا فاف السبب وراء رف

وحػػدة  400اشػػترت جػػزءا مػػف األرض الم طػػط إقامػػة المشػػروع فميهػػا وهػػي ترنػػب بتقػػديـ م طػػط آ ػػر لبنػػاء 
استيطانية فم  أرةها ما يعني إمكانية أف تزيد فدد الوحدات التي يقرر تنشيذها فم  األرض  وبالتالي فاف 

ينتهػػػي إلػػػ   طػػػة جديػػػدة تػػػتـ الموػػػادقة فميهػػػا ويػػػتـ بموجبهػػػا إقػػػرار إقامػػػة المزيػػػد مػػػف الوحػػػدات  األمػػػر قػػػد
 االستيطانية".

 19/12/2012، األيام، رام اهلل
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ركزيػة  التػي سػتعقد نػدا األربعػاء قررت كتمة التجمع الوطني الػديمقراطي مقاطعػة جمسػة لجنػة االنت ابػات الم
  وستبحث طمبات شطب التجمع والنائبة حنيف زفبي  ومنعهما مػف  ػوض انت ابػات ]أمس[ 94/91/1091

 الكنيست.
وأكد التجمع الوطني الػديمقراطي فػي بيػاف لػ  حػوؿ الموةػوع  "أف جمسػات الشػطب فػي لجنػة االنت ابػات قػد 

 فشية كؿ انت ابات لالنقةاض فم  التجمع وممثمي ." تحولت إل  حشمة فنورية  ومناسبة روتينية
 18/12/2012، 48عرب

 
 رئيس الكنيست: ال مفاوضات عمى البناء االستيطاني في القدس 26

قػػػػاؿ رئػػػػيس الكنيسػػػػت رؤوبػػػػيف ريشمػػػػيف  اليػػػػـو األربعػػػػاء  إف البنػػػػاء االسػػػػتيطاني فػػػػي القػػػػدس لػػػػيس موةػػػػوفا 
ف إسرائيؿ لف تتنازؿ في إطار أن تس   التػي E1وية سياسية فف السيطرة فمػ  المنطقػة المسػماة لمتشاوض  وا 
 تربط مستوطنة "معالي  أدوميـ" بالقدس المحتمة.

وفي مذكرة بعث بها إل  رؤساء البرلمانات في العالـ  بمناسبة السنة الجديدة  قاؿ ريشميف "هناؾ مف يرع في 
 أنػػػ  العقبػػػة األساسػػػية أمػػػاـ السػػػالـ".قػػػرار إسػػػرائيؿ التمسػػػؾ بػػػأراض إسػػػتراتيجية والبنػػػاء فػػػي فاوػػػمتها فمػػػ  

وأةاؼ أف "هناؾ انطبافا بأف دوؿ االتحاد األوروبي تنشتؿ بإقامة الدولة الشمسطينية أكثر مف ةػماف بقػاء 
 الدولة اليهودية".

 18/12/2012، 48عرب
 

 "إسرائيل": قرار التوسع االستيطاني بالقدس يضر بموقف اإلسرائيميالعمل حزب  27
وحػػػدة  9000العمػػػؿ اإلسػػػرائيمي مسػػػاء اليػػػـو االثنػػػيف  قػػػرار الحكومػػػة اإلسػػػرائيمية ببنػػػاء  انتقػػػد حػػػزب أ.ش.أ:

استيطانية جديدة بحي رمات شمومو شماؿ "القدس المحتمة"  قائال إن  قرار تـ تكرار  ويةر بموقؼ إسػرائيؿ  
 ويزيد في فزلها فف المجتمع الدولي.

نسػػ تها اإللكترونيػػة بيػػاف الحػػزب الػػذن قػػاؿ "إف القػػرار وأوردت وػػحيشة "يػػديعوت أحرونػػوت" اإلسػػرائيمية فػػي 
المتحدن الذن ات ذ  رئيس الوزراء بنياميف نتنياهو اليـو ببناء المزيد مف الوحدات االستيطانية لـ يشعػؿ شػيئا 
سػوع أف أطػػاؿ أمػد األزمػػة وأةػػر بحػؽ إسػػرائيؿ المشػػروع بالبنػاء فػػي أحيػاء القػػدس اليهوديػػة"  فمػ  حػػد قػػوؿ 

 الوحيشة.
ليبرماف" التي تهدؼ في األساس -أةاؼ البياف "إف هذا القرار ما هو إال استشزاز جديد مف حكومة "نتنياهوو 

 إل  إلهاء المواطنيف اإلسرائيمييف فف مشاكمهـ الحقيقية."
 18/12/2012، عبكة االعالم العربي )محيط(

 
 ليبرمان االتهام ضد   الئحةتأجيل تقديم  28

تـ تقػديـ الئحػة اتهػاـ ةػد وزيػر ال ارجيػة اإلسػرائيمية أفيتػدور ليبرمػاف اليػوـ  بعد أف كاف مف المشتػرض أف يػ
األربعػػاء  فػػي محكمػػة الوػػمح فػػي القػػدس  أفمنػػت وزارة القةػػاء فػػي المحظػػة األ يػػرة فػػف تأجيػػؿ تقػػديـ الئحػػة 

 وأفادت التقارير اإلسرائيمية أف وزارة القةاء رفةت التطرؽ إل  أسباب التأجيؿ. االتهاـ.

 18/12/2012 ،48عرب
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 استيطانية ألف وحدة 11بالقدس:  لالستيطانالحجم الحقيقي  29
سػػرفت اسػػرائيؿ  أمػػس  اجػػراءات الموافقػػة فمػػ  بنػػاء أكثػػر مػػف : وكػػاالت -الحيػػاة الجديػػدة -القػػدس المحتمػػة

وحػػدة سػػكنية اسػػتيطانية جديػػدة فػػي القػػدس  مػػا يرفػػع فػػدد الوحػػدات االسػػتيطانية المعمػػف فنهػػا  ػػالؿ  1000
ألؼ في القػدس  وهػو مػا يوػش  مراقبػوف بال طػة االسػتيطانية  99وحدة منها  99000ع الماةي إل  األسبو 

 .9412األكبر منذ فاـ 
االسػرائيمية فػػي فػػددها الوػػادر أمػس اف اجتمافػػات ماراثونيػػة بػػيف وزارة « جيػػروزالـ بوسػػت»وذكػرت وػػحيشة 

وحػدة سػكنية  1000ت تسريع الموافقػة فمػ  بنػاء اقرت اجراءا« المجنة الموائية لمتنظيـ«االسكاف االسرائيمية و
وحػدة منهػا م ووػة لممػواطنيف الشمسػطينييف  117العبػرن الػ  اف « واهلل»في القدس الشػرقية. واشػار موقػع 

 في بيت وشافا.
 وتشمؿ فمميات البناء الجديدة المستوطنات التالية:

  طط البناء فم  أربع مراحؿ:«: جشعات همتوس» -
اليػػػوـ. وتطػػػرح العطػػػاءات « المجنػػػة الموائيػػػة»وحػػػدات اسػػػتيطانية مػػػف المتوقػػػع أف تقرهػػػا  1190المرحمػػػة )أ(: 

« السػػػػالـ اآلف»  حسػػػػب هانيػػػػت اوفػػػػراف  مسػػػػؤولة ممػػػػؼ االسػػػػتيطاف فػػػػي حركػػػػة « ػػػػالؿ األشػػػػهر المقبمػػػػة»
 االسرائيمية.

 أمس.« المجنة»وحدة استيطانية ناقشتها  044المرحمة )ب(: 
المجنػػػػة »وحػػػػدة سػػػػكنية لممػػػػواطنيف فػػػػي بيػػػػت وػػػػشافا. أجمػػػػت  117طانية  ووحػػػػدة اسػػػػتي 397المرحمػػػػة )ج(: 

 «.استكماؿ الم ططات»اقرار هذ  المرحمة في اجتمافها أمس إل  حيف « الشرفية
 كانوف الثاني المقبؿ. 2ألؼ نرفة فندقية. ستحدد المجنة نشسها تاريخ بدء البناء في 

 ندا ال ميس.« المجنة الموائية»ها وحدة استيطانية مف المتوقع أف تقر  9900«: جيمو -
 19/12/2012، الحياة الجديدة، رام اهلل
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فػػامال  إسػػرائيمي ا فػػي مدينػػة المػػد الثالثػػاء فقػػب إفػػالف أحػػد موػػانع  00احتشػػد نحػػو : وػػشا –القػػدس المحتمػػة 
 قبة الحديدية" إنالق  في مارس المقبؿ.قطع نيار منظومة" ال

فامػػؿ مػػف  400وقالػػت وػػحيشة "يػػديعوت أحرونػػوت" العبريػػة إف قػػرار إنػػالؽ الموػػنع سػػينهي  ػػدمات نحػػو 
 الذيف يوشوف انشسهـ بأنهـ "العقؿ المدبر لمظومة القبة الحديدة".

يػػد" و"أمننػػا القػػومي معػػرض وردد العػػامموف اإلسػػرائيميوف  ػػالؿ افتوػػامهـ فبػػارات مثػػؿ: "إسػػرائيؿ تحػػت التهد
 لم طر" و"الحرب األ يرة فم  نزة ساهمت بإنقاذ أرواح إسرائيمييف". 

مف جانب   هدد رئيس نقابة العامميف في المونع  موريس منوور بتقديـ قةية نػزاع فمػالي فػي حػاؿ تقػرر 
 إنالؽ المونع.

ف لشقػػػداف العمػػػاؿ لوظػػػائشهـ إال أف ونقمػػػت الوػػػحيشة فػػػف مسػػػئوليف فػػػي وزارة الجػػػيش اإلسػػػرائيمية إنهػػػـ يأسػػػشو 
 أسباب إنالؽ المونع مجهولة.

 18/12/2012، وكالة الصحافة الفمسطينية )صفا(
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ـ قػاؿ شػهود فيػاف وراوػدوف ميػدانيوف فػي الةػشة التربيػة المحتمػة  إنهػـ الحظػوا  ػالؿ األيػا: الةشة التربية
  فػي الةػشة التربيػة الماةية تدريبات وطمعات مكثشػة لمطػائرات المروحيػة اإلسػرائيمية فػوؽ المػدف الشمسػطينية

 في مجموفات مكونة مف طائرتيف أو ثالث.
وأةػػاؼ أف التػػدريبات تسػػتمر فػػي سػػافات الميػػؿ  بػػدوف أةػػواء وفمػػ  ارتشافػػات من شةػػة  بينمػػا فػػي النهػػار 

 ف أحيانا في حالة وقوؼ تاـ في الجو.تكوف فم  ارتشافات فالية  وتكو 
وكانػػػت هػػػذ  الطػػػائرات قػػػد شػػػاركت بشعاليػػػة فػػػي فمميػػػات القوػػػؼ واالنتيػػػاؿ التػػػي اسػػػتهدفت رجػػػاؿ المقاومػػػة 

 الشمسطينية  الؿ انتشاةة األقو  )االنتشاةة الثانية(.
 19/12/2012، السبيل، عم ان
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تواوؿ تدفؽ النازحيف مف م يـ اليرموؾ لالجئيف الشمسطينييف في دمشؽ امس  فيما استمرت : زياد حيدر
مالمح فممية فسكرية كبرع بالتشكؿ  مع مواومة القوات السورية حشد الدبابات فم  مدا ؿ الم يـ  لكف 

 لـ يودر قرار نهائي باقتحام  إل راج المسمحيف من .
أف يكوف الطيراف الحربي قد تحرؾ   في دمشؽ زياد حيدر« السشير»رسمية سورية لمراسؿ ونشت موادر 

حت  مساء أمس  مشيرة إل  أف العممية العسكرية لـ تبدأ بعد  وأف التواجد العسكرن فم  مدا ؿ الم يـ 
 «.تمدد اإلرهابييف إل   ارج الم يـ نحو مناطؽ أ رع في المدينة»يهدؼ إل  منع 

تدفؽ النازحيف مف م يـ اليرموؾ لميوـ الثاني فم  التوالي  فيما استمرت مالمح فممية فسكرية وقد استمر 
كبرع بالتشكؿ  وذلؾ بعد يوميف مف االستعدادات التي اتسمت بتواجد آليات فسكرية ثقيمة  بينها مدرفات 

لرئيسييف  ولكف مف دوف وناقالت جند  فم  مدا ؿ الم يـ  ال سيما في الدوار المؤدن إل  شارفي الم يـ ا
 «.السشير»أف تتمق  أية تعميمات بالد وؿ  وفقا لما نقمت  موادر ميدانية واسعة االطالع لػ

ووفقا لمموادر فينها لـ تت ذ القيادة العسكرية أن قرار بالتد ؿ في الوراع الدائر دا ؿ الم يـ بعد. 
لقيادة العامة هي الشويؿ األساسي المقاتؿ دا ؿ ا -استنادا إل  ذلؾ  تبق  الجبهة الشعبية لتحرير فمسطيف 

 «.70شارع »الم يـ  والتي وفقا لمموادر ذاتها ما زالت تحتشظ بمقرها في منطقة ال الوة في نهاية 
وقاؿ شهود فياف إف نالبية سكاف م يـ اليرموؾ قد نزحوا في السافات األ يرة  باتجا  مناطؽ محيطة. 

