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  ويؤكد أن المقاومة المسلحة الخيار الوحيد لتحرير فلسطين" جيش القدس" لتشكيل  العربهنية يدعو .1
في العواصم العربية وعواصم " جيش القدس" رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية، إلى تشكيل دعا

المقاومة المسلحة هي الخيار "الثورة للعمل على تحرير القدس واألقصى، مؤكداً في الوقت نفسه أن 
  ".الوحيد لتحرير األرض الفلسطينية من البحر إلى النهر

رجان ذكرى انطالقة حماس الرابعة والعشرين المقام في ساحة الكتيبة وقال هنية، األربعاء، خالل مه
يجب أن يبدأ العمل بتشكيل جيش القدس في العواصم العربية، وأن تنتقل هذه " :الخضراء بمدينة غزة

  ".الثورات المباركة من اهتماماتها إلى القضية المحورية في القدس واألقصى
ات المصرية في حماية أمن سيناء، موضحاً أن االحتالل اإلسرائيلي وأكد استعداد حكومته لمشاركة السلط

يحاول إشاعة الفوضى األمنية في منطقة سيناء المصرية واتهام بعض الفصائل الفلسطينية بالعمل 
  .العسكري فيها
إن األمن القومي المصري هو جزء من أمننا الفلسطيني وقطاع غزة وحماية هذا األمن " :وأضاف هنية

ي مسؤولية مشتركة ونحن ال ضير عندنا من هذا التعاون والتنسيق لحماية األمن المشترك، في المصر
  ".سبيل قطع الطريق على االحتالل

إن المقاومة المسلحة هي الخيار الوحيد لتحرير األرض " :وحول خيار المقاومة المسلحة، قال هنية
كان لها فضل السبق في تفجير االنتفاضة ، موضحاً أن حركة حماس "الفلسطينية من البحر إلى النهر

  .األولى لمواجهة االحتالل
، مؤكداً أن الشعب "نقولها بال تأويل إن المقاومة المسلحة هي خيارنا لتحرير األرض" :وأضاف

، مشدداً على أن "يؤكد اليوم أن حماس أضحت رقماً صعباً ال يمكن ألحد أن يتجاوزه"الفلسطيني الوفي 
ها حارس أمين على حقوق وثوابت الشعب وأنها لن تقول في يوم من األيام أن فلسطيني الحركة أثبتت أن
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هي فقط الضفة وغزة وشرق القدس بل إنها ترنو لتحرير كافة األرض الفلسطينية من تحت سطوة 
  ".االحتالل ودحره

لحكم والسياسة، إن حماس تسير بثالث مسارات هي الدعوة والتربية، والمقاومة والجهاد، وا" :وقال هنية
موضحاً أن الحركة استطاعت المزاوجة بين الحكم والبناء والمقاومة وتمكنت رغم المؤامرات التي 
أحاطت بها أن تقدم نموذج الحكم بتحقيق نجاحات بإمكانات متواضعة وبإبداعات خالقة من خالل الشعب 

  ".الفلسطيني العظيم
 24من رحم الشعب الفلسطيني وكانت انطالقتها قبل إنها خرجت " :واستذكر تاريخ حركة حماس بالقول

عاماً تتويجاً لمدة طويلة من الدعوة واإلعداد والعمل الصامت والخفي والمواجهات والجهاد، والتربية في 
مدرسة اإلخوان المسلمين التي أسسها الشيخ حسن البنا، والتي تقود اليوم مع أحرار األمة الربيع العربي 

  ". المباشرة ضد أنظمة االستبداد، أو عبر صناديق االقتراعفي صعيد المواجهة
لن ننسى أسرانا وعرفنا الطريق وعلى المحتل أن يفهم أننا ال يمكن أن نفرط "وبشأن األسرى، شدد أنه 

  ". أو نساوم على حرية هؤالء األبطال القابعين خلف قضبان االحتالل
هم كانت صفقة وفاء األحرار، ثم التوقيع على ورقة أول مشاعل النصر للفلسطينيين ومقاومت"وأوضح أن 

وليس على حساب "، مؤكداً تمسك حماس بتحقيق المصالحة على أسس واضحة "المصالحة الفلسطينية
  ".الثوابت والمقاومة

، مطالباً "لن ترى النور إال بتنفيذ بنودها بشكل عملي واقعا على األرض"وأكد أن المصالحة الفلسطينية 
العمل على تحرير القرار واإلرادة السياسية من الضغوط الخارجية التي تهدف "في رام اهللا بـقادة فتح 

  ".إلعاقة عجلة المصالحة، وعدم التساوي معها
إن المطلوب هو االلتزام بتنفيذ ما تم االتفاق عليه في القاهرة تنفيذاً أمينا، وهي ضرورة اإلفراج " :وقال

لألسف نرى زيادة وتيرة االعتقاالت بالضفة، هل هذا مؤشر على "اً أن ، مشير"عن المعتقلين السياسيين
  ".نوايا صادقة للمصالحة؟

البد من مناخ صحي للمصالحة يكون برفض الضغوط الخارجية، والتطبيق األمين لبنودها "وأضاف أنه 
ية في منظمة باإلفراج عن المعتقلين السياسيين من سجون السلطة، والقانعة الراسخة بالشراكة السياس

التحرير، والمرجعيات الفلسطينية، والتوافق على برنامج وطني يحمي المقاومة الشعبية والمسلحة 
  ".وغيرها

، دون "رغم أننا ال نخشى صناديق االقتراع"وشدد هنية على عدم إمكانية حصول انتخابات فلسطينية 
  .  حقهم بحريةتوفير أجواء حقيقية سليمة وصحية تمكّن الفلسطينيين من ممارسة

من "واعتبر مشاركة فرقة الوعد اللبنانية اآلتية من مخيمات اللجوء والشتات بمهرجان انطالقة حماس 
ثلة من أولويات حركتنا، "، مؤكداً لالجئين الفلسطينيين في لبنان أن قضية عودتهم على "مبشرات العودة

  ". وحق العودة حق مقدس ال تنازل عنه وال تفريط فيه
نية الحكومة اللبنانية باالستجابة للمطالب اإلنسانية الحقيقية ألبناء الشعب الفلسطيني في مخيمات ودعا ه

  ". لن يكون على حساب حق العودة"اللجوء والشتات في لبنان وحفظ كرامته، مؤكداً أن ذلك ليس توطيناً و
ألنه ال يصح أن يعيشون في "كما طالب لبنان بضرورة إعادة بناء نهر البارد وإعادة الفلسطينيين إليه 

  ".شتات في قلب شتات
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إن الربيع العربي مرتبط ارتباط وثيق بقضية فلسطين " :وتطرق رئيس الوزراء إلى الربيع العربي، وقال
والقدس، وإن النتائج المترتبة عليه لها عالقة مباشرة على الوضع الفلسطيني، ومن أهم نتائج الثورات 

". والتبعية، التي أعطت الضوء األخضر للعدو للقضاء على الشعب الفلسطينيهو سقوط أنظمة االستبداد 
  :ولالطالع على نص الكلمة

27403/details/ps.felesteen.www://http/القدس-جيش-لتشكيل-يدعو-هنية.htm  
  14/12/2011ين اون الين، موقع فلسط

  
  "إسرائيل"مفتاح السياسة بالشرق األوسط عملية السالم بين فلسطين و: عباس .2

مفتاح السـياسة والعالقات الطيبة في الشرق األوسط هو "قال الرئيس محمود عباس، إن : بروكسل
لدان العربية عملية السالم بين فلسطين وإسرائيل والتي يأتي بعدها عالقات بين إسرائيل وكل الب

  ."واإلسالمية حسب خطة خارطة الطريق
وأضاف في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس االتحاد األوروبي هيرمان فان رومبوي، بعد لقائهما في 

أمس رفعنا العلم الفلسطيني في منظمة اليونسكو، وارجوا أن نصل في "بروكسل، اليوم األربعاء، 
  ."ألمم المتحدة كدولة فلسطينية، بدعم من االتحاد األوروبيالمستقبل إلى رفع العلم الفلسطيني في ا

وأكد أن الدعم األوروبي الذي تتلقاه السلطة الوطنية الفلسطينية مجز وكان له األثر األساسي في بناء 
نحن ممتنون لكم على هذا الدعم الذي استمر طويال، ونأمل أن يستمر حتى ': المؤسسات الفلسطينية، وقال

  .' المؤسسات الفلسطينية تمهيدا إلعالن الدولةنستكمل بناء
وأعرب عباس عن سعادته بزيارة االتحاد األوروبي، وشكر الرئيس رومبوي على تهنئته برفع العلم 

  ."اليونسكو "الفلسطيني في مقر منظمة
ية ولفت إلى انه بحث مع رومبوي عملية السالم في الشرق األوسط، والجهود التي تبذلها اللجنة الرباع

يهمنا ": في هذا الصدد، كما شرح له مسار عملية المصالحة الفلسطينية واآلمال التي نعلقها عليها، وقال
جدا أن نتوصل إلى مصالحة فلسطينية بين حركة حماس ومنظمة التحرير الفلسطينية إلعادة الوحدة 

  ."الوطنية
خير مع حماس في القاهرة قبل وأشار إلى انه وضع رئيس االتحاد األوروبي في نتائج اجتماعه األ
  .أسبوعين، كما تطرقا إلى الربيع العربي وما يجري في البلدان العربية

نتوقع أن أي حكومة فلسطينية مقبلة ستلتزم بالمبادئ التي التزم بها  ":بدوره، قال رئيس االتحاد األوروبي
األوروبي ال زال ملتزما بمبدأ وحول عملية السالم في الشرق األوسط، أكد أن االتحاد . "الرئيس عباس
وأوضح رومبوي أن الرئيس عباس وضعه في صورة التطورات الراهنة المتعلقة بطلب  .حل الدولتين

فلسطين الحصول على العضوية الكاملة في األمم المتحدة، وأعرب عن أمله أن يكون للربيع العربي 
  .تأثير ايجابي على عملية السالم في الشرق األوسط
  14/12/2011، )وفا(ألنباء والمعلومات الفلسطينية وكالة ا

  
  االستثمار في قطاع الشباب أبرز متطلبات التنمية في فلسطين: فياض .3

قال رئيس الوزراء سالم فياض، إن مهمة االرتقاء بواقع الشباب وتعزيز مشاركتهم في الحياة : رام اهللا
  .المدنية والسياسية تحتل أولوية في عمل السلطة الوطنية
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وأضاف خالل افتتاحه مؤتمر الشباب الفلسطيني الثاني في مقر الهالل األحمر برام اهللا، األربعاء، أن 
السلطة الوطنية أولت خالل األعوام الماضية اهتماما كبيرا بقطاع الشباب، وهيأت له سبل النهوض 

الثقافية والرياضية والتقدم في إطار خطتها التي استهدفت االرتقاء بالخدمات التعليمية والصحية و
  .والترفيهية، وعملت على تحسين التشريعات واألطر القانونية الناظمة للعمل الشبابي

ويأتي افتتاح المؤتمر تتويجا لمؤتمرات ُعقدت في القدس وقطاع غزة ولبنان وحيفا، وغيرها من 
اقة اإلبداعية الهائلة المناطق، وفي وقت شهدت فيه بالدنا أنشطة وفعاليات متنوعة ومتميزة، أبرزت الط

  .الكامنة لدى الشباب، كما أبرزت جاهزيتهم للمشاركة واإلسهام الفاعل في بناء مستقبل أفضل لشعبنا
  14/12/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
  كدولة فوق القانون " إسرائيل"التوقف عن التعامل مع " لرباعية"آن األوان لـ: عريقات .4

إن : "قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات:  محمد هواش- رام اهللا
موقفنا من بيان الرباعية واضح، لكن غير الجلي هو الموقف اإلسرائيلي الذي لم يعلن رسمياً حتى 

لية التوقف  للرباعية الدواألوانانه آن : "من رام اهللا" صوت فلسطين راديو"وأضاف في حديث لـ ".اليوم
 أي تستبق إسرائيل "أن إلى، مشيراً " كدولة فوق القانون ومساءلة حكومتهاإسرائيلعن التعامل مع 

 عن بناء المزيد من الوحدات االستيطانية بالضفة اإلعالناجتماع للرباعية بإرسال رسالة استيطانية عبر 
  ".وآخرها بناء وحدات قرب بيت لحم. والقدس المحتلة
 دولة فلسطينية إقامة إن" جدعون ساعر التي قال فيها اإلسرائيليات تصريحات الوزير واعتبر عريق

 الدولة إلقامة احتمال أي لتدمير وأبدا، هو موقف حكومته التي تسعى دائماً إسرائيلتشكل خطرا على 
  ".الفلسطينية

  15/12/2011النهار، بيروت، 
  

  في القدس  ةالسلطة الفلسطينية تندد باالعتداء على مسجد عكاش .5
دانت السلطة الفلسطينية االعتداء على مسجد عكاشة المهجور في :  وكاالت– جمال جمال -القدس 

يحمل " المقدسة واألماكن مواصلة سلسلة االعتداءات على المساجد آنالقدس الغربية المحتلة، واعتبرت 
ل كبير المفاوضين الفلسطينيين وقا. " دوامة العنفإلىجر المنطقة " إلى ويهدف "في طياته مخاطر كبيرة

 دوامة من إلى جر المنطقة إلى المستوطنين الذي يهدف إرهابهذا يدل على تصاعد "صائب عريقات 
 بنسبة 2011 اعتداءات المستوطنين قد ارتفعت عام أن في المنطقة خاصة األوضاعالعنف وتفجير 

40%".  
  15/12/2011الدستور، عمان، 

  
  2006لسلطة تمنع حماس من االحتفال بانطالقتها في الضفة منذ ا: باسم الزعارير النائب .6

أجهزة األمن " التغيير واإلصالح"اتهم باسم الزعارير، النائب في المجلس التشريعي عن كتلة : نابلس
، بمواصلة منع عناصر وأنصار حركة حماس من االحتفال بذكرى )جناح الضفة الغربية(التابعة للسلطة 

ديسمبر من كل عام، مشددا على أن أجهزة السلطة / صادف الرابع عشر من كانون أولانطالقتهم، التي ت
  ".تمارس قمعا ضد الحركة بالضفة منذ سنوات"
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أن حركة حماس لم تستطع إجراء أي مظاهر " قدس برس"وأشار الزعارير في تصريحات خاصة لـ
بفعل القمع الشديد الذي "، 2006 عام احتفالية في ذكرى انطالقتها أو ممارسة أي نشاط لها بالضفة منذ

  ".تمارسه أجهزة السلطة على قوى المقاومة بالضفة
  14/12/2011قدس برس، 

  
   تعاني من أزمة اقتصادية خطيرة  الفلسطينيةالسلطة": هارتس" .7

عن أزمة اقتصادية داخل السلطة الفلسطينية " هآرتس"كشفت صحيفة :  ترجمة قدس نت -القدس المحتلة
كل يخالف التقارير السابقة حول االزدهار االقتصادي وينافي أيضا ادعاءات سالم فياض بأن خطيرة بش

السلطة جاهزة لقيام الدولة الفلسطينية، األمر الذي يدفع قادة السلطة للمطالبة بتغيير اتفاق باريس الذي 
  .ينظم العالقات االقتصادية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية

ن األزمة برزت عندما تناقصت المساعدات الخارجية للسلطة التي أدت إلى نقص وأوضحت الصحيفة، أ
السيولة المالية وصعوبة صرف رواتب موظفيها خالل األشهر الماضية، مضيفةً أن عرقلة أموال السلطة 

  .التي تقوم بها إسرائيل ستزيد من خطورة األمر
م كشف عن 2011له إنه ومنذ منتصف عام ونقلت الصحيفة عن معهد أبحاث عالقات الشرق األوسط  قو

وجود أزمة اقتصادية في السلطة الفلسطينية التي حينها لم تستطع دفع رواتب موظفيها ودفعت جزء 
  .م2010بسيط منها، مشيراً إلى أن األزمة لم تشب بشكل مفاجئ وأن إشارة األزمة بدأت في مايو 

