
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
  
  

    
  
  

  
  
  
  
  

  نقد أنفسنا وأن تعترف حماس وفتح بأخطائهمافي يجب أن نكون شجعانا : مشعل
  التزام البرنامج السياسي للمنظمة ليس شرطاً لالنضمام اليها: »الحياة«شلّح لـ 

   إسرائيلية"دفاعية" مليون دوالر لتطوير وسائل ٢٣٥الواليات المتحدة تخصص 
   آالف وحدة استيطانية بالقدسثمانيةمخطط لبناء ": يروشاليم"أسبوعية 

 حمحسن صال. د... ماس بين ذكرى التأسيس واستحقاقات المرحلةح: مقال

ــة ــي: هني ــار الحقيق االختب

 على  للمصالحة بتنفيذها عملياً  

  األرض 
 ٣ص... 

  ٢٣٥٩  ٢٤/١٢/٢٠١١السبت 



  

  

 
 

  

            ٢ص                                     ٢٣٥٩:                العدد٢٤/١٢/٢٠١١السبت  :التاريخ

    :السلطة
 ٤  تبعات األعمال اإلجرامية للمستوطنين ستطال الجميع: فياض.٢
 ٤   لتنكرها للقانون الدولي"إسرائيل"عريقات يطالب الرباعية الدولية بمحاسبة .٣
 ٥  حركة فتح العائدين لغزةالغصين ينفي اعتقال أي من أعضاء.٤
    

    :المقاومة
 ٥  نقد أنفسنا وأن تعترف حماس وفتح بأخطائهمافي يجب أن نكون شجعانا : مشعل.٥
 ٦  التزام البرنامج السياسي للمنظمة ليس شرطاً لالنضمام اليها: »الحياة«شلّح لـ .٦
 ٨  السلمية  االطار القيادي الجديد لمنظمة التحرير يقتصر المقاومة في المرحلة الحالية على:مصادر.٧
 ٩  من يظن أن حماس غيرت مواقفها فهو واهم: حمدان.٨
١٠  لمنظمة ال يعتبر دخوال فعليا فيهاجتماع اإلطار القيادي لا في ةمشاركال: حماس والجهاد.٩
١٠  فتح وحماس اتفقتا في القاهرة على عودة عناصر فتح لغزة وإصدار عفو عام: أبو شهال.١٠
١٠  "يونيفيلال"  والصواريخ واستهداف"عين الحلوة"ال رابط بين أحداث  :يلتقي القوى اإلسالمية" التحالف".١١
١١   يحذر فتح من منع أي لقاء فلسطيني إسرائيلي في القدس"الشاباك".١٢
١٢  في مخيم عين الحلوةبذلنا جهودا لمنع العبث : حماس.١٣
١٢  "اللينو"ولي لدى ينفي اعترافه األ  سلّم بتهمة قتل فستقعنصر من فتح .١٤
١٢  أجهزة السلطة تواصل االعتقاالت واالستدعاءات: حماس.١٥
    

    :اإلسرائيليالكيان 
١٣   اعالن الحرب على العالم؟"سرائيلإ"هل قررت : ولمرتأ.١٦
١٣  في حماية المستوطنين الفلسطينية هزة السلطةباراك يشيد بأداء أج.١٧
١٣  حل الدولتين مات والبديل دولة واحدة: "أفراهام بورغ" األسبق رئيس الكنيست.١٨
١٤  المسؤول عن مجزرة آل السموني في غزة لرتبة عميدترقية : الجيش االسرائيلي.١٩
١٤  "أسطول الحرية"اغالق ملف التحقيق في يقرر المستشار القضائي للحكومة اإلسرائيلية .٢٠
١٤  وزير إسرائيلي يهدد بضم المستوطنات إذا تم تشكيل حكومة فلسطينية مشتركة.٢١
١٥  شركة إسرائيلية صدرت معدات للمراقبة اإللكترونية إلى إيران" بلومبرغ" :يةوزارة الدفاع اإلسرائيل.٢٢
١٥  أكبر عدد من اإلسرائيليات يتخرجن بدورة تدريب الطيارين: جيش االحتالل.٢٣
١٥   ملجئا جنوب الكيان اإلسرائيلي٥٠خطة لبناء .٢٤
    
    :رض، الشعباأل
 ١٦   آالف وحدة استيطانية بالقدسثمانيةمخطط لبناء ": يروشاليم"أسبوعية  .٢٥
 ١٦   ألف مقدسي من القدس١٢٠االحتالل يخطط إلخراج : محافظ القدس.٢٦
١٦  في الضفةالل للمسيرات األسبوعيةإصاباتٌ واعتقاالت خالل قمع االحت.٢٧
١٧  !ل الفلسطينيين نوع من التصاريح االسرائيلية لتنق١٠١ّ": هآرتس".٢٨
   



  

  

 
 

  

            ٣ص                                     ٢٣٥٩:                العدد٢٤/١٢/٢٠١١السبت  :التاريخ

   :عربي، إسالمي
١٨  العربي يبحث مع مشعل ملف المصالحة.٢٩
١٨  "إسرائيل"كد وقوفه بقوة ضد التطبيع والحوار مع  يؤحزب النور: مصر.٣٠
١٨  عملية إيالتعن تفجيرات خط الغاز بسيناء و يعلن مسؤوليته "أنصار الجهاد"تنظيم : مصر.٣١
١٩   االتصاالت منذ الثورة محاولة للموساد الختراق شبكات٢٨إجهاض  ":لمحيط"مصري  يمصدر أمن.٣٢
١٩  رئيس الحكومة المغربية يؤكد دعم القضية الفلسطينية.٣٣
١٩  تجمع شعبي لمساندة القضية الفلسطينية بمشاركة حماس: الجزائر.٣٤
١٩   أقرب إلى دولة جنوب السودان من األنظمة العربية"إسرائيل" : السودانية"العدل والمساواة".٣٥
   

   :دولي
٢٠   إسرائيلية"دفاعية" مليون دوالر لتطوير وسائل ٢٣٥ تخصص الواليات المتحدة.٣٦
٢٠  واقب خطيرةالوضع المحيط بعملية السالم ينذر بع: الخارجية الروسية.٣٧
٢١  اليهود ال يملكون حق السطو على وطن ليس لهم: هيلين توماس.٣٨
٢١   مع فنانة الفلسطينيةإلغاء مسابقة فنية دولية تضامناً: سويسرا.٣٩
٢٢   هتلريبالزعيم الناز لسطينية بسبب إعجابهااليونسكو يوقف التمويل عن مجلة ف.٤٠
٢٢  أضرار البقعة النفطية في لبنان  بتعويض"إسرائيل"طالب تاألمم المتحدة .٤١
    

    :حوارات ومقاالت
٢٢  محسن صالح. د... حماس بين ذكرى التأسيس واستحقاقات المرحلة.٤٢
٢٦  نقوال ناصر... استراتيجية الصراخ.٤٣
٢٨  مأمون كيوان...  للمهاجرين األفارقة"إسرائيلي" حل "الترانسفير".٤٤
    

 ٣٠  :كاريكاتير
***  

  
    على األرضاالختبار الحقيقي للمصالحة بتنفيذها عملياً: هنية .١

الفلسطينية يتمثل -أن االختبار الحقيقي للتفاهمات الفلسطينية أكد رئيس الحكومة الفلسطينية إسماعيل هنية،
  . في تنفيذها عمليا على األرض

وفي تعقيبه على جلسات المصالحة الفلسطينية التي عقدت الخميس المنصرم في القاهرة، قال هنية بعد 
ألمور تسير في االتجاه الصحيح لكن االختبار الحقيقي هو ا"صالة الجمعة في غزة للصحافيين إن 

االختبار العملي على األرض تحديدا في خطوة اإلفراج عن المعتقلين السياسيين ووقف االعتقاالت 
  ". واالستدعاءات تحديدا في الضفة الغربية

نظمة التحرير في وبعد أن اعتبر هنية مشاركة حماس والجهاد اإلسالمي في اجتماع اإلطار القيادي لم
االنتخابات للمجلس "، أكد أن بوابة دخول المنظمة هي "خطوة في االتجاه الصحيح"القاهرة الخميس 
  ". الوطني الفلسطيني



  

  

 
 

  

            ٤ص                                     ٢٣٥٩:                العدد٢٤/١٢/٢٠١١السبت  :التاريخ

أننا نتمسك بأن تتزامن االنتخابات الرئاسية والتشريعية مع انتخابات المجلس الوطني ألن هذا "وشدد على 
  ". طية والسيادية في المنظمةهو المدخل الصحيح للمشاركة الديمقرا

بسياستها ورؤيتها واستراتيجيتها المتمسكة بها وفي نفس "وأضاف أن حماس تدخل إلى منظمة التحرير 
  ". الوقت تبحث عن القواسم المشتركة واألهداف الوطنية المرحلية التي تجمعها ببقية الفصائل

، )إسرائيل( يعني اعترافها باالتفاقات مع وفي رده على سؤال حول ما إذا كان دخول حماس في المنظمة
(..) مشاركة حماس في اجتماعات القيادة أمس ال يعني أن حماس انضمت إلى منظمة التحرير: "قال هنية

  ". الدخول للمنظمة له آليات بدايتها االنتخابات للمجلس الوطني
أن نضع حدا "الفلسطينية ووعبر رئيس الحكومة الفلسطينية عن أمله بفتح صفحة جديدة في العالقات 

للضغوطات الخارجية التي تمارسها الواليات المتحدة والكيان الصهيوني خاصة على صناع القرار في 
السلطة الفلسطينية برام اهللا حتى يتفرغ الشعب الفلسطيني للملفات الكبرى في مقدمتها القدس التي 

  ". تتعرض ألكبر هجمة منذ احتاللها
هنية أنه سيبدأ قريبا أول جولة منذ خمس سنوات له إلى عدد من الدول العربية من جهة ثانية، أعلن 

". المستويات الرسمية وقيادات الثورة العربية واألحزاب والقوى العربية واإلسالمية"سيلتقي خاللها مع 
  ".يفتح آفاقاً واسعة أمامنا لنتحرك من أجل تأمين الدعم للشعب الفلسطين"وأضاف أن الربيع العربي 

  ٢٣/١٢/٢٠١١، موقع فلسطين أون الين
  
  تبعات األعمال اإلجرامية للمستوطنين ستطال الجميع: فياض .٢

حذر رئيس الوزراء سالم فياض، من أنه إذا لم يجر وضع حد لالعتداءات اإلرهابية التي يقوم : رام اهللا
لى شعبنا فقط، بل قد يتسع بها المستوطنون ضد أبناء شعبنا وممتلكاته ومقدساته، فإن أثرها لن يقتصر ع

  .نطاقها إلى أبعد من ذلك، وقد تطال الجميع
، 'ال ينبغي لحكومة إسرائيل أن تعتقد أو تستمر باالعتقاد أن تبعات هذه األعمال لن تطال إال شعبنا': وقال

على ': ، وأضاف'إن تبعات هذه األعمال اإلرهابية واإلجرامية ال يمكن إال أن تطال الجميع'وأضاف 
العالم أن يدرك أنه لم يعد يكفي أن يصدر عنه بيانات شجب واستنكار لكل ما يجري، وعلى المجتمع 
الدولي أن يدرك خطورة هذه األعمال، وأن يتحرك لتقديم الدعم لشعبنا، وتوفير الحماية الدولية له إزاء 

  . 'هذه االعتداءات وهذا اإلرهاب المستمر
 المسئولية الكاملة عن استمرار هذه األعمال اإلرهابية، ضد أبناء وحمل رئيس الوزراء، حكومة إسرائيل

شعبنا وممتلكاتهم ومقدساتهم وبيوتهم وأراضيهم، بسبب عدم مالحقتها لمرتكبي مثل هذه األعمال في 
 ٢٠١٠قياسا بالعام % ٥٠ بنسبة ٢٠١١المرات السابقة ومحاسبتهم، والتي ارتفعت حدتها خالل العام 

  . ٢٠٠٩رنة بالعام مقا% ١٦٠وبنسبة 
  ٢٣/١٢/٢٠١١، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
   لتنكرها للقانون الدولي"إسرائيل"عريقات يطالب الرباعية الدولية بمحاسبة  .٣

طالب الدكتور صائب عريقات عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية : غزة ـ أشرف الهور
ة بمساءلة ومحاسبة الحكومة اإلسرائيلية على االستمرار في التنكر للقانون الدولي، اللجنة الرباعية الدولي

 .٢٠١١ أيلول ٢٣والمرجعيات المحددة لعملية السالم، وبيان اللجنة الرباعية الصادر في تاريخ 



  

  

 
 

  

            ٥ص                                     ٢٣٥٩:                العدد٢٤/١٢/٢٠١١السبت  :التاريخ

عريقات مع مبعوث السكرتير العام لألمم المتحدة روبرت سيري والقنصل . جاء ذلك أثناء لقاء د
 .يطاني العام السير فنست فين، والقنصل االيطالي العام لوتشيانو بيزوتي، كالً على حدةالبر

عريقات بأن استمرار وتكثيف النشاطات االستيطانية اإلسرائيلية وخاصة في مدينة القدس . وأكد د
ائيلين، التي الشرقية المحتلة وما حولها، والجرائم التي ترتكبها مجموعة من االرهابيين المستوطنين اإلسر

شملت حرق ثالثة مساجد في أسبوع واحد، وحرق سيارات واقتحام بلدات فلسطينية تحت حماية جيش 
 .تستوجب مساءلة ومحاسبة الحكومة اإلسرائيلية عليها. االحتالل ترتقي إلى جرائم حرب

  ٢٤/١٢/٢٠١١، القدس العربي، لندن
  
  دين لغزةالغصين ينفي اعتقال أي من أعضاء حركة فتح العائ .٤

 نفى المتحدث باسم وزارة داخلية الحكومة المقالة إيهاب الغصين اعتقال أي من العناصر :فايز أبو عون
وأشار الغصين في تصريح صحافي إلى أن األمر مجرد استدعاء  . العائدين لغزة مؤخراًحركة فتح

ي إلى قطاع غزة، وال وأكد أن الوزارة ال تمنع قدوم أي فلسطين .طبيعي لسؤالهم حول بعض األمور
  .توجد أية قرارات لمنع أي شخص، لذا فهي لن تحرم الفتحاويين من العودة إلى قطاع غزة

إن العديد من عناصر فتح عادوا إلى قطاع غزة ولم يتعرض لهم أحد، لكن من الطبيعي أن : وأضاف
  .تقوم األجهزة األمنية بطلب االستفسار من أي شخص وفق القانون

أتوقع أنه بمجرد إتمام المصالحة صدور قرار سياسي بعفو عام عن كل من قام بمخالفات : "وقال الغصين
، معرباً عن أمله بفتح صفحة جديدة في العالقات الوطنية مبنية على التفاهم "وإسقاط التهم عن المتهمين

  .واالحترام
  ٢٤/١٢/٢٠١١، األيام، رام اهللا

  
   وأن تعترف حماس وفتح بأخطائهمانقد أنفسنافي يجب أن نكون شجعانا : مشعل .٥

دعا خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفـصائل الفلـسطينية،            :  صالح جمعة  - القاهرة
. خاصة حركتي حماس وفتح إلى التحلي بالشجاعة في نقد الذات وتحمل مسؤولية األخطاء التي ارتكبتها              

ـ     يجب أن نكون   «در القاهرة عائدا إلى دمشق      قبل أن يغا  » الشرق األوسط «وقال مشعل في تصريحات ل
فهناك أخطاء متبادلة صدرت عن حماس وفتح يجب أن نعترف بها وفـي نفـس     .. شجعانا في نقد أنفسنا   

الجميع شارك في الخطأ ويجب على      «وأضاف أن   . »الوقت ال يجب أن نلقي بالالئمة على بعضنا البعض        
 على الجميع التكاتف إلنهاء االنقـسام فهـو لـيس           كل فصيل أن يحمل نفسه جزءا من المسؤولية ويجب        

