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 عزت الرشق ينفي نّية حماس السيطرة عمى الضفة الغربية 2

فيسبوك،  في صفحتو الرسميةقاؿ عزت الرشؽ عضو المكتب السياسي لحركة حماس، عمى 
ة صندي تايمز البريطانية نقال عف أود التأكيد أنو ال أساس مف الصحة لما أوردتو صحيف :23/12/2012
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مصادر عبرية حوؿ ما زعمت أنو أوامر مف مشعؿ لما يسمى ) عناصر حماس النائمة في الضفة لمسيطرة 
 عمييا( ..

إف مثؿ ىذه األخبار الممفقة تقؼ وراءىا جيات صييونية بيدؼ التشويش عمى أجواء المصالحة واألجواء 
 الفمسطينية.اإليجابية بيف فتح وحماس والفصائؿ 

إف قيادة حركة حماس وعمى رأسيا األخ خالد مشعؿ رئيس المكتب لسياسي لمحركة يدفعوف بقوة إلنجاز 
 المصالحة وتوحيد الصؼ الوطني، وىو ما يقمؽ العدو الصييوني ويدفعو لمحاولة إفشالو والتشويش عميو.

 األجيػػزة حتمػػة، امػػاؿ شػػحادة أف، نقػػال عػػف مراسػػمتيا مػػف القػػدس الم44/24/4024الحيــاة، لنــدن، وذكػػرت 
حمػػاس تنػػوي  أفتقػػارير اسػػتخبارية تػػدعي  أعقػػابلتصػػعيد فػػي الضػػفة الفربيػػة فػػي  تسػػعد اإلسػػرائيمية األمنيػػة

السػػػػيطرة عمػػػػى الضػػػػفة الفربيػػػػة بتشػػػػجيش ودعػػػػـ مػػػػف ايػػػػراف. وانشػػػػفؿ اإلسػػػػرائيميوف، مػػػػف مسػػػػ وليف سياسػػػػييف 
جريػػدة البريطانيػػة االصػػاندي تػػايمزا، حػػوؿ تمقػػي رئػػيس وعسػػكرييف ووسػػائؿ االعػػالـ، فػػي مناقشػػة مػػا اوردتػػو ال

الحكومة، بنياميف نتنياىو، تحػذيرات مػف جيػاز االمػف الػداخمي االشػاباؾا مػف اف حمػاس تنػوي السػيطرة عمػى 
 السمطة في الضفة الفربية.

لفربيػة التابعػة وبحسب التقارير االستخبارية اإلسرائيمية فاف ما تسمييا إسرائيؿ باالخاليا النائمة فػي الضػفة ا
لحركة حمػاسا، تمقػت اوامػر مػف رئػيس المكتػب السياسػي لحركػة احمػاسا خالػد مشػعؿ، باالسػتعداد مػف أجػؿ 
النضاؿ لمسيطرة عمى الضفةا.  وفي االدعاءات اإلسرائيمية اف لدى االسػتخبارات العسػكرية دالالت عمػى اف 

فتح والتي تعتبر أكثػر اعتػدااًلا. وفػي  ايراف  تشجش حماس عمى بسط نفوذىا عمى الضفة، عوضًا عف حركة
التقػدير اإلسػػرائيمي ليػذه الوضػػعية اف ايػراف اتجيػػت نحػػو الضػفة بعػػد اف بػدات تخسػػر، سػورية، أقػػوى حمفائيػػا 
ا، عمػػػى حػػػد تقػػػديرات االسػػػتخبارات  فػػػي منطقػػػة الشػػػرؽ االوسػػػط، وىػػػي ال تتحمػػػؿ خسػػػارة الفمسػػػطينييف اليػػػـو

 العسكرية اإلسرائيمية.
 
 فاة رئيس أركان الجيش اإلسرائيمي السابقعباس يعزي بو  4

قدـ رئيس السمطة الفمسطينية محمود عباس التعزية بوفاة رئيس األركاف األسبؽ لجيش االحتالؿ : راـ اهلل
 اإلسرائيمي أمنوف ليبكف شاحؾ في مستشفى بمدينة القدس المحتمة يـو األربعاء الماضي.

، زوجة /السبت  يوـة أف الرئيس عباس ىاتؼ، مساء وذكرت وكالة األنباء الرسمية التابعة لمسمط
وأشارت الوكالة ذاتيا إلى أنو كاف لشاحؾ ادور  الجنراؿ أمنوف شاحؾ، معزًيا بوفاتو إثر إصابتو بالمرض.

إيجابي في المرحمة األولى مف تطبيؽ اتفاؽ أوسمو، كما كاف متفيما لالحتياجات الفمسطينية، وبأف عممية 
 ألفعاؿ وليس مجرد نواياا، كما جاء عمى موقعيا اإللكتروني.السالـ بحاجة 

 //قدس برس، 
 
 لمنازحين الفمسطينيين من سوريا إلى لبنان مالياً  ىنية: غزة ستقدم مبمغاً  3

قاؿ إسماعيؿ ىنية، رئيس حكومة غزة، األحد، إف حكومتو ستقدـ مبمفا ماليا الـ يحددها : )أ ش أ( -غزة 
 طينييف مف سوريا إلى لبناف، م كدا أنيا ستتحمؿ كافة مسئولياتيا تجاىيـ.لمنازحيف الفمس
العاصمة المبنانية ببيروت، ووزعتيا  في كممة وجييا إلى حفؿ انطالقة حركة )حماس( الػ فيودعا ىنية 

 يفتدور  التيحكومة غزة، إلى تجنيب الالجئيف الفمسطينييف مف دائرة االستيداؼ وحمايتيـ مف األحداث 
 سوريا.
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وخاطب الالجئيف قائال اىنا عمى أرض غزة نعيش المعاناة والحصار ومعاناة تيويد القدس واالعتقاالت، 
 مخيمات لبنافا. فيولكف ال يمكف لذلؾ أف يميينا عف احتضاف قضية أبناء شعبنا 

ال يعنى التوطيف أو ووجو ىنية رسالة لمحكومة المبنانية بقولو إف اتحسيف ظروؼ حياة الالجئيف الفمسطينييف 
توفر حياة كريمة ليـ بما أنيـ ضيوؼا، داعيا إياىا إلى  فيالواجب  ىيالقبوؿ عوضا عف فمسطيف، بؿ 

 إعادة إعمار مخيـ نير البارد.
شبر مف تراب فمسطيف وبالثوابت وخاصة حؽ العودة، وااللتزاـ  أي فيوأكد التزامو الكامؿ بعدـ التفريط 

ر وتحقيؽ المصالحة واستعادة الوحدة عمى أسس صحيحة وسميمة. وبيف ىنية أف بخيار المقاومة والتحري
زىاؽ المقاومة وتمرير  االحتالؿ أراد مف خالؿ عدوانو األخير كسر إرادة الشعب واإلطاحة بالحكومة وا 

 مشاريش التصفية وفى مقدمتيا حؽ العودة، لكف غزة وقفت صامدة وكتب اهلل لنا التأييد والنصرا.
تصنش  التيوبداية الصعود لقضيتنا وأمتنا  اإلسرائيميننا بدأنا نشيد بداية االنييار لمشروع االحتالؿ وقاؿ إ
وثورتيا. وجدد التأكيد عمى أف حؽ العودة حؽ مقدس وال تنازؿ فيو أو تفريط أو القبوؿ  العربيربيعيا 

 فيأف ىذا الحضور  ، ولفت إلىوالثوابتبالتعويض، أو بحؿ عادؿ متفؽ عميو عمى حساب الحقوؽ 
الميرجاف ي كد أف فمسطيف قضية العرب والمسمميف، وأف األمة تحتضف خيار المقاومة وتمدىا بالماؿ 

 حتى إقامة الدولة الفمسطينية عمى كامؿ التراب. الوطنيوالسالح والدعـ إلنجاز المشروع 
 //اليوم السابع، مصر، 

 
 ى السمطة دون سمطة أي ال جدوى من وجودىاعريقات: استراتيجية "إسرائيل" أن تبق 4

عضو المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية صائب عريقات إف استراتيجية اإسرائيؿا تقـو  أكد :نابمس
 عمى أف تبقى السمطة دوف سمطة أي ال جدوى مف وجودىا.

الوطنية في نابمس شماؿ الضفة  وقاؿ عريقات في كممة لو خالؿ الندوة السياسية التي عقدتيا جامعة النجاح
حكومة وحدة وطنيةا، إلى أف  مصالحة... االنتخابات... األحد بعنواف اما بعد غزة: دولة بصفة مراقب...

 اإسرائيؿا تريد أف تبقى محتمة لمشعب الفمسطيني دوف أف يكمفيا ذلؾ شيء.
ى تفذية االنقساـ وتقويتو إنيا اتسعى كذلؾ إلى دفش غزة لتصبح تحت مس ولية مصر وتعمؿ عم وأضاؼ

بيف أبناء الشعب الفمسطيني، والعمؿ عؿ ضرب مشروع القرار الذي انتزعتو القيادة الفمسطينية في األمـ 
 المتحدة مف خالؿ عقد م تمر في الواليات المتحدة ليذا الفرضا.

ش منفصمة معنوًيا وقاؿ أف الضفة الفربية وقطاع غزة والقدس ىي وحدة واحدة ال يجوز تجزئتيا إلى مواق
 وىي جميعيا محتمة ومحاصرة واالحتالؿ المتحكـ الوحيد فييا.

وبيف أف الرئيس محمود عباس تعرض لضفوطات كبيرة جًدا لرده عف التوجو لألمـ المتحدة لكنو أصر 
 وذىب إلى ىناؾ وعاد امنتصًراا مش القيادة الفمسطينية.

ف فتح المجاؿ لمجنة االنتخابات المركزي لمذىاب إلى غزة وتطرؽ عريقات إلى اتفاؽ الدوحة وما نتج عنو م
يوما يتـ خالليا  وتحديث سجؿ الناخبيف ىناؾ، ومف ثـ تشكيؿ حكومة يترأسيا الرئيس عباس مدتيا 

 العمؿ عمى تييئة األجواء النتخابات عامة وبمدية في كؿ الوطف إال أف ذلؾ لـ يتـ.
 //وكالة سما اإلخبارية، 
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 يز الدويك يؤكد أىمية المصالحة خاصة بعد انتصار غزة واألمم المتحدةعز  5
أكد رئيس المجمس التشريعي عزيز دويؾ عمى أىمية المصالحة خاصة بعد االنتصارات : صفا - نابمس

وأشار إلى اأىمية تحقيؽ المصالحة خاصة بعد  التي تحققت لمشعب الفمسطيني في غزة واألمـ المتحدة.
 تحقيقو في األمـ المتحدة بالحصوؿ عمى دولة. النصر الذي تـ

وحذر دويؾ مف أف يتحوؿ القرار التي اتخذ بيذا الشأف إلى قرار غير ممـز كما حصؿ بقرار محكمة العدؿ 
بشأف الجدار، وبيف دويؾ أف القدس والضفة وغزة أراضي فمسطينية محتمة وأف  الدولية في عاـ 

ودعا إلى ضرورة إعادة بناء  يؿ عمى األراضي الفمسطينية يجب أف يزاؿ.المستوطنات وكؿ ما أقامتو إسرائ
منظمة التحرير الفمسطينية عمى أسس ديموقراطية تدخؿ فييا جميش الفصائؿ الفمسطينية بما فييا فصائؿ 

 العمؿ اإلسالمي.
يمة، وتحدث دويؾ عف الحروب التي شنيا االحتالؿ اإلسرائيمي عمى الشعب الفمسطيني منذ عصور طو 

وحربيا األخيرة عمى قطاع غزة المحاصر وما نتج عنو مف تعاطؼ كبير مش الشعب الفمسطيني مف الكؿ 
 العربي والعالمي.

 //وكالة الصحافة الفمسطينية )صفا(، 
 
 عدم العودة لممفاوضات إال عند وقف االستيطانواصل أبو يوسف:  6

فيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية واصؿ أبو يوسؼ اعدـ أكد عضو المجنة التن :نادية سعد الديف -عماف 
العودة لممفاوضات إال عند وقؼ االستيطافا، كاشفًا عف ضفوط أميركية عمى دوؿ عربية لمنش دفش األمواؿ 

 المترتبة عمييا لمسمطة.
ؿ حكومة وقاؿ، لػاالفدا مف فمسطيف المحتمة، إف ااألفؽ السياسي مفمؽ وغير مرشح لالنفراج قريبًا في ظ

إسرائيمية قادمة أكثر يمينية وتطرفًاا، داعيًا إلى امقاطعة شاممة لالحتالؿ وتجاوز اتفاؽ أوسمو باتفاقياتو 
 المنبثقة عنوا.

وأضاؼ اال توجد أي إمكانية الستئناؼ المفاوضاتا، الفتًا إلى االموقؼ الفمسطيني الرسمي الثابت برفض 
ا، اري المتواصؿ في األراضي المحتمة، وكاف اخره مشروع االعودة إلييا في ظؿ االستيطاف االستعم

 والزعـ ابقدس أبدية وموحدة لمكياف اإلسرائيميا.
وقاؿ اف الموقؼ اإلسرائيمي سيواصؿ تعنتو عمى حالو، خالؿ العاـ القادـ، إف لـ يكف أكثر غموًاا، في ظؿ 

ة بنياميف نتنياىو في انتخابات البرلماف تقديرات انتخابية تعزز فرص فوز التيار اليميني المتشدد برئاس
 كانوف الثاني )يناير( القادـ. اإلسرائيمي االكنيستا المقررة في 

وشدد عمى أىمية اإنياء االنقساـ وتحقيؽ المصالحة الوطنية لمواجية عدواف االحتالؿ المتصاعدا، مشيرًا 
 إلى اجتماع قريب لمجنة تفعيؿ المنظمة في القاىرة.

االنحياز األميركي المفتوح لالحتالؿ، مشيرًا إلى اتيديدات تمارسيا اإلدارة األميركية عمى بعض وتحدث عف 
نقاذىاالدوؿ العربية لمنش تحويؿ األمواؿ التي تـ االتفاؽ عمييا لدعـ السمطة   مف وضعيا المالي المترديا. وا 

 السالـ العربية األخير في الدوحة، وأضاؼ إف ىناؾ ااتفاقًا عربيًا واضحًا تـ خالؿ اجتماع لجنة مبادرة 
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مميوف دوالر لمسمطة شيريًا كشبكة أماف لمنش انييارىا ودعميا في وجو الضفوطات األميركية  لتوفير 
 واإلسرائيميةا.

 //الغد، عمان، 
 
 عشراوي: ال نممك قرار حل السمطة وما يذاع حول ذلك "إشاعات" 7

فيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية، حناف عشراوي، صحة ما تناقمتو بعض نفت عضو المجنة التن: راـ اهلل
وسائؿ اإلعالـ بشأف نّية محمود عباس حؿ السمطة الفمسطينية رّدًا عمى استمرار الوضش القائـ مش الجانب 
اإلسرائيمي، خاّصة ما يتعمؽ بتصعيد البناء االستيطاني جمود العممية السياسية.وقالت عشراوي في 

(، اال نممؾ قرار حؿ السمطة وال أحد بيده فعؿ |حات خاّصة لػ اقدس برسا أدلت بيا األحد )تصري
 ذلؾ، وكؿ ما يذاع حوؿ ذلؾ إشاعات ال أساس ليا مف الصحةا، كما قالت.

 //قدس برس، 
 
 جئين الفمسطينيين في سوريايطالب بتدخل الجامعة العربية لتوفير الحماية لالاآلغازكريا  

كشؼ زكريا األغا، رئيس دائرة ش وف الالجئيف الفمسطينييف بمنظمة التحرير : صالح جمعة - القاىرة
شييد فمسطيني لقوا حفتيـ في سوريا، مطالبا بتدخؿ الجامعة العربية لتوفير  الفمسطينية، أف أكثر مف 

يـ إلى مخيماتيـ سالميف، مشيرا إلى أف السمطة الفمسطينية الحماية لالجئيف الفمسطينييف في سوريا وعودت
 طالبت المعارضة والسمطة السورية بعدـ إقحاـ الالجئيف الفمسطينييف في النزاع.

 //الشرق األوسط، لندن، 
 
 منظمة التحرير تدعو لتنفيذ االتفاق الخاص بمخيم اليرموك في دمشق  9

مسطينية عمى ضرورة تنفيذ االتفاؽ الذي تـ التوصؿ إليو بمشاركة جميش أكدت منظمة التحرير الف: راـ اهلل
فصائؿ منظمة التحرير بضرورة إنياء كؿ المظاىر المسمحة داخؿ مخيـ اليرموؾ، وانسحاب كؿ األطراؼ 
المسمحة مف المخيـ، ووقؼ أي عمميات عسكرية، مف اأجؿ صيانة المخيـ بجميش أبنائو وساكنيو مف 

 ييف، وتسييؿ عودة أبناء المخيـ الذيف غادروه تحت وقش القصؼ واالشتباكات المسمحة.افمسطينييف وسور 
(، أنيا افي الوقت الذي /وأضافت المنظمة في بياف صحفي تمقت اقدس برسا نسخة عنو األحد )

 تقؼ فيو إلى جانب شعب سوريا العظيـ وحرصيا عمى إنياء نزيؼ الدـ، تعتبر أف أمف المخيمات جميعيا
 ىو مساىمة في تعزيز حماية سوريا ذاتيا، وتجنيب الشعب الفمسطيني عواقب النزيؼ المستمر ىناؾا.

 //قدس برس، 
 

 قيادات فمسطينية وعربية تشارك في "اإلضراب النخبوي" تضامًنا مع األسرى 20
نشطاء الفمسطينييف أكدت م سسات حقوقية ونشطاء فمسطينيوف أف عدًدا كبيًرا مف القيادات وال: راـ اهلل

(، فيما ُأطمؽ عميو اسـ ااإلضراب النخبوي الرسمي والشعبيا، تضامنًا |والعرب سيشاركوف، االثنيف )
 مش األسرى الفمسطينييف المضربيف عف الطعاـ في سجوف االحتالؿ اإلسرائيمي.

ت اقدس برسا نسخة وقالت الجيات والم سسات القائمة عمى ىذه الخطوة التضامنية في بياف صحفي تمق
منو أف امف الشخصيات التي أعمف عف مشاركتيا في اإلضراب كٌؿ مف: رئيس المجمس التشريعي 
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الفمسطيني الدكتور عزيز دويؾ، ونائب رئيس المجمس التشريعي أحمد بحر، وجميش نواب المجمس التشريعي 
 عييف ومئات المواطنيفا.في قطاع غزة، ونواب مف الضفة الفربية، باإلضافة إلى أكاديمييف وجام

وأضافوا بأف اقادة ونشطاء عرب سيشاركوف كذلؾ في اإلضراب المقرر اليوـ ومف بينيـ مجدي حسيف 
 رئيس حزب االعمؿا المصري، والشاعرة المبنانية أسماء قالووفا.

 //قدس برس، 
 

 صرف نصف راتب لمموظفين الفمسطينيينالضفة:  22
شيقؿ وحّد  ـ صرؼ نصؼ راتب شير نوفمبر، أمس، وذلؾ بحّد أدنى أعمنت وزارة المالية أنو ت

 شيقؿ. أقصى 
مف الموظفيف تقاضوا الراتب  ةالمائفي  وقالت الوزارة في بياف ليا إنو بيذه المعادلة يكوف ما نسبتو 

رواتبيـ،  مف ةالمائفي   ةالمائفي  مف الموظفيف تقاضوا ما نسبتو  ةالمائفي  بشكؿ كامؿ و 
 وتعمؿ وزارة المالية بكؿ جيودىا لتوفير الجزء المتبقي في أسرع وقت ممكف.

 //البيان، دبي، 
 

 السمطة الفمسطينية تفرج عن صحفي من رام اهلل 24
أفادت مصادر حقوقية فمسطينية بأف جياز المخابرات التابش لمسمطة الفمسطينية بالضفة الفربية : راـ اهلل

ر اإلفراج عف صحفي فمسطيني بكفالة مالية، بينما أجمت محكمة فمسطينية النطؽ بالحكـ بحؽ المحتمة، قر 
 صحفي اخر.

وقالت نفس المصادر إف أمف السمطة أفرج عف الصحفي محمد عوض، مف قرية بدرس غرب راـ اهلل، 
اعتقؿ الصحفي  والذي يعمؿ مصورًا في وكالة ارامساتا بمدينة راـ اهلل. وكاف جياز المخابرات العامة

 نوفمبر الماضي./ تشريف ثاني عوض بتاريخ 
 //قدس برس، 

 
 أبو مرزوق: حماس مع الحل السياسي الذي يوفر دماء السوريين  23

قاؿ نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوؽ ردا عمى س اؿ : أميف محمد -نواكشوط
حؿ األزمة في رحيؿ األسد، إنو يعتقد أف ىذا المطمب )رحيؿ  لمجزيرة نت عما إذا كانت حماس ترى أف

 األسد( امطمب سوري، مطمب الشعب السوري، مطمب كؿ الحركات في الوقت الحاليا.
وأضاؼ اإذا كاف ىذا ىو المطمب والشرط الوحيد إليقاؼ عجمة القتؿ أعتقد أنو يصبح مف المصمحة 

 فؾ الدـ السوريا. االستجابة ومف المصمحة وقؼ قتؿ األبرياء وس
في حديث مش الجزيرة نت عمى ىامش مشاركتو في م تمر لحزب تواصؿ اإلسالمي في -وقاؿ أبو مرزوؽ 

إف حماس ظمت دائما مش االحؿ السياسي الذي يوفر دماء وأمواؿ وبيوت وعقارات السورييف  -موريتانيا
نياء حكـ الفرد، والعدالة اال  جتماعيةا.ويحقؽ مطالبيـ بالحرية والعدالة وا 

وأكد أنيـ كحركة شعبية تنحاز دائما إلى الشعوب، وتعتقد أنو ال يمكف ألحد اأف يقؼ إلى جوار مف يقتؿ 
 شعبوا، باعتبار ذلؾ موقفا إنسانيا يجب أف يتبناه كؿ أحرار العالـ.

 وقف القتل
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وضش حد ليذا القتؿ بأي وطالب بوقؼ نزيؼ الدـ المسفوؾ في سوريا منذ اندالع الثورة، قائال إنو ايجب أف ي
صورة مف الصورا، مشددا عمى أنو ال يمكف ألي عاقؿ أف ي يد القتؿ الذي يجري وال سفؾ الدماء وال إىدار 

 الكرامة اإلنسانية وال إراقة الدماءا.
ودعا إلى وقؼ حماـ الدـ في سوريا اسواء ما يتعمؽ منو بالسورييف أو الفمسطينييف فالشعباف توحد بينيما 

 رات والنكباتا.المس
 التيدئة

سرائيؿ قاؿ أبو مرزوؽ إنو تـ االلتزاـ بشكؿ عاـ ببنودىا مش  وفي ممؼ التيدئة في قطاع غزة بيف حماس وا 
وجود خروؽ إسرائيمية عديدة مما يعني أنيا قد تنيار في أي لحظة، مشددا عمى أنيـ سيمتزموف بيا طالما 

 التـز الطرؼ اإلسرائيمي.
ة المتبادلة نصت عمى وقؼ إطالؽ النار عمى أساس أف تتـ معالجة القضايا األخرى وقاؿ إف تمؾ التيدئ

وخاصة ما يتعمؽ باستيداؼ العناصر أو فتح المعابر أو إنياء المنطقة العازلة أو فتح المجاؿ أماـ 
 الصياديف في البحر أو التوقؼ عف إطالؽ القذائؼ والصواريخ مف كال الطرفيف.

وؽ المسجمة، قاؿ إنو تـ منذ توقيش اتفاؽ التيدئة استشياد فمسطينييف اثنيف، واعتقؿ وفيما يخص نوعية الخر 
أكثر مف ثمانية، وأصيب عدد اخر، بالمقابؿ انتيت المنطقة العازلة التي كاف يفرضيا العدو اإلسرائيمي 

المساحة حتى داخؿ قطاع غزة، وبدأ الصيادوف يبحروف بضعؼ المساحة السابقة، رغـ مطالبتنا بزيادة تمؾ 
 تصؿ إلى مسافة عشريف ميال، كما تحقؽ جزء كبير مف االتفاؽ عمى مستوى حرية نقؿ األفراد والبضائش.  

وشدد عمى أف حماس ليست راضية بالكامؿ عما تحقؽ ضمف اتفاؽ التيدئة األخير، كما ال تعتقد بأنو يمكف 
 باتيا.الرضا عف واقش بيذا الشكؿ، ولكف لكؿ مرحمة مقتضياتيا ومتطم

وأضاؼ انحف جادوف في إعادة صياغة الكثير مف المسائؿ حتى نفرض واقعا أفضؿ لشعبنا، ونحقؽ 
 انتصارات جديدة وىو ما سيتعمؽ ويزداد بعد تحقيؽ المصالحةا. 

وعف التفييرات المرتقبة في قيادة حماس مف خالؿ انتخابات داخمية جرى الحديث عنيا في الفترة الماضية، 
وؽ اإف حرب غزة األخيرة وبعض المعوقات الموجستية أعاقا االستمرار في ذلؾ الممؼ، ونتوقش قاؿ أبو مرز 

 أف تنتيي تمؾ المسألة في فترة قصيرة بإذف اهللا.
كما توقش أيضا أف اتعود ثورات الربيش العربي وما أثمرتو مف نتائج لصالح القضية الفمسطينية ألف ىذه 

لشعوب قد انحازت منذ فترة طويمة لمشعب الفمسطيني ولمقضية الفمسطينية الثورات أعادت األمر لمشعوب، وا
 ولخيار المقاومةا.

