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  األنفاق هي التحدي األكبر والجيش اإلسرائيلي يستعد للحرب على قطاع غزة": يديعوت" .1

، اليوم االثنين،   "يديعوت أحرونوت "تناولت  " التحدي القادم للجيش اإلسرائيلي في قطاع غزة      "تحت عنوان   
 قطاع غزة، باعتبار أنها ستحصل في نهايـة األمـر،           استعدادات الجيش اإلسرائيلي للحرب القادمة على     
خالفا للحرب العدوانية األخيرة في كـانوني   " نوع آخر "وفي الوقت نفسه تشير إلى أنها ستكون حربا من          

2008-2009.  
وأشارت إلى أنه من أكثر من عقد من السنوات يعمل الجيش والصناعات األمنية على إيجاد حل لـشبكة                  

كما أشارت إلى أن الحديث ليس عن أنفاق        . التي حفرت في عمق أراضي قطاع غزة      " يةالالنهائ"األنفاق  
متطورة فحسب، تتيح إدخال أناس ومركبات ووسائل قتالية فحسب، وإنما أنفاق هجومية فتاكة تمر مـن                

  .بيت إلى بيت ومن ساحة إلى ساحة
ا مقاتلون مسلحون تنوي المنظمـات      وكتبت الصحيفة أنه بواسطة هذه األنفاق الهجومية التي يكمن بداخله         

.  الفلسطينية التصدي لجنود الجيش اإلسرائيلي في حال دخوله إلى داخل القطاع لتمشيط األحياء والبيوت             
وأشارت إلى أن األنفاق التي تم حفرها بالقرب من السياج الحدودي بهدف تنفيذ عمليات اختطـاف فـإن                  

ستكون التحدي األكبر والتـي     "ق الهجومية في عمق القطاع      الجيش يواجهها بوسائل متنوعة، ولكن األنفا     
  ".ال يوجد لها حل حتى اليوم

نقول إن قطاع غزة على وشك االنهيار لكثرة األنفاق التي          "ونقلت عن ضابط في الجيش اإلسرائيلي قوله        
  ".تم حفرها، ولكن مثما كانت القبة الحديدية حال للصواريخ يجب إيجاد حل لقضية األنفاق

شارت في هذا السياق إلى أن الوحدات التي يفترض أن تقوم بتفجير االنفاق وإبطال مفعول العبـوات                 وأ
  .التابعة لسالح الهندسة" وحدة سمور"الناسفة هي 

، ولذلك فهو ال يكتفي بالوحدات المختارة، حيـث         "حجم التحدي العمالني  "وكتبت أيضا أن الجيش يدرك      
احتالل قرى تـربط بيوتهـا      "والجيش النظامي بإجراء تدريبات على      تقوم وحدات من المشاة واالحتياط      

  ".باألنفاق بشكل يحاكي الواقع
العدو مثلما يستغل االرتفاع إلطالق الصواريخ، فهـو يـستغل          "ونقلت عن مصادر في الجيش قولها إن        

  ".العمق لشن هجوم في حال تنفيذ عملية برية ضد قطاع غزة
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يث عن أنفاق أعمق وأطول مما عرفها الجيش في السابق، وأنها بالنسبة            وأضافت المصادر ذاتها أن الحد    
  .لحركة حماس وسيلة قتالية بكل معنى الكلمة

كما كتبت الصحيفة أن هدف الجيش في العملية العسكرية القادمة ستكون تحقيق حسم سريع وملموس مع                
أن بموجبها يجب تفعيل أكبـر مـا        أقل ما يمكن من الخسائر، وأن الجيش قد وضع نظرية قتالية بهذا الش            

  ".الحسم السريع"يمكن من القوات الجوية والبحرية والبرية لتحقيق 
وأضافت أن عامل السرعة، استنادا إلى الجدول السياسي القصير بشكل خاص، سيتجلى في التقدم السريع               

القتال، حيث سيرافق   لقوات الجيش إلى داخل القطاع، كما سيتم إجراء تحقيقات مع المعتقلين في ساحات              
  .الوحدات العسكرية محققون يكون لهم دور ملموس في العملية العسكرية القادمة

وتابعت أن الجيش يسعى إلجراء تحقيقات أولية مع عناصر حماس الذين يتم اعتقالهم في عمق القطـاع،                 
ال "هـذا الـسياق     وقالت مصادر في الجيش في      . واستخدام المعلومات لترجمتها إلى صورة قتالية شاملة      

  ".نريد مفاجآت، والتحقيق مع األسرى يكون خاضعا لضابط االستخبارات في عمق القطاع
  26/12/2011، 48موقع عرب

  
  "خط السالم مع إسرائيل" بـ التزامهعباس يؤكد  .2

ليس بديال عن "قال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إن الذهاب إلى األمم المتحدة : بيت لحم
خط السالم مع إسرائيل، وعدم الخروج عن هذا "مع الجانب اإلسرائيلي، مؤكدا االلتزام بـ" اتالمفاوض
  ".الخط

ليس مجرد أن نذهب لألمم : "وأضاف عباس، خالل مشاركته في احتفال عيد الميالد للطوائف المسيحية
عندما نذهب لألمم المتحدة فيقول الطرف اإلسرائيلي إننا خرجنا عن خط السالم، نحن نريد السالم، و

المتحدة نريد أن نشتكي كي نصل إلى حل ينفعنا وينفعهم، أما ما يقومون به هذه األيام، خاصة 
المستوطنون، هو أمر ال يمكن أن يحتمل وهو عمل غير أخالقي، عندما يحرقون الشجر ويضربون 

  ". يعتبر عمالً أخالقياالبشر ويحرقون المساجد التي وصل عددها إلى خمسة، اعتقد أن هذا ال يمكن أن
، متمنيا أن يفهم الحكام اإلسرائيليون ذلك، مطالبا إياهم بأن "السالم مصلحة حقيقية للجانبين"وأكد على أن 

  ".ال يضعوا العراقيل أمام تحقيق السالم"
ي األمم نحن رفعنا العلم الفلسطيني في اليونسكو ونبذل جهدا خارقا لرفع العلم الفلسطيني ف"وتابع عباس 

المتحدة، حاولنا المرة الماضية وسنحاول مجددا لرفع علم دولة فلسطين في األمم المتحدة، لكن ليثق 
  ".اإلسرائيليون أن مجرد أن نرفع العلم وحتى قبله، فنحن مستعدون للدخول في المفاوضات معهم

هذه األرض المقدسة، ال نحن نقول إن المسجد والكنيسة والكنيس يتعانقون مع بعضهم البعض في : "وقال
أحد ينكر حق أحد، نريد أن نعيش معهم بأمن وسالم ونريد أن نبني دولتنا إلى جانب دولتهم، نحن 
مؤمنون بحل الدولتين؛ دولة إسرائيل الموجودة ودولة فلسطين التي تنتظر الوجود لتعيشا جنبا إلى جنب 

نا طالب سالم ولسنا طالب حرب وإرهاب، بأمن واستقرار، آمل أن يعودوا إلى رشدهم وأن يفهموا أن
نحن نريد أن نعيش معهم، ولكن إذا لم يريدوا ذلك فاألمر يعود لهم، وإذا أرادوا أن يتعنتوا في مواقفهم 

  ".فالخاسر هم ونحن أيضا، وال نريد أن نخسر هذه المعركة لنصل إلى السالم العادل والشامل
  25/12/2011قدس برس، 
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   المخابرات وقيادي في اإلخوان بالقاهرة فيهنية يلتقي لواء  .3
قى رئيس الوزراء بحكومة غزة إسماعيل هنية هذه الليلة وفدا رفيع المستوى الت:  وكاالت–القاهرة 

   .برئاسة اللواء نادر األعصر مسئول الملف الفلسطيني في جهاز المخابرات العامة المصرية
ض مصر ودار بينهما نقاش معمق حول ملف ورحب اللواء األعصر برئيس الوزراء هنية على أر

  .المصالحة الفلسطينية والعالقات الثنائية بين البلدين مصر وفلسطين
من جهته شكر هنية جمهورية مصر العربية على التسهيالت الكبيرة التي قدمتها من أجل تسهيل دخوله 

عالقة الحميمة بين البلدين، وشدد على متانة ال .إلى األراضي المصرية، كما وشكرهم على كرم الضيافة
مشيدا بدور مصر األصيل والثابت في دعم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني في الكثير من 

  .المجاالت
على صعيد آخر إلتقى رئيس الوزراء هنية القيادي في جماعة اإلخوان المسلمين خيرت الشاطر، حيث 

الفلسطينية وقضية القدس المحتلة وما تتعرض له ناقش الطرفان التطورات األخيرة في ملف المصالحة 
المدينة المقدسة من اعتداءات متواصلة من قبل االحتالل اإلسرائيلي، كما وناقشا العالقات الثنائية بين 

  .مصر وفلسطين
وكان هنية قد غادر قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي، أمس للقيام بجولة تشمل عددا من الدول 

تهدف إلى شكر تلك الدول على وقوفها مع الشعب الفلسطيني ودعم صموده خالل , ةالعربية واإلسالمي
  .الحصار

من "وقال طاهر النونو الناطق باسم حكومة غزة والمشارك في الوفد المصاحب لرئيس الوزراء هنية إن 
رض له  وشرح ما تتع،ضمن أهداف الزيارة حشد الدعم والتأييد للشعب الفلسطيني ودعم إتمام المصالحة

  "باإلضافة إلى مناقشة الوضع العربي في ظل المتغيرات, القدس من تهويد وانتهاكات االحتالل
  26/12/2011المركز الفلسطيني للتوثيق والمعلومات، 

  
   وفدا ثقافيا وإعالميا روسياغزة في هنية يلتقي .4

 روسيا إعالميا ، وفدا2011-12-25استقبل رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية، ظهر األحد 
وثقافيا، حيث عبر عن سعادته باستقبال وفد من جمهورية روسيا، واعتزازه بالعالقات التي تجمع الشعب 

  . الفلسطيني بروسيا قيادة وشعبا، والتي وصفها بالتاريخية
طينية وقدر هنية مواقف روسيا في اللجنة الرباعية من القضية الفلسطينية ومواقفها من االنتخابات الفلس

  . وتعاطيها مع كل المكونات على الساحة الفلسطينية
وأشار إلى أن روسيا دوما مرحب بها في فلسطين، مؤكدا على إصرار الحكومة والشعب الفلسطيني على 
تطوير العالقات مع روسيا، موضحا أن سر صمود الشعب الفلسطيني هو اإلنسان الفلسطيني صاحب 

  . تضحيةالقدرة العالية على الصمود وال
من جانبه؛ شكر الوفد الروسي الذي رأسه اإلعالمي واألديب الروسي السيد ألكسندر أبراخانوف رئيس 
تحرير صحيفة زافترا الروسية، هنية والشعب الفلسطيني على حسن الضيافة واالستقبال، مشيدا بما رآه 

  . في غزة من صمود وإصرار على الحياة رغم الحصار والعدوان الظالمين
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ووصف أبراخانوف غزة بأنها جزيرة الحرية في العالم وأن أهلها أوجدوا بنية قوية للمقاومة والحياة 
  .والصمود رغم ما يتعرضون له، مؤكدا أنهم سيحملون ما رأوه في غزة للعالم حتى يزال الظلم عنها

  25/12/2011موقع فلسطين أون الين، 
  

  كانون الثاني/ وآخر موعد لتشكيل الحكومة يناير".. لوطنيا" مسؤولية "المنظمة" برنامجتعديل  :األحمد .5
عبدالرؤوف  رام اهللا،نقال عن مراسلها من  26/12/2011الوطن أون الين، السعودية، نشرت 
أن اإلطار " الوطن" عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام األحمد أكد لـ، أنوكاالت، وأرناؤوط

سطينية سيركز جهوده خالل الفترة المقبلة على الترتيب لتشكيل القيادي الموقت لمنظمة التحرير الفل
المجلس الوطني الجديد إيذانا بانتخاب لجنة تنفيذية جديدة، وقال إنه طبقا لالتفاق فإن االنتخابات ستجري 

، مشيرا إلى أنه تم تكليف اللجنة التنفيذية للمنظمة ببحث إمكانية إجراء االنتخابات في "حيثما أمكن ذلك"
المناطق التي ال يمكن إجراء انتخابات فيها ستتفق اللجنة على "الدول التي يوجد بها فلسطينيون، وأضاف 

  ".كيفية تمثيلها
وشدد األحمد على أن إعادة تشكيل المجلس الوطني الذي يعد برلمان المنظمة سيتيح انضمام حركتي 

يد على أن منظمة التحرير هي اإلطار تأك"حماس والجهاد اإلسالمي، معتبرا أن بدء الخطوات لذلك 
وعن رفض حماس والجهاد اإلسالمي ". الجامع للقوى الوطنية والممثل الشرعي والوحيد للفلسطينيين

الجهة الوحيدة التي يحق لها تغيير البرنامج هي "لبرنامج منظمة التحرير القائم والدعوة لتعديله، قال 
  ".المجلس الوطني الفلسطيني

نقال عن مراسلها من غزة، صالح النعامي، أن األحمد  26/12/2011األوسط، لندن، الشرق وذكرت 
بأن اللجنة المختصة بمعالجة قضايا الحريات والمعتقلين السياسيين ستجتمع اليوم لمناقشة جملة صرح 

وقال األحمد في تصريحات للصحافيين، إن ملف . قضايا، على رأسها المعتقلون في الضفة وغزة
ن السياسيين يكاد يكون قد انتهى في الضفة الغربية، بعد أن بدأت معالجته فعليا بعد عيد المعتقلي
وتناقش اللجنة قضية الكوادر الفتحاوية، الذين غادروا قطاع غزة بعد االنقسام، وما زالوا . األضحى

لك ملف  من العودة، إلى جانب حق المواطنين في غزة في الحصول على جوازات السفر، وكذ"ممنوعين"
  .المؤسسات المغلقة في الضفة وغزة

وحول تشكيل الحكومة المقبلة، قال األحمد إنه تم االتفاق على أن يكون آخر موعد لتشكيل حكومة توافق 
إذا سارت األمور بشكل طبيعي، فإن تشكيل ": كانون الثاني المقبل، وأضاف/ وطني، هو نهاية يناير

 وسينطلق القطار باتجاه االنتخابات التي سيحدد موعدها بدقة من الحكومة سيتوج جهود إنهاء االنقسام،
  ."قبل لجنة االنتخابات المركزية وفق القانون

  
   لجنة المصالحة المجتمعية للرابع من الشهر المقبلاجتماع  تأجيل:الوادية .6

ات  أعلن عضو اللجنة العليا لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس تجمع الشخصي: حسن دوحان–غزة 
المستقلة الدكتور ياسر الوادية تأجيل اجتماع لجنة المصالحة المجتمعية حتى الرابع من الشهر المقبل 

 إن "الحياة الجديدة"وقال الوادية في حديث لـ .ألسباب فنية بسبب سفر بعض المشاركين في اللجنة
إجراءات فنية وإجرائية، التأجيل ال يتجاوز عدة أيام وال يمس بروح االتفاق واللجنة بل يتعلق فقط ب

موضحاً انه سيتم خالل اجتماع اللجنة انتخاب رئيس لها وأمين للصندوق وأمين للسر، وسيتم طرح جميع 
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الملفات بموضوعية ودقة كملف الشهداء وملف المصابين والمتضررين وكل ما يتعلق بالمصالحات 
  .الشعبية

 26/12/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 
  

   قانون يعتبر القدس عاصمة للشعب اليهوديمشروعن عشراوي تدي .7
 حنان عشراوي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية،.دانت د:  يوسف الشايب–رام اهللا 

مشروع قانون عنصري في الكنيست اإلسرائيلي يقضي باعتبار مدينة القدس عاصمة لدولة إسرائيل 
نسخة عنه، أمس أن حملة التطهير العرقي التي تشنها قوة " الغد"ت قالت في بيان تلق و. وللشعب اليهودي

االحتالل ومؤسساتها الرسمية على الوجود الفلسطيني في مدينة القدس على وجه الخصوص هي جزء 
  . صراع دينيإلىمن القرار السياسي اإلسرائيلي بنقل المعركة إلى األرض، وتحويل الصراع 

  26/12/2011الغد، عمان، 
  

   تهويد القدس بمثابة إعالن حربمشاريع: ة مقدسيةنائب .8
اعتبرت عضو المجلس التشريعي الفلسطيني عن : وكاالت – الرؤوف أرناؤوط  عبد– القدس المحتلة

إعالن "القدس جهاد أبو زنيد توجه سلطات االحتالل نحو المصادقة على مشروع القدس الموحدة بمثابة 
لم ولن تكون إال عاصمة "مؤكدة في ذات الوقت على أن القدس " حرب على أبناء شعبنا في مدينة القدس

هذه النوايا تستهدف وجود المقدسيين بالمدينة، وتؤدي لتشريد "وأضافت ". أبدية للدولة الفلسطينية المستقلة
وتهجير وطرد عائالت عربية تقطن على أرضها وهدم منازلها خاصة في منطقة شرقي القدس القريبة 

  ".عالية أدوميمم"من مستوطنة 
  26/12/2011الوطن أون الين، السعودية، 

  
  وترشيح رئيس أمر وارد..  االنتخابات التشريعية المقبلةستكتسححماس : الزهار .9

الدكتور محمود الزهار، إن التيار  قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس: صالح جمعة: القاهرة
العديد من الدول العربية التي تجري بها تحوالت اإلسالمي الواعي الملتزم أصبح يقود المنطقة في 

  .»ستة أشهر إلى سنة، لرؤية جغرافية سياسية مختلفة عن الجغرافية السابقة«سياسية، متوقعا 
، أمس، أن تحصل حماس على أغلبية ساحقة »الشرق األوسط«وتوقع الزهار في تصريحات خاصة لـ

المقبل، وعلى نسبة أفضل ) أيار(قرر إجراؤها في مايو في الضفة الغربية في االنتخابات التشريعية الم
  .2006في قطاع غزة من االنتخابات الماضية التي جرت عام 

ونفى الزهار أن تكون حركة حماس أو أي تنظيم إسالمي في فلسطين، على عالقة بما يحدث في أي 
ة ودول متواطئة تسمى حماس ابتليت ابتالء شديدا من دول غير إسالمي«دولة عربية، مشيرا إلى أن 

 في المائة، لكنها صبرت وثبتت وتغلبت على ضعف اإلمكانيات والعدو 100عربية وإسالمية 
  .»المتغطرس

ال داعي للدخول في «وحول ما يقال من أن حماس هي جزء من جماعة اإلخوان المسلمين، قال الزهار 
نحن ال نتدخل في .. روع الحضاريالمهم لدينا المش.. أم ال) اإلخوان(جدل حول هل حماس جزء من 
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الشؤون الداخلية للدول العربية، ألننا ال نزال نؤمن بأننا سنحظى في يوم من األيام بدعم عربي وإسالمي 
  .»دولي لتحقيق أهدافنا

اآلن، نحن خطونا خطوات على طريق الوحدة اإلسالمية وال يتبقى سوى التنفيذ، «وأوضح الزهار 
استنهاض حالة األمة وإقامة مشروع التوحد «وتابع . »ثيرة وموجودةخاصة أن عوامل توحدنا ك

سيعمالن على اختفاء األصول العرقية التي هي سبب من أسباب النزاع، ثم تختفي فيها الحدود السياسية 
والمصالح والثروات وتختفي الحروب االقتصادية بين من يملك ومن ال يملك، وبهذا المشروع ستذوب 

  .» في العالم اإلسالميكل عوامل الضعف
العالم العربي واإلسالمي يشهد ظاهرة كونية متجددة، فعندما يسود هذه األمة «وأضاف الزهار قائال إن 

ما يسود في األمم غير اإلسالمية من ظلم وقهر واحتالل وحصار وتجويع، ال بد أن يحدث ما نشهده 
هضتها وموروثها وعقيدتها، وإنه في الوقت حاليا من ربيع عربي، فهناك حركة تجديد في هذه األمة ون

الذي تهبط فيه كل أجنحة الظلم الممتدة على مستوى العالم كله، يصعد هذا الجيل الرباني الجديد ليجدد 
  .»لألمة عزيمتها ودينها وعدالتها وحضارتها الحقيقية

قامة اتحاد فيدرالي بينها، المنظمات الحالية في الدول العربية واإلسالمية ال تصلح إل«وأضاف الزهار أن 
وأنه ال بد من حركة شبابية تقود هذا الموضوع، وعلى هذه الحركة أن تؤمن بعقيدتها وأن تشرك معها 

وبرر الزهار توقعاته، بأن حماس . »كل من يعمل لخدمة الوطن حتى تستطيع أن تصلح حال األمة
اتوا من التعذيب، إضافة إلى أن هناك سحقت في الضفة الغربية بسبب الحصار األمني، وهناك أفراد م

ديونا على السلطة في الضفة الغربية، وأسر الشهداء تضررت وأسر المعتقلين تضررت، وكل هؤالء 
أما في غزة فقد توافر لهم أمن والكل يقر بذلك، واآلالف . سيصوتون ضد السلطة الفلسطينية في الضفة

  . سيدفع الناس إلى المقارنةالذين حرموا من الوظائف يعملون اآلن، وكل ذلك
هذا الموضوع متروك «وفي ما يتعلق بانتخابات الرئاسة، وما إذا كانت حماس سترشح أحدا، قال الزهار 

