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  فلسطينين حول استقالل ي مقترحين أممبإفشالكيري يتعهد  .1

 أجنـدة  مقترحين على    بإفراغ تعهد وزير الخارجية األميركي جون كيري        :)ا ف ب  (،  الغد،  عمان

تفادي " دولة فلسطين من محتواهما، بزعم       وإقامة االحتالل اإلسرائيلي    إلنهاءمجلس األمن الدولي    

  ". المتحدة حول دولة فلسطيناألممحصول مواجهة في 

 اندفاعة أوروبية على مستوى البرلمانات لالعتراف بدولـة         تصريحات كيري تأتي في سياق لجم     

 المتحدة، ما تزامن مـع حالـة        األممفلسطين مستقلة وخشية انعكاسها على مواقف الحكومات في         
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 أواخـر  بنادق جنـود االحـتالل   بأعقاب عين شهيدا    أبوغضب فلسطيني بعد سقوط القيادي زياد       

 إعـداد  إلـى لالحتالل تراوح مشاورات تهدف      منحاز   أميركيوتحت ضغط   .   الماضي األسبوع

 المتحدة، مكانها بانتظار رد واشنطن على مقترحـات         األممقرار حول الصراع على فلسطين في       

 إلىوصرح كيري أمام صحفيين خالل زيارة       .  حملة انتخابية في كيان االحتالل     أوجأوروبية وفي   

نفسه، والسؤال هو هل يمكننـا الـدفع   هناك جهات عدة تدفع في عدة اتجاهات في الوقت   "بوغوتا  

  ".باالتجاه نفسه؟

 الـدولي يحـدد     األمن مجلس   أمامويقوم الفلسطينيون بحملة كبرى من اجل عرض مشروع قرار          

 يعرض  أنويأمل الفلسطينيون   . اإلسرائيلي ثالثة لوضع حد لالحتالل      أوجدوال على مدى عامين     

كن مقررا مسبقا االثنين في روما بين كيري ورئيس          اجتماع لم ي   إلىالنص قبل نهاية العام ما أدى       

  .الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو

نحـاول   "األميركـي  الوزير وأضاف". ما نحاول القيام به هو تبيان ما هو منطقي   "وصرح كيري   

 سبيل لنزل فتيل التوتر والحد من فرص حصول نزاع كما سنتباحث في مختلف االحتماالت               إيجاد

  ". نتنياهوسألتقي، ولهذا السبب شأنالفي هذا 

 المساعي الفلسطينية في الوقت الذي تشهد فيه المنطقة توترا وبينما شكل تصويت سلـسلة               وتأتي

  .من البرلمانات األوروبية على االعتراف بدولة فلسطين دافعا لحكوماتها من اجل القيام بالمثل

برلمانية وقسم من المعارضة الجمعة توصـية        الغالبية ال  بأصواتواقر البرلمان البرتغالي الجمعة     

االعتراف بالتنسيق مع االتحاد    "وتقترح المذكرة   .  االعتراف بالدولة الفلسطينية   إلىتدعو الحكومة   

  .للقيام بذلك" واختيار الحكومة البرتغالية الوقت المالئم(...)  بدولة فلسطين األوروبي

ر غير ملزم يطالب باعتراف فرنسا بدولة       وكان مجلس الشيوخ الفرنسي صوت الخميس على قرا       

  ".على الفور"الفلسطينية -فلسطينية واستئناف المفاوضات اإلسرائيلية

 السويد مضت ابعد من     أن صوتت البرلمانات في بريطانيا واسبانيا على االعتراف كما          أنوسبق  

  . اعترفت رسميا بدولة فلسطين مما حمل إسرائيل على استدعاء سفيرهاإذذلك 

 انتهت بفشل ذريـع فـي       األوسط من اجل السالم في الشرق       أشهرام كيري بجهود طيلة تسعة      وق

لالعتراف بدولة فلسطين وتشترط    " أحادية" مبادرات   أي واشنطن تعارض    أن، كما   )إبريل(نيسان  

  . تتم من خالل المفاوضاتأن

شـنطن لـم يتغيـر       موقف وا  إن جنيفر بساكي    األميركيةوأعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية      

لكن هناك عدد مـن     "وصرحت بساكي أمام صحفيين     . وشددت على عدم وجود مشروع قرار بعد      

  ". المتحدة وتدفع في هذا االتجاهاألممالدول التي تريد حصول تحرك في 
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لهذا فان الوقـت    .  لو كان قرارا غير ملزما     بمفردههناك عدد من الدول تحرك      " بساكي   وأضافت

  ".ثات محادإلجراءمناسب 

 مع  األوسطوكان كيري تباحث على هامش قمة ليما حول المناخ الخميس حول التوتر في الشرق               

 أمـام  قـرار    إلىوفرنسا على ما يبدو من بين الدول التي تسعى          . نظيره الفرنسي لوران فابيوس   

  . المتحدةاألمم

فـي  " خيـرة األالتطورات  "والجمعة، اتصل كيري بنظيره الروسي سيرغي الفروف للتباحث في          

 المبادرات أمام األمم المتحدة، بحـسب       إلى باإلضافةإسرائيل والضفة الغربية والقدس والمنطقة،      

  .كيابس

  .أمام مجلس األمن الدولي) الفيتو(وتتمتع روسيا والواليات المتحدة بحق النقض 

، األوسـط كما اتصل كيري بالرئيس الفلسطيني محمود عباس للتباحث في الوضع فـي الـشرق               

في " قدم تعازيه " كيري   أن المسؤول   وأضاف. بحسب مسؤول كبير في وزارة الخارجية األميركية      

.  بعد تعرضه للضرب من قبل جنود إسـرائيليين        األربعاء عين   أبومقتل المسؤول الفلسطيني زياد     

 عين احتجاجات ومواجهات في الضفة الغربية واتهمـت الـسلطة الفلـسطينية             أبو استشهاد   وأثار

  . ل بقتلهإسرائي

 14/12/2014، الغد، عّمان

  

  دويك يستنكر االعتداء على منزل النائب سلهب .2

استنكر رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني األسير في معتقالت االحـتالل اإلسـرائيلية،            : الخليل

عزيز دويك، االعتداء على منزل زميله النائب عزام سلهب من قبل مسلحين مجهولين، فجر أمس               

  .لجمعةا

إن من قـام    "،  )12|13(وقال دويك في رسالة له وللنواب بعث بها من داخل األسر، اليوم السبت              

بهذا العمل خارج عن الصف الوطني، وهي إياٍد مشبوهة تحاول العبث في نسيجنا الوطني وخلق               

  .، كما قال"حالة إرباك ما بين أبناء الشعب الفلسطيني

، والتحقيـق   "الجبان" والقيادة الفلسطينية باستنكار هذا العمل       وطالب دويك، فصائل العمل الوطني    

  .فيه ومالحقة مرتكبيه وتقديمهم للعدالة لنيل جزائهم

13/12/2014قدس برس،   

  

  



  

  

 
 

            7ص                                      3428 :   العدد  14/12/2014 األحد :التاريخ
 

  "اإلعالن عن وقف التنسيق األمني هدفه امتصاص غضب الفلسطينيين ":مسؤول فلسطيني .3

ة عن وقف التنسيق األمني مع قال مسؤول فلسطيني إن إعالن جهات في السلطة الفلسطيني

إسرائيل، في أعقاب استشهاد الوزير الفلسطيني زياد أبو عين بعد اعتداء جنود االحتالل عليه، 

جاء ألهداف داخلية وغايته امتصاص الغضب داخل حركة فتح وأن السلطة ال تعتزم وقف هذا 

  .التنسيق

وزير الخارجية األميركي، جون عن المسؤول الفلسطيني قوله إن طلب " هآرتس"ونقلت صحيفة 

كيري، بهذا الخصوص جعلت القيادة الفلسطينية ترجئ البحث في الرد على استشهاد أبو عين 

منذ البداية لم تكن هناك نية في تنفيذ "، رغم أنه "ضغوط أميركية"ـمرتين، وذلك نتيجة ل

  ".التهديدات بإرجاء أو وقف التنسيق األمني

يتالءم مع تكتيك الرئيس الفلسطيني، محمود "جاء اتخاذ قرارات وأضاف المسؤول نفسه أن إر

، الذي يواصل التوقع عبثا بأن تعمل الواليات المتحدة من أجل التوصل إلى حل )أبو مازن(عباس 

  .للصراع" مقبول

وكانت القيادة الفلسطينية اجتمعت يوم األربعاء الماضي من أجل البحث في الرد على استشهاد أبو 

. ي نهاية االجتماع تقرر أن البحث واتخاذ القرارات تأجل إلى يوم الجمعة الماضيعين، وف

  . وأعلنت القيادة الفلسطينية، يوم الجمعة، إرجاء البحث إلى مساء اليوم، األحد

لكن المسؤول الفلسطيني أكد أن المقترحات التي طرحت في اجتماع يوم األربعاء الماضي لم تكن 

ها في الشهور الماضية، وهي التوقيع على معاهدات دولية بينها معاهدة جديدة، وأنه تكرر طرح

، وتقديم مشروع قرار إلى مجلس )أي االنضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية في الهاي(روما 

وقال إن جرى في الماضي الحديث عن وقف التنسيق األمني . األمن الدولي حول إنهاء االحتالل

  .مع إسرائيل

عددا من األشخاص الذين تحدثوا إلى وسائل اإلعالم عن وجوب "ؤول الفلسطيني، فإن ووفقا للمس

وقف التنسيق األمني، يتحدثون بشكل مختلف تماما في المحادثات المغلقة ويدعون إلى التصرف 

  ".بضبط نفس وبحذر

. هميةاإلسرائيليين يعرفون ذلك جيدا، ووزير األمن موشيه يعلون إن هذه تهديدات و"وأردف أن 

وليس باستطاعة السلطة الفلسطينية أن توقف التنسيق األمني . وهذه تهديدات لم تعد تشكل تهديدا

  ".بسبب المصالح االقتصادية الخاصة الكثيرة، وليس األمنية فقط، المتعلقة بالتنسيق

وتطرق المسؤول الفلسطيني إلى اعتقال نشطاء حماس في الضفة الغربية على أيدي أجهزة أمن 

سلطة، وقال إن بعض هذه االعتقاالت غايتها الردع والتخويف، وبعضها اآلخر يستند إلى ال
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هذه اعتقاالت باإلمكان تنفيذها بدون "وقال إن . تتعلق بحيازة أسلحة وتحويل أموال" معلومات"

  ".تنسيق أمني مع إسرائيل، لكن مع التنسيق األمني تصبح أسهل

14/12/2014، 48عرب   

  

  وزاري عربي يلتقي كيري الثالثـاء وهامونـد والفـروف األربـعـاءوفد : المالكي .4

رياض المالكي، وزير الخارجية، النقاب في حديث  .كشف د:  من عبد الرؤوف أرناؤوط-القدس

عن اجتماع سيعقده وفد وزاري عربي منتصف األسبوع مع وزير الخارجية األميركي " األيام"لـ 

 لندن بعد أن يكون الوزير األميركي قد التقى في لندن أيضا جون كيري في العاصمة البريطانية

صائب عريقات، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واللواء ماجد فرج،  .مع د

العربي إلى -رئيس المخابرات العامة، مشيراً إلى أن االجتماعات تنصب على التوجه الفلسطيني

  .مجلس األمن

ن الوفد الوزاري العربي سيلتقي بداية في العاصمة الفرنسية باريس يوم ولفت المالكي إلى أ

الثالثاء مع وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس ثم يتوجه إلى لندن في نفس اليوم للقاء وزير 

الخارجية األميركي، والحقاً يوم األربعاء يلتقي الوفد مع وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند 

  .جح أيضا مع وزير الخارجية الروسي سيرجيه الفروفوعلى األر

كلما اقتربنا من موعد التوجه إلى مجلس األمن وهو قبل نهاية هذا "المالكي إلى انه  .وأشار د

الشهر أصبح الضغط أكبر، وشعرت كل األطراف بعامل الضغط وعامل الوقت، وبالتالي فقد بدأ 

 من التقارير اإلعالمية التي تتحدث عن هذا التوجه تحرك على كل المستويات وبدأنا نقرأ العديد

هذا شيء طبيعي كنا ندركه تماماً، بأنه كلما اقتربنا من الموعد الذي أطلقه الرئيس "وقال  ".أو ذاك

شعرنا بالضغط يتزايد في العديد من االتجاهات واستمعنا أو قرأنا العديد من التصريحات 

  ".اصيل قد تكون صحيحة جزئياً وقد ال تكونوالتحليالت التي تتحدث عن أخبار وتف

المهم بالموضوع هو أن هناك تحركاً من قبل وزير الخارجية األميركي جون كيري "وأضاف 

الذي يشعر بأن ما تقوم به إسرائيل على األرض يدفع باتجاه التصعيد، وثانياً، إن ما قامت به 

 في ذلك كثيراً، وثالثاً إن هناك موعداً  عين سوف يساهمأبوإسرائيل من عملية قتل للوزير زياد 

أصبح قريباً وهو استحقاق زمني مرتبط بتوجه القيادة الفلسطينية نحو مجلس األمن، ورابعاً، إن 

هذا التحرك الفلسطيني سيرافقه تحرك عربي نتج عن االجتماع األخير الذي انعقد في مقر 

  .د شارك فيه الرئيس محمود عباسالجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب وق
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كل هذا التحرك هدفه األساس هو تحفيز كل تلك الدول من أجل القبول "المالكي  .وأضاف د

بمشروع القرار المطروح في مجلس األمن، وفي نفس الوقت سوف نتناقش مع وزير الخارجية 

ن المفترض أن الفرنسي حول مسودة مشروع القرار الفرنسي والمالحظات الفلسطينية التي م

- تكون عربية على مشروع القرار، وفي حال تفاعل الجانب الفرنسي مع المالحظات الفلسطينية

العربية بإيجاب فنحن سنتفاعل أيضا باإليجاب مع مشروع القرار في حال تم تقديمه إلى مجلس 

 تتبين لنا العربي حتى-األمن، ولكن حتى هذه اللحظة ما زلنا ملتزمين بمشروع القرار الفلسطيني

  ".أمور ُأخرى خالل هذه الجولة من اللقاءات

14/12/2014، األيام، رام اهللا  

  

  تنديد فلسطيني بتفجير عبوة استهدفت المعهد الثقافي الفرنسي في غزة .5

أثار تفجير عبوة ناسفة في مقر المعهد الثقافي الفرنسي غرب مدينة غزة :  فتحي صباح-غزة 

سخطاً لدى الفلسطينيين، وقال المتحدث باسم الشرطة في غزة أيمن ليل الجمعة السبت استياًء و

الشرطة وهندسة المتفجرات والبحث الجنائي وصلوا إلى المكان وفتحوا تحقيقاً في "البطنيجي إن 

األجهزة األمنية فرضت " البزم أن إياد، فيما أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية في غزة "الحادث

ومنعت قوات األمن الصحافيين  ."شرعت في إجراء التحقيقات الالزمةطوقاً على المكان و

وفي رام اهللا، اعتبرت وزارة اإلعالم الفلسطينية  .ووسائل اإلعالم من االقتراب من مقر المعهد

فعالً أسود، نفذته أياٍد آثمة، بهدف اإلساءة إلى شعبنا، وتشويه صورته، في وقت حرج "التفجير 

 وفرنسا بالتحديد، مساٍع لالعتراف بدولتنا الفلسطينية، ورفض استمرار تشهد أوروبا عموماً،

  ."االحتالل ألرضنا

الجريمة تلتقي مع أجندة االحتالل، وتتقاطع مع فكر ظالمي يقدم "وقالت الوزارة في بيان إن 

، خدمات مجانية لتلطيخ صورتنا أمام العالم، واإلساءة لعدالة قضيتنا، وربطنا بالتطرف واإلرهاب

  ."الذي يدفع شعبنا ثمنه منذ عقود

الكشف عن خفافيش الظالم، لتقديمهم للمحاكمة؛ باعتبارهم فئة " إلى "حماس"ودعت العقالء في 

تقطع الطريق أمام مشروعنا الوطني، وتشوش على مساعينا الديبلوماسية ومسارنا السياسي، 

  ." الكريهةوتمس بصورة اإلسالم السمحة، التي تحرم مثل هذه الممارسات

14/12/2014، الحياة، لندن  
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   تعدياً على اإلنجازات الوطنيةيعّدتفجير المركز الثقافي الفرنسي في غزة : عشراوي .6

وصفت شخصيات وأحزاب وقوى سياسية فلسطينية جرائم استهداف  : منتصر حمدان-رام اهللا 

فذ من قبل جهات مجهولة الذي ين" العمل المشبوه"المؤسسات والمراكز الدولية في قطاع غزة ب 

تستهدف النيل من اإلنجازات السياسية التي تحققها الدبلوماسية الفلسطينية، مطالبين في الوقت ذاته 

واألجهزة األمنية بالتحقيق في هذه الجرائم وتحمل مسؤولياتها في حماية عمل " حماس"حركة 

  . المؤسسات الدولية في غزة

 .لثقافي الفرنسي في غزة إلى تفجير من قبل جهة مجهولةجاء ذلك في وقت تعرض فيه المركز ا

استهداف المركز "وقالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، 

الثقافي الفرنسي في الوقت الذي تحصد فيه فلسطين أصوات ودعم أوروبا والعالم لالعتراف بها، 

لدولية التي تحققها القضية الفلسطينية على الصعيد الدولي يعتبر تعدياً على اإلنجازات الوطنية وا

، مشيرة إلى تصاعد األعمال اإلجرامية في قطاع غزة، بما فيها مجموعة التفجيرات "والدبلوماسي

، ومنصة إحياء ذكرى استشهاد الزعيم "فتح"التي استهدفت بيوت وممتلكات بعض كوادر حركة 

وأهلية هو إمعان في زعزعة األمن واالستقرار وإشاعة الراحل ياسر عرفات، ومؤسسات رسمية 

حالة الفوضى في القطاع، ومحاولة لحرف األنظار عن جرائم االحتالل في الضفة الغربية 

  .والقدس المحتلة

بفتح تحقيق فوري، والوصول إلى مرتكبي كل " حماس"وطالبت عشراوي األجهزة التابعة لحركة 

في حماية المؤسسات الدولية، واإلعالن عن نتائج التحقيق فور هذه الجرائم، وتحمل مسؤولياتها 

  .للعدالةانتهائه، والكشف عن الجناة وتقديمهم 

14/12/2014، الخليج، الشارقة  

  

  بالضفة" الفلتان األمني"االعتداء على منزل النائب سلهب جزء من ثقافة : حاليقة .7

 سميرة حاليقة، أن عملية االعتداء على       اعتبرت النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني،     : الخليل

منزل النائب األسير في معتقالت االحتالل اإلسرائيلي عزام سلهب في مدينة الخليل، هي جزء من               

  .السائدة في الضفة الغربية المحتلة" ثقافة الفلتان األمني"

ا هـذ "،  )12|13(أدلت بها اليـوم الـسبت       " قدس برس "وقالت حاليقة في تصريحات خاصة لـ       

االعتداء لم يكن األول الذي يستهدف نواب المجلس التشريعي، وربما لن يكون األخير طالما هناك               

أياٍد تعبث بأمن المواطن وتنشر ثقافة الفلتان األمني وطالما هناك موقف ال مسئول وال مبالي مما                

  .، كما قالت"يحدث للنواب وعائالتهم وممتلكاتهم
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 النار من قبل مجهولين على منزل ومركبة النائب سلهب وهو           واعتبرت حاليقة، أن عملية إطالق    

دليالً واضحاً على عمق الجريمة في الضفة ودليالً كبيراً علـى           "معتقل في سجون االحتالل، تمثّل      

، وفـق   "تغلغل المجرمين وتماديهم في ظل عدم إظهار السلطة وأجهزتها أي ردة فعل لما يجري             

  .تقديرها

13/12/2014قدس برس،   

  

   بموظفي الفئات العلياتمتلئمؤسسات السلطة : راسةد .8

أظهرت دراسة اقتصادية فلسطينية، أن السلطة أجرت حركة ترقيات كبيرة في الوظائف            : رام اهللا 

  .2014العليا في معظم الوزارات الحكومية العام الجاري 

 المحتلة، مستندة   وبينت الدراسة التي أعدتها صحيفة االقتصادية الصادرة في األراضي الفلسطينية         

، 2014و 2013 و 2012إلى تقارير حكومية رسمية وموازنات الـسلطة الفلـسطينية لألعـوام            

وكيالً، وأصبح  ) 51 (2013وتقارير ديوان الموظفين العام في رام اهللا وغزة أن عدد الوكالء عام             

وكيال مساعداً   101 إلى   2013وكيالً، فيما بلغ عدد الوكالء المساعدون عام        ) 58 (2014في عام   

  . إلى هذه الدرجة8، حيث تم ترقية 2014 عام 103أصبح عددهم 

 63 إلـى  2013وذكرت الدراسة، أن عدد الموظفين على وظيفة مدير عام وزارة وصـل عـام               

موظفا إلى هذه الدرجة خـالل      11 موظفا، حيث تم ترقية      17 إلى   2014موظف ليرتفع العدد عام     

