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 خط أحمر واالعتراف بفمسطين نقطة تّحول في الصراع "1إي "عباس: البناء في منطقة  .2
أعمف الرئيس محمود عباس أمس أنو يعتبر مشروع البناء االستيطاني الذي يفصؿ : محمد يونس –راـ اهلل 

«. خط أحمر لف نسمح بتنفيذه»ىو (، 1وسط الضفة الغربية عف جنوبيا، وتطمؽ عميو إسرائيؿ اسـ )ايو 
لذلؾ نجري اتصاالت »في راـ اهلل: « فتح»وقاؿ في كممة لو أماـ الدورة الخامسة لممجمس االستشاري لحركة 

 «.عمى المستويات كافة لمنع القرار اإلسرائيمي الذي ييدد بنسؼ العممية السممية
نوني عمى األرض الفمسطينية، وىو مرفوض إف االستيطاف بأشكالو كافة غير شرعي وغير قا»وقاؿ عباس: 

 «.تمامًا، وتجب إزالتو لتحقيؽ السالـ واالستقرار في المنطقة
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إنجاز تاريخي لمشعب »بأنو  1691ووصؼ اعتراؼ األمـ المتحدة بدولة فمسطيف عمى حدود عاـ 
ة مف أرض حولت األرض الفمسطيني»ألنيا « الفمسطيني، ونقطة تحوؿ جوىرية في صراعنا ضد االحتالؿ

متنازع عمييا، كما يزعـ اإلسرائيميوف، إلى أراضي دولة تحت االحتالؿ تنطبؽ عمييا اتفاقية جنيؼ الرابعة 
وأضاؼ انو أصر عمى ىذه الخطوة رغـ «. التي تمنع المحتؿ مف إحداث تغيير عمى واقع الدولة المحتمة

نقاذ عممية السالـ الحفاظ عمى الحقوؽ الوطنية المشروعة »بيدؼ « الضغوط اليائمة» لمشعب الفمسطيني وا 
 «.مف اإلجراءات والممارسات اإلسرائيمية التي تيدؼ إلى إنياء حؿ الدولتيف المدعوـ دولياً 

العالـ أجمع يرفض االستيطاف، ويؤكد عدـ شرعيتو، والقرارات الدولية تؤكد أف االستيطاف »وأوضح عباس: 
ض السالـ، لذلؾ يجب وقؼ االستيطاف بشكؿ كامؿ في يشكؿ عقبة رئيسية أماـ تحقيؽ السالـ في ار 

األراضي الفمسطينية، خصوصًا في مدينة القدس المحتمة مف اجؿ استنئاؼ مفاوضات جادة وحقيقية في 
 «.قضايا الوضع النيائي لموصوؿ إلى السالـ الشامؿ والعادؿ

ة اإلسرائيمية بالنشاطات االستيطانية القيادة الفمسطينية تدرس كؿ خياراتيا في حاؿ استمرار الحكوم»وأكد أف 
، مممحًا إلى إمكاف المجوء إلى محكمة الجنايات «واإلمالءات والحصار وحجز أمواؿ الشعب الفمسطيني

مف خالؿ قياميا بإسكاف مستوطنيف في « جرائـ حرب»الدولية، وتقديـ دعوى ضد إسرائيؿ بتيمة ارتكاب 
 الدولية. أرض الفمسطينييف المعترؼ بيا مف المنظمة

، «االنتخابات ىي المدخؿ الحقيقي لتحقيؽ المصالحة»وفي ما يتعمؽ بممؼ المصالحة الوطنية، قاؿ عباس: 
لتتمكف مف استكماؿ »إلى السماح لمجنة االنتخابات المركزية بالعمؿ في قطاع غزة « حماس»داعيا حركة 

طني، تمييدًا لبدء قطار تحقيؽ المصالحة التي إجراءاتيا إلجراء االنتخابات الرئاسية والتشريعية والمجمس الو 
 «.ىي ضرورة وطنية فمسطينية ممحة

ونفى عباس أي أساس لألنباء التي تحدثت عف قيامو ببحث إقامة عالقة كونفيديرالية مع األردف، قائال: 
ة الكاممة إف ىذا الكالـ ال أساس لو مف الصحة، والجيد اآلف يرتكز عمى تحقيؽ االستقالؿ الناجز والسياد»

 «.1691لدولة فمسطيف وعاصمتيا القدس الشرقية عمى حدود عاـ 
لتتمكف الحكومة »ودعا المجتمع الدولي إلى الضغط عمى إسرائيؿ لإلفراج عف األمواؿ الفمسطينية 

، مشيرًا إلى أف األزمة المالية الفمسطينية تضاعفت «الفمسطينية مف القياـ بواجباتيا تجاه الشعب الفمسطيني
 قب قياـ إسرائيؿ باحتجاز ىذه األمواؿ ردًا عمى توجو الفمسطينييف إلى األمـ المتحدة.ع

 32/13/3113الحياة، لندن، 
 
 بحر: التشريعي سّن ثالثة قوانين لحماية الثوابت الفمسطينية .3

جدد نائب رئيس المجمس التشريعي د.أحمد بحر حرص المجمس التشريعي الفمسطيني : محمد عيد - غزة
 لحفاظ والتمسؾ بالثوابت الفمسطينية.عمى ا

وأشار بحر خالؿ استقبالو وفدًا أردنيًا يتقدمو شيخ الطريقة الصوفية في األردف حاـز أبو غزالة، السبت، إلى 
 أف المجمس التشريعي أقر ثالثة قوانيف لحماية الثوابت والمقدسات الفمسطينية.

حماية المقاومة الفمسطينية ودعميا، وقانونًا لحماية حؽ وقاؿ: "لقد أقر المجمس التشريعي قانونًا خاصًا ل
 عودة الالجئيف الفمسطينييف، وقانونًا يحـر ويجـر التنازؿ عف القدس".

وأضاؼ: "إف أىـ عامؿ مف عوامؿ نصر المقاومة في المعركة األخيرة مع االحتالؿ، ىو عامؿ الجبية 
 يتيا لظير المقاومة الفمسطينية".الداخمية والحفاظ عمى متانتو مف قبؿ الحكومة، وحما
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وتابع: "إف توحد رجاؿ المقاومة في خندؽ واحد لمواجية االحتالؿ اإلسرائيمي، يثبت مدى تمسؾ 
 الفمسطينييف بخيار المقاومة حتى تحرير أرضيـ ومقدساتيا".

المجمس التشريعي وثمف بحر زيارة الوفد األردني، والذي نقؿ تحيات جاللة الممؾ عبد اهلل الثاني لمحكومة و 
 بغزة، معتبرًا زيارتو "ذا طابع خاص".

بدوره، أشار أبو غزالة إلى متابعتو لجميع المجريات التي تحصؿ عمى أرض فمسطيف عامة، وقطاع غزة 
 خاصة.

 وأكد أبو غزالة أف زيارتو لغزة: "زيارة تينئة لمحكومة ولممقاومة عمى انتصارىما األخير ضد االحتالؿ".
 33/13/3113الين، فمسطين أون 

 
 عريقات: العربي ووزراء خارجية عرب يتوجيون إلى الضفة نياية الشير .2

أعمف كبير المفاوضيف الفمسطينييف صائب عريقات أف األميف العاـ لمجامعة العربية نبيؿ : الحياة -لندف 
 لي.العربي سيزور الضفة الغربية عمى رأس وفد مف وزراء خارجية عرب قبؿ نياية العاـ الحا

األميف العاـ لمجامعة العربية وما بيف ثمانية إلى عشرة »عف عريقات تصريحو بأف « سما»ونقمت وكالة 
 «.الشير الجاري 96وزراء خارجية عرب سيكونوف ضيوفًا عمى السمطة الفمسطينية في 

تقديـ  في السياؽ نفسو، رجح مسؤولوف فمسطينيوف أف يعمف أمير قطر الشيخ حمد بف خميفة آؿ ثاني عف
مساعدات مالية لمسمطة الفمسطينية بعد إعالنيا عف عدـ قدرتيا دفع ولو جزء بسيط مف رواتب موظفييا إثر 

 قرار الحكومة اإلسرائيمية احتجاز أمواؿ السمطة المستحقة.
 32/13/3113الحياة، لندن، 

 
 بشأن غزة "إسرائيل"الظاظا ينفي عمم حكومتو بمحادثات سرية بين مصر وزياد  .4

نفى ـ.زياد الظاظا نائب رئيس الوزراء عمـ حكومتو بأي محادثات سرية تجري في : أدىـ الشريؼ -ةغز 
 القاىرة حاليًا بيف مصر و)إسرائيؿ( بشأف غزة.

وكانت صحيفة "جيروزالـ بوست" العبرية قد أشارت في عددىا، أمس، إلى محادثات سرية بيف القاىرة و)تؿ 
 يود المفروضة عمى قطاع غزة، وكذلؾ منع تسميح حركة حماس.أبيب( تتناوؿ إمكانية إنياء الق

لكف الظاظا نفى لػ"فمسطيف أوف اليف" عمـ حكومتو بذلؾ قطعًا، قائاًل: "ليس لدينا معمومات حوؿ ىذا 
 الموضوع".

وفي سياؽ متصؿ، أشار إلى أف حكومتو تعمؿ جاىدة مف أجؿ إنياء الحصار عف القطاع، وقاؿ: "نحف 
 اس إنياء الحصار عف غزة بالكامؿ".نتحرؾ عمى أس

وفي موضوع المصالحة الفمسطينية، قاؿ الظاظا: "نأمؿ أف يكوف ىناؾ تطورات جديدة وجاىزوف لتنفيذىا 
 فورًا مع كؿ الحب والقدير لمجميع".

 33/13/3113فمسطين أون الين، 
 
 بالتقصير تجاه األسرى الفمسطينية مسؤول يتيم السمطةبيت لحم:  .5

وزارة شؤوف األسرى في محافظة بيت لحـ جنوب الضفة الغربية المحتمة، منقذ أبو عطواف،  اتيـ مدير
 السمطة الفمسطينية بالتقصير في تدويؿ قضية األسرى في سجوف االحتالؿ اإلسرائيمي.
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وقاؿ أبو عطواف، في تصريحات خاصة لػ "قدس برس": "إف التقصير واإلىماؿ بقضية األسرى وخاصة 
الطعاـ يشمؿ الجميع مف المستوى الشعبي والرسمي في ظؿ سعي إدارة السجوف إلفشاؿ المضربيف عف 

 تجربة اإلضراب عف الطعاـ".
وأقر عطواف بأف "المستوى الرسمي الفمسطيني لـ يعط قضية األسرى المضربيف عف الطعاـ حجميا"، مشيًرا 

 العالـ". إلى أف ىناؾ مشكمة فمسطينية في "تسويؽ معاناة وآالـ األسرى أماـ
وطالب رئيس السمطة محمود عباس بػ "رفع قضية األسرى المضربيف عف الطعاـ في كؿ زياراتو وجوالتو 
الدولية واستغالؿ حالة التضامف الدولي مع الفمسطينييف بمنحيـ عضوية في األمـ المتحدة لعرض معاناة 

 األسرى وذوييـ".
 33/13/3113فمسطين أون الين، 

 
 تشرع بجمع تبرعات لصالح النازحين الفمسطينيين من سوريا " في غزةاألوقاف" .6

شرعت وزارة األوقاؼ والشؤوف الدنية في قطاع غزة بحممة تبرعات لمساعدة الالجئيف الفمسطينييف : غزة
 الميجريف مف المخيمات في سورية إلى لبناف، الذيف يعانوف ظروًفا معيشية واجتماعية صعبة لمغاية.

ؿ رضواف، وزير األوقاؼ والشؤوف الدينية لوكالة "قدس برس": "إننا، ومف منطمؽ وقاؿ الدكتور إسماعي
مسؤوليتنا الدينية والوطنية واالجتماعية، ارتأينا أف نقـو بيذه الحممة لجمع التبرعات إلخواننا الالجئيف في 

 سورية بعد ما تعرضوا لو مف عدواف، وتيجير".
ة أمس في كافة مساجد محافظات قطاع غزة، وستستمر وأضاؼ إف "الحممة انطمقت عقب صالة الجمع

( مف خالؿ أئمة المساجد ومديريات األوقاؼ المنتشرة في محافظات القطاع 19-92حتى مساء يـو األحد )
 بالتعاوف مع أسر المساجد".

ودعا رضواف، المواطنيف في قطاع غزة وأبناء الشعب الفمسطيني في الوطف والشتات وأبناء األمة "إلى 
المساىمة والمشاركة في تمؾ الحممة كؿ حسب قدرتو واستطاعتو لمساندة  الالجئيف في سورية"، متوقًعا 

 جمع مبمغ جيد مف الماؿ وذلؾ عمى الرغـ مف الحصار الذي يعيشو أىالي قطاع غزة.
ارة وحوؿ آلية إيصاؿ األمواؿ لالجئيف الفمسطينييف قاؿ رضواف: "إنو مف المتوقع أف يتوجو وفد مف وز 

األوقاؼ والشؤوف الدينية والحكومة الفمسطينية في غزة إلى لبناف لتفقد أوضاع الالجئيف، ولتسميـ ىذا المبمغ 
 الذي سيتـ جمعو لمجيات المشرفة عمى الالجئيف ىناؾ".

 33/13/3113المركز الفمسطيني لإلعالم، 
 
 قبميةنائب مقدسي: االحتالل يسعى لتقطيع أوصال القدس لنسف أية حمول مست .7

اعتبرت النائب الفمسطيني في المجمس التشريعي عف حركة "فتح" جياد أبو زنيد، بأف : القدس المحتمة
سمطات االحتالؿ تعمؿ عمى تقطيع أوصاؿ المناطؽ واألحياء الفمسطينية المقدسية في المدينة، مف خالؿ 

 شؽ الشوارع االستيطانية لنسؼ أي حموؿ سياسية مستقبمية. 
(  إف اليجمة االستيطانية 99/19أبو زنيد في بياف ليا تمقت "قدس برس" نسخة عنو السبت ) وقالت النائب

التي أعمنت مؤخرًا "ما ىي إال حمقة جديدة في مسمسؿ الجرائـ االستيطانية التي تقوـ بيا حكومة االحتالؿ 
افة الى عزؿ األحياء في المدينة المقدسة، والتي تنذر بعزؿ المدينة بشكؿ كامؿ عف محيطيا الخارجي، إض

 المقدسية عف عمؽ المدينة".
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واعتبرت أبو زنيد أف إعالف االحتالؿ نيتو بناء آالؼ الوحدات االستيطانية في المستوطنات التي تقع ضمف 
حدود المدينة المقدسة "ما ىو إال دليؿ عمى أف حكومة نتنياىو تضرب عرض الحائط كافة النداءات 

 ستيطاف في المدينة".والمطالب الدولية بوقؼ اال
 32/13/3113قدس برس، 

 
 السوري واحدة وعمى األنظمة دعم شعبنا وقضيتوو أبو مرزوق: حالة الشعب الفمسطيني  .8

قاؿ نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" د. موسى أبو مرزوؽ:" إفَّ دعـ النظاـ السوري 
 يمكف دعمو في مواجية شعبو". لمفمسطينييف في حقيـ، لف يدفعيـ لدعمو في باطمو، ألنو ال

( إلى أنو "لو 22/12وأشار أبو مرزوؽ في حوار مع وكالة األخبار المستقمة الموريتانية نشرتو السبت )
 كانت القضية قضية عدواف خارجي أو ظمـ يقع عمى سوريا لكنا أوؿ المدافعيف عنيا".

