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   فإيقاف االستيطان التزام دولي للمفاوضاتال نضع شروطا مسبقة:  اليونسكومنعباس  .1

جدد الرئيس محمود عباس، في كلمة له في مراسم رفع العلم الفلسطيني بمقر منظمة األمم : باريس
 في باريس، اليوم الثالثاء، تعهد القيادة باحترام ميثاق اليونسكو "كواليونس"المتحدة للتربية والثقافة والعلوم 

  .وااللتزام برسالتها وأهدافها
: وأضاف في خطاب ألقاه في قاعة االجتماعات الكبرى في اليونسكو بعيد رفع العلم الفلسطيني في مقرها

عضاء في العمل وبقيادتكم  وبفعالية وإيجابية وبتعاون وثيق مع الدول األمسئولةنعد بأن نسهم بروح "
  ."السيدة المديرة العامة من أجل تحقيق األهداف النبيلة لليونسكو
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هذه هي فلسطين التي نبنيها، دولة تواصل دورها في العطاء واإلسهام الحضاري اإلنساني، "وتابع 
ع الثقافي وحوار وتحترم التزاماتها الدولية وتسعى إلى السالم والحفاظ عليه وتدعم ثقافة السالم والتنو

  ."الحضارات وتنبذ االنغالق والتعصب
ال شيء يليق بفلسطين أرض الرساالت السماوية الثالث، أكثر من أن تكون اليونسكو "وشدد على أن 

ال شيء يمكن أن يبعث على الفخر والزهو لدى وطن محمود "، و"بوابتها إلى العالم وهي تبعث من جديد
مثقفين والمبدعين الفلسطينيين المنتشرين في الوطن وفي الشتات، أكثر درويش وإدوارد سعيد وآالف ال

  : ولالطالع على نص الكلمة.'من أن يكون االعتراف الدولي األول بدولة فلسطين من قبل هذه المنظمة
119620=id&detail=action?php.index/bicara/ps.wafa.1www://http  

قال عباس إن من حق الشعب الفلسطيني الذهاب إلى جميع المنظمات الدولية، لكن القيادة إلى ذلك 
  .ستختار الوقت والظروف المالئمة لتقديم العضوية لهذه المنظمات

: فلسطيني في المنظمةوأضاف في مؤتمر صحفي عقد في مقر اليونسكو عقب انتهاء مراسم رفع العلم ال
أملنا بالقريب العاجل أن يحصل شعبنا على دولة مستقلة تعيش جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل بأمان "

نحن نحاول جهدنا بأن نعود إلى المفاوضات وليس لدينا أي مانع للعودة للمفاوضات لنقاش "، و"واستقرار
 النشاطات االستيطانية، وإن قامت بذلك قضيتي األمن والحدود، ولكن على دولة إسرائيل أن توقف

سنعود فورا للمفاوضات معهم، ونأمل بأن تكون هناك رغبة لدى الجانب اإلسرائيلي للوصول إلى السالم 
  ."والرغبة متوفرة من جهتنا واإلرادة متوفرة

ة عبر أميركا جزء من الوساطة الدولي"وفي موضوع الوساطة األميركية في عملية السالم، قال سيادته 
اللجنة الرباعية الدولية، موقفها المعارض لتوجهنا إلى األمم المتحدة ال يعني أننا سنصل إلى مستوى 
العداوة معها، نحن اختلفنا كثيرا مع األميركان في أكثر من مكان وأكثر من قضية ولم نتحول إلى أعداء 

  ."بل وجدنا حلوال لخالفتنا في إطار ديمقراطي
نحن نحترم أي اتفاق وما جرى بيننا وبين رئيس المكتب السياسي ": ، قالوفي موضوع المصالحة

لحماس خالد مشعل، وهو اتفاق بين قضايا مختلفة األولى هي أن التهدئة ليست في غزة فقط بل غزة 
والضفة، واتفقنا على قضية أخرى وهي أن المظاهرات يجب أن تكون سلمية وشعبية ونبتعد عن العنف، 

، وكذلك اتفقنا على أن االنتخابات ستكون في 1967 بيننا على أن حماس تقبل بحدود ثم هناك اتفاق
الخامس من أيار المقبل ما لم تكن هناك عقبات، بعد أسبوع من اآلن هناك جلسات من الحوار، وأنا 

لنفرض أن حماس معارضة ونحن "وأضاف  ."متفائل من النقاش مع مشعل ومتأمل بأننا سنتقدم إلى األمام
نمثل السلطة، هذه المعارضة أيا كان موقفها ال يمكن أن تؤثر على قرار أممي، بعض أجنحة المعارضة 

بالنسبة لنا ! في إسرائيل، مثال، ال تعترف بوجود الشعب الفلسطيني، فهل تحاسب إسرائيل على ذلك؟
  ."المتحدةحماس في المعارضة وال يجوز أن يؤخذ موقفها ذريعة من أجل عدم التصويت في األمم 

الربيع العربي خيار الشعوب، والشعوب العربية كانت وال تزال ": وفيما يتعلق بالربيع العربي، قال
وستبقى دائما معنا، ونحن نحترم خيار الشعوب، ونأمل عندما ينتهي مخاض الربيع العربي والتغيرات 

  ."سطينية إلى األمام أكثرفي األمور الداخلية العربية، بأن يدفع االهتمام العربي بالقضية الفل
قال عباس إن الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي جاد في دعم إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، إلى ذلك 

  .وال نقاش وال جدال في ذلك
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وأضاف، بمؤتمر صحفي في قصر اإلليزيه عقب لقائه الرئيس ساركوزي، مساء أن الحكومة الفرنسية لم 
عندما شرحت للرئيس ساركوزي ما جرى في  ":الحة الفلسطينية، وقالتكن، وال مرة، ضد المص

  ."االجتماعات التي تمت بيني وبين السيد خالد مشعل، وبين الفريقين، أبدى سعادة لما وصلنا إليه
دائما وأبدا نقول إننا ال نضع شروطا ": ونفى أن تكون هناك شروطا مسبقة الستئناف المفاوضات، وقال

االستيطان التزام دولي، والتزام ثنائي بيننا وبين اإلسرائيليين، ورد في اتفاقيات ثنائية، مسبقة، فإيقاف 
وفي خطة خارطة الطريق، وفي أكثر من موقع، إذا نحن ال نقدم شروطا مسبقة، وإنما نطلب تنفيذ 

  ."ة الغربية؟إذا كانت إسرائيل جادة في السالم، فلماذا تبني في أراضي الضف": وتساءل ."التزامات مسبقة
  13/12/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
  هناك من يعطّل المصالحة واألجواء في الضفة محبطة: منصورالنائب منى  .2

عبرت النائب عن كتلة التغيير واإلصالح في مدينة نابلس منى منصور عن إحباطها الشديد من : نابلس
ة بعد سلسلة اللقاءات التي وصفت بالناجحة بين حركتي حماس وفتح األجواء التي تمر بها الضفة الغربي

واعتبرت منصور أن ما تم االتفاق عليه لم تطبق أي من بنوده خصوصا ملف  .بالقاهرة الشهر الماضي
  .المختطفين في سجون السلطة الفلسطينية

-13(ينة نابلس الثالثاء في مد" المركز الفلسطيني لإلعالم"وأضافت منصور خالل حوار أجراه مراسل 
إن األجواء اإليجابية التي سادت لقاءات القاهرة لم تنعكس بالمطلق على الضفة الغربية وبأن هذه ) 12

الحريات كلها مضيق عليها والمؤسسات ما زالت : "وتابعت .األجواء لم تصل بعد، وهنالك من يعطلها
من المؤشرات الخطيرة التي تصلنا هو تعرض "نه ، مشيرة إلى أ"مغلقة، والمالحقات األمنية في ازدياد

عدد كبير من المختطفين للتعذيب على يد األجهزة األمنية خالل التحقيق معهم على خلفية نشاطهم 
  ".السياسي
بصدق وبصراحة؛ لم : ، قالتمشعل األخير في القاهرة-األجواء في الضفة الغربية بعد لقاء عباسوحول 

مصالحة، ولألسف الشديد سمعنا بهذه األخبار عبر وسائل اإلعالم ولكننا لم نلمس أية أجواء حقيقية لل
نلمس شيًئا واقعا على األرض حتى اآلن؛ فالمعتقلون ما زالوا في السجون بل ازداد عددهم بعد اللقاء، 
والحريات كلها مضيق عليها، والمؤسسات ما زالت مغلقة، والمالحقات األمنية في ازدياد، والفصل 

يجب علينا أن ال ننسى أنه هنالك :  وأضافت.ظيفي على خليفة االنتماء السياسي ما زال مستمراالو
أطراف في األجهزة األمنية تخشى من أن يتم محاسبتها بعد إتمام عملية المصالحة، ولذلك فهي غير 

  .مستعدة لدفع ثمن ما ارتكبت من جرائم بحق المختطفين السياسيين في سجونها
  13/12/2011فلسطيني لإلعالم، المركز ال

  
  عباس يطالب بالمصالحة في العلن ويعطلها على األرض: العبادسةالنائب  .3

محمود عباس هو من طلب الجلوس مع رئيس "حماس، أن رئيس السلطة الفلسطينية نائب عن كشف 
  .خالد مشعل وهو من يعطل المصالحة اآلن" حماس"المكتب السياسي لحركة 

عباس ال يريد : "، يحيي العبادسة"حماس"تلة التغيير واإلصالح التابعة لحركة وقال النائب عن ك
المصالحة ولكن عينه على المفاوضات مع الجانب اإلسرائيلي على الرغم من فشل كل خيار المفاوضات 

جاء ذلك خالل ندوة حوارية نظمتها هيئة التوجيه السياسي والمعنوي بوزارة  ".على مدار السنين الماضية
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الداخلية واألمن الوطني وبالتعاون مع مجلسي طالب وطالبات كلية العلوم المهنية والتطبيقية في مقر 
  ).13/12(الكلية بخان يونس، جنوب قطاع غزة اليوم الثالثاء 

  13/12/2011قدس برس، 
  

   تؤكد على ضرورة تهيئة األجواء لتنفيذ اتفاق المصالحة"التشريعي"الكتل البرلمانية في  .4
 أكدت الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان ورؤساء الكتل البرلمانية على ضرورة اإلسراع بتشكيل :اهللارام 

الحكومة الموحدة وفق األسس والمعايير التي تم االتفاق عليها في اتفاق المصالحة، وإصدار مرسوم 
جل المدني في رئاسي يقضي بإعادة تشكيل لجنة االنتخابات المركزية، بغية المسارعة في تحديث الس

قطاع غزة، حيث أن تحديثه في الضفة الغربية فقط، إلى جانب تشكيل محكمة االنتخابات، وضرورة أن 
ينبثق عن اتفاق المصالحة برنامج سياسي مشترك يتعلق باألهداف الوطنية وأشكال النضال لتحقيقها، 

التعسفية وإجراءات منع السفر ووضع حد لالنتهاكات السافرة لحقوق اإلنسان وفي مقدمتها االعتقاالت 
  .واإلقصاء والفصل الوظيفي، وتهيئة األجواء المطلوبة لتحقيق ذلك في الضفة الغربية وقطاع غزة

جاء ذلك خالل لقاء خاص نظمته الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان لرؤساء وأعضاء الكتل البرلمانية في 
تفاق المصالحة، على مجمل القضية الفلسطينية المجلس التشريعي لمناقشة أبعاد وآثار تطبيق بنود ا

  .وتأثيرها على منظومة حقوق اإلنسان، وما آلت إليه األمور بعد توقيع اتفاق المصالحة
من جانبه أكد الدكتور عزيز الدويك رئيس المجلس التشريعي أن هذا اللقاء جاء من أجل بناء جسور 

لمصالحة للتنفيذ على ارض الواقع، ألن حقوق اإلنسان تفاهم وثقة بين الفصائل المختلفة ثم نضع بنود ا
كانت األكثر انتهاكا خالل فترة االنقسام، ورغم سماعنا بعد لقاء عباس ومشعل كالما رائعا بأن الشعب 
الفلسطيني سيرى نتائج ملموسة يحسها الشارع الفلسطيني ، لكن ال الفصل السياسي وال االعتقال على 

 يزال في السجون الفلسطينية معتقلون على خلفية سياسية، أما بخصوص خلفية فصائلية انتهى وال
المجلس التشريعي الذي يعبر عن تطور النظام الديمقراطي البرلماني في فلسطين، فمنذ ستة أعوام معطل 
تعطيال كامال، يالم االحتالل على تعطيل نصفه ولكن علينا أن نبحث لماذا منذ ثالث سنوات ما زال 

  .طال عن دوره وأدائهالمجلس مع
رئيس كتلة فتح البرلمانية عزام األحمد تمنى لو تمكن المجلس التشريعي من لعب دوره المهم في 
التصدي لالنقسام قبل غيره من هيئات المجتمع الفلسطيني األخرى، لكن لألسف بدل أن يساهم التشريعي 

اريخ الشعب الفلسطيني، انشقت البلد فيه في التصدي ومنع االنقسام من الحياة باعتباره حالة شاذة في ت
  .إلى بلدين، سيظل التاريخ يدين المجلس التشريعي ألنه تورط في االنقسام

مصطفى البرغوثي، على أن جوهر المشكلة المسببة لتغييب المجلس التشريعي . من جانبه أكد النائب د
ا في بعض األحيان، واآلن هناك  نائب57بدأت بضربة من االحتالل، حيث وصل عدد النواب المعتقلين 

 نائبا معتقال، إذ منذ اللحظة األولى سعى االحتالل لضرب المجلس التشريعي، وأدى غياب المجلس 23
مما . التشريعي إلى تركيز كل الصالحيات بيد السلطة التنفيذية سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة

وتم سن العديد من القوانين دون أن . رقابة بشكل كاملغيب دور المجلس فيما يتعلق بقضايا المساءلة وال
  تعرض على التشريعي، وأضاف بأن أهم نقطة يجب العمل عليها في ملف المصالحة اآلن هي االتفاق 
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على إجراء انتخابات ومنح هذا الحق بشجاعة للشعب الفلسطيني من أجل إعادة انتخاب ممثليه مرة 
  .أخرى

  14/12/2011 الحياة الجديدة، رام اهللا،
  

  تصريحات جينغريتش سخيفة وقمة في اإلسفاف: حكومة فياض .5
استنكر مجلس الوزراء استمرار التصعيد اإلسرائيلي ضد شعبنا وممتلكاته، وحمل الحكومة : رام اهللا

اإلسرائيلية المسؤولية الكاملة عن كل ما تقوم به قوات االحتالل والمستوطنون من اعتداءات ممنهجة، 
يمة قتل الشاب مصطفى التميمي من قرية النبي صالح، إضافة إلى جريمة قتل أربعة وآخرها جر

   .مواطنين في غارات على قطاع غزة
ووصف تلك . وعبر المجلس عن رفضه الشديد لتصريحات المرشح للرئاسة األمريكية نيوت جينغريتش

جع التوجهات العدوانية التصريحات، بأنها سخيفة وقمة في اإلسفاف وإنكار لحقائق تاريخية، وتش
اإلسرائيلية على شعبنا، وتحمل في طياتها رائحة الكراهية والعنصرية، وطالب بالعدول عن هذه 

وصادق المجلس على تخصيص أراضٍ حكومية في رام اهللا والخليل إلقامة  .التصريحات واالعتذار عنها
تمويل الزراعي لألسرى المحررين، مراكز للشرطة عليها، كما قرر تشكيل لجنة فنية لدراسة مشروع ال
 .بهدف توفير قروض ميسرة لهم تمكنهم من القيام بمشاريع زراعية

  13/12/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  

   ألف فلسطيني في مخيم شعفاط60االحتالل يعزل : الرويضي .6
، إن بناء "السفير"رويضي لـقال مستشار الرئيس الفلسطيني لشؤون القدس أحمد ال: امجد سمحان

عزل أكثر من ستين ألف فلسطيني يحملون الهوية المقدسية الزرقاء، " يهدف إلى االحتالل لمعبر شعفاط
  ."ويسكنون في مخيم شعفاط وضواحي رأس شحادة ورأس خميس والسالم وجزء في بلدة عناتا

، وأخرى "الشاباك"الداخلي وأشار الرويضي إلى أن المعبر يحتوي على غرف تابعة لجهاز األمن 
لالستخبارات والشرطة، ومكاتب للتأمين الوطني ووزارة الداخلية بهدف مالحقة تحركات المواطنين إلى 

 12وأكد أن قرار إقامة المعبر يأتي ضمن خطة عزل األحياء العربية، وهو واحد من بين  .داخل القدس
في لحظة " المقام حول المدينة، مشيرا إلى أنه معبرا آخر افتتحت أو سيتم افتتاحها على طول الجدار

 ألف فلسطيني من شعفاط حق اإلقامة في القدس، وستسحب 60معينة، وفي ظروف معينة، سيفقد 
  ."هوياتهم

  14/12/2011السفير، بيروت، 
 

 24االحتالل يعتقل النائب دراغمة ويرفع عدد النواب األسرى إلى : رام اهللا .7
، النائب في المجلس التشريعي عن )14/12(حتالل اإلسرائيلي، فجر األربعاء اعتقلت قوات اال: رام اهللا

أيمن دراغمة، بعد اقتحام منزله في مدينة رام اهللا بوسط " حماس"، التابعة لحركة "التغيير واإلصالح"كتلة 
 .الضفة الغربية

ا، أغلبهم من نواب كتلة  نائب24يشار إلى أن عدد النواب المعتقلين في سجون االحتالل، وصل اليوم إلى 
 .في الضفة الغربية" التغير واإلصالح"
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نسخة " قدس برس"في الضفة الغربية، في بيان لهم وصل " التغيير واإلصالح"من جانبهم؛ أكد نواب كتلة 
يسعى جاهدا لسلب الساحة من قياداتها الوحدوية األمر الذي يؤكد بأن مصلحته في "عنه بأن االحتالل 

