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  اً أسير550 باإلفراج عن  المرحلة الثانية من صفقة شاليطإنجاز .1
 فلسطينيا من السجون اإلسرائيلية  أسيرا550أفرجت سلطات االحتالل، أمس، عن :  حسني مهنا- غزة

إلى قطاع غزة والضفة الغربية، في إطار المرحلة الثانية من صفقة تبادل األسرى الموقعة مع حركة 
  . حماس برعاية مصرية

واستقبل األسرى المحررين الذين وصلوا قطاع غزة عبر بوابة معبر رفح جنوب قطاع غزة، النائب 
أحمد بحر ولفيف من النواب ووزراء الحكومة وقادة الفصائل .  داألول لرئيس المجلس التشريعي

  . واألجهزة األمنية إلى جانب عشرات األهالي والمواطنين
" وفاء األحرار"وبدأ الجانب اإلسرائيلي في تمام الساعة الثامنة مساء بتنفيذ المرحلة الثانية من صفقة 

  . تي قدمت بحق عدد من األسرى المحررينبعدما رفضت المحكمة العليا اإلسرائيلية الطعون ال
 من أسرى قطاع غزة وأسيرين من 40 من أسرى الضفة الغربية و506أفرجت سلطات االحتالل عن و

  . القدس المحتلة وآخرين من األردن، ولن يتم إبعاد أي أسير عن منزله في هذه المرحلة
 من األسيرات من 6 عاما، و18هم عن  طفالً أسيرا تقل أعمار55وتشمل قائمة األسرى المفرج عنهم 

  .  أسيرة، واألسير صالح الحموري الذي يحمل الجنسية الفرنسية11أصل 
 آخرين اعتقلوا خالل العام 109 أسيرا اعتقلوا خالل العام الجاري، إضافة إلى 113كما أفرجت عن 

 19، و2007 -2006 اعتقلوا خالل عامي 99، و2009 - 2008 اعتقلوا ما بين عامي 172الماضي، و
 ، واثنين فقط معتقلين 2003 - 2002 اعتقلوا ما بين عامي 26، و2005-2004اعتقلوا ما بين عامي 

  . 2001 معتقلين منذ عام 7، و1999منذ عام 
 أسيرا من 123 أسير، بينهم 4500وبإتمام صفقة تبادل األسرى يبقى في سجون االحتالل ما يقارب 

 -  عاماً في السجون20الذين أمضوا ما يزيد عن -ا من عمداء األسرى  أسير52األسرى القدامى، و
  .  أسيرا مضى على اعتقالهم ربع قرن23و

 نائباً ووزيران سابقان هما وصفي قبها وعيسى الجعبري يقبعان خلف قضبان السجون 24وال يزال 
  .  أسيرات5اإلسرائيلية، إضافة إلى 
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ال يزيد " وفاء األحرار"لمحررين في المرحلة الثانية من صفقة يشار إلى أن أعلى حكم من بين األسرى ا
  . 2013 عاما، وأقلهم يفرج عنه مع نهاية عام 18عن 

  19/12/2011، موقع فلسطين أون الين
  

  هنية يدعو إلى تدخل عربي إلعادة إعمار غزة وكسر الحصار المفروض عليها .2
لى تدخل عربي إلعادة إعمار ما دمره االحتالل دعا إسماعيل هنية رئيس الحكومة الفلسطينية، إ: غزة

  .الصهيوني في قطاع غزة، ورفع الحصار الظالم المفروض عليها منذ خمس سنوات
مع األمير نايف بن عبد العزيز آل ) 12-18(جاء ذلك خالل اتصال هاتفي أجراه رئيس الوزراء األحد 
ثقة التي أوليت له بتعيينه وليا للعهد، وجدد سعود ولي عهد المملكة العربية السعودية، هنأه خالله بال
وأشاد هنية بالموقف الثابت للملكة العربية  .تعزيته والمملكة بوفاة باألمير سلطان بن عبد العزيز

السعودية من القضية الفلسطينية السيما قضية القدس، متمنيا من األمير نايف عرض المملكة خالل القمة 
ا قضيتين؛ األولى ملف القدس والمقدسات اإلسالمية وما تتعرض له من الخليجية المنوي عقدها غد

مخاطر تهويد وجرائم يومية ومن بينها نوايا االحتالل لباب المغاربة وعدد من المواقع اإلسالمية 
لقضية الثانية هي ملف او .. ومنع األذان48وعمليات حرق المساجد في الضفة واألرض المحتلة عام 

  .ة إعماره حيث دعا إلى تدخل عربي إلعادة اإلعمار وكسر الحصار المفروض عليهاحصار غزة وإعاد
الثابت من موضوع القدس وفلسطين  من جهته، أكد األمير نايف بن عبد العزيز على موقف السعودية

  .ووعد بنقل رسالة رئيس الوزراء إلى خادم الحرمين ليجري تناولها في القمة الخليجية
س الوزراء، الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين وهنأه بالعيد الوطني إلى ذلك، هاتف رئي

لمملكة البحرين الشقيقة، مشيدا بدور البحرين في دعم الشعب الفلسطيني ومتمنيا للبحرين األمن 
، من جهته عبر الملك حمد عن سعادته باالتصال، متمنيا لفلسطين الحرية .واالستقرار وتعزيز الوحدة

  .ومجددا الدعم لفلسطين حتى ينال الشعب الفلسطيني حقوقه
  18/12/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
  على االحتالل اإلفراج عن باقي األسرى وإال سيفرج عنهم بالقوة: بحر .3

 أحمد بحر، االحتالل باإلفراج عن باقي األسرى .طالب النائب األول لرئيس المجلس التشريعي د: رفح
إن لن يفعل ذلك، سيضطر لإلفراج عنهم بالقوة كما حدث في صفقة "ون الصهيونية، مؤكدا بأنه في السج

باسم شعبنا "وقال بحر في كلمته خالل االستقبال الرسمي للمحررين في معبر رفح  ".وفاء األحرار
يهم وآبائهم الفلسطيني، وإخواني في المجلس التشريعي والحكومة نتقدم بالتهنئة إلخواننا المحررين وذو

كتائب "وتوجه بالتحية لـ ".وأمهاتهم وأزواجهم بهذا الفرج، ولم يكن ذلك إال بفضل اهللا سبحانه وتعالى
التي أجبرت العدو على االنصياع لشروطها، وتحية للمقاومة التي وحدت وطننا في غزة والضفة " القسام

  .ل مرحلتي الصفقة وهي المناطق التي جرى اإلفراج عن أسرى منها خال48والقدس و
، مضيفًا "يتزامن اللقاء مع جلوس إخواننا في القاهرة في فتح وحماس إلتمام المصالحة الفلسطينية: "وقال

رسالتنا للمجتمعين إننا نريد مصالحة على الثوابت على حق عودة الالجئين، نريد المصالحة لتكون "
 نفرط بذرة تراب من أرض فلسطين القدس عاصمة أبدية لدولة فلسطين، نريد المصالحة كي ال
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نريد مصالحة تحقق وحدة حقيقية . نريد مصالحة تهيئ األجواء النتخابات حرة نزيهة"وتابع  ".الطاهرة
  ".لمواجهة هذا العدو الذي يهود القدس ويقوم بتطهير عرقي ضد أهلنا في القدس

  18/12/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

  بجولة عربية وإسالميةهنية يستعد للقيام : رزقة .4
 يوسف رزقة، أن رئيس الوزراء إسماعيل هنية، .كشف المستشار السياسي لرئيس الحكومة د: غزة

إن ": "قدس برس"يستعد للقيام بجولة خارجية تشمل دوالً عربية وإسالمية، وقال رزقة في تصريح لوكالة 
حال تمت هذه الزيارة فإن هنية سيقوم هناك دعوة سابقة من أمير قطر لهنية لزيارة الدوحة، وإنه في 

بجولة قد تشمل باإلضافة إلى قطر تركيا ومملكة البحرين ودوال أخرى شهدت ثورات عربية، قد تكون 
وأشار إلى أن هناك دعوة سابقة من الحكومة التركية لهنية لزيارة أنقرة، إال أن جولة  ".تونس إحداها

  .هنية لم يتم تحديد موعد لها
  18/12/2011فلسطيني لإلعالم، المركز ال

  
  المقاومة أرغمت العدو على اإلفراج عن األسرى بحد السيف: النونو .5

اعتبر الناطق الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية طاهر النونو، أن اإلفراج عن أي أسير فلسطيني : رفح
و على اإلفراج عنهم بمثابة نجاح للمقاومة الفلسطينية التي استطاعت أن ترغم العد"من أي فصيٍل كان 

) 12-18(في معبر رفح، مساء األحد " المركز الفلسطيني لإلعالم"وقال النونو لمراسل  ".بحد السيف
نحن ال نفرق بين أسير وآخر، : "تعقيبا على إفراج االحتالل في الجزء الثاني عن أسرى أكثرهم من فتح

وأبناؤنا، وال يمكن لالحتالل أن يغيظنا ومبدأنا يقوم على الوطنية، وكل األسرى هم أبناء فلسطين 
وأشار إلى أن الحكومة أعدت استقبالًا شعبيا ورسميا لألسرى المحررين منذ أن تطأ  ".بالتفرقة بينهم

  .أقدامهم قطاع غزة، ولفت إلى أنه سيكون هناك مهرجان شعبي الستقبال األسرى خالل يومين أو ثالثة
  18/12/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
  يستقبل السفير التونسي الجديد لدى السلطة فياض  .6

 استقبل رئيس الوزراء سالم فياض، اليوم األحد، سفير الجمهورية التونسية لدى السلطة الوطنية :رام اهللا
 .لطفي الملولي، لمناسبة تسلمه مهام عمله رئيسا لمكتب التمثيل التونسي المعتمد لدى السلطة الوطنية

 التونسية التي امتدت عبر التاريخ، وأعرب عن تقدير -لوزراء بمتانة العالقات الفلسطينيةوأشاد رئيس ا
الشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية للدعم الهام والكبير الذي قدمته وتقدمه تونس لدعم مسيرة نضال 

  .س الشريفشعبنا الفلسطيني، وجهوده في إنهاء االحتالل وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القد
  18/12/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
   وحدة استيطانية بالضفة يقوض جهود تحقيق السالم1000نشر عطاءات لبناء : أبو ردينة .7

أدان الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، قرار وزارة اإلسكان اإلسرائيلية بنشر عطاءات لبناء : رام اهللا
 آالف وحدة سكنية في الضفة 6يطانية في المناطق المحتلة ضمن حملة بناء تصل إلى  وحدة است1000

، األحد، إن هذا يتناقض مع كل الجهود "وفا"وقال أبو ردينة في تصريح لـ .1948الغربية وفي أراضي 
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اتهم المبذولة إلحياء عملية السالم، ويتزامن مع االعتداءات المكثفة للمستوطنين ضد المواطنين وممتلك
ودعا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته لوقف هذه السياسة اإلسرائيلية التي تقوض جهود  .ومقدساتهم

  .تحقيق السالم في المنطقة
  18/12/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
  االستيطان هو العقبة الرئيسية أمام استئناف المفاوضات: حماد .8

المستشار السياسي للرئيس محمود عباس، مساء األحد، أن استمرار إسرائيل في  أكد نمر حماد :القاهرة
االستيطان يؤكد أن حكومة بنيامين نتنياهو تتحدى عمليا المجتمع الدولي، وأن كل الجهود الدولية اآلن ال 

لية اليوم جاء ذلك تعقيبا على قرار وزارة اإلسكان اإلسرائي .قيمة لها ألنها لم تحقق الهدف المرجو منها
 آالف 6 وحدة استيطانية في المناطق المحتلة ضمن حملة بناء تصل إلى 1000بنشر عطاءات لبناء 

وقال حماد في تصريح لوكالة أنباء الشرق األوسط  .1948وحدة سكنية في الضفة الغربية وفي أراضى 
الفلسطيني واإلسرائيلي بالعودة المصرية، إنه يتعين على اللجنة الرباعية الدولية بدال من مطالبة الجانبين 

إلى المفاوضات المباشرة، أن تثبت أنها قادرة على الضغط على إسرائيل، مشددا على أن االستيطان هو 
  .العقبة الرئيسية أمام استئناف المفاوضات

  18/12/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  

   كل المعتقلينسنستمر في جهودنا لإلفراج عن: عبد الرحيم .9
 التي ألقاها نيابة عن الرئيس ة في كلم،عبد الرحيم السلطة الفلسطينية الطيب أمين عام رئاسة رحب

 قائال أهالً بكم بين أهلكم فقد كنتم في قلوبنا ووجداننا وعلى رأس ،محمود عباس، باألسرى المحررين
طان بكافة أشكاله واالعتراف بحدود وأضاف، أن العودة إلى المفاوضات تتطلب وقف االستي .أولوياتنا

  .الدولة بما فيها القدس وإطالق سراح المعتقلين حسب االتفاق مع الحكومة اإلسرائيلية السابقة
عهدنا أن نبذل كل جهد من أجل إطالق سراح كل األحبة المعتقلين خاصة القدامى واألطفال 'وتابع قائال، 

باقي األخوات، ومعركتنا طويلة وكما نجحنا في السابق والمرضى والقادة وأعضاء المجلس التشريعي و
وأكد عبد الرحيم أن  .'في إطالق سراح آالف المعتقلين سنستمر في جهودنا لإلفراج عن كل المعتقلين

القيادة الفلسطينية تخوض اليوم معركة سياسية ودبلوماسية مفصلية لنيل االعتراف بحقنا في دولتنا 
وشكر أمين عام  . وعاصمتها قدسنا الحبيبة قلب فلسطين وعاصمتها األبدية67المستقلة على حدود عام 

  .ها لتحريركمتالرئاسة، مصر الشقيقة على على الجهود التي بذل
  18/12/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
   عباس أبلغ تنفيذية المنظمة بشكل رسمي عدم ترشحه ألي انتخابات قادمة: عميرة .10

القدس 'اكد حنا عميرة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية لـ :وليد عوض - اهللا رام
االحد بأن الرئيس محمود عباس ابلغ اللجنة التنفيذية في اجتماعها االخير بشكل رسمي بانه لن ' العربي

  .يترشح الية انتخابات فلسطينية قادمة لرئاسة السلطة الوطنية
 منظمة التحرير الفلسطينية بما فيها حركة فتح من فوز التيارات االسالمية وخاصة وحول خشية فصائل

كل من يأتي  ':حركة حماس في االنتخابات القادمة على غرار ما يجري في الدول العربية قال عميرة
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عن طريق صندوق االقتراع هو يعبر عن ارادة الشعب، وبالتالي ال يوجد خشية من صناديق االقتراع 
ما على العكس من ذلك، هناك تأكيد على ان االنتخابات يجب ان تجري في شهر ايار القادم، وهذا وان

  .'موقف جميع فصائل منظمة التحرير لحث الرئيس للمصالحة واجراء االنتخابات
واوضح عميرة بان فصائل منظمة التحرير لم تشرع لغاية اآلن في البحث عن مرشح لخوض االنتخابات 

ما زال هناك عدم وضوح في مسألة تأكيد 'فلسطينية القادمة باسمها مجتمعة، مشيرا الى انه الرئاسية ال
التي بدأت االحد بلقاء بين حركتي فتح ' موعد االنتخابات بشكل نهائي، وهذا سيعتمد على لقاءات القاهرة

  .وحماس في اطار السعي الفلسطيني النهاء االنقسام
شح لالنتخابات الرئاسية الفلسطينية القادمة اوضح احمد قريع وفي ظل اصرار عباس على عدم التر

عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في مجالسه الخاصة بانه ال خيار امام الرئيس الفلسطيني سوى 
وعبر  .الترشح للحفاظ على وحدة حركة فتح وللحد من الخسائر امام االسالميين في االنتخابات القادمة

 وخشيته بان حركة حماس ستكتسح االنتخابات التشريعية الفلسطينية القادمة على غرار قريع عن مخاوفه
وطالب قريع ن باالصرار  .االنتخابات التي جرت في تونس ومصر وفوز االسالميين فيها بصورة كبيرة