 مديراً عامـاً، ازداد     647 نحو   2013لمدراء العامون كان عام     ، كما أظهرت أن عدد ا     2014عام  

  .2014 موظف خالل عام 56 مديراً عاماً، حيث تم منح الدرجة لـ 694 إلى 2014في عام 

 2014 مؤسسة طالتها الترقيات، حيث بلغ إجمالي عدد المدراء العامون عام        65وتظهر النتائج أن    

 مديرا عام تقريبا، فيما زاد في       11امون في كل مؤسسة      أي أن متوسط عدد المدراء الع      694نحو  

 مديرا عاماً، حيث بلغ العدد في ديوان المـوظفين          40بعض المؤسسات عدد المدراء العامون عن       

 مديراً عامـاً، ووزارة التربيـة       56 مديراً عاماً، من بينها مكتب الرئيس الذي يتواجد به           72العام  

  . مديراً عاما40ًعاماً، ووزارة المالية  مديراً 49والتعليم يتواجد فيها 

 100 أكثر مـن     2014وذكرت الدراسة أن الترقيات تضاعفت في بعض المؤسسات خالل العام           

، حيث زاد عدد الوكالء في المجلس التشريعي من واحـد إلـى خمـسة      2013في المئة عن عام     

 فـي   220 بنسبة زيادة    16  إلى 5 في المئة، فيما زاد عدد مدير عام وزارة من           400بنسبة زيادة   

  . في المئة250 بنسبة زيادة 7 إلى 2المئة، ومدير عام من 

13/12/2014قدس برس،   
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   شاؤول أرون قد تبدأ قريباً الجندي اإلسرائيلي األسيرمفاوضات": المجد األمني" .9

لمقاومـة الفلـسطينية    يبدو أن مفاوضات صفقة تبادل األسـرى الجديـدة بـين ا           :  خاص -المجد

  .واالحتالل الصهيوني ستبدأ خالل الفترة القريبة نظراً لوجود تطورات جديدة على الملف

أن بعض األطراف الدولية تتحرك فـي       " المجد األمني "وتشير المعلومات التي حصل عليها موقع       

  .القضية بطلب صهيوني، بهدف جس نبض المقاومة الفلسطينية حول ملف األسرى

ة أخرى تسعى عائلة الجندي الصهيوني األسير في قطاع غـزة شـاؤول أرون لتحريـك                من جه 

  .المفاوضات مع المقاومة لإلفراج عن ابنهم الذي أسرته المقاومة شرق مدينة غزة

وقد نشطت العائلة من زيارتها للجهات الدولية في دولة الكيان بهدف تحريك ملف ابنهـا حيـث                 

ين في منظمة الصليب األحمر الدولية للتحرك والطلب من حمـاس           التقت الثالثاء الماضي بمسئول   

  .معرفة مصير ابنها

 عن ابنها بأنه جنـدي ميـت إلـى          اإلعالنوبموازاة ذلك طالبت العائلة الجيش الصهيوني بتغيير        

  .جندي مفقود، إلتاحة الفرصة للتحرك الدبلوماسي لإلفراج عنه باعتبار أنه أسير حرب

عدد من األطراف الدولية واإلقليمية لتنشيط ملف األسرى لدى المقاومـة           وفي ذات اإلطار تسعى     

الفلسطينية، في ظل الحديث عن جنود آخرين فقدوا خالل معركة العصف المـأكول فـي قطـاع                 

  .غزة

لم تصل هذه المساعي لتحرك حقيقي حتى هذه اللحظة إال أنه من المتوقع أن تزداد هذه التحركات                 

ود االستخبارية لم تعط أساليب جديدة للحصول عن معلومات حول هـؤالء            المقبلة خاصة أنه الجه   

  .الجنود

وتشير المعلومات إلى أن الفشل االستخباري الصهيوني في الوصول لمعلومـات حـول مـصير               

ومكان الجنود األسرى في قطاع غزة يدفع للتوجه للعمل التفاوضي الدبلوماسي في ظـل زيـادة                

  .الصهاينة لمعرفة مصير أبنائهمالضغوطات من عائالت األسرى 

  13/12/2014األمني، المجد 

  

  النوعية" أبو مطيبق"تبث شريط مصور لعملية " القسام" .10

أبـو  "كشف شريط مصور بثته قناة األقصى الفضائية، مساء اليوم، بعض تفاصيل عملية موقـع               

 خالل العدوان   العسكري شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة، الذي نفذتها كتائب القسام          " مطيبق

  .على غزة، والتي قتل فيها عدد من جنود وضباط االحتالل
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، من قتل سـتة ضـباط وجنـود إسـرائيليين     7-19وأكدت كتائب القسام أنها تمكنت يوم السبت  

وغنمت بندقيتين خالل اقتحامها لموقع أبو مطيبق العسكري شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة              

  .وفي عملية إنزال خلف خطوط العد

وبين الشريط عدداً من مقاتلي القسام كيف اقتحموا الموقع بعد انتظار ست ساعات، وكذلك صور               

للجيبات العسكرية اإلسرائيلية التي تم استهدافها وكذلك تم عرض صور للبندقتين وعليها شـعار              

  .اإلسرائيلي" جوالني"لواء 

 موقع أبو مطيبق العسكري شرق      وكانت الكتائب كشفت في بيانها العسكري آنذاك تفاصيل اقتحام        

مخيم المغازي لالجئين وسط قطاع غزة وذلك باثني عشر مقاتالً، وإبادتها لثالث دوريـات بعـد                

  .االشتباك معها وجها لوجه من نقطة الصفر

وأوضحت الكتائب أن مقاتليها مكثوا ست ساعات في الموقع العسكري وكان بإمكانهم اقتحـام أي               

  .م فضلوا االشتباك مع جنود االحتالل وجهاً لوجهمستوطنة قريبة إال أنه

 مقاتالً من مقاتليها الذين نفذوا عملية اإلنزال عادوا بعد تنفيذ العملية إلى قواعـدهم               11وأكدت أن   

  .بسالم فيما استشهد أحد المقاتلين

  13/12/2014، فلسطين أون الين

  

  ن السطورننصح العدو بترجمة كلمة القسام غدا وقراءة ما بي: "القسام" .11

" حمـاس "دعت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة اإلسالمية            : غزة

العدو الصهيوني لترجمة كلمة الناطق باسمها أبو عبيدة، التي سيلقيها غدا األحد خالل عرضـها               

  . النطالقة حركة حماس27العسكري الكبير بمناسبة الذكرى الـ

 "القسام"ننصح العدو بترجمة كلمة   "مساء اليوم السبت قالت     " تويتر"لى موقع   وفي تغريدة للكتائب ع   

  ".، وقراءة ما بين السطور]اليوم [غدا

ومن المقرر أن يلقي المتحدث باسم كتائب القسام أبو عبيدة كلمة وصـفت بالمهمـة، غـدا فـي                   

ـ           نطالقـة حركـة     ال 27العرض العسكري الذي تنظمه الكتائب في مدينة غزة بمناسبة الذكرى ال

  .حماس

 ظهًرا  12وفي وقت سابق اليوم، قالت الكتائب في بيان لها إن العرض العسكري سينطلق الساعة               

 - مفترق الـسرايا   - عمر المختار  - المجلس التشريعي  - مفترق األزهر  - أنصار -من ميناء غزة  

  .وسينتهي في شارع الجالء وسط المدينة

  2014/.13/12، المركز الفلسطيني لإلعالم



  

  

 
 

            14ص                                      3428 :   العدد  14/12/2014 األحد :التاريخ
 

  

  االحتالل يعتقل فلسطينيين حاوال طعن جنود بالضفة الغربية  .12

أمس، فلسطينيين اثنين قرب قرية بورين الفلـسطينية        " اإلسرائيلي"اعتقل جيش الحرب    : )وكاالت(

بالضفة الغربية بعدما اقتربا من جنود منتشرين هناك فيما كانا مسلحين بسكاكين، وذكرت صحيفة              

ها اإللكتروني أنه تم إحالة الفلسطينيين االثنين إلـى قـوات األمـن             في موقع " يديعوت احرونوت "

لالستجواب، في وقت أصيب الناشط يوسف أبو ماريا برضوض مختلفة في جسده بعد قمع قوات               

االحتالل لمسيرة قرب النفق في بيت لحم منددة بجريمة اغتيال رئـيس هيئـة مقاومـة الجـدار                  

صل مجموعة من الناشطين في مجـال مقاومـة الجـدار           واالستيطان الوزير زياد أبو عين، وو     

واالستيطان إلى منطقة قريبة من شارع النفق قرب بيت جاال، ثم تابعوا مشياً على األقدام حتـى                 

حاجز النفق المؤدي إلى القدس، وقاموا برفع العلم الفلسطيني مرددين هتافـات منـددة باغتيـال                

  .الوزير أبو عين 

  14/12/2014، الخليج، الشارقة

  

  بغزة" الثقافي الفرنسي"حماس تدعو للكشف عن المعتدين على  .13

استنكرت حركة حماس التفجيرات التي استهدفت المركز الثقافي الفرنسي غرب مدينة غزة،            : غزة

  ).12-12(أمس الجمعة 

نسخة عنه مساء اليوم    " المركز الفلسطيني لإلعالم  "ودعت الحركة، في بيان مقتضب وصل وكالة        

  .، وزارة الداخلية إلى لتحقيق في الحادث والكشف عن الفاعلين وتقديمهم للعدالة)12-13(السبت 

وأصيب مواطن، أمس، بجراح طفيفة إثر انفجار غامض وقع أمام الـسور الخـارجي للمركـز                

  .الثقافي الفرنسي غرب مدينة غزة

م عـن حـادث     يشار إلى أن ذات المركز تعرض في السابع من أكتوبر الماضي لحريق هائل نج             

 .عرضي بخزانات الوقود التابعة له، ولم تتضح مالبسات القضية بعد

  13/12/2014، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

  تنديد فلسطيني بتفجير عبوة استهدفت المعهد الثقافي الفرنسي في غزة .14

 أثار تفجير عبوة ناسفة في مقر المعهد الثقافي الفرنسي غرب مدينة غـزة            :  فتحي صباح  -غزة  

  .ليل الجمعة السبت استياًء وسخطاً لدى الفلسطينيين

  . في بيانات منفصلة بشدة هذا التفجير"حزب الشعب" و"الديموقراطية" و"الشعبية"ودانت الجبهتان 
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تنظر بخطورة إلى مجموع التفجيرات التي وقعت فـي قطـاع غـزة فـي               " إنها   "الشعبية"وقالت  

عة االستقرار الداخلي في القطاع، وحرف اهتمام أبناء        التي تستهدف زعز  (...) األسابيع األخيرة   

شعبنا وقواه السياسية والمجتمعية عن معركته ضد االحتالل ومعاركه الداخلية، التي تتمثـل فـي               

  ."إنهاء االنقسام وتخفيف الحصار ومواجهة الهجمة اإلسرائيلية في الضفة الغربية

، داعيـة   "عمن قام بهـذا العمـل الجبـان       بسرعة الكشف   "وطالبت الجهات المختصة في القطاع      

سرعة مواصلة مهامها في القطاع، حتـى       "الحكومة ورئيسها وزير الداخلية رامي الحمد اهللا إلى         

  ."تعمل على منع مثل هذه األعمال

الجهة التي ارتكبت هذا العمل اإلجرامي، ال تنتمـي أبـداً للـشعب             " أن   "الديموقراطية"واعتبرت  

ل هي حاقدة وجاهلة، ال تُقدر دور العلم والثقافة في مد جسور التعاون بين              الفلسطيني المناضل، ب  

  ."الشعوب

ـ "الديموقراطية"وأشادت   العالقات الفرنسية الفلسطينية، وبموقف فرنسا ومؤسـسات المجتمـع         " ب

  ."المدني الداعمة لشعبنا

 الًًاستغراباً وتـساؤ  يطرح  (...) هذا العمل الجبان    "واستنكر حزب الشعب بشدة التفجير، وقال إن        

  ."مشروعاً حول الجهة التي قامت بهذا العمل المشبوه

 14/12/2014، الحياة، لندن

  

  الفصائل تفشل في عقد لقاء خماسي يضم فتح وحماس بعد طرح شروط جديدة: غزة .15

فشلت الفصائل أمس، في عقد لقاء خماسي كان سيضم حركتي فتح وحمـاس لبحـث                :حسن جبر 

بين الحركتين التي نشأت في أعقاب التفجيرات التي حدثت أمام منـازل قـادة              سبل إنهاء األزمة    

  .وأثرت على سير المصالحة الوطنية بين الطرفين" فتح"

ولم تتمكن الجبهتان الشعبية والديمقراطية وحركة الجهاد اإلسالمي من عقد اللقاء الذي كان مقرراً              

  .  عقد اللقاءعقده يوم السبت بعد أن برزت شروط جديدة حالت دون

وقال جميل مزهر عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية إن اللقاء تأجل إلى أجل غيـر مـسمى                 

حتى يتم حل المعيقات التي تعترض عقد اللقاء بعد أن وافقت الحركتان سابقاً على خمـسة بنـود                  

  .تتعلق بإنهاء األزمة

عرفة آليات تنفيذ النقاط الخمـس      إلى أن حركة فتح طالبت بم     " األيام"وأشار مزهر في حديث مع      

  .التي جرى التوافق عليها على أن يتم عرضها عليهم قبل اللقاء



  

  

 
 

            16ص                                      3428 :   العدد  14/12/2014 األحد :التاريخ
 

وأكد أن المعطيات الجديدة تستلزم إجراء مزيد من المشاورات الداخلية بـين الفـصائل الثالثـة                

ـ     )  الشعبية والديمقراطية وحركة الجهاد اإلسالمي     الجبهتان( ة بـين   التي تقود الجهود إلنهاء األزم

  .الطرفين

ونوه مزهر إلى أن االتصاالت التي ستستمر مع الحركتين للبحث عن مخرج من أزمة االنقـسام                

  .الراهنة، معرباً عن أمله في أن يتم إنهاء األزمة بأقصى سرعة

الحركتان وافقتا في السابق على البنود الخمسة التي تم تقديمها من الفصائل الثالثة من أجل               : وقال

  .نقسام، وسيتم في األيام القليلة القادمة البحث عن مخرج لألزمةإنهاء اال

  .وتوقع مزهر أن تسفر االتصاالت عن حل األزمة بعد تقريب وجهات النظر بين الطرفين

يشار إلى أن المبادرة التي قدمتها الفصائل الثالثة تدعو األجهزة األمنية في قطـاع غـزة إلـى                  

ذي التفجيرات األخيرة وتقديمهم للعدالـة ووقـف الحمـالت          استئناف التحقيقات والكشف عن منف    

اإلعالمية وتعزيز الخطاب اإليجابي الموحد، وإدانة كل التصريحات المسيئة لألفراد والمؤسسات           

إلى جانب دعوة الحكومة إلى مباشرة تسلم مسؤولياتها ومهامها في غزة بما في ذلك استالم معبر                

  .ها فوراًرفح ضمن ترتيبات يتم التوافق علي

كما تطالب بتشكيل لجنة وطنية إلزالة الذرائع والعقبات أمام تسلم الحكومة مهامها في غزة فوراً،               

إضافة إلى مطالبة الرئيس محمود عباس بعقد اجتماع اإلطار القيادي المؤقت من أجل اسـتكمال               

  .معالجة ملفات المصالحة الخمسة فوراً

  14/12/2014األيام، رام اهللا، 

  

  دعو الدول األوروبية لالستجابة لقرارات برلماناتها االعتراف بفلسطينفتح ت .16

دعت حركة فتح، حكومات الدول األوروبية التي تلقت من برلماناتها توصيات           ": وفا "-بروكسل  

أو قرارات باالعتراف بدولة فلسطين، إلى التطبيق العاجل، لهذه التوصيات والقـرارات خدمـة              

  .يد من الحروب في فلسطين واألقاليم المجاورةللعدالة، وبما يمنع المز

وعبرت الحركة عن تقديرها لقرارات مجلس الشيوخ الفرنسي، وتوصية مجلسي النواب اإليرلندي            

  .والبلجيكي، وقرار البرلمان البرتغالي، بشأن دعوة حكومات هذه الدول لالعتراف بدولة فلسطين

وبا جمال نزال في بيان صحافي، أمس، أهمية        وأكدت الحركة على لسان المتحدث باسمها في أور       

  .توالي القرارات البرلمانية األوروبية لتثبيت حق الشعب الفلسطيني في مطالبته بتقرير المصير

وأشار إلى أن هذه الموجة الدولية المواتية للمطالب الوطنية باالستقالل، هي تعبير واضـح عـن                

راره، محذراً من أن تـأخير التطبيـق لهـذه          انعزال االحتالل وسقوطه ورفض الشعوب في استم      
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المقررات البرلمانية يزيد من فرص التدهور، ويعرض الشعب الفلسطيني على وجه الخـصوص             

  .للمزيد من إمكانيات البطش اإلرهابي على يد االحتالل

إن المناداة بحل الدولتين يجب أن تنطلق بقوة من مبدأ عدم قابلية حقوق شعبنا في تقريـر                 : "وقال

المصير للتصرف، أو ربط إقرارها بموافقة المستعمر المحتل ومصادقته على حق هو من صميم              

ودعا شركاء الحركة في االشـتراكية      ". القانون الدولي، والقانون الدولي اإلنساني وحقوق الشعوب      

الدولية وأصدقاءها من محافظين وليبراليين، إلى حث حكوماتهم علـى دعـم خطـوات القيـادة                

ية الهادفة لالستقالل، سواء من خالل التحرك في مجلس األمن الدولي أو االنضمام إلـى               الفلسطين

  .المنظمات الدولية

  14/12/2014األيام، رام اهللا، 

  

  كم يكلف اعتراض القبة الحديدية لصاروخ فلسطيني واحد؟": المجد األمني" .17

قتصاد الصهيوني بـشكل    تعتبر منظومة إطالق الصواريخ الفلسطينية مرهقة لال      :  ترجمات -المجد

  . صاروخ فلسطيني واحد تفوق تكلفة تصنيعه مئات المراتإسقاطكبير، فتكلفة 

وتأخذ منظومة الصواريخ الفلسطينية بعداً مهماً في كونها غير مكلفة على المقاومـة الفلـسطينية،    

وبطاريـات  بينما ترتفع تكلفة المنظومات اإلسرائيلية االعتراضية من أنظمة رصد وطواقم تشغيل            

  .وصواريخ لالعتراض

ويكلف تصنيع وإطالق الصاروخ الفلسطيني الواحد أقل من ألف دوالر أمريكـي بينمـا يكلـف                

  . ألف دوالر أمريكي100اعتراض هذا الصاروخ أكثر من 

أن " يديدا يعـاري  "حيث اعترف المدير العام لهيئة التصنيع العسكري في شركة البيت الصهيونية            

-300حدة من منظومة القبة الحديدة العتراض صاروخ فلسطيني تتراوح ما بين            ثمن الرشقة الوا  

  ). ألف دوالر100-80( ألف شيكل أي ما يعادل 350

وهنا ال يضمن يعاري ثمن المنظومة وتكلفة تشغيلها والعاملين فيهـا ضـمن تكلفـة اعتـراض                 

  . ألف دوالر أمريكي120الصاروخ الفلسطيني التي قد تصل لـ

إلـى أن  " غلـوب "ي في تصريحات له خالل مؤتمر األمن االقتـصادي الـصهيوني           وأشار يعار 

اعتراض الصواريخ التي يطلقها الفلسطينيين تكلف أكثر مما كان يعتقد في السابق، مشيراً إلى أن               

  .القبة الحديدية مضرة باالقتصاد الصهيوني

ن تهديد القاهرة ودمشق الـسابقة      ولفت إلى أن التهديدات الجديدة أمام دولة الكيان تختلف تماماً ع          

  .وخاصة مع تطوير المقاومة لقدراتها الصاروخية
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وأوضح أنه يجب على دولة الكيان تطوير قدراتها ألن ما أنجزته القبة الحديـدة خـالل الحـرب                  

  .األخيرة لن تستطيع إنجازه خالل الجولة المقبلة من القتال

  13/12/2014األمني، المجد 

  

  ت الفلسطينية في الخارجتحذير هام للقيادا .18

بعد انسداد األفق أمام رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو وعدم قدرته على            :  خاص –المجد  

المناورة السياسية للفوز باالنتخابات المقبلة بات يبحث عن مخلص له عبر تنفيذ عمليـة اغتيـال                

  .ترفع من شعبيته وتمكنه من الفوز باالنتخابات المقبلة

فقد يسعى نتنياهو خالل الفترة القريبـة       " المجد األمني "تقديرات أمنية حصل عليها موقع      وبحسب  

خارج دولة الكيان عبر جهاز الموساد الصهيوني ضد        ) عملية اغتيال (المقبلة لتوجيه ضربة أمنية     

 تعيد  أنقيادات فلسطينية موجودة بالخارج في ظل عدم قدرته على شن أي عملية عسكرية يمكن               

  .عتبار في المنطقة وأمام الناخبين الصهاينةله اال

وقد طلب نتنياهو من قيادة جهاز الموساد الصهيوني االستعداد لتنفيذ عملية اغتيال لقيادات كبيـرة               

