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 32 :كاريكاتير
*** 

 
 األوروب قضية فمسطين ستعود لمجمس األمن باالتفاق مع دول االتحاد يعمن من رام ا  أن  لعرب ا 2

األميف العاـ .(، أف ب.ؼ.ا، وعف وكالة )راـ اهللنقبًل عف مراسميا في  03/21/1321الحياة  لندن  نشرت 
باالتفاؽ مع دوؿ االتحاد لمجامعة العربية نبيؿ العربي، أعمف أف موضوع فمسطيف سيعود إلى مجمس األمف 

خطة عربية تـ بحثيا مع الرئيس محمود عباس في شأف سبؿ التحرؾ السياسي "األوروبي، مشيرًا إلى 
العربي المشترؾ ما بعد حصوؿ فمسطيف عمى صفة دولة مراقب، لتنفيذ انسحاب إسرائيؿ مف األراضي 

 ."2694الفمسطينية المحتمة منذ عاـ 
اهلل أمس برفقة ووزير الخارجية المصري محمد كامؿ عمرو في زيارة ىي  وكاف العربي وصؿ إلى راـ

األولى ليما إلى الضفة الغربية بحثا خبلليا مع الرئيس عباس في األزمة المالية التي تعيشيا السمطة 
وفرص الدعـ المالي العربي، والخطوات السياسية لمرحمة ما بعد حصوؿ فمسطيف عمى مكانة عضو مراقب 

 ـ المتحدة.في األم
وقاؿ العربي في مؤتمر صحافي مشترؾ مع عمرو ووزير الخارجية الفمسطيني رياض المالكي، أنو بحث مع 
الرئيس عباس الدعـ المالي لمسمطة أواًل، مضيفًا أنو سيجري في األياـ المقبمة اتصاالت مع الدوؿ العربية 

 يمة مئة مميوف دوالر شيريًا.لمبحث في تنفيذ تعيداتيا توفير شبكة أماف مالية لمسمطة بق
وأوضح أف القادة العرب تعيدوا توفير شبكة أماف مالية لمسمطة قبؿ توجييا إلى األمـ المتحدة، لكف لـ يتـ 
تنفيذ ىذه التعيدات. وتابع أنو بحث مع الرئيس الخطوات التي ستتخذىا فمسطيف بعد حصوليا عمى 

القائمة بيف  "تغيير المعادلة"واألوروبية، مف أجؿ ما وصفو بػ االعتراؼ الدولي، بالتعاوف مع الدوؿ العربية
ال يمكف االستمرار في األسموب القديـ المتبع منذ عشريف "وقاؿ:  منذ عشريف عامًا. "إسرائيؿ"الفمسطينييف و

عمينا العودة إلى مجمس األمف حيث ". وأضاؼ: "عامًا ألف فيو إضاعة لموقت وغطاء لمواصمة االستيطاف
قرار أسموب جديد لممعالجة يقوـ عمى إنياء الصراع وليس  ستكوف اإلدارة األميركية استكممت البحث، وا 
 ، مضيفًا أف خطوات عدة سيتـ االتفاؽ عمييا في األياـ المقبمة."إدارتو

وقاؿ العربي إف وزراء خارجية الدوؿ العربية سيقوموف بزيارة جماعية لراـ اهلل، مشيرًا إلى أف األمر منوط 
 عممية تنسيؽ تقوـ بيا األمانة العامة لمجامعة العربية.ب

لى أنو كاف "وقاؿ المالكي إف الرئيس الفمسطيني  أشار إلى صعوبة الوضع االقتصادي لمسمطة الوطنية، وا 
ف الوضع المادي سيؤثر عمى تحرؾ السمطة عف التصعيد "، كما تحدث "يتمنى التزاـ شبكة األماف العربية، وا 

االستيطاني، وكذلؾ عف  2-أيإلجراءات االستفزازية في الضفة وعزؿ القدس، ومخطط اإلسرائيمي وا
 ."اإلجراءات والخطوات التي ستقوـ بيا السمطة

المتحدة  األمـبدوره تطرؽ وزير خارجية مصر إلى الحممة التي قامت بيا مصر لتأييد فمسطيف ودعميا في 
رض فمسطيف محتمة وليس متنازعا ألعالـ يعترؼ بأف "ا أفوليس منة" ومشددا عمى  معتبرا ذلؾ "واجباً 

عمرو "انو يحمؿ رسالة مف الرئيس المصري محمد مرسي يدعو فييا الرئيس محمود عباس  وأوضح عمييا".
عف "بدء مشروع  لئلعبلفباف تكوف ىذه الزيارة مناسبة  األمؿلزيارة القاىرة في أقرب وقت ممكف" معربا عف 

 ر عمى عاتقيا".المصالحة الذي أخذتو مص
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العربي ، أف نبيؿ كفاح زبوف ،راـ اهللنقبًل عف مراسميا في  03/21/1321الشرق األوسط  لندن  وأضافت 
سبلـ فياض، أطمعيـ فييا  في الضفة الغربية في جولة ميدانية مع رئيس الوزراء اعمرو، انطمقمحمد كامؿ و 

جدار الفاصؿ الذي يشؽ أراضي الضفة، كما تسمـ عمى جوانب مف معاناة الفمسطينييف نتيجة االستيطاف وال
 العربي رسالة تشرح أوضاع األسرى في السجوف اإلسرائيمية مف وزير شؤوف األسرى عيسى قراقع.

 
 بإدخال مواد البناء عبر معبر رفح بالسماحىنية: مصر أبمغتنا  1

أبمغػػتيـ، يػػػـو السػػػبت، أكػػػد رئػػيس الػػػوزراء الفمسػػػطيني إسػػماعيؿ ىنيػػػة، أف مصػػػر : محمػػػد أبػػو شػػػحمة - غػػزة
بالسماح بإدخاؿ مواد البناء الخاصة بإعادة إعمار قطاع غزة عبر معبر رفػح البػري، وذلػؾ ألوؿ مػرة، لتنفيػذ 

وقاؿ ىنية، خبلؿ استقبالو لوفػد طبػي مصػري و خػر بريطػاني فػي منزلػو غػرب مدينػة  المشاريع القطرية بغزة.
مصرية القطرية، وكذلؾ االتصاالت التػي أجرتيػا حكومتػو، غزة: إف ىذه الخطوة جاءت تتويًجا لبلتصاالت ال

معتبػػًرا أف ىػػذا ينػػدرج فػػي سػػياؽ التطػػور اإليجػػابي لمموقػػؼ المصػػري وفػػي سػػياؽ روح الثػػورة المصػػرية التػػي 
 تسري في عروؽ الشعب المصري.

لػـ  وشدد ىنية عمى أف مصر لف تقبؿ بأف يحاصر أو يياف قطاع غزة مجدًدا، موضًحا أف الشعب المصري
وأضػػاؼ أف الػػدور المصػػري فػػي التضػػامف مػػع غػػزة خػػبلؿ الحػػرب اإلسػػرائيمية  يتػػورط مطمقػػا فػػي حصػػار غػػزة.

 األخيػػرة يؤكػػد أف غػػزة ليسػػت وحػػدىا فػػي مواجيػػة ىػػذا العػػدواف وأف مصػػر حريصػػة عمػػى الشػػعب الفمسػػطيني.
ؿ فػي حػرب األيػاـ وتابع ىنية: "شيادة لمتاريخ بأف مصر كانت شريكا في صناعة انتصار غزة عمى االحػتبل

الثمانيػػػة ولػػػـ تكػػػف وسػػػيطا ووقفػػػت شػػػعبا وثػػػورة مػػػع الشػػػعب الفمسػػػطيني، وكمػػػا تػػػألـ االحػػػتبلؿ اإلسػػػرائيمي مػػػف 
صػواريخ المقاومػة بغػزة، تػألـ أيضػا مػف الموقػؼ المصػري الرائػع، كمػا سػمعت اإلدارة األمريكيػة حػديثا مختمفػا 

 مف القاىرة".
ى الدسػػػتور المصػػػري ونجاحيػػػا، "السػػػيما وأنيػػػا أعطػػػت درسػػػا فػػػي وأشػػػاد ىنيػػػو بتجربػػػة عمميػػػة االسػػػتفتاء عمػػػ

الديمقراطيػػػػة ورسػػػػمت صػػػػورة حضػػػػارية"، معربػػػػا عػػػػف أممػػػػو فػػػػي اسػػػػتكماؿ ىػػػػذا المشػػػػيد الػػػػديمقراطي بػػػػإجراء 
 االنتخابات البرلمانية، وشدد عمى أف استقرار األمة العربية مف استقرار مصر.

 19/21/1321  فمسطين أون الين
 

 نفمونزا الخنازير"إضع كل إمكانياتيا لممساىمة ف  مواجية انتشار "فياض: الحكومة ت 0
راـ اهلل: أشاد رئيس الوزراء د. سبلـ فياض بػالجيود االسػتثنائية والمينيػة العاليػة التػي تقػوـ بيػا وزارة الصػحة 

تراكمػػة وطواقميػا المختصػػة لمسػػيطرة عمػػى تفشػي مػػرض "إنفمػػونزا الخنػػازير" ومحاصػرة انتشػػاره، وبالجاىزيػػة الم
جػػػاء ذلػػػؾ خػػػبلؿ لقائػػػو، فػػػي راـ اهلل، أمػػػس، وزيػػػر الصػػػحة د. ىػػػاني عابػػػديف،  فػػػي الخبػػػرات المتػػػوفرة لػػػدييا.

بحضػػور مػػدير عػػاـ الرعايػػة الصػػحية األوليػػة والصػػحة العامػػة د.اسػػعد الػػرمبلوي وعػػدد مػػف مسػػؤولي الػػوزارة، 
آلونػػػة األخيػػػرة، حيػػػث أطمعػػػو لبلطػػػبلع عمػػػى اإلجػػػراءات التػػػي تقػػػـو بيػػػا "الصػػػحة" منػػػذ انتشػػػار المػػػرض فػػػي ا

حالة، معظميػا فػي منطقػة  284عابديف عمى واقع انتشار المرض، مؤكدًا أف عدد اإلصابات حتى اآلف بمغ 
وفػػي حػػديث لمصػػحافييف  شػػماؿ الضػػفة، خاصػػة فػػي جنػػيف، وبعضػػيا فػػي راـ اهلل وبيػػت لحػػـ وجنػػوب الخميػػؿ.

ر مػف قبػؿ المػواطنيف، وكػذلؾ عػدـ االسػترخاء عقب االجتماع، شدد فياض عمى أىمية عدـ التيويػؿ أو الػذع
أو التيويف مف مخاطر اتساع انتشاره، ما يتطمب اليقظة والحذر، والمزيد مف الجيود والتنسػيؽ والتعػاوف بػيف 
وزارة الصػػحة وكافػػة المؤسسػػات الصػػحية المحميػػة واإلقميميػػة، إضػػافة إلػػى منظمػػة الصػػحة العالميػػة، لضػػماف 
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حػػػػص والعػػػػبلج، مؤكػػػػدًا أىميػػػػة اإلبقػػػػاء عمػػػػى حالػػػػة الطػػػػوارئ والجاىزيػػػػة لكػػػػؿ تػػػػوفير كػػػػؿ سػػػػبؿ الوقايػػػػة والف
 االحتماالت.

وأكػػد رئػػيس الػػوزراء أف الحكومػػة تضػػع كػػؿ إمكانياتيػػا لتػػوفير أيػػة أجيػػزة أو مسػػتمزمات تسػػاىـ فػػي قػػدرة وزارة 
طنيف بصػورة الصحة وطواقميا ومختبراتيا لمواجية انتشار المػرض، مشػددًا عمػى أىميػة اسػتمرار توعيػة المػوا

 دائمة، ووضعيـ في صوره  خر المستجدات أواًل بأوؿ.
 03/21/1321    رام ا األيام

 
 ستحم  ميرجان فتحف  غزة  يةمناأل جيزةاأليوسف رزقة:  4

كشؼ المستشار السياسي لرئيس حكومة "حماس" المقالػة فػي غػزة يوسػؼ رزقػة، أف األجيػزة األمنيػة : راـ اهلل
 78خطة أمنية "تسعى مف خبلليا إلى توفير الحماية األمنية لميرجػاف االنطبلقػة الػػالتابعة لحكومتو وضعت 

وقػاؿ رزقػة فػي تصػريحات صػحافية امػس إف وزارة الداخميػة  لحركة فتح في قطاع غػزة، مطمػع العػاـ المقبػؿ".
نشػػر وفػػرت كافػػة اإلجػػراءات األمنيػػة لتػػوفير الحمايػػة األمنيػػة لميرجػػاف فػػتح، وذلػػؾ مػػف خػػبلؿ خطػػة تتضػػمف 

أعداد مف كوادرىا الشرطية في الشوارع، والعمػؿ عمػى تسػييؿ حركػة المػرور، مػف أجػؿ "تمريػر االحتفػاؿ بكػؿ 
وأوضح اف تحمميـ المسؤولية فػي ىػذا الشػأف، يػأتي بنػاًء عمػى توقعػات مػف جػانبيـ بػأف ىنػاؾ أطرافًػا  سبلـ".

فًا أنيػـ "ليػذه األسػباب قػرروا اتخػاذ داخمية في حركة فتح تنوي إحداث أعماؿ شغب، لدوافع "التخريب"، مضػي
 االحتياطات األمنية المسبقة لمنع حدوث أي مناوشات قد تحدث".

وردا عمػػى سػػؤاؿ حػػوؿ مشػػاركتيـ، حركػػة فػػتح احتفاالتيػػا، اعتبػػر رزقػػة أف الموافقػػة عمػػى إجػػراء فػػتح ميرجػػاف 
مشاركة، وترطيًبػا لؤلجػواء مػف انطبلقتيا في ساحة مفتوحة، وتحمميـ مسؤولية حفظ األمف، يعتبر نوًعا مف ال

 أجؿ التقدـ إلى األماـ في عجمة المصالحة.
 03/21/1321  المستقبل  بيروت

 
 المتحدة و"إسرائيل" تفرضان حصارًا اقتصاديًا عمى السمطة الوالياتأبو يوسف: واصل  5

المتحػدة األمريكيػة واصؿ أبو يوسؼ عضو المجنة التنفيذية لمنظمػة التحريػر الفمسػطينية، أف الواليػات . أكد د
تقؼ وراء منع وزراء الخارجية العرب مف زيػارة راـ اهلل ضػمف الزيػارة التاريخيػة واألولػى لؤلمػيف العػاـ لجامعػة 
الدوؿ العربية نبيؿ العربي، ووزير الخارجية المصري محمد كامؿ عمرو، بعد حصوؿ فمسطيف عمى عضوية 

خاصػػػة نقمػػػت األمػػػيف العػػػاـ لجامعػػػة الػػػدوؿ العربيػػػة ووزيػػػر مشػػػيرًا إلػػػى أف طػػػائرة أردنيػػػة  فػػػي األمػػػـ المتحػػػدة.
 الخارجية المصري إلى راـ اهلل دوف المرور عبر حواجز إسرائيمية.

أف زيارة العربي ووزير خارجية مصر زيارة ىامة بالنسبة لمفمسطينييف وخاصة أنيا تأتي ، وأضاؼ أبو يوسؼ
قػػرار شػػبكة أمػػاف عربيػػة لػػدعـ فػػي سػػياؽ التنسػػيؽ العربػػي الفمسػػطيني المشػػترؾ بعػػد التو  جػػو لؤلمػػـ المتحػػدة، وا 

الفمسطينييف ماليًا، مشيرًا إلى أف أمواؿ شػبكة األمػاف العربيػة لػـ تصػؿ لغايػة المحظػة إلػى الخزينػة الفمسػطينية 
وأوضح أف أمريكا و)إسرائيؿ( "تفرضاف حصارًا اقتصاديًا عمى الدولة  بسبب الضغوط األمريكية واإلسرائيمية.

ية، ويمنعػػػاف الػػػدوؿ العربيػػػة والػػػدوؿ المانحػػػة مػػػف دعػػػـ الفمسػػػطينييف ماليػػػًا بعػػػد توجينػػػا إلػػػى األمػػػػـ الفمسػػػطين
المتحدة"، مؤكدًا أف تمؾ الػدوؿ رضػخت لمضػغوط األمريكيػة ممػا فػاقـ األزمػة الماليػة الفمسػطينية، وأثػر بشػكؿ 

 مات الحكومة الشيرية.كبير عمى سير الحياة الفمسطينية مف دفع فاتورة الرواتب أو اإليفاء بالتزا
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وفػي سػياؽ  خػر، وحػػوؿ موافقػة حمػاس عمػػى إقامػة ميرجػاف حركػة فػػتح فػي قطػاع غػػزة قػاؿ أبػو يوسػػؼ: "إف 
ىنػػاؾ ترتيبػػات تجػػري لزيػػارة وفػػود قياديػػة مػػف الضػػفة الغربيػػة إلػػى قطػػاع غػػزة لممشػػاركة فػػي ميرجػػاف انطبلقػػة 

ليػػا مػػف أىميػػة فػػي تقػػدـ ممػػؼ المصػػالحة وتييئػػة فػػتح، مشػػدًدا عمػػى أىميػػة الموافقػػة عمػػى إقامػػة الميرجػػاف لمػػا 
واعتبػػر أبػػو يوسػػؼ  األجػػواء أمػػاـ إنيػػاء االنقسػػاـ السياسػػي، وتحقيػػؽ الوحػػدة الوطنيػػة فػػي أسػػرع وقػػت ممكػػف".

