
    
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 

   
 

 
   

 
    

    
  

    
    

  

   
  
  
  
  
  

  التفويض العربي ال يمكن أن يوفر أي شرعية للمفاوضات:حماس
  ة الجئا فلسطينيا بسوري12 استشهاد :مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا

  "اقتحام السجون"قضية بلجنايات ل وحماس وحزب اهللا  مرسي والقرضاويي يحيلالقضاء المصر
  قيد تمويل جمعيات اليساريقانون تشريع من  حكومة نتنياهو  يحذر"إسرائيل"ا بـسفير بريطاني
  لصهيونيرأس الحربة في مواجهة المشروع ا" حماس: "بني ارشيد

اتفـاق"بـوادر:"الشرق األوسـط  "
ــاري ــسطينيين "إطـ ــين الفلـ  بـ

ــرائيل"و ــة ".. إس ــة العربي والجامع
  ي األمنية كيرمقترحاتترفض 

 3 ص... 

  3074  22/12/2013األحد 



  

  

 
 

  

            2ص                                     3074:    العدد         22/12/2013 األحد :التاريخ

    :السلطة
 5   أكد رفضه الكامل للحلول االنتقائية واالنتقالية والمرحليةعباس: عريقات.2
 6   شرق القدس "معاليه أدوميم" عند حاجز مستوطنة قريعأحمد  يعتقل  اإلسرائيلياالحتالل: مكتب قريع.3
 6   بشأن األغوار"إسرائيل" مع الواليات المتحدةحذير من تواطؤ ت :تيسير خالد.4
 6  "ممسوخة"فلسطينية " دولة"اتفاق كيري ينتج : واصل أبو يوسف.5
 7   تمارس جريمة منظمة بحق األسرى المرضى"إسرائيل": قراقع.6
 7  فتوح من دخول غزةروحي الحكومة في غزة تنفي منع .7
    

    :المقاومة
 7  التفويض العربي ال يمكن أن يوفر أي شرعية للمفاوضات: حماس.8
 8  ستند للمقاومةاعتداءات االحتالل توجب اعتماد استراتيجية ت: حماس.9
 8  في القضايا التنفيذي" األونروا" تقصير  في تقريربحماس ينتقد" شؤون الالجئين: "لبنان.10
 9  ومقاومة مساعي اإلدارة األمريكية الى انهاء االنقسام تدعو" الجبهة الشعبية".11
 9  حماس تنفي مزاعم فتح بمنع فتوح من دخول غزة.12
    

    :اإلسرائيليالكيان 
 9  "الهواتف العادية ونظم البريد االلكتروني"المعلومات السرية ال تنقل أبدا عبر : يوفال شتاينتز.13
10   السابقدان لحل األزمة بين الرئيس سلفاكير ونائبهبجنوب السووفد عسكري إسرائيلي ": ديبكا".14
10  سوق مشروعين استيطانيين في القدسي" لرنركوم" اإلسرائيليةمكتب العالقات العامة .15
11  "ديفيدز سلينغ" تجريان التجربة الثانية لصواريخ  وواشنطنتل أبيب.16
    

    :األرض، الشعب
11  ة الجئا فلسطينيا بسوري12 استشهاد :مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا.17
11  إصابة فلسطيني في غزة واالحتالل يعتقل مواطنين بالضفة.18
12   عاما20ًألخطر على األسرى منذ ا 2013 العام :عبدالناصر فروانة.19
12  مسؤول اإلغاثة الزراعية العاصفة أضرت بألف شجرة زيتون في نابلس.20
13  استشهاد طفل فلسطيني دهسه متطرف يهودي: القدس.21
13  ئفها تجاه شواطئ غزةالبحرية اإلسرائيلية تطلق قذا.22
   

   : مصر
13  قامة دولة فلسطينية مستقلةيجب أن تؤدي هذه المفاوضات إلى إ: وزير الخارجية المصري.23
14  "اقتحام السجون"قضية بلجنايات ل وحماس وحزب اهللا  مرسي والقرضاويالقضاء المصري يحيل.24
   

   : األردن
14  موقف األردن ثابت في دعم جهود تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة: جودةناصر .25



  

  

 
 

  

            3ص                                     3074:    العدد         22/12/2013 األحد :التاريخ

14  رأس الحربة في مواجهة المشروع الصهيوني" حماس: "بني ارشيد.26
15   والفلسطينياألردني بين الجانبين "ناقل البحرين"حصر تنفيذ اتفاقية  يدعو ل"اإلسالميالعمل ".27
   

   : لبنان
15   ترسيم الحدود البحرية بشكل أحادي"إسرائيل"لبنان يحذّر من انعكاس قرار .28
   

   :عربي، إسالمي
16   بالضفة توزع كسوة الشتاء على أكثر من ألف طفل فلسطيني" اإلماراتيةاألعمال الخيرية".29
   

   :دولي
16  قيد تمويل جمعيات اليساريقانون تشريع من  حكومة نتنياهو  يحذر"إسرائيل"ا بـسفير بريطاني.30
16  عملية إلهاء ال غيرهو اإلسرائيلي  -اع الفلسطيني للصر"الدولتينأو الدولة الواحدة "حل : تشومسكي.31
17  المنخفض الجوي فاقم األزمة اإلنسانية في غزة: "أوتشا".32
    

    :حوارات ومقاالت
17 عثمان أبو غربية. ..العالم ليس أمريكا.33
20 علي جرادات... وان إنهاء االنقسام الفلسطينيآن أ.34
22 أكرم عطا اهللا... "..!حماس"تجفيف .35
    

 24  :كاريكاتير
***  

  
والجامعـة العربيـة تـرفض      .. "إسـرائيل " بين الفلسطينيين و   "اتفاق إطاري "بوادر  : "الشرق األوسط " .1

  ي األمنيةكير مقترحات
من مصادر مطلعة في الجامعة العربية أن الرئيس        » الشرق األوسط «علمت  : سوسن أبو حسين  : القاهرة

الفلسطيني محمود عباس عرض على االجتماع الوزاري العربي الطارئ الذي انعقد بعد ظهر أمس بمقر               
ض ومسار السالم، منها بذل جهـود       الجامعة العربية بالقاهرة أفكارا أميركية، تتعلق بمحاولة إنقاذ التفاو        

إلبرام اتفاق إطاري بين الفلسطينيين واإلسرائيليين نهاية الشهر الحالي، وذلك خالل زيارة جون كيـري               
وتفيد التسريبات بأنه تم إعداد الفنادق والمكان       . وزير الخارجية األميركي لألراضي الفلسطينية وإسرائيل     

  .ق المزمعالذي سترعى فيه واشنطن إبرام االتفا
وكان االجتماع الوزاري العربي قد استهل أعماله، بحضور الرئيس عباس، بكلمة لوزير الخارجية الليبي              
محمود عبد العزيز، الذي ألمح في إشارات واضحة إلمكانية حدوث ذلك عندما ثمن الجهود التي تبـذلها                 

 فـي الـشرق األوسـط وإنهـاء         الواليات المتحدة األميركية، وعرض خمسة بنود رئيسة لتحقيق السالم        
الصراع العربي اإلسرائيلي، وهي وضع استراتيجية شاملة تعكس الحقـوق الفلـسطينية فـي القـدس،                
والحدود، والمياه، وقضية الالجئين، وإطالق سراح األسرى، وأن تكون المرجعية االنسحاب إلى حـدود              
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 لمكانتهـا الدينيـة والتاريخيـة       ، وكف إسرائيل عن ممارساتها واعتداءاتها على مدينـة القـدس          1967
والحضارية، وكذلك ربط التقدم الملموس في التفاوض مع إسرائيل بوحدة الصف الفلسطيني، واالتفـاق              

  .على المنهج والهدف والعمل في إطار مشترك
كما انتقد عبد العزيز محاوالت إسرائيل فرض طلبات جديدة في التفاوض، مثل يهودية الدولة واستمرار               

. طان، مشيرا إلى أنه كان من المفترض أن تنتهي المفاوضات في مدة ال تزيد على تـسعة أشـهر                  االستي
وقال إن المطلوب هو اتفاق إطاري ونهائي محدد بفترة زمنية ألنه كلما طالت المدة كان ذلك مناسبا مـع   

  .استراتيجية إسرائيل
ط جديد يتطلب حل القضية الفلسطينية      وقال رئيس الدورة الحالية ووزير خارجية ليبيا إن بناء شرق أوس          

وبـدوره،   .وحوارا ومصارحة خارج الصندوق، وحشد الدعم السياسي والتنموي لصالح الحق الفلسطيني          
أكد األمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي على أهمية تحقيق السالم الشامل وفق المرجعيـات                

  .العربيةالثابتة التي أكدت عليها مبادرة السالم 
وفي ختام أعمال االجتماع الطارئ مساء أمس، أكد مجلس جامعة الدول العربية علـى مـستوى وزراء                 
الخارجية في دورته غير العادية على التمسك بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على كامـل األراضـي                

لسالم العربية التـي أقرتهـا     وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لمبادرة ا      1967الفلسطينية التي احتلت عام     
 وأعادت التأكيد عليها القمم العربية المتعاقبة وقـرارات الـشرعية الدوليـة ذات              2002قمة بيروت عام    

 ومبـدأ األرض مقابـل   1968 الصادر في عام     252الصلة وعلى رأسها قرار مجلس األمن الدولي رقم         
ئيلية الهادفـة إلـى تغييـر الواقـع         السالم، مع رفض جميع اإلجراءات والخطط والـسياسات اإلسـرا         

  .الديموغرافي والجغرافي في األراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس
وأشار المجلس في قرار أصدره في ختام اجتماعه إلى أن استئناف المفاوضات الفلـسطينية اإلسـرائيلية                

التحرك العربي المطالب بإنهاء    إنما جاء نتيجة لتجاوب الدول دائمة العضوية في مجلس األمن الدولي مع             
االحتالل اإلسرائيلي وتغيير المنهجية الدولية المتبعة في معالجة القضية الفلسطينية، بهدف إنهاء النـزاع              
وتحقيق السالم العادل والشامل، وهو ما تجاوبت معه اإلدارة األميركية مـوفرة الرعايـة والـضمانات                

ألسس وقواعد ومرجعيات الشرعية الدولية ذات الصلة، وفـي         الالزمة لعملية استئناف المفاوضات وفقا      
 وحتـى أبريـل     2013) تموز(اإلطار الزمني المحدد لتلك المفاوضات بتسعة أشهر بدءا من نهاية يوليو            

  .2014) نيسان(
وحمل المجلس في قرار الحكومة اإلسرائيلية مسؤولية إعاقة تحقيق السالم من خالل استمرار عمليـات               

الشعب الفلسطيني بدم بارد وتماديها في مخططات االستيطان وهدم البيوت والقـرى وتهجيـر              قتل أبناء   
  .السكان واالعتداءات على المسجد األقصى المبارك وتكثيف حصارها على قطاع غزة

وطالب المجلس الواليات المتحدة األميركية راعية مفاوضات السالم الجارية وبقية األعضاء الدائمين في             
من واالتحاد األوروبي واألمم المتحدة بإلزام الحكومـة اإلسـرائيلية بوقـف كـل األنـشطة                مجلس األ 

االستيطانية ومنح عملية المفاوضات الفرصة، وصوال إلى تحقيق التسوية النهائية لكل قـضايا الوضـع               
 واإلفراج  الدائم على المسار الفلسطيني بما يشمل القدس والحدود والمستوطنات والالجئين واألمن والمياه           