حاليا، وليس هناك قرار اآلن حول شكل االنتخابات الرئاسية المقبلة، فنحن لدينا الكفاءات والكوادر التي 
 متروكة لحينها، فليس هناك فيتو على فكرة ألننا مقبلون تستطيع أن تقود كل المستويات، لكن القضية
  .» في المائة100على تغيير في الجغرافية السياسية في المنطقة 

وحول االستطالعات التي تظهر من حين آلخر، وتظهر تراجع نسبة المصوتين لحركة حماس مقابل 
 2006ففي . وان ما يطلبه المستمعونإننا سعداء بهذه االستطالعات التي تأتي تحت عن«فتح، قال الزهار 

  .»خرجت استطالعات كثيرة مماثلة، لكنهم فوجئوا بالحقيقة واكتساح حماس في االنتخابات
ال يمكن إجراء انتخابات قبل تشكيل الحكومة، فتشكيل لجنة انتخابية من دون «وشدد الزهار على أنه 

  وجود حكومة ومن دون االتفاق على بقية البنود غير منطقي
وأكد الزهار أن هناك أطرافا عديدة مستفيدة من االنقسام الفلسطيني الداخلي، أبرزها أميركا والعدو 
اإلسرائيلي، إضافة إلى األجهزة الفلسطينية التي تتعاون أمنيا مع العدو اإلسرائيلي، لكن أغلبية الشعب 

  .1967الفلسطيني مع وحدة الجزء المتبقي من األرض المحتلة عام 
لزهار على أنه يجب البدء فورا في تنفيذ المصالحة المجتمعية لمعالجة قضايا االقتتال الداخلي وشدد ا

والقتل وهدم البيوت، وهو ما ينبغي ترميمه بصورة جماعية، حتى يعود المجتمع والعائالت لحالها 
اء كانت حكومة الطبيعي ويتم الذهاب إلى االنتخابات والقبول بنتائجها، وبعد ذلك يتم تشكيل حكومة سو

بذلك تتم معرفة مفهوم المصالحة، وأن من يريد «ائتالف أو حكومة ثنائية أو فردية، موضحا أنه 
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االستمرار في برنامج التفاوض فإن المفاوضات ال تطرد االحتالل، وتجربتنا تقول إن عشرين سنة من 
تم طرد االحتالل من غزة المفاوضات لن تأتي بشيء في حين أن تجربتنا تقول أيضا إنه بالمقاومة 

ال يجب أن نرهن قرارنا الداخلي بأوهام، فالغرب والواليات المتحدة يبيعان الوهم، وأبو «وقال . »2005
فقد علق تطبيق اتفاقية المصالحة من الرابع من مايو المنصرم من .. مازن دائما يرهننا ألجندته السياسية
) كانون الثاني( يناير 26يوم يريد تأجيل الحكومة إلى ، وال)أيلول(أجل ما سمى باستحقاقات سبتمبر 

المقبل، وهو الموعد الذي قدمته الرباعية إلسرائيل وأبو مازن لإلجابة على عدة نقاط لبدء التفاوض 
  .»وبالتالي فالقضية الفلسطينية مرهونة بأجندات أميركية وغربية وهذا هو ما يعطل العمل.. حولها

سراح المعتقلين في الضفة الغربية مسألة حيوية وال يمكن تجاوزها، مشيرا إلى واعتبر الزهار أن إطالق 
من يريد العودة للقطاع من أبناء فتح وليس له قضية، فليعد، وإذا كانت عليه «أنه أكد لحركة فتح أن 
  .»قضية فليواجه القضاء

  26/12/2011الشرق األوسط، لندن، 
 

  شرطًا" أوسلو"ر إذا كان االعتراف بـ الجهاد لن تدخل منظمة التحري: خضر حبيب .10
أكد خضر حبيب، القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي رفض حركته الدخول في منظمة التحرير : غزة

أو اإلقرار بالبرنامج السياسي " أوسلو"إذا تم اشتراط االعتراف باتفاقية "الفلسطينية في إطارها الجديد 
  .2005ق فلسطيني على إعادة تفعيل المنظمة منذ ، مشيرا إلى هناك تواف"الحالي للمنظمة

أن ما تم التوافق عليه لإلطار القيادي لمنظمة " قدس برس"وأوضح حبيب في تصريحات خاصة لـ 
  ". ولم يحدث شي جديد خالل اللقاءات األخيرة2005 توافقات عام  التحرير تم في

لمظلة الفلسطينية لجميع القوى وتحمل تشكل البيت وا"وشدد على أن منظمة التحرير بإطارها الجديد 
ليس مطلوبا من الجهاد أو حماس االلتزام بالبرنامج "تاريخًا قديما ومرجعية للشعب الفلسطيني، مضيفًا 

  ".السياسي الحالي للمنظمة أو الموافقة على معاهدات وقعتها المنظمة
  25/12/2011قدس برس، 

  
  استدراجهامن فصائل للمقاومة يتم   وما تبقىتهويد القدسبالعدو يسارع  :لجان المقاومة .11

في تصريحات له " أبو إبراهيم"قال األمين العام للجان المقاومة في فلسطين الشيخ زهير القيسي : غزة
يوما بعد يوم، تتضح معالم المشروع اليهودي الخبيث على أرض بيت المقدس من خالل "اليوم انه 

ن المتطرف في دولة الكيان اليهودي الغاصب في ظل صمت عربي التطبيق العملي ألفكار ما يسمى اليمي
جاثم بجسده البليد على أنفاس النخوة العربية بل وفي ظل تآمر واضح وفاضح على القضية الفلسطينية 

  ". بل وعلى األمة بأسرها
مه حول إن العدو الصهيوني يركز اهتما" سما"وأضاف األمين العام للجان المقاومة في بيان وصل وكالة 

عاصمة اإلسالم مدينة القدس المحتلة حتى تمكن في النهاية من حصارها كاملة وعزلها عن المدن 
  .الفلسطينية األخرى

في سياق خطوات السيطرة الكاملة على القدس المحتلة يناقش كيان اليهود الغاصب اليوم إعالن " تابعو
ارقة في أزماتها  الطريق أمام ما يسمى يهودية القدس في عدوان جديد متواصل واألمة اإلسالمية غ
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اليمين اليهودي بات آمنا  وما تبقى من الفصائل الفلسطينية المجاهدة يتم استدراجها نحو ما يسمى 
  ".المقاومة السلمية"

أن الخيار الوحيد لمواجهة المشروع اليهودي في فلسطين المحتلة هو الجهاد والقتال والمقاومة " وأكد 
  ".لى رأسها المقاومة المسلحةبكل أشكالها وع

   25/12/2011وكالة سما اإلخبارية، 
 

  ونحذّر االحتالل من تداعيات المساس بها" أحمرخط "القدس : حماس .12
الحكومة اإلسرائيلية من التصويت على مشروع قرار " حماس"حذّرت حركة المقاومة اإلسالمية : غزة

عدوانًا جديدا مباشرا على "، معتبرة ذلك "يهوديةدولة "يعلن مدينة القدس المحتلة عاصمة موحدة لـ 
  ".الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية

المسؤولية الكاملة "نسخة عنه الحكومة اإلسرائيلية " قدس برس"وحملت الحركة، في بيان صحفي تلقت 
ضد عن تداعيات العدوان على مدينة القدس، في ظل استمرار انتهاكاته وجرائمه وعربدة مستوطنيه 

ستظل عنوان "على أن مدينة القدس المحتلة " حماس"وأكدت ". األرض والشعب الفلسطيني ومقدساته
  ."القضية الفلسطينية

  26/12/2011قدس برس، 
  

   التعيين للمجالس المحلية تشكك في جدية المصالحةسياسة: الجبهة الشعبية .13
المحلية،  تها لسياسة تعيين المجالسرفضها ومعارض" الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"أكدت : رام اهللا

التعيين، التي تهدف لفرض تعيين  مشددة على ضرورة إجراء انتخابات تلك المجالس بديالً لسياسة
في بيان صحفي " الجبهة الشعبية"وقالت  .ديمقراطي وجماهيري مجالس بلدية بديالً لالنتخابات كاستحقاق

التفاف على إرادة الجماهير وحقها  التعيين هو"إن ) 25/12(نسخة عنه اليوم األحد " قدس برس"تلقت 
االقتراع، وتساهم في تدهور أوضاع المجالس المحلية، ويجعلها  الديمقراطي في الوصول إلى صناديق

  ".المساءلة الجماهيرية بعيدة عن
  25/12/2011قدس برس، 

  
   إعادة إحياء منظمة التحريريستنكر" حزب التحرير" .14

، "منظمة ضرار"في فلسطين، منظمة التحرير الفلسطينية بأنها "  التحرير اإلسالميحزب"وصف : رام اهللا
لفصل الضفة الغربية عن األردن وإقامة كيان فلسطيني " كان 1964معتبرا أن الغرض من إنشائها عام 
  ".ولكي تعفي الحكام من مسئوليتهم تجاه تحرير فلسطين.. مستقل فيها، إلى جانب كيان ليهود 

، تعقيبا على دخول )25/12(نسخة عنه اليوم األحد " قدس برس"الحزب في بيان صحفي تلقت وقال 
العمل على إحياء المنظمة خزي "إلى اإلطار القيادي للمنظمة، إن " الجهاد اإلسالمي"و" حماس"حركتي 

، وخصوصا أنها "في الدنيا واآلخرة لما لها من ماض مليء بالتنازالت والتفريط بدءا بأوسلو ولغاية اليوم
  ".األب الشرعي للسلطة، التي يستنكر الحزب وجودها ودورها األمني واعترافها بدولة االحتالل اليهودي"

  25/12/2011قدس برس، 
  



  

  

 
 

  

            12ص                                     2361:                العدد26/12/2011األحد  :التاريخ

   يقربان بين حماس وفتح"إسرائيل" وفشل المفاوضات مع العربيالربيع  .15
 مشعل في لقائه مع عدد خالد» حماس«حرص رئيس المكتب السياسي لحركة :  محمد يونس–القاهرة 

من إعالميي الحركة، بينهم الناطقون باسمها، القادمون من قطاع غزة إلى القاهرة، على إيضاح ما سماه 
االنفتاح على «و» المصالحة«وتتمثل هذه الروح في . للحياة السياسية الفلسطينية» الروح الجديدة«

  .»المشاركة السياسية«و» استيعاب المختلف«و» اآلخر
في (وأطراف عندهم ) في حماس(أطراف عندنا «ترف مشعل بأن هناك أطرافاً ستعارض المصالحة يع
الروح الجديدة انطلقت، ولن يتمكن أحد من الوقوف في «لكنه أكد أن . »، وأطراف خارجية)فتح

  .»طريقها
، كما »الربيع العربي«في مرحلة ما بعد » حماس«وتعكس أقوال مشعل هذه تغييرات تجرى في حركتي 

في مرحلة ما بعد فشل العملية السياسية في إنهاء الصراع الفلسطيني » فتح«تجرى أيضاً في حركة 
  .اإلسرائيلي، وهو ما جعل المصالحة ممكنة

في االنتخابات » اإلخوان المسلمين«، كان للربيع العربي وما أعقبه من نجاح »حماس«فمن ناحية 
وكان الندالع الثورة في سورية . للحركة» الروح الجديدة« في المصرية والمغربية والتونسية أثر كبير

  .أثر في إعادة الحركة صياغة رؤيتها السياسية وعالقاتها اإلقليمية والوطنية
 في الوصول إلى اتفاق 1993كان لفشل العملية السياسية التي انطلقت في أوسلو عام » فتح«ومن ناحية 

  .ألثر األكبر في العودة إلى الملف الداخليإلقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ا
في قطاع غزة إن مشعل معجب جداً بالتجربة التونسية التي أقام فيها » حماس«وقال مسؤولون في 

  .اإلسالميون تحالفاً مع اليساريين والقوميين، ودعموا رئيساً من اليسار القومي
لف مماثل، األمر الذي كان له أثره على في مصر إقامة تحا» اإلخوان المسلمون«وكما يتوقع أن يدرس 

في مصر فإن الحزب الذي يفوز بأكثر من » اإلخوان«وبحسب مصادر في . »حماس«توجهات حركة 
 في المئة من مقاعد البرلمان يدرس تولي ثالث حقائب فقط في الحكومة المقبلة هي الصحة والتعليم 50

  .واألوقاف، ودعم أطراف أخرى لتولي بقية الحقائب
مسؤولية حدوث تباطؤ متوقع في عملية التغيير في » اإلخوان«وبحسب مراقبين فان هذا التوجه يجنب 

  .مرحلة ما بعد االنتخابات بسبب حجم الخراب الموروث من العهد البائد
إن قيادة الحركة قررت المضي في المصالحة، وإقامة تحالف مع باقي » حماس«وتقول مصادر في 
إن الحركة تتجه إلى عدم ترشيح » الحياة«وتضيف هذه المصادر لـ . ابات مقبلةالفصائل بعد أي انتخ

، بل سترشح كوادر 2006قادة الصف األول في االنتخابات المقبلة كما فعلت في االنتخابات السابقة عام 
  .وسطى، كما أنها ستدعم عدداً من المستقلين والمهنيين المقربين منها في البرلمان والحكومة

بصعوبة التحول الجاري نحو المصالحة واالنتخابات والتحالف مع القوى » حماس«ف قادة ويعتر
  .األخرى، إذ يعترفون بوجود مراكز قوى داخل الحركة في قطاع غزة تعارض ذلك بسبب مصالحها

التي تقول إن لديها أيضاً مراكز قوى في المؤسستين األمنية والسياسية » فتح«واألمر ذاته في حركة 
وقال جبريل . رض المصالحة، وإن هذه الصعوبات ستجعل العملية بطيئة، لكنها لن تتمكن من إيقافهاتعا

قطار المصالحة انطلق، ولن يتوقف على رغم كل «إن » فتح«رجوب عضو اللجنة المركزية لحركة 
  .»الصعوبات التي نراها
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في » تلفزيون األقصى« وفي رام اهللا» تلفزيون فلسطين«وحرص خالد مشعل على الظهور على محطتي 
: »وقال مشعل في مقابلة تلفزيون األقصى. »حماس«و» فتح«غزة، إليصال الرسالة إلى جمهوري 

هناك أخطاء متبادلة، لكن االنقسام حالة طارئة . نحن ال نعمل في أرض سهلة، بل في أرض صعبة«
األعداء يتصالحون، فكيف  «ولفت إلى أن. »يجب أن تنتهي، حالة أجبرنا عليها ويجب أن نخرج منها

في المرحلة المقبلة » حماس«و» فتح«وحدد مشعل أرضية العمل المشترك بين . »بأبناء الشعب الواحد
، مشيراً إلى أن الحركة لن تلجأ »1967مشروع إقامة الدولة على حدود العام «و» المقاومة الشعبية«بـ 

ال تستهينوا بالمقاومة «: وأضاف. قات الداخليةإلى أساليب مقاومة أخرى من شأنها التأثير في العال
  .، مشيراً إلى التغيرات التي أحدثتها في المنطقة»الشعبية، فهي مقاومة قوية لديها قوة تسونامي
على سلسلة آليات عملية للشراكة السياسية، وإنهاء » حماس«واتفق الرئيس محمود عباس ورئيس حركة 

  .االنقسام
 على الحوار الذي جرى بين عباس ومشعل في القاهرة في الثاني وقالت شخصية رفيعة اطلعت

ال نريد أن نفرط في التفاؤل، «: والعشرين من الشهر الجاري وفي الرابع والعشرين من الشهر الماضي
وال نريد أن نفرط في التشاؤم، لكن لدينا للمرة األولى اتفاق له أرجل يمشي عليها، اتفاق له آليات قابلة 

  .»للتطبيق
لكنهم . حدوث تطور كبير في العالقات الوطنية في المرحلة المقبلة» حماس«وتوقع مسؤولون في 

أشاروا إلى أن إعادة دمج المؤسستين الحكوميتين في الضفة الغربية وقطاع غزة، والوصول إلى شراكة 
 قلقهم ولم يخف مشاركون آخرون في الحوار. سياسية في منظمة التحرير أمر سيستغرق ربما سنوات

، كما قال ماهر الطاهر عضو المكتب »انتقال من االنقسام إلى إدارة االنقسام«من أن تؤدي العملية إلى 
  .»الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين«السياسي لـ 

  26/12/2011الحياة، لندن، 
  

   لن تجري مفاوضات مع السلطة اذا انضمت حماس لحكومتها"اسرائيل": "نتنياهو" .16
مة االسرائيلية بنيامين نتنياهو، اليوم االحد، ان حكومته لن تجري مفاوضات مع السلطة             قال رئيس الحكو  

الفلسطينية اذا ما انضمت حماس للحكومة الفلسطينية، وذلك في اول رد فعل اسـرائيلي رسـمي علـى                  
ء اطـار   االتفاق الفلسطيني، الذي وضعت لبنته االولى في محادثات القاهرة االخيرة، التي تم خاللها انشا             

  .لسطينيةفال حريرتال نظمةقيادي موحد لم
 25/12/2011، 48موقع عرب

  
   عائق امام السالم وعباس ليس شريكا للسالمالفلسطينيون: ليبرمان .17

زعم وزير الخارجية االسرائيلي افيغدور ليبرمان ان الرئيس الفلسطيني محمود عبـاس            : القدس المحتلة 
ة المحررة آمنة منى وعشرة اسرى محررين فلـسطينيين افـرج           ليس شريكا للسالم اذ انه عانق االسير      

  .عنهم مؤخرا
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وزعم ان الفلسطينيين عائق امام     . واضاف ليبرمان ان اسرائيل تريد سالما حقيقيا وحدودا يمكن حمايتها         
مضيفا ان اسرائيل اخلت احدى وعشرين مستوطنة من قطاع غزة وأجلت عشرة آالف شـخص               . السالم

  . صواريخ وقذائفوالمقابل تلقت
 25/12/2011، وكالة سما اإلخبارية

 
   اوروبا بمنع ايران من الحصول على سالح نوويتعهدشكك في يليبرمان  .18

شكك وزير الخارجية االسرائيلي افيجدور ليبرمان يوم االحد في التزام اوروبا بمنع ايران مـن               : القدس
  .الحصول على أسلحة نووية

لالسف انطباعي هو ان بعـض دول اوروبـا         " امام دبلوماسيين اسرائيليين     وقال ليبرمان في كلمة القاها    
وشخصيات كبيرة هناك تتحدث عن العقوبات هادفة لتهدئة اسرائيل أكثر مما تهـدف لوقـف البرنـامج                 

  ."النووي االيراني
ـ                دة وزادت التكهنات بخصوص احتمال أن تهاجم اسرائيل منشات ايران النووية بعد أن قالت االمم المتح

  .في تقرير الشهر الماضي ان طهران عملت على ما يبدو على تصميم سالح نووي
هذا ما نتوقعه من    "وفورية بشأن ايران قائال     " قرارات شجاعة "ودعا ليبرمان في كلمته اوروبا الى اتخاذ        

  ."المجتمع الدولي
  26/12/2011، وكالة رويترز لألنباء

 
   الصراع مع الفلسطينيين وليس حله قنعنا واشنطن بالعمل على ادارةأ: يعلون .19

ذكرت صحيفة جيروساليم بوست االسرائيلية إن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تمكنـت     : وكاالت
من إقناع الرئيس األمريكي باراك أوباما بتغيير استراتيجيته من محاولـة حـل الـصراع اإلسـرائيلي                 

  .الفلسطيني إلى مجرد إدارته
نائب رئيس الوزراء اإلسرائيلي موشيه يعالون الذي يرتبط بعالقات وثيقة بنتنياهو           ونسبت الصحيفة إلى    

معتبرا أن حكومة   … القول إن إدارة الرئيس أوباما وعددا من القادة الغربيين ارتكبوا العديد من األخطاء            
  .نتنياهو نجحت في إقناع الواليات المتحدة بتصويب أخطائها على حد قوله

ال لقد أقنعنا اإلدارة األمريكية بأنه ما من سبيل لحل الصراع في عام أو عامين معتبـرا                 وتابع يعالون قائ  
  .أن الواليات المتحدة تحاول إدارة الصراع حاليا بدال من حله حسبما قال

عندما قال الرئيس أوباما إن مسألة الحدود ينبغي أن يتم حلها أوال قمنا نحن برفض ذلك بقوة                 : وتابع قائال 
وضوح إننا لن نقع ثانية في مصيدة أوسلو ونجعل الفلسطينيين يحصلون على أشياء مـن دون أن                 وقلنا ب 

  .يقدموا أي شيء في المقابل وفقا الدعائه
  26/12/2011األهرام، القاهرة، 

 
  "المضلّل"يشن هجوماً على عباس ويصفه بـ " سيلفان شالوم"نائب نتنياهو  .20

ئيس الوزراء اإلسرائيلي، سيلفان شالوم، هجوماً الذعـاً علـى          شن النائب األول لر   ): فلسطين(الناصرة  
رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، مشكّكاً في صدق نواياه بشأن التفاوض مع تل أبيب والتوصـل                

  .إلى تسوية ثنائية إلنهاء الصراع التاريخي بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي
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إن الدعوة التي أطلقهـا     "،  )25/12(ة الحكومة صباح اليوم األحد      وقال شالوم، في كلمة ألقاها خالل جلس      
عباس لتشكيل حكومة وحدة وطنية مع الجهات التي تدعو إلبادة دولة إسرائيل، وقيامه بالتقـاط الـصور           

