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  ال أحد يستطيع اآلن االنفراد بإدارة مؤسسات السلطة والمنظمة: مشعل .1
د مشعل؛ إن المصالحة خال" حماس"أكد رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية : القاهرة

  ".هي ضرورة وليست مصلحة عابرة، وإن االنقسام حالة طارئة واستثنائية"الوطنية بالنسبة لحماس 
 ينشر كامال في وقت -) 12-22(الخميس " المركز الفلسطيني لإلعالم"وفي حوار خاص ومطول مع 

من يعمل وليس من ينتظر وآن متفائلون تفاؤَل : " أبدى مشعل تفاؤله بالمرحلة المقبلة، وقال-الحق
  ".األوان ألن نطوي صفحة االنقسام

هناك ظروف نضجت : "وبشأن الجديد والتطور الذي دفع بملف المصالحة إلى هذه المرحلة، قال مشعل
للخروج من حالة االنقسام، وعدة عوامل أنضجتها؛ أولها أن االنقسام أصبح عبًئا علينا جميعا كفلسطينيين 

  ".نائية مؤقتة فرضت علينا، وبالتالي هو حالة مؤقتة وليست دائمةوهو حالة استث
العامل الثاني هو أن األفق السياسي مغلق؛ فمن كان يعتبر أن المصالحة ليست أولوية، : "وأضاف مشعل

اكتشف بعد العمل بالمفاوضات أنه ال يستطيع أن يبقى في هذا المربع وأن هذا المشروع وصل إلى 
  ".ال غنى له عن العودة للعمل الوطني وااللتفات للوضع الداخليطريق مسدود وأنه 

وبشأن ملف منظمة التحرير وما تناقلته وسائل إعالم عربية من أن حركتي حماس والجهاد اإلسالمي 
الموضوع ليس عملية انضمام، هناك اتفاق في ملف : "انضمتا إليها؛ أوضح مشعل المسألة بالقول

عنوان السلطة وتوحيد مؤسساتها، وإنهاء االنقسام على األرض : تعددة منهاالمصالحة له عدة عناوين م
واالنقسام السياسي في مؤسسات السلطة وبناها التنظيمية واألمنية والسياسية، وهناك أيضا عنوان متعلق 
ة بالمنظمة، بأنه ال بد من تفعيل وإعادة بناء المنظمة من خالل انتخاب مجلس وطني جديد ولجنة تنفيذي

،  ال أحد يستطيع اآلن "جديدة، إذًا، هناك مشروع كلنا وافقنا عليه وليس مجرد انضمام أحد لآلخر
  ".االنفراد بالقرار السياسي وال االنفراد في إدارة مؤسسات والسلطة والمنظمة

وبشأن ملف المعتقلين السياسيين؛ أشار القيادي الفلسطيني إلى أنه تحدث مع رئيس السلطة محمود 
أكدنا على ضرورة إنهاء هذا الملف بشكل كامل، وآمل أن يتم هذا األمر في األيام القليل : "س، وقالعبا

القادمة، ولذلك شكّلت لجنة فصائلية لهذا الغرض بإشراف مصري، وهو دور نرحب به، ولكن هذا ال 
  ".يغني عن تعاوننا المباشر إلنهاء هذا الملف
ال بد من توفير األجواء المناسبة في الضفة والقطاع وتوفير : "وبخصوص ملف االنتخابات؛ قال مشعل

ما يهمني : "، وتابع"حرية العمل للجميع، وال معنى لالنتخابات إذا غُيب البعض في السجون والمعتقالت
 ".أال تكون إعاقات فلسطينية لعملية االنتخابات، أما المعيقات الصهيونية، فهذا احتالل ومتوقع منه ذلك

  23/12/2011، لفلسطيني لإلعالمالمركز ا
  

   حماس والجهاد للمرة األولىبحضور يجتمع  التحرير لمنظمة"قتؤاإلطار القيادي الم" .2
في القاهرة أمس االجتماع األول ) أبو مازن(رأس الرئيس محمود عباس :  جيهان الحسيني-القاهرة 

لخاصة بإعادة تفعيل المنظمة وتطويرها اللجنة ا( لمنظمة التحرير الفلسطينية "اإلطار القيادي الموقت"لـ
 للمرة األولى، وكذلك بحضور وزير "الجهاد اإلسالمي" و"حماس"، ومشاركة حركتي )وصياغة هياكلها

المخابرات المصرية مراد موافي وعدد من مساعديه، ورئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، 
ألمناء العامين للفصائل الفلسطينية، وبعض الشخصيات وأعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وا

  .المستقلة
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هذا اللقاء مهم جداً، وهو " بأن أمس للمنظمة "اإلطار القيادي الموقت"وصرح الزعنون قبيل بدء اجتماع 
ليس األول على صعيد بحث تفعيل منظمة التحرير، إذ اجتمعنا أكثر من مرة لهذا الغرض منذ عام 

ز هذا االجتماع مشاركة حماس والجهاد، وهو نتاج التفاق المصالحة الموقع في أيار ، لكن ما يمي2002
نريد أن ندخل في المواضيع األساسية لعملية تفعيل المنظمة، وأن نوجد ": وأضاف. "الماضي) مايو(

لوقت اآللية لبناء منظمة التحرير، وهذا االجتماع الموسع سيصبح دائماً، وهو يمثل اإلطار القيادي في ا
  ."الحالي بما ال يتعارض مع صالحيات اللجنة التنفيذية للمنظمة

إن االجتماع األول للجنة منظمة التحرير الخاصة بإعادة تفعيلها رئيس كتلة فتح  األحمد  عزاموقال
وأشار في مؤتمر صحافي في . يكتسب أهمية خاصة كونه يعطي مزيداً من الدفعات لعملية المصالحة

القاهرة إلى أن االجتماع الذي يعقد برئاسة عباس يكتسب أهمية خاصة، وأنه يأتي بعد قصر األندلس في 
ست سنوات بعد إعالن القاهرة، وتأخر عقده بسبب االنقسام، موضحاً أن جميع أعضاء اللجنة شاركوا 

س مهمة هذا االجتماع األساسية والمركزية تفعيل منظمة التحرير، وإعادة تشكيل المجل«: وتابع. فيه
، والعمل على دخول بقية الفصائل إلى المنظمة بما 2005الوطني وفق ما جاء في إعالن القاهرة عام 

  .»يعزز مكانتها كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني
  23/12/2011الحياة، لندن، 

  
   يطلع اللجنة الخاصة بتفعيل منظمة التحرير على مختلف التطورات السياسيةعباس .3

ئيس محمود عباس، بعد ظهر الخميس بقصر األندلس في القاهرة، االجتماع األول  ترأس الر:القاهرة
للجنة منظمة التحرير الفلسطينية الخاصة بإعادة تفعيل وتطوير وصياغة هياكل منظمة التحرير التي 

  .2005اصطلح عليها اإلطار القيادي المؤقت وفق إعالن القاهرة 
كر فيها جمهورية مصر العربية وقيادتها على جهودها، في دعم وبدأ االجتماع بكلمة للرئيس أبو مازن ش

  .القضية الفلسطينية وفي إنجاح المصالحة الفلسطينية
 ما تم إنجازه في ملف المصالحة، وأعلن أنه أصدر مرسوما رئاسيا اليوم بتشكيل لجنة عباسواستعرض 

  .االنتخابات المركزية وفق ما تم االتفاق على في الحوار الشامل
ما استعرض الوضع السياسي، والصعوبات التي تواجه عملية السالم بسبب عدم التزام إسرائيل بتنفيذ ك

  .االستحقاقات المطلوبة منها وفي مقدمتها الوقف التام لالستيطان
وأكد ضرورة استئناف عملية السالم وفق األسس الموضوعية التي ُحددت منذ البداية ووافق عليها 

تي تؤكد ضرورة وقف االستيطان واإلقرار بمرجعية عملية السالم على أساس حل المجتمع الدولي وال
  .1967الدولتين وحدود الرابع من حزيران 

وأوضح أن التحرك السياسي والذي تقوم به القيادة الفلسطينية منذ عدة أشهر بدأت نتائجه تبرز من خالل 
مة لألمم المتحدة التي بدأت عملها في أيلول التأييد الواسع، موضحا أن ذلك برز في دورة الجمعية العا

  .الماضي، وأن هذا التحرك توج مؤخرا بحصول فلسطين على العضوية الكاملة في منظمة اليونسكو
كما أكد أن التحرك الفلسطيني باتجاه الحصول على عضوية دولة فلسطين باألمم المتحدة ومؤسساتها 

  .ضية الفلسطينيةسيبقى مستمرا وفق التطورات التي تواجه الق
ودعا األمة العربية األمة العربية إلى الوفاء بالتزاماتها تجاه الشعب الفلسطيني والسلطة الوطنية ومنظمة 
التحرير حتى تتمكن من الصمود في وجه الضغوط والحصار والتهديد بقطع المساعدات عنها لتكون أكثر 
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 الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس قدرة على المضي في الطريق نحو إنهاء االحتالل وإقامة
التي تحتاج من الحماية من الهجمة اإلسرائيلية التي تحاول النيل من الحق الفلسطيني في كونها عاصمة 

  .فلسطين األبدية
  22/12/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
  وضاع في فلسطين يبحث مع أمين عام الجامعة العربية تطورات األعباس .4

 بحث الرئيس محمود عباس، مساء الخميس، خالل استقباله أمين عام الجامعة العربية نبيل :القاهرة
أمين عام عباس ووضع  .العربي، في قصر األندلس بالقاهرة، مجمل التطورات على الساحة الفلسطينية

وطني الشامل، ونتائج اجتماع لجنة الجامعة العربية بتفاصيل ما تم االتفاق عليه خالل جلسات الحوار ال
  .منظمة التحرير التي عقدت اليوم اجتماعها األول برئاسته

كما تناول اللقاء االتصاالت الجارية بشأن عملية السالم، والجهود المبذولة للحصول على العضوية 
  .الكاملة لفلسطين في األمم المتحدة ومؤسساتها المختلفة

  22/12/2011، )وفا(فلسطينية وكالة األنباء والمعلومات ال
  

  قلق االحتالل من جولة هنية ال يهمنا: النونو .5
إن ما أعلنه الكيان الصهيوني عن قلقه من : "قال طاهر النونو الناطق باسم الحكومة الفلسطينية: غزة

خنق ، مؤكدا أن االحتالل يريد "الجولة المقررة لرئيس الوزراء إسماعيل هنيه لعدة دول عربية ال يهمنا
  .حكومة غزة وإسقاطها منذ اليوم األول لعملها 

إن هذه الجولة لرئيس ) 12-22(الخميس " وكالة أنباء الشرق األوسط"وأوضح النونو في تصريحات لـ
الحكومة هي األولى منذ فرض الحصار على قطاع غزة قبل خمس سنوات، مؤكدا في الوقت نفسه عزم 

  .كافة الدول العربية حكومة غزة على بناء عالقات قوية مع 
 االحتالل الصهيوني يخشى من قيام رئيس حكومة غزة بنقل الصورة الكاملة بنفسه للخارج "وتابع إن

  ".حول حقيقية ما سببه الحصار لقطاع غزة
  22/12/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
   المركزية الفلسطينيةمرسوم رئاسي بإعادة تشكيل لجنة االنتخابات .6

أصدر الرئيس محمود عباس، أمس، مرسوماً رئاسياً بإعادة تشكيل لجنة االنتخابات المركزية  :القاهرة
  :على النحو اآلتي

رامي الحمد اهللا أميناً عاماً، ومازن سيسالم وخولة الشخشير وشكري النشاشيبي . حنا ناصر رئيساً، ود. د
  .اءوإسحق مهنا وياسر موسى حرب ويوسف عوض اهللا وأحمد الخالدي أعض

تتولى اللجنة أعاله إدارة االنتخابات واإلشراف عليها والتحضير لها وتنظيمها "ورسم المرسوم بأن 
  ".واتخاذ جميع اإلجراءات الالزمة لنزاهتها وحريتها وفقاً ألحكام القانون

  23/12/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 
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  ار القيادي لمنظمة التحريرانضمام حماس والجهاد والمبادرة لإلط: البرغوثيالنائب  .7
اليوم هو يوم " العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية الدكتور مصطفى البرغوثي بان األمين قال :رام اهللا

تاريخي في حياة الشعب الفلسطيني مع نشوء قيادة وطنية موحدة لنضاله الوطني وذلك بانضمام حركة 
  ".ر القيادي لمنظمة التحرير الفلسطينية لإلطااإلسالميحماس والمبادرة الوطنية والجهاد 

 االيجابية من أجواء قياديا مؤفتا قد جرى في إطاراان اجتماع اللجنة باعتبارها " وأضاف في بيان
تفعيل منظمة التحرير : اوال:والتفاؤل وتم االتفاق على ان تكون مهمات هذا اإلطار في ثالثة اتجاهات

 ديمقراطية لمجلسها الوطني الجديد ،والمهمة الثانية انتخاباتء الفلسطينية وبناء مؤسساستها عبر إجرا
اإلشراف الكامل ومتابعة تنفيذ كل ما اتفق عليه في كل لقاءات المصالحة ، والمهمة الثالثة بلورة 

  ". للنضال الوطني الفلسطيني بما في ذلك بناء قيادة موحدة للمقاومة الشعبية الفلسطينيةإستراتجية
  22/12/2011 القدس، القدس،

  
  الفصائل الفلسطينية تتفق على لجنة لبناء وتفعيل منظمة التحرير برئاسة الزعنون .8

اتفقت الفصائل الفلسطينية، المشاركة في اجتماع اإلطار القيادي لمنظمة التحرير الفلسطينية : القاهرة
يل لجنة لذلك برئاسة ، على تفعيل وبناء منظمة التحرير وتشك)22/12(المنعقد بالقاهرة اليوم الخميس 

رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، وعضوية ممثلين عن الفصائل الفلسطينية، على أن 
  .المقبل) يناير(تعقد اجتماعها األول في العاصمة األردنية عمان منتصف كانون ثاني 

نسخة عنه "  برسقدس"، في بيان صحفي مكتوب تلقت "حماس"وقال فوزي برهوم، الناطق باسم حركة 
أن االجتماع أكد على ضرورة تطبيق كل ما اتفقت عليه الفصائل وفي المواعيد المحددة لذلك، وضرورة 