عن األسرى من دون استثناء، محذرا من المخاطر الناجمة عـن اسـتمرار الممارسـات والـسياسات                 
  .واالعتداءات اإلسرائيلية، والتي من شأنها أن تؤدي إلى انهيار هذه المفاوضات
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وأكد المجلس على الموقف العربي الداعي لرفع الحصار اإلسرائيلي وبشكل كامل عـن قطـاع غـزة،                 
تحقيق المصالحة الفلسطينية بشكل فوري وعلى أساس ما تم توقيعه من اتفاقات فـي القـاهرة                ووجوب  
) أبـو مـازن   (وقرر المجلس العمل على متابعة تنفيذ مقترح الرئيس الفلسطيني محمود عباس            . والدوحة

س القاضي بتشكيل لجنة تحقيق دولية لكشف حقيقة الوقائع المتعلقة بمالبـسات جريمـة اغتيـال الـرئي                
 2012 يوليو   17الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، ووفق ما جاء في قرار مجلس الجامعة العربية بتاريخ              

 بشأن إنشاء لجنة دولية مستقلة ومحايدة للتحقيق فـي مالبـسات            2012) أيلول( سبتمبر   5وبيانه بتاريخ   
  .استشهاد الرئيس الراحل ياسر عرفات

 واألمين العـام    - الرئيس الحالي للمجلس     -دولي لدولة ليبيا    وكلف المجلس وزير الخارجية والتعاون ال     
للجامعة العربية بتوجيه رسالة خطية إلى وزير خارجية الواليات المتحدة األميركيـة، لتأكيـد الموقـف                

  .العربي تجاه حل القضية الفلسطينية
 للجنود اإلسـرائيليين    من جهته، رفض نبيل العربي األمين العام للجامعة العربية مقترحات أميركية تتيح           

التمركز على الحدود الشرقية للدولة الفلسطينية، التي ستقام مستقبال، مما يظهر التحدي الذي يواجه جهود               
  ).نيسان(الواليات المتحدة للتوصل إلى اتفاق سالم، بحلول أبريل 

  . ستقبلوقال العربي إنه يجب أن ال يكون هناك جندي إسرائيلي واحد على أرض فلسطين في الم
وقال تقرير الجامعة العربية إن الواليات المتحدة وإسرائيل تربطان المحادثات الخاصة بالقضايا السياسية             

  .وأضاف التقرير أن هذا هو ما يرفضه الجانب الفلسطيني. بقبول الفلسطينيين بالحل األمني األميركي
  22/12/2013، الشرق األوسط، لندن

  
  مل للحلول االنتقائية واالنتقالية والمرحلية أكد رفضه الكاعباس: عريقات .2

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، إن الرئيس محمود ": وفا "-القاهرة
خاصة فيما يتعلق باستمرار "عباس، أطلع وزراء الخارجية العرب على آخر مستجدات عملية السالم، 

تمرار قتل شعبنا بدم بارد واستمرار االستيطان وهدم البيوت واالعتداء عربدة الحكومة اإلسرائيلية واس
  ".على األقصى، وهي ممارسات تشكل أهم العقبات أمام عملية السالم

 شدد خالل حديثه على التمسك بالشرعية الدولية، وعلى عباس أن "وفا"وأضاف عريقات في تصريح لـ
  .المفاوضات وال االستيطانأن اإلفراج عن األسرى القدامى ال عالقة له ب

 شدد على رفضه الكامل للحلول االنتقائية واالنتقالية والمرحلية وأن الحل يجب عباسوأكد عريقات أن 
 29أن يكون شامالً لقضايا الوضع النهائي وضمن فترة تسعة أشهر التي ال يمكن تمديدها وتنتهي في 

  .نيسان القادم
ة العرب وبناء على طلب الرئيس عباس، قرر تكليف المندوبين إن مجلس وزراء الخارجي‹وقال عريقات 

  .الدائمين للدول العربية في األمم المتحدة العمل لتشكيل لجنة تحقيق دولية باستشهاد الرئيس ياسر عرفات
  22/12/2013األيام، رام اهللا، 
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  شرق القدس "ه أدوميممعالي" عند حاجز مستوطنة قريعأحمد  يعتقل  اإلسرائيلياالحتالل: مكتب قريع .3
أعلن مكتب أحمد قريع عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والقيادي في حركة فتح  :)وام(

اعتقلته، أمس، عند حاجز مستوطنة معاليه أدوميم شرق " اإلسرائيلي"بأن قوات من جيش االحتالل 
  .القدس

و عالء ووضعته في عربة عسكرية واقتادته من وأضاف مدير مكتب قريع أن قوات االحتالل اعتقلت أب
حاول اعتقال مرافق أبو عالء دون معرفة " اإلسرائيلي"الحاجز إلى مكان مجهول، وتابع أن الجيش 

األسباب فيما قام بعد تدخل أبو عالء باعتقاله شخصياً وإخالئه من سيارته ووضعه في عربة عسكرية 
 ".إسرائيلية"تابعة لدورية 

22/12/2013ارقة، الخليج، الش  
  

   بشأن األغوار"إسرائيل" مع الواليات المتحدة تحذير من تواطؤ :تيسير خالد .4
حذر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير تيسير خالد من االنخداع باألخبار الكاذبة التي تسربها : نابلس

ارة األميركية على بعض األوساط في وسائل اإلعالم اإلسرائيلية حول ضغوط مزعومة تمارسها اإلد
حكومة االحتالل إلخالء األغوار الفلسطينية من المستوطنات والمستوطنين، وتسليمها للجانب الفلسطيني 

  .تدريجيا
وأكد خالد في تصريح صحفي أمس السبت، أن مثل هذه التسريبات عارية تماما عن الصحة، وأن تداول 

ه القبيح جدا للخطة األمنية األميركية المنسقة مع أخبار من هذا النوع له هدف واحد وهو تجميل الوج
، والتي طرحها وزير الخارجية األميركي جون كيري على الجانب الفلسطيني في جولته "إسرائيل"

  .األخيرة وتطبيقاتها باألغوار
وأوضح أن هذه الخطة تحفظ لجيش االحتالل دوره باعتباره جهة االختصاص في حفظ األمن بالمنطقة، 

  .وجود قوات دولية أو طرف ثالث، حتى لو كانت قوات أميركية في المنطقةورفض 
  21/12/2013السبيل، عمان، 

  
  "ممسوخة"فلسطينية " دولة"اتفاق كيري ينتج : واصل أبو يوسف .5

وزير  أن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسفقال  : نادية سعد الدين–عمان 
يطرح اتفاقاً أمنياً، ومن ثم سياسيا، يتضمن االعتراف بيهودية الدولة،   كيري،الخارجية االميركية جون

  .وبقاء االحتالل في الضفة الغربية مدة عشر سنوات قابلة للتمديد واإلبقاء على الكتل االستيطانية الكبرى
نيين صائب ويمهد االتفاق على اإلطار المرحلي، وفق رؤية كيري والتي أقرها كبير المفاوضين الفلسطي

عريقات مؤخراً، لمفاوضات أخرى حول قضايا الوضع النهائي المتبقية إيذاناً بتوقيع معاهدة سالم بين 
فقط صراعاً ممتداً منذ زهاء خمسة وستين " صورياً"الجانبين، من شأنها، وفق أبو واصل، أن تنهي 

  .عاماً
وناقصة السيادة " ممسوخة"فلسطينية " لةدو"اتفاق كيري ينتج "من فلسطين المحتلة، إن " الغد"وقال، لـ

أو بقاء جيش االحتالل " بيهودية الدولة"الرفض الفلسطيني الثابت باالعتراف "، مؤكداً "وغير متواصلة
  ".لسنوات في منطقة األغوار وبقية أراضي الضفة الغربية
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اقه المرحلي، الذي كيري يسعى من زيارته، العاشرة لألراضي المحتلة، إلى تجديد طرح اتف"وأوضح أن 
  ".ال يخرج عن كونه محاولة تجميلية لممارسات االحتالل اإلسرائيلي العدوانية ضد الشعب الفلسطيني

القوى والفصائل الفلسطينية ترفض تمديد مسار المفاوضات ألكثر من السقف الزمني المحدد "وأضاف إن 
إلى نتائج ملموسة، خالفاً لمحاوالت إشاعة له بتسعة أشهر، باعتباره مساراً متعثراً ومغلقاً ولن يؤدي 

  ".أجواء التفاؤل بقرب التوصل إلى تفاهم بين الطرفين
  22/12/2013الغد، عمان، 

  
   تمارس جريمة منظمة بحق األسرى المرضى"إسرائيل": قراقع .6

قال وزير شؤون األسرى والمحررين عيسى قراقع إن الحكومة اإلسرائيلية وطواقم أطباء : رام اهللا
جون االحتالل يمارسون جريمة منظمة بحق األسرى المرضى في السجون، من خالل إهمالهم صحيا، س

  .وعدم تقديم العالجات الالزمة لهم وغياب الفحوص الدورية وأطباء مختصين
وأكد قراقع أن اإلصابة بأمراض خطيرة تصاعدت في سجون االحتالل، وأن هناك عددا من األسرى 

  .ي أية لحظة، ويحتاجون إلى تدخل سريع وعاجل إلنقاذهمأصبحوا مشاريع موتى ف
  22/12/2013األيام، رام اهللا، 

  
  فتوح من دخول غزةروحي الحكومة في غزة تنفي منع  .7

ومستشار " فتح"نفت الحكومة الفلسطينية في غزة  أن يكون تم منع روحي فتوح القيادي في حركة : غزة
شمال " ايرز"خول قطاع غزة عبر معبر بيت حانون رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس من د

  .القطاع
وقال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية في غزة إيهاب الغصين في تصريح نشره في صفحته على 

  ".أنه ال صحة لما قيل حول منع السيد روحي فتوح من دخول غزة": "فيسبوك"
زمة لدخوله، رغم اتصاله بوقت متأخر بالعكس فقد أتمت الجهات المختصة اإلجراءات الال: "وأضاف

  ".وهذا ما تم إبالغه لفتوح شخصياً
 21/12/2013قدس برس، 

  
  التفويض العربي ال يمكن أن يوفر أي شرعية للمفاوضات: حماس .8

أكدت حركة حماس مجدداً رفضها ورفض كل القوى الفلسطينية استمرار المفاوضات التي تجريها : غزة
  .حتالل الصهيوني، السيما فيما يتعلق بثوابت الشعب الفلسطينيالسلطة في رام اهللا مع اال

إن التفويض العربي ال " حماس"وقال الدكتور سامي أبو زهري، الناطق باسم حركة المقاومة اإلسالمية 
  .يمكن أن يوفر أي شرعية لهذه المفاوضات
رجية العرب المفاوضات حماس؛ إن منح عباس ووزراء الخا من جانبه؛ قال فوزي برهوم، الناطق باسم

خطوة غير موفقة وغير منسجمة مع حالة اإلجماع الفلسطيني الرافضة "مع االحتالل مهلة إضافية 
للمفاوضات، وتنم عن استجابة فعلية للضغوط األمريكية على حساب حقوق ومصالح شعبنا، وستستغل 

 والتجرؤ على الدم الفلسطيني، من قبل االحتالل كفرصة لإلسراع في مشاريعه االستيطانية والتهويدية
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وكان من المفترض اتخاذ قرار فلسطيني عربي مسئول يحمي الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته 
  ".واتخاذ قرارات رادعة لالحتالل على جرائمه وانتهاكاته وتعزيز صمود شعبنا ومقاومته الباسلة