 ".ة االنقسام الداخلي الفلسطينياستمرار حال
  14/12/2011قدس برس،   

  
   الرسمي الفلسطينياإلعالم على اإلشرافعباس يعتزم تنحية عبد ربه عن ": القدس العربي" .8

 الثالثاء بان الرئيس الفلسطيني محمود عباس يعتزم تنحية "القدس العربي"علمت :  وليد عوض-رام اهللا 
 الرسمي اإلعالم على اإلشراف التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عن ياسر عبد ربه امين سر اللجنة

  .بإقالته المطالبة األصواتالفلسطيني، وذلك في ظل تعالي 
 اإلشراف عبد ربه من مهمة بإقالة األخيرة في اجتماعاته أوصىوكان المجلس الثوري لحركة فتح قد 

ح وباقي الفصائل من الظهور على شاشة تلفزيون  الرسمي بسبب منعه قيادات في حركة فتاإلعالمعلى 
  . صوت فلسطينإذاعة على أوفلسطين الرسمي 

 صوت الموظفين الحكوميين أن بسام زكارنة رئيس نقابة الموظفين العموميين الفلسطينيين أكدومن جهته 
 للمطالبة  الرسمي بقرار من عبد ربه، وان الموظفين بصدد تنظيم فعاليات احتجاجيةاإلعالممغيب عن 

  .بإقالته
نحن منذ عام تقريبا ممنوعون من الظهور على تلفزيون " "القدس العربي" زكارنة قائال لـوأضاف

 إلى، مشيرا " النقابةأخبار والتلفزيون من تغطية اإلذاعةفلسطين، وياسر عبد ربه يمنع العاملين في هيئة 
وال تتوافق مع وجهة نظر عبد ربه ممنوعة من والتي " جميع النقابات العاملة في المجتمع الفلسطيني أن

  . الرسمياإلعالم في "أخبارها تغطية أوالظهور 
 نمثل شريحة كبيرة جدا من المجتمع األخرىنحن والنقابات " "القدس العربي"وتابع زكارنة قائال لـ

 تيار  من الفصائل ممنوعة، وهناكأيضا لشخصيات وطنية إضافةالفلسطيني، وهذه الشريحة ممنوعة، 
 للبدء األطراف فلسطين، لذلك سيكون هناك تضافر لكل جهود تلك وإذاعةوحيد يظهر على شاشة 

بفعاليات احتجاجية قريبا للمطالبة بإقالة ياسر عبد ربه، وان يكون تلفزيون فلسطين لكل الشعب 
ه ياسر عبد قمع للحريات يمارس" قرارات المنع التي يصدرها عبد ربه هي أن، مشددا على "الفلسطيني

 خاصة وانه يسيء لمنظمة التحرير التي كانت بحقه اإلجراءاتربه، ونأمل من اللجنة التنفيذية اتخاذ 
 عبد ربه يقوم بمنع النقابات من الظهور أن نجد واآلنتطرح شعارها الديمقراطية في ظل غابة البنادق 

  ." رقيبأو حسيب أيعلى تلفزيون فلسطين دون 
 أن إلى أشار على ما ورد على لسان زكارنة الذي "القدس العربي"ه التعقيب لـومن جهته رفض عبد رب

هناك عدة جهات " الرسمي، وقال اإلعالمحركته تطالب بشكل متواصل بتنحية المشرف الحالي على 
 في مركزية فتح ابلغوا نقابة الموظفين أعضاء أن إلى، منوها " الرئيس بإقالة ياسر عبد ربهاألختطالب 
ابلغنا من هؤالء بان هناك توجهات لدى الرئيس بإقالة 'وقال .  عبد ربهإقالةميين بأن عباس يعتزم العمو

 من المجلس الثوري لحركة فتح على أصال تترجم هذه الوعود وهي توصيات أنياسر عبد ربه، ونأمل 
  ."رض الواقعأ

/ أيلول الذهاب الفلسطيني في  بأن العالقة ساءت بين عباس وعبد ربه على خلفية"القدس العربي"وعلمت 
 في أنباء بنشر األخير المتحدة لتقديم طلب االعتراف بدولة فلسطين حيث قام لألممسبتمبر الماضي 
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 الذي األمر بان عباس غير جدي في سعيه لتقديم طلب العضوية، واألجانبصفوف المسؤولين العرب 
 من التوتر بحيث امتنع الرئيس الفلسطيني في  حيث دخلت العالقات بينهما في حالةاألخيرة حفيظة إثارة
وعلم بأن هناك رسالة موجهة لعباس  . عن اصطحابه في جوالته الخارجية التي يقوم بهااألخيرة اآلونة
 سر اللجنة التنفيذية أمانة عبد ربه من بإقالة عضوا في المجلس الثوري لحركة فتح تطالبه 40من 

  .لمنظمة التحرير الفلسطينية
  14/12/2011العربي، لندن، القدس 

  
  خريطة العهد الجديد تؤكد الوجود الفلسطيني منذ الخليقة: جينغرتشالمجلس الوطني رداً على  .9

 قال المجلس الوطني الفلسطيني إن خريطة العهد الجديد تؤكد الوجود الفلسطيني منذ الخليقة، :عمان
يركية نيوت جينغرتش بحق شعبنا والتي وذلك تعقيبا علـى تصريحات المرشح الجمهوري للرئاسـة األم

  ."الفلسطينيين مجموعة إرهابيين وشعب تم اختراعه"قال فيها إن 
 نسخة عنه أن الرد الفعلي على جهل هذا المرشح "وفا"وأضاف المجلس الوطني في بيان صحفي وصلت 

ديد مع المزامير بتاريخ الشعوب وحضاراتها يأتي من الكتاب المقدس الذي يؤمن هو به وهو العهد الج
والمعترف به بمكتبات الكونغرس األمريكي، حيث يتضمن خريطة تشرح تفاصيل األمم التي كانت 
موجودة منذ الخليقة وتُظهر أماكن وجود الفلسطينيين والكنعانيين واألمويين واآلراميين وغيرهم من 

  .الشعوب وال وجود يذكر على الخريطة إلسرائيل
  13/12/2011، )وفا(ات الفلسطينية وكالة األنباء والمعلوم

  
  مشعل رفض تأييد نظام األسد": الشرق" مصادر لـ .10

أكدت مصادر فلسطينية مطلعة في العاصمة األردنية أن طهران أوقفت دعمها المالي عن             : الشرق-عمان
الد منذ قرابة الثالثة أشهر، بعد أن فشلت في إقناع وفد قيادي رفيع من الحركة برئاسة خ               " حماس"حركة  

  .مشعل، رئيس المكتب السياسي، باتخاذ موقف علني لصالح نظام الحكم في سوريا
وأفاد مأمون التميمي عضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، أنه كانت وجهت دعوة مـن               
طهران إلى مشعل لزيارتها، اصطحب معه خاللها نائبه موسى أبو مرزوق، وعـزت الرشـق عـضو                 

  .باتخاذ الموقف المطلوب" حماس"، وذلك بعد أن فشلت القيادة السورية في اقناع المكتب السياسي
ـ   أنه بعد اللقاء الساخن الذي جمع مشعل مع كل من فـاروق الـشرع نائـب                " الشرق"واكدت مصادر ل

الرئيس السوري، ووليد المعلم وزير الخارجية، والفريق علي مملوك مدير المخابرات السورية، توقـف              
وكان مشعل أبلغ القيادة السورية في لقـاء جمعـه          . شار األسد عن استقبال مشعل بشكل نهائي      الرئيس ب 

بالمذكورين أنه ال يستطيع أن يتخذ قراراً بتأييد النظام دون العودة لمجلس شورى الحركة، الذي سبق له                 
  .اتخاذ قرار بعدم التدخل في الشؤون الداخلية ألي دولة عربية

  14/12/2011الشرق، الدوحة، 
  

  المشروع اإلسالمي سيقود الكون: الزهار .11
. ، من غزة، أن عضو المكتب السياسي لحركة حمـاس د          13/12/2011فلسطين أون الين،    ذكر موقع   

مـشدداً  , محمود الزهار، أكد أن المشروع اإلسالمي هو الوحيد المؤهل لقيادة العالم ألنه قائم على العدل              
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وقال الزهار خالل لقاء خطـابي الثالثـاء        . اب المنهج اإلسالمي  على أن المستقبل القريب سيكون ألصح     
كـل  : "في الجامعة اإلسالمية بغزة، بمناسبة االنطالقة الرابعة والعشرين لحركة حماس         , 13-12-2011

, ال تستطيع أن تحقق العدل للعالم     , األفكار المطروحة في العالم اآلن سواء شيوعية ورأس مالية وغيرها         
د المؤهل اآلن حسب قانون العدل لقيادة األمة هو اإلسالم وهو المرشح لقيادة هذا الكون               والمشروع الوحي 

واعتبر عـدم اسـتخدام أي   , وأكد أن حركته تعتبر المقاومة الشعبية خيار مساند للمقاومة المسلحة         ". اآلن
س تدرك أن   مشيراً إلى ان حما   , سالح يتوفر لحركته لتحرير فلسطيني جريمة في حق الشعب الفلسطيني         

  . تخليها عن السالح يعني نهايتها ولفظها من التاريخ
واستخدمت كل ما توفر لديها     , وبين أن حماس منذ نشأتها ترفض بقاء االحتالل على األراضي الفلسطينية          

 عاما أصبحت حماس تقاس بالنـسب       24اليوم بعد   : "وأضاف  . سواء حجارة أو إضرابات أو مظاهرات     
والعالم اليوم بأسره أصبح ينظر بازدراء      , الوطن بعد أن كانت تعد باألرقام واآلالف      المئوية على مستوى    

سر نجاح حماس   : "وتابع الزهار ". وهذا يبشرنا , إلسرائيل نتيجة ممارساتها الهمجية ضد شعبنا المحاصر      
ـ    , واستمرارها يتمثل في تنفيذ قادتها لما يقولونه على أرض الواقع          م وأهلهـم   من خالل تقديمهم ألرواحه

واعتبر أن المرحلة المقبلة سـتكون مرحلـة دخـول       ". وأموالهم ومنازلهم في سبيل اهللا وتحرير األرض      
  .مشدداً على أن تحرير األقصى بات شعار للثورات العربية, المسجد األقصى لتكون عاصمة فلسطين

لزهار، أكـد أن    ، عن مراسلها في غزة، ضياء الكحلوت، أن ا        14/12/2011السفير، بيروت،   وأضافت  
حركته اقنعت شريحة واسعة من الناس في الداخل والخارج بأهدافها وبياض يديها وما تـشهده الحركـة                 

  .حالياً من التفاف واسع حولها وحول خيارها دليل على ذلك
ـ      متماسكة داخلياً وفي بنيتهـا التنظيميـة       » حماس«على أن   » السفير«وشدد الزهار في تصريح خاص ل

وجود تيارات كالصقور والحمائم فيها، مؤكداً أن االختالف في الرأي في بعض األوقـات              وأن ال صحة ل   
أن حركته مستمرة في تطوير نفـسها ولـم         » حماس«وأوضح القيادي البارز في     . ال يعني وجود مشكلة   

حتاج تركن إلى ما وصلت إليه اآلن، وأنها حققت العديد من أهدافها لكنها لم تغفل األهداف األخرى التي ت                 
  .إلى نفس طويل وصبر وثبات وأهمها تحرير فلسطين

فشلت في المزاوجة بين السلطة والمقاومة وأكد أن مقاومتها لم تتوقـف            » حماس«ونفى الزهار أن تكون     
لم تغير أي بند أو تجري أي تعديل على أي من أهـدافها             » حماس«رغم اعتالئها الحكم، مشدداً على أن       

  . ميثاقهااألساسية ولم تجر ذلك على
اإلخـوان  «وخاصة في ظـل صـعود       » الربيع العربي «أكبر الرابحين من    » حماس«ويعتقد الزهار أن    

ورغبة الشعوب الجامحة في التقارب مع فلسطين، مؤكداً أن الشارع العربي لن يسكت علـى               » المسلمين
  .ما يجري في فلسطين وسيظهر ذلك قريباً

  
  إخوان مصر حالة مستقلة: الزهار .12

جماعة اإلخوان المسلمين بمـصر     "أعلن القيادي بحركة حماس محمود الزهار أن        :  هاني زايد  -ة  القاهر
، وذلك فـي    "ليست بحاجة إلى أن تفتح فرعا لها في فلسطين، ألنها لم تفتح أي فرع في أي دولة عربية                 

" لميناإلخـوان المـس  "وتردد أن مناقشات تجرى لتسمية فرع لجماعة        . تصريحات صحفية بالقاهرة أمس   
اإلخوان في بعض الدول العربية مثل      "واعتبر أن   . له لضمان حرية التنقل لقادتها    " حماس"بفلسطين وضم   
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سورية واألردن مجرد تنظيمات محلية تعمل وفقاً لفكر وثقافة وأسلوب اإلخوان، لكـن القـضية مـنهج                 
  ".تبعون أحداًإسالمي قبل أن يكون تنظيماً، وأن اإلخوان المسلمين بفلسطين مستقلون ال ي

  14/12/2011الوطن اون الين، السعودية، 
  

  ال جديد في زيارة الرباعية لألراضي المحتلة وجهود واشنطن تتراجع: األحمد .13
قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام األحمد إن زيارة اللجنـة الدوليـة              :  نادية سعدالدين  –عمان  

ال تحمل جديداً، وإنما لسد فراغ بسبب الرفض اإلسـرائيلي          "،  الرباعية لألراضي الفلسطينية المحتلة اليوم    
ال "من األراضي المحتلة    " الغد"وأضاف إلى   ". لتقديم رد حول الحدود واألمن إال على طاولة المفاوضات        

فمـا تـزال سـلطات      "، من اجتماعات الرباعية مع الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي اليوم،          "نتوقع تطوراً 
 موقفها الرافض إعطاء رد بشأن رؤيتها حول الحدود واألمن، بخالف ما فعـل الجانـب                االحتالل على 

  ". الفلسطيني مؤخراً
، مقـدراً  "الجانب اإلسرائيلي يريد تقديم رده على طاولة التفاوض، األمر الذي نرفـضه بـشدة     "وبين أن   

وبالنـسبة  ". ا شـهدت تراجعـاً    بانتفاء وجود جهود أميركية جدية وحقيقية إلحياء العملية السلمية، بعدم         "
لألحمد، تدخل التحركات والزيارات األميركية للمنطقة، على غرار توجه المبعوث األميركي ديفيد هيـل              

  ". إطار العالقات العامة، دونما تغيير أو قيمة"إليها بعد منتصف الشهر الحالي، في 
ية من خالل محاباتها الكاملة للجانب      واشنطن تتصدر قائمة الدول غير الملتزمة بشروط الرباع       "ورأى أن   

  ". اإلسرائيلي وعدم ممارسة ما يجب فعله بحق الحكومة اليمينية اإلسرائيلية
  14/12/2011الغد، عمان، 

  
  حريصون على تشكيل مرجعية فلسطينية موحدة في لبنان: علي بركة .14

 حريـصة علـى انجـاح       "حمـاس "في لبنان علي بركة ان      " حماس"أكد ممثل حركة المقاومة االسالمية      
 18المصالحة الفلسطينية وان هناك سلسلة اجتماعات ستعقد في القاهرة في االيام القليلة المقبلة بدءا مـن                

 منه، من اجل وضع برنامج سياسي مشترك للفصائل الفلسطينية، ووضع االسس            22الشهر الحالي حتى    
المر سيساعدنا على ترتيب الوضع الفلـسطيني       بناء منظمة التحرير الفلسطينية، وهذا ا     .. واالليات العادة 

  ".في فلسطين ولبنان
وقال بركة خالل زيارته مدينة صيدا على رأس وفد من الحركة ضم كال من عضو قيادة لبنان احمد عبد                   
الهادي وممثل منطقة صيدا وسام الحسن حيث التقى كال من امام مسجد القدس في صيدا الـشيخ مـاهر                   

ا السابق الدكتور عبد الرحمن البزري اننا حرصـاء علـى ترتيـب الوضـع               حمود ورئيس بلدية صيد   
الفلسطيني في لبنان، وتشكيل مرجعية سياسية موحدة، تتولى الحوار مع الحكومـة اللبنانيـة، وترتيـب                

  ".الوضع االمني واالجتماعي واالنساني
لصيداوي، ووجه التهنئـة    ان الملف الفلسطيني هو جزء ال يتجزأ من الملف ا         "من جهته، اعتبر البزري     

والتبريكات للحركة في ذكرى انطالقتها، وبالتالي اعتبر ان هذه الذكرى هي ذكرى االنتفاضة، وهذا يدل               
على ان حركة حماس هي حركة مقاومة ومناضلة، وممثل لشريحة كبيرة ومهمة من الشعب الفلـسطيني                

نجازات حركة حماس هـي تتـويج لـدعوة         بينما قال الشيخ حمود أن ا     ". سواء في الشتات ام في الداخل     
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إسالمية بدأت منذ مطلع القرن العشرين، وان الحركات اإلسالمية عليها أن تتخذ من نموذج حركة حماس           
  .انجازاتها معلما للمستقبل القريب

  13/12/2011موقع الجئ نت، 
  

  لجنة القيادية العليا بدء الحوار الفلسطيني الشامل بالقاهرة مرهون بتشكيل ال : حواتمة لـ األهرام .15
 أن عقـد   ,  األمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلـسطين    ,  أكد الدكتور نايف حواتمة     : أشرف أبوالهول 

 ديسمبر الحـالي مرهـون       22 اجتماعات الحوار الوطني الفلسطيني الشامل المقرر بدؤها في القاهرة في         
 لتشكيل اللجنة القيادية العليـا المؤقتـة        21 و 20ينية يومي بنجاح اللقاء الذي سيعقده قادة الفصائل الفلسط      

