
    
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   
 

   
  
  

    
  
  

  
  
  
  
  

  هنية يؤكد أن ما حدث بمخيم اليرموك يعد نكبة ثانية
   دون سواهااليرموك االتفاق على تسليم الفصائل الفلسطينية مهمة حفظ األمن في :أبو العردات

  سنواصل االستيطان بالقدس وال يعنيني ما تقوله األمم المتحدة: نتنياهو
  إلى لبنان منذ بداية األزمة السورية  ألف الجئ فلسطيني13وصول نحو : األونروا

  ق حدودها أمام الالجئين الفلسطينيين الدول المحيطة بسوريا تغل:الشبكة الدولية للحقوق والتنمية

تهدد بوقف التنسيقالسلطة 
تعمل لتغيير قواعد و ..األمني

  "إسرائيل"العالقة مع 
  

4ص...

  2716  22/12/2012 السبت



  

  

 
 

  

            2ص                                     2716:                العدد22/12/2012السبت  :التاريخ

    :السلطة
 5  هنية يؤكد أن ما حدث بمخيم اليرموك يعد نكبة ثانية.2
 6   تعني نهاية طريق المفاوضات وبدء طريق آخر"1إي "مشروع : عريقات.3
 6  سلطة تقترح على الجامعة العربية عقد اجتماع لها برام اهللال: مصادر مصرية.4
 7  السلطة مقصرة في تدويل قضية األسرى: النائب عطون.5
 7  دولة فلسطين في بروتوكول األمم المتحدة: رياض منصور.6
 7  ي الهادف إلى جّر المنطقة لعدم االستقرارسرائيللمخطط اإلعشراوي تحذر من ا.7
 8  "مسألة أيام" لبنان من مخيم اليرموك إلىعودة الفلسطينيين الذين نزحوا : شرف دبورأ.8
    

    :المقاومة
 8  "انحياز لالحتالل "تعطيل واشنطن لقرار أممي يدين االستيطان: الرشق.9
 8   دون سواهااليرموك االتفاق على تسليم الفصائل الفلسطينية مهمة حفظ األمن في :أبو العردات.10
 9  حماس ترفض تصريحات لبنانية تدعو لعدم استقبال الجئي اليرموك.11
 9  االحتالل لن يجرؤ على شن حرب جديدة على غزة: الجهاد اإلسالمي.12
 10   التي طالبت بإقفال الحدود في وجه الفلسطينيين"األصوات اللبنانية العنصرية" ينتقد المقدحمنير .13
 10   الدولي بالتحرك سريعاً إلغاثة سكان المخيمات السورية المجتمعتطالبلجبهة الديموقراطية ا.14
 10   موقف إجماع فلسطينياالحياد اإليجابي تجاه أزمة سوري: مروان عبد العال.15
 11   االنقسامإلنهاءتح  ال توجد نية حقيقية عند حماس وفألنهال مصالحة في المدى المنظور : مهنا.16
 11  االعتقال السياسي بالضفة يعيق نجاح جهود المصالحة: تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة.17
 12  "إسرائيل"االنتفاضة إن وقعت ستكون من طراز جديد وفوق قدرة : قيادي في حركة فتح.18
    
    :يسرائيلاإلكيان ال

 12  سنواصل االستيطان بالقدس وال يعنيني ما تقوله األمم المتحدة: نتنياهو.19
 13  سلحةلى تجريد حزب اهللا والجنوب من األإمم المتحدة من واأل تدعو مجلس األ"إسرائيل".20
 13  يين تعارض دولة فلسطينية في الضفةسرائيلالبية اإلغ: طالعاست.21
 14  نتنياهو يمنح جوائز لضباط في جهاز الشاباك.22
 14  "ساتكوم"ية بنظام سرائيلاإل" 15-إف"تزويد مقاتالت .23
 14  يسرائيلفي التلفزيون اإل" العاشرة"نقاذ القناة يصّوت إل" الكنيست".24
 14  ي لمنع إعادة انتخاب نتنياهوسرائيلخطة لليسار اإل.25
 15   ضدها حال استمر جمود المفاوضات"إجراءات صارمة" تخشى اتخاذ الفلسطينيين "إسرائيل".26
 16  يهددنني بالقتل" شاس: "ي متدين يشكوإسرائيلنائب .27
 16  تحتضر" إسرائيل"معاهدة السالم بين مصر و: أليكس فيشمان.28
 17  "إسرائيل"قانون يبطل صالحيات المحكمة العليا أيضا في .29
 17  العالقات مع واشنطن ستتحسن: ي سابقإسرائيلبلوماسي د.30
 17  ي يصدر تعليمات مشددة لجنوده إلبداء اليقظة في الضفةسرائيلالجيش اإل.31



  

  

 
 

  

            3ص                                     2716:                العدد22/12/2012السبت  :التاريخ

    
    :األرض، الشعب

 17  ألزمة السوريةإلى لبنان منذ بداية ا  ألف الجئ فلسطيني13وصول نحو : األونروا.32
 18  مزارعين برصاص االحتالل شرق جبالياخمسة إصابة .33
 18   وتعتقل ثمانية مواطنين.. قوات االحتالل تقمع المشاركين بمسيرات الجدار: الضفة الغربية.34
 19    يندد بالحصار غير اإلنساني لغزة بطريرك القدس لالتين .35
 19  هناك حاجة ملحة إليواء ومساعدة الالجئين الفلسطينيين الذي نزحوا إلى لبنان": شاهد".36
 20  واستمرار عمليات القنص.. تشكيك بإمكانية تطبيقه": تحييد مخيم اليرموك"اتفاق .37
 21   شجرة لمزارعين فلسطينيين منذ مطلع العام الجاري8270المستوطنون اقتلعوا ": اوتشا".38
 22  "إداريا "184 طفال و182 أسير في سجون االحتالل بينهم 4600: فروانة.39
 23  "نزوحاً ثانياً" في سوريا يعانون آالف الالجئين الفلسطينيين.40
 23  األسير المقدسي أبو حسين يدخل عامه الخامس والعشرين في سجون االحتالل.41
 24  إحراق مركبة تيسير التميمي بعد أسابيع من إعالنه تشكيل حزب سياسي: الخليل.42
   

   : األردن
 24 لوطن العربيا فوضى في ظل ه إسقاطتريد "إسرائيل" توصل بأن ملك األردن: "معاريف".43
   

   : لبنان
 24 بناء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية" إسرائيل"سليمان يدين قرار .44
 24  لنزوح السوري والفلسطيني معاً مشكلة أمنية وإنسانية للبنانا: وزير الداخلية اللبناني.45
 25 اتصاالت لبنانية مع الفصائل في لبنان لتسريـع عـودة النـازحين إلى سوريا": السفير".46
 26 من سكان لبنان هم من النازحين% 17: وزير الخارجية والمغتربين.47
   

   :عربي، إسالمي
 26  للقضية الفلسطينيةدعماً" أوبريت القدس"البحرين تقيم .48
   

   :دولي
 26   الدول المحيطة بسوريا تغلق حدودها أمام الالجئين الفلسطينيين:الشبكة الدولية للحقوق والتنمية.49
 27   مخيم اليرموكفي فلسطيني وسوري نزحوا بسبب المعارك ألف 125مساعدة غذائية لـ .50
 27   إلقناع واشنطن بموقف ضد االستيطان أوروبية"مساعٍ".51
 27   في الشرق األوسطت جريئة باتجاه السالمحان الوقت التخاذ خطوا:  الروسية-القمة األوروبية .52
 28  ي في األراضي الفلسطينية المحتلةسرائيل اإلاالستيطانيالصين تجدد معارضتها الحازمة للتوسع .53
 28  لندن تؤكد لعباس دعمها للسلطة الفلسطينية.54
 29  "إسرائيل"مقاطعة قرار دعم يالحاكم " المؤتمر الوطني األفريقي" حزب :جنوب أفريقيا.55
 29   للدفاعاً وزيرهاغلتشاك   يحاول إجهاض تعيينالواليات المتحدةاليمين اليهودي في .56



  

  

 
 

  

            4ص                                     2716:                العدد22/12/2012السبت  :التاريخ

    
   :مختارات

 30  نغافوريون أكثر إحباطاً من العراقيين واألفغانلس: ستطالعا.57
    

    :حوارات ومقاالت
 31  إيلي الفرزلي... !عامل تفجير جديد: اللبنانيين من الفلسطينيين" فوبيا"جولة في .58
 32  إبراهيم بيرم... ماسحللحفاظ على عالقته ب" جبارة"داً حزب اهللا يبذل جهو.59
 35  عريب الرنتاوي... ماذا بعد؟.. تهدئة في اليرموك .60
 36  خالد وليد محمود... والوضع األمني" إسرائيل"األزمة الديموغرافية في .61
 37  ليكس فيشمانأ... لم يوجد مثيل لهذه االنتفاضة.62
    

  42  :كاريكاتير
***  

  
  

  "إسرائيل"تعمل لتغيير قواعد العالقة مع و ..تهدد بوقف التنسيق األمنيالسلطة  .1
 الرئاسة ، أنأشرف الهور، عن مراسلها غزةمن ، 22/12/2012، القدس العربي، لندن ذكرت

ونقلت تقارير عن  . على جرائم االستيطان في األرض الفلسطينيةإسرائيل هددت بمحاسبة ،الفلسطينية
وممارسة الضغط ' جرائم حرب' بارتكاب إسرائيلمسؤولين فلسطينيين بأن السلطة تدرس إمكانية اتهام 

على المجتمع الدولي لفرض عقوبات عليها، إضافة إلى تنظيم مظاهرات ضخمة في الضفة الغربية 
  .سرائيلإووقف التعاون األمني مع 

 إسرائيللن يكون تعاون أمني مع 'ونقل عن الدكتور محمد اشتية عضو طاقم المفاوضات الفلسطيني قوله 
  .'في ظل انسداد أفق المسيرة السلمية

يون سرائيلإذا كان اإل'نسخة منه ' القدس العربي'وقال الدكتور صائب عريقات في تصريح صحافي تلقت 
 الدولية فلماذا يقومون بتنفيذ اعتداءاتهم على الشعب الفلسطيني وعلى يتخوفون من محاسبتهم في المحاكم

وأشار عريقات إلى أن الجميع متساو أمام  .'ي الذي يعتبر خرقا للقانون الدوليسرائيلرأسها االستيطان اإل
 أن تدرك أنها ليست دولة فوق القانون الدولي، والتوقف عن إسرائيلعلى 'القانون الدولي، وأضاف 

  .'داءاتها بكافة أشكالها وعلى رأسها االستيطان الذي ينتهك كل القوانين الدوليةاعت
، مسؤولون فلسطينيون، أن  محمد يونسعن مراسلهارام اهللا من ، 22/12/2012، الحياة، لندن وأضافت

بية إن الجانب الفلسطيني يعد استراتيجية عمل جديدة تقوم على تصعيد المقاومة الشع» الحياة« لـ واقال
، كما جرى عزل نظام التمييز العنصري في إسرائيلعلى األرض، واستخدام المنصة الدولية لعزل 

   .جنوب أفريقيا
األعوام المقبلة ستكون أعوام « إن ،الدكتور محمد أشتية» فتح«وقال عضو اللجنة المركزية لحركة 

ي يعيشها المواطن الفلسطيني فعلى المستوى الشعبي، فإن حال اإلحباط الت. النضال الشعبي والرسمي
ية على األرض، ستخلق غضباً شعبياً سيؤدي سرائيلنتيجة عدم التقدم في المسار السياسي واإلجراءات اإل



  

  

 
 

  

            5ص                                     2716:                العدد22/12/2012السبت  :التاريخ

ومن الناحية الرسمية، ستبذل القيادة الفلسطينية كل جهدها من أجل خوض مجموعة . إلى فورة شعبية
  .»معارك قانونية
ية هو السياسي، وهو مغلق ألن القيادة سرائيل اإل-العالقة الفلسطينية المنحنى األول في «: وقال أشتية

: وأضاف. »1967ية الحالية والمقبلة بعد االنتخابات، غير مقتنعة بحل الدولتين على حدود عام سرائيلاإل
ية قوضت حل الدولتين، واإلجراءات اليومية ستصل إلى سرائيلالمسار السياسي متعثر، واإلجراءات اإل«
 فيها على كل إسرائيلعي هذا الحل واالنزالق نحو حل الدولة الواحدة، وستكون دولة عنصرية تسيطر ن

  .»األرض الفلسطينية من النهر إلى البحر
أما المنحنى الثاني في العالقة، فهو االقتصادي، وهو يتمثل بشكل أساسي في التجارة بيننا «: وأضاف
 أو عبرها، ونصدر لها بضائع بقيمة إسرائيليين دوالر من  بال4فنحن نستورد بضائع بقيمة . وبينهم
هذه العالقة سنعمل على إعادة صوغها بحيث يتوجه االستيراد الفلسطيني من .  مليون دوالر فقط300

أما المنحنى الثالث فهو األمن، والعالقة األمنية تتذبذب بتذبذب «: وتابع. » إلى الدول العربيةإسرائيل
وعليه لن يكون بمقدور الجانب الفلسطيني االستمرار في التنسيق األمني من دون المسار السياسي، 

  .»مردود سياسي
 حتماً ستتغير، لكننا إسرائيلقواعد العالقة مع «: عزام األحمد» فتح«وقال عضو اللجنة المركزية لحركة 

ون االنتخابات ية ما زالت تتشكل، ومع تشكلها تكمريكاإلدارة األ«: وأضاف. »ال نتصرف بانفعال
ية، رغم عدم ثقتي بها، وهناك تحرك عربي يهدف إلى إطالق أمريكهناك وعود . ية انتهتسرائيلاإل

المفاوضات لستة اشهر، لكن التوقعات بنجاحها ضئيلة، بعد ذلك سنستخدم كل االمتيازات التي يمنحنا 
  .»إياها القانون الدولي

يكن من أجل تحسين شروط التفاوض، وإنما إلقامة استراتيجية ذهابنا إلى األمم المتحدة لم «: وقال أشتية
: وأضاف. »جديدة مبنية على إنهاء االحتالل ضمن جدول زمني، وعلى أرضية الشرعية الدولية

العالم يضيق «: وقال أشتية .»المسار التفاوضي سيتغير من طاولة المفاوضات إلى المنصة الدولية«
نحتاج إلى إعادة «: وأضاف. »يةسرائيلحدة لن تظل تغطي العنجهية اإل، والواليات المتإسرائيلذرعاً ب

وهذا يتطلب حركة شعبية على األرض وحركة دولية على  .يينسرائيلصوغ موازين القوى بيننا وبين اإل
  .»إسرائيلالعالم يضيق ذرعاً ب. المنصة الدولية

االستيطان المستشري في أرضنا هو  «:وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ياسر عبد ربه
نخوض «: وأضاف. »يين في محاكم مجرمي الحربسرائيلجريمة حرب، وسنحاكم مجرمي الحرب اإل

اليوم أقسى معركة في التاريخ المعاصر عنوانها حملة االستيطان غير المسبوقة التي تمزق ارضنا 
  .»وتجعل حل الدولتين غير ممكن

ستكون لدينا دولة وعاصمتها القدس، أم ستكون معازل مطوقة هل : عنوان المعركة«: وأضاف
  .»بالمستوطنات

  
  هنية يؤكد أن ما حدث بمخيم اليرموك يعد نكبة ثانية .2

أدى رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية صالة الغائب على شهداء مخيم اليرموك في سوريا، : غزة
تبر هنية ما حدث في المخيم نكبة ثانية، داعيا إلى واع .اليوم الجمعة، بعد إمامته لمصلي صالة الجمعة

وكان هنية، أدى صالة الجمعة إماماً  .الى تجنيب الالجئين والمخيمات ما يجري من أحداث في سوريا
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في الناس بمسجد شهداء الشاطئ غرب مدينة غزة، ودعا المصلين جميعا لمشاركته صالة الغائب على 
  . ياأرواح شهداء مخيم اليرموك في سور

  21/12/2012، فلسطين أون الين
  

   تعني نهاية طريق المفاوضات وبدء طريق آخر"1إي "مشروع : عريقات .3
قال صائب عريقات، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن بدء :  كفاح زبون- رام اهللا
لمفاوضات بشكل نهائي، قرب القدس المحتلة، سيعني نهاية طريق ا» 1إي « في تنفيذ مشروع إسرائيل

ولم يفصح عريقات عن بدائل المفاوضات التي ما زالت القيادة الفلسطينية تتمسك . وبداية طريق آخر
 على االستيطان في أراضي الدولة إسرائيلبها، غير أنه لمح إلى خيارات دولية لمحاصرة ومحاسبة 

حكمة الهاي الدولية، وهو خيار ال يزال الفلسطينية المحتلة، في إشارة كما يبدو إلى تقديم شكوى في م
  .الفلسطينيون يأملون تجنبه، ألنه يعني صداما على مستوى أوسع وأخطر

 أنها يمكنها أن تستمر في كونها دولة احتالل غير إسرائيلإذا ظنت «وقال عريقات في ندوة في بيت لحم 
القيادة «وأضاف . » مخطئةمكلف، وتبقينا سلطة بال سلطة فعلية، مع فصل الضفة عن غزة، فإنها

 إسرائيل«وتابع القول . »إسرائيلالفلسطينية تدرس خياراتها لمواجهة هذه السياسة، بما يضمن محاسبة 
في النهاية لن تكون دولة فوق القانون، ونحن لن نبقى تحت رحمة قُطّاع الطرق الذين يسيطرون 

  .»ويسرقون األرض واألموال الفلسطينية
قيادة الفلسطينية ما زالت تؤمن بحل الدولتين وتسعى للعودة إلى طاولة المفاوضات، وأكد عريقات أن ال

الموقف كان وما زال مع خيار دولتين تعيشان جنبا إلى جنب، لكن «وقال . لكن ليس إلى ما ال نهاية
  .» ردت على ذلك ببناء آالف الوحدات السكينة على األرض الفلسطينية، وسرقت أموالنا أيضاإسرائيل

نحن نريد «وأضاف . ويرى عريقات أن الحل المطلوب اآلن ال يحتاج إلى مفاوضين بل إلى صناع قرار
يون فعلينا تحديد جدول زمني لالتفاق، ومن ثم االنسحاب، سرائيلإقامة دولة قابلة للحياة، فإذا ما وافق اإل

التوصل للسالم «ومضى يقول . »ي للسالم أم الإسرائيللكننا في الحقيقة ال نعرف ما إذا كان لدينا شريك 
  .»ال يأتي باألمنيات بل باألفعال على األرض

  22/12/2012، الشرق األوسط، لندن
  

  السلطة تقترح على الجامعة العربية عقد اجتماع لها برام اهللا: مصادر مصرية .4
كشفت مصادر مصرية مطلعة النقاب عن أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس قدم : وكاالت

لألمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي طلبا لعقد اجتماع تشاوري لوزراء الخارجية 
وأكد المصدر أن األمانة العامة لجامعة الدول العربية عممت  .العرب في رام اهللا نهاية الشهر الجاري

   . رأي الدول األعضاءهذا المقترح على الدول العربية كافة إلبداء الرأي، وأنها ما زالت تنتظر
، )إسرائيل(ويخشى مراقبون أن يكون هذا االجتماع األول من نوعه في حال حصوله، مقدمة للتطبيع مع 

  . ية وعبرهاسرائيلعلى اعتبار أن الدخول إلى رام اهللا ال يمكن أن يحصل إال بالموافقة اإل
  21/12/2012، فلسطين أون الين
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  تدويل قضية األسرىالسلطة مقصرة في : النائب عطون .5
أكد النائب المقدسي في المجلس التشريعي عن كتلة التغيير واإلصالح والمبعد إلى :  أحمد اللبابيدي-غزة

رام اهللا أحمد عطون، أن السلطة وبعض الفصائل الفلسطينية مقصرة بشكل ملحوظ في تدويل قضية 
  .يسرائيلاألسرى دولياً، ودعم صمودهم داخل سجون االحتالل اإل

إن سلطة رام اهللا لم تقم بدور حقيقي حتى اللحظة لتدويل قضية " ":فلسطين أون الين"وقال عطون لـ
، مطالباً "األسرى والنواب المختطفين منذ سنوات من خالل سفاراتها وممثلياتها على المستوى الدولي

 هذه المرحلة إياها بجعل قضية األسرى والنواب في سجون االحتالل على سلم أولوياتها خاصة في
  .الحرجة من تاريخ الحركة األسيرة في السجون

الشعب الفلسطيني لن يغفر لكل من يقصر في دعم "وأضاف النائب عن كتلة التغيير واإلصالح أن 
، معتبراً تجاهل معاناة األسرى في السجون سواء على المستوى "صمود األسرى حتى ولو بكلمة واحدة

