
   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

  
  

 
  

  
 

  
 
 
 
 
 

درسًا لألمة العربية كانت محسن صالح: "حرب الفرقان" مهدت النتصار المقاومة في "السجيل" و د. 
 واإلسالمية

 ن المصريلم ولن تتدخل بالشأ ..أبو زهري: حماس تتعرض لحممة أكاذيب كبيرة
 أمن السمطة محاولة ألسر مستوطنين وجنود ثمثها بمساعدة 99 إحباط :جيش االحتالل
 : عالقة مصر مع حركة حماس "ضبابية"ينبيل فهم وزير الخارجية

 ولية انهيار المفاوضات إذا أعمنت خططًا استيطانية جديدةمسؤ  "إسرائيل"االتحاد األوروبي سيحّمل 

جةةةةل فمسةةةةطيني أمجموعةةةةة العمةةةةل مةةةةن 
فمسطينيًا قضوا إثةر القصة   66: سوريا

مةاتوا جوعةًا  8الجوي عمة  مخةيم درعةا و
 في اليرموك
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  :أخبار الزيتونة
درسًا لألمة العربية كانت محسن صالح: "حرب الفرقان" مهدت النتصار المقاومة في "السجيل" و د.   2

 4 واإلسالمية

  
  السمطة:

 6  ةمخيم اليرموك في سوري إل دخال مواد تموينية بإ يطالب عباس  3

 6 إدارته قناة اتصال سرية بين عباس ونتنياهوينفي باسل عقل   4

 7 دبور يستنكر استهدا  كممة االعتدال في لبنانأشر    5

 7 جمبت ويالت لمشعب الفمسطيني بسبب ارتباطها االصيل باإلخوان المسممين حماس :نجاة أبو بكر  6

 7 مصر تمنع وفوًدا تضامنية من الوصول إل  غزة :ماهر أبو صبحة  7

 8 تطالب بإعادة فتح معبر غزة التجاري الفمسطينية السمطة  8

  
  المقاومة:

 8 المقاومة في غزة أضحت أكثر قوة وأشد بأساً  الرشق:  9

 8 لم ولن تتدخل بالشأن المصري ..أبو زهري: حماس تتعرض لحممة أكاذيب كبيرة  01

 9 أمن السمطة مساعدةمحاولة ألسر مستوطنين وجنود ثمثها ب 99 إحباط :جيش االحتالل  00

 9 وعميها فك االرتباط مع اإلخوان المسممين "الجزيرة"فتح: حماس تهاجم مصر أكثر من   02

رهابي من خالل تبعيتها لجماعة اإلخوانتحولت إل  حماس ": النضال الشعبي"  03  01 حزب محظور وا 

 01 كحركة وطنية فمسطينية إعالن نفسها عم  حماسقادة فصائل في منظمة التحرير:    04

 00 جيش االحتالل يّدعي العثور عم  نفق لممقاومة قرب رام اهلل  05

 00 ركو" وسط بيروتتنفي ضموع قيادي عسكري فمسطيني في تفجير منطقة "ستا لبنان: فتح  06

 02 :السيارة المستهدفة لشطح لم تفخخ في عين الحموة "عكاظ"المقدح لة  07

 02 نرفض الخطة األمنية التي طرحها كيري: "الجبهة العربية الفمسطينية"  08

  
  :اإلسرائيميالكيان 

 02 أسيرا فمسطينيا ضمن المرحمة الثالثة في إطار استئنا  المفاوضات 26اسرائيل" تقرر اإلفراج عن "  09

 03 مخطط إسرائيمي إلقامة محطة لصيانة القطارات عم  أراضي "دهمش" المحتمة  21

 03 سرائيمية مرتاحة لمهدو  عم  جميع الجبهاتالقيادة العسكرية اإل ":القناة العاشرة"  20

 04 نواب عرب يحّضون عم  خوض االنتخابات لمكنيست بقائمة مشتركة  22

  
  األرض، الشعب:

 05 أسرى مرض  يهددون بالشروع في إضراب عن الطعامنادي األسير الفمسطيني:   23

 05  االحتالل يعتدي عم  عمال فمسطينيين بالخميل  24

 05 : قانون في البرلمان اإلسرائيمي لضم األغوار لمدولة العبرية""المكتب الوطني لمدفاع عن األرض  25

 06 تطالب من وسائل االعالم عدم التسرع بكيل االتهامات القوى الوطنية واإلسالمية بمخيم عين الحموة  26
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 06  لكرة القدم بطولة غرب آسيامن خروج منتخب فمسطين    27

  

  : مصر

 07 : عالقة مصر مع حركة حماس "ضبابية"ينبيل فهم وزير الخارجية  28

 07 يطالب الحكومة باعتبار حماس منظمة إرهابية معادية "اإلنقاذ"شباب مصر:   29

 07 الزهار: سقوط "اإلخوان" خيبة أمل كبيرة لحماس لة "المصريين األحرار"  31

 07 " ويقمدون حماسيطالبا يحممون "آل 99عميد كمية الشريعة والقانون: إخوان األزهر   30

 08 يحزب "المؤتمر": بيان حماس بشأن اإلخوان تدخل غير مقبول ف  الشأن المصر   32

  

  لبنان: 

 08 قذيفة 99اإلسرائيمي يقص  جنوب لبنان بة االحتالل  33

  

  عربي، إسالمي:

 08 سفير االيراني في لبنان: جريمة اغتيال شطح ال تخدم سوى العدو الصهيونيال  34

  

  دولي:

 09 مسؤولية انهيار المفاوضات إذا أعمنت خططًا استيطانية جديدة "إسرائيل"االتحاد األوروبي سيحّمل   35

 09 مقرر يدعو فمسطين إل  المساهمة في ميزانية األمم المتحدة مشروعتعتمد الجمعية العامة   36

 09 "الترتيبات االمنية في اتفاق الوضع النهائي"لبحث  ل  المنطقة مجددًا إكيري   37

  
  حوارات ومقاالت:

 21 سعد عبد الرحمفأد. ... ت في األفقالفمسطينية.. سيناريوها -المفاوضات اإلسرائيمية   38

 20 ياسر الزعاترة... مصةر والعن  بعد االنسداد السياسي  39

 23 نقوال ناصر... غزة بين الموت البطي  والدفاع عن الحياة  41

 25 اعنةحمادة فر ... هل يحق لحركة حماس؟  40

 27 فايز رشيد... مقاطعة الكيان تتنام   42

  
 28 :كاريكاتير

*** 
 

 8فمسةطينيًا قضةوا إثةر القصة  الجةوي عمة  مخةيم درعةا و 66: جل فمسطيني سةورياأمجموعة العمل من  1
 ماتوا جوعًا في اليرموك

ة العمؿ مف اجؿ فمسطيني سوريا اف"ستة عشر فمسطينيًا قضوا إثر القصؼ قالت مجموع :وكاالت -دمشؽ 
الجوي عمى مخيـ درعا، وثمانية ماتوا جوعًا فػي اليرمػوؾ يرفعػوف الحصػيمة األسػبوعية لمضػحايا اليمسػطينييف 



 
 
 

 

 

           4ص                                    3986العدد:            99/69/9963األحد  التاريخ:

وحسػب االحصػاايات الموثقػة لمجموعػة العمػؿ مػف أجػؿ فمسػطينيي سػورية، قضػى خػ ؿ . فمسطينيًا" 34إلى 
 ." فمسطينيًا سورياً 34" 9023ديسمبر  92وحتى  92ة ما بيف اليتر 
فمسػػطينيًا، فيمػػا تجػػدد القصػػؼ  21ديسػػمبر لقصػػؼ جػػوي أسػػير عػػف ارتقػػا   92تعػػرض مخػػيـ درعػػا فػػي فقػػد 

، فػػي حػػيف ق صػػؼ 92مػػف الشػػير الجػػاري، كمػػا تعػػرض مخػػيـ خػػاف الشػػي  لمقصػػؼ فػػي يػػـو  93عميػػو فػػي 
 ديسمبر. 92، واستيدؼ مخيـ درعا في يـو 91ـ مخيمي درعا ومحيط مخيـ خاف الشيح يو 

 الوضع المعيشي:
أزمات معيشية تزداد تياقما  داخػؿ المخيمػات اليمسػطينية المحاصػرة فػي سػورية حيػث اليػزاؿ الحصػار المشػدد 

مػف أىػالي المخػيـ خػ ؿ األسػبوع  3عمى التوالي، ممػا أد  الرتقػا   211ميروضًا عمى مخيـ اليرموؾ لميوـ 
لؾ بسبب نياد الغذا  والدوا  منو، وفي سياؽ متصؿ ال يزاؿ أىالي مخيـ الحسينية ممنوعوف مف الماضي وذ

العودة إلى مخيميـ وذلؾ منذ سيطرة الجيش النظامي عمى المخيـ منذ حػوالي الث ثػة أشػير، وتجػدر اةشػارة 
مى موافقة مف قبؿ أنو سمح لبعض السكاف الدخوؿ إلى المخيـ ةخراج بعض الحاجيات منو بعد حصوليـ ع

الجيات األمنية السورية، كما يعاني أىالي مخيـ السػبينة مػف أوضػاع مشػابية، فػي حػيف يعػاني أىػالي مخػيـ 
درعػػػا مػػػف فقػػػداف معظػػػـ المػػػواد الغذاايػػػة فػػػي المخػػػيـ وذلػػػؾ بسػػػبب القصػػػؼ واالشػػػتباكات، كمػػػا يعػػػاني أىػػػالي 

وحنػدرات فػي حمػب، ودنػوف فػي ريػؼ دمشػؽ  مخيمات العااديف بحمص وحماة، والرمؿ في ال ذقيػة، والنيػرب
 مف ارتياع أسعار المواد التموينية وفقداف المحروقات وانقطاع التيار الكيربااي ليترات طويمة.

 شاب مف منزلو في مخيـ العااديف بحماة مف قبؿ األمف السوري. ديسمبر اعتقاؿ 91سجؿ في و 
 98/69/9963، وكالة سما اإلخبارية

 
لألمةةة العربيةةة كانةةت درسةةًا و  ب الفرقةةان" مهةةدت النتصةةار المقاومةةة فةةي "السةةجيل"صةةالح: "حةةر د. محسةةن  2

 واإلسالمية
شدد رايس مركز الزيتونة لمدراسات واالستشارات في العاصمة المبنانية د. محسف : أحمد المصري -غزة

اةسراايمي، صالح عمى أف "حرب اليرقاف" كانت "ع مة فارقة" في تاري  الصراع اليمسطيني مع االحت ؿ 
 ونقطة تحوؿ ىامة صبت بوفرة في صالح قو  المقاومة المسمحة.

وقاؿ صالح في حوار مع "فمسطيف"، بمناسبة الذكر  الخامسة لحرب اليرقاف: "إف الحرب كانت درسا ليس 
نما لمشعب اليمسطيني بقواه المسمحة، ولألمة العربية واةس مية"، مشيرا إل ى أنيا لمكياف اةسراايمي فقط، وا 

 كانت "المبنة" التي ارتكز عمييا لمتطور.
وأضاؼ أف الحرب حققت رؤية أف اةنساف اليمسطيني، وابف قطاع غزة، يستطيع أف يكوف عنصر بنا  
وفعاال بما يخدـ القضية، ويعزز أواصر الصمود، عوضا عف إفشاؿ خطط االحت ؿ اةسراايمي وقيادة 

 أركاف جيشو.
أسطوري وبطولي مف مقاومتنا ومف خمييا شعبنا في قطاع غزة، و مف حركة وتابع: "كاف ىناؾ صمود 

المقاومة اةس مية حماس والحركات التي سارت عمى نيس الخط، فقد قدموا نموذجًا لإلنساف اليمسطيني 
 المسمـ في قطاع غزة رغـ حجـ المصاب واأللـ الواقع".

 
 

 ساحة نزهة
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وفي ذىنو أنو يدخؿ إلى ساحة نزىة، أو ميداف ىو السيد األوؿ وأشار صالح إلى أف " العدو خاض الحرب 
فيو، وفقا لمقدراتو العسكرية، وتيوقو المدعوـ مف الغرب، إال أنو تياجأ بثبات وتضحية، ومقاومة شرسة 

 تيشؿ كؿ خططو وأىدافو التي خطط ليا فترات طويمة".
يريد مياجمة القطاع، وأف قناعة كبيرة باتت وذكر أف االحت ؿ بعد ىذه الحرب بات "ييكر ألؼ مرة" حينما 

في مخيمتو أيضا بأف القطاع ليس ككثير مف المناطؽ التي ىي لقمة سااغة يسيؿ بمعيا وىضميا واحتواؤىا 
 بما يريد أعداؤىا.

وأشار إلى أف حسابات االحت ؿ اختميت، وأنو ال يواجو جيوشا وأنظمة فاسدة ديكتاتورية يسيؿ اختراقيا 
مكانيات محدودة غير أنيا مؤثرة ومؤلمة في وتمزيؽ و  حدتيا، بؿ قو  تنظيمية فمسطينية ذات إرادة صمبة، وا 
 جانبو.

ورأ  صالح أف أبرز العوامؿ التي أفشمت مياـ االحت ؿ وخطتو، ىي مياجأتو في تحضيرات المقاومة، 
رادة أفرادىا العالية، والسيما أف ذلؾ لـ يحسب لو حساب، وظف أف الموضوع ماديا مرتبط بالموازيف  وا 

 العسكرية المجردة فقط.
 

 إرادة القتال
وأردؼ: "لـ يحسب االحت ؿ ما ىو معروؼ في الحسابات العسكرية معيار إرادة القتاؿ، وقد كاف ال يضع 
ىذه الحسابات سابقا في معياره كثيرا"، عوضا عف كوف الجندي اةسراايمي "جبانًا" ال يقاتؿ إال وسط ىالة 

 ماية الجوية والبرية.مف الح
وقاؿ إف االحت ؿ أيضا تياجأ بقصر المعمومات االستخبارية إلى حد كبير في التعامؿ مع النقاط واألىداؼ 
الحيوية لممقاومة، مع اةقرار بأنو استطاع أف يصؿ إلى ىذه النقاط وفقا لجيد سابؽ مف عم او ومعاونيو 

 المنتشريف عمى األرض.
ؿ وضع ث ثة أىداؼ مركزية في ىجومو وحربو التي أسماىا "الرصاص وأضاؼ صالح أف االحت 

المصبوب" فشؿ في تحقيقيا جميعا، وخاصة في تحقيؽ منطقة عازلة عمى الحدود المصرية اليمسطينية، 
سقاط حكومة "حماس"، واستعادة الجندي "شاليط".  وا 

ألسطوري لممقاومة، واستيحاؿ العدو في وشدد عمى أف األمة العربية واةس مية حينما رأت مشيد الصمود ا
المدنييف، ولد لدييا حراكا كبيرا، حيث خرجت في مظاىرات عارمة في المياديف والساحات، وأوجد مساحة 

 لمتضامف مع الشعب اليمسطيني.
 

 كش  إجرامه
ؿ مع وبيف أف الحرب كشيت بعد أف وضعت أوزارىا مد  قبح آلة الحرب اةسراايمية، وفاشيتو في التعام

المناطؽ المدنية والسكاف، عوضا عف كشؼ إجرامو مف قبؿ األسرة الدولية والسيما الجيات الحقوقية 
 المختصة والتي أدانتو الحقا.

وذكر صالح أف الحرب أسقطت فورا حكومة اليميني اييود اولمرت التي قادت اليجوـ عمى غزة، "بعد أف 
مناخب اةسراايمي حتى يعطييا ورقة اعتماد لميوز في ظنت أف ىجوميا سيكوف نزىة، وكشؼ حساب يقدـ ل

 االنتخابات البرلمانية والرااسية".
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وأضاؼ: "عاقب الناخب داخؿ الكياف أولمرت عمى فشمو في صندوؽ االقتراع، وأزاحو عف رااسة الحكومة"، 
رة مف ثمرات مشددا عمى أف ما جر  داخؿ االحت ؿ مف إفرازات غاضبة عمى قادتو نتيجة لمحرب كانت ثم

 صمود المقاومة وبسالتيا.
ونوه صالح إلى أف االنتصار في "حرب اليرقاف"، ال يقاس بحجـ الخساار التي جرت بيف الطرفيف، ولكف 
بتحقيؽ األىداؼ المعمنة مف أي طرؼ ما، الفتا إلى أف االحت ؿ فشؿ في تحقيؽ أىدافو، وقو  مف شوكة 

 فصااؿ المقاومة.
 

 بيئة جديدة
صالح صمود المقاومة وانتصارىا بياة جديدة داخؿ الدوؿ العربية واةس مية، حيث محسف سب وفرض بح

أصبح نموذج المقاوـ اليمسطيني والتمرد عمى الواقع األليـ، يحتذ  فيو مف قبؿ الشعوب، والتي كسرت 
 حاجز الخوؼ، وقامت بعدىا بثورات ضد األنظمة الياسدة.