ونروا( بتعميؽ النشاطات الدراسية الستقباؿ الالجئيف المتدفقيف  مع وقامت وكالة نوث الالجئيف )اال
حمولتهـ ال شيشة مف أنراض ش وية. وشهدت مساجد المناطؽ المحيطة كالزاهرة والميداف ازدحاما كثيشا  

 في سافات النهار.
لمراكز الطبية  إف فمميات نهب وسرقة جرت لممباني وفيادات األطباء وا« السشير»وقاؿ سكاف مف الم يـ لػ

كما لممنازؿ والمتاجر  وذلؾ في الوقت الذن انتشر قناوة المعارةة فم  أسطح األبنية ومآذف الجوامع. 
ووفقا لموادر فمسطينية  فإف القسـ األكثر ازدحاما مف الم يـ بات تحت سيطرة فوائؿ المعارةة  فيما 

 يتواوؿ القتاؿ في المناطؽ األ رع.
المسمحيف المدفوميف مف فمسطينييف مف »فف سكاف في الم يـ قولهـ اف « سفرانس بر »ونقمت وكالة 

وقاؿ احد السكاف «. فوائؿ مناهةة لمنظاـ السورن أحرزوا تقدما واةحا فم  األرض دا ؿ م يـ اليرموؾ
 دا ؿ الم يـ.« مئات مف فناور الجيش السورن الحر متواجدوف»إف 
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سورييف والالجئيف الشمسطينييف الذيف يقطنوف في م يـ اليرموؾ ال»  في بياف  إف «االونروا»وذكرت وكالة 
فانوا فم  وج  ال ووص مف اشتباكات مسمحة فنيشة اشتممت فم  است داـ األسمحة الثقيمة والطائرات. 
وتشيد التقارير الموثوقة فف وقوع قتم  وجرح  في وشوؼ المدنييف إةافة إل  تدمير ممتمكاتهـ في 

 «.اليرموؾ
موجات كبيرة مف النزوح في الوقت الذن يقـو في  سكاف الم يـ  بمف في ذلؾ »إل  « االونروا»وأشارت 

«. موظشوف لدع األونروا وفائالتهـ  بالتدافع بحثا فف األماف في الوقت الذن يستمر في  النزاع المسمح
ها التابعة لمنطقة ش ص نازح دا ؿ منشآتها وفي مدارس 1100حاليا بإيواء ما يزيد فف »وذكرت إنها تقوـ 

الجئيف فمسطينييف آ ريف يشروف بعيدا  ارج »وتابعت إف «. دمشؽ  وال يزاؿ الرقـ آ ذا في االزدياد بتسارع
وتقدر «. بعةهـ وجد طريق  إل  لبناف. وتشيد التقارير األولية بأف فددهـ أكثر مف ألشيف»دمشؽ  واف 

 وا من  بسبب األحداث.أف  مسيف في المئة مف سكاف الم يـ  رج« االونروا»
سائر األطراؼ فدـ »  مناشدة «القمؽ البالغ حياؿ سالمة الجئي فمسطيف في سوريا»فف « األونروا»وفبرت 

 «.المجوء إل  اإلجراءات التي تهدد أرواح المدنييف وممتمكاتهـ
 19/12/2012، السفير، بيروت
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ذكر مسؤوؿ لجنة النازحيف الشمسطينييف السػورييف فػي م يمػي البػداون والبػارد ربيػع دامػس أف العػدد التقريبػي 
سػػافة الماةػػية مػػف م ػػيـ اليرمػػوؾ إلػػ  م يمػػي البػػداون  43لمعػػائالت الشمسػػطينية التػػي نزحػػت فمػػ  مػػدع الػػػ

أوةاع العػائالت »  منازؿ أقارب لها. وأشار دامس إل  أف فائمة موزفة فم 20إل   10والبارد يتراوح بيف 
 «.سيئة لمتاية ومعظمهـ اةطروا لمتادرة منازلهـ مف دوف أف ي رجوا أيا  مف أمتعتهـ

الالجئيف الشمسطينييف المقبميف مف سورية »وقالت الناطقة باسـ األونروا في لبناف هدع سمرا لشرانس برس إف 
 «.يستأجروف أماكف لمسكفيتوزفوف فم  أقارب لهـ أو 

وأشػػارت إلػػ  أف فشػػرة آالؼ فمسػػطيني كػػاف سػػبؽ لهػػـ أف لجػػأوا إلػػ  لبنػػاف مػػف سػػورية  ونػػالبيتهـ مػػف م ػػيـ 
قامت بعد تقدير حاجات هؤالء باستدراج تبرفات بقيمة ثمانية مالييف »اليرموؾ. وأوةحت سمرا أف االونروا 

يػػة ونذائيػػة لهػػؤالء  لكػػف لػػـ يوػػمها مػػف المبمػػغ إال ألػػؼ دوالر مػػف أجػػؿ تقػػديـ  ػػدمات وػػحية وتعميم 100و
 «.ألشا   210

قافات وػشوؼ  اوػة فػي »  وأنشأت «وةعت فياداتها الطبية في تورؼ هؤالء»وأشارت إل  أف الوكالة 
بالتنسػػػيؽ مػػػع فػػػدد مػػػف المنظمػػػات األهميػػػة ونيػػػر »  كمػػػا بػػػدأت تقػػػدـ «مدارسػػػها ألوالد النػػػازحيف مػػػف سػػػورية

وأقػػػرت سػػػمرا بوجػػػود مشػػػاكؿ فػػػدة مثػػػؿ «. بشوػػػؿ الشػػػتاء مثػػػؿ قسػػػائـ لشػػػراء مالبػػػسالحكوميػػػة سػػػمعا   اوػػػة 
« هنػاؾ وفػودا  بتمويػؿ قريػب لػبعض االحتياجػات»النقص في المواد التذائية وفي بدالت اإليجار. وقالت إف 

 معربة فف األمؿ بأف يكوف في اإلمكاف مف  اللها التعامؿ مع حاجات النازحيف الممحة.
 19/12/2012، الحياة، لندن

 
 وتيرة المعاريع االستيطانية في الضفة والقدس ارتفاعحماس تحذر من  34

راـ اهلل: أكَّد تقرير وادر فف المكتب اإلفالمي لحركة "حماس" ارتشاع وتيرة الم ططات والمشاريع 
ثابة وحدة استيطانية التي ستكوف بم 3600االستيطانية في الةشة والقدس  وأشار إل  أف آ رها كاف إقرار 
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"  ومستوطنات نور األردف 1الجسر العمراني االستيطاني الذن سيربط بيف "معالي أدوميـ" وتجمع "إن 
 وتجمعات استيطانية أ رع مع مدينة القدس المحتمة في إطار ما يسمَّ  القدس الكبرع لدع االحتالؿ.

كانوف أوؿ  15بر( الماةي إل  تشريف ثاني )نوفم 16ورود تقرير "حماس"  الذن يتطِّي المدَّة الزمنية مف 
)ديسمبر( الجارن  الم ططات التهويدية التي تستهدؼ القدس والمسجد األقو  والتي كاف مف بينهما حشر 
األنشاؽ في بمدة سمواف شرؽ مدينة القدس لتهويد المنطقة المحيطة بالمسجد األقو  المبارؾ  وهدـ 

ديقة أثرية مالوقة لمحائط الجنوبي لممسجد األقو  العشرات مف منازؿ المقدسييف  والت طيط إلقامة ح
دونم ا  والمباشرة قريب ا في بناء كنيس ة ـ باسـ "جوهرة إسرائيؿ" في قمب البمدة القديمة  22فم  مساحة 

 إل  تتيير أسماء الشوارع في فدَّة أحياء مقدسية.  بالقدس  والسعي
محتمة مف  الؿ موادرة األراةي وفمميات هدـ كما رود التقرير الم ططات االستيطانية في الةشة ال

 آبار الميا  وبركسات المواشي واقتالع أشجار الزيتوف وتجريؼ األراةي الزرافية.
 18/12/2012قدس برس، 

 
 األسير العيساوي: سأواصل اإلضراب حتى الحرية أو العهادة 35

وؿ في إةراب  فف الطعاـ أكد األسير المةرب فف الطعاـ سامر العيساون أن  سيوا: محمد جاسر-نزة
 حتي ُيمب  جميع مطالب   مشددا فم  أن  لف يتراجع فف موقش  حت  يناؿ الحرية أو الشهادة.

وأوةح األسير سامر فم  لساف شقيق  رأفت لػ"فمسطيف أوف اليف"  أف جميع محاوالت االحتالؿ لكسر 
اكـ اإلسرائيمية باستمرار افتقالي دوف إرادتي وومودن ستبوء بالػششؿ  في ظؿ الظمـ الذن أواجه  في المح

 مبرر.
وفي ذات السياؽ  أفاد رأفت أف قوات االحتالؿ اإلسرائيمي افتقمت  شقيقتي المحامية شيريف  بعد إقتحاـ 

 منزؿ فائمتها في قرية العيسوية شماؿ القدس المحتمة.
 18/12/2012، فمسطين أون الين

 
 والدته ولم يسمم من الضرب إلقاء التحية عمىول حا االحتالل يعتدي عمى األسير العيساوي: 36

يوما   لـ َيسمـ األسير سامر  940بالرنـ مف ةعؼ جسد   ووهف قوت  نتيجة إةراب  فف الطعاـ منذ 
العيساون مف القدس المحتمة وفائمت   مف افتداء وحشي مف قبؿ قوات االحتالؿ أثناء تواجد  في قافة 

 الدت .محاكمت  لمجرد محاولت  لمس يد و 
أف األسير كاف يحاوؿ أف يمقي التحية « السشير»حممي األفرج لػ« مركز الدفاع فف الحريات»وأوةح مدير 

 «.أثار نةب جنود االحتالؿ الذيف بدأوا بةرب  فم  كؿ أنحاء جسد   ووجه   وودر »فم  والدت   ما 
سبب االفتداء »واد بولس  أف ج« نادن األسير الشمسطيني»مف جهت   قاؿ مدير الدائرة القانونية في 
العيساون كاف مكبؿ اليديف والقدميف  وفندما »  موةحا  أف «ببساطة هو قياـ سامر بإلقاء التحية فم  أهم 

اقترب مف قافة المحكمة حيث كانت العائمة موجودة تنتظر  حاوؿ أف يمقي التحية  إال أف حرس المحاكـ 
 «.ائمت  بالةربوقوات النحشوف افتدوا فمي  وفم  أفراد ف

 19/12/2012، السفير، بيروت
 

 القدس: االحتالل ينذرعائمة الجعافرة بهدم بنايتها في سموان حتى الخميس 37
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"األياـ": دهمت قوات االحتالؿ أمس منازؿ فائمة جعافرة الكائنة في منطقة "الجسر" ببمدة سمواف  -القدس 
 ند ال ميس تمهيدا  لهدمها بحجة البناء دوف تر يص. في القدس الشرقية  وأنذرتهـ بإ الء المنازؿ حت  يوـ

 19/12/2012، األيام، رام اهلل
 

 "إسرائيل"البطريرك صباح: تحديات كبيرة تواجه المسيحي العربي خصوصًا في  38
ثمة تحدٍّ  اص أماـ العربي في إسرائيؿ  المسمـ والمسيحي  فهو فربي في وطن  لكف في دولة »: الناورة

دولت   بؿ هي لميهودن. وهذا تحدٍّ مزدوج  لمدولة نشسها: كيؼ تعدؿ بيف مواطنيها؟  تعمف أنها ليست
ولمعربي: أنَّ موقؼ يقؼ في دولة تنظـ حيات  ولها قوانينها وتقوؿ إنها ليست ل . التحدن أماـ المسيحي 

لديني  وفند أكبر  بسبب فامؿ العدد  فمتياب العنور القومي في الدولة والقانوف  يقوع لدي  العنور ا
بعض مرّكبات الهوية هو الوحيد الباقي  أن أن  مسيحي  فيما باقي فناور الهوية: فربي فمسطيني... 

 «.أوبحت نير مرئية
بهذ  الكممات أجمَؿ نبطة البطريرؾ ميشيؿ وباح محاةرت  في مدينة ششافمرو في الجميؿ تحت فنواف 

 «.ئيؿ والدوؿ العربيةالتحديات الراهنة أماـ المواطف المسيحي في إسرا»
وتطرؽ نبطت  إل  محاوالت السمطات اإلسرائيمية تجنيد الشباف المسيحييف في الجيش اإلسرائيمي  فقاؿ إف 

لكف كيؼ ينادن بعض األووات بتجنيد المسيحييف وهو »التجنيد هو حؽ كؿ مواطف  وليس واجبا  فحسب 
ن  ليس مرنوبا  بهـ وليسوا موةع ثقة. يريد تجنيدهـ ال يرع فيهـ مساويف لممواطنيف اليهود  بؿ يقوؿ لهـ إ

 «.لقاء منحهـ بعض االمتيازات!
وأةاؼ أف وظيشة الجيش اإلسرائيمي هي إدامة احتالؿ فمسطيف  ود وؿ العربي هذا الجيَش يعني مساهمت  

نيرن يشرض فمّي االحتالؿ لكف ال يمكف أف »في إبقاء االحتالؿ  وهذا نير منطقي ونير إنساني  وقاؿ: 
نية والكرامة والحقوؽ يشرة  ابف شعبي فمّي. هذا هو موقشنا بكؿ وراحة  وال يجوز أف تةحي باإلنسا

 «.والكرامة في سبيؿ امتيازات كهذ 
وأسػػهب نبطتػػ  فػػي شػػرح وةػػع األقميػػة المسػػيحية فػػي إسػػرائيؿ والػػدوؿ العربيػػة  محػػذرا  مػػف أف المسػػيحي فػػي 
إسػػرائيؿ يميػػؿ أ يػػرا  إلػػ  ات ػػاذ موقػػؼ الالمبػػاالة  كأنػػ  ال توجػػد قةػػايا فػػي الحيػػاة نيػػر الحيػػاة المرفَّهػػة فػػي 

وهػػذا اليػػأس ال يعنػػي فقػػط موقشػػا  سياسػػيا  أو »كي نريػػب فميػػ  وفمػػ  تقاليػػد  وفمػػ  مسػػيحيت   مجتمػػع اسػػتهال
 «.رؤية سياسية معينة بؿ يعني ةيافا  أ القيا  لمشرد ناجما  فف ةياع القيـ لدي 

و ػػتـ قػػائال  إف مػػا يحوػػؿ فػػي الػػدوؿ العربيػػة مػػع توالػػد قػػوع الحيػػاة الجديػػدة  وفػػي إسػػرائيؿ أيةػػا   هػػو تنػػامي 
والمسػيحي مقابػؿ كػؿ هػذا يػدافع فػف نشسػ  بمػا يقػدر  بقػوة »التطرؼ الػديني الكػار  لمتيػر والجػاهز لالفتػداء  

الػػروح فيػػ . يجػػب أف يقػػؼ كػػؿ افتػػداء فميػػ  أيػػا  كػػاف نوفػػ . ليسػػت دفػػوة المسػػيحي إلػػ  االسػػتكانة وال نػػوع 
شس  وال انع لكؿ افتداء لػيس وال وؼ  بؿ مواجهة كؿ وةع وحالة بالقوة التي في . المسيحي المستةِعؼ ن

بمسيحي  وقد يمـز أمف ينشػأ فمػ  ثقافػة االستشػهاد  بمشهػـو الشػهادة التػي تبنػ  فمػ  اثنػيف: بػذؿ الحيػاة فػي 
سبيؿ اهلل وبذلها مف اجؿ أف يحيا قاتم  نشس . هذا هو الشهيد  هو مف يعطي حيات  ليمنح نير  الحياة ويناؿ 

 «.مف إ وت  حياة كريمة وحرة في هذ  األرض هو حياة األبد ويناؿ مف يبق  بعد 
 19/12/2012، الحياة، لندن

 
 صحافيون: تغطية اإلعالم الغربي لمقضية الفمسطينية منحازة لمرواية اإلسرائيمية 39
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 43في مدينة الناورة المحتمة فاـ ” إفالـ“أكد يوـ دراسي إفالمي نظم  مركز  ال ميج: -القدس المحتمة 
تربي لمقةية الشمسطينية منحازة لمرواية اإلسرائيمية. ووج  الوحافي محمد ةرانمة  أف تتطية اإلفالـ ال

انتقادات لتتطية اإلفالـ التربي  وقاؿ إن  يتبن  الرواية  12في األراةي المحتمة فاـ ” ان بي“مراسؿ 
الشمسطيني هو  اإلسرائيمية  دافيا  لمواجهة هذ  التتطية فبر استراتيجية إفالمية واةحة توةح أف المجتمع

 المحتؿ وليس المعتدن.
الوهيونية أنها تعمؿ فم  تتطية الوراع  ” هآرتس“وأكدت الوحافية اإلسرائيمية فميرة هاس مف وحيشة 

وب اوة في الحرب وفقا  لشهادات شهود فياف  وليس مجهولي الهوية فبر االنترنت. ونوهت بأف تتطية 
 التربي نير منوشة لمجانب الشمسطيني.الوراع الشمسطيني اإلسرائيمي في اإلفالـ 

 19/12/2012، الخميج، العارقة
 

 حزاب العربية وعدم توفر أدلة كافية لعطب النائبة زعبيعدالة يرد عمى طمبات عطب األمركز  40
الناورة ػ زهير أندراوس: قدـ مركز فدالة إل  لجنة االنت ابات المركزية ردود ا باسـ قائمة التجمع الوطني 

العربية لمتتيير والنائبة حنيف زفبي فم  طمبات منعهـ مف  وض -طي والقائمة العربية الموحدةالديمقرا
 االنت ابات القريبة لمكنيست.