  ".نيةجريمةً وط"الشعبي أو الرسمي 
وعن الدور الذي يقوم به نواب المجلس التشريعي لتدويل قضية األسرى ودعم صمودهم داخل السجون، 
بين عطون أنه ونواب التشريعي على تواصل دائم مع السفير المصري في األراضي الفلسطينية لوضعه 

 على مصر في صورة معاناة األسرى داخل السجون وخاصة المضربين منهم عن الطعام، مبيناً أن
وفاء "التدخل بشكل فوري لوقف معاناة األسرى خاصة الذين تم اعتقالهم عقب اإلفراج عنهم في صفقة 

  .والتي كانت الراعية لها" األحرار
  21/12/2012، فلسطين أون الين

  
  دولة فلسطين في بروتوكول األمم المتحدة: رياض منصور .6

ولة فلسطين إلى ملفاته، االثنين الماضي، حسب رسالة  أضاف بروتوكول األمم المتحدة رسميا د:رام اهللا
وقال منصور  .من مدير البروتوكول يوتشي أول يون إلى الممثل الدائم لفلسطين رياض منصور

اآلن : ليس هذا تغييرا في االسم فقط، بل هو أكثر من ذلك بكثير«): ذا ديلي بيست(ية مريكللصحيفة األ
 كانون 12يأتي ذلك استجابة لطلب رسمي فلسطيني قدم في  .»لسطينتعترف األمم المتحدة بنا كدولة ف

  .األول
يشرفني أن أخبركم أنه بناء على طلبكم، ستستخدم السكرتارية تسمية دولة «: وقال يون في رسالته

  .ويشمل هذا كل اللوحات التعريفية والمؤتمرات الدولية. »فلسطين في كل الوثائق الرسمية لألمم المتحدة
. »رئيس وزراء السلطة الفلسطينية ليس بالضبط رئيسا لوزراء دولة فلسطين«نصور ان وقال م
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير هي الحكومة الفعلية لدولة فلسطين، واذا قررت اللجنة ان «: وأضاف

  .»نبعث اسم فياض فسنفعل
  22/12/2012، الحياة الجديدة، رام اهللا

  
  ي الهادف إلى جّر المنطقة لعدم االستقراررائيلسعشراوي تحذر من المخطط اإل .7

حنان عشراوي أن التصعيد واالستفزاز . أكدت عضو الجنة التنفيذية لمنظمة التحرير د: رام اهللا
ي المدروس والخطير الذي يهدف إلى جر المنطقة إلى سرائيلي يتطلب الحذر من المخطط اإلسرائيلاإل
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جاءت  .ويض احتماالت السالم، والقضاء على حل الدولتينمرحلة من عدم االستقرار والعنف، وتق
  .تصريحات عشراوي ضمن لقاءاتها الدبلوماسية الحالية

وفي اجتماع منفصل مع ممثل التشيك لدى فلسطين رادك روبس ناقشت عشراوي تصويت دولة التشيك 
كانت التشيك معنية إذا : "السلبي لحصول فلسطين على مكانة دولة مراقبة في األمم المتحدة، وقالت

بمبادئ حقوق اإلنسان وسيادة القانون فإن ذلك يعني احترام انطباق القانون الدولي على فلسطين أيضاً 
، "ية وتحديها للمجتمع الدوليسرائيللحماية الحقوق الفلسطينية، ويتوجب اآلن وضع حد لالنتهاكات اإل

ك تعترف بفلسطين ومن غير المعقول مشددة على ضرورة تعديل المواقف على ضوء أن دولة التشي
  .التصويت سلباً على الحق الفلسطيني

  22/12/2012، األيام، رام اهللا
  

  "مسألة أيام" لبنان من مخيم اليرموك إلىعودة الفلسطينيين الذين نزحوا : شرف دبورأ .8
لذين نزحوا بان عودة الالجئين الفلسطينيين ا" النهار"مس سفير فلسطين في لبنان اشرف دبور لـأصرح 

، موضحاً ان عدد هؤالء هو في "مسألة أيام"الى لبنان من مخيم اليرموك بدمشق الى هذا المخيم هي 
  ".اإلعالمي ذلك هو من باب التضخيم غيروكل ما يثار "حدود األلفين ونيف 

ولى وقال السفير دبور الذي اضاء مساء امس شجرة ميالدية في مخيم ضبية في مبادرة الفتة للمرة األ
الحياة بدأت تعود الى طبيعتها في مخيم اليرموك وان اآلالف "من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ان 

وشدد على ان العدد االجمالي لالجئين الفلسطينيين الذين نزحوا الى لبنان منذ بدء االحداث ". عادوا اليه
جموعات ارهابية هو قبل اي شيء ان ما يشاع عن دخول م"واعتبر ".  الفا15ًال يتجاوز الـ"في سوريا 

  ". الفلسطينياألمن الى األمن اللبناني قبل إساءةآخر 
 22/12/2012، النهار، بيروت

  
  "انحياز لالحتالل"تعطيل واشنطن لقرار أممي يدين االستيطان : الرشق .9

 على 21/12 في تصريحات له يوم الجمعة ، عزت الرشق،قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس
إن تعطيل اإلدارة األمريكية لقرار أممي يدين االستيطان يعد انحيازاً فاضحاً : "ه على الفيسبوكصفحت

  ".لالحتالل ومشجعاً له على مواصلة جرائمه ضد شعبنا الفلسطيني وأرضه ومقدساته
  21/12/2012المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
   دون سواهااليرموكمهمة حفظ األمن في  االتفاق على تسليم الفصائل الفلسطينية :أبو العردات .10

أعلن أمين سر حركة فتح وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان فتحي :  كارولين عاكوم- بيروت
أبو العردات أنه عقد لقاء لجميع القوى والفصائل الفلسطينية في مخيم اليرموك، وتم فيه االتفاق على 

وشمل االتفاق منع المظاهر المسلحة  .ألمن في المخيم دون سواهاتسليم الفصائل الفلسطينية مهمة حفظ ا
أو إطالق النار من مخيم اليرموك، إضافة إلى تشكيل هيئة وطنية أهلية إلدارة شؤون المخيم ودعوة 

  .جميع أبنائه دون استثناء للعودة الفورية
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ة التي أبلغت بمضمون وقالت مصادر فلسطينية مطلعة إنه جرى التواصل مع وزارة الخارجية السوري
االتفاق، وكذلك مع المعارضة السورية، كما أن هناك تفهما لدى الجميع لخصوصية المخيم، ولكن 

  .التطبيق على أرض الواقع ال يخلو من بعض العقبات
  22/12/2012الشرق األوسط، لندن، 

  
  حماس ترفض تصريحات لبنانية تدعو لعدم استقبال الجئي اليرموك .11

 الالجئين في حركة حماس في لبنان عن رفضه التصريحات التي صدرت عن بعض عبر مكتب شؤون
الجهات اللبنانية الداعية إلى عدم مواساة المنكوبين المهجرين من مخيم اليرموك بسوريا في محنتهم من 

إنه في  "،21/12 في بيان له يوم الجمعة ،وقال المكتب. خالل رفض استقبالهم وإقفال الحدود بوجههم
قت الذي يقدر فيه االحتضان الشعبي الفلسطيني واللبناني للمنكوبين والنازحين من مخيم اليرموك إلى الو

لبنان، فإنه ينظر بقلق إلى التصريحات التي صدرت عن بعض الجهات اللبنانية الداعية إلى عدم مواساة 
رتها تصريحات عنصرية المنكوبين في محنتهم من خالل رفض استقبالهم وإقفال الحدود بوجههم، واعتب
  ".مرفوضة ال تساعد على بناء عالقات أخوية بين الشعبين اللبناني والفلسطيني

 في بيان لها، أن عودة الالجئين النازحين من مخيم اليرموك إلى سوريا وشيكة ،وأكدت حركة حماس
 تحييد المخيم من وحتمية، وخصوصاً بعد االتفاق الذي التزمت به األطراف المتنازعة، والذي يهدف إلى

خالل إخالئه من المظاهر المسلحة، وتسليم إدارته لهيئة وطنية فلسطينية اتفقت عليها الفصائل الفلسطينية 
نموذجاً ناجحاً للمبادرة الفلسطينية في تحييد جميع "وعبرت الحركة عن أملها أن يكون االتفاق . كافة

ع النازحين إليها مع تأكيدنا على ضرورة وقف المخيمات الفلسطينية في سورية، مما يضمن عودة جمي
  ".نزيف دماء الشعبين السوري والفلسطيني

  21/12/2012المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

  االحتالل لن يجرؤ على شن حرب جديدة على غزة: الجهاد اإلسالمي .12
كانية إقدام  إم، في فلسطين، محمد الهندياإلسالمي استبعد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد :غزة

 في ،وأوضح الهندي .االحتالل اإلسرائيلي على الدخول في حرب جديدة على غزة في المرحلة الراهنة
 في مخيم النصيرات في المنطقة الوسطى اإلسالميكلمة له خالل ندوة سياسية نظمتها حركة الجهاد 

 اإلسالمي هي جزء من ، أن حركة الجهاد"الظروف السياسية الراهنة" بعنوان ،20/12مساء الخميس 
 وال األولىهذه المعركة المفتوحة مع االحتالل، وأن العدوان األخير كان جولة من الصراع لم تكن 

  . في هذه المواجهة مع االحتاللاألخيرة
خيار أثبت على مدار سنوات الصراع مع "ودعا الهندي لاللتفاف حول خيار المقاومة، الذي قال بأنه 

  ". ردع االحتالل ولجم اعتداءاته المتواصلة ضد ابناء الشعب الفلسطينيالعدو أنه األنجع في
، "إسـرائيل " في االستيطان إلى تقاعس العالم في الضغط على          "إسرائيل"وحمل الهندي مسؤولية استمرار     

 ضرورة تصعيد التضامن مع األسرى المضربين عن الطعام في سـجون االحـتالل،              إلىودعا الهندي   
  .  في معركة الكرامةإرادتهمالل فشل مراراً في كسر مؤكداً أن االحت
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 بإنجاز المصالحة الفلسطينية وإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية الهنديوفي ملف المصالحة؛ طالب 
  .على أساس الثوابت الفلسطينية المتمثلة في حق العودة لالجئين وتحرير القدس

  21/12/2012قدس برس، 
  

   التي طالبت بإقفال الحدود في وجه الفلسطينيين"األصوات اللبنانية العنصرية" ينتقد المقدحمنير  .13
الشرق جريدة  ل،قال قائد كتائب شهداء األقصى في لبنان، منير المقدح: كارولين عاكوم -بيروت 
 عائلة خالل اليومين 1200 من سوريا إلى لبنان إلى وا وصل الذينعدد النازحين الفلسطينيين إن األوسط،

وأشار إلى أن هناك عودة جزئية للفلسطينيين إلى المخيم، فيما يتم العمل على عودة الجميع في  خيرين،األ
وأكد .  عائلة فلسطينية نزحت منذ بدء األحداث في سوريا4000 هناك  إنوقال المقدح. اليومين المقبلين

 من استقبال مواطنيهم وتأمين المقدح أنه ورغم الواقع الصعب الذي يعيشه الفلسطينيون في لبنان تمكنوا
األصوات اللبنانية " بذلك الخبز لهم في غياب أي مساعدات من أي جهات محلية أو دولية، منتقداً

 العمل على حماية المخيمات مشدداً. "العنصرية التي طالبت بإقفال الحدود في وجه الفلسطينيين
  .سوريالفلسطينية ووقوف الفلسطينيين على الحياد بشأن الوضع ال

 إلى أن  وصول قادة فلسطينيين من سوريا إلى لبنان الفتاًالتني تحدثت عنلمعلومات ا صحةنفى المقدح و
مكاتب هؤالء ليست في المخيم، وهم كانوا حاضرين في اجتماع دمشق الذي جمع الفصائل الفلسطينية 

  .للتباحث حول ما يحصل في المخيم
  22/12/2012الشرق األوسط، لندن، 

  
   المجتمع الدولي بالتحرك سريعاً إلغاثة سكان المخيمات السوريةتطالبة الديموقراطية لجبها .14

 عبد اهللا كامل، المجتمع الدولي ، عضو اللجنة المركزية للجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطينطالب
. األخيرة إلغاثة الشعب الفلسطيني، وسكان المخيمات السورية، الذين تشردوا في األيام بالتحرك سريعاً

وطالب كامل بتحرك جدي في لبنان إلغاثة النازح الفلسطيني، الذي بات يفضل العودة إلى المخيم بالرغم 
  . من دون مأوى أو تقديمات اجتماعية وغذائية في لبنانمن الدمار والقتال على أن يبقى مشرداً

  22/12/2012السفير، بيروت، 
  

   موقف إجماع فلسطينيازمة سوريالحياد اإليجابي تجاه أ: مروان عبد العال .15
 مروان عبد ، أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ومسؤولها في لبنان:بيروت
سيبقى فلذة كبد فلسطين، والمرآة التي طالما " أن مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين في دمشق ،العال

ي حفظت أسماء مدنها عن ظهر قلب وساحاته التي نظروا فيها، ليجدوا صورة فلسطين في شوارعها الت
الحياد اإليجابي هو موقف اإلجماع الفلسطيني، ألنه ينحاز إلى "وأكد على أن ". ما فارقتها أسماء الشهداء

حل سياسي يحمي سورية كدولة مضيفة للفلسطينيين في حالة النزف والتمزيق الذي يعتبر خسارة 
لعبة الدم التي نالت من المخيمات بالتقسيط وبالجملة "ما أكد على أن ك ".لفلسطين ويقطر من قلب فلسطين

وحذر  .، مطالباً بعودة كل النازحين إلى المخيم اآلن، وانسحاب المسلحين منه"لن تحرفهم عن طريقهم
تحويل الضحية إلى قاتل، وتشويه صورة الوجود الفلسطيني، والرقص على "في الوقت ذاته من مغبة 

  ".خالفات فلسطينية جديدةالجراح لخلق 
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، مشدداً "في التعاطي مع النزوح الطارئ أسوة بغيرهم"وأهاب عبد العال بالدولة اللبنانية بكل مؤسساتها 
 .على ضرورة أن تقوم األونروا بدورها في عملية اإلغاثة اإلنسانية لدرء األخطار االجتماعية المحدقة

 هو األعظمن النصر أ أي. أوالً وبالوحدة باألملاومة،  فلسطينيون نحن محكومون بالمقألننا: "وأضاف
 استراتيجية سليمة أسس، النصر على نزواتنا والذهاب نحو وحدة وطنية جدية على األكبركالجهاد 
  ". المقاومةوأساسها

  21/12/2012قدس برس، 
  

  االنقسام إلنهاء ال توجد نية حقيقية عند حماس وفتح ألنهال مصالحة في المدى المنظور : مهنا .16
 ،القدس العربيجريدة  ل، عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية، رباح مهناأكد :وليد عوض -رام اهللا 
 في المدى المنظور بسبب عدم  ملموساً االنقسام لن تشهد تقدماًوإنهاء بأن المصالحة الداخلية ،الجمعة

اس عن العودة للمفاوضات مع  في ظل تجدد حديث الرئيس الفلسطيني محمود عببإتمامهارغبة حماس 
 األخير اإلسرائيلي الفلسطينية خالل العدوان األراضي التي سادت األجواء مهنا بأن  وأوضح."إسرائيل"

 المصالحة واستعادة الوحدة الوطنية التي تمثلت في تالحم جميع فصائل إتمام إمكانيةعلى غزة بشأن 
  .على غزة قد بدأت بالتالشي األخير اإلسرائيليالمقاومة في التصدي للعدوان 

 عن الجوهر والنية الحقيقة  بان فتح وحماس تتمسكان بالشكليات بعيداًلكن تبين الحقاً:  مهنا قائالًوأضاف
 إلنهاء تولدت عند حماس بشكل رئيسي وعند فتح النية الحقيقة بأنه ال اعتقد وأنا االنقسام، إلنهاء
 وكل واحد منهم ماسك عظمة -ووجود سلطتين في الضفة وغزة  االنقسام أنيبدو "وتابع مهنا  .االنقسام

 مازن دعا متأخرا أبو الرئيس أن االنقسام، والدليل على ذلك إنهاءاستهوت الطرفين وهما ال يتجهان نحو 
 العامين للفصائل الفلسطينية بما فيها حماس األمناء اجتماع الهيئة القيادية لمنظمة التحرير التي تضم إلى

 ولم يتم االستجابة لهذه الدعوة من قبل حركة حماس واعتقد بأنه على حركتي حماس اإلسالمي والجهاد
  ." االنقسام خطيئة كبرى بحق الشعب الفلسطينيأن إلى يتقوا اهللا في الوطن وان ينتبهوا أنوفتح 

  22/12/2012، لندن، القدس العربي
  

   بالضفة يعيق نجاح جهود المصالحةاالعتقال السياسي: تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة .17
أكد منسق تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة في الضفة الغربية وعضو لجنة :  أحمد اللبابيدي-غزة

 خليل عساف، أن استمرار االعتقال السياسي وتضييق ،الحريات المنبثقة عن لقاءات المصالحة الوطنية
 .ح الجهود المتواصلة لتحقيق المصالحة الوطنيةالخناق على عناصر وأنصار حركة حماس يعيق نجا

إن األجواء الحالية إيجابية إلتمام المصالحة رغم بعض ما يعترض " ":فلسطين أون الين"وقال عساف لـ
، منوهاً إلى أن حركة فتح "طريقها من بعض الممارسات األمنية التي تعكر صفوها في الضفة الغربية

وأوضح  . لوقف مسلسل االعتقال السياسي حتى ترى المصالحة النورمطالبة بالضغط على أجهزة السلطة
 الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين لدى اإلفراجأن إتمام المصالحة بشكل عاجل يتطلب العمل على 

أجهزة أمن السلطة األمر الذي يعمل على تحقيق انطالقة حقيقية وتوفير أجواء إيجابية إلتمام المصالحة 
ل عاجل، مؤكداً أن استمرار مسلسل االعتقال السياسي سيعيد الشعب الفلسطيني إلى دائرة الوطنية بشك

  .الصفر من جديد
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 أن رئيس السلطة محمود عباس مطالب بالتدخل جدياً لوقف مالحقة عناصر وأنصار عسافوأضاف 
عناصر حماس حركتي حماس والجهاد اإلسالمي في الضفة، مشيراً إلى أن المالحقة األمنية الحثيثة ل

حركتا حماس وفتح مطالبتان في وقتنا الحالي ببذل " :وتابع قائالً .والجهاد ال تخدم سوى االحتالل
، مشيراً "قصارى جهدهم إلنهاء االنقسام السياسي وعودة اللحمة بين الضفة وغزة في أقرب وقت ممكن

ة الشراكة الحقيقية بين مكوناته إلى أن الشعب الفلسطيني يحتاج إلى مرجعية واحدة تمثله وتعبر عن حال
  .وفصائله

  21/12/2012فلسطين أون الين، 
  

  "إسرائيل" من طراز جديد وفوق قدرة ستكوناالنتفاضة إن وقعت : قيادي في حركة فتح .18
 ، القيادي في حركة فتح، وسفير فلسطين السابق لدى الصين، حذر دياب اللوح: عبد الغني الشامي- غزة

 الفلسطينية سيكون له تداعيات كارثية على الدولة العبرية وليس الشعب الفلسطيني من أن انهيار السلطة
اندالع انتفاضة جديدة لن يكون كاالنتفاضات السابقة وستختلف عن سابقاتها " إلى أن فحسب، مشيراً

إن : قدس برسوكالة  في تصريحات خاصة ل،وقال اللوح ".وستكون من طراز جديد وفوق قدرة إسرائيل
كومات اإلسرائيلية المتعاقبة أفرغت اتفاق أوسلو من محتواه السياسي وعطلت تنفيذه في كافة الح

  .المسارات ما عدا المسار األمني
ويرى ان الوضع الراهن والصعب وغير المحتمل الذي تحاول حكومة إسرائيل فرضه على الشعب 

 وتقويض عملية السالم والحصار الفلسطيني من خالل تعطيل تنفيذ اتفاق أوسلو ونسف حل الدولتين
في حال اندالع : "وأضاف .المالي يؤسس إلى مشاهد جديدة في المنطقة من أهمها اندالع انتفاضة ثالثة

  ".انتفاضة ثالثة فإنه قد يكون من الصعب الجمع بين االنتفاضة والسلطة في الوقت نفسه
ميتاً والسؤال المشروع إلى متى هذا الصمت من اتفاق أوسلو بات اتفاقاً : "وتابع القيادي الفتحاوي القول

كل األطراف ذات الصلة بالصراع و بالمنطقة ومن هو الذي سوف يتحمل مسؤولية اتخاذ القرار بتشييع 
جنازته، بعد عشرين سنة من المفاوضات العقيمة والمماطلة والتسويف، وأخذ زمام المبادرة إلنصاف 