على ترشيح عباس للحد من الخسارة المتوقعة لفصائل منظمة التحرير في االنتخابات القادمة امام 
، مشيرا الى استحالة ان 'ال يعقل ان نخسر انتخابات المجلس التشريعي والرئاسة كمان'السالميين، وقال ا

  .تتفق حركة فتح على مرشح للرئاسة يكون عليه اجماع من حركة فتح وباقي فصائل منظمة التحرير
 عباس سيكون ح حسين الشيخ االحد ان الرئيس محمودتومن جهته قال عضو اللجنة المركزية لحركة ف

مرشح الحركة للرئاسة في أي انتخابات قادمة تنظم في المناطق الفلسطينية، وذلك رغم تأكيد عباس اكثر 
  .من مرة بانه لن يرشح نفسه

  19/12/2011القدس العربي، لندن، 
  

  عباس أرسل أكثر من خمس رسائل لنتنياهو للوفاء بوعد أولمرت تجاه األسرى": الحياة" .11
أن الرئيس محمود عباس أرسل »الحياة«كشف مصدر مصري موثوق به لـ: ن الحسيني جيها–القاهرة 

أكثر من خمس رسائل لرئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتانياهو عقب إنجاز المرحلة األولى من صفقة 
ود ، يدعوه فيها إلى الوفاء بوعد رئيس الحكومة اإلسرائيلية السابق إيه»حماس«التبادل بين إسرائيل و 

أولمرت بإطالق عدد أكبر من أسرى السلطة في السجون اإلسرائيلية في حال إنجاز إطالق الجندي 
اإلسرائيلي غلعاد شاليت، الفتاً إلى أن مصر تبنّت مطالب عباس، لكن الحكومة اإلسرائيلية لم تتجاوب 

تحرك في المجتمع مع مطالبه بسبب جمود مسار المفاوضات وألن اإلسرائيليين يعتبرون أنه متشدد وي
  .الدولي ضدها، إذ ال ترغب إسرائيل في أن ترى أية ضغوط تمارس عليها

  19/12/2011الحياة، لندن، 
 

   في سجون السلطة سياسياً معتقال120ً: نائب فلسطيني .12
" التغيير واإلصالح"نفى أحمد مبارك، النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني عن كتلة : رام اهللا

، عن المعتقلين السياسيين من )جناح الضفة(إفراج أجهزة األمن التابعة للسلطة الفلسطينية البرلمانية، 
  ).18/12( معتقل سياسي حتى صباح األحد 120عناصر وأنصار حماس، مؤكدا وجود حوالي 
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ردا على تصريحات لعضو اللجنة المركزية " قدس برس"وأوضح مبارك في تصريحات خاصة لـ
العالول التي قال فيها إن السلطة أفرجت عن معظم المعتقلين السياسيين بالضفة وما محمود " فتح"لحركة 

إن حملة االعتقاالت واالستدعاءات في صفوف أنصار حماس تصاعدت بعد لقاء : "بقي عدد بسيط جدا
  ".رئيس السلطة محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل في القاهرة الشهر الماضي

  18/12/2011س، قدس بر
  

  لقاء بين عباس ومشعل الخميس المقبل": قدس برس" .13
أكد مصدر فلسطيني مطلع لقاء قمة سيعقد بين رئيس السلطة محمود عباس ورئيس المكتب : القاهرة

وقال المصدر،  .22/12السياسي لحركة حماس، في العاصمة المصرية القاهرة، يوم الخميس المقبل 
، إن كلًا من عباس ومشعل سيشاركان في اجتماع "قدس برس"ويته لوكالة الذي فضل عدم الكشف عن ه

اإلطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية، المقرر في القاهرة يوم الخميس المقبل، إلى جانب 
  .األمناء العامين للفصائل

  18/12/2011قدس برس، 
  

   مسبقبإمكان سكان غزة السفر إلى مصر دون تسجيل: داخلية غزة .14
 أمس أنه أصبح بإمكان سكان غزة الراغبين قطاع غزةأعلنت وزارة الداخلية في :  أشرف الهور-غزة 

بالسفر للخارج من معبر رفح البري الفاصل عن مصر، التوجه مباشرة للسفر، بدالً من اإلجراءات 
ان عاجل لها نشرته يوم وقالت الوزارة في بي .السابقة التي كانت تطلب التسجيل وانتظار التاريخ المحدد

أمس أنه أصبح بإمكان الراغبين في السفر التوجه لصالة أبو يوسف النجار في مدينة خانيونس عند 
الساعة السابعة صباحاً من كل يوم، وأنه لم يعد هناك حاجة بالضرورة ألن يكون المسافر مسجالً في 

  .حتى صدور ما يخالف ذلك في حينهوأوضحت أن هذا القرار سيكون ساري المفعول  .مكاتب التسجيل
  19/12/2011القدس العربي، لندن، 

  
  مصر ونتابعها معب المرحلة الثانية من صفقة شاليط تم رصد بعض الخروقات : أبو عبيدة .15

أكد الناطق باسم كتائب عز الدين القسام، أبو عبيدة أن عملية الوهم المتبدد لن               : يوسف أبو وطفة   - غزة
". ستستمر في عملياتها حتى تبييض السجون من كافة األسـرى         " المقاومة الفلسطينية    تكون األخيرة، وأن  

وأكد أبو عبيدة في مؤتمر صحفي عقد، أمس، بمدينة غزة على أن التزام االحتالل اإلسـرائيلي بتنفيـذ                  
عـداد  إطالق سراح األسرى في المرحلة األولى والثانية من صفقة التبادل، وفق الترتيبات والمواعيد واأل             

عالمة تستحق الوقوف عندها، وهو إنجاز للمقاومة والوسيط المصري على حد           "التي اتفق عليها، بمثابة     
  ". سواء

لقد تم رصد بعض الخروقات من قبل االحتالل اإلسرائيلي في تنفيذ بنود المرحلة الثانيـة               :"وأضاف قائال 
ت تجري حاليا مع الوسيط المـصري،       من صفقة تبادل األسرى، وإن هنالك عملية مراجعة لهذه الخروقا         

كما تابعنا مع األشقاء في مصر مجريات تنفيذ االتفاق في كلتا المرحلتين، وبدءا من مراحلهمـا األولـى                  
  ". حتى اللحظات األخيرة لنتأكد من التزام االحتالل بما اتفق عليه في الصفقة
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 في المرحلة الثانية مـن الـصفقة،        وأوضح الناطق باسم القسام على أن االحتالل هو من وضع األسماء          
والتي لم يكن بينها أي من أسرى حركتي حماس والجهاد، موضحا أن االحتالل هدف من هذه الخطـوة                  

تحرير أي  "، مشددا في الوقت ذاته على أن        "دق األسافين بين الفصائل الفلسطينية، وتكريس االنقسام      "إلى  
  ". ..لنظر عن انتمائه السياسي،أسير فلسطيني يعد نصرا لشعبنا وأسرانا، بغض ا

كما لفت أبو عبيدة االنتباه إلى أن اتفاق التبادل ينص على تحرير كافة األسيرات من سجون االحـتالل،                  
 محمـالً االحـتالل     48لكنه أصر على بقاء بعض األسيرات بحجة أنهن من األراضي المحتلـة عـام               

 أبو عبيدة أن مجموع أحكام أسرى المرحلة األولى         وذكر. في حال تنصله من التزاماته    " المسؤولية كاملة "
يزيد عن مائة واثنين وتسعين ألف عام، فيما زاد مجموع أحكام المرحلة الثانية عـن ألفـين وثالثمائـة                   

إننا نقف اليوم أمام الشعب والتاريخ وقفة أمانة ملؤها العزة والفخر والتواضـع،       : " وخمسين عاماً، متابعاً  
  ".  أسيرا وأسيرة 1050وفاء األحرار التي حررت معلنين إتمام صفقة 

  18/12/2011، موقع فلسطين أون الين
  

  فتح وحماس تتفقان على غلق ملف االعتقاالت السياسية بإشراف مصري: العالول .16
جريدة  ، أن أشرف الهور،غزةنقالً عن مراسلها في ، 19/12/2011، لندن، القدس العربينشرت 

حركتي فتح وحماس اتفقتا عقب جلستي حوار مطولتين يوم أمس عقدت في  أن علمت' القدس العربي'
لتنفيذ بنود ' إعادة الثقة'العاصمة المصرية القاهرة على وضع آليات تمثلت في إجراءات على األرض لـ 

قال محمود العالول عضو اللجنة المركزية ، بحسب ما اتفاق المصالحة، بإشراف الراعي المصري
وذكر أن هذه الملفات تمثلت في إنهاء  .'القدس العربي'عضاء وفدها في الحوار لـلحركة فتح وأحد أ

ملف المعتقلين السياسيين بشكل كامل، إضافة إلى ملفات جوازات السفر، وعودة أعضاء الذين غادروا 
آليات 'قطاع غزة عقب سيطرة حركة حماس، وحرية الحركة والسفر، وأكد أنه تم االتفاق على وضع 

  .بنود ما اتفق عليه إلنهاء هذه الملفات بشكل تام' لتنفيذ
وبحسب المعلومات فقد امتدت الجلسة األولى من المباحثات التي حضرها مسؤولون كبـار مـن جهـاز     

  .المخابرات المصرية الذي يتوسط بين الطرفين إلى أكثر من أربع ساعات متواصلة من النقاش
شة ملف االنتخابات بإسهاب، وكيفية إنهاء العوائـق التـي          وخصصت الجلسة الثانية من الحوار إلى مناق      

، ووضع طرق   'المصالحة المجتمعية 'تعترض إجرائها، كذلك ناقش وفدا الحركتين في الجلسة الثانية ملف           
  .لتطبيقها على أرض الواقع

 من جانبه قال عزت الرشق عضو المكتب السياسي لحماس أن االجتماع شهد اتفاقا على تفعيـل اللجنـة                 
المشتركة لمعالجة ملف المعتقلين السياسيين، كاشفاً بأن هذا االتفاق شمل هذه المرة على أن يكون هنـاك                 

  .'إشراف مصري مباشر من خالل متابعة الملف في الضفة وغزة إلنهاء الملف بشكل كامل'
يـة وممكنـة    االتفاق على آليات محـددة وحقيق     'وأشار الى أن العنوان الرئيسي لالجتماع الذي عقد كان          

هذه اآلليات هي التي سـتجعل المـواطن الفلـسطيني    '، وأضاف 'التطبيق لترجمة وتنفيذ اتفاق المصالحة    
وأشار إلى أنه تم خالل اللقاء االتفاق علـى التحـضير الجتمـاع              .'يلمس نتائج ايجابية لعملية المصالحة    

 ومتابعة إجراءات بناء الثقة علـى       الفصائل الموسع، ومراجعة ما تم االتفاق عليه في الجوالت الماضية،         
األرض بين الطرفين، التي تشمل قضية المعتقلين السياسيين، والقضايا اإلجرائية المتعلقة بحركة النـاس              

  .ومسألة جوازات السفر، وكذلك ملف الحكومة واالنتخابات
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بسيـسو  وكان وفدا فتح وحماس األول برئاسة عزام األحمد وعضوية كل من محمود العالول وصـخر                
وزكريا األغا وأمين مقبول، والثاني برئاسة موسى أبو مرزوق، نزار عضو اهللا، وخليل الحية، ومحمـد                
  .نصر، وعزت الرشق، ومحمود الزهار، قد التقيا أول أمس مع مسؤولين في جهاز المخابرات المصرية

في التوقيع على اتفـاق     ومن المقرر أن تعقد يوم غد جلسة تجمع كافة الفصائل الفلسطينية التي شاركت              
من أحد المشاركين في حوار يوم أمـس أن نتـائج االتفـاق التـي               ' القدس العربي 'وعلمت   .المصالحة

  .ستتوصل إليها فتح وحماس ستعرض على ممثلي الفصائل لمناقشتها واعتمادها
اء اجـو  " قـال عزام األحمد، أن القاهرةمن جمال جمال   ، عن   18/12/2011،الدستور، عّمـان  وذكرت  

ايجابية سادت االجتماعات ستضع آليات تنفيذ قضايا إتفاق المصالحة الخمس وهي قـضايا االنتخابـات               
ومنظمة التحرير واألمن والمصالحة المجتمعية والحكومة، مشيراً الى ان موضوع الحكومة تم االتفـاق              

ن الورقة المصرية   وشدد على أ  .  كانون الثاني القادم كما صرح الرئيس محمود عباس        24على بحثه بعد    
هي األساس وأنه ال يوجد بديل لها، وأن ما يجري ليس حوارا جديدا، ألنه يتم البحث في آليات تنفيذ هذه                    

وأضاف هذه أول مرة نبدأ في بحث موضوع آليات تنفيذ المحاور الخمسة الواردة فـي الورقـة                 . الورقة
  .مة، واألمن، ومنظمة التحريراالنتخابات، وموضوع المصالحة المجتمعية، والحكو: المصرية

ومن جانبه قال عزت الرشق ال أريد أن أوزع آماال في الهواء، لننتظر انتهاء هذه االجتماعات وجلسات                 
الحوار الشامل المقررة يوم العشرين من الشهر الجاري، واالجتماع الخاص بلجنـة منظمـة التحريـر،                

ب الفلسطيني الذي مل الحديث عن االفراج عـن         والنتائج الملموسة على األرض هي التى ستطمئن الشع       
  . المعتقلين وال يرى نتيجة على االرض

صـالح البردويـل،    ، أن   غزةمن  صالح النعامي   ، عن   19/12/2011الشرق األوسط، لندن،    وأضافت  
ـ      ، قال إن اللقاءات التي ستعقدها حركتا فتح وحماس         »الشرق األوسط «القيادي البارز في حركة حماس ل

ائي، واللقاءات التي ستعقدها الفصائل مجتمعة، تهدف بشكل أساسي إلى التوافـق علـى تحديـد                بشكل ثن 
. آليات لتنفيذ ما سبق التوافق عليه في اتفاق المصالحة الذي تم التوصل إليه في القاهرة قبل خمسة أشهر                 

ا تـم التوافـق     وأبدى البردويل تشاؤمه إزاء فرص نجاح الحوار، متهما حركة فتح بالتراجع عمليا، عم            
  . عليه، وإقدامها على خطوات عملية تضر بفرص تحقيق المصالحة

  
  عزل القضية الفلسطينية عن محيطها العربي خطير : لالنطالقة44 بالذكرى الـ الشعبية .17

أكـد  و.  النطالقتها، في مهرجان مركزي في قاعة رساالت في بيروت         44أحيت الجبهة الشعبية الذكرى     
ان عـزل القـضية   "شعبية لتحرير فلسطين ومسؤولها في الخارج، ماهر الطـاهر،    عضو قيادة الجبهة ال   

سنصارح جماهيرنا بعد اجتماعات القاهرة ونقول من       "وقال  ". الفلسطينية عن محيطها العربي ثمنه باهظ     
كفانا مراهنات على المفاوضات ألن هذه االستراتيجية ثبت        "مشدداً على انه    " يريد الوحدة ومن ال يريدها    

استحالة الوصول الى حل سياسي عبر المفاوضات وفق المرجعية االميركية مـع            "ورأى الطاهر    ".فشلها
.  عاماً بعد اوسلو وقدمنا كل التنازالت، لكن الحصيلة أن هذا الدرب فشل            20فاوضنا  . هذا العدو المجرم  

االتفـاق علـى هـذا      من دون   . يريدون إعطاء اسرائيل الوقت لتثبيت وتوسيع االستيطان وتهويد القدس        
االستخالص ال يمكن ان نبني برنامجاً مواحداً، الحل الواقعي الوحيد والعلمـي لقـضية فلـسطين هـو                  

وختم قـائالً اقـول      .استمرار النضال الطويل االمد نحو بناء دولة ديموقراطية على كل ارض فلسطين           
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ولكن مـن حقنـا ان      . طين بديالً لالخوة في لبنان، الشعب الفلسطيني يرفض التوطين وال يقبل بغير فلس          
  ". نعيش بكرامة وأن يحصل الفلسطيني على حقوقه المدنية كإنسان وأن يعاد إعمار نهر البارد

 وشدد امين سر فصائل منظمة التحرير في لبنان مسؤول حركة فتح فتحي ابو العردات، في كلمة منظمة                
 مواجهة سياسـات االسـتيطان والتهويـد    توحيد الصفوف الشرط االول في   " على أن    التحرير الفلسطينية 

