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 يولإعودة جميع الالجئين الفمسطينيين و كاتفاق عمى سحب المسمحين من مخيم اليرمو  2
أكد التوافق  ،السفير الفمسطيني في دمشق محمود الخالدي، أن 10/21/1021، وكالة معًا اإلخباريةذكرت 

دمشق وذلك بعد سحب  مع االطراف السورية عمى عودة جميع الالجئين الفمسطينيين الى مخيم اليرموك في
 جميع المسمحين من المخيم.

وقال الخالدي لغرفة تحرير وكالة "معا ": "منذ بداية االزمة والنزوح الفمسطيني من مخيم اليرموك عقدت 
فصائل منظمة التحرير الفمسطينية اجتماعات يومية في مقر السفارة الفمسطينية وجرى العمل عمى نطاقين، 

عن منازليم، والثاني: توفير عودة آمنة لجميع النازحين"، مؤكدا أن ىذه المساعي  االول: إغاثة النازحين
 القيادة العامة متوافقة عمى ذلك. -تكممت بالنجاح وجميع الفصائل بما فييا الجبية الشعبية

وأضاف: لن يكون ىناك وجود لمسمحين من الجيش الحر أو فصائل فمسطينية داخل المخيم، كما لن يكون 
ت الوقت تواجد لقوى األمن السورية، واعتبار ساحة المخيم وداخمة منطقة آمنة، مؤكدا عودة أكثر من في ذا

 آالف عائمة من الذين نزحوا الى المخيم منذ ساعات صباح اليوم الخميس. 7
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وأكد الخالدي أنو التقى مسؤولين من النظام السوري، وقادة في الجيش الحر وأنيم أعمنوا انسحابيم من 
 مخيم لتجنيب الالجئين الفمسطينيين ويالت الحرب.ال

 "سنقوم اليوم بتأمين معابر الدخول الى المخيم، ووجينا نداء عاجال بعودة جميع الالجئين النازحين". وقال:
القيادة العامة( ابمغوا الفصائل الفمسطينية بأن اليدف  -كما بين أن جماعة احمد جبريل )الجبية الشعبية

 دة الالجئين الى بيوتيم آمنين متعيدين بعدم تواجد أي مسمح من الجماعة داخل المخيم.المركزي ىو عو 
وتابع الخالدي أن حالة النزوح التي جرت من المخيم جرت في ظروف جوية قاسية جدا بسبب الطقس 

 البارد، وأن معظم النازحين كانوا بال غطاء وطعام ودواء.
ية قال: ان عممية التوزيع لم تستكمل لجميع الالجئين بسبب وجود وحول توزيع المساعدات المالية واالغاث

نازحين في مناطق بعيدة كالالذقية وحماة وحمص ونحن بحاجة الى جيش من المتطوعين حتى نستكمل 
الوصول إلى جميع ىؤالء النازحين، مشيرا إلى أنو جرى صرف مبالغ مالية كبيرة عمى النازحين القريبين من 

وانو جرى التوافق عمى فتح مدينة "أبناء الشيداء" بقرار من الرئيس عباس الستقبال النازحين  مخيم اليرموك،
 الفمسطينيين خاصة بعد االكتظاظ في مدارس وكالة الغوث.

وأكد أن عممية صرف المساعدات المالية سيجري استكماليا بعد عودة الالجئين الى منازليم في مخيم 
 اليرموك.
 قال السفير الفمسطيني في لبنان اشرف دبور، أن زياد حيدر ،عن12/21/1021، تالسفير، بيرو ونشرت 

إنو تم التوصل الى اتفاق عمى سحب المسمحين من مخيم اليرموك، وأن من شأن ذلك اتاحة « السفير»لـ
الفرصة امام اىمنا الذين نزحوا سواء الى اماكن آمنة داخل سوريا او في اتجاه لبنان، لكي يعودوا الى 
منازليم، عمما ان العدد الذي وصل الى لبنان ال يتجاوز االلفي شخص، وىؤالء سيعودون، واعتقد ان العودة 

 قد بدأت الى مخيم اليرموك من داخل سوريا.
واشار السفير الفمسطيني الى ان لبنان لم يقصر تجاه اخواننا النازحين، ودعا المجتمع الدولي لموقوف الى 

 «.األسف لم يقف أحد مع لبنان في ىذه المسألةألنو مع »جانب لبنان، 
ليطمئن المبنانيون، ان وجيتنا الوحيدة، كانت وستبقى دائمًا.. »وتوجو السفير الفمسطيني الى المبنانيين قائاًل: 

 «.وطننا فمسطين، وليس الى لبنان أو أي مكان آخر
حالة النزوح الكثيفة التي شيدىا خالل  العودة الى مخيم اليرموك بعدب أوابد آالف الفمسطينيينوأضافت أن 

األيام الماضية بعدما تمكن مسمحو المعارضة من السيطرة عمى أجزاء واسعة منو، ما دفع السمطات السورية 
الى حشد قوات عسكرية كبيرة استعدادًا القتحامو، فيما ساىمت المفاوضات التي شاركت فييا مختمف القوى 

المتحدة، في التوصل الى تسوية تقضي بإخالء المسمحين من المخيم والفصائل باإلضافة الى االمم 
 والسماح بعودة آالف العائالت اليو، والنجاح في تجنبيو الخراب وانزال نكبة جديدة بالفمسطينيين.

، أمس، بدء تطبيق االتفاق الذي تم التوصل إليو عبر جيود «السفير»وأكدت مصادر رسمية فمسطينية لـ
ي في دمشق مختار لماني، والذي يقضي بانسحاب المسمحين كافة الموجودين داخل مخيم ممثل اإلبراىيم

بقائو مجردًا من السالح.  اليرموك، وجميم من المعارضة، وا 
وقال رئيس الدائرة السياسية في منظمة التحرير الفمسطينية السفير أنور عبد اليادي إن األطراف كافة وافقت 

الدائر في سوريا، مشيرًا إلى أن ىذه األطراف تشمل المعارضة والسمطة  عمى تحييد المخيم من الصراع
 والفصائل الفمسطينية.
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وأعمن عبد اليادي، بعد اجتماع مطول مع لماني في دمشق، أن الحكومة السورية أكدت عدم نيتيا دخول 
ىذه العممية يجب المخيم أو قصفو، لكنيا اشترطت ضرورة انسحاب المسمحين بالكامل منو، مشيرًا إلى أن 

أن تستكمل خالل الساعات المقبمة. وأكد أن كل الفصائل وافقت عمى عدم وجود أي مسمح في المخيم، وتم 
االتفاق عمى تشكيل لجان شعبية محمية تقوم بمتابعة عودة األىالي النازحين، والذين عاد اآلالف منيم 

 بمجرد سماعيم أخبار االتفاق.
لدوائر الرسمية التابعة لمدولة ستتابع عمميا كالمعتاد، معتبرًا أن ما جرى يشكل وأشار عبد اليادي إلى أن ا

 سابقة في تاريخ الصراع، ويحسب إنسانيًا لكل األطراف.
وليس واضحًا إن كان االتفاق يمنع نشاط المعارضة السممي فيو، خصوصًا أن الدولة ستكون متواجدة في 

 ر في بدايتو.المخيم عبر قوات الشرطة التي لدييا مخف
عبر مئات »، «فرانس برس»وقال عضو في إحدى المنظمات اإلنسانية التي تقدم مساعدات لالجئين لوكالة 

، موضحًا أن العديد من ىؤالء «الفمسطينيين سيرًا، نقاط التفتيش التابعة لمقوات النظامية عمى مداخل المخيم
، بينما يأخذ آخرون أغراضيم «ر المتساقطة بغزارةبدال من النوم في العراء بسبب األمطا»يريدون العودة 

 «.القتناعيم بأن النزاع سيطول»
«. عائدون إلى مخيم اليرموك»وقال احد سكان المخيم إن العائدين كانوا يرددون أغنيات فمسطينية، وعبارة 

المخيم، مطالبين أبناء مخيم اليرموك ساروا في مسيرة شعبية إلى »وذكرت وكالة األنباء السورية )سانا( إن 
 «.المجموعات اإلرىابية المسمحة بالخروج منو

مقاتمي الجيش السوري الحر الذين كانوا متواجدين باآلالف »وقال احد السكان، بعيد خروجو من المخيم، إن 
 «.في المخيم، غابوا إلى حد كبير

عام لألمم المتحدة بان كي وناشدت وزارة الخارجية السورية، في رسالة إلى رئيس مجمس األمن واألمين ال
مطالبة الدول التي دعمت المجموعات اإلرىابية المسمحة وشجعتيا عمى احتالل مخيم اليرموك »مون، 

لغايات باتت معروفة بإجبارىا عمى الخروج من المخيم فورًا حفاظًا عمى حياة الالجئين الفمسطينيين، ولمنع 
 «.الدمار الذي تنشره ىذه المجموعات أينما حمت

كل من سمح لنفسو بتوجيو أصابع االتيام إلييا وتحممو مسؤولية الكارثة التي قامت بيا »ودانت دمشق 
التزمت منذ نكبة الشعب الفمسطيني باستضافة الالجئين »في المخيم. وأكدت أنيا « المجموعات اإلرىابية

 «.ي يتمتع بيا المواطن السوريالفمسطينيين عمى أرضيا وتعاممت معيم كأبنائيا وأعطتيم كل االمتيازات الت
مصادر قيادية فمسطينية داخل مخيم اليرموك أكدت لـ"النيار" ، أن 10/21/1021، النيار، بيروتوأوردت 

انسحاب عناصر الجيش السوري الحر من المخيم ليل امس، وان من بقي من المسمحين داخل المخيم ىم 
ىد بعضيم بسالحو الفردي ىذا الصباح عند مفارق عدة افراد من ابناء المخيم ويقارب عددىم االربعين شو 

داخل المخيم في ميمة قالوا انيا تقتصر عمى التأكد من عدم عودة العناصر التابعة ألحمد جبريل الى داخل 
 المخيم. 

واذ تحدثت ىذه المصادر عن عدم وجود حشود عسكرية لمنظام عند تخوم المخيم ىذا الصباح، ذكرت ان 
ائو بدأوا منذ ساعات الصباح االولى بالعودة اليو في ظل دعوات فمسطينية مكثفة لعودة المئات من ابن

النازحين الذين توزع اغمبيم عمى مخيمات دمشق. وقد شيد المخيم ىذا الصباح تظاىرة مدنية اكدت عمى 
نفسيا رفض زج المخيم في الصراع العكسري الدائر في سوريا بين النظام والمعارضة. وذكرت المصادر 

لـ"النيار" ان السفارة الفمسطينية في دمشق ستشيد اليوم اجتماعا لمقوى الفمسطينية لتأمين اآلليات الموجستية 
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لعودة النازحين. كما قالت أن الحياة داخل المخيم بدأت تعود تدريجيا الى طبيعتيا "شاىدنا صباحا عددًا من 
ض مقاىي االنترنت بالشبان الذين كان من المخابز ومحال الخضار يعمل بشكل طبيعي كما غصت بع

 بينيم ناشطون ينقمون مباشرة صور تظاىرة العودة الى المخيم ويحثون النازحين عمى العودة".
"العمــل مــن أجــل فمســطينيي ســوريا" ذكــرت فــي  مجموعــة، أن 10/21/1021، فمســطين أون اليــنواضــافت 

أن عــدًدا مــن وجيــاء مخــيم اليرمــوك يجــرون ، ك(التقريــر التــوثيقي الــذي نشــرتو عمــى صــفحتيا فــي )فــيس بــو 
مفاوضــات مــع العناصــر المســمحة التابعــة لمجــيش الحــر والجــيش النظــاميخ مــن أجــل تجنيــب المخــيم ويــالت 

 الدمار والقصف، وعودة أىمو إليو.
وذكر أحد وجياء المخيم أن المفاوضات ترمي إلى وقف القتال في المخيم وعودة األىالي إليو، عمى أن 

وأشار التقرير إلى ورود أنباء تتحدث عن انسحاب الجيش الحر من  يو جيش التحرير الفمسطيني.يحم
 المخيم، بعد اتفاق بينو وبين الجيش النظامي بوساطة فمسطينية.

وقال: "إن ممثمي فصائل منظمة التحرير وممثاًل عن حركة الجياد اإلسالمي وفعاليات شعبية وشخصيات 
 في مخيم اليرموكخ لتدارس آخر التطورات التي مر بيا". مستقمة عقدوا اجتماعاً 

وخمص االجتماع إلى توجيو نداء ألىالي المخيم بالعودة الفورية إليوخ كونيا الضمانة لمممتمكات واألرواح، 
وأن )م.ت.ف( وفصائميا تتحمل المسؤولية الكاممة عن صمود وتأمين مستمزمات الحياة ألىالي المخيم 

 والعائدين.
االجتماع تشكيل لجان غير مسمحة في أحياء المخيم تكون ميمتيا ضمان أمن األىالي وممتمكاتيم،  وقرر

عادة تشغيل األفران فيو، وتفعيل المشافي بأكبر كفاءة، واالجتماع  دخال مواد التموين األساسية لو، وا  وا 
 بشكل يومي لموقوف عمى آخر المستجدات، حسب ما جاء التقرير.

 
 متركيا دعمت شعبنا بالد: يد السمطان عبد الحميد الثانيحف يستقبلىنية  

التقى حفيد السمطان العثماني عبد الحميد الثاني الذي يزور قطاع غزة برئيس الحكومة الفمسطينية  :السبيل
بغزة إسماعيل ىنية وذلك ضمن وفد من حزب االتحاد الكبير التركي وعمى رأسو رئيس الحزب مصطفى 

 دستجي.
الل المقاء: "نمضي في فمسطين والحكومة عمى خطى السمطان عبد الحميد بعدم التفريط بشبر وقال ىنية خ

واحد من أرض فمسطين"، مرحبا بشكل خاص بحفيد السمطان العثماني عبد الحميد الثاني، مستذكًرا المواقف 
 الخالدة لمسمطان وتمسكو ودفاعو عن فمسطين.

ية الفمسطينية ومن غزة، مشيًرا إلى أن ىذه الزيارة تأتي في ظل وأشاد بالمواقف التركية الثابتة من القض
انتصار كبير حققو الشعب الفمسطيني في حرب األيام الثمانية، مقدًما التياني لتركيا بالنصر الذي حققو 

 الشعب الفمسطيني في معركة حجارة السجيل "ألن انتصار غزة ىو انتصار لكل األمة".
دعمت شعبنا بالمال وبالسالح ولكن تركيا دعمت شعبنا بالدم"، مشيرا إلى أن وقال ىنية: إن "ىناك دول 

"دماء المشاركين في سفينة مرمرة خمخمت الحصار عمى غزة، لذا انتصار غزة ىو انتصار لتركيا ولشيداء 
وأضاف "نطمئنكم عمى شعبنا وعمى المقاومة بعد العدوان األخير"، مؤكدا أن الشعب الفمسطيني  مرمرة".

وفي ختام  بات مؤمنا بدنو النصر التام، سائال اهلل أن يجتمع الجميع في ساحات المسجد األقصى المحرر.
 المقاء، قدم ىنية "درع االنتصار" لرئيس الوفد ولحفيد السمطان عبد الحميد الثاني.
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دي بن الحاج من جية أخرى، تمقى ىنية تينئة برقية تينئة من رئيس الحزب اإلسالمي في ماليزيا عبد اليا
 أوانج محمد وذلك بمناسبة ذكرى انطالقة حركة حماس.

 //السبيل، عمان، 
 
 تجدد األمل بالحرية لشعبنا والسيادة لدولتنا الميالدفياض: بشارة  

سالم فياض عن سعادتو لمشاركة أىالي مدينة بيت ساحور باحتفاالت إنارة  د.عبر رئيس الوزراء : القدس
يالد قائاًل "إن إضاءة شجرة الميالد بين أىمنا في بيت ساحور يبعث المزيد من األمل في شجرة أعياد الم

قموبنا بنور البشارة، وتحقيق وعد الحرية واالستقالل والسيادة لدولتنا وعاصمتيا القدس، معربًا عن أممو في 
 االحتفال بأعياد الميالد فييا وقد تحررت من نير االحتالل بإذن اهلل".

ياض "المجد هلل في العمى وعمى األرض السالم وفي الناس المسرة، أىنئ أىالي بيت ساحور، وكافة وقال ف
المسيحيين، وكل أبناء شعبنا في كل مكان وبمناسبة أعياد الميالد، والذي ىو بالنسبة لنا في فمسطين لم يعد 

ميو ومسيحيو، الذين يجمعيم حمم مجرد عيد ديني فقط، بل ويعتبر أيضًا عيدًا وطنيًا لكل أبناء شعبنا بمسم
واحد وىدف موحد يتمثل بالحرية واالستقالل، وبتجسيد السيادة الوطنية عمى أرض دولة فمسطين المحتمة 

 ".األرضوعاصمتيا القدس،ليعيش شعبنا في كنفيا حرًا أبيًا كريمًا كباقي شعوب 
 //القدس، القدس، 

 
 لتحرير أنتم جيل النصر وا غزة: ألطفالىنية  

أكد رئيس الحكومة الفمسطينية في غزة إسماعيل ىنية أن أطفال غزة عمموا الناس جميعا معنى : صفا -غزة 
 البطولة والرجولة، وأنيم ىم جيل التحرير والنصر.

وقال ىنية في كممة لو خالل احتفال لفرقة طيور الجنة في ساحة الكتيبة غرب غزة مساء الخميس الذي 
ف: "أييا األبطال أييا الرجال أييا الكبار أطفالنا صغار، لكن قامتيم كبيرة والعالم يتعمم حضره عشرات اآلال

 أنتم يا جيل التحرير والنصر ونحن الجسور وجيل النصر والكرامة يعبرىا". منيم معنى الصمود والبطولة
ة كانوا واقفين في وتابع "كانت صواريخ االحتالل تنزل في كل مكان وبتقصف في كل مكان، لكن أطفال غز 

 كل ميدان ورافعين السبابة وشارة النصر".
 //وكالة الصحافة الفمسطينية )صفا(، 

 
 التشريعي يؤكد وجود عراقيل تحول دون تحقيق المصالحة  المجمسرئيس  

ة، أكد رئيس المجمس التشريعي الفمسطيني، عزيز دويك، وجود عراقيل أمام المصالحة الفمسطيني: رام اهلل
 تحول دون تحقيق الوحدة الوطنية بين حركتي "حماس" و "فتح". داعيًا إلى مصالحة حقيقية.

وأوضح دويك، و أحد أعضاء كتمة "التغيير واإلصالح" البرلمانية عن حماس، أن حديث رئيس السمطة 
"ىو إحدى أىم قبل المصالحة  االنتخاباتالفمسطينية محمود عباس، وقيادات السمطة في رام اهلل عن إجراء 

السياسية  االعتقاالتوشدد دويك أن من شروط نجاح وتحقيق المصالحة "إنياء ممف  ."تمك العراقيل
 والتنسيق األمني". مشددًا عمى أنيما إحدى العوائق لموصول لموحدة الوطنية.

لمكتب  جاءت تمك التصريحات خالل زيارة السفير المصري في األراضي الفمسطينية، السيد ياسر عثمان،
 لحركة حماس. نواب حماس في مدينة رام اهلل، وسط الضفة الغربية، مينئًا بذكرى االنطالقة الـ 
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 //قدس برس، 
 
 مبادرة سالم عربية الشير المقبل: مفاوضات مع وقف االستيطان لستة أشيرعن  يكشفاألحمد  

ة ستطرح الشير المقبل لتحريك العممية كشف مسؤول فمسطيني رفيع عن مبادرة عربي: الحياة -رام اهلل 
إن  "الحياة"عزام األحمد لـ "فتح"وقال عضو المجنة المركزية لحركة  السممية بعد االنتخابات اإلسرائيمية.