في إشارة إلى األسيرة المحررة آمنة منى التي التقاها عباس خالل زيارتـه             (إلى جانب مخربة فلسطينية     
  .، على حد تقديره"، يخالفان ما يدعو إليه من إحالل السالم)تركيااألخيرة إلى 

وخير نائب نتنياهو، رئيس السلطة الفلسطينية بين اإلعالن صراحة عن رغبته بكسر الجمود الذي يعتري               
مواصلة تضليل دول العالم    "العملية السياسية مع تل أبيب من خالل العودة إلى طاولة المفاوضات، وبين             

  .وفق تصريحاته، "أجمع
 25/12/2011قدس برس، 

  
  "إسرائيل" االنسحاب األميركي من العراق ما زال يرعب ":إسرائيل اليوم" .21

في واحد من التقارير اإلسرائيلية المهمة التي تتطرق إلى مناقشة الوضع في العراق وضـعت صـحيفة                 
ير الذي يتطـرق إلـى تـداعيات        ، وهو التقر  )الجبهة الشرقية العراقية  (تقريرا بعنوان   » إسرائيل اليوم «

االنسحاب األميركي من العراق على إسرائيل، حيث يتساءل التقرير عن الخطر الذي مـن الممكـن أن                 
تتسبب فيه العراق للجبهة الشرقية إلسرائيل، خاصة أن العراق كان دائما وطوال العهد الـسابق دولـة                 

 من مرة قواته المسلحة النظامية مـن أجـل          يقول التقرير إن العراق أرسل أكثر      و .مواجهة ضد إسرائيل  
  .محاربة إسرائيل

وينتهي التقرير بالتأكيد على أن إليران مصالح استراتيجية واقتصادية ودينية تنوي حثها قدما في العراق               
وسيكون هدفها الرئيسي أن تتأكد من أال يعود العراق أبداً ليصبح قويـا             . بعد انسحاب القوات األميركية   

ستحاول طهران لتحقيق هـذا الهـدف أن تجعـل          . لتهديدها كما حدث في عهد صدام حسين      بقدر يكفي   
العراق قزما إلى درجة أن يصبح دولة تابعة إليران تؤيد مطامح إيران في الشرق األوسط، وبالتالي فإن                 

ـ                   ب العراق من الممكن أن يعود ويمثل تهديدا مباشرا إلسرائيل، وهو التهديد الذي لن ينتهـي فـي القري
  .العاجل خاصة في ظل العداء المتبادل بين إيران وإسرائيل

 26/12/2011، العرب، الدوحة
 

   معها قبول معاهدة السالمي السلف"النور" إلعالن حزب "إسرائيل"ارتياح فى  .22
 قبولـه معاهـدة     يسادت حالة من االرتياح فى إسرائيل عقب إعالن حزب النور السلف          : محمد البحيرى 

وأعـرب  . ل، فيما طالب مسؤولون إسرائيليون حكومة بنيامين نتنياهو بإرضاء السلفيين         السالم مع إسرائي  
 أنـه سـيحترم معاهـدة الـسالم         يوزير المالية يوفال شتاينيتس عن ارتياحه إلعالن حزب النور السلف         

  . اإلسرائيلية-المصرية 
عى لتغيير بعض البنود فى     أنه سيس ي  السلف» النور«وأبرزت إذاعة الجيش اإلسرائيلى بيانا أصدره حزب        

 نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت اإلسرائيلية عن مصادر إسـرائيلية          ،معاهدة السالم عبر طرق مشروعة    
اعتقادها أن البنود المشار إليها تتعلق بتصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل، لزيادة أسعاره عما هى عليه                

  .ى فى سيناءاآلن، باإلضافة إلى زيادة انتشار قوات الجيش المصر
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من جانبه، توقع يسرائيل زيو، عميد احتياط بالجيش اإلسرائيلى، فى مقال بصحيفة معاريف اإلسرائيلية،              
أن تبقى مصر مرتبطة بالواليات المتحدة األمريكية، وأن تحافظ على اتفاقية الغاز مع إسرائيل، بـسبب                

  .المشاكل المتفاقمة لالقتصاد المصرى
 26/12/2011 ،المصري اليوم، القاهرة

 
   الجيش االسرائيلي يستعد لتسخين الحدود مع سوريا":معاريف" .23

العبرية في عددها الصادر امس، ان الجيش االسرائيلي أصدر خالل          » معاريف«ذكرت صحيفة   : رام اهللا 
االيام القليلة الماضية تعليمات جديدة لقادته وجنوده العاملين على طول خط الجبهة مع سـوريا توضـح                 

او عمليات اطالق صواريخ، على ان تدخل هذه التعليمات         » ارهابية«التعامل في حال وقوع عملية      كيفية  
  .حيز التنفيذ االسبوع المقبل وذلك في ضوء االحداث التي تشهدها سوريا

إن التوصيفات الحالية على خط جبهة الجوالن والتي تتراوح بين          «ونقلت الصحيفة عن ضابط كبير قوله       
لم تعد قادرة على مواجهة التطورات التي قد تحصل نتيجة االحداث في سوريا             ) حرب (او) أمن جاري (

  .»وتبقي االمور غير واضحة
الوضع في سوريا معقد ويخلق حالة من االرتباك ونحن يجـب ان نكـون مـستعدين               «واضاف الضابط   

  .»المكانية ان تنتج حالة الفوضى السائدة عمليات ضدنا
كل عملية او حادث قد يقع فـي        «: لية النظام في سوريا عن أي عملية قائال       وشدد ضابط آخر على مسؤو    

الجوالن له عنوان واضح بالنسبة لنا هو النظام السوري وبالتالي فان ردنا سيكون واضحا وقويـا جـدا                  
  .»ويحمل رسالة واضحة مفادها عدم جدوى العمل ضد اسرائيل

 26/12/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا
 

   لن تمنع تحويل عائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية"اسرائيل "":يديعوت" .24
صحيفة يديعوت احرونوت االسرائيلية امس ان الحكومة االسرائيلية        ت  افاد: عبد الحليم غزال   -تل ابيب   

  .ابلغت الواليات المتحدة االمريكية بأنها ستقوم بتحويل عائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية
لن نمنع تحويل عائدات الضرائب للـسلطة الن ذلـك       :"  عن مصادر حكومية قولها      ونقل موقع الصحيفة  

  ".يقوض من جهودها في الضفة الغربية
وبحسب يديعوت فان القرار اإلسرائيلي نابع من وقف النشاطات الفلسطينية في مؤسسات األمم المتحـدة               

  .ير في واشنطنبسبب تهديد الكونغرس األمريكي والتهديد بإغالق مكتب منظمة التحر
 24/12/2011، القدس، القدس

  
  سالح الجو االسرائيلي ينشئ فرقة خاصة لحماية قواعده من الهجمات الصاروخية .25

العبرية عن إنشاء سالح الجو اإلسرائيلي فرقة خاصة،        " الجورزليم بوست "شفت صحيفة   ك: القدس المحتلة 
  .ت صاروخيةلتأمين القواعد الجوية اإلسرائيلية في حال تعرضها لهجما

وذكرت الصحيفة أن سالح الجو اإلسرائيلي أنشأ فرقة خاصة من جنـود االحتيـاط التـابعين للجـيش                  
اإلسرائيلي، لتأمين القواعد الجوية التابعة لسالح الجو اإلسرائيلي في حال تعرضها لهجمات صاروخية،             

  .من جهات خارجية
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د من إصالح المـدرجات التـي تتعرضـت         وأوضحت الصحيفة أن الفرقة الخاصة ستكون مكلفة بالتأك       
للهجوم الصاروخي بصورة سريعة، وتزويد وتسليح الطائرات اإلسرائيلية بالذخيرة والوقود عند هبوطها            

  .في المدرجات داخل القاعدة العسكرية، باإلضافة إلى إدارة أبراج المراقبة في القواعد الجوية
ير إلى أن منظمة حزب اهللا اللبنانية، وحركة حمـاس          وبينت الصحيفة أن تقديرات الجيش اإلسرائيلي تش      

في قطاع غزة، ستقصف في أي مواجهة مقبلة قواعد سالح الجو، للحد من قدرة الطائرات اإلسـرائيلية                 
  .على التزود باألسلحة والوقود، وتحيدها من المعركة

 26/12/2011، وكالة سما اإلخبارية
  

  تحت األرض على الحدود المصرية" ةحواجز فوالذي" تقيم "إسرائيل": "معاريف" .26
قررت إسرائيل بناء حواجز حرارية من الصلب والفوالذ لتشكل جدار فـوالذى ضـخم              : القدس المحتلة 

  . اإلسرائيلية تحت األرض-على امتداد الحدود المصرية 
العبرية  فى تقرير لمراسلها العسكرى موشـيه ديفيـد إن الحـدود المـصرية               " معاريف"وقالت صحيفة   

صبحت تشكل خطرا كبيرا على األمن اإلسرائيلى، وبالتالى قررت القيادة المركزية بالجيش اإلسرائيلى             أ
  .إنشاء هياكل من الصلب كالتى أقامها من قبل على الحدود اإلسرائيلية مع قطاع غزة

وأوضحت معاريف أن الحواجز الحرارية ستكون مضادة للرصاص والنار، وسيتم بناؤها علـى شـكل               
  . صغيرة على الحدود مع مصرقواعد

واوضحت معاريف أن تلك الحواجز الحراية سيتم بناؤها جنبا إلى جنب مع الجدار الفاصل الحدودى مع                
 وسوف يتم االنتهاء من بناء    2012مصر، الذى من المتوقع االنتهاء من بنائه بشكل كامل حتى نهاية عام             

  . كم نهاية شهر يناير المقبل230 كم من 100
ت أن الجيش اإلسرائيلى قرر إحياء فكرة الجدران الفوالذية على طول الحدود لتكون بمثابـة درع                وأضاف

  . دفاعى للحدود اإلسرائيلية تحت األرض
 26/12/2011، وكالة سما اإلخبارية

 
  أداة لخنق القدس..  معبر شعفاط: للجزيرة نت"السالم اآلن" .27

اإلسرائيلية " السالم اآلن " مراقبة االستيطان في حركة      حذرت مديرة وحدة  : القدس المحتلة  - وديع عواودة 
حجيت عوفران من خطورة خطط إسرائيل الرامية إلى تهويد القدس، وتفريغها مـن سـكانها العـرب،                 
معتبرة أن معبر شعفاط الجديد يكشف عن حقيقة أطماع إسرائيل الراغبة فـي األرض بـدون سـكانها                  

  .العرب
عن قيام السلطات اإلسرائيلية بتبيـيض نقـاط         يرة نت، يوم األحد   في تصريحات للجز   وكشفت عوفران 

استيطانية عشوائية قبل أيام، رغم صدور أوامر قضائية بإزالتها، مشددة على أن االستيطان خاصة فـي                
  .منطقة القدس هو الخطر األكبر الذي يهدد تسوية الدولتين

أفراهام بورغ الذي أوضح في     ) البرلمان(لي  ويتفق مع عوفران في هذا الرئيس األسبق للكنيست اإلسرائي        
، وأن الخيار السياسي المطروح اليـوم  "حل الدولتين قد تبخر" السبت أن يوممقال نشرته صحيفة هآرتس    

يكمن في دولة ديمقراطية واحدة، بعدما فرض المستوطنون الحقائق والعقبات على األرض، وبعدما تبدد              
  ".الدولة الديمقراطية واليهودية"وهم 
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  أرض بال سكان
وتشير عوفران إلى أن معبر شعفاط الجديد يكشف عن حقيقة أطماع إسرائيل الراغبة في األرض بـدون                 

وكان االحتالل قد حول حاجز شعفاط       .سكانها العرب، ويستكمل عمليات االستيطان الرامية لتهويد المكان       
  .لسطينيين من وإلى القدسشمال القدس منتصف الشهر الحالي إلى معبر كبير يعوق حركة الف

 ألف مواطن هم سكان مخيم شعفاط عن امتداده الجنوبي الطبيعـي فـي مدينـة                55ويفصل المعبر نحو    
القدس المحتلة، التي تعتبر مركز حياتهم االقتصادي والتعليمي، كما سيؤدي إلى حدوث خلل فـي حيـاة                 

  .طالب المدارس والجامعات والتجار والموظفين والعمال
  للعبةقواعد ا

من جانبها، قالت النائبة عن التجمع الوطني في الكنيست حنين زعبي إن الحاجز دافعه سياسي بامتيـاز                 
  .رغم محاولة االحتالل تسويقه باعتباره حاجزا أمنيا، مشيرة إلى أنه يهدف لتهويد القدس بشقيها

ديا يـرفض سياسـة تهويـد       وأضافت زعبي في بيان أن العالم بما فيه تلك القوى الداعمة إلسرائيل تقلي            
  .القدس، ويراها غير شرعية وتقوم على السلب واالحتالل

مخططات زائلة بتفعيل اإلرادة الفلسطينية     "وأكدت زعبي أن مخططات سحب الهويات وبناء الجدران هي          
، مشيرة إلى أن إسرائيل ال تزال تتفاعل مع المنطقة بحكم قواعد لعبة قديمة لـم تعـد سـارية                    "للنضال

  .فعول بعد اآلن، متجاهلة الثورات العربيةالم
 26/12/2011، موقع الجزيرة نت، الدوحة

 
  "المذبحة األرمنية" بـ "إسرائيل"يناقش اليوم اعتراف " الكنيست" .28

، )26/12(في جلسته المنعقدة اليـوم اإلثنـين        " الكنيست"يناقش البرلمان اإلسرائيلي    : )فلسطين(الناصرة  
التي اتهم األتراك بارتكابهـا ضـد الـشعب         " مذبحة األرمن "لة العبرية بـ    مشروع قانون اعتراف الدو   

  .األرمني إبان الحرب العالمية األولى
ومن المقرر أن تلتئم لجنة التربية والتعليم البرلمانية، اليوم، لمناقشة اقتراح تقدم به النائبان أرييه إلداد من                 

واتهـام  " المذبحة األرمنيـة  "، بشأن إقرار وقوع     "ميرتس"وزهافا غالؤون من كتلة     " االتحاد الوطني "كتلة  
  .األتراك بارتكابها

في ديوان رئيس الوزراء،    " األمن القومي "وبحسب ما أوردته وسائل اإلعالم العبرية، فقد توجه مستشار          
  ر يعقوب عميدرور، إلى رئيس البرلمان اإلسرائيلي، رؤوفين ريفلين، بطلب إرجاء مناقشة القانون المذكو            

نظراً لحساسيته وخوفاً من حدوث انعكاسات سـلبية علـى العالقـات            "وعدم إثارته في الوقت الراهن؛      
  .، إال أن األخير رفض ذلك مؤكداً عزمه المشاركة في جلسات النقاش"اإلسرائيلية التركية

 26/12/2011، قدس برس
  

   مطار دولي بالقدس وميناء جديد بغزةإلقامةمخطط فلسطيني  .29
كشف وزير المواصالت في الحكومة الفلسطينية برام اهللا، سعدي الكرنز، النقاب عن مخطط : رام اهللا

  .فلسطيني إلقامة مطار دولي قرب مدينة القدس المحتلّة وميناء ضخم على شواطئ قطاع غزة
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، )25/12(وأوضح الكرنز، خالل لقائه بممثلين عن جمعية حماية المستهلك بمدينة الخليل، اليوم األحد 
أن الحديث يدور حول مخطط إلقامة مطار دولي متكامل لنقل البضائع واألشخاص في منطقة البقيعة بين 

  ).جنوب الضفة الغربية(القدس المحتلة وبيت لحم 
وأشار إلى أن الدوائر والهيئات المختصة في السلطة الفلسطينية فرغت مؤخراً من إجراء الدراسات 

 كيلومتراً، وهو الطول المعتمد 3.2لمطار الذي سيبلغ طول المهبط فيه والمخططات لتنفيذ مشروع إقامة ا
  .دولياً للطائرات التجارية

وفيما يتعلّق بمخطط إقامة الميناء؛ أفاد الوزير الفلسطيني بأنه من المقرر إنشائه في منطقة الشيح عجلين 
أن حصلت على تمويل لهذا بوسط القطاع بين مدينة غزة ومنطقة النصيرات، موضحاً أن السلطة سبق و

  .المشروع من فرنسا وهولندا
  25/12/2011قدس برس، 

  
 2011 اعتقال ُسجلت خالل العام حالة 3312: فروانة .30

 قال الباحث المختص بشؤون األسرى عبد الناصر فروانة، إنه سجل خالل العام الجاري ما :غزة
 منهم أفرج عنهم في إطار صفقة 113 حالة اعتقال في كافة محافظات الوطن، وأن 3312مجموعه 
 حالة اعتقال 276وبين، في تقرير بهذا الخصوص، أن متوسط االعتقاالت خالل العام كانت  .التبادل

 . حاالت يوميا9شهريا، أي ما معدله 
 لم تقتصر على شريحة معينة أو فئة محددة، حيث طالت كل 2011أن االعتقاالت خالل العام : وأضاف

تمع الفلسطيني دون تمييز، وشملت فئات عمرية مختلفة ولم تقتصر على الذكور فئات وشرائح المج
فحسب، بل طالت النساء والفتيات أيضا، كما وشملت مرضى ومعاقين، باإلضافة إلى نواب وقيادات 

 .السياسية
  26/12/2011وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية، وفا، 

  
   فتح بوضع قضية األسرى على رأس جدول األعمالالقائد العام لحركةعميد األسرى يطالب  .31

طالب عميد األسرى والمعتقلين األسير كريم يونس، من قرية عارة في المثلث، قيادة حركة فتح بوضع 
  .قضية األسرى على رأس جدول األعمال

ـرب نسخة 48 عاما، في رسالة وصل موقع عــ30 وأكد يونس، الذي مضى على وجوده في األسر 
 ضرورة وقف التنسيق األمني مع االحتالل، واعتبار قضية إطالق سراح األسرى شرطا منها على

  .الستئناف المفاوضات، وهدفا أوليا وجوهريا وأساسيا لحركة فتح وقادتها
 كما أكد في الرسالة على ضرورة أن تشمل اإلفراجات القادمة جميع األسرى القدامى من قبل العام 

  . والمحكوميات العالية2000
  25/12/2011، 48موقع عرب
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  توغالت واعتداءات إسرائيلية متصاعدة: غزةاألطراف الشرقية ل .32
تشهد األطراف الشرقية لقطاع غزة، منذ فترة تصاعدا في عمليات التوغل والقصف التي تنفّذها : غزة

في أخرى، قوات االحتالل اإلسرائيلي، فما تكاد قوات االحتالل تتراجع عن منطقة حتى تعيد التوغل 
  .مكررة ذات السيناريو من أعمال تجريف وتسوية

حيث قصفت قوات االحتالل اإلسرائيلي، صباح أمس، شرق حي الشجاعية بعدد من القذائف المدفعية، 
  .دون أن يبلغ عن وقوع إصابات في األرواح

عتداءات االحتالل ووفق نشرة حقائق وأرقام الصادرة عن المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان، التي توثّق ا
 حتى نهاية شهر تشرين الثاني الماضي، أظهرت أن 2011في المنطقة العازلة، منذ مطلع العام الجاري 

 حادث إطالق نار تسببت 53 عملية قصف و56 عملية توغل و30قوات االحتالل نفّذت أكثر من 
  . تلفة منشأة مخ61 وتدمير 33 آخرين، واعتقال 202 مواطنا وإصابة 31باستشهاد 

  26/12/2011، السبيل، عمان
  

   األمن الوقائي يتناوبون على تعذيب طالب من جامعة النجاحضباط: أهالي المعتقلين .33
أفادت عائالت عدد من االسرى والمعتقلين في سجن الجنيد، في مدينة نابلس، :  جمال جمال-القدس 

تقلين من جامعة النجاح للتعذيب الوحشي والتابع للسلطة الوطنية الفلسطينية بتعرض عدد من الطالب المع
وقال أهالي الطلبة، إن ضباط األمن الوقائي يتناوبون على تعذيب عدد من طالب . على أيدي السجانين

  .الجامعة، وخصوصا طالب كلية اإلعالم وخريجيها
ثل برئيسها وانتقد أهالي المعتقلين والذين يتجاوز عددهم عشرة طالب، دور جامعة النجاح الوطنية المم

رامي الحمد اهللا، بسبب صمته حول ما سموه المجزرة التي تقع بحق أبنائهم دون أن يتحرك، خصوصا .د
  .وأن االمتحانات النهائية قد بدأت هذا األسبوع

  26/12/2011، الدستور، عمان
  

  2011عام  آالف فلسطيني من السفر أربعة منعت "إسرائيل"": المرصد األورومتوسطي"تقرير أعده في  .34
، )EuroMid( أفاد تقرير مفصل أعده المرصد األورومتوسطي لحقوق اإلنسان : عماد سعاده-نابلس 

، أن إسرائيل نفذت أربع آالف حالة منع من السفر بحق مواطني الضفة "آمال مقيدة"حمل عنوان 
 2011منذ مطلع عام الغربية، خالل محاولتهم اجتياز معبر الكرامة الحدودي الواقع تحت سيادتها، 

ويشير تقرير المرصد  . حالة منع من السفر أسبوعيا83الجاري، بما معدله ) ديسمبر(وحتى كانون أول 
الذي يتخذ من جنيف مقرا رئيسيا له، إلى أن هذا المنع، ترافق في ثلثي الحاالت مع إقدام السلطات 

