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  الفصائل الفلسطينية تتفق على تشكيل لجنة لالنتخابات وتؤجل النظر في الحكومة .1

الفصائل ، أن  جيهان الحسينينقالً عن مراسلتهاالقاهرة من  21/12/2011لحياة، لندن،  اذكرت
الفلسطينية اتفقت على تشكيل لجنة لإلشراف على االنتخابات المقرر إجراؤها العام المقبل، إال أنها 

في جلسة و .قررت تأجيل النظر في موضوع الحكومة، وذلك خالل لقاء في القاهرة لتنفيذ بنود المصالحة
 10باإلضافة إلى » الجهاد اإلسالمي«و» حماس«و» فتح«الحوار األولى التي ضمت قيادات حركتي 

  ..فصائل أخرى، اتفق الحضور على تشكيل لجنة لتسمية أعضاء لجنة االنتخابات المركزية
بين ال بد من إجراءات بناء ثقة «إنه » الحياة«إسماعيل رضون لـ » حماس«وقال القيادي في حركة 

ا إلى ضرورة إصدار قرار رئاسي من جانب الرئيس الفلسطيني وقرار آخر من رئيس يعا، د»الجانبين
الحكومة المقالة إسماعيل هنية للجهات المختصة لتنفيذ البند المتعلق بإطالق سراح المعتقلين فوراً، مشدداً 

مكان إنهاء االنقسام وتحقيق على أهمية إنجاز هذا الملف بهدف خلق أجواء إيجابية تمنح الثقة في إ
المصالحة، فضالً عن حل إشكالية منح جوازات السفر وضمان حرية الحركة والكف عن المالحقات 
األمنية بحق كوادر الحركة، موضحاً أن معالجة كل هذه األمور ستنعكس إيجاباً ليس فقط على قواعد 

  .بل على الجميع» حماس«حركة 
عزت الرشق ضرورة تشكيل الحكومة ألنه ال يمكن » حماس«حركة كما أكد عضو المكتب السياسي ل

إجراء انتخابات في ظل وجود حكومتين، في إشارة إلى حكومتي رام اهللا وغزة، نافياً ما يتردد عن 
وعلى صعيد معالجة ملف المعتقلين قال إن إشراف مصر المباشر على  .إرجائها إلى أجل غير مسمى
  .كل فاعل في معالجة هذا الملف وحسمهلجنة المعتقلين سيساهم في ش

االتفاق على إجراء االنتخابات المقبلة في ظل أجواء من «رشق انه تم العن » فرانس برس«ونقلت 
الديموقراطية والشفافية وحرية اإلعالم وحرية العمل السياسي والجماهيري من دون أي تقييد للحريات 

  .»في الضفة الغربية وقطاع غزة
ضوع المصالحة المجتمعية تم التأكيد على عدم المس بحقوق اإلنسان الفلسطيني وبخاصة في مو«: وتابع

وقف االعتقاالت في الضفة وغزة وحل موضوع جوازات السفر التي كانت معطلة في رام اهللا للبعض 
وأكد أن اجتماع . »في غزة، وأن تعطى حرية التنقل والسفر في غزة وعودة الناس إلى منازلهم في غزة

 إال بانتهاء االنقسام 2011أن ال ينتهي عام «لقاهرة يعتبر مؤشراً على إصرار الفصائل على ا
  .»الفلسطيني
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للحوار أن االجتماع أقر تشكيل لجنة » فتح«عن عزام األحمد رئيس وفد حركة » فرانس برس«ونقلت 
كيل لجنة االنتخابات تبحث أسماء أعضاء لجنة االنتخابات تقدم للرئيس عباس الذي سيصدر مرسوماً بتش

  .خالل يومين
أما في ما يخص موضوع إعادة هيكلة منظمة التحرير فأوضح األحمد أنه تم االتفاق على بحثه في 

 برئاسة 2005التي ستجتمع للمرة األولى منذ تشكيلها عام » لجنة اإلطار القيادي الفلسطيني المؤقت«
الً من أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وباإلضافة لعباس يضم هذا اإلطار القيادي ك. عباس

  .الفلسطينية واألمناء العامين للفصائل ورئيس المجلس الوطني الفلسطيني
ما بعد نهاية كانون «ولفت األحمد إلى أن الفصائل اتفقت على تأجيل النظر في موضوع الحكومة إلى 

  .»المقبل) يناير(الثاني 
إن معظم » الحياة«ماهر الطاهر لـ » بهة الشعبية لتحرير فلسطينلج«وقال عضو المكتب السياسي لـ 

الفصائل والقوى الحاضرة لجلسة الحوار ترفض تأجيل تشكيل الحكومة إلى ما بعد اجتماعات اللجنة 
  .»ال نريد رهن تشكيل الحكومة بأطراف دولية«: الرباعية الشهر المقبل، وقال

ه خالل االجتماع المرتقب بعد غد والذي سيحضره الرئيس وأضاف إن ملف منظمة التحرير ستتم معالجت
الفلسطيني واألمناء العامون للفصائل وأعضاء اللجنة التنفيذية ورئيس المجلس الوطني، داعياً إلى أال 

خالد مشعل هو الذي » حماس«يكون هذا االجتماع شكلياً، وكشف أن رئيس المكتب السياسي لحركة 
  .باسأصر على عقده فاستجاب له ع

موقف حركة  أن  أحمد بديوي،    عن مراسلها  نقالً القاهرة من 20/12/2011فلسطين اون الين،    وأضافت  
فتح الرافض لمشاركة عدد من الفصائل وممثلين لمنظمات المجتمع المدني والمستقلين في الحوار الموسع              

لهـذه  ) ؤقـت م(تسبب فـي انـسحاب       ،رغم حضورهم بدعوة من جهاز المخابرات المصرية       للفصائل،
لجـان  .. حركة األحرار .. الحزب الشيوعي ..  الصاعقة -فتح..  االنتفاضة -فتح(الفصائل والشخصيات   

من االجتماع، احتجاجـا    ) كتائب المجاهدين .. جبهة النضال .. حركة المقاومة الشعبية  .. المقاومة الشعبية 
لمصريون لتلطيف األجـواء،    عزام األحمد، قبل أن يتدخل رعاة التفاوض ا       " فتح"على موقف رئيس وفد     

  . والتأكيد على حق الجميع في المشاركة، عبر توافق الفصائل الفلسطينية الكبرى على ذلك
، أكـد  "حماس"فوزي برهوم، المتحدث باسم حركة       أن   21/12/2011،  المركز الفلسطيني لإلعالم  وذكر  

ـًا            إلى ضرورة اإلسراع في إنجاز هـذه       أن اجتماع الفصائل انتهى باالتفاق على ستة بنود أساسية، داعي
الملفات، واستغالل كافة األجواء اإليجابية والمشجعة على إنجاز المصالحة حتى يـتم تجـسيد الـشراكة                

نسخة عنه إلى أن البنـود      " المركز الفلسطيني لإلعالم  "وأشار برهوم في بيان وصل       .الفلسطينية الحقيقية 
  :الستة التي تم االتفاق عليها هي

: ثانيا.حنا ناصر . تشكيل اللجنة المستقلة لإلشراف على االنتخابات وعددها تسعة أعضاء برئاسة د: أوالً
  .االنتهاء من ملف تشكيل الحكومة قبل نهاية شهر يناير المقبل 

  .إتمام اإلفراج عن المعتقلين السياسيين قبل نهاية يناير المقبل برعاية مصرية مباشرة : ثالثًا
نة فصائلية إلنهاء قضايا الحريات العامة بما فيها حرية السفر والتنقل وجوازات السفر، تشكيل لج: رابعا

  .بحيث تفعل هذه اللجنة وتضع اآلليات المناسبة والخطوات اإلجرائية على األرض 
ملف المنظمة تم إحالته إلى لقاء اإلطار القيادي المؤقت والذي سينعقد في الثاني والعشرين من : خامسا
  .الشهرهذا 
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 وعليها 2009تم االتفاق على تفعيل لجنة المصالحة المجتمعية، واعتماد اللجنة التي شكلت عام : سادسا
  .حصر كافة الشهداء والجرحى والمتضررين ووضع آليات لمعالجة قضاياهم 

  
   بمرجعيتها"إسرائيل"إعادة المصداقية للعملية السياسية تتوقف على إلزام : فياض .2

مساء أمس في مكتبه بمقر مجلس الوزراء خالل استقباله سالم فياض . ر رئيس الوزراء دأشا: رام اهللا
في رام اهللا، رئيس لجنة السياسة الخارجية في مجلس الشيوخ الروماني ورئيس لجنة الشرق األوسط في 

درتها مجلس أوروبا كورالتان تيتوس، إلى أن إعادة المصداقية للعملية السياسية، وفتح الطريق أمام ق
على تحقيق األهداف المرجوة منها، يتوقف على مدى قدرة المجتمع الدولي على إلزام إسرائيل بمرجعية 
العملية السياسية ووقف انتهاكاتها المستمرة، وضمان العمل على إنهاء االحتالل اإلسرائيلي عن كامل 

، وعاصمتها القدس 1967عام  الفلسطينية المحتلة، وإقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود األراضي
وأكد رئيس الوزراء على ضرورة تدخل المجتمع الدولي بصورٍة فاعلة وملموسة إللزام . الشرقية

إسرائيل بالتقيد بقواعد القانون الدولي والوقف الشامل والتام لكافة األنشطة االستيطانية، خاصة في مدينة 
ة اإلسرائيلية للمناطق الفلسطينية، ورفع الحصار القدس المحتلة ومحيطها، ووقف االجتياحات العسكري

  .عن أبناء شعبنا، خاصةً في قطاع غزة
وشدد على أن شعبنا مصمم على مواصلة جهوده إلنهاء االحتالل، وممارسة حقه في تقرير المصير، 

، وعاصمتها القدس 1967والعيش بحريٍة وكرامة في كنف دولة فلسطين المستقلة على حدود عام 
  .يةالشرق

  21/12/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 
  

   االقتصادياألمني تبحث عن شريك غير عباس يؤمن في الحل "إسرائيل": عريقات .3
صائب " كشف كبير المفاوضين الفلسطينيين عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية :رام اهللا
الرئيس عباس ليس "ول تقول فيها بان  بعض الدإلى حكومة نتنياهو وجهت رسالة أنعن " عريقات

وقال عريقات في تصريحات ".  االقتصادي معهااألمني تبحث عن شريك يؤمن بالحل وأنهاشريكا لها 
 تل أن تعمل على تدمير السلطة الفلسطينية عبر تدميرها للعملية السلمية موضحا إسرائيل أن" سما"لوكالة 
لن تكون هناك مفاوضات دون وقف االستيطان "  مضمونها  اللجنة الرباعية منإفراغ تعمل على أبيب

  ".بصورة كاملة
 مع دفع رواتب وهو ما يشكل أمنية وظيفة إلى نتنياهو يعمل على تحويل وظيفة السلطة أن وأكد

وقال ان  . على ما هي عليه دون تغيير في المناطق الفلسطينيةاألوضاع إبقاء له من اجل إستراتيجية
 واالقتصادية والقانونية واألمنيةعت عن السلطة واليتها في المجاالت السياسية حكومة نتنياهو نز

  .2010 في نيسان 1650 القرار العسكري إصدارهاوالجغرافية وذلك بعد 
  20/12/2011وكالة سما اإلخبارية، 

  
  تعلن عزمها تقديم طلب للحصول على عضوية منظمة التجارة العالميةالفلسطينية السلطة  .4

أعلن مسؤول فلسطيني رفيع أمس ان السلطة الفلسطينية تواصل مشاوراتها مع  :شرف الهور أ- غزة
وقال عبد الحفيظ نوفل وكيل  .أعضاء منظمة التجارة العالمية، لدعم طلب انضمام فلسطين لهذا المنظمة
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 وزارته ستعقد سلسلة من المشاورات واالجتماعات مع أعضاء منظمة أنوزارة االقتصاد الوطني 
التجارة العالمية، واألطراف الدولية األخرى لدعم مساعي السلطة الوطنية النضمام فلسطين لمنظمة 

وأكد في بيان  .التجارة العالمية، وصوال إلى إجماع كامل على طلب االنضمام الذي تعارضه إسرائيل
تماع الوزاري الثامن صحافي على أهمية االستثمار في النتائج التي حققتها المشاركة الفلسطينية في االج

لمواصلة حشد الدعم والتأييد لطلب فلسطين للحصول على 'الذي عقد مؤخرا في جنيف، وتكريسها 
  .'العضوية بصفة مراقب داخل المنظمة وكافة الهيئات التابعة لها

  21/12/2011القدس العربي، لندن، 
  

  شعبنابالضفة إضرار بالمصلحة العليا ل" التشريعي" استمرار تعطيل: بحر .5
أحمد بحر القوى والفصائل الفلسطينية المجتمعة في . دعا النائب األول لرئيس المجلس التشريعي د

القاهرة، إلى التوافق بشكل فوري وسريع على إحياء دور واستئناف عمل المجلس التشريعي المعطل في 
" فلسطين أون الين "وأكد بحر في بيان صحفي وصلت .الضفة الغربية حسب القانون األساسي الفلسطيني

وفقا ألحكام القانون األساسي الفلسطيني فإن دعوة المجلس لالنعقاد تكون من اختصاص "نسخة عنه، أنه 
من النظام الداخلي للمجلس ) 16، 2/1(عزيز دويك وفقا ألحكام المادتين . رئيس المجلس التشريعي د

  ". التشريعي
 الغربية في ظل الظروف والتحديات التي يواجهها واعتبر بحر استمرار تعطيل التشريعي في الضفة

شعبنا، إضرارا فادحا بالمصلحة الوطنية العليا لشعبنا الفلسطيني وخدمة مجانية لالحتالل اإلسرائيلي الذي 
حرص وال زال على تعطيل عمل المجلس وضرب المسيرة الديمقراطية الفلسطينية عبر اختطاف النواب 

   .في الضفة الغربية المحتلة
عزيز دويك ونواب . ال يمكن الحديث عن مصالحة حقيقية فيما يمنع رئيس المجلس التشريعي د: "وتابع

، مؤكدا أن "كتلة التغيير واإلصالح البرلمانية من دخول مقر المجلس في الضفة الغربية حتى اآلن
واستئناف عمل األجواء والمناخات والظروف الوطنية أضحت ناضجة ومهيأة تماما إلعادة إحياء دور 

وأكد بحر أن مبررات االستمرار في تعطيل عمل  .المجلس في الضفة الغربية أكثر من أي وقت مضى
المجلس التشريعي ساقطة وأوهى من بيت العنكبوت، داعيا الفصائل المتحاورة في القاهرة إلى االرتقاء 