تاريخي الواقع عليه وأين مسؤولية المجتمع الدولي إلنقاذ المنطقة من الشعب الفلسطيني ورفع هذا الظلم ال
خطر السياسات اإلسرائيلية المحدقة بها وصيانة األمن والسلم فيها الذي هو أساس األمن والسلم 

  .، على حد تعبيره"الدوليين
  21/12/2012قدس برس، 

  
  مم المتحدة  االستيطان بالقدس وال يعنيني ما تقوله األسنواصل: نتنياهو .19

 االنتقادات الموجهة لمخططات البناء االستيطاني مدينة نتنياهوية بنيامين سرائيلرفض رئيس الحكومة اإل
ية، مساء أمس، إنه ال يعنيه ما تقوله سرائيل في مقابلة مع القناة الثانية اإلنتنياهووقال  .القدس المحتلة

باالنتخابات أو بنصائح المستشار السياسي أرتور األمم المتحدة، وأن القرار بالبناء ليس له عالقة 
نحن نعيش في دولة يهودية، "، مضيفا "موقف مبدئي"وأضاف نتنياهو إن الحديث عن .فينكلشطاين

سوف نبني في القدس وهذا حقنا، وال .  منطقة محتلةليس، وحائط المبكى )إسرائيل(والقدس هي عاصمة 
  .د تعبيرهعلى ح". يعنيني ما تقوله األمم المتحدة

  22/12/2012، فلسطين أون الين
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  سلحة لى تجريد حزب اهللا والجنوب من األإمم المتحدة من واأل تدعو مجلس األ"إسرائيل" .20

 الى االمم المتحدة ومجلس االمن برسالة تطالب فيها إسرائيل توجهت:  امال شحادة-القدس المحتلة 
 وحظر حيازة االسلحة في مناطق ،من اسلحتهتجريد حزب اهللا ب طالب فيهاتبرسالة باتخاذ خطوات 

، كما جاء في الرسالة 1701، والزام الحزب بتنفيذ القرار يةسرائيلاإلجنوب لبنان، القريبة من الحدود 
  .يةسرائيلاإل

ي امير ايشل، التي المح فيها الى ان سرائيل قائد سالح الجو اإلتصريحاتوسلمت الرسالة بعد يوم من 
التفجير االخير الذي وقع في مخازن اسلحة في طير حرفا، جنوب لبنان، كما حذر  تقف وراء إسرائيل

  .حزب اهللا من ان بالده لن تسمح بوجود ترسانة صاروخية تهدد امنها
 في االمم المتحدة رون بروس، الى السكرتير العام للمنظمة بان إسرائيلوفي الرسالة التي سلمها مندوب 
تذكيرا اخر للخطر الذي يشكله حزب اهللا "اعتبر التفجير في طير حرفا كي مون، ومجلس االمن الدولي 

حزب اهللا وسع مستودعات األسلحة التابعة له بصورة غير مسبوقة " :، وقال"على االستقرار في المنطقة
 والمنطقة بأسرها، وهو خطر إسرائيلوتجاوز عدد ترسانته الصاروخية خمسين ألف صاروخ تهدد 

 على المنظمة الدولية االهتمام به ومعالجته بشكل فوري بما يضمن تنفيذ يتوجبلبارود بمثابة برميل من ا
  .يةسرائيل، بحسب ما جاء في الرسالة اإل"1701حزب اهللا للقرار 

  22/12/2012، الحياة، لندن
  

  يين تعارض دولة فلسطينية في الضفة سرائيلغالبية اإل: استطالع  .21
يين يعارضون سرائيلع للرأي نشرت نتائجه أمس، أن ثلثي اإلكشف استطال:  أ ف ب-القدس المحتلة 

  . السالح في الضفة الغربيةمنزوعةإقامة دولة فلسطينية 
 في المئة من المستطلعة آراؤهم، إنهم ال 66، قال "معاريف"ووفق االستطالع الذي نشرته صحيفة 
 في المئة إنهم 51وقال .  الفكرة في المئة منهم عن دعمهم11يدعمون إقامة دولة مماثلة، بينما أعرب 

الحساسة في الضفة بين القدس الشرقية " 1أي "سيدعمون بناء وحدات سكنية استيطانية في المنطقة 
 من % 40 في المئة فقط عن معارضتهم لذلك، بينما بقي 9وأعرب ".  أدوميممعاليه"المحتلة ومستوطنة 

  .دون رأي محدد عن ذلك
 مع حزب نتنياهوبزعامة رئيس الوزراء بنيامين " ليكود"مة المشتركة لحزبي ووفق االستطالع، فإن القائ

وسيحصل حزب .  في الكنيست120 مقعداً من أصل 37، ستحصل على المتطرفالقومي "  بيتناإسرائيل"
. المتطرف المؤيد للمستوطنين" البيت اليهودي" مقعداً لحزب 12 مقعداً في مقابل 20على " العمل"

المعارض الذي لديه " كاديما" مقعداً، بينما سيحصل حزب 11لليهود الشرقيين " شاس"وسيشغل حزب 
  . مقعداً في البرلمان، على مقعد واحد فقط28حالياً 

وسيحصل حزب الحركة الذي أسسته وزيرة الخارجية السابقة تسيبي ليفني على تسعة مقاعد، بينما 
. صحافي السابق يائير البيد على ثمانية مقاعدالذي أسسه ال) مستقبلهناك " (يش عتيد"سيحصل حزب 

 . لألحزاب الوسطية واليسارية41 مقعداً في مقابل 69ووفق االستطالع، فإن كتلة اليمين ستحصل على 
 22/12/2012، الحياة، لندن
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  في جهاز الشاباك يمنح جوائز لضباط نتنياهو .22
يامين نتنياهو جوائز لجهاز الشاباك ي بنسرائيل اإلالوزراءمنح رئيس : )االتحاد(القدس المحتلة 

وتسلم الجائزة . 2012 إلى 2011مكافأة على العمليات التي قاموا بها خالل الفترة من ” يسرائيلاإل“
 طواقم من ضباط جهاز الشاباك بفضل 6كما سلم نتنياهو شهادات تقدير لـ. رئيس الشاباك يورام كوهين

وقد عملت طواقم الشاباك . إسرائيلكل كبير في حماية أمن العمليات التي قاموا بها، والتي ساهمت بش
التي حصلت علي الجائزة، في إطار عمليات االغتيال ومواجهة القرصنة اإللكترونية، وجمع معلومات 

  .استخباراتية وتطوير أجهزة تكنولوجية متطورة
 22/12/2012، االتحاد، أبو ظبي

  
  "ساتكوم"ية بنظام سرائيلاإل" 15-إف"تزويد مقاتالت  .23

ي زود عدداً غير معروف من مقاتالت سرائيل، أخيراً، أن سالح الجو اإلعنهاأظهرت صور تم الكشف 
  .لعمليات الهجوم بعيدة المدى" ساتكوم"بنظام االتصاالت "  إيغل15-بوينغ إف"

"  دي15-إف"، منصتين بمقعدين، إحداهما من طراز 2010وتظهر الصور، التي التقطت في أواخر عام 
  .خلف قمرة القيادة" ساتكوم"، تم تجهيز كل منهما بهوائي " آي15-إف"األخرى من طراز و

" إلتا سيستمز" جواً من إنتاج شركة محمولة" ساتكوم"ويعتقد أن هذا الهوائي هو عبارة عن وحدة 
تجاه ويتيح هذا النظام إجراء اتصاالت بعيدة المدى وثنائية اال. ية التصاالت ما وراء األفقسرائيلاإل

ويتم توجيه . بالصوت والصورة والبيانات بين عدد من الطائرات، أو بين الطائرات والمحطات األرضية
 عبر أقمار ثابتة بالنسبة لألرض، وهي توفر مدى غير محدود اللحظيةاالتصاالت السمعية والبصرية 

  .داخل نطاق تغطية األقمار االصطناعية
  22/12/2012، البيان، دبي

 
  يسرائيلالتابعة للتلفزيون اإل" ةالعاشر" يصّوت إلنقاذ القناة "الكنيست" .24

الجمعة على قانون يسمح بإنقاذ القناة التلفزيونية العاشرة  /ليل الخميس” الكنيست“صوت : )ب.ف .أ (
بتمديد ترخيص ” يةسرائيلاإل“ النص ستقوم الحكومة وبموجب. الخاصة التي تواجه مشكالت مالية صعبة

  ). مليون يورو13(” شيكل“ مليون 65نتين وستمنحها قرضاً بالقناة لمدة س
 من موظفيها وإغالق القناة أواخر العام 500وكانت إدارة القناة قررت في وقت سابق هذا األسبوع طرد 

  .في حال لم يتم اعتماد أي إجراءات إلنقاذها
اة بتأجيل قرارها لحين يقوم إدارة القن” يسرائيلاإل“وطالب هاريل لوكر مدير عام مكتب رئيس الوزراء 

  .رئيس الكنيست رؤوفين ريفلين بتمكين لجنة برلمانية من إعادة النظر في القضية
 22/12/2012، الخليج، الشارقة

 
  ي لمنع إعادة انتخاب نتنياهوسرائيلخطة لليسار اإل .25

النتخابات، بعد أن فشلت أحزاب الوسط واليسار في تحقيق تحالف موحد في ما بينها قبل ا: تل أبيب
ي، عمرام متسناع، باقتراح يضمن مجابهة تكتل اليمين، سرائيلخرج الجنرال المتقاعد في الجيش اإل

  .ويمنع إعادة انتخاب بنيامين نتنياهو لتركيب الحكومة القادمة



  

  

 
 

  

            15ص                                     2716:                العدد22/12/2012السبت  :التاريخ

وجاءت تصريحات متسناع، الذي تزعم حزب العمل لثالث سنوات من دون أن يحقق إنجازات تذكر، 
ية يبين أن كتل اليمين سرائيلاضية، بعد نشر نتائج استطالع رأي جديد في اإلذاعة اإلالليلة قبل الم

 مقعدا، وتحالف 36 بيتنا إسرائيلتحالف الليكود مع حزب ( نائبا مجتمعة 47المتطرف ستحصل على 
 وحزب يائير 19حزب العمل ( مقعدا 43، مقابل تحالف الوسط واليسار ) مقعدا11حزبي المستوطنين 

 مقاعد، وحزب ميرتس 9" الحركة" مقعدا، وحزب تسيبي ليفني الجديد 11الجديد " يوجد مستقبل"د لبي
 مقعدا، وحزب 11لليهود الشرقيين المتدينين " شاس"لكن هناك حزبين متدينين هما ).  مقاعد4اليساري 

الجبهة ( مقاعد 10 العربية األحزاب مقاعد، وهناك أيضا 6) األشكناز(لليهود الغربيين " يهدوت هتوراه"
  ).3، والتجمع الوطني 3 مقاعد، والقائمة العربية الموحدة 4 والمساواةالديمقراطية للسالم 

أو أحد األحزاب الدينية بتشكيل )  مقاعد10(وإذا نجح تحالف الوسط واليسار في إقناع األحزاب العربية 
 رئيس الدولة، شيمعون يصبحا تحالف وحدوي في الكنيست، فسيتحول هو إلى الكتلة األكبر، وعنده

  .بيريس، ملزما حسب القانون بتكليف مرشح هذه التكتل بتشكيل الحكومة القادمة وليس بنيامين نتنياهو
وقال متسناع، الذي يرد اسمه مرشحا ثانيا وراء تسيبي لفني، إن المطلوب هو إقناع رؤساء األحزاب 

فمن . القضية في غاية السهولة"وأضاف . لتكتلالمذكورة بأن يتفقوا على مرشح واحد لرئاسة هذا ا
". الطبيعي أن يتفقوا على أن يكون رئيس أو رئيسة الحكومة، من يحظى حزبه بأكبر قدر من األصوات

وقد أبدى متسناع استعداده إلقناع تسيبي ليفني بأن تتنازل لصالح شيلي يحيموفتش، رئيسة حزب العمل، 
وعندها تتفق جميع األحزاب المذكورة على ترشيح . االستطالعفي حال ظهور نتائج شبيهة بنتائج 

لقد حصل في " من الخطأ اعتبار األحزاب الدينية رزمة في جيب نتنياهو، وقال أنهوأكد . يحيموفتش
.  عدة مرات أن تحالفت األحزاب الدينية مع أحزاب اليسار، وليس في ذلك أي غضاضةإسرائيلتاريخ 

، ومن غير 1992ب العربية مع إسحق رابين، زعيم حزب العمل في سنة كما حصل أن تحالفت األحزا
  ".المستبعد أن يقدم العرب على خطوة كهذه في سبيل منع عودة نتنياهو

ووافق مسؤول في حزب العمل على اقتراح متسناع وأثنى عليه، وقال إن حزبه يرى االقتراح واقعيا 
 مع أصدقائها ويجهض عملية إسرائيل يدمر عالقات  من حكم اليمين الذيإسرائيلومن شأنه أن ينقذ 

  .السالم ويعد لضربات اقتصادية كارثية على المواطنين بعد االنتخابات
  22/12/2012، الشرق األوسط، لندن

  
  ضدها حال استمر جمود المفاوضات' إجراءات صارمة' تخشى اتخاذ الفلسطينيين "إسرائيل" .26

ية الجمعة نية القيادة الفلسطينية اتخاذ سرائيلية في الحكومة اإلانتقدت مصادر سياس: ـ أشرف الهور غزة
ضدها، من خالل التوجه لمحكمة الجنايات الدولية، بسبب استمرار جمود العملية ' إجراءات صارمة'

' جرائم حرب' بارتكاب إسرائيل أنباء أفادت بان السلطة تدرس إمكانية اتهام بالسلمية، وذلك عق
  .المجتمع الدولي لفرض عقوبات عليهاوممارسة الضغط على 

ية أن نية الطرف الفلسطيني اتخاذ سرائيل في تصريحات لإلذاعة اإلإسرائيلوزعمت مصادر سياسية في 
 في حال استمرار جمود العملية السلمية بعد االنتخابات، سيجلب إسرائيلضد ' إجراءات صارمة'

  .للفلسطينيين الفشل
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القيام بخطوات ايجابية لبناء مستقبل أفضل ' الفلسطينية التركيز على وطالبت تلك المصادر من السلطة
هذه اإلجراءات لن تدفع السلطة الفلسطينية خطوة واحدة لألمام '، مضيفة 'لشعبها بدل أن تتمسك بالسلبيات

  .'ال بل ستجلب عليها الفشل تلو اآلخر
  22/12/2012، القدس العربي، لندن

  
  يهددنني بالقتل" شاس": ي متدين يشكوإسرائيلنائب  .27

شكا النائب حايم أمسالم من أنه يتعرض لمالحقات وعمليات تخويف وحتى تهديدات بالقتل، منذ : تل أبيب
رغم أنه يعرف من هو مصدر هذه : "وقال أمسالم. أن باشر حملته االنتخابية على رأس حزبه الجديد

لليهود " شاس"هؤالء ينتمون إلى حزب ، ملمحا إلى أن "التهديدات، فإنه ال يرغب في اإلفصاح عنه
الشرقيين المتدينين، الذي كان قد انتخب ثالث مرات على الئحته، ولكنه انسحب منه في الدورة األخيرة 

ليس حزبا للفقراء كما "بشدة ويقول إنه " شاس"يذكر أن أمسالم يهاجم . وقرر خوض االنتخابات مستقال
اء، ويعمل على أن يبقى اليهود الشرقيون المتدينون خاضعين يدعي، بل هو حزب يعيش على إفقار الفقر

فهذه الطريقة .  لهم، وال يعملون وال يتعلمون وال يخدمون في الجيشيمنحهله يعيشون على الفتات الذي 
يتعمدون أن يبقوا الشرقيين جهلة وبسطاء . تسهل على قادة الحزب أن يفرضوا سلطتهم على جماهيرهم

 ".يسيرون وراءهم بال تفكير وال اعتراضاتوغنما في السياسة، 
  22/12/2012، الشرق األوسط، لندن

  
  تحتضر " إسرائيل"معاهدة السالم بين مصر و: أليكس فيشمان .28

 شكل الجنرال في االحتياط، يعكوف عامي درور، رئيس مجلس األمن :الناصرة ـ زهير أندراوس
ستشرقين لدراسة التحول الذي جرى في مصر بعد  والباحثين والمالخبراءي، طاقم من سرائيلالقومي اإل

تسلم مرسي القيادة، وتقديم التوصيات إلى دوائر صنع القرار بشأن سبل التعامل مع هذا األمر، كما قالت 
  .العبرية' هآرتس'ية لصحيفة سرائيلالمصادر اإل

 نشره تحت عنوان في مقاٍل' يديعوت أحرونوت'رأى المعلق للشؤون األمنية، أليكس فيشمان في صحيفة 
مصر جديدة كليا أن مصر لم تعد مصر نفسها، ولم تعد الحدود ذات الحدود، ومعاهدة السالم تحتضر، 
واألفضل لنا أن نشرع في تغيير نمط تفكيرنا، على حد تعبيره، وتابع قائال إن الجمهورية المصرية 

 نحو صراع ديني بدال من سرائيلإالثانية تحت حكم رئيس إسالمي ستقود التوترات القائمة بين مصر و
 الجنوبية إسرائيليين بأن يوطنوا أنفسهم على حقيقة أن تخوم سرائيلخالف سياسي وحدودي، ونصح اإل

  .كلها تُعد حدودا عدائية، ومنطقة مواجهة
عالوة على ذلك كتب فيشما، صاحب الباع الطويل في المؤسسة األمنية في دولة االحتالل، أن نظاما 

 على غزة، وأن اليوم الذي إسرائيلت قياد إسالمية لن يوافق على الغارات الجوية التي تشنها مصريا تح
سيمسك فيه مرسي بزمام السلطة في ظل استمرار تلك الهجمات على القطاع سيكون هو اليوم الذي 

  . ومصر، على حد قولهإسرائيلسيمثل إيذانا بانتهاء العالقات الرسمية بين 
  22/12/2012، دنالقدس العربي، لن
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  "إسرائيل"قانون يبطل صالحيات المحكمة العليا أيضا في  .29
أعلن رئيس الفروع العالمية لحزب الليكود، عضو الكنيست داني دنون، أنه لن يرضخ لقرار : تل أبيب

نين  إذا أبطلت قرار لجنة االنتخابات المركزية الذي يمنع النائبة العربية حإسرائيلمحكمة العدل العليا في 
وقال . زعبي من الترشيح لالنتخابات القادمة، وأنه وحزبه سيسعيان لطردها من الكنيست إذا انتخبت

حنين زعبي لم تحترم القسم الذي أدته في : "، أمس"القناة السابعة"دنون في حديث إلذاعة المستوطنين 
وعندما شاركت في . قوانينها وإسرائيلبداية انتخابها نائبة في البرلمان، وفيه تعهدت باإلخالص لدولة 

، اتخذت موقفا عدائيا )2010يقصد أسطول الحرية لفك الحصار عن قطاع غزة عام ) (مرمرة(مسار 
ولكن، إذا ألغت المحكمة هذا القرار، فإننا سنسعى .  ترشيحهاإلغاء؛ لذلك قررت اللجنة إسرائيلمعلنا من 

  ".ى احترام قرار لجنة االنتخاباتلسن قانون آخر يجبر المحكمة العليا في المستقبل عل
 22/12/2012، الشرق األوسط، لندن

  
  العالقات مع واشنطن ستتحسن: ي سابقإسرائيلدبلوماسي  .30

 في واشنطن، زلمان شوفال، بأن العالقات المتأزمة بين األسبقي سرائيلصرح السفير اإل: تل أبيب
أوباما لن تدوم، وأنها ستتحسن في القريب ية برئاسة باراك مريكحكومة بنيامين نتنياهو واإلدارة األ

كال، : "وعندما سئل إن كان يتوقع تراجع نتنياهو عن مشاريع االستيطان كشرط للتحسن، أجاب. العاجل
في : "وأضاف مفسرا".  إلى عمل شيء يوقف التأزمسيضطرانفرغم البناء االستيطاني، فإن الطرفين 
جد مصالح استراتيجية كثيرة وملحة، وسيضطر الطرفان للتغلب العالقات بيننا وبين الواليات المتحدة تو

على كل ما يمكن أن يعيق عملية تقدم هذه المصالح؛ فقد حصل، وإن نشأت توترات في الماضي أيضا 
 القضايا الكبرى، قضية إيران وقضية المتغيرات في فيوهذه المرة، وبسبب اإللحاح . وتمت تسويتها

اإلرهاب اإلسالمي، سيجد كل طرف، في القدس وواشنطن، الطريقة ليقترب العالم العربي وتنامي قوى 
  ".من اآلخر

 22/12/2012، الشرق األوسط، لندن
 

  ي يصدر تعليمات مشددة لجنوده إلبداء اليقظة في الضفةسرائيلالجيش اإل .31
ن يخدمون ي تعليمات مشددة إلى الجنود الذيسرائيلأصدرت قيادة جيش االحتالل اإل: )فلسطين(الناصرة 