 23/12/2012الجزيرة نت، الدوحة، 
 

 جديدة إلنجاز المصالحة "خارطة طريق"الزىار يدعو لمتوافق عمى  24

اوضش خطة  دعا الدكتور محمود الزىار، عضو القيادة السياسية لحركة حماس، إلى: صالح النعامي -غزة
خارطة طريؽ جديدة لتحقيؽ المصالحة الفمسطينيةا. وفي مقابمة أجرتيا معو إذاعة اصوت فمسطيفا التابعة 
لمسمطة الفمسطينية صباح أمس، قاؿ الزىار، إف اما يعوؽ تحقيؽ المصالحة حاليا، ىو عدـ وجود خطة 

بأف حركتو اآلف مشفولة  خارطة طريؽ يمكف بيا المضي في الخطوات المطموبةا. واعترؼ الزىار
بانتخاباتيا الداخمية، كما أف حركة فتح مشفولة بأزمة حكومة فياض المالية. وأضاؼ أنو اال بد لمطرفيف أف 
ينييا مشاكميما الداخمية وأف يشرعا في وضش أسس لمتعاطي، عبر الوسيط المصري، مش كيفية تطوير 
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لسابؽ الذي لـ يحقؽ المصالحةا، عمى حد تعبيره. وشدد المقاءات، مف دوف عقد مجرد لقاءات عمى المنواؿ ا
الزىار عمى أىمية التوافؽ عمى اخارطة طريؽا، عمى اعتبار أف ىذه الخطوة مف شأنيا أف توضح الخطوات 
األولى لتنفيذ المصالحة والممفات األكثر أولوية لمنقاش بيف الحركتيف. وشدد الزىار عمى أف مصر ستواصؿ 

 مى ممؼ المصالحة الوطنية باعتبارىا أكثر استقاللية بيف الدوؿ العربية في ىذا الجانب.احتكار اإلشراؼ ع
 24/12/2012الشرق األوسط، لندن، 

 
 أمر خاطئ بكل المقاييس "إسرائيل"عودة السمطة الفمسطينية لطاولة المفاوضات مع حماس: مبدأ  25

اسا، أف مبدأ عودة السمطة الفمسطينية إلى اعتبرت حركة المقاومة االسالمية احم: نادية سعد الديف-غزة 
 طاولة المفاوضات مش إسرائيؿ ىو أمر خاطئ بكؿ المقاييس.

وجددت الحركة عمى لساف الناطؽ الرسمي باسميا سامي أبو زىري ا، دعوتيا لحركة فتح ابإستثمار ما 
ى األرض ووقؼ حققتو المقاومة الفمسطينية مف نجاح في قطاع غزة لتجسيد الوحدة الفمسطينية عم

 المفاوضات والحديث عنيا والتوجو لبناء إستراتجية جديدة تتوافؽ عمييا كؿ الفصائؿ الفمسطينيةا.
وقاؿ أبو زىري إف االحديث عف مبادرات جديدة مف اجؿ العودة لممفاوضات مش االحتالؿ اإلسرائيمي في 

ف عف تكثيؼ اإلستيطاف، إنما ىو عمؿ ظؿ تمسكو باإلستيطاف والتيويد في األراضي الفمسطينية بؿ واإلعال
 خاطئ بكؿ المقاييسا.

 24/12/2012الغد، عمان، 
 

 فتح تطالب حماس بتوضيح موقفيا من ميرجان االنطالقة في "الكتيبة" 26
طالبت حركة فتح حركة حماس في غزة توضيح وتفسير موقفيا الرسمي المعمف تجاه منش  :غزة –راـ اهلل 

يا الثامنة واألربعيف في ساحة الكتيبة في قطاع غزة، مشددة عمى انعكاس حركة فتح مف إحياء انطالقت
موقؼ حماس بشكؿ سمبي عمى أجواء المصالحة باعتبار ىذا الموقؼ الرافض رسالة سمبية تجاه المصالحة 

 والوحدة الوطنية.
انو ليس  وقاؿ المتحدث باسـ حركة فتح أسامة القواسمي في بياف صدر عف مفوضية اإلعالـ والثقافة،

مقبوال في ظؿ األجواء التصالحية الراىنة والمناخ الطيب الموجود في الساحة الفمسطينية أف تمنش حركة فتح 
مف اقامة ميرجاف انطالقتيا في المكاف المخصص لمميرجانات والمكاف الذي ترغب فيو حركة فتح مف 

منش الحركة مف القياـ بذلؾ، خاصة اقامة ميرجانيا المركزي في القطاع، وأف يتـ وضش شروط تعجيزية ت
وأف العديد مف الفصائؿ اقامت ميرجانات واحتفاالت انطالقاتيا في ذات المكاف وبمشاركة جميش القوى 

 والفصائؿ دوف أي معيؽ.
  24/12/2012الحياة الجديدة، رام اهلل، 

 
 

 منية ىناكشعث: ترتيبات االحتفال باالنطالقة في غزة لم تستكمل بسبب تمكؤ األجيزة األ 27

عضو المجنة المركزية أف  ،راـ اهللمف  23/12/2012، وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية )وفا( ذكرت
لحركة فتح ومفوض عالقاتيا الدولية نبيؿ شعث، قاؿ إف الترتيبات النيائية لالحتفاؿ بانطالقة الثورة 

  األجيزة األمنية في غزة وعدـ تجاوبيا مش الفمسطينية، في قطاع غزة، ما زالت لـ تستكمؿ بعد، بسبب تمك
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وأضاؼ شعث  مطالب الحركة التي تريد تحويؿ ىذا االحتفاؿ إلى ميرجاف وطني يعزز االتجاه لممصالحة.
في تصريح خاص لػ'وفا'، إف عقمية ىذه األجيزة األمنية ما زالت مرتابة وشكاكة، وىي مف ىذا المنطمؽ 

 لعرس الوطني الكبير.تواصؿ عرقمة جيودنا إلنجاح ىذا ا
وقاؿ: ال نزاؿ نأمؿ في تدخؿ القيادة السياسية في حماس لحؿ ىذه المشكمة، لكننا نقوؿ إف تعطيؿ احتفاالت 
االنطالقة في غزة يمثؿ م شرا خطيرا سيعكس نفسو عمى ما يمي ذلؾ مف تحضيرات ألجؿ المضي في 

 مف يرتكب مثؿ ىذا الخطأ. مشوار المصالحة، ونعتقد أف شعبنا سوؼ لف يففر ولف يسامح
عزاـ أف صالح النعامي  مف غزة نقاًل عف مراسميا 24/12/2012الشرق األوسط، لندن، وأضافت 

األحمد، عضو المجنة المركزية لحركة فتح ومس وؿ ممؼ الحوار الوطني فييا، توقش أف تتدخؿ مصر لحؿ 
قة. وأعرب األحمد عف استيجانو الشديد الخالؼ الناشب بيف الحركتيف بشأف مكاف تنظيـ احتفاؿ االنطال

إزاء رد الفعؿ الذي تبديو حماس في ىذه القضية، ال سيما بعد بوادر حسف النية التي أبدتيا فتح لمتقارب 
نياء االنقساـ. وفي ما يتعمؽ بجيود المصالحة، قاؿ األحمد إف لقاء منتظرا سيجمش الرئيس الفمسطيني  وا 

ياسي لحركة حماس خالد مشعؿ عمى ىامش اجتماعات اإلطار القيادي محمود عباس، ورئيس المكتب الس
لمنظمة التحرير في القاىرة قريبا. ونوه األحمد إلى أف حركتو تفضؿ أف تواصؿ المجنة الخاصة بتفعيؿ دور 
منظمة التحرير اجتماعاتيا في القاىرة، مشددا عمى أىمية دور مصر كراع لممصالحة. واتيـ األحمد حماس 

 التوصؿ التفاؽ ينيي حالة االنقساـ الداخمي. بإعاقة
 
 التوطين  مشاريع موحدة لمواجية إستراتيجيةانطالقة حماس بمبنان لوضع  ميرجانيدعو في  بركة 14

 في بيروت أكد ممثؿ احماسا في لبناف عمي بركة في االحتفاؿ الذي أقامتو احماسا في المدينة الرياضية،
وانتصار غزة، أف االفمسطينييف لف يكونوا طرفًا في أي خالؼ سياسي  النطالقتيا 25لمناسبة الذكرى الػ

لبنانيا، مشددا عمى احفظ أمف واستقرار المخيماتا. واعتبر أف احؽ العودة مقدسا، داعيا االقوى السياسية 
في لبناف لوضش استراتيجية فمسطينية موحدة لمواجية مشاريش التوطيف والتيجيرا. وطالب امجمس النواب 

 لحكومة المبنانية بإقرار الحقوؽ اإلنسانية لالجئيف الفمسطينييف في لبناف وعمى رأسيا حؽ التممؾا.وا
 24/12/2012السفير، بيروت،  

 
 عام تغيير قواعد المواجية مع االحتالل 4024أبو عبيدة لـ معا:  29

قائد العاـ لكتائب حممت الحرب االخيرة التي فجرتيا إسرائيؿ مف خالؿ اغتياؿ نائب ال: خاص معا -غزة
نوفمبر الماضي مفاجآت عديدة بدأت بتوسيش دائرة النيراف  -القساـ احمد الجعبري في منتصؼ تشريف الثاني

الفمسطينية لتطاؿ القدس وتؿ أبيب والمجدؿ وبئر السبش ما رسـ حدودا جديدة لقواعد المعبة بيف المقاومة 
سرائيؿ.  وا 

عاـ  2012عز الديف القساـ رأى في حوار مش مراسؿ معا أف العاـ أبو عبيدة الناطؽ باسـ كتائب الشييد 
 تفيير قواعد المواجية مش االحتالؿ اإلسرائيمي.

وقاؿ اإف كنا ال نستطيش أف ننسب التميز ليذا العاـ تحديدًا وحصرًا، لكف عمى األقؿ أتفيـ أف مخرجات ىذا 
خالؿ معركة جديدة، عمومًا تميزت المقاومة  التميز ظيرت في ىذا العاـ وبالتحديد في منتصؼ نوفمبر مف

 بشكؿ غير مسبوؽا.
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تفيرت فيو قواعد المواجية مش العدو، ورفعت المقاومة سقؼ الرّد عمى العدواف إلى  2012وأضاؼ أف عاـ 
 مدى غير مسبوؽ.

ائيمية في وتميزت المقاومة خالؿ العاـ حسب أبو عبيدة مف خالؿ إدخاليا معظـ التركيبة الديموغرافية اإلسر 
دائرة نيراف المقاومة، كما أبدعت في إدارة المواجية مش االحتالؿ مف خالؿ العمؿ الصامت والجيد الد وب، 

 واإلعداد المتقف واختيار الوقت المناسب لبدء المعركة، باإلضافة إلى عدـ التعامؿ بردات األفعاؿ الجزئية.
مى مستوى عاؿ مف خالؿ رسـ سياسات قتالية وأوضح أف المقاومة كانت متعاونة مش بعضيا البعض وع

 موحدة عمى المستوى التكتيكي، مش االتفاؽ عمى االستراتيجيات الكبرى، والتنسيؽ في إدارة المرحمة.
وقاؿ أبو عبيدة إف كتائب القساـ وجيت رسائؿ قوية بصمت لالحتالؿ مف خالؿ استيداؼ اليات وتفجيرات 

 سب، وبشكؿ موثؽ.حدودية وأعمنت عنيا في الوقت المنا
ورأى الناطؽ باسـ القساـ أف المقاومة استطاعت مف خالؿ تحقيؽ انجازات ىامة أف تجمش معظـ الشعب 

 الفمسطيني حوليا تأييدًا ونصرة وتعاطفًا وتالحمًا وانصيارًا في مشروعيا.
نوع األىداؼ وعف أنواع األسمحة التي استخدمت في مواجية االحتالؿ قاؿ أبو عبيدة تنوعت األسمحة بت

التي استيدفتيا المقاومة حيث تـ استخداـ مضادات الدروع واآلليات مف خالؿ أسمحة موجية اأكثر مف 
بأنواعيا وعبوات ناسفة أرضية وجانبية، باإلضافة إلى قذائؼ صاروخية مثؿ صواريخ  RPGنوعا،و قذائؼ 

، صواريخ كاتيوشا، قذائؼ 5فجر امحمية الصنشا، صواريخ M75قساـ بأنواعيا )محمية الصنش(، صواريخ 
 ىاوف )بمختمؼ األنواع والمديات(، كما تـ استخداـ صواريخ أرض جو )مضادات لمطائرات( .

وعف أسماء المعارؾ خالؿ العاـ؟ قاؿ أبو عبيدة المعركة األساسية واليامة واألخيرة التي تكثّفت فييا 
ة السجيؿا التي أطمقناىا ردًا عمى عمميةاعمود تراكمات جيود األعواـ األربعة السابقة ىي معركة احجار 

 السحابا التي أعمنيا االحتالؿ.
وعف سبب التسمية، قاؿ االرّد عمى االسـ التوراتي الذي أعمنو جيش العدو باسـ قراني، وتجسيد االسـ 

فت مدًى لمعنى قصؼ العدو بالصواريخ االسمة الفالبة لردود المقاومة عمى جريمة العدو، وألف صواريخنا بم
غير مسبوؽ، مسافة وكثافة وتكتيكًاا، واستبشارًا بالنصر ودحر العدواف كما دحرت حجارة السجيؿ جيش 

 أبرىة عف بيت اهلل الحراـ، وارتباط االسـ بالمعية اإلليية والقوة الربانية الفالبة في أذىاف المسمميف عمومًا.
ي عدواف، وقاؿا ومف حقنا أف نستخدـ ما نشاء وما وأعمف أبو عبيدة أف كؿ الخيارات مفتوحة لمتعامؿ مش أ

 وعف أعداد مقاتمي الكتائب، قاؿ أبو عبيدة باآلالؼ. يتوفر لدينا مف أسمحة ومعداتا.
23/12/2012وكالة معًا اإلخبارية،   

 
 لحركة فتح 48صراع تياري عباس ودحالن قد يفجر ميرجان االنطالقة الـ"الرسالة":  40

عممت االرسالة نتا مف مصادر مطمعة داخؿ فتح، بأف خالفات داخمية شديدة : الرسالة نت اخاصا –غزة 
 .48تعصؼ بالحركة، قد ت دي إلى تفجير ميرجاف االنطالقة الػ

وقالت المصادر إف صراعًا بيف م يدي القيادي الفتحاوي اليارب محمد دحالف وأنصار رئيس السمطة 
 ة، ييدد  حفؿ االنطالقة.محمود عباس حوؿ مشاركة األوؿ في الميرجاف بفز 

ويعتـز أنصار دحالف رفش صور كبيرة لو بالميرجاف وتوزيعيا عمى منصة الحفؿ، في وقت تعيد فيو أنصار 
 عباس بمنعيـ مف ذلؾ اولو بالقوةا. وفؽ المصادر.
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وعمؽ أحد عناصر عباس عمى خطوة م يدي دحالف تعميؽ صوره باالنطالقة، قائاًل: الف يكوف ذلؾ ولو 
 جثتيا.عمى 

بأف تكوف لدحالف كممة بميرجاف االنطالقة عبر  -الذراع الطالبية لفتح–فيما طالب أحد عناصر الشبيبة 
الياتؼ مف مكاف تواجده بالعاصمة االقتصادية لإلمارات ادبيا؛ إال أف الطمب قوبؿ بالرفض، لكونو غير 

 ذي صمة بالحركة بعد قرار فصمو.
مة ولَّدت مخاوؼ مف إمكانية وقوع اشتباكات بيف أنصار دحالف وعباس وأكدت المصادر أف الخالفات القائ

 قد ت دي إلى تفجير ميرجاف االنطالقة.
وقالت ذات المصادر إف قيادة فتح بفزة تعكؼ خالؿ الساعات القميمة المقبمة عمى إخراج سيناريو ومبرر 

بإقامة الميرجاف في ساحة الكتيبة  لقرار إلفاء االنطالقة، بتحميؿ حركة حماس المس ولية لرفضيا السماح
 وسط غزة.

عقد م تمر صحفي بفزة يحمِّؿ حماس المس ولية اوبذلؾ تخرج مف حرج  -وفؽ المصادر–وتعتـز قيادة فتح
 الصراع الداخميا.

 23/12/2012الرسالة، فمسطين، 
 

 "سوريا ع فيمبنان ىو عممية مؤقتة مرتبطة بتحسن األوضاالنزوح الفمسطيني ل: "فتحي أبو العردات 42

أكد أميف سر احركة فتحا وفصائؿ امنظمة التحرير الفمسطينيةا في لبناف فتحي أبو العردات : محمد صالح
إثر لقائو عددًا مف القوى والفعاليات السياسية في صيدا أف االنزوح الفمسطيني إلى لبناف ىو عممية م قتة 

 مرتبطة بتحسف األوضاع في سورياا.
ذ لفت إلى أف ااأل ونرواا تتحمؿ مس ولية اتجاه النازحيف الفمسطينييف والالجئيف الفمسطينييف في لبناف عمى وا 

حد سواء، شّدد عمى ضرورة أف اتكوف ىناؾ معايير واحدة في التعاطي مش النازحيف الفمسطينييف والسورييف 
 زحيفا.مف الم سسات والمجتمش الدوليا، مطالبًا اأشقاءنا العرب بزيادة الدعـ المخصص لمنا

 24/12/2012السفير، بيروت، 
 

 تمنع إقامة دولة فمسطين والسمطة ستحاسبيا "قانونياً" "إسرائيل"فتح:  44

عد نائب المفوض العاـ لمعالقات الدولية في المجنة المركزية لحركةا فتحا عبد اهلل عبد اهلل : محمد عيد-غزة
ياًل واضحًا عمى سعي حكومة االحتالؿ إلفشاؿ استمرار )إسرائيؿ( في نيج االستيطاف وبناء المستوطنات، دل

 قياـ دولة فمسطينية.
(، باعتبارىا االعالمة الفارقة E1واستدؿ عبد اهلل خالؿ تصريحات لػافمسطيفا ببناء )إسرائيؿ( في منطقة )

 عمى منش قياـ دولة فمسطينية، وخصوصًا بعد حصوليا عمى دولة اعضو مراقبا في ىيئة األمـ المتحدة.
عبد اهلل أف سياسة االستيطاف التي يقودىا اليميف المتطرؼ بزعامة رئيس الوزراء اإلسرائيمي الحالي ورأى 

 بنياميف نتنياىو؛ است دي بيـ إلى الياوية، وىو أمر ال يقمؽ السمطةا.
وأوضح: است دي السياسات الخارجة عف القانوف الدولي إلى العزلة السياسية، وكما سقطت حكومة جنوب 

 ا العنصرية، ستسقط )إسرائيؿ( العنصريةا.أفريقي
وقاؿ عبد اهلل: الف نترؾ الم امرات اإلسرائيمية تمرر عمى أراضي دولة فمسطيف، وسنتعامؿ مش ىذا العدواف 

 )االستيطاف( باعتداء عمى دولة فمسطيفا.
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وعدوانيا عمى وأشار إلى توجو السمطة لمعمؿ الدبموماسي والقانوني لمحاكمة )إسرائيؿ( عمى استيطانيا 
أراضي دولة فمسطيف، م كدًا تمسؾ السمطة بالتوجو إلى ىيئة األمـ المتحدة، ومحكمة العدؿ الدولية، وجميش 

 الجيات القانونية لمعاقبة )إسرائيؿ( ومحاكمتيا.
ورد عبد اهلل قائاًل: اأي مفاوضات قادمة لف تكوف كالمنياج السابؽ، بؿ ستكوف وفؽ ر ية جديدة وبشروط 

 فمسطيفا.  دولة
 23/12/2012فمسطين أون الين، 

 
 ي في المستوطنات"إسرائيممن وسالمة كل أنتنياىو: "ميمتنا الحفاظ عمى  43

ــةوكالػػة ذكػػرت  رئػػيس الػػوزراء اإلسػػرائيمي بنيػػاميف  ، أف القػػدس المحتمػػة، مػػف 43/24/4024، ســما اإلخباري
 ف وسػالمة كػؿ إسػرائيمي فػي المسػتوطناتا.اميمة الحكومػة اإلسػرائيمية ىػي الحفػاظ عمػى امػ إفنتنياىو قاؿ: 

وقاـ نتنياىو مساء األحد  بزيارة تفقدية لمقر قيادة المنطقة الوسطى التابعة لمجػيش اإلسػرائيمي. حيػث اسػتمش 
خالؿ الزيارة الى تقارير امنية مف وزير الجيش اييود باراؾ ورئيس اركاف الجيش بنػي غػانتس وقائػد المنطقػة 

ي اعقػاب المواجيػات التػي وقعػت خػالؿ االسػابيش االخيػرة بػيف قػوات جػيش االحػتالؿ الوسطى نيتساف الوف فػ
 والشباف الفمسطينييف في الضفة الفربية.

واشػػار نتنيػػاىو الػػى انػػو يعػػي االزديػػاد االخيػػر الػػذي يشػػير الػػى ارتفػػاع ممحػػوظ فػػي المواجيػػات التػػي تنػػدلش مػػش 
ي تقػارير دقيقػة حػوؿ ىػذا الموضػوع الػذي زار الجمػو جنود االحتالؿ في الضػفة الفربيػة، ولػذلؾ كػاف يريػد تمقػ

.  مقر قيادة الجيش اإلسرائيمي اليـو
، أمػػػػس، خػػػػالؿ اجتمػػػػاع تطػػػػرؽ نتنيػػػػاىو، أف وكػػػػاالت، عػػػػف ال43/24/4024، الخمــــيج، الشــــارقةوأضػػػػافت 

ؿ حكومتػػو األسػػبوعي، إلػػى تصػػاعد التػػوتر فػػي الضػػفة الفربيػػة والقػػدس المحتمػػة فػػي الفتػػرة األخيػػرة، الػػذي تمثػػ
بمواجيات بيف فمسطينييف وقوات االحتالؿ، ومياجمػة جنػدي إسػرائيمي فػي القػدس المحتمػة الجمعػة الماضػي، 

 وسط تقديرات إسرائيميةباحتماؿ اندالع انتفاضة فمسطينية ثالثة.
 

 النظام السوريبلمواجية احتمال تغّير كبير الواليات المتحدة تتعاون مع  "إسرائيل"نتنياىو:  44
أعمف رئيس الوزراء اإلسرائيمي بنيػاميف نتنيػاىو أف إسػرائيؿ تتعػاوف مػش الواليػات : يو بي أي -القدس المحتمة

المتحدة والمجتمش الدولي لمواجية احتماؿ حدوث تفّير كبير في النظاـ السوري، وتطرؽ إلػى تصػاعد التػوتر 
كومتو األسبوعي يوـ األحد ا وقاؿ نتنياىو لدى افتتاحو اجتماع ح األمني في الضفة الفربية والقدس الشرقية.

نتابش التطػورات فػي سػورية، ويوجػد ىنػاؾ تطػورات دراميػة بشػكؿ يػومي تقريبػا، ونتعػاوف مػش الواليػات المتحػدة 
ومش المجتمش الدولي ننفذ العمميات المطموبة مف أجؿ تجييز أنفسنا الحتماؿ حدوث تفيرات بعيدة المدى في 

 حة الحساسة الموجودة ىناؾا في إشارة إلى األسمحة الكيميائية.النظاـ مش تبعات ذلؾ عمى منظومة األسم
 44/24/4024، الحياة، لندن

 
 نتنياىو: ال يمر يوم ال أتحدث فيو مع زعماء أجانب بشأن إيران 45

لندف: قاؿ رئيس الوزراء اإلسرائيمي بنياميف نتنياىو، أمس، إف التيديد النػووي اإليرانػي المتصػور  -تؿ أبيب 
سيكوف القضية الرئيسية التي تشفؿ حكومتو إذا أعيد انتخابو فػي االنتخابػات التػي سػتجرى بعػد ضد إسرائيؿ 

أقػوؿ إف منػش إيػراف »وقاؿ نتنياىو لمقناة الثانية في التمفزيوف اإلسرائيمي في مقابمة مسجمة بثػت أمػس:  شير.
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، حسػبما «عمػى ثقػة النػاخبيفمف أف تصبح قوة نووية ىو اليدؼ الرئيسي في فتػرة واليتػي التاليػة إذا حصػمت 
 «.رويترز»أوردتو وكالة 

ال يمػر يػوـ ال أتحػدث »وذكر في المقابمة أنو يتعامؿ مػش قضػية التيديػدات اإليرانيػة بشػكؿ يػومي. وأضػاؼ: 
 «.فيو مش زعماء أجانب بشأف إيراف ىذا ىو الحاؿ وسيبقى ىكذا

 44/24/4024، الشرق األوسط، لندن
 

 ا تزال آمنةميائية السورية : األسمحة الكيم"إسرائيل" 46
أعمف رئيس الطاقـ السياسي األمني في وزارة الدفاع اإلسرائيمية الجنراؿ عاموس جمعاد، أمس، أف : )رويترز(

لنفتػػػرض أف )الػػػرئيس »وقػػػاؿ جمعػػػاد، لراديػػػو الجػػػيش اإلسػػػرائيمي،  األسػػمحة الكيميائيػػػة السػػػورية ال تػػػزاؿ امنػػػة.
حػدث فوضػى. فػي الشػرؽ األوسػط ال يمكػف أف تعػرؼ أبػدا مػف الػذي السوري بشػار( األسػد رحػؿ فػيمكف أف ت

سػػيأتي بػػديال. يجػػب أف نتحمػػػى بػػاالتزاف. العػػالـ بأسػػره يتعامػػػؿ مػػش ىػػذا األمػػر. فػػػي الوقػػت الحػػالي األسػػػمحة 
المعارضػػة ال تنتصػػر عميػػو وىػػو ال ييػػـز المعارضػػة غيػػر أف المزيػػػد »واضػػاؼ «. الكيميائيػػة تحػػت السػػيطرة

 «.سوريا لـ تعد تحت سيطرتو وىذا ىو ما ييـوالمزيد مف أجزاء 
 44/24/4024، السفير، بيروت

 
 ينفي اإلسرائيمي والجيش ..صاروخ من غزة إطالق إلىيشير  اإلسرائيميعالم اإل 47

اشارت وسائؿ االعالـ اإلسرائيمية الى اف صػاروخا اطمػؽ اليػـو االحػد مػف قطػاع : ا ؼ ب -القدس المحتمة 
وف اف يوقش اصابات او خسائر وذلػؾ لممػرة االولػى منػذ انتيػاء اليجػـو اإلسػرائيمي غزة عمى جنوب إسرائيؿ د

 عمى القطاع في تشريف الثاني/نوفمبر الماضي.
وقػػػاؿ  مػػف جانبػػو نفػػػى الجػػيش اإلسػػرائيمي بصػػػورة قاطعػػة سػػقوط قذيفػػػة مػػف غػػزة عمػػػى االراضػػي اإلسػػرائيمية.