  ". االسرائيلية
 19/12/2011، المستقبل، بيروت

  
  فتح تدعو حماس إلنجاز الوحدة الوطنية واحترام الحريات والحقوق .18

أكدت حركة فتح أن الوحدة الوطنية الفلسطينية إستراتيجية تنطلق منها بالعمل الوطني، ودعـت              : رام اهللا 
وشددت الحركة في بيان للناطق اإلعالمـي        . والتقدم إلنجاز الوحدة الوطنية    حماس لترك خندق االنقسام   

باسمها أسامة القواسمي، اليوم األحد، على ضرورة توفير أجواء تعكس جديـة اللقـاءات والحـوارات                
لدى حماس في غزة، وإيقاف انتهاك الحريات العامة        ' المعتقلين'بإطالق حرية أعضاء وكوادر حركة فتح       

، وحقوق الصحفيين، واقتحام مقر النقابة، وفرض تعيينات خارجة عن النظام إلى جانب حجز              والشخصية
جوازات سفر كوادر وأعضاء في الحركة ومنعهم من السفر وحضور اجتماعات ومؤتمرات في الـوطن               

  .أو الخارج
  18/12/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
  الثاني في خمسة أياماالغتيال : عين الحلوةمخيم  .19

 يستعيد هدوءه النسبي بعد األحـداث األمنيـة         ، في صيدا  ،لم يكد مخيم عين الحلوة    :  رأفت نعيم  -صيدا  
المتالحقة التي شهدها مؤخرا وكان آخرها اغتيال احد مرافقي قائد الكفاح المسلح الفلسطيني فـي لبنـان                 

ه قبل يومين من محاولة اغتيال عنصر سـابق فـي           قبل ايام قليلة، وما اعقب    " اللينو"العميد محمود عيسى    
تنظيم جند الشام، حتى عاد المخيم الى دائرة التوتر الشديد بكمين نصبه مسلح مقنع لمرافق آخر للعميـد                  
اللينو هو الفلسطيني عامر فستق الذي كان مارا في سوق الخضر بعد ظهر األحد، فأطلق النار عليه من                  

اصات في جسده وتم نقله على الفور الى مركز لبيب الطبي في صيدا            سالح حربي حيث اصابه بعدة رص     
  . حيث ما لبث ان فارق الحياة متأثرا بجراحه

وبعدها بدقائق قليلة كان الضابط في حركة فتح العقيد طالل األردني هدفا لرصاص مسلحين آخرين لدى                
صابوه بجروح في يده فيما اصـيب       توجهه الى مكان اغتيال فستق الستطالع األمر فاطلقوا النار عليه وا          

مرافقه يوسف السعدي بعدة رصاصات في صدره وافيد ان حالته خطرة، وتم نقلهما الى مستشفى النـداء   
وافيد ايضا عن اصابة مسؤول التموين في حركة فتح هاني اليوسف الذي كان في          . االنساني داخل المخيم  

  .يينسوق الخضر لحظة اطالق النار وعن سقوط جريحين مدن
وسجل اثر ذلك وعلى مدى أكثر من ساعتين، اطالق رشقات نارية متقطعة وسمعت بين الحين واآلخـر                 
اصوات انفجارات لقذائف صاروخية داخل المخيم، فيما شهدت شوارع المخيم الرئيسية استنفارا وانتشارا             

يارات والمارة وسجلت   وخلت شوارع المخيم من الس     .كثيفا لعناصر حركة فتح والكفاح المسلح الفلسطيني      
وشدد الجيش اللبناني من    . حركة نزوح جزئية لعدد من العائالت الفلسطينية من المخيم باتجاه مدينة صيدا           

  .اجراءاته على مداخل المخيم تحسبا ألية مستجدات ميدانية
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 صوتية عند   ، ان مجهوال ألقى عند الثامنة والثلث من مساء امس، قنبلة          "الوكالة الوطنية لإلعالم  "وافادت  
مفرق سوق الخضار في الحي الفوقاني داخل مخيم عين الحلوة، وترافق ذلك مـع اطـالق نـار مـن                    

  .العيارات المختلفة بوتيرة متفرقة إنما بشكل مكثف في كل مرة
التطورات األمنية في عين الحلوة استدعت تحركا سريعا للنائب بهية الحريري التي اجرت اتصاال هاتفيا               

ينو واطلعت منه على صورة الوضع في المخيم وتفاصيل عملية اغتيال احد مرافقيه وما سبقها               بالعميد الل 
ودانت في تصريح لها األحداث األمنية المتكررة في المخيم معتبـرة ان هـذه              . ورافقها من احداث أمنية   

هنـاك مـن    األحداث تأتي في سياق واحد وهدف واحد، وان تكرارها واستهدافاتها المباشرة، توحي بأن              
يريد جر المخيم الى مشكل امني كبير واستدراجه الى اتون صراع داخلي يدفع ابنـاء المخـيم وصـيدا                   

  .ولبنان كله ثمنه
وأنهت لجنة المتابعة الفلسطينية في مخيم عين الحلوة، االجتماع المطول الذي عقدته بعد ظهر امس اثـر                 

، وأصدرت بيانا أذيع في المـساجد وعبـر         "لشامجند ا "وتنظيم  " فتح"االشتباكات التي حصلت بين حركة      
مكبرات الصوت من سيارة جالت في شوارع المخيم، تدعو فيه جميع الفرقاء في المخيم الى ضبط النفس                 

  .كما دعت أهالي المخيم الى عدم النزوح والعودة الى منازلهم. وسحب المسلحين من الشوارع
  19/12/2011، المستقبل، بيروت

 
   وحدة استيطانية بالضفة1000 اإلسرائيلية تنشر عطاءات لبناء وزارة اإلسكان .20

 وحدة اسـتيطانية فـي      1000نشرت وزارة اإلسكان اإلسرائيلية، اليوم األحد، عطاءات لبناء         : تل أبيب 
 آالف وحدة استيطانية في الضفة الغربية وفـي أراضـي           6المناطق المحتلة ضمن حملة بناء تصل إلى        

1948.  
 348 مستوطنة، منها    44كما نشر موقع صحيفة يديعوت أحرونوت آالف الوحدات في          وستبني الوزارة   

  .شمال القدس' جبعات زئيف' في 180جنوب القدس و' هار حوما' في حي 500و' بيتار عيليت'في 
وقال وزير اإلسكان اريئيل اطياس، وهو من حركة شاس، إن قرار البناء اتخذ قبل شهر بعـد انـضمام                   

  .ونسكوفلسطين إلى الي
  19/12/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
  "سرائيلإ" المتطرفين على الفصل بين الجنسين في إصرارنتنياهو يحذر من خطر  .21

حذر رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو من اخطار الفصل بين الجنسين في            : دان وليامز  -القدس  
نصياع لمطلب مجموعة من اليهود المتدينيين المتطرفين بالجلوس فـي          بعد ان رفضت امرأة اال     إسرائيل

اعتقد انه ال يتعـين علينـا ان نـسمح لجماعـات            : وقال نتنياهو . مؤخرة حافلة كانت متجهة الى القدس     
متطرفة بتفكيك نسيجنا المشترك ويجب ان نحافظ على االماكن العامة كأمـاكن مفتوحـة وامنـة لكـل                  

  ."مواطني إسرائيل
 18/12/2011، لة رويترز لألنباءوكا
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  رئيس سابق للموساد يفلت من االعتقال في غينيا .22
، تـسفي   "الموساد"قالت مصادر إسرائيلية أمس، إن الرئيس السابق لجهاز المخابرات الخارجية           : الناصرة

ضـة  شفيط، أفلت من االعتقال في غينيا قبل نحو أسبوعين، بعد معلومات ترددت عن تعاونه مع المعار               
وكان مفترضا أن يلتقي شفيط رئيس غينيا ألفا كوندي، لتقديم استشارة لـه فـي               . في هذا البلد األفريقي   

  .موضوعات أمنية
  19/12/2011، الغد، عّمان

  
   والسلفيين في مصراإلخوان تكشف عن سعيها لفتح قنوات اتصال مع "إسرائيل" .23

لجديد في القاهرة، يعقوب أميتاي، يحـاول فـتح   كشف مسؤول إسرائيلي ان السفير اإلسرائيلي ا    : رام اهللا 
قنوات اتصال مع الحكام الجدد في مصر بمن في ذلك ممثلون عن جماعة االخوان المسلمين والحركـة                 

وقال المـسؤول الدبلوماسـي      .السلفية اللتين فازتا في المرحلتين االولى والثانية من االنتخابات المصرية         
ار مع ممثلي الحركات اإلسالمية في الدول العربية الصديقة نسبيا،          ان إسرائيل يجب ان تنخرط في حو      «

يجب علينا بذل كل جهد     «وتابع  . »بمن في ذلك ممثلو األحزاب األصولية السلفية اذا وافقوا على التحدث          
  .»ممكن لنشرح اننا لسنا أعداء للشعب المصري أو أعداء للفلسطينيين

ميتاي الذي تولى منصبه فقط في القاهرة قبل ستة أيام وسـئل            وفي مقابلة مع الصحفيين المصريين قال أ      
عما اذا كان يشعر بالقلق من الصعود السياسي لجماعة االخوان، فأجاب انه ال يرغب في االنخراط فـي                  

  .الشؤون الداخلية لمصر وانه يحتاج إلى مزيد من دراسة الحالة
  19/12/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا

  
   وإيطاليا "إسرائيل"ن مناورة جوية بي .24

أنهى سالح الجو اإلسرائيلي، األسبوع الماضي، مناورة مع نظيره اإليطالي، بعد نحو شهر من مناورته               
ورأى . وحاول الجيش تأكيد نفي أي عالقة للمناورة بإيران       . الجوية السابقة المشتركة في سماء سردينياه     

 إلـى ربـط أمـور غيـر مرتبطـة ببعـضها             لدى اإلعالم ميالً  «ضابط رفيع المستوى في الجيش أن       
للمـشاركة فـي    » الجيوش الصديقة «، موضحاً أن الجيش يحاول إقناع أكبر عدد ممكن من           »وتضخيمها

وفي . ، وعبَّر عن أمله للعودة والتدرب مع الجيش التركي        2013مناورة جوية في سماء إسرائيل في عام        
الواقع الذي يطل عليك من وراء      «أوربينو فلوراني، أن    ما يتعلق بإيران، رأى قائد سالح الجو اإليطالي،         

المرونـة  «، مشيراً إلى أن ما نتدرب عليـه هنـا هـو             »نافذتك، لست أنت مضطراً دائماً إلى مواجهته      
  .»التكتيكية

  19/12/2011، ، بيروتاألخبار
  

   شهادات عن تعذيب وحشي في المعتقالت الصهيونية":هآرتس" .25
الصهيونية، أمس، إلى أن األسير اللبناني مـصطفى الـديراني         ” هآرتس“ة  أشارت صحيف : القدس المحتلة 

. ”إسـرائيل “الذي تحرر من األسر قبل بضع سنوات، تعرض لعمليات تنكيل وتعذيب خالل أسره فـي                
أن التعذيب الوحشي والتنكيل وإهانـة      ” 504“وتؤكد شهادة ضابط في وحدة التحقيقات العسكرية المسماة         

الـذي  ” الكـابتن جـورج   ”وقال إن ضابط التحقيق الملقب ب     . ليب متبعة بشكل منهجي   المعتقلين هي أسا  
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عرف باألساليب القذرة في التحقيق مع الديراني ومع مجموعة عراقيين لم يكشف عن مصيرهم، حصل               
  .على ترقية ويعمل اليوم مستشاراً لقائد شرطة االحتالل في القدس

وحول سؤال للمحـامي    . ا تسول له نفسه به من دون رادع       إن جورج كان يقوم بكل م     ” ح“وقال الضابط   
المؤسسة ببساطة كانت تتجنب    “إن  ” ح“عن سبب تغطية المؤسسة اإلسرائيلية على تلك الممارسات، قال          

المؤسسة ال تريد نشر الغسيل القذر      “وتابع   .”التورط في تشكيل لجنة تحقيق قد تؤدي إلى المس بالكثيرين         
  . ” تطال الكثيرين، لذلك اهتمت ببقائه خلف األبواب الموصدةخارجاً ألن القذارة قد

  19/12/2011، الخليج، الشارقة
  

   صفقة شاليط منمالمح المرحلة الثانية  .26
أكد نادي األسير الفلسطيني أن أحكام معظم األسرى المفـرج عـنهم ضـمن              : الخليل-عوض الرجوب 

ن انتهت محكوميات بعضهم بالفعل، وتم تأجيل       المرحلة الثانية من صفقة شاليط تنتهي خالل عام، في حي         
   .اإلفراج عنهم وتضمينهم في المرحلة الثانية من الصفقة

 مـن   96وأوضح رئيس نادي األسير قدورة فارس أن اثنين من المفرج عنهم تنتهي أحكامهم أمـس، و               
ثـاني المقبـل،    كانون ال  /األسرى تنتهي فترات اعتقالهم خالل أقل من شهر ونصف، أي قبل نهاية يناير            

 أسيرا من المدرجين في هذه المرحلة تنتهي فترات اعتقالهم  79وذكر أن    .2012 آخرين مع نهاية     360و
 أسـيرا فـي     21 و 2016 أسيرا في    22، و 2015 أسيرا في    31، و 2014 أسيرا عام    31، و 2013عام  

  .2019 أسرى عام 8 و2018، وأسيرا واحدا تنتهي فترة اعتقاله عام 2017
الخاص بقضايا األسرى أنه سيفرج عن أسيرين أردنيين عبر معبـر           " أحرارا ولدنا " أفاد موقع    من جهته 

 أسيرا عبر معبر كرم أبو سـالم، علـى   43الكرامة، وأسيرين من القدس المحتلة عبر معبر عطروت، و       
حدود قطاع غزة، إضافة إلى ست أسيرات، في حين سيفرج بعد أسبوع عن أسـيرة واحـدة، وبعـدها                   

  .ج عن أسيرتين، من الداخل، في اتفاق خاصسيفر
من جهتها قالت وزارة األسرى في رام اهللا في بيان لها إن الصفقة بمرحلتيها األولى والثانية لم تتـضمن                   

 أسيرا قـديما    124األسرى المرضى، وبينهم مشلولون ومعاقون ومصابون بالسرطان وبفقدان البصر، و         
  .معتقلون قبل اتفاقية أوسلو

ارس إنه لم يفاجأ بمالمح المرحلة الثانية من الصفقة، خاصة مع ترك تحديد األسماء لإلسرائيليين               ويقول ف 
الذين اختاروا المفرج عنهم من ذوي المحكوميات التي شارفت على االنتهاء، مضيفا أن الصليب األحمر               

  .أبلغه بتأخير عملية اإلفراج إلى الساعة الثامنة من مساء األحد
  19/12/2011، نت، الدوحةموقع الجزيرة 

  
  مساجد فلسطين تئن من اعتداءات المستوطنين .27

االحـتالل ومـستوطنيه،    "أكّدت مؤسسة التضامن لحقوق االنسان في نشرة خاصـة أن           : الضفة الغربية 
 منذ بداية العام استطاعت المؤسسة      ، اعتداء على المقدسات اإلسالمية والمسيحية في فلسطين       96اقترفوا  
 اعتداء منها جرت في القدس المحتلة، وتركّز أغلبهـا علـى المـسجد              46قالت المؤسسة أن    و ".توثيقها

األقصى المبارك، واعتداءات على مقابر المسلمين والمسيحيين، واقتحام لبعض المـساجد، فيمـا كـان               
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رات  اعتداء، ثلثها عمليات حرق للمساجد، فيما توزعت البقية بين كتابة شـعا            29نصيب الضفة الغربية    
  .عنصرية على جدران المساجد، أو إخطارات هدم، أو منع لألذان في المسجد االبراهيمي في الخليل

كما تعرضت المناطق المحتلة ألربعة اعتداءات ما بين حرق لمسجد، والسعي الستصدار قـرار بمنـع                
مية ومـسيحية،  ، واقتحام لبعضها واعتداءات على مقابر إسـال       48األذان في عموم المناطق المحتلة عام       