المبادرة تقوم عمى إطالق المفاوضات لمدة ستة شيور، بعد االنتخابات اإلسرائيمية، يرافقيا تجميد لالستيطان 
 خالل ىذه الفترة.

المجنة "ل إن وفدًا من لجنة المتابعة العربية سيتوجو الشير المقبل إلى الدول والجيات األعضاء في وقا
  والصين لعرض المبادرة العربية. "الرباعية الدولية

وكشف األحمد عن وعود أميركية بالعمل عمى إطالق العممية السممية، مؤكدًا في الوقت ذاتو عدم ثقتو بيذه 
ناك وعود أميركية، عمى رغم أنني ال أعتبرىا جدية، ألننا نتمقى مثل ىذه الوعود منذ ى"الوعود. وأضاف: 

 ."ستين عامًا. وعمى رغم ذلك ىناك قرار عربي في لجنة المتابعة العربية بالتحرك الشير المقبل
ف من جية أخرى، قال األحمد إن فمسطين ستحتفظ بحقيا بالمجوء إلى مجمس األمن لممطالبة بإدانة ووق

نحن جاىزون، والمناخ الذي خمقو "وحول المصالحة الوطنية، قال األحمد:  االستيطان خالل ىذه الفترة.
العدوان عمى غزة إيجابي، ومن المتوقع أن تنتيي االنتخابات الداخمية في حركة حماس مطمع الشير 

 ."المقبل، وحينيا ستكون مصر جاىزة الستقبالنا
 //الحياة، لندن، 

 
 .. لن يبقى من المشاريع حجر واحدحاسب عمى جرائم االستيطانست   : "إسرائيل"ردينةيل أبو نب 

أكد الناطق باسم الرئاسة الفمسطينية نبيل أبو ردينة الخميس أن  :وكاالت - برىوم جرايسي -الناصرة 
مشاريع "لن ستحاسب عمى جرائم االستيطان في األراضي الفمسطينية، مشددا عمى أن كل ىذه ال إسرائيل

 يبقى منيا حجر واحد في الضفة الغربية والقدس الشرقية".
أن يعمموا أنيم سيحاسبون عمى جرائم"  إسرائيل"عمى المستوطنين وحكومة  "فرانس برسـ"وقال أبو ردينة ل

ة االستيطان متوعدا بأن "كل ىذه المشاريع االستيطانية اليستيرية لن يبقى منيا حجر واحد في الضفة الغربي
 والقدس الشرقية عاصمة دولة فمسطين".

 
وأكد أن "كل ما في داخل أراضي دولة فمسطين من مستوطنات غير شرعي وغير قانوني وعمى المستوطنين 

 أن يعمموا أنيم سيحاسبون عمى ىذه الجرائم".  إسرائيلوحكومة 
 //الغد، عمان، 

 
 ر تصل االثنين القادم مميون دوال  مائةعريقات: العرب حولوا لمسمطة صائب  

استعرض عضو المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية صائب عريقات، األوضاع : صفا - بيت لحم
السياسية والداخمية الفمسطينية، خالل لقاء نظمتو دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير، مساء 

 الخميس، في مدينة بيت لحم.
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ة بعث بيا أمين عام جامعة الدول العربية نبيل العربي يؤكد فييا قيام وكشف عريقات النقاب عن رسال
مميون دوالر لخزينة السمطة تصل يوم االثنين القادم، وىو ما مّكن الحكومة من  العرب بتحويل 

كما حّمل دولة االحتالل المسؤولية عن  عن نيتيا صرف جزء من الرواتب فور وصول الحوالة. اإلعالن
 إسرائيلآخر الطريق فيما يتعمق بالمفاوضات، وأكد مرارا وتكرارا انو في حال قامت  إلىسطينيين الفم إيصال

' فان ىذه ستكون نياية طريق المفاوضات وحل الدولتين فعال وليس بالبناء االستيطاني في منطقة 'إي
 قوال.

 //وكالة الصحافة الفمسطينية )صفا(، 
 
 أموالنا "إسرائيل"سبانيا: سنواجو صعوبات ىائمة إذا جمدت ألخالل زيارتو  المالكيرياض  

خوسيو مانويل  اإلسبانيلقائو مع نظيره  في المالكيرياض  الفمسطينيأعرب وزير الخارجية : فاطمة شوقى
استئناف  فيسوف يكون عام السالم"، معربًا عن أممو  مارجايو بمدريد عن اعتقاده بأن "عام 

وضعتيا المجنة الرباعية، مضيفًا "لدينا ثقة كاممة  التيإطار خارطة الطريق  فيإسرائيل  محادثات السالم مع
 خطتيا الحالية سيكون األمر صعبا لمغاية". في"، وفى حال استمرار إسرائيل الدوليالمجتمع  في

 //اليوم السابع، مصر، 
 
 دفع أموال شبكة األمان لمسمطة: الضغط األمريكي وراء تأخر الدول العربية بيوسفأبو واصل  

واصل أبو يوسف عضو المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في تصريحات  د.انتقد : أشرف اليور - غزة
عدم إيفاء الدول العربية بتحويل ما عمييا من التزامات مالية ضمن صندوق شبكة  "القدس العربي"خاصة لـ

عاني عجزا كبيرا، وقال انو ال يوجد تفسير ليذا األمر، سوى األمان، لصالح خزينة السمطة الفمسطينية التي ت
في وجو االحتالل  "انفجار"وقوع ىذه الدول لضغوط أمريكية، في الوقت الذي حذرت فيو حركة فتح من 

 جراء ىذه األزمة.
نحن نستغرب عدم التحويل من الدول العربية لغاية المحظة، في ظل " "القدس العربي"وقال أبو يوسف لـ

 ."ستفحال األزمة المالية لمسمطة الفمسطينيةا
 

ال يوجد تفسير لتأخر وصول ىذه األموال سوى أن ىذه الدول " قائالً ووجو انتقادات لمدول العربية المانحة، 
الدول الغربية المانحة، تأثرت بالضغوط  أن إلىوأشار  ."تقع تحت ضغط أمريكي لجية عدم التحويل

 لغ لخزينة السمطة.األمريكية، ولم تحول أي مبا
 //القدس العربي، لندن، 

 
 حنان عشراوي تقدر الموقف األوروبي الرافض لالستيطان وتندد بالموقف األمريكي 

عضو المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية حنان عشراوي عن تقديرىا  : أعمنتوليد عوض - رام اهلل
يدة بالتصريحات الصادرة عن مسؤولة العالقات الخارجية في الرافض لالستيطان، مش األوروبيلمموقف 
االستيطانية في القدس ومحيطيا،  إسرائيلكاترين آشتون، والتي رفضت فييا بشدة خطط  األوروبياالتحاد 

 بمتطمبات السالم. إسرائيلتمتزم  أنالرافض لالستيطان وانو غير شرعي، وضرورة  األوروبيوتأكيد الموقف 
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التي لم تشارك في ىذا الموقف، وقالت  األمريكيةلموقف الواليات المتحدة  أسفياراوي عن عش أعربتكما 
والتواطؤ معيا يشجعيا عمى االستمرار في سياستيا الخطيرة التي قد تدخل  إسرائيلإن التقاعس عن مسائمة "

 ."المنطقة في دوامة من العنف وعدم االستقرار
 //القدس العربي، لندن، 

 
 : االستيطان سياسة عنصريةفي منظمة التحرير القدس شؤونئرة دا 

القدس المحتمة: أدانت دائرة شؤون القدس في منظمة التحرير الفمسطينية، التصعيد االستيطاني اإلسرائيمي 
غير المسبوق الذي تقوده حكومة االحتالل اإلسرائيمية المتطرفة، والتي شرعت في المصادقة عمى بناء 

 لوحدات االستيطانية االستعمارية بشكل جنوني وفي مختمف مناطق القدس والضفة الغربيةاآلالف من ا
لم يعد كافيا، فإسرائيل مستمرة  اإلدانةن استمرار سياسة النفاق الدولي واالكتفاء ببيانات الشجب و أواعتبرت 

ستراتيجية ىذا العدوان االستيطاني اإلسرائيمي تع أنفي بناء الوحدات االستيطانية، مؤكدة  بير عن سياسة وا 
أو إسرائيمية رافضة لمسالم، حيث ال يتصور احد أن يكون ىناك سالم دون القدس عاصمة لدولة فمسطين، 

 .يكون ىناك سالم لدولة مجزئة بالجدار وبالمستوطنات أن
 //القدس العربي، لندن، 

 
 تمييدا إلضراب شاملبإضراب تحذيري عن الطعام  : نخبة األسرى تشرعاألسرىوزارة  

أشرف اليور: أعمنت وزارة األسرى والمحررين أن قيادة الحركة األسيرة في السجون اإلسرائيمية  -غزة 
 .سيشرعون مطمع األسبوع المقبل باإلضراب عن الطعام، تضامنا مع عدد من المضربين منذ أشير

اتفقت عمى البدء مطمع األسبوع المقبل  قيادة الحركة األسيرة في السجون أنوذكرت الوزارة في تصريح ليا 
تضامنًا مع األسيرين  "اإلضراب النخبوي"بإعالن مجموعة من النخبة باإلضراب المفتوح عن الطعام أسمتو 

وأوضحت أنو  المضربين عن الطعام أيمن الشراونة وسامر العيساوي المضربين منذ أكثر من خمسة شيور.
بإعالن مجموعة من األسرى إضرابيم المفتوح عن الطعام، ثم تتبعيم ومن المفترض أن يبدأ إضراب النخبة 

 مجموعة أخرى بعد فترة معينة وىكذا حتى يصل لكل السجون.
وحممت المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية إسرائيل المسؤولية المباشرة عن حياة األسيرين 

فتك بصحة األسيرين، ودخال في "الطعام  اإلضراب الطويل عن أنالمضربين، وأوضحت في بيان ليا 
 ."مرحمة الخطر الحقيقي عمى حياتيما وسط إصرار إسرائيمي عمى قتميما

 //القدس العربي، لندن، 
 
 والوكالة النمساوية توقعان اتفاقية لدعم المياه والبنية التحتية بغزة فياضحكومة  

بحكومة رام اهلل محمد أبو رمضان وممثل الوكالة النمساوية وقع وزير التخطيط والتنمية اإلدارية : رام اهلل
 ( اتفاقية بقيمة مميون يورو لدعم قطاع المياه والبنية التحتية في غزة.|ليونارد مول اليوم الخميس )

وشارك في توقيع االتفاقية أيضًا من الجانب الفمسطيني رئيس سمطة المياه شداد العتيمي، لتمويل مشروع 
لدعم الفني لوحدة تنسيق مشروع تحسين نوعية المياه وزيادة نسب إمدادات المياه في القطاع، وذلك تقديم ا

 في إطار برنامج المساعدات المقدم من النمسا.
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وتأتي ىذه االتفاقية نظرا لموضع الحرج الذي يعاني منو قطاع غزة بسبب التموث الناتج من المياه العادمة، 
فة إلى الضرر الذي ألحقو العدوان اإلسرائيمي في قطاع البنية التحتية لمياه وزيادة في المموحة باإلضا

 القطاع والذي أدى إلى تناقص كميات المياه الالزمة لمشرب واالستخدام المنزلي.
 //قدس برس، 

 
 من سوريا إلى لبنان نالفمسطينيي الستيعاب قضية النازحين مشتركةجيود  "النيار": 

عدد النازحين  أنال أرقام نيائية ورسمية عن  إنالسفارة الفمسطينية في بيروت لـ"النيار":  قالت مصادر في
يعودون بعد مكوثيم  نازحونما وان ىناك لبنان في األيام القميمة الماضية ال سيّ  إلىالفمسطينيين من سوريا 
السفارة تجري اتصاالت  أنىناك صعوبة في تحديد عدد النازحين رغم  أنوأضافت  في لبنان لبعض الوقت.

 مكثفة مع كل الجيات المبنانية والدولية التي ليا عالقة بالموضوع.
النازحين من مخيم اليرموك في  إبقاءتعميمات الرئاسة الفمسطينية في رام اهلل ركزت عمى مسألة  أنوأكدت 

األخرى التي ما زالت  في المخيمات أوليم في مدارس "االونروا"  إقامةمن خالل تأمين  إماداخل سوريا، 
 آمنة.

الحكومة المبنانية تبذل جيودا مشكورة لمساعدة النازحين وتتعامل بإنسانية مع ىذه المسألة  أن أيضاوأكدت 
 فوق قدرات لبنان. أنياالتي ندرك 

 //النيار، بيروت، 
 
 االنتخابية المركزية تعمن انتياء الفترة القانونية لمدعاية االنتخاباترام اهلل: لجنة  

الفترة القانونية  انتياءالمركزية في رام اهلل، وسط الضفة الغربية، عن  االنتخاباتأعمنت لجنة : رام اهلل
وقالت في بيان صحفي إنو "طبقًا لمجدول الزمني لالنتخابات ، (/لمدعاية االنتخابية، مساء الخميس )

 الفترة القانونية لمدعاية تنيي اليوم الخميس مساء".المحمية التكميمية والذي وضعتو المجنة سابقًا فإن 
 //قدس برس، 

 
 مركبة : الحكومة لدييا بغزة منقل الحكوميل العامةاإلدارة  

أكدت دائرة تسجيل المركبات الحكومية في اإلدارة العامة لمنقل الحكومي أن عدد المركبات والدراجات النارية 
 " مركبة.ية في غزة بمغ حوالي "التابعة لمحكومة الفمسطين

"، بينما " مركبة وعدد مركبات الحركة "وقالت الدائرة إنو يبمغ عدد مركبات العيدة الشخصية "
دراجات، بينما يبمغ عدد مركبات وزارة الداخمية نصف المركبات الحكومية  يبمغ عدد الدراجات النارية 
ة ويبمغ عدد الدراجات النارية التي تمتمكيا وزارة الداخمية من مجموع مركب تقريباـ حيث يبمغ عددىا 

 آخرين. دراجة وجاري العمل ىذا الشير لتسجيل حوالي  الدراجات الحكومية 
 //فمسطين أون الين، 

 
 مع العربي واإلبراىيمي أوضاع الفمسطينيين في سوريا يبحثمشعل  14



 
 
 

 

 

           23ص                                    1527العدد:                12/21/1021الجمعة  التاريخ:

ة "حماس" خالد مشعل خالل األيام القميمة الماضية، اتصاالت مع أجرى رئيس المكتب السياسي لحرك
المبعوث الخاص لألمم المتحدة وجامعة الدول العربية إلى سوريا األخضر اإلبراىيمي، واألمين العام لجامعة 

 الدول العربية الدكتور نبيل العربي، لوقف ما يتعرض ليا الالجئين الفمسطينيين في سوريا.
اس" في بيان صحفي، إن مشعل حث اإلبراىيمي والعربي عمى بذل أقصى الجيود وقالت حركة "حم

والتحرك العاجل من أجل وقف ما يتعرض لو مخيم اليرموك من استيداف، وتقديم المساعدات اإلنسانية 
 واإلغاثية العاجمة ألبناء المخيم الذين يعيشون في ظروف قاسية.

عض األطراف ذات الصمة من أجل تجنيب مخيم اليرموك كما قام مشعل بالعديد من االتصاالت مع ب
 والمخيمات الفمسطينية الصراع الدائر في سوريا.

 وجدد مشعل تأكيده حرص حركة "حماس" عمى وقف نزيف دماء الشعب السوري والفمسطيني.
 وكان مشعل أجرى صباحًا اتصاالت ىاتفية مع رئيس المجمس الوطني السوري جورج صبرا، ىو األول من
نوعو، وعبر عن تقدير حركتو وفصائل المقاومة الفمسطينية لممجمس الوطني ولقوى الثورة السورية عمى 
موقفيم المتضامن مع الالجئين في المخيمات الفمسطينية في دمشق التي تتعرض لميجوم والقصف 

 بالطائرات.
مخيمات، وحرص كافة القوى وأكد مشعل تقدير الجانب الفمسطيني لتضامن الشعب السوري مع أشقائو في ال

السياسية والميدانية عمى عدم منح أي ذريعة الرتكاب مجازر فييا بعد أن تم حشد قوات عسكرية عمى حدود 
 مخيمي اليرموك وفمسطين، وفق المركز الفمسطيني لإلعالم.

 20/12/2012، فمسطين أون الين
 

 د محل خالف بيننا لم تعالبردويل: مسألة السماح لحركة فتح باالحتفال في غزة  11
نفى القيادي في حركة "حماس" الدكتور صالح البردويل، وجود أي خالفات مع حركة "فتح" حول غزة: 

 مسألة السماح ليا باالحتفال بذكرى تأسيسيا في قطاع غزة.
وأكد البردويل في تصريحات لـ "قدس برس" أنو ال حاجة ألي وساطة بين "حماس" و"فتح" حول مسألة 

ألخيرة باالحتفال بذكرى تأسيسيا، وقال: "مسألة السماح لحركة فتح لالحتفال بذكرى تأسيسيا في ل السماح
قطاع غزة مسألة محسومة، ولم تعد محل خالف بيننا وبين حركة "فتح"، بقيت مسألة المكان، ىذا أمر تقدره 

واألمن واالستقرار في غزة، الجيات المعنية بما يتناسب وحجم االحتفال وأيضا ما يحافظ عمى النظام العام 
وىذه أيضا ليست محل خالف. وبالتالي ال أعتقد أن األمر في حاجة ال إلى وساطة وال إلى الحديث عن 

 خالف عمى اإلطالق".
قد تغيبت عمى اجتماع في قطاع غزة بين الفصائل ليذا الغرض،  القيادي في "حماس" ان تكون حرتو ونفى

و أن يتم السماح لـ "فتح" بعقد احتفاالتيا في غزة عمى أن تكون ىناك مرونة وقال: "االتفاق كان واضحا، وى
في تحديد المكان بما يتالءم وحجم االحتفال وأيضا متطمبات النظام العام، وبالتالي لم تتغيب "حماس" عن 

 أي اجتماع ليذا الغرض". 
 20/12/2012قدس برس، 

 
 ة الفمسطينية في القاىرةحركة حماس متمسكة بإجراء جمسات تطبيق المصالح 20
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رافضة  القاىرة,أكدت حركة "حماس" تمسكيا بإجراء مناقشات تطبيق بنود المصالحة الفمسطينية في 
 أخرى.تمميحات قيادات بحركة فتح بإمكانية نقميا إلى عاصمة 

مجيود", وقال القيادي في حماس الدكتور صالح البردويل إن فكرة نقل ىذه الجمسات خارج القاىرة "تشتيت ل
مضيفا أن ما يجري في مصر حاليا من أزمات سياسية لن يطول وستستقر األمور, مؤكدا عدم وجود أي 

 معمومات لدى حركتو بالتفكير في نقل جمسات الحوار خارج مصر.
وشدد البردويل عمى أن مصر ىى الراعي الوحيد التفاق المصالحة, ورأى أن التمميح بنقل جمسات الحوار 

 رة "بالونات اختبار".خارج القاى
وعن جمسات قريبة بين حركتو وقيادات فتح الستئناف الحوار قال البردويل "إن الرئيس محمود عباس ينتظر 
مبادرة أمريكية لتحريك عممية المفاوضات مرة أخرى قبل الذىاب لممصالحة, مشيرا إلى ما أعمن حول مبادرة 

 بريطانية فرنسية فى ىذا الصدد.
 20/12/2012، النيار، بيروت

 
 مع "إسرائيل" ثمرة من ثمار التنسيق األمنيو : استمرار االعتقال السياسي "جريمة وطنية" "الجياد" 21

اعتبرت حركة الجياد اإلسالمي ان إستمرر أجيزة أمن السمطة باعتقال ومالحقة : أحمد المبابيدي -غزة
السياسي ورفعيم لشعار مقاومة  انتمائيم أنصار وعناصر المقاومة الفمسطينية في الضفة الغربية عمى خمفية

 االحتالل اإلسرائيمي في جميع مدن الضفة الغربية "جريمة وطنية" لن يغفرىا الشعب الفمسطيني.
وقال القيادي في الحركة وعضو لجنة المصالحة خضر حبيب لـ"فمسطين أون الين:" إن االعتقال السياسي 

لغربية جريمة يعاقب عمييا القانون اإلنساني والدولي، مضيفًا الذي تمارسو أجيزة أمن السمطة في الضفة ا
 أن سياسة وزارة الداخمية في حكومة فياض ال تخدم سوى االحتالل.

