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 األديانصمتنا وستبقى مفتوحة لكافة عافي احتفاالت "الميالد": "القدس الشرةية"  عباس 2
قاؿ رئيس دولة فمسطيف محمود عباس، إف القدس الشرقية عاصمة دولة فمسطيف ولف  :وفا – بيت لحـ

نتنازؿ عنيا، وستكوف مدينة مفتوحة ألصحاب الديانات السماوية ليمارسوا فييا طقوسيـ وشرائعيـ الدينية 
 بكؿ حرية.

في دير الفرنسيسكاف بمدينة بيت لحـ، مساء  "عشاء الميالد"ي عشاء العيد وأضاؼ الرئيس خالؿ مشاركتو ف
نحف ممتزموف بالقرارات الشرعية الدولية التي قدمنا بيا، ولف نتراجع عنيا لكي نعيش معا "اليوـ االثنيف، 

 ."وليةأف يقبموا بالشرعية الد "اإلسرائيميوف"عمى ىذه األرض المقدس بأمف وسالـ واستقرار، لكف عمييـ 
جئنا بثوب جديد ىذا العاـ وىو أننا حصمنا عمى صفة دولة مراقب في األمـ المتحدة، وىي أيضا "وتابع: 

دولة تحت االحتالؿ، وكؿ النشاط الذي قمنا بو وحصمنا مف خالؿ عمى اعتراؼ مشرؼ مف قبؿ دوؿ العالـ 
أولى، ستمييا خطوات الحقة  دولة تعترؼ بدولة فمسطيف ىي خطوة بدولة فمسطيف، والذي وصؿ إلى 

مف أجؿ الحصوؿ عمى االستقالؿ الناجز لدولة فمسطيف، لتحقؽ في الوقت ذاتو رؤية حؿ الدولتيف دولة 
 ."فمسطيف إلى جانب دولة إسرائيؿ، يعيشاف جنبا إلى جنب بأمف واستقرار

كثيروف قالوا أنو ال "ي، إلى أف ذلؾ يتطمب منا أف نعود إلى المفاوضات مع الجانب اإلسرائيم عباسوأشار 
حاجة لمعودة إلى المفاوضات بحصولنا عمى قرار أممي ىذا كالـ غير صحيح، حيث أننا نريد أف نعود 
عمى أساس الشرعية الدولية، والصعوبات تتطمب وقؼ كؿ النشاطات االستيطانية مادمنا أصبحنا ننتمي 

ىي أرض فمسطينية  فمسطيف المحتمة عاـ لألمـ المتحدة واتفاقية جنيؼ الرابعة التي تقوؿ أف أرض 
واالستيطاف فييا غير شرعي، لذلؾ أطالب الحكومة اإلسرائيمية بوقؼ كؿ النشاطات االستيطانية لتأتي إلى 
نما ىو التزاـ دولي وقانوني، ورد بأكثر مف مناسبة في كؿ  طاولة المفاوضات وىذا ليس شرط مسبؽ، وا 

وصوال إلى خطة خارطة الطريؽ، وحتى خطابات الرئيس أوباما  و القرارات الدولية منذ قرار 
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التي أعمنيا صراحة بضرورة وقؼ النشاطات االستيطانية بما فييا النمو الطبيعي، نحف أماـ مشوار طويؿ 
 ."عاـ السالـ عمينا وعمى كؿ شعوب األرض نتمنى أال يطوؿ ليكوف 

وىي قضية األسرى، فنخف متفقوف مع اإلسرائيمييف عمى  ىناؾ قضية أخرى ال نستطيع أف ننساىا"وقاؿ 
 ."إطالؽ سراحيـ، لذلؾ نحف ال نطمب شيء جديد نتمنى أف يمتـز اإلسرائيميوف باالتفاقيات الموقعة بيننا

شعبنا وشعوب العالـ، بمناسبة عيد الميالد المجيد والسنة الجديدة متمنيا لكؿ شعوب العالـ أف  عباسوىنأ 
 ف ميد المسيح، ونقوؿ لمجميع نتمنى لكـ السالـ والسعادة.يعـ السالـ م

وأعرب عف سعادتو لوجود سفير دولة اإلمارات العربية المتحدة لدى األردف وغير المقيـ لدى دولة فمسطيف 
عبد اهلل ناصر العامري، وسفير دولة قطر لدى األردف سعيد الخياريف، ووزير الخارجية األردني ناصر 

 ـ معنا في عيد الميالد المجيد مف ميد المسيح عميو السالـ.جودة، ومشاركتي
 //وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية )وفا(، 

 
 عباس ألمير ةطر: ستكون محل حفاوة عند زيارتك لفمسطين 

وقعة في أكد رئيس السمطة الفمسطينية محمود عباس ترحيبو بعـز أمير دولة قطر زيارة راـ اهلل، المت: راـ اهلل
 نياية الشير الجاري )كانوف أوؿ/ ديسمبر(.

وقاؿ عباس، في اتصاؿ ىاتفي أجراه مع أمير قطر الشيخ حمد بف خميفة آؿ ثاني مساء أمس األحد 
(، بحسب وكالة األنباء الرسمية التابعة لمسمطة، "إف األمير سيكوف محؿ حفاوة عند زيارتو /)

 ت والداعـ لمشعب الفمسطيني.لفمسطيف"، وشكر لقطر موقفيا الثاب
 //ةدس برس، 

 
 "إسرائيل"وجود توجو الستئناف المفاوضات مع  السمطة الفمسطينية تنفي 

أ: نفى مسؤولوف فمسطينيوف، أمس، وجود توجو الستئناؼ محادثات السالـ مع إسرائيؿ بعد  ب د –راـ اهلل 
 الحديث عف طرح مبادرة عربية جديدة.

لمجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ياسر عبد ربو لإلذاعة الفمسطينية الرسمية: إف ما يتـ تداولو وقاؿ أميف سر ا
وشدد عبد ربو  بشأف فرص استئناؼ المفاوضات "مجرد أمنيات ووجيات نظر عند بعض الدوؿ األوروبية".
ت االستيطانية عمى الموقؼ الفمسطيني بأنو "ال يمكف الدخوؿ في عممية مفاوضات جادة في ظؿ القرارا

واعتبر أف خطط االستيطاف اإلسرائيمية األخيرة "تعّطؿ أي حؿ يمكف  األخيرة إلسرائيؿ في القدس وحوليا".
 بحثو عمى طاولة المفاوضات وىي تقضي عمى إمكانية قياـ دولة فمسطينية مستقمة مترابطة".

يينا عف الموضوع األساسي وىو وقاؿ عبد ربو: إف الحديث عف مساع الستئناؼ المفاوضات "يجب أاّل يم
 كيفية ترسيخ وتطوير قرار األمـ المتحدة بشأف االعتراؼ بدولة فمسطيف عمى المستوييف الدولي والداخمي".

مف جيتو، قاؿ صائب عريقات كبير المفاوضيف الفمسطينييف: إف الجانب الفمسطيني ليس ضد عممية 
ات لإلذاعة الرسمية: إنو "إذا ما استمر االستيطاف فيذا وأضاؼ عريق السالـ، بؿ ضد االستيطاف والتيويد".

يعني أنو ال خيار لممفاوضات وعمى أوروبا والواليات المتحدة األميركية دعوة الحكومة اإلسرائيمية لوقؼ 
وشدد عمى أنو ال حاجة إلطالؽ  االستيطاف إذا أرادت فعاًل عممية سالـ ذات مصداقية في المنطقة".

عالف القبوؿ بمبدأ حؿ الدولتيف مبادرات جديدة ال ستئناؼ محادثات السالـ "فالمطموب وقؼ االستيطاف وا 
 ".عمى الحدود المحتمة عاـ 
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 //األيام، رام اهلل، 
 
 االحتالل ةريًبا عمى اإلفراج عن األسرى سترغمبحر: المقاومة أحمد  

يوف، اليوـ االثنيف، بأسر جنود إسرائيمييف طالب نواب وقادة فصائؿ وناشطوف فمسطين: أدىـ الشريؼ - غزة
ومبادلتيـ أسرى فمسطينييف بيـ، عمى غرار ما جرى في صفقة تبادؿ األسرى المبرمة بيف حركة المقاومة 

 ـ.اإلسالمية "حماس" واالحتالؿ بوساطة مصرية نياية عاـ 
المجنة الدولية لمصميب  وطالب ىؤالء، خالؿ مؤتمر عقد عمى ىامش اعتصاـ أىالي األسرى أماـ مقر

األحمر في غزة؛ الوسيط المصري بإلزاـ االحتالؿ بما رود في بنود الصفقة، واتفاؽ "الكرامة" الذي وقع بيف 
دارة السجوف بعد   يوًما مف اإلضراب المفتوح عف الطعاـ. قيادة اإلضراب وا 

وفي مقدمتيـ رئيس المجمس وفي خطوٍة تضامنية، أعمف نواب في المجمس التشريعي في غزة والضفة _
 د.عزيز دويؾ عف إضرابيـ عف الطعاـ تضامًنا مع األسرى.

ووجو النائب األوؿ لرئيس المجمس التشريعي د.أحمد بحر تحيتو لألسرى المضربيف، عادًّا إياىـ يدافعوف 
عاليات وأشار في كممة لو إلى أف ما تشيده غزة والضفة مف ف عف كرامة األمتيف العربية واإلسالمية.

 تضامنية مع األسرى يمثؿ "إرادة الشعب نحو ىؤالء األبطاؿ الذيف يقبعوف في سجوف االحتالؿ الصييوني".
وخاطب أحرار العالـ وجامعة الدوؿ العربية ومنظمة المؤتمر اإلسالمي قائاًل: "أما آف األواف أف يفرج عف 

وأضاؼ: "إف العدو الصييوني لـ يستجب ألي  ىؤالء؟!، أما آف األواف أف نقدـ قادة االحتالؿ لممحاكـ؟!".
نداءات دولية، ولف يستجيب، ولكنو سيستجيب رغًما عنو لممقاومة الفمسطينية التي أجبرتو عمى اإلفراج عف 

وفي سياٍؽ  أسرى، وستجبره عمى اإلفراج عف المزيد"، وأكد أف األسرى الفمسطينييف "في حدقات عيوننا".
صري في صفقة التبادؿ إلزاـ االحتالؿ )اإلسرائيمي( ببنود صفقة وفاء األحرار متصؿ، ناشد بحر الوسيط الم

 واتفاؽ الكرامة.
 //فمسطين أون الين، 

 
 السبح: إضراب النخبة بداية لخطوة كبيرة لمؤازرة األسرى أبو 

ب الذي قاؿ وزير األسرى والمحرريف بغزة عطا اهلل أبو السبح إف اإلضرا: صفا –داود موسى  –غزة 
يخوضو نخبة مف الوزراء والنواب واألكاديمييف وقادة الفصائؿ ومئات المواطنيف في قطاع غزة والضفة 
الغربية المحتمة اليوـ االثنيف بداية لخطوة كبيرة لمؤازرة األسرى في سجوف االحتالؿ اإلسرائيمي وخاصة 

 المضربيف منيـ عف الطعاـ.
" االثنيف أف ىذا اإلضراب سيشارؾ فيو رئيس الحكومة بغزة وأكد أبو السبح في تصريح لوكالة "صفا

إسماعيؿ ىنية، ورئيس المجمس التشريعي عزيز دويؾ، ونائبو األوؿ أحمد بحر، وعشرات النواب والوزراء 
 وقادة مف مختمؼ الفصائؿ وأكاديمييف، إضافة إلى مئات المواطنيف والناشطيف.

 //وكالة الصحافة الفمسطينية )صفا(، 
 
 الحكومة في غزة تعفو عن أصحاب القضايا ذات العالةة بانقسام سنة  
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قررت حكومة غزة األحد العفو عف أصحاب القضايا ذات العالقة باألحداث : صفا –داود موسى  –غزة 
، وتشكيؿ لجنة مختصة لمبدء بتنفيذ ىذا القرار وذلؾ لتدشيف مرحمة جديدة التي واكبت االنقساـ عاـ 
 مف مراحؿ الوفاؽ الداخمي.

وَعد األميف العاـ لممبادرة الوطنية الفمسطينية النائب مصطفى البرغوثي قرار حكومة غزة بالخطوة اإليجابية، 
 معرًبا عف أممو في تتالي الخطوات وتنفيذ بنود االتفاؽ والسماح لمحريات في قطاع غزة والضفة المحتمة.

 //وكالة الصحافة الفمسطينية )صفا(، 
 
 إضراب النخبة بداية لفعاليات ستتصاعد النائب الطل: 

أكد النائب المضرب عف الطعاـ محمد الطؿ االثنيف أف "إضراب النخبة" الذي قرر خوضو : صفا –الخميؿ 
ليوـ واحد عدد مف نواب المجمس التشريعي والقيادات الفصائمية والمئات مف المتضامنيف مع قضية األسرى 

 فة ىو بداية لسمسة فعاليات تضامنية مع األسرى المضربيف عف الطعاـ.بغزة والض
وقاؿ الطؿ في تصريح لوكالة "صفا" أف ىذا اإلضراب ىو رسالة تضامف مع كافة األسرى وخاصة 
المضربيف عف الطعاـ منيـ، مضيفا "ىؤالء األسرى الذيف وصؿ إضرابيـ إلى حد غير معقوؿ وغير 

 مساندتيـ والوقوؼ إلى جانبيـ".مسبوؽ، يتوجب عمى الجميع 
ولفت إلى أف ىذا اإلضراب ىو الفعالية األولى في ىذا السياؽ، وتجري بمشاركة قطاع واسع مف الشعب 

 الفمسطيني وأىالي األسرى ومعارفيـ واألسرى القدامى ومف كافة شرائح الشعب الفمسطيني.
 //وكالة الصحافة الفمسطينية )صفا(، 

 
 ن: "إضراب النخبة" مبادرة ميمة لمفت االنتباه لقضية األسرىعطوالنائب  

اعتبر النائب المقدسي في المجمس التشريعي الفمسطيني عف حركة حماس حمد عطوف، أف " : راـ اهلل
اضرب النخبة" عبارة عف مبادرة بسيطة بالقياس إلى ما وصفو بػ"عظـ تضحيات األسرى في سجوف 

 ربيف عف الطعاـ لفترة تجاوزت النصؼ عاـ".االحتالؿ، وخاصة األسرى المض
إال أف عطوف، أوضح في تصريح لػ"قدس برس"، أف "إضراب النخبة" مبادرة ميمة "كي تخمؽ حالة مف 
االىتماـ بقضية األسرى لدى األوساط الرسمية، وىي ناقوس يدؽ كي يذكر الناس دومًا أف ىناؾ أسرى ما 

 زالوا خمؼ قضباف االحتالؿ".
 //ةدس برس، 

 
 الزىار: حماس ال تعبث بأمن مصر واعتقال فمسطيني ال يجيز تجريم المقاومة 9

إف حماس ال تعبث إطالقا باألمف  ،غزة فيبحركة حماس  القياديقاؿ الدكتور محمود الزىار،  :غزة
 العصر السابؽ كاف مف في، والمبرر الذى كاف ُيساؽ الداخمي المصريولـ تتدخؿ في الشأف  المصري

مصر  فيالممكف تقبمو، ولكف اآلف غير متصور أف توجو مثؿ تمؾ االتيامات لمحركة وتوقيؼ شخص واحد 
 ما زاؿ قيد االتياـ، ال يجب أف يكوف سببا في توجيو االتيامات لحركة حماس بالكامؿ.

وجيييا إلى " عمى شاشة قناة "العربية" أف ىناؾ اتيامات عديدة تـ تالمصريوأضاؼ الزىار لبرنامج "الحدث 
 حركة حماس، ويثبت دائما عدـ صحتيا، كما أف محاوالت تجريـ برنامج المقاومة تفشؿ دائما.
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فصيؿ يداف  وأيمصر مف مختمؼ الفصائؿ الفمسطينية،  فيوأكد الزىار أف ىناؾ الكثير مف الفمسطينييف 
 أيمف جانب  مصري أيأحد أعضائو يجب أف يتحمؿ المسئولية، ألنو مف غير المقبوؿ االعتداء عمى 

 غزة. .فمسطينيفصيؿ 
25/12/2012وكالة سما االخبارية،   

 
 عمى رفض كل البدائل والخيارات التي ُعرضت عمييا إلةامة ميرجانيا بغزة أصرتحماس: فتح  10

استغربت حركة المقاومة اإلسالمية "حماس" استمرار بعض قادة فتح وناطقييا باستخداـ أساليب التوتير 
ما يتعمؽ بمكاف عقد ميرجاف انطالقتيا بغزة، مشيرًة إلى أف حركة فتح أصرت عمى رفض اإلعالمي في 

 كؿ البدائؿ والخيارات التي عرضت عمييا إلقامة ىذا الميرجاف.
(: "نؤكد عمى ترحيبنا بإقامة فتح 12-24وقالت حماس في تصريٍح صحفي مف غزة مساء اليـو االثنيف )

قطاع غزة وبالشكؿ الذي يميؽ بالوحدة التي تجسدت عمى األرض بعد  لميرجاف ذكرى انطالقتيا عمى أرض
 انتصار المقاومة".

وأضاؼ البياف :"إذ نبارؾ لفتح انطالقتيا لندعوىا إلى استثمار كؿ ىذه األجواء اإليجابية التي وفرتيا حركة 
 لعقؿ والمنطؽ".حماس والحكومة في غزة عبر العديد مف اإلجراءات والخطوات عمى األرض وتغميب لغة ا

وطالبت حماس "فتح" بأف ال تطغى خالفاتيـ الداخمية عمى قراراىـ التنظيمي، مشددًة عمى أنو ال حجة 
 لحركة فتح أبدًا لمزيد مف الرفض والتوتير لألجواء التصالحية. 

25/12/2012، المكتب االعالمي لحركة حماس  
 

 "لجان المقاومة": سنواجو االستيطان بالسالح 11
دعت لجاف المقاومة في فمسطيف، اليوـ االثنيف، إلى مواجية التوسعات االستيطانية أي: يو بي  -فمسطيف 

 التي تنفذىا إسرائيؿ في الضفة الغربية بالقوة المسمحة.
وقالت المجاف في بياف: "اليجمة االغتصابية الصييونية التي تتعرض ليا أرضينا في القدس والضفة يجب 

يصاؿ رسالة واضحة عبر بنادؽ أف تواجو بالمقاومة وتص عيدىا ضد قطعاف المغتصبيف الصياينة وا 
 المقاوميف والمجاىديف"، مشددة عمى أنو "ال استقرار وال أمف لممغتصبات وروادىا مف المجرميف الصياينة".

 25/12/2012الحياة، لندن، 
 

 طينيةاإلدارة المصرية تعد بتكثيف االىتمام بممف المصالحة الفمس: الشرق األوسط 12
مف مصادر فمسطينية مطمعة، أف إدارة الرئيس المصري محمد مرسي، « الشرؽ األوسط»عممت  غزة:

أبمغت حركتي فتح وحماس، بأنيا تنوي استئناؼ اإلشراؼ عمى جيود المصالحة بيف الحركتيف في أقرب 
تقوف ممثميف وقت ممكف، مف دوف أف تحدد وقتا معينا لذلؾ. وأكدت المصادر أف مسؤوليف مصرييف سيم

عالف  عف حركتي فتح وحماس، لمتباحث معيـ حوؿ نقاط الخالؼ التي تحوؿ دوف وضع اتفاؽ القاىرة وا 
الدوحة موضع التنفيذ. وتوقعت المصادر أف يوجو ديواف الرئاسة المصرية لكؿ مف الرئيس الفمسطيني 

قاء يعقد في القاىرة، محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعؿ، الدعوة إلى ل
لمتباحث حوؿ سبؿ تطبيؽ ما تـ التوافؽ عميو. واستدركت المصادر أف الجانب المصري معني بأف يتـ حؿ 
معظـ الخالفات بيف الحركتيف بشأف سبؿ تطبيؽ ما تـ التوافؽ عميو، قبؿ أف تتـ دعوة عباس ومشعؿ. 
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كيؿ حكومة الوفاؽ الوطني، حيث يوجد خالؼ وأوضحت أف أىـ النقاط الخالفية بيف الحركتيف، تتعمؽ بتش
 في تفسير ما تضمنو إعالف الدوحة بيذا الخصوص.

مف ناحية ثانية، نوىت المصادر الفمسطينية بأف الجانب المصري أبمغ ممثمي حركة فتح وحماس، بأف وزارة 
حركتي فتح  الخارجية المصرية ستمعب دورا ميما إلى جانب جياز المخابرات العامة في الوساطة بيف

وحماس. وأشارت المصادر إلى أف ىذه الخطوة، عمى الرغـ مف أنيا رمزية، فإنيا ميمة جدا، ألنيا تؤكد أف 
 مصر بعد الثورة، لف تتعامؿ مع الممؼ الفمسطيني مف الزاوية األمنية.

 25/12/2012الشرق األوسط، لندن، 
 

 فتح: حماس ُتصر عمى تكريس االنقسام وتعطيل المصالحة 13
ـ اهلل: اتيمت حركة "فتح" حركة "حماس" في قطاع غزة بمنعيا مف إقامة ميرجاف انطالقتيا "في المكاف را

 المناسب"، معتبرة ذلؾ "نكسة لجيود المصالحة".
وقاؿ أحمد عساؼ، المتحدث باسـ الحركة في بياف صدر عف مفوضية اإلعالـ والثقافة في "فتح"، اليـو 

ماس مع قضية انطالقة حركة فتح أثبت لمجميع أنيا ال تزاؿ تعيش بمربع (: "إف تعامؿ ح12|24االثنيف )
 االنقساـ، وأنيا تصر عمى التفكير بنفس العقمية السابقة عقمية االستفراد والييمنة".

وأضاؼ: "رغـ كؿ المبادرات التي قدمتيا حركة فتح واألجواء االيجابية التي رافقتيا سواء في الضفة أو غزة، 
مييا شعبنا الفمسطيني بفصائمو وشخصياتو المستقمة واألطراؼ العربية التي ليا عالقة بممؼ والتي شيد ع

 المصالحة، إال أف حماس تصر عمى تكريس االنقساـ".
وتابع: "حماس تتحمؿ المسؤولية الكاممة عف التداعيات السمبية الناجمة عف ىذا القرار والممارسات التي مف 

ة بنكسة وتفسد فرحة شعبنا الفمسطيني بقرب إنياء االنقساـ وتحقيؽ الوحدة شأنيا أف تصيب جيود المصالح
 الوطنية".