لمقاومة اآلخر في حرب السجيؿ، يستمد مف تجربتيا في حرب ورأ  أف انتصار "حماس" وفصااؿ ا
"اليرقاف"، والسيما أنيا أعدت لألمر مف تجييز البنى التحتية، واالستيادة مف الثغرات ونقاط الضعؼ، 

 ومعالجتيا ميدانيا عمى األرض.
إلى تؿ أبيت،  أياـ، وكانت المياجآت كثيرة، حيث وصمت الصواري  6واستطرد: "الحرب األخيرة انتيت في 

ولـ يستطع االحت ؿ أف يتغوؿ عمميا كما كاف سابقا، واعتمد عمى القصؼ بالطاارات"، مبينا أف المقاومة 
 تطورت إلى حد بعيد ما بيف الحربيف.

ودعا إلى ضرورة أف ال يتـ استبعاد احتماؿ أي اعتدا  قادـ عمى القطاع رغـ حالة المقاومة وتطورىا، إال 
عي في األياـ الحالية يستنتج منو انخياض إمكانية شف اعتدا ات عمى مستو  واسع أف الظرؼ الموضو 

سقاط الحكومة بغزة.  عمى القطاع وا 
 28/12/2013، فمسطين أون الين

 
 ةمخيم اليرموك في سوري إل بإدخال مواد تموينية  يطالب عباس 3

ينية فورا الى مخيـ اليرموؾ في سوريا أصدر محمود عباس، اليوـ السبت، تعميماتو بإدخاؿ مواد تمو  :راـ اهلل
 نتيجة الظروؼ الصعبة التي يتعرض ليا سكاف المخيـ.

كما طمب مف سيير دولة فمسطيف لد  سوريا والجيات المسؤولة، تسييؿ دخوؿ ىذه المساعدات بشكؿ 
 فوري.

 28/12/2013، وكالة األنبا  والمعمومات الفمسطينية )وفا(
 

 بين عباس ونتنياهو سرية اتصال  ينفي إدارته قناةباسل عقل  4
نيى السياسي اليمسطيني المخضـر باسؿ عقؿ بشدة لػ "الحياة" ما نشرتو صحيية : جيياف الحسيني -القاىرة 

"يديعوت أحرونوت" اةسراايمية عف أنو يدير قناة اتصاالت سرية مع الحكومة اةسراايمية ممثً  عف الرايس 
اتصاالت سرية أو عمنية، سوا  مف قريب أبو بعيد، مع أي طرؼ محمود عباس، وقاؿ: "ليس لدي أي 

 إسراايمي"، مستنكرًا بشدة ما نشرتو الصحيية وما نقؿ عنيا دوف توثيؽ.
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، في إشارة الى المحامي اسحؽ مولخو المبعوث الشخصي "لـ أَر المدعو مولخو وال أعرؼ شكمو "وأكد: 
كاذبة ومختمقة تمامًا ... ال "ووصؼ رواية الصحيية بأنيا  لرايس الحكومة اةسراايمية بنياميف نتانياىو.

إف "في حقو وقاؿ:  "يوجد ليا أساس مف الصحة"، معربًا عف استيااو الشديد تجاه "ما ليقو اةسراايميوف
اليواتؼ لـ تتوقؼ مف األقارب واألصدقا  والمعارؼ الستيضاح ما نشر عنو". وزاد: "ىذا األمر آذاني 

 ."كثيراً 
صعيد ما ذكره الكاتب محمد حسنيف ىيكؿ خ ؿ لقا  تميزيوني بأف عقؿ عرض عميو وثيقة سرية وعمى 

لـ أعرض عمى ىيكؿ أي وثيقة سرية أو أي ورقة تتعمؽ بالمياوضات إط قًا، "خ ؿ لقاايما أخيرًا، أجاب: 
ألفكار السياسية، وما عرضتو عميو خ ؿ لقااو في بيروت منذ فترة وجيزة، ورقة مكتوبة مدوف بيا بعض ا

 ."وىذه الورقة احتيظ بيا منذ عشريف عامًا، وكاف ىذا عمى سبيؿ الدردشة معو ليس أكثر
 29/12/2013الحياة، لندن، 

 
 دبور يستنكر استهدا  كممة االعتدال في لبنان أشر  5

شخصية  أكد السيير اليمسطيني في لبناف أشرؼ دبور، لػ"المستقبؿ" أمس، أف "الوزير السابؽ محمد شطح
كبيرة حظيت باحتراـ المبنانييف واحتراـ الشعب اليمسطيني. عرفناه مناصرًا لقضيتنا اليمسطينية، تمتع بروح 
عروبية ووطنية عالية. نستغرب استيدافو ألف دماثة أخ قو ووطنيتو واعتدالو تؤشر الى أنو ال يمكف أف 

العمؿ االرىابي، والجريمة البشعة التي  يكوف لو عدو لكي ييكر باستيداؼ شخصية مثمو". مدينًا "ىذا
 تستيدؼ كممة االعتداؿ في لبناف وضرب االستقرار فيو، معتبرًا أف اغتيالو "خسارة كبيرة لمبناف ولمعرب".

 وعّز  الشعب المبناني وعاامة الشييد.
 29/12/20132المستقبل، بيروت، 

 
 باطها األصيل باإلخوان المسممينحماس جمبت ويالت لمشعب الفمسطيني بسبب ارت :نجاة أبو بكر 6

ىاجمت عضو المجمس التشريعي عف حركة فتح نجاة ابو بكر حركة حماس لما  عيسى سميماف:-راـ اهلل 
جمبتو مف وي ت لمشعب اليمسطيني بسبب ارتباطيا األصيؿ باةخواف المسمميف، مضيية: "مررت حماس 

ودولية ألنيا جز  أصيؿ منيا األمر الذي جمب  مشاريع كبر  لجماعة اةخواف المسمميف منيا إقميمية
 الوي ت لشعبنا خصوصا وانيا تسعى لتحقيؽ مشروع الدويمة اليمسطينية".

وذكرت أبو بكر أّف حركتيا ترفض المس بتراب مصر لصالح أي أجندة سياسية أو حزبية معتبرة أّف اليريؽ 
نا خ ؿ فترة مرسي مشاريع لبيع االراضي أوؿ عبد اليتاح السيسي حمى المشروع الوطني وقالت: "الحظ

في سينا  حيث كشييا اليريؽ السيسي وتمّكف منى إيقافيا وبالتالي حمى المشروع الوطني  المسمميفلإلخواف 
 اليمسطيني".

 29/12/2013رأي اليوم، لندن، 
 

 مصر تمنع وفوًدا تضامنية من الوصول إل  غزة :ماهر أبو صبحة 7
( وفوًدا تضامنية مختمية مف الوصوؿ إلى قطاع غزة 12-28ية، اليوـ السبت )منعت السمطات المصر : غزة

 الم حاصر عبر معبر رفح الحدودي.
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وأكد ماىر أبو صبحة مدير إدارة المعابر بغزة لػ"المركز اليمسطيني لإلع ـ" أنو كاف مقررًا اليوـ، دخوؿ 
 ث ثة وفود تضامنية إلى قطاع غزة.

ثة ىـ: وفد أردني ووفد إيطالي، باةضافة إلى قافمة أمياؿ مف االبتسامات التي وأشار إلى أف الوفود الث 
 تحمؿ مواد إغاثية وىدايا ألطياؿ غزة.

 28/12/2013، المركز الفمسطيني لإلعالم
 

 تطالب بإعادة فتح معبر غزة التجاري الفمسطينية السمطة 8
ؿ بإعادة فتح المعبر التجاري الوحيد مع قطاع طالبت السمطة اليمسطينية امس إسرااي -راـ اهلل )االتحاد( 

غزة والمغمؽ منذ أربعة أياـ. وقاؿ المتحدث باسـ الحكومة إيياب بسيسو، في بياف صحيي، إف الحكومة 
تطالب بيتح معبر كـر أبو سالـ بشكؿ فوري، مف أجؿ تمكيف السمطة اليمسطينية مف إدخاؿ الوقود 

في قطاع غزة. وذكر بسيسو، أف الجانب اليمسطيني قاـ بشرا  وقود  الصناعي ال ـز لتشغيؿ محطة التوليد
م ييف دوالر لنقمو إلى قطاع غزة لتشغيؿ محطة التوليد، لكف الجانب اةسراايمي يعيؽ عممية  10بقيمة 

 إدخالو بسبب إغ ؽ معبر كـر أبو سالـ.
 29/12/2013االتحاد، ابو ظبي، 

 
 قوة وأشد بأساً المقاومة في غزة أضحت أكثر  :الرشق 9

قػػاؿ عضػػو المكتػػب السياسػػي لحركػػة حمػػاس عػػزت الرشػػؽ إف المقاومػػة فػػي قطػػاع غػػزة أضػػحت بعػػد : الدوحػػة
وأكػػد الرشػػؽ فػػي تصػػريح نشػػره عمػػى حسػػابو فػػي  خمػػس سػػنوات عمػػى حػػرب "اليرقػػاف" أكثػػر قػػوة وأشػػد بأسػػًا.

عداداً  لمعركة التحرير القادمة والقريبة بإذف  "الييسبوؾ"، الميمة، أف "رجاؿ غزة يواصموف الميؿ بالنيار جيادًا وا 
وأضاؼ "في الذكر  الخامسة لحرب اليرقاف، نبرؽ بالتحية إلى غزة ومقاومتيػا التػي صػمدت وصػبرت،  اهلل".

وشػػدد عمػػى أف "خمػػس سػػنوات  وال زالػػت تعػػاني مػػف نيػػر الحصػػار الظػػالـ، واعتػػدا ات االحػػت ؿ المتواصػػمة".
ب اليمسػػطيني متمسػػكًا ببندقيػػة المقاومػػة الطػػاىرة، مػػدافعًا عػػف حقوقػػو مػػرت عمػػى حػػرب اليرقػػاف وال زاؿ الشػػع

 وأرضو ومقدساتو حتى يأذف اهلل بالنصر والتحرير".
سػنوات مػرت عمػى حػرب اليرقػافز مػا زالػوا يؤكػدوف عمػى  1وختـ الرشػؽ تصػريحو قػااً : "اليمسػطينيوف وبعػد 

 مة حتى التحرير والنصر القريب بإذف اهلل".تمسكيـ بحقوقيـ وثوابتيـ، وعمى رأسيا حؽ العودة والمقاو 
 99/69/9963، وكالة الصحافة الفمسطينية )صفا(

 
 لم ولن تتدخل بالشأن المصري ..أبو زهري: حماس تتعرض لحممة أكاذيب كبيرة 69

رفضػػػػت حركػػػػة المقاومػػػػة اةسػػػػ مية "حمػػػػاس" مػػػػف جػػػػا  فػػػػي تصػػػػريحات سػػػػيير مصػػػػر لػػػػد  السػػػػمطة : غػػػػزة
ثماف، والتي دعا فييا الحركة إلى عدـ التدخؿ بالشأف المصري، مؤكدة أف الحركة اليمسطينية عثماف ياسر ع

 لـ ولف تتدخؿ في شؤوف مصر.
وقػػاؿ الػػدكتور سػػامي أبػػو زىػػري، النػػاطؽ باسػػـ الحركػػة فػػي بيػػاف صػػحيي مكتػػوب تمقػػى "المركػػز اليمسػػطيني 

شػػػأف المصػػػري، وتصػػػريحات لإلعػػػ ـ" نسػػػخة عنػػػو: "حركػػػة المقاومػػػة اةسػػػ مية "حمػػػاس" لػػػـ ولػػػف تتػػػدخؿ بال
السيير عثماف ىي محاولة لمتغطية عمى حجـ الحممػة اةع ميػة المصػرية ضػد حمػاس والشػعب اليمسػطيني، 

 حماس تتعرض لحممة أكاذيب كبيرة وغير مسبوقة".
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وأضاؼ أبػو زىػري: "عمػى حضػرة السػيير أف يشػرح لمػرأي العػاـ مػثً  كيػؼ أف األسػير حسػف سػ مة المعتقػؿ  
مؤبػدا ىػاجـ السػجوف المصػرية. ونحػف نػدعو إلػى  23ـ والمحكـو عميػو 2441الحت ؿ منذ عاـ في سجوف ا

 وقؼ عممية الظمـ الكبير الذي تتعرض لو المقاومة اليمسطينية والشعب اليمسطيني".
مػػػف جيػػػة أخػػػر ز اعتبػػػر المتحػػػدث باسػػػـ "حمػػػاس" تصػػػريحات بعػػػض فصػػػااؿ منظمػػػة التحريػػػر التػػػي طالبػػػت 

أيػػدلوجيتيا اةسػػ مية بأنػػو "ابتػػذاؿ ومجاممػػة سياسػػية رخيصػػة عمػػى حسػػاب المصػػالح "حمػػاس" بػػالتخمي عػػف 
ذا كانػػػت ىػػػذه اليصػػػااؿ تمتمػػػؾ أي مصػػػداقية فعمييػػػا أف توقػػػؼ دعميػػػا لمممطخػػػيف بعػػػار التعػػػاوف  الوطنيػػػة، وا 

 األمني مع االحت ؿ".
 98/69/9963، المركز الفمسطيني لإلعالم

 
 أمن السمطة مستوطنين وجنود ثمثها بمساعدة محاولة ألسر 99 إحباط :جيش االحتالل 66

قػػاؿ مسػػؤوؿ عسػػكري فػػي جػػيش االحػػت ؿ الصػػييوني أف الجػػيش أحػػبط  تسػػعيف محاولػػة فمسػػطينية : الناصػػرة
(، أف ما 29-93وبينت اةذاعة، نقً  عف المسؤوؿ العسكري، السبت ) .9023لخطؼ صياينة خ ؿ العاـ 

ود صػػياينة مػػف قبػػؿ المقاومػػة تػػـ إحباطيػػا مػػف قبػػؿ أجيػػزة أمػػف يقػػارب ث ثػػيف محاولػػة ألسػػر مسػػتوطنيف وجنػػ
وأكػػد المسػػؤوؿ العسػػكري أف العمميػػات اليرديػػة التػػي تجػػري بالضػػية  السػػمطة اليمسػػطينية فػػي الضػػية الغربيػػة.

 الغربية وال يقؼ ورا ىا أي جية ال تشير إلى اندالع انتياضة ثالثة.
 98/69/9963، المركز الفمسطيني لإلعالم

 
 وعميها فك االرتباط مع اإلخوان المسممين "الجزيرة"ماس تهاجم مصر أكثر من فتح: ح 69

طالبػػػت حركػػػة فػػػتح بيػػػؾ ، عيسػػػى سػػػميماف عػػػف مراسػػػمياراـ اهلل ، 99/69/9963، رأي اليةةةوم، لنةةةدن ذكػػػرت
"االرتباط العضوي" بيف حركة حماس وجماعة اةخواف الممسميف بما في ذلؾ كافة التنظيمات الدولية التابعة 

  يا، واةنخراط في المشروع الوطني اليمسطيني.ل
وقػػػاؿ عضػػػو المجنػػػة المركزيػػػة لحركػػػة فػػػتح جمػػػاؿ محيسػػػف إف "حمػػػاس تػػػرتبط عضػػػويا ولػػػيس فكريػػػا بجماعػػػة 
اةخواف المسمميف وتصر عمى االستمرار في ذلؾ وىو مايجعميا جز ا مف اةشكالية القاامة في بعض الدوؿ 

": "نحػػػف فػػػي مرحمػػػة تحػػػرر ونامػػػؿ اف تكػػػوف حمػػػاس ضػػػمف المشػػػروع وتػػػابع محيسػػػف لػػػػ "رأي ال العربيػػػة". يػػػـو
الػػوطني بعيػػدا عػػف اجنػػدة جماعػػة الغجػػواف المسػػمميف التػػي تتبنػػى برنامجػػا خاصػػا بيػػا يختمػػؼ عػػف برنامجنػػا 
الػػوطني وأىدافػػو"، داعيػػا حمػػاس الػػى النػػأي جانبػػا وعػػدـ المشػػاركة فػػي مػػا يحػػدث فػػي دوؿ عربيػػة مػػف صػػراع 

ات المتحدة وقاؿ: "الواقع العربي مرير حيث استطاعت الواليات المتحػدة تحويػؿ الصػراع طاايي أوجدتو الوالي
 مف عربي إسراايمي الى عربي داخمي طاايي، لذلؾ يجب عمى حماس عدـ التدخؿ في ىذا األمر".

