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 عمن موافقة فتح وحماس عمى البدء الفوري في تنفيذ المصالحة الوطنيةت الرئاسة المصرية 0
، يياسر عم .د، أف أحمد عبد الباسطنقاًل عف مراسمو  01/0/1102اليوم السابع، القاىرة، قع نشر مو 

الساعات األولى مف  ي"تويتر" ف االجتماعيأعمف عمى موقع التواصؿ  المصرية،رئاسة الالمتحدث باسـ 
اتفاؽ المصالحة  تنفيذ يف يحماس وفتح الفمسطينييف وافقوا عمى البدء الفور  يصباح يوـ الخميس، أف حركت

محمود  الفمسطينيبرعاية مصرية، عقب لقائيـ بالرئيس  1100مايو  ي أيار/تـ توقعيا ف يالوطنية، الذ
 عباس بالقاىرة.

 يمقر إقامة الرئيس الفمسطين يوعقد ف 1101فبراير شباط/ يعد األوؿ مف نوعو منذ  الذيوحضر االجتماع 
الجديدة "شرؽ القاىرة"، أعضاء الوفديف المرافقيف لعباس ضاحية مصر  يبأحد قصور الضيافة المصرية ف

 ومشعؿ، باإلضافة إلى المواء محمد رأفت شحاتة مدير المخابرات المصرية.
 النص الحرفي لمبياف المصري حوؿ نتائج اجتماعات حماس وفتح: 01/0/1102، القدس، القدسوأوردت 

ب الصدع بيف اإلخوة الفمسطينييف، وبدعوة كريمة في إطار الجيود مصر إلنياء االنقساـ الفمسطيني ورأ"
، مع الرئيس الفمسطيني 8/0/1102مف السيد الرئيس، رئيس جميورية مصر العربية، التقى سيادتو اليوـ 

محمود عباس، كما التقى سيادتو والسيد خالد مشعؿ رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، لبحث سبؿ 
، كما تـ عقد لقاءات بيف وفدي حركتي فتح 3/4/1100في القاىرة بتاريخ  تنفيذ اتفاؽ الوفاؽ الوطني الموقع

وحماس، بحضور السيد الوزير رئيس المخابرات العامة، وقد أبدى األطراؼ خالؿ المقاءات روحًا إيجابية 
توقيعيا حيث تـ خالليا االتفاؽ عمى البدء الفوري في تنفيذ آليات االتفاقات السابقة التي تـ  ومسئولية عالية،

عمى أف يتـ دعوة كافة الفصائؿ الفمسطينية خالؿ األياـ القادمة، ويمي ذلؾ دعوة لجنة تطوير وتفعيؿ 
، لالتفاؽ حوؿ الجدوؿ الزمني لتنفيذ 1102منظمة التحرير الفمسطينية في األسبوع األوؿ مف شير فبراير 

 ."القضايا كافة في إطار رزمة واحدة وبشكؿ متوازي
صفحتو الرسمية عمى عمى  عزت الرشؽ، في تعميؽ لو تب السياسي لحركة حماس،عضو المكووصؼ 

اجتماع القاىرة الذي عقد بيف وفدي حماس وفتح بحضور رئيس جياز المخابرات  9/1/2013فيس بوك، 
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، بػ"االيجابي"، مؤكدًا التوصؿ التفاؽ عمى تنفيذ آليات االتفاقيات التي ةالعامة المصرية المواء رأفت شحات
وأشار الرشؽ إلى انو سيتـ عقد لقاء بيف ممثمي الحركتيف  .2012مايو أيار/ سبؽ التوصؿ إلييا في 

نو سيتـ دعوة لجنة تفعيؿ أاألسبوع المقبؿ في القاىرة لوضع آليات وجدوؿ زمني لتنفيذ تمؾ االتفاقات، و 
 القادـ. فبرايرشباط/ منظمة التحرير الفمسطينية لالجتماع في األسبوع األوؿ مف شير 

فتح قالت إف الرئيس عباس اتفؽ خالؿ أف حركة  10/1/2013الجزيرة نت، الدوحة، وأضاؼ موقع 
عمى استئناؼ عمؿ المجاف األسبوع المقبؿ وضرورة اإلسراع في تنفيذ اتفاؽ  ،اجتماعو في القاىرة بمشعؿ

عالف الدوحة.  القاىرة وا 
وقاؿ  ة تطبيؽ اتفاؽ رعتو مصر قبؿ نحو عاميف.لكف مصادر مف الطرفيف أشارت إلى خالفات بشأف كيفي

إف حركة فتح تمسكت خالؿ االجتماع الثنائي بأف يبدأ تطبيؽ  ،مصدر فمسطيني لوكالة األنباء األلمانية
اتفاؽ القاىرة بتمكيف لجنة االنتخابات المركزية الفمسطينية مف استئناؼ عمميا في غزة لمتحضير لالنتخابات 

أبدت حماس  ،وفي المقابؿ ؿ حكومة مف مستقميف تتولى اإلعداد لتمؾ االنتخابات.عمى أف ُتشك ،العامة
بما في ذلؾ معالجة آثار االنقساـ الداخمي وتحقيؽ شراكة  ،تمسكيا بتنفيذ إجراءات المصالحة حزمة واحدة

 ومف ثـ الوصوؿ لالنتخابات العامة. ،وطنية
المقاء الذي كاف ، أف جيياف الحسيني عف مراسمتيانقاًل القاىرة  مف 10/1/2013الحياة، لندن، وذكرت 

بتوصية مف جياز االستخبارات الذي قدر أف مشاركتو في المقاء  ، ألغيسيجمع بيف مرسي وعباس ومشعؿ
 .تقتضي اإلعالف بعده عف تقدـ جوىري في المصالحة

كاف " ف عباس ومرسيلقاء الرئيسي لوكالة فرانس برس بأف األحمدالحوار عزاـ  إلىوصرح رئيس وفد فتح 
النقطة التي توقفنا عندىا،  إلىوجرى بحث موضوع المصالحة والخطوات المطموبة وىي العودة  ...ايجابياً 

وىي استئناؼ عمؿ لجنة االنتخابات، وتشكيؿ حكومة وفاؽ وطني برئاسة الرئيس عباس، والتحضير 
كذلؾ بمساعدة  "وعد"الرئيس المصري  إف . وتابع"النتخابات رئاسية وتشريعية ولممجمس الوطني الفمسطيني

 ."العرب والمانحيف اآلخريف األشقاءبذؿ جيد لدى و"المفروض عمييا  "لفؾ الحصار المالي"السمطة 
، أف صالح الديف شعباف ،القاىرةنقاًل عف مراسميا في  01/0/1102الشرق األوسط، لندن،  وأضافت

رئيس المكتب السياسي لحركة و لفمسطيني محمود عباس ا السمطة الرئيس المصري محمد مرسي التقى رئيس
وأكد ياسر عمي أف الرئيس مرسي استعرض  كؿ عمى انفراد، في القاىرة بعد ظير أمس. حماس خالد مشعؿ

الجيود المصرية المبذولة مف أجؿ إتماـ المصالحة الفمسطينية حتى يكوف الشعب  الرئيس عباسمع 
المساعدات المطموبة وتوفير الدعـ الالـز  وقاؿ عمي إف المقاء تناوؿ أيضاً . واحداً  الفمسطيني المناضؿ صوتاً 

لمقررات جامعة الدوؿ العربية إلى جانب متابعة التطورات الفمسطينية ذات االىتماـ  لمدولة الفمسطينية وفقاً 
 المشترؾ.

يادات حركة حماس، مف ق مشعؿ والوفد المرافؽ لو الذي يضـ عدداً  وأضاؼ أف الرئيس مرسي استقبؿ أيضاً 
مف بينيا موسى أبو مرزوؽ وعزت الرشؽ وخميؿ الحية ومحمد عمر وماىر رمحي ونزار عوض اهلل. 
وأوضح أف الرئيس مرسي بحث مع وفد حماس ممؼ المصالحة ورفع المعاناة والحصار عف أبناء غزة 

 والجيود التي تبذليا مصر خالؿ األياـ المقبمة لدفع المصالحة الفمسطينية.
وقاؿ عمي إنو سيكوف ىناؾ لقاء بيف حركتي فتح وحماس برعاية مصرية وليس ىناؾ لقاء ثالثي يجمعيما 

ذا كاف حدث مثؿ ىذا المقاء فسيعمف في حينو،  كما سنعمف في ختاـ ىذه الجولة مف "بوفد مصري، وا 
 ."المصالحة ما تـ التوصؿ إليو مف نتائج
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 جبريل عميل لممخابرات السوريةوأحمد  أّي وقت..بغزة .. وسأزور بالتصفية: تمقيت تيديدات عباس 

مف القاىرة، أف الرئيس محمود عباس قاؿ  //وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية )وفا(، نشرت 
 ، فيما يتعمؽ بموضوع المصالحة."إننا ممتزموف بما تـ االتفاؽ عميو في الدوحة والقاىرة"

ممتزموف "الصحؼ المصرية، مساء األربعاء، بقصر الضيافة بالقاىرة، وأضاؼ خالؿ لقائو رؤساء تحرير 
بما تـ االتفاؽ عميو بالدوحة والقاىرة، وبما أعمف مف قبمنا، وبالذات مف قبؿ رئيس المكتب السياسي لحركة 

 حماس خالد مشعؿ، بالنقاط األربع التالية: إننا كالنا مؤمناف برؤية الدولتيف، دولة فمسطيف عمى حدود 
تعيش جنبا إلى جنب دولة إسرائيؿ، وأف يتـ ذلؾ عبر المفاوضات، وأف نتبنى المقاومة الشعبية والسممية، 

 ."وأف نذىب لالنتخابات
، إلى أنو بدأ تنفيذ ىذه القرارات منذ شير يونيو الماضي عندما ذىبت لجنة االنتخابات عباسوأشار 

ف أجؿ أف تسجؿ مف لـ يسجؿ مف القطاع، ثـ تحدد ىي المركزية المستقمة إلى غزة وبدأت تحضر نفسيا م
 ."يوليو فوجئنا بقرار وقؼ المجنة عف العمؿ وفي "االنتخابات، 
ألؼ فمسطيني لـ يسجموا منذ االنقالب  المطموب أف تذىب المجنة إلى قطاع غزة لتسجؿ "وأضاؼ أف 

خابات، وتطمب مني إصدار مرسـو بما وحتى وقتنا ىذا، وعندما يسجموف تطمب المجنة تحديد موعد لالنت
 ."تراه فور انتيائيا مف عمميا

ىذا الموضوع سيناقش الميمة "وقاؿ إف االنتخابات ستكوف لممجمس التشريعي، والمجمس الوطني، والرئاسة، و
. )لقاء الرئيس مع رؤساء تحرير "مع خالد مشعؿ وقيادة حماس وماذا يمكف أف نعمؿ في المستقبؿ؟

 ية تـ قبؿ لقائو مع خالد مشعؿ(.الصحؼ المصر 
لف نكؿ ولف نمؿ حتى تتـ المصالحة بيف شطري الوطف، ليعود موحدا ثابتا بوجو الطغياف ووجو ""وأضاؼ: 

 ."كؿ مف يريد الوقوؼ بوجو االستقالؿ
لـ يعد مسموحا ألحد أف يتالعب بمصير الشعب والقضية بإبقاء االنقساـ تحت أي ذريعة، شعبنا "وأضاؼ: 

 ."غفر لكؿ مف يريد أف يعمؽ االنقساـ وأف ُيعمي المصمحة الفئوية والفردية عمى مصمحة الوطفلف ي
وأكد أنو ال بد أف يتوقؼ االستيطاف وىذا شرط أساسي، باإلضافة إلى إطالؽ سراح األسرى، وقضية 

 ."األمواؿ الفمسطينية التي تحتجزىا إسرائيؿ
خاصة في مدينة القدس المحتمة، والمشاريع األخيرة التي االستيطاف غير شرعي وغير قانوني، "وأضاؼ: 

أعمنت عنيا إسرائيؿ مف شأنيا أف تعزؿ مدينة القدس وتقسـ الضفة الغربية إلى قسميف، لذلؾ لف نقبؿ بو 
 ."وسنمجأ لممجتمع الدولي خاصة مجمس األمف لوقفو، وعندنا ما يمكف أف نعممو لمنع االستيطاف

ئيف الفمسطينييف في سوريا، عبر عف ألمو لسقوط عشرات الشيداء مف أبناء شعبنا وفيما يتعمؽ بقضية الالج
 ."عمما بأف الفمسطينييف لـ يتدخموا"في مخيـ اليرموؾ، 

استطعنا عبر اتصاالت مكثفة مع مختمؼ األطراؼ، أف نصؿ التفاؽ يضمف األمف، وأف يعود "وقاؿ: 
 يتدخؿ الفمسطينيوف في الشؤوف الداخمية لمدوؿ العربية، لممخيـ سكانو، ونحف قررنا منذ أكثر مف عاميف أال

نما نتمنى لمشعوب أف تحقؽ ما تريد ال أكثر وال أقؿ  ."ونحف لسنا طرفا في أي خالؼ داخمي، وا 
"سأتناقش مع قيادة حماس في مف القاىرة أف عباس قاؿ  //وكالة سما اإلخبارية،  وذكرت

 حوؿ ذلؾ، وحوؿ تفعيؿ اتفاؽ المصالحة".  عاء[]األرب االجتماع معيـ مساء اليوـ
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وحوؿ احتفالية ذكرى االنطالقة في غزة قاؿ أبو مازف "ما جرى في غزة كاف فوؽ تصورنا، والجماىير 
خرجت بأعداد ضخمة، وفي "مميونية" حقيقية، وىذا يدفعنا لمعمؿ مف أجؿ تمؾ الجماىير، وسأذىب لغزة في 

 ا، وأصبحت أكثر إلحاحا". أي وقت، والمسألة "في بالي" جد
عباس "في بداية األحداث كانت المخيمات بعيدة عف الصراع، وجميع الفمسطينييف وحوؿ أحداث سوريا قاؿ 

القيادة العامة( فيو عميؿ  -ىناؾ يمتنعوف عف التدخؿ، باستثناء أحمد جبريؿ )األميف العاـ لمجبية الشعبية
 لممخابرات السورية". 
أنو طمب مف األمـ المتحدة أف تعمؿ مف أجؿ السماح لالجئيف الفمسطينييف في سوريا  وأشار أبو مازف إلى

أف يعودوا لفمسطيف، سواء إلى الضفة الغربية أو إلى قطاع غزة، وجاء رد باف كي موف األميف العاـ لألمـ 
يـ أنيـ يسقطوف المتحدة بأف إسرائيؿ انتيزت الفرصة، وقالت إنيا موافقة بشرط أف يكتبوا جميعا عند عودت

 حقيـ في العودة، فرفضنا ذلؾ". 
وحوؿ النجاح في الذىاب إلى األمـ المتحدة قاؿ أبو مازف "ال تتصوروا حجـ الضغوط التي تعرضنا إلييا، 
لدرجة أني تمقيت شخصيا تيديدات بتصفيتي، ولكننا قررنا أال نستجيب ألي طرؼ، ونمضي في طريؽ 

ارجية إحدى الدوؿ األوروبية ألح عمي بالتراجع وأمريكا منعت بعض الحصوؿ عمى وضع الدولة، ووزير خ
 المساعدات عنا". 

وقاؿ "كاف كؿ ما أريده أف نذىب مباشرة لمتصويت عمى حصولنا عمى وضع الدولة، ولألمانة فقد كاف 
الصربي رئيس الجمعية العامة لألمـ المتحدة "بطال"، ولـ يستجب لضغوطات، وكنت أخشى أال يحضر 

مندوب دولة  دوبو الدوؿ أو أف يذىبوا "إلى الحماـ" عند التصويت، لدرجة أنو قيؿ لنا أف نحو من
 سيتيربوف ويذىبوف إلى الحماـ وقت التصويت". 

منظمة وىيئة دولية، وندرس تمؾ  وأضاؼ عباس "اآلف أمامنا بعدما حصمنا عمى وضع الدولة 
يد وضع الدولة كي نذىب لممحكمة الجنائية الدولية ونشكو المنظمات والييئات، البعض كاف يقوؿ إننا نر 

إسرائيؿ، وقمنا ألمريكا نحف ال نريد "الشحططة" في المحاكـ، وعمى إسرائيؿ أف تكؼ عف اعتداءاتيا عمينا 
 كي ال نذىب لنشكوىا أماـ المحكمة".

ود عباس قاؿ السنيوري أف محمعادؿ نقال عف مراسميا  //اليوم السابع، مصر، وجاء في 
نو مع إغالؽ كافة األنفاؽ فإف مصر قادرة بصفتيا طبيعيغزة غير  فيإف وضع األنفاؽ لمصحافييف  ، وا 

سرائيؿ عمى رعاية االتفاؽ.  الراعية التفاؽ اليدنة بيف غزة وا 
 فيأمالؾ  أيوأكد أف الزعيـ الراحؿ جماؿ عبد الناصر لـ يطرد الييود كما يقوؿ البعض، وليس لدييـ 

ال كانوا طمبوىا مف الرئيس الراحؿ أنور السادات،  مصر اإلخوانى عصاـ  القياديفإف كالـ  وبالتاليوا 
 لو". داعيالعرياف عف عودة الييود إلى مصر كالـ "ال 

ورأى أف العرب ليست لدييـ القدرة عمى الحرب مع إسرائيؿ لعشرة سنوات قادمة، بسبب المتغيرات السياسية 
مصنع لمسالح، وتقوـ بالتصدير ألمريكا والدوؿ  رائيؿ لدييا اآلف نحو الحالية، موضحا أف إس

 .السياسياألوروبية واآلسيوية، وأف العرب ليس لدييـ حاليا سوى السالح 
 
 
نياء الحصار  االنتصارىنية يطالب بـ "استكمال   عادة اإلعمار وا   " بإتمام المصالحة وا 
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يني إسماعيؿ ىنية عف أمّمو في تحقيؽ نتائج ممموسة وواضحة عبر رئيس الوزراء الفمسط: محمد عيد - غزة
مف اجتماعات العاصمة المصرية بيف رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعؿ، ورئيس السمطة 

 محمود عباس.
ودعا ىنية إلى مرحمة "استكماؿ االنتصار"، خالؿ كممتو التي ألقاىا أثناء استقبالو لقافمة الوفاء األوروبية 

عادة اإلعمار، " "، والعديد مف الشخصيات التضامنية الدولية، أمس، وذلؾ بإتماـ المصالحة الوطنية، وا 
نياء الحصار الجائر عمى قطاع غزة. وأشار إلى قرارات حكومتو الداعمة لتحقيؽ المصالحة الوطنية،  وا 

ت وقرارات جريئة ومماثمة في والتي ترجمتيا عمى أرض الواقع في قطاع غزة، مطالبًا السمطة بالحذو بخطوا
 الضفة الغربية.

وقاؿ: "نعـ ال بد مف مصالحة وطنية تنـ عف نوايا صادقة، وخطوات جريئة في أرجاء الضفة؛ لكي يصبح 
 لدي الناس أماًل في تحقيؽ ىذه المصالحة".

وأضاؼ: "مصالحة وطنية تحمي الثوابت، وتحمي ظير المقاومة، وحقوؽ الشعب الفمسطيني وأرضو 
وتابع: بعد انتصار حرب "حجارة السجيؿ" سنكمؿ االنتصار حتى تحرير فمسطيف مف بحرىا إلى  المسموبة".

 نيرىا، وسنحرر القدس، ويعود الالجئيف والمشرديف".
أف الزمف والتاريخ الذي سبؽ معركة "حجارة السجيؿ" ليس ىو الزمف الذي أعقب تمؾ المعركة، التي  ىورأ

وأشاد  ، وأفشمت جميع مخططاتو التي كاف ينوي بيا ردع قوي دولية ومحيطة"."ردعت االحتالؿ وىزمتو
 بالدور االستراتيجي الذي بذلتو جميورية مصر العربية، ورئيسيا د. محمد مرسي، خالؿ الحرب األخيرة.

ـ "حرب الفرقاف"، أعمف االحتالؿ اإلسرائيمي حربو عمى قطاع غزة /ونوه: "في حرب عامي 
وأكد صمود غزة  ـ "حجارة السجيؿ" أعمنت المقاومة انتصارىا مف القاىرة".اىرة، أما في حرب مف الق

في وجو االحتالؿ وحربو اليمجية التي طالت كافة النواحي، رادًا الفضؿ لوحدة أبناء الشعب الفمسطيني في 
لى المقاومة ورجاليا بغزة.  غزة والضفة والشتات، وا 

 //فمسطين أون الين، 
 
 الحرمين لحضور قمة الرياض خادمعباس يتسمم دعوة  

 تسمـ رئيس دولة فمسطيف محمود عباس دعوة مف خادـ الحرميف الشريفيف الممؾ عبد: مراد فتحي –القاىرة 
العزيز آؿ سعود ممؾ المممكة العربية السعودية، األربعاء، لحضور القمة العربية التنموية  اهلل بف عبد

مف الشير  -جتماعية الثالثة التي ستعقد في العاصمة السعودية الرياض يومي االقتصادية واال
 الجاري.

، السفير السعودي لدى جميورية مصر العربية ومندوبيا الدائـ لدى الجامعة العربية أحمد لووسمـ الدعوة 
 قطاف، بمقر إقامة الرئيس في القاىرة.