 يميةا دوف مزيد مف التفاصيؿ.متحدث عسكري  الـ يسقط اي صاروخ عمى االراضي اإلسرائ
 44/24/4024، الحياة، لندن

 
 
 

 حطمت الرقم القياسي 4024 سنةتقرير حقوقي إسرائيمي: عنصرية الدولة العبرية  48
أكدت جمعية حقوؽ المواطف اإلسرائيمية أمس عمى أف الدولة العبرية حطمت ىذا : زىير أندراوس - الناصرة
لعنصػػرية ضػػد األفارقػػة بممارسػػة أقصػػى درجػػات التمييػػز ضػػد الالجئػػيف الػػرقـ القياسػػي لمعنػػؼ وا 2012العػػاـ 

 والبدو المتمثمة في ىدـ المنازؿ واالعتقاالت. 48إنسانية ضد عرب واألفارقة، فضاًل عف الممارسات الال
جمعية فقد مارست إسرائيؿ ىذا العاـ أقصى درجات العنؼ والتحريض، مشيرة إلػى موبحسب التقرير السنوي ل

ء الزجاجػػات الحارقػػة عمػػى البيػػوت وريػػاض األطفػػاؿ الخاصػػة بطػػالبي المجػػوء السياسػػي فػػي إسػػرائيؿ، أف إلقػػا
حراؽ الشقؽ في القدس، وطعف األفارقة والتظاىر ضدىـ، كؿ ىذه األشياء أصبحت بمثابة العرض األكبر  وا 

 لمعنؼ في إسرائيؿ طواؿ عاـ.
نمػا امتػد لمم سسػات التػي وأشارت جريدة 'ىآرتس' العبرية إلى أف العنؼ اإلسرائيم ي لـ يقتصر عمػى األفػراد وا 

أدخمػػت ىػػذا العػػاـ إلػػى حيػػز التنفيػػذ قػػانوف المتسػػمميف الػػذيف يػػنص عمػػى أف مػػف يػػدخموف إسػػرائيؿ عبػػر مصػػر 
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وأضافت الجريدة أف  يمكف اعتقاليـ بدوف محاكمة لمدة ثالث سنوات، وفي حاالت معينة ألجؿ غير مسمى.
لقمش المظاىرات، بما في ذلؾ استدعاء المتظاىريف والمحتجيف عمى سوء األحواؿ إسرائيؿ اتبعت الية جديدة 

االجتماعيػػػة لالسػػػتجواب غيػػػر القػػػانوني بمعرفػػػة الشػػػرطة والتحقيػػػؽ فػػػي نوايػػػاىـ االحتجاجيػػػة المسػػػتقبمية بػػػؿ 
 ومضمونيا.

ومحػاوالت تقييػػد وجػاء أيًضػا فػي تقريرىػا السػنوي أنػو تتواصػؿ الممارسػات العنصػرية تجػاه المػواطنيف العػرب، 
حريػػػة التعبيػػػر وحريػػػة العمػػػؿ السياسػػػي، باإلضػػػافة إلػػػى التمييػػػز الم سسػػػاتي المتجسػػػد فػػػي التشػػػريعات وفػػػي 
 السياسات التي تفضؿ بشكؿ قاطش المصالح الييودية، وت سس لمتمييز ضد األقمية الفمسطينية في إسرائيؿ.

 44/24/4024، القدس العربي، لندن
 

 الة األلغام عمى الحدود مع األردن "إسرائيل" تواصل عممية إز  49
واصػػمت إسػػرائيؿ عمميػػة إزالػػة وتفجيػػر حقػػوؿ األلفػػاـ ضػػد الػػدبابات ضػػمف نشػػاط اعتيػػادي فػػي : واـ –عّمػػاف 

متػػر عػػف الحػػد الػػدولي.  500المنطقػػة الحدوديػػة مػػش األردف فػػي الجيػػة المقابمػػة لمنطقػػة ديػػر عػػال وعمػػى بعػػد 
سػػ وؿ فػػي القيػػادة العامػػة لمقػػوات المسػػمحة األردنيػػة قولػػو إف ىػػذه ونقمػػت وكالػػة األنبػػاء األردنيػػة عػػف مصػػدر م

اإلزالة تأتي استكماال إلجراءات اإلزالة والتفجير التي جرت يومي األربعاء والخمػيس الماضػييف. وأوضػح أنػو 
تـ التأكيد عمػى الجانػب اإلسػرائيمي مراعػاة اسػتخداـ كميػة متفجػرات مناسػبة ليػذه الفايػة حفاظػا عمػى السػالمة 

 العامة لممواطنيف والتجمعات السكانية القريبة مف موقش اإلزالة.
 44/24/4024، البيان، دبي

 
 ويعكس رؤية أوباما "صديق" ترحيب إسرائيمي حذر بجون كيري: 30

أبدت تؿ أبيب ارتياحًا تجاه ترشيح السيناتور جوف كيري لخالفة ىيالري كمينتػوف فػي منصػب : حممي موسى
ا االرتياح لـ يخؼ نوعًا مف القمؽ المستتر الناجـ عف مواقؼ سابقة لمسيناتور الذي وزير لمخارجية. ولكف ىذ

برغـ وصفو بالصديؽ إال أنو يقػش ضػمف السػياؽ الجديػد لمعالقػات المتػوترة بػيف إدارة الػرئيس األميركػي بػاراؾ 
ال يقػؿ أىميػة عػف ىػذا ومػف الم كػد أف تعيػيف كيػري  أوباما الثانية والحكومة األشد يمينية في تاريخ إسرائيؿ.

التعيػػيف تػػرجيح تعيػػيف السػػيناتور الجميػػوري تشػػاؾ ىايفػػؿ الػػذي تتعامػػؿ معػػو األوسػػاط اإلسػػرائيمية والييوديػػة 
 األميركية بدرجة عالية مف الريبة والشؾ، في منصب وزير الدفاع.

ألمػػف إسػػرائيؿ.  كيػػري يطفػػح بػػالخبرة وم يػػد مشػػيور»وأعمػػف رئػػيس الحكومػػة اإلسػػرائيمية بنيػػاميف نتنيػػاىو أف 
قػدرت جػدا واقػش أنػو قبػؿ نصػؼ عػاـ، بعػد وفػاة والػدي، وصػؿ »، مضػيفًا «ونحف أصدقاء مػف سػنوات طويمػة

 «.لزيارتي أثناء أسبوع الحداد. وأتوقش عماًل مشتركًا معو
في تبريكات حارة لتعيينؾ الجدير. »أما نائب وزير الخارجية داني إيموف فأرسؿ برقية تينئة لكيري جاء فييا: 

كؿ حواراتنا ولقاءاتنا قدرت حكمتؾ ور يتؾ. وأتمنى لؾ نجاحا كبيػرًا، خصوصػًا فػي ضػوء التحػديات المعقػدة 
 «.التي تواجينا

ومف المواقؼ التي تسجميا إسرائيؿ ضػد كيػري أنػو كثيػرًا مػا دعػا اإلدارة األميركيػة، قبػؿ األحػداث فػي سػوريا، 
بتخفيؼ العقوبات األميركية المفروضة عمى دمشؽ. وفضػاًل  إلى إعادة فتح حوار مش القيادة السورية وطالب

عػػف ذلػػؾ، اشػػتير كيػػري بمعارضػػتو الحػػادة لسياسػػة االسػػتيطاف اإلسػػرائيمية التػػي شػػكمت عمػػى مػػدى السػػنوات 
الماضية مركز الخالؼ الجػوىري بػيف واشػنطف وتػؿ أبيػب. ومػف تصػريحات كيػري التػي رفضػتيا إسػرائيؿ أف 
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عاصمة فمسطيف يجب أف تكوف القدس الشػرقية مػش السػيطرة »، و«ا إلى سورياىضبة الجوالف يجب إعادتي»
، وقاؿ بوجوب إزالة «البناء في المستوطنات يضش العقبات في طريؽ السالـ»كما أعمف أف «. عمى األقصى

 إسرائيؿ الحصار عف غزة.
فيو يػ مف »سرائيمي، وبحسب جريدة يديعوت أحرونوت، فإف كيري في مواقفو السياسية يقترب مف اليسار اإل

، وىػو حػؿ، بالنسػبة إليػو، يتحقػؽ مػف «بحؿ الدولتيف لمشعبيف عمى أف يكػوف شػرقي القػدس عاصػمة فمسػطيف
خػػػالؿ المفاوضػػػات ولػػػيس بخطػػػوات احاديػػػة الجانػػػب. كمػػػا أعػػػرب كيػػػري فػػػي الماضػػػي عػػػف معارضػػػتو لمبنػػػاء 

في معالجة مسألة النووي االيراني. مػف اإلسرائيمي في المستوطنات واختيار الحؿ العسكري بدؿ الديبموماسي 
 ىذه النواحي، يشكؿ تعيينو وزيرا لمخارجية مشكمة لحكومة نتنياىو ليبرماف.

وأشارت مصادر م يدة إلسرائيؿ إلى مخاوؼ مف أف كيري، مثؿ وزراء خارجية سابقيف، قد يحاوؿ فػي أيامػو 
 بالصراع العربي اإلسرائيمي. األولى إظيار تحركات غير مرغوب فييا مف جانب إسرائيؿ تتعمؽ 

 44/24/4024، السفير، بيروت
 

 تشكيك في نفي الييود: أصول خزرية وليست سامية 32
الشػػػعب »أعػػػاد خبيػػػر إسػػػرائيمي فػػػي عمػػػـ الجينػػػات إلػػػى الواجيػػػة السػػػ اؿ المركػػػزي عػػػف أصػػػؿ : حممػػػي موسػػػى

النػووي لييػود أوروبػا، عبر إثباتو مف جديػد أف المكػوف الخػزري ىػو العنصػر الظػاىر فػي الحمػض « الييودي
عػػراف الحيػػاؾ، ونشػػرت تقريػػرًا عنيػػا  .وأشػػارت دراسػػة أعػػدىا د مػػا يعنػػي أف أصػػوليـ خزريػػة وليسػػت سػػامية.

 جريدة ىآرتس، إلػى أنػو إذا صػح البحػث فػإف الكثيػر مػف أسػالؼ اإلسػرائيمييف ىػـ أقػارب ألسػالؼ اإليػرانييف.
وعػػػّدد فػػػي بحثػػػو «. نيف تفسػػػيرات ألصػػػؿ الييػػػودبػػػاحثيف مختمفػػػيف عرضػػػوا عمػػػى مػػػّر السػػػ»ويقػػػوؿ الحيػػػاؾ إف 

ىػػو األوؿ الػػذي يعػػرض »مختمػػؼ النظريػػات التػػي أشػػيعت طػػواؿ المئػػة العػػاـ األخيػػرة، ولكنػػو يشػػرح أف بحثػػو 
 «.نظرية شاممة، تفسر كؿ االستنتاجات المتناقضة ظاىرياً 

ة فػي بػالتيمور. ونشػر األميركيػ« جػوف ىػوبكنز»وقد أجرى الحياؾ بحثو في كميػة الصػحة العامػة فػي جامعػة 
التػػي تصػػدر عػف جامعػػة أوكسػػفورد. وأوضػح بروفيسػػور فحػػص « جنػػوـ، بيولوجيػػا، ونشػوء»نتائجػو فػػي مجمػة 

بحثػي ينػاقض »وقػاؿ الحيػاؾ إف  «.أعمؽ مػف كػؿ األبحػاث السػابقة التػي تتعمػؽ بأصػؿ الييػود»الدراسة أنيا 
ود ىػػـ عػػالـ مختمػػؼ جينيػػًا عػػف كػػؿ شػػعوب عامػػًا مػػف األبحػػاث الجينيػػة، والتػػي افترضػػت جميعيػػا أف الييػػ 40

 وقد اعتمد البحث عمى معطيات جينية شاممة توفرت مف دراسات أخرى.«. العالـ
وبحسػػب البحػػث الجديػػد فػػإف المكػػوف الميػػيمف فػػي أوسػػاط ييػػود أوروبػػا ىػػو المكػػوف الخػػزري. وىػػو يشػػكؿ فػػي 

فػي أوسػاط ييػود شػرؽ أوروبػا  ، وىػو األعمػى مػف أي مكػوف اخػر فػي جينػوميـ. أمػا%38ييود وسط أوروبػا 
 ، وليس في جينومات ى الء أي مكّوف أعمى منو.%30فيشكؿ 

 44/24/4024، السفير، بيروت
 

 % من اإلسرائيميين يؤيدون فكرة االنفصال األحادي عن الفمسطينيين45استطالع:  34
صػػػاؿ األحػػػادي عػػػف اظيػػػر اسػػػتطالع لمػػػرأي ارتفػػػاع عػػػدد اإلسػػػرائيمييف الم يػػػديف لفكػػػرة االنف :ةمػػػحتمالقػػػدس ال

وحسػػػب نتػػػائج االسػػػتطالع، الػػػذي أجػػػري قبيػػػؿ انعقػػػاد مػػػ تمر  .1967الفمسػػػطينييف والرجػػػوع إلػػػى حػػػدود عػػػاـ 
% مػػف اإلسػػرائيمييف فكػػرة االنفصػػاؿ عػػف الفمسػػطينييف والرجػػوع إلػػى حػػدود 45األحػػزاب الصػػييونية، فقػػد أيػػد 

وطػػرح االسػػتطالع  يونيػػو الماضػػي. % فقػػط مػػف اإلسػػرائيمييف أيػػدوا ىػػذا التوجػػو فػػي شػػير38، مقابػػؿ 1967
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س اؿ أخر مفاده، ىؿ يجب تعويض المستوطنيف الذيف يتـ إخالئيـ طوعًا عف األراضي التي سيطروا عمييػا 
 % مف المستطمعة أرائيـ ابنعـا.76قبؿ اتخاذ خطوة سياسية، فأجاب  1967ضمف حدود 

ا التػػي نشػػرت نتػػائج االسػػتطالع، ال يػػوـ األحػػد، أف النسػػبة األكبػػر لمم يػػديف وأوضػػحت جريػػدة اإسػػرائيؿ اليػػـو
% مف مصوتي 95كانت مف مصوتي حزب اىتنوعا/الحركةا، وحزب اييش عتيد/ىناؾ مستقبؿا، حيث عبر 

 ىذه األحزاب عف تأييدىـ لمفكرة.
وفي ذات الشأف، قاؿ اجمعاد سارا رئيس حركة امستقبؿ أزرؽ أبيضا: اباف نتيجة االستطالع تشير إلػى أف 

دأ يسػػػتوعب بأنػػػو لػػػف تكػػػوف ىنػػػاؾ دولػػػة إسػػػرائيؿ ييوديػػػة ديمقراطيػػػة إال إذا حػػػدث انفصػػػاؿ عػػػف الجميػػػور بػػػ
 الفمسطينييف مش اتفاؽ أو بدوفا.

 44/24/4024، وكالة سما اإلخبارية
 

 األقصىالمسجد % من اليمين اإلسرائيمي مع صالة الييود في 72: لمعاريف استطالع 33
% مػػػػػف 71يػػػػػدة  معػػػػػاريؼ اإلسػػػػػرائيمية الجمعػػػػػة أف نسػػػػػبة أظيػػػػػر اسػػػػػتطالع لمػػػػػرأي أجرتػػػػػو جر : انػػػػػس غنػػػػػايـ

اإلسػػػرائيمييف والييػػػود المتػػػزمتيف )الحػػػرديـ( ي يػػػدوف السػػػماح لمييػػػود بػػػدخوؿ المسػػػجد األقصػػػى ألداء الصػػػالة 
واجري االستفتاء عمى شريحة اليميف اإلسرائيمي بما في  % فقط.7والطقوس الدينية فيو ، فيما عارضو نسبة 

زعموا انو مف اإلجحاؼ والتمييز عدـ السماح لمييود بػدخوؿ المسػجد األقصػى لمصػالة  ، حيث”الحرديـ”ذلؾ 
 فيو، فيما يتـ السماح طواؿ الوقت لممسمميف بحرية الصالة والتعّبد فيو.

 43/24/4024، مؤسسة األقصى لموقف والتراث، أم الفحم
 

 النتخابيتخبط في الميكود حول إدراج خطاب "بار إيالن" في برنامج الميكود ا 34
أفػػاد موقػػش ىػػآرتس عمػػى الشػػبكة، صػػباح االثنػػيف، أنػػو عمػػى الػػرغـ مػػف اقتػػراب االنتخابػػات لمكنيسػػت واإلعػػالف 
عػػف القائمػػة المشػػتركة بػػيف الميكػػود وايسػػرائيؿ بيتينػػوا، فػػإف الحػػزبيف لػػـ يطرحػػا لفايػػة اآلف البرنػػامج السياسػػي 

خطاب نتنيػاىو فػي جامعػة بػار إيػالف بشػأف حػؿ  لمقائمة المشتركة، وخاصة ما إذا كاف ىذا البرنامج سيشمؿ
وأشار الموقش نقال عف جيات وصفيا بأنيا ضالعة في محػاوالت وضػش البرنػامج االنتخػابي لمقائمػة  الدولتيف.

المشػػتركة، أنػػو تػػـ مػػ خرا إرجػػاء طػػرح ىػػذا البرنػػامج ألف األمػػر متعمػػؽ بقضػػية إشػػكالية لمفايػػة. وادعػػت ىػػذه 
تخابي بات اليوـ مجرد وثيقة ال مبرر ليا في أيامنا. فقد حكـ الميكود فػي السػنوات الجيات ا أف البرنامج االن

األربش الماضية وبالتالي فإف إنجازاتػو وسياسػتو خػالؿ الواليػة األخيػرة ىػي البرنػامج االنتخػابي لمحػزب، وعمػى 
 الجميور أف يحكـ عمى الميكود ويصوت لو وفقا ليذه االنجازاتا.

 44/24/4024، 48عرب
 

 ليبرمان تقمل من فرص عودتو لمحكومة القادمة ظيور أدلة جديدة ضدّ ديعوت: ي 35
قالت جريدة يػديعوت أحرونػوت، صػباح اليػـو االثنػيف، إف ظيػور أدلػة جديػدة ضػد وزيػر الخارجيػة المسػتقيؿ، 

رية، أفيفدور ليبرماف، في قضية  إعادة تعييف زئيؼ بف أريو سػفيرا لػدى التفيػا، بعػد أف سػمـ ليبرمػاف مػواد سػ
دعػػا بػػوزارة العػػدؿ والنيابػػة العامػػة إلػػى التفكيػػر فػػي اتعػػديؿا الئحػػة االتيػػاـ ضػػده، ودعوتػػو لمتحقيػػؽ مجػػددا فػػي 
الشػػرطة. ولفتػػت ايػػديعوت أحرونػػوتا إلػػى أنػػو فػػي حػػاؿ تقػػرر اتعػػديؿ ا الئحػػة االتيػػاـ ضػػد ليبرمػػاف فػػإف ذلػػؾ 

 السياسية في الحكومة القادمة. سيزيد مف سوء وضعو القانوني وعدـ قدرتو عمى العودة إلى الحياة
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 44/24/4024، 48عرب
 

 عمى مدخل البمدة القديمة دشجرة عيد الميالنصب تقرر االحتالل بمدية القدس:  36
عاصفة عيد الميالد في القدس: الوؿ مرة تقرر البمدية اف تنصب في باب الخميؿ عمػى مػدخؿ البمػدة القديمػة 

وقػد تعػاظـ  فػي حػارة الييػود، وبػزعميـ ىػذا يمػس بمشػاعرىـ. شجرة عيد الميالد، ففضب السكاف االصوليوف
غضػػب السػػكاف بعػػد نصػػب شػػخوص لممسػػيح وسػػانتا كمػػوز الػػى جانػػب الشػػجرة. وقالػػت عضػػو مجمػػس البمديػػة 

بػاب الخميػػؿ »السػابقة مينػا بنتػػوف، التػي تخػػوض صػراعا ضػد نصػػب عالمػات مسػػيحية فػي أرجػاء القػػدس اف 
كػى(. ىػذا الفعػؿ يمػس بػالييود الػذيف يمػروف فػي المكػاف. القػدس توجػد ىو معبر مركزي لمحػائط الفربػي )المب

 «.تحت السيادة الييودية، والبمدية ممزمة باف تراعي مشاعر سكانيا الييود
 24-42معاريف 

 44/24/4024السفير، بيروت، 
 

 حاخامات ييود يحذرون الفنادق من إقامة احتفاالت بأعياد الميالد 37
إف مجموعػػة مػػف الحاخامػػات  1948ينػػة حيفػػا شػػماؿ فمسػػطيف المحتمػػة عػػاـ قالػػت مصػػادر فمسػػطينية فػػي مد

الييػود العنصػرييف وجيػػوا رسػالة إلػى إدارة قاعػػات الحفػالت فػي المدينػػة محػذريف إيػاىـ مػػف إقامػة أي حفػػالت 
بمناسػػبة رأس السػػػنة الميالديػػة، ومػػػف وضػػػش أي رمػػوز كشػػػجرة عيػػد المػػػيالد أو بيػػػش تػػذاكر أو وضػػػش الفتػػػات 

 رأس السنة. تتعمؽ بعيد
وشػػممت الرسػػالة تحػػذيرًا بػػأف مػػف يخػػالؼ ىػػذه التعميمػػات فإنػػو لػػف يتمقػػى خػػدمات دينيػػة فيمػػا بعػػد بمػػا فػػي ذلػػؾ 

 موضوع تصريح ا الكشروتا لمقاعات والفنادؽ.
 43/24/4024، فمسطين أون الين

 
 

 أْن ال تنيار السمطة الفمسطينية من مصمحة "إسرائيل": السادات -مركز بيغن  38
السادات في تؿ أبيب حػوؿ الفتػرة  -زىير أندراوس: قالت دراسة إسرائيمية صادرة عف مركز بيفف  - الناصرة

الرئاسية الثانية لمرئيس األمريكي باراؾ أوباما، إف التفييػرات فػي المنطقػة ُتمػـز إدارة أوبامػا عمػى اتخػاذ بعػض 
يػراف، كمػا أنػو يتحػتـ عمييػا أْف القرارات الصعبة بشأف كيفية التصرؼ بالنسبة لمصر وسورية والفمسػطين ييف وا 

تكػػػوف حػػػذرة فػػػي كيفيػػػة تعامميػػػا مػػػش الحكومػػػة المصػػػرية، ومػػػش دعميػػػا لممعارضػػػة السػػػورية، ولكػػػف بػػػرأي معػػػد 
الدراسة، د. ميخائيػؿ مايكوفيبسػكي، فػإف األىػـ مػف ذلػؾ، أف السػيناريوىات األكثػر تشػا ما حػوؿ واليػة أوبامػا 

 ف إسرائيؿ ال مبرر ليا، عمى حد تعبيره.الثانية والقائمة إنيا سوؼ تتخمى ع
وسػػاؽ الباحػػػث قػػػائاًل إف العديػػديف يسػػػارعوف إلػػػى القػػػوؿ إف الواليػػات المتحػػػدة سػػػوؼ تركػػز عمػػػى أقػػػؿ الشػػػرؽ 

سػػػتكوف المنػػػتج األكبػػػر فػػػي العػػػالـ لمػػػنفط،  2020األوسػػػط خػػػالؿ المػػػدة المقبمػػػة، وُيضػػػيفوف أنػػػو بحمػػػوؿ عػػػاـ 
ف أكثػػر قمقػػا مػػش التركيػػز عمػػى الشػػرؽ األوسػػط وتطػػوير العالقػػات فػػي ويضػػيفوف أف الواليػػات المتحػػدة ىػػي اآل

اسيا، ولكف الحاؿ ىو ليس كذلؾ، الواليات المتحدة ال تػزاؿ تسػتثمر فػي الشػرؽ األوسػط، الفتًػا إلػى أنػو حتػى 
لو أصبحت المصدر األوؿ لمنفط صافي، فإنيا تعتبػر التػدفؽ الحػر لمػنفط مػف الشػرؽ األوسػط جػزءا ال يتجػزأ 