لية التي تعبر عن نبض الشعب إلى مستوى خطورة التحديات الراهنة وإعادة االعتبار للمؤسسات التمثي
  .الفلسطيني وتتولى حفظ حقوقه وثوابته ومصالحه وإنفاذ طموحاته وتطلعاته الوطنية

  21/12/2011موقع فلسطين أون الين، 
  

  "موتاً سريرياً"ويعاني ..  الغائب الوحيد عن جلسات المصالحة"التشريعي" :خريشة .6
لمجلس التشريعي الفلسطيني الدكتور حسن خريشة طالب النائب الثاني في ا :وليد عوض -رام اهللا 

 المجلس أعضاءالثالثاء الحكومة الفلسطينية بوقف المخصصات المالية التي تصرف لمكاتب وسفريات 
 لتغطية نفقات مكاتب أموالالتشريعي المعطل منذ سنوات، منتقدا مواصلة الحكومة الفلسطينية صرف 

  .لى حد قوله بقرار من حركتي فتح وحماس ع"موت سريري"التشريعي الذي يعاني من 
 المصاريف المالية التي يطالب الحكومة الفلسطينية أن إلى "القدس العربي" خريشة في حديث مع وأشار

هذه مفروض ان تتوقف على اعتبار ان النائب 'بوقفها تتعلق باالموال التي تصرف لمكاتب النواب، وقال 
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 المالية التي يعيشها األزمةر مبرر في ظل هذه الظروف وهذه ال يمارس عمله، وبالتالي هذا صرف غي
 على الشرائح المحتاجة من الشعب األموال تلك بإنفاق، مطالبا الحكومة الفلسطينية 'الشعب الفلسطيني

  .الفلسطيني وهي كثيرة على حد قوله
، 'دور النائب المجلس التشريعي يحملون اسم النائب لكن ال يمارسون أعضاء" خريشة قائال وأضاف
، مطالبا الحكومة بوقف "السفريات المستمرة والطيران المتواصل لرجاالت السلطة ال داعي لها'مضيفا 

 التشريعي حتى يفعلوا أعضاء تستخدمها للضغط على أن أو، 'والتي ال لزوم لها"هذه المصروفات الزائدة 
  .نيالمجلس ويعقدوا جلسات ويقوموا بعملهم كممثلين للشعب الفلسطي

الغائب ' المجلس التشريعي هو الغائب الوحيد عن جلسات المصالحة الفلسطينية، وقال إلى خريشة وأشار
الوحيد في كل جوالت المصالحة الفلسطينية وعملية المصالحة التي يتحدثون عنها هو المجلس التشريعي 

  .د قولهمن قبل حركتي فتح وحماس على ح' الفلسطيني، وهذا الغياب هو متعمد ومطلوب
 يعمل وفرضوا الحالة هذه أن فتح وحماس ال يريدان لهذا المجلس األكبر القطبين أنيبدو " قائال وأضاف

 لإلنعاش التشريعي بحاجة أن إلىمشيرا  ،"على المجلس وكأنه جزء من المشكلة وليس جزء من الحل
لس وممثلين عنه ومن  لحضور المجأوال بحاجة اإلنعاشهذا "بعد سنوات من الموت السريري، وقال 

 فتح وحماس من اجل تفعيل هذا األكبرينتمون له لجلسات الحوار لممارسة الضغوط على الطرفين 
  ."المجلس

عزيز دويك احد قادة حماس في الضفة الغربية الثالثاء . ومن ناحيته أعرب رئيس المجلس التشريعي د
لسطينية في القاهرة قرارا جريئا بإعادة تفعيل عن أمله في أن ينتج عن لقاءات المصالحة بين الفصائل الف
  .المجلس التشريعي وعقد جلسة مشتركة بين الضفة وغزة

  21/12/2011القدس العربي، لندن، 
  

  استمرار تعطيل المجلس التشريعي يؤكد عدم جدية المصالحة: نائب عن فتح .7
في بيان صحفي  ،"فتح"عن حركة اعتبر ماجد أبو شمالة، النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني  :نابلس
، "يؤكد عدم جدية تحقيق المصالحة"، أن استمرار تعطيل المجلس التشريعي نسخة عنه" قدس برس"تلقت 

وأوضح أبو ". إذا كانت المصالحة الوطنية حقيقية وليست حبرا على ورق"مطالبا باإلسراع بعقده 
لم تعد مصلحة وطنية فلسطينية أو فتحاوية أو أن استمرار تعطيل المجلسين التشريعي والوطني :"شمالة

  ".حمساوية
لقد برزت العديد من اإلشكاليات القانونية والممارسات المخالفة للقانون على مستوى الوطن كان "وأضاف 

كيف يمكن "، وتساءل "من الممكن تجاوزها وتطويقها لو أن المجلس التشريعي مستمر في ممارسة عمله
صدق ما صدر من تصريحات من القيادة الفتحاوية والحمساوية في القاهرة بعد للشعب الفلسطيني أن ي

لقاء خالد مشعل والرئيس أبو مازن والتي قالوا فيها بأنهم اتفقوا على كل شيء وركزوا على اإلفراج عن 
) مايو(المعتقلين والجوازات وإجراء االنتخابات الرئاسية والتشريعية والوطنية في الرابع من أيار 

  ".القادم؟
كيف يمكن ألحد أن يصدق ذلك والمجلس التشريعي لم يتم االتفاق على : "وتابع الناطق عن حركة فتح

تفعيله، بل المجلس الوطني لم يحضر لجلسة قادمة وال يدري احد كيف ستجري االنتخابات دون أن يقر 
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 اتفاق القاهرة ويلغى قانون المجلس التشريعي قانون االنتخابات الجديد الذي توافقت عليه الفصائل في
  ".االنتخابات السابق

  20/12/2011قدس برس، 
  

   فرصة إلغالق ملف األسرى184سلطة رام اهللا أضاعت :  سياسيمحلل .8
اعتبر الكاتب والمحلل السياسي، إبراهيم المدهون، أن اإلحصائية التي كشف عنها النقاب الثالثاء : غزة

هاينة، الذين أوقفتهم سلطة رام اهللا داخل المدن والمخيمات لعدد الجنود والمغتصبين الص) 20-12(
الفلسطينية على مدار السنوات الخمس الماضية، وسلمتهم لالحتالل دون أي ثمن؛ يكشف حقيقة موقف 
كل تلك القيادات من فتح والسلطة التي عملت بكل قوة لمحاولة التبخيس والتقليل من شأن صفقة وفاء 

  . مع االحتاللاألحرار لتبادل األسرى
نجحت المقاومة الفلسطينية في أسر ": "المركز الفلسطيني لإلعالم"وقال المدهون في تصريحات خاصة لـ

الجندي الصهيوني جلعاد شاليط بعملية عسكرية نوعية ملحمية تلتها بأداء أمني عبقري استطاع الحفاظ 
رع وصمود واحتضان شعبي على الجندي الصهيوني على مدار خمس مفاوضات مع أداء تفاوضي با

يفتَخر به، من أجل إنجاز صفقة وإطالق سراح العدد األكبر من األسرى القدامى وذوي األحكام المؤبدة 
  !". عاما من التفاوض20من تلك النوعيات التي فشلت السلطة في إخراج أحدهم على مدار 

 جنديا ومغتصبا صهيونيا 184هللا المفارقة أنه وخالل هذه السنوات الخمس، أوقفت سلطة رام ا"وأضاف 
داخل المخيمات والمدن الفلسطينية، وقامت بتسليمهم دون أي ثمن لالرتباط الصهيوني، رغم أن بعضهم 
ضبط وهو يحاول تنفيذ عمليات خاصة ضد المواطنين أو رجال المقاومة سواء من قبل جنود القوات 

  ".سادا وحرقًا في المساجد ومنازل المواطنينالخاصة الصهيونية أو المغتصبين الذين يعيثون ف
الغريب أن قادة السلطة في رام اهللا وقادة من فتح لطالما هاجموا حماس على أسر شاليط "وتابع إن 

وطالب بعضهم بإطالق سراحه دون أي ثمن، وتحدثوا مرارا عما زعموا أنه ثمن باهظ دفعه شعبنا 
دفة تماما عقب إنجاز صفقة المقاومة ونجاحها في اإلفراج عن مقابل االحتفاظ بهذا الجندي، وحولوا ال

 في المرحلة األولى من الصفقة لعمالقة وأبطال المقاومة الذين فشلت 477 أسيرا وأسيرة بينهم 1050
 عاما، وحاولت أن تقلل من ذلك وتشوهه تحت مزاعم 20السلطة في مجرد االقتراب من ملفهم خالل 

  ".المتوقع أن تسفر هذه الصفقة عن اإلفراج  عن كل األسرىواهية، وكأنه كان من 
  20/12/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
  المقاومة الطريق األقصر لنيل الحقوق: األسرىالنواب  .9

صفقة وفاء األحرار أكّدت للعالم أجمع "أكد النواب المختطفون في سجون االحتالل أن : الضفة الغربية
 وعدها، وأن سبيل المقاومة هو األقصر واألصوب لنيل الحقوق مع المحافظة على أن المقاومة ال تنكث

  ".الثوابت
كما ونهنئ إخواننا األسرى : "وتقدم النواب المختطفين بالتهنئة لألسرى الذين أفرج عنهم وألهاليهم بقولهم
  ".ة بين أهلهم وذويهمالذين حررتهم هذه الصفقة المباركة وأهاليهم، ونسأل اهللا لهم حياة هانئة كريم

من داخل قالع األسر ومن : "نسخة عنه" السبيل"وقال النواب في بيان سرب من سجون االحتالل ووصل 
وراء القضبان التي أراد المحتل أن يمنعنا بها من التواصل مع شعبنا وأهلنا وأن يحرمنا من التعبير عن 
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عظيم أوالً وإلى حركتنا المجاهدة حماس ثانياً بتهانينا مواقفنا، وبرغم كل قيود المحتل نتقدم إلى شعبنا ال
الحارة بمناسبة إنجاز الدفعة الثانية من صفقة وفاء األحرار، هذه الصفقة التي رفعت رؤوسنا عالياً في 

  ".السماء
  20/12/2011السبيل، عمان، 

  
  "مهزلة االعتقال السياسي"النائب رومانين يطالب عباس بوقف  .10

ستهجن عضو المجلس التشريعي عن محافظة أريحا علي رومانين، اعتقال جهاز األمن ا: الضفة الغربية
الوقائي بالمدينة سكرتير مكتبه رشيد الخطيب من مخيم عقبة جبر، بعد انتهاء النائب وطاقم مكتبه من 

  .مساء االثنين" وفاء األحرار"جولة على األسرى المحررين في صفقة 
إن األجهزة األمنية استدعت الخطيب عدة : "نسخة عنه" السبيل"وصل وقال النائب رومانين في بيان 

، "مرات للتحقيق في مقراتها، منذ توقيع تفاهمات المصالحة األخيرة بين حركتي حماس وفتح في القاهرة
مستغرباً استمرار االعتقاالت السياسية في ظل الحديث عن التفاهمات واالتفاقات حول الملفات العالقة 

  .ها ملف االعتقال السياسيومن بين
وأكد النائب رومانين أن استمرار االعتقاالت في الضفة الغربية يسيء لصورة وسمعة الشعب الفلسطيني 

إن ما يحدث في : "المقاوم، والذي قدم وضحى في سبيل تحرير أسراه من سجون االحتالل، وأضاف
صة أننا نطالب باإلفراج عن معتقلينا من الضفة من اعتقاالت ومالحقة أمنية وسياسية شيء معيب، خا

  ".سجون االحتالل
بالضغط على أجهزته األمنية في الضفة الغربية لوقف "وطالب النائب رومانين الرئيس محمود عباس 

االعتقاالت السياسية بحق المقاومين وأبناء الحركة اإلسالمية واإلفراج الفوري عن جميع المعتقلين على 
  .، مشدداً على ضرورة وقف مهزلة االعتقاالت السياسية في الضفة"جون الضفةخلفية فصائلية من س

  21/12/2011السبيل، عمان، 
  

  حفل توديع للسفير الفلسطيني في لبنان عبد اهللا عبد اهللا .11
سفارة دولة فلسطين في لبنان اقامت حفل توديع للسفير عبد  أن 21/12/2011السفير، بيروت، نشرت 

تيل كورال بيتش شارك فيه، ممثل الرؤساء الثالثة النائب قاسم هاشم وامين سر حركة اهللا عبد اهللا في او
فتح في لبنان فتحي ابو العردات، ممثل حركة حماس في لبنان علي بركة، ممثل حركة الجهاد االسالمي 
ابو عماد الرفاعي، عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية مروان عبد العال، عضو المكتب السياسي 
للجبهة الديموقراطية علي فيصل، وعدد من سفراء الدول العربية واالجنبية، ممثل عام االونروا في لبنان 

  .سلفاتوري لمبادرو، رئيس ندوة العمل الوطني هاني فاخوري وآخرون
كيف نحمي حرية وكرامة وانسانية المواطن : امرين يؤرقانني«واعتبر عبد اهللا في كلمته ان لدي 

 لبنان طيلة الفترة التي يعيشها فيها هنا لحين عودته الى وطنه فلسطين، واالمر الثاني هو الفلسطيني في
  .»أن أي شي ال يخدم لبنان ال نقبل فيه ان يكون للفلسطيني

الوضع في مخيم عين الحلوة "الى أن  أن عبد اهللا طمأن 21/12/2011المستقبل، بيروت، وجاء في 
المؤسسة األمنية التي يناط "وأعرب عن ثقته الكبيرة بـ". الهدوء حالياًتحت السيطرة األمنية بحيث يسود 
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بها األمن في المخيم وكذلك بالقيادات من مختلف الفصائل الموجودة داخله والتي تجمع على أهمية األمن 
  ".لمواطني المخيم وجواره

والبلديات مروان شربل في وقال بعد زيارته الوداعية لمناسبة انتهاء مهامه في لبنان لوزير الداخلية 
هناك بحث جاد لمعرفة ان كانت أيٍد خارجية تحاول العبث باألمن داخل "مكتبه في الوزارة أمس، إن 

المخيم أو في لبنان، بحيث أن األمر في حاجة الى مقاربة لبنانية ـ فلسطينية مشتركة، أما إذا كان 
 تنافسية أو غير ذلك فسيتم وضع حد نهائي لهذه محصوراً في الشأن الداخلي المحلي العتبارات ثأرية أو

  ".االشكاالت
  

  والبردويل ينفي.. معظم رموز حماس غادروا دمشق وأبو مرزوق في عمان بشروط: الحياة .12
شخصية إسالمية  أن  حازم األميننقالً عن مراسلهاتونس  من 21/12/2011 الحياة، لندن، ذكرت

والسلطات السورية تشهد » حماس«عالقات بين حركة أن ال» الحياة«رفضت كشف هويتها ذكرت لـ 
وزادت أن معظم رموز الحركة باستثناء رئيسها . اآلن توتراً شديداً بفعل الموقف من االنتفاضة السورية