وبػػػّيف محيسػػػف أّف المصػػػرييف اتخػػػذوا فػػػي البدايػػػة موقيػػػا سػػػمبيا مػػػف أشػػػقاايـ اليمسػػػطينييف بصػػػورة عامػػػة وبعػػػد 
اتضاح األمػور انحصػر ىػذا الموقػؼ بقطػاع غػزة وعمػى وجػو الخصػوص بحمػاس، مضػييا: "فػي البدايػة كػاف 
الموقػػؼ السػػمبي ضػػد اليمسػػطينييف بشػػكؿ عػػاـ ثػػـ اتضػػحت االمػػور لممصػػرييف لينحصػػر ضػػد حمػػاس، التػػي 

 يياجـ إع ميا المصرييف أكثر مف قناة الجزيرة".
المتحػدث باسػـ حركػة "فػتح" أحمػد عسػاؼ، ، أف وكػاالت() عػف، 99/69/9963، الخميج، الشةارقة وأضافت

أكػػد أمػػس، أف ارتبػػاط حمػػاس بجماعػػة "اةخػػواف المسػػمميف" وتنظيميػػا الػػدولي يمحػػؽ ضػػررًا بمصػػالح الشػػعب 
صػػرارىا عمػػى االنتمػػا  ليػػذه  اليمسػػطيني، وقػػاؿ إف "رفػػض حمػػاس فػػؾ ارتباطيػػا بجماعػػة اةخػػواف المسػػمميف وا 
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كػػد أف حمػػاس تضػػرب بعػػرض الحػػااط مصػػالح أبنػػا  شػػعبنا، وأنيػػا ال تكتػػرث الجماعػػة وتنظيميػػا الػػدولي، يؤ 
وأضػػاؼ  لمعانػػاتيـ الناتجػػة عػػف تبعيتيػػا لجماعػػة اةخػػواف التػػي اعتبرتيػػا الحكومػػة المصػػرية جماعػػة إرىابيػػة".

عسػػػاؼ أف "ىػػػذا الموقػػػؼ يؤكػػػد مػػػرة أخػػػر  أف أولويػػػات حمػػػاس طالمػػػا كانػػػت وال تػػػزاؿ ىػػػي تحقيػػػؽ أىػػػداؼ 
 اةخواف وليس مصمحة الشعب اليمسطيني وقضيتو".ومصالح جماعة 

وكػػػرر قيػػػاديوف فػػػي فصػػػااؿ منظمػػػة التحريػػػر دعػػػوتيـ لحركػػػة حمػػػاس إلػػػى فػػػؾ ارتباطيػػػا بجماعػػػة اةخػػػواف 
لى إع ف نيسيا حركة فمسطينية مستقمة.  المسمميف وتنظيميا الدولي، وا 

 
رهابي من خالل تبعتحولت إل  حماس ": النضال الشعبي" 63  يتها لجماعة اإلخوانحزب محظور وا 

قػػاؿ أحمػػد مجػػدالني األمػػيف العػػاـ لجبيػػة النضػػاؿ الشػػعبي إف حمػػاس تحولػػت مػػف : غػػزة - عػػ   المشػػيراوي
رىػابي مػف  حركة دعوية إلى ميميشيات مسمحة بعد االنق ب العسكري في غزة ومػف ثػـ إلػى حػزب محظػور وا 

 خ ؿ تبعيتيا لجماعة اةخواف.
يػػػة العربيػػػة اليمسػػػطينية جميػػػؿ شػػػحادة إف المطمػػػوب مػػػف حمػػػاس فػػػؾ ارتباطيػػػا بػػػدوره، قػػػاؿ األمػػػيف العػػػاـ لمجب

بالجماعػػة المحظػػورة، لػػيس فقػػط بعػػد تطػػورات المشػػيد المصػػري بػػؿ ومنػػذ نشػػأتيا، والكػػؼ عػػف رىػػف المشػػروع 
 الوطني اليمسطيني بيد الجماعة مف أجؿ أىدافيا ومصالحيا.

 99/69/9963، االتحاد، أبو ظبي
 

 كحركة وطنية فمسطينية إعالن نفسها عم  حماسالتحرير:  منظمةفي قادة فصائل  64
دعػػا قػػادة فصػػااؿ منظمػػة التحريػػر حركػػة حمػػاس إلػػى فػػؾ ارتباطيػػا بجماعػػة اةخػػواف : كيػػاح زبػػوف - راـ اهلل

عػػ ف نيسػػيا حركػػة وطنيػػة فمسػػطينية، أسػػوة بيصػػااؿ العمػػؿ الػػوطني األخػػر ،  المسػػمميف وتنظمييػػا الػػدولي، وا 
ومة المصرية اعتبار "اةخواف" جماعة إرىابيػة ومحظػورة، متوعػدة بمحاسػبة كػؿ مػف خصوصا بعد قرار الحك

  يقدـ ليـ الدعـ والمساعدة.
وحذر قادة فصااؿ المنظمة في أحاديث منيصػمة ةذاعػة "مػوطني" المحميػة، مػف تبعػات إصػرار حمػاس عمػى 

، وعمى جماىير الشػعب اليمسػطيني االنتما  لػ"اةخواف"، وآثار ذلؾ "عمى الشعب اليمسطيني وقضيتو الوطنية
 في قطاع غزة بشكؿ خاص، الذيف يدفعوف ثمف ىذا االنتما  يوميا".

واتيـ محمود إسماعيؿ عضو المجنػة التنييذيػة لمنظمػة التحريػر اليمسػطينية، حركػة حمػاس بػػ"شؽ الػوطف إلػى 
اس إلػى تقػديـ نيسػيا كحركػة شطريف". أما نااب األميف العاـ لمجبية الديمقراطية قػيس عبػد الكػريـ، فػدعا حمػ

 وطنية فمسطينية، وليست جز ا مف أي جية خارجية.
وتعد ىذه الدعوات األولى مف نوعيا عمى مستو  رسػمي وواسػع، كػي تنسػم  الحركػة اةسػ مية عػف جماعػة 

 "اةخواف"، بعدما اقتصر األمر في األشير األخيرة عمى مجرد أفكار ودعوات لذلؾ.
فػػي المجمػػس التشػػريعي والقيػػادي فػػي الحركػػة، إف دعػػوة بعػػض األطػػراؼ لمحركػػة  وقػػاؿ يحيػػى موسػػى النااػػب

وىاجمت وسػااؿ  باالبتعاد عف جماعة اةخواف المسمميف ىي "دعوة ألف تكوف حماس أي شي  إال حماس".
إع ـ حماس مصر، ووصيت القيادة المصرية بػ"السمطات االنق بية". وقاؿ موسى عمػى صػيحتو الشخصػية 

التواصؿ االجتماعي "فيس بوؾ"، مخاطبا فصااؿ منظمة التحرير: "يا مػف تتمونػوف مثػؿ الحربػا ، عمى موقع 
حباط أف تنكسر إرادتكـ وتخونوا تاريخكـ، وتعترفوا بعدوكـ".  وقبمتـ في لحظة يأس وا 
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ووصؼ النااب الحمساوي اليصااؿ بأنيا "ب   ىػذا الشػعب، ومصػيبتو ونكبتػو، مثػؿ المػرض العضػاؿ، الػذي 
حركػػة التحػػرر وأقعػػدىا عػػف بمػػوغ أىػػدافيا، ألنكػػـ بالتنسػػيؽ األمنػػي تحػػولتـ إلػػى خنجػػر مسػػمـو فػػي ظيػػر  شػػؿ

 المقاومة، وسيؼ مشبوه في يد األعدا ".
وحػػذر الػػدكتور صػػ ح البردويػػؿ القيػػادي فػػي حركػػة حمػػاس، فصػػااؿ المنظمػػة، مػػف خطػػورة االنسػػياؽ خمػػؼ 

مػف ييعػؿ ذلػؾ "مػا ىػو إال مجػرد ذيػؿ مػف ذيػوؿ االحػت ؿ  بعػض "الموتػوريف الحاقػديف" عمػى "اةخػواف"، وعػدّ 
 الذي يمارس حركات بيموانية ليحصؿ في النياية عمى الدعـ المادي بكافة أشكالو منو".

 99/69/9963، الشرق األوسط، لندن
 

 االحتالل يّدعي العثور عم  نفق لممقاومة قرب رام اهلل جيش 65
قػػػاب عػػف عثػػػور جػػيش االحػػػت ؿ اةسػػراايمي عمػػػى نيػػؽ أرضػػػي كشػػيت مصػػادر إع ميػػػة عبريػػة، الن: راـ اهلل

وقالػت صػحيية /يػديعوت  لممقاومة اليمسطينية بالقرب مف مدينة راـ اهلل الواقعة وسط الضية الغربيػة المحتمػة.
(، إف وحػػػدة "جيعػػػاتي" التابعػػػة لمجػػػيش 29|93أحرونػػػوت/ العبريػػػة عمػػػى موقعيػػػا اةلكترونػػػي، اليػػػـو السػػػبت )

عمى نيؽ أرضي بالقرب مف بيت أحد المواطنيف اليمسطينييف المطموبيف في مدينة راـ اهلل،  اةسراايمي عثرت
مشػػيرًة إلػػى أف النيػػؽ كػػاف معػػّدًا ألغػػراض تنييػػذ عمميػػة اختطػػاؼ مسػػتوطنيف ييػػود أو جنػػود إسػػراايمييف، وفػػؽ 

ّمت إلييػا المقاومػة وأوضحت أف ىذا النيؽ يعّبر عف التجييزات واالسػتعدادات المتقدمػة التػي توصػ الصحيية.
 وخ ياىا العسكرية التي تخّطط لتنييذ عمميات خطؼ إسراايمييف.

 98/69/9963، قدس برس

 
 تنفي ضموع قيادي عسكري فمسطيني في تفجير منطقة "ستاركو" وسط بيروت : فتحلبنان 66

ـ، حػػوؿ ضػػموع نيػػت مصػػادر فمسػػطينية فػػي لبنػػاف، مػػا كتبتػػو جريػػدة "السػػيير" وتناقمتػػو وسػػااؿ إعػػ : راـ اهلل
مسػؤوؿ عسػػكري فمسػػطيني يػدعى طػػ ؿ األردنػػي فػػي عمميػة التيجيػػر التػػي وقعػػت فػي منطقػػة "سػػتاركو" وسػػط 
مدينػػة بيػػروت، والػػذي ذىػػب ضػػحيتو الػػوزير المبنػػاني األسػػبؽ محمػػد شػػطح وعػػدد مػػف المػػارة، مؤكػػدة إدانتيػػا 

 لمتيجيرات التي حصمت في كافة المناطؽ المبنانية.
اليمسطينية وحركة "فتح" و"األمف الوطني اليمسطيني" في لبناف في بياف صحيي تمقتو  وأكدت منظمة التحرير

وقػاؿ البيػاف  ( عمى عدـ التدخؿ في الشؤوف والتجاذبات المبنانيػة الداخميػة.93/29"قدس برس" اليوـ السبت )
و ومػػػف الضػػػباط إف "العقيػػػد طػػػ ؿ األردنػػػي، قااػػػد كتيبػػػة فػػػي قػػػوات األمػػػف الػػػوطني اليمسػػػطيني وممتػػػـز بقيادتػػػ

 المعروفيف بمناقبيـ الحسنة والمؤمنة والمضحية مف أجؿ قضيتنا المركزية "فمسطيف".
وأضػػاؼ البيػػاف، أف "مػػا ورد مػػف روايػػة فػػي جريػػدة السػػيير حػػوؿ السػػيارة التػػي زعمػػت أنيػػا قػػد أعطيػػت لمعقيػػد 

تقػػاؿ المػػدعو موسػػى طػػ ؿ، فيػػذه الروايػػة غيػػر صػػحيحة ونسػػتغرب سػػياقيا، مؤكػػدا أف العقيػػد طػػ ؿ قػػاـ باع
موسى، حيث تبيف انو سارؽ سيارات، وقد قاـ العقيد طػ ؿ وبتعميمػات قااػد األمػف الػوطني اليمسػطيني المػوا  
صبحي أبو عرب، والقيادة اليمسطينية في لبناف بتسميمو إلػى السػمطات األمنيػة المبنانيػة ) مخػابرات الجػيش(" 

ى زج المخيمات في أتوف المشك ت والصراعات المبنانية واستغرب البياف، إصرار البعض عم بحسب البياف.
الداخمية، رغـ تأكيدنا عمػى حرصػنا بعػدـ الػدخوؿ فييػا، مؤكػدا حػرص اليمسػطينييف عمػى أمػف واسػتقرار لبنػاف 

 "ألف لبناف الواحد الموحد القوي ىو سند ودعـ لمقضية والشعب اليمسطيني".
 98/69/9963، قدس برس
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 يارة المستهدفة لشطح لم تفخخ في عين الحموة:الس "عكاظ"المقدح لة 67

نيػػػى قااػػػد كتيبػػػة شػػػيدا  األقصػػػى فػػػي مخػػػيـ عػػػيف الحمػػػوة ل جاػػػيف : زيػػػاد عيتػػػاني، راويػػػة حشػػػمي -بيػػػروت
اليمسطينييف في لبناف الموا  منير المقدح في تصريح لػ"عكاظ" أف تكوف السيارة الميخخة التي اسػتخدمت فػي 

قػد دخمػت إلػى مخػيـ عػيف الحمػوة،  د الحريػري الػوزير السػابؽ محمػد شػطحعممية اغتياؿ مستشػار الػرايس سػع
كاشيا أنو "فور ورود الخبر وتسريب أسما  لشباف مف المخيـ قمنا بتسميـ كؿ مف العقيػد طػ ؿ األردنػي وىػو 
مػػف قيػػادة فػػتح والشػػاب محمػػد جيػػاد السػػريع ابػػف الخمسػػة عشػػر عامػػا إلػػى األجيػػزة األمنيػػة المبنانيػػة، وقػػد تػػـ 

اجيتيما بالموقوفيف في عممية التيجير وتبيف أنيما بريااف مف أية تيمة منسوبة ليما، ونحف عمى اسػتعداد مو 
لتسميميما مجددا لختـ التحقيػؽ، والقػرار متخػذ مػف كافػة الجيػات واليصػااؿ بػالمخيـ أف نرفػع الغطػا  عػف أي 

 فمسطيني مخؿ باألمف".
بعػد سػاعات عمػى وقػوع جريمػة االغتيػاؿ عمػى بػث أخبػار وكانت وسااؿ إع ـ مقربة مػف حػزب اهلل عمػدت و 

حػػػوؿ السػػػيارة الميخخػػػة وأنػػػو قػػػد تػػػـ تيخيخيػػػا مػػػف قبػػػؿ مجموعػػػة فمسػػػطينية فػػػي مخػػػيـ عػػػيف الحػػػوة ل جاػػػيف 
 اليمسطينييف في مدينة صيدا )جنوب لبناف(.

 99/69/9963، عكاظ، جدة
 

 كيري نرفض الخطة األمنية التي طرحها: العربية الفمسطينية" الجبهة" 68
قػػػاؿ األمػػػيف العػػػاـ لػػػػ "الجبيػػػة العربيػػػة اليمسػػػطينية" وعضػػػو المجنػػػة التنييذيػػػة لمنظمػػػة التحريػػػر جميػػػؿ : راـ اهلل

شػػحادة، إف فصػػيمو يػػرفض الخطػػة األمنيػػة التػػي طرحيػػا وزيػػر الخارجيػػة األمريكػػي جػػوف كيػػري عمػػى القيػػادة 
قؼ اةسػراايمي، وىػي تعكػس االنحيػاز السػافر لػإلدارة اليمسطينية مؤخرا، معتبرًا إياىا "تبنيًا أمريكيًا كامً  لممو 

األمريكيػػػة ةسػػػراايؿ، وسػػػعييا ليػػػرض حػػػؿ يرضػػػي االحػػػت ؿ عمػػػى حسػػػاب الحقػػػوؽ الوطنيػػػة الثابتػػػة لمشػػػعب 
 اليمسطيني".

(، أف وزيػػر الخارجيػػة األمريكػػي يسػػتعد لتقػػديـ 93/29وأضػػاؼ شػػحادة فػػي بيػػاف تمقتػػو "قػػدس بػػرس" السػػبت )
ؿ المرحمة المقبمة، معربًا عف رفض الجبية ألي اتياؽ انتقالي جديد، مشددًا أف الطريؽ ورقة اتياؽ إطار خ 

لتحقيػػؽ السػػ ـ فػػي المنطقػػة "واضػػح، وىػػو اةقػػرار بحقػػوؽ الشػػعب اليمسػػطيني وتمكينػػو مػػف ممارسػػتيا، وىػػذا 
ـ بػػػداًل مػػػف يتطمػػػب مػػػف اةدارة األمريكيػػػة والمجتمػػػع الػػػدولي الضػػػغط عمػػػى إسػػػراايؿ لإلييػػػا  بالتزامػػػات السػػػ 

 مواصمة الضغوط عمى الشعب اليمسطيني وقيادتو" بحسب تعبيره.
 98/69/9963، قدس برس

 
 أسيرا فمسطينيا ضمن المرحمة الثالثة في إطار استئنا  المفاوضات 26" تقرر اإلفراج عن اسرائيل" 19

إطار استاناؼ أسيرا فمسطينيا ضمف المرحمة الثالثة في  26قررت الحكومة اةسراايمية اةفراج عف 
المياوضات مع السمطة اليمسطينية. ويتزامف ذلؾ مع اةع ف عف زيارة جديدة يقوـ بيا وزير الخارجية 

 األميركي جوف كيري إلى المنطقة ةعطا  دفع جديد لممياوضات.
وراـ  ومف المقرر أف يتـ اةفراج عف األسر  اليمسطينييف الث ثا  المقبؿ، أي عشية زيارة كيري إلى القدس

 اهلل.
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ويمثؿ األسر  المزمع اةفراج عنيـ الدفعة الثالثة مف مجموع األسر  المتيؽ عمى إط ؽ سراحيـ منذ 
 استاناؼ المياوضات في يوليو/تموز الماضي.

