
 

 

  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
  
  

    
  
  

  
  
  
  
  

  حماس تريد أن تمارس المقاومة الشعبية لكنها تبقي كل الخيارات مفتوحة أمام الشعب: مشعل
  الحتاللالربيع العربي سيكون شتاء داميا على او.. المصالحة خيار استراتيجي: هنية في القاهرة

  مشروع استيطاني جديد في حي سلوان بجوار المسجد األقصى": معاريف"
  فت العالم كيف تكون القيادة الرشيدةحماس عر: مرشد اإلخوان مستقبالً هنية

    الرئاسيةليقود فتح في االنتخابات" البرغوثي"ق سراح باطال" إسرائيل"واشنطن طالبت : سما
  مركز الزيتونة يعلن عن إطالق نسخة محدثة من موقعه اإللكتروني باللغة العربية

حمـاس عـززت:جيش االحتالل 
قدراتها العسكرية واالسـتخبارية    

إلـى  تتجـه   غـزة   في  واألوضاع  
  األسوأ

 ٤ص ... 

  ٢٣٦٢  ٢٧/١٢/٢٠١١ الثالثاء



  

  

 
 

  

            ٢ص                                     ٢٣٦٢: عدد               ال٢٧/١٢/٢٠١١ الثالثاء :التاريخ

    :أخبار الزيتونة
 ٥  تروني باللغة العربيةمركز الزيتونة يعلن عن إطالق نسخة محدثة من موقعه اإللك.٢
    

    :السلطة
 ٦   على نتائج اجتماعات القاهرةمويطلعهونواب حماس في الضفة عباس يلتقي دويك .٣
 ٦  الربيع العربي سيكون شتاء داميا على االحتاللو.. المصالحة خيار استراتيجي: هنية في القاهرة.٤
 ٨  ال حل دون القدس الشرقية عاصمة لدولتنا وال مساومة على مكانتها: فياض.٥
 ٩   إذا لم تنجح التحركات"أحد الخيارات" سيكون "إسرائيل"ـسحب االعتراف ب: عشراوي.٦
 ٩  "التشريعي"مواجهة سياسة االحتالل ضد بحر يدعو الكتل البرلمانية إلى .٧
 ٩  لن تجري انتخابات ألعضاء المجلس الوطني في األردن بل سيتم اختيارهم بالتوافق: الزعنون.٨
١٠  ة         ستشكل من المستقلين الفلسطينيين وبدون أي مشاركة حزبي" تكنوقراط"حكومة : رأفتصالح .٩
١٠  تصريحات نتنياهو تفرض شروطاً مسبقة الستئناف المفاوضات: أبو ليلىالنائب .١٠
١٠  القوانين اإلسرائيلية بحق القدس باطلة: حكومة رام اهللا.١١
١١   مجرمي الحرب اإلسرائيليين تطالب بمحاكمةوزارة العدل في غزة .١٢
١١  تحذر من تعطل خدماتها لنفاد مخزون الوقودوزارة الصحة في غزة .١٣
١١   منهم٢٣ ويواصل سجن ٢٠٠٦ نائبا فلسطينيا منذ ٤٠االحتالل اعتقل : إحصائية.١٤
١٢  لم نمنع أحدا من دخول غزة وال معتقلين سياسيين لدينا: الغصين.١٥
١٢  عباس بصدد تجريد ياسر عبد ربه من كافة مسؤولياته": الغد".١٦
١٢  ما نشر بشأن تنحيتي ال يستحق التعليق: عبد ربه.١٧
١٣  الربيع العربي أنصف حكومة هنية: "نيويورك تايمز".١٨
    

    :المقاومة
١٣  حماس تريد أن تمارس المقاومة الشعبية لكنها تبقي كل الخيارات مفتوحة أمام الشعب: مشعل.١٩
١٤  فاوضاتقبلنا بالشراكة السياسية لحماية الشعب الفلسطيني من الم: البردويل.٢٠
١٤  "جدوى االعتراف بإسرائيل"سنعيد دراسة : متحدث باسم فتح.٢١
١٤  دخول المنظمة سيطرح خارطة جديدة بعيدا عن االعتراف باالحتالل: رضوانإسماعيل .٢٢
١٦   اطعة حكومة الوحدة انتصار لشعبناتهديدات نتنياهو بمق: زهري أبو.٢٣
١٦   الجهاد ترفض المشاركة باالنتخابات والمقاومة المسلحة خيارها.٢٤
١٦   منظمةبالعباس إدخال حماس  منظمة التحرير وفتح انتقدوا موافقةبقيادات ": جيروزاليم بوست".٢٥
١٧  أمن مخيم عين الحلوة من أمن جميع الفلسطينيين في لبنان :حماس.٢٦
١٨  سنخوض االنتخابات موحدين: فتح.٢٧
    

    :الكيان اإلسرائيلي
١٨   غزة قطاع  إلى  الغربيةيمكن ان نسمح بتحول الضفة ال ":يعقوب عميدرور".٢٨
١٩  النيابة العسكرية اإلسرائيلية تعارض تقديم يهود لمحاكم عسكرية.٢٩



  

  

 
 

  

            ٣ص                                     ٢٣٦٢: عدد               ال٢٧/١٢/٢٠١١ الثالثاء :التاريخ

١٩    عن اليورانيوم في النقبينقّب "داغان".٣٠
١٩  ا لزيارته سوري" نفاعسعيد" الئحة اتهام ضد عضو الكنيست  تقدمالنيابة العامة اإلسرائيلية.٣١
٢٠ "إسرائيل"قانون لطرد أي عضو كنيست يؤيد الكفاح ضد  يطرح "دانون": "يسرائيل هيوم".٣٢
٢٠  لمواجهة الحرب المقبلة مع حزب اهللا أو حماسإسرائيلية مناورات ": جيروزاليم بوست".٣٣
٢١  الشعب الفلسطيني موجود وأقدم من األمة األمريكية: أديب يهودي.٣٤
٢١   صدامات بين الشرطة االسرائيلية ويهود متشددين يعارضون اختالط الرجال والنساء.٣٥
    

    :األرض، الشعب
٢١  "دولة يهودية" إلعالن القدس عاصمة موحدة لـ إسرائيليحذر من مخطط تالهيئة اإلسالمية المسيحية .٣٦
٢٢  مشروع استيطاني جديد في حي سلوان بجوار المسجد األقصى": معاريف".٣٧
٢٢  ال بحرية أميثالثةكيلومتران برا و:  تفرض منطقة عازلة في محيط قطاع غزة"سرائيلإ".٣٨
٢٣  مطالب الموظفين ستنجز بالحوار مع الحكومة: زكارنة.٣٩
٢٣   لمناسبة الميالد إنقاذ حياتهمبنديكتوس السادس عشر األسرى المرضى يناشدون البابا: قراقع.٤٠
٢٤   من بوابة المغاربةاالقصىالمسجد وطنين في القدس واقتحام مسيرة استفزازية للمست.٤١
٢٤   عنف المستوطنينو  المنازل هدم في عملياتتصاعد: "أوتشا".٤٢
٢٥  العثور على قطع أثرية قديمة بالقدس.٤٣
٢٥  محاكمة دولية لقادة االحتالل في الذكرى الثالثة لحرب غزةدعو لي" سواسية"مركز .٤٤
٢٦  انهيار مدخل جامع وروضة في سلوان بسبب الحفريات اإلسرائيلية.٤٥
   

   :اقتصاد
 ٢٦  ٢٠١١من عام نمو في معظم األنشطة االقتصادية خالل األرباع الثالثة األولى : اإلحصاء.٤٦
 ٢٧   بالضفةمستمرون في مكافحة منتجات المستوطنات:  في رام اهللاالقتصادوزارة .٤٧
 ٢٨   مليارات دوالرأربعخسائر قطاع غزة بسبب الحصار تقدر بـ: خبير اقتصادي.٤٨
 ٢٨   ألفا٨٤٩صدر بـتو..  مليون دوالر خالل عشرة شهور٢٣ليار وغزة تستورد بم.٤٩
 ٢٨   مليون دوالر٤٥٠لتحلية المياه بقيمة  مشروع إستراتيجي ضخم في غزة.٥٠
   

   :ثقافة
 ٢٩ "ليل غزة الفسفوري"رواية .. قصة الحرب.٥١
   

   : األردن
٢٩   مؤامرة الوطن البديل ال تتم بالحد األدنى مثلما هو عليه الحال اآلنصد: "الوطنية لإلصالح".٥٢
   

   : لبنان
٢٩ هل سيذهب العرب إلى مجلس األمن لوقف تهويد القدس؟: "حزب اهللا"لـ في بيان .٥٣
   



  

  

 
 

  

            ٤ص                                     ٢٣٦٢: عدد               ال٢٧/١٢/٢٠١١ الثالثاء :التاريخ

   :عربي، إسالمي
٣٠  فت العالم كيف تكون القيادة الرشيدةحماس عر: مرشد اإلخوان مستقبالً هنية.٥٤
٣٠  ينإعالن القدس عاصمة للكيان عدوان مباشر على الفلسطينيقانون مشروع : "يالتعاون اإلسالم".٥٥
٣٠   على جرائمها"إسرائيل"يشكل لجنة لمقاضاة اتحاد المحامين العرب .٥٦
٣٠  قافلة مساعدات تونسية في طريقها إلى غزة.٥٧
٣١  جمعيات مغربية تحيي الذكرى الثالثة للحرب على غزة.٥٨
٣١   بدون ترخيصأسلحةبتهمة حيازة  وأوكرانيين النيابة المصرية تحاكم إسرائيلي.٥٩
٣١   عبر الحدود مع مصر٢٠٠٦ ألف مهاجر أفريقي منذ ٥٠دخول ": إسرائيل".٦٠
   

   :دولي
٣١   رئاسية الليقود فتح في االنتخابات" البرغوثي"باطالق سراح " إسرائيل"واشنطن طالبت : سما.٦١
٣٢  "الشعب الفلسطيني مخترع"ملياردير أميركي يكرر ادعاءات غينغريتش بأن .٦٢
٣٢   "سرائيلإ"وضاع العرب داخل أ تقريرا سريا لالتحاد االوروبي عن  تنشراالندبندنت.٦٣
    

   :تقارير
٣٣ الثة أعوام على حرب غزة الداميةث.٦٤
    

    :حوارات ومقاالت
٣٥  ابراهيم غوشة... القضية الفلسطينية والربيع العربي.٦٥
٣٦  بيان نويهض الحوت"... حكماء صهيون"صهاينة اليوم وعنصرية .٦٦
٤١  حمزة إسماعيل أبو شنب... لمصالحة إنجاز أم مناورةاجتماعات ا.٦٧
٤٢  أليكس فيشمان... من تحت الرادار".. غواصة وطائرات للجيش االسرائيلي هاجمت في السودان".٦٨
    

 ٤٤  :كاريكاتير
***  

  
   إلى األسوأتجهتغزة في االستخبارية واألوضاع حماس عززت قدراتها العسكرية و :جيش االحتالل .١

رئيس مركز النار خالل عملية الرصاص المصبوب بأن        " تسفيكا فوغل " قال العميد    :سما/ القدس المحتلة   
وأن جميع المعطيات تشير إلى     ، األمور في قطاع غزة تتجه إلى األسوأ وال تبشر بخير بالنسبة إلسرائيل           

  .على حد تعبيره، لينا مواجهته بجديةأننا أمام تحدي حقيقي يجب ع
العميد فوغل وخالل لقاء مع إذاعة الجيش بمناسبة مرور ثالث سنوات على ذكرى الحرب على قطـاع                 

، ردا على سؤال هل أصبحت حماس تخشى إطالق النار من فوق المدارس والمنـاطق الـسكنية؟               ، غزة
ن تسارع إلى مثل هذا األمر ألنهم قاموا ببناء         إن حماس لن يكون لديها تخوفات وفي نفس الوقت ل         : "قائال

منظومة أرضية تتخطى تلك المؤسسات وال نريد الخوض في تفاصيلها اآلن ولكنهم بالطبع يستعدون لما               
  ".هو قائم



  

  

 
 

  

            ٥ص                                     ٢٣٦٢: عدد               ال٢٧/١٢/٢٠١١ الثالثاء :التاريخ

إن حماس عززت قدراتها العسكرية وأصبح من الواضح أن حماس تمتلك صواريخ من شـأنها    "وأضاف  
أما فيما يتعلق بالدفاعات الجوية فهناك وسائل لم تكن         ، وريون الدولي أن تصل إلى تل أبيب ومطار بن غ       

وكذلك هناك تطور كبير في الوسائل القتالية ضد الدروع كماً          ، موجودة خالل عملية الرصاص المصبوب    
والسيما أن المنظومة الداخلية الفاعلة لديهم تعتمد على اتصاالت مشفرة ال تكشف أمـاكن العمـل      ، وكيفاً

ويجب أن نتذكر أنهم ينتهزون منطقـة سـيناء         ، القدرة االستخبارية لديهم تطورت بشكل ملحوظ     وكذلك  
  ".كمنطقة ال نظير لها للتدريبات وجلب والوسائل القتالية

إن الجيش ال   "وقال  ، وأشار الضابط اإلسرائيلي إلى أن عمليات الجيش لم تكن كافية لوقف هذه النشاطات            
فمثال بسبب عالقتنا مع النظام المـصري       ، أوصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم     يقوم بعمليات كما يجب وهذا      

السابق فقد اعتمدنا على المصريين في معالجة قضية األنفاق التي لم تسفر عن أي شيء وهاهي النتيجـة                  
  ".أمامنا

 ،ولفت فوغل إلى أن التغيرات التي تشهدها مصر أثرت سلبا على نشاطات الجيش اإلسرائيلي في غـزة                
إنهم يعملون من قلب سيناء ونحن ال نستطيع أن نواجه دولة لنا معها عالقات دبلوماسـية واتفـاق                "وقال  
ويجب أال ننسى أن حركة حماس هي جزء من اإلخوان المسلمين األمر الذي من شأنه أن يدفعهم                 ، سالم

  ".إلى تجاهل كل ما تقوم به حماس في سيناء
مشيرا إلـى أن    ، األولى عسكرية والثانية مدنية   ،  قوتان أساسيتان  وأوضح الضابط اإلسرائيلي أن في غزة     

القوة العسكرية تعاظمت بشكل ملحوظ منذ عملية الرصاص المصبوب ونقلت جزء من نشاطها إلى سيناء               
األمر الذي لم يكن موجود قبل عملية الرصاص المصبوب األمر الذي يـشكل تهديـد واضـح لدولـة                   

  .على حد تعبيره، إسرائيل
ا القوة الثانية وهي القوة المدينة وهي تعلم جيدا الثمن الذي ستدفعه جراء أي عملية وبالتالي لـم تعـد                    أم

  .تتعاون مع القوة العسكرية كما كان في السابق
إن حقيقة فوز اإلخوان المسلمين في مصر تدلل على حياة مـستقبلية            "وفي نهاية اللقاء قال العميد فوغل       

األمر الذي سيدفع باتجاه حياة مدنية أفضال بال شك ونحن          ، خالل فتح المعابر  مزدهرة في قطاع غزة من      
إال إذا طغـى    ، تحدث عن حروب  \ثم إنني ال أريد أن استبق األحداث وأ       ، ال نستطيع أن نتجاهل أمر كهذا     

  .على حد وصفه، "الجانب اإلرهابي على الجانب المدني في غزة
  ٢٧/١٢/٢٠١١، وكالة سما اإلخبارية

  
   الزيتونة يعلن عن إطالق نسخة محدثة من موقعه اإللكتروني باللغة العربيةمركز .٢

يسر مركز الزيتونة أن يعلن عن إطالق نسخة محدثة من موقعه اإللكتروني باللغة العربية، والذي خضع                
لعملية تحديث وتطوير شملت جزءاً كبيراً منه، وخصوصاً الصفحة الرئيسية وطريقة عـرض األخبـار               

وتقسيم المواد على الموقع، باإلضافة إلى زيادة عرض الشاشة وتحسين استغالل المساحات فيهـا،              فيها،  
  .وتطوير نظام إدارة المحتوى؛ بهدف تقديم أفضل خدمة ممكنة لزوار الموقع ومتصفحيه

وتتميز النسخة المحدثة عن سابقتها بزيادة سهولة التصفح وتحسين الخدمات المقدمة للزوار، من خـالل               
عادة توزيع محتويات الموقع على أبواب أكثر وضوحاً وتحديداً، بحيث تم فصل المواد الخاصة بمركـز                إ

الزيتونة عن المواد المختارة، إلى جانب استحداث مساحة تتيح إمكانية الوصول إلى المقاالت المرتبطـة               
ة البحث المتقـدم، وإمكانيـة      بالمقال الذي تتم قراءته حالياً، وزيادة دقة البحث داخل الموقع، وتوفير خدم           



  

  

 
 

  

            ٦ص                                     ٢٣٦٢: عدد               ال٢٧/١٢/٢٠١١ الثالثاء :التاريخ

مثـل فيـسبوك وتـويتر      (مشاركة المقاالت عبر مجموعة من مواقع التواصل االجتمـاعي المختلفـة            
ـ  ...)وغيرها ، باإلضافة إلى إمكانية تكبير حجم الخط أو تصغيره، وغيرها مـن       )آر اس اس  (، وخدمة ال
  .الخدمات

  net.alzaytouna.wwwتفضلوا بزيارة موقعنا لالطالع على النسخة المحدثة 
  ٢٦/١٢/٢٠١١مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات، 

  
   على نتائج اجتماعات القاهرةمويطلعهونواب حماس في الضفة عباس يلتقي دويك  .٣

 عزيز .دلتشريعي التقى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس االثنين رئيس المجلس ا: الضفة الغربية
دويك وفدا من نواب وقيادات حركة حماس في الضفة وأطلعهم على نتائج اجتماعات الفصائل الفلسطينية 

  .التي شهدتها العاصمة المصرية القاهرة خالل األسبوع الماضي
وتطرق عباس إلى نتائج اجتماعات لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير، والخطوات التي تم انجازها 

اه السير قدما نحو تشكيل المجلس الوطني الجديد، إلتاحة الفرصة لكل القوى الفلسطينية بما فيها باتج
  .حركتي حماس والجهاد اإلسالمي للمشاركة في األطر القيادية للمنظمة

وإضافة إلى دويك حضر االجتماع النواب اإلسالميين أحمد عطون، ياسر منصور، رياض رداد وباسم 
 الوزراء السابقين ناصر الدين الشاعر، سمير أبو عيشة، محمد البرغوثي وعلي زعارير، إلى جانب

  .السرطاوي
وعبر رئيس السلطة، خالل االجتماع الذي عقد في مقر الرئاسة برام اهللا عن ارتياحه الكبير لنتائج 

عات التي  الجاري في القاهرة، واالجتما١٩ و١٨اللقاءات الثنائية التي جمعت حركتي فتح وحماس يومي 
  . أيار الماضي٤ضمت الفصائل الفلسطينية الموقعة على اتفاق المصالحة في الرابع من 

وقال عباس أن االجتماعات تناولت بحث آليات عملية لتنفيذ كافة بنود اتفاق المصالحة وإزالة كافة أشكال 
  .االنقسام وصوال إلى االنتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني

باس جميع األطراف على التنفيذ األمين لكل ما اتفق عليه من أجل إنهاء االنقسام نهائيا، وحث ع
والوصول إلى االنتخابات التي قال أنّها ستفتح الباب واسعا أمام شراكة سياسية حقيقية بين كافة القوى 

القدس على حدود عام الفلسطينية إلنجاز البرنامج الوطني وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها 
١٩٦٧.  

