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 لممفاوضات ولة الفمسطينية بديالً ر من فرض أوروبا تسوية ترسة الدتح ّ  "إسرائيلىترتس: " 4
حذرت وزارة الخارجية اإلسرائيمية، من عواقب توجو االتحاد األوروبي إلى فرض : كفاح زبون - رام اهلل

تسوية سياسية، عمى إسرائيل والفمسطينيين العام المقبل، عبر دعم وترسيخ إقامة دولة فمسطينية بغض 
 النظر عن سير العممية التفاوضية.

صحيفة "ىآرتس" اإلسرائيمية، أمس، إن تقريرا داخميا لمخارجية، أخذ في التبمور بعد التوجو الفمسطيني وقالت 
إلى األمم المتحدة، ويرصد سمسمة من ردود فعل ومواقف الدول األوروبية المتبلحقة في ما يخص الدولة 

ة قيام دولة فمسطينية في والمفاوضات واالستيطان، يحذر من أن االتحاد األوروبي سيعمل عمى دفع فكر 
 في حال ظل الموقف اإلسرائيمي عمى حالو. 7022

وتجري الخارجية في ىذه األيام تقييما لمموقف، بعد مداوالت طويمة اشتركت فييا مختمف األقسام، ويفترض 
أن تنتيي خبلل أسبوع، بيدف عرضو فورا عمى الحكومة الجديدة التي ستتشكل بعد االنتخابات المقبمة 

يناير )كانون الثاني( المقبل. ويتضمن التقرير توصيات بشأن السياسة الواجب اتباعيا في  77مقررة في ال
مسألة المسيرة السممية، والعبلقات مع االتحاد األوروبي، واإلدارة األميركية ومع تركيا والعالم العربي بعد 

 التغييرات. كما سيشير إلى تراجع مكانة إسرائيل.
أروقة صنع القرار في إسرائيل ولدى المستوى المتخصص في وزارة الخارجية، أن ضررا وثمة فيم داخل 

األخيرة، أي خبلل حقبة رئيس الوزراء الحالي بنيامين  4كبيرا لحق بمكانة إسرائيل الدولية في السنوات الـ
واإلصرار عمى نتنياىو، خاصة لدى دول االتحاد األوروبي، عمى خمفية جمود المفاوضات مع الفمسطينيين، 

مواصمة وتكثيف البناء االستيطاني في القدس )الشرقية( والضفة الغربية. وقال مسؤول رفيع في وزارة 
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الخارجية اإلسرائيمية: "الحكومة الجديدة التي ستشكل في إسرائيل ستضطر في العام المقبل إلى مواجية 
 الفمسطيني". ضغوط كبيرة وثقيمة من قبل االتحاد األوروبي لمتقدم في الممف

ويتركز القمق، بحسب التقرير، في أن االتحاد األوروبي أصبح غير مقتنع بقدرة المفاوضات عمى خمق حل 
سياسي لمصراع. وقبل أسبوع، أي قبل بدء اجتماعات تقييم الوضع، تم تعميم تقرير داخمي لوزارة الخارجية 

وصفتو "ىآرتس"، بأنو بمثابة "إطبلق صافرة  اإلسرائيمية، يرصد سياسة االتحاد األوروبي تجاه إسرائيل،
إنذار" رغم صياغتو بمغة دبموماسية. وقالت فقرة في التقرير: "إن أوروبا تتطمع بشكل مختمف عن الماضي، 
وبصورة أكبر، إلى إقامة دولة فمسطينية كبديل لممسيرة السممية، حتى من دون التنسيق بين المسارات 

 المختمفة".
شطب االتحاد األوروبي من بياناتو األخيرة عبارة كانت دائما حاضرة، وىي "إن الطريق  وركز التعميم عمى

األفضل لموصول إلى حل في المنطقة يكمن في مفاوضات مباشرة". وقال مسؤول أوروبي لمصحيفة: "نعتقد 
. ولن 7022اآلن أنو يجب البحث عن أسموب جديد لمعممية السممية. نريد الخروج بصيغ دولية أخرى في 
 نوافق بعد اآلن عمى أن يجمس الجانبان في غرفة مغمقة، بينما نحن نوافق عمى كل ما يفعبلنو".

وبحسب "ىآرتس"، فإن من يقود ىذا التوجو داخل االتحاد ىما وزيرا الخارجية، البريطاني ويميام ىيغ، 
راج الفمسطينيين والفرنسي لوران فابيوس. وقالت "ىآرتس" إن ىيغ وفابيوس، ضاقا ذرعا من استد

لممفاوضات، بينما يغميان من المستوطنات، ومحبطان من تشاؤم األميركيين أنفسيم من العممية السياسية، 
في حين يتبنيان الموقف القائل بأن إقامة دولة فمسطينية يشكل أفضل ضمانة ألمن إسرائيل ويحافظ عمى 

عميو أصبح ييدد المصالح الحيوية لدول  طابعيا الديمقراطي، ناىيك بأن استمرار الوضع عمى ما ىو
 االتحاد األوروبي في المنطقة من وجية نظرىما.

ورغم ذلك، أي االتفاق داخل االتحاد عمى ضرورة حل الصراع، تقول "ىآرتس" إن الخبلفات بين دول 
ئيمية، أن مستمرة بشأن شكل وطبيعة الجيود التي يجب أن تبذل. كما تعتقد الخارجية اإلسرا 77االتحاد الـ

 االتحاد األوروبي لن يذىب بعيدا في اتخاذ خطوات حادة تجاه إسرائيل.
وبينما تستعد إسرائيل لمواجية ضغوط سياسية العام المقبل، فإنيا بدأت حربا استباقية إلحباط محاوالت 

فة منظمات دولية بعد الحصول عمى عضوية الدولة المراقب. وقالت صحي 4الفمسطينيين االنضمام إلى 
منظمات  4"معاريف" إن الخارجية اإلسرائيمية تبذل قصارى جيدىا لمنع الفمسطينيين من االنضمام إلى 

دولية أخرى، وىي المنظمة العالمية لمممكية الفكرية )ويبو(، ومنظمة البيئة الدولية )يونيب(، ومنظمة البريد 
 الدولي )يبو(، ومنظمة الصحة العالمية )ىو(.

رجية اإلسرائيمية، تعميمات لسفرائيا من أجل البقاء عمى اتصال دائم مع إدارات تمك وأصدرت وزارة الخا
المنظمات، ووضع عراقيل إلفشال انضمام فمسطين ليا، كما قررت إيفاد وفد لواشنطن لتنسيق الموقف في 

ية تقبل منظمة ىذا الشأن مع اإلدارة األميركية، إذ يمنع قرار لمكونغرس المعونات المالية عن أي منظمة دول
 التحرير عضوا لدييا، وتريد إسرائيل ضمان منع تعديل القانون األميركي.

 77/47/7047، الشرق األوسط، لندن
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اسـتراتيجية العمـل(، التـي اقامتيـا لجنـة دعـا مشـاركون فـي نـدوة )االقصـى والقـدس.. : ايياب مجاىـد -عمان 
ــــى تحمــــل « ميندســــون مــــن اجــــل فمســــطين والقــــدس» ــــي نقابــــة الميندســــين، الجيــــات الرســــمية والشــــعبية ال ف

 مسؤولياتيا تجاه ما تتعرض لو القدس من عمميات تيويد واستيطان وتيجير لسكانيا.
فمسـطين عضـوا غيـر مراقـب فـي االمـم  واشاروا الى ان اليجمة الصييونية لتيويد القدس تصاعدت بعد قبـول

المتحده، مؤكدين ضرورة اطبلق مبادرة العادة الزخم لقضية القدس في ظل ما اعتبره البعض تقصيرا رسـميا 
 وشعبيا تجاه القدس.

ودعا نقيب الميندسين الميندس عبداهلل عبيدات الى تشكيل ىيئة شعبية تعمـل عمـى دعـم الجيـد الرسـمي فـي 
ات، مطالبـــا بالعمـــل عمـــى تشـــكيل جبيـــة شـــعبية ضـــاغطة تعمـــل عمـــى تحمـــل المـــواطن الحفـــاظ عمـــى المقدســـ

األردني مسؤولياتو تجاه القدس والمقدسات في مجاالت التوعية والدعم وصوال الى سموك كافة الطرق لحماية 
 القدس واألقصى والمقدسات المسيحية.

صـالح آلليــات ووسـائل تفعيــل منظمــات  وعـرض مــدير مركـز الزيتونــة لمدراسـات االســتراتيجية الـدكتور محســن
المجتمــع المــدني والمؤسســات االىميــة فــي دعــم صــمود اىــل القــدس ودعــم الحــق العربــي واالســبلمي لممســجد 

 االقصى المبارك.
، تحـدث المـدير التنفيـذي لمؤسسـة القـدس الدوليـة الباحـث «تيويـد القـدس وسـبل المواجيـة»وفي ورقتو بعنوان 

فمســـطيني فـــي القـــدس، ومخططـــات التيويـــد واالقـــتبلع والتيجيـــر الموجيـــة ضـــده، زيـــاد الحســـن عـــن الوجـــود ال
والصمود الذاتي التمقائي لممقدسيين وما استطاع إنجازه في مواجية التيويد، وواجب األمة العربية واإلسبلمية 

 في مواجية التيويد.
حصــائيات لتعــداد ســك ان المدينــة مــا قبــل النكبــة وأشــار الحســن إلــى حــرب الســكان فــي القــدس، مقــدما ارقامــا وا 

ألف فمسطيني،  68وبعدىا، مبينا أن السمطات الصييونية قدرت أعداد الفمسطينيين في المدينة بما يزيد عن 
% من سكانيا، كميم تقريبا يسكنون الشطر الشرقي الذي احتـل حـديثا، فيمـا كـان عـدد الييـود 25.8أي نحو 

% من السكان، كميم كانوا 74.2ألف ييودي، أي ما نسبتو  197في المدينة بحدودىا الجديدة ما يزيد عمى 
 .1948يسكنون الشطر الغربي لممدينة الذي احتل عام 

 لمشاىدة مداخمة الدكتور محسن صالح يرجى الضغط عمى الرابط التالي:
http://www.youtube.com/watch?v=Ze3XtV3qsDY&list=UULyYaFesPYmxFdMavYy1kKw&i
ndex=1 

 27/12/2012، الدستور، عّمان
 
 قضايا الوضع النيائيعباس أمام "ثوري فتح": ال بّد من العودة لممفاوضات لحّل  

"فتح" أعمال دورتو العاشرة "دورة افتتح المجمس الثوري لحركة التحرير الوطني الفمسطيني : صفا - رام اهلل
االنطبلقة وتجسيد الدولة"، مساء األربعاء، بحضور رئيس الرئيس محمود عباس، وأعضاء المجنة المركزية 

 لمحركة، بمقر الرئاسة في مدينة رام اهلل.
وألقى الرئيس كممة شاممة أمام أعضاء المجمس الثوري، تناول فييا آخر مستجدات الوضع السياسي، 

النجاز التاريخي الذي تحقق في األمم المتحدة، بحصول دولة فمسطين عمى صفة مراقب في الجمعية وا
 العامة.

وقال: "إن الجيود الكبيرة التي بذلتيا القيادة الفمسطينية من أجل تحقيق ىذا االنجاز، والذي حول األرض 
 ا كانت تدعي إسرائيل".الفمسطينية إلى أرض دولة تحت االحتبلل، وليس أراض متنازع عمييا كم

http://www.youtube.com/watch?v=Ze3XtV3qsDY&list=UULyYaFesPYmxFdMavYy1kKw&index=1
http://www.youtube.com/watch?v=Ze3XtV3qsDY&list=UULyYaFesPYmxFdMavYy1kKw&index=1
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وأضاف "ىذه الخطوة العظيمة سيمييا خطوات لتراكم االنجاز الفمسطيني، وصواًل إلى تجسيد الدولة 
الفمسطينية المستقمة عمى أرض الواقع"، مشيرا إلى أن القيادة تدرس االنضمام إلى الييئات الدولية التابعة 

 لؤلمم المتحدة.
 المفاوضات

مفاوضات التي البد من العودة إلييا لحل قضايا الوضع النيائي، عمى أساس قرارات وتابع: "ىناك قضية ال
الشرعية الدولية ووقف االستيطان في األرض الفمسطينية، واإلفراج عن األسرى، والعودة إلى النقطة التي 

 توقفت عندىا المفاوضات".
لنيل من الحق الفمسطيني عبر ما وجدد الرئيس التأكيد عمى رفض كل المشاريع المشبوىة التي تحاول ا

 يسمى بالدولة ذات الحدود المؤقتة، والتي ىناك بعض األطراف تجري اتصاالت سرية حوليا.
وأوضح أن ىذه المشاريع ستفشل وسيتم التصدي ليا من قبل الشعب الفمسطيني وقيادتو، والتي لن تقبل 

 وعاصمتيا القدس. بأقل من دولة فمسطينية كاممة السيادة عمى حدود عام 
 المصالحة

وحول ممف المصالحة، قال الرئيس إن بوابة المصالحة ىي االنتخابات، لذلك يجب السماح لمجنة 
االنتخابات المركزية بمعاودة عمميا في قطاع غزة من أجل التحضير لبلنتخابات الرئاسية والتشريعية 

 والمجمس الوطني.
في الدوحة وفي القاىرة، لتشكيل حكومة توافق وطني من  وأضاف "ىذا ما اتفقنا عميو مع حركة حماس

 التكنوقراط ينتيي عمميا بإجراء االنتخابات العامة، ليكون صندوق االقتراع ىو الحكم".
وأشار الرئيس إلى أن تحقيق الوحدة الوطنية ىو مصمحة وطنية عميا، يجب تحقيقيا لمواجية التحديات 

 المقبمة.
 الوضع المالي
الوضع المالي الصعب الذي تمر بو دولة فمسطين، مشيرا إلى أن إسرائيل تقوم بحجز األموال وتطرق، إلى 

الفمسطينية كرد عمى حصول فمسطينية عمى عضوية األمم المتحدة، وىذا مخالف لكل االتفاقات والمواثيق 
 لشعب الفمسطيني.الدولية، وبالتالي عمى المجتمع الدولي التدخل لمضغط عمى إسرائيل لئلفراج عن أموال ا

وطالب عباس العرب بتفعيل شبكة األمان العربية التي أقرت في لجنة المتابعة العربية أكثر من مرة لمخروج 
من األزمة الخانقة التي نعيشيا جراء الممارسات اإلسرائيمية، من أجل دعم صمود الشعب الفمسطيني أمام 

 االحتبلل.
طيني ودولتو دستور وفق أرفع المعايير الدولية في ىذا المجال، وأضاف أنو آن األوان ليكون لمشعب الفمس

ليضاىي أىم الدساتير في دول العالم المتقدمة، يكون ممزما بالتعددية السياسية والديمقراطية وحماية الحريات 
 وحقوق المرأة والطفل والمواطنة.

ى ضرورة حماية أبناء الشعب وتطرق الرئيس، إلى معاناة البلجئين الفمسطينيين في سوريا، مشيرا إل
 الفمسطيني في المخيمات، مؤكدا الموقف الفمسطيني الرافض لمتدخل بالشؤون الداخمية لمدول العربية.

 //وكالة الصحافة الفمسطينية )صفا(، 
 
 حضارية جديدة  مرحمةىنية: األمة أمام  
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س، أّن األمة أمام مرحمة ودورة حضارية اعتبر رئيس الحكومة الفمسطينية، إسماعيل ىنية، أم: يو بي آي
ما يجري "جديدة بعد ربيعيا العربي. وقال خبلل لقائو مفتي القارة األسترالية ووفد حزب السعادة التركي، إن 

في فمسطين والوطن العربي، يدّلل بشكل قاطع أن األمة تعبر مرحمة جديدة، وتضع خمف ظيرىا مرحمة 
 ."األمة أمام مرحمة ودورة حضارية جديدة بعد ربيعيا العربي"، معتبرًا أّن "سارالتبعية والتخمف والذلة واالنك

وأقر ىنية بأّن العديد من الدول العربية واإلسبلمية تُقّدم لغزة المال وبعضيم يقّدم الدعم السياسي واإلعبلمي، 
ليا المال والدم دعمت غزة سياسيًا وقّدمت "من دون أن يحدد ىذه الدول، لكنو خص تركيا وقال إنيا 

 . "وكسرت عنيا الحصار من خبلل قافمة أسطول الحرية التي ارتقى فييا عدد من الشيداء األتراك
 //الخميج، الشارقة، 

 
مقاطعة المنتجات اإلسرائيمية من شعبية إلى رسمية تحويلفياض: ندرس  

أمس أن حكومتو تدرس وقف تدفق أعمن رئيس الوزراء الفمسطيني سبلم فياض : محمد يونس -رام اهلل 
السمع اإلسرائيمية إلى األراضي الفمسطينية ردًا عمى احتجاز إسرائيل أموال الجمارك الفمسطينية التي تساوي 

 ثمث إيرادات السمطة.
وقال فياض أمس في حديثو األسبوعي لوسائل اإلعبلم الفمسطينية إن مقاطعة المنتجات اإلسرائيمية تشكل 

اإلسرائيمية المتمثمة في احتجاز أموال الضرائب والجمارك، مؤكدًا أن  "القرصنة"عمى ما وصفو بـردًا مناسبًا 
لزامية.  حكومتو تدرس تحويل مقاطعة المنتجات اإلسرائيمية من مقاطعة شعبية طوعية إلى مقاطعة رسمية وا 

الواردات الفمسطينية من  في المئة من حاجتيم من إسرائيل. وتبمغ قيمة ويستورد الفمسطينيون أكثر من 
 ببليين دوالر سنويًا.  حواليإسرائيل 

إلى ذلك استنكر مجمس الوزراء الفمسطيني في ختام اجتماعو أمس اليجمة االستيطانية التي وصفيا بأنيا 
غير مسبوقة، بخاصة قرار الحكومة اإلسرائيمية بناء آالف الوحدات االستيطانية في مدينتي القدس الشرقية 

تمة وبيت لحم. وقال المجمس في بيان لو عقب االجتماع إن الخطة اإلسرائيمية تستيدف استكمال عزل المح
ألول « التوأم«القدس عن باقي محيطيا الطبيعي، وعزل مدينة بيت لحم، وفصل المدينتين المتين وصفيما بـ

 مرة في تاريخ فمسطين.
 //الحياة، لندن، 

 
 موب من وفد الجامعة دعم المصالحة وتعزيز صمود المقدسيين: مطالتشريعيرئيس المجمس  

اعتبر رئيس المجمس التشريعي الفمسطيني، أن زيارة األمين العام لجامعة الدول العربية والوزراء : رام اهلل
 ديسمبر( "خطوة ىامة". كانون أول/ العرب، لمدينة رام اهلل في الضفة الغربية المحتمة، السبت )

دويك، ا في تصريحات لـ "قدس برس"، عمى الوفد العربي أن يدعم المصالحة الفمسطينية وتمنى عزيز 
عطاء دفعة لموحدة الوطنية.  الداخمية وا 

وشدد دويك عمى ضرورة أن يكون لموفد العربي موقفًا حازمًا يطالب االحتبلل فيو بوقف "تغول االستيطان 
الدعم العربي وزيادتو إلعادة  استمرارا "بضرورة في عاصمة فمسطين وكل العرب القدس الشريف". مطالب

 إعمار قطاع غزة، وبناء البيوت والمؤسسات الرسمية والشعبية التي دمرىا االحتبلل في عدوانو األخير".
 //قدس برس، 
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 الفمسطينية المالية تيدد بانييار بعض أجيزتيا السمطةحنا عميرة: أزمة  
ا عميرة عضو المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية لـ'القدس العربي' حن : أكدوليد عوض -رام اهلل 
 أجيزةالمالية التي تعانييا السمطة وصمت لمرحمة خطيرة باتت تيدد بانييار بعض  األزمةبأن  األربعاء

والمستمزمات  األدويةعن العمل في حين بدأت  أجيزتوالسمطة وخاصة القطاع الصحي الذي توقفت نصف 
في  باإلسراعيساىم اجتماع وزراء الخارجية العرب المرتقبة في رام اهلل  أنلطبية بالنفاد، معبرا عن أممو ا

 المالية العربية لمسمطة. األمانشبكة  أموالوصول 
الفمسطينية الرسمية آمال بأن يستطيع اجتماع الوزراء العرب المرتقب في رام اهلل الحد من  األوساطوتسود 
 أموالياالعربية بشكل يؤدي لوصول  األمانية التي تعانييا السمطة من خبلل تفعيل شبكة المال األزمة

تكون  أن األربعاءيوسف عضو المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير  أبولمسمطة، حيث رجح الدكتور واصل 
 العربية لمسمطة. األموالتحول دون وصول  أمريكيةىناك ضغوط 

 إسرائيل( مميون دوالر وتأخر وصوليا لمسمطة في ظل استمرار ربية )وحول شبكة األمان المالية الع
الضرائب، شدد أبو يوسف عمى انو ال تفسير واضح لذلك سوى وجود ضغوط أمريكية عمى  أموالبحجز 

تجاه الدولة الفمسطينية، مؤكدًا انو حتى اآلن ال يوجد أي  التزاماتالدول العربية لعدم اإليفاء بما عمييا من 
 ل ليذه األزمة.ح

ومن جيتو قال وزير الخارجية الفمسطيني رياض المالكي األربعاء إن الوفد العربي المقرر أن يزور رام اهلل 
 السبت المقبل لن يمر عبر حواجز إسرائيمية.

العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل  األمينوذكر المالكي أن رحمة وزراء الخارجية العرب وعمى رأسيم 
لعربي ستتم من العاصمة األردنية عمان إلى رام اهلل بمروحية أردنية 'وبالتالي لن يكون ىناك أي احتكاك ا

 مع أي إسرائيمي أيا كان، ولن يتم المرور عبر الحواجز اإلسرائيمية'.
 //القدس العربي، لندن، 

 
 إلى غزة عودة عناصر من فتح ستشيداأليام القادمة نائب ىنية:  

كشف نائب رئيس الحكومة بغزة زياد الظاظا األربعاء عن أن حكومتو ستبدأ اعتبارا من : داود موسى –غزة 
% من الحجوزات الشيرية الخاصة بالموظفين كانون أول الجاري بصرف ما نسبتو  شير ديسمبر/

 فقط. )كغبلء المعيشة والعبلوات اإلشرافية( سيتم تنزيميا مرة واحدة كل شيرين عن الشير نفسو
من عناصر حركة فتح  وأكد الظاظا في حوار خاص مع وكالة "صفا" أن حكومتو أصدرت عفوا عن 

اعتقموا عمى خمفية قضايا أمنية ثابتة تخطى الزمن مرحمتيا من حيث تأثيرىا وضررىا، وستصدر عفوا عن 
ر أو غير مباشر متيمين بالتخابر مع االحتبلل بطريق مباش آخرين خبلل األيام القادمة، وأن  

 وتسببوا في قتل مواطنين أو رجال مقاومة لن يشمميم القرار.
وأعمن أن األيام القميمة القادمة ستشيد عودة عناصر جديدة من حركة "فتح" ممن شاركوا في أحداث االنقسام 

أن  وغير مرتبطين بقضايا قتل إلى قطاع غزة بحسب طمبيم وبعد قرار حكومتو السابق حول ذلك، مؤكداً 
نياء االنقسام ببل رجعة.  ىذه الخطوات دون مقابل ولتييئة األجواء المناسبة لتحقيق المصالحة وا 

وفيما يتعمق بنتائج زيارتو إلى مصر بخصوص بحث تنفيذ اتفاق التيدئة، بين الظاظا أن الوفد طمب عودة 
يس إلى الشريط الحدودي ، حسب اتفاقية "رودس"، ولاالحتبلل في المناطق البرية حتى خط اليدنة 

 الفاصل، وبالنسبة لمبحر لممياه الدولية، مؤكدًا أن حكومتو لن تقبل بغير ذلك.
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 //وكالة الصحافة الفمسطينية )صفا(، 
 
 في غزة جاء ألسباب سياسية وأمنية   اإلسرائيميحظر اإلعالم  :الغصين 

قرار مجمس الوزراء بحظر العمل  أنفي غزة،  الحكومي اإلعبلميالغصين، رئيس المكتب  إيياب : أكدغزة
جاء بعد دراسة مستفيضة ومعمقة أكدت أن وسائل اإلعبلم ىذه  اإلسرائيمية اإلعبلمالتعامل مع وسائل  أو

 .األشكالمعادية ويجب مقاطعتيا وعدم التعامل معيا بأي شكل من 
الذي كان ينغمس فيو عدد من جانب موضوع التطبيع  إلىأمنية وسياسية  أسبابىناك  أن إلىوأشار 

 إسرائيميينويتحدث مع صحفيين  إسرائيمية إعبلمالصحفيين الفمسطينيين بحجة انو يعمل مع وسائل 
 .األمرىناك الكثير من الشواىد في ىذا  أنأمنية، كاشًفا  امررواستغبلليم في 

 //قدس برس، 
 
 لى رام اهلل مصدر فمسطيني لآ"قدس برس": إرجاء زيارة أمير قطر إ 

أكد مصدر فمسطيني مطمع أن زيارة أمير دولة قطر الشيخ حمد بن خميفة آل ثاني، التي كانت : رام اهلل
 مقررة في نياية الشير الجاري كانون أول/ ديسمبر قد تأجمت.