أ مف قانوف أساس: 2وتستند الطمبات التي قدمت مف قبؿ أفةاء كنيست وأحزاب مف اليميف فم  بند 
ل  أو أقوال  بشكؿ مباشر أو نير مباشر الكنيست  الذن ينص فم  منع أن قائمة أو مرشح يظهر مف أفعا

 معارةة لتعريؼ إسرائيؿ كدولة يهودية أو دفـ لجهات إرهابية.
وجاء في الردود التي قدمت اليوـ أف طمبات الشطب ال تتةمف أية أدلة أو إثباتات  وأنها جزء مع فممية 

فإنها تأتي فم   مشية فنورية. نزع الشرفية التي يقودها االئتالؼ الحالي ةد الجماهير العربية  وفمي  
'طمبات الشطب تستند إل  اقتباسات معدودة ونير دقيقة نشرت في مواقع انترنت م تمشة  ولذا فهي ال 
تستحؽ أن تطرؽ إل  مةمونها.' وقد أرفقت لمردود فم  طمبات الشطب شهادات مشومة مف أفةاء 

براهيـ وروور وحنيف ز   فبي.الكنيست جماؿ زحالقة وأحمد طيبي وا 
 19/12/2012، القدس العربي، لندن

 
 
 
 

 بوقف "نزيف الدم الفمسطيني" في سوريا يطالبونغزة: معتصمون  41
نزة: طالب معتوموف بتزة المجتمع الدولي واألميف العاـ لألمـ المتحدة باف كي موف والمنظمات الدولية 

لتي يتعرض لها الالجئوف الشمسطينييف بالتد ؿ الشورن لوقؼ نزيؼ الدـ الشمسطيني في سوريا  وجرائـ القتؿ ا
 في م يـ اليرموؾ بالعاومة السورية دمشؽ.

ورفع المعتوموف  الؿ الوقشة التي دفت لها شبكة المنظمات األهمية الشمسطينية بتزة اليوـ الثالثاء 
 ( أماـ مقر "أونروا" وسط مدينة نزة شعارات تديف استهداؼ الالجئيف بم يمات سوريا وتطالب91|93)

 األمـ المتحدة بالوقوؼ فند مسئولياتها إزاء ذلؾ  وتدفو لتجنيب فمسطينيي سوريا الوراع الدا مي.
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وطالب أمجد الشوا مدير الشبكة األطراؼ السورية بالتوقؼ الشورن فف استهداؼ م يمات الالجئيف 
ف النزاع السورن الشمسطينييف وممتمكاتهـ  مؤكدا فم  ةرورة فدـ الزوج بالم يمات الشمسطينية في أتو 

 الدا مي.
ودفا الحكومة السورية واألطراؼ المتنازفة إل  تحمؿ مسئوليتها القانونية واأل القية مف  الؿ وقؼ كافة 

 العمميات العسكرية دا ؿ وفي محيط م يـ اليرموؾ.
ة في وقاؿ إف "فمميات القوؼ واالستهداؼ التي يتعرض لها الالجئيف الشمسطينييف في م يـ اليرموؾ  او

األياـ األ يرة أسشرت فف واستشهاد وجرح العشرات وتدمير المنازؿ والممتمكات فةال فف نزوح األالؼ 
 وتهجيرهـ".

كما طالب القيادة الشمسطينية بةرورة التحرؾ السريع مف أجؿ الةتط لوقؼ استهداؼ الم يـ  ومعالجة ما 
الالجئيف الشمسطينييف "أونروا" بالعمؿ الجاد ترتب فف ذلؾ كمف قةايا إنسانية  دافيا وكالة نوث وتشتيؿ 

مف أجؿ حماية الالجئيف في الم يمات بسوريا وةماف فتح ممرات إنسانية محمية وآمنة إلد اؿ 
 المسافدات لهـ.

 18/12/2012قدس برس، 
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طالػػب مػػدير فػػاـ دائػػرة الشػػؤوف الشمسػػطينية محمػػود العقربػػاون  "األونػػروا" بإنوػػاؼ  :محمػػد الكيػػالي -فمػػاف 

منطقة فممياتها في األردف  ورفع حوة المممكة  التي تحتةف العدد األكبر مف الالجئيف الشمسػطينييف  مػف 
 %. 40% ال   10

يػع بنقابػة الوػحشييف أمػس بحةػور فػدد وقاؿ  الؿ مشاركت  فػي نػدوة نظمتهػا لجنػة فمسػطيف ومقاومػة التطب
مػف ممثمػػي الم يمػػات  إف المممكػػة منحػػت الالجئػػيف الشمسػطينييف فػػرص االنػػدماج الكامػػؿ فػػي نسػػيج المجتمػػع 

 مف  الؿ منحهـ الجنسية  دوف االنتقاص مف حقهـ في العودة والتعويض. األردني
دـ المسػػػاواة وأتػػػاح لهػػػـ الشػػػرص دوف وأشػػػار إلػػػ  "أف الدسػػػتور األردنػػػي تعامػػػؿ مػػػع جميػػػع المػػػواطنيف فمػػػ  قػػػ

مشػروع تأهيػؿ الوحػدات السػكنية لألسػر الشقيػرة  ومشػروع  إلػ  مشيرا  االلتشات إل  كونهـ الجئيف أو نازحيف"  
 ..األش اص ذون اإلفاقة في م يـ حطيف.

سػػافدات مميػػوف  قػػاؿ العقربػػاون "إف تراجػػع الم 100وفيمػػا ي ػػص موازنػػة وكالػػة "األونػػروا"  والتػػي تقػػدر بنحػػو 
% مػف موازنػة  30جاء نتيجػة لمظػروؼ االقتوػادية لمػدوؿ المانحػة  ولػيس ألسػباب سياسػية"  مشػيرا إلػ  أف 

 الوكالة تأتي مف الواليات المتحدة األميركية وأوروبا.
وأكد أف الدائرة تعمؿ في إطػار ثالثػة ممشػات تشػمؿ الم يمػات والالجئػيف ووكالػة التػوث  مشػيرا الػ  تأكيػدات 

 ةرورة تقديـ الدفـ المالي لموكالة مف قبؿ الدوؿ المانحة لتمكينها مف تأدية مهامها.األردف ب
وحوؿ العوائؽ المادية في الرسوـ المطموبة مف أبناء الم يمات لتايػات البنػاء  أشػار إلػ  أف هنػاؾ اتشاقػا مػع 

ائرة تسػع  دائمػا إلزالػة قرشػا فمػ  المتػر المربػع الواحػد  مؤكػدا أف الػد 20نقابة المهندسيف يقةي بػدفع مبمػغ 
 أن معيقات تواج  سكاف الم يمات.

وأوةػػػػح العقربػػػػاون أف كػػػػؿ مػػػػف يحمػػػػؿ الجنسػػػػية األردنيػػػػة أو الػػػػرقـ الػػػػوطني يسػػػػتحؽ الحوػػػػوؿ فمػػػػ  دفػػػػـ 
المحروقػػات  واف الػػدائرة  اطبػػت الحكومػػة بشػػأف أبنػػاء قطػػاع نػػزة الػػذيف يحممػػوف جػػواز سػػشر لمػػدة فػػاميف  

 وع.الت اذ اجراءاتها تجا  الموة



 
 
 

 

 

           23ص                                    2713العدد:                19/12/2012األربعاء  التاريخ:

وحػػػوؿ الم ػػػاوؼ التػػػي أبػػػداها الػػػبعض مػػػف افتمػػػاد تػػػدريس مػػػادة )الهولوكوسػػػت( فػػػي مػػػدارس الوكالػػػة  قػػػاؿ 
العقربػػاون "اف ثمػػة موقشػػا وػػريحا أبدتػػ  جامعػػة الػػدوؿ العربيػػة مػػع رؤسػػاء الوكالػػة  يػػدفو الػػ  فػػدـ افتمػػاد 

 المادة"  مؤكدا رفة  لهذا التوج .
19/12/2012، الغد، عم ان  

 
 إسرائيمي الحكومة المبنانية سراح عميل إطالقتستنكر  "ينعمماء المسمم" 43

اسػػػتنكرت هيئػػػة فممػػػاء المسػػػػمميف فػػػي لبنػػػاف اليػػػـو إطػػػالؽ سػػػػراح )شػػػربؿ قػػػزن( المػػػتهـ بالعمالػػػػة  -السػػػبيؿ 
 .ةمف قبؿ الحكومة المبناني اإلسرائيميلالحتالؿ 

مػع ممػؼ العمالػة ال طيػر إرةػاء  لت الهيئة في بيػاف ووػؿ "السػبيؿ" نسػ ة فنػ  اليػـو "لمػاذا التسػاهؿ ءوتسا
 لبعض القوع المشاركة في الحكومة بينما التشّدد في مسائؿ أقؿ أهمية؟".

وطالبػػػت الهيئػػػة فممػػػاء األمػػػة اف ينوػػػروا الشػػػعبيف الشمسػػػطيني والسػػػورن وذلػػػؾ ردا فمػػػ  قيػػػاـ طػػػائرات نظػػػاـ 
رح فشػػرات مػػف الالجئػػيف الػػرئيس السػػورن بشػػار األسػػد بقوػػؼ م ػػيـ اليرمػػوؾ فػػي دمشػػؽ متسػػبِّبة  بقتػػؿ وجػػ

 الشمسطينييف.
18/12/2012، السبيل، عم ان  
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أودر قاةي التحقيؽ العسكرن في بيروت  مذكرة توقيؼ وجاهية بحؽ لبناني وزوجت  : يو بي آن -بيروت
وأوػػدر القاةػػي العسػػكرن فػػادن  ا نشسػػيهما الػػ  القةػػاء.الشػػهر الحػػالي  وسػػّمم 97فػػي  "إسػػرائيؿ"فػػادا مػػف 

وػػواف  مػػذكرة وجاهيػػة بتوقيػػؼ الػػزوج بعػػد اسػػتجواب  "فػػي جػػـر التعامػػؿ مػػع العػػدو اإلسػػرائيمي ود ػػوؿ بػػالد "  
 ومذكرة توقيؼ وجاهية في حؽ الزوجة بجـر "د وؿ بالد العدو".

19/12/2012، الحياة، لندن  
 

 ية يتقدمون في مخيم اليرموك لالجئين الفمسطينيينالسور  المعارضةمسمحو ": الحياة" 45
حقػػؽ مسػػمحو المعارةػػة السػورية تقػػدما  واةػػحا  فمػػ  :   أ ؼ ب  رويتػرز«الحيػػاة» -دمشػؽ  بيػػروت  لنػػدف 

األرض دا ػؿ م ػيـ اليرمػػوؾ لالجئػيف الشمسػػطينييف جنػوب دمشػػؽ لكػف الجػػيش يحةػر هجومػػا  مةػادا  واسػػع 
مئػػات مػػف فناوػػر الجػػيش »كثيػػؼ. وقػػاؿ أحػػد سػػكاف م ػػيـ اليرمػػوؾ إف النطػػاؽ مػػا دفػػع بالسػػكاف إلػػ  نػػزوح 

دا ػػؿ الم ػػيـ. ود ػػؿ الرجػػؿ الم ػػيـ لجمػػب أنػػراض ش وػػية مػػف منزلػػ  قبػػؿ أف « السػػورن الحػػر موجػػودوف
 يتادر  مف جديد.

وأشار إل  دفوات وجهت مف مساجد الم يـ الواقع في جنػوب العاوػمة السػورية فبػر مكبػرات الوػوت إلػ  
ت.غ(  90) 91تػػادروا المكػػاف. وأةػػاؼ الشػػاهد أف الجػػيش السػػورن أمهػػؿ السػػكاف حتػػ  السػػافة السػػكاف لي

 أل ذ أنراةهـ والرحيؿ.
فمػ  جميػع مػدا ؿ المنطقػة « طوقا  أمنيا  »وقاؿ شهود إف وحدات تابعة لمجيش السورن فرةت وباح أمس 

مريػؼ الدمشػقي  مػا افتبػر اسػػتعداد المؤديػة إلػ  م ػيـ اليرمػوؾ مػف جهػة دمشػؽ  باسػػتثناء المػدا ؿ المقابمػة ل
والمعارةػػػة المسػػػمحة فػػػي « الجػػػيش الحػػػر»لعمميػػػة فسػػػكرية لػػػبعض أحيػػػاء الم ػػػيـ. وتقػػػدمت فناوػػػر فػػػي 

وسػػػيطرت فمػػػ  ثالثػػػة شػػػوارع مػػػف الم ػػػيـ وهػػػي شػػػارع التقػػػدـ وشػػػارع العروبػػػة وشػػػارع الثالثػػػيف. « اليرمػػػوؾ»
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« المجػػاف الشػػعبية»ات طشيشػػة مػػع فناوػػر وأشػػارت موػػادر إلػػ  أف المعارةػػة المسػػمحة تقػػدمت بعػػد اشػػتباك
مقاتػؿ. والحظػت  200بزفامة أحمػد جبريػؿ التػي تةػـ نحػو « القيادة العامة –الجبهة الشعبية »التي شكمتها 

لػػػـ يػػػد ؿ فػػػي معػػػارؾ مػػػع المعارةػػػة المسػػػمحة وفةػػػؿ االستسػػػالـ وتسػػػميـ « المجػػػاف»أف فػػػددا  مػػػف أفةػػػاء 
 مواقع .