وكاف مصدر دبموماسي أميركي أعمف مسا  أمس أف كيري سيزور القدس وراـ اهلل ةجرا  مزيد مف 
ةسراايمي بنياميف نتنياىو والرايس اليمسطيني محمود عباس في ميمة قد المياوضات مع رايس الوزرا  ا

 تستغرؽ عدة أياـ.
 29/12/2013الجزيرة نت، الدوحة، 

 
 مخطط إسرائيمي إلقامة محطة لصيانة القطارات عم  أراضي "دهمش" المحتمة 20

ولة االحت ؿ، نقؿ مخّطط كشؼ المركز العربي لمتخطيط البديؿ عف نّية المجنة القطرية لمبنى التحتية في د
ـّ إيقاؼ ىذا  48إقامة محّطة تشغيؿ وصيانة القطارات إلى "دىمش" في أراضي  المحتمة، وذلؾ بعد أف ت

المخّطط في السابؽ حيث قاـ أىالي جمجولية ومجمسيا المحّمي باالعتراض عميو، بعدما كاف مقّررًا إقامتو 
 بجانب جمجولية.

(عف تحضير 20/12/2013لمجنة القطرية لمبنى التحتية أعمنت بتاري  )وقاؿ المركز في بياف لو: إف ا
لقانوف التنظيـ والبنا ، ىدفو إقامة محّطة لتشغيؿ وصيانة  77-76مخّطط قطري وتيصيمي بحسب البنود 

 دونما. 234، عمى مساحة 48القطارات بجانب بمدة دىمش قرب مدينة المد وسط فمسطيف المحتمة عاـ 
عاامة, ومتوقع أف يصؿ عدد  92شخص يتوزعوف عمى  600قرية دىمش ما يقارب اؿ  ويبمغ عدد سكاف

 .2020السكاف في القرية ما يقارب األلؼ نسمة بحموؿ العاـ 
وقرية "دىمش" التي تقع إلى الجنوب الشرقي مف مدينة المد والى الجنوب مف مدينة الرممة, لـ تحظ باعتراؼ 

 ىي تيتقد لكافة أشكاؿ البنى التحتية الضرورية.سمطات االحت ؿ اةسراايمي بيا، و 
 28/12/2013فمسطين أون الين، 

 
 القيادة العسكرية اإلسرائيمية مرتاحة لمهدو  عم  جميع الجبهات ":العاشرة القناة" 21

ابدت القيادة العسكرية اةسراايمية في المنطقة الشمالية ارتياحيا لػ"الوضع االمني عمى الحدود مع : راـ اهلل
وريا المنشغمة بالحرب االىمية، وفي لبناف الذي ال رغبة لد  كؿ االطراؼ بالتصعيد مع اسراايؿ بمف فييـ س

 "حزب اهلل" المنشغؿ بالحرب مع النظاـ السوري" .
وتوقعت مصادر في قيادة الجيش االسراايمي اف "يطوؿ القتاؿ في سوريا، ما يعني فترة راحة وىدو  السراايؿ 

 ق ت بعض الحوادث اليردية" .عمى الرغـ مف ان
ونقمت القناة العاشرة عف قيادات في الجيش االسراايمي قوليا إف "االعتقاد السااد لدييا ىو انو ال مشاكؿ 

، وانو ال انتياضة ثالثة في الضية الغربية، حيث اف السمطة اليمسطينية غير 2014أمنية كبيرة في العاـ 
الوضاع عمى االرض ال تشير الى احتماؿ حدوثيا رغـ االحداث معنية بحدوث ىذه االنتياضة، فيما ا

 االمنية اليردية االخيرة".
قااد المنطقة الجنوبية في جيش االحت ؿ اةسراايمي، الموا  عاموس كوىيف، قاؿ بدوره في تصريح لمقناة 

 سنة. 15العاشرة االسراايمية اف جنوب اسراايؿ لـ يشيد ىدو ًا كالذي شيده ىذا العاـ، منذ 
ورأ  اف "الذيف يروجوف الحتماؿ حصوؿ انتياضة ثالثة، متسرعوف عمى الرغـ مف كؿ االحداث والعمميات 

 االخيرة سوا  عمى جبية قطاع غزة او تمؾ التي تقع في الضية الغربية".
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واضاؼ كوىيف "اف السنوات الماضية كانت اصعب بكثير مف العاـ الذي انقضى، حيث كانت قيادة 
الجنوبية تقضي ليالييا وىي تسير وتيكر في كييية مواجية العدو الذي يطمؽ الصواري  مف قطاع المنطقة 

غزة، لكف ىذا العاـ وبعد توقيع االتياؽ الخاص بالتيداة مع حركة حماس تغيرت االمور"، مشيرا الى "اف 
 حماس لـ تعد معنية بالتصعيد الذي سيؤثر عمى حكميا لقطاع غزة بشكؿ سمبي".

ت القناة العاشرة اف "كوىيف وعمى الرغـ مف حوادث اط ؽ النار والصواري  االخيرة، اال انو قدـ واوضح
صورة ىاداة مرتاحة عف االوضاع عمى جبية قطاع غزة، التي وصييا بالياداة جدا والتي لف تتغير، كوف 

 حماس غير معنية بالتصعيد النيا تدرؾ الثمف الذي يمكف اف تدفعو" .
الى اف "جؿ اىتماـ حماس منصّب اآلف عمى البحث في آليات التعامؿ مع النظاـ والحكومة  واشار كوىيف

المصرية الجديدة في القاىرة، حيث تتيـ مصادر في الحكـ الجديد الذي يقوده وزير الدفاع المصري عبد 
الجانب  اليتاح السيسي قيادات في "حماس" بدعـ االخواف المسمميف في مصر والسعي الثارة اليتف في

 المصري مف الحدود وال تريد توريط نيسيا في اشكاليات مع اسراايؿ" .
رايس الداارة السياسية واألمنية في وزارة الحرب االسراايمية عاموس جمعاد أكد بدوره، أف حركة "حماس" ىي 

 المسؤولة عما يجري في قطاع غزة.
"اذا لـ تتمكف حركة حماس مف كبح جماح  وأضاؼ في تصريحات ل ذاعة االسراايمية العامة امس السبت:

 المنظمات األكثر تطرفا، ومف تيداة األوضاع في غزة فاف العواقب ستكوف وخيمة عمييا".
واوضح انو "ال توجد اي مؤشرات تدؿ عمى وجود موجة مخططة مف االعماؿ" التى وصييا بػ"االرىابية" في 

نية"، مضييًا اف "الجانب اليمسطيني ليس لديو مصمحة في المناطؽ كما كاف خ ؿ االنتياضة اليمسطينية الثا
إحداث انتياضة ثالثة"، ومشيرًا إلى اف "الجيات األمنية االسراايمية تكثؼ مف نشاطيا الرامية الى إحباط اي 

 اعماؿ مف شانيا اف تؤدي الى زيادة رقعة العمميات االرىابية".
 29/12/2013المستقبل، بيروت، 

 
 عم  خوض االنتخابات لمكنيست بقائمة مشتركة عرب يحّضون نواب 22

أبد  ممثمو الكتؿ العربية رغبتيـ عمى خوض انتخابات الكنيست في قاامة عربّية واحدة، وذلؾ : الناصرة 
عقب توصؿ رايس الوزرا  اةسراايمي بنياميف نتنياىو ورايس حزب "يسراايؿ بيتنو" وزير الخارجية افيغدور 

في الماة، األمر الذي يرّجح سقوط كؿ  3,25جبو رفع نسبة الحسـ في الكنيست لػليبرماف التياؽ يتـ بمو 
 األحزاب العربّية في أي انتخابات مقبمة.

% في انتخابات الكنيست األخيرة، وىذا يعني 3ويشار إلى أف أي قاامة عربية لـ تستطع أف تجتاز نسبة الػ
 عدـ وجود أي تمثيؿ ليا داخؿ الكنيست.أف ىنالؾ خطورة كبيرة عمى سقوط األحزاب العربّية، و 

النااب جماؿ زحالقة، رايس كتمة "التجّمع الوطني الديموقراطي" البرلمانية، أكد أّف موقؼ حزبو كاف واضحًا، 
 يدعو إلى تشكيؿ قاامة عربّية واحدة. 1999وأّنو منذ عاـ 

حدة"، معتبرًا أف رفع نسبة الحسـ وأضاؼ: "ربما قد يغّير ىذا األمر موقؼ األحزاب األخر  التي رفضت الو 
 "قد يكوف فرصة لتشكيؿ قاامة عربّية مشتركة".

عضو الكنيست مسعود غنايـ عف "القاامة الموّحدة والعربّية لمتغيير"، قاؿ: "أنا ضد رفع نسبة الحسـ، 
ف إذا أقر وأطالب بإبقاايا كما ىي مف أجؿ إتاحة المجاؿ لكؿ القطاعات بأف تكوف ممثمة في البرلماف، ولك

رفع نسبة الحسـ، فإني أدعو كؿ القوااـ واألحزاب العربّية لمتنسيؽ مف أجؿ خوض االنتخابات في قاامة 



 
 
 

 

 

           65ص                                    3986العدد:            99/69/9963األحد  التاريخ:

واحدة". وحذر مف أف "األحزاب العربية ميددة بالسقوط، ونحف كذلؾ األمر، وبالتالي توجد مخاطرة مف عدـ 
 وحدة األحزاب في قاامة عربّية مشتركة".

كنيست حّنا سويد، رايس كتمة "الجبية الديموقراطية لمس ـ والمساواة" عف أسيو الشديد وبدوره أعرب عضو ال
لمساعي االات ؼ الحكومي بتمرير قانوف رفع نسبة الحسـ في الكنيست، قااً  إّف "ىذا القانوف سيكوف حافزًا 

لعرب الذيف كانوا يدعوف لألحزاب والقوااـ العربية أف تتوحد، وىذا يمبي رغبة قطاع واسع مف المواطنيف ا
ويتمنوف أف تتوحد األحزاب العربية بقاامة واحدة"، مؤكدًا أف "الجواب عمى رفع نسبة الحسـ سيكوف مف 

 خ ؿ توحيد األحزاب العربية بقاامة واحدة".
 29/12/2013المستقبل، بيروت، 

 
 أسرى مرض  يهددون بالشروع في إضراب عن الطعامنادي األسير الفمسطيني:  23

ىدد أسر  فمسطينيوف يعانوف مف أمراض داخؿ معتقؿ "إيشؿ"، أمس، بالشروع في معركة أمعا  : وكاالت()
 خاوية، احتجاجًا عمى األوضاع الصحية المتردية التي يعيشونيا.

وقاؿ نادي األسير إف رسالة وصمتو مف داخؿ المعتقؿ موجية لمشعب اليمسطيني والمعنييف بأمر األسر ، 
العاجؿ ةنقاذ حياتيـ، قبؿ أف يشرعوا في خوضيـ إضرابًا عف الطعاـ لمضغط لنيؿ  تطالب بالتحرؾ

 حريتيـ.
 29/12/2013الخميج، الشارقة، 

 
 يعتدي عم  عمال فمسطينيين بالخميل االحتالل 24

(، عمى االعتدا  بالضرب المبرح عمى ث ثة 12|28الخميؿ: أقدـ جنود االحت ؿ اةسراايمي، اليوـ السبت )
فمسطينييف مف مدينة الخميؿ جنوب الضية الغربية المحتمة، فيما قاـ مستوطنوف ييود بأدا  طقوس عماؿ 

 دينية في شماؿ المدينة.
وأوضحت المصادر، أف العماؿ الث ثة أ صيبوا بجراح مختمية وكسور في أنحا  الجسـ بعد أف انياؿ عمييـ 

 .جنود االحت ؿ بالضرب العنيؼ مستخدميف أعقاب البنادؽ
 28/12/2013قدس برس، 

 
 : قانون في البرلمان اإلسرائيمي لضم األغوار لمدولة العبرية"الوطني لمدفاع عن األرض المكتب" 25

كشؼ ىياة فمسطينية متخصصة في مراقبة األنشطة االستيطانية اةسراايمية في الضية الغربية المحتمة، 
النقاب عف قياـ أعضا  في البرلماف اةسراايمي، مف حزب "ليكود" الحاكـ بطرح مشروع قانوف جديد لضـ 

 منطقة األغوار اليمسطينية ةسراايؿ لتصبح تحت سيادة االحت ؿ كاممة.
"المكتب الوطني لمدفاع عف األرض ومقاومة االستيطاف" التابع لمجنة التنييذية لمنظمة التحرير  وقاؿ

يحظى حتى اآلف بغالبية   ( إف مشروع القانوف28/12اليمسطينية، في بياف تمقتو "قدس برس" اليوـ السبت )
يث عبر جميع وزرا  الميكود عف أماـ المجنة الوزارية لشؤوف التشريع في برلماف االحت ؿ، تمييدًا لطرحو، ح

 تأييدىـ ل ستيطاف في منطقة الغور.
ونقؿ المكتب عف سكاف األغوار اليمسطينية، تأكيدىـ أنو منذ خمسة أشير شرعت سمطات االحت ؿ في 
عمميات بنا  الجدار عمى الحدود مع األردف "وىذا يستند إلى رفض مسبؽ مف االحت ؿ اةسراايمي ألف 
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ىي حدود الحؿ النيااي مع اليمسطينييف، ويتزامف ىذا مع تصريحات قادة االحت ؿ  1967تكوف حدود 
العمنية والواضحة الصادرة عف جميع الحكومات والدواار األمنية والسياسية اةسراايمية التي تر  أف حدود 

آلمنة، لذلؾ ال ال يمكف أف تشكؿ حدودا منطقية لحماية أمنيا، وأف نير األردف ىو الحدود الطبيعية ا 67
 تنازؿ عف األغوار وعف السيطرة عمى الحدود الشرقية في أية تسوية مع اليمسطينييف".

 28/12/2013قدس برس، 
 

 القوى الوطنية واإلسالمية بمخيم عين الحموة تطالب من وسائل االعالم عدم التسرع بكيل االتهامات 26
عيف الحموة، في بياف أصدرتو بعد اجتماع طارئ  أكدت لجنة المتابعة لمقو  الوطنية واالس مية في مخيـ

 عقدتو اليوـ، التزاميا "الحياد االيجابي في الخ فات المبنانية الداخمية، وحرصيا عمى أمف لبناف واستقراره".
واستنكرت "كيؿ االتيامات لممخيـ عند اي جريمة تحصؿ عمى االراضي المبنانية، واستباؽ التحقيقات التي 

الى الكشؼ عف الياعميف". كما استنكرت "الحديث عف السيارة التي استعممت في االنيجار نتمنى اف تصؿ 
باألمس وزج بعض االسما  في ىذه الجريمة المدانة والمستنكرة، عمما اف المدعو موسى خضر موسى قد 

ـ فور سماع شيور، وقد اعترؼ بقيامو بسرقة السيارات، كما ت 10سمـ نيسو ل جيزة االمنية المبنانية قبؿ 
اسما  المتيميف عبر وسااؿ االع ـ وفي شكؿ غير دقيؽ تسميـ محمد صالح الممقب بالسريع الى األجيزة 

 المشينة". الحادثةاألمنية المبنانية التي أفرجت عنو بعد ساعات لبرا تو مف ىذه 
 ألنناالحذر والتدقيؽ وطمبت المجنة مف وسااؿ االع ـ "عدـ التسرع بكيؿ االتيامات غير المنطقية وتوخي 

نشعر اف مخططا ما يستيدؼ المخيمات اليمسطينية خاصة مخيـ عيف الحموة في الصراعات المبنانية 
 الداخمية خدمة لمشاريع نجيميا".