؛ تتمثل بالتفتيش الدقيق والعاري "المذلة"االسرائيلية على إخضاع الفلسطينيين لممارسات تصنَّف بـ
أحيانًا، والتحقيق القاسي على يد ضباط من المخابرات، إلى جانب إجبارهم على االنتظار لساعات طويلة 

  .في ظروف مكدسة وصعبة
ويوثق التقرير نماذج متنوعة من الشهادات الخاصة لممنوعين من السفر، لم تستثن السلطات االسرائيلية 

مرضى والنساء وكبار السن، إلى جانب منعها عددا من الصحافيين والنشطاء السياسيين والطلبة منهم ال
ي المجلس التشريعي الفلسطيني، وموظفين في وكاالت فمن السفر، ليمتد المنع ويطال نوابا منتخبين 

  .دولية وأممية
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 األممية، لالضطالع بأدوارها ويختم التقرير بتوصية يرفعها إلى المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية
المنوطة بها تجاه صيانة حق الفلسطينيين بالسفر والتنقل من وإلى األراضي الفلسطينية، بما في ذلك 
المساءلة القانونية حول انتهاك هذا الحق، والضغط المباشر على السلطات االسرائيلية، لتنفيذ التزاماتها 

طنين الفلسطينيين القابعين تحت سيطرتها، ووقف سياسة العزل تجاه القانون الدولي، وتسهيل حركة الموا
  .والتعسف الممارسة ضدهم

  25/12/2011، القدس، القدس
  

   بذل جهدا كبيرا لمنع هدم جسر المغاربة عبداهللا الثاني: تيسير التميمي .35
بذل جهدا قال قاضي قضاة فلسطين الشيخ تيسير التميمي ان الملك عبداهللا الثاني :  أنس صويلح-عمان 

كبيرا بالضغط على اسرائيل بكل امكانياته السياسية لمنع هدم جسر المغاربة في القدس الشريف وتدخل 
  .لفك الحصار عن المعتكفين بالمسجد االقصى الشهر الماضي

وأكد أنه لوال الوالية الدينية للمملكة االردنية على المقدسات االسالمية في فلسطين ودفاعها المستمر عنها 
جهود الملك الستطاعت وزارة الشؤون الدينية في اسرائيل بسط سيطرتها على المقدسات االسالمية و

  .والبدء بتمرير مشروعها لتهويد القدس
كما أكد الشيخ التميمي خالل مشاركته بمبادرة اعالن القدس عاصمة أبدية للثقافة العربية التي نظمها 

ن في هذا المجال يعتبر االكبر مقابل الجهود المبذولة من امس منتدى الوحدات الثقافي، أن جهد االرد
الدول العربية االخرى، مشيرا الى ان القدس هي مركز الصراع بين االمة العربية والكيان الصهيوني 
ويجب تعظيم الجهود اسوة باالردن بتحقيق النصر ومنع المشروع االسرائيلي المرفوض بتهويد القدس 

  .الشريف
ودة هو صلب القضية الفلسطينية وال يجب التنازل عنه بالرغم من المساعي االسرائيلية وأكد أن حق الع

للتفاوض على هذا الحق المقدس وان قبول اي جزئية منه يعتبر تصفية للقضية الفلسطينية، مشيرا الى 
  .رفض فكرة الوطن البديل جملة وتفصيال

  26/12/2011، الدستور، عمان
  

  عو إلى السالم في الشرق األوسطبطريرك القدس لالتين يد .36
 دعا بطريرك القدس لالتين المونسنيور فؤاد طوال في مدينة بيت لحم، مهد المسيح، : أ ف ب-بيت لحم 

مصلياً من اجل هذه المنطقة التي تشهد سلسلة » السالم واالستقرار واالمن في الشرق االوسط«الى 
  .ثورات وصعوداً للتيار االسالمي

ظته التي وزعتها الكنيسة قبل قداس منتصف الليل التقليدي في كنيسة المهد الى ودعا طوال في ع
السالم واالستقرار واالمن في الشرق االوسط ونصلّي من اجل عودة الهدوء والمصالحة في سورية «

  .»ومصر والعراق وشمال افريقيا
  26/12/2011، الحياة، لندن

  
   فلسطينيين شمال القطاع خمسةالحتالل يعتقل ا ..حاولوا التسلل للعمل .37
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اعتقلت الشرطة اإلسرائيلية، الليلة، خمسة فلسطينيين بعد اجتيازهم السياج الفاصل بالقرب من : ةغز
  .شمال قطاع غزة" كفار سعد"كيبوتس 

وذكرت القناة العاشرة اإلسرائيلية أن الجيش اإلسرائيلي شرع في عمليات بحث وتمشيط، تخللها إطالق 
  .الدبابات اإلسرائيلية على المناطق المالصقة للحدودأعيرة نارية من 

وأضافت بأن قوات االحتالل أطلقت قنابل اإلنارة في سماء المنطقة، بعد وصول معلومات استخباراتية 
  .تفيد بوجود عدد من الفلسطينيين الذين اجتازوا السياج الحدودي
 دقيقة من رفع حالة التأهب، خمسة من 20 وإشارات القناة إلى أن الشرطة اإلسرائيلية اعتقلت بعد مضي

  .  الفلسطينيين العزل، واقتادهم للتحقيق معهم
  .للعمل بداخلها" إسرائيل"وبينت التحقيقات األولية أن المواطنين هم من قطاع غزة، وحاولوا التسلل إلى 

  25/12/2011، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية 
    

 في العالمازدياد عدد الفلسطينيين : اإلحصاء .38
 مليون فلسطيني؛ 11.22ذكر جهاز اإلحصاء المركزي، أن عـدد الفلسطينيين المقدر فـي العالم حوالي 

 4.99 مليون فلسطيني في إسرائيل، وما يقارب 1.37 مليون فـي األرض الفلسطينية، وحوالي 4.23
ازديادا في أعداد إن هناك  وأوضح.  ألف في الدول األجنبية636مليون في الدول العربية ونحو 

 الفلسطينيين في العالم
ووفق التقرير، فأكثر من ثلث السكان يقيمون في قطاع غزة قدر عدد السكان في األرض الفلسطينية 

وبلغت .   مليون في قطاع غزة1.6 مليون في الضفة الغربية و2.6 مليون فردا؛ حوالي 4.2بحوالي 
كان الفلسطينيين المقيمين في األرض الفلسطينية؛ من مجمل الس% 44.1نسبة السكان الالجئين نحو 

 .في قطاع غزة% 58.4من إجمالي الالجئين في األرض الفلسطينية في الضفة الغربية و% 41.6
 3.8؛ 1997 مواليد عام 6.0 مولوداً مقارنة مع 4.2 إلى 2010انخفض معدل الخصوبة الكلي عام 

 .اع غزة مولوداً في قط4.9مولوداً في الضفة الغربية و
في حين كانت معدالت خصوبة عالية بين الفلسطينيين في األردن مقارنة بالفلسطينيين في سوريا ولبنان، 

 3.2 مولوداً و2.5 مولوداً مقابل 3.3فقد بلغ معدل الخصوبة الكلي للفلسطينيين المقيمين في األردن 
 .مولوداً في سوريا ولبنان على التوالي

 مليون 1.37ائيل مجتمع فتي، فعدد الفلسطينيين المقدر في إسرائيل حوالي المجتمع الفلسطيني في إسر
% 3.9، مقابل حوالي %37.5فلسطيني، وبلغت نسبة األفراد دون الخامسة عشرة من العمر حوالي 

 . فأكثر65لألفراد 
 المعدل ، ويعتبر هذا2010 مولوداً وذلك للعام 3.5وبلغ معدل الخصوبة الكلي للفلسطينيين في إسرائيل 

 مواليد لكل امرأة لنفس العام، وبلغ متوسط 3.0مرتفعاً نسبياً قياساً بمعدل الخصوبة في إسرائيل البالغ 
 مولوداً لكل 26.2 أفراد، وبلغ معدل المواليد الخام حوالي 4.8حجم األسرة الفلسطينية في إسرائيل 

 . من السكان1000
 عدد اليهود عبر الزمن، فقد بلغ عدد الفلسطينيين في عدد الفلسطينيين في فلسطين التاريخية سيتخطى

 مليون بناء على 5.8، في حين بلغ عدد اليهود 2011 مليون نهاية عام 5.6فلسطين التاريخية حوالي 
 .2010تقديرات دائرة اإلحصاءات اإلسرائيلية لعام 
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 حيث 2015نهاية عام وأشار تقرير اإلحصاء إلى أن عدد السكان الفلسطينيين واليهود سيتساوى مع 
وستصبح نسبة السكان .  مليون، وذلك فيما لو بقيت معدالت النمو السائدة حاليا6.3سيبلغ ما يقارب 

 6.8 حيث سيصل عددهم إلى نحو 2020من السكان وذلك بحلول نهاية عام % 48.7اليهود حوالي 
  . مليون فلسطيني7.2مليون يهودي مقابل 

  26/12/2011سطيني، الجهاز المركزي لالحصاء الفل
  

   يتحول إلى مربعات أمنية واالنفجار الكبير قد يقع بأي لحظةالحلوةعين مخيم : موقع الجئ نت .39
اليزال مخيم عين الحلوة في دائرة االهتمام السياسي واألمني بعد التوتر بين حركة فتح وما تبقى من 

تهدفتا مرافقي قائد الكفاح المسلح الفلسطيني غداة عمليتي االغتيال اللتين اس» فتح االسالم«و» جند الشام«
، في وقت بدت الجهود اللبنانية ـ الفلسطينية تترنح على وقع التهدئة »اللينو«محمود عيسى الملقب بـ 

  .واالنفجار ووسط قناعة لدى كثيرين بوجود مخطط مشبوه
 هو رسالة ضمن وحسب مصادر متابعة فإن ما يشهده المخيم هو أكبر من مجرد حوادث أمنية، بل

رسائل عابرة للحدود والتي بات لبنان من شماله الى جنوبه صندوق بريد ناشطا لها، وان اختيار عين 
  .الحلوة كان أمرا طبيعيا كونه يشكل خاصرة أمنية رخوة فلسطينيا ولبنانيا

يل مصادر تساءلت عن مصادفة التوقيت مع الرسائل األمنية المتالحقة المتفجرة حينا باليونيف
والصاروخية العابرة للحدود حينا آخر، ولفتت الى انه اذا كان الحديث سابقا عن اغتيال واشتباك داخل 
المخيم، فإن الحديث اليوم عن حصر التداعيات كي ال تتمدد الى صيدا وربما أبعد من صيدا غدا أو 

ع عن مشروعها وتسويقه بعده، ألن من يحمل السالح في الداخل له مرجعيته في الخارج وهو مجند للدفا
وتعميمه على اآلخرين، واذا ما اشتعل عود الثقاب فإن النار ستأتي على كامل الهشيم الممتد على مساحة 

  .الوطن اللبناني
وفي الحيثيات المتداولة ترى المصادر ان ما يجري داخل عين الحلوة إنما هو عملية فرز للمواقع خشية 

خرى بفعل تأثير ما يجري في سورية اذ ان الصورة تبدو بعد احداث ان تمتد العدوى الى المخيمات األ
عين الحلوة المخطط لها بعناية، أسيرة محاذير شديدة الخطورة فاستهداف فتح يهدف الى جرها والمخيم 
الى معركة تحدث خلال أمنيا كبيرا وتؤدي مهمات تشبه رسائل اطالق الصواريخ جنوبا وان سكتت فتح 

 فإن المسلسل جاهز لالستكمال بملفات أخرى، وهذا ما يمكن ان يضع مخيم عين الحلوة على االعتداءات،
في خانة الملفات المرشحة ألن تتصاعد حدتها، خصوصا ان بعض القوى المنفذة للعمليات األمنية تحتفظ 

إال بحرية حركة غير مسبوقة، وقد تم رصد خروج بعض العناصر بطريقة آمنة من المخيم والعودة اليه، 
انه تم رصد حركة مستمرة في داخله للمناطق الخارجة عن سيطرة فتح، ويؤشر هذا الرصد الى 

  .االستعداد لمعاودة وتكرار ما حصل في األيام الماضية
المصادر أبدت تخوفها من وجود قرار بتغطية وتشجيع هذه العناصر على المضي في ما يقومون وصوال 

  . يصعب السيطرة عليهالى تفجير الواقع األمني على نحو
الى سوق الخضار، وحي الطبري » جند الشام«سبق ان احبطت محاوالت تمدد » فتح«وأشارت الى ان 

  .وأرغمت العناصر على االنكفاء على معقلهم في مخيم الطوارئ. وصوال الى الصفصاف
تحل مكانها ل» األمن بالتراضي«ورأت المصادر ان مشهد عين الحلوة الراهن قد سقطت فيه معادلة 

المربعات األمنية، األمر الذي قد يعني وقوع االنفجار الكبير بأي لحظة رغم تسليم جند الشام لمطلق 
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نزوال عند اصرار » اللينو«النار على عامر فستق مرافق قائد الكفاح المسلح محمود عيسى المعروف بـ 
  .األخير تمهيدا لتسليمه للقضاء اللبناني

  25/12/2011، موقع الجئ نت
  

   كيس دم ثالثية لمساعدة المرضى الفلسطينيين1500 تقدم االماراتية هيئة األعمال الخيرية .40
أشادت وزارة الصحة الفلسطينية بالمساعدات القيمة التي تقدمها دولة اإلمارات العربية المتحدة : وام

  .ومؤسساتها الخيرية للشعب الفلسطيني في المجاالت المختلفة
عودة مدير بنك الدم الفلسطيني التابع لوزارة الصحة الفلسطينية المساعدة الطبية وثمن الدكتور محمد 

 كيس 500القيمة التي قدمتها هيئة االعمال الخيرية االماراتية لبنك الدم الفلسطيني وهي عبارة عن ألف و
وشكر . ةدم ثالثية لمساعدة المرضى الفلسطينيين على الحصول على أمصال الدم عند العمليات الجراحي

الدكتور عودة هيئة األعمال على هذا التبرع السخي واعتبره خطوة في مجمل التعاون بين الهيئة ووزارة 
  .الصحة الفلسطينية لتخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني

  26/12/2011، االتحاد، أبو ظبي
  

  اً في التصنيف الدولي األولى عربياً والخامسة والستين عالميالمرتبةالجامعة اإلسالمية بغزة إلى  .41
رئيس الجامعة اإلسالمية بغزة، أن - صرح الدكتور كمالين كامل شعث :محمد السوافيري –غزة 

  .الجامعة اإلسالمية بغزة حققت موقعاً متقدماً في التصنيف الدولي للجامعات حسب مفاهيم االستدامة
ربياً، وظفرت بالمرتبة الخامسة وأعلن الدكتور شعث أن الجامعة اإلسالمية حققت المرتبة األولى ع

والستين على مستوى العالم لتتفوق بذلك على العديد من الجامعات الدولية ذات المكانة األكاديمية 
المرموقة في هذا المجال، فقد أحرزت الجامعة بجدارة المرتبة األولى عربياً ومحلياً متقدمة بذلك على 

  .الكثير من الجامعات العربية والمحلية
  25/12/2011، دس، القدسالق

  
   "إسرائيل"الشكوك المحيطة بمستقبل : كتابعرض  .42

  عدنان أبو عامر: عرض» إسرائيل«الشكوك المحيطة بمستقبل 
 عاماً على إنشائها، 63يتناول الكتاب مستقبل الدولة اإلسرائيلية بعد مرور ):  مركز  الزيتونة-خاص (

لى الصمود في هذه المنطقة المعادية لها، مستبعداً أي خيار وتزايد الشكوك المستقبلية حول مدى قدرتها ع
للتسوية بين اإلسرائيليين والفلسطينيين، بل لعله يضع تقديراً استراتيجياً من شأنه أن يوجد المزيد من 

وجيرانها العرب، في ضوء جملة من التقديرات واالعتبارات التي " إسرائيل"المواجهات العسكرية بين 
  .حات الكتابتمتلئ بها صف

في شهر أيار من كل عام، يحيي : يبدأ المؤلفان كتابهما بهذه التوطئة التاريخية على النحو التالي
، وفي الوقت ذاته يحتفي الفلسطينيون بيوم النكبة التي حلت بهم اإلسرائيليون يوم االستقالل الخاص بهم

في التاريخ ذاته، وهي مفارقة سياسية قلما تحصل في تاريخ األمم والشعوب، بحيث إن يوم الرابع عشر 
  .من أيار  يعد يوم عيد لليهود
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وفاً مع عجز القيادة وفي الوقت نفسه يوم مصيبة وكارثة للعرب الفلسطينيين، وتزداد المفارقة كآبة وخ
السياسية فيهما عن الوصول إلى تسوية سياسية، ومصالحة حقيقية بين الشعبين، وهما بذلك يستذكران 

ما دام العرب : "مقولة المؤرخ اليهودي الشهير بنتسيون نتنياهو، والد رئيس الحكومة الحالي، حين قال
  "! مجال لحّل هذا الصراع بيننا وبينهمالفلسطينيون يعتبرون يوم استقاللنا يوماً لنكبتهم، فال

على االستمرار والبقاء كدولة ذات سيادة، فيما " إسرائيل"بهذا االستهالل يبدأ الكتاب مناقشة فرضية قدرة 
هي على عداء مع جيرانها العرب؟ وهو ما سيضع عالمات استفهام كثيرة حول المستقبل المحيط بها، 

نطقة، إذا ما تغيرت موازين القوى المادية، واختلفت التحالفات والمآالت التي تنتظرها في هذه الم
  .االستراتيجية في اإلقليم والعالم

  المخاطر الكامنة
، "إسرائيل"يطرح المؤلفان جملة من التساؤالت المتعلقة بالدرجة األولى بعنوان الكتاب، وهو مستقبل 

ر الكامنة أمامها، والتي تشكل تهديداً قادرة على استيعاب المخاط" إسرائيل"إلى متى ستبقى : ومنها
وجودياً على بقائها في الشرق األوسط؟ وهل سيصمد اإلسرائيليون على العيش في هذه المنطقة دون 
الحاجة لتوقيع اتفاق سالم قابل للبقاء واالستمرارية، مع جميع جيرانها العرب؟ وهما بذلك يحمالن 

نتشار مظاهر الكراهية والعداء واإلخفاقات الدبلوماسية مع عدد الحكومات اإلسرائيلية المتعاقبة مسؤولية ا
بقاءها " إسرائيل"من دول المنطقة العربية واإلسالمية، مما يجعل من الوصول إلى اتفاق سالم يضمن لـ

  !أمراً متأخراً جداً، إن لم يكن قد ذهب إلى غير رجعة
في الصورة اإلقليمية والمشهد "  استراتيجي- جيو"يتناول المؤلفان في صفحات الكتاب ما قاال إنه تغير 

وذلك في استبعاد واضح منهما، قد .  عاما63ًقبل أكثر من " إسرائيل"العالمي، لم يكن حين قامت دولة 
يجلب عليهما انتقادات صهيونية ويهودية عديدة، تتعلق بالشعارات الدينية الخاصة بأرض الميعاد، وهما 

عملياتياً للتطورات الحاصلة في منطقة الشرق األوسط منذ عدة سنوات، وكلها بذلك يجريان مسحاً ميدانياً 
، "إسرائيل"على البقاء فيها، بل إنهما يطرحان فرضية غياب " إسرائيل"ذات صلة مباشرة بمدى قدرة 

  !واختفائها عن خارطة المنطقة، كسيناريو بات قابالً للتطبيق، وربما أقرب من أي وقت مضى
مؤلفي الكتاب يعتقدان أن نشره في هذه المرحلة بالذات، يكتسب أهميته في ظّل أن ومع ذلك، فإن 

، وضرورة تأمين سبل تحقيقه في مفهومه "إسرائيل"المسؤولين اإلسرائيليين باتوا يتحدثون عن أمن 
جميع عناصر القوة العسكرية بأبعادها التقليدية وفوق " إسرائيل"المطلق، في الوقت الذي تمتلك فيه 

التقليدية، واحتكار نووي مطلق، وسيطرتها على أراضٍ فلسطينية وسورية ولبنانية، ومع ذلك فإن 
المؤلفين ركزا حديثهما في صفحات الكتاب حول طرح السؤال الذي بات يهدد صناع القرار في تل أبيب 

أصبح ألول " ئيلإسرا"البقاء؟ مما يعني أن هذا األمر المتعلق بمستقبل " إسرائيل"كيف سيتسنى لـ: وهو
مرة موضع تساؤل داخلها وخارجها في الدوائر الحاكمة والداعمة لها على حد سواء، فكيف يتسنى ذلك، 

  .ومفكريها؟" إسرائيل"وما هي األسباب التي جعلت هذا األمر موضع مخاوف وقلق من قبل مسؤولي 
في الشرق األوسط بات مهدداً اآلن ومكانها " إسرائيل"الكثير من اليهود يعتقدون أن مستقبل : ويضيفان

كما لم يكن لعدة أجيال، فهل ستبقى الدولة اليهودية على قيد الحياة؟ وبأي ثمن؟ وبأي هوية؟ وهل يمكنها 
أبداً أن تعرف السالم؟ وهي أسئلة تبقى دون أن يقدم المؤلفان إجابة شافية واضحة صريحة، لكن طيات 

ة اليأس واإلحباط، خشية أن يكون الوقت قد فات، خاصة وأن الكتاب وفصوله العديدة تغلب عليها صف
  .باتت ضعيفة جداً" إسرائيل"الثقة بإمكانية بقاء 
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العسكرية من جهة، " إسرائيل"ويحاول الكتاب اإلجابة عن حّل للمعضلة القائمة على التناقض بين قوة آلة 
لعسكرية نفسها أقوى من أي وقت في حين أن اآللة ا: والمخاوف على مستقبلها من جهة أخرى، فيقول