خالد مشعل غادروا دمشق إلى دول مختلفة، وأن الشخص الثاني في قيادة الخارج موسى أبو مرزوق 
جود األخير في العاصمة األردنية مشروط بعدم قيامه بأي نشاط غادر دمشق إلى عمان، علماً أن و

أما بالنسبة إلى مشعل فقرار مغادرته لم يؤخذ بعد، على رغم أن القيادة القطرية . سياسي أو إعالمي
لكن هناك مؤشرات قد . تجري محادثات مع عدد من الدول على رأسها األردن، من أجل استقبال مشعل

وحسب هذه الشخصية بدأ التوتر قبل االنتفاضة السورية . تقباله بشروط في عمانتكون إيجابية حيال اس
عندما قدم مشعل نصيحة إلى الرئيس بشار األسد بالمباشرة في اإلصالح، استباقاً الحتمال انتقال الثورات 

وبعد أحداث درعا التقى مشعل قيادات سورية سياسية وعسكرية، وكرر أمامها . العربية إلى سورية
ضرورة اإلسراع في تسوية األمر ومعاقبة المتسببين باألحداث، فنصحوه بأن يطلب ذلك من الرئيس 

  .السوري مباشرة، فطلب موعداً لكنه لم يلقَ جواباً
السيد حسن نصراهللا، » حزب اهللا«بعد ذلك قام مشعل بزيارة سرية إلى بيروت التقى األمين العام لـ 

لسورية بضرورة االستجابة السريعة لمطالب المتظاهرين، وأبلغه أن وطلب منه التدخل لنصح القيادة ا
  .الحركة ال تستطيع أن تقف إلى جانب النظام في سورية في ظل كل هذه الدماء المراقة

نصراهللا قال لمشعل إنه سيطلب موعداً مشتركاً له ولمشعل للقاء األسد، لكن الموعد أعطي فقط لنصراهللا، 
رة يبلغه فيها نتائج اللقاء مع الرئيس السوري، إال أنه غادر دمشق من دون لقائه، وكان األخير وعده بزيا

  .وأرسل إليه الحقاً موفداً أبلغه بأن السيد حسن نصراهللا أوصل رسالته إلى الرئيس
، فأوقفت المساعدات المالية »حماس«وأفاد المصدر بأنه يبدو أن إيران دخلت على خط الضغوط على 

ويعتقد بأن دولة خليجية تولت . ها شهرياً للحركة، ما انعكس أزمة مالية في قطاع غزةالتي كانت تدفع
كان متردداً في » حزب اهللا«وتؤكد الشخصية اإلسالمية أن . تعويض الحركة خسارتها المورد اإليراني

الن البداية في إعالن انحياز واضح إلى النظام في سورية، لكن ضغوطاً إيرانية شديدة أدت إلى إع
  .الحزب وقوفه إلى جانب النظام

لم تأخذ بعد قراراً بانتقال مشعل من دمشق، ال سيما أن المفاوضات الستقباله في » حماس«حركة 
عاصمة أخرى لم تثمر بعد، لكن وجوده مرتبط أيضاً بالوضع األمني والشعبي في دمشق، كما أكدت 

  .»الحياة«الشخصية اإلسالمية لـ 
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صالح البردويل " حماس"أن القيادي في حركة  من غزة 20/12/2011رس،  وكالة قدس بواوردت 
عارية عن "نفى صحة األنباء الشائعة أن قيادة الحركة قررت نقل مقرها من دمشق، وأكد أن هذه األنباء 

  .نقل مقرها خارج دمشق" حماس"، وأنه لم يطلب أحد من "الصحة تماما
تعليقا على أنباء نقلتها بعض وسائل اإلعالم عن " برسقدس "وقال البردويل في تصريحات خاصة لـ 

أن تنقل مقرها من دمشق، " حماس"لم يطلب أحد من : "قررت نقل مقراتها من دمشق" حماس"أن 
، "حتى اآلن في دمشق" حماس"لم تتعود أن تتدخل في الشؤون الداخلية ألي بلد عربي، ومقر " حماس"و

  .على حد تعبيره
 

   لها من الصحةأساسمنسوبه لمشعل حول الشيخ القرضاوي ال التصريحات ال: حماس .13
التصريحات التي نسبت الى رئيس المكتب السياسي خالد        ) حماس( نفت حركة المقاومة االسالمية      :غزة  

  .مشعل حول الشيخ يوسف القرضاوي
حات ما تناقلته بعض وسائل االعالم مـن تـصري        :" نسخه عنه   ) سما(وقالت الحركة في بيان لها وصل       

  ".يوسف القرضاوي مختلفة تماما وال اساس لها من الصحة. لخالد مشعل حول الشيخ د
وكانت بعض وسائل االعالم قد نقلت تصريحات لمشعل اعرب فيها عن اسـتيائه واسـتغرابه لمواقـف                 

 .الشيخ يوسف القرضاوي التي يدعو فيها السوريين إلى الثورة
 20/12/2011وكالة سما اإلخبارية، 

  
   رسالة للرئيس عباس واألمناء العامين للفصائل يطالبون بتحريرهم خالل عاميوجهونرى األس .14

وجه األسرى في سجون االحتالل اإلسرائيلي ومن كل الفصائل الفلسطينية رسالة لرئيس السلطة محمود              
وضـع  عباس، واألمناء العامين لكل القوى والفصائل المجتمعين لمناقشة اتفاق المصالحة في القـاهرة ب             

  . خطة استراتيجية لإلفراج عنهم خالل مدة ال تزيد عن عام
إننا كأسرى ومناضلين   :" 2011-12-20وقال األسرى في رسالة نقلها نادي األسير الفلسطيني، الثالثاء          

للشعب الفلسطيني ولفصائله المقاومة قمنا بواجبنا الوطني والديني واإلنساني في مقاومة االحتالل والدفاع             
 وكرامة شعبنا وما زلنا نقوم بواجب الصبر والصمود داخل أسوار األسر والعزل بالرغم مـن                عن حرية 

  ". كل أشكال القمع والقهر الذي نتعرض له يوميا وعلى مدار الساعة
وحملت الرسالة توقيع كل من األسرى كريم يونس عن حركة فتح، وعبد الناصر عيـسى عـن حركـة                   

اإلسالمي، ووائل أبو جاغوب عن الجبهة الشعبية، ووجدي جودة عن          حماس، وبسام أبو عكر عن الجهاد       
  . الجبهة الديمقراطية

ووجهت الرسالة للرئيس محمود عباس واألمناء العامين للفصائل وعلى رأسهم رئيس المكتب الـسياسي              
لحركة حماس خالد مشعل، واألمين العام لحركة الجهاد اإلسالمي رمضان شلح، ونائب األمـين العـام                

  .للجبهة الشعبية عبد الرحيم ملوح، وألعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير
 20/12/2011موقع فلسطين اون الين، 
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   بل بقايا منهمخيم عين الحلوة في "جند الشام"ال وجود لتنظيم : منير المقدح .15
ـ قال القائد العام لحركة فتح في لبنان اللواء منير المقد         : ليال أبو رحال  : بيروت ، »الشرق األوسـط  «ح، ل

التوتير األمني في مخيم عين الحلوة ال يستهدف شخصا، بل المجتمع الفلسطيني بأكمله وأمن              «أمس، إن   
توافق القوى الفلسطينية على أن ما جرى عمل مشبوه ويجب رفع الغطـاء عمـن               «، مؤكدا   »المخيمات

  .»يعبث بأمن مجتمعنا الفلسطيني
رفع الغطاء عن كل مـن  «ل اجتماع لجنة المتابعة مع القوى اإلسالمية على     وأشار إلى أنه تم التأكيد خال     

ال أسماء  «، موضحا في الوقت عينه      »تسبب في إطالق النار وتوقيف كل متورط وتسليمه للجيش اللبناني         
معينة لمتورطين لدينا بعد، ولكن سيتم وضع الئحة باألسماء يتم جلبها للتحقيق معهـا، علـى أن يـسلم                   

  .»ون إلى الجيش اللبنانيالمتورط
في تنفيذ عمليات تصفية مرافقي     » فتح اإلسالم «أو  » جند الشام «ولم يؤكد المقدح ولم ينف ضلوع تنظيم        

على لجنة التحقيق أن تظهر من هم المتورطون، وال غطاء لدى أي فصيل فلسطيني على               «: اللينو، وقال 
ال يـزال فـاعال     » جند الشام «عما إذا كان تنظيم     و. »أي كان، وسيتم تسليم كل من يظهره التحقيق مذنبا        

موجود في مخيم عين الحلوة اليوم، بـل بقايـا   ) جند الشام(ال تنظيم لـ«: داخل مخيم عين الحلوة، أجاب  
  .»لتنظيمات عدة

 21/12/2011الشرق األوسط، لندن، 
  

  المرابطون يهنئون حماس بذكرى إنطالقتها .16
حماس في لبنان، بمكتبه في بيـروت، العميـد          المقاومة اإلسالمية استقبل االستاذ علي بركة ممثل حركة       

المرابطون على رأس وفد من الهيئة      -مصطفى حمدان أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين        
القيادية، وقد حضر اللقاء األخ محمود الصديق مسؤول العالقات السياسية لحركة حماس في لبنان واألخ               

  .حليم عضو القيادة السياسيةمشهور عبد ال
وقد قدم الوفد التهاني لقيادة حماس بذكرى إنطالقتها الرابعة والعشرين وحيا جهود الحركة في الدفاع عن                
القضية الفلسطينية وأثنى على تضحياتها، وأشاد باإلنجاز األخير للحركة المتمثل بعملية وفاء األحـرار،              

 رئيس الحكومة الفلسطينية األخ إسماعيل هنية لتـشكيل جـيش           كما عبر العميد حمدان عن تأييده لدعوة      
القدس في الدول العربية واإلسالمية، ودعا للبدء في إنشاءه في لبنان واستعداد المرابطون لإلنخراط فـي                

  .جيش القدس ألن قضية القدس ليست قضية الشعب الفلسطيني وحده بل هي قضية األمة
  21/12/2011موقع الجئ نت، 

  
  تح تفصل أحد كوادرها لعدم التزامه بالتعليماتحركة ف .17

قررت اللجنة المركزية لحركة فتح فصل أحد كوادرها الناشـطين فـي المجـال              : أشرف الهور -غزة  
  .النقابي، لعدم التزامه بتعليمات قيادة الحركة العليا

نه تقـرر خـالل     وقال توفيق الطيراوي عضو اللجنة المركزية لفتح وهي أعلى هيئة قيادية في الحركة أ             
 من الشهر الجاري فصل محمود راضي علي الساليمة النقيب الـسابق            15جلسة اللجنة التي عقدت يوم      

  .لنقابة الصيادلة
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وأوضح الطيراوي وهو مفوض المنظمات الشعبية في الحركة التي تشرف على نشاط فتح في النقابـات                
ة، وخروجه على االنضباط الحركي بالترشيح      لعدم التزامه بتوجيهات الحرك   'ان قرار فصل الساليمة جاء      

  .'لموقع نقيب الصيادلة
ووفق مسؤولين كبار في فتح فقد أكدوا أن الحركة اتخذت قراراً بمعاقبة أي شخص من كوادرها يترشح                 

  . كمستقل أمام مرشحيها الرسميين في أي عملية انتخابات قادمة، سواء نقابية أو محلية أو برلمانية
  21/12/2011 لندن، القدس العربي،

  
  من الحصول على معلومات سرية باراك يمنع ليبرمان والسفراء اإلسرائيليين .18

رئيس لواء األبحاث في    " إيتي برون "اشترط وزير الدفاع اإلسرائيلي أيهود باراك السماح للعميد         : رام اهللا 
يعقد األسـبوع القـادم     إللقاء محاضرة في مؤتمر سفراء إسرائيل الذي س       ) أمان(االستخبارات العسكرية   

  .شريطة ان ال يطرح أي مواضيع سرية داخل المؤتمر
إن ليبرمان عبر عـن     : "االسرائيلية امس عن مصادر في وزارة الخارجية قولها       " هآرتس"ونقلت صحيفة   

غضبه الشديد إزاء قرار باراك وجهاز االستخبارات بخصوص منع السفراء من الحصول على معلومات              
مر، وأن الوزارة قررت إلغاء دعوة رئيس لواء األبحاث لحـضور المـؤتمر بـسبب               سرية خالل المؤت  

  ".اصرار باراك على قراره
 21/12/2011، المستقبل، بيروت

 
  دولة جنوب السودانل ها دعم"إسرائيل"تعهد بأن تواصل يبيريز  .19

 تواصـل إسـرائيل     تعهد الرئيس اإلسرائيلي شيمون بيريز أمس الثالثاء بأن        :وكاالت األنباء  - تل أبيب 
دعمها لدولة جنوب السودان والمشاركة في تنميتها، وذلك خالل لقائه بالرئيس جنوب السوداني سلفا كير               

شـعب  "، وأشار إلـى أن      "لحظة تاريخية "وصف بيريز اللقاء بأنه      و .الذي يقوم حاليا بزيارة إلى إسرائيل     
  ".صعاب من أجل تأسيس دولتهجنوب السودان ناضل وكافح بجراءة وحنكة متناهية رغم كل ال

 21/12/2011، الشرق، الدوحة
  

  األسد لن يبقى ولن يشعل الجبهة الشمالية: يعلون .20
أعلن نائب رئيس الحكومة اإلسرائيلية، موشيه يعلون، في حديث للقناة األولى اإلسـرائيلية،             : يحيى دبوق 

: هاية حكمه، لكنه أكّـد قـائالً      أمس، أن الرئيس السوري بشار األسد، الذي خسر شرعيته، يقترب من ن           
األسد خسر شرعيته، ويواصـل خـسارتها، أي إن         «وقال يعلون إن    . »إنني ال أعلم متى سيتحقق ذلك     «

دول الجوار وتركيا، والجامعة العربية، وجهات في العـالم         «، مضيفاً أن    »مسألة سقوطه هي مسألة وقت    
ال أدري إن كانـت المـسألة       «: ذلك استدرك قائالً  مع  . »الغربي، تدرك جيداً أن األسد يقترب من النهاية       

  .»ستستغرق أسابيع أو أشهراً، لكنها بالتأكيد لن تستغرق سنوات
ورداً على سؤال عن إمكان أن يشعل األسد الحدود الشمالية إن شعر بأن ظهره للحائط، أجاب يعلون بأنه                  

  المسألة جيداً، وقد مر بعدة اختبـارات فـي         سيرتكب خطًأ كبيراً إذا ما قام بذلك، وأعتقد أنه يدرك هذه            «
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، لكنه لم يقدم على ذلـك،       )من قبله (السنوات األخيرة، حيث ظهرت أسباب جيدة لمهاجمة دولة إسرائيل          
  . »وهذا يعني أنه مرتدع