 29/12/2013النهار، بيروت، 
 

 لكرة القدم بطولة غرب آسيامن خروج منتخب فمسطين  27
ماؿ محمود عف حزنو إثر النتيجة التي انتيت إلييا مباراة أعرب مدرب منتخب فمسطيف لكرة القدـ ج: الدوحة

 فريقو مع السعودية التي خرجت بالتعادؿ السمبي ضمف بطولة غرب آسيا الثامنة المقامة حاليا في قطر.
وقاؿ في مؤتمر صحيي عقب المقا  إف التعادؿ يعني خروج منتخب فمسطيف مف البطولة مشيرا إلى أف 

 لميريقيف "وبالنسبة لنا أكثر ألنيا ثاني وآخر مباراة لنا في البطولة". نتيجة اليـو تعد خسارة
وأضاؼ "بعد ىذه النتيجة أستطيع القوؿ أننا خرجنا مف الباب الضيؽ مف البطولة حيث لـ نسجؿ أي ىدؼ 

 في المباراتيف وىذا ربما يعود لسو  الطالع أو قمة التركيز وغياب ال عب اليداؼ".
 29/12/2013الشرق الدوحة، 

 
 : عالقة مصر مع حركة حماس "ضبابية"ينبيل فهم الخارجيةوزير  98

قاؿ السيير نبيؿ فيمى، وزير الخارجية، إف الع قات بػيف مصػر واسػراايؿ مرتبطػة باألوضػاع ي: سمير حسن
 اةقميمية، مشيًرا إلى أف ىناؾ اتصاالت تتـ بيف البمديف فيما يتعمؽ باألمور األمنية.

رة بحركة حماس، قاؿ وزير الخارجية فى مقابمة عمى "سكا  نيوز عربػي" اليػـو السػبت، إف وعف ع قة القاى
أجوا  الع قة مع حركة حماس "ضػبابية"، موضػًحا أف مصػر ال تتػدخؿ فػى أيػديولوجيات اآلخػريف طالمػا أف 

 ة.ىذه األيديولوجيات ال تمارس ضد مصر، معرًبا عف استعداد مصر لمبد  فى لممصالحة اليمسطيني
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 98/69/9963، اليوم السابع، مصر
 

 يطالب الحكومة باعتبار حماس منظمة إرهابية معادية "اإلنقاذ"شباب مصر:  99
رفػػض أحمػػد محػػاريؽ عضػػو المكتػػب التنييػػذ  لشػػباب جبيػػة اةنقػػاذ مػػا وصػػية بتػػدخؿ حمػػاس : عػػ   عصػػاـ

طالبػػا الحكومػػة بػػأف تتعامػػؿ السػػافر فػػى الشػػأف المصػػر ، معتبػػرا إياىػػا جػػز  ال يتجػػزأ مػػف جماعػػة اةخػػواف، م
وأضػػاؼ فػػى تصػريحات لػػػػ"اليـو السػػابع" إف تصػػريحات  معيػا كمنظمػػة إرىابيػػة معاديػة مثػػؿ جماعػػة اةخػواف.

عبد المنعـ أبو اليتوح رايس حزب مصر القوية، تعبر عػف انتمااػو لجماعػة إرىابيػة ومػف الطبيعػى أف يشػكؾ 
 و يحقؽ مصمحة مصر.فى أ  عمؿ تقـو بو الحكومة فى مواجية اةخواف أ

 99/69/9963، اليوم السابع، مصر
 

 الزهار: سقوط "اإلخوان" خيبة أمل كبيرة لحماس لة "األحرار المصريين" 39
قػػػاؿ الػػػدكتور محمػػػود الع يمػػػى سػػػكرتير عػػػاـ حػػػزب المصػػػرييف األحػػػرار إف محمػػػود الزىػػػار، : عػػػ   عصػػػاـ

واف المسػػمميف كمنظمػػة إرىابيػػة، ويعمػػـ أف القيػػاد  فػػى حركػػة حمػػاس، يعمػػـ تمامػػا معنػػى إدراج جماعػػة اةخػػ
 سقوطيا خيبة أمؿ كبيرة، خاصة أنيـ كانوا يعتمدوف عمى مساعدتيا ليـ، كما أنيا منيذ ليـ لمعالـ الخارجى. 
وأكد الع يمى فى تصريحات لػػ"اليوـ السابع"، رفضو أل  تدخؿ خػارجى فػى الشػأف المصػر ، مشػيرا إلػى أنػو 

مسػػػاوؿ كبيػػػر فػػػى حركػػػة حمػػػاس عمػػػى قػػػرار إدراج جماعػػػة اةخػػػواف كمنظمػػػة  لػػػيس مػػػف المسػػػتغرب أف يقػػػوؿ
 إرىابية بأنو "قرار ساذج".

 99/69/9963، اليوم السابع، مصر
 

 " ويقمدون حماسيطالبا يحممون "آل 99الشريعة والقانون: إخوان األزهر  كميةعميد  36
والقػانوف بجامعػة األزىػر، إف طػ ب  قاؿ الػدكتور حامػد أبػو طالػب عميػد كميػة الشػريعةي: عبد الوىاب الجند

جماعػػػة اةخػػػواف "اةرىابيػػػة"، يحممػػػوف األسػػػمحة اآلليػػػة داخػػػؿ الجامعػػػات المصػػػرية، ويرىبػػػوف بػػػاقى الطػػػ ب 
 ويمنعونيـ مف آدا  امتحاناتيـ.

وأضػاؼ خػ ؿ حػواره لبرنػامج الحيػػاة اليػـو المػذاع عمػى قنػاة الحيػػاة، أف طػ ب اةخػواف يقمػدوف أفكػار حركػػة 
اليمسطينية لتخريب جامعات األزىر، مناشدًا قوات الشػرطة باسػتخداـ القػانوف بكػؿ حػـز وقػوة، وعمػييـ حماس 

وأشػار عميػد كميػة الشػريعة والقػانوف بجامعػة األزىػر إلػى  الكشؼ عف ىوية الط ب الممثميف داخػؿ الجامعػة.
حسػبما -طالبػا  90كثػر مػف أف أعداد الط ب اةخواف الذيف يحرضػوف عمػى األعمػاؿ اةرىابيػة، ال يتعػد  أ

 .-قاؿ
 99/69/9963، اليوم السابع، مصر

 
 يحزب "المؤتمر": بيان حماس بشأن اإلخوان تدخل غير مقبول ف  الشأن المصر  39

مرشد نااب رايس حزب المػؤتمر، إف إعػ ف الحكومػة أف الجماعػة تنظػيـ إرىػابى،  يقاؿ مجد: ع   عصاـ
مػػف عنػػؼ وتيجيػػرات فػػى الشػػارع المصػػر ، جعػػؿ الشػػعب يعتبرىػػا  كػػاف مطمبػػا شػػعبيا، وأف مػػا ييعمػػو اةخػػواف
 جماعة إرىابية قبؿ صدور قرار الحكومة. 
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وأضػػاؼ مرشػػد فػػى تصػػريحات لػػػ"اليـو السػػابع"، "إف وصػػؼ حكومػػة البػػب و  بالسػػاذجة عمػػى لسػػاف الػػدكتور 
ارا يعتبػر جماعػة محمود الزىار، القياد  فى حركة حمػاس، والحاصػؿ عمػى الجنسػية المصػرية، ةصػدارىا قػر 
 اةخواف منظمة إرىابية، تدخؿ غير مقبوؿ، ولكنو ليس غريبا عمى جماعة تابعة لإلخواف".
 99/69/9963، اليوم السابع، مصر

 
 قذيفة 99يقص  جنوب لبنان بة اإلسرائيمي االحتالل 33

وب المبنػػاني قصػػيت مدفعيػػة االحػػت ؿ اةسػػراايمي فجػػر األحػػد قػػرً  فػػي الجنػػ: ترجمػػة صػػيا -القػػدس المحتمػػة 
وقالػػػت وكالػػػة األنبػػػا   قذييػػػة، رًدا عمػػػى صػػػاروخيف كاتويشػػا أ طمقػػػا تجػػػاه شػػػماؿ الكيػػاف اةسػػػراايمي. 90بنحػػو 

المبنانية اف قوات االحت ؿ قصيت مناطؽ قرب قر  راشيا، راشيا اليخار، الماري، ابؿ السقي، الوزاني، ت ؿ 
 قذيية حتى اآلف. 90كيرشوبا، وطى الخياـ وسردا وقد سجؿ سقوط اكثر مف 

وكاف صاروخاف مف نوع كاتيوشا أطمقا مف جنوبي لبناف صباح األحد وسقطا عمى أطراؼ مستوطنة كريػات 
 شمونا بشمالي فمسطيف المحتمة دوف وقوع إصابات.

وذكػػرت صػػحيية "معػػاريؼ" أف مجموعػػات مسػػمحة أطمقػػت أربعػػة صػػواري  باتجػػاه "إسػػراايؿ"، وأف اثنػػيف منيمػػا 
وتعتقػد جيػات إسػراايمية أمنيػة أف اليػاعميف . راضي المبنانية بينما سقط اثناف قريًبػا مػف الحػدودسقطا داخؿ األ

 ينتموف الى جماعات فمسطينية، كما قالت .
 99/69/9963، وكالة الصحافة الفمسطينية )صفا(

 
 في لبنان: جريمة اغتيال شطح ال تخدم سوى العدو الصهيوني االيرانيسفير ال 34

سيير االيراني في لبناف غضنير ركف أبادي تعازيو الى عاامة الوزير السابؽ القدـ : نية ل ع ـ""الوكالة الوط
دانتػو  الشييد محمد شطح وكؿ "عوااؿ الشيدا  الذيف سقطوا في ىذا االنيجار اآلثػـ"، وأعػرب عػف اسػتنكاره وا 

مػى زرع اليتنػة والتيرقػة لػيس ل غتيػاؿ، وأكػد اف "ىػذه الجريمػة ال تخػدـ سػو  العػدو الصػييوني الػذي يعمػؿ ع
 في لبناف فحسب إنما في بمداف المنطقة توص  الى أىدافو المتوخاة".

وقاؿ: "ما يحدث في لبناف منذ خمسة اشير الى اآلف، يدؿ عمى اننػا فػي أمػس الحاجػة الػى الحػوار والتركيػز 
البمػػػػد، فممػػػػاذا ىػػػػذا  عمػػػػى المشػػػػتركات، وطالمػػػػا اف العػػػػدو الصػػػػييوني ىػػػػو العػػػػدو المشػػػػترؾ لمجميػػػػع فػػػػي ىػػػػذا

 الخ ؼ؟".
 98/69/9963، النهار، بيروت

 
 مسؤولية انهيار المفاوضات إذا أعمنت خططًا استيطانية جديدة "إسرائيل"االتحاد األوروبي سيحّمل  35

حػػػذر االتحػػػاد االوروبػػػي اسػػػراايؿ مػػػف اعػػػ ف خطػػػط : رويتػػػرز، أ ؼ ب، سػػػما -القػػػدس المحتمػػػة، واشػػػنطف 
عمػػى انػػو سػػيحّمميا مسػػؤولية إفشػػاؿ المياوضػػات مػػع اليمسػػطينييف فػػي حػػاؿ فعمػػت  اسػػتيطانية جديػػدة، مشػػدداً 

االلكترونػػي « وااله»ذلػػؾ. وقػػاؿ سػػيير االتحػػاد األوروبػػي لػػد  إسػػراايؿ الرس اندرسػػوف فػػي مقابمػػة مػػع موقػػع 
النػػػاطؽ بالعبريػػػة، انػػػو أوضػػػح لممسػػػؤوليف اةسػػػراايمييف بػػػأف إعػػػ ف مخططػػػات بنػػػا  جديػػػدة فػػػي المسػػػتوطنات 

مس بقػوة كبيػرة بالمياوضػػات، وفػي ىػذه الحالػة، فػػإف تيمػة إفشػاؿ المياوضػات سػػتقع عمػى عػاتؽ إسػػراايؿ، سػت
 واف موقيًا مماثً  نقمو أيضا سيرا  الدوؿ الكبر .
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وأوضح الموقع اف الديبموماسي األوروبي المعروؼ بحذره الشديد أثنا  إدالاػو بالتصػريحات، قصػد بقولػو ىػذا 
حمؿ مسػػؤولية فشػػؿ المياوضػػات، وسػػتجد ىػػذه المسػػؤولية تعبيراتيػػا وتجمياتيػػا عبػػر اف إسػػراايؿ ىػػي مػػف سػػيت

، مػا يعنػي «الخػط األخضػر»سمسمة مف العقوبات االقتصػادية قػد تتسػع لتشػمؿ شػركات إسػراايؿ تعمػؿ داخػؿ 
 خساار متوقعة بم ييف الشواكؿ.

 99/69/9963، الحياة، لندن
 

 سطين إل  المساهمة في ميزانية األمم المتحدةمشروع مقرر يدعو فمتعتمد الجمعية العامة  36
اعتمػػػػدت الجمعيػػػػة العامػػػػة لألمػػػػـ المتحػػػػدة وبتوافػػػػؽ اآلرا  مشػػػػروع مقػػػػرر يػػػػدعو دولػػػػة  : )وكػػػػاالت( -عواصػػػػـ

فمسػػطيف إلػػى المسػػاىمة فػػي ميزانيػػة األمػػـ المتحػػدة. وكانػػت بعثػػة فمسػػطيف لػػد  األمػػـ المتحػػدة فػػي نيويػػورؾ 
كؿ مكثػػؼ تحػػت إشػػراؼ السػػيير ريػػاض منصػػور، لضػػماف اعتمػػاد ىػػذا تحركػػت خػػ ؿ األسػػابيع الماضػػية بشػػ

المقرر الذي جا  بنا  عمى توصية المجنػة الخامسػة )المعنيػة بالشػؤوف اةداريػة والميزانيػة(، وصػد المحػاوالت 
اةسػػراايمية التػػػي كانػػػت تيػػدؼ إلػػػى عػػػدـ اعتمػػػاد مقػػرر بيػػػذا الخصػػػوص أو اعتمػػاده دوف اةشػػػارة إلػػػى دولػػػة 

ت الغالبيػػة العظمػى مػػف الػدوؿ اعتمػاد مقػػرر يػنص بشػػكؿ مباشػر وصػريح عمػػى مسػاىمة دولػػة فمسػطيف. وأيػد
فمسطيف في ميزانية األمـ المتحدة، مستنديف إلى توصية بيذا الخصوص مف قبؿ لجنػة االشػتراكات )المعنيػة 

 بمسااؿ تحديد أنصبة الدوؿ في ميزانية األمـ المتحدة(.
التسييس اةسػراايمي لمموضػوع، وتػـ التعامػؿ معػو كػأمر طبيعػي نػاتج وأوضحت البعثة في بياف أنو تـ رفض 

عػػف ترفيػػع وضػػع فمسػػطيف إلػػى دولػػة مراقػػب فػػي األمػػـ المتحػػدة، مشػػيرة إلػػى أف منػػدوب فنمنػػدا، راػػيس المجنػػة 
 الخامسة، قدـ مشروع المقرر ووافقت المجنة عميو وأوصت باعتماده مف قبؿ الجمعية العامة.
 99/69/9963، الدستور، عّمان

 
 "الترتيبات االمنية في اتفاق الوضع النهائي"لبحث  ل  المنطقة مجددًا إكيري  37

مف المقرر اف يصؿ وزير الخارجية األميركي جوف كيري إلى منطقة الشرؽ االوسط : راـ اهلل ػ احمد رمضاف
وقالػت  تيا الراىنػة.بعد اعياد رأس السنة الجديدة، الستاناؼ جيوده ةنقاذ عممية الس ـ والمياوضات مف ازم

مصػػػادر فمسػػػطينية موثوقػػػة لصػػػحيية "المسػػػتقبؿ"، إف كيػػػري الػػػذي سيصػػػؿ الخمػػػيس المقبػػػؿ، سيواصػػػؿ بحػػػث 
اقتراحاتػو التػي قػدميا لمجانػب اليمسػطيني حػوؿ مػا يسػمى بػػ"الترتيبات االمنيػة فػي اتيػاؽ الوضػع النيػااي" بػػيف 

 اليمسطينييف واسراايؿ.
يني محمػود عبػاس كػاف ابمػغ كيػري اثنػا  زيارتػو الػى راـ اهلل فػي جولتػو واضافت المصادر اف الرايس اليمسػط

التاسعة، قبؿ اسبوعيف، رفضو ل قتراح الوارد فػي خطتػة حػوؿ بقػا  قػوات اسػراايمية فػي منطقػة االغػوار لمػدة 
 عشرة سنوات، واخضاع المعابر مع االردف الدارة فمسطينية ػ اسراايمية مشتركة.

