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  إلى أولوية الداخل ي فلسطيني تطالب بتحويل موضوعوثيقة أوروبية سرية": هآرتس" .1

 فـي   األوروبـي  وثيقة أعدها سفراء االتحاد      ]أمس[ أورد موقع هآرتس االلكتروني صباح اليوم الجمعة      
علينا التطرق لطريقة تعامل إسرائيل     : "وجاء في نص الوثيقة    . بمبادرة السفارة البريطانية  ن  ، م "إسرائيل"

  ."اإلسرائيليمع األقليات كموضوع ال يقل أهمية عن الصراع الفلسطيني 
 وتطرقت الوثيقة لمواضيع كثيرة، منها الجمود في عمليـة الـسالم، واسـتمرار احـتالل األراضـي                 

واقترحت .  كدولة يهودية ديمقراطية، وتأثير هذا األمر على العرب داخلها         "سرائيلإ"الفلسطينية، وتعريف   
، لكـن هـذه     "إسـرائيل "الوثيقة األصلية، وفقا لموقع هآرتس، توصيات حول طرق عمل االتحاد اتجاه            

التوصيات أزيلت من الوثيقة نتيجة ضغوط مارستها عدة دول، ومن بين هذه التوصـيات علـى سـبيل                  
ديم االتحاد احتجاجا رسميا في كل مرة يمرر فها مشروع قانون يميز ضد العـرب بـالقراءة                 المثال، تق 

  .الثانية في الكنيست
وحافظ السفراء على سرية محتويات الوثيقة، ورفض عدد من الدبلوماسيين الذين تحدثت معهم هـآرتس               

 بالمـادة المتفجـرة     على مدى األسبوعيين الماضيين، كشف هذه التفاصيل، وقد وصف بعضهم الوثيقـة           
مسؤولون كبار في الخارجية االسرائيلية إنهم سمعوا عن هذه الوثيقة قبل عدة أسابيع فقط،               قالو. سياسيا

  ."إسرائيل"وبشكل غير رسمي، وذلك من خالل بعض الدبلوماسيين في سفارات أوروربية عاملة في 
بدأ العمل علـى إعـداد      : "اغتها قوله  ونقل الموقع عن دبلوماسي أوروبي شارك في إعداد الوثيقة وصي         

الوثيقة قبل أكثر من عام، بمبادرة السفارة البريطانية، وكان الهدف األول كتابة سفراء االتحاد االوروبي               
تقريرا رسميا وتحويله لمجلس وزراء خارجية االتحاد لمناقشته، وفي مرحلة معينة، أعربـت دول مثـل          

تحفظات على الخطة، وهنا أجرى ممثلو الـسفراء سلـسلة مـن            التشيك، وبولندا، وهولندا، عن بعض ال     
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النقاشات بهدف التوصل إلجماع يتعلق بالموضوع، حاول خاللها السفراء تحقيق االجماع المطلوب لنقل             
التقرير إلى بروكسل، وفي النهاية تقرر تخفيف لهجة الوثيقة، وإلغاء بعض التوصيات العملية، ووصـف               

وأوصـى  ". Report"، فقط، وليس تقريـرا  )Food for thought" (ير والدراسةوثيقة للتفك"الوثيقة بـ 
، وتحويل  "إسرائيل"فصل الخالصة من الوثيقة، بتغبير سياسة االتحاد االوروبي اتجاه األقلية العربية في             

، بما يشبه تعامـل االتحـاد مـع قـضية           "إسرائيل"خالل االتصاالت مع    " قضية أساسية "هذا األمر إلى    
  .وضات الفلسطينية االسرائيليةالمفا

 في وثيقتهم بأن الجمود الذي يعتري عملية السالم، يؤثر سلبا على عملية             األوروبي وقطع سفراء االتحاد    
الستمرار االحتالل تأثير ال يمكن منعه على تـضامن عـرب           .. " بالمجتمع "إسرائيل"اندماج العرب في    

 صعوبة وعدم راحة فيما يتعلق      "إسرائيل"سيجد العرب في     مع الدولة، وطالما استمر الصراع،       "إسرائيل"
، كتب السفراء في تقريرهم، مؤكدين على أن هذه الحقيقة يجب أال تكـون سـببا أو                 "بمشاعرهم وهويتهم 

 بمساواة تامة   اإلسرائيلية، أو لعدم تعامل الحكومة      "إسرائيل"حجة للممارسات العدائية من قبل العرب في        
 طـرح العالقـات بـين اليهـود         األوروبي التوصيات، بأنه يتوجب على االتحاد       وجاء في إحدى  . معهم

، والتشديد على ضرورة أن تعمل الحكومة على جسر         "إسرائيل"والعرب للنقاش خالل الحوار مع حكومة       
  . الهوة بين الغالبية اليهودية واألقلية العربية

 كدولة يهودية يجب أن يشكل بديال عـن حلـم           "إسرائيل"ـال نعتقد بأن االعتراف ب    : "]في الوثيقة  [جاءو
 عـدم   اإلسـرائيليين المساواة لجميع مواطنيها، كما هو مكتوب في وثيقة االستقالل، ومن مصلحة جميع             

وأخيرا وقعت الوثيقـة  ."  يهودية ديموقراطية فقط، وإنما دولة متسامحة ومتعاونة أيضا     "إسرائيل"ـرؤية ب 
   .حتيان األخيرتان منها صفحة، تضمنت الصف27األوروبية في 

16/12/2011، 48موقع عرب  
  

   وتقود للعنصرية"جرائم حرب"عريقات يؤكد أن جرائم المستوطنين ترقى لـ  .2
لجمعة ،  صائب عريقات عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.دأكد :  أشرف الهور -غزة 

وطنين اإلسرائيليين ضد الفلسطينيين ترقى إلى ن الجرائم المرتكبة من قبل المست، لدبلوماسيين أجانب
  ."جرائم حرب"

نه أبلغ دبلوماسيين أجانب خالل لقائه بهم بأن حرق المساجد ، ي تصريح صحافي، وقال عريقات
، مؤكداً 'ليس سوى امتداد لجرائم قتل األبرياء واالعتداءات على المنازل'واألشجار، من قبل المستوطنين 

  ."جة حتمية لالحتالل ولسياسات االستيطاننتي"أن هذه األعمال 
 المستوطنين شرعوا مؤخراً بالقيام بعدة عمليات حرق طالت مساجد وأشجار في الضفة أنيشار على 

  .يث حرق المستوطنون أحد المساجد، وكتبوا شعارات عنصريةها الخميس، حالغربية، كان آخر
عام فنسنت فين، والقنصل اإلسباني العام الفونسو وكان عريقات استقبل أمس كال من القنصل البريطاني ال
  . على حدةبورتابلس، والقنصل البلجيكي العام غريت كوكس، كالً

إن التدهور الناتج عن االحتالل سيقود إلى مربعات العنصرية واألبارتهايد، "وقال المسؤول الفلسطيني 
  ام الحكومة اإلسرائيلية بوقف وأكد على ضرورة التز ."والعنف والفوضى والتطرف وإراقة الدماء
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الستئناف "، 1967النشاطات االستيطانية بما يشمل القدس الشرقية، وقبول مبدأ الدولتين على حدود 
  ."مفاوضات الوضع النهائي

  17/12/2011القدس العربي، لندن، 
  

   ستتم ليالً من صفقة شاليطالمرحلة الثانية:  في غزةوزارة األسرى .3
أكدت وزارة األسرى والمحررين، أن االحتالل اإلسرائيلي لم يلتزم ببنود : مة محمد أبو شح- غزة

ومعايير صفقة تبادل األسرى مقابل الجندي اإلسرائيلي جلعاد شاليط، الموقعة مع حركة حماس برعاية 
  .مصرية كاملة

ها األولى وأوضح وكيل الوزارة محمد الكتري، أن االحتالل نقض بنود اتفاق صفقة التبادل في مرحلتي
 أسيًرا، لعدم التزامها بإطالق سراح 550التي نفذت قبل شهرين والثانية التي ستنفذ غًدا باإلفراج عن 

  .كافة األسيرات وبقاء األسرى المرضى داخل األسر
إن سلطات االحتالل أخَلَّت باالتفاق الموقع بوساطة مصرية ": "فلسطين"وقال في تصريح خاص بـ
خديجة أبو عياش، وورود قاسم، ولينا : ثة أسيرات من عرب الداخل هنورفضت إطالق سراح ثال

  ".جربوني، وكذلك األسرى المرضى
وبين الكتري أن المرحلة الثانية من صفقة تبادل األسرى المقرر تنفيذها غًدا ستتم في ساعات المساء، 

  .بر الماضيبشكل مغاير لما حدث في المرحلة األولى والتي نفذت في الثامن عشر من اكتو
  16/12/2011، فلسطين أون الينموقع 

  
  "المستوطنين تحولوا إلى حركة فاشية ":النائب البرغوثي .4

لمستوطنين  أن اقال األمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية النائب الدكتور مصطفى البرغوثي،
د شعبنا ومقدساته ، ضائمتحولوا إلى حركة فاشية، ومجموعات ارهابية عنصرية، تمارس أبشع الجر

وأكد البرغوثي أن المستوطنين لم يجرؤوا على القيام بجرائمهم لوال الحماية التي  .وأرضه وممتلكاته
 أن الرد على المستوطنين يجب أن يوأضاف النائب البرغوث .يوفرها لهم جيش االحتالل االسرائيلي

 يجب أن يشارك فيها كل أبناء شعبنا بمختلف يكون بتشكيل لجان حماية وتصعيد المقاومة الشعبية، التي
   .فئاتهم

ودعا البرغوثي المؤسسات الرسمية إلى البدء بوضع خطة لتوفير األمن واألمان لشعبنا في وجه 
وقال إن التطرف االسرائيلي ال يمكن السكوت عليه، ويجب مواجهته، مشددا  .المستوطنين وجرائمهم