 //الشرق، الدوحة، 
 
 
 
 المنكوبين إغاثةستبدأ عممية حصرىا والميمة األساسية  والسبتبالغة  األضرارفياض:  
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تتمثؿ في تأميف  األوقاتلمحكومة في ىذه  األساسيةسالـ فياض أف الميمة  د.أكد رئيس الوزراء : القدس
الجوية العاصفة التي تشيدىا فمسطيف، وقاؿ  األحواؿالعاجمة والضرورية لممتضرريف والمنكوبيف مف  اإلغاثة

المنكوبيف والمتضرريف مف العاصفة الجوية، وستبدأ طواقـ الوزارات اعتبارا  إغاثة"أولوية عممنا تتمثؿ في 
الجسيمة  األضراربشكؿ عاجؿ"، مشددًا عمى انو، وفي ضوء  األضرارمف يوـ السبت القادـ بحصر جميع 

عمى التدخؿ بشتى السبؿ الوقت، وأضاؼ "سنعمؿ  إضاعةالمناطؽ المنكوبة، ال يمكف  هبيذالتي لحقت 
 ةمواصمالجسيمة التي تعرض ليا القطاع الزراعي، وذلؾ مف أجؿ تمكيف المزارعيف مف  األضرار إلصالح
 عمميـ".

 //القدس، القدس، 
 
 : إصرار عباس عمى االنتخابات سيعرقل المصالحةالفمسطينيرئيس التشريعي  

لفمسطيني د. عزيز دويؾ إف إصرار رئيس السمطة قاؿ رئيس المجمس التشريعي ا: محمد جاسر - غزة
 محمود عباس عمى إنجاز ممؼ االنتخابات دوف غيره سيعرقؿ تطبيؽ المصالحة بيف حركتي حماس وفتح.

وأكد دويؾ في تصريح لػ"فمسطيف أوف اليف"، األربعاء، أف المصالحة مطمب رئيسي لمشعب الفمسطيني، وأنو 
باستعادة أرضو المسموب مف  المشروعةمتمسكًا في الوقت ذاتو بحقوقو مصر عمى إنجاز المحمة الوطنية، 

 قبؿ دولة االحتالؿ اإلسرائيمي.
وشدد عمى ضرورة إنجاز المصالحة كأولوية وطنية، الستفادة الشعب الفمسطيني مف األجواء اإليجابية بعد 

وحصوؿ فمسطيف عمى "دولة  انتصار المقاومة الفمسطينية عمى دولة االحتالؿ اإلسرائيمي في قطاع غزة،
 عضو غير مراقب".

وبيف أنو ستكوف في المقاءات آليات إلنجاز المصالحة، مجددًا مطالبتو بإنياء ممؼ االعتقاؿ السياسي في 
الضفة، باإلضافة إلى استمرار الحريات السياسية، مشددًا عمى ضرورة استغالؿ األجواء اإليجابية إلتماـ 

 ر المقاومة في غزة.المصالحة وخاصة بعد انتصا
 //فمسطين أون الين، 

 
 لحدوث اختراق كبير في ممف المصالحة مطمئنغير : مستشار ىنية 

 "غير مطمئف"، أمس انو بغزةيوسؼ رزقة المستشار السياسي لرئيس الحكومة د. أشرؼ اليور: قاؿ ـ -غزة 
مت فيو حركة فتح تيارا بحماس في غزة حاليًا إلحداث اختراؽ كبير في ممؼ المصالحة، في الوقت الذي اتي

 ."تكريس االنقساـ"باإلصرار عمى 
وجاءت تصريحات رزقة قبيؿ عقد لقاء الرئيس محمود عباس برئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد 

 مشعؿ في العاصمة المصرية القاىرة، برعاية مصرية.
يجعمو غير متفائؿ بحدوث اختراؽ في  نسخة منو أف ما "القدس العربي"وأوضح في تصريح صحافي تمقت 

دعوة مصر لعباس  إفممؼ المصالحة ىو إصرار الرئيس محمود عباس عمى إجراء االنتخابات أواًل، وقاؿ 
ال يفي بالضرورة أف ىذه المقاء سيسفر عف البدء الجدي في "ومشعؿ إلجراء محادثات مف أجؿ المصالحة 

 ."يعكر أجواء لقاء المصالحة"باس عمى إجراء االنتخابات أواًل ، كوف أف إصرار الرئيس ع"إجراءات التنفيذ
موقفا أحاديا ال نقبمو في الحكومة، كما لف تقبمو الفصائؿ الفمسطينية التي "واعتبر مطمب الرئيس عباس ىذا 

 ."اتفقت عمى أف ممؼ المصالحة يجب أف يطبؽ بشكؿ كامؿ ومتواز في كؿ ممفاتو
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 //القدس العربي، لندن، 
 
 غزة يبحث مع نظيره السوداني تعزيز العالقات الثنائية      في داخمية الوزير  

بحث وزير الداخمية الفمسطيني في حكومة غزة فتحي حّماد مع نظيره السوداني إبراىيـ حامد، في : الخرطوـ
 العاصمة الخرطوـ، سبؿ تعزيز العالقات الثنائية.

العاصمة السودانية قادًما مف قطر، حيث ستستمر زيارتو الرسمية  ( إلى/وكاف حّماد قد وصؿ الثالثاء )
وأشاد حماد بدعـ السوداف رئيسًا وحكومة  ثالثة أياـ، يمتقي خالليا مع عدد مف المسؤوليف السودانييف.

 وشعبًا، ووضع وزير الداخمية السوداني في صورة الوضع الفمسطيني بشكؿ عاـ.
 //قدس برس، 

 
 إسرائيمية سرية غابت عنيا القدس والالجئون  -وضات فمسطينية قدس برس: مفا 

قممت مصادر أمنية مصرية وفمسطينية متطابقة مف أىمية الرىاف عمى عقد لقاء قمة بيف : راـ اهلل -القاىرة 
رئيس السمطة الفمسطينية محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعؿ إلنياء االنقساـ 

وتناقضيا تماما، عمى اعتبار أف عباس،  األجنداتلمصالحة الوطنية، وأرجعت ذلؾ إلى اختالؼ وانجاز ا
 يركز عمى المفاوضات مع إسرائيؿ كاستراتيجية واحدة.

وكشفت ىذه المصادر التي تحدثت لػ"قدس برس" وطمبت االحتفاظ باسميا، أف ما يدلؿ عمى عدـ جدية 
ة في الحوار مف أجؿ المصالحة، ىو أنيا في الوقت الذي تتحدث الرئيس محمود عباس والسمطة الفمسطيني

فيع عف المصالحة مع "حماس" عمى قاعدة االنتخابات أوال دوف التزاـ باتفاؽ المصالحة الموقع في القاىرة 
العاـ الماضي، أجرت بالفعؿ مفاوضات سرية مع حكومة نتينياىو وقدمت لو مبادرة تجاىمت القدس 

 امؿ.والالجئيف بشكؿ ك
الماضي مبادرة مف  األسبوعصائب عريقات قدـ د.وذكرت ىذه المصادر، أف كبير المفاوضيف الفمسطينييف 

رئيس السمطة محمود عباس إلى رئيس الحكومة اإلسرائيمية بنياميف نتنياىو عبر مستشاره اسحؽ مولخو، 
في حدود الجدار، وأف منطقة وىي مبادرة تتضمف ثالثة بنود: أوليا أف عباس يوافؽ عمى دولة فمسطينية 

األغوار سيكوف فييا تواجد فمسطيني ػ أردني ػ إسرائيمي، والبند الثالث أف تتـ مبادلة األراضي التي بني عمييا 
 الجدار، وأف تتعامؿ إسرائيؿ مع السمطة كدولة.

الالجئيف في وأشارت المصادر إلى أف المبادرة لـ تشر ال مف قريب وال مف بعيد إلى القدس وال إلى حؽ 
 العودة.

وأضافت: "دخوؿ عباس في عممية تسوية جديدة مع إسرائيؿ تعني عمميا أنو غير معني بالمصالحة مع 
حماس إال لجية إجراء انتخابات يتـ تزويرىا عمى نحو يستطيع مف خاللو إخراج حماس مف المشيد 

 تو ومراميو".السياسي، وىو سيناريو ال يبدو قريب الوقوع، ألف حماس مدركة لطبيع
 //قدس برس، 

 
 فمسطينيون يتيافتون عمى البضائع اإلسرائيمية ولونؤ مسصحيفة أمريكية:  

كشفت صحيفة "وورلد تربيوف" األميركية األربعاء، أنو وبالرغـ مف دعوات مقاطعة البضائع اإلسرائيمية، 
سئولوف الفمسطينيوف يتيافتوف عمى شراء المنتشرة في الدوؿ األوربية وفي الضفة الغربية، إال أف عدد مف الم
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البضائع اإلسرائيمية، ويفضموف إنفاؽ أمواليـ داخؿ التجمعات التجارية اإلسرائيمية عمى صرفيا في المحالت 
 الفمسطينية.

الصحيفة استندت في تقريرىا عمى تقرير صادر مف معيد "غيتستوف" األميركي لألبحاث، والتي رصد العديد 
ليف الفمسطينييف الذيف ينتموف لحركة "فتح" ومنظمة التحرير الفمسطينية، وىـ ينفقوف أمواليـ مف أبرز المسئو 

داخؿ التجمعات التجارية اإلسرائيمية في مستوطنات الضفة الغربية المحتمة، وحتى في المدف الكبرى 
 اإلسرائيمية.

حرير الفمسطيني شوىد، برفقة سائقو وأوضح المعيد في تقريره أف أحد أعضاء المجنة التنفيذية في منظمة الت
الخاص وخادمتو، في مجمع تجاري إسرائيمي كبير في مدينة القدس المحتمة، وتعتبر ىذه الشخصية أحد 

( شخصية فمسطينية مف كبار مسئولي حركة "فتح" ومنظمة التحرير الحاصميف عمى بطاقة ) 
 التي تمكنيـ مف دخوؿ دولة االحتالؿ اإلسرائيمي.

 //سطين أون الين، فم
 
 السكني جنائية بامتياز وفتح تنصمت منو ومن جرائمو زكي األشقر: قضية إسماعيل  

أكد النائب الفمسطيني إسماعيؿ األشقر، رئيس لجنة الداخمية واألمف في المجمس التشريعي، أف زكي : غزة
عشر عاًما، ىو "سجيف جنائي السكني الذي أصدرت محكمة عسكرية في غزة عميو ُحكًما بالسجف خمسة 

 وليس معتقاًل سياسًيا، وذلؾ الرتكابو جرائـ معروفة موثقة".
سنة عمى أحد ضباط  ( حكًما بالسجف لمدة /وكانت محكمة عسكرية في غزة قد أصدرت الثالثاء )

ديد حياة المواطنيف األمنية السابقة، والقيادات العسكرية لحركة "فتح"، التيامو بحيازة المتفجرات وتي األجيزة
والتي تمتيا اندالع اشتباكات  لمخطر، وذلؾ عقب فوز حركة حماس في االنتخابات البرلمانية عاـ 

ف  مسمحة. وقاؿ األشقر في تصريحات لػ "قدس برس": "زكي السكني ارتكب جرائـ مخمة بالنظاـ والقانوف، وا 
ح" تنصمت أمامنا مف السكني، وتنصمت مف كاف البعض يحاوؿ أف يمصقيا بحركة "فتح" لكف حركة "فت

 الجرائـ التي ارتكبيا".
 //قدس برس، 

 
 وزير العدل فييا استقالةالحكومة في غزة تقبل  

أكد د.زياد الظاظا نائب رئيس الوزراء ووزير المالية في الحكومة الفمسطينية، قبوؿ : الرسالة نت -غزة 
وقاؿ الظاظا في تصريحات لفضائية القدس، مساء  عمى طمبو.استقالة وزير العدؿ د.مازف ىنية بناًء 

 عمييا. الموافقةاألربعاء، إف ىنية تقّدـ بطمب استقالتو مف الحكومة، وجرى 
وكانت "الرسالة نت" قد عممت مف مصادر حكومية أف ىنية، قدـ استقالتو مساء الثالثاء لرئيس الوزراء 

 الفمسطيني إسماعيؿ ىنية.
 //الرسالة نت، 

 
 المدارس بسبب األحوال الجوية   تعطيلالسمطة الفمسطينية تعمن  
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( عف تعطيؿ الدراسة، يوـ غد الخميس /أعمنت وزارة التربية في السمطة الفمسطينية األربعاء ): راـ اهلل
مديرية  وقالت الوزارة في بياف ليا، إنيا منحت كؿ في كافة المدارس، ولكافة المراحؿ بسبب األحواؿ الجوية.

 حرية تعويض االمتحانات التي كانت مقررة يوـ غد الخميس، في الموعد الذي تراه مناسبا.
وكانت نقابة الموظفيف في الضفة الغربية قد أعمنت عف تعميؽ الدواـ في الوزارات والدوائر الحكومية ضمف 

 حكومة راـ اهلل.برنامج "صمود الموظفيف" الذي أقرتو النقابة لمواجية تقطع الرواتب مف قبؿ 
 //قدس برس، 

 
 لتنفيذ اتفاق المصالحة الشعبية لتحرير فمسطين تطالب فتح وحماس بالتحمي باإلرادة السياسية 14

فتح، بالتحمي باإلرادة السياسية لتنفيذ اتفاؽ و  طالبت الجبية الشعبية لتحرير فمسطيف، حماس :وكاالتال
لسنا بحاجة إلعادة " :مجنة المركزية لمجبية، جميؿ مزىرالمصالحة وطي صفحة االنقساـ. وقاؿ عضو ال

، مطالبًا حماس إلى المبادرة فورًا بفتح "البحث في نفس ممفات المصالحة خالؿ لقاءات تعقد ىنا وىناؾ
المقار االنتخابية لتحديث السجؿ االنتخابي، والرئيس عباس لمتفاعؿ مف أجؿ تشكيؿ حكومة التوافؽ الوطني 

 فاؽ عمييا في الدوحة.التي جرى االت
 10/1/2013الخميج، الشارقة، 

 
 لتحرير فمسطين"الشاباك" يعتقل خميتين لمجبية الشعبية  15

أ.ؼ.ب: أعمف جياز االستخبارات اإلسرائيمية الداخمي )شاباؾ( أمس أنو اعتقؿ عشرة  -القدس المحتمة 
الضفة الغربية ما تسبب بجرح  فمسطينييف بينيـ ثالثة قاصريف رشقوا سيارات إسرائيمية بالحجارة في

إنو كشؼ خميتيف لمجبية الشعبية واحدة في بمدة بيتا شماؿ الضفة الغربية والثانية  "الشاباؾ"إسرائيمية. وقاؿ 
 "الشاباؾ". واعتقؿ "ألقى أفرادىا حجارة عمى سيارات مستوطنيف"في بمدة حساف جنوب مدينة بيت لحـ 

. ويفترض أف "سيارات إسرائيمية وحاولوا استخداـ أسمحة مف صنع يدويرشقوا بالحجارة "خمسة مف قرية بيتا 
 تقـو النيابة العسكرية اإلسرائيمية خالؿ األياـ القمية المقبمة لوائح اتياـ ضد المعتقميف الفمسطينييف العشرة. 

 10/1/2013الشرق األوسط، لندن، 
 

 اليرموكمخيم لتحرك من أجل باوعباس  طالب حماسيفي حركة فتح  الخارجيةمسؤول العالقات  16
قالت مصادر فمسطينية مف مخيـ اليرموؾ لالجئيف في دمشؽ إف أسبوعًا قد يمّر قبؿ أف تظير : زياد حيدر

نتائج المفاوضات الجارية بيف الفصائؿ الفمسطينية والمجموعات المسمحة التي تحتؿ قسمًا كبيرًا مف المخيـ، 
 لييئة الوطنية األىمية الفمسطينية الطبيب إياد الشيابي.في الوقت الذي أعمف عف خطؼ العضو في ا

وجاء كالـ مسؤوؿ العالقات الخارجية في حركة فتح محمد يونس بعد يوـ عمى إعالف تجمع الفصائؿ 
بيدؼ تنفيذ اتفاؽ المخيـ، وذلؾ بدعوتيا حركة حماس  "التصعيد السياسي"الفمسطينية مف دمشؽ ضرورة 

 "اإلخواف المسمميف وتأثيرىا عمى المجمس الوطني السوري واالئتالؼ الوطنيبحركة "لما ليا مف عالقة 
لمقياـ بجيود في ىذا اإلطار، كما توجيو الدعوة لمرئيس الفمسطيني محمود عباس لمقياـ باتصاالتو مع الدوؿ 

عدـ السفير إف المشكمة األساسية تكمف في جريدة وقاؿ يونس ل ."ليا تأثير عمى ىذه المجموعات"التي 
، رغـ أف الييئة األىمية الفمسطينية "وجود طرؼ قيادي واحد لممجموعات المسمحة الموجودة في المخيـ"

 والفصائؿ تتحدث لممجمس العسكري في مفاوضاتيا مف أجؿ تطبيؽ االتفاؽ.
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وكانت مصادر فمسطينية أعمنت أكثر مف مرة في اليوميف الماضييف انو تـ التوصؿ إلى اتفاؽ يتضمف 
مف المخيـ،  "الجيش الحر"الجيش السوري بعدـ استيداؼ مخيـ اليرموؾ أو اقتحامو، وانسحاب كتائب  تعيد"

وشارع لوبية وغيرىا، وفؾ الحصار عف مخيـ  30ورفع السواتر الترابية في مخيـ اليرموؾ مف شارع 
 ، عمى أف يبدأ في اليـو التالي عودة النازحيف عف المخيـ إليو."اليرموؾ

 10/1/2013روت، السفير، بي
 

 تحييد مخيم البداويل طرابمسحماس تجول في  17
بجولة في الشماؿ استمرت يوميف نقؿ خالليا  ،عمي بركة ،قاـ ممثؿ حركة حماس في لبناف:  عمر ابراىيـ

ىواجس أبناء مخيـ البداوي وقياداتو، ودعا خالليا الى تحييد مخيـ البداوي وعدـ زجو في الصراعات الدائرة 
كما جاءت زيارة بركة إلى طرابمس بعد  س أو تحميمو وزر الخالفات السياسة الداخمية واإلقميمية.في طرابم

القيادة العامة في لبناف رامز  -لقاءات استباقية عقدىا في بيروت مع كؿ مف مسؤوؿ الجبية الشعبية 
اد اإلسالمي أبو عماد رامز( والسفير الفمسطيني في لبناف أشرؼ دبور ومسؤوؿ حركة الجي أبومصطفى )

 عماد الرفاعي.
طرابمس بمقاء وزير الشباب والرياضة فيصؿ كرامي، مسؤوؿ فرع مخابرات  إلىوكاف بركة قد استيؿ زيارتو 

النائبيف سمير الجسر وخالد الضاىر،  إلى باإلضافةالجيش المبناني في الشماؿ العميد عامر الحسف، 
بالؿ شعباف، مسؤوؿ حركة جند اهلل الشيخ كنعاف ناجي  األميف العاـ لحركة التوحيد اإلسالمي الشيخ

 وبعض المشايخ السمفييف.
كانت إيجابية، وجرى خالليا نقؿ وجية نظر الفصائؿ وموقفيا مف كؿ ما يجري  األجواءووفؽ بركة فإف 

عمى الساحة المبنانية. وجدد مطالبة حماس بتحييد المخيمات الفمسطينية في لبناف وسوريا عف الصراع 
إقفاؿ الحدود بوجو  إلىالداخمي السوري. كما جدد التمسؾ بخيار المقاومة. وانتقد األصوات الداعية 

 الفمسطينييف النازحيف مف سوريا.
وزار وفد حماس مركز قيادة الجماعة اإلسالمية في الشماؿ، وكاف في استقباليـ المسؤوؿ السياسي 

وتـ االتفاؽ عمى ضرورة تحييد المخيمات  ،ىرموشعزاـ األيوبي والنائب السابؽ أسعد  "الجماعة"لػ
الفمسطينية عف أي خضة أمنية، مع دعوة الدولة المبنانية إلى تأميف احتياجات السورييف والفمسطينييف 

 النازحيف مف سوريا.
 10/1/2013السفير، بيروت، 

 
 اإلنسان يتيم القوات النظامية بإعدام كادرين من حماس لحقوقالمرصد السوري  18

األربعاء، عمى  - أفاد المرصد السوري لحقوؽ اإلنساف، أمس، أنو تـ العثور ليؿ الثالثاء: .ب .أ( )د
جثماني كادريف اثنيف مف حركة حماس في مخيـ الحسينية. وحسب ناشطيف فإف القوات النظامية أعدمت 

 ية بريؼ دمشؽ الجنوبي.الرجميف ميدانيًا بعد اعتقاليما، وألقت بجثمانييما قرب مسجد عائشة بمخيـ الحسين
 10/1/2013الخميج، الشارقة، 

 
 إلصالح المنازل المتضررة في "الشجاعية" دوالر ألف 185حماس ترصد  19
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ألؼ دوالر لمشروع إصالح المنازؿ  181رصدت حركة حماس في منطقة الشجاعية شرؽ مدينة غزة، مبمغ 
 المتضررة خالؿ الحرب األخيرة عمى القطاع.

 .منزؿ في حي الشجاعية 1300ف مرحمتيف، ويستيدؼ إصالح أضرار ويتكوف المشروع م
 9/1/2013فمسطين أون الين، 

 
 مشعل ويستبعد التخمى عن مزيد من األرض لمفمسطينيين لمقائو نتنياىو ينتقد عباس 11

د انتقػػد رئػػيس الػػوزراء اإلسػػرائيمي بنيػػاميف نتنيػػاىو اليػػـو األربعػػاء الػػرئيس الفمسػػطيني محمػػو : القػػدس المحتمػػة
عباس الجتماعو مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعؿ في العاصمة المصرية القػاىرة مسػاء 

 اليوـ. 
وقػػاؿ نتنيػػاىو أنػػو لػػف يتخمػػى عػػف مزيػػد مػػف األرض لمفمسػػطينييف، حسػػبما ذكػػرت صػػحيفة "جيػػروزاليـ بوسػػت" 

 اإلسرائيمية في موقعيا اإللكتروني. 
نػػرى األخطػػار بوضػػوح.. اليػػـو عبػػاس )أبومػػازف( موجػػود فػػي القػػاىرة مػػع وأضػػاؼ رئػػيس الػػوزراء اإلسػػرائيمي "

رئيس حماس. إنيما يبحثاف اتفاؽ وحدة محتمؿ بػيف فػتح واإلرىػابييف الػذيف يحػاولوف محػو دولػة إسػرائيؿ مػف 
 الوجود والذيف أطمقوا صواريخ عمى مدننا". 