وأعرب وفد القيادات اإلسالمية عن ارتياحه الكبير لنتائج اجتماعات القاهرة بين كافة القوى الفلسطينية، 
واللقاءات الثنائية بين فتح وحماس، مشيدين بحرص الرئيس على متابعة ما تم االتفاق عليه في القاهرة 

  .شخصيا
  ٢٧/١٢/٢٠١١السبيل، عمان، 

  
  الربيع العربي سيكون شتاء داميا على االحتاللو.. المصالحة خيار استراتيجي: ي القاهرةهنية ف .٤

  رئيس الحكومة الفلسطينية في غزةمن القاهرة، أن ٢٧/١٢/٢٠١١المركز الفلسطيني لإلعالم،  نشر
 إسماعيل هنية، أكد أن حركة حماس هي خط الدفاع األول عن أمن مصر وكرامتها، كما هي خط دفاع

  .، في إشارة إلى االحتالل الصهيوني"كيان سرطاني"عن فلسطين، في مواجهة 
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: وقال هنية، خالل زيارته للمرشد العام لجماعة اإلخوان المسلمين في مصر، مخاطبا الجانب الصهيوني
رير نقول إن الزمن قد تغير، زمن الشعوب التي امتلكت زمام المبادرة والقرار وتحركت في ميادين التح"

من أجل رسم الصورة، وتحديد األولويات، لتؤكد للعدو أنه ليس جارا، وأنه ال مستقبَل لالحتالل على 
  ".أرض فلسطين

الربيع العربي سيكون شتاء داميا على االحتالل، وإن المخطط الصهيوني شارف على : "وأضاف
  ".االنتهاء، وإن ثوابت القضية لن تتغير بأي حال

امتداد للحركة األم في مصر، وأن طريقها هو طريق العزة والكرامة، وأن "س وأكد هنية أن حما
مؤسسها الشيخ المجاهد الشهيد أحمد ياسين حلقة من حلقات جهاد المؤسس األول اإلمام الشهيد حسن 

أيها األعزاء، نحن منكم وأنتم منا، : ونحن في مقر جماعة اإلخوان والمكتب العام، نقول: "وقال". البنا
تم شريان الحياة، والعمق االستراتيجي المتعلق بهذا الخزان البشري الذي يعي األبعاد في حسم أن

  ".الصراع، ونحن خط الدفاع األول عن أمن مصر وكرامتها في مواجهة احتالل سرطاني
وأوضح هنية، في مؤتمر صحفي عقب اللقاء، أن زيارته للشعب المصري بكل مكوناته، وعلى األخص 

جاءت للتهنئة بالثورة وبالثقة وبالمستقبل الواعد الذي يحمل في طياته "إلخوان المسلمين، جماعة ا
  ".البشائر، ليس فقط على صعيد دول الثورة، ولكن على صعيد الوطن العربي

إن حماس، بعد أن جاءت عبر الصناديق، واجهت حربا ثالثية األبعاد؛ تضمنت فرض الحصار "وقال 
تل والتشريد وهدم المؤسسات؛ بسبب رفض الكيان الصهيوني أن يتعامل مع والعزل السياسي والق

  ".مفردات صندوق االقتراع، وطالبوا بوقف المقاومة واالعتراف بهم
لن نعترف بالكيان الصهيوني، ولن نتعاطى مع : بتوكٍل على اهللا واستنادا على الشعب قلنا"وأضاف 

على المؤامرة، وشكَّلت مدخالً ولو بسيطًا لهذا الحراك اتفاقيات تغافلت عن حقوقنا، فانتصرت غزة 
  ".العربي الممتد

أمس، وجود أي معتقلين من القاهرة، أن هنية نفى  ٢٧/١٢/٢٠١١الشرق األوسط، لندن،  وذكرت
 الفلسطينية خيار -سياسيين تابعين لحركة فتح في قطاع غزة، مشددا على أن المصالحة الفلسطينية 

  .ة فيهاستراتيجي ال رجع
وأطلع هنية رئيس جهاز المخابرات المصري الوزير مراد موافي على تطورات األوضاع على الساحة 

  .ضي الماأيار/ الفلسطينية، خاصة ملف المصالحة وسبل تنفيذ االتفاق الذي وقع في القاهرة في مايو
غم أنه في الضفة وأكد هنية أنه ال يوجد أي اعتقال سياسي ألي عضو من حركة فتح في قطاع غزة، ر

ونحن جاهزون ألي .. كل األمور في سياق البحث الثنائي مع فتح"وتابع هنية . "األمور مختلفة"الغربية 
  ."خطوات

 نبيل العربي عقب لقائهما .دوطالب هنية في مؤتمر صحافي مشترك مع األمين العام للجامعة العربية 
  .ار اإلسرائيلي عن قطاع غزةأمس، الجامعة بتفعيل قراراتها المتعددة برفع الحص

وحذر هنية من أن القدس في خطر، ألن هناك خطة إسرائيلية متدحرجة لنزع المدينة من محيطها 
العربي واإلسالمي، مؤكدا أن الوضع يحتاج إلى خطة عربية إسالمية على المستويين الرسمي والشعبي 

  .وليس خطب أو مؤتمرات
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قدس، األول الدعم المالي لتعزيز صمود أهل القدس، والثاني وقال إن هناك أمرين مهمين من أجل ال
الموقف السياسي العربي الذي يجب أن يؤكد في كل المحافل الدولية أن القدس عاصمة لفلسطين، وال 

  .يمكن أن تكون غير ذلك في يوم من األيام
 أسيرا ٥٥ئمة بـوأشار إلى أنه بحث مع األمين العام أيضا قضية األسرى الفلسطينيين وقدم له قا

  . عاما٢٥فلسطينيا مسجونين منذ أكثر من 
لقد ناقشنا أمورا كثيرة تتعلق بدعم " نبيل العربي األمين العام لجامعة الدول العربية .دمن جانبه، قال 

القضية الفلسطينية، وكيفية تحريرها، والقدس، وحصار غزة، واستمعنا إلى آراء مهمة، وجامعة الدول 
  ." إمكانياتها تحت تصرف الشعب الفلسطينيالعربية تضع كل

لقد تقابلت "وشدد العربي على أن اجتماعات المصالحة الفلسطينية جرت في إطار جو من الصدق، وقال 
مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل ومع إسماعيل 

  ."هنية، والجميع صادقون في تحقيق هذه المصالحة
  
  ال حل دون القدس الشرقية عاصمة لدولتنا وال مساومة على مكانتها: فياض .٥

سالم فياض، رئيس الوزراء، رجاَل األعمال الفلسطينيين واألردنيين، والعرب .ددعا  :جعفر صدقة
عموماً، إلى توجيه استثماراتهم نحو القدس، لتعزيز صمود أهلها، تجسيداً للموقف الفلسطيني الثابت 

  .رها عاصمةً للدولة الفلسطينية المنتظرةباعتبا
وكان فياض يتحدث خالل حفل برام اهللا لتوقيع اتفاقية تعاون بين هيئة تشجيع االستثمار الفلسطينية 
ونظيرتها األردنية، وأخرى بين االتحاد العام للغرف التجارية والصناعية والزراعية الفلسطينية من جهة، 

  .بحضور عشرات رجال األعمال من كال الجانبينوغرفتي صناعة وتجارة األردن، 
وعقّب فياض على مداوالت بدأها الكنيست اإلسرائيلي إلقرار قانون يعتبر القدس بكاملها، بما فيها القدس 

، مؤكداً أالّ حل للقضية الفلسطينية دون أن تكون القدس الشرقية "عاصمة للشعب اليهودي"الشرقية، 
  .١٩٦٧ة على كامل األراضي المحتلة في العام عاصمة لدولة فلسطينية مستقل

لن يكون هناك أي حل إطالقاً ما لم تكن القدس عاصمةً أبديةً لدولة فلسطين، فهذه مواقف ثابتة، : "وقال
، داعياً المجتمع الدولي "وال يمكن الحياد عنها، وال بد أن تكون واضحةً إلسرائيل وللمجتمع الدولي برمته

وتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير "إللزام إسرائيل بقرارات الشرعية الدولية، " بفاعلية"إلى التحرك 
مصيره وحقه في العيش حراً أبياً عزيزاً كريماً في دولته المستقلة على كامل األرض المحتلة منذ العام 

  ".، وفي القلب منها القدس العاصمة األبدية لهذه الدولة١٩٦٧
ابت سياسياً ووطنياً إلى واقع ملموس على األرض، ال بد لنا من حث لكي نترجم الموقف الث: "وأضاف

الخطى وتكثيف الجهود الهادفة لتعزيز الوجود الفلسطيني في القدس، وتمكين أهلنا هناك ومؤسساتهم من 
  ".االستمرار في الثبات والبقاء على أرض وطنهم

  ٢٧/١٢/٢٠١١األيام، رام اهللا، 
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   إذا لم تنجح التحركات"أحد الخيارات" سيكون "إسرائيل"ـسحب االعتراف ب: عشراوي .٦
 أمس كشفت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي :إبراهيم كامل -رام اهللا 

 سيكون احد الخيارات الفلسطينية في حال استنفاد بإسرائيل سحب اعتراف منظمة التحرير الفلسطينية أن
   .كل التحركات الممكنة

سحب االعتراف سيكون احد الخيارات في " أن صوت فلسطين الرسمية إلذاعة في حديث وأوضحت
 اتخاذ القرار بسحب االعتراف إنلكنها قالت  ."نهاية المطاف في حال استنفاد كل التحركات الممكنة

  ."لم يطرح للنقاش" من قبل المنظمة بإسرائيل
 وآخرها التصعيد اإلسرائيليةالمشاريع العنصرية  الخطوات للرد على أولى" أن عشراوي وأضافت

يجب العمل "وتابعت  ." قانونيا وقضائياإسرائيل المستويات لمالحقة أعلىاالستيطاني هو التحرك على 
 قضائيا إسرائيلوفق خطة تدعم صمود المقدسيين بالتحرك عربيا ودوليا على المستوى القانوني لمالحقة 

 لتفعيل إضافةقات والقوانين الدولية واستمرارها بالمخططات التهويدية لخرقها المتواصل لكل االتفا
  ."المقاومة الشعبية

  ٢٧/١٢/٢٠١١الرأي، عمان، 
  
  "التشريعي"بحر يدعو الكتل البرلمانية إلى مواجهة سياسة االحتالل ضد  .٧

حتالل بتمديد أدان أحمد بحر، النائب األول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، قيام سلطات اال: غزة
، وتثبيت حكم االعتقال اإلداري )دون تهمة أو محاكمة(اعتقال النائب محمد الطل لمدة ستة أشهر إداريا 

  .الصادر بحق النائب محمود الرمحي أربعة أشهر ضمن التمديد الثالث
ل نسخة عنه، حملة تمديد وتجديد أحكام االعتقا" قدس برس"واعتبر بحر، في بيان صحفي له، تلقت 
  تكرار للمحاوالت اليائسة التي تستهدف التشويش على جهود "اإلداري بحق النواب في الضفة الغربية 

  
المصالحة الفلسطينية الداخلية، وإعاقة الجهود المخلصة المبذولة الستعادة التوافق الوطني وعزل النواب 

  ".عن دائرة التأثير الجماهيري في الضفة الغربية
  ٢٧/١٢/٢٠١١قدس برس، 

  
  لن تجري انتخابات ألعضاء المجلس الوطني في األردن بل سيتم اختيارهم بالتوافق: الزعنون .٨

أعلن سليم الزعنون، رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، أن هناك الكثير من التفاصيل المتعلقة : عمان
 سيعقد في  الخارج سيجري بحثها في اجتماعأوبانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني سواء في الداخل 

 يتم التعامل مع انتخابات المجلس في الخارج بسياسة أنالعاصمة األردنية منتصف الشهر المقبل، مطالباً 
  .مفتوحة اآلفاق نظراً لتعقيدها وتعدد مستويات عالقاتها

 تشكيل المجلس الوطني، التي يتولى أمانة سرها، وإعادة لجنة متابعة تفعيل منظمة التحرير أنوذكر 
 جانب ذلك النظام االنتخابي للمجلس الوطني الذي سينظم العملية االنتخابية ألعضاء إلى اللجنة ستناقش

 بل سيجري األردنالمجلس في الداخل والخارج، مؤكداً أنه لن تجري انتخابات ألعضاء المجلس في 
  .التوافق عليهم بين الفصائل الفلسطينية
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 انه جرى االتفاق في القاهرة على إلى في عمان، أمسس وأشار، خالل اجتماع للجنة السياسية في المجل
 تقوم الفصائل بإبداء مالحظاتها ومقترحاتها على كل ما قدم من تصورات تم توزيعها عليها في أن

 تمهيداً لالجتماع القادم للجنة متابعة تفعيل المنظمة الذي أياماجتماع لجنة منظمة التحرير في القاهرة قبل 
  .تصف الشهر القادمسيعقد في عمان من

  ٢٧/١٢/٢٠١١األيام، رام اهللا، 
  
  ستشكل من المستقلين الفلسطينيين وبدون أي مشاركة حزبية         " تكنوقراط"حكومة : رأفتصالح  .٩

أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صالح رأفت، وجود توافق فلسطيني في اجتماعات : رام اهللا
من المستقلين وذوي الخبرة، " تكنوقراط" في القاهرة، على تشكيل حكومة المصالحة التي عقدت مؤخرا

  .في عضويتها" فتح"و" حماس"بدون مشاركة وزراء من حركتي 
ستشكل من المستقلين " تكنوقراط"أن حكومة " قدس برس"وأوضح رأفت في تصريحات خاصة لـ 

ر إلجراء انتخابات المجلس الوطني وسيوكل لها مهمة التحضي"الفلسطينيين وبدون أي مشاركة حزبية، 
  ".واالنتخابات التشريعية والرئاسية

يهدف إلى قطع الطريق "، أن تشكيل حكومة مستقلين "فدا"واعتبر صالح رأفت، نائب األمين العام لحزب 
وأكد على استمرار  ".على إسرائيل أو أية جهات دولية تتذرع بمقاطعة أي حكومة تشارك فيها حماس

والعمل على إقامة دولة " االعتراف بإسرائيل" التحرير ببرنامجها السياسي والذي يتضمن تمسك منظمة
عدم وجود قرار سياسي بسحب االعتراف بإسرائيل حتى "، مشيرا إلى ١٩٦٧فلسطينية على حدود عام 

  ".اآلن
  ٢٦/١٢/٢٠١١قدس برس، 

  
  المفاوضاتتصريحات نتنياهو تفرض شروطاً مسبقة الستئناف : أبو ليلىالنائب  .١٠

أبو (أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين النائب قيس عبد الكريم : رام اهللا
أن تصريحات رئيس الحكومة اإلسرائيلية نتنياهو التي تعلن رفض إجراء مفاوضات مع السلطة ) ليلى

قة من جانب واحد على محاولة لفرض شروط مسب"الفلسطينية في حال انجاز المصالحة، ما هي إال 
استئناف المفاوضات وهي تفضح زيف الدعوة اإلسرائيلية، وكذلك األمريكية، إلى مفاوضات دون شروط 
مسبقة تتجاهل األسس وااللتزامات المترتبة على الطرفين والتي حددتها اللجنة الرباعية الدولية في بيانها 

