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   دولة تصوت لحق الفلسطينيين بتقرير مصيرهم182 .1

اعتمدت الجمعية العامة لألمم المتحدة، أمس االثنين، بأغلبية سـاحقة مـشروع            :  وكاالت –الرسالة نت   
  . دولة لصالح القرار182تت ، بعد أن صو"حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير"قرار بعنوان 

إن "وقال المراقب الدائم لفلسطين لدى األمم المتحدة في نيويورك السفير رياض منصور، في بيان لـه،                 
عدد الدول التي صوتت لصالح القرار يشكل رقما قياسيا في دعم حق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير،                

  ".نصل إليه ألول مرة في تاريخ األمم المتحدة
د القرار تأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بما في ذلك الحق في أن تكون لـه دولتـه                    ويعي

المستقلة، فلسطين، ويحث جميع الدول والوكاالت المتخصصة ومؤسسات منظومة األمم المتحـدة علـى              
  .مواصلة دعم الشعب الفلسطيني ومساعدته على نيل حقه في تقرير المصير في أقرب وقت
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للقرار، ترى الجمعية العامة لألمم المتحدة أن الحاجة ملحة الستئناف المفاوضات والتعجيل بخطاها             ووفقا  
في إطار عملية السالم في الشرق األوسط،، استنادا إلى قرارات األمم المتحدة ذات الصلة ومرجعيـات                

لطريق، إليجاد حل دائم    مدريد، بما في ذلك مبدأ األرض مقابل السالم، ومبادرة السالم العربية وخارطة ا            
للصراع اإلسرائيلي الفلسطيني على أساس وجود دولتين، ولإلسراع في تحقيق تـسوية سـلمية عادلـة                

  .ودائمة وشاملة بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي
 بـشأن اآلثـار     2004تمـوز   / يوليه 9ويشير القرار إلى الفتوى التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في           

ة الناشئة عن تشييد الجدار في األرض الفلسطينية المحتلة، وإلى االستنتاج الذي انتهـت إليـه أن                 القانوني
تشييد إسرائيل للجدار في األرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، إلى جانب التدابير المتخذة               

  . سابقا، يعوق بشدة حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير
إسـرائيل، والواليـات المتحـدة، وكنـدا، وبـاالو،          : سبع دول عارضت القرار، هـي     ويشار إلى أن    

الكـاميرون،  : وميكرونيزيا، وجزر المارشال، وناورو، في حين امتنعت ثالث دول عن التصويت، هي           
  .وتونغا، وجنوب السودان

  20/12/2011، الرسالة، فلسطين
  

  اآلنالسياسية لم تحقق شيئا حتى " الرباعية"مساعي : عباس .2
في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية   قال الرئيس محمود عباس، مساء االثنين،:)تركيا(كونيا 

كما رفعنا "التركية أحمد داود أوغلو، خالل زيارته مقام جالل الدين الرومي في مدينة كونيا التركية، أنه 
يدين والموافقين، نتمنى أن يأتي العلم الفلسطيني في منظمة اليونسكو بشبه إجماع بعدد كبير من المؤ

  ."الوقت القريب لنرفع العلم الفلسطيني لدولة فلسطين المستقلة في األمم المتحدة
مع أشقائنا وإخواننا هنا في تركيا، ألنه يهمنا جدا أن تكون "وأكد التعاون وتبادل المعلومات دائما وأبدا 

على دعمهم في كل المجاالت السياسية، ، معربا عن شكره لألشقاء في تركيا "مواقفنا متناسقة
  .واالقتصادية، والمالية وغيرها

أبرزها قضية المصالحة الداخلية "وأشار إلى أنه تناول مع الوزير أوغلو الحديث حول مختلف القضايا، و
الوطنية التي قطعنا فيها شوطا، ونرجو أن نصل في النهاية إلى الوحدة الوطنية الفلسطينية، وهناك يمكن 

ن نتحدث عن المساعي السياسية التي تقوم بها اللجنة الرباعية، والتي لم تحقق حتى اآلن شيئا، والسبب أ
هذا "، مؤكدا أن "يعود إلى الموقف اإلسرائيلي الذي يرفض أساسا وقف االستيطان وتحديد مرجعية السالم

لمفاوضات بيننا وبين الموقف لن يمنعني من السعي الحثيث من أجل الوصول إلى السالم من خالل ا
  ."اإلسرائيليين

عندما ذهبنا إلى األمم المتحدة لم نذهب بديال عن المفاوضات، بل إننا ذهبنا بعد أن "وتابع الرئيس أنه 
تعطلت المفاوضات، ولذلك أيا كانت النتيجة في األمم المتحدة سنستمر في مساعينا للوصول إلى الحل 

القدس الشريف في قلب كل مواطن تركي، يدافع عنها، ويحميها، قال عباس إن  و."من خالل المفاوضات
يشعر باالمتنان البالغ والعميق لشعب "وأضاف أن الشعب الفلسطيني  .ويحافظ عليها بكل ما لديه من قوة

تركيا الذي قدم الكثير، ومؤخرا قدم الضحايا من أجل فلسطين، من أجل دعم فلسطين، هؤالء الضحايا 
  .العدوان اإلسرائيلي عليهم، وكان لنا شرف أن نعطيهم رمزيا المواطنة الفلسطينيةالذين وقعوا إثر 

  19/12/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
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   يهنى المرزوقي بتعيينه رئيسا لتونسهنية .3

ة هاتف رئيس الوزراء إسماعيل هنية السيد منصف المرزوقي رئيس الجمهورية التونسية الشقيق: غزة
وشدد هنية خالل االتصال على أن تبقى  .وهنأه بتعيينه رئيسا لتونس، متمنيا له النجاح في مهامه العظيمة

  .تونس عربية أصيلة عزيزة وأن تأخذ دورها الحضاري
من جانبه، شكر الرئيس التونسي رئيس الوزراء على االتصال، مشيدا بصمود الشعب الفلسطيني، قائال 

  ".ين تحب فلسطين وأهلهاإن قلوب التونسي:"
وزارتي شئون المرأة والحكم ) 12-19(من جهة أخرى؛ زار رئيس الوزراء إسماعيل هنية اإلثنين 

وقال هنية  .المحلي لالطالع على واقع الوزارات وأدائها، مشيدا بالجهود المبذولة في كلتا الوزارتين
 حتى اآلن وهي تعمل 1994وزارة في عام منذ تأسيس ال: "خالل لقائه مع موظفي وزارة الحكم المحلي

على خدمة المجتمع الفلسطيني وتوفر مقومات الصمود للشعب، واليوم نطلع على موقع الوزارة وموقع 
  .، مشيدا بما حققته الوزارة ال سيما في السنوات األخيرة"البلديات في ظل االنفتاح على المشاريع

رة؛ فهي صرفت مساعدات شهرية للحكم المحلي والبلديات وأشار إلى أن الحكومة ستواصل دعمها للوزا
 مالين في 6 مليون دوالر قبل عامين و40قدرها مليون دوالر شهريا، كما وصل مجموع مساعدتها إلى 

  . مليون دوالر العام المقبل13العام الماضي، ومن المقرر أن يتم صرف نحو 
  19/12/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
  هنية في جولة عربية وإقليمية خالل األيام القادمة: ارجية في حكومة غزةوزير الخ .4

هناك اتصاالت تجرى من اجل : "في حكومة غزة محمد عوض وزير الخارجية والتخطيط .د قال :غزة
وزراء إسماعيل هنية لعدد من الدول العربية واإلقليمية خالل األيام القادمة، الالترتيب لزيارة رئيس 

انه تمت الموافقة من دولة قطر " معا"وأضاف عوض في حديث لـ ". تحديد موعد للزيارةمؤكدا عدم
 هناك موافقة مبدئية من تونس وليبيا، كما ال تزال االتصاالت جارية من اجل أنعلى الزيارة، كما 

وأوضح أن مضمون الجولة هو عدة ملفات منها الملف السياسي والحصار  .الترتيب لزيارة تركيا أيضا
  .عمار غزةإاإلسرائيلي المفروض من سنوات وكذلك قضية 

  19/12/2011وكالة معا اإلخبارية، 
  

  "إسرائيل"تدرس خفض تعاملها مع " تنفيذية المنظمة: "تيسير خالد .5
اللجنة التنفيذية تدرس خفض " إنقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تيسير خالد 

  ." العصيان الوطنيإلى من االتفاقيات الموقعة معها وصوالً إسرائيلتيجة تحلل تعاملها مع إسرائيل، ن
 على طاولة إسرائيل اللجنة التنفيذية تضع جميع الملفات مع إن "البيان" خالد في تصريحات لـوأكد

لم،  العاأمام لالتفاقيات التي وقعت عليها مع الفلسطينيين إسرائيلنتيجة عدم احترام "البحث، وقال إنه 
 ال تحترم االتفاقيات، إسرائيل"وتابع القول إن . "سنتخذ من الترتيبات ما يضمن حقوق الشعب الفلسطيني

 نتعامل معها بتبادلية، والقيادة الفلسطينية تضع على جدول أعمالها تخفيض العالقات مع أنلذلك علينا 
  ."إسرائيل
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لسنا وكيالً للمصالح الزمنية ": لفلسطينيورداً على سؤال حول االتفاقيات الزمنية، قال المسؤول ا
  ." علينا السالم االقتصاديإسرائيل تفرض أناإلسرائيلية، ولن نقبل 

  20/12/2011البيان، دبي، 
  

  منظمة العباس رفض طلبا لحضور الفصائل المنشقة بسورية اجتماعات قيادة ": القدس العربي" .6
 محمود عباس رفض طلب قدمه له خالد مشعل  أن الرئيس"القدس العربي"علمت : أشرف الهور- غزة

رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالل لقاءهم األخير في القاهرة، لمشاركة الفصائل الفلسطينية 
وقال مسؤول في اللجنة  .المقيمة في سورية ضمن محور المعارضة في اجتماعات اللجنة القيادية العليا

اس أبلغ مشعل أن مشاركة هذه الفصائل ليس ممنوع إلى األبد، التنفيذية لمنظمة التحرير أن الرئيس عب
  .وية تحت لواء منظمة التحريرضوأنه مرتبط بتغيير أسمائها، التي تشابه أسماء تنظيمات فلسطينية من

وبحسب ما ذكر فإن الرئيس عباس أبلغ مشعل أن المنظمة مفتوح أبوابها لكل الفلسطينيين، وأنه ال يوجد 
  .ركة أي أحد في اجتماعاتها وهياكلها، شرط أن يخضع لشروطهاعارضة على مشام

 من الشهر الجاري، 22إلى ذلك، أشار المصدر إلى أن اجتماعات اللجنة القيادية العليا المقرر عقها يوم 
وي تحت ض التي وقعت اتفاق القاهرة، وهي تسع تنظيمات تن13ستقتصر على الفصائل الفلسطينية الـ 

ربعة من خارج المنظمة هي حركتا حماس والجهاد اإلسالمي، والجبهة الشعبية القيادة لواء المنظمة، وأ
  .العامة بقيادة أحمد جبريل، ومنظمة الصاعقة

  20/12/2011القدس العربي، لندن، 
  

  التنسيق األمني وقمع المقاومة شجع المستوطنين على التمادي: النواب اإلسالميون .7
" قدس برس"ن في المجلس التشريعي الفلسطيني في بيان صحفي تلقت قال النواب اإلسالميو: رام اهللا

يشنون حرباً بال هوادة ضد كل ما هو فلسطيني "، إن المستوطنين )19/12(نسخة عنه اليوم االثنين 
وعربي في األراضي الفلسطينية المحتلة خاصة في مدن الضفة الغربية والقدس، مطالبين المجتمع الدولي 

  ".  من المواقف الباهتة التي تخرج عنهبموقف أشد حزماً
مع االحتالل، وتكبيل يد المقاومة ) للسلطة الفلسطينية(التنسيق األمني "ورأى النواب في بيانهم أن 

وأكدوا على . "ومحاربتها ومالحقة رجالها في الضفة الغربية سمح للمستوطنين بأن يتمادوا أكثر وأكثر
ب البيت الداخلي، وإطالق يد المقاومة لمواجهة اعتداءات وجوب توحيد الصف الفلسطيني وترتي"

المستوطنين، في ظل تقاعس األجهزة األمنية الفلسطينية عن القيام بدورها وحماية المواطنين الفلسطينيين 
  ".وممتلكاتهم

  19/12/2011قدس برس، 
  

  قلقون من أياد تتالعب بأمن المخّيمات :عبد اهللا عبد اًهللا .8
القوات اللبنانية سمير جعجع  في معراب السفير الفلسطيني عبداهللا عبداهللا في زيارة استقبل رئيس حزب 

 البحث تناول الحراك الفلسطيني الذي قاده الرئيس محمود عباس والتعاون مع إناهللا  قال عبد .وداع
مؤقتاً، وأكّدنا  أمن لبنان هو من أمن  الفلسطينيين الضيوف فيه أنألننا نعتبر "لبنان حفاظاً على استقراره 

  ".  بلدهمإلىالتعاون لتكون حياة الفلسطينيين أقل معاناة حتى عودتهم 
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القيادات السياسية للممثلين الفلسطينيين تعمل على درس أبعاد االضطراب في عين الحلوة،  "أنوأكّد 
 أمور يمكن  فصائلية، وهيأو كانت مسألة داخلية لها عالقة بالثأر أو بمشاحنات شخصية إذالمعرفة ما 

 الخارجية تتالعب بأمن األيادي تكون بعض أنالسيطرة عليها فوراً، ولكن لدينا بعض القلق والحذر من 
 وال يمكن للمؤسسة األمنية السيطرة عليهم أطرافه الذين يعيشون على األطرافالمخيمات وتستغل بعض 
ي للفصائل داخل المخيمات حيال  السياساإلجماع "إلى اطمئنانه وأبدى". في المواقع التي يقطنونها

  ".استقرار المخيم وجواره، وهذا يعد خطاً أحمر
  20/12/2011النهار، بيروت، 

  
  قضية األسرى تجمع كافة الفصائل: نائب عن فتح .9

أكد النائب عن كتلة فتح محمد حجازي، على أن قضية األسرى وتحريرهم قضية  :ريما زنادة - غزة
ننظر لكل أسير فلسطيني بعين "" الشرق"ية والشعب الفلسطيني، وقال لـتجمع كافة الفصائل الفلسطين

االحترام والوحدة الوطنية ألننا واثقون بأن كل أسير فلسطيني قد اعتقل ألنه شخصية وطنية يدافع من 
، موضحاً أن تحرير األسرى كان فرحا "خاللها عن الحق الوطني فال يوجد أسير اعتقل لشيء شخصي

  .للجميع
  20/12/2011، الدوحة، الشرق

  
   لم نتدخل في التوتر األمني الذي حصل في مخيم عين الحلوة:وزير العدل الفلسطيني .10

كل ما يحدث بين التنظيمات الفلسطينية داخل المخيمات        "رفض وزير العدل الفلسطيني محمد فرج الغول،        
ن علي بركة، بزيارة مفتـي      في لبنا  ، وأوضح بعد قيامه ووفد من الوزارة وممثل حركة حماس         "في لبنان 

أننا لم نتدخل في موضوع التوتر األمني الذي حصل         "الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد رشيد قباني أمس،        
في مخيم عين الحلوة، وأننا رفعنا رسالة الى رئيس الحكومة عن المعاناة التي يعانيها أبنـاء المخيمـات                  

  ".لرفع المعاناة عنهم في طريق العودة إلى القدس
نحن نعمل مع إخواننا هنا ومع كل الفصائل على توحيد الصف، وتفويت الفرصة على وجود أي                : "وقال

قباني تأتي لما له من اهتمام كبير جدا بالقـدس، وفـي            المفتي  أن زيارتنا الى    "، الفتا الى    "صراع داخلي 
له على موضوع المصالحة    معاناة الفلسطينيين، وفي رفع الحصار إن شاء اهللا عن قطاع غزة، وقد أكدنا              

إسماعيل هنية لزيارة القطاع، وقد وعـد       ) الفلسطينية المقالة (الفلسطينية، ونقلنا له دعوة رئيس االحكومة       
  ".المفتي بتلبية الدعوة قريبا مع وفد من العلماء والمسؤولين من دولة لبنان الشقيقة إلى غزة
20/12/2011، المستقبل، بيروت  

  
   ثير من قضايا المصالحةاختراق في ك: الزهار .11

ـ     : وليد عوض  -رام اهللا    االثنين بـأن حركتـي فـتح       ' القدس العربي 'اكدت مصادر فلسطينية رسمية ل
وحماس اتفقتا في اجتماعهم االحد بالقاهرة على السماح لكوادر حركة فتح وكل الفلسطينيين الذين غادروا               

هزة االمنية الفلسطينية بقطاع غزة قبـل االنقـسام         غزة جراء االنقسام بالعودة للقطاع باستثناء قادة االج       
  .التهامهم بارتكاب جرائم قتل اضافة لكل متهم بجريمة قتل
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واوضحت المصادر بانه لن يسمح الي شخص متهم بارتكاب جريمة قتل بالعودة للقطـاع قبـل اتمـام                  
  .المصالحة المجتمعية والحصول على عفو من اهل الضحية

تفاق على ان تتولى مصر مراقبة انهاء ملف المعتقلين الـسياسيين وتبيـيض             وحسب المصادر فقد تم اال    
سجون السلطة بالضفة وسجون حماس في القطاع من المعتقلين، مشيرة الى انه تم احداث اختـراق فـي             