  .ل وآلته القمعيةعلى أن إرادة شعبنا أقوى من االحتال
  17/12/2011، 48موقع عرب 

  
  فتح وحماس مجدداً إلى القاهرة وسط توقعات متواضعة بتحقيق المصالحة .5

وباقي الفصائل الفلسطينية بالتوافد » حماس«و» فتح«بدأ مسؤولون في حركة :  محمد يونس-رام اهللا 
اء بين الرئيس محمود عباس ورئيس  تتوج بلق؛إلى القاهرة للشروع في سلسلة اجتماعات تبدأ بعد غد

  .خالد مشعل الخميس» حماس«حركة 
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» فتح«وقال رئيس وفد . وأخرى لباقي الفصائل» حماس«و» فتح«وتشمل اللقاءات اجتماعات ثنائية بين 
عزام األحمد الذي وصل امس إلى القاهرة لعقد لقاءات تمهيدية مع ممثلين عن » حماس«للحوار مع 

تحقيق إنهاء «إن الحركتين مصممتان على » الحياة«جتماعات الرسمية، لـ قبيل بدء اال» حماس«
  .»ال عودة إلى الوراء«، وإن »االنقسام والمصالحة

في منظمة التحرير » الجهاد اإلسالمي«و» حماس«وستبحث الفصائل في هذه اللقاءات دخول حركتي 
  .الفلسطينية، وتشكيل حكومة متفق عليها

طّلعة من فرص تحقيق تقدم كبير في هذه اللقاءات، لكنها قالت إن الجانبين وقلّلت مصادر عديدة م
وقال مسؤول رفيع إن . راغبان في إنهاء الملفات الممكنة، وتشكيل لجان لمواصلة بحث الملفات العالقة

في هذه االجتماعات باالعتراف ببرنامج وميثاق منظمة التحرير » الجهاد«و» حماس«ستطالب » فتح«
  .خول إليهاقبل الد

وأضاف أن دخول الحركتين إلى منظمة التحرير من دون الموافقة على برنامجها السياسي ووثائقها 
واالتفاقات التي عقدتها مع دول وأطراف عديدة، بينها إسرائيل، سيقود إلى سحب الكثير من دول العالم 

: وأضاف.  المنظمة في واشنطنالعترافها بالمنظمة، وإلى قيام الواليات المتحدة بإغالق مكتب تمثيل
الكثير من دول العالم اعترفت بالمنظمة على أساس برنامجها السياسي، ودخول حماس والجهاد إليها «

من دون االعتراف ببرنامجها السياسي غير ممكن ألنه سيحمل معه عواقب وخيمة على المنظمة وعلى 
  .»مكانتها الدولية وعالقاتها

العتراف ببرنامج المنظمة واالتفاقات والوثائق التي وقعتها مع إسرائيل، ا» الجهاد«و» حماس«وترفض 
وفي مقدمها حل الدولتين، ووثيقة االعتراف المتبادل، األمر الذي يشكل عقبة كبرى أمام تحقيق تقدم 

  .الفت في هذا الملف
ى برنامجه ويواجه ملف الحكومة عقبات مماثلة، فالرئيس عباس يطالب بتشكيل حكومة مستقلين تتبن

  .حرجاً كبيراً باالعتراف به رغم اقترابها الالفت منه» حماس«السياسي، وهو البرنامج الذي ستجد 
. ويرى مسؤولون على صلة بهذه اللقاءات أن الجانبين يتجهان إلى تأجيل تشكيل الحكومة ألشهر عدة

احدة هي اإلشراف على وقالت المصادر إن الجانبين يفضالن تشكيل حكومة مستقلين للقيام بمهمة و
ورجحت المصادر أن تشكل الحكومة فقط قبل ثالثة اشهر من . االنتخابات بعد تحديد موعد رسمي لها

  .موعد االنتخابات
وينص القانون الفلسطيني على استقالة المرشح لالنتخابات من منصبه الحكومي، األمر الذي يعني أن 

سيستقيلون ) حكومة سالم فياض وحكومة إسماعيل هنية(ن رئيسي وكثيراً من أعضاء الحكومتين الحاليتي
  .ألنهم يعتزمون خوض االنتخابات

في غزة، مختصة في بحث » حماس«و» فتح«وانتهت خمسة اجتماعات سابقة للجنة مشتركة من حركتي 
  .ملف المعتقلين وجوزات السفر، من دون تحقيق أي تقدم

في إطالق المعتقلين وإغالق ملف جوازات » فتح «في قطاع غزة بجدية» حماس«وشكّك ناطقون باسم 
أبلغنا الرئيس عباس في القاهرة إنه سيتم اإلفراج «: »الحياة«وقال مسؤول رفيع في الحركة لـ . السفر

. »عن المعتقلين في غضون عشرة أيام، لكن مضى شهر كامل على هذا التعهد ولم يتحقق منه شيء
 جوازات السفر، وهو الملف األسهل في المصالحة، لم يتم تنفيذ إذا كان ملف المعتقلين وملف«: وأضاف

والشيء ذاته . »أي شيء منهما، فما بالنا بالملفات األخرى، مثل الحكومة والشراكة في منظمة التحرير
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تحتجز جوزات سفر العديدين من أعضاء الحركة في غزة وترفض » حماس«التي قالت إن » فتح«في 
  .قل العشرات وال تطلق سراحهمالسماح لهم بالسفر وتعت

في القطاع عن عدم وجود تقدم » حماس«ورداً على التصريحات المتشائمة الصادرة عن مسؤولين في 
نحن على اتصال يومي مع قادة حماس في «: في ملفات المصالحة، خصوصاً المعتقلين، قال األحمد

وأضاف أن قضية . »تصاالتدمشق، وأصحاب هذه التصريحات ال يعلمون ماذا يجري في هذه اال
  .المعتقلين في طريقها إلى الحل، رافضاً إعطاء أي جداول زمنية

  17/12/2011الحياة، لندن، 
  

   ملف االعتقالإنهاء إطار سراح الكثير من المعتقلين في أطلقتالسلطة : مقبول .6
بأن ' دس العربيالق'اكد امين مقبول عضو وفد فتح للحوار مع حماس الجمعة لـ : وليد عوض -رام اهللا

االجهزة االمنية الفلسطينية اطلقت في االونة االخيرة سراح الكثير من المعتقلين المحتجزين لديها، وذلك 
  .في اطار سعي السلطة الفلسطينية الغالق ملف المعتقلين، رافضا تسميتهم بالمعتقلين السياسيين

 في ملفي المعتقلين وجوازات السفر وبشأن تأكيد مصادر من حركة حماس بأنه لم يتم انجاز اي شيء
التي اتفق خالل لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس وخالد مشعل قبل اسابيع بالقاهرة على انهائهما قال 

  .'انجز الكثير في الملفين، ومن يقول عكس ذلك يشوه الحقيقة.. هذا غير صحيح'مقبول 
اد كثير من المعتقلين لدى االجهزة االمنية وشدد مقبول على انه تم في االونة االخيرة اطالق اعد

الفلسطينية الذين تعتبرهم حماس معتقلين سياسيين، رافضا اعطاء ارقام او تحديد عدد من تبقى في 
  .السجن لدى السلطة من الذين يطلق عليهم مصطلح المعتقلين السياسيين

، وانا ارى شبهات حول الجهات هذا ملف متفق عليه'وانتقد مقبول تركيز حماس على ذلك الملف، وقال 
  .'التي تركز على هذا الملف غير سواه من ملفات المصالحة

  17/12/2011القدس العربي، 
  

  "ضعيفة جداً "فرص تفاهم الفصائل على تشكيل حكومة توافق: القدس العربي .7
الة  بأن الفرصة إلنهاء ح، من مصادر فصائلية متعددة"القدس العربي"علمت  : أشرف الهور-غزة 

الخالف السياسي والتوافق على تشكيل حكومة وحدة فلسطينية تحضر لالنتخابات باتت ضعيفة، وأن 
 لن يتمكن من طي ،اللقاء المقرر عقده بين فتح وحماس واآلخر الذي سيجمع باقي الفصائل بعد أيام قليلة
قات إقامتها في الفنادق صفحة الخالفات، في الوقت الذي أبلغت فيه القاهرة الفصائل بأنها ستحملها نف

  .خالل جلسات الحوار على عكس ما كان سائداً
وبحسب مسؤولين فلسطينيين التقوا مؤخراً مع آخرين من جهاز المخابرات المصرية الذي يشرف على 
الوساطة بين حركتي فتح وحماس إلنهاء االنقسام، فقد أكدوا أن الهوة بين الحركتين ال تزال كبيرة، وأن 

صعب في هذه األوقات، بسبب استمرار ' حكومة وحدة مشتركة من شخصيات مستقلة فرص تشكيل
  .'الخالفات الجوهرية

انه كان من المفترض ان ينتهي تماماً ملف االعتقال السياسي ' القدس العربي'وقال أحد المسؤولين لـ
لد مشعل، عقب اللقاء الذي جمع الرئيس محمود عباس مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خا

ليكون بداية جيدة إلنهاء باقي الملفات األكثر تعقيداً، لكن األمر لم يتم حتى اللحظة، خاصة في ظل 
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لم يتم  ' وأضاف متسائال.استمرار االتهامات المتبادلة بين طرفي الخالف على استمرار هذه العمليات
  .'ل باقي ملفات الخالف الثقيلةإنهاء ملف االعتقال السياسي وهو أبسط الملفات الخالفية، فكيف ستح

وأوضح هذا المسؤول بأن مقترح إبقاء الحكومتين، في الضفة برئاسة سالم فياض، والمقالة في غزة التي 
تديرها حركة حماس برئاسة إسماعيل هنية، لم يالق أي تجاوب أو استحسان من الفصائل الفلسطينية، 

  .حول شخصية وأعضاء حكومة التوافق المقبلةمشيراً إلى أن هذا يأتي في ظل استمرار الخالف 
وأشار إلى أن فرص تشكيل حكومة وحدة من المستقلين في االجتماعات التي ستعقد بين فتح وحماس في 

 من ذات الشهر ضعيف جداً، وهو أمر من شأنه أن يحول 20 الجاري، وبين جميع الفصائل يوم 18
  .من العام المقبل) مايو(في موعدها المقرر في ايار دون إجراء االنتخابات البرلمانية الفلسطينية 

