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 ترغب بفتح معبر رفح كامال حتى تتحمل مصر مسؤولية غزة  "سرائيلمعاريف: "إ 2
اإلسػراييمية  الصػادرة العمعػة  إف الػرييس محمػد مرسػي لػـ يتوقػؼ « معػاريؼ»قالت صحيفة  :دس المحتمةالق

 .9029  في عاـ «الموساد»عف مفاعأة المخابرات اإلسراييمية  
عنػدما « الموسػاد»  فاعػأ «رعؿ عماعة اإلخواف المسػمميف»وأشارت الصحيفة إلى أف مرسي  الذي وصفته بػ

البراعماتيػة التػي أظهر ػا فػي عالقتػه مػ  »عيش وعيف المقربيف منه  وفاعأ الموساد أيًضا بػقاـ بانقالب في ال
سػػراييؿ   ولفتػػت الصػػحيفة إلػػى أف العالقػػات المتواصػػمة مػػ  إسػػراييؿ يػػدير ا مػػف العانػػب «الواليػػات المتحػػدة وائ

 المصري عهاز المخابرات العامة المصرية.
ة  و ي أنه ال مكاف لمكياف الصػهيوني فػي الشػرؽ اطوسػط  أيديولوعية مرسي واضح»إف « معاريؼ»وقالت 

مميػار دوالر  دفعػت  2.7مميػوف فػـ  مػف خػالؿ المعونػة اطمريكيػة التػي تصػؿ إلػى  20ولكف الحاعة إلطعاـ 
 «.مرسي إلى منطقة اعتداؿ غير متوقعة

)مػػف مواعهػػة لػػـ يكػػف محبػػًذا مػػا وصػػمت إليػػه حمػػاس تعػػا  إسػػراييؿ »أف الػػرييس مرسػػي « معػػاريؼ»وذكػػرت 
عسكرية( في نوفمبر الماضي  مف وعهة نظر   فإف اطمر يتعمػؽ بانعػداـ المسػؤولية مػف عانػب حمػاس تعػا  

 «.مصالح عماعة اإلخواف المسمميف التي تحكـ مصر
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في أعقاب ذلؾ لـ يسارع مرسي إلى فتح معبر رفح بيف مصر وقطاع غػزة بعػد انتهػا  »وأضافت الصحيفة: 
ت الذي يوعد فيه عدد غير قميؿ مف المسؤوليف فػي إسػراييؿ المهتمػيف بفػتح معبػر رفػح  الحرب.  ذا في الوق

كػػػي تكػػػوف مصػػػر مسػػػؤولة مسػػػؤولية تامػػػة عمػػػا يحػػػدث فػػػي قطػػػاع غػػػزة  وال تكػػػوف إسػػػراييؿ متهمػػػة بحصػػػار 
 «.القطاع

يػه مف وعهة نظر إسػراييؿ والواليػات المتحػدة  فػإف مرسػي سيخضػ  الختبػار سػيعمؿ ف«: »معاريؼ»وتابعت 
 «.مف أعؿ من  تسمح حماس مف عديد بصواريخ طويمة المدى تهدد تؿ أبيب

وصمت مف « عمود السحاب»ووفًقا لمتقديرات  فإف عزً ا مف الصواريخ التي أطمقت تعا  الوسط أثنا  عممية 
ا إيراف ومرت عبر آالؼ الكيمومترات عبر السوداف ومصػر  دوف أف تحػرؾ القػا رة سػاكًنا لمنػ  التهريػب  كمػ

 تقوؿ الصحيفة اإلسراييمية.
سراييؿ تشير إلى أف مصر « معاريؼ»وحسب  ستعمؿ بكؿ قوة ضد تهريب »فإف توقعات الواليات المتحدة وائ

عمػود »ولفتت الصحيفة إلى إحباط قوات اطمف المصرية بعد عمميػة «. السالح عبر أراضيها إلى قطاع غزة
 وصال مف إيراف وليبيا.عمى اطقؿ  ثالث عمميات تهريب سالح    «السحاب

في كؿ اطحواؿ تشير التقػديرات إلػى «: »معاريؼ»وعف احتماؿ إلغا  اتفاقية السالـ مف عانب مصر  قالت 
أف نسػػبة احتماليػػة إلغػػا  اتفاقيػػة السػػالـ مػػف عانػػب مصػػر  والتوعػػه نحػػو مواعهػػة عسػػكرية أو سياسػػية ضػػد 

 «.   ي صفر9027إسراييؿ  خالؿ عاـ 
 98/29/9029، يةوكالة سما اإلخبار 

 
 المحاكم الدولية  أماميستعد لممالحقة  أنلم يهدد بحل السمطة وعمى ليبرمان  عباس :عريقات 

قات كبير المفاوضيف الفمسطينييف عضو المعنة التنفيذية يالدكتور صايب عر  أكد :وليد عوض -راـ اهلل 
مود عباس لـ يهدد بحؿ السمطة العمعة بأف الرييس الفمسطيني مح "القدس العربي"لمنظمة التحرير لػ

 الفمسطينية.
العمعة 'الرييس محمود عباس لـ يهدد بحؿ السمطة ولـ يتحدث عف  "القدس العربي"عريقات قايال لػ وأضاؼ

نخمؽ فرصة لعممية  أف  مضيفا 'الرييس قاؿ بالحرؼ الواحد نحف نريد إلسراييؿ"تسميـ مفاتيح السمطة 
فيه فمسطيف دولة غير عضو في المنظمة  أصبحتالذي  اطخيرالمتحدة  اطمـسياسية ذات مغزى بعد قرار 
التزامات العانبيف. مف عانبنا نمتـز بما  أساسعممية سياسية تقوـ عمى  إطالؽالدولية  وعميه فنحف نريد 

ني وقؼ االستيطاف وااللتزاـ الثا اطوؿماف  االلتزاـ اعميها التز  إسراييؿعمينا في كؿ المعاالت ومف عانب 
  و ذ  ليست شروط  ذ  التزامات  ونحف معنيوف أوسموسراح المعتقميف وخاصة الذيف اعتقموا قبؿ  إطالؽ

فريقيا أسياوالصيف والياباف وكؿ دوؿ  أمريكاوم   اطوروبيبالتعاوف م  العرب واالتحاد  الهند والبرازيؿ  وائ
 ."عممية سياسية حقيقية أساسعمى والمعنة الرباعية الدولية اف نخمؽ فرصة نحدد سقفا زمنيا فيها 

االحتالؿ والوصوؿ لسالـ قاؿ  إلنها عممية سياسية عدية  إلطالؽوفي حاؿ الفشؿ في خمؽ فرصة حقيقة 
 وأصرتعف المعتقميف  واإلفراجوقؼ االستيطاف  إسراييؿمازف قاؿ في حاؿ رفضت أبو الرييس "عريقات 

ال يستطي  االستمرار  بأنه أكدعباس  أف إلى  مشيرا "مرارعمى االستيطاف فالسمطة لف تعد قادرة عمى االست
عباس لف يسمح باستمرار السمطة بال  أفمف مضمونها وواليتها  مشددا عمى  إسراييؿ أفرغتهاكرييس لسمطة 
   واف يبقى االحتالؿ بال تكمفة.إسراييؿسمطة كما تريد 
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التقا  الخميس في راـ اهلل باف 'استمرار  الذي اإلسراييميلوفد حزب ميرتس  أكدواضح عريقات بأف عباس 
فراغهاالسمطة بال سمطة   سيؤدي النهيار ا'. إسراييؿمف مضمونها وواليتها مف قبؿ  وائ

 ذ  اسطوانة مشروخة سمعنا ا "العمعة  "'القدس العربي"وتعقيبا عمى تصريحات ليبرماف قاؿ عريقات لػ
والقدس الشرقية عاصمة لها وحؽ  حدود عاـ  سابقا  وكؿ قايد فمسطيني يتمسؾ بدولة فمسطيف عمى

 اطـعف المعتقميف يتعرض لنفس ما تعرض له الشهيد ياسر عرفات  ولو عا ت  واإلفراجالعودة لالعييف 
لتعرضت لنفس ما يتعرض له  تيريزا رييسا لمشعب الفمسطيني وقالت الدولة الفمسطينية عمى حدود عاـ الػ

مثؿ المعـر ليبرماف الذي عميه باف يستعد لممالحقة كمعـر  اإلسراييمييفلمعرميف مازف مف قبؿ اأبو الرييس 
 ولكف الرييس ابو أقاويمهمستوطف  وبالتالي لف تأخذنا  طنهالمحاكـ الدولية  فهو معـر حرب  أماـحرب 

 وأماز يقود لعممية سياسية عدية لموصوؿ الستقالؿ ناع أف أماسيكوف عاـ القرار   مازف قاؿ عاـ 
 ."مف خالؿ القانوف الدولي والمنظمات الدولية أنفسنانحف كشعب سنداف  عف 

المرتقب فوز   اإلسراييمينقطة االرتكاز الفمسطينية في مواعهة اليميف  أساس أفوشدد عريقات عمى 
ؿ وحؽ الشعب الفمسطيني بالدفاع عف نفسه في ك اطرضباالنتخابات القادمة  و الصمود الفمسطيني عمى 

محكمة العرايـ الدولية وغير ا مف  أماـ إسراييؿمالحقة  إلى إشارةالمحافؿ الدولية  مضيفا 'وسنقـو بذلؾ' في 
 .المنظمات الدولية خالؿ عاـ 

وعمى صعيد فشؿ وزرا  الخارعية العرب في عقد اعتماع لهـ اليوـ السبت في راـ اهلل بسبب الضغوط 
 اطراضيالعاـ لعامعة الدوؿ العربية نبيؿ العربي الذي يزور  اطميفم  التي حالت دوف حضور ـ  اطمريكية

 ." ذا غير صحيح"الفمسطينية السبت  قاؿ عريقات 
 //القدس العربي، لندن، 

 
 : قدمنا تسهيالت كثيرة لفتح لدعم المصالحة الوطنيةالنونوطاهر  

طا ر النونو تقديـ حكومته عمَمة مف التسهيالت أكد المتحدث باسـ الحكومة الفمسطينية : محمد عيد - غزة
 لحركة التحرير الوطني الفمسطيني "فتح" لتهيية أعوا  ودعـ عهود المصالحة الوطنية.

وأوضح "النونو" في حديثه لػ"فمسطيف" دعـ حكومته الكامؿ لتوفير اطعوا  الحقيقية لتطبيؽ المصالحة 
 وا  سياسيًا وميدانيًا.الوطنية  مشيرًا إلى دعـ الحكومة لتمؾ اطع

وقاؿ: "لقد لمسنا وحدة أبنا  شعبنا الفمسطيني وتعاظـ تكافمهـ االعتماعي عامة  وفي حرب اطياـ الثمانية 
 خاصة؛ فكاف لزامًا عمى الحكومة دعـ صمود أبنا  شعبها".

"  ورفعهـ وأضاؼ: "تمثمت وحدة أبنا  الشعب في احتفاالت نصر المقاومة  وبمشاركة أبنا  حركة "فتح
 طعالـ حركتهـ في مسيرات عما يرية عابت شوارع ومياديف القطاع".

وتاب : "وحرصًا منا عمى الحفاظ عمى الحالة االعتماعية طبنا  شعبنا  قمنا بإعالف العفو العاـ عف عمي  
مى خمفيات أبنا  "فتح" سوا  الفاريف إلى عمهورية مصر العربية  والمعتقميف لدى اطعهزة اطمنية بغزة ع

 أمنية".
وأشار "النونو" إلى دعـ حكومته سياسيًا إلعالف دولة فمسطيف في  يية اطمـ المتحدة  والسماح لحركة "فتح" 

 بالخروج في مسيرات داعمة وأخرى احتفالية لعهود رييس السمطة الفمسطينية.
مى السماح لها باالحتفاؿ بذكرى ونو  إلى موافقة حكومته ممثمة برييس الوزرا  إسماعيؿ  نية لحركة "فتح" ع

 ( عمى أرض معم  السرايا الحكومي بغزة.انطالقتها الػ)
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 //فمسطين أون الين، 
 

 السمطة تعيد ستة إسرائيميين تسمموا إلى بيت جاال أمنأجهزة  4
يمييف تسػمموا الناصرة: قامت أعهزة اطمف التابعة لمسمطة الفمسطينية )عناح الضػفة الغربيػة( بضػبط سػتة إسػراي

إلى مدينة بيت عاال الواقعة إلػى الشػماؿ الغربػي مػف مدينػة بيػت لحػـ )عنػوب الضػفة(  حيػث عمػدت مباشػرة 
إلى تسميمهـ لمعانب اإلسراييمي. وبحسب ما أوردتػه وسػايؿ اإلعػالـ العبريػة؛ فػإف أعهػزة اطمػف قامػت بتسػميـ 

مػػػى إذف مػػػف قبػػػؿ العػػػيش اإلسػػػراييمي"  فػػػور سػػػتة إسػػػراييمييف دخمػػػوا إلػػػى مدينػػػة بيػػػت عػػػاال "دوف الحصػػػوؿ ع
 ضبطهـ.

 //قدس برس، 
 
 شرطًيا فمسطينًيا عمى حاجز عسكري جنوب الخميل يعتقلاالحتالل  

شرطًيا فمسطينًيا عمى حاعز عسكري نصبه عنود االحتالؿ  قبؿ  اإلسراييمياعتقمت قوات االحتالؿ : الخميؿ
 لبمدة يطا الواقعة عنوب الخميؿ )في عنوب الضفة الغربية(.   عمى المدخؿ الشمالي/ظهر العمعة 

 //قدس برس، 
 

 االحتالل بحاجة لموقف فمسطيني موحد مواجهةحماس:  6
دعت حركة المقاومة اإلسالمية حماس  رييس السمطة الفمسطينية محمود عباس إلى : نبيؿ سنونو -غزة

تراتيعية وطنية  تقوـ عمى أساس المقاومة المسمحة في تفعيؿ الحوار الوطني الفمسطيني  بهدؼ تبني اس
 مواعهة عدواف االحتالؿ اإلسراييمي المستمر ضد الفمسطينييف.