مسطينية وأنو لـ يبخؿ عمى المقاومة بشيء، وأكَّد أبو مرزوؽ أف نظاـ األسد كاف داعما رئيسيا لمقضية الف
 وىذه حقيقة ال يمكف أف نكرانيا.

وتابع:" الدعـ الذي قدمو النظاـ السوري لممقاومة الفمسطينية "مطموب مف كؿ األنظمة والشعوب، تجاه 
الشعب الفمسطيني وقضيتو، ألنيا قضية شعب واقع تحت االحتالؿ، فيو دعـ حؽ ويجب عمى الجميع 

 يو".السير ف
وعَد أبو مرزوؽ أف حالة الشعب الفمسطيني والشعب السوري ىي حالة واحدة، وما يتعرض لو الشعب 

 السوري يتعرض لو الشعب الفمسطيني.
وأردؼ :"إفَّ كنا نحف حريصيف عمى أف نجنب الشعب الفمسطيني الدخوؿ في مشاكؿ داخمية في سوريا، 

 نريد أف نقحمو في ىذه المشاكؿ". حيث إف الشعب ىناؾ ضيؼ عمى الشعب السوري وال
وأوضح أبو مرزوؽ أنيـ وجدوا أنو "كمما أقحـ الشعب الفمسطيني في قضية داخمية تكوف تبعاتيا عمى شعبنا 

 ويتحمؿ كؿ أعبائيا، وىذا أمر يجب أف نجب الشعب انعكاساتو الخطيرة".
 وال نريده أف يحصؿ في سوريا. ولفت إلى أف ذلؾ ىو ما حصؿ سابقا في لبناف وفي الكويت وفي العراؽ،

وقاؿ أبو مرزوؽ إنو ال يمكف السكوت عمى ما يتعرض ليا الشعب مف قصؼ بالطائرات وغيرىا مف 
 األسمحة.

 وطالب المجتمع الدولي بالتحرؾ لوقؼ ىذه المجازر بيف المدنييف سواء كانوا فمسطينييف أو سورييف.
المؤتمر الثاني لحزب التجمع الوطني لإلصالح والتنمية  ويزور أبو مرزوؽ موريتانيا لممشاركة في أعماؿ

 "تواصؿ" ذي الخمفية اإلسالمية. 
 22/12/2012، المكتب االعالمي لحركة حماس

    
لى انتخابات لممجمس الوطني في الخارج أيضًا  .9  الزىار يدعو إلى تنفيذ اتفاق القاىرة رزمة واحدة وا 

، عضو مكتبيا السياسي محمود الزىار لػ «حماس»لبارز في حركة قاؿ القيادي ا: جيياف الحسيني -القاىرة 
انو رغـ أف األجواء مناسبة تمامًا لممضي باتجاه المصالحة، ورغـ أف العالقات إيجابية بيف « الحياة»

، إال أف الظرؼ اآلف غير مناسب لعقد لقاءات بيف قيادتي الحركتيف النشغاليما «حماس«و« فتح»حركتي 
 خمية.بشؤونيما الدا
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ما زالت في مرحمة استكماؿ انتخاباتيا الداخمية التي ستتوج بانتخاب رئيس لمكتبيا « حماس»وأوضح أف 
السياسي لطي مرحمة لمبدء بمرحمة جديدة، كما أف لدى الرئيس محمود عباس )أبو مازف( إشكاالت داخمية 

يا، اضافة إلى االنتخابات المحمية في تتعمؽ باألزمة المالية التي تجتازىا السمطة وتداعيات ذلؾ عمى موظفي
 الضفة الغربية.

ولفت إلى أف أي لقاءات بيف الحركتيف سيكوف غير رسميًا، مؤكدًا ضرورة أف يحضر كؿ جانب نفسو مسبقًا 
يجب أف يكوف ىناؾ قرار بالمصالحة قبيؿ »بأف تكوف لديو الجاىزية الكاممة لالنخراط في المصالحة. وقاؿ: 

 «.تالبدء بأي خطوا
وشدد عمى ضرورة التزاـ بنود اتفاؽ القاىرة الذي يقضي بتشكيؿ حكومة توافؽ وطني مف شخصيات وطنية 
تكنوقراط تكوف مسؤوليتيا اإلشراؼ عمى االنتخابات وعمى المصالحة المجتمعية وعمى تطبيؽ األمف، الفتًا 

. ودعا إلى تطبيؽ كؿ بنود االتفاؽ إلى أف المجنة األمنية العميا مكمفة ضبط األمف في غزة والضفة والقدس
بالكامؿ، الفتًا إلى أف الشخصية التي سترأس الحكومة يجب أف تكوف محايدة تمامًا غير منتمية ألي مف 

الحكومة يجب أف تكوف »الحركتيف )فتح وحماس( ألنيا ستكوف المسؤولة عف إجراء االنتخابات، مضيفًا أف 
لتزوير خالؿ متابعتيا العممية االنتخابية. وشدد عمى ضرورة إجراء مقبولة مف كؿ األطراؼ حتى ال تتيـ با

 االنتخابات التشريعية والرئاسية والمجمس الوطني بشكؿ متزامف.
، معربًا عف «انتخابات المجمس الوطني يجب أف تجرى في الداخؿ والخارج وليس فقط داخؿ الوطف»وقاؿ: 

دأ حوارات المصالحة، ال مجاؿ ألي تعطيؿ أو تأخير، فالمماطمة اعتقاده بأنو في الفترة المقبمة، أي عندما تب
وتابع أنو في حاؿ االنخراط مجددًا في «. وتمييع األمور غير مسموح بيما بؿ غير مقبوليف عمى اإلطالؽ

، الفتًا إلى أنو إذا لـ يتحقؽ ذلؾ، «الجميع ممتـز إنجازىا وفؽ اتفاؽ القاىرة رزمة واحدة»المصالحة، فإف 
 سيتـ الكشؼ عف الجانب المعطؿ. فإنو

مف تفعيؿ ممؼ المصالحة في ضوء قيادة جديدة مرتقبة لمحركة، قاؿ إف « حماس»وعمى صعيد موقؼ 
القرار في الحركة مؤسسي وليس شخصيًا، فالغالبية ىي التي تقرر، ورئيس الحركة ال يتخذ أي قرار إال »

 «.الغالبية بأنو في الصالح العاـ بعد التشاور، وقراراتو يمكف مراجعتيا وفؽ ما تراه
يذكر أف الزىار غادر القاىرة بعد زياره قصيرة عقد خالليا لقاء مع طاقـ مف االستخبارات المصرية تناوؿ 

 خاللو المستجدات الفمسطينية، وعمى رأسيا األوضاع في قطاع غزة واتفاؽ التيدئة وممؼ المصالحة.
 22/12/2012الحياة، لندن، 

 
 تيجن ربط عباس المصالحة باالنتخاباتالبردويل يس .11

استيجف الناطؽ الرسمي باسـ حركة "حماس" النائب صالح البردويؿ تكرار : أحمد المبابيدي -غزة
تصريحات رئيس السمطة محمود عباس الذي يربط فييا المصالحة بموافقة "حماس" عمى إجراء االنتخابات 

 يقي إلنياء االنقساـ السياسي.التشريعية والرئاسية عمى اعتبارىا المدخؿ الحق
وقاؿ البردويؿ في تصريح خاص بػ"فمسطيف أوف اليف":" إف الوصوؿ إلى المصالحة يتطمب السير بخطوات 
متتابعة، الخطوة ُتسمـ التي تأتي بعدىا بسالسة دوف القفز عمى ما قبميا أو بعدىا"، مشددًا عمى أنو لف 

نياء كؿ ما ترتب عمى االنقساـ تكوف ىناؾ انتخابات ديمقراطية سميمة قبؿ  تحقيؽ المصالحة عمى األرض وا 
 مف إجراءات وخطوات سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة.
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وأوضح أف القفز مباشرة عمى خطوات المصالحة وصواًل إلى االنتخابات قد يعيد إنتاج االنقساـ السياسي مف 
" بدأ فور فوز "حماس" في االنتخابات التشريعية جديد عمى اعتبار أف االنقساـ بيف حركتي "فتح" و"حماس

 ، مشددًا عمى أف حركتو تريد مصالحة تمحو صفحات االنقساـ مف تاريخ الشعب الفمسطيني.2006عاـ 
وأضاؼ القيادي في "حماس" أف االنتخابات التي يريدىا عباس ما ىي إال جزءًا مف عممية إعادة ترتيب 

دارتيا في ظؿ االحتالؿ"، مؤكدًا أف إجراء االنتخابات قبؿ تحقيؽ األوراؽ في السمطة الفمسطينية وا  
 المصالحة وصفة خاطئة لف تنيي سنوات االنقساـ بمجرد إجرائيا.

وتابع قائاًل:" آف األواف أف ينظر عباس و"فتح" إلى ممفات المصالحة باعتبارىا رزمة واحدة بعيدًا عف 
 انتخابات يتطمب مصالحة حقيقية تعيد لمشعب الفمسطيني وحدتو. االنتقائية المزاجية"، مبينًا أف الوصوؿ إلى

 المصالحة مجمدة
طالؽ الحريات ووقؼ المالحقات واالعتقاالت  وأشار البردويؿ إلى أف االنتخابات تتطمب تييئة األجواء وا 
 السياسية في صفوؼ عناصر وأنصار حركتي "حماس" والجياد اإلسالمي بالضفة الغربية، موضحًا أف كؿ

 ما سبؽ مف الممكف تحقيقو إذا توفرت اإلرادات وصدقت النوايا.
وأردؼ:" االنتخابات حمقة صغيرة البد أف يسبقيا إعادة صياغة منظمة التحرير واالتفاؽ عمى برنامج 

 سياسي استراتيجي يضمف الحفاظ عمى الثوابت وحقوؽ الشعب الفمسطيني المسموبة".
شيد انطالقة كبيرة في ممؼ المصالحة، أوضح البردويؿ أف حركتو جاىزة وعف إذا ما كانت األياـ القادمة ست

في أي وقت إلتماـ المصالحة وتوحيد صفوؼ الشعب الفمسطيني، مبينًا أنو ال يتوقع تحركًا في ممؼ 
 المصالحة خالؿ الفترة الحالية.

في غزة و"اإلنجاز  ونوه إلى أف "حماس" تفاءلت في األجواء اإليجابية التي أعقبت انتصار المقاومة
المنقوص" الذي حصمت فمسطيف مف خاللو عمى عضوية غير كاممة في األمـ المتحدة لكف تفاؤليا لـ 
يستمر، موضحًا أف تصريحات صدرت مف قياديات في حركة "فتح" تبرىف عمى عدـ جدية حركتيـ في 

قبؿ عودة العالقات بيف  إتماـ المصالحة باإلضافة إلى إعادة األوضاع الميدانية في الضفة إلى ما
 الحركتيف.

وذكر القيادي في "حماس" أف أجيزة أمف السمطة أعادت تشديد الخناؽ عمى أنصار وعناصر كوادر حركتو 
في الوقت الذي عممت فيو تمؾ األجيزة عمى قمع الحريات ومنع نشاطات الحركة في الضفة بشكؿ ممحوظ، 

اعتقاالت بحؽ أنصار حركتو عقب إحيائيا ذكرى انطالقتيا  الفتًا النظر إلى أف أجيزة السمطة شنت حممة
 في مدف الضفة. 25الػ

وعف ما ىية التصريحات الفتحاوية التي تكاد تعصؼ باألجواء اإليجابية التي تخيـ عمى العالقة بيف 
"حماس" و"فتح"، قاؿ البردويؿ إف عدة قيادات مف "فتح" تحدثت عف عدـ إمكانية تعديؿ برنامج منظمة 

لتحرير الفمسطينية حتى ولو دخمت "حماس" والجياد اإلسالمي في عضويتيا، مشددًا عمى أف "فتح" تسوؼ ا
 وتماطؿ في التئاـ لقاءات المصالحة.

 المبادرة الفرنسية البريطانية
وأعرب عف خشيتو مف أف يكوف سبب تراجع "فتح" والسمطة عف خيار المصالحة ىو المبادرة الفرنسية 

خاصة باستئناؼ المفاوضات مع )إسرائيؿ( دوف شروط، منوىًا إلى أف تمسؾ عباس البريطانية ال
 بالمفاوضات طيمة السنوات الماضية عطؿ الوصوؿ إلى المصالحة.



 
 
 

 

 

           20ص                                    3828العدد:                34/23/3023األحد  التاريخ:

فرنسية ستطرح عمى الواليات  -وكاف نمر حماد المستشار السياسي لعباس كشؼ أف ىناؾ مبادرة بريطانية
ات بيف السمطة و)إسرائيؿ( وفؽ مرجعية محددة ومدى زمني غير المتحدة مف أجؿ استئناؼ عممية المفاوض

 محدد دوف شروط.
وشدد البردويؿ عمى أف عباس إذا كاف يريد مصالحة فعميو أف يدعو لعقد لقاء لمنظمة التحرير لمبدء في 
ًا إعادة صياغتيا وتشكيؿ قيادة موحدة ليا تتولى ميمة وضع برنامج وطني جديد لمواجية االحتالؿ، الفت

إلى أف الشعب الفمسطيني بات يحمـ في اليوـ الذي تتوحد فيو قيادتو عمى برنامج سياسي يعيد الحقوؽ 
 ويحافظ عمى الثوابت. 