وأوضح أن ىناك أطرافًا ليا نفوذ في السمطة ال ترغب بإتمام اتفاق المصالحة بين حركتي "حماس" و"فتح" 
نياء سنوات االنقسام العجاف، منوىًا إلى أن وتيرة االعتقال السياسي تزداد بشكل كبير كمما اقتربت  وا 

 الحركتين من المصالحة.
وأضاف حبيب أن استمرار ىذا المسمسل سيشحن األجواء االيجابية التي تخيم عمى العالقة بين "حماس" 
 و"فتح" عقب انتصار المقاومة في غزة وحصول السمطة عمى دولة غير كاممة العضوية في األمم المتحدة،
مشددًا عمى أن حركتو تقف إلى جوار حركة "حماس" حتي يتم انياء ممف االعتقال السياسي بحق أنصارىا 

 وكوادر المقاومة في الضفة.
وشدد عمى أن مالحقة أجيزة السمطة واعتقال عناصر فصائل المقاومة في الضفة الغربية ثمرة من ثمار 

الجتثاث بذرة المقاومة من مدن الضفة الغربية، مؤكدًا أن التنسيق األمني بين تمك األجيزة وقوات االحتالل 
 استمرار السمطة في ىذا النيج يساىم في شق الصف الفمسطيني.

وطالب حبيب حركة "فتح" بالضغط عمى مسئولي أجيزة أمنيا في الضفة لمعمل عمى إطالق كافة المعتقمين 
ل المقاومين ومالحقة كل من يرفض االعتراف السياسيين من السجون، الفتًا النظر إلى أن استمرار اعتقا

 بـ)إسرائيل( أمرًا "مخزيًا" ال بد من وقفو.
 20/12/2012، فمسطين أون الين

 
 سرائيمي لميجوم وخطف سالحو بالقدس بالمحتمةإتعرض جندي  22
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تعرض جندي من جيش االحتالل ليجوم الميمة الماضية عندما كان في ميمة حراسة في  :القدس المحتمة
 ع عسكري اسرائيمي الى الشمال من مدينة القدس.موق

 وقد قام شخصان بمياجمة الجندي ورشو بالغاز المسيل لمدموع ثم اختطفا سالحو الشخصي والذا بالفرار.
وشرعت قوات من جيش االحتالل  وادعت "االذاعة العبرية" ان الشخصين المذين قاما باليجوم فمسطينيان".

 حثا عن المياجمين، وتم اسعاف الجندي المصاب في الحال.تمشيط في المنطقة ب بأعمال
 كما وصل الى المكان ضباط كبار من الجيش لمتحقيق في ظروف وقوع الحادث.

 20/12/2012وكالة سما االخبارية، 
 

 44أراضييم المحتمة عام الالجئين في حماس تدعو لتأمين عودة الفمسطينيين بسوريا إلى  دائرة 23
(، األمم المتحدة، 20/12حماس، اليوم ) –جئين في حركة المقاومة اإلسالمية دعت دائرة شئون الال

الجامعة العربية، والمنظمات الدولية واإلقميمية، لتأمين عودة الالجئين الفمسطينيين من و ومجمس األمن، 
 م عبر الحدود المبنانية.1491سوريا إلى أراضييم المحتمة عام 

ينيين من مخيم اليرموك في سوريا إلى المخيمات الفمسطينية في جاء ذلك بعد أن نزح آالف الفمسط
األراضي المبنانية، بعد أن تم استيداف مخيماتيم بالقصف والدمار، وخاصة بعد أن ُقصف مخيم اليرموك 
بالطائرات الحربية, والذي أدى إلى مقتل العديد من الفمسطينيين، والزج بيم في نزاع داخمي, لم ولن يكونوا 

 فيو. طرفاً 
وأكدت الدائرة أن بأن الالجئ الفمسطيني لن يجد مكانا يستحق ىذه المخاطرة أفضل من العودة إلى دياره 

ر منيا من فمسطين عام  م, محماًل الجيات الدولية تأمين وعودة واستقرار ىؤالء الالجئين في 1491التي ُىجِّ
 الشأن، وأن ال عذر ألحد من منعيم.م تطبيقًا لمقرارات الدولية ذات 1491ديارىم في فمسطين عام 

 20/12/2012،اسحم –دائرة شؤون الالجئين 
 
 
 

 فتح: االحتالل يدفعنا نحو االنتفاضة.. والتنسيق األمني معو تفرضو الظروف باسممتحدث  24
رام اهلل : أكد الناطق باسم حركة "فتح"، أحمد عساف، أن إجراءات االحتالل بالحصار المالي لمسمطة 

ة وانسداد األفق السياسي "يخمف عواقب وخيمة في المنطقة، وسيفجر موجة عنف جديدة"، متوقًعا الفمسطيني
 اندالع انتفاضة ثالثة في وجو االحتالل إذا ما واصل الضغط عمى الشعب الفمسطيني".

وشدد عساف في تصريحات خاصة لـ "قدس برس" عمى أن االحتالل "يمارس سياسة العقاب الجماعي 
سطيني من خالل القرصنة وسرقة األموال الفمسطينية وبحرمان عائالت الشيداء واألسرى من لمشعب الفم

مخصصاتيم المالية وموظفي السمطة، وىم يعممون أن االحتالل ىو من يمنع وصول مخصصاتيم وقوت 
 أبنائيم".

أثيره عمى موقف وحول تكثيف االحتالل مؤخرا لعممية االعتقال في صفوف األجيزة األمنية ورؤية "فتح" لت
السمطة من التنسيق األمني مع االحتاللخ اعتبر عساف أن "الشعب الفمسطيني موحد واالحتالل لم يفرق 
بين احد عمى أساس فصائمي أو مسمى وظيفي سواء سياسي أو عسكري"، مبيًنا أن "االحتالل يواصل 

 .اعتقال حوالي ألف أسير من أبناء األجيزة األمنية بالضفة"، كما قال
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وأكد عمى أن التنسيق األمني اإلسرائيمي الفمسطيني "يأتي من أجل توفير الخدمات لمشعب الفمسطيني ويقمل 
من معاناة شعبنا الفمسطيني، حيث أننا مازلنا خاضعين تحت االحتالل سواء في الضفة أو غزة، وظروفنا 

 تفرض عمينا أن نستمر باالتصاالت مع الجانب اإلسرائيمي".
 20/12/2012قدس برس، 

 
 والوطنية في لبنان تدعو لتحييد الفمسطينيين عن أي نزاع داخمي اإلسالميةالقوى  25

والقوى اإلسالمية في مخيم عين الحموة لالجئين الفمسطينيين في لبنان، عمى  بيروت: أكدت حركة "حماس"،
حكومة المبنانية ووكالة ضرورة تحييد المخيمات الفمسطينية عن أي نزاع داخمي في ِكال البمدين وطالبوا ال

األونروا بتأمين المأوى لمنازحين من سورية وتقديم المعونات اإلغاثية ليم ريثما يتمكنوا من العودة إلى 
   مخيماتيم في سورية. 

واستعرض المجتمعون آخر المستجدات عمى صعيد القضية الفمسطينية وخصوصًا أوضاع الالجئين 
كدوا عمى ضرورة تحييد المخيمات الفمسطينية عن أي نزاع داخمي في ِكال الفمسطينيين في سورية ولبنان، وأ

البمدين وطالبوا الحكومة المبنانية ووكالة األونروا بتأمين المأوى لمنازحين من سورية وتقديم المعونات اإلغاثية 
 ليم ريثما يتمكنوا من العودة إلى مخيماتيم في سوريا. 

اإلسالمية "حماس" في لبنان عمي بركة مع وفد القوى اإلسالمية في  وأكد اجتماع لممثل حركة المقاومة
مخيم عين الحموة برئاسة الشيخ جمال خطاب أمين سر القوى اإلسالمية، عمى ضرورة إقرار الحقوق المدنية 
 واإلنسانية لالجئين الفمسطينيين في لبنان ومعالجة قضية المطموبين الفمسطينيين في لبنان وناشدوا الحكومة

 المبنانية ووكالة األونروا اإلسراع في إعادة إعمار مخيم نير البارد. 
 20/12/2012قدس برس، 

 
 
 
 

 نتنياىو: نبني في القدس والكتل االستيطانية ألنيا ستبقى تحت سيادتنا 16
القــدس: ادعــى رئــيس الــوزراء االســرائيمي بنيــامين نتنيــاىو أن إقــراره إقامــة آالف الوحــدات االســتيطانية خــالل 
األيام القميمة الماضية في القدس والكتل االستيطانية إنما جاء في مناطق ستبقى تحت السيادة االسرائيمية في 
أي اتفــاق مســتقبمي، مــدعيًا أن المشــاريع االســتيطانية األخــرى فــي الضــفة سيســتغرق تنفيــذىا ســنوات والقــرار 

 النيائي بشأنيا ىو لمحكومة االسرائيمية.
وحـدة سـكنية وفقـًا لقـرار الحكومـة  0000كتبـو امـس: عمميـًا وعمـى األرض سـيتم بنـاء وقال في بيـان اصـدره م

وجميــع ىــذه الوحــدات الســكنية موجــودة داخــل القــدس والكتــل  1021تشــرين الثــاني  00اإلســرائيمية مــن يــوم 
 االســـتيطانية التـــي ســـتبقى جـــزءًا مـــن اســـرائيل فـــي أي اتفـــاق ســـالم ســـيتم التوصـــل إليـــو مســـتقباًل مـــع الطـــرف

 الفمسطيني.
وأضاف: أما اإلعالنات األخرى عـن نشـاطات بنـاء فيـي ال تـزال فـي مرحمـة التخطـيط فقـط وىـذه ىـي عمميـة 
إدارية يستغرق استكماليا سنوات. في أي حال، ىذه العممية تقتضي قرارًا خاصًا من قبل الحكومة اإلسرائيمية 

 قبل أن يمكن ىذا البناء أن يبدأ عمميًا.
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 12/21/1021، األيام، رام اهلل
 

 نتنياىو: لن نسمح لمتطرفين منع التوصل إلى اتفاق سالم تياجمليفني  15
ىاجمــت رئيســة حــزب "الحركــة" تســيبي ليفنــي، الحكومــة االســرائيمية بعــد قرارىــا البنــاء خــارج الخــط : تــل أبيــب

 األخضر، مؤكدة أن مجموعة متطرفة تحاول منع التوصل إلى اتفاق سالم مع الفمسطينيين.
افت ليفنــي، فــي حــديث مــع إذاعــة الجــيش، امــس، إنيـا لــن تســمح ليــذه المجموعــة مــن مواصــمة سياســتيا وأضـ

لمنــع التوصــل إلــى اتفــاق، وقالــت: "مــن ناحيــة المتطــرفين أرض إســرائيل الكبــرى أفضــل مــن الدولــة الييوديــة 
 والديمقراطية".

 12/21/1021، الحياة الجديدة، رام اهلل

 
 رية بين مصر و"إسرائيل" حول منع تسميح حماس م بوست: محادثات سيجيروزال 14

ان محادثــات ســرية  ،القــدس المحتمــة: ذكــرت صــحيفة جيــروزالم بوســت االســرائيمية فــي عــددىا الصــادر اليــوم
 تدور في القاىرة برعاية مصرية لتخفيف الحصار عن قطاع غزة ومنع تسميح حماس.

سة جديدة تجاه حماس واالوضاع في قطاع غـزة وقالت المصادر لمصحيفة ان تل ابيب تعمل عمى تبني سيا
حيث يمعب المصريون دورا مركزيا فـي ىـذه المحادثـات بمعـب دور ايجـابي ممـزم لحمـاس خـالل الفتـرة القادمـة 
مشيرة الى ان حماس اقل تسميحا سينقصيا الدافع لمواصمة اليجمـات عمـى اسـرائيل. واوضـحت انـو يـتم االن 

جيا حيــث يالحــظ دخــول كميــات اكبــر مــن المــواد التــي لــم تكــن تــدخل تخفيــف الحصــار عــن قطــاع غــزة تــدري
 سابقا.

مــن جيتــو، قــال افــرايم ىميفــي رئــيس الموســاد الســابق ان االعــالن عــن االتفاقيــة الجديــدة مــع المصــريين حــول 
ان قطاع غزة ستم بعد االنتخابات االسرائيمية في يناير القادم موضحا ان القاىرة تمعب دورا مركزيا في ذلك و 

 الرئيس مرسي يشرف عمى كافة المحادثات.
وحــول زيــارة مشــعل لغــزة قــال ىميفــي ان تمــك الزيــارة مــا كانــت لتــتم لــوال موافقــة اســرائيل وان اســرائيل رفضــت 

 مرتين زيارة وزير الخارجية االيراني الى غزة.
ران عــن الســاحة وحــول الوضــع فــي ســوريا قــال ان تســوية يجــب ان تــتم بعيــدا عــن ايــران وانــو يجــب ابعــاد طيــ

 السورية مشيرا الى ان محادثات اسرائيمية روسية جرت االسبوع الماضي حول االسمحة الكيماوية السورية.
 12/21/1021وكالة سما اإلخبارية، 

 
 "إسرائيل": إذا أرادت أوروبا دفع عممية السالم فعمييا إقناع الجانب الفمسطيني بالمفاوضات 19

ارة الخارجية اإلسرائيمية، فعقبت في بيان: "إنو إذا أرادت دول أوروبا دفع عمميـة أما وز : كفاح زبون - رام اهلل
ــالعودة إلــى طاولــة المفاوضــات ليتســنى بحــث جميــع  الســالم فــي المنطقــة فعمييــا إقنــاع الجانــب الفمســطيني ب

نديـد أعضـاء المسائل العالقة بما فـي ذلـك المسـتوطنات" مشـيدة "بقـرار الواليـات المتحـدة عـدم االنضـمام إلـى ت
 مجمس األمن اآلخرين بالقرارات اإلسرائيمية".

وقالت الوزارة "إن واشنطن تقف إلى جانب إسرائيل كونيا حميفة ليا رغم تباين وجيات النظر بين البمدين في 
 بعض المسائل".

 12/21/1021، الشرق األوسط، لندن
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 لحقول الغاز البحرية استغالل أوسع وأوروبا: "إسرائيل"مشروع لمربط الكيربائي بين  30

فــي إطــار المســاعي اإلســرائيمية لتغييــر البيئــة االســتراتيجية التــي تعيشــيا الدولــة العبريــة، وفــي : حممــي موســى
نطاق االستعداد الستغالل أوسع لموارد الغاز من الحقول البحرية، بدأت الحكومة اإلسرائيمية اتصاالتيا لربط 

ة األوروبيــة. ومــن المقــرر أن يصــل إلــى إســرائيل األســبوع المقبــل وفــد شــبكة الكيربــاء "الُقطريــة" فييــا بالشــبك
حكــومي يونـــاني وقبرصــي مشـــترك لمتوقيــع مـــع المســؤولين اإلســـرائيميين عمــى اتفاقيـــة ربــط شـــبكتي الكيربـــاء. 
 وكانت حكومات الدول الثالث قد وقعت في آذار الماضي عمى مذكرة تفاىم لتحقيق ىذا الربط االستراتيجي.

التفاقية، فمن المقرر أن يتم مد كابمين بحريين بين إسـرائيل واليونـان مـرورًا بقبـرص لنقـل الكيربـاء، وبحسب ا
ميغـــاواط. ويزيـــد ىـــذان الخطـــان قـــدرة انتـــاج  700حيـــث يســـتطيع كـــل واحـــد منيمـــا فـــي المرحمـــة األولـــى نقـــل 

متزايــــدة فــــي اســــتيالك فـــي المئــــة، األمــــر الــــذي يســــمح بتمبيـــة الحاجــــة ال 5,7الكيربـــاء فــــي إســــرائيل بحــــوالي 
ميغــاواط بحمــول نيايــة  1000الكيربــاء. ومــن المقــرر أن تــزداد قــدرة ىــذين الخطــين عمــى نقــل الكيربــاء إلــى 

 العقد الحالي.
وبحسب مجمـة "كمكميسـت" االقتصـادية اإلسـرائيمية فـإن ربـط إسـرائيل بالشـبكة األوروبيـة سيشـمل ثالثـة مقـاطع 

ترًا بــين إســرائيل وقبــرص. كمــا أن الخــط الثــاني ســيمد بــين قبــرص كيمــوم 000مختمفــة، أوليــا مــد خــط بطــول 
 كيمومترات.  020كيمومترًا، والثالث بين كريت والبر اليوناني نفسو بطول  550وجزيرة كريت اليونانية بطول 

 12/21/1021، السفير، بيروت
 

 تفجراتطائرات بدون طيار يرسميا حزب اهلل محممة بالم يحذر منسالح الجو اإلسرائيمي  32
بحســب صــحيفة ، قــال الجنــرال أميــر أيشــيل، قائــد ســالح الجــو اإلســرائيمي أمــس: الناصــرة ـ زىيــر أنــدراوس

 إن سالح الجو يستعد لكافة السيناريوىات المتعمقة باحتمال انييار النظام السوري. ،'يديعوت أحرونوت'
عاليــة المســتوى فــي ســالح الجــو فــي الســياق ذاتــو، أشــارت الصــحيفة العبريــة إلــى أن مصــادر وصــفتيا بأنيــا 

اإلســرائيمي عبــرت عــن خشــيتيا مــن الجيــود المســتمرة لمحاولــة اختــراق األجــواء اإلســرائيمية بواســطة طــائرات 
وزاد الجنرال أيشيل قائاًل إن قيادة الجيش اإلسرائيمي تتخوف من أن الطـائرات بـدون طيـار التـي  بدون طيار.

الكيمو غرامات من المتفجـرات مـا يعنـي أنيـا سـتنفجر داخـل العمـق يممكيا حزب اهلل قادرة عمى حمل عشرات 
 اإلسرائيمي.