نما بموقؼ  وقاؿ المتحدث باسـ الحركة سامي أبو ز ري: "إف مواعهة االحتالؿ ال تتـ بمواقؼ أحادية  وائ
ـ مفاتيح الضفة" لرييس حكومة االحتالؿ فمسطيني موحد"  في إشارة لتصريح عباس الذي  دد فيه "بتسمي

 بنياميف نتنيا و  حاؿ استمرار تعثر المفاوضات.
وفي تصريحاٍت لػ"فمسطيف أوف اليف"  أضاؼ أبو ز ري: "إف كالـ عباس  يأتي امتدادا لخيار المفاوضات 

 بتت فشمها".الذي يتبنا   والضغوط التي يمارسها إلحيا   ذا الخيار"  مشيرًا إلى أف المفاوضات "أث
وعدد موقؼ "حماس" الداعي إلى اعتماد المقاومة المسمحة  كسبيؿ لتحرير اطراضي الفمسطينية  ومواعهة 

 عرايـ االحتالؿ المستمرة بحؽ الشعب الفمسطيني. 
 28/12/2012فمسطين أون الين، 

 
 
 

 
 يحيى رباح: مهرجان انطالقة فتح بغزة الخميس عمى أرض السرايا 7

قاؿ يحيى رباح نايب مفوض عاـ التعبية والتنظيـ لفتح في قطاع غزة أمس اف مهرعاف وكاالت:  –غزة 
سيكوف الخميس المقبؿ عمى أرض السرايا بمدينة غزة  مشيرا الى وعود ترتيبات  48انطالقة الحركة الػ 

 كبيرة لممهرعاف.
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ية ولمقوى الوطنية واوضح انه سيتـ توعيه دعوات لحركة حماس ولرييس الحكومة المقالة اسماعيؿ  ن
 الى حضور فرقة العاشقيف. باإلضافةواالسالمية  كما ستتـ دعوة شخصيات مف فمسطيف والمنفى  

وقاؿ سالـ أبو صالح  عضو الهيية القيادية العميا لحركة فتح في قطاع غزة  إف مهرعاف االنطالقة  ذا 
 العاـ يؤسس لمرحمة عديدة ومهمة.
في قطاع غزة عماؿ عبيد  إف المعاف الخاصة بتنظيـ « فتح»ميا لحركة وقاؿ عضو المعنة القيادية الع

 المهرعاف وضعت خطة شاممة لتأمينه. 
  29/12/2012الحياة الجديدة، رام اهلل، 

 
 

 "حجارة السجيل"حاضرة في  "الفرقان"حرب حماس: ال زالت ذكرى  8
ة إلى إعداد برنامج فمسطيني موحد عددت حركة "حماس"  في الذكرى الرابعة لمعركة الفرقاف  الدعو : غزة

 لتحرير اطرض واإلنساف  مؤكدة أنه "آف اطواف لبداية مرحمة ونهاية مرحمة".
وقالت الحركة في بياف صحفي صادر عنها  وصمنا صباح اليوـ السبت نسخة منه  إف "حركة حماس و ي 

ف والمعا ديف في فمسطيف إلعداد تقود الكفاح والمقاومة المسمحة في فمسطيف  نفتح الباب لكؿ المقاتمي
 برنامج موحد لتحرير اطرض واإلنساف  فقد آف اطواف لبداية مرحمة ونهاية مرحمة".

وأبرقت حماس بالتحية إلى أرواح شهدا  فمسطيف منذ بداية القرف التاس  عشر وحتى اآلف  موعهًة التحية 
لمحرية والعزة  كما حيت "المقاوميف اطبطاؿ  إلى العرحى واطسرى الذيف دفعوا مف أنفسهـ وأعساد ـ ثمناً 

الضاغطيف عمى الزناد في خنادقهـ  فهـ رأس ماؿ  ذا الشعب و ذ  اطمة المتعطشة لمحظة االنعتاؽ مف 
 نير االحتالؿ واطنظمة الفاسدة".

وأف  وعدد بياف الحركة  التأكيد أف الوحدة السبيؿ إلى مواعهة االحتالؿ وأف المصالحة ضرورة وطنية 
الضفة الغربية صاحبة الدور القادـ لمتقدـ لنيؿ شرؼ معركة التحرير  وتاب  "وكمنا ثقة أف ليؿ الضفة قريبًا 

 سيزوؿ وأف شركا  الطايفة المنتصرة قريبًا زاحفوف".
ولـ تغفؿ حركة حماس  شهدا  الثورات العربية  حيث حيت أرواح الذيف استعابوا منهـ لندا  الحرية في 

 عربية  سايمة المولى لتمؾ الدوؿ النصر والتمكيف. الدوؿ ال
وعا  في البياف "تمر اليـو عمينا الذكرى الرابعة لمعركة الفرقاف التي خط المعا دوف فيها درب الكرامة 
وشقوا لألمة طريقة الثورة والحرية  وال زالت دما  الشهدا  ترفرؼ فوؽ رؤوسنا لتعانؽ شهدا  معركة حعارة 

 إلى ربها شهادة بأف الشعب الفمسطيني عمى عهد  بالدـ والشهادة والثوابت". السعيؿ ولتحمؿ
 29/12/2012المركز الفمسطيني لإلعالم، 

 
 
 

 اليرموكمخيم لجهاد تنفي دعم قوات النظام السوري بالهجوم عمى ا 9
د ا العمعة استنكرت حركة العهاد اإلسالمي بشدة "طكاذيب التي نشرتها صحيفة "السياسة الكويتية" في عد

 والتي تزعـ أف عناصر مف العهاد اإلسالمي يقاتموف م  قوات اطسد بمخيـ اليرموؾ".
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وقالت الحركة في بياٍف لها  إف  ذ  "اإلشاعات المغرضة والتي ليس لها أي أساس مف الصحة إنما  ي 
 ".محض افترا ات تنطؽ بمساف حاؿ الصهاينة الذيف يريدوف تصفية حسابهـ م  حركة العهاد

وأضافت " أف الحركة ومنذ بداية اطحداث في سوريا التزمت موقفًا ثابتًا و و عدـ التدخؿ في الشأف الداخمي 
السوري  وأنها سا مت مؤخرًا  ي وبعض الفصايؿ الفمسطينية في الحوار م  بعض اططراؼ السورية سعيًا 

 لحؿ أزمة اليرموؾ".
هدؼ الدور اإليعابي الذي قامت به حركة العهاد داخؿ مخيـ وتابعت: "إننا نشتـ رايحة مؤامرة كبيرة تست

اليرموؾ وغير  مف المناطؽ بتقديـ اإلغاثة والمعونات المادية والصحية ط منا مف الفمسطينييف والسورييف 
 عمى حٍد سوا   وتحاوؿ عهات مشبو ة اليوـ إحداث وقيعٍة بيف حركة العهاد والشعب السوري".

عرفه القاصي والّداني أنها ليس لها أي وعود مسمح داخؿ سوريا  وأف تواعد ا يقتصر وأكدت الحركة أف ما ي
 عمى بعض المقرات السياسية واإلعالمية.

وقاؿ البياف إف الزج باسـ اطميف العاـ لمحركة رمضاف شمح ونايبه زياد النخالة في  ذ  اإلشاعات وبفبركات 
 ًا الغتياؿ وتصفية رموز وقيادات العهاد والمقاومة".  سخيفة  ال يخدـ إال االحتالؿ الذي يسعى عا د

 28/12/2012المركز الفمسطيني لإلعالم، 
 

 حماس تطمق حممة مساعدات لمفمسطينيين النازحين من سورية لمبنان 20
أعمنت حركة "حماس" إطالؽ حممة "واعب عمينا" لعم  المساعدات الماّدية والعينية لمفمسطينييف : بيروت

 سورية إلى لبناف.النازحيف مف 
( إف حممة عم  المساعدات لمفمسطينييف النازحيف مف 12|28وقاؿ بياف لحركة "حماس" اليوـ العمعة )

 ( في معم  اطقصى اإلسالمي  في مخيـ برج البراعنة.12|29سورية إلى لبناف ستنطمؽ غدا السبت )
ينييف مف سوريا اليوـ العمعة  في قاعة كما أقامت حركة "حماس" في لبناف غداً  تكريميًا لمنازحيف الفمسط

الشعب بمخيـ شاتيال في بيروت  وشارؾ في المقا  معموعة مف النازحيف مف الرعاؿ والنسا  إلى عانب 
 عدد مف الفعاليات الفمسطينية بمخيـ شاتيال.

طينية وألقى ممثؿ حركة حماس في لبناف عمي بركة كممة الحركة فأكد عمى ضرورة حماية المخيمات الفمس
في سوريا  ودعا إلى عدـ زج الالعييف الفمسطينييف  ناؾ في اطزمة  واعتبر أف وعود النازحيف الفمسطينييف 

 مف سوريا الى لبناف وعود مؤقت  ودعا عمي  المؤسسات اإلنسانية والدولية إلى تقديـ الدعـ والرعاية لهـ.
 28/12/2012المركز الفمسطيني لإلعالم، 

 
 
 

 تدمير ترسانة سورية الكيماوية إمكانيةاألردن  بحثت مع "سرائيل"إ: "جويش كرونيكل" 22
ػػػػ يػػػو بػػػي آي: ذكػػػرت صػػػحيفة 'عػػػويش كرونيكػػػؿ' العمعػػػة أف اسػػػراييؿ اعػػػرت محادثػػػات مػػػ  الحكومػػػة  لنػػػدف

 اطردنية وحمفايها الغربييف  تناولت امكانية تدمير ترسانة سورية مف اطسمحة الكيماوية.
مػف لنػدف إف مسػؤوليف اسػراييمييف شػاركوا فػي المحادثػات 'أكػدوا أف  ػذ  المحادثػات وقالت الصحيفة الصػادرة 

 عرت وتـ خاللها ثني اسراييؿ عف شف  عمات وقايية ضد اطسمحة الكيماوية السورية'.
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واضػػػافت أف عيػػػراف سػػػورية 'قمقػػػوف مػػػف احتمػػػاؿ قيػػػاـ نظػػػاـ الػػػرييس بشػػػار اطسػػػد باصػػػدار أوامػػػر إلػػػى قادتػػػه 
داـ عز  مف الترسانة الواسعة مف اطسمحة الكيماوية كػاعرا  يػايس'. واشػارت الصػحيفة إلػى العسكرييف باستخ

أف القمػػؽ مػػف اسػػتخداـ الغػػازات السػػامة 'دفػػ  بتركيػػا لمطمػػب مػػف منظمػػة حمػػؼ شػػماؿ اططمسػػي )نػػاتو( نشػػر 
مػػػ   عػػػـو صػػػواريخ بػػػاتريوت عمػػػى أراضػػػيها واطردف لقبػػػوؿ مسػػػاعدة الواليػػػات المتحػػػدة لتمكينػػػه مػػػف التعامػػػؿ 

 بسالح كيماوي  فيما ابدت اسراييؿ بدور ًا قمقًا مماثاًل'.
وقالت إف حزب اهلل المبنػاني 'نشػر آالؼ المقػاتميف فػي سػورية  ممػا ععػؿ القػادة العسػكرييف السػورييف يعربػوف 

 عف خشيتهـ مف احتماؿ وقوع أسمحة كيماوية في يد '.
ييؿ 'عرضت شف  عـو عمى قواعد اطسػمحة الكيماويػة واضافت الصحيفة  نقاًل عف مصادر أردنية  أف اسرا

 في سورية عبر اطراضي اطردنية  غير أف الخطة ُرفضت نظرًا لمغياب الواضح لعدوا ا'.
قاعدة  و ذ   00ونسبت عويش كرونيكؿ إلى مسؤوؿ أردني  لـ تكشؼ عف  ويته  القوؿ 'نحف نتحدث عف 

 ردف عز ًا منها'.العممية ضخمة عدًا لمقياـ بها ولف يكوف اط
 99/29/9029، القدس العربي، لندن

 
   بيتنا" تفقد مقعدًا كل أسبوع –استطالع: قائمة "ليكود  29

بقيادة رييس الػوزرا  بنيػاميف ” بيتنا  -ليكود “  أف قايمة ”إسراييؿ“أظهر استطالع لمرأي في : )يو .بي .آي(
عية  كمػا أظهػر تقمػص الفػارؽ بػيف كتمػة أحػزاب اليمػيف نتنيا و  تفقد مقعدًا برلمانيًا في االستطالعات اطسػبو 

 يسار. -وكتمة أحزاب الوسط 
الصهيونية أمس  أنه فػي حػاؿ عػرت االنتخابػات ” يديعوت أحرونوت“وذكر االستطالع الذي نشرته صحيفة 

فػي مقعػدًا  بينمػا حصػمت  ػذ  القايمػة  77ستحصػؿ عمػى ” ليكػود بيتنػا“اآلف  فإف قايمػة ” الكنيست”العامة ؿ
مقعدًا  وتوقػ  اسػتطالع تػـ نشػر  قبػؿ شػهر حصػوؿ  ػذ  القايمػة عمػى  70استطالع ُنشر قبؿ أسبوعيف عمى 

 مقعدًا. 73
 اآلف. 23مقعدًا في االستطالعيف السابقيف إلى  22وبّيف االستطالع تراع  قوة حزب العمؿ مف 

مقعدًا  وحصؿ  29إلى ” لوحدة القوميةا”و” البيت اليهودي“وازدادت قوة تحالؼ الحزبيف اليمينييف المتطرفيف 
الػػػذي يمثػػػؿ غػػػالة اليمػػػيف المتطػػػرؼ عمػػػى مقعػػػديف  مػػػا يعنػػػي عػػػدـ تعػػػاوز  نسػػػبة ” عوتسػػػما  ليسػػػراييؿ“حػػػزب 
 الحسـ.