ووصؼ المتحدث باسـ "فتح" مبررات حماس بشأف مكاف ميرجاف انطالقة "فتح"في غزة بػ "الواىية"، مشيًرا 
 إلى أنيا "مبررات تعكس األسموب الذي استخدمتو لتعطيؿ المصالحة لسنوات طويمة".

ؼ عمى أف "مف ال يريد أف يرى حركة "فتح" تحتفؿ بذكرى انطالقتيا؛ فإنو يعمف أنو ال يريد وأكد عسا
 الشراكة وال يريد المصالحة"، عمى حد تعبيره.

 24/12/2012ةدس برس، 
 

 األشقر لا"فمسطين": معنيون بإنجاح ميرجان انطالةة "فتح" 14
يؿ األشقر، أف حركة "حماس" والحكومة أكد القيادي في حركة حماس النائب إسماع: أحمد المصري-غزة

في غزة، معنيتاف بنجاح ميرجاف انطالقة حركة "فتح" المزمع إقامتو في األوؿ مف شير يناير القادـ، ال 
 إفشالو وفؽ ما يدعي البعض.

عطاء الحريات،  وشدد األشقر لػ"فمسطيف" أف "حماس" ال يمكف أف تنتكس عف مواصمة خطوات بناء الثقة وا 
قاؿ إف البعض يريد أف يصر عمى أف يكوف مكاف الميرجاف في أرض الكتيبة غرب غزة "بقصد  غير أنو
 إفشالو".
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وقاؿ :"فتح ليست حركة واحدة، وىناؾ مناصروف لرئيس السمطة محمود عباس، وىناؾ مناصروف لمحمد 
حف في المقابؿ دحالف، ومناصروف أيضا لنبيؿ شعث، قد يقوموف بإشكاليات تؤدي إلى إفشاؿ الميرجاف، ون

 معنيوف أال يفشؿ الميرجاف".
وأضاؼ األشقر أف الحكومة مسئولة عف أمف المواطف، وىي ترغب بشكؿ واضح أف يسير الميرجاف بال أي 
عقبات، وتريد بوضوح عدـ تكرار ما جرى مف إشكاليات في ميرجاف إحياء ذكرى وفاة الرئيس ياسر عرفات 

 قبؿ عدة سنوات.
"حماس" حذرت قيادة "فتح" ومف باب وجود تبايف في صفوفيا، أف ىناؾ مف يريد أف  وأشار إلى أف قيادة

يفشؿ ميرجانكـ وعميكـ أف تكونوا حذريف"، وأف ال ينظر إلى الميرجاف بأنو آخر خطوة في طريؽ المصالحة 
 بؿ يكوف خطوة لبداية المصالحة.

قامة ميرجاناتيا، ووافقت عمى األماكف ونوه األشقر إلى أف حركة "حماس" لـ تحدد أي مكاف في الضفة إل
التي حددت مف قبؿ حكومة الضفة الغربية، ووجدت أنو ال مانع مف ذلؾ بوقت تقوؿ إف ذلؾ شأنو 

 .0المحافظة عمى األمف وأرواح الناس
 24/12/2012، فمسطين أون الين

 
 القسام ترفض اتيامات "بخرق ةوانين الحرب"كتائب  15

، أمس االثنيف، اتيامات وجيتيا ”حماس“لقساـ، الذراع المسمحة لحركة رفضت كتائب ا: ) يو بي آي(
منظمة ىيومف رايتس ووتش لمجماعات الفمسطينية المسمحة باختراؽ قوانيف الحرب خالؿ اليجـو 

 األخير عمى غزة .” اإلسرائيمي“
ية عمى تويتر وقاؿ الناطؽ اإلعالمي باسـ كتائب القساـ، أبو عبيدة، في تصريح لو عمى صفحتو الشخص

تستيدؼ جنود االحتالؿ ومواقعيـ وقواعدىـ العسكرية. . والعدو الصييوني يتكتـ عف ذلؾ “إف جماعتو 
تأتي ردًا عمى مجازر العدو “وشدد عمى أف عمميات الكتائب ”. ويدعي أف القصؼ يستيدؼ مدنييف

إننا “وأضاؼ  المدنية".المرافؽ الصييوني ضد أىمنا في قطاع غزة والتي طالت المدنييف اآلمنيف والبيوت و 
 عسكرية".ال نمتمؾ أسمحة حديثة ودقيقة وموجية حتى نقصؼ بدقة أىدافًا 

 25/12/2012الخميج، الشارةة، 
 

 القيادة العامة بمخيم اليرموك - اغتيال ةائد العمميات في الجبية الشعبية 16
ا عضو المجنة المركزية فييا "ابو النورس" اعمنت الجبية الشعبية القيادة العامة اغتياؿ احد قادتي: بيت لحـ

 في مخيـ اليرموؾ مساء اليـو االثنيف.
واتيـ المحامي حساـ عرفات عضو المكتب السياسي لمجبية الشعبية القيادة العامة ومسؤوليا في األراضي 

الشعبية  الفمسطينية جبية النصرة المنضوية تحت إطار الجيش الحر باغتياؿ عضو المجنة المركزية لمجبية
القيادة العامة وقائد العمميات فييا نضاؿ عمياف )ابو النورس( وذلؾ بطريقة وصفيا بػ"الغادرة" في مخيـ 

 اليرموؾ في دمشؽ.
وأوضح المحامي عرفات أف عممية االغتياؿ تمت في حي التضامف المالصؽ لمخيـ اليرموؾ بعد مغادرتو 

 لممخيـ عمى اثر سيطرة الجيش الحر عميو.
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عرفات اف اغتياؿ القيادي الرفيع في الجبية ابو النورس مف قبؿ جماعة جبية النصرة ىو تجاوز وكشؼ 
لكؿ الخطوط الحمراء ولف يمر مرور الكراـ، مؤكدا اف الفاعميف معروفيف لمجبية وسيتـ القصاص منيـ في 

 القريب العاجؿ .
طيب المسؤولية الكاممة عف ىذه وحمؿ عرفات ائتالؼ قوي المعارضة السورية ممثال برئيسو معاذ الخ

 الجريمة بصفتو الجية السياسية التي تدعـ وترعي وتغطي مجموعات الجيش الحر وجبية النصرة .
25/12/2012وكالة معًا اإلخبارية،   

 
 رباح لا"القدس": فتح ستحتفل في غزة ولن تمغي ميرجان انطالةتيا 17

كة فتح يحيي رباح، اليـو اإلثنيف، أف تكوف حركتو نفى نائب المفوض العاـ لحر  : خاص بػ دوت كوـ -غزة 
في قطاع غزة، بعد عجزىا عف التوصؿ حتى المحظة التفاؽ مع  48ستتجو نحو إلغاء حفؿ انطالقتيا الػ

 حركة حماس حوؿ المكاف الذي سيقاـ بو الميرجاف.
رج، وكذلؾ مع جيات وقاؿ رباح لػ دوت كـو "إف االتصاالت ما زالت جارية مع حركة حماس في غزة والخا

فمسطينية أخرى، ومف المقرر أف ُيعمف يوـ غد الثالثاء، في مؤتمر صحفي عف كافة التفاصيؿ والظروؼ 
 التي جرت، وعف تحديد فعاليات االنطالقة في غزة".

وأضاؼ "قدمنا لحماس عرضًا بإقامة حفؿ االنطالقة ىذا العاـ في ساحة الكتيبة وىي ساحة االحتفاالت 
وتـ رفض الطمب، وُعدنا وقدمنا عرضًا آخر بإقامة الحفؿ في ساحة مجمع السرايا سابقًا وأيضًا تـ  الوطنية،

 رفضو، ونحف رفضنا أي مقترح إلقامة الميرجاف في المحررات "المستوطنات المخالة".
االتنا وفي سؤاؿ لمراسمنا حوؿ الخيارات البديمة، قاؿ "غزة واسعة وىناؾ خيارات نحف ندرسيا ونواصؿ اتص

ولكف لف نمغي احتفاالتنا باالنطالقة ليذا العاـ، وسنستغؿ كؿ االجواء االيجابية بشأف المصالحة ونقطع 
 الطريؽ أماـ عودة الخالفات بيننا وسنحيي انطالقة الثورة الفمسطينية في غزة". 

 25/12/2012القدس، القدس، 
 

 سطينىي عنوان العودة إلى فم ةلى سوريإحماس: عودة النازحين  18
اعمنت حركة "حماس" في لبناف "عف استمرار مكاتبيا ومراكزىا في المخيمات الفمسطينية، في استقباؿ 
وتسجيؿ الفمسطينييف النازحيف مف سوريا إلى لبناف، وتقديـ ما يمـز ليـ مف مساعدات غذائية ومستمزمات 

مات الفمسطينية في لبناف كافة واكدت الحركة أنيا "تواصؿ استقباؿ النازحيف إلى المخي حياتية أخرى".
 انطالقا مف واجبيا الديني واألخالقي والوطني".

واعمنت أنيا "ستبدأ ىذا األسبوع بفتح مراكزىا الستقباؿ التبرعات لمفمسطينييف النازحيف، وذلؾ مساعدة 
التي ىي النازحيف، وتقديـ واجب الدعـ ليـ، حتى يتمكنوا مف العودة السريعة إلى مخيماتيـ في سوريا، 

وذكرت حماس "المؤسسات اإلنسانية المبنانية والعربية والدولية، وخصوصا  عنواف العودة إلى فمسطيف".
وكالة األونروا، بضرورة تقديـ اإلغاثة الكافية لمنازحيف واتخاذ التدابير الالزمة إليوائيـ وتقديـ الخدمات 

 الصحية والتعميمية ليـ".
 25/12/2012النيار، بيروت، 

 
 "وىم وتضميل" "إسرائيل"يندي: عودة السمطة لممفاوضات مع ال 19



 
 
 

 

 

           29ص                                    9729العدد:                95/29/9029الثالثاء  التاريخ:

ما أعمف عف مبادرة عربية ستطرح  اإلسالميحركة الجياد  فيالبارز  القيادي الينديوصؼ الدكتور محمد 
الشير المقبؿ لتحريؾ العممية السممية بعد االنتخابات اإلسرائيمية بأنو "وىـ وتضميؿ"، مستنكرا ذلؾ فى ظؿ 

 رائيؿ( صراحة بأف المفاوضات انتيت وأنو ال شريؾ ليا فى التفاوض.إعالف )إس
تصريحات نقمتيا وكالة أنباء الشرؽ األوسط: "إف موقؼ رئيس حكومة )إسرائيؿ( بنياميف  في الينديوقاؿ 

نتنياىو وىو القادـ عمى رأس الحكومة الجديدة واضح مف ىذا الممؼ، وكؿ يـو يعمف عف وحدات استيطانية 
 20.. متسائال كيؼ بالسمطة الفمسطينية تراىف عمى ذلؾ مرة أخرى، وىى تدور فى حمقة مفرغة مف جديدة"

 شيء لمشعب الفمسطيني؟. أيعاما مف المفاوضات التى لـ تنتج 
وأضاؼ: "إذا أرادت السمطة مسيرة مفاوضات جديدة فى ظؿ استمرار االستيطاف تعمف ذلؾ صراحة لمشعب 

عمى  ينطمي: "الضفة الغربية تضيع مف أيدينا ثـ نعود لممفاوضات ىذا كالـ ال الفمسطيني".. وأردؼ قائال
 أحد".

وتابع اليندى: "إف حياة الشعوب ليست تجارب، ويجب عمى السمطة إعالف موت المسيرة السممية، كما 
ية الحالية يجب عمينا بناء إستراتيجية وطنية فمسطينية حتى يصبح لدينا رؤية موحدة فى ظؿ األجواء اإليجاب

 فى الشأف الفمسطيني".
 24/12/2012، فمسطين أون الين

 
 حركة الجياد تستنكر المواةف العنصرية تجاه الشعب الفمسطيني في لبنان 20

جممة مواقؼ عنصرية تجاه شعبنا الفمسطيني في لبناف، »ما اعتبرتو « حركة الجياد اإلسالمي»استنكرت 
 لى التراجع عنيا.، ودعتو إ«مف بينيـ الوزير جبراف باسيؿ

 25/12/2012السفير، بيروت، 
 

ًً تعترف  "إسرائيل" 92  جامعة مستوطنة أريئيلب رسميًا
 سػػػرائيمي اييػػػود بػػػاراؾوزيػػػر الػػػدفاع اإل، أف )أ ؼ ب(، عػػػف وكالػػػة 95/29/9029، السااافير، بياااروتذكػػػرت 

رييػػؿ فػػي الضػػفة صػػادؽ، أمػػس، عمػػى قػػرار الحكومػػة اإلسػػرائيمية تحويػػؿ كميػػة لمتعمػػيـ العػػالي فػػي مسػػتوطنة ا
 الغربية الى جامعة.

وزيػػػر الػػػدفاع اييػػػود بػػػاراؾ أمػػػر ىػػػذا المسػػػاء )أمػػػس( قائػػػد المنطقػػػة »وجػػػاء فػػػي بيػػػاف صػػػادر عػػػف بػػػاراؾ اف 
العسكرية الوسػطى )التػي تشػمؿ الضػفة الغربيػة( الجنػراؿ نيتػزاف الػوف بػاالعالف اف كميػة ارييػؿ الجامعيػة ىػي 

را اتخذتػػػو الحكومػػػة بيػػػذا المنحػػػى وتوصػػػيات المستشػػػار القػػػانوني ىػػػذا القػػػرار يتبػػػع قػػػرا»وتػػػابع اف «. جامعػػػة
 «. لمحكومة في ىذا الخصوص

رئيس الوزراء اإلسػرائيمي بنيػاميف نتنيػاىو ، وعف وكاالت، أف 95/29/9029، نت، الدوحة.الجزيرةوأضافت 
شػرات السػنيف بتغيير وضع كمية أرييؿ، معتبػرا أنػو "بعػد ع -في بياف صادر عف مكتبو-رحب مساء االثنيف 

 أبصرت جامعة جديدة النور في إسرائيؿ مما سيعزز التعميـ العالي في البالد".
 
 

 وحدة استيطانية بحي جيمو بالقدس 2900: وزارة الداخمية توافق عمى بناء "السالم اآلن" 99
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سرائيمية وافقت كشفت حركة "السالـ اآلف" اإلسرائيمية مساء االثنيف أف وزارة الداخمية اإل: وكاالتال -الجزيرة 
وقالت المتحدثة باسـ الحركة  مسكف في حي جيمو االستيطاني في القدس الشرقية المحتمة. 2500عمى بناء 

ىاغيت عفراف لوكالة الصحافة الفرنسية إف موافقة الوزارة جاءت إثر اجتمػاع عقدتػو الخمػيس لجنػة التخطػيط 
 في القدس وخصص لبحث االعتراضات عمى ىذا المشروع.

 95/29/9029، زيرة نت، الدوحةالج
 

 ".. ويبني جدارًا عمى طول الحدود مع سيناءإسرائيل"نتنياىو يعتزم ترحيل األفارةة من  93
أعمػػف رئػػيس الػػوزراء اإلسػػرائيمي بنيػػاميف نتنيػػاىو أمػػس االثنػػيف عزمػػو ترحيػػؿ عشػػرات اآلالؼ مػػف الميػػاجريف 

وقػاؿ نتنيػاىو فػي بيػاف "ممثمػي الخػاص  مػف سػيناء.األفارقة إلى بالده، مشيدا في الوقت نفسػو بوقػؼ تػدفقيـ 
فػػػي ىػػػذه القضػػػية عمػػػى اتصػػػاؿ مػػػع عػػػدة حكومػػػات أفريقيػػػة، وىػػػدفنا إعػػػادة عشػػػرات اآلالؼ مػػػف المتسػػػمميف 

وأكػػد نتنيػػاىو أف إسػػرائيؿ نجحػػت فػػي وقػػؼ دخػػوؿ  الموجػػوديف فػػي المػػدف اإلسػػرائيمية إلػػى بمػػدانيـ األصػػمية".
 أنػػو فػػػي الشػػػير الجػػػاري "لػػػـ يػػدخؿ متسػػػمؿ واحػػػد إلػػػى المػػػدف اإلسػػػرائيمية".المتسػػمميف مػػػف أفريقيػػػا، مشػػػيرا إلػػػى 

وأضاؼ رئيس الوزراء اإلسرائيمي أنو في الشير القادـ سيبنى الجدار عمى طوؿ الحدود مع سيناء، وأكد أنيـ 
 حاليا في الخطوة الثانية المتمثمة في إعادة المتسمميف الموجوديف بالفعؿ.

 95/29/9029، الجزيرة نت، الدوحة
 

 السياسي يتيربان من مصطمح السالم في برنامجييما "العمل"و "الميكود" 94
قػػرر حػػزب "العمػػؿ" اإلسػػرائيمي نشػػر برنامجػػو السياسػػي لحػػؿ الصػػراع اإلسػػرائيمي  :برىػػـو جرايسػػي -الناصػػرة 

 الفمسػػطيني، وتبػػيف مػػف البرنػػامج، أنػػو تجنػػب أي حػػديث عػػف مصػػطمح "السػػالـ" خالفػػا لبػػرامج سػػابقة، وقالػػت
صػػحؼ إسػػرائيمية، إف بيػػاف الحػػزب لوسػػائؿ اإلعػػالـ عػػف البرنػػامج، كػػاف مختمفػػا جػػدا عػػف المضػػموف الحقيقػػي 
الػػذي يميػػؿ لميمػػيف، فػػي حػػيف يشػػيد حػػزب "الميكػػود" الحػػاكـ، نقاشػػا، حػػوؿ مػػا إذا ىنػػاؾ حاجػػة لنشػػر برنػػامج، 

 واالكتفاء بخطاب بنياميف نتنياىو قبؿ أكثر مف ثالث سنوات.
األمنية"، التي أصدرىا حزب "العمػؿ" تميػؿ لميمػيف،  -عالـ اإلسرائيمية، إف "الوثيقة السياسيةوقالت وسائؿ اإل

وحتى لمخاطبة المسػتوطنيف، وغػاب عػف الوثيقػة مصػطمح "سػالـ"، وغيػاب أي موقػؼ يػدعو إلػى اخػالء ولػو 
يحيمػوفيتش،  وفي محاولة لتفسيرىا ليػذا التنػاقض، قالػت رئيسػة الحػزب شػيمي جزء مف المستوطنات والقدس.

اف "مػػذىبنا الفكػػري واضػػح، وشػػفاؼ ومطػػروح عمػػى الطاولػػة: "دولتػػاف لمشػػعبيف، ألف الخيػػار اآلخػػر ىػػو دولػػة 
ثنائية القومية، الخيار الذي يعرض لمخطر جوىر الدولة الييودية والديمقراطية، وليذا فيجب االبتعاد عنو كؿ 

 االبتعاد".
مػػػع "يسػػػرائيؿ بيتينػػػو" بزعامػػػة أفيغػػػدور ليبرمػػػاف، لػػػـ يقػػػرر بعػػػد وفػػػي المقابػػػؿ، فػػػإف حػػػزب "الميكػػػود" المتحػػػالؼ 

 اصدار برنامج سياسي حوؿ رؤيتو لحؿ الصراع، وىذا بسبب الجدؿ في داخؿ "الميكود" أوال.
 95/29/9029الغد، عّمان، 

 
 
 

 ليبرمان يواجو تيمتي الخيانة وسوء األمانة 95
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دور ليبرمػػاف الػػى تحقيػػؽ جػػر الخارجيػػة السػػابؽ أفياسػػتدعت الشػػرطة اإلسػػرائيمية أمػػس االثنػػيف، وزيػػ :الناصػػرة
جديػػد فػػي قضػػية الفسػػاد، بعػػد أف اتضػػحت معمومػػات جديػػدة، تتعمػػؽ بالئحػػة االتيػػاـ التػػي تنػػوي النيابػػة العامػػة 

عمى عضويتو البرلمانية  واإلبقاءليبرماف باالستقالة مف منصبو الوزاري  إلزاـ إلىتقديميا ضد ليبرماف، وأدت 
  وترشحو لمكنيست.

 95/29/9029الغد، عّمان، 
 

 مصدر سياسي إسرائيمي: نتنياىو يقودنا لمكارثة 96
أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت، في عددىا الصػادر اليػوـ، أف مصػدر إسػرائيميا رفيػع المسػتوى، لػـ تكشػؼ 

يفة إف ىويتو اتيػـ رئػيس الحكومػة اإلسػرائيمية، بنيػاميف نتنيػاىو بأنػو يقػود إسػرائيؿ إلػى الكارثػة. وقالػت الصػح
ذكور قػػاؿ :" إف نتنيػػاىو يريػػد دخػػوؿ التػػاريخ  بفضػػؿ أمػػر واحػػد فقػػط وىػػو إيػػراف، فيػػو يسػػتخؼ مػػالمسػػؤوؿ ال

بالعالـ وال يأبو بالفمسطينييف، لكف ىذا سػينفجر فػي وجينػا فػي نيايػة المطػاؼ، حكومػة نتنيػاىو تقػود إسػرائيؿ 
 نحو الكارثة.

عوت أحرونػػوت مػػف أنػػو فػػي حػػاؿ لػػـ يعػػد نتنيػػاىو بعػػد وحػػذر المصػػدر اإلسػػرائيمي رفيػػع المسػػتوى، بحسػػب يػػدي
 االنتخابات اإلسرائيمية إلى طاولة المفاوضات فستخسر إسرائيؿ العالـ كمو . 