  .»بضاعة فلسطينية وهو حالة طارئة أجبرنا عليها ينبغي نبذها والخروج منها
ولكـن ال   «: ، قـال  »قلق مشروع .. قلق شعبنا وخوفه من بطء عملية المصالحة      «ورغم تأكيده على أن     

از المصالحة فكلنـا شـركاء فـي هـذا          يجب أن نظل حبيسي هذا القلق بل يجب أن نتفاعل إيجابيا إلنج           
ليس من نتائج هذا اللقاء بل اللقاءات التي سبقت فالجميع لمس من الكل             «، وعبر عن تفاؤله     »..المشروع

أن هناك رغبة وحرصا على إتمام المصالحة وترجم هذا الحرص في اللقاء األخير إلى قرارات سـنعمل                 
  .»بكل جد وإخالص على تنفيذها

ففلسطين أكبـر   .. إن الوطن أهم من جميع الفصائل ويجب تقزيم األنا الحزبية         «: لقولوشدد مشعل على ا   
ففلـسطين  .. من حماس ومن فتح ومن كل الفصائل، فدعونا نخرج من هذه األنا والعباءة الحزبية الضيقة              



  

  

 
 

  

            ٦ص                                     ٢٣٥٩:                العدد٢٤/١٢/٢٠١١السبت  :التاريخ

د عظيمة، فهي أرض السالم ومهد األنبياء فالجميع مسلمون ومسيحيون يعيشون فيها بسالم ويجب أن نعي              
نقول بصوت واضح عفا اهللا عما سلف ويجب أن ننسى الماضي ونتركـه             «وقال يجب أن     .»الروح بيننا 

صحيح أن لكل فصيل منا رؤيته المختلفـة        . خلف ظهورنا فاألعداء تتصالح ونحن في حماس وفتح أخوة        
شراكة فيها مع   في معالجة األمور العامة للوطن لكن بيننا مساحات مشتركة كثيرة يمكن التعاون والعمل ب             

فتح ومع كل الفصائل الفلسطينية صحيح أننا لن نتطابق ولكن سنعمل مع بعضنا البعض فيما نحن متفقون                 
  .»عليه

يجب أن نكون شجعانا في نقد أنفسنا فكلنا ارتكب أخطاء وكلنا له حـسنات              «: ودعا إلى نقد الذات بقوله    
سياسية مختلفون في التعامل مع القـضايا وفـي   فنحن في الساحة ال.. والفرق بيننا من عمل حسنات أكثر    

عناوين كثيرة، ولكن في كل عنوان يمكن أن نجد مساحة مشتركة للعمل مع بعضنا البعض وكل الفصائل                 
، ووثيقة الوفاق   ٢٠٠٥وكل مكونات الشعب الفلسطيني، فبرامجنا السياسية مختلفة، لكننا في اتفاق القاهرة            

الماضي اتفقنا على برامج مشتركة يمكن العمل       ) أيار( مايو   ٤ القاهرة    واتفاق مكة واتفاق   ٢٠٠٦الوطني  
فمثال بالنـسبة المقاومـة نحـن       . فكل فصيل له برامجه لكن هناك مساحة للتقاطع       . بها من دون خالفات   

مختلفون فكل فصيل له قناعاته في المقاومة واليوم يمكن أن نعمل معا في المقاومة الشعبية التي تجلـت                  
  .»لجماهير العربية في الربيع العربي لكن هذا ال يلغي حقنا في استخدام المقاومة المسلحةفي فعل ا

إن المستقبل لنا وليس لالحتالل فتضحيات شعبنا العظيم بكـل فـصائلة            «وقال مطمئنا الشعب الفلسطيني     
 نفاق الدول   فإسرائيل تخسر يوميا على المستوى الدولي ولوال      . وقواه الوطنية واإلسالمية لن تذهب سدى     

الغربية والواليات المتحدة لما استمرت إسرائيل على هذا الوضع، لكن التحول الـذي تـشهده المنطقـة                 
والربيع العربي الذي يهب ستصب نتائجه لصالح القضية الفلسطينية وستظهر نتائجه في فترة زمنية لـن                

  .»تطول
أكدنا على ضرورة إنهاء هـذا الملـف         «:وقال. أشار مشعل إلى حديثه مع أبو مازن في ملف المعتقلين         

أن يتم هذا األمر في األيام القليلة القادمة، ولذلك شكلت لجنة فصائلية لهذا             «وعبر عن أمله    . »بشكل كامل 
الغرض بإشراف مصري، وهو دور نرحب به، ولكن هذا ال يغني عن تعاوننا المباشـر إلنهـاء هـذا                   

  .»الملف
.. ء المستقل أو الفصائلي باستخدام خطاب وطني بعيد على الفصائلية         وناشد مشعل اإلعالم الفلسطيني سوا    

خطاب يقرب الجميع وموحد وطلب من إعالميين من قنوات فضائية منسوبة إلـى حمـاس أن يلتقطـوا                  
الخيط وأن يبنوا إعالميا على الروح الجديدة التي تسود حاليا والعمل على إظهار هذه الـروح للـشعب                  

  .ب وصبور وتحمل كثيرا ويجب علينا جميعا أن نتكاتف ألننا في مركب واحدالفلسطيني، فشعبنا طي
  ٢٤/١٢/٢٠١١، الشرق األوسط، لندن

  
  التزام البرنامج السياسي للمنظمة ليس شرطاً لالنضمام اليها: »الحياة«شلّح لـ  .٦

ع رمـضان شـلّح اجتمـا     » الجهاد اإلسـالمي  «وصف األمين العام لحركة     :  جيهان الحسيني  –القاهرة  
الذي عقد في القاهرة أول مـن أمـس،         ) لجنة تفعيل المنظمة  (لمنظمة التحرير   » اإلطار القيادي الموقت  «

، معتبراً أن هذا االجتماع يؤسـس لبدايـة جديـدة فـي الـساحة               »مهم ومميز كونه غير مسبوق    «بأنه  
(...) اد الى المنظمة    مشاركتنا في هذا االجتماع ليست إعالناً عن انضمام الجه        «لكنه قال ان    . الفلسطينية

  .»سنناقش في حوارات قادمة دخولنا إلى المنظمة، فهذا اللقاء هو بداية الطريق
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مسألة االلتزام الـسياسي ببرنـامج المنظمـة كـشرط     «أن » الحياة«وكشف شلّح في مقابلة اجرتها معه       
د أن االنضمام إلى    كانت هناك إشارات واضحة خالل االجتماع تؤك      «: ، مضيفاً »لالنضمام اليها لم تطرح   

المنظمة ال يعني تخلي أي فصيل عن برنامجه، وكان هناك توافق على تجاوز مسألة البرنامج الـسياسي                 
ادخلـوا  : كان لسان حال الجميـع    «: ، وقال »والقفز عنها حتى ال تشكل عقبة أمام االنضمام الى المنظمة         

  .»أوالً
 المنظمة هي عنوان للكل الفلسطيني، ونحـن        من حيث المبدأ، هناك إجماع فلسطيني على أن       «: وأوضح

نسعى الى أن يكون هذا العنوان الئقاً بنضاالت الشعب الفلسطيني وتاريخه وحامياً لثوابته، وذلك يتطلـب   
، مشيراً إلـى أن االجتماعـات المقبلـة سـتتناول بنـاء المنظمـة               »تطوير مؤسسات المنظمة وتفعيلها   

هذا الطريق شاق   «، الفتاً إلى أن     » طريق االنضمام إلى المنظمة    وضعنا أقدامنا على  «: وقال. ومؤسساتها
وبحاجة إلى روحية وحدوية تتغلب على المصالح الحزبية للوصول إلى أوسـع مـساحة مـن التوافـق                  

  .»الوطني
وعلى صعيد المقاومة كعنوان يمكن أن يسبب إشكالية حقيقية أمام فـصائل المقاومـة لالنـضمام الـى                  

أبو مازن أوضح أن التأكيد على المقاومة ال يلغي حق الشعب           «لرئيس محمود عباس    المنظمة، أجاب ان ا   
ال «: وقـال شـلّح   . »وضع األمر ضمن تقدير الموقف    ) الرئيس(هو  ... الفلسطيني في المقاومة المسلحة   

  .»يملك أحد أن يقول ان المقاومة المسلحة ليست شرعية أو أنه ليس من حق الفلسطينيين استخدامها
نعيش منذ فترة طويلة إدارة االنقسام، لكننا لمسنا نيات         «: دى توقعاته بإمكان إنجاز المصالحة، قال     وعن م 

حقيقية وجادة لدى كل من حركتي فتح وحماس في إنهاء االنقسام وتحقيق المصالحة رغم وجود تعقيدات                
نه يحتاج إلى متابعـة     ما ُأنجز حتى اآلن جيد ويسير في االتجاه الصحيح، لك         «: وزاد. »في بعض ملفاتها  

ورأى شلّح أن األزمة الراهنة واالنغالق التام في المسار الـسياسي، والـذي أكـده جميـع            .»ومثابرة
المشاركين في اجتماع اإلطار الموقت للمنظمة، يتطلب التركيز على الوضع الداخلي، سواء على صـعيد        

ظمة وكيفية إدارة هـذه العالقـة وآليـات         النظام السياسي أو على صعيد عالقة الفصائل بالسلطة وبالمن        
هذا يتطلب بالضرورة مراجعة خطواتنـا وإعـادة حـساباتنا ودرس المواقـف             «تنظيمها، الفتاً إلى أن     

رغم إدراكنا اختالف البرامج السياسية ووجود مشاكل كبيرة، إال أنه يجب البحث عن             «: وفحصها، وقال 
، داعياً الجميع الى إبداء مرونة وتقديم       » أن تسير األمور   القواسم المشركة مهما كانت مساحتها حتى يمكن      

تنازالت في األمور الداخلية من أجل إيجاد صيغ مناسبة تسمح للجميع، مهما كانت اتجاهاتهم، بالمشاركة               
الفاعلة في األطر الداخلية من دون التنازل عن مواقفهم أو المس بالتزام هذا الطرف أو ذاك بخط سياسي                  

  .معين
: ، متسائال باسـتنكار »على سبيل المثال، كانت إسرائيل طرفاً أساسياً في إنشاء مشروع السلطة،    «:وقال

الـسلطة كانـت هـي      «: واضاف. »إذا ابتلي طرف بهذا األمر، لماذا يلزم الجميع بهذا االبتالء أيضاً؟          «
ار اإلسـرائيلي   الحل، لكنها أصبحت أداة نزاع داخل البيت الفلسطيني، وأصبحت برمتها مرتهنـة للقـر             

إذا : وللدول المانحة، وأفرغت القضية كمشروع نضالي بإلهائها في شؤون داخلية وإعاشية، ولسان الحال            
السلطة هي إدارة مدنية نيابة عـن سـلطات االحـتالل،           «: ، وقال »فككناها، فالناس ستموت من الجوع    

  .»الطولى هي إلسرائيلوالسلطة ال تملك السيادة في اي من المنطقتين، غزة والضفة، فاليد 
ودعا شلّح إلى ضرورة مراجعة الخط والمسار السياسي وإعادة رسمه مجدداً ألن مشروع التسوية فـي                

ال أحـد يعمـل فـي       «: ظل االستعجال على قطف الثمار ونسيان األهداف الكبيرة، تحول إلى فخ، وقال           
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، منتقداً االسـتمرار فـي     »ت المرحلة السياسة ال يراجع استراتيجيته ويعدلها من حين آلخر حسب متطلبا         
  .هذا النهج السياسي من دون توقف وإلى ما ال نهاية وكأن الوصول إلى حافة الهاوية قدر سياسي

إن هذه اللجنة بمثابة أمانة سر لإلطار الموقت للمنظمـة          «: وعلى صعيد اللجنة الفرعية التي شكلت، قال      
  .ل فصيل ويرأسها رئيس المجلس الوطنيلمتابعة عمل هذا اإلطار، وهي تضم عضواً من ك

وعزا شلّح ما تم إحرازه من تقدم على صعيد المصالحة إلى الدور المصري الذي ساهم بدرجة كبيرة في                  
تذليل كثير من العقبات التي كادت تحول دون التوصل إلى الخطوات اإليجابية كافة في مسار المصالحة،                

مـازال أمامنـا    «: ، مضيفاً »باإلمكان لمسار المصالحة أن ينطلق    لوال المبادرة المصرية لما كان      «: وقال
، الفتـاً إلـى أن      »الكثير من القضايا التي تتطلب استمرار الدور المصري حتى يمكننا أن ننهي االنقسام            

مصر معنية بتصليب الموقف الفلسطيني، ويمكنها أن تبذل جهوداً كبيرة لتصحيح الكثير من األخطـاء،                
إن هناك غبناً   «: القة السلطة بالمنظمة أو عالقة السلطة مع الجانب اإلسرائيلي، وقال         سواء على صعيد ع   

كبيراً وقع على القضية الفلسطينية بسبب السلوك الفلسطيني الساعي للتـسوية، وعوضـاً عـن تـسوية                 
 القضية، فإن ما يجري هو تصفيتها، فالحقوق تتبخر، واإلسرائيليون يفرضون سياسة األمر الواقـع مـن               

  .»خالل الحقائق التي على األرض
  ٢٤/١٢/٢٠١١، الحياة، لندن

  
   االطار القيادي الجديد لمنظمة التحرير يقتصر المقاومة في المرحلة الحالية على السلمية:مصادر .٧

الجمعة بان االطار القيادي لمنظمـة  ' القدس العربي'كدت مصادر فلسطينية لـ أ:رام اهللا ـ وليد عوض 
ماعه الذي عقد الخميس بمصر بمشاركة حماس والجهاد االسـالمي حـق الـشعب              التحرير قرر في اجت   

الفلسطيني بالمقاومة بجميع اشكالها مع اقتصارها في المرحلة الحالية على المقاومة السلمية المقبولة دوليا              
  .وذلك تماشيا مع الظروف الدولية

رير الذي شارك في اجتماع االطـار    ومن جهته قال واصل ابو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التح          
ـ        االجتمـاع ركـز    'الجمعة  ' القدس العربي 'القيادي للمنظمة بمشاركة حماس والجهاد االسالمي بالقاهرة ل

على وضع استراتيجية وطنية تشمل الوضع السياسي بالحد االدنى واالتفاق على الوضع السياسي في ظل               
وافق على برنامج سياسي يحكم الجميع بما فيهـا حمـاس           وحول اذا ما جرى الت     .'انغالق االفق السياسي  

بالطبع البرنامج السياسي يرتكز على عدم العـودة للمفاوضـات اال           ' والجهاد االسالمي قال ابو يوسف      
 ، وتأييـد ودعـم   ١٩٦٧بوقف االستيطان، وحدود الدولة الفلسطينية على جميع االراضي المحتلة عـام          

المجتمع الدولي وخاصة فيما يتعلق بالذهاب الى مجلس االمن والجمعية          للمساعي والجهود التي تبذل مع      
العامة من اجل االعتراف بدولة فلسطين، واالمر االهم هو التوافق على ان كل اشـكال المقاومـة حـق                  
مشروع للشعب الفلسطيني ولكن االن االستناد الى خيار المقاومة الشعبية السلمية النها هي الخيار الـذي                

  .'ان يأخذ تأييدا من المجتمع الدولي في ظل هذه المخاطر والتحدياتيستطيع 
واكد ابو يوسف بانه جرى االتفاق بين الجميع على تعزيز المقاومة الشعبية السلمية لمواجهة االسـتيطان                
واالحتالل في هذه المرحلة وذلك بسبب الظروف الدولية السائدة، وذلك في اشارة الى رفـض المجتمـع                 

  .ليا مقاومة الكفاح المسلحالدولي حا
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واشار ابو يوسف بان العنوان الرئيس الذي تم التوافق عليه بمشاركة حماس والجهـاد االسـالمي هـو                  
 القامة الدولة الفلسطينية عليهـا وعاصـمتها        ١٩٦٧حصر المقاومة السلمية في االراضي المحتلة عامة        