مقعػدًا لكػؿ  22برياسة تسيبي ليفني عمى قوتهما مػف االسػتطالع السػابؽ و ػي ” الحركة”وحافظ حزبا شاس و
 مقعدًا. 22مقاعد إلى  8برياسة يايير لبيد مف ” مستقبؿ يوعد“منهما  فيما ازدادت قوة حزب 

 22مقاعػػد  واطحػػزاب العربيػػة عمػػى  4مقاعػػد  وحػػزب ميػػرتس عمػػى  6عمػػى ” يهػػدوت  تػػوراة“وحصػػمت كتمػػة 
 المنشؽ عف شاس  عمى مقعديف وال يتوق  تعاوز  لنسبة الحسـ.” عاـ شاليـ“مقعدًا  وحزب 

مقعػػدًا  أي أف  47مقعػػدًا  بينمػػا كتمػػة أحػػزاب الوسػػط عمػػى  43وحصػػمت كتمػػة أحػػزاب اليمػػيف معتمعػػة عمػػى 
مقاعػػد  لكػف اسػتطالعًا آخػػر  3مقاعػد  بينمػا كػػاف فػي االسػتطالع السػابؽ  4الفػرؽ بػيف الكتمتػيف تقمػػص إلػى 

مقعػػدًا  وأف قوتهػػا  73ستحصػػؿ عمػػى ” ليكػػود بيتنػػا“الصػػهيونية أمػػس  أظهػػر أف ” معػػاريؼ“نشػػرته صػػحيفة 
 االستطالع السابؽ الذي نشرته الصحيفة.  ازدادت قياسًا عمى 

     99/29/9029، الخميج، الشارقة
 

 في الضفة  باالعتراف بكمية "أريئيل""إسرائيل" تهاجم بريطانيا لتنديدها  23
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الػػػذي ” اإلسػػػراييمي“القػػػرار الػػػذي أداف  الموقػػػؼ البريطػػػاني” اإلسػػػراييمية“ ػػػاعـ النػػػاطؽ باسػػػـ الخارعيػػػة : )واـ(
 وقاؿ إف لندف تبنت الموقؼ الفمسطيني. كعامعة ” يؿاري“بكمية  اعترؼ

 99/29/9029، الخميج، الشارقة
 

 خالء بؤرة استيطانية بالقرب من رام اهللإسرائيمي من مستوطنون يمنعون الجيش اإل 24
منػػػ  مسػػػتوطنو البػػػؤرة االسػػػتيطانية "عػػػوز تسػػػيوف"  قػػػوات العػػػيش االسػػػراييمي مػػػف اخػػػال  البػػػؤرة االسػػػتيطانية 

القرب مػػف مسػػتوطنة "بيػػت أيػػؿ" شػػرقي مدينػػة راـ اهلل  وقػػد انسػػحب العػػيش مػػف البػػؤرة بعػػد رشػػقهـ الواقعػػة بػػ
وزرا  فػػػػػػي الحكومػػػػػػة االسػػػػػػراييمية تػػػػػػدخموا لمنػػػػػػ  العػػػػػػيش مػػػػػػف مواصػػػػػػمة  وقػػػػػػاؿ المسػػػػػػتوطنوف اف بالحعػػػػػػارة.

 عمميةاالخال  بسبب حرمة السبت.
 98/29/9029، 48عرب

 
 ار" فسُيحرم من التوزير لسنوات عدة معاريف: في حال إدانة ليبرمان بوصمة "ع 25

قالت مصادر في النيابة االسراييمية أمس العمعة  إف النيابة ستعري تعديال عمى : بر ـو عرايسي -الناصرة 
اليحة االتهاـ الموعهة ضد وزير الخارعية المستقيؿ افيغدور ليبرمػاف لتكػوف اكثػر حػّدة مػف الصػيغة االولػى  

كبػػار فػػي الخارعيػػة االسػػراييمية بشػػهادات ضػػد ليبرمػػاف  مػػف بيػػنهـ نايبػػه دانػػي و ػػذا بعػػد أف أدلػػى مسػػؤولوف 
ايػػالوف  إال أف االنطبػػاع  ػػو أف النيابػػة تسػػعى الػػى حفػػاظ "مػػا  الوعػػه" بعػػد أف تمقػػت انتقػػادات حػػادة  لقرار ػػا 

 اغالؽ أكبر ممؼ فساد ضد ليبرماف ويتعمؽ بشبهات تمقي مالييف الدوالرات بشكؿ غير مشروع.
صحؼ اسراييمية أمس  إف النيابة قد تستدعي لإلدال  بشهادة ضد ليبرماف  ايالوف ذاته  واعضا  في  وقالت

لعنػػػة التعيينػػػات فػػػي الػػػوزارة  بيػػػنهـ المػػػدير العػػػاـ السػػػابؽ لمػػػوزارة وغيػػػر   وقالػػػت وسػػػايؿ إعػػػالـ اسػػػراييمية  إف 
ات مف أعػؿ ترقيػة الدبموماسػي  الػذي االعتقاد السايد في النيابة أف ليبرماف مارس ضغوطا عمى لعنة التعيين

دانتػػه المحكمػػة قبػػؿ نحػػو عػػاـ بتهمػػة تسػػريب معمومػػات سػػرية  وديػػف بالسػػعف أربعػػة أشػػهر  ولكػػف تػػـ تحويػػؿ 
 السعف لعقوبة العمؿ لصالح العمهور.

ونقمػػت صػػحيفة "معػػاريؼ" االسػػراييمية عػػف مسػػؤوليف فػػي النيابػػة  أف النيابػػة باتػػت شػػبه متأكػػدة أف المحكمػػة 
ذا مػا  ستديف ليبرمػاف فػي  ػذ  القضػية  وفػي حػاؿ إدانتػه  فػإف اطمػر سػيبعد  عػف تركيبػة الحكومػة المقبمػة  وائ

 وصمت المحكمة اإلدانة بوصمة "عار" فإف ليبرماف ال يستطي  أف يكوف وزيرا لسنوات عدة. 
 99/29/9029، الغد، عّمان

 
 

 
 مخازن األسمحة الكيميائية يراقبون ةسرائيميون في سوريإعسكريون اإلعالم اإلسرائيمي:  26

سػراييمية ذكػرت أف معموعػات مػف إوسػايؿ إعػالـ   أف وكػاالت  عػف 99/29/9029النهار، بيروت، نشػرت 
القػػػوات الخاصػػػة االسػػػراييمية موعػػػودة فػػػي اطراضػػػي السػػػورية بهػػػدؼ مراقبػػػة الوضػػػ  حػػػوؿ مخػػػازف اطسػػػمحة 

 الكيميايية.
يمياييػػة السػػورية تثيػػر قمػػؽ لػػيس اسػػراييؿ فقػػط وكػػاف موشػػيه وأشػػارت وسػػايؿ اإلعػػالـ الػػى أف أمػػف اطسػػمحة الك

ايالوف نايب رييس الػوزرا  االسػراييمي قػد شػدد عمػى أف العسػكرييف اطمػريكييف يدرسػوف امكانيػة إعػرا  عمميػة 
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عسكرية في سوريا في حاؿ قررت دمشؽ استخداـ  ذ  اطسمحة ضد المتمرديف. وأضاؼ أف واشنطف تخشى 
 ع  ذ  اطسمحة في أيدي المتطرفيف.أيضا مف احتماؿ وقو 

وذكرت وسايؿ اإلعالـ االسراييمية أف رييس الػوزرا  بنيػاميف نتانيػا و بحػث امكانيػة ضػرب المخػازف السػورية 
لألسمحة الكيميايية مف العو. وأوضحت وسايؿ اإلعالـ أف تنفيذ مثؿ  ػذ  العمميػة سػيتطمب نشػر معموعػات 

 ورية بهدؼ تحديد اط داؼ لمغارات.صغيرة مف العسكرييف في اطراضي الس
المعمة اطلمانية )فوكس( ذكرت    أف يو بي آي  عف وكالة 99/29/9029القدس العربي، لندن، وأضافت 

 ذا اطسبوع 'أف قوات خاصة اسراييمية وامريكية وفرنسية تعمؿ داخؿ سورية لتحديد مواق  اطسمحة الكيماوية 
 ومن  استخدامها أو نقمها'.

ردت صػحيفة 'صػندي تػايمز' البريطانيػة مطمػ  الشػهر العػاري أف قػوات خاصػة اسػراييمية 'تعمػؿ داخػؿ كما او 
سورية بحثًا عف أسمحة كيميايية  وقد تنّسؽ م  الواليات المتحدة لغزو بري إذا ما تـ اثبػات اسػتخداـ نظامهػا 

 لألسمحة الكيميايية'.
عبر الحدود  ي 'عز  مف عمميات سرية عديدة لتحديػد وقالت الصحيفة إف مهمة القوات الخاصة االسراييمية 

 مواق  اطسمحة غير التقميدية في سورية وتخريبها بهدؼ من  استخدامها'.
 

 تبني جدارًا لحماية الجوالن من "ضربات" سورية "سرائيل"إ 27
منطقة لػـ  بدا العيش االسراييمي بنا  عدار عديد عند الحدود م  سورية  في: آماؿ شحادة -القدس المحتمة 

 يدرعها سابقًا ضمف المناطؽ الخطرة ولـ يشممه مشروع السياج  الذي اقيـ بعد احداث النكبة  قبؿ سنتيف.
واعمنت "وزارة الدفاع" اف " ذا العمؿ يندرج ضػمف االسػتعدادات لمواعهػة مختمػؼ السػيناريو ات المتوقعػة فػي 

مف منطقػة عنػوب العػوالف وينتهػي حتػى منطقػة  سورية في ظؿ التطورات التي تشهد ا". السياج العديد يمتد
 القنيطرة  حيث تشهد  ذ  المنطقة المقابمة لمحدود مواعهات مستمرة وعنيفة.

 99/29/9029، الحياة، لندن
 
 

 في غزة  سمحة لحماسطهران إذا واصمت تهريب األيهدد بقصف  سالح الجو االسرائيمي 28
"اميػػر ايشػػؿ" تهديػػدا مباشػػرا الػػى ايػػراف فػػي حػػاؿ واصػػمت  وعػػه قايػػد سػػالح العػػو االسػػراييمية: القػػدس المحتمػػ

تهريب االسػمحة الػى حمػاس فػي غػزة  وقػاؿ" اف بػالد  قػادرة اليػـو عمػى توعيػه ضػربة قاسػية لكػؿ مػف يحػاوؿ 
 المس باسراييؿ وامنها  يصؿ صدا ا كؿ الشرؽ االوسط".

كؿ قوة مػف حيػث الػدفاع والهعػـو وقاؿ ايشؿ:" لقد عمؿ سالح العو خالؿ عممية "عامود السحاب" في غزة ب
وما اظهر  مف قوة يشكؿ عز ا قميال مما يمتمؾ مف قدرات اذ انه قادر عمى الوصوؿ الى كؿ بعػد يطمػب منػه 
و و قادر ايضا عمى توعيه ضربة غير مسبوقة  ولذا  واصؿ ايشؿ تهديػد " لػف نسػمح الي طػرؼ المػس بنػا 

  ناؾ اكثر مف خط واحد".واالفضؿ اف يتذكر العمي  اف بيف غزة وطهراف 
ولّمح الى تهريب االسمحة مف ايػراف الػى غػزة  و ػو مػا اعتبػر  عسػكريوف وامنيػوف تحػذيرا مباشػرا اليػراف بػاف  

 الضربة المقبمة لمن  تهريب االسمحة الى غزة  قد تكوف في قمب طهراف".
 98/29/9029، وكالة سما اإلخبارية

 
  يشعرون بالقمق "سرائيل"إوتقول ان قادة "معاريف" تنشر تقريرا حول وفاة عرفات  29
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نشػػرت صػػحيفة "معػػاريؼ" العبريػػة عمػػى موقعهػػا االلكترونػػي العمعػػة تقريػػرا مفصػػال ومطػػوال  :القػػدس المحتمػػة
 حوؿ تداعيات وفاة الرييس الراحؿ ياسر عرفات وموقؼ قادة اسراييؿ مف التحقيقات الدولية.

السنوات الماضية بعض السخرية حػوؿ وفػاة ياسػر عرفػات بعػد ممخص  ذا التقرير اف قادة اسراييؿ ابدوا في 
توعيػػه اصػػاب  االتهػػاـ الػػيهـ باغتيػػاؿ الػػزعيـ الراحػػؿ ياسػػر عرفػػات  ونفػػوا ضػػموعهـ باغتيػػاؿ عرفػػات واف مػػادة 
البولونيػػوـ التػػي وعػػدو ا فػػي مالبػػس ياسػػر عرفػػات بحسػػب التحقيقػػات الدوليػػة ليسػػت مػػف عمػػؿ اسػػراييؿ كمػػا 

 ادعوا.
ر اف القػادة االسػراييمييف وبػاالخص بعػد اتخػاذ قػرار بفػتح قبػر الػرييس الراحػؿ ياسػر عرفػات الخػذ وذكر التقريػ

عينػػات وفحصػػها حػػاولوا اكثػػر مػػف مػػرة تمفيػػؽ التهمػػة الػػى الفمسػػطينييف والػػى حركػػة حمػػاس وغيػػر ـ وانهػػـ  ػػـ 
 الذيف اغتالوا ياسر عرفات حسب ادعايهـ.
عي وتقوؿ اف الرييس الراحؿ عرفات تعرض لعمميػة نقػؿ فػايروس واالغرب في التقرير  و اف اسراييؿ كما تد

"االيدز" في احدى مشافي ليبيا حيف عػولج  نػاؾ بعػد سػقوط طايرتػه فػي الصػحرا  واف  ػذا يعتبػر سػبب مػف 
 اسباب وفاته وليس دس السـ كما يدعوف.

فػوف مػف عمميػات التحقيػؽ وذكر التقرير ايضا اف بعض القادة االسراييمييف مثػؿ "موفػاز" و"افػي ديختػر" متخو 
الدوليػػة التػػي تعريهػػا السػػمطة الفمسػػطينية حيػػث اصػػبح باالمكػػاف لمفمسػػطينييف بمحاكمػػة قػػادة اسػػراييؿ والتوعػػه 
لممحكمة الدولية بعد اف حصموا عمى دولة عضو مراقب في االمـ المتحدة  وقالت التحاليالت االسراييمية اف 

ؿ سبب وفاة عرفات وفتح القبػر تػدؿ عمػى تخػوفهـ مػف امكانيػة تاصريحات موفاز وديختر االخيرة بشأف تحمي
 محاكحمتهـ.