  .تطبيق كل ما تم التوافق عليه في لقاء الفصائل الموسع
وأضاف أنه تم توزيع مقترح حول قانون انتخابات منظمة التحرير على الحاضرين في االجتماع، بحيث 

ا لمقبل لمناقشته ) يناير(صائل، على أن يقدم كل فصيل رده قبل الخامس عشر من كانون ثاني تدرسه الف
  .في اللقاء األول للجنة الذي سيكون في ذلك اليوم بعمان

وأشار برهوم إلى تشكيل لجنة من أربعة أعضاء، لبحث كيفية معالجة إشكاليات بعض الفصائل وبعض 
ا اللقاء، ووضع الحلول المناسبة لمعالجة هذه القضايا، وسيكون هناك قضايا المستقلين التي لم تحضر هذ

  .المقبل لمتابعة ما يتم االتفاق عليه) فبراير(اجتماع آخر في شهر شباط 
  23/12/2011قدس برس، 

  
   يناير المقبل26لن تطرح أسماء لرئاسة الحكومة قبل : أبو مرزوق .9

" حماس"يس المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية أكد الدكتور موسى أبو مرزوق نائب رئ: القاهرة
كانون ثاني المقبل، مشددا على أنه لم تطرح /إن الحكومة الفلسطينية المقبل ستشكل قبل نهاية شهر يناير

  .أي أسماء لتولي رئاستها
لم ولن : "قال أبو مرزوق) 12-22(الخميس " المركز الفلسطيني لإلعالم"وفي تصريحات خاصة لـ

 يناير وإن كان من الممكن مناقشة ذلك في مشاورات داخلية، ولكن 26طرح أي أسماء من اآلن وحتى ن
  ". يناير المقبل31في النهاية سنشكل حكومة كما توافقنا قبل 

 22/12/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم
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  االنضمام لمنظمة التحرير مرتبط بإعادة بنائها وإصالحها: الجهاد .10

موضوع االنضمام لمنظمة "ل القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي الشيخ خالد البطش أن  قا:رام اهللا
ارتباطه بضرورة إعادة بناء المنظمة وإصالحها " عازياً ذلك إلى" التحرير الفلسطينية الزال قيد البحث

  ".من خالل االتفاق على برنامج وطني يضمن شراكة الجميع في اتخاذ القرار الوطني الفلسطيني
حاجة شعبنا الماسة إلى مظلة تجمع الكل الفلسطيني تحت مظلتها لحسم خالفاتهم "وشدد البطش على 

موقف حركة الجهاد الداعم لكل الجهود " مشيراً إلى" الداخلية ومناقشة كافة قضياها المصيرية بداخلها
صابها الترهل والعطب من الحثيثة الرامية إلى إعادة تفعيل اعتبار منظمة التحرير ودور مؤسساتها التي أ

  ". الالفعالية
 22/12/2011القدس، القدس، 

  
  " اللينو"تنفيذ عملية اغتيال مرافق اعتقال متهم ب": األخبار" .11

، الفلسطيني »اللينو«اعتقلت قوات الكفاح المسلح بقيادة العقيد محمود عبد الحميد عيسى، المعروف بـ
وقال اللينو . ، عامر فستق»اللينو«لية اغتيال مرافق عبد عبد اهللا الغزي، لالشتباه في تنفيذه عم

إن محققين من الكفاح المسلح استجوبوا الموقوف، فاعترف بأنه نفّذ عملية تصفية فستق » األخبار«لـ
بمساعدة قريب قائد المقر العام لحركة فتح في لبنان اللواء منير المقدح، أشرف المقدح، الذي ال يزال 

 وتحدثت المعلومات عن إشارة الغزي إلى تورط اللواء المقدح نفسه في توفير .متوارياً عن األنظار
في المقابل، نفى اللواء . وأكد اللينو أنه سيسلّم الموقوف الستخبارات الجيش اللبناني. تغطية للعملية
اح أن يكون الغزي قد اعتقل رغماً عنه، مؤكداً أنه أوعز إلى ذويه تسليمه للكف» األخبار«المقدح لـ

  .المسلح
  23/12/2011األخبار، بيروت، 

  
  بدأت تستشعر وجود عمق استراتيجي لها و.. لحماس تتجه نحو االعتدا: واشنطن بوست .12

يرى تقرير أميركي أن نجاح الحركات اإلسالمية في الوصول إلـى الحكـم فـي               : محمد دلبح -واشنطن
يكتاتوريين ساهم بتراجع شعور حركة     األقطار العربية التي شهدت احتجاجات شعبية أطاحت بحكامها الد        

وقالـت صـحيفة    .حماس، التي تسيطر على قطاع غزة، بالعزلة مما دفعها إلى اتخاذ طابع أكثر اعتداال               
واشنطن بوست يوم امس إن حماس بدأت في التخطيط إلعادة صياغة وضعها في العالم العربي الجديد،                

دأت بشكل تدريجي في تقليص تواجدها بسوريا التـي         حيث أفادت بعض التقارير أن الحركة الفلسطينية ب       
  .يواجه نظام حكم الرئيس بشار األسد، حليف حماس لسنوات طويلة، تصعيدا شعبيا لالطاحة به

وتقول الصحيفة أن حركة حماس في الوقت ذاته تنشد تعزيز عالقاتها مع الدول العربية التـي تمكنـت                  
مشيرة في ذلك إلى ما تـصفه       . ق مكاسب وانتصارات سياسية   الحركات اإلسالمية المعتدلة فيها من تحقي     

بـ النهج المعتدل الجديد لحماس بما شهدته اجتماعات القاهرة خالل األسبوع الجاري بين مسؤولين مـن                
حركتي حماس وفتح من مطالبة األولى بوضع بنود اتفاق المصالحة الذي وقعت عليه الحركتان في وقت                

 التنفيذ، وكذلك ما أبداه بعض مسئوليها من استعداد لتقبل التعددية السياسية في             مبكر من العام الجاري قيد    
  .فلسطين وتقليص حجم العنف الموجه ضد إسرائيل
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وأشارت الصحيفة إلى شروع رئيس وزراء الحكومة الفلسطينية في غزة إسماعيل هنيـة إلجـراء أول                
 حيث من   2007غزة في حزيران عام     جولة رسمية له خارج قطاع غزة منذ سيطرة حماس على قطاع            

كما اشارت إلى مـسؤولون مـن حمـاس         . المقرر أن يقوم هنية بزيارة تركيا والبحرين وقطر وتونس        
وبزوغ نجم األحزاب اإلسالمية فـي اإلنتخابـات المحليـة          " الصحوة اإلسالمية "ومحللون سياسيون بأن    

 ثقة الحركة في الحصول على دعم       األخيرة التي أجريت في كل من مصر وتونس والمغرب عززت من          
  .من الشعوب العربية، كما منحها الفرصة لرسم خطط جديدة بشأن سياساتها

إن نجاح اإلسالم السياسي في المنطقة العربية دفع حركة حماس إلعادة تصحيح مسارها             "وقالت الصحيفة   
حصار الذي فرضته إسرائيل    السياسي بعد سنوات من الشعور بالمحاصرة نتيجة المقاطعة الدولية لها وال          

وقال مدير مركز الشرق األوسط بكليـة       ". ومصر في عهد رئيسها السابق حسني مبارك على قطاع غزة         
" .. جزيرة معزولة في بحر من العـداء      "لندن لالقتصاد فواز جرجس بأن حماس لم تعد ترى من نفسها            

  .لهاموضحا أن الحركة الفلسطينية بدأت تستشعر وجود عمق استراتيجي 
وأوضحت الصحيفة أن التحول في نهج حماس قد يترجم على الجبهة الداخلية بأنه إبـداء لنيتهـا اتبـاع                   

في الدول العربية والتي أبدت استعدادها لتقاسم السلطة مع تيارات علمانيـة            " األحزاب اإلسالمية "نموذج  
وقالـت  . ج قد وقع بالفعل في تونس     وليبرالية في هيئة تحالفات حاكمة، مشيرة إلى أن اتفاقا على هذا النه           

إن رسالة التعددية السياسية بدأت تتردد اآلن على ألسنة قادة حماس، مشيرة في هذا الصدد إلى ما صرح                  
به أحد أعضاء حكومة غزة بأن نموذج األحزاب اإلسالمية دفع بالحركة إلى النظر إلقامة تحالفات مـع                 

ل إلى تعددية في الحكم وعدم انفراد تيار بعينـه بالـسلطة،            الفصائل الفلسطينية المختلفة من أجل الوصو     
  ".أن زمن حكم الحزب الواحد قد ولى"مؤكدا 

إن محادثات المصالحة بين فتح وحماس ستمثل اختبارا رئيسيا لصدق          "وفي هذا السياق ، قالت الصحيفة       
تي قد تتسم بهـا المفاوضـات       كما أشارت إلى دالئل المرونة ال     ". نوايا األخيرة فيما يتعلق بتقاسم السلطة     

وقالت إنـه   . حول القضايا الرئيسية بين حماس وفتح ، بما في ذلك قضية المواجهة المسلحة مع إسرائيل              
بصفته السبيل الوحيد لتحرير األراضي     " المقاومة المسلحة "على الرغم من التأكيد األخير لهنية على نهج         
زعيم الحركة خالد مشعل رفع مؤخرا مـن أسـهم خيـار            الفلسطينية من اإلحتالل اإلسرائيلي ، إال أن        

واإلحتجاج الشعبي غير المسلح ضد اإلحتالل، وهو النهج الذي لطالما أيـده الـرئيس              " المقاومة الشعبية "
  .في الضفة الغربية) أبومازن(محمود عباس 

لح هـو   الكفاح المـس  "ونقلت الصحيفة عن غازي حمد نائب وزير خارجية حكومة حماس في غزة قوله              
  ."حقنا، ولكن كيف نستخدمه ومتى هو أمر مختلف

  23/12/2011القدس، القدس، 
  

  التوسع االستيطاني في الضفة والقدس بشأن  الخارجية االسرائيليةموقفليفني تنتقد  .13
انتقدت زعيمة المعارضة تسيبي ليفنـي موقـف وزارة الخارجيـة االسـرائيلية             :  كفاح زبون  - رام اهللا 

لدول االوروبية التي ادانت التوسع االستيطاني في الضفة الغربية والقدس، مـشيرة            وهاجمت فيه بعض ا   
  الى انه يعمق األزمة والخالف مع الدول االوروبية، التي تتسم العالقات معها بمزيد من االهمية بالنـسبة                
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ياسة التـي   ، ورأت ليفني ان الـس     »االرهاب«إلى اسرائيل، التي تحتاج الى الشرعية الدولية للعمل ضد          
  .تنتهجها حكومة نتنياهو، تمس بأمن اسرائيل

 23/12/2011، الشرق األوسط، لندن
  

  بريطانيا ليست موريتانيا: باراك لليبرمان .14
وبخ وزير الدفاع اإلسرائيلي إيهود باراك، زميلـه وزيـر الخارجيـة أفيغـدور            :  كفاح زبون  - رام اهللا 

ه ضد المجموعة األوروبية في مجلس األمن الدولي بعـد          ليبرمان، بعد الموقف الحاد الذي اتخذته وزارت      
من المهـم   «وقال باراك في حديث إذاعي      . تنديدها باالستيطان واعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين     

أن توضح إسرائيل لرؤساء الدول األوروبية الصديقة األخطاء التي ارتكبوها لكن بدون مجابهة، بل يجب               
إن بريطانيا ليست موريتانيا ويتوجب     «ووجه باراك حديثه لليبرمان، قائال      . »عهماالستمرار في التعاون م   

الدول الكبيرة التي نتحدث عنها لها دور مهم        «وأضاف  . »عليك أن تكون حكيما وليس فقط على صواب       
على الصعيد الدولي وكذلك في فرض الحصار االقتصادي على إيران، يجب أن تبقى هذه الدول صديقة                

ل وال يجب دفعها لتتحول إلى دول معادية، وما أعلنته الخارجية اإلسرائيلية ليس انتقـادا لهـذه                 إلسرائي
  .»الدول، بقدر ما كان موقفا ينم عن عدم حكمة ولسنا بحاجة له

 23/12/2011، الشرق األوسط، لندن
  

  مريكية اليران العادة انتخابهأباراك يعزز صورة أوباما وسط تهديدات  .15
زير الدفاع االسرئيلي ايهود باراك يوم الخميس بما أسماه قوة عزيمة الرئيس االمريكـي              أشاد و : القدس

باراك أوباما وخوضه المخاطر في تصريحات من المرجح أن تساعد الرئيس االمريكي في سعيه العادة               
  .انتخابه بعد أن كثفت وزارة الدفاع االمريكية من التحذيرات اليران بسبب برنامجها النووي

دد تصريحات باراك وهو الوسطي الوحيد في حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليمينية فيما يبدو               وتب
تكهنات بأن االسرائيليين من الممكن ان يتحدوا اعتراض الواليات المتحدة بمهاجمة المنـشات النوويـة               

  .االيرانية من جانب واحد
ى ناخبون موالون في اسرائيل للواليـات المتحـدة   وتجنب باراك سؤاال عما اذا كان أوباما الذي ال يرض 

عن عالقته المتوترة بنتنياهو ربما يرى أن مخاطبة ايران بلهجة شديد وسيلة للحصول على فترة واليـة                 
  .ثانية في البيت االبيض

  23/12/2011، وكالة رويترز لألنباء
 

  عب اليهودي والش"إسرائيل"الكنيست يبحث األحد مشروع قانون يعتبر القدس عاصمة  .16
سيناقش الكنيست اإلسرائيلي، األحد المقبل، تبني إصـدار قـانون          :  من عبد الرؤوف ارناؤوط    -القدس  

  .أساسي جديد يعتبر مدينة القدس عاصمة لدولة إسرائيل وعاصمة للدولة اليهودية
عقب وسـمير   فبعد أن أعلن، قبل أيام، عن خطته الرامية إلى سلخ األحياء الواقعة خلف الجدار مثل كفر                 

  اميس ومخيم شعفاط ورأس خميس عن القدس في مقابل ضم المناطق التي أقيمت عليها المستوطنات إلى                
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ما يسمى حدود بلدية القدس، فإن رئيس بلدية االحتالل بدأ تجنيد األحزاب اليمينية اإلسرائيلية لصالح هذه                
  .الخطة

 23/12/2011، األيام، رام اهللا
  

   "االرهاب" ونبذ "سرائيلإ"ـماس باالعتراف بمكتب نتنياهو يطالب ح .17
انه يجـب علـى     , قال المتحدث باسم رئيس الوزراء االسرائيلي أوفير جندلمان الخميس        : القدس المحتلة 