  22/12/2013، المركز الفلسطيني لإلعالم
  

  تالل توجب اعتماد استراتيجية تستند للمقاومةاعتداءات االح: حماس .9
اعتبرت حركة حماس أن ما يجري في الضفة الغربية وِقطاع غزة من استهداف االحتالل اإلسرائيلي 

تجرؤ على الدم الفلسطيني، واستمرار للعدوان :"للفلسطينيين بالقتل واالختطاف والمداهمات والتعذيب، 
  ".دمائه واستفراد بهاإلسرائيلي على شعبنا واستباحته ل

نسخة عنه، أن ما يقوم به " فلسطين"وأكد الناطق باسم حماس فوزي برهوم، في تصريح مكتوب تلقت 
يستدعي اعتماد استراتيجية وطنية فلسطينية عاجلة وموحدة تستند إلى خيار المقاومة بكافة "االحتالل 

الت وتفرض معادلة فلسطينية جديدة قوية أشكالها للدفاع عن شعبنا وأرضنا ومقدساتنا وتغير كل المعاد
وفاعلة ومؤثرة تنهي كل أشكال التفاوض بين السلطة واالحتالل وتضع كل صناع القرار العرب 

  ".والمسلمين عند مسئولياتهم تجاه شعبنا الفلسطيني وقضيته العادلة
إسالمية رادعة نتيجة لغياب أي قرارات ومواقف عربية و"ورأى أن ما يجري في الضفة وغزة، يأتي 

لالحتالل، ونتيجة أيضاً الستمرار الدعم األمريكي الالمحدود له ومكافأته على جرائمه والتغطية عليها 
  ".باستمرار المفاوضات السرية والعلنية بينه وبين السلطة الفلسطينية

 21/12/2013، فلسطين أون الين
  

  في القضايا التنفيذي" ونروااأل" تقصير  في تقريربحماس ينتقد" شؤون الالجئين: "لبنان .10
مؤشر أداء األونروا في لبنان "في لبنان تقرير " حماس"أصدر مكتب شؤون الالجئين في حركة : بيروت

  . لتأسيس وكالة األونروا، كتقرير سنوي يصدره المكتب كل سنة64، وذلك بمناسبة الذكرى "2013لعام 
يتضمن عشرة عناوين هي أعمال األونروا , ي بركةالتقرير الذي قدم له ممثل حركة حماس في لبنان عل

ويلي هذه العناوين مجموعة من التوصيات التي وضعها . في لبنان تواجه فيها انتقادات بسبب األداء
  .المكتب كنصائح لتحسين األداء في الوكالة

 وأكد كتب علي بركة في مقدمة التقرير األسس والعناوين التي تحكم عالقة حركة حماس باألونروا،
، "يندرج تحت بند المحافظة عليها، ككيان أممي شاهد على قضيتنا"المكتب أن مراقبة أداء األونروا 

  .محذراً من بقاء منهجية األونروا قائمة على نداءات االستغاثة وميزانية الطوارئ
  :واستعرض التقرير نتائج المراقبة الحثيثة ألداء األونروا، في العناوين التالية

 الصحة، في قطاع التعليم، تأهيل المنازل في المخيمات، برنامج الشؤون االجتماعية، المنح في قطاع
الجامعية، الالجئون من فلسطينيي سورية، أزمة مخيم نهر البارد، األونروا والتوظيف، برنامج القروض، 

وا مع الفصائل وختم بالحدث األخير وهو أزمة مخيم الضبية الذي اعتبره نقطة مضيئة في تعاون األونر
  .والقوى الفاعلة من أجل حل المشاكل الطارئة والعقبات المعرقلة

وختم مكتب شؤون الالجئين تقريره هذا بتوصيات تساعد على تحسين عمل األونروا في مخيمات لبنان، 
عارضاً وضع خدماته في تصرف األونروا للتعاون من أجل تحسين وضع المخيمات الفلسطينية في 

  .لبنان
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أوضاع "كر أن هذا التقرير هو اإلصدار الرابع الذي يصدره مكتب شؤون الالجئين، بعد تقرير يذ
دليل معامالت الالجئين الفلسطينيين في "، وتقرير 2012 و 2011لعامي " الالجئين الفلسطينيين في لبنان

 ".لبنان مع األونروا واألمن العام والشؤون السياسية
  22/12/2013، المركز الفلسطيني لإلعالم

  
  ومقاومة مساعي اإلدارة األمريكية االنقسام إنهاء إلى تدعوالجبهة الشعبية  .11

، مسؤول فرعها في »الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين«دعا عضو اللجنة المركزية لـ : »الحياة «-غزة 
س سياسي إنهاء االنقسام والتوحد سريعاً وفق االتفاقات الموقعة على أسا«قطاع غزة كايد الغول إلى 

يؤدي إلى تحشيد طاقات شعبنا لمواجهة الضغوط األميركية، ومقاومة مساعيها إلى فرض حل عبر عنه 
  .»)جون كيري(ووزير خارجيته ) باراك أوباما(في شكل واضح الرئيس األميركي 

ى جوهر الحل يقوم على البعد األمني لتأمين استمرار االحتالل من خالل استمرار سيطرته عل«وقال إن 
الحدود وعلى أجزاء واسعة من أراضي الضفة التي بموجبها سيتم رسم حدود الدولة الفلسطينية، وستكون 
موضوعياً متوافقة مع مشروع الدولة ذات الحدود الموقتة التي ستتحول مع الوقت إلى حدود دائمة من 

شعبنا سيرفض هذا «وشدد على أن . »دون أي سيادة، ناهيك عن القفز عن حق العودة وتقرير المصير
  .»الحل، وسيعمل على مقاومته وإفشاله، ولن يقبل به إال أولئك الذين تتقاطع مصالحهم مع االحتالل

  22/12/2013الحياة، لندن، 
  

  حماس تنفي مزاعم فتح بمنع فتوح من دخول غزة .12
لناطق وقال ا .نفت حركة حماس مزاعم حركة فتح بمنع القيادي فيها روحي فتوح من دخول قطاع غزة

" حماس"تؤكد حركة المقاومة اإلسالمية : "سامي أبو زهري في تصريح صحافي، السبت .باسم الحركة د
  ".أن ادعاء فتح بأنه تم منع السيد روحي فتوح من دخول غزة ال أساس له من الصحة

لترتيب تم إجراء الترتيبات الالزمة لدخول فتوح إلى غزة رغم تأخره في االتصال "وقال أبو زهري إنه 
  ".عن فتح معارك فارغة للتغطية على جريمة المفاوضات"، داعية حركة فتح إلى التوقف "الزيارة

قالت إن األمن قرب معبر بيت حانون منع القيادي فيها روحي فتوح من دخول قطاع " فتح"وكانت حركة 
  .غزة بعد أن حضر للمشاركة في زفاف ابنة أخيه

  21/12/2013، فلسطين أون الين
  

  "الهواتف العادية ونظم البريد االلكتروني"المعلومات السرية ال تنقل أبدا عبر : وفال شتاينتزي .13
 انهم لم يفاجأوا بمزاعم بأن الواليات المتحـدة وبريطانيـا           إسرائيليونقال مسؤولون   :  رويترز –القدس  

  .تجسستا على زعماء بلدهم وقللوا من أهمية أي معلومات ربما جمعها حليفاها
 ادوارد سـنودن ونـشرت أمـس        األميركية القومي   األمنرت وثائق سربها المتعاقد السابق بوكالة       وأظه

 عنوانا بقائمة البريد االلكتروني الخـاص       2009الجمعة ان الوكالة ونظيرتها البريطانية استهدفتا في عام         
  .ة الدفاع وراقبا رسائل البريد االلكتروني لمسؤولين كبار بوزاراإلسرائيليبرئيس الوزراء 

االفتراض الذي نعمل    "اإلسرائيلي للقناة الثانية بالتلفزيون     اإلستراتيجيةوقال يوفال شتاينتز وزير الشؤون      
 هو ان من يحاول مراقبتنا ليس الدول العربية فقط وانما القوى العالمية أيضا بما فيهـا دول                  أساسهعلى  
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ت الالزمة وان المعلومات السرية ال تنقـل أبـدا    تتخذ االحتياطياإسرائيلواضاف انه لذلك فان     ."صديقة
  ".الهواتف العادية ونظم البريد االلكتروني"عبر 

 وكـل مـن الواليـات المتحـدة         إسرائيلوأكد شتاينتز على العالقات الوثيقة بين أجهزة المخابرات في          
 .وبريطانيا

  22/12/2013، الحياة، لندن
  

  ن لحل األزمة بين الرئيس سلفاكير ونائبه السابقبجنوب السودا إسرائيليوفد عسكري ": ديبكا" .14
وأمريكيين يتوسطون في   " إسرائيليين"أن ضباطاً   " اإلسرائيلية"المقرب من االستخبارات    " ديبكا"ذكر موقع   

  .جنوب السودان لحل األزمة التي تفجرت مؤخراً بين الرئيس سلفاكير ونائبه السابق رياك مشار
ن الضباط بدأوا مهمتهم أمس األول، إلنهاء عمليات العنف التـي شـهدها             ولفت الموقع الصهيوني إلى أ    

  .جنوب السودان والتي خلفت وراءها مئات القتلى وآالف المصابين
 جندياً إلى العاصمة الجنوبية جوبـا إال أن         45إلى أنه رغم إعالن أمريكا عن إرسال نحو         " ديبكا"وأشار  

  .اط الذي بعثت به لجنوب السودان يوم الخميس الماضيفضلت عدم اإلعالن عن وفد الضب" إسرائيل"
خدموا في وقـت سـابق كمستـشارين        " اإلسرائيلي"وقالت مصادر الموقع االستخباراتي إن معظم الوفد        

" ديبكـا "واعتبـر   . عسكريين في جنوب السودان وعملوا مع الرئيس سلفاكير ونائبـه الـسابق مـشار             
 -ر مؤخراً باستعداده للحوار هي نتيجة الوساطة األمريكيـة        التصريحات التي صدرت عن الرئيس سلفاكي     

تقريـره  " ديبكـا "واختـتم    .وكذلك نفى مشار قيامه بأي انقالب ضد رئيس جنوب السودان         " اإلسرائيلية"
وجنوب السودان، مشيراً إلى أن تل أبيب تتخـذ مـن           " إسرائيل"بالتأكيد على العالقات الوثيقة التي تربط       

  .ق لمواجهة التوسع اإليراني في قارة إفريقياجوبا قاعدة لالنطال
  22/12/2013، الخليج، الشارقة

 
  سوق مشروعين استيطانيين في القدسي" لرنركوم" اإلسرائيليةمكتب العالقات العامة  .15

 بدأ أخيراً   ،"لرنركوم" اإلسرائيلية أمس ان مكتب العالقات العامة       إسرائيليةكشفت مصادر   : القدس المحتلة 
 العمود، واآلخر في جبل المـشارف،       رأسروعين استيطانيين في القدس العربية، أحدهما في        تسويق مش 

 ." وحـدة تعـرض للبيـع      41 وحدة سكنية في المشروعين من مجموع        30" بيع   "لرنركوم"في وقت اكد    
 القـومي   - ان المشروعين يعرضان على الجمهور الـديني         أمس اول من    "كول هعير "وافادت أسبوعية   

