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  38  :كاريكاتير
***  

  
   في غزة تعلن أنها استطاعت شل الذراع األمني لالحتالل في القطاع" الداخلية"في ذكرى العدوان  .1

وزارة الداخلية واألمن الوطني في الحكومة الفلسطينية ، أن 27/12/2013، فلسطين أون اليننشرت 
 وأنها لن تتخلى عن مسؤوليتها في ،تها لصد أي عدوان على قطاع غزةأكدت جاهزيفي قطاع غزة 

  .حماية ظهر المقاومة
إن األجهزة األمنية : " أعوام على حرب الفرقان5وقالت الداخلية في بيان صحفي، بمناسبة ذكرى مرور 

ى التي استهدفها االحتالل بكل قسوة وبشاعة غدت اليوم أكثر قوة وعزيمة وتحدي، وهي في أعل
وشددت على أنها لن تتخلى عن مسؤليتها في حماية  ".مستويات الجاهزية لمواجهة أي عدوان على شعبنا

  . مشيرةً إلى أن هذا الهدف يعتبر هدفاً وطنياً سامياً لدى وزارة الداخلية،ظهر المقاومة
لية واألمن ولفتت إلى أن قطاع غزة يتمتع بجبهة داخلية قوية ووحدة وتالحم تشكل فيه وزارة الداخ

. الوطني حجر الزاوية، ولن تفلح كل محاوالت االحتالل وأعوانه في النيل من شعبنا ومقدراته الوطنية
وبينت الوزارة أنها ستواصل بناء مؤسساتها وتطوير أدائها لخدمة شعبنا الفلسطيني، وستخرج من كل 

  .عدوان ومواجهة أكثر قوة وإصراراً على مواصلة رسالتها
 وزارة الداخلية في غزة أكدت أن أجهزتها األمنية ، أنغزة من 28/12/2013 برس، قدسوأضافت 

استطاعت شل الذراع األمني لالحتالل في غزة خالل السنوات الخمس الماضية من خالل القضاء على 
  ".أعجز استخباريا في غزة من أي وقت مضى"عمالء االحتالل، وبات االحتالل اليوم 

لحكومة الفلسطينية في غزة ووزارة الداخلية ضربتا أروع صور التضحية واإلباء ا"إن : وقالت الوزارة
 من أبناء األجهزة األمنية يتقدمهم وزير الداخلية الشهيد سعيد صيام وقائد الشرطة 350حيث استشهد 

  ".اللواء توفيق جبر وقائد جهاز األمن والحماية العقيد إسماعيل الجعبري
 ظلت وزارة الداخلية ورجالها يؤدون مهامهم ويحفظون الجبهة الداخلية ورغم المصاب الجلل: "وقال

ويحمون ظهر المقاومة طيلة أيام الحرب ليجر االحتالل أذيال الخيبة والهزيمة أمام الصمود األسطوري  
  ".لشعبنا وحكومته ومقاومته
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  من المساس بوزيرها"إسرائيل"في غزة تحذر " الداخلية" .2
خلية في حكومة غزة، دولة االحتالل اإلسرائيلي من المساس بوزيرها، فتحي حماد، حذّرت وزارة الدا

ردا على اتهامات وجهها جهاز المخابرات اإلسرائيلية له بالمسؤولية عن التخطيط لهجمات مسلحة ضد 
  .أهداف إسرائيلية في الضفة الغربية

اتهامات " :في بيان أصدره مساء الجمعةوقال الرائد إسالم شهوان، الناطق باسم وزارة الداخلية بغزة 
االحتالل الصهيوني اليوم لوزير الداخلية بالتخطيط لعمليات في الضفة الغربية هي اسطوانة مشروخة 

اتهامات االحتالل المتكررة هي اتهامات تبريرية الستهداف " :وأضاف". أصبح واضحاً الهدف من ورائها
  ".ني لوزارة الداخلية في القضاء على عمالء االحتالل في غزةالوزير حماد، ورد فعل على النجاح األم

 28/12/2013، السبيل، عمان
 

  عن وحدات استيطانية جديدة نسف لعملية السالم" إسرائيل"إعالن  :عريقات .3
صائب عريقات،  . دأرناؤوط، أنعبد الرؤوف نقالً عن مراسلها  ،28/12/2013، األيام، رام اهللانشرت 

أن القيادة الفلسطينية ستجتمع غدا " األيام"نفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أعلن لـعضو اللجنة الت
 وحدة استيطانية جديدة في 1400لبحث الرد على قرار الحكومة اإلسرائيلية تصعيد االستيطان بإقامة 

  .الضفة الغربية والقدس
لية السالم في الشرق األوسط وذكر عريقات أن الرئيس محمود عباس طلب من المبعوث األميركي لعم

تدخل الواليات المتحدة لمنع الحكومة "مارتين أنديك، في اجتماع عقد في رام اهللا أول من أمس، 
  ".اإلسرائيلية من إصدار قراراتها االستيطانية

وكشف عريقات انه تم رفع توصية إلى الرئيس عباس بالتوجه لطلب العضوية في المؤسسات الدولية في 
ال يوجد غير " ت الحكومة اإلسرائيلية على اتخاذ القرار بإقامة وحدات استيطانية جديدة وقالحال أقدم

من الواضح أن الحكومة اإلسرائيلية اختارت " وأضاف". هذا السبيل للتعامل مع هذه الحكومة اإلسرائيلية
ء المفاوضات دفعت طريق االستيطان بدل السالم وطريق االمالءات بدال من المفاوضات، إذ انه ومنذ بد

 وحدة استيطانية وكل وحدة منها هي جريمة حرب وتدمير 7400الحكومة اإلسرائيلية مخططات لبناء 
يتزامن ذلك مع العدوان اإلسرائيلي على غزة وهدم بيوت وحصار وإغالق "  وأضاف،"لحل الدولتين

  ".جهود األميركيةوسياسات القتل بدم بارد وكل هذه الممارسات هي تدمير لجهود السالم ولل
صائب عريقات أن  ،القادر فارس  عبد،غزةنقالً عن مراسلها في ، 28/12/2013جدة، ، عكاظوأضافت 

 عن وحدات استيطانية جديدة، فعلينا كقيادة فلسطينية أن نقدم طلبات "إسرائيل"قال إنه في حال إعالن 
ندين هذا األمر "وقال . لجنايات الدوليةالعضوية لثالث وستين منظمة دولية بشكل فوري بما فيها محكمة ا

  ."بشدة ونعتبره نسفا لعملية السالم
  

  المفاوضات الحقيقية بين عباس ونتنياهو عبر كيري": القدس" .4
 يوم الجمعة أحرونوت أن األنباء التي سربتها صحيفة يديعوت "القدس" كشفت مصادر مطلعة لـ:رام اهللا

". خيال صحفي"مجرد " مولخو عقل"ني واإلسرائيلي، عبر قناة عن مفاوضات سرية بين الجانبين الفلسطي
وأكدت المصادر أن المفاوضات الحقيقية تجري بوساطة كيري فقط عبر جوالته ولقاءاته المباشرة مع 

  .الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو
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مفاوضات شبه مباشرة بين الرئيس عباس عملياً كل زيارات كيري إلى المنطقة هي "وتقول المصادر 
  ".ونتنياهو، حيث كان الرجل يلتقيهما وينقل بينهما الرسائل

 28/12/2013، القدس، القدس
  

 أسرى ما قبل أوسلو يهددون باإلضراب المفتوح عن الطعام: قراقع .5
عيسى ’هللا،قال وزير شؤون األسرى والمحررين في الحكومة الفلسطينية برام ا:  األناضول-رام اهللا 
هددوا بالشروع في إضراب مفتوح عن  ،" من األسرى القدامى في السجون اإلسرائيلية52إن  "قراقع،

 على تأجيل اإلفراج عن الدفعة الثالثة المقررة بعد غد "إسرائيل"الطعام وطويل األجل، إذا أقدمت 
  .األحد،والتالعب بالمواعيد المتفق عليها

، ذكر قراقع، أن األسرى حملوا في بيان عاجل الحكومة اإلسرائيلية وفي بيان صحافي، صادر الجمعة
المسؤولية عن تنصلها من االلتزام باالتفاق الذي أبرم،ويقضي باإلفراج عن كافة األسرى المعتقلين قبل 

 مقابل أن تجمد القيادة الفلسطينية توجهها لالنضمام إلى الهيئات الدولية خالل فترة 1993أوسلو 
  . أشهر9ت وهي المفاوضا

والضغط  حكومة نتنياهو تمارس االبتزاز السياسي، "أن،  الذي ذكره قراقع،واعتبر األسرى في بيانهم
  .وتستخدم ورقة األسرى وسيلة لهذا الضغط واالبتزاز على القيادة الفلسطينية،

 28/12/2013، القدس العربي، لندن
  

 السلطة تنفي تسلم التقرير الروسي لرفات عرفات .6
 رئيس لجنة التحقيق الخاصة بمالبسات وفاة الزعيم الفلسطيني ياسر ،ل اللواء توفيق الطيراويقا

 إن الجانب الفلسطيني لم يستلم بعد أي تقرير رسمي عن نتائج التحقيقات التي توصل إليها ،عرفات
  .الفريق الروسي الذي شارك في عملية فحص رفات عرفات

 أن الرد الرسمي على ما تسرب أخيراً عن توصل الخبراء ، في تصريح للجزيرة،وأضاف الطيراوي
  .الروس إلى نتائج في هذا الخصوص، سيصدر عن الجانب الفلسطيني بعد استالم التقرير رسمياً

 28/12/2013، الجزيرة نت، الدوحة
  

  نتائج تثبت مقتل عرفات مسموماًبإخفاء  للسلطة مصلحة :الجزيرةبمدير الصحافة االستقصائية  .7
ء التضارب بين التقارير الروسية والفرنسية والسويسرية حول أسباب وفاة الزعيم الفلسطيني ياسر إزا

عرفات، قال مدير وحدة الصحافة االستقصائية في الجزيرة كليتون سويشر إن لألمر جانبين سياسيا 
 18صل إلى وقال إن السويسريون وجدوا مادة البولونيوم في جثة عرفات بمستوى كبير ي. وآخر علميا

وأضاف أن . ضعف الوضع العادي، معتبرا أن ليس للسويسرين أي مصلحة سياسية فأبدوا النتائج العلمية
من الطبيعي أن تصل المختبرات الثالثة التي حللت رفات عرفات إلى نفس النتائج، غير أن أهدافا 

  .سياسية قد تكون حالت دون ذلك
 عينات دم عرفات، مشيرا إلى أن هذا ليس باألمر العادي، وأبدى سويشر استغرابه من أن فرنسا أتلفت

مضيفا أن روسيا من مصلحتها إخفاء الحقيقة على اعتبار أن موسكو لها تاريخ في استعمال مادة 
  .البولونيوم
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 بأن ، رئيس لجنة التحقيق الخاصة بمالبسات وفاة عرفات،وتعليقا على قول اللواء توفيق الطيراوي
 لم يستلم أي تقرير رسمي حول نتائج تحقيقات فحص رفات عرفات، قال سويشر إن الجانب الفلسطيني

ذلك غريب حيث إن الطيراوي نفسه أعلن قبل شهر أنه حصل على تقرير بنتائج تحليل الرفات، إال أنه 
واعتبر سويشر أن للسلطة الفلسطينية مصلحة . اآلن يقول إنه لم يصله شيء وبالتالي فعليه توضيح األمر

ي عدم ظهور نتائج تثبت مقتل عرفات مسموما، مشيرا إلى أنه في حال إثبات ذلك سيكون لزاما عليها ف
  . أن تبحث عن القاتل

 28/12/2013، الجزيرة نت، الدوحة
  

  الذي أدى لمقتل الوزير شطح بضحايا التفجير لبنان يعزي عباس .8
رئيس مجلس واني ميشيل سليمان، رئيس اللبنال عزى الرئيس محمود عباس، أمس، : وفا–رام اهللا 

رئيس الوزراء اللبناني األسبق، والنواب اللبناني نبيه بري، ورئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، 
بضحايا التفجير اإلرهابي الذي وقع وسط العاصمة بيروت، ، رئيس تيار المستقيل، الشيخ سعد الحريري

وأدان الرئيس في . سقوط عدد من الضحايا والجرحىوأدى إلى استشهاد الوزير األسبق محمد شطح، و
  .برقيته هذا الجريمة البشعة

 28/12/2013، الحياة الجديدة، رام اهللا
  

   ال تقدم وال تؤخرحماس لالتصنيفات المصرية: الزهار .9
عما يعنيه القرار » األخبار«أكد القيادي الحمساوي، محمود الزهار، في سؤال لـ: عروبة عثمان - غزة 
ئياً، فإذا قالت يهذه التصنيفات ال تقدم وال تؤخر ش«صري للحركة إذا صنّفت حركةً إرهابية، أن الم

كذلك إن مصر حالياً . مصر لكل العالم العربي واإلسالمي إن حماس حركة إرهابية، لن يصدقها أحد
  .»عبر الحصار الخانق المفروض على غزة» الجماعات اإلرهابية«تعاملنا أسوأ من معاملة 
حماس ال يمكن أن تعتبر اإلخوان المسلمين جماعة إرهابية، حتى إن كثيراً من «وشدد الزهار على أن 
هذا القرار جاء من حكومة انقلبت على نتائج االنتخابات المصرية، وليس نابعاً . أعدائها ال يعدونها ذلك

ن بالفرق بين اإلخوان المسلمين وعد الزهار القائمين على هذا القرار سذّجاً جاهلي. »من قضية قضائية
  .نؤكد أننا لسنا أعضاء منتسبين في جماعة اإلخوان بمصر«: في مصر والتنظيم العالمي للجماعة، قائالً

وإذا كان المقصود من القرار التنظيم العالمي للجماعة، فهذا يعني جهالً كبيراً لدى صانعي القرار 
ندونيسيا مثالً إرهابيون وفقاً لهذا القرار؟ هل تريد مصر المصري األخير، فهل اإلخوان المسلمون في إ
السؤال يعكس مشكلة حقيقية في النظام المعني بتصدير ! أن تدخل في حالة صراع مع العالم بأسره؟

  .»أزماته إلى الخارج وتحديداً لغزة
  28/12/2013األخبار، بيروت، 

  
  ا الحركة ومشعلقيادي في حماس يستهجن تصريحات عبد ربه التي هاجم فيه .10

استهجن القيادي في حركة حماس في الضفة الغربية وصفي قبها بشدة التصريحات األخيرة التي : رام اهللا
صدرت عن ياسر عبد ربه، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والتي هاجم فيها حركة 

  .ورئيس مكتبها السياسي خالد مشعل" حماس"
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تعكس حلماً لنفسية عاشت "أن هذه التصريحات ) 12|27(الجمعة " قدس برس"يان تلقته وقال قبها في ب
مأزومة تحاول إشعال النار في بيت محصن وآمن ومنسجم ومستقر ومتماسك، كبيت حماس، وهو الذي 
ن اعتاد إشعال نيران الفتنة والتشظي في بيوت الفصائل والحركات التي انتمى إليها أو اقترب منها قبل أ

يغادرها، وأن مسيرته هي الشاهد على ذلك، فمن القوميين العرب مروراً بالجبهة الشعبية لتحرير 
  ".وما بعد فدا" فدا"فلسطين والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وصوالً إلى 

حماس ال تُقدس األشخاص ولكنها تحفظ للقيادات هيبتها ومكانتها "وشدد الوزير السابق قبها على أن 
تبارها ومصداقيتها وتقيل عثراتها وهي التي تحسم التباين في االجتهادات حول بعض المواقف واع

  ".صمام أمان الحركة"السياسية أو غيرها بالشورى التي تعتبر 
  27/12/2013قدس برس، 

  
  حماس تدين جريمة اغتيال الوزير اللبناني السابق محمد شطح في بيروت .11

 اغتيال الوزير اللبناني السابق محمد شطح، التي حدثت يوم الجمعة عملية" حماس"أدانت حركة : بيروت
 وسط العاصمة بيروت وخلفت عددا من القتلى والجرحى، ودعت اللبنانيين إلى وحدة الصف 12|27

  . ونبذ الفرقة واالنقسام
ندين ": "قدس برس"في بيروت علي بركة في بيان أرسل نسخة منه لـ" حماس"وقال ممثل حركة 

كر هذه الجريمة البشعة التي حصلت صباح اليوم الجمعة وسط بيروت وأدت إلى استشهاد الوزير ونستن
إننا في حركة : "وأضاف البيان ".السابق محمد شطح وعدد من المواطنين وإصابة عشرات الجرحى

ان وأمنه إذ ندين هذا العمل اإلجرامي الذي استهدف السلم األهلي في لبنان نؤكد دعمنا لوحدة لبن" حماس"
واستقراره، وندعو اللبنانيين جميعاً إلى اليقظة ووحدة الصف ونبذ الفرقة واإلنقسام لمواجهة المخاطر 

  .، كما قال البيان"المحدقة بلبنان، كما ونقدم خالص العزاء لذوي الشهداء ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى
  27/12/2013قدس برس، 

  
  قرب بيت لحم" مولوتوف"ي مهاجمة حاجز عسكري إسرائيلي بقنبلت .12

هاجم شبان فلسطينيون، الليلة الماضية، حاجزا عسكريا تابعا لجيش االحتالل اإلسرائيلي، مقام : بيت لحم
  .قرب مدينة بيت لحم الواقعة جنوب الضفة الغربية المحتلة