األسرة الدولية أن تطالب حركة حماس بقبول شروط الرباعية وهي االعتراف باسرائيل وقبول االتفاقيات              
  ".االرهاب"ذ المسبقة بين السلطة واسرائيل ونب

تأتي اقوال جندلمان ردا على انضمام حركة المقاومة االسالمية حماس الى االطـار القيـادي المؤقـت                 
انه كلما اقترب الرئيس الفلسطيني محمود عباس من حماس         :" لمنظمة التحرير اليوم الخميس، وزعم قائال     

  .ابتعد عن خيار السالم
  23/12/2011، وكالة سما اإلخبارية

 
  مع سالح الجو التركي  وزارة الدفاع اإلسرائيلية تلغي صفقة عسكرية":تيديعو" .18

  .أعلنت وزارة الدفاع اإلسرائيلية، أمس، عن إلغاء صفقة عسكرية كانت مقررة مع سالح الجو التركي
بعدم تسليم األتراك منظومة استخبارات جوية بقيمة       » ألبيت«وأمرت الوزارة شركتي الصناعات الجوية و     

وجاء هذا األمر على خلفية األزمة المتصاعدة في العالقات بين الدولتين، والخـشية             . ن دوالر  مليو 141
  .المتزايدة من احتمال تسرب أسرار هذه التكنولوجيا لدول معادية مثل إيران

االلكتروني إلى أن منظومة االستخبارات الجوية هذه تعـرف         » يديعوت أحرونوت «وأشار موقع صحيفة    
هي ترتكز إلى مجسات إلكترونية مخصصة لطائرات سـالح الجـو التركـي، وهـي               و» lorop«باسم  

التابعـة  » أألوب«وتم تطوير هذه المنظومة بالتعاون بين شركة  . منصوبة حاليا في الطائرات اإلسرائيلية    
وقد بدأت المداوالت بين إسرائيل وتركيـا       . التابعة للصناعات الجوية  » ألتا«وبين شركة   » البيت«لشركة  

 ولكن لم تصادق وزارة الدفاع اإلسرائيلية عليهـا سـوى فـي العـام         2000ل هذه الصفقة في العام      حو
2008.  

وحسب مصادر إسرائيلية فان هناك مخاوف من أن تنفيذ الصفقة قد يؤدي إلى انكشاف معلومات حساسة                
أبيب، مـشددة   إلغاء الصفقة ببالغ أرسلته إلى البورصة في تل         » ألبيت«وأكدت شركة   . لدى طرف ثالث  

وأشارت إلى أن االتصاالت مع األتراك توقفت قبل أسابيع، قبـل وقـت             . »سياسي«على أن العائق هو     
  .قصير من بدء تزويد تركيا بالمعدات

 23/12/2011، السفير، بيروت
 

  الحركات االسالميةحوار مع ال في القاهرة هاسفيرتطلب من  "إسرائيل"الخارجية ": يديعوت" .19
، إن يعقوب أميتـاي، الـسفير       يوم الخميس » يديعوت أحرونوت «قالت صحيفة   : ر مجلي  نظي - تل أبيب 

اإلسرائيلي الجديد في القاهرة، تلقى تعليمات من وزارة الخارجية في القدس الغربية، بأن يفتح حوارا مع                
تطور مشيرة إلى أن هذا ال    .. أحزاب التيار اإلسالمي على اختالف وجهاتهم، بما في ذلك الحزب السلفي          

لكونهـا  «جاء في أعقاب تصريحات عدد من القادة السلفيين بأنهم سيحترمون اتفاقية السالم مع إسرائيل،               
  .»اتفاقية دولية وكونهم يحترمون المعاهدات الدولية التي وقعتها مصر بغض النظر عن طبيعة الحكم فيها
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سالميين المصريين من معاهـدة     وأضافت الصحيفة أن إسرائيل تعتقد أن موقف السلفيين واألصوليين اإل         
أوضـحت اإلدارة األميركيـة أن      «السالم مع إسرائيل نابع من الضغوط األميركية الشديدة عليهم، حيث           

ومع ذلك، فقـد طلبـت      . » المصري سيؤدي إلى قطع التعاون بينها وبينهم       -المساس بالسالم اإلسرائيلي    
 تحرك له في هذا المجال أوال مع سـلطات الدولـة            الخارجية اإلسرائيلية من السفير أميتاي أن ينسق أي       

على أساس  «المصرية الحالية، حتى ال يفهم أن األمر يتم من ورائها أو ضدها، وأن يسعى لجعل الحوار                 
، وأن يحرص على التأكيد على أن إسرائيل تمد يد السالم إلى المـصريين              »من الندية واالحترام المتبادل   

  .أجمعين
 23/12/2011، الشرق األوسط، لندن

  
  أشكنازي تحت الحراسة خشية أن يكون هدفا لحزب اهللاتضع " إسرائيل" .20

من قبل األجهزة األمنية إلى أنه من الممكن أن         " تقيم وضع "أفادت تقارير إسرائيلية أنه في أعقاب إجراء        
 رئـيس   تقرر وضع  .يصبح هدفا لحزب اهللا الذي يسعى للرد على اغتيال القيادي في الحزب عماد مغنية             
  . هيئة أركان الجيش السابق غابي أشكنازي تحت الحراسة المشددة حتى إشعار آخر

وبحسب المصادر ذاتها فإن حزب اهللا يسعى للتعرض لمسؤولين إسرائيليين شاركوا في االغتيال، بيـنهم               
  .أشكنازي، ورئيس الموساد السابق مئير دغان، ورئيس االستخبارات العسكرية السابق عاموس يدلين

 22/12/2011، 48موقع عرب
 

  النيابة اإلسرائيلية تغلق ملف التحقيق ضد الزعبي .21
أعلنت وزارة القضاء اإلسرائيلية أمس الخميس، أن المستـشار القـضائي           :  برهوم جرايسي  - الناصرة

للحكومة يهودا فاينشطاين، بوصفه المدعي العام األعلى في إسرائيل، قرر إغالق ملف التحقيـق ضـد                
، من بينهم الشيخ رائد صالح، فـي        48نيست حنين الزعبي، وثالثة شخصيات من فلسطينيي        عضوة الك 

  .2010من العام الماضي ) مايو(مسألة مشاركتهم في أسطول الحرية في نهاية أيار 
إنني لست متفاجئـة مـن إغـالق الملـف ضـد            "وفي تصريحات لوسائل اإلعالم، قالت النائبة زعبي،        

رية، بما في ذلك ملفي الشخصي، فقد كان هذا متوقعا، لقد كان هذا متوقعـا،               المشاركين في أسطول الح   
وهذا يثبت بأن ما قلته طيلة الوقت كان صحيحا، فمشاركتي في األسطول كانت خطوة سياسية وقانونيـة                 

  ".وشرعية كليا
 ودعت زعبي أعضاء الكنيست الذين حرضوا ضدها طيلة الفترة الماضية أن يعتـذروا لهـا، وقالـت،                

  .بطبيعة الحال ال أتوقع منهم أن يعتذروا ولكن على االقل أن يعيدوا حساباتهم"
 23/12/2011، الغد، عمان

 
  العجز التجاري لهذا العام ضعف العام السابق: "اسرائيل" .22

يستدل من معطيات دائرة االحصاء المركزية أن قيمة البضائع المستوردة إلى اسـرائيل بلغـت الـشهر                 
مليارا، ما يعنـي    ) 16( مليارد شيكل، بينما بلغت قيمة الصادرات        23،1) تشرين الثاني /نوفمبر(الماضي

  .مليارد شيكل) 7،1(ان قيمة العجز التجاري في ذلك الشهر بلغت 
 52،1) من يناير حتـى نـوفمبر     (شهرا  ) 11(ويستدل من المعطيات أيضا ان العجز التجاري بلغ خالل          

  . مليار شيكل4،7هري للعجز بلغ مليارد شيكل، أي ان المعدل الش
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 أي قرابة ضعف العجز المسجل العـام        - مليار شيكل  56،9ومن المتوقع ان يبلغ حتى نهاية العام الحالي         
  .مليار شيكل) 29(الماضي، البالغ 

وتشير المعطيات الى انه ُسجل خالل الفترة الواقعة ما بين سبتمبر ايلول ونوفمبر تشرين الثاني ارتفـاع                 
 –خالل الفترة التي سبقتها     % 9،5في استيراد البضائع، بعد ارتفاع بنسبة       ) بحساب سنوي % (6،3بنسبة  

بعد أن سجل هبوطًـا     % 13،9من يونيو حزيران حتى اغسطس آب، بينما ارتفع تصدير البضائع بنسبة            
  .في األشهر الثالثة السابقة% 1،2بنسبة 

 15/12/2011، 48موقع عرب
 

  غزةقطاع مرض شارون سببه اخالء مستوطنات : "النوايريتس اسرائيل شي"حزب  .23
، وهو حـزب يمينـي      )ايريتس اسرائيل شيالنو  (اإلسرائيلية عن حزب    » هآرتس« نقلت صحيفة    -القدس

متطرف، قوله ان الذبحة الصدرية التي أصيب بها رئيس الوزراء اإلسرائيلي األسبق ارييـل شـارون                
  .2005زة في بسبب فكه االرتباط مع قطاع غ» لعنة«كانت 

وقالت الصحيفة ان الحزب الديني يستعد إلطالق حملة تحذر الحكومة من االنصياع للمطالب الخارجيـة               
  .وإخالء المستوطنات في الضفة الغربية

وقال رئيس الحزب، الحاخام شالوم دوف ولبو، ان هذه الحملة هي تحذير للسياسيين ورئـيس الـوزراء                 
ل هذه المغامرات التي غاص فيها شارون، واكد ان ثمن مثل هـذه             بشكل خاص حتى ال ينصاعوا الى مث      

  . المغامرات سيكون باهظا جدا
 23/12/2011، القدس، القدس

 
   تخشى من تسونامي عربي نحو بمناسبة يوم االرض"سرائيلإ": "إسرائيل اليوم" .24

ية تستعد لمواجهة ما    الخميس أن السلطات االسرائيل   ' إسرائيل اليوم 'اكدت صحيفة   :  وليد عوض  - رام اهللا 
المتدفق نحو حدود اسرائيل من كل من االردن ومصر وسورية، مـشيرة            ' األسطول البشري 'وصفته بـ   

إلى اعتزام منظمات مؤيدة للفلسطينيين ونشطاء دوليين تنظيم مظاهرات شعبية حاشدة ستـسير باتجـاه               
عـام  ) مـارس ( آذار   30الحدود مع األردن وسوريا ومصر في ذكرى يوم األرض والـذي يـصادف              

  .م2012
وقالت الصحيفة إن مقر الهيئة اإلعالمية في ديوان رئيس الحكومة بنيامين نتنيـاهو شـهد فـي اآلونـة        
األخيرة سلسلة نقاشات حول التصدي للمظاهرات المخطط لها، علماً بأن عدداً من ممثلـين عـن وزارة                 

وطرحوا خاللها استخالص العبـر مـن       الخارجية ومكاتب حكومية إضافية شاركوا في جلسات النقاش         
  .القوافل التي ذهبت إلى قطاع غزة

وأشارت الصحيفة إلى أن إسرائيل بدأت في نقل رسائل لدول مختلفة من أجل توقف المظـاهرات فـي                  
  .وقت مبكر والتي تنوي اقتحام الحدود مع إسرائيل، واصفة المظاهرات بغير الشرعية

 23/12/2011، القدس العربي، لندن
 

  الهجوم على قوات يونيفيل في الجنوبب وباريس تتهمان حزب اهللا "إسرائيل": "هآرتس" .25
العبرية في عددها الصادر أمس الخميس إن إسـرائيل         " هآرتس" قالت صحيفة     :الناصرة زهير أندراوس  

دولية تشارك فرنسا تقديراتها بأن حزب اهللا يتحمل المسؤولية عن العمليات األخيرة ضد قوات الطوارئ ال              
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في جنوب لبنان، كما أن إسرائيل تدرس عالقة حزب اهللا بعمليتي إطالق صـواريخ باتجـاه                ) اليونيفيل(
  .إسرائيل مؤخرا، كما قالت مصادر أمنية وصفتها الصحيفة بأنّها رفيعة المستوى في تل أبيب

عمل على تجاوزها   كما أشارت إلى أن حزب اهللا تجنب المواجهة المباشرة مع قوات الطوارئ الدولية، و             
  . الصادر عن مجلس األمن1701ونشر عناصره جنوب نهر الليطاني خالفًا للقرار 

وبحسب المصادر عينها فإن حزب اهللا يسعى إلى ردع قوات الطوارئ الدولية، وخاصة الكتيبة الفرنسية               
نـوب اللبنـاني،    التي تعتبر فعالة وناشطة، من االستمرار في المتابعة عن كثب لنشاط حزب اهللا في الج              

  .مشيرةً إلى أن العمليات تتم بواسطة مبعوثين أو منظمات صغيرة
 22/12/2011، القدس العربي، لندن

 
  نضمام لمنظمة التجارة العالميةإذا تقدمت لإل لسلطةل رائبضال تهدد بوقف تحويل "إسرائيل" .26

قـف تحويـل عوائـد      عادت إسرائيل وهددت مرة أخرى السلطة الفلـسطينية بو         :أشرف الهور  - غزة
الضرائب التي تجنيها مقابل البضائع الفلسطينية التي تمر من موانئها، حال واصلت جهودها لالنـضمام               

تعد خرقا التفاقـات بـاريس      'وزعمت مصادر السياسية بأن هذه الخطوات       . إلى منظمة التجارة العالمية   
  .'وأوسلو وأن إسرائيل ستعمل على إحباطها

 23/12/2011، القدس العربي، لندن
  

   وجنوب السودان"إسرائيل" سر تعاون :إذاعة الجيش اإلسرائيلي .27
تؤكد إسرائيل رسميا أن دعوتها رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت تنـدرج            : حيفا – وديع عواودة 

تبادل السفراء وبدء الدعم لجنوب السودان من أجل         ول ضمن مساعيها لتعزيز عالقات الصداقة بين البلدين      
  .  ذاتها كدولة ناشئةبناء