في الضفة الغربية، السيما مدينة القدس، بإبداء أعلى درجات الحذر واليقظة، وذلك في ظل تصاعد 
يين، آخرها مهاجمة جندي يحرس إسرائيلعمليات المقاومة الفلسطينية والتي تستهدف مواقع وجنودا 

  .موقعا عسكريا وتجريده من سالحه
  21/12/2012قدس برس، 

  
  إلى لبنان منذ بداية األزمة السورية  ألف الجئ فلسطيني13حو وصول ن: األونروا .32

هدى سمرا عن وصول نحو ) األونروا(أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وكالة :  كارولين عاكوم- بيروت
 3000في بيان لها أن » األونروا«وذكرت .  ألف الجئ فلسطيني إلى لبنان منذ بداية األزمة السورية13

وع الماضي من اليرموك إلى البقاع في لبنان، حيث يتم تقديم المساعدات لهم بالتعاون عائلة وصلت األسب
  .مع المفوضية العليا لإلغاثة



  

  

 
 

  

            18ص                                     2716:                العدد22/12/2012السبت  :التاريخ

األونروا أطلقت أخيرا نداء استغاثة «إلى أن ) كونا(أشارت سمرا في تصريح لوكالة األنباء الكويتية و
 الفلسطينيين، وأكدت تأمين نسبة عشرة في لتأمين ثمانية ماليين دوالر أميركي لسد احتياجات الالجئين

  .»المائة من هذا المبلغ من منظمة األمم المتحدة والواليات المتحدة والنرويج باإلضافة إلى أفرقاء آخرين
األونروا قدمت خالل هذه الفترة الخدمات الصحية األولية والمعاينات الطبية المجانية في «وأضافت أن 

 في لبنان وخارج هذه المخيمات، 12اخل مخيمات الالجئين الفلسطينيين الـد) األونروا(جميع عيادات 
كما أنها قامت بتسجيل جميع األطفال واألوالد في المدارس التابعة لها وتأمين المساعدات التي اشتملت 

 ، واصفة تعاون الحكومة اللبنانية بأنه»على المواد الغذائية والعينية بالتعاون مع المنظمات المدنية
، مثنية في الوقت نفسه على الجهود التي يقوم بها لبنان إلغاثة النازحين السوريين والفلسطينيين »ممتاز«

  .معا باعتبار هذا الملف ملفا إنسانيا
 22/12/2012، الشرق األوسط، لندن

  
  مزارعين برصاص االحتالل شرق جبالياخمسة إصابة  .33

الل اإلسرائيلي شرق بلدة جباليا شمال قطاع ُأصيب خمسة مزارعين فلسطينيين برصاص جيش االحت
غزة بعد عصر الجمعة، تزامنًا مع إصابة العشرات بحاالت اختناق إثر قمع المسيرات األسبوعية 

  .المناهضة للجدار واالستيطان في الضفة الغربية
وقال الناطق باسم وزارة الصحة في غزة الدكتور أشرف القدرة في تصريح صحفي، إنه جرى نقل 

لمزارعين الخمسة إلى مستشفى كمال عدوان ومستشفى العودة شمال قطاع غزة، واصفا إصاباتهم ا
  .بالمتوسطة

وقال شهود عيان إن أبراج االحتالل المقامة على الشريط الحدودي أطلقت نيرانها بكثافة تجاه المزارعين 
  .على الحدود الشمالية الشرقية

صاص جيش االحتالل اإلسرائيلي منذ توقيع اتفاق وقف  آخرين بر50واستشهد مواطنان وأصيب نحو 
  . نوفمبر الماضي في القاهرة، وفق ما أفاد القدرة21إطالق النار في 

  21/12/2012، فلسطين أون الين
  

   مواطنين ثمانية تعتقلو.. قمع المشاركين بمسيرات الجدارتقوات االحتالل : الضفة الغربية .34
قمع قوات االحتالل المسيرات األسبوعية التي تنطلق في عدد من أصيب العشرات بحاالت اختناق إثر 

  .قرى الضفة الغربية ضد الجدار واالستيطان
وقمعت قوات االحتالل المشاركين في مسيرة كفر قدوم األسبوعية التي انطلقت للضغط على الحكومة 

المقامة ' قدوميم'مستوطنة اإلسرائيلية لفتح المدخل الشرقي للبلدة الذي أغلقته قبل عشر سنوات لصالح 
  .عنوة على أراضي البلدة

وأعلنت قوات االحتالل عن البلدة منطقة عسكرية مغلقة وحاصرتها من جهاتها األربع، وأطلقت قنابل 
الغاز السام والمدمع على المشاركين في المسيرة ما أدى إلصابة العشرات بحاالت االختناق عولجت 

  .ميدانيا
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المواطنين ومتضامنين أجانب باالختناق الشديد إثر استنشاقهم غازا مسيال كما أصيب العشرات من 
للدموع أطلقته قوات االحتالل خالل قمعها لمسيرة بلعين األسبوعية المناوئة لالستيطان وجدار الفصل 

  .العنصري
 وأفادت مصادر محلية أن جنود االحتالل أطلقوا الرصاص المعدني المغلف بالمطاط والغاز المسيل

للدموع والقنابل الصوتية، ورشوا المتظاهرين بالمياه العادمة الممزوجة بالمواد الكيماوية، عند وصولهم 
بالقرب من جدار الفصل العنصري، مما أدى إلى إصابة ' محمية أبو ليمون'إلى األراضي المحررة 

  .لشديدالعشرات من المواطنين ونشطاء السالم والمتضامنين األجانب بحاالت االختناق ا
وهاجمت قوات االحتالل المسيرة األسبوعية التي انطلقت من ساحة الشهداء في قرية النبي صالح بعد 

  .تضامناً مع أسرانا البواسل) هبة الحرية ( صالة الجمعة بعنوان 
واستخدمت قوات االحتالل الرصاص المطاطي والمعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع والمياه الكيميائية 

  .مة ليتسبب ذلك بإصابة العشرات بحاالت االختناقالعاد
واندلعت على اثر ذلك مواجهات عنيفة رشق خاللها شبان القرية جنود االحتالل بالحجارة وازدادت حدة 
المواجهات بعد توغل عدد من جنود االحتالل في القرية، كما وأغلق الجيش مدخل القرية الرئيس ومنع 

  .رات من المرورالعشرات من المواطنين والسيا
وركزت مسيرة المعصرة األسبوعية المنددة بجدار الضم العنصري والتوسع االستيطاني، التي انطلقت، 

  .الجمعة، بمشاركة العشرات من المواطنين، على قدسية قضية األسرى
طينية وانطلقت المسيرة من المدخل الرئيس للقرية باتجاه الجدار، ورفع خاللها المشاركون األعالم الفلس

  .ورددوا الهتافات الوطنية
وكانت قوات االحتالل، اعتقلت فجر الجمعة، ثمانية مواطنين في حملة مداهمات نفّذتها في أنحاء مختلف 
من الضفة الغربية المحتلة واقتادتهم إلى جهة غير معروفة للتحقيق بعد تعصيب أعينهم وتقييد أيديهم 

  . لمواطنين مطلوبون لمخابرات االحتاللوزعمت إذاعة االحتالل أن هؤالء ا .للخلف
  21/12/2012، فلسطين أون الين
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ندد بطريرك القدس لالتين فؤاد طوال، الخميس، في رسالته السنوية لمناسبة عيد الميالد، : )ب.ف .أ (
رحباً بحصول فلسطين على صفة دولة مراقب في  غير اإلنساني لقطاع غزة، ماإلسرائيليبالحصار 

توجهت إلى غزة أخيراً وأندد بهذا الحصار “وقال طوال، في مؤتمر صحفي في القدس،  .األمم المتحدة
 مليون فلسطيني غير إنسانية ويؤجج مشاعر العداء الدائم لـ 1 .6الذي يجعل الحياة اليومية لـ 

ح فلسطين صفة دولة مراقب الشهر الفائت، اعتبر طوال أن هذا وحول قرار األمم المتحدة من .”إسرائيل”
  .”خطوة نحو السالم واالستقرار في المنطقة“األمر هو 

 22/12/2012، الخليج، الشارقة
 

 هناك حاجة ملحة إليواء ومساعدة الالجئين الفلسطينيين الذي نزحوا إلى لبنان ": شاهد" .36
االجئين تقريراً عرضت فيه أوضاع ) شاهد(إلنسان أصدرت المؤسسة الفلسطينية لحقوق ا -بيروت 

نتيجة «، مشيرة إلى أنه  في سوريا إلى األراضي اللبنانيةمن مخيم اليرموكالفلسطيني الذين نزحوا 
إلى البقاع » شاهد«للمناشدات األخيرة التي أطلقها األهالي وفاعليات منطقة البقاع، توجه فريق عمل 
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والتقى الفريق عدداً كبيراً من العائالت التي . ع على أحوال النازحينوجال داخل مخيم الجليل لالطال
تقطّعت بها السبل وتعيش ظروفاً مأسوية في ظل البرد القارس، إذ افترش بعضهم األرض والتحف 
السماء يومين من دون طعام أو شراب، قبل أن تتمكن الجمعيات المحلية من تقديم المساعدة لهم، 

كدوالبعض اآلخر مس بعضه فوق بعض في غرف صغيرة من دون فراش أو غطاء أو طعام كاف« .
أجمع معظم الالجئين على حاجتهم الملحة إلى اإليواء وتأمين الحد األدنى من «: وأضاف التقرير

مستلزمات الحياة، مشيرين إلى أن األونروا لم تقم بدورها الحقيقي تجاههم، بل إن بعض األهالي 
  .» كانت السباقة إلى مساعدتهم رغم ظروفهم االجتماعية الصعبةوالجمعيات األهلية

مد يد «، العاملين في الحقل اإلغاثي »شاهد«وناشد منسق اللجان الشعبية في البقاع خالد عثمان من خالل 
العون والغوث للنازحين في كل مكان، خصوصاً في البقاع، فالبرد قارس والعائالت تحتاج إلى التدفئة 

تقصير «وأشار عثمان إلى . »واألطفال يحتاجون إلى الغذاء الجيد. ية والمالبس والغذاء المناسبواألغط
  .»واضح من قبل القوى السياسية الفلسطينية كافةً

في بيروت احمد مصطفى في بيان أمس، أن » اللجان الشعبية الفلسطينية«الى ذلك، اعتبر امين سر 
حاالً مأسوية نتيجة سوء أوضاع البنية التحتية وشبكات الصرف المخيمات الفلسطينية في لبنان تعيش «

الصحي وعدم توافر مياه الشفه في بعضها، ومئات المنازل تحتاج الى ترميم وتهدد ساكنيها بالخطر، 
ناهيك بتباطؤ األونروا في تنفيذ مشاريع البنى التحتية في عدد من المخيمات، حيث توقف تنفيذ بعضها 

النتائج الكارثية التي قد تحدث نتيجة وجود «وحذر مصطفى من . »زال ينتظروبعضها اآلخر ما 
مسؤولية التداعيات، داعياً إلى » أونروا«وحمل وكالة . »عشرات من المنازل التي ال تصلح للسك

المزيد من الرقابة المالية واإلشراف الميداني لضمان حسن سير العمل والتشاور مع الالجئين وممثليهم «
  .»لطرق األسلم إلدارة مثل هذه المشاريع المهمةحول ا

  22/12/2012الحياة، لندن، 
 

 واستمرار عمليات القنص.. تشكيك بإمكانية تطبيقه": تحييد مخيم اليرموك"اتفاق  .37
في دمشق زياد حيدر عن مصادر فلسطينية » السفير«نقل مراسل : )، ا ف ب، ا ب، رويترز»السفير«(

باكات محدودة جغرافياً استمرت في مخيم اليرموك بعد يومين على توصل قولها ان عمليات قنص واشت
  .، استمرت شخصيات فلسطينية بالتشكيك بإمكانية تنفيذه»تحييد المخيم«أطراف النزاع التفاق حول 
إن المسلحين انكفأوا إلى داخل المخيم في المناطق المحاذية لمنطقتي » السفير«وقالت مصادر ميدانية لـ

وجرت عمليات قنص أمس ذهب ضحيتها ثالثة أشخاص . والحجر األسود المحيطتين بالمخيمالتضامن 
  .قرب محكمة اليرموك» العنيفة«على األقل، كما جرت اشتباكات وصفت بـ

وقدرت مصادر فلسطينية عددها . إال أن هذه المناوشات لم تمنع الفلسطينيين من العودة إلى منازلهم
، »بدنا نحكي علمكشوف سالح ما بدنا نشوف«وخرجت تظاهرة هتفت . اإلجمالي بعشرة آالف شخص

وذلك قبل إقامة أكثر من صالة جماعية في مساجد المخيم، دعا فيها الخطباء المصلين إلى تشجيع أهاليهم 
  .المخيم» حياد«ومعارفهم على العودة والحفاظ على 

 الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ـ القيادة لكن تحقق هذا الحياد ما زال مشكوكاً فيه، برأي المتحدث باسم
» السفير«وقال رجا لـ. العامة أنور رجا، الذي أعاد التأكيد أن كامل قوات الجبهة انسحبت خارج المخيم

الطرف الفلسطيني لديه القدرة على اتخاذ . فهو يحتاج لطرفين صاحبي قرار. االتفاق لن يحصل«إن 
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 هو؟ هل هو الجيش الحر، أم جبهة النصرة، أم لواء اإلسالم أم لواء قرار وتنفيذه، أما الطرف اآلخر فمن
  .»الخ؟ ومن يملك القدرة ألمرهم بتنفيذ هذا االتفاق؟...أحفاد الرسول

األمر الذي يدفعه لتخيل عودة األمور إلى التوتر مجددا، ربما أسوة بمناطق أخرى سبق لها أن شهدت 
وبعض مناطق ريف حمص، حيث انتهت معظم االتفاقات اتفاقات متشابهة، مثل الزبداني وقدسيا 

  .بمواجهة مباشرة بعد حين
إن لجنة ميدانية تتواصل مع » السفير«وقال مسؤول العالقات الخارجية في حركة فتح محمد يونس لـ

وأضاف أن االجتماع الذي عقد في مقر . قيادات المسلحين في المخيم بغرض تأمين انسحابهم الكامل
انتهى إلى هذا االتفاق، مشيرا إلى أن السفير » القيادة العامة«لسطينية منذ يومين بحضور السفارة الف

الفلسطيني محمود الخالدي على اتصال مع الخارجية السورية التي أثنت على الخطوة، وأن الجميع 
يرغب في تطبيق هذا االتفاق، مشيرا وجود مشكلة لدى الطرف اآلخر، تتعلق بوجود فئات خارج 

على ضرورة االنسحاب الكامل من «وشددت اللجنة الميدانية التي تتواصل مع المسلحين . سيطرةال
  .»المخيم

 22/12/2012، السفير، بيروت
 

   شجرة لمزارعين فلسطينيين منذ مطلع العام الجاري8270المستوطنون اقتلعوا ": وتشاأ" .38
سانية التابع لألمم المتحدة انه سجل قال مكتب تنسيق الشؤون اإلن:  من عبد الرؤوف ارناؤوط-القدس 

األسبوع الماضي ثمانية حوادث متصلة بالمستوطنين أسفرت عن إصابة فلسطينيين وإلحاق أضرار 
بممتلكاتهم، مشيراً إلى انه رغم أن هذا العدد يمثل ارتفاعاً في عدد الحوادث التي وقعت خالل األسبوع 

  ).سبعة حوادث (2012بوعي السائد خالل العام  أنه مساوٍ تقريباً للمعدل األسالماضي إال
أبلغ أن مستوطنين اقتلعوا بالقرب من مستوطنة نيفيه دانييل جنوب " الى انه ،شار في تقريره األسبوعيوأ

ومنذ مطلع العام .  شجرة زيتون تعود لمزارعين من قرية الخضر المجاورة200بيت لحم ما يقرب من 
 خالل العام 9,530 شجرة فلسطينية مقارنة بما يزيد عن 8,270 من  اقتلع المستوطنون ما يقرب2012
باإلضافة إلى ذلك، أبلغ أن مستوطنين أشعلوا النار في سيارة تحمل لوحة ترخيص فلسطينية . الماضي

  ".في قرية شقبا بمحافظة رام اهللا والبيرة" بطاقة الثمن"وكتبوا عليها عبارة 
مر سريان مفعول اتفاق وقف إطالق النار الذي تم التوصل إليه ما بين است"وفيما يتعلق بغزة قال التقرير 

قبل ما يقرب من شهر، بالرغم من وقوع عدة حوادث عنف بالقرب من السياج الذي " حماس"إسرائيل و
  . يفصل غزة وإسرائيل

 غزة صدرت هذا األسبوع ثماني شحنات من المحاصيل الزراعية من"من جهة ثانية، فقد أشار الى انه 
 شحنة أو 217 إلى 2012وبذلك يصل عدد الشحنات التي صدرت منذ مطلع عام . إلى األسواق العالمية

 شحنة خالل األشهر الخمسة األولى من 260معدل أسبوعي بلغ خمس شحنات مقارنة بمعدل أسبوعي بلغ
  ". قبل فرض الحصار2007عام 

، الفلفل )تشيري(اولة، والبندورة الصغيرة الفر(تتألف معظم الصادرات الحالية من محاصيل "وقال 
مقارنة بنطاق واسع من المنتجات الزراعية والصناعية التي كانت ) الحلو، والريحان وأزهار الزينة

والسبب الرئيسي في ذلك يتمثل في الحظر المتواصل المفروض على تصدير . تصدر قبل الحصار
ومنذ مطلع . تبران تاريخيا السوقين الرئيسين لمنتجات غزةالبضائع إلى الضفة الغربية وإسرائيل اللتين تع
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 شحنة من البضائع من غزة إلى الضفة 38 سمحت إسرائيل بصورة استثنائية بتصدير 2012عام 
  ".الغربية للسلطة الفلسطينية والوكاالت اإلنسانية

 22/12/2012، األيام، رام اهللا
 

  "إداريا "184 طفال و182 أسير في سجون االحتالل بينهم 4600: فروانة .39
 كشف تقرير أعده الباحث المتخصص في شؤون األسرى عبدالناصر فروانة، أن سلطات - الغد -غزة 

أسير، من كافة فئات وشرائح المجتمع ) 4600(االحتالل اإلسرائيلي تحتجز في سجونها ومعتقالتها 
  .الفلسطيني

من قطاع غزة، والباقي من  %) 10( ومن األسرى هم من الضفة الغربية %) 83(وأوضح أن قرابة 
  . سجنا ومعتقال ومركز توقيف17، وهؤالء موزعون على قرابة 48القدس وفلسطينيي العام 

) 11(طفالً لم تتجاوز أعمارهم الثامنة عشرة، و) 182(أن من بين مجموع األسرى يوجد : وأضاف
لمعتقلة منذ الثامن عشر من نيسان  وا1948أسيرة أقدمهن لينا الجربوني من المناطق المحتلة العام 

نائباً، باإلضافة إلى ثالثة ) 13(معتقالً إداريا بدون تهمة أو محاكمة، و) 184(، و2002العام ) ابريل(
  .وزراء سابقين وعشرات المعلمين والقيادات السياسية واألكاديمية والمهنية

 أسير يعانون من أمراض مختلفة )1200(وأوضح فروانة أن من بين مجموع األسرى أيضا هناك قرابة 
) 18(و" مستشفى الرملة"أسيرا مقيمين بشكل دائم في ما يسمى ) 20(ويتعرضون لإلهمال الطبي، بينهم 

أسيراً ) 85(أسيراً يعانون من أمراض خطيرة وخبيثة كأمراض القلب والسرطان والفشل الكلوي، و
  .معوقاً يعانون من إعاقات حركية وذهنية وحسية

أسيراً من بين األسرى صدرت بحقهم أحكام بالسجن المؤبد لمرة واحدة أو ) 531( إلى وجود وأشار
  .لمرات عديدة

ن عدد األسرى القدامى المعتقلين منذ ما قبل أوسلو وقيام السلطة الوطنية الفلسطينية قد انخفض وذكر أ
أسيراً قد مضى على اعتقالهم أكثر من عشرين عاماً وهؤالء يطلق عليهم ) 70(، بينهم )109(إلى 

 مضى على وهو مصطلح يطلقه الفلسطينيون على من" جنراالت الصبر"، فيما "عمداء األسرى"مصطلح  
أسيراً فلسطينياً، ويعتبر األسير كريم يونس من ) 23(اعتقالهم أكثر من ربع قرن قد وصل عددهم لـ

 والمعتقل منذ ثالثين عاماً هو عميد األسرى وأقدمهم 1948قرية عرعرة في المناطق المحتلة العام 
  .عموماً

بشكل فردي منذ فترات طويلة وبين فروانة أن من بين األسرى هناك مجموعة مضربة عن الطعام 
يوماً، واألسير سامر العيساوي المضرب ) 172(أبرزهم األسير أيمن شروانة والمضرب عن الطعام منذ 