  ." أيلول الماضي٢٣الصادر في 
  ٢٦/١٢/٢٠١١قدس برس، 

  
  القوانين اإلسرائيلية بحق القدس باطلة: حكومة رام اهللا .١١

أدان وزير الدولة لشؤون الجدار واالستيطان في الحكومة الفلسطينية في رام اهللا  المهندس ماهر : رام اهللا
غنيم، السياسة التي تسعى سلطات االحتالل اإلسرائيلي من خاللها لتهويد القدس وتغيير معالمها العربية 

  وشدد  .مية والمسيحية، وذلك من خالل طرح قانون يعتبر مدينة القدس عاصمة للشعب اليهوديواإلسال
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 إلىعلى عروبة القدس وتاريخها وتراثها المسيحي و اإلسالمي الذي يعرفه القاصي والداني،  كما أشار 
  .أن كافة القوانين التي تقرها إسرائيل بحق المدينة المقدسة باطلة ألنها قوة احتالل

  ٢٦/١٢/٢٠١١قدس برس، 
 
  تطالب بمحاكمة مجرمي الحرب اإلسرائيليين وزارة العدل في غزة  .١٢

 محكمة العدل الدولية بمحاكمة قادة االحتالل اإلسرائيلي ،طالبت وزارة العدل الفلسطينية، االثنين
  . كمجرمي حرب على اقترافهم جرائم حرب ضد اإلنسانية

بة الذكرى الثالثة للحرب اإلسرائيلية على غزة، أن هذا العدوان واعتبرت الوزارة في بيان صحفي بمناس
جاء نتيجة طبيعية للثقافة المتجذرة عند االحتالل، ويعبر عن حالة اليأس التي يمر بها وفقدانه أدنى 

  . مشاعر اإلنسانية عندما تجرأ وقتل األطفال والنساء والشيوخ وهدم المنازل فوق رؤوس أصحابها
  ٢٧/١٢/٢٠١١ن الين، موقع فلسطين أو

  
  تحذر من تعطل خدماتها لنفاد مخزون الوقودوزارة الصحة في غزة  .١٣

حذرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، من أن مخزون الوقود لتشغيل المولدات الكهربائية في : غزة
  .مشافيها ومراكزها سينفد خالل اليومين القادمين

صحة بغزة في تصريح مكتوب له إن مخزون الوزارة من  أشرف القدرة، الناطق باسم وزارة ال.دوأكد 
مادة السوالر الالزم لتشغيل المولدات الكهربائية في المستشفيات ومراكز الرعاية األولية سينفد بالكامل 

 بسبب عدم توريد أية كميات إلى خزانات الوزارة المركزية ،)١٢-٢٩(مع حلول يوم الخميس القادم 
عبارة عن كميات راسبة في أسفل الخزانات ال % ٨منها ، من سعتها% ٢٥على والتي تحوي حاليا فقط 

  .يمكن االستفادة منها
وجدد القدرة مطالبة وزارة الصحة البنك الدولي بسرعة توريد الكميات الالزمة من السوالر والتي لم 

والر تبلغ  ألف لتر في حين أن االحتياجات السنوية من الس١٢٠ سوى ٢٠١١يصل منها خالل العام 
  . مليون لتر سنويا في ظل ما تعانيه المستشفيات من انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة٢.٢

  ٢٧/١٢/٢٠١١المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  
   منهم٢٣ ويواصل سجن ٢٠٠٦ نائبا فلسطينيا منذ ٤٠االحتالل اعتقل : إحصائية .١٤

، ومقرها " للدفاع عن حقوق األسرى الفلسطينيينالشبكة األوروبية"أفادت إحصائية أصدرتها : أوسلو
 أكثر من أربعين نائبا ٢٠٠٦الرئيس أوسلو، بأن سلطات االحتالل اإلسرائيلي اعتقلت منذ منتصف عام 

  .البرلمانية" حماس"في المجلس التشريعي الفلسطيني، معظمهم من كتلة 
الل يواصل اعتقال ثالثة وعشرين نائبا نسخة عنها، أن االحت" قدس برس"وذكرت اإلحصائية، التي تلقت 

، )دون تهمة أو محاكمة(فلسطينيا، على خلفية نشاطهم السياسي، وتخضع غالبيتهم لالعتقال اإلداري 
  ".الخاضع لمزاج المخابرات اإلسرائيلية وما تقدمه من تهم سرية ضد المعتقلين"

  ٢٦/١٢/٢٠١١قدس برس، 
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   وال معتقلين سياسيين لدينالم نمنع أحدا من دخول غزة: الغصين .١٥
قال إيهاب الغصين المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية واألمن الوطني في تصريح لموقع : غزة

موقفنا في موضوع عناصر فتح واضح؛ لم نمنع أحدا ): "١٢-٢٦ (االثنينوزارة الداخلية اإللكتروني، 
  ". ولم نطالبهم بالخروجمن العودة لقطاع غزة، ولم نطرد أحدا هم خرجوا بأنفسهم

أو كان على (..) لم نمنع أحدا من العودة، وإذا كان على بعض هؤالء استحقاقات قضائية "وأضاف 
  ".بعض هؤالء جرائم متعلقة بالقانون وقام القضاء باستدعاء أحد منهم سنقوم بتنفيذ األوامر

اللحظة قرار واتفاق على هذا األمر، وفيما يتعلق بموضوع العفو العام؛ أوضح الغصين أنه ال يوجد حتى 
إذا جرى في جلسات الحوار توافق من قبل القيادة على عفو عام بكل الجرائم التي قام بها هؤالء "وأردف 

  ".سننفذ ما يتم التوافق عليه
وأشار الغصين إلى أن ما تم الحديث عنه في جلسات الحوار حول العفو العام يتعلق بدارسة األسماء التي 

تمت مطالبتنا بدراستهم هناك، بالفعل بعضهم عليه جرائم في القانون "ت بها حركة فتح، مستطردا تقدم
  ".والقضاء

قسمت األسماء التي قدمتها "وفي سياق متصل، جدد تأكيده عدم وجود أي معتقل سياسي في غزة، وتابع 
 قتل، وبعضهم عليه قضايا فتح لثالث فئات؛ بعضهم عليه أعمال جنائية، والبعض متهم بارتكاب عمليات

  ".أمنية وتخابر مع االحتالل، وهذه كلها ال تعتبر اعتقاال سياسيا
  ٢٦/١٢/٢٠١١المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
  عباس بصدد تجريد ياسر عبد ربه من كافة مسؤولياته": الغد" .١٦

طيني محمود عباس ، أن الرئيس الفلس"الغد"أكدت مصادر فلسطينية مطلعة لـ: يوسف الشايب –رام اهللا 
أعلن وبشكل واضح في اجتماع الفصائل الفلسطينية في القاهرة، مؤخراً، أنه سيقوم بتعيين أمين سر جديد 
 .لمنظمة التحرير الفلسطينية، ما يعني أن ياسر عبد ربه سيفقد منصبه هذا، الذي يرافقه منذ سنوات

القاهرة، على مرأى ومسمع منه، وأشارت المصادر أن عبد ربه لم يعلق على ما طرحه عباس في 
متحدثة عن خالفات عميقة بين الجانبين، مردها موقف عبد ربه من توجه القيادة الفلسطينية نحو مجلس 

  ".استحقاق أيلول"األمن الدولي للحصول على العضوية الكاملة في األمم المتحدة، وهو ما عرف حينها بـ
ن قراراً رئاسياً صدر بتنحية ياسر عبد ربه عن منصبه  أإلىوفي الوقت ذاته، أشارت المصادر ذاتها 

كرئيس لمجلس إدارة هيئة اإلذاعة والتلفزيون الفلسطينية، وأن القرار سينفذ خالل أيام، مرجحة أن يعلن 
  .في مطلع العام الجديد

  ٢٧/١٢/٢٠١١الغد، عمان، 
  
  ما نشر بشأن تنحيتي ال يستحق التعليق: عبد ربه .١٧

أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ياسر عبد ربه، اليوم الثالثاء،  قال - معا-رام اهللا
  .إن الخبر الذي نشر على صحيفة أردنية ال يستحق الرد

األردنية نشرت في عددها الصادر، اليوم، نقالً عن مصادر فلسطينية وصفتها " الغد"وكانت صحيفة 
وبشكل واضح في اجتماع الفصائل الفلسطينية في القاهرة، بالمطلعة بأن الرئيس محمود عباس أعلن 
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مؤخراً، أنه سيقوم بتعيين أمين سر جديد لمنظمة التحرير الفلسطينية، ما يعني أن ياسر عبد ربه سيفقد 
  .منصبه هذا، الذي يرافقه منذ سنوات

 وال عصابة الشبيحة ال يستحق هذا الخبر: "في رام اهللا" معا"وقال عبد ربه في اتصال هاتفي مع مراسل 
أي تعليق، ولسوء حظنا لدينا شبيحة ال يختلفون عن الذين يذبحون حمص اليوم، ولكن تنقصهم 

  ".اإلمكانيات لسوء حظهم، وال يملكون حتى اآلن سوى أساطير كاذبة من هذا النوع
مني أن هذه األخبار مؤلفة، وألفت عدة أخبار سابقة من ذات المصدر، ويريدون : "وأضاف عبد ربه

  %".٥يكون لدي رد فعل، حتى يصبح هناك مجال لألخذ والرد، وأن يصبح للخبر مصداقية، ولو حتى 
  ٢٧/١٢/٢٠١١وكالة معاً اإلخبارية، 

  
  الربيع العربي أنصف حكومة هنية: "نيويورك تايمز" .١٨

الحكومة في رئيس األمريكية في متالعتها للجولة التي يقوم بها " صحيفة نيويورك تايمز قالت: وكاالت
  . الربيع العربي أنصف حكومة هنيةإنغزة إسماعيل هنية 

وأكدت الصحيفة وجود عقبات خارجية تقف في وجه إنجاح المصالحة، كتحذير الواليات المتحدة 
 إسرائيلمن دخول حماس في أية حكومة فلسطينية مستقبالً، وما سيترتب عليه من قيام " إسرائيل"و

لمنقولة إلى السلطة الفلسطينية، فضالً عن قيام أمريكا بخفض المساعدات بتخفيض عائدات الضرائب ا
  .للسلطة

 ووقف مقاومة بإسرائيلوأضافت أن االتحاد األوروبي واألمم المتحدة وروسيا يطالبون باعتراف حماس 
 بالحركة ، وذلك قبل االعترافوإسرائيلواالعتراف باالتفاقيات الموقّعة بين السلطة الفلسطينية " إسرائيل"

  .كشريك شرعي
  السماح بمشاركة سكان القدس المحتلة في االنتخابات الفلسطينية " إسرائيل"وأشارت الصحيفة إلى رفض 

 عن ارتفاع أسهم حركة حماس بين الفلسطينيين بعد  وأشارت.إذا ترشَّح أحد من حركة حماس هناك
  . شاليطنجاحها في إتمام صفقة

  ٢٦/١٢/٢٠١١وكالة سما اإلخبارية، 
  
  حماس تريد أن تمارس المقاومة الشعبية لكنها تبقي كل الخيارات مفتوحة أمام الشعب: مشعل .١٩

خالد مشعل إن الظروف الداخلية ) حماس(قال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية 
 .ى الجميعواإلقليمية فرضت على الفلسطينيين انطالق المصالحة، حيث بات االنقسام الفلسطيني عبئا عل

وأقر بأن  ".المصالحة قدرنا وخيارنا وعلينا أن نتحمل حتى نصل"أن " لقاء اليوم"وأكد مشعل في برنامج 
الفلسطينيين أصيبوا بفتور جراء بطء تنفيذ المراحل المتوقعة من المصالحة، كما أقر بأن األجواء بين 

أيلول /النضج النفسي لكن منذ سبتمبرأيار الماضي لم تكن مناسبة من حيث /أطراف المصالحة منذ مايو
  .الماضي أصبحت أفضل

وقال مشعل إن نوعا من الكيمياء والتفاهم نشأ مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس حيث جرى بينهما 
  .كانون األول تفاهما فيه على ملفات عديدة/تشرين الثاني وآخر ديسمبر/لقاء أول في نوفمبر
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ت للمصالحة، منها انسداد األفق السياسي واالنحياز األميركي، ولفت إلى أن ظروفا مختلفة توافر
وانشغال العرب بربيعهم ما يفرض ترتيب البيت الداخلي، عالوة على أن االنقسام بات عبئا على الجميع 

  .وال بد من التصالح والوحدة
تبر مشعل أن يوم وفيما يتعلق بإنشاء إطار قيادي مؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية تمثل حماس فيه، اع

  .كانون األول هو تاريخ الوالدة الثالثة للمنظمة، متمنيا أن تكون والدة حقيقية/ ديسمبر٢٢
واعتبر أن دخول حماس في المنظمة التي لها تراث سياسي مغاير ال يدعو لالستغراب، مشيرا إلى أن 

  . مشتركةلكل برامجه، وأنه جرى في مراحل عديدة االتفاق على قضايا كثيرة وبرامج
وأكد مشعل أن قراري المصالحة والمقاومة الشعبية حظيا بإجماع الحركة، فميزة حماس أن قراراتها 
تصدر عن المؤسسة وليس عن فرد، والشورى الوعاء األوسع والمكتب السياسي هو الوعاء األضيق 

  .الذي يمارس دوره اليومي
طور األحداث جعلها تتحول من حجر إلى وأوضح أن االنتفاضة األولى كانت مقاومة شعبية، لكن ت

أما في زمن الربيع العربي فأصبحت الشعوب مثل حركة الماء . مولوتوف ثم إلى عمليات استشهادية
وأكد أن حماس تريد أن تمارس المقاومة الشعبية، لكنها تبقي كل الخيارات مفتوحة  .تتحول لتسونامي

  .أمام الشعب وهو ينوع عمله حسب المرحلة
 يتعلق بتأخر تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، قال مشعل إن الحديث جرى عن أسماء شخصيات وفيما

طبخ على "تكنوقراط وعن تشكيلة الحكومة في لقائه مع عباس، لكن تم االتفاق على أن األمر يحتاج لـ
  ".كانون الثاني المقبل/نار هادئة، وارتأينا تأجيلها حتى شهر يناير

تأجيل تشكيل الحكومة، فالمصالحة نفسها تأجلت لسنوات، وأكد أنه مطمئن أن واعتبر أنه ال حرج من 
  . ذلك ليس نابعا من نوايا سيئة، فالجميع يريد المصالحة

وأضاف أن حماس  .قال مشعل إن موقف حركة حماس متوازن ويراعي الواقع، وبشأن القضية السورية
خالل حل سياسي يقدم اإلصالح والحرية، مع كانت تتمنى حل األزمة عبر استيعاب تطلعات الشعب من 

بقاء سوريا بسياستها الخارجية المميزة والداعمة للمقاومة، مع رفضنا للعنف الداخلي واالستقواء 
  ".كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته"بالخارج، لكننا ال نتدخل بسياسة النظام، فـ

 لدينا وفاء لهذا النظام .وازنا يراعي الواقعأصعب شيء في الحياة دائما هو أن تأخذ موقفا مت"وأكد أن 
  ".الذي دعمنا دعما بال حدود وفي نفس الوقت لدينا وفاء للشعب السوري الشعب الذي احتضننا

ونفى مشعل ما تردد عن مغادرة قيادة حماس من العاصمة السورية دمشق، لكنه أشار إلى أن هناك عددا 
 لظروف تتعلق بدراسة أبنائهم، وكذلك بطبيعة العمل التي من كوادر الحركة غادروا إلى غزة واألردن

  .تتطلب التواجد خارج سوريا
وعما يقال عن أن حماس استفادت من صعود التيار اإلسالمي في الربيع العربي، قال مشعل إن التيار 

تبرا ، مع"إنا إذن قد ضيقنا واسعا"اإلسالمي هو تيار أصيل، لكن إذا كانت حماس ستحسب عليه وحده فـ
  ".هذه النهضة العربية العظيمة وتمتين الجبهة الداخلية مكسب لشعوبنا ومكسب لفلسطين"أن 

  ٢٧/١٢/٢٠١١، موقع الجزيرة نت، الدوحة
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  قبلنا بالشراكة السياسية لحماية الشعب الفلسطيني من المفاوضات: البردويل .٢٠
، "فتح"شراكة السياسية مع حركة ، أنها انضمت إلى ال"حماس"أكدت حركة المقاومة اإلسالمية : غزة

مع الجانب اإلسرائيلي، " من أجل حماية الشعب الفلسطيني من المفاوضات"وبقية الفصائل الفلسطينية 
  .، مشددة على أنها ليست مستعدة للتفاوض مع االحتالل"وليس من أجل دخولها"

ن تخوض أي مفاوضات مع أي صرح بأن حكومته ل وكان بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء اإلسرائيلي قد
  ".حماس"حكومة فلسطينية تضم حركة 

شيء "تصريحات ننتياهو حول ذلك بأنها " حماس"واعتبر الدكتور صالح البردويل القيادي في حركة 
  ".مضحك وتضليل إعالمي، وال معنى لها

" حماس"عالمي أن نتنياهو يعطي انطباعاً من خالل هذا التضليل اإل": "قدس برس"وقال البردويل لوكالة 
إنما تبحث عن الشراكة السياسية من أجل أن تنضم إلى عملية التفاوض، هذه وجهة نظر مقلوبة، فحماس 

 ٢٠تنضم إلى الشراكة السياسية من أجل أن تحمي الشعب الفلسطيني من عملية التفاوض التي استمرت 
  ".عاماً وهي تضر بالقضية الفلسطينية، ولذلك هذا شيء مضحك

