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 ثر المواجهاتإعمى  وا من مخيم اليرموكألف فمسطيني فرّ  022األونروا:  0
أف  أعمنت ليسا جيمياف المسؤولة بوكالة غوث وتشغيؿ البلجئيف الفمسطينييف األونرواة: الحيا –جنيؼ 
 اثر المواجيات األخيرة.ألؼ فمسطيني فروا مف مخيـ اليرموؾ عمى  222حوالى 

وقالت جيمياف مساعدة المسؤوؿ عف العامميف في الوكالة األممية والتي شاركت في مؤتمر صحافي حوؿ 
وكاف مخيـ اليرموؾ «. الناس ال يزالوف يفروف بكثافة»، إف 0222حاجات األمـ المتحدة لسورية لمعاـ 

ثمثي )البلجئيف( »، فإف «ألحداث في اليرموؾا»ألؼ فمسطيني. لكف مع  252لبلجئيف الفمسطينييف يؤوي 
 ألؼ مجرد تقدير. 222، كما أوضحت جيمياف. وأشارت أيضًا إلى أف رقـ «فروا
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وعبر حوالى ثبلثة آالؼ شخص أو ىـ في صدد عبور الحدود المبنانية وقد ينضـ الييـ قرابة ألفي شخص 
 إضافي، كما قالت المسؤولة.

ى مكاتب األونروا. لكف األمـ المتحدة بقيت مف دوف أنباء عف القسـ وقد لجأ آخروف إلى مدارس أو إل
 «.ال نعرؼ أيف ىـ»األكبر مف الحاالت. وقالت جيمياف 

ودعت جيمياف أطراؼ النزاع في سورية إلى احتراـ حيادية الفمسطينييف، وطمبت مف جية أخرى مف الدوؿ 
 فمسطينييف.البلجئيف ال« عدـ طرد»األخرى في المنطقة احتراـ مبدأ 

بات شبو فارغ »لفرانس برس عبر سكايب إف المخيـ « راسـ»قاؿ ناشط في المخيـ عرؼ عف نفسو باسـ و 
، بعدما دفعت أعماؿ العنؼ باآلالؼ مف سكانو إلى المجوء لمحدائؽ العامة والساحات في «مف السكاف

 يا.دمشؽ مف دوف سقؼ يؤوييـ في غياب قدرتيـ عمى استئجار منازؿ لئلقامة في
وغادر عدد كبير مف سكاف المخيـ إلى لبناف المجاور، حيث ابمغ مصدر في األمف العاـ المبناني وكالة 

فمسطيني عبروا الحدود السورية المبنانية ما بيف السبت وصباح امس. وعبر  0022فرانس برس أف قرابة 
غالبيتيـ نساء وأطفاؿ وكبار في  العديد مف البلجئيف الفمسطينييف نقطة المصنع الحدودية في اتجاه لبناف،

 السف، بحسب ما أفاد مصور فرانس برس امس.
وفي بيروت، اعتصـ العشرات مف البلجئيف الفمسطينييف النازحيف مف سورية أماـ مقر وكالة األمـ المتحدة 

 ، بحسب ما أفاد مصور فرانس برس.«األونروا»لغوث وتشغيؿ البلجئيف 
بدنا )نريد( »الوكالة بتوفير أماكف إقامة لمنازحيف، وكتب في عدد منيا ورفع المعتصموف الفتات طالبت 

 «.بيت يسترنا
 02/00/0200، الحياة، لندن

 
 الفمسطينية لألراضيبالعودة  ةالفارين من سوري الفمسطينيين لالجئينعباس يطالب بالسماح  

ميف عاـ األمـ المتحدة باف طمب الرئيس الفمسطيني محمود عباس األربعاء، مف أ: وليد عوض -راـ اهلل 
الفمسطينية،  لؤلراضيكي موف والمجتمع الدولي تمكيف البلجئيف الفمسطينييف الفاريف مف سورية بالعودة 

مطالبتو بالسماح لبلجئيف  أف إلىعباس  ، وأشارلمسماح ليـ بالعودة إسرائيؿوذلؾ مف خبلؿ الضغط عمى 
ة ما تتعرض لو المخيمات الفمسطينية مف ويبلت الصراع الفمسطينية ىي نتيج لؤلراضيالفاريف بالعودة 

الموقؼ الفمسطيني يقوـ عمى عدـ التدخؿ في شؤوف الدوؿ العربية  أفالدموي في سورية، مشددا عمى 
 الداخمية.
اتصاالت مكثفة مف أجؿ توفير الحماية لبلجئيف  أجرىباف عباس  األربعاءمصادر فمسطينية متعددة  وأكدت

 الفمسطينية. لؤلراضيي سورية وتمكينيـ مف العودة الفمسطينييف ف
ردينة الناطؽ باسـ الرئاسة الفمسطينية أف عباس طالب الجيات التي اتصؿ بيا تمكيف  أبووقاؿ نبيؿ 

العائبلت الفمسطينية التي تتعرض إلى القتؿ والتيجير في مخيمات البلجئيف الفمسطينييف بسورية لعودتيـ 
 .الفمسطينية األراضي إلى

جيش النظاـ السوري " إف، الفمسطينيةياسر عبد ربو عضو المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير  أكدومف جيتو 
يقوـ بارتكاب مجازر ومذابح طالت الكثيريف مف أبناء الشعبيف الفمسطيني والسوري والتي تركزت خبلؿ 

المنظمة تتابع ىذه " إفالرسمية  "صوت فمسطيف" إلذاعةفي تصريح  وأكد ."في مخيـ اليرموؾ األخيرة األياـ
تمعب دورا مؤثرا فيما يجرى ضد  أفالمأساوية في المخيمات مع كؿ الجيات في العالـ التي يمكف  األوضاع



 
 

 

 

 

           6ص                                    0704العدد:                02/00/0200الخميس  التاريخ:

، مشددا "حماـ دـ يتعرض لو شعبنا يجب وقفو"بأنو  اآلفووصؼ ما يحدث في سورية  ."شعبنا في سورية
 عرض لو ىؤالء.عمى مسؤولية المجتمع الدولي لمواجية ما يت

 //القدس العربي، لندن، 
 
 الفمسطيني واألردني الشعبينبين  العالقةهنية يؤكد عمى متانة  

استقبؿ رئيس الحكومة إسماعيؿ ىنية األربعاء، أحد مشايخ الطريقة الصوفية في المممكة األردنية الياشمية 
ينئة لينية بالنصر في المعركة األخيرة، ونقؿ تحيات وقّدـ الوفد الت الشيخ حامد أبو غزالة وعددا مف مؤيديو.

وأشاد الشيخ أبو غزالة بصمود  العاىؿ األردني الممؾ عبد اهلل بف الحسيف وعموـ الشعب األردني الشقيؽ.
 الشعب الفمسطيني وجياده، مؤكًدا عمى استمرار األردف في دعـ فمسطيف والشعب الفمسطيني.

، ليذه الزيارة، معبًرا عف تحياتو لممؾ األردف، ولؤلردف حكومة وشعبا مف جانبو؛ أعرب ىنية عف تقديره
وشكر الشيخ أبو غزالة عمى الزيارة، مؤكًدا عمى متانة العبلقات بيف الشعبيف الفمسطيني واألردني، مشيًدا 

 لدور الشيخ ومؤيديو في دعـ الروح المعنوية لمشعب الفمسطيني.
 //فمسطين أون الين، 

 
 للم ُتفعّ  "العربية شبكة األمان": فياض 

 األزمةتحؿ  أففي  أمؿالقريب  األفؽسبلـ فياض: ليس في  د.قاؿ رئيس الوزراء  :ممكي سميماف - البيرة
قياـ شبكة  إلىمع الدوؿ العربية ال تشير  أجرتياالمالية التي تعاني منيا السمطة واف االتصاالت التي 

في القاىرة  األخيرةلثبلثة المقبمة بتحويؿ ما تعيدت بو خبلؿ القمة العربية ا أوالعربية خبلؿ اليوميف  األماف
المالية الخانقة التي تعاني منيا السمطة  األزمةفي ظؿ استمرار  األمواؿفي توفير  اإلسراعمناشدا ىذه الدوؿ 

 .مف عائدات الضرائب أموالناعمى  اإلسرائيميةوبخاصة بعد القرصنة 
دوف موافقة السمطة  اإلسرائيميةالفمسطينية وبتحويميا لشركة الكيرباء  األمواؿسرقة ب إسرائيؿواتيـ فياض 

 أفقرار الحجز عمييا موضحا  إسرائيؿحتى لو وقفت  األمواؿوىذا يجعميا غير قادرة عمى استرداد ىذه 
ـ تتدخؿ بشكؿ المتحدة ولكف دوؿ العالـ ل لؤلمـالتي سبقت التوجو  اإلسرائيميةالسمطة استشعرت التيديدات 

التي لـ  األمافباستثناء ما ذكرت وىي شبكة  األمواؿبديؿ لحجز  إيجاد أو إسرائيؿفعمي في الضغط عمى 
 .اآلفحتى  األمواؿتحوؿ 

وزارة الحكـ المحمي بمدينة  أقامتورؤساء الييئات المحمية في لقاء خاص  أماـ ألقاىاوقاؿ فياض في كممة 
وتمكنا مف  أموالنابالقرصنة وبسرقة واحتجاز  إسرائيؿالتي تقوـ بيا  ألولىاليست المرة  إنيا: أمسالبيرة 

تجاوزىا ولكف ىذه المرة تختمؼ عف سابقاتيا ففي المرات السابقة قامت المممكة العربية السعودية بتقديـ 
لتي قامت ا األوروبيعمينا وكذلؾ دوؿ االتحاد  إسرائيؿالدعـ المالي لنا خبلؿ الحصار المالي الذي فرضتو 

 اإليراداتنعاني منذ عاميف ونصؼ العاـ مف شح  اآلفبتغذية ميزانية السمطة بشكؿ شيري ولكننا 
 .وقؼ تحويبلت عائدات الضرائب إلى وباإلضافةوالمساعدات المالية مف المانحيف 

 //الحياة الجديدة، رام اهلل، 
  
 
 مة الجناياتشتية: تكثيف أعمال البناء يدفعنا لمتوجه إلى محكأ 
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تكثيؼ االستيطاف يدفع السمطة  إفقاؿ المفاوض الفمسطيني محمد اشتية  :زكي أبو الحبلوة - القدس
ىناؾ لجنة قانونية تشكمت مف القيادة " أف وأوضح محكمة الجنايات الدولية. إلىالفمسطينية لتسريع توجييا 

 أف. وتابع "المتحدة األمـدولة مراقب في الفمسطينية تدرس الخطوات القانونية لما بعد حصولنا عمى صفة 
عمميا وتدرس الخطوات المقبمة ومنيا ىؿ سنذىب لمحكمة الجنايات ونحصؿ عمى عضوية  بدأتالمجنة "

 ."فييا؟
، عف تمقي ردود فعؿ إيجابية في شأف عقد أمسأعمف وزير الخارجية الفمسطيني رياض المالكي، مف جيتو 

مشروع قرار فمسطيني بدعـ عربي "األنشطة االستيطانية. وذكر أف  اجتماع لمجمس األمف لبحث تصاعد
سبلمي وأفريقي ومف دوؿ أمريكا البلتينية سيتـ تقديمو إلى مجمس األمف إلدانة االستيطاف وفؽ ما تفضي  وا 

 ."إليو المشاورات الجارية حاليا
أمينيا العاـ نبيؿ العربي مف في سياؽ منفصؿ، أعمف المالكي أف وفدا رفيعا مف الجامعة العربية برئاسة 

 يناير المقبؿ في زيارة ىي األولى مف نوعيا. المقرر أف يزور الضفة الغربية في 
 //الراي، الكويت، 

 
 مميون دوالر لدفع نصف راتب  الفمسطينية البنوك ُتقرض السمطةجهاد الوزير:  

مثمي الجياز المصرفي اتفقوا عمى أف تقـو أكد محافظ سمطة النقد جياد الوزير، أف سمطة النقد وم
المصارؼ العاممة في فمسطيف بتقديـ قرض إضافي لوزارة المالية بقيمة مائة مميوف دوالر لفترة مؤقتة، ولحيف 

 ورود األمواؿ المقرر تحويميا مف جامعة الدوؿ العربية.
اجتماع تشاوري عقد تقديـ القرض جاء عقب  إفوقاؿ بياف صادر عف سمطة النقد بيذا الخصوص، 

، بالتنسيؽ مع وزارة المالية، ويأتي كمساىمة إضافية في ظؿ األزمة المالية الخانقة التي تمر بيا األربعاء
ما  السمطة الوطنية. عممًا بأف المصارؼ قد أقرضت الحكومة حتى نياية الربع الثالث مف عاـ 

 تجاوز مميار ومائتي مميوف دوالر.
 //فمسطين أون الين، 

 
 مبالغ فيها ةمن سوري النازحين الفمسطينيين أرقام: لبنانفي  سفير فمسطين 

ما يشاع عف نزوح فمسطيني كبير  أفاعتبر سفير فمسطيف في لبناف اشرؼ دبور ": بيار عطااهلل - النيار
 مبالغ فيو". أمرلبناف مف مخيمات البلجئيف في سوريا وتحديدًا مف مخيـ اليرموؾ ىو  إلى
حركة  إلىتقديرات السفارة والمعمومات المتوافرة لدييا تشير  أف"النيار"  إلىالسفير دبور في تصريح  وأكد

غالبية سكاف  أف إلى وأشاردخوؿ وخروج متواصمة لمنازحيف القادميف مف المخيمات الفمسطينية في سوريا. 
مخيـ خاف الشيخ، في  إلىا وتحديدًا في سوري األخرىالمخيمات الفمسطينية  إلىنزحوا  إنمامخيـ اليرموؾ 

النازحيف  أفواج أماـفتح المدينة التعميمية الفمسطينية  إلىحيف عمدت الييئات الفمسطينية الناشطة اجتماعيًا 
 .مف رئيس السمطة الفمسطينية محمود عباس أوامربيدؼ استيعابيـ وذلؾ بناًء عمى 

 //النهار، بيروت، 
 
 

 لمهرجان انطالقتهافي غزة أرض "الكتيبة"  عمى إصرار فتح خميل الحية يستغرب 9
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استغرب عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" الدكتور خميؿ الحية مف إصرار حركة : محمد جاسر-غزة
 " عمى أرض الكتيبة بمدينة غزة.48"فتح" عمى إقامة ميرجاف انطبلقتيا الػ"

أف "فتح" تضع عقبات كبيرة إلقامة ميرجانيا، داعيًا  وأوضح الحية في تصريح لػ"فمسطيف" مساء االربعاء،
 األخيرة بإزالة تمؾ العقبات، ألجؿ استثمار أجواء المصالحة الفمسطينية التي وصفيا بػ"اإليجابية".

وأكد القيادي في حركة "حماس" أف موقؼ حركتو ثابت تجاه المصالحة بإنيائيا بشكؿ تاـ، متمنيًا إنياء 
 ـ، في أسرع وقت ممكف.2007حاصؿ منذ االنقساـ السياسي ال

وشدد عضو المكتب السياسي لػ"حماس" عمى ضرورة تطبيؽ كافة الرزمات التي اتفؽ الطرفاف عمييا خبلؿ 
 اتفاؽ القاىرة أو إعبلف الدوحة، مؤكدًا جيوزية "حماس" لتطبيؽ المصالحة.

 20/12/2012فمسطين أون الين، 
 

 بعد يوم البردويل: حماس ُتراِكم قوتها يوما 10
أكد القيادي في حركة "حماس" د. صبلح البردويؿ أف الحركة تخرج أكثر قوة وصبلبة " محمد جاسر-غزة

 بعد كؿ مواجية مع دولة االحتبلؿ اإلسرائيمي، وخاصة بعد معركة "حجارة السجيؿ".
ائيمية تسيبي وأوضح البردويؿ في تصريح لػ"فمسطيف أوف اليف"، األربعاء، أف رئيسة حزب "الحركة" اإلسر 

ليفني خاضت حربًا شرسة عمى "حماس" وفشمت في تحقيؽ جميع أىدافيا، موضحًا أف مكانة الحركة زادت 
 في الوطف العربي.

 19/12/2012فمسطين أون الين، 
 

 الموافقة عمى مهرجان فتح في غزة خطوة لتحقيق المصالحة أبو زهري: 11
في غزة القاضي بالسماح لحركة "فتح" إقامة ميرجاف  غزة: ثمنت حركة "حماس" موقؼ الحكومة الفمسطينية

 انطبلقتيا الثامنة واألربعيف.
إف  تمقت "قدس برس" نسخة عنو، وقاؿ سامي ابو زىري، الناطؽ باسـ حركة "حماس" في تصريح مكتوب

ركزي حركة "حماس" تثمف قرار الحكومة الفمسطينية في غزة منح حركة "فتح" الموافقة عمى عقد ميرجانيا الم
 أف ىذه الخطوة "توفر المزيد مف األجواء اإليجابية لتحقيؽ المصالحة". في ذكرى انطبلقتيا، معتبًرا

وكشؼ أبو زىري أف حركتو تجري اتصاالت مع حركة "فتح" وعدد مف الفصائؿ الفمسطينية األخرى وجيات 
 االختصاص الختيار المكاف المناسب إلقامة الميرجاف وضماف نجاحو.

 19/12/2012، قدس برس
 

 ال تتفق مع سياسة منظمة التحرير ةمركزية فتح: الهجمة عمى المخيمات الفمسطينية في سوري 12
قالت المجنة المركزية لحركة "فتح" أف اليجمة الشرسة عمى شعبنا في مخيماتنا الصامدة ال  :وفا –راـ اهلل 

ب الفمسطيني أي محاولة لمزج بو في تنسجـ مع الرفض الفمسطيني لبلقتتاؿ السوري الداخمي وتجنيب الشع
 ىذه المأساة.

الفمسطيني يسجؿ مساحات ضوء ساطعة في  –وقالت في بياف صدر امس، "إف تاريخ التعايش السوري 
عاـ اليجرة والمجوء الذي احتضنت فيو سوريا الدولة والشعب شعبنا  1948تاريخ ىذه العبلقة منذ العاـ 
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واالحتضاف والدعـ والمؤازرة، وأنو لـ تشب عبلقتنا مع األشقاء السورييف الفمسطيني وبادليا شعبنا المحبة 
 أي شائبة.

وشددت مركزية "فتح" في بيانيا "عمى اف المخيمات شكمت مناطؽ آمنة لكؿ األطراؼ المتصارعة في سوريا 
 وحازت بذلؾ احتراـ وتقدير الجميع".

ترتكب المجازر بحؽ شعبنا في المخيمات في سوريا وقالت مركزية "فتح" في ختاـ بيانيا "إننا ال نقبؿ أف 
وكما حصؿ في مخيماتنا في لبناف فيما سبؽ مف التاريخ الدموي نضع األمة العربية أماـ مسؤولياتيا إلنياء 
الصراع الدائر في سوريا ما طالبنا بو مرارًا وتكرارًا، وما أصبح وقتو أشد إلحاحا وضرورة ويحتاج منا لجيد 

 سنده فعؿ أممي".عربي مشترؾ ي
وأضافت "إف دمنا الفمسطيني ليس رخيصا ولف يخضع لتجار الصراعات، ولمبنادؽ المأجورة ونرفض أف يزج 

 بو لمصالح فئوية أو قطرية أو إقميمية.
  20/12/2012الحياة الجديدة، رام اهلل، 

 
 عيساويأحمد سعدات يدعو إلى المشاركة في أوسع حممة تضامن مع اإلسيرين الشراونة وال 13

دعا األميف العاـ لمجبية الشعبية األسير أحمد سعدات جماىير الشعب الفمسطيني والقوى : حامد جاد -غزة
والفصائؿ والمؤسسات الفمسطينية إلى المشاركة في أوسع حممة تضامف مع األسيريف المضربيف عف الطعاـ 

 الشراونة والعيساوي وجميع األسرى المضربيف.
تضامف لو ُسربت مف سجنو "ىداريـ" عمى ضرورة استثمار األجواء اإليجابية التي  وشدد سعدات في رسالة

تسود اآلف نصرة لقضية األسرى، وفضح الممارسات التي يتعرضوف ليا عمى أيدي إدارة سجوف االحتبلؿ، 
داعيًا لوضع ىذه القضية كأولوية عمى أجندة العمؿ الوطني مشيدا في الوقت ذاتو بالصمود األسطوري 

 لؤلسيريف االعيساوي والشراونة.
 20/12/2012الغد، عمان، 

 
  باالنسحاب وعدم إطالق النار امقاتمينأصدرنا تعميماتنا لاليرموك:  مخيم بسقوطحمد جبريل يقر أ 14

القيادة العامة احمد جبريؿ انو لـ يغادر دمشؽ إلى لبناف، ولـ يكف في  -أكد األميف العاـ لمجبية الشعبية 
، موضحا أف عناصر الجبية انسحبت مف المخيـ حقنا لمدماء والجيش السوري النظامي لـ مخيـ اليرموؾ

 يتدخؿ، مشددا عمى عدـ حصوؿ انشقاقات في صفوؼ الجبية.
ما يجري في مخيـ اليرموؾ ىو محاولة »وقاؿ جبريؿ، في مقابمة مع المكتب اإلعبلمي لمجبية نشرت أمس: 

بؿ المجموعات المعارضة المسمحة لتحسيف مواقعيـ العسكرية والنفاذ ليست جديدة لمسيطرة عمى المخيـ مف ق
إلى دمشؽ مف خاصرة اليرموؾ، إذ إف الموقع الذي يحتمو المخيـ استراتيجي، حيث أرادت المجموعات 

 «.المسمحة مف السيطرة عمى المخيـ إيجاد تواصؿ بيف منطقتي التضامف والحجر األسود
مجموعات الجيش الحر وجبية النصرة التابعة لمقاعدة وبعض »ؿ: وحوؿ مف ىي ىذه المجموعات، قا

ألنو ببساطة أصدرنا تعميماتنا لكؿ المقاتميف »، مضيفا إف المخيـ سقط بسرعة في أيدييـ «المتطوعيف العرب
مف القيادة العامة باالنسحاب وعدـ إطبلؽ النار، وذلؾ حقنا لمدماء ولتفويت الفرصة عمى مف يريد إقحاـ 

 «.ـ بالصراع واألزمة السوريةالمخي
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أنا لـ أكف في »وحوؿ األنباء عف مغادرتو المخيـ بعد سيطرة المجموعات المسمحة عميو، أوضح جبريؿ 
المخيـ أصبل، وكنت احضر اجتماعا لمقوى الفمسطينية في دمشؽ، ولـ أغادر إلى لبناف. وقد أشاعوا سابقا 

لى إيراف. إف كؿ ىذه المعمومات غير صحيحة وأىدافيا انني غادرت إلى طرطوس ثـ قالوا إنني غادرت إ
 «.دعائية ولبث اإلحباط في صفوؼ الرفاؽ والناس. فانا في دمشؽ، ولـ أغادرىا

التزمت الحياد، وقاـ سكاف المخيـ بتشكيؿ المجاف الشعبية لحماية الممتمكات داخؿ »وشدد عمى أف الجبية 
النصرة إلقحاـ الفمسطينييف في الشأف السوري. فنحف كنا  المخيـ والتصدي لمحاوالت الجيش الحر وجبية

وما زلنا نريد البقاء خارج دائرة الصراع، فعدونا الذي نعرفو ىو مف احتؿ أرضنا وليس مف استضافنا أو 
 «.جاورنا

القيادة العامة متماسكة وال يوجد فييا أي انشقاقات، وكاف لدينا »وأكد عدـ وجود انشقاقات داخؿ الجبية و
جتماع ميـ لممكتب السياسي اتخذنا فيو مجموعة مف القرارات الميمة، في مقدمتيا التمسؾ بعدـ التدخؿ في ا

 «.الشأف السوري
الخيارات كبيرة وكثيرة ومفتوحة، ونحف نعمؿ عمى »وحوؿ الخيارات المتاحة بعد ما جرى، قاؿ جبريؿ: 

إلقميـ، وشطب الحمؼ المساند لقضيتنا الوطنية إسقاط ىذه المؤامرة التي تستيدؼ دور سوريا ومكانتيا في ا
 «.مف خبلؿ إسقاط سوريا، ولف نسمح بذلؾ بكؿ األحواؿ

 20/12/2012السفير، بيروت، 
 

 خطة فمسطينية إلنقاذ مخيم اليرموك: ""الجبهة الشعبية 15
ائؿ قاؿ عضو المكتب السياسي لمجبية الشعبية لتحرير فمسطيف أبو أحمد فؤاد، إف ممثمي فص: وكاالت

منظمة التحرير في سوريا توافقوا عمى خطة عمؿ لتجنيب مخيـ اليرموؾ )جنوبي دمشؽ( الدمار، بعدما أدى 
القصؼ الجوي واالشتباكات بيف أنصار النظاـ السوري ومعارضيو، إلى نزوح مائة ألؼ شخص مف أصؿ 

 ألفا يقطنوف المخيـ. 150
مف مقاتمي الجيش  -خيمات الفمسطينية في سورياوىو أكبر الم-وتنص الخطة عمى إخبلء مخيـ اليرموؾ 

السوري الحر وتسميـ أمنو إلى فصائؿ منظمة التحرير التي لـ تنخرط في القتاؿ إلى جانب أي طرؼ في 
 النزاع السوري.