في إسرائيل قولهـا إن رئـيس الحكومـة         " سياسية عليا "لكن إذاعة الجيش اإلسرائيلي نقلت عن مصادر        
بنيامين نتنياهو بحث مع سلفاكير كيفية مساعدة دولته الحديثة العهد في الزراعة والتكنولوجيـا واألمـن                

ين تسللوا من السودان وإريتريا وغيرها من البلدان        الداخلي مقابل موافقتها على استقبال آالف األفارقة الذ       
  . مقابل حصولها على دعم اقتصادي،األفريقية عبر صحراء سيناء

يشار إلى أن حكومة إسرائيل اتخذت خالل جلستها األسبوعية األحد الماضي قرارا بتـصعيد مراقبتهـا                
ن االجتماعي وترى في ازديادهم خطرا      للحيلولة دون تسلل األفارقة الذين تعتبرهم تهديدا لالقتصاد واألم        

  .إستراتيجيا
وفي رده على سؤال للجزيرة نت أوضح الناطق باسم وزارة الخارجية اإلسرائيلية يجئال بلمور اليوم أنه                
لم توقع أي اتفاقية بعد بخصوص استيعاب المتسللين األفارقة إلسرائيل في جنوب السودان، مشيرا إلـى                

  .رض أن يوافق المتسلل نفسه على قرار ترحيله لدولة ثالثةأن هناك قيودا قانونية تف
 22/12/2011، موقع الجزيرة نت، الدوحة

  
   في جنوب لبنان إلنقاذ سوريا نشاطهيصعدبأنه  حزب اهللا تتهم" إسرائيل": "هآرتس" .28

في اتهمت مصادر في جهاز األمن اإلسرائيلي حزب اهللا بتصعيد ما وصفته بنشاطه العنيف              : )يو بي آي  (
جنوب لبنان أخيراً، معتبرةً أن هذا التصعيد يأتي على خلفية تأزم األوضاع في سوريا واالحتجاجات ضد                
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النظام فيها، مشيرةً الى أن الجيش اإلسرائيلي قلق من وصول أسلحة متطورة، بحوزة سوريا، إلى حزب                
  .اهللا

لحزب اهللا  » األنشطة العنيفة «عد  اإلسرائيلية، اليوم، أن إسرائيل قلقة من تصا      » هآرتس«وذكرت صحيفة   
في جنوب لبنان، وأن جهاز األمن اإلسرائيلي يشارك التقديرات الفرنسية بـأن الحـزب مـسؤول عـن          

  .هجمات نفّذت أخيراً ضد قوات اليونيفيل في جنوب لبنان
 وتابعت الصحيفة إن هذه األحداث من شأنها أن تدل على حدوث تغير في سياسة حزب اهللا على خلفيـة                  

  .التي يواجهها نظام الرئيس السوري بشار األسد» الضائقة«
كذلك، أشارت إذاعة الجيش اإلسرائيلي إلى أن ضباطاً في الجيش اإلسرائيلي عبروا عـن قلقهـم مـن                  

 -وصول أسلحة متطورة موجودة بحوزة الجيش السوري إلى حزب اهللا، وخصوصاً صـواريخ أرض                
الروسـي  » ياخونـت «بوارج الحربية اإلسرائيلية وصاروخ      بحر متطورة، التي تهدد ال     -أرض وأرض   

  .المضاد للطائرات، الذي يهدد انتهاكات الطيران اإلسرائيلي لألجواء اللبنانية
 23/12/2011، االخبار، بيروت

  
   تصعد من اجراءاتها االنتقامية ضد االسرى بعد اكتمال صفقة التبادل"سرائيلإ" .29

قوقية الخميس بان سلطات االحتالل االسـرائيلي صـعدت مـن           دت مصادر ح  أك : وليد عوض  -رام اهللا 
 االف اسير فلسطيني ما زالوا في السجون والمعتقالت االسـرائيلية،           4اجراءاتها االنتقامية ضد اكثر من      

وذلك بعد اتمام المرحلة الثانية من صفقة تبادل االسرى مع حماس، والتي اطلق بموجبها سراح اكثر من                 
وقالت وزارة شـؤون األسـرى       . من اصحاب المؤبدات واالحكام العالية     400والي  الف معتقل بينهم ح   

والمحررين الفلسطينية إن حالة انتقام واضحة ومتعمدة تقوم بها إدارة سجون االحتالل بحق األسرى من               
  .خالل تصعيد إجراءاتها التعسفية بحقهم بعد تنفيذ صفقة التبادل

س، أن خارطة جديدة بدأت ترسمها إدارة السجون بتجميع األسرى          وبينت الوزارة في تقرير نشرته الخمي     
وأشـار التقريـر الـى      . وإغالق سجون وفق سياسة خطيرة تستهدف النيل من حقوق األسرى األساسية          

في بئر السبع على ضوء قيام قوات قمع خاصة باقتحام          ' ايشل'الوضع الخطير الذي يمر به أسرى سجن        
 بقنابل الغاز والهراوات وإخراج قسم منهم الى الزنازين وتفتيش غـرفهم            السجن واالعتداء على األسرى   

. بشكل همجي ووحشي، وقيام إدارة السجن بإغالقه أمام المحامين وعدم السماح بزيارة األسرى بالسجن             
  .وأوضح تقرير وزارة األسرى أن هذه االعتداءات متواصلة بحق األسرى في سجون أخرى
  23/12/2011، القدس العربي، لندن

  
   ويؤدون طقوساً تلمودية في باحاته"االقصى"مئة وأربعون مستوطناً يقتحمون  .30

 مستوطناً امس المسجد االقصى المبارك تحت حراسـة قـوات           140 اقتحم   - الحياة الجديدة  -محافظات  
عبر « ربانيم»االحتالل وادى بعض هذه المجموعات طقوساً تلمودية ودعت مجموعات يهودية من بينها             

« انوار الهيكل »مواقع االلكترونية واالعالنات في الصحف القتحام االقصى على مدار االسبوع إلشعال            ال
   شبان من بلدة الجديرة     3الى اقتحام االقصى االحد المقبل، واعتقل االحتالل        « هاربركا»ودعا مستوطنو   
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وصادرت اربع مركبـات     آخرين   9وسلمت بلدية االحتالل اخطارات بهدم منازل في العيسوية واعتقلت          
  .في جنين ودمرت ابار مياه في بلدة اذنا واعتقلت شاباً في الخليل

  23/12/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا
  

   وحدة استيطانية في القدس في نوفمبر814و. .  مقدسياً 31اعتقال  .31
رين الثـاني   تـش /كشف تقرير فلسطيني في القدس المحتلة خالل نوفمبر         :”الخليج “-فلسطين المحتلة 

 وحـدة   814منظمة لسياسة اعتقال المقدسيين وتكثيف قرارات بنـاء         ” إسرائيلية“ عن حملة    2011لعام ، 
استيطانية جديدة في المدينة، واستمرار عمليات الحفر والتدنيس في مقبرة مأمن اهللا، واعتداء المستوطنين              

، إن  ”راصـد “سطينية لحقوق اإلنـسان     وقالت الجمعية الفل  . على المقدسيين ” اإلسرائيلي“وحراس األمن   
 مقدسياً، في حين تمت المصادقة علـى        31الشهر الماضي شهد حملة اعتقاالت في القدس المحتلة طالت          

 قبراً واستمرار الحفر والنبش في مقبرة مأمن اهللا، فيمـا           15 وحدة استيطانية، واالعتداء على      814بناء  
لتقرير الى أن قوات االحتالل سلمت قراراً لوالـدة الـشاب           وأشار ا  .صدر أمران بهدم منازل في المدينة     

المقدسي أحمد سمرين من حي وادي حلوة ببلدة سلوان جنوب المسجد األقصى يقـضي بـالحجز علـى                  
التي قررت االستيالء على المنزل، في حـين داهـم          ” العاد“سيارته وراتبه لمصلحة الجمعية االستيطانية      

أرض في حي الثوري ببلدة سلوان بهدف تحويلهـا إلـى حديقـة عامـة     مستخدمو بلدية االحتالل قطعة  
  .وموقف للسيارات” تلمودية“

  23/12/2011، الخليج، الشارقة
  

  ! بسبب أنابيب الغازفي يافاتسعى إلخالء عائالت عربية " حالميش"شركة  .32
ائلة عربية فـي     ع 13السكنية، في اآلونة األخيرة، بتقديم دعاوى قضائية إلخالء         " حالميش"قامت شركة   

مدينة يافا بسبب إدخال أنابيب الغاز إلى بيوتهم، وقد تقدم على أثر ذلك العديد من المـواطنين اليـافيين                   
هـذا، وصـرح عـضو       .بالشكوى إلى اللجنة الشعبية للدفاع عن األرض والمسكن في يافا لمناصرتهم          

تلو األخرى أنّها تتعامـل كـشركة       تثبت مرة   " حالميش"سياسة شركة   : المجلس البلدي سامي أبو شحادة    
خاصة، فبدالً من أن تساهم بحّل ضائقة السكن للعائالت المحتاجة تقوم بإخالء عائالت من بيوتها ألسباب                

  !تافهة وادعاءات خاوية مرة تلو األخرى
  22/12/2011، 48موقع عرب

  
   فلسطينيون مسيحيون من غزة إلى بيت لحم للمشاركة في أعياد الميالد  .33

إلى ” ايرتز“ مسيحي من سكان قطاع غزة، من السفر عبر معبر بيت حانون             500تمكن  : )آي.بي  .يو  (
وقال الناطق باسم وزارة الداخليـة فـي غـزة إيهـاب            . بيت لحم للمشاركة في احتفاالت أعياد الميالد      

 مـسيحي مـن     500المحلية، إن سلطات االحتالل سـمحت ل        ) صفا(الغصين، في تصريح نقلته وكالة      
وذكر أن المسيحيين المصرح لهم بالـسفر       . قطاع بالحج إلى مدينة بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة           ال

وأكد راعي كنيسة دير    . ز بيت حانون أقصى شمال القطاع       غادروا القطاع منذ ساعات الصباح عبر حاج      
  . 40 عاماً وتزيد عن 16الالتين سابقاً األب منويل مسلم أن المسموح لهم بالسفر تقل أعمارهم عن 

  23/12/2011، الخليج، الشارقة
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  المناخ واليات المتحدة عطلت مشروع قرار للحصول على مشاريع للتكيف مع تغيرال: سلطة البيئة .34

حمل نائب رئيس سلطة البيئة المهندس جميل مطور، الواليـات المتحـدة            :  ابراهيم ابو كامش   -رام اهللا   
االميركية مسؤولية تعطيل تمرير مشروع القرار الفلسطيني في مؤتمر ديربان بجنوب افريقيا، واعتبر ان              

قيقي لدولـة فلـسطين ولـشعبنا       هذا انحياز كامل للسياسة االسرائيلية المعادية للبيئة الفلسطينية، وظلم ح         
  .وللبيئة الفلسطينية التي تعاني ما تعانيه من مشاكل وانتهاكات ومن تدهور في كل مناحي الحياة اليومية

توجهنا الى القمة ونحن ندرك حجم االعباء التي ستواجهنا في االتفاقيـة وهـي اتفاقيـة     : مطور. وقال م 
 االطارية للتغير المناخي، وتؤخذ بها القرارات باالجماع وليس         أممية تابعة لالمم المتحدة تسمى باالتفاقية     

  .باالغلبية، وكان لدينا طموح عال بتحقيق ما نصبو اليه في هذا المؤتمر والذي نحضره للمرة الثالثة
 كان لدينا شبه اجماع عالمي على دعم مشروع القرار، ولكن أثنـاء اللقـاء مـع                 90وتابع، حتى الدقيقة    

كي أبلغنا هذا االخير انهم سيرفضون وسيعارضون طـرح مـشروع القـرار الفلـسطيني               السفير االمير 
للتصويت، وبعد الشرح والبحث أبلغنا الجانب االميركي انه مقتنع بروايتنا وحجتنا، لكنه قال ان التعليمات               

  .”التي وصلته من الكونغرس االميركي تدعوه للرفض المطلق مهما كانت االسباب
الموقف االميركي المؤلم يدل على مدى االنحياز االميركي للسياسة االسرائيلية وتبنيها           هذا  : وقال مطور 

 دولـة   192الجاهز للمواقف االسرائيلية، ويعتبر أيضا ضربة في وجه االجماع الدولي حيث كان لـدينا               
  .مستعدة لدعم مشروع القرار الفلسطيني في جلسة التصويت الرئيسية

  23/12/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا
  

   الحراز تقدم في عملية السالماألمثلالمفاوضات الجادة السبيل :  األردنيوزير الخارجية .35
 المتحدة الخـاص    األمم مبعوث   أمس خالل لقائه  ناصر جودة     األردني  وزير الخارجية  أكد:  بترا –عمان  

 دفع جهود السالم قـدما       المتحدة في  لألمم الدور المهم    ، روبرت سيري  األوسطلعملية السالم في الشرق     
وحل الصراع في المنطقة وجوهره القضية الفلسطينية باعتباره يشكل مصلحة دولية مثلما هو مـصلحة               

من جهته، اكد مبعوث االمم المتحدة على دعم المنظمة الدولية للجهود المبذولـة             . لدول المنطقة وشعوبها  
 المتحـدة   األمـم وأعرب سيري عن تقدير     . ن حل الدولتي  أساس على   اإلسرائيليلحل الصراع الفلسطيني    

 الثاني لتحقيق السالم واالسـتقرار فـي منطقـة          عبد اهللا ودعمها الكامل للجهود التي بذلها ويبذلها الملك        
  .األوسطالشرق 

23/12/2011، الدستور، عمان  
  

   قطاع غزةفي يتيم 1500 بكفالة  األردنيبـدء تنفيذ مكرمة الملك .36
قطـاع   في   أمس وذويهم وترحيب رسمي وشعبي انطلقت       األيتاموسط فرحة   : را بت - مجد الشوا أ -غزة  

 خالل حفل نظم في مقر المستـشفى        ، يتيم من قطاع غزة    1500 الثاني بكفالة    عبد اهللا غزة مكرمة الملك    
 وفـي نهايـة     .حمد العميان أ الهاشمية   األردنية بمشاركة رئيس الهيئة الخيرية      القطاع ب األردنيالميداني  
  .مكرمةال المشمولين ضمن األطفالى عل األيتام تم توزيع كفاالت الحفل

23/12/2011، الدستور، عمان  
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   ضمن صفقة األحرار المحرريناألردنيين لألسيرين حفالًتقيم  "األردنيين لألسرىالوطنية " .37
هيونية  في المعـتقالت الـص     األردنيين والمفقودين   لألسرى اللجنة الوطنية    أقامت:  مجاهد إيهاب -عمان  