  17/12/2011القدس العربي، 
  

  "إنجاز وطني"شمول الصفقة أسرى من فتح : البردويل .8
الدكتور صالح " حماس"أكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية :  محمد أبو شحمة-غزة

على أسرى من حركة فتح ومنظمة " ء األحراروفا"البردويل، أن شمول المرحلة الثانية من صفقة 
  .والشعب الفلسطيني" حماس"التحرير الفلسطينية إنجاز وطني ومكسب لـ

، أن ذلك يعد دليلًا واضًحا على أن الحركة ال تميز بين "فلسطين"وأوضح البردويل في تصريحات لـ
  .أسير وآخر مهما كان انتماؤه السياسي

ة تم إنجازها من خالل وفد التفاوض الحمساوي الصلب في القاهرة من معايير الصفق% 98إن : "وقال
، معتبًرا أن إنجاز صفقة التبادل خطوة على طريق "رغم وجود طبع الغدر لدى الجانب اإلسرائيلي
  .اإلفراج عن كافة األسرى من سجون االحتالل

، مشيًرا "خدعت حماسوال يجب عليها الظن بأنها ) إسرائيل(إن الحرب سجال مع : "وأضاف البردويل
يعتبر فخًرا وعزة لحركته وللمقاومة الفلسطينية " وفاء األحرار"إلى أن إنجاز المرحلة الثانية من صفقة 

  .جمعاء
أوفت بما وعدت به الشعب الفلسطيني من خالل صفقة تبادل األسرى " حماس"وشدد على أن حركة 

بقتل جنود ومستوطنين ) إسرائيل(همهم  أسيًرا وأسيرة من أصحاب المؤبدات وممن تت477وتحرير 
  . أسيًرا وأسيرة ستفرج عنهم غًدا كما هو مقرر550إسرائيليين في عمليات للمقاومة، إضافة إلى 

 16/12/2011فلسطين اون الين، 
  

  الشعبية تدعو إلى تنفيذ اتفاق المصالحة والتوافق على إستراتيجية وطنية لمقاومة االحتالل .9
 الذي سيعقد في نهاية ، الجبهة الشعبية المشاركين في اللقاء الوطني الشاملدعت :حسن عبد الجواد

الشهر الجاري، إلى تنفيذ اتفاق المصالحة الوطنية، باعتباره المهمة الوطنية األولى، والى التوافق على 
دة بناء إستراتيجية وطنية موحدة لمقاومة االحتالل، كي ال تغدو الوحدة الوطنية مجرد شعارات، والى إعا

وتفعيل مؤسسات منظمة التحرير، بما يستجيب للضرورات والحاجات الوطنية الملحة، في مواجهة 
  .مخططات االحتالل وجرائمه اليومية ضد الشعب الفلسطيني
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، "الفينيق"جاء ذلك خالل احتفال جماهيري مركزي نظمته الجبهة الشعبية في محافظة بيت لحم، في قاعة 
  . انطالقتها السنويةأمس، إحياًء لذكرى

  17/12/2011األيام، رام اهللا، 
  

  استنكاراً لتصريحات غينغريتش اعتصام للفصائل الفلسطينية: لبنان .10
نفّذت الفصائل الفلسطينية، أمس، في مخيم برج البراجنة، اعتصاماً استنكرت خالله تصريحات المرشح 

جلس النواب األميركي نيوت غينغريتش، الجمهوري النتخابات الرئاسة األميركية والرئيس السابق لم
  .»الفلسطينيين شعب ملفق تم اختراعه«بعدما قال مؤخراً في حديث تلفزيوني أن 

في بيروت أحمد مصطفى، باسم الفصائل » الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين«وتحدث مسؤول 
 ال تغره عملية انتهازية تاريخ الشعب الفلسطيني وتأصله بأرضه آلالف السنين«الفلسطينية، فقال أن 

حضارة فلسطين وإرثها «وأكد على أن . »اعتدنا على سماعها أمام كل استحقاق انتخابي في أميركا
 .»التاريخي هما أمر سابق بآالف السنين لوجود الواليات المتحدة األميركية

  17/12/2011السفير، بيروت، 
  

  معرفته بمكان شاليطتكشف تفاصيل تعذيب ناشط من القسام ظنوا " هآرتس" .11
الكشف عن عمليات تعذيب وتنكيل لألسرى والمختطفين ” إسرائيلية“تواصل مصادر : القدس المحتلة

الصهيونية، ” هآرتس“وكشفت صحيفة .  في محاولة النتزاع معلومات منهم خالل التحقيق معهم،العرب
مهاوش ” عزالدين القسام“أمس، أن وزارة القضاء في الكيان اعترفت بالتلميح بتعرض عضو كتائب 

  .2007القاضي لعمليات تعذيب مروعة بعد اختطافه من رفح في 
 استنادا لمراسالت بين منظمة لمكافحة التعذيب والصليب ،وبحسب القضية التي سمح بالكشف عنها

في ) الشاباك(ات االحتالل األحمر، اختطف القاضي من رفح وخضع لتحقيقات في منشأة لمخابر
  .عسقالن

حسب الوثائق الطبية حاول المحققون بالضرب والتعذيب انتزاع معلومات من القاضي حول الجندي وب
  .الذي كان أسيراً في قطاع غزة جلعاد شاليت، وحول األنفاق في قطاع غزة

القاضي، الذي أفرج عنه في صفقة تبادل األسرى األخيرة، تعرض للضرب في أنحاء جسده كافة 
عد بدون خلفية فيما انحنى ظهره حتى الشعور باالنكسار، فيما كان محقق وأجلسه المحققون على مق

  .يمسك بساقيه وآخر يضغط على صدره نحو األسفل
ف يداه خلف ظهره حتى توقف الدم عن تم ل فيما ،وفي تحقيق آخر تم توثيق القاضي بالسالسل الحديدية

اإلبر تحت أظفار القاضي عدة مرات بغرس ” موطي“وفي تحقيق ثالث قام محقق يدعى . السريان فيهما
  .وهو ينزف لفترات مطولة

انهال أربعة محققين بالضرب على القاضي وهو ممدد على طاولة، محقق يجر ” هشكماه“وداخل معتقل 
ساقيه لألمام وآخر يجر يديه نحو األعلى تارة ويضغط على صدره تارة أخرى حتى فقد القدرة على 

  .اإلحساس برجليه وذراعيه
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أن المحققين األربعة تناوبوا على تعذيب مهاوش القاضي بأربع طرق مختلفة ،”هآرتس“يؤكد تقرير و
 .ثم حول لزنزانة وهناك أيضا كان يحرم من النوم، أيام متتالية3طوال 

 17/12/2011الخليج، الشارقة، 
  

  ألسرى صفقة تبادل ا المرحلة الثانية من على ترد اعتراضاًاإلسرائيليةالعليا المحكمة  .12
ردت المحكمة العليا االسرائيلية، االعتراض الذي قدم لها بتأجيل المرحلة الثانية من صفقة التبـادل مـع                 

إننا لن نتدخل في المرحلة الثانية من الصفقة كما فعلنا فـي المرحلـة              : "وأضافت المحكمة  .جلعاد شاليط 
 سوف تتم وفقا لما سبق وأعلن عنـه،         ، وبهذا الرفض من قبل المحكمة، فإن سير المرحلة الثانية         "األولى

 أسيرا، بعد ظهر األحد     550حيث من المتوقع اإلفراج عن كافة األسرى ضمن المرحلة الثانية، وعددهم            
 .القادم

  16/12/2011، 48موقع عرب
  

  "تمار"تزويد شركة الكهرباء بالغاز من حقل : أكبر صفقة في تاريخ االقتصاد اإلسرائيلي .13
ة الكهرباء القُطرية اإلسرائيلية، أمس األول، على شراء الغاز الطبيعي من حقل            صادق مجلس إدارة شرك   

ـ       ". تمار" وتشير التقديرات إلى أن انتـاج      .  المقبلة 15وتتعلق الصفقة بتوفير الغاز على مدى السنوات ال
بلغ وت . سنة مقبلة20 ـ  15 بكميات تكفي حاجات إسرائيل طوال 2013سيبدأ عام " تمار"الغاز من حقل 

ولكن بعد توسيع أنبوب الغاز المتجه إلى       . 2027قيمة هذه الصفقة عشرة مليارات دوالر تدفع حتى عام          
 مليـار  20شواطئ إسرائيل يمكن زيادة كمية االنتاج وبيعها لشركة الكهرباء بسعر يصل إلـى حـوالى            

  .ل األسابيع القريبة أكبر صفقة في تاريخ االقتصاد اإلسرائيلي ستبرم خال وتعتبر هذه الصفقة.دوالر
  17/12/2011، السفير، بيروت

 
  نتسان ألون قائدا للمنطقة الوسطى يثير سخط المستوطنون اليهود بالضفةتعيين  .14

أثار تعيين العميد نيتسان ألون قائدا للواء المنطقة الوسطى في الجيش اإلسرائيلي، موجة مـن               : تل أبيب 
مستوطنين في الضفة الغربية بشكل خاص، وذلك ألنه كان         السخط في وسط اليمين اإلسرائيلي عموما وال      

وقال قائد المستوطنين في منطقة الحرم اإلبراهيمي في الخليل باروخ          . قد وصف المستوطنين باإلرهابيين   
وأضاف أن مكان ألون لـيس فـي        . مارزل، إن وزير الدفاع إيهود باراك، يثير حربا أهلية بهذا التعيين          

في ما قال مسؤول آخر في المستوطنات، رفض اإلفصاح عـن    ). يساري" (سميرت"الجيش بل في حزب     
اسمه، إن هذا التعيين سيتسبب في حرب أهلية في إسرائيل تبدأ في داخل الجيش وتتـسع لتـصبح بـين                    

  .المستوطنين والجيش ثم تحرق المجتمع اإلسرائيلي
  17/12/2011، الشرق األوسط، لندن

  
  
  
  