  .في محيط تاريخي يهودي، وذات مستوى معيشة مرتفع وفاخرمساكن 
 وحدة  17 في قلب حي راس العمود، ويتضمن        "معلوت دافيد "ويقام المشروع االول الذي يطلق عليه اسم        

  .سكنية حديثة تم حتى اآلن شراء عشر وحدات سكنية منها
» بيت اورت « الدينية اليهودية    ويقام في الطرف الثاني من جبل الزيتون مشروع بناء آخر قرب المدرسة           

 .» وحدة سكنية في المشروع20 من مجموع 14وتم حتى اآلن شراء . وبين جبل المشارف
  22/12/2013، الحياة، لندن
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  "ديفيدز سلينغ" تجريان التجربة الثانية لصواريخ  وواشنطنتل أبيب .16
، ثـاني تجربـة للمنظومـة       أجرت هيئات أميركية وإسرائيلية عسكرية متخصصة في الصواريخ، أخيرا        

  .، في جنوب إسرائيل"ديفيدز سلينغ"الصاروخية المعروفة باسم 
وأكدت وزارة الحرب اإلسرائيلية أن التجربة كانت األولى من نوعها التي تدمج مكونات النظام ببعضها،               

لومـات  الصاروخ المستهدف تم إطالقه، وأن الرادار متعدد المهام تعقبـه ونقـل المع            "وأشارت إلى أن    
، اعترضـت الـصاروخ     )ذا سـتانر  (طائرة  "، مضيفة أن    "المتعلقة به إلى نظام التحكم في إدارة النيران       

  ."ودمرته
 التجربة األخيرة تعتبر نقطة رئيسية في تطوير منظومة         "من جهتها اعتبرت وزارة الدفاع األميركية أن        

لى مواجهة تهديدات الصواريخ البالـستية      ، التي تعمل بدورها على زيادة قدرة إسرائيل ع        "ديفيدز سلينغ "
  ."المتزايدة

ورايثـون،   ، من قبل شركتي رافـال     "ماجيك واند " المعروفة أيضا ب   "ديفيدز سلينغ "وتم تطوير صواريخ    
 .بطرق أكثر تقدما من منظومة صواريخ باتريوت

  22/12/2013، البيان، دبي
  

  ةا فلسطينيا بسوري الجئ12 استشهاد : سوريافلسطينييمجموعة العمل من أجل  .17
 الجئا فلسطينيا أمس السبت، جراء استمرار الهجمات على مخيمات وتجمعات الالجئين 12استشهد : غزة

  .الفلسطينيين في سوريا
 من الشهداء سقطوا في مجزرة 8"، في بيان، أن )العمل من أجل فلسطينيي سوريا(وأفادت مجموعة 

 أن طائرات للنظام السوري قصفت بشكل عنيف المخيم ما ، مبينةً"مروعة وقعت في مخيم درعا لالجئين
  .أدى الستشهاد وإصابة عدد كبير من الالجئين

محمد النقيب، حميدة مصلح، دعاء صالح محمد، صفاء صالح محمد، أيهم حماد، محمد "والشهداء هم 
  .، بحسب بيان المجموعة"نايف الوهيبي، نهلة نايف الوهيبي، الطفلة مالك محمد الوهيبي

 الجئين آخرين في مخيم اليرموك جنوب دمشق، حيث سقط الشاب سامر الغوثاني جراء 4واستشهد 
إصابته برصاص قناص أثناء تواجده قرب ساحة الريجة بالمخيم، فيما استشهد فادي الخطيب في 

  .اشتباكات وقعت بالمخيم
تدهور وضعه الصحي وعدم ونتيجة الحصار المشدد على المخيم، أعلن عن استشهاد محمد السعد جراء 

نقله لخارج اليرموك للعالج، فيما قضى هاني فتيان من حي المغاربة بالمخيم خنقا نتيجة استنشاقه لدخان 
 .مدفئة الخشب بعد انقطاع مواد التدفئة الصحية

  22/12/2013القدس، القدس، 
  

  إصابة فلسطيني في غزة واالحتالل يعتقل مواطنين بالضفة .18
 اعتقلت قوات االحتالل أمس شابا فيما أصيب أربعة آخرون :وكاالت–كامل إبراهيم  -القدس المحتلة 

  .باألعيرة المطاطية، خالل مواجهات عنيفة اندلعت في قرية العيزرية شرق مدينة القدس 
وأفاد هاني حلبية الناطق باسم لجان المقاومة الشعبية أن المواجهات اندلعت في العيزرية، أثناء محاولة 

  .د اغالق فتحة في جدار الفصل العنصري االسرائيلي  بمنطقة الشياح التي تم هدمها قبل يومينالجنو
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ومسجد العيزرية، » آل عازر» وقبر» بيت عانية«وأضاف ان قوات االحتالل اعتلت أسطح كنيسة 
تناق، وأطلقت القنابل مباشرة على ساحاتها، ومنازل المواطنين، ما أدى الى اصابة العشرات بحاالت اخ

  .كما اعتقلت القوات شابا من داخل منزله
وفي قرية أبو ديس تمكن الشبان مساء أمس من احداث ثغرة في الجدار العنصري بشارع الجامعة، 

  . سم40باستخدام المعاول واألدوات اليدوية، علما ان الجدار من اسمنت مسلح وسماكته 
 ان شابا فلسطينيا اصيب برصاص الجيش الى ذلك افاد مصدر طبي في وزارة الصحة بحكومة حماس

  .االسرائيلي صباح امس بالقرب من الحدود في خان يونس جنوب قطاع غزة
 عاما من العمر اصيب برصاصة عندما اطلق جنود 22اسماعيل النجار البالغ «وقال المصدر ان 

  .»االحتالل االسرائيلي النار تجاه االراضي الزراعية شرق خان يونس
  22/12/2013، الرأي، عمان

  
  عاما20ًاألخطر على األسرى منذ  2013 العام :عبدالناصر فروانة .19

رجح مدير دائرة اإلحصاء في وزارة شؤون األسرى الفلسطينيين الناشط عبدالناصر فروانة، أن  :غزة
   الذي شارف على االنتهاء هو األخطر على األسرى منذ ما يزيد على عقدين، 2013يكون العام 

  .إن األشبال ال يعرفون النوم بسبب البرد القارس " هشارون"ممثل األسرى األشبال في فيما قال 
الخطر طال مجمل نواحي الحياة االعتقالية والمعيشية التي لم يعد باإلمكان تحملها أو "إن : وقال فروانة

، "ماعيةالصمت إزاءها، وبات الخطر يهدد كل األسرى على اختالف فئاتهم العمرية وشرائحهم االجت
إن خطر الموت يطارد المرضى جراء االستهتار المستمر، وبعد استشهاد ثالثة أسرى خالل "وأضاف 

العام، وخطر اإلصابة باألمراض المختلفة بما فيها الخطيرة والخبيثة بسبب استفحال العوامل المسببة 
تفشي وانتشار األمراض واستمرار اإلهمال الطبي والحرمان من العالج وتصاعد أعداد المرضى وتزايد 

  " .الخبيثة فيما بين صفوف األسرى بشكل الفت
وحذر من أن خطر اإلصابة أو اإلعاقة الجسدية يزداد مع تزايد االقتحامات المستمرة واالعتداءات 
المتكررة واستخدام القوة المفرطة بحق األسرى، وخطر اإلصابة بأمراض ذهنية وعصبية واضطرابات 

االنفرادي والحرمان من الزيارات والتفتيش العاري والضغط النفسي واالستفزازات نفسية جراء العزل 
، وشدد على أن "مؤلمة وقاسية ولم تعد تطاق"المتكررة ألتفه األسباب، وأكد أن األوضاع في المعتقالت 

األسرى ال يمكنهم لوحدهم أن يحققوا ما يصبون إليه وأن يغيروا من واقعهم، من دون دعم فاعل "
  " .مساندة قوية ممن في الخارجو

 22/12/2013، الخليج، الشارقة
  

  العاصفة أضرت بألف شجرة زيتون في نابلس:مسؤول اإلغاثة الزراعية .20
إن هناك «: قال مسؤول اإلغاثة الزراعية في نابلس شمال الضفة الغربية ضرار أبو عمر:  معاً–نابلس 

قت بها أضرار ما بين متوسطة وشديدة تركزت في  ألف شجرة زيتون كبيرة ومعمرة لح15ما يزيد عن 
، مؤكداً أن طبيعة األضرار شملت تكسير »قرى ياصيد وعصيرة الشمالية إلى الشمال الغربي من نابلس

 في المئة من 30أجزاء مهمة من األشجار، ما يؤثر في إنتاجها في األعوام المقبلة بنسبة ال تقل عن 
  .حجم اإلنتاج المتوقع
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حات ضرار عقب جولة ميدانية قام بها وفد من اإلغاثة الزراعية شملت بلدتي عصيرة وجاءت تصري
الشمالية وياصيد من أجل االطالع على األضرار التي لحقت باألراضي الزراعية خالل العاصفة الثلجية 

  .التي ضربت البالد األسبوع الماضي
فة ما بين انجراف للطرق وانهيار أبو عمر أن عدداً من الطرق الزراعية تضرر من العاص«: وأضاف

 آالف متر من الجدران االستنادية، علماً 6 - 5الجدران الجانبية على جوانبها، إضافة إلى انهيار حوالى 
 .»أن الجزء األكبر من هذه الطرق والجدران نفذته اإلغاثة الزراعية خالل األعوام الماضية
 22/12/2013الحياة، لندن، 

 
   دهسه متطرف يهوديفلسطيني استشهاد طفل: القدس .21

، طفالً )12|21(السبت  اليوم ذكرت مصادر محلية مقدسية أن متطرفاً يهودياً دهس، :القدس المحتلة
  .فلسطينيا شمال مدينة القدس المحتلة وتسبب باستشهاده

أصيب بجروح خطيرة واستشهد بعد لحظات من )  عاما14ً(وأوضحت المصادر أن الطفل أمين الفقير 
التابع لالحتالل اإلسرائيلي وإدخاله لغرفة العمليات المكثفة، بعد أن دهسه " هداسا"له لمستشفى وصو

  .متطرف يهودي بالقرب من قرية العيساوية، شمال القدس
وأشارت المصادر إلى أن الطفل الشهيد الفقير كان يمتطي دابة ويتجه نحو مكان سكنه في مجمع بدوي 

  .على أراضي عناتا
  22/12/2013قدس برس، 

  
   قذائفها تجاه شواطئ غزةتطلقالبحرية اإلسرائيلية  .22

قذائفها تجاه شواطئ مدينة ) 12|21(اطلقت الزوارق الحربية االسرائيلية مساء السبت ): فلسطين(غزة 
  .غزة الى الغرب من المدينة، وذلك في ظل تحليق مكثف للطائرات في االجواء الشرقية للمدينة

ان الزوارق الحربية االسرائيلية المتمركزة في عرض البحر " قدس برس "وقال راصد ميداني لـ
  .المتوسط اطلقت اكثر من عشر قذائف تجاه اراض فارغة غرب مدينة غزة

  22/12/2013قدس برس، 
  

  قامة دولة فلسطينية مستقلةيجب ان تؤدي هذه المفاوضات إلى إ: وزير الخارجية المصري .23
تلقي وزير الخارجية المصري نبيل فهمي، اتصال هاتفي مـن المبعـوث االميركـي              :  أ ش أ   -القاهرة  

واضاف المتحدث باسم الخارجية أن الوزير فهمي بحـث مـع المبعـوث              .للشرق االوسط مارتن إنديك   
االميركي إنديك تطورات المفاوضات الجارية بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي، حيـث نقـل إنـديك          