  .المنوط بها اجراء هذا الحوار
إن تشكيل تلك اللجنة وتحديد آليات عملها يحتل أولوية قصوى ألنها هـي             : وقال حواتمة لمندوب األهرام   

ـ    سطينية برعايـة  التي ستكون مكلفة أوال بوضع برامج تنفيذية التفاق المصالحة الذي وقعته الفصائل الفل
 أشهر علي   8برغم مرور قرابة  , ولكنه لم يدخل حيز التنفيذ حتي اآلن      , مصر في الرابع من مايو الماضي     

  .توقيعه
إن االتفاق علي جداول االنتخاب وآلياتها لن يقتصر علـى المجلـس التـشريعي              : وقال الدكتور حواتمة  

ها االنتخابات البلدية والنقابية على أن تجري       والمجلس الوطني ولكنه سيمتد لجميع األطر والتنظيمات ومن       
  .االنتخابات بنظام القوائم والتمثيل النسبي الكامل

  14/12/2011األهرام، القاهرة، 
  

  العاروري ينفي األنباء التي تحدثت عن احتمال تنفيذ الجزء الثاني من صفقة االسرى .16
يخ صالح العاروري األنباء التـي      نفى مسؤول ملف األسرى في حركة حماس الش       :  وكاالت -» السفير«

تحدثت عن احتمال تنفيذ الجزء الثاني من صفقة التبادل بين حركة حماس وإسرائيل، يوم األحد المقبـل،                 
مشيراً إلى أن األمر لم يحسم بعد، وهو رهن بمدى التزام إسرائيل بما تم االتفاق عليـه عبـر الوسـيط                     

  .المصري
حتى اآلن ال شيء مؤكداً يفتـرض       «في الضفة الغربية إنه     » فيرالس«وقال العاروري في حديث لمراسل      

  .»وفق ما تم االتفاق عليه أن يتم اإلفراج عن األسرى األحد
نحن اتفقنا وعبر الوسيط المصري أن يفرج عن الدفعة الثانية بعد شهرين مـن تنفيـذ                «وقال العاروري   

. »ولكن ال شيء مؤكداً حتـى اآلن      ... لمقبلالمرحلة األولى ما يعني أن ذلك يجب أن يحصل يوم األحد ا           
وشدد العاروري على أن الفصائل التي أسرت شاليت أكدت من خالل الوسيط المصري أن جميـع مـن                  

وأضاف . سيفرج عنهم في المرحلة الثانية يجب أن يكونوا معتقلين على خلفية قضايا لها عالقة بالمقاومة              
جنائيين في الجزء الثاني من الصفقة، وهذا مرفوض ألننـا          لقد روجت إسرائيل أنها ستفرج عن سجناء        «

  .» أسيراً أمنياً لتفرج عنهم550كنا واضحين في األمر، وهو أن تختار إسرائيل 
إنه تلقى بالغا بأن منطقة سجن عوفر فـي غربـي رام اهللا،             » نادي األسير الفلسطيني  «من جهته أشار    

ي معظم األحيان، قد أعلنت من قبل إسـرائيل منطقـة           والذي يتم اإلفراج عن األسرى المحررين منه ف       
  .عسكرية مغلقة ما يوحي بأن إتمام الجزء الثاني من صفقة شاليت قد يتم األحد المقبل

  14/12/2011السفير، بيروت، 
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  االعتقاالت ضد نشطاء الحركة في الضفة ازدادت بعد لقاء عباس مشعل: حماس .17

أكدت أن االعتقاالت ضد نشطاء الحركـة ازدادت        » حماس«حركة  قيادات من   : ـ محمد إبراهيم   رام اهللا 
قـدمت  » حمـاس «من قبل السلطة بعد لقاء الرئيس محمود عباس وخالد مشعل بالقاهرة، موضـحة ان               

فوزي برهوم لوسـائل    » حماس«وقال الناطق باسم حركة     .  اسماء في اللقاء األخير بغزة     104» فتح«لـ
 اسماء لمعتقلي الحركة في الضفة الغربية، وكان عددهم في          104ة فتح   لقد سلمنا حرك  «: اإلعالم المحلية 

  .» اسماء104 اسما، واليوم يصل عددهم إلى 35شهر مايو الماضي 
ـ               » البيـان «من جانبه، اكد النائب في المجلس التشريعي عن حركة التغيير واإلصالح فتحي قرعاوي لـ

  .واستدعائهم» حماس«اصر قيام أجهزة األمن الفلسطينية في الضفة بمالحقة عن
حركـــة حماس وعدت   «وفي سياق متصل، قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون إن            

باإلفراج السريع عن المحاضر في جامعة األزهر في غزة سليم محمد الزعنون، الـذي اعتقلتـه أثنـاء                  
لسطينية في رام اهللا اللـواء عـدنان        وفي ذات السياق، قال الناطق باسم األجهزة الف       . »عودته إلى القطاع  

ـ  سياستنا لم تتغير في شيء، وال يوجد لدينا أي معتقل سياسي، وكل ما نقوم بـه                «: »البيان«الضميري ل
ال يوجد رابط بين المصالحة وبين قيامنا بواجبنا األمني،         «وتابع الضميري أنه    . »هو الحفاظ على القانون   

  .»د المعتقلين الموجودين على ذمة القضاءوال يوجد أي زيادة او نقصان في اعدا
من جهته، قال القيادي في حركة فتح عزام األحمد، خالل حديث له حول  المصالحة في جامعة النجـاح                   

  .»حركة فتح تتصدى لالعتقاالت السياسية وترفضها«في نابلس إن 
  14/12/2011البيان، دبي، 

  
  ء وتستعد لجولة تصعيد مقبلةحماس تواصل تسلحها بالخفا: تقرير لجيش االحتالل .18

أكد جيش االحتالل اإلسرائيلي اليوم الثالثاء أن الجبهة مع قطاع غزة شـهدت تـصعيدا               : القدس المحتلة 
وقال مكتب الناطق العسكري اإلسرائيلي في تقرير له بمناسبة         . 2011أمنيا وعسكريا خالل العام الحالي      

ا أمنيا وعسكريا حدث في الجبهة مع غزة خالل العام          إن تصعيد :  أعوام على الحرب على غزة     3مرور  
  ".الحالي وذلك خالفًا  للعامين الماضيين اللذين شهدا هدوءا نسبيا

وأنـشطة  ) الحرب على غـزة   (في أعقاب إنجازات عملية الرصاص المصبوب العسكرية        "وأضاف أنه   
ان المكان تطوير بنى تحتية وتطـوير       قواته المتواصلة في الجبهة ساد هدوء نسبي لفترة طويلة سمح لسك          

إلى جانب ذلك فإن الوضع فـي غـزة لـيس مـستقرا،            "واستدرك أنه   ". الزراعة واالزدهار االقتصادي  
 حدث ارتفاع كبير في الهجمات من جهة الجنوب، سواء كـان            2011وباإلمكان أن نرى أنه خالل عام       

  ".إطالق الصواريخ باتجاه دولة إسرائيلذلك بهجمات مثل التي نفذت في مدينة إيالت، أو بتصعيد 
تواصل تسلحها في الخفاء واالسـتعداد لجولـة التـصعيد          "ولفت التقرير العسكري إلى أن حركة حماس        

  ".المقبلة من خالل إطالة مدى الصواريخ
 2008 وحتى نهايـة عـام       2001حماس أطلقت منذ عام     "إن  : وقال تقرير الناطق العسكري اإلسرائيلي    

 آالف صاروخ، وإن الجيش اإلسرائيلي شن الحرب على غزة بعد سنوات من ضبط النفس،               5قرابة من   
منذ تنفيذ خطة االنفصال عن     "وأضاف التقرير أنه    ". وبهدف تحسين الواقع األمني لسكان جنوب إسرائيل      

 4 تصاعد إطالق الصواريخ من غزة باتجاه جنوب إسرائيل، وتم إطالق قرابـة              2005غزة صيف عام    
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 آالف قذيفة هـاون قبـل       3 صاروخًا و  650 آالف قذيفة هاون، بينما تم إطالق قرابة         3 صاروخ و  آالف
  ".تنفيذ الخطة

 يوما، هـاجم الطيـران      22ووفقاً للناطق العسكري اإلسرائيلي فإنه خالل الحرب على غزة التي دامت            
، مستدركًا لكـن    "خخة موقع تستخدم كمخازن لألسلحة ومواقع إطالق صواريخ ومبانٍ مف         3000"الحربي  

  .حماس تمكنت من إعادة بناء قوتها العسكرية وتعبئة مخازن أسلحتها بأسلحة أكثر تطورا
جنود الجيش اإلسرائيلي جاهزون ومستعدون ألي سيناريو يتطلب مـنهم حمايـة            "وزعم التقرير إلى أن     

  ".سكان الجنوب في األيام العادية والحرب
  13/12/2011وكالة سما اإلخبارية، 

  
  حماس ألهمت الشعوب العربية نحو الثورات": قدس برس"البردويل لـ  .19

ألهمـت  "أن تجربة حركته    " حماس"اعتبر صالح البردويل، القيادي في حركة المقاومة اإلسالمية         : غزة
الشعوب العربية نحو الثورات، وشكلت دافعا قويا لإلسالميين بالفوز والتقدم في االنتخابات التي أجريـت         

  ".دد من البلدان العربيةفي ع
من دمـاء   " حماس"إن األثمان الكبيرة التي دفعتها      ": "قدس برس "قال البردويل في تصريحات خاصة لـ       

أبنائها وقادتها وتجربتها األخيرة في الحكم؛ شجعت الشعوب العربية للثـورة علـى األنظمـة المـستبدة           
  ".وأعطتها دفعة معنوية قوية

مهنيتها وصدقها في إدارة الحكم؛ ساعدت اإلسالميين على التقدم والفوز في           و" حماس"وأضاف أن تجربة    
، "االنتخابات والوصول إلى الحكم بعد أن كان ممنوعا على اإلسالميين المشاركة في العمـل الـسياسي               

تمتلك جذورا فكرية وثقافيـة وسياسـية،       "على أن حركته    " حماس" النطالقة   24مشددا في الذكرى الـ     
انطلقت من رحم اإلخوان المسلمين، وأن ذلك شكّل دعامة قوية لهـا نحـو االنطالقـة الـسريعة                  كونها  

  ".للوصول إلى المقاومة والعمل السياسي خالل فترة زمنية قياسية
التابع لإلخوان المسلمين؛   " الحرية والعدالة "بإنشاء حزب سياسي على غرار حزب       " حماس"وحول تفكير   

عندما دخلنـا   "، مضيفًا   "م تفكر بهذا األمر نظرا لخصوصية الوضع الفلسطيني       حماس ل "أكد البردويل أن    
في االنتخابات باسم حماس فزنا، وعنوان حماس معروف للعدو والصديق، وفي ظل الوضع الفلـسطيني               

  ".واقتران حماس بالمقاومة ال يوجد تفكير إلنشاء حزب سياسي
  13/12/2011قدس برس، 

  
  لب بالمصالحة في العلن ويعطلها على األرضعباس يطا: قيادي في حماس .20

محمود عبـاس   "، أن رئيس السلطة الفلسطينية      "حماس"كشف قيادي في حركة المقاومة اإلسالمية       : غزة
خالد مشعل وهو من يعطل المـصالحة       " حماس"هو من طلب الجلوس مع رئيس المكتب السياسي لحركة          

عباس ال يريـد    : "، يحيي العبادسة  "حماس"لتابعة لحركة   وقال النائب عن كتلة التغيير واإلصالح ا      . اآلن
المصالحة ولكن عينه على المفاوضات مع الجانب اإلسرائيلي على الرغم من فشل كل خيار المفاوضات               

  .حسب قوله". على مدار السنين الماضية
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مـن الـوطني    جاء ذلك خالل ندوة حوارية نظمتها هيئة التوجيه السياسي والمعنوي بوزارة الداخلية واأل            
وبالتعاون مع مجلسي طالب وطالبات كلية العلوم المهنية والتطبيقية في مقر الكلية بخان يونس، جنـوب                

  ).13/12(قطاع غزة اليوم الثالثاء 
قديم وليس حديثاً، وأن الخالف بدأ مع بداية المفاوضات مع          " فتح"واعتبر أن الخالف بين حركته وحركة       

 عاماً من المفاوضات لم تأتي بشيء سوى        20وأكد أن   . زيتون بدل البندقية  االحتالل ورفع شعار غصن ال    
المزيد من االستيطان والمزيد من المراوغة اإلسرائيلية والمماطلة في الوقت التي أدارت فيـه أمريكـا                

واعتبر العبادسة أن اتفاقيات أوسلو لم تكن إال حلقة مـن حلقـات             . والغرب ظهرها للمفاوض الفلسطيني   
  . الفلسطيني ونتاج حالة الهوان واالنحطاط التي عاشها العالم العربي في الفترة السابقةالضعف

  13/12/2011قدس برس، 
  

   إسرائيليا1365ًعملية وقتلنا 1117نفذنا : القسام.. منذ االنطالقة  .21
 قدمت كتائب الشهيد عز الدين القسام منذ انطالقة حركة المقاومة اإلسـالمية حمـاس  : القسام ـ خاص 

  . شهيداً من مجاهديها اإلبطال1848
 24وقالت الكتائب في إحصائية رسمية أصدرها المكتب اإلعالمي لكتائب القسام بمناسبة الذكرى السنوي              

ـ    : النطالقة حركة المقاومة اإلسالمية حماس      صاروخاً وقذيفـة   11093أنها استهدفت الكيان الصهيوني ب
وأضـافت كتائـب    .  منذ االنطالقة  6411هيوني وجرح    جندي ص  1365وتمكنت كتائب القسام من قتل      

 عمليـة   87 منهـا    1117القسام ان حصيلة العمليات الجهادية التي قامت بها منذ االنطالقـة المباركـة              
  .استشهادية

صهيونياً فيما بلغ مجمل القذائف     ) 7776(وأوضحت أن مجمل قتلى وجرحى العدو برصاص القسام بلغ          
  .قذيفة صاروخية) 11093(تائب القسام حصون العدو الصاروخية التي دكت بها ك

 عملية اسر لجنود صـهاينة      24أنها نفذت   : وحول عمليات األسر التي نفذتها كتائب القسام قالت الكتائب          
منذ االنطالقة المباركة لحركة حماس  وذلك سعياً منها لتحرير األسرى ، وقد نجحت جهودها بتحريـر                 

 الصهيوني الغالبيه منهم من أصحاب المؤبدات في صفقة وفاء االحرار            أسير وأسيرة من السجون    1050
  .المشرفة

 14/12/2011موقع كتائب الشهيد عز الدين القسام، 
  

  مشروع قانون تقييد عمل المؤذن في المساجدز يعترض على بيري .22
ـ     " عن اعتراضه على ما سـماه        زأعلن الرئيس االسرائيلي شمعون بيري    : القدس ر موجـة التـشريع غي

": األيـام "وقال في بيان وزعه مكتبه ووصلت نسخة منـه لــ            " الديموقراطية في الكنيست االسرائيلي   
القوانين االخيرة، المطروحة على طاولة الكنيست، تمس بالديمقراطية االسرائيلية بصورة قاسية وبحماية            "

  ".حقوق االقليات في دولة اسرائيل
: القانون الذي ينص على تقييد عمل المؤذن في المساجد وقال          اعتراضه الشديد على اقتراح      زوابدى بيري 

مشروع قانون المؤذن يمس بحرية ممارسة الطقوس الدينية ويؤدي الى توسـيع الفجـوة بـين اليهـود                  "
آمل بأن هـذه  : "، وقال الرئيس االسرائيلي  "ال توجد ديمقراطيات دون تسامح    "وشدد على انه     ".والمسلمين

لـن تجـدي    "واكد ان مشاريع القوانين المطروحة       ".كثرية المطلوبة في البرلمان   القوانين لن تحظى باأل   
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والمؤيدون لـه  ) التشريع(المسؤولون عن هذا : "وقال" بالنفع على الديموقراطية االسرائيلية بل ستمس بها   
  ".يضرون بأنفسهم وبدولتنا

  14/12/2011، األيام، رام اهللا
  

 وطنيننتنياهو يقف وراء تطرف المست: ليفني .23
إن التطرف في إسرائيل يأتي بموافقة 'قالت زعيمة المعارضة في إسرائيل تسيبي ليفني، : تل أبيب

 .'وسكوت الحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو بشكل مباشر وغير مباشر
جاءت أقوال ليفني في أعقاب مهاجمة العشرات من المستوطنين معسكرا لجيش االحتالل في الضفة 

يارات عسكرية وإصابة ضابط كبير بجروح احتجاجا على نية الجيش إخالء بؤرة الغربية وإتالف س
 .استيطانية

وأكدت ليفني أن عنف المستوطنين في معسكر للجيش نابع من دعم نتنياهو لقوانين متطرفة وسكوته أمام 
ال '، تصريحات حاخامات المستوطنين، ومحاباة الشركاء في االئتالف أدت إلى ازدياد التطرف، وقالت

  .'يمكن السماح ألقلية متطرفة أن تقرر مصير الدولة
 13/12/2011وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية، وفا، 

 
   المصريةأول زيارة لوزارة الخارجيةيقوم ب  في مصرالسفير اإلسرائيلي الجديد .24

 رة لـوزارة الخارجيـة   بأول زيا"يعقوب أميتاي"  في مصر،قام السفير اإلسرائيلي الجديد   : محمود النوبي 
كما التقـي مـع     .  حيث التقي السفير حسام زكي في مكتب وزير الخارجية محمد كامل عمرو            المصرية

مدير ادارة اسرائيل طاهر فرحات في تكتم شديد بعيدا عن وسائل االعالم ولم توضح وزارة الخارجيـة                 
السرائيلي لم يقدم أوراق اعتماده      أن المسئول ا   ىوأشار مصدر مطلع بوزارة الخارجية ال     . مضمون اللقاء 