كما منعت سلطات االحتالل رعية الالتين من المشاركة في قداس واحتفال ديني بمناسبة عيـد العـذراء                 
سيدة فلسطين، ومنعت في أخرى مجموعة من المسيحيين أثناء توجههم لكنيسة القيامة في القدس للصالة               

  .فيها
لذي تقوم به أجهزة أمن السلطة الموجـودة        ويتساءل الكثير من المواطنين في الضفة الغربية عن الدور ا         

بشكل كبير على الحواجز المنتشرة في مختلف مناطق الضفة الغربية، ويشدد الكثير من المواطنين علـى       
أن استمرار اعتداءات االحتالل على المقدسات اإلسالمية هو لعب بالنار، وستأتي لحظـة ينفجـر فيهـا                 

لطة الفلسطينية التي تحول بينه وبين حماية مقدساته، ودون أن          الشعب الفلسطيني في وجه االحتالل والس     
تقوم هي بشيء بهذا الخصوص، ألن اعتداءات االحتالل ومستوطنيه اليومية، قد وصلت إلى مستوى لم                

  .يعد يطاق
  19/12/2011، السبيل، عّمان

  
  االحتالل يهجر ألف فلسطيني عن مساكنهم منذ مطلع العام: "أوتشا" .28

ذكر تقرير صادر عن مكتب األمم المتحدة لتنسيق الـشؤون اإلنـسانية فـي              : يوسف الشايب  –رام اهللا   
، أن سلطات االحتالل ومن خالل عمليات هدم ومـصادرة المبـاني            "أوتشا"األراضي الفلسطينية المحتلّة    

  .الفلسطينية، قامت منذ بداية العام الجاري بتهجير أكثر من ألف مواطن فلسطيني عن أراضيهم
اد التقرير، الذي نُشرت معطياته مساء أول من أمس، أن سلطات االحتالل هدمت خـالل األسـبوع                 وأف

الخاضـعة لـسيطرة    (في الضفة الغربية    " ج"الماضي عشرة مبانٍ فلسطينية في القدس المحتلة والمنطقة         
تراخيص بناء  ، وان عملية الهدم تمت بذريعة عدم حصول هذه المباني على            )االحتالل المدنية والعسكرية  

  .صهيونية
من جهة أخرى، أفادت إحصائية أصدرتها حركة حماس، أمس، أن قوات االحتالل الصهيوني صـعدت               
من حمالت االعتقال بحق المواطنين الفلسطينيين في محافظات الضفة الغربية المختلفـة، مـشيرة إلـى                

سبعة من المفـرج عـنهم       من بينهم نائب في المجلس التشريعي، ومسؤول حكومي سابق، و          50اعتقال  
  .مؤخرا من سجون السلطة الفلسطينية خالل األسبوع الماضي

 19/12/2011، الغد، عّمان
  

  االحتالل يعمل لتصفية المؤسسات في القدس: حسن خاطر .29
اعتبر الخبير في شؤون القدس حسن خاطر أن المعركة على السيادة في المدينة المقدسة يجـب                 :رام اهللا 

 البارزة في الصراع ضد تهويد المدينة، مشيراً الى أن سلطات االحتالل شرعت بعـد               ان تحتل العناوين  
شهرين من وفاة فيصل الحسيني في حربها على مؤسسات في القدس، فأصدرت قرارها الغاشم بـإغالق                
بيت الشرق وثماني مؤسسات أخرى، ومنذ ذلك الحين وسياسة اإلغالق مستمرة الى أن تجـاوز العـدد                 

وكشف أن االحتالل لم يكتف بإغالق المؤسسات وإلغاء النشاطات التي يمكن ان ترمز              .ؤسسة م 30اليوم  
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وأضـاف أن    .لمعاني الهوية، إنما وصل الى حد إزالة شعار السلطة الفلسطينية عن الكتـب المدرسـية              
 384االحتالل أبعد علماء دين وشخصيات وطنية وأطفال عن القدس، وأعد قائمة خطرة لإلبعاد تتضمن               

  .شخصية مقدسية أخرى، وهو منذ أكثر من سنة ونصف السنة يستهدف نواب القدس المنتخبين
  19/12/2011، الخليج، الشارقة

  
  االحتالل يعتقل صيادين شمالي غزة .30

اعتقلت، أمس، صـيادين فلـسطينيين      ” اإلسرائيلية“قالت مصادر فلسطينية إن قوات البحرية       : )وكاالت(
وذكـرت المـصادر أن زوارق       .يد قبالة شواطئ البحر شمال قطاع غـزة       اثنين خالل ممارستهما الص   

االحتالل اعترضت قاربي صيد كان على متنهما صيادان فلسطينيان يمارسان مهنتهما في نطاق األميال              
وأضـافت أن قـوات البحريـة       . الثالثة المجازة من سلطات االحتالل قبالة ساحل السودانية شمال غزة         

  .ربيهما واقتادتهما للتحقيق في جهة مجهولةاعتقلت الصيادين وقا
وأصيب فلسطيني ونجليه بجروح، إثر انفجار جسم متفجر بشكل عرضي في سـاحة منـزلهم جنـوب                 

  .القطاع
  19/12/2011، الخليج، الشارقة

  
  األسرى يؤيدون تشكيل هيئة وطنية لتحريرهم: استطالع في سجن هداريم .31

 أسير مـن    63ان اجراه األسيران عبد عبيد وسامح الشوبكي وشمل         أظهر استبي :  الحياةالجديدة –رام اهللا   
 من المستطلعة آراؤهم ان صفقة التبادل خطوة ايجابية علـى           %59كافة الفصائل في سجن هداريم، ان       

وتناول االستبيان عدة قضايا تخص األسرى وصفقة التبادل، واستراتيجية العمل          . طريق تحرير األسرى  
  .سيرة، وموقف األسرى من قياداتهم، وغيرها من قضايا ومواضيع لم تطرح سابقاًالمستقبيلة للحركة األ

من األسرى عدم رضاهم عـن أداء    % 80ان الصفقة مجحفة بحق األسرى القدامى، وأبدى        % 87ورأى  
  .تنظيماتهم تجاه قضية األسرى بشكل عام

هم ال يثقون بقيـادة حـركتهم      من أسرى الجهاد بأن   % 81وفي سؤال عن ثقة األسرى بقيادة فصائلهم قال         
من األسرى تقـديم    % 70من أسرى فتح، وفي نفس اإلطار أيد        % 36من أسرى حماس، و   13% مقابل  

من األسـرى فـي فكـرة       % 78قيادات تنظيماتهم للمحاسبة بسبب تقصيرهم في قضية األسرى، ورأى          
  .من األسرى% 4خروج الجماهير ضد التنظيمات فكرة جيدة ولم يعارضها سوى 

% 25من أسرى فتح بــ ال، و      % 80وفي سؤال، هل تعتقد أن حريتك تشكل أولوية لدى تنظيمك، أجاب          
  .من أسرى الجهاد بـ ال% 90من أسرى حماس بـ ال، و

وحمل األسرى المسؤولية على ثقافة ال استطيع، واهمال السلطة والفصائل في ابقـاء ملـف األسـرى                 
 تشكيل هيئة وطنية من كافة الفصائل في الضفة وغـزة           من األسرى % 91، وأيد   %78القدامى مفتوحاً   

مـن  % 64والخارج تعمل على تحرير األسرى وبكافة الوسائل ولم يعارض الفكرة أي أسـير، وتوقـع    
  . سنوات حتى تتحقق6األسرى ان حريتهم تحتاج الى أكثر من 

% 86 المقصرة، مقابـل    من أسرى الجهاد انهم يؤيدون ربيعا داخليا وفصائليا ضد القيادات         % 100وقال  
  .من أسرى الجبهة الشعبية% 100من أسرى فتح، و% 76من أسرى حماس، و

  19/12/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا
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   آخرين منذ بداية العام400 وجرح  فلسطينياً طفال19ًاالحتالل قتل : تقرير أممي .32

نسخة عنه  " قدس برس "، تلقت   "يونيسيف"قال التقرير الصادر عن منظمة األمم المتحدة للطفولة         : رام اهللا 
إن تسعة عشر طفالً فلسطينيا استشهدوا منذ بداية العـام الحـالي بنيـران الجـيش                : "18/12يوم األحد   

  ". أطفال آخرين بجروح مختلفة403اإلسرائيلي، فيما أصيب 
، تتـراوح    طفـالً فلـسطينيا    164وأضاف أن سلطات االحتالل اإلسرائيلي ما زالت تحتجز في سجونها           

 حالة سوء معاملة وتعذيب تعرض لهـا        20 عاما، مشيرا إلى أنه تم رصد        17 إلى   12أعمارهم ما بين    
  .األطفال المعتقلين، تمثلت في ربط اليدين وعصب العينين والتهديد بالعنف والركل والتجريد من المالبس

الماضيين؛ ) أكتوبر(رين أول   وتش) سبتمبر(من جهة أخرى؛ أوضح التقرير ذاته أنه خالل شهري أيلول           
 31 مبنى فلسطينياً في أنحاء مختلفة في الضفة الغربية، بمـا يتـضمن              85هدمت السلطات اإلسرائيلية    

 شخصاً آخرين، من ضـمنهم      1344كما أن   .  طفالً 78 فرداً منازلهم، بينهم     132منزال، نتيجة لذلك، فقد     
تي تسببت بتهجير السكان وتهديد سـبل الـرزق،         طفالً، تضرروا بأشكال أخرى من أعمال الهدم ال        630

 2011مشيرا إلى أن عدد الفلسطينيين الذين تم تهجيرهم بسبب أعمال الهدم وعنف المستوطنين في سنة                
  .فاق األلف

، أفيد بوقوع أربعة وثالثين حادثة اعتداء من قبل جنـود           2011أنه منذ بداية سنة     " يونيسيف"وأكد تقرير   
 21 طالبا وطالبة، مشيرا إلى أنه وقعت        68587ين على مدارس، وتضرر من ذلك       االحتالل والمستوطن 

 في غزة، فيما أصدرت السلطات اإلسـرائيلية أوامـر          13حالة من حاالت االعتداء في الضفة الغربية و       
بوقف العمل أو بالهدم وأوامر باإلغالق القسري بحق مؤسسات تعليمية في الضفة الغربيـة، بمـا فيهـا                  

  . طالباً وطالبة220لشرقية، مما أضر بأكثر من القدس ا
  18/12/2011، قدس برس

  
   المحررين من السجون اإلسرائيلية  األردنيينوصول األسيرين .33

 وصل األسيران األردنيان المحرران صالح عارف ووائل الحوراني إلى األراضـي            : غادة الشيخ  -عمان
األردنية، في الساعة العاشرة من مساء أمس، عقب إفراج السلطات اإلسرائيلية عن الدفعة الثانيـة مـن                 

وقال األسير المحرر وائـل     .  أسيرا 550، والتي شملت    "حماس"األسرى في عملية التبادل بين إسرائيل و      
ـ الح فرحتي ال توصف بوجودي في وطني األردن، ضمن أهلي وأقاربي وأحبتي، الذين            ": "الغد"وراني ل

التـي  " حـرق األعـصاب   "وتحدث الحوراني عن سياسة     ". جاؤوا من مسافات طويلة من أجل استقبالي      
فـسي  انتهجتها مصلحة السجون اإلسرائيلية بحق األسرى المفرج عنهم، الفتا الى أن سياسة التعـذيب الن              

وعزا ذلك الى حالة االمتعاض التي تسود الجانب اإلسرائيلي إزاء صفقة التبـادل،             . بدأت منذ خمسة أيام   
السيما خالل الدفعة األولى منها، والتي تمكن الجانب الفلسطيني خاللها من تحريـر أسـرى مـن ذوي                  

 . األحكام الطويلة، جراء قتلهم إسرائيليين
19/12/2011، الغد، عّمان   
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   سدود على نهر األردن إنشاء عرضت على األردن "إسرائيل: "األردنيوزير المياه والري  .34
 قال وزير المياه والري موسى الجمعاني خالل اجتماع اللجنة المالية لمجلـس النـواب               :منصور المعال 

ـ       وض ميـاه  برئاسة النائب ايمن المجالي امس أن اتفاقية السالم االردنية االسرائيلية واتفاقيـة تقاسـم ح
اليرموك مع الجانب السوري فرطتا بحقوق االردن المائية مشيرا الى ان مهمة الوزارة هي مهمة فنيـة                 

وبين الجمعاني أن الجانب االسرائيلي عرض على       . من خالل تنفيذ االتفاقات المبرمة مع الدولة االردنية       
راق مساحات شاسعة مـن اراضـي       االردن بناء سدود على نهر االردن اال ان مثل هذه الفكرة يهدد باغ            

  . الوادي الزراعية
19/12/2011العرب اليوم،   

  
   بدل فلسطين على خريطة برنامج ماجستير في كلية الحصن"إسـرائيل: "األردن .35

 فوجئ طلبة كلية البوليتيكنك بتوزيع منشور يروج لبرنامج ماجستير فـي تحليـة              : السائح  أمان - عمان
بدال من فلسطين، في اشـارة اعتبرهـا        » إسرائيل« عليها بخط واضح     المياه، تظهر فيه خريطة مكتوب    

.  ممول من االتحاد االوروبي يدرس بكلية الحصن الجامعية فـي اربـد            أكاديميالطلبة تطبيعية لبرنامج    
وفيما اعتبر رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور اخليف الطراونة الموضوع ال يتعدى خطأ مطبعيا من               

حصن وال عالقة له من قريب او بعيد بالتطبيع اال ان الطلبة طالبوا بوقـف البرنـامج فـورا              قبل كلية ال  
  . وعدم ادخال عناصر تطبيعية داخل المؤسسات التعليمية

19/12/2011، الدستور، عّمان  
  

  مساع إلنشاء تحالفات لتدويل قضية األسرى العرب في السجون اإلسرائيلية .36
قابة المهندسين عن سعيها إلنشاء تحالف وطني وإنشاء شراكات مـع            أعلنت ن  : طارق الحميدي  –عمان  

 لوضع قضية األسرى العرب في سجون االحتالل اإلسرائيلي موضـع           أخرىتحالفات مشابهة في أقطار     
قضية وطنية  «وأكدت لجنة الحريات في النقابة ضرورة تدويل قضية األسرى معتبرة أنها            . اهتمام دولي 

  . »صائلية ضيقةعربية اسالمية وليست ف
19/12/2011، الرأي، عّمان  

  
   مخطوطات البحر الميت في المعارض الدولية "إسرائيل" عرض "اليونسكو" يشكو لـاألردن .37

ينتقد فيها قيـام    ,  يعتزم االردن تقديم شكوى رسمية لمنظمة اليونيسكو التابعة لالمم المتحدة          :ياسر مهيار 
 المعارض  إحدىيت التي تعتبر اثارا اردنية مسروقة في        الكيان الصهيوني بعرض مخطوطات البحر الم     

العرب اليوم ان الدائرة سـتقوم      ـ  وقال المدير العام لدائرة االثار العامة بالوكالة فارس الحمود ل         . الدولية
 المسروقة والمتمثلة بمخطوطـات البحـر       األردنية بعرض االثار    "إسرائيل"بابالغ وزارة الخارجية قيام     

  .  الدبلوماسي المطلوباإلجراء لتتخذ بدورها ،ارض العالميةالميت في المع
18/12/2011، العرب اليوم، عّمان   
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  اجتماع اتحاد المحامين العربب يعتذر عن موقفه من مشاركة الوفد الفلسطيني  األردنينقيب المحامين .38
 فـي اجتماعـات      تراجع نقيب المحامين مازن ارشيدات عن موقفه من مشاركة الوفد الفلسطيني           :عمان

وكان الوفد الفلسطيني   . المكتب الدائم التحاد المحامين العرب التي انطلقت أعماله في عمان أول من أمس            
المشارك في االجتماعات، انسحب من الجلسة األولى لالجتماعات، احتجاجا علـى رفـض ارشـيدات                

  ."جلس غير منتخبم"الترحيب به، كما رفض االعتراف بعضويته في االتحاد على اعتبار انه 
19/12/2011، الغد، عّمان  