 95/29/9029، 48عرب
 

 استطالع ىآرتس: تراجع ةوة الميكود لصالح حزب البيت الييودي 97
فة ىػػترتس ، اليػـو الثالثػػاء، أف ثنػيف ونشػرت نتائجػػو فػي صػحيي أجػري يػومي األحػػد واإلأأظيػر اسػتطالع لمػػر 

الضػػجة اإلعالميػػة التػػي ثػػارت ضػػد زعػػيـ البيػػت الييػػودي، نفتػػالي بنيػػت حػػوؿ عػػدـ تنفيػػذ األوامػػر العسػػكرية، 
جػػاءت بنتػػائج إيجابيػػة لصػػالح حػػزب البيػػت الييػػودي وعمػػى حسػػاب مقاعػػد الميكػػود. فقػػد حظػػي حػػزب البيػػت 

 12عػػدا فػػي األسػػبوع الماضػػي، بينمػػا تراجػػع الميكػػود إلػػى مق 22مقعػػدا بػػدال مػػف  21الييػػودي ولممػػرة األولػػى بػػػ
 مقاعد مقارنة بتخر استطالع. 4مقعدا فقط. أي بخسارة 

وقالػػت ىػػترتس إف التفسػػير الوحيػػد ليػػذا األمػػر ىػػو أف الميكػػود بقيػػادة نتنيػػاىو بػػالغ فػػي رد الفعػػؿ وفػػي ىجومػػو 
بػوب فػي أوسػػاط اليمػيف اإلسػرائيمي. فقػػد عمػى زعػيـ البيػت الييػػودي نفتػالي بنيػت الػػذي تحػوؿ إلػى الرمػػز المح

 جعؿ نتنياىا بنفسو، نفتالي بنيت زعيما لميميف وبديال لقيادتو ىو.
وأشار الموقع إلػى اف االسػتطالع الػذي أجرتػو شػركة ديػالوغ بنػاء عمػى طمػب مػف ىػترتس يشػير إلػى تغييػرات 

الوسػػػػط اليسػػػػار بحسػػػػب خفيفػػػػة فػػػػي توزيػػػػع المقاعػػػػد البرلمانيػػػػة عمػػػػى مختمػػػػؼ األحػػػػزاب. ويحصػػػػؿ معكسػػػػر 
مقاعػد لمتجمػع.  1لمموحػدة و 4لمجبيػة،  4مقعدا لألحزاب العربية ) 22مقعدا فقط منيا  21االستطالع عمى 

مقعدا. أي أف التغيير في المقاعد ىو داخػؿ معسػكر اليمػيف نفسػو دوف أي  79بينما يحظى معسكر اليميف بػ
 تغيير في موازيف القوى بيف المعسكريف.

مقعػػدا. أمػػا حػػزب تسػػيبي ليفنػػي  21مقعػػدا، بينمػػا يحصػػؿ حػػزب شػػاس عمػػى  29العمػػؿ إلػػى ويتراجػػع حػػزب 
مقاعد أما  7مقاعد. ويحصؿ حزب ييدوت ىتوراة عمى  7مقاعد، وحزب ييش عتيد عمى  20فيحصؿ عمى 

 مقاعد، ويحصؿ حزب كديما عمى مقعديف. 4حزب ميرتس فيحصؿ عمى 
 95/29/9029، 48عرب

 



 
 
 

 

 

           25ص                                    9729العدد:                95/29/9029الثالثاء  التاريخ:

 .. نتنياىو األوفر حظاالتشريعية ةبل شير من االنتخابات 98
تػػػؿ أبيػػػب: تشػػػير اسػػػتطالعات لمػػػرأي أجريػػػت قبػػػؿ شػػػير مػػػف االنتخابػػػات البرلمانيػػػة فػػػي إسػػػرائيؿ )انتخابػػػات  

الكنيسػػت(، إلػػى أف رئػػيس الػػوزراء اإلسػػرائيمي، بنيػػاميف نتنيػػاىو، ىػػو األوفػػر حظػػا. ويبػػدو نتنيػػاىو واثقػػا بفػػوزه 
وى تحػػد واحػػد داخػػؿ معسػػكره، نظػػرا إلػػى انقسػػاـ المعارضػػة. حتػػى توجيػػو بواليػػة ثانيػػة، إذ ال تواجػػو سػػمطتو سػػ

« إسػػػػرائيؿ بيتنػػػػا»إلػػػػى وزيػػػػر الخارجيػػػػة أفيغػػػػدور ليبرمػػػػاف، ورئػػػػيس الحػػػػزب المتشػػػػدد « إسػػػػاءة األمانػػػػة»تيمػػػػة 
المتحػػالؼ مػػع نتنيػػاىو، لػػـ يغيػػر المعطيػػات. وأشػػارت اسػػتطالعات لمػػرأي، أوردتيػػا وكالػػة الصػػحافة الفرنسػػية، 

. ويمكػف توقػع حصػوليا مػع 250مقعػدا مػف  17إلػى  12، عمى «إسرائيؿ بيتنا -الميكود »كتمة  إلى حصوؿ
 مقعدا في الكنيست الجديد. 70األحزاب القومية الدينية عمى نحو 

 95/29/9029الشرق األوسط، لندن، 

 
 لغزة عبر مصر يدول يغضب بالكنيست من زيارة مرتقبة لوفد برلمان 99

 يالػػذ يالػػدول ي، رؤوفػػيف ريفمػػيف، إلػػى مقاطعػػة الوفػػد البرلمػػانيلكنيسػػت اإلسػػرائيمدعػػا رئػػيس ا: محمػػود محيػػى
ونقمت صحيفة "معاريؼ" اإلسػرائيمية عػف المتحػدث  ينوى زيارة غزة عبر مصر فى أواخر شير يناير المقبؿ.

باسػػػـ الكنيسػػػت قولػػػو، إف قطػػػاع غػػػزة يػػػتـ الػػػتحكـ فيػػػو مػػػف قبػػػؿ حركػػػة حمػػػاس، المعتػػػرؼ مػػػف جانػػػب المجنػػػة 
إلػػػى المنطقػػػة لدراسػػػة الصػػػراع  يبأنيػػػا منظمػػػة إرىابيػػػة، مشػػػيرة إلػػػى أف الوفػػػد يػػػأت يرباعيػػػة والمجتمػػػع الػػػدولال

لدخوؿ  ي، وأنو متوقع أف يدخؿ غزة عف طريؽ مصر، حتى ال يواجو الرفض اإلسرائيميالفمسطين ياإلسرائيم
وبعػد ذلػؾ سيواصػؿ جولتػو بزيػارة وأضافت الصحيفة العبرية، أف الوفد سػيقوـ بزيػارة إلػى إسػرائيؿ  قطاع غزة.

 راـ اهلل بعد زيارتو لغزة. يالسمطة الفمسطينية ف
ونقمػػت معػػاريؼ عػػف مصػػادر دبموماسػػية إسػػرائيمية قوليػػا، إف الوفػػد طمػػب لقػػاء رئػػيس الكنيسػػت وأعضػػاء بػػو 
خػػالؿ زيارتػػو إلسػػرائيؿ ولكػػف ريفمػػيف أوضػػح أف الكنيسػػت لػػف يستضػػيؼ الوفػػد ولػػـ يسػػمح بعقػػد لقػػاءات بػػيف 

 أعضاء بسبب زيارتو المتوقعة لقطاع غزة.
 94/29/9029، اليوم السابع، مصر

 
 نيت يتيم نتنياىو بانتياك حرمة السبت واتيامات لبيرتس في حركة ليفنيببنفتالي  30

، تزداد حدة التنافس بيف األحزاب اإلسرائيمية عمى امع اقتراب االنتخ د:نضاؿ وت بات اإلسرائيمية يوما بعد يـو
صوات التي يعتبرىا كؿ حزب "ممكو" وحصتو التي ال يجوز لغيره االقتراب منيا، ويبرز ىذا بشكؿ شريحة األ

ممحوظ في األياـ األخيرة في الحػرب المسػتعرة بػيف حػزب "الميكػود بيتينػو" بقيػادة بنيػاميف نتنيػاىو وبػيف حػزب 
صحاب القبعػات المنسػوجة، فيمػا "البيت الييودي" بقيادة نفتالي بنيت، عمى أصوات المتدينييف الصييونييف "أ

تتواصػػؿ الخالفػػات الداخميػػة فػػي مختمػػؼ أحػػزاب "الوسػػط واليسػػار" عمػػى الكعكػػة الداخميػػة حتػػى قبػػؿ الوصػػوؿ 
 لمحكـ.

ففػػي سػػياؽ الحػػرب بػػيف الميكػػود و"الحػػزب الييػػودي"، فقػػد رد قػػادة الحػػزب األخيػػر لنتنيػػاىو الصػػاع صػػػاعيف 
يو المحمػػـو لميجػػـو عمػػى بنيػػت واتيامػػو "بػػرفض تنفيػػذ األوامػػر عنػػدما اتيمػػوه "بانتيػػاؾ حرمػػة السػػبت" فػػي سػػع

 العسكرية" واعتماد شرعية الحاخامات فوؽ شرعية الدولة وقادة الجيش العسكرييف.
فقد أعمف نتنياىو الذي عقد مؤتمرا صحافيا بعد ظير الجمعة )قبيؿ دخوؿ السبت( أانو لف يقبؿ في حكومتػو 

ردا عمى إعالف بنيت أنو لف يقبؿ بإخالء ييود وطردىـ "مف بيوتيـ" فػي  مف يرفض تنفيذ األوامر العسكرية،
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إشػػارة إلخػػالء المسػػتوطنات. وكػػاف ىػػذا التصػػريح الػػذي تراجػػع عنػػو بنيػػت الحقػػا، بمثابػػة "ىديػػة مػػف السػػماء" 
لنتنياىو لمياجمة بنيت ووصفو بأنو يميف متطرؼ ال يعترؼ بشػرعية الدولػة ويضػع شػرعية الحاخامػات فػوؽ 

 ء، اعتقادا منو أف ذلؾ سيبعد عف بنيت كثيرا مف مصوتي اليميف التقميدييف والمتدينييفكؿ شي
ومقابؿ ىذه الحرب المستعرة بيف الميكود وحزب "البيت الييودي"، يشيد حزب تسيبي ليفني صػراعات داخميػة 

خابيػػة. فقػػد ااتيمػػت عمػػى "الكعكػػة" الداخميػػة والتمويػػؿ االنتخػػابي لمحػػزب والوظػػائؼ الحزبيػػة فػػي المعركػػة االنت
جيات في حزب ليفني، المرشػح الثالػث فػي قائمػة الحػزب، عميػر بيتػرس أنػو تمكػف خػالؿ األيػاـ األخيػرة مػف 
 فرض سيطرتو عمى الجياز الحزبي لالنتخابات واالستئثار بالمناصب والوظائؼ الميمة لممعركة االنتخابية.

بيػػة ألعضػػاء الكنيسػػت والمرشػػحيف عمػػى قائمػػة وبحسػػب ىػػؤالء فػػإف بيػػرتس ىػػو الػػذي حػػدد أيضػػا الميػػاـ الحز 
الحػػزب. فبيػػرتس يتػػرأس الطػػاقـ االنتخػػابي وىػػو المخػػوؿ بتعيػػيف النشػػطاء وخاصػػة الميػػدانييف مػػنيـ. كمػػا أف 

 غالبية مف عينوا في مناصب رئيسية في الطاقـ االنتخابي ىـ مف مؤيدي ومناصري بيرتس.
 94/29/9029، 48عرب

 
 اخام عوفديا يوسف ونتنياىوخالفات سياسية حادة بين الح 32

ىػػاجـ الػػزعيـ الروحػػى لحػػزب شػػاس الحاخػػاـ "عوفاديػػا يوسػػؼ"، رئػػيس الحكومػػة اإلسػػػرائيمية : محمػػود محيػػى
بنيػػاميف نتنيػػاىو، بعػػد إعػػالف األخيػػر سػػحب حقيبػػة وزارة اإلسػػكاف مػػف يػػد الحركػػة كجػػزء مػػف تعػػديالت ينػػوى 

 ابات.إدخاليا عمى الحكومة القادمة فى حاؿ فوزه فى االنتخ
وجاء ذلؾ بعد نشر صحيفة "معاريؼ" اإلسرائيمية الجمعة الماضية، أف نتنيػاىو يخطػط إلجػراء عػدة تغييػرات 
ىامػػػة فػػػى حكومتػػػو المقبمػػػة فػػػى حػػػاؿ إعػػػادة انتخابػػػو، ومػػػف بينيػػػا تخمػػػى وزيػػػر الماليػػػة "يوفػػػاؿ شػػػتاينتس" عػػػف 

حػالى رؤوفػيف ريفمػيف لمنصػب الػرئيس منصبو، وتعيينو رئيسا لمكنيست، فيما يرشح الميكػود رئػيس الكنيسػت ال
 اإلسرائيمى القادـ.

ولفتػػت معػػاريؼ إلػػى أف نتنيػػاىو يسػػعى الحتفػػاظ الميكػػود بجميػػع الحقائػػب السػػيادية، ممثمػػة بالػػدفاع والخارجيػػة 
والماليػػػة، وعػػػدـ إسػػػناد حقيبتػػػى البنػػػاء واإلسػػػكاف والشػػػئوف الدينيػػػة إلػػػى حػػػزب شػػػاس، ومرشػػػحيا الػػػوزير أرئيػػػؿ 

ر غضػػػب الحركػػػة وزعيميػػػا الػػػذى تطػػػرؽ لمموضػػػوع خػػػالؿ ندوتػػػو األسػػػبوعية مياجمػػػا تمػػػؾ أتيػػػاس، ممػػػا أثػػػا
 التغييرات.

 94/29/9029، اليوم السابع، مصر
 

 ألفا 258 "إسرائيل" فيعدد المسيحيين ي: اإلسرائيم يمكتب اإلحصاء المركز  39
أفػػادت أف  ياإلسػرائيم يقالػت اإلذاعػة العامػة اإلسػرائيمية إف تقػديرات مكتػب اإلحصػاء المركػز : محمػود محيػى

وأشػػارت  % مػػف مجمػػوع سػػكاف إسػػرائيؿ.5ألفػػا، ممػػا يشػػكؿ  221 يإسػػرائيؿ يبمػػغ حػػوال يعػػدد المسػػيحييف فػػ
% مف المسيحييف ىـ مواطنوف عرب، أما الباقوف فقدموا إلػى الػبالد مػع أبنػاء 1التقديرات اإلسرائيمية إلى أف 
 يوف العػػودة، الفتػػة إلػى أف معظػػـ المسػيحييف يعيشػػوف فػػإطػػار قػان يسػػابقا فػ يعػائالتيـ مػػف االتحػاد السػػوفيت

 مدف الناصرة وحيفا والقدس وشفا عمرو.
األعمى مقارنة  يامتحانات الثانوية العامة ى يوأضافت اإلذاعة العبرية أف نسبة نجاح الطالب المسيحييف ف
 إسرائيؿ. يمع نتائج االمتحانات لدى الطالب الييود والمسمميف والدروز ف

 94/29/9029، السابع، مصر اليوم
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 من اليندلييود ستجمب عشرات ات "إسرائيل" 33

ثالثػػة وخمسػػوف مسػػتجمًبا صػػييونيًا جديػػًدا مػػف  ،54/25وصػػؿ إلػػى الكيػػاف الصػػييوني يػػـو االثنػػيف : الناصػػرة
الينػػد عمػػى أف يتػػبعيـ مائتػػاف وواحػػد وعشػػروف قادمػػا آخػػر فػػي غضػػوف شػػير، وذلػػؾ لالسػػتيطاف فػػي فمسػػطيف 

ذكرت اإلذاعة العبرية أف ىؤالء ينحدروف مف قبيمػة مػا يسػمى بػػ "منشػيو لبنػي اسػرائيؿ"، زاعمػة أف و  المحتمة.
وقػد تبقػى فػي الينػد حػوالي سػبعة آالؼ شػخص آخػر  .5002الحاخامية الكبػرى اعترفػت بييػوديتيـ فػي عػاـ 

 صييوني.مف أبناء ىذه الجالية عمًما بأف معظميـ أعربوا عف رغبتيـ في القدوـ إلى الكياف ال
 94/29/9029، المركز الفمسطيني لإلعالم

 
 في مخيمات الالجئين بسورية فمسطينيينثمانية شيداء  34

وكاالت: استشيد، أمس، ثمانية فمسطينييف في مخيمات الالجئيف الفمسطينييف في سورية، بعضػيـ  -دمشؽ 
 قضى متأثرًا بجروحو التي أصيب بيا في ىجمات سابقة.

ة فػػي مخػػيـ اليرمػػوؾ بػػأف الشػػاب معتػػز دخػػؿ اهلل مػػف سػػكاف المخػػيـ، استشػػيد فػػي وأفػػادت مصػػادر فمسػػطيني
محافظػػة حمػػب جػػراء إطػػالؽ النػػار عميػػو مػػف قبػػؿ مسػػمحيف مجيػػوليف اختطفػػوه منػػذ أيػػاـ، مشػػيرًة إلػػى أنػػو أحػػد 
عناصػػر جػػيش التحريػػر الفمسػػطيني، فػػي حػػيف استشػػيد رجػػؿ مسػػف ُيػػدعى خمػػؼ خميػػؼ برصػػاص قنػػاص فػػي 

 خيـ.شارع فمسطيف بالم
وشػػيع المئػػات مػػف الفمسػػطينييف فػػي مخػػيـ اليرمػػوؾ، أمػػس، الفنػػاف مػػف أصػػؿ فمسػػطيني طػػارؽ سػػالمة، الػػذي 
استشػػيد األحػػد، إثػػر سػػقوط قذيفػػة عمػػى سػػيارتو قػػرب المخػػيـ أثنػػاء وصػػولو إليػػو لمحاولػػة إخػػراج أسػػرتو إلػػى 

 منطقة آمنة خارج المخيـ.
اـ مسػػػجد القػػدس، وقػػػد ظيػػػرت عمػػى جسػػػده آثػػػار وُعثػػر عمػػػى جثمػػاف الشػػػاب محمػػػود عقمػػة داخػػػؿ سػػػيارتو أمػػ

طالؽ النار عميو بكثافػة، فيمػا استشػيد الشػاب إييػاب سػعيد متػأثرًا بجروحػو فػي قصػؼ تعػّرض لػو  التعذيب وا 
 المخيـ في شير تموز الماضي.

كمػػا استشػػيد الشػػاب الفمسػػطيني وليػػد شػػقير، إثػػر تعرضػػو لمقػػنص بػػالقرب مػػف مستشػػفى تشػػريف العسػػكري فػػي 
ة بدمشػػؽ، باإلضػػافة الستشػػياد الفمسػػطينية ميػػا موعػػد، متػػأثرًة بجروحيػػا التػػي أصػػيبت بيػػا جػػراء منطقػػة بػػرز 

فمسػطينييف،  9وأصيب داخؿ مخيـ اليرموؾ مػا ال يقػؿ عػف  سقوط قذيفة قرب منزليا في المخيـ منذ أسابيع.
طػػالؽ النػػار، حيػػث تشػػ 4بيػػنيـ  تبؾ جيػػات مػػف عائمػػة واحػػدة، جػػراء تعػػرض عػػدة منػػاطؽ بػػالمخيـ لمقصػػؼ وا 

مسمحة مف الجيش السوري والجيش الحر عمى أطراؼ المخيـ وداخؿ أحيائو، رغػـ االتفػاؽ الػذي تػـ التوصػؿ 
وشيدت مخيمات الحسينية  إليو مؤخرًا بينيما برعاية الفصائؿ الفمسطينية بيدؼ تحييد المخيمات الفمسطينية.

نييف والسػورييف بيػا، فػي حػيف تعرضػت ودرعا والسيدة زينب عمميات قصػؼ، أدت إلصػابة عػدد مػف الفمسػطي
 منطقة "جبريف" المجاورة لمخيـ النيرب في حمب، لقصؼ جوي أثار الرعب داخؿ المخيـ.
 25/12/2012، األيام، رام اهلل
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ؾ الالتػيف فػي القػدس وسػائر األراضػي المقدسػة، قػداس تػرأس البطريػرؾ فػؤاد طػواؿ بطريػر  حسف عبػد الجػواد:
منتصػػؼ الميػػؿ فػػي كنيسػػة الميػػد ببيػػت لحػػـ، بحضػػور الػػرئيس محمػػود عبػػاس، ورئػػيس الػػوزراء سػػالـ فيػػاض، 
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وأمػػيف عػػاـ الرئاسػػة الطيػػب عبػػد الػػرحيـ، ووزيػػر الخارجيػػة األردنػػي ناصػػر جػػودة ممػػثاًل عػػف العاىػػؿ األردنػػي 
دولة اإلمارات العربية المتحدة لدى األردف وغير المقيـ لدى دولة فمسطيف عبػد  الممؾ عبد اهلل الثاني، وسفير

اهلل ناصر العامري، وسفير دولة قطر لدى األردف سعيد الخياريف، وعػدد مػف الػوزراء وقناصػؿ وسػفراء الػدوؿ 
 العربية واألجنبية.

مػؿ الشػػيطاف، فػإف المصػػالحة وقػاؿ طػواؿ فػػي "عظػة المػػيالد"، "إذا كانػت االنقسػػامات بػيف اإلخػػوة ىػي مػػف ع
والتراضػػي ىمػػا مػػف عمػػؿ اهلل. ومػػف ىػػذا المكػػاف المقػػدس، أدعػػوكـ الميمػػة إلػػى مشػػروع مصػػالحة تشػػمؿ وطننػػا 
فمسػػػطيف وأرضػػػنا المقدسػػػة وشػػػرقنا األوسػػػطي "الجػػػريح"، ذاكػػػريف فػػػي صػػػالتنا إخػػػوة لنػػػا يتػػػألموف ويتشػػػردوف 

في مصر، ومف أجؿ الوحدة والمصالحة فػي لبنػاف  ويموتوف في سورية، ويكافحوف مف أجؿ الحرية والمساواة
 والعراؽ والسوداف وباقي دوؿ المنطقة".

وتابع البطريرؾ: "نعيش في ظروؼ قاسية؛ احتالؿ لـ ينتو بعد، يستولي عمى أرضنا ولقمتنا ويصادر كممتنػا 
ـ، ومػنكـ َمػف فقػد عزيػزًا وماءنا وىواءنا، قموبنا تعبة وىمومنا كثيرة، وأىالينا في غزة ما زالوا يضػمدوف جػراحي

غاليػػًا فػػي ىػػذه السػػنة ودمعتػػو لػػـ تجػػؼ بعػػد! وآالؼ الشػػباب قػػابعوف فػػي السػػجوف ينتظػػروف الحريػػة، ومػػا زاؿ 
 مبعدو كنيسة الميد بانتظار الرجوع إلى ذوييـ".