  .ملف المعتقلين السياسيين وانهائه سيكون بالتوازي مع السماح للمغادرين للقطاع بسبب االنقسام بالعودة
 قال  ،السماح لكوادر حركة فتح الذين غادروا القطاع بسبب االنقسام وما زال عدد منهم في مصر              وحول  

ـ          نعم حصل اختـراق    'االثنين  ' القدس العربي 'الدكتور محمود الزهار عضو وفد حماس للحوار مع فتح ل
 هـذا   في كثير من المواضيع، ومنها القضايا المتعلقة بلجنة المصالحة حيث كان هنـاك اختـراق فـي                

الموضوع، وهي قضية تمهيدية للعمل، والنقطة الثانية التي حدث فيها اختراق هي قـضية االعتقـاالت،                
، 'تتوقف كـل العمليـة    أن   او   - اطالق جميع المعتقلين     - تتم   ا أن مإوهذه القضية وضعت على المحك      

  .'ال بد من ايجاد اختراق في موضوع المعتقلين'مضيفا 
 آلية النهاء ملف المعتقلين اال انه اشار الى ان ذلك الملف بانتظار وجود رغبة               واكد الزهار بانه تم وضع    

وضعنا آلية للتنفيذ ستضع كل االجراءات على المحك الننا ال نـستطيع            'حقيقة لدى السلطة النهائه، وقال      
 اختـراق  القضية مرتبطة بالرغبة في احداث    '، مضيفا   'في مرحلة بناء الثقة ان نبقي على قضية المعتقلين        

  .، مشيرا الى ان االليات سهلة اذا ما توفرت الرغبة الحقيقة النهاء ذلك الملف'ام ال
وحول السماح لكوادر حركة فتح الذين غادروا القطاع بسبب االنقسام وما زال عدد منهم في مصر قـال                  

ـ   اليها تم وضع آليـة      الناس الذين غادروا االراضي الفلسطينية ويرغبوا بالعودة      ' 'القدس العربي 'الزهار ل
  .'لعودتهم وكلها تأتي في اطار تهيئة االجواء، وبالتالي هذه القضايا تم احداث اختراق بها

 المتواجد في القاهرة في اتصال هـاتفي مـع          ،تم احداث اختراق بها قال الزهار     يوبشأن القضايا التي لم     
مـثال موضـوع االنتخابـات او لجنـة         القضايا االخرى هي متعلقة بقضايا ثانية، ف       '،'القدس العربي 'لـ

االنتخابات معلقة بتشكيل الحكومة، وبالتالي طالما اصبح هناك تأجيل لتشكيل الحكومة سيتم تأجيل لجنـة               
  .'االنتخابات الى ان يتم اختراق على صعيد تشكيل الحكومة

لقاء الفصائل اليوم   وحول امكانية تنفيذ اتفاق المصالحة في ظل اللقاء الذي جرى بين فتح وحماس االحد و              
هناك تحركـات الحـداث     . ال نعطي آماال عريضة وال نعطي حالة تشاؤم       'الثالثاء بالقاهرة قال الزهار     

اختراق لكل العقبات الموجودة، ولذلك من يظن اننا في هذه الجلسة سنحل كل االشكاليات عليه ان يراجع                 
لتنفيـذ  ' الحداث اختراق في اكثر من موقـع      حساباته لكننا نحاول ان نجد فرصة في هذه الفترة الصعبة           

  .اتفاق المصالحة
ونفى الزهار ان تكون الملفات العالقة بين وفدي فتح وحماس رحلت الى اللقاء المرتقب االربعـاء بـين                  

  .الرئيس الفلسطيني محمود عباس وخالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحماس
عبارة عن لقاء لالمناء العـامين للفـصائل، وبالتـالي          اللقاء القادم هو    . لم يرحل شيء  'واضاف الزهار   

القضايا العالقة مرتبطة بوفدي فتح وحماس ومرتبطة باحداث االختراقات، وبعدها سـيتم الحـديث فـي                
  .'قضايا اخرى

  20/12/2011القدس العربي، لندن، 
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  لمقبلةحتى االنتخابات ا توافق فتح وحماس على إبقاء حكومتي هنية وفياض: الشرق األوسط .12
أن حركتي فتح وحماس توصلتا إلى اتفاق ضمني باإلبقاء على حكومة » الشرق األوسط«علمت : غزة

سالم فياض في رام اهللا وحكومة إسماعيل هنية في غزة، حتى إجراء االنتخابات التشريعية في مايو 
  . المقبل) أيار(

نائية قبل جولة الحوار الوطني وذكرت مصادر فلسطينية مطلعة، أن الجانبين توافقا في اتصاالت ث
الجديدة، التي بدأت أول من أمس في القاهرة، على أن يتم تشكيل الحكومة المقبلة بناء على نتائج 
االنتخابات التشريعية التي ستجري، حيث يخشى الجانبان أن يؤدي إقالة حكومة سالم فياض قبل إجراء 

ات المتحدة، عالوة على أن هذه الخطوة قد تجر إلى االنتخابات، إلى رد فعل غاضب من إسرائيل والوالي
  . عقوبات اقتصادية على السلطة الفلسطينية

وأشارت المصادر إلى أن الحركتين اتفقتا في لقاء ممثليهما، مساء أول من أمس، في القاهرة، على تفعيل 
  .يميناللجنة المشتركة التي تم التوافق على تشكيلها لبحث القضايا العالقة بين التنظ

 20/12/2011الشرق األوسط، لندن، 
  

  "الرباعية"المصالحة قرار ملزم للداخل والخارج وفتح تريد تشكيل الحكومة ما بعد لقاء : حماس .13
ما تردد عن أن الحركة في غزة غير » حماس«حركة نفى قيادي رفيع في :  جيهان الحسيني-القاهرة 

اراً داخل المؤسسة على ضرورة إنجاز المصالحة، معنية بتحقيق المصالحة، مشدداً على أن هناك قر
تريد » فتح«، مضيفاً أن »إنجاز المصالحة قرار ملزم للجميع، سواء كانوا في الداخل أو الخارج«: وقال

  . تأجيل تشكيل الحكومة إلى ما بعد لقاء اللجنة الرباعية الدولية
 لمصلحة المقاومة الشعبية من أجل تخلت عن المقاومة المسلحة مرحلياً» حماس«وعما يتردد من أن 
حماس تتمسك بكل أنواع وأشكال المقاومة، بما فيها المقاومة «: ، أجاب»فتح«تحقيق توافق مع 

المقاومة السلمية نقطة التقاطع والتالقي بيننا وبين فتح، ولذلك تناولناها وتم «، الفتاً إلى أن »الشعبية
  .طالق تخلي الحركة عن الكفاح المسلح، لكن هذا ال يعني على اإل»التركيز عليها

األخوة في فتح قالوا لنا إنهم «: وعلى صعيد ملف الحكومة، وهل سيطرح في جلسة الحوار الراهنة، قال
، مشيراً إلى اجتماعات اللجنة الرباعية التي » الشهر المقبل26يريدون إرجاء تشكيل الحكومة إلى ما بعد 

  . ستعقد في ذلك الوقت
نت القوى والفصائل الفلسطينية ستجعل التهدئة مع اإلسرائيليين نهجاً لها في المرحلة الحالية وعما إذا كا

التهدئة غير مرتبطة «حماية التفاق المصالحة ولعدم إعطاء اإلسرائيليين الفرصة لتعطيله، اكد أن 
مختلفة، منها على ، الفتاً إلى أن إسرائيل يمكنها تعطيل المصالحة إذا أرادت ذلك بأساليب »بالمصالحة

ورأى أن إجراء . سبيل المثال اعتقال مرشحين أو منع إجراء االنتخابات في القدس أو الضفة الغربية
االنتخابات في كل من القدس والضفة سيطلب ضغوطاً دولية على اإلسرائيليين كي يسمحوا بها نظراً 

  .لمكانة القدس الحساسة وألن الضفة تخضع لالحتالل
  20/12/2011، الحياة، لندن
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  إال باإلفراج عن األسيرات لكانت أكبر إنجاز تبادل األسرى  لم تنجز صفقةلو: حسن سالمة .14
في رسالة سربت من عزله في سـجن         أشاد القائد في كتائب الشهيد عز الدين القسام األسير حسن سالمة          

بادل األسرى بتنفيذ مرحلتها     بإتمام صفقة ت   2011-12-19المحلية، اإلثنين   " صفا"عسقالن ونقلتها وكالة    
  . الثانية، وعدها نصراً كبيراً وإنجازاً تاريخياً

يكفينـي فخـرا    : "وعبر سالمة عن فرحته العارمة بإطالق سراح األسيرات في سجون االحتالل قـائال            
، اإلفراج عن حرائر فلسطين، فواهللا لو لم تنجز هذه الصفقة إال باإلفراج عن األسيرات لكانت أكبر إنجاز                

  ".  عن عمداء األسرى وأصحاب المؤبدات، رغم أنف المحتل،فكيف وهي قد أفرجت
وتمنى القيادي األسير حياة سعيدة لكل المفرج عنهم، وأن ينعموا بهذه الحرية، مباركًا للشعب الفلسطيني               

العظيم على هذا اإلنجاز    "وفصائل المقاومة وعلى رأسها كتائب الشهيد عز الدين القسام،          " حماس"وحركة  
  ". أفرح قلبي وأسال دموعي: الذي قال عنه

ـ ويعد سالمة من ضمن األسماء القيادية البارزة التي لم تشملهن صفقة التبادل، ويقضي ح               بالـسجن   اًكم
، ورفـضت إطـالق   "فيتو"، إلى جانب عدد من األسرى الذين تضع عليهم سلطات االحتالل         اًً عام 1176

  .سراحهم حتى آخر لحظة
 19/12/2011الين، فلسطين اون 

  
  الفصائل تبحث اليوم في القاهرة آليات تنفيذ اتفاق المصالحة في محاوره الخمسة .15

تعقد الفصائل الفلسطينية الموقعة على اتفاق المصالحة اجتماعاً موسعاً، اليوم، في            :عبد الرؤوف ارناؤوط  
وره الخمسة وهي االنتخابـات     العاصمة المصرية القاهرة تبحث فيه آليات تنفيذ اتفاق المصالحة في محا          

  .والحكومة والمصالحة المجتمعية واألمن ومنظمة التحرير الفلسطينية
ـ          ستعرضان على  ) حماس(و) فتح(ان  " األيام"وقد قال عزام األحمد، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، ل

لـى مواقـف الفـصائل      االجتماع ما توافقتا عليه في االجتماعات ما بين الحركتين وانه سيتم االستماع ا            
  .باعتبارها شريكة في تنفيذ االتفاق

  20/12/2011األيام، رام اهللا، 
  

  اجتماع لقادة الفصائل بدعوة من الرئيس عباس الخميس المقبل .16
يعقد قادة الفصائل بدعوة من رئيس السلطة محمود عباس، اجتماعا الخميس المقبل             :أحمد بديوي -القاهرة

ك فيه األمناء العامون والشخصيات المـستقلة واللجنـة التنفيذيـة لمنظمـة           لإلطار القيادي المؤقت يشار   
  . التحرير ورئيسا المجلسين الوطني والتشريعي

، وآلية  2005ويركز اجتماع الخميس على تفعيل منظمة التحرير وفقا إلعالن القاهرة الصادر في مارس              
رؤية فلسطينية مشتركة، كمـا ينـاقش   عمل المجلس الوطني الفلسطيني، والتشاور من أجل التوصل إلى         

ملف تمثيل المستقلين في اإلطار القيادي لمنظمة التحرير، فضال عن ملف االنتخابات، وتشكيل الحكومة              
  . المؤقتة

إلى ما بعد اجتماع اللجنة الرباعية فـي        " المؤقتة"ورجحت مصادر سياسية احتمال تأجيل ملف الحكومة        
ل، حتى يتم التوافق على حكومة تكون مقبولة دوليا، وسط تأكيدات بأن           السادس والعشرين من الشهر المقب    
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، مع الحرص على أن تحظى بتمثيل عمـوم         "التكنوقراط"الحكومة المرتقبة ستكون من أصحاب الكفاءات       
  . الشعب الفلسطيني

  19/12/2011موقع فلسطين اون الين، 
  

  بر خطف إسرائيليينفتح تسعى لتحرير األسرى بالمفاوضات وليس ع: جمال محيسن .17
جمال محيسن، أن حركته ترى أن إطالق سراح األسرى " فتح"أكد عضو اللجنة المركزية لحركة : نابلس

من خالل المفاوضات مع الجانب اإلسرائيلي وال ترغب باللجوء "الفلسطينيين من سجون االحتالل، يتم 
  ".لخطف الجنود أو المستوطنين

ما ذكرته مصادر " قدس برس"بلس سابقًا، في تصريحات خاصة لـ ونفى محيسن، وهو محافظ مدينة نا
ألسر جنود إسرائيليين بسبب تعنت االحتالل ورفضه اإلفراج عن " فتح"إسرائيلية عن تهديده بلجوء 

إن فتح تعتبر أن اإلفراج عن األسرى يتم فقط من خالل المفاوضات، لكن اإلسرائيليين "األسرى، وقال 
ى عدم اإلفراج عن األسرى إال باختطاف جنود كما حصل بصفقة شاليط ربما بتعنتهم وإصرارهم عل

، على " تفضله وال ندعو إليه سيشجع أهالي األسرى على خطوة اختطاف جنود أو مستوطنين وهو ما ال
  .حد قوله

  19/12/2011قدس برس، 
  

  ة وليس حلهامروان البرغوثي يدعو لتجديد النظام السياسي الفلسطيني ومراجعة وظائف السلط .18
القيـادة الفلـسطينية    "دعا القيادي البارز في حركة فتح مـروان البرغـوثي           :   نادية سعد الدين   –عمان  

  ".لالرتقاء إلى مستوى اللحظة التاريخية التي تمر بها القضية واألمة العربية
اهرة لبحـث تنفيـذ     لفصائل الفلسطينية المجتمعة حالياً في الق     إلى ا ،  "الغد"ـوتوجه البرغوثي، في حديث ل    

بلوغ اتفاق استراتيجي يحقق المصلحة الوطنية وليس حزبياً تكتيكيـاً تفرضـه            "ملفات المصالحة بدعوة    
مراجعة وظائف الـسلطة ولـيس      "، و "بتجديد النظام السياسي الفلسطيني   "وطالب   ".المتغيرات والضغوط 

يل الفصائل والقوى في المجلـس      تشكيل حكومة واحدة تعكس تمث    "، و "المسعى األممي "، واستمرار   "حلها
في المرحلة القادمة أي رمز مـن رمـوز االنقـسام           "، شريطة أال يتبوأ رئاسة السلطة       "التشريعي القادم 

   ".والفساد
 بخمس مؤبدات وأربعين عاماً بـزعم       2004وانتقد المناضل البرغوثي، المعتقل في سجون االحتالل منذ         

السـتبعادها الرمـوز    "ماس واالحتالل اإلسرائيلي عبر مصر،      ارتكاب جرائم قتل، صفقة التبادل بين ح      
كمـا انتقـد     ". مناضالً، غالبيتهم من فتح، قضوا زهاء عشرين عاماً في المعتقل          130والقادة وتجاوزها   

  ".تجاهل القيادة الفلسطينية لقضية األسرى طوال عشرين عاماً من المفاوضات"
وضات قبل اإلفراج الشامل عن األسرى، ووقف االستيطان        رفض الشعب الفلسطيني الستئناف المفا    "وأكد  

الخـاص بعـودة الالجئـين       194 والقبول بقرارات الشرعية الدولية، ال سـيما         1967واإلقرار بحدود   
  ".الفلسطينيين
الثورات العربية انتصار لفلسطين ولكرامة العرب، وخسارة اسـتراتيجية للكيـان المحتـل             "واعتبر أن   

  ".، متوقعا انعكاسها قريباً على الساحة الفلسطينية"والواليات المتحدة
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دعم عربي للفلسطينيين لمواجهة الحصار المالي المحكم بهدف ابتـزازهم وفـرض الحلـول              "ودعا إلى   
  .، مستبعداً وجود قرار استراتيجي إسرائيلي بالسالم"عليهم
تجات اإلسرائيلية، وإبرام شركات    من المؤسف امتالء السوق الفلسطينية والعربية واإلسالمية بالمن       "وزاد  

وحكومات عربية التفاقات بعشرات المليارات من الدوالرات مـع شـركات تـساهم بتهويـد القـدس                 
  ".واالستيطان ودعم االحتالل

 20/12/2011الغد، عمان، 
  

   الفلسطينية في مخيم عين الحلوة تدين أعمال االغتيال وكل اشكال التوتر الفصائل .19
فصائل منظمة التحرير الفلسطينية والقوى ، أن صيدا من  20/12/2011روت،  المستقبل، بيذكرت

االسالمية وتحالف القوى الفلسطينية في لبنان، دانت أعمال االغتيال وكل اشكال التوتير التي شهدها 
مخيم عين الحلوة، واكدت اصرار كافة األطراف على كشف الفاعلين ومحاسبتهم وعدم السماح ألحد ان 

جاء ذلك اثر اجتماع موسع تداعت اليه . مخيم رهينة من اجل اجندات ال تخدم اال العدو الصهيونييأخذ ال
  .فصائل المنظمة والتحالف والقوى االسالمية وانصار اهللا في مسجد النور في مخيم عين الحلوة