  .كسفير لبالده في مصر خلفا السحاق ليفنون الذي غادر القاهرة عقب أحداث السفارة االسرائيلية
 14/12/2011، األهرام، القاهرة

 
  على قطاع غزةغير قادرة على السيطرة حماس  :كوبرفاسر .25

التي تحكم قطـاع    ) حماس(اومة االسالمية   قال مسؤول اسرائيلي كبير يوم الثالثاء ان حركة المق        : القدس
  . غزةغزة غير قادرة على السيطرة على فصائل أصغر في قطاع

 في اعقاب تبادل الطالق النار      ،"يوسف كوبرفاسر "جاءت تصريحات مدير وزارة الشؤون االستراتيجية       
  .عبر حدود غزة حملت اسرائيل حماس المسؤولية عنه رغم مشاركة فصائل اخرى

فـي  " غير قادرة على االضطالع بهذه المسؤولية       "رفاسر في مؤتمر امني اسرائيلي ان الحركة        وقال كوب 
واضـاف   .2007اشار الى السيطرة على غزة والتي انتزعتها الحركة االسالمية من حركة فـتح عـام              

مة حركة الجهاد االسالمي تفعل ما تريد ولجان المقاو       . ليست مسيطرة على ما يحدث في غزة      "كوبرفاسر  
  ."الشعبية تفعل ما تريد والجناح العسكري لفتح يفعل ما يريد

 13/12/2011، وكالة رويترز لألنباء
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  "تغيير نظام الحكم في دمشق نهاية لمحور الشر": موشيه يعلون .26
تغيير نظام الحكم في    « اعتبر النائب األول لرئيس الحكومة اإلسرائيلية موشيه يعلون، أمس، أن            :)ا ش ا  (

  .» يكون نهاية محور الشر المتمثل بإيران وسوريا وحماس وحزب اهللادمشق قد
، معتبـرا  »يجب فرض عقوبات أكثر صرامة على طهـران «ونقلت اإلذاعة اإلسرائيلية عن يعلون قوله     

الوقـت  «وأضاف إن   . »حيازتها للقنبلة النووية كابوسا ليس إلسرائيل فحسب، وإنما للعالم الحر بأسره          «
م يبق أمام اإليرانيين سوى سنوات معدودة وحتى أشـهر لوضـع اليـد علـى األسـلحة                  آخذ بالنفاد، ول  

  . »النووية
 14/12/2011، السفير، بيروت

 
  رئيس الموساد السابق يحذر من تبعات سقوط األسد .27

قال رئيس الموساد السابق أفرايم هليفي أنه من المبكر القول أن إسرائيل ستواجه مرحلة              : القدس المحتلة 
إن المرحلة المقبلة فـي سـوريا ليـست         «وأضاف هليفي خالل لقاء مع إذاعة الجيش        . في سوريا جديدة  

معقبـا علـى    -وقال هليفـي    . »بالضرورة ستكون باعثة على التفاؤل بالنسبة إلسرائيل من نواحي عدة         
ـ                 ه تصريحات وزير الجيش إيهود باراك قبل يومين عندما أكد أن النظام السوري سيزول قريبا وأن زوال

حسب رأيي األهم هو الكيفية التي سيسقط على إثرها النظام السوري ومـا             «يصب في مصلحة إسرائيل،     
هي الظروف التي سيسقط فيها فنحن مازلنا نذكر العبر من سقوط القذافي ونهاية نظام حكمه، ويجب أن                 

يها قدرات عـسكرية    نتذكر أن سوريا ليست فقط حليفة إيران وأنها دولة تحد إسرائيل بل أيضا سورية لد              
غير تقليدية يسيطر عليها االسد في حال جاءت قوى مثل االخوان المسلمين كيف سيكون الوضع خاصة                

  .»وانه ال توجد اتفاقية سالم مع دمشق؟
ولفت رئيس الموساد السابق إلى أنه في حال انهارت الهيكلية العسكرية للجيش السوري فال يمكن معرفة                

 الميدان، ومن سيتحكم بمن وبأي أدوات سيتحكمون وال احد يعرف إلى أين             ما الذي سيجري على ارض    
أنا أذكركم أن هناك تقارير كثيرة تشير إلى أن أسلحة ليبية متطـورة جـدا     «وقال  . سيتم تهريب األسلحة  

وصلت المنطقة ووصلت إلى مناطق حساسة بالنسبة لنا، وعلى ما يبدو فإن الحديث يدور عـن أسـلحة                  
  .» ومتطورةغير تقليدية

 14/12/2011، الدستور، عمان
 

  يهدف لنهب ما تبقى من أراض عربية للفلسطينيين" برافار"مخطط : نائبان عربيان بالكنسيت .28
اعتبر نائبان عربيان في الكنيست اإلسـرائيلي، أن مخطـط          :  فاطمة الزهراء العويني   -  غزة – الناصرة

؛ يهدف لمصادرة مـا تبقـى مـن أراض عربيـة            1948المنوي تنفيذه في النقب المحتل عام       " برافار"
  . بأن الهدف منه تطوير النقب) إسرائيل(للفلسطينيين هناك بعكس ما تروج له 

ـ    على أن القيادة والجماهير العربية في الداخل المحتل مـصممون علـى       " فلسطين"وأكدا في تصريحين ل
 تضحيات، مشيرين إلى أن فقدان هذه       التصدي لهذا المخطط بكل ما أوتوا من قوة ومهما كلف األمر من           

في حال تنفيذ المخطط عليها؛ يمثل فقـدانًا للعمـق          )  ألف دونم  800(المساحة الكبيرة من أراضي النقب      
  . االستراتيجي لفلسطينيي الداخل
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أنهم ال يثقون بالعـدل وال      وا  وعن سبب عدم لجوئهم للمحاكم اإلسرائيلية من أجل وقف هذا المخطط، بين           
أنهـم يعتمـدون علـى      وم اإلسرائيلية في قضايا العرب عامة وعلى األخص المتعلقة باألرض،           بالمحاك

  . مسارين األول هو المفاوضات مع األطراف الحكومية، والثاني هو مسار العمل الشعبي
يهدف إلتمام المشروع الصهيوني بالـسيطرة علـى        " برافار"أما النائب جمال زحالقة فاعتبر أن مخطط        

وأشار إلى أن النقب هو االحتياطي الوحيد لألرض بالنسبة للجمـاهير العربيـة فـي               . لعربيةاألراضي ا 
الداخل، فمصادرة آالف الدونمات من أرضهم، سيشكل ضربة حقيقية ألهل الداخل، الذين أعلنوا رفضهم              

  . لهذا المشروع
 14/12/2011، موقع فلسطين أون الين

 
  اليونسكوفع علم دولة فلسطين فوق تأسف لرالسفارة االسرائيلية في باريس .29

وقالت السفارة االسرائيلية في باريس بعد رفع علم دولة فلسطين في سـاحة منظمـة               : وكاالت - باريس
تأسف  لكون منظمة مـسؤولة      'في باريس أن اسرائيل     ) اليونسكو(األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة      

مبني على الخيال العلمي بضم كيان ليس له وضع قـانوني           عن التربية والعلم في قلب عملية صنع قرار         
 .'كدولة

 14/12/2011، القدس العربي، لندن
  

 قيام دولة فلسطينية في الضفة خطوة خطيرة: وزير التعليم اإلسرائيلي .30
أن قيام دولة فلسطينية في الضفة الغربية يعد خطوة " جدعون ساعر"ادعى وزير التعليم اإلسرائيلي 

 . ولن تجلب السالمخطيرة للغاية
قرب " شيلوه"خالل رحلة تشجيعية للطالب اإلسرائيليين لزيارة لمستوطنة " ساعر"وجاءت تصريحات 

فضال عن أن , إن إقامة دولة فلسطينية سيعزز قوة العناصر الراديكالية في المنطقة"وأضاف , نابلس
 إسرائيل تشكك في قيام دولة سلوك السلطة الفلسطينية في العالم ينبغي في هذه المرحلة أن يجعل

 ".فلسطينية
 14/12/2011موقع عكا أون الين، 

  
   تندد بهجوم للمستوطنين على قاعدة عسكرية في الضفة الغربية"اسرائيل" .31

وزير اسـرائيلي  ، أن مايان لوبلعن مراسلها القدس  من 13/12/2011 وكالة رويترز لألنبـاء،    نشرت
بعد أن قاموا بعمليـات     " ارهابيون"متطرفين يوم الثالثاء بأنهم     وصف مجموعة من المستوطنين اليهود ال     

  .تخريب في قاعدة تابعة للجيش االسرائيلي في احدث حلقة في سلسلة هجمات في الضفة الغربية المحتلة
وقال المتحدث العسكري االسرائيلي يواف مردخاي ان الهجوم وقع بعد انتشار شائعات عن اخالء وشيك               

  . ةلمواقع استيطاني
." هذا خطر على ديمقراطيتنا وخطـر علـى بالدنـا         "وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في البرلمان        

وأمر نتنياهو وزراء ومسؤولين امنيين كبارا باعداد خطـة          ."سنحارب هذه الظاهرة ونستأصلها   "وأضاف  
  .طواريء لمواجهة مثل هذه الهجمات
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ارهابيون يهود يؤذون الجنـود     .. هؤالء مجرمون "ديو الجيش   وقال وزير الدفاع المدني ماتان فيلنائي لرا      
  ."الذين يدافعون عنهم وعن أمن اسرائيل

اعمال العنف التي تقوم بها مجموعة من المجرمين المتطرفين تحمل          "وذكر وزير الدفاع ايهود باراك ان       
  ."سمات االرهاب وهي غير مقبولة

وزيـر شـؤون    ، أن   برهوم جرايسي  عن مراسلها    ،الناصرة  من    14/12/2011الغد، عمان،   وأضافت  
االستخبارات دان مريدور، انتقد ضمنا التساهل في التعامل مع عصابات اإلرهاب اليهود، وتساءل فـي               

ماذا سيكون رد الفعل لو أن من فعل هذا كانوا فلـسطينيين          "تصريحات لوسائل اإلعالم اإلسرائيلية قائال،      
  ".وعربا

ليمينية تسيبي ليفني، نتنياهو، وقالت إن هذا نتيجة التطرف الـذي ينتهجـه             وهاجمت زعيمة المعارضة ا   
إن عنف المستوطنين هو مرحلة أخرى في التطرف الذي تـشهده إسـرائيل، بموافقـة               "نتنياهو وقالت،   

  ".وصمت وغض طرف حكومة نتنياهو بشكل مباشر، أو غير مباشر
وانين متطرفة وصمت أمام حاخامـات متطـرفين        وتابعت ليفني تقول، إن الموافقة تنعكس في مشاريع ق        

  ".وغض طرف عما يفعله شركاء في االئتالف الحاكم، هم يشكلون األرضية الكبرى لهذا االنفالت
 

  مطالبات إسرائيلية بإغالق األقصى وهدم جسر باب المغاربة .32
ـ        :  نادية سعد الدين   - عمان سجد األقـصى   تصاعدت أمس حدة مطالبات مسؤولين إسرائيليين بإغالق الم

  . أمام المصلين المسلمين، للضغط تجاه هدم جسر باب المغاربة المؤدي إليه، والمغلق حتى اليوم
بإغالق جميـع   "وطالب عضو لجنة التخطيط والبناء في بلدية االحتالل في القدس المحتلة ساسون جاباي              

تى توافـق دائـرة الوقـف       مداخل المسجد األقصى أمام المصلين المسلمين ومنعهم من الوصول إليه، ح          
  ". اإلسالمي على هدم جسر باب المغاربة وإعادة بنائه من جديد وبشكل دائم

بصدد جمع  "عبر موقعها على االنترنت، أنه      " نوتيديعوت أحرو "وأعلن، في تصريحات نشرتها صحيفة      
تواقيع أعضاء مجلس بلدية مدينة القدس المحتلة على عريضة إلغالق المسجد، وإرسـالها إلـى وزيـر              

، على حـد    "األمن الداخلي اإلسرائيلي ومطالبته باستغالل صالحياته لمنع التمييز والمحسوبية ضد اليهود          
  . تعبيره

  14/12/2011، الغد، عمان
 

  عضوا كنيست من اليمين يعلنان عن نيتهما اقتحام المسجد األقصى اليوم": إسرائيل" .33
في خطوة استفزازية أعلن عضوا الكنيست اوري ارئيل وارييه الداد، من حزب االتحاد الوطني              : رام اهللا 

 الـى الحـرم     اليميني المتطرف، انهما سيقومان بزيارة باب المغاربة اليوم االربعاء، ويطالبان بالدخول          
  .القدسي الشريف

وبرر االثنان زيارتهما االستفزازية بأنها احتجاج على إغالق جسر باب المغاربة، الـذي سـيحول دون                
دخول اليهود الى الحرم الشريف وعلى قرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو العمل على اصالح الجـسر                

  .عوضا عن هدمه
  14/12/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا
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 اتهامات للشاباك بالوقوف خلف االعتداءات على قواعد الجيش اإلسرائيلي .34
اليوم األربعاء، جهاز الشاباك اإلسرائيلي " يعكوف كتشيله"اتهم رئيس حزب اإلتحاد القومي المتطرف 

 .بالوقوف خلف االعتداءات التي وقعت في األيام الماضية ضد عناصر وقواعد تابعة للجيش اإلسرائيلي
كل من يمس بالجيش اإلسرائيلي وممتلكاته، هم :"قوله" كتشيله" موقع القناة السابع اإلسرائيلية عن ونقل

أشخاص ليس لهم عالقة بالمستوطنين، وإنما هم عناصر يتبعون لجهاز الشاباك، ويهدفون إلى تشويه 
  ".صورة المستوطنين اإلسرائيليين، لتسهيل علمية هدم المستوطنات

 14/12/2011ن، موقع عكا أون الي
  

 السلطة الفلسطينية تواجه أزمة اقتصادية خطيرة: "هآرتس" .35
 االسرائيلية عن أزمة اقتصادية داخل السلطة الفلسطينية خطيرة بشكل يخالف "هآرتس"كشفت صحيفة 

التقارير السابقة حول االزدهار االقتصادي وينافي أيضا ادعاءات سالم فياض بأن السلطة جاهزة لقيام 
الفلسطينية، األمر الذي يدفع قادة السلطة للمطالبة بتغيير اتفاق باريس الذي ينظم العالقات الدولة 

  .االقتصادية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية
وأوضحت الصحيفة أن األزمة برزت عندما تناقصت المساعدات الخارجية للسلطة التي أدت إلى نقص 

 خالل األشهر الماضية، مضيفةً أن عرقلة أموال السلطة السيولة المالية وصعوبة صرف رواتب موظفيها
 .التي تقوم بها إسرائيل ستزيد من خطورة األمر

  14/12/2011موقع عكا أون الين، 
  

 "إسرائيل"تقرير مراقب الدولة يكشف فساد النظام القضائي في  .36
 داخل المنظومة القضائية اليوم الثالثاء، فساداً" ميخاليند شتراوس"كشف التقرير السنوي لمراقب الدولة 

، كما وكشف العديد من المخالفات القانونية في أداء عمل بعض اللجان التابعة للحكومة "إسرائيل"في 
 .اإلسرائيلية

من الملفات المتعلقة بمخالفات % 21أن حوالي " يديعوت احرونوت"وذكر التقرير الذي نشرته صحيفة 
، تم إغالقها بسبب عدم توفر األدلة الكافية "إسرائيل"القمار في قانونية ألصحاب النوادي الليلة، ونوادي 

 .إلدانة المتهمين في هذه القضايا
ولفت التقرير إلى العديد من المخالفات القانونية في أداء عمل عدد من اللجان التابعة للحكومة اإلسرائيلية 

التدخين والكشف عن أضراره في في أداء عملها، حيث كشف التقرير أن اللجنة العامة للحد من عملية 
م، لم تقدم أي توصيات أو حلول للحد من ظاهرة التدخين في 1999، والتي تم تأسيسها في عام "إسرائيل"
، وبعد سبعة أعوام من إنشاء اللجنة تم تشكيل لجنة ثانية لمتابعة أعمال اللجنة األولى، ولكنها "إسرائيل"

ربعة أعوام تم تشكيل لجنة ثالثة، وهي التي قدمت التوصيات أيضاً لم تقدم سوى مسودة للحل، وبعد أ
  .لعالج هذه المشكلة

 13/12/2011موقع عكا أون الين، 
  
  
 



  

  

 
 

  

            22ص                                     2349:                العدد14/12/2011األربعاء  :التاريخ

  من اإلسرائيليين يعيشون تحت خط الفقر % 22: اإلسرائيلية" التيت"جمعية  .37
ة اإلسرائيليين  اإلسرائيلية، النقاب عن ارتفاع نسب    " التيت"كشف تقرير نشرته جمعية     ): فلسطين(الناصرة  

، أن حوالي اثنين وعشرين     )13/12(وذكر التقرير الصادر اليوم الثالثاء       .الذين يعيشون تحت خط الفقر    
في المائة من سكان الدولة العبرية يعيشون دون خط الفقر، وأن ثلثيهم عاجزون عـن تـأمين األدويـة                   

د قطع الخدمات الحيويـة عـن       شه) 2011(وأضاف أن العام الحالي      .ومحرومون من الخدمات الطبية   
  .منازل خمسين في المائة من الفقراء في الدولة العبرية، وعددهم قرابة مليون إسرائيلي

اإلسرائيلية، مؤخراً، قد كشفت عن أن نحو عـشرة فـي           " التأمين الوطني "وكانت دراسة أعدتها مؤسسة     
 .اثنين في المائة يعانون من الجوع الشديد      ، وأن   "انعدام األمن الغذائي  "المائة من اإلسرائيليين يعانون من      

ويستدل من المعطيات الواردة في الدراسة، أن واحدة من كل خمس عائالت إسرائيلية تعيش تحت خـط                 
  .الفقر