 98/29/9029، وكالة سما اإلخبارية

 
 % نسبة َمن هم تحت خّط الفقر بين السكان الفمسطينيين في القدس": اإلسرائيمية التأمين" 

  الشهر اإلسراييميةاطياـ: في ضو  معطيات تقرير الفقر الصادر عف مؤسسة التأميف الوطني  - القدس
%  الماضي  والذي أشار إلى أف نسبة مف  ـ تحت خّط الفقر بيف السكاف الفمسطينييف في القدس  ي 

 ندوة في فندؽ "الميعسي" بعنواف "سياسة الفقر في القدس الشرقية". إسراييؿعقدت عمعية حقوؽ المواطف في 
مشروع حقوؽ اإلنساف في القدس الشرقّية  باستعراض في بداية الندوة قامت المحامية نسريف عمياف  مديرة 

أ ـ النقاط الواردة في التقرير  والتي تشرح سياسات تنتهعها السمطات اإلسراييمية وتؤدي إلى تردي اطوضاع 
دقيقة( يعرض تعارب بعض  االقتصادية لمسكاف الفمسطينييف. وبعد ذلؾ تـ عرض فيمـ قصير )

 وعهود ـ لمتقميؿ مف انتهاكات حقوؽ اإلنساف في المدينة.الناشطيف في القدس الشرقية 
شخصًا  كاف بعضهـ مف لعاف أحيا  القدس  ولعاف أوليا  أمور  وقد شارؾ في الندوة ما يقارب 

الطالب  وموظفيف في مكاتب الشؤوف االعتماعية وآخريف  وقد استضافت العمعية في  ذ  الندوة ثالثة 
 كوفركياف  والسيدة ر اـ عابر  والسيد عبد الكريـ الفي. –مهوب متحدثيف: الدكتورة نادرة ش

 //األيام، رام اهلل، 
 
 سورية: ثمانية شهداء جدد في مخيمات الفمسطينيين 

فمسطينييف  عرا  استمرار الهعمات التي تستهدؼ مخيمات الالعييف  وكاالت: استشهد  أمس   -دمشؽ
 الفمسطينييف في سورية.
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 //ام اهلل، األيام، ر 
 
 دونمًا من أراضي بيت اكسا االحتالل يصدر أوامر بوضع اليد عمى  

أصدرت سمطات االحتالؿ اإلسراييمي قرارات بوض  اليد عمى ما مساحته أربعماية  عبد الرؤوؼ ارناؤوط:
الذي سيطوؽ وستة وخمسوف دونمًا مف أراضي قرية بيت اكسا  شماؿ غرب القدس  لبنا  العدار العنصري 

القرية ويحيطها ويعزؿ أكثر مف اثني عشر ألؼ دونـ مف أراضيها التاريخية واطراضي الزراعية المزروعة 
 بأشعار الزيتوف والعنب والموزيات.

 //األيام، رام اهلل، 
 
 طفالً  بينهم  اعتقموا خالل العام  فروانة:   

يرة اإلحصا  بوزارة اطسرى والمحرريف عبد الناصر فروانة  اف سمطات قاؿ مدير دا :الحياة العديدة –غزة 
 نايبًا  و مواطنة  و طفاًل  و  مواطنًا  بينهـ   االحتالؿ اعتقمت خالؿ العاـ 
  باإلضافة لعشرات » نا  شمبي » بمف فيهـ المبعدة » وفا  اطحرار » مف محرري صفقة التبادؿ 

 لصحفييف والمعمميف والقيادات السياسية والمهنية والمعتمعية.اطكاديمييف وا
 حالة اعتقاؿ شهريًا  أي ما يقارب مف  قد بمغت  وبيف أف متوسط االعتقاالت خالؿ العاـ 

 حالة يوميًا.
ًا  وقاؿ فروانة: اف تمؾ االعتقاالت طالت كافة شرايح وفيات المعتم  الفمسطيني دوف تمييز ولـ تستثف أحد

وباإلضافة لمفيات المبينة أعال  فإنها شممت أيضًا العرحى والمرضى وكبار السف  وأضحت ظا رة يومية 
 مقمقة.

وأكد فروانة بأف معمؿ تمؾ االعتقاالت تمت بشكؿ مخالؼ لقواعد القانوف الدولي والقانوف الدولي اإلنساني 
 مف حيث أشكاؿ وظروؼ االعتقاؿ وأماكف االحتعاز.

% كانوا مف مناطؽ الضفة  ويشكموف ما نسبته  أف الغالبية العظمى مف المعتقميف  وأشار إلى
 حالة فقط مف قطاع غزة وغالبيتهـ مف الصياديف اعتقموا في عرض البحر. والقدس  فيما أف 

 //الحياة الجديدة، رام اهلل، 
 
 
 
 االحتالل يقمع مسيرات سممية بالضفة 

قمعت قوات االحتالؿ أمس مسيرات سممية بالضفة ما ادى الى اصابة  :وفا –ة العديدة الحيا -محافظات 
 عدد مف المشاركيف فيها.

 فقد أصيب ثالثة مواطنيف بينهـ طفؿ  إثر قم  قوات االحتالؿ مسيرة المعصرة اطسبوعية.
 حاالت اختناؽ.كما قمعت قوات االحتالؿ مسيرة كفر قدـو ما أدى إلصابة العشرات مف المتظا ريف ب

و اعـ عنود االحتالؿ مسيرة النبي صالح موقعة عشرات اإلصابات الطفيفة باطعيرة المعدنية والغاز المسيؿ 
لمدموع. وفي بمعيف  أصيب عشرات المواطنيف والمتضامنيف اطعانب بحاالت اختناؽ بعد قم  مسيرة القرية 
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الحتالؿ عمى مدخؿ بمدة تقوع. واعتقمت قوات اطسبوعية. واندلعت أمس مواعهات بيف الشباف وقوات ا
 شباف مف أبو ديس بعد االعتدا  عميهـ  ورعؿ أمف مف بمدة يطا. االحتالؿ 

 ونصب مستوطنوف أمس بيوتا متنقمة في أراضي بمدة الخضر  فيما اقتحـ الميات منهـ قرية الباذاف.
 //الحياة الجديدة، رام اهلل، 

 
 يحاصر مخيم اليرموك ويمنع عنه المواد الغذائية السوري يشلج"مجموعة العمل": ا 

قالت معموعة العمؿ مف أعؿ فمسطينيي سورية إف قوات اطمف السورية فرضت حصاًرا عمى المواد : لندف
الغذايية والحياتية الالزمة وتمنعها مف دخوؿ مخيـ اليرموؾ  حيث تقوـ قوات اطمف المتمركزة عمى مداخؿ 

بمن  دخوؿ سيارات الخضار والغاز والوقود إليه  مما سبب نقصًا حادًا بالمواد اطساسية مخيـ اليرموؾ 
 فضاًل عف شحها باطساس.

( أرسمت نسخة منه لػ"قدس برس" العهات الدولية المعنية |ودعت المعموعة في بياف لها العمعة )
 بشؤوف الالعييف الفمسطينييف إلى التدخؿ لوقؼ  ذا الحصار.

البياف: "إف معموعة العمؿ وأماـ  ذا السموؾ المخالؼ لألعراؼ الدولية واإلنسانية فضاًل عف الوطنية وقاؿ 
واطخالقية  ترفض سياسة العقاب العماعي  وتحمؿ السمطات مسؤولية تد ور الوض  اإلنساني في المخيـ  

ياتها بخصوص الالعييف كما تدعو العهات الدولية وعمى رأسها اطنروا التدخؿ مباشرة  وتحمؿ مسؤول
 الفمسطينييف في مخيـ اليرموؾ خاصة وفي كؿ سورية عامة".

 //قدس برس، 
 
 لمستشفيات الهالل األحمر شاهد تطالب بالدعم الفوريمؤسسة  

طالبت المؤسسة الفمسطينية لحقوؽ اإلنساف "شا د" بػ"ضرورة اعتماد مستشفيات الهالؿ اطحمر الفمسطيني 
ز  مف وزارة الصحة الفمسطينية وتحسيف رواتب موظفيها ودعـ  ذ  المستشفيات فورا لمقياـ في لبناف كع

 بدور ا والحفاظ عمى مصداقيتها تعا  الالعييف".
كما دعت الى "توفير ضماف صحي شامؿ لموظفي الهالؿ اطحمر الفمسطيني أسوة بموظفي السمطة 

لألفراد الذيف شممهـ نظاـ التقاعد  تطوير معدات الفمسطينية وأفراد ا  صرؼ تعويضات نهاية الخدمة 
المستشفيات  لتتمكف مف مواكبة التطور العممي والتقني  تحسيف اطونروا لشروط تعاقد ا م  مستشفيات 
الهالؿ اطحمر أسوة بالتعاقد م  المستشفيات الخاصة  اعتماد نظاـ إداري فعَّاؿ وشفَّاؼ يمّكف مف ترشيد 

الموظفيف مف االطالع عمى السياسات المالية المعتمدة  باالضافة الى اإلبقا  عمى  اإلنفاؽ ويمّكف عمي 
العيادات والمستوصفات داخؿ المخيمات وتفعيؿ دور ا بدال مف تحويمها الى مراكز صحة معتمعية ال 

 يستفيد منها عمـو الالعييف".
اعب المالية  وبالتالي انعكس ذلؾ وأسفت "شا د" لػ"كوف  ذ  المستشفيات  ُتِركت حتى اآلف تواعه المص

سمبًا عمى أدايها في خدمة الالعييف  وأصبح موظفو ا يرفعوف الصوت عاليًا بضرورة تحمؿ المسؤولية 
 المباشرة".

 //المستقبل، بيروت، 
 

 الجماعة اإلسالمية جاهزة اليوم لممشاركة في صد أي عدوان إسرائيمي عمى لبنان: حمودبسام  27
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قاؿ بساـ حمود  المسؤوؿ السياسي لمعماعة اإلسالمية في عنوب لبناف  لمراسؿ  :زة تكيفحم -بيروت
 "العماعة اإلسالمية عا زة اليـو لممشاركة في صد أي عدواف إسراييمي عمى لبناف".أف  اطناضوؿ

وأضاؼ: "مقاتمة العدو اإلسراييمي  و شرؼ ووساـ يوض  عمى صدور عناصر قوات الفعر"  رافًضا 
تعماؿ السالح في الداخؿ المبناني تحت أي عنواف"  مشيًرا الى أف العماعة اإلسالمية تمتمؾ عناًحا "اس

 مسمًحا ولكف ليس بالمفهوـ الميميشياوي".
" في "قوات الفعر"  لمراسؿ اطناضوؿ  عف عدة عمميات  وتحدث أبو المثنى  المتحدث باسـ "العمؿ المقاـو

كاف أولها التصدي لإلنزاؿ اإلسراييمي في مدينة صيدا  1982عاـ  عسكرية قامت بهذا قوات الفعر في
متر مرب "  مضيفا أف "مدة االشتباؾ  500مقاتال توزعنا عمى مساحة  12عنوب لبناف قايال: "كنا حينها 

ساعات  استطاع بعد ا أفراد المعموعة االنسحاب بعد تكبيد  3اطوؿ م  اإلسراييمييف دامت أكثر مف 
 ف عدًدا مف القتمى والعرحى".اإلسراييميي

  قاؿ أبو المثنى "إف قوات 2006وحوؿ مشاركة "قوات الفعر" في صد الهعـو اإلسراييمي عمى لبناف عاـ 
يوًما مف بدايته وقبؿ أف يستنفر "حزب اهلل" في العنوب المبناني   15الفعر استنفرت وتعهزت لمعدواف قبؿ 

حظة التي يتمت  بها عناصر "قوات الفعر"  مشيًرا الى أف عممية عازيا  ذا اطمر الى قوة التحميؿ والمال
أسر العندي اإلسراييمي عمعاد شاليط مف قبؿ كتايب عز الديف القساـ في غزة  ي التي ععمت "قوات 

 الفعر" تتخذ  ذ  االحتياطات التي أثبتت اطياـ أنها صحيحة وناعحة.
عمى لبناف أنواًعا عديدة مف  2006كانت تمتمؾ أثنا   عوـ وأكد أبو المثنى  في حديثه  أف "قوات الفعر" 

 اطسمحة كػ "مدفعية الهاوف  راعمات صواريخ الكاتيوشا  قاذفات الهاوف  ألغاـ  عبوات ناسفة..".
وأضاؼ: "أغمب مقاتمي قوات الفعر أمضوا فترة العدواف في حفر صغيرة وطرؽ اإلمداد لهذ  العناصر كانت 

 وبخطر شديد".تتـ في عنح الظالـ 
وأكد المتحدث باسـ "العمؿ المقاوـ" أف قوات الفعر "أطمقت عدًدا ليس بالقميؿ مف الصواريخ عمى الكياف 
اإلسراييمي أثنا   ذا العدواف  بطريقة تكتيكية ععمت مف العيش اإلسراييمي يرتبؾ وال يعرؼ مصادر 

 النيراف".
فقط مف قوات الفعر أصيبوا طيمة فترة العدواف  عازيا ذلؾ إلى الدقة والحذر  3لى أف وأشار أبو المثنى إ

 الشديد في العمؿ المقاوـ  وعدـ دخوؿ الدبابات اإلسراييمية إلى القرى التي كاف المقاتموف يرابطوف فيها.
 28/12/2012، ، أنقرةللنباءوكالة االناضول 

 
 

 اليوم رام اهللعة الدول العربية يزوران وأمين عام جاموزير الخارجية المصري  28
قاؿ السفير المصري لدى فمسطيف ياسر عثماف إف وزير الخارعية المصري محمد : أسعد تمحمي –الناصرة 

كامؿ عمرو واطميف العاـ لمعامعة العربية نبيؿ العربي  سيزوراف راـ اهلل اليوـ تأكيدًا لدعـ القيادة والشعب 
برازًا  لمموقؼ المساند العربي والمصري لالنعاز الفمسطيني الكبير المتعمؽ بحصوؿ فمسطيف الفمسطينييف  وائ