 12/21/1021، القدس العربي، لندن

 
 عنصريال"عوتصماه ليسرائيل"  لجنة االنتخابات المركزية ترفض شطب حزب 31

حنـين  بعد أن قررت شطب اسـم النائبـة العربيـة فـي الكنيسـت )البرلمـان اإلسـرائيمي(: نظير مجمي - تل أبيب
زعبي، ألنيا سافرت عمى متن سفينة "مرمرة" في إطار أسطول الحريـة لفـك الحصـار عـن قطـاع غـزة، قـررت 
ـــب شـــطب قائمـــة "عوتصـــماه ليســـرائيل" )عظمـــة  ـــة، فـــي جمســـتيا أمـــس، رفـــض طم ـــات المركزي ـــة االنتخاب لجن

 إلسرائيل(، رغم أنيا تبني برنامجيا السياسي عمى مواقف التحريض عمى العرب.
االنتخابـات اإلســرائيمية تتكـون عــادة مـن ممثمــي األحـزاب، لكــن رئيسـيا قــاض فـي محكمــة العـدل العميــا  ولجنـة

)أمنون روبنشتاين(. وقد بدأت جمساتيا لمبحث في شرعية القوائم المرشحة لالنتخابات، أول من أمس، وعمى 
 طمبا لشطب مرشحين وقوائم.  22طاولتيا 



 
 
 

 

 

           29ص                                    1527العدد:                12/21/1021الجمعة  التاريخ:

القــوائم العربيــة بـدعوى أنيــا تمثــل "طــابورا خامســا" فــي قمــب إســرائيل، فقـد طمبــت أحــزاب اليمــين شــطب غالبيــة 
ونوابيـــا يمثمـــون المصـــالح العربيـــة ولـــيس اإلســـرائيمية. وكـــذلك طمـــب ممثـــل حـــزب الميكـــود شـــطب اســـم النائبـــة 
الزعبــي ومنعيــا مــن الترشــح عمــى قائمــة حــزب التجمــع الــوطني، معتبــرا مشــاركتيا فــي أســطول الحريــة "عمــال 

 رائيل وخدمة لحركة حماس وغيرىا من قوى اإلرىاب الفمسطيني".عدائيا إلس
وبالمقابــل، طرحــت قائمتــا الجبيــة الديمقراطيــة لمســالم والمســاواة والتجمــع الــوطني، طمبــا لشــطب قائمــة حــزب 
"عوتصماه ليسرائيل"، بوصفو حزبا عنصريا يحرض الجميور عمى كراىية العـرب والفمسـطينيين. كمـا تقـدمت 

ة لشطب الحزبين الدينيين، "شاس" و"ييدوت ىتوراه" لكون قائمتييما االنتخـابيتين خـاليتين مـن منظمات نسائي
 أي مرشحة امرأة.

وكانت جمسة البحث األولى حول األحزاب العربية صاخبة بشكل خاص، عندما وقـف النائـب أحمـد الطيبـي، 
خابـــات يجـــب أن تتغيـــر، ألنيـــا تضـــم مـــن القائمـــة العربيـــة الموحـــدة، يمقـــي كممتـــو فقـــال إن تركيبـــة لجنـــة االنت

سياســيين مــن الدرجــة الســابعة، ال يفقيــون شــيئا فــي الديمقراطيــة، ويســتخدمونيا لبــث ســموميم العنصــرية ضــد 
العــرب. فثــارت ثــائرة ممثمــي اليمــين وحــاولوا منعــو مــن الكــالم، فــراح القاضــي رونشــتاين يصــرخ فــي وجــوىيم 

كن ردكم يجعـل المجنـة أشـبو بسـوق خضـار، فاصـمتوا". ولـم ينفـع "الطيبي قال أشياء لم يكن مناسبا قوليا، ول
 صراخو، فأعمن عن استراحة ورفع الجمسة.

وعنـدما عــادوا أجـروا التصــويت عمـى مختمــف االقتراحـات، فرفضــت غالبيـة النــواب االقتراحـات بشــطب القــوائم 
قـانون اإلسـرائيمي، أيـدت شـطب اسـم حنـين زعبـي. وحسـب ال 00عضوا مـن مجمـوع  21العربية، لكن أكثرية 

سـوف تعـالج القــرار محكمـة العـدل العميــا، عممـا بــأن المستشـار القضـائي لمحكومــة كـان قـد أعمــن أنـو يعــارض 
شــطب اســم النائبــة الزعبــي ويعتبــره قــرارا خاطئــا ال يســتند إلــى أدلــة، وأن ىــذا القــرار لــن يصــمد أمــام امتحــان 

قــرار لجنــة االنتخابــات ويعــود اســم النائبــة إلــى قائمــة محكمــة العــدل العميــا. وبنــاء عمــى ذلــك يتوقــع أن يســقط 
 مرشحي التجمع.

لكــن، عنــدما اجتمعــت المجنــة أمــس لمواصــمة البحــث فــي طمبــات الشــطب، وقفــت األكثريــة ضــد شــطب قائمــة 
"عوتصماه ليسرائيل" العنصرية ودافعت عن حقيا فـي الترشـح باسـم الديمقراطيـة وحريـة التعبيـر. كمـا رفضـت 

 الدينيتين المتين تميزان ضد المرأة. شطب القائمتين
 12/21/1021، الشرق األوسط، لندن

 
 معاريف: وزارة الخارجية االسرائيمية تحذر من تقرير غولدستون ثان حول االستيطان  33

حــذرت وزارة الخارجيــة اإلســرائيمية، مــن مضــمون تقريــر حقــوقي دولــي ، وكــاالت: برىــوم جرايســي –الناصــرة 
منـاطق الفمسـطينية المحتمـة، الـذي تعـده لجنـة تحقيـق منبثقـة عـن لجنـة حقـوق اإلنسـان بشأن االستيطان في ال
 التابعة لألمم المتحدة.

وقالــت صــحيفة "معــاريف" اإلســرائيمية، إن "تخوفــات" الخارجيــة اإلســرائيمية نابعــة مــن احتمــال أن يقــود التقريــر 
عيا مسؤولون رفيعو المسـتوى فـي الـوزارة، إلى اتخاذ خطوات شديدة ضد إسرائيل. وبين االحتماالت التي يتوق

أن يتبنــى مجمــس األمــن الــدولي تقريــر مجمــس حقــوق اإلنســان، إضــافة الــى خطــوات عقابيــة ضــد إســرائيل أو 
 تشكيل نظام مراقبة ومتابعة لمبناء االستيطاني. 
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تحـدة تقريـر مجمـس وتوقع المسـؤولون فـي الخارجيـة اإلسـرائيمية إمكانيـة أن تتبنـى الجمعيـة العموميـة لألمـم الم
حقــوق اإلنســان وأن تطمــب مــن المحكمــة الجنائيــة الدوليــة فــي الىــاي وجيــة نظــر تســتند إلــى القــانون الــدولي 

 حول االستيطان.
ويتخــوف المســؤول فـــي وزارة الخارجيــة اإلســرائيمية مـــن أن الغضــب فــي اإلدارة األميركيـــة وفــي دول أوروبيـــة 

ئيل بشــأن توســيع المســتوطنات ســيؤدي إلــى عزلــة إســرائيل، وأن ميمــة مثــل ألمانيــا عمــى قــرارات حكومــة إســرا
 تقف وحيدة أمام تبعات تقرير مجمس حقوق اإلنسان.

ونقمت الصحيفة عن موظف رفيع المستوى في الخارجية قولـو، إن ىـذا التقريـر المتوقـع "باإلمكـان أن يتحـول 
سرائيل الدولية، ولكن خالفا لمماضي بسيولة إلى تقرير غولدستون ثان وسيمحق األذى بشكل خطير بمكانة إ

 فإنو لن يكون ىناك من يساعدنا في وقف ىذا الجرف السياسي".
 12/21/1021، الغد، عّمان

 
 السمطات اإلسرائيمّية تتكّتم عمى مصرع أسير عربّي داخل سجون االحتالل  38

داخمي، يتســــحاك توجيــــت النائبــــة حنــــين زعبــــي، برســــالة إلــــى وزيــــر األمــــن الــــ: الناصــــرة ـ زىيــــر أنــــدراوس
أىرونوبيتش، طالبتو فييا توفير وتقديم معمومات حول األسير الذي توَفى في أحد السجون، وما زال مجيـول 

 اليوية حتى ىذه المحظة.
كـانون األول )ديسـمبر(، خبـرا نشـرتو عـدة مواقـع إلكترونيـة حـول مقتــل  25وكـان قـد ورد صـباح يـوم الثالثـاء 

 ، واكتنف الغموض ىوية األسير المتوفى وحادثة الوفاة.أسير داخل السجون اإلسرائيمية
 12/21/1021، القدس العربي، لندن

 
 التمفزيون اإلسرائيمي: مقرب من نتنياىو يحرض عمى مرسي  37

كشــــف التمفزيــــون اإلســــرائيمي أمــــس الخمــــيس النقــــاب عــــن أن المميــــاردير الييــــودي : صــــفا -القــــدس المحتمــــة
ن رئـــيس الـــوزراء اإلســـرائيمي بنيـــامين نتنيـــاىو، يجـــري اتصـــاالت مـــع األميركـــي شـــيمدون أدلســـون، المقـــرب مـــ

نشــطاء أقبــاط فــي الواليــات المتحــدة لشــن حممــة دعائيــة لنــزع الشــرعية الدوليــة عــن الــرئيس المصــري محمــد 
قنــاع أعضــاء الكــونغرس  مرســي. وذكــر التمفزيــون أن الحممــة تشــن عبــر اســتخدام وســائل اإلعــالم األميركيــة وا 

تشــريعات جديــدة تحظــر تقــديم مســاعدات لمصــر، بــزعم أن الدســتور المصــري يمــس بحقــوق األميركــي بســن 
 األقباط والمرأة.

وأكد مراسل التمفزيون أنو ال يسـاوره شـك بـأن تحـرك أدلسـون يـأتي بالتنسـيق الكامـل مـع ديـوان نتنيـاىو، الـذي 
 شعر بغيظ وحنق شديد بسبب موقف مرسي في الحرب األخيرة عمى قطاع غزة.

 12/21/1021، ة الصحافة الفمسطينية )صفا(وكال
 

 استطالع: "الميكود بيتنا" في صدارة نتائج االنتخابات المقبمة 36
بــّين اســتطالع لمــرأي أجرتــو اإلذاعــة اإلســرائيمية أن "الميكــود بيتنــا" ال يــزال القــوة األولــى، يميــو : عكــا أون اليــن

مــن حزبــي "كاديمــا" و"االســتقالل" عمــى حافــة  مقعــدًا، كمــا بــين االســتطالع أن كــل 25حــزب "العمــل" بفــارق 
 مقاعد. 20نسبة الحسم، في حين أن القوائم العربية ستحصل عمى 

وأظيــر االســتطالع أيضــا أن غالبيــة المســتطمعين لــم يغيــروا رأييــم فــي أعقــاب القــرار بتقــديم الئحــة اتيــام ضــد 
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% فـــي عـــداد "األصـــوات 2ت % إنيـــم سيصـــوتون لحـــزب آخـــر، بينمـــا بـــا1أفيغـــدور ليبرمـــان، فـــي حـــين قـــال 
 العائمة".

 22مقعـدا، "شــاس"  21مقعـدا، "العمــل"  03وكـان توزيـع المقاعــد بحسـب االســتطالع كالتـالي: "الميكـود بيتنــا" 
مقاعــد، "يــش  4مقعــدا، "ميــرتس"  22االتحــاد القــومي"  -مقاعــد، "البيــت الييــودي  3مقعــدا، "ييــدوت ىتــوراه" 

مقاعــد،  4مقاعــد، الجبيــة الديمقراطيــة  0مقاعــد، "عــام شــاليم"  1فنــي" مقعــدا، "الحركــة برئاســة لي 22عتيــد" 
 مقاعد 0مقاعد، التجمع الوطني الديمقراطي  0القائمة الموحدة 

 10/21/1021، عكا اون الين
 

 ساعة 84مفقود منذ إسرائيمي يبحث عن جندي  لاالحتال  35
العـام اإلسـرائيمي "الشـاباك" أن شـرطة االحـتالل اإلسـرائيمية تقـوم بالبحـث عـن الجنـدي "آفـي أفاد جياز األمـن 

عامـًا وىـو أحـد سـكان "بيتـاح تكفـا" الواقعـة فـي المنطقـة الشـرقية لمدينـة "تـل  25فرينتا" والذي يبمغ من العمر 
  أبيب" الذي فقدت آثاره ظير أمس األربعاء.

 12/21/1021، السبيل، عّمان

 
 في حائط البراق عثر عمييا مميون دوالر 700قيمة شيكات بطة اإلسرائيمية تتسّمم الشر  34

عثر عمى مئات الشيكات بقيمة نصف مميار دوالر تقريبًا األربعاء في ظرف قرب حائط البراق : )ا .ف .ب(
ســترن وي“وأوضــح بيـان لمؤسســة  فـي القــدس المحتمـة، عمــى مــا أعمنـت الشــركة الصـييونية التــي تــدير الموقـع.

 705حـــائط البـــراق أن أحـــد المـــارة الـــذي عثـــر عمـــى الظـــرف الـــذي يحـــوي بالمكمفـــة ” وول ىريتـــدج فاونديشـــن
شيكات سمميا لشرطة االحتالل، حيث يمكن لصاحبيا ان يتوجو لتسمميا. ويدعو التقميد الييـودي إلـى وضـع 

 قصاصات ورق في الحائط  يدونون عمييا أمنياتيم وآماليم.
الظرف كـان يحـوي شـيكات قيمـة كـل واحـد منيـا نحـو “شرطة االحتالل ميكي روزنفيمد إن  وقال الناطق باسم

نتحقـــق مـــن مصـــدرىا ويبـــدو أنيـــا “فـــي الشـــرطة. وأضـــاف ” المميـــون دوالر، وقـــد ســـممت إلـــى قســـم المفقـــودات
 موضحًا أن ىذه الوثائق الموقعة بشكل صحيح مصدرىا عدة بمدان. ” شيكات أصمية

          12/21/1021، الخميج، الشارقة

 
  األحداثفمسطينيًّا استشيدوا منذ اندالع   590: من أجل فمسطينيي سوريا" العملمجموعة " 39

فمسطينيًّا في أحداث القتال واالشتباكات  510وثقت مجموعة "العمل من أجل فمسطينيي سوريا" استشياد 
 ية األربعاء الماضي.م ولغا1022التي تشيدىا سوريا، منذ اندالع الثورة في آذار )مارس( 

 22وذكرت المجموعة في التقرير التوثيقي الذي نشرتو عمى صفحتيا في )فيس بوك(، اليوم الخميس، أن 
 أطفال استشيدوا األربعاء الماضي، مبينة أن معظميم من مخيم اليرموك. 0فمسطينيًّا بينيم 

سقوط عدد من قذائف )ىاون(، الفًتا إلى وأوضح أن مخيم اليرموك شيد تحميًقا لمطيران الحربي بالتزامن مع 
بقاء عدد كبير من المدنيين فيو تحت القصف، إذ فضموا البقاء في منازليم لعدم وجود مكان ينزحون إليو، 

نياء معاناة الفمسطينيين في المخيمات.  مناشدين التحرك السريع لحل أزمتيم وا 
 10/21/1021، فمسطين أون الين
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 تضامنًا مع األسيرين الشراونة والعيساوي مزيدا من األسرى اإلضراب عن الطعام يشمل 80
قررت قيادة الحركة األسيرة في سجون االحتالل انضمام مجموعة من نخبة األسرى الى : حامد جاد -غزة 

االضراب المفتوح عن الطعام اعتبارا من مطمع األسبوع المقبل وذلك تضامنًا مع األسيرين المضربين عن 
 شراونة وسامر العيساوي منذ أكثر من خمسة شيور.الطعام أيمن ال

وأعمنت وزارة شؤون األسرى في غزة أمس أنو من المفترض أن يبدأ ما وصفتو باإلضراب النخبوي بإعالن 
مجموعة من األسرى إضرابيم المفتوح عن الطعام، ثم تتبعيم مجموعة اخرى بعد فترة معينة تمييدا لتوسعة 

 االحتالل.االضراب ليشمل كافة سجون 
وأوضحت الوزارة في بيان تمقت "الغد" نسخة منو أن ىذه الخطوة سيرافقيا خطوات قانونية وخطوات 
احتجاجية سيقوم بيا األسرى داخل السجون مبينة أن ىذا اإلضراب يأتي ضمن سمسمة من الخطوات التي 

ام في وقت سابق، حيث بدأتيا الحركة األسيرة داخل السجون لمتضامن مع األسرى المضربين عن الطع
رجاع وجبات الطعام المقدمة من ادارة السجن.  شيدت األسابيع الماضية إضرابًا تضامنيًا كل يوم ثالثاء وا 

 12/21/1021، الغد، عّمان
 

 غزة: مسيرة حاشدة تضامنًا مع األسرى المضربين عن الطعام في سجون االحتالل 82
حاشدة مع األسرى المضربين عن الطعام في سجون انطمقت، أمس، في غزة مسيرة تضامنية  حسن جبر:

 االحتالل اإلسرائيمي.
 

ورغم األجواء العاصفة شارك مئات المواطنين والمتضامنين في مسيرة حاشدة دعت ليا لجنة األسرى لمقوى 
الوطنية واإلسالمية لمتضامن مع األسرى في سجون االحتالل الذين يتعرضون العتداءات يومية وحشية إلى 

 ب تنكرىا لمطالب األسرى المضربين عن الطعام.جان
 12/21/1021، األيام، رام اهلل

 
 االستيالء عمى أغراضيم التماسًا لـ"العميا اإلسرائيمية" ضدّ  سبعينأسرى "عوفر" يقدمون  81

التماسًا  50"األيـام": قالت وزارة شؤون األسرى والمحررين إن األسرى في سجن "عوفر" قدموا  -رام اهلل 
حكمة العميا اإلسرائيمية ضد استيالء وحدات القمع الخاصة عمى أغراضيم الشخصية خالل مداىمتيا لمم

واقتحاميا لغرفيم بذريعة التفتيش، وتحطيم بعضيا، خاصة في االعتداء األخير الذي تعرضوا لو، األسبوع 
 الماضي.

 12/21/1021، األيام، رام اهلل
 

 حكمة االحتاللاألسير العيساوي يرفض دفع الكفالة لم 83
قررت محكمة الصمح اإلسرائيمية في القدس، اليوم الخميس، تعديل قرارىا السابق الذي ألزم األسير سامر 

 العيساوي بدفع كفالة مالية وأبطمت ىذا الشرط.
وقال نادي األسير، في تصريح صحفي، إن ىذا القرار جاء بعد أن أحضر األسير العيساوي اليوم لمحكمة 

قدس وأعمن أماميا أنو ال ينوي دفع الكفالة، ما أجبر شرطة االحتالل عمى التراجع عن قرارىا الصمح في ال
لغاء الكفالة.  وا 
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وأضاف النادي أن األسير العيساوي أعمن أنو ومنذ الغد سوف يكتفي بشرب الماء دون أن تضاف أية 
 محاليل داعمة كخطوة تصعيدية .

 10/21/1021، فمسطين أون الين
 

 تضامنًا مع األسرى "الصميب األحمر"مسطينيون يغمقون مقر فالضفة:  88
، «شباب بنحب البمد»و« الحراك الشبابي المستقل»أغمق نشطاء فمسطينيون من : القدس المحتمة ــ نظير طو

أمس، مقار المجنة الدولية الصميب األحمر في عدد من محافظات الضفة الغربية، احتجاجًا عمى ما اعتبروه 
المجنة في فضح انتياكات االحتالل الجسيمة بحق األسرى والمعتقمين الفمسطينيين في  صمت وتقاعس»

 «.السجون اإلسرائيمية وفي مقدمتيم األسرى المضربين عن الطعام
 12/21/1021، البيان، دبي

 
 مستوطنون يحرقون سيارتين جنوب نابمس 87

تين في قرية مجدل بني فاضل، "وفا": أضرم مستوطنون، فجر أمس، النار في مركبتين خاص -نابمس 
وقال مسؤول ممف االستيطان في شمال الضفة الغربية غسان دغمس: إن مستوطنين  جنوب مدينة نابمس.

تسمموا إلى القرية وأحرقوا مركبتين تعودان لممواطن خالد عثمان، مشيرًا إلى أن المستوطنين كتبوا شعارات 
 حرب" كما رسموا نجمة داود. عنصرية في المكان مثل "إن ىذه المنطقة منطقة

 
 يشار إلى أن وتيرة اعتداءات المستوطنين تصاعدت بشكل ممحوظ في المنطقة خالل األسابيع الماضية. 