يوماً بسبب إعادة اعتقالهما بدون تهمة بعد تحررهما في إطار صفقة التبادل ) 142(عن الطعام منذ 
مضربون عن الطعام منذ قرابة الشهر ضد ، وأربعة آخرون "وفاء األحرار"األخيرة والتي تعرف بـ

  .االعتقال اإلداري
ودعا فروانة كافة المؤسسات الحقوقية واإلنسانية الى التحرك الجاد إلنقاذ حياة األسرى المضربين عن 
الطعام، والى التحرك الجاد لنصرة األسرى وتفعيل قضيتهم وإعادة االعتبار لها على كافة المستويات 

  .صعيد الخطير الذي تمارسه إدارة مصلحة السجونوالصعد في ظل الت
 22/12/2012، الغد األردنية
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    "نزوحاً ثانياً"آالف الالجئين الفلسطينيين في سوريا يعانون  .40

رأى الجئون فلسطينيون اضطروا إلى النزوح إلى لبنان بسبب العنف في مخيم اليرموك جنوبي دمشق، 
ما زال الوقت “قال نازح قدم إلى مخيم البداوي شمالي لبنان أنه لم يحن أوان العودة إلى دمشق بعد، و

  .”مبكراً جداً للعودة، نحن هنا في وضع جيد وننتظر أن تعود األمور إلى هدوئها
وفي أحد منازل مخيم شاتيال لالجئين الفلسطينيين في بيروت، تقول أم خليل وهي تحمل طفلها 

مون معنى التحمل، وأن تعجز عن أن توفر لهم الحليب أو الفلسطيني يتحمل دائما، لكن األطفال ال يفه“
، وتشير إلى أنها اضطرت إلى مغادرة منزلها في مخيم اليرموك ”الحفاضات، أو أن يعيشوا حياة صعبة

وحالها كحال أم محمد . جراء الغارات الجوية واالشتباكات، وأقامت في منزل مستأجر في مخيم شاتيال
  . المعيشة في العاصمة اللبنانيةالتي تشكو من ارتفاع كلفة

نحن الفلسطينيين نتنقل طوال “)  عاما60(وفي منزل صغير شبه مظلم يستأجره في شاتيال، يقول أحمد 
ومع تسرب مياه األمطار إلى داخل المنازل في المخيم حيث تتبلل الفرش . ”الوقت، اعتدنا على التهجير

 4لفة من سبعة أفراد، ال سيما أنها ال تملك سوى الصغيرة، يتخوف من شتاء صعب على عائلته المؤ
  .أغطية

وقالت أميرة التي غادرت مخيم درعا لالجئين جنوبي سوريا، قبل شهر، وهي تحمل ابنتها الرضيعة 
عندما سقطت قذيفتان إلى جانب المنزل، قررت الرحيل، قمت بذلك من أجل األطفال، من أجل ابنتي “

وفي المنزل المؤلف من غرفتين والذي . ”  يوما15ير الحليب لها مدة الصغيرة التي لم أتمكن من توف
 دوالر ويؤوي العائلة التي تضم أربعة أبناء، يقول سالم زوج أميرة 300يبلغ بدل إيجاره الشهري 

ويحاول سالم بصعوبة توفير مقومات الحياة لعائلته وبدل اإليجار، . ” 1948التهجير هو حياتنا منذ عام “
لفة معيشية أكثر ارتفاعا في لبنان، وصعوبة الحصول على عمل دائم، ما يدفعه إلى مزاولة في ظل تك

  .وظائف مؤقتة لبضعة أيام شهريا
  22/12/2012، الدستور، عّمان

  
  األسير المقدسي أبو حسين يدخل عامه الخامس والعشرين في سجون االحتالل .41

أن األسير المقدسي بالل أحمد " طين للدراساتمركز أسرى فلس"أفاد :  خدمة قدس برس-القدس المحتلة 
من سكان حي جبل المكبر جنوب القدس المحتلة، أنهى عامه الرابع )  عاما43(يوسف أبو حسين 

  ".والعشرين ودخل عامه الخامس والعشرين على التوالي في سجون االحتالل
، أن األسير أبو )12|21(نسخة عنه اليوم الجمعة " قدس برس"وأوضح المركز في بيان صحفي تلقت 

 سنة، 38، ومحكوم بالسجن لمدة 1988من عام ) ديسمبر(حسين معتقل منذ العشرين من كانون أول 
  . عاما19وهو رابع أقدم أسير من القدس، واعتقل وهو يبلغ من العمر 

كم وأضاف أن األسير أبو حسين تعرض حين اعتقاله لتحقيق قاس ألكثر من أربعين يوما متواصلة، وح
عليه بالسجن لمدة عامين ونصف العام في بداية اعتقاله، وخالل وجوده في السجن اتهمه االحتالل 
بالتحقيق مع أحد العمالء وتعذيبه األمر الذي أدى إلى وفاته، فاصدر حكما عليه بالسجن المؤبد، ومن ثم 

  . عاما38تم تخفيض الحكم إلى 
  21/12/2012قدس برس، 
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   تيسير التميمي بعد أسابيع من إعالنه تشكيل حزب سياسيإحراق مركبة: الخليل .42

أحرق مجهولون، الليلة الماضية، مركبة تعود لتيسير التميمي قاضي قضاة فلسطين : )فلسطين(الخليل 
، والتي كانت متوقفة بجوار منزله في مدينة الخليل الواقعة "الحرية واالستقالل"السابق ورئيس حزب 
  .جنوب الضفة الغربية

إن النيران اندلعت في سيارته في حوالي الساعة " لقدس برس"فاد تيسير التميمي، في تصريحات لـ وأ
الثانية من فجر اليوم واستفاق أفراد األسرة على رائحة الدخان تجتاح أروقة المنزل، وأن عدة انفجارات 

، "ة اغتيال له ولعائلتهمحاول"قوية وقعت بالسيارة أدت إلى تحطم زجاج أحد الغرف، معتبرا أن ما حدث 
  .كما قال

  21/12/2012قدس برس، 
 

  لوطن العربيا فوضى في ظل ه إسقاطتريد "إسرائيل" توصل بأن ملك األردن: "معاريف" .43
العبرية، ' معاريف'كشف المحلل السياسي في صحيفة : "القدس العربي" -  زهير أندراوس–الناصرة 

ية وصل في الفترة األخيرة إلى ذروته، وتأزم أكثر سرائيل اإلالنقاب عن أن التوتر في العالقات األردنية
من ذلك، ونقل المحلل عن محافل أمنية رفيعة في تل أبيب تقديراتها بأن الملك عبد اهللا الثاني، توصل 

 معنية بالعمل على إسقاط نظامه، واستغالل الفوضى العارمة التي تعم العبريةإلى نتيجة مفادها أن الدولة 
  .يسرائيللعربي، لتحويل األردن إلى دولة فلسطينية، على حد تعبيره المحلل اإلالوطن ا

ولفت الصحافي إلى أن الملك عبد اهللا الثاني أدار ظهره لرئيس الوزراء الحالي، بنيامين نتنياهو، منذ 
جته  قام في اآلونة األخيرة بتصعيد حدة لهأنه، كما 2009من العام ) مارس(انتخابه لمنصبه في آذار 

  . وضد رئيس الوزراء نتنياهو"إسرائيل"وانتقاداته ضد 
  22/12/2012، القدس العربي، لندن

  
  جديدة في الضفة الغربية بناء مستوطنات "إسرائيل"سليمان يدين قرار  .44

 وحدة استيطانية 2600 بناء إسرائيلقرار «دان الرئيس اللبناني ميشال سليمان ": ةالحيا "–بيروت 
هذه السياسة تكشف يوماً بعد يوم نية العدو «، معتبراً أن »عارضة المجتمع الدولي على رغم م،جديدة

 إلحالل السالم في المنطقة واالعتراف بحقوق الفلسطينيين وفي طليعتها القائمةرفض المساعي الدولية 
 دعوة المجتمع الدولي«وجدد . »حقهم في إقامة دولتهم المستقلة وحق العودة إلى ارضهم وأرزاقهم

 لوقف إسرائيلوتحديداً الدول الفاعلة والمؤثرة وفي طليعتها الواليات المتحدة إلى ممارسة الضغط على 
هذه الخطوة واالقتناع نهائياً بفكرة االنخراط في عملية السالم على أساس مرجعية مؤتمر مدريد ومبادرة 

  .»بيروت العربية للسالم
  22/12/2012، الحياة، لندن

  
  النزوح السوري والفلسطيني معاً مشكلة أمنية وإنسانية للبنان: للبناني االداخليةوزير  .45

النزوح السوري والفلسطيني في الوقت « أكد وزير الداخلية اللبناني مروان شربل، أن ":الحياة" –بيروت 
ن  إنسانية وأمنية مفروضة علينا، ال سيما أن األعداد المتدفقة ال يمكمشكلةذاته إلى لبنان، بات يشكل 
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المشكلة األمنية التي «أمس، إلى أن » صوت لبنان«ولفت في حديث إلى  ،»الدولة اللبنانية أن تستوعبها
يسببها النازحون هي أنهم من توجهات سورية مختلفة، ما يسبب اضطرابات أمنية، كما أن الجريمة قد 

عدد، ما يشجع على جرائم تنشط في هذا اإلطار، إضافة إلى عدم توافر المساعدات اإلنسانية لكل هذا ال
  .»السرقة

 22/12/2012، الحياة، لندن
  

   إلى سوريااتصاالت لبنانية مع الفصائل في لبنان لتسريـع عـودة النـازحين ": السفير" .46
في لبنان لتسريـع عـودة النـازحين » الفصائل الفلسطينية« االتصاالت اللبنانية مع تتسارع

ان المشاورات تركز على تسريع » السفير«ر رسمية لبنانية لـ مصادوأكدت . إلى سورياالفلسطينيين
رحلة النزوح العكسي لفلسطينيي مخيم اليرموك، خاصة ان هؤالء يعيشون في ظروف صعبة في اماكن 

  .تواجدهم حيث توزعوا على مخيمات بيروت والجنوب والشمال والبقاع
الجئين الفلسطينيين في لبنان، ابلغ مصدر  الإليواء مخيم إقامةوبينما رفضت الدولة اللبنانية فكرة 

قوله ان حركة اتصاالت مكثفة جرت بين الفصائل الفلسطينية في المخيمات لتسريع » السفير«فلسطيني 
عودة النازحين الفلسطينيين إلى اليرموك، اال ان العقدة التي تبرز في هذا المجال هي ان قسما كبيرا من 

اكن اقامتهم في مخيم اليرموك لدمار شبه كامل، وبالتالي ال مكان النازحين الفلسطينيين، تعرضت ام
  .إليهلهؤالء كي يعودوا 

في لبنان فتحي ابو العردات نداء إلى » منظمة التحرير الفلسطينية«و» فتح«حركة  مين سرأووجه 
السوريين ان اآلالف من النازحين » السفير«النازحين الفلسطينيين بالعودة إلى مخيم اليرموك، واكد لـ

 عادوا في الساعات األخيرة إلى أماكن آمنة في سوريا، أما بالنسبة إلى المخيموالفلسطينيين الذين تركوا 
النازحين إلى لبنان، فاالولوية هي لتسريع عودة الذين لم تتضرر مساكنهم، اما بالنسبة إلى من دمرت 

  .دة موقت لهم إلى حين العوإيواءمنازلهم، فاالولوية هي لتأمين 
هي » االونروا« ان وكالة ،»السفير«النائب وليد جنبالط لـ» جبهة النضال الوطني«وقال رئيس 

وهناك قانون نظري حتى . المسؤولة عن الفلسطينيين في المخيمات، لكننا نعلم بأن امكاناتها محدودة حاليا
اللبنانيين، لذلك ال بد من  في لبنان، لكنه تعطل بفضل بعض وزراء العمل بالعملاآلن يسمح للفلسطينيين 

جهد دولي اضافي لمساعدة النازحين الفلسطينيين، وتحرير قانون العمل من اَألسر العنصري لبعض 
  .القيادات اللبنانية، تجاه الفلسطينيين

واذا كان . من النظر إلى هذا الشعب المنكوب في االراضي العربية وفي فلسطينال بد : اضاف جنبالط
، لم يحضره أي ممثل للدول العربية اال وزير الخارجية التركية احمد مراقبضو ين كعاعالن دولة فلسط

داود اوغلو، فحري بالعرب ان يسخِّروا قسما صغيرا من مواردهم الخيالية لمصلحة الشعب الفلسطيني 
  .المنكوب

 فصائل  فيصل كرامي أمس، خالل استقباله وفداً فلسطينياً من بعض اللبنانيشدد الوزيرإلى ذلك 
 ،أركان بدر» الديموقراطية«المنظمات الفلسطينية في مخيم البداوي تقدمهم عضو اللجنة المركزية لـ 

 من مخيم اليرموك ن النازحين الفلسطينيي والدولة بواجباتهما اتجاه اللبنانيةعلى ضرورة أن تقوم الحكومة
الصراعات وعدم التعامل معها إبعاد هذه القضية اإلنسانية عن  «السياسيين، مناشداً في سوريا
  . »بعنصرية
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أمس، يوماً ماراتونياً لخدمة النازحين السوريين، وتخفيف معاناة        ) محمد صالح (وشهدت صيدا وجوارها    
 عائلة سورية وفلسطينية نزحت إلى صيدا وجوارها ومخيماتها، منذ بدء االحـداث فـي               2550أكثر من   
  .سوريا

ريري ومفتي صيدا وأقضيتها الشيخ سليم سوسان أوضاع النازحين في المقابل عرضت النائبة بهية الح
وليد بن علي الجالل، وتم عرض لما يمكن « الحملة الوطنية السعودية لنصرة النازحين «مع مدير مكتب 

  .أن تقوم به الحملة السعودية في هذا المجال، وتقرر البدء بخطوات محددة لمساعدة النازحين
  2/12/2012، السفير، بيروت

  
  هم من النازحين من سكان لبنان %17:  والمغتربينالخارجيةوزير  .47

سئل وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور عن موضوع النازحين السوريين والفلسطينيين الى لبنان 
 5 في المئة أضيفت اليها اآلن نسبة 12نسبة الالجئين الفلسطينيين قياسا الى سكان لبنان تبلغ «فقال إن 
 في المئة من سكان لبنان هم من النازحين وهؤالء يتطلبون 17 السوريين، فبات النازحينمئة من في ال

إمكانات هائلة لمساعدتهم يعجز عنها لبنان بوضعه االقتصادي الحالي، والسؤال الذي نوجهه الى 
سب ألن لهذا هل التقديمات التي تعدون بها هي مستمرة أم لفترة معينة فح: المؤسسات الدولية هو اآلتي

  .»الموضوع تداعيات مستقبلية على لبنان على مختلف المستويات وال يمكنه تحملها البتة
  2/12/2012، السفير، بيروت

 
   للقضية الفلسطينيةدعماً" أوبريت القدس "تقيمالبحرين  .48

بريت أو"انطالق الحفل الفني  ،21/12الجمعة يوم  شهدت العاصمة البحرينية المنامة، مساء :المنامة
، بحضور وزيرة الثقافة البحرينية الشيخة مي بنت محمد آل خليفة، والسفير الفلسطيني لدى مملكة "القدس

البحرين خالد عارف، باإلضافة إلى عدد من الدبلوماسيين العرب واألجانب، وبحضور شعبي حاشد، 
  .2012حيث يأتي الحفل قبيل اختتام فعاليات المنامة عاصمة الثقافة العربية لعام 

عدد من الفنانين الفلسطينيين والعرب، حيث غنوا للقدس وفلسطين وحق " أوبريت القدس"وشارك في 
العودة، كما قدموا مجموعة من اللوحات االستعراضية الفلكلورية، استعادوا بها ذكريات نكبة فلسطين، 

  .ومراحل النضال الفلسطيني في مواجهة ممارسات االحتالل القمعية
 إلعالن توأمة فعاليات المنامة مع فعاليات القدس عاصمة دائمة للثقافة العربية، ضمن ل تتويجاًويأتي الحف

  .2012فعاليات المنامة عاصمة الثقافة العربية 
  22/12/2012قدس برس، 

  
   الدول المحيطة بسوريا تغلق حدودها أمام الالجئين الفلسطينيين: للحقوق والتنميةالدوليةالشبكة  .49

قالت الشبكة الدولية للحقوق والتنمية في جنيف، إن جميع الدول المحيطة بسوريا : المصري أحمد - غزة
  .أغلقت حدودها أمام الالجئين الفلسطينيين الفارين من القتل واالستهداف في مخيمات اللجوء

ت ، إن الحكومة اللبنانية أبلغت جها"فلسطين" لؤي ذيب، في تصريح عبر الهاتف لـ،وقال مدير الشبكة
ولة بصورة غير رسمية، قراراً اتخذته بعدم استقبال أي الجئ فلسطيني يأتي من سوريا ؤفلسطينية مس

وأكد أن حساسية كبيرة بين الفرقاء اللبنانيين واألحزاب على موضوع الالجئين النازحين  . إلى لبنانقادماً
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يبة الماضية بضرورة منع دخول  إلى أن بعض قيادة تلك األحزاب قد صرح في األيام القرللبنان، مشيراً
  .أي الجئ فلسطيني من سوريا

وذكر ذيب أن الحكومة األردنية منعت في أوقات متعددة دخول الالجئين الفلسطينيين الفارين من القتل 
والتدمير، وترفض حتى اللحظة استقبال أي واحد منهم مهما كان وضعه اإلنساني، فيما تستقبل الالجئين 

  .ضيهاالسوريين على أرا
 من الالجئين الفلسطينيين، غير أن ذلك أوقف، وأن وبين أن الجانب التركي استقبل في بداية األزمة عدداً

 حاالت حاولت الفرار إلى تركيا احتجزتهم السلطات التركية في ظروف قاسية وصعبة، وأن نفس 3
  .الحال ينطبق على العراق

ي بقعة كانت ويسمح وضعها بإيصال المساعدات وشدد ذيب على أن أي دولة تجاور مناطق النزاع ف
وإيواء الالجئين الفارين وال تقوم بذلك، تعد مشاركة في جريمة ما يجري لهؤالء الالجئين وذلك بنص 

  .القانون الدولي واالتفاقيات الدولية المعروفة
لنسبي للمخيم، وأشار إلى أن عودة الالجئين الفارين من مخيم اليرموك مؤخرا جاء بعد عودة الهدوء ا

ووجود اتفاق قامت به السفارة الفلسطينية بسوريا مع مقربين من الجيش السوري النظامي، ومجموعات 
  .ويمكن أن ينهار في أي وقت" هش"وقال ذيب إن االتفاق  .من الجيش الحر

  21/12/2012فلسطين أون الين، 
  

   مخيم اليرموكفي  فلسطيني وسوري نزحوا بسبب المعاركألف 125 لـ غذائيةمساعدة  .50
نه سيقدم أ ،21/12  في بيان يوم الجمعة، المتحدةلألمم العالمي التابع األغذيةعلن برنامج أ.): ب.ف.ا(

 فلسطيني وسوري نزحوا بسبب المعارك حول مخيم اليرموك لالجئين في ألف 125 إلىمساعدة غذائية 
 مليون دوالر 1,5كل عائلة ما يكلف  لأسبوع كل األغذية كلغ من 12 حواليوسيقدم البرنامج  .دمشق

 .أشهر شخص خالل ثالثة ألف 125ـ  من الغذاء تسمح بتقديم المساعدات الغذائية ل طنا580ًلشراء 
  .ونرواأل العالمي بتنسيق نشاطه مع ااألغذيةوميدانيا في اليرموك، يقوم برنامج 

  22/12/2012الحياة، لندن، 
  

  ف ضد االستيطان إلقناع واشنطن بموق أوروبية"مساعٍ" .51
أكدت السلطة الفلسطينية أن دوالً أوروبية تحاول إقناع اإلدارة األمريكية باتخاذ موقف جدي في مجلس 

 من مواصلة االستيطان، ملوحة باللجوء إلى محكمة الجنايات الدولية حال فشل هذه "إسرائيل"األمن يمنع 
  .الجهود

  22/12/2012الخليج، الشارقة، 
  

   في الشرق األوسطحان الوقت التخاذ خطوات جريئة باتجاه السالم:  الروسية- ةاألوروبيالقمة  .52
حث وزير الخارجية الروسية سيرغي الفروف، والممثلة العليا : 22/12/2012الخليج، الشارقة، نشرت 

 السلطة الفلسطينية على استخدام ،لألمن والسياسة الخارجية في االتحاد األوروبي كاثرين آشتون، أمس
عدم اتخاذ خطوات من شأنها أن تعمق فقدان "عية الدولة المراقب في األمم المتحدة بصورة بناءة ووض