رىا كقوة عظمى، وتضمف عدـ وجود أي اضطرابات في االقتصاد العالمي الذي ال غنى عنيا بالنسبة مف دو 
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لالقتصػػاد األمريكػػي، كػػذلؾ فػػإف اإلدارة ال تػػزاؿ ممتزمػػة بإسػػرائيؿ، الحميػػؼ األقػػوى فػػي المنطقػػة، أمػػا مػػا ىػػو 
ديػػدات الناشػػئة فػػي المنطقػػة، متػػروؾ لمنقػػاش ىػػو كيفيػػة اقتػػراب الواليػػات المتحػػدة مػػف التفييػػرات الجذريػػة والتي

يراف.  وتحديًد في ا مصر وسورية والفمسطينييف، وا 
مميػػػػار دوالر مػػػػف  1.2وبػػػػرأي الباحػػػػث، فػػػػإف مصػػػػر ىػػػػي قضػػػػية معقػػػػدة إلدارة أوبامػػػػا، وذلػػػػؾ أساسػػػػا بسػػػػبب 

مميوف مساعدات اقتصادية حيث يخشى الكونفرس إْف تتحوؿ ىذه  450المساعدات العسكرية السنوية ومبمغ 
دات إلػػػػى عسػػػػكرية مػػػػف قبػػػػؿ المصػػػػرييف، لعػػػػدـ وجػػػػود ثبػػػػات فػػػػي توجيػػػػات النظػػػػاـ الجديػػػػد، ذلػػػػؾ أف المسػػػػاع

االشتباكات األخيرة بيف م يدي ومعارضي الرئيس محمد مرسي أقمقت أمريكا جًدا في ما يتعمػؽ بالديمقراطيػة 
دات لمصػر، كمػا في مصر، وبالتالي فإف ىذا التطورات مف شأنيا دفش الكونفرس إلى التردد في نقؿ المساع

أف الكونفرس يريد أْف يرى ما ىو الدور الذي يقوـ فيو الجيش، الفًتا إلى أف قسًما مف المسػاعدات األمريكيػة 
سُيخصص لمكافحة اإلرىاب، عمى حػد قولػو. أمػا فػي مػا يتعمػؽ بسػورية، فقالػت الدراسػة أف الصػراع السػوري 

ألوسط إلى حرب بيف السػنة والشػيعة، ومػش ذلػؾ، فإنػو ييدد بزعزعة استقرار المنطقة ويمكف أف يدفش الشرؽ ا
مػػػف غيػػػر المػػػرجح أْف يقػػػوـ الػػػرئيس أوبامػػػا بإرسػػػاؿ قػػػوات أمريكيػػػة لمتػػػدخؿ فػػػي سػػػورية، كمػػػا أف عمػػػى اإلدارة 
األمريكيػػة الحصػػوؿ عمػػى مزيػػد مػػف التقػػارير الموثوقػػة عػػف الفظػػائش التػػي ارتكبيػػا النظػػاـ ضػػد شػػعبو لضػػماف 

عارضة السورية، مشيًرا إلى أف ما ينبفي القياـ بػو ىػو التشػديد عمػى مطمػب التنسػيؽ تعزيز اإلدارة لدعميا لمم
بػػيف قػػادة المعارضػػة السػػورية الػػذيف يحصػػموف عمػػى األسػػمحة، فضػػال عػػف اإلصػػرار وضػػش التسمسػػؿ اليرمػػي 

 داخؿ الجيش السوري الحر، كما قالت الدراسة.
فمسػػطينية وقػػاؿ فػػي ىػػذا السػػياؽ إنػػو فػػي الشػػأف عػػالوة عمػػى ذلػػؾ، تطػػرؽ الباحػػث اإلسػػرائيمي إلػػى القضػػية ال

الفمسػػػػطينييف، فػػػػإف سياسػػػػة الواليػػػػات المتحػػػػدة لػػػػف تكػػػػوف نحػػػػو التصػػػػادـ مػػػػش إسػػػػرائيؿ، الفتًػػػػا إلػػػػى أف اليسػػػػار 
اإلسػػرائيمي يعتقػػد خطػػأ أف فتػػرة الواليػػة الثانيػػة لمػػرئيس أوبامػػا ستتسػػـ بعػػدـ الخػػوؼ مػػف إسػػرائيؿ ومػػف الموبيػػات 

اج إلػػييـ، ذلػػؾ أنػػو لػػف ينتخػػب مػػرة أخػػرى. وبرأيػػو فػػإف التػػاريخ يبػػيف أف الػػرئيس فػػي الصػػييونية، ألنػػو لػػف يحتػػ
الوالية الثانية قػادر عمػى تعزيػز رصػيده السياسػي، كمػا كػاف الحػاؿ خػالؿ فتػرة الواليػة الثانيػة لمػرئيس السػابؽ، 

ائيؿ، الفتًػػا إلػػى أف جػػورج دبميػػو بػػوش. وبرأيػػو، فػػإف إدارة أوبامػػا سػػتختار بعنايػػة فائقػػة كيفيػػة التعامػػؿ مػػش إسػػر 
األحػػدايث عػػف أف أوبامػػا سػػينتقـ مػػف رئػػيس الػػوزراء اإلسػػرائيمي، بنيػػاميف نتنيػػاىو، بسػػبب تػػدخؿ األخيػػر فػػي 
المعركة لصالح ميث رومني، غير وارد بالمرة، ذلؾ أف الرئيس األمريكي عمى عمـ وعمى دراية بأنو سػيحتاج 

مضػػاًفا إلػػى مػػا ُذكػػر أعػػاله، قػػاؿ الباحػػث اإلسػػرائيمي إف إلسػػرائيؿ مػػف أجػػؿ حػػؿ المشػػكمة النوويػػة اإليرانيػػة. 
اإلدارة األمريكيػػة تشػػعر بػػالقمؽ العػػاـر مػػف إمكانيػػة انييػػار السػػمطة الفمسػػطينية، خصوًصػػا وأف ليػػذا االنييػػار 
ستكوف تداعيات سمبية عمى األردف، مف بينيا زيادة حالة عدـ االستقرار فػي المممكػة الياشػمية. إسػرائيؿ مػف 

قالت الدراسة، تعتقد أف لدييا مصمحة عميقة في أْف ال تنيار السػمطة الفمسػطينية، ألف ىػذا سػي دي  ناحيتيا،
إلػػى مزيػػد مػػف التطػػرؼ فػػي الشػػارع الفمسػػطيني، ورئػػيس الػػوزراء نتنيػػاىو ُيشػػاطر األمػػريكييف الػػرأي فػػي ىػػذه 

شػكؿ مختمػؼ عػف إسػرائيؿ، المسألة، عالوة عمى ذلؾ، قاؿ الباحث إف واشػنطف تػرى أيًضػا )الربيػش العربػي( ب
ففػػػي حػػػيف أف إسػػػرائيؿ تحػػػاوؿ اجتيػػػاز العاصػػػفة، فػػػإف الواليػػػات المتحػػػدة تػػػرى أف إسػػػرائيؿ بحاجػػػة لالعتػػػراؼ 
بػػػػالتفييرات األخيػػػػرة والتعامػػػػؿ معيػػػػا أكثػػػػر وجيًػػػػا لوجػػػػو، وتحديػػػػًدا تشػػػػعر واشػػػػنطف أف المػػػػأزؽ المسػػػػتمر بػػػػيف 

 لعربي، قالت الدراسة.اإلسرائيمييف والفمسطينييف ُيفذي التطرؼ اإلقميمي ا
أما في ما يتعمؽ بإيراف، فرأت الدراسة اإلسرائيمية أنيػا بطبيعػة الحػاؿ القضػية األكبػر، فالعقوبػات االقتصػادية 
المفروضة اآلف عمى الجميورية اإلسػالمية ليػا تػأثير، ولكنيػا لػف تػتمكف مػف وقػؼ البرنػامج النػووي، وبحمػوؿ 
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لمػف تعػد قػادرة عمػػى القػوؿ إف إيػراف لػيس لػػدييا مػا يكفػي مػف المػػواد فػإف الواليػات المتحػػدة  2013نيايػة عػاـ 
إلنتاج القنبمة، وبالتالي يتعػيف عمػى الواليػات المتحػدة مطالبػة الوضػوح مػف طيػراف فػي مػا يتعمػؽ بنواياىػا فػي 

ى معالجػػة المػػواد النوويػػة التػػي باتػػت فػػي حوزتيػػا، مشػػيرًة إلػػى أنػػو فػػي األشػػير القميمػػة األولػػى مػػف إدارتػػو، عمػػ
أوباما أف يسعى لتوضيح ىذه المسألة والقياـ بمحاولة دبموماسية أخيػرة مػف خػالؿ طػرح عػرض مػف شػأنو أف 
يكوف واضًحا لمشعب األمريكي وحمفائو أف الواليات المتحدة تبذؿ جيوًدا بحسف نية لحؿ المشكمة، وبالمقابؿ، 

ة الدبموماسػية األخيػرة، بحيػث يمكنيػا سوؼ يطمب أوباما مف إسرائيؿ عدـ مياجمة إيراف حتى استنفاذ الفرص
عمػػى األقػػؿ اإلدعػػاء بأنيػػا حاولػػت حػػؿ المشػػكمة مػػش إيػػراف بػػدوف المجػػوء إلػػى الخيػػار العسػػكري، ولكنيػػا فشػػمت 
لػػرفض اإليػػرانييف، وخمصػػت الدراسػػة إلػػى القػػوؿ إف الػػرئيس أوبامػػا يعػػرؼ أنػػو إذا حصػػمت إيػػراف عمػػى القنبمػػة 

ية الواليػػػات المتحػػػدة فػػػي الشػػػرؽ األوسػػػط، بػػػالنظر إلػػػى أف اإلدارات النوويػػػة سػػػيكوف بمثابػػػة تػػػدمير لمصػػػداق
األمريكيػػة األخػػرى أعمنػػت أف حصػػوؿ إيػػراف عمػػى النػػووي ىػػو خػػط أحمػػر ال ُيمكػػف تجػػاوزه، وىػػذا أخػػر شػػيء 

 يريده أوباما، عمى حد تعبير الدراسة اإلسرائيمية.
 44/24/4024القدس العربي، لندن، 

 
 في سورية ئين الفمسطينيينأربعة شيداء في مخيمات الالج 39

دمشؽ ػ وكػاالت: استشػيد اريعػة فمسػطينييف، امػس، جػراء ىجمػات وعمميػات قصػؼ اسػتيدفت عػدة مخيمػات 
وقالػت مصػادر فمسػطينية فػي مخػيـ اليرمػوؾ: اف شػابيف استشػيدا واصػيب  لالجئػيف الفمسػطينييف فػي سػورية.

ف مسجد الماجد في مخيـ اليرموؾ لالجئيف اخريف جراء سقوط قذيفة ىاوف عمى طريؽ عاـ بالقرب م 8نحو 
 جنوب العاصمة دمشؽ.

كما استشيد الشاب وساـ القاضي متأثرًا بجراحو التي أصيب بيا السبت جراء سقوط قذيفػة فػي حػارة الفدائيػة 
 بالمخيـ، في حيف استشيد الشاب أنس أبو حساف بعد استيدافو برصاص قناص في شارع ثانوية اليرموؾ.

ليرمػػػوؾ، امػػػس، لمقصػػػؼ اكثػػػر مػػػف مػػػرة، فيمػػػا انػػػدلعت اشػػػتباكات فػػػي عػػػدة احيػػػاء بػػػالمخيـ وتعػػػرض مخػػػيـ ا
ومحيطػو أدت الػػى إصػػابة العديػد مػػف الفمسػػطينييف، وذلػؾ عمػػى الػػرغـ مػف اتفػػاؽ وقػػؼ إطػالؽ النػػار الػػذي تػػـ 

لمخيمات التوصؿ إليو م خرًا بيف الجيشيف السوري النظامي والحر برعاية الفصائؿ الفمسطينية بيدؼ تحييد ا
كمػا تعػرض مخػيـ الحسػينية لالجئػيف الفمسػطينييف  الفمسطينية وعدـ الزج بيا فػي اتػوف الصػراع الػدائر ىنػاؾ.

لمقصػػػؼ بقػػػذائؼ اليػػػاوف، حيػػػث طػػػاؿ ىػػػذا القصػػػؼ منطقػػػة المشػػػروع الجديػػػد، مػػػا أدى الػػػى استشػػػياد مسػػػنة 
 اخريف بجراح وصفت بالخطرة. 4فمسطينية واصابة 

 24/12/2012، األيام، رام اهلل
 

 فمسطينيين في سورية منذ بدء األزمة شيداء 806"مجموعة العمل من أجل فمسطينيي سورية"  40
دمشؽ/ لندف: قاؿ تقرير صادر عف امجموعة العمؿ مف أجػؿ فمسػطينيي سػوريةا إف االشػتباكات عػادت إلػى 

يشػيف الحػر بػيف الج 30(، حيػث وقعػت مواجيػات عنيفػة عنػد شػارع الػػ 12|22مخيـ اليرمػوؾ أمػس السػبت )
والنظػػامي، كمػػا عػػاد حػػاجز لمجػػيش السػػوري عنػػد جػػامش البشػػير لموقعػػو، ووردت أنبػػاء عػػف قيػػاـ ىػػذا الحػػاجز 

 باعتقاؿ عدد مف الشباف أثناء عودتيـ إلى المخيـ.
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( فػي 12|22سػقطوا أمػس السػبت ) وذكر التقريػر الػذي أرسػمت نسػخة منػو لػػ اقػدس بػرسا، أف اتسػعة شػيداء
 806الحصػػيمة اإلجماليػة الموثقػػة لمشػػيداء الفمسػػطينييف الػذيف سػػقطوا فػػي سػػورية إلػػى  مخػيـ اليرمػػوؾ يرفعػػوف

 شيداءا.
 23/12/2012قدس برس، 

 
 القدس ألفًا يعزليم الجدار عن 55ألف مقدسي معّرضون لخطر التيجير و 93"اوتشا":  42

دس الشرقية، فاف ما يقارب بموازاة التصعيد اإلسرائيمي غير المسبوؽ ألسرلة مدينة الق عبد الر وؼ ارنا وط:
ألػػؼ  93ألػػؼ فمسػػطيني فػػي المدينػػة يعيشػػوف أوضػػاعا صػػعبة لمفايػػة، إذ تشػػير التقػػديرات إلػػى أف  300مػػف 

 مقدسي معّرضوف لخطر التيجير بسبب عدـ اعتراؼ سمطات االحتالؿ بقانونية المنازؿ التي يقيموف فييا.
بػداعي عػدـ اإلقامػة  1967ني مقدسػي منػذ العػاـ ألؼ فمسطي 14وقد ألفت سمطات االحتالؿ بطاقات إقامة 

ألػؼ مقدسػي عػف مػدينتيـ ،  55في المدينة في حيف يعزؿ جدار الفصؿ الذي إقامتو سمطات االحتالؿ نحو 
 فيما أف عدة مئات مف القدسييف معّرضوف لمطرد مف منازليـ التي تدعي جماعات المستوطنيف ممكيتيا ليا.

مدينػػة القػػدس الشػػرقية عػػف محيطيػػا الفمسػػطيني، وذلػػؾ بإقامػػة المشػػروع  وتعمػػؿ سػػمطات االحػػتالؿ عمػػى عػػزؿ
( الذي يعزليا سويا مش الجدار عف شماؿ الضػفة الفربيػة، فيمػا سػيكوف مػف شػأف مسػتوطنة E1االستيطاني )

)جفعػػات ىمتػػوس(، التػػي أقػػرت السػػمطات اإلسػػرائيمية توسػػيعيا قبػػؿ أيػػاـ أف تعػػزؿ المدينػػة عػػف جنػػوب الضػػفة 
 الفربية.

مش اقتراب االنتخابات اإلسرائيمية، فقد صعدت السػمطات اإلسػرائيمية مػف إجراءاتيػا ضػد السػكاف فػي المدينػة و 
قامػػػة المسػػػتوطنات، فضػػال عػػػف تصػػػعيد االعتػػداءات عمػػػى المسػػػجد األقصػػػى  عبػػر المزيػػػد مػػػف المصػػادرات وا 

 ومحيطو.
ضػـ إسػرائيؿ لمقػدس الشػرقية وأراضػي  وقاؿ مكتب تنسػيؽ الشػ وف اإلنسػانية التػابش لألمػـ المتحدة)اوتشػا( اإفّ 

الضػػفة الفربيػػة المحيطػػة أحػػادي الجانػػب، يُخػػالؼ القػػانوف الػػدولي، وال يعتػػرؼ بالضػػـ المجتمػػش الػػدولي الػػذي 
 يعتبر القدس الشرقية جزءًا مف األرض الفمسطينية المحتمةاوأضاؼا أدت التدابير

 93ااوتشاا: 
القػػدس الشػرقية وأثػػرت عمػػى وضػش إقامػػة فمسػػطينيي القػػدس ، إلػى تفييػػر وضػػش  1967اإلسػرائيمية، منػػذ عػػاـ 

الشرقية، ووصوليـ إلػى الخػدمات التعميميػة والصػحيّة، وقػدرتيـ عمػى تخطػيط وتطػوير مجتمعػاتيـ. واإلخفػاؽ 
 في معالجة ىذه العوامؿ عمى المدى البعيد ييدد بتقويض الوجود الفمسطيني في القدس الشرقيةا.

فمسػطيني،  284000، فيعيش في القدس الشرقية في الوقت الحالي ما يقػرب مػف واستنادا إلى األمـ المتحدة
فػػػي انتيػػػاؾ  1967مسػػػتوطف إسػػػرائيمي يعيشػػػوف فػػػي مسػػػتوطنات أنشػػػئت منػػػذ عػػػاـ  200000إضػػػافة إلػػػى 

 لمقانوف الدولي.
ويُحظػػػر عمػػػى أربعػػػة ماليػػػيف فمسػػػطيني مػػػف بػػػاقي األرض الفمسػػػطينية المحتمػػػة دخػػػوؿ القػػػدس الشػػػرقية بػػػدوف 

اريح إسػػرائيمية يصػػعب الحصػػوؿ عمييػػا، حيػػث يػػتـ الػػتحكـ فػػي الوصػػوؿ إلػػى القػػدس الشػػرقية مػػف خػػالؿ تصػػ
داريػػة، وال يسػػتطيش الفمسػػطينيوف الػػذيف يتمكنػػوف مػػف الحصػػوؿ عمػػى تصػػاريح سػػوى  معيقػػات حركػػة ماديػػة وا 

 حاجزا تقش عمى طوؿ الجدار. 16استخداـ أربعة حواجز مف بيف 
سػػػكاف القػػػدس الشػػػرقية الفمسػػػطينيوف إلػػػى وضػػػش إقامػػػة قػػػانوني وامػػػف. وألفػػػت  وتقػػػوؿ األمػػػـ المتحػػػدة ايفتقػػػر

ومنتصػػػؼ عػػػاـ  1967فمسػػػطيني فػػػي القػػػدس فػػػي الفتػػػرة بػػػيف  14000السػػػمطات اإلسػػػرائيمية إقامػػػة حػػػوالي 
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فمسػػطيني مػػف سػػكاف القػػدس الشػػرقية عػػف  55000امشػػيرة إلػػى أف االجػػدار يعػػزؿ ماديػػا مػػا يقػػرب مػػف 2010
نػة؛ يتعػيف عمػييـ الوصػوؿ إلػى حػواجز مكتظػة لموصػوؿ إلػى خػدمات الصػحة والتعمػيـ المركز الحضري لممدي

 وخدمات أخرى مف حقيـ الحصوؿ عمييا كمقيميفا.
% مػػف أراضػػي القػػدس الشػػرقية لتطػػوير المسػػتوطنات اإلسػػرائيمية، ولػػـ يػػتـ تخصػػيص 35وقػػد تمػػت مصػػادرة 

 عمييا مباف أصال.% مف القدس الشرقية لمبناء الفمسطيني، معظميا مقاـ 13سوى 
% مف منػازؿ الفمسػطينييف فػي القػدس الشػرقية غيػر 33وفي ىذا الصدد، تقوؿ األمـ المتحدة اما ال يقؿ عف 

حاصمة عمى تراخيص بناء، وىي تراخيص يصعب الحصوؿ عمييا، وىو األمر الذي مف الممكف أف يعّرض 
، ىػدمت السػػمطات 1967منذ عػػاـ مػواطف لخطػػر التيجيػر ومػػا لػو مػف أثػػر نفسػي.و  93100مػا ال يقػؿ عػػف 

 منزؿ تقريبا في القدس الشرقيةا. 20000اإلسرائيمية 
كمػػا أنيػػا تشػػير إلػػى أف اعػػدة مئػػات مػػف سػػكاف القػػدس الشػػرقية الفمسػػطينييف عرضػػة لخطػػر التيجيػػر القسػػري 

 بسبب األنشطة االستيطانية السيما في البمدة القديمة وسمواف والشيخ جراحا.
وكما الم سسات الفمسطينية واإلسرائيمية فتشير األمـ المتحدة إلى أف ىنالؾ نقػص مػزمف فػي قاعػات الدراسػة 

قاعة دراسة إضافية الستيعاب األطفاؿ الفمسػطينييف كمػا أّف العديػد  1100في القدس الشرقية، ويتطمب بناء 
 مف المنشئات الموجودة حاليا غير مالئمة وال تستوفي المعاييرا.

 كد األمـ المتحدة عمى أف ا النشاطات االستيطانية اإلسرائيمية في القدس الشرقية غير قانونية وتنفػذ عمػى وت
 حساب األراضي والموارد

المخصصػػػػػة لمبنػػػػػاء والتطػػػػػوير الفمسػػػػػطينييف، ممػػػػػا يتػػػػػرؾ السػػػػػكاف عرضػػػػػة لمطػػػػػرد والتيجيػػػػػر القسػػػػػري ونػػػػػزع 
لمحتمة مس ولية إدارة األراضي المحتمػة لمنفعػة السػكاف الممكيةاوقالتا يقش عمى عاتؽ إسرائيؿ بوصفيا القوة ا

 الفمسطينييف المتمتعيف بالحمايةا.
وتعيؽ القيود اإلسرائيمية المفروضة عمى التنقؿ والوصػوؿ وصػوؿ الفمسػطينييف مػف بقيػة الضػفة الفربيػة ومػف 

دمات صػػحية قطػػاع غػػزة إلػػى الخػػدمات فػػي القػػدس الشػػرقية، بمػػا فػػي ذلػػؾ المنشػػآت الصػػحية التػػي تػػوفر خػػ
متخصصػػػة وطارئػػػة غيػػػر متػػػوافرة فػػػي أي أمػػػاكف أخػػػرى فػػػي األرض الفمسػػػطينية المحتمػػػة. وتحػػػد المعيقػػػات 
البيروقراطيػػة والماديػػة كػػذلؾ مػػف قػػدرة العػػامميف الطبيػػّيف مػػف الوصػػوؿ إلػػى المستشػػفيات والعيػػادات ومػػف قػػدرة 

 الطالب عمى الوصوؿ إلى مدارسيـ.
ةا إف الجدار وتوسش المستوطنات والقيود المتصػمة المفروضػة عمػى تنقػؿ وفي ىذا الصدد، تقوؿ األمـ المتحد

وىػػػي محػػػور حيػػػاة الفمسػػػطينييف السياسػػػية والتجاريػػػة  –الفمسػػػطينييف تعػػػزؿ عمػػػى نحػػػو متزايػػػد القػػػدس الشػػػرقية 
عػػػف بػػػاقي األرض الفمسػػػطينية المحتمػػػة. وسػػػيزيد التوسػػػش االسػػػتيطاني المخطػػػط لػػػو فػػػي  -والدينيػػػة والثقافيػػػة 

 (مف ىذه العزلة.E1)1ة منطقة القدس األوسش، وخصوصا مشروع شرؽ المنطق
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رصد تقرير رسمي اصدرتو وزارة ش وف األسػرى والمحػرريف فػي الحكومػة الفمسػطينية المقالػة، : وكاالت–غزة 
الفمسػطينييف عمػى يػد سػمطات االحػتالؿ اإلسػرائيمي، موضػحا اف ىػذه الحػاالت ارتفاعا فػي اعتقػاؿ القاصػريف 

وقاؿ التقرير اف الفتػرة التػي أعقبػت رفػش صػفة  حالة في العاـ الماضي. 700حالة، بعدما كانت  900بمفت 
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فمسطيف الى دولة مراقب في األمـ المتحدة، والعدواف عمى قطاع غزة تصاعدت حمػالت االعتقػاؿ خصوصػا 
 وؼ الفتياف والقاصريف.في صف

% مػػنيـ تعرضػػوا لالعتػػداء خػػالؿ  95ويتعػػرض األسػػرى األطفػػاؿ لمتنكيػػؿ منػػذ لحظػػة اعتقػػاليـ، اذ أف نسػػبة 
اعتقػػاليـ، وغالبػػًا مػػا يػػتـ اعتقػػاليـ مػػف الثانيػػة حتػػى الرابعػػة صػػباحًا، حيػػث يػػدخؿ عػػدد كبيػػر مػػف الجنػػود إلػػى 

واالعتػػداء عمػػى المعتقػػؿ وأسػػرتو بالشػػتـ والسػػب بأسػػوأ  بيػػوتيـ ويقومػػوف بتكسػػير األبػػواب وتخريػػب الممتمكػػات
 األلفاظ، ثـ يقوموف بجر المعتقؿ وىو مكبؿ اليديف ومعصوب العينيف إلى مكاف مجيوؿ دوف أمر اعتقاؿ.