 12/21/1021، األيام، رام اهلل
 

 في الضفة الميالد مسيحيًا من غزة بحضور أعياد 775تسمح لـ  "سرائيل"إ 86
مسيحيا من قطاع غزة بالمغادرة إلى الضفة الغربية  775سمحت )إسرائيل( لـ : أحمد المبابيدي -غزة

 لممشاركة في احتفاالت أعياد الميالد المجيد عبر معبر بيت حانون "ايرز" شمال قطاع غزة.
تصريحًا  775وقال مصدر أمني في الحكومة الفمسطينية لـ"فمسطين أون الين:"، إن االحتالل أصدر 

بون في السفر إلى الضفة لممشاركة في أعياد الميالد سواء لممسيحيين الذين يقطنون غزة الذين يرغ
 لممسيحيين الغربيين أو الشرقيين".

وتنتيي  21/  14وأوضح أن مدة التصاريح ال تتجاوز األسبوعين إذ أنيا تبدأ من صباح االثنين الموافق 
رة المسيحيين من سن ، الفتًا النظر إلى أن )إسرائيل( وكعادتيا تمنع مغاد5/2/1020في صباح الثالثاء 

 عامًا لظرف أمنية حسب إدعائيا. 07حتى  23
 10/21/1021، فمسطين أون الين

 
 المركز الفمسطيني لمديمقراطية يصدر وثيقة وطنية لتجريم االعتقال السياسي 85

أصدر المركز الفمسطيني لمديمقراطية وحل النزاعات وثيقة حقوقية تتعمق بتجريم االعتقال : محمد عيد -غزة
لسياسي في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، وذلك في محاولة لدعم وتييئة األجواء لممصالحة الوطنية ا

 الفمسطينية.
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وجاء إصدار الوثيقة التي وقع عمييا عدد من األسرى المحررين، خالل ورشة عمل نظميا المركز 
نوان "فرص تحقيق المصالحة بعد الفمسطيني لمديمقراطية وحل النزاعات، اليوم الخميس، بمدينة غزة تحت ع

 العدوان عمى غزة"، بحضور عدد من الوجياء وممثمين عن المؤسسات األىمية.
 10/21/1021، فمسطين أون الين

 
 شابًا وشابة في عرس جماعي كبير في رفح 824زفاف  84

مدي عريسًا، في حفل جماعي كبير، أقيم في الممعب الب 425محمد الجمل: زف آالف المواطنين  -رفح
 وسط محافظة رفح، عصر أول من أمس.

وبدأت فعاليات العرس الذي أقامتو المجنة الوطنية اإلسالمية لمتكافل االجتماعي، بزفة شعبية لمعرسان في 
موكب محمول شاركت فيو نحو مائة مركبة، وقد انطمق من مدينة غزة، في اتجاه محافظة رفح جنوبًا، حيث 

، وكان في استقباليم قيادات من مختمف الفصائل الفمسطينية، ونواب عن وصل العرسان إلى الممعب البمدي
 المجمس التشريعي، وحشود كبيرة من المواطنين.

وتسمم كل عريس ىدية مقدمة من دولة اإلمارات العربية المتحدة "مؤسسة الشيخ خميفة بن زايد آل نييان 
دوالر أميركي، وغرفة نوم، وبزة لمعريس، وثوب  4000لألعمال اإلنسانية"، وىي عبارة عن مبمغ مالي بقيمة 

 فمسطيني لمعروس.
 12/21/1021، األيام، رام اهلل

 
 ةاستطالع: حماس انتصرت في حرب غز  89

أظير استطالع رأي أجراه مركز "القدس لإلعالم واالتصال"، ارتفاع نسبة مؤيدي المقاومة المسمحة بعد 
شخصا، فقد حصل  2211الستطالع الذي شمل عينة من الحرب اإلسرائيمية األخيرة عمى غزة، وبحسب ا

ارتفاع ممحوظ في شعبية الرئيس محمود عباس، بينما حصل انخفاض في شعبية حركة فتح. وفي المقابل 
ارتفعت شعبية حماس، وفي المقابل طرأ تحسن ممحوظ في موقف الجميور ورضاه عن دور مصر واإلخوان 

الواليات المتحدة والدول األوروبية بشكل عام خالل الحرب األخيرة المسممين، وبقي موقفو سمبيا من دور 
 عمى غزة.

وأوضح المركز في بيان لو اليوم الخميس، أنو أجرى االستطالع بعد أسبوعين من انتياء الحرب عمى غزة، 
 بيدف "دراسة تأثير حرب غزة والذىاب لألمم المتحدة".

ن حركة المقاومة اإلسالمية )حماس( ىي التي انتصرت في %( أ5003واعتبرت أغمبية المستطمعة آراؤىم )
 الحرب األخيرة التي شنتيا إسرائيل عمى قطاع غزة.

% فقط قالوا إنو كان 501% أن إسرائيل كانت ستشن الحرب عمى غزة في جميع األحوال، و5500ورأى 
المدنيين خالل الحرب، % أن إسرائيل كانت تستيدف 5104يمكن تجنب ىذه الحرب فمسطينيا. بينما اعتبر 

 .1021% فقط قالوا إن حماس كانت تحتمي بالمدنيين أثناء حرب 2405و
وفي الوقت ذاتو، ارتفعت نسبة الذين يؤيدون استئناف العمميات العسكرية ضد أىداف إسرائيمية كرد مناسب 

ل استطالع % خال7001إلى  1022% في نوفمبر/تشرين الثاني 1100في الظروف السياسية الحالية من 
ديسمبر/كانون األول الحالي. مقابل انخفاض معارضي العمميات العسكرية الذين يرون أنيا تضر بالمصالح 

 % خالل ذات الفترة.41% إلى 7300الفمسطينية من 
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ويظير االستطالع أيضا ارتفاع نسبة مؤيدي المقاومة المسمحة بين صفوف الجميور الفمسطيني من 
% خالل ديسمبر/كانون األول 0103إلى  1021/تشرين الثاني من عام % خالل شير نوفمبر1701

%( اعتبرت أن المفاوضات السممية والمقاومة 3100كما يظير االستطالع أن ىناك أغمبية كبيرة ) الحالي.
 السممية ىي أفضل السبل لتحقيق أىداف الشعب الفمسطيني ألجل إنياء االحتالل.

% إن 5401إلى األمم المتحدة ورفع مستوى تمثيل فمسطين فييا، قال  وبخصوص توجو القيادة الفمسطينية
% فقط قالوا إنيا خطوة سيئة وتضر 705ىذه الخطوة جيدة وتخدم المصمحة الوطنية الفمسطينية، مقابل 

 % عن رضاىم عن قرار القيادة القيام بيذه الخطوة.5403بالمصمحة الوطنية الفمسطينية. كما أعرب 
طوة التوجو إلى األمم المتحدة عمى موقف المستطمعة آراؤىم من حركة فتح، قال وعن كيف أثرت خ

 % قالوا إنيا لم تؤثر سمبا أو إيجابا.1501% قالوا إنيا أثرت سمبا و702% إنيا أثرت إيجابا، مقابل 3404
ن % في أبريل/نيسا2501ويظير االستطالع ارتفاعا كبيرا في ثقة الجميور بالرئيس محمود عباس من 

% خالل ديسمبر/كانون األول الحالي، فيما حصل ارتفاع طفيف في ثقة الجميور في 0002إلى  1022
 %.2500% إلى 2204إسماعيل ىنية من 

 10/21/1021، الجزيرة نت، الدوحة
 
 
 

 لممنكوبين الفمسطينيين من مخيمات سوريا ة"إغاثة طارئ"مشروع " تطمق حممة الوفاء األوروبية" 70
لممنكوبين  ةوفاء األوروبية" التي تتخذ من بروكسيل مقرًّا رئيًسا ليا مشروع إغاثة طارئ"حممة ال أطمقت

الفمسطينيين من مخيمات سوريا، والنازحين إلى مخيمات المجوء في لبنان، وبين أن الحدود المبنانية السورية 
بنانخ بسبب األحداث التي تشيد حالة ازدحام كبيرةخ نتيجة نزوح عدد كبير من الالجئين الفمسطينيين إلى ل

 عصفت بمخيم اليرموك.
وأشار إلى أن ىناك صعوبة كبيرة في الدخول إلى األراضي المبنانية، وأن الالجئين ينتظرون ساعات طويمة 

 ليتمكنوا من عبور الحدود والدخول إلى األراضي المبنانية.
 10/21/1021، فمسطين أون الين

 
 "سوق القدس اإللكتروني"رونية لخدمة مشروع بو غزالة تطمق بوابة إلكتأمجموعة  72

« سوق القدس اإللكتروني»طورت مجموعة طالل أبوغزالة بوابة إلكترونية لخدمة مشروع : بترا –عمان 
ليكون سوقًا تجاريًا حيًا بين فمسطين والعالم يتم فيو إدراج المحالت التجارية لسوق القدس القديمة وما تحويو 

 «.قة تمكن زائري الموقع من التسوق والتجول افتراضيًا في أرجاء المدينة المقدسةمن منتجات وعرضيا بطري
وبينت المجموعة في بيان صحافي امس انيا اطمقت عدة مبادرات لدعم صمود الشعب الفمسطيني منيا 

 مبادرة كمنا لفمسطين لتسميط الضوء عمى اإلبداع الفمسطيني في كافة أرجاء العالم.
السوق الفمسطيني اإللكتروني لخدمة رجال األعمال الفمسطينيين في الداخل والخارج حيث  كما اطمقت مبادرة

سيتمكن رجال األعمال من تبادل أعمال تجارية كاممة إلكترونيًا من خالل الموقع باستخدام طرق التجارة 
 اإللكترونية.

 12/21/1021، الدستور، عّمان
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 انفمونزا الخنازير" في الضفةثالث وفيات بـ"وزارة الصحة في رام اهلل:  71

أكد أسعد الرمالوي، مدير عام الرعاية الصحية األولية والصحة العامة في وزارة الصحة،  يوسف الشايب:
صابة  آخرين بمرض "انفمونزا الخنازير"، الفتًا في حديث مع "األيام"، أن الوفيات  47وفاة ثالثة مواطنين، وا 

ذين ىم بالعادة يعانون من مشاكل في قدرة مناعة الجسم عمى مقاومة من بين المصابين بأمراض مزمنة، وال
 األمراض.

وأضاف: ليست فمسطين وحدىا من تعاني من أنفمونزا الخنازير، بل الكثير من الدول في العالم، وسبق أن 
 دية.حذرنا منو ومن غيره من األمراض التي قد ترافق المرض الموسمي في فصل الشتاء، أي االنفمونزا العا

وشدد الرمالوي عمى أن طعم االنفمونزا المتوفر في المشافي والصيدليات، قد يكون الحل لمحد من جميع 
أنواع االنفمونزا، بما فييا انفمونزا الخنازير .. وقال: ننصح من لم يخضعوا لطعم االنفمونزا، أخذ طعم بأسرع 

المرضى ممن يعانون من مشاكل في مناعة  وقت، وخاصة كبار السن، واألطفال، والنساء الحوامل، واألىم
 الجسم.

 12/21/1021، األيام، رام اهلل
 
 

 األردن: المستوطنات اعتداء عمى حقوق الفمسطينيينفي  اإلعالموزير الدولة لشؤون  73
اعتبـــر وزيـــر الدولـــة لشـــؤون اإلعـــالم وزيـــر الثقافـــة النـــاطق الرســـمي باســـم الحكومـــة ســـميح  :)بتـــرا( - عمـــان

 رار اإلسرائيمي ببناء مزيد من المستوطنات في األراضي الفمسطينية المحتمة اعتداء عمىالق ،المعايطة
 
الحقوق األساسية الثابتة لمشعب الفمسطيني ورسالة عدوانية تجاه عمميـة السـالم والمجتمـع الـدولي الـذي يـرى  

 في االستيطان عمال غير شرعي وغير قانوني.
12/21/1021، الغد، عّمان  

 
 في عّمان  يعتصمون قرب السفارة اإلسرائيمية األردنيينرى أىالي األس 78

اعتصــم أىــالي األســرى األردنيــين فــي المعــتقالت اإلســرائيمية عصــر أمــس فــي ســاحة  :غــادة الشــيخ -عّمــان 
مسجد الكالوتي قرب السفارة اإلسرائيمية، تمبية لدعوة الحممة الشبابية األردنيـة لمـدفاع عـن األسـرى والمفقـودين 

وجــاء االعتصــام ردا عمــى تــدىور أوضــاع األســرى األردنيــين، ومــا يتعرضــون لــو  تقالت الصــييونية.فــي المعــ
مـــن انتياكـــات مـــن قبـــل مصـــمحة الســـجون اإلســـرائيمية، والتـــي كشـــفوا عنيـــا فـــي رســـالة ســـابقة كـــانوا ســـربوىا 

 وحصمت "الغد" عمى نسخة منيا.
ط الممكنـــة، وعمــــى رأســـيا إغـــالق الســــفارة وطالبـــت الحممـــة الشــــبابية الحكومـــة أن تســـتخدم كــــل أوراق الضـــغ

اإلســرائيمية فــي عمــان، وســحب الســفير األردنــي مــن تــل أبيــب، إلرغــام الكيــان الصــييوني عمــى اإلفــراج عــن 
رسـال لجنـة طبيـة  األسرى. كما طالبت الحكومة أن تقوم بواجبيا نحو أسراىا، وذلك بتأمين زيـارة ألىـالييم، وا 

 فضال عن قياميا بمعرفة مصير المفقودين.لالطمئنان عمى أوضاعيم الصحية، 
12/21/1021، الغد، عّمان  
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 "إسرائيل"ضربات ضد األردن ومن أن يوجيوا  في سوريا "الجياديين"من  تخوف: "ىآرتس" 77
اإلسرائيمية، أمس، عن مسؤولين أردنيين رفيعي المستوى « ىآرتس»نقمت صحيفة (: روسيا اليوم) - "السفير"

اديين الــذين يشــاركون فــي الحــرب فــي ســوريا، قــد يوجيــون ضــربات ضــد أىــداف فــي الجيــ»تحــذيرىم مــن أن 
سرائيل  «.األردن وا 

عمـى الـرغم مـن التحـذيرات التـي سـبق أن وجيوىـا إلـى »ونقمت الصحيفة عن مسؤولين فـي األردن قـوليم انـو 
الجياديـة التــي تصــبح إسـرائيل والــدول الغربيـة، مــا زال ىنــاك تـدفق لألســمحة الحديثــة إلـى المنظمــات الســمفية و 

 «.بشكل تدريجي القوى الرئيسة التي تحارب النظام السوري
12/21/1021، السفير، بيروت  

 
  النازحين الفمسطينيين من سوريا موضوع خطوات لمعالجة ثالثخمدون الشريف لـ"النيار":  76

ن أجـواء لقائـو أمـس مـع الفمسطيني الدكتور خمدون الشريف لــ"النيار" عـ –تحدث رئيس لجنة الحوار المبناني 
 وفد الفصائل الفمسطينية بيدف ايجاد آلية لمعالجة موضوع النازحين الفمسطينيين من سوريا فقال:

 اتفقنا مبدئيا عمى ثالث خطوات لمعالجة القضية:
النـــــازحين  إيـــــواءدفـــــع مبــــالغ ماليـــــة لمســـــاعدة لبنـــــان عمـــــى  إلـــــىتبــــادر منظمـــــة التحريـــــر الفمســـــطينية  أن -2

 من سوريا. الفمسطينيين
يعفــي األمــن العــام المبنــاني النــازحين الفمســطينيين مــن ســوريا مــن رســم الــدخول الــى لبنــان وقــد أصــدر  أن -1

 تعميما بيذا الخصوص. إبراىيمالمدير العام لألمن العام المواء عباس 
ن المجتمع م أموالتتواصل الحكومة المبنانية مع وكالة "األونروا" لحضيا عمى الحصول سريعا عمى  أن -0

 الدولي بغية مساعدة النازحين ألن ىذه الوكالة ىي المسؤولة عن الفمسطينيين في لبنان.
األرقـام التـي تعطـى عــن أعـداد النـازحين الفمسـطينيين حتــى اآلن ليسـت مخيفـة ويمكـن اســتيعابيا  أنأضـاف: 

اتفـاق  إلـىشق عـن التوصـل خالل الساعات القميمة الماضية، المعمومات التي وردت حديثا من دم أراحناوما 
المســمحين مــن مخــيم اليرمــوك وبالتــالي تحييــد المخــيم، فيــذا األمــر ان طبــق  النســحابمــع الســمطات الســورية 

 سوريا وتحل األزمة المستجدة تدريجا وتمقائيا. إلىفإنو سيدفع النازحين لمعودة سريعا 
10/21/1021، النيار، بيروت  

 
 لييودي في القاىرة"البدون" مسمى جديد لممعبد امصر:  75

فيمـا يعـد اسـتجابة لفعاليـات أثريـة وسياسـية مختمفـة، أصـدرت الحكومـة المصـرية، أمـس،  ”:الخميج“ -القاىرة 
 ”.بدون“في وسط القاىرة،  ليصبح ” بوابة السماء“أو ” شعر ىشمايم“قرارًا بتغيير مسمى معبد 

المعبـد “يصبح مسمى المعبد الجديد بدون  وتضمن القرار الذي أصدره رئيس مجمس الوزراء ىشام قنديل، أن
يقضي بتصويب عنوان العقار رقم “، كما تضمن القرار نشره بالجريدة الرسمية التي أشارت إلى أنو ”الييودي

،  وذلـك نسـبة لممعبـد الييـودي. وأرجـع مسـؤلون فـي وزارة ”بشارع عدلي في وسط العاصمة ليصبح بدون 21
ا لنفاذ الدستور الذي تعطي المادة الثالثة من مشروعو الحرية ألصحاب األديان اآلثار القرار بأنو يأتي استباق

 السماوية من غير المسممين في ممارسة شعائرىم وأحواليم الشخصية واختيار قياداتيم الدينية.
 12/21/1021، الخميج، الشارقة
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 يمتقي ىنيةو حفيد السمطان عبد الحميد الثاني يزور قطاع غزة  74
لتقـــى حفيـــد الســـمطان العثمـــاني عبـــد الحميـــد الثـــاني الـــذي يـــزور قطـــاع غـــزة بـــرئيس الحكومـــة ا: صـــفا -غـــزة

الفمسطينية بغزة إسماعيل ىنية وذلك ضـمن وفـد مـن حـزب االتحـاد الكبيـر التركـي وعمـى رأسـو رئـيس الحـزب 
د وقال ىنية خالل المقاء: "نمضي في فمسطين والحكومة عمى خطـى السـمطان عبـد الحميـ مصطفى دستجي.

بعــدم التفــريط بشــبر واحــد مــن أرض فمســطين"، مرحبــا بشــكل خــاص بحفيــد الســمطان العثمــاني عبــد الحميــد 
وأشـاد بـالمواقف التركيـة الثابتـة مـن  الثاني، مستذكًرا المواقف الخالدة لمسمطان وتمسكو ودفاعو عـن فمسـطين.
تصار كبيـر حققـو الشـعب الفمسـطيني القضية الفمسطينية ومن غزة، مشيًرا إلى أن ىذه الزيارة تأتي في ظل ان

فــي حــرب األيــام الثمانيــة، مقــدًما التيــاني لتركيــا بالنصــر الــذي حققــو الشــعب الفمســطيني فــي معركــة حجــارة 
 السجيل "ألن انتصار غزة ىو انتصار لكل األمة".