سكري قرب وقالت اإلذاعة العبرية، التي أوردت النبأ، أن قوة عسكرية كانت متواجدة على حاجز ع
حارقة، مشيرة إلى أنه لم تقع إصابات في صفوف " مولوتوف"مدينة بيت لحم، لهجوم باستخدام قنبلتي 

  .الجنود، في حين شرعت قوات االحتالل بعمليات تمشيط بحثًا عن المهاجمين
  27/12/2013قدس برس، 

  
   بالضفة استجابة لتحريض االحتاللالمجاهدينمالحقة : الجهاد .13

 حركة الجهاد اإلسالمي السلطة الفلسطينية كامل المسؤولية عن جريمة إطالق عناصر من حملت: جنين
أجهزة السلطة النار على ثالثة من أبناء الحركة، هم القيادي في الحركة الشيخ محمود السعدي، ويحيى 

  .وفتحي نجال القيادي الشيخ بسام السعدي
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إن هذه الجريمة هي نتيجة : "نسخة عنه" إلعالمالمركز الفلسطيني ل"واعتبرت الحركة في بيان وصل 
واضحة واستجابة للتحريض الذي يقوم به االحتالل ضد حركات المقاومة في الضفة وخاصة في جنين، 
وما يدلل على ذلك هو استمرار المالحقات والمطاردات واالعتداءات على اإلخوة والمجاهدين في الضفة 

  ".ديدمن قبل جهاز المخابرات على وجه التح
لقد حذّرنا مراراً وتكراراً من تصاعد حمالت القمع والتعدي على الحقوق العامة التي تمارسها "وتابعت 

األجهزة األمنية ضد المواطنين، ودعونا الجميع للتحرك قبل أن يصل فلتان األجهزة األمنية إلى 
  ".عديمستويات خطيرة كما حدث اليوم خالل اقتحام منزل األخ المجاهد محمود الس

كافة القوى والشخصيات الوطنية بضرورة التحرك الجدي والفاعل لمنع ارتكاب المزيد "وطالبت الحركة 
من جرائم التعدي على المواطنين ومالحقة الشرفاء وإخماد الفتن التي تتسبب بها ممارسات األجهزة 

ق األمني مع االحتالل وتلبية األمنية، التي ال تلتزم بمصالح الوطن والمواطنين بقدر التزامها بالتنسي
  .مطالبه واالستجابة لتحريضه المستمر على أبناء شعبنا

  27/12/2013المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

  غزة ومقاومتها عصية على االنكسار: لجان المقاومة .14
م 2008أن العدوان الصهيوني على شعبنا الفلسطيني عام " لجان المقاومة في فلسطين"أكدت : غزة

أثبت بما ال يدع , وهزيمة العدو الصهيوني المجرم, د األسطوري لمقاومتنا وأهلنا في قطاع غزةوالصمو
قادر على إفشال , مجاال للشك أن شعبنا بتمسكه بحقوقه ووحدته وبتمترسه خلف برنامج المقاومة والجهاد

  .مخططات العدو ومؤامراته وإلحاق الهزيمة بجيشه الجبان
نسخةً منه، أنه وبعد " المركز الفلسطيني لإلعالم"تلقى ) 12-27(بيانٍ الجمعة وشددت لجان المقاومة في 

فقد , مرور خمس سنوات على حرب الفرقان والتي استخدم بها العدو كافة أنواع األسلحة المحرمة دوليا
وباتت تشكل رقما صعبا , أصبحت غزة ومقاومتها عصية على االنكسار وتجاوزت مراحل االستضعاف

  . تجاوزه أو كسره بل أصبح شعبنا ومقاومتنا أصلب عودا وأقوى شكيمةال يمكن
وال سبيل لتحقيق أي , وأكدت أن اللغة الوحيدة التي يفهمها القتلة الصهاينة؛ هي لغة القوة و المقاومة

  .انتصار بدونها
  27/12/2013المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
  ينتواصل فعاليات ذكرى انطالقتها في جن" الشعبية" .15

في محافظة ) قلعة الشهيد ابو علي مصطفى( أحيت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في بلدة عرابة :جنين
 لالنطالقة بسلسلة فعاليات وانشطة شملت مسيرة وعرضا عسكريا 46جنين، الليلة الماضية، الذكرى الـ 

  .ووقفة خطابية امام مجمع الشهيد ابو عمار
جبهة بثوابت شعبنا ونهج المقاومة، ودعا الى ضرورة الوحدة الوطنية وأكد ممثل الجبهة، على تمسك ال

  .وانهاء االنقسام الذي ال يخدم اال مصلحة االحتالل، مؤكداً على بقائها على العهد ودماء الشهداء
والقيت كلمة القوى الوطنية واإلسالمية في عرابة، والتي وجهت من خاللها التهنئة للجبهة في انطالقتها 

  .رة األمناء العامين للجبهة، مؤكدين على اهمية تعزيز وحدة الصف لتحقيق االهداف والثوابتمستذك
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وتخلل الوقفة العديد من الفقرات الوطنية الهادفة ورفع رايات الجبهة الشعبية وبوسترات االنطالقة وأعالم 
  .فلسطين

  28/12/2013القدس، القدس، 
  

  ؤشر لحالة صدام مرتقبة مع االحتاللم.. في الضفة" الفردية"المقاومة : تقرير .16
يبدي قادة المؤسسة العسكرية اإلسرائيلية تخوفا من اتساع الهجمات الفلسطينية :  يوسف فقيه- الخليل

خاصة ذات الطابع الفردي التي يتعرض لها المستوطنون وجيش االحتالل على الشوارع االلتفافية وقرب 
أن الشهر الماضي " الشاباك"ا تظهر معطيات نشرها جهاز النقاط العسكرية المنتشرة في الضفة، فيم

  . عملية بواقع خمس عمليات يوميا ضد أهداف إسرائيلية بالضفة167سجل وقوع ) نوفمبر/ تشرين ثاني(
ويرصد الجانب الفلسطيني الرسمي الشعبي تصاعد وتيرة أعمال المقاومة بالضفة، ففي حين يستبشر 

 ذات الطابع الفردي مقدمة لمواجهات أوسع أو ربما اندالع انتفاضة؛ البعض أن هذه المقاومة وخاصة
 وانغالق هيرى آخرون أنها تعبير طبيعي عن حالة الغضب الفلسطيني من انتهاكات االحتالل وجرائم

  .افق اعملية السلمية والمفاوضات
تؤشر الى "فعل فردية ويعتبر المحل السياسي الفلسطيني عبد الستار قاسم بان ما يجري بالضفة من ردود 

تصاعد قادم، وتفرض احتمالية الندالع مواجهات واسعة رغم ان هذه األعمال المقاومة غير منظمة 
  ". وغير مبرمجة ومن الصعب ان تحقق أهدافها ويمكن ان تتالشي مع الوقت

دي إلى حالة التصعيد والتي يقر بها االحتالل ويب" قدس برس"ويلفت قاسم في تصريحات خاصة لـ 
تحمل بإمكانية اتساع المواجهات ومؤشر آخر إلى قوة الدفع لدى "مخاوفه من تصاعدها، بأنها 

الفلسطينيين وترسغ االنتماء الوطني على الرغم من محاوالت السلطة إفراغ االنتماء الوطني والثوري 
  .، حسب قوله"من الفلسطينيين

 فيه الفصائل الفلسطينية بالضفة خاصة فعل جماهيري مبرمج تشترك"ويطالب عبد الستار قاسم بـ 
حركتي حماس والجهاد اإلسالمي، والتي يحاول بعض الفلسطينيين تغطية دورهما من خالل عمليات 

  ".فردية بالضفة
وحول إمكانية استغالل حالة التصعيد بالضفة من قبل المفاوض الفلسطيني وتحويلها لنقطة قوة لصالحه 

المفاوض الفلسطيني ال يقبل ذلك كنقطة قوة لصالح موقفه "م أن على طاولة المفاوضات؛ يرى قاس
بالمفاوضات ويصر الى أسلوب االستجداء وذرف الدموع ومحاولة إثارة شفقة اآلخرين من اجل تحقيق 

  .، كما قال"مصالحه، وألن مصيره مرتبط باالحتالل
ليات الفدائية الفلسطينية ضد الى أن العم) الشاباك(وتشير معطيات نشرها جهاز استخبارات االحتالل 

أهداف لالحتالل في الضفة الغربية والقدس المحتلة ازدادت بوتيرة عالية ونسبت جهات أمنية إسرائيلية 
  .في صفوف الشعب الفلسطيني بالضفة" الهيجان الداخلي"ارتفاع هذه العمليات والمحاوالت إلى ما أسمته 

 عملية، بواقع أكثر من خمس عمليات 167لماضي وقعت في شهر نوفمبر ا) الشابك(وبحسب جهاز 
يوميّا، ومحاولة للقيام بعمليات ضد أهداف إسرائيلية لكن االرتفاع األكبر في هذه العمليات هو من نصيب 

  . محاولة للقيام بعمليات، خاصة إلقاء قنابل حارقة55وقوع " الشابك"مدينة القدس المحتلة، حيث رصد 
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م تحول تدريجا إلى جو مشحون 2013يلية إن الهدوء الذي ميز مطلع عام ووفقًا للمعطيات اإلسرائ
رافقته عمليات مختلفة، لكن استئناف المفاوضات مع االحتالل وفق تفاهمات جون كيري رفع عدد 

  . عملية99الذي وقعت فيه ) سبتمبر(العمليات بشكل كبير، ومتواصل، بدءا من شهر أيلول 
حسام بدران أن الظروف في الضفة أصبحت مهيأة أكثر من أي وقت " حماس"ويعتبر الناطق باسم حركة 

على الرغم من ) اإلسرائيلي(مضى لحدوث انتفاضة، فالمواطنون بات لديهم جرأة لمواجهة المحتل 
  .القبضة الحديدية التي يفرضها كل من السلطة واالحتالل على فصائل المقاومة

اضة فلسطينية ثالثة في الضفة الغربية المحتلة بفعل تصاعد اندالع انتف"وتوقع بدران في تصريح له 
محذرا من أن السلطة تسعى من خالل التنسيق األمنية للقضاء , "جرائم االحتالل ضد الشعب الفلسطيني

  .على المقاومة
األوضاع هناك تشبه الظروف التي سبقت اندالع االنتفاضتين األولى والثانية، وهو ما يعزز "وأضاف 
  ".المواجهة بشتى أنواعها في المرحلة المقبلةفرضية 

من جانبه؛ يرى واصل أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية أن تصاعد 
المقاومة الفردية بالضفة رد طبيعي على جرائم االحتالل واالعتقاالت المستمرة بالضفة وانغالق األفق 

  .نحياز امريكي واضح للجانب االسرائيليلحل سياسي من خالل المفاوضات وسط ا
الخيارات مفتوحة في ظل التعنت اإلسرائيلي ومن "أن " قدس برس"ويتوقع ابو يوسف في تصريح لـ 

بينها اندالع انتفاضة ثالثة وان الثورة في وجه االحتالل حق أصيل للفلسطينيين وال يمكن الي قوة ان 
  ".تمنعهم من ذلك
ن عضو اللجنة المركزية للحركة جمال محيسن أن الفلسطينيين يخوضون على لسا" فتح"وترى حركة 

اليوم معركة سياسية في المؤسسات الدولية، بالتوازي مع المقاومة الشعبية التي قال بأنها أهم وأبرز 
  .، على حد تعبيره"فتح"سياسات 

  27/12/2013قدس برس، 
  

  "ستانحما" إلى  ويحول الضفة"إسرائيل" يدمر اإلطارياالتفاق : يعلون .17
 أكد وزير الحرب اإلسرائيلي موشيه يعلون في تصريحات له مع رجال أعمـال إسـرائيليين،                :الناصرة

  .في الجانب الفلسطيني" شريك للحل"رفضه لفكرة حل الدولتين، بدعوى عدم وجود 
عمـال  اإلسرائيلية، إن تصريحات يعلون جاءت خالل لقائه مجموعة من رجال أ         " هآرتس"وقالت صحيفة   

 رجال أعمال إسرائيلي فلسطيني، نشر عنه في األشهر األخيرة،          إطارومستثمرين إسرائيليين، شركاء في     
إبرام اتفاق سالم   " إقناع القيادتين اإلسرائيلية والفلسطينية بضرورة التقدم نحو حل للصراع، و          إلىويسعى  

  ".إلحداث ازدهار اقتصادي للشعبين
ليس لنا شـريك فـي      . ال توهموا أنفسكم  : "وقال. سبة لفرص النجاح  وعرض يعلون مواقف متشائمة بالن    

واعترض يعلون في خطابه، علـى نيـة وزيـر الخارجيـة     ". الطرف الفلسطيني التفاق دولتين للشعبين    
مع مبادئ لحل المسائل الجوهريـة، إذ       " إطاراتفاق  "األمريكي جون كيري ان يعرض في الشهر المقبل،         

  . التي اقترحها األمريكانألمنيةاانتقد يعلون الترتيبات 
كما رفض يعلون تحذيرات رجال األعمال اإلسرائيليين، في اتساع الدعوات لمقاطعة إسرائيل اقتـصاديا              

أنا أشجع اعماال تجارية مع السلطة الفلسطينية وأؤمن بمسيرة طويلة من البناء من تحت              "في العالم، وقال    
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فاتفاق في الصيغة   .  اتفاق لن يكون برأيي في الفترة المنظورة       ولكن ال يجب محاولة الدفع نحو     .  فوق إلى
إذا مـا فقـدنا حريـة العمـل         . الحالية سيئ وسيكون دمارا لالقتصاد بالنسبة لألحاديث عن المقاطعات        

  ".العسكري ستصبح الضفة حماستان وستكون صواريخ على تل أبيب واالقتصاد سيدمر
 بتـسوية دائمـة مـع       اإلمام إلىلنسبة لمحاوالت كيري الدفع     ويقود يعلون الخط الرافض في الحكومة با      

 في الضفة وفي المـداوالت      األمنيةوفي المداوالت مع كيري على اقتراحه للترتيبات        . الجانب الفلسطيني 
وهو يطالب بأن يكون في كل اتفاق سالم لجـيش     . الداخلية تقدم يعلون بتحفظات عديدة على معظم البنود       

ي حرية عمل في كل مكان الضفة، ويطالب بسيطرة إسرائيلية كاملة في غور االردن،              االحتالل اإلسرائيل 
  .وفي معابر الحدود، وفي المجال الجوي

  28/12/2013، الغد، عمان
  

  لم تتوقف ولم تنته بعد" برافر" المظاهرات ضد: دانينو .18
والتظاهرات المناهضة لمخطط   أقر المفتش العام للشرطة اإلسرائيلية، يوحنان دانينو أن مظاهر االحتجاج           

برافر الحكومي، الرامي لمصادرة مئات آالف الدونمات من الفلسطينيين في النقب لم تتوقف ولـم تنتـه                 
  .بعد

صحيح أن الوزير السابق أعلن باسم رئيس الحكومة عن تعطيل المخطط مؤقتـا             : وأضاف دانينيو يقول  
  ".لكن أحدا لم يقل أنه تم التراجع عنه

ش العام للشرطة اإلسرائيلية، يوحنان دانينو، أيضا  من تبعات اسـتمرار موجـة اإلقـاالت                وحذر المفت 
 تفجـر موجـة احتجاجـات       إلى درجة من شأنها أن تعيد       إلىالجماعية في مختلف المرافق االقتصادية      

  .اجتماعية، وخروج المئات للشوارع للتظاهر ضد تردي األوضاع االقتصادية
  27/12/2013، 48عرب 

  
  العثور على نفق معد لخطف جندي في الضفة الغربية: ط إسرائيليضاب .19

نقالً عن ضابط كبير في     ’ذكرت الصحيفة على موقعها اإللكتروني، صباح الجمعة،      :  األناضول -رام اهللا   
إن قوات الجيش نجحت في العثور علـى نفـق خـالل            "لواء جفعاتي التابع للجيش اإلسرائيلي، لم تسمه،      

، لم تحـدد اسـم المعتقـل أو         "وب فلسطيني بالقرب من مدينة رام اهللا بالضفة الغربية        عملية اعتقال مطل  
  .تهمته

أن عملية االعتقال تسببت في الكشف عن تخطيط مجموعة فلـسطينية لخطـف             ‘ إلىوأشارت الصحيفة   
الجندي  مخطط المجموعة لخط  ’وأوضح الضابط أن   .داخل النفق ’جندي إسرائيلي بغرض االحتفاظ به ف     

  .رائيلي كان في مراحل متقدمة جدااإلس
  28/12/2013، القدس العربي، لندن

  
  "عمليات األفراد" صعوبة في مواجهة انيجدالشاباك والجيش اإلسرائيلي : يديعوت .20

كتبت يديعوت أحرونوت اليوم، الجمعة، أن الشاباك والجيش اإلسرائيلي يجدان صعوبة           : ـرب48عــ
في الضفة الغربية، والتي تميزت في      " ظاهرة اإلرهاب الشعبي  "مته  في الشهور األخيرة في مواجهة ما أس      

  .العمليات التي نفذت من قبل أفراد غالبيتهم ال ينتمون لتنظيمات



  

  

 
 

  

            13ص                                     3080:    العدد         28/12/2013السبت  :التاريخ

 أنه في الشهور الستة األخيرة يعمل أربعة من ضباط جيش االحتالل، أنهوا مؤخرا نـشاطا                إلىوأشارت  
. ل وجنوب جبال الخليل، على مواجهة هـذه الظـاهرة         رام اهللا ونابلس والخلي   : عمالنيا في أربع مناطق   