مػػع  وخاطػػب الػػرئيس محمػػود عبػػاس والعاىػػؿ األردنػػي الممػػؾ عبػػد اهلل الثػػاني، قػػائاًل: أنػػتـ، يػػا سػػيادَة الػػرئيس،
جاللػػػة الممػػػؾ عبػػػِد اهلل الثػػػاني، ال تزالػػػوف فػػػي طميعػػػة الػػػذيف يعممػػػوف مػػػف أجػػػؿ السػػػالـ، ويجاىػػػدوف ويقػػػدموف 
التضػػحياِت الجسػػاـ. فػػالطوبى لكمػػا! ونحػػف نقابػػؿ ىػػذه الجيػػوَد الجبػػارَة، والمسػػاعي المسػػتنيرَة بالػػد عاِء والبركػػِة 

افػػػػِؿ الديْوليػػػػِة قػػػػد أثمػػػػرْت وأينعػػػػْت فولػػػػدت الدولػػػػة والثنػػػػاء، ُيسػػػػعدنا أف نػػػػرى ىػػػػذه المواقػػػػَؼ الجريئػػػػَة فػػػػي المح
الفمسطينية، تزامنًا مع عيػد المػيالد، لقػد سػّموىا دولػة مراقػب أي ال صػوت ليػا، رغػـ أفي صػوَتنا كػاف وال يػزاؿ 
جرسًا يرتفع وينػادي بالعػدؿ والسػالـ لكػؿ شػعوب المنطقػة، جػرَس إنػذار ووخػِز ضػميٍر لمػف ماتػت ضػمائُرىـ، 

ال حػؽ ليػا بالتصػويت، تنػادي وتستنيضػنا اليػوـ، إذ ىػي بحاجػة لرجػاؿ وقػادة وأبنػاء أوفيػاء مػع  والدولػة التػي
 روح انتماء وعطاء ووحدة.

 25/12/2012، األيام، رام اهلل
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نػواب وقيػاديوف فػي الفصػائؿ الوطنيػة واإلسػالمية ، أف د جػادحامػ، عف 25/12/2012، الغد، عّمانذكرت 
أمػػس بضػػرورة تفعيػػؿ مسػػتوى الجيػػود المبذولػػة مػػف أجػػؿ اسػػناد ودعػػـ األسػػرى المضػػربيف عػػف الطعػػاـ  واطػػالب

والتضامف مع قضيتيـ العادلػة ومعػركتيـ البطوليػة التػي يخوضػونيا وسػط المخػاطر التػي تيػدد حيػاتيـ حيػث 
، فيما يضرب األسير سامر العيساوي 178شراونة اضرابو المفتوح عف الطعاـ لميـو الػيواصؿ األسير أيمف ال

 .147لميـو الػ
وأعمف عدد مف قادة الفصائؿ في مؤتمر صحفي عقد أمس قبالة خيمة التضامف مع األسرى في مقػر المجنػة 

ألسرى المضػربيف عػف الدولية لمصميب األحمر عف مشاركتيـ لألسرى في إضرابيـ عف الطعاـ تضامنًا مع ا
 الطعاـ.

ودعا نافذ عزاـ عضو المكتب السياسي لحركػة الجيػاد اإلسػالمي، إلػى تفعيػؿ وتيػرة الفعاليػات التضػامنية مػع 
كافػػة األسػػرى بالتنسػػيؽ مػػع كػػؿ المنظمػػات والييئػػات واألطػػر العاممػػة فػػي مجػػاؿ حقػػوؽ اإلنسػػاف، ومػػف داخػػؿ 
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ا عمػػى وضػػع ىػػذه القضػػية فػػي سػػمـ أولويػػات الجميػػع، رغػػـ الػػدوؿ العربيػػة الشػػقيقة فػػي ىػػذه الفعاليػػات مشػػدد
 االختالؼ واالنقساـ سياسيًا وفكريًا.

وأكد عزاـ ضرورة أف يتفؽ الجميع ويمتقي مف أجؿ االتفاؽ عمى برنامج سياسي ومرجعية واحدة، واف تنصب 
 الجيود عمى البحث عف أي وسيمة إلنياء معاناة األسرى في سجوف االحتالؿ.

ؿ أحمد بحر النائب األوؿ لرئيس التشػريعي الفمسػطيني "إف ىػذا اليػـو مشػيود مػف أيػاـ فمسػطيف، مف جيتو قا
حيث يقؼ الشعب الفمسطيني بفصائمو وألوانو وأطيافو تضامنًا مع أسرانا البواسؿ فػي سػجوف االحػتالؿ الػذيف 

قة التبػػادؿ بػػأف تفػػػي وناشػػد بحػػر القيػػادة المصػػرية التػػي رعػػت اتفػػاؽ صػػف يحققػػوف إرادة الشػػعب الفمسػػطيني".
بوعدىا، وأف تقؼ مع األسرى وأف تضغط عمى االحػتالؿ لوقػؼ جرائمػو بحػؽ األسػرى والمحػرريف مشػددا أف 

 المقاومة الفمسطينية سترغـ االحتالؿ عمى إطالؽ سراح األسرى مف سجوف االحتالؿ.
نقاذ حياة األسرى المحرريف بدوره دعا األسير المحرر توفيؽ أبو نعيـ المخابرات المصرية لضرورة التدخؿ إل

الػػػذيف تػػػـ إطػػػالؽ سػػػراحيـ خػػػالؿ صػػػفقة شػػػاليط ومػػػف ثػػػـ أعػػػادت قػػػوات االحػػػتالؿ اعتقػػػاليـ، منوىػػػًا إلػػػى أف 
 أسرى تحرروا خالؿ صفقة شاليط. 7االحتالؿ أعاد اعتقاؿ 

أف  واأكد مؤسسات حقوقية ونشطاء فمسطينيوف، أف نظير طوعف  ،25/12/2012، البيان، دبيواضافت 
اإلضراب النخبوي »دًدا كبيًرا مف القيادات والنشطاء الفمسطينييف والعرب شاركوا أمس فيما ُأطمؽ عميو اسـ ع

، تضػػػػامنًا مػػػػع األسػػػػرى الفمسػػػػطينييف المضػػػػربيف عػػػػف الطعػػػػاـ فػػػػي معػػػػتقالت االحػػػػتالؿ «الرسػػػػمي والشػػػػعبي
ي بيػػػاف صػػػحافي وصػػػؿ اإلسػػػرائيمي. وقالػػػت الجيػػػات والمؤسسػػػات القائمػػػة عمػػػى ىػػػذه الخطػػػوة التضػػػامنية، فػػػ

نسػػخة منػػو، إف مػػف الشخصػػيات التػي أعمػػف عػػف مشػػاركتيا فػػي اإلضػراب كػػٌؿ مػػف: رئػػيس المجمػػس « البيػاف»
التشػػريعي الفمسػػطيني د. عزيػػز دويػػؾ، ونائػػب رئػػيس المجمػػس التشػػريعي أحمػػد بحػػر، وجميػػع نػػواب المجمػػس 

مييف وجػامعييف ومئػات المػواطنيف. التشريعي في قطاع غزة، ونواب مػف الضػفة الغربيػة، باإلضػافة إلػى أكػادي
قادة ونشػطاء عػرب سيشػاركوف كػذلؾ فػي اإلضػراب، ومػف بيػنيـ رئػيس حػزب العمػؿ المصػري »وأضافت إف 

 .مجدي حسيف، والشاعرة المبنانية أسماء قالووف
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كشػػؼ وزيػػر شػػؤوف األسػػرى والمحػػرريف عيسػػى قراقػػع أف االسػػير أيمػػف إسػػماعيؿ  -الحيػػاة الجديػػدة  -راـ اهلل 

سالمة شراونة عمؽ إضػرابو عػف الطعػاـ لمػدة عشػرة أيػاـ ألسػباب صػحية، واسػتجابة لنصػائح الطػواقـ الطبيػة 
المختمفة التي توافدت عمى مستشفى الرممة والتي حذرت مف انو قد يتعػرض فػي كػؿ لحظػة لثالثػة احتمػاالت 

وقػػاؿ الشػػراونة لمحػػامي وزارة األسػػرى فػػادي عبيػػدات اف  وت مفػػاجأ أو جمطػػة دماغيػػة أو شػػمؿ كامػػؿ.إمػػا مػػ
مفاوضات جرت مع ضباط األمف اإلسرائيمي وكذلؾ مع مصمحة السجوف وانو أعطى فرصة ليـ حتى نياية 

ي وانػو إذا لػـ ينفػذ ىذا الشير لتنفيذ وعودىـ بإلغاء قرار إعادة اعتقالو كأسير محرر مع زميمو سػامر العيسػاو 
 ذلؾ سوؼ يعود ليستأنؼ اإلضراب.

وبخصوص األسير سامر العيساوي فقد ابمغ المحػامي عبيػدات انػو متواصػؿ فػي إضػرابو، وأنػو سػوؼ ينتظػر 
 موعد جمسة المحكمة ليرى النتائج وعمى ضوئيا سيقرر موقفو النيائي. 27/12يـو الخميس القادـ 

تشػػير إلػػى خطػػورة الوضػػع الصػػحي لألسػػير سػػامر العيسػػاوي حيػػث بػػدأ  وأشػػار المحػػامي أف تقػػارير األطبػػاء
جسػمو يتغػػذى عمػػى نفسػػو، ويعػػاني مػف آالـ حػػادة بالعضػػالت والػػرأس ومػػف نوبػات كيربائيػػة تصػػيبو بػػيف فتػػرة 

 وأخرى.
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ووجػو العيسػاوي رسػػالة عبػر المحػػامي قػائال: إف كرامتػو وكرامػػة أيمػف أغمػػى مػف كػؿ شػػيء وأف معػركتيـ ىػػي 
رى وكػؿ األحػرار والشػرفاء فػي العػالـ، وأنيػػـ نػذروا أنفسػيـ لمشػيادة، ألف المػوت أفضػؿ مػف الػػذؿ معركػة األسػ

والقير واالستعباد، مطالبا بالتحرؾ الجدي حتػى ال تػذىب معانػاتيـ ىػدرا، موجيػا التحيػة إلػى كػؿ المؤسسػات 
 واألحرار والشباب الذيف ساندوىـ ومازالوا في معركتيـ المشرفة.

 25/12/2012، ، رام اهللالحياة الجديدة
 

 الجئا فمسطينيا من سورية مقيم في لبنان حالياً  14127المبناني:  العامالمديرية العامة لألمن  38
سػميماف موضػوع النػازحيف الفمسػطينييف مػع السػفير الفمسػطيني أشػرؼ  رئيس الجميورية المبنانية ميشػاؿ بحث

يػػوائيـ فػػي  دبػػور، الػػذي أطمعػػو عمػػى أوضػػاعيـ والتػػدابير التػػي اتخػػذت فػػي المخيمػػات مػػف أجػػؿ اسػػتقباليـ وا 
 «.أف تكوف سريعة»انتظار عودتيـ، التي تمنى 

كذلؾ، بحث الوفد الفمسطيني مع المدير العاـ لالمف العاـ المواء عباس إبراىيـ، الوضع الفمسطيني في لبنػاف 
التفاؽ عمى إيواء ىؤالء بشكؿ بشكؿ عاـ وممؼ الفمسطينييف الالجئيف في سوريا الذيف نزحوا إلى لبناف، وتـ ا

 مؤقت ريثما تتأمف عودتيـ إلى سوريا.
عػدد النػازحيف الفمسػطينييف الالجئػيف »وأشار مكتب شػؤوف اإلعػػالـ فػي المديريػة العامػة لألمػف العػاـ إلػى أف 

نازحػًا. أمػا  38447الجػاري بمػغ  24تمػوز الماضػي حتػى صػباح  26في سوريا والذيف وفدوا إلى لبناف منػذ 
نازحػًا، ويكػوف عػدد الفمسػطينييف الالجئػيف فػي  24320لذيف عادوا إلى سوريا في الفتػرة نفسػيا فبمػغ عػددىـ ا

 «.فمسطينياً  14127سوريا والموجوديف حاليًا في لبناف حتى تاريخو 
 25/12/2012، السفير، بيروت

 
 اعتداءاتيم في القدس والضفة يصّعدوناالحتالل ومستوطنوه  39

اعتقمت قوات االحتالؿ، فجر أمس، خمسػة فتيػة مقدسػييف بعػد مداىمػة  الخميج، وكاالت: -فمسطيف المحتمة 
قريػػة العيسػػوية شػػماؿ القػػدس المحتمػػة، الميمػػة قبػػؿ الماضػػية وذكػػرت وكالػػة األنبػػاء الفمسػػطينية )وفػػا( أف قػػوات 

جيػػات عمػػى االحػػتالؿ داىمػػت عػػددًا مػػف منػػازؿ القريػػة، فػػي أعقػػاب مواجيػػات متفرقػػة، حيػػث تشػػيد القريػػة موا
مدار اليوـ مع قوات االحتالؿ منذ ما يزيد عمى األسبوع تطمؽ خالليا القنابؿ الصوتية والمضيئة والرصػاص 

 المعدني المغمؼ بالمطاط.
شػػابًا مقدسػػيًا، جمػػيعيـ مػػف قريػػة العيسػػوية.  13توقيػػؼ ” اإلسػػرائيمية“فػػي سػػياؽ آخػػر، مػػددت محكمػػة الصػػمح 
سػػطينييف وجنػػود مػػف جػػيش االحػػتالؿ فػػي بمػػدة بيػػت أمػػر قػػرب مدينػػة وانػػدلعت مواجيػػات عنيفػػة بػػيف شػػباف فم

 الخميؿ جنوب الضفة الفمسطينية، عقب قياـ الجنود باعتقاؿ فتييف مف البمدة.
وقاؿ محمد عياد عػوض، النػاطؽ اإلعالمػي باسػـ المجنػة الشػعبية لمقاومػة االسػتيطاف فػي بيػت أمػر، إف قػوة 

الجنود داىمت البمدة فػي سػاعات الفجػر األولػى واقتحمػت عػددًا  جيبات عسكرية وعشرات 9كبيرة مكونة مف 
عامػػًا( وأييػػـ  17مػػف المنػػازؿ وأجػػرت حممػػة تفتػػيش، واعتقمػػت الشػػابيف محمػػد إبػػراىيـ عبػػد الحميػػد ابػػو ماريػػة )

 عاما(. 17خميؿ عبد الفتاح صبارنة )
مبػػرح عمػػى المػػواطف محمػػد اعتػػدت بالضػػرب ال” وادي الخميػػؿ“واعتػػدت قػػوات االحػػتالؿ المتمركػػزة عمػػى معبػػر 

 رسمي عيسى العمور، وسرقت منو شيكا بمبمغ أربعة آالؼ شيقؿ، وىاتفو الشخصي، وبطاقتو الممغنطة.
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واقتحمػػت قػػوات االحػػتالؿ مسػػجدا فػػي قريػػة فحمػػة جنػػوب جنػػيف وقامػػت بتصػػويره. وقػػاؿ رئػػيس مجمػػس قػػروي 
جػػة البحػػث عػػف حجػػر عميػػو كتابػػات فحمػػة محمػػد عيػػد نواصػػرة إف قػػوات االحػػتالؿ اقتحمػػت مسػػجد التقػػوى بح

 بالمغة العبرية، وقامت بتصوير المسجد مف الداخؿ.
واعتػػدت قطعػػاف المسػػتوطنيف عمػػى فمسػػطينييف مػػف سػػكاف قريػػة عوريػػؼ جنػػوب نػػابمس شػػماؿ الضػػفة . وقػػاؿ 
مسػػؤوؿ ممػػؼ االسػػتيطاف فػػي شػػماؿ الضػػفة غسػػاف دغمػػس إف عػػددًا مػػف المسػػتوطنيف اقتحمػػوا أراضػػي القريػػة 

االعتػػداء عمػػى أصػػحابيا، بحمايػػة مػػف جػػيش االحػػتالؿ، حيػػث دارت مواجيػػات أطمػػؽ خالليػػا جنػػود  وحػػاولوا
 االحتالؿ قنابؿ الغاز عمى الفمسطينييف مف أدى إلى اختناؽ البعض.

 25/12/2012، الخميج، الشارةة
 

 خااالل "الرصاااص المصاابوب" لاام يشاامميم إعااادةمناازل دماار خااالل  700: "اإلنسااانالفمسااطيني لحقااوق " 40
 إلعمارا

كشؼ لممركز الفمسطيني لحقوؽ اإلنساف أف حوالي نصؼ المنػازؿ التػي دمرىػا االحػتالؿ خػالؿ الحػرب غزة: 
لػػـ تشػػمميا اي مرحمػػة مػػف مراحػػؿ اعػػادة االعمػػار ألسػػباب مختمفػػة مطالبػػا  2009-2008عمػػى غػػزة عػػامي 

 بإيجاد حموؿ ألصحاب ىذه المنازؿ.
( بعنػواف: "الحػؽ فػي السػكف: حالػة أصػحاب 24/12ـ االثنػيف )جاء ذلؾ في تقرير جديد اصػدره المركػز اليػو 

 ".2009 - 2008المنازؿ المدمرة خالؿ العدواف الحربي اإلسرائيمي عمى قطاع غزة 
منػزال  1500حػوالي  2009 -2008ويشار الى اف قوات االحػتالؿ دمػرت خػالؿ عػدوانيا عمػى غػزة عػامي 

 بشكؿ كمي.
المنػػازؿ التػي دمػػرت خػػالؿ العػدواف عمػػى قطػػاع غػزة لػػـ تػػدخؿ أيػػة  منػزؿ مػػف 700أف نحػػو   وأوضػح التقريػػر

 مرحمة مف مراحؿ البناء واالنجاز.
وأشار الى اف الجيات المسئولة عف إعادة بناء المنازؿ المػدمرة ترجػع عػدـ شػروعيا ببنػاء ىػذه المنػازؿ حتػى 

ميػة، وفػي ىػذه الحالػة فػإف اآلف إلى أسػباب متعػددة: أىميػا أف المنػازؿ المػدمرة كانػت مقامػة عمػى أرض حكو 
الجيات المختصة ترفض إعادة بنائيا في الوضع التي كانت قائمة عميو، أو وقوع المنزؿ المدمر في مناطؽ 

، 1948حدودية خطرة، وتحديدًا في المنطقة العازلة البرية قرب الشريط الحدودي مع األراضػي المحتمػة عػاـ 
نػػاء عمييػا. وأوضػػح اف الجيػات المنػػاط بيػا إعػػادة بنػاء المنػػازؿ وفػي ىػذه الحالػػة يتعػذر الوصػػوؿ إلييػا، أو الب

المػػدمرة لػػـ تقػػدـ حمػػواًل جذريػػة لمعػػائالت التػػي كانػػت تسػػكف تمػػؾ المنػػازؿ، وتمػػنحيـ حقيػػـ فػػي الحصػػوؿ عمػػى 
 مأوى مالئـ، وفقًا لما نصت عميو المواثيؽ واالتفاقيات الدولية لحقوؽ اإلنساف.

ازؿ التػػي دمػػرت خػػالؿ العػػدواف، والػػذيف طالػػت معانػػاتيـ، وامتػػدت ألربعػػة ويتنػػاوؿ التقريػػر حالػػة أصػػحاب المنػػ
وتدىور األوضاع اإلنسػانية لممئػات مػف ىػذه العػائالت، التػي  أعواـ، بسبب تأخير عممية إعادة بناء منازليـ،

فقػػدت منازليػػا، وأخميػػت قسػػرًا واضػػطرت لمعػػيش فػػي منػػاطؽ تبعػػد عػػف محيطيػػا االجتمػػاعي، واضػػطرت إلػػى 
 التنقؿ في أكثر مف مأوى مؤقت في انتظار حؿ أزمتيـ التي باتت مستدامة. 