نيػػاء  إقامػػة ميرجػػاف حركػػة فػػتح بغػػزة فرصػػة جيػػدة لتوحيػػد الجيػػود الفمسػػطينية لتحقيػػؽ المصػػالحة الوطنيػػة، وا 
 اسي الذي قسـ شطري الوطف.حقبة طويمة مف االنقساـ السي

 19/21/1321  فمسطين أون الين
 

 لمن انتخبو  حالمفاتييسمم  أنيستقيل فيذا شأنو ولكن عميو عندئذ  أن عباس أراد إذاخريشة:  6
انػػػو يسػػػتغرب مػػػف تصػػػريحات  الفمسػػػطيني، نائػػػب رئػػػيس المجمػػػس التشػػػريعي ،حسػػػف خريشػػػة .قػػػاؿ د :راـ اهلل

واضػػػاؼ خريشػػػة قػػػائبل اف "السػػػمطة الوطنيػػػة  اتيح السػػػمطة" الػػػى نتنيػػػاىو.الػػػرئيس ابػػػو مػػػازف حػػػوؿ "تسػػػميـ مفػػػ
الفمسػػطينية ىػػي نتػػاج اتفػػاؽ سياسػػي دولػػي وال يممػػؾ الػػرئيس مػػع االحتػػراـ لشخصػػو قػػرار حميػػا رغػػـ مػػا ألحقتػػو 

أما اذا كػاف الػرئيس يقصػد بػذلؾ التحضػير لتجسػيد الدولػة المراقػب فػي االمػـ المتحػدة امػرا  بشعبنا مف محف".
قعػػا، فيػػذا شػػأف اخػػر. لكػػف يبػػدو اف التصػػريحات ولبلسػػؼ تعكػػس اصػػرارا عمػػى اف التمسػػؾ بالسػػمطة ولػػيس وا

واف اشتراط الرئيس بتسميـ المفاتيح بعد االنتخابات اإلسرائيمية القادمػة اذا لػـ يعػد الطػرؼ اإلسػرائيمي  بالدولة.
بػر موقفػا متناقضػا الف الػرد الطبيعػي لطاولة المفاوضات، واعادة تأكيده عمػى اف االنتفاضػة فعػؿ ممنػوع، يعت

وقػػاؿ خريشػػة اذا اراد الػػرئيس اف  عمػػى العػػدو المحتػػؿ وتعنتػػو ىػػو الحػػؽ فػػي ممارسػػة كافػػة أشػػكاؿ المقاومػػة.
يرحؿ او يستقيؿ فيذا شأنو ولكف عميو عندئذ اف يسمـ المفاتيح لمف انتخبو وسممو مقاليػد الحكػـ وىػو الشػعب 

 الفمسطيني!
الػػرئيس قػػد نسػػي االسػػتقباؿ الرسػػمي واالحتفػػاالت الشػػعبية العارمػػة التػػي اقيمػػت لػػو  وتسػػاءؿ خريشػػة اذا كػػاف

وتمنػػى اف تكػػوف ىػػذه االقػػواؿ مجػػرد زالت لسػػاف او  احتفػػاء بقػػرار االمػػـ المتحػػدة بػػاالعتراؼ بدولػػة فمسػػطيف.
 تيديدات ورسائؿ لممجتمع الدولي إللزامو بمراجعة موقفو المحابي لمكياف الصييوني. 

 03/21/1321  جديدة  رام ا الحياة ال
 

 عمى العرب لمنع دعم السمطة المتحدة فرضت حصاراً  الوالياتمحيسن: جمال  7
جماؿ محيسف، عضو المجنة المركزية لحركة فتح اف الزيارات التي يقوـ بيػا  .أكد د :خاص معا -بيت لحـ 

اسػػي لمقيػادة الفمسػطينية بعػػد مسػؤولوف وزعمػاء عػرب لمسػػمطة الفمسػطينية ىػي مجػػرد زيػارات عاديػة، ودعػـ سي
 الحصوؿ عمى صفة دولة غير عضو باالمـ المتحدة.

واكد محيسف في حديث لغرفة تحرير وكالة معا اف زيارة نبيؿ العربي االميف العاـ لمجامعة العربية اليػـو لػراـ 
و، واستمرار اهلل اكدت عمى الدعـ العربي الكامؿ لمقرار االممي في حصوؿ الفمسطينييف عمى دولة غير عض

 الدعـ لحؽ شعبنا في اقامة دولتو المستقمة.
وبيف محيسف اف السمطة الفمسطينية تعيش حصػارا ماليػا صػعبا لمغابػة، واف الواليػات المتحػدة تفػرض حصػارا 
عمػػى العػػرب لمػػنعيـ مػػف دعػػـ السػػمطة الفمسػػطينية، قائبل"مػػا معنػػى اف تقػػر الػػدوؿ العربيػػة شػػبكة امػػاف لػػدعـ 

 ة بمبالغ ماليا دوف اف يصؿ منيا اي شيء لمفمسطينييف حتى االف؟".السمطة الفمسطيني
 03/21/1321  وكالة معًا اإلخبارية
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 ال يممكو عباس بمفرده قرارالزىار: حل السمطة  8

محمود الزىار، أف تيديد  .اعتبر القيادي البارز في حركة حماس عضو مكتبيا السياسي د: سما –غزة 
طة الفمسطينية وتسميـ مفاتيح الضفة الغربية لبلحتبلؿ اإلسرائيمي، محاولة الرئيس محمود عباس بحؿ السم

وأكد أف حؿ السمطة قرار فمسطيني ال يممكو عباس بمفرده، مشددًا عمى  لجر إسرائيؿ لمتفاوض مرة أخرى.
ال »ع: أنو في القضايا المتعمقة بالوطف، ال بد مف استشارة األطراؼ الفمسطينية الفاعمة في المنطقة. وتاب

 «.يجوز لمرئيس عباس أف يقفز مف خطة إلى أخرى مف دوف دراسة... وحؿ السمطة ال يتـ بشكؿ منفرد
ىذا ال يعني أننا متمسكوف »، مستدركًا: «ىذه السمطة شارؾ فييا كؿ الشعب الفمسطيني»وأضاؼ الزىار: 

، معتبرًا أف «كبيرًا مف الوطفبالسمطة، لكف يجب أف يكوف ىذا الموضوع في إطار التشاور، فيو يمس جزءًا 
الرئيس عباس كاف »الرئيس عباس يستخدـ اآلف ىذه الوسائؿ عندما رفضت إسرائيؿ الجموس معو. وتابع: 

يقوؿ سابقًا لف أجمس لمتفاوض مف دوف وقؼ االستيطاف، وبعد تواصؿ االستيطاف بدأ يقوؿ أجمس لمتفاوض 
 «.حتى بأبسط الشروط

الفمسطينية بعد السماح لحركة فتح بعقد ميرجاف انطبلقتيا في غزة واإلفراج وعف تطورات ممؼ المصالحة 
عف بعض كوادرىا مف سجوف القطاع، قاؿ الزىار إف ممؼ المصالحة مرتبط بتطبيؽ ما تـ االتفاؽ عميو، 

أف تقدما « فتح»موضحًا أف حركتو قدمت خطوات إيجابية فى ىذا الممؼ، وعمى السمطة الفمسطينية وحركة 
ىناؾ خطوات تـ االتفاؽ عمييا لـ تنفذ في الضفة، مثؿ إطبلؽ »وات مماثمة في الضفة الغربية. وتابع: خط

الحريات الكاممة ووقؼ االعتقاالت والمبلحقات مف السمطة ألنصار حماس واإلفراج عف أمواليا والسماح 
 «.لمؤسساتيا بالعمؿ، وىو ما لـ يتـ منو شيء

 30/12/2012  الحياة  لندن
 
 األمم المتحدة لحماية الدولة الفمسطينية من االحتالل وتعدياتو المستمرة يدعو لفتح الثوريمجمس ال 9

دعا المجمس الثوري لحركة فتح، في بيانو الختامي الذي أصدره، اليوـ السبت، عقب دورتو العادية : راـ اهلل
لعاـ لئلطبلع بمسؤولياتيا في حماية العاشرة دورة 'االنطبلقة وتجسيد الدولة'، األمـ المتحدة عبر أمينيا ا

 الدولة الفمسطينية شعبًا وأرضًا ومقدرات مف االحتبلؿ اإلسرائيمي وتعدياتو المستمرة.
وطمب المجمس مف القيادة وضع اآلليات الكفيمة بانضمامنا لممؤسسات والمنظمات التابعة لؤلمـ المتحدة 

تيديدات المستمرة والمتواصمة يتطمب موقفًا فمسطينيًا ورأى المجمس أف مواجية ال وبروتوكولتيا المختمفة.
حازمًا قائـ عمى وحدة النظاـ السياسي الفمسطيني بقيادة منظمة التحرير الفمسطينية وعمى برنامجيا وثوابتيا 
سقاط اي محاوالت لممساس بوحدانية تمثيؿ الشعب الفمسطيني أو ازدواجية تمثيمو، ودعا في ىذا  المعمنة، وا 

 لى المباشره في تنشيط تفعيؿ مؤسسات منظمة التحرير وانخراط كافة الفصائؿ في إطارىا.الصدد إ
وأعمف المجمس الثوري رفضو وبشكؿ مطمؽ مبدأ الدولة ذات الحدود المؤقتة، وأداف أي استجابة مف أي 

الدولة طرؼ كاف لتساومو مع ىذه األطروحات، وخاصة التي تيدؼ إلى إنياء المشروع الوطني وفرص قياـ 
 ' وعاصمتيا القدس.67المستقمة عمى حدود '

وأكد مساندتو بشكؿ تاـ لمموقؼ الفمسطيني المتمسؾ بإنياء االستيطاف الستئناؼ المفاوضات، ورأى أف أي 
مبادرات ال تمـز حكومة االحتبلؿ عمى وقؼ االستيطاف كمقدمو إلزالتو لف توفر أرضية إلطبلؽ مفاوضات 
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طاف فعؿ غير شرعي وباطؿ منذ الحجر األوؿ عمى أي أرض فمسطينية في حدود جادة، معتبرا أف االستي
 ' بموجب القانوف الدولي واإلرادة الفمسطينية.1967'

وطالب المجمس الثوري الدوؿ العربية الوفاء بالتزاماتيا بحؽ الشعب العربي الفمسطيني، ورأى أف تمكؤ الدوؿ 
لفمسطيني، فيما يعارض إرادة األمة العربية ويتوافؽ مع رغبات العربية في ذلؾ ليـ في تعقيد حياة الشعب ا

 أعدائنا.
كما دعا المجمس الثوري الى تنشيط وتفعيؿ المقاومة الشعبية في كافة األماكف خاصة مواقع االحتكاؾ 
واالشتباؾ المختمفة وتوفير اإلمكانيات الكفيمة بتعميميا ونجاحيا وتعرية االحتبلؿ وعدوانو عمى شعبنا 

 أرضنا أماـ العالـ.و 
وأكد في بيانو الختامي، مقاطعة منتجات االحتبلؿ اإلسرائيمي أي كاف، لصالح المنتج الوطني الفمسطيني 

 وتعزيز ىذا التوجو باعتباره جزء أصيؿ مف فعاليات المقاومة الشعبية الشاممة.
عمى غزة والقرار األممي  وأوضح المجمس، في بيانو، أنو بحث الواقع الوطني الفمسطيني في ظؿ العدواف

نياء االنقبلب واالنقساـ واآلثار  بحصوؿ فمسطيف عمى صفة الدولة المراقب، و فاؽ المصالحة الوطنية وا 
التي ترتبت عمى ذلؾ، وأكد أف وحدة شعبنا وتفاعبلتو الشاممة ميدانيًا وجماىيريًا، ودبموماسيًا كانت الحاسمة 

 في وقؼ العدواف اإلسرائيمي عمى غزة.
وكاف المجمس الثوري لحركة التحرير الوطني الفمسطيني 'فتح' عقد دورتو العػػػادية العاشرة دورة 'االنطبلقة 

، بحضور ومشاركة 2012( كانوف الثاني 28-26وتجسيد الدولة' في المقر الرئاسي في مدينة راـ اهلل بيف )
 كزية.الرئيس محمود عباس 'أبو مازف ' رئيس الحركة وأعضاء المجنة المر 

وأداف المجمس قرار االحتبلؿ بمنع عدد مف أعضاء المجمس مف لبناف والشتات ومف قطاع غزة مف 
الوصوؿ لحضور االجتماعات، ومواصمتو العتقاؿ عضو المجنة المركزية لمحركة المناضؿ مرواف 

 البرغوثي.
 29/12/2012  وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية )وفا(

 
 فتح بغزة الجمعة بأرض السرايا قةانطالشعث: ميرجان  10

عضو المجنة المركزية لحركة فتح مفوض التعبئة والتنظيـ في  ،نبيؿ شعث .أعمف د :خاص معا-بيت لحـ 
بمدينة غزة بعد صبلة  4/1/2013اف ميرجاف انطبلقة فتح في غزة سيكوف يوـ الجمعة المقبؿ  ،قطاع غزة

التحضيرات لمميرجاف بدأت يـو السبت عمى قدـ وساؽ وبيف شعث لػ معا اف  في ارض السرايا. الظير
بالتجييز االرض بواسطة الجرافات، فيما تقـو الطواقـ التابعة لمحركة باعداد منصة كبيرة لمحفؿ، مؤكدا اف 
حركة فتح تتحمؿ المسؤولية الكاممة عف ىذا الحفؿ واالعداد لو وسيقوـ عناصر مف الحركة بتوفير الحماية 

وقاؿ اف حركة حماس طمبت اف يكوف ليا كممة خبلؿ االحتفاؿ وجرى االتفاؽ عمى  رجاف.واالمف في المي
 ذلؾ، مؤكدا اف جميع الفصائؿ الفمسطينية ستكوف حاضرة في ميرجاف االنطبلقة بغزة.

كما اكد عمى مشاركتو شخصيا في الميرجاف، باالضافة الى اعضاء مف المجنة المركزية والمجمس الثوري 
 الحركة لـ يجر تسميتيا بعد .وقيادات مف 

 30/12/2012  وكالة معًا اإلخبارية
 
 وزير الصحة ف  غزة يتوقع أبو مرزوق رئيسًا لممكتب السياس  لحماس خمفًا لمشعل 11
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صرح وزير الصحة في الحكومة الفمسطينية في غزة، مفيد المخمبلتي، بأنو مف المتوقع ترشيح نائب رئيس 
وأعرب مخمبلتي  رئيس المكتب السياسي لحماس. ،خمفا لخالد مشعؿ حركة حماس، موسى أبو مرزوؽ"،

عف أممو باستمرار مشعؿ في منصبو، ولكف في حاؿ انسحابو، فإنو مف المرجح أف يستمـ أبو مرزوؽ 
 منصب رئيس المكتب السياسي لحماس.

 29/12/2012    أنقرةلألنباء األناضولوكالة 
 
 ميا سيزول قريباً معركة التحرير ولي ستخوضحماس: الضفة  12

شّددت حركة حماس عمى أف طريؽ المقاومة والكفاح المسّمح ىو الطريؽ الوحيد لتحرير األرض : غزة
وأّكدت الحركة في بياف صحفي صدر عنيا  الفمسطينية واستعادة المقدسات ونيؿ الحقوؽ الوطنية الكاممة.

اف، عممية "الرصاص المصبوب" وفؽ بمناسبة الذكرى السنوية الرابعة لحرب الفرق 29/12يوـ السبت 
 التسمية اإلسرائيمية، تمّسكيا بالمصالحة وتحقيؽ الوحدة الوطنية كسبيؿ لمواجية االحتبلؿ اإلسرائيمي.
وتوّقعت حماس تغّيرًا جوىريًا في األوضاع الراىنة في الضفة الغربية لتمعب دورًا فاعبًل خبلؿ المرحمة 

الدور القادـ لمتقّدـ لنيؿ شرؼ معركة التحرير، وكمنا ثقة أف ليؿ الضفة المقبمة، قائبًل "الضفة ىي صاحبة 
وأضاؼ البياف "إف حركة حماس  قريبًا سيزوؿ وأف شركاء الطائفة المنتصرة قريبًا زاحفوف"، عمى حد تعبيرىا.