تي تعرض لها ادانة اعمال اإلغتيال وكل اشكال التوتير األمني ال: وخرج المجتمعون بالمقررات التالية
المخيم خالل األيام الماضية، إصرار كافة األطراف على كشف الفاعلين ومحاسبتهم، عدم السماح ألية 
جهة كانت ان تعبث بأمن المخيم والجوار، الحرص على استمرار اللقاءات وافشال اي مخطط يهدف الى 

لحرص على العالقات الطيبة االقتتال الداخلي بين القوى االسالمية وحركة فتح على وجه الخصوص، ا
  .واألخوية مع الجوار اللبناني

ان امنكم وامانكم امانة في اعناقنا ولن نسمح ألحد ان يأخذ : وتوجه المجتمعون الى اهل المخيم بالقول
  .المخيم رهينة من اجل اجندات ال تخدم اال العدو الصهيوني

قائد الكفاح المسلح محمـود     أن   مد صالح مح نقالً عن مراسلها   20/12/2011السفير، بيروت،   وأضافت  
امانة بين اياديكم، ونحن لن ننجر الى اشتباكات، ولن         «أكد للجميع ان المخيم     » اللينو«عبد الحميد عيسى    

لـم يـتهم فقـط      » اللينو«اال ان   . »نقوم باي اعمال عسكرية شاملة، ولن تكون هناك حرب بيننا وبينهم          
ظهرت فـي المخـيم، وتقـوم       » وجوها جديدة «رها، بل اتهم امس     جند الشام وفتح االسالم وغي    » فلول«

وأكـد  . بترويع االهالي، وهي لم تكن موجودة فيه من قبل، من دون ان يسميها أو يعلن عـن هويتهـا                  
سيعلن عنها في الوقت المناسب، تاركا للقوى االسالمية        » الوجوه«بأنه يملك معطيات حول هذه      » اللينو«

  . المخيم امر معالجة الموضوع على طريقتهموللجنة المتابعة وقيادة
ونحن «ان ال دليل بعد حول هوية مطلقي النار، «بدوره، يؤكد قائد المقر العام لحركة فتح منير المقدح 

ضحية مشروع كبير يستهدف المخيم من اجل تحويله الى بارد جديد، وتدميره وفق ما تخطط اميركا 
اننا في مخيم عين الحلوة امام «ويشدد المقدح على . »تعويضواسرائيل من اجل استسهال التوطين وال

مخطط للفتنة بين مكونات عين الحلوة، وجميعنا يتحمل المسؤولية، وال استثني احد من نفسي ومن 
الجميع، وعلى الجميع وعي خطورة ما يجري، وعلى فتح ان تتخذ الموقف المناسب ممن يطلق النار 

دليل واضح وملموس على اي «وطالب المقدح من لديه أي . »االرعنبهذا الشكل ويستسهل االغتيال 
  .»اسم متورط عليه ان يبادر فورا الى تقديمه الى لجنة المتابعة لتقوم بدورها
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عـضو المكتـب    أن  ،   أحمد منتش  نقالً عن مراسلها  صيدا  من   20/12/2011النهار، بيروت،   وأوردت  
إيجابياً، وهنـاك حـرص     "اليوسف أبلغ ان االجتماع كان      صالح  " جبهة التحرير الفلسطينية  "السياسي لـ   

  .مشترك على تفويت الفرصة على المتربصين بأمن المخيم والجوار
  

  "جيش القدس"حماس تطالب بتهيئة األجواء لتشكيل  .20
ثمنت دائرة شئون الالجئين في حركة حماس، دعوة رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية : غزة

مؤكدة على أن القدس هي قلب فلسطين، وتحريرها هو تحرير لكل , حرير القدسلتشكيل جيش عربي لت
نسخة " المركز الفلسطيني لإلعالم"وأكدت الدائرة في بيانٍ لها وصل  .فلسطين من دنس اليهود الغاصبين

عنه، على ضرورة أن يكون الالجئون الفلسطينيون في البالد العربية والشتات هم طليعة هذا الجيش، فهم 
 داعية دول الربيع العربي، والدول المضيفة لالجئين الفلسطينيين بأخذ ،أهل فلسطين واألدرى بشعابها

  .زمام المبادرة في تهيئة األجواء وبدء الخطوات التحضيرية لتشكيل نواة جيش التحرير العربي
ينيين، ودعوة وبينت أن أولى هذه الخطوات تشكيل كتيبة القدس في كل بلد عربي من الالجئين الفلسط

 وتشكيل قيادة عسكرية عربية عليا لوضع خطة التحرير وبدء ،الفلسطينيين للتجنيد الطوعي فيها
  .الخطوات التمهيدية الالزمة

  19/12/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

  "إسرائيل"الستمرارها بانتقاد » نيويورك تايمز«نتنياهو يهدد صحيفة  .21
» نيويـورك تـايمز   «راء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو برسالة إلى صحيفة        هدد رئيس الوز  : القدس المحتلة 

وعنون نتنيـاهو رسـالته     . المستشار الرفيع في ديوان رئيس الحكومة     » دون ديرمر «األمريكية بواسطة   
وأوضح مستشار  . »تراجعوا باحترام «على نسخة منها بعبارة     » الجيروزليم بوست «التي حصلت صحيفة    

  .سرائيل لديها الكثير لتفعلهإ«نتنياهو قائال 
إن التشهير وتشويه صورة إسرائيل من قبل توماس فريدمان وتشويه صورة الغالبية العظمـى              «وأضاف  

الذين يؤيدون إسرائيل في الواليات المتحدة هو تشويه حاقد ومدمر وضار إلسرائيل والمدافعين عنها في               
طئ فحسب بل إنه يساعد في التحـريض الخطيـر          إن هذا التحريض ليس خا    «وتابع  . »الواليات المتحدة 

  .»حول العالقة بين الواليات المتحدة وإسرائيل ومناصريها من األمريكيين
 20/12/2011، الدستور، عّمان

 
   سنواتثالثعلى مشروع قانون يتيح احتجاز متسللين ألكثر من يصادق الكنيست  .22

 مشروع قانون حكومي يتيح احتجاز متـسللين،        صادقت لجنة الداخلية في الكنيست اإلسرائيلي اليوم على       
  .في منشأة خاصة بذلك، لمدة تزيد عن ثالث سنوات

وتمت المصادقة على مشروع هذا القانون تمهيدا للتصويت عليه في الكنيست بكامل هيئتهـا بـالقراءتين                
  .الثانية والثالثة

ديدة التـى طرحهـا نتانيـاهو،       وكانت الحكومة اإلسرائيلية صادقت مطلع الشهر الجاري على خطة الج         
 اإلسرائيلية ومحاربة ظاهرة المتسللين األفارقة إلى إسرائيل عبر شبه جزيـرة            –لضبط الحدود المصرية    
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 660وذكرت وسائل إعالم إسرائيلية أن الخطة التى وضعها رئيس الوزراء نتانيـاهو رصـدت               . سيناء
  .ميزانية جميع الوزارات اإلسرائيليةمن % 2مليون شيكل، يجرى تمويلها من خالل اقتطاع نسبة 

 19/12/2011، 48موقع عرب
 

   تقترح أن ترفع السعودية إنتاجها النفطي ومقاطعة النفط اإليراني"إسرائيل" ":يديعوت" .23
، اليوم االثنين، أن إسرائيل اقترحت على الواليات المتحـدة الـضغط            "يديعوت أحرونوت "أفادت صحيفة   

على رأسها السعودية، زيادة إنتاجاتها النفطية بهدف تخفيف االعتماد العالمي          على الدول المنتجة للنفط، و    
  .على النفط اإليراني

وجاء أن نائب وزير الخارجية اإلسرائيلية داني أيالون التقى نائبة وزيرة الخارجيـة األمريكيـة ونـدي                 
سؤولين في الخارجيـة    شيرمان، التي تجري في إسرائيل سلسلة لقاءات تتركز على الشأن اإليراني مع م            

  .وأجهزة األمن
  . وأضافت الصحيفة أن المحادثات تركزت حول زيادة العقوبات االقتصادية على إيران

وخالل المحادثات عرض الممثلون اإلسرائيليون نموذجا يتيح للواليات المتحدة فرض عقوبـات نفطيـة              
  . على إيران، بدون أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع في أسعار النفط

لت الصحيفة عن مصادر أمريكية قولها إن شيرمان غادرت إسرائيل متوجهة إلـى الـسعودية ودول                ونق
وأضافت الصحيفة أن إسرائيل من جهتها تعمل علـى      . الخليج لفحص احتماالت تنفيذ المقترح اإلسرائيلي     
  .إقناع دول مصدرة للنفط بزيادة صادراتها النفطية

 19/12/2011، 48موقع عرب
  

  "إسرائيل" مع دفن التطبيعلالى الحكم سيؤدي  األحزاب االسالمية صعود: يليةدراسة اسرائ .24
ت دراسة جديدة صادرة عن معهد االمن القومي االسرائيلي ان صـعود            أر: زهير اندراوس  - الناصرة

احزاب ذات ايديولوجيا اسالمية الى الحكم في شمال افريقيا وامكانية ان تكرر هذه الظاهرة نفـسها فـي                  
في السلطة الفلسطينية وربما ايضا في دول مجاورة اخرى، تضع عالمة استفهام كبيـرة علـى                ومصر،  

  . امكانية توفر تطبيع في عالقات الدولة العبرية مع الوطن العربي
مسألة اخرى ستتضح هي مفعول عنصر التطبيع في المعادلة القابعة في اسـاس المبـادرة العربيـة ـ     

ظرية، وذلك النه في ظل غياب مسيرة سياسية اسـرائيلية ـ فلـسطينية    ومع ان هذه مسالة ن. السعودية
من جهة اخرى، فان البرنامج االيديولوجي للحركات       . كفيلة بتحقيق حل، ليس للمعادلة اي امل في التحقق        

االسالمية وتصريحات قادتها تضع في عالمة استفهام استعدادهم للتسليم بالوجود الصهيوني، حتى بعد ان              
  . الفلسطيني-لحل الكامل للنزاع االسرائيلي يتحقق ا

وقال معد الدراسة عوديد عيران، ان فكرة التطبيع تلقت تعبيرا رسميا هاما في اتفاق السالم بين تل ابيب                  
 وفي االتفاقات المختلفة التي رافقته، الفتا الى انه على الـرغم مـن ان قـسما                 1979والقاهرة في العام    

 تم تطبيقه فقط والسالم مع مصر حظي بلقب السالم البارد كانـت فـي هـذه                 صغيرا من هذه االتفاقات   
  .االتفاقات اهمية
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وخلصت الدراسة، يجب فحص المصاعب التي ستنشأ كنتيجة لصعود قوى سياسية في البلدان العربية ال               

  .لوضعتقبل فكرة تطبيع العالقات مع اسرائيل، ولكن ينبغي ايضا فحص االمكانيات التي يخلقها هذا ا
 20/12/2011، القدس العربي، لندن

 
  يتمتعون بالحصانة" الشاباك"محققي جهاز : اللجنة العامة لمناهضة التعذيب .25

كشفت اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل، بمناسبة اليوم العـالمي           : زهير أندراوس  - الناصرة
ة التي يتمتع بها محققو جهـاز األمـن         لحقوق اإلنسان، الصورة الصعبة والخطيرة حول الحصانة الكامل       

المشتبهون باستخدام التعذيب وإساءة المعاملة للمعتقلـين وخـرقهم للقـانون           ) الشاباك اإلسرائيلي (العام  
  .ولتعليمات المحكمة العليا

وقال بيان صادر عن اللجنة، إن اللجنة العامة لمناهضة التعذيب، قدمت قبل أيام، بواسطة المحامي نبيـل   
 فلسطينيا، الذين تعرضوا للتعذيب والتنكيل أثناء التحقيق، وكـانوا          12التماسا للمحكمة العليا باسم     دكور،  

 سنوات من   4قد اشتكوا ضد محققين الشاباك، إال أنه لم يجر التحقيق بأي من هذه الشكاوى رغم مرور                 
ن وزارة القضاء اإلسرائيلية فقد     وأشار البيان إلى أنه وفقا لمعلومات تلقتها اللجنة العامة م          .تاريخ تقديمها 

 شكوى إلـى المستـشار القـضائي للحكومـة          750، تقديم أكثر من     2011 حتى   2001تم ما بين سنة     
  .بخصوص أعمال تعذيب أو سوء المعاملة، ولكن لم تحظ أية منهم بتحقيق جنائي

اء إسرائيليون بعـد أن     العبرية عن مخالفات جديدة للمواثيق الدولية قام بها أطب        ' هآرتس'وتحدثت صحيفة   
ألسير فلسطيني، رغم إصـابته الخطيـرة جـراء         ) الشاباك(تستروا على تعذيب المخابرات اإلسرائيلية      

  . التعذيب الوحشي، مخالفين بذلك ميثاقا دوليا يلزم األطباء بتبليغ السلطات في االشتباه بتعذيب معتقلين
 20/12/2011 ,القدس العربي، لندن

  
  كر وحفالت ماجنة في قواعد الجيش االسرائيليقاعات س: يديعوت" .26

ان ما اعتبـر فـي      " جيش الزجاجة "  كشفت صحيفة يديعوت احرونوت في تحقيق تحت عنوان          :القدس
حفالت سـكر داخـل     .. السابق ظاهرة ثانوية ومعزولة تحول الى وباء حقيقي اصاب الجيش االسرائيلي          

اسـتطالع   وتبين في    .لظاهرة لتشمل المستوى القيادي   القواعد العسكرية في الوحدات المختارة وامتدت ا      
وقالت الصحيفة ان الجيش     .جديد ان عشر افراد الجيش النظامي اعترفوا باحتساء الكحول داخل القواعد          

يستعد خفية لشن حرب ال هوادة فيها لتحجيم هذه الظاهرة بتنظيم عمليات دهم وتفتيش مفاجئة واسـتخدام             
  .محققي الشرطة العسكرية

من افـراد الجـيش     % 9 فان   ،ووفقا للصحيفة واستنادا لبحث اجرته سلطة محاربة المخدرات والكحول        
 واعترفوا بذلك بما في ذلك اعتيادهم تناول الخمور داخل القواعـد            ،النظامي االسرائيلي يتناولون الكحول   

م علـى االقـل      ما يعني ان الحديث يدور عن االف الجنود ويمكن االفتراض ان جزءا مـنه              ،العسكرية
 واذا كنا نتحدث فيما مضى عن ظواهر ثانوية خصوصا فـي القواعـد              ،يتولون مهام ومناصب حساسة   

 اصبح الحديث يدور عن حقيقة قطعية مفادها ان الكحول تسربت           ،العسكرية القائمة في العمق االسرائيلي    
 مـرورا بالوحـدات      وان هذه الظاهرة آخذة في االتساع افقيـا وعموديـا          ،وتغلغلت في صفوف الجيش   

  .المختارة وصوال الى القيادة العسكرية
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وسجلت قبل ثالثة اسابيع ثالث حاالت عنف منفصلة تحولت خاللها حفالت السكر الى نزاع عنيف بـين                 
فيما وقعت الثانية في قاعدة عسكرية جنوب البالد والثالثـة          " تسريفين" وقعت االولى في معسكر      ،الجنود

  .لشماليةفي قاعدة في المنطقة ا
 20/12/2011، القدس، القدس

 
  "إسرائيل" مشروع قانون زواج يهدد االئتالف الحكومي في ":يديعوت" .27

أعلن حزب شاس اليميني المتطرف أنه يدرس عملية الرد على االقتـراح الـذي قدمـه                : القدس المحتلة 
نة الوزارية لـشؤون     الذي تمت الموافقة على طرحه في اللج       ،حول قانون الزواج  ) حزب إسرائيل بيتنا  (

ينص على السماح لكـل     » يتسهار» الذي أطلق عليه  «وأشارت صحيفة يديعوت إلى أن القانون       . التشريع
 وليس شرطاً الحاخامية الموجودة     ،يهودي أن يسجل للزواج عند الحاخامية التي يريدها في أنحاء إسرائيل          

م الحكومة لالقتراح، مـشيراً     وأعرب عضو كنيست عن حزب شاس عن غضبه من دع         . في مكان سكناه  
ومصدر الخالف بين   . إلى أنه من الممكن أن تحدث أزمة ائتالفية قريباً تؤدي إلى سقوط حكومة نتنياهو             

شاس وإسرائيل بيتنا حول هذا القانون هو أن األخير يضع من خالل هذا القانون حلوال لمشكالت تواجه                 
فيتي في إسرائيل يواجهون صـعوبات فـي إثبـات     ألف مستوطن جلبوا من دول االتحاد السو      300نحو  

يهوديتهم معظمهم مسيحيون او ملحدون ال دين لهم، علما أن المهاجرين الروس هم الـذخر االنتخـابي                 
وبذلك يكسب جمهور واسع في االنتخابات      . لحزب إسرائيل بيتنا برئاسة وزير الخارجية افيغدور ليبرمان       

تبر أن القانون يحد من صالحياتها الدينية ويقلص من سلطتها الدينيـة            أما بالنسبة لشاس فإنها تع    . المقبلة
  .على اليهود

 20/12/2011، الدستور، عّمان
 

  2059عام في  "إسرائيل " من سكان %53 معدل االصوليين والعرب سيرتفع الى :معاريف .28
 في العـام     مليون نسمة  16,6 حسب مكتب االحصاء المركزي سيرتفع عدد سكان اسرائيل الى           :معاريف