ليست مستعدة التفاوض مدى " حماس"، و"حماس"نتنياهو يقول إننا لن نتفاوض مع حكومة فيها : "وأضاف
  ".الحياة مع إسرائيل على الشأن السياسي وعلى الثوابت الفلسطينية كما كانت تفعل منظمة التحرير

  ٢٦/١٢/٢٠١١قدس برس، 
   
   "جدوى االعتراف بإسرائيل"سنعيد دراسة : متحدث باسم فتح .٢١

إن الحركة تدرس حاليا وضع إستراتيجيات جديدة للتعامل " فتح"قالت متحدث رسمي باسم حركة : هللارام ا
مع االحتالل، في ظل تنصل الحكومة اإلسرائيلية من كافة االتفاقات والمعاهدات الدولية، ومن بين هذه 

  ".إعادة دراسة جدوى االعتراف بإسرائيل"  اإلستراتيجيات
من " حملة شعواء"، تعقيبا على ما اعتبره "قدس برس"في تصريحات خاصة لـ وقال أسامة القواسمي، 

إن فتح " ضد السلطة الفلسطينية ورئيسها محمود عباس،  " نتنياهو–ليبرمان "التصريحات تشنها حكومة 
لن تستمر في االلتزام باالتفاقات من جانب واحد، في ظل تنصل االحتالل من كافة االتفاقات والمعاهدات 

نرد على االحتالل الذي يعلن أنه ال يفرق : "وتابع". دولية التي تحافظ على شرعية السلطة الفلسطينيةال
  ". بين المستوطنات وتل أبيب، بالقول لن نفرق حينها بين رام اهللا ويافا

تدخل االحتالل بالشأن الفلسطيني الداخلي، وقال إن تهديدات تل أبيب بعدم " فتح"ورفض المتحدث باسم 
، "تدخل في الشأن الفلسطيني وابتزاز مرفوض"جزء منها هي " حماس "التعامل مع أي حكومة تكون 

جزء أساسي وأصيل في الشعب الفلسطيني، وأن قرار التوافق الوطني " حماس"حركة "معتبرا أن 
  ".والمصالحة ال يأخذ بعين االعتبار المصالح اإلسرائيلية

  ٢٦/١٢/٢٠١١قدس برس، 
  

  دخول المنظمة سيطرح خارطة جديدة بعيدا عن االعتراف باالحتالل: انرضوإسماعيل  .٢٢
ما تمسك بالتواثب " أكدت حركة حماس، اليوم االثنين، إنها ستقف مع الرئيس محمود عباس :غزة

، معتبرة أن المجلس الوطني القادم سيحدد طبيعة الخارطة السياسية الجديدة سواء منظمة "الفلسطينية
  .امج السياسيالتحرير أو البرن
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وقال إسماعيل رضوان القيادي في حركة حماس وعضو وفدها للمصالحة في مقابلة خاصة أجراها 
إن خيار المفاوضات العبثية فشل، وأن الجانب الفلسطيني والسلطة محتاجة : "في غزة" معا"مراسل 

سيرة المفاوضات أنها هناك قناعة لدى الرئيس ولكل من انخرط في م"، مضيفا أن "لتراجعه مراجعة ملية
وصلت الي طريق مسدود وهي فشلت فشال ذريعا، والمعول عليه هو استعادة الوحدة والتمسك بالثوابت 

  ".الفلسطينية والبحث عن قاسم مشترك يجتمع علية الفلسطينيون
ء نحن خطونا الخطوة األولى في هذه االتفاقيات بالقاهرة ودشّنا األساس إلصالح وبنا"وتابع رضوان 

: ونحن نقول للرئيس عباس ".منظمة التحرير الفلسطينية والتي ستكون المظلة الجامعة للشأن الفلسطيني
  .ال رجاء من المفاوضات العبثية واألمل معقود على الوحدة الوطنية

  ٢٦/١٢/٢٠١١وكالة معا اإلخبارية، 
 

  تهديدات نتنياهو بمقاطعة حكومة الوحدة انتصار لشعبنا: زهري أبو .٢٣
االثنين إن حركته تعتبر تصريحات وتهديدات " حماس"قال متحدث باسم حركة المقاومة اإلسالمية : غزة

رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو بعدم التفاوض مع أي حكومة فلسطينية مقبلة تشارك بها حركة 
  ".ليست تهديدات لشعبنا بل هي انجاز وانتصار له"حماس 

أن تنتهي العملية التفاوضية التي لم ، "وكالة قدس نت لألنباء"ريح لـوأمل سامي أبو زهري في تص
مؤكداً على أن من صالح الفلسطينيين وقف المفاوضات ، تجلب للفلسطينيين على مدار سنوات إال الضرر

  .مع االحتالل اإلسرائيلي
  ٢٦/١٢/٢٠١١وكالة قدس نت، 

  
   خيارهاالجهاد ترفض المشاركة باالنتخابات والمقاومة المسلحة .٢٤

جددت حركة الجهاد اإلسالمي رفضها االنضمام في تشكيلة الحكومة الفلسطينية القادمة والمشاركة : غزة
باالنتخابات، معتبرة أن خيارات إصالح منظمة التحرير وعودتها إلى هدفها بتبني خيار الكفاح المسلح، 

  .سيقوي خيار المقاومة لتحرير فلسطين
اد اإلسالمي أحمد المدلل على أن موقف حركته بعد مرور ثالث سنوات ويؤكد القيادي في حركة الجه

  .من الحرب اإلسرائيلية على غزة ال يمكن أن ينفي خيار المقاومة المسلحة، ولم يفرض أحد عليهم ذلك
االحتالل اإلسرائيلي له وجه "يوم االثنين، إن ، وقال المدلل خالل حديث لمراسل وكالة قدس نت لألنباء

وي إجرامي، وإننا في ذكري الحرب نؤكد أن االحتالل لم يتمكن من أن يغير في روحية واحد دم
  .وجهادية المقاومة الفلسطينية

  ٢٦/١٢/٢٠١١وكالة قدس نت، 
  

  منظمةبالعباس إدخال حماس  منظمة التحرير وفتح انتقدوا موافقةبقيادات ": جيروزاليم بوست" .٢٥
انتقدوا » فتح«ة بأن قيادات في منظمة التحرير وحركة اإلسرائيلي» جيروزاليم بوست«أفادت صحيفة 

في منظمة » حماس«بنحو غير علني موافقة الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، على إدخال حركة 
  .التحرير
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 من كبار قادة الحركة في رام اهللا أعربوا ٣ما ال يقل عن «ونقلت الصحيفة عن مسؤول فتحاوي قوله إن 
وبحسب الصحيفة، . »ى قرار ضم حركة حماس إلى منظمة التحرير الفلسطينيةعن تحفظاتهم الكبيرة عل

. وتصبح المهيمنة داخل المنظمة» فتح«محل » حماس«فإن معارضي هذه الخطوة قلقون من أن تحل 
عباس يمهد الطريق أمام حماس والجهاد اإلسالمي للسيطرة، ال على منظمة «وقال مسؤول فتحاوي إن 

 . »لى الضفة الغربية بأكملها أيضاًالتحرير فحسب، بل ع
  ٢٧/١٢/٢٠١١األخبار، بيروت، 

  
  أمن مخيم عين الحلوة من أمن جميع الفلسطينيين في لبنان :حماس .٢٦

تحميل الفلسطينيين في لبنان    "في بيروت رأفت مرة أن      " حماس"اعتبر المسؤول السياسي لحركة     : بيروت
ير اليونيفيل هو أمر مرفوض مـن طرفنـا، وهـي           مسؤولية إطالق الصواريخ من جنوب لبنان، أو تفج       

  ".اتهامات كاذبة ومجهزة سلفاً
كالم مرة جاء خالل مهرجان سياسي أقامته الحركة في المركز العربي الفلـسطيني فـي مخـيم بـرج                   

وتحدث فيه، إضـافة إلـى      . ، بمناسبة الذكرى الرابعة والعشرين النطالقتها     ٢٥/١٢البراجنة، يوم األحد    
 من أمين سر حركة فتح في بيروت سمير أبو عفش، وعضو قيادة لبنان فـي حركـة الجهـاد                    مرة، كلّ 

. المهرجان السياسي حضره عدد من ممثلي األحزاب والقوى اللبنانية والفلـسطينية          . اإلسالمي أبو سامر  
  .إضافة إلى حشد كبير من الفلسطينيين في بيروت ومخيماتها

ألقاها المسؤول السياسي للحركة في بيروت، ومسؤول العالقات        ) اسحم(كلمة حركة المقاومة اإلسالمية     
مثّلت انتـصاراً رائعـاً لخيـار       " وفاء األحرار "عملية تبادل األسرى    "اللبنانية رأفت مرة، فأشار إلى أن       

وشدد علـى أن    ". المقاومة، وكرست مفهوم الوحدة الوطنية التي يجب أن تقوم على قاعدة دعم المقاومة            
لحة الفلسطينية الداخلية هي مطلب أساسي لحركة حماس، وإن قطار المصالحة يسير على سـكة               المصا"

وأكد على تمسك حركة حماس بالمقاومة كخيار استراتيجي ثابـت، وعـدم اعترافهـا             ". ثابتة في القاهرة  
  .بوجود االحتالل

سبب األعمال المنفـردة  وحول األحداث األخيرة في مخيم عين الحلوة قال مرة إن هذه األحداث حصلت ب     
أضاف أن أمن مخيم عين الحلوة هو من أمن جميـع           . التي يقوم بها البعض، والتصرفات غير المسؤولة      

  .الفلسطينيين في لبنان
الخروج من األزمة في مخيم عين الحلوة يكون من خالل عـدم االنجـرار للعنـف، وحـل              "واعتبر أن   

 خالل المرجعية السياسية الفلسطينية في المخيم، والتوقف        المشاكل بطرق عقالنية، ومعالجة األحداث من     
  ".عن األعمال المنفردة التي تتم لحسابات خاصة وخارجية

بعيداً عن  "وانتقد المساعي الجارية لتشكيل قوة أمنية مشتركة        . ودعا إلى تشكيل مرجعية فلسطينية موحدة     
النـضال والفـساد ال     "كما اعتبر أن    ". طينييناالتفاق السياسي، وبعيداً عن مصالح وحقوق الالجئين الفلس       

  ".إجراء تغيير جذري حقيقي في اإلدارة المتعلقة بالمجتمع الفلسطيني في لبنان"وحثّ على ". يستويان
التدخل في الشأن السياسي اللبناني الداخلي، فالشأن الـسياسي اللبنـاني           ) "حماس(وأكّد مرة رفض حركة     

مع كل الشعب اللبناني، لكننا في الوقت نفـسه، مـع           ، نحن مع كل لبنان   ..) (.الداخلي هو شأن اللبنانيين     
وهذا ال شـأن لـه باالختالفـات    . الخيار االستراتيجي المتمثل بمقاومة االحتالل الصهيوني والتصدي له     

  ".اللبنانية الداخلية
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وشـدد فـي    . سالميكلمة تحالف القوى الفلسطينية ألقاء أبو سامر، عضو قياة لبنان في حركة الجهاد اإل             
والوحدة . والوحدة هي الطريق لحفظ القضية    "كلمته على الوقوف إلى جانب المقاومة والوحدة والمصالحة         

الحقيقية من خالل التمسك بالحقوق، وإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية، واالتفـاق علـى مـشروع                
ر، وهو يصب في خدمة مشاريع مشبوهة       ما جرى في عين الحلوة يجب النظر إليه بحذ        "وأكّد أن   ". وطني

  ".لتصفية قضية الالجئين
، سـمير أبـو     "فتح"أما كلمة منظمة التحرير الفلسطينية فألقاها أمين سرها في بيروت، وأمين سر حركة              

ثـم بـارك    ". الثوابت محـصنة  "، وشدد على أن     "مسيرتها النضالية ) "حماس(عفش، الذي بارك لحركة     
ال دولة، وال سيادة، وال استقالل، بدون اإلفـراج         "، معتبراً أن    "طالق سراح األسرى  إ"للشعب الفلسطيني   
وطالب المجلـس النيـابي،     . وأكّد على الحياد اإليجابي في الصراع الداخلي اللبناني       ". عن جميع األسرى  

  . والحكومة اللبنانية بإقرار الحقوق الفلسطينية، وعلى رأسها حقّ التملّك
  ٢٦/١٢/٢٠١١ موقع دنيا الوطن،

  
  سنخوض االنتخابات موحدين: فتح .٢٧

 اسامة القواسمي في بيان صدر عن مفوضية اإلعالم  فتحقال الناطق اإلعالمي باسم حركة: رام اهللا
موحدة في 'ستخوض االنتخابات الرئاسية والتشريعية في شهر آيار القادم ن حركته إ بالحركة، والثقافة

ة، مرتكزة على وعي شعبنا العظيم وايمانه بالديمقراطية ومبدأ القدس وقطاع غزة والضفة الفلسطيني
  .'التداول على السلطة سلميا

  ٢٦/١٢/٢٠١١، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  
  غزةقطاع  إلى  الغربيةيمكن ان نسمح بتحول الضفة ال ":يعقوب عميدرور" .٢٨

يكفي أحالم لـن    "،  "يعقوب عميدرور " المتقاعد   قال رئيس مجلس اآلمن القومي والجنرال     : القدس المحتلة 
أن هناك من يعتقد انه إذا فعلنا كل ما يطلـب      "، مضيفاً،   "تحدث معجزة لحل النزاع االسرائيلي الفلسطيني     

  ".منا، فحينها ستُحل كل األمور، هذا تفكير غير صحيح
لن نـستطيع التنـازل عـن       الوقائع على األرض معقدة وليس هناك حلول أحادية الجانب و         "وتابع بقوله،   

المصالح األساسية، ألنه ال يمكن أن نسمح بتحول الضفة الغربية إلى قطاع غزة ليصبح التهديـد علـى                  
إسرائيل على بعد فقط خمسة عشر كيلو متر وسبعمائة متر من مقر وزارة الخارجية الذي نجتمـع فيـه                   

  ".اآلن
 يحدث في العالم، ويجب أن يحتل هذا التغيير         يجب التفكير فيما  "،  "عميدرور"ونقلت صحيفة معاريف عن     

  ".جزء من عملية اتخاذ القرارات في إسرائيل ولكن إلسرائيل مصالح أساسية ويجب العمل على ضمانها
أن تركيا هي دولة مهمـة فـي الـشرق          "،  "عميدرور"وفيما يخص العالقات المتوترة مع تركيا أوضح        
 أوروبا وال يمكن عودة العالقات معها إلى الوراء ولكننا       األوسط وهي حلقة وصل بين أوروبا وبين شرق       

  ".نأمل بأيام جيدة أكثر ومستمرون في فحص تطوير العالقات
 ٢٧/١٢/٢٠١١، وكالة سما اإلخبارية
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  النيابة العسكرية اإلسرائيلية تعارض تقديم يهود لمحاكم عسكرية .٢٩
ناقشات قضائية داخلية، مبادرة رئيس الحكومة      أفادت تقارير إسرائيلية أن النيابة العسكرية تعارض، في م        

وكان بنيامين نتانياهو قد    . بشأن تقديم عناصر اليمين المتطرف إلى المحاكم العكسرية في الضفة الغربية          
أعلن قبل أسبوعين عن سلسلة إجراءات لمعالجة عنف عناصر اليمين في أعقاب اعتداءات على الجـيش                

  .اإلسرائيلي
 القضية في وزارة القضاء األسبوع الماضي حيث اعترضت النيابة العسكرية على            وجاء أنه تمت مناقشة   

تقديم يهود لمحاكمة عسكرية بادعاء أنه ال يوجد فائدة منها، وأن المشكلة تكمن في عملية جمع األدلة في                  
  . عناصر اليمينوسط

ة عسكريين مـن شـأنها      كما ادعت النيابة العسكرية أن محاكمة عناصر اليمين من قبل الجيش أمام قضا            
وقالت أيضا إن ذلك سوف يـؤدي إلـى   . األمر الذي اعبرته خطأ إستراتيجيا " تعمل على تسييس الجيش   "

كما شكك مسؤول كبير فـي النيابـة العـسكرية بإمكانيـة تطبيـق               .تقديم التماسات إلى المحكمة العليا    
  . تصريحات نتانياهو

 ٢٧/١٢/٢٠١١، ٤٨موقع عرب
  
  ليورانيوم في النقب عن اينقب "داغان" .٣٠

، مئير دغان،   »الموساد«اإلسرائيلية التي يرأسها المدير السابق لجهاز       » غولبير إينيرجي «حصلت شركة   
على تصريح من وزارة الطاقة اإلسرائيلية للبدء بالتنقيب عن اليورانيوم في مناطق النقـب الـصحراوية                

يـديعوت  «وذكـرت صـحيفة     . اريخ إسرائيل التي تقع جنوب فلسطين المحتلة، وذلك للمرة األولى في ت         
أظهرت وجود مواد مشعة بالقرب من سـطح        » حتروزيم«أن عمليات حفر أولية في منطقة       » أحرونوت

األرض، ما دفع الشركة المذكورة إلى التقدم بطلب الموافقة على التنقيب على نحو أوسع وإجراء مسوح                
  .علمية في المكان لتقدير كميات هذه المواد

 ٢٧/١٢/٢٠١١، خبار، بيروتاال
 
  ا  لزيارته سوري"سعيد نفاع" الئحة اتهام ضد عضو الكنيست تقدمالنيابة العامة اإلسرائيلية  .٣١