وقالت المصادر المقربة من السمطة الفمسطينية في تصريحات خاصة لـ "قدس برس" إن زيارة الشيخ حمد 
فبراير، وأرجعت ذلك إلى "انشغال / مت حتى نياية الشير المقبل كانون ثاني/ يناير أو مطمع شير شباطتأج

 قطر بقضايا الربيع العربي".
 //قدس برس، 

 
 "داخمية غزة" تطمق إ اعة محمية  

فمسطينية"، التابعة وزارة الداخمية واألمن الوطني في غزة عن انتياء الترتيبات النطبلق "إذاعة ال : أعمنتغزة
وكشف المكتب اإلعبلمي لموزارة  لموزارة في إطار مساعييا لتطوير رسالتيا اإلعبلمية لمجميور الفمسطيني.

صباح الخميس  في تصريح لو مساء الثبلثاء إن البث التجريبي لئلذاعة سيبدأ في تمام الساعة 
 زة.( والذي يتزامن مع الذكرى الرابعة لمحرب عمى غ/)

 //قدس برس، 
 

 مركزية في الضفة وترفض قرار حماس بشأن االحتفال في غزة ميرجانات ثالثةفتح تقيم  12
عقدت المجنة المركزية لحركة فتح اليوم األربعاء، اجتماعا برئاسة رئيس الحركة محمود  :وفا–رام اهلل 

 عباس، وذلك في مقر الرئاسة بمدينة رام اهلل.
المركزية، الناطق الرسمي باسم الحركة نبيل أبو ردينة، إن الرئيس أطمع أعضاء وقال عضو المجنة 

وىنأت المجنة المركزية لحركة فتح شعبنا  المركزية عمى آخر المستجدات المتعمقة بالممف السياسي، 
الخارطة  الفمسطيني بذكرى انطبلقة الثورة الفمسطينية الثامنة واألربعين، والتي أعادت الشعب الفمسطيني الى

 السياسية والجغرافية بعد محاوالت الشطب التي تعرض ليا.
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كما أعمنت المجنة المركزية أن فتح وفصائل العمل الوطني وجماىير شعبنا الفمسطيني في كافة أماكن 
ميرجانات مركزية في المحافظات الشمالية، في  3تواجده ستحيي ىذه الذكرى العظيمة، من خبلل إقامة 

 ام اهلل وبيت لحم.مدن نابمس ور 
وأعربت مركزية فتح عن رفضيا لموقف حماس الرافض إلحياء ذكرى انطبلقة الثورة الفمسطينية في قطاع 
غزة بحرية، والذي يعكر األجواء االيجابية التي سادت في المرحمة السابقة، مشيرة إلى أن ىذا اإلجراء من 

 مصالحة.قبل حماس ستكون لو تداعيات سمبية عمى جيود تحقيق ال
وأشارت المجنة المركزية الى أنو ليس من حق أحد أن يحرم شعبنا في قطاع غزة الحبيب من إحياء ذكرى 
انطبلقة ثورتو بالطريقة التي يختارىا، مؤكدة أن أبناء الثورة الفمسطينية في غزة سيحيون ىذه الذكرى 

 بالطريقة التي يرونيا مناسبة.
كزية عمى القيام بكل الخطوات التي من شأنيا استنياض وتمتين الوضع وفي ىذا السياق، شددت المجنة المر 

الداخمي لحركة فتح من أجل مجابية التحديات الماثمة أمامنا من احتبلل واستيطان ومشاريع مشبوىة 
تستيدف تصفية القضية الفمسطينية عبر البحث عن حمول مجتزأة، كالحديث عن اإلعبلن عن 'دولة غزة' 

حدود مؤقتة في الضفة'، تستثني عودة البلجئين والقدس والحدود وبقاء المستوطنات، وتكون أو 'دولة ذات 
 عمى حساب اإلنياء التام لبلحتبلل، وثوابت منظمة التحرير الفمسطينية.

وأكدت مركزية فتح أنيا ستتصدي لكل ىذه المؤامرات التي تتم بمشاركة بعض األطراف الفمسطينية 
 واإلقميمية.

 26/12/2012نباء والمعمومات الفمسطينية )وفا(، وكالة األ 
 

 يح ر من انتفاضة ثالثة في حال استمر االحتالل البرغوثياألسير مروان  13
)د.ب.أ(: حذر االسير مروان البرغوثي القيادي في حركة فتح من اندالع انتفاضة ثالثة اذا  -تل ابيب 

 استمر االحتبلل االسرائيمي لبلراضي الفمسطينية.
البرغوثي في مقابمة اجرتيا معو القناة العاشرة لمتمفزيون االسرائيمي نشرت مساء امس، إنو لو كان وقال 

رئيس السمطة الفمسطينية، لما كان يستطيع ان يتعيد بأنو لن تكون ىناك انتفاضة ثالثة، حسبما ذكرت 
 صحيفة "جيروزاليم بوست" االسرائيمية عمى موقعيا االلكتروني.

االولى من نوعيا بعد عشر سنوات قضاىا البرغوثي في السجن وبعد مرور عدة ايام عمى وتعد المقابمة 
انطبلق عممية "عامود السحاب" التي شنتيا اسرائيل ردًا عمى اليجمات الصاروخية من قبل "حماس" انطبلقًا 

 من غزة عمى اراضييا.
واريخ تساعد الحركة وان ىذا وتوقع البرغوثي ان المواجية سوف تعزز وضع حركة حماس وقال، ان الص

شيء جيد، غير انو اضاف، انو ال يستطيع ان يقول ما اذا كان من المناسب استخداميا في كل موقف 
 مثمما فعمت "حماس".

وتابع في المقابمة التي رفضت السمطات االمنية االسرائيمية بثيا بالكامل، ان "االسرائيميين ال يفيمون غير 
 لغة القوة".

وانو لم يكن امامو  إلسرائيلغوثي الرئيس محمود عباس بأنو الشريك المريح جدًا لمغاية بالنسبة ووصف البر 
 المتحدة لرفع وضع فمسطين واال "كان سيذىب الى منزلو". لؤلمماي خيار سوى التوجو الى الجمعية العامة 

 واستطرد "انكم تقرؤون استطبلعات الرأي وتفيمون انني البديل لعباس".
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 لبرغوثي انو لن يتخمى عن حق العودة وان اسرائيل اثبتت انيا ال تريد السبلم.واكد ا
وتكون القدس  1967وقال، "عندما اكون رئيسًا وتوافق اسرائيل عمى حل الدولتين عمى اساس حدود العام

عمى الشرقية عاصمة فمسطين، فإنني سوف اضمن اال تنفذ )حماس( ىجومًا ارىابيًا .. انيم وافقوا بالفعل 
 ىذا وابرمنا اتفاقًا ىنا في السجن".

وكان الموقع اإللكتروني لمقناة "العاشرة" من التمفزيون االسرائيمي، قد قال امس، ان جياز االمن العام 
 "الشاباك" صادر المقابمة الصوتية لؤلسير البرغوثي والتي أجراىا معو صحافيان إسرائيميان، بدعوى فحصيا.

ا تريد فحص المادة حتى تتأكد من أن أقوال البرغوثي "ال تمس بأمن اسرائيل"، وزعمت مصمحة السجون أني
واعدة بإعادة االشرطة في نفس اليوم لكن جياز "الشاباك" صادر المواد ومنع اعادتيا أو عرضيا عمى 

 شاشات التمفاز، بحسب القناة العاشرة.
 

 27/12/2012األيام، رام اهلل، 
 

 منازل الفمسطينيين بالضفةحماس تحّ ر من استمرار ىدم  14
حذرت حركة "حماس" من مغبة التصعيد اإلسرائيمي الخطير في عمميات ىدم بيوت الفمسطينيين في الضفة 
خطارات ليدم عشرات المنازل في نابمس وبيت  المحتمة، والتي كان آخرىا ىدم منازل في القدس المحتمة، وا 

 الفمسطيني وسيبقى صامدًا مدافعًا عن أرضو". لحم، مؤكدة أنيا "محاوالت يائسة لن ُترىب شعبنا
وقال بيان لحركة "حماس"، تمقت نسخة منو "فمسطين" تعميًقا عمى تصاعد وتيرة االستيطان في الضفة 
والقدس: "إنَّنا في حركة "حماس" نحذر االحتبلل الصييوني من مغّبة االستمرار في ىذا االستيداف اليمجي 

مسعورة لتشريدىم من أرضيم وتغيير معالميما، ونعّده سياسة عنصرية بامتياز لبيوت الفمسطينيين في حممة 
وجريمة تضاف إلى سمسمة جرائمو البشعة ضد شعبنا وأرضو، ونؤّكد أنَّيا محاوالت يائسة لن ترىب شعبنا 

 الفمسطيني وسيبقى صامدًا مدافعًا عن أرضو".
 27/12/2012فمسطين أون الين، 

 
 

 صرار عمى مكانياتح أىم من اإلحبيب: إقامة ميرجان ف 15
أكد القيادي في حركة الجياد اإلسبلمي خضر حبيب أن إقامة ميرجان انطبلقة حركة : محمد جاسر -غزة

"، أىم من االصار عمى اقامتيا في ساحة "الكتيبة"، مطالبا إياىا باستثمار أجواء المصالحة 48"فتح" الـ"
 اإليجابية.

أون الين"، األربعاء، أن الخبلفات الدائرة بين حركتي "حماس" و "فتح"  وأوضح حبيب في تصريح لـ"فمسطين
حول مكان ميرجان الكتيبة طرحت في االجتماع األخير التي تم بينيما وسط حضور الجبيتين الشعبية 

 والديمقراطية.
بشأن  وكانت حركة الجياد اإلسبلمي قد عقدت اجتماعًا لمفصائل اإلسبلمية والوطنية بمدينة غزة لبحث

 مكان احتفال انطبلقة "فتح".
وبين إنو تم طرح أفكار التي وصفيا باإليجابية حول مكان االنطبلقة، مشيرًا إلى إن حركتو تنتظر الرد من 

 "فتح" الختيار المكان.
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ونوه إلى أن حركة "حماس" رفضت مكان "الكتيبة" لبلنطبلقة "فتح"، بذرائع أمنية، في ظل تساؤل األخيرة 
 بإقامة الميرجان عمى الكتيبة أسوة بباقي الفصائل الفمسطينية.عن حقيا 

 27/12/2012فمسطين أون الين، 
 

 عادة النازحين الفمسطينيين لمخيم اليرموكإنعمل عمى  :ركةعمى ب 16
قال ممثل حركة "حماس" في لبنان عمي بركة إن حركتو "لن تقبل بإنشاء : نادية سعد الدين -عمان 

نما بإيوائيم مؤقتًا إلى حين التزام  8ن لنحو مخيمات جديدة في لبنا آالف الجئ فمسطيني من سورية، وا 
 أطراف النزاع السوري باتفاق تحييد المخيمات".

وأضاف لـ"الغد" من بيروت، "نرفض تكريس واقعة المجوء"، داعيًا "الجيات المعنية، من األمم المتحدة 
ى تأمين إيواء مؤقت لمنازحين الفمسطينيين من سورية والسمطة الرسمية المبنانية والمجتمع الدولي، إل

 ومساعدتيم".
وأوضح أن "اجتماعو األخير مع المسؤولين المبنانيين كان إيجابيًا، حيث أكدوا بقاء الحدود مفتوحة أمام 
الفمسطينيين والسوريين النازحين من سورية ألسباب إنسانية إلى حين عودتيم عند انتياء األحداث فييا، 

 ن األصوات المبنانية المطالبة بترحيميم ال تمثل الحكومة".وبأ
الجئ فمسطيني إلى مخيم اليرموك، غداة  2700وأكد استعداد حركتو "لتأمين وسائط نقل إلعادة نحو 

نزوحيم منو إبان القصف الجوي، وذلك عند استتباب وضعو وتحييده، كما المخيمات األخرى، من النزاع 
 الدائر".

ن "البلجئين الفمسطينيين ليسوا طرفًا في أي نزاع لبناني داخمي ولن يقبموا بالزج بيم في أي وأكد بركة إ
محاولة لمفتنة"، مؤكدًا "تمسكيم بحق العودة إلى ديارىم وأراضييم التي ُىّجروا منيا بفعل العدوان الصييوني 

 ".1948العام 
 27/12/2012الغد، عمان، 

 
 
 

 البقاء في لبنانبالفمسطينيين ال يرغبون  :مسؤول شؤون الالجئين في حماس 17
مسؤول شؤون البلجئين في "حماس"، عصام عدوان، أن الفمسطينيين ال يرغبون في  أكد: نبيل سنونو -غزة

تخوف من لم ،البقاء في لبنان، عازيًا تصريح وزير الطاقة والمياه المبناني جبران باسيل إلى ترحيل النازحين
ين، ومن ثم توطينيم ىناك، وىو ما نفاه، مؤكدًا ضرورة أن يقدم لبنان الجانب وجود البلجئين الفمسطيني

 اإلنساني عمى الجانب السياسي.
وفي تصريحات لـ"فمسطين"، يقول عدوان: "إن النازحين الفمسطينيين من سوريا إلى لبنان، بحاجة ماسة لمن 

يواءىم، بما يخفف المعاناة عنيم".يستقبميم، كما أن عمى وكالة غوث وتشغيل البلجئين "األونروا" إ  غاثتيم وا 
وال يجب المبالغة أو اإلفراط في التخوف من نزوح الفمسطينيين ألنو أمر غير مبرر.. يضيف إلى ذلك 
قولو: "نحن كحركات فمسطينية، ومنظمة التحرير الفمسطينية، ووكالة الغوث، نطمئن إخوتنا المبنانيين بأنو ال 

 بنان أو أي مكان آخر غير فمسطين".توطين لمفمسطينيين في ل
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ولم ُيخِف عدوان إمكانية اتساع نطاق دعوة باسيل، كون الثقل المسيحي في الحكومة المبنانية كبير، 
متسائبًل: "لماذا نستغرب ونحن نعمم مخاوف لبنان من الطائفية وغيرىا"، ثم يكمل: "األردن أولى أن تستقبل 

قادرة عمى استيعاب أكثر من نصف مميون فمسطيني الجئ ونازح.. "  النازحين الفمسطينيين، خصوصا أنيا
 لبنان واألردن مقصرون، ونحن أيضًا مقصرون".

ويتابع: " إّن "حماس" تبذل جيودًا دبموماسية حثيثة، وتتواصل مع جميع األطراف، في لبنان، من أجل 
لفمسطينيين من سوريا، مع تأكيدنا اإلطاحة بأي مشروع قرار قد يتخذ، من شأنو وقف استقبال النازحين ا

 عمى أن وجود ىؤالء في أي بمد عربي مؤقت وعودتيم إلى فمسطين حتمية".
وعمى صعيد الدعم الذي تقدمو "حماس" لبلجئين الفمسطينيين، يوضح أن حركتو تجمع المعونات اإلغاثية 

إلخوان المسممين في سوريا بتقديم لتقديميا لمفمسطينيين الياربين من سوريا، كما أنو كشف عن قيام جماعة ا
 الدعم ليم، مضيفًا: "ليس مقدورنا مساعدتيم بشكل مباشر".

بخصوص عودة البلجئين،  194ثم يزيد بالقول: "إن عمى األمم المتحدة التي أكدت مرة أخرى عمى القرار 
 ا منيا".أن تثبت مصداقيتيا، عبر تأمين وصول البلجئين الفمسطينيين إلى أراضييم التي ُىجرو 

 27/12/2012فمسطين أون الين، 
 

 حماس األسبوع المقبل وىنية ينسحب من المنافسةلمكتب السياسي ال: انتخابات "ىترتس" 18
وكاالت: قالت صحيفة "ىآرتس" االسرائيمية عمى موقعيا االلكتروني، مساء امس، إن انتخابات  -القدس 

بعد أن كانت تأجمت بسبب عممية "عامود السحاب" المكتب السياسي لحركة حماس ستجري األسبوع المقبل، 
 التي شنيا الجيش االسرائيمي عمى قطاع غزة في تشرين الثاني.

وقالت الصحيفة نقبًل عن "مصادر خاصة" كما وصفتيا، أن رئيس وزراء الحكومة المقالة في غزة، اسماعيل 
وأنو ال يوجد سوى مرشح واحد ىنية، "سحب ترشيحو من المنافسة عمى منصب رئاسة المكتب السياسي، 

 اآلن ىو نائب الرئيس الحالي د. موسى أبو مرزوق".
وحسب الصحيفة االسرائيمية، فإن مصير رئيس المكتب السياسي الحالي، خالد مشعل، لم يتضح بعد، عمى 

 .1996الرغم من أنو يحظى بدعم كامل من قطر وتركيا لبلستمرار في منصبو الذي خدم فيو منذ العام 
أضافت، "رغم أن مشعل ال ينوي المنافسة عمى منصب رئاسة المكتب السياسي لـ)حماس(، إال أن ىناك و 

ضغوطًا أخرى من قبل قيادة الحركة في الضفة الغربية، والسجون والخارج، قد تؤثر عميو لمتعامل معيا في 
 خبلل تجديد واليتو".المحظة األخيرة، وحينيا يمكنو ضمان االنتصار مجددًا، والبقاء في منصبو من 

وتابعت، "يتمقى مشعل كذلك، دعمًا من القاىرة لبلستمرار في منصبو، رغم الدعم الذي يتمقاه أيضًا نائبو 
موسى أبو مرزوق بشكل غير معمن، والذي يمتمك نفوذًا كبيرًا ىناك"، مشيرًة إلى أن االنتخابات الحالية 

"، وان لقاء قمة سيعقد في نياية شير كانون الثاني في لـ"حماس" ما زالت تعيق جيود المصالحة مع "فتح
 القاىرة، بيدف محاولة التوصل إلى اتفاق مصالحة بين الجانبين.

 27/12/2012األيام، رام اهلل، 
 شتية: العرب يسّوقون مبادرتيم السممية بمضامين سابقتياأ 19

عربية تسعى لتسويق مبادرة السبلم قال عضو المجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية إن "الدول ال :عمان
 دوليًا بنفس مضمونيا دون تغيير، ولم تتقدم بأية مبادرة جديدة الستئناف المفاوضات".
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نما محاولة لطرح المبادرة العربية  وأضاف، لـ"الغد" من فمسطين المحتمة، "ال توجد أي مبادرة عربية جديدة، وا 
 (، الستئناف العممية السممية"، المجمدة منذ أشير.2002لمسبلم كما وردت ابتداًء )في قمة بيروت 

وأوضح بأن "الدول العربية تحاول تسويق مبادرة السبلم دوليًا"، مبينًا أن "أي تغيير فييا سيصيب الشكل 
 دون المضمون".

نت وأكد "االستعداد لمعودة إلى المفاوضات فورًا شريطة توفر متطمباتيا"، ولكن "لم تتقدم أي جية، سواء أكا
 فرنسية أم بريطانية أم أميركية، بمبادرة جديدة الستئنافيا"، خبلفًا لما تردد مؤخرًا.

طبلق سراح األسرى المعتقمين لدى سجون  وقال إن "الموقف الفمسطيني ثابت من ضرورة وقف االستيطان وا 
يط النزيو، واإلطار االحتبلل اإلسرائيمي، وتوفير متطمبات المرجعية الواضحة وفق الشرعية الدولية، والوس

 الزمني، وذلك من أجل استئناف المفاوضات".
 27/12/2012الغد، عمان، 

 
 احتفال فتح في مكان واحد بإقامةمنية تحول دون السماح أأحمد يوسف: تقارير  20

قال القيادي في حركة حماس د. أحمد يوسف ان قرار حركتو بمنع اقامة ميرجان انطبلقة  :معا –بيت لحم 
في مكان واحد ناتج عن تقارير امنية لدى الحركة والحكومة المقالة تحذر من امكانية حصول حركة فتح 

 مشاكل.
وقال يوسف في حديث لغرفة تحرير معا انو بسبب الظروف التي مرت بيا حركة فتح بقطاع غزة يظير 

بعض، وىذا ىناك اكثر من عنوان داخل الحركة، وىي ليست عمى قمب رجل واحد، وىناك تنكر لبعضيا ال
دفعنا وبناء عمى التقارير االمنية لمنع اقامة حفل انطبلقة فتح في مكان واحد تحسبا لحدوث مشاكل وعدم 
القدرة عمى السيطرة عمى االمر خاصة في ساحة الكتيبة الخضراء او منطقة السرايا وذلك الن ىاتين 

 المنطقتين مفتوحتين.
نظيم حركة فتح لحفل انطبلقتيا ولكن تحفظيا عمى المكان وأكد ان حركة حماس ليس لدييا اي مانع من ت

 فقط، مشيرا ان قرار حركتو يعتمد بالشكل الرئيسي عمى التقارير االمنية اكثر منيا قرارات سياسية.
وطالب يوسف حركة فتح بالعمل عمى المبدأ الذي نظمت عمى اساسو حركة حماس احتفاالت انطبلقتيا 

 بالضفة الغربية.
حركة حماس نظمت عدة ميرجانات في الضفة الغربية بشكل منفصل وأوقات مختمفة، فمماذا وأضاف ان 

 ترفض حركة فتح ىذا المبدأ في غزة، خصوصا ان ليس كل ما طمبتو حماس بالضفة وافقت عميو فتح.
واقترح يوسف عمى حركة فتح اقامة عدة فعاليات في غزة ترقى بمستوى االنطبلقة التي جاءت بعد 

 ارين السياسي والعسكري لمقضية الفمسطينية.االنتص
 26/12/2012وكالة معًا اإلخبارية، 

 
  "الجبية الشعبية": ال مصالحة قريبًا والجيود مستمرة لمضغط عمى طرفي االنقسام 21

غزة: أكد عضو المكتب السياسي لمجبية الشعبية لتحرير فمسطين د. رباح مينا أن نجاح الفمسطينيين في 
أثناء الحرب عمى قطاع غزة واألجواء اإليجابية بين حركتي "فتح" و"حماس" لم تسيم في توحيد صفوفيم 

التوصل النياء االنقسام بشكل فعمي، مشيرا الى أن معمومات لديو تشير إلى ان المصالحة الفمسطينية 
شغال أصبحت بعيدة نسبيًا نتيجة وجود بعض المعيقات أىميا عدم إستعداد حركة "حماس" لممصالحة وان
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الرئيس والسمطة الفمسطينية بإمكانية عودة المفاوضات مع الجانب الصييوني باإلضافة إلى التوتر الموجود 
 عمى الساحة المصرية.