  ".عمليات هجومية وعمليات ردع"وبحسبهم فإن الحل يكمن في 
وكتبت الصحيفة أنه خالفا للنجاحات التي حققتها األجهزة األمنية في إحباط عمليات من قبل مجموعـات                

قرر ليال طعن إسرائيلي في     اعتقال فلسطيني بدون ماض     "منظمة خطط لتنفيذها، ولكنها تجد صعوبة في        
  ".الغداة

  28/12/2013، 48عرب 
  

  "إسرائيل" إلى اآلالف من يهود فرنسا عشراتخطة لتهجير : معاريف .21
على موقعها االلكتروني، ان الحكومـة اإلسـرائيلية        " معاريف" ذكرت صحيفة    : غسان حالوة  - رام اهللا 

 األول إسرائيل خالل الثلث     إلىد فرنسا    من يهو  اآلالفتعكف على خطة تنفيذية من اجل تهجير عشرات         
وزارة " الصحيفة انه ونتيجة للمعلومات التي كان تم جمعها مـن قبـل              وأضافت .2014من العام المقبل    

 بريطانيـا وكنـدا     إلى 2013 من يهود فرنسا هاجروا في العام        اآلالف، تبين ان هناك عشرات      "الشتات
  . إسرائيلإلى توجهوا  آالف فقط3والواليات المتحدة، مقابل هجرة 

 تشكيل طاقم من الوزارات اإلسرائيلية المختـصة،        األخيرة األشهروبناء على هذه المعلومات، فقد تم في        
 دول  إلـى  توجه المهاجرين اليهود     أسبابلدراسة  " الشتات"ومن المنظمات التي تُعنى بشؤون اليهود في        

 إسـرائيل   إلىمن اجل تحويل مسار هجرة هؤالء        غير إسرائيل، وقد خرج هذا الطاقم بنتيجة انه و         أخرى
) المهاجرين( سكن وتنظيم قبولهم     أماكن عمل، وتوفير    أماكنيجب القيام بثالث مهام رئيسية، وهي توفير        

  .في المؤسسات التعليمية في إسرائيل
هيل عملية  ومن اجل تنفيذ هذه المهام الثالث، من المقرر ان تتخذ الحكومة اإلسرائيلية قرارات فعلية لتس              

 إسرائيل، كاالعتراف بالرخص التي تصدرها السلطات الفرنسية في مجالي الصحة ومـدققي             إلىالهجرة  
 تعمـيم   إلـى باإلضافة    لفتح مصالح اقتصادية لهم في إسرائيل،      اإلعمالالحسابات، والتسهيل على رجال     

 الـشابه   األجيالثي يشمل    انجلو سكسوني بح   أصلمبدأ الحق المكتسب الذي يطبق اليوم على اليهود من          
  .من يهود فرنسا

 المهـاجرين   أعدادوحسب الصحيفة اإلسرائيلية فقد تم وضع خطة لثالث سنوات قادمة، بهدف مضاعفة             
  .2016 الفاً في العام 24 إلى، و2015 الفاً في العام 12 إلى 2014 آالف في العام 6في كل سنه من 

  28/12/2013، القدس، القدس
  

   بندقية قنص جديدة ومتطورةيستخدموننيون الفلسطي: ديبكا .22
 ان  ،العبري المقرب من مصادر االسـتخبارات اإلسـرائيلية       " تيك ديبكا   " قال موقع   :  وكاالت -القدس  

 ساحة المواجهة مع إسرائيل عنصريين جديـدين        إلىالفلسطينيين ادخلوا خالل األشهر األربعة الماضية       
  .ل القادمةسيتوسعون باستخدامهما خالل جولة القتا

التـي  " شـتاير "  عبارة عن بندقية قنص نمساوية يتم إنتاجها في إيران من نوع             األول: والعنصران هما 
 غزة عبـر    إلى متر، قام حزب اهللا بتهريبها       1500تعتبر من أفضل البنادق في العالم ويبلغ مداها المؤثر          

  .البحر وفقا الدعاء الموقع
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لسطينيون للساحة وفقا للموقع العبري فيتمثل بقناصين مدربين بـشكل          أمام العنصر الثاني الذي ادخله الف     
  .جيد جدا 

وادعى الموقع إن قرار تهريب البندقية وتوسيع استخدامها في المواجهة مع إسرائيل اتخذه الجنرال قاسم               
  .سليماني قائد قوات القدس اإليرانية 

  28/12/2013، األيام، رام اهللا
  

  في مخيم اليرموكمن الالجئين الفلسطينيين   خمسةقتل يالجوع: المرصد السوري .23
خمسة مواطنين استشهدوا بيـنهم  "ان في بيان أعلن المرصد السوري لحقوق االنسان     :  أ ف ب   -بيروت  

مسن وآخر من ذوي االحتياجات الخاصة ومواطنة، جراء نقص األغذية والعالج الالزم نتيجة الحـصار               
   ". منذ أشهرعلى مخيم اليرموكالمفروض من قبل القوات النظامية

  28/12/2013، الحياة، لندن
  

   بالضفة االحتالل للمسيرات المناوئة لالستيطان وجدار الفصلقمععشرات اإلصابات خالل  .24
أصيب عشرات المواطنين المواطنين والمتضامنين األجانب بالرصاص الحي والمعـدني        ":وفا "- "األيام"

 قنابل الغاز المسيل للدموع خالل قمع قـوات االحـتالل للمـسيرات             المغلف بالمطاط وباالختناق جراء   
  .األسبوعية المناوئة لالستيطان وجدار الفصل العنصري في عدة مناطق بالضفة

 شبان بالرصاص الحي، خالل مواجهات عنيفة اندلعت بين المواطنين وقوات االحتالل في             4فقد أصيب   
  . إلى مجمع فلسطين الطبي برام اهللابلدة سلواد شمال رام اهللا، ونقلوا جميعاً

كما أصيبت ثالث مواطنات ومصوران صحافيان بجروح، أمس، خالل قمع قوات االحتالل المـشاركين              
في مسيرة النبي صالح األسبوعية، بمحافظة رام اهللا، المناوئة لالستيطان والمطالبة باسـتعادة أراضـي               

  .القرية المصادرة
أصيب مصور صحافي بجروح والعشرات من المواطنين والمتـضامنين        , وفي قرية بلعين غربي رام اهللا     

األجانب بمن فيهم نشطاء سالم إسرائيليون باالختناق جراء قنابل الغاز المسيل للدموع التي أطلقتها قوات               
االحتالل بكثافة خالل قمعها للمسيرة األسبوعية، والتي انطلقت هذا األسبوع احتفـاء بانطالقـة الثـورة                

  .طينية واألعياد الميالدية وإطالق سراح األسير المحرر سامر العيساويالفلس
أصيب ثالثة مواطنين بجروح، أمس، خالل قمع قوات االحـتالل          ،  وفي قرية كفر قدوم، بمحافظة قلقيلية     

للمسيرة المطالبة بفتح الشارع الرئيس للقرية المغلق منذ ثالثة عشر عاماً، والمنددة باالستيطان ومصادرة              
  .ألراضيا

قمعت قوات االحتالل، أمس، المشاركين في مـسيرة المعـصرة األسـبوعية،            , وفي محافظة بيت لحم     
الشعبية، أطلقت سراحه بعـد     واعتدت عليهم بالدروع البالستيكية، واحتجزت ناشطاً من فعاليات المقاومة          

   .ساعات
ختناق بالغاز المسيل للـدموع،     أصيب عدد من المواطنين، أمس، بجروح وحاالت ا       , وفي القدس المحتلة    

  .خالل مواجهات مع االحتالل في العيزرية وأبو ديس وعناتا والرام
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 أصيب سبعة مواطنين باالختناق نتيجة إطالق قوات االحتالل اإلسرائيلي الغاز المـسيل  ،وفي قطاع غزة  
  .للدموع على منازل المواطنين، شرق بلدة جباليا، شمال قطاع غزة، مساء أمس
  28/12/2013، يام، رام اهللاأل

  
   من النبي صالحفلسطينيةعلى   رصاصة مطاطية15جندي إسرائيلي يطلق  .25

، فعاجلها بخمسة   "ما تطخني ..ما تطخني "صرخت المواطنة منال التميمي بالجندي اإلسرائيلي        :نائلة خليل 
لك لسيارة الميـاه    عشر رصاصة مطاطية مغلفة بالمعدن عن بعد أقل من متر واحد، ليفسح المجال بعد ذ              

العادم باستكمال عدوانها ورش بيت األسير سعيد التميمي وكل ما جاوره من بشر وحجر بالمياه العادمة                
  .النتنة، في قرية النبي صالح، أمس

منال التي تتعافي في مجمع فلسطين الطبي من الرضوض والجروح التي تسببت بها الرصاصـات                تقول
اعدهم في تجهيزات استقبال ابنهم األسير سعيد التميمي المنوي إطـالق      كنت في بيت خالي أس    : المطاطية

سراحه ضمن الدفعة الثالثة من األسرى القُدامى بعد يومين، عندما اقتربت سيارة المياه العادمة من البيت                
خرجت للجنود الذي يحرسونها وصرخت بأحدهم وأنـا أقتـرب          : وتابعت .وبدأت برشه بطريقة وحشية   

مـن الرصـاص المطـاطي       ما تطخني، لكنه نظر في وجهي وأطلق علي دفعة كاملة         .. نيما تطخ : منه
  .المغلف بالمعدن ليصيبني بكال قدمي بجروح ورضوض

  28/12/2013، األيام، رام اهللا
  

   في اقتحام األجهزة األمنية مخيم جنينقيادي في الجهادبينهم " بالرصاص"ثمان إصابات  .26
انية مواطنين، الجمعة، بجروح طفيفة ومتوسطة، بينهم القيادي فـي           أصيب ثم  : القدس دوت كوم   -جنين  

حركة الجهاد اإلسالمي الشيخ محمود السعدي، خالل دخول قوات األجهزة األمنية للمخـيم، ومحـاولتهم      
  .، المطلوب لديهم منذ ثالثة شهور)السعدي(اعتقاله 

  28/12/2013، القدس، القدس
  

   لثكنة عسكرية جنينجنوبب تحول منزالً" إسرائيل" .27
جنـوب جنـين،   " يعبـد "استولت قوات االحتالل اإلسرائيلي، الجمعة، على منزل في بلدة      :  قنا –رام اهللا   

  .بالغا لمراجعة مخابراتها" بيت قاد"وحولته إلى ثكنة عسكرية، كما سلمت شابا من قرية 
  28/12/2013، الشرق، الدوحة

  
  يدة في غزة عن العمل توليد الكهرباء الوحمحطةتوقف : سلطة الطاقة .28

 أعلنت سلطة الطاقة في قطاع غزة، عن توقف محطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة عن العمل                 :السبيل
  .صباح الجمعة، بعد نفاد الوقود، بسبب إغالق إسرائيل لمعبر كرم أبو سالم التجاري

حطة توليد الكهربـاء توقفـت      م"وقال أحمد أبو العمرين، الناطق باسم سلطة الطاقة، في بيان ًأصدره إن             
، عن العمل بسبب نفاد الوقود الصناعي بسبب إغالق معبر كرم أبو سالم من قبـل                ]الجمعة [صباح اليوم 

  ".إسرائيل، وهو ما يعني زيادة ساعات قطع التيار الكهربائي عن السكان
  28/12/2013، السبيل، عمان
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   تراجع شعبية حماس في غزة:ية للبحوث السياسية والمسحالفلسطينيلمركز لاستطالع  .29

في قطاع غزة، وانخفـاض    كشفت نتائج استطالع للرأي، تراجع شعبية حركة حماس:عالء المشهراوي
هي األفضل إلنهاء االحتالل وقيام الدولة، واالعتقاد فـي أن طريـق    نسبة االعتقاد في أن سياسة حماس

سية والمسحية استطالعاً للرأي كشف أنه لو       وأجرى المركز الفلسطيني للبحوث السيا    . عباس هي األفضل  
جرت انتخابات رئاسية جديدة وترشح فيها محمود عباس وإسماعيل هنية فقـط، سيحـصل األول علـى              

.  في المئـة   62من أصوات المشاركين، وستبلغ نسبة المشاركة في االنتخابات         % 42والثاني على   % 52
 من أصوات الناخبين فـي قطـاع       %50 على   وكشف االستطالع الذي أجري مؤخراً أن عباس سيحصل       

  %.39وهنية على % 53وفي الضفة سيحصل عباس على %. 48غزة، بينما يحصل هنية على 
أما لو كانت المنافسة بين عباس ومروان البرغوثي وإسماعيل هنية، فإن البرغوثي يحصل على النـسبة                

ـ  ، ثم محمود ع   %31من األصوات يليه هنية بنسبة      % 40األكبر وهي    وسـتبلغ نـسبة    %. 26باس بـ
يؤيدون تعيين مروان البرغوثي نائباً     % 73كما أشار االستطالع إلى أن      %. 74المشاركة في هذه الحالة     

فـي غـزة   % 79تبلغ نسبة التأييد للبرغوثي نائباً للـرئيس  %. 20للرئيس محمود عباس ويعارض هذا    
مـن  % 71فقة جميع القوى السياسية فإن      أما لو جرت انتخابات برلمانية جديدة بموا      . في الضفة % 69و

من أصـوات  % 29على  الناخبين سيشاركون فيها، وستحصل قائمة التغيير واإلصالح التابعة لـحماس
% 23وبينما قالت نـسبة  %. 8، وتحصل كافة القوائم األخرى مجتمعة على %40على  المشاركين وفتح

فـي غـزة   % 33 سبة التصويت الحالية لـحماسمن الفلسطينيين إنها لم تقرر بعد لمن ستصوت، تبلغ ن
في قطاع غـزة    % 39في هذا االستطالع     وتبلغ نسبة التصويت لحركة فتح    . في الضفة الغربية  % 26و
 . في الضفة الغربية% 41و

  28/12/2013، االتحاد، ابوظبي
  

  إحياًء لذكرى مجزرتها "بلد الشيخ"تنظيم صالة الجمعة في: حيفا .30
-27(، صالة الجمعة اليوم     48الفلسطينيون في المناطق الفلسطينية المحتلة عام       نظمت المواطنون   : حيفا
، في مقبرة القسام في بلد الشيخ شرق مدينة حيفا، وذلك إحياء لذكرى مجـزرة بلـد الـشيخ التـي                     )12

  . فلسطينياً ومئات الجرحى60الصهيونية، وأسفرت عن استشهاد " البالماخ"ارتكبتها عصابة 
  27/12/2013، طيني لإلعالمالمركز الفلس

  
   أسيرا43ً تمدد اعتقال االحتاللمحاكم : نادي األسير .31

 أسيراً، بذريعة   43عتقال  االأفاد نادي األسير في بيان له الجمعة، بأن محاكم االحتالل اإلسرائيلي مددت             
  .لتوالياستكمال التحقيق واإلجراءات القضائية، بينهم من يمدد له للمرة الثانية والثالثة على ا

  27/12/2013، فلسطين أون الين
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   أشهرستة تمنع رائد صالح من دخول القدس لمدة "إسرائيل": الداخلب الحركة اإلسالمية .32
 إن قيـادة الجبهـة الداخليـة اإلسـرائيلية        "إسرائيل، قالت الحركة اإلسالمية داخل   :  األناضول -رام اهللا   

الحركة الشيخ رائد صالح من دخـول مدينـة القـدس           أمراً إدارياً يقضي بمنع رئيس       أصدرت الجمعة، 
  ." أشهر6المحتلة لمدة 

  28/12/2013، القدس العربي، لندن
  

  في العام الحالي استهدفت األطفال والشباب  االحتالل من اعتقاالت% 75: وزارة األسرى .33
حـتالل اإلسـرائيلية    بينت معطيات رسمية، أن غالبية عمليات االعتقاالت التي نفذّتها قوات اال          : رام اهللا 

  . الجاري، استهدفت فئتي األطفال والشباب الفلسطينيين2013خالل عام 
" قدس بـرس  "وأوضحت دائرة اإلحصاء التابعة لوزارة األسرى والمحررين برام اهللا في تقرير لها تلقّت              

ل العـام    في المائة من مجموع االعتقاالت التي تم تسجيلها خـال          75، أن   )12|27(نسخة عنه، الجمعة    
، ) عامـاً  30 – 18( عاماً، والشباب ضمن الفئة العمرية       18كانت بحق األطفال الذين تقل أعمارهم عن        

  .فيما تصاعدت حدة عمليات القمع بحق المعتقلين بشكل الفت
 شـاباً   1975 مواطناً فلسطينياً منذ بدء العام الجاري، بينهم         3874ورصد التقرير، اعتقال االحتالل لـ      

 طفالً من مناطق الضفة الغربية ومدينـة القـدس          931 في المائة من عدد المعتقلين، و      51 نسبة   يشكّلون
  .2011 عن معطيات عام 37.5المحتلة، في زيادة قدرها 

وجاء في التقرير، أن مسلسل معاناة األسرى األطفال الفلسطينيين وقمعهم يبدأ منذ لحظة اقتحـام قـوات                 
ل ذويهم وبث الرعب في قلوبهم، ومن ثـم تكبـيلهم وعـصب أعيـنهم       االحتالل مدججة باألسلحة لمناز   

واالعتداء عليهم بالضرب المبرح وممارسة أبشع أشكال التعذيب الجسدي والنفسي بحقهم مـن صـعق               
  .بالكهرباء وحرمان من األكل والنوم والتهديد والمساومة على اإلفراج عنهم مقابل تعاملهم مع االحتالل