 22/12/2012فمسطين أون الين، 
 

 الفمسطينية معوقات تحول دون حدوث تطورات إيجابية عمى صعيد المصالحة الشرق األوسط: ثالثة .11
أف ىناؾ ثالثة معيقات تحوؿ دوف حدوث تطورات « الشرؽ األوسط»ؿ لػذكر مصدر فمسطيني مسؤو  غزة:

إيجابية عمى صعيد المصالحة، عمى رأسيا، األوضاع الداخمية في مصر وعدـ تفرغ إدارة الرئيس محمد 
 مرسي لمتفرغ لمشأف الفمسطيني الداخمي.

حركتي فتح وحماس مف إلى أنو بغض النظر عف مواقؼ « الشرؽ األوسط»وأشار المصدر في تصريحات لػ
اإلدارة المصرية الجديدة فإنو ال خالؼ عمى أنو ال أمؿ في تحقيؽ تقارب عمى صعيد المصالحة دوف تدخؿ 
مصري حثيث وعميؽ. وأكد المصدر أف العائؽ الثاني يتمثؿ في الخالؼ بيف حركتي فتح وحماس في ما 

جراء االنتخابات  التشريعية والرئاسية. فحركة حماس حسب ىذا يتعمؽ بشأف تشكيؿ حكومة الوفاؽ الوطني وا 
الذي نص عمى تشكيؿ حكومة الوفاؽ الوطني، « إعالف الدوحة»المصدر تصر عمى تطبيؽ ما ورد في 

وبعد ذلؾ يتـ إجراء االنتخابات التشريعية والرئاسية، في حيف يصر الرئيس الفمسطيني محمود عباس عمى 
 ريعية والرئاسية.أف األولوية ىي إلجراء االنتخابات التش

وأوضح المصدر الذي طمب عدـ ذكر اسمو، أف ىناؾ لبسا في موقؼ حركة فتح بشأف قضية االنتخابات، 
حيث إف المتحدثيف باسميا أحيانا يركزوف عمى ضرورة سماح حركة حماس لمجنة االنتخابات المركزية 

، وأحيانا يقفزوف عمى البند المتعمؽ «إعالف الدوحة»بالعمؿ في قطاع غزة، وىذا ال يتناقض مع ما جاء في 
بتشكيؿ حكومة الوفاؽ الوطني. وأبدى المصدر تشاؤمو إزاء فرص تطبيؽ البند المتعمؽ بشأف االنتخابات، 
موضحا أف السمطة الفمسطينية وحركة حماس ال تممكاف التحكـ في ظروؼ إجراء ىذه االنتخابات، سيما في 

انيا جعؿ إمكانية إجراء ىذه االنتخابات أمرا مستحيال مف خالؿ الضفة الغربية، حيث إف إسرائيؿ بإمك
 تحكميا في األوضاع األمنية.

وقاؿ المصدر إنو حتى لو تـ تجاوز الموقؼ اإلسرائيمي، فإف كثيرا مف التساؤالت ستطرح بشأف الشروط 
لدعاية السياسية التي ستطالب بتوفرىا الحركات المشاركة في االنتخابات، سيما حركة حماس، مثؿ حرية ا

وعقد االجتماعات وغيرىا، في ظؿ األوضاع السائدة في الضفة الغربية. واستدرؾ المصدر أف عدـ التئاـ 
مجمس الشورى العاـ لحركة حماس النتخاب رئيس وأعضاء جدد لممكتب السياسي لمحركة يؤثر سمبا عمى 

جيت مؤخرا لرئيس المكتب السياسي جيود المصالحة. وشدد المصدر عمى أف بعض الجيات الفمسطينية تو 
لحركة حماس خالد مشعؿ وطالبتو بتقديـ مبادرة تساعد عمى إنياء حالة الجمود في ممؼ المصالحة، إال أنو 

 اعتذر بسبب قرب تسميمو ممؼ قيادة حركة حماس إلى قيادة جديدة.
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ي غزة برئاسة إسماعيؿ وأشارت المصادر إلى أف ىذه الجيات طالبت مشعؿ بأف تقدـ الحكومة المقالة ف
ىنية عمى إصدار قرار عاجؿ يقضي بالسماح لمجنة االنتخابات المركزية بالعمؿ في قطاع غزة دوف قيد أو 

 شرط.
 23/12/2012الشرق األوسط، لندن، 

 
قرار الدستور "سمطة"بدال من  دولة فمسطين"يدعو لحكومة لـأحمد قريع  .13  وا 

دولة »د قريع إلى تشكيؿ حكومة فمسطينية تحمؿ اسـ أوؿ حكومة لػدعا القيادي في حركة فتح أحم راـ اهلل:
لى إعداد دستور الدولة الفمسطينية كذلؾ. وقاؿ قريع «فمسطيف يجب تشكيؿ حكومة دولة فمسطيف اآلف »، وا 

وطالب بتشكيؿ لجنة سياسية وقانونية بمشاركة خبراء عرب وأجانب «. بدال مف حكومة السمطة الفمسطينية
قراره، ما دامت فمسطيف حصمت عمى صفة دولة مراقب في األمـ المتحدة.« توردس»إلعداد  وجاء  الدولة، وا 
خالؿ اجتماع لممجمس االستشاري لحركة فتح في دورتو الخامسة التي عقدت أمس، تحت  احمد قريعحديث 
 «.الدولة والشرعية الدولية»عنواف 

القات الفمسطينية العربية تراجعت خطوات لموراء إف قريع يعتقد أف الع« الشرؽ األوسط»وقالت مصادر لػ
 عما كانت عميو سابقا بسبب السياسات الفمسطينية الرسمية.

وداخميا، طالب قريع بضرورة عقد المؤتمر السابع لحركة فتح وتشكيؿ لجنة مشتركة لمحوار مع كؿ األطر 
 الحركية، بيدؼ تعزيز وحدة الحركة. 
رة االتفاؽ مع حماس عمى مواعيد إلجراء انتخابات رئاسية والمجمس مف جية ثانية، تحدث قريع عف ضرو 

 التشريعي والمجمس الوطني، واإلعداد بعد ذلؾ لعقد المجمسيف المركزي والوطني، كمدخؿ إلنياء االنقساـ. 
 23/12/2012الشرق األوسط، لندن، 

 
 لشعبية: العودة لممفاوضات خطيئة كبرى الجبية ا .12

لمركزية لمجبية الشعبية لتحرير فمسطيف جميؿ مزىر، أمس، أف العودة إلى مربع أكد عضو المجنة ا: غزة
خطيئة كبرى، وقاؿ إف الفمسطينييف جربوا المفاوضات ألكثر مف عشريف عامًا، ولـ “المفاوضات تمثؿ 

 ودعا مزىر الرئيس الفمسطيني محمود عباس إلى مغادرة والقتؿ.تجمب إال المزيد مف االستيطاف والتيويد 
لغاء اتفاؽ أوسمو الذي جمب الكثير مف الدمار والخراب  كما دعاه إلى  لمفمسطينييف.مسار المفاوضات وا 

جراء مراجعة سياسية  نياء االنقساـ، وا  الذىاب إلنجاز المصالحة باعتبارىا السبيؿ الوحيد الستعادة الوحدة وا 
 شاممة وبناء استراتيجية موحدة في مواجية االحتالؿ.

 23/12/2012ارقة، الخميج، الش
 

 نتنياىو يشن ىجوما عمى زعيم البيت الييودي بنيت .14
قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إف رئيس الحكومة اإلسرائيمية، بنياميف نتنياىو، شف في اليوميف الماضييف 
حربا عمى زعيـ "البيت الييودي" نفتالي بنيت، الذي قاؿ في برنامج تمفزيوني الخميس الماضي أنو لف ينفذ 
أمرا عسكريا بإخالء مستوطنيف مف األراضي الفمسطينية. فقد أعمف نتنياىو ردا عمى ىذا التصريح، وفي ظؿ 
تصاعد قوة حزب "البيت الييودي"، أنو لف يضـ لحكومتو القادمة حزبا يدعو لرفض تنفيذ األوامر العسكرية. 

ية عمى الصمت، ولـ يجر مقابالت وأشارت الصحيفة إلى أف بنيت الذي حافظ منذ بداية المعركة االنتخاب
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تمفزيونية، قد قمب األمور رأسا عمى عقب عندما أعمف في المقاء المذكور مع نسيـ مشعاؿ أنو لف ينفذ أوامر 
عسكرية تدعو إلخالء المستوطنيف مف األراضي الفمسطينية، فجر تصريحو ىذا غضبا وردود فعؿ ساخطة 

 بيف األحزاب اإلسرائيمية.
يت ىذا ، أوؿ نقطة تحوؿ في موقؼ نتنياىو منو، إذ وجد األخير في التصريح مناسبة وشكؿ تصريح بن

لوقؼ انجراؼ األصوات اليمينية مف الميكود باتجاه حزب البيت الييودي، الذي يحظى في الفترة األخيرة 
 مقعدا في االستطالعات الرأي ، عمى حساب حزب الميكود بيتنا. 19بػ

فيع المستوى في الميكود قولو إف التقديرات تشير إلى تخبط في صفوؼ اليميف ونقمت الصحيفة عف مسؤوؿ ر 
بيف التصويت لحزب الميكود بيتنا وبيف التصويت لحزب "البيت الييودي" برئاسة بنيت وأف تصريح بنيت ، 
 يساعد الميكود عمى استعادة ىذه األصوات، خاصة وأف مصوتي اليميف ال يعرفوف حقيقة مواقؼ بنيت التي
كشفيا تصريحو المذكور، وبالتالي فإف توضيح نتنياىو بأنو لف يقبؿ في حكومتو مف يدعو إلى رفض تنفيذ 
األوامر العسكرية، يعيد ىؤالء المصوتيف إلى الميكود ألنيـ يبحثوف عف التأثير داخؿ الحكومة وليس 

 خارجيا.
 32/13/3113، 48عرب

 
 اه مظممتسير باتج "إسرائيل"السابق:  "الشاباك"رئيس  .15

يوفاؿ ديسكف أمس بأف « الشاباؾ»صرح الرئيس السابؽ لجياز األمف الداخمي اإلسرائيمي  -غزة )االتحاد( 
إسرائيؿ تسير باتجاه مظمـ، ودعا الجميور اإلسرائيمي إلى التصويت في االنتخابات العامة اإلسرائيمية 

لة غياب الزعامة في إسرائيؿ، ومف أجؿ دفع يناير المقبؿ ببطاقة بيضاء، رفضًا لحا 99المقرر اجراؤىا يوـ 
عجمة التغيير وتشكيؿ ضغط عمى النخب السياسية مف القواعد الشعبية. وقاؿ ديسكف، في تعقيب عمى 

% مف اإلسرائيمييف في ترؾ 04لماذا يفكر »األسبوع الماضي تحت عنواف « ىاآرتس»تقرير لصحيفة 
ير ميـ جدًا ومقمؽ جدًا عمى الرغـ مف أنو مجرد مشاعر وليس إف ىذا التقر »، نشرتو الصحيفة ذاتيا «البالد

ىجرة فعمية إال أف ىذه حقيقة أسمعيا مف كثيريف حولي. وىذه التوجيات نابعة أيضا مف أزمات اقتصادية 
 «.وأزمات زعامة وأزمات قيمية

ستمر في التغير يجب أف أشير إلى أشياء ميمة فوجو الدولة )إسرائيؿ( تغير جدًا وُيتوقع أف ي»وأضاؼ 
والواضح في ذلؾ أنو يتجو نحو اليميف مع مزيد مف التطرؼ الديني وغياب المساواة في تحمؿ العبء 
والشعور بعدـ القدرة عمى تغيير ىذه الخطوات بما فييا األزمة القيادية التي تجعؿ الناس يشرعوف في فقداف 

 «.وتأييد ىذا االتجاه المظمـ لمدولةكثير مف الناس يصعب عمييـ التأقمـ »وقاؿ ديسكف  ”.األمؿ
 32/13/3113االتحاد، أبو ظبي، 

 
 تخشى موقف كيري من االستيطان وترحب بالتزامو أمنيا ومعارضتو تسمح إيران "إسرائيل" .16

أفردت وسائؿ اإلعالـ اإلسرائيمية أمس مساحات كبيرة لمحديث عف جوف كيري الذي : سما –القدس المحتمة 
 أوباما لتولي منصب وزير الخارجية خمفًا لييالري كمينتوف.رشحو الرئيس باراؾ 

عمى البحث عف جذور جوف كيري التي ذكرت أنيا ييودية نسبة لجده، مشيرة « ىآرتس»وركزت صحيفة 
عندما ترشح لمنصب رئيس الواليات المتحدة، كما أف شقيقو كامروف  9440إلى أف تمؾ الجذور أثيرت عاـ 

 ا زاؿ ناشطًا في الوسط الييودي األميركي.الذي اعتنؽ الييودية، م



 
 
 

 

 

           24ص                                    3828العدد:                34/23/3023األحد  التاريخ:

أف كيري يعرؼ الشرؽ األوسط والناشطيف فيو عف كثب، بما في ذلؾ القيادة « يديعوت أحرونوت»وكتبت 
اإلسرائيمية الحالية، مضيفة انو مثؿ كمينتوف يدعـ إسرائيؿ ويفيـ احتياجاتيا، لكنو معارض لممستوطنات. 