إن الدول :" ادي في السلطة الفلسطينية قولهكما ونقلت الصحيفة عن يوسف الزمر المراقب االقتص
مليون دوالر التي التزموا في دفعها معتبراً ذلك أحد 960مليون دوالر من مجمل  280العربية نقلت فقط 

العناصر األساسية لألزمة ، وأوضح أن الحكومة الفلسطينية تقوم بجباية ضرائب من المعابر في الضفة 
  .ة الغربية وقطاع غزة وشرقي القدس والشتات الفلسطينيالغربية فقط من أجل تمويل الضف

  14/12/2011قدس نت، 
  

  عبد اهللا عبد اهللا يدعو لزيارات لبنانية تضامنية لفلسطين  .8
 إلى زيارات لبنانية رسمية وشعبية أمامفتح المجال " إلىدعا سفير فلسطين في لبنان عبد اهللا عبد اهللا 

 عالقة مع المحتل، مثلما حصل مع أيفلسطيني فيها، بعيدا عن األراضي الفلسطينية لدعم الصمود ال
 وسياساته في نهب االحتاللالعديد من الوفود العربية، ألن في ذلك مساندة لنظام شعبنا في مواجهة 

  ."األراضي وتهويد المنطقة وحرمان الفلسطينيين من حقهم
نائب رئيس المجلس اإلسالمي الشيعي  الجميل وأمينكالم عبد اهللا جاء بعد زيارتين لكل من الرئيس 

 جولة يودع فيها المسؤولين اللبنانيين بعد نهاية مهمته إطاراألعلى الشيخ عبد األمير قبالن في 
  .الدبلوماسية في لبنان

  15/12/2011السفير، بيروت، 
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  2011 جواز سفر خالل الربع الثالث من 62211إصدار : رام اهللا .9
ت السفر المنجزة خالل الربع الثالث من العام الجاري في المحافظات الشمالية بلغ عدد جوازا: رام اهللا

وذكر وكيل وزارة الداخلية حسن علوي، أن الوزارة تستقبل طلبات  . جوازا جديدا62211والجنوبية 
  .جوازات السفر يوميا ويتم التعامل معها، بعيدا عن التجاذبات السياسية

فر الفلسطيني كحق طبيعي لكل مواطن بغض النظر عن مكان سكناه، نتعامل مع جواز الس: وقال علوي
ولكن هناك بعض القضايا القانونية التي تتمثل في إصدار جواز السفر الفاقد ونقص بعض الوثائق 

  ."والمعامالت في طلب الجواز
  14/12/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
  ماضون في المقاومة في كل بقعة في فلسطين: تها النطالق24حماس في الذكرى الـ  .10

 النطالقة 24 شاركت جماهير غفيرة ظهر أمس في مدينة غزة في إحياء الذكرى الـ : أ ف ب-غزة 
  .حتى تحرير كامل التراب الفلسطيني» المقاومة«التي أكدت أنها ماضية في » حماس«حركة 

غرب مدينة غزة حيث تقيم » د في ساحة الكتيبةمئات اآلالف تحتش«وقالت الحركة في بيان صحافي ان 
الحركة منصة ضخمة على شكل سفينة يتصدرها مجسم للمسجد االقصى، إلحياء انطالقتها التي حملت 

  .»وفاء األحرار، يا قدس إنا قادمون: شعار
يحتشدون منذ ساعات الصباح الباكر في ساحة » حماس«ولمناسبة هذه الذكرى، بدأ اآلالف من انصار 

حتى تحرير » المقاومة«وأكدت الحركة انها ماضية في . الخضراء» حماس«الكتيبة التي غطتها رايات 
  .كامل التراب الفلسطيني

، »ماضون في التأكيد على تفعيل مشروع المقاومة حتى تحرير كل أرضنا«: »حماس«وقال ناطق باسم 
ل بقعة فلسطينية حتى تحرير آخر شبر هذا المشروع سنعيد له االعتبار ليس في غزة بل في ك«: مضيفاً

  .»من أرضنا الفلسطينية
  15/12/2011الحياة، لندن، 

  
  "إسرائيل" سترد الصاع صاعين لـالحركة: السنوار في مهرجان انطالقة حماس .11

أكد القيادي في حركة حماس األسير المحرر يحيى السنوار أن قوى العالم ومخططاتها لسحق حركة 
مي فشلت في النيل منها وكسرها، مشدداً على أن الحركة بقيت قوية متماسكة حماس ومشروعها اإلسال
  ". ألنها قدر اهللا في األرض"وأكبر من كل المؤامرات 
، في خطاب جماهيري ممثالُ عن األسرى المحررين أمام أكثر 2011-12-14وقال السنوار، األربعاء 

لعشرين في ساحة الكتيبة التي باتت تعرف  ألف مشارك في مهرجان انطالقة حماس الرابعة وا350من 
لقد بقيت حماس محافظة على الثوابت والحقوق رغم كل " :غرب مدينة غزة" الكتيبة الخضراء"باسم 

المعيقات والمخططات، فحماس وكتائبها اليوم وحولها شعبها الفلسطيني وشعوب العالم المحررة من ظلم 
". بحت اليوم أكبر قوة وتماسكا وعصياناً على االنكسارأنظمتها ليست كمان كانت في األمس، فهي أص

فشلت كل قوى العالم ومخططاته ومراكز األمن القومي في كل الدول المعادية في القضاء :" وأضاف
، مشيداً بصبر الشعب الفلسطيني ومقاومته تحت الظلم اإلسرائيلي والحصار العدوان "على حماس
  . المتواصل
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جاء الوقت لنرد "د عربدة االحتالل اإلسرائيلي وعصر الضعف قد ولت، وأنه وشدد السنوار على أن عه
  ". على خصومنا أن يفهموا بأن يخلّوا بيننا وبين عدونا"، مؤكداً أن "للعدو اإلسرائيلي الصاع صاعين

علينا في حماس وقياداتها أن ندرك أن قواعد المعادلة تغيرت لصالح قضيتنا ولنكرس " :وذهب إلى القول
، مؤكداً على ضرورة أن تكون حماس اليوم أكثر استعداداً وفق "اليوم نغزوهم وال يغزونا"ن اليوم منهج م

وأضاف أنه يتوجب على أبناء األمة  ".قواعد تنسجم مع حجم المتغيرات وآفاق اآلمال والطموحات
وجها التحية إلى العربية واإلسالمية االستعداد لنصرة غزة المحاصر والمقاومة وحماية المقدسات، م

  .الشعوب العربية وخاصة في الدول المحررة من ظلم أنظمتها
  14/12/2011موقع فلسطين اون الين، 

 
  عين الحلوةمخيم يؤجج التوتر في  اغتيال مرافق قائد الكفاح المسلح .12

اغتيل ليل امس احـد مرافقـي       ،  محمد صالح   نقالً عن مراسلها   15/12/2011السفير، بيروت،    ذكرت
ـ       الكفاح المسلح في مخيم عين الحلوة      قائد ، ويـدعى اشـرف     »اللينو«العميد محمود عيسى المعروف ب

القادري بإطالق النار عليه من مسافة قريبة داخل محله في حي الصفوري في المخيم مما ادى الى وفاته                  
 طلقـات   وعلى االثر انتشرت مجموعات مسلحة في المخيم وعمت االستنفارات وسمع دوي          . على الفور 

  .نارية متفرقة
 مصادر فلسطينية فتحاوية داخل مخيم عين الحلوة موقـع          عن 14/12/2011 موقع لبنان االن،     وأضاف

"NOW Lebanon " ا بإبقاء "أنلجنة المتابعة الفلسطينية ال تزال مجتمعة حتى اآلن، وهي اتخذت قرار
لـم  " ، من خالل خطـة    "جند الشام "لى  اجتماعاتها مفتوحة لضبط الوضع األمني داخل المخيم والقضاء ع        

  .تكشف عنها المصادر
 خطير جدا وهو يستهدف إحداث فتنة )اغتيال أشرف القادري(ما جرى هذه الليلة "وأضافت المصادر أن 

هذا األمر لن يتم السكوت عنه بعد اليوم، خصوصا "، مؤكدةً أن " ألف فلسطيني من المخيم80لتهجير 
مؤخرا اغتيال الفتحاويين الواحد تلو اآلخر، واستطاعت هذه الليلة قتل وأن تلك الجماعات حاولت 

سيتم معاقبة الجرمين "، ومشددةً على أنه "أحدهم، وهي تهدف الى ضرب األمن واالستقرار في المخيم
  ".ولن يتم السكوت بعد اليوم على جرائمهم

  
  صمودونجدد عهد المقاومة وال... نلسنا غائبين ولن نهو: حماس بالضفة .13

إن غياب مظاهر االحتفال بذكرى انطالقتها في الضفة ) حماس(قالت حركة المقاومة اإلسالمية : رام اهللا
  .الغربية نتيجة لسطوة االستهداف المزدوج، ال يعني غياب الحركة وال استكانتها أو هوانها

ة باقية في قلوب أبناء إن حركتكم المجاهد"نسخة عنه األربعاء " صفا"وأضافت الحركة في بيان لها تلقت 
  ".شعبها الذين ما زالوا يوالون نهجها ويؤمنون به رغم محاوالت اإلفناء والتغييب

حماس باقية في مواكب الشهداء واألسرى التي ما زالت تقدمها راضية محتسبة، ضريبة لثباتها "وتابعت 
واقع األولى في مشروع على مواقفها، وانحيازها لثوابت شعبها وحقوقه، وعالمة على تصدرها الم

  ".المقاومة، فكراً وممارسة
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من لديه شك في ذلك فدونه بالد الربيع العربي التي غُيبت فيها الحركات اإلسالمية عقودا "وأوضحت أن 
طويلة، وظن الطغاة أنهم أخمدوا صوتها وأطفأوا نارها، فإذا بها تعود لتتصدر المشهد بعد أن زال الطغاة 

  ".ب وحريتهاوخُلّي بين الشعو
وجددت الحركة في ذكرى انطالقتها عهد المقاومة والصمود، وأبرقت بتحياتها إلى قادتها ومجاهديها 
وأبنائها ومحبيها في كل مكان، وحيت شهداءها وأسراها وجرحاها وذويهم، وأكدت مضيها على العهد، 

 .باشتداد الظالم وتراكم الكروبواستقامتها على طريق الجهاد، وثباتها على نهجها األصيل، غير مبالية 
 14/12/2011، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية 

  
  لتكن ذكرى انطالقة حماس منطلقًا لوحدة الصف لتحرير القدس: فؤاد الرازم .14

دعا األسير المحرر القيادي في الجهاد اإلسالمي، فؤاد الرازم، إلى إنهاء االنقسام وتحقيق : غزة
  .لصهيونيالمصالحة لمواجهة العدو ا

في هذا : "وقال الرازم في كلمة له خالل مهرجان انطالقة حماس بغزة الذي شارك فيه مئات اآلالف
اليوم المشهود أتقدم بالتهنئة باسم حركة الجهاد وباسم كل الفصائل اإلسالمية والوطنية إلخوتنا في حماس 

  ".في ذكرى انطالقتها الرابعة والعشرين وإلى األمام
لذكرى ذكرى طيبة وعزيزة على قلوبنا ويجب أن تكون منطلقًا لوحدة الصفوف من أجل هذه ا"وأضاف 

وجه رسالة من األسرى إلى قيادة العمل الوطني واإلسالمي إلنهاء هذا "، كما "تحرير القدس واألقصى
  ".االنقسام الذي مس كل جزئية من جزئيات الشعب الفلسطيني

التي "د لتحرير فلسطين كل فلسطين، وتوجه بالتحية للمقاومة وأكد التمسك بخيار المقاومة واالستشها
استطاعت أن تحررنا من سجون االحتالل وتحية لهذا الشعب الذي لم يرضخ لشروط االحتالل فصمد 

  ".وثبت وراء المقاومة متحديا كيان االحتالل
ال نريد  ":وطالب بالعمل على إطالق األسرى من سجون االحتالل، وقال رسالة األسرى إليكم

  ".مخصصات وال نريد كنتين ولكن نريد حريه من األسر
 14/12/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم

  
   لناشط من حماس من منطقة سيناء"الموساد"أنباء عن اختطاف : القدس العربي .15

ترددت معلومات أمنية في قطاع غزة عن قيام أجهزة األمن اإلسرائيلية باختطاف :  أشرف الهور-غزة 
حد أفراد األجهزة األمنية التابعة للحكومة المقالة التي تديرها حركة حماس، خالل وجوده في منطقة أ

ان ' القدس العربي'وبحسب مصادر أمنية في قطاع غزة فقد ذكرت لـ  .سيناء ونقله إلى سجن إسرائيلي
وذكرت أن أحد أفراد  .لديها معلومات تؤكد أن أحد أفراد األجهزة األمنية اختفت آثاره قبل خمسة أيام

عائلته اتصل بأجهزة األمن في غزة وأبلغها أنه انقطع االتصال بنجلها منذ أيام، وأنه كان موجودا في 
وبحسب المعلومات المتوفرة فإن العائلة أبلغت أجهزة األمن انها تلقت اتصاال  .منطقة شبة جزيرة سيناء

بلغهم باعتقال نجلهم، وأنه يخضع اآلن للتحقيق، من شخص يدعى أنه ضابط في المخابرات اإلسرائيلية ي
  .وان على العائلة توكيل محام له
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لكن مصدرا أمنيا في غزة قال انه ال توجد معلومات مؤكدة حول عملية قيام أجهزة األمن اإلسرائيلية 
قق باعتقال هذا الشاب من سيناء ونقله إلى أحد سجون إسرائيل، مشيرا الى أن أجهزة األمن تبحث وتح

  .في سبب اختفاء هذا الشاب
  15/12/2011القدس العربي، 

  
   وتحمل االحتالل المسؤولية الكاملة عن سالمتهحماس تدين بشدة اعتقال النائب ضراغمة .16

إقدام سلطات االحتالل على اعتقال النائب في المجلس التشريعي " حماس"أدانت حركة المقاومة اإلسالمية 
ة، معتبرة أنها جريمة صهيونية تضاف إلى سلسلة جرائمه التي تستهدف الفلسطيني الدكتور أيمن ضراغم

  .نواب الشعب الفلسطيني ورجاالته المدافعين عن حقوق شعبهم وثوابته
االحتالل المسؤولية عن حياة وسالمة النّائب ) 12-14(وحمِّلت الحركة في بيان لها اليوم األربعاء 

  .تمرار في استهدافهمضراغمة وإخوانه النواب، محذرة من االس
  14/12/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم

  
  تصريحات الزهار شخصية وانعكاس لخالفاته مع قيادة حماس: فتح .17

 رفض الناطق باسم حركة فتح أحمد عساف تصريحات القيادي في حماس محمود الزهار التي :رام اهللا
  . ملفي المعتقلين وجوازات السفرقال فيها إنه لم يحدث أي اختراق بملفات المصالحة وتحديدا

وقال عساف في لقاء مع إذاعة صوت فلسطين اليوم األربعاء، إن تصريحات الزهار تعبر عن وجهة 
نظره الشخصية، فهي انعكاس لخالفاته الداخلية مع حركته، داعيا الزهار الستغالل األجواء اإليجابية 

  .لتحقيق اتفاق المصالحة وتنفيذ بنوده على األرض
  14/12/2011، )وفا(كالة األنباء والمعلومات الفلسطينية و

  
   ومستوطنيها لعب بالنار"إسرائيل"جرائم حكومة : فتح .18

الخطيرة للجرائم '، اليوم األربعاء، من التداعيات 'فتح' حذرت حركة التحرير الوطني الفلسطيني :رام اهللا
ومستوطنيها اإلرهابيين والتي كان آخرها المرتكبة بحق شعبنا من قبل جيش دولة االحتالل اإلسرائيلي 

حرق مسجد في القدس الغربية وكتابة شعارات مسيئة للرسول محمد، وحرق سيارات للمواطنين في 
  .'قرى ياسوف وكفر حارس بمحافظة سلفيت وقرية دوما بنابلس