  اإلسرائيلية" آي إيه آي""جهود محمومة إلنقاذ شركة  .15
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العسكرية المتخصصة أن شـركة صـناعات الطيـران اإلسـرائيلية           " جينز ديفنس ويكلي  "ذكرت مجلة   
تمضي بسرعة نحو الخصخصة، وذلك لتفادي االضطراب المـالي الـذي لحـق             " آي إيه آي  "الحكومية  

  ".أي إم أي"بشركة الصناعات العسكرية اإلسرائيلية 
  17/12/2011، البيان، دبي

  
  تنظيم ارهابي يسعى لتغيير الوضع السياسي " دفع الثمن"مستوطنو : محللون اسرائيليون .16

رونـي   "يديعوت احرونوت"قال المحلل الصحفي في صحيفة :  ماجدة البطش -ب  .ف. ا -القدس المحتلة   
ابية هو عمل منظمة اره   ) دفع الثمن بالعبرية  (من المؤكد ان عمل تاغ محير       "شاكيد لوكالة فرانس برس     

  ".تعمل وفق كل معايير التنظيمات االرهابية السرية(..) سرية يهودية 
ان نشطاء اليمين يعملون على تطبيق ايديولوجيتهم وتغييـر الوضـع الـسياسي القـائم،               "ومضى يقول   

والضغط على الحكومة بعدم االقتراب منهم، واثارة الرعب في قلوب االسرائيليين من حرب االخوة فـي                
  ". باخالئهم في المستقبلحال طالبوا

لماذا ال تعتقلهم؟ لقد احرقوا حتـى اآلن        : "واستهجن روني شاكيد سياسة المخابرات االسرائيلية، وتساءل      
  ".اطلق سراحه) في الجليل(حتى الذي أضرم النار في قرية طوبا الزنغرية .  مسجدا ولم تعتقل أحدا12

منظمـة  ) دفع الثمن (اعمال  "وسي ملمان بالقول ان     ويشاركه الرأي المحلل السياسي في صحيفة هآرتس ي       
  ".وليست عمال فرديا

نحن نتحدث عن منظمة يهودية ارهابية، لهـا ايـديولوجيتها وقادتهـا            "وقال ملمان لوكالة فرانس برس      
ونشطاؤها وبرنامجها، وهم يتوخون الحذر في أعمالهم االنتقامية ومن يصل الى طوبا الزنغرية بالجليـل               

  ".ليس صدفة
  17/12/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا

  
    سنة321 من أصل 189أسرى غزة بالدفعة الثانية من صفقة التبادل أمضوا  :فروانة .17

 ،قال مدير دائرة اإلحصاء بوزارة األسرى والمحررين في السلطة الفلسطينية عبد الناصر فروانة: غزة
سرائيلية والتي تنوي اإلفراج عنهم يوم األحد في إن قائمة األسرى التي أعلنتها إدارة مصلحة السجون اإل

، أن مجموع األحكام لهوأوضح في بيان . أسيراً من قطاع غزة) 40(إطار صفقة التبادل، تتضمن أسماء 
. سنة) 189(سنة، أمضوا منها ما مجموعه ) 321( هو التي كانت قد صدرت بحق األربعين أسيراً

 لم تشمل أسرى قدامى ممن مضى على اعتقالهم سنوات طويلة، إلى أن قائمة أسرى غزةفروانة وأشار 
أو مرضى السرطان أو المعاقين أو ممن يقضون أحكاماً بالسجن المؤبد، وأن جميع األسرى المنوي 

  .اإلفراج عنهم من كانوا قد اعتقلوا خالل انتفاضة األقصى
  17/12/2011، وكالة سما اإلخبارية

  
    في سجن هشارون اإلسرائيلياإلضراب عن الطعاماألسيرات الفلسطينيات يواصلن  .18

 لليوم الثالث ، اإلسرائيلي إضرابهن المفتوح عن الطعام"هشارون"دخلت األسيرات الفلسطينيات في سجن 
على التوالي، للمطالبة بضمان إدراج أسمائهن ضمن المرحلة الثانية من صفقة تبادل األسرى، كما هددن 

 المحامية بثينة دقماق رئيسة مؤسسة نقلتو. ررت عملية االستثناء لهنبخطوات أكثر تصعيدية إذا تك
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 لإلفراج "إسرائيل"عميدة األسيرات لينا الجربوني، رسالة للراعي المصري بالضغط على عن  "مانديال"
  .عن كافة األسيرات الفلسطينيات ومنع تكرار ما حدث في المرحلة األولى من الصفقة

  17/12/2011، االتحاد، ابوظبي
  

  لنصرة القضية الفلسطينية" هيئة علماء السودان"توقع اتفاقية توأمة مع " رابطة علماء فلسطين" .19
، في العاصمة السودانية الخرطوم الثالثاء "هيئة علماء السودان"، و"رابطة علماء فلسطين"وقعت : غزة

اصل بينهما، ودعم القضية لمد جسور التعاون والتو"، على اتفاقية توأمة بينهما، وذلك )13/12(الماضي 
وتنص االتفاقية على ضرورة تبادل الزيارات بين علماء كال المؤسستين لمزيد من التواصل  ".الفلسطينية

كما تنص على استفادة طلبة العلم الفلسطينيين في السودان من علماء  .والتعاون، وتبادل الخبرات
 األولى فلسطين، ال سيما ما يجري من تهويد السودان، والعمل على تعزيز ارتباط المسلمين بقضيتهم

حثت االتفاقية على المشاركة في الحمالت التي تقوم بها الجالية الفلسطينية  كما .للقدس وتدنيس لألقصى
في السودان خدمة للقضية الفلسطينية، ال سيما حمالت جمع التبرعات لدعم الشعب الفلسطيني، والعمل 

ية الفلسطينية وطبيعة الصراع وأصوله الدينية مع اليهود في على وضع مقررات علمية عن القض
تسمية مواضع في السودان تحمل أسماء مقدسات إسالمية في باالضافة إلى . مستويات التعليم المختلفة

  .فلسطين
  16/11/2011، قدس برس

  
  هامذكرة التوقيف الصادرة بحقبعد الغاء القضاء التونسي سهى عرفات تشيد بنزاهة  .20

أنه قضاء مستقل ونزيه وغير "  واعتبرت بالقضاء التونسي، ثقتها مساء أمس، عرفاتى سهأكدت : لندن
 رفع  التونسيقاضي التحقيق وذلك في تعقيبها على قرار ."مسيس، ويعطي العدالة والحق ألصحابه

 ىأكتوبر مذكرة توقيف بحق سه/ كان القضاء التونسي أصدر في تشرين األولإذ . هامذكرة توقيف
عرفات، في إطار قضية مدرسة قرطاج الدولية التي أسستها مع ليلى الطرابلسي زوجة الرئيس المخلوع 

  .زين العابدين بن علي
  17/12/2011، الشرق األوسط، لندن

  
   بعد شجار مع المستوطنيناالحتالل يعتقل فلسطينيْين بحي سلوان في القدس .21

، فتيين فلسطينيين من وادي الحلوة )16/12(ي، الجمعة اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيل: القدس المحتلة
اليهود الذين كانوا يغتسلون  بحي سلوان في مدينة القدس المحتلة، بعد مناوشات وشجار مع المستوطنين

  .في بركة عين سلوان بالقرب من جامع وادي حلوه
  17/11/2011، قدس برس

  
  قمع مسيرات الجمعة في ريف رام اهللا يوقع عشرات اإلصابات .22

 متظاهرا اغلبهم من المتضامنين اإلسرائيليين 23 اعتقلت قوات االحتالل، أمس، : نائل موسى-رام اهللا 
والدوليين، وأصابت عشرات آخرين بحاالت اختناق شديد عندما فرقت مسيرات الجمعة في مناطق 

وشهدت القرى .  بريف رام اهللا الغربي،يطان وجدار الضم والتوسع العنصرياالحتكاك الساخنة مع االست
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 بمحافظة رام اهللا خصوصا وفي ،شعبيا ضد االستيطان والجدار في أراضيهاتحركاً والبلدات المنتفضة 
 الذي اغتالته ، مسيرات غضب وسخط على اغتيال الناشط الشعبي مصطفى التميمي،باقي مناطق الضفة

  . خالل مسيرة قريته السلمية األسبوعية،ل الجمعة الماضية في مسقط رأسه النبي صالحقوات االحتال
  17/12/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا

  
   والمصلين عقب صالة الجمعة في الخليلاإلسرائيليمواجهات بين قوات االحتالل  .23

قوات مع  مواجهات اندلعت  خالل الفلسطينيينأصيب عدد من:  وكاالت– كامل إبراهيم -القدس المحتلة 
اثر ممارسات استفزازية واعتداءات زاولتها ، االحتالل اإلسرائيلي في بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل

قوة من جيش االحتالل داهمت البلدة بالتزامن مع خروج المصلين من المساجد عقب انتهاء صالة 
الت اختناق جراء استنشاقهم للغاز المسيل وأفادت مصادر طبية ان عدد من الشبان أصيبوا بحا. الجمعة

  . للدموع الذي أطلقته قوات االحتالل على جموع المصلين
  17/12/2011، الرأي، عّمان

  
  رصاص زوارق االحتالل يصيب صياد فلسطيني بجراح متوسطة قبالة شاطئ غزة .24

اص زوارق أصيب صياد فلسطيني بجروح متوسطة برص:  وكاالت– كامل إبراهيم -القدس المحتلة 
 الناطق باسم اللجنة العليا لإلسعاف ، وفق ما أفاد بهاالحتالل االسرائيلي قبالة شاطئ مدينة غزة

  .والطوارئ أدهم أبو سلمية
  17/12/2011، الرأي، عّمان

  
  تتجاوز الخطوط الحمراء بانحيازهاالفلسطينية وزيرة المرأة : زكارنة .25

إن وزيرة شؤون : "لين في الوظيفة العمومية بسام زكارنة قال رئيس نقابة العام: جمال غيث- رام اهللا
 بحيث تقوم ،المرأة ربحية ذياب تجاوزت الخطوط الحمر بانحيازها لطرف ضد الموظفين والموظفات