، وخسر لمصمحة جورج 9440اف المرشح الديموقراطي لمرئاسة عاـ سنة( ك 96وأشارت إلى أف كيري )
بوش بفارؽ صغير، وانو يعتبر شخصية ذات تجربة سياسية كبيرة تجعمو مؤىاًل لممنصب، فيو يشغؿ 

عامًا، وكاف تخرج في  91منصب رئيس لجنة الخارجية في مجمس الشيوخ، في حيف أنو سيناتور منذ 
 عمى فيتناـ، وىو متزوج مف المميارديرة تيريزا ىاينس. ، وشارؾ في الحرب«ييؿ»جامعة 

سنوات الخالفات بينيا وبيف أوباما في شأف معالجة ما يسمى بعممية  0وأضافت أف كمينتوف أخفت لمدة 
السالـ بيف إسرائيؿ والسمطة الفمسطينية، اذ أف اوباما، عمى سبيؿ المثاؿ، لـ يوافؽ عمى توصياتيا ومسؤولي 

ية عندما قرر انتقاد إسرائيؿ عالنية عمى البناء في المستوطنات. كما لفتت الصحيفة إلى أف وزارة الخارج
كمينتوف زارت إسرائيؿ مرات خالؿ واليتيا، في حيف أف سابقتيا في المنصب كونداليزا رايس زارت إسرائيؿ 

 مرة خالؿ واليتيا في وزارة الخارجية. 92أكثر مف 
المجمس »ة قوليا إنيا راضية عف تعييف كيري في المنصب، اذ قاؿ ونقمت الصحيفة عف عناصر ييودي

مؤىالت كيري في قضايا الخارجية ال تشوبيا شائبة، وىو الرجؿ »إف « الييودي في الحزب الديموقراطي
المناسب لتمثيؿ الواليات المتحدة في المسرح العالمي ... وىو سياسي حقيقي ذو رصيد ممتاز في قضايا 

مة بالنسبة الى الييود ... لقد أظير قدرة قيادية بكؿ ما يتصؿ بإسرائيؿ، وأوضح ما ال الخارجية المي
وأضاؼ أف التزاـ «. يحصى مف المرات، مثؿ إدارة أوباما، أنو يقؼ بشكؿ واضح إلى جانب الدولة الييودية

 كيري واضح أيضًا بكؿ ما يتصؿ بالبرنامج النووي اإليراني.
 32/13/3113الحياة، لندن، 

 
 واألردن وصل ذروتو "إسرائيل": توتر العالقات بين "معاريف" .17

العبرية، النقاب عف أف التوتر « معاريؼ»الشرؽ األوسط: كشؼ المحمؿ السياسي في صحيفة  -تؿ أبيب 
في العالقات األردنية اإلسرائيمية وصؿ في الفترة األخيرة إلى ذروتو، وتأـز أكثر مف ذلؾ. ونقؿ المحمؿ عف 

ية رفيعة في تؿ أبيب تقديراتيا بأف العاىؿ األردني الممؾ عبد اهلل الثاني، توصؿ إلى نتيجة محافؿ أمن
مفادىا أف إسرائيؿ معنية بالعمؿ عمى إسقاط نظامو، واستغالؿ الفوضى العارمة التي تعـ العالـ العربي، 

ظيره لرئيس الوزراء الحالي  لتحويؿ األردف إلى دولة فمسطينية. ولفت الصحافي إلى أف عبد اهلل الثاني أدار
، كما أنو صعد في اآلونة األخيرة ليجتو 9446بنياميف نتنياىو، منذ انتخابو لمنصبو في مارس )آذار( 

 وانتقاداتو ضد إسرائيؿ ونتنياىو.
 32/13/3113الشرق األوسط، لندن، 

 
 
 

 الت في بيت أمر خالل مواجيات وتظاىرة مناىضة لالستيطانات واعتقباإصا .18
مواطنيف، برصاص قوات االحتالؿ في بمدة بيت أمر شماؿ الخميؿ،  5"األيػاـ": أصيب، أمس،  –يؿ الخم

بينيـ اثناف بالرصاص الحي، وذلؾ خالؿ مواجيات اندلعت بعد استفزاز جنود االحتالؿ موكبًا لتشييع 
قاؿ قوات االحتالؿ جثماف المواطف أحمد إبراىيـ سالـ عادي، فيما أشارت لجنة مقاومة االستيطاف إلى اعت
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فتييف أثناء مشاركتيما في التظاىرة األسبوعية المناىضة لالستيطاف التي نظمت، أمس، في محيط 
 مستوطنة "كارمي تسور" المقامة جنوب بمدة بيت أمر.

وكانت المواجيات التي تركزت عند المدخؿ الرئيس لمبمدة وفي حي عصيدة القريب، اتسمت بعنؼ مفرط 
حتالؿ، شممت استخداـ األخيرة الرصاص الحي والمعدني والقنابؿ الصوتية والمسيمة مف قبؿ قوات اال

عامًا( وأصيب  22لمدموع، ما ادى إلى إصابة شابيف بالرصاص الحي، ىما عمر محمد محمود عوض )
عامًا( وأصيب في ركبتو اليسرى، فيما أصيب ثالثة  17في فخذه األيسر ونزار عمي خضير عوض )

عامًا(، حيث أصيب بعياريف معدنييف في  15ارات المعدنية، بينيـ احمد محمد عياد عوض )آخروف بالعي
 كتفو األيسر.

كما اعتقمت قوات االحتالؿ، أمس، فتييف أثناء مشاركتيما في تظاىرة مناىضة لالستيطاف نظمت في محيط 
عامًا( ومحمد  15ىاشـ )مستوطنة "كارمي تسور" المقامة جنوب بمدة بيت أمر، ىما قصي احمد خميؿ أبو 

 عامًا(. 13تيسير جماؿ الصميبي )
وأوضح أميف سر لجنة مقاومة االستيطاف في بيت أمر احمد خميؿ أبو ىاشـ، أمس، أف التظاىرة التي 

مترًا مف السياج العازؿ حوؿ المستوطنة، شارؾ فييا العشرات مف المواطنيف  50وصمت عند مسافة 
ئيمييف، حيث رفعت األعالـ الفمسطينية والشعارات المنددة باالحتالؿ وعمميات والمتضامنيف األجانب واإلسرا

التوسع االستيطاني، مشيرًا إلى أف التظاىرة كاف مف المقرر أف تشمؿ تجييز مساحات مف األراضي بيدؼ 
 زراعتيا باألشجار خالؿ الموسـ الحالي.

 23/12/2012األيام، رام اهلل، 
 

 بيقية "اريج"  يوصي بالحفاظ عمى الوجود الشعبي والمؤسساتي بالقدسالتط األبحاث لمعيدتقرير  .19
استعرض معيد االبحاث التطبيقية "اريج" في تقرير مطوؿ لو االجراءات الصييونية التي : القدس المحتمة

تسعى لحسـ الموقؼ بشأف مدينة القدس وتيويدىا، مشيًرا إلى أف الحدود اإلدارية أحادية الجانب والمعمنة 
بمدية االحتالؿ لـ تقـ عمى اعتبارات فنية تخطيطية بؿ عمى اعتبارات سياسية استيطانية لضماف غمبة  مف

 ديموغرافية ييودية في المدينة المقدسة.
وأشار إلى أنو تـ التعبير مراًرا مف قبؿ الجانب الصييوني عف ىذه األىداؼ صراحة معمنًا أف اليدؼ 

عمى أكبر نسبة مف األراضي وأقؿ نسبة مف السكاف الفمسطينييف  تيالءاالسالرئيس مف الحدود المقترحة ىو 
 األصمييف.

وأكد التقرير أف الحدود المقترحة الجديدة استثنت التجمعات السكانية الفمسطينية )السكاف وليس األرض( في 
سكانية األقؿ الشماؿ كقرية بيت إكسا وبير نباال، وقامت بضـ أراضي التجمعات الفمسطينية ذات الكثافة ال

 في الجنوب مثؿ بيت لحـ وبيت جاال وبيت ساحور.
أحدثت سمطات االحتالؿ توسعًا جديدًا في المدينة المقدسة حيث أصبحت  1993ووفؽ التقرير؛ ففي عاـ 

أقرت لجنة تخطيط المدينة وبمدية االحتالؿ المخطط الييكمي  2005. وفي عاـ ²كـ 130مساحتيا تقارب 
%، ووفقًا لممخطط فاف اكثر مف 40والذي يوسع الحدود الغربية لممدينة بحوالي  "2020-2000"القدس 

% كمناطؽ خضراء 24.4نصؼ الجزء الشرقي مف القدس صنؼ عمى انو مناطؽ مبنية وصنؼ حوالي 
 وساحات عامة، يمنع البناء فييا عمى الفمسطينييف.
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الغربية مف بناء لجدار العزؿ و الفصؿ ويقوؿ تقرير "أريج" إف ما تقوـ بو قوات االحتالؿ في الضفة 
العنصري عمى األراضي الفمسطينية والذي يأتي عمى أجزاء كبيرة منيا وبشكؿ خاص حوؿ مدينة القدس، 
والتسارع في وتيرة النشاط االستيطاني وتطويؽ المدينة بسمسمة مف المغتصبات و بناء المعابر الحدودية 

ع "القدس الكبرى" التي تقوـ قوات االحتالؿ بتنفيذه في خطوة حوؿ المدينة تقع جميعيا في إطار مشرو 
لفرض واقع أليـ عمى األرض الفمسطينية. وكاف مشروع مخطط "القدس الكبرى" قد بدأ العمؿ فيو بأوائؿ 
السبعينات عندما قامت الحكومة الصييونية بتدشيف الخطوة االولى لمخططيا بتوسيع مساحة المستوطنات 

ود بمدية القدس لخمؽ نوع مف التواصؿ بيف المستوطنات في مدينة القدس في الوقت نفسو الواقعة خارج حد
قطع أوصاؿ التجمعات الفمسطينية الواقعة شرؽ مدينة القدس عف المدينة نفسيا و حرمانيا مف حقيا في 

 العيش في المدينة. 
ة تسعى قوات االحتالؿ الى ويشمؿ مخطط "القدس الكبرى" أربعة تجمعات استيطانية صييونية مف أصؿ ست

ضميا إلى مف خالؿ خططيا الالمتناىية في األراضي الفمسطينية المحتمة: وىي: تجمع معاليو أدوميـ, 
 تجمع جفعات زئيؼ، تجمع غوش عتصيوف وتجمع مودعيف عيميت )كريات سيفر(.

حفاظ عمى مدينة ىذا وأوصى معيد اريج بجممة مف التوصيات في تقريره ومنيا اف ىناؾ إجماع باف ال
نقاذىا مف التيويد يتحقؽ مف خالؿ المحافظة عمى الوجود الفمسطيني فييا وذلؾ مف خالؿ الحفاظ  القدس وا 
نعاش الوجود الشعبي أوال والمؤسساتي ثانيا، وعمى الصعيد الشعبي دعـ الوجود السكاني الفمسطيني حيث  وا 

ى تحمؿ تكاليؼ المعيشة فييا مف إيجار وضرائب اضطر العديد منيـ الى مغادرة المدينة لعدـ قدرتيـ عم
مفروضة عمييـ مف الجانب الصييوني، وتوفير الدعـ لبناء اسكانات جديدة في قمب المدينة ومحيطيا 

 لألجياؿ الشابة لتعزيز تواجدىـ في المدينة. 
 22/12/2012، المركز الفمسطيني لإلعالم

 
 طائرة مساعدات روسية لغزة تحط في مطار العريش .31

وصمت إلى مطار العريش طائرة روسية تحمؿ مساعدات إنسانية متنوعة «: الشرؽ األوسط» -لندف 
لمفمسطينييف في قطاع غزة. وقاؿ مصدر أمني مصري إف طائرة تابعة لمحكومة الروسية وصمت أوؿ مف 

مؿ اليالؿ طنا مف المساعدات اإلنسانية المتنوعة وع 43أمس إلى مطار العريش الجوي وتحمؿ عمى متنيا 
 األحمر المصري بشماؿ سيناء عمى تفريغ حمولة الطائرة الروسية، ونقمت أمس إلى غزة عبر رفح أمس.

 23/12/2012الشرق األوسط، لندن، 
 

 قوات االحتالل تحتجز محافظة رام اهلل والبيرة قرب سنجل .31
احتجزت قوات االحتالؿ، اليوـ السبت، محافظة راـ اهلل والبيرة الدكتورة ليمى غناـ، قرب قرية : وكاالت

 سنجؿ شماؿ راـ اهلل.
وقاؿ المنسؽ اإلعالمي في المحافظة باكير الوحيدي ، إف غناـ كانت في زيارة إلى قرية عبويف شماؿ راـ 

تابعة لجيش االحتالؿ، رغـ أنيا ومرافقييا عرفوا  اهلل، وأثناء مرور موكبيا قرب قرية سنجؿ، اوقفتيا دورية
 عف أنفسيـ، وقاموا بتفتيش السيارات، بشكؿ مستفز ودوف إبداء األسباب، قبؿ أف يخموا سبيميـ

 22/12/2012، 44عرب 
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 االحتالل يجري عدة تنقالت بصفوف األسرى :مؤسسة التضامن لحقوق اإلنسان .33
قوؽ اإلنساف إف إدارة مصمحة السجوف اإلسرائيمية أجرت خالؿ قالت مؤسسة التضامف لح: الضفة الغربية

 األياـ القميمة الماضية تنقالت واسعة في صفوؼ األسرى الفمسطينييف.
وأوضح الباحث في مؤسسة التضامف أف ىذه التنقالت شممت عشرات األسرى في سجوف شطة وجمبوع 

وع إلى سجني نفحة والنقب، كما تـ نقؿ ( في سجف جمب1ومجدو والنقب، حيث تـ نقؿ جميع أسرى قسـ )
 ( أسيًرا مف القسـ المذكور إلى سجف شطة.17)

أسيًرا في سجف شطة عف قرار نقميـ إلى سجني نفحة  30وذكر البيتاوي أف إدارة مصمحة السجوف أخبرت 
 أسيًرا منيـ حتى مساء األربعاء الماضي. 18والنقب وانو تـ بالفعؿ نقؿ 

 23/12/2012السبيل، عمان، 
 

 عاماً  134وفاة الحاجة الفمسطينية مريم عماش ...أكبر معمرة في العالم عن  .32
توفيت امس، الحاجة مريـ حمداف عماش )ُأـ حممي( أكبر معمرة فمسطينية وفي العالـ، مف قرية  -حيفا 

 عامًا(. 124جسر الزرقاء عف عمر يناىز )
كـ عف تؿ أبيب( جثماف  50حيفا وحوالي كـ عف  40وشيع جمع غفير مف أىالي جسر الزرقاء )تبعد 

 المرحومة عماش ظير امس مف مسجد عمر بف الخطاب ليوارى الثرى في مقبرة القرية.
ذا  60( أي قبؿ وجود إسرائيؿ بػ  1888وتشير البطاقة الشخصية لعماش أنيا ولدت في ) عاـ  عامًا، وا 

تسجيميا في التاريخ المعاصر بعد السيدة  كاف ىذا ىو عمرىا الحقيقي فإنيا تكوف بذلؾ أكبر معمرة تـ
 عامًا(. 122الفرنسية جيف كالمو والتي بمغت ) 

 23/12/2012األيام، رام اهلل، 
 

 3112فمسطينيون: المكاسب االقتصادية من "دولة مراقب" بعد  .34
ألمـ تضيؽ فرص االستفادة الفمسطينية مف االفراز االقتصادي لوضع "دولة مراقب" غير عضو في ا :عّماف

المتحدة، أماـ التحكـ اإلسرائيمي بمفاتيحو، ما لـ يتـ "إلغاء اتفاؽ باريس ووضع سياسة اقتصادية جديدة"، 
 وفؽ خبراء فمسطينييف.