 فـي المئـة     30مقابـل   ( في المئة من السكان      53، ومعدل االصوليين والعرب سيرتفع فيها الى        2059
  ).اليوم

 في المئـة فـي التوقـع        31 في المئة في التوقع االعلى و      40معدل االصوليين بين السكان سيصل الى       
 في المئـة مـن   10ن  سنة ـ اليوم يشكل االصوليو 50 ضعف في غضون 3,1وهذا ارتفاع . المتوسط

سيرتفع فـي   ) 19حتى سن   (ويشار الى أن معدل االصوليين في أوساط السكان االطفال          . عموم السكان 
.  في المئة بسبب عدد االطفال العالي في العائالت األصـولية          46 في المئة الى     16 سنة من    50غضون  
  .ليسوا منتجينارتفاع في البطالة وتوسيع دائرة الفقر لكون هؤالء السكان : المعنى

 20/12/2011السفير، بيروت، 
  

   طفال في مخيم شعفاط 11 مواطنا بينهم 21اعتقال : الضمير .29
 استنكرت مؤسسة الضمير لرعاية االسير وحقوق االنسان، ما تقدم عليه قوات االحتالل، من :بيت لحم

طالت خالل الخمسة اعتقاالت يومية ومستمرة تستهدف شبان واطفال مخيم شعفاط قضاء القدس، والتي 
 طفال قاصرا، بناء على متابعات محامي مؤسسة 11 شابا منهم 21عشر يوما الماضية ما يقارب 

  .الضمير لرعاية االسير وحقوق االنسان
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 50ان حملة االعتقاالت هذه مرتبطة بفتح معبر شعفاط، والذي يهدف الى عزل «: وقال محامي الضمير
 يسمح بعبوره إال لمن يحمل بطاقة هوية القدس أو إذناً من ألف مقدسي عن مدينة القدس، حيث ال

وكانت سلطات االحتالل بدأت ببناء المعبر الجديد على مداخل مخيم شعفاط، الواقع . »سلطات االحتالل
إلى الشمال من مدينة القدس المحتلة، على غرار معبر قلنديا، استكماالً لمخطط الجدار الذي بدأت ببنائه 

  . حول المخيم2002في العام 
االنتهاكات الممنهجة في مخيم وبلدة شعفاط، والمناطق المحيطة بمدينة القدس «: وادانت مؤسسة الضمير

التي تنتهجها قوات االحتالل، فسياسة االعتقاالت والتعذيب والتنكيل، هي سياسة مرافقة ومكملة لسياسة 
  .»العنصريمصادرة االراضي، وهدم المنازل، وبناء جدار الضم والفصل 

  20/12/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا 
  

   تقرر زيادة مواد البناء لصالح مشاريع األونروا بغزة"إسرائيل" .30
أعلنت إسرائيل يوم أمس أنها قررت مضاعفة كمية مواد البناء التي تسمح : غزة ـ  أشرف الهور

  .'األونروا'ين الفلسطينيين بإدخالها إلى قطاع غزة والمخصصة لمشاريع وكالة غوث وتشغيل الالجئ
بعد إعالن ' األونروا'وبحسب ما أوردت اإلذاعة اإلسرائيلية فإن هذه الموافقة جاءت استجابة لطلب 

 مدرسة في القطاع خالل العام المقبل لحل مشكلة النقص في 12الحكومة البريطانية عن تمويل إقامة 
  .غرف التدريس

  20/12/2011، القدس العربي، لندن
  

   سيارات قرب رام اهللا خمسةوطنون يعتدون على مسجد في قرية بني نعيم ويحرقونمست .31
 خط مستوطنون يهود امس كتابات بالعبرية على حائط مسجد في : ا ف ب- كامل إبراهيم –القدس 

  .قرية بني نعيم جنوب الضفة الغربية، بحسب ما افاد مسؤول محلي فلسطيني
 مناصرة ان المعتدين كتبوا بالعبرية على جدران مسجد الصحابة وقال رئيس مجلس بلدية القرية رضوان

في اشارة الى مستوطنة متطرفة واخرى » "شباب يتسهار" و"تدفيع الثمن"في القرية وخصوصا كلمتي 
  .عشوائية شمال الضفة الغربية

 3,5لى واشار مناصرة الى ان المسجد يقع جنوب القرية في مواجهة مستوطنة بني حافر التي تبعد حوا
  .كيلومترات عن القرية

كما أحرق مستوطنون فجر امس، خمس سيارات تعود ملكيتها لمواطنين من قرية بيتين شمال شرق رام 
وأفاد رئيس المجلس القروي للقرية دياب ياسين بأن عشرات المستوطنين اقتحموا القرية في ساعات  .اهللا

متوقفة عند الشارع الرئيس المحاذي لقرية دير الفجر األولى، وأضرموا النيران بخمس سيارات كانت 
  .دبوان المجاورة، مما أدى إلى إحتراقها بالكامل، قبل أن يلوذ المستوطنون بالفرار

  20/12/2011، الرأي، عّمان
  

   األغوار   خربة الحمة شمال بهدم منازل فيإسرائيليةإخطارات  .32
ال األغوار بهدم مساكنهم وحظائر المواشي أخطرت قوات االحتالل، مواطني خربة الحمة شم: رام اهللا

 إنذاراً خطياً صادراً عن سلطات 17 يوماً، حيث تسلم فلسطينيون في تلك المنطقة 20في غضون 
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االحتالل بهذا الخصوص، األمر الذي اعتبره مسؤولون في منطقة األغوار جزءاً من سياسة تصفية 
إسرائيلية بالغة التعقيد بما في ذلك منع الفلسطينيين الوجود الفلسطيني في المنطقة التي تواجه سياسات 

  .من ترميم منازلهم او تشييد مساكن جديدة لهم في تلك المنطقة في حين تقوم باستهداف القائم منها بالهدم
  20/12/2011، الخليج، الشارقة

  
  نض السجويالمقاومة بحاجة ألسر أربعة جنود لتبي: المركز الفلسطيني للدفاع عن األسرى .33

صفقة جلعاد شاليط ناجحة "في بيان صحفي، إن " المركز الفلسطيني للدفاع عن األسرى"قال : رام اهللا
بكافة المقاييس، حيث حطمت نظريات العدو وفرضت شروطها، في حين أخفقت مسيرة التفاوض السلمي 

  ".على مدار عشرين عاماً في تحقيق ما حققته الصفقة في ضربة واحدة
ية أوسلو التي وقعتها السلطة مع االحتالل، كانت تنص على اإلفراج عن كافة األسرى إن اتفاق"وأضاف 

وهم المعتقلون قبل االتفاقية، لكنّها فشلت في إلزام االحتالل بتحقيق هذا البند، بينما تمكنت " القدامى"
  ". محكومون بالسجن المؤبد فأكثر315 أسيرا وأسيرة، بينهم 1050المقاومة من اإلفراج عن 

حررت ما نسبته عشرون في المائة من أسرى سجون "وقال مدير المركز إسماعيل الثوابتة، إن الصفقة 
باعتبارهم أبناء شعب "، مشيدا بنجاحها في اإلفراج عن أسرى من كافة التنظيمات الفلسطينية "االحتالل

  .، على حد تعبيره"واحد، مما يجعل الصفقة عمالً وطنيا بامتياز
بحسبة بسيطة؛ فإن ذلك يعني أن المقاومة بحاجة إلى أربعة جنود إسرائيليين آخرين لكي يتم ": وتابع

تبييض السجون نهائيا من األسرى والمعتقلين بكافة أطيافهم وأعمارهم وجنسياتهم، في حال تمت تلك 
مشددا أن ذلك ، "الصفقات المفترضة بنفس المعايير التي أفرج على إثرها الجندي المقاتل جلعاد شاليط

  .، كما قال"ليس صعبا على المقاومة الفلسطينية المشهود لها في كل دول العالم"
  19/12/2011قدس برس، 

  
   ترحب بالمحررين وتدعو لمواصلة التضامن مع االسرى"شبكة المنظمات األهلية" .34

ذلك مكسباً رحبت شبكة المنظمات األهلية الفلسطينية باالفراج عن المحررين واعتبرت : محافظات
  .لشعبنا وحركته الوطنية بكافة فاعلياتها وقواها الذي يتعزز من خاللها منهج الكفاح والصمود والمقاومة

ودعت الشبكة كافة قوى شعبنا وفعالياته الوطنية واالجتماعية لتصعيد حملة التضامن مع األسرى األبطال 
رى االبطال والعمل من اجل توفير حياة في سجون االحتالل على طريق اإلفراج الشامل عن جميع االس

  .كريمة لهم وتمكينهم من االندماج في المجتمع
  20/12/2011،  الحياة الجديدة، رام اهللا

  
   تبادل االسرى من صفقة48فلسطينيوخيبة أمل في القدس و .35

  عن خيبة أملهم من استثناء48عبرت أوساط سياسية وأهالي أسرى القدس المحتلة وفلسطينيو: القدس
صفقة التبادل لذويهم مسجلين عتبهم على حركة حماس وعلى مصر، إلبقاء المجال أمام االحتالل 

  . النتهاك معايير التبادل المتفق عليها
وهنأ رئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير إبراهيم صرصور، ورئيس الرابطة العربية لنصرة األسرى 

نا استثناء أسرى القدس والداخل، معتبرين هذا القرار األسير المحرر منير منصور المحررين، وأدا
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وأبديا خيبة أملهما من عدم شمل األسيرات الثالث، خصوصاً أنهن لم يشملن  .مستفزاً إلى أبعد الحدود
في الدفعة األولى بسبب ما قيل إنه خلل فني موضحين أنه لم يبق إال زيادة الضغط على الجانب 

إال أنه ال يمكننا أن . وسائل المتاحة في سبيل التوصل لحل عادل ومنصفاإلسرائيلي، وبكل الطرق وال
نتجاهل المرارة في أن الصفقة بمرحلتيها لم تشمل إال خمسة فقط من عشرات األسرى من الداخل ممن 

  . قضوا عقوداً في المعتقالت
  20/12/2011، الخليج، الشارقة

  
  "ض السجونيمقدمة لتبي"إتمام صفقة تبادل األسرى ": أحرار" .36

لدراسات األسرى وحقوق اإلنسان أن نجاح صفقة تبادل األسرى، وإتمام " أحرار"اعتبر مركز : غزة
  ".انتصار للحق الفلسطيني ومقدمة لتبييض السجون"تنفيذها مساء أمس األحد، هو 

نسخة عنه، أهالي األسرى الذين لم يحالفهم الحظ في " قدس برس"وطالب المركز، في بيان تلقت 
خروج محرري الصفقة هو بداية إلى حرية "، مشيرا إلى أن "أال يفقدوا األمل من حرية أبنائهم"لصفقة، ا

  ".جديدة لمن يقبعون في السجون
فخره بهذه الروح الفلسطينية التي توحدت بعد إتمام صفقة التبادل، والتي تدل "عن " أحرار"وعبر مركز 

تفاق الوطني ليس بعيد، وتبقى كل الجهود للقضية األهم وهي تبييض على أن تحقيق الوحدة والوطنية واال
  ".السجون وإنهاء االحتالل

  19/12/2011قدس برس، 
  

  بتركهم في البرد لخمسة أيام" التبادل"االحتالل عاقب األسرى المحررين ضمن  .37
ة تبادل األسرى، أكد عدد من األسرى الفلسطينيين المفرج عنهم، ضمن المرحلة الثانية من صفق: الخليل

قيام االحتالل بمعاقبتهم قبل أيام من إتمام تنفيذ الصفقة، والتي تمت مساء أمس األحد، وذلك بتركهم في 
  .العراء وفي ظل األجواء الباردة لمدة خمسة أيام، دون أن يتم توفير األغطية الالزمة لهم

ن سكناهم، أن إدارة السجون وأوضح األسرى المحررون، في تصريحات صحفية فور وصولهم إلى أماك
عملت على إهانتهم وإذاللهم، ولم توفر لهم متطلبات الحياة "وللحظة األخيرة قبل إطالق سراحهم، 

، مشيرين إلى أنه تم تجميعهم في سجنين منفصلين، وتركهم يواجهون برد "الالزمة قبل إطالق سراحهم
  .الشتاء، طيلة خمسة أيام

، موضحين أنهم تركوا خلفهم "رحة منقوصة عاشوها في لحظة اإلفراجف"وعبر األسرى المحررون عن 
  .أصحاب المحكوميات العالية، والمرضى، وصغار السن، ومن بقين من األسيرات

  19/12/2011قدس برس، 
  

   ألسير فلسطيني"الشاباك"إسرائيليون تستروا على تعذيب أطباء ": هآرتس" .38
العبرية عن مخالفات جديدة للمواثيق الدولية قام ' آرتسه'صحيفة  كشفت: زهير أندراوس' الناصرة ـ 

ألسير فلسطيني، رغم ) الشاباك(بها أطباء إسرائيليون بعد أن تستروا على تعذيب المخابرات اإلسرائيلية 
إصابته الخطيرة جراء التعذيب الوحشي، مخالفين بذلك ميثاقا دوليا يلزم األطباء بتبليغ السلطات في 
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 21( إن جهاد رياض عبد الكريم مغربي، من طولكرم : وقالت الصحيفة.  معتقليناالشتباه بتعذيب
  . بتهمة مسؤوليته عن مقتل إسرائيليين2008من العام ) أبريل(، اعتقل في نيسان )عاماً

وحسب الصحيفة فقد نقل المغربي إلى المستشفى وهو بحالة صعبة جراء التعذيب، لكن األطباء تلقوا 
ولفتت .  المخابرات اإلسرائيلية بعدم معالجته، وتم إعادته للمعتقل بعد ساعتين فقطتعليمات من محققي

الصحيفة إلى إعالن طوكيو التحاد األطباء العالمي، والذي تم إقراره من قبل اتحاد األطباء في إسرائيل 
 التعذيب ، والذي يحظر على األطباء المشاركة في التحقيقات وعمليات2007) يناير(في كانون الثاني 

  .ويدعو إلى رفع التقارير في حالة االشتباه بتعذيب معتقلين
  20/12/2011، القدس العربي، لندن

  
  في الضفة وغزة" الممنوعة"طالب بإنهاء الحظر المفروض على الصحف ي" مدى" .39

 بيان ، موسى الريماوي، في"مدى"دعا مدير عام المركز الفلسطيني للتنمية والحريات اإلعالمية : رام اهللا
، الفصائل الفلسطينية المشاركة في اجتماع )19/12(نسخة عنه اليوم االثنين " قدس برس"صحفي تلقت 

القاهرة المنعقد يوم غد، إلى إدراج مسألة إنهاء آثار االنقسام على اإلعالم على جدول أعمالها، واتخاذ 
  ".ل حر وبدون مضايقاتبشك"قرار باستئناف طباعة وتوزيع الصحف الممنوعة في الضفة والقطاع 

ليس من المفهوم أن يتم بحث كافة القضايا المتعلقة بإنهاء االنقسام، ويتم تجاهل "وأضاف الريماوي، 
موضوع اإلعالم رغم األهمية التي يتمتع بها والدور الفاعل الذي يمكن أن يلعبه، إضافة إلى أن اإلعالم 

ث تعرضت الحريات اإلعالمية إلى انتهاكات واسعة في والعاملين فيه قد عانوا كثيرا جراء االنقسام، حي
  .، وفق البيان"الضفة والقطاع، وتفشت الرقابة الذاتية بشكل كبير

قد  أطلق مؤخراً حملة لجمع التواقيع على عريضة تطالب بإنهاء آثار االنقسام على " مدى"وكان مركز 
  .اإلعالم

  19/12/2011قدس برس، 
  

ـًا النتهاكات االحتالل بالقدسفلسطينية  غالبية: استطالع .40   ترى االنتفاضة الثالثة رادع
أكـدت غالبية فلسطينية أن االنتفاضة الثالثة هي الرد المطلوب فلسطينيا على انتهاكات االحتالل : دمشق

  .األخيرة في مدينة القدس المحتلة، مقللين من جدوى تقديم شكوى لألمم المتحدة بـهذا الخصوص
 في االستطالع الذي أجراه -)6674(الذين بلغ عددهم -من إجمالي المصوتين ) %65(وأشار حوالى 

إلى أن الرد المطلوب فلسطينيا ) 19/12/2011-12(في الفترة الواقعة بين " المركز الفسطيني لإلعالم"
ل على انتهاكات االحتالل األخيرة في مدينة القدس المحتلة هو الدعوة النتفاضة ثالثة في وجه االحتال

  .الصهيوني
من المشاركين في االستطالع أن الرد الفلسطيني %) 33(جاء ذلك في الوقت الذي أوضح فيه حوالي 

يكون باالنسحاب نهائيا من المفاوضات، في حين وجدوا أن تقديم شكوى لألمم المتحدة فقط خيار فاشٌل 
من المصوتين قناعتهم %) 2(من في ظل االعتداءات المتواصلة على القدس والمقدسات؛ حيث أبدى أقل 

  .بهذا الخيار لوقف االنتهاكات الصهيونية
  20/12/2011،  المركز الفلسطيني لإلعالم
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  نصف الجمهور الفلسطيني متفائل بتطبيق المصالحة وقلة يتوقعون تشكيل حكومة مصالحة : استطالع .41
حوالي ثالثة أرباع الجمهور ، أن لمركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحيل اظهر استطالع :رام اهللا