 21/12/2011، االخبار، بيروت
  

  يخ متطورةعدم بيع العرب صوارل وكوريا الشمالية "إسرائيل" اتصاالت سرية بين ":إسرائيل" .21
كشفت مصادر سرية في تل أبيب، أمس، عن اتصاالت سرية بين إسرائيل وكوريا الـشمالية،               : تل أبيب 

  .لدول العربيةلبغية إقناعها بأن ال تبيع صواريخ متطورة 
، فإن وفدا إسرائيليا من وزارة الخارجية برئاسة إيتـان بنتـسور،            »يديعوت أحرونوت «وحسب صحيفة   

 قام بزيارة سرية إلى كوريا الشمالية وعرض عليها اقتراحا بـأن تـشتري إسـرائيل                نائب المدير العام،  
منجما للذهب غير فعال، مقابل التزام كوريا الشمالية بعدم بيع العـرب تكنولوجيـا نوويـة وصـواريخ                

وأضافت الصحيفة أن المحاولة فشلت بسبب معارضة الواليات المتحدة، وبـسبب مـا سـمته               . متطورة
  .»رب اليهودح«الصحيفة 

 21/12/2011، الشرق األوسط، لندن
 

   وأميركا ستجريان أكبر مناورات عسكرية خالل الربيع المقبل"إسرائيل": "جيروزاليم بوست" .22
 والواليات المتحدة تعتزمان    "إسرائيل"اإلسرائيلية أمس أن    » جيروزاليم بوست «ذكرت صحيفة   : )ا ش ا  (

تزايـد  «الدفاع الصاروخي خالل الربيـع المقبـل، وسـط    إجراء أكبر مناورات عسكرية مشتركة على      
  .»المساعي اإليرانية الرامية للحصول على سالح نووي

وأوضحت أن المناورات المشتركة ستتضمن نشر اآلالف من الجنود األميركيين في إسـرائيل وإنـشاء               
وأشارت إلـى    .ة في ألمانيا  مراكز قيادة أميركية ومراكز قيادة للجيش اإلسرائيلي في مقر القيادة األميركي          

 إسرائيلية مشتركة تحسباً لوقوع نـزاع فـي         -الهدف من المناورات هو إنشاء فرق مهام أميركية         «أن  
  . »الشرق األوسط في المستقبل

 21/12/2011، السفير، بيروت
 

  "معادية"  حدودقيادة الجيش اإلسرائيلي تغير تعاملها مع الحدود المصرية إلى: "معاريف" .23
اإلسرائيلية النقاب أمس عن أن قيادة الجيش اإلسرائيلي، وفي أعقاب الثـورة            » معاريف«صحيفة  كشفت  

» الحـدود «كلما تقدمت أحداث الثورة في الجنوب، فإن        » الحدود«في مصر، غيرت من نمط تعاملها مع        
  .معادية مع إمكانية خطر كامنة عالية» حدود«تتحول بشكل متزايد إلى 
ا، في أعقاب التخوف من تسلل فدائيين من سيناء، تغير مستوى الحراسة للبلدات             وأشارت إلى أنه مؤخر   

  .المصرية، وباتت تصنف في مستوى خطر عاٍل» للحدود«المجاورة 
أنه في إثر المخاوف اضطر رئيس األركان بيني غانتس إلى إجراء تعديل سريع             » معاريف«وأوضحت  

لبنـان  » حدود«ت إمكانية كامنة ألحداث معادية، مثل       خطيرة وذا » كحدود«وتعريفها  » الحدود«في فهم   
» اإلرهاب«وذلك بعد أن تبين إلسرائيل أن تواجد الجيش المصري في سيناء لم يحقق غايته وأن                . وغزة

وقالت أن الكابوس األكبر للمؤسسة األمنية هو عملية تسلل إلى بلدة واختطـاف،             . من هناك يتصاعد فقط   
  .1980اللبنانية في » الحدود«على » مسكاف عام« لبنان إلى كيبوتس تماما مثل عملية التسلل من
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، »خط مـصر  «المصرية، دفعت إلى المنطقة بقوات عديدة إلى ما يسمى          » الحدود«منذ تغيير الفهم في     و
  . لبنان أو غزة» حدود«مثلما يتم على 

  21/12/2011، السفير، بيروت
  

   على غرار فصائل المقاومةكاملة" سرية"الجيش االسرائيلي ينشئ : يديعوت .24
كشفت صحيفة يديعوت احرونوت في عـددها الـصادر اليـوم االربعـاء أن الجـيش                : القدس المحتلة 

اإلسرائيلي سينشئ في األشهر القريبة القادمة سرية كاملة تكون بمثابة قوة أعداء خالل التدريبات التـي                
لقتال ضد القوات التي تصل للتـدرب فـي         وستكون مهمة هذه السرية ا    , تجري في قاعدة التدريب تساليم    

  .القاعدة
وأشارت الصحيفة إلى أن كتائب وألوية الجيش اضطرت حتى اآلن إلى تخصيص قوى عاملة بـداخلها                
, كي يتقمصوا دور العدو خالل التدريبات هذا األمر أدى بكثير من الجنود إلى عدم االنخراط في التدريب                

  .تملك الدافعية والمهنيةوأيضا كانت قوات العدو المقلدة لم 
 -التي تحاكي مدينة فلسطينية مأهولـة     –" قرية البلدية "وذكرت أن السرية الجديدة ستخدم في قاعدة تساليم         

وسيكون هدفها األساسي تصعيب    , وسيتم تدريب جنود هذه السرية على طرق قتال المنظمات الفلسطينية         
سرية األعداء ستعمل وفق أبحـاث      . ة في القرية  مهمة القوات التي من المفترض أن تحتل أهداف مأهول        

وقذائف مضادة للـدروع  ,  وصواريخ كورنيت  M16وسيستعمل جنودها بنادق    , علمية ومراقبة التدريبات  
وفي التدريبات الحتالل المنـاطق المأهولـة سيـشارك أيـضا ممثلـين يـشابهون               . المنتشرة في غزة  

  .المواجهاتوصحافيين ومواطنين غير ضالعين في , المتظاهرين
 21/12/2011وكالة سما اإلخبارية، 

  
   الجبهة الداخلية اإلسرائيلية غير جاهزة لمواجهة أي حرب في المستقبل":ليندشتراوس" .25

أكّد تقرير لمراقب الدولة القاضي المتقاعد، ميخا ليندشتراوس، أن الجبهة الداخلية االسرائيلية            : علي حيدر 
  .عمل المتواصل، غير جاهزة لمواجهة أي حرب في المستقبلال تزال، بعد مضي خمس سنوات من ال

وفيما أكّد التقرير وجود تقدم على مستوى االستعدادات في مجاالت مختلفة، لفت الى وجود نقـص فـي                  
المالجئ، والى ما تعانيه منظومة االحتماء من عيوب، فضالً عن المباني العامة التـي ال يوجـد فيهـا                   

ن المسؤولية عن ذلك تعود الى إخفاقات كل من السلطات المحلية، ووزارة            وأشار الى أ  . مناطق محصنة 
  .الداخلية وقيادة الجبهة الداخلية وسلطة الطوارئ الوطنية

وفي ما يتعلق بالسيناريوهات التي تم إعدادها، رأى التقرير أنها ال تتناول التهديـدات الموضـعية، وال                 
. طة المحلية اعتماده في استعدادها لمواجهة هذه التهديـدات        األسلوب الذي ينبغي لكل منظومة تابعة للسل      

كذلك لفت الى أن سلطة الطوارئ الوطنية لم تبلور المعايير التي تستطيع وفقاً لها، التقدير كمـا ينبغـي،     
  .لمدى جهوزية السلطات المحلية خالل فترة الطوارئ

محلية واألجهزة الحكومية المسؤولة عن     ورأى التقرير أن هناك فجوات نوعية في التنسيق بين السلطة ال          
  . إعداد الجبهة المدنية لوقت الحرب

وأشار ليندشتراوس الى عدم وجود معطيات لدى الوزارة حول السلطات المحلية التـي ُأجريـت فيهـا                 
، والقضايا التي تمحورت حولها المناورة ونتائجها، واألمر نفسه         2010 - 2008مناورات خالل سنوات    
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قيادة الجبهة الداخلية، التي ال يوجد لديها معطيات حول المالجئ الخاصة والمشتركة، فضالً             ينسحب على   
  .عن أعدادها وأماكنها ووضع كل واحدة منها

 21/12/2011، االخبار، بيروت
 

   الفلسطينيين بمناسبة أعياد الميالدعلىخفف االجراءات االمنية يالجيش االسرائيلي  .26
لن الجيش االسرائيلي اجراءات مخففة لتسهيل انتقال الفلسطينيين من الضفة           اع : أ ف ب   -القدس المحتلة   

بمناسبة اعياد المـيالد    ) يناير( كانون الثاني    20الى  ) ديسمبر( كانون االول    19الغربية وقطاع غزة من     
  .ورأس السنة الميالدية

لزيارة اسرائيل خـالل    وجاء في بيان للجيش ان المسيحيين في الضفة الغربية سيحصلون على اذن تنقل              
  .تلك الفترة من دون تحديد العمر ولكنه لم يوضح عدد االشخاص المعنيين بهذا االجراء

بعد الخـضوع   « اذن لمسيحيين فلسطينيين للسفر الى الخارج عبر مطار بن غورويون            400كما سيمنح   
لضفة الغربية للمجيء    اذن ستمنح ايضا لفلسطينيين مسيحيين من ا       500وأوضح ان   . »لالجراءات االمنية 

  .الى اسرائيل والضفة الغربية لزيارة عائالتهم والمشاركة في االحتفاالت الدينية
 21/12/2011، الحياة، لندن

  
   ألف بؤرة استيطانية بالقدس 61 لبناء  إسرائيلية مخططات: زحالقة .27

قال رئيس كتلة التجمع البرلمانية في الكنيست اإلسرائيلي جمال زحالقة أن :  جمال جمال-القدس 
 ألف بؤرة سكنية استيطانية في 61معطيات بلدية االحتالل في القدس تشير إلى أن هناك مخططات لبناء 

 ألفا في شرقي 52وأشار زحالقة في بيان صحفي له امس إلى أن من هذه الوحدات . القدس عموما
 ألفا منها في 20 ألف وحدة سكنية، أكثر من 23ا إلى أنه جرت المصادقة النهائية على القدس، الفت
  .»شرقي القدس

  21/12/2011، الدستور، عمان
  

  لمنشآت صناعية ويشرد عائالت بدوية في القدس واألغوار ونابلس" بركسات"االحتالل يدمر  .28
م البدوية، وشردت عددا من العائالت والخيا' البركسات'هدمت آليات االحتالل عددا من  :محافظات

واستنكر رئيس المجلس المحلي لقرية فصايل إبراهيم عبيات  .البدوية من سكان منطقة فصايل
  .الممارسات اإلسرائيلية هذه

لمنشآت صناعية، في حي الثوري ببلدة سلوان جنوب ' بركسات'كما هدمت جرافات تابعة لبلدية االحتالل 
 مع عمليات تجريف واسعة النطاق تقوم بها آالت البلدية للملعب الترابي التابع المسجد األقصى، تزامنا

  .للكلية اإلبراهيمية بحي الصوانة الذي ال يبعد عن أسوار القدس سوى بضع عشرات من األمتار
 رئيس قالو .وجرفت قوات االحتالل اإلسرائيلي، طريقا معبدة في بلدة حوارة جنوب محافظة نابلس

، أن قوات االحتالل دمرت طريقا تربط البلدة بمحيطها كلف شقها وتعبيدها ية معين ضميدبلدية حوار
  . ألف دوالر400
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إن التدمير جاء دون سابق إنذار، وإن الجرافات التابعة لجيش االحتالل قامت بعملية : وقال ضميدي
 مبنية قبل العام  منازل8تدمير الطريق في ساعات الظالم، مشيرا إلى أن تدمير هذه الطريق عزل 

  . دونم، كما عزل مبنى مجلس الخدمات المشتركة الذي يخدم المنطقة1000 ونحو 1967
  21/12/2011، األيام، رام اهللا

  
   برفع شامل لحصار غزة"إسرائيل " تطالب لمواجهة الحصارشعبيةاللجنة ا .29

: ر، في بيان صحافيقال النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصا: غزة ـ د ب أ
نطالب االحتالل اإلسرائيلي برفع الحصار كلياً عن قطاع غزة بعد سحب كافة الذرائع والحجج الواهية '

ودعا الخضري المجتمع الدولي  .'وإتمام صفقة تبادل األسرى واإلفراج عن جنديه األسير غلعاد شليط
نهاء حصارها ونحن على أبواب الذكرى الوفاء بتعهداته والشروع بما وعد به من إعمار غزة وإ'إلى 

ال مجال اآلن سوى إنهاء ملف الحصار بشكل كامل 'وشدد على أنه  .'الثالثة للحرب اإلسرائيلية على غزة
والسماح بدخول كافة مستلزمات القطاع، وخاصة مواد البناء وكل ما ضمنته إسرائيل لقائمة الممنوعات 

  .'تحت حجج واهية
ح كافة المعابر والممر اآلمن بين قطاع غزة والضفة الغربية، واستمرار وأكد الخضري ضرورة فت

ألنه بأشد الحاجة لها ومن أهمها مشاريع البنية التحتية والمشاريع 'وتكثيف المشاريع المختلفة في القطاع 
 على السكان' العقوبة الجماعية'واعتبر أن استمرار الحصار يعني استمرار  .'التعليمية واالقتصادية

  .الفلسطينيين
  21/12/2011، القدس العربي، لندن

  
  الهدوء يستمر واألهالي يلوحون بالعصيان المدني: عين الحلوةمخيم  .30

سيطر الهدوء الحذر على ارجاء مخيم عين الحلوة في اليوم الثالث الندالع االحداث : محمد صالح
، »اللينو«محمود عبد الحميد عيسى، األمنية، التي أسفرت عن اغتيال احد مرافقي قائد الكفاح المسلح 

وإصابة أكثر من عشرة فلسطينيين بجراح، وأمضى المخيم أمس يوما شبه عادي بالنسبة لحركة تجوال 
  .الناس المعهودة وفتحت المحال التجارية ابوابها بنسبة خمسين في المئة، في حين استمر إقفال المدارس

 أي خيار سوى التحرك الشعبي والنزول الى الشارع وإقفال لم يعد لديهم«وهدد اهالي عين الحلوة بأنه 
المخيم في حال تجدد التوتر، وعاد العبث باألمن، وذلك للجم الموقف ووضع الجميع امام مسؤولياتهم 