  
   الضفة وقطاع غزةإلى تسّير قافلة مساعدات "الخيرية الهاشمية" .39

 سيرت الهيئة الخيرية االردنية الهاشمية امس قافلة مساعدات تتكون من           : بترا -  رامي البشتاوي  -عمان  
 طنا مكونة مـن     30تحوي  و 355 هذه القافلة رقم     تحمل. عشر شاحنات الى الضفة الغربية وقطاع غزة      

 مصحف بريل للمكفـوفين وادويـة ومالبـس متنوعـة وان            50 ألف معطف و   50 طرد غذائي و   600
  . شاحنات الى قطاع غزة6شاحنات سترسل الى الضفة الغربية و4

19/12/2011، الدستور، عّمان  
   

  "فتح"في واستهداف ضابط " اللينو"بهية الحريري تحذّر من مخاطر اغتيال مرافق آخر لـ .40
التطورات األمنية في عين الحلوة استدعت تحركا سريعا للنائب بهية الحريري التي اجرت اتصاال هاتفيا               
بالعميد اللينو واطلعت منه على صورة الوضع في المخيم وتفاصيل عملية اغتيال احد مرافقيه وما سبقها                

في هذه المرحلة الدقيقة والخطـرة      واكدت الحريري ضرورة التحلي بالحكمة      . ورافقها من احداث أمنية   
التي يمر بها لبنان وقطع الطريق على من يريد جر المخيم وصيدا الى اتون األحداث األمنية والى حالة                  

ودانت في تصريح لها األحداث األمنية المتكررة في المخـيم معتبـرة ان           . دائمة من التوتر والالاستقرار   
ودعت الحريري جميع القوى والفصائل الفلسطينية فـي        . حدهذه األحداث تأتي في سياق واحد وهدف وا       

المخيم الى تفويت الفرصة على من يقف وراء هذا المسلسل األمني المتالحق في عين الحلوة من ان ينفذ                  
مخططه، منوهة بحكمة قيادتي الكفاح المسلح وحركة فتح في التعاطي مع هذه األحداث، وبجهود كافـة                

  . في لجنة المتابعة الفلسطينية من اجل نزع فتيل التوتر القوى والفصائل الممثلة 
19/12/2011، المستقبل، بيروت   

  
  أحداث عين الحلوة تقع ضمن مسار توتير الجنوب ": المستقبل"عضو المكتب السياسي في  .41

الحدث في مخيم عين الحلوة     "النائب مصطفى علوش أن     " المستقبل"رأى عضو المكتب السياسي في تيار       
ياتي في ظل جملة مـن األحـداث        ) ال مرافق قائد الكفاح المسلح في المخيم واإلشتباكات التي تلته         اغتي(

ستمرار المسألة واإلصرار علـى     وإن ا ". األخرى التي طالت الجنوب بشكل عام خالل األسبوع الماضي        
مختلفة عن مخيم   اإلعتداءات المتبادلة تؤشر إلى إحتمال إنفجار واسع النطاق على مستوى المخيم بطريقة             

 االسـتمرار نهر البارد ألن المجموعات األصولية باتت صغيرة جداً وال مدد لها او تسليح وال قدرة على                 
باتت بقايا ومرتبطـة    " فتح اإلسالم "المجموعات من   : "، أضاف "الجديد"وفي حديث لمحطة    . لفترة طويلة 

 تاريخ هذه المخابرات وكيفيـة عملهـا        بطريقة أو بأخرى مع المخابرات السورية وهذا اتهام مبني على         
قال إن هناك   " اللينو" )قائد الكفاح المسلح العميد محمد عيسى     (وليس على ادلة او معلومات مباشرة، ولكن        
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السياسة ومنغمس ألقصى الـدرجات     "يمارس  " حزب اهللا "، وإذ ذكّر علوش بان      "أطرافاً خارجية متورطة  
ال يعنـي أن حاضـره       هو في المقاومة فهذا   " حزب اهللا "كان تاريخ   إذا  : "قال" في لعبة السلطة في البالد    

حكومة ميقاتي مسألة ثانوية في مسألة      : "وأضاف". كذلك، فهو يمارس هيمنة السالح بطريقة أخرى اليوم       
ليست في مواجهة مع محور المقاومة إال فـي المـسألة           "، مؤكداً أن المعارضة     "معارضة هيمنة السالح  

  ". ر على المسائل السياسية الداخليةالسياسية التي تؤث
  NOW Lebanon(" ،19/12/2011"رصد (                                            

  
  يزور مرج الزهور"  اإلسالميةالجماعة"وفد : لبنان .42

زار وفد من الجماعة اإلسالمية في البقاع ضم المسؤول السياسي علي أبو ياسين ومحمد سـعيد                :  راشيا
عدداً من قياداتها، بلدة مرج الزهور لتقديم الشكر والتقدير للبلدة علـى حـسن اسـتقبال وزيـر               صالح و 

 أبـو   وقال. الخارجية الفلسطيني محمود الزهار الذي زار بلدة الرفيد ومرج الزهور قبل نحو ثالثة أشهر             
  .  الربيع العربي هو البداية الحقيقية لتحرير فلسطينأنياسين 

19/12/2011، المستقبل، بيروت  
  

   مخيم عين الحلوة في للتداول في المستجدات األمنيةتجتمعان  اإلسالميةتيار المستقبل والجماعة  .43
 اجتماعا في مكتب الجماعة في صـيدا         أمس، عقدت قيادتا تيار المستقبل والجماعة االسالمية في الجنوب       

نوب الدكــــتور ناصـر     شارك فيه النائبة بهيـــة الحريري، ومنســـق تيار المستقبل في الج         
حمود، ورئيس جمعية تجار صيدا وضــواحيها علي الشريف، وعن الجماعة نائب األمين العـام فـي                

وخصص اللقاء للتـداول    . لبنان الشيخ محمد عمار، والمسؤول السياسي في الجنوب الدكتور بسام حمود          
ان الموضـوع   «يري اثر اللقاء    وأكدت الحر . في المستجدات السياسية واألمنية والشأن الصيداوي خاصة      

األمني هو الشغل الشاغل للجميع سواء ما حصل في مخيم عين الحلوة خالل األيام الماضية من أحـداث                  
من جهتـه، أشـار     . »أدت الى شلل جزئي في المدينة، او ما حصل مؤخراً، واصفة كل ذلك باإلرباكات             

من في صيدا ومحيطها وفي المخيم      استـــهداف واضح لأل  «الدكتـــور بسام حمــود إلى وجود      
خاصة، وقد تمثل ذلك بالعديد من المحطات التي تثير الشبـــهة، وأنتجت حالة من اإلربـاك وعـدم                 

بمسؤولية عالية حرصـا علـى      «وأكد حمود أن األطراف الصيداوية تتعامل مع ما يحصل          . »االستقرار
  .»األمن واالستقرار وعلـــى السلم األهـــلي

19/12/2011، روتالسفير، بي  
  

   ه من حق الشعب الفلسطيني التمتع بكل حقوق:حزب اهللا في ذكرى انطالقة الجبهة الشعبية .44
ـ     :زينة برجاوي   الذي أقيم في ذكرى      في االحتفال  ،أحمد ملّي » حزب اهللا « أكد عضو المجلس المركزي ل

 في لبنـان أمـس فـي قاعـة          م أقي  الذي  الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين،      لرابعة واألربعين االنطالقة ا 
فلـسطين باقيـة وشـعب      « أن   ،في الغبيري، احتفاالً بذكرى انطالقتها الرابعة واألربعـين       » الرساالت«

إلخوتنـا  «: خاطـب الفلـسطينيين قـائالً   و. »ة ال من غينغريتش وال من غيـره فلسطين ال ينتظر شهاد  
د، فمن حق الشعب الفلسطيني التمتع بكـل        تقاسمنا اآلالم واآلمال، معاً صنعنا الصمو     : الفلسطينيين نقول 

دوره، لفت األمين   ب. »الحقوق المدنية واالجتماعية إلعانته في نضاله في العودة الى فلسطين كل فلسطين           
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ـ  االنتفاضات العربية تعطي آفاق أمـل فـي أن         «خالد حدادة الى أن     » الحزب الشيوعي اللبناني  «العام ل
دتها، بفكرة قومية ديموقراطية في مجتمع عربي ديموقراطي موحـد   تستعيد الشعوب العربية إرادتها ووح    

  . »وفي قلبه قضية فلسطين واستعادة الثروة العربية المنهوبة في الخليج
19/12/2011، السفير، بيروت  

  
  آالف الجزائريين يشاركون بمؤتمرٍ لنصرة القدس .45

ة مجتمع السلم الجزائرية في ، نحو عشرة آالف جزائري في مهرجان نظمته حرك18/12شارك، األحد 
 للشعب ، نصرةً للقضية الفلسطينية ودعماً"يا قدس إنا باقون"والية الوداد جنوب الجزائر تحت عنوان 

  .  على أن قضية فلسطين هي قضية عربية وإسالميةالفلسطيني وتأكيداً
التغيير واإلصالح وحضر هذا المهرجان النائب مشير المصري رئيس هيئة العالقات الخارجية في كتلة 

التابعة لحركة حماس، والذي ألقى كلمة مركزية أكد فيها أن صفقة تبادل األسرى مع االحتالل 
وأشار إلى أن خيار المقاومة هو .  لحصونها للمعادالت اإلسرائيلية واختراقاًاإلسرائيلي شكلت كسراً

  على أن قضية القدس دوماًداًالخيار الذي أثبت نجاعته في تحرير األسرى من سجون االحتالل، مشد
  . على سلم األولويات وأن كل محاوالت االحتالل لطمس معالمها وتهجير سكانها لن تغير الحقائق الجلية

 حتى تحرير كامل فلسطين من بحرها إلى  استراتيجياً وثابتاًوأكد أن خيار الجهاد والمقاومة سيبقى خياراً
لمصري أن التحوالت العربية التي تجري اليوم تصب لصالح ورأى ا. نهرها وعاصمتها القدس الشريف

 إلى أن فوز اإلسالميين في عدد من البلدان العربية كان منطلقه األساس هو قضيتنا الفلسطينية، مشيراً
 في أي  مؤزراًستحقق فوزاً"وقال إن حركته . فوز حركة حماس في االنتخابات التشريعية األخيرة

  .  أن هذا النجاح يصب في صالح مشروع الجهاد والمقاومة، معتبراً"ينانتخابات قادمة في فلسط
من جانبه، أكد أبو جرة السلطاني رئيس حركة مجتمع السلم أن القضية الفلسطينية هي قضية األمة 

 إلى أن الجزائر ستبذل كل ما بوسعها لدعم القضية المركزية وهي قضية عربية وإسالمية، منوهاً
وأشار إلى أن ما يجري في .  الشعب الفلسطيني حتى االنعتاق الكامل من االحتاللالفلسطينية وإسناد

  .الدول العربية يصب في صالح مشروع تحرير فلسطين من االحتالل
كما ألقت زوج القائد الشهيد عبد العزيز الرنتيسي كلمة في المهرجان، أكدت فيها على دور المرأة 

  .كانة الجزائر في قلوب الشعب الفلسطينيالفلسطينية في مشروع التحرير وعلى م
  18/12/2011موقع فلسطين أون الين، 

  
  اإلسرائيلياإلسالميون في مصر ينفون بشدة أنباء عن لقاء مع السفير  .46

 18/12العبرية يوم األحد " هآرتس" نفت قيادات الحركة اإلسالمية في مصر، ما نشرته صحيفة :القاهرة
لدى القاهرة يعقوب أميتاي، سيسعى لفتح قنوات اتصال مباشرة مع بعض عن أن السفير تل أبيب الجديد 
  .قيادات اإلسالميين في مصر

 المتحدث الرسمي باسم جماعة اإلخوان المسلمين إن السفارة اإلسرائيلية في ، محمود غزالن.وأكد د
لذراع السياسي ا(لم تتصل من قريب أو من بعيد بقيادات الجماعة أو حزب الحرية والعدالة "القاهرة 
  ".تحت أنى ظرف"، وشدد علي أن الجماعة لن تقبل بلقاء السفير اإلسرائيلي في القاهرة )"للحركة
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السلفي، أن الحزب ليس جهة رسمية لكي تلجأ " حزب النور" رئيس ، عماد عبد الغفور.فيما اعتبر د
من الدعاية السلبية التي تعتمدها ما هو إال نوع "السفارة للقائه، وأعتبر أن ما نشرته الصحيفة العبرية 

  ".إسرائيل لتشويه صورة حزب النور
  18/12/2011قدس برس، 

  
  واألردن" إسرائيل"ـلخط تصدير الغاز ل التفجير العاشر: مصر .47

فجر مجهولون صباح أمس خط الغاز الواقع في منطقة  : وحسناء الشريف، وأحمد سليم،طاهر سليمان
 بالغاز "إسرائيل" والذي يزود األردن و في محافظة سيناء المصرية،السبيل عند مدخل العريش الغربي

الطبيعي وذلك للمرة العاشرة علي التوالي ولم ينجم عن التفجير أي أضرار واقتصر اشتعال النار في 
 لتوقف ضخ الغاز منذ التفجير األخير وكانت التلفيات في أنبوب بقايا الغاز الموجود في األنبوب نظراً

  . وقد انتقلت النيابة العامة إلي مكان التفجير للمعاينةالخط فقط
 رسالة تركوا" ةالجنا" بأن ،)جاسكو(  رئيس الشركة المصرية للغازات الطبيعية، مجدي توفيق.وقال م

  ."إسرائيل" ىتحرم تصدير الغاز إل
  19/12/2011األهرام، القاهرة، 

  
  ة التبادل بإتمام صفقهنية يهنئ "اإلخوان المسلمون"مرشد : مصر .48

 تلقى إسماعيل هنية، رئيس الحكومة الفلسطينية في غزة، اتصاالً هاتفياً من المرشد العام لجماعة :غزة
 . محمد بديع، حيث هنأه بإتمام المرحلة الثانية من صفقة تبادل األسرى.اإلخوان المسلمين في مصر د

، كون "وإيثارهم"ام هذه الصفقة وأشاد بديع بجهود الحكومة الفلسطينية في غزة، وحركة حماس بإتم
  .المرحلة الثانية لم تتضمن أسرى من حركة حماس

  19/12/2011قدس برس، 
  

  القضية الفلسطينية ستظل في موقع اإلجماع الوطني: المغربي" العدالة والتنمية"حزب  .49
 البعض عن المغربي عبد اهللا بها من مخاوف" العدالة والتنمية" قلل نائب األمين العام لحزب :الرباط

 بها، وقال في تصريحات خاصة اإلسالميينتراجع اهتمام المغاربة بالقضية الفلسطينية أو ضعف اهتمام 
القضية الفلسطينية كانت دوما قضية وطنية تجمع المغاربة بكافة ألوانهم الفكرية ": "قدس برس"لـ

عدالة والتنمية جزء من المغرب كما أن ال. والسياسية، وال أعتقد أنه حصل شيء قد يغير موقف المغاربة
الذي ظل يحتفظ بموقف متعاطف مع القضية الفلسطينية ومعارض للتطبيع، وبالتالي ال خوف من هذا 

ثم إن السياسة الخارجية للمغرب هي بطبيعة الحال تدخل في شؤون السيادة التي . األمر على اإلطالق
الحكومات التي سبقتنا لم : "وأضاف ".ذه الناحيةيتوالها جاللة الملك نفسه، وال شيء يدعو للقلق من ه

 في سياسة التطبيع وفتح عالقات مع الصهاينة، فكيف إذا جاءت حكومة ائتالف وطني؟ تذهب بعيداً
خصوصية المغرب تكمن في أن تدبير الشأن العام يتم بين البرلمان والحكومة والمؤسسة الملكية، ولذلك 

  .، على حد تعبيره"يقة وليس كالماًما نقول إنه خصوصية مغربية هو حق
  18/12/2011قدس برس، 
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   بسبب اعتقالهم"إسرائيل" يحصلون على تعويضات من  عراقيا30ً .50
من زمن (، دعوى رفعها تسعة الجئين عراقيين قدامى "إسرائيل"ردت محكمة العدل العليا في : تل أبيب

عن التعذيب القاسي الذي تعرضوا له داخل  عن أيام االعتقال و، يطلبون فيها تعويضاً)حكم صدام حسين
، كانوا قد هربوا من  عراقياً مواطنا30ًالمعتقل، والالجئون المذكورون، هم جزء من مجموعة ضمت 