 24/12/2012ةدس برس، 
 

 فمسطينًيا شمال الخميلفتى  تدىسحافمة لممستوطنين  41
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فتػػى فمسػػطينًيا بجػراح متوسػػطة بعػػد دىسػػو مػف قبػػؿ حافمػػة تقػػؿ مسػتوطنيف ييػػود عمػػى مػػدخؿ  أصػػيب: الخميػؿ
بمػػدة بيػػت أمػػر شػػماؿ الخميػػؿ )جنػػوب الضػػفة الغربيػػة(، فيمػػا أصػػيب ثالثػػة مسػػتوطنوف بعػػد رشػػقيـ بالحجػػارة 

 خالؿ مواجيات اندلعت بالمنطقة.
 24/12/2012ةدس برس، 

 
 الى لبنان بحاجة الى اإليواء ةالالجئة من سوري الفمسطينية %من العائالت47: "ثابت"لاطالع إست 42

تتزايػػػد أعػػػداد الالجئػػػيف الفمسػػػطينييف مػػػف سػػػوريا الػػػى لبنػػػاف، وقػػػد بػػػرزت حػػػاالت المجػػػوء بشػػػكؿ رئيسػػػي بعػػػد 
لبنػػاف  ، لػػذا أجػػرت منظمػػة "ثابػػت" لحػػؽ العػػودة فػػي16/12/2012اسػػتيداؼ مخػػيـ اليرمػػوؾ صػػباح األحػػد 

بالتعػػػاوف مػػػع مجموعػػػة العمػػػؿ مػػػف اجػػػؿ فمسػػػطينيي سػػػوريا فػػػي لنػػػدف، إسػػػتطالعًا لمػػػرأي ميػػػدانيًا شػػػمؿ عي نػػػة 
عائمػػة فمسػػطينية لجػػأت مػػف سػػوريا الػػى مخػػيـ عػػيف الحمػػوة كنمػػوذج، تػػـ تنفيػػذ االسػػتطالع  100عشػػوائية مػػف 

جئيف، وتزويػد مػف يعنيػو ، وييدؼ بشكؿ رئيسي الى تحديد أبرز احتياجات الال21/12/2012و  20يومي 
األمػػر بالمعمومػػات الكافيػػة التخػػاذ مػػا يمػػـز مػػف إجػػراءات مناسػػبة. وقػػد وصػػؿ عػػدد أفػػراد العػػائالت المسػػتطمعة 

فػػػػرد لمعائمػػػػة الواحػػػػدة. ونشػػػػير الػػػػى اف مخػػػػيـ عػػػػيف الحمػػػػوة يحتضػػػػف حتػػػػى تػػػػاريخ  5.1الجػػػػأ بنسػػػػبة  533
الجأ، مف ضمنيـ حوالي  2448حوالي  عائمة فمسطينية لجأت مف سوريا أي 480حوالي  23/12/2012

 .16/12/2012عائمة وصمت الى المخيـ منذ تاريخ  155
وقػد تضػػمف اإلسػػتطالع خمسػػة أسػػئمة، شػػممت المكػػاف الػػذي لجػػأت منػػو العػػائالت فػػي سػػوريا، أسػػباب المجػػوء، 

 طبيعة السكف في المخيـ، أبرز االحتياجات، مف يتحمؿ مسؤولية تقديـ الخدمات.
 ئج اإلستطالع الى التالي :وقد أشارت نتا

حػوؿ المكػػاف الػذي لجػػأت منػػو العػائالت فػػي سػوريا، أشػػارت النتػػائج الػى اف النسػػبة االكبػر مػػف الالجئػػيف  -1
%( وحيفػػا 8%( والناصػػرة )9%(، وعكػػا )30%( وصػػفد )32تنتمػػي الػػى القػػرى الفمسػػطينية قضػػاء طبريػػا )

 %(.15%(، باقي العائالت مف قرى مختمفة ونسبتيا )6)
%( ومػف تجمػػع السػيدة زينػػب 11%( مػف العػػائالت، ومػف مخػيـ الحسػػينية )54قػد لجػأ مػػف مخػيـ اليرمػػوؾ )و 
%( مػف مخػػيـ العائػديف فػي حمػػص، 2%( مػػف الحجػر االسػود، و)3%( مػف حػي التضػامف و)4%( ، و)9)
%( مف مخيـ سبينة، والباقي مػف مخيمػات ومنػاطؽ 2%( مف مخيـ خاف الشيح و)2%( مف الذيالية و)2و)

 مختمفة )حمب ومخيـ النيرب والمعظمية ومخيـ درعا والمزيريب(.
%( مػف العػائالت بػاف الخػوؼ والوضػع االمنػي غيػر المسػتقر 88عف أسباب المجوء الى لبنػاف، اعتبػر ) -2

 %( اف السبب يعود الى الوضع االقتصادي المتردي.12السبب الرئيس لمجوء، بينما اعتبر )
%( مػػػف الالجئػػػيف يقيمػػػوف عنػػػد اقػػػاربيـ، 58نتػػػائج االسػػػتطالع الػػى اف )حػػوؿ طبيعػػػة السػػػكف، أشػػػارت   -3
 %( في أماكف عامة )مدرسة الكفاح(. 15%( يقيموف في منازؿ إيجار والباقي )27)
%( مػػف العػػائالت الالجئػة، اف تػػوفير اإليػػواء ىػػو أبػػز مػػا تحتػػاج 47حػوؿ أبػػرز اإلحتياجػػات، اعتبػػرت )  -4

%( 11%(، ثػػـ الحاجػػة الػػى الغػػذاء بنسػػبة )37ى الفػػرش واألغطيػػة بنسػػبة )اليػػو العػػائالت، يمييػػا الحاجػػة الػػ
 %(.1%(، ثـ وسائؿ التدفئة بنسبة )4يمييا الحاجة الى المالبس بنسبة )

عػػػف المسػػػؤولية فػػػي تقػػػديـ الخػػػدمات، الخيػػػارات التػػػي اعطيػػػت لمعائمػػػة المسػػػتطمعة بػػػيف منظمػػػة التحريػػػر،  -5
%( بػػػاف وكالػػػة 100، واالونػػػروا، اعتبػػػرت جميػػػع العػػػائالت الالجئػػػة )والدولػػػة المبنانيػػػة، والمؤسسػػػات االىميػػػة

 "االونروا" تتحمؿ المسؤولية الرئيسية عف تقديـ الخدمات.
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اإلبػػػداع، امتػػػدت جػػػذوره عبػػػر قػػػروف وتوارثتػػػو مينػػػة التطريػػػز الفمسػػػطيني فػػػّف امتػػػاز بالعراقػػػة و و: دويتشػػػو فيممػػػ
 األجياؿ النسائية.

تحكي المشغوالت ثقافة كؿ قريػة ومدينػة فمسػطينية ُىّجػر أىميػا منيػا، كمػا تمعػب دورًا ممّيػزًا فػي الحفػاظ عمػى 
 اليوية الفمسطينية.

ش ذي تحػػػرص الحاجػػػة أـ فتحػػػي يوسػػػؼ عمػػػى العمػػػؿ أربػػػع سػػػاعات يوميػػػًا فػػػي الحياكػػػة والتطريػػػز عمػػػى قمػػػا
مواصػػػػفات تناسػػػػب الشػػػػكؿ المطمػػػػوب. أـ فتحػػػػي، وىػػػػي فػػػػي منتصػػػػؼ العقػػػػد السػػػػابع مػػػػف العمػػػػر، لػػػػـ توقػػػػؼ 
الشيخوخة عزيمتيا عمى مواصمة التطريز اليدوي الذي ورثتو عف أميا، وىي تتخذ مػف منزليػا فػي غػزة مكانػًا 

 لمزاولة مينتيا.
رثًا وطنيًا يجب التمسؾ بو»وتعتبر أـ فتحي التطريز   «.فنا وا 

وتعتقد ُأـ عمرو أف اإلبداع في الرسومات تأتي مستميمة ومستوحاة مف البيئة الفمسطينية. وتعزو بقاء المينة 
لتفاخر الفمسطينييف عبر أجياؿ بزييـ التراثي واعتزازىـ وتمسكيـ بػو، ىػذا الػزي الػذي أخػذ تصػاميـ إبداعيػة »

 «.بألواف جذابة
إذا أردت أف »المينػػي فػػي غػػزة، فتسػػتند إلػػى الحكمػػة القائمػػة  أمػػا ريػػـ، وىػػي مدربػػة فػػي إحػػدى مراكػػز التػػدريب

تدريب الفتيات والنساء إلخراج عمؿ تطريز يػدوي بصػور »وتحرص ريـ عمى  «.تعرؼ شعبًا.. أدرس تاريخو
وعػػف االسػػتمياـ فػػي الرسػػـو وأعمػػاؿ التطريػػز «. معبػػرة، تنطػػؽ مػػف دوف الحاجػػة إلػػى الكػػالـ عػػف المضػػموف

ف البيئة الفمسطينية غزيرة بذلؾ في الوقت الحاضػر، إذ تأخػذ أشػكااًل تراثيػة مختمفػة تعبػر اليدوية، َتعتبر ريـ أ
وتحػػرص الجمعيػػات والمؤسسػػات النسػػائية  عػػف الماضػػي وتمتػػزج بالحاضػػر مػػع الحفػػاظ عمػػى الشػػكؿ القػػديـ.

الحفػاظ  والمدنية والتراثية في قطاع غزة بشكؿ مميز ومستمر عمػى عقػد دورات وورش تدريبيػة، ونػدوات حػوؿ
عادة إحيائو، ومنيا مينة فف التطريز التي ساىمت بمشاركة منتجاتيػا فػي معػارض  عمى التراث الفمسطيني وا 

 محمية وعربية ودولية. 
 25/12/2012، السفير، بيروت
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طينية، والتي انعكست عمى مختمػؼ سالخانقة التي تعانييا السمطة الفمفي ظؿ األزمة : بديعة زيداف –راـ اهلل 
القطاعات ال سيما قطاع الموظفيف الحكػومييف وأسػرىـ الػذيف يشػكموف قرابػة ربػع الشػعب الفمسػطيني، خرجػت 

لتحػاكي الوضػػع الػػراىف، فقػد تػػأخرت رواتػػب « فنػػاف الشػػعب»أغنيػة لمفنػػاف الفمسػػطيني قاسػـ النجػػار الممقػػب بػػ 
الثػػاني )نػػوفمبر( أكثػػر مػػف عشػػريف يومػػًا، قبػػؿ أف تعمػػف الحكومػػة صػػرؼ نصػػؼ راتػػب لكػػؿ مسػػتحؽ.  تشػػريف

وبػيف المػنخفض الجػوي واألجػواء « الموظػػفيف والمعمميف والفئات المسػحوقة»وتربط أغنية النػػجار بيف معانػػاة 
 «.بح بح!الدنيا أح أح... والراتب »الباردة في األراضي الفمسطينية، لذلؾ حممت عنواف 

 25/12/2012، الحياة، لندن
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يعكس الفيمـ الوثائقي "متسمموف" معاناة المواطف الفمسطيني في الضفة الغربية المحتمػة : توفيؽ عابد - عّماف
الفمسػػطينية عمػى الحػواجز اإلسػػرائيمية وجػدار الفصػػؿ العنصػري الػذي اقتطػػع األرض ومػّزؽ العػػائالت واألسػر 

 التي تعيش عمى جانبيو.
خراج وتصوير خالد جرار أف اإلرادة والتصميـ أقوى  ويثبت الفيمـ عمى مدى سبعيف دقيقة وىو مف سيناريو وا 
مف سياسػة اإلسػمنت والحديػد واألسػالؾ الشػائكة وأبػراج المراقبػة وأف إجػراءات الفصػؿ تفجػر فػي اإلنسػاف قػوة 

" 110ويعػد الفػيمـ الثػاني مػف نوعػو بعػد فػيمـ "الرحمػة  يوميػة رغػـ الصػعاب.ىائمة تمكنػو مػف ممارسػة حياتػو ال
الػػذي حػػػاوؿ فيػػػو جػػرار تسػػػميط الضػػػوء عمػػى سػػػر تعمػػػؽ الفمسػػطينييف بالقػػػدس وتحمميػػػـ الكثيػػر مػػػف المخػػػاطر 

 والصعاب لزيارتيا.
صػورا واقعيػة  وقد صػيغ عنػواف الفػيمـ "متسػمموف" فػي قالػب مجػازي، إذ كيػؼ يتسػمؿ اإلنسػاف لبيتػو! لكنػو يقػدـ

لموجع الفمسطيني ولمواطنيف ممنوعيف مف الوصػوؿ لبيػوتيـ، لكػنيـ يجتػازوف جػدار الفصػؿ لمواصػمة حيػاتيـ 
 اليومية ليس بصفتيـ أبطاال أو ضحايا لكف سعيا فقط ليزيمة ىذا العائؽ الذي صنعو االحتالؿ.

 24/12/2012،الجزيرة نت، الدوحة
 

 األردنإلى  ةمن سوري فق الجئين فمسطينيين: لن نسمح بتداألردني رئيس الوزراء 46
حصػؿ  أنػو إذا، "الدسػتور"اهلل النسور في حوار خػاص مػع  قاؿ رئيس الوزراء الدكتور عبد :محمد حسف التؿ

، سػػػنحاوؿ أال يكػػػوف فػػػي داخػػػؿ األراضػػػي األردنيػػػة، وأف يكػػػوف ضػػػمف مػػػف سػػػوريا تػػػدفؽ كبيػػػر جػػػدًا لالجئػػػيف
ف القػػانوف الػػدولي يحكػػـ عالقتنػػا مػػع الالجئػػيف. القػػانوف الػػدولي ال األراضػػي السػػورية، فػػإذا حصػػؿ تػػدفؽ، فػػإ

يسمح لؾ أف ترد طالب النجاة، لكف ىناؾ إجراءات تتأكد مف خالليا أف ىػؤالء القػادميف جػاؤوا طمبػًا لمحمايػة 
ولػػيس ألىػػداؼ سياسػػية، وال ألىػػداؼ عسػػكرية، وال ىػػـ مرسػػموف كمتسػػمميف، وال ليبػػدلوا مكػػاف ىجػػرتيـ، مثػػؿ 

جئيف الفمسطينييف الموجوديف في سوريا، الراغبيف باألصؿ دوف الحرب في سوريا اآلف أف يأتوا إلى ىنػا. الال
ونحػػػف ال نريػػػد ليػػػـ أف يأخػػػذوا ىػػػذه الفرصػػػة ليػػػأتوا إلػػػى ىػػػذا البمػػػد ويقومػػػوا بػػػإخالؿ اسػػػتقرار وضػػػع الالجئػػػيف 

دفؽ الجئػيف فمسػطينييف إلػى ىنػا، الفمسطينييف في الخارج، وأف يقوموا بقصة لجوء جديػدة. إذف، لػف نسػمح بتػ
 حفاظًا عمى حقوقيـ في وطنيـ األصمي فمسطيف، فحقوقيـ في فمسطيف.

94/29/9029، الدستور، عّمان  
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خػالؿ زيػارة قػاـ بيػا ، جػودة أكػد وزيػر الخارجيػة ناصػر: بتػرا –اليػادي  نيفيف عبد -عماف  -القدس المحتمة 
أمػػس االثنػػيف الػػى الحػػـر القدسػػي الشػػريؼ رافقػػو خالليػػا كػػادر مػػف دائػػرة أوقػػاؼ القػػدس العػػامميف عمػػى حمايػػة 

اهلل الثػػاني  حػػرص الممػػؾ عبػػد ،المقدسػػات اإلسػػالمية التابعػػة لػػوزارة األوقػػاؼ والشػػؤوف والمقدسػػات اإلسػػالمية
ؼ والمسػػػػجد األقصػػػػى المبػػػػارؾ وحمايتػػػػو وصػػػػيانة المقدسػػػػات ورعايتػػػػو المسػػػػتمرة لمحفػػػػاظ عمػػػػى الحػػػػـر الشػػػػري

 اإلسالمية ودعـ القائميف عمييا.
القػػدس عمػػى الػػدواـ كانػػت ومػػا تػػزاؿ محػػط رعايػػة الياشػػمييف واىتمػػاميـ الػػذيف حرصػػوا عمػػى  أف»وقػػاؿ جػػودة 

دارتيػػا عمارىػػا وا   إقامػػةوأكػػد اف  «.البػػذؿ ومواصػػمة الجيػػد لحمايتيػػا والحفػػاظ عمػػى عروبتيػػا وأماكنيػػا الدينيػػة وا 
الدولػػة الفمسػػطينية المسػػتقمة عمػػى التػػراب الػػوطني الفمسػػطيني ذات السػػيادة والمتواصػػمة جغرافيػػا عمػػى خطػػوط 
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عميػػػا كمػػػا ىػػػي مصػػػمحة  أردنيػػػةوعاصػػػمتيا القػػػدس الشػػػرقية ىػػػي مصػػػمحة وطنيػػػة  2779الرابػػػع مػػػف حزيػػػراف 
 مصالح حيوية بجميع قضايا الحؿ النيائي. لألردففمسطينية واف 

اهلل الثاني احتفاالت الطوائؼ المسيحية في مدينة بيت لحـ بالضفة  مندوبا عف الممؾ عبدؾ حضر جودة كذل
نػدد وزيػر الدولػة لشػؤوف اإلعػالـ وزيػر الثقافػة النػاطؽ الرسػمي باسػـ  ذلؾ إلى الغربية بأعياد الميالد المجيدة.

المسػػػيحية الدينيػػػة فػػػي  األمػػػاكفمػػػى الحكومػػػة سػػػميح المعايطػػػة بعمميػػػات االسػػػتيداؼ والعػػػدواف اإلسػػػرائيمي ع
األراضي المحتمة ومحاوالت تفريغ مدينة القدس مػف سػكانيا العػرب مسػمميف ومسػيحييف لخدمػة فكػرة التيويػد، 

 واعتبر ىذا استيدافا لممسيحية التي تمثؿ األرض العربية في فمسطيف وما حوليا ميدا ليا.
95/29/9029، الدستور، عّمان  
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طغػػى ممػػؼ السػػورييف والفمسػػطينييف النػػازحيف مػػف سػػورية إلػػى لبنػػاف عمػػى اىتمامػػات المسػػؤوليف فػػي : بيػػروت
لبنػػاف أمػػس، إذ بحػػث الػػرئيس ميشػػاؿ سػػميماف مػػع وزيػػر الشػػؤوف االجتماعيػػة وائػػؿ أبػػو فػػاعور الػػذي زاره فػػي 

اف باسػػتقباؿ النػػازحيف ورعػػايتيـ، وفػػي الوقػػت نفسػػو حضػػيـ عمػػى العػػودة قصػػر بعبػػدا أىميػػة تأكيػػد موقػػؼ لبنػػ
 بالتزامف مع التدابير اآليمة إلى االستقرار التدريجي لألمف في أماكف إقامتيـ السابقة.

كما عرض سميماف الموضوع نفسو مع السفير الفمسطيني أشرؼ دبور الذي أطمعو عمػى أوضػاعيـ والتػدابير 
يوائيـ في انتظار عودتيـ التي تمنى التي اتخذت في المخيم أف تكػوف »ات بنوع خاص مف أجؿ استقباليـ وا 

 «.سريعة
الفمسػػطيني فػػي حضػػور أبػػو فػػاعور ودبػػور، ورئػػيس  -وفػػي السػػراي الكبيػػرة، اجتمعػػت لجنػػة الحػػوار المبنػػاني 

تأكيػد موقػؼ تػـ فػي االجتمػاع »المجنة خمدوف الشريؼ وممثميف عػف الفصػائؿ الفمسػطينية. وقػاؿ أبػو فػاعور: 
لبنػػاف وحكومتػػو مػػف أف لبنػػاف لػػف يقفػػؿ حػػدوده فػػي وجػػو أي نػػازح سػػوري أو فمسػػطيني، وىػػذا مػػا تػػـ إقػػراره فػػي 
جمسات مجمس الوزراء وفي المداوالت السياسية التي تحصؿ عمى ضفافو، إقفاؿ الحدود غيػر ممكػف أخالقيػًا 

نسانيًا وأخويًا وغيػر قابػؿ لمتطبيػؽ واقعيػًا ألف إقفػاؿ الحػد ود معنػاه تشػجيع العبػور غيػر الشػرعي، وربمػا نبػدأ وا 
بعبػػور أشػػخاص وال أعػػرؼ أيػػف ننتيػػي بعبػػور سػػالح أو مسػػمحيف أو غيػػره، فميبػػؽ ىػػذا العبػػور ضػػمف المعػػابر 

تػػـ االتفػػاؽ مػػع السػػفير الفمسػػطيني واإلخػػوة فػػي الفصػػائؿ بأننػػا نريػػد ليػػذا النػػزوح »ولفػػت إلػػى أنػػو «. الشػػرعية
كوف موقتًا، واتفقنا عمى أف نتحػيف الفػرص إلطػالؽ حركػة عػودة عكسػية مػف لبنػاف الفمسطيني إلى لبناف أف ي

إلى سورية وتحديدًا مخيـ اليرموؾ عندما يحصؿ اطمئناف بأنو لػيس ىنػاؾ مػف مخػاطر أمنيػة عمػى العػائالت 
طينية التػي الفمسطينية وبذلؾ نكوف نحفظ الوضع الفمسطيني واالستقرار المبناني ونعفي العالقة المبنانيػة الفمسػ

 «.تطورت في الفترات األخيرة بشكؿ قياسي، مف الكثير مف المخاوؼ واليواجس
اإلخػوة المبنػانييف إلػى أنػو لػف تكػوف ىنػاؾ مخيمػات جديػدة وأف ىػذه االستضػافة إلخوتنػا »وطمأف دبور بدوره 

سػتوى القيػادة النازحيف مف المخيمات الفمسطينية فػي سػورية ىػي موقتػة، وىػذا قػرار جمػاعي فمسػطيني عمػى م
 «.والفصائؿ، وباالتفاؽ مع اإلخوة في الدولة المبنانية

 1000يجػػب أف يعمػػـ الجميػػع أف عػػدد الػػذيف نزحػػوا أخيػػرًا مػػف مخػػيـ اليرمػػوؾ ال يالمػػس »أمػػا الشػػريؼ فقػػاؿ: 
 «.نازح

بػدأت تصػؿ بعػض اإلشػارات اإليجابيػة »وحوؿ طبيعة األمواؿ التػي ستخصػص لمنػازحيف أجػاب أبػو فػاعور، 
وعػود وبعػض المبػػالغ الفعميػة، وأكثػػر مػف سػفارة وجيػػة دوليػة أبػػدت رغبتيػا بالتجػاوب مػػع الحكومػة المبنانيػػة وال
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وأعتقد أف الخطة التي طرحتيا الحكومة القت قبواًل كبيرًا وننتظر المبالغ الكاممػة لنعػرؼ مػا ىػو الحجػـ الػذي 
ـ تػػذىب إلػػى الدولػػة المبنانيػػة مباشػػرة، األمػػواؿ فػػي الخطػػة التػػي تػػـ اقتراحيػػا، لػػ»، مؤكػػدًا أف «سنحصػػؿ عميػػو

لػػى  سػػيذىب قسػػـ منيػػا إلػػى المفوضػػية العميػػا لالجئػػيف وقسػػـ لميونيسػػؼ، وقسػػـ إلػػى برنػػامج الغػػذاء العػػالمي وا 
منظمػػات دوليػػػة أخػػػرى، واألمػػواؿ إذا أتػػػت إلػػػى الدولػػػة المبنانيػػة سػػػيكوف ىنػػػاؾ آليػػػة واضػػحة تقػػػر فػػػي مجمػػػس 

لمعنية ليتحقؽ الحجـ األكبر مف حاجة الدولة المبنانية وىػو فػي مسػألة الوزراء وستكوف موجية إلى الوزارات ا
الصػػػحة وزارة الصػػػحة لػػػدييا خطػػػة واضػػػحة ربمػػػا بتوجيػػػو بعػػػض المسػػػاعدات إلػػػى المفوضػػػية العميػػػا لالجئػػػيف 
وبرنامج الغذاء العالمي واليونيسيؼ ويبقى العبء األسػاسػي ىو الػصحة والذي حتػى المحظػة لػيس ىنػاؾ مػف 

 «.واضحة والدولة تحتاج إلى تقديمات واضحةتقديمات 
التحدي األخطر واألكبر الذي تواجيو الحكومة المبنانية والدولة ليس الموضوع الفمسطيني »وقاؿ أبو فاعور: 

 «.فقط بؿ موضوع النزوح في شكؿ عاـ
ـ اليرمػوؾ كانػت أف دبور أكد لممسؤوليف المبنانييف أف عودة النازحيف الفمسطينييف إلػى مخػي« الحياة»وعممت 

فمسطينيًا بأعمػاؿ القػنص داخػؿ اليرمػوؾ، وأشػار إلػى  27بدأت فعاًل، إال أنيا توقفت قبؿ يوميف بسبب مقتؿ 
اف عناصر الجيش السوري النظامي الذيف يقيموف حاجزًا ليـ عمى مدخؿ المخيـ يقوموف بتصنيؼ العائديف. 