مضى، فإن بين اإلسرائيليين نفسيات أكثر عرضة للسقوط من أي وقت مضى منذ الخمسينيات، وباتت 
  .النووية عديمة الفائدة ضد الدول المجاورة لها" إسرائيل"قدرة 

  كابوس التآكل
معظمها إلى ما وصلت إليه ، تستند في "إسرائيل"يحفل الكتاب بما يسميها سيناريوهات تنتظر مستقبل 

مراكز أبحاث إسرائيلية وأخرى غربية موالية إلسرائيل، مكلفة من حكوماتها وإداراتها السياسية، معتبراً 
، حافالً باألخطار المحدقة، كونه مركب من "كابوساً"أن العقدين القادمين يحمالن إلسرائيل ما أطلقا عليه 

، وقوة جيشها، وهو "إسرائيل"قوة االقتصادية والسياسية، ومكانة مجموعة عناصر، كالجاليات اليهودية وال
  .ما يجعلها تتعرض ألخطار مختلفة ومحددة

الغامض في المنطقة العربية، من خالل " إسرائيل"ويحاول المؤلفان أن يفصال في بعض مظاهر مستقبل 
لة، مما سيقلص الكتلة متواص" كارثية"تعرض الكتل السكانية اليهودية في أنحاء العالم لهجمات 

الديموغرافية اليهودية في العالم، وتدهور فظيع يتعلق بمسألة الهوية اليهودية، وانخفاض أعداد األطفال 
الحاصلين على تعليم ديني يهودي، وتعاظم التعاون المتوقع بين الدول اإلسالمية المعادية التي تمتلك 

منها على األقل لقنبلة نووية، بشكل يزيد من خطر قدرات تكنولوجية، مما سيؤدي المتالك ثالث دول 
القضاء تماماً على كتل سكانية يهودية بكاملها، فضالً عن تراجع تأثير الطوائف اليهودية على مستوى 

  .العالم، ال سيما في الواليات المتحدة
، وتعتبر وبالرغم من أن المجال ال يسمح باستعراض كافة الظواهر التي تشكل قلقاً لمؤلفي الكتاب

نتيجة تزايد معدالت " خاوية"، لكن تحولها إلى دولة "إسرائيل"بنظرهما شواهد كافية للخوف على مستقبل 
الهجرة العكسية، وهروب العقول البشرية الجيدة منها، سيؤدي إلى تراجع مستواها العلمي والتكنولوجي، 

دية الحاكمة، بعد أزمة يعاني منها النظام إلى جانب تزايد قضايا الفساد، وقلة الخبرة في القيادات اليهو
  ".غياب جيل التأسيس"السياسي اإلسرائيلي منذ سنوات تعرف بـ

  :فرضية الزوال
في ضوء الطبيعة الدينية إلسرائيل، تبرز هناك عدم إمكانية للتنبؤ : ومع ذلك، يستدرك المؤلفان بالقول

تقبلي وأساليبه، التي تسمح بتقديم صورة حقيقية بمستقبلها السياسي من خالل أدوات التحليل العلمي المس
في المنطقة، " إسرائيل"لحدود وآفاق المستقبل المتوقّع، األمر الذي يجعل وضع تقدير موقف حول مكانة 

مسألة تتَّسم بالغموض، وتستعصي على التحليل العلمي، ومن ثم يصعب تشكيلها، أو تخطيطها، أو التحكّم 
  .في تطورها
 يحاوالن من خالل الكتاب، الذي أحدث ضجة في األوساط األكاديمية والبحثية اإلسرائيلية، لكن المؤلفين

أن يضعا جملة من المعايير السياسية التي تسمح بالتنبؤ بتحقق الفرضية المرعبة الخاصة بزوال 
تجاهات قوة اال: على المدى البعيد، ووضع تساؤالت حول مستقبلها على المدى القريب، ومنها" إسرائيل"

العلمانية داخلها، وعمليات الهجرة المضادة خارجها، واختالل الكم السكاني لصالح العرب، واالنحالل 
أما على المستوى اإلقليمي، فقد . االجتماعي، واألوضاع االقتصادية، وكل ذلك على المستوى الداخلي

 بعض الدول كتركيا، وإيران، لمساندة" إسرائيل"كافتقاد : أشار المؤلفان إلى مجموعة من المتغيرات
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وتغير بعض القيادات العربية، وتنامي مشاعر العداء ضد السلوك اإلسرائيلي، والتغيرات في الساحة 
  .العربية، والتكتالت السياسية واالقتصادية التي تجسد االتجاه نحو التجانس اإلقليمي

  دولة النموذج
إلى منتهاها " إسرائيل"ار اإلسرائيلي، حتى ال تصل في محاولة منهما لوضع توصيات مهمة لصناع القر

: في هذه المنطقة، يطالب المؤلفان باتخاذ سلسلة من الخطوات االستباقية، داخلياً وخارجياً، ومنها
ضرورة التوصل إلى اتفاق سالم شامل في الشرق األوسط، وتخلي إيران عن برنامجها النووي، 

سكرية، وازدهار إمكانياتها االقتصادية والعلمية والتكنولوجية، وفرض الع" إسرائيل"واالهتمام بتنامي قوة 
في مجال التطوير اإلنساني " إسرائيل"الهوية اليهودية على جيل الشباب، والعمل على رقي وضع 

والبشري، بتدشين مشروع عالمي لليهود، يتضمن مجموعة من المشاريع التي تحسن من أوضاعهم على 
العالمي، طمعاً في تحويلها إلى ما يسمى في " إسرائيل"تثمار في مجال تحسين وضع مستوى العالم، واالس

على مستوى العالم، والعمل على تهيئة ظروف حياتية أفضل " دولة النموذج"العلوم الحديثة اليوم بـ
لليهود فيها، وإيجاد صور ومجاالت أخرى من التعاون المشترك مع الجاليات اليهودية القائمة على 

  .مبادرات المشتركة، بما في ذلك إقامة أكاديمية لتخريج زعامات يهودية مستقبليةال
  خبرة ضليعة ومعرفة واسعة

الكتاب الذي بين أيدينا ليس األول من نوعه الذي يتناول هذه القضية الحساسة، والمعضلة التي باتت 
رات بحثية وأوراق عمل وخارجها، فقد صدرت وثائق سياسية ومذك" إسرائيل"تؤرق صناع القرار في 

عقد مؤتمرات وأيام دراسية في " إسرائيل"السياسية واألكاديمية في : لمناقشتها، بل شهدت الساحتان
  .في المنطقة" إسرائيل"السنوات األخيرة للبحث في المآالت التي تنتظر 

لجادة من كون ، يكتسب أهميته ا"إسرائيل"ومع ذلك، فإن الكتاب الذي بين أيدينا، والصادر لتوه في 
الدراسات "مؤلفيه مهتمان بالصراع العربي اإلسرائيلي، وقد عمال خالل السنوات السابقة فيما بات يسمى 

في الجامعات األوروبية واألمريكية، ويحاضران فيها منذ عقود، فالمؤلف األول باركوفيتش " االستشرافية
ينة لوبان البلجيكية، وعمل خالل العشر حاصل على شهادة الدكتوراه من الجامعة الكاثوليكية في مد

، وتركز أبحاثه ودراساته Regardsسنوات الماضية محرراً رئيسياً للدورية السنوية المعروفة باسم 
  .األخيرة في الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي، ومآالته المستقبلية

وعمل فترة طويلة في معهد فيما يعتبر المؤلف الثاني الوف من خريج الجامعات األمريكية واألوروبية، 
 .كارنيغي ألبحاث السالم والصراعات الدولية

  14/12/2011، موقع المجد االمني، 26/12/2011، السبيل، عمان
  

  القدس دون حواجزفي  "القيامة" الى "المهد"الرحلة من  ستكون:  األردنيوزير الخارجية .43
قام بها   زيارة   خالل ناصر جودة امس االول       األردني جدد وزير الخارجية  : يعبد الهاد  نيفين   -بيت لحم   

 بقيادة الملك، الداعمـة والمـساندة للـسلطة         األردنالتأكيد على مواقف    ،  الى مدينة بيت لحم الفلسطينية    
الوطنية الفلسطينية، وللشعب الفلسطيني، لنيل حقوقه المشروعة في التحرر وإقامة الدولة المستقلة علـى              

   . وعاصمتها القدس الشرقية1967لعام األرض الفلسطينية ضمن خطوط ا
 خالل حضوره قداس منتصف الليل الـذي        أكدوالمس جوده البعد الديني في صميم معناه العاطفي عندما          

 القدس الراسخة في قلب كل عربي مسلم ومسيحي تستحق          أن في كنيسة القديسة كاترين بساحة المهد        أقيم
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 فيه الرحلة من كنيسة المهد الى كنيسة القيامـة ال تعيقهـا              اليوم الذي تكون   إلى لنصل   الدءوبمنا العمل   
  . في المناسباتإالالحواجز وال الجدران التي ال تفتح 

 26/12/2011، الدستور، عمان
  

   غزة الشتاء وطرودا غذائية على أيتام في قطاعكسوة توزع "16غزة "طواقم  .44
 كسوة الـشتاء والطـرود      األحد أمس   16/ وزعت طواقم المستشفى الميداني االردني غزة     :  بترا –غزة  

لمعهـد، تنفيـذاً    لالغذائية على أيتام معهد األمل في قطاع غزة خالل زيارة قائد المستشفى سند السوالقة               
  . الثاني بدعم وإسناد الشعب الفلسطيني والتخفيف من معاناة األهل في القطاععبد اهللالتوجيهات الملك 

 26/12/2011، الدستور، عمان
  

  المصالحة الفلسطينية فريضة وواجب مقدسو ...لن نتوقّف عن دعم قضية فلسطين: األزهرشيخ  .45
أحمد الطيب أن األزهر سيظل يناضل من أجل جميع القضايا التي تهم األمة  .أكد شيخ األزهر د :القاهرة

بوجه اإلسالمية وعلى رأسها التصدي لمؤامرات الكيان الصهيوني ضد المقدسات اإلسالمية في القدس 
وقال للخليج إن األزهر لن يتوقف عن دعم القضية الفلسطينية حتى  .عام والمسجد األقصى بشكل خاص

 .يتم استرجاع كامل التراب الفلسطيني وإعالن الدولة الفلسطينية حرة مستقلة، وعاصمتها القدس الشريف
لمستوى الرسمي فقط، بل على وأكد أن األيام المقبلة ستشهد تحركاً حقيقياً من جانب األزهر ليس على ا

المستوى الشعبي أيضاً لمساندة الموقف الفلسطيني في القدس واألقصى، وللتأكيد على الهوية اإلسالمية 
  ."إسرائيل"لكل المقدسات في فلسطين وحمايتها وردع 

محمود الهباش، ورحب شيخ  .على نحو آخر، التقى الطيب مساء السبت وزير األوقاف الفلسطيني د
وأكد أن األزهر يتضامن مع . زهر بإتمام المصالحة الفلسطينية، داعياً الجميع للعمل من أجل فلسطيناأل

الفلسطينيين، ومع مستجدات األمور للشعب الفلسطيني اقتصادياً واجتماعياً، مؤكداً أن المصالحة والوحدة 
ضة شرعية وواجب مقدس، هي التي تحقق انتصار الشعوب، مجدداً رأيه بأن المصالحة الفلسطينية فري

، داعياً الشعب الفلسطيني واألمتين العربية واإلسالمية إلى دعم كل جهد "آثم"واصفاً من يعرقلها بأنه 
ال يمكن مواجهة " ، مؤكداً أنهصادق للمصالحة، والتوقف فوراً عن كل ما من شأنه إعاقتها أو تأخيرها

  ."العدوان والصلف اإلسرائيلي بالفرقة والخالف
  26/12/2011خليج، الشارقة، ال

  
   يبحث مع مشعل تطورات األوضاع الفلسطينيةالمصريةرئيس جهاز المخابرات  .46

 بحث رئيس جهاز المخابرات المصرية، الوزير مراد موافي، مع خالد مشعل : صالح جمعة-القاهرة 
ف المصالحة  على الساحة الفلسطينية خاصة ملاألوضاعرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، تطورات 

وقال مصدر فلسطيني مطلع أن اللقاء بين موافي ومشعل عقد في مقر  . الفلسطينياالنقساموإنهاء 
 الدوحة، وتم االتفاق على إلى قبل مغادرة مشعل القاهرة متوجها السبتالمخابرات المصرية مساء 

وأضاف  . الماضيسبوعاأل الفصائل الفلسطينية في القاهرة التي عقدت اجتماعاتضرورة تنفيذ نتائج 
 اتفاق ضرورة ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي وإزالة أي عقبات أمام تنفيذ إلىالمصدر أن اللقاء تطرق 

  .القاهرة للمصالحة، خاصة لجنة المصالحة المجتمعية ولجنة االنتخابات ولجنة منظمة التحرير الفلسطينية
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  25/12/2011، القدس، القدس
  

  تعامل مع الفلسطينيين ككل وليس جزئياًيس" الوطني"رضه لحماس ويؤكد أن ينفي تعغليون : سوريا .47
وصف رئيس المجلس الوطني السوري المعارض برهان غليون، المرحلة التي :  يوسف دياب- بيروت

 على سؤال عما إذا كان يتمسك بموقفه ، ورداً" والمغموسة بالدماءالصعبة جداً"تمر بها سوريا اليوم بـ
، والذي أعلن فيه أن سوريا ما بعد بشار األسد ستقطع عالقاتها مع إيران وحزب اهللا سابقاًالذي أطلقه 

هناك ": وحركة حماس، أي مع كل قوى المقاومة في المنطقة، أجاب غليون في حديث للشرق األوسط
تزوير فاضح لكالمي الذي ورد في تصريح سابق لي، وانطوت ترجمته على أخطاء، فسياسة سوريا في 

لمستقبل سيحددها الشعب السوري، وليس ألحد أن يقرر عن الشعب أي سياسة سيختار مع دول الجوار، ا
ولكن برأيي ال يمكن لدولة أن تطالب بإقامة عالقة مميزة مع سوريا إذا لم تقف إلى جانب الشعب 

هناك تحالف السوري اليوم، وال أخفي أن العالقة مع إيران لن تكون مميزة كما هي اليوم، ولن يكون 
استراتيجي مع أي دولة أو جهة ما لم تتميز بموقف إيجابي مع حرية الشعب السوري في تقرير 

   أما بالنسبة إلى ... على حزب اهللا في لبنانما ينطبق على إيران ينسحب أيضاً"ورأى أن . "مصيره
ل التنظيمات حركة حماس، فإنني لم أتعرض لها على اإلطالق، ألن حماس تسعى إلى التوحد مع ك

  ."الفلسطينية األخرى، ونحن سنتعامل مع الفلسطينيين ككل وليس جزئياً
  26/12/2011الشرق األوسط، لندن، 

  
   اللجوء السياسي لمبارك ورجاله"إسرائيل"نشر وثيقة تثبت عرض ت "محيط"شبكة : مصر .48

الرئيس  منح "ائيلإسر" على مستند يؤكد عرض )محيط(حصلت شبكة اإلعالم العربية : كتب عماد فواز
حمد نظيف وقيادات الحزب الوطني حق اللجوء أمبارك وأعضاء حكومة المصري السابق حسني 

 بعد تنحيه عن رئاسة مصر بأربعة أيام، وأن سفير تل أبيب بالقاهرة إسحاق "إسرائيل"السياسي إلى 
 وأبلغه 2011اير  فبر/ شباط15ليفانون تحدث إلى زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية يوم 

 وأن عزمي رحب بالعرض ووعده ببحثه وسرعة الرد عليه، كما يشير المستند إلى أن ،بعرض بالده
 إلى صفوت الشريف أمين عام الحزب الوطني السابق ورئيس مجلس السفير اإلسرائيلي تحدث أيضاً

د ما يستوجب الشورى وعرض عليه نفس العرض وأن الشريف رحب بالعرض لكنه أجاب بأنه ال يوج
  . السابقفي ليعود األمر لما كان عليه  الشعبية سوف تنتهي قريباًاالحتجاجاتهروبهم من البالد وأن 

  25/12/2011، )محيط (شبكة اإلعالم العربية
  
  
  
  

  على أراضيها وقوع أي غارات إسرائيليةالحكومة السودانية تنفي  .49
 اًقصف، أن سامي الشناوي الخرطوم نقالً عن مراسله في 24/12/2011، موقع عربي برسنشر 

 السودانية تسبب في مقتل سودانيين كانا في سيارة خاصة وتزامن ذلك "كالنايب"وقع في منطقة إسرائيلياً 
  ."إسرائيل"العدوان مع زيارة مسؤول التسليح بالجيش الشعبي بجنوب السودان اللواء إلياس ويا إلى 
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حة العقيد الصوارمي خالد سعد وقوع الحادثة، وقال إنه ليست ونفى الناطق الرسمي باسم القوات المسل
  .لديهم أي تأكيدات بشأن ذلك العدوان

 قامت بعدوان على السودان خالل أقل من أسبوع استهدف "إسرائيل" بعض المصادر أكدت أن أنغير 
ة األولى  الذهب بشرق البالد قبالة الحدود السودانية المصرية، حيث كشف المصدر أن الضربيمنقب

 سيارات الندكروزر تاتشر أصابت منها الطائرة اإلسرائيلية 6وقعت يوم الخميس الماضي واستهدفت 
 مواطنين من شرق السودان، 4سيارتين فيما فرت األربع الباقية في اتجاهات مختلفة، ونتج عنها مصرع 

ئرة إسرائيلية سيارة ويضيف المصدر أن الضربة الثانية وقعت يوم األحد الماضي حيث استهدفت طا
  .لها أحد منقبي الذهب وتوفي مع من فيهاقبوكس كان يست

 حلف لمحاصرة إقامة وكينيا وأوغندا وإثيوبيا على  السودان اتفقت مع دولة جنوب"إسرائيل"وكانت 
  ."إسرائيلكوم"السودان ومصر والصومال عبر القاعدة اإلسرائيلية بجنوب السودان التي ستسمى قريباً بـ

مواقع إخبارية إسرائيلية نقلت عن صحف  أن 25/12/2011موقع فلسطين أون الين، ضاف وأ
سودانية، قولها إن سالح الجو اإلسرائيلي نفذ هجمات في مرتين متتاليتين داخل األراضي السودانية 

 ثاني الماضي،الوأضافت المصادر انه خالل الغارة التي نفذت في أواخر تشرين . خالل الشهر األخير
  .  تحلق فوق جزيرة مكرسومأباتشي من الشهر الجاري، شوهدت طائرات 15وفي غارة ثانية وقعت في 

  
   غزةقوافل إغاثة جديدة من البرلمان العربي لقطاع .50

أعلن البرلمان العربي عن زيارة إلى قطاع غزة تتم بداية العام إليصال مساعدات : مراد فتحي - القاهرة
امل وذوي االحتياجات الخاصة واألطفال من أبناء القطاع، إضافة إلى إغاثة مخصصة لليتامى واألر

وأوضح البرلمان في، بيان  .اإلسهام في ترميم وإعادة بناء المدارس التي دمرها العدوان اإلسرائيلي
التابعة له، وسيكون أعضاء " تسيير القوافل إلى غزة"صحفي أمس األحد أن هذه الزيارة تنظمها لجنة 

  . رأس قافلةاللجنة على
  26/12/2011الشرق، الدوحة، 

  
  ن ن الفلسطينييشروع أوروبي أمريكي لتصفية حق العودة لالجئيم :لجنة حقوقية فلسطينية .51

أكدت لجنة حقوقية فلسطينية، أن جهات أوروبية أعدت تقريراً تم تقديمه لدول عربية وللسلطة  :رام اهللا
لقضية الالجئين الفلسطينيين، في مقدمتها التوطين، عن الفلسطينية مؤخرا، يهدف إلى وضع حلول عملية 

، في مقابل تعهد )إسرائيل(طريق دفع مبالغ طائلة لمن يرغب بدعم من الواليات المتحدة ودول أوروبية و
  .بالتنازل عن حقوقه في فلسطين

لسطينيين من وقالت لجنة حقوق الالجئين الفلسطينيين، إن المشروع األوروبي يتضمن ترحيل الالجئين الف
البالد العربية واألوروبية إلى مناطق تقوم هذه الجهات بتجهيزها لهم، في المقابل تُدفع مبالغ مالية كبيرة 
لتغطية كل احتياجات الالجئين في كل مناحي الحياة األساسية، وتتم تهيئة المناخ المناسب لهؤالء الالجئين 

التي يرونها مناسبة، ويمنع المشروع المستهدفين من والسماح لهم بحرية التحرك والسفر لشتى البالد 
  .الرجوع إلى قطاع غزة أو الضفة الغربية بهدف اإلقامة إال لزيارات ولمدة ال تزيد على ثالثة أشهر
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 أمس األحد، أنه في أماكن التوطين تُفتح لالجئين مجاالت اقتصادية ،وأضافت اللجنة في بيان صحفي
يشترط المشروع أن يوقّع كافة الالجئين على أوراق تنازل عن حقوقهم في واستثمارية بهدف تشغيلهم، و