 عبر الحدود األردنية، وسلموا "إسرائيل"، وصلوا إلى )1991سنة (وطنهم إبان حرب العراق األولى 
  .بون اللجوء هربا من بطش صدامأنفسهم للجيش اإلسرائيلي، موضحين أنهم يطل

 عن  دوالرا80ً، بقرار يلزم الحكومة بدفع تعويضات لبعضهم بقيمة 2009وقد انتهت المحكمة في سنة 
  .كل يوم اعتقال، ولكنها رفضت دفع تعويضات عن التعذيب

شر  أن سلطات الدولة تمنع حتى اآلن نويخشى هؤالء العراقيون اليوم من طردهم من البالد، خصوصاً
وحتى . فالسلطات تدعي أن األوضاع في العراق بعد سقوط صدام، لم تعد تهدد حياة أي منهم. أسمائهم

 قد كشف، ليبرروا رفض طردهم، قررت منع نشر أسمائهم حتى "إسرائيل"ال يقولوا إن وجودهم في 
  . بأمان"إسرائيل"تقول إنهم ما زالوا مجهولي الهوية وبإمكانهم الرحيل عن 

  19/12/2011وسط، لندن، الشرق األ
  

  إلى أن تسعى للسالم" إسرائيل"حجب اتفاقات رفع مستوى العالقات مع :  البرلمان األوروبيرئيس .51
 إمكانن  ع قوله   األوروبي عن مارتن شولتز رئيس البرلمان       اإلسرائيلية" هآرتس"نقلت صحيفة   : تل ابيب 

 ليبرمان في السلطة، فليس     - حكومة نتنياهو  أنما  طال"، فقال انه    األوروبي الى االتحاد    "إسرائيل" تنضم   أن
 ال تستطيع   فإسرائيل.  االخرين بدعم االقتراح   إلقناعسرائيل اي فرصة    إ من يؤيدون نظريا عضوية      يلد

ان تصبح عضوا في االتحاد االوروبي، وان أمكن منحها اقصى ما يمكن من التسهيالت لدخول االسواق                
عليهم ان يعملوا الى اقصى درجة من التكامل في اطار اتفاق التعاون            ويدرك االوروبيون ان    . االوروبية

  ".التي وقعت عليها اسرائيل
لرفع مستوى العالقـات بـين االتحـاد          بحجب االتفاقات  ]األوروبي [قرار البرلمان " شولتز ان    أضافو

موحنا للضغط   ينبع من عدم تحقيق اي تقدم في مسيرة السالم، ومن ط           إسرائيل مع   "إسرائيل"واالوروبي  
 بجدية للخروج من الطريق المسدود،      "إسرائيل"واذا عملت   .  لتغيير موقفها هذا   اإلسرائيليةعلى الحكومة   
امـا  . وكرئيس للبرلمان، ساعمل على ايجاد الحلول الوسط      .  سيتجاوب وفقا لذلك   األوروبيفان البرلمان   

لحلول الوسط اكبر في البرلمان االوروبـي       االن فانني اعتقد ان الرغبة في العثور على هذه االنواع من ا           
  .اإلسرائيليةمنها في الحكومة 

18/12/2011، القدس، القدس  
  

  تهيطالي أريغوني تطالب بعدم إعدام قتلاإلناشط العائلة : غزة .52
 /طالبت عائلة المتضامن اإليطالي فيتوريو أريغوني، الذي قتل بمدينة غزة فـي إبريـل             : )آي.بي  .يو  (

وقال المركز الفلـسطيني     .غزةبعدم إعدام المتهمين بقتله والمعتقلين لدى شرطة حكومة         نيسان الماضي،   
لحقوق اإلنسان، في بيان له، أمس، إنه تلقى رسالة الجمعة الماضية مـن عائلـة المتـضامن اإليطـالي      

ائلـة  فيتوريو أريغوني، رداً على رسالة كان قد وجهها أهالي المتهمين الثالثة بقتله في وقـت سـابق لع                 
منافاة الجريمة لقيم عائالت المتهمين، ويطالبونهم بالعفو عنهم خاصة          “ـأريغوني، يبلغونهم من خاللها ب    



  

  

 
 

  

            25ص                                     2354:                العدد19/12/2011اإلثنين  :التاريخ

إجراء محاكمة قضائية عادلة وفقاً     “ـوأكدت عائلة أريغوني أنها تسعى ل      .”وأنهم يواجهون عقوبة اإلعدام   
، ”أجل الوصول إلى مالبسات الجريمـة     لمتطلبات القانون الدولي بحق المتهمين في قتل ابنهم، وذلك من           

  .  كما طالبت رسالة العائلة بعدم تطبيق عقوبة اإلعدام بحق المتهمين في حال إدانتهم من قبل المحكمة
19/12/2011، الخليج، الشارقة  

  
  2011أثرى أثرياء العرب لعام  .53

أثريـاء العـرب لعـام      حافظ رجل األعمال السعودي الوليد بن طالل على موقعه، متصدرا قائمة أثرى             
 مليون دوالر، بزيـادة     300 ملياراً و  21وبلغت ثروته نحو    . »أريبيان بزنس « الصادرة عن مجلة     2011

  . مليون دوالر400 ملياراً و20 مليون دوالر عن ثروته في العام الماضي، حيث كانت 900
لجنسية السعودية، حتـى     هم من ا   30وكان الفتا أنه من بين االشخاص الخمسين الذين ضمتهم الالئحة،           

وحافظ الثالثة األول على مواقهم من العام الماضـي وهـم رجـل             . أنهم احتلوا المراتب الخمس األولى    
التي تديرها سيدة األعمال المصرفية لبنى العليـان بثـروات          » العليان«األعمال محمد الجابر ومجموعة     

ـ  ليون دوالر على التوالي، فيما قفز رئـيس         م 400 ملياراً و  12 مليون دوالر، و   750 ملياراً و  12تقدر ب
، وبلغت  22عصام الزاهد إلى المركز الرابع بعدما كان العام الماضي في المركز            » الزاهد«مجلس إدارة   

.  مليون دوالر العـام الماضـي      300 مليارات و  4 مليون دوالر بعدما كانت      700 مليارات و  10ثروته  
العمودي مرتبة واحدة ليحل في المركز الخامس بثروة تقدر         وتراجع أشهر المستثمرين في أفريقيا محمد       

  . مليون دوالر400 مليارات و10بـ
 مليـون   700 مليـارات و   8وحلت في المركز السادس مجموعة أسرة الخرافي الكويتية بثروة تصل إلى            

  مليـارات،  4الكويتية إلى المركز السابع بثروة تصل إلـى         » بوخمسين«وقفزت مجموعة أسرة    . دوالر
وتراجعـت  .  مليون دوالر  250 مليارات و  7 العام الماضي، بثروة تصل إلى       22بعدما كان في المرتبة     

 مليـون  200 مليـارات و 7ثروة أسرة بن الدن السعودية من المركز الخامس إلى الثامن بثروة قيمتهـا   
لسعودية مـن   وتراجعت أسرة بقشان ا   .  مليون دوالر العام الماضي    800 مليارات و  9دوالر بعدما كانت    

وحل فـي المركـز     .  مليارات دوالر  7المركز الثامن إلى التاسع بثروة استقرت منذ العام الماضي على           
 مليون دوالر متراجعا بذلك ثالث      500 مليارات و  6العاشر رجل األعمال الفلسطيني سعيد خوري بثروة        

  .درجات عن مركزه في العام الماضي
 وأيمن المرتبة   32 وأخواه بهاء المرتبة     28بق سعد الحريري المرتبة     واحتل رئيس الحكومة اللبنانية السا    

  . عن الجنسية السعودية، ولم يرد اسم أي لبناني في القائمة36
  )»أريبيان بزنس«عن (

 19/12/2011، السفير، بيروت
  

  الناتج القومي ألف مليار دوالر: مجلس التعاون الخليجي .54
 في مجلس التعاون الخليجي، أمس، عشية القمة الـسنوية لقـادة            أعلنت األمانة العامة  : )أ ف ب، د ب ا     (

وقـال   .2010المجلس في الرياض، أن الناتج القومي للدول الست يتجاوز مبلغ ألف مليار دوالر العـام    
السوق الخليجية المشتركة آخذة في التمدد واحتالل موقعها        «تقرير إلدارة اإلحصاء في األمانة العامة إن        
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، 2010 مليون نسمة، وناتج قومي تجاوز التريليون دوالر العـام           45ى قاعدة سكانية بحجم     بارتكازها عل 
  .» مليار دوالر العام ذاته900وتجارة خارجية اقتربت من 

، كما يبلـغ حجـم      2000 مليار دوالر عام     261وكان حجم المبادالت التجارية بين دول الخليج والعالم         
  . مليار دوالر العام ذاته30الر، بعد أن كانت  مليار دو300االستثمارات األجنبية 

 في حين تؤكـد  2012لكن االتحاد الجمركي ما يزال متعثرا بعد اإلعالن مؤخرا انه سيكون جاهزا العام     
  .  2015تقارير أن العمل به لن يتم قبل مطلع العام 

  19/12/2011، السفير، بيروت
  

  الكلفة الباهظة للحرب و2003نذ المحطات الرئيسية للوجود األميركي في العراق م .55
 غادر آخر الجنود األميركيين العراق صباح األحد بعد         -، رويترز، أ ف ب      »الحياة «-بغداد، واشنطن   

حوالى تسع سنوات من بداية حرب مثيرة للجدل بأسبابها وفصولها، تاركين خلفهم بالداً تعيش على وقع                
 جندياً أميركياً يساعدون على تدريب      157بقى في العراق    وسي .أزمات سياسية مغلفة بتحديات أمنية كبيرة     

القوات العراقية ويعملون تحت سلطة وإشراف السفارة األميركية، اضافة إلى فرقة صغيرة من المارينز              
  .مكلفة حماية بعثة بالدها الديبلوماسية
  المحطات الرئيسية للوجود األميركي

وحتى مغـادرة آخـر      2003ود األميركي في العراق منذ      في ما يأتي المحطات البارزة المرتبطة بالوج      
  :الجنود األميركيين

2003  
بغارات علـى بغـداد ودخـول القـوات األميركيـة           » حرية العراق «بدء عملية   ): مارس( آذار   20 -

  .والبريطانية جنوب البالد
  .دخول األميركيين إلى بغداد وسقوط نظام صدام حسين): أبريل( نيسان 9 -
الحـرب  «في العراق ومواصلة    » نهاية المعارك «الرئيس األميركي جورج بوش يعلن      ): ايوم( أيار   1 -

  .»على اإلرهاب
  .االعتراف بعدم العثور على أي أسلحة دمار شامل): أكتوبر( تشرين األول 2 -
 عن األمم المتحدة وينص على تـشكيل قـوة متعـددة    1511صدور القرار الرقم :  تشرين األول  16 -

  .قيادة أميركيةالجنسية ب
  ).شمال بغداد(اعتقال الرئيس المخلوع صدام حسين قرب تكريت ): ديسمبر( كانون األول 13 -

2004  
مواجهات بين قوات التحالف والميليشيا التابعة للزعيم الشيعي مقتـدى          ): أغسطس( من نيسان إلى آب      -

  .الصدر
لوجة حيث كان يتحصن متمـردون مـن        هجمات واسعة على الف   ): نوفمبر( بين نيسان وتشرين الثاني      -

  .»القاعدة«السنة وعناصر من تنظيم 
  .في سجن أبو غريبمع عراقيين معاملتهم يسيئون فيها ن ين أميركيينشر صور عسكري:  نيسان28 -
  . شهراً من االحتالل، قوات التحالف تسلم السلطة إلى حكومة عراقية14بعد ): يونيو( حزيران 28 -

2005  
  .أول انتخابات تشريعية متعددة األحزاب في العراق يقاطعها السنة): يناير(لثاني  كانون ا30 -
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في تاريخ العراق هو جالل طالباني وتعيين إبـراهيم         ) سني(انتخاب أول رئيس كردي     :  نيسان 7 و   6 -
  .رئيساً للوزراء) شيعي(الجعفري 

  .لتشريعيةفوز االئتالف الشيعي الموحد في االنتخابات ا:  كانون األول15 -
2006  

تفجير مسجد شيعي في سامراء شمال بغداد يؤدي إلى اندالع أعمال عنف طائفية             ): فبراير( شباط   22 -
  ). قتيال450ً(
  .نوري المالكي رئيساً للوزراء:  أيار20 -
في العراق فـي غـارة      » القاعدة«مقتل أبو مصعب الزرقاوي زعيم فرع تنظيم        ): يونيو( حزيران   7 -

  .أميركية
  .1982 شيعياً في 148إعدام صدام حسين شنقاً اثر إدانته في قضية مقتل :  كانون األول 30 -

2007  
  .جورج بوش يعلن إرسال ثالثين ألف جندي إضافي إلى العراق:  كانون الثاني 10 -

2008  
  .ف يرتفع إلى أربعة آال2003عدد الجنود األميركيين الذين قتلوا في العراق منذ أيار :  آذار 23 -
البرلمان يصادق على االتفاقية األمنية مع واشنطن التي تنص على انسحاب القوات            :  تشرين الثاني  27 -

  .2011األميركية أواخر العام 
2009  

العراق يستعيد المنطقة الخضراء المحصنة وخصوصاً القـصر الجمهـوري رمـز            :  كانون الثاني  1 -
  .السيادة

وباما يعلن سحب الجزء األكبر من القوات األميركية في نهايـة           الرئيس األميركي باراك أ   :  شباط   27 -
  .2011 قبل انسحاب كامل في 2010آب 

  .القوات األميركية تنسحب من المدن العراقية:  حزيران 30 -
اعتداءات في بغداد على مبان حكومية تـؤدي إلـى          :  كانون األول    8 تشرين األول ،     25 آب ،    19 -

  . قتيال386ًسقوط 
2010  

ال غالبية حقيقية بين فريقي أياد عالوي ورئيس الوزراء المنتهية واليتـه      . انتخابات تشريعية :  آذار   7 -
  .نوري المالكي

  .انتهاء المهمة القتالية األميركية:  آب 31 -
  .اتفاق بين العراقيين على تقاسم السلطة:  تشرين الثاني 10 -
  .2011حكومة وحدة، تكتمل في شباط :  كانون األول 21 -

2011  
ضوء اخضر عراقي لبدء مفاوضات حول اإلبقاء على مدربين عـسكريين اميـركيين بعـد               :  آب   3 -

  .يؤكد البنتاغون تأييده إلبقاء ما بين ثالثة آالف وأربعة آالف جندي) سبتمبر( أيلول 8وفي . 2011
  .في العراق» القاعدة« قتيالً في اعتداءات يتبنى معظمها تنظيم 74:  آب 15 -
.  ألف جندي أميركي ما زالوا في العراق بحلول نهاية العام          39أوباما يعلن رحيل    :  تشرين األول    21 -

ويرغب البلدان في إبقاء قوة لتدريب الجيش العراقي لكن واشنطن تطالب بالحصانة القضائية لعسكرييها              
  .األمر الذي رفضته بغداد
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شـمال  (ميركي يسلم العراقيين قواعده الجوية في بلد        الجيش األ :  كانون األول    7 تشرين الثاني إلى     9 -
وال يزال اقل من سبعة آالف عسكري ومتعاقد       . وكذلك قاعدة فيكتوري قرب بغداد    ) غرب(واألسد  ) بغداد

  .مدني من وزارة الدفاع األميركية متمركزين في اربع قواعد
  الكلفة الباهظة للحرب

د بأعداد كبيرة وصرف مئات مليارات الدوالرات خـالل         مع سقوط آالف القتلى والجرحى وانتشار الجنو      
ثماني سنوات من الحرب، اضافة الى عشرات المليارات االضافية التي ستنفق في السنوات المقبلة، تبدو               

  .كلفة النزاع في العراق باهظة للغاية
  :الكلفة البشرية

 ألف مـدني عراقـي      126 عن   ، سقط ما ال يقل    2003) مارس(منذ االجتياح االميركي للعراق في آذار       
يضاف الى  . قتلى، السباب مباشرة مرتبطة بالنزاع، بحسب البروفسور في جامعة بوسطن نيتا كراوفورد           