في المقاومة والفصائل الفلسطينية في الخارج، كعملية اغتيال القيادي في كتائب القـسام محمـود               

  . سنوات4المبحوح في دبي قبل أكثر من 

وتهدف عملية االغتيال التي يسعى نتنياهو لتوجيهها لتعزيز شعبيته أمام الناخبين الصهاينة في ظل              

  .عدم قدرته على تشكيل تحالفات مع أطياف المشهد السياسي الصهيوني

ويأتي توجه نتنياهو األخير بعد فشل ضربته التي نفذت على سوريا قبل أيام في تحقيق أهـدافها                 

في الداخل الصهيوني، حيث بات يعتقد أن توجيه ضربة للمقاومـة الفلـسطينية             وإيجاد رواج لها    

مأمونة ردود الفعل ربما تعيد له هيبته ومكانته في المشهد الصهيوني المقبل على انتخابات جديدة               

  .في مارس المقبل

راضـي  القيادات الفلسطينية وقيادات المقاومـة خـارج األ       " المجد األمني "وبناًء عليه يدعو موقع     

الفلسطينية لتوخي الحيطة والحذر بشكل كبير خالل الفترة المقبلة، مع األخذ بجميع االحتياطـات              

  .األمنية المناسبة

  13/12/2014األمني، المجد 
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  اعتقال عناصرنا بالضفة دليل على استمرار التنسيق األمني: حماس .19

ات من عناصرها، يوم أمـس      أجهزة األمن الفلسطينية باعتقال العشر    " حماس"اتهمت حركة   : غزة

على استمرار التنسيق   " دليال واضحا "الجمعة، في مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية، عادةً ذلك          

  .األمني بين السلطة الفلسطينية والكيان الصهيوني

يـوم أمـس    "وقال سامي أبو زهري، المتحدث الرسمي باسم الحركة، في بيان صحفي، السبت،             

 أمن السلطة في مدينة الخليل باعتقال العشرات من أبناء ومناصري حركـة             الجمعة قامت أجهزة  

حماس خالل توجههم إلحياء ذكرى انطالقة الحركة في الوقت الذي قام فيه الجـيش اإلسـرائيلي                

  ".بتدمير منصة ومعدات االحتفال

ـ              : "وأضاف ب هذه االعتقاالت دليل واضح على استمرار التنسيق األمنـي بـين الـسلطة والجان

  ".اإلسرائيلي

بعد استشهاد زياد أبوعين،    " إسرائيل"وكان مسؤولون فلسطينيون لوحوا بوقف التنسيق األمني مع         

رئيس هيئة مقاومة االستيطان والجدار في منظمة التحرير الفلسطينية، األربعاء الماضـي، إثـر              

  . لجدار الفاصلاعتداء قوات االحتالل عليه أثناء مشاركته في مسيرة مناهضة لالستيطان وا

إال أن قيادة السلطة لم تتخذ قرارا حتى اآلن بهذا الشأن بانتظار ما سيسفر عنه اجتماعها المرتقب                 

  .مساء يوم غٍد األحد

 13/12/2014، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

  تحيي ذكرى انطالقتها بعروض عسكرية في الضفة" الشعبية" .20

ـ   تحيي الجبهة الشعبية لتحرير فل    : رام اهللا   في عدة منـاطق بالـضفة      47سطين ذكرى انطالقتها ال

مـع  " أوسـلو "الغربية المحتلة في مسيرات عسكرية لملثمين، فيما تطالب قياداتها بإلغاء اتفاقيـة             

  .االحتالل

أنها نظمت أول أمس حفـال بمناسـبة الـذكرى          ) 12|13(وذكر المكتب اإلعالمي للجبهة السبت      

 قضاء بيت لحم، وسبق الحفل استعراض لعشرات من ملثمي           النطالقتها في مخيم الدهيشة    47الـ

الجبهة الذين جابوا أزقة المخيم، وهم يحملون األعالم الفلسطينية ورايات الجبهة، وصور األمناء             

  .جورج حبش وأبو علي مصطفى واألسير أحمد سعادات: العامين لها

لعـزة، وأبـو ديـس والفـوار        في عصيرة الشمالية، ومخيم ا    " الجبهة الشعبية "ونظم ملثمون من    

  .والعروب مسيرات عسكرية مماثلة على مدار اليومين الماضيين
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وشدد القيادي بالجبهة زاهر الششتري على أن الجبهة نظمت هـذه العـام فعالياتهـا بمـسيرات                 

 ال  47كرسالة لالحتالل أن الجبهة وهي تحتفل بذكرى انطالقتها الــ           "عسكرية وخروج للملثمين    

ج المقاومة، وأن اعتقاالت ومالحقات االحتالل لقادتها بالضفة والقدس المحتلـة لـن             تزال على نه  

تثنيها عن مسار المقاومة ضد االحتالل، ورسالة داخلية أن الجبهة الشعبية ال تزال متحفظة علـى                

  ".اتفاقية التهدئة مع االحتالل

ـ     ية النطالق انتفاضـة    الظروف اليوم موات  "إلى أن   " قدس برس "وأشار الششتري في تصريحات ل

  ".فلسطينية جديدة تخلص الفلسطينيين من االحتالل

ذكرى االنطالقة مناسبة إلعادة تقييم مواقفها الـسياسية والتـي          "وشدد القيادي الفلسطيني على أن      

طالبت بإعادة االعتبار لمنظمة التحرير، ووقف حالة االنفراد والهيمنـة مـن طـرف الـسلطة                

 السياسية والدخول في حوار وطني شامل إلنهاء االنقسام وتحديد سياسة           الفلسطينية على المواقف  

  ".مقاومة االحتالل والتي ترفض الجبهة حصرها بالمقاومة الشعبية كمال تريد السلطة

 13/12/2014، المركز الفلسطيني لإلعالم

  

  اعترافات أوروبا بفلسطين تأكيد على عقم السياسة اإلسرائيلية .21

اعتبر قياديان فلسطينيان في لبنان، أن اعترافات البرلمانـات األوروبيـة            :راوية حشمي  -بيروت

بدولة فلسطين دليل على عقم السياسة اإلسرائيلية، وإدراك العالم أنها باتت تشكل خرقـا فاضـحا                

ورأوا أنها نتيجـة طبيعيـة      . للشرعية الدولية وخطرا على السالم واالستقرار في الشرق األوسط        

  . الذي يجب أن يتوحد تحت إدارة ورؤية سياسية واحدةللنضال الفلسطيني

وقال مسؤول الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين علي فيصل، إن االعتراف األوروبـي بدولـة              

فلسطين نتاج نضال الشعب الفلسطيني في مواجهة االحتالل اإلسرائيلي الذي يتمادى فـي غـزة               

  .د األفق أمام عودة الالجئينوتهويد القدس وسن القوانين العنصرية ومحاولة س

وأضاف أن المقاومة الفلسطينية دفعت العالم إلدراك خطورة الصراع الذي بات يحتاج إلى تسوية              

وفقا للشرعية الدولية، وأن اعترافات البرلمانات األوروبية بدولة فلسطين دليل على إدراك العـالم              

لدولية وخطرا على الـسالم واالسـتقرار       لعقم السياسات اإلسرائيلية وأنها تشكل خرقا للشرعية ا       

وعبر عن أمله أن تتطور هذ المواقف عبر اتخاذ سياسات دولية تمنع إسرائيل من تهويد               . العالمي

القدس ووقف قتل الفلسطينيين وتصعيد المقاطعة االقتصادية للمنتوجات اإلسرائيلية والـدفع نحـو             

  .محاكمة إسرائيل على جرائم الحرب في غزة والضفة
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أفاد القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مروان عبدالعال، أن ما يجري هو نتاج لمعركة               و

طويلة على مستوى الرأي العالمي، داعيا الفلسطينيين حكومة وشعبا إلى أن يـستثمروا النـضال               

الدبلوماسي بنضال شعبي موحد تحت إدارة سياسية موحدة الستكمال هذا المسار بتحقيـق الحلـم               

  .فلسطيني بدولة مستقلة عاصمتها القدسال

نحن بحاجة للذهاب إلى مجلس األمن عبر رؤية واحدة، فبرغم التحرك األوروبي والمدني             : وقال

والدبلوماسي باتجاه إقامة الدولة الفلسطينية، إال أن سياسة إسرائيل واضحة فهي ال تعطي صاحب              

ل يجب أخذ حقنا عبر النضال بكافة الوسـائل  الحق حقه، لذلك لن ننتظر أن نمنح حقنا في دولتنا ب 

  .إلى جانب االنتفاضة الدبلوماسية األوروبية التي انطلقت

 14/12/2014، عكاظ، جدة

   

  "أوسلو"القيادة الفلسطينية تتشاور بجدية إلنهاء اتفاقية ": قدس برس"مقبول لـ .22

ول، أن القيادة الفلسطينية    ، أمين مقب  "فتح"ذكر أمين سر المجلس الثوري لحركة       : )فلسطين(الخليل  

، إلجراء مزيد من المشاورات واالتصاالت      )12|14(أجلت اجتماعها المقرر اليوم حتى غٍد األحد        

حول القرارات المصيرية التي تعتزم اتخاذها رداً على اغتيال االحتالل اإلسرائيلي للوزير زيـاد              

  .، كما قال"أوسلو"امات اتفاقية أبوعين، ومن بينها وقف التنسيق األمني والتحلّل من التز

، أن القيادة الفلسطينية تناقش بجديـة وللمـرة         "قدس برس "وأكد مقبول في تصريحات خاصة لـ       

، موضـحاً أن    1993األولى قراراً يتعلق بإلغاء اتفاقية أوسلو الموقعة مع االحـتالل منـذ عـام               

  . سابقاًالمشاورات تدور حول البدء باتخاذ القرارات التي جرت مناقشتها

وأشار إلى أن السلطة الفلسطينية كانت قد بحثت سابقاً إنهـاء التنـسيق األمنـي مـع االحـتالل                   

" الفيتـو "اإلسرائيلي، وجرى توافق عربي على تلك المسألة إذا ما استخدمت واشنطن حق النقض              

  .ضد مشروع قرار إنهاء االحتالل الذي تعتزم السلطة تقديمه إلى مجلس األمن

، إلى أن النقاش يدور حالياً حول التداعيات اإليجابية والسلبية التي قد تلحق             "فتح"ادي في   ولفت القي 

التي ستنتهي بمجرد وقف التنـسيق األمنـي،        " أوسلو"بالجانب الفلسطيني جراء التحلّل من اتفاقية       

  .حسب تقديره

زيـاد أبـوعين،    وشدد مقبول، على أن الجانب الفلسطيني لن يصمت على جريمة اغتيال الوزير             

، علـى    يواجهون قرارات مصيرية قد تغير قواعد الوضع السياسي الحالي         نالفلسطينييمضيفاً أن   

  .حد تأكيده

  13/12/2014قدس برس، 
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  االحتالل يتحمل المسؤولية عن أزمة غاز الطهي في غزة": الديمقراطية" .23

حـتالل اإلسـرائيلي    حملت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلـسطين، سـلطات اال        : )فلسطين(غزة  

المسؤولية األولى عن أزمة غاز الطهي بفعل استمرار نقص الكميات الداخلة لقطاع غزة والتي ال               

  . في المائة من الكمية التي يحتاجها القطاع50تزيد عن 

إن سـلطات   ): "13/12(نسخة عنه اليوم السبت     " قدس برس "وقالت الجبهة في بيان صحفي تلقت       

 من المواد التي تمر عبر المعابر اإلسرائيلية كأوراق ضغط على المواطن            كثيرتستخدم ال االحتالل  

  ". قطاع غزةعلىالفلسطيني إلضعاف صموده في وجه الحصار والعدوان المتكرر 

وطالبت الجبهة الديمقراطية حكومة الوفاق الوطني بتحمل مسؤولياتها لحل أزمة غاز الطهي فـي              

بتحييد الموضوعات  " حماس"و" فتح"واطنين، كما طالبت حركتي     قطاع غزة واألزمات المتتالية للم    

المتعلقة بمصلحة واحتياجات المواطنين عن التجاذبات السياسية حتى ال تتكـرر إشـكالية األيـام               

  .  الماضية التي شهدها غاز الطهي بين الهيئة العامة للبترول ووزارة المالية بغزة

  13/12/2014قدس برس، 

  

  عين يكون بوقف التنسيق األمني وإطالق الحريات  على اغتيال أبوالرد: بدرانحسام  .24

دعا القيادي في حركة حماس، حسام بدران، السلطة الفلسطينية فـي الـضفة             : )فلسطين(رام اهللا   

" اغتيـال "الغربية المحتلة بوقف التنسيق األمني مع قوات االحتالل اإلسرائيلي فوراً، رداً علـى              

  .الوزير زياد أبو عينو" فتح"القيادي في حركة 

أفضل رد على جريمة اغتيال أبو      "،  )13/12(اليوم السبت   " قدس برس "وقال بدران في حديث لـ      

عين هو وقف التنسيق األمني فوراً، وإطالق الحريات بالضفة واإلفراج عن المعتقلين الـسياسيين              

  ."وتطبيق المصالحة على األرض واقعاً ال تصريحات فقط

ل الوزير زياد أبو عين يؤكد على همجية االحتالل الذي يـستهدف الفلـسطينيين             اغتيا: "واستدرك

  ".بغض النظر عن انتماءاتهم ومواقعهم

االحتالل ال يقبل من شعبنا أي شكل من أشكال المقاومة، ولهذا ردنا عليـه يجـب أن                 : "وأضاف

  .بيره، على حد تع"يكون باستخدام كل أساليب المقاومة وعلى رأسها العمل المسلح

وكان رئيس هيئة مقاومة الجدار واالستيطان، الوزير زياد أبو عين، قد استشهد عقـب االعتـداء                

عليه وعشرات الفلسطينيين بالقرب من بلدة ترمسعيا، شمال رام اهللا، وسط الضفة، ظهر األربعاء              
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درة مـن  ، أثناء فعالية لزرع أشجار الزيتون في أراٍض فلسطينية مهددة بالمصا       )10/12(الماضي  

  .قبل قوات االحتالل

  13/12/2014قدس برس، 

  

   من عناصرها غالبيتهم من الخليل23حماس تتهم أمن السلطة باعتقال  .25

أجهزة أمن السلطة الفلسطينية باعتقال     " حماس"اتهمت حركة المقاومة اإلسالمية     : )فلسطين(الخليل  

رت أنها تـأتي اسـتكماالً لـنهج         من أبناء الحركة في الضفة الغربية المحتلة، في خطوة اعتب          23

  .استهداف فصائل المقاومة واستمراراً لمسلسل التنسيق األمني مع االحتالل اإلسرائيلي

  13/12/2014قدس برس، 

  

  اعتراف إسرائيلي رسمي بتنفيذ هجمات على دمشق .26

زارة جيش في سابقة هي األولى من نوعها، أقر مدير الهيئة السياسية األمنية في و: وكاالت

هي التي تقف وراء الغارات التي شنت على محيط مطار ) إسرائيل(االحتالل، عاموس جلعاد، أن 

  .في سوريا األسبوع الماضي" ديماس"دمشق ومنطقة 

إن عدم قيام أحد بالرد على : "العبرية، الجمعة، عن جلعاد قوله" ميكور ريشون"ونقلت صحيفة 

وألمح جلعاد إلى أن حزب ".  اإلسرائيلية تعمل بشكل ممتازهذه الهجمات يدلل على أن قوة الردع

  .اهللا امتنع عن الرد إلدراكه أن مثل هذا الرد ينطوي على مخاطرة كبيرة بالنسبة له ولدولة لبنان

13/12/2014، فلسطين أون الين  

  

   عسكرًيا في سوريا"إسرائيل" شروط لتدخل ثالثة: يعلون .27

إن الهدوء الذي تشهده الحدود مع كل من : "موشيه يعلونقال وزير جيش االحتالل، : وكاالت

، مشيًرا إلى أن حكومته وجيشه يعمالن "سوريا ولبنان هو نتاج جهود كبيرة تبذل من وراء الستار

  .على مدار الساعة لتأمين هذه الحدود

لى الخطوط وخالل مقابلة أجرتها معه قناة التلفزة الثانية، الجمعة الماضية، أعاد يعلون التأكيد ع

منع سوريا : التدخل عسكرياً في سوريا، وهي) إسرائيل(الحمراء الثالثة التي تفرض على 

، والسماح "سيادة االحتالل"الحصول على سالح غير تقليدي، وانطالق عمليات من سوريا تمس 

  ).إسرائيل(بتحول سوريا إلى محطة لنقل السالح ألعداء لـ
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حالياً على الحدود مع ) إسرائيل(تحديات استراتيجية هائلة تواجه إن هناك : "واستدرك يعلون قائالً

وكان يعلون قد بحث مع وزير الدفاع األمريكي . ، دون أن يفصح عن طابع هذه التحديات"سوريا

 ".الدولة اإلسالمية"تشاك هيغل، الجمعة الماضية، في مكالمة هاتفية له، جهود محاربة تنظيم 

متانة العالقات األمنية األمريكية "قضايا اإلقليمية، مؤكدين على وبحث الجانبان عدداً من ال

  ".اإلسرائيلية

لكن ما تحفظ على ذكره يعلون، كشف عنه الجنرال هرتسي هليفي، رئيس شعبة االستخبارات 

أن تنشأ مواجهة محلية بين جيش ) إسرائيل(العسكرية، الذي أكد أن سيناريو الرعب الذي تخشاه 

  . الجماعات الجهادية على األرض السوريةاالحتالل وإحدى

وخالل إفادة له أمام الكنيست الخميس الماضي، نوه هليفي إلى أن تفجر حدث محلي بين الجيش 

وإحدى المجموعات الجهادية العاملة في سوريا، والسيما في هضبة الجوالن، يمكن أن يفضي إلى 

  ).إسرائيل(مواجهة شاملة في وقت حساس وغير مريح لـ

13/12/2014، لسطين أون الينف  

  

  ليبرمان ال يستبعد الدخول في ائتالف مع حزب العمل .28

 إمكانية االنضمام ليبرمان،أفيغدور " يسرائيل بيتينا" لم يستبعد رئيس حزب :القدس المحتلة

يائير لبيد أنه سيطالب بحقيبة " هناك مستقبل"الئتالف برئاسة حزب العمل، فيما أكد رئيس حزب 

  .في حال انضم لالئتالف الحكوميالمالية 

ال "إن حزبه ال يعد مع هؤالء الذين يرفعون شعار " السبت الثقافي"وأكد ليبرمان في منتدى 

يلغي أي مرشح لرئاسة الحكومة، ال نتنياهو، وال رئيس حزب "، وفي الوقت ذاته ال "لنتنياهو

  ."العمل اسحق هرتسوغ

، وأكد أن حزبه "هناك مستقبل" موشي كحلون ومع ونفى ليبرمان إمكانية عقد تحالف مع حزب

سيخوض االنتخابات منفردا، وأشار إلى أنه يأمل أن يحقق نتائج أفضل من التي حققها في 

  .االنتخابات األخيرة

14/12/2014، الحياة الجديدة، رام اهللا  
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  التصويت لليبرمان قد يحّول األصوات لمعسكر اليسار: الليكود يهاجم حليف األمس .29

، أفيغدور ليبرمان، بأن "يسرائيل بيتينو"انتقد حزب الليكود مساء اليوم تصريحات رئيس حزب 

إسرائيل استدرجت لحرب غزة، وتأكيده بأنه ال يستبعد االنضمام الئتالف برئاسة يتسحاك 

  .هرتسوغ

 على أصوات معسكر اليمين، وسيحاول كل منهما خالل "يسرائيل بيتينو" و"الليكود"ويتنافس 

  . لحملة االنتخابية النيل من اآلخر الستمالة مصوتيها

ونشر حزب الليكود مساء اليوم بيانا رد فيه على تصريحات ليبرمان التي أدلى بها في منتدى 

   ." قد تتحول إلى معسكر اليسار"يسرائيل بيتينو"، وحذّر من أن األصوات لـ"السبت الثقافي"

بصرامة ) العدوان على غزة(المعركة ن نتنياهو أدار إن رئيس الحكومة بنيامي": وقال البيان

 ينجر خلف اقتراحات غريبة األركان، ولم وزير األمن ورئيس هيئة بالتعاون معومسؤولية 

وأديرت الحملة من خالل رؤية شاملة للحفاظ على أمن الدولة وعلى حياة المواطنين . األطوار

  ."وجنود الجيش

ستعداده لالنضمام لحكومة برئاسة هرتسوغ تثبت بأن التصويت تصريحات ليبرمان حول ا": وتابع

  ."لليبرمان قد تقلب األصوات من اليمين إلى اليسار وتؤدي إلى تشكيل حكومة يسار

13/12/2014، 48عرب   

  

  انشقاق وشيك في حزب شاس .30

يبدو أن انشقاق رئيس حزب شاس السابق، عضو الكنيست ايلي يشاي، عن الحزب بات وشيكا، 

، وهو الهيئة العليا للحزب، تعليمات بعد عقد لقاء مصالحة "مجلس حكماء التوراة"أن أصدر بعد 

  .بين يشاي ورئيس الحزب، عضو الكنيست أرييه درعي

، الحاخام شالوم "مجلس حكماء التوراة"وذكرت وسائل إعالم إسرائيلية، اليوم األحد، أن رئيس 