 22خرجت رابحة أكثر من إسرائيل في صفقة تبادل األسرى فيما تقول نسبة من " حماس"يعتقدون أن 
 في المئة تقول أن تأييدها لحماس قد ازداد بعد صفقة التبادل 37 و.في المئة أن إسرائيل خرجت رابحة

  . في المئة أن تأييدها قد نقص10تغير، وتقول نسبة من  في المئة أن تأييدها لم ي50فيما تقول نسبة من 
ارتفاع في نسبة التقييم اإليجابي ألداء حكومة هنية وانخفاض في نسبة التقييم اإليجابي ألداء حكومة هناك 
 في 44 في المئة ولحكومة سالم فياض 41نسبة التقييم اإليجابي ألداء حكومة اسماعيل هنية تبلغ . فياض
  . المئة
 في المئة أنها غير 38 في المئة فيما تقول نسبة من 60 الرضا عن أداء الرئيس محمود عباس تبلغ نسبة

  .راضية عن أداء الرئيس
جرت انتخابات رئاسية جديدة وترشح فيها اثنان فقط هما محمود عباس واسماعيل هنية، يحصل  لو

ركين وتبلغ نسبة المشاركة في  في المئة من أصوات المشا37 في المئة والثاني على 55األول على 
 في 54في قطاع غزة، يحصل عباس في هذا االستطالع على .  في المئة64االنتخابات في هذه الحالة 

 في 33 في المئة وهنية على 56 في المئة وفي الضفة الغربية يحصل عباس على 42المئة وهنية على 
ارتفاعاً في شعبية هنية مقارنة بالوضع قبل تشكل هذه النسب هبوطاً ملموساً في شعبية عباس و. المئة

  . في المئة34 في المئة من األصوات وهنية على 59ثالثة أشهر حيث حصل عباس على 
 في المئة والثاني 64أما لو كانت المنافسة بين مروان البرغوثي وإسماعيل هنية فيحصل األول على 

  . في المئة71 هذه الحالة إلى  في المئة وتصل نسبة المشاركة في االنتخابات في30على 
 في المئة تعتقد أنه بعد اجتماع الرئيس عباس وخالد مشعل فإن فتح وحماس ستنجحان في 50نسبة من 

  . في المئة أنهما لن تنجحا في ذلك46تطبيق اتفاق المصالحة وتوحيد الضفة والقطاع فيما تقول نسبة من 
 في المئة فقط يعتقدون أنه سيتم تشكل حكومة 21رغم تفاؤل نصف الجمهور بنجاح المصالحة فإن 

 في المئة تعتقد أن هذه الحكومة 46نسبة من . مصالحة أو حكومة خبراء خالل أيام أو بضعة أسابيع
  . في المئة أنها لن تتشكل أبدا27ًستتشكل بعد فترة طويلة فيما تقول نسبة من 

 في المئة 43 فإن 2012) مايو(إجراءها في أيار أما بالنسبة لالنتخابات البرلمانية والرئاسية المقترح 
 في المئة أنها لن تعقد 47يعتقدون أنها ستعقد في موعدها المقترح أو بعد ذلك بقليل فيما تعتقد نسبة من 

  .في ذلك الموعد
  19/12/2011، القدس، القدس

  
   الف دوالر800تبلغ بكلفة  اتفاقية تنفيذ مشروع دراسات تطويرية لمعالجة النفايات الصلبة: الخليل .42

 وقع خالد العسيلي رئيس المجلس المشترك االعلى الدارة النفايات الصلبة في : وسام الشويكي-الخليل
« IFC«مسؤول مؤسسة التمويل الدولية « لوك هجارتي «جنوب الضفة رئيس بلدية الخليل، امس، مع 

لبة عن طريق اشراك القطاع الخاص على اتفاقية تنفيذ مشروع دراسات تطويرية لمعالجة النفايات الص
  . الف دوالر اميركي800بكلفة اجمالية تبلغ 
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وقال العسيلي ان المشروع يخطو بنجاح تجاه تحقيق الحلم باستغالل النفايات الصلبة من خالل اعادة 
هرت تدويرها و تحقيق الفائدة البيئية و االقتصادية عبر شراكة مثالية بين محافظتي الخليل و بيت لحم اظ

  .مدى اهمية التعاون بين المحافظات الفلسطينية في تحقيق الخدمة االفضل للمواطن و التقليل من تكلفتها
واضاف العسيلي ان ما تم التوقيع عليه اليوم هو مرحلة استكمالية للمشروع تشمل عمل دراسات تحليلية 

ة اضافة لعمل دراسات قانونية لتقييم خيارات و فرص مشاركة القطاع الخاص في ادارة النفايات الصلب
  .وتشريعية لتقييم الواقع القانوني بهذا المجال ودراسات مالية تبين الجدوى االقتصادية من تنفيذ المشروع

  20/12/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا
  

  في طرابلس  فلسطينية"ريشة والوان" .43
اون مع وزير الشباب والرياضة في رعى سفير فلسطين في لبنان عبد اهللا عبد اهللا، وبالتع: طرابلس

حكومة الظل الشبابية شادي نشابة والرابطة الثقافية، افتتاح المعرض الحادي عشر للفنان التشكيلي أنور 
، في مقر الرابطة بطرابلس، بحضور الرائد بهاء »الريشة واأللوان إلى مدينة السالم«خانجي بعنوان بـ

  .اجتماعية وثقافية وفنية وحشد من المهتمينالصمد ممثال اللواء أشرف ريفي، ووجوه 
بعد جولة في المعرض، رحبت المربية آمال مطر بالحضور، ثم شكر السفير عبد اهللا لبنان واللبنانيين 

منوها بلوحات الفنان خانجي التي تحاكي الواقع «على احتضانهم للقضية الفلسطينية والحركة الوطنية 
  .»المعاش وتحمل عنوان فلسطين

  20/12/2011، فير، بيروتالس
  

  "إسرائيل"تقصير عربي بحق األسرى األردنيين في :  محرران أردنيانأسيران .44
حمل األسيران األردنيان المحرران وائل الحوراني وصالح عـارف، مـسؤولية           :  هديل غبون  - عمان

ة والعربيـة،   التقصير في متابعة ملف األسرى األردنيين في السجون اإلسرائيلية إلى الجهـات الرسـمي             
 أسـيرا مـن الـسجون       550معربين عن تحفظهم حيال الدفعة الثانية من صفقة تبادل اإلفـراج عـن              

  ."إسرائيل"اإلسرائيلية، بين حركة المقاومة اإلسالمية حماس و
ـ          بالعربية، إنه أبلغ بشموله بقرار اإلفراج نهايـة         CNNوقال األسير المحرر وائل الحوراني  في لقاء ل

تأخير اإلفراج عـن الدفعـة الثانيـة مـن        " تعمدت"ماضي، الفتاً إلى أن السلطات اإلسرائيلية       األسبوع ال 
  .باإلفراج عن األسرى" مظاهر االحتفال"األسرى للتقليل قدر اإلمكان من 

وحمل الحوراني الذي أعرب عن فرحته باإلفراج عنه، مسؤولية التقصير في متابعة ملف األسرى للدول               
، مشيرا إلى أن بيد تلك الـدول أدوات عديـدة للـضغط علـى               "إسرائيل"يات سالم مع    التي أبرمت اتفاق  

  .اإلسرائيليين
 عاما، عتبه على السلطات األردنيـة بعـدم توظيـف     33من جهته، سجل األسير المحرر صالح عارف        

ـ                عـدم  "ى  اتفاقية السالم المبرمة مع إسرائيل في المطالبة باألسرى األردنيين، مشيرا في الوقت ذاتـه إل
 خالل عملية اجتياح قامت بها القوات       2003عام  " مقاومة االحتالل "بمشاركته في   " شعوره بالندم بالمطلق  

  . عاما14اإلسرائيلية، ليصدر عليه حكماً بالسجن لمدة 
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وتتضارب المعلومات حول عدد األسرى األردنيين المتواجدين في الـسجون اإلسـرائيلية بعـد عمليـة                
 19 مصادر رسمية في وزارة الخارجية األردنية لسي إن إن بالعربية بأن عـددهم               اإلفراج، حيث أكدت  

  . مفقودا29 أسيرا و23أسيرا، فيما تشير مصادر نقابية أردنية إلى أن عددهم 
20/12/2011، موقع سي ان ان  

  
       الديراني ىتعذيب األسير اللبناني المحرر مصطفوقائع قناة إسرائيلية تكشف  .45

، للمـرة األولـى     "عوفداه"كشفت القناة اإلسرائيلية الثانية ضمن برنامج التحقيقات        : واودةوديع ع  -حيفا  
بالصوت والصورة وقائع التعذيب الذي تعرض له األسير اللبناني المحرر مصطفي الـديراني الملقـب               

  .في لبنان" أبو علي"بـ
خلع مالبسه خالل   يعمت أن الديراني لم      التي ز  ،ويفند البرنامج التلفزيوني كذب النيابة العامة اإلسرائيلية      

لكن صور الفيديو تدحض ذلك وتظهر أنه خضع للتحقيق وهو عار وتشير إلـى أنـه             , التحقيق العسكري 
  .تعرض لالعتداء

20/12/2011، موقع الجزيرة نت، الدوحة  
  

   على أيدي خارجية أحداث عين الحلوة مقنعاً إلقاء كل مسؤوليةليس": التنظيم الناصري" .46
دان رئيس التنظيم الشعبي الناصري الدكتور أسامة سعد التقاتل بين الفصائل الفلسطينية في             : مد صالح مح

مخيم عين الحلوة، داعياً إياها إلى وضع حد نهائي للتقاتل الذي تحول إلى مسلسل عبثي ال ينتج عنـه إال         
ولية التي تفرضها التحديات    كما دعا الفصائل إلى االرتقاء إلى مستوى المسؤ       . »األذى والموت والخراب  

لم يعد مقنعاً ألحد إلقاء كامل المسؤولية على األيـدي          «وقال سعد   . التي تواجه لبنان والقضية الفلسطينية    
الخارجية والطابور الخامس، فبعض الفصائل في المخيم تتحمل على األقل جانباً من المسؤولية، وما كان               

حوا في تفجير الوضع لوال وجود تجاوب وتربة خصبة داخل          لأليدي الخارجية والطابور الخامس أن ينج     
  .»المخيم

20/12/2011، السفير، بيروت  
  

  ينعقد بصورة طارئة لمناقشة أوضاع عين الحلوةمجلس األمن الفرعي  .47
 بصورة طارئة في سرايا صيدا الحكـومي        ، انعقد مجلس األمن الفرعي في الجنوب      : رأفت نعيم  -صيدا  

ضاهر وحضور النائب العام االستئنافي في الجنوب القاضي سميح          جنوبي نقوال بو  برئاسة محافظ لبنان ال   
وجرى االطالع على التقارير الواردة عن الوضع في المخـيم          .  والعسكرية األمنية األجهزةالحاج وقادة   

والجهود التي تبذل داخله وخارجه إلعادة الهدوء وضبط األمن، والتشديد على اهمية اتخاذ اإلجـراءات               
وحث المجلس لجنة المتابعـة الفلـسطينية علـى         . الكفيلة بمنع تكرار ما جرى ومالحقة كل مخل باألمن        

أن استمرار التأزم وتدهور الوضـع      معتبرا  تكثيف جهودها الرامية الى احتواء الوضع األمني المستجد،         
  .يخدم مصالح العدو االسرائيلي

  اذا لم تتم السيطرة عليه من قبل الجيش اللبناني، قـد           ما جرى،   "حذّر النائب ياسين جابر من ان       إلى ذلك   
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القيادات الفلسطينية  "ودعا  ". يتحول برميل بارود، ويؤدي انفجاره الى زعزعة االستقرار الداخلي اللبناني         
  ". على الدولة اللبنانية ان تضرب بيد من حديد: "وقال". الى تحريم استخدام السالح في المخيم

20/12/2011، المستقبل، بيروت  
  

   صواريخ قبل إطالقها على المستعمرات اإلسرائيليةأربعةالجيش اللبناني يضبط  .48
مـن عيـار    » كاتيوشا« صواريخ   4عثرت مخابرات الجيش اللبناني أمس على       :  يوسف دياب  - بيروت

سة، قرب بلدة المجيدية في جنوب لبنان وهي غير معدة لإلطـالق، وعلـى            ن مليمترات في وادي خ    107
، طوقا حول المنطقة التـي تـم فيهـا          »اليونيفيل« ضرب الجيش، بمساعدة قوات الطوارئ الدولية        الفور

العثور على الصواريخ، ومنع أيا كان من االقتراب من المنطقة بمن فيها الـصحافيون، وعمـل علـى                  
  .ضبطها ونقلها إلى إحدى ثكناته

20/12/2011، الشرق األوسط، لندن  
  

  "األونيسكو"برفع العلم في مقر  يينيهنئ الفلسطين" المستقبل" .49
 خلف الرئيس الفلسطيني محمود عباس بمناسـبة        عبد اهللا فرنسا ممثالً بمنسقه    " تيار المستقبل " وفد من    أهنّ

في باريس، واصفاً   " االونيسكو" المتحدة للتربية والعلوم والثقافة      األممرفع العلم الفلسطيني في مقر منظمة       
  ".في مسيرة الشعب الفلسطيني وكفاحه من أجل حريته وبناء دولته المستقلةالتاريخية "هذه اللحظة بـ

يرفع العلم الفلسطيني قريباً في مبنـى األمـم         "وتمنى التيار، بعد حضوره حفل رفع العلم في باريس، ان           
  .سبة، مهنئاً الوفد المرافق لعباس والسفير الفلسطيني وأعضاء السفارة باسم التيار في هذه المنا"المتحدة

20/12/2011، المستقبل، بيروت  
  

  نتهاكاً لحرية العبادةاه ّدتدين إحراق مسجد في القدس وتعتالتعاون اإلسالمي  منظمة .50
 أدانت منظمة التعاون اإلسالمي بشدة جريمة إشعال النار بمسجد في القدس المحتلة ومسجد آخر في :جدة

بية وكتابة شعارات مسيئة لإلسالم على جدرانها، قرية برقة القريبة من مدينة رام اهللا في الضفة الغر
من قبل المستوطنين " اإلرهابية واإلجرامية"واعتبرت أن استمرار هذه األعمال، التي وصفتها بـ

  . نتهاكاً صارخاً لالتفاقيات والمواثيق الدوليةاالمتطرفين ضد أماكن العبادة وحرمة المقدسات تشكل 
اون اإلسالمي، البروفيسور أكمل الدين إحسان أوغلو، في تصريح وحمل األمين العام لمنظمة التع

 المسؤولية الكاملة عن استمرار سلسلة جرائم حرق "إسرائيل"صحفي، أذاعه القسم اإلعالمي للمنظمة، 
  . المساجد واالعتداء على ممتلكات الشعب الفلسطيني ومقدساته وفي مقدمتها المسجد األقصى المبارك

  19/12/2011قدس برس، 
  

   توصية بتشكيل لجنة عربية دائمة للدفاع عن األسرى في السجون الصهيونية:ن العربوالمحام .51
األسرى والمعتقلون في سجون "نظم اتحاد المحامين العرب ندوة بعنوان :  باسل الزغيالت-عمان 
 إلىتقديمها  التي تم ، تخللتها وثيقة األسرى الفلسطينيين والعرب لدى االحتالل الصهيوني،"االحتالل

   .أمس أعمالهاختتم و ،ثالثة أياماستمر مؤتمر اتحاد المحامين العرب الذي 
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 المشاركون في الندوة بتشكيل لجنة عربية دائمة من المحامين والمستشارين القانونين للدفاع عن وأوصى
ضمان كما أوصوا ب . العرب في السجون الصهيونية وكذلك لدى المحافل الدولية المتخصصةاألسرى

 لألسرى والمحررين "واعد"التمثيل الفلسطيني في اللجان العربية للدفاع عن األسرى من خالل جمعية 
وتوقيع بروتوكول عربي قانوني دولي يجرم السجون الصهيونية ومالحقة قادة االحتالل وضباط السجون 

  .ن اإلسرائيلية تعذيب األسرى العرب في السجوأووأقبية التحقيق لديه الذين تورطوا في قتل 
 20/12/2011الدستور، عمان، 

  
   يناير25بعد ثورة  "إسرائيل"حساسية في العالقة بين مصر و: وزير الخارجية المصري .52

 يناير تشهد زيادة في 25 أن الفترة بعد ثورة ،أكد وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو: القاهرة
  وليد عبد.لقاها نيابة عنه مساعد وزير الخارجية، د، مشيراً في كلمة أ"إسرائيل"حساسية العالقة مع 

إلى احتالل  الناصر، أمام المؤتمر السنوي للمجلس المصري للشؤون الخارجية الذي عقد أمس بالقاهرة،
  .قضية مياه النيل وضعاً خاصاً بعد الثورة التي فرضت تغيير سياسة بعض الدول تجاه مصر
  20/12/2011الخليج، الشارقة، 

  
  "ال مانع": "النور"و. .. ترفض"اإلخوان" "..اإلسالميين"بحث عن قنوات اتصال مع ت "إسرائيل": مصر .53

أن  ،القاهرة فريدة موسى ومجاهد علـي      نقالً عن مراسليها في   ،  20/12/2011 الراي، الكويت،    نشرت
 أال مانع لدى الحزب مـن الحـوار مـع          علن، أ الناطق باسم حزب النور السلفي المصري يسري حماد       