وحول ماتردد من أنباء عن تحديد وزارة الخارجية المصرية موعد لقاء يجمع كافة الفصائل الفمسطينية في 
( إلذاعة صوت الشعب، 12|26في تصريحات لو اليوم األربعاء )القاىرة الشير المقبل، نفى الدكتور مينا 

وجود معمومات لدى الجبية الشعبية حول لقاء في القاىرة الشير المقبل، موضحًا بأن ىناك محاوالت عديدة 
من الجبية الشعبية وحركة الجياد اإلسبلمي باإلضافة لمراعي المصري من أجل تطبيق إتفاق القاىرة عمى 

 ن ىذه المحاوالت باءت بالفشل نتيجة المعيقات الثبلث السابقة.األرض إال أ
 26/12/2012قدس برس، 

 
 ةبعمان لبحث الوضع في سوري التقى العاىل األردني مؤخراً  نتنياىو"القدس العربي":  77

اهلل )ا ف ب(: التقى رئيس الوزراء اإلسرائيمي بنيامين نتنياىو في االونة األخيرة العاىل األردني الممك عبد 
 الثاني في العاصمة عمان لبحث الوضع في سوريا كما افادت االذاعة اإلسرائيمية الخميس.

وقالت االذاعة نقبل عن "مصادر رسمية" ان نتنياىو بحث مع العاىل األردني مسألة االسمحة الكيميائية 
 التي يممكيا نظام الرئيس السوري بشار االسد لكن بدون تحديد موعد المقاء.

مى اسئمة وكالة فرانس برس، لم ينف مسؤول في رئاسة الوزراء في القدس ىذه المعمومات كما لم وردا ع
 يؤكدىا.

من جيتو أعمن وزير الشؤون االستراتيجية اإلسرائيمية موشيو يعالون صباح الخميس ان "إسرائيل واالردن 
يا" لكن بدون تاكيد المقاء بين لدييما الكثير من المصالح المشتركة وىما قمقتان من تدىور الوضع في سور 

 نتانياىو والعاىل االردني.

 77/47/7047، القدس العربي، لندن
 
 

 % من حممة الدكتوراه ىاجروا41أكثر من : " من "إسرائيل"األدمغةىجرة "ظاىرة  72
ا بــالرغم مــن أن إســرائيل تتفــاخر بأنيــا بــين الــدول األكثــر تقــدمًا عمــى الصــعيد العممــي، إال أنيــ: حممــي موســى

مثــل الــدول الناميــة تعــاني فعميــًا مــن ظــاىرة "ىــروب األدمغــة". ونظــرًا لمــدور الــذي تمنحــو الحكومــة اإلســرائيمية 
لمعمم في سـبيل الحفـاظ عمـى مـا تعتبـره أحـد مقومـات األمـن القـومي لمدولـة العبريـة، وىـو "الفجـوة العمميـة" مـع 

 عفة.المحيط العربي، فإن "ىجرة األدمغة" تعتبر ظاىرة سمبية مضا
% مــن األكــاديميين حممــة شــيادات الــدكتوراه فــي العمــوم الدقيقــة 24وبحســب آخــر المعطيــات فــإن أكثــر مــن 

ىـــاجروا فـــي الســـنوات األخيـــرة مـــن إســـرائيل. كمـــا أن واحـــدًا مـــن كـــل خمســـة مـــن حممـــة شـــيادة الـــدكتوراه فـــي 
 ة العقول في تزايد.الرياضيات يقيم خارج إسرائيل منذ أكثر من ثبلث سنوات، ما يعني أن نسبة ىجر 

وأشارت تقارير بحثية في إسرائيل إلى أن ىروب األدمغة أصبح ظاىرة ينبغي أن تقض مضـاجع قـادة الدولـة 
وأن تدفعيم إلى تطوير "قبة حديديـة" أكاديميـة عمـى شـاكمة منظومـة القبـة الحديديـة ضـد الصـواريخ. وتحـدثت 

ن ليـا أن تنـتج مـن دون التفـوق العممـي الـذي يبـدو أن التقارير عن أن "القبـة الحديديـة" ضـد الصـواريخ مـا كـا
إسرائيل تتجو لخسارتو إذا استمر نزف األدمغة القائم. وتبين أن المؤسسات التعميمية اإلسرائيمية تخّرج سـنويًا 
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آالف الميندســين المطمــوبين لمعمــل فــي أرجــاء العــالم، والــذين قــد يشــكل اســتمرار ىجــرة الشــباب مــنيم خطــرًا 
 الدولة العبرية. شديدًا عمى

ألـــف إســـرائيمي يعيشـــون ويعممـــون فـــي  750وبحســـب المعطيـــات الشـــائعة فـــي إســـرائيل فـــإن مـــا ال يقـــل عـــن 
نمـا نوعيــًا أيضـًا. والحــديث يـدور أساســًا عـن ىــروب  الخـارج، وأن ىـذا العــدد يتزايـد ســنويًا، لـيس فقــط عـدديًا وا 

وتبــدأ رحمــة اليــروب أساســًا بالســعي إلــى نيــل شــيادة األكــاديميين واألطبــاء والميندســين والعممــاء إلــى الخــارج. 
الدكتوراه في الواليات المتحدة أو كندا أو بريطانيا عمى وجو الخصوص، ثم يحصمون عمى عمـل أفضـل مـن 

 المعروض عمييم في إسرائيل يبقييم في الخارج.
مى وجو الخصوص، تنظـر وبالرغم من أن ىذه ظاىرة طبيعية في الكثير من بمدان العالم، إال أن إسرائيل، ع

 إلييا بقمق كبير عمى اعتبارىا خسارة إستراتيجية.
وازدىر في العقد األخير، وبشكل كبير، اإلطار األكاديمي حيـث تـم تغييـر نظـام التعمـيم الجـامعي وافتتـاح مـا 

كميــة جامعيــة. ولكــن قســمًا كبيــرًا مــن الجيــل الشــاب ذىــب ليبحــث فــي الخــارج لــيس فقــط عــن  60ال يقــل عــن 
نما أيضًا عن فرص تطور عممي أفضل.ف  رص عمل أفضل، وا 

وُيحذر أكاديميون إسرائيميون من أنو إذا لم تستوعب الحكومة واقـع أن االختراعـات التـي تتبـاىى بيـا إسـرائيل 
ىي نتاج تراكم عممي امتد عقودًا في الماضي، فإنيا ربما بعد عقـد أو عقـدين لـن تجـد مـا تتبـاىى بـو. ولـذلك 

 تريـد خسـارة المسـتقبل، عمييـا منـذ اآلن التركيـز عمـى تمويـل األبحـاث والوظـائف إلبقـاء الشـباب فإذا كانت ال
 الواعد كأساس صمب ألي تطوير عممي مستقبمي.

% مــن حممــة الــدكتوراه فــي العمــوم 24وبحســب معطيــات دائــرة اإلحصــاء المركــزي اإلســرائيمي فــإن أكثــر مــن 
ثــبلث ســنوات، لــم يعــودا فييــا. وأن خمســة فــي المئــة مــن عمــوم واليندســة يعيشــون فــي الخــارج منــذ أكثــر مــن 

 األكاديميين ممن نالوا شياداتيم
% من حممـة الـدكتوراه يعيشـون فـي الخـارج. 2005يعيشون في الخارج، كما أن  7005و 2985بين العامين 

 ألف إسرائيمي نالوا شياداتيم في الفترة المذكورة. 260وىذا المعطى يتناول 
معطيـــات إســـرائيل فـــي مقدمـــة الـــدول التـــي تعـــاني مـــن ىـــروب األدمغـــة، خصوصـــًا البـــاحثين وتضـــع ىـــذه ال

% مــن حممــة الشــيادة الجامعيــة 408األكــاديميين والصــناعيين. ووفــق معطيــات دائــرة اإلحصــاء المركــزي فــإن 
 % مــن حممـة الماجسـتير. ولكــن النسـبة تغـدو أعمــى بـين حممـة شــيادات407األولـى يبقـون فــي الخـارج مقابـل 

 لمشيادة الثانية. 805% لمشيادة األولى، و607العموم واليندسة، وتصل إلى 
ويعرض التقرير لواقع أن متخرجي الرياضيات، وعموم الكومبيـوتر، والفيزيـاء، والبيولوجيـا، والزراعـة واليندسـة 

دارة األعمـال. يتركون إسرائيل أكثـر مـن متخرجـي العمـوم االجتماعيـة واألدب، والمغـات، والفنـون، والقـانون، و  ا 
% منيم في الخارج، يمـييم المتخرجـون فـي 2607ويتقدم حممة الماجستير في الرياضيات عمى سواىم فيعيش 

 %(.2207%(، واليندسة البيو طبية )2404%(، وعمم الجينات )2405عمم الكومبيوتر )
التـي تبـذليا المؤسسـات والواقع أنو ال يمكـن فيـم خطـورة ىـذه المعطيـات فـي إسـرائيل مـن دون معرفـة الجيـود 

الرسمية والعممية اإلسرائيمية لمنع ىذا التسرب. فيناك خطط سـنوية لــ"استرداد" و"إعـادة" العقـول لتوظيفيـا فـي 
% مــن متخرجــي 28إســرائيل. ولكــن كثيــرين يعتقــدون أن الجيــود ووســائل إعــادة العقــول ليســت كافيــة. فينــاك 

ي الخــارج فضــبل عــن ســبعة فــي المئــة مــن متخرجــي الجامعــة معيــد اليندســة التطبيقيــة "التقنيــون" يعيشــون فــ
 العبرية.

 77/47/7047، السفير، بيروت
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 االعتراف بكمية "أريئيل" بالضفةلمنع  يقدمون التماساً  رؤساء الجامعات اإلسرائيمية 71

يــل" فــي الناصــرة توجــو رؤســاء الجامعــات اإلســرائيمية الــى المحكمــة العميــا بالتمــاس لمنــع االعتــراف بكميــة "اريئ
المستوطنة التي تحمل اسميا، كجامعة ثامنة في إسرائيل. ويخشى رؤساء الجامعات من مقاطعـات جامعـات 

 العالم ليم، في حال اعترف بيذه الجامعات االستيطانية التي اقرتيا حكومة االحتبلل.

 77/47/7047، الغد، عّمان

 
 حاكم بتيمة االتصال بعميل أجنبيألول مرة في تارية الدولة العبرّية: النائب سعيد نفاع يُ  75

زىير أندراوس: رفضت المحكمة المركزية فـي الناصـرة فـي قرارىـا الصـادر صـباح أمـس األربعـاء،  - الناصرة
طمــب طــاقم الــدفاع عــن النائــب العربــي فــي الكنيســت اإلســرائيمي، المحــامي ســعيد نفــاع، إلغــاء الــتيم الموجيــة 

حصانتو البرلمانية. وتنسب النيابة اإلسرائيمية لمنائب نفاع تيـم السـفر إليو باعتبارىا تيم سياسية تسري عمييا 
بشكل غير قانوني إلى دولة عدو والمساعدة في تنظـيم زيـارة إلـى دولـة عـدو وتيمـة االتصـال بعميـل أجنبـّي، 

 والقصد سورية.
ســتغرب جــًدا قــرار وتعقيًبــا عمــى ىــذا القــرار قالــت المحاميــة عــن النائــب نفــاع أورنــا كــوىين مــن عدالــة: نحــن ن

ىــذه ىــي المــرة األولــى التــي يــتم فييــا تقــديم الئحــة اتيــام ضــد  المحكمــة ومصــممون عمــى االســتئناف لمعميــا.
عضو كنيست عمى خمفية لقائو مع عميل أجنبي، وأضافت كوىين أنو حتى الشرطة والنيابة تقران بأن المقاء 

نــي بــل سياســي. بنــاء عميــو، فــإّن الحصــانة المنســوب لمنائــب نفــاع مــع عميــل أجنبــي لــم يكــن ذا مضــمون أم
 البرلمانية لمنائب نفاع يجب أن تسري عمى ىذا المقاء لكونو نشاًطا سياسيا.

 77/47/7047، القدس العربي، لندن
 
 
 

 يزعمون اكتشاف معبد في القدس إسرائيميون عمماء آثار 76
القـدس المحتمـة، وتـم العثـور داخمـو عمـى قال عمماء آثار صياينة إنيم اكتشفوا معبدًا قديمًا فـي : )يو بي آي(

موجــودات أثريــة مــن شــأنيا أن تغّيــر المعتقــدات الدارجــة لــدى الييــود حتــى اآلن عــن الحيــاة الدينيــة بالمدينــة 
لغاء حصرية العبادة في   المزعوم .” ىيكل سميمان“وا 

كـان نشـطًا فـي فتـرة ” المكتشـف“أمـس، عـن عممـاء اآلثـار زعميـم أن المعبـد ” إسـرائيمية“ونقمـت وسـائل إعـبلم 
واألجانــب لــم يجــدوا مــن خــبلل حفريــات فــي منطقــة ” اإلســرائيميين“، عممــًا أن عممــاء اآلثــار ”ىيكــل ســميمان“

 المزعوم .” الييكل“الحرم القدسي أية موجودات أثرية تدل عمى 
خـبلل سـنوات  وتم العثور عمى المعبد الجديد عند مشارف الشطر الغربي لمقدس المحتمة الذي بـدأ العمـل فيـو

المــذكورة فــي ” َمتســاه“التســعين. وقــرر عممــاء اآلثــار الصــياينة نســب التجمــع الســكاني فــي المكــان إلــى قريــة 
التــوراة. ومـــن بـــين الموجـــودات األثريـــة التـــي زعمـــوا العثــور عمييـــا فـــي الموقـــع، مبنـــى عـــام ومبـــان  اســـتخدمت 

 كمستودعات وأخرى لمسكن .
مجموعة أدوات فخارية تستخدم في طقـوس العبـادة وبينيـا تماثيـل صـغيرة  وتم العثور بالقرب من المبنى عمى

 تشبو اإلنسان وتماثيل أخرى تشبو حيوانات، وخاصة بيائم مربوطة بعربات.
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ـــأثرة مـــن ثقافـــة الســـيل الســـاحمي الفمســـطيني فـــي تمـــك الفتـــرة  ـــّدر البـــاحثون أن طقـــوس عبـــادة التماثيـــل مت ويق
 ة.    والمعروفة باسم الحضارة الفمسطيني

      77/47/7047، الخميج، الشارقة
 

 عن العرب تضع مناىج تعميمية تعزل فييا الدروز "إسرائيل" 77
أظيــر بحــث أكــاديمي صــدر حــديثا فــي إســرائيل، أن وزارة التربيــة والتعمــيم اإلســرائيمية : يــو بــي اي - إســرائيل

ف إلـى عـزل المجتمـع الـدرزي عـن وضعت منياجًا تعميميًا لموضـوع األدب العربـي فـي المـدارس الدرزيـة ييـد
وأفـادت صـحيفة "ىـآرتس"  المجتمع العربي وترسيخ ىوية طائفية درزية منفصمة ومنعزلـة عـن اليويـة العربيـة.

اليـــوم األربعـــاء، أن البحـــث الجديـــد أعـــده الباحـــث بمعيـــد "فـــان ليـــر" األكـــاديمي اإلســـرائيمي، الـــدكتور يســـري 
 ة.خيزران، وىو ابن الطائفة العربية الدرزي

وقـال خيـزران فــي بحثـو، إن كتــب تـدريس مــادة األدب العربـي فـي المــدارس اإلعداديـة والثانويــة الدرزيـة تخمــو 
وأكـد عمـى العبلقـة بـين الـدروز والثقافـة  من نصوص تشير إلـى العبلقـة بـين الـدروز وبـين العـرب والمسـممين.

ة تضــمنت عــددا كبيــرا مــن األدبـــاء العربيــة، لكنــو أشــار فــي البحــث إلــى أن كتــب التــدريس بالمــدارس الدرزيــ
وشــدد خيــزران عمــى أن "النصــوص األدبيــة  والشــعراء الــدروز وعــدد قميــل جــدا مــن األدبــاء والشــعراء العــرب.

 بالمغة العربية ُتستغل لتعزيز الوعي الطائفي الضيق".
77/47/7047، الحياة، لندن  

 
 ول االعتراف بفمسطينقب "إسرائيل"% من اإلسرائيميين يعتقدون أن عمى  27استطالع:  78

د.خميـل و  د. يعقـوب شـامير أسـتاذ االتصـاالت بالجامعـة العبريـة قام كـل مـن عبد الرؤوف ارناؤوط: -القدس 
، باإلعــداد واإلشــراف الشــقاقي أســتاذ العمــوم السياســية ومــدير المركــز الفمســطيني لمبحــوث السياســية والمســحية

بشأن سبل التعامل مع الواقع الجديد الذي نشأ بعـد  مسطينيمشترك لمرأي العام اإلسرائيمي والف استطبلععمى 
حيـث بمـغ حجـم العينـة فـي الجانـب ، بحصول فمسطين عمى صفة دولة مراقب غير عضـو فـي األمـم المتحـدة

كانون األول وبمغـت نسـبة  22 - 9إسرائيمي تمت مقابمتيم من خبلل الياتف في الفترة بين  600اإلسرائيمي 
 %.4.5الخطأ 

% من اإلسرائيميين، إنيم يعتقدون أن الفمسطينيين سـيعودون لبلنتفاضـة والمواجيـات المسـمحة بينمـا 42قال و 
 % يعتقدون أنيم سيعودون لممفاوضات.70% أنيم سيبدأون مقاومة سممية و76رأت نسبة من 

 ردود الفعل عمى حرب غزة واالعتراف بفمسطين كدولة غير عضو في األمم المتحدة( 4
% 76و ين مـــن الحـــربمنتصـــر  الـــم يخرجـــ "إســـرائيل" وحركـــة حمـــاس أن ســـرائيميين يعتقـــدونمـــن اإل 47% -

% 20% يعتقــدون أن )حمــاس( ىــي التــي انتصــرت و70يعتقــدون أن إســرائيل ىــي التــي خرجــت منتصــرة و
 يعتقدون أن الطرفين قد انتصرا.

أن التيدئة  ونتعتقد رائيميين% من اإلس47وفي التقديرات حول الطرف األكثر استفادة من اتفاق التيدئة فإن 
% من اإلسرائيميين إن التيدئـة فـي مصـمحة الطـرفين، وتقـول األقميـة 26ىي في صالح الطرف الفمسطيني، و

 % من اإلسرائيميين أنيا في مصمحة إسرائيل.22
% يعارضونو، ولكن فـي رد 42% من اإلسرائيميين يؤيدون وقف إطبلق النار مع )حماس( و55ويتضح أن 

ؤال عما ينبغي عمـى إسـرائيل عممـو فـي حـال تجـدد قصـف البمـدات اإلسـرائيمية مـن قطـاع غـزة أجابـت عمى س
% بأن الـرد ينبغـي أن يكـون عمـى شـكل عمميـات محـدودة مؤقتـة ثـم الخـروج مـن القطـاع وقالـت 40نسبة من 
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% أن 78ة من % أن عمى إسرائيل في ىذه الحالة إعادة احتبلل القطاع والبقاء فيو وقالت نسب75نسبة من 
عمى إسرائيل المجـوء لمخيـار الدبموماسـي ولـيس العسـكري. بعـد العمميـة العسـكرية اإلسـرائيمية ضـد القطـاع فـي 

 % عمى التوالي.78% و20% و28كانت النتائج مماثمة:  7009عام 
% مـن اإلســرائيميين يعتقـدون أن إســرائيل ال تسـتطيع القضــاء عمـى حكــم حمـاس فــي قطـاع غــزة ونســبة 42 -
بعـد حـرب غـزة  7009% تعتقد عكس ذلك، وىـذه النتـائج مشـابية لتمـك التـي حصـمنا عمييـا فـي آذار 54ن م

% أن إسـرائيل ال تسـتطيع القضـاء عمـى حكـم حمـاس 42السابقة في ذلـك العـام حيـث قالـت آنـذاك نسـبة مـن 
 % أنيا تستطيع ذلك.55وقالت نسبة من 

أنـو وبعـد االعتـراف الـدولي بفمسـطين كدولـة غيـر عضـو % من اإلسـرائيميين يعتقـدون 27وجد االستطبلع  -
فــي األمــم المتحــدة فــإن عمــى إســرائيل قبــول القــرار الــدولي وبــدء مفاوضــات مــع الفمســطينيين لتطبيقــو، وقالــت 

% أن عمى إسرائيل قبول القرار الدولي ولكن بدون السماح لمفمسطينيين بإحداث أي تغيير عمى 76نسبة من 
% أن عمــى إســرائيل معارضــة القــرار وتعزيــز البنــاء فــي المســتوطنات، وقالــت 77ن األرض، وقالــت نســبة مــ

% أن عمــى إســرائيل إعــادة احــتبلل 6% أنــو عمــى إســرائيل ضــم المنــاطق ليــا، وقالــت نســبة مــن 4نســبة مــن 
 مناطق السمطة لمنع قيام دولة فمسطينية.

% مـــن 62وبعـــد حـــرب غـــزة فـــإن بعـــد االعتـــراف الـــدولي بفمســـطين كدولـــة غيـــر عضـــو فـــي األمـــم المتحـــدة -
اإلســرائيميين يعتقــدون أن العمميــات المســمحة لــن تتوقــف وأن الطــرفين لــن يعــودا لممفاوضــات فيمــا تعتقــد نســبة 

 الثمثين من الفمسطينيين أن المفاوضات ستعود مع أو بدون مواجية مسمحة.
 ( ىجوم عسكري إسرائيمي عمى المنشتت النووية اإليرانية:7
ســرائيل فــي توجيــو ضــربة لممنشــآت النوويــة % مــن اإلســرا52- ئيميين يؤيــدون تعاونــًا بــين الواليــات المتحــدة وا 

% يعارضـون 72% فقـط يؤيـدون ىجومـًا إسـرائيميًا منفـردًا بـدون تعـاون مـع الواليـات المتحـدة، و70اإليرانية و
 أي ىجوم عمى إيران.