وأبلغ . ني، بإلغاء اللقاء مع يشاي المقرر اليومكوهين، أمر عضو المجلس، الحاخام شمعون بعدي

وحده هو الذي سيتعامل مع يشاي ونيته " مجلس حكماء التوراة"بعديني درعي بذلك وبأن 

كذلك صدرت تعليمات لقيادة الحزب بعدم التحدث إلى وسائل اإلعالم حول . باالنشقاق عن الحزب

النطباع السائد حاليا هو أن حزب شاس يعتزم وا. هذا الموضوع والتركيز على االنتخابات المقبلة

  .طرد يشاي من صفوفه
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وحول أسباب الخالف، فإن يشاي يطالب بالحصول على قسم من صالحيات درعي، لكن مقرب 

  ".وال يمكن العمل هكذا. درعي يقيد أيدي وأرجل يشاي وسد فمه"من يشاي قال إن 

انبين، واقترح درعي على يشاي خاللها وجرت في األيام الماضية محاوالت للمصالحة بين الج

بضمان المكان الثاني في قائمة الحزب لالنتخابات المقبلة ليشاي، وتوليه منصب وزاري في حال 

  .انضمام شاس للحكومة المقبلة

في المقابل ترددت أنباء حول اعتزام يشاي االنقسام عن شاس ونيته بإقامة حزب جديد قد ينضم 

  ".البيت اليهودي"ي أريئيل، في حال انشق عن كتلة إليه وزير اإلسكان، أور

14/12/2014، 48عرب   

  

  حماس لديها المزيد من الفيديوهات السرية للحرب: معاريف رداً على فيديو القسام .31

علقت صحيفة معاريف العبرية، مساء السبت، على عرض مشاهد مسربة من : القدس المحتلة

 من 19شرقي القطاع في الـ" بئيري"ئب القسام ألحراش عملية التسلل التي قامت بها قوة من كتا

  ".إنه يبدو بأننا أمام سلسلة من التسريبات الخطرة من الجيش: "تموز المنصرم بالقول/ شهر يوليو

  

إن عرض مشاهد صورتها كاميرات المراقبة التابعة " يوحاي عوفر"وقال المحلل في الصحيفة 

 على المزيد من الفيديوهات السرية المتعلقة بالعمليات لفرقة مراقبة غزة يدلل على حصول حماس

  .التي دارت إبان الحرب على القطاع

وبين أن المسلحين نجحوا في سلب الجنود قطعتي سالح والعودة بسالم لقطاع غزة، معتقداً بأنها 

 188 وقتل فيها قائد اللواء" بئيري"العملية التي قام بها مقاتلون من حماس داخل حرش كيبوتس "

أدار " والرقيب " أموتس جرينبرغ"النقيب : ، باإلضافة لضابطين آخرين وهما"تومر يفراح"

  ".برسنو

13/12/2014، المركز الفلسطيني لإلعالم  

  

  مدينة أنفاق إسرائيلية للتدريب على مواجهة غزة .32

عسكرية  في قاعدة أنفاق قام جيش االحتالل اإلسرائيلي ببناء مدينة : وكاالت–القدس المحتلة 

. جنوب إسرائيل، وذلك من اجل تدريب الجنود على مجابهة تلك األنفاق خاصةً الموجودة في غزة

، إلى أن الجيش في الماضي كان يعتمد على نمط مماثل لتلك أمسوأشارت القناة العبرية الثانية، 
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عدة نحال بالجنوب األنفاق الموجودة في قاعدة الياكيم في الشمال، لكنه قرر بناء مدينة أنفاق في قا

  . للتدرب على مجابهتها

 هذا البناء تم بعد معرفة الجيش بأهمية وعدد األنفاق المترابطة تحت غزة، وتم إنوتقول القناة 

استثمار شكل أنفاق غزة لبناء مماثل لها بكل أساسياتها لشعور الجنود وكأنهم تحت األرض على 

 فوق سطح األرض ولكن الجندي يشعر وكأنه في عمق كبير، مبينةً أن المدينة الجديدة موجودة

  .أنفاق عميقة ولذا بدأ التدريب فيها فعليا

14/12/2014، الدستور، عّمان  

  

  "ميرتس" عن حزب "الكنيست"جندي إسرائيلي يهدد بقتل نائب فلسطيني في  .33

تقلت جندياً ذكرت القناة الثانية في التليفزيون اإلسرائيلي أمس أن الشرطة اع: )االتحاد(رام اهللا 

 "ميرتس" عن حزب "الكنيست"إسرائيلياً من سكان مدينة الناصرة هدد النائب الفلسطيني في 

  .اإلسرائيلي المعارض فرج العيساوي بالقتل

وأوضحت أن الجندي المعتقل هدد العيساوي عبر شبكات التواصل االجتماعي اإللكترونية مرات 

  .سياسية وتصريحاتهعدة بإطالق رصاصة في رأسه بسبب أنشطته ال

14/12/2014، االتحاد، أبو ظبي  

  

  وزارة البنية التحتية اإلسرائيلية تنشر خريطة أنابيب الغاز لألردن .34

 نشرت وزارة البنية التحتية اإلسرائيلية على موقعها الرسمي على شبكة اإلنترنت :الغد-عمان

إلى دول المنطقة تصل خريطة لشبكة خطوط نقل الغاز الطبيعي من البحر األبيض المتوسط 

تفرعاتها إلى الحدود الغربية للمملكة، ولم تتجاوب وزارة الطاقة والثروة المعدنية مع اتصاالت 

  .في هذا الخصوص" الغد"

وقالت إسرائيل إنها تنوي استخدام الغاز كطريقة لتحسين عالقاتها مع الدول المجاورة لها، حيث 

 ايمانويل ناشون لوكالة األنباء األميركية بلومبيرغ صرح الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية

، بينما اعتبر وزير الطاقة "فرص غير طبيعية إلسرائيل للبناء على سياسة الطاقة"عن وجود 

سيضطر لقبول إسرائيل بشكل أكبر، بعدما وقعت الشركات على خطاب " العالم"اإلسرائيلي أن 

  نوايا مع األردن لغايات هذا 

  .المشروع
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إن الشركات اإلسرائيلية ستزود األردن " وول ستريت جورنال"ت الصحيفة الرائدة األميركية وقال

   . سنة15 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي على مدار 45بما يقارب 

  وتملك نوبل ومقرها تكساس 

14/12/2014، الغد، عّمان  

  

  المسئولة عن تعقب وسائل التواصل" حتصيف"تفاصيل مثيرة عن وحدة  .35

العبرية مساء الجمعة تفاصيل مثيرة عن عمل وحدة " مكور ريشون"كشفت صحيفة : السبيل

التابعة لشعبة االستخبارات في الجيش اإلسرائيلي، والتي تعمل على جمع المعلومات " حتصيف"

  .وما شابه" يوتيوب"و" تويتر"و" فيسبوك"عبر ما ينشر على وسائل التواصل االجتماعي من 

التي تخدم في هذه الوحدة، بأن وحدتها سعت للوصول إلى أي معلومة تربط " ج "وتحدثت المجندة

يونيو الماضي في الخليل /بين حركة حماس وعملية خطف المستوطنين الثالثة منتصف حزيران

جنوب الضفة الغربية عبر تتبع حسابات قياديين في حماس ومن بينهم صالح العاروري المبعد إلى 

تعقبت كل ظهور للعاروري على اإلعالم أو تصريح على مواقع "نها أ" ج"وأضافت . تركيا

  .التواصل االجتماعي وحاولت تحليل تصريحاته

حصلت على ما تريد عندما صرح العاروري خالل مؤتمر لعلماء المسلمين في تركيا "وقالت إنها 

يحات ساعدت ، مضيفة أن هذه التصر"حيث قال انه يبارك لكتائب القسام قيامهم بهذه العملية

في دعايتها الخارجية بربط حماس بالعملية بعد نفي الحركة بداية علمها بها، على حد " إسرائيل"

  .قولها

أن هذا المجال مر بتطورات جوهرية خالل العقد " ص"ونقلت الصحيفة عن قائد الوحدة الملقب 

ذا األمر يعطي هذه الكل يكتب عبر حسابه ويستخدم أجهزة الهواتف الذكية وه"األخير، مضيفًا 

هكذا ثورة تكنولوجية منحت الجيش القدرة "وأضاف أن ". الوحدة بعًدا جوهرًيا في نقل المعلومات

  ".على تحليل بواطن األمور وواقع حراك الشعوب العربية غداة ما بات يعرف بالربيع العربي

نت تقوم بمتابعة قنوات كا"وأشار إلى دور وحدته خالل العدوان األخير على القطاع، قائالً إنها 

حماس والجهاد اإلسالمي الفضائية وتحويل ما يرد فيها من تسجيالت حصرية لهيئة األركان 

شريط ) الناحل(وحدته حولت لقائد لواء "وقال إن ". لتحليلها والوقوف على آخر المستجدات هناك

ة مواطن الخلل فيديو بثته حماس وهو يوثق قيامهم بعملية ضده ما ساعد اللواء على دراس

ولفت قائد الوحدة إلى قيامها بمتابعة ردود األفعال على عملية أسر الجندي ". واستخالص العبر
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شاؤول أورون شرق حي الشجاعية بداية المعركة البرية وما صدر عن حماس من محاولة 

  .عبر فتح حسابات مضللة للجندي على الفيسبوك، على حد قوله" إسرائيل"لتضليل 

ي حين تعمل الوحدة أيًضا على متابعة منشورات الفلسطينيين ساعة قيام الجيش بعملياته ف"وتابع 

العسكرية، فلربما كان الجيش يسير في اتجاه والجانب الفلسطيني يسعى للوصول إلى اتجاه 

ومنحى آخر حيث يكمن دور هذه الوحدة في قراءة األفكار وتحويل خالصتها لمتخذي القرارات 

  ".في الجيش

14/12/2014سبيل، عّمان، ال  

  

  إصابة العشرات باالختناق خالل قمع االحتالل لمسيرتين منددتين باغتيال الشهيد أبو عين .36

أصيب مواطن برضوض والعشرات باالختناق واعتُقلت طالبة ": األيام "–بيت لحم، رام اهللا 

محافظتي بيت لحم، جامعية خالل قمع قوات االحتالل مسيرتين منددتين بانتهاكات االحتالل في 

  . ورام اهللا والبيرة

ففي محافظة بيت لحم، أصيب مواطن برضوض مختلفة في جسده بعد قمع قوات االحتالل مسيرة 

قرب منطقة النفق في محافظة بيت لحم، أمس، خرج المشاركون فيها للتنديد بجريمة اغتيال 

  .رئيس هيئة مقاومة الجدار واالستيطان زياد أبو عين

اء المقاومة الشعبية إغالق شارع النفق الذي يخترق أراضي بيت جاال والبلدات وحاول نشط

  .المجاورة إلى الغرب من مدينة بيت لحم

واعتدت قوات االحتالل على نشطاء المقاومة الشعبية بعد وصولهم إلى حاجز النفق العسكري 

ابة الناشط يوسف أبو حاملين األعالم الفلسطينية وصور الشهيد زياد أبو عين، ما أدى إلى إص

وتمكن النشطاء من رفع العلم الفلسطيني، وصور الشهيد أبو  .ماريا برضوض مختلفة في جسده

  .عين على الحاجز

وفي محافظة رام اهللا والبيرة، أصيب عشرات الطلبة من جامعة بيرزيت، أمس، بحاالت اختناق 

ات االحتالل بكثافة خالل قمعها متفاوتة جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته قو

المقام على أراضي مدينة بيتونيا، في الوقت الذي اعتقلت " عوفر"مسيرة طالبية، في محيط معتقل 

  .فيه طالبة جامعية

وأشارت مصادر محلية إلى أن قوات االحتالل قمعت مسيرة طالبية لمناسبة الذكرى السابعة 

مة الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز واألربعين النطالقة الجبهة الشعبية مستخد

  . المسيل للدموع؛ ما أدى إلى وقوع العديد من حاالت االختناق في صفوف المشاركين في المسيرة
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" عوفر"وأشار رئيس بلدية بيتونيا ربحي دولة إلى أن المواجهات اندلعت، ظهر أمس، قرب معتقل 

  .تالل الطالبة لينا خطابجنوب بيتونيا وتخللها اعتقال قوات االح

، أن جنود االحتالل تعمدوا إطالق كمية كثيفة من الغاز المسيل "األيام"وأوضح في حديث لـ

وأشار إلى أن المواجهات  .للدموع باتجاه الطلبة، الذين ردوا برشق جنود االحتالل بالحجارة

  .استمرت عدة ساعات، دون أن تسجل أي إصابة بجروح في صفوف الطلبة

ر أن القطب الطالبي، كان نظم مسيرة داخل حرم جامعة بيرزيت، رفعت خاللها األعالم يذك

  .الفلسطينية ورددت فيها الهتافات الوطنية

14/12/2014، األيام، رام اهللا  

  

  االحتالل يشن حملة اعتقاالت في الخليل .37

ألقوا قنبلة ، أن فلسطينيين أمسذكرت مصادر عبرية، ظهر : إبراهيم كامل –القدس المحتلة 

 على حاجز الجلمة شمال محافظة جنين شمال الضفة المتمركزةأنبوبية تجاه قوات جيش االحتالل 

 بأعمال المصادر انه لم تقع أي إصابات نتيجة الهجوم، فيما بدأت قوات الجيش  وأضافت.الغربية

، أمستالل،  االح واعتقلت قوات.تمشيط المنطقة ووصل خبير المتفجرات للمكان لفحص القنبلة

 بأن قوات االحتالل اعتقلت مواطنين من أمنية،وأفادت مصادر  . الخليلأهاليفلسطينيين من 

  . جهة غير معلومةإلىمدينة الخليل المواطنين، واقتادتهما 

كما داهمت قوات االحتالل عدة أحياء في مدينة الخليل، ونصبت حواجزها المفاجئة على مداخل 

الخليل، وفتشت مركبات المواطنين ودققت في بطاقاتهم الشخصية، ما بلدات سعير وحلحول شمال 

  .تسبب في إعاقة تنقلهم

واقتحمت قوات االحتالل روضة أطفال في البلدة القديمة من الخليل؛ كما نكل الجنود بطاقم 

  .إسعاف ومواطنين في شارع الشهداء وسط المدينة

14/12/2014، الرأي، عّمان  

  

  الصيادين قبالة سواحل رفح جنوب القطاعالنار على  تطلق القوات المصرية .38

 صياد غزي، في قطاع غزة بجروح متوسطة جراء أصيب: إبراهيم كامل –القدس المحتلة 

 القوات المصرية المتمركزة على الحدود البحرية، النار باتجاه الصيادين قبالة سواحل مدينة إطالق

  .رفح جنوب القطاع
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 بجروح متوسطة، نقل على أصيباد بالعشرينات من عمره، قد وقالت مصادر محلية، إن الصي

  . في رفح" يوسف النجارأبو" مستشفى إلى أثرها

14/12/2014، الرأي، عّمان  

  

   تقريرا حول معاناة النازحين في قطاع غزة تنشرصحيفة التايمز .39

اناة  تقريرا حول معأمس نشرت صحيفة التايمز في عددها الصادر : وكاالت–القدس المحتلة 

النازحين في قطاع غزة الذين ما زالوا يعيشون بين أنقاض منازلهم بعد أربعة أشهر من العدوان 

  . على القطاعاإلسرائيلي

وبحسب التقرير، الذي كتبه الصحفي غريغ كارلستروم من حي الشجاعية، فإنه لم يبن شيء في 

وقال كارلستروم . رات لغزةغزة على الرغم من تعهد الدول المناحة بخمسة مليارات من الدوال

القيود المحكمة "إن اتفاقا إسرائيليا مع األمم المتحدة على السماح بتوصيل المساعدات لم يغير من 

  ."المفروضة

وجاء في التقرير أنه من بين خمسة ماليين طن من المواد الالزمة للبناء لم يصل سوى واحد في 

 مؤقتة وأعداد ال تحصى بين األنقاض،  ألف شخص يعيشون في مالجئ40وال يزال  .المئة

  .بحسب الصحيفة

 ألف منزل في غزة، إضافة إلى األضرار التي 18وتقول الصحيفة إن الحرب أسفرت عن تدمير 

  . ألف منزل آخرين50لحقت بـ 

14/12/2014الدستور، عمان،   

  

  لطعام لليوم السادس يواصلون إضرابهم عن ا أسيرا70ً: هيئة شؤون األسرى والمحررين .40

 أسيراً ما زالوا يخوضون 70قالت هيئة شؤون األسرى والمحررين إن ": وفا" -رام اهللا 

إضرابهم المفتوح عن الطعام لليوم السادس على التوالي، احتجاجاً على استمرار سياسة العزل 

 األسبوع االنفرادي، وتضامناً مع األسير المضرب المعزول نهار السعدي الذي دخل إضرابه

  .الثالث

وأفاد تقرير للهيئة أمس، بأن إدارة السجون هددت األسرى المضربين بنقلهم إلى أقسام السجناء 

الجنائيين في عدة سجون إذا لم يوقفوا إضرابهم، كجزء من الضغط عليهم وإجبارهم على وقف 

  .ضربيناإلضراب، وهي خطوة خطيرة تعتبر األولى من نوعها في التعامل مع األسرى الم
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وحذر األسرى المضربون في رسالة وصلت الهيئة أنه إذا أقدمت إدارة السجون على هذه 

الخطوة، فإن نطاق اإلضراب سوف يتسع أكثر وأكثر، مؤكدين استمرار إضرابهم وعدم 

  .خضوعهم للضغوط التي تمارس عليهم

 تعتبر عقاباً قاسياً  أسيرا30ًإن إعادة سياسة العزل االنفرادي على أكثر من ‹وقال األسرى، 

وانتقامياً وتعسفياً وغير قانوني، وإن العزل االنفرادي هو دفن األسرى أحياء في قبور الزنازين، 

مطالبين بتحرك جدي وفعلي من أجل مساندتهم ومناصرتهم والضغط على إدارة السجون لوقف 

  .إجراءاتها القمعية بحقهم

لى األسرى المضربين، شملت حرمانهم من وأكدت الهيئة أن سلسلة عقوبات بدأت تفرض ع

، والقيام بتنقالت في صفوفهم في مختلف السجون، وأن إدارة السجون ›الكنتينا›الزيارات و

  .رفضت الحوار والمفاوضات حول مطالب األسرى، والتي على رأسها إنهاء العزل االنفرادي

حة ومجدو وعسقالن أيشل ونف‹وذكرت الهيئة أن األسرى المعزولين يتوزعون في سجون 

، "الشاباك"، وأن أغلب قرارات العزل جاءت من قبل جهاز األمن اإلسرائيلي ›والرملة وريمون

  .وأن بعض المعزولين يعيشون في أقسام الجنائيين وفي ظروف سيئة وقاسية إنسانياً

14/12/2014، األيام، رام اهللا  

  

  يتعرضون للعنف واإلهانات" عوفر"األسرى األطفال في  .41

" عوفر"أفاد األسير عبد الفتاح دولة، ممثل األسرى األشبال في سجن ": األيـام "-ام اهللا ر

 أسير قاصر، بأن غالبية األطفال الذين يتم اعتقالهم يتعرضون 100العسكري، والبالغ عددهم 

  .للعنف من جنود االحتالل والمحققين، ولإلهانات والتنكيل

امي هيئة شؤون األسرى والمحررين رامي العلمي، إن وقال األسير دولة في شهادته أمام مح

من األطفال األسرى ال يتم تبليغهم في التحقيق بأنه من حقهم إحضار محاٍم، أو من حقهم % 80

وأشار األسير دولة إلى أنه خالل الشهر الماضي وصل إلى سجن  .مشاركة األهل في التحقيق

أمراض وإعاقة، ومن بينهم األسير يزيد  أسيرا قاصرا، وأن عددا منهم مصاب ب27" عوفر"

  .مشارقة المصاب بالصم والبكم، وعدد آخر مصاب بأمراض عديدة

 حالة 13 حالة اعتقلت من البيت، و15 حالة اعتقال في الشهر الماضي، توجد 27وقال، من بين 

د  أسرى عن طريق التبليغ، وإن جميع هذه الحاالت خضعت للتحقيق لمد3اعتقلت من الشارع، و

  . يوما20 –15مختلفة تتراوح بين 

14/12/2014، األيام، رام اهللا  
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  أسيران قاصران يتعرضان لتعذيب وتنكيل دموي .42

نقلت محامية هيئة شؤون األسرى والمحررين هبة مصالحة، عن الفتى ": األيـام "-رام اهللا 

تواجد في سجن ، من حي الطور في القدس المحتلة وي) عاما17ً(األسير محمود أحمد عمر هدرة 

 من بيته حوالي الساعة الواحدة 21/7/2014اإلسرائيلي، تعرض خالل اعتقاله في " الشارون"

بعد منتصف الليل، إلصابة بجرح عميق في قدمه جراء إصابته برصاص معدني مغلف بالمطاط 

  .أطلقه جنود االحتالل

الوا عليه بالضرب وهو على وأفاد األسير هدرة في شهادته بأن جنود االحتالل والمستعربين انه