 13/12/2011قدس برس، 
  

   شهرا16االحتالل يحكم على األسيرة بشرى الطويل بالسجن  .38
فر، امس، على األسيرة بشرى الطويل بالسجن حكمت محكمة االحتالل في عو: رام اهللا ـ أحمد رمضان

  . شهور مع وقف التنفيذ لمدة خمس سنوات10 ألف شيقل غرامة، و20 شهرا و16
، وخضعت لتحقيق 2011) يوليو( تموز 6وأوضح بيان صدر عن نادي األسير، أن الطويل اعتقلت في 

النادي األسير الحكم الصادر استنكر .  يوما في عسقالن، وبعدها تم نقلها إلى سجن هشارون15لمدة 
بحق األسيرة، معتبرا ذلك حكما جائرا ومجحفا وأن ما تمارسه إسرائيل من سياسة اعتقال وإصدار أحكام 

  .غير مبررة، تحتاج إلى وقفة جادة وتدخل سياسي من المجتمع الدولي إلنقاذ شعبنا
  14/12/2011، المستقبل، بيروت

  
  ن األراضي الزراعية في سلفيت دونم م300االحتالل ينذر بمصادرة  .39

أنذرت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، اليوم، خمسة مزارعين فلسطينيين في بلدة قراوة بني حسان : سلفيت
، بإخالء أراضيهم وعدم ممارسة أي نشاط زراعي فيها، )شمال الضفة الغربية المحتلة(بمدينة سلفيت 

  .تمهيداً لمصادرتها خالل شهر ونصف الشهر
، بتسليم خمسة )13/12( بلدية قراوة بني حسان، بأن سلطات االحتالل قامت اليوم الثالثاء وأفادت

إخطارات إلخالء ثالثمائة دونم من األراضي الزراعية تعود ملكيتها لمواطنين فلسطينيين، وذلك بحجة 
  ".أمالك حكومية"أنها 

  13/12/2011قدس برس، 
  

  2025 مليون نسمة العام 2ر44توقعات بارتفاع عدد سكان غزة إلى : غزة .40
 إلى نحو 2025توقع موظفون دوليون ومحليون أن يصل عدد سكان قطاع غزة في العام  :حسن جبر

  . مليون نسمة2ر44
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وقال المشاركون في حفل نظمه صندوق األمم المتحدة للسكان وجمعية الثقافة والفكر الحر في مقر 
 السكان الفلسطينيين في الضفة وغزة سيصل إلى نحو جمعية الهالل األحمر بمدينة غزة، أمس، إن عدد

  . مليون نسمة6ر06
وقدم المشاركون في الحفل الختامي لحملة السبعة مليار إحصاءات مخيفة حول الواقع في قطاع غزة 

  .خالل السنوات الماضية إذا استمر معدل التزايد السكاني بالوتيرة نفسها
إن عدد سكان قطاع غزة يصل اآلن إلى : صاء المركزيوقال خلدان رضوان، مدير عام جهاز اإلح

 فردا يعيشون على كيلو 4330 عاما، وأكد أن نحو 14منهم تقل أعمارهم عن % 44 مليون نسمة، 1ر6
من مساحة غزة ال يمكن % 24 ألن 5776متر مربع، الفتاً إلى أن معدل الكثافة السكانية يصل إلى 

  .الوصول إليها
، مؤكداً أن 2025 فرد على الكيلو متر العام 8800لكثافة السكانية إلى نحو وتوقع رضوان أن تصل ا

  . مستشفى حتى هذا العام ليحافظ على الخدمات الصحية المقدمة للمواطن اآلن18القطاع يلزمه بناء 
 مدرسا الستيعاب الطلبة الذين سيرتفع عددهم إلى 7672 مدرسة وتوظيف 274وشدد على أهمية بناء 

 ألف 129، منوها إلى أن المجتمع في غزة سيكون بحاجة إلى استحداث 2025لبا في العام  طا635350
  . لمواجهة نسبة البطالة المتزايدة في األراضي الفلسطينية2025وظيفة مع حلول العام 

  14/12/2011، األيام، رام اهللا
  

   شاب من غزة في برنامج تدريبي100تركيا تستضيف  .41
د المدهون وزير الشباب والرياضة عن االتفاق مع وزير الشباب والرياضة أعلن الدكتور محم: أنقرة

على استضافة مائة شاب فلسطيني في برنامج تدريبي مكثف، يقام في تركيا خالل ) سعاد كيليج(التركي 
  .الفترة القريبة المقبلة

 حيث عرض جاء ذلك خالل لقاء الوزير المدهون مع نظيره التركي في أنقرة يوم األحد الماضي؛
المدهون مشروع إقامة مدينة للشباب في غزة، وإمكانية مساهمة تركيا في هذا المشروع االستراتيجي 
الهام للشباب في فلسطين، كما وجه دعوة رسمية لنظيره التركي لزيارة غزة واالطالع على الواقع 

  .هيوني المتواصلالصعب الذي تعيشه الرياضة والمؤسسات الشبابية، جراء الحصار والعدوان الص
  13/12/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم

  
  مستوطنون متطرفون يحرقون مسجد ومركبات في القدس وسلفيت  .42

  .أضرم مستوطنون النار في مسجد مهجور في القدس الغربية ما أدى إلى إحراق إحدى غرفه: القدس
د وهو ذات الشعار الذي عادة وجد مكتوبا على المسج' جباية الثمن' وأوضحت مصادر محلية أن شعار 

  .ما يكتبه المستوطنون على المساجد والممتلكات العربية التي يعتدون عليها
  .وقالت مصادر صحفي إسرائيلية إن اإلطفاء اإلسرائيلي أخمد النيران قبل أن تمتد لباقي أجزاء المسجد

ل المواطن محمد ابراهيم وفي السياق، اعتدى عدد من مستوطني تفوح فجر اليوم األربعاء، على منز
  . مصلح  من بلدة ياسوف شرق سلفيت  وقاموا باحراق سيارته المتوقفه امام منزله

وفي ذات االطار قام مستوطنون بإحراق سيارة على مفترق بلدة حارس تعود للمواطن  احمد عبدالعزيز 
مما ' فاتورة دفع الثمن ' ية عبيد من بلدة كفل  حارس المجاورة وكتبوا كذلك شعار بالمكان باللغة العبر
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يدل على ان الهدف من هذه  االعمال العنصرية هي ارسال رسالة لترهيب المواطنين في قرى محافظة 
  . سلفيت

  14/12/2011، وكالة قدس نت
  

  مستوطن الفا 120القدس بـ ب تزيد عدد السكان اليهود "سرائيلإ": "اريج" .43
عهد اريج امس النقاب عن ان االهداف الحقيقية للمخطط كشف الدكتور جاد اسحاق مدير عام م: القدس

اإلسرائيلي الرامي الى توسيع نطاق التجمعات االستيطانية في جنوب الضفة الغربية هو تكريس حصار 
محافظة بيت لحم عبر جدار الفصل وسلسلة مترابطة من المستوطنات التي تبتلع المحافظة من كافة 

  .الجهات وتخنقها 
ان مشروع توسيع التجمع االستيطاني غوش عتصيون : " اسحاق في تصريح خاص بالقدسوقال الدكتور

في غاية الخطورة يحاول ترسيخ توسيع حدود بلدية القدس لتصبح حدود بلدية القدس الكبرى التي تشمل 
  .ثالثة تجمعات استيطانية جديدة وهي بزجات زئيف وغوش عتصيون ومعاليه ادوميم

 الف 120ون إسرائيل قد زادت عدد سكان القدس من المستوطنين بنحو جاد وبهذا تك.واوضح د
حسب المخطط االستيطاني الجديد وقال انه تم  % 15مستوطن بحيث يصبح الفلسطينيون اقلية ال تتجاوز 

  . الف فلسطيني من القدس150 ألف مستوطن وحرمان ما يزيد عن 120اضافة 
مستوطنات الثالث في غوش عتصيون في تكتل كبير يضم وتابع يقول يأتي االن توسيع البناء في ال

مؤكداً ان االخطر ما يظهر في اشارات ) مستوطنات افرات وبيطار عليت والون شيفون ودانيال والعيزر
الموجودة في )  ايل دفيد- ونكوديم -تقوع (الطرق في هذه المنطقة ان اإلسرائيليين يشيرون الى منطقة 

  .ارها منطقة غوش عتصيون الغربية اي عملية التفافجنوب مدينة بيت لحم باعتب
  .من اراضيها تحت السيطرة اإلسرائيلية % 87ولفت الى ان هذا يعني ان بيت لحم كمحافظة ستصبح 

  13/12/2011، القدس، القدس
  

   أسرى من عائلة واحدة لالعتقال اإلداريأربعةتحويل  .44
  . عة أسرى من جنين إلى االعتقال اإلداريحولت سلطات االحتالل في محكمة سالم العسكرية، أرب

، وشقيقته ) عاما50(وقال ذوو األسرى األربعة إن محكمة سالم حولت أبناءهم، سالح عبد اهللا زغيبي 
إلى )  عاما61(، والمحامي زهير رؤوف زغيبي ) عاما48(، وزاهر نافز أبو سخا ) عاما45(سماح 

  .االعتقال اإلداري لمدة أربعة شهور
  13/12/2011، سطين أون الينموقع فل

  
  بطريركية القدس تدين اعتداء متطرفين يهود على كنيسة مار يوحنا المعمدان .45

دانت بطريركية القدس وسائر أعمال فلسطين واألردن امس جريمة االعتداء على كنيسة مار : عمان
  .اليهوديوحنا المعمدان الواقعة على ضفاف نهر األردن والتي ارتكبها عدد من المتطرفين 

نسخة منه جريمة االعتداء عمالً ارهابياً عقابياً على ) بترا(واعتبرت البطريركية في بيان صحافي تلقت 
  .سياساتها وموقفها الرافض للتهويد

  14/12/2011، الدستور، عمان
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  إصابة مواطنين خالل عمليات عسكرية لجيش االحتالل في غزة  .46

 أمس أحدهما طفل خالل عمليات توغل وإطالق نار شنتها أصيب فلسطينيان يوم: غزة ـ أشرف الهور
قوات االحتالل على مناطق حدودية شرق وشمال قطاع غزة، استهدفت أحدها ناشطي سالم كانوا 

  .ينظمون فعالية تضامنية مع المزارعين
وتوغلت يوم أمس قوات إسرائيلية مدرعة شرق مخيم البريج وسط القطاع، وأطلقت فور دخولها 

ق الفلسطينية النار في شتى أرجاء المكان، ما أدى إلى إصابة رجل، وخلق حالة من الذعر والهلع المناط
وخالل عملية التوغل قامت جرافات إسرائيلية رافقت القوة بأعمال تجريف، فيما  .في صفوف السكان

  .شرعت اآلليات العسكرية بأعمال تمشيط
  14/12/2011، القدس العربي، لندن

  
  بارد للمطالبة بتسليم المنازلال يم نهر مخاعتصام في .47

في مخيم نهر البارد اعتصاما بحضور ومسؤولي الفصائل واللجنة الشعبية ) أ(نفذ سكان البرايم : طرابلس
ورفع المعتصمون . ومؤسسات اهلية وفعاليات على مقربة من انقاض المنازل المدمرة في المخيم

وطالب امين سر اتحاد لجان حق العودة في البارد . ازلالشعارات المطالبة باالسراع في تسليم المن
  . وعودة ساكينه بالكامل اليه) أ(عبداهللا ديب الحكومة اتخاذ قرار بتسليم برايم 

القاها ابراهيم ابو محمد فدعا الى االسراع في تسليم المنازل الصحابها الذين ) أ(كلمة اهالي البرايم 
ن التحركات السلمية لن تتوقف اال في حال تسليم المنازل وشدد على ا. اشتروها من مالهم الخاص

وطالب مسؤول الجبهة الديمقراطية في الشمال ابو لؤي اركان بانهاء معاناة السكان عبر تسليم . لسكانها
واعتبر ان ذلك يساهم في معالجة نزوح اكثر من خمسين عائلة الى منازلهم بعد . المنازل ألصحابها

  . من اربعة اعوام ونصف العامنزوح مستمر منذ اكثر
  14/12/2011، السفير، بيروت

  
  انفجار قنبلة في مخيم عين الحلوة  .48

تجدد مسلسل إلقاء القنابل المتنقلة داخل أحياء مخيم عين الحلوة، حيث سجل فجر الثالثاء القاء : صيدا
يارة تعود للفلسطيني قنبلة في الشارع الرئيسي للمخيم عند مدخل حي طيطبا، ادى انفجارها الى تضرر س

  .غسان ميعاري من دون ان يسفر الحادث عن وقوع اصابات 
وحضر الى المكان عناصر من الكفاح المسلح الفلسطيني وبوشر التحقيق في الحادث، الرابع من نوعه 

  .منذ مطلع الشهر الحالي
  14/12/2011، المستقبل، بيروت

  
  "                            األقصى"طوة متقدمة للسيطرة على هدم طريق باب المغاربة خ: تحذّر" مؤسسة القدس" .49

من هدم سلطات االحتالل اإلسرائيلي لطريق باب المغاربة " مؤسسة القدس الدولية"حذّرت : بيروت
خطوة متقدمة على طريق سيطرة االحتالل "المؤدي إلى المسجد األقصى، معتبرة أن هذا اإلجراء يعد 

  ".شكل كاملعلى المسجد األقصى ب
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إن التطور األخير يشير بشكٍل : "نسخة عنه" قدس برس"وقالت المؤسسة، في بيان صادر عنها تلقت 
واضحٍ إلى عزم االحتالل على هدم الطريق وإقامة الجسر الجديد، بغض النظر عن مواقف األطراف 

 ألن المسألة بالنسبة له تتجاوز وذلك. المعنية كاألردن والسلطة الفلسطينية والجهات والهيئات الدولية
حقّه في "مجرد التفاصيل التقنية لشكل الجسر والحفاظ على اآلثار الموجودة في المكان، إلى مسألة 

  ".الحصرية على القدس كاملةً" السيادة
إمكانية إرغام االحتالل على التراجع عن مخططه إذا توفر الضغط العربي "وشددت المؤسسة على 

، ودعت األردن "الكافي وجه رسائل إلى الجهات واألطراف الفاعلة والمؤثرة في هذه القضيةواإلسالمي 
ومصر ودول المغرب العربي والسلطة الفلسطينية وفصائل المقاومة والفلسطينية والشعوب العربية 

الل بأنه هبة تنقذ فيها قدسها ومقدساتها وتوصل رسالة لالحت"ووسائل اإلعالم وكل القوى والهيئات إلى 
  .، على حد تعبيرها"ولّى الزمن الذي يعتدي فيه على مقدسات األمة بال حسيب وال رقيب

  
  "عنصرية وفيها مغالطات تاريخية وجغرافية" تصريحات جينغريتش حول الفلسطينيين ":ثابت" .50

 بها رداً على التصريحات التي أدلى بها المرشح الجمهوري للرئاسة األمريكية نيوت جينغريتش تطاول
، أصدرت "مجموعة من اإلرهابيين وشعب مخترع ليس له وجود"على الشعب الفلسطيني وزعم بأنه 

تصريحات عنصرية "لحق العودة بياناً صحفياً استنكرت فيه ادعاءات جينغريتش واعتبرتها " ثابت"منظمة 
 شرف يقدمها ، وتصب في خانة تقديم أوراق اعتماد مسبق لخدمة"وفيها مغالطات تاريخية وجغرافية

نوفمبر من / لإلحتالل اإلسرائيلي، والترويج لإلنتخابات القادمة على الرئاسة اإلمريكية في تشرين الثاني 
  .العام القادم

المجتمع الدولي ومنظمة التعاون اإلسالمي وجامعة الدول العربية ومنظمات المجتمع " ثابت"ودعت 
لسطيني والعربي وجميع األصدقاء في العالم للتصدي لهذه المدني وجميع القوى الحية من أبناء شعبنا الف

الهجمة الشرسة واتخاذ موقف يدين هذه االدعاءات الباطلة، والمساهمة في إعداد برامج خاصة بتوعية 
األجيال الصاعدة، وان يكون هناك دور خاص يلعبه ممثل دولة فلسطين في األونيسكو للدفع باتجاه ان 

اص بالالجئين الفلسطينيين يدرس مادة تاريخ وجغرافية فلسطين في مدارس يكون هناك منهاج وطني خ
  .األونروا

  14/12/2011، موقع منظمة ثابت لحق العودة
  

  سلطة النقد الفلسطينية جاهزة لتتحول مصرفاً مركزياً: جهاد الوزير .51
االقتصاد جهاد الوزير أن يحقق » سلطة النقد الفلسطينية«توقع رئيس :  شفيق األسدي-أبو ظبي 

ولفت . 2010الفلسطيني نمواً بنحو تسعة في المئة هذه السنة، محافظاً بذلك على النسبة التي حققها عام 
إلى أن االقتصاد الفلسطيني نما في السنوات الخمس األخيرة بنسب راوحت بين ستة وسبعة في المئة 

 في المئة عند زوال 14و 13على رغم ظروف االحتالل، مؤكداً إمكان تسجيل معدالت تراوح بين 
  .االحتالل

بالتعاون مع » مجلس العمل الفلسطيني في أبو ظبي«وأعلن في تصريحات على هامش ندوة نظمها 
» سلطة النقد الفلسطينية«، أن »آليات عمل االقتصاد الفلسطيني«تحت عنوان » رسملة لالستثمار«شركة 

  .يني عند زوال االحتاللجاهزة للتحول إلى مصرف مركزي وإطالق الدينار الفلسط
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وأكد أن سلطة النقد حققت إنجازات كثيرة وضعتها في طليعة البنوك المركزية في المنطقة، مشيراً إلى 
  .تقارير للبنك الدولي ولصندوق النقد تعتبر هذه اإلنجازات سابقة

الت متداولة هي في سلطة النقد نعمل على تعزيز االستقرار المالي والنقدي في فلسطين بأربع عم«: وقال
تدير السيولة على » سلطة النقد الفلسطينية«ولفت إلى أن . »الشيقل والدينار األردني والدوالر واليورو