را إلــى أن وقــال ىنيــة: إن "ىنــاك دول دعمــت شــعبنا بالمــال وبالســالح ولكــن تركيــا دعمتنــا شــعبنا بالــدم"، مشــي
"دماء المشاركين في سفينة مرمرة خمخمت الحصار عمى غزة ، لذا انتصار غـزة ىـو انتصـار لتركيـا ولشـيداء 

وأضــاف "نطمئــنكم عمــى شــعبنا وعمــى المقاومــة بعــد العــدوان األخيــر"، مؤكــدا أن الشــعب الفمســطيني  مرمــرة".
 احات المسجد األقصى المحرر.بات مؤمنا بدنو النصر التام، سائال اهلل أن يجتمع الجميع في س

من جانبوخ شكر رئيس حزب االتحـاد الكبيـر التركـي ىنيـة والشـعب الفمسـطيني عمـى حفـاوة االسـتقبال، مؤكـًدا 
اســتمرار وقــوف حزبــو إلــى جانــب الشــعب الفمســطيني ونضــالو، موضــًحا ان القضــية الفمســطينية ىــي القضــية 

أىــم رســائل الحــزب ىــي الــدفاع عــن القضــية الفمســطينية وقــال دســتجي: إن " التــي يتوحــد عمييــا كــل األتــراك.
ورفع المعاناة عن الشعب الفمسـطيني"، مطالًبـا كافـة المؤسسـات الدوليـة العمـل عمـى إنيـاء الحصـار عـن غـزة 

وأضــاف "شــعرنا أثنــاء الحــرب أن الصــواريخ التــي أطمقــت عمــى غــزة  والمســاعدة العاجمــة لمشــعب الفمســطيني.
الحـــرب األخيـــرة عمــى غـــزة إفـــالس فــي السياســـة اإلســـرائيمية"، مناشــًدا زعمـــاء األمـــة  كأنيــا عمـــى بيوتنـــا، عــاًدا

وفي ختام المقاء، قـدم ىنيـة  اإلسالمية مساندة الشعب الفمسطيني وشيدائو، واختتم حديثو قائاًل أالمكم آالمنا.
 "درع االنتصار" لرئيس الوفد ولحفيد السمطان عبد الحميد الثاني.

 10/21/1021، سطينية )صفا(وكالة الصحافة الفم
 

 حققت كل ما تريد بحرب غزة وما فعمناه ليس انجاز "سرائيل"إمحمد حسنين ىيكل:  79
قال الكاتب الصحفى الكبير محمد حسنين ىيكل، ال أعتقد أن ما فعمناه فى غزة إنجاز، حيث  :القاىرة / سما

لغــزة فأرعبــت  يده ولوحــت بالــدخول البــر إن إســرائيل حققــت كثيــرًا ممــا تريــد فــى غــزة، ألنيــا كســرت كــل مــا تريــ
 الجميع ولم يكن الدخول البرى ىدفيا.

تدخل مصر لوقف النار فـى غـزة  يس يب يوأضاف ىيكل، خالل حواره ببرنامج "ىنا العاصمة" عمى قناة س
ن كنا نعتبر أنفسنا أمـام إنجـاز فـإن الجديـد ىـو أنـو جـ اء ليس جديدًا، وىناك جيود سابقة لجيود المخابرات وا 

واعترافــو بالســالم مــع  يتحـت إدارة إســالمية، مشــيرًا إلــى أن مــا تحقــق ألمريكــا ىنـا ىــو تطويــع التيــار اإلســالم
 إسرائيل.

 10/21/1021، وكالة سما اإلخبارية
 

 في تقرير المصير الشعب الفمسطينيبأغمبية ساحقة حق  تعتمد لألمم المتحدة العامةالجمعية  60
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حــق "، بأغمبيــة ســاحقة مشــروع قــرار بعنــوان أمــسالعامــة لألمــم المتحــدة،  اعتمــدت الجمعيــة :وفــا -نيويــورك 
( دولــة لصــالح القــرار. وأشــار المراقــب الــدائم لدولــة 251، وصــوتت )"الشــعب الفمســطيني فــي تقريــر المصــير

فمســطين لــدى األمــم المتحــدة فــي نيويــورك، الســفير ريــاض منصــور، إلــى أن التصــويت ىــو اســتمرار لمــدعم 
 لجماعي لحق شعبنا في تقرير المصير.الدولي شبو ا

ويعيــد القــرار، تأكيــد حــق شــعبنا فــي تقريــر المصــير، بمــا فــي ذلــك الحــق فــي أن تكــون لــو دولتــو المســتقمة، 
فمسطين، ويحث جميع الـدول والوكـاالت المتخصصـة ومؤسسـات منظومـة األمـم المتحـدة عمـى مواصـمة دعـم 

 في أقرب وقت.شعبنا ومساعدتو عمى نيل حقو في تقرير المصير 
ووفقا لمقرار، ترى الجمعية العامة أن الحاجة ممحة الستئناف المفاوضات والتعجيل بخطاىا في إطـار عمميـة 
السـالم فــي الشــرق األوســط،، اســتنادا إلـى قــرارات األمــم المتحــدة ذات الصــمة ومرجعيـات مدريــد، بمــا فــي ذلــك 

رطــة الطريــق، إليجــاد حــل دائــم لمصــراع عمــى أســاس مبــدأ األرض مقابــل الســالم، ومبــادرة الســالم العربيــة وخا
 وجود دولتين، ولإلسراع في تحقيق تسوية سممية عادلة ودائمة وشاممة بين الجانبين الفمسطيني واإلسرائيمي.

بشــأن اآلثــار القانونيــة  1004تمــوز  1ويشــير القــرار إلــى الفتــوى التــي أصــدرتيا محكمــة العــدل الدوليــة فــي 
ـــو أن تشـــييد الناشـــئة عـــن تشـــييد الجـــ ـــى االســـتنتاج الـــذي انتيـــت إلي ل دار فـــي األرض الفمســـطينية المحتمـــة، وا 

إســرائيل، الســمطة القائمــة بــاالحتالل، لمجــدار فــي األرض الفمســطينية المحتمــة، بمــا فييــا القــدس الشــرقية، إلــى 
 جانب التدابير المتخذة سابقا، يعيق بشدة حق الشعب الفمسطيني في تقرير المصير.

قرار سـبع دول ىـي: إسـرائيل، والواليـات المتحـدة، وكنـدا، وبـاالو، وميكرونيزيـا، وجـزر المارشـال، وعارضت ال
 وناورو، فيما امتنعت ثالث دول عن التصويت، ىي: الكاميرون، وتونغا، وىندوراس.

 12/21/1021الحياة الجديدة، رام اهلل، 
 

 "الجنائية  "تحدة بما فييما بان كي مون: فمسطين مؤىمة لالنضمام لجميع منظمات االمم الم 62
قــال األمــين العــام لألمــم المتحــدة إن وضـع فمســطين الجديــد فــي األمــم المتحــدة كدولــة مراقــب  :سـما / وكــاالت

 غير عضو يؤىميا إلى االنضمام لجميع منظمات ووكاالت األمم المتحدة بما فييا المحكمة الجنائية الدولية.
مـــون يـــرد عمـــى ســـؤال بخصـــوص االســـتيطان الكثيـــف واألراضـــي  -وكـــان األمـــين العـــام لألمـــم المتحـــدة كـــي

الفمســطينية المحتمــة التــي تتعــرض لمســمب والمصــادرة مــن قبــل قــوات االحــتالل االســرائيمي فــي خــرق فاضــح 
لمقــانون الــدولي وقـــال بــان كـــي مــون ردا عمـــى مطالبــة اســرائيل وقـــف االســتيطان وعـــدم اســتجابتيا لـــذلك "إن 

ســافرًا لمقــانون الــدولي ويعرقــل مســيرة الســالم، ويعقــد الحــل القــائم عمــى وجــود دولتــين االســتيطان يمثــل انتياكــًا 
 ويؤجج مشاعر الشك واإلحباط، ونحن ندعو إسرائيل لالمتناع عن النشاط االستيطاني".

مون عن اإلحباط الذي يواجيو العالم في تحقيق السالم وتحقيق الحل القائم عمى وجـود -كما تحدث بان كي
 يبدد الفرص أمام االستتباب في منطقة الشرق األوسط التي تعصف بيا أمواج التغيير.دولتين و 

 270وأدان امين عام االمم المتحدة تعرض الالجئين الفمسطينيين في مخيم اليرموك الفمسـطيني الـذي يقطنـو 
لضــربات الفــًا قــرب دمشــق لمعنــف والتيجيــر وطالــب األطــراف المعنيــة بوقــف العنــف واالمتنــاع عــن توجيــو ا

 لممخيمات الفمسطينية. 
 10/21/1021، وكالة سما اإلخبارية
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قالت ىيومن رايتس ووتش اليوم، بعد أن أجرت تحقيًقا مفصال، إن أربع غـارات إسـرائيمية عمـى  :)مدينة غزة(
انتيكــت قــوانين  1021ميــة فــي غــزة أثنــاء القتــال الــذي دار فــي نوفمبر/تشــرين الثــاني صــحفيين ومبــاني إعال

 الحرب إذ استيدفت مدنيين وأىداف مدنية لم تكن ليا مساىمة ظاىرة في العمميات العسكرية الفمسطينية.
يقـل وقالت ىيومن رايتس ووتش إن ىذه اليجمـات تسـببت فـي مقتـل مصـورين فمسـطينيين اثنـين وجـرح مـا ال 

عــن عشــرة أشــخاص يعممــون فــي الحقــل اإلعالمــي، وألحقــت أضــراًرا جســيمة بأربعــة مكاتــب إعالميــة، وأربعــة 
مقار تابعة لشركات خاصة. كما تسـببت إحـدى اليجمـات فـي مقتـل طفـل يبمـغ مـن العمـر سـنتين اثنتـين كـان 

 يسكن في مبنى مقابل لممبنى الذي تم استيدافو.
كل غارة استيدفت ىدًفا عسكرًيا مشروًعا ولكنيا لم تقدم أيـة معمومـات محـددة  أكدت الحكومة اإلسرائيمية أنو 

جراء مقابالت مع شيود، لم تتوصل ىيومن رايتس  تدعم مزاعميا. وبعد تفحص األماكن التي تم استيدافيا وا 
 ووتش إلى أي أدلة عمى أن ىذه األماكن كانت تمثل أىدافا عسكرية مشروعة.

المـديرة التنفيذيـة لقسـم الشـرق األوسـط وشـمال أفريقيـا فـي ىيـومن رايـتس ووتـش: "إذا  وقالت سـارة ليـا ويتسـن،
قالــت إســرائيل إن أحــد الصــحفيين ىــو فــي األصــل مقاتــل أو زعمــت أن مقــر إحــدى محطــات التمفــزة ىــو فــي 

حون األصل مركز قيادة، فإن ذلك ال يعني أن ما تقولو بالضرورة صحيًحا. ربما يقوم الصحفيون الـذين يمتـد
حماس أو القنوات التمفزيونية التي تصفق لميجمات عمـى إسـرائيل بأعمـال دعائيـة، ولكـن ذلـك ال يجعـل منيـا 

 أىدافًا مشروعة بمقتضى قوانين الحرب".
وحــاول مســؤولون إســرائيميون تبريــر الغــارات عمــى وســـائل اإلعــالم الفمســطينية بــالقول بــأن الجــيش اســـتيدف 

و "ليـــا عالقـــة بــــ " فصـــيل فمســـطيني مســـمح، أو "شـــجعت وأشـــادت بأعمـــال أشخاًصـــا أو مبـــاني "ذات صـــمة" أ
إرىابيــة ضــّد المــدنيين اإلســرائيميين". وقالــت ىيــومن رايــتس ووتــش إن ىــذه التبريــرات تممــح ألنــو مــن الجــائز 
مياجمة وسائل اإلعالم بسبب عالقاتيا أو مواقفيا، ميمـا كانـت بغيضـة، ولـيس مشـاركتيا بشـكل مباشـر فـي 

 عنف، وىو األمر الذي يمثل خرقًا لقوانين الحرب، ومن شأنو أن يضع الصحفيين في خطر كبير.أعمال ال
كمـــا قالـــت ىيـــومن رايـــتس ووتـــش إن البيانـــات الرســـمية التـــي تبـــرز أن الجـــيش تبنـــى ســـند غيـــر قـــانوني لشـــن 

 الغارات ىي في حّد ذاتيا أدلة عمى ارتكاب جرائم حرب ألنيا تبرىن عمى وجود نية مسبقة.
قال مارك رجيف، المتحدث باسم الحكومـة اإلسـرائيمية، إن الـذين يعممـون فـي وسـائل إعـالم تابعـة لــ حمـاس و 

ال يمكن اعتبارىم صحفيين، وأضاف: "ىم جزء مركزي في تركيبة حماس، وال أحد بوسعو إنكار ذلك... كـل 
أن ال يشــــعروا أنيــــم الضــــالعين فــــي اســــتيداف المــــدنيين اإلســــرائيميين بشــــكل مباشــــر أو غيــــر مباشــــر يجــــب 

 محميين".
وقالت سارة ليـا ويتسـن: "فشـل المسـؤولون اإلسـرائيميون بشـكل خطيـر وغيـر قـانوني فـي التمييـز بـين المـدنيين 
الـذين يــدعون إلــى مســاندة اليجمــات العســكرية وأولئــك الـذين يشــاركون فييــا بشــكل مباشــر. إن تبريــر الغــارات 

 تكاب جرائم حرب".عمى المدنيين بيذا الشكل يفتح الباب الر 
 10/21/1021، ىيومن رايتس ووتش

 
 تستقيل بعد دعوتيا لتدمير غزة "اليونيسيف" لـ "إسرائيل"رئيسة فرع  63

اضــطرت رئيســة فــرع إســرائيل لمنظمــة الــدفاع عــن حقــوق األطفــال )يونيســيف(، الصــحافية جــودي : تــل أبيــب
وليــة، أمــس، وذلــك فــي أعقــاب الضــجة نيــر مــوزيس، إلــى االســتقالة مــن منصــبيا فــي المنظمــة الد -شــالوم 

 العالمية المثارة حول تصريحات ليا دعت فييا إلى خراب غزة عن بكرة أبييا.
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« فـيس بـوك»ويعود ذلك إلى فترة اليجوم األخير عمى غزة، في الشير الماضي. فقد كتبت في صفحتيا فـي 
«. عيا األطفـال ىنـاك مـع الحميـبىناك عداء إلسرائيل في الجينات في قطـاع غـزة، وىـذه الكراىيـة يرضـ»أن 

وقــد أثــار تصــريحيا االســتغراب، إذ إن منصــبيا فــي اليونيســيف يفتــرض أنــو يتطمــب منيــا موقفــا إنســانيا أكثــر 
تجاه األطفال بشكل خاص. وقد بادر الكثير من الشباب في دول الغـرب وكـذلك فـي فمسـطين والعـالم العربـي 

 ب. وقد سارعت أمس إلى االستقالة قبل أن تقال.إلى مياجمتيا والمطالبة بإقالتيا من المنص
الجدير بالـذكر أن جـودي ىـي زوجـة سـمفان شـالوم، نائـب رئـيس الـوزراء اإلسـرائيمي ووزيـر التطـوير اإلقميمـي 

 بالعبرية.« صوت إسرائيل»من حزب الميكود اليميني المتطرف الحاكم في إسرائيل. وىي تعمل مذيعة في 
 12/21/1021، الشرق األوسط، لندن
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تتواصــــل اإلدانــــات الدوليــــة لمشــــاريع االســــتيطان اإلســــرائيمية وتتســــع، وقالــــت الــــدول : كفــــاح زبــــون - رام اهلل
عضــوين الــدائمين األوروبيــة األربعــة األعضــاء فــي مجمــس األمــن الــدولي، ألمانيــا والبرتغــال )حاليــا( بجانــب ال

يقــوض الثقــة فــي رغبتيــا فــي »بريطانيــا وفرنســا إن إعــالن إســرائيل تســريع عمميــات البنــاء فــي المســتوطنات 
وعبــرت دول حركــة عــدم االنحيــاز األعضــاء فــي المجمــس، وىــي توجــو وجنــوب أفريقيــا والمغــرب «. التفــاوض

النشــــاطات اإلســــرائيمية غيــــر »يــــق مــــن وباكســــتان والينــــد وغواتيمــــاال وكولومبيــــا وأذربيجــــان، عــــن قمقيــــا العم
 «.تخرق القانون الدولي اإلنساني»التي قالت: إنيا « المشروعة المستمرة

وقالــت روســـيا والصــين أيضـــا بشــكل منفصـــل إنيمـــا قمقتــان بســـبب خطــط إســـرائيل لمبنــاء االســـتيطاني. وقـــال 
األمــن يــوم األربعــاء إن البنــاء جيفــري فيمتمــان نائــب األمــين العــام لألمــم المتحــدة لمشــؤون السياســية لمجمــس 

إذا »االســتيطاني اإلســرائيمي بالضــفة الغربيــة بمــا فــي ذلــك القــدس الشــرقية يخــرق القــانون الــدولي. وأضــاف: 
ـــدولتين.. نحـــث الحكومـــة  ـــأمين حـــل ال ـــة لت نفـــذت ىـــذه الخطـــط فإنيـــا ســـتمثل ضـــربة قاصـــمة لمفـــرص المتبقي

 «.واسعة النطاق لمتخمي عن ىذه الخططاإلسرائيمية بقوة عمى االمتثال لمدعوات الدولية 
وصدرت كل ىذه البيانات خارج جمسات مجمس األمن، ووصف سفير اليند في األمم المتحدة ىارديب سينغ 

بعـدما اتضـح « بخطـة بديمـة»بوري البيانات األربعة المنفصمة التي أدلـى بيـا األعضـاء الثمانيـة فـي المجمـس 
ض )الفيتــــو( عمــــى األرجــــح ضــــد قــــرار ممــــزم قانونــــا بشــــأن البنــــاء أن الواليــــات المتحــــدة ستســــتخدم حــــق الــــنق

ـــال بـــوري فـــي إشـــارة لمواليـــات المتحـــدة  االســـتيطاني. ـــس وأجريـــت »وق ـــين أعضـــاء المجم أجريـــت مشـــاورات ب
محاولة، لمعرفة ما إذا كان من الممكن التوفيق مع العضـو الخـامس عشـر، لكننـا توصـمنا إلـى نتيجـة مفادىـا 

. تــم استشــعار أن الخطــة البديمــة... ىــي أن يــدلي أعضــاء المجمــس ببيانــات ســواء أن ىــذا أمــر غيــر مــرجح.
، والحقا أكد مثل المجنة الرباعية توني بمير، عن دعمو لمبيانات والمواقف الصادرة «منفردة أو في مجموعات

ي منطقــة حــول الخطــط اإلســرائيمية لتســريع البنــاء االســتيطاني فــ E4عــن اإلدارة األميركيــة ودول مجموعــة الـــ
 في القدس.« 2إي »

 12/21/1021، الشرق األوسط، لندن
 

 بالمسئولية واالعتدال ييدعو الفمسطينيين واإلسرائيميين إلى التحمإسبانيا رئيس حكومة  67
ذكرت صحيفة الباييس األسبانية، أن رئـيس الحكومـة ماريـانو راخـوى دعـا خـالل لقـاءه بـرئيس ي: فاطمة شوق

ـــة الفمســـطيني ــــ"المسئولية الســـمطة الوطني ـــى ب ـــى التحم ـــاس، كـــال مـــن اإلســـرائيميين والفمســـطينيين إل ة محمـــود عب
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 يواالعتدال" لعدم عرقمة مسيرة السالم، واستغالل الفرصة لموصول لحل عادل وشامل يسمح بالتعايش السمم
 بين إسرائيل وفمسطين.

مـع الجانـب اإلسـرائيمى فـى  وأشارت الصحيفة إلى أن الطرفين اتفقا عمى"ضرورة" استئناف مفاوضات السـالم
 أقرب وقت ممكن حيث إنيا الطريق الوحيد لموصول لمسالم عن طريق حل الدولتين.