األرض، وضربوه بأيديهم وأرجلهم والبنادق التي معهم، ما أدى إلى إصابته بجروح في رأسه 

وأبقوه على األرض مقيدا والدماء تسيل منه حتى الساعة السادسة صباحا، مبيناً أنه نقل وهو 

ح الطويل والشتائم  يوما، تعرض خاللها للشب30حيث مكث " المسكوبية"مصاب إلى تحقيق سجن 

  .واإلهانات المذلة على يد المحققين

، من بلدة سلوان في ) عاما17ً(من جهته، أفاد األسير القاصر محمود جميل عبد الرحمن غيث 

 الساعة العاشرة ليال عند 26/10/2014، بأنه اعتقل في "الشارون"القدس المحتلة ويقبع في سجن 

  .ضربوه بشكل تعسفي على كافة أنحاء جسدهبيته، وقد هجم جنود االحتالل عليه و

وقال غيث، إن جنودا ملثمين انهالوا علية بالضرب المبرح بأيديهم وأرجلهم وأحذيتهم، وضربوه 

بقوة على رأسه وظهره بواسطة بنادقهم، وإن اثنين من الجنود سحباه على األرض لمسافة طويلة 

لى األرض، ألنه لم يعد يقوى على  متر، وقد وقع خالل ذلك عدة مرات ع200تبلغ حوالي 

  .المشي بسبب آالمه الشديدة، وأن الدماء كانت تنزف من فمه وأنفه ومن يديه

14/12/2014، األيام، رام اهللا  

  

  للمرة الثانية" المركز الفرنسي"ردود فعل منددة بتفجير  .43

في الفرنسي في تواصلت ردود الفعل المنددة والمستنكرة الستهداف المركز الثقا :فايز أبو عون

مدينة غزة للمرة الثانية خالل أقل من شهرين، في تفجير ضخم نفذه مجهولون مساء أول من 

أمس، وألحق أضراراً بالمركز نفسه، وسبب ذعراً لدى العديد من المواطنين القاطنين بجواره، 

  .دون أي نتائج تحقيق تُذكر حتى اآلن

ظمات المجتمع المدني، وشخصيات اعتبارية، وطالب المنددون من فصائل العمل الوطني، ومن

الجهات األمنية المختصة في غزة والتابعة لحركة حماس التي مازالت تفرض سيطرتها على 
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األرض، بالكشف الفوري والسريع عن منفذي التفجيرين اللذين وقعا للمركز الثقافي الفرنسي، 

الشهر " فتح"ل قيادات حركة وغيرهما من التفجيرات األخرى التي استهدفت عدداً من مناز

  . الماضي، وإلقاء القبض عليهم وتقديمهم للعدالة، بعد نشر نتائج التحقيق على المأل

 جانبه، قال رئيس مجلس إدارة المعهد الفلسطيني لالتصال والتنمية فتحي صباح، إنه في من

 لالعتراف بالدولة بأغلبية مطلقة) البرلمان(الوقت الذي صوتت فيه الجمعية الوطنية الفرنسية 

  .بتفجير مقر المعهد الثقافي الفرنسي في مدينة غزة) معلومون(الفلسطينية، يقوم مجهولون 

 صباح أن هذا التفجير المدان والمستهجن هو بمثابة رسالة كارثية وسلبية جداً في حق واعتبر

قضية غزة وفلسطين وقضيتها، خاصة وأن غالبية الشعب الفرنسي تحب فلسطين وتؤيد ال

الفلسطينية وضد إسرائيل، متسائالً عن أسباب استهداف المركز الفرنسي للمرة الثانية خالل أقل 

  .من ثالثة أشهر

بغزة ذهب إلى " حماس" إلى أن لديه صديقا مريضا يعمل في وزارة الداخلية التابعة لـولفت

فرنسي من دون مال فرنسا قبل ستة أشهر وهو يتلقى أفضل عالج ورعاية من األطباء والشعب ال

فهل هذا العمل اإلجرامي جزاء هذا : "أو أي مقابل يعتنون به ألنه إنسان وألنه فلسطيني، قائالً

  . اإلنساني؟عملال

  

   المنظمات األهليةشبكة

 أكد مدير شبكة المنظمات األهلية أمجد الشوا أن هذا التفجير يعد جريمة ليس بحق المركز بدوره،

  .، بل بحقنا كفلسطينيين، كما أنه خارج عن قيمنا وعاداتنا وأخالقناالثقافي الفرنسي فحسب

يجب التصدي لهذه المجموعة التي قامت بهذا العمل اإلجرامي والكشف عن " الشوا، وأضاف

هويتها وتعريتها من قبل كافة قطاعات المجتمع الفلسطيني السياسية والمجتمعية، كما أنه على 

  ". سرعة الكشف عن هويتهم وإلقاء القبض عليهم وتقديمهم للعدالةالجهات األمنية المختصة بغزة

، وفي العام الماضي انتقل المركز إلى مبنى 1982 أن المركز الثقافي الفرنسي أنشئ العام يذكر

جديد، حيث يستقطب مئات الشبان في قطاع غزة، من خالل النشاطات والدورات التدريبية التي 

 بجروح طفيفة في االنفجار الذي استهدف محيط المركز الثقافي  قد أصيب مواطن وكان.يقدمها

  .الفرنسي غرب مدينة غزة

14/12/2014، األيام، رام اهللا  
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  "الغاز اإلسرائيلي"تباين اآلراء بدستورية إلزام الحكومة بتوصية النواب رفض  .44

على اتفاقية  تزامنا مع توصية مجلس النواب أول من أمس بتجنب التوقيع : زايد الدخيل-عمان 

الغاز مع إسرائيل، تفاعلت القضية قانونيا، وسط جدل حول دستورية إلزام الحكومة بعدم التوقيع، 

 المملكة خالل األعوام الخمسة عشر إلىال تصبح بموجبه إسرائيل المصدر الرئيسي للغاز "حتى 

  .، بحسب خبراء في هذا الشأن"المقبلة

المعاهدات " من الدستور، تنص على أن 2/ 33لمادة وفي هذا الشأن قال خبير دستوري، إن ا

واالتفاقات التي يترتب عليها تحميل خزانة الدولة شيئاً من النفقات أو مساسا بحقوق األردنيين 

  ".العامة أو الخاصة ال تكون نافذة إال إذا وافق عليها مجلس األمة

ل أقرت الحكومة االتفاقية، تكون في حا"إلى أنه " الغد"وأشار الخبير الذي فضل عدم نشر اسمه لـ

، باعتبار الدستور هو 33خالفت بشكل صريح الدستور وخرقت البند الثاني من نص المادة 

  ".القانون األسمى في الدولة، وأنه بحكم مبدأ تدرج القوانين يسمو على القوانين األخرى

 الصادر في جلسته استندت في عرضها لالتفاقية على قرار مجلس الوزراء"وقال إن الحكومة 

من الدستور، وبيان ) 33(، بغية تفسير المادة 1962) مارس(المنعقدة بتاريخ الثاني عشر من آذار

ما إذا كان االتفاق المالي الذي تبرمه الحكومة آنذاك مع أحد البنوك الخاصة األجنبية يدخل في 

ك االتفاق نافذ المفعول إال المنصوص عليها في هذه المادة، بحيث ال يكون ذل) االتفاقات(مفهوم 

  ".إذا وافق عليه مجلس األمة، على أساس أنه يترتب عليه تحميل خزانة الدولة شيئا من النفقات

وحول القضية يعتبر الوزير األسبق الدكتور محمد الحموري أن اتفاقية الغاز مع إسرائيل ليست 

ة مجلس األمة، بل تدخل في  موافقإلىمن االتفاقيات التي يصادق عليها بقانون أو تحتاج 

من حق مجلس النواب بصفته الرقابية أن يراقب : "ويضيف الحموري .صالحيات الحكومة

توجيهات وتصرفات الحكومة، ويصدر لها توصيات وتوجيهات معينة في أمور يراها لمصلحة 

تستجب الوطن، لكنها ليست ملزمة للحكومة بل تكون لها قوة سياسية وأدبية فقط، وفي حال لم 

  ".الحكومة لتلك التوصيات أو التوجيهات فإن من حق المجلس طرح الثقة بالحكومة

 أن للحكومة صالحيات عقد اتفاقيات البيع والشراء وهي صالحيات دستورية إلىوأشار الحموري 

 قانون أو موافقة، لكن ال يجوز لها أن تتجاهل توجيهات أو توصيات المجلس التي إلىال تحتاج 

  . مصلحة الوطنتصب في 

من جهته، قال الخبير الدستوري الدكتور ليث نصراوين، إن توصيات مجلس النواب أو تصويته 

ال يلزمان الحكومة كونها اتفاقية بين دولة وشركة، وليست بين دولة "ضد اتفاقية الغاز اإلسرائيلي 
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نه يملك ورقة حجب ودولة، كما أن الدستور ال ينص في هذه الحالة على موافقة مجلس النواب لك

  ".الثقة عن الحكومة

14/12/2014، الغد، عّمان  

  

   ومسابحها المختلطة بموافقة وزارة التربية"إسرائيل" طالبية إلى مالهي "تطبيع"رحلة ": السبيل" .45

كشفت وثيقة رسمية عن تنظيم إحدى الجمعيات رحلة جماعية قبل أشهر : هديل الدسوقي وبترا

  .، بموافقة وزارة التربية والتعليم"إسرائيل"لمدن المحتلة في لطالب مدارس حكومية إلى ا

 الطالب عادوا من رحلتهم يحملون أن إلىعلى نسخة منها تشير " السبيل"الوثيقة التي حصلت 

 وأخرىما يندى له الجبين من صور وفيديوهات التقطت في مالهي ليلية، "على هواتفهم الخلوية 

  .األنشطةمدير أخبر مدير التربية والتعليم السابق بخطورة تلك ، مؤكدة أن ال"في مسابح مختلطة

 وزير التربية إلى مدير تربية لواء بني كنانة في اربد، وآخر إلىواستنكرت الوثيقة في كتاب رفع 

، وتعريض أخالقه الجيل، وتدمير إفساد"محمد الذنيبات، ما تقوم به تلك الجمعية من  .والتعليم د

 بيئية ذات فائدة كذريعة لدخولها المدارس أنشطة للخطر، متسترة بتنفيذها دنياألر القومي األمن

  ".الحكومية

وطالب الكتاب وزير التربية بإلغاء الموافقة الرسمية لتلك الجمعية، والتعميم على مديري التربية 

  .بعدم السماح لها بمسارسة عملها في المدارس

13/12/2014، السبيل، عّمان  

  

  "إسرائيل"بل بوجود جالية لبنانية في ال نق: الجميل .46

في بعض المناطق   الرئيس أمين الجميل"الكتائب اللبنانية"جال رئيس حزب : "الحياة" -بيروت 

 سنة يرافقه وزير العمل سجعان قزي، الوزير السابق سليم 20الجنوبية بعد غياب دام أكثر من 

  .الصايغ، ونواب الحزب، وقيادات فيه

 البلدات وأهاليلته الجنوبية في بلدة مرجعيون وسط حشد من الكتائبيين واختتم الجميل جو

  . الجنوبية جاؤوا للمشاركة في افتتاح إقليم الكتائب فيها

الجنوب شعباً وأرضاً ومؤسسات والجيش رمز التضحية والوفاء، والمقاومة "والقى كلمة حيا فيها 

احل الصعبة وأحيي المبعدين عن أرضهم  جانب لبنان في المرإلىوالقوات الدولية التي وقفت 

قادة الجنوب وأعيانه ووزراءه ونوابه ونخبه وخصوصاً الصديق الرئيس "، كما حيا "علهم يعودون

  ."نبيه بري ورجال الدين فيه مسيحيين ومسلمين ودروز وأحزاب الجنوب وشهداءه
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 أوطانها حدود المقاومات التي نجحت عبر التاريخ المعاصر التي التزمت" أن إلىولفت 

وشدد على . " المقاومة السياسيةإلى انتقلت من المقاومة العسكرية أيوانخرطت في بناء دولها، 

 سنة على 15الدولة تتحمل مسؤولية كبيرة من مأساة الجنوبيين المبعدين، فبعد انقضاء " أن

ة لبنانية في  ال بد من استكمال قانون العفو ولن نقبل بوجود جالي2000التحرير الكبير عام 

  ."، نريد أن نشعر بوجود الدولة، نريد دولة ترفع رأسنا ونرفع بها رأسناإسرائيل

14/12/2014، الحياة، لندن  

  

  دعم للحقوق الفلسطينية المشروعة: "التعاون اإلسالمي" .47

 نوه األمين العام لمنظمة التعاون اإلسالمي إياد مدني أمس، بتبني البرلمان          : حسن باسويد  - )جدة(

البرتغالي قرارا يدعو الحكومة لالعتراف بدولة فلسطين، واعتبر أن هذه الخطوة مهمـة وتـأتي               

انسجاما مع قرارات األمم المتحدة التي تؤكد على الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلـسطيني              

م وعاصـمتها   1967بما فيها تجسيد سيادة دولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من حزيران             

  .قدس الشريفال

وأعرب األمين العام عن أمله أن تقوم الحكومة البرتغالية باالعتراف بالدولة الفلسطينية، مؤكدا أن              

من شأن ذلك أن يسهم في دعم الحقوق الفلسطينية المشروعة، ويعزز من فرص تحقيـق الـسالم                 

  .القائم على رؤية حل الدولتين

  14/12/2014، عكاظ، جدة

  

  لمانات األوروبية تعكس مشروعية التحرك الفلسطيني إلنهاء االحتاللاعترافات البر: صبيح .48

اعتبرت الجامعة العربية، أن تواصل اعترافات البرلمانـات األوروبيـة          :  أحمد عبداهللا  -القاهرة  

بالدولة الفلسطينية، خطوة بالغة األهمية، خاصة في توقيت التحرك العربي للحصول على قـرار              

  .الحتالل اإلسرائيليمن مجلس األمن بإنهاء ا

وقال األمين العام المساعد للجامعة لشؤون فلسطين السفير محمد صـبيح، إن هـذه االعترافـات                

المتوالية تعكس قناعة البرلمانات الممثلة لشعوبها بمشروعية التحرك الفلسطيني والعربي وأنه آن            

ارسات االحتالل اإلسـرائيلي  لهذه الدولة أن تأخذ حقها وأن تنتهي معاناة الشعب الفلسطيني من مم  

  .ألكثر من سبعة عقود

وتمنى صبيح أن تحذو سائر الدول حذو تلك التي بادرت باتخاذ هذه الخطوة، وأن ينعكس موقف                

البرلمانات األوروبية على سياسات حكوماتها ومواقفها داخل األمم المتحـدة، لـدعم المـشروع              
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 4ل زمني إلقامة دولة فلسطين علـى حـدود          الفلسطيني الساعي إلى إنهاء االحتالل ووضع جدو      

  .1967يونيو 

وحذر من أن تعثر هذا القرار سينعكس بالسلب على األوضاع في المنطقة، ما ينذر باتساع دائرة                

  .العنف بعد جريمة إسرائيل اغتيال الوزير زياد أبو عين

  14/12/2014، عكاظ، جدة

  

  ا شرذمة متطرفةمواقف اإلمارات الداعمة لفلسطين لن تطاله: قرقاش .49

 في اإلمـارات  أكد الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية       ":الخليج "-دبي  

، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني االتحادي أن مواقف اإلمـارات التاريخيـة             العربية المتحدة 

أن نكرر االتهامات أن    الداعمة للقضية الفلسطينية لن تطالها شرذمة متحزبة متطرفة، وعلينا قبل           

  .نعرف من يقف وراءها 

منذ نعومة أظفارنا وتربيتنا وتعليمنا يؤصل في كياننا عدالة القضية          ": تويتر"وقال في تغريدة على     

المركـز  " وأضـاف أن     .وتأويالتهالفلسطينية، ولن نسمح لفئة حزبية أو تيار منبوذ بنشر أكاذيبه           

بأبعاد سياسية يعبر   " اير برلين "مارات وربط استثمارها في     في هجومه على اإل   " الفلسطيني لإلعالم 

عن توجهات اإلخوان وكذبهم وحزبيتهم، مؤكداً أن المركز نفسه ينشر األكاذيـب عـن تواصـل                

سعودي صهيوني مزعوم، ويهاجم اعتدال األردن والسلطة، فأي مصداقية نتوقعها ممـن ينـشر              

م الحزبي اإلخواني علـى مـن يـدعم القـضية           لمصلحة من هذا الهجو   : " وتساءل .ضدناأكاذيبه  

  " .الفلسطينية من دول الخليج العربي والسعي إلى نشر األكاذيب في لعبة حزبية مقيتة؟

  14/12/2014الخليج، الشارقة، 

  

  مواقف البرلمانات األوروبية انتصار للدبلوماسية الفلسطينية: الجروان .50

ن رئيس البرلمان العربـي أمـس بتـصويت         رحب معالي أحمد بن محمد الجروا     : )وام(القاهرة  

وقال . برلمانات البرتغال وإقليمي واللوني وبروكسل البلجيكيين لمصلحة االعتراف بدولة فلسطين         

إن هذا التصويت المتتابع لمختلف البرلمانات األوروبية على مشاريع         : في بيان أصدره في القاهرة    

روبية إلى اإلسراع باالعتراف رسـمياً بدولـة        القرارات غير الملزمة والتي تدعو الحكومات األو      

، يعد نصراً للدبلوماسية الفلسطينية بالذات والعربية بـشكل         1967فلسطين على أساس حدود عام      

  .عام وتراجعاً حاداً لشعبية الكيان الصهيوني على المستوى الدولي
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البرلمانـات  وأضاف أن البرلمان العربي بصفته ممثالً الشعب العربي يـشكر جميـع الـدول و              

والشعوب، التي ساندت القضية الفلسطينية العادلة بدعوتها لالعتراف بدولة فلسطينية مستقلة وذات            

وأكد أن هذه المواقف المشرفة البد أن تُستغل بشكل إيجابي لزيادة الدعم للقضية الفلسطينية              . سيادة

  .قها كافةوتشكيل إرادة دولية داعمة لحقوق الشعب الفلسطيني وصوالً إلى تحقي

  14/12/2014، االتحاد، أبو ظبي
 

  "الفيتو" لتجنب "على المقاس"واشنطن تسعى إلى دولة فلسطينية : موقع والال العبري .51

، وزير الخارجية األمريكي جون     )االثنين(بنيامين نتنياهو، يوم غد     " إسرائيل"يلتقي رئيس وزراء    

هوض بقرار في مجلس األمن التابع لألمم       كيري، للتداول في طلب الفلسطينيين ودول أوروبية الن       

  .المتحدة الداعي إلقامة دولة فلسطين

على كـل قـرار     " الفيتو"تأمل أن تستعمل واشنطن حق النقض       " إسرائيل"أن  " والال"وذكر موقع   

أممي بشأن دولة فلسطين، ولكن في الواليات المتحدة يسيرون باتجاه خيار يشكل مشكلة بالنـسبة               

" مخفّفة وأكثـر صـديقة    "ار أمريكي يدعو إلى إقامة دولة فلسطينية، بصيغة قرار          لنتنياهو، هو قر  

  ".إسرائيل"ل

علـى اقتـراح    " الفيتو"ويرى المستوى المهني المسؤول في وزارة الخارجية األمريكية أن فرض           

 مع تبادل األراضي، تضر بعالقات الواليـات        1967يدعو إلى إنشاء دولة فلسطينية ضمن حدود        

. في أزمة علنية مـن الجانـب اآلخـر        " إسرائيل"ة مع الكيان من جانب واحد، وقد يضع         المتحد

وبالتالي، الحل الوسط هو أن تقوم إدارة الرئيس األمريكي باراك أوباما بتعزيـز قرارهـا الـذي                

 مع تبادل األراضي، وعلـى الجانـب اآلخـر يؤكـد            1967يشمل من ناحية اإلشارة إلى حدود       

  ".إسرائيل"ـ، بما في ذلك إشارة ما إلى الهوية اليهودية ل"سرائيليةاإل"متطلبات األمن 

ويرى الموقع أن خيار عرض مشروع قرار أمريكي منفصل هو مجرد وسيلة أخرى من العمـل                

رعاية على االقتراح األوروبي الذي وضعته فرنسا،       "وثمة خيار آخر هو منح      . المتاح أمام اإلدارة  

ب وموقف الواليات المتحدة، ولكن في كلتا الحالتين فإن الخالصة          مع تخفيف صياغته، ما سيتناس    

أم ال، فـإن الواليـات      " الفيتـو "بدال من مناقشة ما إذا كان يجب فرض         : سوف تكون هي نفسها   

المتحدة ستأخذ زمام المبادرة وقيادة عملية، ما سيغضب ليس فقط نتنياهو بل أيضا الفلـسطينيين،               

مريكيون بتليين صياغة االقتراح وإدراج عناصر مقبولة مـن جانـب           ألنه من المتوقع أن يقوم األ     

  ".اليهودية" إسرائيل" مثل قضايا هوية -ولكنها غير مقبولة من جانب الفلسطينيين " إسرائيل"
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وأعلن كيري انه يأمل من خالل لقاءات سيقوم بها هذا األسبوع فـي أوروبـا بتفـادي حـصول           