 الخارجية جون كيري الى لوزير فهمي حول مسار هذه المفاوضات وبعـض األفكـار               رسالة من وزير  
وأكد فهمي علي أهمية أن تؤدي هذه المفاوضات الى إقامـة دولـة فلـسطينية                .الخاصة بسبل تحريكها  

 تكون عاصمتها القدس الشرقية وضـرورة وقـف النـشاط           1967مستقلة علي حدود الرابع من يونيو       
  .االستيطاني

  22/12/2013، ة، لندنالحيا
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  "اقتحام السجون"قضية بلجنايات ل وحماس وحزب اهللا  مرسي والقرضاويالقضاء المصري يحيل .24
أحالت السلطات القضائية المصرية أمس الرئيس الـسابق محمـد مرسـي            :  وليد عبد الرحمن   - القاهرة

حـزب اهللا اللبنـاني      قياديا من جماعة اإلخوان المسلمين وتنظيمي حركة حمـاس الفلـسطينية و            132و
عـام  ) كانون الثـاني  ( يناير   25للمحكمة، في تهمة اقتحام السجون التي جرت بعد يومين من قيام ثورة             

، وترتب عليها هروب قيادات اإلخوان ومدانين من حماس وحزب اهللا، باإلضـافة إلـى هـروب         2011
  .ر في ذلك الوقتآالف المساجين الجنائيين اآلخرين، مما تسبب في حالة من الذعر في مص

كما تضمن قرار اإلحالة الذي أصدره المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب من وزيـر العـدل،          
اتهام قيادات من جماعة اإلخوان التي ينتمي إليها مرسي، بالتحريض على اقتحـام الـسجون وتهريـب                 

ـ     . المساجين أثناء الثورة   ا بحركة حماس الفلـسطينية،      عنصر 68 متهما،   132وقال القرار إن من بين ال
إلى جانب الدكتور يوسف القرضاوي رئيس االتحاد العالمي لعلماء المسلمين، التهامه أيضا بـالتحريض              

  .على اقتحام السجون
  22/12/2013، الشرق األوسط، لندن

  
   في دعم جهود تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلةثابتموقف األردن : جودةناصر  .25

 شارك وزير الخارجية وشؤون المغتربين ناصر جودة في االجتماع الطـارئ لمجلـس              :)بترا(-القاهرة  
جامعة الدول العربية الذي عقد على المستوى الوزاري في القاهرة أمـس الـسبت بمـشاركة الـرئيس                  
الفلسطيني محمود عباس الذي قدم للمجلس عرضـا عـن آخـر المـستجدات الخاصـة بالمفاوضـات                  

  .والجهد االمريكي في هذا المجالاالسرائيلية -الفلسطينية
وشدد جوده على ان موقف المملكة االردنية الهاشمية بقيادة الملك عبداهللا الثاني ثابت وراسخ وواضح في                
تقديم الدعم للجهود الرامية لتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على خطـوط الرابـع مـن                 

  .قية وعاصمتها القدس الشر1967حزيران لعام 
  22/12/2013، الدستور، عمان

  
   في مواجهة المشروع الصهيونيالحربةرأس " حماس: "بني ارشيد .26

قال نائب المراقب العام لجماعة اإلخوان المسلمين في األردن زكـي بنـي ارشـيد، إن حركـة                  : عمان
" بـرى إسرائيل الك "أصبحت رأس الحربة في مواجهة المشروع الصهيوني، الذي يهدف إلنشاء           " حماس"

  .في الوطن العربي، مضيفاً أن الحركة تعيش في حقل ألغام، ولكنها تعبره دائماً ببراعة واقتدار
اسـتطاعت رد االعتبـار     " حماس"، أن   "المركز الفلسطيني لإلعالم  "وأكد بني ارشيد في حوار خاص مع        

ع الصهيوني العـالمي،     لهوية الصراع والعودة إلى العمق اإلستراتيجي للقضية الفلسطينية، مقابل المشرو         
  .وبهذا وضعت الحركة المواجهة في إطارها الصحيح

في أدائها الداخلي والخارجي، على صعيد المقاومـة والمواجهـة،          " حماس"وشدد على ضرورة أن تجدد      
  .وفي عالقاتها الوطنية واإلقليمية والدولية، خاصة بعد االنقالب العسكري في مصر

ـ    اعتبر بني ارشيد أن هناك ثالثة اعتبـارات تحـدد العالقـة، أولهـا،              ،  "حماس"وعن عالقة جماعته ب
طبيعـة العالقـة األردنيـة    : ، ثانيـاً .المرجعية اإلسالمية التي تستوجب القيام بالواجب الشرعي والديني 

الفلسطينية باعتبارها عالقة داخلية بين شعب واحد احتضنه الواقـع الجغرافـي والمـشترك التـاريخي                
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اني والمصاهرة والتشابك المدني والمصلحي، ثالثاً، مواجهة العدو الصهيوني الذي يهـدد            والتداخل اإلنس 
 . األردن كما فلسطين

  21/12/2013، المركز الفلسطيني لالعالم
  

   بين الجانبين االردني والفلسطيني"ناقل البحرين" يدعو لحصر تنفيذ اتفاقية "اإلسالميالعمل " .27
 العمل اإلسالمي، غياب الـشفافية إزاء العمليـة التفاوضـية بـشأن     انتقد حزب جبهة :  الدستور –عمان  

مشروع ناقل البحرين، محذرا من عدم مراعاة مصالح الجانب األردني على الرغم من التزام الحكومـة                
وتساءل األمين العام للحزب حمزة منصور، عن سبب اقتصار         . باالتفاقيات الموقعة مع الكيان الصهيوني    

تي تمت قبل توقيع االتفاقية على الجانب االردني، رغم وجود قرار من مجلس التعـاون          كلفة الدراسات ال  
  . مليارات دوالر لمشاريع تنموية ورأسمالية5الخليجي بدعم األردن بمبلغ 

وأشار منصور إلى السوابق التاريخية إلسرائيل بعدم االلتزام باالتفاقيات والقوانين الدولية، وخاصة بعـد              
 وادي عربة، إذ تعتبر اسرائيل الكيان األكثر خرقاً لكافة قواعد القانون الـدولي وقـرارات                توقيع اتفاقية 

مجلس األمن واالتفاقيات الدولية، وبالذات مع األردن في جانب المياه واألمن، والـدور األردنـي فـي                 
  .المقدسات في فلسطين والقدس

نقسام السياسي الفلسطيني وإشـكالية الوضـع       وفي ما يتعلق بالعائد الناجز للسلطة الفلسطينية في ظل اال         
الدستوري والقانوني للسلطات المكونة للسلطة الفلسطينية، أشار منصور إلى اآلثار القانونية لتـصرفات             

وشدد منصور علـى    . السلطة دوليا وإمكانية تعرضها للبطالن لدى الفحص القانوني في المراجع الدولية          
ة األردنية العليا والفلسطينية هو إنفاذ االتفاقية أردنياً بـشكل منفـرد            أن الخيار الضامن للمصالح الوطني    

 .أو داخلي، وإنفاذها بشراكة مع الجانب الفلسطيني وبأدوات قانونية وطنية أردنية/بتمويل دولي و
  22/12/2013، الدستور، عمان

  
   ترسيم الحدود البحرية بشكل أحادي"إسرائيل"لبنان يحذّر من انعكاس قرار  .28

حذّر وزير الخارجية في حكومة تصريف األعمال عدنان منصور، يوم السبت، من            :  يو بي أي   -يروت  ب
أن إقدام إسرائيل على أي ترسيم للحدود البحرية بشكل آحادي مع لبنان، حيث توجد ثروة غازية، يشكل                 

  .خطوة خطيرة لتقويض األمن في المنطقة
جراء يشكل انتهاكاً صارخاً وخرقاً فاضـحاً للقـانون         هذا اإل "وقال منصور في تصريح مساء اليوم، إن        

، كما يشكل خطوة خطيرة تقوض      1982الدولي، ال سيما اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار العائدة للعام           
  ".أسس االستقرار واالمن والسالم في المنطقة

 ال يرتب علـى لبنـان أي        ترسيم الحدود البحرية مع لبنان من خالل إجراء أحادي الجانب،         "وأضاف أن   
  ".يعتبره كأنه لم يكن) لبنان(التزامات قانونية، و

اإلجراء اإلسرائيلي بترسيم الحدود من جانب أحادي والتعدي على حقوق لبنان البحريـة،             "ولفت الى أن    
عمل عدواني، وعملية سطو وقرصنة للثروة النفطية والغازية اللبنانية، ينتج عنها تداعيات خطيرة علـى               

تتحمل كامل المسؤولية عمـا  "، داعياً إسرائيل الى أن "ألمن واالستقرار والسالم في منطقة متوترة أصالً     ا
  ".ينجم من تداعيات عن هذا اإلجراء المزمع تنفيذه

  22/12/2013، الحياة، لندن
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   بالضفة توزع كسوة الشتاء على أكثر من ألف طفل فلسطيني" اإلماراتيةاألعمال الخيرية" .29

 تواصل طواقم هيئة األعمال الخيرية اإلماراتية توزيع كسوة شتوية على ما يزيد على ألف طفل                :هللارام ا 
  .فلسطيني منذ بدء فصل الشتاء في األراضي الفلسطينية

وقال إبراهيم راشد مدير مكتب الهيئة في الضفة الغربية إن المشروع يهدف إلى إعانة أربـاب األسـر                  
  . ية ألطفالهم، والتي تضررت جراء المنخفض الجوي األخيرالفقيرة في توفير مالبس شتو

وأكد أن هذه اإلعانة جزء ال يتجزأ من االستجابة العاجلة التي تقوم بها الهيئة اإلماراتية إلعانة ثالثـين                  
ألف أسرة فلسطينية متعففة ال تقوى ظروفها المادية على شراء االحتياجات الشتوية من أغطية ومـدافئ                

  . غذائية أخرى بتكلفة زادت على مليون درهموخبز ومواد 
  22/12/2013، االتحاد، ابوظبي

  
  قيد تمويل جمعيات اليساريقانون تشريع من  حكومة نتنياهو  يحذر"إسرائيل"يا بـسفير بريطان .30

حذر السفير البريطاني لدى إسرائيل ماتي جولد، الحكومة اإلسرائيلية من مغبة المضي قدما في تـشريع                
لذي يفرض قيودا على جمعيات اليسار وحقوق اإلنسان اإلسرائيلية التي تتلقى دعما من جهـات               القانون ا 

جاء ذلك بعد أن صادقت لجنة التشريع الوزارية في حكومة نتنياهو األحد الماضـي              . أوروبية وأمريكية 
" البيـت اليهـودي   "على اقتراح قانون بهذا الخصوص قدمته عضو الكنيست أييلت شاكيد مـن حـزب               

  .المتطرف والداعم للمستوطنين
  22/12/2013، 48عرب 

  
  عملية إلهاء ال غيرهو اإلسرائيلي  - للصراع الفلسطيني"الدولتينأو الدولة الواحدة "حل : تشومسكي .31

خيـار الـدولتين كحـل      /أكد المفكر األميركي نعوم تشومسكي أن نقاش خيار الدولة الواحدة           : نهى حوا 
يلي عملية إلهاء ال غير، والخياران الفعليان هما إما خيـار الـدولتين، أو               اإلسرائ -للصراع الفلسطيني   