 ( الحل الدائم عمى غرار أفكار كمينتون ومبادرة جنيف:2
يؤيــدون ىـذا الحـل الــدائم، تشـير ىـذه النتــائج إلـى انخفـاض محــدود بـين اإلســرائيميين اإلسـرئيميين  ن% مـ56-

 .% من اإلسرائيميين58( عندما أيده 7022مقارنة بالوضع قبل سنة )في كانون أول 
ة فـي ، فإننا لم نجد تأييـدا مـن األغمبيـ7002منذ بدأنا فحص المواقف تجاه ىذا الحل الدائم، وذلك في عام -

وذلـــك بعــد حــوالي شــير مـــن وفــاة الــرئيس الفمســطيني ياســـر  7004إال فــي كــانون أول )ديســمبر(  "إســرائيل"
ىـي األقـرب  7022كانت نتائج ، و % بين اإلسرائيميين64عرفات. كانت نسبة التأييد ليذا الحل الدائم آنذاك 

 .7004لنتائج 
 لبنود المختمفة لمحل الدائم:ا لمموقف المستطمعين اإلسرائيميين منفيما يمي تفصيال 

 أ( الحدود النيائية وتبادل األراضي:
% يعارضون قيام دولة فمسطينية في كل الضفة الغربية وقطاع غـزة 49و يؤيدونمن اإلسرائيميين  % 46 -

% مــن الضــفة الغربيــة يــتم ضــميا إلســرائيل، فــي المقابــل 2مــا عــدا عــدة كتــل اســتيطانية كبيــرة تبمــغ مســاحتيا 
طرف الفمسطيني عمى مناطق من إسـرائيل ذات حجـم مشـابو عمـى حـدود قطـاع غـزة وتقـوم إسـرائيل يحصل ال

% فـي كـانون أول 44% من اإلسرائيميين ىـذه التسـوية وعارضـيا 52بإخبلء كافة المستوطنات األخرى. أيد 
 .7022)ديسمبر( 

 ب( الالجئون:
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% 47ا. بمــــغ التأييــــد ليــــذه التســـــوية % يعارضــــوني49اإلســــرائيميين: يؤيــــدون ىــــذه التســـــوية و مــــن 47% -
 .7022% في كانون أول 52والمعارضة 
 )ج( القدس:

% يعارضــون تســوية لقضــية القــدس بحيــث تكــون القــدس 59% مــن اإلســرائيميين، إنيــم يؤيــدون و28قــال  -
الشــرقية عاصــمة لدولــة فمســطين وتصــبح األحيــاء العربيــة تحــت الســيادة الفمســطينية واألحيــاء الييوديــة تحــت 
السيادة اإلسرائيمية وتصبح البمدة القديمة بما فـي ذلـك الحـرم الشـريف تحـت السـيادة الفمسـطينية مـا عـدا الحـي 

 الييودي وحائط المبكى المذين يصبحان تحت السيادة اإلسرائيمية.
 )د( دولة فمسطينية بدون جيش: 

% إنيـم يعارضــون قيــام 76و% مــن اإلسـرائيميين، إنيــم يؤيــدون  70وبشـأن دولــة فمسـطينية بــدون جــيش قـال 
دولــة فمســطينية مســـتقمة فــي المنــاطق التـــي تنســحب منيــا إســـرائيل فــي الضــفة والقطـــاع وال يكــون لــدى دولـــة 
فمسطين جيش ولكن تحتفظ بقوات أمن قوية وتقـوم قـوات دوليـة متعـددة الجنسـيات بحمايـة سـبلمة وأمـن دولـة 

 العنف ضد بعضيما. فمسطين، ويقوم الطرفان بااللتزام بإيقاف كافة أشكال
 )ه( الترتيبات األمنية: 

% إنيم يعارضون تسوية يكون 25% من اإلسرائيميين، إنيم يؤيدون و59وفيما يتعمق بالترتيبات األمنية قال 
فييا لمدولة الفمسطينية سيادة عمى أرضيا ومياىيا اإلقميمية وسمائيا، لكن يسـمح إلسـرائيل باسـتخدام المجـال 

غـراض التـدريب، كمـا تحـتفظ إسـرائيل بمحطتـي رادار لئلنـذار المبكـر فـي الضـفة الغربيـة الجوي الفمسطيني أل
سنة، وتبقى قوات دولية متعددة الجنسيات في الدولة الفمسطينية لفترة زمنية غير مقيدة بحيث تكون  25لمدة 

الفمسـطينية بمـا فـي ذلـك  ميمة القوات الدولية ىي ضمان تنفيذ االتفاق ومراقبة الحـدود البريـة والبحريـة لمدولـة
 .التواجد في المعابر الحدودية الفمسطينية

 :نياية الصراع )و(
% يعارضــون تسـوية تشـترط أنـو عنــد 78% مــن اإلسـرائيميين، إنيـم يؤيـدون و68وبشـأن نيايـة الصـراع قـال  

نيـاء ال صـراع وال يجـوز االنتياء من تنفيذ اتفاقية الحل الدائم فإن ذلك يعنـي تسـوية جميـع مطالـب الطـرفين وا 
سرائيل وطنا شعبييما.  ألي طرف التقدم بمطالب إضافية ويقر الطرفان بأن فمسطين وا 

% إنيـم يعارضـون مجمـل البنـود مجتمعـة كتسـوية 40% من اإلسـرائيميين، إنيـم يؤيـدون و56وباإلجمال قال 
 شاممة لمحل الدائم.

بشــأن فــرص التوصــل لتســوية دائمــة:  ئيميينســراوفــي ىــذا الصــدد تشــير النتــائج إلــى توقعــات ســوداوية لــدى اإل
 % من اإلسرائيميين يعتقدون أنو من المستحيل ىذه األيام التوصل لتسوية دائمة.65

 ( إجراء مفاوضات مع حماس: 1
% مــن اإلســرائيميين يؤيــدون إجــراء مفاوضــات مــع حكومــة )حمــاس( لــو كــان ذلــك 52وتشــير النتــائج إلــى أن 

% يعتقـدون أن أغمبيـة 66% يعارضـون ذلـك، لكـن 46ة مـع الفمسـطينيين وضروريًا من أجـل التوصـل لتسـوي
 اإلسرائيميين يعارضون إجراء مفاوضات كيذه مع حكومة )حماس(

% إنيــم غيــر قمقــين مــن أنيــم أو أحــد أفــراد أســرتيم قــد 44% مــن اإلســرائيميين، إنيــم قمقــون و55وفيمــا قــال 
 يتعرض لؤلذى عمى يد عربي في حياتيم اليومية.

 فمسطيني:لألىداف البعيدة المدى لمطرف ال اإلسرائيمي طرفال في تصورإلحساس بالتيديد (ا5
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لؤلىـــداف البعيـــدة المـــدى  اإلســـرائيمي طـــرفالنســـبة اإلحســـاس بالتيديـــد عاليـــة جـــدًا فيمـــا يتعمـــق بتصـــورات • 
حـــتبلل اإلســـرائيميين يعتقـــدون أن ىـــدف الفمســـطينيين بعيـــد المـــدى ىـــو امـــن % 47فـــإن  فمســـطيني،لمطـــرف ال

مـــن  %26 عتقـــدوي % يعتقـــدون أن ىـــدفيم ىـــو احـــتبلل إســـرائيل.28إســـرائيل وقتـــل معظـــم ســـكانيا الييـــود و
أن ىـــدف الفمســـطينيين ىـــو اســـتعادة الســـيطرة عمـــى كـــل أو بعـــض األراضـــي المحتمـــة منـــذ العـــام اإلســـرائيمين 

2967. 
بعــد ضــمان أمنيــا  2967 % مــن اإلسـرائيميين، إن ىــدف إســرائيل ىــو االنسـحاب لحــدود72وتقـول نســبة مــن 
% إن ىــدفيا ىــو االنسـحاب مــن أجـزاء مــن المنــاطق المحتمـة بعــد ضـمان أمنيــا، وتقــول 40وتقـول نســبة مـن 

% إن ىدفيا ىو ضم الضفة الغربية إلسرائيل بدون إعطاء الفمسـطينيين حقوقـًا سياسـية، وتقـول 22نسبة من 
 % إن ىدفيا ىو ضم الضفة وطرد سكانيا.24نسبة من 

 77/47/7047، رام اهلل، األيام
 

 رغم تراجع التصدير "إسرائيل" يمعاريف: انتعاش تجارة "األلماس" ف 79
 يقالت صحيفة "معـاريف" اإلسـرائيمية إنـو وفقـًا لبيانـات صـادرة عـن وزارة الصـناعة والتجـارة فـ: محمود محيى

، باسـتثناء يالعـام الجـار النصف األول مـن  يحجم الصادرات اإلسرائيمية ف يإسرائيل فقد طرأ انخفاض عام ف
 26.6الربـع األخيــر واألشــير التسـعة األولــى مــن العـام الحــالى بقيمــة  يحقـق انتعاشــا فــ يقطـاع األلمــاس الــذ

 .7022 ينفس الفترة من العام الماض يمميار شيكل ف 77.7مميار شيكل، مقابل 
مميــار دوالر  68بمــغ  يوالــذي % مــن حجــم التصــدير اإلســرائيم20ولفتــت بيانــات الــوزارة اإلســرائيمية إلــى أن 

 تصدير الماس. يتركز ف 7022 يلمعام الماض
 76/47/7047، اليوم السابع، مصر

 
 

 جو" -: األسد يواصل شراء صوارية "أرض "إسرائيل" 20
ذكـرت مصـادر عسـكرية إسـرائيمية أن الـرئيس السـوري بشـار األسـد يواصـل التسـمح بصـواريخ مضـادة : القدس

مت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عـن المصـادر إن "نطـاق عمميـة شـراء الصـواريخ جو. ونق -لمطائرات أرض 
مميـار دوالر". وأضـافت أن "الحـديث عـن عمميـة شـراء  2حتـى  7لم يتراجع في السـنتين األخيـرتين، ويقـدر بــ 

 ".2972عامــا، أي منــذ حــرب اكتــوبر العــام  40عمــى نطــاق ضــخم لــم يقــم الجــيش الســوري بمثميــا منــذ نحــو 
وقع "واينت" إلى تصريحات قائد سـبلح الجـو اإلسـرائيمي أميـر إيشـيل، األسـبوع الماضـي، والتـي جـاء وأشار م

فييـا أنــو "يوجــد فـي ســورية، الســاحة الخمفيـة إلســرائيل، منظومــات أسـمحة مــن كــل األنـواع، بينيــا أســمحة غيــر 
اىزيــــة لمعالجــــة تقميديــــة فــــي مخــــازن ذات طاقــــة تخــــزين عاليــــة جــــدا". وأضــــاف أن "إســــرائيل بحاجــــة إلــــى ج

واوضــح إن "إســرائيل تســتعد لقضــية األســمحة غيــر التقميديــة"، مشــيرا إلــى أن  ســيناريوىات وتيديــدات مختمفــة".
 "إسرائيل تخصص إمكانات ذات صمة في حالة تقرر تفعيميا".

 77/47/7047، الراي، الكويت
 

 منظمات دوليةإلى لمنع انضمام فمسطين  سعىتل أبيب تمعاريف:  24
ذكرت صحيفة "معاريف"، أمس، أن الخارجية اإلسرائيمية، تبذل قصاراىا لمنـع انضـمام السـمطة : يحيى دبوق

الفمســطينية، الــى منظمــات دوليــة جديــدة، بعــدما حصــمت أخيــرًا عمــى مكانــة دولــة بصــفة مراقــب فــي الجمعيــة 
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ستغبلل االنجاز العامة لؤلمم المتحدة. وبحسب الصحيفة، توجد مؤشرات عمى أن الفمسطينيين يعممون عمى ا
األخيــر فــي المنظمــة الدوليــة، لبلنضــمام الــى أربــع منظمــات أخــرى، ىــي: المنظمــة العالميــة لمممكيــة الفكريــة 

"WIPO" وبرنــامج االمــم المتحــدة لمبيئــة ،"UNEP" واتحــاد البريــد العــالمي ،"UPU ومنظمــة الصــحة العالميــة ،"
"WHO." 

وليـة فـي الخارجيــة اإلسـرائيمية، ينسـقان الخطـوات المنــوي وكشـفت الصـحيفة أن قسـمي القــانون والمنظمـات الد
اتخاذىـا، لمحـؤول دون نجــاح المسـاعي الفمســطينية، مشـيرة الــى أن سـفراء إسـرائيل فــي الـدول التــي توجـد فييــا 
مقــاّر ىــذه المنظمــات، يجــرون اتصــاالت مــع اداراتيــا، الســتبيان مــا اذا كــان الفمســطينيون قــد تقــدموا بطمبــات 

لتكميــف المنــاط بالســفراء، فيــو افيــام المنظمــة المعنيــة، بــأن قبــول الطمــب الفمســطيني ســيعني عضــوية "أمــا ا
وأشــارت  أضــرارًا ماليــة بالمنظمــة نفســيا، والتشــديد عمــى أن الخطــوة ستضــر بفــرص الســبلم مــع الفمســطينيين".

بط المسـاعي الفمسـطينية، "معاريف"، الى أن الرافعة المركزيـة التـي ُيـراىن عمييـا إسـرائيميًا، ومـن شـأنيا أن ُتحـ
ىو وجود قانون أميركي، يفرض عمى واشنطن إيقـاف تمويـل أي منظمـة دوليـة، تنضـم الييـا منظمـة التحريـر 

 الفمسطينية، مضيفة أن "نفس القانون ال يسمح لمرئيس االميركي بتجاوزه، أو فرض فيتو عمى تطبيقو".
لدى الكونغرس االميركي، بتغيير ىذا القانون. وفي وبحسب الصحيفة "ستسعى إسرائيل لمتأكد من أنو ال نية 

ىذا االطار، قـد يتوجـو وفـد إسـرائيمي رفيـع المسـتوى لمقابمـة المسـؤولين فـي االدارة االميركيـة، لتنسـيق الجيـود 
 أواًل، ولمنع تغيير القانون األميركي، ثانيًا".

انضــمام الفمســطينيين الــى المنظمــات  وقـال مصــدر سياســي إســرائيمي لـــ"معاريف"، ان "الخشــية اإلســرائيمية مــن
الدولية، تتعمق بـأن يضـعف ذلـك الموقـف اإلسـرائيمي، قبيـل مفاوضـات التسـوية"، مشـيرًا الـى أن "الفمسـطينيين 
قــد يستحصــمون مــن ىــذه المنظمــات عمــى قــرارات ذات طــابع سياســي، تتعمــق بالضــفة الغربيــة والمســتوطنات 

 القائمة فييا".
أن "الجمود عمى مسار التفاوض السياسي بين إسرائيل والفمسطينيين، اضافة الى مع ذلك، أكدت "معاريف"، 

قرارات االستيطان التي استعرت أخيرًا خمف الخط الخضر، مـن شـأنيا أن تقمـص أكثـر فـأكثر تجـاوب األسـرة 
 الدولية، مع أي طمب إسرائيمي لممساعدة في منع انضمام الفمسطينيين الى المنظمات الدولية".

 77/47/7047، ار، بيروتاالخب
 

 جنديا انتحروا في السنوات العشر األخيرة 727الجيش اإلسرائيمي:  27
جنـديا عمـى  727أفادت معطيات رسمية صادرة عن الجيش اإلسرائيمي أنو في السـنوات العشـر األخيـرة أقـدم 

 جنديا. 74االنتحار، ما يعني أن المعدل السنوي يصل إلى 
ي قولـو، اليـوم األربعـاء، إن التقـارير تشـير إلـى حصـول تراجـع فـي المعـدل ونقل عـن مصـدر عسـكري إسـرائيم

 في السنوات األخيرة، وأن ذلك قد ينطبق عمى العام الحالي أيضا.
 72انتحــر  7009جنــديا، وفــي العــام  26أقــدم عمــى االنتحــار  7005وأشــارت المعطيــات إلــى أنــو فــي العــام 

 .7022جنديا في العام  72، ليتراجع مرة أخرى إلى 7020م جنديا في العا 77جنديا، وارتفع العدد إلى 
 40يصـل إلـى  7000 – 2990كما أشارت التقارير إلى أنـو لممقارنـة فقـد كـان معـدل االنتحـار فـي السـنوات 

 جنديا بالمعدل السنوي.
يش أن مسبب الوفاة األول فـي الجـ 7002تجدر اإلشارة إلى أن صحيفة "معاريف" كانت قد نشرت في العام 

 جنديا عمى االنتحار في العام ذاتو. 42ىو االنتحار، وذلك بعد أن أقدم 
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 76/47/7047، 18عرب
 

 عامًا في غزة 29 "إسرائيل"قصة العميل ال ي خدم تقرير:  22
عامـًا، تـم مسـاومتو  29اعتقل "خ.ج." وىو اسم مستعار لعميل عمل مـع االحـتبلل : عبلء المشيراوي -غزة 

 االرتباط مع المخابرات اإلسرائيمية فوافق عمى العمل معيم.داخل السجن وعرض عميو 
وحكــم عمــى العميــل "خ.ج." فــي الســجن مــدة أربعــة شــيور كــان خبلليــا يخبــر المخــابرات اإلســرائيمية عــن أي 

 أمور تحصل داخل السجن عن طريق مقابمتو لضباط المخابرات.
وكان لمعميل المذكور كممة سر يكتبيا عمى رسائل الصميب األحمر حينما كان يريد مقابمة ضابط المخابرات 

 في السجن من أجل تزويده بالمعمومات.
وأفــــرج االحــــتبلل عــــن العميــــل بعــــد أربعــــة أشــــير مــــن االعتقــــال، واســــتمر بعــــد اإلفــــراج عنــــو بمقابمــــة ضــــابط 

 ماكن عدة خبلل فترة احتبلل قطاع غزة.المخابرات، وكانت المقاببلت تحدث في أ
ستمر العميل في عمالتو طيمة عيد ما قبل السمطة الفمسطينية وفي عيد السمطة عمل سائق أجـرة مـن غـزة  وا 

 لمجنوب، وكان خبلل عممو يزود ضباط المخابرات بالحديث الذي يسمعو من الركاب.
يتقاضــــى أجــــوًرا عاليــــة مقابــــل تقديمــــو وتطــــور عمــــل العميــــل مــــع ضــــابط مخــــابرات إســــرائيمي جديــــد وأصــــبح 

 لممعمومات في فترة ما بعد قدوم السمطة ومتابعتو لعدد من سيارات الشخصيات الميمة آنذاك.
واستمر عممو إلى ما بعد االنتفاضة الثانية وشمل نشاطو االسـتخباري أن يقـوم بعمميـة مسـح لـبعض األمـاكن 

لضـــابط، وزود الضـــابط بمعمومـــات أمنيـــة تتعمـــق بمنـــازل وذلـــك بالتواصـــل المباشـــر عبـــر الجـــوال بينـــو وبـــين ا
 ومؤسسات ومحال تجارية.

وزود المخـــابرات بمعمومـــات أمنيـــة  7020وحتـــى العـــام  2972وتواصـــل المـــذكور مـــع المخـــابرات منـــذ العـــام 
 -وفـــق التحقيقـــات –خطيـــرة جـــًدا، أدت فـــي بعـــض األحيـــان إلـــى ارتقـــاء عـــدد مـــن الشـــيداء وال يـــذكر العميـــل 

لميام التي كمف بيا من المخـابرات اإلسـرائيمية لطـول الفتـرة التـي تواصـل فييـا مـع المخـابرات وتقدمـو تواريخ ا
 في العمر.

 76/47/7047، القدس، القدس

 
  جنود إسرائيميين بانقالب جيب شمالي أريحا أربعةإصابة  21

طيرة جراء انقبلب جيـب جنود إسرائيميين أصيبوا بجروح أحدىم بصورة خ 4قالت وسائل اإلعبلم العبرية، إن 
وحسب صحيفة يديعوت أحرنوت فالجنود اآلخرين أصـيبوا  عسكري شمالي أريحا في الضفة الغربية المحتمة.

 بصورة طفيفة، وجرى نقميم جميعًا لمستشفى "ىداسا عين كارم" في القدس المحتمة لتمقي العبلج.
 76/47/7047، فمسطين أون الين

 
 2012 سنةجريحًا خالل  2158دًا وشيي 278غزة: في وزارة الصحة  35

أصــــدر مركــــز المعمومــــات الصــــحية الفمســــطيني التــــابع  لــــوزارة الصــــحة تقريــــر احصــــائي لمعــــدوان : الصــــحة
 .2012الصييوني الغاشم ضد المدنيين العزل في محافظات غزة لمشيداء والجرحى خبلل العام 

( شييدا ارتقوا خبلل عدوان األيام 189يم )(، من278حيث أفاد التقرير أن إجمالي عدد الشيداء ) الشيداء:
 ( شييدة.27( شييد واإلناث )251الثمانية خبلل شير نوفمبر الماضي، وكان عدد الذكور )
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 5( شــييدة كمـا وبمـغ عـدد األطفـال مـن الشـيداء األقـل مــن 13عـام مـن الشـيداء ) 18بمـغ عـدد اإلنـاث فـوق 
 ( شييد.18سنوات )
مصـابا خــبلل  1526( مصـاب )مـنيم 2158إجمـالي الجرحـى بمـغ عـددىم )حيـث افـاد التقريـر أن  الجرحآى:

 ( مصابة.517( مصاب بينما اإلناث )1641حرب الثمانية أيام(،  وقد شكل عدد الذكور )
( مصــابة كمــا و بمــغ عــدد األطفــال 322عــام مــن المصــابين بمــغ ) 18واشــار التقريــر أن عــدد اإلنــاث فــوق 

 ( مصاب.212سنوات من المصابين ) 5األقل من 
 26/12/2012، وزارة الصحة الفمسطينية في غزة

 
 اليرموك في سورية  مخيمتجدد االشتباكات في  36

تجددت االشتباكات فجر أمس في مخيم اليرموك لبلجئـين الفمسـطينيين فـي جنـوب دمشـق أ ف ب:  -السفير
 ة منو.بين المجان الشعبية ومسمحين عاودوا الدخول إليو، ما أدى إلى موجة نزوح جديد

أجـــزاء مــن مخــيم اليرمـــوك شــيدت اشـــتباكات »، فـــي بيانــات، أن «المرصــد الســـوري لحقــوق اإلنســان»وذكــر 
وقال مدير «. استمرت حتى الفجر، بين مسمحين بينيم فمسطينيون، ومسمحين من المجان الشعبية الفمسطينية

مين المعارضين والموالين لمنظام يبدو أن االتفاق غير المعمن عن انسحاب المقات»المرصد رامي عبد الرحمن 
االشتباكات في محيط المخيم وسقوط قتمى في داخمو برصاص قناصة لـم تتوقـف »، مشيرا إلى أن «لم ينجح

 «.خبلل األيام الماضية
إلى المخيم. ونقمـت عـن مصـادر « االشتباكات استؤنفت بعد عودة المسمحين»أن « الوطن»وذكرت صحيفة 

يشــيد يوميــا بــين الفينــة واألخــرى اشــتباكات بــين المجــان الشــعبية الفمســطينية »مــوك فــي المخــيم قوليــا إن الير 
 «.والمسمحين الذين عاودوا دخولو بعدما انسحبوا إلى أطرافو، ما أدى إلى نزوح األىالي مرة ثانية

كات مخـيم اليرمـوك يشـيد يوميـا بـين الحـين واآلخـر اشـتبا»وقال شيود عيان لوكالة أنبـاء الشـرق األوسـط إن 
ــذين عــاودوا دخولــو، األمــر الــذي أدى إلــى نــزوح العديــد مــن األىــالي مــرة  بــين المجــان الشــعبية والمســمحين ال

عددا من القتمـى والمصـابين سـقطوا خـبلل االشـتباكات المتقطعـة التـي دارت خـبلل األيـام »وأكدوا أن «. ثانية
 «.األربعة الماضية

 27/12/2012، السفير، بيروت
 

صابتو بجراح يدجدعتداء عنصري ا 37  عمى فتى فمسطيني في القدس وا 
اعتــدى عــدد مــن المســتوطنين المتطــرفين، مســاء االربعــاء، عمــى فتــى مقدســي فــي بمــدة : وكــاالت – 48عــرب

 سموان بالقدس.
 17وأفــاد مركــز معمومــات وادي حمــوة، أن أربعــة مســتوطنين اعتــدوا عمــى الفتــى عبــد الســبلم وســام القيمــري )

 من شارع وادي الربابة في بمدة سموان، ونقل إلى مستشفى ىداسا العيسوية. عامًا(، أثناء مروره
 27/12/2012، 48عرب

 
  تحت شعار"أقوى من الشطب"  بالناصرةالديمقراطي ميرجانو القطري  الوطني التجمعحزب  ةنظم 38

ــــ ـــرب48عـ مـــن  نظـــم التجمـــع الـــوطني الـــديمقراطي، مســـاء األربعـــاء، ميرجانـــو القطـــري تحـــت شـــعار "أقـــوى: ـ
الشطب" وذلك رفضـا لشـطب النائبـة حنـين زعبـي واسـتيداف الحركـة الوطنيـة فـي الـداخل الفمسـطيني، متمثمـة 
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وشـارك فـي الميرجـان اآلالف مـن أبنـاء جماىيرنـا العربيـة،  بحزب التجمع، وكذلك إطبلقـا لحممتـو االنتخابيـة.
رى الـداخل الفمسـطيني، فـي النقـب من أعضاء التجمع، وأنصاره، وأصدقائو، الذين قدموا من مختمف مـدن وقـ

 والمثمث والجميل.
وانطمـــق الميرجـــان بحضـــور قيـــادات التجمـــع: رئـــيس الحـــزب واصـــل طـــو، وأمينـــو العـــام عـــوض عبـــد الفتـــاح، 
وأعضاء مكتبو السياسي ولجنتـو المركزيـة، ومرشـحوه: الـدكتور جمـال زحالقـة، وحنـين زعبـي، والـدكتور باسـل 

عبد الرحيم فقرا، وىبة يزبك، باإلضافة إلى رئيس بمدية الطيرة، مأمون عبد غطاس، وجمعة الزبارقة، والحاج 
 الحي، وأمين عنبتاوي من شفاعمرو، وأعضاء مجالس وبمديات من مختمف القرى والمدن العربية.