يرا  ف وأننا لف نسمح بحدوث ذلؾ". وتابع "نعمـ أف أي أرض نجمو عنيا سوؼ تستحوذ عمييا حماس وا 
 8/0/1102، وكالة سما اإلخبارية

 
 جمود المفاوضاتلمعمق اإلسرائيمي إذا استمر  العممياتبيريز يحذر من عودة  10

نقؿ موقع ىػررتس عمػى الشػبكة صػباح اليػوـ، الخمػيس، أف الػرئيس اإلسػرائيمي شػمعوف بيريػز قػاؿ فػي مقابمػة 
ف استئناؼ المفاوضات مع الفمسطينييف وبدوف نشاط دبموماسػي سػيعود مع صحيفة النيويورؾ تايمز، إنو بدو 

الفمسػػطينيوف لهرىػػاب. وانتقػػد بيريػػز فػػي المقابمػػة التػػي تنشػػر اليػػوـ، الجمػػود فػػي العمميػػة السياسػػية محػػذرا مػػف 
 تداعيات ىذا الجمود.

سػػطينييوف سػػيعودوف وأشػػار موقػػع ىػػررتس إلػػى أف بيريػػز قػػاؿ فػػي المقابمػػة مػػع الصػػحيفة األمريكيػػة : إف الفم
لهرىػػػاب، وسػػػيقوموف بعمميػػػات فػػػي العمػػػؽ اإلسػػػرائيمي إذا تواصػػػؿ الجمػػػود السياسػػػي وأف اليػػػدوء الحػػػالي لػػػف 
يستمر. وأضاؼ بيريز أف العالـ العربي سيمارس ضغوطا عمى إسرائيؿ وسػتتدفؽ األمػواؿ ووتسػتمر عمميػات 

ـ ليمصػػؽ بإسػػرائيؿ اتيامػػات غيػػر عادلػػة عبػػر عمميػػاتي تيريػػب األسػػمحة، وسػػيؤيد العػػالـ الفمسػػطينييف، ويبػػرر
وصميا بالعنصرية. كمػا سػيعاني االقتصػاد اإلسراسػئيمي فػي حػاؿ تػـ فػرض المقاطعػة عمينػا. العػالـ الييػودي 

 يريد أف يفخر بإسرائيؿ ال بدولة ال حدود ليا تعتبر دولة احتالؿ".
فاعتبر "أف عدـ الثقة بيف االثنيف نابعة مف  وتطرؽ بيريز في المقابمة معو إلى العالقات بيف أوباما ونتنياىو

اسػػػتمرار البنػػػاء فػػػي المسػػػتوطنات، مشػػػيرا إلػػػى أف وجػػػود الخالفػػػات بػػػيف الطػػػرفيف أمػػػر وارد ولكػػػف ال يجػػػوز 
إلسرائيؿ أف تفقد حميفا ميما مثؿ الواليات المتحدة، فبدوف الواليات المتحػدة سػتبقى إسػرائيؿ شػجرة وحيػدة فػي 

 الصحراء".
موقفػػو القاضػػي بػػأف رئػػيس السػػمطة الفمسػػطينية، محمػػود عبػػاس، شػػريكا لممفاوضػػات، مشػػيرا إلػػى وكػػرر بيريػػز 

التػػزاـ عبػػاس بالتعػػاوف والتنسػػيؽ األمنػػي والعسػػكري النػػاجح بػػيف قػػوات األمػػف الفمسػػطينية وبػػيف قػػوات األمػػف 
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وسػط ولكنيػا الحػاجز اإلسرائيمية. وقاؿ بيريز إف القضية الفمسطينية قد ال تكوف القضية األكبر في الشرؽ األ
 األىـ بيف إسرائيؿ وبيف العالـ اإلسالمي.

وتطػرؽ بيريػػز إلػػى الممػػؼ اإليرانػي فقػػاؿ إف إسػػرائيؿ ال يمكػػف حػػؿ الممػؼ اإليرانػػي بمفردىػػا  وأف ىنػػاؾ حػػدود 
لمػػا نسػػتطيع القيػػاـ بػػو. وأشػػر فػػي السػػياؽ السػػوري إلػػى أنػػو فػػي حػػاؿ لجػػأ الػػرئيس السػػوري السػػتخداـ األسػػمحة 

 ية فيجر ذلؾ غضب العالـ عميو وأف إسرائيؿ لف تقؼ مكتوفة األيدي.الكيماو 
 01/0/1102، 37عرب 

 
 "إسرائيلـ"غل صديق لااإلسرائيمية: ى البحريةقائد سابق لسالح  11

أفػػادت صػػحيفة "ىػػررتس" أف قائػػد سػػالح البحريػػة اإلسػػرائيمية السػػابؽ، الجنػػراؿ )احتيػػاط( زئيػػؼ ألمػػوغ، الػػذي 
غػؿ، قػد تحفػظ يػـو ااقة شخصػية مػع وزيػر الػدفاع األمريكػي المسػتقبمي تشػاؾ ىوصؼ بأنو عمػى عالقػة صػد

 أمس، الثالثاء، مف الحممة التي تقودىا ضده منظمات تدعي أنيا تمثؿ مصالح إسرائيؿ.
ونقؿ عنو قولو إنػو مػف خػالؿ اتصػاالتو معػو فػي واشػنطف وفػي الػبالد فإنػو يؤكػد عمػى أف ىاغػؿ  كػاف دائمػا 

 يرا إلى أنو يعارض الجيود لتجنيد أعضاء مف مجمس السنات لمنع تعييف ىاغؿ.صديقا إلسرائيؿ، مش
غػػؿ، فػػي مكتبػػو فػػي الكػػابيتوؿ أو فػػي مكػػاف المقػػاء اكمػػا نقػػؿ عػػف ألمػػوغ قولػػو إنػػو مػػف خػػالؿ محادثاتػػو مػػع ى
و، غؿ "متوقد الذىف سريع االستيعاب، ومستقبؿ بررائاالمفضؿ ليما جنوب ىرتسميا، تكوف لديو انطباع بأف ى

 ومنفتح لهصغاء لمعمومات جديدة، ولـ يسمع منو أبدا تصريحات ضد إسرائيؿ".
، وأدار بعػدىا أحػواض بنػاء السػػفف 0874 – 0868يػذكر أف ألمػوغ كػاف قائػدا لسػالح البحريػػة فػي السػنوات  

 اإلسرائيمية.
 8/0/1102، 37عرب 

 
 ليفني محذرة: نتنياىو سيقودنا إلى نياية الصييونية 12

ف: وصػفت "تسػيبي ليفنػي" رئيسػة حػزب ىتنوعػاه "الحركػة" بػأف تحػالؼ رئػيس الػوزراء اإلسػرائيمي عكا أوف الي
بنياميف نتنياىو مػع كػؿ مػف حركػة شػاس والبيػت الييػودي بػػ"العاصفة عمػى الصػييونية"، محػذرة مػف التوصػؿ 

مػة بػداًل مػف دولػة إلى اتفاؽ مع األحزاب المتطرفػة التػي فػي برنامجيػا االنتخػابي تفضػؿ أرض "إسػرائيؿ" الكام
ييودية. ووفقًا لما نقمتو عنيا صػحيفة يػديعوت أحرنػوت فػإف ليفنػي أشػارت إلػى أف مجموعػات متطرفػة أخػرى 
تريػػد أف تحػػوؿ "إسػػرائيؿ" إلػػى دولػػة شػػريعة، األمػػر الػػذي سػػيؤدي بػػػ"إسرائيؿ" إلػػى الياويػػة، الفتػػة إلػػى أف ىػػذا 

 الوضع بحد ذاتو ىو نياية الصييونية.
ف أف عناصػر متطرفػػة فػي الميكػػود مثػؿ "فيغمػػيف وحونػوبمي وليفػػيف" قػد يسػػيطروف عمػى حيػػاة وحػذرت ليفنػي مػػ

ذا لػـ نسػتطع إيقػافيـ فػي ىػذه المرحمػة فيجػب عمينػا االسػتعداد السػتقباؿ وقػائع خطيػرة  الجميور اإلسرائيمي، وا 
 والتي توصمنا إلى نياية دولة "إسرائيؿ".

زب الميكود الذي يترأسو نتنياىو والذي كاف في يـو مف األياـ وأضافت ليفني "أولئؾ المتطرفوف موجود في ح
حزبًا وطنيًا إال أف وصوؿ ىؤالء إلى الكنيسػت وطػرد الميبراليػوف الػذيف كػانوا فػي الحػزب مثػؿ "مريػدور وبينػي 

 بيغيف وميخائيؿ إيتاف"، مشيرة إلى أف ىذا األمر مزعج لمغاية بالنسبة لهسرائيمييف.
 01/0/1102عكا اون الين، 
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  1101لسنة  الجيش اإلسرائيميبمعاريف: انخفاض في نسبة التجنيد لموحدات القتالية  13
% 2أظيػرت تراجعػًا بنسػبة  1101أوضحت موقع صحيفة معاريؼ عمػى الشػبكة، أف معطيػات التجنيػد لعػاـ 

فػػي الجػػيش فػػي عػػدد الشػػباف اإلسػػرائيمييف الػػراغبيف فػػي االلتحػػاؽ بالخدمػػة العسػػكرية ضػػمف الوحػػدات القتاليػػة 
اإلسرائيمي. وقاؿ مصدر عسكري إسرائيمي رفيع المستوى: "إف ىػذا التراجػع يعػد مؤشػرًا خطيػرًا لكنػو لػـ يصػؿ 

 بعد إلى مستوى الضوء األحمر".
وأضػػاؼ: إف "نسػػب التجنيػػد لموحػػدات القتاليػػة انخفضػػت بشػػكؿ ممحػػوظ بعػػد الحػػرب اإلسػػرائيمية الثانيػػة عمػػى 

انخفاضػًا ممموسػًا فػي عػدد الػراغبيف باالنضػماـ  1101وعمى ذلػؾ سػجؿ عػاـ لبناف وتوقفت موجة االرتفاع"، 
 %.6232% مسجمة 2لموحدات القتالية حيث انخفضت النسبة بواقع 

وأشارت الصحيفة إلى أنو عمى الرغـ أف ىذه النسبة تعتبر مرتفعة قياسًا لجوالت التجنيد السابقة التي شيدىا 
رنػػة كػػؿ شػػير بالشػػير الػػذي يوازيػػو مػػف العػػاـ السػػابؽ وبيػػذا يكػػوف لكػػف الجػػيش يتبػػع طريقػػة مقا 1101عػػاـ 

 قد سجؿ انخفاضًا ممموسًا. 1101نوفمبر 
 01/0/1102عكا اون الين، 

 
 سريع لممف السالح الكيماوي السوري  انفجارتحذر من  "سرائيل"إ 14

حة الكيماويػة وصؼ مسػؤوؿ كبيػر فػي جيػاز االمػف االسػرائيمي، وضػع االسػم: اماؿ شحادة -القدس المحتمة 
فػي سػورية بػالخطير والقابػؿ لالنفجػار فػي كػؿ لحظػة. وقػاؿ فػي تصػريحات اعالميػة، اف اسػرائيؿ تراقػب عػػف 
كثب التطورات في وضعية االسمحة الكيماوية لكنيا والواليػات المتحػدة ال تػدركاف مػا قػد يحصػؿ فػي غضػوف 

 طرة عمييا.دقائؽ قميمة، لعدـ ضماف عدـ تحويؿ االسمحة لجيات ارىابية لمسي
 01/0/1102الحياة، لندن، 

 
 ةة في الضفة الغربيبؤرة استيطانية جديد "تشّرع" "إسرائيل": "السالم اآلن"حركة  15

وافقػػػت السػػػمطات االسػػػرائيمية مػػػؤخرا عمػػػى تشػػػريع بػػػؤرة اسػػػتيطانية عشػػػوائية فػػػي الضػػػفة الغربيػػػة : )أ ؼ ب(
 ستيطاف أمس.المناىضة لال« السالـ اآلف»المحتمة، بحسب ما اعمنت حركة 

وأشارت الحركة في بياف إلى أف قيادة المنطقة العسكرية الوسطى التي تشمؿ الضفة الغربية قامت في االيػاـ 
التي تتضػمف بػؤرة نػوفي نحميػا التػي تبعػد كيمػومتريف « ريحاليـ»االخيرة بإصدار امر بتحديد حدود مستوطنة 

 مف ريحاليـ.« حي»عنيا وقدمت عمى انيا 
كانػت بػػؤرة اسػتيطانية غيػػر شػرعية واآلف تبػػيف »اوفػػراف مسػؤولة ممػػؼ االسػتيطاف فػػي الحركػة وقالػت ىاغيػت 

 «.بأنيـ اضافوا نوفي نحميا عمى الرغـ مف انيـ لـ يقولوا ذلؾ بوضوح في قرار الحكومة حوؿ ريحاليـ
وء بػدال مػف يأت بالصدفة. اعتقد انػو كػاف مػف االسػيؿ ليػـ اف يقومػوا بػذلؾ بيػد»وبحسب اوفراف فإف ىذا لـ 

 «. التوضيح بأنيـ قاموا بتشريع مستوطنة اخرى
 01/0/1102السفير، بيروت، 

 
 إسرائيمية تبحث تحويل األموال لمسمطة الفمسطينية والعقوبات عمى إيران  -لجنة أمريكية  16

تػأثير حناف البدري: اتفقت الواليات المتحدة و"إسرائيؿ" عمػى إنشػاء لجنػة مشػتركة ودائمػة لمتابعػة  -واشنطف 
عػادة النظػر فػي  العقوبات االقتصادية المفروضة عمػى إيػراف بشػكؿ دوري، سػيكوف مػف مياميػا أيضػًا تقيػيـ وا 
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فػػرض المزيػػد مػػف العقوبػػات. جػػاء ذلػػؾ خػػالؿ اجتمػػاع وصػػؼ بػػػ"الميـ" بػػيف وزيػػر الماليػػة األمريكػػي تيمػػوثي 
 جاثنر ونظيره "اإلسرائيمي" يوفاؿ شتاينتز.

ع "إف "إسرائيؿ" تعتقد أف فرض مزيد مف العقوبات كػاف ضػروريًا، وكػذلؾ التيديػد وقاؿ شتاينتز عقب االجتما
 العسكري، مف أجؿ إقناع إيراف بإيقاؼ برنامجيا النووي".

مميػػارات دوالر عمػػى شػػكؿ ضػػمانات قػػروض لػػػ"إسرائيؿ".  3وشػػكر نظيػػره األمريكػػي لتقػػديـ الواليػػات المتحػػدة 
 ويؿ األمواؿ التي لدى "إسرائيؿ" لمسمطة الفمسطينية.يذكر أف أجندة االجتماع تضمنت مسألة تح

 01/0/1102، الخميج، الشارقة
 

 ًا بالكنيستمقعد 56واألحزاب المتدينة معا ستحصل عمى  اليمينأحزاب  :استطالع 17
نتػػائج اسػػتطالع لمػػرأي العػػاـ، نشػػرتو القنػػاة اإلسػػرائيمية األولػػى، أمػػس أف ، 8/0/1102، 37عــرب  موقػػع ذكػػر

مقعػػػدا، عممػػػا أف تغييػػػرات  56ظيػػػرت أف أحػػػزاب اليمػػػيف واألحػػػزاب المتدينػػػة معػػػا ستحصػػػؿ عمػػػى الثالثػػػاء، أ
 .بسيطة طرأت عمى قوة كتمة اليميف

مقاعػد، وتحػافظ  3ووفؽ نتائج االستطالع تزداد قوة التجمػع الػوطني الػديمقراطي بمقعػد واحػد، ليحصػؿ عمػى 
ع قػػوة القائمػػة الموحػػدة والعربيػػة لمتغييػػر بمقعػػد مقاعػػد، بينمػػا تتراجػػ 3الجبيػػة عمػػى قوتيػػا، حيػػث تحصػػؿ عمػػى 

 مقاعد.  2واحد لتحصؿ عمى 
مقعػدا، بسػبب التراجػع فػي قوتػو لصػالح حركػات اليمػيف  22ويحصؿ "الميكود" حسػب نتػائج االسػتطالع عمػى 

مقعػدا، و"يػيش عتيػد" برئاسػة يػائير  03مقعدا، و"البيت الييودي"  07المتدينة، وسيحظى حزب "العمؿ" عمى 
 مقاعد. 8، و"الحركة" بقيادة تسيبي ليفني عمى 01بيد عمى ل

 5مقاعػػد فقػػط، ويحصػػؿ كػػؿ مػػف حزبػػي "ييػػدوت ىتػػوراة" عمػػى  01مقعػػدا إلػػى  01وتتراجػػع قػػوة "شػػاس" مػػف 
 .4مقاعد، و"ميرتس" عمى 

" ويشػػير االسػػتطالع، إلػػى أنػػو وألوؿ مػػرة، وخالفػػا السػػتطالعات سػػابقة، سػػيجتاز حزبػػا "كاديمػػا" و"عػػاـ شػػاليـ
 نسبة الحسـ، وبالكاد تالمس حركة "قوة إلسرائيؿ" اليمنية المتطرفة نسبة الحسـ.

دعػػا النائػػب جمػػاؿ زحالقػػة، رئػػيس كتمػػة التجمػػع البرلمانيػػة، إلػػى تكثيػػؼ التصػػويت والمشػػاركة فػػي االنتخابػػات 
 لرفع نسبة التصويت في المجتمع العربي، مف أجؿ دحر المد اليميني الفاشي والمتطرؼ.

حالقة:" الجميع يشعر أف قوة التجمع في ازدياد وتعاظـ، ونحػف فػي انتظػار نتػائج االسػتطالع الحقيقػي وقاؿ ز 
 ."1131031102يـو 

ذكػرت أف اسػتطالعا  اإلذاعػة اإلسػرائيمية، أف إنجػى مجػدى، عػف 8/0/1102، اليوم السابع، مصـرونشػرت 
اب الدينيػػة عمػػى غيرىػػا فػػى تػػولى مقاعػػد لمػػرأى أجػػرى مػػؤخرا داخػػؿ إسػػرائيؿ أظيػػر تقػػدـ أحػػزاب اليمػػيف واألحػػز 

 الكنيست، فى االنتخابات المقبمة المقررة أواخر ىذا الشير.
وأشارت نتائج اإلستطالع التى نشرىا موقػع واال اإلخبػارى إلػى أف أحػزاب اليمػيف واألحػزاب الدينيػة ستحصػؿ 

 عمى أغمبية داخؿ الكنيست، لو أجريت االنتخابات ىذا األسبوع.
 21مقعدا، وحصمت األحزاب الدينية مجتمعة عمى  23طالع فإف حزب الميكود بيتنا حصؿ عمى ووفقا لالست

 مقعدا لكؿ منيـ. 00مقعدا، وبيتش عتيد )ىناؾ مستقبؿ( وىتنوعاه )الحركة( عمى  07مقعدا وحزب العمؿ 
اة عمػى أربعػة مقاعػد والقائمة الموحدة العربية لمتغييػر والجبيػة الديمقراطيػة لمسػالـ والمسػاو  سفيما حصؿ ميرت

 لكؿ منيـ، فيما حصمت بقية األحزاب عمى مقعديف عمى األكثر.
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 مريكي لتشاك ىاغل  وزير الدفاع األلسرائيميون يختمفون في تقييميم اإل 18

اختمفػػػت القيػػػادات السياسػػػية واالمنيػػػة االسػػػرائيمية فػػػي تقييميػػػا لػػػوزير الػػػدفاع : امػػػاؿ شػػػحادة -القػػػدس المحتمػػػة 
بمي تشػاؾ ىاغػؿ ، اذا مػا كػاف جيػد السػرائيؿ اـ انػو يشػكؿ بالفعػؿ قمقػا لمقيػادات االسػرائيمية. االميركي المستق

غػؿ وتوجػو الػى واشػنطف فػي اطػار زيػارة عمػؿ تسػتغرؽ اواستبؽ وزير الدفاع اييود باراؾ، التعييف الرسمي لي
نيػيف فػي االدارة االمريكيػة، اربعة ايػاـ يجتمػع خالليػا مػع نظيػره االميركػي ليػؤوف بانيتػا وكبػار المسػؤوليف االم

ليكػػوف ىػػذا المقػػاء االخيػػر لبػػاراؾ المتوقػػع اف يتػػرؾ وزارة الػػدفاع االسػػرائيمية مػػع تشػػكيؿ الحكومػػة الجديػػدة بعػػد 
 االنتخابات التي ستجري نياية ىذا الشير.

قطة ويحاوؿ باراؾ الحصوؿ عمى ضمانات مف بانيتا، خاصة في مواصمة الدعـ االمني السرائيؿ، ليسجميا ن
في صالحو عندما يحتاج الى الحديث عف انجازاتو كوزير لمدفاع االسرائيمي. وبما اف ممؼ السالح الكيماوي 
السػػوري يتصػػدر اىتمامػػات االسػػرائيمية وكػػذلؾ حممػػة التػػرويج االسػػرائيمية وادعػػاء المخػػاطر التػػي تشػػكميا ىػػذه 

ت فػي سػورية، خاصػة مػا يتعمػؽ بترسػانة االسمحة عمى امف اسرائيؿ وحدودىا، اعمف مكتب بػاراؾ اف التطػورا
 االسمحة الكيماوية، ستتصدر المحادثات التي سيجرييا باراؾ في واشنطف.