  .١٩٤وفق القرار االممي القدس الشرقية مع ضمان حق العودة لالجئين الفلسطينيين 
  ٢٤/١٢/٢٠١١، القدس العربي، لندن

  
  من يظن أن حماس غيرت مواقفها فهو واهم: حمدان .٨

أسامة حمدان، أن توسـيع     " حماس"أكد مسؤول العالقات الخارجية في حركة المقاومة اإلسالمية         : بيروت
ها أطراف جدد إلى المنظمـة،      اإلطار القيادي لمنظمة التحرير الفلسطينية ليس عملية شكلية دخل بموجب         

  .وإنما هو أمر استراتيجي يتعلق بطبيعة المنظمة وبرامجها السياسية لتنسجم مع هدفي التحرير والعودة
ونفى حمدان في تصريحات صحفية اليوم الجمعة أن يكون الحديث عن إعادة بنـاء منظمـة التحريـر                  

ودفعهـا  " حماس"لرفض  " ترويض"ة عن بداية    إلى إطارها القيادي هو عبار    " حماس"الفلسطينية وانضمام   
" حماس"السياسي معروف وواضح للجميع، إن      " حماس"ما يتعلق بموقف    : "لدخول العملية السياسية، وقال   

التي رفضت منطق االستسالم للعدو تحت عنوان التسوية عندما كانت هذه العملية محل اجمـاع العـالم                 
 سنة، والذي يظـن أن      ٢٠لمسار الذي أثبت فشله بعد مسيرة       بأسره ال يمكن أن تخطئ وتنزلق إلى هذا ا        

غيرت مواقفها وأنها تقبل ببرنامج منظمة التحرير السياسي االستسالمي فهو واهـم أو يخـادع               " حماس"
  ".نفسه

تسعى في إطار وطني إلى إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية وإعادة النظـر فـي               " حماس: "وأضاف
جراء مراجعة سياسية شاملة انطالقا من ثوابتنا وحقوقنا التي ال تقبـل المـساومة،              برنامجها السياسي وإ  

  ".وعلى رأسها تحرير أرضنا من النهر إلى البحر وحق العودة
الحـديث عـن النوايـا      : "بعد هذه الجوالت من الحوار، قال حمدان      " فتح"وعن رأيه في توجهات حركة      

ن المسار السياسي الفاشل الذي انتهجته منظمة التحريـر فـي           يطول، لكنني أعتقد أن الذي مازال يعتقد أ       
الحقبة الماضية يمكن أن نواصل فيه هو واهم بالتأكيد، فهذا المـسار ال بـد مـن مراجعتـه مراجعـة                     

  .استراتيجية وليس شكلية، والمسيرة على األرض هي التي ستظهر الصدق من الكذب
الزالـت خطـوات    : "زالت تسير بـبطء، وقـال     على صعيد آخر رأى حمدان أن خطوات المصالحة ال        

المصالحة تسير ببطء، ونحن نعتقد أنه يمكن لهذه الخطوات أن تسير بشكل أسـرع، ولكننـا سـنعطي                  
المصالحة فرصتها كاملة، على الرغم من أن طول المدة وبطء خطوات المصالحة قد يـذهب بهـا فـي                   

السرعة الممكنة، وال نشك أن الذي يحسب       نحن بذلنا جهدا كي تكون الخطوات ب      . اتجاهات غير صحيحة  
  ".حسابا للغرب والخارج قد يتسبب في هذا البطء

أو خـروج قياداتهـا مـن    " حماس"على صعيد آخر نفى حمدان أن يكون قد تحدث عن تغيير في مواقع            
ال تقوم على أمزجة معينة     " حماس"وقياداتها الزالت في دمشق، وعالقات      " حماس"مكاتب  : "دمشق، وقال 

ومكاتبهـا فـي    " حمـاس "ونحن لم نغير مواقعنا، ومازالت قيـادات        . وإنما وفق المصلحة الوطنية العليا    
  ".دمشق

  ٢٣/١٢/٢٠١١، وكالة سما اإلخبارية
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  جتماع اإلطار القيادي للمنظمة ال يعتبر دخوال فعليا فيهاا في ةمشاركال: حماس والجهاد .٩
ما في اجتماع اإلطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير        أكدت حركتا حماس والجهاد اإلسالمي أن مشاركته      

وقال يحيى موسى القيادي في حركة حماس والنائـب عنهـا فـي              .الفلسطينية ال يعتبر دخوال فعليا فيها     
المجلس التشريعي في تصريحات صحافية انه ال يعتبر مشاركة الحركة في اجتمـاع اإلطـار القيـادي                 

وأضاف موسى يجب إعادة بناء المنظمة على أسس         .ية دخوال فعليا فيها   المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطين   
ديمقراطية وإجراء االنتخابات فيها وإعادة مؤسساتها، وفي نفس الوقت اعتبر موسى اإلطار القيادي مهم              

  .جدا إلعادة بناء المنظمة على أسس ديمقراطية
أن مشاركة حركته في اجتمـاع اإلطـار       ومن جهته أكد خالد البطش القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي           

وقال البطش إن الدخول في      .القيادي المؤقت للمنظمة ال يعني دخولها فعليا في منظمة التحرير الفلسطينية          
المنظمة يحتاج لتوافق على برنامجها والبدء بحوار حول البرنامج والهياكـل التنظيميـة والمؤسـساتية               

لى هذه القضايا يصبح الجهاد اإلسالمي عضوا في المنظمة، أمـا           وأضاف إذا توافقنا ع    .لمنظمة التحرير 
اآلن في مرحلة حوار وطني ونحن      'وتابع البطش    .في حال عدم التوافق سنبحث عن شكل التنسيق معها        

 .'في اإلطار القيادي المؤقت الذي سيتولى إعادة بناء منظمة التحرير، ونأمل أن ننجح في بناء المنظمـة                
همية المنظمة كمرجعية للشعب الفلسطيني وكجسم موحد يقود الصراع مع إسـرائيل            وأكد البطش على أ   

  .إلعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني
  ٢٤/١٢/٢٠١١، القدس العربي، لندن

  
  فتح وحماس اتفقتا في القاهرة على عودة عناصر فتح لغزة وإصدار عفو عام: أبو شهال .١٠

ـ    أكد القيادي بحركة فتح      :فايز أبو عون    أن حركتي فتح وحماس اتفقتـا       ،"األيام"النائب فيصل أبو شهال ل
في القاهرة على عودة عناصر فتح الذين خرجوا من قطاع غزة عقب سيطرة حماس على قطـاع غـزة             

وأوضح أبو شهال أن كل العناصر التي لجأت للخروج مـن غـزة              .٢٠٠٧منتصف حزيران من العام     
ية واتفاق مع حماس على عدم التعرض لها، منوهاً بـأن           ستعود حسب ظروفها، في ظل ضمانات مصر      

وأشار إلى أنه من     .عودة عناصر فتح لغزة في إطار اتفاق المصالحة يضع مصداقية حماس على المحك            
وتوقع أن تحل القضية     .الضروري حل كل قضايا العناصر التي لجأت إلى مصر وإنهاء أية مالحقة لهم            

  . المصالحة على األرضبإصدار عفو عام ضمن آليات تطبيق
من جهته، نفى المتحدث باسم وزارة داخلية الحكومة المقالة إيهاب الغصين اعتقـال أي مـن العناصـر                  

وأشار الغصين في تصريح صحافي إلى أن األمر مجرد استدعاء طبيعي لسؤالهم             .العائدين لغزة مؤخراً  
إلى قطاع غزة، وال توجد أية قـرارات        وأكد أن الوزارة ال تمنع قدوم أي فلسطيني          .حول بعض األمور  

  .لمنع أي شخص، لذا فهي لن تحرم الفتحاويين من العودة إلى قطاع غزة
  ٢٤/١٢/٢٠١١، األيام، رام اهللا

  
  "اليونيفيل" والصواريخ واستهداف "عين الحلوة"ال رابط بين أحداث  :يلتقي القوى اإلسالمية" التحالف" .١١

 حماس في لبنان علي بركة أن المخيمات الفلسطينية لـيس لهـا   أكد مسؤول حركة: "المستقبل"صيدا ـ  
وطالب بركة بلجنة تحقيق محايدة لتقصي      . عالقة بما جرى من احداث في جنوب لبنان في الفترة االخيرة          
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الـشيخ  " عصبة األنصار االسالمية  "فيما رأى الناطق باسم     . الحقائق في أحداث مخيم عين الحلوة األخيرة      
  .انه ال يوجد رابط بين اطالق الصواريخ واالعتداء على اليونيفيل وبين أحداث المخيم ابو الشريف عقل 

جاء ذلك اثر اجتماع مشترك بين القوى االسالمية في مخيم عين الحلـوة ووفـد مـن تحـالف القـوى                     
وضم الوفـد مـسؤول     . الفلسطينية عقد في منزل مسؤول عصبة األنصار ابو طارق السعدي في المخيم           

جبهة " القيادة العامة في لبنان ابو رامز مصطفى ومسؤول          -ي بركة ومسؤول الجبهة الشعبية      حماس عل 
وشارك في االجتماع الناطق باسم القوى االسالمية الشيخ جمال خطاب والنـاطق            . محمد ياسين " التحرير

  .باسم العصبة ابو الشريف عقل
 واالسالمية في المخـيم وفـي سـياق تهدئـة           الزيارة للتشاور مع القوى الوطنية    : وقال بركة اثر اللقاء   

ان حمايـة   . االوضاع في المخيمات، النه ال بد من المحافظة على السلم االهلي في المخيمات والجـوار              
كذلك نحن ندين   . واستهداف المخيمات هو استهداف للقضية    . المخيمات هو من حماية القضية الفلسطينية     

ونـستنكر  . آلمنين التي جرت قبل ايام في مخيم عـين الحلـوة          عمليات االغتيال واطالق النار وترويع ا     
االغتياالت ونطالب بلجنة تحقيق محايدة لتقصي الحقائق، وبالتالي معالجة اي اشـكال فـي المخيمـات                

نقول ال بد مـن لجنـة تقـصي         . بالحوار وعدم اللجوء الى السالح لمعالجة اي اشكال او خالف داخلي            
  .حقائق ولجنة تحقيق

نحن كفصائل فلسطينية   : ى سؤال عن االعتداء على اليونيفيل واطالق الصواريخ جنوبا قال بركة          وردا عل 
كما  .المخيمات ليس لها عالقة بما جرى من احداث في جنوب لبنان          . ندين االعتداء على قوات اليونيفيل    

  .التقى وفد التحالف قائد المقر العام لحركة فتح في لبنان اللواء منير المقدح
  ٢٤/١٢/٢٠١١، تقبل، بيروتالمس

  
   يحذر فتح من منع أي لقاء فلسطيني إسرائيلي في القدس"الشاباك" .١٢

، أول من أمس، مـسؤول لجنـة        )الشاباك(حذر جهاز المخابرات اإلسرائيلي     :  يوسف الشايب  –رام اهللا   
ية فـي   القدس في حركة فتح حاتم عبد القادر، من مغبة حظر حركة فتح عقد لقاءات فلسطينية إسـرائيل                

جاء ذلك خالل التحقيق الذي      .القدس المحتلة، محمال إياه مسؤولية إلغاء أي اجتماع أو لقاء بين الطرفين           
، والذي استمر عدة    "المسكوبية"أجرته المخابرات، أول من أمس مع عبد القادر بمركز التوقيف والتحقيق            

اللقاءات يشكل مظهرا من مظاهر     وأوضحت المخابرات بأن قيام حركة فتح بمنع عقد مثل هذه            .ساعات
  .السيادة الفلسطينية على المدينة المقدسة ومسا خطيرا بالسيادة اإلسرائيلية عليها

من جانبه، رفض عبد القادر التحذيرات اإلسرائيلية وأكد أنه لم يتم منع اللقاءات الفلسطينية اإلسـرائيلية                
سالمية ضد عقد مثل هذه اللقاءات لما تشكله من         في القدس وإنما كان هناك إجماع من القوى الوطنية واإل         

  .انتهاكات لقرار فلسطيني رافض عقد مثل هذه اللقاءات قبل وقف االستيطان
وكان نشطاء فلسطينيون من حركة فتح وفصائل منظمة التحرير في القدس ومن بيـت لحـم، احبطـوا،       

، حيث اضطرت ادارة فندق االمباسـدور  "مؤتمر االتحاد الكونفدرالي الفلسطيني اإلسرائيلي   "مؤخراً، عقد   
في القدس، وبعدها قاعة مدرسة طاليطا قومي في بيت لحم، مكان عقد المؤتمر، الى اخراج المـشاركين                 

  .اإلسرائيليين من القاعة
  ٢٤/١٢/٢٠١١، الغد، عمان
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  في مخيم عين الحلوةبذلنا جهودا لمنع العبث : حماس .١٣
امس االول، انها عملت طـوال  " السفير"الزميل داوود رمال في ردا على ما اورده    " حماس"كدت حركة   أ

االسبوع الماضي على احتواء الموقف في عين الحلـوة وقامـت بـالكثير مـن اللقـاءات والزيـارات                   
واالتصاالت مع جميع المعنيين في القوى الفلسطينية الوطنية واإلسالمية واألجهـزة اللبنانيـة والقـوى               

يق التوتر ولجم االنفعاالت ومحاصرة النيران ومنع العبث بأمن المخـيم، وهـذه             السياسية اللبنانية، لتطو  
كما اكدت التزامهـا بـسياسة حفـظ األمـن           .الجهود تعرفها القوى السياسية والشعبية واألمنية المعنية      

واالستقرار في المخيمات وجوارها، وحماية السلم األهلي في لبنان، وتصر على منع االقتتـال الـداخلي                
وشددت على أهمية تشكيل مرجعية سياسية       .إدانته، وتؤكد على الحوار طريقاً لحل اإلشكاليات الداخلية       و

وقالت إن  . فلسطينية موحدة تعمل على ضبط األوضاع في المخيمات وتتولى الحوار مع الحكومة اللبنانية            
بر أو يشملها تقرير، وهي     لتطويق أحداث عين الحلوة أكبر من أن يحتويها خ        "الدور السياسي الذي لعبته     

  ".كانت بهدف إنقاذ المخيم وشعبنا الالجئ المقاوم المتمسك بمسيرة التحرير والعودة ورفض التوطين
  ٢٤/١٢/٢٠١١، السفير، بيروت

  
  "اللينو"ينفي اعترافه األولي لدى   سلّم بتهمة قتل فستقعنصر من فتح  .١٤

لالشتباه " فتح"الذي ينتمي الى حركة     . غ. سطيني ع أكد مصدر فلسطيني في مخيم عين الحلوة توقيف الفل        
الفلسطيني محمود عبد الحميـد عيـسى الملقّـب         " الكفاح المسلح "في ضلوعه بحادث اغتيال مرافق قائد       

  .، عامر فستق األحد الماضي داخل سوق الخضر في المخيم"اللينو"
 على فستق ألسباب شخصية، وأنه      أن الموقوف اعترف بإقدامه على اطالق النار      " فتحاوي"وأفاد مسؤول   

وكشف أن  . ومسلحين" فتح"كان يضع قناعاً على وجهه، واندلع على األثر اشتباك مسلح بين عناصر من              
الذي أخضعه لتحقيق مصور اعترف خالله بارتكاب الجريمة، ومن كلّفه،          " اللينو"سلّمته إلى   . غ. عائلة ع 

  .شرت التحقيق معه لكشف المالبساتثم سلّم إلى مخابرات الجيش في صيدا التي با
في حـين   . وأوضحت مصادر أمنية لبنانية أن الموقوف تراجع عن اعترافه، ونفى اقدامه على قتل فستق             