ويتعػػرض األسػػرى الصػػفار لمضػػرب المبػػرح عمػػى يػػد الجنػػود خػػالؿ نقميػػـ داخػػؿ سػػيارات الجيػػب أو الشػػاحنات 
دي أو أعقاب البنادؽ أو الرفس باألرجؿ، ويتـ إجبار األسرى عمى الجموس عمى العسكرية وذلؾ بواسطة األي

 أرضية الجيب العسكري ويقـو الجنود بوضش أقداميـ عمى ر وس األسرى وأكتافيـ.
اما في مراكز التحقيؽ فيتـ تعذيب األسرى الصفار بضربيـ وتخويفيـ ليعترفوا بتيـ لـ يقوموا بيا، كػذلؾ يػتـ 

ذيب أكثػػر وأكثػػر ليعترفػػوا ويشػػيدوا ضػػد أصػػدقائيـ ومعػػارفيـ، فيخضػػش المحققػػوف اإلسػػرائيميوف تيديػػدىـ بالتعػػ
األسػػرى األطفػػاؿ لجػػوالت تحقيػػؽ مسػػتمرة وعديػػدة لسػػاعات طويمػػة وىػػـ جالسػػيف عمػػى كرسػػي قصػػير مقيػػدي 

اقفػيف األيدي لمخمػؼ ومكبمػي األرجػؿ وأحيانػًا معصػبي العينػيف، وفػي بعػض مراكػز التحقيػؽ يقومػوا بشػبحيـ و 
لسػػاعات طويمػػة تحػػت المطػػر فػػي أيػػاـ الشػػتاء وفػػي أجػػواء البػػرد القػػارص، وفػػي النيايػػة ال بػػد مػػف أف تعػػرض 

 المخابرات اإلسرائيمية عمى أغمب األسرى األشباؿ التعامؿ معيا كمخبريف أو كعمالء لصالح االحتالؿ .
متحقيؽ معيـ مثؿ مستوطنة كريػات واوضح التقرير اف غالبية األسرى الصفار يتـ اقتيادىـ إلى مستوطنات ل

أربش، وبنياميف، ومعاليو أدوميـ، وداف شمروف، وغيرىا. ىناؾ يجري التحقيؽ معيػـ وتعػذيبيـ دوف أيػة رقابػة 
عمىػػػالمحققيف مػػػف قبػػػؿ الصػػػميب األحمػػػر الػػػدولي أو مػػػف المحػػػاميف الفمسػػػطينييف، ممػػػا يعػػػّرض حيػػػاة األسػػػرى 

جبارىـ عمى التو   قيش عمى إفادات بالمفة العبرية ال يعرفوف مضمونيا.لمخطر واالستفراد بيـ وا 
 135طفؿ فمسطيني يقبعوف االف في سجوف ومراكز التحقيؽ والتوقيؼ اإلسرائيمية مػنيـ  200وقاؿ اف نحو 
طفػاًل أسػيرًا فػي مراكػز التحقيػؽ ومراكػز االحتجػاز،  21طفػاًل موقوفػًا بانتظػار المحاكمػة و 140طفاًل أسػيرًا و

 عامًا وذلؾ مف إجمالي األطفاؿ المعتقميف. 16طفال معتقال تحت سف  32عمما أف ىناؾ 
وتنػػتيج حكومػػة االحػػتالؿ االسػػرائيمي سياسػػة التمييػػز العنصػػري ضػػد األطفػػاؿ الفمسػػطينييف. فيػػي تتعامػػؿ مػػش 
األطفاؿ اإلسرائيمييف في خالؼ مش القانوف مف خالؿ نظاـ قضائي خػاص باألحػداث، وتتػوفر فيػو ضػمانات 

 18العادلة. وفي ذات الوقت، فإف إسرائيؿ تعتبر الطفؿ اإلسرائيمي ىو كؿ شخص لـ يتجاوز سف  المحاكمة
 عاما. 16عاما، في حيف تتعامؿ مش الطفؿ الفمسطيني بأنو كؿ شخص لـ يتجاوز سف 

 24/12/2012، الغد، عّمان
 

 العيساوي والشراونة في خطر.. وعدم المباالة اإلسرائيمية يعني قتميماقراقع:  43
غزة: يواصؿ األسيراف الفمسطينياف سامر العيساوي وأيمف الشراونة، إضرابيما المفتػوح عػف الطعػاـ، لممطالبػة 

يومػػا، بينمػػا  179بػاإلفراج عنيمػػا مػػف سػجوف االحػػتالؿ. وقػػد مضػػى عمػى اإلضػػراب الػػذي يخوضػو الشػػراونة 
يخ الحػػديث. وقػػد وجػػو يومػػا، وىػػذا أطػػوؿ إضػػراب عػػف الطعػػاـ فػػي التػػار  147مضػػى عمػػى إضػػراب العيسػػاوي 

كؿ األحػرار والشػرفاء فػي »عيسى قراقش وزير ش وف األسرى والمحرريف في حكومة راـ اهلل، نداء عاجال إلى 
المػذيف انيػارت أجسػاميما وأصػبح وضػعيما خطيػرا »، لمتدخؿ العاجؿ إلنقاذ حياة الشػراونة والعيسػاوي «العالـ
وصػػال إلػػى مرحمػػة معرضػػيف فييػػا إلػػى مػػوت »والشػػراونة ، كمػػا صػػرح. وحػػذر قراقػػش مػػف أف العيسػػاوي «لمفايػػة
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لػػى اإلصػابة بجمطػػات حسػػب )مػا ذكػػره( األطبػػاء، وأف أجسػاميما بػػدأت تتفػػذى عمػى بعضػػيا، ممػػا  مفػاجئ، وا 
لػـ تعػد »وأشػار قراقػش إلػى أف أجسػاـ األسػيريف التػي بػدأت تتأكػؿ، «. يشكؿ حالة قمؽ حقيقػي عمػى مصػيرىما

حموؿ بالسكر الذي يعطى ليما، وىذا ما قد ي دي إلى الوفاة، وأف كؿ يـو يمر تتجاوب مش الفيتامينات أو الم
وحذر قراقش مف أف عدـ المباالة اإلسرائيمية بمطالب المعتقميف، يعني أف «. يشكؿ خطرا حقيقيا عمى حياتيما

 ىناؾ نيات لقتميما، وأف رائحة جريمة تنبعث أماـ عدـ التحرؾ أو التدخؿ مف المجتمش الدولي.
 24/12/2012، الشرق األوسط، لندن
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وزعت طواقـ بمدية االحتالؿ في القدس اليـو أوامر ىدـ جديدة لمنازؿ عدد مف المقدسييف، حيث داىمت قػوة 
، حي الصوانة قرب البمدة الق ديمة كبيرة مف جنود وشرطة االحتالؿ وطواقـ تابعة لبمدية االحتالؿ صباح اليـو

 بالقدس المحتمة والقريب مف أسوار القدس القديمة.
وقالت مصادر محمية إف قوات االحتالؿ وفو وصػوليا لمحػي فرضػت طوقػا عسػكريا عميػو وقػاـ موظفػو بمديػة 

 االحتالؿ بإلصاؽ أوامر ىدـ إدارية لعدد مف منازؿ المواطنيف بحجة البناء دوف ترخيص.
شػػػكؿ متواصػػػؿ بإجبػػػار المقدسػػػييف عمػػػى ىػػػدـ بيػػػوتيـ ومنػػػازليـ فػػػي يشػػار إلػػػى أف سػػػمطات االحػػػتالؿ تقػػػـو وب

حالؿ المفتصبيف الصياينة مكانيـ تحت حجج وذرائش باطمة وواىية.  محاولة لطرد وتيجير المقدسييف وا 
 23/12/2012، مؤسسة األقصى لموقف والتراث، أم الفحم
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وصؼ الباحث والمختص في ش وف األسرى ريػاض األشػقر دور رئػيس السػمطة محمػود : محمد جاسر -غزة
 عباس تجاه قضية األسرى الفمسطينييف المضربيف عف الطعاـ في سجوف االحتالؿ اإلسرائيمي بػاالسمبيا.

، ولـ يكف لو دور وقاؿ األشقر في تصريح لػافمسطيف أوف اليفا، األحد:ا إف موقؼ الرئيس عباس سيء جداً 
 حقيقي وفعاؿ تجاه األسرى وخاصة األسيريف المضربيف عف الطعاـ أيمف الشراونة وسامر العيساويا.

 6أسػػير مػػف بيػػنيـ  4600وبػػيف الباحػػث والمخػػتص فػػي شػػ وف األسػػرى أف باسػػتطاعة عبػػاس إبػػراز معانػػاة 
 السمطة لموقؼ قوي لمساندتيـ. مضربيف عف الطعاـ لر ساء الدوؿ الكبرى، مشددًا عمى ضرورة تبني رئيس

واستنكر األشقر عدـ مشاركة عباس بأي اعتصاـ تضامنًا مش األسرى، كونو يمثؿ رئيس دولػة فمسػطيف لكػؿ 
الفمسطينييف وليس لفئة معينػة. وقػاؿ:ا لػو تضػامف عبػاس مػش األسػرى، سػيكوف لػو تػأثير كبيػر عمػى اإلعػالـ 

 ولة االحتالؿ اإلسرائيميا.العالمي والمحمي، وستكوف رسالة قوية لقادة د
 23/12/2012، فمسطين أون الين
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أصػػيب عػػدد مػػف المػػواطنيف بحػػاالت اختنػػاؽ بالفػػاز المسػػيؿ لمػػدموع، ليمػػة األحػػد، خػػالؿ مواجيػػات مػػش قػػوات 
االحػػتالؿ اقتحمػػت القريػػة الواقعػػة  وذكػػرت مصػػادر أمنيػػة، أف قػػوات االحػػتالؿ فػػي قريػػة مريحػػة غػػرب جنػػيف.

بمحػػػاذاة جػػػدار الضػػػـ والتوسػػػش، مػػػا أدى النػػػدالع مواجيػػػات اسػػػتخدمت خالليػػػا قػػػوات االحػػػتالؿ قنابػػػؿ الفػػػاز 
 المسيؿ لمدموع، األمر الذي أسفر عف إصابة عدد مف المواطنيف بحاالت اختناؽ.

 23/12/2012، فمسطين أون الين
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راـ اهلل ػ وليد عوض: يعيش اىالي منطقة االغػوار الفمسػطينية المتاخمػة لمحػدود مػش االردف صػراع مريػر مػش 
االحتالؿ االسرائيمي الذي يواصؿ سيطرتو عمى تمؾ المنطقة بزراعتيا بالمزيد مف المسػتوطنات فػي حػيف تػتـ 

رييـ مف المنطقة بحجج وذرائش مختمفة، فمرة بسبب انيػا منطقػة عسػكرية يحظػر عمػى مالحقة االىالي وتجيي
 الفمسطينييف دخوليا، ومرة اخرى يتـ ىدـ مساكف المزارعيف ومنشآتيـ بحجة البناء بدوف ترخيص.

وفيمػػػػا تواصػػػػؿ سػػػػمطات االحػػػػتالؿ ممارسػػػػة التطييػػػػر العرقػػػػي فػػػػي منطقػػػػة االغػػػػوار التػػػػي تعتبػػػػر سػػػػمة الفػػػػذاء 
ية وتالحػػؽ المػػزارعيف ىنػػاؾ وتػػدمر مزروعػػاتيـ تواصػػؿ المسػػتوطنات الزراعيػػة المقامػػة عمػػى اراضػػي الفمسػػطين

 المواطنيف النمو واالزدىار لخصوبة تمؾ االراضي ووجود الكثير مف المياه الجوفية فييا.
اضػي فػي ويعيش االحتالؿ االسرائيمي ىذه االياـ في سباؽ مش الزمف مف اجؿ االستيالء عمى المزيد مف االر 

االغػػوار وخاصػػة الشػػمالية التػػي تعتبػػر سػػمة فمسػػطيف الفذائيػػو لتفريفيػػا مػػف أصػػحابيا الشػػرعييف، وذلػػؾ عبػػر 
 سياسة اليدـ المتواصمة لممنشآت والمساكف.

وتػػػػأتي المالحقػػػػة االسػػػػرائيمية لممػػػػزارعيف فػػػػي االغػػػػوار ومصػػػػادرة اراضػػػػييـ الزراعيػػػػة التػػػػي تفػػػػذي االراضػػػػي 
مػف االحتياجػات الفذائيػة ضػمف سياسػة ر سػاء الحكومػات االسػرائيمية المتعاقبػة  الفمسطينية بالخضار وغيرىا

بالمئػػة مػػف مسػػاحة الضػػفة  25التػػي تعزيػػز السػػيطرة االسػػرائيمية عمػػى ىػػذه المنطقػػة اإلسػػتراتيجية التػػي تشػػكؿ 
عزيػػز ، وذلػػؾ فػػي سػػياؽ الخطػػة اإلسػػرائيمية الرسػػمية التػػي ُأطمػػؽ عمييػػا اسػػـ 'ت1967الفربيػػة التػػي احتمػػت عػػاـ

 السيطرة عمى غور األردف'.
بالمئػػة مػػف المحػػـو الحمػػراء  25وتنػػتج األغػػوار ػ حسػػب المركػػز الفمسػػطيني لممسػػاعدة القانونيػػة ػ مػػا نسػػبتو 

ومنتجػػػػات األلبػػػػاف لممجتمػػػػش الفمسػػػػطيني، وبالتػػػػالي فػػػػإف المسػػػػاس بيػػػػا مسػػػػاس بػػػػاألمف الفػػػػذائي وبالمصػػػػادر 
 ياـ الدولة وىو اليدؼ اآلخر مف السياسة اإلسرائيمية.االقتصادية لمشعب الفمسطيني، إضافة لتقويض ق

وتقوـ سمطات االحتالؿ االسرائيمي في ىذه االياـ باستيداؼ تجمعػات فمسػطينية بالكامػؿ فػي منطقػة االغػوار 
 الشمالية شرؽ الضفة الفربية واخطارىا بالرحيؿ عف أرضيا بذريعة التدريبات العسكرية االسرائيمية.

التطبيقيػػة ػ القػػدس )أريػػج( تعتبػػر ىػػذه اليجمػػة االسػػتيطانية الشرسػػة تجػػاه التجمعػػات  وحسػػب معيػػد االبحػػاث
الفمسػػطينية جديػػدة مػػف نوعيػػا فػػي منطقػػة االغػػوار الفمسػػطينية اذ أف اليجمػػات السػػابقة عمػػى ىػػذه التجمعػػات 

اء غير شممت عمميات ىدـ لمساكف ومنشأت زراعية وحيوانية وتيجير أصحابيا وتركيـ في العراء بحجة البن
المرخص لوقوع تمؾ المنشأت في مناطؽ ترضخ لمسيطرة االسرائيمية الكاممة )منػاطؽ ج(، اال أف مػا تقػوـ بػو 
سػػػمطات االحػػػتالؿ االسػػػرائيمية فػػػي منطقػػػة االغػػػوار الشػػػمالية ىػػػذه االيػػػاـ مػػػا ىػػػو اال اسػػػتيداؼ مباشػػػر ليػػػذه 

عػػددا مػػف التجمعػػات البدويػػة التػػي  التجمعػػات بالرحيػػؿ ودوف أيػػة مقػػدمات، حيػػث تسػػعى اسػػرائيؿ الػػى ترحيػػؿ
 تعيش حياة بدائية في تمؾ البقعة مف الضفة الفربية المحتمة.

 24/12/2012، القدس العربي، لندن
 

 كثر تطرفاً أسرائيمي في القدس والضفة االحتالل اإل 48
ات لػػـ يختمػػؼ كثيػػرا تقريػػر جمعيػػة حقػػوؽ االنسػػاف، ىػػذه السػػنة، عػػف السػػنو : امػػاؿ شػػحادة -القػػدس المحتمػػة 

الماضػػػية فػػػي مػػػا يتعمػػػؽ بسياسػػػة االحػػػتالؿ تجػػػاه القػػػدس والضػػػفة، حيػػػث القمػػػش والػػػذؿ والمالحقػػػات السياسػػػية 
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واالعتقػػاالت غيػػر القانونيػػػة، لكػػف فػػػي ىػػذه المػػػرة مػػنح التقريػػر الصػػػفة االكثػػر وضػػػوحا لمسياسػػة االسػػػرائيمية، 
 خاصة تجاه الضفة فاعتبرىا ااالكثر تطرفا لمطفياف والظمـا.

ريػػػر المعانػػػاة التػػػي يواجييػػػا فمسػػػطينيو الضػػػفة والقػػػدس فػػػي ظػػػؿ االحػػػتالؿ االسػػػرائيمي، خاصػػػة ويكشػػػؼ التق
االجراءات التعسفية والمبادرات لسف قوانيف تشرع الضـ الفعمي لالراضي الفمسطينية المحتمة الى اسرائيؿ كما 

مدنية لمييود الذيف يقطنوف فػي  تعزز النزعة السائدة المتمّثمة في تأسيس منظومتيف قانونّييف: واحدة إسرائيمّية
المستوطنات، وأخرى عسكرية لمفمسطينّييف، وىذا يعيؽ تحقيؽ العدالة في المكاف الذي تسري فييا منظومتاف 

 قانونيتاف منفصمتاف.
وبحسب التقرير فاف اسرائيؿ تبسَط سيطرتيا عمى مالييف الناس الذيف يرزحوف تحت طائؿ الحكػـ العسػكري، 

الء إلى قدرة التأثير عمى الجياز السياسي الػذي يحػدد مصػيرىـ، وتػداس حقػوقيـ األساسػية في وقت يفتقر ى  
عمػػى نحػػٍو ثابػػت. امػػا فػػي قطػػاع غػػزة فتػػنعكس سياسػػة الحصػػار التػػي تفرضػػيا إسػػرائيؿ عمػػى القطػػاع بشػػكؿ 

 خطير عمى السكاف وما  تمحؽ مف أضرار قاسية بيـ.
الحػػديث عػػف معانػػاة السػػكاف فحػػذر مػػف خطػػورة  تصػػعيد وعػػف فمسػػطينيي القػػدس الشػػرقية اسػػيب التقريػػر فػػي 

العنػػػػؼ التػػػػي تمارسػػػػيا الشػػػػرطة االسػػػػرائيمية تجػػػػاه الفمسػػػػطينييف وجػػػػاء فػػػػي ىػػػػذا الجانػػػػب ا الشػػػػرطة بالنسػػػػبة 
لممقدسييف، جسـ يعػادييـ ويتنكػر ليػـ، ويمػارس القػوة تجػاىيـ ويتجاىػؿ احتياجػاتيـ وأمػنيـ، ويفضػؿ مصػالح 

الشػػكاوى التػػي يقػػدميا الفمسػػطينيوف فػػي القػػدس لقسػػـ التحقيػػؽ مػػش أفػػراد الشػػرطة السػػكاف الييػػود فػػي المدينػػة. 
تعػػاَلج فػػي مػػرات عديػػدة عمػػى نحػػٍو رديء ومنقػػوص، ممػػا يعػػزز أكثػػر فػػأكثر التنػػافَر وغيػػاَب الثقػػة بػػيف سػػكاف 

 القدس الشرقّية والسمطات االسرائيمية.
لقدس الشرقية نحو الفي مف المستوطنيف الييود وتشير المعطيات الى انو  يسكف في قمب البمدة القديمة مف ا

في عشرات المواقش التي تقش في قمب أحياء فمسطينّية في القدس الشػرقّية. منػذ مطمػش التسػعينيات، تعمػؿ فػي 
حارسػا يعممػوف مػف ِقَبػؿ شػركة حمايػة خاصػة  350ىذه المواقش وحدة حماية مسّمحة يصؿ تعداد أفرادىا إلػى 

افظػػة عمػػى أمػػف المسػػتوطنيف الييػػود. تمػػوؿ نشػػاَط ىػػذه الوحػػدة وزارة البنػػاء واإلسػػكاف تتمثّػػؿ وظيفتيػػا فػػي المح
بكمفػة ماليػة تصػؿ إلػى عشػرات ماليػػيف الشػواقؿ سػنويا. تواجػد أفػراد حمايػػة مػف القطػاع الخػاص، ممػف تتمثّػػؿ 

ف الشػرطة، وظيفتيـ في حماية السكاف الييود مف السّكاف العرب، يخمؽ الكثير مف التوترات. فعمى العكس م
التػي يفتػػرض فييػا أف تقػػدـ الخدمػػة لجميػش السػػكاف، يقتصػػر عمػؿ ىػػ الء عمػى حمايػػة أحػػد السػكاف مػػف جػػاره. 
العمؿ في منطقة حساسة كالقدس الشرقّية يعّرض أفراد الحماية لمشاحنات يومّية مػش السػكاف، ويتطمّػب مػنيـ 

كثيػرة بعػيف االعتبػار، عنػد التفكيػر بممارسػة التعامؿ مػش حػاالت معقّػدة لمفايػة تسػتوجب التػروي وأْخػَذ عوامػؿ 
القّوة أو استخداـ السالح الحي. وعمى العكس مػف أفػراد الشػرطة، لػـ يتمػؽَّ أفػراد الحمايػة تػدريبا وتػأىياًل لمقيػاـ 
بميمات شرطّية في مناطؽ تتمّيز بالمواجيات الصعبة، وال تجييزات بحػوزتيـ لمتعامػؿ مػش حػاالت الطػوار . 

وكيـ في بعػض األحيػاف يػ دي إلػى تػدىور الوضػش واسػتخداـ الرصػاص الحػي. ىػذا السػموؾ مف ىنا، فاف سم
لى حاالت وفاة.  تسبب في إصابات خطيرة في صفوؼ السكاف الفمسطينّييف، وا 

 24/12/2012، الحياة، لندن
 

 بجوار المسجد األقصى تؤدي شعائر تممودية عند "رباط الكرد"ييودية جماعات  49
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أدى العشػػرات مػػف جماعػػات ييوديػػة مختمفػػة مسػػاء األحػػد شػػعائر توراتيػػة عنػػد اربػػاط  :صػػفا -القػػدس المحتمػػة
الكػػػرد ابالجػػػدار الفربػػػي لممسػػػجد األقصػػػى المبػػػارؾ، والمحػػػاذي لبػػػاب الحديػػػد، أحػػػد أبػػػواب المسػػػجد األقصػػػى 

 بحراسة مف قوات االحتالؿ.
وىػو جػزء مػف الجػدار الفربػي  وكانت جماعات ييودية دعت إلى إقامة شعائر توراتية عند وقؼ ارباط الكػردا

 لممسجد األقصى وبالتحديد عند باب الحديد.
وجاء في دعواتيا أف ىذه الشعائر تأتي بمناسبة صياـ العاشر مف الشير العبري الجاري، واستكماال لمراسػيـ 

 إشعاؿ الشمعداف خالؿ عيد االحانوكاها الذي احتفموا بو في األسبوع الماضي أيضا عند ارباط الكردا.
وقالت ىذه الجماعات إّف إقامة ىذه الشعائر عمى طوؿ اليوـ خاصة في الفترة الصباحية والمسائية ىي جػزء 
مػػف النشػػاط إلعػػادة السػػيطرة الكاممػػة عمػػى اربػػاط الكػػردا الػػذي يطمقػػوف عميػػو مسػػمى االمبكػػى الصػػفيرا، حيػػث 

عػػػـو وىػػػو جػػػزء مػػػف الييكػػػؿ متػػػرا ىػػػو األقػػػرب إلػػػى اقػػػدس األقػػػداسا المز  25يػػػّدعوف أف ىػػػذا الحػػػائط بطػػػوؿ 
.  المزعـو

 24/12/2012، وكالة الصحافة الفمسطينية )صفا(
 

 ول مرة منذ الحصار شاحنة و"باص" لغزة أل  سبعينإدخال  مينا لـ"سما": 50
شػاحنة  70أعمف نظمي مينا رئيس ىيئة المعابر بالسمطة الفمسطينية اف الجانب االسرائيمي أدخاؿ  : راـ اهلل

طػاع غػزة عبػر معبػر كػـر ابػو سػالـ الواقػش أقصػى جنػوب شػرؽ القطػاع، وذلػؾ ألوؿ مػرة وحافمة)باص( الي ق
وقػػاؿ مينػػا لوكالػػة )سػػما( مسػػاء األحػػد اف الجانػػب االسػػرائيمي وعػػد  منػػذ فػػرض اسػػرائيؿ حصػػارىا عمػػى غػػزة.

 بمزيدًا مف التسييالت في حاؿ استمرار حالة اليدوء عمى حدود قطاع غزة.
 24/12/2012، وكالة سما اإلخبارية

 
 اإلعالم الغربي مشوهبالفضائيات العربية سيىء و بالناصرة: النموذج الحالي لمفمسطيني بمؤتمر  52

عقػد مركػز )إعػالـ(، مركػز إعالمػي لممجتمػش العربػي الفمسػطيني فػي إسػرائيؿ، فػي س: الناصػرة ػ زىيػر أنػدراو 
ر المػػػ تمر العشػػػرات مػػػف فنػػػدؽ سػػػانت جبرئيػػػؿ فػػػي الناصػػػرة )مػػػ تمر اإلعالميػػػيف العػػػرب الثػػػاني(، وقػػػد حضػػػ

اإلعالميػػيف والصػػحافييف والطػػالب والميتمػػيف بالشػػأف اإلعالمػػي مػػف أبنػػاء المجتمػػش العربػػي الفمسػػطيني فػػي 
 الداخؿ.

ـّ التطرؽ إلى موضوع الفضائيات العربية وتفطية الواقش الفمسطيني في إسرائيؿ، حيث  وفي إحدى الجمسات ت
د، وشػػػارؾ فػػػي المحػػػور الصػػػحافي وليػػػد العمػػػري مػػػدير مكتػػػب يسػػػرت المحػػػور الزميمػػػة الصػػػحافية إيمػػػاف حػػػدا

الجزيػػرة فػػي األراضػػي الفمسػػطينية مشػػيرا فػػي حديثػػو إلػػى أف ىنالػػؾ حاجػػة لتسػػويؽ قضػػايا الػػداخؿ الفمسػػطيني 
 إعالميا نظرا ألف التفطية في الفضائيات تقتصر عمى النخب السياسية.