ذا كاف تقييـ الخطوة األممية، سياسيًا وقانونيًا، ما يزاؿ موضع جدؿ بيف مكاسبو المحتممة ومخاطره  وا 
أف النقاش الجدلي يبتعد كثيرًا عف الشؽ االقتصادي، الذي "لف يشيد المتوقعة عمى القضية الفمسطينية، إال 

 تغيرًا يذكر، خالؿ العاـ القادـ عمى األقؿ"، بحسبيـ.
ويعتقدوف، مثؿ وزير االقتصاد السابؽ ماىر المصري، أف جنّي المكاسب المتأتية مف "الصفة" الجديدة 

يمية متطرفة ستبقى عنصر ضغط عمى الشعب ، في ظؿ حكومة يمينية إسرائ2013"مؤجؿ لما بعد العاـ 
 الفمسطيني ومسيطرة عمى اقتصاده".

ورىف المصري، في حديثو لػ"الغد"، التغير المنشود "بالتطورات اإلقميمية الجارية والسياسة الخارجية 
دية األميركية، وبرؤية فمسطينية واضحة المعالـ تقدميا إلى المجتمع الدولي، حوؿ طبيعة العالقة االقتصا

 مع الجانب اإلسرائيمي".
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إال أف ذلؾ ال يمنع، بحسبو، مف "التحرؾ راىنًا لالنضماـ إلى منظمات اقتصادية دولية، باستثناء منظمة 
التجارة العالمية التي تسمح شروطيا بإعطاء ما يشبو حؽ "الفيتو" ألي دولة مف أعضائيا، بما فييـ الكياف 

 لييا".اإلسرائيمي، ضد انضماـ دولة فمسطيف إ
وكشؼ المصري عف "مقايضة إسرائيمية أميركية بدعـ االنضماـ الفمسطيني لتمؾ المنظمة مقابؿ التوصؿ 

، بما يوضح أف 2000إلى اتفاقية إطار لمحؿ النيائي، جرى طرحيا خالؿ مفاوضات كامب ديفيد العاـ 
 قرار عضوية فمسطيف فييا سياسي وليس اقتصاديًا أو ماليًا".

 -لمفاوضات بسبب التعنت اإلسرائيمي ألغى ىذه المسألة، مثمما أسقط اتفاقا فمسطينيا غير أف "فشؿ ا
إسرائيميا عمى رؤية فمسطينية لطبيعة العالقة االقتصادية بيف الجانبيف، استنادًا إلى االستقاللية والتجارة الحرة 

 الفمسطينية".
، بيئة اقتصادية واحدة، وفؽ 1967العاـ  وبرغـ األىمية االقتصادية لجعؿ الدولة الفمسطينية ضمف حدود

الوزير األسبؽ الخبير االقتصادي مازف سنقراط، إال أف "ىناؾ صعوبة في تطبيؽ االستحقاقات التي قد 
 تسجؿ قيمة مضافة لالقتصاد".

 وقاؿ، لػ"الغد" مف فمسطيف المحتمة، إف "لمخطوة آثارىا االعتبارية والمعنوية التي تجسد اإلرادة السياسية
الفمسطينية النتزاع الحؽ والشرعية الجديدة وخمؽ واقع جديد، ولكف في مفيـو التنمية االقتصادية 

 االجتماعية، لف يكوف ليا أي أثر لمرحمة جديدة".
واستبعد حدوث "تغيير يقود إلى نقمة نوعية عمى صعد االستثمار والواردات والصادرات والتشغيؿ، أماـ 

 اد والمعابر والحدود والتجارة الخارجية، والتحكـ في حرية الحركة والتنقؿ".االختطاؼ اإلسرائيمي لالقتص
(، وليس 1993( وكؿ االتفاقيات االقتصادية المنبثقة عف اتفاؽ أوسمو )1994وطالب "بإلغاء اتفاؽ باريس )

ف كانت الحديث عف تعديميا أو تغييرىا أو تطويرىا، نحو عقد اتفاقيات بيف اقتصاد دولة فمسطينية، حتى  وا 
 مراقب ولكنيا دولة بحدود واضحة وفؽ االعتراؼ األممي، وبيف الكياف اإلسرائيمي".

ودعا إلى "وضع سياسة اقتصادية فمسطينية جديدة بدعـ دولي لتمبية االحتياجات الوطنية والطموح 
لبقاء جزء مف االقتصادي باالستقاللية واختيار الشركاء الجدد، بما فييـ االحتالؿ، وليس التبعية لو وا

 المغمؼ الجمركي الواحد معو".
ورأى أف "المصمحة الفمسطينية تقتضي استثمار البوابة الشرقية مف خالؿ األردف واالستفادة مف العالقات مع 
الدوؿ العربية، باإلضافة إلى البوابة الجنوبية عبر رفح مع مصر والدوؿ المحيطة بيا، فضاًل عف النطاقات 

 مع المجتمع الدولي".االقتصادية األوسع 
ويحكـ االحتالؿ سيطرتو عمى المناطؽ "ج" في الضفة الغربية، بما تحويو مف إمكانات استثمارية ومائية 

 وزراعية وصناعية، ويبقي السمطة محاصرة في منطقة "أ" وىي مساحة المدف والقرى والمخيمات.
% وفي  20معدؿ البطالة في الضفة إلى وتسببت سياسة الحصار والعزؿ والسيطرة اإلسرائيمية في ارتفاع 

% عمى التوالي، وسط مجتمع شبابي يحتاج مف السمطة توفير مميوف  47% و 30%، والفقر  40غزة 
 سنوات قادمة الستيعاب حجـ الخريجيف المتزايد. 7و 6وظيفة خالؿ 

طينية، التي تحتاج إلى وأسفر تراجع دعـ المانحيف واإلجراءات اإلسرائيمية وبعض السياسات الحكومية الفمس
 مميار دوالر. 1.3مراجعة، عف عجز مالي بمغ 
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ورأى سنقرط أف "تأثير البنؾ الدولي وصندوؽ النقد الدولي عمى السياسة االقتصادية الفمسطينية زاد في 
 3.6% مف إجمالي  34اآلونة األخيرة مما أنتج خماًل في ىيكمية الموازنة العامة لمسمطة، حيث يذىب 

 والر لألمف، بينما يتوزع الباقي عمى القطاعات الخدمية والتنموية األخرى".مميارد
وىذه العقيدة األمنية، االستثنائية لسمطة تحت االحتالؿ، تشمؿ حماية أكثر مف نصؼ مميوف مستعمر في 

مستوطنة، وتأميف مستمزمات التنسيؽ األمني مع سمطات االحتالؿ. فيما تحدث الخبير االقتصادي  180
ير عبد اهلل، خالؿ ندوة نقاشية عقدت مؤخرًا في األراضي المحتمة، عف "قمؽ البعض مف األضرار التي سم

ستطاؿ المزارعيف، والمستفيديف حاليًا مف الرسوـ الجمركية التي تفرضيا سمطات االحتالؿ عمى المنتجات 
 ية مف المنافسة العالمية".%، ما يشكؿ ليـ حما 112%، وعمى منتجات األلباف بنسبة  33الزراعية بنسبة 

 23/12/2012الغد، عمان، 
 

 األردن يشارك في مؤتمر المشرفين عمى شؤون الالجئين الفمسطينيين اليوم .35

لمؤتمر المشرفيف عمى شؤوف الالجئيف  89يشارؾ االردف في اجتماعات الدورة الػ : بترا –القاىرة 
مقر الجامعة العربية اليوـ االحد ويناقش المؤتمر عمى الفمسطينييف في الدوؿ العربية المضيفة التي تعقد في 

مدى خمسة اياـ اوضاع الالجئيف الفمسطينييف في الدوؿ العربية المضيفة خاصة في سوريا واوضاع 
االونروا واالزمة المالية التي تواجييا والتي تيدد بتوقؼ بعض خدماتيا االساسية لالجئيف خاصة في 

دمات العامة. كما يناقش المؤتمر اليجمة االسرائيمية التيويدية الشرسة ضد قطاعات التعميـ والصحة والخ
مدينة القدس ومحاوالت طمس ىويتيا العربية واالعتداءات المتواصمة عمى المقدسات االسالمية والمسيحية 
واستمرار الحفريات اسفؿ وحوؿ المسجد االقصى ومحاوالت ىدـ جسر باب المغاربة وتصاعد االستيطاف 

يا واستيداؼ القيادات الفمسطينية المقدسية ومصادرة امالؾ المقدسييف واسكاف المستوطنيف فييا عنوة في
 بادعاء كاذب بممكيتيا.

 ويرفع المؤتمر توصياتو الى اجتماع وزراء الخارجية العرب في اذار المقبؿ.
 23/12/2012الدستور، عمان، 

 
 ين ألنيم يأخذون مكان المبنانيينيدعو لـ"ترحيل" نازحي سورية وفمسطجبران باسيل  .36

وكاالت: دعا وزير الطاقة والمياه المبناني جبراف باسيؿ إلى "ترحيؿ النازحيف السورييف  -بيروت 
 والفمسطينييف في بالده ألنيـ يأخذوف مكاف المبنانييف".

إننا "سنحافظ عمى  وقاؿ باسيؿ، خالؿ حفؿ فعاليات يوـ النبيذ المبناني في البتروف شماؿ البالد مساء امس،
كؿ شبر مف أرضنا وعندما نقوؿ ال نريد نازحيف سورييف وفمسطينييف ألنيـ يأخذوف مكاننا، ىو أمر يجب 

 تكريسو بالفعؿ وليس بالقوؿ، فبوجودىـ وبعمميـ وبعيشيـ يأخذوف مكاف المبناني".
ميشاؿ عوف، المؤيد لنظاـ بشار وكاف الوزير المبناني، الذي يتبع التيار الوطني الحر الذي يتزعمو النائب 

األسد، قد طالب بإغالؽ الحدود أماـ النازحيف السورييف، وىو ما رفضو رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، كما 
 اعتبرىا وزراء حزب التقدمي االشتراكي، الذي يتزعمو وليد جنبالط بأنيا "ظالـ عنصري".

اف ببعض المدارس؟ أيف سيادتنا وكرامتنا مف ىذا وتساءؿ: "كيؼ يمكف أف يتـ تعميـ المنيج السوري في لبن
األمر؟ وىؿ ىناؾ أي بمد في العالـ يعمـ منيج بمد آخر عمى أرضو؟ أال يكفينا الفمسطينيوف في لبناف لتأتي 

 بقية المخيمات إلى لبناف أيضا؟".
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نا ىجرة مف أرضنا، ورفض اعتبار تمؾ الدعوة بػ"التفكير العنصري"، وقاؿ إنو "تفكير وطني ونفتخر بو ويكفي
 فشبابنا يياجر وال يجوز إعطاء مكاننا لغيرنا".

وأكد وزير الطاقة والمياه المبناني تمسكو بدعوة الحكومة إلى أف تبحث جديًا ترحيؿ النازحيف إلى بمداف أخرى 
 عمييا.مثؿ األردف، العراؽ، تركيا أو ترحيميـ إلى المناطؽ التي يقوؿ المعارضوف في سورية إنيـ يسيطروف 

وأضاؼ باسيؿ "عشنا التجربة في السابؽ مع الفمسطينييف وال زلنا حتى اليـو نقوؿ )حؽ العودة(، وقد 
أصبحوا مواطنيف بواقع األمر، إذ لـ يأت أحد إلى لبناف وتركو رغمًا عنو، فيي أرض خمقيا اهلل مميزة مع 

 كؿ المصاعب الموجودة التي نعيشيا"، بحسب قولو.
 23/12/2012، األيام، رام اهلل

 
 لم تتسبب بو أمرعباء أسامي الجميل الوقت حان لنفتح ممف الفمسطينيين فالدولة المبنانية تتحمل  .37

دعا منسؽ المجنة المركزية في "حزب الكتائب" النائب سامي الجميؿ الى ضرورة "اقفاؿ كؿ المعابر غير 
روج مف خالؿ المعابر الرسمية وحتى يقـو الشرعية عمى الحدود المبنانية السورية لضبط حركة الدخوؿ والخ

الجيش والقوى االمنية بواجباتيما". وحّض الدوؿ العربية عمى مساعدة لبناف بتحّمؿ المسؤولية في ممؼ 
 الالجئيف.