الى السلطة اللبنانية ألنه مع رفع الغطـاء        . غ.منير المقدح أنه وافق على تسليم ع      " فتح"أكد المسؤول في    
ألمن، مشيراً الى أنه تبلّغ من المسؤولين األمنيين أنه لم تثبت           عن كل من يرتكب أعماالً جرمية ومخلّة با       

وعلم أن أنصار المقدح وزعوا حلوى في المخيم، في أعقاب هـذا            .  على الموقوف تهمة ارتكاب الجرم    
  .التطور

  ٢٤/١٢/٢٠١١، النهار، بيروت
  
  أجهزة السلطة تواصل االعتقاالت واالستدعاءات: حماس .١٥

، األجهزة األمنية التابعة للسلطة الفلسطينية في رام اهللا، باعتقال          "حماس"إلسالمية  اتهمت حركة المقاومة ا   
وقالت الحركة في بيان صـحفي وصـل        . اثنين من أنصارها في محافظة نابلس بالضفة الغربية المحتلة        

 اقتحام  نسخة عنه، إن جهاز األمن الوقائي اعتقل كالً من إسالم الشرفا وعبد الحميد حمايل بعد              " فلسطين"
منزليهما في قرية بيتا قضاء نابلس، كما يواصل ذات الجهاز اعتقال بالل عابدين سالمة من القرية منـذ                  

، أن أجهزة السلطة واصلت حملـة االسـتدعاءات         "حماس"وفي سياق آخر، ذكرت     . بداية الشهر الجاري  
السياسي أسد اهللا بـدران     بحق كوادرها وأنصارها، من جهة أخرى؛ أفرجت األجهزة األمنية عن المعتقل            
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 شهرا من االعتقال في سجن الجنيد، كما أفرجت عن كلٍّ مـن صـهيب               ١٤من دير الغصون بعد قرابة      
  .الخراز وصهيب الوادي من المدينة وصهيب الدعمة من مخيم الفارعة وعيسى أبو هاشم من الخليل

 ٢٣/١٢/٢٠١١، موقع فلسطين أون الين
  
  عالن الحرب على العالم؟ ا"سرائيلإ"هل قررت : ولمرتأ .١٦

هاجم رئيس الوزراء االسرائيلي األسبق ايهود اولمرت الحكومة االسرائيلية وقال انها قـررت             : رام اهللا 
العبرية عن اولمرت قوله خالل مـؤتمر       » يديعوت احرونوت «ونقلت صحيفة   . اعالن الحرب على العالم   

، »رائيل اعالن الحرب على كـل العـالم       هل قررت دولة اس   : أسأل نفسي غير مرة   «: الفالحين السنوي 
وذلك ردا على الهجوم العنيف الذي شنته بعض األوساط السياسية االسرائيلية ردا على ادانة بعض الدول                

  .االوروبية الستمرار االستيطان وعنف المستوطنين
تي يمكـن  من الذين نعلنهم نحن خصوما؟ ألدينا صداقات أفضل من هذه؟ في الدولة ال         «: وتساءل اولمرت 

فيها للمواطنين أن يهاجموا جنود الجيش، يضربوهم ويرشقوا قادتهم بالطوب فال يعتقلون بـل يتجولـون         
  .»كاألبطال، يوجد تهديد على الديمقراطية

 ٢٤/١٢/٢٠١١، الحياة الجديدة، رام اهللا
 
  في حماية المستوطنين الفلسطينية باراك يشيد بأداء أجهزة السلطة .١٧

الل اإلسرائيلي إيهود باراك، بالدور الكبير الذي تلعبه أجهزة السلطة األمنية فـي             أشاد وزير جيش االحت   
الضفة الغربية في حماية المستوطنين اإلسرائيليين وتوفير درجات غير مسبوقة من األمن لهم من خالل               

  . التنسيق األمني المشترك
تمر فـي ضـخ األمـوال للـسلطة     يجب أن نـس   : "وقال باراك خالل لقاء مع اإلذاعة اإلسرائيلية العامة       

الفلسطينية رغم اتفاق المصالحة مع حركة حماس، ألن ذلك يصب في تمويل األجهزة األمنية التي تعمل                
  ". لصالحنا
بالرغم من هذه التوترات إال أن هناك حالة من األمن واالستقرار في الضفة الغربية، ونحـن                : "وأضاف

يجة تعاون بين الجيش وجهاز الشاباك وثمـرة للجهـود التـي       معنيون باستمرار هذا الهدوء، الذي هو نت      
  ". تبذلها األجهزة األمنية الفلسطينية في الضفة الغربية

أنا بشكل عام أخشى من الثورات العربية التـي         : "وحول الثورات العربية؛ قال وزير الجيش اإلسرائيلي      
  ".سالمية وهذا األمر ال يخدم مصلحتناتجري في الدول العربية والتي غيرت األنظمة السابقة، بأنظمة إ

 ٢٣/١٢/٢٠١١، موقع فلسطين أون الين
 
  حل الدولتين مات والبديل دولة واحدة: "أفراهام بورغ" األسبق رئيس الكنيست .١٨

قد تبخـر وأن    “ الدولتين”الصهيوني األسبق أفراهام بورغ أن حل       “ الكنيست”أكد رئيس    :القدس المحتلة 
اليوم يكمن بدولة ديمقراطية واحدة بعدما فرض المستوطنون الحقائق والعقبات          الخيار السياسي المطروح    

  .“الدولة الديمقراطية واليهودية”على األرض وبعدما تبدد وهم 
وأتباعه “ ليكود”فضلوا حكم حزب    “ اإلسرائيليين”أمس، إن   “ هآرتس”وقال بورغ في مقال نشرته صحيفة       
الذي رفض توديع السلطة إلى ورقة التين ومطّهـر         “ العمل” حزب   في العقود الثالثة األخيرة فيما تحول     

  .أوساخه
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لكن ما لبثـت أن ماتـت أمـا         “ الدولتين”مع األيام نجحت لغتنا اللفظية وقد تبنى بنيامين نتنياهو          ”وتابع  
لة وأوضح أن حل الدو   . “أفعالهم، ففازت وهي تقتلنا جميعا ولذا كفى للوهم، إذ لم يعد حل الدولتين ممكناً             

وقال إن لكل إنسان في فلسطين التاريخية حق متساو بالعدالة والحرية، الفتـاً              .“الدولتين”الواحدة استبدل   
من شأنها أن تكـون     ”وأردف   .بإقامة دولة ال لليهود وال للعرب، بل تكون مشتركة        “ احتمال كبير جداً  “ل

  .“دولة تمييز قومجية وعنصرية دينية ال ديمقراطية كما هي اليوم
  ٢٤/١٢/٢٠١١، لخليج، الشارقةا

 
  المسؤول عن مجزرة آل السموني في غزة لرتبة عميدترقية : الجيش االسرائيلي .١٩

قرر رئيس أركان الجيش االسرائيلي، بيني غانتس، ترقية الضابط إيالن مالكا، لرتبة عميد، وهو الضابط               
لسموني، خـالل الحـرب      مدنيا من عائلة ا    ٢١المسئول عن قصف بيت في قطاع غزة، أسفر عن مقتل           

  .٢٠٠٩ ومطلع العام ٢٠٠٨على غزة نهاية العام 
قرار غانتس بترقية مالكا وتقدمه في المناصب العسكرية، جاء عقب نية النيابة العسكرية إغـالق ملـف                 

  .التحقيق وعدم إخضاعه لمحكمة الطاعة
 أمر بأن تقصف طائرات حربية      ، عندما ٢٠٠٩في كانون الثاني من العام      " غفعاتي"وكان مالكا قائدا للواء     

التحقيق ضـد    . شخص من أبناء عائلة السموني بداخله      ١٠٠اسرائيلية بيتا في حي الزيتون، أثناء تواجد        
  .مالكا لم يجد في األمر الذي أصدره تصرفا جنائيا، ولذلك تقرر إغالق التحقيق

 ٢٤/١٢/٢٠١١، ٤٨موقع عرب
 
  "أسطول الحرية"اغالق ملف التحقيق في ر يقرالمستشار القضائي للحكومة اإلسرائيلية  .٢٠

، “اإلسـرائيلية ”واسعة، قرر المستشار القضائي للحكومة      “ إسرائيلية”بعد حملة تحريض    : القدس المحتلة 
من أجل غزة بسبب    “ أسطول الحرية ” الذين شاركوا في     ٤٨إغالق ملف التحقيق مع قيادات فلسطينيي ال      

  .“ضعف األدلة”
بلسان وزارة القضاء الصهيونيةً، إلى أن التحقيق توقف بتعليمات من المستشار           وفي بيانه أوضح الناطق     

فقد تم التحقيق معهم بـشبهة دخـول         ”٤٨أما بشأن فلسطينيي ال   . القضائي وبتوصية الحكومة المصغرة   
  .“منطقة غزة التي يحظر دخولها

 ٢٤/١٢/٢٠١١، الخليج، الشارقة
 
  تم تشكيل حكومة فلسطينية مشتركةوزير إسرائيلي يهدد بضم المستوطنات إذا  .٢١

، من تبعات المـصالحة مـع       "فتح"حذّر وزير في الحكومة اإلسرائيلية، السلطة الفلسطينية، ممثلة بحركة          
بضم المـستوطنات   ) إسرائيل(حركة حماس، مهددا بأن تشكيل حكومة وحدة فلسطينية سيقابل من جانب            

  . بالضفة الغربية
" يسرائيل كاتس "، عن وزير المواصالت اإلسرائيلي      ٢٠١١-١٢-٢٣الجمعة  ونقلت اإلذاعة اإلسرائيلية،    

إذا تم تشكيل حكومة فلسطينية مشتركة لحركتي فتح وحماس، وتم خـرق االتفاقـات الموقعـة؛                : "قوله
اتخاذ بعض اإلجراءات لضمان مصالحها، ومنها بسط سيادتها على المستوطنات          ) إسرائيل(فسيتعين على   

  . ، على حد تعبيره"واالستعداد للدفاع عنها) الضفة الغربية(رة في يهودا والسام
 ٢٣/١٢/٢٠١١، موقع فلسطين أون الين
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   شركة إسرائيلية صدرت معدات للمراقبة اإللكترونية إلى إيران:وزارة الدفاع اإلسرائيلية .٢٢

ضمنه تقرير لوكالـة    أعلنت وزارة الدفاع اإلسرائيلية، أمس، أنها فتحت تحقيقاً في ما ت          : )د ب أ، ا ش ا     (
بشأن قيام شركة اتصاالت إسرائيلية ببيع معـدات مراقبـة الكترونيـة            » بلومبرغ« األخبار االقتصادية   

  .حساسة إلى إيران بشكل غير مباشر
يجري التحقق من المعلومات والبيانات التـي جـاءت فـي           «وأشارت وزارة الدفاع اإلسرائيلية إلى أنه       

  .»الجراءات الالزمةالتقرير وعليه سيتم اتخاذ ا
ذكرت، في تقريرها، أن شركة إسرائيلية قامت خالل العـامين الماضـيين بإرسـال              » بلومبرغ«وكانت  

معدات تكنولوجيا متطورة لمراقبة اإلنترنت إلى إحدى الشركات في الدنمارك، مشيرة إلـى أنـه لـدى                 
  .وصولها، قام المهندسون بتفكيك هذه المعدات ومن ثم شحنها إلى إيران

. »ال تسمح ببيع منتجاتهـا إليـران      «اإلسرائيلية هذه المعلومات، مشيرة إلى أنها       » الوت«ونفت شركة   
إذا تبين أن الشركة الدنمركية التي اشترت هذه األجهزة قامت بنقلها في ما بعد إلى إيـران ،                  «وأضاف  

  .»فإن هذا األمر يعد خرقا لالتفاق الذي تم توقيعه معها
 ٢٤/١٢/٢٠١١، السفير، بيروت

  
  أكبر عدد من اإلسرائيليات يتخرجن بدورة تدريب الطيارين: جيش االحتالل .٢٣

 خرجـت أكبـر   ١٦٣ذكر جيش االحتالل اإلسرائيلي الخميس أن دورة تدريب الطيارين    : القدس المحتلة 
ولفت الموقع إلى وجود زيادة فـي عـدد         . عدد من الفتيات اللواتي أتممن الدورة وعددهن خمس فتيات        

% ١٤في هـذه الـدورة، مقابـل        % ٢٢يجين الذين تطوعوا للخدمة قبل التجنيد الخاص بهم بنسبة          الخر
  .بالدورة السابقة

 ٢٢/١٢/٢٠١١، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية 
  
   ملجئا جنوب الكيان اإلسرائيلي٥٠خطة لبناء  .٢٤

 ملجـًئ   ٥٠ديـدة إلقامـة     أعلنت قيادة الجبهة الداخلية اإلسرائيلية الخميس، عن خطة ج        : القدس المحتلة 
وذكـرت اإلذاعـة    . ٤٨محصناً ضد الصواريخ في عدد من المستوطنات جنوب األراضي المحتلة عام            

  .في الجنوب، وتنتهي في باقي مدن النقب" أوفكيم"اإلسرائيلية العامة أن الخطة تبدأ من مستوطنة 
ي تلقتها، إدارة الجبهة الداخلية من      وبحسب اإلذاعة، تأتي هذه التحصينات في أعقاب الشكاوى العديدة الت         

استمرار سقوط الصواريخ الفلسطينية على المناطق الجنوبية، دون وجود مالجئ لحمايـة سـكان هـذه                
زيـادة عـدد األمـاكن    : "وقال مسئول قسم الحماية في الجبهة الداخلية بين شيك لإلذاعـة    . المستوطنات

لمناطق، ويجب علينا التذكير بأنها تعاني مـن نقـص          المحصنة  يحل جزء من المشكلة القائمة في هذه ا         
من سكان إسرائيل، ال يملكـون      % ٢٥ملحوظ في األماكن المحصنة، ويجب علينا أن ال ننسى أن هناك            

  ".أماكن آمنة في حاالت الطوارئ
 ٢٢/١٢/٢٠١١، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية 
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  استيطانية بالقدس آالف وحدة ثمانيةمخطط لبناء ": يروشاليم"أسبوعية  .٢٥
جديدة في القدس " استيطانية"اإلسرائيلية أنه ستقام حوالي ثمانية آالف وحدة " يروشاليم"كشفت أسبوعية 

جفعات " مستوطنة"وقالت األسبوعية إن ثالثة آالف منها ستقام في  .خالل السنوات الخمس القادمة
ذلك في إطار مشروع أثار عاصفة و) تلة شعفاط(رمات شلومو " مستوطنة" وحدة في ١٦٠٠همتوس و 

  . دولية إبان زيارة جو بايدن نائب الرئيس االميركي لدولة االحتالل في شهر آذار من العام الماضي
وبينت أن جزءا من هذه المساكن بدأ تسويقها فور إصدار وزارة البناء واإلسكان بدولة االحتالل بيانا 

  ). جبل أبو غنيم(وما حول بناء المساكن الجديدة في مستوطنة هار ح
 ألف وحدة ١٥عدد المساكن الجديدة التي ستقام في المدينة خالل السنوات الخمس القادمة بلغ : "وأضافت

، وتمت المصادقة االسبوع الماضي "متسبيه نفتوح" وحدة ستقام في مستوطنة ١٢٠٠استيطانية، منها 
 وحدة جديدة في ٢٠٠لوائي، وأنه ستقام على هذا البناء في إطار المصادقة على المخطط الهيكلي ال

" بي غليلوت" وحدة استيطانية في ٦٠٠على االرض التي ضمت للقدس، وستقام " سدوت راحيل"منطقة 
 وحدة في منطقة سلطة البث اإلذاعي والتلفزيوني في روميما و ٢٨٤ وحدة في وادي روميما و ٥٠٠و 