نالبيتهـ العظمػ  مػف الشمسػطينييف  وبيػنهـ سػوريوف أيةػا . وقػد نػزح قسػـ ألشا   900ويبمغ فدد سكاف الم يـ 
كبيػػر مػػنهـ  ػػالؿ اليػػوميف الماةػػييف بسػػبب االشػػتباكات التػػي وقعػػت دا ػػؿ الم ػػيـ بػػيف مقػػاتميف معارةػػيف 

الػػبعض قػػرر االمتثػػاؿ لإلنػػذار والػػبعض »لمنظػػاـ السػػورن وفمسػػطينييف مػػواليف لمنظػػاـ. وقػػاؿ شػػاهد فيػػاف إف 
وقاؿ إن  شاهد في شوارع الم يـ الكثيػر مػف فناوػر الجػيش السػورن الحػر الػذيف قػدموا «. ر البقاءاآل ر قر 

 مف أحياء مجاورة ال سيما الحجر األسود ويمدا.
ووفػػػؽ المروػػػد السػػػورن لحقػػػوؽ اإلنسػػػاف  فػػػإف مسػػػمحي المعارةػػػة يحػػػاولوف السػػػيطرة فمػػػ  الم ػػػيـ وطػػػرد 

  .المقاتميف الشمسطينييف المؤيديف لمنظاـ من
اشػػتباكات فنػػد أطػػراؼ م ػػيـ اليرمػػوؾ ومنطقػػة الحجػػر األسػػود بػػيف القػػوات »وأفػػاد المروػػد وػػباح أمػػس فػػف 

القيػػادة العامػػة مػػف جهػػة ومقػػاتميف مػػف كتائػػب  -النظاميػػة وفناوػػر المجػػاف الشػػعبية التابعػػة لمجبهػػة الشػػعبية 
 «.مقاتمة فدة بينهـ فمسطينيوف أيةا  

ف إحػػػراؽ آليػػػة ثقيمػػػة لمقػػػوات النظاميػػػة وسػػػقوط  سػػػائر بشػػػرية فػػػي فػػػ»وأسػػػشرت االشػػػتباكات  وفػػػؽ المروػػػد  
وقاؿ فمسطيني مف سكاف الم يـ قػدـ نشسػ  باسػـ أبػو السػكف لشػرانس بػرس فبػر سػكايب   «.وشوؼ الطرفيف

انةػـ »القيػادة العامػة انسػحبوا إلػ  مػا وراء مواقػع الجػيش السػورن  فيمػا  -إف المقاتميف مػف الجبهػة الشػعبية 
وةػع الجػيش الحػر االسػتراتيجي جيػد فػي الم ػيـ  وأف فناوػػر  »ورأع أف  «.روف إلػ  الثػوارفمسػطينيوف آ ػ

وأشػػار إلػػ  أزمػػة إنسػػانية حػػادة فػػي  «.د مػػوا الم ػػيـ مػػف الجهػػة الجنوبيػػة  وبػػات فػػي إمكػػانهـ إد ػػاؿ تعزيػػزات
 «. الطرؽ في  باتت نير آمنة»الم يـ الذن ي مو مف المستششيات  و

دودن مع سورية في شرؽ لبناف فبورا  كثيشا  لشمسطينييف نػازحيف مػف م ػيـ اليرمػوؾ ويشهد معبر المونع الح
هربا  مف العنؼ. وسينةـ هؤالء إل  حوال  ألشي فمسطيني آ ريف د موا لبناف  الؿ األياـ الثالثة الماةػية  

 وفؽ تقديرات وكالة نوث الالجئيف الشمسطينييف )أنروا( واألمف العاـ المبناني.
ألونروا في بياف إل  تقارير مف موادر م تمشة تشير إل  نزوح فدد كبيػر مػف سػكاف اليرمػوؾ إلػ  وأشارت ا

فػي المئػة  00فػإف حػوال  »أماكف أكثر أمنا  في دمشؽ أو حت   ارج الػبالد. وأةػافت أنػ  وفػؽ تقػارير فػدة 
يمجػػأوف إلػػ  مراكػػز قػػد نزحػػوا وأف هػػذا الػػرقـ قػػد يكػػوف أفمػػ   مشػػيرة إلػػ  أف الكثيػػريف « مػػف سػػكاف اليرمػػوؾ

وكانػػت السػػيارات والحػػافالت تتوقػػؼ فػػي سػػاحة وػػتيرة أمػػاـ مركػػز األمػػف لمقيػػاـ بالمعػػامالت قبػػؿ  األونػػروا.
 متابعة طريقها. 

 19/12/2012، الحياة، لندن
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ت وزارة ال ارجيػػة اتوػػاالت فاجمػػة بوقػػؼ قػػرار السػػمطات أجػػر : سػػالي وفػػائي وأحمػػد سػػميـ وحسػػناء الشػػريؼ

االسػػػرائيمية بهػػػدـ النوػػػب التػػػذكارن المقػػػاـ لمشػػػهداء مػػػف الجنػػػود الموػػػرييف فػػػي قريػػػة بيػػػت نوبػػػا باالراةػػػي 
 الشمسطينية المحتمة في الةشة التربية .
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نوػػب التػػذكارن وقػػد اسػػشرت الجهػػود فػػف تعهػػد الجانػػب االسػػرائيمي بعػػدـ المسػػاس بػػأن حػػاؿ مػػف االحػػواؿ بال
وكانػػت حركػػة احػػرار سػػيناء قػػد أوػػدرت بيانػػا لهػػدـ الرمػػوز ااإلسػػرائيمية فػػي موػػر, ومػػف بينهػػا وػػ رة ديػػاف 

قرار إسرائيؿ بهػدـ   الموجودة بالشيخ زويد بشماؿ سيناء وةريح أبوحويرة بمحافظة البحيرة.. وذلؾ ردا فم
 بية. النوب التذكارن لمشهداء مف الجنود المورييف في الةشة التر 

 18/12/2012، األهرام، القاهرة
 
 في بناء المستوطنات  "إسرائيل"ر عن خيبة أممها من مضي تعب   األمريكيةالواليات المتحدة  

أفربت الواليات المتحدة فف  يبة أممها مف مةي إسرائيؿ في نشاطها : يو بي أن -الواليات المتحدة 
 ن". االستيطاني  واوشة هذا األمر بأن  "فمؿ استشزاز 

فيكتوريا نوالند "في ما يتعمؽ بمسألة االستيطاف والتوريحات  األمريكيةوقالت المتحدثة باسـ وزارة ال ارجية 
واألفعاؿ األ يرة  نحف نشعر ب يبة أمؿ كبيرة ألف إسرائيؿ تور فم  االستمرار في هذا النمط مف األفماؿ 

رة لبناء مستوطنات جديدة يتعارض مع قةية "هذ  اإلفالنات وال طط المتكر  أفوأةافت  االستشزازية".
يدفموف مسارا  يقود لحؿ الدولتيف  لكف هذ  األفعاؿ  أنهـ"قادة إسرائيؿ يقولوف دائما   أفالسالـ". وتابعت 

 تعرض هذا الهدؼ لم طر". 
اذ ودفت نوالند مف جديد "إسرائيؿ والشمسطينييف لوقؼ أن نوع مف اإلجراءات األحادية نير البناءة وات 

الطريقة األفةؿ لحؿ مسألة  أف طوات ممموسة لمعودة إل  المشاوةات المباشرة". وشددت فم  
المستوطنات هي بعمؿ الجانبيف الشمسطيني واإلسرائيمي فم  تسوية الوةع األمني والحدود بينهما  "فهذا 

 المسار الوحيح وال نريد أف نرع أفعاال  استشزازية مف أن مف الطرفيف". 
 //لندن،  الحياة،

 
 القدساالستيطاني في  لمبناءإدانة أوروبية  

. في القدس التي أفمنتها إسرائيؿ االستيطانية احتج االتحاد األوروبي فم  ال طط: كشاح زبوف - راـ اهلل
وقالت متحدثة باسـ الممثمة العميا لمشؤوف ال ارجية والسياسة األمنية باالتحاد األوروبي  كاثريف أشتوف  

االتحاد األوروبي يؤكد أف تمؾ المستوطنات نير شرفية وفقا لمقانوف الدولي وتشكؿ فقبة في "أمس  إف 
آالؼ منزؿ آ ر في منطقة  . وأفربت فف القمؽ البالغ لالتحاد األوروبي بسبب  طط بناء "طريؽ السالـ

 نبعات هاماتوس.
لدوؿ األوروبية األربع األفةاء في ونقمت وكالة الوحافة الشرنسية فف مودر دبموماسي أمس  أف ا

مجمس األمف الدولي  وبينها فرنسا وبريطانيا دائمتا العةوية  تعد إلودار إفالف مشترؾ إلدانة مشاريع 
نعمؿ فم  إفالف مشترؾ حوؿ هذا "وأفمف هذا المودر لموحافييف:  البناء في المستوطنات اإلسرائيمية.

كانوف األوؿ فف / تحاد األوروبي  أفربوا في العاشر مف ديسمبر  مذكرا بأف وزراء  ارجية اال"الموةوع
 ."ودمتهـ ومعارةتهـ الشديدة لم طط اإلسرائيمية لتوسيع مستوطنات"

 //العرق األوسط، لندن، 
 
 المتحدة تعتمد قرارات لصالح فمسطين  لألممالجمعية العامة  
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تؤكد فم   تالقرارادة بأنمبية ساحقة مجموفة مف افتمدت الجمعية العامة لألمـ المتح: وشا -نيويورؾ 
المتمثؿ بحؽ الالجئيف الشمسطيني في العودة والتعويض  وحقوؽ ممتمكاتهـ واإليرادات اآلتية  القرار 
 منها.

وأكد القرار الذن افتمدت  الجمعية العامة  الثالثاء فدـ قانونية االستيطاف وةرورة وقش  فورا  وانطباؽ 
وتراوح فدد الدوؿ  فم  األرض الشمسطينية المحتمة  بما في ذلؾ القدس المحتمة.لعاـ  ؼجني اتشاقية

  بينما تراوح فدد الدوؿ التي ووتت ةد هذ  إل   مف  تالقراراالتي ووتت لوالح هذ  
"إسرائيؿ"   كانت وفيما يتعمؽ بالقرار الذن يؤكد فم  قرار الجمعية العامة  .القرارات مف واحد إل  

 هي الدولة الوحيدة التي ووتت ةد هذا القرار  بينما ووتت الواليات المتحدة وكندا مع "إسرائيؿ" ةدّ 
 القرارات األ رع.

 //وكالة الصحافة الفمسطينية )صفا(، 
 
 مميون دوالر لمسمطة الفمسطينية 32البنك الدولي يحول  

السمطة الشمسطينية  إل  أمريكيمميوف دوالر   األوؿلي أمس حّوؿ البنؾ الدو  :الحياة الجديدة -واشنطف 
المبمغ سيدفـ الحاجات العاجمة  إفوقاؿ بياف وادر فف البنؾ أمس  قدمتها بريطانيا وأستراليا والنرويج.

لموازنة السمطة الشمسطينية  ما يوّفر الدفـ ل دمات التعميـ  والرفاية الوحية وال دمات االجتمافية الحيوية 
 االقتوادية الجارية حاليا . ولإلوالحات  أل رعا

 //الحياة الجديدة، رام اهلل، 
 
 تحذيرات روسية من عراء أسمحة ومعدات عسكرية إسرائيمية 
نقمت وحيشة روسيسكايا جازيتا الروسية الرسمية فف  براء روس دفوتهـ إلي   : سامي فمارة -موسكو  

يراد األسمحة منها وقالوا إف است األ رعح التي وقعتها روسيا مع الدوؿ إفادة النظر في كؿ وشقات التسمي
 .رمحشوؼ بالم اط

شراء مثؿ هذ   جدوعبهدؼ التحقؽ مف  إسرائيؿوأشارت الوحيشة إلي ةرورة مراجعة العقود الموقعة مع 
ؿ الظروؼ المنا ية األسمحة ومنها الطائرات اإلسرائيمية بدوف طيار التي قالت إنها لـ تثبت قدرتها فمي تحم

القاسية في روسيا, فةال فف شراء وزارة الدفاع الروسية لعدد مف األسمحة والمعدات العسكرية التي تنتج 
 روسيا مثمها.

 //األهرام، القاهرة، 
 
 األونروا: نبذل كافة جهودنا لتمبية االحتياجات اإلنسانية لمفمسطينيين في مخيم اليرموك 

المتزايدة  اإلنسانية االحتياجاتتبذؿ كافة جهودها لتمبية  إنهاقالت وكالة األونروا : كيليم  الكر  -فماف 
الجئ  ألؼ زهاء  إف أودرت لالجئيف الشمسطينييف القاطنيف في م يـ اليرموؾ. وقالت في بياف 

  مف اشتباكات مسمحة كثيشة اشتممت فم فمسطيني يقطنوف في م يـ اليرموؾ في ةواحي دمشؽ فانوا
إل  وقوع قتم  وجرح  في وشوؼ المدنييف  الموثقةاست داـ األسمحة الثقيمة والطائرات  حيث تشيد التقارير 

 إةافة إل  تدمير ممتمكاتهـ في م يـ اليرموؾ.
 //الدستور، عمان، 
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 عمى توسيع االستيطان في القدس  "إسرائيل": صمت العالم عجع في بريطانيا منظمة حقوقية 

في األراةي المحتمة  االستيطانيةرأت المنظمة العربية لحقوؽ اإلنساف في بريطانيا أف الحممة  :لندف
فموما وفي مدينة القدس  وووا  هي انعكاس لحالة الهمع وال وؼ اإلسرائيمي فم  كافة  ةالشمسطيني

حراؾ ثورن إنساني  المستويات الناجـ فف فدـ يقينية استمرار الوجود في ظؿ ما تشهد  المنطقة العربية مف
 يعتبر  اإلسرائيميوف فدائيا.
المحمومة في مدينة القدس هي تماريف انت ابية ومحاولة يائسة ل مؽ  االستيطانيةوافتبرت أف اإلجراءات 

حالة مف اليقيف في نشس المواطف اإلسرائيمي الذن يسكن  هاجس الجالء المحتـ فف مدينة يعتبرها "فاومة 
  .إسرائيؿ األبدية"

 //دس برس، ق
 
 المتحدة في الجوالن  األمملقوات  الكيماويبزات واقية من  

الكيماوية في المواجهات التي  األسمحةفي ظؿ القمؽ المتوافد مف است داـ : شحادة آماؿ -القدس المحتمة 
وتقوؿ   والفالمنتشريف في الج إفرادها إل المتحدة بزات واقية مف الكيماون  األمـ أرسمتتشهدها سورية  

 المواجهات تحتدـ وتقترب مف الحدود وت ش  تعرض فناورها لممواد الكيماوية.  إفالمتحدة  األمـ
الدولي فم   األمفالمتحدة  هيرفي  الدسوس  مجمس  األمـوفيما أطمع مسؤوؿ فمميات حشظ السالـ في 

في الهةبة  بعد سمسمة حوادث وقعت  المتحدة لألمـال اوة بقوة المراقبة التابعة  األمنية اإلجراءاتتعزيز 
في  األوةاعبالد  تتابع فف كثب  أفنتانياهو  أكد  أفرادهافف جرح  مسة مف  وأسشرتمؤ را في المنطقة 

 كيماوية".  أسمحةما  طر است داـ سورية  ال سيّ 
 //الحياة، لندن، 

 
 دراسة: الديانة المسيحية األكبر في العالم 

  ونشرها «بيو األميركي لألبحاث»  التي أجراها مركز «المشهد الديني العالمي»اسة أظهرت در : )أ ؼ ب(
مميار نسمة  يميهـ  1,1أمس  أف المسيحييف هـ المجموفة الدينية األكبر في العالـ  ويشكموف حوالي 

 المسمموف  ثـ الهندوس والبوذيوف.
أو دراسة واسعة النطاؽ في أكثر مف إحواء سكاني أو سجؿ  1000واستندت الدراسة إل  ما يزيد فف 

 .1090دولة  وهي تسجؿ حجـ المجموفات الدينية الكبرع في العالـ وتوزيعها  الؿ العاـ  170
 0,3في المئة مف سكاف العالـ ينتموف إل  مجموفات دينية  ما يساون  34فإف « بيو»وبحسب مركز 

 .1090لعالـ في العاـ مميارات هو العدد اإلجمالي لسكاف ا 1,4مميارات مف أوؿ 
في المئة(  ومميار  17مميار مسمـ ) 9,1في المئة(  و 71مميار مسيحي ) 1,1في المئة  34ومف بيف الػ
في  0,1مميوف يهودن ) 94مميوف بوذن )سبعة في المئة(  و 000في المئة(  وحوالي  90هندوسي )

مف بينهـ هنود أميركا  والسكاف  مميوف نسمة يتبعوف ديانات أ رع 400المئة(. كما يوجد أكثر مف 
 األوميوف في استراليا  واألقميات الوينية  ونيرهـ.