وفيما لـ يعبر باراؾ عف موقفو مف خمؼ بانيتا، حذر قائد سالح البحرية اإلسرائيمية السابؽ زئيؼ الموغ، مف 
ائيؿ ضد تشاؾ ىاغؿ. واكػد المػوغ اف ىاغػؿ  ابعاد الحممة التي تقودىا منظمات تدعي انيا تمثؿ مصالح اسر 

كاف صديقا السرائيؿ وال صحة لالدعاءات ضده بانو عمؿ عمى إغالؽ مكتب "يػو أس أو" فػي حيفػا، والػذي 
 قدـ الخدمات لبحرية األسطوؿ األمريكي السادس، عندما كانت ترسو سفنيـ في ميناء حيفا.

تقميصػات التػي أجريػت عمػى ميزانيػة "يػو أس أو"،التػي وقاؿ ألموغ، اف ىاغؿ  عارض إغػالؽ المكتػب رغػـ ال
مميػػوف  41اضػػطرت المؤسسػػة إلػػى إغػػالؽ مكاتػػب ليػػا فػػي أوروبػػا، كمػػا عمػػؿ عمػػى تخصػػيص منحػػة بقيمػػة 

دوالر لتطوير منشرت في حيفػا فػي المينػاء وفػي مسػار اليبػوط فػي المدرسػة التكنولوجيػة التابعػة لسػالح الجػو 
 ات االمداد التابعة لألسطوؿ السادس.اإلسرائيمي، الذي استخدمتو طائر 

 01/0/1102الحياة، لندن، 
 
 
 

 نصر اهلل ونجاد تتصدر الدعاية االنتخابية لنتنياىوو  وىنية خطابات مشعل"إسرائيل":  21
اسػتخدـ رئػيس الػوزراء اإلسػرائيمي بنيػاميف نتنيػاىو الخطابػات الناريػة التػي كػاف قػد : نظيػر مجمػي - تؿ أبيػب

مات اإلسالمية اإليرانية والفمسطينية والمبنانية، بشكؿ بارز في دعايتو االنتخابية، وذلؾ في أطمقيا قادة التنظي
 أوؿ أفالـ دعائية ظيرت مع إطالؽ الحمالت الدعائية التمفزيونية واإلذاعية، أمس وأوؿ مف أمس.

مػف كريػات شػمونة فقد ظير األميف العاـ لحزب اهلل، حسف نصر اهلل، وىو ييدد بػإغراؽ إسػرائيؿ بالصػواريخ 
فػػي الشػػػماؿ وحتػػػى إيػػػالت فػػي الجنػػػوب، ثػػػـ ظيػػػر رئػػيس الػػػدائرة السياسػػػية لحركػػػة حمػػاس خالػػػد مشػػػعؿ وىػػػو 
يخطػػب فػػي غػػزة متحػػػدثا عػػف تحريػػر حيفػػػا ويافػػا، ثػػـ رئػػػيس حكومػػة حمػػاس المقالػػػة إسػػماعيؿ ىنيػػة متباىيػػػا 

ىػػػو ييػػػدد بػػػزواؿ إسػػػرائيؿ بانتصػػػارات حمػػػاس عمػػػى إسػػػرائيؿ، تػػػاله الػػػرئيس اإليرانػػػي محمػػػود أحمػػػدي نجػػػاد و 
القريب.. ومف بعدىـ ظير نتنياىو نفسو مشيرا إلى األخطار التي تتيدد إسرائيؿ التي ال يمكف أف تقدر عمى 
صدىا حكومات برئاسة منافستيو، تسيبي ليفني زعيمة حزب ىاتنوعػاه )الحركػة( الجديػد أو شػيمي يحيمػوفتش 
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ىذه األخطار تحتػاج إلػى حكومػة يمػيف قويػة برئاسػة رئػيس »زعيمة حزب العمؿ. ويقوؿ نتنياىو في دعايتو: 
 «.حكومة قوية فقط، لمجابيتيا

يومػػػا فقػػػط قبػػػؿ  01يػػػذكر أف الػػػدعايات االنتخابيػػػة فػػػي وسػػػائؿ اإلعػػػالـ اإللكترونيػػػة فػػػي إسػػػرائيؿ تػػػتـ لمػػػدة 
قائمػػة  23ا ينػػاير )كػػانوف الثػػاني( الحػػالي، وتشػػارؾ فييػػ 11االنتخابػػات العامػػة، التػػي سػػتجري ىػػذه المػػرة فػػي 

مقعػػدا، وتحصػػؿ عمػػى تمويػػؿ مػػف خزينػػة الدولػػة. وتسػػتغؿ األحػػزاب ىػػذه الدعايػػة  011انتخابيػػة تتنػػافس عمػػى 
لمتركيػػز عمػػى القضػػايا األساسػػية التػػي تطرحيػػا فػػي المعركػػة االنتخابيػػة. وقػػد لػػوحظ أنػػو، وألوؿ مػػرة منػػذ بػػدء 

عػف دعايػات معظػـ األحػزاب. وحمػت « ـالسػال»، غابػت كممػة 0858الدعايات التمفزيونية فػي انتخابػات عػاـ 
محميػػػا كممػػػات التشػػػدد مػػػف خػػػالؿ إبػػػراز الماضػػػي العسػػػكري لممرشػػػحيف. فعمػػػى سػػػبيؿ المثػػػاؿ، تبػػػاىى حػػػزب 

الػػػنجـ »، بمػػػا فعمػػػو رئيسػػػو نفتػػػالي بنيػػػت فػػػي حػػػرب لبنػػػاف، وىػػػو الػػػذي يعتبػػػر «البيػػػت الييػػػودي»المسػػػتوطنيف 
مقاعد فقػط.. فقػاؿ  6مقعدا مع أف رصيده اليـو  04ت في ىذه االنتخابات؛ إذ تعطيو االستطالعا« الصاعد

صياد لخاليا حزب اهلل التػي أطمقػت الصػواريخ باتجػاه »إنو كاف قائدا لوحدة كوماندوز عسكرية عممت بمثابة 
 «.إسرائيؿ

وحتػى أحػػزاب المعارضػػة، غيبػػت كممػػة السػػالـ عػػف ىػػذه الػػدعايات، مػػع أف برامجيػػا تتحػػدث عػػف تسػػوية عمػػى 
، الػػذي يعتبػػر اليػػـو أكبػػر األحػػزاب فػػي «كػػديما»تيف، وبػػرز ذلػػؾ بشػػكؿ خػػاص لػػدى حػػزب أسػػاس حػػؿ الػػدول

مقعػدا لميكػود(، لكػف رئيسػتو السػابقة،  16مقعػدا )مقابػؿ  17إسرائيؿ؛ إذ حصؿ فػي االنتخابػات السػابقة عمػى 
نيػػا ليفنػػي، لػػـ تسػػتطع يوميػػا تشػػكيؿ حكومػػة وأسػػقطيا أعضػػاء الحػػزب فػػي االنتخابػػات الداخميػػة وانتخػػب مكا

الجنراؿ مف أصؿ إيراني شاؤوؿ موفاز. وقد تمزؽ ىذا الحزب إلى عدة فرؽ وال تعطيو استطالعات الرأي ما 
 يكفي مف أصوات لعبور نسبة الحسـ.

، الذي يبني برنامجو عمى الدعوة لترحيؿ الفمسػطينييف عػف «عوتصماه ليسرائيؿ»وأما حزب اليميف المتطرؼ 
يظيػػػر قائديػػػو، أريػػػو الػػػداد وميخائيػػػؿ بػػػف آري، وىمػػػا يخاطبػػػاف الجميػػػور وطػػػنيـ، فقػػػد اختػػػار فػػػي دعايتػػػو أف 

اإلسػػرائيمي بالمغػػة العربيػػة مػػع ترجمػػة مكتوبػػة بالعبريػػة ويقػػوالف إف إسػػرائيؿ فػػي ظػػؿ حكومػػات اليسػػار والوسػػط 
(، 37تتعامؿ مع المػواطنيف العػرب بشػيء مػف الميادنػة والرضػوخ.. فيػـ، أي العػرب فػي إسػرائيؿ )فمسػطينيو 

يػػػدفعوف الضػػػرائب وال يػػػؤدوف واجػػػب الخدمػػػة العسػػػكرية ويحظػػػوف بمخصصػػػات التػػػأميف ويعيشػػػوف عمػػػى ال »
 «.حساب المواطنيف الييود

 01/0/1102، الشرق األوسط، لندن
 

  ونتنياىو كونفدرالية فمسطينية أردنية؟  عبد اهلل الثاني بحثىل إسرائيمية: صحيفة  20
ئيمية" أف رئػػيس حكومػػة الكيػػاف بنيػػاميف نتنيػػاىو تباحػػث مػػع زعمػػت صػػحيفة "إسػػرا "الخمػػيج": -القػػدس المحتمػػة

العاىػػؿ األردنػػي الممػػؾ عبػػد اهلل الثػػاني فػػي عمػػاف األسػػبوع الفائػػت فكػػرة إقامػػة كونفدراليػػة بػػيف األردف والضػػفة 
الفمسػػطينية. وقالػػت صػػحيفة "إينػػديس" الصػػييونية إف نتنيػػاىو وعبػػد اهلل الثػػاني لػػـ يتوصػػال إلػػى نتػػائج لكنيمػػا 

 عمى مواصمة االتصاالت السرية بيذا الخصوص. اتفقا
وأضػػػافت: إنيمػػػا تباحثػػػا فػػػي الشػػػأف السػػػوري لكػػػف نتنيػػػاىو رغػػػب فػػػي سػػػماع موقػػػؼ الممػػػؾ مباشػػػرة مػػػف فكػػػرة 
الكونفدراليػػػة. كمػػػا رغػػػب فػػػي سػػػماع جػػػواب عػػػف السػػػؤاؿ: ألي مػػػدى األردف مسػػػتعد لتحمػػػؿ مسػػػؤولية الرقابػػػة 

 ـ غزة؟.األمنية واالستخباراتية عمى الضفة ومف ث
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وأشارت الصحيفة إلى أف أوساطًا أمريكية وأردنيػة مطمعػة أف فكػرة الكونفدراليػة تقتضػي بالمرحمػة األولػى حػاًل 
مرحميًا لمصراع يكوف مداه طوياًل عمى أف تؤجؿ قضايا الحؿ الشامؿ كالحدود والقدس وحؽ العػودة ومسػتقبؿ 

"إسرائيؿ" االعتراؼ بدولة فمسطينية، ومشكمة  المستوطنات. وبحسب الصحيفة توفر الفكرة حال لمشكمة رفض
اعتراؼ الفمسطينييف بيا كدولة ييوديػة. وتابعػت فػي ىػذه الحالػة يسػتغؿ اتفػاؽ السػالـ بػيف األردف و"إسػرائيؿ" 
كي يعتػرؼ األوؿ بالثانيػة مػف دوف أف يعمػف الفمسػطينيوف اعتػرافيـ بيػا. ونقمػت عػف ىػذه المصػادر قوليػا إف 

 سطيف دولة بصفة مراقب حث الخطى نحو إخراج الفكرة لحيز التنفيذ.االعتراؼ األممي بفم
وأضػػافت أف مصػػادر أمريكيػػة قالػػت إف الكونفدراليػػة تمكػػف القيػػادة الفمسػػطينية مػػف تقػػديـ نفسػػيا كنظػػاـ حكػػـ 
نشػػػاء دولػػػة فمسػػػطينية مسػػػتقمة.  دوالنػػػي مسػػػتقؿ فيمػػػا يخشػػػى نتنيػػػاىو انتفاضػػػة ثالثػػػة تسػػػتدعي تػػػدخاًل دوليػػػًا وا 

"طمػػب نتنيػػاىو أف يتػػدخؿ الممػػؾ عبػػد اهلل لػػدى الػػرئيس الفمسػػطيني ويحػػذره مػػف تػػدىور األوضػػاع فػػي  وتابعػػت
 الضفة.

مود السػػحاب" وتسػػمح بػػدخوؿ اوقػػدرت المصػػادر أف "إسػػرائيؿ" تمتػػـز باالتفػػاؽ مػػع "حمػػاس" عقػػب عػػدواف "عػػ
قالػت نقػال عػف مصػادر  البضائع والمسافريف إلى غػزة كػي تجعػؿ حركػة "حمػاس" تؤيػد فكػرة الكونفدراليػة. كمػا

أردنيػة  -غربية إف عباس دعا زمالءه  في القيادة الفمسطينية لالستعداد الحتماؿ إقامة كونفدرالية  فمسطينية 
 بالتعاوف مع بعض الجيات الدولية.

  01/0/1102الخميج، الشارقة، 
 

 عضو "كنيست": سياسة إسرائيل تجاه الفمسطينيين "نازية"  21
استنكر النائب العربي في البرلماف اإلسػرائيمي "الكنيسػت" طمػب الصػانع، قيػاـ سػمطات : بئر السبع )فمسطيف(

 االحتالؿ بيدـ بيوت الفمسطينييف في مدينة بئر السبع، واصًفا ممارسات االحتالؿ بػ "النازية".
حيػػث وأكػد النائػػب الصػػانع فػػي بيػػاف صػحفي قيػػاـ جرافػػات االحػػتالؿ اإلسػػرائيمي بيػدـ منػػزليف فػػي قريػػة السػػبع 

منعػػو االحػػتالؿ مػػف االقتػػراب مػػف المنػػازؿ والتضػػامف مػػع أىػػالي القريػػة، وقػػاموا باالعتػػداء عميػػو وعمػػى أىػػالي 
 القرية المتواجديف في المكاف باليراوات.

ووصػػػػؼ النائػػػػب الصػػػػانع عمميػػػػة ىػػػػدـ البيػػػػوت بأنيػػػػا "عمميػػػػة إرىابيػػػػة وغيػػػػر إنسػػػػانية، وأف سياسػػػػة الحكومػػػػة 
 لعرب سياسة نازية".اإلسرائيمية تجاه المواطنيف ا

 01/0/1102قدس برس، 
 

 ُأدينا بالتخطيط لتنفيذ عمميات فدائية فمسطينيْينمحكمة إسرائيمية تدين  22
قضػػت محكمػػة إسػػرائيمية بسػػجف مػػواطنْيف فمسػػطينييف مػػف داخػػؿ األراضػػي المحتمػػة عػػاـ : الناصػػرة )فمسػػطيف(

 ائيمية.، بعد إدانتيما بتيمة التخطيط لتنفيذ ىجمات ضد أىداؼ إسر 0837
(، أف محكمػػة إسػػرائيمية أصػػدرت مػػؤخرًا حكمػػًا بحػػؽ 0|8وأوضػػحت مصػػادر إعالميػػة عبريػػة، اليػػـو األربعػػاء )

فمسػػطينييف مػػف سػػّكاف قريػػة دبوريػػة فػػي الجميػػؿ األسػػفؿ داخػػؿ الخػػط األخضػػر، بعػػد تقػػديـ الئحػػة اتيػػاـ  شػػابْيف
بحقيما تنسب ليما محاولػة تصػنيع عبػوات ناسػفة السػتخداميا فػي العمميػات اليجوميػة التػي كػاف مػف المقػّرر 

ت المحكمػػػة عقوبػػػة وفرضػػػ .0837تنفيػػذىا ضػػػد أىػػػداؼ إسػػػرائيمية داخػػؿ األراضػػػي الفمسػػػطينية المحتمػػػة عػػاـ 
 السجف الفعمي لمدة خمسة أعواـ بحؽ أحد المّتيميف والسجف لعاـ ونصؼ بحؽ زميمو.

 01/0/1102قدس برس، 
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 مخيم اليرموك عمميات خطف فيو  سورياشييدان فمسطينيان في  
إستشيد فمسطينياف، مساء اليوـ االربعاء، جراء استمرار اليجمات التي تستيدؼ مخيمات  :القدس -غزة

 الالجئيف الفمسطينييف في سوريا، في حيف تواصؿ حصار مخيـ اليرموؾ جنوب دمشؽ.
وقالت مصادر خاصة لػ دوت كوـ، اف الفمسطيني محمد زياد، استشيد برصاص قناص استيدفو عمى 
أطراؼ مخيـ اليرموؾ، مشيرًة إلى أنو الشييد يعتبر مف وجياء المخيـ، وأف أصولو تعود لمدينة الناصرة 

 .األراضي المحتمة عاـ داخؿ 
واستشيد اليوـ االربعاء ايضا الشاب، سمير الخطيب، متأثرًا بجروح كاف اصيب بيا قبؿ عدة أسابيع جراء 
سقوط قذيفة عمى مخيـ حندرات لالجئيف الفمسطينييف في حمب. وقد استشيد في مستشفى مخيـ كمس 

  التركية.لالجئيف السورييف الفاريف مف عمميات القتؿ عمى الحدود 
إلى ذلؾ اختطؼ مسمحوف مجيولوف كال مف الدكتور إياد الشيابي وحساـ جمبوط، وىما مف المسؤوليف عف 
الييئة الوطنية األىمية الفمسطينية التي تتولى الحوارات مع أطراؼ النزاع لوقؼ استيداؼ مخيـ اليرموؾ، وقد 

ا يغادراف المستشفى حيث كانا بصدد تقديـ تـ اختطافيما مف أماـ مستشفي حالوة داخؿ المخيـ، حيث كان
 مساعدات غذائية وطبية لمجرحى فيو.

وال زاؿ مخيـ اليرموؾ محاصرا لميوـ الثامف عشر عمى التوالي، مف قبؿ قوات األمف السوري التي تمنع 
ا مف إدخاؿ المواد الطبية واألساسية بما في ذلؾ الطحيف حيث توقفت جميع المخابز عف العمؿ بعد ما لديي

 طحيف.
فمسطينييف بجروح خطرة جراء سقوط قذيفة عمى مخيـ الحسينية، وقالت المصادر اف  إلى ذلؾ أصيب 

 المخيـ "أصبح شبو خاٍؿ مف السكاف جراء القصؼ العنيؼ الذي استيدفو خالؿ الفترات الماضية".
 //، القدس، القدس

 
 تموا خالل األزمة في سوريافمسطينًيا ق : العمل من أجل فمسطينيي سورية"" 

دمشؽ: قالت "مجموعة العمؿ مف أجؿ فمسطينيي سورية" في إحصائية ليا، تمقت "قدس برس" نسخة عنيا 
 اليوـ األربعاء: "إف الحصيمة الموثقة لمشيداء الفمسطينييف في األحداث السورية ارتفعت لتصؿ إلى 

 شييدًا".
 //قدس برس، 

 
 سورية" تدعو مصر واألردن لفتح األبواب أمام الالجئين الفمسطينيين ينييفمسط"العمل من أجل  

لندف: طالبت "مجموعة العمؿ مف أجؿ فمسطينيي سورية" الخارجية المصرية بإعادة فتح باب الحصوؿ عمى 
ورة سورية، وحثت الدوؿ العربية المجا مف المعارؾ في التأشيرة في كافة سفاراتيا أماـ الفمسطينييف الفاريف

 لمتفاعؿ مع مطالب "فمسطينيي سورية اإلنسانية".
( جميع الدوؿ العربية وعمى رأسيا دولتا مصر واألردف |ودعت المجموعة في بياف ليا اليوـ االربعاء )

إلى فتح المجاؿ أماـ الحاالت اإلنسانية مف فمسطينيي سورية، وحثت الدولة المبنانية عمى رعاية الالجئيف 
سورية لدييا، بشكؿ رسمي، وعدـ االكتفاء بما تقدمو المؤسسات المحمية التي ال تمبي الحد  الفمسطينييف مف

األدنى مف االحتياجات. كما طالبت كافة الييئات اإلغاثية في العالـ مف أجؿ دعـ جيود الدوؿ التي تستقبؿ 
 الالجئيف مف سورية سواء األشقاء السورييف أـ الفمسطينييف.
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"أي وجود فمسطيني في أي دولة عربية ىو وجود مؤقت، وأف حؽ عودة الالجئيف وأكدت المجموعة أف 
الفمسطينييف اليزاؿ عنواف اليـ الوطني الفمسطيني ميما كانت الظروؼ". وشددت عمى أف التحرؾ 
الفمسطيني عمى مستوى منظمة التحرير الفمسطينية والفصائؿ والسمطة مطموب أكثر مف أي وقت مضى، 

 ت التي تحوؿ دوف حؿ مشاكؿ فمسطينيي سورية الطارئة، كما قالت.لتذليؿ العقبا
 //قدس برس، 

 
 أسير تحت وطأة المنخفض الجوي دون حماية 3511: مركز األسرى لمدراسات 

سجًنا ومعتقاًل ومركز توقيؼ وتحقيؽ تحت  أسير في ما يقارب  ذكر مركز األسرى لمدراسات أف 
 ف أدنى إمكانية لمحماية وبظروؼ غير إنسانية.وطأة المنخفض الجوي، دو 

وأوضح مدير المركز رأفت حمدونة، في بياف صحفي، أمس، أف األسرى _وخاصة المضربيف عف الطعاـ_ 
 يصارعوف برد الشتاء بال وسائؿ لمتدفئة، أو إغالؽ محكـ لألبواب المشبكة.

األغطية واألحذية، وخاصة لمممنوعيف مف وأشار حمدونة إلى منع إدارة السجوف إدخاؿ المالبس الشتوية و 
الزيارات مف أسرى قطاع غزة، وفي مراكز التحقيؽ، مبيًنا أف معاناة األسرى تتضاعؼ في ظؿ المنخفض 
 الذى يصيب المنطقة اآلف؛ لسرعة نقؿ عدوى األنفمونزا لموجود الجماعي، مع قمة العناية والرعاية الطبية.