  . فلسطينمواجهة في األمم المتحدة حول دولة

  14/12/2014، الخليج، الشارقة

  

  مجلس األمن يدعو إلى التحقيق في وفاة أبو عين .52

 "بسرعة وشفافية " إجراء تحقيق    إلىدعا مجلس األمن    : سما،  "الحياة" – نيويورك   -القدس المحتلة   

في وفاة الوزير الفلسطيني زياد أبو عين الذي استشهد األربعاء خالل تظـاهرة ضـد مـصادرة                 

 إلـى ضي في الضفة الغربية، وأثبت التشريح أنه توفي في ظرف غير طبيعي، في إشـارة                األرا

  .اعتداء جندي عليه بالضرب والضغط على رقبته

وأعرب المجلس في بيان أعدته البعثة األردنية ووزعته السفيرة األردنية في األمم المتحـدة دينـا       

بو عين الذي نتج بعد تظاهرة فـي قريـة          الحزن حيال وفاة الوزير الفلسطيني زياد أ      "قعوار، عن   

 عائلة الوزير أبو عين والـشعب الفلـسطيني والـسلطة           إلىالتعازي  "وقدم  . "ترمسعيا الفلسطينية 

  ."الفلسطينية

األطراف على التأكد من إجـراء تحقيـق سـريع          "وشجع المجلس في بيانه الذي صدر باإلجماع        

كـل  "، ودعـا  "ية إجراء تحقيق مشترك في الحادثبإرادة الحكومة اإلسرائيل"، وأخذ علماً    "وشفاف

 ممارسة أقصى درجات ضبط النفس واالمتناع عن الخطوات التي قد تزيد تـوتير              إلىاألطراف  

  ."الوضع

  14/12/2014الحياة، لندن، 
 

   إلى الحد من جرائمها"إسرائيل"مسؤول حقوقي أممي يدعو  .53

على اتخـاذ   " اإلسرائيلية"مس، السلطات   حث المفوض السامي لحقوق اإلنسان زيد رعد الحسين، أ        

خطوات عاجلة لوقف استمرار حدوث اإلصابات والوفيات خالل االحتجاجـات فـي األراضـي              

  .الحوادثالفلسطينية المحتلة، وضمان إجراء تحقيقات ذات مغزى في مثل هذه 

مـع  " رائيليةاإلس"وسلط استشهاد الوزير الفلسطيني زياد أبو عين خالل اشتباكات قوات االحتالل            

وتزامن االحتجـاج مـع     . محتجين قبل يومين، الضوء على قضايا تتعلق برد فعل قوات االحتالل          

تطالب بتفكيك مستوطنة غير شرعية والتي انخرط       " اإلسرائيلية"تقديم عريضة أمام المحكمة العليا      

  .بعض من مستوطنيها في أعمال عنف ضد الفلسطينيين
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إن الحوادث التي سبقت استشهاد الوزير مثيرة للقلق        "صادر عنه،   وقال المفوض السامي في بيان      

ويجب التحقيق فيها بدقة، وإنها لمفارقة مأساوية بالغة أن يستشهد أبو عين بهذه الطريقـة وبعـد                 

مشاركته في احتجاج سلمي ضد المستوطنات غير الشرعية، تمحورت حـول زراعـة أشـجار               

  ".الزيتون، في يوم حقوق اإلنسان

الحسين أن االحتجاج السلمي هو حق من حقوق اإلنسان، وينبغي لقوات االحتالل ممارسـة              وأكد  

 .ضبط النفس المناسب عند مراقبة االحتجاجات وفقا للمعايير الدولية

  14/12/2014، الخليج، الشارقة

  

  االشتراكية الدولية تصدر قراراً باالعتراف غير المشروط بدولة فلسطين .54

أصدر المؤتمر الدولي لالشتراكية الدولية، اليوم السبت، قرارا تاريخيا         : كوم القدس دوت    -رام اهللا 

 وعاصمتها القدس الـشرقية، وحـق       1967باالعتراف غير المشروط بدولة فلسطين على حدود        

  .الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره

 صدر عن   وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، مفوض العالقات الدولية نبيل شعث، في بيان            

إن البيان الختامي للمؤتمر الذي عقد في جنيف، تضمن بندا مهما وهو إلزام كل أعـضاء                "مكتبه،  

  ".األحزاب االشتراكية الدولية بالعمل الضاغط على حكومات بالدهم كي تعترف بدولة فلسطين

إلـى  أن البيان الختامي تضمن أيضا دعم دور دولي في محاولة تنفيذ القرار بالـدعوة               "وأضاف  

مؤتمر دولي يشمل كافة الالعبين الدوليين من المناطق المحتلة للدفع باتجاه سالم عادل ودائم مبني               

على القانون الدولي بين فلسطين وإسرائيل، ودعم المبادرة الفلسطينية في مجلس األمن الدولي في              

ة فلسطين، ودعم كـل     قرارها المقترح لتحديد موعد نهائي ال يتجاوز العامين إلنهاء االحتالل لدول          

ما يؤدي إلى وقف كل النشاطات االستيطانية وهدم البيوت وإبعاد الفلـسطينيين داخـل فلـسطين                

  "وخارجها، وتشجيع االتجاه للحفاظ على الالعنف على كل المستويات ومن كافة األطراف

ائيلي إسرائيل بالوقف الفوري لكل أشكال العنف التي يقـوم بهـا الجـيش اإلسـر              "وطالب البيان   

والمستوطنين ضد المقاومة الفلسطينية الالعنيفة، وإنهـاء كـل أشـكال االسـتيطان لألراضـي               

الفلسطينية، واتخاذ اإلجراءات الالزمة إلنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة والعمل علـى             

  ".إطالق حملة إعادة بناء القطاع

تاريخهـا فيمـا يتعلـق بفلـسطين        واعتبر شعث القرار بأهم قرار تتخذه االشتراكية الدولية في          

والصراع في الشرق األوسط، والالفت أنه يطالب األحزاب االشتراكية المشاركة فـي االئـتالف              

  .الحكومي أوال بالضغط على حكوماتها لالعتراف بدولة فلسطين
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وأشار شعث إلى أن القرار قوي ألنه تضمن بندا مهما وهو االعتراف غيـر المـشروط بدولـة                  

  .فلسطين

 14/12/2014، دس، القدسالق

  

  األمن اليوناني يشتبه بتورط مجموعة يسارية متطرفة في الهجوم على السفارة اإلسرائيلية .55

تشتبه وحدة مكافحة اإلرهاب اليونانية بتورط المجموعـة اليـسارية المتطرفـة            : ب.ف. أ - أثينا

إحدى ضواحي أثينـا    في هجوم استهدف فجر الجمعة، السفارة اإلسرائيلية في         " مقاتلون شعبيون "

  .ولم يسفر عن إصابات

وأفادت النتائج األولية للتحقيق في األسلحة التي استخدمت أن الرشاشين اللذين استخدما في إطالق              

النار على السفارة من النوع نفسه لألسلحة التي استخدمت في هجوم على السفارة األلمانية قبـل                

  .عام

انية إلى إصابات، وقد تبنته حينذاك المجموعـة اليـسارية          ولم يؤد هذا الهجوم على السفارة األلم      

  .التي ظهرت في السنوات األخيرة" مقاتلون شعبيون"المتطرفة 

. ووقع الهجوم على السفارة اإلسرائيلية في أثينا عند الساعة الثالثة بتوقيع غرينتش مـن الجمعـة               

 عبوة  54رب من المبنى على     وقالت الشرطة ان جهاز مكافحة اإلرهاب المكلف التحقيق عثر بالق         

  .فارغة لرصاصات أطلقت من رشاش

 النار من دراجة ناريـة كـان يـستقلها          أطلقوا المهاجمين   أن إلىوأشارت النتائج األولية للتحقيق     

وقد مرتا أمام السفارة الواقعة على زاوية جادة أساسية         . رجالن، تلتها دراجة ُأخرى تقل شخصين     

  .ة الشمالية للعاصمة اليونانيةتربط بين وسط أثينا والضاحي

وصرحت المتحدثة باسم الحكومة صـوفيا      ". باإلرهابي"ودانت الحكومة اليونانية الهجوم ووصفته      

، مؤكـدة أن الحكومـة   "أي هجوم إرهابي هو مساس بالديمقراطية والـبالد       "فولتبسي في بيان أن     

  ".ديمقراطيةبشكل حازم هذه األعمال اإلرهابية من اجل الدفاع عن ال"تكافح 

ونقلت وكالة األنباء اليونانية الرسمية عن وزير النظام العام فاسيليس كيكيلياس الـذي زار مقـر                

  ". سيتمكن من إضعاف العالقات بين إسرائيل واليونانأحدال  "أنالسفارة بعد ساعات على الهجوم 

ينية زياد أبو عـين     ووقع الحادث بعد يومين من مقتل مسؤول ملف االستيطان لدى السلطة الفلسط           

  . تعرضه للضرب بأيدي جنود إسرائيليين في الضفة الغربيةإثر

وكانت اليونان شهدت في الماضي وخصوصا صيف هذا العام، تظاهرات عدة احتجاجـا علـى               

  .سياسة إسرائيل في الضفة الغربية وقطاع غزة
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هجوم اإلرهابي ال يعكس    هذا ال " المجلس المركزي اليهودي في اليونان في بيان ان          أكدمن جهته،   

  ".شعور المواطنين اليونانيين حيال إسرائيل

تؤدي إلى تكرار األحكام المسبقة     " أن هذه المنظمة حذرت من التصريحات المعادية لليهود التي           إال

  ". إلى وقوع مذابح ضد الشعب اليهوديوأدتالتي هيمنت على تاريخ العالم 

األول فـي   : ل مسؤوليتها عن ثالثة هجومات حتى اآلن      أعلنت من قب  " مقاتلون شعبيون "ومجموعة  

 ضد مكاتب حزب الديمقراطية الجديدة اليميني اليوناني في أثينا والثاني ضـد         2013كانون الثاني   

  .سفارة ألمانيا في أثينا في كانون األول من السنة نفسها

الـسيارات فـي    ، تبنت هذه المجموعة اعتداء بصاروخ ضد فرع لبيع          2014وفي كانون الثاني    

  .ولم تسفر هذه االعتداءات إال عن أضرار مادية .ضاحية أثينا

  14/12/2014، األيام، رام اهللا

  

  2014تختار صحافياً فلسطينياً ضمن أفضل مصوري " الغارديان" .56

اختارت صحيفة الغارديان البريطانية الصحافي الفلسطيني محمـود الهمـص مـن            ": وفا "-غزة  

، عن مجموعة صور التقطها     2014 صحافياً للعام    15صحافي ضمن   قطاع غزة، كأفضل مصور     

  .وقت الحرب والسلم في غزة

تم اختياري من قبل صحيفة الغارديان البريطانيـة، ضـمن          ‹: وقال الهمص في تصريح له، أمس     

 ضمن تصنيف جـرى لمـصوري الوكـاالت         2014 مصورا فوتوغرافيا عالميا للعام      15أفضل  

  .›األجنبية العالمية

ضح الهمص أن التصنيف جاء بعيد مشاركته في تصوير فعاليات في الحرب والـسلم العـام                وأو

  ).خالل العدوان اإلسرائيلي األخير( في غزة، خاصة ما يتصل باألطفال وقت الصراع 2014

وأبرزت الغارديان صورة رئيسة التقطها الهمص للطفلة نهى مصلح التي لم يتجاوز عمرها العام،              

 تموز الماضي بقصف إسرائيلي لمدرسة بيت حانون التابعـة          25مع آخرين في    والتي استشهدت   

  .، وهي بين يدي والدها الذي كان يتفجر غضبا وألما على فراقها›األونروا‹لوكالة 

كما أبرزت صورة أخرى التقطها الهمص ألطفال من غزة يلهون ويلعبون كـرة القـدم لحظـة                 

  .ال غزة وقت الهدوء واألمانغروب الشمس، في مشهد يعبر عن سعادة أطف

يشار إلى أن الهمص يعمل مصورا فوتوغرافيا في وكالة الصحافة الفرنسية، وفاز في عدد مـن                

  .الجوائز الدولية عن صور التقطها في غزة

 14/12/2014، األيام، رام اهللا
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  مراجعات مطلوبة.. حماس في ذكرى انطالقتها .57

 عدنان أبو عامر

لى صدور البيان األول لحركة المقاومة اإلسالمية، حماس، كان ذلك يوم  عاماً ع27تكتمل اليوم 

، وقد بدأت انتفاضة الحجارة أيامها األولى، وبدا واضحاً، منذ لحظة قراءتنا 14/12/1987

األحرف األولى من البيان، أننا أمام فاعل سياسي جديد على الساحة الفلسطينية، كانت له 

رن العشرين، لكن صدور بيان التأسيس تجاوز مرحلة اإلرهاصات إرهاصات أوائل ثمانينيات الق

  .إلى التجسيد الحقيقي

وبعد مرور هذه الفترة التاريخية، الطويلة نسبياً، تبدو حماس، أكثر من أي وقت مضى، بحاجة 

ماسة وضرورية إلجراء جملة من مراجعاتها الفكرية والسياسية، في الخطاب والممارسة، في 

خصومات، في الدين والسياسة، السيما والحديث يتناول حركة تجاوزت في التحالفات وال

جغرافيتها فلسطين الداخل، وباتت عالقاتها ال تقتصر على أشقاء الوطن ورفاق القضية، بل أبعد 

  .من ذلك، وأوسع وأرحب، طوالً وعرضاً، رأسياً وأفقياً

قد ال " مراجعات"نية والعربية، كلمة أدرك أن سماع قيادة حماس، مثل غيرها من القيادات الفلسطي

يكون له أثر إيجابي في نفوسهم، ألنها، بالضرورة، تضع يدها على خطأ وتجاوز، وهو أمر 

لذلك، تتناول السطور التالية أهم المراجعات المطلوبة في . طبيعي في مسيرة أي حركة سياسية

  :هذه الذكرى السنوية النطالقة حماس

مثل أي حركة وطنية، يوجد لحماس ميثاقها التأسيسي : تعديل والتجاوز مصير الميثاق بين ال-1

، وهو جملة من المواقف العامة والمحددات السياسية 1988آب /الذي صدر في أغسطس

وربما آن األوان لفتح هذا . والشعارات الوطنية، التي تناسب أي حركة لم تكمل عامها األول

لواقع الجديد، وإمكانية إجراء تعديل عليه، من حذف ، لبحث مدى مالءمته ل"الصندوق األسود"

  .وإضافة، وربما تجاوزه إن لزم األمر

يبدو ميثاق حماس، اليوم، بعد أكثر من ربع قرن على كتابته ونشره، أشبه ما يكون بوثيقة أدبية 

 أيديولوجية تعبوية، أكثر مما هو ميثاق سياسي، تقدم حماس نفسها بموجبه للعالم، الذي يحاكم

القوى السياسية، بحسب ما يصدر عنها من مواقف مكتوبة خطية، أكثر من شعارات وتصريحات 

  .شفوية، من هذا القيادي أو ذاك

 التي تناقش قضايا تجاوزها الزمن كثيراً، سواء على صعيد العالقة مع 36فالميثاق في مواده الـ

إسرائيل، سلماً أو حرباً أو تفاوضاً، أو القوى الوطنية الفلسطينية الداخلية، أو مستقبل المواجهة مع 
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شكل الروابط بين حماس اليوم مع حلفاء عرب وإقليميين، وربما دوليين، وحتى النقاش في طبيعة 

  .الحراك المجتمعي الفكري الحاصل بين الفلسطينيين منذ دخول األلفية الثالثة

اتبها فقط، بقدر ما هي خالصة اإلشارة مهمة إلى أن هذه القناعات ليست بالضرورة بنات أفكار ك

ولئن . نقاش حقيقي، وحراك متالحق، يجري داخل حماس منذ سنوات، يبحث في مصير الميثاق

اتفقت أوساط نافذة في حماس، وأتكلم، تحديداً، عن قيادات الصف األول في الداخل والخارج، 

القتراب من تعديله، أو على كثير مما ورد آنفاً عن المالحظات النقدية للميثاق، لكنها تخشى ا

حذف بعض فقراته، مخافة تكرار تجربة منظمة التحرير الفلسطينية حين أقدمت على تعديل 

  .الميثاق الوطني، أواخر تسعينيات القرن الماضي، من دون أن تحصل على مقابل مجز

رات ال ، العتبا"المقدس"كما ال تجرؤ حماس، حتى كتابة هذه السطور، على االقتراب من الميثاق 

تغيب عن الوسط السياسي والحزبي الفلسطيني، تتعلق بالخواطر الشخصية، وعدم رغبتها 

  .بإغضاب أحد من قادتها المؤسسين

حماس حركة سياسية صرفة، لها مرجعية إسالمية، :  تحييد النقاش الديني عن األداء السياسي-2

ف األولى والثانية والثالثة من حملة ال يؤاخذها عليها أحد، لكنها، نظراً لتوفر قيادات من الصفو

الشهادات الشرعية والتخصصات الدينية، تجد نفسها، من دون أن تضطر لذلك، تعرض أي سلوك 

، وهذا، لعمري، يقترب من "المرجعيات الشرعية"سياسي قامت، أو ستقوم، به على ما تسميها 

  .صيغة الثيوقراطية الدينية، حتى لو نفتها حماس

ي من سلم وحرب، تحالف وخصومة، اتصال وقطيعة، عمل سياسي دنيوي بحت، األداء السياس

، وال يجب على حماس أن تمنح هذا السلوك غطاًء دينياً، أو تحرك ذلك "وأنتم أعلم بشؤون دنياكم"

بلغة الشرعيين " تضيق واسعاً"التحرك منه، من دون الحاجة لذلك، وإال فإنها، بهذه الطريقة، 

  .أنفسهم

على ذلك من حديث موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحماس، حين وليس أدل 

أعلن، أخيراً، عن إمكانية التفاوض مع إسرائيل، معلالً ذلك بأنه جائز من الناحية الشرعية، وكأنه 

  .بذلك يقدم حجة جاهزة على من سينتقده داخل حماس بحركة هذا التفاوض

ب الخطاب الديني التعبوي لعناصرها، أن تسقط أحداثاً في السياق نفسه، تحاول حماس، من با

 عام على نفسها، السيما الجيل النبوي والصحابة األوائل، 1400تاريخية، مضى عليها أكثر من 

بحيث يتخيل لقواعدها التنظيمية أنهم بذلك االمتداد الحقيقي والوحيد لذلك الجيل األول، وهذا قد 

قة، إن لم يتنزل الوحي، وينقذ الحركة من سلسلة تراجعات قد يولد في نفوسهم خيبات أمل متالح

  .تعيشها، وعاشت بعضها
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التعثرات في حياة الحركات السياسية أمر طبيعي، ولم تنج منه أي حركة أو دولة، لكن غير 

قواعدها، حين يسألون عن " تصبير"الطبيعي أن تستعين حماس بأحداث الماضي السحيق لمحاولة 

في مصر " اإلخوان المسلمون"اقات في السنوات األخيرة، وهو ما يقوم به سبب بعض اإلخف

إذا رأيتم أعواد المشانق تنصب لكم، وأبواب السجون تفتح : "تحديداً، مستعينين بالمقولة الشهيرة

وهذا فهم كارثي قاتل لمفهوم الخطأ والصواب في العمل ".. أمامكم، فاعلموا أنكم على الصواب

  .السياسي

يات الدينية في حماس أمر يخص الحركة، لكي تستفيد منهم لدى المواقف المفصلية، المرجع

وتستدعي بعض النصوص، لتسويق موقف سياسي بعينه، لكن القيادة السياسية لحماس التي تمسك 

بزمام القرار مدعوة إليصال رسالة لهذه المرجعيات بأن دورهم يقف عند هذا الحد، وإال ستصبح 

  .لوطنية الفلسطينية، رهناً بقراءة كتاب هنا، وصدور فتوى هناكحماس، الحركة ا

جزء أساسي من األزمة التي تعيشها حماس في :  توليف البعد المصلحي مع الجانب األخالقي-3

، "أخالقية سكر زيادة"السنوات األخيرة، مرده، كما تدافع عن نفسها بالحديث الضمني، أنها كانت 

 عن طالقها البائن مع سورية، وقطيعتها مع إيران، قبيل زيارة وفد وربما يدور الحديث تحديداً

  .قيادي منها طهران أخيراً، والحرب الصامتة مع مصر

، وتتبع المصالح "الغاية تبرر الوسيلة"هل المطلوب أن تقتفي حماس منطق : وقد يسأل سائل

لكن، . رة هذا المقصودالسياسية، وتقصي الجانب األخالقي من مواقفها وعالقاتها؟ ليس بالضرو

، "شعرة معاوية"مهم أن تبقي حماس هامشاً من المناورة مع أي خصم يلوح في األفق، مستعينة بـ

فال تحسب على نظام يقتل شعبه، أو ينقلب على تجربٍة ديمقراطيٍة من جهة، وفي الوقت نفسه ال 

، حتى لو كانت أعماالُ تتبنى خطاباً معادياً له، وتصور نفسها كما لو كانت رأس الحربة ضده

  .فردية من بعض عناصرها من جهة أخرى

حتى زيارة قادة منها إيران أخيراً، اضطرت الحركة لتبريرها، وسعى المقربون منها لشرعنتها، 