مميار( ال يتّبعوف أن ديانة  ولو أف فددا  كبيرا   9,9في المئة مف سكاف العالـ ) 91وأفادت الدراسة بأف 
 منهـ يقر بشكؿ ما بالمعتقدات الروحية.
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وفات حيث يقيـ جميع الهندوس والبوذييف تقريبا  في منطقة كذلؾ ي تمؼ التوزيع الجترافي لم تمؼ المجم
 في المئة مف الذيف ال ينتموف إل  أن ديانة. 20آسيا والمحيط الهادئ  فةال  فف 

في المئة مف المسمميف في المنطقة ذاتها مع تركيز كبير في اندونيسيا والهند وباكستاف. أما  11ويقيـ 
في  14في المئة(  وأميركا الالتينية وجزر الكاريبي ) 14أوروبا ) المسيحيوف فيتوزفوف بشكؿ واسع بيف
في المئة(. وتةـ الواليات المتحدة والبرازيؿ والمكسيؾ أكبر  14المئة(  وأفريقيا جنوب الوحراء )

 في المئة مف اليهود في أميركا الشمالية ويتركز ربعهـ في إسرائيؿ. 44مجموفات مسيحية. ويقيـ 
في المئة مف المتدينيف في دولة تشكؿ ديانتهـ نالبية السكاف فيها. وأحوت  20والي إل  ذلؾ  يقيـ ح

في المئة مف  20ذات نالبية إسالمية. وفي المقابؿ فإف  43دولة ذات نالبية مسيحية و 902الدراسة 
 البوذييف هـ أقمية دينية في بالدهـ.

فاما ( أدن  مف إجمالي متوسط  11ندوس )فاما ( واله 17وبيّنت الدراسة أف متوسط أفمار المسمميف )
 فاما . 71فاما   واليهود  70فاما (. أما المسيحيوف فبمغ متوسط األفمار لديهـ  13أفمار سكاف العالـ )

 19/12/2012، السفير، بيروت
 

 سنوات بسبب الجريمة والفساد والتهرب الضريبي 10تريميونات دوالر با 6الدول النامية خسرت  56
وفي مقدمتها  -ويترز: قالت منظمة النزاهة المالية العالمية في تقرير جديد إف الدوؿ النامية ر  -واشنطف 

 سرت حوالي ستة تريميونات دوالر فم  مدع األفواـ العشرة الماةية بسبب الجريمة  -الويف والعراؽ 
ف تدفقات األمواؿ نير المشروفة تنمو بشكؿ مستمر.  والشساد والتهرب الةريبي وا 

 19/12/2012، س العربي، لندنالقد
 

 مميار دوالر 356قاربت  2011السعودية: صادرات  57
مميار  701مميار لاير ) 974731يو بي ان: قاربت قيمة الوادرات السعودية في العاـ الماةي  -الرياض 

مومحة وقالت  ' منها.3332دوالر(   واستحوذت المنتجات المعدنية )بما فيها النشط والبتروكيماويات( فم  
اإلحواءات العامة والمعمومات السعودية في بياف امس الثالثاء أف منتجات الونافات الكيماوية وما 

'  430يتوؿ بها جاءت في المرتبة الثانية مف حيث األهمية النسبية لموادرات حسب األرقاـ القياسية بنسبة 
' وبقيمة 4المطاط ومونوفاتهما بنسبة مميار لاير  تمتها منتجات المدائف و  1033وبقيمة إجمالية تجاوزت 

 مميار لاير. 334' بقيمة قاربت 031مميار لاير  ثـ المعادف العادية ومونوفاتها بنسبة  04إجمالية تجاوزت 
 19/12/2012، القدس العربي، لندن

 
 لماذا تتوجد الوحدات العسكرية الصهيونية في أرتريا؟ 58

يػػػاـ الماةػػػية أف قػػػوات االحػػػتالؿ الوػػػهيونية لػػػديها تواجػػػد نقمػػػت وسػػػائؿ االفػػػالـ  ػػػالؿ األ:  ػػػاص - المجػػد
 فسكرن بجرية ووسائؿ تنوت في أرتريا, لمراقبة السشف االيرانية المتجهة إل  السوداف.

وتوجد القوات الوهيونية التابعة لسالح البحرية في جزر "داحمؽ" وميناء "مووع" الالتي تطالف فم  البحر 
المنػػدب, الػػذن تمػػر منػ  السػػشف التػػي تػػد ؿ البحػػر األحمػػر مػػف بحػػر بحػػر األحمػر وتقتربػػاف مػػف مةػػيؽ بػػاب 

 العرب المحيط باليمف.
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ونقمػػت وكالػػة اسػػت بارات تػػدف  "سػػتراتشور"  أف الجػػيش االسػػرائيمي يحػػتشظ بوحػػدات فسػػكرية بحريػػة  ووسػػائؿ 
 تنوت في ارتيريا  وذلؾ مراقبة سشف االسمحة االيرانية المتجهة ال  السوداف.

فمػػ   -التػػي بينهػػا وبػػيف الحكومػػة السػػودانية فػػداوة ظػػاهرة-قػػوات الوػػهيونية مػػع القػػوات األرتريػػة واتشقػػت ال
الحوػػػوؿ فمػػػ  نقػػػاط تنوػػػت فمػػػ  قمػػػة جبػػػؿ مرتشػػػع جػػػدا  فػػػي ارتيريػػػا فمػػػ  جبػػػؿ "إمابػػػ  سػػػافرا" فمػػػ  جزيػػػرة 

 األحمر. آالؼ متر  ويقوـ بمراقبة كافة التحركات المالحية في البحر 7"داحمؾ" الذن يبمغ ارتشاف  
وتػػأتي هػػذ  ال طػػوة فػػي اطػػار الحػػراؾ االسػػت بارن الوػػهيوني لمنػػع د ػػوؿ السػػالح لقطػػاع نػػزة,  اوػػة بعػػد 

 حرب "حجارة السجيؿ" التي أظهرت قوة المقاومة الشمسطينية وقدرات التسمح العالية لديها.
توػػاالت مػػع فػػدد مػػف وكانػػت موػػادر وػػهيونية أكػػد أف ممثمػػي األجهػػزة األمنيػػة اإلسػػرائيمية  الػػذيف يجػػروف ا

 األطراؼ في أفريقيا  لمنع نقؿ األسمحة مف الدوؿ األفريقية  فبر سيناء  إل  قطاع نزة.
 وتهدؼ دولة الكياف مف هذا التواجد لعدة أمور استراتيجية وهي كالتالي:

 مراقبة المالحة في البحر األمر ذهابا  وايابا  و اوة تمؾ السشف االيرانية. -9
 ركة مرور السالح إل  السوداف مف ايراف باتجا  مور وووال  إل  نزة.التةيؽ فم  ح -1
 اثارة ال وؼ لدع السشف مف نقؿ سالح إل  المقاومة الشمسطينية. -7
 ات اذ نقاط  هجـو  ارجية, وقد تـ است امها لمهاجمة السوداف. -4
لػػ  قنػػاة السػػويس   اوػػة مػػع سػػم -0 اح القػػاهرة بعبػػور السػػشف روػػد تحركػػات السػػشف اإليرانيػػة العػػابرة مػػف وا 

 العسكرية اإليرانية بعد الثورة.
 18/12/2012، المجد االمني
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كتبػػت "يػػديعوت أحرونػػوت" فػػي موقعهػػا فمػػ  شػػبكة االنترنػػت أف توػػريحات رئػػيس  :القػػدس المحتمػػة / سػػما
اف الجيش اإلسرائيمية بيني ننتس  يوـ أمس  بشأف فمؿ قوات االحتالؿ في الةشة التربيػة بشػكؿ متػزف أرك

وواع ومػػف  ػػالؿ أقوػػ  مػػا يمكػػف مػػف التنسػػيؽ األمنػػي  لػػـ تػػأت مػػف فػػراغ  حيػػث يتةػػح أنػػ  فػػي األسػػابيع 
همػا قػوات تابعػة األ يرة  نقال فف موػادر إسػرائيمية وفمسػطينية  أنػ  حوػؿ حادثػاف  فمػ  األقػؿ  توػدت في

لمسػػمطة الشمسػػطينية لقػػوات االحػػتالؿ  واةػػطر جنػػود االحػػتالؿ إلػػ  النكػػوص فمػػ  أفقػػابهـ لتجنػػب االنجػػرار 
 لممواجهات.

وبحسػب الوػحيشة  فقبػؿ نحػو شػهر ووػمت قػوات االحػػتالؿ إلػ  مشػارؼ طػولكـر  فػي فمميػة ووػشت بأنهػػا 
الشمسػطينية فمػ  مػدا ؿ المدينػة  ومنعػت قػوات  روتينية. ولكف قػوات االحػتالؿ فوجئػت بانتشػار أجهػزة األمػف

 االحتالؿ مف الد وؿ  ما اةطرها إل  التراجع.
وأةػػافت أف حادثػػا ممػػاثال وقػػع بعػػد األوؿ بعػػدة أيػػاـ فػػي جنػػيف  حيػػث اةػػطرت قػػوات االحػػتالؿ أيةػػا إلػػ  

 التراجع بدال مف الد وؿ في مواجهات مع قوات األمف الشمسطينية.
 ؽ بمساف جيش االحتالؿ أن  ال فمـ لمجيش بالحادثيف المشار إليهما.في المقابؿ  ادف  الناط

ونقمػػت "يػػديعوت أحرونػػوت" فػػف موػػدر إسػػرائيمي قولػػ  إنػػ  "يجػػب تأجيػػؿ تنشيػػذ فمميػػة االفتقػػاؿ ألف فرةػػية 
 العمؿ تقوؿ إف التأجيؿ أفةؿ مف أف يتدهور الوةع إل  مواجهات بيف الطرفيف بسبب الحساسية".

تشريف الثاني/ نوفمبر  14فف مودر فمسطيني أمني فمسطيني قول  إف "ما يحوؿ بعد  كما نقمت الوحيشة
)تتيير مكانة السمطة الشمسطينية إلػ  دولػة نيػر كاممػة العةػوية فػي األمػـ المتحػدة( ي تمػؼ فمػا قبمػ   وكػؿ 
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ة تحػت هو جندن احتالؿ بحسب األمػـ المتحػدة ويتواجػد فػي دا ػؿ دولػ 12جندن إسرائيمي يتواجد في حدود 
 االحتالؿ".

يذكر في هػذا السػياؽ أنػ  قبػؿ أسػبوفيف وقعػت مواجهػات فػي ال ميػؿ بػيف جنػود االحػتالؿ وبػيف فناوػر مػف 
الشرطة الشمسطينية  وذلؾ بعد أف حاولت قوات االحتالؿ افتقاؿ فمسػطيني دا ػؿ منطقػة تقػع تحػت مسػؤولية 

بمكػـ أحػد جنػود االحػتالؿ  وفػي أفقػاب ذلػؾ  أجهزة أمف السمطة  إال أف أحد فناور الشرطة الشمسطينية قػاـ
 وقعت مواجهات بيف مئات الشمسطينييف وبيف قوات االحتالؿ  ما اةطرهـ إل  التراجع.

وكتبت "يديعوت أحرونوت" في هذا الشأف أف قوات االحتالؿ نظرت ب طورة إل  ما حوؿ وذلؾ لكونػ  وقػع 
 بيف أجهزة األمف الشمسطينية وبيف قوات االحتالؿ. في ظؿ التنسيؽ األمني الذن يتـ في كؿ الةشة التربية

وكتبػػت الوػػحيشة أيةػػا أف "قةػػية التنسػػيؽ األمنػػي بػػيف إسػػرائيؿ والسػػمطة الشمسػػطينية تعتبػػر لسػػنوات قةػػية 
حساسػػة جػػدا  بحيػػث تجنػػب الطرفػػاف التحػػدث فنهػػا أو اإلدالء بتشاوػػيؿ بشػػأنها  فػػي حينػػ  أنػػ  فمػػ  األرض 

فمػ  أفمػ  المسػتويات". وأةػافت أف التػوتر الحاوػؿ فػي الةػشة التربيػة هناؾ نشػاط مشػترؾ مكثػؼ وحتػ  
في األسابيع األ يػرة  والػذن بػدأ بعػد "فػامود السػحاب"  واسػتمر بعػد المسػع  الشمسػطيني فػي األمػـ المتحػدة  
إةافة إل  رياح الموالحة بيف حركتي فتح وحماس  وةعت قةية التنسيؽ األمني مرة أ ػرع فمػ  جػدوؿ 

فػػػػالوة فمػػػػ  القػػػػرار اإلسػػػػرائيمي بعػػػػدـ تحويػػػػؿ أمػػػػواؿ الةػػػػرائب والجمػػػػارؾ التػػػػي تجبيهػػػػا لمسػػػػمطة األفمػػػػاؿ  
 الشمسطينية كعقاب لأل يرة فم  توجهها لألمـ المتحدة.

يشة فف مودر أمني فمسطيني قول  إف الوةػع تتيػر فػي اآلونػة األ يػرة  بيػد أنػ  أشػار إلػ  أف وحونقمت ال
 زاؿ مستمرا"."الحوار األمني بيف الطرفيف ال ي

وأةاؼ أن  "بالرنـ مف التوترات والتتييرات في األجواء  ال يتزاؿ يتواوؿ الحوار فمػ  األرض بػيف الجهػات 
 ذات الومة  ويشتمؿ فم  تنسيؽ العمميات ونقؿ الرسائؿ". 

تربيػة وأشار إل  أن  قبؿ فدة أياـ بعثػت إسػرائيؿ برسػالة إلػ  الشمسػطينييف مشادهػا أف "األحػداث فػي الةػشة ال
نمػػا فمػػ  السػػمطة  مػػف الممكػػف أف ت ػػرج فػػف السػػيطرة بشػػكؿ يكػػوف لػػ  أثػػر سػػمبي لػػيس فمػػ  إسػػرائيؿ فقػػط  وا 

 أيةا".
ولشتت الوحيشة في هذا السياؽ إل  أف أجهزة أمف السمطة بػدأت نهايػة األسػبوع العمػؿ ةػد المتظػاهريف فػي 

 ال ميؿ ومنعتهـ مف الد وؿ في مواجهات مع قوات االحتالؿ.
مت فف مسؤوؿ فمسطيني قول  "إذا كاف اإلسرائيميوف يعتقدوف أف أجهزة األمػف الشمسػطينية هػي أنطػواف كما نق

لحػػد الجديػػد )قائػػد قػػوات جػػيش جنػػوب لبنػػاف( فهػػـ م طئػػوف.. الطػػرؼ الشمسػػطيني لػػيس لحػػد وال سػػعد حػػداد.. 
 أجهزة األمف الشمسطينية هي جزء مف منظمة التحرير الشمسطينية".