ـ بسبب وجود شػارعيف متػداخميف بػيف سػيطرة الجػيش ولفت أيضًا إلى أف مناوشات ال تزاؿ قائمة داخؿ المخي
أبػػدت اسػػتعدادىا إلػػى نقػػؿ النػػازحيف « حمػػاس»النظػػامي والجػػيش السػػوري الحػػر. وأفػػادت معمومػػات أف حركػػة 

 الفمسطينييف عمى نفقتيا الخاصة فور استتباب األمف في اليرموؾ.
منظمػػػػة التحريػػػػر »س وفػػػػدًا مػػػػف الػػػػرحمف البػػػػزري أمػػػػ إلػػػػى ذلػػػػؾ، اسػػػػتقبؿ الػػػػرئيس السػػػػابؽ لبمديػػػػة صػػػػيدا عبػػػػد

برئاسػػة أمػػيف سػػر المنظمػػة فتحػػي أبػػو العػػردات. وحمػػؿ البػػزري الحكومػػة مسػػؤولية التقػػاعس فػػي « الفمسػػطينية
مػػا أدى »قػراءة خطػورة مػا يحػػدث وعػدـ القيػاـ بواجبيػػا واإلقػرار بػدورىا فػػي معالجػة مشػكمة اآلتػػيف مػف سػورية 

 «.متياز ألسباب سياسية وتحريضيةإلى محاولة البعض استغالؿ الممؼ اإلنساني با
95/29/9029، الحياة، لندن  

 
 دخول النازحين الفمسطينيين إلى لبنان حول باسيل لتصريحاتإدانات  49

ال يبػػػدو أف وزيػػػػر الطاقػػػػة والميػػػػاه جبػػػػراف باسػػػػيؿ يشػػػػعر أّف دعوتػػػو إلػػػػى إغػػػػالؽ الحػػػػدود فػػػػي وجػػػػو النػػػػازحيف 
القتؿ في سوريا، تستحؽ االعتذار، إو أقّمو العودة عنيػا، ال الفمسطينييف والسورييف إلى لبناف ىربًا مف جنوف 

فبعػػدما واصػػؿ حممتػػو عمػػى «. الشػػعب االجنبػػي»بػػؿ يبػػدو أّنػػو يحػػاوؿ تبريػػر أقوالػػو بإثػػارة عصػػب لبنػػاني ضػػّد 
، اسػػتغرب أمػػس «وطنػػي ونفتخػػر بػػو ولػػيس عنصػػرياً »النػػازحيف فػػي عطمػػة نيايػػة األسػػبوع، معتبػػرًا أّف كالمػػو 

في قضية النػازحيف السػورييف والفمسػطينييف »القاه كالمو األخير، وقاؿ في مؤتمر صحافي:  االستنكار الذي
«. إلى لبناف، عندما يفّضؿ بمد شعبًا أجنبيًا عمػى شػعبو، ويػتيـ بالعنصػرية إذا فّضػؿ شػعبو، فيػذه آخػر الػدنيا

لمحافظػػػة عمػػػى وجػػػوب ا»، مشػػددًا عمػػػى «والسػػػوري تيمػػػة؟ الفمسػػػطينيىػػػؿ حػػػب المبنػػػاني أكثػػر مػػػف »وسػػأؿ: 
 «.لبنانيتنا والتعاطي مسمميف ومسيحييف مع بعضنا البعض كبشر

األصوات والمواقػؼ غيػر المقبولػة التػي »وتوالت أمس الردود عمى موقؼ باسيؿ، وانتقد الرئيس فؤاد السنيورة 
سػػػبؽ أف اضػػػطرت آالؼ »، مػػػذكرًا بأنػػػو «تصػػػدر عػػػف بعػػػض المسػػػؤوليف السياسػػػييف والػػػوزراء تجػػػاه النػػػازحيف

 «.لعائالت المبنانية إلى النزوح إلى سوريا، ولـ تصدر عف األخوة السورييف يوميا أي مواقؼ مستنكرةا
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أليس األولى بأصدقاء ىذا الحكـ السوري الطمب »وقاؿ نائب رئيس مجمس الوزراء السابؽ عصاـ أبو جمرة: 
 «. إليو وقؼ قصؼ المدف السورية وتدمير المخيمات الفمسطينية فييا؟

عنصرية أطراؼ لبنانية تجاه النػازحيف الفمسػطينييف مػف « »التنظيـ الشعبي الناصري»األمانة العامة لػودانت 
إبعػاد »وطالبػت بػػ «.سوريا، وىي العنصػرية ذاتيػا التػي يػتـ التعػاطي بيػا مػع الفمسػطينييف المقيمػيف فػي لبنػاف

وعػػدـ اسػػتثمار معانػػاة النػػازحيف  ممػػؼ األخػػوة النػػازحيف السػػورييف إلػػى لبنػػاف عػػف منطػػؽ المقاولػػة السياسػػية،
 «.لمترب فئوية

95/29/9029، السفير، بيروت  
 

 المستوطنات في القدس المحتمة بناء استئنافشيخ األزىر يستنكر  50
الحممة الشرسة التي يقـو بيا الكياف الصييوني ، شيخ األزىر ،أحمد الطيب .استنكر د مروة البشير:

خالؿ  داعياً  التي تيدد الوضع الديموجرافي في فمسطيف المحتمة. ،باستئنافو لعممية االستيطاف الواسعة
 ،العرب والمسمميف ،قاضي قضاة فمسطيف أميف عاـ الجمعية اإلسالمية بالقدس ،تيسير التميمي .استقبالو د

 الخطر الذي ييدد القدس الشريؼ والسالـ العالمي. ىاالنتباه إل ىإل ،وأحرار العالـ
 95/29/9029األىرام، القاىرة، 

 
 من تنفيذ مشاريعيا االستيطانية "إسرائيل"إلى موةف حازم لمنع  األمنالسعودية تدعو مجمس  52

أثنت السعودية عمى مواقؼ الدوؿ األعضاء في مجمس األمف التابع لألمـ المتحدة والتي دانت  :الرياض
راضي الفمسطينية المحتمة، عـز االحتالؿ اإلسرائيمي عمى بناء المزيد مف المستوطنات في مدينة القدس واأل

ودعت المجمس إلى الوقوؼ بحـز لمنعيا مف تنفيذ تمؾ المشاريع التي رأت أنيا ستوقؼ عممية السالـ 
 برمتيا.

 .أمسفي الرياض  السعوديجاء ذلؾ خالؿ اجتماع مجمس الوزراء 
 95/29/9029الحياة، لندن، 

 
 
 
 لمسمطة الفمسطينيةدات مالية مساععمى ضرورة تقديم  تشددالخميجية  "ةمة المنامة" 25

الشرؽ أف البياف واإلعالف المذيف سيصدراف عف القمة الخميجية جريدة عممت  العزب الطيب: -المنامة 
جدد ترحيب دوؿ مجمس التعاوف بقرار الجمعية يالثالثة والثالثيف والتي ستختتـ أعماليا اليـو بالمنامة س

ولة مراقب باألمـ المتحدة وستؤكد عمى ضرورة تقديـ المساعدات العامة لألمـ المتحدة بشأف قبوؿ فمسطيف د
المالية ضمف شبكة األماف العربية التي دعت إلييا الجامعة العربية لمواجية الضغوط األمريكية واإلسرائيمية 

 عمى السمطة الوطنية ومنع األمواؿ التي تستحقيا مف الوصوؿ إلييا.
لمخطط االستيطانية اإلسرائيمية في األراضي العربية المحتمة خاصة كما ستعمف القمة موقفيا الرافض بقوة 

الخطوة األخيرة التي أعمنتيا حكومة بنياميف نتنياىو والخاصة بإنشاء ثالثة آالؼ وحدة استيطانية وفي 
الوقت نفسو ستؤكد عمى أف السالـ الشامؿ والعادؿ والدائـ ال يتحقؽ إال باالنسحاب اإلسرائيمي الكامؿ مف 

. في فمسطيف والجوالف العربي السوري المحتؿ. 7691ألراضي العربية المحتمة إلى حدود الرابع مف يونيو ا
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قامة الدولة الفمسطينية المستقمة وعاصمتيا  واألراضي التي ما القدس "زالت محتمة في جنوب لبناف. وا 
ية السالـ في المنطقة باإلضافة عمى صعيد عمم وستطالب بإعادة النظر في اآلليات المتبعة حالياً  "الشرقية

إلى استنكار اإلجراءات اإلسرائيمية في القدس والمسجد األقصى وعزؿ المدينة المقدسة عف محيطيا 
الفمسطيني. وكذلؾ االستمرار في ىدـ المنازؿ واالعتداء عمى دور العبادة وجرؼ األراضي الزراعية كما 

 الوطنية الفمسطينية برعاية مصر في أسرع وقت ممكف.ستؤكد قمة المنامة مطالبتيا بإنجاز المصالحة 
 95/29/9029الشرق، الدوحة، 

 
 محاولة تيريب صواريخ إلى ةطاع غزة إحباطيعمن الجيش المصري  53

 القوات المسمحة المصرية العقيد أحمد محمد عمي، يوـ االثنيف باسـأعمف الناطؽ الرسمي .(: أي.بي.يو)
اصؿ االجتماعي )فيسبوؾ(، "أف عناصر القوات المسمحة العاممة ، عبر صفحتو عمى موقع التو 54/25

بمحافظة شماؿ سيناء بالتعاوف مع العناصر الوطنية مف أىالي وبدو سيناء تمكنت مف إحباط محاولة 
كـ جنوب  55صاروخ معدة لمتيريب إلى قطاع غزة وذلؾ في منطقة )بئر ِلحفف( عمى مسافة  29لتيريب 

جو مف طراز "تي. دي. أيو"  –عمي أف الصواريخ المكتشفة ىي صواريخ أرض وأوضح  مدينة العريش".
كـ، مشيرًا إلى أف تمؾ الصواريخ "يمكف استخداميا  1مـ يصؿ مداىا إلى حوالي  71فرنسية الصنع عيار 

 أرض بتجييزات محمية الصنع". –كصواريخ أرض 
 95/29/9029الحياة، لندن، 

 
 الضفةلذوي االحتياجات الخاصة في  كيربائياً  كرسياً الثين ثب يتبرعالكويت: اليالل األحمر  54

لذوي االحتياجات الخاصة في عدة  كيربائياً  الكويتي بثالثيف كرسياً  األحمرتبرعت جمعية اليالؿ  :الكويت
رئيس مجمس إدارة الجمعية في تصريح صحفي لو  ،وقاؿ برجس مدف فمسطينية في الضفة الغربية المحتمة.

 في كؿ مف جنيف وطولكـر وقمقيمية والخميؿ. الكراسيأنو تـ توزيع  ،54/25يـو االثنيف 
 94/29/9029ةدس برس، 

 
 

 ُيحاولون فرض ديكتاتورية دينية "نواإلخوان المسمم" ":إسرائيل" من نبيلالمدّون المصري مايكل  55
ايكؿ نبيؿ سند، المدّوف المصري م 51/25 وصؿ يوـ األحد :إذاعة الجيش اإلسرائيمي، تقرير: جيكي حوغي

في زيارة نادرة، وعقد مؤتمرًا صحفيًا في القدس قاؿ فيو: "إف كؿ  "إسرائيؿ"وىو مف شباف ثورة التحرير، إلى 
ديكتاتورية، وكؿ ديكتاتور بحاجة إلى عدو، إف إسرائيؿ شيء مف السيؿ جعميا عدوًا. ال تسمحوا لمصر بأف 

ُيحاولوف فرض ديكتاتورية دينية في مصر، ووصفيـ  وزعـ سند بأف اإلخواف المسمميف تفعؿ ذلؾ لكـ".
ترى فيو صديقًا، لكنو أدار  "إسرائيؿ"بػ"الفاشييف". وفيما يتعمؽ بالرئيس المخموع حسني مبارؾ، أوضح بأف 

، "إسرائيؿػ"في مصر. وأضاؼ بأف المدارس في مصر تربي التالميذ عمى العداء ل "إسرائيؿػ"دعاية معادية ل
 سرائيمية إلى "عدـ دعـ األنظمة الديكتاتورية في المنطقة".ودعا الحكومة اإل

لكي يقوؿ لقادة النظاـ في القاىرة بأنيـ لف يستطيعوا إسكاتو ىو  "إسرائيؿ"وصّرح سند بأنو جاء إلى 
واألشخاص اليف يعتنقوف مثؿ آرائو، والذيف يعّدوف كثرًا في كؿ الدولة العربية. وعمى الرغـ مف ذلؾ، فقد 

ند بأنو عندما وصؿ إلى مطار بف غوريوف فقد أىانو رجاؿ األمف اإلسرائيمييف، وطرحوا عميو اشتكى س
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، "إسرائيؿ"وأوضح المدّوف المصري بأنو خالؿ حقبة مبارؾ طمب السفر إلى  أسئمة أمنية كونو مصريًا.
مف المخابرات  وقاؿ: "تقدمُت إلى السفارة اإلسرائيمية في القاىرة بطمب فيزا. فسألوني: ىؿ لديؾ إذف

المصرية مف أجؿ السفر إلى إسرائيؿ؟ وعندما قمُت ال، أجابوني بأنيـ ال يستطيعوف منحي الفيزا". ويكوف 
 سند بذلؾ اتيـ السمطات اإلسرائيمية بالتعاوف مع "التفكير الديكتاتوري السائد في مصر"، عمى حد قولو.

 ،9969دد الع نشرة الرصد اإلذاعي والتمفزيوني العبري اليومية،
 24/29/9029مركز دراسات الشرق األوسط، 

 
 في واشنطن عضو كونجرس أمريكي يطالبون أوباما بإغالق مكتب منظمة التحرير 939 56

عضو كونجرس أمريكي بحجب المساعدات األمريكية عف المحكمة  517لّوح  :أرناؤوطعبد الرؤوؼ 
وية فمسطيف، في وقت دعوا فيو الرئيس األمريكي الجنائية الدولية وكؿ منظمة أممية ودولية أخرى تقبؿ بعض

باراؾ أوباما إلى إغالؽ مكتب منظمة التحرير الفمسطينية في واشنطف واستدعاء القنصؿ األمريكي العاـ في 
 القدس لمتشاور ردًا عمى تصويت الجمعية العامة لألمـ المتحدة لصالح فمسطيف "دولة مراقب غير عضو".

األمريكية )اإليباؾ(: "أشارت  -الرسالة، التي دعمتيا جماعة الضغط الييودية  وقاؿ أعضاء الكونجرس في
القيادات الفمسطينية إلى وجود نية لتقديـ طمب لمحصوؿ عمى العضوية الكاممة في المحكمة الجنائية 
ه الدولية، وعشرات المؤسسات الدولية األخرى مف أجؿ التأكيد عمى المطالب الفمسطينية ضد إسرائيؿ. ىذ

الجيود ليس فقط تستيدؼ ظممًا حميفنا اإلسرائيمي، ولكنيا تدمر الجيود الرامية إلى استئناؼ عممية السالـ، 
والتسبب ربما بضرر ال يمكف إصالحو لتمؾ المؤسسات الدولية. ينبغي لنا أف نفعؿ كؿ ما ىو ممكف لمتأكد 

نفاذ القوانيف األمريكية التي تتطمب مف عدـ حدوث ذلؾ، بما في ذلؾ إعادة تأكيد التزامنا بالحفاظ عم ى وا 
 حجب مساىمة الواليات المتحدة عف أي محفؿ دولي يمنح العضوية لمنظمة التحرير الفمسطينية".

وقد وقع عمى الرسالة التي وجيت إلى الرئيس األمريكي أكثر مف نصؼ أعضاء الكونجرس ومف الحزبيف 
 الجميوري والديمقراطي.

 95/29/9029، رام اهلل، األيام
 

 ىيومن رايتس: الفمسطينيون خرةوا القواعد بحرب غزة 57
اتيمت منظمة ىيومف رايتس ووتش االثنيف مف أسمتيـ "الجماعات الفمسطينية المسمحة في غزة"  :السبيؿ

بخرؽ قوانيف الحرب أثناء االشتباكات التي وقعت في تشريف ثاف الماضي وأطمقت عمييا إسرائيؿ اسـ "عمود 
"أعمنت  الت سارة ليا ويتسف، المديرة التنفيذية لقسـ الشرؽ األوسط وشماؿ أفريقيا في المنظمة:وق السحاب".

الجماعات الفمسطينية المسمحة في تصريحاتيا أف إيذاء المدنييف ىو ىدفيا. وال يوجد ببساطة أي تبرير 
 قانوني إلطالؽ الصواريخ عمى المناطؽ المأىولة بالسكاف".

 24في الفترة مف  "إسرائيؿ"صاروخ عمى  2200جيش اإلسرائيمي أنو تـ إطالؽ حوالي ونقمت المنظمة عف ال
 أصابت تجمعات سكانية. 70منيا عمى األقؿ، بما فييا  100 "إسرائيؿ"، سقط عمى يثانالتشريف  52 -

وأضافت أف اليجمات الصاروخية، بما فييا أوؿ ىجـو مف غزة يصيب منطقتي تؿ أبيب والقدس، تسببت 
صابة في  صابة عدد منيـ بجراح خطيرة وتدمير ممتمكات  11قتؿ ثالثة مدنييف إسرائيمييف وا  عمى األقؿ وا 

فيبدو أنيا قتمت اثنيف مف الفمسطينييف عمى األقؿ  "إسرائيؿ"مدنية. أما الصواريخ التي لـ تبمغ أىدافيا في 
 في غزة، وجرحت آخريف، بحسب المنظمة.



 
 
 

 

 

           30ص                                    9729العدد:                95/29/9029الثالثاء  التاريخ:

لي اإلنساني، أو قوانيف الحرب، ال يجوز تعريض المدنييف والمنشتت وذكرت أنو "بموجب القانوف الدو 
المدنية لميجمات المتعمدة أو تمؾ التي ال تميز بيف األىداؼ المدنية والعسكرية. وكؿ مف يرتكب انتياكات 

 جسيمة لقوانيف الحرب عف عمد أو ال مباالة يعتبر مسؤوال عف جرائـ حرب".
بإطالؽ "الصواريخ مرارًا مف مناطؽ كثيفة السكاف بالقرب مف المنازؿ  كما اتيمت "الجماعات المسمحة"

والشركات وأحد الفنادؽ )في غزة(، وبذلؾ عرضت المدنييف في المنطقة لخطر شديد مف النيراف اإلسرائيمية 
 المضادة دوف داع".

ف الحرب وتوقيع وحممت المنظمة حركة حماس، بوصفيا السمطة الحاكمة في غزة، مسؤولية "التمسؾ بقواني
 العقاب المناسب عمى المسؤوليف عف االنتياكات الجسيمة".

 95/29/9029السبيل، عّمان، 
 

 يرلندا: ال حظر أوروبيًا عمى منتجات المستوطناتأوزير خارجية  58
في حديٍث  ،ايموف غيممور ،ووزير الخارجية والتجارة ايرلنداكشؼ نائب رئيس وزراء : حوار رؤوؼ بكر

اف أف دبمف ال تنوي إصدار قرارات حظر لمنتجات المستوطنات اإلسرائيمية في األراضي البي جريدةل
الفمسطينية عمى المستوى الوطني، مستبعدًا في الوقت ذاتو الدفع في ىذا االتجاه أوروبيًا خالؿ رئاسة بالده 

ة بعد عمى مثؿ ىذا في المجمؿ ليس جاىزًا لمموافق"معّماًل ذلؾ بأف االتحاد األوروبي  5021لمتكتؿ في 
 ."الحظر

 95/29/9029البيان، دبي، 
 
 

 9023في سنة  مركز "بي بي أس" األمريكي لألولويات الوةائية: فمسطين أمام انتفاضة ثالثة 59
 أزمات العاـ المقبؿ "أتالنتيؾ"لألولويات الوقائية عمى صفحات مجمة  األمريكي "بي بي أس"صّنؼ مركز 

 .5021اندالع انتفاضة فمسطينية ثالثة في العاـ ، منيا توقعو أزمة 10 ، وحّددىا بػ (5021)
 95/29/9029السفير، بيروت، 

 
  العسكري اإلسرائيمي القادم التحركةراءة في "كوابح"  60

 د. عدناف أبو عامر
تكاد تجمع المحافؿ العسكرية اإلسرائيمية عمى أف "معركة عسكرية واسعة" قد تبادر إلييا، مع تحقؽ الربح 

راتيجي السياسي منيا، أمر محدود جدًا، في ضوء أّف منظومة صواريخ المقاومة تتمتع بأفضمية االست
عظيمة، ألنيا منتشرة في عمؽ لـ يسبؽ لو مثيؿ، كما أف االنتصار عمى حركات المقاومة بسمبيا قدرتيا 

 عمى العمؿ ضد "إسرائيؿ" بسالح صاروخي، ليس عمميًا في زماف وكمفة معقوليف.
مكف المس بيذه الحركات والقوى، واإلضرار بيا، والتأثير زمنًا ما في سموكيا، لكف يصعب تخيؿ ولذلؾ ي

معركة عسكرية ينشأ عمى أثرىا واقع سياسي أساسي مختمؼ، يكوف أفضؿ بالنسبة لػ"إسرائيؿ"، بحيث تحاوؿ 
تكوف أثمانيا ليما  االختيار بيف معركة واسعة يدفع فييا الطرفاف أثمانًا باىظة، وبيف معركة محدودة

 محدودة، لكف تكوف النتيجة السياسية القصوى مشابية كما يبدو لموضع القائـ ومحدودة عمى كؿ حاؿ.
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مع العمـ أنو يمكف أف ُتسمب القوى الفمسطينية المسمحة قدرة العمؿ الصاروخي، لكف ذلؾ مقروف بالسيطرة 
ذا احتمو الجيش، فستنشأ مشك مة ماذا نفعؿ بغزة في اليوـ التالي، واألىـ أنو عمى قطاع غزة، وتطييره، وا 

يصعب حؿ مشكالتيا األساسية بمعركة عسكرية، ألنو يوجد اجتماع مزدحـ لسكاف فمسطينييف يعانوف مف 
 قمة التطور البشري والمدني واالقتصادي، وذوو ثقافة معادية، في جوار جغرافي لقمب "إسرائيؿ".

تمؿ في غزة مرضيًا مف الناحية العممياتية، لكف يصعب في ىذا الشأف وحتى لو جاء االنجاز العسكري المح
 رسـ "وضع نياية" سياسي يجسد واقعًا مستقرًا متصاًل أفضؿ لػ"إسرائيؿ".