 قدمت النيابة العامة اإلسرائيلية أمس اإلثنين، الئحـة اتهـام ضـد عـضو               : برهوم جرايسي  - الناصرة
 ٢٠٠٧تهم إلى سورية فـي العـام         من رجال الدين الدروز، بسبب زيار      ١٦الكنيست سعيد نفاع، وضد     

االلتقاء بشخصيات قياديـة فلـسطينية فـي        " تهمة"لغرض زيارة أماكن دينية، ولكن للنائب نفاع أضيفت         
  .سورية

وقد فصلت النيابة اإلسرائيلية الئحة االتهام ضد النائب سعيد نفاع، وقدمتها إلـى المحكمـة المركزيـة                 
والمساعدة في تنظيم زيارة إلى دولـة عـدو وتهمـة           " لة عدو دو"السفر إلى   " وتتضمن تهمة،    )الجنايات(

  ."االتصال بعميل أجنبي
وقال النائب نفاع في رده على لوائح االتهام، إن هذه الخطوة هي استمرار للمالحقة الـسياسية لـضرب                  

  لـذي  المشروع التواصلي بين العرب الدروز وأبناء أمتهم وأهاليهم وأماكنهم المقدسة في لبنان وسورية ا             
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وهو استهتار ليس فقط بالقيم اإلنسانية والمذهبية والمـشاعر         . أرسى أسسه النائب سعيد ولجنة التواصل     
  .للعرب الدروز وإنما استهتار بالعرب الدروز كبشر

 ٢٧/١٢/٢٠١١، الغد، عمان
 
  "إسرائيل"قانون لطرد أي عضو كنيست يؤيد الكفاح ضد  يطرح "دانون": "يسرائيل هيوم" .٣٢

اقتراح قانون ال يخفي في تقديمه الهواجس االنتقاميـة مـن           ) ليكود( "داني دانون "ضو الكنيست   طرح ع 
  . زعبي حنينالنائبة

 عـضو كنيـست     ٨٠، يتيح مشروع القانون الذي طرحه دانون ألغلبية         "يسرائيل هيوم "وبحسب صحيفة   
ـ   "إقالة عضو كنيست منتخب يطعن في تعريف إسرائيل كـ           ، أو يؤيـد دوال أو      "ةدولة يهودية ديمقراطي

  .، أو يؤيد الكفاح المسلح ضد إسرائيل"إرهابية ومعادية إلسرائيل"منظمات وصفها بأنها 
 عضوا علـى الطلـب،      ٣٠وبموجب القانون، تبحث لجنة الكنيست طلب إقالة عضو كنيست إذا ما وقع             

نيست ويتطلـب إقـراره     وفي حال وافقت أغلبية اللجنة على الطلب يحال للتصويت في الهيئة العامة للك            
  . عضوا٨٠أغلبية 

ويشار إلى أن هذا االقتراح يأتي في سياق موجة القوانين العنصرية التي تجتاح الكنيست الذي يـسيطر                 
ويتيح هذا القانون لألغلبية في الكنيست طرد أي عضو كنيست يعتقد أنه            ، عليه الغالبية اليمينية المتطرفة   

  .جه بشكل مباشر إلى النواب العربوهو مو، يخالف توجهاتهم السياسية
 ٢٧/١٢/٢٠١١، ٤٨موقع عرب  

  
  لمواجهة الحرب المقبلة مع حزب اهللا أو حماسإسرائيلية مناورات ": جيروزاليم بوست" .٣٣

، عن  »مناورات تجنيد تحت النار   « أمس، تحت عنوان     ،»جيروزاليم بوست « كشفت صحيفة    :يحيى دبوق 
 قررت في الفترة األخيرة إجراء تدريبات للوحـدات العـسكرية       أن شعبة العمليات في الجيش اإلسرائيلي     

على مختلف أنواعها، لمواجهة سيناريو تجنيد عناصر االحتياط خالل وقوع الحرب المقبلة مع حزب اهللا               
أو حركة حماس، مع فرضية سقوط الصواريخ على مراكز التجنيد بعد اسـتدعاء الوحـدات لاللتحـاق                 

  . رضية تحاكي قصفاً بالصواريخ على مراكز تجمع العسكريينبالجبهة، مشيرة إلى أن الف
حالة يعتـاد فيهـا جنـود    «وذكر الضابط اإلسرائيلي أن الهدف المرجو من المناورات هو الوصول إلى           

 واقعاً غير مألوف لديهم، وأن يدركوا مسبقاً أن مراكز التجنيد قد تكون عرضة لتهديد صاروخي             االحتياط
  .»خالل الحرب

الصحيفة أن سالح الجو أنشأ وحدة جديدة خاصة، أوكل إليها اإلشراف على تأمين قواعد السالح               ذكرت  و
  .في حال تعرضها لهجمات صاروخية خالل الحرب المقبلة

وأشارت الصحيفة إلى أن تقديرات الجيش اإلسرائيلي تشير إلى أن حزب اهللا وحركة حماس سيستهدفان               
ة، للحد من فاعلية الطائرات الحربية اإلسرائيلية وقـدرتها علـى           قواعد سالح الجو في أي مواجهة مقبل      

  .التزود باألسلحة والوقود، وتحييدها عن المعركة
 ٢٧/١٢/٢٠١١، االخبار، بيروت
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  الشعب الفلسطيني موجود وأقدم من األمة األمريكية :أديب يهودي .٣٤
مريكية نيـوت غينغـريتش، أكـد       ردا على مزاعم مرشح الحزب الجمهوري للرئاسة األ       : القدس المحتلة 

 أن الشعب الفلسطيني موجود وأقدم من األمة األمريكية، مشككاً بصالحية        "يهوشع. ب. أ"األديب اليهودي   
واتهم الكاتب غينغـريتش بـالتزلف لليهـود عـشية          . دور واشنطن كراعٍ للمسيرة السياسية في المنطقة      
يزعم غينغريتش أن   ”وتابع  . لتاريخ والسطحية السياسية  االنتخابات للرئاسة في الواليات المتحدة وبجهل ا      

ن وأدولة فلسطينية لم تكن قائمة أبداً ألن البالد كانت حتى االحتالل البريطاني جزءا من الدولة العثمانية                 
 بل كانـت  ١٧٧٩الواليات المتحدة لم تكن قائمة قبل كذلك . الفلسطينيين شعب مخترع وكذلك عن دولتهم  

  .“ية فهل نستنتج من ذلك أنه ال حق لألمريكيين بتشكيل دولة خاصة بهم؟مستوطنة بريطان
 ٢٧/١٢/٢٠١١، الخليج، الشارقة

 
  صدامات بين الشرطة االسرائيلية ويهود متشددين يعارضون اختالط الرجال والنساء .٣٥

االختالط اندلعت صدامات االثنين بين الشرطة االسرائيلية ومئات من المتشددين اليهود يشنون حملة لمنع              
  .بين الرجال والنساء في بلدة قرب القدس

 وانتشرت قوات معززة من الشرطة في شوارع بلدة بيت شيمش بعد ان ادت حملة اطلقها يهود متطرفون                
  .للفصل بين الرجال والنساء الى وقوع اعمال عنف

ى الجلوس فـي    وتاتي احداث العنف في هذه البلدة بعد سلسلة حوادث في اسرائيل حيث اجبرت نساء عل              
اخر حافالت منفصلة في احياء المتدينين او النزول من الحافالت، على الرغم من قرار لمحكمة العـدل                 
ينص على عدم قدرة الحافالت التي تخدم المجتمعات االرثودوكسية االكثر تحفظا على فرض الفصل بين               

  .الجنسين
 في المئة مـن     ١٠دين، الذين يشكلون نحو     ويقول ناشطون في الدفاع عن حقوق المراة ان اليهود المتشد         

  .بشكل متزايد في هذه القضية وحصلوا على تنازالت تضر بالنساء" متطرفين"سكان اسرائيل، اصبحوا 
التمييز والعنف ضد النساء الـذي يـزعم انـه بـدافع            "وكتبت صحيفة هآرتس في افتتاحيتها االثنين ان        
  ."الحساسيات الدينية قد خرج عن نطاق السيطرة

 ٢٦/١٢/٢٠١١، )بي بي سي(هيئة اإلذاعة البريطانية 
  
  "دولة يهودية" إلعالن القدس عاصمة موحدة لـ إسرائيليحذر من مخطط تالهيئة اإلسالمية المسيحية  .٣٦

من مشروع ) ١٢-٢٦(حذّرت الهيئة اإلسالمية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات اليوم اإلثنين : القدس
، في خطوة خطيرة لتنفيذ المخطط "دولة يهودية"لمحتلة عاصمة موحدة لـ قرار صهيوني يعلن القدس ا

  .وإقامة هيكلهم المزعوم فيها" القدس الكبرى"الصهيوني بإنشاء 
م، تم إصدار قانون اعتبار القدس عاصمة ١٩٨٠في تموز سنة "وقالت الهيئة في بيان صدر عنها إنه 

 التأكيد على أن القدس المحتلة هي عاصمة أبدية ، وكان الهدف من القانون"إسرائيل"موحدة لدولة 
، إال أن القانون الجديد والذي يعتبر القدس عاصمة موحدة للشعب اليهودي لو تم اقراره، "إسرائيل"لـ

سيجعل من مدينة القدس بكل مقدساتها وأحيائها ومختلف أنماط الحياة فيها للديانة اليهودية واليهود فقط، 
  . للعبادة في أرض العبادةومعنى ذلك أن ال حرية
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وناشدت الهيئة اإلسالمية المسيحية العرب مسلمين ومسيحيين لالنتباه إلى خطورة هذا المشروع، 
وضرورة التصدي لمثل هذا القانون العنصري بكل قوة وحزم، وعدم التهاون أبدا مع هذه االجراءات 

عل مسيحية إسالمية عربية دولية تتناسب المثيرة لمشاعر كل مسلم ومسيحي في العالم، ودعت إلى ردة ف
  .مع الخطر الكبير المحدق بمدينة القدس

  ٢٦/١٢/٢٠١١، المركز الفلسطيني لإلعالم
  

  مشروع استيطاني جديد في حي سلوان بجوار المسجد األقصى": معاريف" .٣٧
المحلية ، إن اللجنة )٢٧/١٢(في عددها الصادر صباح اليوم الثالثاء / معاريف/قالت صحيفة : القدس

" إلعاد"، مقدم من جمعية "سياحي"للبناء التابعة لبلدية القدس االحتاللية تستعد إلقرار مشروع استيطاني 
 ٨٤٠٠االستيطانية في حي سلوان بمدينة القدس، حيث سيقام هذا المشروع على أرض تبلغ مساحتها 

  .متر مربع
 بلدية القدس ستناقش يوم غد األربعاء في" لجنة البناء المحلية"وبحسب الصحيفة؛ فإن ما تسمى بـ 

  .، هذا المشروع تمهيدا إليداعه لغرض تقديم االعتراضات عليه)٢٨/١٢(
ويشتمل هذا المشروع على متحف وقاعة اجتماعات وصفوف دراسية، وموقف للسيارات، باإلضافة إلى 

، "داوود"ق قلعة مواقع أثرية، حيث سيتم ربط هذا المشروع بمعبرين تحت األرض، األول عن طري
اليهود للوصول إلى البلدة " السائحين"والثاني سوف يوصل المشروع إلى المسجد األقصى، وسيخدم 

  .القديمة، بحسب المشروع
  ٢٧/١٢/٢٠١١قدس برس، 

  
   أميال بحريةثالثةكيلومتران برا و:  تفرض منطقة عازلة في محيط قطاع غزة"سرائيلإ" .٣٨

ل الحدود الشرقية والشمالية في قطاع غزة إلى منطقة عسكرية  حولت إسرائي:  محمد األسطل–غزة 
عازلة في داخل القطاع، يمنع فيها حركة وتنقل الفلسطينيين وإال تعرضوا لعمليات إطالق نار، بينما 

 أميال يمنع الصيد ٣أضافت خالل الفترة األخيرة حدوداً بحرية عبر وضع عالمات على مسافة تقل عن 
اء جديدة على الصياديين الذين تقلصت المساحة المسموح لهم بالصيد فيها إلى حدود فيها، مما أضاف أعب

  .تصبح معها مهنة الصيد غير مجدية
 في المئة من مساحة األراضي الزراعية في قطاع غزة من دون ٣٠ال يمكن العمل في نحو : "وأضاف

  ".في بعض األحيانوجود مخاطر كبيرة، وهو ما يتسبب في فقدان مصادر الرزق واألرواح 
وفي خصوص المنطقة البحرية العازلة أكد رئيس نقابة الصيادين محمد الهسي أن البحرية اإلسرائيلية 

 ٣عمدت قبل أسابيع، إلى وضع عوامات كبيرة تمثل إشارات حدودية مضيئة في مسافة تصل إلى 
ن باجتيازها أو حتى االقتراب كيلومترات من شواطئ غزة، الفتاً إلى أنه ال يسمح للصيادين الفلسطينيي

  .منها
المنطقة العازلة في البحر تهدد مهنة الصيد كاملة، وتحول آالف الصيادين إلى عاطلين عن : "وقال

العمل، خصوصاً في ظل الحصار البحري المشدد ومنع الصياديين من الوصول إلى مسافات أطول في 
 متراً وفق اتفاق أوسلو، وصلت ٥٠برية تبلغ نحو الجدير بالذكر أن المنطقة الحدودية ال ".عمق البحر

 متر، بينما ١٥٠٠ إلى ٣٠٠، ثم وصلت من ٢٠٠٠ متراً مع اندالع انتفاضة األقصى عام ١٥٠إلى 
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 ميالً عام ١٢ ميالً بحرياً، تقلصت إلى ٢٠تصل المنطقة المسوح الصيد فيها وفق اتفاق أوسلو إلى 
  .٢٠٠٧ أميال عام ٣، ثم إلى ٢٠٠٢

  ٢٦/١٢/٢٠١١،  القدسالقدس،
  
  مطالب الموظفين ستنجز بالحوار مع الحكومة: زكارنة .٣٩

 قال رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية بسام زكارنة، إن مطالب الموظفين أرسلت :رام اهللا
لرئيس الوزراء إلدراجها على جدول أعمال الحكومة، مؤكدا أن الحوار الوسيلة التي لها األولوية إلنجاز 

  .ذه المطالب والتي تشمل جميع الموظفين في الضفة الغربية وقطاع غزةه
وأضاف زكارنة، في بيان صحفي اليوم اإلثنين، أنه تم إرسال رسالة بالمطالب للحكومة، وأن النقابة 

  .تستقبل المطالب غير المدرجة إلدراجها ونقاشها مع الحكومة وديوان الموظفين
س الوزراء إشراك النقابة قبل إقرار أي قانون يتعلق بحقوق األعضاء، وطلبت النقابة في رسالتها لرئي

وبشكل خاص التعديل على قانون الخدمة المدينة، والتقاعد، والتأمين الصحي، والعمل النقابي، 
وأكد زكارنة أن األجواء ايجابية مع الحكومة، وخاصة األجواء التي  .والضريبة، وقانون اإلضراب

لنقابة مع رئيس الوزراء سالم فياض، الذي شدد على مبدأ الشراكة والحوار مع سادت اجتماع مجلس ا
  .النقابات

  ٢٦/١٢/٢٠١١، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  
  بنديكتوس السادس عشر لمناسبة الميالد إنقاذ حياتهم األسرى المرضى يناشدون البابا: قراقع .٤٠

 كشف وزير شؤون األسرى والمحررين عيسى قراقع، عن نداء وصرخة وجهها األسرى :رام اهللا
المرضى والمعاقين القابعين في مستشفى سجن الرملة اإلسرائيلي، إلى قداسة البابا بنديكتوس السادس 

لحماية عشر، لمناسبة حلول أعياد الميالد المجيدة، يناشدونه فيها التدخل والتحرك إلنقاذ حياتهم، وتوفير ا
  .لهم مما يتعرضون له من سياسة إهمال طبي على يد إدارة السجون اإلسرائيلية

وجاء في النداء، أن عيد الميالد المجيد، هو عيد اإلنسانية جمعاء، حيث تسود تعاليم المسيح عليه السالم 
إننا األسرى بالمحبة والسالم وتعزيز الحق اإلنساني في الحياة ورفع الظلم والجور عن المقهورين، ف

المرضى القابعين في مستشفى سجن الرملة نناشد قداسة البابا ومن موقعه الروحي والديني التدخل لوضع 
حد لسياسة الموت البطيء التي نتعرض لها، نتيجة عدم تقديم العالج الالزم لنا وزجنا في قسم يسمى 

  .مستشفى وهو أسوأ من السجن
أوجاعنا وآالمنا أمام استهتار إدارة السجون بحياتنا وعدم تقديم إننا نذوب كل لحظة مع : وقال األسرى

  .العالجات الالزمة لنا، وهو ما يتعارض مع كافة الشرائع اإلنسانية والدينية
وطالبوا قداسة البابا في هذه المناسبة، العمل على إطالق سراحهم وإنقاذهم مما يتعرضون له، موضحين 

قون ومصابون بأمراض سرطانية وأمراض قلب، وأن استمرار مشلولون ومعا: أن من بين األسرى
  .احتجازهم هو بمثابة إعدام بطيء ووحشي لهم