 27/12/2012، 48عرب
 

 مع االحتالل في يطا جنوب الخميل مواجياتثر إإصابة  22 39
ل الميمـــة، خـــبلل مواجيـــات انـــدلعت مـــع قـــوات االحـــتبلل فـــي منطقـــة مواطنـــا بيـــنيم طفـــ 22أصـــيب : الخميـــل

وقـال منسـق المجنـة الشـعبية لمقاومـة الجـدار واالسـتيطان شـرق يطـا  الشعابين جنوب بمدة يطا جنوب الخميل.
راتـب الجبـور لــ'وفا' إن جنـود االحـتبلل أطمقـوا األعيــرة الناريـة، والقنابـل الغازيـة والصـوتية عمـى المـواطنين مــا 

 منيم باالختناق، فيما نقل طفل إلى المستشفى جراء إصابتو بقنبمة غازية بالرأس. 22سبب بإصابة ت
 26/12/2012، وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية )وفا(

 
 % من أراضي الضفة43استخدام  الفمسطينيينوتشا": يُحظر عمى أ" 40

فــي بنــاء المســتوطنات وتوســيعيا والتعــدي عمــى أكــدت األمــم المتحــدة "اّن االســتمرار  عبــد الــرؤوف ارنــاؤوط:
األراضي الفمسطينية ىو جزء ال يتجزأ من سياسة تفتيت الضفة الغربية المتواصمة، بما في ذلـك عـزل القـدس 
الشرقية، بما يقوض حق الشعب الفمسطيني في تقرير مصيره، وىو حـق يجـب أن يطبـق جنبـًا إلـى جنـب مـع 

 مقومات البقاء والتواصل الجغرافي إلى جانب إسرائيل".إنشاء دولة فمسطينية تتوافر ليا 
وشددت عمى أن "مصادرة األراضي من أجل بناء المستوطنات وتوسيعيا المستقبمي أدت إلى انكماش الحيّز 

 المتاح لمفمسطينيين من أجل
ت تطوير مساكن مبلئمة وبنى تحتيـة وخـدمات أساسـية والحفـاظ عمـى مصـادر كسـب رزقيـم"، وقالـت، "أسـيم

 ىذه اإلجراءات، إلى جانب تدابير أخرى، في تيجير العائبلت والمجتمعات بالقوة".
وأشــــار مكتــــب تنســــيق الشــــؤون اإلنســــانية التــــابع لؤلمــــم المتحــــدة )اوتشــــا( إلــــى انــــو "بــــالرغم مــــن أن منــــاطق 

% 43م المســتوطنات مُحاطــة بســياج وتجوبيــا الــدوريات العســكرية، إال أنــّو يُحظــر عمــى الفمســطينيين اســتخدا
 من أراضي الضفة الغربية نظرًا لتخصيصيا لمجالس المستوطنات المحمية واإلقميمية".

% مـن أراضـي الضـفة 27وأضاف، "فعميًا، خُصصت جميع األراضـي التـي تعتبرىـا إسـرائيل "أراضـي دولـة" )
ا يقرب من ثمث الغربية( لممستوطنات بدل تخصيصيا لمنفعة السكان الفمسطينيين المحميين" مشيرًا إلى "ان م

األراضـــي الواقعـــة عمـــى الحـــدود الخارجيـــة لممســـتوطنات ممكيـــة خاصـــة لفمســـطينيين، وفـــق ســـجبلت األراضـــي 
 الرسمية اإلسرائيمية".

حـاجزًا داخميــًا، ومتـاريس طـرق وغيرىــا مـن معيقـات الحركــة الماديـة التــي  540وأكـد انـو "يوجــد مـا يقـرب مــن 
بيــةو ونصــبت ىــذه المعيقــات أساســًا لحمايــة المســتوطنين وتســييل تعيــق تنقــل الفمســطينيين داخــل الضــفة الغر 

لييا"، وقال، "موقـع المسـتوطنات كـان السـبب الرئيسـي وراء انحـراف  تنقميم، بما في ذلك تنقميم من إسرائيل وا 
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مسار الجدار عن الخط األخضر، بما في ذلك القدس الشرقيةو وعند اكتمال بنـاء الجـدار، سـيعيش مـا يقـرب 
ن المســتوطنين فــي مســتوطنات تقــع فــي الجانــب الغربــي )اإلســرائيمي( مــن الجــدار"، وأضــاف، % مــ80مــن 

"يســتيمك المســتوطنون اإلســرائيميون فــي الضــفة الغربيــة مــا يقــرب مــن ســتة أمثــال كميــة الميــاه التــي يســتيمكيا 
 الفمسطينيون في الضفة الغربية تقريبًا".

 49قانونية بموجـب القـانون الـدولي إذ إنيـا تخـالف المـادة وشددت األمم المتحدة عمى ان "المستوطنات غير 
من اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر عمى القوة المحتمة نقل سكانيا إلى األراضي التي تحتميا. وأّكد كل مـن 
محكمــة العــدل الدوليــة، واألطــراف الســامية الموقعــة عمــى اتفاقيــة جنيــف الرابعــة ومجمــس األمــن التــابع لؤلمــم 

 عدم قانونية المستوطنات". المتحدة
مسـتوطنة )سـكنية وغيـر سـكنية( فـي الضـفة  150حـوالي  1967وأشارت إلى انو "أنشأت إسرائيل منذ العـام 

بــؤرة اســتيطانية أقاميــا مســتوطنون بــدون تصــريح  100الغربيــة، بمــا فييــا القــدس الشــرقيةو عــبلوة عمــى نحــو 
بمـــنح ىـــذه البـــؤر االســـتيطانية  2012العـــام  رســـمي، وتمـــت المصـــادقة عمـــى ثـــبلث مســـتوطنات جديـــدة فـــي

 )تصريحًا( بأثر رجعي".
نسمةو بمعـدل نمـو سـكاني  520,000بما يزيد عمى  2011وقالت، "قدّر مجمل عدد المستوطنين في العام 

% 1.8% تقريبــًا )باســتثناء القــدس الشــرقية(، مقارنــة بمعــدل نمــو ســكاني بمــغ 5.3بمــغ خــبلل العقــد الماضــي 
تشـرين الثـاني، ارتفـع عـدد الوحـدات السـكنية االسـتيطانية  28اإلسـرائيميين"، وأضـافت، "حتـى  لمجمل السكان

ــــة بعــــام  2012فــــي العــــام  ــــال عــــددىا مقارن ــــاني، أعمنــــت الســــمطات  30وفــــي  2011بثبلثــــة أمث تشــــرين الث
 الغربية".وحدة سكنية استيطانية جديدة في القدس الشرقية وباقي الضفة  3,000اإلسرائيمية عن خطط لبناء 

وشـــــددت األمـــــم المتحـــــدة عمـــــى انـــــو "ينطبـــــق القـــــانون المـــــدني اإلســـــرائيمي فعميـــــًا عمـــــى جميـــــع المســـــتوطنين 
والمســـتوطنات الموجـــودة فـــي أنحـــاء الضـــفة الغربيـــة المحتمــــة، وفـــي المقابـــل يُطبـــق القـــانون العســـكري عمــــى 

إلســرائيل"، وقالــت، "ونتيجــة  الفمســطينيين، باســتثناء القــدس الشــرقية التــي تــم ضــميا عمــى نحــو غيــر قــانوني
لذلك، ُيطبق حاليـًا نظامـان قانونيـان منفصـبلن ومجموعتـان مختمفتـان مـن الحقـوق عمـى يـد سـمطة واحـدة فـي 

 منطقة واحدة بحسب األصول القومية لؤلشخاص، ما يؤدي بالتالي إلى التمييز ضد الفمسطينيين".
 27/12/2012، األيام، رام اهلل

 
  أسرى بسجن مجدو ربعةأ نادي األسير: إصابة 41

أفــاد نــادي األســير، أن أربعــة أســرى عمــى األقــل أصــيبوا خــبلل اعتــداء قــوات القمــع اإلســرائيمية عمــييم اليــوم 
 األربعاء.

 4و 6و 9ونقل النـادي عـن مصـادر مطمعـة أن عناصـر مـن قـوات 'متسـاده ونحشـون ودرور' اقتحمـوا أقسـام 
ولـــم يعـــرف  4وأغمقـــت إدارة الســـجن قســـم  لضـــرب المبـــرح.بســـجن مجـــدو، وقـــاموا باالعتـــداء عمـــى األســـرى با

 مصير األسرى المصابين.
 26/12/2012، فمسطين أون الين

 
 األسرى واالحتالل نتيجة االعتداءت المستمرة بينالخفش: توتر فؤاد  42

قال مـدير مركـز أحـرار لدراسـات األسـرى وحقـوق اإلنسـان فـؤاد الخفـش، إن ىنـاك تـوترًا : محمد جاسر - غزة
دارة السجون اإلسرائيمية، نتيجة االعتداءات اإلسرائيمية التي وصفيا بـ"اليمجية".شد  يدًا بين األسرى وا 
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ــــ"فمسطين أون اليـــن"، األربعـــاء، أن اإلنتياكـــات اإلســـرائيمية لـــن تتوقـــف، مـــا دام  وأكـــد الخفـــش فـــي تصـــريح ل
يـة برفـع قضـايا األسـرى إلـى المحـاكم االحتبلل جاثم عمى أرضنا المسموبة، مطالبًا المؤسسات الحقوقية والدول

 الدولية.
جــراء تفتــيش  وبــين أن ســمطات االحــتبلل تحــاول النيــل مــن كرامــة أســرانا البواســل عبــر الــدخول إلــى غــرفيم، وا 

 عار  وتنكيل بيم في كل يوم، معتبرًا ذلك أعتداء عمى اإلنسانية.
 26/12/2012، فمسطين أون الين

 
  سنوات  خمسء لغزة ألول مرة من  االحتالل يسمح بإدخال حصى البنا 43

اعمــن مســؤول فــي الســمطة الفمســطينية، أمــس، أن ســمطات االحــتبلل أبمغــت الجانــب الفمســطيني : )ا .ف .ب(
بالسماح بادخال عشرين شاحنة محممة بمادة الحصمة المخصصة لمبناء الى قطـاع غـزة ألول مـرة منـذ أكثـر 

يق ادخـال البضـائع لقطـاع غـزة فـي السـمطة الفمسـطينية لــ من خمس سنوات. وقال رائد فتـوح رئـيس لجنـة تنسـ
شاحنة محممـة بالحصـمة لمقطـاع التجـاري الخـاص  20سيتم بدًءا من يوم األحد المقبل إدخال “ فرانس برس“

بشكل يومي ما عـدا الجمعـة والسـبت بسـبب العطمـة األسـبوعية عبـر معبـر كـرم أبـو سـالم جنـوب شـرق قطـاع 
 ”.غزة

بادخال الحصمة لمقطاع التجاري الخاص منذ )تشديد( الحصـار ” إسرائيل“ة تسمح فييا ىذه أول مر “وأضاف 
 ”. وىذه بداية أولى إلدخال مواد البناء 2007عمى القطاع منتصف 

 27/12/2012، الخميج، الشارقة
 

 تواصل سعييا لسمة الدروز عن عروبتيم "إسرائيلالباحث يسري خيزران: " 44
د بحــث أكــاديمي جديــد أعــده الباحــث الفمســطيني يســري خيــزران، ونشــر أمــس أكــ: برىــوم جرايســي -الناصــرة 

تفاصــيل عنــو أمــس االربعــاء، أن المنيــاج الدراســي التــي فرضــتو وزارة التعمــيم اإلســرائيمية عمــى الطمبــة العــرب 
 الدروز، يسعى الى سمخيم كميا عن انتمائيم العربي والفمسطيني.

ي يبرز بشكل خاص في موضوع األدب العربي، الذي تطغى عميو واوضح الباحث ان ىذا المسعى اإلسرائيم
صـبغة طائفيــة انتقائيـة، وحرمــان الطمبــة مـن تعمــم أي أدب يؤكــد عمـى انتمــاء أبنــاء الطائفـة لقــوميتيم وشــعبيم 

 والديانة االسبلمية.
دراســـي، تـــم ويقــول الباحـــث خيـــزران، وىـــو ابــن الطائفـــة الدرزيـــة، إن القطـــع األدبيـــة التــي تضـــمنيا المنيـــاج ال

اختيارىا، بشكل يمنع أي ظيور الرتباط الدروز بعروبتيم وفمسطينيتيم، فمثبل، اختـار المنيـاج قصـيدة واحـدة 
لمشــاعر الفمســطيني الكبيــر ســميح القاســم، وىــو ابــن الطائفــة، التــي لــيس فييــا أي عبــارات تشــير الــى االنتمــاء 

 رية.القومي، وجرى حرمان الطبلب من دراسة باقي قصائده، الثو 
كذلك، تضـمن المنيـاج قطعـة ذات صـبغة دينيـة، تمـك التـي تتعمـق بـالنبي شـعيب عميـو السـبلم، فقـد تـم ذكـره، 
باالســم الــذي ورد فــي التــوراة، "يثــرو" وعبلقتــو بــالنبي موســى عميــو الســبلم، وقيــل فــي تمــك القطعــة، إن عبلقــة 

 ائيل.الدروز بالييود تعود الى ثبلثة آالف عام، وليس فقط منذ قيام اسر 
ويشير خيزران، الى أن الطـبلب العـرب الـدروز فـي مدارسـيم، محرومـون مـن دراسـة األدب العربـي الحـديث، 
خاصة في عصـر النيضـة فـي القـرن التاسـع عشـر، وال األدب المعاصـر، فيـم ال يتعممـون أدب إميـل حبيبـي 

 اء الطائفة.ومحمود درويش وغسان كنفاني، وما يتعمموه تقريبا فقط من نتاج كتّاب من أبن
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ويقــول خيــزران، فــي مقابمــة مــع صــحيفة "ىــآرتس"، إن اليــدف مــن ىــذا المنيــاج، ىــو تضــخيم مكانــة كتّــاب 
 دروز، مقربين من السمطة اإلسرائيمية، ورفع شأنيم الى مستوى كبار األدباء العرب في العالم.

 27/12/2012، الغد، عّمان
 

 ة فمسطينية مستقمة من دون جيشيعارضون قيام دول ينالفمسطينيمن % 71استطالع:  45
عبد الرؤوف ارناؤوط: أظيرت نتـائج اسـتطبلع مشـترك لمـرأي العـام الفمسـطيني واإلسـرائيمي انقسـامًا  -القدس 

ســرائيميًا بشــأن ســبل التعامــل مــع الواقــع الجديــد الــذي نشــأ بعــد حصــول فمســطين عمــى صــفة دولــة  فمســطينيًا وا 
ذلـــك فـــي أحـــدث اســـتطبلع مشـــترك لمـــرأي العـــام الفمســـطيني جـــاء  مراقـــب غيـــر عضـــو فـــي األمـــم المتحـــدة.

كــانون أول الجــاري كــل مــن المركــز الفمســطيني لمبحــوث  15-9واإلســرائيمي أجــراه فــي الفتــرة الواقعــة مــا بــين 
 السياسية والمسحية في رام اهلل ومعيد ترومان ألبحاث السبلم في الجامعة العبرية.

موقعًا سكانيًا  127شخصًا تمت مقابمتيم وجيًا لوجو في  1270ني وقد بمغ حجم العينة في الجانب الفمسطي
وبمغت  2012كانون أول  15-13تم اختيارىا عشوائيا في الضفة الغربية وقطاع غزة في الفترة الواقعة بين 

إسرائيميًا تمت مقابمتيم من خبلل الياتف وذلك بالمغات  600%، أما العينة اإلسرائيمية فبمغت 3نسبة الخطأ 
 %.4.5، وبمغت نسبة الخطأ 2012كانون أول  13-9العبرية والعربية والروسية وذلك في الفترة ما بين 

ـــوم السياســـية ومـــدير المركـــز  ـــل الشـــقاقي أســـتاذ العم ـــل د.خمي ـــم إعـــداد االســـتطبلع واإلشـــراف عميـــو مـــن قب وت
 عة العبرية.الفمسطيني لمبحوث السياسية والمسحية ود. يعقوب شامير أستاذ االتصاالت بالجام

 وفيما يمي النتائج الرئيسية لبلستطبلع:
 ردود الفعل عمى حرب غزة واالعتراف بفمسطين كدولة غير عضو في األمم المتحدة

 % من الفمسطينيين يعتقدون أن حماس ىي التي خرجت منتصرة من الحرب مع إسرائيل.81-
% من الفمسـطينيين تعتقـد أن التيدئـة ىـي 41في التقديرات حول الطرف األكثر استفادة من اتفاق التيدئة  -

% مــن الفمســطينيين أن التيدئــة فــي مصــمحة الطــرفين، 39فــي صــالح الطــرف الفمســطيني، وتقــول نســبة مــن 
 % من الفمسطينيين أنيا في مصمحة إسرائيل.16وتقول األقمية 

مــاس فــإن إســرائيل لــن % مــن الفمســطينيين يقولــون أنــو بــالنظر لنتــائج الحــرب األخيــرة بــين إســرائيل وح43 -
 % يعتقدون أن إسرائيل ستقوم فعبًل بذلك.52تقوم بشن حرب برية عمى القطاع في المستقبل القريب، ولكن 

عند سؤال الفمسطينيين عن رأييم في الطريقة األفضل إلنياء االحتبلل وقيام الدولـة الفمسـطينية وذلـك عمـى -
% 60متحــدة لصــالح االعتــراف بدولــة فمســطينية فــإن ضــوء نتــائج حــرب غــزة ونتيجــة التصــويت فــي األمــم ال

 % اختاروا طريق عباس.28اختاروا طريق حماس و
بمـوازاة ذلـك، تتعــزز مكانـة حمــاس بـين الجميــور الفمسـطيني. لــو جـرت انتخابــات رئاسـية جديــدة فـإن ىنيــة  -

ى %. قبــل ثبلثــة أشــير حصــل عبــاس عمــ45% مــن أصــوات المشــاركين وعبــاس يحصــل عمــى 48يفــوز بـــ 
%. نسبة التصويت الراىنة لينية ىي األعمى منذ فوز حماس في االنتخابات في عام 40% وىنية عمى 51

 % لفتح.36% يقولون أنيم سيصوتون لحماس و35، أما في االنتخابات التشريعية فإن 2006
عمى  تشير ىذه النتائج إلى ارتفاع حاد في شعبية حماس مقارنة بالوضع في الماضي عندما حصمت حماس

 % من األصوات، أما شعبية فتح فبقيت تقريبًا دون تغيير.28
سـألنا الفمســطينيين عــن رأييــم فــي كيفيـة إجبــار إســرائيل عمــى االنســحاب مـن أراضــي الدولــة الفمســطينية بعــد -

% مـــن 41التصـــويت فـــي األمـــم المتحـــدة وســـألنا اإلســـرائيميين عـــن تقـــديراتيم لمـــا ســـيقوم بـــو الفمســـطينيون، 
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% يدعون لمقاومة سـممية، 24ن يدعون فعبًل لمعودة ليجمات مسمحة ضد الجيش والمستوطنين، والفمسطينيي
كانت مواقف الفمسطينيين  2011% يدعون لمعودة لممفاوضات. في استطبلعنا السابق في كانون أول 30و

وقالـت  % أن مقاومة سـممية يمكنيـا إجبـار إسـرائيل عمـى االنسـحاب،31منقسمة حيث قالت آنذاك نسبة من 
% 32% أن العمميات المسمحة ضد الجيش والمستوطنين ىـي األكثـر فاعميـة وقالـت نسـبة مـن 30نسبة من 

 بالعودة لممفاوضات.
نسـبة الثمثـين  61بعد االعتراف الدولي بفمسطين كدولة غير عضو في األمم المتحدة وبعـد حـرب غـزة فـإن -

 ن مواجية مسمحة.أن المفاوضات ستعود مع أو بدو  تعتقد من الفمسطينيين
 ( ىجوم عسكري إسرائيمي عمى المنشتت النووية اإليرانية:2
%( أن إســرائيل لــن تقــوم بشــن ضــربة عســكرية عمــى المنشــآت النوويــة 55تعتقــد أغمبيــة مــن الفمســطينيين )-

ن % أن إســرائيل ســتقوم بشــ34اإليرانيـة إذا تــم انتخــاب نتنيــاىو رئيسـًا لمــوزراء فــي إســرائيل، وقالــت نسـبة مــن 
 ضربة كيذه في تمك الحالة.