إلعداد  وىي تقود الكفاح والمقاومة المسمحة في فمسطيف تفتح الباب لكؿ المقاتميف والمجاىديف في فمسطيف
 برنامج موحد لتحرير األرض واإلنساف، فقد  ف األواف لبداية مرحمة ونياية مرحمة"، حسب البياف.

 29/12/2012قدس برس  
 
 األسير القيادي عباس السيد يرفض الحديث لإلعالم اإلسرائيم  وتصوير لقاء متمفز 13

عباس السيد رئيس الييئة القيادية  أفاد مركز أحرار لدراسات األسرى وحقوؽ اإلنساف رفض األسير القيادي
وقاؿ القيادي  العميا ألسرى حماس إجراء لقاء صحفي مع صحفييف إسرائيمييف ومع القناة العاشرة اإلسرائيمية.

السيد في رسالة أرسميا لمركز أحرار لدراسات األسرى وحقوؽ اإلنساف أنو في  خر أياـ الحرب عمى قطاع 
ف ىداريـ بشكؿ عاجؿ وسريع، وما أف دخؿ السيد حتى وجد طاقـ كبير لمكتب مدير سج استدعائوغزة تـ 

أف وصمت حتى طمب  :ويقوؿ السيد وعدد مف األشخاص في زي مدني. االستخباراتمف الضباط ومدراء 
دقيقة فقط وخرج ىو وجميع الضباط وبقي اإلعبلمييف ومف  45 ػالمدير مف اإلعبلمييف المتواجديف االلتزاـ ب

وىـ  في سخروؼ ويكتب في صحيفة ىآرتس وتسيفي يحزكيمي مراسؿ القناة العاشرة لمشؤوف  ىـ بزي مدني
مصور تمفزيوني وكانوا جاىزيف لمتصوير، وطمبوا مني عمؿ مقابمة تمفزيونية مصورة  إلىالعربية باإلضافة 

 .ومطولة حوؿ كؿ المواضيع المطروحة عمى الساحة وقد رفضت ذلؾ
 29/12/2012ى  األسر لدراسات  أحرارمركز 

 
 مسيرة مسمحة ف  الخميل لالحتفال بذكرى انطالقة فتحكتائب شيداء األقصى تنظم  14

ظير مجموعة مف المسمحيف مف "كتائب شيداء األقصى" في الخميؿ بجنوب الضفة الغربية، وذلؾ : الخميؿ
سمحة رشاشة لبلحتفاؿ في مسيرة ببمدة بني نعيـ، أطمقوا خبلليا العيارات النارية بكثافة في اليواء مف أ

وأظير تسجيؿ مصور نشره نشطاء مف فتح أف حوالي ثبلثيف  بذكرى انطبلقة حركة فتح الثامنة واألربعيف.
مسمًحا ممثًما ويضعوف عصابات عمى رؤوسيـ لػ"كتائب شيداء األقصى" ويرددوف شعارات بعودة الكفاح 
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مسيرة تيديدات لبلحتبلؿ بأف "الكتائب عائدة المسمح لمواجية االحتبلؿ، في حيف وجو أحد المتحدثيف بال
 وسط إطبلؽ كثيؼ لمرصاص مف أسمحة رشاشة. بسبلحيا لمضفة"، وذلؾ

 30/12/2012قدس برس  
 

 نتنياىو لوقف جيوده لتقويض السمطة تدعو"ميرتس"  حزب زعيمة 25
يمي بنياميف نتنياىو القدس: دعت رئيسة حزب "ميرتس" اإلسرائيمي زىافا غالؤوف امس، رئيس الوزراء اإلسرائ

السمطة وقيػاـ  إلىوقؼ جيوده لتقويض السمطة الفمسطينية، بما في ذلؾ عدـ تحويؿ العائدات الضريبية  إلى
ورأت غػػػػالؤوف أف السػػػػمطة  جػػػػيش االحػػػػتبلؿ باعتقػػػػاالت داخػػػػؿ المنػػػػاطؽ المصػػػػنفة "أ" فػػػػي الضػػػػفة الغربيػػػػة.

فسػػيا بػدوف شػػريؾ فمسػػطيني وكػذلؾ بػػدوف شػػرعية الفمسػطينية سػػتزوؿ قريبػا عػػف الوجػػود، واف إسػرائيؿ سػػتجد ن
 دولية وبدوف فرصة لتسوية سممية.

 03/21/1321    رام ا األيام
 

 TCTبالجيش اإلسرائيم : قتمنا الجعبري بتقنية  االستطالعمسؤول وحدة طائرات  26
مسػػػئوؿ نشػػػر موقػػػع "فػػػوكس نيػػػوز" اإلخبػػػاري األمريكػػػي مقابمػػػًة مطولػػػة مػػػع : ترجمػػػة صػػػفا –القػػػدس المحتمػػػة 

التعميمػػات بوحػػدة طػػائرات االسػػتطبلع بػػالجيش اإلسػػرائيمي السػػبت حػػوؿ مبػػررات واىيػػة تمسػػؾ بيػػا االحػػتبلؿ 
 ( وجرائمو في غزة.1321نوفمبر 12حتى  27لتبرير عدوانو )مف 

وجػػػػاء عنػػػػواف المقابمػػػػة م قمػػػػبًل مػػػػف شػػػػأف الجريمػػػػة اإلسػػػػرائيمية عمػػػػى غػػػػزة كالتػػػػالي: "كيػػػػؼ سػػػػاىمت طػػػػائرات 
 سرائيمية بالتقميؿ مف حجـ الخسائر بيف المدنييف".االستطبلع اإل

" فػػػي مقابمػػػة مػػػع "فػػػوكس نيػػػوز" إف طػػػائرات Gوفػػػي المقابمػػػة، زعػػػـ المسػػػؤوؿ العسػػػكري اإلسػػػرائيمي الميجػػػر "
االستطبلع التي استخدمت بكثافػة خػبلؿ التصػعيد ضػد غػزة تمكنػت مػف تجنػب إيقػاع خسػائر كبيػرة بصػفوؼ 

سػورًيا بصػاروخو واحػد فقػط  93جاح" العمميػة العسػكرية ضػد غػزة بمقارنػة مقتػؿ وبرر ما وصػفو بػػ"ن المدنييف".
صػاروخو تقريًبػا، مبيًنػا أف فػارؽ  2033غزًيػا بػإطبلؽ نحػو  292كانوا يصطفوف أماـ مخبز بحماة، بينما قتؿ 

"اإلنػذار وقاؿ: "حاولنا تقميؿ الخسائر باألرواح خػبلؿ اليجػوـ عمػى األىػداؼ باسػتخداـ  األرقاـ يْصدؽ زعمو.
وأضػاؼ  المبكر" عبر االتصاؿ ىاتفًيا بأصحاب المنازؿ المستيدفة أو إلقاء مناشير تحذيرية عمػى األسػطح".

الميجر "لجأنػا أحياًنػا إلحػداث ثقػوبو صػغيرة جػًدا فػي أسػطح المنػازؿ عبػر قنابػؿ صػغيرة تكػوف بمثابػة تحػذيرو 
 بوجوب إخبلء المبنى فوًرا خبلؿ دقائؽ".

سكري إلى أف طائرات االستطبلع وفرت حماية أمنية عالية لػ"إسرائيؿ" عبر المسح الكامػؿ ولفت المسؤوؿ الع
ساعة متواصمة ألداء مياـ االسػتخبارات والمراقبػة واالسػتطبلع  73لممناطؽ والتحميؽ المتواصؿ الذي يصؿ لػ

ى أف منتقػػػدي إلػػػ Gوأشػػػار الميجػػػر  ومػػػف ثػػػـ يػػػتـ اسػػػتدعاء الطػػػائرات المقاتمػػػة عنػػػد الحاجػػػة لضػػػرب اليػػػدؼ".
"إسػػرائيؿ" يأخػػذوف عمييػػا بإيقػػاع خسػػائر جانبيػػة أخػػرى غيػػر اليػػدؼ المحػػدد، قػػائبًل: "بإمكػػاني مػػف أي مكػػاف 

 بإسرائيؿ أف أميز بوضوح المدنييف األبرياء دوف إيذائيـ" عمى حد زعمو.
 -الجعبػػري –وحػػوؿ استشػػياد نائػػب القائػػد العػػاـ لكتػػاب القسػػاـ أحمػػد الجعبػػري، قػػاؿ المسػػؤوؿ العسػػكري إنػػو 

تمكف بنجاح مف خداع طائرات الجيش في تحركاتو الميدانية مف خبلؿ تغيير السيارات التي كاف يستقميا في 
كؿ حركة، إال أف قرار استيدافو السريع جاء بناًء عمى ورود معمومة حوؿ مكاف تواجده ونوع مركبتو في تمؾ 

 المحظة.
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أي: األىػداؼ اآلنيػة  TCT 1339بقػت فػي حػرب لبنػاف عػاـ ولفت إلى أف اغتياؿ الجعبػري تػـ وفقًػا لتقنيػة ط
البالغة األىمية وىي التػي ال يمكػف تضػييعيا وسػريعة الفقػداف، "لػذلؾ تأكػدنا عبػر االسػتطبلع أف السػيارة ت قػؿ 

 الجعبري حينيا تـ استدعاء طائرة أخرى لمقضاء عميو".
 19/21/1321  وكالة الصحافة الفمسطينية )صفا(

 
 حماس ليسوا شياطين ويجب محاورتيم قادة أفرايم ىميف : 27

لندف: دعا رئػيس الموسػاد اإلسػرائيمية األسػبؽ أفػرايـ ىميفػي إلػى عػدـ تجاىػؿ حركػة حمػاس عنػد اإلقػداـ عمػى 
محاولػػة ترتيػػب أوراؽ المنطقػػة بعػػد العػػدواف األخيػػر الػػذي شػػنتو إسػػرائيؿ عمػػى قطػػاع غػػزة، وأكػػد، كمػػا أفػػادت 

العبريػػػة أمػػػس أف حمػػػاس، ورغػػػـ الضػػػربات « يػػػديعوت أحرونػػػوت»يػػػدة نقػػػبل عػػػف جر « فمسػػػطيف بػػػرس»وكالػػػة 
 يوما بقيت وصمدت، عمى حد تعبيره. 11الموجعة غير المسبوقة التي تمقتيا طيمة 

 03/21/1321  الشرق األوسط  لندن
 

 غزة قطاعأبيب تعمل عمى تبن  سياسة جديدة تجاه حماس و  تل": جيروزالم بوست" 28
ـ بوست اإلسرائيمية في عددىا أمس، بأف محادثات سرية تدور في القاىرة برعاية لندف: أفادت جريدة جيروزال

مصرية لتخفيؼ الحصار عف غزة ومنع تسػميح حمػاس. وقالػت الجريػدة نقػبل عػف مصػادر لػـ تسػميا، إف تػؿ 
أبيػػب تعمػػؿ عمػػى تبنػػي سياسػػة جديػػدة تجػػاه حمػػاس واألوضػػاع فػػي غػػزة، يمعػػب المصػػريوف دورا مركزيػػا فػػي 

. "إسػػرائيؿ"ت بشػػأنيا، مشػػيرة إلػػى أف حمػػاس أقػػؿ تسػػميحا سينقصػػيا الػػدافع لمواصػػمة اليجمػػات عمػػى المحادثػػا
وأوضػػحت المصػػادر أنػػو يجػػري اآلف تخفيػػؼ الحصػػار عػػف غػػزة تػػدريجيا إذ يبلحػػظ دخػػوؿ كميػػات أكبػػر مػػف 

 المواد التي لـ تكف تدخؿ سابقا.

 03/21/1321  الشرق األوسط  لندن
 

 أقمية إلىألخيرة عمى مشروع ضم القدس وتحويل المقدسيين ا المبناتتضع  "إسرائيل" 29
وحػػػدة سػػػكنية جديػػػدة فػػػي القػػػدس الشػػػرقية المحتمػػػة الشػػػير  6933بػػػإقرار خطػػػة بنػػػاء : محمػػػد يػػػونس –راـ اهلل 

الجػػػاري، تكػػػوف إسػػػرائيؿ وضػػػعت المبنػػػات األخيػػػرة فػػػي مخططيػػػا التػػػاريخي الرامػػػي الػػػى ضػػػـ مدينػػػة القػػػدس 
مسطينييف أقمية وسط غالبية ييودية، والحيمولة دوف اعادتيا الػى الفمسػطينييف فػي وتيويدىا، وجعؿ سكانيا الف
 اي حؿ سياسي مستقبمي.

، أي القػػػدس «2اي »وتضػػػمنت خطػػػط البنػػػاء اقامػػػة مسػػػتوطنتيف جديػػػدتيف، األولػػػى شػػػرقي المدنيػػػة، وتسػػػمى 
 0933التػػي تضػػـ  وتػػربط المسػػتوطنة األولػػى«. غفعػػات حمتػػوس»األولػػى، والثانيػػة جنػػوب المدينػػة وتسػػمى 

االستيطانية شرقي المدينػة، وتفصػؿ وسػط الضػفة عػف « معالية أدوميـ»وحدة سكنية بيف مدينة القدس وكتمة 
 جنوبيا، فيما تكمؿ الثانية فصؿ مدينة القدس عف بيت لحـ.

التػي  ويقوؿ خبراء االستيطاف في إسرائيؿ اف رئيس الوزراء بنياميف نتانياىو اختار توقيػت خطػط البنػاء ىػذه،
، لتحقيؽ ىدفيف: األوؿ استقطاب الناخبيف اإلسرائيمييف 2694يصفونيا بأنيا غير مسبوقة منذ االحتبلؿ عاـ 

عشية االنتخابات التي تجرى قبؿ نياية كػانوف الثػاني )ينػاير(، والثػاني توجيػو ضػربة سياسػية قاسػمة لمسػمطة 
 في الجمعية العامة.« دولة مراقب» الفمسطينية عقب توجييا الى األمـ المتحدة وحصوليا عمى صفة
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وقػػاؿ الخبيػػر اإلسػػرائيمي فػػي البنػػاء فػػي القػػدس دانييػػؿ سػػيدماف اف خطػػط البنػػاء الجديػػدة فػػي القػػدس الشػػرقية 
، موضػحًا اف إسػرائيؿ 2694في المئة مف خطط البناء التي ن فذت في المدينة منػذ احتبلليػا عػاـ  13تساوي 

كنية لمييود منذ احتبلليا، واف الخطط الجديدة ترفع العدد الػى نحػو ألؼ وحدة س 03اقامت في شرقي القدس 
واألمػر «. إنيػاء فػرص الحػؿ السياسػي مػع الفمسػطينييف»الفًا. وأقر بأف اليدؼ مف وراء ىذه الخطط ىػو  93

 اإلسرائيمية حاغيت غفراف.« حركة السبلـ اآلف»ذاتو اقرتو الناطقة باسـ 
 03/21/1321  الحياة  لندن

 
 ف  الضفة الغربية من دون حوادث عشوائيةمستوطنة  خالءإ 13

افػػادت وسػػائؿ االعػػبلـ اإلسػػرائيمية اف سػػكاف مسػػتوطنة عشػػوائية فػػي الضػػفة الغربيػػة قػػرب : ا ؼ ب -القػػدس 
سػػاعة عمػػى دخػػوليـ فػػي مواجيػػات مػػع عناصػػر  17مدينػػة راـ اهلل وافقػػوا عمػػى اخبلئيػػا مػػف دوف حػػوادث بعػػد 

 معة اخراجيـ منيا.مف الشرطة والجيش حاولوا الج
وافػػػاد التمفزيػػػوف اإلسػػػرائيمي اف محادثػػػات جػػػرت السػػػبت بػػػيف ضػػػباط مػػػف الجػػػيش ومسػػػؤوليف دينيػػػيف فػػػي ىػػػذه 
المستوطنة ادت الى اخبلئيا مف دوف مواجيات، في حػيف اعمػف الجػيش اإلسػرائيمي لفػرانس بػرس اف الوضػع 

 كاف ىادئا السبت في قطاع مستوطنة اوز صييوف.
 03/21/1321  الحياة  لندن

 
 ف  صمب استعدادات سالح الجو اإلسرائيم  لمحرب المقبمة تكمنالقوة الجوية ودقتيا  12

، عػػػػاـ القػػػػوة الجويػػػػة فػػػػي الجػػػػيش 1321اعتبػػػػرت جيػػػػات إسػػػػرائيمية عػػػػاـ : امػػػػاؿ شػػػػحادة -القػػػػدس المحتمػػػػة 
المقبمػػة،  اإلسػػرائيمي، الػػذي اعمػػف اسػػتعداده عمػػى مختمػػؼ االصػػعدة لمحفػػاظ عمػػى ىػػذه الوضػػعية خػػبلؿ السػػنة

واضػػعا امامػػو ىػػدؼ احػػداث قفػػزة اضػػافية لقوتػػو وقدراتػػو الجويػػة وكػػؿ مػػا يتعمػػؽ بشػػدة واطػػبلؽ النيػػراف الجويػػة 
 ومدى دقتيا.