ف المنخفض ىـ األسرى المضربوف بسبب عدـ تعويض الجسـ بما يفقد وقاؿ: "إف أكثر األسرى تضرًرا م
 مف السعرات الحرارية، ولحاجة الجسـ مف مضاعفة كمية الغذاء كمما زادت حالة البرد الشديد".
 //، فمسطين أون الين

 
 المدينة  بمدية القدس تتعمق بممعب أىالي حي سموان بالقدس يربحون دعوى ضدّ  

أ.ؼ.ب: أعمف خالد زبارقة محامي أىالي حي سمواف في مدينة القدس الشرقية المحتمة  - القدس المحتمة
بإلغاء قرار مصادرة ممعب  أمس أف موكميو ربحوا لممرة األولى دعوى ضد بمدية القدس تعود لعاـ 

مر مصادرة محكمة البمدية أصدرت قرارىا بإلغاء أ»لتحويمو لموقؼ سيارات لممستوطنيف. وقاؿ زبارقة، إف 
الممعب مساء أوؿ مف أمس ألنو مجيز بكؿ المواصفات وال يوجد في سمواف بديؿ. وىذه ىي المرة التي 

سكاف سمواف تبرعوا بأرض الممعب وجيزوا »وأوضح زبارقة أف «. األولى نكسب فييا قضية في سمواف
تاجوف ليا وبدال مف تجييز األرض كممعب بكؿ المواصفات والمقاييس. ولـ تقـ البمدية بعمؿ أي مرافؽ يح
ويعيش سكاف حي سمواف «. مالعب أرادت البمدية مصادرة األرض إلقامة موقؼ لسيارات مستوطني سمواف

ألؼ فمسطيني في توتر مستمر بسبب موافقة البمدية عمى مشروع الذي أطمؽ  الذي يبمغ عددىـ نحو 
سطينية.يقضي بتدمير عشرات المنازؿ الفم« حدائؽ الممؾ»عميو اسـ 

 //، الشرق األوسط، لندن
 
   شاتيال بحاجة إلى ترميم مخيم في برج البراجنة ومخيم منزل في  األونروا:  

، ىذا ما أكّده مدير منطقة «ال أضرار في المخيمات الفمسطينية في بيروت جّراء العاصفة»: كاروؿ كرباج
ومسؤوؿ المجاف الشعبية الفمسطينية في مخيـ برج البراجنة محمد خالد، « األونروا»لبناف الوسطى في وكالة 

حسني أبو طاقة. إال أّف اإلشكالية الحقيقية تكمف في وجود مئات مف المنازؿ غير اآلمنة. وقد صّنفت 
منزؿ في مخيـ برج البراجنة بحاجة إلى ترميـ، بينيا مئة وخمسوف في حاؿ خطرة. أما في  « األونروا»
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« األونروا»يناؾ مئتا منزؿ بحاجة إلى ترميـ بينيا ثمانوف في حاؿ خطرة. وقد اعتمدت مخيـ شاتيال، ف
بسبب الحظر الذي « مؤقتاً »مشروع ترميـ المنازؿ بالتعاوف مع جيات مانحة، إال أّف المشروع تـ تجميده 

 تفرضو الدولة المبنانية عمى دخوؿ مواد البناء إلى المخيمات.
 //، السفير، بيروت

 
 الحموه وتتسبب باضرار في المحالت والمنازل  عينلبنان: السيول تغرق مخيم  

انتفض أىالي عيف الحموة أمس، بعدما حولت السيوؿ طرؽ مخيميـ وأزقتو إلى برؾ عائمة، : محمد صالح
ومستنقعات ودخمت المياه البيوت، وسدت منافذ الطرؽ، وعطمت الحركة. فعمد األىالي إلى قطع الطرؽ 

لجاف حؽ »، حيث أكد مسؤوؿ «األونروا»دية إلى المخيـ مف جميع االتجاىات. وصبوا غضبيـ عمى المؤ 
األونروا، ىي المسؤولو عف الشعب الفمسطيني. وعمييا مساعدتنا في »في المخيـ فؤاد عثماف أف « العودة

رؼ الصحي، تخطي الكارثة. وىي لـ تستنفر كؿ طاقميا البشري ومعداتيا لممباشرة بفتح أقنية الص
بات عمينا االستعانة بمراكب »أضاؼ «. واستحداث قنوات تصريؼ مياه بديمة وبنية تحتية حديثة في المخيـ

مخيـ عيف الحموة يؤوي مئات »، الفتًا إلى أف «صغيرة لمتنقؿ في أرجاء المخيـ. فأيف ىي الييئات اإلنسانية؟
لى رفع األضرار التي لحقت باألىالي جراء السيوؿ، ودعا عثماف إ«. العائالت الفمسطينية النازحة مف سوريا

بالتحرؾ الفوري إليجاد حموؿ لتصريؼ « األونروا»التي اجتاحت محاليـ ومنازليـ، مشددًا عمى مطالبة 
المياه مف المخيـ.

 //، السفير، بيروت
 
  مساعدات إماراتية لشريحة الصم في غزة  

في قطاع غزة، أمس، عف شروعيا في توزيع ” قبؿ لمصـ الكبارجمعية المست“أعمنت  رائد الفي: -غزة 
 مساعدات عينية عمى شريحة الصـ في محافظة غزة، بتمويؿ إماراتي.

أدىـ عيد أف المساعدات تستيدؼ شريحة الصـ األشد فقرًا ” جمعية المستقبؿ لمصـ الكبار“وأوضح مدير 
ع االقتصادية المتردية، وغالء المعيشة في محافظة غزة، في محاولة لمتخفيؼ عنيـ في ظؿ األوضا

وتقدـ عيد بالشكر لييئة األعماؿ الخيرية اإلماراتية في قطاع غزة، لما تقدمو مف مساعدات  واألسعار.
متواصمة لمصمحة الصـ الفمسطينييف، وقطاعات أخرى كثيرة، الفتًا إلى أف المساعدات الحالية التي تقدميا 

مة خدمات إغاثية في إطار خطة العاـ الجديد.جمعية المستقبؿ تندرج ضمف سمس
 //، الخميج، الشارقة

 
 عمييا "إسرائيل" إشراف بسبب يعتذر عن جائزة األمم المتحدة لمكاريكاتير الجعفريناصر  رسامال 

أعمف رساـ الكاريكاتير الفمسطيني ناصر الجعفري، اعتذاره عف جائرة األمـ المتحدة الخاصة بافضؿ  :عماف
 ، احتجاجا عمى إشراؼ إسرائيمي عمييا.ـ كاريكاتير سياسي منشور لمعاـ رس

وقاؿ الجعفري في تعميؽ لو عمى صفحتو بموقع التواصؿ االجتماعي "فيسبوؾ"، امس الثالثاء، " بعد 
قيع استالمي الوراؽ الجائزة والتدقيؽ بيا، تبيف لي اف الجائزة واف كانت تحمؿ اسـ وشعار االمـ المتحدة وتو 

اميف عاـ االمـ المتحدة ونخبة مف السفراء والسياسيف، فانيا تحمؿ ايضا رعاية رساـ الكاريكاتير االمريكي 
الجنسية "رعناف لوري"، الذي عمؿ قبؿ حصولو عمى الجنسية االمريكية، كضابط احتياط في جيش 
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ي الوقت الذي اعتبرت فيو الجائزة وتابع، "فانني اعتذر عف قبوؿ ىذه الجائزة وانو وف االحتالؿ االسرائيمي".
تكريما لفف الكاريكاتير، اال اف التكريـ تكسر عند اسـ وشخص راعي الجائزة، فكيؼ لمف تمطخت يداه بدماء 
عربية اف يقيـ عمال انتقد بشدة ما يرتكبو النظاـ السوري بحؽ شعبو، فيـ راعي الجائزة وىذا النظاـ متساو 

. وانني مف منطمؽ ايماني بعدالة القضية الفمسطينية وايماني العروبي، ارفض في ظمـ االنساف واراقة الدماء
 قبوؿ جائزة ليا اي اتصاؿ بالكياف الصييوني المحتؿ الغاصب".

 //، القدس، القدس
 
 السمطة لم يتمقوا رواتبيم منذ ستين يوما وموظف 

مف توفير سوى نصؼ راتب شيري  أشرؼ اليور: لـ تستطع السمطة الفمسطينية منذ ستيف يوما -غزة 
مميوف دوالر، وىو ما أحدث أزمة  لموظفييا، بسبب تأخر وصوؿ أمواؿ الدعـ العربي المقدرة بػ

ألؼ موظؼ في الضفة الغربية وقطاع غزة، لكف رغـ  اقتصادية خانقة يعيش تفاصيميا اآلف أكثر مف 
 ة حماس في غزة صعوبة في توفير رواتب موظفييا.ىذه الظروؼ لـ تجد الحكومة المقالة التي تديرىا حرك

ففي مناطؽ الضفة الغربية وفي قطاع غزة تعيش أسر الموظفيف ازمة حقيقية في ظؿ األجواء الحالية 
الشتوية التي تترافؽ مع شروع الطالب، سواء في الجامعات أو المدارس بتقديـ امتحانات الفصؿ الدراسي 

 األىالي. األوؿ، وىو أمر يزيد مف مصاريؼ
 //، القدس العربي، لندن

 
 البريد مكاتب سحب الرواتب من نموظفيمتسيل ل في غزة االتصاالتوزارة  

ذكرت وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات، أنيا وسعت دائرة العمؿ بفروع البريد، بحيث يستطيع أي 
 موظؼ سحب راتبو مف أي فرع لمبريد بكافة محافظات قطاع غزة.

وبينت الوزارة في تصريح صحفي، أف ىذا اإلعالف جاء وفؽ الحساب المشترؾ )االنتربرانش( لمفروع بغض 
وأكدت وزارة المالية في الحكومة بغزة أنيا  النظر عف مكاف فتح الحساب أسوة بالبنوؾ العاممة في غزة.

في تصريح مقتضب: "إف  ستصرؼ رواتب موظفييا بدًءا مف اليوـ لممدنييف والعسكرييف. وقالت الوزارة
صرؼ الرواتب سيكوف وفؽ اآللية المتبعة في كؿ شير في مكاتب البريد المعتمدة في القطاع وفروع البنؾ 

 الوطني اإلسالمي".
ألؼ موظؼ يعمموف بدوائرىا ومؤسساتيا الحكومية وأجيزتيا  وتدفع حكومة غزة رواتب أكثر مف 

 األمنية.
 //، فمسطين أون الين

 
  مجيولين في نابمس  برصاصقتل فمسطيني م 

قتؿ فمسطيني، أمس، برصاص مسمحيف مجيوليف في نابمس بالضفة الغربية. وقالت دائرة : يو بي آي
إف مسمحيف مجيوليف أطمقوا النار عمى مواطف “العالقات العامة واإلعالـ في الشرطة الفمسطينية، في بياف 

”.           شرؽ نابمس عامًا، في قرية سالـ يبمغ مف العمر 
 //، الخميج، الشارقة
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  غمرت مياه األمطار منازليا في رفح عائمةغزة: إخالء أربعين  
غزة: تمكنت طواقـ الدفاع المدني مف انقاذ أربعيف عائمة فمسطينية في رفح الواقعة بجنوب قطاع غزة، وذلؾ 

ؾ منازليـ، دوف تسجيؿ إصابات في األرواح. غمرت مياه األمطار التي ىطمت بشكؿ كبير ىنا بعد أف
إف رجاؿ الدفاع المدني استخدموا قوارب صيد صغيرة في الوصوؿ لممواطنيف   وقالت مصادر فمسطينية

خالءىـ الى منطقة آمنة.  المحاصريف مف قبؿ المياه وا 
يف غرب قطاع غزة مف بينيا مرافئ الصياد كما تضررت مناطؽ اخرى بشكؿ طفيؼ في مناطؽ أخرى مف

 مدينة غزة، حيث تـ انتشاؿ أحد القوارب التي غرقت ىناؾ.
 //قدس برس، 

 
  تطالب السمطة بإنشاء صندوق "الكوارث الطبيعية" فمسطينيةىيئات زراعية  

الضفة الغربية: طالب ىيئات فمسطينية زراعية السمطة والحكومة الفمسطينية في الضفة وقطاع غزة بإنشاء 
والتعويضات مف أجؿ حماية الزراعة الفمسطينية مف األخطار التي تتيددىا نتيجة لكوارث صندوؽ الكوارث 

الطبيعية والسياسات االسرائيمية. وقالت االتحادات الزراعية في بياف موقع مف اتحاد جمعيات المزارعيف 
فمسطيني لمدفاع السمطة، واالئتالؼ الشعبي ال  الفمسطينييف، وجمعيات المزارعيف الفمسطينييف في مناطؽ

عف األرض، واتحاد جمعيات مربي الثروة الحيوانية إف "ىذا األمر سيترؾ عظيـ األثر في نفوس المزارعيف 
( أف القرار "سيكوف لو أثر إيجابي لتدعيـ مقومات /وأكد الييئات، في بيانيا اليوـ األربعاء ) والفالحيف

وناشدت الييئات  وصوال الى الدولة الفمسطينية المستقمةاقتصادنا الوطني والمجتمع الفمسطيني بشكؿ عاـ 
بحكومة راـ اهلل، وليد عساؼ، لمعمؿ عمى تقديـ كؿ أشكاؿ العوف والدعـ  الرئيس عباس ووزير الزراعة 

لممزارع الفمسطيني في ىذه الظروؼ، مف خالؿ تفعيؿ صندوؽ الكوارث ومد يد العوف لمقرى والبمدات التي 
 حواؿ الجوية القاسيةتضررت نتيجة األ

 //قدس برس، 
 
 

 مياه باتجاه وادي غزة  قناةاالحتالل يفتح  
ذكرت مديرية جياز الدفاع المدني التابع لمحكومة بغزة، أف سمطات االحتالؿ اإلسرائيمي فتحت  :سما –غزة 

 لقطاع.مساء اليـو األربعاء، قناة مياه باتجاه منازؿ المواطنيف المحاذية لوادي غزة وسط ا
وناشد الدفاع المدني المواطنيف القاطنيف بمحاذاة منطقة وادي غزة، بتوخي الحذر والتواصؿ مع طواقميا، 

 .في حاؿ طرأ أي حدث في المنطقة، عبر الرقـ المجاني 
 //، وكالة سما اإلخبارية

 
 رية خط أحمر رئيس الوزراء األردني لـ "الحياة": استقبال الالجئين الفمسطينيين من سو  38

اهلل النسػور فػي لقػاء أجرتػو معػو "الحيػاة" عشػية  أوضح رئيس الػوزراء األردنػي عبػد: تامر الصمادي -عماف 
الشػػير الجػػاري، عػػف األنبػػاء المتعمقػػة بالتحضػػير لكونفيديراليػػة مقبمػػة بػػيف  12االنتخابػػات النيابيػػة المقػػررة فػػي 

ذا النػوع مػف الحكػـ أو الوحػدة "لػف يبحػث مػف دوف اكتمػاؿ فمسطيف "الدولة الجديدة" والمممكػة الياشػمية، أف ىػ
 بناء الدولة الفمسطينية". 
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وجدد تأكيد بالده عدـ التدخؿ في الشأف السوري، وتحدث عف قرارات أردنية "سيادية" تمنع استقباؿ الالجئيف 
عفػػاء إسػػرائيؿ مػػرة ينػػاؾ مػػف يريػػد إ، "فالفمسػػطينييف مػػف سػػورية، معتبػػرًا أف ىػػذه القػػرارات بمثابػػة "خػػط أحمػػر"

أخػػرى مػػف التبعػػات المترتبػػة عمييػػا فػػي خصػػوص تيجيػػر الفمسػػطينييف مػػف ديػػارىـ. األردف لػػيس مكانػػًا لحػػؿ 
مشاكؿ إسرائيؿ، وىناؾ قرار أردني سيادي واضح وصريح بعدـ عبور اإلخوة الفمسطينييف مػف حممػة الوثػائؽ 

حػؽ فػي بالدىػـ األصػمية، وعمػييـ البقػاء ىنػاؾ السورية إلى األردف. إخواننا الفمسطينييف في سورية أصػحاب 
 ."لحيف انتياء األزمة

ال أقػػػوؿ إف الزيػػػارة تمػػػت. لكنػػػي قػػػاؿ،  عػػػف زيػػػارة رئػػػيس الػػػوزراء اإلسػػػرائيمي بنيػػػاميف نتانيػػػاىو لػػػألردف أخيػػػراً و 
ت أتساءؿ ىؿ زيارة نتانياىو لعماف ستغير قناعات الناخب اإلسرائيمي وستمنحو المزيد مف األصػوات. اتيامػا

 المعارضة بيذا الخصوص تبسيط لألمر وتسطيح لو عمى نحو غير مقبوؿ.
01/0/1102، الحياة، لندن  

 
 غزة ممنيج لمنيل من الحكومة وشعبيا  عمىالقصف اإلسرائيمي  :سالم فالحات 41

 أثنػاء اسػتقباؿ لقافمػة الوفػاء األوروبيػة سػالـ فالحػات فػي األردف جماعة اإلخواف المسمميف: محمد عيد - غزة
" عمػػى صػػمود الشػػعب الفمسػػطيني عامػػة، وفػػي قطػػاع غػػزة خاصػػة، مضػػيفًا بحديثػػو: "غػػزة عظيمػػة البنػػاء 4"

واعتبر فالحات خالؿ كممتو، أف القصؼ اإلسرائيمي الػذي يسػتيدؼ قطػاع  واليمة، عظيمة الرجاؿ والبنياف".
وتمنػي أف تػأتي القافمػة  غزة بيف الفينة واألخرى، ىو عبارة عػف قصػؼ "ممػنيج" لمنيػؿ مػف الحكومػة وشػعبيا.

  القادمة بػ"كتيبة الفداء الفاتحة" لبيت المقدس، ومقدساتيا اإلسالمية والوطنية.
8/0/1102، فمسطين أون الينموقع   

 
 : "المستقبل" يسعى لتحقيق مطالب إنسانية لمشعب الفمسطينيحماسالضاىر خالل لقائو  40

وفػػدا مػػف حركػػة حمػػاس:  خػػالؿ لقائػػو نزلػػو بطػػرابمسضػػاىر فػػي مخالػػد القػػاؿ النائػػب : "المسػػتقبؿ" -طػػرابمس 
"قضية فمسطيف ىي قضيتنا. وفي أدبيات تيار المستقبؿ، ىػي قضػية تخػص األمػة، ونؤكػد عمػى الثوابػت فػي 
ىػػذا المجػػاؿ بػػدعـ الشػػعب الفمسػػطيني واحتػػراـ نضػػالو ومسػػاندتو فػػي تحقيػػؽ أىدافػػو المشػػروعة فػػي اسػػتعادة 

الشػريؼ. وأعتقػد أف القمػة التػي سػتنعقد فػي القػاىرة بػيف الػرئيس محمػد أرضو وبنػاء دولتػو وعاصػمتيا القػدس 
مرسي واألخ خالد مشعؿ والرئيس الفمسطيني محمػود عبػاس، مؤشػر إيجػابي عمػى حػرص األمػة عمػى قضػية 
فمسػػطيف. وال بػػد أف نسػػتنكر مػػا يتعػػرض لػػو الشػػعب الفمسػػطيني مػػف أعمػػاؿ إجراميػػة فػػي مخػػيـ اليرمػػوؾ وفػػي 

ابقا وفي أكثػر مػف منطقػة. ونسػتنكر األصػوات العنصػرية التػي تريػد اإلسػاءة إلػى الشػعب مخيمات الالذقية س
 الفمسطيني أو النازحيف الفمسطينييف مف سوريا إلى لبناف ".

01/0/1102، المستقبل، بيروت  
 

 "ييود لبنان" يعودون عبر "فايسبوك" 41
يسبوكّية، أنشئت تباعًا خالؿ السنتيف صفحات فا 3عاد ييود لبناف إليو في قالب افتراضي، عبر : ربيع دمج

ـّ الصػػفحات  الماضػػيتيف، ىػػي "كنػػيس أبراىػػاـ مػػاغف"، "ييػػود لبنػػاف"، "ذاكرتنػػا"، "أصػػدقاء ييػػود صػػيدا". تضػػ
األربػػع بمجمميػػا سػػبعة آالؼ منتسػػب بيػػنيـ لبنػػانيوف وعػػرب غيػػر ييػػود، لتعيػػد إلػػى دائػػرة السػػجاؿ موضػػوعًا 

االنتمػاء إلػى الكيػاف اإلسػرائيمي، لكنيػا أوشػكت عمػى الػذوباف قسػرًا إشكاليًا، حوؿ شػريحة مػف ىػؤالء، رفضػت 
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عف الخريطة المبنانّية، مياجرة إلى كندا أو الواليات المتحدة. مػع العمػـ أّف وكيػؿ األوقػاؼ الييودّيػة فػي لبنػاف 
مػة فػي فػرد، ويممكػوف عقػارات مي 411المختار باسـ الحوت، يؤكد أف عدد الييود الموجوديف في لبناف يبمغ 

 صيدا وطرابمس وبيروت ودير القمر وبحمدوف وعاليو وزحمة.
01/0/1102، السفير، بيروت  

 
 في متاجر "سبينيس" في لبنان بضائع إسرائيمّيةضبط  42

عمػػدت إدارة "سػػبينيس" إلػػى إعػػادة توضػػيب بضػػائع إسػػرائيمية كانػػت معروضػػة لمبيػػع فػػي متاجرىػػا فػػي لبنػػاف 
تشػمؿ طعامػًا لمحيوانػات األليفػة. وىػذه ىػي المػرة الثانيػة التػي ُتضػبط  وأعادت تخزينيا في مستودعاتيا، وىػي

فييا بضائع إسرائيمية في ىذه الشػركة فػي أقػؿ مػف شػير، إذ سػبؽ أف ُضػبطت أنػواع مػف الفميفمػة الممونػة فػي 
 فرع صيدا تبّيف أنيا إسرائيمية المصدر.