الخيار الثاني وهو استمرار إسرائيل في القيام بما تقوم به حالياً بدعم أميركي، أي إبقاء قطاع غزة تحت                  
حصار ساحق مفصول عن الضفة الغربية، واالستيالء بشكل منهجي عما تجده إسرائيل ذي قيمـة فـي                 

 الغربية، فيما تقوم بدمج الضفة الغربية على نحو أوثق بإسرائيل، باالستيالء على المناطق حيث ال                الضفة
  .يكثر فيها الفلسطينيون، مع طرد الموجودين هناك بهدوء

وأخذاً في االعتبار الخيار الثاني، فإنه ال يوجد سبب لماذا ينبغي أن توافق إسرائيل وأميركا على اقتراح                 
  .ة، الذي ال يحظى بدعم دولي في أي موقع آخرالدولة الواحد

اليونانية إن الهيمنة األميركية على العالم في تراجع منذ عام          " أفجي"ورأى في مقابلة أجرتها معه صحيفة       
  .، لكن دون منافس في األفق، وأنه نتيجة لذلك، فإن تهديدها لألمن والسالم حقيقي1945

  22/12/2013، البيان، دبي
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   المنخفض الجوي فاقم األزمة اإلنسانية في غزة:"أوتشا" .32
باألمم المتحدة في األراضي الفلـسطينية      ) أوتشا(أكد تقرير مفصل أعده مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية         

المحتلة، بالتعاون مع الشركاء اإلنسانيين؛ أن المنخفض الجوي الذي ضرب المنطقة أخيرا فاقم األزمـة               
  .اإلنسانية في قطاع غزة

م جراء  1967شار التقرير إلى حجم الخسائر واألضرار التي لحقت باألراضي الفلسطينية المحتلة عام             وأ
العاصفة الثلجية، وانعكاسات إجراءات االحتالل التي واكبت العاصفة، وخاصة فتح السدود على حـدود              

عين الفلـسطينيين   ما فاقم األزمة اإلنسانية، وهجر مئات المواطنين، وكبد المـزار         , قطاع غزة المحاصر  
  .خسائر بماليين الدوالرات، األمر الذي سيزيد من حدة الضعف االقتصادي

": المالمح الهامة "وجاء في التقرير الذي نشرته األمم المتحدة من مكتبها في القدس المحتلة، تحت عنوان               
 نسمة  6000و  في ذروة العاصفة أدى اجتياح الفيضانات في مختلف المناطق بقطاع غزة إلى تهجير نح             "

إلى أماكن إيواء مؤقتة، أو إلى منازل أقاربهم، وغادرت معظم العائالت المهجرة المـدارس والمراكـز                
 كانون األول، وتحـسن     15 مدارس حتى    3 شخص مازالوا يلجؤون إلى      1000االجتماعية، إال أن نحو     

  ".الوضع في معظم المناطق التي اجتاحتها الفيضانات، عدا مدينة غزة
التقرير أن اإلنتاج الزراعي تضرر بشدة في غزة، خاصة الدفيئات والحقول، ويخـشى أن تـشمل                وبين  

الخسائر جميع المحاصيل النقدية لهذا الموسم، ولحق بقطاع الدواجن أضرار كبيرة، إذ تفيد التقارير بـأن           
  . دجاجة نفقت جراء العاصفة20250نحو 

م مازالـت   1967ع أنحاء األرض الفلسطينية المحتلة عام       وأكد التقرير أن المجمعات الفلسطينية في جمي      
تعاني آثار العاصفة الشتوية، حتى بعد توقف هطول األمطار، وهبوب الرياح، وتساقط الثلوج، ودرجات              

  .الحرارة المتدنية عن معدلها السنوي
  21/12/2013، فلسطين أون الين

  
  ..العالم ليس أمريكا .33

  عثمان أبو غربية
وني بيرجنسكي أحد مستشاري األمن القومي السابقين في الواليات المتحدة كتابه على ألف السيد زيبيغ

رقعه الشطرنج الكبرى في الثمانينات من القرن الماضي، وبقدر ما كان الكتاب محترفاً ضمن قوانين 
ادية الجيو استراتيجيا فقد عبر عن التطلعات األمريكية للهيمنة المطلقة على العالم والوصول إلى أح

القطبية الدائمة، واعتبارها للقوى المؤهلة للعب دور عالمي قوى منازعة وتستحق مقاومة سياستها 
اعتبر السيد بيرجنيسكي . وبرامجها الخاصة بها لتطوير قواتها وتنمية ذاتها والحفاظ على مجالها الحيوي

وروبا المتحدة، والصين، روسيا، وأ: أن هناك خمسة قوى لديها مقومات بمقدار ما لهذا الدور، وهي
عن ضرورة معالجة فرص كل منها مستعرضاً بدقة  وقد عبر بشكل مباشر وغير مباشر. واليابان

وقد تمكنت الواليات المتحدة من فكفكة . متناهية نقاط القوة ونقاط الضعف أمام فرصة كل طرف منها
ا نأت، بريطانيا بنفسها وبقيت  برلين، عندم–باريس : عرى المحاوالت الواعدة لمتحد أوروبي محوره

في فلك التوجهات األمريكية من األصل، وعندما تمكنت الواليات المتحدة من استقطاب دول أوروبية 
هامة من الصف الثاني إضافة للدول المستقطبة أصالً من شرق أوروبا، ونجحت في الدعم الخفي 

وكانت أعباء الهند أكبر من قدرتها . الديغوليلتغيرات داخلية في كل من فرنسا والمانيا، وقد سقط الحلم 
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 من حجم أضعفعلى التحليق، والقاعده الجغرافية والبشرية والجيو سياسية لليابان وحتى العسكرية 
كما تم التعامل بحذر شديد مع التقدم . وتم تحييد قوة روسيا في اإلطار الدولي. النهوض في هذا المستوى

لم يكن ذلك قدر . لصين من خطوط التماس الحيوية للواليات المتحدةالصيني الكاسح في مقابل حذر ا
األول وهو األزمات، سواء القتصاد السوق بقيادة الواليات المتحدة، أو : العالم فقد تدخل عامالن أساسيان

والثاني وهو نجاح محاوالت التقدم وعدم التخلي عن المكانة . في إطار التورط في مستنقعات أمن عالمية
المية في الصين وروسيا، وخاصةً بعد التحدي األخير من قبل السيد بوتين في موضوع سوريا، الع

واتباعه نهج استخدام أوراق القوة في اإلطار العالمي مدفوعاً بتحديات من أهمها نصب شبكة الصواريخ 
 النكفاء نهائي شرق ووسط أوروبا وتركيا، وإيغال الواليات المتحدة في العمل النكفاء روسيا حتى الدفع

في البحر األبيض المتوسط عن طريق التغيير في سوريا بهيمنة غربية، عدا العبث فيما يمكن أن يسمى 
تمكن السيد بوتين أن يتجاوز نزعة صديقه . الحديقة الخلفية للبيت الروسي ضمن مجال روسيا الحيوي

 االقتصاد والتنمية الذاتية، معتبراً أي ورئيس وزرائه السيد ميدفيدف في اإلبقاء على االتجاه الرئيس نحو
السيد بوتين أن ذلك ال يتم بمعزل عن الدور العالمي، وعن الخروج عن إطار حدود روسيا، وقد ساعده 
في ذلك نقاط القوة لدى روسيا ونظامه وقدراته الشخصية، وكذلك نقاط القوة لدى إيران ومتانة تحالفها 

وة أساسية دفعت الواليات المتحدة إلى مساومتها من تحت الطاولة في سوريا، وقد أصبح إليران نقاط ق
لقد أثبت اختراق السيد بوتين لنزعة االتجاه نحو االقتصاد أوالً جدواه، وأعاد كثيراً من . عبر دوله عمان

الهيبة لروسيا، ومهد لمشاركة روسية وصلت حد اتفاق مع الواليات المتحدة أغضب الكثيرين من 
 أمام ضرورة تقييم سياساتهم وأوراق قوتهم ونقاط ضعفهم، أنفسهمعل الكثيرين منهم يجدون حلفائها، وج

كذلك لم يتم التمكن من احتواء المد الصيني، وراحت الصين تطور . ومنهم بعض الدول العربية األساسية
 والدخول في قدراتها العسكرية بعد أن أصبح لديها قوة اقتصادية جبارة، حتى في نطاق القوات البحرية

أصبح العالم على شفير سباق تسلح جديد كان من أهم عوامله . نادي امتالك حامالت الطائرات المتقدمة
استفزاز الغرب لروسيا في نصب الصواريخ التي ادعت الواليات المتحدة سابقا أنها لمواجهة الخطر 

 في أوكرانيا، وتصنيع الصواريخ اإليراني، واستمرار ذلك حتى بعد االتفاق مع إيران، ومحاوالت العبث
عالمية التدمير برؤوس غير نووية ولكنها فعالة ومتطورة وتنطلق من البحر والجو والبر الى أي مكان 

وإضافة . إذن ليس هناك فرصة سوى أن تستعيد الحرب الباردة بعض مالمحها. في العالم وبكثافة مؤثرة
إلبسا بين الهند وجنوب أفريقيا والبرازيل، وهي دول إلى التناغم الروسي الصيني نشأت منظومة دول ا

تتمتع بدرجة من االستقالل كافيه لظهور حركة دولية جديدة أكثر تناغماً مع التوجه الروسي الصيني، إذا 
جاز التعبير، ويمكن أن تكون نواة تشبه ما نشأ في بداية النصف الثاني من القرن الماضي، وهو حركة 

وضع الوفاق األمريكي . وإندونيسيام االنحياز بزعامة مصر والهند ويوغوسالفيا الحياد اإليجابي وعد
الروسي في الشرق األوسط مالمح جديدة من الالعبين اإلقليميين في طور التكوين، ومن أهم نقاط 
ضعف هذه الخارطة قلق فرص الدور العربي في أجواء انعدام الوزن العربي ضمن ظروف ما سمي 

، ونجاح نسبي لسياسات التدمير الذاتي تجاه العرب، وإخفاق سياسات بعض الدول العربية بالربيع العربي
على المستوى اإلقليمي هل تستطيع دول  .سؤال إقليمي وآخر فلسطيني: يبرز هنا سؤاالن. األساسية

ألدنى المنطقة العربية واإلسالمية أن تشق الطريق نحو كتلة إقليمية متناغمة، ولديها تقاطعات الحد ا
ال شك أن هناك نزاعات مانعة، وأن كثيراً من التراكمات تشكل سداً ال يستهان به، . المشترك على األقل

وأن كون مالمح الشرق األوسط الجديدة ما زالت في إطار التكوين، وهو أحد عوائق االستقرار الداخلي 
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ر من المواقع، كل ذلك يعقد واإلقليمي، وسياسات الخضوع ألجندات قوى االستعمار المتوفرة في كثي
 من الممكن أن يبرز .لإلقليمالتفاهم اإلقليمي العربي اإلسالمي لتشكيل كتلة توفر وزناً خاصاً متكاتفاً 

هل يمكن أن تتداعى كل من مصر وإيران وتركيا والسعودية وسوريا والعراق إلى لقاء : سؤال حالم
ية وإيران ما صنع الحداد، وكذلك مع سوريا، وبين طبعاً بين السعود. سداسي يمهد لبداية طريق واعد

لكن جمال عبد . مصر وتركيا ما صنع الحداد، وبين معظمهم من الجراح ما يتسع على جسر الهوة
 وبعيدة المدى وما فوق القطرية تستدعي استراتيجيةالناصر سبق وصنع ذلك عربياً، كذلك فإن مصالح 