، عند وقوع حرب تمػوز، رأت جريػدة 1339وفي استعراضيا لقدرات سبلح الجو اإلسرائيمي ونشاطو منذ عاـ 
ث التػدريبات واالسػتعدادات وتعزيػز قدراتػو العسػكرية "ىارتس" اف التطورات التػي يشػيدىا سػبلح الجػو مػف حيػ

تتناسػػػب، لػػػيس فقػػػط وطبيعػػػة المواجيػػػة المقبمػػػة والمتوقعػػػة مػػػع حػػػزب اهلل او حمػػػاس، انمػػػا ايضػػػا، وباالسػػػاس 
 تتناسب وقصؼ المنشات النووية االيرانية.

ستصػػػؿ " اىميػػػة قصػػػوى، عممػػػا اف اوؿ دفعػػػة منيػػػا 00-وفػػػي اسػػػتعدادات سػػػبلح الجػػػو تحتػػػؿ طػػػائرات "اؼ
طائرة منيػا  26ويضع الجيش خطة لمتزود بالطائرات الحربية مف ىذا النوع تصؿ تكمفة  1329إسرائيؿ عاـ 

حوالي ثبلثة مميارات دوالر. وسيتـ اقتطاع المبمغ االكبر ليذه الخطة مف موازنة السػنة المقبمػة، بعػد مصػادقة 
 وزارة الدفاع والحكومة اإلسرائيمية عمييا. 

 03/21/1321  الحياة  لندن
 
 إلى  نالفمسطينييارتفاع عدد الشيداء : فمسطيني  سوريا أجلمجموعة العمل من  

شييًدا وثقت أسماؤىـ، بعد  ارتفع عدد الفمسطينييف الذيف ارتقوا منذ بدء المعارؾ في سوريا إلى 
ا": "إف الشيداء وقالت "مجموعة العمؿ مف أجؿ فمسطينيي سوري استشياد اثني عشر شييًدا أمس الجمعة.
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منيـ مف ارتقوا إثر انفجار سيارة مفخخة في مخيـ "سبينة" لبلجئيف الفمسطينييف، وغيرىـ جراء قصؼ 
 طائرات النظاـ، و خروف برصاص القناصة التابعيف لمجيش النظامي".

 //  فمسطين أون الين

 مفخخة االعالن عن اكتشاف سيارةعودة االشتباكات إلى مخيم اليرموك.. و  
الفمسطينية أمس « ألوية الحؽ»ومجموعة « الشييد عبد اهلل عزاـ»أعمنت كتيبة : لياؿ أبو رحاؿ - بيروت

أنيا تمكنت مف إلقاء القبض أثناء كميف مشترؾ في منطقة ساحة الريجة بتوقيؼ سيارة سابا )رقـ 
إلقاء القبض عمى السائؽ لؤي (، وعند تفتيش السيارة تبيف أنيا مفخخة، فقاـ عناصر مف الكتيبة ب

تـ اقتياده إلى فرع التحقيؽ التابع لنا وقمنا بإجراء طوؽ »(. وذكرت أنو محمد جمعة )مواليد عاـ
خبلء المنازؿ مف المواطنيف اآلمنيف وقطع السير عف المكاف أثناء »، الفتة إلى أنو «أمني حوؿ السيارة وا 

ة بشارع نسريف بتفجير السيارة عف بعد، مما أحدث دمارا في التحقيؽ معو، قامت عصابات األسد الموجود
وبثت الكتائب شريط فيديو يظير فيو رجؿ «. المباني المجاورة، مف دوف أف يصاب أحد مف األىالي بأذى

دخاليا إلى المخيـ تمييدا لتفجيرىا.  قاؿ إف اسمو لؤي محمد جمعة واعترؼ بتكميفو تفخيخ السيارة وا 
اليرموؾ صورا تظير  ثار الخراب والدمار الذي سببو انفجار السيارة المفخخة. وذكرت  وبثت تنسيقية مخيـ

بعد فشؿ عصابات األسد في تأليب أىالي مخيـ اليرموؾ عمى الثورة السورية، قاموا بقصفو بالمدفعية »أنو 
نع إدخاؿ المخيـ محاصر منذ أياـ ويم»ولفتت إلى أف «. وبالطيراف ووضعوا القناصيف لقتؿ المدنييف

المخيـ الصامد ينادي الفمسطينييف في كؿ »، موضحا أف «احتياجات األىالي والدواء واألكسجيف لممشافي
 «.مكاف لمتحرؾ وينادي األمـ المتحدة لمقياـ بدورىا

اشتباكات عنيفة عند مداخؿ المخيـ وشارع »وكانت لجاف التنسيؽ المحمية في سوريا قد أفادت أمس عف 
الجيش الحر( والقوات النظامية بالتزامف مع قصؼ بالدبابات مف ثكنة شارع الثبلثيف عمى الثبلثيف بيف )

المناطؽ الجنوبية والمخيـ. ووجو أىالي المخيـ نداء عاجبل لكؿ الييئات والمنظمات اإلنسانية لمتدخؿ 
 لضماف وصوؿ المساعدات الضرورية مف دواء وغذاء، نظرا لمحصار الخانؽ عمى المخيـ.

 //  األوسط  لندن الشرق
 
 
 "القدس الكبرى" و"القدس عمى مشروعين استيطانيين بالقدس " تعملالتفكج : "إسرائيل"  

اعتبر رئيس دائرة الخرائط في جمعية الدراسات العربية في القدس خميؿ توفكجي اف : محمد يونس -راـ اهلل 
وييدؼ « القدس »في القدس: االوؿ يسمى  إسرائيؿ تعمؿ عمى تحقيؽ مشروعيف استيطانييف كبيريف

القدس »الى زيادة عدد الييود في القدس الشرقية ليصبح أكبر مف عدد الفمسطينييف، والثاني مشروع 
 مف الضفة الغربية، عممًا اف عدد المستوطنيف في القدس اليوـ يبمغ  %وييدؼ الى ضـ « الكبرى

الؼ. وتفرض السمطات اإلسرائيمية قيودًا شديدة عمى  طينييف الؼ، فيما يبمغ عدد المواطنيف الفمس
السكاف الفمسطينييف في القدس لدفعيـ الى اليجرة مف المدينة، مثؿ مصادرة بطاقات اليوية ممف يعيش 
 خارج المدينة ألي سبب كاف، وفرض الضرائب الباىظة، وعدـ منحيـ تراخيص القامة بيوت جديدة وغيرىا.

اإلسرائيمية عمى تجريد كؿ مف يعيش مف أىالي القدس في مناطؽ خارج المدينة مف وتعمؿ السطات 
بطاقاتيـ الشخصية، وتحويميـ الى الجئيف في الدوؿ أو المناطؽ التي يعيشوف فييا تطبيقًا لقانوف خاص ال 
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مدف ويضطر العديد مف أىالي القدس لمعيش في ال«. تغيير مركز االقامة»ينطبؽ عمى أىؿ القدس يسمى 
المجاورة مثؿ راـ اهلل وبيت لحـ بسبب عدـ توافر البيوت أو ارتفاع أجورىا. وجاء في تقرير لمكتب األمـ 

الؼ فمسطيني في القدس ميددوف  أف  في القدس نياية عاـ « أوتشا»المتحدة لمشؤوف االنسانية 
 بلؿ المدينة.الفًا فقدوىا فعميًا منذ احت بفقداف حؽ االقامة في المدينة، وأف 

لـ يبؽ »وصادرت السمطات اإلسرائيمية غالبية اراضي القدس الغراض مختمفة. وقاؿ التوفكجي: 
مف مساحة المدينة بعد أف صادرتيا السمطات واحالتيا عمى  %لمفمسطينييف في القدس سوى 

أف حسمت  وبعد»وأضاؼ: «. المستوطنيف، وألغراض أخرى تخدميـ وتخدـ السياسة اإلسرائيمية فييا
إسرائيؿ معركة االرض وسيطرت عمييا، تعمؿ اآلف عمى دفع السكاف لميجرة خارج المدينة عبر وسائؿ 

الؼ مف سكاف القدس الى خارج  وتابع اف الجدار، عمى سبيؿ المثاؿ، أخرج ما يزيد عف «. عديدة
التعبير اإلسرائيمي، والتي تضـ  المدينة. وأكد اف نسبة السكاف الفمسطينييف اليوـ في القدس الموحدة، بحسب

 .%، وتعمؿ السطات عمى تقميصيا الى %الجزءيف الشرقي والغربي، تبمغ 
 //  الحياة  لندن

 
 البمدة القديمةب مغمقاً  محالً  القدس وبألف أمر ىدم   ة":القدس لمحقوق االجتماعية واالقتصادي" 

ر مركز القدس لمحقوؽ االجتماعية واالقتصادية، الوضع وصؼ زياد الحموري، مدي: القدس المحتمة
االقتصادي في مدينة القدس بأسوأ وضع وصمت إليو المدينة خبلؿ فترة االحتبلؿ، مؤكًدا أنو حتى في 
القطاع السياحي المفترض أف يكوف منتعشا ىناؾ شكاوي كبيرة وخاصة مف تجار التحؼ األثرية، حيث 

 تاجر في مدينة القدس. القطاع، الذي يبمغ عدده حوالي ىناؾ التزمات كبيرة عمى ىذا 
وتحدث الحموري في لقاء خاص بػ "المركز الفمسطيني لئلعبلـ" حوؿ األوضاع الحياتية لممقدسييف، 
وباعتقاده فإف الوضع الذي وصمت إليو مدينة القدس ليس صدفة، بؿ مخطط لو مف قبؿ االحتبلؿ. وأضح 

ارير الصييونية تشير إلى أف نسبة ممف تحت خط الفقر في شرقي القدس تقدر بػ الخبير الفمسطيني أف التق
%، بالتالي ينذر بخطورة، فمف الممكف أف تحقؽ بعض المخططات الصييونية النجاح في ظؿ الحرب 

% مف السكاف العرب شرقي الديمغرافية المعمف عنيا، والتي تتمثؿ في إبقاء حوالي نسبة ال تتعدى 
ذكر الحموري أف إحصائية رصدت و  ألؼ أمر ىدـ. باإلضافة إلى قضايا اليدـ، حيث ىناؾ القدس. 

في  محبل مغمقا  بشكؿ دائـ داخؿ البمدة القديمة يشكموف حوالي  قبؿ عاميف بأف ىناؾ حوالي 
 محاؿ التجارية.المائة مف المحاؿ التجارية داخؿ البمدة القديمة، في الفترة األخيرة تـ إغبلؽ العديد مف ال
 //  المركز الفمسطين  لإلعالم

 
 الزير: الثورات العربية جعمت المشروع الصييون  ف  حالة تراجعماجد  

قاؿ ماجد الزير، مدير مركز حؽ العودة الفمسطيني في لندف، في محاضرة لو بعنواف "حؽ العودة : عّماف
إف "بقاء  ،/يوـ السبت  األردنييفلميندسيف وقضية البلجئيف في ظؿ الربيع العربي" في نقابة ا

عامأ مف تاريخ النكبة ىو  مصطمح البلجئيف بحد ذاتو وعدـ نسياف القضية الفمسطينية رغـ مرور 
"إّف بقاء مصطمح البلجئيف يعد فشبل لممشروع وأضاؼ  انتصار لمحؽ الفمسطيني في الحفاظ عمى أرضو".

متطمبات الحؿ الصييوني لحؿ قضية البلجئيف في المفاوضات"، مشيًرا الصييوني، واالستمرار في مقاومة 
وأكد عمى "أف  إلى "الدور اإليجابي لئلنساف الفمسطيني في الداخؿ في قضية حؽ العودة وعودة البلجئيف".
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الحراؾ العربي والثورات العربية قد جعؿ المشروع الصييوني في التوسع في حالة تراجع واف حمـ التحرير 
 قريبًا". أصبحعودة وال

 //  المركز الفمسطين  لإلعالم
 
 االحتالل يشن ىجمة شرسة عمى حقوق األسرى 

راـ اهلل: قاؿ تقرير لوزارة شؤوف األسرى، اف ىجمة تصعيدية تمارس ضد األسرى في سجوف االحتبلؿ، في 
 جراءات التعسفية بحقيـ.اآلونة األخيرة، واف حالة تذمر وغضب تسود أوساط األسرى بسبب تصاعد اإل

وحسب تقارير محامي الوزارة فإف أجواء توتر تسود صفوؼ األسرى بسبب انقضاض إدارة سجوف االحتبلؿ 
أسيرًا مف شماؿ الضفة نقموا تعسفيًا إلى  وبيف محامي "شؤوف األسرى" رامي العممي اف  عمى حقوقيـ.

في سجف جمبوع، واف  اف تـ إغبلؽ قسـ سجوف الجنوب، اغمبيـ نقؿ إلى سجف نفحة وريموف، بعد 
األسرى نقموا بالقوة بعد اف رفضوا ذلؾ ألف ىذا النقؿ يعتبر عقابًا ألىالييـ ويشكؿ صعوبة عمييـ في التنقؿ 

 مف الشماؿ إلى الجنوب في الزيارات.
وأوضح ممثؿ أسرى عسقبلف األسير ناصر أبو حميد اف إدارة سجوف االحتبلؿ صعدت مف حممة 

يشات والمداىمات في الفترة األخيرة، ومف حركة التنقبلت في صفوؼ األسرى، مؤكدًا أف ىناؾ التفت
مماطبلت طويمة مف قبؿ األطباء في عبلج األسناف لؤلسرى، وال تسمح إدارة السجوف بإدخاؿ أطباء مف 

سبب ارتفاع وقاؿ ممثؿ أسرى "ايشؿ" في بئر السبع عصاـ الفروخ اف حالة تذمر تسود األسرى ب الخارج.
 أسعار "الكانتيف" واستغبلؿ األسرى.

 ونوىت الوزارة إلى اف األسرى ما زالوا يعانوف مف اإلىماؿ الطبي لحاالت كثيرة تحتاج إلى عبلج ورعاية.
 //  األيام  رام ا 

 
 
 
 رسالة من األسرى المضربين لمعرب  وعمرو 

الطعاـ، أمس، رسالة إلى األميف العاـ لجامعة الدوؿ  فمسطيف المحتمة: سمـ أىالي األسرى المضربيف عف
العربية نبيؿ العربي، ووزير الخارجية المصري محمد كامؿ عمرو، تدعوىما إلى التدخؿ إلنقاذ حياة أبنائيـ 
لغاء جميع اجراءات االعتقاؿ التي صدرت بحقيـ. وقاؿ العربي ألىالي  األسرى، والسعي لئلفراج عنيـ وا 

لو أىمية كبيرة، بحيث نستمع منكـ لمعاناة أبنائكـ، وىذا يؤثر عمينا لننقؿ الصورة إلى األسرى "لقاءكـ 
وأضاؼ إف ما تقوـ بو "إسرائيؿ" تجاه األسرى غير إنساني وغير أخبلقي ومخالؼ لمقانوف  المجتمع الدولي".

ية خبلؿ األسبوع الحالي الدولي اإلنساني، مشيرًا إلى أنو سيعقد اجتماعًا لممندوبيف في جامعة الدوؿ العرب
 لمناقشة ىذه القضية الميمة.

األسرى الفمسطينييف غير مقبوؿ إطبلقا، ومصر قامت بدور بدوره قاؿ وزير الخارجية المصري إف وضع 
رئيسي في إنياء صفقة شاليت واإلفراج عف عدد مف األسرى، وسنبحث الوضع الحالي وأوضاعو القانونية 

 ألف ىناؾ اتفاقية تحكـ ىذه القضية.
 //  الخميج  الشارقة
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 سّجان يبتر أجزاء من أصابع أسير ف  سجن ريمون 
قرر أسير في سجف "ريموف"، رفع شكوى ضد سجاف تسبب ببتر جزئي في  "الخميج": -المحتمة  فمسطيف

عاما(  أصابع يده بشكؿ متعمد. ونقمت وكالة "معا" الفمسطينية عف األسير خالد محمد أحمد خبلوي )
اف األسرى مف مخيـ الدىيشة نقبًل عف نادي األسير الفمسطيني، أنو خبلؿ زيارة محامي النادي، فيما ك

يطرقوف أبواب الشبابيؾ في الغرؼ كخطوة احتجاجية، تعمد أحد السجانيف دفع باب أحد الغرؼ بكؿ قوتو، 
 ما تسبب بقطع طرفي اإلصبعيف الثاني واألوسط.