ويؤكد ابناء المخيم ان هذه اللقاءات . »ورفضاً لكل اشكال العبث باالمن وعودة االشتباكات الداخلية
  .ه الجولة من االحداث األمنية، ولكنها لم تعد األمن واالستقرار إلى المخيمواالجتماعات أنهت هذ

ويشعر اهالي المخيم بعدم وجود معالجة جادة ومسؤولة لما حصل، كما لم تجر محاسبة كل من تخول له 
نانية لماذا ال يسلم كل من يمس بأمن المخيم إلى السلطة اللب«ويتساءل األهالي . نفسه المساس بأمن المخيم

  .»ألي جهة انتمى؟
دائما وأثناء االشتباكات تقع الخسائر في المحالت التجارية والمؤسسات الصحية «ويستغرب السكان انه 

  لذا بات الحل الوحيد بنظرهم هو التحرك . »والتربوية والبنى التحتية وال نجد من يعوض الخسائر
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غضبهم اذا لم تعالج االوضاع االمنية بشكل الشعبي والجماهيري وصوال للعصيان المدني للتعبير عن 
  .مسؤول

  21/12/2011، السفير، بيروت
  

  حذر من مخطط إسرائيلي لتهجير آالف الفلسطينيين من جنوب الخليلخبير فلسطيني ي .31
حذّر خبير فلسطيني في شؤون االستيطان، من مخطط إسرائيلي يهدف لتهجير آالف المواطنين : الخليل

  ).جنوب الضفة الغربية المحتلة(ي عشرين بلدة وقرية بجنوب شرق مدينة الخليل الفلسطينيين من حوال
، أن )20/12(أدلى بها اليوم الثالثاء " قدس برس"وأوضح عبد الهادي حنتش، في تصريحات خاصة لـ 

مزاعم "سلطات االحتالل قامت بمصادرة آالف الدونمات من أراضي جنوب وشرق الخليل، وفقاً لـ 
التي " كرمائيل"و" سوسيا"و" عمون"وباشرت بإقامة عدد من المستوطنات عليها، من بينها " ةأمنية واهي

  .سرعان ما أخذت بالتوسع والتأسيس لبؤر استيطانية أصغر في محيطها
وفي السياق ذاته، أفاد حنتش بأن سلطات االحتالل اإلسرائيلية قامت خالل األيام األخيرة بتسليم 

خيام في قرية سوسيا، فضالً عن هدم قرية صغيرة تقطن فيها إحدى وأربعين إخطارات لهدم مساكن و
  .عائلة فلسطينية وتقع بجنوب شرق بلدة يطا بالخليل، وذلك بحجة أنها تقع على مقربة من جدار الفصل

ورأى الخبير الفلسطيني، أن الهدف األساسي من إجراءات االحتالل وممارسات مستوطنيه في مدينة 
تفريغ األرض من سكانها تماماً، وذلك يتجلّى واضحاً من خالل عمليات هدم المنازل وتهجير الخليل هو 

  .سكانها فضالً عن ترهيبهم ومنعهم من مزاولة أعمالهم، وفق تقديره
  20/12/2011قدس برس، 

  
   مشعل- حالة اعتقال سياسي في الضفة منذ لقاء عباس 90": لجنة أهالي المعتقلين" .32

ال يزال مستمرا "في الضفة الغربية إن االعتقال السياسي " جنة أهالي المعتقلين السياسيينل"قالت : الخليل
" فتح"من قبل أجهزة األمن التابعة للسلطة، رغم لقاءات المصالحة التي تعقد في القاهرة بين حركتي 

  .هذه األيام" حماس"و
نسخة عنه، أكثر من تسعين " دس برسق"، تلقت "رابطة الشباب المسلم"ورصدت اللجنة، في بيان لها مع 

حالة اعتقال سياسي في الضفة الغربية منذ اللقاء األخير بين رئيس السلطة محمود عباس ورئيس المكتب 
خالد مشعل في الرابع والعشرين من الشهر الماضي، حتى يوم أمس الثالثاء " حماس"السياسي لحركة 

   . معلما17 مواطن  باإلضافة إلى فصل 150، كما رصدت اللجنة استدعاء أكثر من )20/12(
في البيان للمشاركة في االعتصام األسبوعي " رابطة الشباب المسلم"و" لجنة األهالي"كما دعت 

، )22/12(وذلك يوم غد الخميس " انتهاك الحريات يحبط اللقاءات"االحتجاجي، الذي سيكون تحت عنوان 
  .في مدينة الخليل بجنوب الضفة الغربية

  21/12/2011 برس، قدس
  

  نمو ملحوظ في اقتصاد غزة وتراجع في الضفة": اإلحصاء" .33
أشارت تقديرات أولية، اصدرها الجهاز المركزي لإلحصاء، أمس، إلى أن هناك نموا ": األيام"رام اهللا ـ 

  .ملحوظا في اقتصاد غزة في الربع الثالث من العام الحالي، مقابل تراجع طفيف في الضفة الغربية
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% 0ر5 االسعار الثابتة، ارتفع الناتج المحلي اإلجمالي لألراضي الفلسطينية خالل الربع الثالث بنسبة ففي
  .2010مقارنة مع الربع المقابل من العام % 11ر8، وبنسبة 2011مقارنة مع الربع الثاني من العام 

 2011الربع الثالث في % 2ر6وجاء هذا االرتفاع بشكل اساسي نتيجة نمو ملحوظ في قطاع غزة بنسبة 
  %.0ر3مقارنة مع الربع الثاني من نفس العام، رغم انه سجل انخفاضا في الضفة بنسبة 

 باألسعار الثابتة في الضفة 2011وبلغت قيمة الناتج المحلي اإلجمالي خالل الربع الثالث من العام 
  . مليون دوالر437 مليار دوالر، وفي قطاع غزة 1ر169الغربية 

 دوالر 407باألسعار الثابتة * فرد من الناتج المحلي اإلجمالي في األراضي الفلسطينيةبلغ نصيب ال
مقارنة مع الربع الثاني من العام % 0ر3، مسجال انخفاضاً بنسبة 2011خالل الربع الثالث من العام 

الفرد وبلغ نصيب . 2010مقارنة مع الربع المناظر من العام % 8ر5، بينما سجل ارتفاعاً بنسبة 2011
 دوالرا خالل الربع الثالث من عام 498من الناتج المحلي اإلجمالي في الضفة الغربية باألسعار الثابتة 

، بينما سجل ارتفاعاً 2011مقارنة مع الربع الثاني من العام % 1، حيث سجل انخفاضاً بنسبة 2011
 فقد بلغ نصيب الفرد من ، أما في قطاع غزة2010مقارنة مع الربع المناظر من العام % 5ر5بنسبة 

% 1ر7، مسجال ارتفاعاً بنسبة 2011 دوالرا خالل الربع الثالث من عام 274الناتج المحلي اإلجمالي 
مقارنة مع الربع المناظر من العام % 18، وارتفاعاً بنسبة 2011مقارنة مع الربع الثاني من العام 

2010.  
  20/12/2011الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني، 

  
   بديل صيادي غزة بعد تقليص حدودهم البحرية"أسماك األنفاق" .34

إعادة ترسيم الحدود المائية لقطاع غزة، على أقدمت السلطات اإلسرائيلية مؤخرا :  صالح النعامي-غزة
وقام جنود سالح البحرية بتثبيت عوامات على طول ساحل قطاع غزة تقع على بعد ثالثة أميال من 

  .يادين تجاوزهاالشاطئ، يحظر على الص
ونظرا ألن هذا هو أحد المواسم الغنية بالسمك، فإن تقليص مساحة الصيد بالنسبة لهؤالء يعتبر ضربة 

  . كبيرة لهم، ويقلص قدرتهم على الصيد
ودفع كساد الصيد بسبب هذه اإلجراءات بعض الصيادين إلى ترك مهنة الصيد وامتهان تجارة أسماك 

. صيادون بشراء األسماك من مصر وجلبها عبر األنفاق وبيعها في القطاعاألنفاق، حيث يقوم هؤالء ال
  . ويعتبر هذا أحد األسباب التي تفسر انتشار األسماك المصرية في أسواق السمك في غزة

يذكر أن عدد الصيادين الذين قتلوا برصاص الجنود اإلسرائيليين منذ بداية االنتفاضة في أواخر سبتمبر 
 صياد، 3700ويبلغ عدد صيادي القطاع .  مصابا50 صيادين إضافة إلى 10ل إلى ، وص2000) أيلول(

 ألف 50يعملون على ما يقارب ألف مركب صيد متفاوتة األحجام، ويعتاش من هذه المهنة أكثر من 
  .نسمة

  21/12/2011، الشرق األوسط، لندن
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  1948سطين المحتلة المؤتمر الوطني لحق العودة يؤكد التمسك بعودة الالجئين إلى فل .35
 نقالً عن مراسلتها نادية سعد الدين، أن المؤتمر الوطني لحق العودة 21/12/2011الغد، عمان، ذكرت 

 بصفتها حقاً مقدساً غير قابل 1948التمسك بعودة الالجئين الفلسطينيين إلى فلسطين المحتلة "أكد 
  .ة الغربيةالصهيوني" التوطين والوطن البديل"، ورفض مشاريع "للتفريط

باعتماد المقاومـة سـبيالً     "ونادى المؤتمر، الذي نظمته أمس لجنة فلسطين النقابية في النقابات المهنية،            
للتحرير وتقرير المصير، ودعمها عربياً وإسالمياً، بما يترجم دوائر إسناد القضية الفلسطينية باعتبارهـا              

  ". الصهيوني–جوهر الصراع العربي 
 نقالً عن مراسلها إيهاب مجاهد، أن المشاركين في المـؤتمر           21/12/2011ان،  الدستور، عم وأضافت  

أكدوا على ضرورة أن يشكل الربيع العربي ورقة ضغط لكسر الجمود العربي واإلسالمي والدولي تجاه               
  .ال أن يشغل الشعوب العربية عن قضيتها المركزية» حق العودة«القضية الفلسطينية وقضيتها المركزية 

، من عمان، أن سلطات الحدود األردنية منعت نائب         20/12/2011المركز الفلسطيني لإلعالم،    ف  وأضا
 الشيخ كمال الخطيب والناشط رجا اغبارية من دخـول          48رئيس الحركة اإلسالمية في فلسطين المحتلة       

  .البالد للمشاركة في المؤتمر
  

   عضو من جماعة حماسأي لم يبعد األردن: الروابدة .36
 في الجامعة الهاشمية بدعوة     أمس، ألقاهاالرؤوف الروابدة خالل محاضرة      قال العين عبد  : خريشاخالد ال 

 الديموقراطيـة حلـم واعـد       إلـى الطريق  " بعنوان   اإلداريةمن لجنة الندوات في كلية االقتصاد والعلوم        
 األمـر   واعتبر مثل هذا    عن األردن   عضو من جماعة حماس    أي لم يبعد    األردن أن" وهواجس مشروعة 

 الشعب ومبينا ان جماعة حماس اردنيون يحملون الرقم الوطني وال يجوز اخراجهم             إلثارةكذبة استغلت   
 أرسـلت من االردن قانونيا ومبينا اسباب خروجهم والدوافع التي جعلتهم يتوجهون الى دولة قطر التـي                

 ان  أردنـي وز باي حال الي     طائرة خاصة لنقلهم اليها وحتى وجودهم الحالي في سورية مبينا انه ال يج            
يمارس العمل السياسي من خالل حزب او تنظيم غير اردني على االرض االردنية باعتباره اعتداء على                
السيادة االردنية وعلى الوالية االردنية وال يجوز الي اردني ان يكون عضوا في تنظيم غير اردني على                 

  .االرض االردنية
21/12/2011، العرب اليوم، عمان  

  
   في فلسطين على المقدساتاإلسرائيلية يدين االعتداءات  أردنيقس .37

 القس بهيج عقيل    األردن في   اإلنجيليةحمل رئيس طائفة الكنيسة المعمدانية ورئيس مجمع الكنائس         : عمان
 اإلسـرائيليين  المسؤولية القانونية الكاملة الناجمة عن اعتداء مجموعات المستوطنين          اإلسرائيليةالحكومة  

  . في االراضي المحتلةواإلسالميةالمقدسات المسيحية على 
 التي تنتهجهـا مجموعـات      واإلسالمية القس بهيج في بيان الى سياسة تدنيس المقدسات المسيحية           وأشار

 العربية الفلسطينية مستهدفين الجانب الروحي في حياة        األراضيالمستوطنين بشكل عنصري سعيا لتهويد      
 األمـم بدوافع ايدولوجية تحقق مآرب سياسية تتعارض مع كافـة قـرارات   الشعب الفلسطيني والعربي و 
  .المتحدة والتشريعات الدولية

21/12/2011، الرأي، عمان  
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   العام المقبلباألردن مشروعا حيويا جديدا في مخيمات الالجئين الفلسطينيين 15 .38

هنـدس محمـود العقربـاوي    مدير دائرة الشؤون الفلـسطينية بالوكالـة الم      قال  : ماجد القرعان  –عمان  
 سيشهد تنفيذ نحو خمسة عشر مشروعا حيويا جديدا في عدد مـن             2012العام الجديد   ، أنه   "الدستور"لـ

  . عبد اهللا الثاني الملكمنأمر بالمخيمات الفلسطينية 
21/12/2011، الدستور، عمان  

  
     لتعطيلها استفادته من أراضيهأردني يقاضي السفارة اإلسرائيلية .39

 في عمـان    "إسرائيل"سجل أردني شكوى قضائية أمس لدى محكمة بداية شمال عمان ضد سفارة              :عمان
وقال محمود عساف في الئحة االدعاء إنه يعاني ضـرراً          . أراضيه” تعطيل“ووزير داخلية سابق بسبب     

دام وافتقاد أجـر المثـل إزاء اسـتخ       ” فوات المنفعة ”و” نقصان قيمة ”و” منع معارضة ”و” تعطيالً”بالغاً و 
وأضـاف أن الـسفارة   . في منطقة تالع العلي شمال عمان) 8( أراض يمتلكها ضمن الحوض    7السفارة  

حديدية على بعض تلك القطع ونشرت الحقا حواجز إسـمنتية بجانـب            ” هناجر “1995وضعت منذ عام    
  .عن االنتفاع” الموقوفة“أخرى ما حرمه االستفادة منها وجعلها بحكم 

21/12/2011، الخليج، الشارقة  
  

   يعملون ألجندات خارجية تكراراً لسيناريو البارداإلسالم عنصراً من جند الشام وفتح 50 .40
 حوادث مخيم عين الحلوة ومسلسل االغتياالت من قبل عناصر جند الشام لمرافقي كوادر حركة               أضاءت

د اندحاره نسبياً منـذ      اللبناني بع  –وعودته بقوة الى المسرح الفلسطيني      " المحظور"فتح على واقع التنظيم     
  .2007سقوط مخيم نهر البارد في العام 