لثقافة، إن أحمد عساف، في بيان صدر عن مفوضية اإلعالم وا' فتح'وقال الناطق اإلعالمي باسم حركة 
عبر إصرارها على تحويل الصراع السياسي القائم إلى صراع ديني ' تلعب بالنار'حكومة االحتالل 

  .'السحر على الساحر'وعندها سينقلب 
  14/12/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
   الحركة دعم نظامهالعالقة بين األسد وحماس وصلت إلى نقطة االنهيار لرفض: "فايننشال تايمز" .19

 أن حركة حماس تخفف بهدوء من وجودها أمس "فايننشال تايمز"فادت صحيفة أ .):آي.بي.يو( -لندن 
إن سفك الدماء : وقالت الصحيفة .في دمشق ومن دعمها لحليفها التقليدي نظام الرئيس بشار األسد

وظها السياسية في أماكن والعنف في سورية يشكل تحدياً مزعجاً بالنسبة إلى حماس مع تصاعد حظ
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أخرى بمنطقة الشرق األوسط، بعد أن منحت انتفاضاتها القوة للحركات اإلسالمية وسمحت لقادة الحركة 
  .بتعزيز روابطها مع الحكومات الصديقة من المغرب وحتى معقلها الحصين في قطاع غزة

ز عملياتها اإلقليمي ألكثر  أن حماس بدأت تشعر بالضغط في دمشق، مقر مكتبها السياسي ومركوأضافت
من عقد من الزمان، وأنها غير آمنة على نحو متزايد، فيما شعر الرئيس السوري بالغضب ألن الحركة 

مارس الماضي، ووصلت العالقات بينهما إلى / آذاررفضت دعم نظامه ضد االنتفاضة التي بدأت في 
من مسؤوليها من الدرجة األدنى من  العديد أجلت الصحيفة إلى أن حماس  وأشارت.نقطة االنهيار

نشعر أن الوضع ": ونسبت إلى مسؤول من حماس في غزة قوله .سورية خوفاً من االنتقام وانهيار النظام
خطير للغاية بالنسبة للحركة في سورية، وصار نظام األسد غاضباً جداً منا ويريدنا أن نقدم الدعم له كما 

  ." بالنسبة لحماس ألن النظام السوري يقتل شعبهفعل حزب اهللا، لكن هذا صار مستحيالً
 أن مبعوثي حماس يجسون النبض في جميع أنحاء المنطقة في أكدواإن ديبلوماسيين : وقالت الصحيفة

حال قرروا نقل مقرهم من دمشق على وجه السرعة، مع أن الكثير من المسؤولين والمحللين يعتقدون أن 
ن إ"ونقلت عن ديبلوماسي غربي،  .لى قطر أو مصر هو سابق ألوانهالتقارير عن انتقال وشيك للحركة إ

حماس لم تحصل بعد على مقر بديل لدمشق، والتوقع هو أن الحركة ستحاول تأمين مواقع بعدد من 
 الصحيفة أن مسؤول حماس  وأضافت."البلدان العربية، لكنني ال اعتقد أن سورية هي قضية بالنسبة لها

  ."مكن أن تستضيف حماس كأفراد وليست كمجموعةأن قطر ي"في غزة أكد 
  15/12/2011الراي، الكويت، 

  
  في جريمة إحراق المساجد الضالعين تطالب باعتقالليفني .20

وصفت رئيسة المعارضة اإلسرائيلية تسيبي ليفني إضرام النار في مسجد قديم           :  أحمد رمضان  -رام اهللا   
جة العنف الجامح التي استهدفت أمس ضـباطاً مـن   ومهجور في وسط القدس بجريمة كراهية تتعلق بمو 

أولئك الذين يقفون وراءها ليسوا بفئة قليلة بل هم عبارة عن مجموعة            "الجيش اإلسرائيلي، مشيرة إلى أن      
  ". آخذة باالتساع من المتطرفين

خارجـة  واتهمت ليفني هذه المجموعة بأنها تسعى إلى تحويل إسرائيل باإلكراه إلى دولة متطرفة وعنيفة               
المبادئ التي تتمسك بها هذه المجموعة ال يعـدو كونهـا تـشويهاً للمبـاديء               "عن القانون، مضيفة أن     

  ". اليهودية
كما دعـت إلـى   . ودعت ليفني إلى اعتقال جميع الضالعين في هذه االحداث وإنزال أشد العقوبات بحقهم 

طالبت بـإخالء البـؤر االسـتيطانية       و .نبذ مشاريع القوانين المتطرفة التي يحاول بعض النواب طرحها        
  . العشوائية

 15/12/2011، المستقبل، بيروت
  

   وقتلهم اإلسرائيلي الجيشىبن أليعازر يدعو إلطالق النار على المستوطنين المعتدين عل .21
وصل الحد بالنائب العمالي بنيامين بن أليعازر إلى المطالبة بإطالق النار علـى             :  نظير مجلي  - تل أبيب 
وقال إنه كان من الواجب إطالق النار على الفاعلين وقتلهم، معتبـرا        .  الجيش ىنين المعتدين عل  المستنوط

وأكد خالل كلمة له خالل جلسة لجنـة الخارجيـة واألمـن            . أنهم كانوا على وشك قتل نائب قائد اللواء       
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 المظاهر مـن    البرلمانية أمس أن نشاط هذه الفئة من األشخاص يستوجب ردا صارما للغاية القتالع هذه             
  .جذورها وهي ال تزال في مهدها

ووصف الوزير عوزي النداو المعتدين بعصابة من الخارجين عن القانون والفوضويين الذين يعملون كل              
ودعا إلى التعامل معهم أسوة بأي مجرم آخر وتقديمهم للمحاكمة ووضـعهم وراء             . ما تسوله لهم نفسهم   

جلب لنا جميعا العار، مشيرا إلى أن ممارساتهم تقدم فعال الدعم           وقال إن هذه المجموعة ت    . قضبان السجن 
  .ألولئك الذين يعارضون حملة االستيطان

 15/12/2011، الشرق األوسط، لندن
  

   المغاربة بابعن قرار هدم جسرتتراجع  "إسرائيل" .22
الثاء، تأجيل هدم   أفادت التقارير اإلسرائيلية أن المجلس الوزاري اإلسرائيلي الثماني قرر مساء أمس، الث           

ونقل عن مسؤول إسرائيلي قوله إن المجلس الوزاري قرر تنفيذ سلسلة إجـراءات             . جسر باب المغاربة  
  .لرفع مستوى األمان على الجسر كي تتم إعادة فتحه ثانية خالل األسبوع الجاري

حدة التوتر  وأضافت المصادر ذاتها أن المجلس الوزاري، وفي ظل حساسية القضية والخشية من تصاعد              
مع الفلسطينيين واألردن والعالم العربي، قرر عدم هدم الجسر في هذه المرحلة، ومعالجة الثغرات فـي                

  . الجسر التي حذر منها مهندس بلدية االحتالل في القدس
وعلم أنه نظرا لكون الجسر مصنوعا من الخشب، فقد تقرر اتخاذ إجراءات تقلل مـن إمكانيـة انـدالع                   

كمـا  . ن، عالوة على وضع مركبة إطفاء على أهبة االستعداد في موقع قريب من الجسر             حريق في المكا  
  . ستجري عمليات صيانة وتقوية للجسر لتحويله إلى جسر ثابت

جاء على أثر الحساسية البالغة والتخوف من زيادة التوتر مع الفلـسطينيين واألردن             "وأضاف أن القرار    
، مشيرا إلى أن كافة     "دم في هذه المرحلة، لكن سيتم ترميم أجزاء فيه        والعالم اإلسالمي، وأن الجسر لن يه     

  .األعمال التي ستجري في الجسر الحالي سيتم تنسيقها مع األردن
 15/12/2011، 48موقع عرب

 
   على نتنياهو وحكومته حادةالقناة العاشرة االسرائيلية تبدأ بشن حرب إعالمية: "معاريف" .23

معاريف أنه بعد مرور يوم واحد على قرار اللجنة االقتصادية في الكنيست            قالت صحيفة   : القدس المحتلة 
 60برفض طلب القناة العاشرة االسرائيلية بتأجيل الديون المتراكمة عليها أو تقسيطها، والتي تقدر بنحو               

مليون شيكل، بدأت القناة بانتهاج سياسة إعالمية حادة ومناهضة لرئيس الحكومة نتنيـاهو وهـي تبـث                 
  .رير قوية تمس بإدارته للحكومةتقا

عن قلقها مـن احتمـال   " داليا دورنير"وفي ذات الشأن أعربت رئيسة مجلس الصحافة القاضية المتقاعدة   
إغالق القناة العاشرة من التلفزيون اإلسرائيلي مؤكدة أن الديمقراطية لن تصمد بدون إعالم حر ومعنـاه                

  . التنوع في وسائل اإلعالم على حد قولها
  15/12/2011، كالة سما اإلخباريةو

 
   سنة14 تطلب إعادة أحد جنودها المفقودين لدى سوريا منذ "إسرائيل" .24

تفحص السلطات اإلسرائيلية مع مختلف الجهات الدولية إمكانية أن يكون أحـد            :  نظير مجلي  - تل أبيب 
 طالبـة العمـل علـى      وقد توجهت إلى تلك الجهات    .  سنة، أسيرا لدى سوريا    14جنودها، المفقودين منذ    
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تحريره، بعد أن أعلنت الباحثة األكاديمية األلمانية، مريم كوينيكا، أنها شاهدت الجندي جاي حفيـر فـي                 
دمشق قبل ست سنوات، حيث تم توقيفها لدى المخابرات السورية وحققوا معها، وقد جلبوا حفير ليكـون                 

 لها مع القناة الثانية في التلفزيون اإلسـرائيلي،         وقالت كوينيكا، خالل مقابلة    .مترجما بينها وبين المحققين   
إنها واثقة من أن الشخص الذي قابلته في غرفة تحقيق المخابرات السورية هو الجندي اإلسرائيلي، ألنها                

  . ال تنسى صورة وجهه النحيل األسمر
 15/12/2011، الشرق األوسط، لندن

  
  مئات اآلالف يحيون انطالقة حماس : غزة .25

أن ترسم ) حماس(رى انطالقتها الرابعة والعشرين، استطاعت حركة المقاومة اإلسالمية في ذك: غزة
صورة مصغرة للربيع العربي، من خالل مهرجان ثوري، تجلت فيه مظاهر الثورات والحماس بين 

  .الجماهير التي تجمعت بمئات اآلالف في ساحة الكتيبة الخضراء بمدينة غزة
ية قادها أعضاء فرقة الوعد اللبنانية الفنية التي صدحت بالهتافات وهتفت حشود حماس بهتافات ثور

  .واألناشيد الحماسية التي ألهبت مشاعر الجماهير
يا قدس إنا ... وفاء األحرار "واختارت الحركة أن يكون مسرح االنطالقة هذا العام والتي حملت شعار 

  .صى المباركعلى شكل سفينة تحمل على ظهرها مجسما للمسجد األق" قادمون
وعلى هذا المسرح الرئيس للمهرجان، برزت ميادين الثوار العرب كمجسمات صغيرة عنونت بأسماء 
المدن والمحطات الثورية التي تابعها المواطنون في غزة بشكل مكثف، والتي يرى فيها الفلسطينيون 

  . عاما ونيف63ين منذ امتدادا للثورة الفلسطينية الممتدة منذ بداية االحتالل اإلسرائيلي لفلسط
وكما طالب ثوار العرب بإسقاط أنظمتهم الحاكمة الظالمة، طالب المحتشدون في مهرجان حماس األكبر 

، والذي شارك فيه كافة األسرى المحررون مؤخرا في المرحلة األولى من - حسب مراقبين-في تاريخها
  .صفقة التبادل، طالبوا بلجم االحتالل وإسقاط طغيانه

  14/12/2011، )صفا(الصحافة الفلسطينية وكالة 
  

  جسر باب المغاربةعبر عضوا كنيست ويهود متطرفون يقتحمون األقصى  .26
أعادت البلدية االسرائيلية للقدس المحتلة أمس فتح جسر باب المغاربة المؤدي إلى المسجد : رام اهللا

ثل وضع جهاز اطفاء، وبعد ان تفقد األقصى المبارك في البلدة القديمة بعد اتخاذ تدابير سالمة إضافية م
ودخلت أعداد كبيرة من اليهود المتدينين، على رأسها النائبان المتطرفان . الموقع مهندس تابع للبلدية

، الى المسجد األقصى عبر الجسر، الى »االتحاد القومي اليهودي«آريي إلداد وأوري أريئيل من حزب 
  .رطةجانب السياح األجانب، تحت حراسة رجال الش

  15/12/2011، الحياة، لندن
  

   "األقصىالمسجد "متطرفون ينصبون مجسما للهيكل قبالة  .27
نصبت جماعات يهودية متطرفة األربعاء مجسما للهيكل المزعوم قبالة المسجد األقصى المبارك، : القدس

  .بالتزامن مع دعوات إلغالق المسجد األقصى بوجه المصلين المسلمين
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أن الجماعات اليهودية المتطرفة نصبت المجسم على ظهر إحدى البنايات " اصف"وذكر شهود عيان لـ
 والذي يشرف على المسجد األقصى، -الذي بني على أنقاض حي الشرف-" الحي اليهودي"فيما يسمى 

  .وال يبعد سوى أمتار عن حائط البراق
؛ بحجة "يشع "وكانت دعوات صدرت في وقت سابق من مجلس حاخامات اليهود في مجمع مستوطنات

حسب " لإلرهاب وأعمال العنف"أن العرب يدنسون المكان األكثر قداسة عند اليهود ويحولونه إلى مركز 
  .تعبيرهم

يذكر أن هناك إجماع قومي وديني يهودي على بناء الهيكل المزعوم على حساب المسجد األقصى 
  .المبارك

  14/12/2011، )صفا( وكالة الصحافة الفلسطينية 
  

   اإلسالمي وفتيل حريقالتراثيطينيون يعتبرون هدم جسر باب المغاربة تغييراً للمشهد الحضاري الفلس .28
 يعتبر الفلسطينيون والمسلمون عموماً أن هدم جسر باب المغاربة المؤدي إلى المسجد : أ ف ب-القدس 

سالمي، وتهويداً األقصى في البلدة القديمة في القدس، يشكل تغييراً في المشهد الحضاري التراثي اإل
  ).ساحة المبكى(كامالً لمنطقة البراق 

 عن "فرانس برس"وقال مسؤول دائرة اآلثار اإلسالمية في المسجد األقصى الدكتور يوسف النتشة لوكالة 
إنها تراث تطور معماري من الفترة األيوبية وتراكمات معمارية أثرية بدأت على أقل تقدير من "التلة 

أن ما يجري لباب المغاربة والتلة المغربية هو عملية إحالل واستبدال "وأكد . "1187م الفترة األيوبية عا
  . "تراث بآخر ألنه توجد إمكانية لترميم التلة

ال يوجد أي خطر في التله ألنها مدعومة بالحديد، وأن االدعاء بأن الجسر "وقال خبير اآلثار دوف مئير 
وأكد أن . »يوجد لدينا مواد ومعاينات للتلة": وأضاف. "غيشكل خطراً ما هو إال سخافات وكالم فار

  ."سياسي، وليس ألن التلة تشكل خطراً«موضوع الجسر 
أن محاوالت هدم التلة ووضع جسر جديد، «واعتبر رئيس اللجنة اإلسالمية العليا الشيخ عكرمة صبري 

ة الصالحية والسيادة على هي ضمن مخططات تهويد مدينة القدس، وتريد إسرائيل أن تظهر بأنها صاحب
  .»المكان وليس الوقف

االعتداء على التلة هو بمثابة االعتداء على «وقال نائب رئيس الحركة اإلسالمية الشيخ كمال الخطيب إن 
واعتبر أن هدم التلة هو بمثابة فتيل حريق لن يمس .»المسجد األقصى، المكان األقدس بعد مكة