وقاؿ رئيس نادي األسير قدورة فارس إف إدارة السجوف تطمؽ العناف لسجانييا لقمع األسرى والتنكيؿ بيـ بكؿ 
ار الحرب المتصاعدة التي تؤكد إصرارىا عمى النيؿ مف األسرى وحقوقيـ.السبؿ في إط

 //  الخميج  الشارقة
 
 رفح: اعتصام تضامن  مع األسرى المرضى والمضربين عن الطعام 

لّبى مئات المواطنيف دعوة القوى الوطنية واإلسبلمية في محافظة رفح لممشاركة في اعتصاـ  محمد الجمؿ:
 األسرى المرضى والمضربيف عف الطعاـ في سجوف االحتبلؿ اإلسرائيمي.تضامني مع 

وشارؾ في االعتصاـ قيادات محمية مف معظـ القوى والفعاليات الوطنية واإلسبلمية وممثموف عف مؤسسات 
المجتمع المدني ووجياء وأعياف مف المحافظة، إضافة إلى حشد مف ذوي األسرى والمواطنيف، ورفعوا في 

عودة وسط المحافظة صورًا لؤلسرى المضربيف عف الطعاـ، كما رفعوا األعبلـ الفمسطينية والفتات ميداف ال
 كتبت عمييا شعارات تضامنية مع األسرى.

واستنكر المشاركوف في االعتصاـ إجراءات االحتبلؿ التعسفية ضد األسرى بشكؿ عاـ واألسرى المرضى 
 والمضربيف عف الطعاـ بصورة خاصة.

 //  ام ا األيام  ر 
 
 
 بمدة بيت أمر بالخميلاالحتالل يعتدي عمى تظاىرة مناىضة لالستيطان ف   

الخميؿ: قمعت قوات االحتبلؿ، أمس، التظاىرة األسبوعية المناىضة لبلستيطاف في محيط مستوطنة "كرمي 
ـ القنابؿ الصوتية تسور" المقامة جنوب بمدة بيت أمر، وذلؾ باالعتداء عمى المشاركيف فييا باستخدا

والمسيمة لمدموع، فيما ذكرت لجنة مقاومة االستيطاف في شرؽ يطا، أف قوة مف جنود االحتبلؿ منعت 
العشرات مف المزارعيف والمتضامنيف األجانب واإلسرائيمييف مف زراعة األشجار في أراضو قريبة مف 

 مستوطنة "سوسيا".
 //  األيام  رام ا 

 
 شاويش تفوز بجائزة أفضل صورة ألطفال غزة ىنادي أبوسطينية الطفمة الفم 

النصيرات بجائزة  -شاويش مف جمعية  فاؽ جديدة "الخميج": فازت الطفمة الفمسطينية ىنادي أبو -غزة 
أفضؿ صورة ألطفاؿ قطاع غزة في إطار مسابقة فوتغرافية نظمتيا حممة التضامف مع الشعب الفمسطيني 

 يا."شيفيمد" في بريطان
 //  الخميج  الشارقة
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 وفيات بإنفمونزا الخنازير ف  الضفة الغربية الحكومة الفمسطينية ف  رام ا : تسعة  

أعمنت الحكومة الفمسطينية، أمس )السبت(، أف عدد الوفيات المسجمة في الضفة الغربية : )أ.ؼ.ب(
نازير بمغ تسع وفيات في حيف وصؿ عدد " المعروؼ باسـ إنفمونزا الخإف المحتمة بسبب فيروس "إتش

 مصابًا . المصابيف بو إلى 
 //  الخميج  الشارقة

 
 تستنكر زيارة نتنياىو السرية لألردن المعارضةأحزاب  عّمان: 04

بالرغـ مف النفي الرسمي ليا، فقد أثارت زيارة نتنياىو السرية إلى األردف ولقائو : منتصر الديسي -عماف 
حيث أكد المراقب العاـ ، اهلل الثاني، انتقادات أحزاب المعارضة والسيما الحركة اإلسبلمية بدبالممؾ ع

ىماـ سعيد، أف استقباؿ  بنياميف نتنياىو في عماف ىو محؿ استنكار وشجب  .لجماعة اإلخواف المسمميف د
ؽ الشعب الفمسطيني، ، مف عدواف وتوسيع لمستوطناتيا وتوغؿ في إجراميا بح"إسرائيؿ"في ظؿ ما تمارسو 

 وتصادر حقوقو المشروعة.
كما أكد مراد العضايمة القيادي في جبية العمؿ اإلسبلمي، أف استقباؿ نتنياىو في األردف يدؿ عمى أف 
بوصمة السياسة الخارجية األردنية، ال تزاؿ تائية ترزح تحت أغبلؿ نيج اتفاقية وادي عربة، وأف ذلؾ يأتي 

 شعب األردني الرافض ليذه السياسة.عمى النقيض مف إرادة ال
 03/21/1321الشرق  الدوحة  

 
 تسوية القضية الفمسطينية عمى حساب اليوية األردنية نرفضالمعايطة: سميح  05

ووزير الثقافة الناطؽ الرسمي باسـ  اإلعبلـلشؤوف األردنية قاؿ وزير الدولة : عمر محارمة -عماف 
تدفع ثمف حؿ القضية  أفىي مف يجب  اإلسرائيميتبلؿ دولة االح إف ،سميح المعايطة ،الحكومة

، األردنيةلف يقبؿ تسوية القضية الفمسطينية عمى حساب ىوية الدولة  األردف أفعمى  الفمسطينية، مشدداً 
دولة فمسطينية  إقامةمع  األردفف أعمى الجانب الفمسطيني، و  ليس مطروحاً  "الكونفدرالية"ف موضوع أو 

 الفمسطينية. األرضة عمى حقيقية كاممة السياد
 األردنيةبالحديث عف الدولة  أف ال أحد مخوالً  ،خبلؿ مؤتمر صحفي عقده أمس في وزارة الثقافة وأضاؼ،

 يتمسؾ بموقفو الثابت مف القضية الفمسطينية. األردفف أ إلىسوى قيادتيا مشيرا 
 03/21/1321الدستور  عمان  

 
 من سوريا بدخول أراضييا لالجئين الفمسطينيين السماحعّمان ب يطالبون أردنيونميندسون  06

 الميندس بدر ناصر دعـ نقابة الميندسيف "جؿ فمسطيف والقدسألجنة ميندسوف مف "كد رئيس : أعماف
لصمود الشعب الفمسطيني والحفاظ عمى الثوابت وعدـ التفريط بحؽ العودة ومقاومة محاوالت  األردنييف

في نقابة  "جؿ القدسأميندسوف مف "في محاضرة نظمتيا لجنة  ،بوطال فرض حموؿ لمقضية الفمسطينية.
 األردنيةالحكومة  "،حؽ العودة وقضية البلجئيف في ظؿ الربيع العربي"الميندسيف أمس السبت بعنواف 

بالتراجع عف قرارىا بعدـ السماح لبلجئيف الفمسطينييف القادميف مف سوريا بدخوؿ األراضي األردنية و 
 األردف دومًا. اعتادلحماية ليـ كما ضرورة توفير ا



 
 
 

 

 

           29ص                                    1714العدد:                03/21/1321األحد  التاريخ:

 03/21/1321الرأي  عّمان    
 

 ل"سرائيي"إمتصدي لعمى الوحدة ل اإلسالمية ف  مخيم عين الحموة القوىوفد صيدا يمتق  مفت   07
العمؿ جميعا والتعاوف مع الجميع لنبذ كؿ الفتف  إلىدعا مفتي صيدا وأقضيتيا الشيخ سميـ سوساف  :صيدا

الطائفي ولف يستعمؿ سبلح  أومدينة صيدا لف تكوف ساحة لمصراع المذىبي  إفائفية وقاؿ: المذىبية والط
نمامف اجؿ قتؿ  أوفي مدينتنا مف اجؿ فتنة  وشدد عمى أنو  .اإلسرائيميجؿ جياد في وجو االحتبلؿ أمف  وا 

ووحدة كؿ المبنانييف  وموقفنا مع موقفيـ مف اجؿ وحدة المسمميف بأيدييـالتوجيات الصادقة الوفية يدنا "مع 
ذا اإلسرائيميمف اجؿ الصمود والتصدي لمعدو  كاف ال بد مف دـ فميكف مف اجؿ القدس ومف اجؿ  وا 

 ال مف اجؿ الفتنة في صيدا وفي غير صيدا". األقصى
 الفمسطينية في مخيـ عيف الحموة لسوساف. اإلسبلميةكبلـ سوساف جاء خبلؿ زيارة قاـ بيا وفد مف القوى 

 اإلسبلميةالقوى  إفالمجاىدة الشيخ جماؿ خطاب في بياف باسـ الوفد:"  اإلسبلميةئيس الحركة وقاؿ ر 
 اإلسبلميةف "القوى أ وأعمفطائفية"،  أوفتنة مذىبية  أيالفمسطينية مع اليدوء واالستقرار في لبناف وضد 

ف كافة الممفات والقضايا بصدد صياغة مذكرة بالتشاور مع كافة القوى الفمسطينية ومع سفارة فمسطيف تتضم
المزمنة مف اجؿ تقديميا لمحكومة المبنانية عبر وزارة الداخمية ومف بيف ىذه الممفات ممؼ المطموبيف بتقارير 

 غير صادقة والمحكوميف غيابيا بدوف تبميغات والموقوفيف الذيف طاؿ توقيفيـ".
 03/21/1321  بيروت  المستقبل

 
 ة تضامن واضحة مع فمسطينرسال العرب صبيح: زيارة الوفد  08

أكدت جامعو الدوؿ العربية، عمى أىمية الزيارة التي يقـو بيا الوفد الوزاري العربي إلى : مراد فتحي -القاىرة 
راـ اهلل، كما إنيا رسالة تضامف عربيو واضحة مع الشعب الفمسطيني، وقيادتو في وجو الضغوطات 

نية، بعد حصوؿ فمسطيف عمى صفة  دولو مراقب في األمـ والتيديدات التي تتعرض ليا القيادة الفمسطي
 المتحدة, وىو األمر الذي "جف جنوف" مف ال يريد حؿ الدولتيف.

وقاؿ السفير محمد صبيح األميف العاـ المساعد لشؤوف فمسطيف واألراضي العربية المحتمة بالجامعة العربية 
أف زيارة الوفد العربي إلى "راـ اهلل" ىي  ،العربي وعضو الوفد المرافؽ لبلميف  لمجامعة العربية د. نبيؿ

, وتعطى معنى كبير لحصوؿ فمسطيف عمى صفو دولو ،ترجمة عربية حقيقية لمتضامف العربي مع فمسطيف
"مراقب"، وتأكيد وقوؼ الجامعة العربية ودوليا بكؿ "ثقميا" مع الدولة ألفمسطينية الوليدة، حتى تستطيع 

 ضغوطات  وتيديدات.مواجية ما تتعرض لو مف 
 03/21/1321الشرق  الدوحة  

 
 الشعب الفمسطين  ف  تحقيق المصالحة وحصولو عمى كامل حقوقو حقدد عمى دعم شمرس  ي 09

تزاؿ في بؤرة  غريب الدماطي: قاؿ الرئيس المصري محمد مرسي، إف القضية الفمسطينية، ال -القاىرة 
أمس، عمى دعـ حؽ الشعب الفمسطيني  المصري شورىفي خطاب لو أماـ مجمس ال ،اىتماـ مصر، مشدداً 

قامة دولتو المستقمة  في تحقيؽ المصالحة الوطنية بإرادتو وحصولو عمى كامؿ حقوقو في تقرير مصيره وا 
 عمى كامؿ أراضيو.

 03/21/1321الخميج  الشارقة  
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 طة تحت االحتاللمل بعد أن ثبت وىم السماألوالدولة ستكون  ..وشيكة الفمسطينيينالعريان: عودة  43

أف  ،نائب رئيس حزب الحرية والعدالة والقيادي بجماعة اإلخواف المسمميف في مصر ،عصاـ العرياف .أكد د
في إطار المصالح العميا  منية صييونية، بؿ كاف أيضاً أإنشاء وطف لمييود في فمسطيف لـ يكف مجرد تحقيؽ 

بر حسابو الشخصي عمى موقع التواصؿ االجتماعي وأضاؼ العرياف في تدوينة لو ع لمدوؿ "االستعمارية".
 ولى".أل)فيس بوؾ(: "إف حمميـ مر بمحطات كبرى في مؤتمر )بازؿ(، والوعد مف "بمفور" عقب الحرب ا

وأشار العرياف إلى أف اليجرة األولى ىي المواكبة لبلنتداب البريطاني عمى فمسطيف، والضغوط اليائمة عمى 
 التقسيـ، والبدء في تغيير النظـ الممكية بأخرى عسكرية وثورية. الدوؿ العربية، لقبوؿ قرار

مـ المتحدة، واالعتراؼ السريع مف القطبيف الدولييف والحرب ألوأوضح العرياف أف القرار الدولي مف ا
المدعومة غربيًّا؛ أتت في سياؽ فرض األمر الواقع عمى أرض فمسطيف مف ىزيمة، وىدنة، واستمرار 

مة العربية لغرس الكياف الغريب، وقبوؿ األمر ألات العسكرية التي نزعت المناعة مف جسد امسمسؿ االنقبلب
وأكد العرياف أف طرد  خر العربي وثقافتو الكونية.آلالواقع، ونشر ثقافة اليزيمة النفسية واالنسحاؽ في نفس ا

خضاع الشعب مبلييف البلجئيف عمى دفعات مف فمسطيف بمذابح بشعة مستمرة، وحروب متواصمة إل
الفمسطيني، واليجرة الييودية الثانية والمستمرة إلى فمسطيف، وزرع المستوطنيف في كؿ فمسطيف، مف ببلد 
العرب، وروسيا، وأفريقيا، بعد نضوب الرصيد مف أوروبا وأمريكا لتفضيؿ ييودىا البقاء حيث ىـ؛ كؿ ذلؾ 

ذعانية عمى دوؿ الطوؽ بدًءا بمصر  بقاء عمى حالة "ال حرب وال سمـ" إلردف، واألوافرض اتفاقيات ظالمة وا 
 مع سوريا.

وتابع قائبًل: "نحف في حاجة إلى خطة مواجية، شعارىا "يعود الوضع إلى ما كاف عميو"، فالتاريخ يصححو 
رادة تواجييا إرادة معاكسة، والزمف في مصمحتنا، و"الديمقراطيات" الحديثة تسعفنا بقيميا إلالتاريخ، وا
وثقافتيا و لياتيا، وما تسببت فيو نظـ غير شعبية، وحروب لـ تخضيا جيوشنا أصبًل؛ بؿ كانت وتقاليدىا 

 الخيانة مف الساسة والقادة أبرز عوامؿ اليزيمة فييا".
واختتـ العرياف حديثو قائبًل: "إف التطورات االقتصادية والعممية تقمؿ مف اعتماد الغرب عمى كياف غريب 

تؿ في عالـ يكاد يخمو مف احتبلؿ مشابو، تفاءلوا بالمستقبؿ، النصر لنا، دخيؿ عنصري استيطاني مح
وعودة الفمسطينييف إلى حيفا ويافا وعكا وشيكة، والدولة الفمسطينية ستكوف أمؿ الشعب بعد أف ثبت وىـ 

 السمطة تحت االحتبلؿ".
 19/21/1321فمسطين أون الين  

 
 االستيطان ودعم اإلسكان العرب  ف  شرق  القدسالمجتمع الدول  وقف  عمى: "دوليةالاألزمات " 42

، وثمة عقبات كثيرة تقؼ في  :أرناؤوطعبد الرؤوؼ  أكد تقرير دولي أف "ثمة أسبابا كثيرة تدعو إلى التشاـؤ
 طريؽ التوّصؿ إلى اتفاؽ. إاّل أنو سيكوف مف الخطأ أف يرفع المجتمع الدولي يديو ويستسمـ".

"حتى مع سعي المجتمع الدولي إلعادة صياغة عممية السبلـ، فإنو يبقى مف وقالت منظمة األزمات الدولية 
(، وحماية األسس المتعمقة باألرض التي مف شأنيا أف E1الضروري منع بناء المستوطنات في المنطقة )

تسمح في النياية بتقسيـ القدس عمى نحو حساس وتييئة األرضية لبلعتراؼ بالمطالب المتبادلة في 
 المدينة".
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أمر ىاـ لكنو ليس كافيًا،  ،منع التطورات المؤذية ،وأضافت "إف وجود أجندة دبموماسية سمبية مف ىذا النوع
كما أنو ليس مف المحتمؿ أف يكوف مستدامًا؛ فبمرور الوقت، سيتبلشى ىذا الموقؼ وينتيي، كما أف ثمة 

مقترحات القديمة المتعمقة بمدينة حاجة لرؤية أكثر إيجابية؛ فمـ يعد مف المبكر جدًا نفض الغبار عف ال
القدس، وتحديثيا في ضوء المقترحات التي لـ تنجح قبؿ عقد مف الزماف والتغّيرات التي حصمت منذ ذلؾ 

وتابعت "األزمات الدولية": "كما أف الوقت لـ يتأخر عمى تقديـ دعـ أكثر قوة لموجود العربي  الحيف".
مف المدينة، بداًل مف االكتفاء بمعارضة بناء المستوطنات وخصوصًا بناء المساكف في الجزء الشرقي 

الييودية ىناؾ، عمى المجتمع الدولي، بما في ذلؾ األردف، أف يدفع باتجاه زيادة عدد المباني السكنية 
لـ يتـ منح ترخيص لبناء حي واحد خبلؿ األعواـ الخمسة  ،العربية، سواء عمى شكؿ بناء أحياء جديدة

وبناء مساكف جديدة في األحياء القائمة. وىذه المسألة ال تتعمؽ فقط بالحؽ بالسكف، بؿ  ،ةواألربعيف الماضي
 تعتبر مسألة سياسية جوىرية لتحسيف قدرة الفمسطينييف عمى البقاء في المدينة وحماية القدس العربية".