 ( الحل الدائم عمى غرار أفكار كمينتون ومبادرة جنيف:3
% مــن الفمســطينيين يؤيــدون ىــذا الحــل الــدائم، تشــير ىــذه النتــائج إلــى انخفــاض مممــوس فــي تأييــد ىــذا 43-

 طينيين.% من الفمس50( عندما أيده 2011الحل بين الفمسطينيين مقارنة بالوضع قبل سنة )في كانون أول 
، فإننا لم نجد تأييدا من األغمبيـة فـي 2003منذ بدأنا فحص المواقف تجاه ىذا الحل الدائم، وذلك في عام -

وذلـك بعـد حـوالي شـير مـن وفـاة الـرئيس الفمسـطيني ياسـر  2004الطرفين معًا إال في كانون أول )ديسمبر( 
ىـي األقـرب  2011لفمسطينيين. كانـت نتـائج % بين ا54 عرفات. كانت نسبة التأييد ليذا الحل الدائم آنذاك

 .2004لنتائج 
 فيما يمي تفصيبل بمواقف الطرفين من البنود المختمفة لمحل الدائم:

 أ( الحدود النيائية وتبادل األراضي:
% يعارضــون أو يعارضــون بشــدة انســحاب إســرائيل 45% يؤيــدون أو يؤيــدون بشــدة 53بــين الفمســطينيين: -

% من الضفة حيث 3اع غزة باستثناء بعض المناطق االستيطانية التي تبمغ أقل من من الضفة الغربية وقط
يتم تبـادل أراض  مـع إسـرائيل تنقـل بموجبـو مسـاحة مماثمـة مـن إسـرائيل لفمسـطين وذلـك حسـب خريطـة قـدمت 

، حيث 2011لممستطمعين، كانت ىذه الخريطة مطابقة لخريطة قدمت لممستطمعين في استطبلع كانون أول 
 %.36% وعارضو 63د ىذا الحل في ذلك الوقت أي

 ب( الالجئون:
% يعارضون تسوية يتم فييا حل مشكمة البلجئين بإقرار الطرفين بأن 56% يؤيدون 41بين الفمسطينيين: -

. يعطـى البلجئـون خمسـة خيـارات لئلقامـة 242ورقـم  194الحل سيتم عمى أساس قـراري األمـم المتحـدة رقـم 
( منــاطق فــي إســرائيل يــتم نقميــا لدولــة فمســطين فــي تبــادل األراضــي، وال 2فمســطين، ) ( دولــة1الدائمــة ىــي )

يكــون ىنــاك قيــود عمــى عــودة البلجئــين ليــاتين المنطقتــين. أمــا المنــاطق الــثبلث األخــرى فتكــون اإلقامــة فييــا 
ولـة إسـرائيل، ( د4( دول أخرى في العالم تبدي استعدادًا لقبول البلجئين، )3خاضعة لقرار من دوليا وىي: )

( الـــدول المضـــيفة. يكـــون عـــدد البلجئـــين الـــذين يعـــودون إلـــى إســـرائيل مبنيـــًا عمـــى أســـاس متوســـط عـــدد 5و)
البلجئـــين الـــذين يـــتم قبـــوليم فـــي منـــاطق أخـــرى مثـــل اســـتراليا وكنـــدا وأوروبـــا وغيرىـــا. ويحـــق لبلجئـــين كافـــة 

ـــدانيم لمممتمكـــات. حصـــمت ىـــذه ال ـــى تعـــويض عـــن لجـــوئيم وعـــن فق ـــى تأييـــد الحصـــول عم % 45تســـوية عم
 .2011% في استطبلع كانون أول53ومعارضة 
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 )ج( القدس:
% يعارضـــون تســـوية لقضـــية القـــدس بحيـــث تكـــون القـــدس الشـــرقية 70% يؤيـــدون 29بـــين الفمســـطينيين:  -

عاصــمة لدولــة فمســطين وتصــبح األحيــاء العربيــة تحــت الســيادة الفمســطينية واألحيــاء الييوديــة تحــت الســيادة 
ية وتصبح البمدة القديمة بما في ذلك الحرم الشريف تحت السيادة الفمسـطينية مـا عـدا الحـي الييـودي اإلسرائيم

% ومعارضـة 40وحائط المبكى المذين يصبحان تحـت السـيادة اإلسـرائيمية. حصـمت ىـذه التسـوية عمـى تأييـد 
 .2011% في استطبلع كانون أول 59
 :دولة فمسطينية بدون جيش)د( 

% إنيم يعارضون قيـام دولـة فمسـطينية مسـتقمة فـي المنـاطق 71مسطينيين، إنيم يؤيدون و% من الف28قال  
التي تنسحب منيا إسـرائيل فـي الضـفة والقطـاع وال يكـون لـدى دولـة فمسـطين جـيش ولكـن تحـتفظ بقـوات أمـن 

تزام بإيقـاف قوية وتقوم قوات دولية متعددة الجنسيات بحماية سبلمة وأمن دولة فمسطين، ويقوم الطرفـان بـاالل
 كافة أشكال العنف ضد بعضيما.

 )ه( الترتيبات األمنية: 
% إنيــم يعارضــون تســوية 53% مــن الفمســطينيين، إنيــم يؤيــدون و46وفيمــا يتعمــق بالترتيبــات األمنيــة قــال 

يكون فييا لمدولـة الفمسـطينية سـيادة عمـى أرضـيا ومياىيـا اإلقميميـة وسـمائيا، لكـن يسـمح إلسـرائيل باسـتخدام 
جال الجوي الفمسطيني ألغـراض التـدريب، كمـا تحـتفظ إسـرائيل بمحطتـي رادار لئلنـذار المبكـر فـي الضـفة الم

ســنة، وتبقــى قــوات دوليــة متعــددة الجنســيات فــي الدولــة الفمســطينية لفتــرة زمنيــة غيــر مقيــدة  15الغربيــة لمــدة 
لبريـة والبحريـة لمدولـة الفمسـطينية بحيث تكون ميمة القوات الدولية ىي ضمان تنفيذ االتفاق ومراقبـة الحـدود ا

 بما في ذلك التواجد في المعابر الحدودية الفمسطينية.
 :نياية الصراع )و(

% يعارضــون تســوية تشــترط أنــو عنــد 39% مــن الفمســطينيين، إنيــم يؤيــدون و59وبشــأن نيايــة الصــراع قــال 
نيـاء الصـراع وال يجـوز االنتياء من تنفيذ اتفاقية الحل الدائم فإن ذلك يعنـي تسـوية جميـع مطالـ ب الطـرفين وا 

سرائيل وطنا شعبييما.  ألي طرف التقدم بمطالب إضافية ويقر الطرفان بأن فمسطين وا 
% إنيـم يعارضـون مجمـل البنـود مجتمعـة كتسـوية 56% من الفمسطينيين، إنيم يؤيـدون و43وباإلجمال قال 

بشـــأن فـــرص  فمســـطينينســـوداوية لـــدى الوفـــي ىـــذا الصـــدد تشـــير النتـــائج إلـــى توقعـــات  شـــاممة لمحـــل الـــدائم.
 % من الفمسطينيين يعتقدون أنو من المستحيل ىذه األيام التوصل لتسوية دائمة.62التوصل لتسوية دائمة: 

ـــر قمقـــين مـــن أنيـــم أو أحـــد أفـــراد أســـرتيم 26% مـــن الفمســـطينيين إنيـــم قمقـــون و74وفيمـــا قـــال  % إنيـــم غي
يم اليومية أو أن أرضيم ستتم مصـادرتيا أو أن بيـوتيم سـيتم سيتعرض لؤلذى عمى أيدي إسرائيميين في حيات

 ىدميا.
نسبة اإلحساس بالتيديد لدى الطرفين عالية جـدًا فيمـا يتعمـق بتصـورات كـل طـرف لؤلىـداف البعيـدة المـدى • 

% مـــن الفمســـطينيين يعتقـــدون أن ىـــدف إســـرائيل ىـــو توســـيع حـــدودىا لتصـــبح مـــن نيـــر 61لمطـــرف اآلخـــر. 
% مـنيم تعتقـد أن ىـدف إسـرائيل ىـو ضـم 20ر المتوسط وطرد السكان العرب منيا ونسـبة األردن حتى البح

% فقـــط مـــن الفمســـطينيين 18الضـــفة الغربيـــة ولكـــن بـــدون إعطـــاء ســـكانيا الفمســـطينيين حقـــوقيم السياســـية. 
 أو من جزء منيا.  1967يعتقدون أن ىدف إسرائيل بعيد المدى ىو االنسحاب من المناطق المحتمة العام 

% يقولــون، إن ىـدف الســمطة الفمسـطينية ومنظمــة التحريــر ىـو اســتعادة بعــض 29أمـا بــين الفمسـطينيين فــإن 
% يقولـون، إن ىـدف السـمطة والمنظمـة ىـو اسـتعادة كافـة المنـاطق 33، 1967األراضي المحتمـة منـذ العـام 
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ادة كافـــة أراضـــي % إن اليـــدف ىـــو ىزيمـــة إســـرائيل واســـتع21، وتقـــول نســـبة مـــن 1967المحتمـــة منـــذ العـــام 
 % إن اليدف ىو ىزيمة إسرائيل والقضاء عمى سكانيا الييود.12، وتقول نسبة من 48فمسطين الـ 

 27/12/2012األيام، رام اهلل، 
 
 
 

  االحتالل يعتزم إنشاء مكب لمنفايات الصمبة والسائمة في شمال القدس 46
الي بمـدات فمسـطينية مقدسـية فـي حـال القدس المحتمة: حذر مركز حقوقي فمسطيني مـن "خطـورة محدقـة" بأىـ

قيــام االحــتبلل اإلســرائيمي بتنفيــذ مخطــط إنشــاء مكــب لمنفايــات فــي منطقــة العيســوّية، الواقعــة بشــمال مدينــة 
 القدس المحتمة.

وأشار مركز "القدس لممساعدة القانونّيـة وحقـوق اإلنسـان"، فـي بيـان صـحفي وصـل "قـدس بـرس" نسـخة منـو، 
موائّيـة اإلسـرائيمية فـي مدينـة القـدس يبـين الموقـع المقـر لتنفيـذ ىـذا المشـروع الخطيـر، إلى أن مخطط المجنـة ال

 حيث يشير إلى أنو سُيقام في منطقة "العيساوية وشعفاط وعناتا".
وقــال "إن اليــدف المعمــن مــن ىــذا المشــروع ىــو إقامــة مكــب لمنفايــات الصــمبة ومخّمفــات األبنيــة عمــى أراضــي 

( دونمــًا"، كاشــًفا النقــاب عــن أن المشــروع أودع فــي صــندوق بمديــة 518بمســاحة )شــعفاط والعيســوية وعناتــا 
 .2012االحتبلل بتاريخ الثاني من تشرين أول )أكتوبر( 

 26/12/2012قدس برس، 
 

  منزال في بمدتيم 21بالضغط عمى االحتالل لمنع ىدم  السمطة يطالبون في نابمس "يتما" قرية أىالي 47
ـــة،ناشـــد أىـــالي قريـــة : نـــابمس ـــة نـــابمس شـــمال الضـــفة الغربيـــة المحتم الســـمطة الفمســـطينية،  يتمـــا قضـــاء مدين

العاجــل والضــغط عمــى الحكومــة اإلســرائيمية، لوقــف  ومؤسســات حقــوق اإلنســان المحميــة والدوليــة، لمتــدخل
القريـة، بحجـة البنــاء غيـر المـرخص، وأنيــا واقعـة فـي المنطقــة "سـي" الخاضــعة  منــزال فـي 21إجـراءات ىـدم 

دارية إسرائيمية.لسيطر   ة أمنية وا 
 26/12/2012قدس برس، 

 
  وزارة األسرى: سجن "إيشل" يشيد حالة توتر بعد االعتداء عمى أسير 48

غـزة: أفـادت وزارة األسـرى والمحـررين بغــزة أن حالـة مـن التـوتر تسـود ســجن "ايشـل" بئـر السـبع، بـين األســرى 
دارة السجن، عمى إثر االعتداء عمى األسير محمد مصب "أثنـاء عـودة األسـرى  ح من دير البمح بقطاع غـزة،وا 

(، وقيام أحد حراس السجن باالعتداء عميو، وحدثت 12|26من االستراحة الصباحية "الفورة"، اليوم األربعاء )
 بينيم مناوشة وقمعو بصورة وحشية من قبل حراس السجن ونقمو الى زنازين العزل". 

 26/12/2012قدس برس، 
 

 تيويد أسماء الشوارع المرحمة األخيرة من تاللية تصادق عمىبمدية القدس االح 49
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(، 12|27: كشـــفت بمديـــة القـــدس االحتبلليـــة النقـــاب عـــن أنيـــا ســـتعقد جمســـة اليـــوم الخمـــيس )القـــدس المحتمـــة
لممصادقة عمى إطبلق ثبلثة وأربعين اسًما من األسماء التيويدية الجديـدة عمـى شـوارع فـي أحيـاء يعـيش فييـا 

 دينة القدس المحتمة.فمسطينيون بم
وقالـت البمديــة فــي بيــان صــحفي إن الموافقـة عمــى إطــبلق ثبلثــة وأربعــين اسـًما عمــى شــوارع فــي أحيــاء القــدس 

 مــن أســماء الشــوارع التــي أطمــق عمييــا فــي القــدس الشــرقية فــي  141الشــرقية يــأتي زيــادة عمــى الموافقــة عمــى 
 

شــارعًا فــي الجــزء الشــرقي مــن  184لحــوالي  -ثيــلالعــام الماضــي، بحيــث تــم إعطــاء أســماء لــم يســبق ليــا م
 المدينة المحتمة في العام الماضي، وىو أمر لم يحدث أبًدا.

 27/12/2012قدس برس، 
 

  "أحرار": حكومة رام اهلل تيين األسرى بقرارىا استبدال كممة راتب بآ "معونة" 50
ار الصادر عن الحكومة الفمسـطينية بـرام : استنكر مركز "أحرار" لدراسات األسرى وحقوق اإلنسان القر رام اهلل

اهلل والقاضـــي باســـتبدال عبـــارة راتـــب األســـير بعبـــارة )إعانـــات األســـرى(، موضـــًحا أن "ىـــذا يعـــد إىانـــة كبيـــرة 
 لؤلسرى واستخفاف بنضاالتيم وتحويميم لمتسولين عمى أبواب الشؤون االجتماعية".

"القانون الفمسطيني سن وشرع قوانين صريحة وأن  وقال "أحرار" في بيان لو تمقت "قدس برس" نسخة عنو أن
ما يتمقاه األسير ليس منة من أحد وليس معونة بل ىو الحد األدنى مـن حقـوق ىـذا اإلنسـان الـذي قـدم عمـره 

 ويدفع سنين شبابو بالسجون والمعتقبلت من أجل حريتنا وكرامتنا".
 27/12/2012قدس برس، 

 
 مطة نتيجة التّيرب الضريبيخزينة الس عمىنصف مميار دوالر تضيع  51

كشــفت دراســة اقتصــادية، نشــرت اليــوم األربعــاء، عــن وجــود تقــارير دوليــة تشــير إلــى ضــياع  :معــا –رام اهلل 
نصــف مميــار دوالر عــن خزينــة الســمطة الوطنيــة الفمســطينية مــن أمــوال الضــرائب غيــر المباشــرة، نتيجــة عــدم 

يــار الفـواتير، واسـتمرار عمميـات تيريـب البضـائع لممنــاطق التـزام بعـض المسـتوردين والتجـار الفمسـطينيين بإظ
 الفمسطينية.

% مـــن إجمـــالي 7وأضـــافت الدراســـة: أمـــا الضـــرائب المباشـــرة ممثمـــة بضـــريبة الـــدخل فمـــم تتجـــاوز مســـاىمتيا 
اإليـــرادات الضـــريبية. ويرجـــع ضـــعف مســـاىمة ضـــريبة الـــدخل فـــي اإليـــرادات الضـــريبية إلـــى مشـــكمة التيـــرب 

ح ممفــات لعشــرات األلــوف مــن المكمفــين الصــغار مــن األطبــاء والمحــامين والميندســين ومــا الضــريبي وعــدم فــت
 شابو ذلك.

جاءت ىذه النتائج خبلل حمقة نقاش عقدىا معيـد أبحـاث السياسـات االقتصـادية الفمسـطيني )مـاس( لمناقشـة 
أبحـاث أولويـات السـمطة  دراستو حول االستدامة المالية لمسمطة الوطنية الفمسطينية وىي أحد دراسات برنـامج

الوطنية الفمسطينية الممول من الصندوق العربي لمتنمية في أفريقيا والمدار من صندوق األقصى التابع لبنـك 
 التنمية اإلسبلمي في جدة.

واســــتعرض الباحــــث أحمــــد قباجــــة نتــــائج الدراســــة التــــي تضــــمنت تحمــــيبًل مفصــــبل لمجوانــــب الماليــــة لمســــمطة 
، 2011حتـى العـام  1995الدراسـة إيـرادات ونفقـات السـمطة الفمسـطينية منـذ العـام  الفمسطينية، حيث تناولت

 باإلضافة إلى استعراض المشاكل التي تحد من قدرة السمطة الفمسطينية عمى تخفيف عجزىا المالي.
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 26/12/2012، وكالة معًا اإلخبارية
 

 ".. لنبيل عمرووجنون الجغرافيا عرفاتياسر "كتاب  52
)دار الشروق( لنبيل عمرو، عمى العبلقة التي جمعتـو بـالزعيم « سر عرفات وجنون الجغرافيايا»يرتكز كتاب 

الفمســطيني الراحــل أبــي عمــار، محــاواًل قــدر المســتطاع إبجــاد حياديــة مــا فــي الكتابــة عنــو وعــن أحــداث شــّتى 
توقّـف عنـد مرحمـة عاصرىا، جاعبًل معرفتـو الشخصـية بمـا جـرى عـامبًل أساسـيًا فـي الكتابـة. لكـن الكتـاب ال ي

تاريخيـــة، بقـــدر مـــا يتـــيح لمحميمـــّي فرصـــة الـــتمّعن بالعـــام، مســـّمطًا الضـــوء عمـــى العبلقـــات الخارجيـــة لعرفـــات 
برؤســاء عــرب، والعبلقــات الداخميــة بقــادة ومســؤولين فمســطينيين أيضــًا. وىــذا كّمــو مــن دون تناســي الجغرافيــا 

 العربية ومسألة الحرية واألرض والوطن. 
 27/12/2012، وتالسفير، بير 

 
 السوري أو الفمسطيني ال ي يمجأ إلى لبنان مضطراً تجاه  عنصريةلمأبو فاعور: ال داعي  52

موضـوع النـازحين السـوريين »رأى وزير الشؤون االجتماعية المبناني وائل أبو فاعور أن : «الحياة» -بيروت 
و عنصــرية بحــق الشــعب الســوري أو إلــى لبنــان فــرض نفســو عمــى كــل المبنــانيين، وال داعــي لممارســة انتقــام أ

أن مـن واجـب الدولـة أن تتصـرف مـن منطمـق مسـؤوليتيا »، معتبـرًا «الفمسطيني الذي يمجأ إلى لبنان مضـطراً 
 «.عن إغاثة النازحين وحمايتيم
أن رئـيس الحكومـة نجيـب ميقـاتي حصـل عمـى تأكيـدات مـن أكثـر مـن طـرف »ولفت خبلل لقاء إعبلمي إلى 

، «ألوروبــي واألمــم المتحــدة، بأنــو سـتكون ىنــاك مســاعدات لمبنــان لتــولي مســألة النــازحيندولـي، مــن االتحــاد ا
أن تصــل ىــذه التأكيــدات، فــي أعقــاب اجتمــاع جنيــف الــذي أطمــق فيــو النــداء إلغاثــة النــازحين، إلــى »متمنيــًا 

الكوابيس التاريخية نعرف الحساسيات المبنانية و »وعن الفمسطينيين الذين أتوا إلى لبنان قال: «. خواتيم سعيدة
لــدى الــبعض وتــم االتفــاق عمــى أن االىتمــام بالنــازحين الفمســطينيين مــن ســورية مســؤولية األونــروا، وعمــى أن 
يكـــون ىنـــاك صـــندوق خـــاص بيـــا مـــن الدولـــة المبنانيـــة عبـــر األمـــوال التـــي ســـتأتي لحفـــظ الوضـــعية القانونيـــة 

 «.لمنازحين الفمسطينيين وحق العودة
77/47/7047، الحياة، لندن  

 
 لتحمل مسئولياتو يالقدس ويدعو المجتمع الدول يف االستيطانإحسان أوغمو يدين  51

، أكمل الدين إحسان أوغمو، بشدة قرار سمطات اإلسبلميأدان األمين العام لمنظمة التعاون : يوسف أيوب
أن سياسة  القدس، واعتبر فيوحدة استيطانية جديدة  2740بالمصادقة عمى بناء  اإلسرائيمياالحتبلل 

بما فييا شرقي  2967أرض دولة فمسطين المحتمة منذ العام  فيتوسيع وبناء المستوطنات اإلسرائيمية، 
وأّكد األمين العام أن التوسع  وقرارات الشرعية الدولية. الدوليالقدس، تشكل انتياكًا صارخًا لمقانون 

 ي، ودعا مجمس األمن الدوليطيا الفمسطينمدينة، وعزليا عن محيالالقدس ييدف إلى تيويد  يف االستيطاني
 لتحمل مسئولياتو، واتخاذ إجراءات عممية لوقف ىذه االنتياكات.

 76/47/7047اليوم السابع، القاىرة، 
 

 عن تخفيض حجم وفد وزراء الخارجية ال ي يزور رام اهلل إلى وزيرينتعمن جامعة العربية ال 55
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يض حجم وفد وزراء الخارجية، الذي يزور رام اهلل السبت أعمنت جامعة الدول العربية عن تخف القاىرة:
المقبل إلى وزيرين فقط ىما وزيرا مصر واألردن، وىما الدولتان المتان تقيمان عبلقات دبموماسية مع 

تم اختيار وزيري مصر واألردن، إضافة إلى األمين العام "وقال مصدر مسؤول في الجامعة: إنو  ."إسرائيل"
ولمنع التكينات التي قد تثار حول ” إسرائيل“عربي، باعتبار أن الدولتين تقيمان عبلقات مع لمجامعة نبيل ال

غياب أو حضور أي دولة عمى أن لو مغزى سياسيًا يتعمق بالعبلقات مع السمطة الفمسطينية وحركة حماس 
جنب حواجز االحتبلل، الوفد سيتوجو إلى رام اهلل بطائرة مروحية أردنية، لت". وأوضح المصدر أن "إسرائيل"و

الزيارة تستغرق عدة ساعات لمقاء الرئيس "ألن الوفد لن يحصل عمى تأشيرات إسرائيمية، مشيرًا إلى أن 
في األمم المتحدة  "دولة مراقب غير عضو"الفمسطيني محمود عباس وتينئتو بحصول فمسطين عمى صفة 

 ."نياية الشير الماضي
 77/47/7047الخميج، الشارقة، 

 
 بغزة خالل "عامود السحاب"طفاًل  14 "إسرائيل"اغتيال بلتحقيق دولي  يدعواألورومتوسطي" رصد "الم 56

أصدرت مؤسسة حقوقية أوروبية، تقريرًا مفصبًل حول الضحايا من األطفال الغزيين، الذين : غزة ،جنيف
 مية عامود السحاب".قتمتيم القوات اإلسرائيمية خبلل العدوان األخير عمى القطاع، والذي ُعرف باسم "عم
، أن القوات 76/27وجاء في التقرير الصادر عن المرصد األورومتوسطي لحقوق اإلنسان، يوم األربعاء 

منيم دون العاشرة من العمر، بينيم سبعة أطفال  72طفبًل فمسطينيًا،  42أقدمت عمى قتل  اإلسرائيمية
ع، منوىًا إلى أّن الغالبية الكبرى من الضحايا كانو  ويعرض التقرير الذي يقع في سبعين  ا من المدنيين.رضَّ
 صفحة، لمشيادات الحية التي جمعيا مندوبو المرصد.

واعتبر المرصد األورومتوسطي أّن أكبر جريمة ضد اإلنسانية، يمكن ارتكابيا خبلل النزاعات المسمَّحة، ىو 
قنيات رصد عالية، ونسب  خطأ شبو أن يتم استيداف األطفال بالقصف المباشر عبر الطائرات التي تتمتع بت

معدومة، األمر الذي ارتكبتو القوات االسرائيمية بصورة متكررة خبلل العممية العسكرية األخيرة ضد القطاع، 
 والتي استمرت ثمانية أيام.

تعاممت باستيتار تام مع الحماية الخاصة التي يوفرىا القانون الدولي  "إسرائيل"وأّكد التقرير عمى أن 
ونوه المرصد األورومتوسطي إلى أّنو ومن خبلل الرصد الحثيث، والشيادات  طفال في ظروف النزاع.لؤل

الحيَّة لذوي الضحايا المضمَّنة في تقريره، يسعى لتشكيل قاعدة بيانات حول االنتياكات اإلسرائيمية لمقانون 
منطمقًا لتحرك دولي يقوده ، لتكون 72/22/7027-24الدولي في قطاع غزة، في الفترة الواقعة ما بين 

المرصد وبعض من المنظمات غير الحكومية، يدفع بإنجاز مساءالت  دولية لمقادة اإلسرائيميين المتورطين 
 في ىذه االنتياكات الصارخة لحقوق الطفل في األراضي الفمسطينية المحتمة.