  . حاجزاً ومواجهة المشاكل الكثيرة في إدخال النقد إلى قطاع غزة360رغم وجود 
  14/12/2011، الحياة، لندن

  
  سَرلَة الثقافيةشهر في مقاومة األ... "ليالي الطرب في قدس العرب" .52

» ليالي الطرب في قدس العرب«يتواصل، للعام الثالث على التوالي، مهرجان :  بديعة زيدان–رام اهللا 
، منطلقاً من القدس ليمر بأربع مدن فلسطينية هي »معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى«الذي ينظمه 

  . طولكرم ألسباب فنيةالخليل وبيت لحم ورام اهللا ونابلس، في حين ُألغي عرضان في
المهرجان يحافظ، منذ تأسيسه، على «، إن »الحياة«وتقول المنسقة اإلعالمية للمهرجان ربى عنبتاوي لـ 

إحياء الطرب العربي األصيل من خالل استضافة فنانين فلسطينيين من الخارج، أو دعم الفرق الفلسطينية 
والتي ال تجد فضاءات عربية لالنتشار، إضافة إلى المحترفة، من الضفة والداخل الفلسطيني والجوالن، 

  . »بصمة تركية شرقية لعازفين أتراك محترفين
  14/12/2011، الحياة، لندن

  
  األردنية يستنكر محاولة مستوطنين يهود اجتياز الحدود "العمل االسالمي" .53

 . أمس االول  ردنيةاألاستنكر حزب جبهة العمل االسالمي محاولة مستوطنين يهود اجتياز الحدود           : عمان
التعامـل الرسـمي تجـاه      «واشار مسؤول الملف الفلسطيني في الحزب المهندس مراد العضايلة الى ان            

االستفزازات الصهيونية الوقحة بحق االردن ما زال أقل من الحد االدنى، وان معاهدة وادي عربـة لـم                  
 درجـات   أقـصى بدي الحكومة    حيث ت  األردن عبئاً على    أصبحت من الخطر الصهيوني بل      األردنتحم  

  .، بحسب تعبيره»االلتزام بها بينما يدوسها الصهاينة كل يوم
يمكـن  «وطالب الحكومة بتحقيق رسمي واضح وشفاف بهذه الحادثة واطالق العنان للفعل الشعبي الذي              

جسر كما استنكر العضايلة االجراءات الصهيونية تجاه        .» الصهيوني اإلجرامان يرد الصاع صاعين لهذا      
المغاربة، داعيا الى انهاء العالقات الدبلوماسية مع الكيان الصهيوني رداً علـى االسـتفزاز الـصهيوني                

  .السافر
14/12/2011الدستور، عمان،   

  
  رئيس مجلس النواب يدعو الصين للموافقة على قبول انضمام دولة فلسطين لألمم المتحدة  .54

السفير خالل لقائه    أمس عبد الكريم الدغمي في مكتبه        األردني أعرب رئيس مجلس النواب   :  بترا –عمان  
الصيني في عمان يوه شياو يونغ عن تقديره للدور الصيني في مساندة ودعم القضايا العربية وخصوصا                
دعمها للقضية الفلسطينية داعيا الصين للموافقة على قبول انضمام دولة فلسطين لألمم المتحـدة كدولـة                

  .كاملة العضوية
14/12/2011،  عمانالدستور،  
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   فـي الـقـدساإلسرائيلية تدين المخططات األردنالهيئات المقدسية في  .55

 إقامة جسر حديدي    إلى الرامية   اإلسرائيلية المخططات   األردنأدانت الهيئات المقدسية في     :  بترا –عمان  
تنفيـذ   سـاحة األقـصى المبـارك و       إلى قوات عسكرية ومستوطنين     وإدخاليوصل الى باب المغاربة     

  .مخططات إرهابية
وقالت في بيان أمس الثالثاء أن هناك مخططات أخرى عديدة ال مجال لحصرها مثل إقامة أكبر كنـيس                  

  .في العالم فوق المدرسة التنكيزية، وغيرها من المشاريع التهويدية
مية وقال إن هذا الوضع الخطير يحتاج الى وقفة مشرفة من كل قوى االمة العربية والـشعوب االسـال                 

  . اإلجراميةوالدول المتعاطفة مع قضايانا العادلة لممارسة ودور فعال للتصدي لهذه المؤامرات
14/12/2011، الدستور، عمان  

  
   إطالق مدانين بالعمالة"خطأ" يطلب استدراك القضاء "حزب اهللا" .56

سابقة خطيـرة   «عتبره  النيابية اللبنانية نوار الساحلي ما ا     » الوفاء للمقاومة «استنكر عضو كتلة    : بيروت
 ."إسـرائيل " دينوا بالعمالة مع     أشخاصوتتعلق بإخالء المحكمة العسكرية سبيل      »  سلطة قضائية  أعلىمن  

  .»انهما سيدرسان هذا االمر بطريقتهما ووفقاً لالصول«وأشار الى ان قرطباوي وميرزا وعدا 
14/12/2011، الحياة، لندن  

  
  "ة مقاطعة داعمي إسرائيلحمل "المنظمات الشبابية تقف إلى جانب .57

حملة مقاطعـة داعمـي     «عقدت المنظمات الشبابية والطالبية اللبنانية والفلسطينية، أمس، لقاء مع ممثلي           
، وأكدت تأييدها المطلق لمقاطعة العدو الصهيوني وداعميه،        »حركة الشعب «في مقر   » إسرائيل في لبنان  

كـل الجهـات    «وناشدت المنظمـات    . اديمية والرياضية على كافة المستويات االقتصادية والثقافية واألك     
اللبنانية التي تدعو فرقاً موسيقية وغير موسيقية زارت الكيان الصهيوني أن تمتنع عن دعوتها إلى لبنان،                

  .»لما في ذلك من إسهام في تغطية اإلجرام وفصل بين الفن والعدالة
14/12/2011، السفير، بيروت  

  
  والحكومات العربية على حل خالفاتهم" إسرائيل"يع العربي قد تساعد تحركات الرب: وإحسان أوغل .58

، في مقابلة أوغلوأعرب األمين العام لمنظمة المؤتمر اإلسالمي إكمال الدين إحسان : ).ا.ش.ا(السفير، 
 اإلسرائيلية نشرت أمس، عن اعتقاده بأن التحركات الناتجة عن الربيع العربي قد "هآرتس"مع صحيفة 

 أن الحكومات الجديدة في الشرق  والحكومات العربية على حل خالفاتهم، موضحاً"إسرائيل"تساعد 
وحول مبادرة السالم العربية،  .األوسط تعبر عن طموح الشعوب العربية المتعاطفة مع الشعب الفلسطيني

حيدة إلنهاء  عن اعتقاده بأنها الطريقة الو على الطاولة، معرباً إن العرض ال يزال مطروحاًأوغلوقال 
  . اإلسرائيلي-الصراع العربي 

  14/12/2011السفير، بيروت، 
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  جهود مصرية أردنية لوقف هدم جسر باب المغاربة: محمد كامل عمرو .59
 ،محمد كامل عمرو، أن أسماء الحسينينقالً عن مراسلتها في  14/12/2011 األهرام، القاهرة، نشرت

جدية من أجل تسوية مشكلة جسر باب المغاربة الذي  أكد أن مصر تعمل ب المصري،وزير الخارجية
إن وزارة الخارجية تعمل بشكل وثيق مع الجانب األردني للتعامل مع هذا : وقال . هدمه"إسرائيل"تزمع 
حيث استمع لجهودها , جاء ذلك خالل لقائه أمس بوفد اللجنة الشعبية لمقاومة تهويد القدس. الوضع

 وأكد وزير الخارجية خالل اللقاء ، بهذا الشأن"إسرائيل" ىالضغط علوممارسة ى ومطالبها بتحرك أقو
  .الموقف المبدئي للخارجية تجاه القضية الفلسطينية والقدس

 ضرورة تضافر الجهود الشعبية والرسمية إلجبار ، نائب رئيس اللجنة الشعبية، صفوت حجازي.وأكد د
 صالح سلطان . فيما نبه د،دم باب المغاربة وقف مخططاته لتهويد القدس وهىالكيان اإلسرائيلي عل

 االستفزازات أن رد فعل الشعوب العربية واإلسالمية ال يمكن ضبطها حيال ىسم الحملة إلاالمتحدث ب
يجري في القدس ليس   أن ماىالسالم منسق عام الحملة عل  جمال عبد.وشدد د. اإلسرائيلية المتوالية

 اإلسرائيلية طالت كنيسة القيامة مثلما نالت االقتحاماتألن  ، بل قضية العرب كلهم،قضية إسالمية
  . كما قاموا بتجريف مقابر المسلمين والمسيحييناألقصى،المسجد 

 وزير الخارجية المصري استقبل يوم الثالثاء ، أنالقاهرة من 13/12/2011قدس برس، وأضافت 
عه جهود اللجنة لمقاومة المحاوالت  من لجنة القدس باتحاد األطباء العرب، واستعرض م وفدا13/12ً

وذكر القسم  .اإلسرائيلية لتهويد القدس، وبخاصة مساعيها لهدم باب المغاربة في محيط األقصى الشريف
هي قضية "اإلعالمي للخارجية المصرية أن الوزير عمرو أكد للوفد الزائر على أن قضية القدس 

 وأشار إلى أن وزارة الخارجية تبذل بالفعل جهوداً. "محورية وال تخص الفلسطينيين أو المسلمين وحدهم
  .لمناهضة المساعى الرامية لطمس الهوية اإلسالمية للقدس، بما في ذلك في إطار منظمة اليونسكو

  
  تمسك حماس بثوابت التحرير أكبر ضمانة لها ولفلسطين: كمال الهلباوي .60

 بأداء حركة حماس ودورها في الحفاظ على  كمال الهلباوي. أشاد القيادي اإلسالمي المصري د:القاهرة
 هو أكبر ضمانة لها  وبنهج المقاومة وهدف التحرير ثانياًالثوابت الفلسطينية، وأكد أن تمسكها باهللا أوالً

عن ثقته بأن رعاية اهللا لمقدساته " قدس برس"وأعرب الهلباوي في تصريحات خاصة لـ .ولفلسطين
نصيحتي لقادة حماس في ذكرى انطالق الحركة : "، لكنه قالولحركة حماس تظل أكبر ضامن لفلسطين

، على الرغم من أنهم هم األولى بتقديم النصيحة للعالم، فهم قادته الحقيقيون، هو أن تتمسك 24الـ 
هناك مئات األسباب . بموقفها وبتحرير أرضها، وأن الذي ينصرها هو اهللا تعالى وليست الثورات العربية

فرها اهللا تعالى لهؤالء المقاومين الشرفاء، وكما شهدنا في مصر فلن يتكرر أبو الغيط، التي ال نعلمها يو
الذي كان يقول إذا دخل فلسطيني عبر معبر رفح سأقطع رجله، هذا عهد ولى وانتهى ولن يتكرر، 
وسيفتح اهللا باب النصر أمام المقاومة في فلسطين ولبنان إذا تمسكوا بالمبادئ واألهداف الكبرى، 

  ".والشعوب معهم حتى وإن انشغلت األحزاب العربية بما في ذلك الحركات اإلسالمية بقضاياها الداخلية
ورأى الهلباوي أن الثورات الشعبية في العالم العربي التي أطاحت باالستبداد استفادت من صبر حماس 

تمام بعض أنصار وأعرب الهلباوي عن خشيته من تراجع اه .ومقاومتها لظلم االحتالل اإلسرائيلي
  .القضية الفلسطينية والمقاومة الفلسطينية بما في ذلك حماس بسبب انشغالهم بمعالجة قضاياهم الداخلية

  13/12/2011قدس برس، 
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   اقترحت منع رفع اآلذان إسرائيليةآالف العرب والمسلمين يهاجمون صفحة نائبة  .61

 على أنه وفي خطوة طريفة وسريعة رداًكُشف النقاب أمس الثالثاء عن  :زهير أندراوس -الناصرة 
قانون إسكات المساجد أي منع األذان التي قامت على تبنيه عضو الكنيست اإلسرائيلي أنستاسيا ميخائيلي، 
قام اآلالف من الشباب بغزو واختراق صفحة ميخائيلي الشخصية على موقع التواصل االجتماعي 

يالت صوتية لآلذان من موقع اليوتيوب العالمي وذلك بوضع كلمات اآلذان كاملة وتسج) فيسبوك(
وتشهد . للفيديوهات واألغاني على شكل تعقيبات في كل مكان في الصفحة، لتمتلئ صفحتها باآلذان

هذا :  من قبل آالف الشباب العرب، الذي قال أحدهم في صفحته على الفيسبوك قوياًصفحة ميخائيلي رداً
صل في حال تم منع اآلذان، سوف نخرج بالمئات واآلالف ونؤذن أول الغيث، ولكم أن تتخيلوا ما سيح

وعلى الفور قامت النائبة العنصرية بشطب . أمام منازل أعضاء الكنيست المبادرين للقانون كل يوم
التعليقات العربية، ونشرت مكانها تعليقات من يهود يؤيدون القانون الذي اقترحته ويشدون على أيديها، 

  .دخال التعقيبات في صفحتها الشخصية على موقع التواصل االجتماعيكما أغلقت صفحة إ
  14/12/2011، لندن، القدس العربي

  
   لمساعدة نتنياهو على التخلص من الالجئين السودانيين"إسرائيل"رئيس جنوب السودان يزور  .62

فاكير  أن رئيس دولة جنوب السودان سل"إسرائيل"ذكرت أنباء في :  النور أحمد النور-الخرطوم 
 عن النائب "معاريف"ونقلت . "زيارة تاريخية"ميارديت سيزور الدولة العبرية في األسابيع المقبلة في 

 وجنوب السودان إنه ينوي دعوة "إسرائيل"الليكودي داني دانون رئيس لجنة الصداقة البرلمانية بين 
 /وب السودان في آبلقد زرت جن": وقال. "إسرائيل"ـسلفاكير لزيارة الكنيست خالل زيارته ل

: إلى وطنهم) السودانيين(إعادة الالجئين ) من أجل(التقيت الرئيس واتفقنا على أن نعمل معاً ... أغسطس
  ."سنعطيهم تدريباً محترفاً، ونزودهم حوافز مالية ونعيدهم إلى وطنهم في أفريقيا

تنياهو للقارة األفريقية وبخاصة وذكرت تقارير إسرائيلية إن زيارة سلفاكير للدولة العبرية ستسبق سفر ن
  .وسيزور الكونغو وأوغندا، وبعد ذلك أثيوبيا ودولة جنوب السودان، دول حوض النيل

  14/12/2011الحياة، لندن، 
  

   بخطف فلسطيني من سيناء"إسرائيل" مصر تنفى علمها قيام :وكالة معاً .63
 المصرية عن قيام األمنية جهزةاأل علم معاًوكالة  نفى مصدر مصري عسكري كبير بسيناء ل:العريش

 األجهزة علم األمنيونفى المصدر  . لهاأعوان باعتقال مواطني فلسطيني من سيناء عن طريق "إسرائيل"
 بأنها اإلسرائيلية فيها السلطات أكدت المخابرات المصرية بسيناء عن هذه الواقعة التي السيادية تحديداً

وأفاد مراسلنا في العريش  . عبر الحدود"إسرائيل" إلىاء نقلت احد المطلوبين الفلسطينيين من سين
السلطات المصرية تجري تحقيقاتها وتحرياتها عن هذه الواقعة، فيما قام جهاز االتصال السياسي 

  . المصريةاألراضي لتوضيح طبيعة هذه الواقعة وكيف تمت من اإلسرائيلية السلطات بإخطارالمصري 
  13/12/2011وكالة معاً اإلخبارية، 
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  تأجيل دعوى قضائية لتسليم مصر جنود العدوان اإلسرائيلي على الحدود .64
 أرجأت محكمة القضاء اإلداري في مصر دعوى تطالب بإلزام الكيان تسليم جنوده المتورطين: القاهرة

فبراير المقبل لالطالع على مذكرة هيئة قضايا / شباط 7في العدوان على الحدود المصرية إلى جلسة 
وذكرت المحكمة، أمس، في حيثيات قرارها انتفاء القرار اإلداري في طلب تسليم . ة بهذا الشأنالدول

 79فيما استند المحامون إلى دعواهم بأن جنود الكيان اخترقوا الحدود حتى العالمة . الجنود اإلسرائيليين
   .وقاموا بقتل الجنود والضباط المصريين الذين يحرسونها

 لمحاكمتهم بموجب قانون العقوبات اًسليم جنود الكيان المتهمين إلى مصر، تمهيدودعا المحامون إلى ت
مطالبين بسرعة وقف العالقات مع الكيان على خلفية هذا . الرتكابهم جريمتين داخل القطر المصري

  .العدوان
  14/12/2011الخليج، الشارقة، 

  
   2011ستوطنين زاد عام  وعنف الممنازلالصعدت هدم " إسرائيل" : منظمة حقوقيةعشرون .65

قالت منظمات لحقوق االنسان، أمس، إن سلطات االحتالل صعدت أعمال هـدم الممتلكـات              : )وكاالت(
 2010 الفلسطينية في األراضي المحتلة هذا العام فضاعفت هدم المنازل وردم آبار المياه مقارنة بعـام،              

وهيومن رايتس ووتش إن عنف المـستوطنين        منظمة من بينها العفو الدولية       20وقال البيان الذي أقرته     
اللجنة “وحث البيان اعضاء    . عجلت توسيع المستوطنات  ” إسرائيل“ وان   2011ضد الفلسطينيين زاد في     

للتراجع عن سياساتها االستيطانية وتجميد كـل       ” “إسرائيل“الدولية على ممارسة ضغوط على      ” الرباعية
  .”لدولياعمال الهدم التي تمثل انتهاكاً للقانون ا