  . أو األمم المتحدة) إسرائيل(فلسطين وعدم طلب تعويضات من أي جهات كانت، سواء 
وأكدت اللجنة نقال عن مصادر مطلعة لم تسمها، أن صنّاع القرار في البيت األبيض بادروا إلى اتخاذ 

، أهمها تخفيض نشاط الوكالة "األونروا"ة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين خطوات عملية لتصفية وكال
اللجنة العليا لشئون الالجئين التابعة "في بعض المناطق، واإلبقاء على أنشطتها بشكل مؤقت، وتوكيل 

  .بهذه المهام المنتقصة من الوكالة" لألمم المتحدة
  26/12/2011، الشرق، الدوحة

  
  عو إلى استئناف حوار السالم في الشرق األوسط يدبابا الفاتيكان .52

استئناف الحـوار بـين     «دعا البابا بنديكتوس السادس عشر أمس في عظة الميالد إلى           :  لندن -الفاتيكان  
  .في أرض ميالد المسيح» اإلسرائيليين والفلسطينيين

  26/12/2011، الشرق األوسط، لندن
  

  يع القوانين العنصرية بالكنيست الضوء على مشاريسلطتقرير للجامعة العربية  .53
سلّط تقرير صدر عن قطاع فلسطين واألراضي العربية المحتلة في جامعة الدول العربية،             : وفا –القاهرة  

الكنيـست  ' البرلمان اإلسرائيلي 'اليوم األحد، الضوء على مخاطر رزمة القوانين العنصرية التي يناقشها           
  .في دورته الحالية

مشاريــع القوانيــن العنصريــة التمييزيــة اإلسرائيليـة ضـد       'اء بعنوان   وقال التقرير الذي ج   
 عاماً على نكبة فلـسطين       63بعد مرور   : 'الفلسطينيين والمقدمة إلى الكنيست إلقرارها في دورته الحالية       

 يواجهون تحديات عنصرية تمس كافة مناحي حياتهم وتهدد بقـائهم   1948، ما زال فلسطينيو     1948عام  
ى أراضيهم، وفي مقدمتها دعوة ومطالبة بعض اليمينين المتطرفين والذي يتزعمهم وزير الخارجيـة              عل

إلى طرد أكبر عدد ممكن من العرب الفلسطينيين من أراضـيهم           ' أفيغدور ليبرمان 'اإلسرائيلي العنصري   
  .داخل الخط األخضر إلى الضفة الغربية المحتلة أو إلى خارج حدود فلسطين التاريخية

بضرورة طرد الفلسطينيين من إسـرائيل،      ' بنيامين نتنياهو 'يضاف إلى ذلك قناعة رئيس الوزراء       : وتابع
التي تعقـد بـشكل     ' هرتسليا'التي تسجلها عبر توصيات عديدة في مؤتمرات إسرائيلية مقدمتها مؤتمرات           

  .، وكذلك خطاباته وتصريحاته2000دوري منذ عام 
رار سلسلة من القوانين العنصرية التمييزية اإلسرائيلية والتـي يـسعى           وأشار إلى أن الكنيست يواصل إق     

، والتي  1948اليمين العنصري من خاللها إلى إقرارها إلى التضييق على الفلسطينيين داخل أراضي عام              
  -:جاء من بينها

  ،48مشروع قانون فرض الخدمة المدنية على فلسطيني : أوالً
ـ   6/12/2011ي طرحته بتاريخ    موضحا أن أحزاب اليمين اإلسرائيل     الخدمـة  'فرض  ': ، والذي يقضي ب

، كبديل عن الخدمة العسكرية، مستغلة نفوذها وقوتهـا بالكنيـست لتمريـر             '48المدنية على فلسطينيي    
مشروع القانون، كمحاولة لتشويه هويتهم القومية العربية، حيث يلزم مشروع القانون الشباب الفلـسطيني       
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كبـديل  ' خدمة مدنيـة  'الخدمة العسكرية ألي سبب، بما فيها األسباب الدينية، بأداء          ممن تخلفوا عن أداء     
  . شهرا24ًللخدم العسكرية لمدة 

تنمية الوالء الفلسطيني إلسرائيل، وتشجيع مساهمته فـي تعزيـز          'يهدف مشروع هذا القانون إلى      : وقال
 تأييدها لمشروع القانون بـأن مـستوى        ، وقد بررت الحكومة اإلسرائيلية    'قيمها كدولة يهودية ديمقراطية   

التعبئة والتجنيد في المجتمع اإلسرائيلي كان أكثر بكثير خالل مراحل الدولة السابقة، وأن التركيـز اآلن                
  .على الفرد أفضل من التركيز على المجموع

ـ     ': لقد عارض فلسطينيو الداخل مشروع هذا القانون لعدة أسباب منها         : وأضاف يم أنه محاولة لفـرض ق
، وذلك عبر تشجيع وزيادة نسبة تطوع العرب بجمعيات ومؤسسات          'الوالء إلسرائيل كدولة يهودية عليهم    

كدولـة يهوديـة    'تعمل من أجل تعزيز الهوية اليهودية، وتتماشى قيمها مع تعريـف إسـرائيل لنفـسها                
وانين الوالء للصهيونية، أو    ، ما هي إال الوجه اآلخر لق      'قوانين الخدمة القومية أو المدنية    'أن  . 'ديمقراطية

 63، وهو تعبير عن رغبة إسرائيل، بعد فشلها طـوال           'الوالء إلسرائيل كدولة يهودية   'بتعريفه الرسمي   
  .' بالوالء للمشروع الصهيوني48عام في إقناع فلسطينيي 

 الـذي   'الخدمة القومية ' تعارض مشروع    48وأوضح التقرير أن القيادات الوطنية الفلسطينية في أراضي         
المناقـضة  ' القومية الـصهيونية  '، وذلك بهدف إزالة صبغة      'الخدمة المدنية 'استبدلت إسرائيل اسمه، بـ     

للقومية العربية والوطنية الفلسطينية، وبالتالي إقناع وجذب أكبر عدد من الشباب العربي لالنخراط فـي               
، 'الخدمـة المدنيـة  'لحقيقية لمشروع الخدمة المدنية، حيث اعتبروا أن القانون يعيد الكشف عن األهداف ا 

تطوير شخصية فلسطينية موالية للدولة، تشعر بضرورة خدمة هذه الدولـة كتعبيـر عـن               'وهي محاولة   
  .'عالقة مواطنة طبيعية

كجزء من بنـاء    ' عسكرة إضافية للحياة الجماهيرية   'وذكر أن كافة الدالئل تشير إلى أن طابع القانون هو           
' الخدمة العسكرية والمدنية  'وبهدف خلق شاب عربي مشوه قوميا ووطنيا، فالربط بين          ' اإلسرائيلي الجديد '

تتطلع إسرائيل لتحويل جيشها من جيش الشعب إلى جيش صغير وذكـي،            'متأصل بالفكر الصهيوني، إذ     
  .'فأساليب الحرب تغيرت عقب النهضة التكنولوجية، لذا فهي ليست بحاجة لكم هائل من الجنود

الداخل الفلسطيني ال يمكنه أن يؤدي الخدمة العسكرية بمختلف تسمياتها في دولة مـا زالـت                إن  : وتابع
تمارس سياسة الفصل العنصري ضده، وتتنكر لحقه في العيش على أرضه واالعتراف بحقوقه القومية،              

فـض  فالداخل الفلسطيني بمجملـه قيـادة وجمـاهير را        . وتسببت بالنكبة الفلسطينية وما زالت تتنكر لها      
وسيواجه مشروع القانون حتى لو أدى ذلك إلى حرمانه من أبسط الحقـوق أو الـسجن لمـن يـرفض                    

  .االنصياع للقانون، وذلك قد يدفع نحو العصيان المدني
  :قانون المتاحف في األراضي المحتلة: ثانياً

الـذي  ' تـاحف قانون الم'، مشروع   5/12/2011ناقش بتاريخ   ' الكنيست'وذكر تقرير الجامعة العربية أن      
قدمه بعض نواب اليمين المتطرف، للمطالبة بتطبيق قانون المتاحف على المناطق المحتلة، والذي يقضي              

، األمر الذي يتعارض مـع مبـادئ        'تخصيص ميزانيات إلقامة وتشغيل المتاحف في المناطق المحتلة       'بـ
الل وتشريع قوانين خاصة،    القانون الدولي، ويثبت مدى تمادي اليمين العنصري في فرض سيطرة االحت          

  .وتطبيق القانون اإلسرائيلي على المناطق المحتلة
التابعة للكنيست اإلسرائيلي كانت قد صـادقت سـابقاً بـالقراءة           ' التربية والثقافة والعلوم  'وذكر بأن لجنة    
سـريان  ': أعضاء كنيست على مشروع قانون يقضي بــ          9 صوتا مقابل معارضة     51األولى بأغلبية   
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، وأنه في حال أقر الكنيست مشروع هذا القانون،         ' المتاحف على المتاحف المقامة في المستوطنات      قانون
متحفاً موجوداً في المستوطنات المقامـة    ) 15(تقوم الحكومة بتخصيص ميزانية لنحو    'فإن ذلك يقضي بأن     

  .على أراضي الضفة الغربية المحتلة
 متحـف تـاريخ غـوش      -متحف معاليه أدوميم  (لقانون  وبين أنه من بين المتاحف التي يشملها مشروع ا        

، وتبلـغ الميزانيـة     ) ايرتس يهودا المقام في مستوطنة كريات أربـع        - المتحف األركيولوجي  -عتصيون
 مليون شيقل، وان اقتراح مشروع هذا القانون يتطلب زيادة في الميزانية، أو             40السنوية للمتاحف حوالي    

  .طناتتخصيص ميزانية للمتاحف في المستو
إن :  ونوابهم في الكنيست مشروع هذا القانون لعدة أسباب منهـا          48لقد عارض فلسطينيو    : وقال التقرير 

مشروع هذا القانون يحاول إطفاء الشرعية على المستوطنات في أراضي الضفة الغربية ليس شـرعيا،               
توطنات مؤقتة، وسيأتي اليـوم     وان تم هذا فانه مؤقتًا بالتأكيد، ألن كل أعمال االحتالل مؤقتة، وكل المس            

الذي نشهد فيه إقامة متحف فلسطين ومتاحف تروي ما قام به جيش االحـتالل مـن انتهاكـات بحـق                    
  .الفلسطينيين

وأكد تقرير قطاع فلسطين بالجامعة العربية أن مشروع هذا القانون يهدف إلى تطبيق قـانون المتـاحف                 
في محاولة أخرى لبسط القانون اإلسرائيلي على األراضي        اإلسرائيلي على األراضي الفلسطينية المحتلة،      

  .الفلسطينية المحتلة
إن الموضوع أخطر من مجرد تطبيق قانون المتاحف اإلسرائيلي في األراضي الفلسطينية المحتلة             : وقال
، فهو جزء من مشروع تطبيق القانون اإلسرائيلي بشكل عام على األراضي المحتلة، وهـذا               1967عام  

ح لألعراف الدولية، وما هذه إال خطوة في الطريق إلى ضم المناطق الفلسطينية المحتلة إلـى                خرق فاض 
  .إسرائيل
في القدس المحتلة والذي أقـيم علـى رفـات          ' التسامح'إن مشروع هذا القانون يذكر بمتحف       : وأضاف

قيقـة مـشروع خطيـر      اإلسالمية، بادعاء التسامح لكنه في الح     ' مأمن اهللا 'الشهداء والمواطنين في مقبرة     
وعنصري، الن من يريد التسامح ال يختار مقبرة إسالمية ليبني عليها متحف، فكالهما وجهان مختلفـان                

  .لعقلية االحتالل والعنصرية والغطرسة
وشدد على أن هذا المشروع ما هو إال محاولة من اليمين اإلسرائيلي المتطرف للقيام بخطـوة إضـافية                  

لفلسطينية المحتلة وتحويلها إلى السيادة اإلسرائيلية، وهذه سياسة تعتبر خطيـرة           لالستيالء على المناطق ا   
ليس فقط على الفلسطينيين الضحايا المباشرين لالحتالل وانتهاكاته، وإنما محاولة لطمس ماضي وحاضر             

  .ومستقبل الفلسطينيين
  ق الرسميةالتوقيع على معاهدة إقرار بالوالء إلسرائيل قبل استخراج األورا: ثالثاً

ونائـب وزيـر الخارجيـة      ' دانـي دانـون   'وبين التقرير أن عضو الكنيست عن حزب الليكود اليميني          
اشتراط عـدم اسـتخراج الوثـائق       : اإلسرائيلي قدم اقتراح مشروع قانون للكنيست إلقراره ينص على        

إال بعـد   ' 48ني  فلسطي'الرسمية مثل البطاقات الشخصية وجوازات السفر للمواطنين العرب في إسرائيل           
  .توقيعهم على معاهدة إقرار بالوالء إلسرائيل

' 48عـرب   'العرب الذين يعيشون داخـل إسـرائيل        'على أن   'وأوضح أن مشروع القانون الجديد ينص       
سيكون بمقدورهم استخراج بطاقات شخصية أو جوازات سفر أو رخص قيادة وكـل األوراق الرسـمية                

  .'إقرار بالوالء إلسرائيلاألخرى، بعد التوقيع على معاهدة 
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يعتبر مقدم مشروع القانون، أن هذه المعاهدة ستعتبر شرطا أساسيا للتمتع بالخدمات العامة وحقوق              : وقال
المواطنة التي تمنحها الجهات والسلطات اإلسرائيلية الرسمية، ودون ذلك سيحرم العرب مـن حقـوقهم               

  .وسينظر إليهم كجهات معادية إلسرائيل
أن هناك وضع قائم غير منطقي، حيث أن هناك الكثيـر           ': رير بتصريحات دانون التي قال فيها     وذكّر التق 

، 'من المواطنين العرب يعملون ضد إسرائيل التي تحافظ عليهم، وهذا الوضع المتمرد يحـب أن يتغيـر                
  .'من ال يكون مخلصا للدولة ال يجب أن يتمتع بحقوق المواطن'مضيفاً 

 في ادعائه على معطيات قال أنها لمركز المعلومات والبحث التابع للكنيست، وجاء             يستند' أيلون'وبين أن   
في الجريمة داخل الوسط العربي في إسرائيل، وأن        % 8.4 طرأ ارتفاع بنسبة     2009فيها انه خالل عام     

من الملفات الجنائية جرى فتحها ضد مواطنين عرب، وأن ظاهرة تشغيل العمال بـصورة غيـر                % 41
العرب داخل إسرائيل يـستخفون     'داخل إسرائيل تجري بواسطة مواطنين عرب، وختم بقوله أن          قانونية  

  .'بالقوانين اإلسرائيلية
  مشروع قانون منع األذان في األراضي المحتلة: رابعاً

استمرارا لسلسة القوانين العنصرية التي تقرها الحكومة اإلسرائيلية اليمينية والتي يشرعها           : وقال التقرير 
ـ          ال حظر استخدام  ' كنيست المتطرف، ناقشت اللجنة الوزارية اإلسرائيلية للتشريع مشروع قانون يقضي ب

تخويل وزير الداخلية اإلسرائيلي صالحية السماح      '، كما يقضي بـ     'مكبرات الصوت في جميع المساجد      
عـضاء الكنيـست    وقد ادعى مقدمو مشروع القانون مـن أ       . 'برفع األذان في المواقع التي يراها مناسبة      

مـن حـزب    ' انستاسيا ميخـائيلي  'المتطرفين وعلى رأسهم عضو الكنيست اإلسرائيلي اليمينية المتطرفة         
والتي سبق لها أن قدمت اقتراحا لسن مشروع قانون في الكنيست لمنع رفع أصوات األذان               ' إسرائيل بيتنا 

تي تجاورها بلدات يهودية وذلك في أوقات       في المدن المختلطة ومنها مدينة الناصرة والعفولة والبلدات ال        
  .معينة من اليوم كوقت أذان الفجر، مشيرة أن حظر رفع األذان سيمنع األذى الناجم عن الضجيج

على رجال الدين المسلمين أن يبحثوا عن طريقة أخـرى لـدعوة النـاس              ' :قالت' ميخائيلي'وأوضح أن   
 الصغار والكبار والمسنون من اجل دعوة عشرة أفـراد          للصالة، إذ انه ال يمكن إزعاج بلد بكامله يقطنه        

نحن جميعاً نؤيد الحرية الدينية، ولكن هذا ال يجب أن يكون على حساب جودة الحياة               : وأضافت. 'للصالة
  .لمئات اآلالف من اليهود الذين يعانون يومياً من صوت األذان في وقت الفجر

الذي يرأسـه   ' إسرائيل بيتنا '، من قبل حزب     2011مايو/ وبين أن مشروع هذا القانون قدم في شهر أيار        
وزير خارجية إسرائيل، إال أن الكنيست لم يناقشه، لما يتسبب به من حساسية، وأنه من               ' أفيغدور ليبرمان '

إسرائيل 'المتوقع أْن يحظى مشروع القانون بأغلبية كبيرة في الحكومة، حيث يحظى بتأييد وزراء حزب               
، أعلـن عـن     'نتنياهو'، من أقطاب حزب الليكود بزعامة       'جلعاد أردان 'ر جودة البيئة،    كما أن وزي  ' بيتنا

  .تأييده لمشروع القانون، إضافة إلى عدد من الوزراء اآلخرين
إن مشروع هذا القانون سيكون بمثابة إعالن       ' رؤوفين ريفلين 'لقد اعتبرت رئيس الكنيست،     : وقال التقرير 

سلمين في إسرائيل، وعلى المسلمين في العالم، كما أن تطبيق القانون في            حرب من قبل إسرائيل على الم     
ـ         سيحتاج إلى قوات كبيرة مـن الـشرطة،    48جميع القرى والمجمعات والمدن الفلسطينية في أراضي ال

  .التي ستضطر إلى تفعيل القوة من أجل فرض مشروع هذا القانون
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ل للممارسات واالنتهاكات العنصرية بحق الفلسطينيين      وأكد أن مشروع هذا القانون العنصري هو استكما       
من حرق المساجد في الضفة الغربية المحتلة، ومنع العلماء ورجال الدين مـن الـذهاب إلـى المـسجد                   

  .األقصى وإبعادهم إلى خارج منطقة الحرم القدسي بقرارات عسكرية جائرة
اإلسرائيلية العنصرية التي أطلقت العنـان      وشدد على أن المسؤولية الكبرى تقع على عاتق هذه الحكومة           

لليمين المتطرف، وكذلك على المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية التي ال تزال تكيل بمكيـالين لتحمـي                
إسرائيل وتمنحها هامشا كبيرا النتهاك القانون الدولي وحقوق اإلنسان، ومنها استمرار في االعتداء على              

مبرمجة، حيث أن المساجد في فلسطين عامة ومدينة القـدس خاصـة            المساجد والذي يأتي ضمن سياسة      
تتعرض لحملة شرسة من قبل سلطات االحتالل في إطار مسلسل التطرف الذي تنتهجه للمس بالمقدسات               

  .'من خالل اعتداءاتها المتواصلة على المساجد سواء بإحراقها أو هدمها أو إغالقها بحجج واهية
مساجد وقف إسالمي وال يحق لغير المسلمين التدخل فـي شـؤونها، إال أن              وعلى الرغم من أن ال    : وقال

السلطات اإلسرائيلية تضرب بعرض الحائط الشرائع السماوية واألعراف والقوانين واألنظمة الدولية وال            
تحترمها وتسير وفق خطة ممنهجة لطمس كل ما هو عربي من تاريخ وتراث فـي فلـسطين ومحاولـة     

  .استبداله باليهودي
  مشروع  قانون المنظمات اليسارية: خامساً

وأوضح أن اللجنة الوزارية الخاصة لشؤون التشريع صادقت على اقتراحين لقانون تقدم بهمـا عـضوا                
وينص مـشروع   ' إسرائيل بيتنا 'من حزب   ' فاينا كيرشنباوم 'و' الليكود'من حزب   ' أوفير أكونيس 'الكنيست  

 اإلنسان في إسرائيل من الحصول على أي تمويـل مـن دول             منع منظمات حقوق  ': القانون األول على  
تقييد إمكان الحصول على هذا التمويـل، وقـد قـررت           : ، فيما ينص مشروع القانون الثاني على      'أجنبية

اللجنة أن تصادق على االقتراحين معاً، وأن تقرر في وقت الحق أي اقتراح منهما يمكن إقـراره فـي                    
  . وزراء5 وزيراً وعارضه 11يد قرار هذه اللجنة الكنيست بالقراءات الثالث، وأ

بشأن أن الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي مارستا ضغوطاً        ' هآرتس'وأورد التقرير ما ذكرته صحيفة      
لحمله على معارضة مشروع هذا القانون، إال أنها لم تجدي، علـى الـرغم مـن                ' بنيامين نتنياهو 'على  

ق على مشروع القانون سيمس بمكانـة إسـرائيل فـي العـالم كدولـة               تحذيرهما إلسرائيل بان التصدي   
  .ديمقراطية

وأوضح التقرير أن مشروع هذا القانون يهدف إلى المـس بمؤسـسات حقـوق اإلنـسان الفلـسطينية                  
واإلسرائيلية، وبالذات المنظمات التي تعمل على محورين متوازيين، حقوق الفلسطينيين داخل أراضـي             

، وما أزعج إسرائيل أكثر هو نـشاط        1967لفلسطينيين في األراضي المحتلة عام       وحقوق ا  48فلسطيني  
  .تلك المؤسسات الرامي لتدويل انتهاكات إسرائيل لحقوق اإلنسان