اف العرب في شرقي "تنظيـ وتخطيط وبناء أحياء عربية بالتعاوف مع السك إلىودعت بمدية القدس الغربية 
القدس والمجتمع المدني الفمسطيني واالستمرار بإتاحة الخدمات البمدية لجميع سكاف القدس، بما في ذلؾ 

 أولئؾ عمى الجانب الشرقي مف الجدار العازؿ.
"تجميد الموافقات وأية أعماؿ بناء وبنية تحتية جارية  إلى اإلسرائيميةودعت منظمة في تقرير ليا الحكومة 

( وكذلؾ بيف المستوطنات جنوب القدس )ىارحوما، غيفات ىاماتوس، وميمو وغيفات E1المنطقة )في 
 يائيؿ( والتوقؼ عف بناء مستوطنات جديدة وتوسيع المستوطنات القائمة بشكؿ يتجاوز الحدود الحالية لمبناء.

بما ينسجـ مع المخاوؼ  بػ"تحسيف األحواؿ المعيشية لمفمسطينييف المقدسييف، اإلسرائيميةالحكومة  وأوصت
األمنية المشروعة، وذلؾ بضماف تسييؿ العبور مف خبلؿ الجدار العازؿ بالنسبة لؤلشخاص والسمع والحد 
لى الضفة الغربية" و"وقؼ التطوير األحادي لمحدائؽ الوطنية حوؿ  مف القيود المفروضة عمى العبور مف وا 

ت دولية مثؿ منظمة األمـ المتحدة لمتربية والعموـ والثقافة المدينة القديمة، أو في الحد األدنى إشراؾ منظما
)اليونسكو( في مراقبة المحافظة عمى المواقع التاريخية وضماف أف ال تؤثر بشكؿ غير متناسب عمى حياة 

 السكاف المحمييف".
عف "بناء الجدار العازؿ فقط عمى الخط األخضر، وخصوصًا االمتناع  إلى اإلسرائيميةودعت الحكومة 

 توسيعو حوؿ معاليو أدوميـ والتخمي عف جزئو الشرقي حوؿ غوش عتصيوف".
"اإلصرار، بما في ذلؾ الضغوط الدبموماسية والعمنية،  إلىالمجنة الرباعية الدولية  أعضاءبالمقابؿ فقد دعت 

و"اإلعبلف  عمى أف تمتنع إسرائيؿ عف بناء مستوطنات جديدة أو توسيع األحياء الييودية في القدس الشرقية"
أف أي تحركات أحادية في القدس الشرقية، بما في ذلؾ التوّقؼ عف تقديـ الخدمات البمدية لؤلحياء العربية 

ودعت  أو بناء أو توسيع مستوطنات جديدة أو أحياء ييودية، لف ي سمح لو بالتأثير عمى نتيجة المفاوضات".
ة العمرانية وتمؾ الضرورية لمنقؿ إلى المستوطنات "عدـ تشجيع توسيع البنية التحتي إلىالمجنة الرباعية 

الييودية المخطط ليا بنفس القدر الذي ال يشجع فيو بناء المساكف، بوصفو فعبًل يمحؽ الضرر بمفاوضات 
 الوضع النيائي".

 03/21/1321  رام ا   األيام
 

 مع األسرى المضربين ناشطينباريس تمنع تضامن  41
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بت، نشطاء فمسطينييف وأجانب مف تنظيـ فعالية تضامنية مع األسرى منعت السمطات الفرنسية، الس
وكاف تجمع شبابي فرنسي يحمؿ اسـ ائتبلؼ  المضربيف عف الطعاـ وذلؾ في العاصمة الفرنسية باريس.

الشيخ أحمد ياسيف في فرنسا قاؿ إنو يعتـز تنظيـ الفعالية لمتضامف مع األسرى الفمسطينييف في سجوف 
 االحتبلؿ.

جيتو، استنكر القيادي في حركة الجياد اإلسبلمي المحرر الشيخ خضر عدناف منع السمطات الفرنسية مف 
 تنظيـ الفعالية التضامنية والتي جاءت بػ"ضغطو مف الموبي الصييوني بفرنسا".

 19/21/1321فمسطين أون الين  
 
 
 بميون دوالر : النفقات السعوديةموازنة  

أقر مجمس الوزراء السعودي برئاسة خادـ الحرميف الشريفيف الممؾ عبداهلل بف : شعباف الدواري -الرياض 
 ، بإيرادات متوقعة بمغت عبدالعزيز في الرياض أمس أكبر موازنة في تاريخ المممكة لعاـ 

بميوف دوالر(، وفائض  بميوف لاير ) بميوف دوالر(، في مقابؿ نفقات مقدارىا  بميوف لاير )
بميوف لاير، بعدما سّجمت  اره تسعة ببلييف لاير. وحققت السعودية فائضًا في الموازنة الحالية بمغ مقد

منيا إيرادات نفطية،  %عف المقدر في الموازنة،  %تريميوف لاير، بزيادة نسبتيا  العائدات 
 ف التقديرات.ع %بميوف لاير أو  بميوف لاير، بزيادة  فيما بمغت النفقات 

 //الحياة  لندن  
 

 مجمس الجامعة العربية وزيارة رام ا  44
 منير شفيؽ
إف القرار الذي اتخذتو جامعة الدوؿ العربية بإرساؿ وفد وزاري إلى راـ اهلل تحت حّجة دعـ القرار الصادر 

لمتحدة، قرار خاطئ ال معنى، عف ىيئة األمـ المتحدة باعتبار دولة فمسطيف عضوًا مراقبًا في ىيئة األمـ ا
وال ضرورة لو، مف حيث اّدعاء الدعـ، واألىـ أنو قرار يدخؿ في التطبيع، ولو لـ يقّدـ أعضاؤه جوازات 
سفرىـ لدولة االحتبلؿ الصييوني ألخذ تأشيرة الدخوؿ؛ ألف طمب اإلذف لمدخوؿ مف دولة االحتبلؿ ال 

 ر.يختمؼ جوىريًا عف وضع التأشيرة عمى جواز السف
أّية مّسوغات سياسية ت عطى ليذا القرار أو تنكر عميو التطبيع، أو ت بعد  عنو شبية التطبيع، أشبو ما تكوف 

 بدفف النعامة لرأسيا في الرماؿ.
إذا كاف المطموب دعـ القرار الذي اتخذتو الجمعية العاّمة بخصوص االعتراؼ بدولة فمسطينية كعضو 

شروع القرار وفي التصويت عميو. وذلؾ عمى الرغـ مف أف الخطوة ىذه مراقب، فقد حصؿ الدعـ في تقديـ م
ق ِصَد منيا اليروب مف مواجية فشؿ طريؽ المفاوضات والتسوية، بؿ اليروب مف اتخاذ خطوات عممية مثؿ 
إلغاء االتفاؽ األمني وعقد مصالحة فورية؛ بيدؼ االنطبلؽ بانتفاضة لدحر االحتبلؿ وتفكيؾ المستوطنات 

اذ القدس مف التيويد، والمسجد األقصى مف االنييار بسبب استمرار الحفريات تحتو، ومنع تنفيذ القرار واستنق
 األمريكي باقتساـ الصبلة في المسجد األقصى بيف المسمميف وييود. -الصييوني

في  إف سمطة راـ اهلل المصّرة عمى االتفاؽ األمني الشائف مع قوات االجتبلؿ وبرعاية أمريكية، والمضيّ 
تطبيقو ال يستحؽ أي مستوى مف مستويات الدعـ قبؿ إلغاء ىذا القرار الذي يقـو مقاـ قوات االحتبلؿ في 
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حماية االحتبلؿ والمستوطنات والمستوطنيف. ويحوؿ دوف النػزوؿ إلى الشارع حتى لمواجية تيويد القدس، 
 واالعتداء عمى المقدّسات اإلسبلمية والمسيحية.

لجامعة العربية راـ اهلل تدخؿ مف حيث مسّوغاتيا ضمف إطار المسّوغات التي أطمقتيا إف زيارة وفد مف ا
سمطة راـ اهلل لشّد الرحاؿ إلى المسجد األقصى مف ِقَبؿ العرب والمسمميف، بؿ المسّوغات األخيرة أقوى مف 

لحؽ العربي حيث اّدعاء اليدؼ مف ورائيا ىو دعـ القدس والمقدسييف معنويًا، وسياسيًا في تأكيد ا
واإلسبلمي الثابت في القدس والمسجد األقصى. ولكف صدرت الفتاوى مف الناحية الشرعية بإسقاط ىذا 
االّدعاء، ما داـ يتضمف طمب التأشيرة أو طمب الدخوؿ مف دولة االحتبلؿ: دولة اغتصاب فمسطيف وتشريد 

قصى لبلنييار، والمطالبة بحؽ شعبيا، دولة االستيطاف والعنصرية وتيويد القدس وتعريض المسجد األ
لمييود في الصبلة فيو، أو باّدعاء الحؽ الييودي في المكاف بالكامؿ. بؿ ذىبت الفتاوى إلى تحريـ ذلؾ 

 وبإجماع كؿ العمماء ذوي األىمية بالفتوى واالجتياد ومف كؿ المذاىب اإلسبلمية.
وزراء الخارجية مجتمعيف وفرادى إلغاء ىذا وليذا يتوجب عمى مجمس الجامعة العربية وأمينيا العاـ، وعمى 

القرار التطبيعي مع العدو، واالمتناع عف تنفيذه. وبيذا ت ْنَصر قضية فمسطيف، وي دعـ شعب فمسطيف. وبيذا 
 تختمؼ جامعة الدوؿ العربية عف جامعة عمرو موسى وحسني مبارؾ.

 03/21/1321السبيل  عّمان  
 

 عام استئناف المفاوضات 1320 45
 ناصر نقوال

عشية"عيد الميبلد"، في الرابع والعشريف مف ىذا الشير، أعرب الرئيس محمود عباس مف بيت لحـ المحتمة 
عاـ السبلـ"، معتبرا أف اعتراؼ الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة  1320والمحاصرة عف "تمنياتو" بأف يكوف "

اوضات" مع دولة االحتبلؿ اإلسرائيمي، بفمسطيف دولة مراقب غير عضو فييا "يتطمب منا أف نعود إلى المف
 وأف كبلـ "الكثيريف" ممف "قالوا إنو ال حاجة لمعودة إلى المفاوضات" ىو "كبلـ غير صحيح" )وفا(.

وكؿ الدالئؿ تشير إلى أف عباس ال يغرد خارج سرب "شركائو" في ما يسمى "عممية السبلـ" التي ماتت 
 منظور حرؽ جسوره ال معيا وال معيـ.لكنيا لـ تدفف بعد، وال ينوي في أي مدى 

وحسب تقارير األخبار، يوجد في األمد القريب موعداف الستئناؼ محادثات تستيدؼ التوصؿ إلى اتفاؽ 
عمى استئناؼ المفاوضات. وقد أبمغ مسؤولوف تحدثوا باسـ عباس لؤلسوشيتدبرس نياية األسبوع الماضي 

نتخابات في دولة االحتبلؿ في الثاني والعشريف مف كانوف بأنيـ سوؼ يضغطوف لتجديد المحادثات بعد اال
 الثاني/ يناير المقبؿ.

وأبمغ العاىؿ األردني عبد اهلل الثاني "الحياة" المندنية أثناء زيارتو األخيرة لممممكة المتحدة أف األردف سوؼ 
 إسرائيمية في شير شباط/ فبراير المقبؿ. –يستضيؼ لقاءات فمسطينية 

حصري لموقع "ديبكا" االستخباري اإلسرائيمي في الرابع والعشريف مف ىذا الشير عف "تفاىـ" وتحدث تقرير 
بيف الرئيس األمريكي باراؾ أوباما ورئيس وزراء دولة االحتبلؿ بنياميف نتنياىو عمى إجراء محادثات كيذه 

 إسبلمية" في شير  ذار/ مارس المقبؿ. –برعاية "أمريكية 
ىذه التقارير عف الزيارتيف المتيف قاـ بيما الممؾ عبد اهلل الثاني مؤخرا لراـ اهلل  وال يمكف طبعا عزؿ مثؿ

 ولندف.
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وفي نياية األسبوع الماضي، وحسب وكالة "معا"، تحدث نمر حماد، مستشار عباس، عف "مبادرة" بريطانية 
حدة لمبدء في فرنسية تقترح العودة إلى المفاوضات، وتسعى إلى الحصوؿ عمى دعـ الواليات المت –

محادثات تستيدؼ استئنافيا، وفؽ مرجعيات ممموسة محددة، موضًحا أف المبادرة ال تتضمف أي "سقؼ 
 زمني".

وفي الثاني والعشريف مف ىذا الشير، قاؿ االتحاداف األوروبي والروسي في بياف مشترؾ مف بروكسؿ إنو 
اوضات مباشرة وجوىرية مف دوف شروط "يجب" عمى الطرفيف الفمسطيني واإلسرائيمي "االنخراط في مف

مسبقة"، معربيف عف "قناعتيما الجازمة" بأف "اآلف ىو الوقت التخاذ خطوات شجاعة وممموسة" مف أجؿ 
 "تحقيؽ "حؿ دائـ" لمصراع "ينيي كؿ المطالب".

سير وانضـ بابا الفاتيكاف بنديكتوس السادس عشر في صبلتو بمناسبة عيد الميبلد إلى الحث عمى بدء ال
"بحـز في الطريؽ إلى التفاوض"، منسجًما مع تأكيد عباس خبلؿ زيارتو األخيرة لو "استعدادنا الكامؿ 

 الستئناؼ المفاوضات" عمى ذمة كبير مفاوضي عباس د. صائب عريقات.
لقد كاف البياف الختامي الصادر عف اجتماع قمة مجمس التعاوف لدوؿ الخميج العربية في البحريف يـو 

اإلسرائيمية،  -اء الماضي الفتا لمنظر في خموه مف أي إشارة إلى استئناؼ المفاوضات الفمسطينية الثبلث
ونظرا لمدور القيادي الذي يمعبو المجمس في صناعة قرار جامعة الدوؿ العربية ىذه األياـ، فإنو يقود في 

إسرائيمية  –ادثات فمسطينية الظاىر إلى االستنتاج الخاطئ بأف الجيود الجارية عمى قدـ وساؽ إلجراء مح
 تفضي إلى استئناؼ المفاوضات الثنائية المباشرة ال تحظى بدعـ المجمس والجامعة.

إسبلمية  –لكف ىذا االنطباع الخاطئ سرعاف ما يتبدد بما يتردد، أوال، عف تأليؼ لجنة "رباعية" عربية 
إلى استئناؼ المفاوضات، وثانًيا، باستمرار تشارؾ الرباعية الدولية المعروفة في رعاية المحادثات اليادفة 

عدـ تنفيذ قرار قمة بغداد العربية ثـ قرار وزراء خارجية لجنة متابعة مبادرة السبلـ العربية بتوفير "شبكة 
أماف" مالية عربية لمفاوض منظمة التحرير الفمسطينية الذي ال يمكف تفسير التأخر في تنفيذه إال بكوف ىذا 

تستيدؼ حث ىذا المفاوض عمى االستجابة لجيود استئناؼ المفاوضات كثمف عميو  التأخر أداة ضغط
 دفعو لمخروج مف أزمتو المالية.

لقد كاف إنشاء "رباعية إقميمية" تتكوف مف مصر والسعودية واألردف وتركيا لئلشراؼ عمى مفاوضات 
أوف، وكاف مف المتوقع أال يحظى  – فمسطينية إسرائيمية اقتراًحا قدمتو مؤخرا رئيسة حزب ميرتس، زىافا جاؿ

ىذا االقتراح بأي اىتماـ جاد بسبب الدور اليامشي الذي يمعبو حزبيا في صنع قرار دولة االحتبلؿ. لكف 
إسبلمية" مشتركة  –االقتراح تكرر لمجنة رباعية مماثمة تحؿ قطر فييا محؿ السعودية ضمف "رعاية أمريكية 

"تفاىـ" مف أربعة بنود، ذكر موقع "ديبكا" في تقريره المشار إليو أعبله، الستئناؼ المفاوضات كبند في خطة 
 أف أوباما ونتنياىو قد توصبل إليو ىذا الخريؼ.