  . وحدة في منطقة محطة القطار في طريق الخليل٨٠٠
  ٢٤/١٢/٢٠١١، موقع فلسطين أون الين

  
   ألف مقدسي من القدس ١٢٠االحتالل يخطط إلخراج : محافظ القدس .٢٦

من أن تنفيذ " األيام"حذر المهندس عدنان الحسيني، محافظ القدس، في حديث لـ  :عبد الرؤوف أرناؤوط
س سيكون من شأنه رئيس بلدية القدس الغربية نير بركات مخططه بسلخ احياء مقدسية عن مدينة القد

   . الف مقدسي من المدينة١٣٠-١٢٠إخراج ما بين 
 مخططا يجري الترويج له حاليا في أوساط االحزاب  نير بركات،وقد أعد رئيس بلدية القدس الغربية

كفر : اإلسرائيلية اليمينية في البلدية يقضي بسلخ األحياء المقدسية التي تركها الجدار خارج المدينة، مثل
مير اميس ومخيم شعفاط ورأس خميس، وفي المقابل ضم المناطق التي تضم مستوطنات عقب وس

  .وأراض فارغة، ومصنفة كمناطق ضفة غربية الى حدود بلدية القدس الغربية
تابعة للبلدية يصعب إلى حد كبير ) الجدار(هناك مناطق خارج "ولخص مكتب بركات المخطط بالقول 

ال تقع ضمن حدود البلدية ) الجدار( جهة أخرى توجد مناطق داخل السياج تقديم الخدمات البلدية لها، من
  ".بحيث تواجه اإلدارة المدنية صعوبات جمة في تقديم الخدمات لسكانها

  ٢٤/١٢/٢٠١١، األيام، رام اهللا
  
   في الضفةإصاباتٌ واعتقاالت خالل قمع االحتالل للمسيرات األسبوعية .٢٧

ب مواطنان بالرصاص الحي والمغلف، ومتضامنة أجنبية  أصي: وكاالت- نائل موسى-محافظات
وعشرات المتظاهرين بحاالت اختناق بالغاز المسيل للدموع جراء تفريق قوات االحتالل بالقوة مسيرات 

  . الجمعة السلمية التي انطلقت أمس في مناطق ريف رام اهللا الغربي
نة مواجهات تركز أعنفها في قرية النبي وشهدت قرى بلعين ونعلين غرب رام اهللا وقلنديا جنوب المدي

» حرس الحدود«صالح حيث أصيب جندي إسرائيلي بحجر في الوجه عقب اقتحام قوة تتبع لما يسمى 
  .القرية واعتقال ناشطي سالم أجنبيين اقتادتهما بعد االعتداء عليهما بالضرب المبرح إلى السجن
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مسيرات نظمت تحت مسميات وشعارات دعما وشهدت مناطق االشتباك بمحافظة رام اهللا والبيرة 
للمصالحة ووفاء لألسرى حملت نكهة االحتفاالت بأعياد الميالد المجيدة بوجود شخصية بابا نويل بين 

  .المتظاهرين الذي اصيب في بلعين والمعصرة وتمكن من رفع العلم على الجدار العنصري في نعلين
بالضرب، ما أدى الى اصابة » بابا نويل«تدت على وقمعت قوات االحتالل أمس مسيرة المعصرة واع

وتأتي هذه . برضوض وتمت معالجتهما ميدانيا»  عاما١٦«وزيد زواهرة »  عاما٢٣«رأفت عالء الدين 
  .الفعالية التي نظمتها اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار واالستيطان لمناسبة اعياد الميالد المجيدة

ينهم أطفال ونساء وعدد من المتضامنين األجانب باالختناق بالغاز كما أصيب أمس عشرات المواطنين ب
  .»الحق الذي لن يضيع«المسيل للدموع في مسيرة كفر قدوم األسبوعية التي نظمت تحت شعار 

  ٢٤/١٢/٢٠١١، الحياة الجديدة، رام اهللا
  
  !ل الفلسطينيين نوع من التصاريح االسرائيلية لتنق١٠١ّ": هآرتس" .٢٨

أمس أن ذهن االحتالل تفتق عن إصدار ما ال يقل » هآرتس«كشفت صحيفة :  تلحمي أسعد–الناصرة 
، ما يتسبب في »مديرية التنسيق واالرتباط« نوع من تصاريح التنقل للفلسطينيين تصدرها ١٠١عن 

االنتظار أياماً وأسابيع للحصول على التصريح، فضالً عن أن جيش االحتالل يستغل سلطته لمنح 
أجل تجنيد مخبرين من الفلسطينيين يرفض في العادة منحهم تصاريح التنقل والحركة، ثم التصاريح من 

  .يبدأ بمفاوضتهم لمقايضة التصاريح بالوشاية
وتابعت أن إقامة الجدار الفاصل في الضفة وبتر القرى عن بعضها البعض، وأحياناً بتر القرية ذاتها، 

تالل، ما يعني أنه من أجل قطع مسافة مئات أمتار من زاد من أنواع التصاريح التي يصدرها جيش االح
القسم الغربي للجدار إلى قسمه الشرقي، يتم انتظار التصاريح للتنقل أياماً، إضافة إلى ساعات من 

  .االنتظار اليومي للعبور من جهة إلى أخرى
ناطق البحث عن عمل، أو حفل زواج في م(» احتياجات خاصة«وتميز المديرية بين تصاريح لـ 

الضفة، أو حفل زواج في إسرائيل، أو رحلة، أو جنازة في إسرائيل، أو لمعلمي وطالب مدارس، أو 
، أي للفلسطينيين المقيمين على »منطقة التماس«، وأخرى لـ )لقاءات عمل، أو المبيت في إسرائيل

مة أنواع من وث). مزارعون، وموظفو منظمات حقوقية دولية، ومعلمون وطالب(جانبي الجدار الفاصل 
، فهناك تصاريح مختلفة للمزارعين للوصول إلى حقولهم، وهنا أيضاً »منطقة التماس«التصاريح لسكان 

  .»مزارع دائم في منطقة التماس«و » مزارع في منطقة التماس«يتم التمييز بين 
س أيام الجمعة للمصلين في األقصى المبارك في القد: وفي المجال الديني أيضاً يوجد تقسيم داخلي متنوع

وهناك تصاريح . فقط، ولموظفي الوقف اإلسالمي، وللمسيحيين في أعيادهم، ولموظفي الكنائس
مؤتمرات «، وأخرى لـ )أطباء، وطواقم طوارئ طبية، وسائقو سيارات إسعاف(» ألغراض طبية«

 مرافقة مريض،(» مرافقة مرضى«وأخرى لـ ) احتياجات خاصة، ودورات استكمال طبية(» طبية
وأشارت الصحيفة إلى أن عملية الحصول على ). وزيارة مريض، ومرافقة مريض في سيارة اإلسعاف

تصريح مشروطة بتقديم طلب لمكاتب مديرية التنسيق واالرتباط وتعبئة استمارات ومعايير منفصلة 
  .وانتظار الرد

  ٢٤/١٢/٢٠١١، الحياة، لندن
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  العربي يبحث مع مشعل ملف المصالحة .٢٩
، مع رئيس المكتب ٢٣/١٢العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي بالقاهرة، الجمعة بحث األمين 

السياسي لحركة حماس خالد مشعل، آخر المستجدات والتطورات السياسية على الساحتين الفلسطينية 
طينية في وتناول اللقاء نتائج االجتماعات المتعلقة بالمصالحة الفلسطينية ومستقبل القضية الفلس. والعربية

 على نتائج لقائه مع رئيس السلطة محمود العربيوأطلع مشعل . ظل مجمل التطورات في المنطقة
  .عباس، ونتائج اجتماع اإلطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير، وسبل تفعيل وبناء المنظمة
  ٢٣/١٢/٢٠١١موقع فلسطين أون الين، 

  
  "إسرائيل"حوار مع كد وقوفه بقوة ضد التطبيع وال يؤحزب النور: مصر .٣٠

لحزب النور السلفي في مصر أن الحزب يقف بقوة ضد محاوالت التطبيع " الهيئة العليا" أكدت :القاهرة
ضد إقامة عالقات حزبية أو شعبية مع كيان يريد طمس " بكافة صوره، وأنها "إسرائيل"والحوار مع 

حاصرته إلخوانهم ودعمه لجالديهم الهوية العربية واإلسالمية لمصر، فضالً عن احتالله ألرضهم وم
 ألن حزب النور وأوضحت الهيئة في بيان لها تلقت قدس برس نسخة عنه أنه ونظراً". حتى آخر نفس

يرى أنه ال يصح اإلقدام على ما فيه مضرة لمصر وأبنائها، ويرى خطورة أن تنقض الدولة اتفاقية دولية 
 فقد أعلن الحزب أنه سوف يحترم هذه ،يكتاتوري وإن كانت قد أبرمت في ظل نظام د،من جانب واحد

واتهم الحزب وسائل اإلعالم  ".االتفاقية مع السعي الدائم لتعديل بنودها الجائرة بكافة السبل المشروعة
األول إظهار : بتعمد توجيه أسئلة من شأنها وضع الحزب في أحد موقفين مرفوضين من الرأي العام"

وهو الذي ظهر في اليومين السابقين : والثاني. ي حروب خارجيةالحزب في موقف من سيورط مصر ف
  ."أن الحزب قد خرج عن التوافق العام بمقاطعة كافة أشكال التطبيع والحوار مع الكيان الصهيوني

  ٢٣/١٢/٢٠١١قدس برس، 
  
   يعلن مسؤوليته عن تفجيرات خط الغاز بسيناء وعملية إيالت"أنصار الجهاد"تنظيم : مصر .٣١

 يوم "أنصار الجهاد في جزيرة سيناء"أعلنت منظمة مسلحة تطلق على نفسها اسم : ف الهور أشر-غزة 
 / مسؤوليتها عن تنفيذ الهجوم الفدائي علة مدينة إيالت اإلسرائيلية انطالقاً من سيناء في شهر آبالجمعة

البيان "ونشرت مواقع على شبكة االنترنت  .أغسطس الماضي، والذي أودى بحياة سبعة إسرائيليين
 ألمة اإلسالم الحال الذي يمر به المسلمون لم يعد خافياً" : لهذه الجماعة، وجاء في البيان"التأسيسي األول

وحلفائه المجرمين وما ) حسني مبارك(رض الكنانة عامة وسيناء خاصة فمن معاناة من بطش أفي 
الم والموحدين المنددين يسمى بإسرائيل مغتصبي أراضي فلسطين إلى حرب حامية الوطيس على اإلس

وتبنت الجماعة في بيانها المسؤولية أيضاً  ."ونهب وسرقة لثروات أرض الكنانة الطبيعية، بالفكر السلفي
حرب النظام "وعاهدت هذه الجماعة بأن تعمل كل ما بوسعها لـ. "إسرائيل"تفجير خط الغاز الذي يغذي 

  ."الفاسد وأعوانهم اليهود واألمريكان ومن حولهم
  ٢٤/١٢/٢٠١١، لندن، القدس العربي
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   محاولة للموساد الختراق شبكات االتصاالت منذ الثورة٢٨إجهاض  ":لمحيط"مصري  يمصدر أمن .٣٢
كشفت السلطات األمنية المصرية خالل األيام القليلة الماضية عن قيام الموساد اإلسرائيلي : عماد فواز
 يناير وحتى أول ٢٥ مرة منذ قيام ثورة ٢٨حمولة  والمالثابتة المصرية االتصاالت شبكات باختراق

ديسمبر الجاري، وذلك بهدف التنصت على هواتف المسئولين الكبار بالدولة وعلى / كانون األول
 المصرية وإنهاء االختراق، االتصاالت شباب الثورة، وتم السيطرة على شبكات وائتالفاتالمعارضين 

طوير أنظمة األمان بالشبكات األرضية والهوائية بأحدث وتحصين الشبكات ببرامج حماية حديثة وت
ن األجهزة األمنية بالتعاون مع شركات فإ" لمحيط"وبحسب مصدر أمني أشار  .التقنيات العالمية

 محاولة اختراق لشبكات االتصاالت المصرية بمعرفة الموساد ٣٤ تمكنت من إجهاض االتصاالت
  .وأجهزة مخابرات أجنبية أخرى

  ٢٣/١٢/٢٠١١، )محيط (الم العربيةشبكة اإلع
  
  رئيس الحكومة المغربية يؤكد دعم القضية الفلسطينية .٣٣

أكد رئيس الحكومة المغربية المعين، عبد اإلله بن كيران، استمرار الموقف المغربي المبدئي الثابت بدعم 
ودعم صمود أهلها فلسطين وشعبها إلنهاء االحتالل، وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، 

جاء ذلك لدى استقبال . وخاصة بالقدس، وكذلك نصرة ودعم الجهد الدولي الفلسطيني في كل المحافل
، سفير دولة فلسطين بالمغرب، أحمد صبح، وذلك بمقر حزب العدالة والتنمية، ٢٢/١٢بنكيران، الخميس 

  . الذي ينتمي له بن كيران
  ٢٣/١٢/٢٠١١موقع فلسطين أون الين، 

  
  تجمع شعبي لمساندة القضية الفلسطينية بمشاركة حماس: جزائرال .٣٤

 لوالية تيزي وزو تجمعاً" حمس" نظم المكتب التنفيذي الوالئي لحركة مجتمع السلم الجزائرية :الجزائر
الحرية : " الحملة الوطنية لنصرة األقصى تحت شعارإطار لمساندة القضية الفلسطينية في  خطابياًشعبياً

وأكد رئيس المكتب الوالئي  .بحضور القيادي في حركة حماس مشير المصري" رية ألقصاناألسرانا،الح
 باالرتباط الشديد ٢٢/١٢ الخميس يومللحركة مليك قوراري في كلمة له أمام االحتفال، الذي جرى 

  .للمنطقة بالقضية الفلسطينية وتبنيها لخط المقاومة حتى تحرير كل شبر من ارض فلسطين المباركة
ن جهته أشاد مشير المصري بالتاريخ المشترك والعالقات التي تجمع الشعبين الشقيقين الفلسطيني م

 لن أنها كما األقصى بأن تواصل حركة حماس معركة تحرير فلسطين والمسجد  معاهداً،والجزائري
  ."إسرائيل" بما يسمى بدولة أبداًتعترف 

  ٢٣/١٢/٢٠١١قدس برس، 
  
   أقرب إلى دولة جنوب السودان من األنظمة العربية"إسرائيل": نية السودا"العدل والمساواة" .٣٥

 جبريل بالل آدم أي غرابة في ] السودان–دارفور  ["العدل والمساواة"نفى المتحدث باسم حركة : لندن
، وأكد أنها شأن داخلي "إسرائيل"الزيارة التي أداها رئيس دولة جنوب السودان ميارديت سيلفاكير إلى 

" قدس برس" في تصريحات خاصة لـ الجنوب والحركة الشعبية الحاكمة فيه، لكنه أكد أيضاًيخص دولة 
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، وأنها وجدت فيها ، وال ترى غضاضة في زيارتها إطالقاً"إسرائيل"أن العدل والمساواة منفتحة على 
  .ملجأ لعشرات اآلالف من النازحين من حرب دارفور في وقت أقفل فيه العرب أبوابهم أمام هؤالء

  ٢٣/١٢/٢٠١١قدس برس، 
  
   إسرائيلية"دفاعية" مليون دوالر لتطوير وسائل ٢٣٥تخصص الواليات المتحدة  .٣٦

 مليون دوالر ٢٣٥أن الواليات المتحدة قررت تخصيص مبلغ " يديعوت أحرونوت"أفادت صحيفة 
إيران باتجاه  و اللبنانيضد الصواريخ والقذائف التي يمكن أن يطلقها حزب اهللا" وسائل دفاعية"لتطوير 

، والبدء "مقالع داوود"وأضافت أن المبلغ المشار إليه سيستخدم ألغراض تطوير ما يسمى بـ ."إسرائيل"
  .لمواجهة الصواريخ البعيدة المدى" ٣حيتس"متطور، و " ٢حيتس"بإنتاج صاروخ 