بيان مشترك عقب في وأضاف المسؤوالن  ."الثقة وتؤدي إلى مزيد من البعد عن حل يتم التفاوض عليه
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ت األخيرة في  الروسية في بروكسل، أنه في ظل التطورا- لقائهما على هامش أعمال القمة األوروبية
حان الوقت التخاذ خطوات جريئة ومحددة باتجاه "الشرق األوسط يعتقد االتحاد األوروبي وروسيا أنه 

ي عبر مفاوضات سرائيل اإل-، وأكدا على ضرورة أن يأتي الحل الدائم للصراع الفلسطيني "السالم
ريد وخريطة الطريق مباشرة تتم من دون شروط وعلى أساس القرارات الدولية ومبادئ مؤتمر مد

وأعرب الطرفان عن . يون والفلسطينيون سابقاًسرائيلوالمبادرة العربية وكل االتفاقات التي وقع عليها اإل
  .االستعداد للعمل مع الشركاء الدوليين اآلخرين بمن فيهم الرباعية الدولية لهذه الغاية

االتحاد " أن اون والفروف أكدآشت نقالً عن الوكاالت أن 22/12/2012السفير، بيروت، وأضافت 
األوروبي وروسيا يذكران بأن المستوطنات غير شرعية في نظر القانون الدولي وتشكل عقبة في وجه 

إذا طبقت، ستعرض "ية، على اعتبار أنها سرائيل من المخططات اإل"تخوفهما العميق"وأعربا عن . "السالم
لن يعترفا بأي تغيير " على أنهما اشدد و."ة للحياةللخطر إمكانية إنشاء دولة فلسطينية مجاورة وقابل

، " بما فيها القدس، باستثناء تلك التي وافق عليها الطرفان1967بالنسبة إلى حدود ما قبل حزيران العام 
  ."تجنب أي مبادرة يمكن أن تسيء إلى الوضع المالي للسلطة الفلسطينية" إلى "إسرائيل"داعياً 

  
  ي في األراضي الفلسطينية المحتلةسرائيل اإلاالستيطانيازمة للتوسع  معارضتها الحتجددالصين  .53

شرقي القدس بي سرائيل اإلاالستيطانيجددت الصين، الجمعة، معارضتها الحازمة للتوسع : .)آي.بي.يو(
 في الشرق واالستقراروالضفة الغربية، داعية تل أبيب للقيام بجهود بنّاءة في سبيل الحفاظ على السالم 

، عن المتحدثة باسم الخارجية، آن هيوا شونيينغ، )شينخوا(ونقلت وكالة أنباء الصين الجيدة  .سطاألو
ي على تفادي التحركات التي ستصعد التوتر وتعيق سرائيلالجانب الصيني يحث الجانب اإل"قولها إن 

 بناء "يلإسرائ" بشأن مخططات بالدهاوعبرت عن قلق  ."إسرائيلاستئناف المفاوضات بين فلسطين و
 اتخاذ خطوات هامة لبناء الثقة المتبادلة مع إسرائيلعلى 'وأضافت أن  ."1إي "مستوطنات في المنطقة 

 واالستقرارفلسطين والقيام بجهود بنّاءة للدفع قدماً بعملية السالم في الشرق األوسط والحفاظ على السالم 
  .'في المنطقة

  22/12/2012، لندن، القدس العربي
  

   لعباس دعمها للسلطة الفلسطينيةتؤكدلندن  .54
 21/12 قال مصدر فلسطيني رسمي إن رئيس السلطة محمود عباس، تلقى صباح يوم الجمعة :رام اهللا
 من وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية ألستر بيرت، أعرب فيه عن دعم بالده  هاتفياًاتصاالً

 .في األمم المتحدة" مراقب"طين إلى دولة غير عضو للشعب الفلسطيني بعد القرار الدولي برفع مكانة فلس
وذكر المصدر، أن بيرت أكد في االتصال أن بريطانيا ستستمر في السعي مع شركائها األوروبيين من 

وأشار إلى موقف بريطانيا الثابت الذي يدين االستيطان في . أجل تحقيق السالم في الشرق األوسط
 حول مدينة تلك المشاريع االسـتيطانية التي أعلن عنها مؤخراًاألراضي الفلسطينية المحتلة خاصة 

  .القدس
  21/12/2012قدس برس، 
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  "إسرائيل"مقاطعة قرار دعم يالحاكم " المؤتمر الوطني األفريقي" حزب :جنوب أفريقيا .55
 في ، الحاكم في جنوب أفريقيا"األفريقيالمؤتمر الوطني "صوت حزب : ).ا.ش.أ(، )ب.ف.أ(السفير، 

 وسحب االستثمارات سرائيلالمقاطعة العالمية إل"مره السنوي، أمس، لمصلحة قرارات تدعم حركة مؤت
 وصادق الحزب، بحسب جريدة جيروزالم بوست ).بي دي اس ("منها وفرض العقوبات عليها

الضغط على " إلى دعم أي حملة فلسطينية تهدف إلى أفريقيا، على سياسات تدعو جنوب يةسرائيلاإل
 من أجل إنهاء انتهاكها القانون الدولي، واحترام حقوق الفلسطينيين اإلنسانية، والدخول في إسرائيل

 حاسم في دعمه األفريقيالمؤتمر الوطني "وجاء في قرار آخر أن  ."مفاوضات عادلة إلرساء السالم
حايا نضال الشعب الفلسطيني من أجل تقرير مصيره، وال يعتذر عن نظرته بأن الفلسطينيين هم الض

  ."إسرائيلوالمضطهدون في صراعهم مع 
  .ية التي تستهدف المهاجرين األفارقةسرائيلإلى ذلك، دان الحزب السياسة اإل

  22/12/2012السفير، بيروت، 
  

   للدفاعاً وزيرهاغلتشاك   يحاول إجهاض تعيينالواليات المتحدةاليمين اليهودي في  .56
 الجناح اليميني في اللوبي اليهودي في ، أنأبيبتل  من 22/12/2012الشرق األوسط، لندن، نشرت 

غل، االواليات المتحدة، يدير هذه األيام، حملة تحريض منظمة ضد السيناتور الجمهوري السابق تشاك ه
  . للدفاعمنذ أن تسرب للصحافة أن الرئيس األمريكي، باراك أوباما، ينوي تعيينه وزيراً

التي ر هذه الحملة هو القلق الذي يسود أروقة الحكومة  إن مصد"إسرائيل"وقالت مصادر سياسية في 
 اً بنيامين نتنياهو، جراء ما نشر عن تعيينات متوقعة في اإلدارة الجديدة في واشنطن، خصوصيقودها
فهي ترى أن . غل في الدفاع وتعيين السيناتور الديمقراطي جون كيري في وزارة الخارجيةاتعيين ه

ية بمجملها من عملية السالم والعالقات في الشرق سرائيلالسياسة اإلغل معروف بمواقف حادة ضد اه
وأضافت هذه المصادر  .األوسط، وأن كيري معاد لسياسة االستيطان في الضفة الغربية والقدس المحتلين

نذير سوء لنتنياهو، "غل كان بمثابة ا، أن تعيين ه"والال"ي سرائيلفي حديث مع الموقع اإلخباري اإل
اللوبي اليهودي يعارض بشدة هذا "، وأن ")أيباك(ية للعالقات العامة سرائيلجنة األمريكية اإلوكذلك الل

، وبسبب موقفه الثابت بضرورة فتح حوار سرائيلالتعيين بسبب ما ينسب إليه من تصريحات معادية إل
ة وحتى كوبا،  من إيران وحتى سوريا ومن كوريا الشماليبين الواليات المتحدة ودول محور الشر، بدءاً

  ."وهو يعارض حتى اتخاذ إجراءات عقابية ضد هذه الدول
 واإلدارة األمريكية "إسرائيل"غل إلى تفاقم الخالفات بين اولم تستبعد هذه المصادر أن يؤدي تعيين ه

ونقلت على لسان رئيس االئتالف اليهودي في الحزب الجمهوري، مات . حول الموضوع اإليراني
وأخذت على . "إسرائيلينه سيكون بمثابة صفعة لوجه كل أمريكي حريص على أمن تعي": بروكس، قوله

وقال في . " عن ضغوط وتأثيرات اللوبي اليهودي في أمريكاكان قد تباهى بأنه مستقل تماماً"غل أنه اه
ف اللوبي اليهودي يخي" الفلسطيني، إن -ي سرائيلمقابلة مع ديفيد ميلر، نشرت في كتابه حول الصراع اإل

، وهو "، لذلك فأنا ال أخافهمياًإسرائيل وليس  من السياسيين، ولكنني أعتبر نفسي سيناتور أمريكياًكثيراً
  ."إسرائيل"ـ ل ومعادياً"الساميا"األمر الذي جعل مجموعات يهودية ترى فيه 

العصبة "ر ي، نشرت أمس تصريحات لمديسرائيل التابع للقناة العاشرة في التلفزيون اإل"نعناع"وفي موقع 
 اآللية اليهودية في غل سوف يقلق جداًا، ايب فوكسمان، قال فيها إن تعيين ه"اليهودية لمكافحة اإلهانات
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عزائي أن أوباما لم يتخذ قرارا نهائيا بهذا التعيين بعد، وأنا ال أستبعد أن ": وأضاف .الواليات المتحدة
  ."واليات المتحدة آخر، وربما امرأة في منصب وزير الدفاع لليعين شخصاً

 موقع ، أنزهير أندراوس، الناصرةنقالً عن مراسلها في  22/12/2012، لندن، القدس العربيوأضافت 
ي على اإلنترنت قال الجمعة أن هاغل يعتبر من أشد المعارضين لسياسات الدولة سرائيلإذاعة الجيش اإل

كثفة مع اللوبي الصهيوني في الواليات العبرية وبالتالي فإن حكومة نتنياهو تقوم بإجراء اتصاالت م
ي لكي يمارسا الضغوطات على البيت األبيض للتراجع عن نيته سرائيلالمتحدة ومع اللوبي األمريكي اإل

وأشار موقع اإلذاعة على اإلنترنت إلى أن هاغل رفض التوقيع على عريضة أعدها أعضاء  .هبتعيين
ي بأن سرائيلألقصى، عالوة على ذلك، أضاف الموقع اإل خالل انتفاضة ا"إسرائيل"ـ لرس دعماًجالكون

  .هاغل طالب بفتح حوار مع حركة حماس ومع إيران
وذكر الموقع أن هاغل كان قد أعرب عن معارضته الشديدة لقيام الدولة العبرية بمواصلة البناء في 

ي على سرائيل العدوان اإلية في الضفة الغربية المحتلة، عالوة على ذلك، فإنه خاللسرائيلالمستوطنات اإل
 طالب السناتور هاغل من الرئيس األمريكي آنذاك، جورج بوش، بأن 2006لبنان في صيف العام 

 بأنها تقوم بأعمال إسرائيلي في حينه، إيهود أولمرت، ووصف سرائيليضغط على رئيس الوزراء اإل
  .جنونية في لبنان

  
  قيين واألفغان  أكثر إحباطاً من العرالسنغافوريونا: ستطالعا .57

لئن كان األفغان والعراقيون عاشوا أهوال الحرب طوال سـنوات، فـإن سـكان              :  أ ف ب   -سنغافورة  
سنغافورة الدولة الصغيرة المزدهرة في جنوب شرق آسيا هم األقل سعادة في العالم، بحسب ما جاء فـي           

  . بلداً ورمى إلى قياس معنويات الشعوب148شمل » غالوب«استطالع لمعهد 
هل »و» هل ابتستم أو ضحكتم البارحة؟    «:  أسئلة بسيطة، من بينها السؤاالن     5ويتألف هذا االستطالع من     

واحتلت سنغافورة التي تعتبر من أغنى خمس دول من حيـث           . »تعتبرون أنكم عوملتم باحترام البارحة؟    
 فـي المئـة مـن       46الناتج المحلي اإلجمالي للفرد الواحد، المرتبة األخيرة في هذا االسـتطالع، مـع              

، )147(وجاء األرمن في المرتبة ما قبل األخيرة        . المستطلعين فقط ردوا باإليجاب على األسئلة الخمسة      
سويـسرا  «وتلقب سنغافورة بـ    . 136أما األفغان فحلوا في المرتبة      . 146سبقهم العراقيون في المرتبة     

لكن هذا االزدهـار    . طاع المالي والصادرات  ، نظراً إلى ازدهارها االقتصادي المرتكز على الق       »اآلسيوية
لم يعد بالنفع على الجميع، بل وسع الهوة القائمة بين أصحاب الباليين والموظفين العاديين الذين يعـانون                 

  .تداعيات الفقّاعة العقارية وغالء المعيشة
يرون البالد كما لو    عندما تد «: وكتب أحد المستخدمين على شبكة االنترنت، تعليقاً على نتائج االستطالع         

  .»كنتم تديرون شركة، ال يمكنكم توقع نتائج مختلفة
وجاء في مقدم هذا التصنيف كل من بنما وباراغواي والسلفادور، علماً أن ثمانية بلدان من أصل البلـدان    

كـا  واحتلت كندا المرتبة الحادية عشرة، وبلجي     . تقع في منطقة أميركا الالتينية    » السعيدة«العشرة االولى   
  .51، في حين جاءت فرنسا في المرتبة الـ26المرتبة الـ

  22/12/2012، الحياة، لندن
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  !عامل تفجير جديد: اللبنانيين من الفلسطينيين" فوبيا"جولة في  .58
  إيلي الفرزلي

برفض إعطاء الحقوق للفلسطينيين في مجلس " الكتائب"ليس كالم النائب سامي الجميل عن افتخار 
  .المفاجئ، بحسب الفلسطينيين أنفسهم، أال يقول ذلك. مفاجئالنواب باألمر ال

عند سماع هذا الخطاب، تصبح الدعوات إلقفال الحدود بوجه النازحين، وتحديداً الفلسطينيين منهم، مجرد 
نفسها تتجسد بأشكال مختلفة " الفوبيا الفلسطينية"هي . حلقة في سلسلة عمرها من عمر الحرب األهلية

  .العابر للطوائف" اليمين اللبناني"صطلح على تسميتهم أمام عيني من ا
أمام هذا المشهد، تسقط الحواجز بين مسيحيي األكثرية ومسيحيي المعارضة، وتصبح القضية واحدة، 
ويقتصر التنافس على الشكل، فيجاهر كل طرف بأنه كان السباق في إشهار موقفه في معرض خوفه 

  ".الكيان اللبناني"على 
ن لملف النازحين أن هذا الموقف ينبع من ثقة مطلقيه بسهولة صرفه في االنتخابات المقبلة، يرى متابعو

المخيم الذي " (بطل تل الزعتر"في استعادة ال تختلف كثيراً عن مشهد التنافس على من يستحق أكثر لقب 
  .قبيل االنتخابات النيابية الماضية") حرب السنتين"دمر في 

ويؤيده مصدر " التيار الوطني الحر"، يقول مصدر في " النازحين واالنتخاباتسخيف الربط بين موضوع"
هذه . يعتبر الطرفان أنه ال بد من معالجة ملف النازحين وفق مقتضيات المصلحة الوطنية". الكتائب"في 

ألنهم صاروا كثرا وفرص ضبطهم تكاد تكون "، إقفال الحدود بوجههم، "التيار"المصلحة تقتضي، بحسب 
  ".دومةمع

، فإن "الكتائب"وبعدما كانت كفة العنصرية تميل لـ. عند هذه النقطة، يصبح التعادل سيد الموقف بينهما
عرف كيف يعيدها إلى التعادل مجدداً، من خالل مفاخرته بأنه كان أول مطالب بإقفال " التيار الحر"

من خالل التأكيد على " التعقل" ففضل أن يكون ثانياً" الكتائب"لم يشأ . الحدود، عبر الوزير جبران باسيل
مع ذلك، وكي يكون الموقف على قدر أهل العزم، يدعو النائب إيلي ماروني، . صعوبة إقفال الحدود

بعيداً عن العامل اإلنساني إلى التركيز على معالجة فوضوية االنتشار، والتمثل بالدولتين التركية 
  .اء النازحين من سورياواألردنية، اللتين أقامتا مخيمات خاصة بإيو

النائب ابرهيم كنعان، فيرفض مزايدة البعض في اعتبار العالقات " تكتل التغيير"أما أمين السر لـ
. التاريخية بين البلدين ال تسمح بإقفال الحدود، مذكراً بان الوضع في سوريا ليس كما كان تاريخياً

  .يةوبالتالي فالوضع االستثنائي يحتاج إلى قرارات استثنائ
لم يكن إال نتيجة عدم قدرة الحكومة على ضبط الحدود وضبط " التيار"مع ذلك، يؤكد كنعان أن اقتراح 

  .أماكن وجود النازحين، إضافة إلى عدم القدرة على التمييز بين النازح والمسلح الذي يدخل بوصفه مدنياً
  ".د فتيل التفجير عن لبناندق ناقوس الخطر والعمل الجدي على إبعا"كل ذلك ستوجب، بحسب كنعان، 

يتذكر ماروني ما مضى ليخلص إلى أن وضعنا الحالي خطير جداً، من جراء انتشار النازحين على 
  .مساحة الوطن، وهو أمر مقترن باالنفالش المسلح في ظل غياب الحكومة

" األونروا" أرقام .يعود الطرفان إلى التحذير من تفاقم المشكلة الفلسطينية في البلد، عبر تزايد أعدادهم
 ألف نازح فلسطيني يتوزعون على مخيمات البقاع والشمال والعاصمة، إضافة إلى مخيم 13تشير إلى 
  .عين الحلوة
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، هي مشكلة شح السيولة وعدم القدرة على تأمين "األونروا"المشكلة الحقيقية التي تواجه الحكومة، كما 
ضح الوزير وائل أبو فاعور منذ البداية أن الحكومة تهتم بالنسبة للبنان، فقد أو. كل متطلبات النازحين

أما النتيجة فهي أن أصوات االستغاثة بدأت . بالفلسطينيين" األونروا"بتأمين احتياجات السوريين، بينما 
 ألف 150الحكومة تدعو المجتمع الدولي إلى مد يد العون في تأمين متطلبات نحو . تسمع من الطرفين
كانت قد أعلنت حاجتها لسبعة ماليين دوالر للقيام بمهمتها، فإذ بها تحصل " ونروااأل"نازح سوري، و

  .وهو ما جعلها تركز دعمها في مسألتي الطبابة واالستشفاء.  بالمئة من هذا المبلغ10على 
ما سبق ربما يقود إلى التأمل في األوضاع الصعبة التي يعيشها هؤالء النازحون، سوريين كانوا أم 

ين، ليس بسبب االبتعاد عن منازلهم وبلدهم وحسب، بل بسبب ظروف اللجوء التي تضاعف من فلسطيني
إما العودة وإما الهجرة، لكن حكماً ليس البقاء في لبنان، الذي : مأساتهم، وتجعلهم يعيشون بين أملين

  .االقتصادي والمعيشي" االختناق"يشكو بعض أهله من 
عبه الحكومة اللبنانية بدقة، فما عليه إال أن يعود إلى ما يردده رئيس اما من يريد أن يعرف الدور الذي تل

لجنة الحوار اللبناني ـ الفلسطيني الدكتور خلدون الشريف الذي أكد أن لبنان في ظروفه الحالية يستطيع 
درتهم أن يقدم الرعاية القانونية للفلسطينيين النازحين إلى لبنان فقط، أي السماح بدخولهم وإقامتهم ومغا

  .مع التغاضي عن فترة اإلقامة المسموح بها في الظروف العادية
سوء "، بحسب مصادر فلسطينية، "قنبلة موقوتة يحمل في طياته"بعد كل ذلك، فإن القول بأن الفلسطينيين 

على اعتبار أن دخول المسلحين أو خروجهم الذي يتم في األغلب عبر المنافذ . تقدير للواقع على الحدود
  ".الشرعية هو أمر مفصول تماماً عن هروب العائالت من مناطق االشتباكعير 

من موضوع النازحين، إال انها تكثر في الوقت " حزب اهللا"تتجنب مصادر فلسطينية التطرق إلى موقف 
، "جبهة النضال"الذي يعبر عنه تحديداً النائب وليد جنبالط ووزراء " االشتراكي"نفسه من المديح للموقف 

التأكيد على استحالة إقفال الحدود بوجه الالجئين، والتعاطي، في الوقت نفسه، مع ملفهم إنسانياً عبر 
  .وإغاثياً بما يحفظ سياسة الدولة وأمنها واستقرارها

مجمعة على رفض بقاء النازحين الفلسطينيين في لبنان، إال انها تنتظر اللحظة " الفصائل الفلسطينية"كل 
  .ى العودة إلى ديارهمالمناسبة لدعوتهم إل

تحمست لهذه الدعوة فور االعالن عن ابرام اتفاق تحييد " حماس"وفي هذا السياق، تردد أن حركة 
). تجددت االشتباكات، أمس في مخيم اليرموك(المخيم، إال انها عدلت عن ذلك في انتظار تثبيت الهدنة 
جئين النازحين من مخيم اليرموك إلى عودة الال"وهو ما عبر عنه بيانها بشكل واضح عندما أكدت أن 