بوقف المشتكيات عن العمل ونقل بعضهن من الوزارة لحماية طرف محدد إرضاء للمتهم بمخالفات 
 أنها تلقت شكاوى إدارية ، عبر مقابلة إذاعية، الوزيرة قالتوبين زكارنة أن". عديدة ضد الموظفين

، فكم تحتاج الوزيرة من هذا النوع من الشكاوى لتقوم باإلجراءات !!ومالية وأخالقية مخيفة ومرعبة
  !!.القانونية للتحقيق مع المشتكى عليه أو تقبل التحقيق معه

  16/12/2011، موقع فلسطين أون الين
  

  برعاية نورا جنبالط الفلسطيني " البارد "مخيم نهر تأهيل مهني لشباب .26
 شابا وشابة من برنامج 66نورا جنبالط حفل تخريج " روتا"رعت ممثلة وعضو مجلس إدارة مؤسسة 

" المؤسسة الوطنية للرعاية االجتماعية والتأهيل المهني"للتأهيل المهني الذي امتد على عشرة أشهر في 
  .نهر الباردفي مخيم " بيت أطفال الصمود"و

  17/12/2011، المستقبل، بيروت
  

   غداً وتشمل رفع العقوبات عن السجونطالمرحلة الثانية من صفقة شالي: الحياة .27
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 الذين 550إن جميع األسرى الـ » الحياة«وقال مصدر مصري موثوق لـ :  جيهان الحسيني–القاهرة 
نازلهم ولن يتم إبعادهم، موضحاً أنه سيفرج عنهم هم أسرى أمنيون وليسوا جنائيين، وسيعودون إلى م

 من أبناء قطاع غزة واثنين من القدس وأردنيين اثنين، 43 من أبناء الضفة الغربية و500سيتم إطالق 
الفتاً إلى أن مضمون المرحلة الثانية من الصفقة هو نتاج مفاوضات عقدت على مدار ثالثة اجتماعات 

وأوضح أن المفاوضات لبت الكثير من المطالب . رائيليبين المسؤولين من الجانبين المصري واإلس
المصرية التي تناولت إطالق األسيرات التسع اللواتي لم يتم إطالقهن في المرحلة األولى، مشيراً إلى أنه 
سيتم اإلفراج عن ست أسيرات ضمن المرحلة الثانية، ثم واحدة يفرج عنها بعد أسبوع، أما األسيرتان 

، الفتاً إلى »سنستمر في المطالبة باإلفراج عنهما«: وقال. عنهما باتفاق خاص لم يحددالمتبقيتان فسيفرج 
  . من حملة الجنسية اإلسرائيلية48أن اإلشكالية في أن هاتين األسيرتين من أبناء فلسطين الـ 

وأوضح المصدر أن المفاوضات تناولت أيضاً ضرورة إنهاء اإلجراءات اإلسرائيلية التي قامت بها 
سلطات اإلسرائيلية في السجون بحق األسرى الفلسطينيين عقب أسر شاليت، مشيراً إلى العزل ال

طالبنا أيضاً بضرورة السماح بحرية الحركة لألسرى «: وزاد. االنفرادي ومنع الدراسة ومنع الزيارات
لعالج أو الذين تم اإلفراج عنهم ضمن المرحلة األولى والذين منعوا من السفر إلى الخارج، سواء ل

  .لزيارة ذويهم
ولفت المصدر إلى أن مصر تبنّت مطالب الفصائل الفلسطينية المختلفة باإلفراج عن أسراها، وكذلك 
مطلب فرنسا إطالق صالح الحموري الذي يحمل جنسية فرنسية، الفتاً إلى أنه سيتم إطالقه غداً 

ين بضرورة وضع اعتبارات محددة طالبنا اإلسرائيلي«: وقال. وسيتوجه إلى منزله في القدس فوراً
، في إشارة إلى المرضى واألسرى الذين اعتقلوا قبل اتفاق أوسلو »بالنسبة إلى من سيطلق سراحهم

وكبار السن، الفتاً إلى أن من سيطلق سراحهم عليهم أحكام ومعظمهم لن يتم اإلفراج عنه قبل عام 
المرحلة الثانية تتضمن «:  المصرية، وقالولفت إلى أن إسرائيل استجابت لكثير من المطالب. 2013

 من حركة فتح، والباقي 300 من الجبهة الشعبية، و50 أسيراً من الجبهة الديموقراطية، و20اإلفراج عن 
  .»مستقلون ليسوا تابعين ألي تنظيم

تم تشكيل آليه من مصر والجانب اإلسرائيلي الستكمال باقي بنود الصفقة «: وأوضح المصدر
 أسيراً أبعدوا إلى قطاع غزة وإلى الخارج والمفترض عودتهم إلى منازلهم 18«، مشيراً إلى »ومتابعتها

  .»عدا الحاالت اإلنسانية... في الضفة بعد عام 
سنقوم بمتابعة التزامات الجانب اإلسرائيلي وتعهداته، وعلى رأسها إنهاء الحصار المفروض «: وأضاف

فعالً تم تخفيف اإلجراءات على صعيد «، مشيراً إلى أنه »سرىعلى قطاع غزة، وإنهاء العقوبات عن األ
لكن مصر ستظل تعمل وتتابع من أجل إنجاز االلتزامات والتعهدات اإلسرائيلية ... هذين األمرين 

  .»كافة
وأوضح المصدر أنه غداً وخالل تنفيذ المرحلة الثانية من الصفقة، سيكون هناك ممثلون مصريون، إلى 

ن الصليب األحمر، لمتابعة التنفيذ في شكل فوري والتأكد من هويات األسرى، سواء في جانب ممثلين ع
  سجن آيالون لألسرى الذين سيتوجهون إلى غزة أو في سجن عوفر للذين سيتوجهون إلى الضفة، 

  
حماس طالبت بضرورة أن يكون انتقال األسرى الذين سيتوجهون إلى قطاع غزة عبر «موضحاً أن 
  .»لكن ذلك لم يتحقق... صرية تماماً مثل المرحلة األولى األراضي الم
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  17/12/2011الحياة، لندن، 
 

   تركع أمام تركيا"إسرائيل"سياستنا جعلت : أوغلو .28
قال وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو، إن سياسة أنقرة جعلت إسرائيل تركع أمام تركيـا، وأدت                 

  .إلى عزلها في المنطقة
التركية، الصادرة باللغة االنكليزية، أن داود أوغلو أدلى بهذه األقوال أول أمس،            " انزم"وأفادت صحيفة   

خالل مداوالت أجراها البرلمان في أنقرة حول الميزانية العامة، حيث رد علـى اتهامـات المعارضـة                 
  .للحكومة بالتقرب من الشرق، رغم اعتماد تركيا على دول الغرب

 سياسة مستقلة فيما يتعلق بأحداث الربيـع العربـي، إال أنـه ال يمكنهـا          وقال داود أوغلو إن تركيا تتبع     
السكوت حيال قمع الشعوب، وهي تقف إلى جانب الراغبين في الديمقراطية، وليس إلى جانب األنظمـة                

  .االستبدادية
  16/12/2011، 48موقع عرب 

  
  ات بوقف انتهاكاتها بحق المقدس"إسرائيل"الجامعة العربية تطالب بإلزام  .29

االنفالت اإلسرائيلي واالعتداءات الخطيرة وغير "أعربت جامعة الدول العربية، عن خطورة : القاهرة
، والتي كان آخرها إقدام مجموعة من "المبررة بحق المقدسات والمساجد ودور العبادة في فلسطين

  ).15/12(المستوطنين على إحراق مسجد النور في قرية برقة شمال شرق رام اهللا أمس الخميس 
وشدد األمين العام المساعد لشؤون فلسطين واألراضي العربية المحتلة في الجامعة العربية محمد صبيح، 

، لممثلي عدد من المؤسسات الحقوقية، وبعض )16/12(في رسالة عاجلة بعث بها اليوم الجمعة 
  .سياسة مبرمجةالشخصيات الدينية البارزة، على أن استمرار االعتداء على المساجد يأتي ضمن 

إن المساجد في فلسطين بعامة ومدينة القدس بخاصة تتعرض لحملة شرسة من قبل سلطات : "وقال
االحتالل في إطار مسلسل التطرف الذي تنتهجه للمس بالمقدسات من خالل اعتداءاتها المتواصلة على 

  ".المساجد سواء بإحراقها أو هدمها أو إغالقها بحجج واهية
  16/12/2011قدس برس، 

  
  اإلمارات تقف بحزم مع الحقوق الفلسطينية: نهيان بن مبارك .30

جدد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي، دعم اإلمارات : وام
القوي للقضية الفلسطينية، ووقوفها بحزم في دعم الحقوق الشرعية ألبناء فلسطين، مؤكداً معاليه مساندة 

رات لقيام دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، ولحقوق ماليين الفلسطينيين الذين اإلما
  .يعيشون كالجئين حول العالم

وقال إن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وإخوانه أصحاب السمو أعضاء 
هدف المشروع، وأن اإلمارات تعتبر أن المجلس األعلى حكام اإلمارات، يؤكدون تأييدهم لتحقيق هذا ال

  .قيام فلسطين كدولة حرة مسالمة وسلمية هو أهم القضايا العربية في هذا العصر
مساء أمس األول حفل العشاء الخيري الذي نظمته مؤسسة العون ، جاء ذلك في كلمة افتتح بها معاليه

ع مجلس األعمال الفلسطيني في أبوظبي، الطبي الفلسطينية في فندق انتركونتيننتال أبوظبي، بالتعاون م
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موضحاً أن السياسة الوطنية لإلمارات وتحالفاتها ومبادراتها الدولية تجسد قناعتها ومسؤوليتها في 
المساعدة لتحقيق هدف قيام فلسطين مستقلة والمساعدة في ضمان حياة من األمل والحرية والكرامة 

 .والتقدم واالزدهار لكل فلسطيني
  17/12/2011أبوظبي، اإلتحاد، 

   
   مليون يورو لصالح العائالت المحتاجة في الضفة وغزة12 يوفر مبلغ األوروبياالتحاد  .31