هذه عالقات سياسية بحتة، ومصالح متبادلة، بين طرفين يرى كل منهما . وهم ليسوا بحاجة لذلك

 أال ترون معي كيف استغلت حركة فتح القطيعة بين حماس أنه بحاجة لآلخر بنسب متفاوتة،

وسورية، وبات بعض قادة منظمة التحرير زواراً مرحباً بهم في القصر الجمهوري في دمشق؟ 

  !هل هذه انتهازية سياسية، يجوز ذلك، لكنها السياسة التي ال تعرف الفراغ

أمر قد يبدو متعذراً كثيراً في المشهد أدرك تماماً أن إيجاد صيغة توفيقية بين األخالق والمصالح 

السياسي الفلسطيني والعربي، لكن حماس، كونها تحمل هماً وطنياً، تجد نفسها، أكثر من سواها، 
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مطالبة باشتقاق هذا اللون الرمادي بين األبيض واألسود، وربما التجربة القاسية في السنوات 

  .األخيرة كفيلة بتجاوزها مثل هذه العثرات

ال تستطيع حماس أن تتنصل من تاريخ عمره سبعة ": اإلخوان المسلمين"االرتباط مع  فك -4

عقود متواصلة، تلخص وجود جماعة اإلخوان المسلمين على أرض فلسطين، منذ شاركوا في 

، وبعدها في محطات كثيرة، تعتبرها حماس تهيئة النطالقها أواخر ثمانينيات القرن 1948حرب 

ان الحال عليه، إبان ارتباط المنظمات الفلسطينية، القومية واليسارية، الماضي، تماماً كما ك

  .بمرجعياتها في الدول العربية

، أن هذه الحركة الوطنية "اإلخوان"لكن، ما يميز ارتباط حماس العضوي والتنظيمي مع 

الفلسطينية تضطر، مكرهة مجبرة مرغمة، على دفع أثمان صراعات الجماعة األم مع األنظمة 

  .لعربية، التي قد يكون لبعضها عالقات إيجابية مع حماس أحياناًا

حبر كثير سال للكتابة في هذه القضية داخل حماس وخارجها، ولئن تبدى لحماس أن هذا المطلب 

، ممثالً بالجماعة األم، لكن األخيرة مطالبة بتيسير هذه المهمة "أخيها األكبر"يبدو نكراناً منها تجاه 

حركة، وإن كانت أحد فروعها في المنطقة العربية، لكن ما لديها من أجندات أمام حماس، فال

وطنية فلسطينية محلية يفرض عليها أن تغلب هذا الجانب على سواه من ارتباطات خارجية، حتى 

لو كانت معنوية أيديولوجية، وهو ما سبب لها آالماً وأوجاعاً كثيرة، وآن لها أن ترتاح منه، وإلى 

  !األبد

سع حماس أال تنظر لألمر كما لو كان إمالًء عليها، يبديها كمن تجثو على ركبتيها، بل يمكن في و

اعتباره أحد مفاتيح اختراق الجدار اإلقليمي والدولي المفروض عليها، ومقدمة للخروج من ثنائية 

  .، في ضوء معاناة تعانيها جراء الجمع القسري بينهما، كما يبدو"األخونة والفلسطنة"

ك أن ذلك ليس سهالً، وربما يكون تجرع السم على حماس أهون بكثير من هذا القرار، لكنها أدر

مطالبة، أكثر من أي وقت مضى، للمضي في طرح هذا النقاش الجدي في صفوفها، والسيما أن 

هناك نقاشات على مستوى كبير تطالب بحل جماعة اإلخوان المسلمين نفسها، في الوطن األم 

حديث يتناول حركة قادمة من رحم الجماعة، لكنها تدفع عنها أثماناً سياسية مصر، فكيف وال

  !بالوكالة

هذه مؤشرات أولية لمراجعات تبدو حركة حماس مطالبة بأن تخوضها، وليس بالضرورة ...أخيراً

أن تعتبرها سلبيات مطلقة، أو إيجابيات كاملة، لكن إبقاء تلك الملفات، اآلنفة الذكر، على حالها، 

، بلغة أهل "التغذية الراجعة"ن دون إجراء تغيير أو تعديالت، أو حتى االستفادة منها على طريقة م

  .التربية، سيعني أن حماس تستنسخ مشكالتها ومعاناتها، والفلسطينيين معها
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 عاماً على تأسيس حماس تعتبر فترة زمنية كافية لوصولها إلى مرحلة من 27ولعل مرور 

وغ السياسي، يدفعها إلى أن تكون أكثر جرأة في إجراء هذه المراجعات، النضوج الفكري والبل

ألن األصوات المتزايدة في حماس بضرورة إجرائها تجد صعوبة في تسويق بعض مواقف 

الحركة، وهي ترى ممارسات متباينة في بعض القضايا، مردها األساسي أن حماس عالجت بعض 

هب نحو األصول والجذور، فهناك المهمة، والمهمة القشور على خجل واستحياء، من دون أن تذ

  !الصعبة، التي ال بد منها

14/12/2014، العربي الجديد، لندن  

  

  تعويضات أم إتاوات؟ .58

 صالح بديوي

يوم طرد "تشرين الثاني الماضي ما أسمته / نوفمبر30ألول مرة منذ قيامها، أحيت إسرائيل يوم 

  ".انوتشريد اليهود من األقطار العربية وإير

وأكد قادة تل أبيب في كلماتهم بهذه المناسبة، أن إسرائيل ستواصل العمل على إقامة الدعاوى 

القضائية أمام المحافل الدولية ضد كل من مصر وسوريا والسعودية واليمن وإيران والعراق 

والمغرب، بغرض الحصول على تعويضات لليهود العرب من أقطارهم، مقابل ممتلكاتهم التي 

  .وا على تركها واستولت عليها الحكومات العربية، وفق مزاعمهمأجبر

وفي ذات السياق، تعمد رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو أن يوضح لإلسرائيليين أنه 

على عهد " احتلتها الدولة اإلسالمية"سيقاضي المملكة العربية السعودية عن ممتلكات اليهود التي 

  . عام1400 عليه الصالة والسالم قبل أكثر من الرسول محمد بن عبد اهللا

 مطالبة السعودية -كما هو واضح من ظاهرها-ولم يستهدف نتنياهو بتلك التصريحات 

  .بتعويضات فحسب، وإنما استهدف إهانة المسلمين ورسولهم بشكل نراه يمس جوهر عقيدتهم

اريخية التي جعلت الرئيس وهو نفس الحقد التاريخي على اإلسالم ورسوله، ونفس الثارات الت

اإلسرائيلي رؤوبين ريفلين يقول أيضا في نفس االحتفالية في إشارة إلى قصة اليهود القادمين من 

يجب أن تسرد هذه القصة في مضامين الجهاز التربوي اإلسرائيلي، في اإلعالم، "بلدان عربية 

تسمع قصتهم في األوساط وفي األروقة الثقافية، وفي مؤسسات الدولة الرسمية، وينبغي أن 

  ".العالمية من أجل تصحيح الغبن التاريخي وضمان تعويضات مالية
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ما قاله نتنياهو وريفلين يشير إلى البعد العقائدي الذي يتعامل من خالله قادة إسرائيل مع أمتنا 

ن العربية واإلسالمية، بشكل يجعلنا نقول إن قادة إسرائيل لو شعروا للحظة واحدة أنهم قادرو

  .عليها، فلن يترددوا في النيل منها على اإلطالق

  

  دور الحركة الصهيونية

ووفق ما تشير إليه المراجع التاريخية، فإن بعض اليهود الذين كانوا يعيشون في بعض األقطار 

العربية تركوا ممتلكاتهم طواعية خلف ظهورهم، في سبيل تحقيق حلم الهجرة إلى فلسطين التي 

، وبشرتهم الحركة الصهيونية العالمية بأنهم سيشربون اللبن والعسل "ض الميعادأر"أطلقوا عليها 

  .ويأكلون المن والسلوى فيها

وفي ذات السياق، لعبت الحركة الصهيونية العالمية دورا كبيرا في تهجير اليهود من بلدانهم في 

  .المنطقة، وخاصة من مصر والعراق

لية تجسس وتخريب نظمتها المخابرات الحربية ، وهي عم"سوزانا"يعيدنا ذلك إلى عملية 

 1954اإلسرائيلية ضد أهداف أميركية وبريطانية، وضد ممتلكات اليهود أنفسهم في مصر عام 

  .من أجل إجبارهم على الهجرة نحو إسرائيل

 15تشرين الثاني إلى / نوفمبر22في الفترة من "يقول أستاذ الدراسات العبرية إبراهيم البحراوي 

  ". ألف يهودي إلى إسرائيل14، غادر مصر طواعية 1956آذار /مارس

، وذهب 1967 و1957 ألف يهودي هاجروا بأموالهم كاملة بين 25بقي في مصر "ويضيف أنه 

معظمهم إلى أميركا والبرازيل وفرنسا واألرجنتين، وبقي عدة آالف تقلصوا اليوم إلى عشرات 

  ".من األفراد

 له الجالية اليهودية في مصر من مكائد دبرتها الحركة ونظرا لتعرضها لنفس ما تعرضت

الصهيونية، ووفق وثائق رسمية عراقية، فقد هاجرت غالبية الطائفة اليهودية من العراق خالل 

  ".عزرة ونحمية" في عملية سميت 1950 و1949عامي 

 المنطقة، وما فعلته الحركة الصهيونية بمصر والعراق، فعلته بطريقة أو بأخرى في مختلف دول

وذلك لتنشر الخوف بين اليهود وتجبرهم على ترك بلدانهم واالتجاه نحو إسرائيل، حيث نجحت 

في ذلك نجاحا منقطع النظير، مستغلة جو الكراهية لليهود الذي ساد المنطقة بسبب العدوان 

  .اإلسرائيلي على فلسطين

  

  شرعية التعويضات
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لوماسية تزعم خاللها أن أي حل لقضية الالجئين أطلقت وزارة الخارجية اإلسرائيلية حملة دب

الفلسطينيين يجب أن يتناول أيضا مشكلة الالجئين اليهود، وأنه يجب دفع تعويضات بالتساوي لكل 

  .الالجئين سواء اليهود أو الفلسطينيين

وفي ذات السياق، تروج إدارة األمالك بالوزارة لمشروع قانون طرحته على الكنيست اإلسرائيلي 

 850ؤخرا ألخذ موافقة عليه، حيث يطالب المشروع عشر دول عربية بتعويضات عن أمالك م

 مليار دوالر مقسمة فيما بينهم طبقا للتعداد السكاني األخير لليهود عام 300ألف يهودي، قيمتها 

1948.  

 زارت السفيرة األميركية آن باترسون إسرائيل وهي تحمل ملفا 2013شباط /وفي مطلع فبراير

تعلق بممتلكات اليهود في مصر والتعويضات المطلوبة لهم، وذلك لمناقشته مع الدوائر ي

  .اإلسرائيلية المعنية

وقد زعمت السفيرة المذكورة في تصريحات أدلت بها على هامش زيارتها لتل أبيب أنها صارت 

منها الرئيس تمتلك الوثائق التي تثبت ملكية اليهود للمشاريع التي شيدوها في مصر، ثم طردهم 

  .المصري الراحل جمال عبد الناصر

أن الوثائق التي لديها أثبتت أن ما يملكه اليهود في مصر يجعلهم يعودون إليها "وادعت باترسون 

  ".مرة أخرى أسيادا

التعويضات التي سيدفعها المصريون لليهود ستجعلهم يفلسون ويعجزون عن دفع أقساط "وقالت إن 

  ".ن البنك المركزي المصري سيصبح مفلساقروض البنك الدولي، وإ

السفير األميركية قالت كالما آخر خطيرا في ختام زيارتها لتل أبيب ال يتسع المجال له هنا، إال 

أن عموم ما قالته يشير بوضوح إلى أن ما يخططون له في واشنطن وتل أبيب أبعد من إعطاء 

صر ودول المنطقة، وإنما يمتد للتآمر اليهود العرب تعويضات يزعمون أنها مستحقة لهم في م

  .وفق ما نراه جليا على مصر وعقيدتها، ونفس المنطق سيتعاملون به مع بقية الشعوب العربية

التعويضات التي تريد أن تحصل عليها تل أبيب من مصر على سبيل المثال، تقابلها عمليات نهب 

ثر من عشرة أعوام من االحتالل، ولم مارستها إسرائيل لثروات شبه جزيرة سيناء على امتداد أك

  .تدفع إسرائيل مليما واحدا نظير ذلك لمصر

كما أن محاوالت إسرائيل المساواة بين نزوح يهود مصر ودول عربية برغبتهم، وقد حمل 

معظمهم أموالهم بعد أن باعوا األصول المملوكة لهم، وبين مأساة طرد الفلسطينيين وتشريدهم 

  .حاوالت فاشلة ال تنطلي على أحدبالمذابح المخططة، م
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  المصالحة والوحدة

إن مخططات اإلدارة األميركية التي كشفتها التصريحات الخطيرة للسفيرة باترسون لتسخير 

المنظمات الدولية لخدمة تل أبيب وفرض عمليات جباية على العرب وإتاوات لصالح إسرائيل، 

 يفيق من سباته العميق، وعلى الجماهير ستجعل صانع القرار العربي في حاجة ماسة إلى أن

العربية أن ترى الخطر المحدق باألمة وترتقي إلى مستوى المسؤولية من أجل وضع نهاية 

لألزمات المفتعلة التي باتت تعصف بأهم بلدان المنطقة العربية، وذلك حتى يتسنى للعرب مواجهة 

  .المخاطر الصهيونية الداهمة

 أقطار في أمتنا العربية من جرائم يفوق الجرائم النازية، لكن األبشع إن ما ارتكبته تل أبيب بحق

 بحق أنفسنا، عبر -شعوبا وقادة-مما ترتكبه تل أبيب اآلن، هو ما ارتكبناه ونرتكبه نحن كعرب 

  .تناحرنا وتشتتنا وتفرقنا، وغياب الحكماء والمصلحين بيننا، وهو ما يحاول عدونا استثماره اآلن

ل أمامنا كعرب لمواجهة التحرك الصهيوني الحالي للمطالبة بالتعويضات والتوجه وبالتالي ال ح

إلى الهيمنة التامة على منطقة النيل والفرات عبر االختراق االقتصادي والسياسي والعسكري إن 

أمكن، إال بالوقوف إلى جانب مصر إلخراجها من كبوتها الراهنة، ليس عبر تقديم الدعم 

ب، ألن األهم من هذا الدعم هو التدخل الفوري ومحاولة رأب الصدع بين االقتصادي لها فحس

  .أهلها، ووضع نهاية للمقتلة التي ترتكب بحقهم على أيدي أبناء جلدتهم

ومن ذلك أيضا وضع نهاية للفوضى التي تعصف بالعراق والشام واليمن وليبيا، والتي في 

مام الصهاينة لكي يحققوا هيمنتهم على األمة من اعتقادنا أنها فوضى تم افتعالها لتهيئة المسرح أ

  .النيل إلى الفرات، ويشيدوا هيكلهم المزعوم

نحن بحاجة إلى قمة عربية ال تخضع للتدخالت الخارجية واإلمالءات، قمة يتفق خاللها على 

آليات للمصالحة، تعيد ترميم العالقات بين الشعوب العربية، وتحقق االستقرار في دول األمة، 

فهل يشعر القادة العرب بالخطر؟ وهل تشعر به بعض شعوبنا العربية  .تضع نهاية للطغيانو

  المتناحرة اآلن، ويرتفع الجميع إلى مستوى المسؤولية قبل فوات األوان؟

13/12/2014، الجزيرة نت، الدوحة  

  

  ماذا يغير االعتراف األوروبي بالدولة الفلسطينية؟ .59

غسان العزي. د  

صحف الفرنسية منذ أواخر الصيف المنصرم، وبعد حراك وعرائض وقعها بعد نقاش غطى ال

مثقفون وناشطون في المجتمع المدني أقر البرلمان الفرنسي، في الثاني من الشهر الجاري، 
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مشروع القرار الذي تقدم به الحزب االشتراكي والذي يدعو الحكومة إلى االعتراف بالدولة 

بهدف التوصل " مع القدس الشرقية كعاصمة لها وذلك 1967م الفلسطينية المستقلة في حدود عا

 وكانت السويد السباقة في هذا .القراركما يقول "" اإلسرائيلي"إلى تسوية نهائية للنزاع الفلسطيني 

 .الفلسطينيةتشرين األول الماضي اعترافها الرسمي بالدولة /  أكتوبر30المجال عندما أعلنت في 

 من الشهر نفسه، لمصلحة 13طاني قد صوت بغالبية ساحقة، في وكان مجلس العموم البري

التام منها وفق جدول زمني محدد، من دون أن " اإلسرائيلي"االعتراف بدولة فلسطين واالنسحاب 

/  نوفمبر18 وفي .الخارجيةيكون هذا القرار ملزماً للحكومة التي أعلنت أنها لن تغير سياستها 

س النواب االسباني الخطوة نفسها من دون أن تكون خطوته تشرين الثاني الماضي خطا مجل

 والمتوقع أن تكر السبحة فتصل إلى البرلمان .األيرلنديملزمة للحكومة، كذلك فعل البرلمان 

  .االعترافاألوروبي الذي يحظى منذ اللحظة بغالبية تؤيد مثل هذا 

ج المترتبة على هذه القرارات ومعلناً في كل مرة مستخفاً بالنتائ" اإلسرائيلي"بالطبع كان رد الفعل 

بناء المزيد من المستوطنات، لكن رد الفعل األقسى كان حيال القرار الفرنسي، نظراً لكون فرنسا 

في باريس يوسي " اإلسرائيلي"، كما قال السفير األوروبيينتشكل مثاالً يحتذى بالنسبة لكثير من 

لمانيين من التصويت لمصلحة االعتراف بدولة يحذر البر" لوموند"غال والذي كتب مقاالً في 

فلسطينية ال يمكن أن ترى النور إال من خالل المفاوضات وبعد حل كل المسائل العالقة من حدود 

  .وغيرهاوعاصمة وأمن ومستوطنات 

هذا االعتراف خطوة رمزية مهمة، يقول صائب عريقات إن على كل الدول المؤيدة لحل الدولتين 

بأن سياسة االستيطان " اإلسرائيليين"ا استثمار من أجل السالم ورسالة موجهة إلى أن تخطوها ألنه

تبقى غير شرعية وغير قانونية وغير معترف بها، وإلى الفلسطينيين بأن العالم يعترف بحقوقهم 

 وفي هذا االتجاه ذهب ابراهام بورغ .الحقوقويدعمها وأن عليهم المثابرة في السعي وراء هذه 

يحث " لوموند"نيست األسبق ورئيس المؤتمر اليهودي العالمي بالقول في مقال كتبه في رئيس الك

 محذراً العالم من 1967فيه السلطات الفرنسية على االعتراف بالدولة الفلسطينية في حدود عام 

أن محمود عباس قد يكون آخر رجل يؤمن بالتفاوض وبالسالم، ويحث الفلسطينيين على المثابرة 

  .العالميهم الذي هو لمصلحة السالم في نضال

ويبرر النائب االشتراكي الفرنسي برونو لورو مشروع القرار الذي صاغه وقدمه للجمعية الوطنية 

آفاق السالم تضيق وتبتعد، لذلك فاالعتراف بالدولة الفلسطينية يجبرنا "الفرنسية التي أقرته بأن 

ح بوضع دولة فلسطين على خارطة المنطقة على إحياء وعي يقطع مع التطرف السائد، كما يسم

هذا "في باريس مهدداً بأن " اإلسرائيلي" ورد عليه السفير ".تحت الضغط السياسي" إسرائيل"و
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 واألخطر ".اإلسرائيليين"التصويت يمكن أن يتسبب في حلقة جديدة من العنف بين الفلسطينيين و

ف المنصرم، فإن حلقة العنف هذه يمكن أن بالنسبة لفرنسا ومواطنيها، كما سبق ورأينا في الصي

  ".تضرب فرنسا نفسها

المشكلة أن الحقائق على األرض تتجه لجعل إنشاء دولة فلسطينية قابلة للحياة في حدود عام 

 هناك أربعمئة ألف مستوطن .نهارليل " إسرائيل" هذا ما تعمل عليه .المستحيل أمر يقارب 1967

 ألفاً في القدس الشرقية، 180 في المئة منها و61ون على صهيوني في الضفة الغربية يسيطر

 حتى المفاوضات التي قادها جون .الدوليةوهذه الظاهرة تتفاقم يوماً بعد يوم أمام عجز المجموعة 

 وكشف .الزاحفكيري وحدد لها تسعة أشهر للخروج باتفاق، كانت تسير على وقع االستيطان 

 .الدولتينجهة نتنياهو الذي لم يعد يخبئ معارضته لحل ورئيسه أوباما عن عجز فاضح في موا

 والذي تسبب له بسيل من 2013تشرين الثاني /  نوفمبر13وكل ما فعل كيري هو اإلعالن، في 

ال تتفاوض " إسرائيل"االستمرار في االستيطان يعطي االنطباع بأن ": "اإلسرائيلية"االنتقادات 