فـتح  "كيفية وصول عناصر التنظـيم وبقايـا        " المركزية"وفي هذا المجال، روى مصدر امني لبناني لـ         
 معارك نهر البارد لجأ بعض هؤالء عن طريق الخفـاء           أعقاب في   أنهالى عين الحلوة فأوضح     " االسالم

 حي الطوارئ وتمركزوا في هذه المنطقة التي ال تخضع لسيطرة الجيش            –حلوة  الى منطقة تعمير عين ال    
 عنـصرا   50واشار المصدر الى ان عدد هذه الجماعـة يفـوق           . اللبناني وال للكفاح المسلح الفلسطيني    

" اليونيفـل "معظمهم فار من العدالة وفي حقهم مذكرات عدلية بالقتل وارتكاب الجرائم ضـد الجـيش و                 
  ".فتح "وكوادر حركة

عن اعتقادها ان التنظيمين انتهيا عمليا بعد مقتل اميـر          " المركزية"بدورها، اعربت مصادر فلسطينية لـ      
ابو رامز السحمراني وان مـصيرهما سـيكون        " جند الشام "عبد الرحمن عوض ومسؤول     " فتح االسالم "

ا في حي الطوارئ كمـا      كمصير عصبة النور التي لم يعد لها اثر داخل عين الحلوة، مستغربة وجودهم            
واعادة تنظيم اوضاعهما من جديد حيث كانت هذه العناصر قليلـة الحركـة             . كمية السالح في حوزتهما   

تالزم مقارها وتتنقل في الخفاء داخل المخيم استعدادا لعمل كالذي نفذته اخيرا فـي عـين الحلـوة مـن          
و " فتح االسـالم  "ارت المصادر الى ان     واش. اغتياالت في حق فتح والكفاح المسلح والعبث بأمن المخيم        

ال تزاالن خارج النسيج الفلسطيني اي خارج االجندة الفلسطينية وال توجـد بيئـة فلـسطينية    " جند الشام "
  .حاضنة لهما داخل المخيم
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الى اعادة ابراز قوتها بهذا الحجم ما يؤكـد ان          " جند الشام "وذكرت المصادر اننا لم نكن نتوقع ان تعود         
جهات خارجية تعمل ألجندة غير فلسطينية وهدفها تكرار تجربة نهر البارد في عين الحلـوة اال                وراءها  

 80وسالمة سكانه البالغ عددهم     " عين الحلوة "ان ذلك صعب عليها لحرص جميع القوى الفلسطينية على          
  .ألفا

21/12/2011، وكالة األنباء المركزية  
  

  لفلسطينيين على الدول العربية توزيع الالجئين اإلعادة": قدامى القوات" .41
 على مخيم عين الحلـوة،      لإلشرافمن الجيش اللبناني اتخاذ التدابير الحاسمة       " هيئة قدامى القوات  "طلبت  

ومن الحكومة اتخذا قرار بنزع السالح الفلسطيني من عين الحلوة وسواه مـن المخيمـات الفلـسطينية،                 
في سوريا وعن حزب اهللا متناسين السالح الفلسطيني        التحمية والكالم عن الوضع     "ودعت الى الكف عن     

  . بما حصل في نهر الباردأسوةالذي يشكل بؤراً خطيرة للغاية، 
 توزيع الالجئين فـي     إعادةمن الواجب فتح الملف الفلسطيني على مصراعيه والعمل على          "واعتبرت انه   

لى ديارهم لعدم قدرة لبنان االجتماعية      لبنان على الدول العربية القادرة على مساعدتهم بانتظار عودتهم ا         
  ".أعبائهموالديمقراطية والسياسية على تحمل 

20/12/2011، النشرةموقع   
  

     العرب المركزية قضية... فلسطينالرئيس اللبناني يدعو إلى عدم نسيان قضية .42
 العربية األولـى    القضية“دعا الرئيس اللبناني ميشال سليمان األنظمة العربية الى تركيز الجهود لمعالجة            

وهي قضية فلسطين لمنع إسرائيل من االستمرار في تهويد القـدس وسـائر المـدن مـستغلة أحـوال                   
. ”االضطراب القائمة في العالم العربي والتي باتت المصلحة القومية العليا تقتضي إيجاد حل لها ووقفهـا               

مقراطي يرتكز علـى تـداول      وطالب باعتماد أسلوب الحوار مع شرائح المجتمع من أجل صوغ نظام دي           
  .السلطة واحترام الحريات للجميع

21/12/2011، الخليج، الشارقة  
  

   وجسر باب المغاربة"األقصى"الجامعة العربية تدين االعتداءات اإلسرائيلية على  .43
أدان مجلس الجامعة العربية في ختام اجتماعه غير العادي الذي عقد أمس الثالثاء  :مراد فتحي - القاهرة

محاوالت اإلسرائيلية المستمرة للعدوان على المسجد األقصى والرامية إلى هدم جسر باب المغاربة ال
 على المسجد األقصى "إسرائيل"المؤدي إلى المسجد األقصى وحائط البراق، وذلك إلحكام سيطرة 

  . المتطرفة وتسهيل تطويقه واقتحامه من قبل مدرعات وجنود االحتالل والجماعات االستيطانية،المبارك
  21/12/2011الشرق، الدوحة، 

  
   السالم الشامل والعادل والدائم ال يتحقق إال بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة:يلتعاون الخليجا .44

 تنفيذ ما تم على ضرورة اإلسراع فيلمجلس األعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ا أكد: الرياض
  ."إسرائيل"دمة الشعب الفلسطيني الشقيق في غزة المحاصر من قبل االتفاق عليه من مشاريع وبرامج لخ
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 التي عقدت في العاصمة السعودية  الثانية والثالثينتهدورفي نص البيان الختامي لاستعرض المجلس و
 مستجدات القضية الفلسطينية، وأكد أن السالم الشامل والعادل والدائم ال يتحقق 20/12-19الرياض في 
، وطالب المجلس "القدس الشرقية"، وعاصمتها 1967دولة الفلسطينية المستقلة، على حدود إال بقيام ال

 باالنسحاب الكامل من كل األراضي العربية "إسرائيل"األعلى المجتمع الدولي باتخاذ موقف حاسم بإلزام 
لت محتلة ، في فلسطين والجوالن العربي السوري المحتل، واألراضي التي ما زا1967المحتلة إلى خط 

  .في جنوب لبنان، واحترام القرارات والقوانين الدولية في هذا الشأن
، والضفة "القدس الشرقية"وأدان المجلس األعلى قرار السلطات اإلسرائيلية بناء وحدات استيطانية في 

الغربية، وشق طريق لربط المستوطنات بالقدس المحتلة، بهدف عزل المدينة المقدسة عن محيطها 
طيني، وتغيير طابعها الديموغرافي، مؤكدا على أن القدس الشرقية خط أحمر ال يجوز االقتراب الفلس
  .وعبر المجلس عن دعمه لطلب دولة فلسطين قبولها عضوا في األمم المتحدة .منه

  21/12/2011الشرق األوسط، لندن، 
  

  بوحدة الفصائل الفلسطينية تتحرر فلسطين: الغنوشي .45
 حركة النهضة التونسية الشيخ راشد الغنوشي أن الوحدة الوطنية بين الفصائل قال زعيم: كمال عليان

وأضاف في  .اإلسرائيليالفلسطينية هي الطريق األمثل لتحرير كامل التراب الفلسطيني من االحتالل 
إن القضية الفلسطينية أحوج ما تكون في مثل هذه " :صباح األربعاء" الرسالة نت"تصريح خاص لـ

 أن الربيع العربي وصحوة الشعوب ، مبيناً"ى الوحدة والتكاتف بين أبناء الوطن الواحدالظروف إل
  .اإلسالميةستصب بكل تأكيد لمصلحة القضية الفلسطينية والمقدسات 

 المتواصلة على اإلسرائيلية في حرق المساجد والهجمة اإلسرائيليينواستنكر الغنوشي حملة المستوطنين 
 أنه ال يمكن ألي مسلم في جميع أنحاء العالم أن يقبل بما لقدس المحتلة، موضحاً بااإلسالميةالمقدسات 

  .يحدث في القدس الشريف وحرق المساجد
 الشعب الغنوش هنأ اإلسرائيلي صفقة تبادل األسرى بين حركة حماس واالحتالل إتماموبخصوص 

 لما فيها من نصر وعز، اإلسالمية أنها فخر للشعب الفلسطيني واألمة الفلسطيني بتلك الصفقة، معتبراً
  . الفرج القريب لكل األسرى الفلسطينيين في سجون االحتاللمتمنياً

وختم الغنوشي حديثه بالتأكيد على أن القضية الفلسطينية لها قدرها واحترامها في قلوب الشعوب العربية 
  .فلسطينيةواالسالمية، مشددا على أن الشعب التونسي سيبقى داعما لعدالة القضية ال

  21/12/2011، الرسالة نتموقع 
  

  يناير/  كانون الثاني17  فيقطر تستضيف مؤتمر من أجل القدس .46
 إن قطر ، عضو مجلس الشورى عضو البرلمان العربي،قال ناصر الجيدة :السيد السعدني - القاهرة

شريف والعمل على يناير القادم من أجل القدس ال/ كانون الثاني 16و17 خالل يومي سوف تنظم مؤتمراً
وأكد الجيدة في تصريحات خاصة . مقاومة ما يقوم به الجانب اإلسرائيلي من تهويد وتزييف للتاريخ

على هامش مشاركته في البرلمان العربي على دعم الوحدة والجهود المبذولة من أجل تحقيق " الشرق"لـ
  .اللحمة الفلسطينية بين جميع الفصائل وخاصة بين فتح وحماس

  21/12/2011ق، الدوحة، الشر
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  غزةسنكسر حصار وفلسطين جزء من األمن القومي المصري : "إلخوانا"نائب مرشد  .47

 أن فلسطين جزء من ، نائب المرشد العام لإلخوان المسلمين في مصر، محمود عزت.أكد د: كمال عليان
وقال عزت في  .األمن القومي المصري، وأن أي عدوان على قطاع غزة سيواجه بالفعل وليس الكالم

في حال شن أي عدوان على غزة فإن الشعب المصري " :صباح األربعاء" الرسالة نت"تصريح خاص لـ
 الفصائل الفلسطينية إلى االتحاد ، داعياً"سيمنع ذلك بكل الطرق ألننا في وقت ليس الكالم بل وقت الفعل

نواب المجلس التشريعي المعتقلون في وحول قضية  .وإنهاء االنقسام ليكون موقفهم أكثر قوة أمام العدو
البد لكل من في صدره ذرة " :سجون االحتالل اعتبر عزت أنها جريمة ضد البشرية أجمع، وأضاف

 الذي فاق كل التصورات، والبد لوضع حد لهذا اإلسرائيلي ونخوة أن يقف أمام هذا التسلط إيمان
فلسطينيين وجميع األسرى من سجون االحتالل  سراج النواب الإطالقوشدد على أن  ".االحتالل المتجبر

بعد أن من اهللا علينا وأصبحنا في البرلمان " :وتابع .واجب على كل مسلم وليس الفلسطينيين فقط
  "المصري فإن نوابنا سيكونون في مقدمة المدافعين عن الحق الفلسطيني وقضية األسرى

  21/12/2011، الرسالة نتموقع 
  

   كي تستمر بأمان هو أن تقام الدولة الفلسطينية المستقلة"إسرائيل"ـلاألمل الوحيد : ساويرس .48
الحوار الذي أجرته معه ، في حزب المصريين األحرار، مؤسس نجيب ساويرسقال : هدى الحسيني

من يريد عدم "، ألن "إسرائيل"مع  العالقة  ليس هناك أي مجال لعدم احترام، إنهالشرق األوسط في لندن
مع حقوق الفلسطينيين ومع إقامة الدولة الفلسطينية "إنه : ، وقال "فاقية يعني إعالن حرباحترام هذه االت

هذه تأتي . لكن، هذه الحقوق لن تتحقق عن طريق حرب غوغائية تشنها مصر. ولن أتنازل عن المطالبة
 نغريتش أننا لن نستقبل هذا المدعو نيوت غيعن طريق المقاطعة بكل أنواعها، تأتي بأن نعلن جميعاً

من يقول إن الشعب الفلسطيني ..  في بالدنا، ألنه واضح أنه مجنون أو أهبل]المرشح للرئاسة األمريكية[
 إلى غزة أو األردن أو لبنان ليشاهد هذا الشعب المشرد، ونقول له إننا لن عليه أن يذهب أوالً. اختراع

األمل الوحيد " وأكد أن ." صفة العروبةوالذي ال يقول هذا، ننزع عنه. نتوقف إلى أن تقوم دولة فلسطين
  ."إلسرائيل كي تستمر في وسطنا بأمان هو أن تقام الدولة الفلسطينية المستقلة

  21/12/2011الشرق األوسط، لندن، 
  

   ينفي االتصال بها"النور"و... "إسرائيل"الجماعة اإلسالمية ترفض أي عالقة مع : مصر .49
الغفور، أن  نفى رئيس حزب النور السلفي المصري عماد عبد:  وإبراهيم جاد، مجاهد علي-القاهرة 

 في القاهرة، وأكد أنه لم يتم أي اتصال "إسرائيل"يكون الحزب قد قابل أو فتح قنوات اتصال مع سفير 
  .معهم، وقال إنه تلقى عشرات المكالمات لالستفسار عن صحته

لجماعة منذ نشأتها ترفض التطبيع مع وأكد الناطق باسم الجماعة اإلسالمية عاصم عبد الماجد أن ا
 أن يضع أحد من قيادات وأعضاء الجماعة أنا ال أتوقع أبداً":  على جميع المستويات قائالً"إسرائيل"

العالقات بين مصر وإسرائيل " أنوأضاف  ."اإلسالمية يده في يد الصهاينة الغادرين مهما كان األمر
 إلىسالميين للمشاركة في السلطة بحالة من الفتور والتراجع ستمر خالل المرحلة المقبلة بعد صعود اإل
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أدنى حدود العالقة بين أي بلدين، حيث إن تاريخ إسرائيل العدواني جعل الشعب المصري بكل طوائفه 
  ."وفئاته رافضا للتطبيع مع قتلة المصريين

  21/12/2011الراي، الكويت، 
  

  "يلإهانة إسرائ" بتهمة  مواطنًا تركيا33ًإدانة  .50
؛ وذلك على خلفية قيامهم "إهانة إسرائيل" مواطنًا تركيا بتهمة 33 حكمت محكمة تركية بسجن :اسطنبول

تشرين بتوجيه هتافات ضد فريق سلة صهيوني خالل مباراته مع فريق تركي بمدينة قيسرى التركية في 
  .نوفمبر الماضي/ الثاني