 األردنيـين  لألسـيرين  حفال تكريميا    أمس المحررين في قطاع غزة      لألسرىبالتعاون مع مؤسسة واعد     
في مجمع  ) األحراروفاء   (األخيرة األسرىالمحررين وائل الحوراني وصالح عارف ضمن صفقة تبادل         

  .النقابات المهنية
نحن على قناعة باننا    «بو السكر    المهندس علي ا   اإلسالميقال رئيس مجلس شورى حزب جبهة العمل        و

 البرغوثي صاحب اعلى محكومية بين االسرى، وان الذي اخرج االسيرة المحررة            عبد اهللا سنلقى االسير   
  .»احالم التميمي التي لم تكن تحلم بالتحرر من االسر سيخرج جميع اخوانها من ظلمات السجن

23/12/2011، الدستور، عمان  
  

   حتى بدون إيران وسوريا "إسرائيل"سنصمد في الحرب مع :  نصر اهللا عن"ديبكا"موقع  .38
يقوم زعيم حزب اهللا حسن نصر اهللا في األسبوعين األخيرين بجوالت تفقديـة لوحـدات               : القدس المحتلة 

 بدون أن يحصل حزب اهللا على دعم عسكري مـن  "إسرائيل"حزب اهللا ويعد قادته إلى حرب محتملة مع    
  .إيران وسوريا

العبري فقد عرض نصر اهللا أمام قادة الوحدات الخطط العملياتية األخيرة للحرب            " ديبكا  "وبحسب موقع   
 والتي بموجبها ستستهل بمفاجأة من جانب حزب اهللا الذي سيطلق خالل الضربة األولـى               "إسرائيل"ضد  

  .عشرة آالف صاروخ على القواعد الجوية ومراكز تعبئة االحتياط للجيش اإلسرائيلي وتل أبيب
 ليس مستعدا لتحمل ضربة صاروخية بمثل هذا الحجـم          اإلسرائيليالعدو  : "يقول حسن نصر اهللا لقادته    و

  ".وال يستطيع أن يمنع هذه الضربة الصاروخية التي ستقرر مصير الحرب
مصادرنا العسكرية واالستخباراتية تشير إلى أن نصر اهللا الذي لم يترك خالل جوالته             " :ويضيف الموقع 
غيرة تابعة لحزب اهللا دون تفقدها يقول في رد على أسئلة القادة بـأن علـيهم االسـتعداد                  حتى وحدة ص  

للحرب الذي سيضطر حزب اهللا خاللها أن يحارب بمفرده في مواجهة جيش الدفاع اإلسرائيلي وبـدون                
نحن ال نعرف أي وضـع      : "ومما قاله  .تدخل وبدون الحصول على مساعدة عسكرية من إيران وسوريا        

 وعسكري سيكون فيه اإليرانيون أثناء شن الهجوم، ونحن نعرف أن الجيش السوري الذي يقاتـل                سياسي
  ".منذ عشرة أشهر ضد المتمردين على الرئيس بشار األسد ال يستطيع أن يأتي لمساعدتنا

وفي محاولة لرفع معنويات القادة الذي التقى بهم يروي نصر اهللا أن حزب اهللا حصل في اآلونة األخيرة                  
 .على منظومات صواريخ متقدمة بما في ذلك صواريخ مضادة للدروع والطائرات تم ابتياعها من ليبيـا               

مصادرنا العسكرية تشير إلى أن هذه المنظومات األسلحة هذه وصلت إلى لبنان            " :ويستطرد الموقع قائال  
  .اعن طريق سفن وطائرات أقلعت وأبحرت في اآلونة األخيرة من ميناء طرابلس في ليبي

في طرابلس وبنغازي تقيم بعثات تابعة لحزب اهللا تقوم بشراء األسلحة من قادة المليشيات المختلفة التـي                 
تشكل القوة العسكرية للحكومة االنتقالية في ليبيا، ثمن هذه األسلحة يدفعه ممثلون إيرانيون وممثلين عـن                

  .اإلخوان المسلمين المصريين الموجودين في طرابلس
تشير مصادرنا االستخباراتية إلى أنه خالل محادثاته مع القادة طـرح نـصر اهللا خطـة        "  ويقول الموقع 

 ستجتاز خمسة ألويـة  "إسرائيل"عملياتية قديمة لحزب اهللا مفاده أنه بالتزامن مع الهجوم الصاروخي على      
ة الجليل حيـث    تابعة للقوات الخاصة لحزب اهللا الحدود اإلسرائيلية لالستيالء على أجزاء كبيرة من منطق            
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كلمة أخرى، فبينما سيحاول جيش االحتالل نقل       . كلفت هذه الوحدات بالوصول إلى أحياء مدينة كرمائيل       
  ."إسرائيل"الحرب إلى داخل لبنان سينقل حزب اهللا المعركة إلى داخل 

ي العدد  مصادرنا العسكرية كانت قد أشارت إلى هذه الخطة العملياتية لحزب اهللا وألول مرة قبل عامين ف               
في مقدمة هذه المقالة أضفنا خريطـة عـن         . 22/01/2010 من مجلة دبكا ويكلي والذي صدر في         430

  . والتي نشرناها في حينه"إسرائيل"استعدادات ألوية الكومندوس التابعة لحزب اهللا التي تتأهب لغزو 
ما ينبغي أن يحذروا منه     وتضيف مصادرنا أيضا أن نصر اهللا شدد وعاد وأكد في محادثاته مع القادة أن               

هو االختراق االستخباراتي ألجهزة االستخبارات األمريكية واإلسرائيلية إلى صفوف ضباط وجنود حزب            
نحن نعرف أن مثل هذا االختراق قائم وهو يستطيع أن يعيق اإلجراءات الهجومية             : "اهللا، يقول نصر اهللا   

  ".لحزب اهللا أكثر من أية قوة عسكرية أخرى
 اهللا أيضا أن األمريكان واإلسرائيليين فشلوا حتى اآلن في الكشف أين تتموضع قواعد إطالق               وحذر نصر 

  .الصواريخ السرية لحزب اهللا
مصادرنا العسكرية تشير إلى أنه بينما تنشغل المستويات السياسية ووسائل اإلعـالم فـي              :"ويختم قائال   

 اإليرانية حيث أن جميع المعلومات التي نشرت         باحتمال هجوم إسرائيلي على المنشآت النووية      "إسرائيل"
علنا غير صحيحة وأن األمر يتعلق بمعلومات مغلوطة سياسية وشخصية فإن الخطر الحقيقي هـو فـي                 

  ."إسرائيل"اندالع قريب لحرب بين سوريا وحزب اهللا و
22/12/2011، وكالة سما اإلخبارية  

  
  لمتابعة الفلسطينية في مخيم عين الحلوةيلتقي لجنة االلبناني المدير العام لألمن العام  .39

استقبل المدير العام لألمن العام اللواء عباس إبراهيم في مكتبه وفد لجنة المتابعة الفلسطينية فـي مخـيم                  
 إيجاد  إلىعين الحلوة التي تضم كل األطراف الفلسطينية، وجرى بحث الوضع في المخيم والسبل اآليلة               

  .من واالستقرار فيهالحلول المناسبة التي تحفظ األ
23/12/2011، السفير، بيروت  

  
   إلذاعة الجيش اإلسرائيليفي حزب النورجدل في مصر بعد تصريحات قيادي  .40

 ،هيثم التابعي، تل أبيبو ،القاهرةنقالً عن مراسلها في  23/12/2011الشرق األوسط، لندن، نشرت 
 إلذاعة الجيش اإلسرائيلي ي حماد يسرلقيادي في حزب النور في مصراتصريحات ، أن نظير مجليو

واعتبر نادر بكار، المتحدث الرسمي باسم حزب النور، أن الموضوع  .. في البالد سياسياًأثارت جدالً
التصريحات تمت عبر الهاتف، والصحافي " إن :قال للشرق األوسطوبرمته شديد الخطأ، وغير صحيح، 

الجهة التي يعمل بها، وفي نهاية المكالمة، أوضح قدم نفسه لحماد على أنه صحافي عراقي دون تعريف 
فما كان من حماد إال أن أغلق خط االتصال ": وتابع بكار.. "أنه مراسل إلذاعة الجيش اإلسرائيلي

التقينا ) النور(ما يحدث جزء من حملة التشويه ضد الحزب، فمن فترة قالوا إننا في ": ، مضيفاً"مباشرة
وأكد بكار أن حزب النور يحترم  ."يقولون إننا نتحاور مع اإلذاعة اإلسرائيليةبالسفير اإلسرائيلي، واآلن 

، وشدد على "إسرائيل"كل المعاهدات واالتفاقيات التي وقعت عليها مصر ومن ضمنها معاهدة السالم مع 
لم ولن نجلس على طاولة واحدة مع ":  لم ولن يتغير، قائال"إسرائيل"أن موقف حزبه الرسمي من 

  ."ين إسرائيليين أو أي أحد يمثل إسرائيلمسؤول
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أنا ال أريد أن أتدخل في العاصفة ": لكن الصحافي جاكي خوجي، الذي أجرى المقابلة قال للشرق األوسط
  ."التي أثارها هذا اللقاء في مصر، وأؤكد أنها جرت في إطار االحترام المتبادل من الطرفين

 حمدي حسن، ، أن محمد الخولي،القاهرة عن مراسلها في نقالً 23/12/2011األخبار، بيروت، وأضافت 
تطبيع رسمي مع الكيان "بأنه حماد القيادي في جماعة اإلخوان المسلمين، علق على ما أقدم عليه 

، في حق الشعب "جريمة سياسية ال تغتفر"وقال إنها . "الصهيوني في وقت غير مالئم على اإلطالق
بل هي جريمة في حق "حق الشعب الفلسطيني الذي يموت كل يوم، المصري الذي يرفض التطبيع، وفي 

  .وطالبهم باالعتذار للشعب المصري الذي رفض التطبيع على المستوى الشعبي ."الشعب العربي كله
  

   الفلسطينييننحن مع الحق الفلسطيني إلى أن يستعاد ويرفع الظلم عن: راشد الغنوشي .41
 الغنوشي، زعيم حركة النهضة التونسية، في حوار أجرته معه قال الشيخ راشد: نادية التركي -تونس 

نحن جزء من " : وإمكانية التطبيع أو عدمه"إسرائيل"ـالشرق األوسط في تونس، حول عالقة تونس ب
الجامعة العربية، وهي في حالة قطيعة مع إسرائيل ما دام الكيان الصهيوني لم يعترف بحقوق 

ورغم أن الجامعة العربية قبلت بحل الدولتين، وقبل .  المحتلةالفلسطينيين في استعادة أراضيهم
الفلسطينيون منذ عرفات إلى أبو مازن إلى حماس بهذا الحل، فقد ظل الكيان الصهيوني يواصل العدوان، 

 على العرب بل والسؤال ليس مطروحاً. وظل االستيطان كالسرطان يدمر ما تبقى من أرض فلسطينية
لى أن يستجيب الكيان إلى المطالب الفلسطينية االستجابة التي يقبلها من يقع عليهم على الطرف اآلخر، فإ

االحتالل والدمار، فإننا ال نتعامل مع االفتراضات ولكل حادث حديث، ونحن مع الحق الفلسطيني إلى أن 
 لفرض يستعاد ويرفع الظلم عن هذا الشعب المشرد منذ أكثر من نصف قرن دون أن يحرك العالم ساكناً

  ."حتى قرارات األمم المتحدة التي ال يزال يرفضها الكيان الصهيوني
  23/12/2011الشرق األوسط، لندن، 

 
   من خلق تتابع استيطاني بين القدس ومعاليه ادوميم"سرائيلإ"االتحاد االوروبي يحذر  .42

قدم سـفير االتحـاد     حذر االتحاد االوروبي اسرائيل بعدم خلق تتابع سكاني بين القدس ومعاليه ادوميم و            
االوروبي اندرو ستاندلي، احتجاجا رسميا بهذا الخصوص في مـذكرة رفعـت الـى وزارة الخارجيـة                 

  .االسرائيلية
 وهي منطقـة تخطـط      1-واشارت المذكرة الى اخالء سكان بدو وهدم بيوت فلسطينيين في المنطقة ايي           

  .يطاني بين القدس ومعاليه ادوميماسرائيل القامة حي استيطاني فيها، بهدف خلق تتابع سكاني است
 وطالـب   1-وعبر االتحاد االوروبي عن قلقه من ان الحديث يدور عن الشروع ببناء في منطقـة ايـي                

  .بالحصول على توضيحات
اعرب سفير االتحاد االوروبي امام نائب مدير وزارة الخارجية االسرائيبية رافي شوتس، عـن قلـق                و

  .الفلسطينية التي يتم هدمها من قبل اسرائيل في الضفة الغربيةاالتحاد من ارتفاع عدد المنازل 
من جانب اخر اشار خبراء للجدار الفاصل في منطقة القدس، ان سرائيل تهيئ االرضية لمباشـرة بنـاء                  

 وان ابرز الشواهد التي تشير لذلك هي شبكة الشوارع المعقدة التي تنشأ في              1 -استيطاني في منطقة ايي   
ومنطقتها وفتح معبر شعفاط، الواقع شمالي القدس يضاف الى كل ذلك تـصريح رئـيس               القدس الشرقية   
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بلدية االحتالل، نير بركات، الذي قال فيه ان على اسرائيل التنازل عن االحياء الفلسطينية الواقعة خارج                
  .الجدار

ـ             سطينيين، شـبكة   ويعتقد الخبراء ان الشواهد تشير الى اقامة شبكتي طرق منفصلتين لالسرائيبيين والفل
 من القدس الى معاليه ادوميم ومن الشمال الى الجنوب والتي تـصل             -للمسافرين من الغرب الى الشرق      

مستوطنات شمال الضفة بالقدس وهي مخصـصة لالسـرائيليين، امـا الـشبكة الثانيـة والمخصـصة                 
 -ال من غربي القـدس    للفلسطينيين، فهي تمر من الشمال الى الجنوب، من رام اهللا الى بيت لحم ومستقب             

  .الضواحي الجنوبية للمدينة الى اريحا في شارع التفافي على معاليه ادوميم
  .ويعتقد االتحاد االوروبي ان خلق التتابع السكاني المذكور من شأنه ان يقضي على امكانية حل الدولتين