 عمى صفة مراقب في العمعية العامة لألمـ المتحدة.
 //الحياة، لندن، 

 
 "إسرائيل": بناء المستوطنات يدمر فرص تحقيق السالم مع المصري وزير الخارجية 29
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تناولتها المباحثات  التيمقدمة الممفات  فيفمسطيف  فيف الوض  أكد محمد كامؿ عمرو وزير الخارعية أ
بيف العانبيف  مؤكدًا خالؿ زيارته الحالية لمعاصمة الروسية موسكو أف السياسة اإلسراييمية الخاصة ببنا  
المستوطنات ال تساعد بؿ تدمر أية فرص لمتحقيؽ السالـ وأف مصر تقؼ ضد بنا  المستوطنات طف  ذا 

 أية فرص لتحقيؽ السالـ وأف مصر تقؼ ضد بنا  المستوطنات. ال يساعد
التوصؿ التفاؽ وقؼ العمميات العدوانية اإلسراييمية ضد  فيوأضاؼ عمرو أف مصر كاف لها دور مهـ 

بدأتها  التي ةالفمسطينيقطاع غزة وأنها تعمؿ اآلف عمى بد  الخطوات الالزمة لتحقيؽ المصالحة الوطنية 
 ؼ خالؿ اطياـ القميمة القادمة.منذ فترة وستستأن

 //اليوم السابع، مصر، 
 
 تدعو إلى الحفاظ عمى التراث المادي في القدس  لمنظمة العربية لمتربية والثقافة والعموم )ألكسو(ا 

 دعا المعمس التنفيذي لممنظمة العربية لمتربية والثقافة والعموـ )اطلكسو(  في ختاـ أعماؿ دورته :يو بي آي
إلى مواصمة العهود العربية الرامية لمحفاظ عمى التراث المادي بمدينة  -التي استضافتها تونس  اؿ

 القدس المحتمة والمسا مة في تحسيف اطوضاع التربوية والثقافية فيها وبساير المدف الفمسطينية.
يذي أكد أ مية مواصمة   التي تتخذ مف تونس مقرًا لها  في بياف أمس  إف معمسها التنف"ألكسو"وقالت 

لمزيد مف النعاحات في التصدي لممحاوالت "اوتنسيؽ العهود العربية في لعنة التراث العالمي لتحقيؽ 
 ."عمى قايمة التراث العالمي في اليونسكو "إسراييؿ"اإلسراييمية لتسعيؿ المواق  الفمسطينية باسـ 

لموزرا  المسؤوليف عف الشؤوف  لمؤتمر اؿوشدد البياف عمى ضرورة متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات ا
 الماضي بالمنامة.          الثقافية في الوطف العربي الذي ُعقد في نوفمبر

 //الخميج، الشارقة، 
 

 لدعم مشاريع وأعمال الطوارئ في قطاع غزةا ونرو اليابان تتبرع بمميوني دوالر لل  31
ونروا لدعـ مشاري  وأعماؿ الطوارئ في اط غ مميوني دوالر لوكالةتبرعت حكومة الياباف بمبم: بترا –نيويورؾ 

 قطاع غزة حسب راديو االمـ المتحدة.
وذكرت الوكالة  في بياف صحفي  أف تمؾ المسا مة ستستخدـ لشرا  فرشات وبطانيات لحاالت الطوارئ 

الر لألونروا خالؿ العاـ ومعموعة مف مستمزمات النظافة. وقدمت الياباف أكثر مف اثنيف وعشريف مميوف دو 
 الحالي لتكوف تاس  أكبر المانحيف لموكالة.

 29/12/2012الدستور، عمان، 
 

 متحف لمهولوكوست في مقر إقامة سابق لموسوليني 32
أعمف عمدة العاصمة اإليطالية روما عياني أليمانو اليوـ العمعة إف العمؿ في إنشا  أي: يو بي  -ايطاليا 

العديد الذي سيبني في مقر إقامة سابؽ لمديكتاتور الفاشي بينيتو موسوليني   متحؼ الهولوكوست الوطني
 سيبدأ مطم  الربي  المقبؿ.

ونقمت وكالة "أنسا" اإليطالية لألنبا  عف أليمانو قوله إف التصويت اطخير في معمس بمدية العاصمة 
ت بعد ذلؾ بأسبوعيف أي في سيعري في منتصؼ كانوف الثاني )يناير( المقبؿ وسيتـ فتح باب المناقصا

 نهاية الشهر المقبؿ.
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وتاب  أنه سيتـ اإلعالف عف الفايز بالمناقصة بعد شهريف أي أف العمؿ سيبدأ في مطم  الربي  المقبؿ إاّل إذا 
 حاولت أي مف الشركات الخاسرة إثارة مشاكؿ قانونية.

 28/12/2012الحياة، لندن، 
 

 رجوك ال تهدد يا سيد عباسأ 33
 ري عطوافعبد البا

 ّدد الرييس محمود عباس بحّؿ السمطة ودعوة 'صديقه' بنياميف نتنيا و الى المقاطعة )مقر السمطة في راـ 
اهلل( لمعموس عمى كرسيه فيها  وتسمـ المفاتيح بالكامؿ  اذا لـ يتـ استيناؼ المفاوضات بعد انتها  

  ر المقبؿ.االنتخابات البرلمانية االسراييمية في الثمث االخير مف الشه
 ذ   ي المرة العاشرة التي يهدد فيها الرييس عباس بحّؿ السمطة  دوف اف ينفذ  ذ  التهديدات  او حتى 

 عز  منها  ولهذا لف يعير ا نتنيا و او اي طفؿ فمسطيني اي ا تماـ.
سخا عنها  المؤلـ اف  ذ  التهديدات بحؿ السمطة  وتسميـ مفاتيحها لنتنيا و  الذي مف المؤكد انه يممؾ ن

تأتي لمضغط عميه الستيناؼ المفاوضات  وليس بسبب عدوانه عمى قطاع غزة  او اقامة آالؼ الوحدات 
 السكنية االستيطانية لخنؽ مدينة القدس المحتمة وعزؿ شماؿ الضفة عف عنوبها.

شروع سيخرج عمينا احد المتحدثيف باسـ الرييس عباس غدا باتهامنا بالعهؿ السياسي  وعدـ دعـ 'الم
الوطني' الفمسطيني  طننا ال نقدر اف  ذ  التصريحات والتهديدات التي نشرت في صحيفة ' آرتس' 
االسراييمية  دفها التأثير عمى الرأي العاـ االسراييمي  وممارسة ضغوط عمى نتنيا و  ومساعدة خصومه في 

 االحزاب االخرى 'المعتدلة'.
التبريرات الساذعة التي تكشؼ عف امّية سياسية  ومحاولة نصاب بحالة مف القرؼ عندما نقرأ مثؿ  ذ  

 بايسة لخداع الرأي العاـ الفمسطيني وتضميمه  واستعدا  تعاطؼ االسراييمييف بطريقة مهينة.
' ' ' 

في مقابمة مماثمة  وقبؿ بضعة اسابي   مارس الرييس عباس الهواف نفسه  وقدـ تنازالت لـ يحمـ بها 
  في 1948عمف عف عدـ رغبته في العودة الى مدينة صفد مسقط رأسه والمحتمة عاـ االسراييميوف  عندما ا

اشارة واضحة تؤكد عمى اسقاطه لحؽ العودة  العو ر االساسي لمقضية الفمسطينية  ولـ يمؽ  ذا التنازؿ 
ي وحدة سكنية ف 3000الكبير غير االزدرا  مف قبؿ نتنيا و وافيغدور ليبرماف  وطرح عطا ات بإقامة 

المستوطنات المحيطة بمدينة القدس المحتمة  ووقؼ تحويؿ االمواؿ العايدة لمسمطة مف الضرايب المقتطعة 
 عمى الواردات الى اراضيها.

 ذا التذاكي مف قبؿ السمطة ورعاالتها )و ـ يعّدوف عمى االصاب ( لـ يغير في الخريطة السياسية 
يف لمتطرؼ وانتخاب اكثر االحزاب تشددا وعنصرية لتولي االسراييمية مميمترا واحدا  بؿ دف  االسراييمي

القيادة  بينما تراععت بشكؿ متسارع شعبية االحزاب االخرى االقؿ تشددا  وال نقوؿ االكثر اعتداال  طنهـ 
 متفقوف  في معظمهـ  عمى ابتالع اراضينا ونهب ثرواتنا  وبقا  المستوطنات عمى ارضنا وتعزيز ا.

يقوؿ دايما اف السمطة الفمسطينية  ي عنواف 'المشروع الوطني' الذي يسعى لمحفاظ  الرييس عباس  الذي
عميه  ما كاف عميه اف يقوؿ انه سيسمـ مفاتيح  ذ  السمطة لنتنيا و  وانما لرييس فمسطيني آخر يتولى حمؿ 

مطة اقامتها انتفاضة الراية مف بعد   ويقود المواعهة م  نتنيا و عمى ارضية المقاومة بأشكالها كافة  فهذ  س
 شريفة  سقط خاللها آالؼ الشهدا .
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فمف يريد تسميـ مفاتيح السمطة لنتنيا و ال يعدد تعهد  بمن  انفعار انتفاضة ثالثة في الضفة الغربية  بؿ 
عميه اف يؤكد انه باؽ في الميداف  وسيكوف عمى رأسها سيرا عمى خطى الرييس الشهيد ياسر عرفات وكؿ 

 الفمسطينية  ال اف ينسحب بهذ  السهولة ويتخمى عف المسؤولية.شهدا  الثورة 
نتفؽ م  قرار حّؿ السمطة طنها باتت عبيا عمى المشروع الوطني   ولكننا نختمؼ م  الرييس عمى مرحمة ما 

 بعد الحّؿ.
مى اي شخصيا شعرت بغّصة وانا اقرأ مقابمة الرييس عباس لمصحيفة االسراييمية  و ي ليست المرة االولى ع

حاؿ  خاصة عندما قاؿ اف اسراييؿ  وليست السمطة   ي التي خفضت مستوى التنسيؽ االمني م  اعهزة 
االمف الفمسطينية  وعادت قوات االمف االسراييمية الى اقتحاـ المدف الفمسطينية  بما فيها 'العاصمة' راـ اهلل 

 دوف اي تنسيؽ.
' ' ' 

' K75' و'5السمطة ونظيرتها االسراييمية سقط بفضؿ صواريخ 'فعر التنسيؽ اطمني 'المعيب' بيف قوات أمف 
التي اطمقها رعاؿ المقاومة مف قطاع غزة الى المستوطنات المحيطة بغالؼ القدس المحتمة  و ي الصواريخ 
التي  ّزت تؿ ابيب ودفعت اربعة مالييف اسراييمي الى الهروب الى الخنادؽ مثؿ العرذاف المذعورة. 

   لمن  وصوؿ الصواريخ  وبالتالي اطالقها مف الضفة الغربية.فالتنسيؽ عا
وض  الرييس عباس يدعو الى الشفقة  فالرعؿ بات مهمشا  وسمطته مفمسة  ومشروعه السياسي في اقامة 
دولة مستقمة عمى ُخمس االرض التاريخية الفمسطينية عرى اختصار  في اعتراؼ  ّش  وبأغمبية محدودة  

 حدة في دولة ورقّية 'مراقبة'.مف قبؿ االمـ المت
ال اعرؼ لماذا يريد الرييس عباس االنتظار الى ما بعد االنتخابات االسراييمية لكي يسّمـ مفاتيح السمطة الى 
نتنيا و او غير   و و الذي يقوؿ اف نتنيا و والتحالؼ اليميني المتطرؼ الذي يتزعمه سيفوز في  ذ  

 اآلف اختصارا لموقت  وتقميصا لممعاناة  معاناته  و عمى اطقؿ. االنتخابات  فميقدـ عمى  ذ  الخطوة
ختاما نقوؿ لمرييس عباس اف يكّؼ عف إطالؽ التهديدات التي يعرؼ مقدما انه ال يستطي  تنفيذ ا  واف 
يعترؼ بأف خياراته التفاوضية فشمت في الوصوؿ الى حّؿ الدولتيف  واف يعتذر لمشعب الفمسطيني عف  ذا 

يترؾ له حرية اختيار البدايؿ ويرحؿ الى منفى آمف بكؿ كرامة  قبؿ اف يطالبه الشعب بالرحيؿ مثؿ الفشؿ  و 
 زعامات عربية اخرى   و و أمّر ال نتمنا  له.

 29/12/2012القدس العربي، لندن، 
 

 انتخابات الكنيست التاسع عشر اصطفافات سياسية وحزبية جديدة! 34
 محمد صّواف

دو اإلسراييمي إيهود باراؾ اعتزاله الحياة السياسية عمى خمفية فشمه في تدمير بعد إعالف وزير حرب الع
عالف إرسا  التهدية  لحؽ به وزير خارعية إسراييؿ إفيغدور  قدرات المقاومة الفمسطينية في قطاع غزة  وائ

رطه في ليبرماف  زعيـ حزب )إسراييؿ بيتنا(  و و )مهاعر ومستوطف روسي(  عمى خمفية تمقيه الرشى وتو 
قرار  بإفساح المعاؿ أماـ التحقيؽ  قضايا فساد  واستغالؿ المنصب الحكومي  واعترافه بتمقي تمؾ الرشى  وائ

 لكي يأخذ معرا .
دفعت  ذ  التطورات المشهد السياسي والحزبي في إسراييؿ إلى مرحمة عديدة تنذر بتحوؿ  ذا المشهد نحو 

  وربما نتنيا و... وبعدما بدأت االصطفافات واالستحقاقات المزيد مف المشاكؿ بعد سقوط باراؾ وليبرماف
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االنتخابية تبرز إلى العياف  سوا  داخؿ حزب الميكود أـ حزب )إسراييؿ بيتنا( أـ حزب كاديما  أـ حزب 
 العمؿ  زايد االيتالؼ الحكومي اليميني المتشدد عمومًا.