 ، عزمه تقديم المساهمة الرابعة واألخيرة لهذا العام للسلطة الفلـسطينية          األوروبي االتحاد   أعلن:  رام اهللا 
 عائلـة   66.600 ما يقـرب مـن       ضمن الدفعة الفصلية من المخصصات االجتماعية والتي ستصل الى        

فلسطينية تعيش في فقر مدقع في الضفة الغربية وغزة، وذلك ضمن المساهمة التي يتم تسييرها عبر آلية                 
وبتمويل المفوضـية   )  شيقال اسرائيليا جديدا   60.861.799ما يعادل   ( مليون يورو    12بيغاس تصل الى    

  ). ليون يورو م0.5(وحكومة ايرلندا )  مليون يورو11.5(االوروبية 
17/12/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا  

  
   من امتالك الطاقة النووية إيران والعمل على منع "إسرائيل"وباما يجدد التزامه بدعم أ .32

 فـي   أمـس  الجماعات اليهودية، الذي عقد ليـل        إحدىوباما، في مؤتمر    أراك  ا ب األمريكي الرئيس   أكد 
ـ نيويورك  وجـود   أساس والتوصل لحل مع الفلسطينيين يقوم على        بأمنهاما  نه مازال ملتز  أ ،"إسرائيل" ل
لدى دفاعه عن نفسه في مواجهة هجمات على سياسته من قبل منافسين جمهوريين علـى               وذلك  دولتين،  
 من  إيراننحن مصرين على منع     :  قائال اإليرانية موضوع الذرة    إلى األمريكيوتطرق الرئيس   . الرئاسة

  .امتالك السالح النووي
17/12/2011، وقع عربم  

  
   مياه صالحة للشرب في المخيمات الفلسطينية بعد سنتين تؤمن" الوكالة السويسرية: "لبنان .33

حدا لمـشكلة الميـاه غيـر        بمبادرة ستضع    »الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون    «قامت :زينة برجاوي 
خالل تمويلها لمشروع جديد هدفـه      ، من    الفلسطينية في لبنان   الصالحة لالستعمال والشرب في المخيمات    

وتبلغ قيمة المشروع مليـونين ومئتـين وسـتين ألـف دوالر            . معالجة شبكات التزويد بالمياه وتحسينها    
ويهدف المشروع إلى تأمين بيئة صحية      . على مدى سنتين من الزمن    » األونروا«أميركي، وستنفذه وكالة    

  .ة منهالالجئين الفلسطينيين، والحد من األمراض والوقاي
17/12/2011، السفير، بيروت  

  
  "االختراقات" و"التطبيع"حرب فتح على  .34

 عريب الرنتاوي
التي تجري في ” االلتفافية“في األنباء أن حركة فتح قررت خوض المواجهة ضد األنشطة التطبيعية 

، وهو ”تحالف السالم”الضفة الغربية والقدس، تحت ستار أكاديمي وثقافي، أو ضمن سياق ما يعرف بـ
وقد شهدنا قيام تجمعات شبابية في رام اهللا والقدس، بمنع ...”مبادرة جنيف“االسم الحركي لبقايا ومزق 

بعض هذه األنشطة وفضح مراميها، سيما أن القائمين عليها، هم حفنة من الرموز الفلسطينية التي ال 
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” فساد السياسة”مين، بـصفة تمثيلية لها، حتى أن بعضها بات متورطاً من الرأس حتى أخمص القد
 .”فساد اإلعالم”و” فساد المال”و

لحركة فتح، فقد عودنا قادة الحركة وكوادرها، على ” قرارات رسمية“لسنا مأخذوين بما ُيقال ويتردد عن 
ولسنا متفائلين في أن تشرع ...إقامة التماثل بين مواقفهم الشخصية ومواقف الحركة، ال فرق بين األمرين

ما يعنينا في ....بعد، في قيادة حراك شعبي حقيقي على هذا الصعيد” غيبوبتها“لم تخرج من الحركة التي 
الذي بات مصدراً رئيساً ” بيزنس السالم“األمر، أن ثمة وعيا شعبيا آخذ في التبلور، يقف بالمرصاد ضد 

 .ابلة للتصرفللفساد واإلثراء غير المشروع، حتى وإن كان الثمن، إهدار حقوق شعب فلسطين، غير الق
وهذه المرة بلغة ...إياها” مبادرة جنيف“واحد من هذه المشروعات، أو أكثرها خطورة، محاوالت إحياء 

الشباب ومفردات الربيع العربي، مع أن المبادرة ومن يقف وراءها، كانت التعبير األكثر تهافتاً عن 
 اإلسرائيلي، قد –لصراع الفلسطيني وبرغم أن داعمي هذه المبادرة على ضفتي ا...”الخريف الفلسطيني“

ما زال قادراً على جعل أصحاب ” سخاء المانحين“باتوا على هامش الخريطة السياسية والحزبية، إال أن 
 .، فال حروب في فلسطين ليكون هؤالء من أثريائها”أثرياء السالم“المبادرة من 

، على الموقف الفلسطيني ”يق التفافيطر“إن األنشطة التي يقوم بها هؤالء تحت أي مسمى، هي بمثابة 
الرافض رسمياً، حتى اآلن على األقل، استئناف المفاوضات قبل وقف االستيطان وااللتزام بالمرجعيات 

 .والجداول الزمنية
نحن نعرف أنهم يفعلون ذلك عن قصد وسبق إصرار وترصد، نعرف ذلك حقاً، ونعرف أن القائمين على 

” استحقاق أيلول”هم األشد تحريضاً على الموقف الرسمي والرئيس عباس وهذه المبادرات والنشاطات، 
عن الرئيس عباس، وعبر شبكات ” االنطباعات“، ونعرف أيضاً أنهم بدأوا ينشرون ”المصالحة الوطنية”و

 عالقتهم العربية والدولية المتداخلة، بوصفه جزءاً من المشكلة وليس جزءاً من الحل، تماماً مثلما فعلوا أو
 .فعل بعضهم مع الرئيس الراحل ياسر عرفات من قبل

لقد حذرنا من قبل، ونحذر من بعد، من الدور التخريبي الذي يلعبه نفر من القيادات الفلسطينية المتآكلة، 
التي ال حضور لها، فتسعى لتدعيم حضورها بالتماهي مع مواقف ومصالح إسرائيلية وغربية، وتستقوي 

ال وظيفة لها سوى تقديم الخدمات المجانية للواليات المتحدة، واستتباعاً بمواقف عربية متهافتة، 
وبرغم أن تحذيراتنا تلك قد ذهبت أدراج الريح، إال أن أنباء األيام القليلة الفائتة، تدفعنا ...إسرائيل

اب قد نفذ، وأن لحظة الحقيقة واالستحقاق، لحظة الحس” الرموز“للتفاؤل، بأن العمر االفتراضي لهذه 
 .معها، في الشارع وساحات القضاء، ربما تكون قد حانت

هؤالء ال دور لهم ...وثمة شخصيات فلسطينية ارتبط اسمها دائما بأسماء نظرائها من اإلسرائيليين
هؤالء ...ال نقرأ أسماءهم إال إن كانت مقترنة بأيلون أو غيره...ال مبادرات وطنية مستقلة لهم...بأنفسهم

 إسرائيلية، ويعملون بحماس النتخاب برلمان -فلسطينية ” كونفدرالية”ام بالترويج لـمنهمكون هذه األي
فلسطيني إسرائيلي، وتحت مظلة هذا المشروع، يجري بكثافة العمل على تنفيذ سلسلة من ” افتراضي“

األنشطة التطبيعية التي لن يكون من وظيفة سوى زرع الوهم وترويج الخديعة، وااللتفاف حول حالة 
 .لغضب الفلسطينية المترتبة على انفالت العدوانية االستيطانية من كل عقالا

والحقيقة أن السماح باستمرار مثل هذا النوع من األنشطة والمبادرات، لم يعد أمراً مقبوالً أو 
، ال وظيفة له سوى ”بيزنس تطبيعي“فليس من حرية الرأي في شيء، أن تشرع في إنشاء ..معقوالً

وليس من ...ين الدوالرات وتلميع الصورة وإرضاء بعض المراكز اإلسرائيلية والدوليةاستدرار مالي
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وجهة النظر أو حرية الرأي والتعبير في شيء، أن تكون وظيفة مسؤولين فلسطينيين كبار، التحريض 
على رئيسهم، وحشد الدعم إلجهاض المصالحة، وأحياناً إلضعاف الرئاسة لصالح مراكز أخرى في 

ليس من وجهة النظر وال حرية الرأي والتعبير في شيء، االستقواء بالخارج وتزويده ...الفلسطينيالنظام 
 .هذا في العرف الدارج، عمل ُمجرم، ويعد من باب التخابر مع دولة أجنبية...بالمعلومات والتقارير

ما أخفقت ...ألمنالسلطة في رام اهللا تتبجح دائماً، بأنها نجحت بإنهاء ظاهرة فوضى السالح وفلتان ا
السلطة في رام اهللا بتحقيقه، هو وضع حد لفوضى السياسة وفلتان المبادرات، التي جعلت الساحة 
الفلسطينية مكشوفة تماماً أمام عمليات االختراق التي تنفذها جهات ومراكز وأجهزة، بالتواطؤ مع أكثر 

 واحدة من عمليات االختراق ألم يكن الرئيس عرفات نفسه، ضحية...فلسطيني” حصان طروادة“من 
هل يواجه الرئيس عباس مصيراً مماثالً، سيما إن استمر على موقفه، ورفض الخضوع ....هذه؟

للضغوط واإلمالءات التي تهب عليه من جهات عديدة، وبمساعدة وتسهيل من بعض مقربيه المنضوين 
  .تحت إبطه

  17/12/2011الدستور، عمان، 
  

  نيها وسخط العالمبين إرهاب مستوط" إسرائيل" .35
  عصام نعمان

جديدة ضد ” إسرائيلية“إزاء موجة مشاريع قوانين ” بالخجل الشديد“شيمون بيريز يشعر ” إسرائيل“رئيس 
  .”في العالم” إسرائيل“تشويه صورة “حقوق اإلنسان، من شأنها 