  23/12/2011، 48موقع عرب
  

  للشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية الجمعية العامة لالمم المتحدة تعتمد قرار السيادة  .43
السيادة الدائمة  " إعتمدت الجمعية العامة لألمم المتحدة، وبأغلبية ساحقة، مشروع قرار بعنوان           : نيويورك

للشعب الفلسطيني في األرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجـوالن               
  .".لطبيعيةالسوري المحتل على مواردهم ا

دول، من بينها إسرائيل والواليات المتحدة       ) 7( دولة لصالح القرار، بينما عارضته      ) 167(وقد صوتت   
  ). استراليا، السلفادور، الكاميرون، كوت ديفوار،بنما، تونغا( دول عن التصويت ) 6(وإمتنعت . وكندا

لفلسطيني على مواردهم الطبيعيـة، بمـا       ويعيد القرار التأكيد على الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب ا         
فيها األرض والمياه، ويعترف بحقه في المطالبة بالتعويض نتيجة إلستغالل موارده الطبيعية وإتالفها أو              
ضياعها أو إستنفاذها أو تعريضها للخطر بأي شكل من األشكال بسبب التدابير غير المـشروعة التـي                 

الل، في األرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الـشرقية،           السلطة القائمة باإلحت  , تتخذها إسرائيل 
من خالل بناء المستوطنات وتشييد الجدار، والتي تشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي وفتـوى محكمـة                

  . العدل الدولية وقرارات األمم المتحدة ذات الصلة
وجب القانون الدولي ، بما فـي ذلـك القـانون           ويطالب القرار إسرائيل أن تتقيد تقيدا دقيقا بإلتزاماتها بم        

االنساني الدولي، وأال تستغل الموارد الطبيعية في األرض الفلسطينية المحتلة، بمـا فـي ذلـك القـدس                  
الشرقية، أوإتالفها أوالتسبب في ضياعها أو إستنفاذها وعن تعريضها للخطر، وأن تتوقف عـن تـدمير                

  . طينيالهياكل األساسية الحيوية للشعب الفلس
كما يطالب القرار إسرائيل بالكف عن اتخاذ أي اجراءات تضر بالبيئة، بما في ذلك إلقاء النفايات بجميع                 

  .أنواعها في األرض الفلسطينية المحتلة
 23/12/2011وكالة سما اإلخبارية، 

  
44. إسرائيل"ـل حملة المقاطعة الثقافية لأيرلندا تمو"  

زارة الخارجية اإلسرائيلية  النقاب عن أن الحكومة اإليرلنديـة          كشف تقرير صادر عن و    : القدس المحتلة 
 فنانا إيرلنديا من الذين قاموا بالتوقيع على التماس يدعو لمقاطعة ثقافية ضـد              34مولت وال زالت تمول     

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن هؤالء الفنانين يمثلون خمس الفنانين الذين تلقوا تمـويال     .إسرائيل
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وفقا لمصدر فى السفارة اإلسرائيلية فى دبلن فإنه لم تتم دعوة أية مجموعة رقص أو تمثيـل                  .افى أيرلند 
  .مسرحى أو مخرج أو موسيقى من إسرائيل لزيارة أيرلندا ألكثر من عقد من الزمان

وأضاف المصدر، أن اإليرلنديين المهتمين بالحفاظ على العالقات مع إسـرائيل يخـضعون العتـداءات               
ضابط "ابات تحريض، والتى يقودها الموسيقار اإليرلندى ريموند دين والمعروف أيضا باسم            لفظية وخط 

  .لحملة التضامن اإليرلندى الفلسطينى" المقاطعة الثقافية
وكشف التقرير الصادر عن وزارة الخارجية اإلسرائيلية أيضا أنه على الـرغم مـن إعـراب وزيـر                  

وع من أنواع المقاطعة ضد الثقافة اإلسرائيلية ال يزال الفنان          الخارجية اإليرلندى عن اعتراضه على أى ن      
  .ريموند دين يتلقى تمويال حكوميا

 23/12/2011وكالة سما اإلخبارية، 
  

  انجاز فلسطيني طال انتظاره .45
   العربيرأي القدس

ا مـن   قليلة هي االخبار السارة القادمة من فلسطين والفلسطينيين المنخرطين في العمل الجهادي لتحريره            
االحتالل االسرائيلي، فالمفاوضات المباشرة وصلت الى طريق مسدود، واالستيطان االسرائيلي يتغـول،            
والحصار يشتد على مليوني فلسطيني في قطاع غزة، والجهد الذي بذلتـه الـسلطة الوطنيـة ورئيـسها          

ولـذلك  . ية شرسة النتزاع اعتراف بروتوكولي بعضوية االمم المتحدة اصطدم بمقاومة امريكية واوروب         
فان االنباء القادمة من القاهرة التي تقول ان اجتماعات المصالحة الفلسطينية اثمرت عن قرار حركتـي                

باالنضواء في االطار القيادي المؤقت لمنظمة التحريـر الفلـسطينية، تـأتي            ' الجهاد االسالمي 'و' حماس'
  .استثناء

النه كان يشعر باستياء كبير من الخالفات المتفاقمـة         الشعب الفلسطيني سيسعد كثيرا بمثل هذه االخبار،        
، ويتطلع دائما للوحدة الوطنية ورص الصفوف       'حماس'و' فتح'بين الطرفين االكبر لمعادلته السياسية، اي       

  .والعودة الى ينابيع الحركة الوطنية الفلسطينية، اي المقاومة باشكالها كافة لالحتالل االسرائيلي
قال من مرحلة االنضمام والتوقيع والمصافحات والعناق، الى مرحلة العمـل الجـدي             المهم اآلن هو االنت   

على االرض، وترجمة هذا االتفاق الى اجراءات عملية لتفعيل منظمة التحرير الفلـسطينية ومؤسـساتها               
الوطنية، وافساح مجال للشباب للمشاركة فيها، بعد ان شاخت هذه المؤسسات وترهلت بـسبب تجميـدها        

  . السلطة الفلسطينية ومؤسساتها، ووجود حركات مقاومة في وزن حماس والجهاد خارجهالصالح
اسرائيل ستنظر الى هذا التطور بقلق شديد للغاية، فقد خيرت الرئيس الفلسطيني محمـود عبـاس بـين                  

، ولوحت بوقـف تحويـل      'حماس'العالقة وبالتالي استمرار المفاوضات معها وبين المصالحة مع حركة          
ل الضرائب المستحقة للسلطة، حتى ان بعض المقربين من الرئيس عباس تحدثوا عـن مخططـات                اموا

  .اسرائيلية الغتياله، على غرار ما حدث للرئيس الراحل ياسر عرفات
هذه التهديدات االسرائيلية من المستبعد ان تعطي ثمارها، فالرئيس عباس لم يخف من تهديـدات مماثلـة        

ى االمم المتحدة لنيل االعتراف بدولة فلـسطين، ضـاربا عـرض الحـائط              عندما اصر على الذهاب ال    
ضـد هـذا    ' الفيتـو 'بالضغوط االمريكية واالسرائيلية، وغير آبه بتلويح الرئيس باراك اوباما الستخدام           

  .االعتراف
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تفعيل منظمة التحرير ومؤسساتها، والمجلس الوطني الفلسطيني على وجه الخصوص، هو رد االعتبـار              
المنظمة ونهجها المقاوم، واعادة القرار الى ممثلي الشعب الفلسطيني المنتخبين، وهـذا اذا تحقـق               لهذه  

سيكون انجازا كبيرا يحسب للموقعين على هذا االتفاق التاريخي، خاصة الـرئيس الفلـسطيني محمـود                
امين عام  عباس والسيد خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس والدكتور رمضان عبداهللا شلح              

  .حركة الجهاد االسالمي والوفود المرافقة لهم
يظل لزاما علينا االعتراف بان الثورة المصرية احتضنت هذا االتفاق ولعبت دورا كبيرا فـي انجـازه،                 
فعندما تغيرت مصر تغيرت الفصائل والحركات الفلسطينية المنخرطة في المقاومة، وتراجعـت اوهـام              

  .السالم بل جرى دفنها
  23/12/2011،  العربي، لندنالقدس

  
  إرهاب رسمي": دفع الثمن" .46

  أسعد عبد الرحمن. د
مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنـسانية فـي األراضـي الفلـسطينية             "، أي   "أوتشا"بحسب تقرير   

 في المئة في المعدل األسبوعي للحوادث التـي يرتكبهـا           40 زيادة بنسبة    2011، فقد شهد عام     "المحتلة
. 2010وتؤدي إلى إصابات في صفوف الفلسطينيين أو أضرار بممتلكاتهم، مقارنة بعـام             " وطنونالمست"

 فلـسطينياً علـى أيـدي       167أن ثالثة فلسطينيين استشهدوا بينهم طفـالن وأصـيب          "فقد ذكر التقرير    
 آالف شجرة تعود للفلسطينيين، معظمها أشجار الزيتون، دمرت على أيـدي            10المستوطنين، وأن نحو    

كما أشار  ". ، ما أدى إلى تقويض خطير للظروف المعيشية لمئات الفلسطينيين         )المستعمرين(المستوطنين  
 شخصاً بسبب هجمات المـستوطنين المتكـررة، فانتقلـت عـائالت            127إلى تهجير سكان مجمع ضم      

فقـط إداريـاً    التابعـة   (وب  ) التابعة أمنياً وإدارياً للسلطة الفلـسطينية     (متضررة للعيش في المنطقتين أ      
 ألف  250 مجمعاً سكنياً فلسطينياً يسكنها ما مجموعه        80أن ما يزيد على     "وخلص التقرير إلى    )". للسلطة

  ". ألف شخص معرضون لخطر متزايد76فلسطيني، عرضة لعنف المستوطنين، وأن من بينهم 
هـم منظمـة    " الـثمن دفع  "ويرى إسرائيليون أن المستوطنين الذين يقومون بأعمال انتقامية تحت شعار           
وفي هذا يقـول الـصحفي   . يهودية سرية إرهابية تسعى لتغيير الوضع السياسي، وتدفع نحو حرب دينية          

هو نشاط منظمة إرهابية سرية يهودية تعمل وفق معايير         ) دفع الثمن (من المؤكد أن عمل     : "روني شاكيد 
ري، وعدم ترك أدلة أو أثر أو بـصمات         التنظيمات اإلرهابية السرية، والتي من سماتها انتهاج العمل الس        

ومـضى  ". وراءهم، وعندهم أيديولوجية، ويعملون كمجموعات، وفي كل مرة يعملون في مكان مختلف           
يعملون على تطبيق أيديولوجيتهم وتغيير الوضع السياسي القائم، والضغط على الحكومـة            : "شاكيد يقول 

ئيليين من حرب اإلخوة في حال طـالبوا بـإخالئهم          بعدم االقتراب منهم، وإثارة الرعب في قلوب اإلسرا       
ويشكلون خطراً، ليس فقط بأفعالهم بل أيضاً بتربيتهم وتثقيفهم للناشئين والشبيبة ممـا يـشكل               .. مستقبالً

  ".اإلسرائيلي نفسه) الشعب(خطراً على األمن وعلى 
منظمة يهودية إرهابية،   نحن نتحدث عن    : "ما نصه " هآرتس"في صحيفة   " يوسي ملمان "ومن جانبه، يقول    

، كـان   1994وعندما قتل رئيس الوزراء رابين في عام        . لها أيديولوجيتها وقادتها ونشطاؤها وبرنامجها    
لكن هنا منظمة إرهابية بكل معنى الكلمة،       . هناك شخص واحد وعمل فردي، دعمه البعض بشكل معنوي        

  ".وبكل مكوناتها
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 شكوى قدمها   642اإلسرائيلية المناهضة لالستيطان عن     ) قح" (يش دين "وفي هذا السياق، أعلنت منظمة      
 في المئة من هـذه الملفـات        91، لكن السجالت تفيد بأن      2005منذ عام   " المستوطنين"الفلسطينيون ضد   

  !أغلق، وكان التبرير عدم وجود أدلة أو أن الجاني غير معروف
 منهم بتخريب   50 الجرأة حد قيام نحو      ونشطاء اليمين المتطرف الذين وصلت بهم     " المستوطنين"مقارفات  

وبـروز  . قاعدة لجيش االحتالل اإلسرائيلي بالضفة الغربية في عملية غير مسبوقة الحجم ضد الجـيش             
. يدل على هذا التصاعد الذي يهدد بجر المنطقة إلى دوامة من العنف وتفجير األوضاع             " دفع الثمن "تنظيم  

الكنيست المتطرف وحكومة اليمـين اإلسـرائيلية عبـر سـن          ويأتي هذا اإلرهاب مدعوماً ومسنوداً من       
القوانين العنصرية، التي تسوغ لهؤالء مواصلة إجرامهم المنظم، وبذلك فإن إرهابهم ال تقـع مـسؤوليته                

من جهتها، سارعت زعيمة المعارضة، تسيفي ليفني، إلى        . عليهم فقط بل وعلى عاتق الكنيست والوزراء      
ليسوا بفئة قليلة بل هـم عبـارة عـن          ) أي وراء العنف اإلرهابي   (قفون وراءه   إن أولئك الذين ي   : "القول

مجموعة من المتطرفين آخذة باالتساع تسعى لتحويل إسرائيل باإلكراه إلى دولة متطرفة وعنيفة خارجة              
إلى مواقع القوة داخل إسـرائيل مثـل        " المستوطنين"فقد حذر من تغلغل     " جدعون ليفي "أما  ". عن القانون 

توجت المرحلة األولى منذ زمن باعتبارهـا نجاحـاً         : "حكمة العليا ومديرية أراضي إسرائيل، موضحاً     الم
). عادلة(فقد سيطر المستوطنون على المناطق المحتلة، ويمنعون بقوتهم وببنائهم كل تسوية            : يدير الرأس 

فهي : ة الثانية من الخطة   لكن من اعتقد أنهم سيكتفون بسيطرتهم على الضفة يجدر به أن ينتبه إلى المرحل             
. فبعد السيطرة المعادية على الضفة تبدأ اآلن السيطرة على الدولة         . في ذروتها وقد أخذت تسجل نجاحات     

فهم يطمحون حالياً إلى تبوؤ مواقع القوة في إسـرائيل          . منذ اآلن، لن تكفيهم رئاسة مجالس في المناطق       
بعـد  ) سلطوية(دونم بعد دونم، وبؤرة     :  نفسها وهي  إنهم يستخدمون الطريقة المجربة   . لصياغة صورتهم 