وأشارت المعمومات إلى أف ممثمي الفصائؿ الفمسطينية، الذيف عقدوا اجتماعا في السفارة الفمسطينية في 
مفاوضات مع الجيش الحر إلخبلء المخيـ. كما سعوا لمحصوؿ عمى تعيد مف الجيش دمشؽ، أجروا 

 النظامي بعدـ مياجمتو وفؾ الحصار عنو.
20/12/2012الجزيرة نت، الدوحة،   

 
 مساعد جبريل انتقل إلى بيروتالراي الكويتية:  16

لقيادة العامة لتحرير ا -اكدت المعمومات اف طبلؿ ناجي مساعد األميف العاـ لمجبية الشعبية  :بيروت
فمسطيف احمد جبريؿ موجود في مخيـ برج البراجنة ويعمؿ عمى اعادة انتشار عناصر القيادة العامة في 
المخيمات الفمسطينية في لبناف. وبحسب مصادر متابعة، فاف اتصاالت ولقاءات فمسطينية ولبنانية تجري 

وذلؾ انطبلقًا مف دقة االوضاع السياسية « نزالقاتا»وال سيما في مدينة صيدا ومخيـ عيف الحموة لمنع اي 
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واالمنية في ضوء تطورات الحوادث في سورية ووسط تأكيد واجماع عمى تحييد المخيمات الفمسطينية وعدـ 
 االنجرار الى اي فتنة او اقتتاؿ.

مف الصؼ  وقد ترفقت ىذه االتصاالت مع تقارير في بيروت اشارت الى اف غالبية المسؤوليف الفمسطينييف
االوؿ غادروا دمشؽ نحو لبناف او االردف او مناطؽ سورية اكثر امنًا، مف دوف ا تجـز اذا كاف احمد جبريؿ 
ما زاؿ في العاصمة السورية، وناقمًة اف االميف العاـ لمجبية الديموقراطية نايؼ حواتمو غادر الى عماف 

 قيـ في دمشؽ بات موجودا في لبناف.بينما مسؤوؿ الجبية الشعبية في الخارج ماىر الطاىر الم
 20/12/2012الرأي، الكويت، 

 
 حماس تعزي القيادة السعودية بوفاة إمام الحرم المكي  17

غزة : تقدمت حركة "حماس" بالتعزية إلى المممكة العربية السعودية ممكًا وحكومة وشعبًا لوفاة إماـ الحـر 
( عف عمر يناىز 12|17افتو المنية أوؿ أمس اإلثنيف )المكي الشريؼ الشيخ محمد عبد اهلل السبيؿ الذي و 

 عامًا. 85
وتعمـ في  -ىػ 1345ولد محمد بف عبداهلل آؿ عثماف الممقب بالسبيؿ بمدينة البكيرية بمنطقة القصيـ عاـ 

كتاتيب مدينتو ثـ حفظ القرآف الكريـ عمى يد والده ويد الشيخ عبدالرحمف الكريديس كما قرأ التجويد عمى 
 خ سعدي ياسيف )رحمو اهلل(.الشي

 19/12/2012قدس برس، 
 

 كايد الغول:  العوامل الموضوعية متوفرة حاليًا الندالع انتفاضة ثالثة 18
غزة: أكد عضو المجنة المركزية العامة لمجبية الشعبية لتحرير فمسطيف ومسؤوؿ فرعيا في غزة، كايد 

نضاجو.الغوؿ، أف العوامؿ الموضوعية متوفرة حاليًا الندالع ا  نتفاضة ثالثة، داعيًا لتطوير العامؿ الذاتي وا 
أف  ( أعاد المكتب اإلعبلمي لمجبية نشرىا12|19اليوـ األربعاء ) ورأى الغوؿ في تصريحات تمفزيونية

"االنتفاضة ليا شروط ذاتية وموضوعية، وىي ال تكوف بقرار ذاتي وال نتاج رغبة أي طرؼ خارجي، بؿ ىي 
 ط، كما جرى في االنتفاضتيف األولى والثانية".نتاج تفاعؿ ىذه الشرو 

وأكد الغوؿ أف "ىناؾ العديد مف الشروط الموضوعية المتوفرة اآلف الندالع انتفاضة جديدة، أىميا اتضاح 
طبيعة المشروع الصييوني أكثر فأكثر رغـ جوالت التفاوض التي جرت منذ اتفاقيات أوسمو وحتى اآلف، 

ء عمى االرض وتسارع في االستيطاف، واتباع كؿ األشكاؿ والوسائؿ في القمع، فإسرائيؿ تصر عمى االستيبل
وفي استمرار وتشديد الحصار االقتصادي الذي يجعؿ الشعب الفمسطيني يعاني أكثر فأكثر"، الفتًا النظر 

 إلى أف "ىذا يشّكؿ شرطًا موضوعيًا ىامًا في امكانية تحرؾ الشعب الفمسطيني النتفاضة ثالثة".
ؼ: "إف فشؿ المفاوضات التي جرى الترويج ليا كخيار وحيد، وعمى أنيا الخيار الذي يمكف مف خبللو وأضا

تأميف حقوؽ شعبنا، قد أقنع الشعب الفمسطيني بأف ىذا الخيار لـ يعد مجديًا وال يمكنو تأميف حقوقو 
الت قائمة عمى الوطنية، وبالتالي مف الطبيعي أف يبحث عف خيار آخر، خاصة وأف أي مراىنة ال ز 

المفاوضات لف يكتب ليا النجاح في ظؿ االحتماؿ المرجح لفوز "نتنياىو" برئاسة الحكومة اإلسرائيمية 
المقبمة، ألنو وفريقو الحكومي اليميني ضد أي تسوية يمكف أف تؤدي إلى انسحاب "إسرائيؿ" إلى حدود عاـ 

لى اإلقرار بحقوؽ شعبنا األخرى".1967  "، وا 
 19/12/2012قدس برس، 
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 في دمشق "لجان المقاومة" تندد باستهداف مخيم اليرموك 19

ودعت إلى   غزة: نددت لجاف المقاومة الشعبية باستيداؼ مخيـ اليرموؾ والمخيمات األخرى في سوريا،
 تحييد المخيمات والنأي بيا عف الصراع الداخمي في سوريا.

اصر صبلح الديف في بياف ليا: "إف استيداؼ مخيـ وقالت قيادة لجاف المقاومة وجناحيا العسكري ألوية الن
اليرموؾ مداف بأشد العبارات، وأيًا كاف الفاعؿ فبل يمكف بأي حاؿ مف األحواؿ تبرير ما يحدث بحؽ شعبنا 
الفمسطيني الميجر، وندعو الجميع لمتوقؼ الفوري عف مياجمة المخيمات , وعف محاوالت إقحاميا في 

 الصراع الدائر في سوريا".
وأضاؼ البياف: "اف البلجئيف الفمسطينييف في سوريا وفي كؿ الببلد العربية ىـ ضيوؼ, يحزموف أمتعتيـ 
منذ أوؿ يوـ في المجوء القسري عمى أمؿ العودة لموطف المحتؿ, وكؿ ما يتمنونو ىو الخير لسوريا وأىميا، 

فيو خير سوريا وشعبيا البطؿ ,  ويدعوف اهلل عز وجؿ أف تنقضي ىذه األزمة الدامية بأسرع وقت ممكف لما
وأف تحافظ سوريا عمى دورىا الطميعي والمركزي في مواجية المشروع الصييوني , فالشعب السوري المقداـ 

رتقى منو الشيداء عمى طريؽ تحرير فمسطيف واألقصى".  قدـ الكثير والعظيـ لقضية األمة المركزية , وا 
 19/12/2012قدس برس، 

 
 مام القضاء الفمسطينيأحمد جبريل أعمى ع دعوى يرفتوفيق الطيراوي  20

اعمف عضو المجنة المركزية لحركة فتح المواء توفيؽ الطيراوي، امس، رفعو دعوى  :منتصر حمداف -راـ اهلل
، مطالبا المجنة التنفيذية لمنظمة «جرائمو بحؽ شعبنا»اماـ القضاء الفمسطيني عمى احمد جبريؿ عمى 

مس الوطني الفمسطيني بمحاسبة مرتكبي مجزرة مخيـ اليرموؾ لبلجئيف التحرير الفمسطينية والمج
الفمسطينييف بسوريا األمر الذي تسبب بتشريد أىمو وساكنيو في البرد ليصبحوا بيف السماء والطارؽ دوف 

 مأوى وال غذاء.
ىذه األزمة  وأشار الطيراوي الى قرارات القيادة الفمسطينية التي شددت عمى عدـ زج الشعب الفمسطيني في

 كونيا شأنا سوريا داخميا، وىو ما التـز بو أبناء شعبنا في كؿ مخيمات البلجئيف في سوريا.
القيادة العامة وبعض  -واعتبر الطيراوي ما قاـ بو أحمد جبريؿ أميف عاـ الجبية الشعبية لتحرير فمسطيف 

بمحاسبة أحمد جبريؿ ومجموعتو  عناصره بإقحاـ شعبنا ومخيماتنا في ىذه األزمة عمبل مشبوىا، وطالب
 وطردىـ مف كؿ األطر القيادية بما فييا المجمس الوطني الفمسطيني.
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وحمؿ الطيراوي القيادة السورية مسؤولية المجزرة التي ارتكبت بحؽ البلجئيف الذيف ىـ ضيوؼ الدولة 

إلى إغاثة أىالي المخيـ  السورية وتقع مسؤولية حمايتيـ عمييا، داعيا المجتمع الدولي واألمـ المتحدة
المشرديف فورا والعمؿ الفعمي عمى تمكينيـ مف العودة إلى األرض الفمسطينية وتجنيبيـ ويبلت الصراعات 

 في الدوؿ المضيفة في ىذا الظرؼ الحساس والمشتبؾ.
 20/12/2012الحياة الجديدة، رام اهلل، 

 
 ةستيطانية في القدس والضفحكومة نتنياهو تواصل المصادقة عمى المزيد من الخطط اال 00

 0120صػػادقت لجنػػة التخطػػيط والبنػػاء الموائيػػة اإلسػػرائيمية عمػػى مخطػػط لبنػػاء  كتػػب عبػػد الػػرؤوؼ ارنػػاؤوط:
وحدة استيطانية في إطار المخطط االستيطاني "جفعات ىمتوس أ" فيما مف المرتقب أف تصادؽ المجنة اليوـ 

ة "غيمػػو"، وذلػؾ عمػػى الػػرغـ مػف االنتقػػادات الدوليػػة، وحػػدة اسػػتيطانية فػي مسػػتوطن 2270عمػى مخطػػط لبنػاء 
 بما فييا األميركية.

وبيذا الصدد، قالت مصادر إسرائيمية، إف وزير الدفاع اإلسرائيمي أييود بػاراؾ أعطػى الضػوء األخضػر لبنػاء 
وحػػػدة اسػػػتيطانية فػػػي مسػػػتوطنة )جفػػػاعوت( فػػػي كتمػػػة )غػػػوش عتصػػػيوف( االسػػػتيطانية جنػػػوب الضػػػفة  502

يديعوت احرونوت اإلسرائيمية عمى موقعيػا االلكترونػي، إف بػاراؾ صػادؽ عمػى الخطػة جريدة وقالت  الغربية.
وأضػػافت،  قبػػؿ توجػػو القيػػادة الفمسػػطينية إلػػى األمػػـ المتحػػدة لمحصػػوؿ عمػػى مكانػػة دولػػة مراقػػب غيػػر عضػػو.
الحكومػػػػة  "المعمومػػػػات المتػػػػوفرة لػػػػدينا تشػػػػير إلػػػػى اف توسػػػػيع مسػػػػتوطنة )جفػػػػاعوت( ذو أىميػػػػة خاصػػػػة واف

اإلسرائيمية تنوي تحويؿ المستوطنة إلػى مدينػة واف مصػادقة بػاراؾ عمػى الخطػة ىػي المرحمػة األولػى مػف ىػذا 
 المخطط األوسع".

آالؼ وحػػدة اسػػتيطانية فػػي المسػػتوطنة التػػي تػػـ المصػػادقة  1ونوىػػت إلػػى أف الحكومػػة اإلسػػرائيمية تنػػوي بنػػاء 
اصؿ جغرافي بػيف المنطقػة التػي تتواجػد فييػا المسػتوطنة وبػيف وقالت، "الفكرة ىي خمؽ تو  0222عمييا العاـ 

وكشػػفت عػػف أف المصػػادقة عمػػى خطػػة  الخػػط األخضػػر والشػػوارع الرئيسػػية التػػي تػػؤدي إلػػى مركػػز إسػػرائيؿ".
التوسػػع جػػاءت بعػػد سمسػػمة مػػف االجتماعػػات التػػي عقػػدت بػػيف رئػػيس المجمػػس اإلقميمػػي لمكتمػػة االسػػتيطانية 

 ؿ وبيف رئيس الوزراء اإلسرائيمي بنياميف نتنياىو.)غوش عتصيوف( دافيدي بير 
وحػػػدة اسػػػتيطانية فػػػي  2222فػػػي الغضػػػوف، فقػػػد نشػػػرت وزارة اإلسػػػكاف اإلسػػػرائيمية، أمػػػس، مناقصػػػات لبنػػػاء 

مسػػػتوطنتي "ىػػػار حومػػػاه" عمػػػى أراضػػػي جبػػػؿ أبػػػو غنػػػيـ و"جفعػػػات زئيػػػؼ" فػػػي القػػػدس الشػػػرقية إضػػػافة إلػػػى 
 الضفة الغربية.مستوطنتي "افرات" و"كرني شمروف" في 

ووصػػفت حركػػة "السػػبلـ اآلف" اإلسػػرائيمية مخطػػط "جفعػػات ىمتػػوس أ" الػػذي أقرتػػو المجنػػة اإلسػػرائيمية، أمػػس، 
وقالػت "السػبلـ اآلف": إذا مػا تػـ تنفيػذ ىػذا  ( شػرؽ القػدس.E1بأنو ال يقؿ خطورة عػف المخطػط االسػتيطاني )

ب الضػػػفة الغربيػػػة وسػػػيعزؿ حػػػي بيػػػت صػػػفافا المشػػػروع فإنػػػو سػػػيعزؿ القػػػدس الشػػػرقية كميػػػًا عػػػف منطقػػػة جنػػػو 
 الفمسطيني بشكؿ كامؿ، وأضافت: تنفيذ ىذا المخطط يمثؿ خطرًا كبيرًا عمى فرص حؿ الدولتيف.

وقاؿ مارؾ ريجيؼ المتحػدث باسػـ نتنيػاىو، إف ثبلثػة آالؼ وحػدة سػكنية اسػتيطانية فقػط حصػمت حتػى اآلف 
تػابع  سػنوات قبػؿ البػدء فػي عمميػات بنػاء أخػرى. األمػرعمػى موافقػة رسػمية مػف مجمػس الػوزراء وقػد يسػتغرؽ 

سػتكوف "فػي القػدس والكتػؿ االسػتيطانية" التػي  إنشاؤىاالوحدات السكنية المزمع  أفريجيؼ في بياف مكتوب، 
 لبلحتفاظ بيا في أي اتفاؽ سبلـ. إسرائيؿتسعى 
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وحدة سكنية  122ئيمية عمى بناء وفي ىذا الصدد تحاوؿ الحكومة اإلسرائيمية استخداـ مصادقة المجنة اإلسرا
 في حي بيت صفافا في القدس الشرقية لمتغطية عمى قراراتيا بإقامة آالؼ الوحدات االستيطانية.

 02/00/0200، األيام، رام اهلل
 

 القدس شرقي االستيطاني في  البناءنتنياهو يتعهد مواصمة  00
ف نتنياىو بمواصمة البنػاء االسػتيطاني فػي القػدس تعيد رئيس الوزراء اإلسرائيمي بنيامي عبد الرؤوؼ ارناؤوط:

 الشرقية معتبرًا القدس "عاصمة إسرائيؿ" عمى حد زعمو.
وشدد نتنياىو، أمس، عمى أف الحكومة برئاستو "ستواصؿ البنػاء فػي القػدس مثػؿ مػا قامػت بػو سػابقاتيا كػوف 

ؿ آسػػػيا والمحػػػيط اليػػػادئ عػػػاـ" وقػػػاؿ فػػػي لقػػػاء مػػػع سػػػفراء دو  2222المدينػػػة عاصػػػمة الشػػػعب الييػػػودي منػػػذ 
 المعتمديف في إسرائيؿ، "إف البناء في القدس يأتي لمصمحة جميع سكاف المدينة، ييودًا كانوا أـ عربًا".

وقػػاؿ نتنيػػاىو فػػي اجتمػػاع مػػع سػػفراء أجانػػب، "سػػنبني فػػي القػػدس مػػف أجػػؿ كػػؿ سػػكانيا .. ىػػذا مػػا فعمتػػو كػػؿ 
 الحكومات السابقة وستواصؿ حكومتي عممو".

عػاـ. تصػور أنػؾ سػتقيد البنػاء فػي عاصػمتؾ .. ىػذا  2222"القدس عاصمة لمشعب الييػودي منػذ وأضاؼ، 
 ليس منطقيا".

وأطمػؽ نتنيػاىو أحػػدث حممػة لمتوسػػع االسػتيطاني بعػػدما حصػؿ الفمسػطينيوف عمػػى اعتػراؼ فعمػػي بػدولتيـ فػػي 
 تصويت باالمـ المتحدة الشير الماضي.

 02/00/0200، األيام، رام اهلل
 

 القدس  شرقي بالتغاضي عن االستيطان في األمنُتطالب مجمس  "لإسرائي" 03
طالبت إسرائيؿ مجمس األمف الدولي، مساء األربعػاء، بالتغاضػي عػف االسػتيطاف فػي : عمر عطية -القاىرة 

القػػدس الشػػرقية والعمػػؿ عمػػى حمايػػة المسػػاجد والشػػعب فػػي سػػوريا مػػف صػػواريخ سػػكود التػػي يسػػتخدميا نظػػاـ 
 األسد.

ف "الواليػػػات المتحػػػدة األمريكيػػػة تمنػػػع إدانػػػة مجمػػػس األمػػػف إلسػػػرائيؿ" ذكػػػر الموقػػػع اإللكترونػػػي وتحػػػت عنػػػوا
لصحيفة يديعوت أحرنوت أف واشنطف استخدمت حؽ النقض "الفيتو" في الجمسة المغمقة التي عقدىا مجمػس 

جديػػدة فػػي القػػدس التػػي األمػػف مسػػاء اليػػوـ فػػي نيويػػورؾ وأبطمػػت قػػرارًا أوروبيػػًا بإدانػػة المشػػاريع االسػػتيطانية ال
أقرتيا حكومة بنياميف نتنياىو.وأوضػحت أف السػفير اإلسػرائيمي لػدى األمػـ المتحػدة روف بروسػور انتقػد بشػدة 
الػػػدوؿ األوروبيػػػة األربػػػع فػػػي مجمػػػس األمػػػف "بريطانيػػػا وألمانيػػػا وفرنسػػػا والبرتغػػػاؿ" لمػػػوقفيـ الػػػرافض لتوسػػػعة 

المجتمػػع الػػدولي عمػػى مػػا يحػػدث فػػي األراضػػي الفمسػػطينية االسػػتيطاف فػػي القػػدس الشػػرقية، مسػػتنكرًا تركيػػز 
 المحتمة وغض البصر عف األزمة السورية وأنشطة حزب اهلل المبناني.