التساع الدائرة شيئاً فشيئاً لتضم أكبر عدد ممكن من الدول العربية هذا اللقاء يمكن أن يمهد . دمل الجراح
واالسالمية، حيث بعض دول المغرب العربي مثل الجزائر والمغرب، ودول من آسيا مثل الباكستان 

ذلك ما يجب .  وماليزيا، ثم يلي ذلك قطعاً صيغة عربية إسالمية شاملة تجسد مصالح االقليموإندونيسيا
هل تستطيع هذه الدول أن تقفز فوق الحواجز .  مشتركة تتعمق شيئاً فشيئاًاستراتيجية مالمح أن يبدأ برسم

هناك فرصة تلوح وهامش يتبلور من خالل قفز روسيا . األكبر وهو الهيمنة العالمية بينها وفوق الحاجز
الً بسرعة وهناك فرصة أمام مصر، من المنطقي أن نتوقع من مصر أن تفكر أو. فوق أحادية القطبية

بالنطاق الحيوي المباشر المحيط بها سواء في : وثانياً. االستقرار واألمن وإنجاز خطتها وترميم اقتصادها
سيناء وغزة، أو في السودان أو في ليبيا، ولكن من المنطقي أيضاً أن تعمل في عدة اتجاهات في آن 

  . نهواحد ألن التشكل قائم، وعليها أن تكون ركناً أساسياً من أركا
أما على المستوى الفلسطيني فإن الواليات المتحدة ومن خالل ثقلها في حراك سياسي ال يلوح منه أي 

األول االستفراد دولياً بهذا الحراك وكأن العالم هو أمريكا، متجاوزه : طائل أو جدوى تحقق عدة أمور
 حل وسط للحل الوسط السابق من خالل منهجها إليجاد: الثاني. دور الرباعية بما فيها روسيا الناهضة

في دوامة مستمرة تخفض من خاللها السقف الفلسطيني من جهة، وتفرض ما تصل اليه أو تطرحه من 
 الفلسطينيةسقوف مرجعية بديلة للشرعية الدولية أو للرباعية أو غيرها، متعامية عن كل الحقوق الوطنية 

قليمية ومنح الوقت كذلك لتغييرات األمر الواقع التي كسب الوقت ألهدافها اإل: الثالث. األصلية والطبيعية
يفرضها االحتالل، وتأجيل توجه الطرف الفلسطيني إلى المؤسسات الدولية إلى حد فقدانه ألرضيته على 

 والقاعدةمن المؤكد أنه في مثل هذا الواقع العربي وانعدام الظهير العربي . مدى الزمن والمتغيرات
ع الذاتي المشوب بكل ما فيه من نقاط ضعف، واالستفراد األمريكي، فإن فرص االرتكازية، وكذلك الوض

الوضع الفلسطيني صعبة وهوامشه ضيقة الى درجة تجعل من غير المجدي دفع أي ثمن لهذه الهوامش، 
من المهم توقي االستفراد األمريكي، وتفادي إسقاط الدور . وضرورة الخروج على المألوف والمكرر فيها

 من خالل روسيا والصين، وقوى الدوليةوخاصةً العالمي من خالل األمم المتحدة، أو القوى الدولي 
مع االنتباه أن دور .  التي أظهرت ثبات مواقفها في مفاصل ومحكات عديدة وحساسةالدوليةالمساندة 

وقف أوروبا تفرضه في األساس قوة أوروبا، ودور روسيا تفرضه أوالً قوه روسيا قبل أن يفرضه الم
إن هذا التوقي . ومع ذلك فإن لهذا الموقف محددات يجب أن يجيد العمل بموجبها. الفلسطيني المستفرد به

يشكل حاضنة حتى ألهداف الخندق األخير وهي البقاء والصمود في الوطن وعدم الهجرة والحفاظ على 
ات قائمة وفقاً للظروف الذات وبناء اإلنسان والحفاظ على منظمة التحرير الفلسطينية لتبقى الخيار

 يبدو السؤاالن اإلقليمي والفلسطيني في نطاق الالمنطق من خالل .قواهاومتغيراتها والمراحل وموازين 
أولهما موازين القوى : الحسابات الظاهرة لموازين القوى القائمة، ولكن بالتأكيد هناك حسابين أساسيين

 كل ذلك في نطاق الالمنطق فلقد اتبعنا المنهج الثوري كل  وإذا كان.والتغييرالكامنة، وثانيهما الصيرورة 
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العقود الماضية، وهو منهج يتطلب كثيراً من الحلم بما فيه من لمحة الالمعقول مع كثير من العقل 
في مثل هذه المفاصل البد للقيادات أن تتخندق في حصون شعوبها وشبيبتها وأجيالها الواعدة، . واإلرادة

ته في كسب ثقة الناس باتجاه مواجهة التحديات الخارجية، وكسب ثقتهم في إدارة نظام ولكل ذلك استحقاقا
 يقف الوضع الفلسطيني على مفصل خطير جداً .الفرصحياتهم بالمشاركة والمساواة والعدالة وتكافؤ 

  .وكذلك الوضع العربي
  21/12/2013، 48عرب 

  
  آن أوان إنهاء االنقسام الفلسطيني .34

  علي جرادات
ريخها شهدت الحركة الوطنية الفلسطينية المعاصرة محطات من الخالف السياسي الحاد أفرزت في تا

تأسيس تشكيالت سياسية معارضة وأحياناً مناهضة لتفرد قيادة منظمة التحرير الفلسطينية، ولسياستها في 
ومرجعيتها إدارة الصراع مع الكيان الصهيوني، عموماً، ولمواقفها من التسوية السياسية وشروطها 
 .خصوصاًوجهات رعايتها وعالقتها بالمقاومة وميزان القوى المطلوب توافره قبل قبول الدخول فيها، 

جبهة "أجل، أفرزت تجربة الخالف السياسي الفلسطيني في سبعينات وثمانينات القرن الماضي تأسيس 
كن أياً منها لم يتحول إلى إطار  ل.التشكيالتوغيرها من " التحالف الديمقراطي"و" جبهة اإلنقاذ"و" الرفض

موازٍ لإلطار السياسي الوطني الجامع منظمة التحرير الفلسطينية، أو إلى احتراب مدمر يغلب التناقض 
 الرئيسي مع الكيان الصهيوني، أو إلى أيٍ من أشكال االنزالق - الصراع-الداخلي الثانوي على التناقض

الف السياسي الممكنة في واقع شعب يعيش مرحلة تحرر التي تتناقض مع شروط وحدود وضوابط الخ
أما لماذا لم يتم تجاوز هذه الشروط والحدود . وطني ولما يحرز انتصاره الحاسم على عدوه بعد

والضوابط الوطنية في التجارب آنفة الذكر؟ ببساطة ألن الخالف كان فعالً خالفاً سياسياً، وألنه كان 
 وطنية كبيرة يحركها الحس العالي بالمسؤولية والحرص الوطني قيادات هناك على جانبي الخالف

والوعي االستراتيجي لمقتضيات الصراع ولمخاطر تحويل الخالف السياسي إلى خلل بنيوي داخل 
وهو ما كان يمكن لقيادتي حركتي فتح وحماس تفادي حدوثه وتفاقمه منذ سنوات لو أن . التركيب الوطني

 كيف ال بينما يعرف القاصي .وأخطر لكن يبدو أن ما بينهما أعمق .يسياسما بينهما مجرد خالف 
" حكومي"والداني أنهما سوياً حولتا ما بينهما من خالف سياسي إلى انقسام جغرافي ومجتمعي و

وأين؟ بين الضفة وقطاع غزة، بينما يعلم الجميع علم اليقين أنه منذ احتالل ! وأمني؟" تشريعي"و
 وفصل مصيرهما السياسي والقانوني على رأس جدول أعمال األحزاب للضفة وغزة" إسرائيل"

، "الليكود"و" العمل"الصهيونية كافة، ومحط إجماع استراتيجي بين الحزبين الصهيونيين األساسيين، 
 وحزب نفتالي -"إسرائيل بيتنا "- عوضاً عن األحزاب الصهيونية الفاشية الجديدة مثل حزب ليبرمان

ولتبيان ما ينطوي عليه الفصل السياسي والقانوني بين الضفة وغزة بأيد ". ليهوديالبيت ا"بينت، 
ألراضي " إسرائيل"شهور بعد احتالل : فلسطينية من عواقب وطنية وخيمة تجدر اإلشارة باقتضاب إلى

الشهير، " مشروع آلون" اعتمد حزب العمل الصهيوني الحاكم آنذاك 1967الضفة وغزة في العام 
جية سياسية الستيطان هذه األراضي وتهويدها والسيطرة عليها وتقويض إمكانية قيام دولة استراتي

 على بناء المستوطنات في الضفة، - بعد ضم القدس-  وكان الفتاً تركيز المشروع.عليهافلسطينية 
، )روعالمش( هذا بينما ركز،. ، بالذات )األردن(، وشرقاً، ")الخط األخضر("وعلى طول حدودها غرباً، 
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بناء المستوطنات في غزة على حدودها شرقاً وجنوباً، إنما بكثافة أقل بكثير جداً منها في الضفة، ما 
وشى منذ البداية باستعداد حزب العمل التخلي عن قطاع غزة باستثناء الشريط الحدودي مع مصر، 

أما . تهويد ألراضي الضفةوتسليمه لمن يقبل تأبطه مفصوالً عما تتركه كثافة المصادرة واالستيطان وال
استراتيجية سياسية للمصادرة " مشروع دبلس "1977حزب الليكود فقد اعتمد منذ توليه السلطة في العام 

، على )عدا توسيع خريطة حدود القدس( وكان الفتاً أيضاً تركيز هذا المشروع، .والتهويدواالستيطان 
مشروع "ين شمالها ووسطها وجنوبها، أي أن بناء كتل استيطانية تقطع أوصال عرض الضفة وتفصل ب

جانبي " مشروع آلون"الليكودي استهدف تقطيع أوصال عرض الضفة بعد أن مألت مستوطنات " دبلس
، وهو األكثر "الليكود" إذاً، ثمة داللة سياسية كبيرة خلف تركيز حزبي .والغربيةطول حدودها الشرقية 

 ذلك من .غزة، على االستيطان في الضفة أكثر بكثير منه في "العمل"تشدداً أيديولوجياً وتطرفاً سياسياً، و
جزءاً من أرض  "-مثل أراضي القدس- دون أن ننسى داللة أن حزب الليكود يعتبر أراضي الضفة

التي ال يجوز بحال من األحوال التخلي عن شبر واحد منها، عوضاً عن داللة أن " التاريخية" إسرائيل"
، هو من أخلى مستوطنات غزة من طرف )االستيطان الصهيوني بال منازع" جرافة("شارون الليكودي، و

واحد، ما يعني أن اتفاق الحزبين على فصل الضفة عن غزة اتفاق استراتيجي تماماً مثلما هو اتفاقهما 
على ضم القدس ورفض حق عودة الالجئين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وسيدة على حدود الرابع من 

من يتبقى على أرض الضفة " معضلة" حزيران، وأن خالفهما التكتيكي إنما يتمحور حول سبل حل /يونيو
هؤالء " معضلة"ففي حين يرى حزب العمل حل ). الترانسفير(من سكان بعد تهجير ما أمكن منهم قسرياً، 