إن من يغمض عينيه اآلن عما يجري ينبغـي أال يعجـب حينمـا              . بعد أخرى ) سلطوية(بؤرة، ووظيفة   
  !، أي دولة المستوطنين"يستيقظ ذات يوم من عماه ليرى دولة أخرى

ـ          ومن األمثلة  ". دفع الثمن " تنظيم   "شرعنة"بل إن موجة االنتقادات وصلت إلى اتهام الحكومة اإلسرائيلية ب
إذا كانت المخابرات اإلسرائيلية تقوم باختراقات عند حزب اهللا وعنـد حمـاس،             : "البارزة، تساؤل شاكيد  

لماذا ال يقومون بفرض نظـام      ): "ملمان(كذلك تساؤل   ". فلماذا ال تقوم باختراقات عندهم وتقبض عليهم؟      
 مع الفلسطينيين؟ ولماذا ال يقومـون بتفتـيش بيـت بيـت،          حظر التجول على المستوطنين مثلما يفعلون     

  ".ويقومون بإبعادهم، وفرض االعتقاالت اإلدارية عليهم، وكيف لم تخترقهم أجهزة المخابرات؟
، حيث  "لم نعد أخوة  "في مقال بعنوان    " شاي غولدن "على أن ما يخيف اإلسرائيليين أكثر هو ما عبر عنه           

بيين إسرائيليين تهدد بإشعال إسرائيل برمتها وتوريطنـا فـي أرجـاء      ها هي مجموعة إرها   : "كتب يقول 
إن إحراق مسجد أمر أخطر على إسرائيل ألف مـرة مـن            . المعمورة في نزاع ديني عنيف مع اإلسالم      

ومن يختار إحراق مسجد كرد فعل عقـابي علـى          . اغتيال كل قادة حماس في خطوة ليلية عاجلة واحدة        
 جنـود الجـيش     – معني بمعاقبة الفلسطينيين والمسلمين بـل مـن أخالهـم            إخالء بؤرة استيطانية غير   
الخطر الذي تأخذه هذه المجموعة اإلرهابية على نفسها محسوب، لكنه يـدل            . اإلسرائيلي ودولة إسرائيل  

على نزعة مرضية من حيث السعي إلى العنف الذي يولد عنفاً أكبر بدال منه، وصوال إلى انفجار موجة                  
دم كل يهودي يصاب اآلن في أرجاء العالم نتيجة عنـف           : "ويختم الكاتب قائال  ". كل المنطقة هدامة تشعل   

  ".لستم إخوتنا بعد اليوم: حان الوقت ألن تقول دولة إسرائيل بالفم المليء. الال سامية هو في رقابهم
  23/12/2011، االتحاد، ابوظبي
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  إلى التطبيع » الجهاد«من .. سلفيو مصر .47

  عريب الرنتاوي
، بعضهم أو باألصح أكثرهم، حتى ال يغضب علينا مـن ال يـزال              ”السلفيين“غريب وعجيب أمر هؤالء     

في مصر، وأحالوا البالد    ” الكفر”منهم على التزامه واتزانه وتوازنه، حملوا على نظام الخيانة والعمالة و          
، ولكـنهم مـا أتمـوا       تأخذ األخضر واليابس  ) ولما تزل (إلى جحيم ال يطاق، وزرعوا بذور فتنة كادت         

، ووقفوا ضـد الثـورة المـصرية فـي          ”تكفير الخروج على الحاكم   “مراجعاتهم، حتى انتقلوا إلى خندق      
  .عندما الحت في األفق إرهاصات انتصارها العظيم” امتطاء صهوتها“بداياتها، قبل أن يقرروا 

أنهم كانوا بـاألمس يكفـرون   وعندما أنصفتهم صناديق االقتراع، بل وأعطتهم أكثر مما يستحقون، نسوا        
القـصيرة وشـذّبوا    ” دشاديـشهم “بالديمقراطية ويكفرون المنادين بها، إلى أن تغير الحال تماماً، فخلعوا           

لحاهم، وأخذوا يظهرون على شاشات التلفزة ووسائل اإلعالم، متحدثين بغير ما اعتدنا أن نسمع مـنهم،                
بأن شعرة واحدة منهم لن     ” الذميين“ وذاك يهدئ من روح      هذا يطمئن العلمانيين بأن ال تكفير وال تخوين،       

االنتهازيـة  “تمس أبداً، وهذا تطور محمود على أية حال، وإن كـان يخفـي فـي طياتـه كثيـر مـن           
  .”والبراغماتية

لقد ذهبوا أمس األول، بعيداً عن حدود المنطق والتوقع والخيال، عندما خرج زعـيم حـزبهم الـرئيس،                  
ر الراديو اإلسرائيلي، ليعلن التزامه بمعاهدة كامب ديفيد بما فيـه مـن التزامـات               حزب النور، على أثي   

وعالقات وتطبيع وسفارات مع إسرائيل، وبصورة لم يفعلها سوى العتاة من أركان نظام حسني مبـارك                
دولـة  ”، و ”العدو اليهودي الـصليبي   “المخلوع، ضاربين عرض الحائط بركام من الكتابات والفتاوى عن          

  .”دة واليهودالقر
لكأننا أمام سباق يتعاظم على بعث رسائل الطمأنينة واالطمئنان، اإلخوان المسلمون ما انفكوا منذ لقـائهم                
الشهير بجون كيري في القاهرة، يوجهون رسائل التطمين للغرب ويؤكدون المرة تلـو األخـرى علـى                 

 إلى ضفاف التطبيع بل ويقارفون ما لـم         االلتزم بالمعاهدة والسالم والسفارة، والسلفيون يذهبون بأنفسهم      
  .يجرؤ على مقارفته، أشد نشطاء السالم ومبادرة جنيف حماساً وتهافتاً

ـ    ، ”أكناف بيت المقـدس ”غريب أمر هؤالء الذين مألوا الدنيا ضجيجاً وصخباً ضد العلمانيين الُمفرِّطين ب
سة األولى للبرلمان المصري، يمهرون أسوأ      ، فإذا بهم، وقبل أن تلتئم الجل      ”الفريضة الغائبة “المتخلين عن   

 اإلسرائيلي، تواقيعهم وأختامهم، ودائما تحت وابل كثيـف مـن           -اتفاقية سالم في تاريخ الصراع العربي     
  .الصرامة االيديولوجية واإلفتاء الصحيح الذي ال يأتيه الباطل عن يمين أو شمال

التي خاضت  ” جهاديتهم“، كيف نصدق    كيف نصدق هؤالء، وكيف نصدق زمالء لهم في مصر وخارجها         
، كيف نـصدق هـؤالء فـي        ”األرض الوقف “الحروب والمعارك على كل الجبهات ما عدا على جبهة          

رطانتهم ضد الفساد واالستبداد، وهم الذي ما أن نقلوا بنادقهم كتف إلى كتف، حتى أصبحوا أفضل عون                 
لهاثهم الـذي   : ، استعاروا منهم أسوأ ما لديهم     ”ديهمجال“لنظم الفساد واالستبداد، وعندما انتقلوا إلى مواقع        

  .لم ينقطع لخطب ود اإلسرائيلي واالستمساك بالمعاهدات المذلّة معه
نحن لم نطلب، وما كنا نتوقع، من اإلخوان والسلفيين أن يشرعوا صبيحة اليوم التالي للثورة إلى تمزيق                 

ننا لم نكن نتوقع أبداً، أن يبادر هؤالء، وقبل أن          السفراء، ولك ) وسحب(المعادات وإغالق السفارات وطرد     
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يجلسوا على مقاعد الحكم والحكومة، إلى تقديم فروض الوالء، وكتب االعتماد، إلى الغـرب والواليـات       
  .المتحدة، وبالذات إلى إسرائيل

كزة فـي   لقد بتنا نخشى على مصر والثورة المصرية حقاً، فبقايا النظام القديم، لم تعد محصورة أو متمر               
، بقايـا النظـام     ”بلطجيتـه ”المجلس العسكري االعلى للقوات المسلحة، وبعض رموز النظام وأجهزته و         

، إنهـم   ”المنتخبـة ديمقراطيـاً   “وامتداده، تطل برأسها من ثنايا خطاب وممارسة بعض القوى والرموز           
أن للنظام القديم علـيهم     يعيدون إنتاج سيرة النظام البائد، ويجددون حضوره، ويواصلون التزاماته، على           

ـ      وتطرفهم الثقافي واالجتماعي، وأخشى أن قبضته األمنية، لم تكـن          ” شموليتهم”ميزة، أنه لم يكن يوماً ب
على ثقلها، أشد وطأة على رؤوس المصريين من قبضة هؤالء إذا قدر لهم أن يظلوا في مواقع الـسلطة                   

  .والقرار
  23/12/2011، الدستور، عمان

  
  اسة الخارجية البريطانيةإخفاقات السي .48

  باتريك سيل
تحسر رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون في خطاب توجه فيه إلى األمة البريطانية بمناسبة اقتراب               

فقد ارتأى ربما   . داعياً إلى إعادة إحياء قيمها التقليدية     » انهيار بريطانيا األخالقي  «حلول عيد الميالد على     
  . بسياسة بريطانيا الخارجية التي تشوبها مجموعة من اإلخفاقاتأنّه من األنسب البدء

لقد أبدت بريطانيا في ثالثة ميادين مهمة في السياسة هي العالقات مع الفلـسطينيين ومـع الجمهوريـة                  
  .اإلسالمية اإليرانية ومع االتحاد األوروبي، مزيجاً مروعاً من النفاق والتملّق والتعالي

ن األشخاص أن المشكلة الفلسطينية التي لم يتم حلّها تعد أحد المشاكل التي تـستحقّ               كما يقر عدد كبير م    
فقد تركوها تزداد سوءاً، مما تسبب بمعانـاة        . تحركاً دولياً ملحاً من بين كل النزاعات في الشرق األوسط         

  .ميكبيرة للشعب الفلسطيني األسير وبهدم العالقات بين الغرب والعالم العربي واإلسال
وتتحمل بريطانيا مسؤولية تاريخية عن المشكلة بما أنها قامت بعد انتدابها على فلسطين عقـب انتهـاء                 

وعلى مـر  . الحرب العالمية األولى بتشجيع المهاجرين اليهود وحمايتهم، ما أدى إلى نشوء دولة إسرائيل   
إال أن  . ر من فلسطين التاريخيـة    العقود القليلة الماضية، ناضل الفلسطينيون من أجل استعادة جزء صغي         

إخفاقهم في بلوغ ذلك في وجه التعنّت اإلسرائيلي أدى إلى اإلخالل باستقرار المنطقـة برمتهـا وشـكّل                  
مصدر صدامات متكررة ومجازر وحروب واسعة النطاق إلى جانب حصول عدد كبير مـن األحـداث                

  .العنيفة
      ل إلى حّل متفاوض عليه مع حكومة إسـرائيل اليمينيـة           ولجأ الفلسطينيون الذين يئسوا من إمكان التوص

ومع المستوطنين العنيفين الذين يستولون على األراضي، وبعد تخلي الواليات المتحدة عنهم التي وقعـت               
أكثر من أي وقت مضى في قبضة مجموعات الضغط الموالية إلسرائيل، إلى مجلس األمن الدولي خالل                

 العضو في األمم المتحدة، آملين في أن يساعدهم ذلك          194ا الدولة الـ    األشهر األخيرة بهدف أن يصبحو    
  .على التحرر من االحتالل اإلسرائيلي وتسريع الحصول على االستقالل الذي طال تأجيله

ولو أبدت بريطانيا شجاعة أو وضوحاً في الرؤيا ناهيك عن حس تاريخي، لكانت أول من دعم محاولـة                  
وفي البرلمان، كرر وزير    . ن ذلك، قررت أن تمتنع عن التصويت في مجلس األمن         وبدالً م . الفلسطينيين

إال مـن طريـق   «الخارجية وليم هيغ القول المأثور القديم البالي نفسه بأنه ال يمكن قيام دولة فلـسطينية        
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ـ           . »المفاوضات مع اإلسرائيليين   وى تعـارض   ويعد ذلك نفاقاً فاضحاً بما أن إسرائيل التي تعد القوة األق
فهي ترغب في   . بالكامل قيام دولة فلسطينية وسالم متفاوض عليه قد يجبرانها على التنازل عن األراضي            

ومن شأن الـضغوط الدوليـة الجديـة        . الحصول على األراضي وعلى المزيد من األراضي الفلسطينية       
  .وحدها بما فيها العقوبات ان تثني إسرائيل عن ذلك

الماضي بالموافقة على حصول فلسطين علـى       ) نوفمبر(شهر تشرين الثاني     بلدان في    107حين صوت   
، امتنعت بريطانيا عن التصويت وانضمت بذلك       )اليونسكو(عضوية كاملة في هيئة األمم المتحدة الثقافية        

إلى العبين دوليين مثل أندورا وكاب فيردي وغينيا الجديدة وسانت كيتس ونيفيس وسان مارينو وتوغـو                
فهذه هي المجموعة التي ترتاح معها بريطانيا بدالً من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب              . وتونغا

أفريقيا وفرنسا وإسبانيا وإرلندا والنروج والبلدان العربية، وكلها صوتت لمصلحة منح فلسطين العضوية             
أمام الضغوط  »  أخالقياً انهياراً«ويعتبر امتناع بريطانيا المخزي عن التصويت       . في هذه المنظمة الدولية   
  .األميركية واإلسرائيلية

وتعد سياسة بريطانيا العدائية تجاه إيران أكثر التباساً مـن الـسياسة المخزيـة التـي تعتمـدها حيـال                    
فقد أمرت المصارف البريطانية والمؤسسات المالية بقطع العالقات مع بنك إيران المركزي            . الفلسطينيين

. الغربيين اآلخرين، ما ضاعف التوترات الدولية حيال برنامج إيران النـووي          متقدمة بذلك على الصقور     
وحين اقتحم الطالب اإليرانيون الغاضبون السفارة البريطانية، أغلقت بريطانيا سـفارتها فـي طهـران               

  .وأمرت بإغالق السفارة اإليرانية في لندن فيما تراجعت العالقة بين البلدين عشرين سنة إلى الوراء
لهدف الذي حققته بريطانيا من خالل تحركها المبالغ فيه؟ لقد قضت على العالقـات التجاريـة بـين                  ما ا 