وقـال   ."محل مراجعة "ن األمر   أ، و  نهائياً  هذا ليس رأياً   أن، في حين رد أعضاء الهيئة العليا،        "إسرائيل"
 في ظل ما    "أمر متوقع "حماد إن حديث السفير اإلسرائيلي في القاهرة يعقوب اميتاي عن حوار مع حزبه              

ـ  .رلمان الثورة سماه ارتفاع نسبة تمثيل حزبه في االنتخابات البرلمانية، التي ستشكل ب            "الراي"وأضاف ل
 عن أنه   ن أي حوارات ستتم ستكون في ظل إشراف الخارجية ولن نقبل على أي حوارات سرية، كاشفاً               أ

حتى اآلن لم يحدث أي اتصاالت مع اإلسرائيليين، ويتوقف األمر على التصريحات اإلعالمية من الجانب               
رافض ألي حوارات مع الجانب اإلسـرائيلي قـال إن           على موقف جماعة اإلخوان ال     وتعليقاً .اإلسرائيلي

 من جانب أي قوى سياسية ارتضت العمل القيام         ، خصوصاً الحوار في حد ذاته يجب أال يكون مرفوضاً       "
بعمل سياسي، وكالم اإلخوان مع تقديرنا له ال يتماشى مع الحقائق على أرض الواقع التي تدعو للحـوار           

  ."الذي ال يقوم على إمالءات
د عضو الهيئة العليا لحزب النور محمد سعيد أن الهيئة العليا للحزب في حال انعقاد دائم حتى تتم وأك

مناقشة التصريحات المنسوبة لحماد، واصفا إياها بأنها تصريحات محل مراجعة وال تعكس موقف 
هذه ننا في الهيئة العليا بصدد إصدار قرار في ما يتعلق بصدور إ": "الراي"وأضاف لـ .الحزب

التصريحات لنوضح موقف الحزب من قضية العالقة مع إسرائيل وإمكانية التحاور مع ديبلوماسيين 
إسرائيليين من عدمه، وإعالن ذلك في بيان رسمي باسم الحزب، حيث إننا نخلي مسؤوليتنا عن هذه 

  ." حماد. دأطلقهاالتصريحات التي 
وان وعضو مكتب اإلرشاد محمود غزالن، ما من جهة ثانية، نفى الناطق الرسمي باسم جماعة اإلخ

 اإلسرائيلية عن أن إسرائيل تجري اتصاالت بالجماعة إلقامة حوار معها، وقال "معاريف"نشرته صحيفة 
 أي لقاءات أو حوارات أو تواصل مع الكيان الصهيوني اإلخوان يرفضون تماماً" إن "الراي"غزالن لـ
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ه التقارير في هذا الوقت من قبل الصهاينة إنما الغرض منه ن نشر مثل هذأ، ووهم يعلمون ذلك جيداً
التشويه العمد لصورة اإلخوان ومحاولة التشويش على مواقفهم الواضحة في رفضهم القاطع للوجود 
الصهيوني على أرض فلسطين، ويؤكدون على مطالبهم الثابتة بتحرير فلسطين من النهر إلى البحر، 

  ." الفلسطينية ضد االحتالل اإلسرائيلي الغادروعلى دعمهم للمقاومة الوطنية
 ي دبش وهاني وحمديمحمد البحير عن مراسليها ،19/12/2011، المصري اليوم، القاهرة وأضافت 
 السابق بالقاهرة، إسحاق ليفانون، كشف أن الخارجية اإلسرائيلية منعته يالسفير اإلسرائيلي، أن الوزير

وقال ليفانون . " مما تعتقد إسرائيلأقل تطرفاً" وصفها بأنها التي "اناإلخو"من إجراء اتصاالت مع جماعة 
  يناير، طالبا25ًلصحيفة معاريف، أمس، إنه أرسل توصية إلى الخارجية اإلسرائيلية، عقب اندالع ثورة 

وشدد السفير اإلسرائيلى السابق على . الموافقة على أن يبدأ محادثات مع اإلخوان، لكن الوزارة رفضت
  .، وليسوا متطرفين"براجماتيون"رة عدم تجاهل اإلخوان، مؤكدا أنهم ضرو

 رشاد البيومى، نائب المرشد .، وقال د"إسرائيل" رفضها الحوار مع "اإلخوان"من جانبها، أكدت جماعة 
  ."ال يمكن أبدا أن نتحاور مع إسرائيل، فهى دولة إجرام واحتالل": " اليوميالمصر"العام للجماعة، لـ

  
  ةالرئاسنتخابات باز وفة عندما أسأعمل على فك حصار غز: أبو الفتوحلمنعم عبد ا .54

عبد النعم أبو الفتوح المرشح المحتمل لرئاسة مصر، انه سيعمل على فك حصار . أكد د: كمال عليان
" الرسالة نت"قطاع غزة في حال فوزه في االنتخابات المقبلة، وقال أبو الفتوح في تصريح خاص لـ

الشعب الفلسطيني يستحق العيش بكرامة وحرية، لذا يجب إنهاء حصار غزة، وفتح بوابة رفح " :الثالثاء
، متمنيا أن يتم ذلك في أقرب "بشكل طبيعي وأال يكون ألحد سلطة عليها سوى المصريين والفلسطينيين

ين  صفقة التبادل بإتماموحول تعليقه على  .وشدد على ضرورة أن تحترم الحدود مع القطاع .وقت
  أشار أبو الفتوح إلى أنه هنأ الشعب الفلسطيني وقياداته منذ توقيع اتفاق الصفقة، معرباً"إسرائيل"حماس و

  .اإلسرائيلي عن كافة األسرى الفلسطينيين من سجون االحتالل اإلفراجعن أمله في أن يتم 
  20/12/2011، الرسالة نتموقع 

  
  البالد إلى العودة إليهامنصف المرزوقي يدعو يهود تونس الذين غادروا  .55

قال كبير أحبار يهود تونس حاييم بيتان، إن الرئيس التونسي المؤقت منصف : .)اي.بي.يو( -تونس 
ونقلت وكالة األنباء  .المرزوقي دعا اليهود الذين كانوا يعيشون في تونس وغادروها إلى العودة إليها

، إن هذه الدعوة جاءت خالل اجتماعه اليوم مع  عن بيتان قوله، االثنينأمس مساء ،التونسية الحكومية
  ."التاريخي"المنصف المرزوقي، في لقاء وصفه بـ

  20/12/2011، لندن، القدس العربي
  

  ويبحث قضايا عسكرية وانسانية ةصل تل أبيب في زيارة مفاجئيسلفاكير  .56
 زيارة مفاجئة إلى تل 20/12 بدأ رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت، اليوم الثالثاء :الناصرة

وقالت اإلذاعة العبرية، في نشرتها  . من الواليات المتحدة األمريكية، قادماً واحداًأبيب، تدوم يوماً
الصباحية، أن سلفاكير سيجتمع صباح اليوم مع الرئيس اإلسرائيلي شمعون بيريز ورئيس الوزراء 

 ".ذكرى ضحايا المحرقة النازية" يعرف بـلتخليد ما" يادفاشيم"بنيامين نتنياهو، كما سيزور مؤسسة 
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وأضافت أن المحادثات التي سيجريها رئيس جنود السودان ستتمحور مع المسؤولين اإلسرائيليين حول 
  .التعاون الثنائي في المجالين العسكري واإلنساني، وحول مشكلة الالجئين األفارقة في الدولة العبرية

  20/12/2011قدس برس، 
  

   ة في الضفة الغربية والقدسلبناء ألف وحدة استيطاني" قلقة"برلين  .57
 1028عطاءات لبنـاء    " اإلسرائيلية"لطرح الحكومة   " قلقها البالغ "عبرت برلين االثنين عن     : )ب.ف  .ا  (

وقال المتحدث باسم   .  في ثالث مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس          ،وحدة سكنية جديدة  
أن تعـي أن اإلعالنـات الدائمـة        " اإلسـرائيلية "إن على الحكومـة     "يورغ سترايتر   الحكومة األلمانية غ  
" إسـرائيل " هي رسالة مشؤومة في إطار الجهـود السـتئناف المفاوضـات بـين               ،لمستوطنات جديدة 

  ".والفلسطينيين
    20/12/2011، الخليج، الشارقة

  
  في ملف االستيطان" جديد"اسرائيلي " باستفزاز"فرنسا تندد  .58

نددت فرنسا بقرار الحكومة االسرائيلية طرح استدراجات عروض جديدة لبناء اكثر : يس ـ ا ف ب بار
 في ثالث من مستوطنات القدس الشرقية والضفة الغربية المحتلتين، معتبـرة انـه              ،من الف وحدة سكنية   

  .، على ما اعلنت الخارجية الفرنسية االثنين"استفزاز جديد"
هذا القرار غير المشروع بموجب القانون الـدولي يـشكل          " برنار فاليرو ان     وقال المتحدث باسم الوزارة   

  ".استفزازا جديدا وعقبة اضافية في طريق السالم
  20/12/2011، القدس العربي، لندن

  
  إلى تقليص استخدام القوة ضد المتظاهرين" إسرائيل"المقرر الخاص لألمم المتحدة يدعو  .59

مـم المتحـدة    أنهى المقرر الخاص في األ    :  وكاالت الألنباء  -مال   جمال ج  - الدستور   -القدس المحتلة   
 داعيا اسرائيل الى ضـبط      ،لحرية الراي والتعبير االحد مهمته االولى في اسرائيل واالراضي الفلسطينية         

وكان المقرر الخاص فرانك الرو موجودا في قرية النبـي          . النفس في التعاطي مع التظاهرات الفلسطينية     
 عندما توفي متظاهر فلـسطيني شـاب        ، كانون االول  9نية في الضفة الغربية المحتلة في       صالح الفلسطي 

 متاثرا بجروح اصيب بها جراء اطالق جندي اسرائيلي قنبلة مـسيلة للـدموع              ،خالل تظاهرة في القرية   
 اي لجوء الى القوة ضد متظاهرين او محتجين يجب ان يتم تقليصه الى حده             «واكد ان   . اصابته في وجهه  

  .»االدنى ويكون متناسبا مع التهديد الذي يمثلونه
 20/12/2011، الدستور، عّمان

 
  2012 مليون يورو لألراضي الفلسطينية للعام 160المفوضية األوروبية تخصص  .60

 امس، رزمة مساعدة جديدة لألراضي الفلسطينية المحتلـة للعـام           ، تبنت المفوضية األوروبية   :بروكسل
  . يورو مليون160.4 بقيمة 2012
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 لـدى إعالنـه     ،وقال بيان لمفوض اإلتحاد األوروبي للتوسع وسياسة الجوار األوروبية سـتيفان فيـول            
 ،مؤشر على إلتزامنا السياسي والمالي القوي لبناء دولة فلسطينية ديمقراطية وقابلة للحيـاة            "الرزمة، أنها   

  ".باإلضافة إلى المساهمة في رفاهية الالجئين الفلسطينيين
المفوضية أن ثلثي القيمة سيذهب إلى السلطة الفلسطينية لدفع الرواتب للمـوظفين المـدنيين              وأوضحت  
وسـيغطي   . خصوصاً الفرق الطبية والتعليمية ودفع المخصصات االجتماعية للعائالت الفقيرة         ،األساسيين

  .المبلغ أيضاً الفواتير المتأخرة على السلطة للقطاع الخاص مقابل إمدادات طبية
 مليون يورو الباقية ستذهب للموازنة الرئيسية أو الصندوق العام لوكالة           55.4 المفوضية إلى أن     وأشارت

غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين التابعة لألمم المتحدة التي تقدم خدمات صحية وتعليمية واجتماعيـة              
  .  ماليين الجئ فلسطيني في األراضي المحتلة والدول المجاورة5لـ

  20/12/2011، القدس، القدس
  

   موافقتها على ضم النفط إلى العقوبات على إيران"إسرائيل"واشنطن تبلغ  .61
وفد أميركي برئاسة نائبة وزيرة الخارجية ووندي شيرمان، التي تمثـل            أجرى:  نظير مجلي  - تل أبيب 

لقـاءات  الواليات المتحدة في المفاوضات مع إيران، وووب اينهورين، مستشار الوزيرة للشأن اإليراني،             
وقال قادة الوفد األميركي لنظرائه اإلسرائيليين إن الواليات المتحدة تعمل بـشكل            ". إسرائيل"رسمية في   

دؤوب على التقدم في فرض الحظر على البنك المركزي اإليراني، وكذلك على بيع النفط اإليراني فـي                 
عقابية غير مؤثرة حتى اآلن، وأن      العالم، وهما مطلبان لطالما طرحتهما إسرائيل مدعية أن اإلجراءات ال         

هناك ضرورة ملحة بأن يتسع نطاقها لتكون موجعة ومجدية، ولكن األميركيين أوضـحوا إلسـرائيل أن                
  .الحظر على النفط يحتاج إلى حذر شديد ودراسات معمقة

ومن جهة أخرى، صرح المستشار السابق للرئيس أوباما دنيس روس، في رد على سـؤال بخـصوص                 
ة إسرائيلية إليران، بأنه ال يرى أن المنطقة على شفا حرب، وقال إن هناك جهـودا دوليـة                  توجيه ضرب 

لكن روس أضاف، أمس، أن     . جبارة جارية حاليا لتشديد العقوبات على إيران، ويجب عدم االستهانة بها          
بـين  العالقات  «وأن  . »إسرائيل لم تطلب من الواليات المتحدة ضوءا أخضر لكي توجه ضربة إليران           «

ال تسير بطريقة تجعل إسرائيل تطلب ضوءا أخضر، إنمـا إسـرائيل            ) اإلسرائيلي واألميركي (الطرفين  
  . »تعمل ما تراه مناسبا للدفاع عن أمنها

 20/12/2011، الشرق األوسط، لندن
  

  "المعجزة االقتصادية التركية"نظرة العرب إلى 
لتركي على مدى العقدين الماضيين مصدر إعجاب يعتبر االنتقال الذي حققه االقتصاد ا: إبراهيم سيف

لكثير من الدول العربية، فاالقتصاد الذي كان على حافة االنهيار في مطلع الثمانينات، بات يحتل المرتبة 
 على مستوى العالم لجهة الحجم، والدولة التي كان يعوزها االستقرار وينتشر فيها الفساد باتت اقرب 17

ذيه دول أخرى، ومن ضمنها الدول العربية، مثل مصر التي تمر بمرحلة انتقال إلى نموذج يمكن أن تحت
  .حرجة، ويشبه كثير من مؤشراتها ومواردها تركيا الصاعدة والممتدة نحو دول الشرق المتعثرة

تتحدث األرقام عن ذاتها في ما يخص التطور الذي حصل في تركيا، فالناتج المحلي اإلجمالي ارتفع من 
، أي أن حجم االقتصاد تضاعف ثالث مرات 2010 بليوناً عام 736 إلى 2001 دوالر عام  بليون231
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 دوالر 10000 إلى 2002 دوالر عام 3500وارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي من . تقريباً
 114 واعتمدت تركيا على توسيع القاعدة اإلنتاجية، فارتفعت الصادرات السلعية إلى. 2010نهاية عام 

 بليون دوالر 8.5كذلك ارتفع عائد السياحة من . 2010 ونهاية 2002 بليوناً ما بين 36بليون دوالر من 
  . بليونا20ًإلى 

فكيف نجحت تركيا بتحقيق هذا التطور االقتصادي؟ ال بد من التأكيد على أن اإلنجاز التركي ليس وليد 
سسي بدأ منذ منتصف السبعينات حين قررت تركيا السنوات العشر الماضية، فالعمل إلرساء اإلطار المؤ

االنضمام إلى دول االتحاد األوروبي، ومنذ ذلك الوقت بدأت تركيا بإصالحات مؤسسية بدأت على 
مستوى البلديات والحكم المحلي، واهتمت تركيا بتحقيق ما يصطلَح على تسميته النموذج المتوازن للتنمية 

بيرة بل نالت األطراف والمناطق الريفية االهتمام الذي تستحقه، وتعزز فلم يقتصر التركيز على المدن الك
هذا التركيز حين وصل حزب العدالة والتنمية إلى السلطة، فالقاعدة االنتخابية للحزب تتركز في تلك 

  .المناطق
اتجاه كذلك ركز صناع السياسة األتراك على البعد اإلقليمي في التعامالت التجارية، وحدثت االستدارة ب

الدول المحيطة بتركيا، وتم التوسع في القاعدة اإلنتاجية التي تولد فرص العمل، ولم يهمل ما يعرف 
بالقطاعات التقليدية والصناعات اليدوية، بل إن الحوافز كانت تعطى للعاملين في هذه القطاعات حتى 

ت خارج المدن الرئيسة، يستمروا في أعمالهم وربطت تلك الصناعات والحرف، التي غالباً ما كان
باألسواق الكبيرة عبر أدوات تسويق محلية، األمر الذي أمن أسواقاً محلية كبيرة لتلك المنتجات سواء في 

  .داخل تركيا او في الدول المجاورة
في موازاة ذلك، لم تهمل تركيا القطاع السياحي، فكان ان تضاعف عدد السياح في تركيا من خالل 

دخول والخروج وتأمين المعلومات في شكل سهل لمن يرغب في السياحة، وتوجه تسهيل اجراءات ال
االستثمار إلى البنية التحتية الرئيسة، ومرة اخرى كان للمناطق الريفية نصيب من االهتمام فجرى من 

  .خالل ذلك تنويع المنتج السياحي لكافة الراغبين بزيارة تركيا
 أحد اهم القطاعات التي تساهم بتشغيل االيدي العاملة، وعلى صعيد القطاعات ظل القطاع الزراعي