دـ تحويؿ أمواؿ الةرائب لمسمطة الشمسطينية  وتحويم  المبمغ بالكامؿ لسداد ديػوف لشػركة وكتبت أيةا أف ف
نمػا فناوػر األجهػزة األمنيػة الػذيف يتمقػوف رواتػبهـ مػف  الكهرباء لـ يثر نةػب القيػادة الشمسػطينية فحسػب  وا 

 أمواؿ الجمارؾ.. واآلف يجرن تأ ير دفع الرواتب أو دفعها بشكؿ جزئي".
وؿ الشمسطيني أف فدـ تمقي الةباط والشرطة رواتبهـ سي مؽ مشكمة جدية  وأف األمر سيؤثر وأةاؼ المسؤ 

فمػػ  كػػؿ المجػػاالت بمػػا فػػي ذلػػؾ التنسػػيؽ األمنػػي. وفػػي المقابػػؿ نقػػؿ فػػف موػػدر أمنػػي إسػػرائيمي قولػػ  إف 
يػؿ التنسيؽ األمني سيتةرر في حاؿ اةػطرت السػمطة الشمسػطينية إلػ  وقػؼ دفػع الرواتػب بسػبب وقػؼ تحو 

 أمواؿ الةرائب مف قبؿ إسرائيؿ في الشهور القادمة".



 
 
 

 

 

           31ص                                    2713العدد:                19/12/2012األربعاء  التاريخ:

إل  ذلؾ نقمت "يديعوت أحرونوت" فف موادر في الجيش اإلسرائيمي قولها إن  ال يوجد حديث فف انتشاةة 
ثالثػػة فمػػ  األبػػواب  ولكػػف هنػػاؾ م ػػاوؼ مػػف أمػػريف أساسػػييف؛ األوؿ إفػػادة فػػتح مؤسسػػات الػػدفوة التابعػػة 

 التربية  والثاني امتناع الشرطة الشمسطينية فف تشريؽ المظاهرات في المدف.لحركة حماس في الةشة 
و موػػت الوػػحيشة إلػػ  القػػوؿ إف قػػرارات ةػػباط االحػػتالؿ  الػػذيف يت ػػذوف القػػرارات فمػػ  األرض  سػػتكوف 

 مويرية الندالع انتشاةة ثالثة أـ ال.
 18/12/2012، وكالة سما اإلخبارية
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 ماجد الّشيخ
إذا كاف اتشاؽ القاهرة ال اص بحرب نزة  قد هدؼ إل  معالجة الحرب اإلسرائيمية المدمرة  مع محاولة وقؼ 

أميركية  إال أن  لـ يمحظ ولـ يعالج ما يجرن في سيناء مف توليد وتشريخ  -تهريب السالح  بةمانة مورية 
وتشوقهػا تطرفػا   لهػذا  وفػي وةػعها « حمػاس»رية في نالبيتها  تقؼ فم  يميف حركة تنظيمات متطرفة تكشي

الػراهف الػػذن تعيشػػ  الدولػػة الموػػرية مػف اةػػطراب دا مػػي  فػػالوة فمػػ  الم ػاطر الجديػػة التػػي باتػػت تكتنػػؼ 
تػ  األمف القومي  ال يمكف دولة ةػامنة بمواوػشات الدولػة الموػرية  أف تتوػدع لمػا أناطػ  بهػا االتشػاؽ  ح

في الحدود التي بقيت مقتورة فم  معالجة مسألة وقؼ تهريب السالح مف سيناء  وهي المسػألة األهػـ التػي 
كاف ينبتي فم  الجانب الموػرن أف يعنػ  بهػا؛ بينمػا الوةػع فػي سػيناء وطبيعػة القػوع التػي بػات لهػا شػأف 

وا الػ  اتشػاؽ يوقػؼ الحػرب ويعػالج كبير في المعادلة التي تتعمؽ بقطاع نزة  بقي بعيدا  مف أنظار الػذيف سػع
بعض جوانبهػا  ولػيس كمهػا  وسػيناء احػد تمػؾ الجوانػب التػي يمكنهػا ويمكػف تطػورات األوةػاع فيهػا أف تعيػد 
االتشاؽ إل  نقطة وشرية جديدة  بػؿ أف تعيػد  مػؽ بػؤرة إقميميػة متشجػرة  طالمػا جػرع تجاهمهػا  كونهػا مسػألة 

 دا مية تتعمؽ بمور.
إلقميمػػي  أمػػا فػػي مػػا يتعمػػؽ باالتشػػاؽ  ومػػا أحػػاط ويحػػيط بػػ  مػػف لتػػط حتػػ  اآلف  فإنػػ  هػػذا فمػػ  الوػػعيد ا

  إال «افتػراؼ دولػي قػون بحركػة حمػاس»وبتض النظر فما افتبػر  معمقػوف إسػرائيميوف مػف أنػ  كػاف بمثابػة 
ت اف واقػػع الحػػاؿ يقػػدـ شػػهادة فمػػ  أف ال شػػيء تتيػػر أو يمكػػف أف يتتيػػر  سػػوع اسػػتناد الجميػػع إلػػ  توػػورا

وأوهػػػػاـ؛ منهػػػػا مػػػػا هػػػػو قػػػػديـ  ومنهػػػػا مػػػػا اسػػػػتجد بعػػػػد التوقيػػػػع  حيػػػػث افتبػػػػر كػػػػؿ مػػػػف الجػػػػانبيف )اإلسػػػػرائيمي 
والشمسػػطيني( أنػػ  يوػػب فػػي موػػمحت   حتػػ  ولػػو لػػـ تكػػف هنػػاؾ مكاسػػب مباشػػرة اآلف؛ فالحكومػػة اإلسػػرائيمية 

رنـ ما يثير  بعض اليمػيف بنتائجها الراهنة  رويدا  انت ابيا  لها  فم  « حرب نزة»سعت وتسع  ألف تكوف 
بداء فدـ الرةا مف النتائج التي آلت إليها الحرب التي حققت أهدافها الجوهريػة فػي  المتطرؼ مف تشويش وا 

  وبعػػدها لػػـ تكػػف 0األولػػ  مػػف بػػدايتها؛ بانتيػػاؿ الجعبػػرن وتػػدمير منوػػات وػػواريخ فجػػر  91السػػافات الػػػ 
 خ الجانب الشمسطيني أوال .سوع تقطيع وقت وقتؿ وتدمير ومجازر هدفها أف يور 

فمػػ  الجانػػب اآل ػػر )الشمسػػطيني(  وفمػػ  رنػػـ اإلجحػػاؼ الػػذن حػػاؽ بالمقاومػػة  إال أف االنجػػاز الػػذن حققتػػ  
جرت التةحية ب  فم  مذبح القبوؿ بمجرد اتشاؽ تهدئة  ال وجػود لةػمانات كافيػة فيػ  « قوة الردع البدائية»

يجر االلتزاـ ب  مف الجانب اإلسرائيمي  حيث مارس  روقات   لمومحة الطرؼ الشمسطيني  إل  الحد الذن لـ
منذ اليوـ التالي  بؿ إف إسرائيؿ مف  الل  تكوف قد حققػت تهدئػة طويمػة ترقػ  إلػ  مسػتوع الهدنػة  مػف دوف 

 أن مقابؿ.
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مػاؿ األف»إف مساواة االتشاؽ بيف الطرفيف مستقبال  في تحمؿ مسؤولية ما يمكف أف تجر  ما جرت تسػميتها بػػ 
مػف هػذا الطػرؼ أو ذاؾ  مػف دوف تمييػز بػيف األفمػاؿ العدائيػة اإلسػرائيمية  وبػيف أفمػاؿ المقاومػة « العدائيػة

المشػػروفة دفافػػا  فػػػف األرض والشػػعب فػػػي مواجهػػة أن فػػػدواف محتمػػؿ؛ هػػػذ  المسػػاواة توػػػب فػػي موػػػمحة 
  فم  «المساواة»هذ   مف« حماس»إسرائيؿ  وتحقؽ لها مكاسب سياسية  فيما ال يتحقؽ أن مكسب لحركة 

المزفػػوـ  الػػذن يبقػػ  مػػف دوف روػػيد سياسػػي لهػػا؛ إال إذا كانػػت الحركػػة تػػوهـ « االفتػػراؼ الػػدولي»رنػػـ وهػػـ 
نشسػػها أنهػػا المعػػادؿ أو البػػديؿ لتمثيػػؿ النظػػاـ السياسػػي الشمسػػطيني  فػػي معػػزؿ فػػف شػػق  اآل ػػر فػػي الةػػشة 

جترافػػي المهػػيمف فمػػ  الوةػػع الػػوطني الشمسػػطيني منػػذ التربيػػة  وتمػػؾ هػػي الثمػػرة المػػرة لالنقسػػاـ السياسػػي وال
 المحظات األول  لالنقالب االنقسامي.

مػػػف هنػػػا  يتمثػػػؿ ال مػػػؿ األساسػػػي فػػػي االتشػػػاؽ  فػػػي تمػػػؾ الورطػػػة التػػػي سػػػع  الوسػػػطاء إلػػػ  تمبيسػػػها لحركػػػة 
بػػؽ ال ينط« األفمػػاؿ العدائيػػة»  فمػػا جػػرع تووػػيش  بػػػ «دولػػة فػػي مقابػػؿ دولػػة»  وكأنهػػا أوػػبحت «حمػػاس»

أساسػػا  فمػػ  حركػػة مقاومػػة شػػعبية هػػي فػػي النهايػػة حركػػة تحػػرر وطنػػي  لػػـ توػػؿ إلػػ  أن مػػف أهػػدافها بعػػد. 
األمر الذن قد يشجع إسرائيؿ مستقبال  فم  التعامؿ بالمثؿ مع الةشة التربيػة وتعاطيهػا مػع القػوع والشوػائؿ 

األمػػػور إلػػػ  افتبػػػار السػػػمطة الوطنيػػػة فيهػػػا  مػػػف منطمػػػؽ ووػػػؼ نةػػػاالتها باألفمػػػاؿ العدائيػػػة. وربمػػػا توػػػؿ 
تسػػتحؽ شػػف الحػػرب ةػػدها  فيمػػا لػػو انشجػػرت انتشاةػػة جديػػدة؛ لػػيس فػػي « دولػػة معاديػػة»الشمسػػطينية سػػمطة 

مقدور أحد وقشها  وكاف يمكف انشجارها في حاؿ استمرت حرب نزة وطالت  أو انتقمت إل  مستوع آ ر مف 
 تويات فميا مف التردد وفدـ اليقيف.مستوياتها؛ بشف حرب برية كاف القرار في شأنها يشهد مس

إف قراءة االتشاؽ قراءة متمعنة  تتجاوز الش اخ المنوػوبة فمػ  السػطح  تكػاد توػؿ إلػ  حػد افتبػار  وػيانة 
إسػػرائيمية تمػػت الموافقػػة فميهػػا مػػف الجػػانبيف الوسػػيطيف )األميركػػي والموػػرن( فػػي معػػزؿ فمػػا أراد  الجانػػب 

فػػػػالف إلتػػػػاء الشمسػػػطيني )فوػػػػائؿ ومنظمػػػات شػػػػعبية وأ هميػػػة(  مػػػػف قبيػػػؿ إلتػػػػاء المنطقػػػة األمنيػػػػة العازلػػػة  وا 
الحوػػػار  والتػػػزاـ الجانػػػب اإلسػػػرائيمي ببنػػػود االتشػػػاؽ وفػػػدـ ال ػػػروج فػػػف تشاهمػػػات جػػػرع االتشػػػاؽ فػػػي شػػػأنها 

  فهػػػؿ وافػػػؽ الشمسػػػطينيوف فمػػػ  هػػػذ  المسػػػألة «تهريػػػب السػػػالح»وػػػراحة أو مػػػداورة  وذلػػػؾ مػػػف قبيػػػؿ مسػػػألة 
هػػػػؿ جػػػػرع الت مػػػػي فػػػػف رفػػػػع الحوػػػػار  مقابػػػػؿ نػػػػص ممتػػػػبس ال يشػػػػي بػػػػالترض واألهػػػػداؼ األ يػػػػرة مػػػػثال ؟ و 

فتح المعابر وتسهيؿ حركة األش اص والبةػائع وفػدـ تقييػد »الشمسطينية  مف قبيؿ تمؾ الويانة التي تقوؿ 
 هؿ يعني هذا إلتاء لمحوار  أـ استمرار الحاؿ فم  ما كاف فمي ؟«... حركة السكاف

ف بطريقػة نيػر مباشػرة  4/91األميركيػة )« ووؿ سػتريت جورنػاؿ»أجابت وحيشة  فف مثؿ هذ  األسئمة (  وا 
سػرائيؿ فػي قطػاع نػزة  مرهػوف بقػدرة الحكومػة  حػيف رأت أف إرسػاء اتشػاؽ التهدئػة بػيف الشوػائؿ الشمسػطينية وا 

مػ  المورية فم  وقؼ تهريب األسمحة التػي تتػدفؽ إلػ  القطػاع المحاوػر فبػر شػب  جزيػرة سػيناء. وذلػؾ ف
 «.رنـ مما تعاني  مف مشاكؿ دا مية واةطرابات ال حور لها

  فنػػدما تعهػػد «حمػػاس»وكػػاف الػػرئيس بػػاراؾ أوبامػػا قػػد أكػػد ا يػػرا  أهميػػة سػػيناء فػػي الوػػراع بػػيف إسػػرائيؿ و 
الشهر الماةػي بالمسػافدة فػي قمػع تهريػب األسػمحة  كجػزء مػف التػزاـ الواليػات المتحػدة بالهدنػة  إال أنػ  مػف 

بػػاراؾ »ةػػح إلػػ  أن مػػدع تعتػػـز الواليػػات المتحػػدة التػػوص فػػي سػػيناء؟ لهػػذا تنقػػؿ الوػػحيشة فػػف نيػػر الوا
نحػػف نشػػهد تػػدويؿ سػػيناء. إننػػا »المت وػػص فػػي الشػػرؽ األوسػػط مػػع مؤسسػػة أميركػػا الجديػػدة قولػػ : « بػػارفي

 «.ةنشهد حدوث فراغ أمني ونرع اإلحباط مف السكاف المحمييف  األمر الذن يجعؿ سيناء قنبمة موقوت
مف هنا يمكف القوؿ إن  بات ي ش  فمميا  أف تتالش  أهمية وفعالية هذا االتشاؽ جراء ما يجرن هناؾ  حيث 

نشسها  ما يةعها في مواجهة تحديات وعبة « حماس»الوجود القون لقوع متطرفة  بعةها أكثر تشددا  مف 
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شػب  جزيػرة سػيناء. وهػذا فػي حػد  فػي وػشوؼ جبهتهػا نيػر المتماثمػة أوػال ؛ ال فػي قطػاع نػزة نشسػ   وال فػي
أن آفػاؽ محتممػة لتطػوير قطػاع نػزة باتجػا  أف يوػبح كيانػا  سياسػيا  مؤقتػا  أو « حمػاس»ذات  ال يقدـ لحركػة 