اؿ االميركػػي جػػوف الػػف المكمػػؼ صػػياغة االتيػػاؽ النيػػااي فػػي الممػػؼ االمنػػي، بػػدأ وقالػػت المصػػادر اف الجنػػر 
مؤخرًا بعقد اجتماعات مػع المسػؤوليف االمنيػيف والعسػكريف اليمسػطينييف لبحػث ىػذا الممػؼ والترتيبػات االمنيػة 

 لمطرفيف اليمسطيني واالسراايمي.
مػف صػياغة الجنػراؿ الػف، والتػي وضػعت  وبحسب المصػادر، فػإف االقتراحػات االمنيػة التػي قػدميا كيػري ىػي

عمػػى مقػػاس اسػػراايؿ، واىممػػت بالكامػػؿ أي اعتبػػارات او ضػػمانات أمنيػػة لمشػػعب اليمسػػطيني االعػػزؿ، والواقػػع 
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تحػػػت بطػػػش سػػػمطات االحػػػت ؿ االسػػػراايمي واجرا اتػػػو التعسػػػيية التػػػي تصػػػنؼ فػػػي معظميػػػا مػػػف وجيػػػة نظػػػر 
 ة.القانوف الدولي كجرااـ حرب وجرااـ ضد االنساني

وفػػي الممػػؼ السياسػػي، قالػػت المصػػادر اف كيػػري لػػـ يقػػدـ أي اقتراحػػات مكتوبػػة بشػػأف مػػا يسػػمى اتيػػاؽ اطػػار 
جديد، لكنو اعمف نيتو عف صياغة مثؿ ىذا االتياؽ، مشيرة الى اف الرايس عباس يػرفض أي اتيػاؽ انتقػالي، 

ف موضػػوع التنييػػذ، إذ ال ويصػػر عمػػى اتيػػاؽ نيػػااي يشػػمؿ جميػػع مميػػات المياوضػػات، لكنػػو يبػػدي مرونػػة بشػػأ
 مانع أف يكوف عمى مراحؿ، عمى اف ال يتجاوز الث ثة اعواـ.

 99/69/9963، المستقبل، بيروت
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خاصػػػة مػػػع اسػػػتحالة معػػػروؼ أف ىنػػػاؾ سػػػيناريوىات محتممػػػة بشػػػأف المياوضػػػات اليمسػػػطينية/ اةسػػػراايمية، 
التوفيػػؽ بػػيف مواقػػؼ الطػػرفيف. فالجانػػب اةسػػراايمي يػػراوغ وال يطػػرح مواقػػؼ محػػددة بػػزعـ أولويػػة االتيػػاؽ عمػػى 

وفػي ىػذا «. دولة )لمشػعب الييػودي(»الترتيبات األمنية ومف ثـ خارطة الحدود السياسية واالعتراؼ بإسراايؿ 
مػػا يمكػػف أف تقبػػؿ بػػو إسػػراايؿ ىػػو حػػؿ انتقػػالي يتحػػوؿ السػػياؽ، يػػر  عديػػد المعمقػػيف والسياسػػييف أف أقصػػى 

تمقاايػػا إلػػى نيػػااي، فيمػػا اليمسػػطينيوف يرغبػػوف بحػػؿ نيػػااي، فػػي حػػيف تحػػاوؿ اةدارة األميركيػػة التجسػػير بػػيف 
ذات حػدود »، بمعنػى االتيػاؽ عمػى إقامػة دولػة «حؿ نيااي يطبؽ عمى مراحػؿ»الموقييف عمى أساس صيغة 

ر لعناصػػر التسػػوية الداامػػة يتيػػؽ عمػػى تطبيقيػػا مرحميػػا. عمميػػًا، ثمػػة مػػف يعتبػػر ىػػذا ، مترافقػػًا مػػع إطػػا«مؤقتػػة
الترتيػػب حػػً  مؤقتػػًا يسػػيؿ تمريػػره إسػػراايميًا وفمسػػطينيًا دوف م مػػات مزلزلػػة ضػػد أي منيمػػا، خاصػػة فػػي ظػػؿ 

إسراايميا وخمؽ بقا  القضايا األخر  الكبر  عالقة ال تحؿ إال باألسموب ذاتو: مياوضات جديدة لشرا  الوقت 
 وقااع جديدة.

« قصػػير المػػد »فػػي المقابػػؿ، يػػر  الػػبعض أف الػػرايس )محمػػود عبػػاس( مسػػتعد لمموافقػػة عمػػى جػػدوؿ زمنػػي 
لتنييػػذ مبػػادئ التسػػوية النياايػػة عمػػى مراحػػؿ إذ أنػػو، فػػي ظػػؿ الظػػروؼ الحاليػػة الصػػعبة التػػي تعيشػػيا السػػمطة 

قوؼ بوجو اةدارة األميركية، أو احتماؿ اندالع انتياضة اليمسطينية عمى كافة الصعد، نجده ال يرغب في الو 
تكوف ضد السمطة اليمسطينية أساسًا، فيما تبقى المعضمة الكبر  مع )بنياميف نتنياىو( حيػث كيػؼ سػتتعامؿ 
اةدارة األميركيػػػػة مػػػػع تعنتػػػػو؟ ىنػػػػا، ال نختمػػػػؼ عمػػػػى إمكانيػػػػة موافقػػػػة الطػػػػرفيف اةسػػػػراايمي واليمسػػػػطيني مػػػػنح 

لكػف الواضػح أف )نتنيػاىو( لػف يقبػؿ/ يسػتطيع الموافقػة عمػى أكثػر مػف «. حؿ وسط»رصة تقديـ األميركييف ف
اسػػتمرار الحكػػـ الػػذاتي اليمسػػطيني مػػع تأجيػػؿ قضػػايا الوضػػع النيػػااي، بمعنػػى بقػػا  االحػػت ؿ. فػػي ظػػؿ ىػػذا 

 اايؿ؟!األميركي عمى إسر « الحؿ الوسط»التوقع، ىؿ تستطيع اةدارة األميركية عنداذ فرض االتياؽ 
قطعا، ال تريد اةدارة األميركية تػرؾ المياوضػات تنيػار ال سػيما فػي ظػؿ حاجتيػا الماسػة إلػى إنجػاز يعػوض 
خساراتيا في المنطقة، وىو أمر سيشجع إدارة الرايس )باراؾ أوباما( عمى مواصمة العمؿ لمتوصؿ إلػى اتيػاؽ 

ومػػة اةسػػراايمية والسػػعي إلػػى تغييرىػػا مسػػتعدة لمصػػداـ مػػع الحك« اةدارة»، ىػػذا إف كانػػت تمػػؾ «حػػؿ وسػػط»
مسػػتعينة بػػاألحزاب والقػػو  العسػػكرية واألمنيػػة واالقتصػػادية اةسػػراايمية التػػي تػػدرؾ أىميػػة فػػرض حػػؿ أميركػػي 

« الحػػؿ الوسػػط»عمػػى اليمسػػطينييف يكػػوف مناسػػبا ةسػػراايؿ. عنػػدىا، سػػتعرض واشػػنطف عمػػى )نتنيػػاىو( قبػػوؿ 
ولمكانة )نتنياىو( في التاري  عبر أسموب ناعـ يتيقاف عميػو، مػع تػوفر ةنقاذ إسراايؿ مف نيسيا.. خدمة ليا 

أحاديػػث متزايػػدة فػػي داخػػؿ إسػػراايؿ جوىرىػػا حػػض )نتنيػػاىو( عمػػى التجػػاوب أو التنحػػي. فمػػث ، دعػػا راػػيس 
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اةسراايمي المعارض )يتسحاؽ ىرتسوج( )نتنيػاىو( إلػى التنحػى أو اسػتغ ؿ اليرصػة المتاحػة « العمؿ»حزب 
ذا لػـ يكػف نتنيػاىو قػادرا عمػى »إلى س ـ مػع اليمسػطينييف، قػاا ، لمتوصؿ  لقػد وصػمنا إلػى لحظػة الحقيقػة، وا 

مػػف جانبيػػا، قالػػت رايسػػة «. اتخػػاذ القػػرار التػػاريخي المطمػػوب، فعميػػو إخػػ   كرسػػيو لمػػف يعػػرؼ مػػا ىػػو القػػرار
لسػ ـ، لكننػي غيػر متأكػدة الكرة في ممعبنا، ويوجد شريؾ لصنع ا»اليساري )زىافا جمؤوف(: « ميرتس»حزب 

ىػؿ ىنػاؾ مػف يصػّدؽ فعػً  أف لػد  نتنيػاىو، الواقػع فػى أسػر ثمػة »، متسػاامة، «مف أف نتنياىو شريؾ لمس ـ
البيػػت »مػػف المسػػتوطنيف، ووزيػػر الخارجيػػة أفيجػػادور ليبرمػػاف الػػذي دمػػر ع قاتنػػا مػػع العػػالـ، وراػػيس حػػزب 

. سبؽ كؿ ىػذا، تصػريحات أىػـ لػوزير العمػـو والتكنولوجيػا «نيتالي بينيت، نية لمتوصؿ إلى س ـ؟« الييودي
ال ميػر »، الذي صرح بإنو «الشاباؾ»)يعقوب بيري( المنتمي لحزب )ىناؾ مستقبؿ( والرايس السابؽ لجياز 

وقد تواكب ىذا مع اجتماعات تنسيقية عمنية جرت بيف «. مف إحداث تغييرات في تركيب االات ؼ الحكومي
الػػذي تقػػوده )تسػػيبي ليينػػي(. كمػػا اتيػػؽ « الحركػػة»وبػػيف حػػزب «( ىنػػاؾ مسػػتقبؿ)»ـ ىػػذا الحػػزب الثػػاني األىػػ

معمقوف وكتاب إسراايميوف بارزوف عمى إمكانية تعرض الحكومة اةسراايمية لتغييرات جوىرية بإخراج معسكر 
« ةالحرك«و« شاس«و« العمؿ»، مقابؿ ضـ أحزاب «الميكود»أقصى اليميف وربما يحصؿ شرخ داخؿ حزب 

مػػػع بنػػػا  شػػػبكة أمػػػاف مػػػف معسػػػكر اليسػػػار الصػػػييوني والكتػػػؿ العربيػػػة. أمػػػا عػػػف أرجحيػػػة فػػػوز أي مػػػف ىػػػذه 
 السيناريوىات أع ه، فسؤاؿ لف يجيب عميو بدقة سو  المستقبؿ!

 99/69/9963، الرأي، عّمان
 

 مصةر والعن  بعد االنسداد السياسي 39
 ياسر الزعاترة

ركي مف أكثر رموز اةدارة حماسة ل نق ب في مصر، ربما ألنػو يريػد ي عّد جوف كيري، وزير الخارجية األمي
مف خ ؿ ذلؾ إرضا  نتنياىو عمى أمؿ أف يسّيؿ ميمتو التياوضية في الممؼ اليمسطيني، وربما ألنو مقتنع 
 بما ييعؿ، لكف الرجػؿ لػـ يممػؾ إال أف ينػدد بقػرار الحكومػة المصػرية إعػ ف جماعػة اةخػواف تنظيمػا إرىابيػا،

 بكؿ ما يترتب عمى ىذا التصنيؼ مف تبعات.
كيػػري لػػيس مسػػتجدا فػػي ميػػداف السياسػػة مثػػؿ السيسػػي، ولػػيس لديػػو ثػػأر يعميػػو عػػف رؤيػػة الحقيقػػة، فيػػو رجػػؿ 
مجّرب، ويعمػـ تمامػا التبعػات التػي يمكػف أف تترتػب عمػى قػرار مػف ذلػؾ النػوع، وتكييػو كتجربػة تمػؾ المطػاردة 

لتي استمرت ما يقػرب مػف عقػديف، وانتيػت عمػى النحػو الػذي تابعػو الجميػعز التي قامت بيا أميركا لإلرىاب ا
ورطػػات وىػػزااـ خيػػر دليػػؿ عمػػى ذلػػؾ. ولػػو كػػاف أمثػػاؿ كيػػري فػػي الحكػػـ، أو حتػػى أمثػػاؿ أوبامػػا حػػيف وقعػػت 
ىجمات سبتمبر، لما تصرفوا كما فعؿ بوش الذي انساؽ خمؼ المحافظيف الجدد الذي كانت عيونيـ مصوبة 

 لدولة الصييونية قبؿ أي شي  آخر.عمى مصمحة ا
كاف تشاؾ ىاجؿ، وزير الدفاع األميركي قػد اتصػؿ أيضػا بعبػد اليتػاح السيسػي قبػؿ أيػاـ معترضػا عمػى اتيػاـ 
مرسػػي بالتخػػابر مػػع حمػػاس، لػػيس حرصػػا عمػػى مرسػػي وال عمػػى حمػػاس، فقػػد كػػاف مػػوقييـ لصػػالح االنقػػ ب 

كمتو، لكػف ىاجػؿ كػاف يتحػدث مػف منطمػؽ الحػرص عمػى بالكامؿ، وذىب كيري إلى القاىرة قبؿ يـو مف محا
االنق ب الذي يبدي رموزه قدرا ىاا  مف  التصرفات التي تضر بمصر وىو ما أوضػحو ىاجػؿ بحديثػو عػف 

مػػػرة منػػػذ االنقػػػ ب،  30المسػػػتقبؿ واالسػػػتقرار، فػػػي ذات الوقػػػت الػػػذي اعتػػػرؼ فيػػػو بأنػػػو اتصػػػؿ مػػػع السيسػػػي 
لنصػػح، بػػؿ إف وزارة الػػدفاع قػػد طمبػػت مػػف الكيػػاف الصػػييوني أف يضػػغط وبػػالطبع لتنسػػيؽ الخطػػوات وتقػػديـ ا
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عمى الكونغرس مف أجؿ إنيا  تجميد جػز  مػف المعونػة العسػكرية لمصػر، كمػا كشػيت صػحيية معػاريؼ قبػؿ 
 أياـ.

ما فعمو االنق بيوف ىػو المسػتو  األعمػى مػف الشػطط السياسػي الػذي قػارفوه منػذ االنقػ ب، ذلػؾ أف تصػنيؼ 
سياسػػي فػػاز فػػي االنتخابػػات وكػػاف فػػي الحكػػـ عمػػى أنػػو تنظػػيـ إرىػػابي ال يمكػػف أف يكػػوف منطقيػػا  أكبػػر حػػزب

بحػػاؿ مػػف األحػػواؿ، ولػػف يقنػػع النػػاس )الػػذيف انتخبػػوه عمػػى األقػػؿ(، فضػػ  عػػف اآلخػػريف الػػذيف يعممػػوف أنػػو ال 
مييػػة تيجيػػر يمػػت إلػػى اةرىػػاب بصػػمة، فضػػ  عػػف أف عمميػػة اةخػػراج كانػػت بالغػػة البػػؤس، إذ جػػا ت عمػػى خ

 اعترؼ منيذوه بو، وىـ تنظيـ ليـ نشاط سابؽ وتعرفيـ السمطات األمنية.
يوليو ال يمت إلى المنطػؽ بصػمة، لكػف األمػر ىنػا  3ليست ىذه ىي المشكمة، فما ييعمو االنق بيوف كمو منذ 

ز يحشػػر جماعػػة ال يتعمػؽ بالسػػمعة وال بػػاةخراج، بػػؿ يتعمػػؽ بالتبعػات التػػي سػػتترتب عمػػى قػػرار مػف ىػػذا النػػوع
 سياسية ىي األكبر في الب د في سياؽ إرىابي، ويتعامؿ مع أعضاايا عمى ىذا النحو.

إنػو يعنػػي بكػػؿ بسػػاطة حشػر الػػب د فػػي حالػػة انسػداد سياسػػي، ودفػػع الكثيػػر مػف أعضػػا  الجماعػػة إلػػى العمػػؿ 
ؿ الثمانينيػػات، السػػري والعنػػؼ تبعػػا لػػذلؾ، تمامػػا كمػػا حصػػؿ مػػع الجماعػػة اةسػػ مية )فػػي مصػػر أيضػػا( خػػ 

 والتي كانت تشتغؿ بالدعوة والعمؿ االجتماعي، فتمت مطاردتيا وصوال إلى دفعيا دفعا نحو العنؼ.
ذا كانػػت قيػػادة الجماعػػة سػػترفض المجػػو  إلػػى العنػػؼ بػػأي حػػاؿ، تبعػػا لمخبػػرة والتجربػػة، فمػػف سػػيقنع عشػػرات  وا 

بػؿ مظػاىرةز مجػرد مظػاىرة، ومػف يقػنعيـ اآلالؼ مف الشباف بػأف عمػييـ أف يقضػوا أعمػارىـ فػي السػجوف مقا
بػػأف ىػػؤال  الػػذيف قتمػػوا إخػػوانيـ ويكيػػرونيـ ويشػػيطنونيـ ليػػؿ نيػػار ال يسػػتحقوف القتػػاؿ المشػػروع والحاسػػـ. فػػي 
زمػػػف التيجيػػػر والتيخػػػي ، يمكػػػف أليػػػة مجموعػػػة أف تمػػػارس العنػػػؼ، بمجػػػرد تػػػوافر قػػػدر بسػػػيط مػػػف الحاضػػػنة 

أنػػاس لػػدييـ القابميػػة لمػػنح تمػػؾ الحاضػػنة فػػي مواجيػػة سػػمطة تقتػػؿ  الشػػعبية، وفػػي األريػػاؼ، وكثيػػر مػػف المػػدف
 وتشيطف ب  حساب وال ضمير.