إن : وعقب قطاع فلسطين واألراضي العربية المحتلة في الجامعة العربية على هـذه المـشاريع بـالقول             
 تظهر وبشكل جلي مدى ما وصـل إليـه          48ية ضد فلسطيني    استمرار سن القوانين العنصرية اإلسرائيل    

من تمييز عنصري، واستمراراً لسعيها اسـتكمال عمليـات         ' حكومة نتنياهو 'ائتالف اليمين المتطرف لـ     
، حيث أن الديمقراطية    'يهودية الدولة 'التطهير العرقي ضد الشعب العربي الفلسطيني، وصوالً إلى تحقيق          

 بها ما هي إال ديمقراطية المحتل، وهي ديمقراطية عنصرية صهيونية إحاللية،            التي تنعت إسرائيل نفسها   
  .تسعى إلى إلغاء اآلخر وإبادة وجوده وطرده، وسرقة تراثه وتاريخه
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وشدد على أن هذه القوانين العنصرية هي رسالة واضحة تفضح وتعري إسرائيل أمام المجتمع الـدولي                
مارساتها العنصرية، ويمتدح ديمقراطيتهـا؟ رغـم أن إسـرائيل          الذي ما زال يتغاضى عن انتهاكاتها وم      

  .متجهة وبشكل خطير نحو المزيد من التطرف والعنصرية
على المجتمع الدولي مراعاة أن غالبية الكنائس والمساجد تتعرض لخطر الهدم داخـل أراضـي               : وقال

 لمراكز للترفيه، إضـافة إلـى       ، كما أنهم أقدموا على تحويل العشرات من المساجد لنواد ليلية أو           1948
االعتداء المستمر على المقابر وتدنيسها وتحويلها لمشاريع زراعية أو استثمارية أو لمبانٍ خدميـة فـي                
العديد من المناطق، لذلك فإن منع رفع األذان في المساجد إنما يأتي في سياق سياسة محاصرة الديانات،                 

  .قد تليها ستكون منع قرع أجراس الكنائسوإذا ما تم السكوت عليها فإن الخطوة التي 
إن المجتمع الدولي واألمم والهيئات الحقوقية ومنظمات حقوق اإلنسان مطالبين بالتدخل والضغط            : وتابع

على إسرائيل لوقف هذه االعتداءات على المساجد والمقابر في األرض الفلسطينية بأكملها وعلى رأسـها               
طات اإلسرائيلية من التدخل في عبادات المسلمين وشعائرهم ألنهـا          المسجد األقصى المبارك، ومنع السل    

  .حق للمسلمين في فلسطين وشتى بقاع األرض
كما أكد أن المجتمع الدولي مطالب أيضاً بالضغط على إسرائيل لوقف سياسة التمييز العنصري ضد أبناء                

بها والوقـوف إلـى جانـب       الشعب الفلسطيني والعمل الجدي على رفض هذه القوانين وعدم االعتراف           
  .الشعب الفلسطيني في قضاياه المشروعة

  25/12/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  

  ال يستطيع أحد اآلن االنفراد بإدارة مؤسسات السلطة والمنظمة :ومطولحوار خاص في  مشعل .54
خالد مشعل؛ إن المصالحة " سحما"أكد رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية : القاهرة

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

ظر وآن األوان ألن نطوي صفحة متفائلون تفاؤَل من يعمل وليس من ينت: "بالمرحلة المقبلة، وقال
  ".االنقسام

هناك ظروف نضجت : "وبشأن الجديد والتطور الذي دفع بملف المصالحة إلى هذه المرحلة، قال مشعل
  ".للخروج من حالة االنقسام، وعدة عوامل أنضجتها

  :وتاليا نص الحوار كامال
 تعتقد أن المباركة ال زالت مبكرة كثيرون باركوا لحماس وفتح ما تم إنجازه في ملف المصالحة، أال -

  باعتبار أنكم ال زلتم في الحكومة األولى؟
المباركة ضرورية، وفرص النجاح عالية، وأنا متفائل، ولكن تفاؤل من يعمل وليس من ينتظر، ودعوتي 
 للجميع أن نتعاون في إنجاح هذا المشروع ألجل شعبنا وقضيتنا، وآن األوان ألن نطوي صفحة االنقسام،

  .هذه الصفحة التي أرهقتنا جميعا، ونأمل في أن ننجز هذا المشروع في أقرب وقت ممكن
ولكن لعل أول ما يتبادر إلى أذهان أنصار حماس وتحديدا في الضفة الغربية في هذه األجواء  -

  االيجابية هو موضوع المعتقلين السياسيين، ماذا تقول في شأنهم؟
دنا على ضرورة غلق هذا الملف بسرعة، ودخلنا في تفاصيل الملف، خالل لقائي باألخ أبي مازن، أك

الحريات "وآمل أن يتم هذا األمر في األيام القليل القادمة، ولذلك عمليا شكّلت لجنة فصائلية تحت عنوان 
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وبإشراف مصري، وهو دور نرحب به؛ فاإلخوة المصريون لهم دور مقدر وكبير وهو موضع " السياسية
  .ذا ال يغني عن تعاوننا المباشر إلنهاء هذا الملف نحن وحركة فتح وباقي الفصائل شكر، ولكن ه

  تتحدثون بآمال وتمنيات طيبة، ولكن ماذا عن التجارب السابقة؟ -
نحن حريصون أن نتكلم بواقعية إيجابية، وأنا كما أقدر بأن االنسان الفلسطيني والعربي والمسلم ينتقد 

والضيق من التباطؤ في تطبيق المصالحة، أتمنى منه في المقابل استحضار البطء وخيبة األمل لديه، 
حجم العوائق الداخلية والخارجية، الموضوعية والذاتية، فهناك أطراف عديدة خاصة من عدونا 
الصهيوني ومن القوى الغربية التي تضع اشتراطات وتلوح بالعقوبات وتهدد الشعب بمنع األموال في 

صالحة، واستحضار إرث السنوات القاسية التي أغرقتنا في وحل االنقسام وعانينا منه حال ذهبوا إلى الم
في األعوام الماضية، فالخروج منه ليس سهال، وكذلك هناك أخطاء وعوامل ذاتية في تحمل المسؤولية 

  .عنها بدرجات متفاوتة كلها، ولكن أقول اليوم نضج الظرف حقيقة للخروج من حال االنقسام
  ذي أنضجها؟ما ال -

هناك عدة عوامل أنضجتها؛ أولها أن االنقسام أصبح عبًئا علينا جميعا كفلسطينيين وهو حالة استثنائية 
مؤقتة فرضت علينا و بالتالي حالة مؤقتة وليست دائمة، وثانيا إن االفق السياسي مغلق، فمن كان يمكن 

يبقى في هذا المربع وأن هذا المشروع أن يعتبر المصالحة ليست أولوية، اكتشف أنه ال يستطيع أن 
  ".وصل إلى طريق مسدود وأنه ال غنى له عن االلتفات للوضع الداخل

أما العامل الثالث فهو انشغال المنطقة بالربيع العربي الجميل، وإن كان صرف األنظار مؤقتًا عن القضية 
نية ولكن ليست بديال عن فلسطين، الفلسطينية، ومن حق الشعوب لعربية االنشغال بهمومها المحلية والوط

وهذا أعطانا رسالة وردا مهما بأن علينا كفلسطينيين أن ننشغل ببيتنا الداخلي، ويجب أن أشير إلى عامل 
مهم آخر، وهو الثورة المصرية العظيمة التي غيرت الروح في مصر وبالتالي أثرت في إدارة هذا 

  .نالملف بنفس جديد وهذا ما نقدره كفلسطينيي
لغط كثير أثير حول انضمام حماس والجهاد اإلسالمي لمنظمة التحرير، هل من الممكن توضيح هذه  -

  المسألة؟
الموضوع ليس عملية انضمام، هناك اتفاق في ملف المصالحة له عدة عناوين متعددة، منه عنوان 

ؤسسات السلطة وبناها السلطة وتوحيد مؤسساتها وإنهاء االنقسام على األرض واالنقسام السياسي في م
التنظيمية واألمنية والسياسية، وهناك أيضا عنوان متعلق بالمنظمة، بأنه ال بد من تفعيل وإعادة بناء 
المنظمة من خالل انتخاب مجلس وطني جديد ولجنة تنفيذية جديدة، إذًا، هناك مشروع كلنا توافقنا عليه، 

لية من خالل ما سمي بلجنة المنظمة أو اإلطار القيادي ، اآلن هناك مرحلة انتقا"وليس انضمام أحد لآلخر
المؤقت والجميع يشترك فيه وصوال النتخابات المجلس الوطني، وهو أمر متفق عليه منذ اتفاق مارس 

، وتم بحمد اهللا وسنلتقي مجددا في الثاني من 12-22، واتفقت مع األخ أبو مازن على موعد 2005
ذا الموعد ستكون تحضيرات بلجان متعددة حتى نرتب ونسوي األمور فبراير القادم، وقبل ه /شباط

اآلن ال أحد : ونحضر لعملية االنتخابات وانتخابات المجلس الوطني في الداخل والخارج، ونحن نقول
  .يستطيع االنفراد بالقرار السياسي وال االنفراد بإدارة مؤسسات السلطة والمنظمة

  اإلطار القيادي للمنظمة ستعترف بالكيان الصهيوني، بماذا تعلق؟هناك من يقول إن حماس بدخولها  -
دعني أقول أوال بأن العدو الصهيوني أعفانا بأن نختلف بالسياسة في الوقت الحاضر، فالطريق مسدود، 
وحكومة االحتالل متعنتة، والواليات المتحدة األمريكية منشغلة عنا بانتخاباتها، والعالم حاليا يدرك من 
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لعقبة الحقيقة في طريق السالم، ولكن يقف إما عاجزا أو منافقًا وال يضغط على الطرف الذي هي ا
  .يتحمل تعطيل كل الجهود التي بذلت

هناك أولويات نحن مشغولون بها اآلن، وعندما نستكمل مؤسسات المنظمة ونعيد بناءها وفق صناديق 
وبرنامجها السياسي، والحديث عن البرنامج االقتراع واالنتخابات، عندها نتدارس سياسات المنظمة 

السياسي للمنظمة بكل تفاصيله ومفرداته  يحتاج لوقت من ناحية، ومن ناحية أخرى إنضاجه أكثر يكون 
  .عندما نستكمل مؤسسات المنظمة

  قرار المصالحة وإنهاء االنقسام بهذه السرعة، ألم يكن مفاجًئا؟ -
 تتغير بتغير الظروف وهي ضرورة مبدئية وضرورة المصالحة ضرورة وليست حاجة عابرة وال

وطنية، واالنقسام حالة طارئة، وبالتالي الدوافع الموجبة للمصالحة كبيرة ولكن عوامل الشد العكسي هائلة 
خاصة التدخالت الخارجية، وعقب االنقسام مباشرة اتصلت بأطراف عربية على رأسها الطرف 

 ما جرى ألن ما حدث لم يكن خيارنا إنما اضطررنا له رغما المصري، وقلت لهم نحن جاهزون لتسوية
عنا، وبالتالي نحن امتلكما الرغبة والنية واإلرادة نحو المصالحة من اليوم األول، نعم جرت إعاقات طيلة 
سنوات االنقسام، ولكن عندما تغيرت الظروف، انعكس ظالل ذلك بإيجابية على هذا الملف وساعد في 

  .ووضعنا في هذا المناخ اإليجابيتقريب المسافات 
  هل حماس جاهزة لالنتخابات في أيار القادم، وقد أصاب تنظيمها ما أصابه في الضفة الغربية؟ -

أيار القادم، ولكن ال بد من توفير األجواء الطبيعية في /نعم صحيح نحن اتفقنا أن االنتخابات في مايو
ئة للجميع وإتاحة حرية العمل والحرية السياسية حتى الضفة والقطاع على حد سواء، وتوفير فرص متكاف

نستطيع االشتراك في االنتخابات، أما إذا كانت أيدينا مغلولة وغُيب البعض ومنع البعض، فال معنى 
لالنتخابات، ولذلك نرى أن اإلسراع في تطبيع المصالحة وإنجاز حكومة وحدة وطنية يقربنا من توفير 

 فلسطينية لعملية االنتخابات وهذا األمر -حديدا أال تكون إعاقات فلسطينية هذه األجواء، وما يهمني ت
  .بأيدينا، أما المعيقات الصهيونية، فهذا احتالل ومتوقع منه ذلك

ومتى ستبصر حكومة الوحدة الوطنية النور، ولماذا ربط إنجازها برغبة محمود عباس؟ أم أنه من  -
  ين؟الممكن إجراء االنتخابات في ظل حكومت

استمرار وجود حكومتين هو استمرار لالنقسام، وال يمكن أن نذهب إلى انتخابات إال في ظل حكومة 
وحدة وطنية، لكن في اللقاءات االخيرة مع أبو مازن لمست أن هناك اعتبارات ظرفية في السياق العام، 

 ذلك، ولذلك ثٌبت في ووجدنا أن ثمة منطقًا في بعض التأني الذي ال يعطل الخطوة، وآمل أن ال يطول
اجتماع الفصائل أنه مع نهاية يناير القادم ستكون الظروف قد نضجت، وبالتالي ندخل فبراير بخطوات 

  .عملية في بناء الحكومة
ما الذي تغير إقليميا ودوليا لتحقيق هذا اإلنجاز، وما هو دور الربيع العربي في ذلك، وكيف  -

  سيتعامل الغرب معه برأيكم؟
، ال بد من القول إن هناك فارقين جعال السلوك األمريكي والغربي يختلف عند الحالة الفلسطينية، أوال

 عنده تضطرب المواقف الغربية وتبدو في أسوأ -لألسف-ذلك الكيان الذي " إسرائيل"الفارق األول فارق 
لم السياسة والديموقراطية، حاالتها من ازدواجية للمعايير ومخالفة للقيم السياسية التي يؤمنون به في عا

أما الفارق الثاني فهو فارق الظرف الحالي، فما يجري في المنطقة اآلن أكبر من أن تتجاهله الواليات 
المتحدة أو تتصدى له، فما جرى ليس تجربة ديموقراطية في بلد عربي أو إسالمي من خالل ظاهرة 
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 بل هناك اآلن تسونامي ديموقراطي، وإرادة عابرة فتعمد لتغييرها أو عزلها وال تعترف بمخرجاتها،
لشعوب عربية تعبر عن تطلعاتها، فال يمكن ألمريكا بشكل خاص وال الغرب بشكل عام، تجاهل ما 

  .يجري أو محاصرته، رغما عنهم سيتعاملون مع ما تفرزه هذه الحالة
  الميين؟وهل أنتم راضون عن ما أفرزته هذه الحالة، وتحديدا الصعود الواضح لإلس -

ال شك أننا في حماس مسرورون حيال هذا التغيير، أي أن يبدأ هذا التحول الديمقراطي في العالم 
العربي، وأن يفرز هذه القوى، ونحن بال شك كذلك فرحون بنجاح إخواننا وأصدقائنا اإلسالميين في 

ناسبة مسرورون أيضا جميع الدول العربية، ولكن في ذات الوقت نحن منفتحون على جميع القوى، وبالم
بنجاح جميع القوى ومسرورون بهذه الصيغ المنفتحة التي تمارس في تونس والمغرب ومصر، وإن شاء 
اهللا نجد بعد االنتخابات تعاونًا وشراكة بين القوى اإلسالمية والعلمانية والقوى الوطنية، ونحن في الساحة 

  .الفلسطينية حريصون على ذات الفلسفة
 24/12/2011، يني لإلعالمالمركز الفلسط

  
  والمقاومة السلمية... حماس والمصالحة .55

  خالد الحروب.د
االستراتيجي بتبني المقاومة السلمية والشعبية في المرحلة الحالية ينبغي أن يرحب به، وهو             " حماس"قرار  

لويـة  يشير إلى تطور في الوعي والنضج السياسي في الحركة، وتقديمها لألولوية الوطنيـة علـى األو               
ومنظمة التحريـر الفلـسطينية     " فتح"وقد مهد هذا القرار، على الفور، مساحة توافقية أوسع مع           . الحزبية

بأن المناخ اإلقليمي والدولي    " حماس"وتصريحات قادة   . وفرت أرضية أكثر صالبة للمصالحة الفلسطينية     
يجيات والتكتيكات تعكس أيـضاً     تغير بشكل دراماتيكي بما يفرض على الجميع تغيراً في النظرة لالسترات          

وإضافة . إدراكاً مطلوباً لالشتراطات التي تفترضها المتغيرات السياسية، عوضاً عن التنكب لها وإهمالها           
إلى ذلك فإن واحداً من الدروس التاريخية التي قدمتها الثورات العربية، وخاصة التونـسية والمـصرية،                

فقد اتسمت الثورتان بتبني مـنهج االحتجاجـات الـسلمية          ". لميةالفعالية المدهشة للمقاومة الس   "تجسد في   
وقد حققتا ما لـم تحققـه الثـورات         . واسعة النطاق والمدعومة بوسائل اإلعالم التلفزيونية واالجتماعية      

وإذن فإن ما ينبغي أن يسيطر على العقل السياسي الفلسطيني هو           . المسلحة التي تمت عسكرتها فيما بعد     
  ".الهدف"و" ةالوسيل"فعالية 

لقد تزايدت القناعة الفلسطينية في السنوات األخيرة بالمقاومة الشعبية وبفاعليتها، وبـرز إجمـاع مـؤثر          
حولها في األوساط السياسية والحزبية الفلسطينية، على خالف النظرة االسـتهتارية لهـا خـالل عقـود            

الشعبية بالطريقة التي تريد، ولكن تلـك       ويمكن أن تتبنى األطراف الفلسطينية المختلفة المقاومة        . ماضية
وتمتاز المقاومة الشعبية ببعدها التأييدي المعـولم       . االستفادات الفرعية تعظم من االستفادة الوطنية العامة      

باتساع نطاق التأييد لها والمنخرطين فيها، وتشمل النخـب والمنظمـات غيـر الحكوميـة وبرلمـانيين                 
ها الالعنفية تساعد على جذب المزيد من المؤيدين نظراً ألن أكالفهـا            وطبيعت. وسياسيين حاليين وسابقين  

  .غير باهظة، وبسبب معقولية أساليبها وصعوبة مواجهة منطقها
وتعريف ومفهوم المقاومة الشعبية يتسع ليشمل جوانب نضال سلمي عديدة، متداخلة، وذات جغرافيـات              

ات الداخلية ضد المستوطنات والجـدار وكـل        وتجمعات وأدوات مختلفة، تتضمن المظاهرات واالحتجاج     
أشكال االحتالل، والمقاطعة الشاملة، ومقاطعة إسرائيل خارجياً، والتعاون مع شبكات عالمية واسعة مـن              
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المتضامنين للتأليب على مقاطعتها دولياً بما في ذلك المقاطعة األكاديمية واالقتصادية، ومالحقتها قضائياً،             
ق اإلعالم ووسائله المعولمة الحديثة، وتحويلها إلى دولة منبوذة فـي العـالم             وكشف عنصريتها عن طري   

، وكل ذلك بهدف خلق رأي عام عالمي ال يتحمل غض النظر عن جرائم إسرائيل               "األبارتايد"قائمة على   
  .واحتاللها ويدفعها إلى الخضوع للقانون الدولي كما حدث في تجربة جنوب أفريقيا

اإلمكانيـة  : ني استراتيجية المقاومة الشعبية في فلسطين إلى ركنين أساسيين همـا          وتستند الدعوة إلى تب   
وتبنـي وتطبيـق هـذه      . والفعالية، وكالهما يتم تطبيقه وتفعيله بإسناد إعالمي مهنـي وشـعبي أيـضاً            

ـ               ا االستراتيجية يقع في نطاق القدرة واإلمكانية الفلسطينية، وهي استراتيجية ذات فعالية كبيـرة وبإمكانه
وعلى رغم اختالف الظروف والبيئات فلنا أن نتأمل فعالية الثـورات           . تحقيق أهداف كبيرة على األرض    

ويمكـن  . العربية السلمية ونجاحها في جذب تعاطف عالمي واسع وفي إطاحتها بأنظمة استبدادية شرسة            
اومة الشعبية، وأن ثمة ظروفـاً      المجادلة هنا بأن هناك قبوالً فلسطينياً متزايداً ومتسارعاً الستراتيجية المق         

  :محيطة مشجعة ويمكن تلخيص ذلك بما يلي
تكمن أهمية ومركزية المقاومة الشعبية فلسطينياً في قدرتها على إعادة الجماهير إلـى سـاحة النـضال                 

وهي الجماهير التي انسحبت من الشارع ومن المشاركة الفعالة بسبب فوضى السالح والمظاهر             . اليومي
، وأقصيت عنه لصالح التنظيمات والفـصائل المـسلحة         2000التي رافقت االنتفاضة الثانية سنة      السلبية  

وعندما يسيطر الرصاص على الشارع المقاوم فإن المقاومة تتحـول إلـى صـراع مـسلح بـين                  . فقط
أحد وما لم تكن ظروف النجاح والظفر مهيأة فإن         . مجموعات المقاومين والقوة العسكرية الباطشة المعنية     

وفي . النواتج التقليدية لهذا الشكل من المقاومة هو خوف الناس العاديين من المشاركة ودفعهم إلى السلبية              
المقابل يمكن القول إن المقاومة الشعبية غير العنفية قادرة على إعادة الروح لدور تلك الجمـاهير فـي                  