كما أملت أن يكون االتفاق نموذجاً ناجحاً لتحييد جميع المخيمات الفلسطينية في ". لبنان وشيكة وحتمية
  .سوريا، ما يضمن عودة جميع النازحين إليها

  22/12/2012السفير، بيروت، 
  

  حماسللحفاظ على عالقته ب" رةجبا" يبذل جهوداً حزب اهللا .59
  هيم بيرمإبرا

، ومنذ اندالع االحداث في الساحة السورية، وتفاعلها لتصل الى هذا المستوى "حزب اهللا"لم يعد خافياً أن 
للمحافظة على عالقته التاريخية " جبارة"من الصراع المدمر والدامي، اضطر الى ان يبذل جهوداً 

  ".حماس"واالستراتيجية مع حليفته حركة 
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 األكبر في هذا االطار إنصب من جانب قيادة الحزب على قاعدته العريضة ولقد كان واضحاً أن الجهد
للحؤول دون اهتزاز قناعته بجدوى ديمومة العالقة مع التنظيم الفلسطيني االسالمي األبرز، خصوصاً ان 

ضد النظام السوري في خضم المواجهة الحاصلة في هذا البلد " االنحياز"هذا التنظيم اختار عن وعي 
 شهراً، ومن ثم بدأت تتواتر معلومات الى هذه القاعدة مفادها أن اإلنحياز الذي بدأ سياسياً 21ن أكثر م

محافظاً على قدر من الحيادية تحول انخراطاً في لعبة مواجهة النظام السوري بأشكال متعددة وفي 
فعت لواءه الحركة محطات هي في نظر هذه القاعدة مفتعلة، وال تتناسب اطالقاً مع موقف الحياد الذي ر

لحظة اشتعال الحريق في سوريا، وبالتالي ما هي اال تعبير عن رغبتها في مغادرة محور الممانعة 
والمقاومة الذي نمت وتربت في حضنه طوال اعوام ووجدت عنده الحماية، واستطراداً اعالن االنتساب 

  ".لربيع العربيا"العاجل الى محور تعتقد الحركة انه في طريق الصعود بعد ما سمي 
وثمة عامل اضافي مغرٍ للحركة، هو ان الصاعدين الى واجهة السلطة حديثاً، خصوصاً في مصر 

ولقد ". اإلخواني"ومن الرحم نفسه وهو الرحم " حماس"وتونس وليبيا، هم من الطينة العقيدية نفسها لـ
 الى المحور اآلخر، من خالل عالقتها بمحورها التاريخي السابق، وانتقالها" حماس"تجسدت عملية قطع 

  .انتقال رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل من دمشق الى الدوحة
في ضوء " اإلخوان المسلمين"واستطراداً تنظيم " حماس"و" حزب اهللا"وليس جديداً أن مستقبل العالقة بين 

ات ذلك كله، خضع لنقاش واندالع المواجهة بينهم وبين النظام في سوريا، وتداعي" اإلخواني"الصعود 
السيما مع تزايد وتيرة عدم الرضا في قواعد الحزب " حزب اهللا"معمق داخل دوائر القرار والتخطيط في 

وجمهوره عن اداء الحركة اثر النظر اليها وكأنها تبدل الوالءات وتضرب اليد التي امتدت لدعمها طويالً 
لى هذا الجمهور جحود ونكران جميل أعاد الى االذهان وتحملت في سبيل ذلك الدعم الكثير وهو بالنسبة ا

التجارب المرة الطويلة للفلسطينيين مع كل الدول التي استضافتهم بدءاً من االردن مروراً بلبنان فالكويت 
والعراق وأخيراً سوريا، وكلها تجارب نضحت بالمرارة وانتهت بشكل سلبي على القضية الفلسطينية 

  .فلسطينيوعلى العمل الوطني ال
وكانت خالصة هذا النقاش الذي استغرق وقتاً ليس بالقصير، فضالً عن اجتماعات ولقاءات ممتدة في 

والحيلولة دون صرم " حماس"الحفاظ على استمرار العالقة مع حركة : الزمان والمكان المعادلة اآلتية
  :اآلتيةوعليه قرر الحزب الخطوات العملية . حبلها بأي ثمن، وتحت أية اعتبارات

  . منع أي خطاب انتقادي للحركة وادائها وسلوكها، من أي منبر اعالمي تابع للحزب أو محسوب عليه-
  . احياء اطر التعاون والتنسيق المختلفة بين الحزب والحركة على كل المستويات-
ائمة بالنظام حيال اداء الحزب نفسه وحيال عالقته الد" حماس" تجاوز االنتقادات التي قد تأتي من جانب -

  .في سوريا
 التوجه الى قواعد الحزب والى جمهوره العريض بغية تبديد اجواء االستياء والمرارة التي بدأت -

ومسلكيتها في سوريا وفي قطاع غزة، حتى لجهة مواقفها الملتبسة " حماس"تتراكم في داخلها حيال حركة 
  .أحياناً من ايران

في سوريا أو تجاه ايران خصوصاً بعد الحرب االخيرة على سواء " حماس" مبررات الحزب لسلوك -
غزة موجودة، فالحركة معذورة الى حد ما كونها تعيش حال مخاض وتخبط في الرؤى والتوجهات 

  .الحاضرة والمستقبلية بفعل التحوالت الدراماتيكية في العالم العربي ال سيما في مصر
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معتبرة داخل الحركة ما برحت على والئها لخط الممانعة  الى ذلك فإن الحزب لم يكتم ان ثمة قيادات -
والمقاومة وهي حافظت على عالقتها بالحزب وبطهران، حتى انها لم تقطع مع بعض مؤسسات النظام 
في سوريا، وبالتالي يتعين مساعدة هذا الجناح لكي يقوى ويأخذ الحقاً زمام المبادرة والقيادة خصوصاً اذا 

هل هي خط مقاومة أم ان عليها ان تتحول سلطة وتقارب : ر داخل الحركة حيالما حسم التجاذب الدائ
  االمور من هذا المنطلق على وجه التحديد؟

 اذاً كان ثمة رهان ضمني لدى قيادة الحزب على ان األمور ليست بالضرورة سائرة لمصلحة المحور -
اكبر دولة عربية، وبالتالي دفعه الى الى رأس هرم السلطة في " االخوان"الذي اغواه الصعود السريع لـ

وعليه ال بد ان تعود . اعادة النظر في مواقفه وحساباته بعدما اغرته لعبة التماهي مع هذا المستجد
االمور والرهانات الى حجمها الطبيعي الواقعي وخصوصاً ان الحزب بقي حتى في أسوأ االوقات مرتاحاً 

ة الخوف من سقوط هذا النظام وتداعيه قد ثبت بطالنها بفعل الى صمود النظام في سوريا والى ان مرحل
  .مرور الوقت

وعليه فالرهان ليس فقط على قدرة النظام السوري على تجاوز األزمة، بل على ان قيمة ما يرفعه 
 االسرائيلي، ال يكتمل نصابها اال –الحزب من شعارات ومنظومة افكار وقيم تتصل بالصراع العربي 

انب الفلسطيني المقاوم، واال بعالقة متجذرة مع دمشق، ودون هذين األمرين يصير الحديث بعالقة مع الج
  .عن محور ممانعة ومقاومة امراً هيولياً، بال معالم ومظاهر على االرض

اساس العمل " فتح"وثمة تجربة سابقة للحزب في هذا المضمار، فهو اصر على اال يقطع عالقته بحركة 
، رغم كل اطوار التحول .صاحبة الريادة في اطالق الرصاصة الفلسطينية االولىالفدائي الفلسطيني و

 وحتى اليوم، وما تخلله من نبذ معلن السلوب 1992التي عاشتها هذه الحركة منذ اتفاق اوسلو عام 
ففي اعماق قيادة الحزب يعتمل رأي فحواه ان . الكفاح المسلح، ومد قنوات التنسيق مع الكيان الصهيوني

قضية الفلسطينية ستبقى محافظة على القها وان وهنت العزائم من جانب الفصائل الفلسطينية نفسها، ال
وستظل هذه القضية فارضة نفسها حتى وان قررت قيادات فلسطينية التحلل من كثير مما كانت تعتبره 

بين الفلسطينيين " التطبيع"ثوابت ومسلّمات في ميدان الصراع مع اسرائيل، ألن ثمة عائقين امام امكان 
واسرائيل، هما الكيان الصهيوني نفسه الذي ال قدرة له على تحمل سالم حقيقي ودائم مع الجانب 
الفلسطيني، والشعب الفلسطيني نفسه الذي لم يبلغ مرحلة التسليم بواقع الحال ورمي مفاتيح المنازل 

قر دوائر القرار لدى الحزب بأن وت. 1948العتيقة التي يصر على االحتفاظ بها منذ نكبته في عام 
االحداث المتسارعة في مخيم اليرموك بالقرب من دمشق وما يرافقها من التباس وغموض وكالم النظام 

من جهة " حماس"في سوريا قد اثقلت الى حد ما ميزان العالقة بين الحزب وجمهوره من جهة وحركة 
. ركة نفسها يحتاجان الى استمرار العالقات بينهمااخرى، اال ان الثقة لم تغادر الحزب للحظة بأنه والح

هو األكثر حرصاً على استمرارها والمكلف ضمناً بذل جهود أكبر لعدم " حزب اهللا"لكن الواضح ان 
  .التفريط بها

  22/12/2012النهار، بيروت، 
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  ماذا بعد؟.. تهدئة في اليرموك  .60
  عريب الرنتاوي

هذه ...عن الصراع الداخلي في سوريا” النأي بالمخيم“العتبار لسياسة في اليرموك، ا” اتفاق التهدئة“يعيد 
من المتطرفين ” نفراً“السياسة، تبنتها التيارات الرئيسة في الحركة الوطنية واإلسالمية الفلسطينية، لكن 

في البلد المضيف، وقد نجح في ذلك ” أتون المواجهة األهلية“المخيم إلى ” جر“هنا وهناك، أصر على 
بعض تيارات السلطة والمعارضة في سوريا، إلغراق المخيم في دهاليز ” ألسف، مستفيداً من جنوحل

  .األزمة السورية
الفلسطينيين من األزمة ” انسحاب“وأحسب أن الوقت قد حان، لرفع الصوت عالياً من جديد، لتكريس 

معروفة، مع هذا الفريق أو ضد السياسية والفكرية ال” انحيازاته“السورية، وإذ كان لكل فريق فلسطيني 
ذاك في سوريا، فإن من األجدى واألجدر، أن يجري االحتفاظ بهذه االنحيازات في الصدور، وأال يجري 

، لن يترتب عليها سوى الخراب العميم، الذي سيأتي على ”مقامرة“تحويلها إلى سياسات وممارسات 
  .الشجر والبشر والحجر في مخيمات اللجوء والشتات

أن يقترن ذلك، بالحاجة أيضاَ لرفع الصوت عالياً، ضد االتجاهات التي تسعى في إخراج المخيم عن على 
 القيادة العامة، التي تبنت خطاباً فجاً منذ بدء األزمة، -، وخصوصا الجبهة الشعبية ”حياده اإليجابي“

التي ” المؤامرة“يعة درء يجادل في ضرورة االنخراط في الحرب األهلية السورية، ذوداً عن النظام، بذر
  .”معسكر الممانعة والمقاومة“يتعرض لها 

، في تدارك ما يمكن تداركه، ولكن لألسف ”الدائرة”ولقد نجحت الفصائل والقوى والمنظمة والسفارة و
وها هو اإلجماع الفلسطيني يتحقق اليوم، على إدانة ...بعد سقوط قائمة طويلة من الشهداء األبرياء

 اإلجماع الفلسطيني وتجريمهم، عزلهم عن المخيم وإخراجهم منه، وتعليق عضويتهم في الخارجين على
مؤسسات المنظمة، وفقاً لبيان المجلس الوطني الفلسطيني، ويجب أن يستمر هذا الموقف الحازم، وأن 

  .تخضع ممارسات هذه القوى الهامشية لرقابة شديدة، بالنظر للنتائج الكارثية التي قد تترتب عليها
، غير المنظم، إذ ما أن سرت ”االستفتاء العفوي“أما الفلسطينيون، فقد خاضوا واحدة من أروع تجارب 

األنباء عن التوصل لالتفاق بين النظام والمعارضة على إخراج المخيم من دائرة النار، حتى عاد للمخيم، 
الجئ، جابوا شوارع المخيم، دفعة واحدة، وعلى مسؤوليتهم، وسيراً على األقدام، أكثر من عشرة آالف 

، )من دون الفصائل(، ويهتفون لفلسطين وحدها )من دون رايات الفصائل(يرفعون رايات فلسطين وحدها 
  .”إزالة آثار العدوان على المخيم“ويجددون العزم على 

ا على أية حال، لقد كشفت أحداث المخيم، أن بعض المحسوبين على العمل الوطني الفلسطيني، قد أصبحو
” جهازاً أمنياً آخر“هؤالء الذين ارتضوا أن يكونوا ...عبئاً ثقيالً على شعبهم وقضيتهم وحركتهم الوطنية

في يد النظام السوري، لم يأبهوا للنتائج الكارثية التي ستترتب على مواقفهم وممارساتهم العبثية 
 ألف فلسطيني في 680 يقرب من حجم الكارثة اإلنسانية التي سيعانيها ما” تخيل“فاتهم ... المشبوهة

سوريا، ال ترغب بهم و ال تريدهم أية دولة من دول الجوار، بل وتتعامل مع النازحين منهم كما يجري 
ال أدري بم كان يفكر هؤالء، وهم يرون أزيد من مائة ألف ...”المصابين بالجذام والطاعون“التعامل مع 

يادين، بال مأوى وال ظهير، في ظل طقس شديد فلسطيني، يهيمون على وجوههم في الساحات والم
، ”المقاومة والممانعة“بئست ...البرودة، وحالة فلتان أمني، غير مسبوقة في تاريخ سوريا القديم والحديث

  .تُفرض على المنكوبين في مخيماتهم” نكبة ثانية“إن كان ثمنها 
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هو بحاجة لشبكة أمان وتدعيم، تقوم اتفاق التهدئة في اليرموك، ما زال هشاً، وهو عرضة لالنتكاس، و
بها المنظمة وحماس والجهاد، كٌل في ميدان عالقاته وتحالفاته الخاصة، لضمان عدم تحول المخيم إلى 
كرة تتقاذفها األقدام واألرجل، من خالل حشد الدعم والتأييد لالتفاق، وحشد الضغوط على األطراف 

جل تحييد المخيم وإخراج الفلسطينيين من دائرة الموت المصطرعة وداعميها العرب واإلقليميين، من أ
على أن ال ننسى أن المخيم اآلمن والمستقر، هو مالذ آمن ...المجاني التي اتسعت لتشمل سوريا كلها

للهاربين من جحيم النار في سوريا، ألم يتحول المخيم قبل أن يزج به في الحريق، إلى قبلة للنازحين 
لم يفتح الالجئون بيوتهم وصدورهم ومدارسهم وساحاتهم، إلخوانهم، السوريين، والالجئين السوريين، أ

هذه هي الصورة التي نريدها للمخيم، إلى أن يرفع اهللا عن شعب ...أصحاب األرض والبلد المضيف
  .سوريا الشقيق هذا البالء واالبتالء

  22/12/2012الدستور، عّمان، 
  

  وضع األمنيوال" إسرائيل"األزمة الديموغرافية في  .61
  خالد وليد محمود

% 40العبرية قبل أيام ونشر على موقعها االلكتروني أن نحو " هآرتس"كشف استطالع نشرته صحيفة 
وقالت الصحيفة إن . من اإلسرائيليين يفكرون بالهجرة والعيش في دولة آخرى في حال تسنى لهم ذلك

  ).إسرائيل(ئرة اإلحصاءات المركزية لنتائج هذا االستطالع مفاجئة في ظل المعطيات الرسمية لدا
. ، كان هناك توجس من الفارق العددي بين اليهود والعرب)إسرائيل(المعروف أنه ومنذ إنشاء دولة 

، فقد أصبح الهاجس هو 1967أراضي عربية مكتظة بالسكان فى عام ) إسرائيل(ولكن منذ أن احتلت 
  .التوازن العددي داخل الدولة اإلسرائيلية

دور مهم في هذا الموضوع، إذ لم يكن يوما وال في أضغاث ) إسرائيل(لواقع األمني الذي تمر به وكان ل
أحالمها تتصور الهجرة المعاكسة ولطالما اجتهدت الحركات الصهيونية وبذلت قصارى جهدها منذ قيام 

ي سبيل ذلك  وما قبل ذلك، القتالع الفلسطينيين من أرضهم وديارهم، وارتكبت ف1948عام ) إسرائيل(
المجازر والمذابح، وعملت على طرد أكثر من ثالثة أرباع مليون فلسطيني من أراضيهم، ولطالما شكلت 

؛ عموداً رئيسياً من أعمدة الفكر الصهيوني، فدعاة الترانسفير بكافة "التهجير"أو " الترانسفير"سياسة 
عي أو القسري، يجتهدون في وضع أشكاله، السكان بال األرض، أو السكان واألرض أو الترحيل الطو

، لكل المنظرين وصناع القرار اإلسرائيلي الذين يحلمون بدولة يهودية نظيفة "العملية والتفصيلية"الحلول 
باتت تسير ) إسرائيل(من العرب، أما وأنهم باتوا يقفون أمام واقع مختلف وهو واقع أمني يشير الى ان 

وتخبط على المستوى القيادي واألمني وهذا ما ظهر جليا في إلى المجهول في ظل غياب سياسة واضحة 
وفشل امني و قيادي في إدارة المعركة واالنتهاء إلى صراعات داخلية واستقاالت وخالفات ,حرب غزة 

كان لها التأثير األكبر لشعور االسرائيلي بعدم االستقرار والتفكير بالهجرة بعيدا عن الصراعات القائمة 
  .كما أن أرض العسل التي شبهت للمهاجرين اليهود لم تعد كذلك بنظرهم . داخليا وخارجيا

بات ينبع من الخلل في التوازن الديمغرافي، الذي سيؤدي في المستقبل إلى ) إسرائيل(الخطر القادم على 
، ولذلك يتوجب إعادة تعريف المصالح )إسرائيل(غالبية عربية سواء كان ذلك على مستوى دولة 

ة ببناء الدولة اليهودية والديمقراطية، وما يتم على ارض الواقع من استمرار احتالل الضفة اإلسرائيلي
ولذلك يجب تقسيم األرض ليس مقابل السالم . الغربية وقطاع غزة لن يؤدي إلى تحقيق هذا الهدف
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دية في حال عدم قيامها بذلك لن تكون هناك دولة يهو) إسرائيل(المنشود مع العرب وإنما بسبب أن 
وستكون حكومة الدولة اإلسرائيلية في المستقبل حكومة األقلية اليهودية التي تحكم األغلبية العربية وذلك 
ما اثبت التاريخ عدم واقعيته، لذلك ال مفر من تقسيم األرض بين الشعبين، حتى لو كان ذلك من جانب 

  .واحد
ي، خصوصاً أن األمر يسير بشكل طبيعي أمام مأزق جدي ومهدد حقيق) إسرائيل(أمام هذا الوضع، تبدو 

) هستيرياً(من الصعب أن ينجح التدخل لمحاولة تغييره أو تقليل أخطاره هذا ما جعل الحديث يأخذ طابعاً 
عن األزمة الديموغرافية القادمة وهذه االخيرة سترجح كفة أصحاب الوطن األصليين وستشكل الزيادة 

دمة خطرا امنيا وتدق آخر مسمار في نعش حلم الصهيونية األول السكانية الفلسطينية في األعوام القا
  .بشأن إقامة الدولة اليهودية الخالصة

صحيح لدينا مشاكل عاجلة جسيمة، صحيح أننا نواجه : "كتب علناً) أمفون دنكنر(الصحافي اإلسرائيلي 
ا والصواريخ مواجهة إلينا، تهديدات تكتيكية استراتيجية يومياً، صحيح أن العبوات الناسفة تنفجر في مدنن

  ". لكن القنبلة الموقوتة الديموغرافية هي التهديد االستراتيجي العظيم والحقيقي على الحلم الصهيوني
  22/12/2012فلسطين أون الين، 

  
  لم يوجد مثيل لهذه االنتفاضة .62

  ليكس فيشمانأ
، تصفح 'الشباك'لجيش وفي قد تكون هذه أول مرة تجعل فيها الجهات االستخبارية في اسرائيل، في ا

فمجسات االجهزة االستخبارية تصور في الضفة صورة . الشبكات االجتماعية في مقدمة االنذار بالحرب
فهناك مجموعات . مخيفة تُذكر بقدر كبير بالمسارات التي أفضت الى االنفجارات الثورية في مصر