  .» مليون مسلم1500والفلسطينيين فقط بل أيضاً العرب 
  15/12/2011، الحياة، لندن

  
  واستقبال رسمي وشعبي لهم األحد..  تنشر اسماء االسرى المشمولين بالتبادل"سرائيلإ" .29

 الذين يفترض ان يتم 550 نشرت مصلحة السجون االسرائيلية مساء امس اسماء االسرى الـ:رام اهللا
  .»شاليط«ة من صفقة اطالق سراحهم االحد المقبل ضمن المرحلة الثاني

وقال وزير شؤون األسرى والمحررين عيسى قراقع إنه سيجري يوم األحد، استقبال رسمي وشعبي 
وأوضح في بيان صحفي صدر عن وزارة األسرى، أن األسرى الذين سيطلق . لألسرى المحررين
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 تجميعهم في سجن  أسيرا، تم550سراحهم ضمن المرحلة الثانية من صفقة تبادل األسرى والبالغ عددهم 
  .عوفر، تمهيديا إلطالق سراحهم

وأكد ضرورة تضافر الجهود الشعبية والرسمية مع جهود الدول الصديقة والمناصرة لشعبنا من أجل 
ولفت إلى أن استقبال هؤالء . مواصلة العمل والجهود لتحرير األسرى والمعتقلين من سجون االحتالل

ل والعالم على مدى أهمية ومكانة قضية األسرى في الحياة المحررين يكون بمثابة رسالة إلسرائي
  .الفلسطينية

  15/12/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا
  

  تبادل األسرى معتقالً بعد صفقة 470: "الضمير"مؤسسة  .30
شهد الشهران الماضيان بعد إتمام صفقة تبادل األسرى بين حركة حماس واالحتالل بتاريخ : رام اهللا

 أسيرا وأسيرة من أصحاب األحكام العالية، والقدامى 477لتي أطلق بموجبها سراح  وا18/10/2011
  .زيادة في وتيرة االعتقاالت اليومية بحق الفلسطينيين

الصفقة لم تردع االحتالل عن التوقف "إن : وقال تقرير لمؤسسة الضمير لرعاية األسير وحقوق اإلنسان
  ". لحقوق االسرى والمعتقلينعن ممارسة سياسة االعتقاالت واالنتهاكات

 من ديسمبر 12ورصدت المؤسسة حاالت االعتقال خالل الفترة الممتدة بين تنفيذ الصفقة وحتى الـ
 70 شابا وشابة فلسطينية، من ضمنهم نحو 470الجاري، إذ تبين أن االحتالل قام باعتقال ما يقارب 

  .الثة منهن بعد فترة وجيزة من االعتقال أسيرات أطلق سراح ث5، و) سنة18أقل من (طفالً قاصرا 
  14/12/2011، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية 

  
  االحتالل يهدم منازل بالنقب  .31

  .1948هدمت جرافات االحتالل أمس عددا من المنازل في النقب المحتل عام : الضفة الغربية
يونية داهمت قريتي بير وقالت مصادر محلية إن جرافات االحتالل ترافقها قوات من الشرطة الصه

الهداج والشرقية وشرعت بهدم عدد من مساكن الفلسطينيين والمنشآت والمعرشات في المنطقة بحجة أنها 
  .شيدت دون ترخيص حيث ال تعترف بها دولة االحتالل

ويأتي ذلك عقب إخطار االحتالل قرية وادي النعم باإلخالء وهدم منازلها وتثبيت قرار هدم قرية أم 
  .ران في المنطقة ذاتها والتي تحوي عشرات المنازلالحي

  15/12/2011، السبيل، عّمان
  

   أسرى لالعتقال اإلداري بينهم قيادي بحماستسعةتحويل  .32
صادق ما يسمى بالقائد العسكري اإلسرائيلي على أوامر بتحويل تسعة أسرى فلسطينيين : الضفة الغربية

  .ركة حماس من مدينة نابلس محمد غزالإلى االعتقال اإلداري بينهم القيادي في ح
  15/12/2011، السبيل، عّمان
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  "فليخرس صوت العنصرية وليظل مرفوعا صوت اآلذان: "تجمع جسر الزرقاء ولجنتها الشعبية .33
فوجئ مواطنو بلدة جسر الزرقاء، ظهر اليوم األربعاء، بتواجد عضوة الكنيست، أنستاسيا ميخائيلي، في 

  .وم بالتقاط صور لها قرب أحد المساجد، وذلك في إطار حملتها لمنع صوت اآلذانبلدتهم، حيث كانت تق
هذا وعندما تعرف المواطنون إلى شخصية ميخائيلي، طلبوا منها أن تغادر البلدة على الفور، واصفين 

  .سلوكها بغير األخالقي
 جاء ء، بيانا مشتركاوقد أصدر كل من اللجنة الشعبية والتجمع الوطني الديموقراطي في جسر الزرقا

نحن في اللجنة الشعبية، وفرع التجمع الوطني الديمقراطي في القرية، نقول إن نظام دولة إسرائيل  ":فيه
الذي ينعت نفسه بالديمقراطية، يتيح أجواء القتراح وسن قوانين عنصرية، تدل على نفسيات وأخالق من 

  ."انيطالب بذلك، فليخرس صوت العنصرية وليرتفع صوت اآلذ
  14/12/2011، 48موقع عرب

  
  من الفلسطينيين يعتبرون المصالحة أولوية مهمة% 96: استطالع .34

أظهرت أحدث نتائج استطالع للرأي العام الفلسطيني نفذه معهد العالم العربي للبحوث والتنمية : رام اهللا
وها أولويتهم لتحقيق المصالحة الوطنية بين حركتي فتح وحماس واعتبر% 96امس، تأييد » أوراد«

 القادم بحسب ما نص عليه 2012إجراء االنتخابات العامة في أيار % 85األولى، وأيدت غالبية قوامها 
اتفاق القاهرة الذي عقد بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس 

  .خالد مشعل
ستقبل القضية الفلسطينية جراء التوجه لألمم وتطرق االستطالع إلى العديد من القضايا التي تؤثر على م

كما يستعرض . المتحدة، وما واكب ذلك من تأثيرات على القضية الفلسطينية ارتباطا بالربيع العربي
  .االستطالع الموقف من األولويات الداخلية والسياسية والمصالحة واالنتخابات

% 46سطيني يسير باالتجاه الصحيح، فيما قال من المستطلعين الفلسطينيين أن المجتمع الفل% 49واعتقد 
بان المجتمع الفلسطيني يسير باالتجاه الخاطئ، ولوحظ هذا االعتقاد بشكل متزايد في أوساط سكان غزة 

من سكان غزة، % 53ويرجع ذلك إلى أن %. 43، وينخفض في الضفة الغربية بما نسبته %50بنحو 
جع وضعهم االقتصادي هم وعائالتهم خالل السنتين من سكان الضفة الغربية عبروا عن ترا% 41و

  .األخيرتين
وبشأن األولويات السياسية، المصالحة والعالقات الخارجية، أيد غالبية الفلسطينيين تحقيق المصالحة 

من المستطلعين الفلسطينيين بأنه % 96الوطنية وتعزيز العالقات الخارجية العربية واالجنبية، حيث قال 
تحقيق المصالحة بين حركتي فتح وحماس واعتبروها أولويتهم ) ا أو من المهم إلى حد ماالمهم جد(من 

يؤيدون تعزيز % 87بان أولويتهم الثانية تعزيز العالقات مع الدول العربية، ويتبعها % 92األولى، وقال 
وتحقيق يؤيدون المضي قدما باتجاه مبادرة التوجه نحو األمم المتحدة % 86العالقات مع الغرب، و

  .االعتراف بالدولة الفلسطينية
، وتبعه %86وحول الثقة بالقيادات الفلسطينية، حصل مروان البرغوثي على أعلى تقييم ايجابي بلغ 

  .ألحمد سعدات% 69، و%72الرئيس محمود عباس بنسبة 
  15/12/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا
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  في القدس                                " عكاشة"اق مسجد تحّمل حكومة تل أبيب تداعيات إحر" مؤسسة األقصى" .35
، داخل األراضي الفلسطينية "مؤسسة األقصى للوقف والتراث"استنكرت : يوسف الشايب -رام اهللا

" عكاشة"، على إحراق مسجد )14/12(، إقدام المستوطنين اليهود، فجر اليوم األربعاء 1948المحتلة عام 
  .المحتلةفي غربي مدينة القدس 

إن النيران أتت على أجزاء من المسجد، كما تم كتابة شعارات : "وقالت المؤسسة في بيان صحفي
  ".عنصرية ضد العرب والمسلمين والنبي األكرم محمد صلى اهللا عليه وسلم

المؤسسة اإلسرائيلية وأذرعها المختلفة صعدت بشكل كبير في األيام األخيرة من اعتداءاتها "وأكدت أن 
ى المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس والداخل الفلسطيني، والتي كان آخرها جريمة إحراق عل

مغلق بأوامر المؤسسة اإلسرائيلية منذ " عكاشة"، مشيرة إلى أن مسجد "مسجد عكاشة في غربي القدس
  .من ترميمه سابقاً" مؤسسة األقصى"م، وُمنعت 1948عام 

هذه الجريمة وكل االعتداءات على "يلية كامل المسؤولية عن وحملت المؤسسة الحكومة اإلسرائ
هي التي تسن القوانين العنصرية صباح مساء، وهي "، مشيرة إلى أن المؤسسة اإلسرائيلية "المقدسات

التي ال تحرك ساكنا ضد هؤالء الذين يرتكبون مثل هذه االعتداءات المتكررة، مما يجعل يدهم طليقة، 
  ".امهمفيواصلون مسلسل إجر

  15/12/2011الغد، عمان، 
  

  "إسرائيل"حرق المساجد إعالن حرب من جانب : هيئة مقدسية .36
قالت هيئة شعبية في مدينة القدس المحتلة، إن إقدام مستوطنين على إحراق مسجد في غرب : القدس

إعالن حرب من حكومة االحتالل بإعطائها الغطاء الكامل والمساند لممارسات "المدينة هو بمثابة 
  ".العصابات االستيطانية والتي كان آخرها إحراق المسجد

نسخة عنه " قدس برس"الشعبي للقدس في بيان صحفي تلقت وأكدت األمانة العامة للمؤتمر الوطني 
سياسة االمتداد والتوسع االستيطاني على األراضي الفلسطينية "، أن تبني تل أبيب )14/12(األربعاء 

المحتلة، ساهم إلى حد كبير في تعزيز النهج العدائي الممنهج للمستوطنين، في حين تتسارع وتزداد 
  ".فلسطيني من خالل مجموعات استيطانية منظمةاالعتداءات على كل ما هو 

األجهزة األمنية اإلسرائيلية تقف موقف الشاهد الذي ال يتخذ خطوات عمليه لمواجهة "وأشارت إلى أن 
تلك االعتداءات األمر الذي عزز من قدرات وإمكانيات تلك المجموعات والتي باتت تعمل ليل نهار وفي 

ستبيح فيه أعراض ومقدسات الفلسطينيين على امتداد ساحات سباق مع الزمن لفرض واقع جديد ت
لم تبقي تلك الممارسات الممنهجة لقطعان المستوطنين أمام الفلسطينيين سوى خيار "وقال البيان  ".الوطن

  ".واحد هو المواجهة لصد تلك االعتداءات المتكررة
  14/12/2011قدس برس، 

  
  مل نتنياهو المسؤولية  تحوالسلطة بالضفة امستوطنون يحرقون مسجد .37

بقرية برقة شمال شرق " النور"أحرق مستوطنون متطرفون صباح اليوم الخميس، مسجد : رام اهللا
وقام المستوطنين المتطرفين بحرق الطابق الثالث من المسجد القريب من بؤرة . محافظة رام اهللا



  

  

 
 

  

            20ص                                     2350:                العدد15/12/2011الخميس  :التاريخ

، "الحرب"دران المسجد منها استيطانية مقامة على أراضي قرية برقة، وكتبوا شعارات معادية على ج
  ".مستوطنو يتسهار"إضافة إلى شعار 

ودان الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة إحراق المستوطنين لمسجد قرية برقة معتبراً إحراق 
المسجد استمرار لمسلسل الخروقات اإلسرائيلية، وأن االعتداء على المقدسات هو إعالن حرب من 

  .شعب الفلسطينيالمستوطنين على ال
وبدورها، صرحت محافظة رام اهللا والبيرة ليلى غنام، خالل تفقدها المسجد، انه سيتم إعمار المسجد بناء 
على تعليمات من الرئيس محمود عباس الذي أوعز للمحافظين ووزارة األوقاف بإعادة اعتمار أي مسجد 

  .فور االنتهاء من التحقيق وحصر األضرار
  15/12/2011وكالة قدس نت، 

  
   ويصيبونهم بجروح                                  48متطرفون يهود يعتدون على طلبة من فلسطينيي  .38

، بعد أن هاجمهم متطرفون يهود بأدوات حادة 48أصيب أربعة طالب جامعيين من فلسطينيي : الناصرة
ن على يد المستوطنين اليهود إن لكونهم فلسطينيين، وذلك امتدادا لسلسلة هجمات يتعرض لها الفلسطينيو

  .1948كان في الضفة الغربية أو األراضي المحتلة عام  
  15/12/2011قدس برس، 

  
   على مخططات االحتاللا افتتاح مدرسة رد:الخليل .39

مدرسة الحاجة فاطمة ادكيدك االساسية « احتفل في مدينة الخليل، امس، بافتتاح : وسام الشويكي-الخليل
 الف دوالر بدعم برازيلي، لتلبية حاجات طالبات المدينة وتزويدهن 560إجمالية بلغت بتكلفة » للبنات

  .بمرافق تعليمية حديثة، قادرة على استيعاب الزيادة الطبيعية السنوية
 العلمي، في كلمة لها بالمناسبة، بافتتاح هذه المدرسة عن سوزيرة التربية والتعليم العالي لمي وأعلنت

وإن انجاز هذه المدرسة يأتي ردا عمليا على مخططات ، ديد ومنارة واعدةميالد صرح علمي ج
االحتالل، خاصة في محافظة الخليل حيث لم يتوان االحتالل عن تطبيق ممارساته العدوانية الرامية إلى 
 هدمِ البيوت والمدارسِ وأماكنِ العبادة، والتي كان آخرها إغالق السلطات اإلسرائيلية لمدرسة قرطبة

وجعل طلبتها يتلقون تعليمهم في الشارع، مؤكدةً ان الوزارة ستواصل بناء المؤسسات التعليمية، وافتتاح 
مدراس جديدة كل يوم، إيمانا منها بأهمية التعليم، ودوره الفاعل في إعداد األجيال القوية، القادرة على 

  ..مواجهة التحديات ورفع شأن الوطن
  15/12/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا

  
  كتاب جديد للناشط الحقوقي ماجد عاروري  .."المرشد الوطني لمناهضة التعذيب" .40

أصدر مركز المعلومات العدلي بوزارة العدل الفلسطينية ومركز عالج وتأهيل :  عوض الرجوب-الخليل
 ويهدف إلى رفع الوعي بموضوع" المرشد الوطني لمناهضة التعذيب"ضحايا التعذيب كتابا بعنوان 
  .مناهضة التعذيب والوقاية منه

ويتضمن المرشد معلومات حول التعذيب في االتفاقيات الدولية، وواجبات الدولة بموجب اتفاقية مناهضة 
  .التعذيب، ورصد وتوثيق قضايا التعذيب، وحقوق ضحايا التعذيب وتعويضهم
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قافة الرسمية والشعبية ويقول معد الكتاب الناشط الحقوقي ماجد عاروري إن المرشد جاء ليعزز الث
لمناهضة التعذيب ويساعدهم على معرفة كل اآلليات التي من شأنها مناهضة ومنع التعذيب، ومالحقة من 

  .يرتكبون مثل هذه الجرائم وخاصة على المستوى القضائي
  14/12/2011، موقع الجزيرة نت، الدوحة

  
  ائي في مهرجان دبي السينم"المهر العربي"فلسطين تفوز بجائزة  .41

 فازت المخرجة الفلسطينية سوزان يوسف بجائزة مسابقة المهر العربي لألفالم الروائية : وكاالت–دبي 
  .الطويلة، ضمن فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان دبي السينمائي