عن إجرام تتحدث “قال إن فئة منهم . رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ساخط على بعض المستوطنين 
أرض “ليفهم ذلك أنصار . أيديولوجي، وال يوجد شيء اسمه إجرام أيديولوجي بل يوجد إجرام فقط 

لن نتحمل مثل هذه الفوضى، إن هذا األمر الصغير قد : من داخل الحركة االستيطانية وخارجها” إسرائيل
  .”يفضي إلى وباء كبير وسنضع له حداً

إرهاباً من صناعة ” “اإلسرائيلي“اء المستوطنين على الجيش وزير الحرب إيهود باراك اعتبر اعتد
  .”محلية

زعيمة المعارضة تسيبي ليفني اتهمت الحكومة بأنها أتاحت بصمتها المتواصل لغالة المستوطنين 
بموافقة ” إسرائيل“عنف المستوطنين هو مرحلة أخرى من التطرف الذي تمر به “قالت إن . االنفالت 

  .”ى مشاركتها المباشرة وغير المباشرةالحكومة وصمتها وحت
فقد . ، إذ امتدت إلى جميع أنحاء العالم ”إسرائيل“الشكوى العارمة من المستوطنين لم تقتصر على قادة 

 منظمة دولية غير حكومية لحقوق اإلنسان اللجنة الرباعية الدولية إلى الضغط على 20دعا تحالف من 
، ”العفو الدولية“أوضح التحالف الذي يضم منظمات . ” ة فوراًلوقف سياستها االستيطاني” “إسرائيل“
الدولية، أن عمليات هدم منازل الفلسطينيين ترافقت مع ” أوكسفام”األمريكية، و” هيومن رايتس ووتش”و
مستوى عنف “وشجب التحالف . ” تسريع عمليات التوسع االستيطاني ضد السكان الفلسطينيين“

 إضافةً إلى أن 2005 وهو األعلى منذ ،2011 في المئة عام ،50ثر من المستوطنين الذي ارتفع بأك
  .” آالف شجرة زيتون10المستوطنين دمروا وأتلفوا نحو 

سببه الظاهري اتجاه الكنيست إلى إقرار مشروع قانون بتجفيف مصادر تمويل ” خجل بيريز الشديد“
المتعلق بمنع رفع األذان في المساجد ، ومشروع القانون )منظمات حقوق اإلنسان(المنظمات اليسارية 
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أما سبب سخطه . عبر مكبرات الصوت، ومشروع تعديل قانون القذف والتشهير المقيد للحرية اإلعالمية 
، وأن تفاِقم ”إسرائيل“الباطني فهو خشيته من أن تضاعف هذه القوانين الضغوط التي يمارسها العالم على 

بب منع استعمال مكبرات الصوت في المساجد بإثارة غضب عزلتها في الساحة الدولية، وأن يتس
خجله “ما كان بيريز ليعرب عن . ” إسرائيل“المسلمين في العالم، وغضب العالم العربي برمته على 

لوال أن المستشار القانوني للحكومة يهودا فاينشتاين سبقه إلى معارضة سن قوانين تقيد حرية ” الشديد
 دفعت الرئيس األمريكي أوباما، والرئيس الفرنسي ساركوزي، ورئيس الوزراء هذه المعارضة. التعبير 

البريطاني كاميرون، إلى االتصال برئيس الحكومة نتنياهو محذرين من إقرار هذه القوانين العنصرية 
  .والالديمقراطية

ن المعروفين بِ في الحادث األول، اقتحم عشرات المستوطني. أما سخط نتنياهو فمرده إلى حادثين الفتين 
منطقة عسكرية مغلقة في غور األردن، وسيطروا على مبنى مهجور وراء السياج ” شباب التالل“

الفاصل، بغية إقامة بؤرة استيطانية فيه، وذلك احتجاجاً على تدخل الحكومة األردنية لمنع إغالق وهدم 
ل المستوطنون إلى قاعدة في الحادث الثاني، تسل. جسر باب المغاربة في الحرم القدسي الشريف 

عسكرية واقعة قرب مدينة قلقيلية شمالي الضفة الغربية، وأحرقوا إطارات مطاطية، وألحقوا أضراراً 
  .بسيارات، وزرعوا مسامير على قارعة الطريق داخل القاعدة، ورشقوا سيارة قائد القاعدة بالحجارة

نف واالتساع، لوال صمت الحكومة المتمادي انفالت المستوطنين ما كان ليكون على هذه الدرجة من الع
  .”جرائم أيديولوجية“على جرائمهم التي يسمونها 

هذه الجرائم وغيرها ضاقت بها ذرعاً المعارضة اليسارية والمعارضة الوسطية بقيادة تسيبي ليفني 
و غير التي لم تتوان عن اتهام الحكومة بأنها مشاركة فيها بصورة مباشرة أ) رئيسة حزب كاديما(

  .مباشرة
ليفني على حق، ذلك أن ثمة متطرفين في حكومة نتنياهو، على رأسهم وزير الخارجية وزعيم حزب 

أفيغدور ليبرمان، حريصون دائماً وألسباب عنصرية وانتخابية على تحريض المستوطنين ” إسرائيل بيتنا“
  .العنصرية” اإلسرائيلية“والدفاع عن أفاعيلهم المنافية حتى للقوانين 

بيريز وجد نفسه مضطراً هو اآلخر إلى الخروج عن صمته حيال المستوطنين، وانفالتهم األمني المتكرر 
من أخطر الحوادث التي “والمتمادي ليصف حادث االعتداء على القاعدة العسكرية في قلقيلية بأنه 

  .”عرفناها، وتشكّل تجاوزاً لخطوط ُحمر
في سلوكياتها مع الفلسطينيين؟ وهل من ” إسرائيل“وزها خطوط ُحمر؟ وهل بقيت خطوط ُحمر لم تتجا

، حكومةً ومستوطنين، لجميع الخطوط الُحمر بعد أن صرح وزير ”إسرائيل“سبيل إلى إنكار تجاوز 
إرهاب من “هي ) األحرى أن يقول جرائم(الحرب باراك بأن ما يقوم به المستوطنون من مخالفات 

  ة صناعة محلية لإلرهاب إال برعاية ومشاركة حكومية؟؟ وهل من سبيل إلى إقام”صناعة محلية
كيف يستفيد الفلسطينيون، سلطةً ومنظمة : غير أن السؤال األكثر إلحاحاً في ضوء كل ما تقدم بيانه هو

  المضطربة اليوم لخدمة قضيتهم؟” إسرائيل“تحرير وفصائل مقاومة، من حال 
اومة المدنية والميدانية بكل الوسائل الممكنة، السيما أن لعل الجواب البديهي هو إعادة إحياء وتفعيل المق

، بسبب انتهاكاتها المدوية لحقوق اإلنسان ”إسرائيل“العالم عموماً والغرب خصوصاً، ضاقا ذرعاً ب 
  .ولقرارات األمم المتحدة
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ضة ل ، فليبادر الفلسطينيون إلى اغتنام أزمتها الداخلية المقو”براقش الصهيونية“على نفسها جنت 
الدولية من أجل مزيد من الضغوط عليها، لكسر إرادتها وإحداث مزيد من التصدع في بنيتها ” شرعيتها“

  .السياسية واالجتماعية
حيال كل قرار حكومي ال يعجبهم، وذلك باالقتصاص من ” جباية الثمن“المستوطنون يعتمدون سياسة 

  .الفلسطينيين وبتوسيع رقعة االستيطان
نفسها، حكومةً وجيشاً ” إسرائيل“من ” جباية الثمن“تمد المقاومة الفلسطينية سياسة آن األوان لتع
  .ومستوطنين

  17/12/2011الخليج، الشارقة، 
  

  حسابات حركة حماس على خلفية المستجدات السورية والمصرية .36
  إبراهيم عبد الكريم

وكل من سورية ومصر، على " حماس"ارتباطاً بالتقارير التي تحدثت عن متغيرات العالقة بين حركة 
خلفية المستجدات التي تشهدها هاتان الدولتان، ثمة ما يستدعي متابعة حسابات هذه الحركة، في ضوء 
المفاعيل السياسية واالستراتيجية لتلك المستجدات، وسبل التعامل معها، وانعكاسات ذلك على أداء 

  .قبالًالحركة وتوجهاتها بشأن الصراع مع إسرائيل، راهناً ومست
وسورية، لوحظ أنه، بين التقارير التي تناولت هذه العالقة، برزت " حماس"بخصوص العالقة بين حركة 

) نيسان(حالتان كثيفتان تضمنتا مسألة اعتزام قيادة الحركة مغادرة دمشق؛ األولى في أواخر شهر إبريل
حالتين كانت غالبية تلك التقارير وفي كال ال. الجاري) كانون األول(الماضي، والثانية في أوائل ديسمبر

لمغادرة " حماس"حركة " اضطرار"إسرائيلية أو غربية، وكانت مصادرها ُمغفلة، تَطرح األمر من زاوية 
" نابذة"دمشق بتأثير التطورات المتسارعة في سورية، مع نشوء ظروف خارجية مساعدة، أي توفّر قوة 

  ".جاذبة"وأخرى 
سها مضطرة لنشر ردود تنفي ما ُيقال عن موضوع المغادرة، بفعل طبيعة  وكانت قيادات الحركة تجد نف

وسورية، إلى جانب توضيح موقف الحركة من األحداث التي تشهدها الساحة " حماس"العالقة بين 
  .السورية

في الحالتين كلتيهما، يتضح أن الحركة دأبت على الحديث عن " حماس"ولدى استعراض مضامين ردود 
وسورية، واإلشادة بسورية وبمواقف قيادتها إزاء قضية " حماس"تراتيجية التي تربط بين العالقة االس

فلسطين ومواجهة العدو الصهيوني، واحتضانها ودعمها للشعب الفلسطيني ولحقوقه المشروعة، ومساندة 
، في أحلك الظروف وأصعبها، ومواجهة التحديات "حماس"سورية لفصائل المقاومة، وضمناً حركة 