  ٢٦/١٢/٢٠١١، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
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   من بوابة المغاربةاالقصىالمسجد مسيرة استفزازية للمستوطنين في القدس واقتحام  .٤١
ت اليهود المتطرفين أمس اقتحامها للمسجد األقصى المبارك من استأنفت عصابا:  جمال جمال-القدس 

بوابة المغاربة عبر مجموعات صغيرة تتجول في باحات ومرافق المسجد المبارك بحراسات شُرطية 
  .عسكرية اسرائيلية معززة

من جهة ثانية وفي تصرف استفزازي للفلسطينيين داخل القدس القديمة شارك مئات المستوطنين في 
 متاخرة من الليلة قبل الماضية في مسيرة استفزازية جابوا خاللها شوارع البلدة القديمة في القدس ساعة

بمحيط المسجد األقصى، وسط أعمال عربدة وقرع للطبول بهدف إزعاج الفلسطينيين المقدسيين، 
الل وكانت قوة معززة من جنود وشرطة االحت .وهتافات بشعارات عنصرية ضد العرب والفلسطينيين

  .فضال عن عناصر أمن المستوطنين أحاطت بالمشاركين في المسيرة االستفزازية
  ٢٧/١٢/٢٠١١، الدستور، عمان

  
  عنف المستوطنين و  المنازل هدم في عملياتتصاعد: "أوتشا" .٤٢

، تصاعد اعتداءات "أوتشا"أكد تقرير الصادر عن مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية 
يهود بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية المحتلة، السيما المساجد حيث جرى المستوطنين ال

  ".دفع الثمن"استهداف أربعة منها خالل األسبوع المنصرم، وذلك في سياق سياسة 
وذكر التقرير أن عشرات الفلسطينيين أصيبوا خالل المظاهرات األسبوعية التي نُظمت احتجاجا على 

  . ل، وبناء الجدار وتوسيع المستوطناتسياسات االحتال
حوادث متصلة بمستوطنين أدت إلى وقوع إصابات أو أضرار بممتلكات الفلسطينيين، ١٠وسجل التقرير 

، حيث وقعت ثمانية حوادث على األقل ٢٠١١مقارنة بمعدل أسبوعي بلغ ثمانية حوادث منذ مطلع عام 
التي أطلقها المستوطنون لثني السلطات اإلسرائيلية عن إزالة ، "دفع الثمن"في سياق ما يسمى باستراتيجية 

  .البؤر االستيطانية
وأكد التقرير أن عدم كفاية التدابير التي تتخذها السلطات اإلسرائيلية إلنفاذ القانون وما ينجم عن ذلك من 

  .إفالت المستوطنين من العقوبة تعد العوامل الرئيسة وراء تفشي عنف المستوطنين
 مبنى يمتلكها الفلسطينيون في شرق القدس ٢٠ب التقرير، هدمت سلطات االحتالل هذا األسبوع وبحس

  .في الضفة الغربية، بحجة عدم حصولها على تراخيص بناء إسرائيلية) ج(والمنطقة 
 مبنى تتضمن عشر خيام وخمس حظائر للماشية في المجتمع البدوي ١٥كما هدمت سلطات االحتالل 

 ٣٠ طفال وتضرر ٢٥ شخصا من بينهم ٣٢ي منطقة غور األردن، ما أدى إلى تهجير فصايل الوسطى ف
  .آخرين

، من بينهم )ج(في منطقة غور األردن الواقعة في المنطقة ) ١٦,٠٠٠(ويهدد أغلبية السكان الفلسطينيين 
نطقة  من السكان البدو والرعاة، خطر الطرد والتهجير القسري، نظرا لتخصيص الم٩,٣٠٠ما يقرب من 

  .التي يسكنون فيها للمستوطنين أو الجيش اإلسرائيلي ألغراض التدريب
باإلضافة إلى ذلك، هدمت السلطات اإلسرائيلية ستة مبان، من بينها ثالث غرف زراعية وثالث آبار في 

  . عائلة١٥، ما أدى إلى تضرر الظروف المعيشية لـ)سلفيت(قرية كفر الديك 
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حي الثوري وبيت صفافا في شرق القدس، ما أدى إلى : ماشية في كل منوهدمت السلطات ثالثة مبان لل
وفي حي الصوانة كذلك جرفت السلطات اإلسرائيلية ملعبا يعود .  طفال٢٠ شخصا، من بينهم ٢٩تضرر 

  .لمدرسة وكلية اإلبراهيمية
 ومبان زراعية  أمرا بالهدم ضد مبان فلسطينية من بينها مساكن٢٦هذا األسبوع ) إسرائيل(كما أصدرت 

  . فلسطيني٢٠٠في محافظتي طوباس وقلقيلية، من شأنها أن تؤثر على ما يقرب من 
  ٢٦/١٢/٢٠١١، موقع فلسطين أون الين

  
  العثور على قطع أثرية قديمة بالقدس .٤٣

، الحائط الجنوبي "قطع أثرية نادرة قرب حائط البراق"أعلنت سلطة اآلثار اإلسرائيلية، عن العثور على 
ومن بين هذه القطع، ختم مكتوب عليه عبارات باللغة اآلرامية، قالت سلطة اآلثار إنه . األقصىللمسجد 

  ". بصك الداللة على الطهارة"كان يستخدم للتصديق على ما وصفته 
، ووزير التربية "ليمور ليفنات"وُأعلن عن ذلك في مؤتمر صحافي شاركت فيه وزيرة الثقافة اإلسرائيلية 

  ". ن ساعرجدعو"والتعليم 
 سم، عليه نقش باآلرامية من سطرين، تم التأكد من كلمة واحدة كتبت ٢وتم العثور على خاتم، قطره 

، وذهب موظفو سلطة اآلثار اإلسرائيلية بعيدا في تحليل النقش، من خالل ربطه )الطهر(عليه هي 
  . بالهيكل الثاني المزعوم

ع نيابة عن سلطة اآلثار اإلسرائيلية، هذه هي المرة الذي يقود الحفريات في الموق"وقال ايلي شكرون 
األولى التي نصل فيها إلى مثل هذا االكتشاف، الذي يشكل دليال مباشراً على صوابية العمل في جبل 

  ". وأساليب العمل في معبد الهيكل الثاني، الهيكل
  ٢٦/١٢/٢٠١١، موقع فلسطين أون الين

  
  ادة االحتالل في الذكرى الثالثة لحرب غزةدعو لمحاكمة دولية لقي" سواسية"مركز  .٤٤

لحقوق اإلنسان المجتمع الدولي بضرورة محاسبة وتقديم قادة االحتالل " سواسية"طالب مركز : زةغ
النتهاكها حقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني واتفاقية جنيف الرابعة، التي تتعلق "للمحاكم الدولية 

  .، وذلك في الذكرى الثالثة للعدوان على غزة"ت والحروببحماية المدنيين أوقات النزاعا
إن هذا العدوان الذي شنته قوات االحتالل ال تسقط "نسخة عنه " قدس برس"وقال المركز في بيان تلقت 

جرائمه التي ارتكبت بالتقادم، والتي راح ضحيتها اآلالف من الشهداء والجرحى المدنيين وخاصة 
  ".ناألطفال والنساء وكبار الس

واستنكر المركز قرار المؤسسة العسكرية اإلسرائيلية مؤخرا بترقية الضابط المتسيب في مجزرة عائلة 
يؤكد مدى سبق اإلصرار "وأضاف بأن هذا القرار إنما . السموني في هذا العدوان والتي شهدها العالم كله

حدث كان أخطاء فردية أو غير والموافقة المسبقة على ارتكاب المجازر وتنفى مزاعم االحتالل بان ما 
  ".مقصودة

  ٢٦/١٢/٢٠١١قدس برس، 
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  انهيار مدخل جامع وروضة في سلوان بسبب الحفريات اإلسرائيلية .٤٥
والطريق " عين سلوان"قالت مصادر فلسطينية في القدس المحتلة، إن المدخل الجنوبي لمسجد : القدس

 المسجد األقصى المبارك تعرض صباح في حي وادي حلوة جنوب" الطفل المسلم"المؤدي إلى روضة 
  .لالنهيار بسبب حفريات االحتالل المتواصلة هناك)  ٢٦/١٢(اليوم االثنين 

وأكد مركز معلومات وادي حلوة، بأن االنهيار وقع تحت المسجد التاريخي ويحصل للمرة األولى بهذا 
واصلة مع نفق حائط البراق وبعيدة الحجم الكبير، مبينا أن الحفريات التي تسببت في هذا االنهيار هي ال

  . عن المسجد األقصى المبارك بضعة أمتار فقط
وكانت الحفريات إسرائيلية أسفل البلدة القديمة في القدس المحتلة، تسببت في وقت سابق بانهيار صفوف 

  .بحسب التقرير. مدرسية وبعض غرف للمنازل في وبمحاذاة أسوار المسجد األقصى
  ٢٦/١٢/٢٠١١قدس برس، 

  
 ٢٠١١نمو في معظم األنشطة االقتصادية خالل األرباع الثالثة األولى من عام : اإلحصاء .٤٦

خالل % ١٠.٥  أفاد الجهاز المركزي لإلحصاء بأن الناتج المحلي اإلجمالي سجل ارتفاعاً بنسبة :اهللارام 
في الضفة % ٥.٨ بواقع ٢٠١٠ مقارنة مع نفس الفترة من عام ٢٠١١األرباع الثالثة األولى من عام 

 .في قطاع غزة% ٢٥.٧الغربية و
وبين اإلحصاء في تقرير، اليوم الثالثاء، حول أداء االقتصاد الفلسطيني خالل األرباع الثالثة األولى من 

، أن النمو تركز في األنشطة االقتصادية الرئيسية ذات المساهمة األعلى نسبيا في الناتج ٢٠١١عام 
 الزراعة وصيد األسماك، اإلنشاءات، تجارة الجملة والتجزئة، النقل المحلي اإلجمالي ومنها أنشطة

والتخزين واالتصاالت، الخدمات، اإلدارة العامة والدفاع، حيث سجل نشاط اإلنشاءات أعلى نسبة نمو 
 %. ٣٢.٥خالل تلك الفترة بنسبة 

، بينما %٧.٢ بنسبة ولفت إلى أن نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي ارتفع خالل فترة الدراسة
وذلك نتيجة ارتفاع في عدد العاملين في قطاع % ١١.٩ارتفع إجمالي عدد العاملين بذات الفترة بنسبة 

 .اإلنشاءات والخدمات والصناعة في األراضي الفلسطينية
خالل نفس % ٢٣.٨بعد أن كانت % ٢٠.٩وبين التقرير أن نسبة البطالة بلغت في األراضي الفلسطينية 

، وانخفضت في قطاع %١٧.٥إلى % ١٧.٣حيث ارتفعت في الضفة الغربية من . ٢٠١٠ة من عام الفتر
 %.٢٨.١إلى % ٣٧.٩غزة من 

أما على صعيد حركة التجارة الخارجية في فلسطين والتي تتمثل في إجمالي الصادرات والواردات فقد 
مقارنة مع % ١٦.٠ت بنسبة  ارتفاعاً في حجم الصادرا٢٠١١شهدت األرباع الثالثة األولى من عام 

مقارنة مع نفس الفترة من عام % ١٠.٠، مقابل زيادة في الواردات بنسبة ٢٠١٠نفس الفترة من عام 
٢٠١٠. 

أما نسبة العاملين من األراضي الفلسطينية في إسرائيل والمستوطنات فقد انخفضت بشكل طفيف حيث 
 . شيكل١٦٣عدل أجر يومي يصل إلى  وبم٢٠١٠في عام % ١٠.٦بعد أن كانت حوالي % ١٠.١بلغت 

مقارنة مع % ٣.١ وحتى نهاية أيلول بنسبة ٢٠١١وارتفعت أسعار المستهلك خالل الفترة من بداية عام 
 .، مما كان له دور في انخفاض القدرة الشرائية٢٠١٠نفس الفترة من عام 
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كما أظهرت السجالت ، %٣٢.٥وأوضح التقرير أن القيمة المضافة لقطاع اإلنشاءات ارتفعت بنسبة 
%. ٢١.٩اإلدارية وجود ارتفاع في عدد رخص األبنية الصادرة في األراضي الفلسطينية بنسبة 

لذات الفترة، في المقابل ارتفعت أسعار مواد البناء % ٠.٥وارتفعت كميات األسمنت المستوردة بواقع 
دد العاملين في قطاع كما ارتفع إجمالي ع. ٢٠١٠مقارنة مع نفس الفترة من عام % ٢.٨بنسبة 

 .اإلنشاءات 
ويشكل قطاع الخدمات النسبة األعلى من إجمالي الناتج المحلي مقارنة مع القطاعات األخرى، وقد شهد 

، قابله ارتفاع في إجمالي عدد العاملين في نفس القطاع بنسبة %٦.٩هذا القطاع نمواً في الناتج بنسبة 
٦.١.% 

، قابله ارتفاع في إجمالي عدد العاملين في نفس القطاع %١١.٤ بنسبة وشهد إنتاج القطاع الصناعي نمواً
، قابله ارتفاع في إجمالي عدد %٥.٩، في حين شهد إنتاج القطاع الزراعي نمواً بنسبة %١٤.٩بنسبة 

 %. ٦.٣العاملين في نفس القطاع بنسبة 
يالً بنسبة انخفاض بلغت  ألف نز٣٧٠وقال التقرير إن إجمالي عدد النزالء في الفنادق بلغ حوالي 

 ألف ليلة مبيت، كما بلغ متوسط عدد العاملين في الفنادق الفلسطينية ٨٨٣، حيث أقاموا حوالي %٨.٠
 بلغ ٢٠١٠ وخالل نفس الفترة من عام ٢٠١١ عامالً خالل األرباع الثالثة األولى من عام ٢,٢١١

 . عامال١,٧٦٤ًمتوسط عدد العاملين
لموحدة للبنوك الصادرة عن سلطة النقد الفلسطينية والتي تشمل الموجودات وتفيد بيانات الميزانية ا

في ودائع المقيمين حيث وصلت نهاية شهر % ٢.٩والمطلوبات للقطاع المصرفي أن هناك ارتفاع بنسبة 
، حيث شكلت ٢٠١٠ مليار دوالر أمريكي مقارنة مع نفس الفترة من عام ٦.٦ حوالي ٢٠١١أيلول عام 

  .٢٠١١من إجمالي ودائع المقيمين خالل شهر أيلول عام % ٥.٦ السلطة الفلسطينية ودائع مؤسسات
  ٢٧/١٢/٢٠١١، الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني

  
   بالضفةمستمرون في مكافحة منتجات المستوطنات:  في رام اهللاالقتصادوزارة  .٤٧

 برنامج مكافحة منتجات  أكدت وزارة االقتصاد الوطني، اليوم اإلثنين، استمرارها في:رام اهللا
نظيفة وخالية من هذه المنتجات، وذلك بمساندة جهود جميع 'المستوطنات والحفاظ على السوق الفلسطينية 

  .'الجهات الفلسطينية، وكذلك قوى السالم اإلسرائيلية التي تدين االستيطان
ء بالضرب على طواقم واستنكرت الوزارة، في بيان لها، إقدام مجموعة من المستوطنين أمس باالعتدا

الضابطة الجمركية وطواقم لجنة السالمة العامة أثناء عملها في الخليل، وتحطيم  سياراتهم، ومنعتهم من 
إتمام مهامهم، وقد اعتدى المستوطنون بالضرب على الفريق المشكل من كل من الضابطة الجمركية، 

 تسرب منتجات المستوطنات، وبالرغم من ودائرة الزراعة وطواقم حماية المستهلك، والمكلفة بمتابعة
مهربة إلى السوق ' كرمئيل'ذلك فقد صادر وتحفظ الفريق على كميات من الدجاج من مستوطنة 

وحذرت الوزارة التجار والمهربين من مغبة التعاطي مع منتجات المستوطنات وتحت طائلة  .الفلسطينية
  .المسائلة القانونية

  ٢٦/١٢/٢٠١١، )وفا(فلسطينية وكالة األنباء والمعلومات ال
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   مليارات دوالرأربعخسائر قطاع غزة بسبب الحصار تقدر بـ: خبير اقتصادي .٤٨
 قدر خبير اقتصادي، اليوم االثنين، الخسائر التي تكبدها قطاع غزة نتيجة الحصار اإلسرائيلي :غزة

  .المستمر منذ خمسة أعوام بحوالي أربعة مليارات دوالر أميركي
أن الجهاز المركزي لإلحصاء قدر خسائر قطاع '، 'وفا'ير ماهر الطباع  في تصريح لـ وأوضح الخب

، باإلضافة للخسائر ، مليار دوالر خالل فترة الحرب األخيرة١.٩غزة االقتصادية المباشرة بما يزيد عن 
  '.ر مليار دوال٢.٦االقتصادية المباشرة من الحصار والتي قدرتها المؤسسات الدولية بحوالي 

وأضاف أن قوات االحتالل تمنع دخول العديد من السلع للقطاع وتمنع تصدير المنتجات الصناعية 
  .والزراعية للضفة الغربية والخارج، وتحدد كميات وأنواع البضائع الواردة لقطاع غزة

وطالب المجتمع الدولي والمؤسسات والمنظمات الدولية، بممارسة الضغط على إسرائيل من أجل فتح 
  .كافة المعابر أمام حركة األشخاص والبضائع والعمل على رفع الحصار المفروض على قطاع غزة

وذّكر الخبير االقتصادي، بأن الحرب اإلسرائيلية خلفت دمارا اقتصاديا هائال في كافة قطاعات اإلنتاج، 
لهائل في البنية حيث طالت المنشآت الصناعية والتجارية والزراعية والخدماتية، باإلضافة للتدمير ا