الفرنسػية إف الحصػار المفػروض عمػى الفمسػطيني بدورىا قالت الصحافية ماجػدة الػبطش مػف وكالػة الصػحافة 
ىػػو أيضػػا حصػػار إعالمػػي، لكػػف ىػػذا الوضػػش بػػدأ بالتحسػػف فػػي اآلونػػة األخيػػرة إال أف صػػورة الفمسػػطيني فػػي 
اإلعػػالـ الفربػػي ال زالػػت مشػػوىة. الصػػحافي فػػراس خطيػػب مػػف )سػػكاي نيػػوز( بالعربيػػة قػػاؿ انػػو يختمػػؼ مػػش 

ة تجاريػة، ألف الحػديث يػدور عػف مميػوف ونصػؼ فمسػطيني، لكػف العمري وال يفضؿ أف تسوؽ قضايانا بصور 
بالمقابػػؿ أكػػد عمػػى غيػػاب أجنػػدة واضػػحة لإلعػػالـ العربػػي المحمػػي والتقوقػػش الػػداخمي واّف عمينػػا العمػػؿ عمػػى 
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وأكد خطيب عمى أّف  محاورة العالـ العربي والفربي، وقدـ مثااًل عف الحاجة إلى موقش واحد بالمفة اإلنكميزية.
 ج الحالي لمفمسطيني في الفضائيات العربية سيىء لكف في ذات الوقت اخذ بالتحسف. النموذ

 24/12/2012، القدس العربي، لندن
 

 دوالر مميارمن  أكثرغزة: خسائر الحرب  54
في  إسرائيؿالذي شّنتو  األخيرخسائر قطاع غزة المادية نتيجة العدواف  إفقالت حكومة غزة : الحياة -غزة 
 مميوف دوالر. لثاني )نوفمبر( واستمر ثمانية أياـ، بمفت بميونًا ومف تشريف ا 

جاء ذلؾ خالؿ عرض قدمو مس ولو لجاف فنية مختصة شّكمتيا الحكومة لرصد حجـ خسائر العدواف عمى 
الصعد التجارية والصناعية والزراعية والصحية والبنية التحتية والتعميمية واإلعالمية. وقاؿ المدير العاـ 

الفتاح أبو موسى خالؿ م تمر صحافي نظمتو الحكومة في غزة إف خسائر  العامة لمصناعة عبد دارةلإل
مميوف دوالر. وأضاؼ أف خسائر القطاع الصناعي المباشرة بمفت  قطاعي التجارة والصناعة بمفت 

ة البديمة إلى مميوف دوالر، ووصمت خسائر الفرص مميوف دوالر، فيما بمفت خسائره غير المباشرة  
 مميوف دوالر. مميوف دوالر، ليكوف إجمالي خسائر ىذا القطاع  

مميوف دوالر، فيما بمفت خسائره غير المباشرة  وأشار الى أف خسائر القطاع التجاري المباشرة بمفت 
ئر ىذا مميوف دوالر، ليكوف إجمالي خسا مميوف دوالر، ووصمت خسائر الفرصة البديمة إلى  
 مميوف دوالر. القطاع 

مميوف دوالر، إضافة إلى  بدوره، قاؿ الناطؽ باسـ وزارة الصحة أشرؼ القدرة اف خسائر الخدمات الطبية 
االحتياجات العاجمة الصحية والطارئة لمقطاع الصحي. وأضاؼ اف عدد الشيداء الذيف سقطوا خالؿ األياـ 

 اخروف. شييدًا، وأصيب  الثمانية بمغ 
أما في قطاع النقؿ والمواصالت، فأوضح الناطؽ اإلعالمي باسـ وزارة النقؿ والمواصالت خميؿ الزياف أف 

 مميوف دوالر. إجمالي خسائر وزارتو بمفت نحو 
 مميوف دوالر، منيا نحو  وبمفت الخسائر الزراعية المباشرة وغير المباشرة لمقطاع حتى اآلف نحو 

ألؼ  مميوف خسارة ناجمة عف تدىور التربة وعدـ تجانسيا لمساحة  خسائر مباشرة، و مميوف دوالر
 مميوف دوالر خسائر غير مباشرة. دونـ في المنطقة الحدودية، إضافة إلى 

وقاؿ وكيؿ وزارة األشفاؿ العامة واإلسكاف المساعد ياسر الشنطي إّف خسائر قطاع األشفاؿ واإلسكاف، 
يوف دوالر. وأعمنت وزارة الحكـ المحمي والييئات المحمية عف تعرضيا ومرافقيا ومشاريعيا مم قّدرت بػ 

 مالييف دوالر. المختمفة ألضرار جسيمة، وبمفت خسائر البمديات 
 //الحياة، لندن، 

 "2إن  2وزارة الصحة في غزة: القطاع خاٍل من فيروس "اتش  53
 ا،1إف  1فمسػػػطينية، أف قطػػػاع غػػػزة خػػػاؿ تمامػػػًا مػػػف فيػػػروس ااتػػػش غػػػزة )فمسػػػطيف(: أكػػػدت وزارة الصػػػحة ال
الدكتور فػ اد العيسػاوي، مػدير عػاـ الرعايػة األوليػة فػي وزارة الصػحة  المعروؼ باسـ اأنفمونزا الخنازيرا. وقاؿ

بفزة في تصريح مكتوب لو تمقت اقدس برسا نسخة عنو: اإف مستشفيات محافظات غزة والعيادات الصػحية 
 حتى المحظة أي إصابة بفيروس أنفمونزا الخنازيرا. لـ ُتسجؿ

 23/12/2012قدس برس، 
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 كتاب "الحياة في بيوت فمسطين".. لمكاتبة ماري روجرز 54

)نقمػو « الحيػاة فػي بيػوت فمسػطيف»صدرت الترجمة العربيػة لكتػاب « الم سسة العربية لمدراسات والنشر»عف 
رحػالت مػاري إليػزا روجػرز فػي فمسػطيف وداخميتيػا بػيف  جماؿ أبو غيدا، وقدمت لو مي صيقمي(، وىو كتاب

، لنقػػػش فيػػػو عمػػػى مػػػورد مكثػػػؼ مػػػف المعمومػػػات حػػػوؿ تمػػػؾ الحقبػػػة التاريخيػػػة، كمػػػا 1859و  1855عػػػامي 
يستعرض الكتاب تفاصيؿ وجزئيات دقيقة ألنماط الحياة في أوسػاط الفمسػطينييف، التػي قػد يبػدو بعضػيا اآلف 

 ذلؾ ال يزاؿ حيًا في ذاكرة الفمسطينييف. باليًا أو متقادمًا، لكنو برغـ
 24/12/2012، السفير، بيروت

 
 "الرموز الييودية والمقدسات اإلسالمية بين التقديس والتدنيس"كتاب توثيقي جديد عنوان  55

بالتعػاوف مػش مركػز الدراسػات المعاصػرة التػابش لمحركػة اإلسػالمية ” م سسة األقصى لموقؼ والتػراث“أصدرت 
الرمػوز الييوديػة والمقدسػات اإلسػالمية بػيف التقػديس امسػطيني كتابػًا توثيقيػًا جديػدًا حمػؿ عنػواف في الداخؿ الف

،وىػػو مػػف تػػأليؼ الػػدكتور حسػػف صػػنش اهلل والباحػػث األثػػري االسػػتاذ عبػػد الػػرازؽ متػػاني، مػػف مركػػز اوالتػػدنيس
 رئيس م سسة االقصى. -الدراسات المعاصرة وقدـ لمكتاب الميندس زكي اغبارية

صفحة ممونة سمطت الضوء عمى الرموز الييودية وأحواليػا فػي العػالـ العربػي  135الكتاب بيف دفتيو  ويضـ
، وكيؼ ُحفظت فييا الرموز الدينية الييودية وتمقى االحتراـ الالـز مف المسمميف، بحيػث تػتـ مقارنتيػا مػش مػا 

د واالماكف المقدسة في ظػؿ ـ مف تدمير لمئات المساج1948يحصؿ لممقدسات اإلسالمية في فمسطيف عاـ 
 الم سسة اإلسرائيمية وكيفية تعامميا معيا أو مش مف يسعى لمحفاظ عمييا.

 20/12/2012، مؤسسة األقصى لموقف والتراث، أم الفحم
 

 ال داعي لممارسة انتقام أو عنصرية بحق الشعب الفمسطينيأبو فاعور ردا عمى باسيل:  56
ف باسيؿ عف السورييف والفمسطينييف النازحيف إلى لبناف، ومطالبتػو استدعى حديث وزير الطاقة جبرا: بيروت

 ببحث ترحيميـ، ردودًا اتيمتو بالعنصرية.
ال داعػػي لممارسػػة انتقػػاـ أو عنصػػرية بحػػؽ الشػػعب »واعتبػػر وزيػػر الشػػ وف االجتماعيػػة وائػػؿ أبػػو فػػاعور أف 
واجػب الدولػة أف تتصػرؼ »أمػس إف وقػاؿ فػي لقػاء «. السوري أو الفمسػطيني، الػذي يمجػأ إلػى لبنػاف مضػطراً 

، معمنػًا أف رئػيس الحكومػة نجيػب «مف منطمؽ مس وليتيا عف إغاثة النازحيف وحمػايتيـ وعػف سػيادتيا وأمنيػا
 «.حصؿ عمى تأكيدات مف أطراؼ دولييف بأنو ستكوف ىناؾ مساعدات لمبناف»ميقاتي 
الذي يمارسو النظاـ السوري، عودي  مف يستطيش مف السياسييف، أف يقوؿ لعائمة تيرب مف القصؼ»وسأؿ: 

نعرؼ الحساسيات المبنانية »وعف الفمسطينييف النازحيف، قاؿ: «. مف حيث جئت وربما تواجو مصير الموت؟
والكػػوابيس التاريخيػػة لػػدى الػػبعض، لػػذلؾ تػػـ االتفػػاؽ بػػأف يكػػوف االىتمػػاـ بالنػػازحيف الفمسػػطينيف مػػف سػػورية 

ؽ خاص بيا مػف الدولػة المبنانيػة، لحفػظ الوضػعية القانونيػة لمنػازحيف مس ولية أونروا، وأف يكوف ىناؾ صندو 
 «.ممارسة ىذه العنصرية البفيضة بحؽ ىذا الشعب»، رافضًا «الفمسطينييف وحؽ العودة

 44/24/4024، الحياة، لندن
 

 ينتقد دعوة باسيل لترحيل فمسطينيي سورية من لبنان عقاب صقر 57



 
 

 

 

 

           34ص                                    4728العدد:                44/24/4024اإلثنين  التاريخ:

عقػاب صػقر، فػي بيػاف، الػى اننػا نسػمش منػذ أيػاـ اتصػريحات وخطابػات  لفت عضو تكتؿ البنػاف أواًلا النائػب
مػػف بعػػض الساسػػة المبنػػانييف، وعمػػى رأسػػيـ رئػػيس تكتػػؿ االتفييػػر واإلصػػالحا النائػػب ميشػػاؿ عػػوف، مػػا انفكػػوا 
يردحوف مردديف لفة فئوية عفا عمييا الزمف ستفدو بفعؿ انحػدراىا جػزأ مػف تػاريخ العنصػرية الفػابرا، مضػيفا 

بمػػغ الشػػطط بواحػػد مػػف وزراء عػػوف إلػػى تشػػبيييـ باألفكػػار الشػػريرة المسػػتوردة والػػدعوة إلػػى طػػردىـ مػػش القػػد 
الالجئيف الفمسطينييف في خطوة تشكؿ منافسة استثنائية لفالة جماعة الفصؿ العنصري المنقرديف مف جنوب 

 .أفريقياا
يذبح في سوريا وشبيح غر في لبناف ورأى أف االمطموب إقفاؿ الحمقة عمى الشعب السوري عمى قاعدة شبيح 

يقفؿ الحدود ويعيد السورييف عمى شكؿ اضاحي إلى ارضػيـ مػش ميػزة إضػافية وىػي فمسػطيني لمػذبح مػش كػؿ 
 سػػػػػوري يرحػػػػػؿ مػػػػػف بػػػػػالد األرزا، معتبػػػػػرًا أف االخطيػػػػػر فػػػػػي ىػػػػػذا المنطػػػػػؽ انػػػػػو يسػػػػػوؽ فػػػػػي بعػػػػػض الػػػػػدوائر 

 
 

تخابػػات، وفػػي ذلػػؾ أكبػػر اعتػػداء عمػػى المسػػيحييف عمػػى انػػو خطػػاب اسػػتيالكي إلرضػػاء المسػػيحييف قبيػػؿ االن
نسانيتيـا.   وقيميـ وا 

 44/24/4024، النيار، بيروت

 
 من سوريا نتمتقي فصائل منظمة التحرير لبحث أوضاع النازحين الفمسطينيي بيية الحريري 58

المقػاء الموسػش  وترأس النائب بييػة الحريػري اليػوـ اإلثنػيف فػي مجػدليوف اجتماعػًا لمجػاف المتابعػة المنبثقػة عػف
لم سسػػات المجتمػػش المػػدني واألىمػػػي المبنػػاني والفمسػػطيني لمتابعػػة اليػػػات العمػػؿ لخطػػة الطػػوار  الصػػػيداوية 

 الموحدة التي أطمقيا المقاء إلغاثة العائالت السورية والفمسطينية النازحة إلى المدينة ومخيماتيا.
في لبناف فتحي أبو العردات مش « لفمسطينيةمنظمة التحرير ا»وفصائؿ « فتح»والتقت أمس أميف سر حركة 

وفػػد مركػػزي مػػف فصػػائؿ المنظمػػة. وتوقػػؼ المجتمعػػوف عنػػد أوضػػاع النػػازحيف إلػػى صػػيدا ومخيماتيػػا. وثمػػف 
فمسػطينية عمػى صػعيد صػيدا ومخيماتيػا إلغاثػة  -الوفد مبادرة الحريري بإطالؽ خطة طػوار  موحػدة لبنانيػة 

 النازحيف ورعايتيـ.
 44/24/4024، الحياة، لندن

 
 تجنيب الفمسطينيين مخاطر االقتتال إلىالعربي يدعو ... و دين قصف اليرموكتالجامعة العربية  59

في ختاـ اجتماعو أمس عمى مستوى  ،داف مجمس الجامعة العربية.(: ب.ؼ.ا، )جيياف الحسيني -القاىرة 
خيمات الفمسطينية األخرى في المندوبيف الدائميف، ما يتعرض لو الالجئوف الفمسطينيوف في اليرموؾ والم

سورية، معتبرًا أف ذلؾ ييدد بكارثة إنسانية خطيرة تمس مصير وحياة االؼ الفمسطينييف الموجوديف عمى 
 األراضي السورية ويشكؿ انتياكًا صارخًا لمقانوف الدولي اإلنساني.

ئيف الفمسطينييف اثار النزاع األطراؼ المعنية كافة تجنيب الالج ،في بياف لو ،وطالب مجمس الجامعة العربية
في سورية وعدـ زجيـ في أتوف الصراع الدائر ىناؾ، وااللتزاـ بمس ولياتيـ تجاه المحافظة عمى أمف 

 الالجئيف وتوفير الحماية ليـ وتقديـ العوف اإلنساني والصحي العاجؿ ليـ.
لتمكيف الالجئيف  اإسرائيؿاكما طالب المجمس المجتمش الدولي واألمـ المتحدة بالمساعدة والضفط عمى 

 ،دعا نبيؿ العربيكما  الفمسطينييف الذيف يحاولوف اليرب مف القتاؿ إلى دخوؿ دولة فمسطيف المحتمة.
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اتجنيب الفمسطينييف في سورية مخاطر التيجير والنزوح جراء االقتتاؿ  إلى ،العاـ لمجامعة العربية األميف
ما يتعرض لو الالجئوف الفمسطينيوف في مخيـ  إفا :ي بيافف ،وقاؿ الدائر حوؿ المخيمات الفمسطينيةا.
، ييدد بكارثة خطيرة تمس مصير وحياة االؼ الفمسطينييف في األخرىاليرموؾ والمخيمات الفمسطينية 

 األطراؼوناشد االسمطات السورية وكافة  ا.اإلنسانيسورية ويشكؿ مخالفات جسيمة لمقانوف الدولي 
مف الالجئيف الفمسطينييف وتوفير الحماية ليـ وتجنيبيـ ألياتيا تجاه المحافظة عمى المتنازعة االلتزاـ بمس و 

 مخاطر االنزالؽ في الصراع الدائر في سوريةا.
 44/24/4024الحياة، لندن، 

 
 
 
 

 مجمس الجامعة العربية: االستيطان جريمة حرب تتطمب المالحقة القضائية 60
عمى الفمسطينييف في الدوؿ العربية المضيفة، والذي بدأ م تمر المشرفيف  : أكدصالح جمعة - القاىرة

 بتكثيؼ االستيطاف في الضفة الفربية وغزة، معتبراً  اإسرائيؿاأعمالو في القاىرة أمس، ضرورة التصدي لقياـ 
 لمفمسطينييف عمى حصوليـ عمى صفة دولة غير عضو باألمـ المتحدة. أف ىذا يعد عقاباً 

في ختاـ اجتماعو غير العادي أمس، المجتمش الدولي مف مفبة  ،العربيةإلى ذلؾ، حذر مجمس الجامعة 
المخاطر الجسيمة جراء استمرار السياسات اإلسرائيمية العدوانية والتوسعية اليادفة إلى تفيير البيئة 

ات الجفرافية، والطبيعة الديموغرافية لألراضي الفمسطينية المحتمة. واعتبر المجمس ىذه اإلجراءات والممارس
بمثابة عدواف صارخ عمى الدولة الفمسطينية المحتمة، يرقى إلى جرائـ الحرب ويتطمب متابعة سمطات 

 مف قبؿ الم سسات القانونية الدولية. االحتالؿ قضائياً 
وأداف مجمس الجامعة بشدة الحكومة اإلسرائيمية الستمرارىا في احتالؿ فمسطيف، وتمادييا في سياسة فرض 

األراضي، بتكريس االستيطاف في األراضي الفمسطينية المحتمة، بما فييا شرقي القدس،  األمر الواقش عمى
 .1967 ويوني /وتنكرىا لحؿ الدولتيف عمى خط الرابش مف حزيراف

لزيارة  مقترحاً  وفي غضوف ذلؾ، قاؿ أحمد بف حمي، نائب األميف العاـ لمجامعة العربية، إف ىناؾ موعداً 
مف  29نبيؿ العربي، إلى راـ اهلل يـو  .لعرب برئاسة األميف العاـ لمجامعة العربية دوفد مف وزراء الخارجية ا

 الشير الحالي.
 44/24/4024الشرق األوسط، لندن، 

 
 وافق عمى رفع الفيتو عن التعاون "غير العسكري" لحمف شمال األطمسي مع "إسرائيل"ت اتركي 62

غير اة وافقت عمى رفش الفيتو عف التعاوف أعمف مصدر ديبموماسي تركي أمس، أف أنقر : (.ب.ؼ.)أ
أنشطة مدرجة افي  اإسرائيؿاووافقت تركيا عمى مشاركة  .اإسرائيؿالحمؼ شماؿ األطمسي مش  االعسكري

، في مقابؿ رفش فيتو اندوات وورشات عمؿ ودورات تدريب وم تمراتا، و2013الحمؼ لمعاـ  اعمى أجندة
، عف تعاوف مش بالد قريبة مف تركيا، ال سيما في اإسرائيؿامش  بعض الدوؿ األعضاء في الحمؼ المتضامنة

بعض الحمفاء أدركوا أف الحمؼ مف يدفش ثمف ىذه اإلجراءات التي خمقت ا إفوقاؿ المصدر  العالـ العربي.
الحظر ال يزاؿ قائمًا عمى المناورات العسكرية المشتركة بيف  أف. إال اأجواء مف انعداـ الثقة لدى الشركاء
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في اقتراح راسموسف ليس ىناؾ مجاؿ لمناورات أطمسية مش اوأضاؼ المصدر انو  .اإسرائيؿاطمسي واأل
ف لـ يكف طابعيا  اتركيا تحتفظ بقرارىا بشأف األنشطة التي تتـ في تركياا، موضحًا أف اإسرائيؿ حتى وا 
 عسكريًا.

 44/24/4024السفير، بيروت، 
 

 ية مالياً قطر تؤكد التزاميا بدعم السمطة الفمسطين 64
الشيخ حمد بف خميفة اؿ ثاني، خالؿ اتصاؿ ىاتفي مساء يوـ األحد، مش  ،أكد أمير قطر.(: أي.بي.يو)

وفا، أف أمير قطر  وذكرت وكالة رئيس السمطة الفمسطينية محمود عباس، التزاـ بالده بدعـ السمطة ماليًا.
ي في نضالو لتحقيؽ استقاللو الوطني، وأنيا مرئيس الفمسطيني، إف بالده اممتزمة بدعـ الشعب الفمسطينلقاؿ 

 ستمتـز بتسديد ما عمييا في إطار شبكة األماف المالي العربيةا.
 44/24/4024الحياة، لندن، 

 
 بانطالقة حماس السفير المصري يزور مكتب نواب رام اهلل مينئاً  63

مف السفارة المصرية مكتب  زار السفير المصري في أراضي السمطة الفمسطينية ياسر عثماف، ووفد مرافؽ لو
وعد عثماف ما  .25بذكرى انطالقة حركة حماس الػ  نواب راـ اهلل في حي المصايؼ شماؿ المدينة، مينئاً 

حصؿ بالضفة الفربية ىو مقدمة مصالحة حقيقية، عمى أمؿ أف تكوف ىناؾ خطوات مماثمة في قطاع غزة، 
بتنفيذ بنود  كبيراً  مصرّياً  وكشؼ أف ىناؾ اىتماماً  أف ما حصؿ في الضفة الفربية يدعو لمتفا ؿ. مشدداً 

عادة الوحدة بيف الفصائؿ الفمسطينية، وأف ىناؾ خطوات حثيثة إلزالة الخالفات.  المصالحة، وا 
بذكرى انطالقتيا في الضفة  بأف عادت حماس واحتفمت مجدداً  وأكد عثماف أف دولة مصر سعيدة جّداً 

عمى أف دولتو تعمؿ عمى أف تسود  ة الوطنية بيف الفصائؿ كافة، مشدداً الفربية، وعادت معيا أجواء الوحد
 أجواء مماثمة في قطاع غزة، وتحتفؿ حركة فتح بانطالقتيا في غزة عما قريب.

وكاف في استقباؿ السفير المصري وفد مف نواب الضفة الفربية، عمى رأسيـ رئيس المجمس التشريعي 
 الفمسطيني د.عزيز دويؾ.

 43/24/4024الين،  فمسطين أون
 

 المكتب التنفيذي لمؤتمر تونس يخاطب األمم المتحدة إلنقاذ حياة شراونة وعيساوي 64
حّذر المكتب التنفيذي لم تمر األسرى الفمسطينييف في سجوف االحتالؿ، والمنعقد في تونس، مف  :تونس

وقاؿ المكتب  خمسة أشير.وفاة أسيريف فمسطينييف مضربيف عف الطعاـ في السجوف اإلسرائيمية منذ زىاء 
التنفيذي لم تمر األسرى في بياف لو، أّف التقارير التي تِرده مف داخؿ السجوف اإلسرائيمية تفيد بأّف األسير 

 138يومًا( واألسير سامر عيساوي )مضرب منذ  169أيمف الشروانة )مضرب عف الطعاـ منذ أكثر مف 
 مف حافة الموت. يومًا( قد تجاوزا مرحمة الخطر الشديد واقتربا

ودعا المكتب التنفيذي لم تمر األسرى وكاًل مف م سسة الحقوؽ لمجميش السويسرية، والمرصد 
األورومتوسطي لحقوؽ اإلنساف، ومقّرىما في جنيؼ، مقّرر األمـ المتحدة الخاص بحقوؽ اإلنساف في 

ينقذ حياة األسيريف شراونة األراضي الفمسطينية السيد ريتشارد فولؾ، بالدفش باتجاه تحرؾ دولي عاجؿ 
 وعيساوي.
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 44/24/4024السبيل، عّمان، 
 

 الفمسطيني –اإلسرائيمي إلنياء الصراع  "إسرائيل"ىيج يطالب أمريكا بممارسة نفوذىا عمى  65
، الواليات المتحدة لممارسة دور 23/12 يوـ األحد ،ولياـ ىيج البريطاني،دعا وزير الخارجية  :وكاالتال
 يف ،وطالب ىيج .الفمسطيني -اإلسرائيمي التوصؿ لحؿ مف شأنو إنياء الصراع  فيحاسـا  قياديا

الواليات المتحدة بإظيار ادورىا  ،(يس يب يتصريحات أدلى بيا لتميفزيوف ىيئة اإلذاعة البريطانية )ب
لبذؿ عمى أف الوقت حاف  ، مشدداً اإسرائيؿااألشير المقبمة عبر استخداـ نفوذىا القوى عمى  يا فيالقياد

إمكانية الخروج بنتائج  يوأعرب عف اعتقاده ف الشرؽ األوسط. فيالمزيد مف الجيود إلحياء عممية السالـ 
جيدة مف األزمة األخيرة بفزة، إذا كاف مف الممكف التوصؿ لتخفيؼ الحصار، ووقؼ عممية تيريب األسمحة 

 إلى قطاع غزة.
 43/24/4024وكالة سما اإلخبارية، 

 
 العميق تجاه إعالنات "إسرائيل" بشأن المستوطناتعن قمقيا بريطانيا تعمن  66

مش الرئيس محمود  انو ناقش ىاتفياً  ،أليستر بيرت ،قاؿ الوزير البريطاني لش وف الشرؽ األوسط :وكاالتال
بشأف المستوطنات، وأضاؼ: اأكدت دعمنا القوي لمرئيس  اإسرائيؿاعباس القمؽ العميؽ تجاه إعالنات 

زراء سالـ فياض والسمطة الفمسطينية. ليس لدينا أدنى شؾ بأف الرئيس عباس رجؿ سالـ عباس ورئيس الو 
. وأعربت عف تقديري لمرد المدروس مف القيادة الفمسطينية، وأىبت بالرئيس عباس المشاركة في .شجاع.