والجيات األممية ذات العبلقة،  وختم المرصد بدعوة المجان المختصة التابعة لمجمس حقوق اإلنسان الدولي،
بالشروع في تحقيق فوري حول مؤشرات االستخدام المفرط لمقوة، واالستيداف المقصود لحياة المدنيين 

، بما يعنيو ذلك من استخفاف بالقانون "إسرائيل"الفمسطينيين بشكل أشبو ما يكون بالعقاب الجماعي تمارسو 
يًا، وذلك في ظل غياب المساءلة الجادة والحقيقية لمقادة اإلسرائيميين، الدولي، واالتفاقيات الُمجمع عمييا دول

 عمى ما تّم ارتكابو من مخالفات بحّق المدنيين، ترقى إلى تصنيف "جرائم حرب" وفق القانون الدولي.
 76/47/7047اإلنسان، المرصد األورومتوسطي لحقوق موقع 
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 ال اكرة الحديثة يير األكبر فاألخ ياإلسرائيم ياالستيطانالجارديان: التوسع  57

 ياألراض يف "إسرائيلـ"الجديد ل يتناولت جريدة "الجارديان" البريطانية التوسع االستيطان: ريم عبد الحميد
وحدة استيطانية حول القدس، بما  2700منحت الضوء األخضر لبناء نحو  "إسرائيل"الفمسطينية، وقالت إن 

وىو ما يمثل أكبر موجة  5500 حوالياستيطانية خبلل أسبوع واحد  الموافقات لبناء وحدات ييجعل إجمال
وأشارت الجريدة إلى أن الخطة األخيرة تأتى  الذاكرة الحديثة. يمن التوسع المقترح لممستوطنات اإلسرائيمية ف

 الضغوط عمى رئيس الحكومة اإلسرائيمية يتتحدث فيو وسائل اإلعبلم اإلسرائيمية عن تنام يالوقت الذ يف
يناير كانون الثاني/  يبنيامين نتنياىو إلسقاط التزامو بحل الدولتين من برنامج إعادة انتخابو المقرر ف

وتابعت الجريدة قائمة إن قضية المستوطنات اإلسرائيمية غير الشرعية قد أصبحت من أىم القضايا  المقبل.
تواجو فيو إسرائيل ضغوط متزايدة  يالوقت الذ يإطار االستعداد لبلنتخابات، حتى ف يالمطروحة اآلن ف

 .يلوقف التوسع االستيطان

 76/47/7047اليوم السابع، القاىرة، 
 

 بالضفة بسبب االحتجاجات الرئيسيةاألونروا تغمق مكاتبيا  58

قررت وكالة األونروا إغبلق مكاتبيا الثبلثة بالضفة الغربية، وذلك بسبب اإلغبلق القسري لمكاتب مدراء 
من  224عمى قرار الوكالة بعدم تمديد عقود  ، احتجاجاً 76/27 أخرى صباح يوم األربعاء ىذه المناطق مرة

تكرار عممية االحتجاز القسري "كما جاء القرار حسب بيان لؤلونروا، إثر  الموظفين عمى عقود الطوارئ.
ىم الحجارة، وما لمركباتيا وسائقييا، حيث لوحقت إحدى المركبات التابعة لوكالة الغوث من قبل البعض وبيد

وأشار البيان إلى أن قرار العقود كان أفضل  ."تبل ذلك من معاممة سيئة لمموظفة التي كانت بداخميا
أن الخط الفاصل  الخيارات المتاحة لنجنب خدماتنا المزيد من التأثر نتيجة لمحدودية الميزانيات، موضحاً 

كات، وأن اإلغبلق جاء كأحد الخيارات المتاحة بين المسموح والمحظور ىو أمن وسبلمة الموظفين والممتم
وأكد  إلى حين تحسن الظروف التي تمكن من تقديم خدماتنا إلى البلجئين الفمسطينيين بحرية ودون انقطاع.

البيان أن ىذا اإلجراء يأتي بعد تزايد المؤشرات بجنوح ما كان متقببل من مظاىر االحتجاج السممي إلى 
 ، بل وحتى عن العرف في بعض الحاالت.أعمال خارجة عن القانون

 76/47/7047فمسطين أون الين، 
 

 ، نتانياىو أم أوباما؟الدولتينمن قّوض حل  59
 ىنري سيغمان
من دون شّك، ُيعتبر قرار الرئيس األميركي باراك أوباما، المتعّمق باالعتراض عمى إقدام األمم المتحدة عمى 

و، تأكيدًا عمى عدم تغير الموقف الذي اتخذه قبل منح دولة فمسطين صفة دولة مراقبة غير عض
، وأنو ميما انتيك السموك «ما من خبلف أو تباين بين إسرائيل والواليات المتحدة»االنتخابات، ومفاده أنو 

صمبًا »اإلسرائيمي بشدة األعراف الدولية واالتفاقيات القائمة، سيبقى دعم الواليات المتحدة إلسرائيل 
وزيرة الخارجية ىيبلري كمينتون لمتأكيد عمى استمرار سياسة السبلم التي تنتيجيا  وسارعت«. كالصخر

الواليات المتحدة في الشرق األوسط. وشّددت عمى أن اإلدارة ستواصل دعميا إلسرائيل رغم إدانتيا قرارىا 
لغربية، في الضفة ا« 1إي»المضي قدمًا في عمميات بناء جديدة في منطقة مشروع البناء االستيطاني 

 األمر الذي يقّوض حّل الدولتين.
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ويؤكد ىذا القرار أن أميركا لم تعد تستطيع إيجاد حل ممكن لمصراع اإلسرائيمي الفمسطيني فحسب، بل لم 
يعد لدييا أي تأثير عمى تحديد الصورة السياسية الناشئة في المنطقة، والتي يتم تحديد شكميا وتوّجييا بشكل 

لعام العربي، وليس من قبل الحكومات التي تعتمد عمى الواليات المتحدة لضمان متزايد من قبل الرأي ا
 بقائيا.

ومن ىذا المنطمق، سيعتبر العالم أن الجيود التي وعد بيا الرئيس أوباما الستئناف المحادثات بين إسرائيل 
جب أن تنطمق اي وفمسطين مجّرد كبلم ال فائدة منو. ولكي تؤخذ الواليات المتحدة عمى محمل الجّد، ي

كنقطة  1967مبادرة سبلم جديدة من اإلصرار عمى أن تقبل حكومة إسرائيل اعتبار حدود ما قبل العام 
انطبلق الستأنف المفاوضات. ومن دون مثل ىذا الطمب األميركي، المدعوم بضغوط ديبموماسية فعالة، ال 

اوضات ال شروط واضحة ليا، وبالتالي، ال يحق لمواليات المتحدة أن تطمب من الفمسطينيين العودة إلى مف
 أمل منيا في تحقيق أي نتيجة سوى توفير غطاء لسموك إسرائيل االستعماري المستمر في الضفة الغربية.

وال يحق لئلدارة األميركية أن تموم الفمسطينيين وتدعوىم لمتحمي بالشجاعة السياسية لمعودة إلى المفاوضات 
رًا وتكرارًا، أن نّيتيا ىي الحؤول دون قيام دولة فمسطينية قابمة لمحياة. عمى مع حكومة أثبتت بوضوح، مرا

اإلدارة التي رضخت منذ السنة الثالثة في واليتيا األولى لمطالب مجموعات الضغط اإلسرائيمية، فمم تعد 
ئناف تصر عمى ضرورة إنياء مشروع المستوطنات اإلسرائيمية غير الشرعية، ثم تراجعت عن طمبيا باست

المفاوضات وفقًا لشروط منطقية، أن تمارس التحّفظ قبل إعطاء عظات لآلخرين ودعوتيم إلى التحمي 
 بالشجاعة السياسية.

ولم يكن قرار نتانياىو بمواصمة عممية بناء مستوطنات جديدة مكثّفة في منطقة القدس، وأماكن أخرى من 
ضحًا باستمرار أن ىذا ما ينوي ان يفعمو. أما ما األراضي المحتمة، ما قّوض حّل الدولتين، فقد كان وا

يقّوض حّل الدولتين فعبًل فيو قرار أوباما إعطاء نتانياىو حق االعتراض عمى إنشاء الدولة الفمسطينية، 
وىذا ما فعمو تحديدًا عندما أصر وممثميو في األمم المتحدة عمى أن الطريق الوحيد لقيام الدولة الفمسطينية 

 دثات مع الحكومة التي يقودىا نتانياىو وليبرمان.ىو إجراء محا
وعمى الصعيدين الرسمي والسياسي، إن موقف الواليات المتحدة خاطئ جدًا. فعمى الصعيد الرسمي، يعتبر 

في القانون « قاعدة أساسية»حق تقرير المصير من قبل غالبية الشعب في األراضي المستعمرة سابقًا 
متحدة بوضوح عمى أن تطبيق ىذا الحق ىو من األىداف الرئيسة لتأسيس الدولي. وتنص شرعة األمم ال

األمم المتحدة، وقد أكدت المحاكم الدولية عمى أن ىذا الحق يتخّطى جميع المعاىدات واالتفاقات التي تنّص 
عمى عكس ذلك. والسبب الوحيد الكامن وراء فشل مجمس األمن في تحمل مسؤوليتو لضمان حق 

 قرير مصيرىم، ىو قيام اإلدارة األميركية باستعمال حق النقض.الفمسطينيين بت
أما عمميًا، فستواصل إسرائيل منع قيام دولة فمسطينية نظرًا لقوتيا العسكرية المييمنة ولمدعم غير المشروط 

كي يخضــع  الـــذي تتمقاه من الواليات المتحدة لممارسة ىــذه القــوة. لكن ىــذا الوضــع ال يجــب أن يكون سبباً 
حــق الفمســطينيين في تقــرير مصــيرىم لمفيتو اإلسرائيمي. بل ىو سبب لمطالبة األمم المتحدة بأداء دورىــا 
وفقًا لشــرعتيا. وستتوقف الخدعة اإلسرائيمية التاريخية بالتزام التفاوض مع الفمسطينيين عندما تقتنع الحكومة 

 ن تدفع الواليات المتحدة إلى دعم لتدخل مجمس األمن.اإلسرائيمية أن سياسة العرقمة يمكن أ
السابقين الذين « صانعي السبلم»ويصر الخبراء األميركيون والمتخصصون بشؤون الشرق األوسط )خاصة 

غادروا الحكومة لمعمل في مجموعات بحث مختمفة( عمى أن فشل عممية السبلم ناتج عن غياب الثقة بين 
ر طريقة مناسبة لتجنب االعتراف بالحقائق الصعبة. فمو كان غياب الثقة ىو الطرفين. ويشكل ىذا التفسي
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سبب الفشل في الماضي، فمَم لم ينتج عن المفاوضات البلمتناىية عمى مّر السنين مزيد من الثقة بدل أن 
يقضي عمى تمك التي كانت موجودة في البداية؟ لقد خسرت السمطة الفمسطينية والرئيس محمود عباس 

قيتيما أمام الشعب الفمسطيني ألنيما بالغا في الوثوق بنتانياىو وحكومتو، لدرجة أنيما صدقا الخدعة مصدا
 التي نجحت إسرائيل في الترويج ليا حين ادعت أنيا تشرف عمى عممية انتقالية تميد لتطبيق حل الدولتين.

الــذي ألقاه في جامعة بار إيبلن في يعمــم الشعب الفمسطيني منذ البداية كم كان مخادعًا خطاب نتانيــاىو 
، حين ادعى القبول بحّل الدولتين. لم يكن ىذا االحتمال مستحيبًل فحسب، نظرًا 2009حزيران )يونيو(  14

إلى الوقائع التي قدميا نتانياىو وحكومتو عمى أرض الواقع، بل كان أعضاء حكومتو مؤسسي وقادة تجمع 
، الذي أنشئ رسميًا لسبب واحد ىو قيام دولة فمسطينية في أي منطقة في الكنيست« أرض إسرائيل الكاممة»

من فمسطين. ولم ُيؤّد قيام ىذا التجمع في أي وقت من األوقات إلى احتجاج الواليات المتحدة أو المجنة 
لو أنشأ أعضاء حكومة الرئيس  -أو رّد فعل الكونغرس األميركي-الرباعية. لنتخيل ردود فعل ىذه الجيات 

 ضمن السمطة الفمسطينية.« أرض فمسطين الكاممة»اس تجمعًا يحمل اسم عب
وتعتمد مصداقية أي مبادرة أميركية جديدة تيدف إلى تطبيق حّل الدولتين، عمى استعداد الرئيس أوباما 

ي ، التي أنشأتيا إسرائيل من جانب واحد في الضفة الغربية والت«الوقائع غير الشرعية ميدانياً »لبلعتراف بـ 
تشكل عائقًا أساسيًا أمام حّل الدولتين. ومما ال شّك فيو أنو يصعب اليوم التوّصل إلى ىذا الحّل حتى في 
ظّل أفضل الظروف، كما يستحيل ىذا األمر عندما تعتبر قوة االحتبلل أن تجنب ىذا الحّل ىو ىدفيا 

 اإلستراتيجي األول.
الشرق األوسط ىو إصدار إعبلن أميركي واضح، يدعم  وأفضل ما يمكن فعمو لتغيير السياسة األميركية في

، حين أجمع القادة األوروبيون 2004آذار )مارس(  26و 25بيان استنتاجات رئاسة المجمس األوروبي في 
ما عدا تمك التي يتم  1967عمى أن االتحاد األوروبي لن يعترف بأي تغييرات تطاول حدود ما قبل العام 

 ريقين. ومن المفارقة أن الرئيس جورج بوش االبن قد أّيد ىذا الموقف.التوصل إلييا بتوافق الف
لؤلسف، ما من شيء يؤكد أن إدارة أوباما ستقوم بالمثل إال إذا وقعت أحداث إقميمية مأسوية تيدد المصالح 

ال  األميركية الحيوية وتحرم الرئيس من جميع الخيارات األخرى. ولكن يبدو أن األضرار الحاصمة حتى اآلن
يمكن إصبلحيا، وىي ال تيدد المصالح األمريكية فحسب، بل فرصة إسرائيل بالصمود كدولة ييودية 

 وديموقراطية أيضًا.
 * رئيس مشروع اميركا ـ الشرق االوسط وأستاذ زائر في كمية الدراسات الشرقية واألفريقية في جامعة لندن

 27/12/2012الحياة، لندن، 
 

 ال تريد نفسيا؟ الناس يريدون فتح وىل ىي 60
 نبيل عمرو 

يوم ُىزمت فتح في االنتخابات التشريعية الثانية، اتصل بي كثير من المعارف واالصدقاء من جميع انحاء 
العالم، معبرين عن صدمتيم بما حدث ، حتى ان سيدة من الكويت قالت انو سقوط لخط دفاع ىام عن 

 الميبرالية والديموقراطية.
مسطيني العادي كصدمة معظم المواطنين العرب، اقوى وقعا عمى النفس والروح كانت صدمة المواطن الف

من شعور الفتحاوي بيا، لقد وجو السقوط بقدر ممفت من البلمباالة، ومع ان حدثا كيذا يكفي الن تعقد فتح 
 مؤتمرا لمعالجتو، اال انيا لم تفعل، وحتى المجمس الثوري المفترض انو المؤتمر المصغر الذي يممك
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صبلحيات بحث االزمة واتخاذ االجراءات والترتيبات لتطويقيا، او ايجاد الحمول ليا... حتى ىذا المجمس لم 
ينعقد اال بعد ثمانية اشير من السقوط، وحين انعقد تحدث في كل شيء اال في الترتيبات التي يجب 

 اتخاذىا لممعالجة.
، وحتى ايامنا ىذه، وفتح تتراجع كما لم تتراجع من ومنذ السقوط المروع في االنتخابات التشريعية الثانية

قبل، ولقد فرضت عمييا اختبارات متعددة واخرىا انتخابات المجالس المحمية، وكانت النتيجة انيا خسرت 
بصورة ممحوظة في ثبلثة مواقع نوعية ذات داللة، اوليا نابمس وثانييا جنين واىميا رام اهلل، اما المناطق او 

لم تخسر فييا، فمم يكن لقيادتيا الرسمية اي فضل في ىذا الفوز، بل انو ينسب لحسن اداء  المواقع التي
منظمي االىنتخابات في مناطقيم ونجاحيم في تجميد الصراع الداخمي ولو الى حين، فكان ان فازت مع ان 

 المنافسين ليسوا اال بعض الفتحاويين الساخطين او ممثمي عائبلت ال اكثر وال اقل.
 ذا فعمت فتح لمعالجة ىذه المعضمة الطازجة، ىل درستيا؟فما

 ىل اتخذت اجراءات تنم عن االفادة من دروسيا؟
 ىل قرأت المعركة بكل تفاصيميا حتى تتفادى اسباب االخفاق في المحميات لمنجاح فيما ىو اكبر واىم؟؟

لفشل، وان عبقرية التحميل تجمت جميع الفتحاويين يقرون بان شيئا كيذا لم يحدث، وان ال اعتراف اساسًا با
في تحميل االخرين المسؤولية، وال ندري ما ىو مصير قرارات الفصل التي سبقت االنتخابات، والى اي 

 مدى اّمنت ىذه القرارات انضباطا ضروريا داخل الحركة كي تفوز في المرة القادمة..
ىا وكوادراىا وقياداتيا. تعرفيا حق المعرفة، كممة السر .. في االخفاقات المتواترة ، تعرفيا فتح بكل عناصر 

ولكنيا ال تحرك ساكنا لمعالجتيا .. انيا باختصار.. ادمان الصراع الداخمي فييا .. ومنحو االولوية عمى 
اي صراع مع اي جية اخرى. الصراع الداخمي في فتح، ال يكتسب سمة ديموقراطية، النو اقرب الى 

بصورة عشوائية، حيث ال قوانين تنظمو.. وال ضوابط ترّشد مخرجاتو، وال االقتتال الغرائزي.. والنو يتم 
اطارات فاعمة تحول الصراع الداخمي من اقتتال عمى المسميات والمواقع والنفوذ .. الى تفاعل آراء 

 واجتيادات تغني االداء السياسي والقيادي، وتوصمو الى مرتبة ىي االقرب الى الكمال.
ي اطار كم انت راض عن دورك القيادي لقال لك عمى الفور "ال دور لي". وىذه ولو سألت اي عضو في ا

الكممة يتحد فييا اكثر من تسع وتسعين بالمائة من اعضاء وكوادر وقيادات فتح .. قد ال يجاىرون باالمر 
 في الصحافة خشية االتيام بنشر الغسيل غير النظيف، اال ان ىذا بالضبط ىو واقع الحال.

ياء من كتابة ىذا المقال اي عمى ضفاف الساعة العاشرة صباحا سأتوجة الى اجتماع لممجمس بعد االنت
االستشاري لحركة فتح وىو االجتماع الرابع او الخامس غير االجتماعات التي نحب تسميتيا باجتماعات 

اليوم  المتواجدين، ولقد عممت من زمبلئي ان الوضع الداخمي لمحركة سيكون ىو الموضوع االساس في
الثاني لبلجتماعات، وان توصية بعقد مؤتمر عام سابع ستصدر عن االجتماع، وىنا اجد نفسي متأكدا من 
نتيجة واحدة ممموسة لذلك، وىي ان موسوعة جينيس لبلرقام القياسية يمكن ان تخصص ركنا لفتح 

 بعنوان...
 " االف القرارات التي لم تنفذ!!"

26/12/2012وكالة معًا اإلخبارية،   
 

 "2 -غولدستون"االستيطاني االسرائيمي وشبح  "اليجوم" 61
  مأمون الحسيني
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ال يشكل استيتار رئيس الوزراء اإلسرائيمي بنيامين نتنياىو باألمم المتحدة وبالمواقف الدولية المنددة باليجمة 
، والتي تفصل الواقعة بين القدس وأريحا” 1إي “االستيطانية األخيرة، وباألخص مشروع البناء في منطقة 

رامات ”و” جيمو“، ومستوطنتي ”جيفعات ىاماتوس“شمال الضفة الغربية عن جنوبيا، وفي مستوطنة 
عن الضفة الغربية المحتمة،  1948الذي يفصل أراضي ” الخط األخضر“المتين تتجاوزان ما يسمى ” شمومو

 يشكل ىذا االستيتار أي خروج آالف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، ال 10فضبًل عن بناء نحو 
عن نسق الخطاب والسموك اإلسرائيميين المعتمدين منذ إقامة اسرائيل قبل نحو ستة عقود ونصف العقد، 

 والمذين دَشنا مسيرتيما الخارجة عمى كل الشرائع واألعراف والقوانين الدولية واإلنسانية..
المنطقة والعالم، وال سيما خبلل العامين األخيرين، ومع ذلك، وتحت وطأة المتغيرات الوازنة التي تشيدىا 

ثمة خشية إسرائيمية متنامية من إمكان خروج ردود الفعل الدولية الرافضة لميجوم االستيطاني األخير عن 
سكتيا المعتادة التي كانت تتجو، عمى الدوام، نحو االكتفاء باالستنكار والتنديد، وخاصة في ظل إدانة 

في مجمس األمن الدولي، بما فييا ألمانيا وبريطانيا وفرنسا والبرتغال،  15أصل  عضوًا من 14وشجب 
تقرير ” “قرارات البناء في القدس وفي األراضي المحتمة، وظيور العديد من المؤشرات عمى احتمال صدور

أن قرر عن مجمس حقوق اإلنسان التابع لؤلمم المتحدة الذي قطعت اسرائيل عبلقاتيا بو بعد ” 2غولدستون 
تشكيل لجنة تحقيق دولية في آثار البناء اإلسرائيمي في المستوطنات عمى حقوق  2011في آذار/ 

الفمسطينيين في المناطق المحتمة بما في ذلك شرقي القدس، والتي لم تسمح ليا اسرائيل بدخول األراضي 
 المحتمة .