اف "الوقت قد  وقاؿ الجميؿ خالؿ عشاء اقامو في بكفيا امس األوؿ، لمناسبة عيدي الميالد ورأس السنة: "
جئيف الفمسطينييف، فالدولة المبنانية تتحمؿ اعباء امر لـ تتسبب بو، وكؿ حاالت المجوء حاف لنفتح ممؼ الال

التي حصمت لبناف غير مسؤوؿ عنيا، فمتتفضؿ كؿ دوؿ العالـ والدوؿ العربية مشاركتنا المسؤولية"، داعيا 
ساعدات االنسانية الى "عقد مؤتمر دولي في لبناف تدعى اليو كؿ الجيات الدولية لبحث ىذه المسألة والم

 التي يجب اف تؤمف لالجئيف الف الدولة المبنانية عاجزة عف تحمؿ المسؤولية لوحدىا".
 23/12/2012المستقبل، بيروت، 

 
 التعاون اإلسالمي تحذر من كارثة في غزة منظمة  .38

 018أصناؼ مف الدواء مف أصؿ  242ىنالؾ عجزا في “قالت منظمة التعاوف اإلسالمي، أمس، إف  غزة:
في مخازف وزارة الصحة في قطاع غزة. وأكدت منظمة التعاوف اإلسالمي في تقريرىا الشيري ” صنفاً 

الصادر عف إدارة الشؤوف اإلنسانية لرصد األوضاع اإلنسانية في قطاع غزة، أف احتياطي أصناؼ األدوية 
، مشيرة أيضًا إلى النقص ”ةلف يصمد لمدة ثالثة شيور مقبمة في المراكز الصحية بقطاع غز “الموجود حاليًا 

 في أغمب االحتياجات األخرى، خاصة غاز الطيي.
وذكرت المنظمة أف ىنالؾ حاجة ماسة إليواء المشرديف واألسر التي تضررت منازليا خالؿ العدواف 

ودعت المنظمة الدوؿ األعضاء والمنظمات  األخير وبشكؿ عاجؿ خاصة في فصؿ الشتاء.” اإلسرائيمي“
عداد برنامج وخطة إنسانية عاجمة لمواجية األوضاع المتردية في القطاع وعمى رأسيا اإلنسانية إل

 االحتياجات الطبية.
 32/13/3113الخميج، الشارقة، 

 
 اجتماع عربي يبحث األوضاع الفمسطينية  .39
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يف يبحث مؤتمر المشرفيف عمى شؤوف الفمسطينييف في الدوؿ العربية المضيفة اليوـ أوضاع الالجئ القاىرة:
الفمسطينييف في سوريا وما تعرض إليو الالجئوف في مخيـ اليرموؾ، كما يناقش سبؿ دعـ وكالة األونروا في 
مواجية األزمة المالية الخطيرة التي تيدد خدماتيا األساسية لالجئيف. وقاؿ األميف العاـ المساعد لشؤوف 

أياـ التطورات التي تشيدىا  2مدى المؤتمر سيناقش عمى “فمسطيف بالجامعة العربية، محمد صبيح إف 
القضية الفمسطينية واإلنجاز التاريخي بحصوليا عمى صفة دولة مراقبة غير عضو في األمـ المتحدة ومدى 

االجتماع يناقش أيضًا “وأضاؼ إف ”. االستفادة مف ىذا اإلنجاز خاصة عمى مستوى دعـ قضية الالجئيف
 ”.في المنطقة، وزرع أحياء استيطانية داخؿ القدس” لسالـا“مف تصعيد إلفشاؿ ” إسرائيؿ“ما تقـو بو 

مف ناحية أخرى، يعقد مجمس جامعة الدوؿ العربية اليوـ، األحد، اجتماعًا استثنائيًا عمى مستوى المندوبيف، 
 وذلؾ بناء عمى طمب فمسطيف لمناقشة اليجمة االستيطانية في القدس والضفة.

 32/13/3113الخميج، الشارقة، 
 

 تعمن عزميا إرسال مساعدات لمفمسطينيين في سوريا إيران .21
أعمف السفير اإليراني لدى سوريا أمس، أف إيراف تعتـز إرساؿ مساعدات إنسانية لمفمسطينييف في : )رويترز(

 مخيـ اليرموؾ لالجئيف قرب دمشؽ.
ألدوية في بأف إيراف سترسؿ شحنات أولية مف األغطية وا” مير”وصرح محمد رضا شيباني لوكالة أنباء

األياـ المقبمة عبر مطار دمشؽ وتسمميا لممسؤوليف في المخيـ لتوزيعيا. وقاؿ إف وزارة الخارجية اإليرانية 
 ومنظمة اليالؿ األحمر اتخذتا قرار إرساؿ المساعدات ولكف لـ يتحدد موعد إرساليا. 

 32/13/3113الخميج، الشارقة، 
 

 فية حادث السفينة مرمرة تركيا تنفي التحقيق مع ييود أتراك عمى خم .21
نفت تركيا بشدة تقارير إعالمية مفادىا أنيا أجرت تحقيقًا مع بعض المواطنيف الييود األتراؾ عمى : )د ب أ(

. وقاؿ سمجوؽ أوناؿ المتحدث باسـ 9414عاـ ” أسطوؿ الحرية“في مجزرة ” إسرائيؿ“خمفية تعاونيـ مع 
د لمسامية في أية حقبة في تاريخنا ولف يكوف ىناؾ أي نشاط لـ يكف ىناؾ أي نشاط معا” الخارجية التركية
العنصرية ال وجود ليا في ثقافتنا وتقاليد “حسبما ذكرت وكالة األناضوؿ، أمس. وأضاؼ ”. مف ىذا القبيؿ

 ”. األمة التركية.. تركيا قالت مرارًا إنيا تعتبر معادة السامية والعنصرية جرائـ ضد اإلنسانية
جراءات قانونية لتحديد ىوية الجناة المحتمميف وراء حادث االعتداء عمى السفينة مرمرة. وتابع إف ىناؾ إ

واستطرد يقوؿ إف ىذه اإلجراءات القانونية ليس ليا عالقة بأفراد الجالية الييودية الذيف ىـ مواطنوف 
     متساووف في الحقوؽ مع جميع المواطنيف اآلخريف وجزء ال يتجزأ مف المجتمع التركي.   

 32/13/3113الخميج، الشارقة، 
 

 ةوزير خارجية البرتغال: ال يمكن حل المشكمة الفمسطينية دون مفاوضات مباشر  .23
عمى حؽ « البياف»وزير خارجية البرتغاؿ باولو ساكادورا بورتاس في حوار خص بو  : أكدكفاية أولير

ا بزيارة رئيس السمطة الفمسطينية محمود فمسطيف في أف تكوف دولة مستقمة، الفتًا إلى أّف بالده رحبت كثير 
عباس إلى لشبونة األسبوع الماضي لشكر البرتغاؿ التي كانت في مقدمة البمداف األوروبية في التصويت 

 لصالح قبوؿ فمسطيف دولة مراقب غير عضو في األمـ المتحدة.
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الحقة عف بناء مستوطنات في عف موقؼ بالده مف اإلعالنات اإلسرائيمية المت« البياف»وردًا عمى سؤاؿ لػ 
ْف كاف اإلصرار عمى ىذا البناء مزيد مف المستوطنات سيصيب أية فرصة لمسالـ بيف الفمسطينييف  القدس وا 
واإلسرائيمييف في مقتؿ، قاؿ بورتاس إّف عمى المجتمع الدولي أف ينتظر أسابيع قميمة لسببيف رئيسييف: 

«. عمييا أف تواجو الواقع»كومة اإلسرائيمية التي ستفرزىا والتي أوليما، حممة االنتخابات اإلسرائيمية والح
 وثانييا، مباشرة الرئيس األميركي باراؾ أوباما واليتو الرئاسية الثانية. 

مبادرة سالـ أميركية أوروبية مشتركة مع جامعة »وىنا أمؿ وزير الخارجية البرتغالي في أف يكوف ىناؾ 
ال يمكف حؿ المشكمة الفمسطينية دوف مفاوضات مباشرة.. والحؿ الجيد في » ، ورّكز عمى أّنو«الدوؿ العربية

سرائيؿ مستقمتاف تعيشاف بسالـ جنبًا إلى جنب ال يوجد حؿ »وكّرر القوؿ إّنو «. وجود دولتْيف: فمسطيف وا 
ذا ما استمرت بعد انتخاب  أفضؿ مف اتفاؽ مباشر عمى حؿ الدولتيف ولكف سياسة بناء المستوطنات وا 

ألف الدولة الثانية )فمسطيف( تحتاج لالستمرارية « ومة إسرائيمية جديدة فستخمؽ مشكمة ىائمة لحؿ الدولتيفحك
بالتالي سيقتؿ أي أمؿ أو إمكانية »وتواصؿ جغرافي ألراضييا والمستوطنات تمنع تحقيؽ ذلؾ مف التحقؽ و

ذا غاب ىذا الحؿ، فما سالـ، وعمى المجتمع الدولي أف يكوف قويًا جدًا وواضحًا لمغاية تجا ه ىذه القضية. وا 
 «.الذي سيكوف أمامنا؟.. دولة واحدة وشعبيف. ما يعني فصال عنصريا ونحف لف نقبؿ بذلؾ

بورتاس عّما إذا كاف الغرب مستعدًا لمزيد مف الضغوط عمى إسرائيؿ بما فييا وقؼ « البياف»وسألت 
اضحة جدًا في موقفيا.. والحكومة اإلسرائيمية التي أوروبا كانت و »تصدير األسمحة العسكرية فرد بالقوؿ: 

ستأتي بيا االنتخابات عمييا أف تواجو الواقع الذي يقوؿ بأف فمسطيف اليوـ دولة مراقب غير عضو في األمـ 
المتحدة، وبالتالي كؿ الضغوط اآلتية مف الواليات المتحدة األميركية وأوروبا ومف الجامعة العربية مرحب 

 «.بيا
 32/13/3113، دبي، البيان

 
 ألستير بيرت يياتف عباس ويشدد عمى الحاجة لمسالم  .22

شدد وزير الدولة البريطاني لشؤوف الشرؽ األوسط وشماؿ إفريقيا، ألستير بيرت، عمى الحاجة : )يو بي آي(
لمسالـ في المنطقة خالؿ حديث ىاتفي أجراه، أمس، مع رئيس السمطة الفمسطينية محمود عباس. وقاؿ 

أكد خالؿ محادثتو المثمرة عمى دعـ بريطانيا القوي لمرئيس عباس ورئيس الوزراء في حكومتو “إنو  بيرت
سالـ فياض ولمسمطة الفمسطينية، وبحث معو القمؽ العميؽ المشترؾ إزاء إعالنات االستيطاف األخيرة، التي 

 ”. دانيا وزير الخارجية )ولياـ ىيغ( بأشد العبارات
قديره لمرد المدروس مف القيادة الفمسطينية، وطمب مف الرئيس عباس االنخراط في أعرب عف ت“وأضاؼ أنو 

جيد جديد بقيادة الواليات المتحدة ودعـ كامؿ مف االتحاد األوروبي لمتوصؿ إلى حؿ عادؿ ودائـ ليذا 
مة مواص”ورّحب وزير الدولة البريطاني لشؤوف الشرؽ األوسط وشماؿ إفريقيا بالتزاـ عباس ب”. الصراع

 ”.التعاوف األمني في الضفة الغربية، رغـ الضغوط المالية الشديدة عمى السمطة الفمسطينية
 32/13/3113الخميج، الشارقة، 

 
 تقرير دولي: القدس تعرضت لتغييرات صييونية عميقة وجذرية .24

القدس  أكدت منظمة دولية، أف التغّيرات التي قامت بيا سمطات االحتالؿ الصييوني في مدينة: نيويورؾ
 ، عندما تفاوضت األطراؼ عمى مصيرىا لممرة األولى، كانت أوسع وأعمؽ جذورًا.9444المحتمة، منذ عاـ 
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( إف المدينة المقدسة، تعرضت لمجزء 19-99وقالت منظمة "األزمات الدولية" في تقرير اليوـ السبت )
مستوطنة "معاليو ادوميـ" مع القدس الذي يربط  E1األكبر مف اليجمة االستيطانية وتحديدا بإقرار المشروع 

فيعزؿ القدس الشرقية ويقسـ الضفة الغربية إلى شطريف، وأيضا إقرار توسيع مستوطنة "جفعات ىمتوس" 
لعزؿ شرؽ القدس عف جنوب الضفة الغربية المحتمة، إضافة إلى إقرار بناء مئات الوحدات االستيطانية في 

 لشرقية.مستوطنات أخرى مقامة عمى أراضي القدس ا
وقاؿ روبرت مالي، مدير برنامج الشرؽ األوسط وشماؿ أفريقيا في مجموعة األزمات، وعضو في الوفد 

إف "القدس تغيرت رغـ أف االنطباع الجماعي عف  9444األمريكي في مفاوضات "كامب ديفيد" عاـ 
 المدينة ظؿ ساكنًا".

نوات األخيرة "ليس عمرانيًا فقط، ولكف أيضًا وأضاؼ التقرير أف التغّير الذي طرأ عمى شرؽ القسد في الس
اجتماعيًا، وسياسيًا وعاطفيا" بحسب تعبير التقرير. الذي استعرض باستفاضة مظاىر ذلؾ التغيير، والخطط 

 االستيطانية التي نفذىا االحتالؿ، مخالفا بذلؾ عددا مف القوانيف الدولية.
 33/13/3113المركز الفمسطيني لإلعالم، 

 
 نياىو في الحكومة المقبمة: نفتالي بينيت أكثر تطرفًا من ليبرمانشريك نتا .25

أسعد تمحمي: في ظؿ قناعة شبو تامة لإلسرائيمييف بأف االنتخابات البرلمانية المقبمة بعد شير  –الناصرة 
، رئيس الحكومة الحالية بنياميف «إسرائيؿ بيتنا –ليكود »محسومة لمصمحة معسكر اليميف بزعامة زعيـ 

نياىو، ينشغؿ المعمقوف في الشؤوف الحزبية في توقع طبيعة االئتالؼ الحكومي الجديد الذي سيشكمو نتا
 نتانياىو بعد االنتخابات.