بإجراء تقليصات وأشارت الصحيفة أن هذا المبلغ الضخم يأتي في الوقت الذي تقوم فيه الواليات المتحدة 
رس جون طلبت من الكونجكما أشارت إلى أن البنتا. ونجفي الميزانيات، بما في ذلك ميزانية البنتا

، "أغراض دفاعية من الصواريخ" ماليين دوالر إلسرائيل لـ١٠٦المصادقة على مساعدات مالية بقيمة 
 مليون ٢٣٥س صادق على مبلغ رج، إال أن الكون"القبة الحديدية"عدا عن ميزانية تطوير ما يسمى بـ

وبحسب الصحيفة، فإن الحديث ليس عن  .٢٠١١ مليون دوالر عن العام ٢٥ دوالر، أي ما يزيد بـ
  مماثالً، وإنما عن تعاون كامل بين الطرفين، بحيث يستثمر كل طرف مبلغاً"إسرائيل"ـمساعدة أمريكية ل

بح الواليات المتحدة أماكن عمل في خطوط في تطوير وإنتاج األنظمة الصاروخية الدفاعية، بحيث تر
  . بالصواريخ وتشكل حقل تجارب لتطوير المنتجات المشتركة"إسرائيل"إنتاج الصواريخ، في حين تتمتع 

ليست مرتبطة بالمساعدات األمنية األمريكية " ميزانية الدفاع من الصواريخ"كما لفتت الصحيفة إلى أن 
، بحيث أن ٢٠٠٧ من العام  سنوات، بدءا١٠ً لمدة ر دوالر سنوياً مليا٣ والتي تصل إلى ،"إسرائيل"ـل

  .ثلثي المبلغ يصل في نهاية المطاف إلى الشركات األمريكية المنتجة للسالح
  ٢٣/١٢/٢٠١١، ٤٨موقع عرب 

  
  الوضع المحيط بعملية السالم ينذر بعواقب خطيرة: الخارجية الروسية .٣٧

 الوضع الذي يحيط بعملية أنوسية، الكسندر لوكاشيفتش،  اعتبر الناطق الرسمي للخارجية الر:موسكو
وأعرب  .اإلسرائيلية، ينذر بعواقب خطيرة، بالرغم من بعض الجوانب االيجابية - السالم العربية

لوكاشيفتش في تصريحات أدلى بها في مؤتمره الصحفي الدوري أمس، عن اعتقاده انه كان يجب تجنب 
 على مساعي الجهود الدولية الرامية إلى استئناف المفاوضات  حاداًاً سلبيالخطوات التي تؤثر تأثيراً

المباشرة بين اإلسرائيليين والفلسطينيين، وذلك في إشارة إلى موافقة وزارة البناء اإلسرائيلية على خطط 
وقال إن الوضع المحيط في القضية الفلسطينية  .لبناء آلالف الوحدات السكنية في الضفة الغربية

، وقد تكررت في اآلونة األخيرة عمليات المتطرفين اإلسرائيليين في الضفة، ئيلية يظل متوتراًاإلسرا
وعلى وجه التحديد حاالت تدنيسهم للمساجد الفلسطينية، وكذلك شن هجمات على العسكريين 

ن  إلى إظهار ضبط النفس وإلى تأمي الفلسطيني واإلسرائيلي لوكاشيفتش الجانبيندعاو .اإلسرائيليين
أجواء الثقة لغرض استئناف المفاوضات المباشرة، ولغرض تحقيق الهدف الرئيسي المنشود أال وهو 

  . بسالم وأمن"إسرائيل"إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة التي تتعايش مع 
  ٢٣/١٢/٢٠١١، )وفا(نية وكالة األنباء والمعلومات الفلسطي



  

  

 
 

  

            ٢١ص                                     ٢٣٥٩:                العدد٢٤/١٢/٢٠١١السبت  :التاريخ

  
   وطن ليس لهماليهود ال يملكون حق السطو على: هيلين توماس .٣٨

، التي  هيلين توماس األمريكية لقاء مع الصحفيةاإلسرائيلية" يديعوت أحرونوت " أجرت صحيفة:رام اهللا
لقد وجهت انتقادات صعبة لرؤساء الواليات المتحدة " : قالت فيه، عاما٥٠ً  لمدة في البيت األبيضعملت

قدون أماكن عملهم، من الصعب التعايش ضد إسرائيل فإنهم يف) الصحفيون(ولكن فقط، عندما يتحدثون 
وأنا . أنا لست ضد اليهود ولكني ضد الصهيونية" :وأضافت. "مع القوة غير المحدودة للوبي اليهودي هنا

أقول اليوم مرة أخرى إنه على اليهود إعادة األشياء التي ليست ملكهم والتي سلبوها من اآلخرين، وال 
   ."وجود الحق في السطو على أرض ليست لهميمكن بأي حال أن يمنحهم حقهم في ال

وعن الموضوعات التي أقامت عليها الدنيا ولم تقعدها، قالت للصحيفة العبرية، إن اليهود في نهاية 
سنوات األربعينيات وعند انتهاء الحرب العالمية الثانية، كان بإمكانهم العودة إلى بيوتهم، لقد كانت لهم 

ورداً على ادعاء . ، ولم يكونوا بحاجة للسطو على دولة شعب آخرأوطان، والحرب كانت قد انتهت
إن هذا كالم "مراسل الصحيفة العبرية بأن هذا الوضع كان لهم قبل الفلسطينيين، أجابت توماس قائلة 

فارغ، لقد عاش الفلسطينيون سنوات طويلة في وطنهم، وال يوجد ألحد الحق بأن يقرع بابهم ويطردهم 
 عنكم بعد كل الذي عانيتموه خالل الكارثة، تطردون شعباً آخر لم يفعل بكم شيئاً من منه، فماذا يقال

  ."بيته
 تفعل أشياء غير صحيحة، وتدعم حرباً غير عادلة تخوضها  أمريكاعتقد أنإلى أنها تتوماس وأشارت 

وال أعرف انتخبت بصورة ديمقراطية " إنها :وعن موقفها من حماس، قالت.  ضد الفلسطينيين"إسرائيل"
 "إسرائيل"ورداً على ادعاء . "لماذا يصعب على إسرائيل تصديق أن الشعب الفلسطيني قد انتخب حماس

  . "أنا ضد العنف، ولكني أتفهم رغبتهم في استعادة ما سلب منهم"بأنها تنظيم إرهابي، ردت قائلة 
  ٢٤/١٢/٢٠١١االتحاد، أبو ظبي، 

  
   مع فنانة الفلسطينيةاًإلغاء مسابقة فنية دولية تضامن: سويسرا .٣٩

قرر متحف الصور السويسري، الكائن بمدينة لوزان، إلغاء مسابقة فنية دولية، تعتبر من أهم المنافسات 
 بالفنانة الفلسطينية الريسا صنصور، التي  خاصاً فنياً عنها معرضاًالفنية في أوروبا، وأقام عوضاً

قة، بحجة أن صورها مؤيدة بشدة للفلسطينيين الفرنسية مشاركتها في المساب" الكوست"رفضت شركة 
البريطانية، يوم الجمعة، أن المتحف برر خطوته هذه " الجارديان"وذكرت صحيفة  .والقضية الفلسطينية

، بصفتها "الكوست"، حيث كانت شركة األزياء الفرنسية المشهورة "حماية لحرية الفن والفنانين"بأنها 
 السماح للفنانة الفلسطينية بعرض صورها أمام لجنة التحكيم، وبالتالي الراعية للمنافسة الدولية، رفضت

  ".مؤيدة للفلسطينيين بشدة" ستعرضها التيحرمانها من المشاركة، بحجة أن الصور 
الفرنسية بيانا أشارت فيه إلى أنها سحبت رعايتها للمعرض، بسبب " الكوست"من جانبها أصدرت شركة 
  .نة الفلسطينية ادعت الشركة أنها ال تنتمي للمعرضأن االختالف حول لوحة للفنا

  ٢٣/١٢/٢٠١١، ٤٨موقع عرب 
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   هتلرياليونسكو يوقف التمويل عن مجلة فلسطينية بسبب إعجابها بالزعيم الناز .٤٠
يوم الجمعة، وقف تمويل ) يونسكو( أعلن مكتب منظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة :رام اهللا

وقالت شبكة إيه  . الراحل أدولف هتلري يبرز إعجابا بالزعيم النازلسطينية بعد نشرها مقاالًمجلة شبابية ف
 فبراير / شباط إصدار شهرفي" زيزفونة"بى سى األمريكية أن اليونسكو وصف المقال المنشور بمجلة 

  .قائالً، إنه يدين ويستنكر هذا المقال وبقوة" غير مقبول" بأنه الجاريمن العام 
  أساسياً قال المشرف العام على المجلة شريف سمحان إن اليونسكو لم يكن داعماًأخرىحية من نا

  .للمجلة، ولذلك فهو لن يعلق على األمر
  ٢٣/١٢/٢٠١١، وكالة سما اإلخبارية

 
  أضرار البقعة النفطية في لبنان  بتعويض"إسرائيل"طالب تاألمم المتحدة  .٤١

مطالبتها الحكومة اإلسرائيلية بأن تتحمل مسؤوليتها في تعويض جددت الجمعية العمومية لألمم المتحدة 
فوري وكاف للحكومة اللبنانية والبلدان األخرى التي تضررت مباشرة من البقعة النفطية جراء عدوان 

٢٠٠٦.  
  ٢٤/١٢/٢٠١١النهار، بيروت، 

  
  حماس بين ذكرى التأسيس واستحقاقات المرحلة .٤٢

  محسن صالح. د
قاومة اإلسالمية حماس هذه األيام بالذكرى الرابعة والعشرين النطالقتها، فإنها تجد           بينما تحتفل حركة الم   

نفسها، وقد أصبحت أحد جناحي المعادلة الفلسطينية، أمام استحقاقات كبيرة وربما مفترقات طرق، تحتاج              
  . ربما إلى قرارات صعبة وأثمان غالية-بعد عون اهللا سبحانه-

وأكثر خبرة وأكثر قوة، وأكثر تنظيماً، وأكثـر انغراسـاً فـي المجتمـع              حماس اآلن حركة أكثر نضجاً      
ولكنها أيضاً أكثر أعباء، وأكثر أعداء وأكثر       . الفلسطيني، ولها دائرة عالقاتها العربية واإلسالمية والدولية      

ـ              ا خصوماً وأكثر ناقدين؛ وقد يتوقع منها الناس ما ال تستطيعه، وقد تطرح عليها أسـئلة ال تـسهل عليه
  .إجابتها

  مزايا ثمانية
أوالها خطابها اإلسالمي المعتـدل     : تميزت حماس بثماني مزايا قلما تجتمع في تنظيم أو حركة فلسطينية          

وثانيها ديناميتها العالية التي مكنتها دائمـاً مـن         . الذي يالمس عقيدة الناس وانتماءهم الثقافي والحضاري      
 التوريث القيادي وسرعة استعادة قوتهـا وحيويتهـا بعـد           العمل والتجدد في الظروف الصعبة، وتحقيق     

  .الضربات القاسية
وثالثها بناؤها المؤسسي الشوري الذي تمكنت من خالله من االحتفاظ بتماسكها وقوتها، واالستمرار فـي               

ورابعها طبيعتها  . تجديد قياداتها وانتخابات مؤسساتها الشورية مرة كل أربع سنوات مهما كانت ظروفها           
شاملة التي تهتم بجميع الجوانب السياسية واالجتماعية والخيرية والجهادية والتربوية بحيث نجحت فـي              ال

  . التواصل مع اإلنسان الفلسطيني في كافة أحواله
وخامسها أداؤها الجهادي المتميز الذي تمكنت من خالله من ريادة العمل المقاوم خـصوصاً منـذ سـنة                  

ينية الواسعة في الداخل والخارج والتي حافظت عليهـا فـي مختلـف             وسادسها شعبيتها الفلسط  . ١٩٩٣
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وسابعها نظافة اليد والبعد عن الفساد بشكل عام وهو ما مكنها من تقديم نماذج قيادية ورمـوز                 . الظروف
وثامنها امتدادات حماس العربية واإلسالمية حيث تلقى شعبية كبيرة فـي        . تحظى بشعبية واحترام كبيرين   

كمـا اسـتفادت    . هير العربية واإلسالمية، والتي تجد حماس فيها داعماً مادياً ومعنوياً كبيراً          أوساط الجما 
  .حماس من كونها امتداداً لجماعة اإلخوان المسلمين التي تحظى بمكانة قوية في عالمنا العربي
صعبة التي ال   وتواجه حماس في ذكرى انطالقتها الرابعة والعشرين عدداً من االستحقاقات واالختيارات ال           

رؤيةً وتخطيطاً وتنفيذاً   -يكفي فيها حسن النية والشجاعة، وإنما تحتاج مزيداً من القراءات الناقدة لالرتقاء             
وسيحاول هذا المقال أن يضع اليـد علـى أربعـة مـن هـذه               .  إلى ما تستحقه هذه المرحلة     -وتضحية

  :االستحقاقات
  اإلصالح والتغيير

لية تنفيذ حماس لبرنامجها في اإلصالح والتغيير خصوصاً تحت االحـتالل          االستحقاق األول مرتبط بإشكا   
فقد نجحت حماس في فرض شروطها في اتفاق المصالحة الفلسطينية الذي تم توقيعه             . في الضفة الغربية  

، وسيؤدي ذلك إلى تشكيل حكومة وفاق وطنـي، تمهـد الظـروف             ٢٠١١أيار  / مايو ٣في القاهرة في    
  .لضفة والقطاعالنتخابات عامة في ا

إن رفع حماس لهذا الشعار أمر جميل، ولكن        ! ولكن كيف ترى حماس إمكانية تحقيق اإلصالح والتغيير؟       
ثبت أن عملية اإلصالح أمر يكاد يكون مستحيالً تحت االحتالل اإلسرائيلي، خصوصاً من خالل حركـة                

 وطـرق المواصـالت، ومنـع       وما دام االحتالل قائماً فهو قادر على إغالق الحـدود         . مقاومة كحماس 
االستيراد والتصدير، ومنع حركة البضائع واألشخاص، ومصادرة األموال ومنع تحويلها، وتدمير البنـى             

  .التحتية الصناعية والتعليمية والصحية والزراعية
ـ         ، فـسيكون مـن الـسهل       "الرقص على أنغام االحـتالل    "وإذا لم يكن من يدير األمور بالضفة مستعداً ل

فشاله وتعطيله، وإغالق مؤسساته واعتقال رموزه وقياداته؛ وهذا مـا حـدث خـالل سـنتي                حصاره وإ 
٢٠٠٧-٢٠٠٦.  