التحتية والمنازل والمدارس والمساجد والمباني العامة، مؤكدا أن هذا أثر سلبا على أداء االقتصاد 
ومعدالت نموه، وتسبب في مضاعفة المشكالت االقتصادية واالجتماعية والصحية والنفسية والتعليمية، 

  .وساهم في ارتفاع معدالت البطالة والفقر إلى نسب غير مسبوقة
  ٢٦/١٢/٢٠١١، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
   ألفا٨٤٩صدر بـتو..  مليون دوالر خالل عشرة شهور٢٣غزة تستورد بمليار و .٤٩

أيمن .قال مدير عام دائرة السياسات والتحليل واإلحصاء في وزارة االقتصاد، د:  صفاء عاشور-غزة
 ٢٣ وصلت تقريباً إلى مليار و٢٠١١األولى من عام عابد، إن قيمة واردات قطاع غزة للعشر الشهور 

  . مليون دوالر
أن قيمة ما أنفقه مجموع المستهلكين في قطاع غزة على الواردات " فلسطين أون الين"وبين عابد لـ

 ماليين دوالر، الفتاً إلى أن معبر كرم أبو سالم تم إغالقه خالل الفترة ٦٠٩القادمة من الخارج مليار و
 يوما خالل عشرة شهور، باإلضافة إلى اإلغالقات الجزئية التي كانت من طرف االحتالل ٥٨السابقة 

  . اإلسرائيلي
  كل ما سمح االحتالل بتصديره هو منتجات زراعية مثل التوت األرضي والزهور، حيث :" وتابع قوله

ن عجز الميزان ، مشيراً إلى أ" ألف دوالر٨٤٩بلغت قيمة الصادرات خالل فترة العشر شهور السابقة 
  .  مليون دوالر٢٣التجاري في اقتصاد قطاع غزة وصل إلى مليار و

  ٨/١٢/٢٠١١، موقع فلسطين أون الين
  
   مليون دوالر٤٥٠لتحلية المياه بقيمة  مشروع إستراتيجي ضخم في غزة .٥٠

خصصت سلطة األراضي الفلسطينية ثالثين دونماً من األراضي الحكومية في منطقة المواصي غرب 
  . فظة خان يونس، لبناء أكبر محطة لتحلية المياه في الشرق األوسطمحا

وجاء المشروع بدعم من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، والذي كان قد شكل لجنة عليا لجلب 
  .  مليون دوالر٤٥٠التمويل الالزم لبناء المحطة اإلقليمية التي يقدر تكلفة إنشاؤها بنحو 
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لمياه تنفيذ مشاريع المياه والصرف الصحي في غزة، حيث تعمل على إعادة إلى ذلك، تواصل سلطة ا
تأهيل وإنشاء محطات للصرف الصحي في بيت الهيا، ووسط مدينة غزة، والمحافظة الوسطى، بتكلفة 

  . مليون دوالر للمشاريع الثالثة١٣٥إجمالية 
  ٥/١٢/٢٠١١، موقع فلسطين أون الين

  
  "فسفوريليل غزة ال"رواية .. قصة الحرب .٥١

للروائي والكاتب الفلسطيني وليد الهودلي، الصادرة " ليل غزة الفسفوري"تكتسب رواية : عوني فارس
هذا العام عن مؤسسة فلسطين للثقافة، خصوصيةً أهلتها لتشكل إضافة نوعية للرواية الفلسطينية المقاومة، 

  .. ٢٠١١ ولحجز مقعد متقدم على مسرح اإلصدارات األدبية الفلسطيني للعام
ليس فقط لما حوته من جماليات الرواية وجاذبيتها التي تستولي على القارئ مجرد البدء في التهام 
سطورها األولى، وال لظروف والدتها االستثنائية، إذ نحتها الهودلي أثناء فترة اعتقاله في سجن النقب 

للرواية التي أجرتها مؤسسة فلسطين الصحراوي، وال لحصولها على المرتبة الثانية في المسابقة األدبية 
  .. للثقافة في دمشق

لكن أيضا النفرادها في تأريخ الحرب األخيرة على قطاع غزة، وتناولها لمختلف العناوين المرتبطة بها، 
لتحقيقها، والقصف الجوي الوحشي المركز لطائرات االحتالل، " إسرائيل" كاألهداف التي سعت

 تعرض له آالف المدنيين الفلسطينيين، والدمار الهائل الذي أصاب البنية المروع الذي" الهولوكوست"و
التحتية واألحياء السكنية والمساجد والمدارس والجامعات، ورد المقاومة وتكتيكاتها العسكرية وخطابها 

مية اإلعالمي ومنطقها السياسي، والمواقف السياسية لألطراف المختلفة المحلية واإلقليمية والدولية الرس
  . إلخ...منها والشعبية، ودور اإلعالم وتحديدا الفضائيات العربية

  ٢٦/١٢/٢٠١١، موقع فلسطين أون الين
  
   مؤامرة الوطن البديل ال تتم بالحد األدنى مثلما هو عليه الحال اآلن صد: "الوطنية لإلصالح" .٥٢

 أحمـد عبيـدات فـي       دنفـي األر  " الجبهة الوطنية لإلصالح  " رئيس   قال:  محمد خير الرواشدة   -عمان  
 للعلوم والثقافة أول من أمس،      األردنية، ألقاها في الجمعية     األردنمحاضرة له حول رؤيته لإلصالح في       

العالقة بين األردني واألردني من أصل فلسطيني، بدأ يتسلل العطب إليها بعد سقوط الضفة الغربيـة                "إن  
ا الحكومة األردنية مع نظيرتها االسرائيلية في        ومن ثم معاهدة وادي عربة التي وقعته       ،...١٩٦٧في عام   

دعا عبيدات إلى حوار حقيقي ومسؤول حول عالقة األردني باألردني من أصل فلسطيني،             و ،"١٩٩٤عام  
  .مؤكدا أن مواجهة مؤامرة الوطن البديل ال تتم بالحد األدنى مثلما هو عليه الحال اآلن

٢٧/١٢/٢٠١١، الغد، عمان  
 

  هل سيذهب العرب إلى مجلس األمن لوقف تهويد القدس؟: "اهللاحزب "لـ في بيان  .٥٣
دراسة الكنيست الصهيونية لمـشروع قـانون يعتبـر القـدس           «، في بيان أمس، أن      »حزب اهللا «اعتبر  

العاصمة األبدية الموحدة للشعب اليهودي في العالم خطوة أخرى وكبرى نحو التهويد الكامـل للمدينـة                
  .»انات األخرى، كما حقوق الشعب الفلسطيني فيهاالمقدسة، واغتصاب حقوق الدي



  

  

 
 

  

            ٣٠ص                                     ٢٣٦٢: عدد               ال٢٧/١٢/٢٠١١ الثالثاء :التاريخ

إن حزب اهللا، إذ يدين هذا االعتداء الصهيوني الجديد، فإنه يتساءل عن موقف جامعة الدول               «وتابع البيان   
العربية، ومدى استعدادها للذهاب إلى مجلس األمن الدولي من أجل إصدار موقف حاسـم يـردع هـذه                  

  . »كانت ستكتفي بالمراقبة من بعيدالعدوانية الصهيونية، وما إذا 
٢٧/١٢/٢٠١١، السفير، بيروت  

  
  فت العالم كيف تكون القيادة الرشيدةحماس عر: مرشد اإلخوان مستقبالً هنية .٥٤

 محمد بديع، المرشد العام لجماعة اإلخوان المسلمين حركة حماس بأنها نموذج يثير .وصف د: القاهرة
إن اإلنسان " :غزةقطاع رئيس الحكومة الفلسطينية في ، هنيةيل إسماعاإلعجاب، وقال أثناء استقباله 

 أن حماس ، معتبراً"يسعد عندما يرى رئيس وزراء مثل هنية يصلي بالمواطنين ويتهجد بهم في الليل
  .عرفت العالم كيف تكون القيادة الرشيدة

  ٢٧/١٢/٢٠١١الشرق األوسط، لندن، 
  
  ينلقدس عاصمة للكيان عدوان مباشر على الفلسطينيإعالن اقانون مشروع : "يالتعاون اإلسالم" .٥٥

 أدان األمين العام لمنظمة التعاون اإلسالمي، أكمل الدين إحسان أوغلو، بشدة مشروع قانون إعالن :جدة
 على  مباشراً ذلك عدواناً، معتبراً"للشعب اليهودي"مدينة القدس المحتلة عاصمة للكيان الصهيوني و

 إحسان أوغلو، في تصريح صحفي له يوم أكدو .الثابتة وغير القابلة للتصرفالشعب الفلسطيني وحقوقه 
  .باطلة وغير شرعية" أن كافة تلك اإلجراءات ٢٦/١٢اإلثنين 

  ٢٦/١٢/٢٠١١المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  
   على جرائمها"إسرائيل"اتحاد المحامين العرب يشكل لجنة لمقاضاة  .٥٦

حامين العرب تشكيل لجنة من المختصين في الشؤون القانونية  قرر اتحاد الم: طارق الحميدي–عمان 
للتوجه للمحكمة الجنائية الدولية في الهاي لتجريم ما تقوم به قوات االحتالل اإلسرائيلي من جرائم بحق 

 التي عقدت في عمان ٢٠١١كما أعلن االتحاد عقب انتهاء الدورة الثانية لعام  .األعزلالشعب الفلسطيني 
لماضي تشكيل لجنة من المستشارين القانونيين لدعم االعتراف بالدولة الفلسطينية والتوجه األسبوع ا

  .للمحافل الدولية واألمم المتحدة من أجل تحقيق أهدافها
  ٢٧/١٢/٢٠١١الرأي، عمان، 

  
  قافلة مساعدات تونسية في طريقها إلى غزة .٥٧

 التي تنظمها الكشافة التونسية، إجراءاتها "غزة األحرار تونس"تستكمل قافلة المساعدات التونسية  :القاهرة
قافلة محملة بأربعة أطنان من الوقالت مصادر إن . تمهيداً إلدخالها إلى قطاع غزة عن طريق معبر رفح

األدوية والمعدات الطبية وشبه الطبية التي تم توفيرها وفق االحتياجات العاجلة لفلسطينيي قطاع غزة 
 متضامناً من الكشافة التونسية، سيقوم ١١ك في هذه القافلة وفد مكون من وأضافت أنه يشار. المحاصر

  بعد تسليم المساعدات، بزيارة مستشفيات ومنظمات اجتماعية في قطاع غزة المحاصر وفرع وكالة 
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ولفتت المصادر  .نروا واالطالع على النشاط الكشفي وتنظيم حصص تنشيطية للشباب الفلسطينيواأل
  .تم تسليم مساعدات من القيادة العامة للكشافة التونسية لنظيرتها الفلسطينيةذاتها إلى أنه 

  ٢٧/١٢/٢٠١١الخليج، الشارقة، 
  
  جمعيات مغربية تحيي الذكرى الثالثة للحرب على غزة .٥٨

عن " المبادرة الطالبية ضد التطبيع والعدوان"و" المبادرة المغربية للدعم والنصرة" أعلنت كل من :الرباط
على الساعة السادسة مساء ) ٢٩/١٢(فة تضامنية مع الشعب الفلسطيني يوم الخميس المقبل تنظيم وق

كما دعت لتنظيم  .بساحة البريد بالرباط، بتنسيق مع مجموعة العمل الوطنية لمساندة العراق و فلسطين
ى تنظيم فعاليات وقفات متزامنة معها بالمدن المغربية، وحثت كافة الهيئات المدنية المغربية إلى العمل عل

  .بمناسبة الذكرى الثالثة للعدوان اإلسرائيلي على غزة
  ٢٦/١٢/٢٠١١قدس برس، 

  
   بدون ترخيصأسلحةبتهمة حيازة  وأوكرانيالنيابة المصرية تحاكم إسرائيليين  .٥٩

اذ ع اإلسرائيليين مبإحالة  المصري، النائب العام،المجيد محمود  المستشار عبد أمر:محمد يوسف تهامي
 ادوارد تشيكوش إلي محكمة الجنايات بتهمة حيازة واألوكرانيالفتاح العليمي  لقة ومأمون عبدزحا

وأكدت تحريات  .واستيراد سالح آلي وتهريبها من الجمارك والبيع داخل صندوق خشبي بداخل البالد
استيراده من  عنه تحقيقات النيابة عن قيام المتهمين بحيازة السالح وأسفرت وما  المصرياألمن القومي

  . عن السلطات بمنفذ طابا البريالخارج وتهريبه بعيداً
  ٢٧/١٢/٢٠١١األهرام، القاهرة، 

  
   عبر الحدود مع مصر٢٠٠٦ ألف مهاجر أفريقي منذ ٥٠دخول ": إسرائيل" .٦٠

 إثيوبياً ٩٣كشف مسؤول مصري، أول من أمس، أن الحكومة المصرية طردت : ).ب.ف.، أ.ب.أ(
. ور صحراء سيناء إلى األراضي الفلسطينية المحتلة بطرق غير شرعيةدخلوا مصر على أمل عب

 ألف مهاجر أفريقي دخلوا إلى األراضي المحتلة منذ ٥٠وبحسب حكومة دولة االحتالل، أكثر من 
  . عبر الحدود مع مصر٢٠٠٦

  ٢٧/١٢/٢٠١١األخبار، بيروت، 
  
   الرئاسية فتح في االنتخاباتليقود " البرغوثي"باطالق سراح " إسرائيل"واشنطن طالبت : سما .٦١

ذكرت مصادر اسرائيلية ان االدارة االمريكية قلقة من احتماالت فوز حركة حماس فـي              : القدس المحتلة 
ونقلـت اذاعـة جـيش      . االنتخابات الفلسطينية المقبلة في حال اجرائها في الضفة الغربية وقطاع غـزة           

 في ظل معلومات مؤكدة تلقتها مـن دول عربيـة           االحتالل عن تلك المصادر ان القلق االمريكي يتزايد       
حول عزم الرئيس الفلسطيني ترك منصبه وعدم الترشح لمنصب الرئاسة مما يفتح الباب على مصراعية               

  .لفوز حماس حتى في انتخابات الرئاسة وسيطرتها الكاملة على الوضع الفلسطيني
 خالل الشهور الماضية وباسـتمرار مـع        من جهتها قالت مصادر اسرائيلية ان وفدا امريكيا هاما ناقش         

المسؤولين في تل ابيب فكرة اطالق سراح عضو اللجنة المركزية لحركة فتح مروان البرغـوثي مـن                 
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واوضـحت  . سجون االحتالل حتى يتمكن من قيادة الحركة في مواجهة حماس في االنتخابـات المقبلـة              
ي معتبرة اياه امتـدادا للـزعيم الفلـسطيني         المصادر ان نتنياهو يرفض بشدة فكرة االفراج عن البرغوث        

حيث ساهم االثنان سويا في التخطيط لقتل عشرات االسرائيليين خالل االنتفاضـة            " ياسر عرفات "الراحل  
  .الثانية حسب تلك المصادر

واشارت المصادر الى ان اوساطا اسرائيلية عديدة بينها عضو الكنيست بنيامين بـن اليعـازر ووزيـر                 
 عمير بيرتس وبعض قادة اجهزة االمن والموساد السابقين ال يعارضون في اطالق سراح              الحرب السابق 

  .البرغوثي معتبرين اياه احد اكثر الفلسطينيين التزاما بتحقيق السالم مع اسرائيل
وبينت المصادر ان واشنطن اوضحت السرائيل بان عليها ان تدرس بجدية الخيارات الفلسطينية المتاحة              

  .لن يكون بامكان اسرائيل منع اي انتخابات فلسطينية مقبلة في حال اجرائهامعتبرة انه 
 ٢٧/١٢/٢٠١١، وكالة سما اإلخبارية

  
  "الشعب الفلسطيني مخترع"ملياردير أميركي يكرر ادعاءات غينغريتش بأن  .٦٢

كرر الملياردير األميركي شلدون إدلسون، يوم أمس األول، ادعـاءات المرشـح الجمهـوري              : رام اهللا 
  ".الشعب الفلسطيني مخترع"للرئاسة األميركية، نيوت غينغريتش، والتي زعم فيها أن 

 هناك عدد   ؛اقرأوا تاريخ الذين يطلقون على أنفسهم فلسطينيين، واسمعوا ما قاله غينغريتش          "وقال ادلسون   
  ".من الفلسطينيين يعترفون بصحة مقولة أن الشعب الفلسطيني مخترع

، وهو مشروع يـشمل     "تجليت" إيقاد الشموع للمشاركين في المشروع المسمى        جاءت أقواله تلك في حفل    
 عاما، وذلك بهدف إقامة شبكة دعم عالمية إلسرائيل، وتشكيل بنية تحتية            ٢٦-١٨الشباب اليهود من جيل     
إلسرائيل في العالم، إضافة إلى تقريـب الـشبان اليهـود مـن             " سفراء إعالميين "إعالمية يعتبرون فيها    

ويتم تمويل المشروع من قبل الحكومة اإلسرائيلية ومتبرعين يهود وجاليات يهوديـة            . ل واليهودية إسرائي
  .في كافة أنحاء العالم

وطلب إدلسون من المشاركين أن يتحدثوا عن إسرائيل مع عودة كل منهم إلى بـالده، وعـدم الـسماح                   
اسـة التـاريخ، والعـودة إلـى        در"وطلب منهم أيـضا     . للمنظمات اإلسالمية بالسيطرة على الجامعات    