01/0/1102، األخبار، بيروت  
 

 تقدم مساعدات إغاثية عاجمة لألسر الفمسطينية في األغوارالخيرية  األعمالىيئة اإلمارات:  43
وزعت طواقـ ىيئة األعماؿ الخيرية اإلماراتية، عشرات الخيـ واألغطية والفرش  منتصر حمداف: -راـ اهلل 

والمخدات والطرود الغذائية والمعونة النقدية لثالثيف أسرة في مناطؽ عرب الرشايدة، كما قدمت عونًا غذائيًا 
 ثالثيف أسرة في عيف شبمي، في منطقة األغوار الفمسطينية. لنحو

وأكد مدير مكتب ىيئة األعماؿ الخيرية اإلماراتية، إبراىيـ راشد، إف طواقـ الييئة تتابع الظروؼ الجوية 
القاسية التي تمر بيا المناطؽ الفمسطينية لحظة بمحظة، وتتواصؿ مع الجيات المعنية لموقوؼ عمى 

 زر األسر الفمسطينية المنكوبة، السيما في األغوار الفمسطينية .الخسائر، وشد أ
وأشار أميف صندوؽ لجنة زكاة طوباس المركزية ومنسؽ مشاريعيا، فواز أبودواس، إلى أف لجنة الزكاة 
نفذت عدة مشاريع ممولة مف ىيئة األعماؿ اإلماراتية خالؿ األشير القميمة الماضية، استيدفت األغوار 

 آالؼ مواطف ومواطنة . 2اس، حيث بمغ عدد المستفيديف أكثر مف ومناطؽ طوب
 01/0/1102الخميج، الشارقة، 

 
 إلى المتضررين الفمسطينيين من الفيضانات عاجمةتقدم مساعدات  اإلمارات 44

أمر الشيخ حمداف بف زايد آؿ نيياف، ممثؿ حاكـ أبوظبي في المنطقة الغربية رئيس ىيئة اليالؿ : )واـ(
تقديـ مساعدات إنسانية عاجمة إلى المتضرريف الفمسطينييف مف الفيضانات التي جرفت منازليـ األحمر، ب

 مف الشيخ خميفة بف زايد آؿ نيياف رئيس دولة، وذلؾ بناء عمى طمب وممتمكاتيـ خالؿ األياـ الماضية
 .اإلمارات

يف، تفيد بوقوع خسائر فادحة بناء عمى تقارير مف مكتب ىيئة اليالؿ األحمر اإلماراتي في فمسط ذلؾ وجاء
في مدينة القدس والقرى والمخيمات والمدف الفمسطينية األخرى، حيث اقتمعت الرياح العاتية مئات األشجار 
في باحات المسجد األقصى، كما جرفت الفيضانات والسيوؿ مزارع ومنازؿ المواطنيف في األراضي 

 الفمسطينية .
 01/0/1102الخميج، الشارقة، 
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 المنظمة العربية لحقوق اإلنسان تدعو لمواجية سياسة االعتقال اإلداري في "إسرائيل"يا: بريطان 45
دعت المنظمة العربية لحقوؽ اإلنساف في بريطانيا، إلى أوسع حركة برلمانية دولية لمواجية سياسة  :لندف

الفمسطينييف والنواب  المواطنيف العتقاؿاإلسرائيمية  االستخباراتاالعتقاؿ اإلداري وفقا لممؼ سري تعده 
قدس برس، يوثؽ  وكالةأرسمت نسخة منو ل مفصالً  تقريراً  8/0 األربعاءوأصدرت المنظمة يوـ  والوزراء.

في االنتخابات التشريعية التي جرت في الضفة الغربية  اعتقاؿ النواب الفمسطينييف المنتخبيف ديمقراطياً 
 اإلسرائيميةنائبا منيـ قيد االعتقاؿ في السجوف  01 ، حيث ال يزاؿ1115وقطاع غزة والقدس المحتمة في 

 بينيـ سبعة نواب جرى تحويميـ لالعتقاؿ اإلداري.
وسمط التقرير الضوء عمى سياسة االعتقاؿ اإلداري وىي أشكاؿ االعتقاؿ التي تستند إلى قرار يصدره ما 

ويكوف ىذا االعتقاؿ عمى أساس  يعرؼ بػ"ضابط المنطقة العسكري" وىو عادة ضابط إسرائيمي برتبة متدنية،
 أف المتيـ مداف حتى تثبت براءتو.
الذي توج بتعطيؿ عمؿ المجمس التشريعي بالمرسـو الذي أصدره  الفمسطينيوتشير المنظمة إلى أف االنقساـ 
 عمى تشديد قبضتو عمى النواب والوزراء. االحتالؿ، شجع 03/5/1116رئيس السمطة الفمسطينية بتاريخ 

منظمة العربية لحقوؽ اإلنساف في بريطانيا أف سياسة االعتقاؿ اإلداري المنيجية ىي نوع مف أنواع وأكدت ال
وتبيف مدى ىمجيتو وكذب ادعاءاتو في الدفاع عف النفس  اإلسرائيميالتعذيب تفضح سادية االحتالؿ 

منظمة ودعت ال بمواجية شعب أعزؿ مصمـ عمى الخالص مف احتالؿ وحشي طاؿ أمد السكوت عميو.
البرلمانييف في كؿ دوؿ العالـ إلى اتخاذ موقؼ حاسـ مف سياسة االعتقاؿ اإلداري التي يستخدميا االحتالؿ 
كسالح روتيني في مواجية المواطنيف الفمسطينييف عموما والنواب والوزراء الفمسطينييف خصوصا في مسعى 

ضباف السجوف ألطوؿ فترة ممكنة، كما لتغييب المدافعيف عف القضايا المشروعة لمشعب الفمسطيني خمؼ ق
 قاؿ التقرير.

 8/0/1102قدس برس، 
 

 في شكل دائم؟ "الياوية المالية"ىل تتفادى الواليات المتحدة  
الياوية »تمكف األميركيوف في الساعات األولى مف العاـ مف تجاوز ما أطمقوا عميو : عامر ذياب التميمي

ريوف عمى تطبيؽ سياسات ضريبية جديدة وتأجيؿ موقت الستقطاعات فاتفؽ الديموقراطيوف والجميو « المالية
في اإلنفاؽ الحكومي. وكانت مشكمة سقؼ الَديف ذات أىمية موضوعية إذ بمغ الَديف الناشئ مف االستدانة 

تريميوف دوالر. ورفعت زيادة العجز في الموازنة الَديف العاـ إلى مستويات تفوؽ  لتمويؿ عجز الموازنة 
 اتج المحمي اإلجمالي. وكاف ال بد مف أخذ موافقة مجمسي النواب والشيوخ عمى رفع ىذا السقؼ.الن

وبدت المعركة السياسية بيف الرئيس الديموقراطي باراؾ أوباما وقادة الجميورييف في الكونغرس ذات بعد 
ؿ أكثر مف اثنيف سياسي إذ أصر الرئيس عمى رفع الضرائب عمى الفئات األغنى التي ال تمث -اجتماعي 

في المئة مف األميركييف بيدؼ زيادة اإليرادات وخفض العجز في الموازنة الفيديرالية. لكف الجميورييف 
نما في النفقات غير الرشيدة، خصوصًا النفقات االجتماعية،  زعموا أف مشكمة الموازنة ليست في اإليرادات وا 

التعميـ، ونظاـ الرعاية الصحية الذي اعتِمد في عيد إذ زادت مخصصات البطالة، واألسر الفقيرة، ونظاـ 
 ألؼ دوالر سنويًا. أوباما. وأراد أوباما أف يزيد الضرائب عمى األفراد الذيف يجنوف أكثر مف 
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وكاف الرئيس جورج بوش االبف خفض الضرائب عمى فئات اجتماعية عديدة بموجب فمسفة اقتصادية ترى 
لميسورة يمكنيا مف توظيؼ جزء ميـ مف أمواليا في استثمارات أو أعماؿ بأف خفض الضرائب عمى الفئات ا

جديدة أو توسيع نشاطاتيا بما يؤدي إلى إيجاد فرص عمؿ ورفع مستويات النشاط في مختمؼ القطاعات 
 االقتصادية.

يديرالي سيقفز ، يتبّيف أف اإلنفاؽ الف«الياوية المالية»إذا تمعنا أكثر في معنى االتفاؽ الذي أدى إلى تفادي 
 مف الناتج في حيف ال تزيد اإليرادات الفيديرالية والمعتمدة أساسًا عمى الضرائب أكثر مف  إلى 

بميوف دوالر وأكثر قمياًل مف  في المئة مف الناتج. وىذا يعني أف العجز في الموازنة قد يتراوح بيف 
ألؼ  ائب عمى المداخيؿ الفردية التي تتجاوز تريميوف دوالر. وسيؤدي االتفاؽ إلى رفع نسبة الضر 

 في المئة مف الدخؿ إلى  ألؼ دوالر مف  دوالر واألزواج الذيف تزيد مداخيميـ السنوية عمى 
 في المئة.

ؿ شيريف. وكاف ليذه االستقطاعات  ولـ يحدد االتفاؽ مصير االستقطاعات اإلنفاقية، فالقرار في شأنيا ُأجِّ
تريميوف دوالر خالؿ عقد مف الزمف. ولـ يحدد  أف تؤدي إلى توفير  شأنيا عاـ  المتفؽ في

االتفاؽ الحد األقصى لمَديف العاـ ما يعني أف معركة سياسية أخرى قد تحتدـ بعد أشير حوؿ ىذه القضية 
تقطاعات اإلنفاؽ وقد يؤدي عدـ االتفاؽ عمى اس«. الياوية المالية»ما يبقي االقتصاد األميركي عند حافة 

الفيديرالي إلى زيادة الَديف العاـ بواقع أربعة تريميونات دوالر خالؿ العقد المقبؿ بسبب استمرار العجز 
القياسي في الموازنة. وال بد ليذه األرقاـ المذىمة مف أف تزيد احتياجات التمويؿ في الواليات المتحدة وتدفع 

ذوف وبيعيا إلى الزبائف التقميدييف مف حكومات ومؤسسات مالية الحكومة إلى إصدار مزيد مف السندات واأل
 بما يزيد انكشاؼ دوؿ الزبائف عمى الديوف السيادية األميركية.

وفي مقابؿ ىذه المعركة السياسية في الواليات المتحدة حوؿ السياسات المالية يبدو أف االقتصاد األميركي 
في المئة سنويًا في الفصؿ الثالث مف  أف الناتج نما بنسبة أخذ بالتعافي، فالبيانات الرسمية تشير إلى 

، متخطيًا توقعات العديد مف المراقبيف االقتصادييف في الواليات المتحدة وخارجيا، عممًا بأف معدؿ 
في المئة. ويعزى االرتفاع إلى زيادة اإلنفاؽ الرأسمالي  النمو لمناتج خالؿ الفصؿ الثاني لـ يزد عمى 

 زيادة المخزوف السمعي وارتفاع االستثمارات في قطاع اإلسكاف وزيادة اإلنفاؽ الحكومي.و 
في المئة أف مسيرة تعافي االقتصاد األميركي تبدو واعدة، عمى رغـ  ويؤكد انخفاض معدؿ البطالة إلى 

ت الضرائب التي معارؾ الموازنة والضرائب. وال شؾ في أف تعافي االقتصاد قد يؤدي إلى تحسف في إيرادا
ستكوف عمى مداخيؿ شخصية وأرباح مؤسسية أفضؿ. وال يعني ذلؾ أف األوضاع االقتصادية األميركية 
أصبحت وردية وال تدعو إلى القمؽ، فثمة مسائؿ كثيرة تتطمب معالجات، منيا استمرار تصاعد الواردات 

زيد عمى تريميوني دوالر، ما يعني أف تريميوف دوالر سنويًا، في مقابؿ صادرات ال ت والتي تربو عمى 
 بميوف دوالر سنويًا. الميزاف التجاري يسجؿ عجزًا ال يقؿ عف 

قد تتوصؿ القيادات السياسية في الحزبيف خالؿ ىذا العاـ أو األعواـ المقبمة إلى تفاىـ تاريخي في شأف 
كؿ عاـ. وال « الياوية المالية»فة اإلنفاؽ والضرائب يؤدي إلى استقرار مبدئي ويبعد خطر االقتراب مف حا

ريب في أف الرئيس أوباما سيكوف في السنوات األربع المقبمة أكثر تحررًا في تقويمو لممسائؿ ذات الصمة 
فمف يكوف محكومًا باالعتبارات االنتخابية وقد يتواصؿ مع القادة الجميورييف في شكؿ أفضؿ حتى يتمكف 

نفاؽ وسياسات ضريبية أكثر عدالة، وال تكوف في الوقت ذاتو مؤذية األميركيوف مف التوافؽ عمى فمسفة إ
لممستثمريف ورجاؿ األعماؿ. وبعثت مالمح االتفاؽ في بداية ىذا العاـ آمااًل في أوساط مجتمعات األعماؿ 
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في مختمؼ البمداف الرئيسة وعززت القناعة بقدرة النظاـ السياسي في الواليات المتحدة عمى مواجية 
ت االقتصادية والمالية باقتدار وموضوعية. لكف ىذه األوساط تطمح إلى توافقات أكثر التزامًا ودقة المعضال

 في شأف السياسات المالية األميركية.?
 الكويت -كاتب متخصص في الشؤوف االقتصادية 

//، الحياة، لندن
 

 مخيم اليرموك والحياد الممنوع 47
 عبد الباري عطواف

الالجئػػوف مػػنيـ وغيػػر الالجئػػيف، فػػي الػػدوؿ العربيػػة وضػػع ال يحسػػدوف عميػػو، وغالبػػا مػػا  وضػػع الفمسػػطينييف،
يدفعوف ثمنا غاليا مف دمائيـ واستقرارىـ في حاؿ حدوث اضػطرابات او غػزو اجنبػي او ثػورات ربيػع عربػي. 

 سياسية. فيناؾ دائما مف يريدىـ كبش فداء، ويمصؽ بيـ التيـ مف اجؿ االنتقاـ منيـ، ألسباب طائفية او
في الكويت تعرضوا لالضطياد مف قبػؿ السػمطات وميميشػياتيا بعػد اخػراج القػوات العراقيػة عمػى ايػدي القػوات 

الػؼ فمسػطيني بتيمػة التواطػؤ مػع النظػاـ العراقػي، وجػرى التعتػيـ  311االمريكية، وجرى ابعػاد مػا يقػرب مػف 
ة الكويتية وُقتموا، ولـ يكّرـ ىػؤالء مطمقػا مػف قبػؿ المتعمد عمى العديد مف الفمسطينييف الذيف قاتموا مع المقاوم

السمطات الكويتية حتى ىذه المحظة.بؿ ال نبالغ اذا قمنا اف مف بيف االشخاص الرئيسييف الذيف كانوا يػدربوف 
مػػا سػػميت فػػي حينيػػا بالمقاومػػة الكويتيػػة ضػػابطا فػػي حركػػة  فػػتح  اسػػمو السكسػػؾ، وقػػد قابمتػػو شخصػػيا فػػي 

الػػرئيس ياسػػر عرفػػات تيريبػػو بسػػيارة السػػفير الفمسػػطيني الدبموماسػػية مػػف الكويػػت الػػى تػػونس، وعنػػدما حػػاوؿ 
طائرة الرئاسة ومف ثـ الى تػونس، فػوجئ الػرئيس الفمسػطيني ،وىػو يوشػؾ اف يسػتقؿ الطػائرة نفسػيا، بػالرئيس 

لؾ القضػية العراقي الذي كاف في وداعو يقوؿ لو:  يا ابا عمار انت غاؿ جدا عمي وعمػى العػراؽ العظػيـ وكػذ
المركزية العربية االولى، ولو قمت لي انؾ تريػد السكسػؾ ألوصػمتو لػؾ الػى تػونس بكػؿ احتػراـ ، ففيػـ الػرئيس 

 عرفات الرسالة!
، قامػػػت 1112فػػػي العػػػراؽ نفسػػػو، وبعػػػد نجػػػاح القػػػوات االمريكيػػػة الغازيػػػة فػػػي اطاحػػػة النظػػػاـ العراقػػػي عػػػاـ 

ليػة الفمسػطينية بتيمػة تأييػد حػزب البعػث، وتعػرض العشػرات، ميميشيات طائفية حاقدة بعمميات انتقاـ مف الجا
وىنػػاؾ مػػف يقػػوؿ المئػػات، لمخطػػؼ والقتػػؿ والتعػػذيب، ممػػا دفػػع الكثيػػريف لميػػروب الػػى الصػػحراء قػػرب الحػػدود 
االردنية )مخيـ الرويشد( ليعيشػوا بػيف الثعػابيف والعقػارب الػى اف انتيػى الحػاؿ بيػـ وعػائالتيـ فػي البرازيػؿ او 

 ايسمندا.
ال نريد ىنا الحديث عف الالجئيف الفمسطينييف في لبناف ونفتح جروح مجازر صبرا وشاتيال وتؿ الزعتر ونير 
البػػػارد، فيػػػي لػػػـ تمتػػػئـ حتػػػى ىػػػذه المحظػػػة، تجنبػػػا لمتكػػػرار، ولكننػػػا نػػػود الحػػػديث عػػػف الحمقػػػة االخيػػػرة فػػػي ىػػػذا 

 ة دمشؽ.المسمسؿ الدموي المزعج المتمثؿ في مخيـ اليرموؾ في العاصمة السوري
بداية ال بّد مف التأكيد بأننا نرفض كؿ انواع التمييز بيف ابناء المخيمات والشعب العربي الحاضػف ليػـ، كمػا 
اننا ال يمكػف اف نطالػب بمعاممػة خاصػة ليػؤالء النيػـ فمسػطينيوف، ولكننػا ال نتػردد فػي االشػارة الػى الظػروؼ 

يف والمبنػػانييف والعػػراقييف والكػػويتييف )اثنػػاء الغػػزو الخاصػػة التػػي تفػػرض التمييػػز بػػيف ىػػؤالء ونظػػرائيـ السػػوري
 العراقي(.
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فعنػػدما يمجػػأ ىػػؤالء الػػى دوؿ الجػػوار مثػػؿ االردف والعػػراؽ ولبنػػاف )مثممػػا ىػػو حػػاؿ السػػورييف حاليػػا(، يجػػدوف 
الحػدود مفتوحػػة عمػػى مصػراعييا امػػاميـ، والشػػيء نفسػػو يقػاؿ ايضػػا عػػف العػػراقييف الػذيف وصػػؿ تعػػدادىـ الػػى 

. وال ننسػى اف نشػير الػى تػدفؽ 1116ؽ المميوني الجئ في سورية واالردف في ذروة العنػؼ الطػائفي عػاـ فو 
ىربػا مػف الغػزو  0881نصؼ مميوف كويتي الى المممكة العربية السعودية ودوؿ الخميج االخرى صػيؼ عػاـ 

حيػػاف، وكػػاف لبنػػاف العراقػػي فػػي حينيػػا. امػػا الفمسػػطيني فيجػػد صػػدودا وحػػدودا مغمقػػة فػػي وجيػػو فػػي معظػػـ اال
 الكريـ المضياؼ ىو االستثناء في موجة النزوح الفمسطيني االخيرة مف سورية.

الفمسػػطينيوف ليسػػوا جميعػػا مالئكػػة، وكػػذلؾ العػػرب اآلخػػروف، فالقتػػاؿ فػػي العػػراؽ كػػاف وال يػػزاؿ بػػيف عػػراقييف، 
ه، والحػػاؿ نفسػػو فػػي والقتػػاؿ الحػػالي فػػي سػػورية ىػػو بػػيف سػػورييف، بعضػػيـ مػػع النظػػاـ وبعضػػيـ اآلخػػر ضػػد

 الجزائر وليبيا قبؿ ذلؾ.
مخيـ اليرموؾ بات احدى البوابات الرئيسية القتحاـ دمشؽ مف قبؿ قػوات المعارضػة المسػمحة، والػدفاع عنيػا 
مف قبؿ القوات السورية، ولذلؾ بات مف الصعب اف يظؿ بعيدا عف ىذا الصراع الدموي المشػتعؿ حاليػا منػذ 

 حة ىذا الطرؼ او ذاؾ.شيرا دوف اف يحسـ لمصم 11
مف الطبيعي اف تنعكس األزمة السورية الحالية عمى الفمسطينييف بأشكاليا الدموية كافة، ومف الطبيعي ايضا 
اف ينقسػػـ الفمسػػطينيوف فيمػػا بيػػنيـ تمامػػا مثممػػا انقسػػـ نظػػراؤىـ السػػوريوف، فينػػاؾ مػػف الفمسػػطينييف مػػف يؤيػػد 

تمة حظيت دائما بدعمو ومساندتو، النيػا وقفػت فػي خندقػو فػي النظاـ في دمشؽ، ومف بيف ىؤالء فصائؿ مقا
ذروة خالفػو مػػع منظمػػة التحريػػر وقيادتيػا، وىنػػاؾ مػػف الفمسػػطينييف مػػف وقػؼ فػػي خنػػدؽ المعارضػػة السػػورية، 
واالسػػػالمية منيػػػا عمػػػى وجػػػو الخصػػػوص، وشػػػكموا فصػػػائؿ اقػػػرب الػػػى كتيبػػػة النصػػػرة والجماعػػػات الجياديػػػة 

 مدائف، ولواء العيدة العمرية، ونفذوا عمميات تفجيرية ضد اىداؼ امنية لمنظاـ.االخرى، مثؿ لواء زىرة ال
لكػف األغمبيػػة السػاحقة مػػف ابنػاء مخػػيـ اليرمػػوؾ، والمخيمػات الفمسػػطينية االخػرى فػػي سػورية، يفضػػموف البقػػاء 

المسػػاواة عمػى الحيػػاد، ويقػػدروف لمشػػعب السػوري وسػػمطاتو المتعاقبػػة المعاممػػة الطيبػػة التػي وصػػمت الػػى درجػػة 
في كؿ شيء مع مضيفيـ السوري، باستثناء رئاسة الجميورية، وىؤالء المحايدوف يريدوف اف يظموا بعيدا عف 
الصراع، واف ال يطاليـ القصؼ الجوي الرسػمي الػذي اسػتيدؼ مخػيميـ لمالحقػة المتسػمميف المسػمحيف الػذيف 

 ؤسساتو.لجأوا اليو، واستخدموه كقاعدة لمقياـ بعممياتيـ ضد النظاـ وم
اكثػػر مػػف مئػػػة الػػػػػػؼ مػػػف ابػػػػػػناء المخػػػػػػيـ غػػػػػػػادروه ىربػػا مػػػف القػػصػػػؼ ومػػػف المواجيػػات الدمويػػػة بػػيف النظػػػاـ 
ومعارضيو المسمحيف، وىؤالء باتوا ممنوعيف مف العودة الى بيوتيـ البائسة بعد اف ضاقوا ذرعا مف البقاء في 

 العراء ألشير في مواجية البرد والجوع.
      