وقػػػاؿ بروسػػػور: "ىػػػذا األسػػػبوع فقػػػط أطمػػػؽ األسػػػد صػػػواريخ سػػػكود عمػػػى الشػػػعب السػػػوري، الطػػػائرات السػػػورية 
ًا مخػزف أسػػمحة وذخيػرة لحػزب اهلل عمػػى قصػفت مسػجدًا وقتمػت عشػػرات البلجئػيف الفمسػطينييف.. وانفجػػر أيضػ

كيمػػػو متػػػر مػػػف مدرسػػػة فػػػي جنػػػوب لبنػػػاف، واألمػػػر المثيػػػر لمدىشػػػة ىػػػو أف أعضػػػاء مجمػػػس األمػػػف  222بعػػػد 
تجػػاىموا كػػؿ ذلػػؾ واختػػاروا التركيػػز فقػػط عمػػى مصػػادقة إسػػرائيؿ عمػػى مشػػروع بنػػاء وحػػدات سػػكنية فػػي القػػدس 

 التي تعتبر عاصمة الشعب الييودي".
 02/00/0200، ةالشرق، الدوح
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 االستيطان من تنامي االنتقادات بسبب ُيحذروندبموماسيون إسرائيميون  04

زىيػػر أنػػدراوس: كشػػفت اإلذاعػػة اإلسػػرائيمية الرسػػمية بالمغػػة العبريػػة األربعػػاء النقػػاب عػػف أف قالػػت  -الناصػػرة 
مػا فػي ذلػؾ صػناع القػػرار اإلذاعػة دبموماسػييف إسػرائيمييف حػذروا مػػف تنػامي االنتقػادات إلسػرائيؿ فػي العػػالـ، ب

في الدوؿ التي تعتبر صديقة لتؿ أبيب، وذلؾ عمى خمفية قرار الدفع بالبناء االسػتيطاني فػي الضػفة الغربيػة، 
بما في ذلؾ القدس المحتمة، عمى حد قوؿ المصادر، التي أضافت، بحسب اإلذاعػة، أف سػفير تػؿ أبيػب فػي 

الخارجيػػة اإلسػػرائيمية كتػػب فيػػو أنػػو لممػػرة األولػػى فػػي السػػنوات تشػػيكيا، يعقػػوؼ ليفػػي، قػػاـ بتقػػديـ تقريػػر لػػوزارة 
األربع األخيرة يوجو لو سؤاؿ بشكؿ نقػدي حػوؿ قضػية البنػاء فػي المسػتوطنات، عممػا عممػا أف تشػيكيا تعتبػر 
مػػف أكبػػر صػػديقات إسػػرائيؿ فػػي أوروبػػا دولػػة صػػديقة جػػدا لمدولػػة العبريػػة، وصػػوتت ضػػد االعتػػراؼ بفمسػػطيف 

فػػي األمػػـ المتحػػدة، أمػػا سػػفارة تػػؿ أبيػػب فػػي فرنسػػا، أضػػافت اإلذاعػػة، فقػػد وصػػمفت مػػا كدولػػة غيػػر عضػػو 
يحصؿ فػي فرنسػا بػاالنجراؼ السػمبي فػي الحػوار الشػعبي حػوؿ إسػرائيؿ، حتػى فػي وسػط مؤيػدييا، كمػا لفتػت 

دة المصادر إلى أف تقارير مشابية وصػمت لمخارجيػة فػي تػؿ أبيػب مػف ممثمػيف إسػرائيمييف فػي الواليػات المتحػ
 األمريكية.

 02/00/0200القدس العربي، لندن، 
 

 السحاب" حققت إنجازات كبيرة عامود: عممية "قائد إسرائيمي 05
العدوانيػة عمػى ” عمػود السػحاب“قاؿ قائد سبلح الجو الميجور جنراؿ أميػر ايشػيؿ، أمػس، إف عمميػة : د ب أ

بػة انػذار لجميػع الجيػات فػي المنطقػة وأضػاؼ إف ىػذه العمميػة كانػت بمثا”. حققت انجازات كبيػرة“قطاع غزة 
 ”.اإلسرائيمية“، بحسب اإلذاعة ”إسرائيؿ“التي قد تحاوؿ تحدي 

، عممػػػًا بػػػأف الجانػػػب اآلخػػػر ”عمػػػود السػػػحاب“وتوقػػػع ايشػػػيؿ أف تكػػػوف المعػػػارؾ المسػػػتقبمية أشػػػد خطػػػورة مػػػف 
 يستخمص أيضًا العبر مف مثؿ ىذه العممية.

ائد سبلح الجو إلى أف ميمة الجيش ىي إفساح المجػاؿ أمػاـ الحكومػة وحوؿ التيديد النووي اإليراني، أشار ق
التخػػاذ الخطػػوات التػػي تراىػػا مناسػػبة، بمػػا فػػي ذلػػؾ الخطػػوات العسػػكرية. وفػػي مػػا يتعمػػؽ بسػػورية، قػػاؿ القائػػد 

إف سبلح الجو يستعد لكػؿ السػيناريوىات المتعمقػة باحتمػاؿ انييػار النظػاـ، والسػيما أف ” اإلسرائيمي“العسكري 
 ىذا النظاـ يمتمؾ ترسانة كبيرة مف األسمحة التقميدية وغير التقميدية. 

 02/00/0200، الخميج، الشارقة
 

 الترشح النتخابات "الكنيست"  مناالحتالل يمنع الزعبي  06
أمػس،  ،منعػت” اإلسرائيمية“لجنة االنتخابات ، أف  )د .ب .أ(، عف 02/00/0200، الخميج، الشارقةذكرت 

يناير/كػانوف الثػاني  00المقرر إجراؤىا فػي ” الكنيست“مف المنافسة في انتخابات  74نيي الػ نائبة مف فمسطي
مف أعضػاء المجنػة بعػدـ أىميػة النائبػة حنػيف الزعبػي وىػي مػف بمػدة الناصػرة العربيػة فػي  21المقبؿ. وصوت 

 بينما صوت تسعة ضد ذلؾ وبامتناع واحد. 2174شماؿ فمسطيف المحتمة 
تيار اليميني واليميني المتشدد وآخريف مف حزب الميكود الحاكـ، طمبػات تػدعو إلػى تجريػدىا وقدـ نواب مف ال

 ”.     إسرائيؿ“مف األىمية بسبب زعميـ تطرؼ تصريحاتيا وأفعاليا المتطرفة ضد 
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حنػػػيف زعبػػػي عقبػػػت عمػػػى قػػػرار لجنػػػة االنتخابػػػات المركزيػػػة ، أف 09/00/0200، 48عررررب وأضػػػافت موقػػػع 
نيسػت بقوليػا، اف ىػذا القػرار يفتقػر الػى الشػرعية األخبلقيػة والقانونيػة. وأضػافت زعبػي اف شطب ترشيحيا لمك

القػػرار يعكػػس تسػػمط األغمبيػػة وينتيػػؾ أبسػػط قواعػػد الديمقراطيػػة وأعربػػت عػػف أمميػػا بػػأف يػػتـ الغػػاؤه مػػف قبػػؿ 
 المحكمة العميا.

 
  ب" بتفجير حافمة في "تل أبي 48من الر  افمسطيني محكمة إسرائيمية تتهم 07

عامػًا بػزرع قنبمػة  24يبمػغ مػف العمػر  74دانت محكمة صييونية، أمس، شػابًا مػف فمسػطينيي الػػ : )ا ؼ ب(
مسػػتوطنًا خػػبلؿ العػػدواف عمػػى قطػػاع غػػزة. واتيمػػت  01أدى انفجارىػػا إلػػى إصػػابة ” تػػؿ أبيػػب“فػػي حافمػػة فػػي 
” اونػػة العػػدو خػػبلؿ الحػػربمع“بػػػ  74محمػػد مفارجػػة مػػف قريػػة الطيبػػة المحتمػػة عػػاـ ” تػػؿ أبيػػب“محكمػػة فػػي 

صابة عشرات األشخاص.  وعشرات مف تيـ الشروع بالقتؿ والتآمر ما تسبب بانفجار وا 
الوقػوؼ بجانػب “، فػي بيػاف، بػأف مفارجػة وموسػى قػررا ”تػؿ أبيػب“وقاؿ مكتػب المػدعي العػاـ الصػييوني فػي 

مػػػف  27فػػػي ” إسػػػرائيؿ“لتػػػو الػػػذي اغتا” غػػػزة واالنتقػػػاـ لمقتػػػؿ )القائػػػد العسػػػكري فػػػي حمػػػاس( أحمػػػد الجعبػػػري
نوفمبر/تشػػريف الثػػاني الماضػػي. وقػػاؿ بيػػاف صػػادر عػػف جيػػاز األمػػف الػػداخمي )الشػػيف بيػػت( بػػأف موسػػى ىػػو 

مػػف قريػػة بيػػت لقيػػا فػػي الضػػفة الغربيػػة وكػػاف رئيسػػًا لمخميػػة المسػػؤولة عػػف اليجػػوـ والتػػي ” حمػػاس“ناشػػط فػػي 
 ضمت اثنيف آخريف مف سكاف البمدة.         

 02/00/0200، شارقةالخميج، ال
 

 حزب البيت اليهودي المتطرف يهاجم نتنياهو ويتهمه بالثرثرة دون العمل 08
مقعػدا برلمانيػا  20ىاجـ زعيـ البيت الييودي، نفتالي بنيت، الذي تتوقع لو االستطبلعات اإلسػرائيمية الفػوز بػػ

سػكنية فػي القػدس المحتمػة  وحػدة 2222عمى األقؿ، امس رئيس الحكومة اإلسرائيمية بسبب إعبلنو عف بنػاء 
وبػػاقي المسػػتوطنات، معتبػػرا أف نتنيػػاىو يكتفػػي بػػالثرثرة، ممػػا يعػػرض إلسػػرائيؿ النتقػػادات شػػديدة بػػدال مػػف أف 

 يقوـ بالعمؿ والبناء دوف إعبلف ذلؾ.
وحػػدة سػػكنية فػػي  2222وأفػػاد موقػػع معػػاريؼ أف بنيػػت تطػػرؽ أمػػس بميجػػة ازدراء ضػػد إعػػبلف نتنيػػاىو بنػػاء 

قرب مستوطنة معاليو أدوميـ وراء الخط األخضر، "في الوقت الذي ال تتـ أية عمميات بنػاء فػي  E1المنطقة 
المكاف وال تزاؿ ىذع األعماؿ بعيدة حتى عف نقطة البداية". وقاؿ بنيت إف حقيقة إقرار مخططات البناء في 

س الموقػو، بينمػا ال يػتـ عمػى فيما نشاىد جولة ثانية وثالثة مف االحتفاالت  بسبب البناء في نفػ  E1المنطقة 
 أرض الواقع بناء بيت واحد فقط، وىذه مفارقة ال مثيؿ ليا. 

فػػي المقابػػؿ فإننػػا نحظػػى بغضػػب العػػالـ عمينػػا كػػؿ مػػرة نعمػػف فييػػا عػػف البنػػاء فػػي المكػػاف بػػدال مػػف اف نقػػـو 
 ببساطة في البناء في القدس وكؿ مكاف آخر في الخارج".

 02/00/0200، 48 عرب
 

 "رجل سالم"مجيش اإلسرائيمي الذي تحول إلى األركان األسبق ل وفاة رئيس 09
عامػا(،  14تؿ أبيب: توفي في تؿ أبيب أمس رئيس أركاف الجيش اإلسرائيمي األسبؽ، أمنوف لفكيف شاحؾ )

عامػا. وشػاحؾ اشػتير بأنػو أحػد رؤسػاء األركػاف،  04إثر مػرض عضػاؿ )سػرطاف الػدـ( ظػؿ يصػارعو طيمػة 
خصية في عمميات كوماندو خطيرة وحساسة، وىو نفسو الذي تحوؿ إلػى رجػؿ سػبلـ الذيف خاضوا تجارب ش
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وفاوض باسـ إسرائيؿ حتى وىو في الجػيش، ثػـ أقػاـ حزبػا وسػطا وشػغؿ منصػب وزيػر، وعمػؿ بشػكؿ حثيػث 
مف أجؿ السبلـ مع العرب عموما ومع الفمسطينييف بشكؿ خاص. وبعػض الفمسػطينييف الػذيف تفػاوض معيػـ 

، فشارؾ في عممية اغتياؿ شخصيات فمسطينية بارزة فػي 2140لبندقيتو وىـ في لبناف قبؿ عاـ كانوا سياما 
 .2144بيروت وقاد غزوة الميطاني سنة 

ويقوؿ المعمؽ العسكري، روف بف يشاي، الذي شغؿ في الماضي منصب النػاطؽ بمسػاف الجػيش اإلسػرائيمي، 
كعمميػة عسػكرية، يبػدو لػي "ليجػـو عمػى غػزة، فقػاؿ: إنو تكمـ مع شاحؾ قبؿ أسبوعيف، وسػألو عػف رأيػو فػي ا

أنيػا مينيػػة. لكػػف حػػاف الوقػػت منػػذ زمػػف طويػػؿ أف نفػػاوض الفمسػػطينييف ونتوصػػؿ إلػػى سػػبلـ معيػػـ. يجػػب أف 
نفػػاوض مػػف يريػػد مفاوضػػتنا. ولػػدينا اليػػـو محمػػود عبػػاس، فيػػو شػػريؾ حقيقػػي لمسػػبلـ. لكػػف مشػػكمتنا ىػػي فػػي 

 ."عندنا وعندىـ، فيؤالء سيقضوف عمينا جميعا المجانيف الذيف يقودوف دفة األمور

 02/00/0200، الشرق األوسط، لندن
 

 مرمرة يرفضون عرضًا إسرائيميًا بالتعويض   سفينة من ركاب 0948 أراضي فمسطينيون من 32
عرضػػػًا ماليػػًا مػػػف االحػػػتبلؿ لتعويضػػيـ بػػػدؿ إرجػػػاع  74رفضػػت قيػػػادة فمسػػطينية فػػػي المنػػػاطؽ المحتمػػة عػػػاـ 

. وىػػؤالء، رئػػيس لجنػػة المتابعػػة 0222درىا مػػف عمػػى مػػتف سػػفينة مرمػػرة إبػػاف المجػػزرة فػػي أغػػراض ليػػـ صػػا
العميا محمد زيداف ورئيس الشؽ الشمالي لمحركة اإلسبلمية رائػد صػبلح ورئػيس الشػؽ الجنػوبي لمحركػة حمػاد 

إف الحقوقيػػػة ” الميػػػزاف“أبػػػو دعػػػابس والناشػػػطة لبنػػػى مصػػػاروة. وقػػػاؿ المحػػػامي عمػػػر خمايسػػػي مػػػف مؤسسػػػة 
المكاتبات مع السػمطات تمحػورت حػوؿ اسػتعادة األغػراض التػي أخػذت وتمػت مصػادرتيا مػف المشػاركيف فػي 

 أسطوؿ الحرية.
إنو وزمبلءه يرفضوف التعويض مبدئيًا ألف حقنا ليس فقػط فػي األمػور الماديػة.. ” الخميج”ػوقاؿ محمد زيداف ل

 اعتداء عمى حؽ التعبير.إنما يتمثؿ باالعتداء عمينا وعمى الحريات الشخصية وىو 

 02/00/0200، الخميج، الشارقة
 

 0202 سنةألف وحدة جديدة حتى  58: االستيطانية األضخم الخطةبتمضي  "إسرائيلالتفكجي: " 30
قاؿ خبير فمسطيني في االستيطاف الييودي في فمسطيف إف سمطات : برىوـ جرايسي-نادية سعد الديف 

 22، وتشمؿ بناء 2114زميا تنفيذ الخطة االستيطانية األكبر منذ العاـ االحتبلؿ اإلسرائيمي أعمنت مؤخرًا ع
 .0202ألؼ وحدة جديدة حتى العاـ  54ألؼ وحدة استيطانية، ضمف مخطط إلقامة 

وحسبما يؤكد مدير دائرة الخرائط والمساحة في بيت الشرؽ بالقدس المحتمة خميؿ التفكجي، فإف "حكومة 
وؼ اإلقميمية والدولية الراىنة لمصمحتيا في تحقيؽ مكاسب في انتخابات االحتبلؿ تحاوؿ استثمار الظر 
 كانوف الثاني )يناير( المقبؿ. 00الكنيست، المقرر إجراؤىا في 

واستبعد الخبير التفكجي، لػ"الغد" مف فمسطيف المحتمة، أف تكوف ىناؾ أي عبلقة بيف اليجمة االستيطانية 
حتمة، بقرار نيؿ فمسطيف صفة "دولة مراقب" غير عضو في األمـ الشرسة في القدس، وبقية األراضي الم

مف الشير الماضي(، معتبرا أنيا تأتي "ألغراض سياسية انتخابية وبتنفيذ مخطط  01المتحدة، )الصادر في 
 التوسع االستيطاني".
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جديدة  آالؼ وحدة استيطانية 1وكانت سمطات االحتبلؿ سرعت مف إجراءات الموافقة عمى بناء أكثر مف 
وحدة، غالبيتيا في  22522في القدس المحتمة، بما يرفع عدد الوحدات االستيطانية المعمف عنيا مؤخرًا إلى 

 المدينة المحتمة.
% مف مساحة 22 وأشار إلى أف "البناء يتـ داخؿ حدود بمدية القدس الحالية والقدس الكبرى التي تحتؿ

و االحتبلؿ مؤخرًا، والذي يسمح بتطور تمؾ المنطقة "، الذي أعمف عنE1الضفة الغربية، وفؽ مشروع 
، 0202ولفت إلى أف سمطات االحتبلؿ "تستيدؼ مف وراء استراتيجيتيا االستيطانية الممتدة حتى  ضمنيا.

 عدـ تقسيـ القدس المحتمة، باعتبارىا، وفؽ مزاعميا، "العاصمة األبدية والموحدة إلسرائيؿ".
"لمقياـ بفتح ممر أمني عريض يمتد مف المنطقة الساحمية حتى غور ويخطط االحتبلؿ، وفؽ التفكجي، 

األردف، التي يرفض االنسحاب منيا لما تحتمو مف مكانة استراتيجية حيوية، حيث تضمف اإلبقاء عمى 
 وجوده الحدودي مع األردف".

ضاء عمى فكرة ويدخؿ في ىذا المضمار، ىدؼ "منع إقامة دولة فمسطينية متصمة ومتواصمة جغرافيًا، والق
المطالبة بشرقي القدس عاصمة ليا"، باإلضافة إلى "إحداث تغيير ديمغرافي جذري"، إزاء زىاء نصؼ مميوف 

 مستعمر في الضفة الغربية المحتمة.
 02/00/0200، الغد، عّمان

 
 الماضيين يومينالخالل إلى األراضي المبنانية اليرموك مخيم فمسطينيًا نزحوا من  0580 30

ة الثانية بعد ظير أمس كانت المجاف الشعبية في تعمبايا )سامر الحسيني( قد أضافت إلى حتى الساع
عائمة فمسطينية جديدة إلى البقاع األوسط، قادمة مف الداخؿ السوري وغالبيتيا مف سّكاف  75سجبلتيا نزوح 

السورية، وسّجؿ  -ة مخيـ اليرموؾ. وتشيد نقطة المصنع الحدودية حركة نزوح متواصمة لمعائبلت الفمسطيني
فمسطينيًا عمى المعابر الحدودية  0542لغاية الثانية مف بعد ظير أمس دخوؿ  24/20/0220منذ تاريخ 

 فمسطينيًا إلى سوريا. 220المبنانية كّميا، مع خروج 
عائمة فمسطينية أمس، مف دوف مأوى، فتوزع بعضيا عمى منازؿ أقرباء ليا في تعمبايا  25وبقيت أكثر مف 

عدنايؿ، وافترش بعضيا اآلخر مكاتب المنظمات الفمسطينية والمركز الثقافي الفمسطيني في سعدنايؿ، في وس
انتظار العثور عمى مسكف، عممًا بأف إمكانات إيجاد مساكف باتت شبة معدومة، بعدما أصبحت الغرؼ 

 الخالية كّميا مسكونة مف النازحيف.
عائمة،  2722البقاع منذ اندالع األحداث السورية إلى نحو  ووصؿ عدد العائبلت الفمسطينية المسجمة في

 موزعة بيف أقضية بعمبؾ، زحمة، البقاع الغربي وراشيا.
وفي الشماؿ )عمر إبراىيـ( ال يممؾ أي مف المعنييف في مخيمي البداوي والبارد تصورًا ولو مبدئيا لما يمكف 

مف مخيمات سوريا، وتحديدا مخيـ اليرموؾ، ال سّيما أف تؤوؿ إليو األمور في حاؿ استمر نزوح الفمسطينييف 
 أّف المخيميف يعانياف وضعا اقتصاديا صعبا.

وعمى الرغـ مف عدـ وجود رقـ نيائي لعدد العائبلت التي نزحت خبلؿ األياـ األخيرة إلى المخيميف، إال أف 
 ؿ العاـ الحالي.عائمة قدمت إلى المخيميف خبل 152إحصاء أجري قبؿ فترة بيّف أّف ىناؾ نحو 

عائمة  02عائمة نزحت إلى المخيميف أخيرًا مف مخيـ اليرموؾ، وأّف نحو  42وأكد مصدر فمسطيني أّف نحو 
عائمة أخبرت أقارب ليا في  252سجمت أسماءىا عند المجنة الشعبية في المخيميف، مشيرًا إلى أّف نحو 

 المخيـ بقدوميا قريبًا.
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لييئات اإلغاثية ومؤسسات المجتمع المدني واألىالي المبنانيوف وفي صيدا )محمد صالح( انشغمت ا
والفمسطينيوف بمحاولة استيعاب األعداد الكبيرة مف النازحيف الفمسطينييف مف اليرموؾ. وتقدر تمؾ الجمعيات 

عائمة وصمت إلى صيدا، ومخيمي عيف الحموة والمية ومية، وأف مجمؿ عدد النازحيف  052أف أكثر مف 
عائمة تـ توزيعيا عمى عجؿ عمى  0552والفمسطينييف الى صيدا ومخيماتيا وصؿ إلى نحو  السورييف

مجمعات سكنية قيد االنشاء، وتفتقر ألدنى مقومات السكف، إضافة إلى فتح مباف عائدة لمدارس وروضات 
 مقفمة، عدا عف استيعاب عدد النازحيف في بيوت أقارب ليـ.