 ولم تتمالك يوسف نفسها في حفل تسليم الجوائز، الذي أقيم مساء األربعاء، في مسرح األرينا بمدينة 
، وسط 'شكرا فلسطين.. شكرا فلسطين' على شواطئ دبي، عندما أجهشت بالبكاء وهي تردد عبارة جميرا

  .تصفيق الحضور
وهو من بطولة قيس ناشف، وميساء ' حبيبي راسك خربان' وحصلت يوسف على الجائزة عن فيلمها 

  . عاما15عبد الهادي، ويعد أول فيلم روائي طويل تدور أحداثه في غزة منذ أكثر من 
  15/12/2011،  وكالة سما اإلخبارية

  
  "ونروااأل"الحكومة تسعى لزيادة مساهمة الدول المانحة لـ: رئيس الوزراء األردني .42

 عون الخصاونة لدى استقباله في مكتبه بدار رئاسة الـوزراء            األردني  رئيس الوزراء  أكد:  بترا –عمان  
فيليبـو  " ونـروا األ"يل الالجئين الفلسطينيين     المتحدة لغوث وتشغ   األمم المفوض العام لوكالة     أمسصباح  

 ستسعى بكل الوسائل ومن خالل اتصاالتها مع الـدول المانحـة لزيـادة              األردنيةن الحكومة   أجراندي  
راندي عن تقديره   جعرب  أ أمس وزير الخارجية ناصر جوده      وفي لقائه مع  . ونروامساهماتها في دعم األ   

  .األردني ونروا ف ودوره في دعم األاألردنلجهود 
15/12/2011، الدستور، عّمان  

  
   تفقدنا التركيز على القضية الفلسطينية ال يجب أنالراهنةاألحداث :  األردنيوزير الخارجية .43

 لعملية السالم ديفد هيـل      األميركي المبعوث   خالل لقائه  وزير الخارجية ناصر جودة      قال : بترا –عمان  
 ال تفقدنا التركيز على القضية المركزية وهـي          يجب أن  طقة التي تشهدها المن   أن األحداث  األربعاء أمس

  .القضية الفلسطينية
15/12/2011، الدستور، عّمان  

   
   إحالل السالم مصلحة أردنية عليا: باإلنابة األردنيرئيس مجلس األعيان .44

ـ     خالل لقائه  الرؤوف الروابدة أمس    رئيس مجلس األعيان باإلنابة عبد     قال : بترا –عمان   س  وفـد المجل
أن إحالل السالم العـادل بـين الفلـسطينيين         ،   حالياً األردناالستشاري الشعبي االندونيسي الذي يزور      

  .  والدولييواالستقرار اإلقليمواإلسرائيليين مصلحة أردنية عليا ومفتاح لتحقيق األمن 
15/12/2011، الدستور، عّمان  
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  جئ فلسطيني من سورية ولبنان  الأي  األردنلم يدخل: األردنالناطق الرسمي باسم حكومة  .45
 أكد وزير الدولة لشؤون االعالم واالتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة راكان المجـالي              :رداد القالب 

 اتخـذت   األردنية اي الجئ فلسطيني من سورية او لبنان مؤكدا بان الحكومة            األردنيةعدم عبور الحدود    
  .  سورية او لبنانقرارا بعدم السماح بدخول اي الجئ فلسطيني من

15/12/2011، العرب اليوم، عّمان  
  

   "إسرائيل" لـيجابياًإ فتح الجسر الخشبي لباب المغاربة ربما يكون أمراً:  األردنيةالخارجية .46
 قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير محمد الكايد ان إعادة فتح الجسر الخـشبي                -عمان  

ربة، ربما يكون امرا ايجابيا لتعامل الحكومة اإلسرائيلية مع هذا الموضوع           المؤقت المؤدي إلى باب المغا    
وقال الكايد ان الموقف األردني الفاعل حيال هذا الموضـوع كـان العامـل              . الحيوي والمهم والحساس  

  . األساس الذي أدى إلى إعادة فتح الجسر الخشبي المؤقت
15/12/2011، الغد، عّمان  

  
  تدين االستهداف الصهيوني للمسجد األقصى والسيادة األردنية نيين األردنقابة المهندسين  .47

استنكر نقيب المهندسين عبداهللا عبيدات، االستهداف الصهيوني للمسجد األقصى، وجـسر بـاب              :عمان
وشدد عبيدات، في تـصريح     . المغاربة المؤدي إليه، وكذلك استهداف قطعان مستوطنيه للسيادة األردنية        

ورة أن يواجه هذا االستهداف بحزم وقوة من قبل الحكومة، من خـالل إلغـاء               صحفي أمس، على ضر   
  . اتفاقية وادي عربة التي لم يحترمها الكيان الصهيوني

15/12/2011، الغد، عّمان  
  

  انفجار في موقع إسرائيلي قبالة حدود لبنان  .48
. ستان اللبنانية الحدوديـة   سمع أمس، دوي انفجار في موقع بركة ريشا اإلسرائيلي قبالة بلدة الب           : بيروت

  . وقامت جرافة إسرائيلية بعمليات حفر في مستعمرة المطلة بمحاذاة الشريط الشائك مقابل سهل الخيام
15/12/2011 ،الخليج، الشارقة  

  
  يغّير التركيبة الديمغرافية في القدس" شعفاط"إنشاء معبر : التعاون اإلسالميمنظمة  .49

التعاون اإلسالمي، أكمل الدين إحسان أوغلو، بشدة قرار حكومة االحتالل  أدان األمين العام لمنظمة :جدة
كما أدان  . وحدة استيطانية على أراضي مدينة بيت لحم في األراضي الفلسطينية40الصهيوني بإقامة 

العسكري " شعفاط"، قيام سلطات االحتالل بإنشاء معبر 14/12أوغلو بشدة في تصريح له يوم األربعاء 
 المحتلة الذي يهدف إلى تغيير التركيبة الديمغرافية في مدينة القدس عبر فرض الوقائع على في القدس

غير " أن هذه اإلجراءات ، معتبراً"القدس الشرقية" ألف فلسطيني عن 65األرض بهدف عزل أكثر من 
لو اللجنة ودعا أوغ ".قانونية وتندرج ضمن مخطط إسرائيلي واسع يهدف إلى تهويد مدينة القدس المحتلة

الرباعية ومجلس األمن الدولي إلى تحمل مسؤولياتهم لوضع حد لهذه الممارسات غير القانونية في كافة 
  .المحتلة" القدس الشرقية"األراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة في مدينة 

  14/12/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 
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   مفتوحة لحماس بغض النظر عن مواقفها يا سور أبوابيؤكد أن األسد: مصادر إسالمية لبنانية .50

 والروسية تنشطان مجدداً للوساطة بين اإليرانيةقالت مصادر إسالمية لبنانية إن القيادتين : قاسم قصير
 حلول سياسية لألزمة السورية إلىبهدف التوصل " اإلخوان المسلمين"المسؤولين السوريين وقيادة 

وتحدثت المصادر عن الزيارة التي يقوم بها حالياً وفد من  .نيةواالبتعاد عن الحلول العسكرية واألم
 إلى حمدان وعضوية ممثلها في طهران أسامةحركة حماس برئاسة مسؤول العالقات الدولية فيها 

العاصمة الروسية، وبالتزامن مع ذلك أجرى مسؤولون إيرانيون بارزون اتصاالً في اآلونة األخيرة 
 للتحرك مجدداً للوساطة بين إيرانركة خالد مشعل وأبلغوه استعداد برئيس المكتب السياسي للح

 وحماس وحزب اهللا وبدعم إيران تكون الجهود مشتركة بين أنالمعارضة السورية والنظام السوري على 
ن قيادة حماس لم تحسم موقفها النهائي من العمل أ المصادر اإلسالمية أوضحتو .روسي وعراقي

  .للوساطة بسبب فشل المبادرات السابقةإلطالق مبادرة جديدة 
 سوريا ستبقى مفتوحة لحماس وقيادتها ألنها تنظيم مقاوم أبواب أن األسد ابلغها أن المصادر وذكرت

بغض النظر عن مواقفها تجاه الوضع السوري وأن القيادة السورية تعتبر االلتزام بالقضية الفلسطينية 
 اقتراحات لتحسين األداء السوري أو أفكارما رحب األسد بأية مسألة مبدئية، وال يمكن التخلي عنها ك
  .، مشجعاً على تعميم خطاب إسالمي رافض للعنفاألوضاعالسياسي واإلعالمي بما يساهم في تهدئة 

  15/12/2011السفير، بيروت، 
  

  "إسرائيل"ليس من اختصاصنا نظر دعوى قطع العالقات مع :  المصريمجلس الدولة .51
قضت محكمة القضاء اإلداري في مصر بعدم اختصاص قضاء مجلس الدولة :  المصري علي-القاهرة 

 إلى أن هذا األمر يعد من أعمال السيادة ، استناداً"إسرائيل"بنظر الدعاوى المطالبة بقطع العالقات مع 
  .التي تخرج عن نطاق اختصاص مجلس الدولة

 كال من رئيس الوزراء ووزير الخارجية وكان عدد من المحامين قد أقاموا الدعوى واختصموا فيها
 وقطع "إسرائيل"بصفتيهما وطالبوا فيها الحكم بإلغاء القرار السلبي بعدم سحب السفير المصري من 

 من الحكومة اإلسرائيلية عن واقعة استشهاد رسميالعالقات الديبلوماسية بين البلدين، لحين تقديم اعتذار 
  .أخيراً من الجنود المصريين على الحدود 5

  15/12/2011الراي، الكويت، 
  

  مصر ستشرف على تنفيذ المرحلة الثانية من صفقة األسرى": قدس برس"الدراوي لـ .52
 كشف رئيس مركز الدراسات الفلسطينية في القاهرة إبراهيم الدراوي النقاب عن أن المخابرات :القاهرة

ن صفقة تبادل األسرى بين حركة حماس العامة المصرية تستعد لإلشراف على تنفيذ المرحلة الثانية م
ر يواالحتالل اإلسرائيلي المتصلة باإلفراج عن الجندي اإلسرائيلي األسير جلعاد شاليط مقابل ألف أس

 من المخابرات المصرية سيتسلم األسرى وذكر الدراوي في تصريحات لقدس برس أن وفداً .فلسطيني
  نقلهم بدوره إلى ديارهم في غزة أو في الضفة الغربية ، والذي سي18/12الفلسطينيين المفرج عنهم يوم 
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 من أسرى حماس وأشار إلى أن الطرف المصري يسعى إلى أن تضم القائمة عدداً .48أو في أراضي 
  .التي نوعت في أسماء القسم األول من الصفقة لتشمل أسرى جميع الفصائل الفلسطينية، على حد تعبيره

  14/12/2011قدس برس، 
  

  عازمون على تطوير العالقات مع فلسطين: يالكازاخستانلخارجية وزير ا .53
 إيرجان قازيخانوف عزم بالده على نكازاخستا أكد وزير خارجية جمهورية :نكازاخستا/ استانا

وقال في مقابلة  .مواصلة تطوير العالقات الثنائية مع فلسطين في مختلف ميادين العلوم والثقافة والتعليم
، إن الخطوة التالية في تطوير هذه العالقات ستتمثل بزيارة 14/12 ا، يوم األربعاءوفوكالة خاصة مع 

وأعرب قازيخانوف عن شكره للقيادة الفلسطينية على دعمها  .الرئيس محمود عباس إلى كازاخستان
يا، لمبادرات كازاخستان على الساحة الدولية، ال سيما في إطار مؤتمر تدابير بناء الثقة والتفاعل في آس

  .فضالً عن مسألة رئاسة كازاخستان لمنظمة التعاون اإلسالمي
وحول توجه فلسطين لنيل العضوية الكاملة في األمم المتحدة، قال قازيخانوف إن بالده ساهمت مساهمة 

إننا نؤيد جهود فلسطين لكسب "كبيرة في مسألة حشد الدعم الدولي لتطلعات الشعب الفلسطيني، و
وأضاف أن قبول  ."1967وندعو إلقامة دولة فلسطينية مستقلة داخل حدود عام االعتراف بدولتها، 

  .فلسطين كعضو كامل العضوية في منظمة اليونسكو أصبح ذا داللة
  14/12/2011، )وفا(نية وكالة األنباء والمعلومات الفلسطي

  
  فلسطينانشغال التونسيين بقضاياهم الداخلية لن يكون على حساب :  التونسيةحركة النهضة .54

التونسية المرشح لتولي منصب وزير الداخلية في " النهضة" أكد رئيس المكتب التنفيذي لحركة :تونس
 أن انشغال التونسيين بقضاياهم ، علي العريض في تصريحات خاصة لقدس برس.الحكومة المقبلة، م

يادة حماس والشعب أوال أهنئ ق: "الداخلية لن يكون على حساب الموقف من القضية الفلسطينية، وقال
 على نيل  لميالد حماس، وأؤكد أنه كما كان الشعب التونسي مصرا24ًالفلسطيني كافة بمناسبة الذكرى 

حريته أتمنى أن يواصل اإلخوة الفلسطينيون بكل صبر وثبات نضالهم حتى استرداد حقوقهم، وأن 
هم ال تخص الفلسطينيين وحدهم بالنسبة إلى التونسيين فقضية فلسطين عند: "وتابع ".يوحدوا صفوفهم

وإنما هي قضية عربية وإسالمية، والشعب التونسي بكل فئاته كان له دور كبير في مساندة القضية 
الفلسطينية وهي بالمناسبة من القضايا التي توحده، وسنكون مع إخواننا بكافة أنواع السند حتى يستعيدوا 

  ".دا للمقاومة الفلسطينية في نضالها ضد االحتاللأرضهم، وإن شاء اهللا تكون الثورات العربية سن
  14/12/2011قدس برس، 

  
  ثبات حماس مهد الطريق لصعود اإلسالميين للحكم: علي بلحاج .55

 رأى الرجل الثاني في الجبهة اإلسالمية لإلنقاذ في الجزائر الشيخ علي بلحاج أن حركة حماس :الجزائر
 صمودها ومواجهتها لالحتالل، أمام حركات اإلسالم والمقاومة العراقية مهدت الطريق، من خالل

ودعا بلحاج في تصريحات خاصة لقدس برس قادة  .السياسي لتستلم زمام الحكم في بالد الربيع العربي
ال شك أن حركة حماس والمقاومة : "الحركات اإلسالمية في العالم العربي إلى إعادة الفضل ألهله، وقال

عليهم من طرف الكيان الصهيوني أعطى الحركة اإلسالمية في العالم العراقية واستعصاء القضاء 
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. العربي قوة للثبات، إلى أن تحقق لها النصر في تونس وفي مصر وربما في بقية بلدان الربيع العربي
لذلك ال أحد يمكنه أن ينكر ثبات حماس في الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني والعربي 

ب بلحاج عن أمله في أن تكون الحركات اإلسالمية التي وصلت إلى سدة الحكم في العالم وأعر ".والمسلم
أظن أن الحركات : "الًئقاأضاف و. العربي أو المرشحة لذلك داعمة للمقاومة الفلسطينية ولحركة حماس

ت اإلسالمية التي وصلت إلى سدة الحكم إذا تنصلت عن الواجبات الشرعية التي كانت ترفعها سنوا
طويلة ومنها االلتزام بالدفاع عن القضية الفلسطينية ومساندة المقاومة ومنها حركة حماس سيضعفها 

  ".ويظهرها أمام العالم على أساس أنها حركات انتهازية وغير واضحة في سياساتها
  .فهاودعا بلحاج حماس، في ذكرى انطالقتها الرابعة والعشرين، إلى التمسك بالمقاومة والثبات على موق

  14/12/2011قدس برس، 
  

   حماسرسالة تهنئة من جمعيات ماليزية لمشعل وهنية بذكرى انطالقة .56
 بعثت عدد من الجمعيات الخيرية الماليزية برسالة تهنئة إلى رئيس المكتب السياسي لحركة :كوااللمبور