  27/12/2013قدس برس، 
  

   الجوية ل لمواجهة المنخفضاتك شيمليونبلدية رام اهللا تستثمر  .34
 قرر مجلس بلدي رام اهللا، االستثمار بقيمة مليون شيكل لتطوير غرفة عمليات الطـوارئ               : وفا –رام اهللا   

  .في البلدية بما يشمل شراء آليات حديثة للتعامل مع الثلوج
ى عرض وتعميم تقرير غرفة العمليات المركزيـة        وجاء القرار، في اجتماع المجلس، مؤخراً، حيث جر       

، وقرر المجلس على إثر ذلك استثمار مليون شيقل لتطوير غرفة           'اليكسا'حول أداء البلدية خالل منخفض      
 .عمليات الطوارئ وشراء آليات ومعدات حديثة للتعامل مع الثلوج

  28/12/2013، الحياة الجديدة، رام اهللا
  

   التشكيليين األردنيين والفلسطينيينينالفنان اتفاقية تعاون بين .35
وقعت رابطة الفنانين التشكيليين األردنيين في العاصمة األردنية عمان اتفاقية تعـاون             ":الخليج "-عمان  

مع جمعية التشكيليين الفلسطينيين مدتها خمس سنوات نحو تعزيز العالقة الثقافية بين الطـرفين وتنظـيم                
  .لتقيات متخصصةمعارض مشتركة وعقد ندوات وم
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وتنص االتفاقية التي وقعها رئيس الرابطة األردنية غازي نعيم ورئيس الجمعية الفلسطينية عصام حلـس               
على تقديم أعمال احترافية من الجمعية ومقرها في غزة ضمن معارض فنية في عمان فضالً عن أخرى                 

صة وإعداد مواد سمعية وبصرية     للمواهب الشابة في البلدين إضافة إلى طباعة وتبادل إصدارات متخص         
  .في هذا المجال

  28/12/2013، الخليج، الشارقة
  

  مصر لن تتنازل عن دورها في رعاية المصالحة: "الحياة"مصدر مصري لـ .36
بشدة ما ذكر عن رسالة إسرائيلية » الحياة«نفى مصدر مصري موثوق به لـ:  جيهان الحسيني-القاهرة 

إنه إذا استمرت االعتداءات من جهة قطاع «ية في تل أبيب مفادها شديدة اللهجة وجهت للسفارة المصر
هذا أمر «، وقال المصدر »غزة على األراضي اإلسرائيلية فإن إسرائيل ستضطر للرد بقوة أكبر عليها

ليس منطقياً وغير مقبول على اإلطالق، ألنه ال توجد عالقة بيننا وبين حماس الجهة المسيطرة على 
. واألهم من ذلك أننا لسنا طرفاً. فاالتصاالت بيننا منقطعة منذ فترة.  لها رسائلقطاع غزه كي ننقل

 أن ذلك الموقف ال يتعارض مع الدور األساسي الذي لعبته إلى، الفتاً »فاألمر ال يعنينا وال عالقة لنا به
قطعاً «:  وقالمصر خالل رعايتها اتفاق التهدئة بين الفلسطينيين وإسرائيل والذي مازالت حريصة عليه،

  .»لدينا مصلحة ورغبة في أن تظل األوضاع هادئة وآمنة في قطاع غزة
وعلى صعيد ملف المصالحة ومدى استعداد مصر الستئناف جهودها في رعاية المصالحة في ظل توتر 

مصر لن تتنازل عن دورها في رعاية المصالحة «، أجاب المصدر ان »حماس»العالقات بين مصر و
ما يعنينا هو تحقيق مصالح الشعب الفلسطيني (...)  االنقسام واستعادة اللحمة الفلسطينية ومن أجل إنهاء

استمرار االنقسام انعكس سلباً « أن إلى، الفتاً »وهذا لن يتحقق إال بإنجاز المصالحة. ورفع المعاناة عنه
، محذراً من أن عدم »بل على المسار السياسي(...) على المفاوضات بين الفلسطينيين واإلسرائيليين 

  .تحقيق الوحدة الفلسطينية سيكون له تداعياته على تحقيق الدولة الفلسطينية والمستقلة
 أن تعلو فوق مصالحها الفصائلية من أجل المصالح العليا للكل إلىودعا المصدر كل القيادات الفلسطينية 

هز لالستجابة الستحقاقات ألنه جا«الفلسطيني، مشيداً بموقف الرئيس الفلسطيني محمود عباس 
فهو جاهز للبدء في : المصالحة، وقال إن الرئيس عباس حريص على إنجاز المصالحة وموقفه واضح
نحن من جانبنا «، وتابع »خطوات تنفيذ المصالحة وفق ما تم التوقيع عليه من جانب كل القوى الفلسطينية

  .» المناسبجاهزون الستئناف جهود المصالحة فوراً إذا توافر المناخ
  28/12/2013الحياة، لندن، 

  
  تغزو السوق المحلية" مسمومة"سجائر إسرائيلية : األردن .37

 في األردن على أثبتت الفحوص المخبرية التي أجرتها الجمعية العلمية الملكية :حنان الكسواني -عمان 
 في السجائر سجائر إسرائيلية مهربة، أن تلك السجائر تحتوي على مواد سمية أعلى من نظيرتها

، )األبيض واألحمر(وبحسب نتائج التحاليل، تبين أن السجائر اإلسرائيلية المهربة بصنفيها  .األخرى
  .”المعادن الثقيلة كالرصاص والزرنيخ والزئبق والكاديميوم“تحتوي على نسب من 



  

  

 
 

  

            19ص                                     3080:    العدد         28/12/2013السبت  :التاريخ

 المخبرية، عليهم نتائج الفحوصات” الغد“ووفق خبراء في علم السموم والمعادن الثقيلة، ممن عرضت 
، يهدد ”عمانية“التي جمعت عشوائيا من بسطات ” اإلسرائيلية“فإن ظهور المعادن الثقيلة في السجائر 

  .”كارثة صحية وبيئية”بـ
  28/12/2013الغد، عمان، 

  
   عين الحلوةإلى  اغتيال الوزير شطحهكذا ُأدخلت السيارة التي استخدمت في": السفير" .38

األسبق الشهيد محمد شطح اللبناني ات الجارية في قضية اغتيال وزير المال كشفت مصادر معنية بالتحقيق
زيتية اللون » في. آر.هوندا سي«أن السيارة التي استخدمت في التفجير هي من طراز » السفير«لـ

  . في ساحل الشوفةيلالرمكانت قد سرقت في مطلع السنة الحالية من بلدة 
سوداء اللون تعود للمؤهل في قوى » في. آر. هوندا سي«از وقالت المصادر إن سيارة ثانية من طر

الهوندا «كانت قد سرقت من منطقة ساحل الشوف بعد فترة وجيزة من سرقة . األمن الداخلي ايلي ف
الزيتية، وقد تمكن الجيش اللبناني عند أحد مداخل مخيم عين الحلوة من توقيف السيارة » سي آر في

. الذي اعترف أثناء التحقيق معه بأن المدعوين موسى م» أحمد ابو الداود «السوداء وكان يقودها المدعو
الزيتية التي » آر في. هوندا سي«اشتركا معه في سرقة سيارة » محمد السريع«الملقب بـ. ومحمد ص

 مخيم عين إلىإن هذه السيارة أدخلت بعد سرقتها » ابو الداوود«انفجرت، أمس، في موكب شطح، وقال 
  .»طالل األردني«عطيت لشخص يحمل اسماً حركياً ويدعى الحلوة وأ

من غير ( وجود موقوف في سجن روميه المركزي يدعى مرشد عبد الرحمن إلىوأشارت المصادر 
يتم إخضاعه للتحقيق حالياً من قبل األجهزة المعنية وقد اعترف أمام المحققين أن ) التابعية اللبنانية

 مخيم عين الحلوة وأنهما ينتميان إلىأدخالها فعال » محمد السريع«و. سارقي السيارة المفخخة موسى م
  !ويأتمران بأوامر القيادي في التنظيم هيثم الشعبي» اإلسالمفتح  «إلى

  28/12/2013السفير، بيروت، 
  

  "إسرائيل" في األمم المتحدة تتلقى رسالة تهديد مصدرها إيرانممثلية  .39
 في األمم المتحدة رسالة تهديد وضعت ضمن مغلف عليه طابع تلقت ممثلية إيران:  يو بي أي- إيران

المغلف الذي "إن ) ارنا(وقالت وكالة األنباء اإليرانية الرسمية  . يحتوي على حشرات مجففةإسرائيلي
الهجوم "مرفقة بعبارة " المجففة"تلقته الممثلية أمس الخميس، كان يحتوي على عدد من الحشرات 

  ". إسرائيلالجرثومي يطال من يعادي
 وممثلون عن أخصائيوأضافت انه فور استالم المغلف، تم إبالغ الجهات المعنية حيث حضر طبيب 

لجنة مکافحة التهديد البيولوجي وأخرجوا المغلف للحد من انتشار محتمل للفيروسات وفحص ما يحتويه 
  .ي الممثلية بفيروس ما فإصابة اآلن أية تقارير عن أية حتى أنه لم ترد إلىوأشارا  .بصورة دقيقة

  28/12/2013الحياة، لندن، 
  

40. إسرائيل" محكمة تركية ابتدائية ترفض دعوى ضد"  
 إسرائيلة ابتدائية في والية قيصري التركية، دعوى مرفوعة ضد كمرفضت مح:  االناضول–قيصري 

ته أثناء  مليون دوالر، من أجل التركي فرقان دوغان، الذي فقد حيا1.9تطالب بتعويض قدره نحو 
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التي كانت متوجهة لكسر الحصار على غزة عام ’ مرمرة الزرقاء‘االعتداء اإلسرائيلي على سفينة 
2010.  

وأوضح أحد محامي القضية، أوغور يلدريم، في مؤتمر صحافي، أن القاضي رفض الدعوى في الجلسة 
، إسرائيللة ظالمة مثل ال تفلت أي دو‘، مؤكدا ضرورة أن إسرائيلاألولى بحجة أنه ال يمكن محاكمة 

  .’من المحاسبة على ظلمها
 إسرائيل القضايا المرفوعة ضد إلىال تنظر أي محكمة في العالم ‘وشدد المحامي على ضرورة، أن 

، منوها بأن قرار المحكمة االبتدائية اليوم، قابل ’الظالمة، بحكم مسبق مفاده أنه ال يمكن محاكمتها
  .مة بأن المحكمة العليا ستلغيهلالستئناف، معربا عن ثقته التا

  28/12/2013القدس العربي، لندن، 
  

  في جنين بنصف مليون دوالر" محمد بن راشد "مستوصف اإلمارات تفتتح .41
سلم السفير اإلماراتي في فلسطين، أحمد الطنيجي، وزير الصحة الفلسطيني  : منتصر حمدان-رام اهللا 

محمد بن "يني الدكتور رامي حمد اهللا، مفتاح مستوصف جواد عواد، ممثال عن رئيس الوزراء الفلسط.د
 بزرع شجرة اإلماراتيالذي افتتح رسمياً في بلدة اليامون غرب مدينة جنين بعد ان قام السفير " راشد

 الفلسطينية الشعبية اإلشادة الفلسطينية، وسط األرضزيتون في المركز الطبي تعبيراً رمزياً لعطاء 
 العربية لدعم الشعب الفلسطيني على كافة المستويات السياسية والمالية اإلماراتة والرسمية بما تقدمه دول

  .وبتكلفة نصف مليون دوالر
  28/12/2013الخليج، الشارقة، 

  
  هيكل اتفاق إطار قبل عودتهل ورام اهللا بهدف التوصل تل أبيب معفريق كيري يجري لقاءات ": الحياة" .42

ان فريقاً » الحياة»قالت مصادر ديبلوماسية غربية لـ: سعد تلحمي أ– محمد يونس؛ الناصرة –رام اهللا 
اتفاق « هيكل إلى في محاولة للتوصل واإلسرائيلي يجري لقاءات مكثفة مع الجانبين الفلسطيني أميركيا
 الحكومة  المنطقة، يرجح أن يتفادى رئيسإلى جون كيري األميركيقبل عودة وزير الخارجية » اطار

نياهو عن مشروع االتفاق، وفيما يتوقع ان يعلن نتنياهو إعالن الرفض التام لهذا امين نتاإلسرائيلية بني
  . سراح الدفعة الجديدة من األسرى الفلسطينيين في غضون أيامإطالقبناء استيطاني جديد عشية 

 ، المؤلف من مجموعة سياسية يقودها مارتن انديك وأخرى أمنيةاألميركيوقالت المصادر ان الفريق 
يقودها الجنرال جون ألن، يجري لقاءات مع مساعدين لكل من الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء 

  .نياهو بنيامين نتاإلسرائيلي
 ان إلىواشارت . وذكرت ان االتصاالت تتركز حول بنود االتفاق االنتقالي المزمع تقديمه من قبل كيري

 وسياسية، ال سيما أمنية وفلسطينية سرائيليةإالبحث يتركز في هذه المرحلة حول بدائل القتراحات 
 في القواعد العسكرية في االغوار، والدور االميركي في ادارة اإلسرائيليالبحث في مدة بقاء الجيش «

 المبكر المقامة على رؤوس جبال الضفة اإلنذار محطات إدارةهذه القواعد بعد تلك الفترة، وطريقة 
  .»األردن على الحدود مع األمنيةات  المعابر والدوريوإدارةالغربية، 

 انسحاب الجيش إلىالفريق األميركي قدم اقتراحاً وسطاً بين االقتراحين، الفلسطيني الداعي «وأضافت ان 
ويقوم . » بقاء قواته لعشر سنوات قابلة للتجديدإلى الداعي واإلسرائيلي خالل ثالث سنوات، اإلسرائيلي
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 خالل ست سنوات، على ان يجري استبداله بقوات اإلسرائيليجيش  على انسحاب الاألميركياالقتراح 
  . التاليةاألربعأميركية للسنوات 

 الجمعة بحث خالله بنود الجانب السياسي -وعقد انديك لقاء مع الرئيس عباس في رام اهللا ليل الخميس 
  .من االتفاق، بخاصة المتعلقة بالحدود والقدس والالجئين

وقالت المصادر الديبلوماسية ان الصيغ الجاري بحثها بين الجانبين تتسم بالعمومية كي تكون مقبولة من 
 مع 67 دولة فلسطينية مستقلة على حدود العام إقامة إلىالطرفين، مثل االعالن ان الحل النهائي يهدف 

قدس القديمة ستكون دولية فيما  لحل مشكلة المستوطنات القائمة في الضفة الغربية، وان اللألراضيتبادل 
، وان حل إسرائيل اليهودية في دولة واألحياء العربية في المدينة في الدولة الفلسطينية حياءاألستكون 

  . القرارات الدولية ذات الصلةأساسمشكلة الالجئين يجري بالتفاوض بين الجانبين على 
  28/12/2013الحياة، لندن، 

  
   ديسمبر/كانون األول 30فراج عن أسرى فلسطينيين في  اإلتنوي "إسرائيل": واشنطن .43

قالت وزارة الخارجية األميركية الجمعة إن إسرائيل أبلغتها أنها تعتزم اإلفراج عن الدفعة :  رويترز-
بموجب خطة سالم تتوسط فيها الواليات ) ديسمبر( كانون األول 30التالية من األسرى الفلسطينيين في 

 29كنا نتوقع حدوث اإلفراج في "دثة باسم وزارة الخارجية جين ساكي في بيان وقالت المتح .المتحدة
  ."ديسمبر لكن تم إبالغنا بأن مسائل فنية تقتضي حدوثه بعد ذلك بيوم

وستكون هذه الدفعة الثالثة التي يفرج عنها منذ استئناف المحادثات بين الجانبين في يوليو تموز الماضي 
تبر الواليات المتحدة هذه خطوة تالية مهمة باتجاه التوصل التفاق سالم وتع.  سجينا24ًوتشمل نحو 

  ).أبريل(مؤقت بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي بحلول نيسان 
  28/12/2013الحياة، لندن، 

  
  "األونروا" مليون يورو لصالح 16االتحاد األوروبي يقدم  .44

يون يورو لصالح وكالة االمم المتحدة إلغاثة  مل16أعلن االتحاد األوروبي عن مساهمة جديدة بقيمة 
  .'األونروا'وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى 

إنه مع هذا التبرع يصبح مجموع ما تبرع به االتحاد : :في بيان لها اليوم الجمعة" األونروا"وقالت 
)  مليون دوالر أمريكي209.8(  مليون يورو 153 ما مجموعه 2013األوروبي لألونروا خالل العام 

 في المائة من تمويل 41والتي تشمل التبرعات الفردية للدول األعضاء في االتحاد ممثال ما نسبته 
تأتي هذه المساهمة السخية األخيرة لإلتحاد األوروبي كاستجابة : "وأضافت ".الوكالة خالل العام الجاري

ضحايا في صفوف المدنيين من جرحى وقتلى، لتدهور األوضاع في سوريا في ظل التزايد في أعداد ال
 موظفا من العاملين لدى 20بما في ذلك الفلسطينيين والعاملين في المجال اإلنساني حيث ال يزال 

  ".األونروا في عداد المحتجزين أو المفقودين
الصحة وبينت انه على الرغم من الظروف القاسية، تواصل األونروا توفير الخدمات األساسية كالتعليم و