وتساهم في رفد الناتج المحلي والقطاعات االخرى بما تحتاجه من مدخالت انتاج للصناعات الغذائية 
المهمة في تركيا، وتحقق االرتقاء بنوعية العاملين في القطاع الزراعي من خالل دعم برامج التدريب 

  .م االنتاجيةالهادفة إلى رفع كفاءته
هذه هي قصة النجاح التركي، التي يمكن استخالص الدروس منها على الصعيد العربي، فما تم انجازه 
على مدى العقد الماضي يعتبر استثنائياً بكافة المقاييس، إال ان كثيرين من المحللين األتراك ال يحبذون 

يد من المشكالت المتعلقة بالقطاعات بل يشيرون إلى وجود العد» نموذج«النظر إلى تركيا على انها 
التقليدية وفقدان التنافسية، ويجادل هؤالء بأن المرحلة المقبلة في ما يخص االقتصاد التركي هي 
االصعب، خصوصاً االنتقال إلى القطاعات المولدة للقيمة المضافة المرتفعة التي تعتمد على التكنولوجيا 

ن يختلفون في شكل اساسي مع حزب العدالة والتنمية، لكنها ال واقتصاد المعرفة، وهذه اسئلة يثيرها م
اقتصادية تحققت أمامهم وخالل فترة » معجزة«تثير قلق الشارع العربي الذي ينظر إلى تركيا على انها 

  .ليس بالطويلة
  20/12/2011، الحياة، لندن
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  الوقت من دم والتاريخ ال يرحم: رسالة إلى المجتمعين في القاهرة
  المصريهاني 

أبلغ رسالة يمكن إيصالها إلى المجتمعين اليوم في القاهرة أن الوقت من دم وحقـوق وتقطيـع أوصـال                   
واعتقال وإهانة وتعذيب وحرق األشجار والمساجد وحصار وعدوان، خصوصا على غزة، وتهويد للقدس             

سطيني من المجتمعين   وعزلها وإبعاد سكانها عنها وتوسيع جنوني لالستيطان، بحيث لن يقبل الشعب الفل           
إضاعة المزيد من الوقت وتأجيل إنهاء االنقسام واستعادة الوحدة الوطنية ألي سبب، بما في ذلك انتظـار       
مصير مبادرة اللجنة الرباعية الدولية، واللهث وراء سراب استئناف المفاوضات وإمكانية توصلها إلـى              

كمال نجاح اإلسالم السياسي في االنتخابات،      حل متوازن أو انتظار مصير الربيع العربي، خصوصا است        
وهذا وذاك على أمل مساعدة طرف على حساب الطرف اآلخر لكي يحقق مـصالحة وفقًـا لـشروطه                  

  .وأهدافه
ال مستقبل لفلسطين وال ألي فصيل من فصائل حركتها الوطنية؛ بحكـم حجـم المخـاطر والتحـديات                  

صالح إسرائيل إال من خالل استعادة الوحـدة الوطنيـة          والمؤامرات واالختالل الفادح في ميزان القوى ل      
على أساس ديمقراطي وشراكة حقيقية، وإعادة االعتبار للبرنامج الوطني بعد استخالص الدروس والعبر             

  .من التجارب السابقة
 كانون الثاني المقبل وما بعده، وأوحيت بـأن         26كتبت في المقال السابق إن المصالحة الوطنية بانتظار         

جتماعات التي ستشهدها القاهرة لن تحدث اختراقًا، لكنني لم أتوقف بشكل كاف أمام األسباب والجذور               اال
  .التي ال تزال تمنع إنهاء االنقسام

إن الربيع العربي وانعكاساته إقليميا ودوليا وفلسطينيا، يوفر فرصة ذهبية إلنهـاء االنقـسام واسـتعادة                
يمية والدولية التي كانت تلعب دورا فاعلًا في إعاقـة إنجـاز المـصالحة              الوحدة، فالعوامل العربية واإلقل   

  .تراجعت كثيرا بالرغم من أن قيادتنا ال تصدق ذلك حتى اآلن
فلم يعد نظام حسني مبارك قائما بكل جبروته وقدرته على منع أي مصالحة ال تلبي الشروط األميركيـة                  

 المصالحة، بـدليل جهودهـا المثمـرة لتوقيـع اتفـاق       واإلسرائيلية، بل أصبحت مصر فاعلة في إنجاز      
ولم تعد إيران وسوريا في وضع يؤهلهما لممارسة أي ضغوط لمنع اتفاق المصالحة             . المصالحة وتطبيقه 

أما قطر فنقلت بندقيتها من كتف إلى كتف، وعادت إلى سيرتها األولى،            . إذا لم تجرِ المياه في طواحينهما     
يج خشية من امتداد الربيع العربي إليها، وقامت بدور قيـادي الحتـواء             واصطفت في معسكر دول الخل    

  .الثورات، ولو اقتضت الحاجة االشتراك مع حلف الناتو
كما أن اإلدارة األميركية تراجع دورها وأصبحت منشغلة أكثر بأوضاعها الداخلية مع استمرار أزمتهـا               

 قواتها من العراق وهـي تجـر أذيـال الخيبـة            االقتصادية، وبدء حملة االنتخابات الرئاسية، وانسحاب     
وإسرائيل بالرغم من تطرفها المتصاعد إال أنها مقيدة فـي          . والهزيمة من دون تحقيق أهدافها من الحرب      

هذه الفترة، كونها ال تعرف ماذا تفعل، ألنها ال تريد فعل ما يحرك رياح الربيع العربي ضده، وإحبـاط                   
  .وائهالجهود األميركية والغربية الحت

لم يستغل الفلسطينيون هذه الفرصة الذهبية جراء عدم وضوح المشهد بعد الربيع العربي، ألنه ال يـزال                 
كمـا  . مفتوحا على احتماالت عدة، ولكن هذا ال يجب أن يلغي وجود الفرصة وال أن يؤدي إلى إضاعتها      

تعطيل المصالحة، سـواء مـن      أن من الصحيح أن إسرائيل رغم أنها مكبلة إال أنها قادرة على الحركة ل             
خالل وقف تحويل العائدات، أو تنفيذ عقوبات أخرى ضد السلطة، أو اتخاذ خطوات بتوسيع االسـتيطان                
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وضم مناطق أخرى إلسرائيل، ولكن قدرتها أقل من السابق، وإذا لم نستغل اللحظة المواتية حاليا سنبقى                
ا تبقى من مبرر وشرعية ومصداقية للسلطة، فـال         رهينة لها وما يمكن أن تفعله بنا، وهذا يقضي على م          

  .بد من تغيير قواعد الصراع وتجاوز االتفاقيات التي تجاوزتها إسرائيل منذ زمن طويل
هناك أسباب فلسطينية تعمل على استمرار االنقسام، حيث بدت واضحة اآلن كما لم تكن واضـحة فـي                  

أنا شخصيا كنت من المؤمنين     . ير األسباب الداخلية  السابق، فكان تأثير العوامل الخارجية يطغى على تأث       
بأن هناك أسبابا فلسطينية وراء االنقسام، واآلن بعد حوالي خمس سنوات مـن االنقـسام تعمقـت هـذا                   
األسباب أكثر، بدليل طغيان الصراع على السلطة على أي شيء آخر بالرغم من التقارب الحـادث فـي                  

  .البرامج السياسية
تي ساعدت على الوصول إلى االنقسام ازادات قوة ونفوذًا بعده، وذلك بعـد أن ضـمت                إن الجماعات ال  

عناصر جديدة نمت على جدار وجود سلطتين، وما يتفرع عنهما من وزراء وموظفين وأجهـزة مدنيـة                 
وأمنية ومشاريع ومساعدات ومؤسسات هنا وهناك، ما يجعل إمكانيـة إنهـاء االنقـسام أصـعب، ألن                 

لذلك، نالحظ بحكم قوة    . تخشى فقدان مواقعها ونفوذها، أو تراجعها على األقل       " االنقسامجماعات مصالح   "
أننا نقترب أكثر وأكثر من االتفاق على نوع من اإلدارة لالنقسام، ويمكن أن يتحول رويدا               " دعاة االنقسام "

عب الفلـسطيني   رويدا إلى اقتسام يصبح إنهاؤه أصعب إذا لم يتبلور مشروع قادر على النهـوض بالـش               
  .مجددا

ويضاف إلى ذلك، أن حركة فتح تخشى من أن يؤدي صعود االتجاهات اإلسالمية وفوزها في االنتخابات                
قادت الـشعب الفلـسطيني عـشرات       " فتح"فـ". حماس"في العديد من البلدان العربية إلى تقوية خصمها         

لى المنظمة التحرير التي ترتبط باتفاقـات       السنين، وال تزال تتمتع بالشرعية العربية والدولية، وتهيمن ع        
عن مصالحة تضمن اسـتمرار قيادتهـا للمنظمـة         " فتح"مع إسرائيل وتحظى برعاية دولية، لذلك تبحث        

  .والسلطة، وتعيد غزة للشرعية الفلسطينية، وال مانع لديها من شراكة ال تمس بموقعها التاريخي
نهاء االنقسام اآلن، ألن تحقيقه اليـوم، وهـي لـديها           في هذا السياق، أنصح حركة فتح بأن تسارع في إ         

أوراق كثيرة، أفضل من الغد، بعد أن تخسر المزيد من األوراق، وبعد أن يحصل خـصمها علـى مـا                    
يعززه، فعجلة التاريخ ال تعود إلى الوراء، وال يمكن ألي حركة أن تأخذ زمنهـا وزمـن غيرهـا، وإن                    

وهذه النصيحة نفـسها    . تقود الشعب الفلسطيني قد ولى ولن يعود      الوقت الذي يمكن فيه لحركة واحدة أن        
أقدمها إلى حركة حماس، فال يمكن أن تبدأ من الصفر وتلغي اإلنجازات والوقـائع الفلـسطينية عميقـة                  
الجذور في األرض والتاريخ والثقافة والسياسة التي نرى فروعها ممتدة أينما تواجد الشعب، وتدل علـى                

رض الفلسطينية تعددي ومتنوع، وأن سقوط اتجاه لم يؤد إلى تصفية القضية الفلسطينية،             أنه مثله مثل األ   
لذلك، فالتعددية كانت أهم مصدر لقوة ومناعة الشعب الفلسطيني، وقدرته على           . بل إلى صعود اتجاه آخر    

ة منـذ زمـن     إبقاء قضيته حية بالرغم من العواصف العاتية التي كانت يمكن أن تحطم السفينة الفلسطيني             
  .بعيد

إن فشل اإلستراتيجيات المعتمدة، سواء إستراتيجية المفاوضات كخيار وحيد أو رئـيس، أو إسـتراتيجية               
المقاومة المسلحة كخيار وحيد أو رئيس لحل الصراع، يجعل من المستحيل أن تنهض الحركة الوطنيـة                

ناء على ما تحقق، وتتجـاوز األخطـاء      الفلسطينية مجددا من دون بلورة إستراتيجية جديدة قادرة على الب         
  .والخطايا والثغرات والنواقص وما وصلنا إليه في ظل االحتالل واالنقسام
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ما يمنع الوحدة بالرغم من توفر الفرصة لتحقيقها عدم وجود فصيل قادر لوحده على القيادة مـن خـالل           
ت لكنها ال تزال قوية، وحمـاس       برنامج قادر على تحقيق األهداف التي لم تتحقق حتى اآلن، ففتح تراجع           

تقدمت وفازت في االنتخابات ولكن من المشكوك به حصولها على أغلبية كبيرة ثابتة ومستقرة، تؤهلهـا                
لقيادة الشعب منفردة، ما يجعل الشراكة الحقيقية على أساس أن يحصل كل طرف على ما يستحقه فعلًـا                  

  .هي كلمة السر ومفتاح الخالص
   ا، أن االعتراف بفشل عملية السالم والمفاوضات لم يصل إلى حد قطع حبل األوهام              وما يمنع الوحدة أيض

حول هذا الطريق، فال يزال الرهان على إمكانية استئناف المفاوضات قائما؛ لذلك يتم ربـط المـصالحة                 
 أن  والتوجه إلى األمم المتحدة والموقف من السلطة والمقاومة الشعبية بالمفاوضات وفرص التسوية، مـع             

التسوية لن تتحقق إال عندما يتغير الموقف جذريا من خالل إعطاء األولوية إلنهاء االنقـسام واسـتعادة                 
الوحدة، وبلورة رؤية قادرة على توحيد الشعب الفلسطيني بكل قواه وفعالياته، داخل الـوطن وخارجـه،                

  .ي يجسد القواسم المشتركةعلى أساس ميثاق وطني يجسد ركائز المصلحة الوطنية العليا وبرنامج سياس
وبدلًا من حوار وطني شامل يشارك فيه أوسع عدد ممكن من القوى والفعاليـات بعيـدا عـن القوالـب                    

لألخذ ببرنامج منظمة التحريـر     " حماس"المعتمدة سابقًا من أجل بلورة اإلستراتيجية المطلوبة، يتم دعوة          
التفاقات وااللتزامات بالرغم مما انتهى إليه اتفـاق  بعد تآكله خالل أكثر من عشرين عاما ماضية وقبول ا      

أوسلو، وتستجيب حماس رويدا رويدا بعد أن علّقت المقاومة، ألنها تريد الحفاظ على السلطة في غـزة،                 
والحصول على الشرعية العربية والدولية الالزمة لمد سلطتها إلى الضفة، ما يبقي طريـق الخـالص،                

دة، مغلقًا، أو إذا أردنا الدقة، شبه مغلق؛ ألن باب األمـل يبقـى مفتوحـا،                طريق بلورة إستراتيجية جدي   
خصوصا أن الحلول الجزئية واإلجرائية واالنتظارية والفئوية ال تقدم ما يكفي للخروج من المأزق الـذي         

  .يعاني منه الجميع
  20/12/2011، )بدائل(المركز الفلسطيني لالعالم واألبحاث 

   
   وفالديمير"بيبي"نيوت، ميت، 

  توماس فريدمان
إننـي  . لدي شعار بسيط عندما يتعلق األمر بالصراع اإلسرائيلي الفلسطيني        : ترجمة عالء الدين أبو زينة    

-أحب كالً من اإلسرائيليين والفلسطينيين، لكنني أدعو اهللا أن ينقذهم من بعض أصـدقائهم األميـركيين                
  .الذين يريدون أن يحبوهم حتى الموت، حرفياً

ءت هذه الفكرة إلى الذهن في األسبوع الماضي، عندما نقل نيوت غينغـريتش التنـافس الجمهـوري                 جا
 إلى مستوى منخفض جديد عن      -عن طريق اإلفراط في حب إسرائيل     -للحصول على األصوات اليهودية     

  .، وليس أمة حقيقية يحق لها الحصول على دولة"مخترع"طريق اإليحاء بأن الفلسطينيين هم شعب 
كان من المفترض أن يظهر نيوت غينغريتش أنه يحب إسرائيل أكثر من ميت رومني، الذي كان قد قال                  

ألننـي ال أسـعى     "إنه سوف ينقل السفارة األميركية من تل أبيب إلى القدس           " إسرائيل اليوم "تواً لصحيفة   
سرائيل يعتقدون بأن خطـوة     إلى اتخاذ إجراءات مستقلة عما يعتقد حلفاؤنا بأنه األفضل، وإذا كان قادة إ            

أنا ال أعتقد بأن أميركا     . ...من هذا النوع ستكون مفيدة لجهودهم، فسيكون هذا شيئاً سوف أميل للقيام به            
  ".يجب علينا الوقوف إلى جانب حليفتنا بدالً من ذلك. يجب أن تلعب دور القائد في عملية السالم



  

  

 
 

  

            34ص                                     2355:                العدد20/12/2011الثالثاء  :التاريخ

شيء تفعله إسرائيل، وأن تكون لها بمثابة ماكينـة         إن دور أميركا هو مجرد اإلشادة بأي        . وهذا صحيح 
  هذا الشخص يترشح للرئاسة؟. أما نحن، فليست لدينا مصالح تخصنا. الصراف اآللي فقط، وتصمت

ـ  : بالنسبة لنيوت، حسناً، دعونا نرى      مليون فلسطيني في الضفة الغربيـة ليـسوا شـعباً           2.5إذا كان ال
هم دولتهم الخاصة بهم، فيجب أن يعني ذلك أن إلسرائيل الحق في            وأشخاصاً حقيقيين يحق لهم أن تكون ل      

) 1:  بأن خيارات إسرائيل هـي     -بقدر ما يفكر نيوت   -احتالل دائم للضفة الغربية، والذي يجب أن يعني         
الحرمان الدائم لفلسطينيي الضفة الغربية من الجنسية اإلسرائيلية ووضع إسرائيل علـى الطريـق إلـى                

إخالء وطرد فلسطينيي الضفة الغربية الفلسطينيين من خـالل التطهيـر العرقـي      ) 2الفصل العنصري؛   
التعامل مع الفلسطينيين في    ) 3ووضع إسرائيل على الطريق إلى المحكمة الجنائية الدولية في الهاي، أو            

نائية الضفة الغربية كمواطنين، تماماً مثل العرب اإلسرائيليين، ووضع األساس ألن تصبح إسرائيل دولة ث             
  .؟"مؤيد إلسرائيل"ويوصف هذا الموقف بأنه . القومية