اإلسػرائيمية؛ وفػي ظػؿ وجػود قػون لجمافػات أكثػر  –دائما   في ظػؿ انسػداد التسػوية والمشاوةػات الشمسػطينية 
 ولها امتداداتها في سيناء.تطرفا  أوبح لها وجود ممموس في نزة  

فمػػ  العمػػـو يمكػػف القػػوؿ إف مكػػامف ال طػػر فػػي االتشػػاؽ  تمػػؾ الجوانػػب األمنيػػة التػػي لػػـ تعمػػف  وبقيػػت طػػي 
كتماف األطراؼ المعنية وتمؾ الةامنة. لكف األ طر هو أف يتحوؿ اتشاؽ التهدئة إل  اتشاؽ هدنة دائـ؛ فم  

حػؿ »اللتشػاؼ فمػ  مطمػب الدولػة الشمسػطينية المسػتقمة فػي إطػار ما هػو الحػاؿ مػع لبنػاف مػثال . مػا قػد يتػيح ا
في نزة فقط  ال تمـز إسػرائيؿ « دولة موقتة»  لنوبح في وقت مف األوقات أماـ حؿ فممي إلقامة «الدولتيف

بشػػيء  بػػؿ فمػػػ  العكػػس تتػػيح لهػػػا تحسػػيف شػػروط تقاسػػػمها الػػوظيشي مػػع األردف ومػػػع السػػمطة الشمسػػػطينية  
 بد منها  لتحسيف شروط دويمة الحكـ الذاتي في بقايا دولة مشترةة  قةػمتها وتسػتمر ك طوة أو  طوات ال

فػػي قةػػمها الم ططػػات االسػػتيطانية المتواوػػمة. لكػػف األ طػػر أف تتحػػوؿ نػػزة متراسػػا  جديػػدا  لقػػوع التطػػرؼ 
 الشمسطينية. –المتنامية في سيناء  ومادة لوراع إقميمي يمتد وينتشر فبر الحدود المورية 
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السمطة في سوريا تنتقؿ مف المّنة فم  الشمسطينييف  الُمذِهبة لمحسنات كما نعمـ  مذكِّرة فم  لسػاف ]هي[ ها 
  إلػ  تحميػؿ «ما تقدم  سوريا لأل وة الشمسطينييف لـ تقدم  أن مف الدوؿ المةيشة لهػـ»وزير  ارجيتها بأف 

دة والمجتمػػع الػػدولي المسػػؤولية فػػف حالػػة إحبػػاطهـ  لعػػدـ تنشيػػذ قػػرارات األمػػـ المتحػػدة المتعمقػػة األمػػـ المتحػػ»
ولوال حجـ الكارثة والمأساة معا   الستدف  األمػر تػدافيا  فػي المػزاح «! بالحقوؽ المشروفة لمشعب الشمسطيني

جبهػػػة »مجموفػػػات مػػػف والهػػػزؿ. وقػػػد قيػػػؿ هػػػذا بعػػػد قوػػػؼ م ػػػيـ اليرمػػػوؾ لالجئػػػيف بػػػالطيراف  بحجػػػة تسػػػمؿ 
  البعبع المطمؽ  إل  أزقتػ . أْف يكػوف هنػاؾ مجموفػات مػف تنظػيـ مػرتبط بالقافػدة تعمػؿ «النورة اإلسالمية

في سوريا  أمر ال شؾ في . ولكف  أف يجرن القةػاء فميهػا بقتػؿ النػاس تطهيػرا  لهػـ منهػا وت ميوػا  فمسػمؾ 
 تاريخ.ل  توويشات معروفة في فمـو السياسة والحروب... وال

  كػاف «القيػادة العامػة»وهػذ  يعمػؿ باسػمها تنظػيـ فمسػطيني هػو «. المجػاف الشػعبية»وأما البدفة الثانيػة فهػي 
فم  الدواـ منبوذا  ألن  كاف يؤجر  دمات  لألنظمة  العراقية والميبية والسورية  حسب الظػروؼ. فػي موػر  

فػػي « لجػػاف حمايػػة الثػػورة»وكػػذلؾ اشػػتهرت لجانػػا  مشػػابهة لةػػرب النػػاس فػػي التجمعػػات. « اإل ػػواف»ُيرسػػؿ 
تونس إثر اشتباكها مع االتحاد العػاـ التونسػي لمشػتؿ  فػائؽ الشػعبية  واإلطػار الوحيػد الػذن بإمكانػ  االدفػاء 

إذا  تقاتػػؿ ةػػد المجموفػػات « المجػػاف الشػػعبية»أنػػ  قػػاد االنتشاةػػة العامػػة ةػػد نظػػاـ بػػف فمػػي منػػذ فػػاميف. 
جئيف في ةاحية دمشؽ. تمؾ هي الويتة الرسػمية التػي تعتمػدها توػريحات اإلرهابية في م يـ اليرموؾ لال

المسؤوليف السورييف ووسائؿ اإلفالـ الرسمية. وال يهمها مقدار ودقية القػوؿ  بػؿ هػي تكتشػي بػامتالؾ روايػة 
وتػة  يمكنها تردادها  ما ينحدر تحت مستوع البروبانندا  حيث هذ  األ يرة تبتي اإلقنػاع  وتنالػ  بنسػب متشا

 حسب الزماف والظروؼ.
جبهػة »و« الوػافقة»مػع « القيػادة العامػة»ألػؼ الجػئ  تتحػالؼ  900في اليرموؾ  حيث يعيش بأقؿ تقدير 

فػػػػتح »)جناحػػػػا سػػػػمطات البعػػػػث السػػػػورن والعراقػػػػي دا ػػػػؿ ال ريطػػػػة الشمسػػػػطينية فػػػػي الماةػػػػي(  و« التحريػػػػر
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ت التنظيمػػػات الثالثػػة األولػػػ  تمتمػػػؾ بعػػػض هنػػػا يوػػػؿ اإلدقػػاع إلػػػ  أفمػػػ  مسػػػتويات . فػػإْف كانػػػ«. االنتشاةػػة
الحيثية التاري ية  وربما ما تعتد بػ  قتاليػا  فػي سػياؽ تػاريخ النةػاؿ الػوطني الشمسػطيني  فػإف التنظػيـ األ يػر 
المذكور نشأ كحالة مشتعمة مف الم ابرات السورية فػي مجػرع وػراع حػافظ األسػد مػع منظمػة التحريػر بقيػادة 

  و ػروج المقاومػة الشمسػطينية مػف بيػروت. 9431االجتيػاح اإلسػرائيمي لمبنػاف العػاـ أبو فمار... مباشرة بعد 
ؿ لػػ  فػػي تاري ػػ  سػػوع انػػ  نجػػح فػػي شػػؽ فػػتح  حيػػث فجػػزت فػػف ذلػػؾ كػػؿ األطػػراؼ األ ػػرع التػػي  وال ُيسػػجَّ

ؿ ل  كذلؾ ان  منذ بةع سػنوات  ولسػبب مػا زاؿ نامةػا   احتةػف  فػتح »حاولت  بما فيها إسرائيؿ. ثـ يسجَّ
قبيػػؿ تسػػممها إلػػ  لبنػػاف  وتسػػبةبها بكارثػػة م ػػيـ نهػػر البػػارد فػػي شػػماؿ الػػبالد  أو قػػؿ إتاحػػة الحجػػة « اإلسػػالـ

لتدمير الم يـ تماما   وفؽ  طط مف المرجح أنها كانت مبيتة  وما زالت هػي األ ػرع  والتوػورات السياسػية 
 التي تستند إليها  نامةة.

ماةي. ومػف سػوء طػالع م ػيـ اليرمػوؾ لالجئػيف الػذن يقػع فمػ  طػرؼ وهذ  كمها لعبة قذرة  اليوـ كما في ال
دمشؽ  ان  يتوسط أحياء سورية متوارفة ألسػباب سياسػية ومذهبيػة. وحتػ  أمػس قريػب  كػاف الم ػيـ ممجػأ 
السورييف الهاربيف مف جحيـ القوؼ بالمدفعية والطيراف  وفمميات االقتحاـ واالشتباؾ المباشػر. ولكنػ  د ػؿ 

أبوابهػا الواسػعة  ومػف المػرجح أف العػودة الػػ  الػوراء باتػت وػعبة لمتايػة  وأف أتػوف هػذ  الحػػرب المعركػة مػف 
المػػدمرة قػػػد شػػممت   وسػػػيترتب فمػػ  ذلػػػؾ نتػػػائج لػػيس أقمهػػػا حركػػة نػػػزوح كثيشػػػة إلػػ  حيػػػث يمكػػف  إلػػػ  بيػػػوت 

مسػطيني الالجػئ فػي األقارب والمعارؼ فػي األردف ولبنػاف  وانتهػاء تمػؾ الحالػة التػي ميػزت بالشعػؿ الوجػود الش
سوريا  حيث تمتع هػؤالء بحقػوؽ واسػعة تكػاد تالمػس حقػوؽ المواطنيػة  فػدا بعػض المناوػب. ولكػف النتػائج 
السياسػػػية لهػػػػذا التطػػػور فادحػػػػة. فهػػػي سػػػػتنهي الموقػػػػؼ المػػػتحشظ الػػػػذن طبػػػع بشػػػػكؿ فػػػاـ المسػػػػمؾ السياسػػػػي 

ولػ  ال تحمػؿ فػي قمبهػا الكثيػر مػف واأل«. حماس»الشمسطيني حياؿ األزمة السورية  حت  لدع السمطة ولدع 
الود لمسمطة السورية ألسباب متنوفػة  منهػا ذلػؾ التػاريخ القػديـ مػف الوػراع ونوايػا الهيمنػة  ومنهػا  وووػا 

قميميػػة معروفػػة. وأمػػا    فبعػػد أف وقعػػت بػػيف نػػاريف  «حمػػاس»انحيازاتهػػا إلػػ  مواقػػؼ سياسػػية وجهػػات دوليػػة وا 
يػػراف وانسػجامها السياسػػي مػػع روايتهمػػا فػػف الموةػػوع الشمسػػطيني  وحاولػت التوفيػػؽ بػػيف ارتباطاتهػػا بسػػو  ريا وا 

  «اإل ػػػواف المسػػػمميف»وتمقيهػػػا دفمهمػػػا المتنػػػوع  وبػػػيف ارتباطاتهػػػا األ ػػػرع: بػػػالمزاج العػػػاـ لمنػػػاس  وبتنظػػػيـ 
مػف سػوريا. «  رجػت»وبقطر ونيرها مف دوؿ ال ميج... والسػتحالة أف تتوػرؼ كشوػيؿ وػتير وتػابع  فقػد 

جػػػد نشسػػػها تشػػػترؾ مػػػع السػػػمطة فػػػي إدانػػػة قوػػػؼ م ػػػيـ اليرمػػػوؾ وفػػػي تحميػػػؿ السػػػمطات السػػػورية وهػػػا هػػػي ت
المسػػػؤولية فػػػف سػػػالمة الالجئػػػيف الشمسػػػطينييف المشػػػموليف  فػػػدا بنػػػود القػػػانوف الػػػدولي اإلنسػػػاني  باتشاقيػػػات 

فوػػيؿ   وهػػي «الجبهػػة الشػػعبية»وترتيبػػات دوليػػة  اوػػة بوةػػعهـ كالجئػػيف. وال بػػد اف الحػػرج نشسػػ  يوػػيب 
 «.حركة الجهاد اإلسالمي»يمتمؾ ثقال  شعبيا ومعنويا  بيف الشمسطينييف أينما كاف  وكذلؾ فهو يطاؿ 

بمعنػػػػ  أف قوػػػػؼ م ػػػػيـ اليرمػػػػوؾ بػػػػالطيراف وتوجيػػػػ  الوػػػػواريخ إلػػػػ  مسػػػػجد فبػػػػد القػػػػادر الحسػػػػيني  القائػػػػد 
وػابة محتمػيف بالجػامع كػانوا بالمئػات  ومقتػؿ العشػرات مػنه ـ  واسػتمرار القتػاؿ لمسػيطرة الشمسطيني الرمػز  وا 

فم  الم يـ  والبيانات التي تمون فنؽ الواقػع أو تبػرر األحػداث بمػا يػوحي بأنهػا ستسػتمر... كػؿ ذلػؾ ينهػي 
هػػامش الحيػػاد الشمسػػطيني الممكػػف فػػي الموةػػوع السػػورن  والػػذن كػػاف يتآكػػؿ فمػػ  أيػػة حػػاؿ بحكػػـ اسػػتطالة 

وحػدهـ  بػؿ تعمػؽ المأسػاة السػورية الػدائرة  التػي يبػدو أنهػا األزمة. وهذ  فتبة جديدة  ال ت ص الشمسػطينييف 
لف تنتهي إال بعد  راب البورة  وأنها تحمؿ في جعبتها دمار سوريا  فمرانا  ومؤسسات وفالقات اجتمافية. 
ومػػػف المةػػػحؾ أف اإلدارة األميركيػػػة تريػػػد لهػػػذ  المعركػػػة أف تجػػػرن وفػػػؽ مػػػا تشػػػتهي  فػػػال يشػػػتد كثيػػػرا  فػػػود 

  المعتػػدلوف والػػذيف يمكػػف التشػػاهـ معهػػـ  ويحةػػر إلػػ  «اإل ػػواف»سػػالمية المتطرفػػة  بػػؿ يقػػوع التنظيمػات اإل
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«. كمػػا حػػدث فػػي العػػراؽ»جػػانبهـ الميبراليػػوف  ولػػو بمقػػدار. وتريػػد واشػػنطف أال ينهػػار تمامػػا  الجػػيش السػػورن 
أنهػػا مػػف قػػرر  وتجهيػػؿ الشافػػؿ هنػػا مثيػػر لالهتمػػاـ! وكػػأف هػػذ  اإلدارة نسػػيت فػػي ظػػرؼ فشػػر سػػنوات قوػػيرة

هكذا مف دوف كممة افتػذار أو حتػ  «... نمطة»الجيش العراقي. وحيف ُتْجبر  تعترؼ باف ذلؾ كاف « حؿ»
أسػػؼ  بينمػػا التمطػػة كمشػػت مئػػات آالؼ الةػػحايا فػػي بػػالد الرافػػديف  فػػوؽ هػػؤالء الػػذيف سػػقطوا فػػي الحػػروب 

و هػػي تػػؤدن الػػ  ترسػػيخ قػػواـ منحػػرؼ  المعمومػػة. وهػػي مػػا زالػػت تكمػػؼ الػػبالد فجػػزا  فػػف اسػػتعادة قوامهػػا  أ
يشتقر إل  بنية المؤسسة الدولتية. ولعؿ واشنطف تظف العالـ اسػتوديوهات هوليػوود  وهػي تششػؿ فػي كػؿ مػرة  
ولكنها ليست هي مف يدفع ثمف الششؿ  بؿ الشعوب والمجتمعات التي تقيـ فميها تجاربها. وبمقابؿ واشنطف  