عادؿ ليذا لمتوصؿ لحؿ دائـ و  ،تقودىا الواليات المتحدة وبدعـ كامؿ مف االتحاد األوروبي ،جيود متجددة
 الصراعا.

 43/24/4024وكالة سما اإلخبارية، 
 

 مميون يورو لمسمطة الفمسطينية 7.4دول أوروبية تقدم  أربع 67
مميوف يورو لمساعدة السمطة الفمسطينية في  7.4مساىمة مالية قيمتيا  ،أمس ،قدـ االتحاد األوروبي :غزة

ألؼ موظؼ حكومي ومتقاعد  84مف  دفش رواتب ومخصصات التقاعد عف الشير الماضي إلى ما يقرب
 جوف غات راتر في بياف. األوروبيفمسطيني في الضفة الفربية وقطاع غزة، حسب بياف لممثؿ االتحاد 

 44/24/4024الغد، عّمان، 
 

 قافمة إغاثة أوروبية لمنازحين الفمسطينيين من سوريا 68
اثة لمنازحيف الفمسطينييف مف سوريا إلى أعمنت ىيئة أوروبية، أمس، تسيير قافمة إغ أيمف أبو عبيد: -روما 

لبناف. وقاؿ رئيس الحممة األوروبية إلغاثة الالجئيف الفمسطينييف في سوريا أميف أبو راشد، في تصريح 
إنيا تسعى إلى المساىمة في إغاثة المنكوبيف الفاريف مف مخيمات  ،قبيؿ انطالؽ الحممة ،الخميججريدة ل

لمجوء في لبناف، كما ستحاوؿ بذؿ الجيود إليصاؿ المساعدة إلى داخؿ سوريا والنازحيف إلى مخيمات ا
، وأشار إلى أف الحممة اىناؾ أزمة في مخيـ اليرموؾ، بشكؿ رئيساسوريا رغـ صعوبة األمر. وأضاؼ 

ستكوف عمى شكؿ سمسة متواصمة مف قوافؿ اإلغاثة، نظرًا لمحاجة الماسة والمستمرة لتفطية نقص كبير مف 
الظروؼ القاسية التي يعيشيا الالجئوف في اوأوضح أبو راشد أف  ساسية التي يحتاجيا النازحوف.المواد األ
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، وحوؿ مكونات اظؿ القصؼ المستمر وبرودة الطقس، أوجدت الكثير مف العائالت التي تناـ في العراء
، إضافة إلى طرود غذائية، وىناؾ دعـ مااالقافمة، قاؿ  لي أيضًا، إذ ستسيـ سنقوـ بتوزيش خياـ وأفرشة نـو

 .االقافمة في دفش اإليجار لمعائالت عمى مدار األشير المقبمة
 44/24/4024الخميج، الشارقة، 
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كشؼ مسػح أجرتػو شػركة توظيػؼ عمالػة موقتػة اف عػددًا كبيػرًا مػف العػامميف األميػركييف : رويترز –واشنطف 
ة وفػاة فػي األسػرة أو اإلصػابة بمػرض أو االسػتدعاء لمقيػاـ بػواجبيـ كمحمفػيف، مستعدوف لمكذب بػاختالؽ حالػ

 وذلؾ لمتفيب عف العمؿ.
فػي المئػة مػف العػامميف الػذيف شػمميـ المسػح حصػموا  26اف « اديكو امريكا الشمالية»وأظير مسح لمجموعة 

يف. وكشػؼ االسػػتطالع فػػي المئػة لالضػػطالع بميػاـ المحمفػػ 27عمػى إجػػازة بعػد اإلبػػالغ عػف حػػاالت وفػاة، و
في المئة مف العامميف  47الفصمي الذي ُأجري أواخر تشريف الثاني )نوفمبر( الماضي مف خالؿ الياتؼ اف 

 الدائميف قالوا انيـ اتصموا لإلبالغ عف مرضيـ كسبب لتفّيبيـ عف العمؿ.
فػي المئػة  72فػإف  موظفًا دائمًا انو حيف يتصؿ أحدىـ لإلبالغ عف مرضػو، 522وأظير المسح الذي شمؿ 

مف زمالئػو يكونػوف عمػى ثقػة بأنػو يكػذب. كمػا أظيػر االسػتطالع اف احتمػاؿ ادعػاء الرجػؿ بوجػود حػاؿ وفػاة 
لمتفيب عف العمؿ يزيد مرتيف عنو بالنسبة إلى النساء ويزيد أربش مرات في حاالت ادعاء االضطالع بواجب 

 المحمؼ لمحصوؿ عمى عطمة إضافية.
 في المئة مف الرجاؿ انيـ يشعروف بالفيرة حيف يفادر زميؿ ليـ العمؿ مبكرًا. 11وقالت ربش النساء و

فػي المئػة اف  11وذكرت نسبة الثمثيف ممف شمميـ المسح انيـ يتحمموف أعباء أكبر في العمؿ، وقالػت نسػبة 
 مس وليات أكثر تمقى عمى كاىميـ حيف يفادر زمال ىـ العمؿ مبكرًا.

 24/12/2012ن، الحياة، لند
 

 كيـف حسـمت المقاومـة "المعركـة األمنيـة".. "حرب أدمغة" حقيقية دارت في ظل التطور التقنـي اإلسـرائيمي 70
 خالل العدوان األخير عمى غزة؟

شكؿ العدواف األخير عمى قطاع غزة صدمة ومفاجأة كبيرة لمدولة العبرية، ليس مف حيث االستعدادات  :غزة
المقاومة فحسب، إنما مف األداء األمني لمجيات الرسمية والتنظيمية العسكرية والتقنيات الحديثة التي تممكيا 

 التي عممت عمى حماية خطوط المقاومة الخمفية.
ىذا األداء األمني خالؿ العدواف الذي استمر ثمانية أياـ كاف أحد العوامؿ التي حسمت المعركة لصالح 

 المقاومة الفمسطينية، بحسب ما يراه مراقبوف.
مني رفيش في حركة حماس، رفض الكشؼ عف ىويتو لػاقدس برسا: إننا انجحنا بشكؿ كبير ويقوؿ قيادي أ

في محاصرة العمالء وأصحاب الطابور الخامس مف المثرثريف والمثبطيف، في تكامؿ نوعي بيف العمؿ 
 المقاـو ورديفو األمني في الميدافا.

كبيًرا عمى أجيزة أمف االحتالؿ، وعمى رأسو وأشار إلى أف الجياز األمني لحركتو اسجؿ انتصاًرا جديًدا و 
جياز االشاباؾا في ظؿ تكامؿ العمؿ جنبا إلى جنب لحماية الخطوط الخمفية لممقاومة مف االختراؽ 

 والمتابعةا.
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 بنك أىداف قديم
وأضاؼ: اأبدعنا بمشاركة األجيزة األمنية الرسمية وبمساىمة مف أبناء شعبنا في تضميؿ وحجب المعمومات 

 جيزة استخبارات العدو، ما قطش التواصؿ بيف رجاؿ المخابرات اإلسرائيمية وعمالئيـ في الميدافا.عف أ
ونوه إلى أف ما ايفسر ذلؾ ىو بنؾ األىداؼ القديـ الذي تـ ضربو مف قبؿ الجيش اإلسرائيمي خالؿ العدواف 

معموماتيا ومتابعة تحركات  الجديد، فقد عجزت أجيزة األمف اإلسرائيمية كما اعترؼ قادتيا، بتجديد بنؾ
رجاؿ المقاومة وتحديد أماكف إطالؽ الصواريخ عمى األرض، ألف أجيزة المقاومة ضممت والحقت العمالء 

 في كؿ مكافا.
وشدد عمى أف االمعركة حتمت عمينا التحرؾ بشكؿ عاجؿ لحماية الجبية الداخمية بشكؿ صاـر ومدروس، 

ممقاومة، فكاف سير الرجاؿ والمتابعة عمى مدار الساعة ما حد مف بما يحفظ الخطوط الداخمية والخمفية ل
 تحرؾ العمالء وجعؿ أجيزة االحتالؿ تعيش في تخبط حقيقيا.

ومف اإلنجازات التي ت كد أف ااألجيزة االستخباراتيةا الخاصة بالفصائؿ الفمسطينية قد بمفت مستويات غير 
لى مئات مف الضباط والجنود اإلسرائيمييف خالؿ العدواف مسبوقة؛ تمكف المقاومة مف إرساؿ رسائؿ تيديد إ

 األخير.
ىذه الرسائؿ، حذرت الجنود مف مفبة دخوؿ اجحيـ غزةا، لتصاب القيادة اإلسرائيمية بالذىوؿ، إذ  حاوؿ 
الناطقوف باسـ جيش االحتالؿ التخفيؼ مف قيمة ىذا اإلنجاز، عبر ادعائيـ أف البيانات التي حصمت عمييا 

ـ، فردت المقاومة بعد العدواف بنشر بيانات الجنود وعشرات الوثائؽ 2008مة اقديمةا، وتعود إلى عاـ المقاو 
 العسكرية السرية اإلسرائيمية، وجميش تواريخيا تعود إلى ىذه السنة.

 حماية ظير المقاومة 
زة األمنية الرسمية وأوضح الناطؽ باسـ وزارة الداخمية واألمف الوطني الرائد إسالـ شيواف أف ميمة األجي

توزعت عمى ميمتيف أساسيتيف، ىما: حماية الجبية الداخمية مف االختراؽ، وحماية ظير المقاومة لتعمؿ 
 بأريحية في مواجية االحتالؿ.

وقاؿ شيواف لػاقدس برسا: اكاف يعنينا بدرجة أولى تأميف المواطف، وأال يتأثر بالحرب النفسية التي تشنيا 
لقاء المناشير التي تخوؼ وتيدد، واالتصاؿ عمى مخابرات االحتالؿ  مف خالؿ االتصاؿ عمى اليواتؼ وا 

 أرقاـ عشوائية، ودعوة المواطنيف إلخالء المنازؿا.
وأضاؼ: اعممنا بقوة لحماية ظير المقاومة، وذلؾ بالتعامؿ مش ظاىرة العمالء، مف خالؿ االعتقاؿ أو 

ف بيوتيـ لئال يكونوا عرضة لالستفالؿ أو االستيداؼ، التحفظ عمى بعضيـ، أو منش البعض مف الخروج م
 كانت معركة أمنية وصراع أدمفة حقيقيا.

ف لـ يكف بالشكؿ المطموب، تعاونا في تسميـ  وبيف أنو اكاف ىناؾ تواصؿ مش أذرع الفصائؿ العسكرية وا 
 يتـ التعاطي معياا.بعض المشبوىيف أمنيا الذيف تقبض عمييـ المقاومة، تسميـ ممفات بأسماء مشبوىيف، و 

 متعاونون عرب
وبحسب شيواف؛ برزت أىمية متابعة ممؼ العمالء مف خالؿ ما لمسناه مف تخبط االحتالؿ في ضرب 

 أىداؼ مدنية، واعتراؼ قادة العدو بانقطاع التواصؿ مش عمالئيـ عمى األرض وشح المعمومات األمنية.
لى جانب ىذه المعركة، كانت تدور معركة أمنية إل كترونية إسرائيمية، وأخرى مضادة، يقوؿ شيواف: وا 

 احرصنا أال تستفؿ المخابرات أو العمالء الوسائؿ اإللكترونية كاإلنترنت لبث الحرب النفسيةا.
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وتابش احذرنا المواطنيف بعدـ التعاطي مش أرقاـ انترنت غريبة، والحذر في التعامؿ مش مواقش التواصؿ 
 عال كثيفا عمى صفحة الناطؽ باسـ الجيش اإلسرائيميا.االجتماعي، خاصة أننا وجدنا تفا

وأشار إلى أنو تـ تحذير المواطنيف كذلؾ مف اصفحات مشبوىة تحمؿ أسماء مستعارة لكف الذي يديرىا 
رجاؿ مخابرات إسرائيميوف، استخدمنا حممة مضادة عمى نفس الشبكات، فيسبوؾ وتويتر ويوتيوب وغيرىا، 

 لنا في دوؿ عربية أخرى.وكاف لدينا أخوة معاونوف 
 تطور تقني وفني

كما استعانت األجيزة األمنية في غزة ألوؿ مرة بمترجميف بالمفتيف العبرية واإلنجميزية، إلحباط كؿ 
المحاوالت اإلسرائيمية الختراؽ الشباب الفمسطيني إلكترونيا، وقاؿ شيواف اكنا في دائرة المتابعة نتابش عددا 

االجتماعي وما ينشر عمييا بعدة لفات، وكنا نتواصؿ مش مف يدير ىذه  كبيرا مف صفحات التواصؿ
 الصفحات وتتـ مراجعتوا.

ولفت إلى أف األجيزة األمنية وجدت معمومات فضولية تثار عمى تمؾ المواقش، وتـ استيداؼ بعض األماكف 
بالمفة الفارسية  بناء عمى ىذه المعمومات التي نشرت عمى مواقش التواصؿ، وقاؿ: ارصدنا حربا نفسية

 وباإلنجميزية والفرنسية والعربية، كنا في معركة أمنية متعددة الزواياا.
واستخدـ األمف في غزة التكنولوجيا الحديثة في إدارة المعركة، رغـ قمة اإلمكانات، واستطاعت توفير أجيزة 

نترنت، وقاؿ شيواف: اأدرنا ىذا بديمة تسد مكاف اإلنترنت والكيرباء حاؿ قطش االحتالؿ التيار واالتصاؿ باإل
األمر بحكمة، وكنا جاىزيف ألي طار ، حتى نفضح العدو أماـ عيف العالـ كمو حتى يشيد العالـ الجريمة 

 اإلسرائيميةا.
 عمل تحت القصف

وعف مكاف العمؿ الذي كانت األجيزة تدير مف خاللو ىذه المعركة؛ أوضح الناطؽ باسـ الداخمية أف 
خالة مف المحظة األولى، لقناعتنا أف العدو يدبر لفدر ما، كانت ىناؾ أماكف بديمة، لكف االمقرات كانت م

 معظـ التواصؿ كاف يتـ ميدانيا خاصة في موضوع العمالءا.
وأضاؼ اكاف بعض العمؿ يتـ بأماكف بديمة، مجيزة بالكيرباء واإلنترنت، وكنا عبارة عف خمية، والفرفة 

بقية األجيزة في الميداف، وفي أماكنيا البديمة، وتمدىا بكؿ ما ىو جديد مف المركزية كانت عمى تواصؿ مش 
 معمومات، حوؿ أي مف المواضيش األمنية موضوع الحربا.

كانت كبيرة جدا، كما يقوؿ شيواف، ويضيؼ: اكاف ىناؾ ضعؼ  2008/2009واالستفادة مف تجربة حرب 
فرقاف، تـ استخالص العبر، وعقدت منذ تمؾ المحظة في األداء اإلعالمي والميداني العممياتي في حرب ال

العديد مف ورش العمؿ األمنية، وأعددنا خططا، وجمعت ىذه الخطط ونفذنا عمييا مناورات ميدانية دوف أف 
 نفصح عف ذلؾا.

ويوضح أنو ابناء عمى تمؾ الدراسات، تـ تشكيؿ دوائر جديدة في الوزارة، منيا دائرة التوعية األمنية ودائرة 
شخًصا موزعيف  70حماية الجبية الداخمية خالؿ الحرب، وىذه الدائرة بالتحديد عممت في الحرب مف خالؿ 

لمعمؿ عمى مواقش التواصؿ ورسائؿ الموبايؿ، والرسومات اليزلية ورصد الصحافة العبرية واإلشراؼ عمى 
 الموقش اإللكتروني، واالىتماـ باإلذاعات المحمية، وغير ذلؾا.

: ارغـ قمة اإلمكانات، فإننا في اليوـ الخامس لمحرب سجمنا انتصاًرا إعالمًيا كبيًرا عمى وقاؿ شيواف
االحتالؿ، لمسنا تراجًعا إسرائيميا، االحتالؿ كاف يحاوؿ استفالؿ أي ثفرة، لكننا كنا نسد ىذه الثفرات أوال 

 بأوؿ مف خالؿ تتبعنا لكؿ ما يصدر عف االحتالؿا.
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شيواف أبناء الشعب الفمسطيني وأجيزتو األمنية إلى اعدـ التراخي وعدـ كشؼ ورغـ ىذه النجاحات، دعا 
األسرار العسكرية مف باب التباىي وأماكف إطالؽ الصواريخ ومف قاـ بإطالقياا، وأكد عمى اأىمية التحمي 

 بالكتماف والسرية التامة ألف االحتالؿ ترىبو المفاجأة في الميدافا.
 الحاجة إلى التطوير

س وؿ أمني كبير في اكتائب القساـا، الجناح العسكري لحركة حماس قد أكد في تصريحات صحفية وكاف م
سابقة أف االمقاومة لدييا مف العقوؿ والخبرات ما يضاىي قدرات ضباط استخبارات العدو اإلسرائيمي بفضؿ 

 اهلل، لكف ينقصيا بعض الوسائؿ واألدوات التقنيةا.
ا ألدائنا، ولـ تخرج النتائج النيائية بعد، لكف جيات التقييـ ت كد أف األداء كاف وأشار إلى اأننا أجرينا تقييم

مميزاا. وأضاؼ ابموازاة ذلؾ نحف نعد العدة لمعركة أشرس، فنحف ندرؾ أف حربنا مش إسرائيؿ في األساس 
 بمةا.حرب استخباراتية بالدرجة األولى، وسُنري اهلَل وأمتنا وشعبنا منا خيرًا في أي مواجية مق

يشار إلى أف القدرة االستخبارية لالحتالؿ أصيبت بضربٍة قويٍة عندما سقطت األجيزة األمنية الفمسطينية 
، بعد أف كانت تسُتفؿ بشكٍؿ مباشٍر أو غير مباشٍر كأكبر 2007السابقة في غزة إبَّاف أحداث يونيو حزيراف 

ٍد وُمسيِّؿ لتدفؽ المعمومات إلى االحتالؿ، عبر الت  نسيؽ األمني المتفؽ عميو في اأوسموا.مزوِّ
ولـ تتوقَّؼ بعد ذلؾ محاوالت االحتالؿ االستفادة مف الشبكات القائمة أو محاولة تجنيد شبكاٍت جديدٍة 
وبوسائَؿ مبتكرٍة، مستفيًدا مف إمكانية االلتقاء بالشبكات التي يجندىا خالؿ التوغالت أو التنقؿ عبر المعابر، 

 جانب معبر بيت حانوف.خاصة التجاريًة إلى 
وتبقى حرب األدمفة أحد أبرز أشكاؿ الصراع الخفي بيف المقاومة واالحتالؿ اإلسرائيمي، وعمييا تترتب 

 نجاحات الحرب المباشرة أو فشميا.
 43/24/4024قدس برس، 

 
 الكونفدرالية: ال تنقصنا مصائب جديدة 72

 ستة أبوسمماف 
لكبار في راـ اهلل بالتحضير لكونفدرالية قادمة بيف 'فمسطيف' الدولة فتح ا ألعضاءتتوارد األخبار عف اإليعاز 

اهلل الثاني إلى الرئيس محمود عباس بعد  الجديدة واألردف. وزادت مف أىمية ىذه األخبار زيارة الممؾ عبد
 التصويت عمى 'فمسطيف' كدولة غير عضو مراقب في األمـ المتحدة.

عشريف عامًا، ألف اتفاقية أوسمو كانت  يابتمينا بيا منذ حوال يالت ونحف ال نزاؿ نمعؽ جراح كارثة أوسمو
، وتفتقر إلى أبسط مباد  العادلة، اإلجراميناقصة اإلدراؾ، قصيرة النظر، سيئة اإلعداد إلى درجة اإلىماؿ 

وتخمو مف أى تأكيد قانوني عمى الحقوؽ الفمسطينية. وقبؿ ىذا وذاؾ تفتقر إلى موافقة مجموع الشعب 
 فمسطيني، رغـ الموافقة الروتينية المضمونة مف كوادر فتح المطيعة.ال

واآلف يتحدثوف عف كونفدرالية بيف 'دولتيف'، ناجـ عف مرور قرار األمـ المتحدة باعتبار فمسطيف 'دولة' عمى 
نما ُخمس أراضييا. أما التصويت عمى دولة فمسطيف في األمـ المتحدة، فمـ يأت لبراعة دبموماسية جديدة، و  ا 

. 1974عمى مواقفو المساندة لمشعب الفمسطيني منذ عاـ  االستعماريأتى تأكيدًا مف المجتمش الدولي غير 
الفمسطينية فال زالت محتمة بكؿ معاني الكممة. ولذلؾ فإف جمش الدولتيف في كياف واحد، ىو  األراضيوأما 

 أمر خطير جدًا في ىذه الظروؼ.
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سياستيا القمعية الطاردة، إلى ىجرة جماعية إلى شرؽ النير. خصوصًا أوؿ المخاطر أف تدفش إسرائيؿ، ب
العقوؿ وأصحاب األمواؿ، وتبقى الفئة الضعيفة فريسة إلسرائيؿ تمارس عمييا كؿ أنواع الفصؿ  ألصحاب

 العنصري، دوف أف تكوف ليا دولة بالمعنى الحقيقي لتحمييا.
القانوف، عمى االعتراؼ  أويكوف مرغمًا، بالواقش في المعادلة س الفمسطينيالمخاطر أف الطرؼ  يوثان

االعتراؼ بإسرائيؿ حسب شروط ىذه المعاىدة.  أي، 1994بمعاىدة وادي عربة )السالـ( مش إسرائيؿ لعاـ 
 وىو األمر الذي رفضو الفمسطينيوف عمى ضعفيـ كؿ ىذه العقود.

أنو حؽ غير قابؿ لمتصرؼ أو  أف معاىدة السالـ ىذه تمفي في الواقش حؽ العودة رغـ واألدىىبؿ 
المقايضة بأي ثمف، وتستبدلو بحؿ 'إنساني' )أي توطيف(، وىذا سيجبر الدويمة الفمسطينية عمى اعتناؽ ىذه 

 الخطيئة. وتصبح 'فمسطيف وطننا' عبارة تاريخية خالية المضموف.
، وتنقميـ 1948فمسطيف ستنتيز ىذه الفرصة لمتخمص مف أىمنا الباقيف عمى أرضيـ في  ؿإسرائيوال شؾ أف 

بطرؽ ظاىرة وخفية إلى الدويمة الفمسطينية أو إلى األردف. وبذلؾ يتحقؽ ما كاف يحمـ بو نتنياىو بتحويؿ 
 فمسطيف إلى 'دولة ييودية'.

وىكذا بدوف قصد، يصبح األردف ىو الوطف البديؿ. واعتناؽ معاىدة وادي عربة ىذه يعني تسميـ 
'غير األردنية'، كما جاء  األراضيعمى مصادر المياه، وموافقتيـ عمى أف كؿ الفمسطينييف بسيطرة إسرائيؿ 

 إسرائيمية، وأف حدود فمسطيف التاريخية ىي حدود إسرائيؿ. يفمسطينية( ى أيفي المعاىدة، )
اتفاقية أخرى تناقض المعاىدة مش إسرائيؿ، بما فييا الدفاع العربي  أيوال ننسى أف معاىدة وادي عربة تجب 

شترؾ. وبمعنى اخر ال يجوز لألردف عقد أو تطبيؽ أي اتفاؽ مش أي طرؼ سابقًا أو الحقًا ال يوافؽ الم
 ضمنًا مصالح إسرائيؿ.

، مف حيث معاىدتو مش إسرائيؿ وعالقتو الوثيقة مش يإلى ذلؾ، فإف وضش األردف السياس وباإلضافة
ربي، سيكوف مفروضًا عمى الدويمة الفمسطينية الواليات المتحدة، والدور الذي تمعبو في المجاؿ السياسي الع

 لكي تمعب الدور المقرر ليا.
ما بسبب عداوة الطرفيف لحركة  وقطاع غزة سيكوف خارج ىذا الميداف في واقش األمر إما بسبب الجفرافيا وا 

في حماس والمقاومة المسمحة. واليدؼ المخفي وراء ىذا المشروع ىو تحجيـ الحركات اإلسالمية السياسية 
' مف الشعب 70األردف وفمسطيف، وىو نتيجة طبيعية لشروط معاىدة وادي عربة. أما الشتات الذى يمثؿ 

الفمسطيني، فسيكوف منتزعًا مف الكياف الفمسطيني بأكممو. وتصبح كممة 'فمسطيف' الدولة، تعني أقؿ مف 
 خمس الشعب الفمسطيني، ىذا إذا تركت إسرائيؿ أحدًا في الضفة.

خبار أيضًا أف بعض الشخصيات الفمسطينية تتصؿ اآلف بجيات قانونية دولية لصياغة مسودة وتأتينا األ
 الثنائي الجديدة.