وعززت الصورة التي كانت لدى     .  مليون شخص  80بريطانيا واقتصاد دولة خليجية بارزة تضم حوالى        
قراءها فـي   » فاينانشل تايمز «وذكّرت صحيفة   . اإليرانيين عن بريطانيا على أنها بلد معطّل واستغاللي       

إطار مقال أخير بمثل فارسي مفاده أنه لو تعثرت بحجرة على الطريـق، يكـون قـد رماهـا شـخص        
  .بريطاني

فالعقوبـات  . هل سيقنع تحرك بريطانيا إيران بالتخلي عن أنشطتها النووية؟ من غيـر المـرجح ذلـك               
ع عن نفسها في بيئة اسـتراتيجية       االقتصادية التي اعتمدتها بريطانيا، لن تثني إيران عن السعي إلى الدفا          

وتبدو إيران المحاطة بدول مسلحة نووياً والتي تواجه خطر شن إسـرائيل وحليفتهـا الواليـات         . معادية
المتحدة هجوماً عليها عازمة على اتخاذ إجراءات حماية من خالل االقتراب من حيازة األسلحة النووية،               

  .بلةإال أنها ال تملك حالياً إمكانات صناعة قن
فهي تبـدو عازمـة بـدعم مـن         . في المقابل، ال تريد إسرائيل أن يتم تحدي احتكارها النووي اإلقليمي          

الواليات المتحدة على الحفاظ على هيمنتها المحلية وعلى حريتها بضرب الدول المجاورة لها متى شاءت               
 التي تشّل إيران لوضع حـد       كما تبدو سياستها واضحة إذ تعتبر أنه يجدر بالغرب تشديد العقوبات          . ذلك

  .ولألسف، أذعنت بريطانيا لهذا االبتزاز. لطموحاتها النووية وإال ستشن إسرائيل هجوماً عليها
وكما يجب أن تكون بريطانيا في طليعة البلدان التي تمارس ضغوطاً جدية على إسرائيل لتقبل بقيام دولة                 

 من خالل الديبلوماسية المبتكـرة إلـى تقـويض          فلسطينية وذلك لمصلحة إسرائيل أوالً، يجب أن تسعى       
  .التوترات الخطيرة مع إيران التي تهدد بإمكان اندالع حرب
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. ويساهم موقع إيران الجغرافي ومواردها النفطية وحجم أراضيها الكبير في جعلها قوة خليجية أساسـية              
يا وحلفاؤها فـي حـوار      وبدالً من السعي إلى فرض عقوبات على ايران وعزلها، يجب أن تدخل بريطان            

  .معها بدءاً باإلقرار بأهميتها اإلقليمية وبمخاوفها األمنية الشرعية
. وينبغي أن يتم تشجيع أعضاء مجلس التعاون الخليجي على جر إيران إلى المنظومة األمنية في المنطقة               

لدى تفكير الواليات   ومن األكيد أن الوقت حان كي تخرق لندن جدار األزمة وأن تواجه االفكار الخطرة               
  .المتحدة وإسرائيل حول هذه المسألة المهمة

. لقد أخفقت كذلك بريطانيا في سياستها األوروبية شأنها شأن السياسة التي تعتمدها إزاء فلسطين وإيـران            
، اقترحـت   )ديـسمبر (وفي إطار القمة األوروبية التي ُعقدت في بروكسل في بداية شهر كـانون األول               

نيا معالجة أزمة الديون السيادية في االتحاد األوروبي وإنقاذ اليورو من خالل معاهدة تـؤمن               فرنسا وألما 
إال أن ديفيـد كـاميرون      . انضباطاً اقتصادياً أكبر وانخراطاً ضريبياً أكبر بين أعضاء االتحاد األوروبي         

لنـدن، طـرح حـقّ      الذي لم يكن قادراً على ضمان الحصول على اإلعفاءات التي كانت يريدها لمدينة              
 األعضاء في منطقة اليورو تجاهل بريطانيا والمضي        17فقررت الدول الـ    . ضد الخطة ) الفيتو(النقض  

المقبل خـارج اإلطـار القـانوني لالتحـاد         ) مارس(بحلول شهر آذار    » ميثاق ضريبي «قدماً في كتابة    
  .األوروبي

ن عملية اتخاذ القرارات فـي أوروبـا وقلّـص          ؟ لقد استثنى بريطانيا م    »العنيد«فما الذي حقّقه كاميرون     
وفي الداخل، أحدث تصدعاً في حكومته االئتالفية بين المشكّكين في اليورو فـي             . نفوذها في سائر العالم   

وفي حال فاز المشككون بـاليورو، قـد        . حزبه المحافظ وبين الديموقراطيين الليبراليين الموالين ألوروبا      
فضالً عن ذلك، وجه كاميرون ضربة قاسية لحلم قيـام  .  االتحاد األوروبيُيخرجون بريطانيا بالكامل من  

. أوروبا موحدة وقوية قادرة على فرض نفسها وسط العمالقة الناشئين مثل الـصين والهنـد والبرازيـل                
  .تحتاج الديبلوماسية البريطانية إلى الكثير كي تحقّق انتصارات

  23/12/2011، الحياة، لندن
  

   أوباما وغنغريتشوقفة مع خطابي .49
  عوني فرسخ

جرياً على عادة مرشحي الرئاسة األمريكية في مطلع كل سنة انتخابية بالتنافس في إبداء تأييدهم  للحركة                 
وأكد أن إدارته قامت بخطـوات  ” إسرائيل“، أعلن الرئيس أوباما عن التزامه بأمن      ”إسرائيل”الصهيونية و 

لمقابل غلبت العنصرية والجهل على خطاب غنغريتش، األوفر        وفي ا . أكثر من أي إدارة أخرى لحمايتها       
حظاً بترشيح الحزب الجمهوري، لدرجة اتهامه شعب فلسطين باإلرهاب، وادعائه بأنه تم اختراع تاريخه              

مقصود بهـا كـسب ود جماعـة        ” إسرائيل“والسؤال، والحال كذلك، هل هذه المغاالة في إعالن تأييد          . 
 في المعركة االنتخابية، أو أنها نتاج متغيرات الواقع األمريكي المتمثلة ببـروز             اليهودية” اللوبي“الضغط  

، اليهوديـة المعتدلـة     ”جي سـتريت  “المتطرفة في يمينيتها وعنصريتها، وحركة      ” الشاي“كل من حركة    
فـي  ” إسـرائيل “مؤخراً، على حرق علـم      ” احتلوا وول ستريت  “والناقدة للغلو الصهيوني، وإقدام شباب      

  ويورك؟ أم هي من بعض تداعيات القلق الذي سببه الربيع العربي للقادة الصهاينة؟ني
في محاولة اإلجابة عن هذه التساؤالت، أالحظ بداية أن النظام الديمقراطي األمريكي يتميز بمـا يـوفره                 

مي تؤثر بصناعة القرار الرس   ” لوبي“للناخبين من إمكانية التعبير عن مصالحهم من خالل جماعة ضغط           
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وبـرغم كـون    . من خالل انتخابات الرئيس وأعضاء الكونغرس بمجلسيه، وحكام الواليات ومجالـسها            
من مجموع الناخبين، فإن قوتهم االنتخابية تفوق نسبتهم العددية بكثيـر،           % 2 .4اليهود ال تجاوز نسبتهم     

رك وشيكاغو وميامي، وهم بين     إذ إنهم أكثر األقليات األمريكية تمركزاً في المدن المهمة انتخابياً كنيويو          
األعلى مستوى تعليماً، واألكثر نشاطاً سياسياً، وأكثر أقليات العالم ثراء وإدراكاً ألهمية المال في النشاط               

مـا جعـل    . فضالً عن الدور الكبير لإلعالميين والفنانين اليهود في الحياة الثقافية األمريكية            . السياسي  
  . في صناعة القرارات األمريكية على مختلف الصعدبالغ األهمية” الصوت اليهودي“

بالغ التأثير فـي الموقـف األمريكـي مـن الـصراع العربـي               ” الصوت اليهودي “وال خالف على أن     
الصهيوني، إال أن اعتباره األول واألهم ليس إال مغاالة ذات أهداف سياسية، الغاية منها إعفـاء اإلدارة                 

 التاريخية واألخالقية عن انحيازها الصارخ إلى العـدو الـصهيوني،           واألجهزة األمريكية من المسؤولية   
فضالً عن المساهمة سلبياً في توجه وفعالية االستجابة العربية، خاصة الرسمية، للتحدي الـذي يـشكله                

ذلك أن القراءة الموضـوعية لواقـع       . والصهيونية في االستراتيجية األمريكية الكونية      ” إسرائيل“موقع  
يهودية األمريكية، توضح أنها من أكثر الجماعات اندماجاً في المجتمع األمريكي الـذي تـشكل               األقلية ال 

والثابت أن حراك يهود الواليات المتحدة منضبط وفق الحراك الوطني األمريكي، فهم            . جزءاً فاعالً فيه    
” اليهـودي الصوت  “وعليه فليس من الموضوعية في شيء تصور أن         . يصوتون بصفتهم أمريكيين أوالً     

فضالً عن أنه لم يكن يوماً صـوتاً موحـداً          . في االنتخابات األمريكية يقع خارج اإلطار األمريكي العام         
  .”جي ستريت”و” إيباك“وإنما هو متعدد وجهات النظر، وكما يتضح راهناً من تباين توجهات كل من 

تشرين / نوفمبر 2ية البريطانية في    ثم إنه منذ أقر الرئيس ويلسون وعد بلفور قبل أن يعلنه وزير الخارج            
 واإلدارة واألجهزة األمريكية تتعاطى مع مـشروع االسـتعمار االسـتيطاني الـصهيوني              1917الثاني  

باعتباره رصيداً استراتيجياً يخدم مصالحها اآلنية والمستقبلية ليس في المشرق العربي فحـسب، وإنمـا               
وهو تعاط شـديد الحـساسية لمتغيـرات        . فريقي  أيضاً في عموم الوطن العربي وجواره اآلسيوي واإل       

  .ومستجدات الواقع العربي، خاصة ما له صلة بقوى الممانعة والمقاومة الرافضة للمشروع الصهيوني
وبالتالي يبدو جلياً أن كل تأييد ودعم للمشروع الصهيوني، إنما يصب في قناة القوى االجتماعية األشـد                 

وهذا ما يفسر الـدعم األمريكـي للحركـة         . يكية على مختلف الصعد     تأثيراً في صناعة القرارات األمر    
برغم تعزز قدراتها   ” إسرائيل“زمن االنتداب البريطاني، وتواصله بعد قيام       ” الوكالة اليهودية ”الصهيونية و 

ن وعليه فإعال . ومكانتها إقليمياً ودولياً، نظراً لدورها الوظيفي في خدمة االستراتيجية األمريكية الكونية            
ال يخرج في التحليل األخير عن كونه إعالناً بااللتزام باالستراتيجية األمريكيـة            ” إسرائيل“االلتزام بدعم   

إلدارة الصراع مع شعب فلسطين وأمته العربية، وإن كان ذلك ال ينفي انطواءه على تطلع إلـى كـسب                   
  .مستوياتهاأكبر قدر مستطاع من أصوات اليهود في االنتخابات األمريكية على جميع 
، إلـى متغيـرات     ”إسـرائيل “وتعود مغاالة الرئيس أوباما والمرشح المحتمل غنغريتش بإعالن دعمهما          

فعلى الصعيد األمريكي يشكل الحراك الشعبي المتنامي تحت شـعار          . ومستجدات الواقع أمريكياً وعربياً     
تاريخية للمشروع الصهيوني، فيمـا     تهديداً لتغول الرأسمالية المتوحشة الحاضنة ال     ” احتلوا وول ستريت  “

، وهـو تحـول     ”إسـرائيل “إلى بداية تحول في موقف اليهود التقدميين تجاه         ” جي ستريت “تؤشر حركة   
فضالً عن تنـامي إدراك  . مرشح للتطور مع تصاعد دور اليمين التلمودي في صناعة القرار الصهيوني          

فته الظلم الواقع على الشعب العربي الفلسطيني في        الرأي العام األمريكي للطبيعة العنصرية للكيان، ومعر      
وطنه المحتل من النهر الى البحر والشتات العربي والدولي، بحيث تبدو مغاالة أوباما وغنغريتش وكأنها               
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تعبر عن قلق رأس اإلدارة الراهنة والمستقبلية تجاه المتغيرات والمستجدات المقلقة في الواقع األمريكـي               
  .ية على الكيان الوظيفي المسخر لخدمة المصالح األمريكيةوانعكاساتها السلب

تعيش واقعاً مأزوماً على أكثر من صعيد، ففي حكم المؤكد أن يجد صناع قرارهـا               ” إسرائيل“ولما كانت   
في مغاالة أوباما بتأكيده التزام إدارته بأمنها ما يعزز ثقتهم في مواجهة ما يـساورهم مـن قلـق تجـاه                     

عربي، ال سيما أن محاوالت احتوائه األمريكية تنطوي على توسيع إطار النخب العربية             تداعيات الربيع ال  
كما سيجد فيها التجمع االستيطاني العنـصري مـا   .  أمريكية -الملتزمة خيار التسوية بشروطه الصهيو      

 الظـن أن    وأغلب. يطمئنه إلى توافر الدعم المالي الذي يحتاج إليه في مواجهة تفاقم أزماته االجتماعية              
تشكل مغاالة غنغريتش في موقفه العنصري الجاهل تجاه الشعب العربي الفلسطيني حافزاً إلى النـوازع               
العدوانية المتجذرة في الثقافة الصهيونية، وما ال يحول دون االندفاع في مغامرة غيـر محـسوبة تجـاه                  

 كلما اشتد تفاقم أزمات المجتمع      المحيط العربي اإلسالمي، على غرار ما اعتاده صناع القرار الصهيوني           
  .غير الطبيعي المزروع قسراً في األرض العربية

وسـواها مـن الجماعـات      ” إيباك“وعليه، فصحيح أن كالً من أوباما وغنغريتش يسعى إلى كسب تأييد            
، إال أنهما لم يخرجا في ذلـك عـن االلتـزام            ”إسرائيل”اليهودية بالمغاالة في إعالن تأييده للصهيونية و      

  .باالستراتيجية األمريكية التاريخية في دعم كيان وظيفي يخدم مصالح القوى الدولية التي أقامته وترعاه
  23/12/2011، الخليج، الشارقة
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