انكشػارية نريبػة فػف البمػد  فميهػا إ ةػاف  لهػا بػأن ثمػف  ولػو كػاف  تتورؼ السػمطة السػورية وكأنهػا سػمطة
الػػػدمار التػػػاـ لمبمػػػد نشسػػػ   وبكػػػؿ المعػػػاني. وألف األمػػػر نيػػػر مرشػػػح لمحسػػػـ السػػػريع فػػػي أن اتجػػػا   رنػػػـ كػػػؿ 
التطػػورات الميدانيػػة  فهػػو ينبػػئ بإنهػػاؾ سػػوريا إنهاكػػا تامػػا   قػػد يوػػعب ت يػػؿ النتػػائج القابمػػة لمبنػػاء فميػػ  منػػذ 

 ف  ولكنها بالتأكيد ليست في مومحة المجتمع والشعب السورييف.اآل
 19/12/2012، السفير، بيروت
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 حسف مدف
كـ مف البقع العربية سيالحؽ فيها الموت اإلنساف الشمسطيني  فالشمسطيني الذن يحسب أن  نجا  بقدرة قادر  

ف لػػـ يكػػف المػػوت هػػو مػػف المػػوت فػػي بقعػػة سػػيذهؿ حػػيف يػػرع هػػذا المػػوت ي الحقػػ  فػػي بقعػػة فربيػػة أ ػػرع  وا 
القػػدر  فالتشػػرد والم ػػيـ المؤقػػت الػػذن مػػا أكثػػر مػػا اسػػتطاؿ ليوػػبح دائمػػا  .  ػػرج الشمسػػطينيوف مػػف بالدهػػـ 
ُمكرهيف أكثر مف مػرة  ليتوزفػوا فمػ  المنػافي العربيػة ونيػر العربيػة  لكػف المػوت لػـ يكػؼ يسػع  إلػيهـ حتػ  

 وهـ في شتاتهـ.
كثػػػر مػػػا وجػػػدت أنظمػػػة االسػػػتبداد العربػػػي فػػػي الشمسػػػطيني هػػػدفا  لهػػػا . فػػػي إحػػػدع نزواتػػػ  ألقػػػ  القػػػذافي ومػػػا أ

بالشمسػػطينييف العػػامميف فػػي ليبيػػا فػػي الوػػحراء فمػػ  الحػػدود  ألف وجػػودهـ فػػي بػػالٍد يحكمهػػا يعيػػؽ قيػػاـ دولػػة 
مةافشا   وحيف اجتاحػت فمسطيف  وحيف اجتاح وداـ حسيف الكويت دفع الشمسطينيوف المقيموف فيها الثمف 

القوات األمريكية العراؽ وجد الشمسػطينيوف أنشسػهـ فػي  يػاـ فمػ  الحػدود مػع األردف  ألنػ  لػـ يعػد لهػـ مكػاف 
 في العراؽ المحتؿ.

وفػػي لبنػػاف: كػػـ مػػف الحوػػارات والمػػوت واجػػ  الشمسػػطينيوف ببنػػادؽ ودبابػػات العػػدو والشػػقيؽ  منػػذ ممحمػػة تػػؿ 
وشاتيال  فةال  فف حروب الم يمػات المتكػررة التػي كانػت أجسػاد الشمسػطينييف  الزفتر  مرورا  بمجازر وبرا

 فيها حقؿ تجارب لمموت العبثي المجاني في لعبة السياسة المقيتة.
وأ يرا  أت  دور الشمسطينييف في سػوريا  هػا هػو طيػراف وقػذائؼ المتقػاتميف هنػاؾ تحوػدهـ فػي م يمػاتهـ فػي 

 بأنشسهـ منذ بداية األزمة فف التورط فيها. اليرموؾ وسواها  وهـ الذيف نأوا
فشػػرات مػػف المثقشػػيف الشمسػػطينييف بعثػػوا برسػػالة إلػػ  قيػػادتهـ فػػي راـ اهلل  تحػػدثوا فيهػػا فػػف األوقػػات العوػػيبة 
التػػي يعيشػػها الالجئػػوف الشمسػػطينيوف بسػػوريا حيػػث قػػاـ النظػػاـ السػػورن بقوػػؼ منطقػػة سػػكنية فػػي قمػػب م ػػيـ 

ات مػػف القتمػػ  والجرحػػ   مطػػالبيف برفػػع التطػػاء فػػف الشوػػائؿ التػػي تحػػاوؿ جػػر اليرمػػوؾ راح ةػػحيتها العشػػر 
الشمسطينييف ال  معركػٍة ليسػت لهػـ  وحػاثيف المنظمػات الدوليػة فمػ  فػرض الحمايػة فمػ  م يمػات الالجئػيف 

 الشمسطينييف في سوريا.
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لسػعودية اليمنيػة  فتػرة ليحيػ  ي مػؼ التػي تػدور أحػداثها فمػ  الحػدود ا” نجراف تحػت الوػشر“في نهاية رواية 
الحػرب األهميػػة فػػي الػيمف بػػيف الممكيػػيف والجمهػورييف فػػي سػػتينات القػرف العشػػريف  يمػػوت   طػأ  فػػي قوػػؼ 
لمطيػػػراف معمػػػـ فمسػػػطيني الجػػػ ء مػػػف بػػػالد   أتػػػ  لػػػيعمـ التالميػػػذ فػػػي تمػػػؾ المنطقػػػة العربيػػػة النائيػػػة مبػػػادعء 

 الحساب وحروؼ األبجدية.
  تـ الراون الرواية بالقوؿ:

 لقد أوبح الشمسطيني هدفا  لمموت .” . مة  الزمف الذن يموُت في  الشمسطيني بال طأ“
 19/12/2012، الخميج، العارقة
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 ناحوـ برنياع
أجرع نتنياهو قبؿ أربػع سػنوات تشاوةػا مػع ليبرمػاف لةػـ " اسػرائيؿ بيتنػا" الػ  الحكومػة. وطمػب ليبرمػاف أف 

اوػػب المتعمقػػة بتنشيػػذ القػػانوف أشػػ اص يقػػبمهـ  وكػػاف ذلػػؾ مطمبػػا نيػػر فػػادن. فمنػػذ نشػػأت ُيعػػيف لجميػػع المن
الدولػػة لػػـ يطمػػب شػػريؾ ائتالفػػي طمبػػا  مػػف هػػذا النػػوع. وكػػاف السػػبب نيػػر فػػادن ايةػػا: فميبرمػػاف لػػـ يعرةػػ  

 بمسافدة نا بي  أو الوسط الذن جاؤوا من   فشي ال مشية كاف ممؼ التحقيؽ مع  ثقيال  ومهددا .
استسمـ نتنياهو  فتـ تعييف يعقوب نئماف وزيرا لمعدؿ فم  حساب نواب الوزراء مف "اسرائيؿ بيتنا" مػف قبػؿ 
ليبرمػػاف وانتدابػػ ؛ وُفػػيف اسػػحؽ اهػػارونوفيتش مػػف كتمػػة ليبرمػػاف الحزبيػػة وزيػػرا لألمػػف الػػدا مي؛ وُفػػيف دافيػػد 

والقةػاء التابعػة لمكنيسػت؛ وفمػـ كػؿ قػاٍض روتـ  وهو مف رجاؿ كتمت   ايةا رئيسا لمجنػة الدسػتور والقػانوف 
طمح ال  التقدـ ال  "الموائية" أو "العميا" أف الباحثيف فف  ير ليبرمػاف يسػيطروف فمػ  لجنػة تعيػيف القةػاة؛ 
وحينما  ال منوب المستشار القانوني لمحكومة أوكؿ ال  طالبي ال ير لدي  تعييف المرشحيف  فقد فمموا اف 

 مف بيف جميع التعيينات. هذا هو التعييف المقرر
ووجػدوا مرشػحا  مناسػبا . فقػػد كػاف يهػودا فينشػتايف واحػػدا مػف أبػرز المحػاميف ال اوػػيف فػي إسػرائيؿ. وبعػػد أف 
جمع مالػ  بالػدفاع فػف متهمػيف كثيػرن األمػواؿ وفظيمػي القػوة كػاف مػف الطبيعػي فقػط اف طمػب اإلسػهاـ مػف 

ة ننيػػة وفقػػال مسػػتقيما ومزاجػػا معتػػدال ومشػػايعة افالميػػة وقتػػ  لمدولػػة. وقػػد جمػػب إلػػ  المنوػػب تجربػػة قانونيػػ
ووقوفا طويال ال  جانب ساسة تورطوا. واسػتطاع منتػدبو ليبرمػاف أف يشرةػوا التػأليؼ بػيف هػذ  الوػشات بمػا 

 يةمف لهـ مظمة في يـو فاوؼ.
ؾ أثػرا . أمػا مرت ثالث سنوات منذ تول  فينشتايف منوب . وقد فمؿ في هذ  المدة فمال وعبا  لكنػ  لػـ يتػر 

القرار الحاسـ الذن سيتـ تذكر  بسبب  فان  ينتظر  قريبا   أو قد أوبح في الحقيقة دا ػال حيػز التنشيػذ وهػو أنػ  
المسػػؤوؿ فػػف قةػػية ليبرمػػاف كمهػػا. فمػػزوز سػػيتـ تػػذكر  بسػػبب قوػػاب؛ ولػػدور بسػػبب اولمػػرت؛ وسػػيتـ تػػذكر 

سػبب اسػتقرار الػرأن فمػ  فػدـ تقػديـ الئحػة اتهػاـ بسبب التحقيؽ الذن تالشػ ؛ وب –فينشتايف بسبب ليبرماف 
 بالجناية الثقيمة؛ وبسبب استقرار الرأن فم  تقديـ الئحة اتهاـ بقةية السشير.

ال يػػزاؿ القػػرار الحاسػػـ الػػذن سػػينهي القةػػية أمامػػ . فميبرمػػاف  الػػذن يتحػػدث اآلف فػػي األسػػاس فمػػ  ألسػػنة 
ودة الػػ  قيػػادة الحكومػػة العميػػا بعػػد االنت ابػػات فػػورا محاميػػ   يةػػتط مػػف اجػػؿ وػػشقة  اطشػػة ُتمّكنػػ  مػػف العػػ

طاهرا كطشؿ فمر  يوـ واحد. ال يحتاج ال  شركة وهمية وال يحتاج ال  مدققة حسابات في قبرص وال يحتاج 
الػػ  متعػػاوف فػػي السػػشارة فػػي مولػػدافيا. اف اال تػػراع بسػػيط مثممػػا هػػو مسػػتكبر ووقػػح وهػػو اف تت مػػ  النيابػػة 



 
 
 

 

 

           37ص                                    2713العدد:                19/12/2012األربعاء  التاريخ:

سػجف واف يعتػرؼ ليبرمػاف بػال شػيء وأف يتنػاوؿ العػار الػذن سيوػيب  الكنيسػت الذاهبػة  العامة فف فقوبة ال
 ولهذا ينتهي قبؿ أف يبدأ. ما كاف أحد يستطيع اف يوجد بدفة كهذ  حت  مف أجؿ ابن  الوتير.

شهـ ُأ مف أف فينشتايف ُيقر بالشةؿ لمناس الذيف فينػو . واإلقػرار بالشةػؿ وػشة مباركػة؛ وُأ مػف ايةػا انػ  يػت
وةع محامي ليبرمػاف الحػرج  فمػو أنػ  كػاف المحػامي فػي هػذ  القةػية لبحػث تحػت األرض فػف حيمػة ُت ػرج 

 موكم  مف نير ةرر.
لكف المطروح اآلف ليس فار ليبرمػاف فقػط. إف لمعػار وػشة تثيػر االهتمػاـ فهػو حينمػا يسػقط قبػؿ األواف فػف 

ينشػػتايف وسػػمطت  واسػػتقالل  واألثػػر الػػذن ظهػػر انسػػاف يمتوػػؽ فػػورا بظهػػر آ ػػر. وقػػد طُػػرح لمنقػػاش وػػيت ف
 سُي مش   وليست هذ  أمورا  ُيستهاف بها.

لػيس هنػاؾ مػا يػدفو  الػ  اإلسػراع. اذا كػاف ليبرمػػاف هػو اإلنسػاف السػون العػادن فيجػب اف ُيبحػث شػأن  كمػػا 
ا ُيبحػػث شػػأف اإلنسػػػاف السػػون العػػادن: أن فػػػي بػػطء وفمػػػ  نحػػو أساسػػي. فػػػي دولػػة ينتظػػر فيهػػػا أنػػاس كػػػانو 

ةػػحايا جنايػػات سػػبع سػػنوات أو ثمػػاني حتػػ  ُيبػػت الحكػػـ  يسػػتطيع سياسػػي تػػورط اف ينتظػػر بةػػعة اشػػهر. 
وفمؿ المحاميف فف الُجناة اف يبحثوا فف ثقوب في القػانوف  أمػا فمػؿ المستشػار القػانوني لمحكومػة فهػو اف 

 ُيريهـ الباب.
يـ الئحػػة اتهػػاـ ةػػد ليبرمػػاف. وهػػو يتػػذكر يتػػذكر فينشػػتايف جيػػدا األفعػػاؿ التػػي اسػػتقر رأيػػ  بسػػببها فمػػ  تقػػد

الوػػورة وكيػػؼ تمقػػ  وزيػػر  ارجيػػة دولػػة إسػػرائيؿ وثيقػػة فػػف تحقيػػؽ معػػ  وقرأهػػا ثػػـ طرحهػػا كػػأدن  م ػػالشي 
القانوف في حوض المرحاض؛ ويتذكر كيػؼ امتنػع ليبرمػاف فػف تقػديـ تقريػر فػف الجنايػة كمػا يطمػب القػانوف 

كيؼ نمت بعد ذلؾ الحياة المهنية لمسشير الذن سّمـ الوثيقػة. مف المواطف فةال فف فةو كنيست؛ ويتذكر 
 فهؿ يمكف إفشاء ش ص كهذا مف العار؟.

مف المؤكد ان  تنب  ال  ما حدث لداني أيموف  الذن ُفزؿ بسػبب فمػؿ نائػب وزيػر ال ارجيػة  لكنػ  ُأفيػد الػ  
ية. اف اجتمػاع هػذ  الوقػائع الػذن فمم  في المحظة التي تبػيف فيهػا أنػ  قػد ُيطمػب اليػ  الشػهادة فػي هػذ  القةػ

يثير االهتماـ ُيػذكر باجتمػاع الوقػائع الػذن جعػؿ الشػاهدة فػي قبػرص وشػاهدا آ ػر يوػاباف بمػرض فةػاؿ. 
مػع هػػذا القػػدر الكبيػػر مػػف الحػػظ فػػي الحيػػاة  فػػاف حيػاة ليبرمػػاف السياسػػية هػػدر فػػي الحقيقػػة ألنػػ  يجػػدر بػػ  اف 

 يقامر بها بدؿ اف يقامر بمويرنا جميعا .
 18/12/2012، "يديعوت"
 19/12/2012، األيام، رام اهلل
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