وما يحصل ضد الجدار وفي     . اإليجابيالعمل العام والضاغط، واستدعاء الناس إلى ساحة الفعل النضالي          
  .بعلين ونعلين وأماكن أخرى في فلسطين دليل راهن على ذلك

وال . وتتمتع المقاومة غير العنيفة بموقف أخالقي يعلو فوق االحتالل اإلسرائيلي والغطرسة الـصهيونية            
بل المقصود هنا هو    . ةيعني هذا مطلقاً أن المقاومة المسلحة غير أخالقية أو أنها تضعف من عدالة القضي             

أن المقاومة الشعبية غير العنفية تعمل على جالء تلك العدالة في أنصع صورها بسبب حرمانها العدو من                 
ولعل ردود الفعل اإلسـرائيلية المتـشنجة       . أي محاولة الستغالل وتوظيف أو تشويه المقاومة بشكل عام        

 مزاعم نزع الشرعية عن إسرائيل تـدلل علـى          والعنيفة على مظاهر المقاومة الشعبية والمعولمة، تحت      
  .التأثير البالغ لهذه المقاومة

ثم إن تبني المقاومة السلمية الشعبية كاستراتيجية فلسطينية شاملة استلزم شروطاً ليست بالسهلة، ولكنهـا               
وأول هذه الشروط وأهمها يتمثل في تحقيق توافق وطني شامل على شكل            . اآلن أصبحت قيد االستطاعة   

وإن لم يتحقق هذا التوافق الوطني الـشامل وأصـرت بعـض            . جوهر هذه المقاومة كي تحقق أهدافها     و
التنظيمات على التمسك بالمقاومة المسلحة فإننا نعود لتكرار سيناريو تبني عدة استراتيجيات فـي وقـت                

ومـن  . اتيجياتواحد بما يعني تآكل منجزاتها مهما كانت صغيرة نتيجة التصادم الحتمي بين تلك االستر             
البديهي أيضاً أن المقاومة الشعبية والمعولمة تستلزم اإلعالن وبكل وضوح ممكـن عـن التخلـي عـن          

من دون أن يعني ذلك تلميحاً أو تصريحاً بشأن أي إدانة للكفاح المسلح وتاريخه فـي                (المقاومة المسلحة   
كأسلوب شرعي وقانوني وفعال عنـدما      النضال الفلسطيني، أو لفكرة المقاومة المسلحة لالحتالل األجنبي         

  ).تتيح الظروف ممارستها
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ويندرج أيضاً في االشتراطات األساسية لتبني هذه المقاومة بث الوعي الحزبـي والـشعبي إزاء معنـى                 
وال يجوز استسهال   . وأهمية ومغزى وتأثير المقاومة غير العنفية، وبناء حاضنة شعبية داعمة ومؤيدة له           

المقاومـة  "المترسخة في الوجدان الفلسطيني والعربي تكاد تنحصر فـي          " فة المقاومة ثقا"هذا األمر ألن    
وإضافة إلى  . واالنتقال بهذه الثقافة إلى مسار آخر يحتاج إلى جهود كبيرة وحمالت تعبئة           . فقط" المسلحة

يـة،  ما سبق فإن خطاب المقاومة الشعبية ينبغي أن يستند إلى أركان قوية، ومكونات متماسـكة وهجوم               
تعكس فيما تعكسه غلبة المكون اإلنساني والحقوقي والتركيز عليه، والتمسك بمفاهيم العدالة التـي يقـوم                
عليها الحق الفلسطيني المدعوم بالقانون الدولي والضمير العالمي، وإعادة التأكيد على التفريق الواضـح              

 الثانية، وكذلك االبتعاد عن التورط      والحاسم بين الصهيونية واليهودية، وأن الصراع هو مع األولى وليس         
في معارك خاسرة وال عالقة للفلسطينيين بها وتحديداً مسألة الهولوكوست والالسامية، بل على العكـس               
من ذلك على الخطاب الجديد أن يعلن تضامناً ال لبس فيه مع ضحايا تلك الجريمة الكبرى، ويعمل علـى                   

  .قبل إسرائيل والصهيونيةتحييد استثمارها االنتهازي المتواصل من 
  26/12/2011، االتحاد، أبو ظبي

  
  ؟...ماذا لو نجحت حماس في االنتخابات المقبلة .56

  حسام الدجني
لم تقتصر حدود السؤال عند الفلسطينيين بل أصبح هذا التساؤل عابراً للحدود، ومثار اهتمام العديد مـن                 

طيني في الداخل والشتات، وتحديداً بعـد الحـراك         القوى اإلقليمية والدولية، كما هو مثار اهتمام كل فلس        
الذي تشهده القاهرة هذه األيام بين الفصائل الفلسطينية من أجل إنهاء االنقسام بين جناحي الوطن، وبنـاء                 
نظام سياسي يستوعب الجميع، واستراتيجية وطنية ملزمة لكل األطراف من أجل الوصول لتحقيق آمـال               

  .وعه الوطني التحرري، وإقامة دولته المستقلةالشعب الفلسطيني بإنجاز مشر
ما يدور بالقاهرة اآلن يؤكد بأن استحقاق االنتخابات هو قادم ال محالة حسب ما صـرحت بـه القيـادة                    
الفلسطينية وحركة حماس وحددت تاريخ مايو من العام المقبل موعداً للعرس الديمقراطي الذي يؤصـل               

لطة، وكذلك تجديد الشرعية الدستورية والسياسية للقـوى والفـصائل          لثقافة الشراكة والتداول السلمي للس    
الوطنية واإلسالمية وتحديد أوزانها من خالل الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج، كونه هو الوحيـد               

  ...الذي سيقرر هوية أعضاء المجلس الوطني والتشريعي وهوية رئيس السلطة الفلسطينية
ن االنتخابات المقبلة مهما كانت نتائجها ستـصب فـي المـصلحة الوطنيـة              وهنا البد من التأكيد على أ     

الفلسطينية، ألن ما تم التوافق عليه أن العمل في المرحلة المقبلة هو عمل مشترك، وبذلك الحكومة التـي              
ستأتي بعيد االنتخابات ستكون حكومة وحدة وطنية، الكاسب منها كـل الـشعب، والخاسـر إسـرائيل                 

  ..وحلفاؤها
ن السؤال األبرز الذي يشغل بال العديد من مراكز األبحاث والدراسات في العديد من الـدول، وعلـى                لك

  ؟...رأسها إسرائيل والواليات المتحدة األمريكية، ماذا لو نجحت حماس في االنتخابات المقبلة
زاً فـي   قبل الخوض في اإلجابة عن هذا التساؤل البد من تناول مدى واقعيته، فهل ستحقق حمـاس فـو                 

؟ ربما البيئة السياسية السائدة في      ...المجلس الوطني والرئاسة والتشريعي   ... المؤسسات السياسية الثالث  
المنطقة تؤكد واقعية هذا الطرح، ففوز اإلسالميين في كل من مصر وتونس والمغرب، والتحـول فـي                 

العديد من دول الخليج العربي     السياسة الخارجية األردنية تجاه حركة حماس، باإلضافة إلى تحوالت لدى           
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تجاه الحركة اإلسالمية، كل ما سبق سيعزز من فرص فوز حركة حماس ألن نظرية الدومينو الـسياسية                 
ستؤثر على المزاج العام للناخب الفلسطيني، ألن نجم اإلسالميين يسطع في عنان الشرق األوسط، حتـى                

ابات إسرائيل مما دفعها لتشكيل قوى عسكرية       فرض نفسه على السياسة الخارجية األمريكية، وأربك حس       
مثل قيادة العمق ذات المهام االستراتيجية للتعبير عن أزمتها وتخبطها والتعاطي عسكرياً مع التحـوالت               

  ...في المنطقة
ـ   2006أما داخلياً، فالشعب الفلسطيني الذي انتخب حماس عام          ، قد يعيد منحها    %60م بنسبة تتجاوز الـ

، من أجل أن يستعيد كرامته التي انتهكها المجتمع الدولي برفضه خياره الديمقراطي في              الثقة مرة أخرى  
م، وفرضه لحصار ظالم طال مناحي الحياة في قطاع غزة، وفي المقابل سخر كـل دعمـه                 2006/يناير

اقـع  المالي لألجهزة األمنية في الضفة الغربية من أجل حماية أمن إسرائيل، وبرغم قبول السلطة لهذا الو               
المرير من أجل تحقيق مكاسب سياسية إال أن الغرب برئاسة الواليات المتحدة خـذلت الـسيد الـرئيس                  

م عضواً في األمم المتحدة، وموقفها مـن قبـول          1967محمود عباس برفضها قبول فلسطين على حدود        
 بمنحه الثقة   فلسطين عضوا في اليونسكو، كل ذلك سيدفع المواطن الفلسطيني للرد على الغرب وإسرائيل            

  .لحركة حماس
وللعودة إلى عنوان المقال، فإن هذا السيناريو سيكون عبارة عن زلزال له ارتداداته التـي قـد تـصيب                   
إسرائيل والغرب، فإسرائيل ترى في فوز حماس في المجلس الوطني من شأنه سحب وثيقة االعتـراف                

 الرئاسة أو التشريعي، سيدفع العالم إلى إسقاط        المتبادل بينها وبين منظمة التحرير الفلسطينية، وفوزها في       
شروط الرباعية، وعزل إسرائيل، وهذا سيلقي أيضاً بتداعياته على المشهد السياسي األمريكـي بحيـث               
ستنقسم الواليات المتحدة على ذاتها، من خالل معركة بين المبادئ والقيم والمصالح، ألن مـن مـصلحة                 

صالح إسرائيل لكسب صوت الناخب اليهودي، ولكـن قـيم ومبـادئ            الواليات المتحدة المحافظة على م    
الشعب األمريكي هي القبول بالديمقراطية ونتائجها، وفوز حماس تأكيد على ثقة الشعب بها وبمنهجهـا،               

  .وبذلك نحن أمام مشهد قد يخدم المصالح الوطنية الفلسطينية
  25/12/2011، موقع فلسطين أون الين

  
  !فأين القيادة الحكيمة؟.. صر من انعدام االستقرار تسير نحو ع"سرائيلإ" .57

  اسرائيل زيف
رغم ان نهاية الحكم باتت مرتقبة، ليس واضـحا  . 160في نهاية االسبوع بلغ عدد القتلى في سوريا نحو      

بعد كم مواطنا سيضطر الى الدفع بحياته لقاء الفراغ السياسي الذي نشأ حوله، مؤشر واضح آخر علـى                  
  .التغييرات الجغرافية السياسية الجارية حولناالضعف الغربي و

في نهاية االسبوع قالت وزارة الخارجية ان الدول الغربية االوروبية غير ذات صلة، قول غير دبلوماسي                
وفي السياق الملموس ولكن السفنا الشديد جد ذات صلة وذلك الن الشرق االوسط يتدهور ويتطرف فـي                 

ايـران  . الواليات المتحدة قوته لدرجة انعدام التأثير على مـا يجـري          الوقت الذي يفقد الغرب ال سيما       
تواصل التقدم نحو السالح النووي، والمناورة التي أعلنت عنها في مضائق هرمز هي استفزاز واضـح                

  .ضد تهديدات تشديد العقوبات عليها
ليقين وانعدام الـتحكم،    غير أنه في هذا الزمن المركب والخطير، عندما تتدهور كل المنطقة نحو انعدام ا             

ينشأ االنطباع بأن الهم المركزي لحكومة نتنياهو يتركز على تقديم موعد االنتخابات، من أجل اسـتغالل                
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تجاه الـداخل   . الوقت المناسب الذي يتوفر للحكومة في فترة السباق نحو االنتخابات في الواليات المتحدة            
في المحيط يشتعل وال يبـدو ان السـرائيل         » الحي«ن  يبثون االحساس بأن االمور تسير كالمعتاد رغم أ       

السؤال المحتم هو هل يعنى جدول االعمال الوطني بما يلزم حقا أم ربما يوجد هنا كبـت        . أجندة واضحة 
  .أو تجاهل مقصود للمشاكل المشتعلة امام باب بيتنا حقا

غييـرات فـي المنطقـة      في قطاع غزة يتدهور الوضع من سيئ الى أسوأ حماس تستمد التشجيع من الت             
فهمها في أن مجال رد الفعل االسرائيلي للعمل ضدها آخذ في           . وصعود قوة المتطرفين في العالم العربي     

التقلص، على خلفية مسيرة التطرف في مصر والعزلة المتزايدة السرائيل في االسرة الدولية، ما يزيـد                
الحكومة الحالية، تكبدوا فشال فـي الخطـوة        الفلسطينيون، الذين ال يؤمنون ب    . جرأتها على العمل ضدها   

الدولية الستقالل من جانب واحد، غير أن هذا الفشل لم يعد خيار المفاوضات مـن جـانبهم، وتوسـيع                   
المستوطنات هو مجرد ذريعة، يعمل في هذه الحالة في صالح الطرفين، من أجل االمتناع عن العودة الى                 

  .قناة الحوار
نهم سينجحون في الحصول على شروط أفضل من حكومة نتنياهو من تلك التي             الفلسطينيون ال يؤمنون بأ   

وهـم  . حصلوا عليها من باراك واولمرت وعمليا ال يؤمنون بامكانية تحقيق اتفاق مع الحكومة الحاليـة              
يرون الضعف االميركي في المنطقة، وليس لديهم أي توق العطـاء اوبامـا انجـازا سياسـيا عـشية                   

امكانية التقارب مع حمـاس     .  أدار لهم ظهر المجن في الجمعية العمومية لالمم المتحدة         االنتخابات بعد أن  
الحقيقة هي أن الوضع المحـبط الـذي يعيـشه          . هي السبيل شبه الوحيد في ضوء انعدام البديل السياسي        

الفلسطينيون أخطر من أي وقت مضى ويمكنه أن يعيد الى جدول االعمال العنف بشكل متطرف وأسرع                
  .ثير مما يمكن توقعهبك

الصعود المتوقـع   . في سوريا، النظام قد ينهار ويخلف وراءه على نحو شبه مؤكد دولة تعود الى بداياتها              
صحيح أنه يوجد احتمال اال يستـسلم النظـام الجديـد           . للسنة الى الحكم سيجلب معه اجندة جديدة أيضا       

اظ على عالقات سليمة معها، ال سيما مـن         اليادي طهران، ولكن يمكن االفتراض بانه سيضطر الى الحف        
معقول ايضا ان   .  حزب اهللا في لبنان    –أجل اال يعرض نفسه للخطر ويفصل بينه وبين مصالحه االقليمية           

يكون هذا النظام ملتزما بمن ساعده في أثناء ضائقته بشكل مباشر وساعد المعارضة، اال وهـو تركيـا،                  
أمنية مشتركة في سوريا، مثل عزل االكراد من الشرق والتـأثير           التي لها مصالح اقتصادية، ديمغرافية و     

وتركيا ستربح فقط من وجود التوتر بين سوريا الجديـدة واسـرائيل،            .  اللبناني –على المحور االيراني    
  .والعطف علينا لن يكون على جدول االعمال في الحكم الجديد

وده االقلية العلوية، وينطوي حله علـى خطـر         السقوط المتوقع لالسد معناه أيضا انحالل الجيش الذي تق        
. على الهدوء في الحدود الشمالية التي كانت هي االهدأ بالنسبة السرائيل في العقـود االربعـة االخيـرة                 

وهما يفهمان بأن كل االتفاقات القائمـة مـع         . حزب اهللا وايران ينظران بقلق على ما يجري في سوريا         
وعليه . ب اهللا ووجود استراتيجية منسقة ضد اسرائيل ستضيع هباء        االسد، والتي تتضمن مسار تسليح حز     

اضافة الى ذلك، فإن حزب اهللا وااليرانيين يفهمون ايضا         . فإن المنظمة تسرع تسلحها وكأنه ال يوجد غد       
الفرصة الكامنة في امكانية انهيار الجيش السوري، والذي يفتح االمكانية لنقل النشاط االرهاب الى داخل               

  .ومنها نحو اسرائيلسوريا 
عمليا، لضمان تواصل التوريد من ايران، امكانية فتح جبهة جديدة حيال اسرائيل والحاجة الى التأثير من                

. سوريا على ايـدي حـزب اهللا وايـران   » لبننة«الشمال على االردن سيكون هدفا استراتيجيا موضوعه  
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ل غير جاهزة وستجد صـعوبة فـي القيـام          اسرائي. سيناريو كهذا من شأنه أن يجد ايدي اسرائيل مكبلة        
  .بنشاطات مانعة داخل سوريا

في الموضوع المصري، المسيرة الجارية لدى جارنا من الجنوب ليس اال سياق من التـدهور المرتقـب                 
مسبقا، والعمى االميركي والكبت االسرائيلي وحدهما ال يزاالن يتعلقان بالقوة المستنفده للقيادة العسكرية،             

يوجد حق في اقوال المحللين بأن لمصر، تحت كل حكم، مهما كـان متطرفـا، ال                . تؤمن بنفسها التي ال   
توجد بدائل كثيرة ال سيما ليست اقتصادية كون مصادر الدخل محدودة وستواصل كونها متعلقة بالواليات               

مثل الغاء  صحيح، هذا الوضع وان كان يقلص احتمال العمل المتطرف          . المتحدة وبتوريد الغاز السرائيل   
أو اعادة حالة الحرب مع اسرائيل، اال انه بالمقابل، حتى دون اعالن، فإن             / استعراضي التفاق السالم و   

فقدان السيطرة في سيناء واللبننة في شبه الجزيرة، سياسة تأييد حماس ومنح يد حرة الرساليات الـسالح                 
بية لالخوان المسلمين، ستقضم ببطء     حكومة مع أغل  . الى غزة، سيشكل خطا جديدا ومتطرفا ضد اسرائيل       

االميركيون، الذين من جهتهم سيرغبون دوما في البقاء على صلة وبتأثير ما، لن             . السياسة حيال اسرائيل  
  .يتخذوا أي خطوة تعرضهم للخطر وتجعل من الصعب جدا عليهم العمل لوقف مثل هذا التآكل

ج االميركي من العراق والذي اعاده الى الوراء الـى  تنبغي االشارة الى أنه في خلفية االمور يأتي الخرو   
الفوضـى االن فـي     . فترة االنشقاق الطائفي وهو االن ثمرة ناضجة ستقع االن في ايدي النفوذ االيراني            

  .العراق وفك ارتباط االميركيين عن المنطقة سيؤثران سلبا على الميل واالستقرار في المنطقة بأسرها
بيجين، التي  . وجد محفل آخر قد يستفيد من التغييرات المرتقبة، اال وهو السنة          فضال عن تركيا وايران، ي    

تشكل اليوم الخلفية ومجال المناورة االقتصادية اليران حيال العقوبات الغربية، يمكنها ان تكون ايضا من               
سي فـي   يدخلها التعزز االيراني بفروعه واذرعه كرافعة اقتصادية بديلة لضعف النفوذ االميركي والرو           

. واالمر صحيح اساسا بالنسبة لدول ذات احتياطي النفط الذي تحتاجه الصين كاالكسجين للـدم             . المنطقة
فائض االموال النقدية والقوة االقتصادية الصينية الهائلة ستشكل مصدرا لحل أزمة االنظمة الجديدة التـي      

جارية االن وبشدة كبيرة تستدعي     السياقات ال . تقوم على ارض من الصناديق الفارغة واالرض المحروقة       
  .جدول أعمال مناسب

اسرائيل تدخل في فترة هي من اكثر الفترات تركيبا وتعقيدا في تاريخها واالحساس هو ان ليس للـسفينة                  
ال يمكن التنبؤ بشكل دقيق بالمستقبل القادم ولكـن معنـى ميـل االحـداث               . طريق واضح لالبحار فيه   

سير نحو عصر من انعدام االستقرار، التعزز والريادة للعناصر االصولية          والسياقات واضح للغاية؛ نحن ن    
  .والصعود فيه العداء تجاه اسرائيل

في السطر االخير، الشرق االوسط من شأنه أن يتدهور الى وضع من انعدام التحكم، واذا كانت اسرائيل                 
في الستينيات، عندما كانت كل     ال ترغب في ان تستيقظ ذات صباح لتجد نفسها في المكان الذي كانت فيه               

المنطقة ضدها، فإنها ملزمة بأن تأخذ المبادرة في يديها وتعمل في كل جبهة يوجد لها امكانيـة للتـأثير                   
فيها؛ جهد شجاع وحقيقي لحل وسط مع الفلسطينيين؛ تخفيف حدة العداء التركي ومنع االخطـاء حيـال                 

ير لتخفيض الميل السلبي القائم بل وتحقيـق شـرعية          كل هذا يمكن أن يفعل الكث     . االردنيين والمصريين 
هذه السياقات ستهدئ روع االردنيين، الذين يشكلون حـاجزا حيـال ايـران،             . للعمل على تغيير الوضع   

. وستخرج الهواء من دوالب التطرف والعداء في الرأي العام العربي وتحسن االجواء مع اوروبا والعالم              
ي في هذا الزمن هي حاجة حرجة وتشكل اختبـارا للزعامـة الوطنيـة              الحاجة الى التأثير على ما يجر     
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هذا ليس الوقت الذي تتدبر فيه االمور من تلقاء ذاتها، بل االختبار الحقيقـي للحكومـة التـي                  . الحقيقية
  . والكرة في يديها–ستقرر مستقبلنا للعقود القادمة 

  معاريف
  26/12/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا
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