بؿ تأتينا األخبار أيضًا أنو في اجتماعات اليونسكو األخيرة في سانت بيترسبرغ ىذا العاـ أنفرد الوفد األردني 
ئولية ىاشمية'، ولـ يتعاوف مش الوفد الفمسطيني بالحديث عف القدس مش الطرؼ اإلسرائيمي باعتبار أنيا 'مس

 لمدفاع عف القدس، كما جرت العادة سابقًا، مما سبب مشاحنة بيف االثنيف.
مقااًل أشار فيو إلى أف  2012-12-5وقد كتب المندوب السعودي في اليونسكو زياد الدريس في الحياة في 

باعتبار أف األردف ترى 'أف الوالية عمى المقدسات  'الصراع الجديد عمى القدس ىو صراع فمسطيني / أردني'
 حؽ أصمي مناط باألسرة الياشمية'.
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، وال إلى كيفية سقوطيا 1950وال نريد أف نخوض ىنا في كيفية ضـ الضفة الفربية إلى األردف عاـ 
 ، فيذا موضوع طويؿ.1988وال إلى خمعيا عف األردف عاـ  1967الكارثي عاـ 

، باستقطاع غور األردف والقدس لصالح 1967نا إلى مشروع الوف المقترح بعد نكسة ولكف يكفي أف نشير ى
تدور حوليا كؿ مشاريش  يإسرائيؿ وضـ كتمتيف شماؿ وجنوب الضفة إلى األردف. وىو المسودة الت

 االستيطاف.
ليا ما بعدىا. وموضوع تفكير السمطة في الكونفدرالية ليس جديدًا، فيو احد إفرازات أوسمو. وىو خطوة أولى 

شتيو، المقرب مف اونذكر أنو في منتصؼ التسعينات صدر كتاب مف م سسة بكدار بقمـ رئيسيا محمد 
سرائيؿ عمى نسؽ   Beneluxالرئيس محمود عباس، يعرض تحالفًا ثالثيًا بيف فمسطيف الدويمة واألردف وا 

ت يد ىذه االتجاه وتبيف مزاياه  )بيف ىولندا وبمجيكا ولوكسمبرغ(. كما صدرت دراسات إسرائيمية كثيرة
 إلسرائيؿ.

مف أماني الشعب العربي عمى مدى العصور. وعندما تصبح فمسطيف دولة مستقمة  يأما الوحدة العربية في
بمد عربي وأولو األردف، بؿ  يعمى كامؿ أراضييا، يعيش عمييا الشعب الفمسطيني بأكممو، فإف االتحاد مش أ

 قي الدوؿ العربية، يصبح واجبًا وطنيًا.ومش بالد الشاـ ومش مصر وبا
رغاميا عمى االعتراؼ بإسرائيؿ فيو خطيئة أخرى تضاؼ إلى سجؿ  أما اختزاؿ فمسطيف إلى ُخمسيا، وا 

 الخطائيف.
 44/24/4024، لندن، القدس العربي
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 حممي موسى
ر استطالعات الرأي في إسرائيؿ أف نتائج االنتخابات اإلسرائيمية محسومة بشكؿ تاـ لصالح أظيرت اخ

معسكر اليميف اإلسرائيمي الذي يرأسو رئيس الحكومة الحالي والمقبؿ بنياميف نتنياىو. وتبيف ىذه 
لمقبؿ أنو مف الشير ا 22االستطالعات التي تجري قبؿ حوالي الشير عمى الموعد المقرر لالنتخابات في 

تجبر رئيس الحكومة الجديد/القديـ عمى محاورتيما.  اكتمة مانعةاليس بوسش معسكري الوسط واليسار تشكيؿ 
وال داعي لمقوؿ اف نتائج االنتخابات تنيي مف اآلف وحتى ظيور معطيات جوىرية جديدة حالة التوازف في 

مقعدا مقابؿ  69-68معسكر اليميني الذي يناؿ الحمبة السياسية اإلسرائيمية وتحسـ الصراع تماما لمصمحة ال
مقعدا. وكما ىو واضح الفارؽ بيف المعسكريف يزحؼ  52-51معسكري الوسط واليسار الذي ال يناؿ سوى 

 ليصؿ تقريبا إلى عشريف مقعدا.
غير أف كؿ معطيات ىذا التقديـ ال تنطوي فعميا عمى أي جديد. فالوجية كانت واضحة والخالؼ كاف يدور 

نما حوؿ نسبة ىذا الحسـ، وىؿ ىو النصؼ زائدا واحدا أـ النصؼ زائدا خمسة. عمى أف لي س حوؿ الحسـ وا 
ذلؾ ال يمنش مالحظة ما ىو أكثر جوىرية مف نتائج االنتخابات المقبمة لقراءة الوجية العامة المستقبمية. 

سار إلى مستوى ما صار يوجد فالصراع في جوىره ينتقؿ مف مستوى الصراع بيف ما كاف يعرؼ باليميف والي
كيميف ويميف متطرؼ. واألمر لـ يقتصر عمى االنزياحات التي جرت في الحمبة السياسية بأسرىا مثؿ ىيمنة 
خراج ما كاف يعرؼ باليميف المعتدؿ منو. كما أف األمر لـ يتجؿ فقط باتحاد  اليميف المتطرؼ عمى الميكود وا 

نما تعدى ذلؾ لينيي تقريبا ما كاف  االميكود بيتنااأشد يمينية باسـ  الميكود مش إسرائيؿ بيتنا وتشكيؿ كتمة وا 
يعرؼ باليسار اإلسرائيمي. وحاليا تعمف زعيمة حزب العمؿ، شيمي يحيموفيتش أف حزب العمؿ لـ يكف أبدا 
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ضمف تصنيؼ اليسار. وفي ذلؾ أكثر مف اعتراؼ بأف تعبير اليسار في إسرائيؿ الحالية صار نوعا مف 
مة. وعموما تراجش اليسار في إسرائيؿ لينحصر تقريبا في حركة ميرتس التي ال تطمح في أف تناؿ الشتي

 في المئة مف أصوات الناخبيف. 4حاليا ما ىو أكثر مف 
ولكف الحاؿ في المعسكر اليميني مختمؼ. فالتيارات األشد يمينية غزت األحزاب الرئيسية وسيطرت عمييا. 

الذي كاف قبؿ عقود  االمفداؿايف الوطنييف يالذي ورث حزب المتدين ايت الييوديالباىذا ىو حاؿ الميكود و
وصار عمى مر األياـ حزب المستوطنيف. ويكاد البيت الييودي حاليا أف يكوف  ااالعتداؿ الدينيػاعنوانا لم

د الصرعة الصاعدة في صفوؼ الشباب اإلسرائيمي حيث أظيرت االستطالعات أف غالبية الشباب في حدو 
 سف العشريف ستصوت ليذا الحزب الذي يقوده حاليا شاب يدعى نفتالي بينت.

في  45وال يمكف قراءة ىذه المعطيات مف دوف العودة إلى منطمقاتيا االجتماعية. فتقريبا يصنؼ حوالي 
ف مئة مف الجميور اإلسرائيمي نفسو حاليا عمى أنو متديف نصفيـ متديف تقميدي وربعيـ متدينييف وطنيياال

والربش اآلخر حريدي. ولممرة األولى في إسرائيؿ فإف الكتمة التي ستتوفر لألحزاب المتدينة )شاس، البيت 
الييودي، ييدوت ىتوراه وعوتسما إلسرائيؿ( في الكنيست تصؿ إلى ثالثيف مقعدا أي إلى ربش البرلماف. 

جيا يعكس نفسو في الموقؼ مف وليس صدفة أف التديف الييودي يقود إلى اعتبار السياسة عمال أيديولو 
ويعارضوف  ادولتيف لشعبيفاالسالـ والحرب. ولذلؾ فإف حوالي ثمثي اإلسرائيمييف يعارضوف حاليا حؿ 

عف أراض لمصمحة السالـ. وأشارت استطالعات إسرائيمية معمقة إلى أف النساء ىف مف يقدف  االتخميا
 لميميف ىف نساء.مف المصوتيف  58النزوع إلى اليميف والتطرؼ حيث أف 

ومف الجائز أف ىذه المعطيات قفزت بالحمبة السياسية اإلسرائيمية إلى ما نراه حاليا مف صراع شديد أقرب ما 
البيت افي اليميف. فالمعركة عمى أشدىا بيف الميكود و احمفائوايكوف إلى أكؿ لحوـ البشر بيف الميكود و

مف حساب األوؿ لحساب الثاني. كذلؾ فإف المعركة  مف أجؿ عدـ االستمرار في خسارة مقاعد االييودي
عمى أشدىا بيف الميكود واألحزاب الحريدية وخصوصا شاس وييدوت ىتوراه والكؿ ينظر أساسا إلى مجموع 

 األصوات والمقاعد التي سيناليا والتي ستجعؿ منو أىال لنيؿ مكاسب الحقة مف كعكعة ميزانية الدولة.
نما بيف يميف متطرؼ ويميف أشد تطرفا فإف اليوس  وألف المعركة في جوىرىا لـ تعد بيف يميف ويسار وا 

االستيطاني بمغ ذروتو بما يسمعو الجميش عف مشاريش ومصادقات في القدس الشرقية والضفة الفربية. وال 
ييـ في ىذا السياؽ إف كانت ىذه المشاريش تجتذب غضبا دوليا أـ ال فالميـ ىو أف تحظى برضى الناخب 

 سرائيمي وتقنعو بأف نتنياىو وحكومتو جادوف في التعبير عف مزاجو.اإل
وقد بادر بنياميف نتنياىو يوـ الجمعة الفائت إلجراء ثالث مقابالت تمفزيونية ركزت جميعيا عمى رسالة 
واحدة وىي أف االستيطاف في القدس الشرقية سيستمر رغـ اإلدانات والفضب الدولي. ورفض نتنياىو 

ال ييمني ما تقولو األمـ المتحدة. فموقفنا مبدئي. ونحف نعيش في دولة ييودية االدولية وأعمف االحتجاجات 
 .اوالقدس عاصمة إسرائيؿ. وحائط المبكى ليس أرضا محتمة. نحف سنبني في القدس ألف ىذا حقنا
شددا عمى أف وعندما شعر نتنياىو بأف ىذا لـ يكف كافيا إلشباع نيـ جميوره عاد إلى حرب غزة األخيرة م

لقد اوأف إسرائيؿ مستعدة لمواجية كؿ احتماالت المستقبؿ. وأضاؼ:  االحساب مش حماس لـ يفمؽ بعدا
وجينا ليـ ضربة قوية جدا، وأنا أنصحيـ بعدـ االحتفاؿ. وأقوؿ لكـ اف الجيش اإلسرائيمي يستعد لضربة 

 .اأقوى
 44/24/4024السفير، بيروت، 
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 عمى الخط "إسرائيل" 73
 ويديفيمي ى 

 ىذه نشرة أخبار إسرائيمية عف مصر تستحؽ القراءة في الوقت الراىف:
( كشؼ التمفزيوف اإلسرائيمي النقاب عف أف الممياردير الييودي 20/12مساء الخميس الماضي )  -

األمريكي شيمدوف أدلسوف، المقرب مف نتنياىو، يجري اتصاالت مش مجموعة مف متعصبي أقباط الميجر 
ئية لنزع الشرعية الدولية عف الرئيس محمد مرسي، وذلؾ عبر استخداـ وسائؿ اإلعالـ لشف حممة دعا

قناع أعضاء الكونجرس األمريكي  بسف تشريعات جديدة تحظر تقديـ مساعدات لمصر بزعـ أف  األمريكية وا 
 الدستور المصري يمس حقوؽ األقباط والمرأة.

قاـ بترتيب لقاءات لبعض أولئؾ النشطاء مش نواب في ونوه مراسؿ التمفزيوف في واشنطف إلى أف أدلسوف  
أف أدلسوف عمى عالقة قوية جدا مش أعضاء مجمسي النواب  مجمسي الكونجرس ليذا الفرض. ويذكر

مميوف دوالر لدعـ الحممة  100والشيوخ في الكونجرس، بينما أعضاء الحزب الجميوري، حيث ساىـ بمبمغ 
ومني، وقد أكد مراسؿ التمفزيوف أنو ال يساوره شؾ في أف تحرؾ أدلسوف االنتخابية لممرشح الجميوري ميت ر 

 ييأتي بالتنسيؽ الكامؿ مش مكتب نتنياىو، الذي شعر بفيظ وحنؽ شديديف بسبب موقؼ الرئيس المصر 
 خالؿ الحرب األخيرة عمى قطاع غزة.

سرائيمي لدى الواليات ( نقال عف مراسميا في واشنطف أف السفير اإل5/1ذكرت اإلذاعة العبرية في ) -
التي يعكؼ عمييا قادة المنظمات الييودية األمريكية  االمبادرةاالمتحدة مايكؿ أوروف يمعب دورا مركزيا في 

وأعضاء في الكونجرس لدعوة أمريكا وكندا ودوؿ أوروبا لفرض مقاطعة عمى مرسي، وعدـ استقبالو أو 
 .مبعوثيو، بحجة أنو ي سس لنظاـ ديكتاتوري في مصر

( قاؿ وزير الداخمية الحاخاـ إيمي بشاي زعيـ 20/12في حديث لمتمفزيوف اإلسرائيمي جرى بثو في )  -
حركة شاس المتدينة إف الرئيس األمريكي باراؾ أوباما مطالب بالتدخؿ والضفط عمى الحكومة المصرية 

الحياة السياسية، وكاف قد  لمدفاع عف حقوؽ المرأة واألقباط، عمما بأف حركة شاس ترفض مشاركة المرأة في
ليذا السبب. وىذا الحاخاـ ذاتو الذي دعا إلى الدفاع  2009رفض المشاركة في حكومة تسيبي ليفنى عاـ 

 - اكافر وخنزير وقمامةاعف األقباط كاف قد رفض في السابؽ الحوار مش الفاتيكاف، ووصؼ البابا بأنو 
 .12/4/2007قمتيا إذاعة الجيش اإلسرائيمي في ألقاىا عمى تجمش لممتدينيف، ن اموعظةاوذلؾ في 

تعددت تصريحات الساسة والمعمقيف االقتصادييف اإلسرائيمييف التي أشارت إلى أف مصر تحت قيادة  -
في إيذاء االقتصاد اإلسرائيمي رغـ أنيا لـ تطمؽ طمقة واحدة أو  -دوف أف تدري  -الرئيس مرسي تسببت 

( أف صعود 14/12الوزير اإلسرائيمي يسرائيؿ كاتس لإلذاعة العبرية في )تدعو لمتعبئة العامة: فقد ذكر 
مرسي لمحكـ مثؿ أكبر تيديد استراتيجي لنا، ودفعنا لزيادة كبيرة في موازنة األمف والمس بمخصصات 
الضماف االجتماعي لمفقراء، تحسبا لما قد تقدـ عميو مصر تحت حكمو. كما أشار سيفر بموتسكير، كبير 

( إلى أف التحوط لما قد يفعمو مرسي في 12/12حيفة يديعوت أحرونوت االقتصادييف في )معمقي ص
المستقبؿ دفش نتنياىو لزيادة الضرائب واألسعار والمس بالخدمات لمفقراء، وتقميص موازنة الدولة لتمويؿ 

بحاث في بنؾ الزيادة في النفقات األمنية. في الوقت ذاتو قاؿ ميشيؿ ستربتسنسكي، نائب رئيس قسـ األ
بسبب مرسي اضطر نتنياىو ووزير ماليتو شطاينتس إلى تجاوز إطار موازنة األمف. وىو ما اإسرائيؿ أنو 

 .األحؽ وسيمحؽ أضرارا كبيرة بالفئات الفقيرة والطبقة الوسطى في المجتمش اإلسرائيمي
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ابمة مش اإلذاعة العبرية اإلسرائيمي في مق يدعا الجنراؿ يعكوؼ عامي درور، رئيس مجمس األمف القوم  -
عمى ا(، الرئيس باراؾ أوباما إلى خوض مواجية مش مرسي، وقاؿ بالحرؼ الواحد: 8/12جرى بثيا في )

 .اأوباما استفالؿ االضطرابات في مصر لتحجيـ مرسي ووقؼ اثار الربيش العربي السمبية
وجود  إفابمة مش القناة األولى داني أيالوف، في مق اإلسرائيمي( قاؿ نائب وزير الخارجية 6/12في ) -

مرسي قمص مف قدرة إسرائيؿ عمى العمؿ ضد المقاومة الفمسطينية. كما ذكر روني دانتيؿ، معمؽ الش وف 
قيادة جيشنا اعتبر أف عدـ استقرار حكـ مرسي ا( إف 5/12العسكرية في القناة اإلسرائيمية الثانية قاؿ يوـ )

 .اا اإلسرائيمييقمص المخاطر الناجمة عف تحوؿ محيطن
( تحدث خبير الش وف العربية في نشرة أخبار اإلذاعة العبرية الصباحية، عف 23/12صباح أمس )  -

يراف تعتبر ذلؾ  إقرار األغمبية لمدستور المصري، قائال إنو مف المفارقات أف كال مف إسرائيؿ والفرب وا 
بنياميف اليعازر وزير الحرب األسبؽ، قائال تطورا سيئا. في حيف عمؽ عمى الخبر إلذاعة الجيش اإلسرائيمي 

انو تطور خطير لو دالالتو الكارثية عمى إسرائيؿ، التي بات عمييا أف تستعد عسكريا لمواجية مصر في 
 المستقبؿ.

ممحوظة: ىذه القائمة مف األخبار ليست مف عندي، لكني تمقيتيا في رسالة مف األرض المحتمة، بعث بيا 
 .يالنعامزميمنا الصحفي صالح 

ىو الشقيؽ، األمر الذي دفش بنا  االعدوالقد نسينا إسرائيؿ في عراكنا الداخمي المحتدـ، الذي صار بمقتضاه 
إلى مشيد عبثي، وجدنا في ظمو بعض المعارضيف يمدوف أيدييـ إلى فموؿ النظاـ السابؽ لمواجية ما 

ية التي أوقعت بعض الفالة مف أقباط وصفوه بالعدو المشترؾ القائـ عمى السمطة اآلف. وىي ذات العبث
الميجر في حبائؿ رموز الحركة الصييونية في الواليات المتحدة، وجعمتيـ ينضموف إلييـ في مسعى 
ذا كانت المعمومات التي  مقاطعة النظاـ المصري بعد الثورة، إذا صحت رواية التمفزيوف اإلسرائيمي. وا 

القيادة اإلسرائيمية إزاء الثورة المصرية، وسمطت الضوء عمى  سقناىا قد تحدثت عف المرارة التي تستشعرىا
بعض ما يحاؾ ضد مصر في الخارج، فإف ذلؾ يثير أكثر مف س اؿ عما تدبره في الداخؿ، وىي التي 
كانت قد أعمنت مف قبؿ أنيا رتبت أمورىا في مصر لمواجية كؿ احتماالت التفيير في نظاميا. ليست لدي 

األسئمة، لكنني  أتصور أف في البمد أجيزة البد أف تكوف أفضؿ منا وعيا وأكثر إجابة عف أي مف تمؾ 
انتباىا وتحسبا لدور األصابش اإلسرائيمية، التي ال يشؾ عاقؿ أنيا ال تقؼ متفرجة عمى ما يجري في مصر، 

 يحقؽ ليا بعض ما  تريد. ااإلخوة األعداءاحتى إذا وجدت أف عراؾ 
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 جدعوف ليفي
، وبنياميف امزعزعا. وبوغي يعموف اييوديا عف بيتواإليكـ فضيحة: قاؿ نفتالي بينيت انو سيرفض أف يجمي 

نتنياىو يعبس ويقوؿ اف الرافضيف لألوامر لف يتولوا أعماال في حكومتو، وتراجش بينيت عف ذلؾ، وقد وبخو 
واحتفمت العناويف الرئيسة في الصحؼ. ال يخطر بباؿ أحد اف يجمي ولو ييوديا واحدا،  –شيو فايفميف مو 

 لكف تصريحا غير ذي صمة لواحد ىو بينيت يثير ىنا فضيحة ضخمة. –فيـ يبنوف فقط أكثر فأكثر 
تثير أفكارا جديدة ألف معركة االنتخابات المتعمقة ىذه ىي عمى ىذا النحو فيي تتناوؿ الش وف األساسية و 

رئيس الحكومة بمشورة مف مستشار انتخاباتو  إفلذة.  إنياوتنعش العقائد وتواجو المشكالت الحقيقية. 
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، يبني )ويتحدى( عمى الورؽ؛ وشيمي يحيموفيتش ترأس حزبا متيالكا مف اجؿ عماؿ المقاوؿ؛ األمريكي
كراىية الحريدييف(؛ وأقسـ عضو كنيست جديد سالح يوـ القيامة عند أبيو ) إلىويئير لبيد يتجو في يأسو 

؛ وترقص عضو ااإلسرائيمييفامف قبؿ العمؿ يميف الوالء لنتنياىو؛ ويرأس مقدـ برامج تمفاز روسي يميني 
ييب  أفكنيست مف الحزب الحاكـ وىي تحمؿ عمما؛ ويرفض ترشح عضو كنيست عربية ممتازة مف غير 

 أحد لمدفاع عنيا.
الوحيدة التي بقيت مفتوحة في معركة االنتخابات ىذه ىي التالية: ىؿ سينجح  واألمور. النتائج معروفة سمفا

، 12، العمؿ(، وشولي معمـ )المكاف 20في الميكود بيتنا(، ويوسي يونا )المكاف  38كاتي شتريت )المكاف 
جد مستقبؿ(، ، يو 10(، وكاريف اليرار )المكاف االحركةا، 10البيت الييودي(، وأوريت زفارتس )المكاف 

قوة ا، 3، كديما(، وباروخ مرزيؿ )المكاف 3، ميرتس( ويوحناف بمسنر )المكاف 5وعيساوي فريج )المكاف 
 (، أف يتولوا أعماال في الكنيست. يا لو مف توتر.اإلسرائيؿ

مصر وىي الجارة الجاىمة تناضؿ في شجاعة وتصميـ عف صورتيا المدنية والديمقراطية. وىناؾ تخرج  إف
الشوارع بسبب الدستور. وىنا ال يوجد ال دستور وال جماىير وال شوارع. بؿ ميرجوف فقط.  إلىاىير الجم

المتدينة دستورا عمى حسب الشريعة الييودية إلسرائيؿ. وتنشر  واألحزابتخيموا اف تقترح أحزاب اليميف 
مف حممة المشاعؿ يكوف  مف الفائزيف بجوائز إسرائيؿ؛ وقمة 24جمعية حقوؽ المواطف عريضة مش توقيعات 

ال  –مقالة افتتاحية شديدة الميجة  اىآرتسا، يتظاىروف في حديقة الورود؛ وتنشر صحيفة أيضاً  24عددىـ 
 غير. كاف دستور الشريعة الييودية سيسف وال يصده أحد. وتعرفوف أننا الديمقراطية الوحيدة.

. وفي االنتخاب بيف طريقيف واضحيف وقالت قولي إلى أمريكااتجيت  يختاروف بيف اليميف  أوروباا في حـز
الذي يعرؼ قميموف فقط اسـ حزبو  ابينيتا. والس اؿ الوحيد ىنا ىو ىؿ سيزداد ابيف بيبي وشيمياواليسار ال 

يبيف ما الذي يفعمو  أفومف في المكاف الثاني فيو، ىؿ سيزداد نائبيف اثنيف اخريف أـ ال. وال يستطيش أحد 
يوجد ا، ونحماف شاي في العمؿ، وجودوكا ألموني في االحركةا، واليعيزر شتيرف في فايفميف في الميكود

. أيميف ويسار؟ ال يوجد سوى الرمؿ. وىو الرمؿ الذي يذر في عيوف المصوتيف لئال يخطر بباؿ امستقبؿ
 الحقيقية، وىي مصيرية جدا. األسئمةيواجو  أفأحد 

كاف ىنا قط، وكذاؾ ىي معركة التضميؿ الكبرى في إسرائيؿ. كذاؾ ىي معركة االنتخابات األكثر فتورا مما 
القوائـ الحزبية. أيف ىي أياـ البندورة  إغالؽتبدأ: فاف اخر قضية أثيرت فييا ذوت مش  أفوقد انتيت قبؿ 

 .إلييانشتاؽ  أفالعاصفة في حديقة ساكر، ومف كاف يصدؽ 
از ناجش خطير لمتنويـ والطمس عمى لكف ليس الحديث فقط عف ممؿ معرض لمزواؿ. في إسرائيؿ جي

، يولد عدـ صمة مطمقا بالواقش الداخمي والدولي. وىو يوجد برعاية الساسة ووسائؿ واإلنكاروالكبت  اإلحساس
في جميش أياـ السنة، لكف أياـ االنتخابات ىي أفضؿ وقت مناسب لمتحمؿ منو ألف الحديث انذاؾ  اإلعالـ

يذوي واالقتصاد يعوج ومعاممة المياجريف تزداد قسوة  واإلعالـضعضش الديمقراطية تت إفعف مرض حقيقي. 
يرافوحؿ الدولتيف يمفظ أنفاسو، والسمطة الفمسطينية تنيار،  تحصؿ عمى القدرة الذرية، والعالـ العربي  وا 

وينشفموف ىنا بس اؿ ىؿ سيجمي بينيت  –لمواجية االحتالؿ  األمريفمي، وبدأ الفرب يستيقظ في نياية 
 ديا عف بيتو أـ ال؟ييو 

 ىآرتس
 44/24/4024، رام اهلل، األيام

 



 
 

 

 

 

           46ص                                    4728العدد:                44/24/4024اإلثنين  التاريخ:

 
 
 
 

 كاريكاتير: 75
 

 
 

 40/24/4024الجزيرة نت، الدوحة، 