" إسرائيل"انتفاضة ثالثة؟ إذا بقي السالم مفقوداً فإن " إسرائيل"هل تريد "، مضيفاً "بشكل جدي

  ".ستتعرض لعزلة دولية متزايدة وحمالت ضدها

 فهذا الكم من االعترافات الدولية ".حل الدولتين"وليس " وهم"من هنا حديث بعض المراقبين عن 

في انتظار  193 دولة أي سبعين في المئة من أعضاء األمم المتحدة ال ،153والذي بلغ اليوم 

 بصفة 2012المزيد من االعترافات، إضافة إلى دخول فلسطين إلى هذه األمم المتحدة في عام 

مراقب، ومع أن دوالً، مثل فرنسا، تقيم معها عالقات دبلوماسية قبل االعتراف الرسمي بها، فإن 

-ي جان ويتحدث المؤرخ الفرنس.واالحتاللشيئاً من الحقائق لم يتغير على أرض االستيطان 

االعتراف بالدولة الفلسطينية ليس سوى تعزية "ألن، " مهزلة"فرانسوا لوغران، منذ سنوات، عن 

  ".للفلسطينيين والتغطية على فشل ذريع بنصر يعرف الجميع بأنه رمزي ليس إال

في جميع األحوال تشكل هذه االعترافات إنجازاً ال ينبغي االستخفاف به وسط هذا الواقع العربي 

 والخطورة أن تقف األمور عند هذا الحد في .بالصعوباتوم، لكنه خطوة في طريق محفوف المأز

غياب خطوات فعلية، تتخطى الرمزي واألخالقي، حيال حدود الدولة الفلسطينية وطبيعتها 

 فهل ستمتلك المجموعة الدولية شجاعة الذهاب أبعد من .االحتاللوعاصمتها وتحريرها من 

، على سبيل المثال، إلى ردع الواليات المتحدة عن استخدام حق النقض إعالن النوايا فتعمد

  لمنع مجلس األمن من استصدار قرار يسهم في تحويل الدولة الفلسطينية إلى حقيقة؟) الفيتو(

14/12/2014، الخليج، الشارقة  
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  نتنياهو الخطابة .60

 ناحوم برنياع

ة مبالغ فيها من المساعدين ورجال هرتسوغ ولفني نزال معا من غرفة جانبية محاطين بمرافق

 من حزب العمل تمت دعوتهم للقاء من اجل أشخاصاالمن، والصوت الذي ال لزوم له من قبل 

لبس االثنان مالبس متشابهة، بدلة عمل . "هو ها من الذي جاء، رئيس الحكومة القادم"غناء 

 جون بلوشي إنتاج من " بلوزاألخوين"كان هذا جريئا، وقد تذكرت فيلم . سوداء وقميص ابيض

هرتسوغ . ودان أكرويد والذي تدور قصته عن مغنيين توأمين بالمالبس وخرجا في مغامرة معا

  . الطريق المشتركة مغامرة بالفعلإلىليس بلوشي ولفني ليست اكرويد، لكن خروجها 

 "هتكفاه" أو "المعسكر الوطني"قيل لي إن اسمها المؤقت سيكون . ال يوجد بعد اسم للقائمة الجديدة

  ."تسيبي بوج" أو ببساطة "هعفوده ِبتنوعه"أو 

.  العملية االنتخابية التي ستكون محفزةأعراض، من إيجابيةعموما كانت هذه خطوة سياسية 

شخص واحد كان يستطيع أن يكون الخطابة البنة ايتان لفني من االيتسل البن حاييم هرتسوغ من 

. وهناك من يقول إن قواه لم تستنزف بعد. ذا الحد قوته كبيرة هإلى. بنيامين نتنياهو: الهاغاناة

  .فمن شأنه في وقت من االوقات توحيد لبيد وكحلون، أو أحدهما مع ليبرمان، أو ثالثتهم

ليس الحديث عن . المشترك بين جميع هؤالء السياسيين هو الشعور أن عهد نتنياهو قد انتهى

راء كل واحد منهم سنوات من العمل مع نتنياهو، في و: خالفات ايديولوجية أو التحفظ المسبق

ايضا ليس الحديث عن حادثة وحيدة، فجائية، شيء يشبه الفيضان . نفس الحزب أو نفس الحكومة

ست سنوات متواصلة في السلطة فعلت فعلها تجاه . الحديث عن عملية طويلة. في ينابيع النقب

ه، حواسه السياسية تراجعت، ومل من وزرائه فتراجعت سلطته، وتراجع أداء. نتنياهو وزمالئه

ليبرمان . وأول من الحظ التدهور واستقال كان وزراء حزبه، كحلون وساعر. ووزراءه ملوا منه

  .الحظ وبقي بشروطه، لبيد ولفني أصبحا منفصلين عنه

 ألولئك  الطابور الطويلإلى كانت الوظيفة تثقل عليه فانه ينظر إذا اريئيل شارون القول إنه اعتاد

هكذا فقط يمكن تفسير الخطوات . الذين يريدون وراثته، فيصحو، يرى نتنياهو الطابور ويخاف

 له، تأييده لقانون ضريبة قيمة مضافة صفر للشقق السكنية الذي تحول الى معارضة، األخيرة

ومعارضته لقانون ضريبة قيمة مضافة صفر للمنتوجات الغذائية التي تحولت الى تأييد 

 في نفس الوقت، تأييده وإلغاءها في التعليم والصحة التي تمت المصادقة عليها الحاتواإلص

يشترون الشقق، : المواطنون يتخذون قراراتهم حسب خطط الحكومة. للميزانية والتراجع عن ذلك

وعندما تتصرف الحكومة مثل . يتوقفون عن تعليم البسيخومتري، يقارنون التأمين الصحي
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ءهم على قارعة الطريق، يستطيعون تحمل قيادة بدون رؤيا لكنهم ال يستطيعون السكران يتم القا

  .تحمل قيادة متعرجة، قيادة تنغص عليهم حياتهم

        

  الكارثة التي فيما بعد

تشكلت حكومات . مباي:  كانت في الدولة مرساة سلطوية واحدة فقط1977حتى انقالب عام 

واالنقالب خلق . على رأسها جميعا كان حزبا واحداوذهبت، تشكلت ائتالفات وتفككت، ولكن 

أما الباقي . أعطيت السلطة ألحد الحزبين أو انقسمت بينهما. يمين ويسار، ليكود وعمل: مرساتين

  .فكانت احزاب ثانوية

بقينا مع اسطول . المحاولة لم تنجح.  مباي الجديدإلىأقام شارون حزب كديما على أمل تحويله 

كل واحد يستطيع أن يصرخ . الثانوية، بدون مراسي، بدون سفن مع سارية األحزابكبير من 

الفوضى السياسية ستتحول الى مبتزين ومن يتم .  ويعلن أنه رئيس الحكومة القادم"هو ها"

ومشكالت . كل حزب سيدعي أنه كفة الميزان ويبتز رئيس الحكومة حتى النهاية. ابتزازهم

هرتسوغ ولفني يريدان تجاوز . ة مقارنة مع الحكومة القادمةالحكومة السابقة ستكون قمة السالم

  .هذا االمر

االنقسام السياسي وفر لهما الدافع المشترك، : نتنياهو هو الذي قرب بين هرتسوغ ولفني

قصة الغرام التي تتشكل وصفت هنا بشكل موسع في يوم . واالستطالعات قامت بعمل الباقي

  .الجمعة الماضي

تم سماعهما .  في واشنطن، في منتدى سبان"فيالرد"في نهاية االسبوع في فندق كان االثنان معا 

تستطيعان تقاسم : وعندما نزال عن المنصة قلت للفني. وتصويرهما مثل زوجين في شهر العسل

وقالت لي أول أمس إنها تريد أن تُدفن في ذلك المكان، وكان التقاسم سريا بينها . رئاسة الحكومة

  .من حزب العملوبين شركائها 

هكذا هو االمر عندما ال يوجد ملك في إسرائيل، لكنهم . تقاسم السلطة هو ما يريده الجميع اآلن

من ساعد لفني على تحقيق تقاسم السلطة كان يئير . يزعمون أنه يوجد الكثيرين من اجل التاج

. ات الماراثونيةعندما عادت الى البالد في يوم االحد فتح معها لبيد جولة من المحادث. لبيد

كحلون حسب ما يقول مقربوه . "أنا وكحلون سنذهب معا وأنت ستكونين معنا"، قال لها، "إنتظري"

، سأل بعض السياسيين البارزين من مركزه ومن الليكود، التقوا "لماذا أذهب مع لبيد". لم يبد تلهفا

توقعا أن يقرر كحلون اآلن  ليس ماألحوالوفي جميع . معه، وكل واحد منهم اهتم بتقاسم السلطة

  . بعد شهر أو أكثر قريبا من موعد تقديم القوائموإنما
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 انتظرت فان إذاوخافت من أنه . هناك من اقترح على لفني االنتظار، وهي اعتقدت عكس ذلك

أما هرتسوغ الذي تابع . الفرصة التي وجدت بسبب االتفاق اآلخذ في التبلور مع هرتسوغ ستضيع

بيد بقلق فقد وافق على أن يقاسمها رئاسة الحكومة وساعدته في ذلك االستطالعات محادثاتها مع ل

  .التي قالت إن هذه الصفقة جيدة

وفي . من الجيد شمها ولكن ممنوع شربها. قال شمعون بيرس عن االستطالعات أنها مثل العطر

شوا بعد أجواء المرحلة الحالية للعملية االنتخابية فهي ليست عطرا حتى، والناخبون لم يعي

ثالثة .  التي تتحدث عن االستطالعات مهمة جدا ألنها تخلق الزخماألنباء لكن –االنتخابات 

استطالعات وضعت على طاولة هرتسوغ، وجميعها قالت إنه بدون لفني سيحصل حزب العمل 

وجاءت الزيادة على حساب لبيد . على أقل من عشرين مقعدا، ومع لفني على أكثر من عشرين

حاجة اليها فقط من اجل إبقاء هرتسوغ تحت بإنه .  لدى لبيداألصواتيرتس، لفني ال تزيد وم

  .العشرين

اذا أشارت الى صعود . االمتحان الكبير لتحالف لفني هرتسوغ سيكون في االستطالعات الجديدة

حقيقي في حجم القائمة المشتركة، فانه يمكن االستمرار في الصعود على حساب احزاب من 

  . لم تكن االرقام ملفتة فان فرص نجاح هذا التحالف ستقل بما يالئم ذلكإذا. سط واليسارالو

أعضاء حزب العمل الذين وصلوا الى القاعة تنحنحوا عندما سمعوا هرتسوغ يتحدث عن اتفاق 

ومن كثرة التوقعات نسوا الطريق التي يحتاجها حزبهم من اجل . تقاسم السلطة، فقد توقعوا أكثر

 الى تقاسم السلطة، وأن يكون حزب العمل هو الحزب األكبر في المعسكر، أن يقوم الوصول

بتشكيل الحكومة المعقدة من ليبرمان حتى درعي، ومن كحلون حتى ميرتس، وقيادتها لمدة عامين 

  .بنجاح وتقاسم السلطة هو المشكلة األقل صعوبة بالنسبة لهم

ن أعضاء حزبه يذكرونه احيانا بمشجعي مكابي نتانيا قال ايتان كابل الذي كان من وراء االتفاق إ

الذين يتحدثون عن األيام الكبيرة لشبغلر وماكنس وهم يغمضون أعينهم كي ال يشاهدوا حالة 

  .الحزب الصعبة اليوم

  

   ال يوجد سالم

. السالم: قيل الكثير من الكلمات خالل المؤتمر الصحفي لالثنين أول أمس، ولم تُقل كلمة واحدة

لفني التي . قد تكون قيلت مرة واحدة وقد تكون لم تُقل. يس من قبل هرتسوغ وال من قبل لفنيل

 في الطريق الى المؤتمر إخفاءهكان السالم عنوان حربها، وسبب ذهابها الى السياسة، فضلت 

  .الصحفي
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لى اتفاق لو وعد االثنان بأن الحكومة برئاستهما ستوقع ع. على العكس: ال أقول ذلك انتقادا لها

. اتفاق كهذا لن يتم توقيعه في المدى المنظور. سالم مع الفلسطينيين لكانا يخدعان بذلك الناخب

، والى المحكمة األمنأبو مازن سيذهب الى مجلس . واحتمالية أن تتجدد المفاوضات ليست كبيرة

ة معتدلة في حكوم. الدولية ومؤسساتها في الهاي، ومن هناك سيقوم بادارة صراعه، وقد يستقيل

وهذا ليس بالشيء .  ومنع العزلة الدولية وتجميد المستوطناتاألضرارإسرائيل تستطيع مضاءلة 

 تستطيع أن تواجه فإنك استطعت، كما وعد هرتسوغ أن تتكلم قليال وتفعل كثيرا، إذا. القليل

 في ، حول حزب اهللا، حول حماس وموجة اإلرهاباإليرانيالوضع بشكل أفضل، حول التهديد 

في الساحة الداخلية ستكون ملزمة بتبني .  في البدايةاألقلالضفة، سوف تُدار بشكل أفضل، على 

  . ستخسر ناخبيها فورافإنهابرنامج اجتماعي واضح وإال 

 إذاسوف تتشكل، هذا . لن تأتي بالمخلص ولن تُنزل لنا القمر، وال يجب بناء الكثير من التوقعات

د، فقط ليس بيبي، وعند تحقيق الهدف فان القوة المتحالفة تشكلت، حول هدف مشترك واح

  . ما سيتم توقعهإدارةوسيكون التحدي كيف يمكن . ستختفي

بن غوريون، بيغن : تحدث هرتسوغ عن ثالثة رؤساء حكومة الذين حسبهم ستعمل القائمة الجديدة

 إذان أمرهما أكثر لفني وهرتسوغ سيتدبرا. هذا يسمع جيدا، ولكن من الصعب تنفيذه. ورابين

  . وشأنهماألمواتتركا 

         

  درس في القوة

 لم إذا.  لهرتسوغ سيكون المصادقة على االتفاق في مؤسسات حزب العملاألولامتحان القيادة 

. وسيتعلم درسا حول قوة القائد. تُخيب االستطالعات اآلمال فانه سينجح في هذا االمتحان بسهولة

هم والبعض سيتحدثون في أذن المراسلين، ولكن عدد قليل سيكون  سيلوون أنوفاألعضاءبعض 

  . السلطةإلى إعادتهم لم يستطع هرتسوغ إذاسيحرقونه فقط . مستعدا لحرق النادي

 التي ستعطى لها في القائمة، إنها ليست ملزمة األماكناالمتحان القيادي للفني سيكون في ملء 

هم ليسوا مدينين لها وكل واحد حر في الذهاب في  الحركة الخمسة في الكنيست، وألعضاءبشيء 

.  مصوتينأجلها القائمة المشتركة وقد يستقطبوا من إلغناء جدد أشخاص إحضارتستطيع . طريقه

البروفيسور مناويل تريختنبرغ هو األبرز من بينهم الذي يستطيع أن يشغل المربع االقتصادي، 

 سينضم بترتيب خاص به مع حزب العمل شاؤول موفاز(كل شيء يتعلق بها . وهناك آخرون

  ).وقد يتنازل عن الكنيست على أمل تعيينه وزيرا. بدون أية عالقة مع لفني

  من الذي يؤمن؟
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رئيس . غيوم ثقيلة تغطي السماء، والنجوم مختبئة وراءها. في واشنطن سيخرج هذا السبت ببطء

، القاعة "فيالرد"سيرة الى قاعة فندق البيت اليهودي، نفتالي بينيت، يغلق السبت، وبعدها ينزل بم

رجال الجالية اليهودية .  حفل فاخر على شرف ياسر عرفات1993 أيلولالتي استضافت في 

  .كانوا مستعدين: حاربوا من اجل حقهم في المشاركة في الحدث

شديد ويتحدث األمريكية بطالقة، وبانفعال . ، يقول بينيت من فوق المنصة"العالم ليس عادال دائما"

 من ذوي أطفالوبحركات يد واسعة وبضحكة مدوية مثل مرشد في بني عكيفا فُرض عليه تدريب 

 يعرفون وأشخاص كونغرس ورجال حكم وصحفيين أعضاءبين الجمهور يجلس . صعوبات التعلم

  .الجمل التي سأقوم باقتباسها هنا هي اختصارات. الصراع عن كثب

شعبي يعتقد أن هذه .  وشعبي ال يؤمنأؤمنأنا ال . لمناطق اإعادةأنتم تؤمنون أنه يجب علينا "

  ."ستكون كارثة وطنية

، سأل مارتن اينديك، مبعوث االدارة األمريكية السابق في "ماذا عن المشكلة الديمغرافية؟"

 غزة من إخراجقال بينيت واقترح على الجمهور . "المشكلة الديمغرافية هي أسطورة". المفاوضات

  .الحساب

إسرائيل هي هاي . أي زائر غريب ال يتحدث معي عن المناطق. إسرائيل ليست المناطق" :وقال

قمنا "، والذي فشل فشال ذريعا، بإدارتهوحدثهم عن االستحداث األول الذي قام . "هي ويز. تيك

 اتفاق بين إسرائيل إلى، واقترح عليهم التعامل بنفس الطريقة مع جهودهم للتوصل "بتغيير المنتوج

  .فلسطينيينوال

  .سأله مارتن اينديك، لماذا قلت عن كيري أنه السامي؟

  .، أجاب بينيت" سراح قتلةإطالقهذا حدث عندما طلب "

روايته . األنفاقلقد تفاخر بأنه المسؤول عن دخول الجيش اإلسرائيلي الى غزة، والحرب ضد 

 قبل العملية لم ألنفاقاعندما تحدثت االستخبارات عن . كانت نصف الحقيقة، في أفضل الحاالت

 غزة من اجل االنتقام لموت الشبان الثالثة وليس من اجل إلىفي البداية اقترح الدخول : يستمع

  . السياسيةألهدافهحل مشكلة االنفاق؛ وركب الموجة فيما بعد واستغلها 

  االنتخابات؟سأله اينديك حول ماذا ستكون 

  .، أجاب بينيت"ئيل سياسة القوة أم سياسة االنهزامستكون االنتخابات حول السؤال هل تتبنى إسرا"

  .لماذا يؤيد حزبك الشبان؟ سأله اينديك

 عام من الصهيونية آن األوان 100وبعد . مؤسسو الصهيونية كانوا علمانيين وقاموا بدورهم"

  ."للعودة الى القيم اليهودية
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. ناخبيه في إسرائيل إلىوتحدث . ، لكن بينيت لم يهتماألرض رأسهم في األمريكيونوضع 

 ووقف في العاصمة، في معقل العدو، أمريكا إلى أجلهمسيعرفون أنه يهودي متفاخر، سافر من 

  .لألمريكيين، ووجه الضربة األبيضعلى بعد شارعين من البيت 

 أن يكون بينيت األمريكية اإلدارة على أنه غريب، إال أن هناك من يتمنى في األمرقد يسمع هذا 

سمعت تحليله من . هذا رأي أقلية لكنه يشير الى اتجاه االجواء.  القادماإلسرائيليةومة رئيس الحك

. نحن، يقولون، يئسنا من الضغط على إسرائيل، وليقم بذلك االوروبيون. مصدرين في واشنطن

أو . سيكون من السهل عليهم معاقبة إسرائيل عندما يكون على رأسها بينيت وليس هرتسوغ مثال

  .اهوحتى نتني

صنع لي ".  للممثل كلينت إستوود"هاري الملوث" بينيت يتذكرون أفالم األمريكيونعندما يسمع 

بينيت يصنع . ، هذا ما اعتاد ضابط الشرطة هاري على قوله للخارج على القانون المناوب"يومي

  .لهم اليوم

.  في حركة شبابيةتوجد فيه ميزة الشاب الذي يمر في مرحلة البلوغ، مرشد. انفعال بينيت حقيقي

 إلىولكن عندما تجذب هذه البساطة الشبابية عشرات آالف المصوتين الشباب، وعندما تُدخل 

الحكومة والكنيست خردليين مهمين، عبيد للحاخامات الذين يعانون من العنصرية، وكراهية 

ما تأخذ من ، وعند"قيم يهودية" الدينية والقومية، وتعتبر كالمها التحريضي واألصوليةاآلخر، 

 لم يقرأ عنها الناخبون الشبان في الفيس أهداف غير صحيحة، ألهداف الشواكلالسلطة ماليين 

 مثل الساحر الذي جذب وهو األياموقد يتضح بينيت في أحد .  خداعإلى فان السحر يتحول –بوك 

  . أن أغرقهم في النهرإلىيعزف أوالد المدينة خلفه 

 وتهديد نصف العالم، ولكن عندما يطلب منه وإخافةطاباته الكالمية، يستطيع نتنياهو المغاالة في خ

إنه . لدى بينيت ال يمكن المعرفة: الموافقة على عمل عسكري، فال يوجد من هو أكثر حذرا منه

  .يؤمن بطريقته في الكالم، وهذا خطير

14/14/2014، يديعوت احرونوت  

14/12/2014، الرأي، عّمان  

  

  

  

  

   



  

  

 
 

            60ص                                      3428 :   العدد  14/12/2014 األحد :التاريخ
 

 :كاريكاتير .61

 

  
14/12/2014رام اهللا،  يام،األ  