عمــى تصــويت أســبانيا فــى الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة، لصــالح  يمــن جيتــو، وجــو عبــاس الشــكر لراخــو 
 حصول فمسطين عمى صفة مراقب بمنظمة األمم المتحدة.

 10/21/1021، اليوم السابع، مصر
 

 أوباما ونتنياىو.. خالف أم توافق 66
 د. أسعد عبد الرحمن

، عندما دخل نتنياىو في مواجية مع بيل كمينتون كانت النتيجة إطاحة الحكومة اإلسـرائيمية. 2111في عام 
، بعد عقد من خروجو، يتكرر اليوم سيناريو مواجية القرن الماضي مع 1001ومنذ عودتو رئيسًا لموزراء في 

س الحــالي لمواليــات المتحــدة أوبامــا، حيــث يســتمر نتنيــاىو فــي مواجيــة أوبامــا، الــذي أطــل عبــر اإلعــالم الــرئي
األميركـــي أثنـــاء الســـباق الرئاســـي متحـــدثًا ضـــد سياســـات الـــرئيس، بـــل إنـــو اســـتقبل المرشـــح الجميـــوري "ميـــت 

يــات المتحــدة، وعمــى رومنــي" فــي إســرائيل، وأقــام لــو حممــة جمــع تبرعــات، ثــم عمــل أصــدقاء إســرائيل فــي الوال
 رأسيم الموبي اإلسرائيمي "آيباك"، عمنًا عمى دعم المرشح الجميوري في وجو المرشح الديمقراطي.

ومع ذلك، نقمت صحيفة "ىآرتس" اإلسرائيمية، عن مصادر مقربة من الرئيس األميركي، أنـو ال ينـوي خـوض 
يـة، تتعمـق بالمسـار الفمسـطيني، بـل اتبـاع سياسـة مواجية مباشرة مع رئيس الـوزراء اإلسـرائيمي فـي واليتـو الثان

"إىمـــال نـــاعم"، ظيـــر أول مؤشـــراتيا فـــي عـــدم ممارســـة الواليـــات المتحـــدة ضـــغوطًا وجيـــودًا اســـتثنائية تتعمـــق 
بالتصويت في الجمعية العامة لألمم المتحدة لالعتراف بالدولة الفمسطينية بصفة مراقب، وفي عـدم كـبح الـرّد 

". وبحسب 2قرار نتنياىو دفع خطة البناء االستعماري/ "االستيطاني" في منطقة "أي ـ األوروبي الشديد عمى 
ىذه المصادر، تنقل "ىآرتس": فإن "نتنياىو ميتم بإنتاج مشيد عبثي لمسيرة السالم من أجـل إنقـاذ نفسـو مـن 

و أن يممــس آثــار العزلــة الدوليــة ولــذلك لــن يســمح رجــال أوبامــا لنتنيــاىو بإنتــاج ىــذا المشــيد، وسيفرضــون عميــ
تمرده، وسيسمحون لمعالم الغاضب بأن يقوم بالبقية". ويؤكد ما سبق مقال نشرتو مجمة "نيوزويك" حيث يقول 
الشخصية الميبرالية األكثر بروزًا في الجالية الييودية األميركية، والمقربة من أوباما، الصحفي الييودي )بيتـر 

يدة، ترتكز عمـى الوقـوف جانبـًا والسـماح لبقيـة العـالم بالمواجيـة مـع بيرنت(: "طاقم أوباما بمور استراتيجية جد
نتنياىو، استنادًا إلى تقدير مفاده أنو في المحظة التي تتوقف فييا الواليات المتحدة عن محاولة إنقاذ إسـرائيل 

تجـاه". وينقــل مـن تـداعيات نشـاطاتيا، وعنــدما تشـعر بالعزلـة الدوليــة المتزايـدة، سـتبادر إسـرائيل إلــى تغييـر اال
"بيرنت" عن مسؤول رفيع في اإلدارة األميركيـة، قولـو إن "اتجـاه الـرأي العـالم العـالمي ىـو ضـّد إسـرائيل، وفـي 
جّو كيذا، إذا ما وقفت الواليات المتحدة جانبًا ولم تفعل شيئًا، تكون بالذات قد قامـت بشـيء مـا". وعمـى رغـم 

يــركيين: "ستواصــل الواليــات المتحــدة مســاعدة إســرائيل فــي ذلــك، وكمــو بحســب "بيرنــت" نقــاًل عــن مســؤولين أم
المجال األمني كما تفعل حاليًا، وبالتالي ستواصـل تمويـل شـراء منظومـات القبـة الحديديـة وستسـاعد فـي كـبح 
مسارات فمسطينية ضـد إسـرائيل فـي محكمـة الىـاي الدوليـة. وفضـاًل عـن ذلـك، سـتعمل مـن أجـل منـع انييـار 

 وأيضًا منع اشتعال أعمال )عنف( في الضفة الغربية وتجدد إطالق الصواريخ من غزة".السمطة الفمسطينية، 
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"، تحت عنوان ىل "قاربت" غزة بين أوباما ونتنياىو"، يرى محممون أن "أزمة غزة األخيرة CNNفي تقرير لـ "
ن الـذي تخممتـو ربما ساىمت في "إذابـة" الجميـد بـين واشـنطن وتـل أبيـب، وميـدت مسـار العالقـات بـين الحميفـي

"مطبــات" الممــف النــووي اإليرانــي و"المســتوطنات". ففــي بيــان أميركــي، تخممتــو المغــة المألوفــة بتأكيــد واشــنطن 
دعميــا الراســخ ألمــن إســرائيل، قــال البيــت األبــيض "إن الــرئيس أوبامــا أشــاد بنتنيــاىو لموافقتــو عمــى االقتــراح 

يس الــوزراء اإلســرائيمي لمقيــام بــو. وبالمقابــل، رد وىــو مــا أوصــى الــرئيس رئــ -المصــري لوقــف إطــالق النــار
نتنياىو، عمى البيان بآخر جاء فيو أنو "قبل" بتوصية أوباما لتوقيع االتفـاق، و"شـكر" الـرئيس األميركـي عمـى 
دعمو لبالده". وليذا، يبرر ديفيـد ميممـر المفـاوض األميركـي السـابق بعمميـة السـالم بالشـرق األوسـط، الموقـف 

لقول: "أعتقـد أن مــا نـراه حاليـًا ىـو مجيــود مـن جانـب الـرئيس إليــداع بعـض العمـالت فـي رصــيد األميركـي بـا
عالقتـو مـع نتنيـاىو"، مضــيفًا أنـو "بـدافع الضـرورة شــدد الـرئيس األميركـي مـرارًا عمــى حـق إسـرائيل فـي الــدفاع 

: "باعتقــادي أن عــن الــنفس، وفــي ذات الوقــت، دفــع كافــة األطــراف المعنيــة إليجــاد حــل ســريع". وخــتم قــائالً 
العالقة بين نتنياىو وأوباما ىي العالقة األكثر اختالاًل بين رئيس أميركي ورئيس حكومـة إسـرائيمي.. وجانـب 

 كبير من ذلك يعود إلى الثقة المفقودة بين الجانبين".
قـال بعنـوان لكن ىذا الرأي ال يتفق تمامًا مع تحميل كتبو الكاتب اإلسرائيمي "ألوف بن" حيث كتب يقول في م

"أوباما لـن يعاقـب نتنيـاىو": "ثمـة مـن يتوقـع فـي إسـرائيل أن يغيـر أوبامـا السياسـة الخارجيـة األميركيـة انتقامـًا 
من نتنياىو، ويدلل عمى ذلك بمواقف الرئيس األميركي في دورتو األولى، والذي كان يريد إخراج إسرائيل من 

قامة دولة فمسطين المستقمة عمـ ى بقايـا المسـتوطنات، لكـن رغبتـو فـي إعـادة انتخابـو وحاجتـو الضفة الغربية وا 
إلى المتبرعين والناخبين الييود منعتاه من القيام بذلك. بيد أن أوباما يستطيع اليوم، بعد انتخابو لوالية ثانيـة، 
أن يتصرف مع إسرائيل من دون كوابح، وفي حال واصل نتنياىو توسيع المستوطنات واالدعاء بـ"عدم وجود 

ريك"، فإنو سيصطدم بموقف أميركي أكثر تشددًا". ويضيف: "من المحتمل أن يكون أوباما يرغب في قرارة ش
نفسو في أن يتصرف بيذه الطريقة مع نتنياىو، لكنو يعمم أنو ليس مواطنًا عاديًا، وأن مـا يجـري لـيس مسـألة 

 شخصية، فيو رئيس دولة عظمى وال يرغب في فشل ال ضرورة لو".
ال يثـق فـي نتنيـاىو، ويعتقـد أنـو يتحمـل مســؤولية أساسـية عـن إحبـاط محـاوالت إعـادة إحيـاء مســار  إن أوبامـا

ـــو  ـــو فـــي واليت المفاوضـــات الفمســـطينية اإلســـرائيمية )وىـــو التوجـــو الـــذي كـــان قـــد وضـــعو فـــي صـــدارة اىتمامات
ن كـــان لـــن يصـــطدم معـــو ب شـــكل مباشـــر األولـــى(. واليـــوم، أصـــبح واضـــحًا أن أوبامـــا لـــن يســـاند نتنيـــاىو، وا 

وصــريح. وألن أوبامــا ســيكون أكثــر حريــة فــي واليتــو الثانيــة، تبــدو دوافــع تحســن األجــواء بينيمــا أضــعف مــن 
بواعث استمرار النفور، في ظل توافق عديد المراقبين اإلسرائيميين عمى أن أساس التوتر ىو اخـتالف الرؤيـة 

خـــالء بعـــض "المســـتوطنات" ومـــنح السياســـية: فأوبامـــا يؤيـــد "حـــل الـــدولتين"، وىـــو مـــع وقـــف "االســـت يطان" وا 
تسييالت لمفمسطينيين، فيما نتنياىو قومي يميني مناصر لـ"االستيطان" و"الترانسفير"، رافض لمحقوق الوطنية 
الفمسطينية، متشبث لمغاية بالوضـع الـراىن، يسـرع البنـاء فـي المسـتعمرات/ "المسـتوطنات" فـي الضـفة الغربيـة 

ك، يــرى بعــض العــالمين ببــواطن األمــور أن سياســة أوبامــا لــن تكــون عبــر توجيــو وتيويــد القــدس. والحــال كــذل
ضربة قاتمة مباشرة لنتنياىو بقـدر مـا سـيحاول الفـوز بمراكمـة النقـاط، ومـن خـالل سياسـة "عانقـو.. كـي تكـف 

 يديو وتقيده" بداًل من عداء ظاىر وصارخ. وستبدي لك األيام ما كنت جاىاًل!
 12/21/1021، االتحاد، ابوظبي
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 ىل انتيت عممية السالم؟ 65
 مروان المعّشر
في سؤال وجواب، يقول مروان المعشر إن حّل الدولتين سيصبح مستحياًل قريبًا. ومع ذلك، ورغم الصعوبات 
التــي تنتظرنــا، يتعــّين عمــى الواليــات المتحــدة بــذل جيــود كبيــرة إليجــاد حــّل قبــل نفــاد الوقــت، حيــث إن كمفــة 

 .االنتظار كبيرة جداً 
 ىل ستعطي إدارة أوباما الجديدة دفعة لعممية السالم؟

ال تبدو األمور مبّشرة في ىذا الشأن. إذ ال توجد مؤّشرات حتى اآلن عمـى أن اإلدارة األمريكيـة سـتبذل جيـدًا 
 كبيرًا أو تستثمر رأس المال السياسي الالزم في عممية السالم.

لداخمية والخارجية التي من شأنيا، من أسف، دفع عمميـة السـالم تواجو الواليات المتحدة عددًا من التحّديات ا
إلى آخر مراتب أجنـدتيا. وتشـّكل الياويـة الماليـة مجـّرد مثـال واحـد عمـى القمـق الـداخمي الـذي سيسـتغرق وقتـًا 

 كان يمكن أن ُيَخّصص لمشؤون الخارجية.
يـام بـو إزاء إيـران وسـورية والتحــوالت فـي منطقـة الشـرق األوسـط وحـدىا، يحتـاج أوبامـا ألن يحــّدد مـا يجـب الق

اإلســرائيمي ســيكون أولويــة  -التــي تشــيدىا المنطقــة نتيجــة لمصــحوة العربيــة. وىــذا يعنــي أن الصــراع العربــي 
متدّنيــة نســبيًا فــي ُســميم القضــايا اإلقميميــة. إذ تشــعر اإلدارة األمريكيــة ببســاطة وكــأن الجــانبين ليســا مســتعّدين 

 إلبرام اتفاق.
ذا خطأ، حيث إن الوقت ليس بال حدود وىناك فرصة محـدودة جـدًا، وىـي تضـيق، لمتوّصـل إلـى حـّل ولكن ى

ذا مــا كانــت الواليــات المتحــدة ترغــب فــي تجّنــب الفوضــى الناجمــة عــن غيــاب الحــل، فعمييــا أن  الــدولتين. وا 
 تتحّرك اآلن.

 ىل ال يزال حّل الدولتين قاباًل لمتطبيق؟
صــــل إلــــى حــــّل الــــدولتين تفمــــت مــــن بــــين أيــــدينا فــــي النشــــاط االســــتيطاني يكمــــن الســــبب فــــي أن فرصــــة التو 

اإلسرائيمي. فيناك أكثر من نصف مميون مستوطن في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وىذا يدّمر احتماالت 
السالم. ومن غير الواضح كيف سـيتم الفصـل بـين المجتمعـين حتـى لـو حـدث تقـّدم ميـم فـي العمميـة السـممية 

 اليوم.
ذا مــا اســـتمّر العـــالم فـــي انتظـــار توقيــت أفضـــل لمتوصـــل إلـــى الســـالم، فســيتم بنـــاء المزيـــد مـــن المســـتوطنات إ

اإلسرائيمية، خاصـة فـي القـدس الشـرقية، مـا يجعـل تطبيـق حـّل الـدولتين مسـتحياًل. ومـن الميـم فيـم حقيقـة أن 
. ولـذا يجـب أن تكـون القـدس أي حّل ال يعطي القدس الشرقية لمعـرب والفمسـطينيين لـيس حـاًل عمـى اإلطـالق

 جزءًا من المعادلة.
ىذا فضاًل عن أن المؤشرات الديموغرافية داخل إسرائيل تجعـل إجـراء أيـة صـفقة أخـرى محتممـة، خاصـة حـّل 

ـــود  ـــاود مــن العـــرب والييـ فــي  -ماليــين  3 -الدولــة الواحــدة، مســألة إشــكالية إلــى حــد كبيــر. فينــاك عـــدد متسـ
 طرة اإلسرائيمية، فيما يتزايد السكان العرب بمعدل أسرع.المناطق الخاضعة لمسي

إذا لم يتم التوّصل إلى حّل الدولتين، فستأخذ التركيبة السكانية مركز الصدارة، ولن تعـود إسـرائيل قـادرة عمـى 
 تجاىل األمر الواقع. ويمكن أن يصبح السكان الييود أقّمية في حّل الدولة الواحدة، وحينيـا لـن نخطـئ إذا مـا

 افترضنا أن الفمسطينيين سيطالبون بالمساواة في الحقوق وأن ُيسمع صوتيم.



 
 
 

 

 

           37ص                                    1527العدد:                12/21/1021الجمعة  التاريخ:

 ما الذي يجب أن يحدث لتحقيق السالم؟ ما ىو الدور الذي ينبغي أن تقوم بو الواليات المتحدة؟
يتعــيين عمــى الواليــات المتحــدة أن تبــذل جيــدًا كبيــرًا كــي تجعــل الحــّل ممكنــًا. لكــن، رغــم أن اإلطــار األساســي 
لمتوّصل إلى حل الدولتين معروف بالفعل، فإن ىناك، استنادًا إلى المعايير التي حّددىا بيل كمينتون في عام 

 ، عماًل يجب القيام بو قبل طرح أي شيء جديد عمى الطاولة.1001ومبادرة السالم العربية في عام  1000
ل االنخراط فـي مناقشـات خاصـة مـع كـل يجب أن تبدأ اإلدارة األمريكية جيودىا في العممية السممية من خال

الالعبــين الرئيســيين. وىــذا يشــمل إجــراء محادثــات مــع الــدول العربيــة وعمــى رأســيا الســعودية، لمتأكــد مــن أن 
 عناصر أية صفقة تمّبي احتياجاتيا، خاصة بشأن القدس الشرقية.

ائيميين عمــى حــّد ســواء، فــي وىــي بحاجــة أيضــًا إلــى تحديــد الخطــوط الحمــر بالنســبة إلــى الفمســطينيين واإلســر 
قضــايا مثــل الالجئــين ونــزع ســالح حمــاس وحــزب اهلل والحــدود. إذ إن فيــم الخطــوط الحمــر يوّضــح أكثــر مــا 

 يمكن أن يعطيو كل طرف إذا ما تم الوفاء باحتياجاتو.
تمريـر أي  وأخيرًا، يتعّين عمى أوباما التعاطي مع الـرأي العـام األمريكـي، خاصـة الجاليـة الييوديـة. ولكـي يـتم

اتفاق في الداخل، يتعّين عمى األمريكيين أن يواجيوا حقيقة أنو سـتترّتب عمـى الفشـل فـي التوّصـل إلـى اتفـاق 
 عمى حّل الدولتين آثار وخيمة عمى بقاء دولة إسرائيل في المستقبل.

مجنـة الرباعيـة، حالما يتّم ذلك، يمكن لمواليات المتحدة أن تضع، جنبًا إلى جنب مع األعضاء اآلخرين فـي ال
التي تضّم أيضًا األمم المتحدة واالتحـاد األوروبـي وروسـيا، حزمـة شـاممة وتـدعو جميـع األطـراف إلـى مـؤتمر 

 دولي. ويجب أن يكون اإلطار الزمني ليذا كمو بضعة أشير فقط وليس بضع سنوات.
لحديث عن فكرة تتمّثل في تعيـين إذا لم يكن الرئيس شخصيًا مستعّدًا لاللتزام تمامًا بيذه الخطة، فإنو يجري ا

مبعوث رفيع المستوى لديو السمطة الكاممة لدفع عممية السالم إلى األمام. ويشير بعضيم إلى أنو ربما تكـون 
ىناك حاجة إلى شخص يمتمك مكانة تكفي ألن يقوم بعمل يسجمو التاريخ، مثل الرئيس السابق بيل كمينتون، 

 يتو المقبل من القيام بيذه الميمة.أو أن عمى الرئيس تمكين وزير خارج
ورغـم أن ىــذا المطمـب يبــدو مثاليــًا وبعيـد المنــال بالنســبة إلـى الكثيــر مـن النــاس، ينبغــي عمـى أوبامــا أن يفّكــر 
بالبــديل. فعــدم إيجــاد حــّل يمكــن أن يــؤّدي إلــى ســفك دمــاء واضــطرابات فــي الشــرق األوســط واســتمرار تــدىور 

 نطقة.صدقّية الواليات المتحدة في الم
لقد ذكر بعضيم داخل اإلدارة األمريكية أن عمى الواليات المتحدة أن تقـدم بـدياًل إلجبـار إسـرائيل، عمـى وجـو 
الخصوص، عمى العمل: توجيو ضربة إليران من أجل تحريك عممية السـالم. سـيكون ىـذا ممـاثاًل فـي بعـض 

 ش األب عممية السالم في مدريد.جوانبو لما حدث في حرب الخميج األولى عندما أطمق الرئيس جورج بو 
بيد أن ىناك شكوكًا مشروعة حول ما إذا كان ىذا يمّثل أحد الخيارات بالفعل. أواًل، لن يمضي العالم العربي 
قدمًا بشأن محادثات السالم إال إذا اقتنـع القـادة بـأن األمـر لـيس مجـرد تقطيـع وقـت فـي إجـراء محادثـات، فـي 

 .حين يتواصل النشاط االستيطاني
ثانيًا، من غير المؤّكد أن ترضخ الحكومة اإلسـرائيمية االئتالفيـة الحاليـة إلـى مثـل ىـذا السـيناريو. وثالثـًا، ثمـة 
اعتقاد متداول عمى نطاق واسع مفاده أن واشنطن لن تقصف إيران حتى يتم استنفاد السبل الدبموماسية وكل 

 ال يمكن لعممية السالم االنتظار كل ىذا الوقت.الخيارات األخرى، ىذا األمر يستغرق سنتين عمى األقّل و 
مــن الصــعب لمغايــة تجديــد الجيــود الدبموماســية، لكــن أكــالف االنتظــار أكبــر بكثيــر. وال يمكــن تجميــد الوضــع 
الراىن في الوقت الذي تتغير الحقـائق عمـى أرض الواقـع. ولـن يكـون ىنـاك توقيـت أفضـل لبـدء تمـك الجيـود. 