... وبرسم االنهيار في أي لحظة    " موت سريري "حماس ستجد نفسها تتنافس مع فتح على سلطة في حالة           
فـي  وقد تجـد حمـاس نفـسها        . والفوز فيها ليس غنيمة على أي حال؛ وإنما أقرب إلى هدية مسمومة           

االنتخابات القادمة أمام وصفة جاهزة للفشل، وأمام لعبة خاسرة في كل األحوال؛ فإذا مـا فـازت فـإن                   
استحقاق الحصار واإلفشال واإلسقاط ينتظرها، وإذا ما خسرت فستفقد شرعيتها الشعبية التي كسبتها سنة              

دة التي ستستقوي بـسالح     على يد السلطة الجدي   " الذبح الحالل "، وبالتالي ستكون عرضة لنوع من       ٢٠٠٦
  .الشرعية الدستورية والشعبية

... وأميركا بالموافقة على مشاركة حماس في االنتخابات ما لم تضمن خـسارتها           " إسرائيل"وقد ال تغامر    
كما قد ال يقدم العديدون، حتى من المتعاطفين مع حماس، على انتخابها لمعرفتهم بعدم قدرتها على تنفيذ                 

  .برنامجها
  ج المقاومةبرنام

فالدخول في السلطة وإدارة الحياة اليوميـة       . التحدي الثاني مرتبط بإشكالية الجمع بين السلطة والمقاومة       
للناس، وتنفيذ مشاريع بنى تحتية وتعليمية واقتصادية وزراعية يقتضي تهدئة وهدوءاً، وانـسياباً للمـال               

مع واقع االحتالل، وتأخير أولوية مواجهتـه       " التعايش"وحركة المواصالت؛ وهو عملياً يقتضي نوعاً من        
  .والصراع معه وإجباره على الرحيل
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، عادت لتمدد الهدنة من طرفهـا فـور         ٢٠٠٥وللتوضيح فإن حماس التي أعلنت انتهاء الهدنة في نهاية          
 فوزها في االنتخابات التشريعية، ومع أن ذلك لم يشفع لها في تجنب الحصار والخروقات اإلسرائيلية؛ إال               

أنها عندما قررت الرد بقوة على مذبحة الشاطئ واستشهاد عائلة هدى غالية، فنفذت عملية الوهم المتبدد                
بردّ أدى إلى تعطيل عمل المجلس التشريعي في الضفة من خالل           " إسرائيل"وأسرت جلعاد شاليط؛ قامت     

" إسـرائيل " إلى تنفيـذ     كما اعتقلت عدداً من وزراء حكومة حماس، باإلضافة       . اعتقال أعضاء حماس فيه   
 فلـسطينيين   ٥٠٥ضد قطاع غزة اللتين أدتا إلـى استـشهاد          " غيوم الخريف "و" أمطار الصيف "لعمليتي  
  . آخرين٢٢٠٥وجرح 

ـ        وعدم نبذ خط المقاومة وعدم االلتـزام       " إسرائيل"وعندما أصرت حكومة حماس على عدم االعتراف ب
ار إسرائيلي وعربي ودولي، وإغـالق أبـواب الـدعم          باستحقاقات أوسلو، كان نصيبها المعاناة من حص      

المالي للسلطة، فضالً عن عدم تمكينها من حصولها على مستحقات السلطة من عائدات الضرائب، وعدم               
  .السماح بالتحويالت المالية إليها

وبالرغم من الصمود البطولي لحماس في قطاع غزة في وجه الحصار واالعتداءات اإلسـرائيلية، إال أن                
حماس وجدت نفسها تدريجياً تنتقل من مربع المبادرة الهجومية التي تهـدد بالـصواريخ نحـو مليـون                  

  . إلى مربع الدفاع عن النفس... إسرائيلي في محيط قطاع غزة
) ٢٠٠٩كانون الثـاني    / يناير ١٨ – ٢٠٠٨كانون األول   / ديسمبر ٢٧(وقبل حرب الرصاص المصبوب     

طالق عشرات الصواريخ يومياً، وتشترط قبل ذلك رفع الحصار عن          كانت حماس ترفض التهدئة وتتابع إ     
  . واأليام السبعة التي تلته٢٠٠٨كانون األول / ديسمبر١٩القطاع، وهذا ما حدث عند انتهاء التهدئة في 

غير أنها بالرغم من إنجازها الرائع في التصدي للعدوان، إال أنها اضطرت إلى التحول غير المعلن إلى                 
ومع أن غزة بقيت معقالً للمقاومة إال أنها وجدت نفسها في مربـع حفـظ               . هدئة مقابل التهدئة  معادلة الت 

  . النفس بغض النظر عن المبررات
وهكذا فإذا كانت حماس تُصر على استمرار االلتزام بخطها المقاوم فليس أمامها إال أن تـسعى لتغييـر                  

ة، وإجبار اإلسرائيليين على احترام خيارات الشعب       الشروط األساسية التي قامت عليها السلطة الفلسطيني      
أما البديل الثاني فهو أن تقوم بتغيير الوظـائف         . الفلسطيني؛ وهو بديل ال يبدو واقعياً في ظروفنا الحالية        

، وهو ما يعنـي سـقوط الـسلطة         "سلطة مقاومة "إلى  " سلطة خدمات "التي تقوم بها السلطة، لتحولها من       
 اإلسرائيليين لتولي أعباء الحياة اليومية للناس، في الوقت الذي تنشغل فيه الفصائل             بشكلها الحالي، وعودة  

الفلسطينية بالعمل المقاوم والعمل السياسي ودعم صمود الشعب الفلسطيني؛ وهو بديل يستحق االهتمـام،              
ار ولكنه يصعب تنفيذه دون توافق وطني فلسطيني، ودون اقتناع فتح بعدم جدوى االستمرار فـي مـس                

  . التسوية
  المصالحة الفلسطينية

االستحقاق الثالث مرتبط بالمصالحة الفلسطينية، فبالرغم من توقيع االتفاق على الورق فإن العالقة بـين               
حماس وفتح لم تتأسس بعد على أسس متينة، وهناك قدر كبير من الشك والمخاوف وعدم الثقـة، ومـا                   

ي بين طرح عقائدي إسالمي يرفض التنـازل عـن أي           زالت هناك فروق حقيقية في الطرح األيديولوج      
ـ      ـ       "إسرائيل"جزء من فلسطين ويرفض االعتراف ب مـن  % ٢٣، وبين طرح براغماتي علماني يكتفي بـ

  ".إسرائيل"أرضها ومستعد لالعتراف بـ
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وما زالت هنـاك  . وما زالت هناك جهة ترفض شروط الرباعية الدولية لفك الحصار، وجهة توافق عليها         
 م مـسار التـسوية                 جهة تقدم مسار المقاومة المسلحة في العمل الوطني الفلسطيني، وجهة أخـرى تُقـد

  .والمفاوضات
وما زال أبو مـازن     .  وبالتالي ما زال هناك اختالف على إدارة المشروع الوطني وعلى تحديد أولوياته           

) ٢٠١١أيـار   /مايو( عة أشهر   عملية المصالحة، إذ تمكن من تجميد تنفيذها منذ أكثر من سب          " إيقاع"يحكم  
من خالل اإلصرار على ترشيح فياض لرئاسة الحكومة، وتمكن من تحقيق توظيف سياسي للمـصالحة                

  .لتقديم ملف دولة فلسطين لألمم المتحدة
. ولم يعد أبو مازن إلى النقاش الجاد لمتابعة ملف المصالحة إال بعد فشل الطلب الفلسطيني إلعالن الدولة                

 زال أبو مازن يؤكد على االلتزام بمسار التسوية، وهو يعلم أن االشـتراطات اإلسـرائيلية                ومع ذلك فما  
األميركية ستقف في وجه تشكيل حكومة وحدة وطنية، وفي وجه إطالق الحريات في الـضفة الغربيـة،                 
 وفي وجه إعادة تشكيل األجهزة األمنية على أسس وطنية تقبل بها حماس وفصائل المقاومة، وفي وجـه                

  .فك الحصار عن حكومة تديرها أو تشارك فيها حماس
إن المصالحة الفلسطينية هي في جوهرها أولوية وطنية، ولكن توظيفها التكتيكي، وافتقادها لقوة الـدفع،               

سيعطيه قـدرة   ... وعدم وجود آلية ملزمة لتنفيذها، وبقاء القدرة على تحريكها أو تعطيلها بيد أبي مازن             
 والمبادرة، مدعوماً برئاسته للسلطة ورئاسته لمنظمة التحرير وبـاالعتراف العربـي           أعلى على المناورة  

وما لم تفكر حماس بآلية فاعلـة       . والدولي؛ وسيضع ذلك حماس تحت ضغوط االنتظار وتقلُّب الظروف        
لدفع مسار المصالحة، فإنها ستجد نفسها أمام عملية مصالحة مفرغة من مضمونها، بينما ينفـذ الطـرف        

  . خر ما يروق له منهااآل
  الثورات العربية

وهـو  . االستحقاق الرابع مرتبط بالثورات العربية وانعكاساتها على القضية الفلسطينية وعلـى حمـاس            
استحقاق متشعب ومتعدد التأثيرات؛ ولكنه يملي على حماس االستماع أكثر إلى نبض الشباب والجماهير              

ت األخرى، وفي تفعيل القواسم المشتركة في العمـل الـوطني           في تجاوز االنقسام، وفي استيعاب التيارا     
  .الفلسطيني

وهو من جهة ثانية قد يوفر لحماس فضاءات إستراتيجية جديدة أكثر اقتراباً من أيديولوجيتها وأكثر دعماً                
باتجاهاتها اإليجابية فإن مسار    ) وخصوصاً في مصر  (لبرنامجها المقاوم؛ فإذا ما سارت الثورات العربية        

، وسيتم تخفيف الحصار عن قطاع غزة، وسـتجد         "إسرائيل"التسوية سيتراجع، كما سيتراجع التطبيع مع       
حماس حلفاء عربا مركزيين، يدفعون باتجاه تفعيل المصالحة وإعادة بناء البيت الفلسطيني علـى أسـس                

لويـات  جديدة، بحيث تدخل حماس وفصائل المقاومة بشكل فاعل في منظمة التحرير وفـي ترتيـب أو               
  .المشروع الوطني

غير أن احتمال انكفاء األنظمة العربية الجديدة على همومها المحلية قد يـنعكس سـلباً علـى الموقـف                   
الفلسطيني، وهو ما يستدعي من حماس أن تسعى لتأكيد ضرورة وجـود البعـد العربـي واإلسـالمي                  

متع بقوة كبيـرة فـي الـشارع        النهضوي لدى حركات التغيير؛ وخصوصاً لدى التيار اإلسالمي الذي يت         
  .العربي وبعالقة قوية بحركة حماس

ومن جهة أخرى فإن استحقاق الثورات العربية سيلقي بظالله على عالقة حماس بسوريا وبمـا يعـرف                 
وال تنكر حماس   . فحماس فقدت جانباً من فعاليتها في الخارج بسبب األحداث في سوريا          . بمحور الممانعة 
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ت التي قدمها النظام الحاكم في سوريا لها ولقوى المقاومة؛ وهـي عالقـة أفـادت                قيمة العالقة والخدما  
  .الطرفين إستراتيجياً وسياسياً

لكن حماس بطبيعتها وتكوينها حركة جماهيرية، ولها مكانة كبيرة لدى الشعب السوري، الذي احتـضنها               
ية والعزة والكرامـة، واحتـرام      وهي بطبيعتها حركة قائمة على معاني تحقيق الحر       . أيضاً ودعمها بقوة  

ولذلك فقد اختارت حماس أن تعلن أنها ال تنسى االحتضان والدعم من النظام وأنها ضـد            . إرادة الشعوب 
أية مؤامرة تستهدف سوريا ومواقفها الداعمة للمقاومة، لكنها تدعم من جهة أخرى كافة المطالب المحقّـة      

  .العادلة للشعب السوري
ذ البداية تتمنى أن يسير النظام سيراً إصالحياً جاداً ليفسح المجال للتعبير عن اإلرادة              بمعنى أنها كانت من   

الحقيقية للشعب السوري، وللتداول السلمي للسلطة، ودونما إراقة دماء، ودونما إيجاد أية ظروف تـدفع               
موقفهـا  غير أن الظروف اآلن تضع مزيداً من الضغوط على حماس لتحديـد             . باتجاه التدخل الخارجي  

وهو استحقاق قد تنبني عليه استحقاقات أخرى مرتبطة بالعالقة بإيران وحزب اهللا، إذا             . بشكل أكثر حسماً  
  .ما استمرا بالطريقة نفسها التي يدعمان بها النظام في سوريا

وعلى أي حال فال يتوقّع من حماس إال أن تقف مع اإلرادة الحرة للجماهير، ومع نظام ديمقراطي شوري             
  .، بحيث يعبر تماماً عن أصالة الشعب السوري...اف، بعيد عن الهيمنة األجنبية وحاضن للمقاومةشف

  ٢٣/١٢/٢٠١١، موقع الجزيرة نت، الدوحة
  
  استراتيجية الصراخ .٤٣

  نقوال ناصر
يصعب االختالف مع المتحدثة بلسان وزارة الخارجية األميركية، فكتوريا نوالند، عنـدما قالـت يـوم                

، في معرض توبيخها ألربع     "الصراخ من فوق األسطح لن يغير شيئا على األرض        "ضي إن   األربعاء الما 
دولة أوروبية، هي فرنسا وبريطانيا وألمانيا والبرتغال، ألنها تجرأت في اليوم السابق على إصدار بيـان                

اتها من استمرار دولة االحتالل اإلسرائيلي في توسـيع مـستعمر         " استيائها"مشترك أعربت فيه فقط عن      
  "!تطورات سلبية تماما" باعتبارها ١٩٦٧االستيطانية في األراضي الفلسطينية المحتلة عام 

وال يمكن طبعا إال االتفاق مع نوالند، ألن الرد الفلسطيني والعربي واإلسالمي على االحتالل العـسكري                
من فـوق المنـابر     " الصراخ"واالستيطاني اإلسرائيلي وعلى الدعم األميركي له قد أصبح مقتصرا على           

كخيـار  " الـسالم "العربـي اإلسـالمي علـى       " اإلجمـاع "العربية واإلسالمية وفي المحافل الدولية منذ       
  .عبثا... وحيد يحرص على تجريد الشعب الفلسطيني من أي خيار غير الصراخ " استراتيجي"

ألمـم المتحـدة حـول      وكانت الدول األوروبية األربعة قد أصدرت بيانها في أعقاب جلسة لمجلس أمن ا            
يوم الثالثاء الماضي تناوب خاللها على الميكرفون ممثلو المجموعات الدولية إلدانة بناء            " الشرق األوسط "

المستعمرات االستيطانية اليهودية في الضفة الغربية المحتلة، وبخاصة في القدس، ولم تـشذ عـن هـذا                 
. إال الواليات المتحدة، العضو الخامس عشر     الموقف الذي أيدته أربع عشرة دولة عضو في مجلس األمن           

وقد وصف السفير الروسي لدى األمم المتحدة، فيتالي تشوركين، الذي تتولى بـالده الرئاسـة الدوريـة                 
ومع ذلك، فإن تاريخية هذا اإلجماع ال تعـدو كونهـا           ". التاريخي"الدولي ب " اإلجماع"لمجلس األمن هذا    

  ".لن يغير على األرض شيئا"المتحدة من فوق أسطح األمم " صراخا"بدورها 
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الواليات المتحدة في مجلس األمن يوم الثالثاء كان تكرارا لشذوذ مماثل في اليوم السابق، عندما               " شذوذ"و
أيدته " حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير     "أقرت الجمعية العامة لألمم المتحدة مشروع قرار بعنوان         

ول تقودها الواليات المتحدة وكندا ودولة االحتالل اإلسرائيلي إضـافة          دولة عضو باستثناء سبع د    ) ١٨٢(
باالو، وميكرونيزيا، وجزر المارشال، وناورو، وامتنعت ثالث دول عن التـصويت هـي             " دويالت"إلى  

  "!جنوب السودان... "الكاميرون، وتونغا، و 
 القرار فإنه بدوره ال يعدو كونـه  شبه اإلجماع الدولي غير المسبوق على دعم هذا   " تاريخية"وبالرغم من   

وقرارا يضاف إلى عشرات القـرارات األمميـة المماثلـة التـي            " لن يغير على األرض شيئا    " "صراخا"
هـو  " الصراخ" والتي سوف تظل حبرا على ورق طالما ظل          ١٩٤٨صدرت عبر السنين منذ النكبة عام       

للشعب الفلـسطيني وهـو     " ة السالم العربية  مبادر"العربي على   " اإلجماع"السالح الوحيد الذي يسمح به      
األميركية العقيمة التي تبذل واشنطن اليوم قصارى جهدها من         " عملية السالم "السالح الوحيد الذي تجيزه     

أجل استئنافها والتي، للمفارقة، نص القرار أألممي الجديد على ضرورة استئنافها، علـى أسـس منهـا                 
  "!مبادرة السالم العربية"

وحثها على مواصلة دعمها ومساعدتها للشعب الفلسطيني، مما يوجب وقفـة           " كل البلدان "القرار  وقد دعا   
ففي اليوم ذاته الذي كانت نوالنـد       . األميركية للشعب الفلسطيني  " المساعدات"الحالي حول   " الصراخ"عند  