المصيبة أف لجو  بعض اةخواف إلى العنؼ الحقيقي، وليس الكػاذب الػذي يجػري تمييقػو ليػـ، سػيعني إدخػاؿ 
ى لػػو لػػـ تتخػػذ البمػػد فػػي مزيػػد مػػف العسػػكرة، وشػػطب كػػؿ مسػػاحات الحريػػة، وىػػو األمػػر المتوقػػع بالمناسػػبة حتػػ

الخطوة األخيػرة، ألف مجػرد اسػتيداؼ أكبػر تنظػيـ سياسػي فػي الػب د، ال يمكػف أف يػتـ مػف دوف تحويػؿ البمػد 
 برمتيا إلى مركز بوليس.

بقػػي القػػوؿ، إف الجماعػػات السياسػػية والدينيػػة فػػي كػػؿ الػػدنيا ال تأخػػذ قوتيػػا وحضػػورىا فػػي الشػػارع صػػدقة مػػف 
أسػنانيا، ولػػو تػػرؾ األمػر لألنظمػػة لمػػا أبقػت ليػػا معارضػػة أبػدا، وحركػػة ليػػا األنظمػة، بػػؿ تنتػزع ذلػػؾ بأيػػدييا و 

مثؿ ىذه الجذور االجتماعية والسياسية والدينية، وحازت عمى ثقة ما يقرب مف نصؼ الشعب ال تحتػاج إذنػا 
 مػػف االنق بيػػيف لكػػي تبقػػى فػػي السػػاحة، لكػػنيـ قػػوـ ال ييقيػػوف وال يعقمػػوف، ومػػف وراايػػـ أنظمػػة عربيػػة تعػػيش

 ، وال تيكر إال بغراازىا، وغراازىا فقط.”مت زمة اةخواف“
 99/69/9963، الدستور، عّمان
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 نقوال ناصر 
تقوؿ تقارير األنبا  أف وزير الخارجية األميركي جوف كيري يقترح اآلف بنا  خط سكة حديد يربط بػيف قطػاع 

عبر الخميؿ. وبغض النظر عف االحتمػاالت الواقعيػة لوضػع اقتراحػو موضػع التنييػذ غزة وبيف الضية الغربية 
في أي وقت قريب في ضو  تيرب دولػة االحػت ؿ اةسػراايمي مػف تنييػذ اقتراحػات سػابقة مماثمػة لموصػؿ بػيف 
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طينية القطاع وبيف الضية بموجب اتياقيات أوسمو الموقعة بيف الجانبيف، وعدـ إصػرار منظمػة التحريػر اليمسػ
شػريكتيا فػي تمػػؾ االتياقيػات عمػى ذلػػؾ كشػرط مسػبؽ لمواصػػمة المياوضػات الثناايػة، فػػإف اقتػراح كيػري يسػػمط 
األضوا  مجددا عمى حصار القطاع الذي يعيش كارثة إنسانية متياقمة منػذ سػنوات تخّيػر أىمػو بػيف اسػتمرار 

 ااؿ.موتيـ البطي  وبيف مقاومة الحصار والدفاع عف الحياة فيو بكؿ الوس
” إسػراايمي“العقػيـ عػف مخػرج ” التياوضػي“لكف األىـ في اقتراح كيػري الجديػد يكمػف فػي الميارقػة بػيف البحػث 

مسػػتحيؿ لمكارثػػة اةنسػػانية فػػي القطػػاع مػػع دولػػة االحػػت ؿ، وىػػي المسػػؤوؿ األوؿ واألخيػػر عػػف اسػػتمرار ىػػذه 
ة التياوضػػية اليمسػػطينيوف والعػػرب العمميػػ” شػػركا “ممكػػف منيػػا يصػػر كػػؿ ” عربػػي“الكارثػػة فيػػو، وبػػيف مخػػرج 

 واألجانب عمى سد كؿ أبوابو الميتوحة عبر مصر.
إف فتح معابر القطاع مع مصر ييتح القطاع عمى العالـ الرحب عمى اتساعو بينمػا فػتح معػابره عمػى الضػية 

فػي واقػع  الغربية في الوضع الراىف يمثؿ فتح قسـ في السجف اةسراايمي الكبير عمػى قسػـ آخػر منػو ال يغيػر
 الحصار واالحت ؿ شياا.

فػػي تعميقػػو عمػػى االعتػػدا ات العسػػكرية األخيػػرة التػػي شػػنتيا دولػػة االحػػت ؿ عمػػى القطػػاع سػػوغ وزيػػر حربيػػا 
، بينمػػػا سػػػوغيا رايسػػػيا ”تعطيػػػؿ الحيػػاة فػػػي جنػػػوب إسػػػراايؿ“موشػػيو يعػػػالوف ىػػػذه االعتػػػدا ات بأنيػػػا رد عمػػػى 
لعػػػاـ العػػػالمي بالتنصػػػؿ مػػػف مسػػػؤولية االحػػػت ؿ ودولتػػػو عػػػف شػػػمعوف بيريػػػز باالسػػػتمرار فػػػي تضػػػميؿ الػػػرأي ا

بػالرغـ مػف الحصػار البػري، ” قطاع غزة ليس موجػودا تحػت االحػت ؿ“في القطاع بالقوؿ إف ” تعطيؿ الحياة“
فػوؽ األرض وتحتيػػا، والبحػري والجػػوي الخػانؽ الػػذي تيرضػو دولتػػو عمػى حركػػة النػاس والسػػمع والمػا  واليػػوا  

لوقػػود واألدويػػة فيػػو منػػذ أجبػػرت المقاومػػة قػػوات االحػػت ؿ ومسػػتعمراتو ومسػػتوطنييا عمػػى والضػػو  والغػػذا  وا
 .9001االنسحاب منو عاـ 

إف اسػػتمرار ىػػذا الحصػػار لػػـ يعػػد يتػػرؾ لعػػرب فمسػػطيف فػػي قطػػاع غػػزة إال االختيػػار بػػيف االستسػػ ـ لمػػوتيـ 
 حياة بكؿ الوسااؿ المتاحة.البطي  في ظمو وبيف الدفاع عف حقيـ اةنساني في البقا  عمى قيد ال

ولػػـ يكػػف األمػػيف العػػاـ لمجامعػػة العربيػػة، نبيػػؿ العربػػي، ومقػػرر األمػػـ المتحػػدة لحقػػوؽ اةنسػػاف فػػي األراضػػي 
” كارثػػػة إنسػػػانية“، ريتشػػػارد فولػػػؾ، دقيقػػػيف وأمينػػػيف عنػػػدما حػػػذرا مػػػؤخرا مػػػف 2412اليمسػػػطينية المحتمػػػة عػػػاـ 

ارؾ المجتمع الدولي اآلثار المدمرة التي تركتيا العاصية الثمجية في القطاع إف لـ يتد” وشيكة“وصياىا بأنيا 
األخيرة في حياة سكانو، ألف ىذه الكارثة قاامة ومستيحمة فع  فيو منػذ سػنوات، حػد أف تكػوف نصػؼ النسػا  

كمػا كشػيت دراسػة حديثػة لممرصػد اليورومتوسػطي لحقػوؽ ” االنيميػا“الحوامؿ في القطاع يعانيف مف فقر الدـ 
 نساف، وكانت العاصية مجرد مناسبة ةعادة تسميط الضو  عمييا.اة
العالـ قػد نسػي غػزة، ونسػا ىا وأطياليػا. فالحصػار كػالحرب فػي سػواو، إنػو مػوت بطػي  لمجميػع فػي غػزة ”ؼ
ذلػؾ مػا اقتبسػو المػػؤرخ األميركػي الناشػط فػي االتحػػاد الػوطني لممعممػيف، ديػػ ف ” لقػد فقػد العػالـ إنسػػانيتو.… 

اقواؿ عطية أبو خوصة أحد أىالي غزة في مستيؿ مقاؿ لو نشره يـو األربعا  الماضي، قبؿ أف  مورفي، مف
ةغاثػػػة ال جاػػػيف اليمسػػػطينييف وتشػػػغيميـ، مػػػارغو ايمػػػيس، ” أونػػػروا“يقتػػػبس مػػػف ناابػػػة الميػػػوض العػػػاـ لوكالػػػة 

، ويقتػبس 9090ؿ عػاـ بحمػو ” قػاب  لمسػكف فيػو“تحذيرىا مف أف القطاع إذا ما استمر حالػو الػراىف لػف يكػوف 
دولة ” قيادة“ألف ” إبادة جماعية تجري اآلف في غزة“أيضا مف المؤرخ اةسراايمي اي ف بابى قولو إف جريمة 

كسجف يضـ أخطر النزال  الذيف ال بػد مػف الػتخمص مػنيـ “إلى القطاع ” وبخاصة الجيش، تنظر“االحت ؿ، 
 ”بطريقة أو بأخر .
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و أكبػػر سػػجف فػػي اليػػوا  الطمػػؽ فػػي العػػالـ، ووصػػيو المركػػز اليمسػػطيني وقطػػاع غػػزة الػػذي سػػبؽ وصػػيو بأنػػ
، وتػرفض الػدوؿ العربيػة أي ”كيانا معاديا“، قد أعمنتو دولة االحت ؿ ”معسكر لمموت”لحقوؽ اةنساف بغزة ب

لمشػعب ” الممثػؿ الشػرعي والوحيػد“مخرج عربي لمكارثة اةنسػانية فيػو إال مػف خػ ؿ منظمػة التحريػر بصػيتيا 
، ويرقػػى إجمػػاع كػػؿ ىػػذه ”خارجػػا عمػػى القػػانوف“يمسػػطيني، لكػػف قيػػادة ىػػذه المنظمػػة بػػدورىا أعمنتػػو قطاعػػا ال

األطراؼ عمى ذلؾ إلى قرار سياسي جماعي بإعداـ الحياة في القطاع يحمميػا جميعػا المسػؤولية عػف الكارثػة 
 اةنسانية المستمرة والمستيحمة فيو.

ينػاير فػي مصػر بيصػوليا المتتابعػة أسػوأ  91ف حاؿ القطاع بعد ثورة إنيا حقا ميارقة سياسية ميجعة أف يكو 
مما كاف عميػو قبميػا، وىػذه ميارقػة تجعػؿ إدانػة مصػر والػدوؿ العربيػة ومعيػـ قيػادة منظمػة التحريػر السػتمرار 

رطانػػػة إع ميػػػة ال معنػػػى ليػػػا، تػػػديف اصػػػحابيا قبػػػؿ ” عقوبػػػة جماعيػػػة“حصػػػار االحػػػت ؿ لمقطػػػاع باعتبػػػاره 
ودولتػػػو، كػػػونيـ شػػػركا  عمميػػػا فػػػي ىػػػذه العقوبػػػة الجماعيػػػة التػػػي ال تيػػػرؽ بػػػيف خ فيػػػـ مػػػع القيػػػادة االحػػػت ؿ 

 السياسية لمقطاع وبيف معاناة أىمو.
إف اسػػتيحاؿ الكارثػػة اةنسػػانية فػػي غػػزة لػػـ يعػػد يتػػرؾ عػػذرا لكػػؿ األطػػراؼ المشػػاركة فػػي حصػػاره لعػػدـ اليصػػؿ 

يف الكارثػة اةنسػانية التػي تطحػف أىمػو، فيػذه الكارثػة أكبػر مػف فورا بيف خ فيا مع قيادة القطاع السياسية وبػ
أي خ ؼ سياسي، ومف االنقساـ اليمسطيني، وتجعؿ ذريعة التمسؾ الشكمي بوحدانية تمثيؿ منظمػة التحريػر 
لشعبيا حجة متيافتة لـ تعد تقنع أحػدا لمتنصػؿ العربػي مػف محاولػة وقػؼ الكارثػة كأولويػة تتقػدـ عمػى كػؿ مػا 

 عداىا.
انعقػد مػؤتمر شػـر الشػي  ةعػادة إعمػار  9003ي السنة التالية عمى حرب دولة االحت ؿ عمى القطاع عاـ ف

قطاع غزة، وتعيدت عشر دوؿ شاركت فيو ىي العربية السعودية واةمػارات العربيػة المتحػدة وقطػر والكويػت 
 بحوالي أربع مميارات دوالر أميركي. والجزاار والواليات المتحدة واالتحاد األوروبي والياباف وايطاليا وتركيا

لكػػف ىػػذه التعيػػدات أصػػبحت بعػػد سػػبع سػػنوات أداة ابتػػزاز سياسػػي لحركػػة حمػػاس التػػي تػػدير حكومػػة األمػػر 
الواقع في القطاع، تخيرىا بيف االستس ـ لشروط دولة االحت ؿ والتخمي عف المقاومة واالنضماـ إلى عممية 

ظمػػة التحريػػر اليمسػػطينية أو اسػػتمرار ارتيػػاف القطػػاع ضػػحية لمكارثػػة التيػػاوض معيػػا وبػػيف تسػػميـ القطػػاع لمن
اةنسانية المستمرة فيو عمى أمؿ دؽ إسييف بيف حكومتيا وبيف ضحايا الكارثة اةنسانية مف أىمو، أو انتظار 
لػػى األبػػد كمػػا  التوقيػػت المناسػػب لعػػدواف إسػػراايمي جديػػد عمػػى أمػػؿ اجتثػػاث المقاومػػة مػػف القطػػاع مػػرة واحػػدة وا 

 ”.عممية الس ـ“يأمؿ الشركا  في ما يسمى 
غير أف ارتياف قطاع غزة ليذه المعادلة السياسية أثبت فشمو طػواؿ السػنوات الماضػية ولػيس مػف المتوقػع أف 

مػػف “يحقػػؽ أىدافػػو اآلف بعػػد كػػؿ التضػػحيات التػػي قػػدميا عػػرب فمسػػطيف فػػي القطػػاع لعػػدـ الخضػػوع لػػو، ألف 
كمػا قػاؿ القيػادي فػي حمػاس صػ ح البردويػؿ يػـو األربعػػا  ” ع فيػو واىػـييكػر أنػو بحصػارنا سػيدفعنا لمخضػو 

 الماضي.
إف الوضػػع فػػي كػػؿ األراضػػي اليمسػػطينية المحتمػػة متيجػػر وغيػػر قابػػؿ ل سػػتمرار فػػي ىدواػػو الظػػاىري الخػػادع 

طػي  الراىف، لكنو في قطاع غزة عمػى وجػو التحديػد مخّيػر فقػط بػيف االستسػ ـ لمكارثػة اةنسػانية والمػوت الب
وبيف الدفاع المشروع والطبيعي عف الحياة، ومنو عمى األرجح سوؼ تنطمؽ شرارة انتياضة ثالثػة، إف عػاج  

المقاومػة اليمسػػطينية قػد تصػػؿ إلػى مرحمػػة االنيجػار إذا مػا اسػػتمر الحصػار الخػػانؽ عمػى قطػػاع ”أو آجػ ، ؼ
 س الخميس الماضي.كما قاؿ المتحدث باسـ كتااب القساـ الجناح العسكري لحركة حما” غزة
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كمػا كتػب مػؤخرا أسػتاذ ” ال ينبغي اف يتياجأ أحد إذا ما اندلعت انتياضة ثالثة خ ؿ الشيور القميمػة المقبمػة”و
العمػػػـو السياسػػػية والػػػوزير السػػػابؽ فػػػي السػػػمطة اليمسػػػطينية عمػػػي الجربػػػاوي فػػػي مقػػػاؿ نشػػػرتو النيويػػػورؾ تػػػايمز 

 ي.مترجما مف المغة العربية يـو األربعا  الماض
إسػراايمية لكسػب الوقػت  –إف إشغاؿ القيادة اليمسطينية في الضية الغربية بمميػاة المياوضػات منػاورة أميركيػة 

فحسب لـ يعد ينطمي عمى أحد ولػـ يعػد كافيػا الحتػوا  انيجػار فمسػطيني تػوفرت لػو كػؿ الشػروط الموضػوعية 
ياوضػػات فػػي إطارىػػا، كمػػا كتػػب روبػػرت التػػي تػػدور ىػػذه الم” عمميػػة السػػ ـ“وينتظػػر شػػرارة تشػػعمو، فتمثيميػػة 

ال يثػؽ اليمسػطينيوف فييػا “فيسؾ في االينديبندنت البريطانية في الثالػث عشػر مػف آب / أغسػطس الماضػي، 
 ،”وال يريدىا اةسراايميوف