بنتنيا و وحكومته في ضو  اإلخفاقات السياسية لقد ضاؽ المعتم  اإلسراييمي وعمي  الكتؿ الحزبية ذرعًا 
والعسكرية في الحرب العدوانية اطخيرة عمى قطاع غزة  وفي ضو  قضايا الفساد التي اتهـ بها أكثر مف 

 وزير  وآخر ـ كاف ليبرماف.
 إسراييؿ.. شيخوخة مبكرة ومستقبؿ معهوؿ!

قامة تنشغؿ اطحزاب والكتؿ السياسية  وينشغؿ المحمموف والمفكرو  ف اإلسراييميوف  بإعداد البرامج االنتخابية وائ
م  بداية  19الندوات الحوارية مف أعؿ االستحواذ عمى العمهور اليهودي. غير أف انتخابات الكنيست الػ

 تكتسب أ مية خاصة ومميزة  بؿ خطيرة بالنسبة إليهـ  طسباب عديدة أ مها: 2013العاـ 
ة والستيف  أو وقوفها عمى )ضفاؼ الشيخوخة(  بحسب توصيؼ بموغ )دولة إسراييؿ( سف الخامس - 1

 االكاديمي االسراييمي إيالف بابيه.
القرا ة السوداوية المتشايمة التي تسـ تحميالت غالبية عمما  االعتماع والمفكريف اإلسراييمييف ذوي  - 2

 الصمة بمستقبؿ إسراييؿ.
اح المنطقة واإلقميـ  أو ما يطمؽ عميه )ثورات الربي  اطحداث والتطورات الخطيرة والمصيرية التي تعت - 3

 العربي( وتأثير ا عمى مستقبؿ إسراييؿ.
إضافة إلى ما يمر به المعتم  اإلسراييمي في  ذ  اطياـ مف عدؿ حوؿ أكثر القضايا مصيرية والمتصمة 

ييمي وسبؿ ديمومته  وما بات بمستقبمه... فإذا كاف العدؿ الداخمي يأخذ طابعًا )أمنيًا( يتصؿ بالوعود اإلسرا
يعرؼ بػ)حزمة اطخطار والتهديدات االستراتيعية الوعودية( بحسب تقرير شعبة المخابرات العسكرية 
اإلسراييمية المحدقة بإسراييؿ في  ذ  المرحمة الرا نة والمستقبمية  فإنه في الوقت نفسه يطاوؿ النواحي 

ربطت مستقبمها بقوتها وتفوقها  1948راييؿ منذ قيامها عاـ السياسية واالعتماعية واالقتصادية. وطف إس
عسكريًا  فإف المؤسسة العسكرية تمثؿ محور  ذا العدؿ بحكـ صالحياتها الواسعة ودور ا في صناعة 

 السياسة اإلسراييمية.
ج لهذ  إف اطسيمة الوعودية الكبرى التي تطرحها إسراييؿ عمى نفسها  ذ  اطياـ  ي في عز  كبير منها نتا

المرحمة التاريخية مف عمر ا  لكنها باتت أكثر إلحاحًا نتيعة التطورات الداخمية واإلقميمية والدولية التي 
تركت تأثيراتها المباشرة وغير المباشرة في المعتم  والسياسة واالقتصاد والعيش وفي عمي  مناحي الحياة 

لعالـ خالؿ القرنيف الماضييف  مرورًا بمؤتمر مدريد ومف في إسراييؿ  بد ًا مف التحوالت الكبيرة التي ألّمت با
بعد  أوسمو ووادي عربة  والتي انعكست إيعابًا عمى موازيف القوى لمصمحتها  وانتها  باالنسحابيف مف 
عنوب لبناف وقطاع غزة مف طرؼ واحد  ومؤخرًا الحرب العدوانية عمى قطاع غزة ومفاعيمها العميقة عمى 

ياسية والعسكرية بالتحديد  ووصوؿ عممية التسوية إلى طريؽ مسدود  وتداعيات ذلؾ كمه بنية إسراييؿ الس
عمى ما شخصه غيورا إيالند  رييس معمس اطمف القومي اإلسراييمي سابقًا  بػ)البيية االستراتيعية المحيطة 

التي تمظهرت في العقد  بإسراييؿ(.. ثـ في زيادة حدة االنقسامات االعتماعية والدينية والطايفية والحزبية 
اطخير وانعكست أيديولوعيًا وسياسيًا باالنزياح الحاصؿ باتعا  المزيد مف التطرؼ والتشدد والعنصرية التي 
عبرت عف نفسها في معي  وذ اب عشر حكومات في أقؿ مف عشر سنوات  ما يعكس عانبًا مف أكبر 

 بػ)أزمة القيادة(! اطزمات التي تشهد ا إسراييؿ را نًا  والتي باتت تعرؼ
 المعركة االنتخابية... وبرامج الفصؿ العنصري )ديمقراطيًا(
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بدأت المعركة االنتخابية لمكنيست التاس  عشر لمتو  وبعد العدواف الواس  الذي شنته إسراييؿ عمى قطاع 
د رأى غزة مباشرة  والذي اصطؼ خالله معظـ العمهور اإلسراييمي ووسايؿ اإلعالـ ورا  العسكر... فق

معظـ اإلسراييمييف مشا د الدمار الشامؿ واستهداؼ المدنييف اآلمنيف في قطاع غرة )ردًا ماليمًا( عمى 
الهعمات الصاروخية التي تطمقها المقاومة الفمسطينية  عقب االنسحاب اإلسراييمي مف طرؼ واحد عاـ 

ار أعماؿ العنؼ اإلسراييمية  . أما الحصار الذي تال ذلؾ وقضية الالعييف التي لـ تحؿ  واستمر 2005
وبنا  المستوطنات  فقد تركت عميعها خارج النقاش العاـ. والشعور السايد حاليًا في الداخؿ اإلسراييمي  و 

 الرغبة في االنتقاـ مف الشعب الفمسطيني ومقاومته وسمطته التي رسمت لها صورة )شيطانية(.
ة  مدفوعة بنزعة عسكرية واسعة االنتشار ضرورة )الصالبة وتؤكد معظـ اطحزاب والكتؿ السياسية اإلسراييمي

والتشدد(  وذلؾ عمى حساب مناقشة القضايا الساخنة المتعمقة بالمعتم   مثؿ تفشي الفساد الذي أطاح 
بوزير الخارعية ليبرماف  والتطبيؽ السري  لسياسات اقتصادية نيوليبرالية  واتساع الفعوات االعتماعية 

نحو مثير لمعدؿ  والكساد االقتصادي المنتظر  وأزمة التعميـ والصحة والتأمينات  واالقتصادية عمى
 االعتماعية.

لقد أصبح )اطمف(  و التعبير المخفؼ المستخدـ كناية عف معظـ التدابير المنا ضة لمشعب الفمسطيني 
ادة في المعتمعات )صيغت بعبارة: المنا ضة لمعدو(  والتي طغت عمى القضايا اطخرى كمها  كما  ي الع

القايمة عمى التمييز العرقي. فػ)اطمف( يمكف أف يبرر اآلف كؿ تدبير يمس الشعب الفمسطيني مثؿ )حواعز 
طرؽ  أمواؿ الضرايب العايدة لمسمطة  االغتياالت واالعتقاالت  التوس  االستيطاني(  كما أف استخدامه 

ي( الزاحؼ عمى عانبي )الخط اطخضر(  فقد مبررًا  أدى إلى كشؼ طريقة عمؿ نظاـ )الفصؿ العنصر 
ف كانت  استخدمت  ذ  التدابير وسايؿ متعددة كي تتال ـ م  مختمؼ اطوضاع القانونية لمفمسطينييف  وائ
تخدـ غرض السيطرة العرقية ذاته. إف الفصؿ العنصري ليس سياسة معمنة أو معازة قانونيًا في إسراييؿ  

نما بشكؿ سمسمة مف الممارسات  المتراكمة والموايح وأعماؿ العنؼ التي تستخدـ لفصؿ اليهود عف وائ
الفمسطينييف  ولمحفاظ عمى التفوؽ اليهودي  و ناؾ معارضة يهودية )مف عانب اليسارييف والميبرالييف( لهذ  

 اإلعرا ات  لكف يبدو أنها غير قادرة عمى إحداث تغيير ممموس في مسار اطحداث  ذا.
صبح اطمف  و القضية العو رية المطروحة لمنقاش في حممة انتخابية أحادية في ظؿ  ذ  اطوضاع  أ

البعد  وقد صّب  ذا اطمر في مصمحة الكولونيالييف والمتدينيف والقومييف اليهود  وذلؾ عمى حساب 
 اليسارييف والميبرالييف... و ذ  بعض اطمثمة المعبرة:

رييسية  وذلؾ عمى أساس رؤا ا المختمفة لمصراع ينقسـ العسـ السياسي اإلسراييمي إلى ثالث كتؿ 
 اإلسراييمي: -الفمسطيني 

سراييؿ بيتنا ومعظـ اطحزاب الدينية اليهودية  - 1 المعسكر الكولونيالي: ويشمؿ حزب الميكود وائ
واالستيطانية والعنصرية اطخرى. وتعارض  ذ  اطحزاب حؽ تقرير المصير لمشعب الفمسطيني  وحؽ 

قا مة الدولة المستقمة  وتؤيد االستعمار العاري لمضفة الغربية  وترفض تقسيـ القدس  أو اإلقرار العودة  وائ
  وتدعو إلى )يهودية الدولة( وتعميؽ الطاب  1967بأف القدس الشرقية  ي أراض فمسطينية احتمت عاـ 

قاعد الكنيست مقعدًا مف م 65إلى  50اليهودي إلسراييؿ  وربما تقفز حصتها في  ذ  االنتخابات مف 
 %.30  أي زيادة بنسبة 120الػ
معسكر التمييز العرقي الشوفيني: ويشمؿ أحزاب )الوسط(  وال سيما حزَبا كاديما والعمؿ  و ذ   - 2

اطحزاب تؤيد )شكميًا( مشروع )حؿ الدولتيف(  لكف موقفها مف المستوطنات في الضفة الغربية ينطوي عمى 
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  المستوطنات  لكنها تسعى لالحتفاظ بمعظمها داخؿ الحدود المستقبمية تناقض  فهي تعترؼ بػ)ضرورة إخال
إلسراييؿ(. ويرى  ذا المعسكر أف إسراييؿ )دولة يهودية(  و و يعمؿ مف أعؿ تهويد القدس ويرغب في 

مهمشيف. في حيف يعمف التزامه بالديمقراطية  وربما يتراع   ذا المعسكر  48إبقا  فمسطينيي أراضي الػ
 %.22مقعدًا  أي تراع  بنسبة  30إلى  41ًا صارخًا مف تراعع

 -المعسكر الديمقراطي: ويشمؿ الحزب اإلسراييمي اليساري الميبرالي )ميرتس(  وكذلؾ الحزب العربي - 3
اليهودي االشتراكي  والعبهة الديمقراطية لمسالـ والمساواة )حداش(  وحزبيف عربييف آخريف  ما التعم  

ي )بمد(  والقايمة العربية لمتغيير )الموحدة(. وتؤيد  ذ  اطحزاب قياـ دولة فمسطينية مستقمة الوطني الديمقراط
وبضمنها القدس الشرقية  وتعارض االستيطاف خارج حدود )دولة  1967تمامًا عمى اطراضي المحتمة عاـ 

قوؽ القومية وحؽ تقرير إسراييؿ(  وتنادي بػ)دولة لعمي  مواطنيها(  بداًل مف )دولة يهودية(  وتدعـ الح
 المصير لمشعب الفمسطيني.

 29/12/2012المستقبل، بيروت، 
 

 ثقافة الكراهية.. الفمسطيني ضحيتها 35
 فتحي كميب 

االعتقاد السايد لدى الكثيريف  اف نزعات العنصرية والتعصب قد أصبحت مف الماضي  بعد اف حمت 
كف شوا د كثيرة تدلؿ اف مصطمح الكرا ية اصبح مكانها مفا يـ حقوؽ االنساف والتسامح بيف الشعوب. ل

ثقافة يتـ استحضار ا في غالب اطحياف ضد فية بعينها  ليس فقط لسمب عماعة ما حقوقها  بؿ لقط  
 الطريؽ عمى اي محاولة عادة تسعى لبنا  عالقات إنسانية عديدة عماد ا احتراـ القيـ االنسانية.

  رغـ اف القانوف «عدة الحرب»فا يـ الكرا ية والحقد كعز  مف في زمف الحرب  يبدو شايعًا استخداـ م
الدولي االنساني  يحظر ممارسة سياسات عنصرية ضد فيات او عماعات بعينها  لكف ما ليس مفهومًا اف 
تروج مثؿ  ذ  المفا يـ في زمف ظف البعض انه زمف السمـ  ليبدو عميًا اف عماعات الكرا ية قد تعد لها 

  في معتمعات السمـ. تحركاتها وممارساتها وخطاباتها تقوـ عمى خمفية العدا  المسبؽ لآلخر مكانًا وتنمو
)فية  عماعة تختمؼ عنها..( الذي يشكؿ وعود  خطرًا دايمًا  و و امر ال يمكف تفسير  اال في اطار عقدة 

فإف تحرير ا مف  ذ  نقص استفحمت وتعذرت وباتت تشكؿ خطرًا حقيقيًا عمى نفسها قبؿ غير ا. وبالتالي  
 العقدة  تصبح مهمة المعتم  بأكممه  صاحب المصمحة الفعمية في بيية خالية مف ثقافة الكرا ية.

في لبناف  نفترض اف الحرب اال مية بصيغتها القديمة قد انتهت الى غير رععة  رغـ اف الصراع السياسي 
رب العسكرية. وم  ذلؾ  ما زالت مفردات ال زاؿ موعودًا  وقد يكوف في احد اوعهه اكثر شراسة مف الح

الحرب حاضرة في قاموس الكثيريف  تستحضر اماـ اي مفصؿ  ليس بهدؼ التقييـ واالستفادة مف دروس 
 الماضي  بؿ العودة الى الماضي بكؿ سمبياته وععمه  اعسًا يؤرؽ المعتم  برمته.