.  الجئ فلسطيني مسجلين في البالد540,000ودعم األعمال التي من شأنها التخفيف من الفقر لحوالي 
 440,000 أن انعدام األمن والتهجير وزيادة الفقر الناجم عن الصراع جعلت ما يقارب من إلىمشيرةً 
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ف تدعم مساهمة االتحاد سو: "وجاء في البيان . اإلغاثة اإلنسانية اإلضافيةإلىمنهم في حاجة ماسة 
  ".األوروبي األخيرة جميع جوانب عمل األونروا في سوريا

  27/12/2013فلسطين أون الين، 
  

   بدفن رفاته تحت شجرة زيتون في مخيم فلسطينيأوصىوفاة ناشط فرنسي  .45
 توفي قبل أيام المتضامن الفرنسي مع نضال الشعب الفلسطيني فيرنو تويل الذي اوصى بحرق: رام اهللا

  .جثمانه ودفنه تحت شجرة زيتون في مخيم الدهيشة قرب مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية
 عائلة وأصدقاء الناشط إلى الفلسطيني عيسى قراقع تعزية باسم الشعب الفلسطيني األسرىووجه وزير 

 وقال قراقع ان جثمان فيرنو حرق في فرنسا،. الفرنسي الذي توفي إثر إصابته بمرض السرطان
  .أوصى الفلسطينية لدفنه تحت شجرة زيتون كما األراضي إلىوسيجرى نقل رماده 

 عالقات توأمة بين المدن الفرنسية ومخيمات الالجئين في فلسطين ولبنان إقامةونشط فيرنو تويل في 
  .وسورية، وأشرف على تنظيم المئات من المؤتمرات واللقاءات الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني

ئيس الراحل ياسر عرفات الناشط الفرنسي جواز سفر فلسطينياً، واعتبره سفير فلسطين ومنح الر
وضميرها في العالم تقديراً لنشاطاته ومساندته حرية واستقالل الشعب الفلسطيني ومناهضته االحتالل 

  .اإلسرائيلي
  28/12/2013الحياة، لندن، 

  
  ار العنصري أمام كنيسة في لندنمتضامنون مع القضية الفلسطينية يشيدون نموذجاً للجد .46

شيد عدد من النشطاء المتضامنين مع القضية الفلسطينية، أول من أمس، نموذجا من الجدار :  وفا-لندن 
، في العاصمة البريطانية "سانت جيمس بيكاديللي"العنصري الذي يحيط بمدينة بيت لحم، في فناء كنيسة 

  ".يت لحمفتح ب"لندن، كأولى فعاليات مهرجان بعنوان 
وترتفع هذه النسخة من الجدار لثمانية أمتار، وتحجب الرؤية عن الكنيسة التاريخية كما هو الحال في 

  .مدينة بيت لحم، التي يحجبها الجدار عن محيطها
 دعم أهالي مدينة بيت لحم إلىوتزامن افتتاح المهرجان مع االحتفال بعيد الميالد المجيد، حيث يهدف 

  .جدار العنصري، وتجسيد المعاناة التي يعيشونها نتيجة الجدارالمحاصرين خلف ال
إن التخطيط لهذا الحدث، ومن ثم بناء النسخة المتطابقة لجدار "وقال مخرج المهرجان جستن بوتشر، 

  ".الفصل العنصري في فلسطين استغرقا حوالي ثمانية أشهر
  28/12/2013األيام، رام اهللا، 

  
  ك بدمشق في مخيم اليرموالموت جوعاً .47

أحدث أساليب القتل التي يمارسها النظام السوري هي القتل بالحصار والجوع : سالفة جبور -دمشق 
 من سكان المخيم 18على سكان مخيم اليرموك لهؤالء الالجئين الفلسطينيين في ريف دمشق، حيث قتل 

 والجوع فأسلم روحه الذي لم يحتمل قسوة الحصار)  عاما15(جوعا، وكان آخرهم الشاب قاسم المغربي 
  . بارئهاإلى
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 ألف مدني محاصرين في المخيم 50 أن ما يزيد عن إلىوتشير إحصائيات الناشطين في ريف دمشق، 
القيادة العامة بقيادة أحمد جبريل، ومهددون -من قوات النظام وعناصر الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 
جتمع الدولي وعجز منظمات اإلغاثة عن بأن يلقوا نفس مصير قاسم ومن سبقوه، وسط صمت الم

  .الوصول للمخيم وتقديم المساعدة
ومع مساع للهدنة لم تتكلل حتى اآلن بالنجاح، تنطلق صرخات أهالي المخيم من نساء وأطفال وشباب 

  .ورجال، مطالبة العالم بأن يتحرك وينهي مأساتهم المستمرة منذ حوالي ستة أشهر
ي بعد أن حرم من الطعام ألسبوعين، رغم محاوالت حثيثة من األطباء في توفي المغربي األربعاء الماض

مشفى فلسطين في مخيم اليرموك إلنقاذه، دون جدوى، وذلك وفق المسؤول اإلعالمي في مجلس قيادة 
  .الثورة في دمشق محمد أبو شام

ادر الطبي هناك قاسم بقي لمدة يومين في مشفى فلسطين، وحاول الك"ويقول أبو شام للجزيرة نت، إن 
إنقاذه بالوسائل البسيطة المتوافرة بين أيديهم، لكن دون طائل، فجسد قاسم لم يستجب لمحاوالت األطباء، 

  ".وفارق الحياة
وعن الوضع داخل المخيم يحدثنا أبو شام فيقول، إن انعدام المواد الغذائية والطبية األساسية يزيد الوضع 

 من الممكن تجنب الكثير من حاالت الوفاة التي حدثت بسبب الجوع كان"سوءاً يوماً بعد يوم، ويضيف 
والمرض لو توافرت بعض المواد األساسية، لكن انعدام أبسط مقومات الحياة أودى وسيودي بحياة 

  ".الكثيرين
  

  فعاليات
نظمات  اليأس رغم خذالن دول العالم والمإلىإال أن معاناة المدنيين المحاصرين في المخيم لم تدفع بهم 

اإلنسانية لهم، فهم ما زالوا يطالبون وبشكل يومي بأبسط حقوقهم، وهي الطعام والشراب والدواء 
  .والدفء

فقد خرج الثالثاء الماضي عشرات األطفال من روضة األمل داخل المخيم في مظاهرة هتفوا فيها 
اون مع بعض الجمعيات ويقول أبو شام إن تلك المظاهرة نظمها نشطاء بالتع". بدنا ناكل. جوعانين"

  .األهلية في المخيم كنوع من كسر القالب التقليدي في مطالبة األهالي لفك الحصار
معركة األمعاء "وفي حركة مشابهة، نظم ناشطون من المخيم مطلع الشهر الحالي اعتصاماً أطلقوا عليه 

ة تعبيراً عن نفاد الغذاء، أسوة أعلنوا فيه إضرابهم عن الطعام وحملوا أطباقا وأوعية طعام فارغ" الخاوية
بالمعارك التي تحمل االسم ذاته ويخوضها األسرى الفلسطينيون في السجون اإلسرائيلية، للضغط على 

  .إدارات السجون لتحقيق مطالبهم
ويقول المتحدث باسم مجلس قيادة الثورة في دمشق وريفها فاروق الرفاعي للجزيرة نت، إن الفائدة من 

 الخاوية هي إيصال فكرة للعالم أن الشعب المحاصر في المخيم يستحق الحياة، وبالرغم معركة األمعاء
من كل ما يقاسيه المحاصرون من قصف وقنص وأوضاع معيشية سيئة، إال أنهم قادرون على تنظيم 

  ".إنها ببساطة رسالة تحد للخارج"االعتصامات والمظاهرات، ويضيف 
 صاغية، فجميع المحاوالت إلدخال المساعدات اإلنسانية لمخيم لكن، ال يبدو أن كل ذلك يجد آذانا

نقل بعض النشطاء عن رئيس قافلة حملة "اليرموك والمنطقة الجنوبية باءت بالفشل، ويقول أبو شام 
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 المخيم اليوم الجمعة، لكننا ما عدنا نصدق أياً من تلك إلىالوفاء األوروبية أن مساعدات غذائية ستدخل 
  ".الوعود
 أبو شام، حصل سكان المنطقة الجنوبية على الكثير من الوعود مسبقاً من تلك الحملة وغيرها، لكن ووفق

  .تلك المساعدات منعت من الدخول من قبل النظام والميلشيات التابعة له
  27/12/2013نت، .الجزيرة

  
  رواية عن استهداف مشعل وقتل المبحوح: سموم إسرائيل في اغتياالتها .48

ي تحقيق مطول عن محاولة اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل في ف: حلمي موسى
، رونين بيرغمان »يديعوت« عاماً، كشف معلق الشؤون األمنية في صحيفة 16العاصمة األردنية قبل 

  أنإلىوأشار . تفاصيل لم ترو حتى اآلن عن العملية من بينها نوعية السم، الذي استخدمه رجال الموساد
رجال الموساد تدربوا على أداة حقن السم على أناس أبرياء حتى في شوارع تل أبيب، مبيناً أنه لهذا 

، والطبيب العسكري األردني سامي ربابعة »مائيرا«التي أسماها » طبيبة الموساد«الغرض التقى مع 
  .ليون، الذي أرسله اإلسرائي»أنتي دوت«الذي عالج مشعل وأكد أن عالجه لم يكن المضاد 

وكانت محاولة االغتيال قد بدأت بقيام اثنين من رجال الموساد برش مادة سامة على مشعل في أحد 
 المستشفى بينما قام أحد مرافقيه بمطاردة اإلسرائيليين في إلىووصل مشعل بسرعة . شوارع عمان

ي أزمة ديبلوماسية بين وتسبب الحادث ف.  السفارة اإلسرائيليةإلى أن لجأوا إلىشوارع العاصمة األردنية 
 األردن إلى إرسال مضاد السم إلىالدولتين اضطر فيها رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو 

  .لمعالجة مشعل، فضالً عن اإلفراج عن الشيخ أحمد ياسين
ما ونقل بيرغمان عن الدكتور ربابعة، الذي التقاه في عمان، أنه أخذ من طبيبة الموساد مضاد السم بعد

 المختبر إلىوأضاف أنه قبل استخدام الحقنتين اللتين أرسلهما .  هناك، وكان عبارة عن حقنتينإلىحملته 
واعتبر بيرغمان أن . »ألنه لم يكن بوسعنا الوثوق بمحتواهما، فربما الموساد يريد إنهاء ما بدأه«للفحص 

سرائيلي الذريع، الذي شرخ في دقائق اللقاء بين الطبيبين كان ذروة الدراما، التي عبرت عن الفشل اإل
وأوضح أن ثالث لجان تحقيق إسرائيلية فحصت الجوانب المختلفة . ردعاً بنته إسرائيل طوال سنوات

  .في العملية، وهو السم المستخدم، طي الكتمان» البطل الرئيس«لهذا الفشل، لكن ظل 
ان احتمال الفشل وتعامل مع مقتله على وبين بيرغمان أن قرار اغتيال مشعل في األردن لم يأخذ بالحسب

وقد اتخذ القرار رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بعد التشاور . أنه حدث يمكن إنكار مسؤولية إسرائيل عنه
، وهي وحدة »كيدون«وانطلقت وحدة من ستة أفراد تابعين لقوة . مع رئيس الموساد حينها إيهود ياتوم

وخالل وقت . الغتياالت لبدء عملية جمع المعلومات في عمانالمسؤولة عن ا» قيساريا«ضمن شعبة 
قصير تعرفوا على مكتب مشعل في شارع وصفي التل في عمان، ثم على مكان سكنه ونوعية السيارة 

  .وكان القرار من قيادة الموساد بالقتل الهادئ عن طريق السم. التي يركب وروتين حياته
، وهي نسخة مطورة من )Levofentanyl(» ليفوفينتانيل«سمى وبعد مشاورات فنية تقرر اختيار مادة ت

وال ينتج هذا المخدر ألنه ال يمكن استعماله . »المورفيوم«األقوى بمئة ضعف من » فانتنيل«مخدر يدعى 
واقتضت الخطة حقن . »المنوم العنيف«دوائياً بسبب قوته، لكن الموساد دأب على استخدامه بعد تسميته 

وجرى تدريب من سيغتالونه في شوارع تل أبيب على .  موته البطيءإلى تقود مشعل بجرعة كبيرة
وألن هذا الجهاز . لحقن شخص من دون إبرة وال ألم» ألتراساوند«استخدام طريقة حقن السم عبر جهاز 
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يطلق نفحة هواء أو رذاذا فقد تقرر أن يستخدم رجال الموساد المكلفان طريقة فتح علبة مشروب غازي 
وع، الذي يطلق النفحة والرذاذ بحيث ال يرى مشعل عندما يستدير بعد حقنه إال رجالً يفتح علبة من الن

  .وألن المادة المخدرة خطيرة تم إرسال طبيبة الموساد لتبقى قريبة من المنفذين خشية أي خلل. مشروب
ا جوازات سفر  األردن، وحمل اثنان من أفرادهإلى» كيدون«، خرجت وحدة 1997 أيلول العام 19وفي 

ووصل بشكل منفرد أيضاً ضابط . كندية، وتبعتهما قوة من خمسة أشخاص أقاموا في فندق في عمان
 أن إلىوانتظروا خمسة أيام ). أنتي دوت(، التي حملت المضاد للسم »مائيرا«عمليات قيساريا والطبيبة 

فال مشعل كانوا في السيارة، وأنه وكانت المفاجأة األولى أن أط. حانت الفرصة وأعطيت األوامر بالتنفيذ
، وخرج »بابا.. بابا«ما ان خرج منها وانطلق رجال الموساد خلفه حتى خرجت ابنته من السيارة تصرخ 

  .سائق السيارة يركض خلفها
لكن رجلي الموساد بدآ التنفيذ حيث سعى األول لفتح الصق جهاز الحقن، بينما شرع الثاني بمحاولة فتح 

ورأى سائقه شخصاً يرفع شيئاً فاعتقد أنها سكين فصرخ محذراً، والتفت مشعل أيضاً . علبة المشروب
وليس مهماً أين وقع .  عنقه، لكنها أصابت أذنهإلىعند سماع صوت ابنته فوجه رجال الموساد الحقنة 

 أن حياته في خطر، وفر رجال الموساد وبدأت إلىالسم المهم أن المفاجأة تبددت إذ انتبه مشعل 
ويدعي الموساد أنه مر حينها محمد أبو سيف من حماس، وهو كتب رقم السيارة التي ركبها . مطاردةال

المهم أنه تم اعتقالهما، .  أن لحق بهما وهاجمهما فتجمهر الناس عليهماإلىاإلسرائيليان وبدأ بمطاردتها 
اتضحت قصة أن إسرائيل خلف وتبين زيف ادعائهما أنهما كنديان بعد زيارة السفير الكندي لهما، وحينها 

وتلقت قيادة الموساد نبأ فشل عملية .  السفارة اإلسرائيليةإلىالعملية، وأن مشاركين آخرين لجأوا 
  .االغتيال

 عمان لمقابلة الملك حسين إلىحاولت إسرائيل طمأنة الملك حسين، وأمر نتنياهو ياتوم بالسفر فوراً 
أمر الملك حسين أوالً بنقل مشعل من المستشفى . » من جديدإذا اقتضى األمر إحياء مشعل«وإطالعه، و

وتولى الدكتور سامي ربابعة .  الجناح الملكي في المستشفى العسكريإلىاإلسالمي، حيث تدهورت حالته 
معالجته بعدما علم منه ما جرى، وبعد انتباه أحد األطباء أن مشعل يستيقظ وينام كما لو أنه بعد عملية 

وهي مضادة للمخدر في نوع من » Naloxone«ولذلك تقرر إعطاؤه مادة تسمى . بجراحية في القل
  .»الحظ جاء معنا«وقال ربابعة إن . المقامرة

األنتي (وفي هذه األثناء كان ضابط العمليات يتصل بقيادته في تل أبيب طالباً اإلذن بتدمير مضاد السم 
 هناك ضابط استخبارات أردني سلمه مضاد  بهو الفندق،إلىانزل «، لكن وصله األمر واضحاً )دوت

فقد كان الملك حسين قد أوضح موقفه إلسرائيل أن حياة مشعل مقابل . »السم وأرسل معه الطبيبة مائيرا
معادلة : وقد طلب الملك حسين من إسرائيل تسليمه ثالثة أسرار. اإلفراج عن رجلي الموساد المعتقلين
  .هاز الحقنالسم، معادلة المضاد وشكل استخدام ج

نتائج الفحص المخبري لمضاد السم حتى أدركنا أن «وأكد ربابعة أنه ما ان استلم الفريق الطبي األردني 
وبحسب بيرغمان، . وقد بدأ مشعل باالنتعاش قبل أن نتسلم صيغة السم والمضاد. »ما فعلناه كان صائباً

  .س أساإلىفإن الموساد يعتبر كالم ربابعة مجرد ثرثرة ال تستند 
لكن وفقاً لربابعة، فإنه يبدو أن الموساد تعلم الدرس من مشعل وحاول تجسيده مع محمود المبحوح في 

فالسم الذي استخدم مع مشعل في عمان كان بطيء المفعول، لكن مع المبحوح تم استخدام . دبي



  

  

 
 

  

            26ص                                     3080:    العدد         28/12/2013السبت  :التاريخ

»Suxamethonium Chloride« واسمه التجاري ،»Scoline« .لص وهذا سم سريع يستخدم لمنع تق
  . الموت جراء توقف التنفسإلىالشرايين، لكنه يشل العضالت ويقود 