 99/69/9963، رأي اليوم، لندن
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القرار المصري بشأف حركة اةخواف المسمميف قولو "إلى صرح فوزي برىوـ بمساف حركة حماس، تعميقًا عمى 
كػػؿ الػػذيف يعيبػػوف عمينػػا انتما نػػا لإلخػػواف المسػػمميف، والمطػػالبيف بيػػؾ ارتباطنػػا بيػػـ، أو التنصػػؿ مػػنيـ، نػػرد 
عمييـ جميعًا، أف أريحوا أنيسكـ، فإننا نعتز ونيتخر ونتشرؼ بانتماانا إلى ىذه المدرسة، وفكر ىػذه الجماعػة 

 ".األصيؿ
، ولحركة حماس، االنتما  ألي فكػر واالنحيػاز ألي مدرسػة سياسػية، أو  ال شؾ في أف ىذا حؽ ليوزي برىـو
أي اتجاه فكري، ولكف عمينا أف نتوقػؼ أمػاـ مكانػة حركػة حمػاس، اليمسػطينية، فيػي أواًل مػف كبػر  اليصػااؿ 

، فػػػي قطػػػاع غػػػزة منػػػذ االنقػػػ ب اليمسػػػطينية، وىػػػي ثانيػػػًا تقػػػود وتػػػتحكـ منيػػػردة بجػػػز  مػػػف الػػػوطف اليمسػػػطيني
، وىذا يعني خ صة أف مواقؼ وسياسات حركة حماس تػؤثر مباشػرة  9002األحادي في حزيراف  حتى اليـو

عمى مصالح الشعب العربي اليمسطيني، ويتضرر منيا قطاع واسع مف شعبنا ويدفع ثمف سياساتيا، كما ىو 
ولي أصػيؿ، مثميػا مثػؿ الشػعبية والديمقراطيػة وحػزب حاصؿ حاليًا، فيي ال يعيبيػا أف تنتمػي ليكػر ونيػج أصػ

الشػػعب وانتمػػػاايـ ليكػػػر اليسػػػار، أو لميصػػااؿ التػػػي تنتمػػػي لميكػػػر القػػومي كجبيػػػة التحريػػػر العربيػػػة، والتحريػػػر 
اليمسطينية والجبية العربية اليمسطينية وغيرىـ، عمػى أف ال يكػوف ذلػؾ متعارضػًا مػع مصػالح الشػعب العربػي 

 لو، ألف ذلؾ يصبح عباًا عمى اليمسطينييف، ويضيؼ ليـ متاعب ىـ في غنى عنيا.اليمسطيني ومؤذيًا 
نييـ أف االنتما  اليكري، سياسيًا، ي ولد روافع، لنضاؿ الشعب العربي اليمسطيني، ويضيؼ لػو إمكانػات عمػى 

يممػػػؾ  إمكاناتػػػو المتواضػػػعة فػػػي مواجيػػػة عػػػدوه المتيػػػوؽ، المشػػػروع االسػػػتعماري التوسػػػعي اةسػػػراايمي، الػػػذي
إمكانات الطوااؼ الييودية في العالـ، وقدرات الواليات المتحدة، إضافة إلى قدراتو الذاتيػة البشػرية والعسػكرية 
واالقتصػػادية والسياسػػية والتكنولوجيػػة واالسػػتخبارية، وليػػذا فالشػػعب العربػػي اليمسػػطيني بحاجػػة لروافػػع مسػػاندة 

سػػ مية ومسػػيحية ودوليػػة حتػػى يسػػتطيع مواصػػمة صػػموده أواًل ونضػػالو ثانيػػًا وانتػػزاع حقوقػػو الث ثػػة  عربيػػة وا 
ثالثًا، ىو بحاجة لدعـ اةخواف المسمميف كأكبر حركة سياسية عابرة لمحدود في العالـ العربي ولباقي فصااؿ 
التيار اةس مي، وبحاجة ليصااؿ الحركة القومية العربية، وبحاجػة لمحركػة اليسػارية الدوليػة، ولػدور الكنيسػة 

 دة، لمواجية عدوه واالنتصار عميو.المتعد
مػا فعمتػػو حركػػة حمػاس فػػي سػػورية وانحيازىػػا لممعارضػة السػػورية المسػػمحة، أثػػر كثيػرًا عمػػى مصػػالح ال جاػػيف 
اليمسطينييف وىا ىـ يموتوف جوعًا ب  رحمة وب  أي وازع إنساني، حتى وكالة الغػوث غيػر قػادرة عمػى إنقػاذ 
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ف ثمػف مواقػؼ سياسػات حركػة حمػاس وانحيازىػا، وىػي سياسػة سػبؽ وأف حياتيـ، وىا ىػـ أىػؿ القطػاع يػدفعو 
تمػػػت تجربتيػػػا مػػػف قبػػػؿ بعػػػض اليصػػػااؿ اليمسػػػطينية، ودفػػػع الشػػػعب العربػػػي اليمسػػػطيني ثمنيػػػا فػػػي األردف، 
وسورية، ولبناف، والعراؽ، والكويت، وليبيا، فيؿ شعبنا بحاجة لمزيد مف التجارب، ليواصؿ دفع الثمف الباىظ 

شػاعة فوضػى مف حياتو،  وتػأخره، وتيػوؽ عػدوه، وتمكنػو فػي األرض، مقابػؿ ذلػؾ سػيؤدي إلػى زرع اليػأس، وا 
األولويات، ليكوف ىدؼ الشعب اليمسطيني تحرير مصر وتحرير سػورية واألردف ولبنػاف والعػالـ العربػي، قبػؿ 

 تحرير فمسطيف، ونعود لمنطؽ الخمسينيات وخ فاتيا بيف األحزاب العربية حوؿ السؤاؿ:
ىػػو األىػػـ تحريػػر فمسػػطيف أواًل أـ إقامػػة دولػػة الخ فػػة؟ أو الوحػػدة العربيػػة؟ أو بنػػا  االشػػتراكية؟ أو إقامػػة  مػػا

 أنظمة ديمقراطية؟.
لقػػد تخمػػص اليمسػػطينيوف وقيػػاداتيـ الحزبيػػة مػػف ىػػذا الػػوىـ، وأعطػػوا األوليػػة لمعمػػؿ الػػوطني اليمسػػطيني فػػي 

ينيػػب  -9يحتػػؿ أرضػػو، و -2دو لػػو سػػو  ذاؾ الػػذي مواجيػػة عػػدو الشػػعب العربػػي اليمسػػطيني، الػػذي ال عػػ
ينتيػػػؾ كرامتػػػو، أمػػػا أولاػػػؾ الػػػذيف يختميػػػوف عمػػػى شػػػكؿ نظػػػاـ الحكػػػـ وفمسػػػيتو مػػػف االتجاىػػػات  -3حقوقػػػو، و

األصػػولية أو اليسػػارية أو القوميػػة أو الميبراليػػة، فيػػذا مؤجػػؿ إلػػى مػػا بعػػد اجتثػػاث الظمػػـ واالحػػت ؿ والعنصػػرية 
شرديف وال جايف إلى ديارىـ، في المد والرممة ويافػا وحييػا وصػيد وباػر السػبع، عف أرض فمسطيف، وعودة الم

واستعادة ممتمكاتيـ فييا وعمى أرضيا، ومف ثػـ نختمػؼ عمػى شػكؿ الحكػـ وأدواتػو، بنػا  عمػى نتػااج صػناديؽ 
فرازاتيا.  االقتراع وا 

الراػة العربيػة التػي يمكػف ال مصمحة ألي فصيؿ فمسطيني أف يختمؼ مع مصر ومػع األردف بالػذات، ألنيمػا 
أف يتػػنيس منيػػا اليمسػػطيني ىػػوا  عربيػػًا وبوابػػة عربيػػة نحػػو العػػالـ، وغيػػر ذلػػؾ مغػػامرة، وضػػيؽ أفػػؽ، وانتحػػار 

 ذاتي، بدوف تحقيؽ مكاسب أو نتااج، ىؿ نييـ، أرجو ذلؾ!!.
 99/69/9963، األيام، رام اهلل
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غيػػر حكوميػػة مػػف أسػػاتذة الجامعػػات، مقاطعػػة المؤسسػػات األكاديميػػة "اةسػػراايمية". أعمنػػت منظمػػة أمريكيػػة 
آالؼ أسػػتاذ جػامعي. الجمعيػػة واحػدة مػػف  1المنظمػة ىػي "جمعيػػة الدراسػات األمريكيػػة" التػي تضػػـ أكثػر مػف 

سػػة أىػػـ النقابػػات األمريكيػػة لمبحػػث العممػػي، وىػػي األقػػدـ واألىػػـ بػػيف الجمعيػػات األمريكيػػة المتخصصػػة بدرا
تػػػاري  وثقافػػػة األمػػػريكييف. والجػػػدير ذكػػػره أيضػػػًا أف "جمعيػػػة الدراسػػػات األمريكيػػػة" ىػػػي المجموعػػػة األكاديميػػػة 
-األمريكية الثانية، التي تعمف دعػـ المقاطعػة األكاديميػة األمريكيػة ؿ "إسػراايؿ"، فجمعيػة الدراسػات األمريكيػة

 ضي.اآلسيوية ىي أوؿ مف اتخذ ىذا القرار في إبريؿ/نيساف الما
قػػرار المقاطعػػة جػػا  بعػػد تصػػويت ديمقراطػػي ألعضػػاايا أجرتػػو الجمعيػػة عمػػى موقعيػػا، وأظيػػر أف مػػا نسػػبتو 

كانوا مؤيديف لقرار المقاطعة . صحيية "النيويورؾ تايمز" األمريكية عّمقت عمى  2-9%( أي نسبة 11. 01)
مميػة األمريكيػة الكبػر ، إال أنػو الموضوع قاامة "عمى الرغـ مف كوف المنظمة ليسػت واحػدة مػف الجمعيػات الع

يدؿ عمى أف ىناؾ حركة لعزؿ "إسراايؿ" والضغط عمييا، بدأت باتخاذ خطوات واسعة فػي الواليػات المتحػدة، 
مثمما بدأت تترس  في أوروبا". العديد مف األكاديمييف "اةسراايمييف" اعتبروا "أف ىذا األمر مف أشد األخطار 

نشػاط األكػػاديمي فػي "إسػراايؿ"" . كػػاف مػف بػيف ىػػؤال  مانويػؿ نراجتنبػرغ أسػػتاذ التػي تتيػدد مسػػتقبؿ البحػث وال
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االقتصاد في جامعة "تػؿ أبيػب"، الػذي وصػؼ ىػذه المسػألة بقولػو: "إف مثػؿ ىػذه الخطػوة تشػكؿ خطػرًا لمغايػة 
 عمى الوضع األكاديمي "اةسراايمي"، وىي أيضًا خطوة محزنة جدًا سيما أنيا تحدث في أمريكا".

تبريرىا لقرار المقاطعػة قالػت الجمعيػة: "إف القػرار الػذي اعتمػد ىػو لمتضػامف مػع كػؿ البػاحثيف والطػ ب وفي 
المحروميف مف حريتيـ األكاديمية، ويتطمعوف إلى إعطا  ىذه الحرية لمجميػع ومػف بيػنيـ اليمسػطينيوف"، كمػا 

 التعامؿ مع اليمسطينييف".تطرقت إلى "خرؽ "إسراايؿ" لمقانوف الدولي ولقرارات األمـ المتحدة في 
مػػف ناحيػػة ثانيػػة، فػػإف قػػرار المقاطعػػة الػػذي اتخذتػػو ىػػذه المؤسسػػة األكاديميػػة األمريكيػػة، يت قػػى مػػع مقاطعػػة 
جيات أكاديمية جنوب إفريقية كثيرة لمؤسسات أكاديميػة "إسػراايمية"، والتػي جػر  اتخاذىػا قبػؿ بضػع سػنوات. 

يا العديػػد مػػف المؤسسػػات البريطانيػػة لممؤسسػػات العمميػػة والبحثيػػة وىػػو يمتقػػي أيضػػًا مػػع قػػرارات مقاطعػػة اتخػػذت
"اةسراايمية" . المقاطعة األكاديمية ىي جز  مف حركة مقاطعػة لمكيػاف الصػييوني تتسػع داارتيػا عمػى صػعيد 
 القارات الخمس، فالمذابح التي تقترفيا الدولة الصييونية تجاه اليمسطينييف، والعنصػرية البشػعة التػي تمارسػيا
ضدىـ، تمامًا مثؿ كؿ السياسات العدوانية وفي المجػاالت كافػة التػي تأخػذىا بحقيػـ، إضػافة إلػى مضػايقاتيا 
الداامػػػة وتعػػػدييا عمػػػى المؤسسػػػات األكاديميػػػة اليمسػػػطينية البػػػد أف تثيػػػر تسػػػاؤالت كثيػػػرة عمػػػى صػػػعيد شػػػعوب 

تتسع مقاطعة منتوجات المستوطنات العالـ، والبد أف يكوف ليا ردود فعؿ تجاه الكياف الصييوني. في أوروبا 
"اةسراايمية" في الضػية الغربيػة. وآخػرًا ال أخيػرًا فػإف إحػد  الشػركات اليولنديػة لمميػاه أعمنػت أنيػا لػف تتعامػؿ 

 مع شركة المياه الوطنية "اةسراايمية" بسبب سياسات "إسراايؿ" في الضية الغربية والقدس الشرقية.
الدعاو  الكثيرة المرفوعة في محاكـ في دوؿ أوروبية كثيرة، ضػد العديػد مػف ىذه المقاطعة تتماىى أيضًا مع 

القػػػادة السياسػػػييف والعسػػػكرييف "اةسػػػراايمييف"، بتيمػػػة اقتػػػراؼ جػػػرااـ حػػػرب ضػػػد اليمسػػػطينييف، وبالتػػػالي فمػػػف 
د مػف الم حظ أنو في السنوات األخيرة بدأت تتكشػؼ سياسػات "إسػراايؿ" الحاقػدة ضػد اليمسػطينييف بػيف العديػ

شػػعوب العػػػالـ، لػػذا فػػػإف مؤسسػػات حقوقيػػػة وأىميػػة غيػػػر حكوميػػة، بػػػدأت بػػالترويج لمقاطعػػػة "إسػػراايؿ" ولػػػيس 
لمؤسسػػاتيا األكاديميػػة فحسػػب . بػػالطبع اليضػػؿ يعػػود فػػي ىػػذا النشػػاط إلػػى المؤسسػػات والمنظمػػات األىميػػة 

ف مػع مؤسسػات ومنظمػات شػبيية الحقوقية، واألخر  فػي المجػاالت المختميػة اليمسػطينية والعربيػة التػي تتعػاو 
 أىمية مف دوؿ.

صػػػييوني عمػػػى السػػػمطة اليمسػػػطينية، وافقػػػت األخيػػػرة عمػػػى أال تقػػػوـ خػػػ ؿ فتػػػرة -ولألسػػػؼ، وبضػػػغط أمريكػػػي
مياوضػات التسػعة أشػير التػي حػػددتيا الواليػات المتحػدة )ولربمػا سػيجري تمديػػدىا؟!( بتقػديـ أيػة دعػاو  عمػػى 

لدوليػػػة، وال فػػػي أيػػػة مؤسسػػػات تابعػػػة لألمػػػـ المتحػػػدة. كػػػؿ ذلػػػؾ يجػػػري "إسػػػراايؿ"، ال فػػػي محكمػػػة الجنايػػػات ا
واالستيطاف "اةسراايمي" عمى أشّده في الضية الغربية، وتحديدًا في القدس الشرقية ومحيطيا. كؿ ذلؾ يجري 
 واالغتيػػاالت واالعتقػػاالت "اةسػػراايمية" لميمسػػطينييف تػػزداد وتاارىػػا، وكػػذلؾ مصػػادرة األراضػػي وىػػدـ البيػػوت.

 بالمعنى اليعمي فالمياوضات يستعمميا الكياف الصييوني غطا  ل ستيطاف ولجراامو .
فػػػي بدايػػػة الخمسػػػينات قالػػػت الكاتبػػػة البريطانيػػػة "إثيػػػؿ مينػػػوف" عػػػف العػػػرب "إنيػػػـ أسػػػوأ المحػػػاميف عػػػف أعػػػدؿ 

عمػػى صػػعيد  القضػػايا". فيػػؿ سنشػػيد خػػ ؿ ىػػذه المرحمػػة المقبمػػة خروجػػًا فمسػػطينيًا وعربيػػًا مػػف ىػػذه الشػػرنقة؟
شعوب العالـ ىناؾ مؤسسات ومنظمات تتعاطؼ مع القضايا الوطنية العربية، والحقوؽ الوطنية اليمسػطينية، 

عربية ىدفيا رفع وتيرة المقاطعة لمكياف الصييوني عمى  -فيؿ سنشيد مستقبً  خططًا استراتيجية فمسطينية 
 كافة المستويات كافة؟ نتمنى ذلؾ.

 99/69/9963، الخميج، الشارقة
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