 02/00/0200، السفير، بيروت
 

 كانون األول/ ديسمبرفمسطينيًّا منذ بداية شهر  073"أحرار": اعتقال  مركز 33
أفاد مركز "أحرار" لدراسات األسرى وحقوؽ اإلنساف _وفؽ إحصائية لو_ بأف عدد المعتقميف في الضفة 

 معتقبًل. 242الغربية منذ مطمع الشير الحالي حتى، يـو أمس، بمغ 
إلى أف عدد المعتقميف في مدينة الخميؿ التي شيدت أكبر حممة وأشار المركز في تقرير نشره، األربعاء، 

 معتقبًل، وتوزع الباقوف عمى مدف أخرى. 75اعتقاالت منذ بداية الشير الحالي بمغ 
 09/00/0200، فمسطين أون الين

 
 راضي الفمسطينية االضراب الشامل طال جميع قطاعات العمل الحكومي باأل  34

راب الشامؿ االربعاء الحياة الفمسطينية في معظـ قطاعاتيا حيث لـ يتوجو شؿ االض: راـ اهلل ػ وليد عوض
طمبة المدارس الى مدارسيـ استجابة لقرار االضراب الذي اعمنو اتحاد المعمميف الفمسطينييف، كما لـ يتوجو 

سبب الموظفوف الحكوميوف الى اماكف عمميـ استجابة لقرار نقابة الموظفيف التي اعمنت االضراب وذلؾ ب
 االزمة المالية التي تعاني منيا السمطة مما ادى الى تأخر صرؼ الرواتب.

وفيما التـز اكثر مف نصؼ مميوف طالب منازليـ االربعاء نتيجة اضراب المدرسيف ساد اإلضراب الشامؿ 
 مختمؼ المؤسسات والييئات الحكومية، احتجاجا عمى تأخر صرؼ الرواتب.

في الوظيفة العمومية بساـ زكارنة أف اإلضراب جاء في سبيؿ االحتجاج عمى وقد أكد رئيس نقابة العامميف 
السياسات اإلسرائيمية القاضية بقرصنة أمواؿ السمطة، ولمطالبة الحكومة الفمسطينية بتحمؿ مسؤولياتيا وبذؿ 

ؼ الجيود مف خبلؿ التعاوف مع القطاع الخاص والبنوؾ ودفع ما لدييا في الخزينة حتى يستطيع الموظ
 الصمود واالستمرار في تقديـ الخدمة.

واشار زكارنة الى أف ىذا التصعيد سيكوف متتاليًا حيث لـ يعد الموظؼ يستطيع أف يدفع مواصبلتو وبالتالي 
 فيو ال يستطيع أف يمتحؽ بالدواـ بشكؿ يومي.

 02/00/0200، القدس العربي، لندن
 

 المضربين عن الطعام ألسرىلميوم الثالث عمى التوالي تواصل تضامنها مع ا غزة 35
تواصمت لميوـ الثالث عمى التوالي حممة التضامف مع األسرى المضربيف عف الطعاـ : حامد جاد -غزة 

حيث جابت أمس مسيرة سيارات شوارع مدينة غزة، ورفع المشاركوف في المسيرة األعبلـ الفمسطينية وصورا 
واألسير سامر العيساوي  244عف الطعاـ أمس يومو الػ لؤلسيريف أيمف الشراونة الذي دخؿ بإضرابو المفتوح

 يوما. 272المضرب عف الطعاـ منذ 
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وشارؾ في المسيرة ممثموف عف كافة القوى والفصائؿ، وعدد مف أىالي األسرى والمحرريف، ورددوا ىتافات 
ي وضعيـ طالبت المجتمع الدولي بالتدخؿ العاجؿ لئلفراج عف األسرى المضربيف عف الطعاـ في ظؿ ترد

 الصحي.
 02/00/0200، الغد، عّمان

 
 : تكرار اقتحامات مخابرات االحتالل لر "االقصى" يحمل إشارات خطيرة"مؤسسة االقصى" 36

عنصرًا مف عناصر  42اف « مؤسسة االقصى لموقؼ والتراث»أفادت  -الحياة الجديدة -القدس المحتمة 
لمسجد االقصى، ونظموا جوالت في انحاء متفرقة حيث مخابرات االحتبلؿ االسرائيمي اقتحموا ىذا االسبوع ا

مف اف تكرار مثؿ ىذه « مؤسسة االقصى»عنصرًا باقتحاـ االقصى امس عمى دفعتيف، وقالت  72قاـ 
 االقتحامات بيذه الوتيرة يحمؿ إشارات خطيرة، قد تندرج في مخططات االحتبلؿ لتصعيد استيدافو لبلقصى.

مف خبلؿ الرصد المتواصؿ يتبّيف اف ىناؾ تزايدًا في عدد عناصر مخابرات وذكرت المؤسسة في بيانيا أنو 
 االحتبلؿ الذيف يقتحموف المسجد االقصى في االسابيع األخيرة.

 02/00/0200، الحياة الجديدة، رام اهلل
 

 غزة: الذهب الروسي بدياًل من األصمي 37
رعة البرؽ في األراضي الفمسطينية يتفوؽ الذىب الروسي عمى الذىب الحقيقي، خصوصا بعدما انتشر بس

ويعتمد  المحتمة، إذ انو مصنوع مف معادف زىيدة الثمف ومطابقة لمذىب األصمي في المػوف والشكؿ والبريؽ.
األزواج عمى الذىب الروسي التقميدي بسبب العوامؿ االقتصادية التي ترتبط بارتفاع ثمف الذىب، وأخرى 

ديـ المعدف األصفر كمير غاؿ لمعروس إلتماـ مراسـ الزواج، وفقا اجتماعية ترتبط باىتماـ الشباب بتق
 لؤلعراؼ والتقاليد.

وبالرغـ مف أف البعض يعتقد أف الذىب الروسي ال يمت بصمة لمذىب الحقيقي، إال أنو أطمؽ عميو ىذا 
لو بروسيا أو االسـ ألف روسيا ىي بمد المنشأ ليذا النوع مف الحمي، يجـز البعض اآلخر أف االسـ ال عبلقة 

 بالذىب، بؿ فقط ييدؼ إلى التسويؽ ال أكثر.
 02/00/0200، السفير، بيروت

 
 الحرية في معرض شبابي فمسطيني 38

حط المعرض الشبابي "أشرعة الحرية" المتنقؿ ىذا األسبوع رحالو في جامعة : عوض الرجوب - الخميؿ
شابا عف رؤيتيـ وتعريفيـ لمحرية،  75بر بوليتكنيؾ فمسطيف، بمدينة الخميؿ جنوب الضفة الغربية، حيث ع

وعبر المشاركوف في المعرض الذي تنظمو بالتعاوف مع الجامعة مؤسسة  متأثريف أحيانا بالثورات العربية.
فمسطيف الشباب ويستمر حتى نياية األسبوع عف رؤيتيـ لمحرية ومعناىا بالكممة أو الصوت أو الصورة أو 

 التي يبحثوف عنيا، دوف أف يعبر أي منيـ عنيا كحياة معيشة.كمييما معا، فعبروا عف الحرية 
 09/00/0200، الجزيرة نت، الدوحة

 
 العمل اإلسالمي يستنكر قصف النظام السوري لمخيمات الفمسطينيينحزب جبهة  39
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قصػػػػػؼ النظػػػػاـ السػػػػوري لمخيمػػػػات البلجئػػػػػيف  اإلسػػػػبلمياسػػػػتنكر حػػػػػزب جبيػػػػة العمػػػػؿ : الدسػػػػتور –عمػػػػاف 
 .اإلجرامية"المجازر "التي وصفيا بػ األعماؿليذه  "إدانة حقيقية شاممة" إلىئرات، داعيًا الفمسطينييف بالطا

الحزب في تصريح أصدره أمس النظاـ الرسمي العربي واإلسبلمي بمػا فػي ذلػؾ الفصػائؿ الفمسػطينية  وطالب
 . مع ىذا النظاـ "قطيعة كاممة"بػ

02/00/0200، الدستور، عّمان  
 

 مسطينية" تشارك بمؤتمر المشرفين عمى شؤون الالجئين بالقاهرة"الشؤون الفاألردن:  42
تشػػػارؾ دائػػػرة الشػػػؤوف الفمسػػػطينية فػػػي اجتماعػػػات مػػػؤتمر المشػػػرفيف عمػػػى شػػػؤوف البلجئػػػيف  :)بتػػػرا( -عمػػػاف 

الفمسػػطينييف الػػذي يعقػػد فػػي مقػػر الجامعػػة العربيػػة بالقػػاىرة األحػػد المقبػػؿ بمشػػاركة ممثمػػيف مػػف الػػدوؿ العربيػػة 
.المضيفة و   الجامعة العربية والمنظمتيف العربية واإلسبلمية لمتربية والثقافة والعمـو

وقػػاؿ مػػدير عػػاـ دائػػرة الشػػؤوف الفمسػػطينية المينػػدس محمػػود العقربػػاوي إف المشػػاركيف سيناقشػػوف عمػػى مػػدى 
خمسػػػة أيػػػاـ عػػػددا مػػػف المحػػػاور والقضػػػايا الموضػػػوعات المتعمقػػػة بالشػػػأف الفمسػػػطيني، وخاصػػػة االنتياكػػػات 

سرائيمية المتكررة وبناء المستوطنات، إضافة إلى ظروؼ البلجئيف الفمسطينييف، وسػبؿ تحسػينيا، والوضػع اإل
 المالي لوكالة االونروا.

02/00/0200، الغد، عّمان   
 

 من سورية الفمسطينيين يتعمق بتدفق المزيد من النازحين اً كبير  اً لبنان يواجه ممفميقاتي:  40
 في مجمس الوزراء أصواتمف مخيـ اليرموؾ، برزت  إضافيةب موجات نزوح في ضوء ترق  : الراي -بيروت 
قفػػػؿ لبنػػػاف حػػػدوده، فػػػي حػػػيف ارتسػػػمت مػػػبلح تمممػػػؿ مػػػف  إلػػػى)الػػػوزير جبػػػراف باسػػػيؿ( دعػػػت  أمػػػسالمبنػػػاني 

طػػالبوا بمسػػاواتيـ بالسػػورييف مػػف حيػػث الغػػاء رسػػـ  إذالػػدخوؿ المتبعػػة  إجػػراءاتالنػػازحيف الفمسػػطينييف حيػػاؿ 
تػدبيرا اتخػذ قبػؿ  أفالعػاـ  األمػفالمتبعػة، فيمػا ُنقػؿ عػف مصػادر  األسػبوعدخوؿ وعػدـ تقييػدىا بميمػة تأشيرة ال

التأشيرات لمدة أسػبوع  بإعطاءنحو ثبلثة أشير ويعمؿ بو باالتفاؽ مع السمطات الفمسطينية والسورية المعنية 
فػي ظػؿ  اإلنسػانيةمراعاة لمظروؼ  لثبلثة أشير وتجرى ليا تسوية مجانية عند الخروج اإلقامةعمى اف تمدد 

 االحداث الجارية في سورية.
أف لبنػػاف يواجػػو ممػػؼ كبيػػر يتعمػػؽ بتػػدفؽ المزيػػد مػػف " الجمسػػةواعتبػػر رئػػيس الحكومػػة نجيػػب ميقػػاتي خػػبلؿ 

يسػػتدعي مقاربػػة جديػػدة لمممػػؼ تأخػػذ  األعػػداداف ارتفػػاع "، معتبػػرًا األحػػداث"النػازحيف مػػف سػػورية اليػػاربيف مػػف 
 ."في لبناف إقامتيـع عددىـ وطوؿ مدة ار احتماؿ ارتففي االعتبا

النائب فؤاد السنيورة اتصاال بالرئيس الفمسطيني محمود عباس  "كتمة المستقبؿ"رئيس  أجريوفي ىذه االثناء، 
استنكاره والمو لما يتعرض لو االخوة مف الشعب الفمسطيني مف اعتداءات في سػورية "عّبر خبللو االوؿ عف 

جرى ويجري في مخيـ اليرمػوؾ وكػأف مػا يتعػرض لػو الشػعب الفمسػطيني مػف مآسػي فػي االراضػي ما  وأخرىا
ال يكفػػييـ حتػػى تػػأتي االعتػػداءات مػػف طػػرؼ جػػيش النظػػاـ السػػوري  اإلسػػرائيمياالحػػتبلؿ  أيػػديالمحتمػػة عمػػى 

 ."وشبيحتو
الموقػػػؼ التضػػػامني لتيػػػار المسػػػتقبؿ مػػػع الشػػػعب الفمسػػػطيني وذلػػػؾ إزاء "ونقػػػؿ السػػػنيورة لمػػػرئيس الفمسػػػطيني 

 ."التي يتعرض ليا الفمسطينيوف في فمسطيف وفي سورية األىواؿ
02/00/0200، الراي، الكويت  
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 ةدفق النازحين الفمسطينيين من سوريلتفي مخيمات لبنان  تحذر من كارثةبهية الحريري  40

الحريػػري، مػػف "كارثػػة إنسػػانية" فػػي مخيمػػات البلجئػػيف الفمسػػطينييف  حػػذرت النائبػػة بييػػة: وكػػاالت - 74عػػرب
في جنوب لبناف؛ جراء التدفؽ الكبير في أعداد النازحيف الفمسطينييف الياربيف مف المعارؾ الدائرة فػي مجمػؿ 

 المناطؽ السورية وتحديًدا في مخيـ "اليرموؾ" لبلجئيف الفمسطينييف قرب العاصمة دمشؽ.
قػػب ترؤسػػيا اجتماًعػػا لمجنػػة المبنانيػػة الفمسػػطينية لمحػػوار والتنميػػة فػػي صػػيدا ومخيماتيػػا وفػػي بيػػاف صػػحفي ع

اليػػوـ، أعمنػػت الحريػػري عػػف التحضػػير الجتمػػاع موسػػع فػػي مجػػدليوف بصػػيدا )جنػػوب لبنػػاف( بعػػد غػػد الجمعػػة 
فت فػػي وأضػػا إلطػبلؽ الصػػرخة إلػػى المعنيػيف حػػوؿ تزايػػد أعػػداد النػازحيف الفمسػػطينييف فػػي صػيدا ومخيماتيػػا.

 بيانيا: "لـ نَر مف الدولة أي جدية في التعامؿ مع ىذه الكتمة البشرية التي يزداد عددىا يوًما بعد يوـ".
وكشػفت الحريػػري عػػف أف "عػػدد النػػازحيف مػف سػػوريا إلػػى مخػػيـ عػػيف الحمػوة )أكبػػر المخيمػػات الفمسػػطينية فػػي 

ـ"، معتبػػرة أف "ىػػذا العػػدد كبيػػر لػػيس فػػي المائػػة مػػف عػػدد سػػكاف المخػػي 25جنػػوب لبنػػاف( وحػػده أصػػبح يػػوازي 
 فقط عمى المخيـ بؿ عمى المدينة أيًضا".

02/00/0200، 48عربموقع   
 

 مخيم اليرموك الحريري يتصل بعباس مستنكرًا قصفسعد  43
سػعد الحريػري اتصػاال ىاتفيػا، أمػس، بػالرئيس الفمسػطيني محمػود عبػاس، فػي البرلمػاف المبنػاني  النائػبأجرى 

نكاره الشػػديد لمقصػؼ الػػذي يسػتيدؼ مخػػيـ اليرمػوؾ، مؤكػػدا تضػامنو ووقوفػػو إلػى جانػػب عبػر خبللػو عػػف اسػت
 الفمسطينييف. 

02/00/0200، السفير، بيروت  

 
 ةيالالجئين الفمسطينيين في سور  النازحين من تسوية أوضاعتصدر بيانًا لألمن العام اديرية لبنان: م 44

المديريػة العامػة "إلعػػبلـ، بيػاف أمػس، أشػار إلػى أف مكتػب شػؤوف ا -صدر عف المديرية العامة لؤلمف العػاـ 
لؤلمػف العاـ، تعمـ جميع الرعايا الفمسطينييف البلجئيف في سوريا الذيف وفدوا إلػى لبنػاف وتخطػت فتػرة إقػامتيـ 

عند تقدميـ مف الدوائر والمراكػز  أوضاعيـالمدة القانونية الممنوحة ليـ، أنو تـ تمديد الميؿ المتعمقة بتسوية 
 ."ضمنًا، وذلؾ بسبب األوضاع في سوريا 21/22/0222لحدودية لممغادرة حتى ا

02/00/0200، السفير، بيروت  
 

 حقوق الممكية لالجئين الفمسطينيين  يدعو إلى إعادة النظر فيلبنان: سفير فمسطين  45
بعػػػد أف "، 011دعػػا سػػػفير دولػػة فمسػػػطيف أشػػرؼ دبػػػور الدولػػة المبنانيػػػة إلػػى إعػػػادة النظػػر فػػػي القػػانوف الػػػرقـ 

حممػػة حقػػوؽ الممكيػػة »جػػاء ذلػػؾ أثنػػاء إطػػبلؽ  ."دولػػة فػػي األمػػـ المتحػػدة بػػنعـ لدولػػة فمسػػطيف 224صػػوتت 
أمس األوؿ. وقد أكدت منسقتيا عايدة الشيابي،  "نقابة الصحافة"في  "العقارية لبلجئيف الفمسطينييف في لبناف

قانوف اكتساب غير المبنانييف الحقوؽ العينية عمى  0222أف اليدؼ ىو إلغاء التعديؿ الذي أدخؿ في العاـ "
، بمػػػا يسػػػمح لبلجئػػػيف الفمسػػػطينييف بالتممػػػؾ العقػػػاري مػػػع التمسػػػؾ بحػػػؽ العػػػودة ورفػػػض 011العقاريػػػة الػػػرقـ 

 ."التوطيف
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لجنة الحػوار المبنػاني الفمسػطيني لػف »، مي حمود، أف "لجنة الحوار المبناني الفمسطيني"وأعمنت ممثمة رئيس 
البػة بحػؽ التممػؾ لبلجئػيف الفمسػطينييف، ألنػو حػؽ مكتسػب ولػف تعوقيػا حمػبلت سياسػية تتخػذ تتردد فػي المط
 ."أشكاال عنصرية

حػػؽ التممػػػؾ "ونقػػؿ ممثػػؿ وزيػػر الشػػؤوف االجتماعيػػة، بشػػير عصػػػمت، موقػػؼ النائػػب وليػػد جنػػببلط وىػػو أف 
فمسػػطيف فػػي ثبلجػػة  األوضػػاع السياسػػية المحميػػة واإلقميميػػة ال تجيػػز وضػػع شػػعب". وقػػاؿ: "أساسػػي ومفصػػمي

 ."االنتظار المرير ريثما يتـ حؿ قضيتو
02/00/0200، السفير، بيروت  

 
 وصمت إلى صيدا من سورية عائمة من النازحين الفمسطينيين 052أكثر من  هيئات إغاثية: 46

وفػػػػي صػػػػيدا انشػػػػغمت الييئػػػػات اإلغاثيػػػػة ومؤسسػػػػات المجتمػػػػع المػػػػدني واألىػػػػالي المبنػػػػانيوف  :محمػػػػد صػػػػالح
يوف بمحاولة استيعاب األعداد الكبيرة مف النازحيف الفمسطينييف مف اليرموؾ. وتقدر تمؾ الجمعيػات والفمسطين

عائمػػة وصػػمت إلػػى صػػيدا، ومخيمػػي عػػيف الحمػػوة والميػػة وميػػة، وأف مجمػػؿ عػػدد النػػازحيف  052أف أكثػػر مػػف 
مػػى عجػػؿ عمػػى عائمػػة تػػـ توزيعيػػا ع 0552صػػيدا ومخيماتيػػا وصػػؿ إلػػى نحػػو  إلػػىالسػػورييف والفمسػػطينييف 

، وتفتقر ألدنى مقومات السكف، إضافة إلى فػتح مبػاف عائػدة لمػدارس وروضػات اإلنشاءمجمعات سكنية قيد 
 مقفمة، عدا عف استيعاب عدد النازحيف في بيوت أقارب ليـ.

قػػدرتنا عمػػى الصػػمود ومػػد يػػد العػػوف إلػػى "ويؤكػػد أمػػيف اتحػػاد المؤسسػػات اإلغاثيػػة لمنػػازحيف كامػػؿ كزبػػر أّف 
تقػػاعس األونػػروا فػػي أداء "، ويشػػير إلػػى "حيف باتػػت شػػبو معدومػػة، وتوافػػد النػػازحيف فػػي تصػػاعد مسػػتمرالنػػاز 

عدـ تعاطي الدولة ومؤسساتيا االغاثية والمؤسسات الدولية »، الفتًا إلى «اتجاه الفمسطينييف اإلنسانيواجبيا 
 ."بالجدية المطموبة مع واقع النازحيف المأسوي

عػػداد اإلضػػػافية مػػف النػػازحيف وضػػعت الجميػػع فػػػي موقػػؼ صػػعب، وبػػات األمػػػر األ»ويشػػدد كزبػػر عمػػى أف 
. "يتطمب إنشاء ىيئة طوارئ ميدانية، ألّف التقديمات والتبرعات كميػا ال تغطػي المتطمبػات األساسػية لمنػازحيف

 ."يفالصيداوييف أىؿ الخير، تقديـ التبرعات والمساعدات، لنكوف عونًا وسندًا ألىمنا النازح"ويناشد كزبر 
02/00/0200، السفير، بيروت  

 
 ستيطان يتعارض مع جهود السالم ويخالف القانون الدولياال :القاهرة 47

وحدة استيطانية في  0122عبرت القاىرة عف احتجاجيا عمى القرار اإلسرائيمي بناء الوكاالت: السفير، 
لدولي. وأكد متحدث باسـ وزارة شرقي القدس المحتمة، مؤكدة أنو يتعارض مع جيود السبلـ ويخالؼ القانوف ا

في وزارة الخارجية المصرية عبلء الديف يوسؼ، أبمغ السفير  "إسرائيؿ"الخارجية المصرية أف مدير إدارة 
. "وحدة استيطانية جديدة في القدس الشرقية 0122احتجاج مصر عمى قرار بناء "اإلسرائيمي لدى القاىرة 

التناقض الواضح بيف اإلجراءات االستيطانية وبيف مبدأ األرض "وأضاؼ إف يوسؼ أكد لمسفير اإلسرائيمي 
 ."مقابؿ السبلـ الذي يشكؿ أساس جيود السبلـ في المنطقة

 02/00/0200السفير، بيروت، 
 

 وتدعو إلى إيقافها لمخططات االستيطانية الجديدةاتركيا تدين  48
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وحدة سكنية في الضفة الغربية  0122عمى بناء  "إسرائيؿ"أدانت تركيا بشدة موافقة  وكاالت: -عواصـ 
وقالت الخارجية التركية في بياف أوردتو وكالة األناضوؿ التركية لؤلنباء، إف قرار إسرائيؿ  القدس. وشرقي
وحدة سكنية يمثؿ أحدث نماذج االستفزاز مف جانب تؿ أبيب رغـ صدور دعوات وتحذيرات  0122ببناء 

، "نديف بقوة موقؼ إسرائيؿ الذي ينتيؾ القوانيف الدولية ويدمر وجاء في البياف مف جانب المجتمع الدولي.
إلى الوفاء  "إسرائيؿ"وأكدت الخارجية التركية أنيا تدعو  بشكؿ متعمد قياـ سبلـ دائـ وعادؿ في المنطقة".