  .كان يدور سجال علني حول هذه المساعدات" صراخهم"توبخ فيه األوروبيين على 
حسن أبو لبدة يصرح للقـدس العربـي يـوم          . ما كان وزير اقتصاد السلطة الفلسطينية برام اهللا د        إذ بين 

، متجاهال حقيقة أنها كانت منـذ البدايـة         "يجب أن ال تكون مشروطة    "األربعاء بان المساعدات األميركية     
ـ    " مشروطة" ة االحـتالل فـي     ، كان سفير دول   "استراتيجية الصراخ "بالتزام منظمة التحرير الفلسطينية ب

ترحيب الحكومة االسرائيلية بقـرار     "واشنطن العاصمة، مايكل أورن، يصدر بيانا في اليوم ذاته يتضمن           
ألن هذا الرفع   " الكونغرس رفع التجميد عن تمويل الواليات المتحدة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية           

  ".مشروطا"سيكون على وجه التحديد 
 تنص على عدم ذهاب اي معونة أميركية إلى الفلـسطينيين           ٢٠١٢ة للسنة المالية    فخطة اإلنفاق األميركي  

إذا حصل الفلسطينيون، بعد تاريخ سن هذا القانون، على الوضع ذاته كالدول األعضاء أو على العضوية                "
الكاملة كدولة في األمم المتحدة أو في أي وكالة متخصصة فيها، خارج أي اتفاق متفاوض عليـه بـين                   

، كما جاء في مشروع القرار الخاص بالمساعدات الخارجية األميركية للـسنة            "ائيل وبين الفلسطينيين  إسر
إغالق "المالية المقبلة، وإال ستقطع المساعدات األميركية للسلطة الفلسطينية ضمن إجراءات اخرى تشمل             

  .ورنكما جاء في بيان السفير مايكل أ" مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن
، بـل تـصر     "إستراتيجية الصراخ "أي ان اإلدارة األميركية ال تكتفي بفرض التزام أي قيادة فلسطينية ب           

" دون تحـريض  "ومتى وماذا تقول في صراخها وكيف تقولـه         " تصرخ"على أن تفرض عليها كذلك أين       
  "!شروط مسبقة"ودون 

ي في الواليات المتحـدة األميركيـة       يجر"ولم يغب عن أبو لبدة في تصريحه للقدس العربي أن الحديث            
 يركز بالدرجة األولى وبـشكل      ٢٠١٢لوضع اطار عام لتقديم المساعدات األميركية للفلسطينيين في عام          

، مما يذكر بأن المساعدات األمنية للـسلطة  "عام على الجوانب األمنية وتعزيز القدرات األمنية الفلسطينية  
في القنصلية األميركية في القدس قد استثنيت من تجميـد          " دايتونمكتب  "الفلسطينية التي تقدم عن طريق      

خالل العام الحالي، ويرجح أن يستمر      " يو اس ايد  "المساعدات التنموية واالنسانية التي تقدم عن طريق ال       
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في حال رفض منظمة التحرير لشروط الحصول على هذه المساعدات في السنة المقبلـة،              " االستثناء"هذا  
إنمـا اسـتهدف    " بالدرجة األولى على الجوانـب األمنيـة      "األميركي  " التركيز"ذلك بأن هذا    ومما يذكر ك  

ويستهدف وسوف يظل يستهدف محاصرة ومطاردة وتصفية اي سالح دفاعي فلـسطيني فـي مقاومـة                
  .يأسا أو ألما أو احتجاجا أو غضبا" الصراخ"االحتالل ال يقتصر على 

للـسلطة، ويقلـص    " وظيفة أمنيـة  "للمساعدات األميركية بانه يحدد     " التركيز األمني "لقد وصف أبو لبدة     
كما قـال،   " مؤشر خطير "، وهذا   "وما ال تحتاجه  ) إسرائيل(وظائف السلطة للوظيفة األمنية وما تحتاجه       "
في إطار الـوالء    "، ويدخل المساعدات األميركية     "في تعزيز األمن اإلسرائيلي   "، يساعد   "موقف خاطئ "و
أليس هذا ما كانـت تقولـه المقاومـة         ". يتناقض مع أبسط قواعد األخالق    "، مما   "سرائيلإل) الفلسطيني(

  للسلطة مع قوات االحتالل؟" التنسيق األمني"الوطنية تعليقا على 
، "لن يغير شـيئا علـى األرض   ... صراخ  "وحتى ال تظل أوصاف أبو لبدة للمساعدات األميركية مجرد          

هذا لن يقبله الفلسطيني من الرئيس وحتى أصـغر         "ردت في مقابلته بأن     فإن تحذيراته أو إنذاراته التي و     
الموقف الفلسطيني الرسمي   "، وأن   "لن يجدوا فلسطينيا يقبل بهذا األمر     "، وبأن األميركيين    "طفل فلسطيني 

، سوف يظل بدوره مجرد     "واضح في هذا المجال وهو االعتذار فلسطينيا عن قبول المساعدات األميركية          
للمنظمة والسلطة كان على العكس من      " الموقف الرسمي الواضح  "لن ينجح في حجب حقيقة أن       " صراخ"

ذلك تماما، وسوف يستمر على ما هو عليه على األرجح، ما لم تترجم هذه التحذيرات أو اإلنذارات إلى                   
إجراءات عملية تتجاوز مجرد الصراخ حقا، مثل إعالن موقف رسمي قاطع على أرفع مستوى بـرفض                

لمساعدات األمنية إن لم تكن جزءا من حزمة مساعدات تنموية وإنسانية على طريق االعتراف بالتحرر               ا
إن لم يكن وقفه نهائيا، فـذلك       " التنسيق األمني "والحرية وتقرير المصير، إعالن يردفه على األقل تجميد         

هدف تمويلـه أوال    يجب أن يكون تحصيل حاصل ألي وقف للمساعدات األميركية طالما أنها كانت تـست             
األميركي مايكل مولر، خليفة كيث دايتـون،       " المنسق األمني "وأخيرا، وبالتالي التوقف أيضا عن استقبال       

  .طالما انتفت مهمته بوقف المساعدات األميركية أو برفضها، فالنتيجة يجب أن تكون واحدة في الحالتين
ماضي، وهي ثالث زيارة له، وتفقده ألوضاع       لكن زيارة األميرال األميركي هاري هريس في األسبوع ال        

األجهزة األمنية للسلطة في الضفة الغربية، هي مؤشر إلى أن حال السلطة في رام اهللا سوف يظل ينسج                  
لن يغيـر   " صراخ"على ذات المنوال، وإلى أن أوصاف ابو لبدة للمساعدات األميركية سوف تظل مجرد              

على الشعب  " فلسطينيا" المفروضة أميركيا وعربيا وإسالميا و     "إستراتيجية الصراخ "شيئا على األرض في     
  .الفلسطيني حتى يفرجها اهللا

  ٢٣/١٢/٢٠١١، موقع فلسطين أون الين
  
   للمهاجرين األفارقة"إسرائيلي" حل "الترانسفير" .٤٤

  مأمون كيوان
جراهـا  إحدى محـاور المباحثـات التـي أ       “ إسرائيل”كانت مسألة الهجرة غير المشروعة لألفارقة إلى        

التي اعترفت بجمهورية جنـوب     “ إسرائيل”سلفاكير، رئيس جمهورية جنوب السودان، خالل زيارته إلى         
وذكرت صـحيفة   . ٢٠١١تموز / السودان بعد ساعات من إعالن استقاللها عن شمال السودان في يوليو    

الـذين سـترحلهم    أن نتنياهو طلب من كير استقبال أكبر عدد ممكن من السودانيين            “ جيروزاليم بوست ”
  .إليها“ إسرائيل”
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 إال أن عددهم زاد بسرعة منـذ        ٢٠٠٠في منتصف العام ،   “ إسرائيل”وقد بدأ تدفق الالجئين األفارقة نحو       
 عام  ١٧٠٠٠ الجئاً مقارنة ب   ٣٣٢٧٣ وصلت أعدادهم إلى     ٢٠١٠ومع نهاية عام ،    . ٢٠٠٧أوائل العام   

وز عدد المهـاجرين الـذين عبـروا الحـدود           ألف شخص، وتجا   ٤٠ ويقدر عددهم اليوم بنحو      ٢٠٠٨،
  . فقط٢٠١١ ألفاً خالل عام ١٣“ اإلسرائيلية”المصرية  

ويأتي الالجئون األفارقة من السودان من منطقة تسمى الجزيرة وسط السودان، ومـن درافـور غربـي               
على عدة  “ يلإسرائ”ويعتمدون لدى إنفاقهم على رحالتهم نحو       . السودان وإريتريا وأثيوبيا وساحل العاج      

طرق، فمعظمهم يقترض المال من األصدقاء والعائلة ليدفع المـال الـالزم للمهـربين للوصـول إلـى                  
أما ما يتبقـى مـن    . ، وبذلك يكون سداد الديون أولويتهم القصوى بعد توفير حاجاتهم الرئيسة            “إسرائيل”

عظم الالجئين ال يتبقى لهم مـال       مال لديهم فيصرفونه على أسرهم الذين بقوا في بالدهم األصلية، لكن م           
  .ليصرفوه
، وتزعم أنهم جاءوا إليها للبحث عن عمل ولتحـسين          “متسللين“إلى هؤالء الالجئين ك   “ إسرائيل”وتنظر  

بعد أن تكون حياتهم في الدول التي يعيـشون         “ إسرائيل”وضعهم االقتصادي، أو هم أناس يحضرون إلى        
من طالبي اللجوء السياسي الذين هاجروا إلى       % ٩٠، أو أن    فيها معرضة للخطر، ويبحثون عن ملجأ آمن      

  .فروا من بلدانهم لظروف وأسباب مختلفة“ إسرائيل”
الذي يزج بهم في مراكز اعتقال      “ إسرائيل”بعد عبورهم الحدود الجنوبية يقع معظم الالجئين في يد جيش           

وبعد عدة أشهر مـن     . “ عوتكتسي”في سجن   “ ساهرنوم”سيئة في صحراء النقب، منها مرفق االحتجاز        
ال تستطيع إعادتهم إلى أوطانهم األصلية بسبب التشريعات الدولية، فإنها تطلق           “ إسرائيل”االعتقال وألن   

سراحهم من مراكز االعتقال بالنقب وتدخلهم في ما يسمى بالمنطقة الرمادية قانونيـاً، أي يـتم مـنحهم                  
المشروطة بالحماية وهي أمـر ترحيـل يـوفر         ) ٥ أ،   ٢،(وضعية الحماية الجماعية المؤقتة وتأشيرات      

ومسألة الترحيل المذكورة هنا ال تتم بسبب التشريعات        . الحماية قبل الطرد وقابل للتجديد كل ثالثة أشهر         
) ٥ أ،   ٢،(وال تمنحه تأشـيرات     . الدولية ما لم يقدم الالجئ إقراراً برغبته في العودة إلى وطنه األصلي           

  .وأحياناً يعد الالجئون مقيمين مؤقتين. مل غير مكفول لحملة هذه التأشيرات أي حقوق حتى حق الع
 ألفاً، وعراد وإيالت، حيـث      ٢٠تل أبيب، حيث يقدر عددهم بنحو       : ويتمركز الالجئون األفارقة في مدن    

ـ            .  مساجد وكنائس    ٧أقاموا فيها    لت إذ تشير تقديرات بلدية إيالت إلى أن نسبة العمال األفارقة فيها وص
وقاد رئيس بلدية إيالت يتسحاك هيليفي حملة مكثفـة ضـد           .  ألفاً   ٧٥ في المئة من مجمل سكانها ال      ١٣

وادعى أن  . على المدينة   “ سودان سيتي ”العمال والالجئين األفارقة، حتى وصل به األمر إلى إطالق اسم           
سودانيين إلـى المدينـة،     عدداً كبيراً من سكان أحياء إيالت يشعرون بالخوف، حيث تسلل المئات من ال            

متسلل سوداني، وهم غير مرغوبين في المدينة، والوضع االجتماعي         “ إسرائيليين ”٦وأصبح من بين كل     
يزعم غالة اليمين الصهيوني، على نحو خاص،       . للمدينة آخذ بالتدهور وهناك ارتفاع في نسبة الجريمة         
“ إسرائيل”اً وأمنياً في حال استمرت هجرتهم إلى        أن الالجئين األفارقة يشكلون ضرراً اقتصادياً واجتماعي      

“ يهودية الدولـة  “وثمة أصوات تتعالى تدعو إلى التخلص منهم، وتحذر من بقائهم، كون األمر يمس ب             . 
، وتشدد الدعوة إلى اإلسراع في إنجاز طردهم والـتخلص          “إسرائيل”بادعاء الحفاظ على نقاوة ويهودية      

  .منهم
رفضاً قاطعاً،  “ اإلسرائيلي”مهاجرين ليسوا يهوداً يرفضهم المجتمع االستعماري       ونظراً إلى كون هؤالء ال    

وبذلك يصبح اندماجهم في المجتمع أكثر صعوبة، كما يتجاوز هذا الرفض المهاجرين غيـر الـشرعيين                
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وكانـت قـضية تـدفق الالجئـين       . “ إسرائيل”ليطال حتى يهود إثيوبيا الذين هاجروا بشكل قانوني إلى          
وبنيامين نتنيـاهو   ) ٢٠٠٩-٢٠٠٦(قة قد تحولت إلى هم كبير بالنسبة إلى حكومتي إيهود أولمرت            األفار

، حيث وضعت حكومة أولمرت     “اإلسرائيلي”، وتثير جدالً في أوساط الشارع       )  حتى اليوم   ٢٠٠٩(الثانية  
األولى سياستها  للمرة  “ اإلسرائيلية” أقرت الحكومة    ٢٠١٠كانون الثاني   / في يناير . خطة للتخلص منهم    

، وقد أقرت مؤخراً إقامة تجمـع لهـؤالء العمـال           “إسرائيل”في ما يتعلق بموضوع العمال األجانب في        
وكذلك التعامل مع األعـداد  “ إسرائيل”والالجئين، وتهدف الخطة إلى تقليل أعداد المهاجرين األفارقة إلى    

ل، إلقامة معسكر ضـخم فـي جنـوب          مليون شيك  ٦٣٠التي سبق أن دخلت، وتبلغ ميزانية هذه الخطة         
 مهاجر، وكذلك فتح بعض المعتقالت التي أخليت مـن األسـرى            ١٠٠٠٠يستوعب ما يقارب    “ إسرائيل”

 دوالر لكل من يوافق علـى       ٥٠٠الفلسطينيين لهؤالء المهاجرين، إضافة إلى مساومتهم بمبلغ يصل إلى          
  .“إسرائيل”مغادرة 

يقـوم  “ إسرائيلي” ألف شيكل على كل رب عمل        ٧٠ إلى   كما قررت الحكومة فرض غرامة مالية تصل      
بتشغيل مهاجر إفريقي غير قانوني، والتهديد بإغالق المؤسسات التي تشغل المهاجرين غير الـشرعيين              

  .المصرية“  اإلسرائيلية” كيلومتراً على الحدود ١٢٠وبناء جدار فاصل يبلغ طوله 
إلـى جنـوب    “ إسرائيل”ين عادت عودة طوعية من      ورغم أن مجموعات صغيرة من السودانيين الجنوبي      

السودان قبل قيام دولة هناك، فإنه من المحتمل أن تستمر موجات العودة اآلن، وبذلك نجد أن الترانسفير                 
المفضل دائماً لتفكيك مسألة الهجرة غير المشروعة لألفارقة، وهو الحـل نفـسه             “ اإلسرائيلي”هو الحل   

  .“الخط األخضر“يين داخل وخارج ما يسمى بالمطروح لحل مسألة الفلسطين
 ٢٤/١٢/٢٠١١، الخليج، الشارقة
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