  20/12/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

  ومن دونكم ما قامت لنا قائمة..  تاريخية"أرض الميعاد"زيارتي إلى : "إسرائيل"ر في سلفا كي .51
 ، مصطفى سري،لندنو ،تل أبيبنقالً عن مراسليها في  21/12/2011الشرق األوسط، لندن، نشرت 

، قصيرةأمس بعد زيارة " إسرائيل"غادر  رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت، أن نظير مجليو
سلسلة اقتراحات واتفاقيات في شتى المجاالت االقتصادية والعسكرية، أبرز اإلعالم اإلسرائيلي  حامالً

 إلى "إسرائيل" من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتهجير ألوف الالجئين السودانيين في منها اقتراحاً
  .جنوب السودان مقابل مبلغ محدد عن كل الجئ

، ووزير الدفاع إيهود باراك، زه مع كل من الرئيس شمعون بيريوكان سلفا كير قد اجتمع خالل زيارت
، زواعتبر بيري .وزار كير النصب التذكاري لضحايا المحرقة النازية. دور ليبرمانجووزير الخارجية أفي

العالقات بين إسرائيل والقيادة الوطنية في جنوب السودان "، وكشف أن "مؤثرة وتاريخية"زيارة كير 
ومة ليفي أشكول، عندما كنت نائب وزير الدفاع، وعقدت أول لقاء بالسودانيين في بدأت في زمن حك

 ما "إسرائيل" إن زوقال بيري. "باريس وقدمنا لكم مساعدات كبيرة في مجالي البنى التحتية والزراعة
  ."في سبيل تقويتكم"زالت تقدم المساعدات لجنوب السودان في شتى المجاالت 

 بالنسبة  إن زيارته إلى أرض الميعاد تعتبر تاريخية أيضاًبال الحار والمؤثر، قائالً االستقورد كير شاكراً
. " إنكم وقفتم إلى جانبنا على طول الطريق ولوال هذا الدعم لما قامت لنا قائمةفعالً": وقال. له ولشعبه

وأن تقيم معها  يحتذى ويسعدها أن تتعلم من تجربتها  نموذجاً"إسرائيل"وأضاف كير أن بالده ترى في 
  .عالقات صداقة استراتيجية

وفي اللقاء مع نتنياهو أبرزوا باألساس موضوع تهجير الالجئين السودانيين إلى جنوب السودان مقابل 
لفحص احتياجات جنوب السودان وإمكانات تقديم مساعدات "واتفق على إرسال وفد إسرائيلي . المال

وفي . "تقويتها وتطويرها وتعويضها عن معاناة السنين الطويلةإسرائيلية لها في شتى المجاالت، من أجل 
اللقاء مع ليبرمان، اطلع كير على خطة وزارة الخارجية اإلسرائيلية إلجراء دورات تأهيل وتدريب مهني 

من أجل تهجيرهم إلى جنوب السودان وهم مؤهلون للمشاركة في بناء "، "إسرائيل"لالجئين األفارقة في 
ولكن رئيس . وتركز اللقاء مع باراك على التعاون العسكري بين البلدين، القائم منذ سنوات ."الدولة الفتية

جنوب السودان حرص قبيل وبعيد اللقاء على الحديث عن رغبة بالده في إقامة عالقات سالم مع 
  .ةوأكد أن بالده معنية بالتركز في البناء والتعمير والتعليم وليس في محاربة أية جه. الجيران
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 رياك مشار للشرق األوسط، إن . جوبا، قال نائب رئيس جنوب السودان د عاصمة جنوب السودانوفي
: ، وقال"هي بالطبع لن تكون األخيرة": زيارة كير إلى تل أبيب مهمة في عالقات البلدين، وأضاف

إلسالمية، فدولة مثل زيارة الرئيس سلفا كير إلى تل أبيب ال تمنع أن نقيم عالقاتنا مع الدول العربية وا"
 إلى أن ، مشيراً"تركيا بما لها من وزن كبير في العالم اإلسالمي لديها عالقات قوية جدا مع تل أبيب

  ."إسرائيل"جوبا تسعى لالستفادة من التقنية الزراعية المتقدمة التي تملكها 
ر أن دولته قبل إعالن وحول قضية السودانيين الذين يقيمون بطريقة غير شرعية في إسرائيل، كشف مشا

  .استقاللها استقبلت عددا كبيرا من السودانيين منهم جنوبيون، ومن دارفور ومن وسط السودان
 نائب وزير الخارجية ، أنمحمد بديرنقالً عن مراسلها  21/12/2011األخبار، بيروت، وأضافت 

 "إسرائيل"والشراكة الطبيعية بين اإلسرائيلي داني أيالون رأى أن زيارة سلفا كير تعكس الصداقة العميقة 
  ."العالقات بين البلدين سوف تستمر بالنمو"وجنوب السودان، مشدداً على أن 

عضو ، أن برهوم جرايسي، الناصرةنقالً عن مراسلها في  21/12/2011الغد، عمان، وجاء في 
طباع بأنهم في جنوب لدي ان "":، قال"إسرائيل"الكنيست داني دانون، الذي رافق كير في لقاءاته في 

 بمساعدة من إسرائيل، في كل ما يتعلق بالتطور االقتصادي، وأيضا في مواضيع السودان معنيون جداً
  ".أخرى، مثل بناء الجيش، وقضايا الرفاه

القيادي في حزب المؤتمر الوطني الحاكم في أن الخرطوم  من 1/12/2011قدس برس، وأوردت 
 ال تشكل أي جديد بالنسبة للقيادة "إسرائيل"د أن زيارة سيلفاكير إلى  ربيع عبد العاطي أك.دالسودان 

السودانية في الشمال، وأنها ال تعدو أن تكون إزاحة للستار الشفاف الذي كان يغطي هذه العالقات التي 
  ".قديمة قدم التمرد في الجنوب"قال بأنها 

  
  هتدعو إلى وقفي و تدين االستيطان اإلسرائيلالدول األوروبية في مجلس األمن .52

، ودعـت   »االستيطان اإلسرائيلي غيـر الـشرعي     «دانت الدول األوروبية في مجلس األمن       : نيويورك
وحضت فرنسا وبريطانيا وألمانيا والبرتغال، فـي بيـان مـشترك           . الحكومة اإلسرائيلية الى وقفه فوراً    

، ودانت  »ء وحدات استيطانية جديدة   التراجع عن الخطوات المعلنة أخيراً بإنشا     «الحكومة اإلسرائيلية على    
  .العنف الذي يمارسه المستوطنون واستهداف المساجد

 بمـا   1967) يونيـو (وأكد البيان األوروبي ضرورة التوصل الى حل دائم على أساس حدود حزيـران              
  .يضمن األمن إلسرائيل وحالً عادالً لالجئين الفلسطينيين

 السفير البريطاني في األمم المتحدة مارك ليـال غرانـت، أن            وأعلن مندوبو الدول األربع في بيان، تاله      
مواصلة إسرائيل اإلعالن عن تسريع بناء المستوطنات في األراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس              «

الحكومـة اإلسـرائيلية الـى التراجـع عـن الخطـوات            «ودعا البيان   . »الشرقية يوجه رسالة مدمرة   
حل الدولتين وقدرة الدولة الفلسطينية على الحياة مهددان بالتوسع الممنهج          «ن  وشدد على أ  . »اإلستيطانية
المستوطنات غير شرعية بموجب القانون الدولي وتمثل تجاهالً جـدياً لجهـود            «وأكد أن   . »للمستوطنات

  .»كل األنشطة االستيطانية يجب أن تتوقف فوراً«وشدد على أن » الرباعية الستئناف مفاوضات السالم
العنف المتزايد من المستوطنين بما فيه حرق المساجد فـي اعتـداءات            «انت الدول األوروبية األربع     ود

الوفاء بتعهداتها لجلب الفـاعلين الـى العدالـة         «ودعت الحكومة اإلسرائيلية الى     . »منسقة لزيادة التوتر  
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 العقاب وفق   ضرورة إخضاع الضالعين في االعتداءات الى     «وشددت على   . »ووضع حد للحصانة عنهم   
  .»ما ينص القانون

وفي شأن المفاوضات دعت الدول األوروبية األطراف الى تقديم االقتراحات التي نصت عليهـا خطـة                
وأعربت عن تطلعها الى عودة الطرفين الـى المفاوضـات          . »حول األراضي واألمن  «الرباعية األخيرة   

  .المباشرة في أسرع وقت
االتفاق على حدود حل الدولتين     «على المفاوضات أن تقوم عليها وهي       وجددت التأكيد على المعايير التي      

 مع تبادل متفق عليه لألراضي، واإلجراءات األمنية التي تحترم          1967 حزيران يونيو    4بناء على حدود    
السيادة الفلسطينية وتنهي االحتالل وتضمن أمن إسرائيل، وحالً عادالً لالجئـين الفلـسطينيين، وتلبيـة               

  .»لطرفين في القدس عاصمة للدولتينتطلعات ا
أمن إسرائيل واالعتراف بحق الفلسطينيين بالدولة ليسا هـدفين متعارضـين، ال بـل              «واعتبر البيان أن    

  .»يقويان بعضهما بعضاً، لكنهما لن يتحققا فيما تبنى المستوطنات ويواصل المستوطنون عنفهم
  21/12/2011، الحياة، لندن

  
  اعية الدولية مستمرة بهدف دفع مفاوضات السالمجهود الرب: روبرت سيري .53

أكد روبرت سيري، مبعوث أمين عام األمم المتحدة للسالم في منطقة الـشرق             :  صالح جمعة  - القاهرة
إننا حاليا في فتـرة الثالثـة       «: وقال. األوسط، أن جهود الرباعية الدولية مستمرة بهدف دفع المفاوضات        

، معربا عن اعتقاده أن     »دولية لمحاولة التوصل إلى تقدم في عملية السالم       أشهر التي اقترحتها الرباعية ال    
 الشهر المقبل ولهذا توجد تحركات      26األطراف تدرك أن هناك حاجة إلحداث تقدم قبل انتهاء الفترة في            

  .»حالية
. وجاء ت تصريحات المبعوث األممي عقب مباحثاته أمس مع وزير الخارجية المصري محمـد عمـرو   

سيري يرد بذلك على سؤال حول ارتباط زيارته مع زيارة مبعوث السالم األميركي ديفيـد هيـل                 وكان  
  .لمصر منذ أيام قليلة

  21/12/2011، الشرق األوسط، لندن
  

  قلق شديد حول مشاريع االستيطان اإلسرائيلية باألراضي الفلسطينية: مسؤول أممي .54
 إنه لم يحدث أي تقدم نحو حل الـدولتين بالنـسبة            قال مسؤول رفيع في األمم المتحدة،     : وفا – نيويورك

  .للفلسطينيين واإلسرائيليين مع ارتفاع حوادث العنف بمعدل مقلق الشهر الماضي
وفي تقريره الشهري لمجلس االمن الدولي قال أوسكار فيرنانديز تارانكو مساعد األمـين العـام لألمـم                 

ايته، فإن الوضع على األرض يتدهور، والطريق نحو        مع اقتراب العام من نه    'المتحدة للشؤون السياسية،    
  .'السالم ال يزال غير مؤكد

وأوضح المسئول األممي أن الشهر الماضي شهد سلسلة من التطورات السلبية التي كانت مثار قلق شديد                
ة مستمر منها االعالن االسرائيلي عن العديد من االنشاءات االستيطانية الجديدة في االراضي الفلـسطيني             

 مبنى فلسطينيا في الضفة الغربية، وزيادة العنف من جانب المستوطنين اليهود وأكثر             57المحتلة، وهدم   
  . عملية عسكرية اسرائيلية في الضفة الغربية300من 
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وقال فيرنانديز تارانكو إن هناك أيضا تدهورا خطيرا في الوضع األمني في غزة فخالل تلك الفترة قـام                  
  . غارة جوية على قطاع غزة13سع عمليات توغل والجيش االسرائيلي بت

  21/12/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
 

  وتقيم عالقات مع ثالث مدن بالضفة.. نابولي االيطالية تقرر االعترف بفلسطين كدولة .55
لـة ومناصـرة     قررت مدينة نابولي ثالث كبرى المدن االيطالية اليوم االعتراف بفلسطين كدو           -) كونا (

قضية شعبها مع االعالن عن تقديم الدعم الطبي والعلمي والتجاري الى كبرى المـدن الفلـسطينية فـي                  
  .الضفة

وقال عمدة عاصمة الجنوب االيطالي لويجي دى ماجيستريس في جلسة خاصة عقدها المجلـس البلـدي                
 مع فلـسطين وممثليهـا فـي        للتضامن مع الشعب الفلسطيني اليوم ان حكومة بلدية نابولي سوف تتعامل          

  .ايطاليا بصفتها دولة مستقلة
وأكد دى ماجيستريس دعم نابولي للمجتمع الفلسطيني وسلطته الوطنية عبر اقامة عالقات مباشـرة بـين      
بلديتها وبلديات ثالث من كبرى مدنها وهي نابلس ورام اهللا وبيت لحم معلنا عن االعـداد لزيـارة الـى                

 بها وفد من ممثلي غرفة التجارة وجامعة المدينة ومن رجال الصناعة في شهر              األراضي الفلسطينية يقوم  
  .2012فبراير 

وفي هذا السياق أوضح العمدة أن بلدية نابولي سوف تمد مدينة نابلس بمعدات متنقلة متطورة لتـشخيص                 
فـي  أمراض القلب بينما ستتولى عالج من تكتشف اصابته من األطفال واجراء الجراحـات المطلوبـة                

  .مستشفيات المدينة االيطالية
كما أشار الى أن البلدية بصدد التعاون العلمي مع جامعة بير زيت في رام اهللا من أجل تأسـيس مجمـع                     
متحفي علمي بينما ستقوم بفتح قناة اتصال بين الغرفة التجارية في بيت لحم ومثيلتها في نابولي لتـسويق                  

  . االيطاليةالمنتجات الحرفية الفلسطينية في األسواق
  20/12/2011الوطن، الكويت، 

  
   "سرائيلإ"سيلفا كير في  .56

   العربيرأي القدس
زيارة السيد سيلفاكير رئيس جمهورية السودان السرائيل ليست مفاجئة، بل كانت متوقعـة مـن حيـث                 

ه هذا  توقيتها ومن حيث تفردها، ولكن ما هو مفاجئ وغير متوقع هو حالة الالمباالة الرسمية العربية تجا               
  .التطور التحالفي الذي يمكن ان يشكل تهديدا مباشرا لالمن القومي العربي

السيد سيلفاكير اختار اسرائيل ان تكون الدولة االبرز في المنطقة التي يحـط الرحـال فيهـا ويطلـب                   
، مؤكدا في الوقت نفسه انـه سـيتعاون         'تعتبر نموذجا يحتذى ومثاال للنجاح    'مساعدتها النها حسب رأيه     