 النطالق حركة 24 حماس خالد مشعل، ولرئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية بمناسبة الذكرى الـ
التهاني، وإلى جميع القادة  النطالقة حماس، نتقدم بأحر 24في الذكرى الـ "وقالت الرسالة  .حماس

إن كفاحكم المجيد المكتوب بالدم والتضحية ضد "، وتابعت "واألعضاء والمجاهدين في حركتكم المباركة
عالم الذين يقاومون الظلم الكيان الصهيوني، يشكل مصدر إلهام كبير للناس في جميع أنحاء ال

على الرغم من استشهاد العديد من القادة والمجاهدين من حركتكم المباركة، "وأضافت  ".واالمبريالية
 وعلى رأسهم الشيخ المؤسس للحركة أحمد ياسين، فإنكم ال تزالون تواصلون النضال من أجل تحرير

 في  كبيراً شاء اهللا سوف تحققون انتصاراًوإن"فلسطين، وتدافعون عن كرامة وشرف المسلمين والعرب، 
واعتبرت الجمعيات أن صمود  ".وقت قريب، ونحن ندعو اهللا تعالى أن يتقبل أرواح هؤالء الشهداء

، كان الفتيل الذي 2008 إبان العدوان الصهيوني على غزة نهاية عام المجاهدين في حماس وخصوصاً
  .تبدينأشعل الصحوة العربية ضد الظلم والحكام المس

  14/12/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

   تجري مفاوضات غير مباشرة بين اإلسرائيليين والفلسطينيين"الرباعية" .57
 صرح ديبلوماسيون أن ممثلين عن اللجنة الرباعية الدولية للسالم في الشرق            - أ ف ب     -القدس المحتلة   

لسطينيين أمس على رغم عدم ظهور بـوادر  األوسط عقدوا محادثات منفصلة مع مسؤولين إسرائيليين وف    
األمم المتحدة وروسيا والواليـات المتحـدة       (» الرباعية«وقال الديبلوماسيون إن مبعوثي      .انفراج وشيك 

التقوا وفداً فلسطينياً برئاسة محمد اشتية صباح أمس في مقر األمم المتحدة في القدس              ) واالتحاد األوروبي 
د ممثلو اللجنة محادثات مع الجانب اإلسرائيلي في المقر ذاته بعـد ظهـر              وكان متوقعاً أن يعق   . الشرقية
  .أمس

  15/12/2011، الحياة، لندن
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  تصريحات جينجريتش بخصوص الفلسطينيين ال تفيد: كلينتونهيالري  .58
 قالت وزيرة الخارجية االمريكية هيالري كلينتون يوم االربعـاء ان تـصريحات             -) رويترز(واشنطن  

ال تفيد ُمضيفة أن المرشح الجمهوري      " شعب ُمختلق "تش التي وصف فيها الفلسطينيين بأنهم       نيوت جينجري 
  .في انتخابات الرئاسة االمريكية أدرك ذلك

في كلينتون خالل مؤتمر عن االبتكار االقتصادي عما اذا كان وصف جينجريتش للفلسطينيين             حوسأل ص 
أعتقد مما قرأته   "ل مؤتمر االبتكار في السوق العالمية       وقالت خال  .بأنهم شعب ُمختلق مفيد فأجابت بالنفي     

  ."أعتقد أنه أدرك أنها واحدة من لحظات االبتكار. أنه أدرك ذلك
  14/12/2011، وكالة رويترز لألنباء

  
  علينا التعامل مع اإلسالميين في العالم العربي وعيوننا مفتوحة: دينيس روس .59

 استقالته من منصبه كمستشار للرئيس أوبامـا لـشؤون           في أول خطاب عام له بعد      : وكاالت -واشنطن  
الـصحوة  «الشرق األوسط، قدم دينيس روس خارطة طريق للواليات المتحدة لتتعامل مـع مـا سـماه                 

ونصح في خطابه أمام معهد واشـنطن أول مـن          . والقوى السياسية الجديدة في الشرق األوسط     » العربية
مني الفلسطيني وتوفير فرص اقتصادية لسكان الضفة الغربيـة         أمس، إسرائيل بالسماح بزيادة الوجود األ     

وتقليص الفجوة السيكولوجية بين رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الفلسطيني محمـود             
  . وطالب روس بدعم القادة الفلسطينيين الملتزمين بنبذ العنف والتفاوض والتعايش المشترك. عباس

شار روس إلى أن الصحوة العربية لم تحدث بـسبب عـدم تحقـق سـالم بـين                  وحول قضية السالم، أ   
الفلسطينيين واإلسرائيليين، مشيرا إلى فجوة سيكولوجية بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئـيس             

ال يوجد بديل لحل الدولتين، وعلى الواليات المتحدة أن         «وقال روس   . الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو   
لتجد طريقا للمفاوضات، ودعم القيادات الفلسطينية المؤمنة بنبذ العنف وبالمفاوضات، وأن تسمح            تحاول  

  .»إسرائيل بزيادة الوجود األمني الفلسطيني وبتوفير فرص اقتصادية للفلسطينيين
إن هذه األيام تشهد مرور عام على حادث إشعال الشاب التونسي بـوعزيزي النـار فـي                 «وقال روس   
 عام لم يكن ألحد أن يتنبأ بأنه ستقوم ثورات في العالم العربي، ولو قال أحد إن بـن علـي                     جسده، ومنذ 

ومبارك والقذافي سيرحلون عن الحكم أو إن الجامعة العربية ستفرض عقوبات على سـوريا التهمنـاه                
، وأجاب مقدما تحليال مـن أربعـة عناصـر          »لماذا لم يتنبأ أحد بما حدث؟     «وتساءل روس   . »بالجنون

العنصر األول أن المؤسسات األمنية في تلك الدول كان تقاوم كل بادرة للتغيير بشكل شديد ووحـشي،                 «
والعنصر الثاني أن القادة كانوا متمسكين بالسلطة ومستعدين لدفع أي ثمن مقابل البقاء علـى الكرسـي،                 

في التغيير، والـسبب    والسبب الثالث أن الشعوب كانت تخاف من المؤسسات األمنية ولم يكن لديها أمل              
الرابع أن القادة كانوا يحاولون تشتيت االنتباه من الغضب الداخلي والقمع داخـل بالدهـم إلـى توجيـه       

  . »الغضب نحو الواليات المتحدة وإسرائيل، وتالعبوا بالقضية الفلسطينية لتشتيت األنظار
 اإلسالميين حصدوا مزايا كثيرة في      إن«وقارن روس بين اإلسالميين في الدول العربية والعلمانيين وقال          

ظل األنظمة السابقة، وكانت لديهم قدرة على التعبير في المساجد، التي لم تخـضع لـسيطرة األنظمـة،                  
وجاءوا بأفكار استطاعوا بها جذب الجماهير، وكانت لديهم قدرات تنظيمية عالية وأفكار وأجندة يعملـون      

تماعية، وألن عددا من األنظمة السابقة كان علمانيا فلم يكن          بمقتضاها، واألكثر من ذلك قدموا خدمات اج      
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ذلك في صالح العلمانيين، كما أنهم قادمون من النخبة، وليست لديهم نفس قدرة اإلسالميين على التنظـيم                 
  . »وطرح األفكار

طقة ستكون لدينا قوى جديدة في المن     «وأشار روس إلى صعود اإلسالميين في معظم الدول العربية، وقال           
وهم اإلسالميون، وعلينا أن نتعامل معهم وعيوننا مفتوحة، فالبعض قد يقول إنهم ديمقراطيون، لكن ال بد                
أال ننسى أن لهم آيديولوجيا وفلسفة ورؤية طوروها خالل عقود من الزمن، وهذه اآليديولوجيات ال يجب                

  . »أن نغفلها
ا كانت عليه في الماضي، مشيرا إلى وجود        وأوضح روس أن جماعة اإلخوان المسلمين اآلن مختلفة عم        

  . اختالفات ديموغرافية تجعل جماعة اإلخوان تختلف من دولة ألخرى
  15/12/2011، وكالة سما اإلخبارية

  
  الغربية مليون يورو من االتحاد األوروبي لتحسين وفرة المياه في الضفة 1.5 .60

ن يورو في سبيل تحسين معيـشة ومـستويات          مليو 1.5أطلق االتحاد األوروبي مشروعا بقيمة      : رام اهللا 
األمن الغذائي للعائالت الريفية الفقيرة في الضفة الغربية عبر تحسين وفرة المياه وإدارة الطلب على مياه                

ويتم تنفيذ المشروع من قبل منظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم المتحـدة             .الري لألغراض الزراعية  
  . 2012 في أواخر عام ويتوقع االنتهاء من المشروع

وقال بيان للقنصلية األوروبية في القدس إن قضية وفرة المياه وعملية الوصول إليها تعتبر مـن أكبـر                  
  .المشاكل التي تواجه المزارعين الفلسطينيين ومربي الماشية

من   بئرا تعبأ من مياه األمطار حيث سـتؤ         450ومن المقرر أن يعمل المشروع على بناء وإعادة تأهيل          
 450هذه اآلبار حرية الوصول إلى المياه ألغراض ري المحاصيل والحدائق المنزلية والمواشـي لــ                

  . عائلة مزارعة في الضفة، وستوفر طريقة مجدية وذات تكلفة معقولة لتحسين المعيشة
عـن  مما سيوفر فرص عمل لما ال يقـل         " النقد مقابل العمل  "وسيتم انجاز عملية بناء اآلبار عبر أسلوب        

 شخص من العمال المهرة وغير المهرة، كما سيتسلم المزارعون المستفيدون دعما فنيا محددا مـع                900
  .تدريب من أجل تعزيز معرفتهم ومهاراتهم في إدارة المياه والممارسات الزراعية الجيدة

  14/12/2011، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية 
   

  ؤبد لكارلوسالنيابة العامة تطالب بالسجن الم: فرنسا .61
طلبت النيابة العامة الفرنسية، أمس، من محكمة الجنايات الخاصة في باريس، التـي تحـاكم               : )أ ف ب  (

المناضل ايليتش راميريز سانشيز، المعروف بكارلوس، إنزال عقوبة السجن المؤبد بحقه مـع وضـعه               
  .1983 و1982في عامي  عاما بتهمة ارتكاب أربعة هجمات في فرنسا 18تحت المراقبة األمنية لمدة 

 62هذه هي العقوبة القصوى التي يمكن أن تنزلها محكمة عامة بحق المناضل الفنزويلي البالغ من العمر                 
عاما، والذي يحاكم منذ السابع من تشرين الثــاني علـــى أربــعة هجمات منسوبة له، وأوقعـت               

  . جريحا150 قتيال وحوالى 11
لـدعم طلبهـا مـن محكمـة        » خطورة القصوى الحالية والمطلقة والدائمة    ال«وأشارت النيابة العامة إلى     

  .الجنايات الخاصة في باريس إصدار حكم بالمراقبة األمنية بحق كارلوس
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كما طلبت النيابة العامة من المحكمة إصدار حكمين بالسجن المؤبد بحق اثنين مـن شـركاء كـارلوس                  
، المساعد السابق لكارلوس والمعتقل في المانيا العمال        يحاكمان غيابيا وهما األلماني جوهانيس وينريتش     

  .اخرى قام بها، والفلسطيني علي كمال العيساوي الذي ال يزال متواريا
 عاما على االلمانية كريستا فروهيليتش التـي        15كما طلبت من المحكمة ايضا اصدار حكم بالسجن لمدة          

  .ا بتهمة المشاركة في احد الهجماتاعتقلت لفترة في فرنسا وهي االن متوارية في الماني
  15/12/2011، السفير، بيروت

  
  أنا مع اإلسرائيليين لكنني لست ضد الفلسطينيين: برنار هنري ليفي .62

الحـرب دون أن    «: ، وعن تجربته هناك أصـدر كتـاب       »محرر ليبيا «ُأطلق عليه لقب    : هدى الحسيني 
برنار هنـري   .  لآلخرين تقديم المساعدة والدعم    الشعب وحده يبدأ الثورة وبعدها يمكن     : هو يقول . »تحبها

قيل عنه إنه صـهيوني     . هو يستمتع بذلك أو باألحرى ال يتأثر      . ليفي رجل يثير الكثير من اللغط والجدال      
يدافع عن قضايا إسرائيل، هو يقول أنا يهودي فرنسي أدافع عن إسرائيل وعن المسلمين المظلومين فـي                 

نفى أن يكون قد وقف إلى جانب الثورة الليبية من أجـل إسـرائيل،              . »عربيلهذا أدعم الربيع ال   «العالم،  
وطلب منه أن يقدم على     . أكد أنه ليس صديقا لرئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو        . وشرح ما قال  

أكد أنه ضد االستمرار في بناء المستوطنات، قال برنار هنري ليفـي فـي حديثـه                . خطوة كبيرة وقوية  
  .أنا مع اإلسرائيليين لكنني لست ضد الفلسطينيين : » األوسطالشرق«لـ

 15/12/2011، الشرق األوسط، لندن
  

  "اإلسرائيلي"غزة في المرمى  .63
  رائد الفي

تطورات كثيرة تحدث في المنطقة على صعيد الثورات في العالم العربي وحصاد االنتخابات التي بـدأت                
 عام لدى الجماهير العربية بانتخاب التيارات والحركات        في بعض الدول العربية، التي تتحدث عن توجه       

” إسـرائيل “اإلسالمية لتفوز بأكبر الكتل في المجالس التشريعية في هذه البلدان، في وقت ال يشغل بـال                 
سوى التحضير لشن حروب جديدة بدالً من استثمار نافذة الفرصة األخيرة المتاحـة لتحقيـق التـسوية                 

  .السياسية
في أعقاب التطورات الجارية فـي      ” إسرائيل”يتوقعون مستقبالً مظلماً ل   ” اإلسرائيليين“خبراء  العديد من ال  

ستسعى إلـى   ” إسرائيل”المنطقة العربية، وبعضهم توقع قيام إمبراطورية إسالمية في الدول المحيطة ب          
بحـسب الكاتـب    - وإذا كان مثل هذا التوقع واقعياً، وهو ليس كذلك عموماً         . ” اإلسرائيلية“تدمير الدولة   

اآلن وقبل فوات األوان إلى تحقيق      ” إسرائيل“ فالمفروض أن تسعى     -والمحلل السياسي أشرف العجرمي   
وتحقق سالماً شامالً كـذلك مـع الـدول         ” اإلسرائيلي “-تسوية سياسية شاملة تنهي الصراع الفلسطيني       

  .العربية للسالمالعربية بما في ذلك تطبيع العالقات مع هذه الدول وفقاً للمبادرة 
وبرأي العجرمي فإنه قد ال تنشأ إمبراطورية إسالمية في مصر واألردن وسوريا، كما تتحدث نبوءة أحد                

السابقين، ولكن ما هو قائم اليوم على المستوى السياسي قد ال يكون ممكنـاً              ” اإلسرائيليين“القادة األمنيين   
م قد تصبح غير نافذة وغير مقبولة لدى بعض الـدول           بعد سنوات قليلة، بمعنى أن المبادرة العربية للسال       

العربية في ظل التغيرات التي تحدث اليوم في العديد من البلدان العربية، أي أن نافـذة الفـرص أمـام                    
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وبالتالي لو كانت معنية بالتوصل إلـى واقـع         . لم تعد مفتوحة بال نهاية كما كان في السابق          ” إسرائيل“
ستقرار في ظل تعاون مع دول المنطقة، كان من المفروض أن تعلن اآلن وقبل              يجعلها تشعر باألمان واال   

فوات األوان الموافقة على المرجعيات الدولية المتفق عليها، وتبـدأ مفاوضـات سـريعة مـع الجانـب               
  .الفلسطيني للتوصل إلى اتفاق على قضايا الصراع الجوهرية

منطقة العربية، ال تفعل ما يؤمنها من هذا الخوف، بـل           المتخوفة من التغيرات المتالحقة في ال     ” إسرائيل“
على العكس تماماً، إذ ال يفكر قادتها حالياً إال بالحرب، مرة يريدون حرباً ضد غزة ال تبقـي وال تـذر،                     