  28/12/2013السفير، بيروت، 
  

   وحماس"إخواننا"عن  .49
  عريب الرنتاوي

بتصفية جماعة اإلخوان المسلمين في المنطقة ” إقليميا“يتردد همساً، وفي العلن أحياناً، أن ثمة قرارا 
الت مالحقة وصوالً إلعالن الجماعة تنظيماً إرهابياً، برمتها، وان ما بدأ في مصر على شكل حم

، )اإلمارات على سبيل المثال(سيتكرر في عديد من الدول، ومن بينها األردن وفلسطين، أما دول أخرى 
  .فقد بدأت الحملة مبكراً، ووضعت الجماعة قضائياً في خانة التنظيم المارق، أو اإلرهابي

” متخصصة“لوسائل إعالم ” تصريحات”لمسؤولين مصريين و” اتتلميح“في السياق ذاته، تُستحضر 
لها، تربط بين حماس والجماعة، ويرى القائلون بها ” ببغائية“بمناهضة لإلخوان، تجد أصداء فلسطينية 

من الجماعة األم، وإال فالمجازفة ” براءتها“إن الحركة الفلسطينية تواجه مفترقاً حاسماً، فإما أن تلعن 
وكان ... ومندرجاتها” الحرب على اإلرهاب“ذاتها، وتحمل مقتضيات ” القائمة السوداء“ي باالندراج ف

عن تورط عنصر ” الكشف“الفتاً أن اإلعالن عن مسؤولية اإلخوان عن تفجير الدقهلية جاء متزامناً من 
إن مصر تخوض : من حماس في محاولة استهداف مركز أمني في سيناء، لكأن هناك من يريد القول

ربا واحدة على اإلرهاب في ساحتين، مصر وغزة، وضد عدوين، أو باألحرى عدو واحد، الجماعة ح
  .والحركة

يونيو، بخاصة بعد سقوط نظام مرسي، خرجت علينا بعض /في األردن، ومنذ الثالثين من حزيران
ة، وعلينا السماء أمطرت في القاهر... التي تقترح علينا أن نحذو حذو مصر ” االستئصالية“األصوات 
وفي ظني أن هذه األصوات تنتعش بقرار الحكم ... في عمان والكرك وإربد ” الشمسيات“أن نرفع 

المصري الجديد وضع اإلخوان على الئحة اإلرهاب في مصر، وهي تتطلع ألن ترى أمراً مماثالً قد 
  .حصل عندنا هنا في األردن

بل تعد بكل المقاييس، لعباً بنار الفتنة والحروب مثل هذه المقاربات ليست فئوية وأنانية وضارة فحسب، 
وهي اقتراح بإشعال معارك ... وهي تشكل تهديداً ألمن فلسطين واألردن على حد سواء ... األهلية 

وهي دعوات فاقدة للمنطق والحكمة، ... جانبية مجانية، لن يستفيد منها سوى خصوم البلدين والشعبين 
  .حة الوطنيةوال تحتكم بحال لمفهوم المصل

” داعش”و” النصرة“ جانب إلىوالغريب أن بعض هذه األصوات، تقترح في مكان آخر، االصطفاف 
، بل تتخذ مواقف معادية من قوى ”الثورة السورية“، وتضع هذه القوى في خانة ”الجبهة اإلسالمية”و

نضواء تحت رايات النفط الثورة السورية التي تنتهج طريقاً سلمياً في التعبير عن مواقفها، وترفض اال
من دون اكتراث لهذا التناقض البائن بينونة كبرى ... واألردوغانية، وتصف هذه القوى بأقذع األوصاف 

  .في خطابها ومواقفها
حين نتحدث عن المصالحة الوطنية الفلسطينية بوصفها خيارا استراتيجياً، فإننا نعني مصالحة تشتمل 

وعلى الذين ... مكتمل ” نصاب سياسي“ ال مصالحة وطنية وال من دون حماس،... على حركة حماس 
لشعبهم، ” المصلحة الوطنية العليا“يعومون على سطح الوقائع واليوميات المصرية أن يستيقظوا على وقع 
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وأن يترفعوا عن الحسابات والمصالح األنانية، وأن يقدموا رغبة شعبة على إمالءات داعميهم ومشغليهم 
  .في المنطقة

 شرطنا الوجودي األول، والوحدة التي إلىفي األردن، فإننا نشير ” وحدة وطنية“ين نتحدث عن وح
نمجدها جميعا ونتغنى بأهميتها كثابت من ثوابت الوطن والدولة والشعب والمجتمع، هي وحدة تتنظم 

كذلك، ” غرافينصابها السياسي والديم“ال تكتمل وستظل فاقدة لـ ” إخواننا“والوحدة من دون ... الجميع 
فال يلعبن أحٌد بالنار إرضاء لحسابات ومطامح ضيقة، من فئوية وإقليمية وجهوية، أو تساوقاً من أجندات 

  .إقليم يتجه لفقدان عقله ومنطقه وحكمته
 األردن، هم إلىالذي صرفوا باألمس جل وقتهم وجهدهم في التصدي لفرضيات انتقال الربيع العربي 

اليوم تشريع أبواب األردن لتداعيات ما بعد هذه الربيع، هم يوصدون األبواب في أنفسهم الذين يقترحون 
وجه رياح يناير ويونيو ويقترحوا تشريعها أمام رياح صفراء تهب علينا عبر الصحاري المجاورة 

لفلسطين سياقاتها وأولوياتها، ولألردن سياقاته وأولوياته، وحذار حذار من محاوالت ... والبعيدة 
عقل الدولة األردنية “واستجرار الخراب على البالد والعباد، ونحمد اهللا أن ” عروض الفتنة“اج استدر

  .لم ينجرف وراء هذه الدعوات، ال في بداياتها وال في خواتيمها” وتيارها المركزي
 28/12/2013الدستور، عمان، 
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  حلمي موسى
 أمام مفترق طرق حاسم على أكثر من صعيد، وتتقاطع عند هذا 2014تقف إسرائيل مع مطلع العام 

المفترق الذي لن يبعد كثيرا عن منتصف العام الجديد الكثير من الطرق الفرعية الهامة كالمفاوضات مع 
 األمور في مصر وبالتالي في المنطقة العربية في الفلسطينيين ومصير المشروع النووي اإليراني ووجهة

ولكن ال يقل أهمية عن ذلك أن االئتالف اإلسرائيلي الحاكم يواجه هو اآلخر عوامل . ظل الربيع العربي
وتراجع » البيت اليهودي«و» هناك مستقبل«تفككه التي تبدت في انحالل التحالف الذي كان قائما بين 

وفي هذا السياق يصعب عدم مالحظة أن االقتصاد اإلسرائيلي . إسرائيل بيتنافرص االتحاد بين الليكود و
الذي تمتع في أعوام األزمة العالمية بنوع من التميز صار يستشعر، متأخرا، عواقب هذه األزمة في ظل 

  .ازدياد البطالة وتراجع الصادرات وارتفاع تكاليف المعيشة
إسرائيل ضمن ما ضربت في المنطقة عموما، أظهرت ، التي ضربت »ألكسا«ومن الجائز أن عاصفة 

أنه رغم كل محاوالت الدولة العبرية التعامل وكأنها في عالم آخر، فإنها ليست بعيدة عن أسلوب تعامل 
فالدولة التي تتباهى بأنها األكثر تقدما في المنطقة عجزت عن التعامل مع العاصفة . المنطقة مع األحداث

 الكهرباء والهاتف والمواصالت، وانقطع مئات األلوف عن العالم فضال عن وآثارها فانهارت شبكات
وإضافة للخسائر المباشرة التي تستدعي تعويضات من الدولة ومؤسساتها، هناك . انقطاعهم عن أعمالهم

أظهرت كل هذا القدر » كارثة بيئية«والحظ كثيرون أن . خسائر في البنى التحتية وفي الهيبة اإلعالمية
  .لتراخي وقلة التدبير، فما الذي سيحدث إذا وقعت حرب كبيرة في المنطقةمن ا

من » القامة المنتصبة«وبديهي أن هذه المالحظات تأخذ شكل المخاوف حينما يكون على رأس الحكم قادة 
فهؤالء تقريبا ال . أمثال بنيامين نتنياهو ووزيري دفاعه، موشي يعلون وخارجيته أفيغدور ليبرمان

إال بالحلول العسكرية ألن طريق الحلول السياسية في نظرهم مسدود، سواء مع الفلسطينيين أم يؤمنون 
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وكثيرا ما تندر معلقون إسرائيليون على هذا الثالثي . اإليرانيين أم كل من يصطدم بهم أو له شأن معهم
  .الذي ال يتورع عن تهديد أميركا أو أوروبا عند كل خالف

  
  االئتالف الحكومي

ن أفلح بنيامين نتنياهو في اجتياز واليته الثانية من دون هزات كبيرة وتشكيل ائتالفه الحكومي بعد أ
الثاني، ليس بالضبط كما يريد ولكن بشكل ظل مقبوال لديه، يدخل في منتصف واليته الثالثة مرحلة تزداد 

السياسة «من » ائيل بيتناإسر«مع » الليكود« نواة صلبة أساسها تحالف إلىفاالئتالف الذي استند . صعوبة
يجد نفسه يدور في حلقة » السياسة الجديدة«من » البيت اليهودي«و» هناك مستقبل« جانب إلى» القديمة

  .السياسة القديمة من دون تجديد
قد نشأ ضمن طموح بأن يكرر نموذج الليكود األصلي الذي » إسرائيل بيتنا«و» الليكود«وكان تحالف 

ولكن .  وليبرالية عديدة، سرعان ما اتحدت تحت لواء مناحيم بيغين في حزب واحدائتلفت فيه قوى يمينية
هذا الطموح يبدو بعيد المنال بسبب الرفض الكبير من جانب التيارات اليمينية الصاعدة في الليكود التحاد 

 إيفيت«التاريخية في أحشاء أفيغدور ليبرمان الذي يسمونه » حيروت«الحزبين، خشية ضياع نواة 
  .»الرهيب

وتقريبا باءت بالفشل كل محاوالت أنصار ليبرمان في الليكود لتسهيل إقرار الوحدة بين الحزبين ومنع 
إسرائيل «غير أن فشل هذا الخيار يعيد وضع . نتنياهو مؤخرا مركز الليكود من اتخاذ قرار بفض االتحاد

اهو في حينه للقبول باالئتالف االنتخابي وهي الخانة التي قادت نتني» لليكود«في خانة المنافس لـ» بيتنا
  .مع هذا الحزب لتجنب منافسة قد تكون خسارتها كبيرة للحزبين معا

وإنما تتخطاه » إسرائيل بيتنا«و» الليكود«لكن مشكلة االئتالف الحكومي ال تقف فقط عند حدود تحالف 
العلماني بزعامة يائير لبيد » مستقبلهناك « الثنائي الذي كان صاعدا في الحياة العامة اإلسرائيلية، إلى
وقد مر العام األول بسالم في العالقة بين . الديني المتشدد بزعامة نفتالي بينت» البيت اليهودي«و

لكن . الحزبين اللذين أفلحا في إجبار نتنياهو على دخول الحكومة سويا وعلى تمرير عدد من القوانين
انين تتصل بحقوق المواطن بعضها يتعارض مع الديانة سرعان ما بدأ الخالف يدب بينهما حول قو

  .اليهودية، كحقوق المثليين والزواج المدني
  . كل ذلك مؤخَّراً الخالفات حول االستيطان والتسوية مع الفلسطينيينإلىوُأضيف 

  
  مشاكل اقتصادية

أن هناك ارتفاعا  مواطن يعيشون الكفاف، و1,754,700أظهر تقرير الفقر في إسرائيل أن ما ال يقل عن 
وهذا يعني أن كل واحد من . في نسبة العائالت التي يعمل فيها الزوجان لكنهما يبقيان تحت خط الفقر

أربعة إسرائيليين يعيش في حالة الفقر وهو معطى ليس جديدا، لكن الجديد فيه يتعلق بنسبة العائالت التي 
 في المئة قبل عشر 2ي المئة مقارنة بـيعمل فيها الزوجان وتعاني من الفقر والتي بلغت خمسة ف

وألن الفقر في الغالب يتسم بطابع قطاعي يمس على وجه الخصوص العرب واليهود الحريديم . سنوات
وألن هذين القطاعين يتميزان بكثرة األطفال، فإن نسبة . فإن عوامل التمييز في المجتمع تظهر بحدة أكبر

وتحتل إسرائيل المكانة الثالثة قبل .  في المئة33 إلىفع لتصل األطفال الذين يعيشون تحت خط الفقر ترت
  . بعدما كانت قبل عامين األخيرةOECDاألخيرة بين دول منظمة 
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وبديهي أن هذه المعطيات تترافق مع تزايد الفوارق االجتماعية واالقتصادية بين الشرائح حيث يتراكم 
 أن إسرائيل تحتل المكانة الرابعة في إلىير دولية وقد أشارت تقار. المال في جهة والفقر في جهة أخرى

ويأتي هذا التراكم . الشرق األوسط في عدد كبار األغنياء بعد السعودية ودولة اإلمارات العربية والكويت
وليس صدفة أن . في ظل تزايد التقارير عن مشاكل تواجه القطاعات االقتصادية وخصوصا التكنولوجية

وقد انتهى تباهي . ام خصخصة صناعاتها العسكرية لتالفي المزيد من االضطرابإسرائيل تناقش هذه األي
فالبطالة في تزايد واضح . حكومة نتنياهو باستقرار االقتصاد اإلسرائيلي وعدم تأثره باألزمة العالمية

اإلسرائيلي في مقابل الدوالر أضرت كثيرا » الشيكل«كما أن قوة . خصوصا في القطاعات التكنولوجية
وقد .  الخارجإلى التهديد بنقل مصانعهم إلى الخارج ما دفع العديد من الرأسماليين إلىصادرات إسرائيل ب

إذا لم «االقتصادية عن رئيس اتحاد الصناعات اإللكترونية أليشع يناي قوله إنه » غلوبس«نقلت صحيفة 
بسبب ضعف » الهايتيك«ت ينهض نتنياهو، لبيد وبينت فإننا نتوقع موجة من آالف المسرحين من صناعا

وقد تمت إقالة اآلالف في العام األخير، وعجز صناع القرار في هذا الشأن سيجلب كارثة . الدوالر
  .»للصناعات التكنولوجية اإلسرائيلية

ورغم الفرح ببدء انتاج الغاز من حقل تمار فإن أسعار الكهرباء ال تزال ترتفع، األمر الذي يزيد من 
الصناعة اإلسرائيلية في وضع «ويعتقد بعض الصناعيين أن . في إسرائيل ويعيق التصديرتكلفة االنتاج 

وفي كل حال، فإن . »كارثي وثمة خشية من أن يكون الوقت فات، قبل أن ينتبه أحد وينقذ الوضع
وإذا . مؤشرات االقتصاد تشهد على تراجع متزايد في الصادرات تخلق ميال مقلقا لدى المستثمرين

ذلك واقع اإلحساس بأن السالم ليس قريبا وأن مخاطر فرض العزلة والمقاطعة على إسرائيل أضيف ل
  .تتعاظم، فإن ذلك يفسر تراجع االستثمارات األجنبية في الدولة العبرية في األعوام األخيرة

وقد . وبديهي أن األوضاع االقتصادية المتردية تزيد من الفوارق االجتماعية وتهز أسس االستقرار
التحدي االجتماعي األهم إلسرائيل « ذلك مؤخرا عندما كتبت أن إلى» هآرتس«أشارت افتتاحية صحيفة 

واالمر جدير باالهتمام السباب مبدئية . »الحريديم«هو دمج طوائف االقلية غير الصهيونية ـ العرب و
هم الديني وموقفهم تتعلق بالحق في المساواة بين مواطني الدولة من دون صلة بأصلهم، بلغتهم، معتقد
وأشارت الصحيفة . »السياسي، وهو حيوي العتبارات اقتصادية تتعلق بتشجيع النمو وتقليص الفوارق

 أن وضع هذين القطاعين ساء جدا في عهد حكومة نتنياهو التي خلت من األحزاب الحريدية والعربية إلى
  .على حد سواء، ما أفقد القطاعين أي تأثير في الحكم

  
  اطعةرعب المق

 القلق الشديد في الدولة العبرية من المقاطعة إلى من دون اإلشارة 2014يصعب الحديث عن العام 
خصوصا أن العالم، وعلى األخص الغربي، لم يعد يلتزم الصمت إزاء استمرار الحكومة اليمينية في 

لذي يشترط أي تعاون ا» البند اإلقليمي«ومن الجائز أن قرار االتحاد األوروبي حول . توسيع االستيطان
ورغم أن القرار . بين مؤسساته وأي مؤسسات في إسرائيل بالتزام األخيرة بعدم التعاون مع المستوطنات

 إلىحتى اآلن يفسر على أنه يتعلق بالمستوطنات عموما إال أنه ليس مستغربا أن يشير الحقا 
  .المستوطنات داخل القدس الشرقية

واالقتصادية من المقاطعة عاصفا لدرجة أجبرت حكومة نتنياهو على وكان خوف القطاعات األكاديمية 
التي تنص على البند اإلقليمي برغم التعهد » 2020هورايزن «قبول التوقيع على اتفاقية البحث العلمي 
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ومؤخرا جاء قرار اتحاد الدراسات األميركية ليفرض المقاطعة على المؤسسات . سابقا بعدم التوقيع عليها
  .ية في إسرائيل ليؤكد أن المقاطعة ليست حكرا على أوروبا وقد تتوسع لتشمل أيضا أميركااألكاديم