  .معها، وسيعمل معها يدا بيد من اجل توثيق العالقات بين الجانبين
ما يؤلم ان دوال عربية وقفت مع الحركة االنفصالية في جنوب السودان، وقدمت لها المـال والـسالح،                  
وربما كانت وقفتها اكثر من وقفة اسرائيل ومساعداتها، ونتحدث هنا عن دول مثل مصر وليبيـا، بـل                   

 السعودية، ولكن رئيس جمهورية السودان ادار ظهره لمثل هذا الجميـل وتوجـه الـى                والمملكة العربية 
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اسرائيل، تماما مثلما فعل الرئيس االرتيري اسياس افورقي بعد قيام الدولة االريترية تحت عنوان العالج               
  .من مرض المالريا

ـ             ام الخرطـوم االسـالمي،     الدول العربية التي ساعدت جون قرنق قائد التمرد الجنوبي دعمته نكاية بنظ
وبسبب خالفات مع الرئيس عمر البشير بعضها يعود الى وقفته ضد تدمير العراق في حـرب تحريـر                  

، او بالوقوف خلف مؤامرة االغتيال للرئيس حسني مبارك في اديـس ابابـا اثنـاء                1991الكويت عام   
ت ملـك ملـوك افريقيـا،       حضوره قمة الوحدة االفريقية، او لرفض السودان الخضوع الوامر وتعليمـا          

  .وطموحاته المريضة بالهيمنة
اسرائيل كانت االذكى من العرب جميعا لالسف النها كانت تعمل لتفكيك السودان السباب ولطموحـات                
استراتيجية تركز على اختراق االمن القومي العربي، والمصري منه بالذات، والتسلل الى القارة االفريقية              

في آن، وال بد ان هذه الجهود االسرائيلية قد تكثفت اآلن، بعـد الثـورات               وكسب ود انظمتها وشعوبها     
  .العربية التي اطاحت بأهم نظامين طبعا العالقات مع اسرائيل وهما النظامان التونسي والمصري

التسلل االسرائيلي الى منابع النيل مستمر ومتصاعد، ومدعوم بمشاريع لبناء سدود لتحويل مياه النيل في               
ا واوغندا واآلن جنوب السودان، لتقليص حصة مصر والسودان معا، وهي حصة تـساوي معظـم              اثيوبي

  . مليار متر مكعب سنويا86مياه النهر تقريبا التي تصل الى 
السيد سيلفاكير بمثل هذه الخطوة يوجه طعنة قوية الى جيرانه العرب الذي كان حتى االمـس القريـب                  

عدته، ايا كانت اسباب هذه المساعدة، فتفضيله اسـرائيل علـى           جزءا منهم، ولم يتوقف البعض عن مسا      
اكثر من عشرين دولة عربية قد تكون مقامرة خطرة تأتي بنتائج غير حميدة لشعبه الفقير المعدم الـذي                  

  .يبني دولة من ال شيء
اره، اسرائيل ال تستطيع ان تقدم لجنوب السودان ما ال يستطيع العرب تقديمه، وعلى اي حال هذا هو خي                 

  .ولكنه خيار خاطئ واستفزازي ومحفوف بالمخاطر
  21/12/2011، القدس العربي، لندن

  
    ما يحتاجه الشعب الفلسطيني  .57

  محمد عبيد
ما الذي يحتاجه الشعب الفلسطيني من العالم؟ إنه بالتأكيد أبعد ما يكون عن الحاجة إلى قرار أممي جديد،                  

سه مجدداً، واالعتراف بمرارة عجزه عن ردع الكيان ووقـف          يعيد فيه العالم والمجتمع الدولي تجريم نف      
  .جرائمه المتصاعدة والمنظّمة بحق هذا الشعب الذي لم يجد من المجتمع الدولي إال الكالم فقط

 األعضاء في األمم المتحدة، على مشروع قرار يؤكد حق          193قراءة سريعة في نتائج تصويت الدول ال        
تحقيقها، ويدين ضمناً بنـاء     ” إسرائيل“ره، وحقه في دولة مستقلة تعيق       الشعب الفلسطيني في تقرير مصي    

  .جدار الضم والتوسع، تضعنا أمام ترجمة واقعية لهذه الصورة المكرورة
 دول عارضـته    7 دولة صوتت مع مشروع القـرار، و       182فمن بين الدول األعضاء في النادي األممي        

ي أي قرار يشير إلى ربيبتها بإصبع االتهام، اتهاماً مباشراً لها،           بينها بالتأكيد الواليات المتحدة التي ترى ف      
، وتهديداً على أعلـى المـستويات       ”اإلسرائيليتين“ولسياستها المبنية على االنحياز وتبني الرواية والرؤية        

  .لوجود هذا الكيان
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إذ إن مجرد معرفة    في الوقت ذاته، يبدو سلوك المصوتين باالمتناع أكثر غرابة من المعارضين للقرار،             
أن إحدى الدول الثالث الممتنعة هي أحدث أعضاء المجتمع الدولي ممثلة بجنوب السودان، يضعنا أمـام                
تساؤالت عن مستقبل هذه الدولة التي سلخت نفسها عن العالم العربي، وتفتح الباب مشرعاً أمـام بنـاء                  

وزرع ممثليات دبلوماسية للكيـان علـى       ، لن تقتصر على تطبيع للعالقات،       ”إسرائيل“عالقات متينة مع    
  .األرض العربية

وعودة إلى السؤال األساس، ما الذي يحتاجه الفلسطينيون من العالم؟ ما الذي يبحثون عن تحقيقه؟ ومـاذا        
يريدون من القوى الدولية الكبرى والمؤثرة؟ إنهم بالتأكيد أبعد ما يكونون عن الحاجة إلى قـرار دولـي                  

، فمثل هذا سلسلة ال متناهية من القـرارات واآلراء االستـشارية، والتـصريحات              ”إسرائيل“جديد يدين   
واإلعالنات، التي لم تتجاوز التعبير عن القلق، إزاء احتمال فشل التسوية، على يدي الكيان الذي نـسفها                 
 من أساساتها، وأعاد بناءها على هوا،ه واستناداً لرؤاه وأطماعه المرة تلو األخـرى، ومـن ثـم رمـى                  

  .الفلسطينيين باتهامات ال تنتهي محمالً إياهم المسؤولية عن إفشال التسوية
ما يحتاجه الفلسطينيون يتعدى إمكانات المجتمع الدولي  كما هو واضح  إذ إنه يتعدى الشجب واإلدانـة                  
والتنديد واالستنكار، إلى ضرورة إيجاد سبل وآليات عملية، للضغط على الكيان الغارق فـي سياسـات                

توسع والسلب والنهب، ومصادرة حقوق الشعب الفلسطيني، وإلغاء أية إمكانية مـستقبلية لنيلـه حقـه                ال
المشروع في تقرير مصيره، وإنهاء االحتالل، وبناء دولة مستقلة أقرتها كما نعرف مجموعة كبيرة جـداً                

  .من القرارات الدولية
” تحـشر ”، وقوة تثبت الحقائق علـى األرض، و    أمراً واقعاً ” إسرائيل“وأمام هذه الحقائق الواضحة، تبرز      

العالم في زاوية ردود الفعل القاصرة عن تغيير الواقع، بدعم الواليات المتحدة وغيرها من القوى الغارقة                
في حب االحتالل واالستعمار، وال تتورع عن إثبات تعنتها وصلفها، وارتكاب الجريمة تلو الجريمة فـي                

حصلة النهائية، تثبت بالممارسـة أال قيمـة لـديها وال لحلفائهـا إلرادة              حق الشعب الفلسطيني، وفي الم    
  .المجتمع الدولي، والحقوق العالمية للشعب الفلسطيني

الحقوق الثابتة والتاريخية للشعب الفلسطيني ثابت ال يحتمل التغيير أو السقوط بالتقادم، والنهاية المحتومة              
ن إال بنيل الفلسطينيين حقوقهم، سواء كان ذلك عبر األطـر           لهذا االحتالل االستعماري التوسعي لن تكو     

الدولية، وهذا ما تثبت التجربة يوماً بعد يوم أنه بعيد المنال، إن لم نقل إنه مـستحيل، أو عـن طريـق                      
استمرار الفلسطينيين، ومواصلتهم المسيرة المريرة في نضالهم ضد القوة المحتلة، ومـساعيهم الدوليـة              

  .حول الصراع التاريخي” اإلسرائيلية“ر الرواية إلثبات كذب وتزوي
  21/12/2011، الخليج، الشارقة

  
  المخيم المظلوم .58

  فداء عيتاني
عين الحلوة هو، إعالمياً، المخيم المتفلت من االنضباط والنظام، حيث تعيش العصابات المسلّحة في جنة               

وعين الحلـوة،   . لباقي سكان لبنان  مطلقة، وحيث يلتجئ المطلوبون األمنيون ويتحولون الى هاجس مقلق          
وال تزال ارض   .  الف فلسطيني والعديد من اللبنانيين الفقراء      75واقعياً، هو بقعة سكن، ومنزل اكثر من        

المخيم هي حاضنة سكانها الى ان ينتقلوا من بيوتهم الفقيرة والمليئة بالرطوبة، والشروط غير الـصحية،                
  . نحو الجنوبالى المدافن الواقعة في نهاية المخيم
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المخيم يعيش كل يوم، ومنذ مأثرة شقيقه مخيم نهر البارد، فوبيا التدمير الشامل وتشريد السكان وتحويلهم                
  .، مرة من بلدهم فلسطين وأخرى من مخيمهم حيث ولد اغلبهم)2ضرب (الى الجئين 

سكانية، يـضم بطبيعـة     المخيم الذي يضم كل هذا العدد من البشر، والذي ينافس قطاع غزة في الكثافة ال              
الحال قوى فلسطينية، ومجموعات اسالمية، منها المتشدد ومنهـا الـذي ورث شـرعاً تراجـع القـوى         

لم يطـرح مـرة امـام الالجـئ         . الفلسطينية التقليدية من فتح وجبهة شعبية وجبهة ديموقراطية وغيرها        
بل دائماً  . و االمن في المخيمات   الفلسطيني في هذا المخيم او غيره إجماع لبناني حول موضوع السالح، ا           

ما يستيقظ الفلسطينيون امام مشاريع لبنانية لفرض المزيد من الحصار على المخيمات وتهميش اهلها ابعد               
  .وأعمق مما هم مهمشون اآلن

آخر المشاريع كانت تلك التي اعتزم وزير الداخلية الحالي طرحه امام مجلس الوزراء متبنيـاً مـشروع                 
وكان من شأن مشروع مشابه أن يحاصـر        ). كما أقر الحقاً  (لسابق، لكن من دون ان يقرأه       وزير الدفاع ا  

  .المخيمات ويحولها بإجمالها الى بؤر مخصصة للمهمشين وإليواء الجريمة
الدولة اللبنانية نفسها شنّت على مخيم عين الحلوة حرباً بعيد نهاية الحرب االهلية، ثم تركته محاصراً منذ                 

خ، مطوقاً من الجيش والقوى االمنية، ومنخوراً بالمخبرين والجواسيس الذين يعتاشـون مـن              ذلك التاري 
ولم تـوفر   . كتابة التقارير، او اولئك الذين يبنون نفوذهم في الداخل ليصرفوه في رضى االجهزة االمنية             

  .وعرضاًالقوات السورية العاملة في لبنان المخيم من خريطة انتشارها االمني، فاخترقته طوالً 
وبدل الطوق الواحد، كانت وال تزال حول المخيم اطواق امنية، وفي داخله نخر السوس االمنـي حتـى                  

، واالسلحة  »الدولة«العظم، ورغم ذلك فإن المطلوبين االمنيين يدخلون الى المخيم ليستقروا فيه هرباً من              
لم اهللا وحده من أي طريق بلغتهم إن        تهرب الى داخله، فترى بين ايدي القوى الفلسطينية اسلحة حديثة، يع          

لم تكن عبرت امام اعين القوى االمنية اللبنانية، ويدخل الى المخيم اكثر المطلوبين خطورة من عناصـر                 
تنظيمات كفتح االسالم وحتى تنظيم القاعدة، وبعضهم يخرج ليموت بينما يختفي آخرون دون ان يعرف               

  .استخدموااحد في اية بقعة اصبحوا وأية جوازات سفر 
وفي كل حين فإن الحديث يدور من ناحية حول تعاون القوى الفلسطينية مع الدولة اللبنانية وأجهزتها، ثم                 
يبدأ السياسيون بالحديث عن سالح المخيمات، او السالح الفلسطيني، وفي المخيم فإن السالح هذا يقتـل                

يستخدم في االخالل باالمن، لكـن الـسالح        الفلسطينيين فقط ال غير، فهو لم يوجه لغير الفلسطينيين ولم           
اآلخر، العبوات والمتفجرات والصواريخ التي تطلق هنا وهناك، ويشار بإصبع االتهام إلى أن مـصدرها               
مخيم عين الحلوة او غيره، ال بد ان تكون مرت على الحواجز االمنية اللبنانية، واال فكيف خرجت مـن                   

  .المخيم
ت، اغتيال لمرافق، ثم آلخر، وهو سبق أن وجه الضربات الى المجموعـات             ثم يبدأ اللينو بتلقّي الضربا    

الصغيرة في المخيم، سواء اكانت تسميتها جند الشام أم القاعدة، أم فتح االسالم، وهي في النهاية مجـرد                  
 مجموعات صغيرة ال وزن فعلياً لها في المعادالت السياسية واالمنية حالياً، ال داخل المخيم وال خارجه،               

  .وتعلم االجهزة اللبنانية ذلك علم اليقين
ومن خلف القوى الصغرى في المخيم يقف الصراع الفتحاوي ـ الفتحاوي، او االطـراف المتـضررة    
والمستفيدة من التغييرات في القيادة واالدارة الفلسطينية ليزيد الطين بلة، ويضع المخيم تحت مجهر مـن                

ن واالسرائيليين مقابل ترقيتهم في مواقعهم وزيادة الرضى عنهم،       ينتظرون مناسبة لتقديم ضحية لألميركيي    
  .راجعوا مشهد نهر البارد، حيث تم ذبح الجمل لتقديم وليمة للذئب
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في كل ذلك ال يمكن تخيل أن قوات اليونيفيل هي الضحية، او ان القوى الفلسطينية المـسلحة بأطرافهـا                   
ي من يذبح منذ أن وصلت الـى بـالد االرز، هـم    المتشعبة هي الضحية، بل هناك ضحية واحدة هي ه        

اال أنهم يـصرون    .. الالجئون الفلسطينيون والذين يجهد البعض لتشتيتهم مجدداً، او دفعهم قسراً للرحيل          
  .على التكاثر ولو كانوا مظلومين وفي مخيم مظلوم

 21/12/2011، االخبار، بيروت
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