وكالة غوث الالجئيف التي تتولى اغاثة اىؿ المخيـ منذ نكبة فمسطيف ال تستطيع اقامة مخيمات لجوء جديدة 
ليـ، وال حتى الشقائيـ السورييف الذيف يعيشوف وضعا ربما اكثر سوءا، ولػذلؾ العػودة الػى المخػيـ ىػي الحػؿ 

 ادية المخيـ؟الوحيد، فمماذا ال يتـ اتفاؽ بيف السمطة والمعارضة عمى احتراـ حي
نشػػعر بػػالحنؽ والغضػػب عنػػدما نسػػمع اصػػواتا فػػي الغػػرب تطالػػب دوال عربيػػة، بػػؿ وحتػػى سػػمطة حمػػاس فػػي 
قطػػاع غػػزة باسػػتيعاب ىػػؤالء، وال يطػػالبوف اسػػرائيؿ التػػي تقػػؼ خمػػؼ جريمػػة لجػػوء ىػػؤالء قبػػؿ اكثػػر مػػف سػػتيف 

 عاما.
ي راـ اهلل وغػزة عمػى عػدـ عمػؿ شػيء عار عمى باف كي مػوف امػيف عػاـ االمػـ المتحػدة اف يمػـو السػمطتيف فػ

 ليؤالء، وال يوجو كممة لـو واحدة السرائيؿ.
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نعـ.. الفمسطينيوف جػزء مػف المجتمػع السػوري، ويجػب اف ينحػازوا الػى الشػعب السػوري، ولكػف الػى اي فريػؽ 
 اف؟ينحازوف مف ىذا الشعب في ظؿ االنقساـ الحالي المرعب الذي يمبس اثوابا طائفية في كثير مف االحي

نعتػرؼ انيػا قضػية معقػدة، ال تقػػؿ تعقيػدا عػف القضػية الفمسػطينية األـ، ونريػػد لفػت االنظػار، انظػار الجميػػع، 
داخؿ سورية وخارجيا، لمأساة ابناء مخػيـ اليرمػوؾ بسػبب خصوصػيتيا، وتفيػـ وضػعيـ الحسػاس فػي محػيط 

 متفجر.
بتيا اسرائيؿ لمفمسطينييف، داخؿ فمسػطيف ال نتردد لحظة، وفي ظؿ استمرار ىذه المحارؽ الفمسطينية التي سب

وخارجيا، داخميا مف خالؿ عدوانيا المتواصؿ عمى اىمنا في غزة والضفة، وفػي الخػارج بتشػريد سػتة ماليػيف 
فمسػػطيني فػػي مخيمػػات المجػػوء والمنػػافي، بالػػدعوة الػػى اف يتوجػػو جميػػع ابنػػاء المخيمػػات فػػي لبنػػاف وسػػورية 

يف في محاولػة القتحاميػا، واذا عجػزوا فميقيمػوا مخيمػاتيـ ىنػاؾ لتػذكير واالردف في مسيرات نحو حدود فمسط
 العالـ، والعرب عمى وجو الخصوص، بالسبب الحقيقي لمأساتيـ وحالة الظمـ وعدـ االستقرار في المنطقة.

 01/0/1102، القدس العربي، لندن
 

 في الطريق إلى القاىرة 48
 عريب الرنتاوي

فػتح وحمػاس سػتجرياف جولػة ىامػة ”..فمسػطينياً “الداخميػة، تبعػث عمػى االرتيػاح  أجواء القاىرة الممبػدة بأزماتيػا
)ال نريد أف نقوؿ حاسػمة( عمػى طريػؽ اسػترداد الوحػدة واسػتعادة المصػالحة..حماس تػذىب إلػى االجتماعػات 
منتشػػػية بنصػػػرىا فػػػي قطػػػاع غػػػزة، وفػػػتح سػػػتالقييا فػػػي القػػػاىرة بعػػػد أف اشػػػتد أزرىػػػا بانتصػػػارىا فػػػي نيويػػػورؾ 

في غزة..أما الوسيط المصري )الرئاسة(، فقد تعمـ الػدرس جيػدًا فػي مفاوضػات التيدئػة ” المميوني“رجانيا ومي
” اليدنة“، بضرورة تحصيف ”جماعة اإلخواف“منيا إلى ” لممؤسسة المصرية“واليدنة، وبات عمى قناعة أقرب 

صػػر، قبػػؿ أف تكػػوف مصػػمحة بالمصػػالحة، وىػػو يريػػد اليدنػػة أكثػػر مػػف أىػػؿ غػػزة، ويػػرى فييػػا مصػػمحة لػػو ولم
 لحماس والفمسطينييف.

لكف المشيد الفمسطيني ما زاؿ بعيدًا نسبيًا عف إغػالؽ بعػض الممفػات العالقػة بػيف فريقػي االنقسػاـ..وىي ىنػا 
، ممػػػؼ األجيػػػزة األمنيػػػة ”المسػػػكوت عنػػػو“الحكومػػػة واالنتخابػػػات والبرنػػػامج السياسػػػي والمنظمػػػة، فضػػػاًل عػػػف 

ف بدت مف المتوازية في الضفة والق إال أف سبؿ طّييا، مػا زالػت مفتوحػة، ” العيار الثقيؿ“طاع..وىي ممفات وا 
ف أمكػػف تحجػػيـ دور ونفػػوذ قػػوى  وسػػيكوف إقفاليػػا ممكنػػًا، إف تػػوفرت النّيػػة واإلرادة لػػدى الطػػرفيف مػػف جيػػة، وا 

 االنقساـ وطحالبو المستفيدة مف استمراره، مف جية أخرى.
ب إلػػى االنتخابػػات، وأف تتجػػاوز مخاوفيػػا التػػي تجػػددت بعػػض ميرجػػاف ونأمػػؿ أف تجػػنح حمػػاس لخيػػار الػػذىا

فػػػتح المميوني..فتبػػػادر إلػػػى تسػػػييؿ العمػػػؿ الفنػػػي/ الموجسػػػتي لمفوضػػػية االنتخابػػػات الفمسػػػطينية فػػػي القطػػػاع، 
تحضيرًا لالستحقاؽ..كما نأمؿ أف يجنح الرئيس لقبوؿ تشكيؿ حكومة الوحدة، متخميًا عف مخاوفو مف تحولػو 

س وزراء دائـ، وليس مؤقت كما يريػد ويشػترط، فينتيػي أحػد أخطػر مظػاىر االنقسػاـ )ولػيس االنقسػاـ إلى رئي
 نفسو(، وُتستعاد الصمة السياسية بيف شطري الوطف الفمسطيني المحتؿ والمحاصر.

عمػػى أف االسػػػتحقاؽ االنتخػػػابي نفسػػو، بػػػات بحاجػػػة إلػػػى إعػػادة نظػػػر وتقيػػػيـ فػػي ضػػػوء الظػػػروؼ المسػػػتجدة، 
متالؾ فمسطيف مكانة الدولة )غير العضو( في األمـ المتحدة..فضاًل عف االنسداد المزمف والمستمر وأىميا ا

، وتركؿ مكانة السمطة والحاجة إلعػادة موضػعتيا وتعريػؼ دورىػا فػي النظػاـ ”حؿ الدولتيف”لخيار التفاوض و
ئيسػًا لمسػمطة، لممنظمػة أـ السياسي الفمسطيني، األمر الذي يطرح أسئمة مػف نػوع: ىػؿ ينتخػب الفمسػطينيوف ر 
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لمدولة التي جرى االعتراؼ بيا؟..ما ىي نتائج كػؿ مػف ىػذه السػيناريوىات فػي ميػزاف الػربح والخسػارة؟..كيؼ 
سػػػػيكوف موقػػػػؼ إسػػػػرائيؿ مػػػػف أٍي منيػػػػا، وكػػػػذا المجتمػػػػع الدولي؟..واسػػػػتتباعًا ىػػػػؿ االنتخابػػػػات ممكنػػػػة أـ ال، 

 كؿ المناطؽ )بما فييا القدس(، أـ ال؟. بمشاركة الجميع )بمف فييـ حماس والجياد(، وفي
إلػػى شػػؽ طػػريقيف متػػوازييف لمحػػوار المفضػػي لممصػػالحة: األوؿ، ويتعمػػؽ ” الوسػػيط المصػػري“وأرى أف يبػػادر 

عمالنيػػػًا، يسػػاعد فػػػي بنػػػاء الثقػػػة  -بترجمػػة مػػػا اتفػػػؽ عميػػػو فػػي حػػػوارات القػػػاىرة الدوحػػػة، بوصػػفو أمػػػرًا إجرائيػػػاً 
اسػتراتيجي، يتعمػؽ  -وتبديد حالة اليأس واإلحباط..والثػاني، ذي طػابع سياسػيواستعادة روح الوحدة الوطنية، 

بصوغ البرنامج الوطني الفمسطيني اإلجماعي..وىنا أيضػا تقفػز إلػى السػطح، جممػة مػف األسػئمة والتسػاؤالت: 
ىػػؿ الفمسػػطينيوف بحاجػػة لميثػػاؽ جديػػد يعػػرؼ حقػػوقيـ االسػػتراتيجية ويػػؤطر كفػػاحيـ طويػػؿ المػػدى مػػف أجػػؿ 

رية واالستقالؿ، ويقرر أدوات الكفاح ووسائمو..ىؿ يمكف االكتفاء بالمثياؽ الحالي، أـ العودة لمميثػاؽ قبػؿ الح
تعديمو؟..ىؿ يمكف االستغناء عف كؿ ىذا وذاؾ، واالكتفاء ببرنامج يمحظ حؽ الفمسطينييف في العودة وتقرير 

ويتػػػرؾ لكػػػؿ طػػػرؼ أمػػػر التعبيػػػر عػػػف  ،0856المصػػػير وبنػػػاء الدولػػػة المسػػػتقمة فػػػوؽ األراضػػػي المحتمػػػة عػػػاـ 
استراتيجيتو لممرالت النيائية لمصراع الفمسطيني اإلسرائيمي؟..وماذا عف خيار المقاومة، المسمحة منيا بشػكؿ 
خػػػاص، ال سػػػيما بعػػػد تجربػػػة الحػػػربيف األخيػػػرتيف عمػػػى قطػػػاع غزة؟..ىػػػؿ ُيكتفػػػى بالمقاومػػػة الشػػػعبية السػػػممية 

الضػػفة مػػف حيػػث أشػػكاؿ المقاومػػة المعتمػػدة، ىػػؿ يمكػػف تعمػػيـ  كعنصػػر إجمػػاع، ىػػؿ يمكػػف تمييػػز غػػزة عػػف
نموذج مقاومة غزة عمى الضفة، أـ المطمػوب تعمػيـ نمػوذج مقاومػة الضػفة عمػى القطاع؟..أسػئمة وتسػاؤالت، 
ال يمكػف الجتمػػاع واحػد أو اثنػػيف تػوفير اإلجابػػة الموحػدة عنيػػا، وىػػي أسػئمة راىنػػة بكػؿ مػػا تعنيػو الكممػػة، لػػذا 

يػػؽ مػػواٍز لمبحػػث فييػػا، فيمػػا إجػػراءات التقػػارب وبنػػاء الثقػػة واسػػتعادة الوحػػدة، تأخػػذ طريقيػػا إلػػى يتعػػيف شػػؽ طر 
 حّيز التنفيذ.

، لمحػػوار الػػوطني الفمسػػطيني، يجػػب أف تبحػػث أيضػػا مختمػػؼ ”طويػػؿ الػػنفس”فػػي المسػػار الثػػاني )المػػوازي( و
النظػاـ “عػادة النظػر فػي شػكؿ ومضػموف السيناريوىات المستقبمية المتصمة بالقضية الفمسػطينية، واسػتتباعًا، إ

فػي خدمػة تطمعػات الشػعب الفمسػطيني ” جػدوى”و” صػالحية“الفمسطيني القادر عمى مواكبة أكثرىا ” السياسي
وآمالػو فػػي انتػػزاع حقوقػو المشػػروعة..ىذا أمػػر، ال يمكػػف الوصػوؿ إلػػى توافػػؽ وطنػي سػػريع ونػػاجز بشػػأنو، وال 

ريػػػػػػؽ التقػػػػػػدـ بخطػػػػػػوات لألمػػػػػػاـ عمػػػػػػى طريػػػػػػؽ المصػػػػػػالحة يجػػػػػػوز أف يكػػػػػػوف فػػػػػػي المقابػػػػػػؿ، عائقػػػػػػًا عمػػػػػػى ط
، تسػػتوجب تفكيػػؾ ىػػذه العنػػاويف، والبنػػاء ”الوسػػيط“والوحدة..واالسػػتراتيجية األنجػػع واألنجػػح فػػي ممارسػػة دور 

عمى ما يتـ التوافؽ بشأنو، وترؾ العناويف الخالفية واإلشكالية، لبحث معمؽ، ىادئ ومستمر..بيذه الطريقػة، 
الوسػػػاطة ”مػػػف أيػػػدي المتربصػػػيف الكثػػػر بالمصػػػالحة والوحػػػدة و” األوراؽ”ب الػػػذرائع ووبيػػػا فقػػػط، يمكػػػف سػػػح

، مػػف داخػػؿ السػػاحة الفمسػػطينية أواًل، وفػػي إسػػرائيؿ ثانيػػًا، وفػػي بعػػض العواصػػـ اإلقميميػػة والدوليػػة ”المصػػرية
 القميمة القادمة.ثالثًا..فيؿ تفعميا مصر ىذه المرة؟..ىؿ يفعميا عباس ومشعؿ ىذه المرة؟..سؤاؿ برسـ األياـ 
 01/0/1102، الدستور، عمان،
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 مجد كياؿ
األحػػػػداث الدموّيػػػػة فػػػػي مخػػػػيـ اليرمػػػػوؾ أعػػػػادت الفمسػػػػطينييف إلػػػػى عػػػػيف العاصػػػػفة السػػػػورّية. عبػػػػر االنترنػػػػت 
، والتمفزيػػوف، ُيقصػػؼ مسػػجد عمػػى اسػػـ القائػػد العربػػي عبػػد القػػادر الحسػػيني الػػذي استشػػيد فػػي معركػػة القسػػطؿ
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واحدة مف أشير معارؾ النكبة. لكف المشيد ال يتسع لالنشغاؿ بالرموز واالستعارات. معرفة الفمسػطينييف فػي 
 فمسطيف بالثورة السورّية تنحصر بحدود الشاشة، رغـ أنيا أقرب إلييـ جغرافيا مف أي موقع آخر.

ال فانكشافات« عدم فيم الصورة»  أفضل الحمول، وا 
منسػػوب الػػدـّ، وكممػػا زادت الكتائػػب وكثػػرت أسػػماء الييئػػات التمثيميػػة لممعارضػػة،  تخػػتمط األمػػور كممػػا ارتفػػع

والتي يصعب عمى الكثيريف فيـ مكانيا وسياقاتيا ودورىا في ىذا المخػاض األلػيـ. بعػض القيػادات السياسػية 
ؼ ، وتعػػابير أخػرى صػػارت مألوفػة عمػػى لسػػاف كػؿ مػػف يخشػى اتخػػاذ موقػػ«عػػدـ فيػـ الصػػورة»تبػدو مرتاحػػًة لػػ

حاد وجاـز قد يؤدي إلى خالفات داخؿ تياره السياسي. كشفت الثورة السػورية المشػيد السياسػي فػي فمسػطيف، 
وأوضحت وزف البنود المتعمقة بالحرّية والديموقراطّية والمساواة والمواطنة في البرامج السياسية لألحزاب، وفي 

حمايػػة »و« األمػػف القػػومي»جعػػت أمػػاـ اعتبػػارات كتابػػات المثّقفػػيف والصػػحافييف عمػػى اختالفيػػا. كميػػا بنػػود ترا
العممانّية بحسب الفمسطينييف المؤيديف لمنظاـ السوري ال تتجاوز مكافحػة السػمفييف، وبػيف تخمػص «. المقاومة

الفكر القومي مف المبػادئ الديموقراطيػة مػف جيػة، والتػدّيف الشػيوعي مػف جيػة أخػرى، تضػيع المقولػة الفكرّيػة 
 ء المعرفة االستراتيجية والتكتيكية لمواقع اإلقميمي ومستقبمو.لصالح التخميف وادعا

ىػذا الوضػػع بالتحديػػد يعكػػس جػػزءًا جػّديا مػػف تػػأـز العمػػؿ السياسػػي فػي فمسػػطيف، ومظػػاىره ىػػي االنشػػغاؿ فػػي 
إدارة الصراعات المحمّية، والركض وراء األحداث السياسية اليومّية، فػي عمميػة رد فعػؿ متواصػمة عمػى الواقػع 

تفرضو إسرائيؿ مف جيتيا بشكٍؿ ممنيج. وفي ىذا االطار، تغيب الرؤية المستقبمية لشكؿ الوطف الػذي الذي 
يريػػده التّيػػار السياسػػي، يغيػػب اليػػـ الفكػػري ويتراجػػع الػػدور االجتمػػاعي الػػداخمي عػػف حمبػػة السياسػػة، وتصػػبح 

انوية. وينعكس ذلػؾ عمميػًا بتعثّػر قضايا النساء وحقوؽ العّماؿ وأزمة المسكف وحقوؽ األطفاؿ والتعميـ أمورا ث
بناء المؤسسات الوطنّية االجتماعية والتثقيفّية، وفؾ االرتباط إلػى حػد كبيػر بػيف الجمعيػات األىمّيػة واألحػزاب 

 السياسية.
 فوضى عارمة

تركت الثورة السورية أثرا كبيرا عمى التيارات السياسية في الداخؿ وصؿ إلى حد انقسامات جدّية انعكست في 
ؤتمرات األحػػػػزاب التػػػي ُعقػػػػدت مػػػػؤخرا. الييئػػػات الحزبّيػػػػة تجػػػاوزت األزمػػػػة غالبػػػػا بواسػػػطة مواقػػػػؼ وسػػػػطّية مػػػ

، دوف أف تتػػوانى بالمقابػػؿ عػػف تبنػػي «حػػؽ الشػػعب السػػوري بالحريػػة والكرامػػة»فضفاضػػة تتحػػدث عػػف احتػػراـ 
ي، والعصػػابات المػػس بوحػػدة الشػػعب السػػوري ورفػػض التػػدخؿ األجنبػػ»ادعػػاءات يطمقيػػا النظػػاـ السػػوري حػػوؿ 

وظيػػرت فػػي الصػػحافة الفمسػػطينية فػػي الػػداخؿ مقػػاالت وتصػػريحات رسػػمية «. المسػػمحة ودور سػػوريا الممػػانع
لقيادات حزبّية تتناقض مع مواقؼ الحزب أو مواقؼ قيادات أخرى فيو. لـ تشيد الساحة الفمسطينية منذ زمٍف 

 طويؿ مثؿ ىذه الفوضى.
 أسباب تأييدىممختمفون في  المؤيدون لمثورة السورية

وقؼ التّيار اإلسالمي في الداخؿ بوضوح داعما لمثورة السورّية، وشيدت مػدف وقػرى عديػدة فعاليػات تضػامف 
نّظمتيا الحركة اإلسالمّية، كما حازت الثورة السػورّية أولوّيػة فػي القضػايا التػي طرحتيػا الحركػة فػي ميرجانيػا 

ر أكبػػر ميرجػػاف يقػػاـ داخػػؿ فمسػػطيف ويشػػارؾ فيػػو ، والػػذي ُيعتبػػ«األقصػػى فػػي خطػػر»السػػنوي تحػػت عنػػواف 
عشػػرات اآلالؼ. لكػػف الخطػػاب اإلسػػالمي المؤيػػد لمثػػورة يختمػػؼ تمامػػًا عػػف خطػػاب سػػائر التجّمعػػات االخػػرى 

، لجيػػػػة اسػػػػػتخداـ التيػػػػار االسػػػػالمي «فمسػػػػػطينّيوف مػػػػف أجػػػػؿ الثػػػػورة السػػػػػورّية»المؤيػػػػدة، وعمػػػػى رأسػػػػيا حركػػػػة 
وىػػو مػػا يجعػػؿ «. نصػػيري»و« بػػاطني»التحػػريض عمػػى النظػػاـ عمػػى أنػػو المصػػطمحات الطائفيػػة، بمػػا فييػػا 

 تالقي االتجاىات المؤيدة لمثورة السورية داخؿ فمسطيف شاقًا، ويعيد االعتبار الى أىمية المنطمقات.
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 الحزب الشيوعي ال يرى تناقضاتو
اضػػح إلػػى اسػػتعادة أمػػا الحػػزب الشػػيوعي الفمسػػطيني، فػػال تتػػوانى قيادتػػو فػػي دعػػـ سػػمطة األسػػد، فػػي حنػػيف و 

روسػيا مكانتيػا اإلقميميػة، رغػـ انييػار النظػاـ السػوفياتي. وفػي ذلػؾ تنػاقض مػع مواقػؼ الحػزب الداخمّيػة تجػػاه 
اسرائيؿ، والتي يعرؼ بأنيا أقؿ حدًة وصدامّية مف بقية التيارات السياسّية فػي الػداخؿ. ففػي العػاـ نفسػو الػذي 