 سيشهد توسيعا في مساعي مقاطعة إسرائيل خصوصا في ظل القرارات 2014ومن شبه المؤكد أن العام 
  .الجاريةاألوروبية والتهديد األميركي بمعاقبة الطرفين اإلسرائيلي والفلسطيني إذا انهارت المفاوضات 

  
  البركان اإلقليمي

تجد إسرائيل اليوم نفسها في واقع دولي وإقليمي بالغ الهشاشة تنتقل فيه المنظومات والتحالفات من حالة 
وتنظر إسرائيل بخطورة .  حالة السيولة المحتمل أن تتقولب في اتجاهات مختلفةإلىاالستقرار الصلب 

مع التغييرات في المنطقة العربية عموما ومع تراجع دورها للطريقة التي تتعامل بها الواليات المتحدة 
وبديهي أن حضور أميركا، التي كانت وال تزال أحد ركائز األمن القومي . عالميا على وجه الخصوص

. اإلسرائيلي، في المنطقة يعتبر أمرا حاسما خصوصا عندما ال تكون إسرائيل قد أنشأت تحالفات بديلة
في المنطقة ال يعني البتة حضورها المباشر فقط وإنما أيضا نفوذها وطبيعي أن حضور أميركا 

  .وتحالفاتها في المنطقة
لهذا السبب، فإن إسرائيل تكاد تنفجر غيظا بسبب ما تؤول إليه العالقات األميركية ـ السعودية 

ن واشنطن وبقدر ما يتراجع النفوذ األميركي وتتزايد المشاحنات بي. والعالقات األميركية ـ المصرية
.  بعض جيرانها العربإلىوحلفائها العرب يزداد القلق في إسرائيل حتى وإن بدا أن ذلك يقرب إسرائيل 

  .فبقاء أميركا ودورها يشكالن الضمانة األفضل لمصالح إسرائيل
غير أن الحضور والتحالفات األميركية في المنطقة ليسا سوى أحد مظاهر األزمة اإلسرائيلية في 

ورغم ادعاء إسرائيل وتعاملها على أنها قوة عظمى إقليمية، إال أنها عاجزة، . ع المتغيراتالتعاطي م
واألهم ان هذا الغياب يضعها في تصادم . ألسباب مختلفة، عن سد الفراغ الناشئ عن الغياب األميركي

ظام تتعدد فيه مع عدد من القوى اإلقليمية القائمة أو الناشئة في ظل عالم يتجه، ولو بالتدريج، نحو ن
وهكذا رغم محاوالت إسرائيل من اآلن إنشاء عالقات مميزة مع كل من روسيا والصين . األقطاب

والهند، وغالبا على خلفية صناعية تكنولوجية، من المشكوك جدا فيه أن هذه العالقات يمكن أن تشكل 
ساس مصالح قد يتم القفز عنها وفضال عن ذلك، فإن هذه العالقات تبنى على أ. بديال للعالقات مع أميركا

  .في حال وجدت هذه الدول مصالح أكثر لها مع دول عربية أو إسالمية
وفي كل األحوال، ترقب إسرائيل بقلق التطورات في مصر التي يزداد فيها العداء ألميركا والتي بات 

لع الستعادة نوع  التحرر من االعتماد على منظومات السالح الغربية وصار يتطإلىالجيش فيها يتطلع 
ولكن ال يقل أهمية عن ذلك أن الوضع في . من العالقات العسكرية مع روسيا وربما الصين والهند أيضا

فعدم حسم األمور واستمرار التنازع . مصر ينذر بمخاطر تستشعرها القيادة اإلسرائيلية في كل األحوال
ستقرار وهو ما يؤثر في اتفاقية السالم التي على السلطة يعني أن الدولة العربية األكبر ستظل تفتقد اال

ولكن حتى لو استقرت األوضاع في مصر ونشأ . يتراجع دورها فعليا وعلى الصعيد األمني في سيناء
  .نظام ديموقراطي يعبر عن إرادة الشعب المصري، فإن الوضع أيضا لن يكون أفضل لإلسرائيليين

متلك خطة سياسية واقتصادية مستقلة يصعب عليه أن  تأييد شعبي ويإلىفنظام مستقر في مصر يستند 
  .وسيكون في مقدمة المتصدين للعدوانية والعنجهية. يبقي إرادة مصر تحت الرعاية األميركية
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في » محور الممانعة«وعند مراجعة الموقف اإلسرائيلي مما يجري في سوريا نجد أن الفرحة بانشغال 
 سوريا نفسها يقابلها خوف من عواقب الفوضى اإلقليمية التي حرب البقاء التي يخوضها واحتماالت تفكك

وإذا كانت األنظمة العربية عموما، في حالتها القديمة، جزءا .  سقوط النظام األردنيإلىقد تقود الحقا 
 أن المنطقة إلىمن االستقرار الذي نعمت إسرائيل بوجوده، فإن غياب هذه األنظمة وطبيعة البدائل تشير 

 األردن لينقلب إلىومن المؤكد أن أخطر ما تتوقعه هو أن تصل الهزة . قف على فوهة بركانالمحيطة ت
  .الوضع عموما رأسا على عقب

  
  فلسطين في األحشاء

ومن الجائز أن هذه المخاوف، وليست وحدها، هي ما يخلق التبريرات الجديدة لرفض التقدم في 
وقد أشاعت . لترتيبات األمنية على غور األردنالمفاوضات مع الفلسطينيين وتكثيف التصلب بشأن ا

صحف إسرائيلية أن اإلصرار على تواجد عسكري إسرائيلي على طول نهر األردن ينبع أيضا من 
  .مطالب أردنية ال ترى مصلحة لها في فتح الحدود بين الضفتين بنظامي حكم مختلفين

ب التوصل التفاق إطار للحل النهائي، هو وأيا يكن الحال، فمن شبه المؤكد أن الحديث األميركي عن قر
. في أفضل األحوال ليس أكثر من محاولة لتجنب اإلقرار بالفشل، ألن ذلك يعني التوجه نحو حل مرحلي

، المرفوض جوهريا من جانب أغلب مكونات الحكومة اإلسرائيلية »اتفاق أوسلو«وينبغي عدم نسيان أن 
ولهذا فإن التعتيم الحالي تجاه ما يدور هو إخفاء . ي كاتفاق مرحليالحالية، كان اتفاق إطار وباسمه الحقيق

ومن المؤكد أن ما نشر حتى اآلن من تفاصيل حول . للفشل أكثر مما هو تحضير مفاجأة الحل
فاقتراب االميركيين من .  اتفاق بشأنها ال تزال بعيدةإلىاالقتراحات األميركية يظهر أن فرص التوصل 

.  اإلسرائيلية يعني فعليا خصي مطامح الفلسطينيين في الحصول على دولة مستقلةوجهة النظر األمنية
وصوال للقبول باالشتراطات » الترتيبات األمنية«وال يقل أهمية عن ذلك واقع أن اتفاق الفلسطينيين على 

ن جل ما ولهذا السبب، فإ. اإلسرائيلية ال يعني إمكانية التقدم في المواضيع األخرى كالقدس والالجئين
تهدف له المفاوضات حاليا، هو منع انفجار الوضع، خصوصا أن ال إسرائيل وال السلطة الفلسطينية 

  .معنيتان بمثل هذا االنفجار
.  نوع من استمرار إدارة األزمة حتى لو تضمن ذلك بعض الصدامات هنا أو هناكإلىوهذا يقود 

 متوفرة، وإنما أصال ألن خياراتها محدودة بمحدودية فاالنتفاضة الثالثة ليست قريبة، ال ألن دوافعها غير
بل يمكن القول إن السلطة واالنتفاضة ال تتعايشان لدرجة أن وجود أحدهما كفيل . خيارات السلطة

ولهذا السبب يصعب توقع هزات كبيرة على هذا الصعيد إذا لم يحدث تغيير . بالغالب بإلغاء اآلخر
والفصائل الفلسطينية عموما من السلطة » منظمة التحرير«قف جوهري في الواقع اإلقليمي وفي مو

  .وبقائها
  

  الصدام مع طهران
أظهرت المفاوضات األميركية اإليرانية أنه عندما توضع مصالح واشنطن على المحك فإنها تتناسى فعليا 

إسرائيل، على وقد بين اتفاق جنيف أن اإلدارة األميركية ال تتحرك وفق إمالءات . المصالح اإلسرائيلية
وشكل ذلك مناسبة إلعادة رسم موقع إسرائيل في السياسة األميركية، . األقل إذا كانت مصلحتها مغايرة

وعلى الصعيد اإلسرائيلي رأى . ليس لدى اإلسرائيليين وحدهم وإنما في أذهان الكثير من الجهات
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قة الثابتة أو صورتها التي كثيرون أن هذا يضعف مكانة إسرائيل الدولية فضال عن أنه يزعزع العال
وقد حمل البعض مسؤولية ذلك لسياسات نتنياهو الرعناء التي تنطلق من فكرة أن بوسع إسرائيل . كانت

ولكن آخرين حاولوا إثبات أن كل ما جرى ليس سوى ثمرة تغييرات عالمية ينبغي على . فعل ما تشاء
  .إسرائيل فهمها

ون قد اتضح تماما ما إذا كانت إيران والقوى العظمى قد اتفقتا عموما، وحتى منتصف العام المقبل، سيك
ومن اآلن يبدو أن اإلدارة األميركية والقوى العظمى ال . على صيغة للتعامل مع الشأن النووي اإليراني

  .تعارض مشروع إيران النووي السلمي، بل انها ال تمانع في امتالك إيران لقدرة تخصيب بالحدود الدنيا
 الحال، ورغم التهديدات اإلسرائيلية المتكررة، فإن إسرائيل ال تملك البتة حق االنفراد بتوجيه وأيا يكن

فأميركا التي تتجنب الصدامات العسكرية المباشرة لن ترغب بالسماح لغيرها، . ضربة عسكرية إليران
إما :  من خيارينوهذا يعني أن إسرائيل أمام واحد.  هكذا صداماتإلىحتى لو كانت إسرائيل، في جرها 

ومن المنطقي . االكتفاء بالقرار األميركي سلما أو حربا، وإما الصدام المنفرد مع إيران وبالتالي مع العالم
  .االفتراض أنها على األرجح ستميل للخيار األول ألن الخيار الثاني انتحاري بامتياز
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  التي تقوم بها المجموعات الفلسطينية

  اليكس فيشمان
وليس هذا دراما عملياتية فقط بل هو بالك آوت . ثمة موجة طاغية من العمليات مع صفر انذارات تقريبا

  .استخباري
بين طعن ): من غير القدس(ب في الضفة  حادثة ارها65 حدث بحسب معطيات الجيش 2013في 

ولم تنفذ منظمة ارهاب معروفة . وصدم بسيارة واطالق نار ووضع شحنات ناسفة واختطاف جندي وقتله
وهذه ظاهرة تقلق جهاز االمن كله من الوزير حتى آخر واحد من . مؤسسة واحدة من هذه العمليات قط

  .مستعملي العمالء على االرض
 الخامسة مساءا، في مفرق آدم شمالي القدس، كان بالقرب من المفرق حادث طرق في يوم االثنين في
وانقض واحد من الجمهور يحمل . واستُدعي ثالثة رجال شرطة الخالء الشارع. أعاق الحركة كلها

وُأغرقت قرية من القرى شمالي القدس وأجرت قوات . سكينا فطعن شرطي وجرحه جرحا بالغا واختفى
وفر الطاعن، ونشك حتى .  خطوط استخباريةإلىوفي مرحلة ما انتقل التحقيق . شيطاالمن اعمال تم

إن الشيء المؤكد هو أن القائم الفرد بالعملية هذا . يعرف اسمه’ الشباك‘كتابة هذه السطور في أن يكون 
 محاولة وكانت تلك.  أن استقر رأيه على العملإلىلم يكن معروفا ولم يكن مشتبها فيه ولم يكن يراقَب 

  .قتل عفوية وانتهازا لفرصة
في السنوات التي كان جهاز االمن فيها شديد الثقة بنفسه وكان عنده تفسير لكل ظاهرة ارهابية، كانوا 

وأصبح هذا الجهاز اليوم أنضج وعنده القدر الكافي من . ’عملية كراهية‘يعرفون مثل هذه العملية بأنها 
وال ينطبق على هذه . اهرة جديدة وبأنه ال يعرف كيف يواجههاالشجاعة لالعتراف بأنه توجد هنا ظ
تقف وراءها بنى تحتية ارهابية ’ انتفاضة مسلحة‘مثل ’ الشباك’الظاهرة أي تعريف يعرفه الجيش و
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وفي هذا الوضع أنت ال تعلم ايضا كيف تستعمل إصبعك لوقف قطر . ’اخالل بالنظام جماعي‘منظمة أو 
  .االماء قبل أن يصبح فيضان

يجلس اآلن رجال االستخبارات ويفكرون تفكيرا عميقا ويبحثون عن شيء من القانون في هذا السلوك 
فحينما بدأت موجة االنتحاريين في االنتفاضة الثانية وقف رجال . وقد حدث هذا لهم في الماضي. العفوي

لكن بدأت تظهر آنذاك وحاولوا انشاء صورة عامة لالنتحاري النموذجي، . االستخبارات عاجزين تقريبا
 إلىوطُرحت تلك البحوث في القمامة حينما انضمت . ايضا نساء انتحاريات وتحطمت النظريات جميعا

مع سلسلة حلول ’ الشباك‘وفي نهاية المطاف قام . دائرة القنابل الحية نساء علمانيات أو رجال كبار السن
لمؤبد على المعاونين ويشمل ذلك جذرية كالقضاء على رؤساء الخاليا وفرض عقوبات السجن ا

واحتاج المستوى . وبدت هذه الحلول آنذاك مجنونة تقريبا. المصورين الذين وثقوا المنتحر قبل انطالقه
وقد . الضوء االخضر’ الشباك‘ أن أعطى إلى أشهر وعشرات اإلسرائيليين القتلى الكثيرين إلىالسياسي 

حوا في صدها واشتمل ذلك ايضا على تغيير حاد لوسائل  أن نجإلىحاربوا ظاهرة االنتحاريين سنتين 
  .الدفاع كبناء جدار الفصل ونشر حراس في المجمعات السكنية في إسرائيل

  
  ينبغي الخروج من الصندوق

. إن الوضع اليوم مشابه، فهناك موجة ارهاب لكن اسهام االستخبارات في احباط هذه الظاهرة هامشي
ئما لكن حينما يصبح عنصرا مركزيا في العمليات ويصبح مادة اشتعال كان ارهاب األفراد موجودا دا

على االرض فانه يجب الخروج من الصندوق والبحث عن حلول حقيقية، وهم اآلن يجلسون أمام 
الشاشات ويقرأون المواد االستخبارية الكثيرة ويقوون التنصتات واعمال العمالء لكن ال شيء من كل 

وال يوجد ما يخيب أمل رجل االستخبارات أكثر من أن يرى . ط العملية التاليةذلك له صلة اآلن باحبا
فقد عرفوا عشية االنتفاضة االولى . وقد حدث هذا لهم في الماضي ايضا. العالمات لكن دون أن يفهمها

كان ذلك بعد االفراج عن آالف السجناء بصفقتي . أن شيئا ما سيئا يحدث في المناطق’ الشباك‘في 
كانت العالمات جميعا .  لكن اسهام المخربين المفرج عنهم في اشعال الميدان استوعب متأخرا فقطأسرى

  . أين سيفضي االمرإلىظاهرة للعيان لكن لم يعرفوا كيف يحلون ألغازها ولم يخمنوا 
اسالمية، الذين اعتقلوا في السنة االخيرة مؤيدين عقائديا لمنظمات ’ منفذي العمليات المستقلين‘كان أكثر 

وفي مقابل ذلك كان .  منظمات سلفية، لكن لم يكن لهم غالف بنية تحتية ارهابية مؤسسيةإلىمن حماس 
في االسبوع . عدد من العلمانيين بينهم ممن قُتلوا أو اعتقلوا من رجال فتح أو اعضاءا في التنظيم

وقد عمل . لوقائي الفلسطينيالماضي فقط قُتل في صدام مع دورية مظليين في قلقيلية رجل من االمن ا
 اليوم، في الوقت الذي يحاكم فيه إلىو. ذلك الرجل الذي كان معرضا لالقالة بالمناسبة مرسال من نفسه

، ما زالت منظمتان ’عمود السحاب‘منفذو العملية في الباص في تل ابيب في آخر يوم من عملية 
  . وهو ما يعني أن ال واحدة منهما كانت مشاركة حقا أنفسهماإلىارهابيتان تتنافسان في نسبة تلك العملية 

فلو أنه كانت تقوم من ورائها . إن العملية في الباص في بات يام هذا االسبوع ما زالت لغزا استخباريا
كان يمكن على األقل أن يعرف ولو متأخرا من أين . بنية تحتية مؤسسية كحماس فلربما لم تكن تُنفذ

وتحاول البنى التحتية السرية لحماس . لمنظمات االرهابية المؤسساتية شفافة نسبيافالبنى التحتية ل. جاءت
في الضفة أن تنفذ عملية أو اثنتين كل شهر، واذا استثنينا تنظيمين اعتقال حينما كانا في مرحلة تنفيذ 