وبحـسب المنظمـة البريطانيـة      .  الفاً من المتمردين   19 الف جندي وشرطي عراقي وأكثر من        20ذلك  
 شخـصاً   113680 و 104035 بين   ، فإن الخسائر في صفوف المدنيين تتراوح      »اورغ.ايراكباديكاونت«

  .2003منذ 
 من القوات القتاليـة، كمـا       3480 عناصر، منهم    4408وفي جانب التحالف، خسرت الواليات المتحدة       

اما بريطانيا، فخسرت من جهتها     .  الف جندي اميركي بجروح بحسب ارقام البنتاغون       32اصيب حوالى   
  . جنديا179ً

  .ان المجاورة او نزحوا في داخل البالد بحسب االمم المتحدة مليون عراقي الى البلد1.75ولجأ نحو 
  :مئات آالف الجنود المنتشرين

 120 الف جندي اميركي في العراق مدعومين بنحـو          150انتشر حوالى   » حرية العراق «مع بدء عملية    
ي كما شارك اكثر من اربعين الف جندي بريطـان        . الف جندي اميركي آخر يساندون العملية من الخارج       

 الفـاً فـي أواخـر       165تباعاً ليبلغ   » حرية العراق «وانخفض عديد القوات في اطار عملية        .في الغزو 
، قبل ان تقرر واشنطن ارسال تعزيزات من ثالثين الف عنصر في مسعى الحتواء انفجار اعمال                2006
  .العنف

ميركي في الـبالد    وبقي خمسون الف جندي ا    » حرية العراق « انتهت عملية    2010) سبتمبر(وفي ايلول   
  .للمساعدة على تدريب الجيش العراقي

  :الكلفة المالية
. 2003 مليار دوالر للعمليات في العراق منذ        770حوالى  ) البنتاغون(خصصت وزارة الدفاع االميركية     

هذه المبالغ التي اخذت من جهاز العمليات الخارجية، مضافة الى ميزانية البنتاغون، قد اسـتخدم جـزء                 
  .د منها لتمويل الحرب في العراقغير محد

  .ويضاف الى ذلك كلفة المساعدة االميركية للعراق والتكفل بالجرحى والمحاربين القدامى
عـن تلـك    » حرية العـراق  «وبالنسبة للمحاربين القدامى، يصعب فصل التكاليف الخاصة بنتائج عملية          

المحاربين القدامى نشروا تكراراً في ساحة       مليون من    1.25المتعلقة بالعمليات في افغانستان، الن حوالى       
  .المعركة في كال البلدين

 مليار دوالر على تكاليف العناية الطبية للجرحـى         32، انفقت الواليات المتحدة حوالى      2010ومنذ نهاية   
  .ودفع معاشات للمصابين بإعاقة يستفيد منها المحاربون القدامى مدى الحياة
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وتقدر البروفسورة في جامعة هارفرد ليندا بيلمـز، التكـاليف          . كون كبيرة وكذلك، فان الكلفة المقبلة ست    
  .2055 مليار دوالر بحلول 469 و346الطبية ومعاشات التقاعد للمحاربين القدامى بما بين 

 19/12/2011، الحياة، لندن
  

  هل سينتفضون؟: 48فلسطينيو  .56
الـذي يـسعى   " مخطط برافر"رف باسم على ما بات يع " معركة النقب "تدور  : أم الفحم -محمد محسن وتد  

 ألف نسمة، وذلـك مـن       200 ألف دونم من البدو األصليين بالنقب، والبالغ عددهم نحو           800لمصادرة  
لعل مـا   "ويقول الباحث بالشأن اإلسرائيلي أنطوان شلحت        . ألف دونم  100خالل تجميعهم على أقل من      

مة سياسية متعددة النواحي، وكمـا فعلـت فـي          يجب أن نأخذه بالحسبان هو أن إسرائيل تواجه اآلن أز         
الماضي فإنها تحاول أن تصدرها، وربما يكون فلسطينيو الداخل أحد العناوين المطروحة لتصدير هـذه               

يعد أكبر مخطط استعماري يـستهدف      " برافر"وشدد في حديثه للجزيرة نت على أن مخطط         ". األزمة لها 
عد بالتالي معركة فاصـلة علـى مـا تبقـى مـن أراض              ، وأن معركة النقب ت    1948وجودهم منذ نكبة    

  .فلسطينية
وتضع هذه التطورات كلها الفلسطينيين في الداخل أمام مفترق طرق حاسم، ذلك أن هذه الهجمـة تبـدو                  

  .مختلفة عن كل الهجمات السابقة، ولذا فإنها تستلزم وقفة مختلفة لمواجهتها
مبدئيا لـسنا معنيـين كأقليـة قوميـة         " إبراهيم صرصور    )البرلمان(ويقول النائب بالكنيست اإلسرائيلي     

فلسطينية بأي نوع من الصدام إذا ما حققت إسرائيل الحد المطلوب من العدالة في ما يتعلـق بقـضايانا،                   
إزاء ذلـك   "وتابع في حديث للجزيرة نت قـائال         ".لكن تجربتنا تؤكد أن إسرائيل ماضية بتأجيج الصراع       

 واألخالقي والقانوني بإدارة دفة نضالنا، خصوصا أن واقعنا ومنذ النكبة غاب            فإننا نحتفظ بحقنا الشرعي   
ولفت إلى   ".عن المشهد العربي والدولي، وعليه فكل االحتماالت مفتوحة وإسرائيل تتحمل تبعات سياستها           

أن الشعب الفلسطيني بأسره موحد من وراء قضاياه في مختلف مواقع تواجده، حتى وإن اختلفت أساليب                
نضاله، ومن ثم ال يستبعد صرصور أن يحدث تحرك شعبي علـى جـانبي الحـدود إذا مـا اقتـضت                     

  .الضرورة
واعتبر رئيس صحيفة الحياة الفلسطينية حافظ البرغوثي، أن الداخل الفلسطيني هو مفجر الثورة الـشعبية      

  .1976الفلسطينية منذ أحداث يوم األرض في العام 
في ظل االنسداد   "دالع انتفاضة ثالثة فتيلها سيكون النقب والداخل، وقال         هناك مؤشرات الن  " وأشار إلى أن  

باألفق السياسي للقضية الفلسطينية ال أستبعد امتداد االنتفاضة للضفة والقطاع أيضا، وإن كانـت بعـض                
  ".القيادات غير معنية بذلك

  19/12/2011، موقع الجزيرة نت، الدوحة
  

   بعد إثارته المخاوف تجاه المستقبل"ربيع اليمين" إلى "لإسرائي" ينقلب في "الربيع العربي" .57
  حلمي موسى

ـ          ال ينطوي في مآله النهائي على أية       » الربيع العربي «هناك إجماع في إسرائيل حول أن ما بات يعرف ب
كما أن المتفقين   . حسنات للدولة العبرية من دون أن يعني هذا اإلجماع أن هناك اتفاقاً على أخطاره عليها              

. ى المخاطر يختلفون فيما بينهم على طبيعتها من ناحية وعلى شدتها وجدولها الزمني من ناحية أخرى               عل
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ـ           بتقـسيماته الـسابقة    » النظام العربي «والواقع أن الثورات العربية أنهت وبشكل واضح ما كان يعرف ب
في السلطة أو ببعض    والذي خال تقريباً من أي دور متكامل لإلنسان العربي البسيط وحصر مشاركته إما              

  .النخب المقاومة أو المثقفة
وال ريب في أن إسرائيل التي ألفت الواقع الذي كان قائماً وارتاحت أكثر للهيمنة األميركية على المنطقة                 

فالشعوب العربية تحركت وثمة ميل     . تشعر اليوم أكثر من أي وقت مضى بانعدام اليقين، على أقل تقدير           
كما أن الواليات المتحدة تعـيش أزمـة        . ذ موقف المواطن البسيط بعين االعتبار     متزايد في المنطقة ألخ   

بل أن هناك فـي إسـرائيل مـن         . ليست اقتصادية وحسب وإنما معنوية أيضاً إثر انسحابها من العراق         
استشعر نذير الشؤم في تزامن الذكرى السنوية األولى النطالق الربيع العربي من تونس بإعالن أميركـا              

  .حاب التام من العراقاالنس
الفرار من العـراق وامتنـاع      «عوديد غرانوت، من حقيقة أن      » معاريف«وينبع الشؤم، وفق المعلق في      

واشنطن عن عمل حازم ضد إيران المتحولة نووياً مسا جداً بصورة الواليات المتحـدة كقـوة عظمـى                  
والحظ أن هذه الحقيقـة تـدفع       . »مصممة على الدفاع بكل ثمن عن مصالحها وعن حلفائها في المنطقة          

حلفاء أميركا في المنطقة إلى محاولة أخذ زمام األمور إقليمياً بأيديهم وهو ما يمكن تلمـسه أيـضاً فـي                    
عاجالً أم آجالً، سوف تتوصل اسرائيل ايضاً       «وأشار إلى أنه    . التهديدات اإلسرائيلية المنفردة ضد إيران    

عتماد على التدخل االميركي لحماية المصالح الحيوية، والمجـدي         الى االستنتاج بأنه من المجدي أقل اال      
أكثر العمل بالتعاون واالرتباط بالعناصر المعتدلة في العالم العربي، برئاسة السعودية ودول الخليج التي              

ولكن الثمن الذي يتعين على اسرائيل دفعه سينطوي على تحسين العالقات           . ترى في إيران تهديداً جسيماً    
الردن والسعي الى تسوية سلمية مع الفلسطينيين، وسيكون هذا ايضاً الجواب على تعزيـز القـوى                مع ا 

  .»االسالمية المناهضة إلسرائيل في العالم العربي
ولكن ال يبدو أن هذا حال القيادة اليمينية في إسرائيل التي تستشعر أنه في الوقت الذي تتأثر فيه إسرائيل                   

بل أن وزراء في اليمين العقالني، بعض الـشيء،         . اظم قوة هذا اليمين ومعسكره    سلباً بالربيع العربي تتع   
. صاروا يرون حتى في الدولة الفلسطينية وضمن االشتراطات اإلسرائيلية خطراً على الدولـة العبريـة              

وذهب وزير التعليم الليكودي جدعون ساعر، وهو من أقرب المقربين ألفكار بنيامين نتنياهو، إلى حـد                
صار يتآكل فـي القيـادة      » دولتين لشعبين «البة علناً بالبحث عن خيارات أخرى مما يعني أن خيار           المط

وبديهي أن السبب ليس الواقع الفلسطيني وإنما أيضاً ما يجري فـي المنطقـة مـن تعـاظم                  . اإلسرائيلية
  .لإلسالميين

محاطة بقواعـد اإلرهـاب،     ويقول ساعر في تبريره موقفه أن إسرائيل تقترب حالياً من وضع تغدو فيه              
إثر االنسحاب من لبنان، من غزة، ومن سيناء التي أخليـت باتفاقيـات مـع مـصر، تتعـاظم قـوى                    «

لن نعرض أمـن  . ولذلك محظور علينا أن يتعرض مركز البالد لمخاطر من يهودا والسامرة ... اإلرهاب
  .»إسرائيل للخطر على أساس أفكار تبسيطية، أوهام وأهواء غير واقعية

ومن المؤكد أن القيادة اليمينية في إسرائيل ال تفكر البتة، حالياً على األقل، في التصالح حتى مع الـدول                   
فالوضع متأزم مـع األردن     . التي تطالبها أميركا بالتصالح مع إسرائيل أو تقديم أية إغراءات سياسية لها           
ولـذلك  . ير عليه مع السعودية   ويصعب تحسينه مع مصر والخالف مع تركيا متفاقم ومن الصعب التجس          

فإن إحدى األالعيب التي يمكن لنتنياهو اللجوء إليها قريباً هي إشغال المجتمع اإلسرائيلي بانتخابات تعزز               
  .بشكل كبير قوة اليمين وتحول دون أي محاولة لتغيير الواقع السياسي القائم حالياً في المنطقة
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وقد أشار  . إلسرائيليين ويتراقص فوق ألسنة اللهيب المعنوي     وفي هذه األثناء يلعب نتنياهو على مخاوف ا       
» هآرتس«الباحث في مركز دراسات األمن القومي في جامعة تل أبيب ألوف بن في مقالة له نشرت في                  

ولكن إسرائيلياً واحداً هـو     . إلى أن الهزات في المنطقة أقلقت معظم اإلسرائيليين       » ربيع اليمين «بعنوان  
. »األرض مقابل الـسالم   «اعتبرها فرصة لم يسبق لها مثيل، فهو يرى فيها نهاية لفكرة            بنيامين نتنياهو   

ومن الجائز أن نتنياهو سوف يستفيد أيضاً من إظهار الربيع العربي لمحدودية قدرة إسرائيل االستخبارية               
المنطقـة  فقد أثبتت األحداث أن إسرائيل، كغيرها، بعيدة عن معرفة ما يجري فـي أعمـاق                . والتقديرية

وإلى وقت قريب كانت االستخبارات اإلسرائيلية ترى أن الوضع الذي كان قائماً            . العربية من سيرورات  
  .في العام الماضي لن يتغير قريباً وأن أي تغيير فيه لن يكون لغير مصلحة إسرائيل

ـ     2011ومقارنة بالتقدير االستخباري اإلسرائيلي نهاية العام        فالتقـدير  . ضاً تامـاً   يبدو التقدير الجديد نقي
وهو يميل أكثر من    » هزة«وإنما باعتباره   » ربيعاً«الجديد يتعامل مع ما يجري في المنطقة ليس بوصفه          

فأميركا تضعف وروسيا والصين وأوروبا وتركيا وإيران       . أي وقت مضى نحو سوداوية عالمية وإقليمية      
وفـي رأي   .  حصرية أميركية تقريبـاً    كلها تحاول دس أنفها في الصحن الذي كان حتى وقت قريب بيد           

االستخبارات اإلسرائيلية فإن الهزة في المنطقة العربية لن تخمد قريباً وأنها سوف تتواصل فـي العـام                 
بين العسكريين على القيـادة الـسياسية       » العقالء«ولذلك يصعب الحديث عن احتمال أن يضغط        . المقبل

  .اإلسرائيلية لتغيير قناعاتها
  19/12/2011، تالسفير، بيرو

  
  في مواجهة بديهيات الخطر اإلسرائيلي .58

  بالل الحسن
منذ أن أعلن الرئيس محمود عباس أنه لن يمارس المقاومة المسلحة ضد االحـتالل اإلسـرائيلي، لقـي                  

وكان يفترض في هذا الترحيب أن يفـتح البـاب أمـام العمـل              . ترحيبا من الواليات المتحدة األميركية    
في ذلك ذهب الرئيس عباس إلى األمم المتحدة، عازما على إلقاء خطاب أمام مجلـس               وأمال  . الدبلوماسي

األمن باعتباره الهيئة السياسية الدولية العليا التي يمكن أن تبت بأمر من هذا النوع، ولكن تم عمليا إيقافه                  
 المجلـس منـه     أمام باب المجلس، ومنع عمليا من الدخول إليه، فألقى خطابه أمام باب المجلس، ثم تسلم              

وبهذا تكون الواليات المتحدة األميركية قد دفعت باتجاه وقـف          . الخطاب، وكفى اهللا المؤمنين شر القتال     
العمل العسكري، ثم دفعت باتجاه وقف العمل السياسي الدولي، وطرحت فقط أن يجلس الطرفـان علـى                 

  .طاولة التفاوض الثنائي بينهما، وهو أقصى ما تريده إسرائيل
 ومبدأ االنسحاب من األراضـي      1967علن عباس أنه مستعد للعمل السياسي على قاعدتي حدود          وحين أ 

المحتلة في حرب ذلك العام، أعلنت إسرائيل رفض قبول هاتين القاعدتين، وطالبت كمـا هـي العـادة                  
بمفاوضات دون شروط مسبقة، ولكنها بادرت فورا، وكنقيض لقاعدتها التفاوضية، باإلعالن عـن أنهـا               

، 1967وترجمة ذلك إسرائيليا أنها تريد تفاوضا يعدل في حـدود عـام             . ريد تفاوضا يضمن لها أمنها    ت
  .والوصول إلى حدود جديدة، تطرح هي صيغتها، وتقرر هي إن كانت تضمن أمنها أم ال