لن أزعم أبداً التحدث باسم اليهود األميركيين، لكنني متأكد من أن هناك الكثيرين هناك من أمثالي، ممـن                
يؤمنون بقوة في حق الشعب اليهودي في الدولة، والذين يفهمون أن إسرائيل تعيش في منطقـة خطيـرة                  

ديمقراطية مع ذلك، وممن يشعرون بقلق عميق إزاء الوجهة التي تذهب فيها إسـرائيل            حتى اآلن، وتبقى    
إننا ما نزال نهـتم     . وتخميني هو أننا نشكل أقلية عندما يتعلق األمر باليهود األميركيين العلمانيين          . اليوم

  .ونقلق، بينما يصر الكثير من اليهود اآلخرين على االنجراف بعيداً عن الواقع
ل بالتأكيد أن يكون رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مدركاً لحقيقة أن الحفاوة البالغـة               إنني آم 

كان اللوبي اإلسرائيلي هو الذي اشترى      . التي حصل عليها في الكونغرس هذا العام لم تكن بسبب سياسته          
التحدث في جامعـة،    " بيبي"وكان االختبار الحقيقي هو ما كان سيحدث لو حاول          . له التصفيق ودفع ثمنه   
وتقديري هو أن العديد من الطالب اليهود كانوا سيقاطعونه وسينأون عنه، لـيس             . دعنا نقل، ويسكونسن  

  .ألنهم معادون، وإنما ألنهم محتارون ومرتبكون
تربكهم قراءة أن وزير الخارجية اإلسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، الذي التقى رئـيس الـوزراء فالديميـر              

نزيهـة تمامـاً وحـرة    "في روسيا مؤخراً، قال إن االنتخابات الروسية التي جرت مؤخراً كانـت  بوتين  
. تلك التي أخرجت اآلالف من الديمقراطيين الروس إلى الشوارع لالحتجاج على التزوير           -". وديمقراطية

  .لقد اصطف وزير الخارجية اإلسرائيلي مع بوتين
يمينيين هاجموا قاعدة للجيش اإلسرائيلي يوم الثالثاء في الـضفة          وتربكهم قراءة أن المستوطنين اليهود ال     

التـي  " غيـر الـشرعية   "الغربية، ورجموا جنوداً إسرائيليين بالحجارة انتقاماً إلزالة الجيش المستوطنات          
  .يقيمها المتطرفون اليهود أينما يريدون

أن مجتمـع   "علـى اإلنترنـت،     يربكهم أن يقرأوا، كما يقول تقرير صندوق إسرائيل الجديد في موقعـه             
 سنوات، توفير حافالت منفصلة في      10منذ  " إيغد"المتشددين طلب من شركة الحافالت العامة اإلسرائيلية        

 من هذه الخطوط تعمـل فـي مختلـف أنحـاء            55، كان أكثر من     2009وبحلول أوائل العام    ". أحيائهم
 الخلفية، والجلوس في مـؤخرة الحافلـة،        وفيها، يطلب من النساء الصعود عن طريق األبواب       . إسرائيل

  ".ارتداء مالبس محتشمة"فضالً عن 
فـي األسـابيع    : "وتربكهم قراءة مقال صحيفة فاينانشال تايمز يوم االثنين من إسرائيل، الذي جاء فيـه             

األخيرة، كان البلد منهمكاً في جدل محموم حول سلسلة من القوانين والمقترحات الجديدة التـي يخـشى                 
رون من أنها صممت لخنق المعارضة، وإضعاف حقوق األقليات، وتقييد حرية التعبيـر وإضـعاف               الكثي
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وهي تشمل قانوناً ساري المفعول يسمح للمجتمعات المحليـة اإلسـرائيلية باسـتبعاد             . السلطة القضائية 
 المصنوعة  العائالت العربية، وآخر يفرض عقوبات على اإلسرائيليين الذين يدعون إلى مقاطعة المنتجات           

في المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية؛ ومقترحات من شأنها أن تخضع المحكمة العليا للمزيد مـن                
  ".الرقابة السياسية

وتربكهم قراءة جدعون ليفي، وهو صوت ليبرالي قوي، وهو يكتب في صـحيفة هـآرتس اإلسـرائيلية                 
مجرد مجموعة قليلة مـن القـوانين غيـر         أن أي شخص يقول إن هذا األمر هو         "اليومية هذا األسبوع    

لقد اندلعت في هذا الخريـف حـرب، ال         . إن ما نشهده هو حرب    ... المنطقية إنما يقوم بتضليل اآلخرين    
وليست الحكومـة   . أقل، في إسرائيل، والتي يجري شنها على عدد أكبر، وأعمق من الجبهات مما يظهر             

صبحت معلقة في الميزان، وإنما شخصية الدولـة نفـسها          فقط، مع عدم التقليل من أهمية هذا، هي التي أ         
  ".أيضاً

من هم الفلسطينيون، فإنه ال يعرف أن هناك عدداً ليس قلـيالً مـن              : وهكذا، وحين يسأل نيوت بسخرية    
  ".من نحن؟: "اإلسرائيليين الذين يسألون اليوم أيضاً

  13/12/2011) نيويورك تايمز(
  20/12/2011، الغد، عّمان

  
  المواجهة اإلسرائيلية في غزة وشيكة؟هل باتت 

  عدنان أبو عامر. د
فاجأ الجيش اإلسرائيلي جميع األوساط العسكرية، المحلية واإلقليمية والدولية، بإعالنه استحداث وتشكيل            

عمليات متشعبة في العمق االسـتراتيجي      "، مهمتها قيادة    "قيادة العمق "قيادة جديدة في الجيش ُأطلق عليها       
تخطيط العمليات العسكرية الخاصة البعيدة المدى، والتي تتطلب العمل من قبل أكثـر مـن           : بر، ع "للعدو

جهة عسكرية من الجيش بالتنسيق مع هيئة االستخبارات العسكرية، ومعاجلة مهمات أمنية لهـا عالقـة                
فـي  ) يلإسرائ(بعيدا عن حدود    "بإيران وتهريب أسلحة للبنان وفصائل المقاومة في قطاع غزة، والعمل           

  .منطقة الخليج والقرن اإلفريقي
وقد تم تشكيل القيادة بما يشبه تركيبة القوات الخاصة األمريكية، ومن عدة أذرع من الجيش اإلسـرائيلي                 
من بينها سالح المشاة والجو والبحر وقوات خاصة واالستخبارات العسكرية، مـع االحتفـاظ بقـدرات                

ة، حيث إن القيادة الجديدة ستساعد على التنسيق بشكل أفـضل           الوحدات الخاصة البرية والجوية والبحري    
  .في تخطيط المهام

بالتريـث نحـو    ) تل أبيـب  (يأتي ذلك بالتزامن مع ما طالبت به محافل عسكرية قيادة أركان الجيش في              
إصدار قرار بشن عملية عسكرية على قطاع غزة، تكون بدايتها معروفة، ونهايتهـا غامـضة، داعيـةً                 

لسياسي لفحص إمكانية خلق وقف إطالق نار متبادل مع الفصائل المسلحة فـي قطـاع غـزة                 المستوى ا 
  .بوسائل أخرى، على اعتبار أن لحماس مصلحة أيضاً في التهدئة

وهو ما دعا المنتدى الوزاري الثماني اإلسرائيلي لمناقشة األوضاع المتصاعدة على الحدود الجنوبية مع              
أنه لن يسمح باستمرار األوضاع كما هي عليـه اآلن،          " إيهود باراك  "قطاع غزة، حيث أكد وزير الحرب     

أخلى غزة تماماً، ودمر بيوت المستوطنات حتى ال يعطي للفلسطينيين حجة لالحتكاك            " شارون"زاعماً أن   
، )إيـالت (بهم، فيما أكدت أوساط عسكرية تعزيز الوجود العسكري على طول الحدود المصرية ومنطقة              
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ط احتياط للخدمة خوفاً من تسلل مجموعات مسلحة للمنطقة بهدف تنفيذ عمليات معاديـة،              وتم تجنيد ضبا  
فيما أوضحت محافل أمنية أن حالة الطوارئ المعلنة في القرى الجنوبية ما زالت سارية المفعول بـسبب                 
 الخوف من تسلل مسلحين من الحدود المصرية في سيناء، ومواصلة الفلسطينيين إطالق الصواريخ مـن              

  .قطاع غزة
  مواقف وتحركات• 

حول التحرك حثيثاً نحو غزة سلـسلة مـن المواقـف           ) إسرائيل(ما قد يسرع من حالة النقاش السائد في         
حين قال إن جولة التصعيد الحاليـة       " ماتان فيلنائي "والتصريحات أهمها ما أعلنه وزير الجبهة الداخلية،        

على حالة الجاهزية واالستعداد، فيما عد وزيـر الـشؤون          انتهت، داعياً قوات األمن والجيش إلى اإلبقاء        
ستضطر الستخدام المزيد من الوسائل لوضع حـد إلطـالق          ) إسرائيل(أن  " موشيه يعلون "االستراتيجية  

الصواريخ من غزة، ألنه ما من دولة بإمكانها القبول بمثل هذه الحالة، محمالً حماس المـسؤولية عنهـا                  
أنـه ال   " يوفال شـتاينتس  "، والمالية   "إيلي يشاي "دانياً، فيما زعم وزيرا الداخلية      رغم أنها ال تقوم بذلك مي     

" عوزي النـداو  "يمكن التسليم بوجود قاعدة صواريخ حمساوية في قطاع غزة، ودفع وزير البنى التحتية              
  .ستستمر بحماية مواطنيها بكل وسيلة ممكنة) إسرائيل(للقول أن 

ته أوساط أمنية إسرائيلية بأن حماس أنشأت خطاً إلنتاج الـصواريخ فـي      األكثر أهمية مما تقدم، ما زعم     
للطلب من القاهرة تكثيـف الجهـود       ) تل أبيب (شبه جزيرة سيناء لحمايته من الضربات الجوية، ما دفع          

إلعادة النظام لما كان عليه في السابق، وتفكيك خط إنتاج الصواريخ في سيناء، إال أنها امتنعت عن القيام                  
ستتفادى ضربها في سيناء، ولذلك فقـد       " إسرائيل" إجراء، ما يؤكد أن االعتقاد السائد لدى حماس أن           بأي

سارعت، وتحت رعاية القوات المسلحة البدوية، إلى نقل مقراتها الخاصة بها، وجزء من قواتها التنفيذية               
الجو عن الطيـران    ومعسكرات التدريب وورش العمل إلنتاج سالحها شمال سيناء، ولذلك توقف سالح            

الحربية فوق الحدود المصرية، ولم يعد يسمح بحركـة الـسيارات المدنيـة فـي               " الهليكوبتر"بطائرات  
  .المنطقة، تحت التهديد المستمر

، فاجأ اإلسرائيليين بصورة غير مسبوقة حين أعلـن أن          "أمير برعام "لكن قائد لواء المظليين في الجيش،       
ره وضباطه هو األخير قبل الحرب على قطاع غزة، في ضوء جـوالت             هذا التدريب الذي يجريه عناص    

، بـل ربمـا     "الرصاص المـصبوب  "التصعيد المتواترة على هذه الجبهة، الفتاً إلى أنّها لن تكون كعملية            
أصغر أو أكبر، ألن النشطاء الفلسطينيين استخلصوا الدروس من السابق، وال يمكن االستهانة بهم، خاتماً               

  ".حساس السائد أن العملية العسكرية باتت أقرب من أي وقت مضىاإل: "بالقول
  19/12/2011، موقع فلسطين أون الين

  
  الفلسطيني" الهجوم السياسي"في طريق 

  اليكس فيشمان
يوشك العضو الجديد في اليونسكو، السلطة الفلسطينية، أن يضع على مائدة المنظمة طلبـاً سـاذجاً هـو                  

، بأنهـا   ) المتـرجم  -الحرم اإلبراهيمي " (مغارة الماكفيال "مة في الخليل، بما فيها      االعتراف بالمدينة القدي  
وسيـسعدها أن ترسـل     . هذا الطلـب  " اليونسكو"وال يوجد أي سبب كي ال تقبل        . موقع للحماية الوطنية  

 الفلسطيني كي توقـد هنـاك       -مراقبين إلى واحد من أوكار األفاعي األكثر سما في الصراع اإلسرائيلي          
  .علةش
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 في القسم اليهـودي وفـي       –هكذا ستجد إسرائيل نفسها غارقة في موجة دعاوى بأنها تمس بقيم الثقافة             
فإسرائيل ستُعاب وينـدد    . وقد ضمن هنا النجاح للفلسطينيين مقدما     ". مغارة الماكفيال "القسم الفلسطيني من    

  .اً دقيقاً تُسحق سحق– إن كان بقي منها شيء –بها في العالم، وستظل صورتها 
هذه الحيلة واحدة فقط من القذائف التي تُعدها السلطة في ماسورة المـدفع اسـتعدادا لتجديـد هجومهـا                   

. فبعد محاولة الفلسطينيين الفاشلة للدول في األمم المتحدة أصـبحوا يتراجعـون           . السياسي على إسرائيل  
  .هكذا يفسر نتنياهو األمر، لكن هذه حماقة منا

يقع األول،  . ن تكون مستعدة اليوم ألجلين مسميين حاسمين في المعركة الدبلوماسية         يجب على إسرائيل أ   
هذا األسبوع، وهو اللقاء بين جميع الفصائل الفلسطينية في القاهرة في الثاني والعشرين من كانون األول،              

 يستطيعون،  وقد استقر رأي المصريين على أن يفعلوا كل ما        ". حماس"و" فتح"لنقاش اتفاق المصالحة بين     
ومن جملة ذلك استعمال الضغط على كل واحدة من المنظمتين على حدة، للتوصل إلى اتفاق يمكّن مـن                  

وقد يعزز نجاح هذا اإلجراء     . إنشاء حكومة وحدة وإجراء انتخابات وفتح صفحة جديدة بين غزة والضفة          
  .تجاه الواليات المتحدةالجرأة الفلسطينية على المطالب التي يثيرها أبو مازن تجاه إسرائيل و

وهو األجل المسمى األخير الـذي      : 2012األجل المسمى األهم هو السادس والعشرون من كانون الثاني          
وال يجـوز   . أسمته الرباعية للفلسطينيين وإسرائيل ليعرضوا بدء تحادث فـي شـأن الحـدود واألمـن              

وهم في هذه األثناء يعرضـون      . سكرياللفلسطينيين حتى هذا األجل المسمى أن يهتاجوا ال سياسيا وال ع          
فـي حـين    " اإلرهاب"فنحن نفي بنصيبنا ونعالج     . عرض سيطرة على الميدان ومسؤولية    " الرباعية"على  

  .تستمر إسرائيل في رفضها وتتهرب من التفاوض
بعد السادس والعشرين من كانون الثاني سيشعر الفلسطينيون بأنهم متحررون من هذا القيد، ويعـاودون               

فإذا استمرت إسرائيل في غفوتها ولم تبادر إلى أي إجراء يعرضها على أنها حاولـت               . هجوم السياسي ال
  .التوصل إلى اتفاق في األقل، فان الموجة الثانية من الهجوم ستكون أقسى كثيرا مما سبقها

 أصبحت السلطة اآلن تعرض وجها صارما في ظاهر األمر تجاه األميركيين وترفض أن تقبـل المـال                
ويقولون لن نأخذ المال لقوات     . المخصص لتمويل وتدريب الكتائب العسكرية التي أقامها الجنرال دايتون        

وهـي أمـوال جمـدت      (األمن إذا لم يحرر الكونغرس األموال المخصصة إلنشاء بنى تحتية في الضفة             
  ).بسبب اإلجراءات السياسية من طرف واحد

ولن يكون وضع تعطون فيه ماال لجـيش        . سلطة لألميركيين ، أوضحت ال  "لن نكون جيش لبنان الجنوبي    "
وتكمن هنا إشارة ثخينـة أخـرى       . يحمي مصالحكم ومصالح إسرائيل في حين ال تعطوننا للبنى التحتية         

  .وهي أنكم لن تصدونا عن تنفيذ التوجه لألمم المتحدة لنُقبل لعدد من مؤسساتها األخرى: لواشنطن
يون سلسلة إجراءات سياسية تقربهم من االستقالل من غيـر تـسوية مـع              وفي موازاة هذا يعد الفلسطين    

فعلى سبيل المثال فحصت مجموعة خبراء قانون دوليين في المدة األخيرة مـن جديـد فكـرة                 . إسرائيل
سلطة برعاية األمم المتحـدة تلغـي فـي         " (نظام وصاية "ُأثيرت في الماضي في السلطة ورفضت وهي        

وخبراء القانون، الذين عرضـوا     ). قات أوسلو وتكون مرحلة قبل إعالن االستقالل      الحقيقة ما بقي من اتفا    
استنتاجاتهم على أبو مازن وقيادة السلطة، وجدوا فيها نقائص أكثر من المزايا، لكن هذا لن يشوش عليهم                 

وفي مقابل هذا تحدث رئيس المصرف المركزي       . ليستلوا الفكرة مرة أخرى إلحداث ضغط على إسرائيل       
لفلسطيني، األسبوع الماضي، عن االستعداد إلصدار عملة مستقلة باعتبار هـذا جـزءا مـن انفـصال                 ا

  .اقتصادي عن إسرائيل
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  .وماذا تفعل إسرائيل؟
  .مرة أخرى" سنرد في الوقت والمكان"نحن 

  "يديعوت"
 20/12/2011، األيام، رام اهللا
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