ال يترؾ مناسبة « ممحمة الهواعس»ابطاؿ منسؽ المعنة المركزية لحزب الكتايب النايب سامي العميؿ احد 
إال ويستذكر الفمسطيني ودور  في الحرب  و ي مسألة قد يكوف مف حقه اف يتحدث فيها باعتبار  احد 
المشاركيف فيها  لكف ما ليس مف حقه عممة المواقؼ التي يطمقها بيف الحيف واآلخر بشأف الفمسطينييف 

 حة الكرا ية.ونعتهـ بمفردات وتعابير تفوح منها راي
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«. اف مف الطبيعي اف يكوف الوض  الفمسطيني في لبناف مصدر قمؽ لعمي  المبنانييف..».. حسب اعتقاد  
و نا يمكف اف «. حمؿ السالح واشترا  لمن  توطيف الفمسطينييف في لبناف..»وفي مكاف آخر يفاخر بأنه 

 نسعؿ التالي:
لتحريض ضد اطرافها ال يعني انهـ عاعزوف عف إف صمت الفمسطينييف عف استحضار ويالت الحرب وا

الرد او اف ليس لديهـ ما يتحدثوف به. بؿ طنهـ عادوف في رؤيتهـ لمستقبمهـ ومستقبؿ مف يعيشوف عمى 
ارضهـ وانطالقًا مف استيعابهـ لدروس الحرب وما عرته مف مصايب عمى العمي   كانوا  ـ اكثر الخاسريف 

رب وعف بطوالت اصحابها  ال يمكف وضعه إال في إطار المحاوالت لخمؽ فيها.. فالحديث الدايـ عف الح
 ناؾ ارب  دوؿ »بيية عديدة لمحرب. و ؿ طحد اف ينسى ذلؾ الشعار العنصري الذي رف  قبؿ الحرب بأف 

؟ لكف رغـ اندحار مثؿ  ذ  الشعارات  فما زاؿ  ناؾ مف «وخمسة شعوب وعمينا التخمص مف الشعب الزايد
ه امضى حياته في قتؿ الفمسطينييف و و غير نادـ عمى ذلؾ وال زاؿ مستعدًا طف يكرر تعربته مرة يفاخر بأن

اخرى..  ؿ يستحؽ مقعد انتخابي او زعامة طايفية وحزبية كؿ  ذا التحريض.. أليس  ذا ما تفعمه اسراييؿ 
االحزاب االسراييمية اماـ كؿ استحقاؽ انتخابي  عندما يصبح الدـ الفمسطيني  و الناخب االكبر بيف 

 المختمفة؟
تختمؼ الظروؼ واالماكف لكف السبب واحد: يقتؿ الفمسطيني وتمارس بحقه كؿ صنوؼ القهر البشري  لكف 
ليس عمى يد اسراييؿ فقط.  ـ قتموا سابقًا في الكويت وفي ليبيا ونكؿ بهـ في العراؽ و ـ يقتموف اليوـ في 

يمي وغير ا  بحثًا عف مأوى لهـ  ربًا مف أشقا  عرب. وفي لبناف سوريا  يعوبوف االرض الى البرازيؿ وتش
وحيف فشمت مؤامرات «.. القومية المبنانية»حورب الفمسطيني وارتكبت بحقه ابش  المعازر تحت ستار 

تهعير الفمسطينييف في منافي االرض  كانت اإلستراتيعية البديمة بتكديسهـ داخؿ مخيمات ال تصمح لمحياة 
 من  عنها الما  والهوا .اآلدمية وي

اذا كاف النايب العميؿ يفتخر بأف نواب حزبه وقفوا منفرديف في معمس النواب ورفضوا القوانيف التي تعطي 
حقوقًا لمفمسطينييف.. فميطميف عيدًا اف ما حصؿ في معمس النواب ال زاؿ حبرًا عمى ورؽ. لكف اط ـ اف 

يعنيهـ اطمر  بأف التعديالت القانونية التي حصمت في معمس مثؿ  ذا الكالـ يشكؿ رسالة حقيقية لكؿ مف 
 لـ تكف سوى ممهاة لمفمسطينييف ولمف يسعى صادقًا إللغا  الغبف عف الفمسطينييف. 2010النواب عاـ 

لقد اعطت الحرب اال مية المبنانية ومسبباتها دروسًا لمعمي . فسياسات القم  التي فرضت عمى المخيمات 
يعد لها الالعيوف مبررًا وتفسيرًا سوى أنها كانت تعبيرًا عف عقمية معادية لقيـ االنسانية  و ي قبيؿ الحرب لـ 

التي شكمت العامؿ الرييس والداف  في أف أوؿ ما فعمه الالعيوف حيف امتمكوا السالح في المخيمات  و 
وا مؤسسات إلدارة شؤونهـ اغالؽ المخافر اطمنية  باعتبار ا رمزًا لمقم  ولسياسة التمييز ضد ـ  وأنشأ

بأنفسهـ  ليس مف موق  الرغبة في التعدي عمى السيادة المبنانية  بؿ مف موق  رفض الخضوع لمقم  
 واطحكاـ العرفية وسياسة اإلذالؿ المتعمد التي كانت مفروضة عميهـ.

ؿ  إال اف عميعهـ إف كاف الفمسطينيوف في لبناف يختمفوف في رؤيتهـ السياسية لمستقبؿ الصراع م  اسرايي
متفقوف حوؿ مسألة  ذ  الحقوؽ وضرورة إقرار ا  طنها مسألة عمى تماس مباشر م  كؿ عايمة وكؿ فرد 
فمسطيني. إنها باختصار صراع مف اعؿ البقا  والحياة. فالحقوؽ االنسانية في ابسط تعريؼ لها  ي حؽ 

 حؽ العيش كبقية شعوب االرض.االنساف بالعمؿ بحرية وحؽ إيعاد مسكف وحؽ التعميـ والصحة  
نسانية  لذلؾ  فمسألة تحسيف اطوضاع المعيشية واالقتصادية لمفمسطينييف في لبناف لـ تعد قضية سياسية وائ
وحسب  او قضية محض فمسطينية  بؿ  ي مسؤولية لبنانية وباتت تشكؿ شرطًا أساسيًا مف شروط الحياة 
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ة والطايفية  ما يؤدي إلى أف يدف  الفمسطيني ثمنها مف حياة لكنها تخض  مف عديد لواق  التعاذبات السياسي
 وصحة وتعميـ ابنايه.

إف حوارًا عديًا بات مطموبًا اليوـ قبؿ الغد بيف الفمسطينييف والمبنانييف. والحوار المطموب ليس حوارًا فوقيًا 
فمسطينية. بؿ المطموب حوار كما عرت العادة  بيف الحكومة المبنانية وممثيمها ومنظمة التحرير والفصايؿ ال

عمى مستوى اوس  يطاؿ النواب والوزرا  واالحزاب والنقابات عمى اختالفها والهييات الروحية.. حوار يتناوؿ 
مختمؼ عناصر الممؼ الفمسطيني في لبناف  وبالتالي فإف وظيفة الحوار المطموب  ي تنقية الممفات 

حاولة تقديـ قرا ة مشتركة لهذ  الممفات بغية الوقوؼ عمى والسياسات الموروثة مف زمف الحرب.. ومف ثـ م
 إيعابيات العالقة التاريخية وتفادي سمبياتها.

 29/12/2012السفير، بيروت، 
 

 2013إسرائيل والمواجهات العسكرية: قراءة في احتماالت العام  36
 عمير ربابورت

وعد احتماؿ معقوؿ أف يتدحرج ليصبح في العيش االسراييمي انه "عاـ الحسـ"  ولكف ي 2013يعتبر العاـ 
عاـ الحرب. وحتى لو انتهى العاـ دوف حرب في أي عبهة  فإنه يمكف القوؿ انه لـ يسبؽ لمعيش 

 االسراييمي اف دخؿ عاـ عمؿ م  كؿ  ذا القدر مف عالمات االستفهاـ مثمما يبدأ العاـ الميالدي العديد.
 ي أف الشرؽ االوسط يوعد في فترة تغير. الهزة  2013 الفرضية في أساس خطة العيش االسراييمي لمعاـ

مستمرة. سياقات ذات معنى تاريخي  كانت في الماضي تستغرؽ سنوات طويمة  تعري اليوـ في غضوف 
 اسابي  بؿ وبضعة أياـ.

حيدة. وليس الشرؽ االوسط وحد  يتغير: الساحة الدولية كمها أيضا. الواليات المتحدة لـ تعد القوة العالمية الو 
 روسيا  الصيف والدوؿ النامية تتحدا ا.

  مثؿ مسألة كـ تمميذ مدرسة دينية سيتعند 2013كما أف ما يحصؿ عندنا سيؤثر عدا عمى الواق  في 
لمعيش االسراييمي  اذا كاف سيتعند اصال. ولكف في  ذا الموضوع الحساس يمتن  العيش االسراييمي عف 

 في فترة االنتخابات.نشر اي فرضية عمؿ  وبالتأكيد ليس 
 

 إيران تتسمح
يفهـ العيش االسراييمي بأنه حتى لو اعتذبت "حماس" االنتبا  في شهر تشريف الثاني  2013م  بداية العاـ 

الماضي )حممة عمود السحاب( فإف العبهة االيرانية  ي المصيرية حقا. كما أنها  ي التي ستسخف اوال  
 وقريبا عدا.

كانوف الثاني  قبؿ  21لمسألة االيرانية الى رأس العناويف العالمية معروؼ مسبقا. في العدوؿ الزمني لعودة ا
يوـ مف االنتخابات عندنا  ستدخؿ حيز التنفيذ الوالية الثانية لباراؾ اوباما رييسا لمواليات المتحدة. وفي نهاية 

دا أنه يعتـز الوقوؼ بكؿ ثمف واليته االولى تعهد اوباما بمن  ايراف مف الوصوؿ الى سالح نووي. ليس مؤك
خمؼ  ذا التصريح والسيما عندما تكوف الواليات المتحدة مستنزفة مف سنوات قتاؿ طويمة في العراؽ وال 

(  ولكنه سيبذؿ عهدا 2014تزاؿ لـ تستكمؿ انسحابها مف افغانستاف )آخر العنود سيغادروف الدولة في 
 حقيقيا لتشديد الضغط عمى نظاـ آيات اهلل.
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د اقامة االدارة العديدة ستستأنؼ أيضا المحادثات بيف القوى العظمى وايراف. وستطالب القوى العظمى بع
%  وقؼ عمؿ اعهزة الطرد 20ايراف بأف تنزع عنها اليورانيوـ الذي خصب الى مستوى عسكري فوؽ 

 المركزي وحؿ المنشأة النووية في قـ. وستنتهي المحادثات مرة اخرى بال نتايج.
موؿ الربي  القادـ سيبدأ االميركيوف حشد القوات في الشرؽ االوسط ومقابؿ الخميج الفارسي. وبالتوازي وم  ح

م  تصاعد التهديد العسكري ستعمؿ الواليات المتحدة عمى تشديد الضغط االقتصادي مرة اخرى. في شهر 
تصادي أف يخرج مالييف حزيراف القادـ ستعري في ايراف انتخابات لمرياسة. ويمكف لتفاقـ الوض  االق

االيرانييف الى الشوارع ويضعض  استقرار النظاـ. ولهذا فإف نافذة فرص الواليات المتحدة والغرب لممارسة 
 الضغط الناع  عمى ايراف  ي بيف شهر اذار وشهر حزيراف.

نييف أنفسهـ. ولكف  ؿ ستنفذ الواليات المتحدة التهديد العسكري فتهاعـ ايراف. الكثير منوط ايضا بااليرا
% 20كـ مف اليورانيوـ المخصب الى مستوى  240ومثمما تبدو االمور اآلف  فهـ سيحاولوف الحفاظ عمى 

فأكثر لتكوف لهـ حتى الربي   فيعمنوف وقؼ التخصيب. واذا كاف الضغط عميهـ شديدا بما يكفي فإنهـ 
دامها عسكريا  مثمما فعموا ايضا في سيستبدلوف قسما مف اليورانيوـ المخصب بقضباف نووية ال يمكف استخ
 اثنا  السنة االخيرة  وذلؾ لتقميص الضغط الدولي الذي يتعرضوف له.

. وااليرانيوف ايضا لف يسارعوا الى  ومثمما تبدو االمور اآلف  فإف الواليات المتحدة لف تسارع الى الهعـو
ميا  ستصبح ايراف في الربي  القادـ  عر البرنامج النووي وسيبحثوف عف السبؿ لمواصمته في الخفا . عم

"دولة حافة" تقرر متى تنتقؿ الى المرحمة القادمة في برنامعها النووي في التوقيت المريح لها مف ناحية 
 دولية.