ذا صدؽ ىذا التقرير فإف االقتراح بالتأكيد يكتسب أىمية أكبر كمؤشر إلى جيود مشتركة بيف الرجميف  وا 
في إحياء عممية أثبتت عقميا طواؿ العشريف عاًما لتوريط الدوؿ المقترحة ليذه الرباعية "اإلقميمية" 

ذا قدر ليذا االقتراح أف يرى النور فإنو لف يضيؼ جديدا إلى الدور األردني غير أنو سيدخؿ  المنصرمة، وا 
قطر أو السعودية بدور مباشر في ىذه العممية في سابقة أولى مف نوعيا، وكذلؾ تركيا التي سبؽ ليا أف 

مماثمة لكف عمى المسار السوري، والتي قاؿ التقرير إنيا استأنفت تعاونيا مؤخرا في قامت بمحاولة فاشمة 
 10إطار حمؼ الناتو مع دولة االحتبلؿ مما يسيؿ قبوليا بدور تركي كيذا، بينما ستكوف موافقة مصر 
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ى حثيثًا إليو يناير عمى القياـ بدور كيذا تأكيدا عمى عدـ حدوث أي تغيير في دورىا بعد الثورة، وىو ما تسع
 دولة االحتبلؿ وراعييا األمريكي.

ويذكر ىذا االقتراح بتوجو لدولة االحتبلؿ حرص دائًما عمى صنع "سبلـ" مع الدوؿ العربية، أوال، يحاصر 
عرب فمسطيف ليرغميـ عمى إبراـ سبلـ معيا مف موقؼ ضعؼ يكوف العرب فيو عامؿ ضغط عمييـ ال 

 ظييًرا ليـ.
ابف رئيس وزراء دولة االحتبلؿ األسبؽ  -األربعاء الماضي، قاؿ يائير شامير  في مقاؿ لو نشر يوـ

دور ليبرماف، والذي جاإلرىابي اسحؽ شامير ونائب رئيس حزب "إسرائيؿ بيتنا" الذي يرأسو المستوطف أفي
 إف" عمينا أواًل أف نحاوؿ إنياء –سيخوض انتخابات الشير المقبؿ في قائمة واحدة مع حزب نتنياىو 

الصراع مع الجامعة العربية" ألنو "يجب عمينا أف ندرؾ بأف مشكمتنا ليست مع الفمسطينييف، لكنيا مع العالـ 
 العربي بكاممو"، وألنو "ال يمكف تحقيؽ أي اتفاؽ لمسبلـ مع الفمسطينييف وحدىـ".

 2/21/1321فمسطين أون الين  
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 نواؼ الزرو
في خمفية التصعيد االخير مف جانب ليبرماف ضد الرئيس الفمسطيني أبي مازف، ورد عريقات عميو، اف 
الرئيس الفمسطيني ىدد حسب صحيفة ىآرتس بحؿ السمطة الفمسطينية في حاؿ تواصؿ الجمود السياسي 

مف جيتو الرئيس الفمسطيني إلى تنفيذ  بعد االنتخابات اإلسرائيمية المقررة نياية الشير المقبؿ، فدعا ليبرماف
تيديده باعتزاؿ الحكـ،الفتا إلى انو"ينتظر بشغؼ إعبلنا مف الرئيس عباس بيذا الشأف"، فرد عميو صائب 
عريقات بانو مجـر ومستوطف...الخ، فسواء صح ما نسب لمرئيس ابي مازف اـ ال، فاف ىذا االشتباؾ ىو 

افيا، وىذا شيء مؤسؼ اف تواصؿ القيادة الفمسطينية التمسؾ حوؿ استئناؼ المفاوضات او عدـ استئن
بعممية المفاوضات مع قيادة إسرائيمية ليست فقط ال تريد ىذه المفاوضات وال تعبأ بيا، بؿ ىي تعمؿ عمى 
تدميرىا عمى االرض عمى مدار الساعة، اضافة الى اجماعيـ الموروث قيادة عف قيادة عمى عدـ جدوى 

االب الروحي لزعماء الميكود واليميف  -ؾ الى مطمع القرف العشريف،حيث كاف جابوتنسكيالسبلـ، ويعود ذل
قد خمص الى استنتاج استراتيجي فيما يتعمؽ بالعبلقة مع عرب فمسطيف رفض فيو"اي امكانية  -الصييوني

ي يقود الى لمتوصؿ الى اتفاؽ سبلـ مع عرب فمسطيف مف دوف بناء الجدار"، مؤكدا: "اف الطريؽ الوحيد الذ
التعايش بيف العرب والييود في فمسطيف ىو مف خبلؿ بناء جدار ال يمكف اختراقو"، وبذلؾ يكوف 
جابوتنسكي قد رفض"اية اتفاقية بيف العرب والييود قبؿ اف تجيز الصييونية عمى فمسطيف وقبؿ اف يتـ 

 ".-بالمعنى الصييوني-اقامة الجدار الحديدي
يوف مؤسس الدولة العبرية قد نظر حوؿ المسألة نفسيا في رسالة بعث بيا الى وعمى النيج ذاتو كاف بف غور 

حيث اصر عمى:"اف السبلـ مع العرب ىو مجرد وسيمة 2609/ 9/ 6المجمس التنفيذي لموكالة الييودية 
 لموصوؿ الى اليدؼ، وحاجتنا الى اتفاقية ليست مف اجؿ اقامة سبلـ في ىذا البمد، فالسبلـ بالنسبة لنا ىو
وسيمة فقط، والغاية ىي التحقيؽ الكامؿ والتاـ لمصييونية، وليذا السبب فقط نحتاج الى اتفاقية"، وقد اصر 
بف غوريوف عمى رأيو بأف "اية اتفاقية مع العرب بشأف اليدؼ النيائي لمصييونية ىو امر يمكف تصوره، 

آلف، النو فقط بعد اليأس الكامؿ مف لكف عمى المدى الطويؿ"، موضحا:"اف االتفاقية الشاممة غير مقبولة ا
، بؿ -مف قبؿ العرب  -قبؿ العرب، يأس يأتي ليس فقط كنتيجة لفشؿ اعماؿ العنؼ ومحاوالت التمرد 
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ايضا كنتيجة لتنامي وجودنا في الببلد يمكف لمعرب اف يذعنوا في ارض إسرائيؿ الييودية". فالتشابو كبير 
جابوتنسكي، فاالوؿ االب الروحي لمحركة العمالية المؤسسة ىنا بيف استنتاج بيف غوريوف واستخبلص 

لممشروع الصييوني ولبلستيطاف السرطاني، والثاني لميكود واليميف المتشدد، ومنيما الى القيادات اإلسرائيمية 
 المتعاقبة.

ؾ فما الفرؽ بينيما وبيف الءات واشتراطات نتنياىو االخيرة، ومف قبمو اولمرت و شاروف، او بارا -
 مثبل...؟، اـ اف ما يجري اليوـ ىو ذروة التجسيد لنظريات وتنظيرات بف غوريوف وجابوتنسكي؟

كاف اسحؽ شامير في عيده رفض رفضا قاطعا اي مؤتمر لمسبلـ، واية تسوية دائمة مع العرب، واقوالو 
، حيث اعمف انو"سيجعؿ المفاوضات تستمر عشر سنوات او عشريف سنة مف  حوؿ مدريد تدوي حتى اليـو

دوف نتيجة"، ولكف الجنراالت الذيف اتوا بعده مددوا المدة الزمنية الى خمس عشرة سنة، ثـ يأتي ليبرماف 
ليمددىا الى خمسة وعشريف عاما، ليأتي نتنياىو ويمددىا الى ستيف عاما، وكميـ يتفقوف عمى استحالة 

 ة لمتسوية...وىكذا...!التسوية ، الى اف يأتي جيؿ فمسطيني جديد يقبؿ بالروح الصييوني
ففي الصميـ لـ يكف شامير يؤمف بغير القوة واالرىاب، واسحؽ رابيف لـ يختمؼ عنو في الجوىر، وكاف 

 شمعوف بيريز سفاح قانا توأـ رابيف في النيج.
، فكاف ربما اوضح مف صاغ ىذه المعادلة حينما اعمف اكثر مف مرة:  اما الجنراؿ باراؾ ووزير الحرب اليـو

انتصار الصييونية لف يكتمؿ اال بالسبلـ مع جميع جيراننا"، اما السبلـ الذي اراده باراؾ فيستند حسب "اف 
كيمومتر، والى"اف إسرائيؿ دولة قوية  2033اعتقاده وكما اوضح الى :"اف إسرائيؿ اقوى دولة في محيط 

الشاممة بدءا مف معيد وايزمف  جدا، وعندما اتحدث عف القوة ال اقصد فقط الجيش اإلسرائيمي، وانما القوة
 وفرقة بات شيبع والفرقة الفيرىمونية، ووصوال الى المفاعؿ النووي في ديمونة".

باراؾ يحمموف لنا غير تمؾ االجندة الجابوتنسكية  -ليبرماف -فيؿ يرى احد يا ترى اليوـ اف الثبلثي نتنياىو
 فيما يتعمؽ بكؿ حكاية المفاوضات والسبلـ...؟!

لحقيقة أماـ مشيد سياسي ومسار تفاوضي عقيـ، واماـ خيبات أمؿ فمسطينية وعربية متبلحقة مف فنحف في ا
حكاية عقـ المفاوضات، واماـ حسابات فمسطينية لـ تتطابؽ فييا أبدًا حسابات الحقؿ مع حسابات البيدر 

ؿ المرجح دائما في ظؿ تفاوضيا، األمر الذي يبقي الممفات مفتوحة عمى االحتماالت كافة، بما فييا االحتما
 احتبلؿ ببل افؽ سياسي استقبللي، وىو حتما االنتفاضات واسعة النطاؽ.

03211321
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 سمير الحجاوي
يبدو أف بشار األسد وعصابتو وشبيحتو وأذنابو مف القيادة العامة مصروف عمى تدمير مخيـ اليرموؾ 

ليـ ثأرا مع الشعب الفمسطيني يريدوف تصفيتو قبؿ أف ينيار حكميـ إلى األبد ولذلؾ  الفمسطيني، وكأف
تفرض قوات األسد حصارا خانقا عمى المخيـ وتمنع عنو الغذاء والدواء والماء والوقود، وتقوـ بمصادرة 

 سيارات الخضار والغذاء مما سبب نقصا كبيرا في المواد األساسية الشحيحة أصبل ىناؾ.
لنظاـ المجـر وأتباعو مف عصابة "أحمد جبريؿ" المجرمة يتصرؼ بوحشية منفمتة مف عقاليا ويفرض ىذا ا

ألؼ إنساف مف بيف نصؼ مميوف الجئ فمسطيني ىاجروا إلى  203"عقابا جماعيا" عمى المخيـ الذي يسكنو 
تماـ عمميات "تصفية الحساب" مع الفمسطينييف، وىي الع مميات التي بدأىا سوريا، وىو يسعى إلى كسره وا 
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في تؿ الزعتر ومخيمات لبناف التي طمبت فتاوى إلباحة أكؿ لحـ القطط بسبب الحصار الذي فرضتو حركة 
أمؿ، الحميؼ اإلستراتيجي لنظاـ األسد، وقتمت عددا كبيرا مف الفمسطينييف ىناؾ، وقد زرت قبؿ أسبوعيف 

 ا قتمتيـ حركة أمؿ وحمفاء نظاـ األسد ىناؾ.شييدا فمسطيني 903قبرا جماعيا في قمب مخيـ شاتيبل يضـ 
اليوـ تعاد الكرة ثانية، ويحاصر "اإلرىاب األسدي" مخيـ اليرموؾ القريب مف دمشؽ، أو باألحرى الذي 
أصبح جزءا مف العاصمة السورية، ويفرض عميو حصارا خانقا اضطر وكالة غوث وتشغيؿ البلجئيف 

حذرت فيو مف تدىور الوضع اإلنساني والمعيشي في المخيـ الذي الفمسطينييف "األنروا" إلى إصدار بياف 
يعاني سكانو مف "اشتباكات مسمحة كثيفة اشتممت عمى استخداـ األسمحة الثقيمة والطائرات، وأدت إلى وقوع 
قتمى وجرحى في صفوؼ المدنييف وتدمير ممتمكاتيـ في اليرموؾ، وسبب موجات كبيرة مف النزوح بحثا عف 

 األماف".
ذا الوضع المأساوي دعا "مجموعة العمؿ مف أجؿ فمسطينيي سورية" إلى دعوة المجتمع الدولي والجيات ى

الدولية المعنية بشؤوف البلجئيف الفمسطينييف لمتدخؿ لوقؼ ىذا الحصار، وحممت النظاـ اإلرىابي في دمشؽ 
لدولية واألخبلقية بفرض سياسة مسؤولية تدىور الوضع اإلنساني في المخيـ وانتياكيا لؤلعراؼ والقوانيف ا

العقاب الجماعي ضد الفمسطينييف الذيف لـ يتدخموا في المعركة الدائرة في سوريا منذ سنتيف بحجة أنيـ 
 سمحوا لمف يسمييـ نظاـ األسد اإلجرامي "بالعصابات المسمحة" بالدخوؿ إلى اليرموؾ.

مد جبريؿ المارقة، لـ تقؼ عند حصار جرائـ األسد وشبيحتو وزبانيتو وأتباعو مف عناصر عصابة أح
وتجويع السكاف بؿ تعداه إلى قصؼ المدنييف بالطائرات المقاتمة والصواريخ وقذائؼ الدبابات واألسمحة 
الثقيمة، وتنفيذ عمميات اغتياالت وتصفيات، وقتمت بدـ بارد عائبلت بأكمميا مثؿ عائمة سبلمة التي قتموا 

 شيداء. 7منيا 
غدر بسكاف المخيـ ولـ يؼ بتعيداتو بتجنيبو القتاؿ وعدـ تحويمو إلى ساحة حرب، بعد نظاـ بشار األسد 

االتفاؽ الذي أبرمتو الفصائؿ الفمسطينية والقاضي بإخراج مقاتمي الجيش السوري الحر مف المخيـ وعدـ 
يف، وفعبل دخوؿ قوات األسد إليو وأف تقوـ الفصائؿ الفمسطينية بحفظ األمف في المخيـ وذلؾ قبؿ أسبوع

انسحب الثوار، إال أف قوات األسد اإلرىابية دخمت المخيـ بعد ذلؾ بدال مف البقاء بعيدا عنو كما نص 
غاثيا  االتفاؽ وقامت بسمسمة اعتقاالت واغتياالت وتصفيات لمعاقبة سكاف المخيـ الذيف قدموا دعما إنسانيا وا 

 لمشعب السوري الذي استيدفتو قوات األسد اإلرىابية.
يمكف فصؿ معاناة الفمسطينييف في مخيـ اليرموؾ عف معاناة الشعب السوري البطؿ، الذي قدـ  ال

التضحيات والدماء والشيداء والجرحى والمعتقميف والميجريف، وال يمكف فصؿ معاناة مخيـ اليرموؾ 
دلب وحمب ودير الزور وريؼ دمشؽ و  كؿ والمخيمات الفمسطينية في سوريا عف معاناة حمص وحماة وا 

بيكو الذي قسـ سوريا الكبرى وببلد الشاـ والعراؽ، فإف  -المدف والقرى األخرى، وبعيدا عف منطؽ سايكس
فمسطيف ستبقى إلى األبد ىي جنوب سوريا، والفمسطينيوف ىـ سوريوف في المفيـو الكبير لمشعب السوري 

 الكبير الذي يشكؿ جزءا مف األمة العربية العظيمة.
خيما لمفمسطينييف فقط بؿ يضـ عددا كبيرا مف السورييف الفقراء، ويشكؿ منطقة مخيـ اليرموؾ ليس م

 7اقتصادية حيوية ويعمؿ فيو عدد كبير مف األطباء والميندسيف والفنييف والعماؿ الميرة، ويوجد في 
يـ مستشفيات ومدارس ثانوية حكومية وأكبر عدد مف مدارس األونروا، ومركزيف لبرامج المرأة ومراكز لتعم

الحاسوب، وىو ميـ أيضًا مف الناحية اإلستراتيجية ألنو يعتبر إحدى البوابات الميمة لدمشؽ، وىذا يفسر 
 استماتة نظاـ األسد لمسيطرة عميو وتحويمو عمى ساحة حرب لتدميره بشكؿ كامؿ.
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في سوريا،  سكاف المخيـ وجيوا نداء استغاثة لمعرب والعالـ مف أجؿ تجنيبيـ ويبلت حرب لـ يتدخموا فييا
وطالبوا بالضغط عمى نظاـ األسد اإلرىابي لمسماح بدخوؿ الغذاء والدواء والوقود وغاز التدفئة إلى المخيـ، 
وىذا يحتـ عمى القيادات الفمسطينية مف كافة الفصائؿ العمؿ إلنقاذ مخيـ اليرموؾ والمخيمات األخرى مف 

 منة لكؿ المدنييف مف فمسطينييف وسورييف، الدمار والحصار والقصؼ، وتحويؿ المخيمات إلى مناطؽ 
 وعمى العرب أف يتدخموا إلنقاذ المخيـ مف سحب الموت التي تنشرىا قوات األسد الوحشية

 03/21/1321الشرق  الدوحة  
 

 !"اإلرىابيون"الفمسطينيون  48
 فيمي ىويدي

ممف تـ  ىممت بعض الصحؼ المصرية ألف شابا مف أصؿ فمسطيني ألقى القبض عميو ضمف  خريف
احتجازىـ والتحقيؽ معيـ في واقعة االعتداء عمى رئيس نادي القضاة. وىي القصة المفتعمة التي تحيط بيا 
شكوؾ كثيرة؛ حيث لـ يثبت أف ىناؾ اعتداًء مف األساس، ومع ذلؾ جرى النفخ فييا والتيويؿ منيا، حتى 

 .. ىكذا مرة واحدة!في مصر "االغتياالت"وصفيا بعض المحرضيف بأنيا إيذاف ببدء عيد 
ال أعرؼ كيؼ سينتيى األمر، لكف معموماتي أف الشباف الثبلثة الذيف ألقي القبض عمييـ ذكروا في 
التحقيؽ، أنيـ كانوا خارجيف بالصدفة مف أحد المحاؿ العامة، وحيف شاىدوا الرجؿ ىتفوا ضده فتمت 

ـ ينقذىـ مف أيدييـ سوى الشرطة مبلحقتيـ وتعرضوا لمضرب المبرح مف جانب بعض أنصار صاحبنا، ول
 التي ىرعت إلى المكاف.