بال ' شباب'ليساريين والليبراليين ومجرد كثيرة من الشباب العاطلين ومن المثقفين وطالب الجامعات وا
تنظيم تحت سقف واحد حتى اآلن يخلقون جوا عنيفا بعضه تآمري على اسرائيل بالطبع، لكن على 

وتبحث كل هذه المجموعات عن الفعل وهي ترى حتى لو لم يوجد . المؤسسة الفلسطينية في الضفة ايضا
لثة قد أصبحت هنا، والشبكات االجتماعية فوارة بحسب الى اآلن تسونامي على االرض ان االنتفاضة الثا

ويقولون هناك العالم يعترف بنا وحشدنا انجازات في غزة واالمم المتحدة واسرائيل معزولة لكن ما . ذلك
  .التالي؟

ان متابعة الشبكات االجتماعية موجودة منذ سنين في اطار اجراء جمع المعلومات المكشوف للجهات 
، التي تشتغل بتحليل المعلومات 'حتساف'فعل ذلك في االستخبارات العسكرية وحدة وي. االستخبارية

واذا . ايضا قوي في هذا المجال' الشباك'و. 8200االستخبارية الظاهرة في اطار وحدة جمع المعلومات 
كانوا في الماضي قد حصروا عنايتهم في األساس في تعقب جهات ارهابية معروفة كحماس والجهاد 

وقد حول . مي وحزب اهللا فان هذا المجال قد حصل منذ كان الربيع العربي على زخم وتحولاالسال
تجنيد القوى الثورية بواسطة الشبكات االجتماعية هذه الشبكات الى هدف استخباري مركزي، يمكّن من 

ة في الشبكات يتبين انه يمكن بواسطة تحليل المعلومات المتراكم. دراسة المزاج العام في الشارع العربي
  .على الشبكة' تشويشات'ويمكن بالطبع ايضا ادخال . تحديد التنظيمات والقادة والقيادات المتشكلة

التي أقامها الفلسطينيون في ' القيادة الوطنية الموحدة'في االنتفاضة االولى نشرت ' البدائية'في الفترة 
لموا في اسرائيل الطريقة فزور رجال وتع. قطاع غزة توجيهاتها بواسطة منشورات نشرت في الميدان
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ويمكن اليوم التنكر والمشاركة في مجموعات نقاش من . استخبارات ببساطة منشورات لبلبلة العدو
  .القاعدة والجهاد العالمي في الشبكة العنكبوتية

 ليس التغيير في الجو في الشارع الفلسطيني في الشبكات أو بين الشباب غير المنظمين فقط، بل عند
مع االخوة في ' أخوة الخنادق'رجال بارزين من فتح في صعيد نشطاء الميدان، ويوجد شعور بما يسمونه 

ال توجد في الحقيقة مصالحة في القيادة العليا بين فتح وحماس، لكن في مستويات الميدان ينتشر . غزة
المنشورات التي في . شعور بالتعاطف مع مقاتلي حماس وتصور الحل العنيف الذي تعرضه المنظمة

 سنة على تأسيسها والتي ستتم في االول من كانون الثاني، يبدو محارب 45أعدتها فتح الحتفاالت مرور 
فلم يعد هذا هو النضال المدني الذي يدعو اليه أبو مازن بل عودة الى الكفاح المسلح الذي . يمسك بسالح

في مؤتمر انتصار حماس في غزة الى تحدث عنه واحد من رؤساء السلطة هو نبيل شعث الذي شارك 
  .جانب اسماعيل هنية

أصبح يوجد ارتفاع جوهري لعدد ' عمود السحاب'فمنذ كانت . أصبح قدماء االنتفاضتين يشمون الدخان
ان مقدار االنذارات اليوم بعمليات ساخنة يراوح بين . حاالت االخالل بالنظام ومقدار االنذارات بعمليات

 هذه في الحقيقة هي االعداد التي عرفناها في سنوات االنتفاضة، لكن اذا قيست وليست.  كل اسبوع8 6
في هذا االسبوع فقط بين يومي االثنين . فان الحديث عن ثورة تقريبا' عمود السحاب'بالسنة التي سبقت 

.  زجاجة حارقة على األقل وتم الكشف عن شحنة ناسفة واحدة13واالربعاء رميت أهداف اسرائيلية بـ 
وهذا احصاء عرضي لم يبلغ الى العناوين الصحفية في اسرائيل ألنه لم يقع جرحى وألنه ال أحد يريد 

  .وهذه األحداث هي الجمر المتوهج الذي ينذر بالحريق. لكن هذه االرقام لن تختفي. ان يعلم في الحقيقة
طلحات حرب وثورة ويتحدث الفلسطينيون بمص. يتحدثون في اسرائيل عن امكانية جولة عنف اخرى

ولم يعودوا في مباحثات الجهاز االمني في االسابيع االخيرة يحصرون عنايتهم في سؤال هل . عسكرية
ويقول فرض العمل ان احتمال انفجار غير مخطط له على . ستنشب مواجهة بل في أية ظروف ومتى

. هذه المفاجأة وجربها على جلدهوقد عرف قائد منطقة المركز، نتسان ألون، . هيئة االنتفاضة االولى قائم
 في يوم نشوب االنتفاضة االولى، كان قائد فريق في دورية هيئة 1987ففي التاسع من كانون االول 

وفي اللحظة التي خرج فيها الفريق من مخيم . القيادة العامة واشتغل باعتقال سري الرهابي في جباليا
ولم يخطر ببال أحد ان طاقات عنيفة من هذا . خبةالالجئين لقي آالف الناس محتشدين في مظاهرة صا

وأصبحت تلك المظاهرة أول هبة . النوع موجودة أصال على االرض التي كانت تبدو ساكنة مستسلمة
  .وال تُنسى مثل هذه الصدمة التي تضرب الوعي. عنيفة كبيرة في تلك االنتفاضة

ذي يستعدون في الجيش له االنتفاضة االولى أو ال يشبه السيناريو المحتمل النتفاضة ثالثة في الضفة وال
فجدار . الثانية بالضرورة ألنه توجد ثالثة عناصر مركزية ستجعل المواجهة اذا نشبت شيئا مختلفا

وعدد الفلسطينيين الذين . الفصل واألسوار حول القدس معطى لم يكن موجودا في االنتفاضتين السابقتين
وجدار الفصل وقلة .  بكثير2000ما كان في السنين التي سبقت سنة يعملون بتصاريح في اسرائيل أقل م

العمال المرخص لهم الدائمين الذين يمكثون في اسرائيل ينشئان صعوبة موضوعية أكبر مما كانت في 
الماضي، في دخول اسرائيل وهو شيء يضمن أال تنحصر االنتفاضة الثالثة في المراحل االولى على 

وهناك احتمال أكبر ألن يحدث معظم المواجهات على . اخل الخط االخضراألقل في القدس وفي د
ويصف سيناريو االنتفاضة الثالثة األشد انتقال . الشوارع بازاء المستوطنات والمعسكرات العسكرية

  .العنف الى داخل الخط االخضر باتصال فلسطينيين من الضفة بعرب اسرائيليين
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فأبو مازن ال يقف وراء . فلسطينية التي ال تدعو الى مواجهة مسلحةوالعنصر الثالث هو قيادة السلطة ال
انه ال يعرض . واسهامه في المواجهة هو في مجال الجو العام في األساس. األحداث في شوارع الضفة

على ' دولة فلسطين'على الشباب الخائبي اآلمال برنامج عمل جديدا ما عدا بضعة رموز سلطة مثل 
وال توجد الى اآلن . 'يمنع الدخول منطقة فلسطينية': فتات على الشوارع تعلنأوراق رسمية ونشر ال

جوازات سفر فلسطينية وال يقول التغيير المتوقع في مكانة المفوضيات الفلسطينية في العالم وتعريفها 
زه وال يعوق هذا أبو مازن عن السير منتشيا بسبب انجا. بأنها سفارات شيئا كثيرا للفلسطيني العادي

ويرى االسرائيلييون انه يتصرف بعدم اكتراث في مواجهة الهبة العنيفة في . السياسي في االمم المتحدة
وهو يوحي علنا بالمصالحة مع حماس وإن كان يفعل كل شيء في الواقع لتعويق هذه . الشارع

نفيذ عمليات المصالحة، وحديثه عن االتحاد مع حماس يوحي الى قوات أمن السلطة انه ال حاجة الى ت
فحينما ال تعالج قوات : واسهام أبو مازن هذا في الجو العام ينشيء حراكا. احباط موجهة على المنظمة

لجهاز االمن االسرائيلي . أمن السلطة اخالالت صغيرة بالنظام وال تحتجز جهات المعارضة يقوى العنف
تي هي منع احتكاك ال داعي له، ألنه يوجد ثمن لسياسة الجيش ال. ايضا اسهام ما في تدهور الوضع

ويترجم الطرف . واستعمال أكبر قدر من التسامح وأال يوجد في اماكن ليس من الضروري ان يوجد فيها
االختالالت 'الثاني هذا ترجمة مختلفة وبرغم ذلك تقرر في قيادة المركز انه يفضل دفع ثمن ما ومنع تلك 

له أو من أوامر اطالق نار حرة جدا قد تشعل االرض في وقت التي تنبع من احتكاك ال داعي ' العملياتية
ويؤمن الجيش االسرائيلي بأنه سيكون عنده في الظروف الموجودة انذار أفضل لنشوب . يفاجيء الجيش

اليوم على ' يوجدان'أنهما ' الشباك'ويرى الجيش و. انتفاضة يمكّنه من احتوائها في أسرع وقت ممكن
ل ولهذا فان بنى االرهاب التحتية برغم ارتفاع عدد االنذارات ما تزال ارض أفضل مما كانت قب

زاد عدد االعتقاالت التي نفذها الجيش من ناس حماس ' عمود السحاب'ومنذ كانت عملية . محطمة
وجهات معارضة اخرى في الضفة الضعاف جهات تحريضية قدر المستطاع ولتخفيف الغرور في 

  .نه انتصار حماس في العمليةالمناطق على خلفية ما يرى ا
  الرجل السيء، جبريل الرجوب

وقرر تقدير . بدأوا في الجيش االسرائيلي يستعدون الحتمال تدهور الوضع في الضفة قبل ثالثة أشهر
الوضع انه بسبب الجمود السياسي واالزمة االقتصادية واألحداث في العالم العربي أخذت تضعف مكانة 

وجددت قيادة المركز تدريبات الوحدات وال سيما وحدات االحتياط . سة أبو مازنالسلطة الفلسطينية برئا
التي يفترض ان ترد على هبة عنيفة على االرض اذا ما فقدت السلطة الفلسطينية الرغبة أو القدرة على 

  .السيطرة على ارتفاع اللهب
 على 2011في صيف ' لصيفبذور ا'تم اكمال الخطط لحالة فوضى والتي سميت في الجيش االسرائيلي 

واليوم ينعشون هذه الخطط بصورة مكثفة وقد . خلفية اآلثار المتوقعة لتوجه أبو مازن الى مجلس االمن
وقد تم تنفيذ نصف الخطة وتشتمل على تكميالت . بنيت خطة تدريبات لنصف سنة لقوات قيادة المركز

 حلت وحدات االحتياط في القيادة محل 'عمود السحاب'في خالل عملية . معدات لتفريق المظاهرات
وكان ذلك بالنسبة لرجال االحتياط الذين واجهوا موجة احتجاج . الوحدات النظامية التي ُأرسلت الى غزة

شعبي اشتعلت بسبب العملية في غزة في اماكن مختلفة في الضفة، تدريبا كثيفا وحياً استعدادا المكانية 
  .مواجهة كبيرة
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وحينما تقع أحداث غير . يح الى اآلن، ال يوجب تعزيز القوات في قيادة المركزان الوضع، وهذا صح
لكن االستعداد المسبق يمكّن من تحويل سريع . عادية توجه القيادة قوات وتحشد جهدا في نقاط احتكاك

  .لقوات كبيرة الى الميدان من اجل خنق اللهب وهو ما يزال ضئيال
النار في الضفة في ' تؤجج'تُعرض اليوم الجهات التي تُعرف بأنها في نقاشات داخلية في جهاز االمن 

وكذلك فان التحوالت . وان عدد الجهات المؤججة يفوق كثيرا تلك التي تكف. ذلك' تكف'مقابل تلك التي 
الربيع العربي والجمود السياسي والمستوطنات : التي تقف وراء الجهات المؤججة أكثر أهمية وهي

 واالعالن في االمم المتحدة باعتراف بدولة فلسطينية مراقبة، وازدياد حماس والجهاد وعمليات التسعير
وسلوك اجهزة االمن الفلسطينية على خلفية االعالن في االمم المتحدة، ' عمود السحاب'االسالمي قوة بعد 

لعناصر في مقابل ذلك فان مجموعة ا. فهي ال تريد ان يتم تصويرها على أنها متعاونة مع اسرائيل
رغبة السكان في االستمرار في نهج 'غير مقنعة جدا وتقوم في األساس على عناصر نفسية مثل ' الكافّة'

وال يمكن االعتماد على ذلك، هذا الى انه نشأ . 'الذكرى المرة من االنتفاضة الثانية'و' حياتهم الهاديء
 قوة االحتجاج الشعبي في الضفة أصبحوا وفي االثناء وعلى خلفية. جيل جديد ال يذكر االنتفاضة الثانية

في هذه الجولة وهو وزير الرياضة في السلطة الفلسطينية، معرفتنا جبريل ' الرجل السيء'يشيرون الى 
. وعلى حسب أمر من رئيس الوزراء نتنياهو سلب الرجوب في المدة االخيرة حقوقه االمتيازية. الرجوب

ه انه غير مرغوب فيه هنا، فهو لم يعد يستطيع التجول عندنا وبين اصدقاؤه السابقون في اسرائيل ل
وليس الرجوب هو الزعيم الفلسطيني . بحرية وال يستطيع ان يجتاز الحواجز في الضفة بغير تفتيش

الوحيد الذي وضعت عليه اسرائيل عالمة في المدة االخيرة لكنه األبرز واألشهر عند الجمهور 
از االمن ان هذا الرجل بدأ يحفر بئرا حول أبو مازن فهو يرى الحرب وقد الحظوا في جه. االسرائيلي

  .المقتربة على الوراثة ويطمع في كرسي في القيادة العليا، بل انه ربما يطمع في كرسي الرئيس
ويتجول . بخالف موقف رئيس السلطة الذي يتحدث عن مقاومة مدنية، يتحدث هو عن انتفاضة عنيفة

والرجوب على نحو يشبه جدا مروان البرغوثي الموجود في . ون على تصعيدرجاله بين الشباب ويحث
السجن االسرائيلي بسبب اعمال ارهاب، يحاول ان يبني نفسه باعتباره رأس الجسر الذي يصل فتح 
بحماس وبسائر قوى المعارضة باعتبار ذلك جزءا من مسار طويل المدى يفترض ان يعيده الى صورة 

  . ربما باعتباره وريثا ألبو مازنالقيادة السياسية بل
يستعمل خصوم الرجوب في الداخل وال سيما القادة الكبار الجهزة االمن في الضفة سياسة مختلفة أو هذا 

وعندهم بالطبع . فهم يقولون لن نساعد على انتفاضة ثالثة. ما يقولونه على األقل لنظرائهم االسرائيليين
توطنات والقيود االقتصادية وعمليات التسعير والجمود السياسي دعاوى شديدة على اسرائيل بسبب المس

وقد مكّنت السلطة الفلسطينية في اطار . لن نصل الى عنف باسلوب االنتفاضتين السابقتين: لكنهم يقولون
 سنة 25اشارات المصالحة، مكّنت حماس ألول مرة منذ سنين من ان تنظم مؤتمرات احتفاءا بمرور 

لكن في مؤتمر في نابلس حينما بدأ الشارع يشاغب، كفت اجهزة أمن السلطة . على انشاء المنظمة
وفي نقاط شعروا بأنهم لن يقدروا فيها على الصد في الخليل مثال لم يعوقوا الجيش االسرائيلي . الهياج

 شخصا باطالق غار مسيل للدموع 40وفي تلك المظاهرة في الخليل جرح نحو من . عن القيام بعمله
  .وأطلق الجيش نارا حية في واقعة واحدة رميت فيها زجاجة حارقة. مطاطيورصاص 

  أبو مازن باعتباره العبا رئيسا



  

  

 
 

  

            41ص                                     2716:                العدد22/12/2012السبت  :التاريخ

. ان التشابه بين ما حدث قُبيل الثورة في مصر وما يحدث اليوم في الضفة ليس تشابها متطابقا لكنه مقلق
التي تشارك اليوم في االخالل لم تكن لمجموعات الشباب التي أحدثت الثورة في مصر كتلك المجموعات 

وكان االخوان المسلمون . بالنظام في الضفة، منظمة سقف وال يد موجهة وال برنامج عمل واحد ايضا
وفي الضفة ايضا . هم الذين نظموا لهم برنامج عمل وركبوا الحماسة والنجاح وهم الذين سرقوا حلمهم

  .ينتظر سارق أحالم، أعني منظمة حماس
وهو يحاول ان يقوي انجازاته في .  حماس اسماعيل هنية أقل قلقا مما يجري في الضفةان رئيس حكومة

وفي المقابل يرفع خالد مشعل ونائبه . من اجل تقوية سلطة االخوان المسلمين في غزة' عمود السحاب'
. ف.ت.أبو مرزوق ورجال حماس في الخارج علم احتالل الضفة والسيطرة على السلطة وعلى م

  .لشباب الخائبو اآلمال في الضفة هم النمر الذي ينوون ركوبه وتحريك عربة االنتفاضة الثالثةواولئك ا
وينتج فجأة ان هذا الرجل غير . وهنا يوجد دور ألبو مازن وهو تعجيل مجيء هذه االنتفاضة أو تبطئتها

لك ويضع ويؤخر أبو مازن ذ. يضغط خالد مشعل من اجل مصالحة مع فتح. ذي الصلة هو العب رئيس
وقد حاولت حماس منذ كانت عملية . عوائق أمام تلك المصالحة التي ستفتح لحماس الباب الى الضفة

ان تدعوه مرتين باعتباره رئيسا للسلطة الفلسطينية ليحل ضيفا في غزة ورفض ألنه ' عمود السحاب'
 25مرور ذكراها الـ انه يدع حماس تتظاهر في الضفة احتفاال ب. عرف ان ثمن ذلك سيكون رد الزيارة

  .لكن هذا كل شيء الى اآلن
فما بقي يوجد تفاوض مع اسرائيل بواسطة المصريين في شأن . قد ينقلب كل ذلك في أقل من ثالثة أشهر
. ، يجب على حماس ان تحافظ على هدوء مطلق'عمود السحاب'التسويات التي تقررت في نهاية عملية 
 يمحو كل انجاز تتوقعه مثل اتفاقات تتعلق بالجانب األمني كذلك وتعلم حماس ان كل سلوك متعجل لها قد

واذا حصلوا على ما يطلبون . الشريط الغربي من جدار القطاع الذي منع الفلسطينيون من الدخول اليه
وتطلب حماس ايضا توسيع .  كم اخرى يمكن استعمالها لحاجات زراعية في القطاع40فان معنى ذلك 

  . كم وما زالوا يتباحثون في هذه الموضوعات20 غزة الى عمق منطقة صيد السمك في
ولهذا حينما تشتكي اسرائيل للمصريين من نشاط عسكري ما . وستتفجر المباحثات مع كل اخالل بالهدوء

ويتابع الجيش . لحماس يتعلق بتطوير وسائل قتالية أو تهريبها يعالج المصريون ذلك فورا وتكف حماس
ت الحال في الماضي دخول القطاع، غربي الجدار الحدودي الزالة ألغام وال يصدر االسرائيلي كما كان

فاذا تبين لحماس . وسيكون كل ذلك صحيحا الى يوم تنتهي فيه األشهر الثالثة. أدنى صوت عن حماس
فان غزة قد ' عمود السحاب'ان االتفاق الذي سيتم توقيعه مع المصريين ال يلبي توقعاتها من انجازات 

  .تعل مرة اخرى مع كل ما لذلك من تأثير في الضفةتش
ان هذه الفترة حساسة بصورة خاصة لكن حكومة اسرائيل استقر رأيها على اشعال سيجارة قرب مخزن 

ان االوروبيين ال يؤمنون للحظة بأن نتنياهو سيبني حقا . ذخيرة على هيئة اعالن بناء واسع في المناطق
فقد اجتهد شخص ما في ان . د، بخالف ناخبي اليمين، كي ال يصدقوه وعندهم كما يبدو سبب جيE1في 

. يهمس بالحقيقة في آذانهم وهي انه لن يبنى هناك بيت واحد وان كل ذلك يرمي الى حاجات انتخابية
فلماذا يهدم هذا المبنى اللطيف للسلطة الفلسطينية والهدوء النسبي في الضفة بسبب تكتيك حملة دعاية 

  .انتخابية؟
  21/12/2012يديعوت 
 22/12/2012القدس العربي، لندن، 
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