عـن وجـود    ” إسـرائيل “على اعتبار أنهم ال يمكن أن يستوعبوا الوضع القائم هناك، وخاصة ما تشيعه              
وأيضاً، . خ التي وصل جزء منها من ليبيا في أعقاب الثورة على نظام القذافي              كميات كبيرة من الصواري   

، وبعضها يحصل على تمويل سخي مـن        ”حماس“بسبب وجود مجموعات متطرفة لم تعد تحت سيطرة         
  .المطلقة على مجريات األمور في غزة” حماس“جهات خارجية، وكذلك بسبب ما يبدو أنه فقدان سيطرة 

ال يستسيغ فكرة تحقيق المصالحة الفلسطينية وتوحيد الضفة الغربية مع قطـاع            ” رائيلإس“وقسم من قادة    
ويعتبرون ذلك خطراً على اسـتمرار الـسيطرة        . غزة وتشكيل سلطة وطنية موحدة ومؤسسات موحدة        

وهذا من وجهة نظرهم سبب كـاف لمعاقبـة الـسلطة           . على المناطق الفلسطينية المحتلة     ” اإلسرائيلية“
في ” حماس“ ووقف تحويل أموال الضرائب الفلسطينية إلى السلطة، بل والقيام بحرب جديدة ضد              الوطنية

  .غزة إلعادة خلط األوراق
خرجت من مربع التفكير في الحرب والتلويح بها إلى         ” إسرائيل“ويظهر التصعيد العسكري في غزة، أن       

يبدو أن الهدف منهـا جـس نـبض         مرحلة التنفيذ على األرض، عبر غارات جوية وعمليات اغتياالت،          
فصائل المقاومة، ودفعها لرد فعل يبرر هجوماً واسعاً قد يرقى لحرب شاملة ضد قطاع غزة في المـدى                  

  .المنظور
بذلك، بل تدعم اعتداءاتها، بحرب إعالمية واسعة، عبر بث سيل مـن االدعـاءات              ” إسرائيل“وال تكتفي   

، لجهة أنهـا باتـت تمتلـك        ”حماس“، خصوصاً حركة    والمزاعم عن قدرات فصائل المقاومة العسكرية     
ترسانة أسلحة ضخمة ومتطورة، استطاعت تهريبها من دول عربية عقب الثورات التـي شـهدتها دول                

  .مجاورة
، نقالً عـن مـصادر أمنيـة        ”يديعوت أحرونوت “وكانت آخر حلقة في هذه المزاعم، ما نشرته صحيفة          

نظرة للمقاومـة مـن     “يقة سرية للحرب المقبلة، حملت عنوان       أعدت وث ” حماس“، بأن حركة    ”إسرائيلية“
  . صفحة، بحسب محلل الشؤون األمنية في الصحيفة الدكتور رونين بيرغمان200، وتتألف من ”الداخل

والتوسع في إطالق القـذائف الـصاروخية       ” إسرائيليين“جنوداً  ” حماس“وتنص الوثيقة على وجوب أسر      
  .نوتطوير وسائل تجنيد المقاومي

وتتضمن الدراسة دعوة إلى بذل جهود كبيرة من أجل تمكين المقاومة من استخدام الضفة الغربية كقاعدة                
، بحيث يكون هذا الخيار قائماً قبل أي حرب مقبلـة تـشنها             ”اإلسرائيلي“إلطالق الصواريخ على العمق     

  .على الشعب الفلسطيني” إسرائيل“
انطالقـاً مـن الـضفة      ” اإلسرائيلية“لمقاومة على األهداف    وتشدد الوثيقة على أهمية إطالق صواريخ ا      

قريبة جداً من الضفة الغربيـة،      ” اإلسرائيلية“الغربية حيث إن المراكز الديموغرافية والحيوية االقتصادية        
 3عالوة على ذلك، تشير الوثيقة، بحسب المحلل بيرغمان، إلى أنه يكفي أن يكون مدى القـذائف مـن                   
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سـواء داخـل    ” اإلسـرائيلية “يلومترات من أجل تحقيق إصابات مؤكدة في األهداف          ك 6كيلومترات إلى   
  . أو في المستوطنات اليهودية التي تنتشر في جميع أرجاء الضفة48فلسطين المحتلة عام ،

في محاوالتها وقف إطالق الـصواريخ بـسبب        ” إسرائيل“وتشير الوثيقة إلى المصاعب التي ستواجهها       
ة الخاصة للضفة الغربية وبسبب التداخل بين المنـاطق الفلـسطينية والمـستوطنات             الطبيعة الطبوغرافي 

اليهودية، عالوة على وجود كتل استيطانية كبيرة تضم عدداً كبيراً من المستوطنات، األمر الذي يزيد من                
ـ                 ن فرص إصابة المستوطنات، ما يخلق تغييراً في قواعد اللعبة القائمة وخلق ميزان ردع جديد يقلص م

  .لمهاجمة الشعب الفلسطيني” إسرائيل“دافعية 
وقالت محافل أمنية رفيعة المستوى في تل أبيب، إن المنظومة العسكرية تبدي قلقاً شديداً مـن حـصول                  

على صواريخ ضد الطائرات، ونجاحها في تهريب هذا الطراز من الصواريخ المتقدمة،            ” حماس“حركة  
  . التي تعرضت للسرقة في ليبياإلى قطاع غزة، وذلك من مخازن األسلحة

تخشى من تداعيات تهريب هذه الصواريخ الحديثة والمتطورة إلـى          ” إسرائيل“ونُقل عن مصدر أمني أن      
” اإلسـرائيلي “قطاع غزة، ألن هذه الصواريخ بإمكانها التشويش على الحرية شبه المطلقة لسالح الجـو               

  .بالتحليق في أجواء القطاع
أن الفوضى العارمة التي تشهدها شبه جزيرة سـيناء منـذ اإلطاحـة             ” رائيليةإس“وزعمت مصادر أمنية    

بالرئيس المصري السابق حسني مبارك، تتيح للفلسطينيين العمل هناك بدون رقيب أو حـسيب لتحـديث             
الوسائل القتالية التي تمتلكها التنظيمات، وبحسب المصادر نفسها، فإن عناصر من حـزب اهللا اللبنـاني                

 الحرس الثوري اإليراني، زاروا قطاع غزة مراراً في الشهور األخيرة عبر األنفـاق أسـفل    وخبراء من 
، ”حمـاس “الحدود بين قطاع غزة ومصر، بهدف مراقبة عملية التدريبات التي يجتازها مقـاتلو حركـة           

  .وتدريبهم على إنتاج القذائف
راد روسية الصنع القـادرة     أن مئات صواريخ غ   ” معاريف“وفي إطار حرب االدعاءات، زعمت صحيفة       

 كيلومتراً، وقذائف صاروخية قصيرة المدى، وقعت       70 كيلومتراً إلى    60على إصابة أهداف على مسافة      
  .في غزة، إثر تهريبها من ليبيا عبر مصر” حماس“في أيدي حركة 

لقـاً  تعززت في األسابيع األخيرة، وبحسب مصادر أمنية فإن هنـاك ق          ” حماس“إن قوة   ” معاريف“وقالت  
من استغالل معبر رفح لتهريب وسائل قتالية إلى غزة، بالتوازي مع تواصل النـشاط عبـر                ” إسرائيلياً“

  .أنفاق التهريب، محملة مصر مسؤولية كل ما يمر عبر المعبر
الكاتب والمحلل السياسي طالل عوكل يرى أن هذه المزاعم التي ترافق التصعيد العسكري على األرض               

ة، تهدف إلى وضع العقبات أمام أمرين مهمين، أولهما الـشق الثـاني لـصفقة تبـادل                 في األيام الماضي  
أمـا األمـر الثـاني،    . األسرى، فكلما اقترب موعد التنفيذ زادت وتيرة التصعيد إلفشالها والتهرب منها      

 بحسب عوكل، فهو إفشال جهود المصالحة المبذولة، في وقت تستعد فيه الفصائل الفلسطينية لالجتمـاع              
يريد جر الطـرف الفلـسطيني إلـى        ” اإلسرائيلي“قريباً في القاهرة إلتمام بنود المصالحة، لكن الطرف         

  .تصعيد أمني وعسكري يهدف من ورائه إلى خلط األوراق وقلب الطاولة
في شن حـرب سـريعة      ” إسرائيل“وما يعزز من احتماالت شن حرب قريبة ضد قطاع غزة، أن رغبة             

فهم أو بتأييد على الساحة الدولية وخاصة من قبل الواليات المتحدة التـي تـرفض               على إيران ال تقابل بت    
بتوجيه ضربة إليران من دون التنسيق معها ومن دون تأييد القيادة األمريكية لخطوة             ” إسرائيل“مبدأ قيام   

  .كهذه
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الجبهـة  بشن حرب على إيران، تصطدم كذلك بعـدم جهوزيـة           ” اإلسرائيلية“ويعتقد عوكل أن الرغبة     
، والتي يمكـن أن     ”إسرائيل“الستيعاب آالف الصواريخ التي قد تصل كل نقطة في          ” اإلسرائيلية“الداخلية  

  .تطلقها إيران وبعض المنظمات الموالية لها في لبنان وغزة
التي تتضاءل قدرتها تدريجياً على شن الحروب خـارج المنـاطق           ” إسرائيل“والغريب، وفقاً لعوكل، أن     

الداخلية لألذى بصورة كبيرة، تحاول المبالغـة فـي         ” اإلسرائيلية“من دون تعرض الجبهة     ” يةاإلسرائيل“
من الجهات التي ترغب في شن عدوان عليها، وتحـاول إظهـار            ” إسرائيل“المخاطر التي تتعرض لها     

  .يدوكأنها إذا لم تلجأ لحرب وقائية منذ اآلن فإنها ستكون عرضة للدمار أو الفناء على المدى البع
ولكن بالرغم من المفاجآت التي تحصل في بعض الدول العربية وخاصة فوز الجماعات اإلسـالمية، ال                

ولنأخذ مثاالً على   . يبدو أن هناك تطرفاً في السياسة الخارجية لهذه البلدان سيحصل في المدى المنظور              
ها ال تريد معاداة الغرب     في مصر التي تكرر إرسال الرسائل بأن      ” اإلخوان المسلمين “ذلك موقف جماعة    

  .أو اتخاذ سياسات داخلية يمكن أن تغضب القوى النافذة في العالم
في تونس الذي قدم برنامجاً     ” حركة النهضة اإلسالمية  “الشيء نفسه وأكثر عبر عنه راشد الغنوشي زعيم         

معهد واشنطن خـالل    اجتماعياً منفتحاً كثيراً ربما ألسباب انتخابية، فقد قال الغنوشي في حوار معه في              
زيارته للواليات المتحدة أخيراً، إن البرنامج االنتخابي لحزبه ال يتضمن أية إشارة لقطع العالقـات مـع                 

  .”إسرائيل“، أي أن تونس تحت حكم حزبه لن تقوم بأية خطوة لمعاداة ”إسرائيل“
اسية فـي ظـل المواقـف       مع ذلك ال أحد يمكنه أن يضمن تأييد الحكومات العربية القادمة للعملية الـسي             

الراهنة، خاصة أنها ستستمد تأييدها من أغلبية الشعوب التي تعتبر بشكل عام فـي حالـة                ” اإلسرائيلية“
تضامن كامل مع الشعب الفلسطيني وقـضيته العادلـة، وال يمكنهـا أن تحتمـل اسـتمرار االحـتالل                   

  .تعرض لعدوانوالعدوان على الشعب الفلسطيني أو أي شعب عربي قد ي” اإلسرائيلي“
  15/12/2011، الخليج، الشارقة

  
   وإحباط التحول الديمقراطي في مصر"إسرائيل" .64

  صالح النعامي
تعيش إسرائيل حالة من الفزع واالرتباك الشديد إثر األحداث المتتالية التي شهدتها مصر مؤخراً، والتـي         

ادة الجيش المصري في تقليص     أظهرت لصناع القرار في تل أبيب بؤس الرهان على إمكانية أن تنجح قي            
  .التي قد تتعرض لها إسرائيل، والناجمة عن عملية التحول الديمقراطي في مصر" المخاطر"

 يرى أن مصلحة إسرائيل     -الذي كان مسؤوالً عن التنسيق مع الجيش المصري       -فالجنرال أورن شاحور    
ممكنة، من أجل ترتيب األمور بما      تقتضي أن يبقى المجلس األعلى للقوات المسلحة في الحكم أطول فترة            

يضمن بقاء مصر ضمن الدائرة األميركية، كما نقلت عنه ذلك النسخة العبرية لموقع صـحيفة يـديعوت                 
  .23/11/2011أحرنوت بتاريخ 

وهو كبير المعلقين العسكريين في الصحيفة ذاتها، ووثيق الصلة بدوائر صـنع            -ويصور أليكس فيشمان    
 خيبة األمل التي تعصف بدوائر الحكم اإلسرائيلية، بعدما فـشلت محـاوالت              مشاعر -القرار الصهيوني 

  .المجلس العسكري في تأمين مكانة فوق دستورية لنفسه في الدستور المصري القادم
 أن عدم نجاح المجلس العسكري المصري فـي         -22/11/2011في مقال نشره بتاريخ     -ويرى فيشمان   

ي مواجهة إسرائيل شرق أوسط جديدا، حيث يؤكـد فيـشمان أن            تأمين مكانة فوق دستورية خاصة، يعن     
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صناع القرار في واشنطن وتل أبيب كانوا يأملون أن ينجح المجلس العسكري في تقليص قـدرة القـوى                  
المعادية إلسرائيل على تحقيق الفوز في االنتخابات التشريعية المقبلة؛ بل وكانوا يراهنون علـى نجـاح                

 كفة مرشح للرئاسة يضمن الحفاظ على اتفاقية كامـب ديفـد مـن جهـة،                المجلس العسكري في ترجيح   
  ".مصلحة قومية مصرية"ويواصل ربط مصر بالمنظومة الغربية، على اعتبار أن ذلك 

  رهان إسرائيلي مبكر على العسكر
إن إسرائيل أدركت منذ وقت بعيد الطاقة الهائلة الكامنة في عالقاتها مع نظام الرئيس المخلـوع حـسني                  

" كنز إستراتيجي "مبارك، مما جعل وزير الدفاع اإلسرائيلي األسبق بنيامين بن إليعازر يصف مبارك بأنه              
لكن األمل الذي ظل يحدو حكام تل       . إلسرائيل؛ لذا فقد جن جنون القيادة اإلسرائيلية بعدما تم خلع مبارك          

بـارك التـي ظلـت تمـارس        أبيب، كان يتمثل في السعي للحفاظ على نفس العالقات مع أركان نظام م            
  .صالحيات الحكم بعد خلعه، السيما قيادة العسكر والمؤسسة األمنية

وفي الوقت نفسه، خشيت محافل صنع القرار ودوائر التقدير اإلستراتيجي في إسرائيل أن تسفر عمليـة                
 التحول الديمقراطي في مصر عن المس بمكانة قادة العسكر واألمن في مصر، فاتجهت إلـى واشـنطن                

  .الناجمة عن التحول الديمقراطي في مصر" األخطار"للتشاور حول كيفية تقليص 
فبخالف االنطباع السائد، فإن اللقاء الذي جمع رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيـامين نتنيـاهو والـرئيس                

أيلول الماضي، قد بحث بشكل أساسي آليات التحرك        /األميركي باراك أوباما في نيويورك أواخر سبتمبر      
الناجمة عن عملية التحول الديمقراطي في مصر، في أعقاب إجراء االنتخابات           " المخاطر"لكفيلة بتقليص   ا

  .التشريعية
النقاش حول طلب السلطة الفلسطينية عضوية كاملة لدولة فلسطين في األمم المتحدة لم يشغل حيزاً كبيراً                