أثار انتباىي في المسألة أمراف؛ أوليما: إبراز بعض الصحؼ ى وية الشاب المولود في مصر ولـ ير 
فمسطيف في حياتو! لكنو أصبح مشتبيا؛ ألف أباه فمسطيني وأمو مصرية )شقيقتاه متزوجتاف مف مصرييف، 

جاؿ النظاـ السابؽ تمقفوا الخبر واعتبروه قرينة حاولوا االستدالؿ بيا عمى أف ثانييما: أف بعض محامي ر 
 ضالعوف في الجرائـ التي ارتكبت في أثناء الثورة. -وليس الشرطة وال رجاؿ مبارؾ-الفمسطينييف 

إذ نشرت الصحؼ أف محامي مبارؾ وىو يدافع عنو في قضية قتؿ المتظاىريف، وجو االتياـ إلى جماعة 
اف وحركة حماس في المسؤولية عف قتؿ المتظاىريف، واستند في ذلؾ إلى شيادة لمواء عمر سميماف اإلخو 

مسمحا فمسطينيا مف كتائب القساـ التابعة لحركة  63رئيس المخابرات السابؽ، ذكر فييا أنو تـ رصد 
يف قاموا بقتؿ عنصرا مف حزب اهلل، دخموا إلى مصر عبر أنفاؽ رفح، وقاؿ إف ىؤالء ىـ الذ 83حماس، و

المتظاىريف، وىـ الذيف اقتحموا سجف وادي النطروف وأخرجوا المسجونيف مف عناصر حزب اهلل، كما 
 أخرجوا قيادات اإلخواف التي احتجزت فيو.

القصة ذاتيا رددىا محامي المواء العادلي وزير الداخمية األسبؽ الذي قاؿ في مرافعتو إف أجيزة المخابرات 
صاالت بيف قيادات حماس في غزة وقيادات اإلخواف في مصر لبلتفاؽ عمى استقداـ المصرية، رصدت ات

يناير،  18عناصر مسمحة مف كتائب القساـ؛ لممشاركة في عمميات التخريب والفوضى التي حدثت يوـ 
حيث اندس ىؤالء وسط المتظاىريف وأطمقوا عمييـ النيراف التي أسفرت عف قتؿ العشرات منيـ؛ لمتعجيؿ 

 اط نظاـ مبارؾ!بإسق
كأف المحامييف في محاولتيما تبرئة مبارؾ والعادلي أرادا غسؿ أيدي األخيريف مف الجريمة، وتوجيو االتياـ 

 إلى طرفيف خاصميما النظاـ السابؽ، وىما اإلخواف وحركة حماس.
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ينيي وألف إقحاـ اإلخواف ضمف الئحة االتياـ قصة جديدة فسوؼ ننحيو جانبا، وسنظؿ مع اتياـ فمسط
شاعة الفوضى في البمد، وىي الصورة التي حرصت األجيزة األمنية عمى ترويجيا  حماس بقتؿ المصرييف وا 
في عيد مبارؾ، والتي ظمت ترددىا األبواؽ اإلعبلمية  نذاؾ حتى نجحت في إثارة الضغينة لدى البعض 

ألوصاؼ التي تطمؽ عمييـ ، وىي ذات ا"إرىابييف ومخربيف"ضد الفمسطينييف، حتى صاروا في نظر البعض 
 ."إسرائيؿ"في 

ال أعرؼ كيؼ يمكف لعاقؿ أف يقتنع بأف الفمسطينييف يمكف أف يقتموا المصرييف بغير سبب أو مبرر، أو أف 
يسعوا إلشاعة الفوضى في مصر التي ىـ بحاجة إلييا. ويحتاج المرء ألف يمغي عقمو لكي يصدؽ أف 

الذيف كاف اإلخواف بينيـ، لكف شيطنة حماس التي كانت  جماعة حماس اشتركت في قتؿ المتظاىريف،
الذي ادعوا  "الخطر"سياسة ممنيجة في عيد مبارؾ نجحت في تشويو إدراؾ كثيريف انطمت عمييـ أكذوبة 

التي -أف غزة تمثمو بالنسبة إلى مصر. ومف خبلؿ تمؾ الشيطنة، اقتنع البعض أف غزة باتت تيرب السبلح 
إلثارة القبلقؿ في مصر، كما اقتنعوا أف الفمسطينييف يتطمعوف إلى التمدد في  -وىي في أشد الحاجة إلي

تمد غزة  "حكومة اإلخواف"سيناء واختطافيا. وأشاع أحدىـ أف انقطاع تيار الكيرباء في مصر سببو أف 
و بالطاقة عمى حساب المصرييف. وقيؿ في ىذا الصدد إف رئيس الوزراء المصري تحمس لمفكرة؛ ألف زوجت

شقيقة لزوجة السيد إسماعيؿ ىنية، األمر الذي كذبو الدكتور ىشاـ قنديؿ وقاؿ لي إف مصر تزود غزة بما 
 مف استيبلكيا، وىى ال تيديو إلى حكومة القطاع، ولكنيا تبيعو ليا. 2133عمى  2يعادؿ 

، لكننا "إسرائيؿ"يا لػعممية شيطنة الفمسطينييف قد تكوف مفيومة في ظؿ نظاـ مبارؾ؛ باعتباره كنزا استراتيج
، "إسرائيؿ"البد مف أف نستغرب استمرار تمؾ السياسة بعد الثورة؛ ألف المستفيد الوحيد منيا طرؼ واحد ىو 

 وال تفسير لذلؾ سوى أف الرجؿ الكنز ذىب حقا، لكف أبواقو اإلعبلمية ما تزاؿ باقية، والمبيب باإلشارة يفيـ.
 03/21/1321السبيل  عّمان  
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 سميماف الّشيخ
في زيارتو التي وصؿ فييا رئيس الوزراء اإلسرائيمي بنياميف نتنياىو إلى فرنسا أوائؿ شير تشريف 
الثاني/نوفمبر مف ىذا العاـ، والتي انتقؿ فييا إلى مدينة تولوز التي قتؿ فييا المتشدد محمد مراح، معممًا 

لفرنسييف، اغتنـ نتنياىو الفرصة ليذكر بأف إسرائيؿ عمى استعداد الستقباؿ الييود وثبلثة تبلميذ مف الييود ا
كونيا وطف ييود العالـ كميـ ما استفز حمية الوطنية الفرنسية في حنايا  -مف فرنسا والعالـ وحمايتيـ 

ا بأف الجميورية الرئيس الفرنسي فرنسوا ىوالند، فبادر إلى التعميؽ قائبًل: "يجب عمى ييود فرنسا أف يعممو 
نما  الفرنسية تضع كؿ إمكانياتيا لحمايتيـ، إف ضماف أمنيـ قضية وطنية، ىذه ليست قضية الييود، وا 
قضية الفرنسييف بأسرىـ". وأضاؼ: "أريد أف أعيد التذكير أمامكـ بتصميـ الجميورية الفرنسية عمى محاربة 

 يات باألفعاؿ، أـ باألقواؿ". معاداة السامية، وستمنع في كؿ تجمياتيا، سواء كانت تجم
وفعبًل فإنو يجري إلقاء الحـر عمى مف ينكر المحرقة اليولوكوست التي ارتكبت بحؽ الييود أثناء الحرب 

 العالمية الثانية، أو حتى مف يقمؿ مف األعداد التي قضت ضحية ذلؾ.
وزراء اإلسرائيمي، يذكر ببدايات إف ىذا الحوار العمني الذي تـ بيف رئيس الجميورية الفرنسية وبيف رئيس ال

التوجو لدى عدد مف قادة ييود العالـ، خصوصًا في أوروبا والواليات المتحدة األميركية في البحث الجدي 
إليجاد مشروع يمكف لو أف يستوعب أعدادًا مف ييود العالـ الذيف يرغبوف في التجمع إلقامة كياف خاص 
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، 2864لصييوني األوؿ في مدينة بازؿ باؿ السويسرية في العاـ بيـ. ومف أجؿ ىذا اليدؼ عقد المؤتمر ا
الذي قرر "العمؿ عمى استعمار فمسطيف بواسطة العماؿ الزراعييف والصناعييف الييود وفؽ أسس مناسبة". 
إف ذلؾ المؤتمر الذي تكرر عقده في سنيف الحقة، أخذ في التأكيد عمى اعتبار "الييودية" دينًا وقومية، 

قامة كياف صييوني فييا، يجمع ييودًا فييا مف بمداف عدة، وكاف ذلؾ والسعي ال حثيث الستعمار فمسطيف، وا 
يتناقض مع توجيات أخرى غالبة، بينيا اعتبار الييودية ديانة كغيرىا مف الديانات، ودمج مف يدينوف بيا 

ف يدينوف بديانات أخرى، في البمداف التي يعيشوف فييا، كمواطنيف مثؿ غيرىـ مف المواطنيف اآلخريف الذي
 ليـ ما لآلخريف مف حقوؽ، وعمييـ واجبات كما عمى غيرىـ.

 كياف ييودي في بيروبيجاف
في نياية عشرينات القرف الماضي، وفي مواجية األطروحات الصييونية، جرى السعي إلقامة مشروع  

الكائف في الشرؽ األقصى سوفياتي، تمثؿ في إقامة "مقاطعة بيروبيجاف الييودية" في إقميـ خباروفسؾ 
السوفياتي، بالقرب مف الحدود الصينية، عمى الرغـ مف أف ىذا التوجو كاف يتناقض مع نصوص الدستور 
السوفياتي، ومف بينيا ذلؾ النص الذي يفيد بأف إقامة الكيانات داخؿ االتحاد، يجب أف يراعى فييا وجود 

مشتركة في ذلؾ الكياف، كي يحمؿ اسميا. في حيف أف أغمبية سكانية تحمؿ صفات وتكوينات إثنية وقومية 
"مقاطعة بيروبيجاف الييودية" كانت مجرد مشروع استثنائي وتحت التأسيس، بينما استقطب المشروع أعدادًا 
متواضعة مف بيف ييود الجميوريات السوفياتية، ومف بيف ييود البمداف األخرى، بسبب عوامؿ سمبية عديدة، 

العالمية الثانية، وما ترتب عمييا مف نتائج، حينيا لـ يتجاوز عدد الييود في المقاطعة بينيا قياـ الحرب 
أكثر مف عشريف ألؼ نسمة في منتصؼ ثمانينات القرف الماضي، مف بيف السكاف الذيف وصؿ عددىـ إلى 

 09حو ألؼ نسمة، جاءوا مف جميوريات االتحاد السوفياتي المختمفة، وتبمغ مساحة المنطقة ن 103نحو 
 ألؼ كيمومتر مربع.

وعمى الرغـ مف ىذه التجربة الفاشمة، استمر المشروع الصييوني في محاوالتو لبلستحواذ عمى فمسطيف، وتـ 
تدعيمو بعد أف خضعت فمسطيف الحتبلؿ بريطانيا )تحت مسمى االنتداب( بعد الحرب العالمية األولى، 

، والذي تـ فيو الوعد بإقامة وطف قومي 2624في العاـ وصدور وعد بمفور وزير الخارجية البريطاني  نذاؾ 
لمييود في فمسطيف، في حيف تمقى ىذا المشروع دعمًا أوروبيًا وأميركيًا واسعًا، وتصميمًا عمى منحو وجودًا 
 محميًا مستمرًا، خصوصًا بعد المجازر التي ارتكبتيا النازية األلمانية والفاشية اإليطالية أثناء الحرب العالمية
الثانية، بحؽ شعوب أوروبا التي قاومت المشروع النازي، وكاف الييود مف أبرز ضحايا ىذا المشروع، ليقـو 

، وذلؾ عمى حساب الشعب الفمسطيني في 2678بعد ذلؾ المشروع الصييوني في فمسطيف رسميًا في العاـ 
 أرضو، والسعي حثيثًا إلى طرده مف وطنو ومف ممتمكاتو.

المفارؽ أف مف قاـ بارتكاب المجازر والطرد بحؽ ىذا الشعب ىـ مجموعات ذاقت الغريب في األمر و 
ويبلت الحروب، وارتكبت بحقيا مجازر كبرى سميت باليولوكوست. بينما سعت الحكومات اإلسرائيمية 
المتعاقبة منذ ذلؾ الوقت إلى اإلعبلف عف إقامة "دولة الييود" أي دولة لجميع ييود العالـ، ىي المبلذ 

الحامي لجميع ييود العالـ. ومف بيف ذلؾ عمى سبيؿ المثاؿ منح الجنسية اإلسرائيمية لكؿ ييودي يصؿ إلى و 
فمسطيف المحتمة؛ إف كاف مف طريؽ البر أو البحر أو الجو. وىذا ما تطبقو وتعمنو الدولة في إسرائيؿ؛ إال 

ىـ مواطنوف كغيرىـ، ليـ الحقوؽ  أف حكومات العالـ ال تقر ىذا التوجو، وتعتبر أف سكانيا مف الييود
وعمييـ الواجبات ذاتيا. وعمى الرغـ مف ىذا، كثيرًا ما كاف يتـ االصطداـ والتنافر بيف اعتبارات وسياسات 
الحكومات اإلسرائيمية تجاه الييود في العالـ، وبيف قوانيف وسياسات واعتبارات الحكومات الوطنية في تمؾ 
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بيف الرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء اإلسرائيمي ىو األوضح في تجمي ىذا البمداف. وكاف النقاش العمني 
 األمر، والكشؼ عف االزدواجية في السياسات والمعايير واالعتبارات. 

( كتب الكاتب المخضـر يوري أفنيري، 1321نوفمبر 20في مقاؿ لو حمؿ ىذا المعنى بوضوح، )السفير 
ات اإلسرائيمية ما يمي: "نتنياىو ال يمؿ مف تكرار أف إسرائيؿ المعارض الدائـ لمكثير مف سياسات الحكوم

ىي دولة الشعب الييودي، ىذا يعني أنيا موطف الييود في جميع أنحاء العالـ، وليس فقط في إسرائيؿ. 
مميونًا منتشريف في العالـ".  20مبلييف ييودي في إسرائيؿ فحسب، بؿ إلى  9لذلؾ ىو يتوجو ليس إلى 

رى تبيف أف ما قالو محض أوىاـ، فييود أميركا ينتخبوف كييود أميركييف، وليس كأفراد في ليضيؼ: مرة أخ
الدولة الييودية غير المتحققة بعد إشارة إلى أف أغمبية ييود أميركا صوتوا لصالح الحزب الديمقراطي 

ح الجميوري ولصالح الرئيس أوباما، وذلؾ عمى العكس مما سعى إليو نتنياىو الذي دعا لمتصويت لممرش
 . -ميت رومني عمناً 

سرائيؿ، يتحوؿ ييود أميركا إلى  ختـ أفنيري ىذه الفقرة مف مقالو قائبًل: "عند أي صداـ مصالح بيف أميركا وا 
 أميركييف في المقاـ األوؿ" وىكذا األمر كذلؾ بالنسبة لييود البمداف األخرى.

 03/21/1321  بيروت  المستقبل
 
 
 

 كاريكاتير: 53
 

 
 03/21/21عّمان  الرأي  