وجاء في البياف  بتعيداتيا بموجب القوانيف الدولية وأف توقؼ فورا كؿ األنشطة التي تضر بجيود السبلـ.
يضا، "ندعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ التدابير الضرورية ضد تصرفات إسرائيؿ أحادية الجانب التي تدمر أ

حؿ الدولتيف، وستواصؿ تركيا الوقوؼ بجوار الشعب الفمسطيني ضد ممارسات إسرائيؿ التي تنتيؾ القوانيف 
 الدولية".

 02/00/0200، رام اهلل، األيام
 

 األسرى بوقف انتهاكات االحتالل ضدّ  تطالب الدول العربية جامعة 49
طالبت الجامعة العربية، أمس، المجتمع الدولي وجميع المؤسسات الحقوقية ومنظمات حقوؽ  القاىرة:

اإلنساف، بتحمؿ مسؤوليتيا القانونية واألخبلقية لحماية األسرى الفمسطينييف والعرب في سجوف االحتبلؿ، 
يًا والمخالفة لمقوانيف اإلنسانية التي تمارسيا سمطات االحتبلؿ والعمؿ عمى وقؼ السياسات المحرمة دول

لزاـ  بتطبيؽ بنود اتفاقية جنيؼ الرابعة والخاصة بمسؤولية سمطة االحتبلؿ. ونددت  "إسرائيؿ"بحقيـ، وا 
الجامعة، في بياف باعتداء سمطات االحتبلؿ عمى األسير سامر العيساوي، واعتبرت أنو يدخؿ ضمف سمسمة 

 ءات التي تقوـ بيا ىذه السمطات عمى األسرى.االعتدا
 02/00/0200الخميج، الشارقة، 

 
 عمى رأس وفد عربي أمين عام الجامعة العربية يزور رام اهلل قريباً  52

إف األميف العاـ لجامعة الدوؿ العربية  السمطة الفمسطينية في راـ اهلل،وزير خارجية  ،قاؿ رياض المالكي
وأضاؼ المالكي في  محمود عباس نيتو زيارة راـ اهلل عمى رأس وفد عربي قريبًا.نبيؿ العربي أبمغ الرئيس 

، مف العاصمة اإلسبانية مدريد أف "السمطة رحبت 21/20 حديث إلذاعة صوت فمسطيف، يوـ األربعاء
ربية بالوفد وأبمغتو استعدادىا الكامؿ الستقبالو" مشيرا إلى أف "العربي يجري مشاورات مع عدد مف الدوؿ الع

 لتشكيؿ الوفد".
 02/00/0200السبيل، عّمان، 

 
 وزراء التعميم في مصر وتونس يشاركون بمؤتمر دولي بغزة 50

مف المقرر أف يشارؾ وزراء التعميـ في مصر وتونس في مؤتمر دولي بغزة في الخامس  :شيابوكالة 
 ستقيـ برعاية  إنيا ،مقتضبفي بياف  ،وقالت وزارة التربية والتعميـ بغزة والعرشيف ومف الشير الجاري.

 
بمشاركات عربية  األوؿالمزيني المؤتمر الدولي  أسامةىنية ووزير التعميـ  إسماعيؿرئيس الوزراء الفمسطيني 

 في قاعة رشاد الشوا بمدينة غزة. 01/20و05ودولية في يومي 
 02/00/0200السبيل، عّمان، 
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 فمسطينيًا إلى غزة 00مصر ترّحل  50

فمسطينيًا دخموا الببلد، إلى قطاع غزة بعد دخوليـ الببلد بطرؽ غير  22لسمطات المصرية رّحمت ا القاىرة:
وصرح مصدر أمني مصري بأنو  شرعية عف طريؽ معبر رفح، وجرى تسميميـ إلى الجانب الفمسطيني.

سبؽ أف تـ توقيؼ ىؤالء الفمسطينييف، إذ ثبت أنيـ دخموا عف طريؽ األنفاؽ، وكاف بعضيـ ال يحمؿ 
 وازات سفر، والبعض اآلخر مف دوف تأشيرة أو انتيت تأشيرات وجودىـ في الببلد.ج

 02/00/0200الخميج، الشارقة، 
 

 تساندنا نقبل "إسرائيل" أن : لواليمني قيادي في الحراك الجنوبي 53
محافظ أبيف  ،محمد عمي أحمد اليمني الحراؾ الجنوبيفي خرج أوؿ مف أمس القيادي : )األخبار، أ ؼ ب(

في إطار تطرقو إلى  ،وجاء حديث عمي أحمد". تساندنا كنا بنقبؿ منيا كذلؾبلو إسرائيؿ "لسابؽ، ليعمف أنو ا
الحرية وتقرير المصير واستعادة الدولة "مؤتمر عقد تحت شعار خبلؿ التدخؿ الدولي واإلقميمي في اليمف 

 ".الجنوبية
 02/00/0200األخبار، بيروت، 

 
 عمى الالجئين الفمسطينيين في سورية هعن قمقبان كي مون يعرب  54

حض األميف العاـ لؤلمـ المتحدة باف كي موف مجمس األمف عمى التحرؾ في : راغدة درغاـ -نيويورؾ 
في مؤتمر صحافي لمناسبة انتياء العاـ، عف  ،موقؼ موحد لمدفع نحو حؿ سياسي في سورية، وأعرب باف

فتح حدودىا  إلىدوؿ الجوار كافة بما فييا إسرائيؿ "رية داعيًا القمؽ البالغ عمى البلجئيف الفمسطينييف في سو 
 ."أراضييا واستقباليـ إلىأماميـ والسماح ليـ باالنتقاؿ 

 02/00/0200الحياة، لندن، 
 

 هيئة أوروبية تطمق حممة عاجمة إلغاثة الفمسطينيين النازحين من مخيمات سورية 55
غاثة عاجمة لنجدة المنكوبيف الفمسطينييف الفاريف مف أطمقت حممة الوفاء األوروبية حممة إ :بروكسيؿ

مخيمات المجوء في سورية، بعد أف قاـ الجيش النظامي بقصفيا بالطائرات، وأوقع العديد مف الشيداء 
حممة عف الأعمنت و  مف المعارؾ الدائرة. والجرحى، في حيف ُأجبر عشرات اآلالؼ عمى النزوح منيا ىرباً 

حيف إلى غاثة طارئ لممنكوبيف الفمسطينييف النازحيف مف مخيمات سورية والناز شروعيا بتنفيذ مشروع إ
حممة قررت التدخؿ ال ف، إقدس برس وكالةوقاؿ محمد حنوف، منّسؽ الحممة، ل مخيمات المجوء في لبناف.

الفوري والعاجؿ لنجدة المنكوبيف الفمسطينييف في سورية، موضًحا أف أولى حمبلت اإلغاثة، في ىذه 
، حيث تستيدؼ إغاثة المنكوبيف الفاريف مف مخيمات 02/20رحمة، ستصؿ إلى لبناف يوـ األحد المقبؿ الم

 سورية والنازحيف إلى مخيمات المجوء في لبناف.
 09/00/0200قدس برس، 

 
 المخططات االستيطانية اإلسرائيمية في مجمس األمن إدانةتمنع الواليات المتحدة  56
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عضاء في مجمس األمف الدولي الميمة، ومف بينيا ألمانيا وبريطانيا وفرنسا دولة مف الدوؿ األ 27أدانت 
وحدة سكنية جديدة في األحياء االستيطانية في القدس  2222والبرتغاؿ، قرار الحكومة اإلسرائيمية بناء 

ف وأفاد موقع معاريؼ عمى الشبكة صباح اليوـ إ .E1المحتمة، الواقعة خمفي الخط األخضر، وفي المنطقة 
الواليات المتحدة كانت الدولة الوحيدة التي عارضت القرار ومنعت إصدار بياف صحافي مشترؾ. وقاـ 
سفراء الدوؿ المختمفة في مجمس األمف بإصدار بيانات إدانة كؿ عمى انفراد لتفادي استخداـ حؽ النقض مف 

 قبؿ الواليات المتحدة.
 02/00/0200، 48عرب 

 
 التخمي عن مخططاتها االستيطانية الجديدة ل""إسرائيالمتحدة: عمى  األمم 57

التخمي عف مشاريعيا االستيطانية الجديدة في الضفة  "إسرائيؿ"، مف أمسالمتحدة،  األمـوكاالت: طمبت ال
 ىذه المبادرات غير شرعية وتيدد بتقويض فرص استئناؼ عممية السبلـ مع الفمسطينييف. أفالغربية، مؤكدة 

، عف "قمقو الشديد حياؿ تكثيؼ" االستيطاف أمسباف كي موف،  ،المتحدة مـلؤلالعاـ  األميف وأعرب
في الضفة الغربية، و"خصوصًا حوؿ القدس". وطمب مف الدولة العبرية "عدـ مواصمة ىذا  اإلسرائيمي

والحظ باف كي موف في مؤتمر  .واإلسرائيمييفالطريؽ الخطير الذي يضر بآفاؽ الحوار" بيف الفمسطينييف 
وقت  أيمف  أكثرف حؿ الدولتيف يبتعد أوقت مضى، و  أياستقطابًا مف  أكثر"الطرفيف يبدواف  أفصحافي 

 ".أوسمومنذ انطبلؽ عممية 
جيفري  ،المتحدة لمشؤوف السياسية لؤلمـالعاـ المساعد  األميفقاؿ  األمفوفي كممة ألقاىا في مجمس 

 لمنداءات الدولية والتخمي عف ىذه المشاريع". باالستجابة اإلسرائيمية"نطالب بإلحاح الحكومة  :فيمتماف
بػ"البدء مف دوف تأخير بتحويؿ" عائدات الرسوـ والضرائب التي  أيضاً  اإلسرائيميةوطالب فيمتماف الحكومة 

 إلى األخيرةالسمطة الفمسطينية ردًا عمى لجوء  إلىعف تحويميا  "إسرائيؿ"تجبييا لصالحيا والتي توقفت 
 المتحدة وحصوليا منيا عمى وضع دولة مراقب. مـلؤلالجمعية العامة 

تحتـر مف جانبيا وعودىا لجية تقديـ "مساعدة مالية سخية" لمفمسطينييف  أف إلىودعا فيمتماف الدوؿ العربية 
 ."إسرائيؿ"التي احتجزتيا  األمواؿوبشكؿ عاجؿ مف اجؿ تعويض 

المتحدة  لؤلمـىيئات  إلىانضماـ الفمسطينييف تتعمؽ باحتماؿ  إسرائيمييفوذكر فيمتماف بتصريحات مسؤوليف 
يمتنع  أفالقوؿ، "مف الضروري  إلىوخمص  والى المحكمة الجنائية الدولية، محذرًا مف "مواجية خطرة".

 الطرفاف عف اتخاذ مبادرات سمبية تؤـز الوضع الميداني وتعقد استئناؼ المفاوضات".
 02/00/0200، رام اهلل، األيام

 
 شرقي القدسالضفة الغربية و لبناء وحدات استيطانية في  "إسرائيل"وبي يندد بخطط االتحاد األور  58

لبناء وحدات  "إسرائيؿ"ندد عدد مف أعضاء مجمس األمف باسـ االتحاد األوروبي بخطط .(: أي.بي.يو)
رؾ اليؿ ما ،وقرأ السفير البريطاني لدى األمـ المتحدة .استيطانية في الضفة الغربية بما فييا شرقي القدس

الدوؿ  أفبيانًا أماـ الصحافييف في أعقاب جمسة مجمس األمف حوؿ الشرؽ األوسط جاء فيو  ،غرانت
 "إسرائيؿ"األوروبية األعضاء في مجمس األمف ممثمة ببريطانيا وفرنسا وألمانيا والبرتغاؿ، تعارض خطط 

اؼ "إذا تـ تنفيذىا، قد تعرض وأض " في شرقي القدس.2لبناء الوحدات االستيطانية خاصة في منطقة "أي 
ىذه الخطط لمخطر إمكاف وجود الدولة الفمسطينية المتصمة المستقمة ذات السيادة والقابمة لمحياة والقدس 
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" ستعمؿ 2"الخطة المعمف عنيا في منطقة "إي  أفالعاصمة المستقبمية لكؿ مف إسرائيؿ وفمسطيف". وتابع 
بية، كما يمكف أف يترتب عمى ىذا النقؿ اإلجباري لمسكاف عمى فصؿ القدس الشرقية وغرب الضفة الغر 

 المدنييف".
وعبر البياف عف "القمؽ البالغ إزاء الجمود الحالي في عممية السبلـ بيف إسرائيؿ والفمسطينييف، باإلضافة إلى 

الشرقية، وحدة سكنية في "رومات شمومو" بالقدس  2522االستياء الشديد إزاء إعبلف إسرائيؿ المتعمؽ ببناء 
وغيرىا مف الوحدات االستيطانية، والتي سوؼ تيدد حؿ الدولتيف المتيف تعيشاف جنبًا إلى جنب"، ودعا إلى 

 "وقفيا فورًا واستئناؼ المفاوضات بيف الدولتيف".
 02/00/0200الحياة، لندن، 

 
 "إسرائيل" إلى وقف أنشطتها االستيطانية عمى الفور تدعو حركة عدم االنحياز 59

دانت كتمة حركة عدـ االنحياز في مجمس األمف الدولي خطط بناء وحدات استيطانية .(: أي.بي.يو)
ىارديب سينغ  ،وقاؿ السفير اليندي لدى األمـ المتحدة إسرائيمية في الضفة الغربية بما فييا شرقي القدس.

ر مف قبؿ إسرائيؿ، القوة لدى قراءتو بياف الكتمة "تديف حركة عدـ االنحياز اإلعبلف االستفزازي األخي ،بوري
آالؼ وحدة عمى أرض فمسطينية مصادرة في منطقة تقع شرؽ مدينة  2القائمة باالحتبلؿ، الخاص ببناء 

 القدس الشرقية المحتمة، باإلضافة إلى إعبلنات حوؿ بناء ثبلثة آالؼ وستمائة وحدة إضافية".
نية اإلسرائيمية تمثؿ انتياكًا خطيرًا لمقانوف "حركة عدـ االنحياز تشدد عمى أف األنشطة االستيطا أفوأضاؼ 

 اإلنساني الدولي وتخالؼ قرارات كثيرة لؤلمـ المتحدة بما في ذلؾ قرارات صادرة مف مجمس األمف الدولي".
وذكر بوري إف قضية المستوطنات تعد العقبة الرئيسية لمسبلـ وتعيؽ جيود إحياء مفاوضات السبلـ ذات 

لى التوصؿ لسبلـ عادؿ ودائـ  2114إنياء االحتبلؿ اإلسرائيمي الذي بدأ في العاـ المصداقية اليادفة إلى  وا 
لى االمتثاؿ  "إسرائيؿ"ودعت حركة عدـ االنحياز  وشامؿ. إلى وقؼ أنشطتيا االستيطانية عمى الفور وا 

 لجميع التزاماتيا الدولية.
 02/00/0200الحياة، لندن، 

 
 في خططها لتوسيع البناء االستيطاني"إسرائيل" إلعادة النظر روسيا تدعو  62

وزارة الخارجية الروسية جددت دعوتيا  ، أفوكاالتالنقبًل عف  02/00/0200، رام اهلل، األيامنشرت 
إلعادة النظر في خططيا لتوسيع البناء االستيطاني عمى األراضي الفمسطينية  "إسرائيؿ" إلىالموجية 

اؼ مفاوضات التسوية وتيدد بنسؼ آفاؽ قياـ دولة فمسطينية استئن إلىباعتبارىا تقوض الجيود الرامية 
وبخصوص خطة توسيع البناء التي أعمنت عنيا الحكومة اإلسرائيمية مؤخرًا أكد بياف رسمي  مستقمة.
"ىذه الخطة التي لـ يسبؽ ليا مثيؿ مف حيث التوسع تثير قمؽ  أف، أمسوزارة الخارجية الروسية،  أصدرتو

استئناؼ  إلىفقط في الجيود اليادفة  "تحقيؽ ىذه الخطة لف يؤثر سمبياً  إفع البياف، وتاب موسكو الجدي".
، بؿ وييدد في الواقع بنسؼ آفاؽ قياـ دولة فمسطينية مستقمة اإلسرائيمية -المفاوضات المباشرة الفمسطينية 
المعمف عنيا" لبناء  عمى "إعادة النظر في الخطط إسرائيؿوحثت الخارجية  موحدة األراضي وقابمة لمحياة".

 وحدة سكنية جديدة في شرقي القدس. 2522
 ،سفير روسيا لدى األمـ المتحدة.(، أف أي.بي.يونقبًل عف وكالة )  02/00/0200الحياة، لندن، وأضافت 

فيتالي تشوركيف، قاؿ أماـ الصحافييف في أعقاب جمسة مجمس األمف، انو يمكف نزع الفتيؿ إذا أعادت 
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رقي القدس، واستئناؼ ش" في 2ر في خطط بناء المستوطنات خاصة في منطقة "أي النظ "إسرائيؿ"
 التحويبلت المالية لمسمطة الوطنية الفمسطينية.

 
 وحدة استيطانية جديدة بشرقي القدس 0522قرار االحتالل اإلسرائيمي بناء تدين فرنسا  60

 القدس.شرقي وحدة استيطانية جديدة ب 2522وكاالت: أدانت فرنسا قرار سمطات االحتبلؿ اإلسرائيمي بناء ال
تديف فرنسا الموافقة " أمس:وقاؿ الناطؽ باسـ وزارة الشؤوف الخارجية فيميب الليو، في بياف صحافي، 

مسكف في مستوطنة )رامات شمومو( في  2522الجديدة التي أعطتيا السمطات اإلسرائيمية لمشروع بناء 
ستيطاف غير شرعي ويضر بالثقة بيف األطراؼ ويشكؿ حاجزًا أماـ نذكِّر أف اال": ، مضيفاً "القدس الشرقية

فرنسا قمقة بشكؿ خاص جراء االزدياد الحديث العيد لجممة قرارات في مجاؿ االستيطاف، "وتابع:  ."السبلـ
الذي ييدد بشكؿ مباشر حؿ الدولتيف، إنيا تدعو السمطات اإلسرائيمية بإلحاح إلى العودة عف ىذه القرارات 

 ."متناع عف القياـ بأي إجراء إضافيواال
 02/00/0200، رام اهلل، األيام

 
 هيغ: المستوطنات تقوض أسس حل الدولتين 60

لقرارات بإقامة آالؼ  اإلسرائيميةتنفيذ الحكومة  أف ،ويمياـ ىيغ ،وكاالت: أكد وزير الخارجية البريطانيال
ؿ لحؿ الدولتيف، والقدس عاصمة مشتركة الوحدات االستيطانية في القدس "ستجعؿ مف الصعب جدا التوص

في تصريح وزعتو القنصمية البريطانية العامة في القدس، "المستوطنات اإلسرائيمية غير  ،وقاؿ لكمييما".
نني أديف ىذا القرار. مف المخيب  بأف عمى الرغـ مف تكرار  جداً  لآلماؿقانونية بموجب القانوف الدولي، وا 

 فنا ىذه بشأف المستوطنات، تواصؿ إسرائيؿ المضي قدما بخططيا لتوسيعيا".إثارة المجتمع الدولي لمخاو 
. إننا نناشد إسرائيؿ إلغاء ىذا القرار .، "المستوطنات تقوض أسس حؿ الدولتيف والثقة بيف الطرفيف.وأضاؼ

 واالمتناع عف اتخاذ أي خطوات أخرى تيدؼ لتوسيع المستوطنات أو توثيؽ النشاط االستيطاني".
في القدس الموافقة عمى  اإلسرائيميةف الوزير كاف يعمؽ عمى قرار لجنة التخطيط أ إلىالقنصمية  توأشار 

وحدة استيطانية في مستوطنة )رامات شمومو( في شرقي القدس، وتوقع موافقتيا عمى  2522خطة لبناء 
 وحدة استيطانية أخرى في شرقي القدس خبلؿ األسبوع الحالي. 50222بناء 

 02/00/0200اهلل،  ، راماأليام
 

 في الجوالن األمميةالدولي يمدد تفويض القوة  األمنمجمس  63
 األمـيمدد تفويض قوة  ، قراراً 21/20األربعاء الدولي، يوـ  األمفتبنى مجمس : وكاالتال - 74 عرب

ينص القرار و  النار في مرتفعات الجوالف. إطبلؽبوقؼ  واإلسرائيميةالمتحدة التي تراقب التزاـ القوات السورية 
اليجوـ عمى قوات حفظ  أيضاً يونيو مف العاـ المقبؿ. ويديف  /حزيراف 22عمى تمديد التفويض حتى يـو 

مجمس  أعضاء وأعرب .أفراد 5فيو  أصيبنوفمبر الماضي والذي  /تشريف الثاني 01السبلـ الذي وقع يوـ 
لسورية ولفصائؿ المعارضة المسمحة الدولي في القرار عف قمقيـ مف رصد وجود لمقوات الحكومية ا األمف

 والسوري. اإلسرائيميفي المنطقة الفاصمة بيف الجانبيف 
 02/00/0200، 48عرب 
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 ةلسوري "اإلخوان"قمق أردني من حكم  64
اإلخواف »يساور القمؽ مؤسسات الحكـ األردنية مف إمكاف وصوؿ جماعة : تامر الصمادي -عماف 

 نظاـ الرئيس بشار األسد.لمحكـ في سورية عقب سقوط « المسمميف
المممكة تتخوؼ مف استمرار صعود جماعات »، أف «الحياة»وكشفت مصادر رسمية وسياسية موثوؽ بيا لػ 

اإلخواف في العالـ العربي، كما تخشى مف انضماـ سورية لمتحالؼ اإلسبلمي الجديد عقب اإلطاحة بالنظاـ 
 «.الحالي

أي نفوذ مرتقب لئلخواف المسمميف السورييف »ارة إلييا، أف وأكدت ىذه المصادر التي اشترطت عدـ اإلش
سينعكس بشكؿ مباشر عمى إخواف األردف، ويرفع سقؼ مطالبيـ اإلصبلحية، وخصوصًا الدعوة لتقويض 

 «.صبلحيات الممؾ عبداهلل الثاني
وتعديبلت  بإصبلحات سياسية واقتصادية 0222ويطالب اإلسبلميوف األردنيوف منذ كانوف الثاني )يناير( 

دستورية تشمؿ تقويض صبلحيات واسعة لمقصر، وخصوصًا إقالة وتعييف الحكومات واختيار أعضاء 
 مجمس األعياف )البوابة الثانية لمبرلماف(.