 مـن   500دمرت للفلسطينيين ما يزيد على      ” إسرائيل“وقال البيان مستشهداً بإحصاءات األمم المتحدة ان        
 شخص  1000 فشردت ما يربو على      2011المنازل واآلبار وغيرها من منشآت البنية األساسية في عام          

  .2005وهو أكبر عدد في سنة واحدة منذ عام 
حدة أن هجمات المستوطنين على الفلسطينيين بما في ذلك االتالف العمد           كما أظهرت احصاءات األمم المت    

 في المئة مقارنـة     50 حيث زادت    2005لزهاء عشرة آالف شجرة زيتون بلغت أسوأ معدالتها منذ عام           
  .2009 في المئة مقارنة بعام 160 وأكثر من 2010بعام 

حيث تـم   ” تمتعون فعلياً باإلفالت من العقاب    ي) من المستوطنين (مرتكبي االنتهاكات   “وجاء في البيان ان     
 2010 و، 2005 في المئة من الشكاوى التي قدمت للشرطة من دون توجيه اتهام في الفترة بين                90حفظ  

 آالف  4أقرت خططاً لبناء    ” إسرائيل“ان  ” السالم اآلن “وأضاف البيان نقالً عن احصاءات قدمتها جماعة        
  .2006ألخير في القدس المحتلة وهو أكبر عدد منذ عام منزل إضافي للمستوطنين في العام ا

إن تزايد معدل التوسع االستيطاني وهـدم       “وقال جيريمي هوبز المدير التنفيذي لمنظمة أوكسفام الدولية         
المنازل يدفع الفلسطينيين إلى حافة الهاوية، ويدمر سبل عيشهم وتطلعاتهم نحو قيام سالم عادل ودائـم،                

رباعية الجراء مراجعة جذرية لنهجها وإظهار أنها يمكن أن تحدث فارقاً حقيقياً في حياة              وتحتاج اللجنة ال  
  .”اإلسرائيليين”الفلسطينيين و

ودعت سارة ليا ويتسون مديرة برنامج الشرق األوسط في منظمة هيومن رايتس ووتش اللجنة الرباعيـة        
  .”كات للقانون اإلنساني الدوليوقف التوسع االستيطاني وهدم المنازل ألنها تمثل انتها“إلى 
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إن “وقال فيليب لوثر المدير المؤقت لبرنامج الشرق األوسط وشمال إفريقيا في منظمـة العفـو الدوليـة              
ستـستمر فـي تنفيـذ      ” إسرائيل“وأضاف في بيان مكتوب أن      . ”متحيز“الصهيونية التقرير ووصفه بأنه     
  .القوانين التي تتعلق باالستيطان

      14/12/2011، الخليج، الشارقة
 

  هو فرصة لخدمة السالم للمنظمة انضمام دولة فلسطين:  خالل رفع علم فلسطيناليونيسكو .66
 كلمتهـا بمناسـبة     ، فـي    يونيسكو ال  قالت إيرينا بوكوفا، المديرة العامة لمنظمة      :م ميشال أبونج  - باريس

تؤمن بـأن   « أنها تريد أن      باريس، منظمة اليونسكو في  االحتفال برفع العلم الفلسطيني في البهو الخارجي        
الذي تحمل اليونيسكو رسالته العالمية، كما قالت، حيـث         » انضمام دولة فلسطين هو فرصة لخدمة السالم      

واقتدت بوكوفا التي تسعى لسد عجز الميزانية بعـد         . »تبني الجسور ال أن تهدمها    «يتعين على الثقافة أن     
 في المائة، بداعية السالم مارتن لوثر كينغ، فأعلنـت          22ة البالغة   تجميد الواليات المتحدة مساهمتها المالي    

بحماية مشتركة للتراث العالمي من فلسطين وإسرائيل في آن، وبكتب مشتركة تدرس فـي              » تحلم«أنها  
التي تدافع  » فرصة لاللتفاف حول القيم المشتركة    «المدارس الفلسطينية واإلسرائيلية، وأن يكون االنضمام       

  .نيسكوعنها اليو
  14/12/2011، الشرق األوسط، لندن

  
  لخالد مشعل في ذكرى حماس اعتذار .67

  مصطفى يوسف اللداوي. د
لن تأخذني العزة باإلثم، ولن أجبن عن مواجهة ما رأيت أنه خطأ، ولن أتردد في تقديم اعتـذاري عبـر                    

حمل في طياته إسـاءةً  ، الذي "عمان تتراجع عن استقبال مشعل  "وسائل اإلعالم كما قد نشرت فيها مقالي        
لم أقصدها، وتجنياً لم أتعمده، وتطاوالً ليست من خصالي، وحدةً في الكلمات ال أقبلها، ومعـاني ال أرى                  
أنها تليق، وفهماً مغلوطاً لمسار األحداث، وتعجالً في التقدير ما كان ينبغي أن يكون، وال أجد غضاضةً                 

وفاء لشخص خالد مشعل، وأرى لزاماً علي أن أقدم لـه           أن أتراجع عنها بكل الصدق والحب والتقدير وال       
أوالً  بشخصه كل اعتذار، بشفافية وأخوية وصدق كبير، آمالً أن يتقبل اعتذاري، وأن يتسع صدره لمـا                  
سبق مني، وأن يغفر لي ما قد جرح مشاعره، وتعرض إلى شخصه، وأساء إلى ثوابتـه، وشـكك فـي                    

  .، وسقتها في رؤيتيمواقفه، من كلمات أوردتها في مقالي
في ذكراها الرابعـة    " حماس"وألبي الوليد خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية           

والعشرين النطالقتها المجيدة أقدم اعتذاري، بصفته قائداً أعلى لحركة حماس األبيـة، وممـثالً لـرأس                
د، ورائداً لرجالها األماجـد، وحاذيـاً لمقاوميهـا         المقاومة الفلسطينية، وعنواناً لمرحلة المقاومة والصمو     

الشجعان، وهو الذي ترأس مكتبها السياسي لسنين طويلة، وسار بها من مجد إلى نصر، ومن كسب إلى                 
فوز، ومازالت كرة النصر تكبر معه يوماً بعد آخر، وتحقق الكثير ما يسر شعبنا ويغيظ عدونا، ويرضي                 

لمتها، ووحد صفها، ولم شملها، وجعل لها مع المقاومين من شعبنا، شهداء            اهللا عنا، حمل رايتها، وأعلى ك     
  ". ملك أو أمير"وأسرى وجرحى، شأواً عالياً، واسماً المعاً، ووزناً يصعب تجاوزه، وقدراً ال يبلغه 

وقد أحزنني كثيراً أنني أفرحت البعض بما كتبت، وأسعدت أناساً ال أرى فيهم خيراً، وال ألمس فيهم حباً،                  
أدخلت المسرة في نفوسهم، وأثلجت صدورهم، ورسمت البسمة على شفاههم، وأشعرتهم بالنشوة والفرح،             
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وأنا أعلم كرههم لحماس، وحقدهم عليها، وبغضهم لرجالها، وتآمرهم عليها، وسـعيهم لزوالهـا، وأدرك               
، وأليامها العامرة   أنهم يتمنون لحركة حماس أن تضعف، ولشمسها أن تغرب، ولنجومها الزاهرة أن تأفل            

أن تنتهي، فكان لزاماً علي أن أتنكب لما كتبت، وأتراجع عما نشرت، فلست ممن يسعون لكسب ود من                  
ال يحب الخير لهذه الحركة الربانية، التي انطلقت في يومها األول عظيمةً جبارة، فكانت شجرةً وارفـة                 

يها، وال ترد الخير عن سـائله، وال تمنـع          الظالل، تحمي كل من لجأ إليها، وتدافع عن كل من انتمى إل           
الفضل عن طالبه، وال تحجب الحق عن صاحبه، وال تقبل بالظلم والحيـف، همهـا الـوطن، وغايتهـا                   
الشعب، وال يضيرها ما أصابها في سعيها نحو كرامة األهل، وطهر التراب، وسالمة األهـداف ونبـل                 

 وانطالقتها كطود عظيم ومارد جبار، أن أسيئ إلى         الغايات، فما كان لي في يوم اإلعالن عن قيام حماس         
  .رجالها، وأن أخطئ في حق قادتها

كما أسعدتني كلماتٌ حانية من كثيرين، ونصائح طيبة من محبين، وكلماتٌ صادقة من إخـوة هـالهم أن                  
 أضل الطريق، وأن أمضي فيما ال يليق، وأن أكتب ما يسيئ، ورأوا فيما كتبت خطًأ وإسـاءة، وعـدوه                  

تجاوزاً واعتداءاً، ما كان ينبغي أن يكون، وكان أجدر أال يكتب أو ينشر، فنزوالً عند رأيهـم، وإحقاقـاً                   
للحق الذي أرى ويرون، واعترافاً بالخطأ الذي كان، وإلتزاماً بالحق الذي يجب أن يكون، رأيت أن أخط                 

 الكلمة التي أتقن، والقلم الذي أبـدع،        هذه الكلمات صدقاً ووفاءاً، اعتذاراً وانكفاءاً إلى الحق، وأن أسخر         
والفكر الذي أحمل، فيما يخدم الحركة التي باركها اهللا من عليائه، وأسبغ عليها من فضله، ومـن عليهـا                   
ببركته، فجعلها ملء سمع الدنيا وبصرها، فأغاض بها العدو، ومرغ بها أنفه فـي التـراب، ورد كيـده                   

  .برجالها إلى نحره، وأنزل عليها نصره
كما أحزنتني كلماتٌ جارحة، وانتقاداتٌ قاسية، ومفرداتٌ مسفة، وتعبيراتٌ نابيـة، ونـصائح كالتهديـد،               
وكلماتٌ كالوعيد، ورسائل غير الئقة، وتشبيهاتٌ مسيئة، وتنكر باطل، وشطب ظالم، وثورةٌ بغير علـم،               

وا أسبق مني، وال أكثر حبـاً       واحتجاج بغير وعي، وانتقاد من غير قراءة، ورفض دون دراسة، فهم ليس           
للحركة مني وقد كنت يوماً أحد روادها، وساهمت في تأسيسها، وكنت من رعيلها األول الـذي أعطـى                  
زهرة عمره من أجلها لتكبر، وضحى بخير ما يملك من أجلها لتقوى، ولكني أغفر لهم ثورتهم، وأتجاوز                 

، غيرةً على الحركة، وحرصاً علـى رجالهـا،         عن مفرداتهم التي ال تليق، إن كانوا في ثورتهم صادقين         
  .  وصوناً لقادتها، ودرءاً لها من كل خطرٍ وسوء

ليس مثلي من ال يعرفك، وليس مثلي ينكرك، أو يتجاوز قدرك، ويتطاول علـى شخـصك،                ...أبا الوليد   
لفكرة فـإني   ويسئ إلى فعلك، فأنا أعرف قدر الرجال، وال أفتئت عليهم، وإن خانتني العبارة أو ساقتني ا               

إلى الحق أعود، وإلى جادة الصواب أرجع، ال أشعر بهوانٍ إذا اعتذرت، وال بـصغارٍ إن إلـى الحـق                    
رجعت، وال أنتهز الفرص، وال أحاول الصيد في المياه العكرة، وال ألتمس من اهللا إال المغفرة والرحمة،                 

بطال من مقاوميها، فلك أبا الوليـد       وال أقبل أن أكون إال مع الحق، وإلى جانب حماس ورجالها، ومع األ            
في ذكرى انطالقة حركة حماس، والرايات الخضر ترتفع، وبيارق الحق تـسمو، وأصـوات الرجـال                

  .تصدح، بالغ االعتذار حباً، ولك العتبى صدقاً حتى ترضى
  14/12/2011بيروت في 
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  »الحل األوروبي«الالجئون الفلسطينيون وبؤس  .68
  محمد خالد األزعر

، 2003قطاعات من الالجئين الفلسطينيين في العراق تعاني بعض توابع غزو هذا البلد منذ العام               مازالت  
فبعد احتالل بغداد، هاجمت ميلشيات عراقية حي البلديات وعاثوا في سـكانه مـن الالجئـين مطـاردة                  

لمباغتـات  وترويعاً، بزعم أنهم كانوا متناغمين أو متواطئين مع نظام صدام حسين، فلما تكررت تلـك ا               
حينها سدت في وجـوههم     . الضارية، اضطر الالجئون للبحث عن مالذات عربية آمنة أخرى في الجوار          

الحدود، فُأكرهوا على المكوث حيث انتهى بهم الترحال في مخيمات صحراوية موحشة، محاصرين بين              
  .أقارب يتجهمونهم ويتنكرون لهم، وبين طبيعة قاسية لم تكن رحيمة بهم

ك، بدا كأن األرض العربية ضاقت بما رحبت على مجرد بضع مئات من أبناء األسر الفلـسطينية                 وقتذا
ولما بلغت قلوبهم الحناجر، استجابوا مرغَمين ومعتـصرين  . الذين ساقتهم األقدار إلى تلك المحنة الشديدة 

ء إلـى دول    بالحزن لنداءات منظمات أوروبية ودولية معنية بشؤون الالجئين، عرضت علـيهم اللجـو            
 منهم مخيم الرويشد على الحدود العراقية األردنية إلـى          120وكان أن غادر    . أوروبية وأميركية التينية  

البرازيل، ورحل عدد أكبر من مخيم النتف على الحدود العراقية السورية إلى بعض الدول األوروبيـة،                
  كألمانيا والسويد وإيطاليا، فما الذي حدث مع هؤالء وأولئك؟

 التقارير ذات الصلة أن أحوال مجموعة الجئي البرازيل لم تصبح أفضل ممـا كانـت عليـه فـي                  تؤكد
الرويشد، فأوضاعهم مزرية، ولم تتهيأ لهم أدنى متطلبات الحياة، وهم غارقون في الفاقة والعوز، تطحنهم               

قـي  األمراض من دون أي نصرة صحية، ويتعرضون بين الحين واآلخر لمداهمات الـشرطة، التـي تل               
. ببعض األسر منهم إلى قارعة الطريق لعدم تمكنهم من سداد إيجارات الشقق البائسة التي حشروا فيهـا                

وبدالً من أن يندرج األطفال منهم في سلك التعليم، تراهم يحاولون مساعدة آبائهم العاطلين، بالدخول في                
 الـسامية لالجئـين والحكومـة       ولقد بحتْ أصواتهم جراء الشكاوى إلى المفوضية      . سوق العمل الرديء  

والمحصلة، أنهم يناشدون من لديه سمع وبصر وضـمير مـساعدتَهم علـى             . البرازيلية، وال من مجيب   
  .االنتقال إلى بلد آخر، رأفة بهم من مجتمع لم يتكيفوا معه ولم يحسن وفادتهم

شهادة موثقة نشرتها حـديثاً     تقول  . وال تقلُّ أوضاع األسر التي لجأت إلى أوروبا عن ذلك زراية وبؤساً           
 ال  170، إن األسر التي استقبلتها إيطاليا، وعـدد أفرادهـا           »الشبكة األوروبية الدولية للحقوق والتنمية    «

أكثر، تعرضت منذ وطأت أقدامها ذلك البلد إلى أعمال مـن التعـذيب والتحـرش الجنـسي باألطفـال                   
  .طة وبصرها وعلم السلطات الحكوميةواالغتصاب الجماعي لبعض النسوة والقتل تحت سمع الشر

ويمضي التقرير إلى أن الالجئين الذين ُأسكنوا بيوتاً مصادرة من جماعات المافيـا فـي بلـدة كـالبيرا،          
وفي واقعة مفجعة، عثر علـى      . أصبحوا هدفاً سهالً لبعض رجال العصابات الذين ساموهم سوء العذاب         

هذا عالوة على المقاطعة التي فرضت ضد الالجئين، حتى         . تهواحد من الالجئين وقد قُتل وتم التمثيل بجث       
راح الالجئـون   ... «إن المتاجر والمستشفيات ومختلف المؤسسات، ال تجرؤ على التعامل معهم، وعليه            

  .»يهربون ويهيمون على وجوههم، بحثاً عن مالذات ومالجئ أخرى ربما تُحسن وفادتهم
المقبضة، كُشف النقاب عن قيام وزارة الداخلية األلمانيـة بإصـدار           وبالتوازي والتزامن مع هذه األخبار      

قانون يقضي بعدم صالحية وثائق السفر اللبنانية الممنوحة لالجئين الفلسطينيين المقيمين في ألمانيا ابتداء              
، وأن دوائر األجانب األلمانية ستمنح لهم وثائق بديلة من لدنها توضع عليها تأشـيرات               1/11/2011من  
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قامة مع سحب الوثائق اللبنانية نهائياً، علماً أن هذه اإلجراءات لن تكون اختيارية، وليس علـى مـن                  اإل
  .يرفضونها سوى مغادرة ألمانيا على الفور

والحق أن هذه الخطوة تبدو مثيرة للريبة، فإذا الحظنا أن عدد الفلسطينيين في ألمانيا يقارب المئة ألـف،                  
الالجئين في لبنان، فإن الحديث عن مساهمة ألمانية في مكيدة لتقليص أو            وأن معظمهم قادم من مخيمات      

  .تذويب قضية الالجئين الفلسطينيين يبدو معقوالً ومبرراً
المفارقة هنا، أنه في الوقت الذي تساعد فيه ألمانيا األوروبية على تطبيق الحل الصهيوني لهذه القـضية،                 

وممارسـة أبـشع    » تطفيشهم«د أن إيطاليا األوروبية أيضاً تتولى       ، نج »َألْمنَة الالجئين «عبر السعي إلى    
وفي إطار معطيات كهذه، حتماً سيجد الالجئون أنفسهم أمـام الـسؤال            . أنماط الترويع والترهيب بحقهم   

  ما الضمانة لئال يمتد أسلوب التعامل المافيوي اإليطالي إلى الجئي ألمانيا ولو بعد حين؟: المصيري
جئين الفلسطينيين يعيشون في متوالية لعينة من اللجوء، مفعمة بأسباب اإلهانـة وانتهـاك              الشاهد أن الال  