، يرى "إسرائيل" "دولة"تحت سيادة " إقليمي"وربما " حكم ذاتي إداري" "سلطة"السكان بالسماح لهم بإقامة 
، ادارة شؤون مجالسهم البلدية والقروية، تحت سيادة )وليس حق( حاجة، بإعطائهمحزب الليكود الحل 

الفاشيين بتأييد من " البيت اليهودي"و" إسرائيل بيتنا"هذا بينما يرى قادة حزبي . أيضاً" إسرائيل" "دولة"
إلسرائيليين ـسالم يوفر األمن ل"بإقامة " معضلةال"أجنحة حزب الليكود األكثر تطرفاً وتشدداً حل 

، في الضفة من دون القدس، وبانفصال عن غزة، طبعا، بل وشريطة االعتراف "واالقتصاد للفلسطينيين
إن كان كل ما تقدم حول :  بقي القول.أيضاً، "دولة للشعب اليهودي على أرضه التاريخية" "إسرائيل"ـب

دة على فصل الضفة عن غزة لم يمنع طرفي االنقسام الفلسطيني إصرار األحزاب الصهيونية السائ
الداخلي من ارتكاب خطيئة فصلهما بأيديهما، فهل يحثهما على التراجع عن هذه الخطيئة قبل فوات 
األوان، إن لم يكن قد فات فعالً، الخطر الفعلي على القضية الفلسطينية الذي يحمله االقتراح الرسمي 

يس الواليات المتحدة، أوباما، والقاضي بتأبيد وترسيم فصل الضفة عن غزة بحيلة العلني والصريح لرئ
على الضفة وترك غزة إلى حين غير محدد، أي كما تريد " الحل النهائي"اقتصار المفاوضات حول 

ليبرمان، بل كما خططت سياسياً ونفذت ميدانياً منذ  -بالضبط حكومة المستوطنين القائمة بقيادة نتنياهو
" دبلس"و" آلون"، )وللدقة استراتيجيتي(المتعاقبة باالستناد إلى مشروعي، " إسرائيل" حكومات 1967لعام ا

  آنفي الذكر؟
  22/12/2013، الخليج، الشارقة
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  "..!حماس"تجفيف  .35
  أكرم عطا اهللا

أو الشهر نحن ال نخطط، وال أعتقد أن هناك مؤسسة فلسطينية أو حزباً سياسياً يعرف ماذا سيفعل غداً 
القادم أو السنة القادمة، فليس هناك استراتيجية وال مراكز تخطيط تنشغل بقراءة األحداث وتحليلها وتتنبأ 
بالمستقبل، وال تصورات لما سيحدث سلباً أو إيجاباً لوضع سياسة للتعامل معها، إذ تبدو السياسة لدينا 

اعدة التعامل مع الوقائع والمستجدات، فنحن حالة انتظارية تترقب األحداث ويجري التعاطي معها على ق
محكومون بسياسة رد الفعل وليس الفعل، وأمام تلك الحالة السلبية يكثر السؤال الساذج عن اإلنجازات، 

ولكن غيرنا مشغول بالتفكير والتخطيط لنا أو التخطيط والتنفيذ علينا، . وكأن تلك تأتي بالمصادفات
ها ويوجهنا نحن حيث يريد، وحين تداهمنا األحداث ونحن مشغولون ويعرف بدقة مسار األحداث ويوجه

بصغائر الصراعات على المكانة والنفوذ نتعاطى معها كالقضاء والقدر، الذي ال نسأل سوى اللطف فيه 
سواء لجهلنا في ممارسة السياسة أو النشغالنا بما هو ذاتي لدى ذوات وأحزاب تضخمت فأصبحت أكبر 

أصبح هناك ما يكفي من . م كقربان على مذابح المصالح حيناً والجهل أحياناً أخرىمن الوطن الذي يقد
اإلشارات الكافية للقراءة، ألن الواليات المتحدة تضع كل ثقلها هذه المرة لتحقيق اتفاق بين الفلسطينيين 

مل، لكنها أصبحت واإلسرائيليين، وإن كان هناك ما أمكن التقاطه في العام األخير ما يستحق التدقيق والتأ
أكثر وضوحاً، وآخرها أن قامت بحجز خمسين غرفة فندقية في القدس لخبراء التفاوض األميركيين 
ليكونوا على تواصل لحظي مع طرفي المفاوضات، وبات من الواضح أن المفاوضات دخلت في تفاصيل 

ليلة والتصريحات قضايا جوهرية كان اإلسرائيلي يرفض حتى الحديث حولها، وتشي التسريبات الق
النادرة عن الجانبين بأن األمور يجب أن تؤخذ على محمل الجد هذه المرة، فاإلدارة األميركية تدفع بقوة 
لتحقيق صفقة بعد أن نجحت في إنجاز صفقة الملف اإليراني، وأصبح من الواضح أيضاً أن جون كيري 

 التي تنتظرها المنطقة كما والتي ستكون لكن هذه العاصفة السياسية. يصر على نيل جائزة نوبل للسالم
العاصفة الثلجية التي ضربت األسبوع الماضي لعبة أطفال قياسا بها، كما قالت صحيفة يديعوت 

 التي يعمل كيري على إعدادها، تتطلب تمهيد المنطقة أوال وإضعاف معارضي االتفاق الذي احرونوت
 فحركة حماس التي تحكم قطاع غزة أحد أكبر يستلزم حشد تأييد رأي عام شعبي من الفلسطينيين،

المعارضين، وإذ يجري العمل على إضعافها في قطاع غزة وهذه المرة عن طريق إنهاك االقتصاد في 
هذه المنطقة الفقيرة أصال، وحين يطال األمر معظم سكان قطاع غزة، تبقى قيادة حماس وحدها كصوت 

حركة حماس تعيش الفترة األسوأ منذ تأسيسها، إذ . صارخ في البرية في حين ينتظر الشعب الخالص
تشهد المرحلة األصعب في الحصار يقابلها المرحلة األقل تعاطفا، فال صديق يستمع لها ولهمومها، حتى 
قطر التي كانت باألمس تغدق مشاريع بمئات ماليين الدوالرات، كان ال بد من كارثة تطيح بغزة لتدفع 

وبينما . كي أنها ستكون األخيرةير بات من الواضح ارتباطا بالتوجه األمرعلى خجل عشرة ماليين دوال
يجري تحضير طبخة سياسية في واشنطن يجري طبخ غزة على نار هادئة، فليس مصادفة أن تعلن كل 
األطراف دفعة واحدة عن انحسار الدعم المالي وصوال لموت االقتصاد، ليعلن نهاية التجربة الفاشلة في 

ماس، بصورة تجعل المواطنين يتوقون ألي حل على غرار مقدمات ما قبل أوسلو حين حكم حركة ح
عجزت منظمة التحرير الفلسطينية عن دفع رواتب موظفيها لثمانية أشهر، ولم تتمكن من تسديد إيجار 

 في لقاء األربعاء الماضي مع المفوض العام لألونروا روبرت تيرنر، فاجأنا بالقول إن وكالة. مقراتها
الغوث لن تتمكن من تسديد رواتب موظفيها للشهر الحالي في موعدها الثابت، وسنخاطب موظفينا 
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لنبلغهم بتأخير الرواتب، وبذلك تنضم وكالة الغوث ربما األكثر ثباتا إلى سلسلة االرتباك المالي 
فة بريئة من للمؤسسات الثابتة التي تضخ المال في شرايين االقتصاد الغزي، وال أعتقد أن تلك مصاد

فحركة حماس وبعد إغالق األنفاق، ووقف توريد . الذين يخططون لنا حيث تتكامل عوامل األزمة
السوالر الصناعي للمحطة الذي كان يؤمن فرق السعر بين شرائه وبيعه لشركة الكهرباء دخال معقوال 

اتورة الرواتب ولم تتمكن للحركة وضعف االقتصاد الداخلي وانحسار الجباية، لم تعد قادرة على تأمين ف
من إتمام فاتورة شهر تشرين األول حتى اللحظة لجميع موظفيها، فيما أحالت نصف راتب شهر آب 
للمستحقات، وقد يحقق بيع السوالر القطري المجاني الذي تم توريده بعد العاصفة الثلجية بعض الدخل، 

وليس من . ينقذ وضع حكومتها الماليولكن عمق األزمة يتراكم كل شهر وال يبدو أن في األفق ما 
المصادفة أيضا أن تسجل موازنة حكومة الحمد اهللا نقصا هذا الشهر ليأتي الحل من خالل األموال التي 
تأتي إلى قطاع غزة من المواصالت والعالوات اإلشرافية لموظفي السلطة، وربما أن ذلك مقدمة لما تم 

 عن دفع رواتب موظفي غزة بحجة أنه اكتشف أنه يدفع تسريبه من أن االتحاد األوروبي قد يتوقف
لموظفين ال يذهبون لعملهم وهذا ال يقبله دافع الضرائب األوروبي، وكأن االتحاد األوروبي ال يرى ذلك 

وليس . منذ سبع سنوات، ولكن المسألة ليست صدفة أو اكتشافا متأخرا لدى دول تراقب بدقة كل شيء
ظم مشاريع المؤسسات الدولية بقطاع غزة وبعضها ثم تسريح جزء كبير مصادفة أيضا توقف تحويل مع

موظفيه، والبعض اآلخر يشهد تقليصات كبيرة في الرواتب وتشكو أغلبها بأن ال تمويل مطلع العام القادم 
وكأنها تنضم لتفاقم أزمة من السذاجة أمام هذه التقاطعات أن تقول إنها مصادفة من المصادفات بقدر ما 

ومن نوادر األزمة التي تلوح في األفق والتي ستدفع .  توحي بتخطيط منظم عاشه الفلسطيني سابقاأنها
ثمنها حركة حماس أن مسؤوال كبيرا بالحركة كان يهاجم الرئيس الفلسطيني في مؤتمر صحافي ألنه 

 هي التي يدفع رواتب للموظفين المستنكفين عن العمل، وربما ال يعرف ذلك المسؤول أن تلك الرواتب
تسير اقتصاد غزة وهي سبب نجاح حركته باالستمرار بالحكم، وحين تتوقف عشرات الماليين التي 

السياسة ليست أحداثا عابرة . تتدفق شهريا من رام اهللا سينهار اقتصاد غزة وتنكشف تجربة حماس
 أن حركة وخاصة حين تصدر عن دول تقف خلفها مراكز تفكير وعقول هادئة، وفي هذا الوضع يبدو

حماس أمام الفترة األصعب والتي ربما تستهدف تجفيفها، هذا األمر ينطبق على الضفة الغربية إلى حد 
 لحركة حماس التي على ما يبدو ما بحيث تبدو الصفقة إن تمت أفضل خياراتها، لكن األمر أكثر استهدافاً

لسنوات أموال السلطة وتمكنت سيشتد الخناق حولها بهدف كشف عجزها وتعرية تجربتها التي غطتها 
من االستمرار، وذلك من خالل وقف تدفق األموال على قطاع غزة الذي تحكمه، ويظهر أن أمام القطاع 

وإذا كان . عدة أشهر قادمة صعبة مطلوب خاللها أن تسبح غزة على بطنها وذلك يحقق أكثر من هدف
، فهو ال يقل صعوبة على القيادة األمر صعبا على حركة حماس التي تقف أمام مصيرها األصعب

الفلسطينية التي ستكون أيضا أمام خيارين أحدهما مر، إن قالت نعم فالتكلفة كبيرة، وإن رفضت الصفقة 
  .!التكلفة أعلى كثيراً

  22/12/2013، األيام، رام اهللا
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