لقد بحث كل من نتنياهو وأوباما آليـات        . ليفي اللقاء بين االثنين، كما كشف عن ذلك التلفزيون اإلسرائي         
للتأثير على المشهد السياسي المصري المستقبلي بشكل يخدم المصالح اإلسرائيلية واألميركية، مع العلـم              
بأن التوصية بهذه اآلليات قد جاءت نتاج مباحثات مطولة أشرف عليها كل من رئـيس مجلـس األمـن                   

  .مستشار األمن القومي األميركي توم دنيلونالقومي اإلسرائيلي يعكوف عامي درور، و
وحسب التصور الذي قدمه لواء األبحاث في شعبة االستخبارات العسكرية اإلسرائيلية لحكومة نتنيـاهو،              
فإن المصلحة اإلسرائيلية تقتضي أن تواصل قيادة الجيش المصري االضطالع بدور حاسم فـي عمليـة                

  .ي مرحلة ما بعد إجراء االنتخابات المصريةصنع القرار السياسي والعسكري المصري، ف
وقد عبر وزير الدولة اإلسرائيلي الجنرال يوسي بيليد عن أمله في أن يضطلع الجيش المـصري بـنفس                

  .الدور الذي كان يضطلع به الجيش التركي قبل صعود حزب العدالة والتنمية بزعامة أردوغان
  توظيف أوباما

 تدخله الفج لصالح الرئيس مبارك في ذروة تفجر الثـورة المـصرية،             لقد تعلم نتنياهو الدرس من تجربة     
عندما توجه علناً لقادة الدول األوروبية وطالبهم بعدم السماح بإسقاط مبـارك، حيـث إن هـذا التـدخل                   

  . إلى نتائج عكسية-في حينه-المكشوف قد أدى 
عالقة مع مصر، بشكل سري وبعيـداً       ومن هنا، فإن نتنياهو يحاول حالياً أخذ االحتياطات بشأن مستقبل ال          

وحسب إسحق مولخو المستشار السياسي لنتنيـاهو       . عن األنظار، وذلك عبر تفاهمات مع الرئيس أوباماً       
فإن أكثر هاجس ظل يشغل بال رئيس الوزراء اإلسرائيلي على مدى األشهر األخيرة هو السعي لتـأمين                 

  .ي الوطن العربي، وتحديداً في مصرالناجمة عن عملية التحول الديمقراطي ف" المخاطر"
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ومن الواضح أن نتنياهو قد قبل توصية شعبة االستخبارات العسكرية اإلسرائيلية اآلنفة الذكر، وبالتـالي               
يمكن القول إن نتنياهو ومساعديه قد أوصوا الرئيس أوباما بالضغط من أجل أن يحافظ العسكر في مصر                 

ياسي، وذلك لمنع القوى السياسية المصرية التـي يفتـرض أن           على ثقل زائد في عملية صنع القرار الس       
  .تحكم مصر بعد االنتخابات من القيام بأي خطوة جدية تؤثر سلباً على المصالح األميركية واإلسرائيلية

وفي سعيهم لتجنيد األميركيين للتأثير على مستقبل مصر، فإن اإلسرائيليين قد حرصوا على تذكير أوباما               
للحكم في مصر، السيما    " متطرفة"يركية التي يمكن أن تتضرر جراء صعود قوى سياسية          بالمصالح األم 

المالحة البحرية عبر البحر األحمر وقناة السويس، وإمكانية أن ينشأ تكتل عربي معاد للواليات المتحـدة                
  .بقيادة مصر في المرحلة المقبلة

  المخاوف اإلسرائيلية
لقرار في إسرائيل بسبب عملية تحول ديمقراطي حقيقيـة فـي           إن الكابوس الذي يقض مضاجع صناع ا      

مصر، يتمثل في المخاوف من صعود تيارات إسالمية وعلمانية للحكم تناصب الكيان الصهيوني العداء؛              
مع العلم بأن بعض مبلوري التقديرات اإلستراتيجية في إسرائيل يرون أن بعـض التيـارات العلمانيـة                 

تطرفاً تجاه إسرائيل من التيارات اإلسالمية، باإلضافة إلى أن قدرة إسرائيل           المصرية تتبنى مواقف أكثر     
على نزع الشرعية عن هذه التيارات في المحافل الدولية ستكون محدودة في حال شاركت في الحكم، كما                 

  .يقول وزير التعاون اإلقليمي اإلسرائيلي سيلفان شالوم
  : تتمثل في التالي-التي تخشاها إسرائيل-في مصر ويمكن القول إن تداعيات التحول الديمقراطي 

استنزاف الموارد االقتصادية والبشرية اإلسرائيلية جراء عدم التزام مصر باتفاقية كامب ديفد، وهي             : أوالً
الخطوة التي سيترتب عليها إحياء الجبهة الجنوبية إلسرائيل كجبهة حرب، مع كل ما يتطلبه ذلـك مـن                  

لهذه الجبهة، مع العلم بأن هذه الجبهة كانت أقل الجبهات كلفة بالنسبة إلسرائيل             تخصيص إمكانيات هائلة    
  .على مدى العقود الثالثة الماضية

وهناك . ومما يزيد األمور تعقيداً أن هذا التطور يأتي في ظل ضائقة اقتصادية خانقة تعاني منها إسرائيل               
 تسمح بتواصل تزويد إسـرائيل بمنتجـات        في إسرائيل من يحذر من أن الحكومة المنتخبة في مصر لن          
  .الطاقة المختلفة، مما يزيد عبء فاتورة شراء الغاز والبترول

انبعاث محور إقليمي قوي يغير موازين القوى في الوطن العربي بشكل جارف، ويمنع إسرائيل من               : ثانياً
 يؤذن بخـسارة إسـرائيل      مواصلة المناورة بين محوري االعتدال والممانعة في الوطن العربي، كما أنه          

  .الذخر اإلستراتيجي األهم، والمتمثل في العالقات الخاصة مع النظام الملكي في األردن
وكما يقول رئيس جهاز الموساد السابق مئير دغان، فإن كارثة إستراتيجية ستحل بإسرائيل في حال تمت                

حياته المطلقة، التي مثلت الغطاء     أي عملية تحول ديمقراطي حقيقية في هذا البلد، يخسر فيها القصر صال           
  .للتعاون األمني العميق والمتشعب بين إسرائيل وهذا النظام

تغيير موازين القوى العسكرية بشكل واضح؛ حيث إن االفتراض السائد لدى صناع القـرار فـي                : ثالثاً
وى العسكرية  إسرائيل هو أن رئيسا وحكومة مصرية منتخبان سيعمالن بشكل جاد على تغيير موازين الق             

  .الحالية، وضمن ذلك بذل جهود لتطوير أسلحة نووية
تقليص قدرة إسرائيل على العمل ضد حركات المقاومة الفلسطينية، حيث تفترض إسرائيل أن أي              : رابعاً

حكومة مصرية منتخبة لن تسلم بأن تواصل إسرائيل شن حمالت عسكرية غير متناسبة ضـد المقاومـة            
  .السكانية المدنية في الضفة الغربية وقطاع غزةالفلسطينية والتجمعات 
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  قرع طبول المواجهة
 هـو   -وقد كان أقرب اإلسرائيليين إلى قلب الرئيس المخلوع حسني مبارك         -لقد كان بنيامين بن إليعازر      

الذي دعا دوائر صنع القرار في تل أبيب، وفي أكثر من مناسبة مؤخراً، لالستعداد لمواجهة مع مـصر،                  
  .الت المتوقعة في المشهد السياسي المصري بعد االنتخابات التشريعيةبسبب التحو

بن إليعازر توقع أن تسفر عملية التحول الديمقراطي في مصر عن صعود قوى سياسية مصرية يـشكل                 
 بلـورة إسـتراتيجية جديـدة       –بشكل عاجل –صعودها للحكم تهديداً وجودياً إلسرائيل، وهو ما يستدعي         

  .لجديدللتعامل مع الواقع ا
ويرى الجنرال عوزي ديان نائب رئيس أركان الجيش اإلسرائيلي األسبق، أن الجيش اإلسرائيلي مطالب              
في المرحلة المقبلة ببلورة سلم أولويات جديد، وضمن ذلك إقامة قيادات جديدة في الجـيش اإلسـرائيلي                 

ن وحدة عسكرية للعمل    تعنى بمواجهة الخطر المصري، وتكثيف األنشطة االستخبارية ضد مصر، وتدشي         
  .في قلب سيناء إلحباط عمليات عسكرية يخطط لها داخل الصحراء

يستدل مما تقدم على أن إسرائيل عملت في الخفاء على إحباط التحول الديمقراطي في مـصر، وعنـدما                  
سية أدركت أن هذه المهمة باتت مستحيلة؛ فإنها تستنفر حالياً للمواجهة، وهذا ما يجب على القوى الـسيا                

  .المصرية االنتباه له والتحوط منه
  14/12/2011، موقع الجزيرة نت، الدوحة
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  عريب الرنتاوي
، شأنها في ذلك شأن مختلف دوائر صنع القرار في          ”المسألة السورية “إسرائيل منقسمة على نفسها حيال      

الدولية، ثمة تيار بارز، يقوده وزير الدفاع إيهود بـاراك، يـستعجل            معظم العواصم العربية واإلقليمية و    
رحيل النظام، ويحصي أيامه باألسابيع واألشهر، ويرى أن سقوط حكم عائلة األسـد سـيخدم مـصلحة                 
إسرائيل بصورة أفضل، وثمة تيار آخر، عبر عنه بشكل واضح، المدير الـسابق للموسـاد اإلسـرائيلي      

 بقاء األسد أفضل من رحيله، ال سيما إن لم تكن إسرائيل على بينة مـن طبيعـة                  أفرايم هاليفي، يرى أن   
  .وهوية النظام البديل، ويشير هنا إلى احتمال وصول اإلخوان المسلمين إلى سدة الحكم في سوريا

في الغالب األعم، يشبه الجدل اإلسرائيلي حول مستقبل سوريا ونظام األسد، الجدل الدائر في كثير مـن                 
واصم، الغالبية الساحقة من األطراف ذات الصلة، تفضل نهاية عهد األسد، ولكل أسـبابه الخاصـة،                الع

، واألهـم أنهـا   ”الطريق إلسقاط النظـام “والمتناقضة أحياناً، لكن الغالبية الساحقة إياها، تخشى تداعيات        
ذات الـصلة، تخطـو     لرحيل األسد عن السلطة، لذا نرى معظم األطراف         ” سيناريو اليوم التالي  “تخشى  

  .خطوة لألمام، تعقبها خطوة للوراء في التعامل مع الملف السوري الشائك والمربك
معظم المعارضة السورية، بالذات معارضة الخارج، تجنح للقول بأن األسد مدين ببقائه فـي الـسلطة،                 

مـة والممانعـة،    للضوء األخضر اإلسرائيلي، مفترضة أو زاعمة، أن وجود هذا النظام المتلطي بالمقاو           
يوفر أفضل خدمة لنظرية األمن اإلسرائيلية، ويستند هؤالء المعارضون إلى فـيضٍ مـن التـصريحات                
اإلسرائيلية التي تذهب في هذا االتجاه، دون أن يتوقفوا ولو للحظة واحـدة، أمـام فـيض آخـر مـن                     

  .بالنظامالتصريحات اإلسرائيلية، التي تذهب في االتجاه المغاير، وتحث على اإلطاحة 
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لما يقرب من العقود األربعة، إلى الحد الذي لـم          ” هدوء جبهة الجوالن  “منطق هذا المعارضة يستند إلى      
تحتج معه تل أبيب لبناء سياج شائك على امتداد حدودها مع الجوالن المحتل، لكـن هـذا المنطـق، أو                    

الجوالن، قابله اشتعال جبهات    ، سمه كما شئت عزيزي القارئ، يتجاهل حقيقة أن هدوء جبهة            ”الالمنطق“
أخرى، كان النظام السوري من الداعمين لبقائها مفتوحة، وأهمها على اإلطالق الجبهـة اللبنانيـة مـع                 

  .إسرائيل
هذه المقاربة، ومدى جواز خوض المواجهة مـع إسـرائيل          ” أخالقية“قد يقال الكثير أو القليل، في مدى        

المسألة هنا تتعدى األخالق إلى السياسة، صمت الجـوالن لـم           حتى آخر فلسطيني أو لبناني مقاوم، لكن        
التـي  ” حروب الوكالة “ينزع عن النظام ميله الصدامي والتحرشي ضد إسرائيل، ولم يقلل من أثر ووقع              

خاضها مع إسرائيل عبر المقاومتين الفلسطينية واللبنانية، وباألخص األخيرة، وهذا ما يدفع إسـرائيليين              
  .سريع رحيل النظام وإنهائهكثر، للمطالبة بت

في المقابل، تقوم رواية السلطة السورية على فرضية أو زعم مفاده، إن حرب التطويق والحصار التـي                 
مع نهجه المقاوم والممـانع، ضـارباً عـرض         ” تصفية الحساب “يتعرض نظام األسد، إنما هي من نوع        

الحرية والكرامة والديمقراطية والتنميـة،     الحائط بكل المطالبات العادلة والمشروعة للشعب السوري في         
وإن كانت مزعجة للغاية إلسرائيل،     ” حروب الوكالة “تغفل هذه الراوية عن سبق الترصد واإلصرار، أن         

إال أنها لم تشكل يوماً تهديداً إستراتيجياً لها، وأن حفظ النظام األسدي لصمت الجبهة السورية، جدير بأن                 
يفسر ربما، ميل إسرائيليين آخرين، كثر أيضاً، للمطالبة باإلبقاء على النظـام            ُيثمن وأن يستمر، وهذا ما      
  .والتحذير من خطر من زواله

خالصة القول، أن إسرائيل مرتبكة في مقاربة الملف السوري، شأنها في ذلك شـأن الجامعـة العربيـة                  
، فاألهم من تغيير النظـام      وتركيا وعواصم القرار اإلقليمي والدولي، بل وشأن المعارضة السورية نفسها         

بالنسبة لكل هذه األطراف، هو الكيفية التي ستجري فيها عملية التغيير، والتداعيات التي ستترتب عليها،               
  .والمآالت التي سينتهي إليها حكم سوريا

إسرائيل ستكون سعيدة للغاية، إن ضمنت نظاماً بديالً يحفظ أمن الحدود وهدوءها من جهـة، ويخـرج                 
 دائرة تحالفاتها مع إيران وحزب اهللا وحماس، ويقطّع شرايين الدعم للحزب والحركة، ولكنها              سوريا من 

ستتمسك بالنظام بأنيابها ومخالبها، إن شعرت أن بدائله ستكون خليطاً من القـوى اإلسـالمية والقوميـة                 
  . خطراً، بل وتعتبرها العدو األشد”خانة األعداء“واليسارية التي ما زالت تدرج إسرائيل في 

الـبعض  (التي يرسلها بعض المعارضة إلسرائيل بطريقة غير مباشـرة          ” رسائل التطمين “من هنا تأتي    
، مفادها إن الحكم الذي سيعقب حكم عائلة األسد، سـيكون           )يقول بطريقة مباشرة ويذكر أسماء وزيارات     

يضع مستقبل الجوالن على    جانحاً للسلم والتهدئة، سُيقطّع عالقات سوريا بإيران وحماس وحزب اهللا، وس          
بل وليس من المستبعد أن يشرع في مسيرة تطبيعية مـع الدولـة             ” الشرعية الدولية ”مائدة المفاوضات و  

  .العبرية
على أن جميع هذه التطمينات لم توفر الطمأنينة الكافية إلسرائيل، حتى بعد أن نقلها لزعمائها، جيفـري                 

ب كبار، إسرائيل الكارهة لنظام األسد، ما زالت على خـشيتها           فيلتمان نقالً عن ألسنة قادة إخوانيين عر      
، أو تحولها إلى مالذ آمن لهؤالء، لذا نراها         ”المتشددين“من انفالت الوضع في سوريا، وخضوعها لحكم        

  .تذهب ُيمنة حيناً وشماالً حيناً آخر، حائرةً في تقرير موقفها النهائي
  15/12/2011، الدستور، عّمان
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