، ال تنفي احتماؿ انضماميا «الحركة»و « يش عتيد»و « العمؿ»وحياؿ حقيقة أف أحزاب الوسط الثالثة، 
جدًا لالنضماـ، فإف أماـ نتانياىو أكثر مف خيار: أف  متحمساً « العمؿ»إلى حكومة بزعامة نتانياىو بؿ يبدو 

وسطية مع ىذه األحزاب تستند إلى قاعدة برلمانية متينة وتستثني األحزاب اليمينية  –يشكؿ حكومة يمينية 
والدينية األكثر تطرفًا، أو تشكيؿ حكومة يمينية متشددة تستند ىي األخرى إلى قاعدة برلمانية واسعة ويمكف 

 ألحزاب الوسطية الباحثة عف كراٍس أثيرة إلييا مف دوف أف يكوف ليا تأثير بارز.ضـ أحد ا
لكف الترجيحات تميؿ إلى أف نتانياىو سيجد نفسو عمى رأس حكومة يمينية متطرفة يفرضيا عميو أقطاب 

في ذلؾ مف المعسكر المتشدد الذيف احتموا مواقع متقدمة عمى الالئحة االنتخابية، يساندىـ « ليكود»حزبو 
 األكثر تطرفًا بقيادة وزير الخارجية المستقيؿ أفيغدور ليبرماف.« إسرائيؿ بيتنا»حزب 

 56ومع تبقي شير عمى موعد االنتخابات، يكرس نتانياىو جيده في كيفية حصوؿ قائمتو االنتخابية عمى 
تانياىو أف عدـ تجاوز مقعدًا كما تتوقع استطالعات الرأي األخيرة. ويدرؾ ن 49-46مقعدًا عمى األقؿ، ال 

سيعيؽ احتماؿ تشكيؿ الحكومة التي يريد إلدراكو أف المقاعد التي يفقدىا ستصب في مصمحة  50الرقـ 
الذي يعتبر أبرز ممثؿ لممستوطنيف في « مفداؿ –البيت الييودي »الحزب الديني الصييوني القومي 
ء حتى بؤرة استيطانية صغيرة، كما ويرفض أي حديث عف إخال 2:78األراضي الفمسطينية المحتمة عاـ 

 «.حؿ الدولتيف»يرفض خطاب نتانياىو عف 
إسرائيؿ  –ليكود »ومع التوقعات بأف ىذا الحزب قد يخرج مف االنتخابات المقبمة ثالث أكبر حزب بعد 

ؿ دوف قد تحو « إساءة األمانة»مقعدًا(، وبأف ليبرماف الذي يواجو الئحة اتياـ بػ  26-23« )العمؿ»و « بيتنا
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عامًا( قد يكوف أبرز وزراء الحكومة المقبمة،  50نفتالي بينيت )« البيت الييودي»إمكاف توزيره، فإف زعيـ 
 ىي تاريخية ومفروغ منيا.« مفداؿ»و « ليكود»عممًا أف الشراكة بيف 

فيو شاب ويعتبر بينيت أبرز الشخصيات السياسية الصاعدة في الدولة العبرية التي تيدد شعبية نتانياىو، 
صاحب سجؿ عسكري، وكاف في األمس القريب رئيس طاقـ االنتخابات لنتانياىو قبؿ أف يختمؼ معو ويقود 
حممة ضده عمى خمفية قراره قبؿ ثالث سنوات تجميد البناء في المستوطنات لعشرة أشير، لتسوء العالقات 

في الضفة « مجمس المستوطنات»بينيما ويصبحا خصميف لدوديف. وقبؿ عاميف، انتخب بينيت رئيسًا لػ 
حمؿ لواء « إسرائيميوف»احتجاجًا وأقاـ حزبًا جديدًا سّماه « ليكود»الغربية المحتمة. وفي ربيع ىذا العاـ، ترؾ 

، ثـ انضـ إلى حزب المستوطنيف وانُتخب قبؿ شير بشكؿ مفاجئ «إعادة الصييونية إلى مركز األحداث»
 زعيمًا لو.

ة متطرفة حددىا في مقابالت صحافية األسبوع الجاري، إذ أعمف أنو يعارض ويتبنى بينيت أجندة سياسي
إخالء أي مستوطف حتى مف البؤر االستيطانية غير القانونية، وأنو كجندي احتياط سيرفض أي أمر بإخالء 

 «.ألف ترحيؿ أي ييودي مف بيتو ىو عمؿ فظيع ومخيؼ»مستوطف مف بيتو حتى بثمف السجف العسكري 
مة االستيطانية الجديدة التي أعمنيا نتانياىو األسبوع الجاري، إال أف بينيت يرى أنو يتعيف عمى ورغـ الحم

نتانياىو أف يقوـ بأفعاؿ أكثر في كؿ ما يتعمؽ بأعماؿ البناء في المستوطنات، مستخفًا بإعالنو البناء في 
مضيفًا أف ال مؤشرات قوية الى نية بداعي اف قرار البناء فييا اتخذ قبؿ سنوات ولـ ينفذ، « 2إي »المنطقة 

نتانياىو البناء حقًا. وتابع أنو ينبغي عمى إسرائيؿ أف تقوؿ بكؿ وضوح أنيا تتراجع عف حؿ الدولتيف 
 لمشعبيف، وأنيا لف توافؽ عمى إقامة دولة فمسطينية.

بية في الضفة حيث غال« سي»ويؤمف بينيت بأنو ينبغي عمى إسرائيؿ فرض سيادتيا عمى المنطقة 
في المئة مف مساحة الضفة، مع منح المواطنة لنحو  70ألؼ مستوطف( التي تشكؿ  460المستوطنات )

ويرى أف ضـ ىذه المنطقة «. لئال تَُتيـ إسرائيؿ باألبرتايد»ألؼ فمسطيني يعيشوف في ىذه المنطقة  60
ويحوؿ دوف ترحيؿ ييود »نييا إلسرائيؿ يتيح تواصاًل جغرافيًا إسرائيميًا يمنح إسرائيؿ أمنًا أفضؿ لمواط

مع مظمة أمنية »ستحظياف بحكـ ذاتي « ب»و « أ»ويضيؼ أف منطقتي «. وفمسطيف مف أماكف سكناىـ
ويرفض عودة «. إسرائيمية لضماف األمف ودحر اإلرىاب الفمسطيني ومنع حماس مف السيطرة عمى المنطقة

 ة الذي ينضـ تدريجًا إلى مصر.الجئيف فمسطينييف إلى الضفة، والربط بينيا وبيف قطاع غز 
ويرى مراقبوف في صعود نجـ بينيت ومواقفو المتشددة الدافع األبرز لمحممة االستيطانية التي أعمنيا نتانياىو 
األسبوع الجاري في القدس والضفة، وأنو يخشى حقًا أف يفقد حزبو أربعة أو خمسة مقاعد لمصمحة حزب 

 أكبر بكثير مما كاف نتانياىو يريد. بينيت، فيكوف نفوذ األخير في حكومتو
 34/23/3023الحياة، لندن، 
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 أمجد عرار
العرب يدينوف المخططات االستيطانية في القدس وغيرىا مف مناطؽ الضفة الفمسطينية باعتبارىا تعطب 

تقد استمرار البناء في المستوطنات . دوؿ االتحاد األوروبي تن"مف دوف جمرؾ". اإلدانة كالـ "السالـ عجمة"
. االنتقاد، عمى أىميتو، يبقى مجرد كالـ. الواليات "عقبة في طريؽ السالـ وينسؼ حؿ الدولتيف"باعتباره 
عمى مخططات استيطانية جديدة. القمؽ شعور قد يكوف صادقًا وقد  "إسرائيؿ"مف مصادقة  "قمقة"المتحدة 
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مكف أف يكوف صادقًا، بدليؿ تعطيميا مشروع قرار في مجمس األمف يديف يكوف كاذبًا، وفي حالة أمريكا ال ي
ضوءًا أخضر لمواصمة السطو  "إسرائيؿ"االستيطاف ويطالب بوقفو. إذًا، الواليات المتحدة تصر عمى إعطاء 
ستحاسب عمى جرائميا، وأف  "إسرائيؿ"عمى األراضي الفمسطينية واستيطانيا. السمطة الفمسطينية تعمف أف 

ؿ ىذه المخططات االستيطانية اليستيرية لف يبقى منيا حجر واحد في الضفة الغربية والقدس. وبالمناسبة ك
تتعّمد  "إسرائيؿ"، وىو مصطمح خاص بالحقؿ العقاري و"المشاريع االستيطانية"ىي استخدمت مصطمح 

وال تخشى مجمس األمف استخدامو وتسند القضية إلى وزارة اإلسكاف، وىي بالتأكيد تسند ظيرىا إلى جبؿ 
 "إسرائيؿ"والمحكمة الجنائية الدولية، ىذا إذا تمّكف الجانب الفمسطيني مف الوصوؿ إلييما. وعندما تشعؿ 

دولة مراقبة "حرب االستيطاف بأقصى نيرانيا بعد قبوؿ األمـ المتحدة ترقية التمثيؿ الفمسطيني إلى صفة 
. لذلؾ فيي تطرح كؿ يـو "كالـ في كالـ"ية باعتبارىا ، فإنيا تتعامؿ مع كؿ المواقؼ الدول"غير عضو

مخططًا استيطانيًا جديدًا، ولف يكوف مخطط العشرة آالؼ وحدة استيطانية آخر فصوؿ ىذه السياسة 
المتعجرفة. المندوب اإلسرائيمي في األمـ المتحدة يعّد الكالـ عف االستيطاف في غير محّمو، فالموضوع 

نقاش، لذلؾ فإنو يدعو، بداًل منو، إلى نقاش في قصؼ مخّيـ اليرموؾ لالجئيف في بنظره تافو وال يستحؽ ال
وأشقائو مف كؿ  "اليرموؾ"سوريا. حبذا لو أف الدوؿ األعضاء في مجمس األمف تبّنت طمبو وناقشت موضوع 

ؿ سحب قرار المخيمات، ألف نقاشًا موضوعيًا وجادًا ال بد أف يعيد القضية إلى أصوليا، ليكوف المنطمؽ األو 
مف الدرج وتنفيذه عبر عودة الالجئيف إلى ديارىـ التي شّردتيـ العصابات الصييونية منيا إباف  2:5ػال

النكبة، وتعويض مف ال يرغب في العودة، ثـ تحميؿ ىذا الكياف كؿ التبعات السياسية واإلنسانية لممأساة 
يستجمب مستوطنيف ويطرد أصحاب الفمسطينية. االستيطاف فعؿ يجري عمى األرض، ينيب ويقضـ و 

األرض الشرعييف واألصمييف. الفعؿ ال يمغيو الكالـ، بدليؿ أف االستيطاف متواصؿ منذ بداية المشروع 
الصييوني، وتواكبو أطناف مف الكالـ: بيانات وتصريحات ومؤتمرات وقصائد وأغاف، مف دوف أف تؤدي ىذه 

إلى إزالة منزؿ واحد في مستوطنة. االستيطاف عدواف ميداني  المنظومة، ومعيا اتفاقات كامب ديفيد واوسمو،
عمى األرض وأصحابيا، وال بد أف يكوف الرد عميو ميدانيًا، وال ضير إف واكب ىذا الرّد تحّرؾ دبموماسي 
شريطة أال تكوف الدبموماسية السقؼ األعمى والخيار الوحيد. ومثمما أخذ الفمسطينيوف في بمدات مثؿ بمعيف 

والنبي صالح وكفر قدوـ ويطا وبيت أّمر وغيرىا، زماـ المبادرة وأطمقوا مقاومة شعبية فاعمة ضد  ونعميف
جدار النيب العنصري، فإف الشعب الفمسطيني كّمو يجب أف يدافع عف أرضو ووجوده. المقاومة الشعبية 

ـ الفمسطيني تشّكؿ إحدى وسائؿ ىذا الدفاع، لكف أصؿ المواجية يجب أف يؤسس عمى إنياء االنقسا
واستعادة الوحدة الوطنية عمى أساس الثوابت الوطنية، ما يضمف صياغة استراتيجية موّحدة لممواجية والدفاع 
عف األرض الفمسطينية في وجو غوؿ االستيطاف. أصبح مف الثابت أف األرض ال يحرثيا إال عجوليا، 

نات بعد سقوط الرىاف عمى النظاـ الرسمي وعمى الفمسطينييف مثمما أطمقوا ثورتيـ المعاصرة منتصؼ الستي
العربي وما يسمى المجتمع الدولي، أال يراىنوا عمى ىذا النظاـ في أي وقت مف األوقات. أما الشعوب 

 ."إسرائيؿ"العربية فقد انجرؼ بعضيا في معارؾ أخرى بعيدًا مف 
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أنظر الى االعالـ الخضراء في مدف الضفة الغربية. أىذا ما تشعر بو انتفاضة؟ ميما يكف االمر فاف 
اليدوء الذي ساد ىنا سنيف غير قميمة قد انتقض. ومف المؤكد انو توجد كممة ما مالئمة في العربية لما 

كيؼ استطعنا االعتماد عمى "نا: يحدث اآلف ايضا ربما تكوف انتفاضة عمى نار ىادئة. يقوؿ اليمينيوف عند
ىؿ آمنتـ حقا بأنكـ أوجدتـ جيش جنوب "، أما اليساريوف فيقولوف: "أبو مازف، فانو ال فرؽ بيف فتح وحماس

لبناف جديدا وشرطة تستطيع اف تكافح مف يرفع يده عمى اسرائيؿ حتى حينما ال تمكف االشارة الى أي أفؽ 
ُيييجو الصواريخ عمى مدننا وال عودة ارىاب المنتحريف. كاف يريد اف . وماذا عف الجميور؟ انو ال "سياسي؟

يضمف اليدوء وىو مستعد لحرب يحتاج فييا الى التضحية وبذؿ ثمف باىظ في ظروؼ تضع حدا لمعنؼ 
الفمسطيني. االخضر في الضفة. والعنؼ في الضفة. واالنباء القديمة تعود. واعماؿ شغب في الخميؿ 

فتى فمسطيني قتيؿ. وجنود يمتنعوف عف المواجية ويستغؿ الفمسطينيوف ذلؾ لُيظيروا واخرى في نابمس، و 
أنيـ أبطاؿ كبار. ونحف عمى حؽ والجيش يفحص عف كؿ واقعة ويؤكد اف الجنود يعمموف بحسب األوامر 

وؿ اليميف العسكرية، والعالـ ال يتفيمنا وىو يؤيد دائما مف يرمي الحجارة أو ُيقتؿ وفي يده مسدس ُدمية. يق
انو لما كاف العالـ سيكوف ضدنا دائما، وألنو ذو اخالؽ مزدوجة فانو مستعد لتجاىؿ الفظاعات التي تجري 
 –في اماكف اخرى في العالـ في حيف يحصر عنايتو خاصة في خطايا الجيش األكثر اخالقية في العالـ 

نا اذا لـ ُنحادث مف ىو مستعد لمحادثتنا فانو يجوز لنا اف نستعمؿ القبضة الحديدية. أما اليسار فيقوؿ ان
فستتحدث البنادؽ وستكوف انتصاراتنا أشد ايالما. لكف توجد حقائؽ تتجاوز الجدؿ المستمر. فقد تبيف لمعالـ 
اف الييود أقمية غربي االردف. والفمسطينيوف أقمية ايضا لكنيـ أقمية توشؾ اف تصبح أكثرية في غضوف زمف 

عرض نفسيا دولة ييودية وديمقراطية وتحكـ أكثرية  "سرائيؿ"إكنا اف تستطيع قصير جدا. ولف يكوف مم
مباشرة أو مباشرة. يتحدثوف في اليميف المعتدؿ عف انسحاب مف طرؼ واحد الى الجدار  –فمسطينية 

االمني. وسيكوف ىذا خطأ. يمكف قبؿ اف تتحوؿ الضفة الى غزة، التوصؿ الى اتفاؽ مع ـ.ت.ؼ وتغيير 
. ليست 3003في العالـ واف تحظى باعتراؼ العالـ العربي بواسطة المبادرة العربية في سنة  "سرائيؿ"إمكانة 