لشػػػػيوعي رسػػػػميا بقػػػػوة، بكػػػػوادره وقياداتػػػػو، فػػػػي االحتجاجػػػػات انطمقػػػػت فيػػػػو الثػػػػورة السػػػػورّية، شػػػػارؾ الحػػػػزب ا
االجتماعيػػة اإلسػػرائيمية إلػػى جانػػب حركػػات إسػػرائيمية. وخطبػػت القيػػادات الشػػيوعية الفمسػػطينية أمػػاـ الجميػػور 

لػػى جانػػب قيػػادات إسػػرائيمية. وىػػا ىػػي ذاتيػػا تكتػػب مطالبػػة « روتشػػيمد»اإلسػػرائيمي فػػي جػػادة  فػػي تػػؿ أبيػػب، وا 
 «.المؤامرة»ضد « الحؿ السريع، القطعي والنيائي، أمنيا وعسكريا»ػالجيش السوري ب

 التيار القومي متشرذم
ال تقػػؿ أزمػػة التيػػار القػػومي حػػّدة. والتفػػاوت بػػيف قياداتػػو متأّصػػؿ فػػي اشػػكالية القػػومي والػػديموقراطي. يتحػػدث 

عػػف طريػػؽ « لشػػوفينيةالقومجّيػػة ا»التيػػار القػػومي فػػي أدبياتػػو وبرنامجػػو السياسػػي عػػف ضػػرورة االمتنػػاع عػػف 
التشػػػػديد عمػػػػى المبػػػػادئ الديموقراطّيػػػػة ومفػػػػاىيـ المواطنػػػػة والحقػػػػوؽ والحرّيػػػػات، لكنػػػػو إذ يتشػػػػّكؿ فػػػػي مواجيػػػػة 
االحتالؿ اإلسرائيمي، يكشؼ في ممارساتو عف وجود شّقيف: األّوؿ، الداعـ بقػّوة لمنظػاـ السػوري، يسػعى عمنػا 

مارستو عمى النأي بالنفس عف القضػايا االجتماعّيػة، خاصػًة لوحدة القومييف واإلسالمييف في الداخؿ، وتدؿ م
بما يتعّمؽ بالحرّيات الفردّية وحقوؽ المرأة، بؿ التواطؤ فػي أحيػاٍف كثيػرة مػع سػمب ىػذه الحرّيػات لمحفػاظ عمػى 
وحػػدة الصػػؼ مػػع اإلسػػالمييف. مػػف الجيػػة األخػػرى، نممػػس وجػػود الشػػؽ المؤّيػػد لمثػػورة السػػورّية، رغػػـ نقاشػػاتو 

اوؼ التػػػػدخؿ األجنبػػػي فػػػي سػػػػوريا، وىػػػو شػػػؽ شػػػػبابي، نسػػػوي، وعممػػػاني، يعمػػػػؿ إلعػػػادة القضػػػػايا حػػػوؿ مخػػػ
االجتماعّية إلى صمب الجػدؿ السياسػي وجػدوؿ أعمػاؿ التيػار القػومي، وقػد شػيدت السػنوات األخيػرة إنجػازات 

 سياسّية كثيرة منيا، تحصيف مشاركة النساء في ثمث المؤسسات الحزبّية عمى األقؿ.
تالفػػات بػػيف شػػّقي التيػػار القػػومي كانػػت موجػػودة دائمػًا، لكػػف األحػػداث فػػي سػػوريا جعمتيػػا تبػػرز بقػػّوة، ىػذه االخ

خاصًة بعد الظيور اإلعالمي لعزمي بشارة الذي قاد ىذا التيار لفترة طويمة، ومواقفو مف الثورة التي لػـ تحػظ 
 باتفاٍؽ كامؿ داخؿ حزبو.
 شّبيحة لعيون المقاومة
ف في حيفا صػداما بػيف عّمػاؿ ورّواد المسػرح مػف جيػة، ومجموعػة نظمػت اجتماعػا فػي وقد شيد مسرح الميدا

قاعة المسرح الصغرى تتضامف فيو مع نظػاـ األسػد. ولعػؿ المفارقػة الكبيػرة ىػي أف ىػذا االجتمػاع تػزامف مػع 
ي لممخرج السوري مف الجوالف المحتؿ معتز أبو صالح، والتػي تحكػ« قمر عمى باب الشاـ»عرض لمسرحّية 

قّصػػػة أسػػػيريف محػػػرريف يتوقػػػاف لمعػػػودة إلػػػى الػػػوطف. وقعػػػت مشػػػادة كالميػػػة بػػػيف رواد المسػػػرح وبعػػػض الػػػذيف 
، سرعاف مػا تطػّورت إلػى اعتػداء عمػى عّمػاؿ المسػرح واشػتباؾ بػيف «شّبيحة لعيوف المقاومة»تفاخروا بكونيـ 

يو منظمػي االجتمػاع. لكػف البيػاف المؤيديف والمعارضيف لمثورة السورّية. المسرح مف جيتو أصدر بيانا يديف ف
 نفسو لـ يسمـ مف خالفات حادة داخؿ مجمس إدارة المسرح.

نجد في كػؿ التيػارات السياسػية مجموعػات شػبابية كثيػرة تشػّكؿ تحػديا مبػدئيا، تقػرأ األيػديولوجيات قػراءة نضػرة 
ات تحميػػؿ ومعرفػػة وتغييػػر. وحيويػػة وتػػرفض إجمػػااًل االنشػػغاؿ بنظريػػة المػػؤامرة لقمػػة مػػا تػػوّفره النظريػػة مػػف أدو 

وىي تواجو قيادات تتعاطى الحيػاة السياسػية بأصػولّية حزبّيػة مػف الدرجػة األولػى. فجػوة األجيػاؿ ىػذه حاضػرة 
 بقّوة في المشيد السياسي عامًة، والخالؼ حوؿ الثورة السورّية يتولى تظييرىا. 

 01/0/1102، السفير، بيروت
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 ين مطرقة النظام وسندان المنظمة في نزوحيم الثاني: ب افمسطينيو سوري 50

 نضاؿ بيطاري
بعػػد القصػػؼ العنيػػؼ الػػذي تعػػرض لػػو مخػػيـ اليرمػػوؾ لالجئػػيف الفمسػػطينييف، نػػزح اآلالؼ إلػػى مدرسػػة أبنػػاء 
الشيداء في ريؼ دمشؽ والعائدة إلى منظمػة التحريػر الفمسػطينية، إال أف مػدير المدرسػة رفػض اسػتقباليـ بػؿ 

فيمػػػا تعالػػػت األصػػػوات فػػػي مخػػػيـ اليرمػػػوؾ مناديػػػة بتػػػدخؿ المنظمػػػة لوقػػػؼ  وتعرضػػػوا لمطػػػرد بشػػػكؿ مباشػػػر،
 القصؼ عمى المخيـ ومخيمات الالجئيف الفمسطينييف في سورية.

فػػػي ىػػػذا السػػػياؽ يقػػػوؿ عػػػدد مػػػف الناشػػػطيف الفمسػػػطينييف أنيػػػـ ليسػػػوا متفػػػائميف بػػػأي دور ألي مػػػف الفصػػػائؿ 
مور نتيجػة اإلىمػاؿ المسػتمر لمػا تعػرض لػو الفمسػطينيوف الفمسطينية بؿ إنيا تتحمؿ مسؤولية ما آلت إليو األ

 مف قتؿ وما تعرضت لو مخيماتيـ مف تدمير منذ بدء األزمة السورية.
يقػػوؿ ف.ب إف قيػػادة منظمػػة التحريػػر الفمسػػطينية والسػػمطة وفػػتح يعرفػػوف تفاصػػيؿ مػػا يجػػري فػػي سػػورية وفػػي 

رأوف ىذه التقػارير أو أف السػفارات الفمسػطينية المنتشػرة المخيمات الفمسطينية بالتحديد، إال أنو يبدو أنيـ ال يق
 في كؿ مف لبناف وفرنسا ولندف ال تقـو بإيصاؿ التقارير والنداءات إلى القيادة الفمسطينية في الداخؿ.

الناشط الفمسطيني ف.ع أورد أف االتصاؿ مع القيادة الفمسطينية لـ ينقطع عبر وسطاء في سػفارات عػدد مػف 
ة واألوروبية، وأف نػداءات اسػتغاثة عديػدة رفعػت وبخاصػة بعػد الػدور األمنػي الػذي لعبتػو الجبيػة الدوؿ العربي

القيادة العامة في المخيمات الفمسطينية فػي سػورية وتوريطيػا لمفمسػطينييف فػي حمقػة العنػؼ الػدائرة  -الشعبية 
 س عف الصراع.في سورية، إال أف الردود كانت تأتي دائمًا باردة وجافة وتطمب النأي بالنف

ما حصؿ لممخيمات في سورية يوحي بأف األمور كانت مرتبة بشكؿ دقيؽ كي تصؿ األمور إلى مػا وصػمت 
إليو، فالقيادة العامػة أدخمػت المخيمػات فػي خانػة المؤيػديف لمنظػاـ، بينمػا المسػتوى الشػعبي كػاف يقػوؿ العكػس 

ينييف بأىميػة دخولػو لممخيمػات والتمركػز في حيف أف الجيش الحر كاف يحاوؿ عبر قنوات عدة إقنػاع الفمسػط
فييػػا، بينمػػا كػػاف الناشػػطوف الفمسػػطينيوف يشػػددوف عمػػى ضػػرورة عػػدـ الػػزج بالمخيمػػات وبخاصػػة اليرمػػوؾ فػػي 
أتػوف التسػػمح والقتػػاؿ بسػػبب كثػػرة النػػازحيف وكثافتػػو السػػكانية، إال أف القػػرار الػػذي اتخػػذه الجػػيش الحػػر باقتحػػاـ 

إلى مدينة دمشؽ أدى إلى تيجير معظـ سكاف المخيـ وتدمير أجزاء واسعة منو، المخيـ وجعمو طريقًا لمعبور 
 إذ امتمؾ النظاـ الحجة ليقـو بذلؾ، وأصبح المخيـ منطقة تؤوي مسمحيف يحؽ لمنظاـ استيدافيا.

الخصوصية الفمسطينية التي كاف يتحدث بيا الناشطوف الفمسطينيوف مع المعارضة المسمحة ليست مف بػاب 
 الفمسطيني عف السوري في سورية، بؿ مف باب الخصوصية السياسية لموجود الفمسطيني.« التميز»

فالفمسطيني الالجئ في سورية ال يستطيع تجاوز الحدود نحو األردف وىو ال يستطيع المجوء إلى لبنػاف أكثػر 
قيمػة مػع انعػداـ  مف أسبوع كما أف نزوحو إلى تركيا أمر مستحيؿ، إضػافة إلػى أف النػزوح الػداخمي لػـ يعػد ذا

 األماكف اآلمنة في سورية التي تقبع كميا تحت القصؼ.
ىيػومف رايػتس »وبعد جيد بذلػو ناشػطوف فمسػطينيوف فػي أروقػة المنظمػات اإلنسػانية الدوليػة، أرسػمت منظمػة 

رسالة إلػى جامعػة الػدوؿ العربيػة تطمػب فييػا مػف أمانػة الجامعػة أف تمػارس ضػغطًا عمػى الحكػومتيف « ووتش
نيػػة والمبنانيػػة السػػتقباؿ الالجئػػيف الفمسػػطينييف حممػػة الوثيقػػة السػػورية ومعػػاممتيـ وفقػػًا لمػػا تمميػػو اتفاقيػػات األرد

معاىدة جنيؼ واعتبارىـ الجئيف، وفي حيف استجابت الحكومة المبنانية مف باب الواجب اإلنساني بحػدود مػا 
فمسطينييف وحدث أف أخبر أحػد مػديري إحػدى ىو متاح لبنانيًا، رفضت الحكومة األردنية استقباؿ الالجئيف ال
 مف حصتو في القضية الفمسطينية.« اكتفى»المنظمات اإلنسانية الدولية ناشطيف فمسطينييف بأف األردف 
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وفي ظؿ ىذا الرفض العالمي الستقباؿ الفمسطينييف يبدو أف اليوتوبيا التي طرحيا الرئيس الفمسطيني محمود 
قػد « الدولػة الفمسػطينية»ف كي موف السماح لفمسطينيي سورية بػالعبور إلػى عباس أبو مازف بأف طمب مف با

تراجػػع عنيػػا إذ لػػـ يعػػد يتػػابع ىػػذا النػػداء ولػػـ يسػػمع الفمسػػطينيوف بعػػد ىػػذا النػػداء األخيػػر سػػوى نػػداءات فػػتح 
لحمػػػاس مػػػف أجػػػؿ إقامػػػة حفػػػؿ انطالقػػػة فػػػتح فػػػي سػػػاحة الكتيبػػػة فػػػي غػػػزة األمػػػر الػػػذي طغػػػى عمػػػى السػػػاحة 

ة مدة أكثر مف شير واسػتفز الفمسػطينييف تحػت النػار فػي مخيمػات سػورية بحسػب مػا يقػوؿ الناشػط الفمسطيني
 الميجر قسرًا مف سوريا ر.أ.

ما يمر بو الفمسطينيوف في سورية اليوـ، حاولوا تفاديو مػرارًا ألف التجربػة الفمسػطينية فػي األردف ولبنػاف ومػف 
ي معترؾ مسمح كي ال تحدث النتيجة نفسيا المتوقعة مف قتؿ ثـ العراؽ وليبيا تحتـ عمييـ عدـ الدخوؿ في أ

وتشريد وتيجير. ويبدو مف خالؿ األحاديث المطولة مع بعض الناشػطيف الفمسػطينييف فػي سػورية، أف ىميػـ 
األوحد وتفكيرىـ موجياف إلى تقاعس منظمة التحرير الفمسطينية واكتفائيا ببيانات اإلدانة واالسػتنكار وكأنيػا 

ريمة ترتكب بحؽ شعب آخر لػيس شػعبًا ىػي مسػؤولة عػف حمايتػو واتخػاذ كػؿ اإلجػراءات والتػدابير تستنكر ج
 الالزمة لذلؾ.

 01/0/1102، الحياة، لندن
 

 رئيس وزراء ضعيف 51
 ألوؼ بف
يجتذب السياسيوف الى القوة ويبتعدوف عف الضعؼ. ال بديؿ ليـ: اذا تصرفوا خػالؼ ذلػؾ، سيصػعب عمػييـ 

الػػدـ او الخػػوؼ لػػدى الخصػػـ، يسػػارعوف الػػى غػػرس اسػػنانيـ فيػػو، تمزيقػػو إربػػا وتركػػو  البقػػاء. عنػػدما يشػػموف
 كجيفة عمى قارعة الطريؽ.

، بطػػػؿ االالعيػػػب  ىػػػذا مػػػا حصػػػؿ فػػػي االيػػػاـ االخيػػػرة لػػػرئيس الػػػوزراء بنيػػػاميف نتنيػػػاىو، الػػػزعيـ الػػػذي ال ييػػػـز
ركاؤه مػف يػوـ أمػس يبتعػدوف عنػو السياسية،  المدفع  بتعبير سريت حداد، ينزؼ مقاعد في االستطالعات وش

وينيشػػوف لحمػػو. االولػػى كانػػت شػػيمي يحيمػػوفتش التػػي غمػػزت نحػػو االئػػتالؼ المسػػتقبمي لنتنيػػاىو طالمػػا بػػدا 
 رئيس الوزراء قويا، ولكف ما اف ضعؼ، حتى أعمنت بانيا لف تجمس في حكومتو بعد االنتخابات.

فيغػػػدور ليبرمػػػاف، الػػػذي يتحػػػدث عػػػف فصػػػؿ الميكػػػود واالف انضػػػـ الييػػػا ايضػػػا  الشػػػريؾ الطبيعػػػي  لنتنيػػػاىو، ا
واسػػػرائيؿ بيتنػػػا بعػػػد االنتخابػػػات، الخطػػػوة التػػػي اذا مػػػا تحققػػػت، سػػػتترؾ رئػػػيس الػػػوزراء فػػػي رأس كتمػػػة ضػػػيقة 
سيصػػػعب عمييػػػا أداء مياميػػػا كحػػػزب سػػػمطة. فالخصػػػومة بػػػيف ليبرمػػػاف ونتنيػػػاىو عمػػػى قيػػػادة اليمػػػيف ليسػػػت 

الحكومة المنصرفة، وعندما شخصا عدـ شعبية حزبييما في الجميور  جديدة، ولكنيما عرفا كيؼ يتعاونا في
اختػػػارا توحيػػػد القػػػوى فػػػي قائمػػػة مشػػػتركة لمحفػػػاظ عمػػػى الحكػػػـ. امػػػا التنكػػػر الحػػػالي مػػػف جانػػػب ليبرمػػػاف، بعػػػد 

عنػده، يئيػر شػمير، بنتنيػاىو، فيػدؿ اكثػر مػف اي شػيء آخػر عمػى ضػعؼ رئػيس  1االستخفاؼ العمنػي لمػرقـ 
 الوزراء.
صؿ لو؟ كيؼ يحتمؿ اف يكوف قائػد حممػة نػاجح كنتنيػاىو يجػد صػعوبة بالػذات فػي الحممػة االنتخابيػة ماذا ح

التػي كػاف انتصػػاره فييػا مضػػمونا مسػبقا، حػػيف لػـ يكػػف غيػره يتنػافس عمػػى قيػادة الدولػػة؟ فػي نظػػرة الػى الػػوراء 
فيـ االجواء العامة، التػي  يبدو أف رئيس الوزراء محؽ في مساعيو لتأجيؿ االنتخابات قدر االمكاف. يبدو أف

تػرى فيػو خيػارا اضػطراريا ولػيس زعيمػا محبوبػا. كمػا أف نتنيػاىو المجػرب عػرؼ اف شػيئا لػيس معروفػا مسػػبقا 
 في حممة االنتخابات، المرشحة لممفاجرت والتقمبات.
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رفػة قبػؿ ولكف مف المحظة التي قدـ فييا موعد االنتخابات، ارتكب نتنيػاىو الخطػأ إثػر الخطػأ وكأنػو نسػي الح
االختبػػار. فقػػد قػػرر مسػػبقا اف يػػدير الحممػػة فقػػط فػػي اوسػػاط نػػاخبي  الكتمػػة ، وتنػػازؿ عػػف التوجػػو الػػى أصػػوات 
الوسػػػػط. وعميػػػػو فقػػػػد كسػػػػر بػػػػانفالت الػػػػى اليمػػػػيف وأعمػػػػف عػػػػف حػػػػث خطػػػػة البنػػػػاء فػػػػي المسػػػػتوطنات كعقػػػػاب 

ا واضػػػحا وصػػػريحا لالسػػػرة لمفمسػػطينييف عمػػػى اعػػػالف دولػػتيـ كمراقػػػب فػػػي االمػػػـ المتحػػدة. وكػػػاف ىػػػذا اسػػتفزاز 
الدولية. وعمى أي حاؿ فقد اعتقد نتنيػاىو اف الشػجب االوروبػي االمريكػي سػيعززه فػي نظػر المقتػرعيف الػذيف 
يريدوف  ردا صييونيا مناسبا . ولكنو فػوجئ إذ اكتشػؼ بػاف ىػؤالء المقتػرعيف سػمعوه وتسػمموا الػى أذرع نفتػالي 

 بينيت.
، وخػػرج فػػي ىجػػـو جبيػػوي عمػػى بينيػػت، الػػذي عرضػػو كػػرافض لالوامػػر عنػػدىا ارتكػػب نتنيػػاىو الخطػػأ الفتػػاؾ

ومقٍص لمنساء. وىكذا وضع نتنياىو الميكود كحزب يمينػي يتنػافس مػع البيػت الييػودي، ولػيس كحػزب سػمطة 
مركزي. وواصؿ بينيت التعزز. وفي نياية االسبوع تعمؽ نتنياىو بمبادرة تسيبي ليفني لخمؽ  كتمة مانعة  ضد 

عمى الفور امتشؽ مف المخزف الشيطاف القديـ شمعوف بيريس، الذي دفع نحػو الصػفحة االولػى فػي الميكود، و 
 اسرائيؿ اليـو  كمػف يبػادر الػى فػرض حكػـ اليسػار عمػى الدولػة. حسػف أف  المتػرمر الػذي ال يكػؿ وال يمػؿ  ال 

 يزاؿ في الصورة. خسارة أف الحممة ضده تنز رائحة كريية مف العفف.
رض عمى الجميور االسرائيمي أي أمؿ فػي تحسػيف وضػعو فػي المسػتقبؿ، بػؿ مجػرد المزيػد مػف نتنياىو ال يع

ذات الشيء. صفحتو عمى الفيسبوؾ تعرض صورة جبؿ البيت مع كتابة  قدس الذىب، سػبت سػالـ . المشػيد 
نياىو ما جميؿ، القبة الذىبية تممع تحت الشمس ولكف ما ىي صمة ىذا بمشاكؿ الدولة وحميا؟ اذا لـ يكف لنت

 يقولو، فال يجب أف يتفاجأ مف ابتعاد الناخبيف عنو، وفي اعقابيـ ايضا شركائو في االئتالؼ المستقبمي.
الحممػػػة ال تػػػزاؿ غيػػػر ضػػػائعة. فاالسػػػبوعاف االخيػػػراف مػػػف كػػػؿ حممػػػة انتخابيػػػة تتميػػػز بالمفاجػػػرت، الصػػػعود 

فو في اوضاع مأزومة مشػابية. ولكػف واليبوط. نتنياىو يمكنو أف يعود الى نفسو، مثمما فعؿ بعض مف اسال
اذا اسػػتمر ىكػػذا، حتػػى لػػو فػػاز بانتصػػار طفيػػؼ، فػػاف المصػػاعب الحاليػػة سػػتبدو كنزىػػة لطيفػػة حيػػاؿ الجحػػيـ 

 السياسي الذي ينتظره بعد االنتخابات.
 8/0/1102ىأرتس 

 01/0/1102ن، القدس العربي، لند
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 مخيـ عيف الحموة بعد موجة األمطار طرؽ 

 01/0/1102فير، بيروت، الس
 