يحدث هذا بنسب ومعدالت متفاوتة في بالد العرب وبالد العجم، وهو ما            . اآلدمية وأبسط حقوق اإلنسان   
ي قوم آخرين،   يؤكد الحكمة القائلة بأن أفضل الحلول لقضية اللجوء والالجئين، فلسطينيين كانوا أم من أ             

  ?.هو الذي يضمن لهم حق العودة إلى الوطن األم
  14/12/2011الحياة، لندن، 

  
  نحو النظام الرئاسي؟" إسرائيل"هل تتجه  .69

  نبيل برغال
 في مقر   1949في اجتماعها الذي عقدته عام      " إسرائيل"منذ أن أقرت الجمعية التأسيسية في       : نبيل برغال 

الذي بموجبه تم االتفاق على أن تكون الهيئة التشريعية في          " نون االنتقال قا"الوكالة الصهيونية في القدس     
 عضواً، تتمكن األغلبية فيه مـن       120ويضم  " الكنيست"مكونة من مجلس برلماني واحد يدعى       " إسرائيل"

  .تشكيل الحكومة
كان طابع  ، ومنذ ذلك الوقت     "إسرائيل" أول حكومة ائتالفية في      1949/ 3/ 8شكل ديفيد بن جوريون في      

الحكومات االئتالفية هو النمط السائد في تشكيل الحكومات اإلسرائيلة المتعاقبة، غير أن النمط االئتالفـي               
لم يواجه صعوبات مستعصية على اعتبار أن حزب العمل هو الحزب الوحيد الذي تصدر مشهد الحيـاة                 

ت تحاول منافسته غير أن حجمهـا       السياسية اإلسرائيلية في تلك الفترة بالرغم وجود أحزاب صغيرة كان         
  .كان متواضعا

 مقعداً في الفترة    43وقد أشارت المعطيات أن نصيب حزب العمل من مقاعد الكنيست كانت في المتوسط              
تحوالً هاماً وذلـك    " إسرائيل" الذي شهدت فيها الحياة السياسية في        1977 وحتى عام    1949الواقعة من   

 مقعداً استطاع من خاللها تشكيل الحكومة الثامنة عـشر فـي            43بصعود نجم حزب الليكود الذي حصد       
  . بقيادة مناحيم بيغن1977/ 6/ 20

ومع صعود حزب الليكود أصبحت الثنائية الحزبية هي الطابع الغالب على خارطة األحزاب اإلسـرائيلية    
 بـدأت تطـرأ     طوال ما يزيد على عقدين من الزمن، غير أنه بعد منتصف الثمانينيات من العقد الماضي              

" إسرائيل"على الخارطة الحزبية االسرائيلية أحزاب يمينية تشكل المستوطنات قاعدتها الشعبية مثل حزب             
  .بيتنا وحزب شاس
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مع دخول األلفية الثالثة حدث تغير كبير على المشهد السياسي اإلسرائيلي، حيث تداعى حزب العمل بعد                
بحكومة أيهود باراك األمر الذي افقد الحزب شـعبيته بـين           اندالع انتفاضة األقصى المباركة التي أودت       

شرائح واسعة من الجمهور اإلسرائيلي، في المقابل صعدت شعبية األحزاب اليمينة وزادت قوتها، األمر              
  .الذي جعل دورها السياسي يتعاظم وجعلها المحور األساس في تشكيل الحكومات عبر العملية االئتالفية

ن انشقاق زعيم حزب الليكود أرئيل شارون عن الحزب إثر الخالف حـول خطـة               أما الحدث األهم فكا   
، األمر الذي أثر تأثيراً     11/2005/ 21االنفصال األحادي عن غزة وتشكيله لحزب جديد هو كاديما في           

سلبياً عميقاً على حزب الليكود وأدى إلى إصابته بتصدعات على مستوياته التنظيميـة الداخليـة أفقدتـه                 
 مقعداً فقط في انتخابات الكنيست السابع عشر التي أجريـت           12 من أوراق قوته، فقد حصل على        الكثير
  .2006/ 3/ 28في 

مثقلة بالكثير من المشاكل سـواء      ) العمل والليكود وكاديما  (تركت هذه التحوالت األحزاب الثالثة الكبيرة       
 بقيت أحزاب اليمين تسير نحـو       ضمن هياكلها التنظيمية أو ضمن مشاريعها السياسية، في غضون ذلك         

تمكين نفسها على األرض بازدياد شعبيتها عبر تبنيها خطاباً قومياً دينياً استهوى قطاعات عريضة مـن                
  .الجمهور االسرائيلي، خصوصاً بعد توقف عملية السالم وبلوغها طريقاً مسدوداً

ـ  فاألحزاب الثالث الكبيرة لم تستطع في االنتخابات األخير أن تصل إ            مقعداً في الكنيست،    30لى حاجز ال
األمر الذي جعلها تفقد األغلبية المريحة لتشكيل الحكومة حسب برنامجها الـسياسي، وأخـضعها ذلـك                

النظام االنتخابي النـسبي    "البتزازات األحزاب الصغيرة ضمن لعبة تشكيل الحكومات االئتالفية، ذلك أن           
 دوراً مهماً في الحياة السياسية، وخاصـة فـي تـشكيل            يسمح لألحزاب الصغيرة أن تلعب    " إسرائيل"في  

، وإذا كانت هذه االحزاب الصغيرة قد لعبت أدوراً تجميلية في الماضي فـي ظـل                "الحكومات االئتالفية 
  .أحزاب كبيرة وقوية، فقد باتت تلعب دوراً محورياً بعد أن فقدت تلك األحزاب الكبيرة أغلب قوتها

على إثر هذه التحوالت في مستنقع االبتزازات السياسية، وأصبحت         " سرائيلإ"غرقت الحياة السياسية في     
البرامج السياسية خاضعة للمساومة ليس ضمن لوائح الحزب نفسه بل مع أحزاب أخرى، وأصبح القرار               

األمـر الـذي ضـيق      " انفراط عقد الحكومة االئتالفية   "الحكومي في كثير من األحيان واقعا تحت تهديد         
ي يمكن أن تعمل الحكومة من خاللها على انجاز اختراقات هامة لحـل مـشاكل تواجههـا                 الهوامش الت 

  .الدولة
هذه الحالة دفعت مئير دغان، رئيس الموساد السابق أحد أكثر الشخصيات األمنية شعبية لدى الجمهـور                

عن مساعيه لترؤس   اإلسرائيلي وأكثرها إثارة للجدل في الساحة السياسية االسرائيلية هذه األيام، لالعالن            
ليتحول من نظام برلماني إلـى نظـام        " إسرائيل"في نهج الحكم في     " سريع"حركة شعبية إلحداث تغيير     

  .رئاسي
النهج الحالي سيئ، إنه يمنح كل أنواع الجماعات الثانوية القدرة على الحصول على             "فقد رأى داغان أن     

  ".م نغير النهج السياسيالدولة ستضيع في حال ل"وأن " أموال الوساطة السياسية
فمع تغول اليمين واليمين المتطرف علـى       : هذه الحملة التي يقودها داغان يمكن قراءتها ضمن مسارين        

وسعيه للسيطرة على مؤسسات الدولة، فإن داغان الذي يعده المراقبون من           " إسرائيل"الحياة السياسية في    
، وذلك عبر تفعيل دور المعارضة وجعلهـا تمـارس          اليسار يحاول أن يعيد التوازن إلى الحياة السياسية       

أدوارها التاريخية، وذلك بعد أن أخفقت المعارضة الحالية في المحافظة على ديناميكة الحياة السياسية في               
  ".إسرائيل"
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التي تحدث عنها داغان التي من المـرجح أنـه يعنـي بهـا              " الجماعات الثانوية "أما المسار الثاني فإن     
نية المتطرفة، وباتت تمارس االبتزاز السياسي بشكل واضح عبر التهديد مـراراً بإسـقاط              األحزاب اليمي 

الحكومة وحل االئتالف، هذه األحزاب تحسب على البؤر االستيطانية، وبذلك تعاظم دور المـستوطنات              
، وضـمن   على حساب التجمعات السكانية الكبرى ذات الغالبية العلمانية       " إسرائيل"في الحياة السياسية في     

دورها السياسي في الدولة،    ) الكيبوتسات(هذه المعطيات تأتي دعوة داغان لكي تحفظ للتجمعات السكانية          
هـي ثنائيـة    " إسـرائيل "األمر الذي سؤدي إذا ما تطورت األحداث بهذا االتجاه لبروز ثنائية جديدة في              

  . كيبوتسات–مستوطنات 
  4/12/2011السبيل، عمان، 

  
  والدول العربية" إسرائيل"بين .. يع في العالقاتنهاية فكرة التطب .70

  عوديد عيران
صعود أحزاب ذات ايديولوجيا اسالمية الى الحكم في شمال افريقيا وامكانية ان تكرر هذه الظاهرة نفسها                
في مصر، في السلطة الفلسطينية وربما ايضا في دول مجاورة اخرى، تضع عالمة استفهام كبيرة علـى                 

  .بيع في عالقات اسرائيل مع العالم العربيامكانية توفر تط
وفـي االتفاقـات    ) 1979( فكرة التطبيع تلقت تعبيرا رسميا هاما في اتفاق السالم بين اسرائيل ومصر             

وعلى الرغم من أن قسما صغيرا من هذه االتفاقات طبق فقط والسالم مع مـصر               . المختلفة التي رافقته  
  .ه االتفاقات اهمية وخلقت نقطة اهتمامكانت في هذ» السالم البارد«حظي بلقب 

، وعنيت بمسائل المياه، جودة البيئة،      )1991(» مؤتمر مدريد « خمس مجموعات عمل تشكلت في أعقاب       
التعاون االقتصادي، الالجئين والرقابة على السالح هي أيضا شكلت مدماكا هاما في تعزيز فكرة التطبيع               

هذه، وكذا اتفاقات التطبيع مع مصر، وفرت أيضا دليال علـى           مجموعات العمل   . بين اسرائيل وجيرانها  
التعلق بين التقدم في المسيرة السياسية مع الفلسطينيين وبين التطبيع، وذلك الن الجمود في هذه المسيرة،                

كما أن البنود في اتفاقات السالم مـع        . ، أدى أيضا الى تجميد نشاط مجموعات العمل       1996الذي بدأ في    
، التي عنيـت باقامـة العالقـات بـين الـشعوب            )1995 – 1993(واتفاقات اوسلو   ) 1994(االردن  

)»people to people« (عانت من مصير مشابه.  
واتفـاق سـالم مـع      » اتفاقات اوسلو « في الساحة الدولية أيضا نشأ ما ال يقل عن اطارين اعتمدا على             

متوسط بـين أعـضاء الحلـف وسـبع دول           أقام الناتو إطار حوار في البحر ال       1994في العام   . االردن
واالخريـات هـن   . اثنتان، االردن وموريتانيا، ليستا من البحر المتوسط ولكنهما اضيفتا الى هذا االطار (

مـسيرة  « ما سمي بــ      1995واقام االتحاد االوروبي في     ). اسرائيل، المغرب، تونس، الجزائر ومصر    
األمني، االقتصادي والثقـافي بـين أعـضاء االتحـاد           –المبنية على فكرة التعاون السياسي      » برشلونا

 مع ايجاد اطار    2004هذا االطار عدل ووسع في      . االوروبي والجيران الجنوبيين لحوض البحر المتوسط     
، مـع اقامـة   2008وفـي العـام   ) European Neighborhood Policy(» دول الجوار االوروبي«
محت للقاءات حـضرها وزراء، موظفـون، خبـراء         هذه االطر س  . »االتحاد من أجل البحر المتوسط    «

  ).ليبيا لم تكن بينها(وممثلو المجتمع المدني من كل دول المنطقة، بما فيها اسرائيل 
 ومع أن إطار الناتو واالطر االخرى لالتحاد االوروبي لم تعطي نتائج ناجعة علـى المـستوى متعـدد                  

يضا بالتقدم في المستوى الثنـائي بعـد أن تبنـت           المجاالت، فقد كان لها أهمية سياسية شديدة وسمحت أ        
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التي تسمح لكل دولة بالتقدم فـي       ) differentiality(المنظمتان، الناتو واالتحاد االوروبي، فكرة التباين       
عالقاتها مع هاتين المنظمتين حسب قدرتها ورغبتها دون أن يلزم االمر بتقدم مـوازٍ مـع دول اخـرى                   

  .»مسيرة برشلونا«ط أو في تشارك في حوار البحر المتوس
 من الصعب االفتراض بان هذه االطر يمكن أن تواصل الوجود، حتى على المستوى االدنى، في أعقاب                

مسألة اخرى ستتضح هي مفعول عنصر التطبيع في المعادلة         . التغييرات التي بدأت في عدة دول عربية      
ه مسألة نظرية، وذلك النه في ظـل غيـاب          ومع أن هذ  .  السعودية –القابعة في أساس المبادرة العربية      

مـن جهـة    .  فلسطينية كفيلة بتحقيق حل، ليس للمعادلة أي أمل في التحقـق           –مسيرة سياسية اسرائيلية    
اخرى، فان البرنامج االيديولوجي للحركات االسالمية وتصريحات قادتها تضع فـي عالمـة اسـتفهام               

 –أن يتحقـق الحـل الكامـل للنـزاع االسـرائيلي            حتى بعد   » بالوجود الصهيوني «استعدادهم للتسليم   
  .الفلسطيني

 – تطور عالقات اسرائيل مع االتحاد االوروبي ومع الناتو منوط بقدر كبير بحل النـزاع االسـرائيلي                 
الفلسطيني، حتى ولو جزئيا، ولكن يمكن السرائيل أن تستخدم الضعف المتوقع في االطارين آنفي الذكر               

فهاتان المنظمتان، سـتحاوالن،    .  العالقات مع الناتو ومع االتحاد االوروبي      لغرض تحقيق مصالحها في   
على نحو شبه مؤكد، الحفاظ على عالقاتهما الثنائية مع الدول العربية ويحتمل أن ترغب هذه ايضا فـي                  

الدول العربية واالتحاد االوروبي على حد سواء من شـأنهم ان           . مواصلة عالقاتها مع هاتين المنظمتين    
اذا ما تم تبني تشريع في الدول التي لديها تعاون مع اوروبا والناتو، يقوم              . 1: اجهوا المصاعب، لسببن  يو

اسرائيل تـشارك فـي     . 2على أساس الشريعة، فانه سيصطدم بالرغبة في اقامة وتقدم العالقات الثنائية؛            
ـ . الجانب المتعدد المجاالت للنشاط في اطار الناتو واالتحاد االوروبي         الربيـع  «ى قبـل أن يثـور       وحت

أبدت بعض الدول العربية اهتماما قليال في الجانب متعدد المجاالت، وفي اسرائيل أيضا تبـدد               » العربي
يمكـن  . سحر اللقاءات التي حضرها ممثلون لبنانيون أو سوريون وتعزز التفـضيل للتعـاون الثنـائي              

 رغبة الدول العربية للمشاركة في أطر       االفتراض ان في المستقبل القريب ستضعف، وربما تختفي تماما        
تعمل فيها اسرائيل ايضا واسرائيل يمكنها أن تستغل ذلك كي تصعد التعاون مع الناتو واالتحاد االوروبي                

  .ورفع مستوى عالقاتها معهما
 في هذا السياق تجدر االشارة الى أنه يحتمل في كل ما يتعلق باالتحاد االوروبي سيكون بوسع اسرائيل                 

منذ اليوم تتصاعد االصوات في تركيا التي تعبر عن الشك فـي            . تجد شريكا مفاجئا في صورة تركيا     أن  
وسواء إسرائيل أم تركيا كفيلتان بـان تجـدا نفـسيهما           . جدوى انضمامها كعضو كامل في هذه المنظمة      

ـ          »اعضاء دون «تبحثان عن نموذج لـ      ه ، بمعنى، مستوى عالقات منخفض عن العضوية الكاملـة ولكن
  .مستوى يمنح فضائل عديدة، سواء لهما أم لالتحاد االوروبي

 الفلـسطيني،   – ما ذكر اعاله ال يعفي اسرائيل من البحث عن حل، حتى ولو جزئيا، للنزاع االسرائيلي                
يحتمل أن تكون هناك أيضا حاجة الى البحث عـن          . وذلك الن هذه مصلحته وهي غير منوطة بالتطبيع       

فاالنظمة الجديدة في الدول العربية ستـضطر الـى التـصدي           .  أقل للتطبيع  تعريف عملي اكثر وطموح   
لمسائل اقتصادية عسيرة ومظاهر التعاون حتى لو لم تكن مباشرت أو تتضمن اتصاالت بـين الـشعوب                 

على الرغم من االنفجارات التسعة في انبوب الغاز في سـيناء، فـإن             . كفيلة بان تكون مقبولة من جانبها     
كمـا أن   . ر على حد سواء مصلحة في استمرار توريد الغاز والتعاون في مجال الطاقـة             السرائيل ومص 

وحتى في دولة يسيطر فيها االخوان المـسلمون ال         . احتياجات المياه في المنطقة ستلزم بالتعاون االقليمي      
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ير مباشر،  يمكنها أن تتجاهل الحاجة للتصدي للتحديات االقتصادية أو حقيقة أن التعاون، حتى وإن كان غ              
  .مع اسرائيل، كفيل بان يعطي منافع اقتصادية

 وبالتالي يجب فحص المصاعب التي ستنشأ كنتيجة لصعود قوى سياسية في البلدان العربية ال تقبل فكرة                
  .تطبيع العالقات مع اسرائيل، ولكن ينبغي أيضا فحص االمكانيات التي يخلقها هذا الوضع

  13/12/2011نظرة عليا، 
 14/12/2011مان، الرأي، ع

  
  :كاريكاتير .71

  

  
  13/12/2011 فلسطين اون الين،  