 ألن انتظار مجيء الرئيس التالي ليس ترفًا متوفرًا. عمى أوباما أن يبدأ اآلن،
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 كيف ستؤّثر االنتخابات البرلمانية المقبمة في إسرائيل عمى موقفيا بشأن المحادثات؟
نظريــًا، إذا أّدت االنتخابــات اإلســرائيمية إلــى فــوز شــخص أكثــر اعتــدااًل، فــإن احتمــاالت التوّصــل إلــى ســالم 

ال غيــر مــرّجح فــي ىــذه المرحمــة. ويبــدو أنــو ســتتم إعــادة انتخــاب رئــيس يمكــن أن تتغيــر. ولكــن ىــذا االحتمــ
ـــو  ـــامين نتنيـــاىو وحـــزب الميكـــود، وســـيعقد شـــراكة مـــع المتشـــّدد أفيغـــدور ليبرمـــان وحزب الـــوزراء اإلســـرائيمي بني

 "يسرائيل بيتنا".
يـم ال يعتقـدون أن ومع ذلك، فإن الغالبية في إسـرائيل ال تـزال ترغـب فـي رؤيـة حـّل الـدولتين. المشـكمة ىـي أن

حل الدولتين ممكن ألن أحدًا لم يبّين ليم أنو كـذلك، ولـيس ىنـاك إحسـاس بالحاجـة الممّحـة لـذلك. فـي الوقـت 
الــراىن، ال تعتقــد إســرائيل، بصــورة عامــة، أنيــا بحاجــة لمتعامــل مــع القضــية الفمســطينية فيمــا ىــي تشــعر بأنيــا 

 دىا عمى ما يرام.آمنة نسبيًا خمف الجدار الذي شّيدتو وبأن اقتصا
تتمّثــل إســتراتيجية نتنيــاىو فــي مواصــمة تغييــر الحقــائق عمــى األرض إلــى أن يصــبح حــل الــدولتين أمــرًا غيــر 
وارد، وبعد ذلك سيفّكر بحمول أخرى. وربما ينظر في تنفيذ انسحاب من جانب واحد وراء الجدار بطريقة من 

يـة فـي يـد إسـرائيل. والمشـكمة ىـي أن ىـذا لـن يحـّل أي شأنيا أن تبقي القدس الشرقية وجـزءًا مـن الضـفة الغرب
شــيء حيــث لـــن يقبــل العــرب والفمســـطينيون ذلــك. يمكــن لنتنيـــاىو أيضــًا محاولــة جعـــل الحيــاة صــعبة لمغايـــة 

 بالنسبة لمفمسطينيين، عمى أمل أن يرحموا في نياية المطاف.
الــدولتين مســتحياًل، فــإن ىــذه ىــي  فــي حــين لــم يعمــن أحــد فــي إســرائيل عــن إســتراتيجية عمنيــة إذا أصــبح حــلّ 

الخيارات التي يتحدث الناس عنيا. ولكن حّل الدولتين لم يعد في مصمحة العرب والفمسطينيين فقـط، بـل فـي 
 مصمحة إسرائيل أيضًا.

 ما ىي إستراتيجية الفمسطينيين لمفوز بإقامة الدولة؟ وىل فتح وحماس متفقتان عمى الطريق إلى األمام؟
عفاء ومنقسمون بـين حمـاس وفـتح. ىنـاك أساسـًا كيانـان مختمفـان أحـدىما فـي الضـفة الغربيـة الفمسطينيون ض

واآلخر في غزة. ولكن االثنين ال يزاالن غير مقتنعين بـأن إسـرائيل مسـتعدة وراغبـة فـي منحيمـا الحـد األدنـى 
 الذي يحتاجانو إلقامة دولة قابمة لمحياة.

رات، وىـــذا ىــو الســـبب فـــي أن رئـــيس الســـمطة الفمســـطينية محمـــود وقــد اســـتنفد الفمســـطينيون أساســـًا كـــل الخيـــا
عبــاس قــّدم طمــب الحصــول عمــى وضــع دولــة مراقــب غيــر عضــو فــي األمــم المتحــدة. وىــذا يشــّكل محاولــة 
لتثبيت، من الناحية القانونية، ما ال يمكن تثبيتو عمى األرض في ىذه المرحمة. لكـن عبـاس يـدرك أن ىـذا ال 

 يحّل المشكمة.
أيضًا تناسي االنتخابات الرئاسـية والبرلمانيـة الفمسـطينية. ومـن دون إجـراء تصـويت جديـد ينظـر إليـو  ويستمرّ 

 عمى أنو ذو صدقية، تبقى ىناك تساؤالت حول شرعية الييكل الحالي.
االنتفاضة الفمسطينية ىي األمر الذي يمكن أن يغّير المعبة. من غير الواضح ما إذا كانـت سـتندلع انتفاضـة 

سـرائيل عمـى التعامـل مـع ىـذه القضـايا بشـكل في ى ذه المرحمـة، ولكـن االنتفاضـة قـد تجبـر المجتمـع الـدولي وا 
 مختمف.

 ىل تستطيع الدول العربية كسر الجمود والتوّصل إلى حّل دائم؟
ي ال يمكــن أن يكــون حــّل الصــراع اتفاقــًا بــين اإلســرائيميين والفمســطينيين، بــل يجــب أن يكــون اتفاقــًا إقميميــًا لكــ

يــنجح. إســرائيل بحاجــة لمتوّصــل إلــى اتفــاق مــع جميــع الــدول العربيــة، والــدول العربيــة بحاجــة لــدعم التنــازالت 
 المؤلمة التي سيضطّر الفمسطينيون إلى تقديميا.
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في ظل الصحوة العربية تشيد المنطقة تغّيرًا ىائاًل. إذ تواجو إسرائيل اآلن وضعًا لن يتم فيو إلغـاء معاىـدات 
 -ثنائية، لكن الحكومات الجديدة لن تحّرك ساكنًا لتقديم يد العـون مـن دون حـّل الصـراع اإلسـرائيمي السالم ال

 الفمسطيني.
بطبيعة الحال، سورية ليست في وضـع يمكّنيـا مـن االنخـراط فـي العمميـة السـممية اليـوم، لكـن أي نظـام جديـد 

. فمــن المعــروف أن الــرئيس 2135 حزيــران 4ســيقبل صــفقة تعيــد إليــو مرتفعــات الجــوالن عمــى طــول حــدود 
السوري بشار األسـد ونتنيـاىو كانـا عمـى وشـك التوّصـل إلـى اتفـاق إلـى أن انـدلعت االنتفاضـة السـورية، وىـذا 

 يعني أن إسرائيل وافقت بالفعل من حيث المبدأ عمى االنسحاب.
يم أن نتّذكر أنو في حين ال يمكن تجاىل القوى العربية ويجب أن تكون جزءًا من ىذه العممية. ولكن من الم

 أن أي حّل يعتمد عمى الدعم العربي، فإن المشاركة األمريكية الفّعالة ال تزال ضرورية.
 مؤسسة كارنيغي لمسالم الدولي

 12/21/1021، العرب اليوم، عّمان
 

 مثمث خطير 64
 غاي بخور

برى في العالم وىي تستورد ان أسعار القمح في العالم أعمى مما كانت دائما. ومصر ىي مستيمكة القمح الك
أكثــره والنتيجـــة ان ماليـــين المصـــريين جيـــاع. ال الدســـتور وال مســـائل الديمقراطيـــة وال المظـــاىرات، بـــل الجـــوع 
ببساطة. وقد ىرب السياح من الدولة التي كانت الى وقت قريب تعتاش عمى السياحة وأصبح عدد يزداد من 

كبيرة لالسالم السياسـي الـذي زعـم ان الشـريعة االسـالمية 'ىـي المصريين يسألون: ما الذي جاء من الوعود ال
الحل'؟ ان مقدار خيبة األمـل كمقـدار التوقعـات قبـل سـنة. الـى أيـن سـتتجو الجمـوع. والحـديث عـن دولـة فييـا 

 مميون من السكان الخائبي اآلمال الذين أصبحت 'ثورتيم' كابوسا. 55نحو من 
رج منو اآلن. يوجد في أحد رؤوسو االسـالم السياسـي المنقسـم عمـى ُدفعت مصر الى مثمث قاتل يبدو أال مخ

نفسو، فاالخوان المسممون بازاء السمفيين الذين ىم أكثر تطرفا. ويوجد في الرأس الثاني التيارات القومية التي 
 ال يوجد حب كبير بينيا بعضيا لبعض ايضا. ويقوم الجيش في الرأس الثالث وما تزال قوتو فيو.

شــأت أعــراض تســبب الشــمل، فكــل رأس يتجــرأ عمــى التقــدم وتقويــة نفســو يضــعف عمــى نحــو آلــي ألن وىكــذا ن
الرأسين اآلخرين يتوحدان عميو. فقبل سنة تجرأ الجيش عمى ان يخطو الـى األمـام ويقـوي نفسـو فضـعف فـورا 

لــى األمــام مــع ألن االســالميين والقــوميين اتحــدا عميــو لســبب خــاص. وقبــل 'الثــورة' األخيــرة خطــا القوميــون ا
مبارك وقووا أنفسيم وحينيا ضعفوا عمى نحو آلي التحاد الجيش مـع االسـالميين. واالسـالميون يخطـون الـى 

 األمام اليوم ويقوون أنفسيم لكنيم سيضطرون الى التراجع أمام القوميين والجيش.
وان المسممين حينما وعد كانت احدى المفاجآت في السنة األخيرة الشراكة التي تمت بين رأسين الجيش واالخ

الرئيس مرسي الجيش بعدم المس بامتيازاتـو االقتصـادية. لكـن اذا ُجـرت مصـر الـى اتجـاه االسـالم الراديكـالي 
 فمن يستطيع الجيش االستمرار في تأييد ذلك وقد يحدث تعاون مع الرأس اآلخر.

يـا بمنزلــة ظـاىرة مباركـة. بيـد انــو كانـت مصـر دائمـا دولــة متوازنـة و 'دولـة المؤسسـات'، كــان تعاضـد القـوة في
اآلن بعد انييار السنتين االخيرتين ومع كل الكراىية والخوف، لـن يحظـى أي رأس بشـرعية الرأسـين اآلخـرين 

 القرار اوضاع الدولة.
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ولـــد مـــن ىـــذا المثمـــث غيـــر المقـــدس شـــمل وطنـــي ُيخـــرب الدولـــة. وال يوجـــد فـــي مصـــر أدنـــى قـــدر مـــن القاســـم 
اء ائتالف مستقر واحد. فالعداوة الوجودية بين التيارات القومية واالسالميين ال ُتمّكـن المشترك المطموب النش

مــن االتصــال كمــا ال تســتطيع فــتح الفمســطينية االتصــال بحمــاس أو بالجيــاد االســالمي. وىــذه لعبــة حاصــميا 
 صفر فكل واحد عمى يقين من ان اآلخر معني بالقضاء عميو وقد يكون ىذا صحيحا.

االسبوع القـادم الدسـتور الجديـد فـي مصـر. ويبـدو ان الدسـتور االسـالمي لمرسـي سـيجتاز بأكثريـة  سُيعمن في
غير كبيرة وىو ما يِعد باسـتمرار االحتجاجـات والمظـاىرات وسـفك الـدماء. فالتحـدي بـين األطـراف يـزداد شـدة 

 لتو المطمقة.فقط والردود تزداد سخونة. وكل رأس يتحدى الرأسين اآلخرين وىو عمى يقين من عدا
نحن في اسرائيل ننظر في استشراف الى عمق الكراىية بين األطـراف فـي مصـر كمـا ىـي فـي العـالم العربـي 
كمـــو ايضـــا. وان الصـــراع معنـــا يبـــدو ىامشـــيا وغيـــر تأسيســـي اذا قـــيس بيـــذه العـــداوة العميقـــة. لـــيس الســـرائيل 

حـدود واالتفاقـات التـي تـم التوقيـع عمييـا. اىتمام بالتدخل في مصر أو في سوريا بل بالحفـاظ عمـى اسـتقرار ال
ومــن الســخرية ان اتفــاق الســالم المصــري مــع اســرائيل خاصــة والحفــاظ األساســي عميــو مــن القواســم المشــتركة 

 الوحيدة بين رؤوس المثمث المتنازع الثالثة بل انو قاعدة ما لمتفاىم المصري الداخمي.
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 أنشل بابر
عمان. يحذر مسـؤولون كبـار فـي الحكـم االردنـي مـن أن سـوريا قـد تصـبح 'ثقبـا أسـود يجتـذب اليـو الجيـاديين 
من أرجاء العالم'. وعمى حـد قـوليم، فقـد حـذروا مـؤخرا الحكومـات الغربيـة واسـرائيل مـن التطـورات لـدى الجـار 

رغــم تحــذيراتيم، فــان الســالح المتطــور يواصــل التــدفق الــى ايــدي منظمــات جياديــة  الشــمالي الممــزق، ولكــن
وسمفية تعمل في سوريا وتسيطر بالتدريج عمى حركة الثوار ضد نظام االسد. ويخشى االردنيون مـن أنـو مـع 

وال  سقوط النظام، فان السالح والمعرفة المذين جمعيما الجياديون سيوجيان الـى اىـداف اخـرى فـي المنطقـة،
ســيما االردن واســرائيل. وقــد رأى االردنيــون مؤشــرا أوليــا عمــى ذلــك قبــل نحــو شــيرين عنــدما أمســكت أجيــزة 

نشــيطا سـمفيا اردنيــا تنظمـوا فــي سـوريا وخططــوا لتنفيـذ عمميــات فـي مراكــز  22االسـتخبارات لـدييم بخميــة مـن 
 تجارية وفي سفارات غربية في االردن.
االقميـات فـي سـوريا فـي قيـادة الثـورة )بمـا فـي ذلـك الطائفـة العمويـة التـي  ويعمل االردن عمى تشجيع دمـج كـل

تنتمــي الييــا عائمــة االســد(، لضــمان التــوازن فــي القيــادة المســتقبمية لمدولــة ومنــع تســمل الفوضــى الجياديــة بعــد 
ع القوة سقوط النظام. في االردن يوجد انتقاد شديد عمى جار آخر لسوريا، تركيا، التي سمحت لممتطرفين جم

والسالح، عمى حساب محافل عممانية وأكثر اعتداال بين الثوار. قسم كبير مـن الصـواريخ المتطـورة المضـادة 
لمطائرات التي مولتيا دول الخميج ونقمت الى الثوار في االسابيع االخيرة عبر تركيا، وصمت الى المتطرفين، 

ان بــأن تتمقــى الســالح الحركــات الثوريــة المعتدلــة رغــم محــاوالت أجيــزة االســتخبارات االردنيــة والغربيــة الضــم
 فقط.

وتمقــى الثــوار العممــانيون فــي ســوريا ضــربة ىــذا االســبوع مــع وفــاة العقيــد يوســف القــادر، ضــابط مــدرعات فــي 
الجــيش الســوري فــر الــى صــفوف الثــوار ويعتبــر أحــد المقــاتمين والقــادة ذوي الحضــور والتــأثير فــي صــفوفيم. 
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ف بمقـب أبـو فـرات أن يقمـل مـن نفـوذ الجيـاديين. ولكـن موتـو فـي بدايـة االسـبوع، فـي وحاول القادر الـذي يعـر 
 المعركة عمى االكاديمية العسكرية شمالي حمب تضعف قوة القوميين العممانيين في أوساط الثوار.

تطور ذو مغزى آخـر فـي القتـال فـي سـوريا فـي االيـام االخيـرة ىـو انضـمام الالجئـين الفمسـطينيين فـي دمشـق 
لـى صـفوف الثـوار. وحتــى وقـت أخيـر مضــى، قمـل الفمسـطينيون فــي سـوريا مـن المشــاركة فـي الثـورة، ضــمن ا

امور اخرى في أعقاب خالفات في الرأي بين الفصائل المختمفـة. وبينمـا تشـعر حمـاس بقـرب مـن الثـوار، وال 
ضــد االســـد اغمقـــت  ســيما اولئـــك المتمــاثمين مـــع االخــوان المســـممين، وفـــي اعقــاب القمـــع العنيــف لممظـــاىرات

مكاتبيا في دمشق، فان منظمات اخرى مثـل الجيـاد االسـالمي والجبيـة الشـعبية بقيـت عمـى والء لالسـد. فـي 
بداية ىذا االسبوع ىاجم الجيش السـوري مخـيم اليرمـوك الـذي يعـيش فيـو أكثـر مـن مائـة الـف فمسـطيني وقتـل 

وك بين الجبية الشعبية وبين قوات الجيش شخصا. وفي أعقاب اطالق النار نشب قتال داخل اليرم 17نحو 
 السوري الحر وبدأ االف المواطنين الفمسطينيين يفرون من منطقة دمشق نحو حدود االردن ولبنان.

في االردن اقيمـت عـدة مخيمـات كبيـرة لالجئـين الفـارين مـن سـوريا، ولكـن الفمسـطينيين الـذين يفـرون يعيشـون 
تسمى 'سايبر سيتي'. وال يسمح لمصـحفيين بزيـارة المخـيم المخصـص  عمى انفراد في المنطقة الصناعية التي

لمفمســطينيين ويحظــر عمــى الالجئــين الخــروج منــو لمعمــل او لمقــاء اقربــائيم. فــي االردن، الــذي تســيطر عميــو 
الساللة الياشمية وممثمو القبائل البدوية، وان كانـت أغمبيـة السـكان فمسـطينيين فـي االصـل، تحـاول الحكومـة 

 زيد من الالجئين الفمسطينيين.منع م
أما التقارير في وسائل االعالم العربية عن اعالن حالة الطوارىء في الجيش االردني وتوزيع كمامـات الغـاز 
عمــى جنــوده، خوفــا مــن اســتخدام الجــيش الســوري لمســالح الكيمــاوي عمــى مقربــة مــن الحــدود، فمــم تمقــى أمــس 

الردن عمى أنيم حذروا العالم من امكانية أن يسـتخدم السـوريون تأكيد رسميا. ومع ذلك، يشدد مسؤولون في ا
السالح الكيماوي وفي مثـل ىـذه الحالـة سـيتطمب تـدخل سـريع مـن القـوى العظمـى الغربيـة وذلـك حسـب قـوليم 
النو ال توجد دولة في المنطقة، بما في ذلك اسرائيل، تممك القـدرة عمـى السـيطرة عمـى كـل مخزونـات السـالح 

 سوريا. الكيماوي في
 10/21/1021معاريف 
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