مشكمتنا الجوىرية مع الفمسطينييف ىي المسألة االمنية بؿ المشكمة السكانية، لكف مف المنطؽ اف نفترض اف 
بيف الطرفيف. الضفة تشتعؿ مف منية أيمكف عالج تيديد العنؼ بسيولة أكبر اذا تـ االتفاؽ عمى ترتيبات 

جديد، وىذا تذكير بأنو ال توجد تسويات بالمجاف. سيكوف مف الممكف العودة الى تنسيؽ امني وثيؽ اذا 
وجدت في الجانب الثاني مف الحدود دولة فمسطينية تتحمؿ مسؤولية امنية وتسقط عنا خطر فقداف الطابع 

اف نفيـ اف ىذا ىو الوقت لمتوصؿ الى اتفاؽ مع أعداء حماس  . عمينا"سرائيؿ"إالييودي والديمقراطي لدولة 
الذيف يريدوف تسوية معنا. فاذا لـ نفعؿ ىذا واذا أضعنا الفرصة واذا تحولت الضفة الى غزة، واذا منح فشؿ 

 فسيكوف االنسحاب مف جية واحدة خطرا أمنيا كما حدث في غزة تماما. –فتح حماس سيطرة ىناؾ ايضا 
 34/23/3023، الرأي، عّمان
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 عالء الريماوي
قدمت القناة العاشرة اإلسرائيمية قراءة موسعة حوؿ احتفاالت الضفة الغربية التي دعت إلييا حركة حماس 

متناولة زخـ المشاركة، ونوعية الخطاب وحديث الناس. في القراءة كاف الالفت  36في ذكرى انطالقتيا اؿ 
شباب واألطفاؿ الذيف كانوا يحمموف الرايات الخضراء ومف ثـ البناء عمى حديثيـ، الذي التركيز عمى جيؿ ال

حاوؿ معد القراءة توجيو مسار الحوار نحو تأطير حماس و فكرىا عمى قواعد الموت واالستشياد. ىذا 
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ف الحديث أعقبو نقاش ميـ حوؿ السبب الذي عادت فيو حماس بقوة إلى الضفة برغـ مف سبعة أعواـ م
المتابعة، والحرب، والتجفيؼ. في مخرجات النقاش كاف واضحا غياب الفيـ لبنية حماس القادرة عمى العودة 

 بزخـ حيف الشعور بالبيئة اآلمنة ألسباب وجب االنتباه ليا والتي يمكف تمخيصيا عبر النقاط اآلتية:
تي ال تحتاج إلى بناء ىرمي واضح . اعتماد حماس عمى البنية التنظيمية السائمة في الضفة الغربية وال2 

المعالـ في غالب األحياف مما يجعؿ الدور التنظيمي قائما مف خالؿ الجيد الفردي إذا غابت البنية 
 التنظيمية.

. رسوخ الحركة مف خالؿ كـ كبير مف الشخصيات المحبوبة في المجتمع والذيف لـ ينقطعوا عف القياـ 3 
 ليو كثير مف التنظيمات الفمسطينية.بالدور المجتمعي الذي ال يمتفت إ

. البديؿ الفكري: تعتبر حماس الحركة اإلسالمية األىـ القادرة عمى االنتشار في كافة الفئات المتدينة أو 4 
 القريبة مف حالة التديف البسيطة لوسطية الفكر الذي تحمؿ.

األحياف إلى جانب التحدي  . بروز الصؼ الشبابي في قيادة نشاطات الحركة والذي يميؿ في كثير مف5 
خاصة في الجامعات الفمسطينية التي اعتمدت عمى مواردىا الذاتية وأفكار شبابيا دوف الحاجة لمرجوع إلى 

 مستويات قيادية منظمة.
. التجربة الغنية: نجحت الضربات األمنية في تفكيؾ بنية الحركة لكنيا فشمت في ردع محاوالت الحركة 6 

 واعد التنظيمية والتي نقمت مستوى القيادة إلى الصؼ الرابع والخامس في الحركة.في إعادة ترتيب الق
. الحالة الطوعية في الحركة: يقـو العمؿ في الحركة عمى فكرة العمؿ التطوعي والتعبدي والذي يرى في 7 

وـ األمر نشاط الحركة لدى أنصارىا بأنو حالة مف العبادة النافمة وأحيانا الفريضة القتراف ذلؾ بمفي
 بالمعروؼ والنيي عف المنكر.

. المنيجية الفكرية الراسخة: حماس في منظومة التعبئة الفكرية تقوـ عمى منيج جماعة اإلخواف 8 
المسمميف المنتشرة في أصقاع األرض والتي نجحت عمى الدواـ في بناء منظومة وجودىا مف خالؿ العالـ 

 واألنشطة العالمية التي تنقسـ بيف العمؿ العاـ واألسري.االفتراضي عبر التعبئة العامة والعممية، 
.التاريخ المميـ : تتمتع حماس في نظر مناصرييا بتاريخ غني بالعمؿ المقاوـ والفداء الكبير الذي قدمتو 9 

قيادتيا، والذي تجاوز فمسفة الظيور اإلعالمي إلى عمؿ حقيقي تسبب باستشياد أكثر مف نصؼ قيادتيا 
 ؿ.مف الصؼ األو 

. خيبة المجتمع الفمسطيني مف الفصائؿ الفمسطينية التي ال ترى في مساحات العمؿ الحقيقي والذي : 
  نجحت حماس في قيادتو مف خالؿ نموذج المقاومة والفعؿ في قطاع غزة.

ىذه النقاط يضاؼ إلييا إلى أف حماس تعتبر مف الحركات الفكرية الراسخة والتي ثبت مف خالؿ االستقراء 
ف بدا عمى وجوه أصحابيا في  المحيط العربي أف ىذا النموذج مف الحركات ال يموت وأف األفكار ال تفنى وا 

التعب. حماس نجحت في بناء قواعدىا عمى أرض صمبة سقيت بتاريخ احمر أبقى ليا وجودا محبوبا في 
خصوـ الحركات اإلسالمية قموب الناس حتى الخصـو منيـ. ىذا ما أغفمو التقرير اإلسرائيمي وىذا ما افتقده 

في الوطف العربي، لكف األخطر الذي وجب التنبيو منو ىو أف الخصومة مع أتباع مثؿ ىكذا حركات يجب 
أف تظؿ في السياؽ العقالني، ألنو إذا تحوؿ إلى أدوات لمقمع والتغييب فإف بواعث العنؼ تكوف قائمة كما 

 شوىد ذلؾ في التاريخ الحديث في المشرؽ العربي.
 33/23/3023، المركز الفمسطيني لإلعالم
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 زيارتان وما صنع الحداد! .29
 بشير عيسى
أسئمة كثيرة طرحتيا زيارة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، السيد خالد مشعؿ قطاع غزة، إثر انتياء 

فشاؿ "عمود السحاب"عممية  ، والتي أدت إلى نجاح حماس مع فصائؿ المقاومة، في التصدي لمعدواف وا 
، وىو ما ُسجؿ نصرًا إضافيًا ليا، مكنيا وفؽ زعميا مف فرط شروطيا عمى المحتؿ ية"القبة الحديد"ظاـ ن

لقاء "النصر"اإلسرائيمي، ولعؿ أىـ تجميات ىذا  ، كاف في السماح لمسيد خالد مشعؿ بزيارة القطاع، وا 
إذا كانت المقاومة قد  الخطب الحماسية التي تعكس انتصار المقاومة! والسؤاؿ الذي يطرح نفسو ىنا:

تمكنت مف فرض شروطيا، عمى حكومة نتانياىو، فمماذا لـ تستطع إدراج اسـ رمضاف شمح قائد حركة 
الجياد اإلسالمي إلى جانب خالد مشعؿ؟ ربما يكوف الجواب الحقيقي مرتبطًا بزيارة أمير قطر القطاع في 

السياسية. إذ بعد مرور أقؿ مف شير عمى ىذه  والتي أثارت آنذاؾ لغطًا كبيرًا في األوساط 34/20/3023
إف صمود أىؿ غزة في وجو الحصار "الزيارة، التي خاطب فييا األمير القطري الغزاوييف، قائاًل ليـ: 

. وبدييي أف الزيارة جاءت برضا مف "عمود السحاب"! أتت عممية "اإلسرائيمي كاف أحد أسباب الربيع العربي
ال لما كاف ليا أف تتـ، وىو ما كشفتو الصحافة الغربية حوؿ التنسيؽ القطري مع  الحكومة اإلسرائيمية، وا 

حكومة نتانياىو لمزيارة. فيما رأى فييا معظـ المحمميف، مؤشرًا إلى دخوؿ القطرييف وخروج اإليرانييف. وعميو 
لممرحمة  يمكف فيـ غياب شمح القريب مف إيراف، وحضور مشعؿ اإلخواني، ومحاولة تقديمو كعرفات جديد

المقبمة، وىو ما عكستو عباراتو، مف أف فمسطيف أكبر مف أي تنظيـ، وكؿ القوى الفمسطينية عائمة واحدة، 
وما تبعيا مف ترحيبو لخطوة أبو مازف، في سعيو لنيؿ فمسطيف مقعد عضو مراقب في األمـ المتحدة، بعد 

ي الذي سبؽ ورافؽ ونتج عف عدواف أف كانت الحركة ترفض مثؿ ىذا اإلجراء! ضمف ىذا المناخ السياس
غزة، نحاوؿ إعادة قراءة المشيد، عمى خمفية ما يجري في سورية والمنطقة، انطالقًا مف ىاتيف الزيارتيف، 
والمتيف جاءتا مف الدور الذي تضطمع بو الدوحة. حيث تراىف قطر بكؿ األوراؽ التي تممكيا إلسقاط األسد، 

ح سابقًا وزير خارجيتيا، ومع استمالة حماس ونقؿ مكاتبيا مف دمشؽ ولو مف خارج مجمس األمف، كما صرّ 
إلى الدوحة، يحاوؿ الشيخ حمد نزع أىـ ورقة مف غريمو األسد، أال وىي ورقة المقاومة الفمسطينية في خطوة 

، متمثمًة "عمود السحاب". ألجؿ كؿ ىذا، أتت عممية "المقاوـ –العروبي "لتحجيمو، تأتي كتفريغ لخطابو 
استيداؼ قيادات كتائب القساـ الذراع العسكرية لحماس، وعمى رأسيـ القيادي األخطر أحمد الجعبري، ب

بالتزامف مع تحذير القيادة السياسية قبؿ قصؼ مقارىا! وىنا ال بد أف نشير لالتياـ الخطير الذي ساقو 
تياؿ الجعبري، بالتنسيؽ مع اإلعالمي غساف بف جدو لمجزيرة القطرية، حيث اتيميا بالوقوؼ وراء عممية اغ

االستخبارات اإلسرائيمية. وعميو، تأتي العممية في سياؽ تمكيف القيادة السياسية الموالية لدوؿ الربيع 
اإلسالمي، وعمى رأسيا قطر ومصر وتركيا، وذلؾ مف خالؿ إبعاد المنافسيف الحقيقييف الموجوديف عمى 

الدوؿ، عف دورىا في وقؼ العدواف والوقوؼ إلى جانب  األرض، يتبعو إعطاء نصر يزفو خالد مشعؿ ليذه
. ىنا، يتحقؽ النصر لإلسالـ "الممحمة البطولية"المقاومة، وبالتالي يتـ إخراج النظاـ السوري مف ىذه 

في المنطقة. لقد  "معاقؿ العممانية"السياسي، وذلؾ بعد استبعاد النظاـ السوري، الذي قاؿ فيو األسد إنو آخر 
ـ الداعـ لمربيع اإلسالمي إلى حدٍّ ما في ما ُأوِكَؿ إليو، بأف أرسؿ ثالث رسائؿ، األولى تتوجو نجح اإلعال

إلى الجميور العادي، تعطيو انطباعًا بأف النصر الذي تحقؽ، جاء كثمرة مف ثمرات الربيع، في إشارة إلى 
مف غضب  "إسرائيؿ"ية خوؼ زيارة وفد الجامعة القطاع بعد الفتح اآلني لمعبر رفح، والذي أتى عمى خمف

الرئيس مرسي! الرسالة الثانية، اتصفت بالرمادية كونيا أقرب إلى سياسات ىذه الدوؿ، وىي موجية لمشريحة 
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المثقفة، التي لـ تَر سوى معركة لـ يخرج منيا منتصر، عمى رغـ الخطب النارية لكال الطرفيف. الرسالة 
مشعؿ وارتداؤه عمـ الثورة السورية مف حجبيا، وتصب في الثالثة، غير منظورة، حيث لـ تستطع كممات 

مصمحة األسد، وباعتقادي أف الحكومات التركية واإلسرائيمية ومعيا الفرنسية، قد التقطت ىذه الرسالة، وما 
الحديث عف نشر بطاريات الباتريوت لمواجية صواريخ السكود، إال دليؿ عمى قمؽ فعمي، بدأ يرخي بظاللو 

ذه الدوؿ، المتعمقة بالتدخؿ العسكري. وعميو، نأمؿ مف اإلعالـ ومف وراءه، وقفة مسؤولة عمى حسابات ى
قبؿ تجييش الناس، والزج بيـ في وىـ االنتصارات، ولنسأؿ معو، عف مقاومة محاصرة، وكيؼ تمكنت مف 

بأقؿ  صاروخ! فكيؼ ستكوف الحاؿ مع األسد، الذي يممؾ 2600بػ "إسرائيؿ"فرض شروطيا عمى دولة مثؿ 
صاروخ متوسط وبعيد المدى مف صنع محمي، ناىيؾ عما  400000، "القدس العربي"تقدير وفؽ ما نشرتو 

يرانية! أال يستدعي ىذا الكـ اليائؿ مف أدوات التدمير، المضي بالحؿ  يممؾ مف صواريخ روسية وكورية وا 
ف تزيؿ ست مدف عف الخريطة السياسي؟! ألـ تتحدث المصادر التركية عف أف الصواريخ السورية، يمكف أ

إضافة إلى سد أتاتورؾ، إذا ما تـ حشر األسد في الزاوية؟! فيؿ تعي حكومة العدالة أف نشر منصات 
الباتريوت، لف يحمييا مف صواريخ بيذا الكـ؟ ىذا إذا افترضنا أف األسد سيمضي في خياره منفردًا، بعيدًا 

 ىذا الجنوف؟مف إيراف وروسيا. فيؿ مف وقفة مع العقؿ تمنع 
 34/23/3023، الحياة، لندن
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