عبلميوف حضروا لقاءات جديدة جمعت مرجعيات عميا في الدولة بشخصيات قومية  وتحدث سياسيوف وا 
إقميمي بات يعمف تحالفًا واضحًا مع جماعات -مف محور عربي استياء أردنياً »ويسارية، عما اعتبروه 

 «.اإلخواف المسمميف الصاعدة بدوؿ الثورات العربية
قياـ »، خشيتيـ مف «الحياة»وأبدى مسؤولوف أردنيوف كبار خبلؿ ىذه المقاءات، التي نقمت تفاصيميا إلى 

لخميج مف مستوى التدخؿ اإلقميمي قمؽ بعض دوؿ ا»، وتحدث ىؤالء أيضًا عف «نظاـ إخواني في سورية
 «.في سورية لصالح انضماميا لتحالفات متطرفة

نشرت تفاصيؿ لقاءات غير معمنة جمعت ناشطيف سياسييف بالعاىؿ األردني الذي حذر « الحياة»وكانت 
 «.التطرؼ»مف تشكؿ تحالؼ عربي جديد يغمب عميو 

الذي حضر إحدى ىذه المقاءات عف القوؿ إف  ولـ يتردد رئيس حركة اليسار االجتماعي، خالد كبللدة،
 «.األردف قمؽ مف دوؿ عربية يرى أنيا تسعى لتجاىمو مف جية وتأمؿ بضـ سورية إلييا مف جية أخرى»

لكف المسؤوليف األردنييف كشفوا خبلؿ لقاءات مماثمة جرت أخيرًا، تشكؿ مقاربة أردنية جديدة تجاه األزمة 
أفضؿ »بقة اعتمدت رسميا حتى منتصؼ العاـ، ورأت أف بقاء النظاـ السوري السورية بعيدًا مف مقاربات سا

بكثير مف سيطرة جماعات دينية متطرفة عمى السمطة، ما يعني الدخوؿ بحرب أىمية طاحنة قد تستمر 
 «.لسنوات وتؤثر بشكؿ مباشر عمى األردف

 «.ز القوى الغربية لخيار تنحي األسدتنبع مف شعور أردني جديد بانحيا»ووفؽ ىؤالء، فإف المقاربة المعدلة 
لكف موقؼ األردف الرافض لتسميح المعارضة أو المشاركة بأي عمؿ عسكري ضد سورية لـ يتغير، وفؽ 

استعداد ببلده لتقديـ دعـ سياسي أكبر لممعارضة السورية في مواجية « الحياة»مسؤوؿ أردني كشؼ لػ 
ثبلثة  -وفؽ المسؤوؿ نفسو-رط األردف مقابؿ ىذا الدعـ والناشطة عسكريًا. ويشت« المتطرفة»التيارات 
ضماف مشاركة جميع مكونات الشعب السوري وطوائفو في تقرير »، و «وحدة سورية أرضًا وشعباً »مسائؿ: 

، ما يعني عمميًا عدـ «الحفاظ عمى مؤسسة الجيش السوري موحدة وقوة وحيدة»، و «مستقبؿ بمدىـ
 الحر.االعتراؼ بقوات الجيش السوري 

كؿ االحتماالت والخيارات »إلى ذلؾ، قاؿ الناطؽ باسـ الحكومة األردنية الوزير سميح المعايطة أمس، إف 
 «.السمبية حياؿ األزمة السورية واردة، إف لـ يتـ التوصؿ إلى حؿ سياسي بيف األطراؼ كافة
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، معتبرًا أف «ر أو ذاؾأطرافًا )لـ يحددىا( كانت ترغب في أف ترى األردف في ىذا المعسك»وأضاؼ أف 
 «.لـ يكف مجانيًا، بؿ كاف لو ثمف يدفعو»موقؼ ببلده في ما يخص الوضع السوري 

إف لـ يكف ىناؾ حؿ سياسي سريع، ربما ستكوف المراحؿ األولى في سورية أصعب وكؿ »وتابع: 
 «.االحتماالت السمبية ستكوف واردة

كمـ، األولى تقع في مدينة الرمثا ويقابميا  212بطوؿ  ويشار إلى أف األردف يرتبط مع سورية بنقطتي حدود
 عمى الجانب السوري مدينة درعا، والثانية حدود جابر ويقابميا في الجانب السوري نصيب.

كمـ فقط، ويعمؿ غالبية أبناء المدينة األردنية عمى نقؿ البضائع مف سورية  22وتبعد درعا عف الرمثا حوالى 
التبادؿ التجاري بيف البمديف )قبؿ الثورة( بأكثر مف مميوف دينار يوميًا وفؽ إلى األردف. ويقدَّر حجـ 

 اإلحصاءات الرسمية.

 02/00/0200، الحياة، لندن
 

 يشرح "تحديات" استعمال القوة في شرق أوسط إسرائيمي تقرير 65
 حرية تحركيا الفضاء الذي منحتو "الدوؿ المتحالفة" ليا في السابؽ حمت بداًل منيا "دوؿ متذبذبة" تضيؽ

أفػػػػػاد العقيػػػػػد اإلحتيػػػػػاطي فػػػػػي الجػػػػػيش الصػػػػػييوني، والخبيػػػػػر العسػػػػػكري المعػػػػػروؼ، "روف تيػػػػػره" أّف "المحػػػػػيط 
االسػتراتيجي" لػػ"إسرائيؿ" يختمػؼ اختبلفػًا جوىريػًا عمػا كػػاف موجػودًا قبػؿ بضػع سػنوات، وقػد تحتػاج السػػتعماؿ 

وضػوعات المركزيػة التػي تقتضػي تفكيػرًا قوة عسكرية تختمؼ خصائصيا عما كاف في الماضػي، ألّف أحػد الم
 مختمفًا حقيقة أف المنظومة اإلستراتيجية متعددة األطراؼ آخذة بالتشكؿ في اآلونة األخيرة.

وأضػػاؼ "تيػػره" أّف الجزئيػػة األكثػػر تػػأثيرًا وتػػأثرًا بتوجػػو "إسػػرائيؿ" نحػػو حػػرب عسػػكرية فػػي المنطقػػة تتعمػػؽ بمػػا 
ركيا ومصر واألردف، المػواتي كػف شػريكات ليػا، وأسػيمف إسػيامًا كبيػرًا باتت تسمى "الدوؿ المتذبذبة"، وىي: ت

فػػي حريػػة عمميػػا االسػػتراتيجي، لكنيػػا اليػػـو تشػػيد تحػػوالت ميمػػة، وبسػػبب أىميتيػػا الكبيػػرة لػػػ"إسرائيؿ"، ىنػػاؾ 
 حاجة لمبحث فييا قبؿ البحث في شأف أعدائيا، عمى النحو التالي:

رئيس في سياسة تركيا، ورأى "إسرائيؿ" طواؿ سػنيف كثيػرة شػريكة أواًل: كاف الجيش التركي البلعب ال -
يػػػراف، وتػػػـ التعبيػػػر عػػػف ىػػػذا التوجػػػو بتنسػػػيؽ عسػػػكري  لمواجيػػػة القوميػػػة العربيػػػة، وروسػػػيا، وسػػػوريا والعػػػراؽ وا 

 واستخباري وثيؽ، وأعطى الدعـ السياسي مف قوة إقميمية مسممة لػ"إسرائيؿ" حرية عمؿ ناجعة. 
، نضج تحوؿ في السياسة التركية، وبدأ مسار تنحية تدريجية لمجػيش عػف مراكػز القػوة 0220وبعد انتخابات 

في الدولة مع جعمو أقؿ عممانية، بفعؿ ما أحدثو "طيب اردوغاف"، رئيس الوزراء، مف تغيير في سياستو نحو 
وأعطتػػػو عمميػػػة الواليػػػات المتحػػػدة وأوروبػػػا و"إسػػػرائيؿ"، وأظيػػػرت حػػػرب لبنػػػاف الثانيػػػة ُنػػػذر احتكػػػاؾ بينيمػػػا، 

 "الرصاص المصبوب" فرصة المبادرة ألزمة، وأفضت القافمة البحرية لغزة لمقاطعة عميقة.
وىنػاؾ نقطػة احتكػاؾ ال تحظػى باىتمػاـ كامػؿ وىػي حقػوؿ الغػاز فػي شػرؽ البحػر المتوسػط، فقػد تػـ تقسػػيميا 

 بيف "إسرائيؿ" وقبرص اليونانية التي ال تعترؼ تركيا بيا.
 األمبلؾ العسكرية

وأوضح قائبًل: تركيا ليست عدوة "إسرائيؿ"، وال ينبغي معاممتيا كذلؾ، لكف سياستيا المتشكمة تعاني مف عػدة 
 آثار:

تركيػػػا لػػػـ تعػػػد شػػػريكة "إسػػػرائيؿ" فػػػي تػػػوازف قػػػوى إقميمػػػي، بػػػالعكس، فيػػػي تطمػػػح لتضػػػييؽ خطواتيػػػا،  -2
 وتطمب إحداث أزمات معيا.
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 لمعالـ العربي، وتريد اف تجعؿ نفسيا راعية إقميمية. تركيا تعمؽ دخوليا السياسي والدبموماسي -0
 تركيا تزيد في وجودىا المادي في الساحة، ويشمؿ ذلؾ وجود أمبلؾ عسكرية. -2

تزيد ىذه التطورات مجتمعة في احتمػاؿ االحتكػاؾ بػيف الػدولتيف، وتصػبح جػزء مػف جممػة التقػديرات السياسػية 
ورغػـ أنيػا لػف تسػعى لتػدىور مػع دولػة عضػو فػي حمػؼ النػاتو، لكػف قػد واإلستراتيجية والعممياتية لػػ"إسرائيؿ"، 

توجد ظروؼ تزيد في خطر التدىور، كأف يخرج الجيش لمعركة واسعة في غزة أو لبناف، أو ساحة محاذيػة، 
 وتحاوؿ تركيا تحقيؽ سعييا لزعامة إقميمية بواسطة دعـ حميفات عربيات!

العقػػػود األولػػػى بعػػػد اتفػػػاؽ السػػػبلـ بػػػيف الػػػدولتيف وجػػػد واقػػػع ثانيػػػًا: مصػػػر الدولػػػة العربيػػػة األىػػػـ، فػػػي  -
استراتيجي ثنائي، حيث تمتعت "إسرائيؿ" بحرية عمؿ محسػنة ألنيػا تعمػـ أف الحػدود معيػا سػممية، وحتػى فػي 

 حرب لبناف األولى واالنتفاضة األولى، تحررت مف خشية فتح جبية أخرى في الجنوب.
مت عمى مواجية "إسرائيؿ" في موضوعات مختمفة كمنع نشر السبلح رغـ أف مصر بقيت عدوًا سياسيًا، وعم

الػػذري، وحػػرؼ اليجػػرة مػػف االتحػػاد السػػوفييتي لمواليػػات المتحػػدة، وفػػي القضػػايا السياسػػية اإلقميميػػة وفػػي نػػواد  
 دبموماسية دولية.

يجية فػػي أكثػػر مػػف ذلػػؾ، فقػػد تحولػػت مصػػر فػػي العقػػد الماضػػي بالتػػدريج لتصػػبح شػػريكة "إسػػرائيؿ" اإلسػػترات
مواجية إيراف وفروعيا في العالـ العربي، مما وسع مف حريتيا وعززىا مف جية إستراتيجية، وتـ التعبير عف 
ذلػػػػؾ تعبيػػػػرا واضػػػػحا بالتأييػػػػد المتبػػػػادؿ اإلقميمػػػػي والػػػػدولي الػػػػذي منحتػػػػو مصػػػػر ليػػػػا فػػػػي حربػػػػي لبنػػػػاف وغػػػػزة 

 الماضيتيف.
ىذه المرة، حينما ُنحي مبػارؾ، وسػارت مصػر  حدث تحوؿ آخر ىو األسوأ 0222ويضيؼ" تيره": في شباط 

فػػػي طريػػػؽ يقػػػوي الحركػػػات اإلسػػػبلمية عمػػػى حسػػػاب المؤسسػػػة العسػػػكرية القديمػػػة، وبقػػػي السػػػؤاؿ: أيػػػف تتجػػػو 
 مصر؟ ألف التطورات الداخمية فييا ليا عدة تأثيرات:

سرائيؿ" فػي كمما قويت منزلة الحركات اإلسبلمية تضعضػعت مكانػة مصػر باعتبارىػا حميفػة قويػة لػػ"إ -2
مواجية أعداء مشتركيف، وال يجوز اف نفترض اف تدعـ مصر في المستقبؿ عمميات عسكرية ليػا كمػا فعمػت 

 في السنيف األخيرة.
خروج "إسرائيؿ" في عممية عسكرية واسعة في غزة مثبل قد يكوف عامبل مبمورا في السياسة المصرية  -0

 ا.الداخمية، يقوي التيارات المعارضة لمسبلـ معي
حماس ليا عبلقات تاريخية وشخصية عميقة باإلخواف المسمميف فػي مصػر، وىمػا حركتػاف شػقيقتاف  -2

بقدر كبير، وىناؾ توجو داخميا بإضعاؼ صمتيا بإيراف، واستبدالو بمصر، وكػؿ ذلػؾ يحػد بػالطبع مػف حريػة 
 عمؿ "إسرائيؿ".
 استثمار حماس

ألردنيػػة منػػذ سػػنيف عبلقػػات تكافػػؿ، وىػػي تعػػاني ضػػعفا ثالثػػًا: توجػػد بػػيف "إسػػرائيؿ" واألسػػرة المالكػػة ا -
عميقا ألنيا تسيطر عمػى أكثريػة فمسػطينية، فيمػا يقػع البمػد عمػى مفتػرؽ طػرؽ بػيف قػوى أقػوى منػو ىػي سػوريا 

 ومصر والعراؽ، ولذلؾ منحتو "إسرائيؿ" مظمة حماية، ووجدت فيو شريكًا في صعيديف ميميف:
معادية، وُمنع االستعماؿ المعادي ألرضيا وحدودىا الطويمػة مػع أصبحت المممكة خالية مف القوى ال -2

 "إسرائيؿ"، ما يعني أف عمقيا االستراتيجي يمتد إلى شرقي األردف.
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شػػػػراكة صػػػػييونية أردنيػػػػة متعمقػػػػة بػػػػاحتواء المطػػػػامح القوميػػػػة لمفمسػػػػطينييف، وحرفيػػػػا لمسػػػػارات تقمػػػػؿ  -0
بلف رمػػزي بواقػػع اسػػتراتيجي كػػاف موجػػودا أصػػبل مػػدة تيديػػدىما، لػػذلؾ لػػـ يكػػف اتفػػاؽ السػػبلـ بينيمػػا سػػوى إعػػ

 عقود.
وأضاؼ: "البيت الياشمي" يواجو اليوـ تيديدات معقدة تأتي مف عدة اتجاىات ومستقبمو غامض، عمى النحو 

 التالي:
 الغمياف الداخمي في األردف الذي بمغ مرحمة أصبحت ُتسمع فييا عمنا أصوات تتحدى شرعية الممؾ. -
 دوية، الدعامة الرئيسة لؤلسرة المالكة، وأخذت تشارؾ في الغمياف الموجو عمى الممؾ.القبائؿ الب -
انسػػحاب الواليػػات المتحػػدة مػػف العػػراؽ أخمػػى مكانػػا لتػػأثير إيػػراف فيػػو، ووصػػمت لبػػاب األردف الخمفػػي،  -

 وىي مسألة وقت فقط حتى تبدأ بالتدخؿ في شؤونو.
يمنحػو لػو، وُيشػؾ فػي اف يدعمػو اإلخػواف المسػمموف فػي البيت الياشمي فقد الدعـ الذي كػاف مبػارؾ  -

 مصر بمواجية غمياف إسبلمي.
 إذا انيارت سوريا، أو تغيرت، فبل يمكف اف نعمـ ماذا سيكوف تأثير ذلؾ في األردف. -

وكؿ ذلؾ يعني أنو إذا سقطت األسرة المالكة لسبب ما، فستخسر "إسرائيؿ" ذخرًا ميما أسيـ إسيامًا كبيرًا في 
نيا وقوتيا االستراتيجييف، ألف أطوؿ حدود ليا قد تغير طبيعتيا، ومف ىنا أخذت حرية عمميا تضيؽ فيمػا أم

 يتعمؽ باألردف.
ويخػػتـ "تيػػره" تقػػديره المتشػػائـ بػػالقوؿ: كممػػا تضػػاءلت حريػػة عمػػؿ "إسػػرائيؿ"، اتسػػعت حريػػة عمػػؿ أعػػدائيا فػػي 

ية مفترضة في لبناف أو غزة، وسواىما مف جبيات اإلقميـ المحيط بيا، وىو ما قد نشيده في مواجيات عسكر 
 ساخنة.

 معيد دراسات األمف القومي الصييوني
 ترجمة: مركز دراسات وتحميل المعمومات الصحفية

 09/00/00، 0689 ، العددالترجمات العبرية
 
 
 
 

 05انطالقتها الر ذكرىحماس في  66
 عدناف أبو عامر

وليػػػة أىميػػػػة فائقػػػة، فػػػػي ضػػػوء مػػػػا تشػػػيده المنطقػػػػة مػػػػف يكتسػػػب الحػػػػديث عػػػف عبلقػػػػات حمػػػاس العربيػػػػة والد
مخاضػػات متبلحقػػة تتطمػػب مػػف جميػػع األطػػراؼ االسػػتعداد ليػػا والتييػػؤ ألخػػذ موقػػؼ منيػػا، ممػػا دفػػع بالحركػػة 

عامًا مف مبػدأ ثابػت يتمثػؿ فػي عػدـ التػدخؿ  05لمتأكيد عمى ما أعمنتو فور تأسيسيا في مثؿ ىذه األياـ قبؿ 
الداخمية، ألنيا شؤوف خاصة بيا وىي أعمـ بيا، وألف ىميػا األساسػي محصػور فػي في شؤوف الدوؿ العربية 

 قضية فمسطيف وطرد االحتبلؿ.
وىنػػا يجػػدر تقريػػر حقيقػػة تاريخيػػة مفادىػػا تمّيػػز سياسػػات حمػػاس بشػػأف التعامػػؿ مػػع األنظمػػة العربيػػة بمممػػح 

ياسػػية التػػي اعتمػػدتيا منػػذ البدايػػة فػػي أساسػػي مّيػػز تفكيرىػػا وممارسػػتيا إزاء الواقػػع المحػػيط، وىػػو الواقعيػػة الس



 
 

 

 

 

           33ص                                    0704العدد:                02/00/0200الخميس  التاريخ:

تعامميا مع النظاـ العربي الرسمي منذ انطبلقتيػا. وىػذا ال يعنػي أف خطػاب حمػاس التعبػوي خػبل مػف الػدعوة 
 إلى الوحدة العربية واإلسبلمية، وىو ما يسجؿ ليا كنقطة إشادة بواقعيتيا السياسية وتعامميا مع ما ىو قائـ.

 محددات حماس
ف اخػػتبلؼ المواقػػؼ حػػوؿ المسػػتجدات العربيػػة ال يحػػوؿ دوف اتصػػاليا وتعاونيػػا مػػع أي مػػف تػػؤمف حمػػاس بػػأ

الجيات التي لدييا االستعداد لدعـ صمود ومقاومة الشعب الفمسػطيني لبلحػتبلؿ، وتشػجع الحكومػات العربيػة 
طػػرؼ ضػػد  واإلسػػبلمية عمػػى حػػؿ خبلفاتيػػا وتوحيػػد مواقفيػػا إزاء القضػػايا القوميػػة، لكنيػػا تػػرفض أف تقػػؼ مػػع

آخر، أو أف تكوف طرفًا في أي محور سياسي ضد محور، حتى لو بدا لممتتبع لمواقفيا في السػنوات األخيػرة 
 أنيا اصطفت في تيار ضد آخر، أو أعادت تموضعيا في مرحمة الثورات العربية.

بحت ممػػثبًل ويمكػػف تتبػػع تطػػور العبلقػػات السياسػػية لحركػػة حمػػاس مػػع الػػدائرتيف العربيػػة والدوليػػة بعػػدما أصػػ
شػػػرعيًا وصػػػانعًا أساسػػػيًا لمسػػػاحة الفمسػػػطينية، رغػػػـ وجػػػود تجاذبػػػات ليػػػا فػػػي عبلقاتيػػػا اإلقميميػػػة، ورغػػػـ وجػػػود 

 تناقضات أو تباعد لممسافات مع بعض الدوؿ.
مع العمـ أف الحركة ىدفت مف وراء بناء عبلقاتيا العربية الدولية إلى تأكيد حضورىا عمػى ىػاتيف السػاحتيف، 

طبلع أطر  افيمػا عمػى وجيػات نظرىػا، بمػا يسػاعد عمػى تفيميػا دوف تشػويو، وانفتاحيػا السياسػي واإلعبلمػي وا 
إقميميًا ودوليًا، وتوفير أبعاد جغرافية جديدة لتحركيا السياسي، والسعي إلى تحقيؽ التقارب لمواقؼ ىذه الدوؿ 

عتػػراؼ الرسػػمي بيػػا، وحػػؿ السياسػػية المتعمقػػة بالقضػػية الفمسػػطينية مػػع مواقػػؼ الحركػػة، ولمحصػػوؿ عمػػى اال
المشكبلت التي تعترض الفمسطينييف المقيميف فييا، والحصوؿ عمى الدعـ المادي والمعنوي بصػوره المختمفػة 

 لمساندة الشعب الفمسطيني.
كما امتمكت حمػاس سياسػات تخػص عبلقاتيػا مػع الحكومػات العربيػة والمجتمػع الػدولي، يمكػف تمخيصػيا فػي 

سػػػػبلمية وليسػػػػت خاصػػػػة بالشػػػػعب الفمسػػػػطيني فحسػػػػب، وأف الخطػػػػر إيمانيػػػػا بػػػػأف قضػػػػية فمسػػػػطيف  عربيػػػػة وا 
اإلسرائيمي يتيدد األمة جميعيا، مما يجعميا مسؤولة عف نصرة تمؾ القضية، وبالتالي ترسـ سياساتيا العربية 
والدوليػػػة فػػػي ضػػػػوء إدراكيػػػا لواقػػػػع الػػػدوؿ وظروفيػػػػا، وارتبػػػاط تحريػػػػر فمسػػػطيف بالمشػػػػروع النيضػػػوي العربػػػػي 

مي، ولذلؾ تدعو إلى العمػؿ عمػى رفػع اإليجابيػات والحػد مػف السػمبيات، والتمسػؾ بالمبػادئ والثوابػت، واإلسبل
 وحشد الطاقات لدعـ صمود الشعب إلى حيف استكماؿ النصر والتحرير.