لقد جاء الرئيس محمود عباس إلى السلطة حامال شعار وقف العمل الفدائي، ومؤكـدا شـعار التفـاوض     
. وض فقط، ولكن الرد اإلسرائيلي أغلق الباب أمام هذا المنهج بالشروط التعجيزية التـي وضـعها               والتفا

  .وبذلك يكون طريق الدبلوماسية قد أغلق، كما تم من قبل إغالق باب المقاومة المسلحة
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مبـدأ  يلقى هذا النهج اإلسرائيلي في العمل تأييدا من الواليات المتحدة األميركية، وهو ليس نهجا يـدعم                 
ومن شأن هذه النتيجة التي انتهت إليها األمـور أن          . التفاوض، بل هو منهج يدعم ما تطلبه إسرائيل فقط        

وحين تصل األمور إلى هذا الحد ال يكون هنـاك مـن            . يتجمد التفاوض السياسي، وأن يغلق بابه نهائيا      
  :خيارات منطقية سوى أمرين

  .ة المسلحة لالحتالل اإلسرائيليالعودة الفلسطينية إلى المقاوم: األمر األول
الرضوخ لمطالب إسرائيل والتفاوض معها حسب صيغتها، وصـيغتها تـرفض منطـق             : واألمر الثاني 

وعند هـذه النقطـة     . الشرعية الدولية التي تقوم على قاعدة ضرورة االنسحاب من أرض احتُلت بالقوة           
  .يكون طريق المفاوضات قد سد نهائيا

حسب ) فقط(، وبسبب رفض منهج محمود عباس الداعي للتفاوض         1967اضي  وبسبب وجود احتالل ألر   
والبديل الموضوعي الوحيد هـو     . القانون الدولي، تنشأ الحاجة إلى وجود بديل لكل هذه الطرق المسدودة          

  .العودة إلى منهج المقاومة المسلحة لالحتالل
، وهـو أن المقاومـة      1967راضي  ولكن ما هو قائم على األرض هو أن االحتالل اإلسرائيلي مستمر أل           

المسلحة لالحتالل غائبة نهائيا، بل ويعيش االحتالل اإلسرائيلي اآلن حالة اطمئنان، وحالة هدوء، وهو ما               
يغري إسرائيل بأن تواصل احتاللها ما دامت ال تدفع أي ثمن لمواصلة هذا االحتالل، ومـا دام الـدعم                   

  .األميركي لموقفها قائما ال يتبدل
هناك احتمال وحيد لتحريك هذا الوضع الجامد، وهو بروز إرادة عربية تتطلـع إلـى               .. ومنطقيانظريا  

ولكن هذه اإلرادة العربية معطلة بسبب الموقف الفلسطيني، مهمـا          . مواجهة االحتالل اإلسرائيلي وإنهائه   
  .بدا هذا األمر غريبا وعجيبا

. ولى رفض منهج مقاومة االحتالل بالقوة المسلحة      القاعدة األ : الموقف الفلسطيني اآلن يقوم على قاعدتين     
والقاعدة الثانية أن الموضوع المطروح هو موضوع فلسطيني، وهو موضـوع ثنـائي بـين الـسلطة                 

إقصاء العامل العربي من الصراع الدائر مع إسرائيل، سـواء          : وهذا يعني مباشرة  . الفلسطينية وإسرائيل 
وهي مرفوضة، أو من خالل التفاوض، وهو معطـل بـشروط           كان األمر من خالل المقاومة المسلحة،       

  .إسرائيلية وبدعم أميركي للشروط اإلسرائيلية
لقد كانت قضية فلسطين منذ أن قامت قضية عربية، وكان الصراع منذ أن قام صراعا عربيا إسـرائيليا،            

عالجه الفلـسطينيون   ولكن منذ اتفاقات أوسلو المشؤومة برز النهج القائل بأن الصراع فلسطيني فحسب، ي            
وبرز النهج الذي يحبذ أن ال يكون للعرب دور في هذا الصراع، سوى دور الدعم المعنوي                . مع إسرائيل 

  .لما يطلبه الفلسطينيون
وحين تبلورت فكرة أن الصراع مع إسرائيل هو صراع عربي، لم يكن ذلك رغبة في دعم الفلـسطينيين                  

بأن إسـرائيل   ) 1993حتى توقيع اتفاق أوسلو عام      ( جدل حوله    وتقويتهم، بل كان تأكيدا لنهج راسخ وال      
ولكن جاءت اتفاقـات أوسـلو، وانتزعـت    . تشكل خطرا على العرب كلهم، وليس على الفلسطينيين فقط    

 إسرائيلي، وأحالته أيضا إلى صراع تفاوضي       -الصراع، وأحالته إلى صراع ثنائي فلسطيني       » عروبة«
  .ال مكان للقوة المسلحة فيه

  :حين نراقب األمور اآلن نجد ظاهرتين بائستينو
  .أن إسرائيل مرتاحة إلى هذا الوضع، فهي تعيش احتالال هادئا غير مكلف: الظاهرة األولى
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أن هذا االحتالل المحمي بالهدوء العربي محمي أيضا بالرغبة الفلسطينية التي تظن أن             : والظاهرة الثانية 
لمؤدي إلى النجاح، حتى قيل رسميا وعلنيا إن الكفاح المسلح كان           التفاوض، والتفاوض فقط، هو الطريق ا     

  .شرا على الفلسطينيين
لقد آمنت السلطة الفلسطينية، وبخاصة أثناء رئاسة الرئيس محمود عباس، بمنهج التفاوض هذا، ولكنهـا               

لـة  فوجئت بصد إسرائيلي وأميركي، حين سعت إلى نقل هذا الصراع إلى مجلس األمن، من خالل محاو               
  .الرئيس عباس إلقاء خطاب في مجلس األمن يحرك النقاش حول الوضع

وحين حاول  . لقد دعت أميركا الفلسطينيين دائما إلى وقف المقاومة المسلحة، واللجوء إلى منهج التفاوض            
الرئيس عباس أن يكرس هذه القاعدة، معلنا أنه مع التفاوض والتفاوض فقط، اعترضـته أميركـا قبـل                  

وموقـف  .  باب مجلس األمن، وقالت ال بد من عودة الطرفين إلى التفاوض الثنائي بينهمـا              إسرائيل على 
أميركا هذا ليس في حقيقته دعوة للتفاوض الثنائي، بل هو دعوة لتفاوض الطرفين في ظل توازن القوى                  

ي القائم على األرض، حيث الطرف األول هو اإلسرائيلي المحتل، والطرف الثاني هو الفلـسطيني الـذ               
وفي ظل معادلة من هذا النوع فإن المحتل لألرض هو الطرف األقوى، وهو القادر              . يعاني من االحتالل  

  .على فرض شروطه وإرادته، األمر الذي يعرقل أي تفاوض محتمل
األمر المهم هنا أن منهج التفاوض والتفاوض فقط قد تم تجريبه، وعلى يد الرئيس عبـاس، وهـو أشـد               

أن واجه الصد لموقفه من قبل إسرائيل ومن قبل الدولة العظمى أميركا، بحيث لـم               المتحمسين له، وكان    
لقد فشل هـذا المـنهج أيـضا، وال بـد مـن             . يعد هناك مجال لمواصلة الجدل حول هذا األمر وجدواه        

والعبر في صراعات الشعوب المحتلة أراضيها معروفة ومسلم بها تاريخيـا،           . استخالص العبر من ذلك   
وهذا يعني عمليا أن على الفلسطينيين واجب اإلعالن عن أن موقفهم      .  بد من مقاومة االحتالل    وهي أنه ال  

الداعي للتفاوض قد فشل، والفشل يعني دعوة الشعب الفلسطيني للعودة إلى تنـشيط المقاومـة المـسلحة                
د تتبنـى مـنهج     لالحتالل اإلسرائيلي، ويعني أن على السلطة الفلسطينية مسؤولية اإلعالن عن أنها لم تع            

  .التفاوض وحده، وتدعو إلى العودة لمنهج المقاومة المسلحة لالحتالل
النـضال ضـد االحـتالل      » فلـسطينية «وإذا كان قد جرى في السنوات السابقة تأكيد وتكريس منطـق            

وتعني عروبة  . المواجهة مع إسرائيل  » عروبة«اإلسرائيلي، فال بد من اآلن وصاعدا من تأكيد وتكريس          
جهة مع إسرائيل دعما مباشرا للفلسطينيين، ولكنها تعني أيضا أن العرب يدركون خطورة المشروع              الموا

اإلسرائيلي، وهم مستعدون لمواجهته، إما مباشرة، وإما من خالل دعم النضال الفلسطيني بكـل أشـكاله                
  .وصوره

اتيجية للواقع تؤكد أن    يكابر كثير من العرب، ويرفضون الوصول إلى هذه النتيجة، ولكن أي قراءة استر            
  .مواجهة إسرائيل هي مصلحة عربية مثلما هي مصلحة فلسطينية

  19/12/2011، الشرق األوسط، لندن
  
  

  !من يحرر األسرى ومن يعتقلهم؟ .59
  ياسر الزعاترة

يتأكد اآلن أن النسبة األكبر     )  أسيرا 550(بعد اإلفراج عن الدفعة الثانية من األسرى ضمن صفقة شاليط           
 أفرج عنهم هم من حركة فتح، السيما أن الدفعة األخيرة لم تشمل أيا مـن أسـرى حمـاس أو         من الذين 



  

  

 
 

  

            34ص                                     2354:                العدد19/12/2011اإلثنين  :التاريخ

سيقول البعض هنا إن ذلك أمر طبيعي ألن ما يقرب          ). بقرار إسرائيلي انتقامي بالطبع   (الجهاد اإلسالمي   
وهـذا صـحيح، السـيما أن       ) 4500بقي في السجون حـوالي      (من نصف المعتقلين هم من حركة فتح        

الذين ال صلة لهم بالسياسة غالبا ما يفرزون في مهاجع حركـة            ) جميعهم من الضفة  (معتقلين الجنائيين   ال
تحـت  (فتح ألنها حزب السلطة، وألنهم غالبا ما يحصلون على اإلفراج في كثير من المحطات السياسية                

قلون أمنيون، ألن    الذين أفرج عنهم هم معت     550، مع العلم أن جميع األسرى الـ        )مسمى حوافز للسلطة  
ذلك كان جزء من الشروط التي وقعت مع حماس بضمانة مصرية، ومع العلم أن الصهاينة لم يلتزمـوا                  

، األمر الذي   2014باالتفاق الذي نص على أن ال يكون من بين المفرج عنهم من ينتهي حكمه قبل مطلع                 
  .تسأل عنه القيادة المصرية في واقع الحال

 لحركة فتح نسبة كبيرة من األسرى معظمهم اعتقلوا بعد انتفاضة األقصى، وكثير             ال يلغي ذلك حقيقة أن    
بعده الجنرال  (منهم للمفارقة من رجال األمن الذين يختلفون كل االختالف عن رجال أمن مرحلة دايتون               

ه مهما  ، وحيث عنوان العقيدة األمنية هو التعاون والتنسيق األمني مع االحتالل وليس مقاومت            )مايكل مولر 
  .كانت تصرفاته وردود أفعاله

في الدفعة األولى من المعتقلين كان نصيب حماس هو األكبر، لكن الدفعة الثانية كانت من نصيب حركة                 
على العـشرات مـن أصـحاب المؤبـدات         ” فيتو“فتح، مع العلم أن اإلسرائيليين قد وضعوا في األصل          

، تبعا لتقديرات أمنية تقول إنهم سـيعودون إلـى          )وهم أصحاب األحكام األعلى   (المنتمين لحركة حماس    
  .من جديد، حتى لو أبعدوا إلى قطاع غزة أو خارج األراضي المحتلة” اإلرهاب“

كل ذلك يؤكد أن حماس لم تدر مفاوضاتها مع العدو فيما يتصل باألسرى على أساس فـصائلي، وهـذه                   
لمقاومة و رجاله بصرف النظـر عـن        نقطة تؤكد حرص الحركة على الوحدة الوطنية، وعلى برنامج ا         

انتماءاتهم، مع إدراك الحركة لحقيقة أن الدفعة الثانية ستستثني معتقليها، فكان أن أضيف إلـيهم معتقلـو                 
  .الجهاد أيضا

لم يتوقف األمر عند ذلك بل تجاوزه إلى حرص الحركة على كسر جميع المعايير اإلسرائيلية المتعلقـة                 
رف الجميع رفض اإلفراج عمن تسميهم الملطخة أيديهم بدماء اإلسرائيليين،          بتبادل األسرى، وهي كما يع    

  . بوصفهم مواطنين إسرائيليين48ورفض شمول أبناء القدس واألراضي المحتلة عام 
كسرت حماس هذه المعايير جميعا، وتمكنت بفضل اهللا من فرض شروطها بنسبة كبيرة، حتى لـو لـم                  

ار أسراها، وفي مقدمتهم أبطالها الذي يحملون على كاهلهم أعلـى           تتمكن من اإلفراج عن عشرات من كب      
على رأسهم البطل إبراهيم حامد الذي سيحطم الرقم القياسي المسجل باسـم            (األحكام في تاريخ السجون     

، فضال عـن    ) مؤبدا 82 مؤبدا، حيث يطلب له االدعاء الصهيوني حكما بـ          67عبد اهللا البرغوثي وهو     
وسـواهم مـن أصـحاب      ) الجبهة الـشعبية  (وأحمد سعدات   ) فتح(مروان البرغوثي   األسيرين الكبيرين   

  .المؤبدات
ما نحب التركيز عليه أكثر من استعادة حكاية الصفقة يتمثل في حقيقة أن ما جرى لم يوقـف مسلـسل                    

 عبـاس نهايـة الـشهر       - بعد لقاء مـشعل    76اعتقل  (االعتقاالت في صفوف حماس من طرف السلطة        
ظمها ألسرى محررين قبل الصفقة صدرت بحق بعضهم أحكام غيابية وهم فـي سـجون               ، ومع )الماضي

المحتل، ولم تبادر فتح، ولو من باب رد الجميل إلى اإلفراج عن أبناء الحركة المعتقلين فـي سـجونها،                   
وهو ما يثير القهر في واقع الحال، كما يمنحنا فرصة الحديث إلى قادة فتح الذين ال ندري كيف يبررون                   
لقواعدهم استمرار اعتقال مجاهدي حماس، بينما حركتهم تفرج عن أبناء حركة فتح فـي الـسجون، وال                
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تسأل عن تأجيل تشكيل حكومة الوحدة الذي جاء بطلب من محمود عباس وليس بسبب تراجع حمـاس،                 
ة مع أننا بالطبع ضد أي مصالحة على أساس االنتخابات التي تكرس وضع السلطة كبلدية ومركز شـرط        

  !تريح الصهاينة من الوجه القذر لالحتالل، إلى جانب تهمش الشتات الفلسطيني؟
إن اعتقال المجاهدين عار يتحمله الذي يشاركون فيه بأي قدر كان، ونأمل من أبناء فتح الذين أفرج عنهم                  

قف أن تكون لهم نشاطاتهم على صعيد المطالبة باإلفراج عن إخوتهم من حماس في معتقالت السلطة وو               
  .سائر اإلجراءات التعسفية بحقهم، فضال عن منع أي شكل من أشكال اإلساءة للمحررين الجدد

في القطاع ال يوجد معتقلون سياسيون، وطالما طالبت حماس بتزويدها بأسماء معتقلـين سياسـيين، وإذا                
  .ماؤهحصل ذلك فنحن ندينه من دون تردد وندعو إلى اإلفراج عن أي معتقل سياسي مهما كان انت

بعد ذلك كله يأتي من يدافع عن زمن دايتون ومايكل مولر والتنسيق األمني، ثم يحاول إقناعك بأن القوم                  
مقاومون بالفعل ومتمسكون بالثوابت، واألسوأ انه يأتي ليقنعك بأنهم يقاومون االحـتالل سـلميا، كـأن                

عشرات أو المئات كثيـر مـنهم       المقاومة السلمية مجرد مظاهرة استعراضية قرب الجدار يشارك فيها ال         
  !!متضامنون أجانب

 19/12/2011، الدستور، عّمان
  

  :كاريكاتير .60
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