لقد أعمنت اسراييؿ في الماضي غير مرة انها لف تسمـ لتحوؿ ايراف الى "دولة حافة" ولكف  ؿ ستهاعـ 
 عممية عوية وحد ا؟  ذا ال يبدو  كذا.المنشآت النووية في ايراف ب

  قبؿ االنتخابات في الواليات 2012امكانية الهعوـ كانت تبدو اكثر واقعية بكثير في شهر تشريف االوؿ 
المتحدة. فقد بنى رييس الوزرا  بنياميف نتنيا و ووزير الدفاع ايهود باراؾ برعا مف التوقعات لمثؿ  ذا 

. وفي مرحمة معينة نزؿ  ايهود باراؾ عف الشعرة وابقى نتنيا و وحد  بيف فروعها. وسافر باراؾ الى الهعـو
الواليات المتحدة في اطار رحمة خاصة  التقى وزير الدفاع لييوف بانيتا وعرض نفسه بصفته "الكبير 

يف المسؤوؿ". وبعد ذلؾ رف  لنتنيا و الحاعب عندما تعاوف م  البرنامج التمفزيوني "الدليؿ" عني باالزمة ب
القيادة السياسية والعسكرية في مسألة الهعوـ المحتمؿ في ايراف في بداية العقد. ويشؾ نتنيا و اآلف بأف 
باراؾ خمط بيف االعتبارات الموضوعية واالنتخابية في المسألة االيرانية عندما فكر بالتنافس في االنتخابات 

 عمى رأس حزب "االستقالؿ".
ؿ االحواؿ عمى المسألة االكثر إثارة لال تماـ اليوـ في عهاز االمف: مف وستؤثر المسألة االيرانية في ك

سيكوف وزير الدفاع القادـ؟ مف عهة يمكف لفترة الحسـ في المسألة االيرانية أف تكوف ذريعة لمواصمة والية 
ة الثقة باراؾ كوزير دفاع في الحكومة القادمة حتى دوف أف يتنافس في االنتخابات؛ مف عهة اخرى  فإف أزم

بيف نتنيا و وباراؾ عميقة واساسية. فقد كؼ باراؾ عف الوصوؿ في االسابي  االخيرة الى محادثات ثنايية 
في مكتب رييس الوزرا  كما أنه ال يصؿ مثال  كاف ذات مرة  الى منزؿ نتنيا و الخاص في قيسارية. بؿ 

نتنيا و في زيارة قيادة المنطقة الوسطى انه لـ يصؿ الى عمسة الحكومة يوـ االحد الماضي  واف كاف رافؽ 
في سياؽ االسبوع. اف لـ يكف باراؾ  فرييس االركاف االسبؽ  الفريؽ موشيه بوغي يعموف سيكوف صاحب 

 الفرص االكثر واقعية في اف يعيف وزير الدفاع التالي.
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راؾ متوسطة  اما احتماالت ومثمما تبدو االمور في نهاية  ذا االسبوع  فإف احتماالت السالـ بيف نتنيا و وبا
 فمنخفضة حتى متوسطة. –الحرب م  ايراف في أعقاب  عـو اسراييمي أو اميركي 

 
 "حزب اهلل" ضعف

يستمد بشكؿ مباشر مف احتماؿ الحرب م   2013احتماؿ الحرب م  "حزب اهلل" في لبناف في اثنا  العاـ 
ي سورية. وقوات "حزب اهلل" تقاتؿ في سورية ايراف. فقد ضعؼ "حزب اهلل" في أعقاب مشاكؿ بشار االسد ف
 في محاولة لمحفاظ عمى النظاـ بؿ وتتكبد خساير غير قميمة.

كما اف حقيقة أف "حزب اهلل" اصبح عز ا ال يتعزأ مف حكومة لبناف تقيد حريته في العمؿ العسكري حياؿ 
راف لمهعـو  فسيطمؽ "حزب اسراييؿ بشكؿ يتعاوز اطالؽ الطايرات بدوف طيار. ولكف اذا ما تعرضت اي

. وفي كؿ االحواؿ  صحيح  اهلل" نحونا ترسانة السالح الهايمة التي بنتها له ايراف بالضبط مف أعؿ  ذا اليـو
 يبدو منخفضا حتى متوسطا. 2013حتى اآلف  فإف احتماؿ الحرب م  "حزب اهلل" في 

 
 سورية تشتعل

يفقد االسد المزيد فالمزيد مف  2013ر بكثير. م  حموؿ القصة السورية واضحة بقدر أقؿ بكثير ومتفعرة اكث
مناطؽ السيطرة. وفي العانب السوري مف  ضبة العوالف يسيطر منذ اآلف الثوار بشكؿ كامؿ. يوعد لبشار 
االسد امكانيتاف: اف يتمترس في عيب عموي تدعمه ايراف و"حزب اهلل"  ويواصؿ خوض حرب أ مية يمكف 

او اف يهاعر الى دولة لعو . مفهوـ أف امكانية أف يصؿ الثوار اليه ويسرعوا أف تستمر لسنوات أيضا  
 نهايته ليست امكانية مستبعدة.

اليوـ الذي يفقد فيه االسد كرسيه قد يكوف االخطر مف ناحية اسراييؿ. فكخطوة يايسة تدخمه الى التاريخ 
بالذات مثمما أطمؽ صواريخ "سكاد" عمى العربي  يمكف لبشار أف يأمر آخر المواليف له بأف يهاعمونا نحف 

 المناطؽ التي تحت سيطرة الثوار في االسابي  االخيرة.
ويدؿ اطالؽ الصواريخ كـ  و وض  االسد يايس. بالمقابؿ  فإف التقارير التي نشرت  ذا االسبوع عف 

طؽ السورية التي استخداـ السالح الكيميايي لسورية تبدو مبكرة لزمنها. فحسب آخر التقديرات فإف المنا
ظهرت في صور االعالـ لـ تصب بمواد قتالية سورية بالمواصفات الرسمية )غاز سريف او مادة في.اكس(  

 بؿ قنابؿ غاز تستخدـ لتفريؽ المظا رات.
وم  ذلؾ  فإف الخوؼ في اسراييؿ مف السقوط القريب لمخزونات السالح الكيميايي في اياد "غير مسؤولة" 

  و خوؼ حقيقي. –يدي "حزب اهلل" في لبناف في سورية أو في أ
لمعيش االميركي توعد مخططات حوؿ كيفية الهعوـ عمى مخزونات السالح  ذ  في اليوـ التالي لالسد بؿ 
وربما السيطرة عميها  االمر الذي سيتطمب عشرات آالؼ المقاتميف االميركييف. ولكف امكانية من  االستخداـ 

شكؿ عسكري تبدو ذات احتماالت طفيفة. في  ذ  االثنا  فإف مخزوف سالح غير المسؤوؿ لهذا السالح ب
كيميايي واحد وق  في يد العيش السوري الحر لـ ينهب أو يسمب  بؿ انهـ حافظوا عميه بعناية. الثوار ال 

 يستخدموف  ذا السالح. أما االسد فعم  باقي المخزونات في المناطؽ التي ال تزاؿ توعد تحت سيطرته.
اسراييؿ يقدروف بأنه اذا فقد االسد الحكـ  فإف الحرب اال مية بيف القوات التي يتشكؿ منها االيتالؼ في 

ضد  يمكف أف تستمر. في المرحمة التالية مف الحرب ستصطدـ الميميشيات العموية )التي يدربها "حزب اهلل"( 
المدعوميف مف قطر والسعودية(. اما م  قوات سمفية )تدعمها السعودية( وم  االخواف المسمميف في سورية )
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الغرب مف ناحيته فسيدعـ القوات السنية المعتدلة والعممانية في سورية حتى واف لـ يكونوا  ـ ايضا عمى ما 
 ينبغي مف الرقة.

في السطر االخير فإف احتماؿ المواعهة م  اسراييؿ في اي صيغة كانت في العبهة السورية في اثنا  العاـ 
 حتى متوسط. القادـ منخفض

 
 األردن مستقر

ايضا. في االشهر  2012في كؿ ما يتعمؽ بحدودنا الشرقية  يواصؿ االردف كونه عزيرة استقرار في نهاية 
االخيرة تصدى الممؾ عبد اهلل غير قميؿ مف المشاكؿ الداخمية  ولكف يبدو أنه اعتاز الفترة الصعبة بسالـ. 

ؿ منها عيشه مف خالؿ رف  الرواتب  واستخدـ يدا قاسية ضد فقد  دأ غضب القبايؿ البدوية التي يتشك
 شرارات االضطرابات في قمب المممكة.

لقد ترؾ عبد اهلل لمصير  اقتصاديا مف قبؿ دوؿ الخميج وفقد العالقة االستراتيعية م  مصر بعد سقوط 
 حسني مبارؾ.

ة  حتى واف كاف الداف  لمكشؼ المنشورات  ذا االسبوع عف زيارة نتنيا و الى االردف مؤخرا  ي صحيح
عنها  و دعاية انتخابية. و اكـ ايضا كشفا آخر: اتفؽ بيف الممؾ ونتنيا و عمى أف يقترح االردنيوف اف 
يستأنفوا عند ـ في القصر المحادثات بيف اسراييؿ والسمطة الفمسطينية برياسة ابو مازف في شهر شباط في 

  و سيشكؿ الحكومة القادمة.. كؿ ذلؾ بالطب   عمى فرض اف نتنيا2013
  فإف الحدود الطويمة م  االردف كفيمة بأف تعود لتكوف ساحة 2013اذا فقد الممؾ عبد اهلل كرسيه في 

ار اب مثمما في عهد "بالد المطاردات" في الستينيات مف القرف الماضي. وعمى فرض اف مثؿ  ذا 
العالـ العربي  فإف مف شأف االمر أف يكوف السيناريو سيتحقؽ  كاستمرار لمظا ر عدـ االستقرار في 

 مصيبة استراتيعية مف ناحية اسراييؿ  ولكف احتماؿ  ذا السيناريو الكابوس منخفض.
 
 

 مصر تفاجئ
في كؿ ما يتعمؽ بمصر  الرييس مرسي  رعؿ االخواف المسمميف لـ يتوقؼ عف مفاعأة االستخبارات 

 .2012االسراييمية في 
ؿ الذي أعرى فيه انقالبا في العيش وعيف فيه مقربيه  وكذا في البرغماتية التي فقد فاعأ مرسي في الشك

 ابدا ا في عالقاته م  الواليات المتحدة وم  اسراييؿ.
ال معاؿ لمخطأ: ايديولوعيا مرسي واضحة  و ي ال تخصص لمكياف الصهيوني مكانا في الشرؽ االوسط  

مميار دوالر   1.3مف خالؿ مساعدة اميركية سنوية بمبمغ  مميوف فـ  بما في ذلؾ 90ولكف الحاعة الطعاـ 
 تدفعه حاليا نحو مطارح االعتداؿ غير المتوق .

مرسي لـ يستطب المعركة التي تدحرعت اليها "حماس" حياؿ اسراييؿ في شهر تشريف الثاني. مف زاوية 
االخواف المسمميف التي نظر    ذا عدـ مسؤولية مف عانب "حماس" في ضو  المصالح المنشودة مف حركة 

ترسخ حكمها في مصر. في أعقاب ذلؾ ال يسارع مرسي الى فتح المعبر بيف مصر وقطاع غزة في رفح 
بعد انتها  القتاؿ. وذلؾ في الوقت الذي نعد أف غير قميؿ مف المحافؿ في اسراييؿ معنية بفتح معبر رفح 

 اسراييؿ بالحصار.كي تعتبر مصر مسؤولة عما يعري في قطاع غزة  واال تتهـ 
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مف ناحية اسراييؿ والواليات المتحدة  فإف مرسي سيختبر مف حيث الشكؿ الذي يعمؿ به كي يمن  اعادة 
تسمح "حماس" بالصواريخ بعيدة المدى التي تهدد تؿ أبيب. وحسب التقديرات  فإف قسما مف الصواريخ التي 

ف واعتازت آالؼ الكيمومترات عبر السوداف اطمقت نحو المركز في اثنا  "عمود السحاب" وصمت مف ايرا
وطوؿ مصر )بما في ذلؾ مقط  حرج داخؿ قناة السويس( دوف أف تحرؾ السمطات المصرية اصبعا كي 

 تمن   ذا النقؿ.
وتتوق  اسراييؿ والواليات المتحدة اآلف مف مصر اف تفعؿ كؿ شي  ضد نقؿ السالح عبر اراضيها الى 

 –ود السحاب" احبطت القوات المصرية ما ال يقؿ عف ثالث ارساليات سالح قطاع غزة. يبدو أنه منذ "عم
 ولكف ليس في ذلؾ ما يفيد في شي  عما سيكوف الحقا. –بعضها وصؿ مف ليبيا أو ايراف 

مهما يكف مف امر  فإف احتماؿ الغا  اتفاؽ السالـ مف عانب مصر وخمؽ مواعهة عسكرية أو سياسية م  
 و احتماؿ صفر. بالمقابؿ  فإف المدى البعيد في كؿ ما يتعمؽ بمصر االخواف  2013اسراييؿ في اثنا  

 المسمميف  و اقؿ تفاؤال.
 

 "حماس" راضية
 –فيما يعتبر في العالـ العربي كأحد انعازاتها االكبر  2013وماذا عف "حماس"؟ يمكنها أف تتبا ى في 
ة في تثبيت حكمها المدني وتسمحها العسكري واستثمار الطاق –المواعهة م  اسراييؿ في "عمود السحاب" 

استعدادا لممواعهة القادمة. وبالتوازي توعد لػ"حماس" امكانية العمؿ لممصالحة م  "االخوة" مف "فتح" الذيف 
 يسيطروف في الضفة كمرحمة اخرى في الطريؽ الى السيطرة عمى الضفة الغربية ايضا.

هدو  في االشهر القادمة عمى االقؿ  فتوعد سيناريو ات ولكف م  أف مصمحة "حماس"  ي الحفاظ عمى ال
ال حصر لها بموعبها يتد ور قطاع غزة بسرعة ويتدحرج الى عولة قتاؿ اخرى. احتماؿ عولة قتاؿ اخرى 

 متوسط. 2013م  "حماس" في 
 
 

 الضفة تهيج
خيرة  فمنذ نهاية "عمود . وكما كتب  نا في االسابي  اال2013بالنسبة لمضفة  ال حاعة الى التوقعات لمعاـ 

 السحاب"  فإف المنطقة  ايعة منذ اآلف.
ال يدور الحديث عف تكرار لالنتفاضة االولى  وال عف عودة الى العمميات االنتحارية لالنتفاضة الثانية  

  و بالتأكيد مف نصيب الماضي. 2012 – 2008ولكف الهدو  الذي ميز الضفة في سنوات 
اب الشعبي" الى الضفة  و احتماؿ عاٍؿ. فالعني الذي خرج مف القمقـ  بمساعدة احتماؿ عودة موعة "االر 

أبو مازف  سيكوف مف الصعب اعادته اليه  حتى اذا استؤنفت المحادثات السياسية بيف اسراييؿ والسمطة 
 الفمسطينية في عماف في شهر شباط.

 2013ساحة بحد ذاتها  فإف العاـ في السطر االخير: حتى لو لـ يكف  ناؾ احتماؿ عاٍؿ لحرب في أي 
 سيكوف عاما أمنيا غير مسبوؽ في تعقيداته.

 
 "معاريف"

 29/12/2012األيام، رام اهلل، 
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