  .العمليات بالفعل فانه قد تم الكشف قبل ذلك بكثير عن التنظيمات الباقية كلها
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وال يطاردهم الجيش . اخرى على ضعف حماس في الضفة، فالموالون لحماس خائفونهذه شهادة 
وال يحصل مؤيدو حماس المعروفون على عمل . فقط بل السلطة الفلسطينية ايضا’ الشباك’اإلسرائيلي و

وليس وضع رجال الجهاد . في مؤسسات السلطة ولهذا فانهم يحذرون جدا التلويح بأعالم الحركة
نجحت الجبهة الشعبية في الحقيقة في أن تنظم عدة . جبهة الشعبية في الضفة أفضلاالسالمي وال

  .مظاهرات اعتراضا على المسيرة السياسية لكن عدد المشاركين فيها كان قليال جدا
ويحاول موقع في الشبكة يستعمل من . وفي مقابل ذلك يغرق ناس حماس في غزة الضفة بمواد تحريض

، يحاول في االشهر االربعة االخيرة اخراج الفلسطينيين في ’لف شباب االنتفاضةتحا‘قطاع غزة ويسمى 
وزعيم حماس في الضفة صالح عاروري، موجود .  اآلنإلىلكن الفشل مطلق .  الشوارعإلىالضفة 

 الشوارع إلىوكل محاوالته ومحاوالت زعامة حماس المحلية في الضفة الخراج ناسه . أصال في تركيا
بل ال ينجح المفرج عنهم في صفقة شليط الذين . قاذ األقصى يرد عليها بعدم االكتراثتحت راية ان

  .يتجولون بال عمل في غزة في نفخ روح الحياة في زمالئهم في الضفة
في تشرين الثاني أراد جبريل الرجوب . لكن السلطة الفلسطينية ايضا تدع الجمهور الفلسطيني غير مباٍل

اسبوع ‘ والرياضة في السلطة، أراد أن يجري مظاهرة جماعية في اطار الذي يتولى ملف الشباب
وكان .  هذا المهرجان ليقوي مكانته استعدادا لالنتخابات الداخلية في فتحإلىوقد كان محتاجا . ’الشباب

 تشرين الثاني، وهي 11 وهما االبتداء في –يفترض أن يضمن التاريخان اللذان اختيرا السبوع الشباب 
 تشرين الثاني، وهو يوم اعالن االستقالل الفلسطيني كان يفترض 15 موت عرفات، واالختتام في ذكرى

  .أن يضمنا أحداثا جماعية لكن لم يحدث شيء
في :  عمل احتجاج في الشارعإلىوهم ينجحون في حالتين فقط في اخراج الفلسطينيين في الضفة 

أو استقبال سجناء مفرج )  قتيال في هذه السنة28 كان(جنازات قتلى في صدامات مع الجيش اإلسرائيلي 
إن الجمهور الفلسطيني يشعر بضعف حماس وبضعف السلطة في الضفة، وحينما تكونان . عنهم

  .وحينما توجد فوضى يعمل الناس بصورة مستقلة. ضعيفتين تكون النتيجة الفوضى
  

   زجاجة حارقة500أكثر من 
إسرائيل انتباها خاصا وهي مقدار شرعية السلطة في نظر توجد قضية اخرى ال يصرفون اليها في 

يسألون في الجاليات الفلسطينية بل بين عرب إسرائيل باسم من سيوقع أبو مازن . الجمهور الفلسطيني
على اتفاقات تبادل االراضي ورسم الحدود وحق العودة، فمنذ سنوات لم تُجر انتخابات للمجلس الوطني 

وكلما اشتدت خيبة األمل من المسيرة السياسية وزادت البطالة . مجلس التشريعيالفلسطيني والرئاسة وال
وهذه هي االرض التي . ولم يتحسن االقتصاد، أصبح الجمهور في الضفة أكثر شكاً في شرعية السلطة

 13ففي . وتتحدث االرقام من تلقاء نفسها.تنمو الفوضى فيها والتي بدأنا نشعر بها على جلودنا ايضا
وفي . ة في نصف السنة االخير ُأطلقت نار على قوات الجيش اإلسرائيلي في اثناء أنشطة اعتقاالتحادث

وضاعف عدد رمي الجنود وسيارات الجيش اإلسرائيلي . نصف السنة االول حدث ذلك مرة أو مرتين
في ). ة في السنة الماضي300قياسا بـ ( حادثة 522 إلىبالزجاجات الحارقة، ضاعف نفسه تقريبا فبلغ 

ويشهد كل ذلك على . 3140 إلىوارتفع العدد في هذه السنة .  حادثة اخالل بالنظام1640 وقعت 2012
في هذه السنة اعتقل . ضعف الردع، فلم يعودوا يخافون من االحتكاك مع الجيش كما كانوا في الماضي

واالعتقاالت ). 2012 شخصا في سنة 2280قياسا بـ ( مشتبها فيه للتحقيق 2660الجيش اإلسرائيلي 
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وسيلة مهمة لدى االستخبارات لتحديد تنظيمات العمليات، وزيادة عدد االعتقاالت شهادة اخرى على أن 
  .الميدان يغلي

ما لم يوجد رد استخباري واضح الحباط موجة العمليات المستقلة هذه فانه يجب أن يأتي الرد قبل كل 
ففي مقابل كل . ألهم االعتقال والعقاب السريعانوا. شيء من تحسين جهاز الحراسة وتعزيز الردع

والجيش ’ الشباك‘وهذا هو ما يجعل . عملية تنجح وال يعاقب القائمون بها ستنشأ عشر تحاول تقليدها
 اليوم كطعن البنت نوعم غليك في إلىاإلسرائيلي قلقين جدا من عدد الحاالت التي لم تُحل ألغازها 

لعام أو حادثة اطالق النار في الخليل في شهر ايلول التي قُتل فيها بسغوت في تشرين االول من هذا ا
  .محارب من جفعاتي

تحدث قائد منطقة المركز اللواء نتسان ألون في هذا االسبوع مع مرؤوسيه من الضباط مستعمال مصطلح 
نحن : رىوقال بعبارة اخ.  القوات هي االستمرار في السلوك كالعادةإلى، لكن توجيهاته ’فترة معقدة‘

وذلك بأمل أال يشتعل . ننظر وندرس ما يجري ونتابع بحسب الصيغة القديمة ما لم نُمسك الثور بقرنيه
ألم نعلم أن االنتفاضة . قلنا لكم: الميدان، وحينذاك من المؤكد أن يوجد اولئك الخبراء الذين سيقولون

  .الثالثة قد بدأت في ايلول؟
  

   بن غوريونالقذيفة الصاروخية التي تهدد مطار
فنظام حماس في القطاع في ازمة استراتيجية وضعف لم يعرف شبيها بهما . غزة أمرها مختلف تماما

وستفتح . ، وهو يرى أن المواجهة المسلحة مع إسرائيل هي الخيار االخير2007منذ تولى الحكم في 
  .دي أو االمنيحماس جبهة على إسرائيل اذا شعرت فقط بأنها تفقد الحكم بسبب الوضع االقتصا

برغم . إن جميع أحداث اطالق النار واعمال القناصين من حدود غزة هي تعبير عن عدم السيطرة
صراع القوة بين حماس والجهاد االسالمي يوجد بينهما اتفاق على أال ينفذ الجهاد اطالق نار مدبرا على 

ث عن دخول في مسافة بضع مئات والحدي. إسرائيل إال في حاالت يجتاز فيها الجيش اإلسرائيلي الجدار
األمتار للعثور على شحنات ناسفة وأنفاق، لكن ذلك بالنسبة لحماس والجهاد تحرش إسرائيلي يستدعي 

  .اطالق النار على القوات بل اطالق الصواريخ على إسرائيل اذا جرح فلسطينيون
يوم هي شريان الحياة الوحيد فان المعابر ال. متى تشعر حماس بأنها تفقد الحكم؟ يصعب أن نُقدر ذلك

حينما استقر .  تفجر داخلي موجه على سلطة حماسإلىللقطاع واغالقها في وجه ادخال السلع قد يفضي 
رأي وزير الدفاع موشيه يعلون قبل بضعة اسابيع على تجديد إمداد القطاع باالسمنت ومواد البناء لم 

متحدة بان كي مون ومنظمات دولية مثل االونروا، بل يفعل ذلك فقط على إثر دعوة االمين العام لالمم ال
استجاب لتوصيات الخبراء حوله الذين يقدرون مقدار الضرر والفائدة في كل واحدة من عمليات تشديد 

إن وزن إسرائيل في اقتصاد غزة أكبر اليوم بأضعاف مما كان قبل بضعة اشهر ألن . الحصار على غزة
ولهذا فان اغالق معبر كيرم شالوم بعد .  أحضان إسرائيلإلى يرجع معاملة مصر لحماس جعلت القطاع

اطالق القناصين النار على العامل في وزارة الدفاع هذا االسبوع كان مقدرا ومحسوبا ألجل العقاب 
 انحالل وقف إلىوال تستطيع إسرائيل أن تبيح لنفسها اليوم خنق القطاع ألن الخنق قد يفضي . والردع

  .اطالق النار
وهنا توجد المفارقة الكبرى وهي أن إسرائيل هي التي تسيطر اليوم على الصمام الذي يحول االوكسجين 

بيد أن حماس برعاية وقف اطالق النار هذا .  غزة ويضمن استقرار نظام حماس ووقف اطالق النارإلى
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 مدى يزيد إلىول  الوصإلىتتسلح بعشرات القذائف الصاروخية الجديدة التي تصنعها هي نفسها وترمي 
خمسة صواريخ كهذه فعندها اليوم عشرات ’ عمود السحاب‘واذا كان عندها في عملية .  كم70على 

يجب . كثيرة من الصواريخ القادرة ال على شل الحياة في تل ابيب فقط بل في مطار بن غوريون ايضا
ر منظومات القبة الحديدية على إسرائيل اليوم أن تفحص أما زال الحساب الذي أجرته والمتعلق بمقدا

  .التي تحتاجها، أما زال واقعيا
ينبغي في المواجهة التالية أن يؤخذ في . وأصبح تهديد األنفاق الهجومية ايضا مشكلة استراتيجية شديدة

الحسبان سيناريو ظهور بضع عشرات من رجال القوات الخاصة من حماس من أنفاق بالقرب من بلدات 
لجهد المبذول للعثور على األنفاق وبرغم أن عددا منها انهار بسبب االمطار وبرغم ا. في غالف غزة

لو كانت االيام كالعادة الستطاع الجيش . القوية، فانه ال يعلم أحد بيقين كم يوجد من األنفاق المعدة للعمل
 وسائل اإلسرائيلي أ، يحدد مواقع المصانع التي تصنع القذائف الصاروخية، والورشات التي تُبنى بها

ويستطيع الجيش اإلسرائيلي اليوم في ظل وقف . الطيران بال طيارين، واألنفاق الهجومية ويدمرها
وهم في الجيش اإلسرائيلي يقدرون أن . اطالق النار أن يحدد هدفا كهذا في قطاع غزة لكن يديه مكبلتان

 االرض ستكون االسلحة وقف اطالق النار لن يستمر وقتا طويال، وحينما يحدث ذلك االنفجار على
وهذه المفارقة هي نتيجة مباشرة لعدم وجود سياسة . االستراتيجية عنصرا مركزيا في نشاط حماس

اذا كانت إسرائيل تريد الحفاظ على الردع فيجب أن توجه . إسرائيلية واضحة بشأن مستقبل قطاع غزة
اذا أردنا أن نحل مشكلة التسلح . من آن آلخر ضربة عسكرية مؤلمة، لكن هذا لن يحل مشكلة التسلح

وألنه ال توجد سياسة واضحة . فيجب أن نغير الواقع في القطاع وهو ما يقتضي عملية عسكرية كبيرة
  .ففي كل مرة تنجم مشكلة سيرتجلون اجراءا عسكريا ما يؤخر النهاية لكنه لن يحل أي شيء في الحقيقة

  27/12/2013  أحرونوت،يديعوت
  28/12/2013، ، لندنالقدس العربي

  
  العنصري" اإلسرائيليثبات الحكم " .52

  برهوم جرايسي
تحدثت األنباء في األيام القليلة الماضية، عن أن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير 

أفيغدور ليبرمان، قد اتفقا في ما بينهما، على أن تكون نسبة الحسم " إسرائيل بيتنا"خارجيته، رئيس حزب 
وقد اتفق ". ثبات الحكم"؛ وذلك في إطار مشروع قانون  %2، بدال من %3.25نتخابات البرلمانية في اال

لكن هذا القانون يتضمن بنودا . 48الجميع تقريبا، على أن المتضرر أساساً من هذه النسبة هم فلسطينيو 
يجري .لكنيستأشد عنصرية من نسبة الحسم التي باإلمكان التغلب عليها، إن كانت حاجزا لدخول ا

الماضي، تحت تسمية ) يوليو(في مطلع تموز ) التمهيدية(الحديث عن القانون الذي أقر بالقراءة األولية 
 إلىالذي يسعى " إسرائيل بيتنا" تقديم القانون حزب إلىوقد بادر ". قانون ثبات الحكم ورفع نسبة الحكم"

 بزعامة وزير المالية يائير لبيد، طرح قانونا ،"يوجد مستقبل"كما أن حزب . مثل هذا القانون منذ سنوات
، فإن الحزب الثاني  %4بنسبة " إسرائيل بيتنا"إذ في حين يطالب . مشابها مع اختالف في نسبة الحسم

وستتضرر الكتل الثالث ".وسط"بين نتنياهو وليبرمان كحل " االتفاق"، وقد جاء  %3يطالب بنسبة 
بة الحسم، بالقدر الذي يطرحه نتنياهو، ألن كل واحدة من هذه  من رفع نس48الناشطة بين فلسطينيي 

؛ ما يعني أنه حتى أكبرها سيكون في مجال  %3.5 إلى % 2.5الكتل تحقق في كل انتخابات ما بين 
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لكن باإلمكان تجاوز هذه النسبة بخوض االنتخابات بالئحة مشتركة لجميع . الخطر أمام نسبة كهذه
إال أن المسألة ليست مسألة وحدة . اونتين، مع حفاظ كل حزب على استقالليتهاألحزاب، أو بالئحتين متع

وتحالف؛ فالتعاون موجود، وتبقى المسألة هي الحق في التعددية، على نحو ما هو موجود في كل مجتمع 
 في الحلبة السياسية من خالل نسبة 48غير أن هذا القانون ال يضع عقبة أمام انخراط فلسطينيي .آخر
 مقعدا 11 البرلمانية، والذين يشغلون 48إذ تدرك المؤسسة الرسمية أن ازدياد قوة فلسطينيي . م فقطالحس

 مقعدا، يساهم بشكل كبير في تقويض فرص االئتالفات الحكومية، كونهم دائما في 120من أصل 
ل حجب ولذلك، يتضمن القانون المقترح سلسلة من األنظمة الجديدة المتعلقة بشك. صفوف المعارضة
 نائبا لحجب الثقة عن 65فمشروع القانون الجديد يطلب أغلبية عددية ال تقل عن . الثقة عن الحكومة

كذلك، وبموجب القانون ذاته، فإن على .الحكومة، حتى ولو كان انتخاب الحكومة قد تم بعدد أقل
 فإن حكومة األقلية وطالما لم تنجح بذلك،. المعارضة بعد نجاحها في حجب الثقة، تشكيل حكومة بديلة

إن عدم المنطقية في هذا . انتخابات برلمانية جديدةإلىما يعني عدم التوجه . تواصل عملها كالمعتاد
، ألن واضعي 48 تحييد واستثناء القوة البرلمانية لفلسطينيي إلىالقانون، سببه الموقف العنصري الداعي 

ي إسقاط كل حكومة تقريبا ال تتحرك في اتجاه مشروع القانون يعرفون أن الكتل الثالث تكون شريكة ف
في الوقت نفسه لن تكون شريكة فعليا في أي ) الكتل الثالث(ولكنها . حل الصراع الشرق األوسطي

وعلى هذا األساس جاء مشروع القانون، الذي يقول عمليا إن أغلبية حكومة جديدة . حكومة جديدة تُشكل
من إجمالي السكان في  % 18 اليوم نسبة48يشكل فلسطينيو .فقطأو إسقاطها يجب أن يرتكز على اليهود 

ولكن نسبة مشاركتهم في االنتخابات تبقى أقل . من إجمالي ذوي حق التصويت % 15إسرائيل، ونحو 
إال أن هذه النسبة ترتفع من انتخابات ألخرى،  %. 13 إلىمن نسبة مشاركة اليهود، ما يخفض نسبتهم 

ولهذا، فإن العقلية الصهيونية العنصرية المسيطرة على أذرع الحكم اإلسرائيلي، . بفعل التكاثر الطبيعي
؛ متجاهلة الحقيقة األكبر، وهي أن 48تعتقد أن مشكلة عدم ثبات الحكم في إسرائيل تكمن في فلسطينيي 

إسرائيل تصطدم في العقدين األخيرين، على وجه الخصوص، بشكل كبير بسلسلة التناقضات التي 
ا المجتمع اإلسرائيلي، مثل الصراع المتزايد بين العلمانيين والمتدينين، والصراع الطائفي الذي يواجهه

-ولهذا، فإن قانون ليبرمان. يظهر على السطح بأشكال مختلفة وبوتائر متباينة، وغيرها من التناقضات
 نفس دائرة التخبط، ىإللبيد لثبات الحكم، قد يجعل إسرائيل تتجاوز مرحلة قصيرة زمنيا، لتعود مجددا 

  .وبشكل أشد
  28/12/2013الغد، عمان، 
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