لمخاطر الكبيرة، وصمودها أمام كل الضغوط والدعوات الخارجية للتخلي عنها أو طردها من سورية، وا
  . من أجل التمسك بدعم نهج الممانعة والمقاومة في المنطقة

، انطالقاً من مبادئها التي تحترم إرادة الشعوب العربية واإلسالمية "حماس"كما شددت الحركة على أن 
ورية دولة وشعباً االستقرار والحرية والديمقراطية، وال تسمح لنفسها بالتدخل في وتطلعاتها، تتمنى لس

شؤون سورية الداخلية، مع اإلعراب عن األمل بتجاوز الظرف الراهن بما يحقق تطلعات الشعب 
. السوري، وبما يحفظ استقرار سورية وتماسكها الداخلي ويعزز دورها في صف المواجهة والممانعة

لن تدير ظهرها لسورية وقت الشدائد، وأنها تؤدي دوراً " حماس"مأنة القيادات السورية بأن فضالً عن ط
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غير معلن لدى بعض أئمة الجوامع والقوى الدينية في سورية، التي لها صالت معهم، لتهدئة األوضاع 
  .الداخلية الملتهبة

ق، بأنها دعاية ُمغرضة ال تصف األحاديث عن مغادرة قيادتها لدمش" حماس"وفي الوقت ذاته، كانت 
أساس لها من الصحة، وأنها جزء من محاوالت التشويش على المصالحة وإرباك الساحة الفلسطينية، مع 
التأكيد على عدم التفكير أصالً بالمغادرة، وغياب أي مبررات لها، وإبداء األسف لمحاولة بعض الجهات 

العمل لبعض الكوادر على أنه قرار بمغادرة التي تقتضيها ظروف " حماس"تفسير تنقالت بعض قادة 
  .لسورية

البحث في خيارات " حماس"والمثير في األمر، أن تلك التقارير تحدثت عن دول بعينها، ينسب إلى قيادة 
ولدى التدقيق في بنية المادة اإلخبارية .. بين الحركة وهذه الدول" التفاعالت"االنتقال إليها، مع إيراد 

  اللتين أوردتا تلك الخيارات؛     ) الموجتين(لقة بذلك، يمكن التمييز بين الحالتين والتحليلية المتع
، "حماس"في الحالة األولى؛ رشّحت التقارير قَطَر والسودان واألردن، بالدرجة األولى، الستقبال قيادة 

ركة في نقل وقيل يومها إن الدوحة والخرطوم طلبتا قوائم بأسماء القيادات والكوادر التي ترغب الح
ونسبت . إقامتهم إليهما، وإنهما ستقرران وفق اعتبارات ومعطيات محددة من سيسمح له باإلقامة أم ال

، بينما قد "حماس"إلى المسؤولين القَطَريين قولهم إن قَطَر قد تستقبل القيادة السياسية لحركة " المصادر"
اطر أمنية، خاصة وأن بعض هؤالء إحراجات للدوحة، باإلضافة إلى مخ" قياديون معينون"يسبب 

مطلوبون إلسرائيل ولدول عديدة بسبب عالقتهم بالجهاز العسكري للحركة وشبكات تهريب األموال 
، وقوتهم "األخوان المسلمين"أن عمان يكفيها صداع " المصادر"أما بخصوص األردن، فذكرت . والسالح

في " حماس"دنية، وال ينقص عمان وجود قيادات ، التي تتصدر االحتجاجات األر"جبهة العمل اإلسالمي"
وباإلضافة . بجماعة اإلخوان بوشائج عميقة سياسية وتنظيمية" حماس"األردن، وخاصة في ظل ارتباط 

العسكرية إلى قطاع غزة، ومغادرة نائب رئيس " حماس"إلى ذلك، سيقت احتماالت حول عودة قيادات 
سورية إلى مصر، وهو ما نفته الحركة أيضاً، مع إشارتها المكتب السياسي للحركة موسى أبو مرزوق 

  .إلى أنها غير مستعجلة على مصر إلى أن تتعافى أوالً بعد الثورة
على أنهم موجودون مع عائالتهم في سورية، وأن مكاتب " حماس"؛ ركّز قادة )األخيرة(وفي الحالة الثانية

 بدمشق أو البحث عن بديل جغرافي خارج الحركة تعمل بصورة طبيعية، وال نية إلغالق مكاتبها
ومع ذلك، جرى تلقف الثورة المصرية وتداعياتها لتكون باعثاً على إثارة موضوع العالقة بين .. سورية

  ".مصر الجديدة"و" حماس"
. في الشأن السوري، كان هذا الموقف من النوع ذاته في الشأن المصري" حماس"وبقدر وضوح موقف 

الحركة بالنموذج المصري للثورات الشعبية وما أفرزته من نتائج طيبة، وباركت فمنذ البدء، أشادت 
وأبدت الحركة استعدادها للتنسيق مع مصر إستراتيجياً . الدور المصري في المصالحة الفلسطينية

، "إحدى مسؤوليات مصر الجديدة التي نأملها، رسم إستراتيجية جديدة للصراع"وتكتيكياً، مع التقدير بأن 
  ).6/5/2011(لى حد قول زعيم حماس خالد مشعلع

وبعد االنتخابات البرلمانية، وما أفضت إليه من فوز لإلسالميين بنسبة كبيرة من المقاعد، أخذت حركة 
األشرعة " اإلخوان المسلمون"تُفصح عن نشوتها بهذا اإلنجاز، الذي قدرت أنه سيمأل فيه " حماس"

لتي سيترك فيها ذلك الفوز بصماته على قضية فلسطين، وعلى المصرية، وراحت تبحث عن الكيفية ا
  . بوجه خاص" حماس"العالقة مع قطاع غزة والمقاومة و
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في االنتخابات " اإلخوان المسلمين"لقد كان االنطباع األولى لدى مختلف األوساط السياسية، أن فوز 
أن " حماس"، ورأت "خوان المسلمينالذراع الفلسطيني لإل"، لكونها بمثابة "حماس"المصرية سيعزز قوة 

هذا الفوز سيعيد الدور المصري إلى ما كان في مساندة القضية الفلسطينية، وأنه سيتيح استعادة حقيقية 
  . للعمق العربي واإلسالمي، وسيكون رفع الحصار عن قطاع غزة في سياق هذه المسيرة

 من االنتظار إلى مرحلة استقرار الحكم ، ال يدور الحديث عن تغيير فوري، بل البد"حماس"وباعتقاد 
التصرف بهدوء وبانضباط مسؤول، " حماس"والخارطة السياسية المصرية الجديدة، وهو ما يستدعي من 

  .الحدود مع إسرائيل" تسخين"وال سيما في موضوع عدم 
ا ال يمكن في إطار البيئة االستراتيجية التي تحيط بها، وهن" حماس"عند هذا الحد يجدر فحص حسابات 

إغفال العامل اإليراني؛ حيث من المفترض أن تراعي الحركة موقف إيران وعالقتها مع سورية، وأن 
تأخذ بعين االعتبار تحفّظ إيران على أي موقف للحركة ُيبعدها عن دمشق أو يقربها من أنظمة عربية 

يلي على خيارات الحركة، سواء كما يتعين االنتباه إلى تأثير العامل اإلسرائ". معتدلة"تُصنّف بأنها 
بصورة مباشرة العتبارات الصراع، أم بخصوص عالقة السالم القائمة بين إسرائيل ومصر، وما تتركه 

  ".حماس"من مرتسمات على موقف مصر الرسمي من 
في مأزق استراتيجي خطير، في عالقاتها العربية، حيث " حماس"وفي كل األحوال، من الُمستبعد أن تقع 

ت الخبرة الغنية للحركة أنها تعتمد استراتيجية مدروسة بعناية، تتصف بالدقة والتوازن، تُرضي فيها بين
لهذا نجدها . جميع الذين تربطهم بها عالقات مبدئية أو براغماتية، دون أن تضع بيضها في سلة واحدة

جري اتصاالت مع قريبة من سورية وإيران وحزب اهللا، وقريبة من مصر ودول الخليج، وحتى أنها ت
  .على هذه الصيغة المركّبة" حماس"ومن المرجح أن تحافظ .. دول أوروبية

تدرك أن اإلسالميين في مصر لن يكونوا القوة المقررة الوحيدة في الشؤون المصرية، " حماس"وال بد أن 
باتفاق السالم الجارية واالستراتيجية، على حد سواء، وأنهم سيجدون أنفسهم محكومين بتعقيدات داخلية و

مع إسرائيل، وهو ما سيفتح نافذة لسجال مستقبلي، ليس فقط بين اإلسالميين أنفسهم، وإنما أيضاً بينهم 
مع الواقع الجديد، " حماس"ومن المرجح أن تتعايش ".. حماس"وبين بعض القوى الداخلية والخارجية و

غيير هذا الوقع، وبالتالي ثمة ما يعزز الذي يعد حتى اآلن افتراضياً، ألن ليس لديها ما تضغط به لت
 اتخاذ قرار استراتيجي بحجم نقل ثقلها القيادي - وفق المعطيات الحالية –ستتجنب " حماس"االنطباع بأن 

الوضع "والتنظيمي من دمشق إلى القاهرة، وستكون معنية بمواصلة سيرها في منحى الحفاظ على 
  ". الراهن

ستغير منحى أدائها العام، حيث تتبنى الحركة " حماس"ير إلى أن وعلى صلة بذلك، ليس هناك ما يش
خيار المقاومة المسلحة، فيما هي تنخرط بحوار ومصالحة مع السلطة الفلسطينية التي ال توافق على هذا 

، مع تمسكها بمبدأ تحرير كامل التراب الفلسطيني من النهر 67الخيار، وتقبل بدولة فلسطينية في خطوط 
  .هذه هي حماس التي يشهد لها الكثيرون بأنها تجيد اجتياز المسالك الوعرة.. إلى البحر

  12/12/2011، اإلستراتيجيةمركز اإلمارات للدراسات والبحوث 
  

  :كاريكاتير .37
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