وقػػػد اسػػػتفادت حمػػػاس مػػػف تجربػػػة منظمػػػة التحريػػػر فػػػي العبلقػػػة بػػػاألطراؼ اإلقميميػػػة، بعػػػدـ رفعيػػػا شػػػعارات 
ألنظمػػة مثػػؿ "قطػػار تحريػػر القػػدس يمػػر بيػػذه العاصػػمة أو تمػػؾ"، ولػػذلؾ أقامػػت عبلقاتيػػا مػػع راديكاليػػة تجػػاه ا

الػػػدوؿ والمؤسسػػػات األىميػػػة والنقابػػػات واألحػػػزاب واالتحػػػادات عمػػػى قاعػػػدة دعػػػـ القضػػػية الفمسػػػطينية والحػػػؽ 
 الفمسطيني، وحشد التأييد المادي والمعنوي والسياسي والدبموماسي لصالحيما.

اسات السالفة الذكر، نظمػت حمػاس شػبكة عبلقاتيػا العربيػة والدوليػة، فأنشػأت لنفسػيا وجػودًا عمى قاعدة السي
رسػػميًا فػػي بعضػػيا، وفتحػػت حػػوارات مػػع الحكومػػات والجيػػات الرسػػمية، حتػػى قبػػؿ أف تصػػبح ىػػي الحكومػػة 

 الرسمية، ويغدو ليا ممثموف وناطقوف إعبلميوف وقياديوف في كثير منيا.
 المصالح اإلقميمية

ؽ معظـ مكونات المحػوريف العربػي والػدولي عمػى ىػدؼ أساسػي يتمثػؿ فػي الحفػاظ عمػى اليػدوء المطمػوب تتف
في األراضي الفمسطينية، وما يتطمبو ذلؾ مػف عبلقػات ىادئػة مػع حركػة حمػاس، بينمػا تعمػؿ ىػي عمػى عػدـ 

سػيما بعػدما استعداء أي طرؼ، بؿ تحرص عمى بناء عبلقػات جديػدة مػع دوؿ أخػرى وتقويػة عبلقتيػا بيػا، ال
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حققػػت الشػػرعية الدسػػتورية بفضػػؿ مسػػيرة المقاومػػة، ونجاحيػػا فػػي انتزاعيػػا عبػػر الفػػوز الكبيػػر فػػي االنتخابػػات 
 التشريعية.

وتشعر حماس بأنيا اليوـ بصدد تحقيؽ الشرعية الدولية، وأولى حمقاتيا تكمف لػدى الػدوؿ العربيػة واإلقميميػة، 
ربػػػة أو خجػػػػؿ، ولػػػذلؾ تػػػػرى ضػػػرورة تمتػػػػيف ىػػػذه العبلقػػػػات ليصػػػبح التعامػػػؿ معيػػػػا بصػػػورة واضػػػػحة دوف موا

 وتنميتيا، السيما عقب حرب غزة األخيرة.
ورغـ الضجيج اإلعبلمي الذي يبدو استيبلكيًا في معظمو، ترى حماس أف جميع األطراؼ ستمد أيدييا ليػا، 

ا يحقػػؽ األىػػداؼ كػػؿ ألىدافػػو ومصػػالحو، ممػػا يحػػتـ عمييػػا السػػير فػػي ىػػذا المعتػػرؾ الشػػائؾ بدقػػة وحػػذر، وبمػػ
 الفمسطينية التي تحظى بإجماع شعبي ووطني.

وال شػػؾ فػػي أف التجربػػة التاريخيػػة لمنظمػػة التحريػػر مػػا زالػػت شاخصػػة فػػي عيػػوف صػػناع القػػرار فػػي حمػػاس، 
بحيث لـ يكف االرتماء في أحضاف األحبلؼ والمحاور مجػديًا بعػدما سػمبيا إرادتيػا وىويتيػا، ولػـ يعػد التػدخؿ 

خميػػة واسػػتعداء األنظمػػة العربيػػة عمػػى الفمسػػطينييف إال بالخسػػائر والتراجػػع لقضػػيتيـ، وبالتػػالي فػػي الشػػؤوف الدا
سيكوف أماميا ميمة كبيرة جدا تتمثؿ فػي قػدرتيا عمػى تجنػب التناقضػات المعمنػة والخفيػة بػيف تمػؾ المحػاور، 

 قبميا.واختبلؼ مصالحيا لدييا، والحذر مف مغبة وقوعيا في شرؾ االستخداـ والتوظيؼ مف 
مػػع العمػػـ بػػأف تحػػرؾ حمػػاس تجػػاه تمػػؾ األطػػراؼ إقميميػػًا ودوليػػًا وتعامميػػا معيػػا، ينبغػػي أف يػػأتي عمػػى أرضػػية 
قامة عبلقات إيجابية معيا، بغض النظر عػف  سعييا لبلتصاؿ بمختمؼ منظماتيا وقواىا وأحزابيا وأفرادىا، وا 

ى القيػػػاـ بواجبيػػػا ومسػػػؤولياتيا تجػػػاه الشػػػعب توجييػػػا أو انتمائيػػػا الفكػػػري والسياسػػػي والطػػػائفي، لتشػػػجيعيا عمػػػ
 الفمسطيني ونصرة قضيتو العادلة.

كمػػا أنيػػا ال تتػػدخؿ فػػي الشػػؤوف الداخميػػة لمػػدوؿ العربيػػة ألنيػػا ليسػػت جػػزًءا مػػف النظػػاـ السياسػػي الػػداخمي، وال 
الفمسػطينية،  التجاذبات فػي أي بمػد منيػا ألنيػا تبقػى شػأنًا ليػا، وتتعامػؿ مػع الجميػع فقػط باتجػاه دعػـ القضػية

وىػػو مػػا حصػػؿ فػػور انػػدالع الثػػورات العربيػػة، فقػػد أعمنػػت عػػدـ تبنييػػا لسياسػػة اليجػػـو عمػػى أي مػػف األنظمػػة 
السػاقطة أو المتسػػاقطة، لكنيػػا عبػػرت بشػػكؿ موضػػوعي وممتػػـز عػػف مبلحظاتيػػا ونقػػدىا لمواقفيػػا مػػف الصػػراع 

 مع إسرائيؿ.
ومواقفيػػػػا وشػػػؤونيا الخاصػػػة، وتؤكػػػد أف ليػػػػا فػػػي الوقػػػت ذاتػػػو، تػػػرفض حمػػػػاس تػػػدخؿ الػػػدوؿ فػػػي سياسػػػاتيا 

االستقبللية في صنع واتخاذ قرارىا، ألنو فمسطيني وطني ُحر تصنعو القيادة والمؤسسػة القياديػة فػي الحركػة، 
 وليس أي قوة أخرى.

أكثػػر مػػف ذلػػؾ، تنظػػر الحركػػة بخطػػورة إلػػى بػػروز محػػاور وأحػػبلؼ متناقضػػة بػػيف الػػدوؿ العربيػػة واإلسػػبلمية، 
تكػػوف طرفػػًا فػػي أي منيػػا، وتصػػر أف تبقػػى منفتحػػة عمػػى الجميػػع، وليسػػت محسػػوبة عمػػى طػػرؼ وتػػرفض أف 

الماضػػية إلػػى إيجػػاد تػػوازف فػػي عبلقاتيػػا السياسػػية اإلقميميػػة  05بعينػػو، وليػػذا نػػرى أنيػػا سػػعت فػػي سػػنواتيا الػػػ
تحسػب  والدولية، وترفض أف تكوف عبلقاتيا مػع أي طػرؼ عمػى حسػاب سػواه، وتتعامػؿ مػع الجميػع دوف أف

 عمى محور، وال تصنؼ نفسيا مع طرؼ ضد آخر.
 الساحة الدولية

جػػػاء اىتمػػػاـ حركػػػة حمػػػاس ببنػػػاء عبلقاتيػػػا السياسػػػية عمػػػى السػػػاحة الدوليػػػة ذات التػػػأثير فػػػي القػػػرار الػػػدولي، 
انطبلقػػػًا مػػػف اكتشػػػافيا عمػػػى وقػػػع الممارسػػػة العمميػػػة لمسياسػػػة تعقيػػػداِت الوضػػػع الػػػدولي فيمػػػا يتعمػػػؽ بقضػػػية 

سواء عمى مستوى الدوؿ الكبػرى وتحالفاتيػا وعبلقاتيػا بإسػرائيؿ، أو األمػـ المتحػدة ومجمػس األمػف، فمسطيف، 
أو المسػػتوى األعػػـ، عبػػر انتظػػاـ المجتمػػع الػػدولي فػػي سػػياؽ عبلقػػات وأعػػراؼ وقػػوانيف دوليػػة تشػػكؿ أسػػاس 
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رعية الحقػوؽ والسػموؾ التعامؿ بيف الدوؿ والشعوب، وتشكؿ المرجعية الوحيدة المتفؽ عمييا دوليًا كمصػدر شػ
 السياسي.

ومما زاد مف فرض نظرة حماس لمبعد الدولي، بػروز خطػاب جديػد يتحػدث عػف اسػتنادىا إلػى القػانوف الػدولي 
يضػػػاحيا أف أحػػػد منطمقاتيػػػا فػػػي  ظيػػػار ظمػػػـ االحػػػتبلؿ، وا  فػػػي البرىنػػػة عمػػػى مشػػػروعية كفاحيػػػا ونضػػػاليا، وا 

 لتي أقرت بالحقوؽ الوطنية لمشعب الفمسطيني.مشروعية مقاومتو ىو الركائز القانونية الدولية ا
كمػا ازداد خطػػاب حمػػاس فيمػػًا لبعػػد العبلقػػات الدوليػػة وتعقيػداتيا، عبػػر عوامػػؿ أساسػػية تمثمػػت فػػي اسػػتمرارية 
منحنى قوتيا الصاعد، وما جذبو مف اىتماـ إعبلمي وسياسي دولي تطمب االستجابة لو والتعامؿ معو بالمغة 

نتفاضػػة األقصػػى، وبػػروز الحركػػة بقػػوة عمػػى السػػاحة الفمسػػطينية، وأداؤىػػا وحضػػورىا التػػي يفيميػػا، وانػػدالع ا
المتميػػز فػػي العمػػؿ العسػػكري المقػػاوـ، فضػػبًل عػػف وصػػوليا إلػػى سػػدة النظػػاـ السياسػػي الفمسػػطيني بفوزىػػا فػػي 

، وقػػدرتيا عمػػى السػػيطرة عمػػى قطػػاع غػػزة طػػواؿ سػػت سػػنوات تقريبػػًا، وخوضػػيا حػػربيف مػػع 0221انتخابػػات 
 ئيؿ دوف أف تنكسر.إسرا

كػػػؿ ىػػػذه األحػػػداث وتػػػداعياتيا شػػػكمت نقطػػػة االنطػػػبلؽ لمحركػػػة عمػػػى الصػػػعيد الػػػدولي، وبمػػػورة نظػػػرة جديػػػدة 
لموضوع العبلقات بػدوؿ العػالـ ومنظماتػو خػارج الػدائرتيف العربيػة واإلسػبلمية، أساسػيا التعامػؿ مػع األطػراؼ 

ا ليسػػت مػػع أي طػػرؼ دولػػي، بػػؿ ىػػي مػػع كافػػة دوف وضػػع معوقػػات ذاتيػػة مسػػبقة، تحػػت شػػعار أف معركتيػػ
 إسرائيؿ فقط.

وىنػػا ُتعبػػر الحركػػة عػػف انفتاحيػػا عمػػى كػػؿ دوؿ العػػالـ، ولػػيس لػػدييا "فيتػػو" عمػػى العبلقػػة مػػع أحػػد، ولػػيس ليػػا 
قضػػػية إال مػػػع االحػػػتبلؿ، وترحػػػب بػػػأف تكػػػوف ىنػػػاؾ عبلقػػػات واتصػػػاالت معيػػػا، وتبػػػدو حريصػػػة عمػػػى تقويػػػة 

طراؼ مف أجؿ القضية الفمسػطينية، دوف تشػتيت جيػدىا بإيجػاد جبيػة كبيػرة وتمتيف ىذه العبلقات مع كؿ األ
 وواسعة مف العداوة ليا، بؿ تحاوؿ التقميؿ منيا حتى ال تعادييا.

وىنا يمكف اإلشارة إلى بعض السياسات التي تعتمدىا وتنتيجيػا حمػاس فػي عبلقاتيػا السياسػية الدوليػة، جػزء 
روؼ والبيئػػة الدوليػػة المحيطػػة، ومػػف أىميػػا أنيػػا تتصػػؿ مػػع مختمػػؼ منيػػا ثابػػت، وجػػزء قػػد يتغيػػر بتغيػػر الظػػ

األطراؼ الدولية بغض النظر عف خمفياتيا السياسية والفكرية، بما يخدـ مصالح الشػعب الفمسػطيني وقضػيتو 
وحقوقػو، وال تقػػدـ أي التزامػػات أدبيػة أو سياسػػية تتعػػارض مػػع ثوابتيػا الوطنيػػة لقػػاء تمػؾ العبلقػػات التػػي تتػػأثر 

 ًا أو إيجابًا مع مواقؼ وسياسات تمؾ الدوؿ مف القضية الفمسطينية.سمب
وكما تعتبر حماس أرض فمسطيف ساحة صراعيا ضد االحتبلؿ، فإنيا تحرص عمى عدـ نقمو إلى أي ساحة 
خارجيػة، ألنيػػا ال تخػػوض معركػة مػػع أي طػػرؼ دولػي، وال تتبنػػى ضػػرب أو مياجمػة مصػػالحو أو ممتمكاتػػو، 

بأي جيود دولية تيدؼ إلى إزالة االحتبلؿ ورفع ظممو عػف الشػعب الفمسػطيني والحػد مػف فضبًل عف ترحيبيا 
إجراءاتػػػو القمعيػػػة، مرحبػػػة بػػػأي مسػػػاعدات دوليػػػة تقػػػدـ لتخفيػػػؼ المعانػػػاة عػػػف الشػػػعب الفمسػػػطيني فػػػي ظػػػؿ 

 االحتبلؿ.
يخضػػع لمعيػػار  فػػي الخبلصػػة.. فػػإف تقيػػيـ واقػػع العبلقػػات السياسػػية بػػيف حمػػاس والقػػوى اإلقميميػػة والدوليػػة،

األىداؼ التي وضعتيا لبناء تمؾ العبلقات، ومراعاة المحددات الذاتية والموضوعية التي تحكـ أي تقدـ فييا، 
مػػع عػػدـ إغفػػاؿ العناصػػر التػػي تمعػػب دورًا ميمػػًا فػػي تحديػػد مػػدى تجػػاوب دولػػة مػػا معيػػا، كموقفيػػا العػػاـ مػػف 

 ولي ومصالحيا في المنطقة.القضية الفمسطينية، وقوة الدولة الذاتية ونفوذىا الد
 09/00/0200، الجزيرة نت، الدوحة
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 عريب الرنتاوي

ألفا، نػزح معظميػـ إلػى خػارج  142، فقد بمغ عدد سكاف مخيـ اليرموؾ 0222وفقًا لممعمومات المحدثة العاـ 
عائمػػػػة، وكػػػػذا الحػػػػاؿ بالنسػػػػبة لبقيػػػػة المخيـ..مخػػػػيـ خػػػػاف الشػػػػيح الصػػػػغير وحػػػػده، اسػػػػتقبؿ ثبلثػػػػة عشػػػػر ألػػػػؼ 

المخيمػػػات الفمسػػػطينية والتجمعػػػات الشػػػعبية السػػػورية، فضػػػبًل عػػػف عشػػػرات األلػػػوؼ الػػػذي لجػػػأوا إلػػػى لبنػػػاف، 
 وعشرات أخرى منيـ لجأت لؤلردف.

فػػػي قػػػراءة لمػػػا يحصػػػؿ مػػػف عػػػدواف عمػػػى المخػػػيـ، ثمػػػة وجيتػػػي نظػػػر رائجتيف...األولػػػى، وتتبناىػػػا أقميػػػة مػػػف 
يات والمثقفيف الفمسطينييف، وترى أف المخيـ كاف عرضة لعدواف مف المعارضات المسػمحة الفصائؿ والشخص

التػػػي سػػػعت فػػػي السػػػيطرة عمػػػى المخػػػيـ لضػػػماف التواصػػػؿ الجغرافػػػي بيػػػد التقػػػدـ والحجػػػر األسػػػود ويمػػػدا وحػػػي 
 دمشؽ الضعيفة.” خاصرة“التضامف، ليكوف بذلؾ 

كثػػرة كػػاثرة مػػف الفمسػطينييف، وُتحمػػؿ مسػػؤولية مػػا تعػػرض ووجيػة النظػػر الثانيػػة، وتػػدعميا الفصػائؿ الرئيسػػة و 
ويتعػػرض لػػو المخػػيـ لمنظػػاـ، الػػذي أراد بإدخالػػو المخػػيـ فػػي أتػػوف الحػػرب األىميػػة السػػورية، الػػدفع بكػػرة النػػار 
الفمسطينية إلى الممعب األردني والمبناني، مف ضمف استراتيجية تقوؿ: االستقرار في سوريا استقرار لممنطقة، 

 في سوريا خراب عمى المنطقة. والخراب
 أيف الحقيقة فيما يجري في المخيـ؟

، لػػػـ تقػػػع بصػػػورة طيبػػة عمػػػى مسػػػامع الطػػرفيف المصػػػطرعيف فػػػي الحػػػرب ”النػػػأي بػػالمخيـ“ال شػػؾ أف سياسػػػة 
متقػػػػػػدمًا فػػػػػػي معركػػػػػػة الػػػػػػدفاع عػػػػػػف ” خنػػػػػػدقاً “األىميػػػػػػة الػػػػػػدائرة فػػػػػػي سػػػػػػوريا، النظػػػػػػاـ أراد لممخػػػػػػيـ أف يكػػػػػػوف 

السػػػتدراج العطػػػؼ ” الضػػػحايا“ادت لممخػػػيـ أف ينضػػػـ إلػػػى صػػػفوفيا، وأف يتقػػػدـ الئحػػػة وجوده..والمعارضػػػة أر 
والتأييػد العربػي واإلسػبلمي والػػدولي، وقػد جػّرب الفريقػاف عمػػى مػدى العػاميف الفػائتيف، الػػزج بػالمخيـ فػي أتػػوف 

 المواجية، وقد نجحا أخيرًا.
عمػػػػى الحيػػػػاد فػػػػي ىػػػػذه ” ياسػػػػيًا وضػػػػميرياً س“سياسػػػػة النػػػػأي بػػػػالمخيـ، ال تعنػػػػي أف الفمسػػػػطينييف فيػػػػو، يقفػػػػوف 

المعركػػة..معظـ الفصػػائؿ الفمسػػطينية ال تبػػدي ودًا ظػػاىرًا حيػػاؿ النظػػاـ القػػائـ فػػي دمشػػؽ...فتح دفعػػت أثمانػػًا 
باىظة في معركتيػا لمحفػاظ عمػى اسػتقبللية القػرار الفمسػطيني فػي مواجيػة محػاوالت الييمنػة السػورية..حماس 

مسمحة، سيما اإلسبلمية منيا...بقية الفصائؿ وعمـو البلجئػيف، يختزنػوف ذاكػرة تبدي تعاطفًا مع المعارضة ال
 مؤلمة مف المعارؾ والمواجيات مع النظاـ، في سوريا وباألخص عمى األرض المبنانية.

ثمػػة فئػػة قميمػػة مػػف الفصػػائؿ والشخصػػيات المرتبطػػة وجوديػػًا بالنظػػاـ السػػوري، وضػػعت نفسػػيا فػػي يػػد النظػػاـ 
ىػػذه الفئػػة التػػي تحػػيط مواقفيػػا بيالػػة مػػف الحػػديث ”..كتائػػب الشػػبيحة“نفسػػيا إلػػى كتيبػػة مػػف  وأجيزتػػو، وأحالػػت

، تػػدافع عػػف ارتباطاتيػػا وتسػػدد فواتيرىػػا، لنظػػاـ لطالمػػا اسػػتخدميا فػػي حروبػػو ضػػد ”المقاومػػة والممانعػػة“عػػف 
لمسػتقؿ فػي العػاـ إلػى معركػة القػرار ا 2141المنظمة والحركػة الوطنيػة، مػف التػدخؿ السػوري فػي لبنػاف العػاـ 

 ، وصواًل إلى حروب المخيمات في بيروت بعد ذلؾ.2142
لمنظاـ السوري، ىو عمى عيد الوالء والحب واالمتنػاف لمشػعب السػوري، الػذي ” عيد الوالء“المخيـ ليس عمى 

أظيػػػػػر مػػػػػف التسػػػػػامح والوفػػػػػاء والػػػػػدعـ لمشػػػػػعب الفمسػػػػػطيني، مػػػػػا ال يمكػػػػػف أف ُيمحػػػػػى مػػػػػف الػػػػػذاكرة الجمعيػػػػػة 
 ييف.لمفمسطين

مخػػيـ اليرمػػوؾ يعػػيش ىػػذه األيػػاـ، نكبػػة ثانيػػة..مظاىر التشػػرد والمجػػوء والقتػػؿ الجمػػاعي والتػػدمير المنيجػػي، 
تستدعي اإلدانة واالستنكار...ومسؤولية النظاـ عػف ىػذه الجريمػة، ليسػت خافيػة إال عمػى كػؿ أعمػى وبصػير 
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اسػػػتدراج المخػػػيـ، وتعػػػريض ومتػػػواطو، ومػػػف دوف أف نعفػػػي بعػػػض الجماعػػػات المسػػػمحة مػػػف المسػػػؤولية عػػػف 
 حيوات أبنائو وبناتو لمخطر.