في المقابؿ، يمكف القوؿ إف االنجاز المتوقع مف مواجية الفمسطينييف عسكريًا، قد يكوف ثمنو تدىور 
ف ودولييف، وىنا يطرح السؤاؿ: ىؿ ىناؾ داع لممخاطرة بضعضعة العالقات بمف تبقى مف حمفاء إقميميي

 العالقات بتمؾ الدوؿ، التي قد نسبب ليا زعزعات داخمية لنحرز انجازًا محدودًا عابرًا فقط في مواجية العدو؟
كما أف ازدياد وزف الرأي العاـ في تقديرات متخذي القرارات العرب يعني احتماؿ ضغوط فاعمة عمييـ حينما 
يقع ضرر محيطي، وفي الواقع المتشكؿ يوجد معنى لشرعية ما مف قبؿ الشارع العربي، وىذا سقؼ أعمى 

 بكثير يصعب عمى استعماؿ "إسرائيؿ" لمقوة العسكرية أف يثبت لو إذا كاف ذلؾ ممكنا أصاًل.
غي األخذ وعمى سبيؿ المثاؿ: تحميؿ حرية عمؿ حماس ليس سياًل، فالمنظمة تواجو عوامؿ مختمفة، وينب

–بعيف االعتبار تغير الواقع المحيط بيا، وزيادة وزف الحركات اإلسالمية بمصر، وضعؼ محور) تؿ أبيب(
 القاىرة، وتضعضع الحكـ في سيناء، وبالتالي فإف ليا اآلف عمى األقؿ صالت مع طيراف والقاىرة وأنقرة.

يدفعيا الستعماؿ منظومتيا الصاروخية  فضاًل عف كوف التقارب المتزايد بيف حماس واإلخواف المسمميف قد
في نطاؽ ال تترؾ لػ"إسرائيؿ" مناصا سوى الخروج بعممية واسعة في القطاع، وفي ىذه الحاؿ ينبغي فيـ 

 "الشرؾ" السياسي الذي تبثو حماس، مما يتطمب مف )تؿ أبيب( االمتناع عنو قدر المستطاع!
ى )إسرائيؿ( أف إدراؾ الثمرات السياسية االستراتيجية الممكنة عمى األصعدة العسكرية العممياتية الميدانية، تر 

لعممية في غزة قد تكوف ضئيمة، فيما الكمفة واحتماؿ التعقد لمعالقات بالدوؿ المحيطة قد تفضي بالمخط ط 
العسكري لعدة استنتاجات، أىميا أنو ينبغي في الظروؼ القائمة اليوـ االمتناع قدر المستطاع عف خروج 

ؾ واسعة قد يحدث فييا ضرر محيطي كبير، حينما تقع حادثة عنيفة، أو يتـ تقدير موقؼ خاطأ، لمعار 
 واستعماؿ القوة بصورة ُتمّكف مف خروج سريع مف دائرة العنؼ، وتمنع تصعيدا غير مرغوب فيو.

رورة وفي حالة اختار الفمسطينيوف التصعيد عف عمد، وقد تكوف معركة واسعة محتومة، ترى )تؿ أبيب( ض
توسيع النظرة، والفحص عف التأثير السياسي االستراتيجي لمخطة العسكرية في المنطقة كميا، وضمف ذلؾ 
الرأي العاـ في الدوؿ المحيطة، وىنا يجب عمى الجيش الفحص عف خطط لحاالت دفاعية، ألف المشكمة 

فحينما تياجـ "إسرائيؿ"  إزاء نموذج حرب غزة ُيحتاج لتوضيح سؤاؿ ما ىو جوىر الوضع الدفاعي معيما،
بنيراف صاروخية مف عمؽ أراضييا، ال يكوف واضحًا أي مضموف عممياتي خاص يمكف أف ُيصب بحالة 

 دفاع الجيش.
وىناؾ حاجة لمتأثير في منظومة نيرانيا، لكف ىذه المنظومات موجودة داخؿ أراضييا بصورة عميقة وبيف 

ة االستخداـ الممكنة الوحيدة لمقوة في حاالت الدفاع سكاف مدنييف، ولذلؾ ينبغي الفحص: أىذه طريق
 واليجـو االستراتيجي، أـ توجد سبؿ أكثر فاعمية الستعماؿ القوة؟! 

 23/12/2012فمسطين أون الين، 
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 ماجد كيالي 
، وىو مف 23/3/2011يوـ  لقي أوؿ فمسطيني )وساـ أميف الغوؿ( مصرعو برصاص قوات األمف السورية

مخيـ درعا لالجئيف، فقط لمجرد نقمو الى المشفى اثنيف مف الجرحى السورييف المشاركيف في االحتجاجات، 
، قامت طائرة 16/12/2012التي اندلعت مف درعا، والتي كانت بمثابة الشرارة الندالع الثورة السورية. وفي 

الفالوجة في مخيـ اليرموؾ )في دمشؽ(، ذىب ضحيتو  بقصؼ مسجد عبدالقادر الحسيني ومدرسة« ميغ»
مف الفمسطينييف مصرعيـ برصاص وقذائؼ قوات النظاـ  700العشرات، وبيف ىذا وذاؾ لقي حوالى 

 السوري في مختمؼ مخيمات الالجئيف في سورية.
في وألجؿ ايضاح الحقائؽ، يمكف مف يود االطالع عمى جدوؿ يتضمف سجاًل بالشيداء الفمسطينييف 

 .المخيمات، باالسـ والتاريخ ونوعية االصابة والمكاف، الذىاب الى الرابط التالي
(ttps://www.facebook.com/Syrian.Revolution.Statistics/app_376783492351805) 

ىذا الجدوؿ سيبّيف أف مخيـ اليرموؾ كانت لو الحصة األكبر مف ضحايا المخيمات، بمقدار النصؼ، فيو 
الشتات الفمسطيني. لكف ىذا الجدوؿ سيبّيف تحديدًا أف غالبية « عاصمة»ت الالجئيف، ويعتبر أكبر مخيما

ىؤالء الضحايا سقطوا نتيجة القصؼ الصاروخي، الذي كاف ينياؿ عمييـ مف القواعد العسكرية التابعة 
ة القصؼ شماؿ غربي المخيـ. ومثاًل، ففي ىذا العاـ ونتيج« القاعة»لمنظاـ، وال سيما مف منطقة 

منيـ مصرعيـ في حي  18لقي  2/8، وفي 18/7مف الفمسطينييف حتفيـ يوـ  8الصاروخي، لقي 
منيـ مصرعيـ. وباإلجماؿ فقد بمغ عدد شيداء القصؼ  13لقي  5/11الجاعونة في المخيـ، وفي يوـ 

األسود  شييدًا )عدا فمسطينيي الحجر 80الصاروخي فقط، مف فمسطينيي مخيـ اليرموؾ وحده اكثر مف 
، 16/12التي جرت يوـ « الميغ»، أي قبؿ حادثة قصؼ طائرة 15/11والتضامف المجاوريف(، حتى تاريخ 

 .19/12وتكررت يوـ 
لكف ما قصة مخيـ اليرموؾ؟ وما ىي حقيقة عالقتو بالثورة السورية؟ وما ىو سبب استيدافو مف النظاـ؟ ىذه 

 ضوعية.أسئمة مشروعة وينبغي االجابة عمييا بصراحة ومو 
بداية ينبغي عرض الوضع الجغرافي والديموغرافي واالجتماعي ليذا المخيـ ومحيطو، فيو ليس بمثابة جزيرة 
نما يقع في قمب عديد مف أكبر األحياء الشعبية السورية، وأكثرىا اكتظاظًا بالسكاف، إذ  معزولة عف جواره، وا 

مدخؿ يمدا وببيال، وقريب مف دؼ الشوؾ. في ىذه  انو يقع بيف أحياء التضامف والتقدـ والحجر االسود، وىو
المناطؽ ثمة أكثر مف مميوف ونصؼ مميوف مف السورييف، أي أف فمسطينيي مخيـ اليرموؾ باتوا يشّكموف ما 

في المئة مف سكاف ىذه المنطقة. عدا عف ذلؾ ينبغي أف نعرؼ أف توّسع الفمسطينييف في مخيـ  20نسبتو 
ثمة فمسطينيوف كثر يعيشوف في األحياء المجاورة، الحجر األسود والتضامف اليرموؾ كاف في جواره، ف

والتقدـ. فوؽ ذلؾ، فيذه مناطؽ عشوائية، ولكف ليست كأي مناطؽ عشوائية أخرى، فالعشوائيات ىنا كناية 
عف بنايات كبيرة ترتفع الى خمسة او ستة طوابؽ، وفي كؿ طابؽ ثالث شقؽ، وال يوجد فواصؿ بيف 

، فقط ثمة ازقة بعرض اربعة إلى ستة امتار، وىي مناطؽ غير مخّدمة، وال تمقى أي اىتماـ، وىي البنايات
نمت في شكؿ سرطاني، بحكـ فساد النظاـ، الذي يشّجع التجار والمقاوليف، وحاجة السورييف الى بيت 

 رخيص يؤوييـ، في ظؿ التدني المعروؼ في مستوى المعيشة.
محيطة، التي تعايش معيا فمسطينيو اليرموؾ في العقود الماضية، وىي بيئة ىذه ىي البيئة االجتماعية ال

فقيرة ومحرومة ومقصّية، وتاليًا لذلؾ فمف البدييي أف تكوف بيئة محبطة ومقيورة وغاضبة، وتشّكؿ تربة 
، أما مف يدعي أنيـ «الجيش الحر»خصبة ألي تمرد، ألي ثورة وعمى أي نظاـ، ومف ىنا يأتي مقاتمو 
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ف مف افغانستاف والشيشاف فال يعرؼ شيئًا، وىـ مجرد غطاء عمى جرائـ النظاـ. وىذا يعني أف النظاـ يأتو 
ىو المسؤوؿ عف خمؽ ىذا الواقع، الذي نّماه، ونمى تحت بصره، وبرعايتو، في ظؿ نظاـ لـ يعرؼ شيئًا 

يف، وىذا الواقع ذاتو يحيط عف النزاىة والتخطيط والكفاءة والتبصر في ادارة البمد، أو في تعييف المسؤول
بدمشؽ مف األطراؼ األخرى، ففي دمشؽ مدف عدة، وليس مدينة واحدة. القصد ىنا تبّيف صعوبة الفصؿ 
بيف الفمسطينييف والسورييف في ىذه البيئة، المندمجيف في بيئة واحدة، يجمعيـ تاريخ ومشاعر وآالـ وآماؿ 

 مشتركة.
يـ فيو ثالثة شوارع رئيسة فقط تقطعو مف الشماؿ الى الجنوب، ىي أيضًا، مف المفيد مالحظة أف ىذا المخ

فمسطيف واليرموؾ والثالثيف )أحدثيا(، وىذه ىي الممر الى أحياء التضامف والتقدـ والحجر االسود وببيال 
 ويمدا، حيث يقطف أكثر مف مميوف إنساف.

ربة خصبة ليا في مناطؽ الحجر (، التي وجدت ت2011مع ذلؾ فمنذ بداية الثورة السورية )آذار/مارس 
األسود والتضامف ويمدا وببيال، لـ يمحظ أية محاولة مف جية الحراؾ الشعبي السوري لالحتكاؾ بالمخيـ، وال 
أية محاولة لنقؿ فعالياتيـ الشعبية والسممية إليو، عممًا اف المسافة ال تزيد عمى مئة متر، إدراكًا منيـ ربما 

 لحساسية وضع الفمسطينييف.
في المقابؿ، فإف الفمسطينييف في المخيمات السورية، وضمنيـ في مخيـ اليرموؾ، التزموا نيج تجنيب 
دراكًا منيـ لتعقيدات  مخيماتيـ أي مداخالت تتعمؽ بالشأف السوري، تحّسبًا ألية مخاطر قد تنتج مف ذلؾ، وا 

ف األخرى، وىو نيج شددت عميو مكانتيـ كالجئيف، وبالنظر الى خبراتيـ مف التجارب السابقة في البمدا
أيضا قيادة منظمة التحرير الفمسطينية، والكيانات المنضوية في اطارىا، باعتباره الخط االسمـ في ىذا 

 الوضع.
المشكمة أف ىذه الحاؿ لـ ترض النظاـ وال حمفاءه مف القوى الفمسطينية التابعة لو، والالفت أف الطرؼ الذي 

نما « الصاعقة»جواء، ليس منظمة لعب دور الموّتر في ىذه األ الجبية الشعبية ػ »التابعة لحزب البعث وا 
بقيادة احمد جبريؿ، التي طالما انتيجت الخروج عف الخط الرسمي لموطنية الفمسطينية، « القيادة العامة

ة وتغّوؿ أجيز « الشبيحة»لمصمحة التبعية لمسياسات السورية. ىكذا، بات مخيـ اليرموؾ يشيد نمو ظاىرة 
ثارة اشاعات، لإليقاع بيف المخيـ وجواره السوري، وىو  المخابرات، وبعض الحوادث المريبة )قتؿ وخطؼ( وا 
أمر تـ تداركو بفضؿ وعي السورييف والفمسطينييف. مع ذلؾ فقد بات المخيـ، بالنسبة الى النظاـ وأعوانو، 

يمدا وببيال والتضييؽ عمى الحراؾ بمثابة قاعدة لميجـو عمى أحياء الحجر األسود والتضامف والتقدـ و 
 الشعبي، الذي كاف ما زاؿ سمميًا.

بعد التحوؿ الى الثورة المسمحة، كرّد فعؿ عمى عنؼ النظاـ الوحشي، وعدـ تسامحو مع التظاىرات السممية، 
تفاقـ األمر كثيرًا، إذ باتت دبابات النظاـ ومصفحاتو وآلياتو تمر مف شوارع المخيـ لمياجمة المناطؽ 
المجاورة، وبات شارع فمسطيف بمثابة قاعدة عسكرية لمنظاـ لمياجمة حي التضامف وببيال ويمدا، وكذا األمر 

« الشبيحة»بالنسبة الى شارع الثالثيف، الذي بات مدخاًل لميجوـ عمى الحجر األسود. أما جبريؿ فقد حوؿ 
رغـ رفض كؿ الكيانات السياسية ، التي فرضيا كأمر واقع عمى «المجاف الشعبية»الى شيء منّظـ اسمو 

الفمسطينية الموجودة في سورية ليا، وعمى الضد مف الموقؼ الفمسطيني الرسمي القاضي بتجنيب المخيمات 
 الصراع المسمح.

في غضوف ذلؾ، بات مخيـ اليرموؾ بمثابة منطقة حاضنة ألىالي المناطؽ المنكوبة مف السورييف، الذيف 
نقطعة النظير في الحجر االسود والتضامف ويمدا والتقدـ، حيث تـ تقديـ قصفت ودمرت بيوتيـ بوحشية م
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العوف والرعاية والسكف والطمأنينة ليؤالء، وىو أقؿ شيء يمكف القياـ بو لمتعبير عف الوفاء ليذا الشعب 
 الذي احتضف الالجئيف الفمسطينييف اكثر مف ستة عقود، وتأكيد أف الضحايا يتعاطفوف مع الضحايا.

اؿ فإف ىذا الوضع لـ يعجب النظاـ، ال سيما بعد فشؿ خطة جبريؿ في أخذ الفمسطينييف ضد ثورة والح
السورييف، لذلؾ حدثت النقمة المتعمقة بمعاقبة المخيـ بشكؿ جماعي كأي منطقة سورية، فمف يقتؿ السورييف 

 ويدمر عمرانيـ، لف ييتـ كثيرًا بمعاقبة الفمسطينييف.
، ففي ىذا اليوـ تـ تنظيـ تظاىرة 13/7/2012ّور تحديدًا بدءا مف يوـ الجمعة ىكذا، فقد حصؿ ىذا التط

فمسطينية في مخيـ اليرموؾ تعبيرًا عف التضامف األخوي والسممي مع ضحايا مجزرة التريمسة )قرب حماة( 
مف  250التي ارتكبتيا قوات النظاـ والشبيحة في اليـو السابؽ )الخميس(، وكاف راح ضحيتيا حوالى 

السورييف األبرياء. الميـ اف ىذه التظاىرة السممية تعرضت إلطالؽ النار مف قوات األمف السوري، جريًا 
مف الفمسطينييف، احدىـ )احمد السيمي ػ ابو رامز(  8عمى العادة في ىذه االحواؿ، ما ادى الى مصرع 

 أعدـ بيف أوالده وفي منزلو، المجاور لمكاف التظاىرة، مف دوف أي سبب.
ا ىو الحدث المؤّسس، ألنو بعد ذلؾ باتت قوات النظاـ تستيدؼ المخيـ بالقصؼ الصاروخي، وال سيما ىذ

عمى أحياء الجاعونة والمغاربة، كما ذكرنا، وكما ىو موضح في الجدوؿ، عممًا أنيا بعيدة مف أماكف وجود 
لجبريؿ في المخيـ، وباتت في الحجر األسود والتضامف. وبعد ذلؾ تغّولت المجاف التابعة « الجيش الحر»

تقيـ حواجز وتعتقؿ نشطاء سورييف وتسمميـ ألجيزة االمف، وتساند قوات النظاـ في اليجوـ عمى األحياء 
 إليو.« الجيش الحر»المجاورة، ما أدى إلى إقحاـ المخيـ في الصراع المسمح، ما نجـ عنو دخوؿ 

الثورات المسمحة، فثمة الكثير منيا، لكف ىذا  أو« الجيش الحر»ال يعني ذلؾ أنو ليس ثمة انتقادات لػ 
أبدى موافقتو عمى تحييد المخيـ « الجيش الحر»مجرد توضيح لمصورة، ولتسمسؿ االحداث، وعمومًا، فإف 

ذا رضي النظاـ بذلؾ، وىو وضع يفترض الضغط في  والخروج منو، بعد حّؿ ما يسمى المجاف الشعبية، وا 
بقاء المخيـ منطقة آمنة سبيمو لتجنيب المخيـ مخاطر الصر  اع المسمح وعودة الالجئيف الى بيوتيـ وا 

 وحاضنة لجواره.
تمؾ ىي باختصار قصة فمسطينيي مخيـ اليرموؾ، وفي غضوف ذلؾ ثمة طبعًا شباب فمسطينيوف، شاركوا 

يج في فعاليات الثورة السورية، لكف ىذا شأف آخر، فيذا نتيجة قناعات شخصية، وىي لـ تؤثر البتة في من
تجنيب المخيـ الصراع المسمح، ألف ىؤالء عبروا عف انفسيـ ضمف فعاليات الثورة السورية ذاتيا، وخارج 
المخيـ، وليس كحالة فمسطينية مستقمة بذاتيا. أيضًا، ينبغي التمييز بيف التعاطؼ مع الثورة السورية وبيف 

ا احتضاف المخيمات لمسورييف مف أىالي االنخراط الجمعي في حوادثيا، فيذا أمر لـ يحصؿ، إال إذا اعتبرن
، فإف الضحايا ال بد مف اف يتعاطفوا مع  المناطؽ المنكوبة مشاركة يستحؽ عمييا العقاب! وعمى العمـو
الضحايا، والفمسطينيوف أكثر شعب يعرؼ معنى التوؽ إلى الحرية والكرامة، لذا فيـ يعرفوف، أيضًا، معنى 

 طمب السورييف لمحرية والعدالة.
 25/12/2012لحياة، لندن، ا
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 الحسيف الزاوي
يعيش الفمسطينيوف أوضاعًا إنسانية مزرية منذ إصدار األمـ المتحدة قرارىا المشؤـو القاضي بتقسيـ فمسطيف 
 التاريخية، حيث قامت قوات االحتالؿ الصييوني بقتؿ وتشريد آالؼ الفمسطينييف الذيف كانوا يعيشوف في
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وتضاعفت معاناة ” . إسرائيؿ“التي شيدت أحداث النكبة مع إعالف قياـ دولة  1948األراضي المحتمة سنة 
التي أفرزت نتائج مدمرة بالنسبة إلى كؿ المواطنيف  1967الشعب الفمسطيني بعد ىزيمة حزيراف ،

لجاليات الفمسطينية منذ ما الفمسطينييف بعد احتالؿ الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، وبات واقع ا
سنة خمت، خاضعًا لمحسابات القطرية واإلقميمية الضيقة لمدوؿ العربية، حيث إف أوضاعيا كانت  50يقارب 

تسوء كمما اندلعت صراعات داخمية في الدوؿ التي تحتضف مخيماتيـ، ووجد الفمسطينيوف أنفسيـ ضحية 
العربي الذي كاف ومايزاؿ خاضعًا لصراعات لصراعات وتوازنات سياسية ىشة عمى مستوى محيطيـ 

 متناقضة تتحكـ فييا قوى دولية كبرى .
 