رات اإلقميمية والدولية عمى المواقف الغربية ويبدو أن مصدر الخشية اإلسرائيمية ال يتعمق فقط بتأثير المتغي
نما كذلك بانعكاسات عمميات االستيطان المزمع الشروع بيا عمى الخريطة الجغرافية والديمغرافية  فقط، وا 

وحدة سكنية وعدة فنادق في  3000وال سيما مشروع بناء  1967والسياسية في األراضي المحتمة العام 
جمتو عمى أرض الواقع إلى فصل شمال الضفة عن جنوبيا بشكل كامل، ، الذي ستؤدي تر ”1إي “منطقة 

خراج القدس الشرقية من دائرة التداول بعد تيويدىا بشكل  أي منع إقامة دولة فمسطينية متواصمة جغرافيا، وا 
قامة ما يسمى  % من أراضي الضفة الغربية، 10التي ستقتطع ما نسبتو ” القدس الكبرى“شبو كامل، وا 

قمب اسرائيل بعد أن كانت عمى تخومو، فضبًل عن تييئة الظروف لتشييد ممرات برية بعرض  وتصبح في
كيمومترا تصل ما بين البحر المتوسط وغور األردن الذي يرتفع منسوب تيويده  35كيمومترًا وعمق نحو  15

 باّطراد .
قرير غولدستون األول الصادر عن انطبلقًا من ذلك، واستباقًا إلمكانية إعادة إنتاج تقرير جديد عمى شاكمة ت

الذي أكد، في أكثر من خمسمئة  2009لجنة التحقيق الدولية المنبثقة عن مجمس حقوق اإلنسان في أيمول 
صفحة، تورط الجيش اإلسرائيمي في ارتكاب انتياكات حرب و ضد اإلنسانية خبلل عدوانو قبل األخير عمى 

ية لمواجية آثار مثل ىذا التقرير المتوقع صدوره في آذار المقبل قطاع غزة، تستعد وزارة الخارجية اإلسرائيم
الذي يعّده ” لفحص البناء االستيطاني في األراضي الفمسطينية“من قبل لجنة خاصة شكميا المجمس ذاتو 

 ” .جريمة حرب“القانون الدولي 
مة لؤلمم المتحدة التقرير، ومن بين االحتماالت التي تم تداوليا إمكانية تبّني مجمس األمن والجمعية العا

والطمب من المحكمة الجنائية الدولية في الىاي إصدار موقف عن التوسع االستيطاني، فضبًل عن إجراءات 
 عقابية ضد إسرائيل أو تشكيل أجيزة متابعة ورقابة عمى البناء في المناطق المحتمة .
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تقرير المتوقع، بما ذلك الزعم بأن التقدم وبصرف النظر عن الحجج التي تعّدىا حكومة نتنياىو لمواجية ال
في مخططات البناء منوط بالسموك الفمسطيني بعد قرار منح فمسطين صفة دولة غير عضو في األمم 

ال يمس ” 1إي “المتحدة، واحتمال طمبيم االنضمام إلى وكاالت دولية أخرى، واالّدعاء كذلك بأن البناء في 
ية المستقبمية الذي يمكن أن يكون فوق األرض )جسور( أو تحتيا )أنفاق(، التواصل اإلقميمي لمدولة الفمسطين

فإن من واجب الفمسطينيين والعرب وجميع الدول الرافضة لبلستيطان، تكثيف تحركيم السياسي والدبموماسي 
 واإلعبلمي، وممارسة الضغوط المختمفة، لتحويل التقرير المتوقع إلى وثيقة إدانة لممسؤولين السياسيين
والعسكريين اإلسرائيميين، وعدم تفويت الفرصة المتاحة لمحاسبتيم عن االنتياكات المرتكبة في حق الشعب 

المرتجى إلى سوابقو في أرشيف مكتبة ” 2 -غولدستون“الفمسطيني وأرضو المحتمة، وعدم السماح بإضافة 
 األمم المتحدة . 

 27/12/2012القدس، القدس، 
 

 رموك"حق العودة" إلى مخيم الي 67
 ماجد كيالي
صارت حادثة طائرة "الميغ" التي قصفت جامع عبد القادر الحسيني ومدرسة الفالوجة في مخيم اليرمـوك يـوم 

، ثم سيطرة "الجيش الحر" عمى المخيم وخروج سكانو منو خوفًا من انتقام النظام، حدثا بـارزًا 26/27/7027
ن الفمســطينيين، وفـي تــاريخ ثـورة الســوريين األكثـر كمفــة فـي تـاريخ ىــذا المخـيم، وفــي التـاريخ المأســاوي لبلجئـي

 بين الثورات العربية قاطبة، وفي تاريخ العبلقات السورية الفمسطينية.
فــوق كــل ذلــك، ومــن منظــور الصــراع السياســي الــدائر فــي ســوريا وعبلقــة الفمســطينيين فيــو، فــإن مــا حصــل 

ين الفمسطينيين في ىذا البمد المخاطر الناجمة عن أحدث خرقا في الفكرة التي مفادىا تجنيب مخيمات البلجئ
الصراع الضاري الذي بات يأخذ شكل الصراع المسمح بين النظام وفصائل "الجيش الحر"، وىـي فكـرة حـاول 
الفمســطينيون فــي المخيمــات تكريســيا طــوال العــامين الماضــيين مــن عمــر الثــورة الســورية، ســواء فــي طورىــا 

 تحوالت نحو العسكرة والعنف والصراع المسمح.السممي أو بعدما جرت عمييا 
السؤال اآلن وعمى ضـوء الحـديث عـن ترتيبـات وتسـويات وتوافقـات بـين األطـراف المعنيـة لعـودة أىـالي مخـيم 
اليرموك إلى بيوتيم: ىل ما زال باإلمكان تكريس فكرة تحييد المخيمات عن الصراع الجاري في سوريا؟ وىل 

 تصارعة أن تقبل بذلك؟ وىل ثمة ضمانات ليذا األمر حقا؟يمكن لؤلطراف الفاعمة والم
من جية الفمسطينيين والكيانات السياسية الفمسطينية، وعمى ضوء ىول ما حصـل، يبـدو أن ىـذا ىـو المخـرج 
الوحيـــد الـــذي يمكـــن التمســـك بـــو لتجّنـــب نكبـــة ثانيـــة، والحفـــاظ عمـــى ســـبلمة الوجـــود الفمســـطيني فـــي ســـوريا، 

رغـم كـل الحـديث  -مـن الناحيـة القانونيـة-ينيين الذين ىم مجرد الجئـين فـي ىـذا البمـد وتخفيف معاناة الفمسط
 عن األخوة القومية وغير ذلك.

وعمـــى العمـــوم فـــإن ىـــذا الخـــط، أي خـــط تجنيـــب المخيمـــات الصـــراع المســـمح، أكدتـــو قيـــادة منظمـــة التحريـــر 
ة، وىــو مــا التــزم بــو الفمســطينيون فــي الفمســطينية والفصــائل المنضــوية فــي إطارىــا منــذ انــدالع الثــورة الســوري

 جميع المخيمات المنتشرة في المدن السورية.
-المشكمة ىنا أن ثمة طرفا فمسطينيا بعينو يشتغل عمى عكس ىذا التوجو، وىو األمين العام لمجبية الشعبية

الفمسـطينيين القيادة العامة أحمد جبريل الذي خـرج عـن ىـذا اإلجمـاع الـوطني الفمسـطيني، وتسـّبب فـي إقحـام 
في مخيماتيم في الشأن السوري، بتصريحاتو المتكررة والمتعمقة بانحيازه الصريح إلى جانب النظـام، واعتبـار 
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الثــورة الســورية بمثابــة مــؤامرة عمــى النظــام القــومي الممــانع الــذي يرأســو بشــار األســد، مــن غيــر مبــاالة لمعانــاة 
مير فـي الـديار والعمـران، وكـأن قضـية التحريـر تتنـاقض السوريين وال لمـا يتعرضـون لـو مـن قتـل وتيجيـر وتـد

 مع قضية الحرية!
طبعـــا لـــم يكتـــف جبريـــل بـــإعبلن مجـــرد موقـــف سياســـي، وىـــذا حقـــو بغـــض النظـــر عـــن ســـبلمة ىـــذا الموقـــف 
نما المشكمة األكبر ىنا أنو ترجم ىذا الموقف من الناحية العممية عمى األرض، في  وصحتو من عدم ذلك، وا 

لمخيمــات عنــوة إلــى صــف النظــام الســوري عبــر دعــم جماعــات الشــبيحة وتشــكيل مــا أســماىا محاولتــو أخــذ ا
 "المجان الشعبية" في مختمف المخيمات.

وىكذا وضعت الجماعات المسمحة التي أقاميا جبريل يدىا عمى مخيم اليرموك، وباتت تضيق عمى النشطاء 
د لتمك األحياء )التضـامن والحجـر األسـود والتقـدم( السوريين في األحياء المجاورة لو، عمما بأن المدخل الوحي

ىو من مخيم اليرموك. األخطر من ذلك ما قيل عن قيام ىـذه الجماعـات باعتقـال نشـطاء معارضـين أو مـن 
مقاتمي الجيش الحر، وفوق ذلك تقديميم الدعم والتغطية لقوات األمن السوري في مياجمتيا لؤلحياء السورية 

 موك.المجاورة من مخيم الير 
عمى ضـوء ذلـك يبـدو مـن الصـعب الـتكين بإمكـان قبـول جبريـل بتمريـر ىـذا االتفـاق ألن أوسـاط جبيتـو نفـت 
التوصل إلى اتفاق أصبل، األمر الذي يفرض إيجاد نوع من إجماع فمسطيني بيذا الشأن يحسم في مسألتين: 

يم، والثانيـة نـزع الغطـاء الـوطني أوالىما نـزع سـبلح الجماعـات المسـمحة التابعـة لجبريـل أو إخراجيـا مـن المخـ
 الفمسطيني عن جبريل ومن لف لفو.

لكن ىذا كمو لم يكف بالنظر إلى تبعية جبريل لمنظام السوري، وعميو فإن ىذا األمر سيبقى مرىونا بما يريده 
 النظام، وما إذا كان سيدفع جبريل إلى احترام التوافق في المخيم لتأمين عودة سكانو إلى بيوتيم.

بــدوره يقودنــا إلــى الحــديث عــن حقيقــة موقــف النظـام مــن ىــذه المســألة، وضــمنو إمكــان موافقتــو حقــا عمــى  ىـذا
 اإلقرار بحيادية المخيمات، والرضوخ لمطمب إخبلء المخيم من المظاىر العسكرية ومن األعمال المسمحة.

وافق عمى التيدئة في مناطق في ىذا المجال ليس في سيرة النظام ما يشي بالوفاء بتعيداتو، فقد سبق لو أن 
سورية معينة مثل الزبداني ودوما وداريا في دمشق مقابـل خـروج "الجـيش الحـر" منيـا، لكنـو بعـد خـروج الحـر 

 كان يحنث بتعيداتو ويقصفيا تمييدا لدخوليا وارتكاب مذابح فييا.
ذر ألن النظـام الـذي يقتـل طبعًا، ال يمكن التكين بالمستقبل، وتكرار تمك األمور غيـر مؤكـد، لكـن ينبغـي الحـ

شـعبو ويــدمر عمرانــو ال ييمــو أن يقتــل فمســطينيين ويــدمر مخيمــاتيم، وىـو لــو ســيرة مــن ىــذا القبيــل فــي لبنــان 
خــبلل عقــد الســبعينيات والثمانينيــات مــن القــرن الماضــي، كمــا فــي قصــة نيــر البــارد التــي تســببت فييــا "فــتح 

 ططو اإلجرامية والمريضة.اإلسبلم" التي كانت إحدى إفرازاتو وخياالتو وخ
ومــا ينبغــي االنتبــاه إليــو ىنــا أن التقريــر بــأمر التســوية والتوافقــات وتحييــد المخــيم، وتمكــين الفمســطينيين مــن 
العــودة إلــى بيــوتيم، تتجاذبيـــا مســألتان متناقضــتان: األولـــى أن النظــام ربمــا لــن يســـمح بوقــوع المخــيم خـــارج 

نـاطق إسـتراتيجية جديـدة قريبـة مـن المخـيم وأخـذىا لصـالح الجـيش سيطرتو، ألن ذلك قد يكون دافعا لخروج م
 الحر، وىو ربما ما يجعمو مستعدا الرتكاب حماقات إلعادة سيطرتو عمى المخيم.

يمتمـك الكثيـر مـن مـوارد القـوة لمـدخول فـي  -عمـى األرجـح-أما المسألة الثانية فتتعمق بواقع أن النظام لم يعد 
ر لم يقدر عمى استعادة مناطق تخرج من نطاق سيطرتو، مما يفسر قصـفو ليـا معارك ميدانية، فيو منذ أشي

 بالمدفعية والطائرات، وربما أنو بات يتعّمد االقتصاد في موارد قوتو كي يدافع عن وجوده في مرحمة آتية.
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و القصد من كل ذلك القول بأن حظ ىذا االتفـاق مـن النجـاح مثـل حظـو مـن عدمـو، وىـو مـا ينبغـي التنبـو إليـ
والتعامــل مــع ىــذه الخطــة بنــوع مــن اليقظــة والحــذر، والتنبــو إلــى أي احتمــال كــان، صــونا لحيــاة النــاس، مــع 

 التأكيد عمى أولوية عودة البلجئين إلى مخيميم وبيوتيم وممتمكاتيم وحياتيم.
لشـعبي يبقى في ىذا اإلطار واقع "الجيش الحر"، لكن قبـل الحـديث عـن ذلـك تنبغـي اإلشـارة إلـى أن الحـراك ا

لـم يعمـل البتـة عمـى الـزّج بالمخيمـات فـي ىـذا الحـراك، حتـى  -وقبـل نشـوء ىـذا الجـيش-المعارض في سوريا 
إن المظــاىرات الشــعبية والســممية التــي كانــت تجــري قــرب بعــض المخيمــات كانــت تتحاشــى دخوليــا، رغــم أن 

ارىم تجنيب مخيمـاتيم الـدخول عشرات األمتار فقط تفصميا عن ذلك، مراعاة لوضع الفمسطينيين واحتراما لقر 
 عمى خط الثورة السورية.

طبعا ثمة فمسطينيون دعموا الثورة السورية وانخرطوا فـي فعالياتيـا ولكـن خـارج المخيمـات، وباعتبـارىم لـذاتيم 
مــثميم مثــل الســوريين فــي المشــاعر وفــي اآلالم واآلمــال، ولــيس باعتبــارىم حالــة فمســطينية مســتقمة فــي الثــورة 

ممـــا بـــأن الفمســـطينيين ال يشـــكمون شـــيئا وازنـــا فـــي معـــادالت الصـــراع الجـــاري، إذ إن نســـبتيم إلـــى الســـورية، ع
 % فقط.2أو  7السوريين تعادل نحو 

وعمى العموم فبعد التحوالت التي حصمت في الثورة السورية نحو العنف والعسكرة والصراع المسمح كردة فعل 
أننـا إزاء ثـورة شـعبية وعفويـة لـيس ليـا أطـر منظمـة وال عمى عنف النظام، حصـمت مشـكبلت كثيـرة، ال سـيما 

نمـا ىـو يتشـكل مـن  برامج واضحة، خاصة أن "الجيش الحر" ليس جيـة منظمـة ليـا ىيكميـة وقيـادة موحـدة، وا 
مجموعات من المنشقين من الجيش النظامي ومن مقاتمين من األحياء الشعبية التي تعرضـت لعنـف النظـام، 

 كنيا ذات ىويات دينية.مع تشكيبلت أخرى صغيرة ل
ال سـيما غيـر -فوق ذلك فإذا كانـت الثـورة تتضـمن بعـض الفوضـى والمزاجيـة، فـإن الثـورات المسـمحة بالـذات 

يــنجم عنيــا أيضــا مشــكبلت وارتيانــات وتوظيفــات وتظممــات، كمــا يــنجم عنيــا تشــققات مجتمعيــة  -المنظمــة
 مساراتيا ومقاصدىا.وسموكيات عنيفة وممارسات مزاجية، وكميا قد تضر الثورة و 

القصد ىنا اإلشارة إلى أن "الجيش الحر" ليس فوق النقـد، فمـو مـا لـو وعميـو مـا عميـو مثـل كـل مكونـات الثـورة 
السورية، مع ذلك فإنو في قصة مخيم اليرموك أظير طوال الفترة الماضـية نوعـا مـن الصـبر عمـى ممارسـات 

د مــن الصــبر بــداًل مــن تعــريض المخــيم ليــذه الحالــة جماعــات جبريــل ضــده، وربمــا كــان بإمكانــو إبــداء المزيــ
 المأساوية.

طبعا ال يمكن ألحد التقرير عن أحد وضمنو "الجيش الحر"، لكن ثمة أسئمة تطرح نفسيا ىنا، من مثل: ىـل 
كان ما حصل خيارًا بين خيارات، أو ممرًا إجباريا الستيدافات معينة تالية؟ وما الذي اضطر "الجـيش الحـر" 

العمـــل؟ ىــل تســـّرع؟ ىـــل اســتدرج؟ ىـــل ثمـــة أطـــراف أخــرى دفعـــت نحـــو ذلــك، وبالتـــالي نحـــو إثـــارة  لمثــل ىـــذا
اإلشــاعات لتفريــغ المخــيم مــن ســكانو؟ ومــاذا بعــد دخــول ىــذا الجــيش إلــى مخــيم اليرمــوك؟ ومــن الــذي يتحمــل 

بو، بعدما تركـوا  مسؤولية تشريد مئات األلوف من الفمسطينيين والنازحين السوريين الذين لجؤوا إليو لبلحتماء
 بيوتيم التي تعرضت لمخراب والدمار؟

ىـــذه تســـاؤالت تطـــرح نفســـيا رغـــم اإلقـــرار بـــأن جماعـــة جبريـــل والنظـــام مـــن ورائـــو ىـــم الـــذين يتحممـــون أساســـا 
مســؤولية اســتدراج "الجــيش الحــر" إلــى مخــيم اليرمــوك، وضــمنو مســؤولية إقحــام مخــيم اليرمــوك فــي الصــراع 

 وتشريد سكانو.العسكري الدائر في سوريا 
اآلن، ىل سيسير "الجـيش الحـر" فـي اتفـاق التسـوية، أو بالتوافقـات المطروحـة التـي تـم التصـريح عنيـا بشـأن 
الخــروج مــن المخــيم والعــودة إلــى نيــج تحييــده؟ ىــل ىــذا الــذي سيحصــل أم أن فــي األفــق شــيئا آخــر؟ ثــم أال 
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يميم وبيـــوتيم مكســـب لمســـوريين ولمثـــورة ينبغـــي التصـــرف وفـــق اعتبـــار مفـــاده أن عـــودة الفمســـطينيين إلـــى مخـــ
كانـــت  -وأىميـــا اليرمـــوك-الســـورية، بقـــدر مـــا ىـــو مكســـب لمفمســـطينيين، ال ســـيما أن المخيمـــات الفمســـطينية 

بمثابة مبلذ آمن لمئات األلوف من النازحين السوريين الذين وجدوا فييا الرعاية واألمان والطمأنينـة، بعـد كـل 
 نتيجة إرىاب النظام وبطشو؟ما حاق بيم من ويبلت وعذابات 

نتيجـة عسـف  -مثميم مثل السوريين-يبقى أن نشير إلى أن الفمسطينيين دفعوا ثمنا باىظا في الثورة السورية 
فمســـطيني مصـــرعيم  700النظـــام وسياســـة العقـــاب الجمـــاعي والقتـــل األعمـــى التـــي ينتيجيـــا، فقـــد لقـــي نحـــو 

بقـذائف المدفعيـة، وكـان نصـيب فمسـطينيي اليرمـوك و  -أي برصاص قوى األمن والشبيحة-برصاص النظام 
وجواره )الحجر األسود والتضامن( نصف ىذا العدد من الشيداء، ناىيك عن الدمار الذي لحـق بـأجزاء كبيـرة 

 في مخيمات البلجئين في اليرموك ودرعا والبلذقية وحمص.
وط عمــى مختمــف األطــراف فــي األخيــر يمكــن القــول إن األمــل ســيظل معقــودا عمــى مواصــمة الجيــود والضــغ

ن ىــؤالء ســيظمون مــع حمميــم وأمميــم بــالخروج منــو لكــن إلــى  لتمكـين الفمســطينيين مــن العــودة إلــى مخــيميم، وا 
 فمسطين، وىذا ىو معنى حق العودة.

 76/47/7047الجزيرة.نت، الدوحة، 
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لفمسطينية متمسكة بالتفاوض مع المحتل اإلسرائيمي، وكل يـوم نسـمع عـن مبـادرات ما زالت السمطة الوطنية ا
عربيـــة وأخـــرى غربيـــة لـــيس مـــن اجـــل الســـبلم أو الدولـــة بـــل مـــن اجـــل إنقـــاذ فكـــرة حـــل الـــدولتين والعـــودة إلـــى 
المفاوضــات، أمــا حكومــة بنيــامين نتنيــاىو فيــي مشــغولة بالمصــادقة عمــى قــرارات تيــدف إلــى تيويــد القــدس 

 اطق في الضفة الغربية وبناء المزيد من الوحدات االستيطانية.ومن
الشـــقيقة قطـــر وعمـــى لســـان وزيـــر خارجيتيـــا طرحـــت فكـــرة إلغـــاء المبـــادرة العربيـــة لمســـبلم كـــرد عمـــى التعنـــت 
اإلسرائيمي،وىي فكرة صـائبة تمامـا وطريقـة لمتكفيـر عـن خطيئـة اقترفيـا العـرب حـين وافقـوا عمييـا فـي بيـروت 

و الوقت لم يفت بعد حيث لم توافق عمييا دولة االحتبلل ) إسرائيل( رغـم مـرور عشـر سـنوات ،  7007عام 
ســرائيميا، فــالرفض اإلســرائيمي ليــا والجــرائم التــي ارتكبتيــا خــبلل العقــد  عمــى طرحيــا ومحاولــة تســويقيا عربيــا وا 

ــا إلــى الشــعوب العرب يــة التــي خمعــت بعــض األخيــر ال بــد وان تــدفع الحكــام العــرب إلــى ســحب مبــادرتيم تقرب
 الحكام وما زالت ثورتيم مستمرة لمتخمص من آخرين.

اتفاقيـــة " أوســـمو" اســـتيمكت جيـــود القيـــادة السياســـية لمنظمـــة التحريـــر الفمســـطينية ألكثـــر مـــن عشـــرين عامـــا، 
وحولـــت المنظمـــة عـــن أىـــدافيا الحقيقيـــة، فبعـــد أن كانـــت تقـــارع المحتـــل وتقاومـــو لتحريـــر فمســـطين أصـــبحت 

يا بـــ" ربــع الــوطن" ، ثــم وجــدنا أنفســنا بــبل وطــن وال ربــع وطــن وتحولنــا إلــى الحــديث عــن الراتــب تطالــب ســمم
 ونصف الراتب.

" إســرائيل" نالــت مــا يكفييــا مــن الفــرص والــدالل مــن اجــل الســبلم المزعــوم دون جدوى،وقــد آن األوان لتــدرك 
عامـا مـن المفاوضـات العبثيـة كافيـة قيادة منظمة التحرير انو ال يمكن لمسبلم أن يتحقق بالتفاوض،وعشـرون 

إلثبـات ىـذه البديييـة، وبـدال مـن إضـاعة الوقـت واالنشـغال باتفاقـات أكـل عمييـا الـدىر وشـرب ،ومبـادرات لـن 
تضــيف ســوى الخســران لشــعبنا وقضــيتو، يجــب أن نعطــي فرصــة حقيقيــة إلصــبلح ذات البــين وتوحيــد صــفنا 



 
 
 

 

 

           15ص                                    7774العدد:                77/47/7047الخميس  التارية:

بلل اإلسـرائيمي ووقـف عمميـات التيويـد واالسـتيطان وتغييـر الداخمي واالتفاق عمى آلية مجدية لمتصدي لبلحـت
 معالم القدس والضفة الغربية.

فـــي النيايـــة نـــذكر بـــأن الـــرئيس األمريكـــي األســـبق بيـــل كمينتـــون وخميفتـــو جـــورج بـــوش ومـــن بعـــدىم الـــرئيس 
ــالتوازي معيــم فعمــت ال ــم يعطــوا الشــعب الفمســطيني ســوى الــوىم وب حكومــات األمريكــي الحــالي بــاراك اوبامــا ل

اإلســرائيمية المتعاقبــة الشــيء ذاتــو،ولن تكــون اإلدارة األمريكيــة المنتظــرة افضــل حــاال، ولــن تخفــف االنتخابــات 
اإلســرائيمية الشــير القــادم مــن جــرائم االحــتبلل وال مــن عبثيــة المفاوضــات، وانتظــار الفمســطينيين ليــم مضــيعة 

 لموطن والقضية.
 76/47/7047، فمسطين أون الين
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