لكػػف مػػف قػػامر بحيػػاة أكثػػر مػػف أربعػػيف ألػػؼ سػػوري، ومػػف دمػػر المػػدف والقػػرى، ومػػف مػػارس القتػػؿ الجمػػاعي 
والعشوائي، ومف قارؼ جرائـ الحرب بشيادة المنظمات الدولية، مف ىانت عميو أرواح أبناء وبنات شعبو، لف 

المنكوبػة فػي سػوريا...ولف يزعجػو التحػاؽ ” مػدف الحػرب العالميػة الثانيػة”خيـ اليرموؾ بػيضيره كثيرًا التحاؽ م
بضع مئات مف الفمسطينييف بعشرات ألوؼ الشيداء مػف السػورييف...إنيا الحػرب األىميػة الضػروس، ال تبقػي 

 وال تذر، ولف ينجو منيا مواطف أو ُمقيـ.
 02/00/0200، الدستور، عّمان

 
 لقدس هدفها انتخابيحممة البناء في ا 68

 مزاؿ معمـ
حممة المصادقة عمى البناء في القدس، التي تدار فػي االسػبوعيف االخيػريف مػف داخػؿ مكتػب رئػيس الػوزراء، 
ىػي حممػة انتخابػػات بكػؿ معنػػى الكممػة، ترمػػي الػى السػيطرة عمػػى جػدوؿ االعمػػاؿ ومنػع تسػػرب المقاعػد نحػػو 

 رئيس "البيت الييودي"، نفتالي بينيت.
ة بسػيطة، وحاليػًا ناجحػة: فػي الوقػت الػذي أحيػا مػؤتمر سػديروت لمشػؤوف االجتماعيػة، الػذي افتػتح، ىذه حمم

أوؿ مػػف امػػس، عقػػدا مػػف الزمػػاف فػػي ظػػؿ االحتجػػاج االجتمػػاعي، عنيػػت وسػػائؿ االعػػبلـ اساسػػا بالبنػػاء فػػي 
ة التػي أعػادت القدس. شيمي يحيموفتش، التي كاف يفترض أف تحيي في مثؿ ىذا اليـو المواضػيع االجتماعيػ

حػػزب العمػػؿ الػػى الحيػػاة، تجػػد صػػعوبة فػػي االنخػػراط فػػي جػػدوؿ االعمػػاؿ وفػػي أف تكػػوف ذات صػػمة. حممتيػػا 
االجتماعية تفقد االرتفاع في مثؿ ىذه االياـ، وتضع عبلمة اسػتفياـ حػوؿ اصػرارىا عمػى عػدـ الخػروج عنيػا 

 ر االميركي، ستانمي غرينبرغ.والتواضع في االنشغاؿ في المواضيع السياسية، حسب عقيدة المستشا
 ومف الجية االخرى يعمؿ نتنياىو وليبرماف حسب عقيدة المستشار االميركي، أرثور فينكمشتايف.

الصيغة بسيطة: بنياميف نتنياىو ىو رئيس الوزراء، وىو المتحكـ بجدوؿ االعماؿ، وىو الػزعيـ، وىػو المقػرر 
 وىو المتحمؿ لممسؤولية.
. 0222ببل حممػة، تشػبو فػي واقػع االمػر الشػكؿ الػذي عمػؿ فيػو ارئيػؿ شػاروف فػي  ىذه في واقع االمر حممة

 ومف حيث تصرؼ نتنياىو فانو يقوؿ عمميًا لباقي المتنافسيف، لبلحزاب ولمجميور: أنتـ تتحدثوف وأنا أفعؿ.
جػػدوؿ ليبرمػػاف ونتنيػػاىو ينجحػػاف مػػف خبلليػػا فػػي المػػس بشػػكؿ كبيػػر ب –ليػػذه الحممػػة اليادئػػة ىػػدفاف: االوؿ 

االعماؿ االجتماعي، فيرفعاف الى رأس جػدوؿ االعمػاؿ المواضػيع السياسػية واالمنيػة، فػي ظػؿ اتجاىيػا نحػو 
اليمػػيف. عمػػى مػػدى واليػػة كاممػػة، نحػػو أربػػع سػػنوات، بقيػػت مخططػػات البنػػاء فػػي رمػػات شػػمومو لػػدى سػػمطات 

ططات البناء في ىذه الفترة، بؿ التخطيط ولـ يجِر المضي بيا قدمًا. نتنياىو ليس فقط لـ يمِض قدمًا في مخ
انػػػو وقػػػع عمػػػى تجميػػػد البنػػػاء داخػػػؿ الكتػػػؿ، األمػػػر الػػػذي لػػػـ يتجػػػرأ اي رئػػػيس وزراء قبمػػػو عمػػػى فعمػػػو وال حتػػػى 
اولمرت. وىا ىو فػي اسػبوعيف ال يتوقػؼ عػف اف ينثػر عمػى الجميػور المزيػد فالمزيػد مػف وحػدات السػكف فػي 

. وىكػػػذا فانػػػو يكفػػػر عػػػف سػػػنوات التجميػػػد ويطبػػػؽ عمميػػػا الكتػػػؿ، مػػػف المشػػػكوؾ فيػػػو أف تصػػػؿ الػػػى حػػػد البنػػػاء
 السياسة الكبلسيكية لميميف في البناء في المستوطنات.

الميزة مف ناحية "الميكود بيتنا" ىي أنو حتػى مػف ييػاجميـ فػي ىػذه النقطػة سػيجد نفسػو فػي مشػكمة اعبلميػة، 
ادرة جنيػػؼ التػػي يقػػؼ خمفيػػا حيػػث إنػػو يوجػػد اجمػػاع عمػػى البنػػاء فػػي الكتػػؿ، وىػػو معتػػرؼ بػػو حتػػى فػػي مبػػ
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اليسار، حيث اف يحيموفتش أو لفني ستستصعباف توفير رد عمى ذلؾ، واذا ما ىاجمتا فانيمػا تخػدماف حممػة 
نتنيػػاىو وليبرمػػاف. اليػػدؼ الثػػاني والػػذي ال يقػػؿ أىميػػة ىػػو وقػػؼ تسػػرب المقتػػرعيف، وال سػػيما الشػػباب، مػػف 

 "الميكود بيتنا" الى نفتالي بينيت.
، فػػاف بينيػػت ىػػو الحػػزب الثالػػث فػػي حجمػػو حيػػث 0ع نشػػر، أوؿ مػػف أمػػس، فػػي أخبػػار قنػػاة حسػػب اسػػتطبل
مقعػدا. والسػػبب المباشػر لػػذلؾ  25مقعػػدا. وانخفضػت القائمػة المشػػتركة لػػ "الميكػود بيتنػػا" الػى  20يحصػؿ لػى 

اليمينػػي، لػػيس الئحػػة االتيػػاـ التػػي يفتػػرض أف ترفػػع بحػػؽ افيغػػدور ليبرمػػاف، بػػؿ جاذبيػػة بينيػػت بػػيف الجميػػور 
 حيث يعتبر ممثبل أكثر أصالة ليذا الجميور مف نتنياىو.

 25بينيت لـ يقؿ الكممة االخيرة، وفرصػو تػزداد، وحتػى حسػب االسػتطبلعات فػي "الميكػود" يمكػف أف يحصػد 
مقعػػدا. مػػف ىنػػا فػػاف المعركػػة التػػي يػػديرىا نتنيػػاىو ىػػي داخػػؿ كتمػػة اليمػػيف، وال يبػػدو أف ىػػذا الوضػػع سػػيتغير 

 نتخابات، وبالتأكيد ليس عندما تجري في الكتمة المقابمة معارؾ داخمية.حتى اال
في ىذه االثناء، في اختبار النتيجة، ينجح نتنياىو في السيطرة عمػى جػدوؿ االعمػاؿ، ولكػف ىػذا لػيس مؤكػدًا 

 أنو سيساعده حياؿ بينيت.
 "معاريف"

 02/00/0200، األيام، رام اهلل
 
 

 زة!ارتياح أميركي لنتائج "ضرب" غ 69
 سركيس نعـو    

الفمسػػػطينيوف والعػػػرب والمسػػػمموف وخصوصػػػًا "الممػػػانعوف" مػػػنيـ مقتنعػػػوف بػػػأف اسػػػرائيؿ خرجػػػت خاسػػػرة مػػػف 
مواجيتيػػػا العسػػػكرية االخيػػػرة مػػػع "حمػػػاس" فػػػي قطػػػاع غػػػزة. فالصػػػواريخ "الحمسػػػاوية" طاولػػػت عمػػػؽ اسػػػرائيؿ 

سػػرائيؿ لػـ تحػػاوؿ الػذىاب ابعػػد مػف ذلػػؾ وأطرافيػا البعيػػدة رغػـ قصػػفيا الجػوي والبػػري والبحػري. لكػػف حكومػة ا
 ألنيا تعرؼ عجزىا عف احتماؿ الكمفة البشرية والدولية.

إال أف لعػػدد مػػف المتػػابعيف االميػػركييف ومعيػػـ مسػػؤولوف رأيػػًا آخػػر فػػي ىػػذا الموضػػوع يفيػػد اف اسػػرائيؿ ربحػػت 
ة "اثر التيديػد الصػاروخي الجولة االولى مف المواجية مع متطرفي غزة، وانيا اظيرت اف في استطاعتيا ازال

لػػػ"حزب اهلل". ويفيػػد ايضػػًا اف االميػػركييف تػػأثروا ايجابػػًا بػػاداء "القبػػة الحديػػد" المضػػادة لمصػػواريخ. ودفػػع ذلػػؾ 
ادارتيػػـ الػػى زيػػادة االسػػتثمار المػػالي فػػي مشػػروعيا وذلػػؾ بغيػػة تطػػوير مػػا تحتػػاج اليػػو اسػػرائيؿ منيػػا لتغطيػػة 

نفسػو ثالثػًا اف االدارة فػي واشػنطف حّركػت فػي اتجػاه الشػواطو االسػرائيمية اجوائيا عمى نحو تاـ. ويفيػد الػرأي 
سفنًا حربية ذات قػدرات مضػادة لمصػواريخ فاعمػة جػدًا وذلػؾ اسػتعدادًا لمتعامػؿ مػع تيديػد الصػواريخ االيرانيػة. 

باتيا ومعيػا عممًا اف ىذه القدرات موجودة ايضًا فػي منطقػة الخمػيج. ويفيػد اخيػرًا اف عمػى ايػراف اف تعيػد حسػا
 "حزب اهلل" ألف ترسانتيما النووية قد ال تكوف فاعمة بالقدر الذي تؤكده طيراف.

ىؿ سيتمسؾ الرئيس اوباما في اوؿ واليتو الثانية بسياستو حياؿ الشرؽ االوسط وتحديدًا حياؿ ايراف والصراع 
ـ تسػػػتجد تطػػػورات دراماتيكيػػػة االسػػػرائيمي؟ المتػػػابعوف االميركيػػػوف انفسػػػيـ يعتقػػػدوف ذلػػػؾ، مػػػا لػػػ –الفمسػػػطيني 

تفرض تعديميا او تغييرىػا. ومػف اسػباب ذلػؾ انشػغالو منػذ اآلف بإعػادة تركيػب ادارتػو. ومنيػا ايضػًا اضػطراره 
الػػى متابعػػة العمػػؿ اليجػػاد حػػؿ لؤلزمػػة الماليػػة فػػي ظػػؿ الخػػبلؼ حوليػػا بينػػو وبػػيف جميػػوريي مجمػػس النػػواب. 

ـو عمػػى اسػػتمرار محاولػػة اسػػتدراجيا لحػػوار جػػدي حػػوؿ ممفيػػا عممػًا اف سياسػػتو حيػػاؿ ايػػراف معروفػػة. وىػػي تقػػ
ذا تعّذر ذلؾ فاف الضربة العسكرية ستكوف "آخر الدواء". واواخر  النووي وحوؿ كؿ القضايا الخبلفية معيا. وا 
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قد يكوف موعد ذلؾ. اما بالنسبة الى اسرائيؿ و"فمسطيف" فإف المتابعيف االميركييف اياىـ  0222السنة المقبمة 
تقدوف اف متطرفي غزة بقيادة "حماس" تخموا عف ايراف "الشيعية" وانضموا الى المعسكر السّني، واف االدارة يع

االميركية ستشجع القادريف عمى مصالحة ىؤالء والسمطة الوطنية و"فتح" ومنظمة التحرير. كما انيا ستشػجع 
لمصػر الحاليػة دور فػي ذلػؾ، ىػذا اذا  قادة "حماس" عمى العمؿ الجدي اليجاد تسوية مع اسرائيؿ. وقد يكػوف

قػػد تسػاعد فػػي  0222نجحػت فػي تػػأميف اسػتقرار االوضػاع فييػػا. واالنتخابػات االسػرائيمية المرتقبػػة فػي شػباط 
 ذلؾ، وخصوصًا إذا اسفرت عف مفاجآت مثؿ فوز ليفني القادرة عمى جمع الوسط واليسار في ببلدىا.

 االسرائيمي عمى ايجابية مبالغ فييا؟ –بالصراع الفمسطيني أال ينطوي التوّقع المذكور اعبله المتعمؽ 
نعـ، يجيب باحث ييودي اميركي بارز آمف "بحؿ الدولتيف" مف زماف، وَعِمػؿ لػو وشػفَّ حمػبلت عػدة متنوعػة 
عمى اليميف االسرائيمي وزعيمو اليوـ بنياميف نتنياىو بسػبب رفضػو لػو. فيػذا االخيػر وحمفػاؤه وخبلفػًا لمشػروع 

لمحؿ لـ يعودوا يعترفوف بأف ىناؾ أراضي عربية فمسطينية محتمة، إذ صػاروا يسػمونيا أراضػي متنػازع اوباما 
عمييا. وىـ يكثفوف االسػتيطاف فييػا وذلػؾ بغيػة الوصػوؿ فػي النيايػة الػى اسػرائيؿ الكبػرى أو معظميػا. طبعػًا 

لػػػد مشػػػعؿ احػػد ابػػػرز قػػػادة اسػػتغؿ نتنيػػػاىو بعػػد عمميػػػة "عمػػػود السػػحاب" العسػػػكرية االخيػػػرة فػػي غػػػزة دعػػوة خا
"حماس" الى تدمير اسرائيؿ او إزالتيا فدفع حكومتو الى اتخاذ قرار ببناء مستوطنات جديدة في القػدس. لكنػو 
نسي او تناسى اف مشعؿ عمومًا كاف قّدـ في السابؽ وفي اثناء محادثات معو افكارًا أكثر اعتدااًل مثؿ قبوؿ 

ئيمية، يكوف نتيجة مفاوضات بيف "السمطة الوطنية" واسػرائيؿ، ولكػف سبلـ عمى اساس دولتيف فمسطينية واسرا
بعػػد قبػػوؿ شػػعب فمسػػطيف ايػػاه عبػػر االسػػتفتاء. كمػػا انػػو دعػػـ وقػػؼ كػػؿ اعمػػاؿ العنػػؼ ضػػد اسػػرائيؿ إذا قبمػػت 

. وىػػػذا النسػػػياف او التناسػػػي قػػػد يكػػػوف سػػػاد 2114حزيػػراف  7اسػػرائيؿ مبػػػدأ قيػػػاـ دولػػػة فمسػػػطينية عمػػػى حػػػدود 
سرائيمييف، وخصوصًا في ظؿ اتجاه غالبيتيـ نحو اليميف الذي يحاوؿ حاليًا اسػتغبلؿ تصػريحات الناخبيف اال

مشعؿ و"حمػاس" لمنػع ظيػور كتمػة نيابيػة وسػطية ويسػارية فػي "الكنيسػت" االسػرائيمي بعػد االنتخابػات العامػة 
 المقررة في شباط المقبؿ.

 02/00/0200، النهار، بيروت
 

 بانتظار الكونفدرالّية؟! 72
 أسعد العزوني
قرأنا وبحثنا وسػمعنا كثيػًرا، عػف مشػاريع تصػفية القضػية الفمسػطينية، مثػؿ المممكػة المتحػدة، والكونفدراليػة مػع 
األردف، تتبعيا الكونفدراليػة الثبلثيػة مػع إسػرائيؿ، وىػذه يطمقػوف عمييػا تحبًبػا " كونفدراليػة األراضػي المقدسػة"، 

خالصة نقيػة خاليػة مػف غيػر الييػود، ولػف يتػأتى ذلػؾ إال بعػد طػرد  وذلؾ بعد تحوؿ إسرائيؿ إلى دولة ييودية
 مميوف فمسطيني منيا. 2.5

اآلف وبعػػد تضػػحيات الشػػعب الفمسػػطيني الجسػػاـ، التػػي أسػػقطيا الػػبعض مػػف حسػػاباتو، بػػدأنا نشػػيد التطبيػػؽ 
ؿ، وىػذا يعنػي شػطب الفعمي لُخطوات تأسيس الكونفدرالية الثنائية عمػى طريػؽ الكونفدراليػة الثبلثيػة مػع إسػرائي

القضية الفمسطينية نيائًيا ومحو كؿ ما يدؿ عمييا، وربما يصدر الكونغرس األمريكػي تشػريًعا يقضػي بشػطب 
 اسـ بمدة فمسطيف األمريكية في الواليات المتحدة األمريكية.

يػاـ عمػى الفمسطينية ىي حصػوؿ رئػيس السػمطة الفمسػطينية قبػؿ أ -كانت أولى خطوات الكونفدرالية األردنية 
ورقة مف األمـ المتحدة تفيد أف السمطة التي تنسؽ أمنًيا مػع إسػرائيؿ وتتحمػؿ عػبء إدارة الشػعب الفمسػطيني 
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ـَ لػػـ يػػتـ رفػػع سػػقؼ المطالبػػة لتكػػوف ىػػذه الدولػػة إمبراطوريػػة عتيػػدة  عػػف االحػػتبلؿ ،أصػػبحت دولػػة ،وال أدري لػػ
 ؟؟!!!

ينية " رئػيس دولػة فمسػطيف" فػي عّمػاف اسػتقباؿ رؤسػاء أما ثاني الُخطوات فيي استقباؿ رئيس السمطة الفمسط
طمقة احتفاًء بو مع  02الدوؿ، حيث عزفت لو الموسيقى وفرش لو السجاد األحمر وأطمقت المدفعية األردنية 

 أنو دائـ اإلقامة في عماف.
ارة الرسمية التي قاـ بيػا تمثمت الخطوة الثالثة في زيارة جبللة الممؾ عبد اهلل الثاني إلى راـ اهلل، رًدا عمى الزي

رئػػيس دولػػة فمسػػطيف إلػػى العاصػػمة عّمػػاف وىػػو فػػي طريػػؽ عودتػػو مظفػػًرا غانًمػػا سػػالًما حػػامبًل كتػػاب الدولػػة 
 الفمسطينية مف األمـ المتحدة.

نحف دعاة وحدة وضد التجزئة والتقسيـ والتفرقة والعبلقػة األردنيػة الفمسػطينية ليسػت كونفدراليػة أو أي مسػمى 
ىي عممية إعادة ُلحمة بيف الوطف الواحد أساًسا قبؿ سايكس بيكػو، ومػع ذلػؾ لنعتػرؼ أف ىنػاؾ  سياسي، بؿ

ُىوية أردنية يجب المحافظة عمييػا وحمايتيػا، مثممػا توجػد ىنػاؾ ُىويػة فمسػطينية متجػذرة يجػب الحفػاظ عمييػا 
 وعدـ العمؿ عمى اندثارىا.

طينية، وىي لف تكوف إال لمصػمحة إسػرائيؿ التػي سػتكثؼ ما سيجري ىو ُمؤامرة عمى الُيويتيف األردنية والفمس
مػػػف شػػػرائيا األراضػػػي األردنيػػػة، وسػػػنجدىـ وقػػػد تممكػػػوا المنػػػاطؽ الصػػػحراوية، بػػػالقرب مػػػف الحػػػدود العراقيػػػة 
والسػعودية، ولػػف تسػػمـ مػف نوايػػاىـ تمػػؾ األراضػي الخصػػبة فػػي البمقػاء ومأدبػػا وعجمػػوف، كػونيـ يؤمنػػوف بػػأف " 

ف "أرض إسػػرائيؿ الكبػػرى" ولػػذلؾ ال يزالػػوف حاقػػديف عمػػى بمفػػور وبريطانيػػا السػػتثناء شػػرؽ األردف" ىػػو جػػزء مػػ
 شرؽ األردف مف وعد بمفور.

بعد أف أتػيح لمييػود زيػارة األردف عمًنػا بفضػؿ معاىػدة وادي عربػة سػيئة السػمعة والصػيت، كػانوا يػذىبوف إلػى 
عمػػى جػػيش" الػػدفاع " اإلسػػرائيمي أف  مأدبػػا لزيػػارة جبػػؿ صػػياغة ويكتبػػوف أف شػػرؽ األردف أرض ييوديػػة وأف

يتحرؾ لتحريرىا!، كؿ ذلؾ ولـ يكف حبر معاىدة وادي عربة قد جؼ بعػد، لكػف ىػذه ىػي عقميػة ييػود، الػذيف 
 شّوىوا سمعة كافة أنبيائيـ ووصفوىـ بأقذع الصفات.

وعمػى األردف الوحدة الحقيقية بيف األردف وفمسطيف ىي بعد تحرير فمسطيف بالكامؿ مف الػرجس الصػييوني، 
مسؤولية كبيرة في ذلؾ شأنو شأف كافة الدوؿ العربية واإلسبلمية، وسأكوف الفدائي األوؿ الذي يتطػوع لمػدفاع 
عػػف ىػػذه الوحػػدة ألنيػػا تحقػػؽ حمػػـ إعػػادة المحمػػة بػػيف أبنػػاء الشػػعب الواحػػد، أمػػا فػػي حػػاؿ الكونفدراليػػة التػػي 

منيا ويعمؿ عمى إفشاليا وليقطعوا رأسػي عػف جسػدي يخططوف ليا، فسأكوف الفدائي األوؿ أيًضا الذي ينفر 
 آنذاؾ.

األمر لػـ يعػد دراسػات وتحمػيبلت أو تخمينػات ،بػؿ أصػبح حقيقػة عمػى أرض الواقػع بّشػر بيػا رئػيس " دولػة " 
فمسطيف محمود عباس قبؿ يوميف، وأبيح لنفسي القوؿ إف ما قاـ بو رئيس الوزراء د.عبد اهلل النسور مف رفع 

قات وتمسكو بالتوقيت الصيفي في فصؿ الشتاء رغـ ما فعمو ذلؾ بالشعب األردني، كػؿ ذلػؾ ألسعار المحرو 
 كاف تمييًدا لتمرير الكونفدرالية الثنائية.

 آف األواف لمتوقؼ عف العبث بمصائر الشعوب، وعمى الشعوب أيًضا أف تدافع عف مصيرىا.
 02/00/0200، الراية، الدوحة
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