منعطفًا مأساويًا في مسيرة النضاؿ الوطني الفمسطيني، وأسيمت  1982وقد مثمت أحداث بيروت سنة 
كما التداعيات المترتبة عف حصار الفمسطينييف في عاصمة األرز إلى مزيد مف المعاناة والقتؿ والتشريد، 

دفع الفمسطينيوف مف جراء التطورات الالحقة عمى مستوى المشيد السياسي العربي، ثمنًا باىظًا نتيجة 
لموقفيـ السياسي مف غزو صداـ حسيف الكويت . وأصبحوا بعد ذلؾ بفترة وجيزة فريسة سيمة لممجموعات 

لبالد الرافديف . ونالحظ أف ىناؾ الطائفية في العراؽ، بسبب األوضاع الجديدة المترتبة عف الغزو األمريكي 
مف يريد أف يزّج بيـ اآلف، في تفاصيؿ الصراع الدامي الذي تشيده سوريا، فقد أدت االشتباكات األخيرة 
التي عرفيا مخيـ اليرموؾ بدمشؽ، إلى نزوح عدد كبير مف الفمسطينييف الذيف وجدوا أنفسيـ يدفعوف مرة 

فإنو مف غير المستبعد أف تؤدي تطورات األحداث في سوريا إلى أخرى ثمف حرب ليست حربيـ . وبالتالي 
التأثير بشكؿ سمبي في أوضاع الالجئيف الفمسطينييف في لبناف واألردف عمى حد سواء، ألف الصراع السوري 
إذا ما ُقدر لو أف يمتد إلى دوؿ الجوار، فسيمثؿ الفمسطينيوف الحمقة األضعؼ التي ستسعى كؿ القوى 

لى النيؿ منيا، وصواًل إلى تجريدىا مف حقيا في الدفاع عف نفسيا، وتحديدًا في لبناف الذي المتصارعة إ
مازالت الدولة فيو عاجزة عف تحصيف أجيزتيا األمنية ضد االختراقات المتعددة التي تقؼ وراءىا بعض 

 القوى الخارجية والداخمية .
الجرح الغائر لمزمف العربي الراىف، فإف معاناة وألف الفمسطينييف أصبحوا يجسدوف بتضحياتيـ المتتالية، 

ومحنة الشتات الفمسطيني لـ تقؼ عند ىذا الحد، فقد تقطعت السبؿ بتالؼ الفمسطينييف في ليبيا نتيجة 
فبراير مف جية، وكتائب القذافي مف جية أخرى .  17الصراع المسمح بيف المجموعات التابعة لثوار 

أيموؿ/  11لغرب والواليات المتحدة األمريكية، ثمنًا مضاعفًا بعد أحداث ودفعت الجالية الفمسطينية في ا
بسبب افتقار الفمسطينييف إلى دولة مستقمة وذات سيادة، قادرة عمى الدفاع عف حقوقيـ  2001سبتمبر ،

 المشروعة .
الشتات، لقد تحّوؿ التاريخ الفمسطيني المعاصر إلى عنواف بارز لمنكبات ولمقتؿ والتشريد في مخيمات 

ومازاؿ المجتمع الدولي غير قادر حتى اآلف عمى ضماف حؽ العودة إلى المالييف مف أبناء الشعب 
، لـ تسمح إال ”اإلسرائيمي“الفمسطيني، وحتى اتفاقات أوسمو التي أبرمتيا السمطة الفمسطينية مع الجانب 

ـّ فإف ما يزيد مف قمؽ لعدد قميؿ مف الفمسطينييف بالعودة إلى مناطؽ الضفة الغربية وقطاع غ زة . ومف ث
الفمسطينييف، ىو أف التطورات األخيرة لمسار األحداث في المنطقة العربية ال يبشر بقرب انفراج األوضاع، 
ألف ممؼ الالجئيف الفمسطينييف ال يمثؿ أولوية كبرى بالنسبة إلى القوى اإلقميمية أو الدولية المعنية بقضية 

 الصراع في الشرؽ األوسط .
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مف الواضح بناًء عمى كؿ ما تقدـ، أف الشعب الفمسطيني بات في حاجة إلى أكثر مف مجرد دولة رمزية 
مقطعة األوصاؿ، ألف الفمسطينييف الذيف ضاقت بيـ األرض العربية بما رحبت، في حاجة ماسة إلى كياف 

أبنائو الذيف يفترشوف سياسي قوي وكامؿ السيادة عمى كؿ حدوده التاريخية، حتى يتمكف مف استيعاب كؿ 
تراب مخيمات المعاناة والبؤس، في المحظة التي يشّيد فييا غالة المستوطنيف القادميف مف كؿ أصقاع 

 العالـ، دولة عنصرية تحرميـ حتى مف حقيـ في الموت فوؽ تراب اآلباء واألجداد . 
 25/12/2012الخميج، الشارةة، 
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 مة كيمةسال 
ما ىو وضع الدولة الصييونية في الوضع العالمي الذي يتشكؿ؟ وفي التحوالت التي تجري فيو؟ وأيضًا في 
ظؿ انفجار الثورات في الوطف العربي، وربما في العالـ؟ الفارؽ بيف الدولة الصييونية والدوؿ "الطبيعية" ىي 

، ولكنيا تشكمت عمى صيغة دولة ومجتمع. أنيا تشكمت كقاعدة عسكرية إمبريالية في مواجية المنطقة
بمعنى أف المجتمع والدولة ىما الغطاء عمى "الوجود الفعمي" لقاعدة عسكرية. لكف ىذيف األمريف، القاعدة 
العسكرية وتشكيؿ المجتمع، جعالىا في وضع "غير طبيعي"، حيث إنيا تحتاج إلى ضخ مميارات الدوالرات 

 مف أجؿ تنفيذ كؿ منيما.
لطبيعية ال تحتاج إلى بناء مجتمع لسكاف يجمبوف مف العالـ. وال تحتاج إلى ضخامة في اإلنفاؽ الدوؿ ا

 العسكري، إنفاؽ يتجاوز قدرات دوؿ صغيرة حتى في الوضع الطبيعي.
ىذا األمر كاف يفرض الحاجة إلى "المساعدات"، لكف المساعدات الضخمة. المساعدات مف أجؿ "البناء" 

اجريف. والمساعدات العسكرية التي ىي أضخـ مف مقدرة دولة صغيرة وناشئة، بالضبط واإلسكاف وعيش المي
ألنيا "قاعدة عسكرية" لمواجية المنطقة، وضماف منع تطورىا عبر التيديد والحرب عند الضرورة كما حدث 

 في فترات سابقة.
لية التي عممت لمسيطرة عمى وبالتالي يظير االرتباط الوثيؽ بيف وجود ىذه الدولة وحاجات الدوؿ اإلمبريا

الوطف العربي، ورسمت واقعو المجزأ والمتخمؼ واليش. ودور الدولة الصييونية ىو حماية كؿ ذلؾ أواًل، 
األمر الذي ال يتحقؽ سوى عبر الييمنة المباشرة عمى المنطقة، وىو ما كاف يجري العمؿ مف أجمو خالؿ 

ثنيًا وقبائميًا مف أجؿ العقود الستة مف عمر ىذه الدولة. ووصؿ األمر  إلى السعي لتفكيؾ المنطقة طائفيًا وا 
 تحقيقو.

ذا كانت الدولة الصييونية قد بنت عالقات اقتصادية وسياسية وعسكرية مع أوروبا، فقد كانت في "عالقة  وا 
عضوية" مع اإلمبريالية األميركية. فقد كانت تحصؿ عمى المساعدات العسكرية السخية منيا. لكنيا كانت 
تحصؿ عمى ما ىو أىـ، أي عمى الدعـ المالي بشكؿ مباشر عبر مساعدة معروفة، وغير المباشر عبر 
تسييؿ تطورىا االقتصادي وفتح األسواؽ لسمعيا ضمف "الحصة األميركية"، وتسييؿ دخوؿ ىذه السمع إلى 

في المحافؿ الدولية، أميركا دوف قيود، ودوف اعتبار أنيا سمع منافسة. كما كانت تشكؿ جدار الحماية ليا 
والمروج لمتعامؿ معيا مع كثير مف بمداف العالـ. بمعنى أنيا كانت تتقاضى أجرة كونيا "قاعدة عسكرية"، 

 وكانت اإلمبريالية تمتـز كؿ مستتبعات ذلؾ.
اآلف نحف في وضع متغّير. أميركا تنسحب مف "الشرؽ األوسط" بعد أف أنيكتيا األزمة "المالية". وتشكؿ 

ـ أحادي القطب ينيار. وىناؾ عديد مف الدوؿ التي تسعى لمتحوؿ إلى "قوة عالمية"، وتحالفات تصاغ العال
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عمى أمؿ فرض سيطرة محور عمى حساب آخر. لكف كؿ ذلؾ يجري في ظؿ أزمة عميقة تعيشيا كؿ ىذه 
 الدوؿ والنمط الرأسمالي ككؿ.

تكوف ىناؾ قوة مسيطرة. ما يبدو أنو في طور وبالتالي مف غير الواضح مف سيكوف القوة المسيطرة أو ىؿ س
التشكؿ، أو ما يظير إلى الوجود، ىو أف ىناؾ محورا يتراجع وينيار ىو الرأسمالية القديمة )أميركا وأوروبا 
والياباف(، ومحورا يتشكؿ بيدوء ىو محور روسيا والصيف واليند والبرازيؿ وجنوب أفريقيا. وأف دواًل مثؿ 

 ف ضمف "األقطاب".تركيا تحاوؿ أف تكو 
لقد تأسست الفكرة الصييونية بالترابط مع الرأسمالية اإلنجميزية، وحيف نيضت ألمانيا حاولت التحالؼ رغـ 
التطرؼ في النظر إلى الييود مف قبؿ النازية، والذي استغؿ لتحويؿ "المحرقة" إلى حالة رعب تفرض ىجرة 

لى "ذنب" يحكـ الشعوب األور  وبية خصوصًا. لكف الدولة الصييونية نشأت بالتبعية الييود إلى فمسطيف وا 
لإلمبريالية األميركية )رغـ استفادتيا مف عالقة سريعة مع فرنسا(، وظمت طيمة العقود الماضية تعمؿ وفؽ 

 اإلستراتيجية اإلمبريالية األميركية. وأصبحت أخيرًا جزءًا مف اإلستراتيجية العسكرية األميركية في المنطقة.
دو تراجع أميركا أنو ذو أثر مباشر عمييا. لكف سيبدو أنيا لف تجد بدياًل قادرًا عمى ىذا الحمؿ ليذا سيب

"الثقيؿ". ما يظير ىو أف الدولة الصييونية تعزز عالقاتيا مع اليند والصيف، وأخيرًا مع روسيا، وتقيـ 
ترابط مع المحور الذي يتشكؿ عالقات اقتصادية مع ىذه البمداف كما مع البرازيؿ. وبالتالي يظير وكأنيا ت

حديثًا، رغـ أف عالقاتيا االقتصادية الزالت مع المحور القديـ )أميركا وأوروبا(. ويبدو أف ىذا المحور يعزز 
 العالقة معيا، مف اليند والبرازيؿ إلى الصيف وروسيا )وفي ىذا السياؽ تأتي زيارة بوتيف األخيرة(.

 ىذه البمداف التي ىي ضرورية لكي تستمر؟لكف ىؿ تتحقؽ "العالقة العضوية" مع 
ىذا ما ال يبدو واضحًا، ربما ليا. ألنيا تتممس األزمة العميقة لمرأسمالية التي يمكف أف تطاؿ ىذا المحور 

 نتيجة الترابط العميؽ في الرأسماؿ، والذي ىو السمة األساس في التكويف اإلمبريالي الراىف.
ح الترابط وثيقًا إلى حّد خطر انتقاؿ األزمات مف بمد إلى آخر كما لمسنا بمعنى أف الرأسمالية متداخمة وأصب

، التي انتقمت إلى أميركا الالتينية وروسيا. وربما اآلف إلى انعكاس أي 1997في أزمة النمور اآلسيوية سنة 
 انييار في االقتصاد األوروبي عمى روسيا والصيف واليند والبرازيؿ.

ة الصييونية تعزيز عالقاتيا مع "المحور الجديد" فيي ربما ال تثؽ بأنو حؿ ليذا، ورغـ محاوالت الدول
ممكف، وأنو يمكف أف يؤسس لعالقة تنقذىا مف وضعيا الذي يغرؽ مع غرؽ االقتصاد األميركي خصوصًا 

 والرأسمالي عمومًا.
الدعـ االقتصادي  إذف، ورغـ أف عمر الدولة الصييونية قد زاد عمى ستيف عامًا فإنيا الزالت بحاجة إلى

الخارجي، بالضبط نتيجة كونيا تشكمت كػ "قاعدة عسكرية" قبؿ أف تكوف دولة ميمتيا حؿ مشكمة "مشرديف". 
وال يبدو أف حجـ فمسطيف، وكؿ التطور االقتصادي فييا يمكف أف يعّوض عف الحاجة التي يفرضيا وضع 

ي التي كانت تفرض التوسع الصييوني، قاعدة عسكرية ميمتيا مواجية منطقة بأكمميا. ىذه األزمة ى
 وضماف سيطرة الدولة الصييونية عمى المنطقة لكي يتحّوؿ إلى "إمبريالية إقميمية" قادرة عمى العيش.

ىذا األمر ال يبدو أف الوضع بات يسمح بو، ال السيطرة اإلقميمية وال الدعـ الخارجي. وليذا نممس بأف 
ميف، األوؿ يتعمؽ بانعكاس أزمة اإلمبريالية عمى اقتصادىا، والثاني الدولة الصييونية تواجو إشكاليف حاس

 ىو الثورات العربية التي أّشرت إلى نيوض جديد يمكف أف يقمب كمية الوضع القائـ.
اقتصاديًا، يمكف تممس أف االقتصاد الصييوني في ترابط وثيؽ باالقتصاد اإلمبريالي، واألميركي خصوصًا. 

اجة إلى األسواؽ التي توفرىا ليس المنافسة بؿ االحتكار األميركي الذي كاف يعطي ترابط الرأسماؿ، والح
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حيزًا لمسمع الصييونية، والمساعدة في تحقيؽ التطور التكنولوجي. ليظير االقتصاد الصييوني كػ "فرع" في 
 االقتصاد األميركي. األمر الذي يجعؿ أزمة المركز تصيب ىذا الفرع الطرفي.

ذا كانت قد  سعت إلى توفير أسواؽ بديمة في اليند والصيف والبرازيؿ وروسيا، وتعاونت تكنولوجيًا مع اليند وا 
والصيف، فإنيا تظؿ في حاجة إلى الدعـ المباشر )المساعدات( وغير المباشر، ولـ تصؿ بعد )وربما لف 

 تصؿ( إلى أف تحقؽ ىذه النقمة الضرورية لوجودىا كدولة "مستقمة".
بحثيا عف بدائؿ، عبر فتح خطوط مع "المحور الجديد". لكف ليس مف مؤشر عمى إمكانية ىنا نممس أىمية 

ذلؾ اآلف عمى األقؿ، وليذا سوؼ نممس تفّجر األزمة االقتصادية فييا خالؿ الفترة القادمة كانعكاس لألزمة 
وىذا أمر متوقع في  العامة لإلمبريالية. فربما يؤدي انييار مالي جديد في أميركا إلى انييار مشابو فييا.

 الفترة القادمة. كما يمكف أف يؤدي انييار مالي أوروبي إلى أزمة مشابية.
كؿ ىذه العناصر تؤسس الرتباؾ الوضع، والخوؼ مف المستقبؿ، رغـ كؿ المحاوالت التي تجري لترتيب 

ت في الماضي، "عالقة عضوية" مع إمبريالية جديدة. لكف الوضع الدولي لـ يعد يحتمؿ الصيغة التي كان
ويدفع إلى تشكيؿ فوضوي ومرتبؾ وغير مستقّر. ليذا يمكف أف نشيد تصاعدا كالحراؾ االجتماعي" في 

 الدولة الصييونية، كما يحدث في بعض بمداف أوروبا، أو حتى كما يجري في الوطف العربي.
ريالي "القديـ"، لـ يقطع االقتصاد الصييوني سيدخؿ مرحمة األزمة، فيو في تشابؾ عميؽ مع االقتصاد اإلمب

معو، وال يبدو أنو قادر عمى ذلؾ رغـ محاوالتو، وكما أشرنا فإف "الجديد" يعيش أزمة "القديـ" بالضبط نتيجة 
 تشابؾ االقتصاد العالمي.

مف الممكف تممس "خشية" الدولة الصييونية مف الثورات العربية، فقد فتحت األفؽ لتجاوز كؿ التكويف 
عممت اإلمبريالية األميركية عمى فرضو طيمة عقود خمسة, مف ىذا المنظور يمكف تممس االقتصادي الذي 

"خشية" الدولة الصييونية مف الثورات العربية، فقد فتحت األفؽ لتجاوز كؿ التكويف االقتصادي الذي عممت 
 اإلمبريالية األميركية عمى فرضو طيمة عقود خمسة.

الصييونية وتوسعيا في الوطف العربي. وىو التكويف الريعي التكويف الذي كاف يمحظ ضماف السيطرة 
المافياوي الذي يفترض التبعية ويؤكدىا، ويسمح بالنيب دوف رادع، وبالتالي يبقي البنى االقتصادية 

 المجتمعية متخمفة وممحقة، وسمبية قابمة بالسيطرة.
نفجار الثورات، التي باتت تيدؼ إلى لكف ىذا التكويف، بالترافؽ مع األزمة اإلمبريالية، ىو الذي فرض ا

تجاوز الوضع القائـ، ومف ثـ تجاوز التكويف اإلمبريالي ومستتبعاتو. وىو األمر الذي يعني بالضرورة 
الصداـ مع السيطرة اإلمبريالية، والصييونية بالتالي. ليذا ينفتح وضع سوؼ يطيح بموازيف القوى القائمة، 

الدولة الصييونية. إنيا تخشى وضعًا عاصفًا يتيددىا في وضع  ويفرض متحوالت يمكف أف تيدد وجود
 عالمي مربؾ، واقتصادي خطر.

إذا كاف العالـ ييتّز ويسير نحو التغيير العميؽ نتيجة األزمة اإلمبريالية فإف الدولة الصييونية تعيش ىذا 
بعض الدوؿ التي  الوضع دوف أف تتممس إلى اآلف مف "يتعيدىا" لكي تستطيع العيش، ربما رغـ طموح

باتت إمبريالية وتسعى لمسيطرة عمى العالـ، وىنا روسيا خصوصًا، التي تتطور عالقاتيا مع الدولة 
 الصييونية بتسارع أكبر مما تتطور مع البمداف العربية. ليذا ال بد مف ترقب الوضع ومالحظة تحوالتو.

24/12/2012الجزيرة نت، الدوحة،   
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 دوؼ فايسغالس*
قاؿ مف قاؿ إف المستقبؿ في اسرائيؿ معموـ وواضح دائما؛ فيو الماضي الذي يتغير بال توقؼ. أجؿ اف 
مستقبؿ اسرائيؿ السياسي أصبح واضحا جدا، فنتنياىو ىو الذي سيشكؿ الحكومة القادمة. ولـ تستطع 

أف تتحد وفشمت في عرض مرشح وحيد مناسب في رأي الجميور لوالية األحزاب التي تسمي نفسيا "مركزا" 
 رئاسة الوزراء. وليذا لف تجد أحزاب المركز األكثرية المطموبة إلنشاء حكومة اخرى.

ستكوف حكومة نتنياىو الجديدة حكومة يميف متطرؼ، وىي شراكة "طبيعية" بيف "الميكود" و"اسرائيؿ بيتنا" 
واألحزاب الحريدية. وبعد أف يضمف نتنياىو األكثرية المطموبة مف بيف شركائو  و"البيت الييودي" و"شاس"

في الرأي والموقؼ، يمكف اف يطمب مف حزب أو أحزاب مف المركز اف تنضـ الى حكومتو لمنحو شبو 
 لكف دوف اف يكوف لمحزب المنضـ تأثير حقيقي في مواقؼ الحكومة السياسية. –توازف واعتداؿ 
بيت الييودي"، الذي أخذ يقوى وبخاصة عمى حساب "الميكود"، الشريؾ الرئيس في االئتالؼ سيكوف حزب "ال

القادـ. نتنياىو ال يريد ذلؾ، لكف لف يكوف أمامو مناص ألف األرقاـ ىي التي ستقرر، وفيما بيف ذلؾ يحاوؿ 
متوقع في المنطقة  في ُحمى تصريحات عف بناء –نتنياىو اف يصد نفتالي بينيت بالتفاؼ عميو مف اليميف 

E1  وفي شرقي القدس وفي مناطؽ "ييودا" و"السامرة"؛ والعالـ ينفجر. فالواليات المتحدة واالتحاد األوروبي
يندداف بتصريحات البناء بمغة لـ يسبؽ ليا بيد اف نضاؿ "البيت الييودي" وبينيت تسبؽ كؿ شيء وُتسوغ 

 كؿ ضرر سياسي.
لجديدة بعد االنتخابات كما ىي العادة ستعود الى االعتداؿ في كؿ ما يخطأ مف يوىـ نفسو بأف الحكومة ا

يتعمؽ بالشأف الفمسطيني. ألف قدرة الحكومة الحالية المحدودة جدا عمى الدفع الى األماـ بمسيرة سياسية 
ستختفي تماما، فالشريؾ االئتالفي الكبير لممستقبؿ، نفتالي بينيت وحزبو، يرفض إقامة دولة فمسطينية. 
ويقوؿ بينيت اف الموقؼ االسرائيمي الرسمي الذي يعترؼ بمبدأ الدولتيف ويقبمو وسيمة لتسوية الصراع 

الفمسطيني كارثة يجب اف تبطؿ. والييود لف ُيجموا عف بيوتيـ في أراضي "ييودا" و"السامرة"؛  -االسرائيمي
لعالـ، بحسب رأيو المدروس، وعمى كؿ حاؿ فانو سيرفض شخصيا تنفيذ أي أمر عسكري يأمر بفعؿ ذلؾ. وا

الفمسطيني ألف ىذا ما استنتجو مف عنواف صحيفة في مدينة أميركية  -ال ييتـ البتة بالصراع االسرائيمي
 غير ميمة تناوؿ بقرة محمية اسميا "متيمدا" ولـ يتناوؿ "جبؿ الييكؿ" )المسجد األقصى(.

التي قويت جدا في االنتخابات  –لميكود" اف الحمؼ المتوقع بيف "البيت الييودي" وجماعة متطرفي "ا
سيسمب نتنياىو ايضا القدرة عمى التظاىر بأنو يريد دولتيف؛ وقد تظؿ ُتسمع شعارات خطبة بار  –التمييدية 

ايالف. لكف مف الواضح لمجميع اف التفاوض السياسي لف يستأنؼ بإزاء زخـ البناء الواسع في "المناطؽ"، 
بسبب الرفض المطمؽ لحؿ المستوطنات  –سواء أكاف ذلؾ خيرا أـ شرا  –ة وانو لف تنشأ دولة فمسطيني

. وال أمؿ البتة في أف توافؽ التركيبة 1967واالنسحاب مف أكثر "المناطؽ" التي تـ احتالليا في حرب 
االئتالفية الموصوفة آنفا عمى وقؼ البناء أو تفكيؾ المستوطنات أو انسحاب ما؛ وقد انتيت أصال رؤيا 

 لتيف.الدو 
ليس مف الصعب اف نصؼ حجـ األزمة السياسية التي سُتدفع الييا اسرائيؿ اذا وحينما تحبط إنشاء دولة 
ف  فمسطينية في الظروؼ المعروفة. اف اسرائيؿ متعمقة تماما بالتأييد السياسي والعسكري لمواليات المتحدة، وا 

ف حكومة جزءا كبيرا مف التصدير االسرائيمي ىو لدوؿ االتحاد األوروب تسبب  –كتمؾ المتوقعة  –ي. وا 
إحباط حؿ الدولتيف قد تجمب السرائيؿ ضررا ممموسا بالمصالح العسكرية والسياسية واالقتصادية األشد 

 حيوية.
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