سفراء النوايا الحسنة   "واعتبر المشاركين على أنهم     ". اإلمبراطورية العثمانية حتى الحرب العالمية األولى     
  ".من أجل إسرائيل

وتطرق إدلسون في حديثه إلى تصريحات غينغريتش، في مقابلة مع قناة يهودية قبل أسبوعين، والتي قال                
ب وهمي، وأنه لم تكن هناك دولة فلسطينية، وإنما كانت جزءا من اإلمبراطورية             الفلسطينيين شع "فيها إن   
تم اختراع الشعب الفلسطيني، والذي هو في الواقع عربي، وكان بإمكان أبنائـه             "وبحسبه فقد   ". العثمانية

  ".التوجه إلى الكثير من األماكن
  ٢٧/١٢/٢٠١١، الحياة الجديدة، رام اهللا

  
   "سرائيلإ"وضاع العرب داخل أرا سريا لالتحاد االوروبي عن  تقري تنشراالندبندنت .٦٣

تنشر االندبندنت تقريرا سريا لالتحاد االوروبي عن اوضاع العرب داخل اسرائيل يتضمن انتقادات غير              
ويقول مراسل الصحيفة الذي اطلع على الوثيقة انها توضح مدى الشقاق بين اسرائيل              .مسبوقة لتل ابيب  
  .يواالتحاد االوروب



  

  

 
 

  

            ٣٣ص                                     ٢٣٦٢: عدد               ال٢٧/١٢/٢٠١١ الثالثاء :التاريخ

ومع ان االتحاد االوروبي انتقد مرارا ممارسات اسرائيل ضد الفلسطينيين في االراضي المحتلـة، مـن                
التوسع االستيطاني الى ممارسات االحتالل االخرى، اال ان انتقادا بهذا الشكل لسياسات اسـرائيل تجـاه                

  .السكان العرب غير مسبوق ويطرق امرا حساسا على حد تعبير الصحيفة
وثيقة التمييز واالضطهاد الذي يتعرض له العرب داخل اسرائيل وتخلص الى ان على االسـرة               تفصل ال 

  .لالقلية العربية في اسرائيل" معاملة عادلة حقا"الدولية مسؤولية لضمان 
 صفحة، بعض االجراءات االيجابية االسرائيلية تجاه االقلية العربية مثل          ٢٧وال تغفل الوثيقة، الواقعة في      

لشرطة مثال، كما تنتقد بعض قيادات عرب اسرائيل ممن تثير مواقفهم المتشددة خـوف الـسكان             تعزيز ا 
  .اليهود

لكنها اجماال تقول ان اسرائيل لم تنفذ حتى توصيات لجنة اور، التي شكلتها لبحث مشاكل العـرب اثـر                   
  . عاما١١ عربي اسرائيلي على يد الشرطة في مظاهرات قبل ١٢مثتل 

الغبن االقتصادي وعدم المساواة فـي الحـصول        "الوروبية ان عرب اسرائيل يعانون من       وتقول الوثيقة ا  
على االراضي والمساكن وقوانين تمييزية ضدهم ومناخ سياسي يجعل التوجهات التميزيـة ال تخـضع                

  ".للتمحيص
 ٣ في المئة من السكان ال يزيد نصيبهم من االراضي عـن             ٢٠وتضيف ان عرب اسرائيل الذين يمثلون       

 في المئـة    ٦١ في المئة منهم في وضع الفقر وال يزيد متوسط دخل العربي عن              ٥٠في المئة ويعيشون    
  .من دخل االسرائيلي

تحرم المواطنين  "وتضرب مثاال على بعض الوانين التمييزية التي تستهدف عرب اسرائيل مثل تلك التي              
  ".عبيرمن الجنسية وتحد من امكانية الحصول على مسكن وتعطل حرية الت

وتوصي الورقة بان على االتحاد االوروبي ان يوفر فرص منح دراسية اكثر لعرب اسرائيل وان يـشدد                 
رقابته على ضمان المساواة بين السكان، وتقول انه ال يجب النظر الى قضية ما يتعـرض لـه عـرب                    

  .اسرائيل كقضية ثانوية بعد الصراع االسرائيلي الفلسطيني
سرائيليين انزعجوا من التقرير، وتنقل عن متحدث باسم وزارة الخارجيـة مـا             وتقول االندبندنت ان اال   

  ".اعدت من وراء ظورههم"يشير الى الغصب الن الوثيقة 
 ".لم نبلغ او نستشار او يتحدث الينا احد بشأن الوثيقة: "ويقول المتحدث

 ٢٧/١٢/٢٠١١، )بي بي سي(هيئة اإلذاعة البريطانية 
 
  زة الدامية ثالثة أعوام على حرب غ .٦٤

 بإحياء الذكرى الثالثة للحـرب التـي        ٢٠١١نهي الفلسطينيون في قطاع غزة عام        ُ : أدهم الشريف  -غزة
  .دارت رحاها في سماء وبر وبحر قطاع غزة قبل ثالثة أعوان من اآلن

 ٢٢، واستمرت   ٢٠٠٨كانون أول لعام    / واندلعت الحرب على غزة صباح السابع والعشرين من ديسمبر        
  .٢٠٠٩كانون الثاني لعام /  إلى تاريخ الثامن عشر من ينايريوماً

ووفقاً لما وثقته مراكز حقوقية عاملة في غزة، فإن عدد الشهداء الذي ارتقوا خالل فتـرة العـدوان قـد                    
  . طفال٣٥٥ً امرأة، و١١١ شهيداً، بينهم قرابة ١٤٥٠وصل إلى ما يزيد عن 

  إحصائيات الحرب
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 مـن  ١٣لمسعفين الذين استشهدوا أثناء تأديتهم مهامهم، في حـين ارتقـى       من ا  ١٧ومن ضمن الشهداء    
  .عناصر جهاز الدفاع المدني خالل الحرب

 ٢٠٥ فلسطينياً، بيـنهم  ٥٠٠٠وعلى صعيد حاالت اإلصابات، فقد وثقت الجهات المعنية إصابة أكثر من   
  .ور حالة كس١٣٤ حالة فقدان البصر والسمع، ٤٤٧ حالة شلل، و١٤٩حالة بتر، 

 من  ٣٩ شهيداً من القسام، ذراع حماس العسكري، و       ٤٧وارتقى خالل الحرب عدد من المقاومين، بينهم        
 ١٣ شهيداً من كتائب األقسى التابعة لحركة فتح، و        ٥٢سرايا القدس الجناح العسكري للجهاد اإلسالمي، و      

ي واحد من كتائـب أبـو        من أولية الناصر صالح الدين، وشه      ١٧شهيداً من كتائب المقاومة الوطنية، و     
  .مصطفى التابعة للجبهة الشعبية

 صاروخ  ٢١٣ صاروخاً، بينهما    ٨١٨) إسرائيل(وبلغ عدد الصواريخ التي أطلقت من قطاع غزة باتجاه          
جراد الذي يصل مداه إلى داخل األراضي الفلسطينية المحتلة أكثر من الصواريخ فلسطينية الصنع والتي               

  .ستوطنات والبلدات اإلسرائيلية خالل الحرب باتجاه الم٦٠٥أطلق منها 
 ٥٠، في حين دمر قرابـة       ٣.٦٠٠ -٣.٥٠٠وعلى صعيد تدمير منازل المدنيين، قد وصل تراوح عدد          

ألف وحدة سكنية بشكل كامل، في وصلت قدرت الخسائر في مختلف القطاعات الفلسطينية بغـزة إلـى                 
  .ملياري دوالر

تحقيق أهدافها المعلنة، كانت من أشرس وأبشع الجرائم الدموية التي          ل) إسرائيل(وهذه الحرب التي شنتها     
  .م١٩٤٨ارتكبت بحق الفلسطينيين منذ أن ُأعلن قيام الدولة العبرية عام 

 تـدميراً   ٢١٨وبشأن الخسائر في القطاع التعليمي، وثقت الجهات الحقوقية تدمير ثمانية مدارس كليـاً، و             
 مدرسة تابعة لوكالة غـوث وتـشغيل   ٤٤بعة للحكومة الفلسطينية، و    مدرسة تا  ١٦٤جزئياً كان من بينها     
  .، إضافة إلى عشرة مدارس خاصة وثالث جامعات دمرت جزئياً"أونروا"الالجئين الفلسطينيين 

 منشأة تـدميراً    ٥٨ منشأة صناعية تدميراً كامالً، و     ١٧٨كما دمرت قُوات االحتالل خالل حربها الشرسة        
  . جزئياً

  أسلحة محرمة
على صعيد األسلحة المستخدمة من قبل االحتالل في الحرب، اتهم خبراء أوروبيون وحقوقيون وأطباء              و

وأصحاب منازل مدمرة بأن قوات االحتالل اإلسرائيلي استعملت أسلحة محرمة دولياً في عدوانها علـى               
  .عينالمخفف بنسب م" اليورانيوم"غزة، حيث حملت أجساد بعض الضحايا آثار التعرض لمادة 

قوات االحتالل باستخدام األسلحة الفسفورية والتي تصيب بحروق        " هيومن رايتس ووتش  "واتهمت منظمة   
  .مؤلمة وقاتلة ومن الصعب االبتعاد عنها

والفسفور األبيض هو السالح الجديد الذي بدأت قُوات االحتالل اإلسرائيلي تستخدمه بكثافة ضد المدنيين              
  .ةواألحياء السكنية الفلسطيني

على قطاع غزة فـور نجـاح كتلـة التغيـر           ) إسرائيل(وجاءت تلك الحرب بعد حصار خانق فرضته        
واإلصالح الممثلة لحركة حماس بأغلبية المقاعد في البرلمان الفلسطيني، في حين أحكمت ذلك الحـصار               

  .٢٠٠٧، وسيطرة حماس على قطاع غزة منتصف ٢٠٠٦بعد أسر الجندي شاليط منتصف عام 
  ف دوليتعاط

وفور أن انتهت الحرب سارع المتبرعون إلى رصد المليارات إلعادة إعمـار غـزة، لكـن الحـصار                  
  .اإلسرائيلي حال دون ذلك، إلى أن تصاعدت وتيرة التضامن مع الشعب الفلسطيني عقب تلك الحرب
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دول العربية  وكان األسطول البحري الذي سيرته تُركيا ويحمل على متنه مئات المتضامنين من مختلف ال             
واألجنبية، إلغاثة الفلسطينيين المحاصرين خير دليل على مدى تعاطف الشعوب مع أهـل غـزة بعـد                 

  .الحرب
أيـار لعـام    / غير أن بحرية االحتالل التي اعترضت األسطول البحري فجر الحادي والثالثين في مايو            

 ٩ة بعـد أن قتلـت       ، في عرض األبيض المتوسط حالت دون وصول األسطول إلى شواطئ غز           ٢٠١٠
  .أتراك أحدهم أمريكي الجنسية على متن سفينة مرمرة كبرى سفن ائتالف أسطول الحرية

وفور ذلك، تعالت وتيرة التضامن الدولي مع غزة التي شهدت تخفيفاً للحصار عقـب خُـضوع الدولـة                  
  . العبرية للضغوط الدولية لفك الحصار كامال

من مع أهلها المحاصرين جالبين معهم أدويـة، وأجهـزة طبيـة،            وأم غزة عشرات الوفود الدولية للتضا     
  .وسيارات إسعاف، ومركبات خاصة بالمعاقين، وغير ذلك من المساعدات اإلنسانية

وعلى الرغم من ما أسماه االحتالل تخفيف الحصار، إال أن عجلة االعمار في غزة لم تدور كمـا يريـد                    
دخل غزة عن طريق االحتالل سوى للمشاريع اإلنشائية التي    مشردي الحرب، إذ أن مواد البناء ال زالت ت        
  .تشرف عليها المؤسسات الدولية، كاألونروا

ويأمل الفلسطينيون في هذه الذكرى أن يرفع الحصار كامالً عن قطاع غزة، وأن يسمح االحتالل بدخول                
ل األنفاق الممتـدة أسـفل      كافة احتياجات الفلسطينيين إلى القطاع الذي تغلب أهله على الحصار من خال           

  .الشريط الحدودي بين مدينة رفح، جنوب القطاع، وشمال صحراء سيناء المصرية
  ٢٦/١٢/٢٠١١، موقع فلسطين أون الين

  
  القضية الفلسطينية والربيع العربي .٦٥

  ابراهيم غوشة
 ما زالت    وعملية التغيير  ١٧/١٢/٢٠١٠عام كامل انقضى على انطالقة الربيع العربي في تونس منذ يوم            

  في أوجها فما الذي يريده الشعب الفلسطيني ؟
يريد اوالً ان يلتحق بهذا الربيع وفي تقديرنا ال يتم ذلك اال بانتفاضة عميقة في كل مواقع هـذا الـشعب                     
تستهدف االحتالل الصهيوني ومن يتعاون معه في الداخل والخارج، لقد استطاع الصهاينة مـن احـتالل    

فـي عـام    : ، والثانيـة      ١٩٤٨االولى عام   : ة وخاصة في محطتين رئيسيتين      كامل االرض الفلسطيني  
، وال تستطيع الدول العربية ان تغسل اياديها من مسؤوليتها طيلة قرن من الزمن تقريباً ومنذ وعد                 ١٩٦٧

  .١٩١٧بلفور عام 
، والتعامل   بعد عقد الهدنة االولى والثانية     ١٩٤٨ واتفاقية رودس    ١٩٣٩ - ١٩٣٦مروراً باجهاض ثورة    

 ١٩٦٧ بعـد حـرب      ٣٣٨ و ٢٤٢ بعد رفضه نظرياً، ثم قبول قرار        ١٩٤٧عملياً مع قرار التقسيم عام      
تمامـاً مـن مـسؤولية      ) مصر الكنانة ( حيث خرجت اكبر دولة عربية       ١٩٧٩وصوالً الى كامب ديفيد     

حرب بيروت   على لبنان و   ١٩٨٢القضية الفلسطينية، وتركت الفلسطينيين يواجهون مصيرهم في عدوان         
 الذي ساهم في اضعاف     ١٩٩١وخروجهم منها وصوالً الى تونس، ثم جر الفلسطينيين الى مؤتمر مدريد            

  . الفلسطينية١٩٨٧انتفاضة 
حوالي مليون مهاجر من االتحـاد      (وفتح الباب على مصراعيه لهجرة يهودية الى ارض فلسطين المحتلة           

ولة االحتالل بعد مدريد ومنهم الصين وروسيا والهند        واعتراف نصف سكان الكرة االرضية بد     ) السوفيتي
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ودول افريقية عديدة، وبمجرد مشاركة شامير في هذا المؤتمر بتخطيط امريكي اوروبي وبمشاركة الدول              
  .١٩٩٤ وعام ١٩٩٣العربية وبعدها باتفاقية اوسلو المشؤومة ووادي عربة سيئة الذكر عام 

انتشر التطبيع السياسي واالقتصادي واالجتماعي والثقافي مع العـدو         وبعد هذه االتفاقيات الثالث اللعينة      
  .الصهيوني وال بد من التصدي له في العالم العربي واالسالمي والدولي

ان االغلبية الساحقة من الشعب الفلسطيني مازالت تتمسك بفلسطين كل فلسطين وبالقـدس كـل القـدس                 
، وبحقها في مقاومة االحتالل     ١٩٦٧ والـ   ١٩٤٨ق الـ   وبحق العودة الى اراضيها وممتلكاتها في مناط      

  .وتقرير المصير واقامة دولتها كاملة غير منقوصة بعد ازالة االحتالل وتحرير ارضها
 يناير في ارض الكنانة بعد ان ترسخ جذورها في االرض بخلـع             ٥٢ويأمل الشعب الفلسطيني من ثورة      

 الى العدو الصهيوني فتلغي اتفاقية كامـب ديفيـد وتقطـع            االستبداد والفساد وتفعيل االقتصاد بان تلتفت     
العالقات السياسية والدبلوماسية واالقتصادية بما فيها توريد الغاز المصري الى الكيان الـصهيوني، وال              
يمكن لالسالميين في رأينا اال ان يكونوا عند حسن ظن امتهم بهم سيما وان مؤسس الحركة االسـالمية                  

 ١٩٤٨د حسن البنا هو اول من ارسل كتائب االخوان للجهاد في فلـسطين عـام                في مصر الشيخ الشهي   
  .١٩٤٩ودفع ثمناً لذلك باستشهاده على يد فاروق عام 

كما اننا نتوقع من االسالميين في المغرب ان يقفوا بقوة مع الشعب الفلسطيني، اخـذين باالعتبـار بـأن                   
وقد تم تسفيرهم من المغرب الى      ) حوالي مليون (سدس السكان المحتلين الصهاينة هم من اصول مغربية         

فلسطين ليحلوا محل مليون فلسطيني ممن تم تهجيرهم لخارج فلسطين، ونستذكر في هذا المقام موقـف                
التي صرحت بشجاعة نادرة بأن حـل القـضية         ) هيلين توماس (الصحافية االمريكية في البيت االبيض      
  . التي جاءوا منها وال حل غيرهالفلسطينية تكون بعودة اليهود الى البالد

أما في تونس فنتوقع من الحركة االسالمية ومن بقية الحركات القومية واليسارية ان تفتح صفحة جديـدة                 
في انصاف الفلسطينيين، بعد ان جعلها بن علي المخلوع محجاً لليهود الصهاينة للسياحة والزيارة والتآمر               

  .على المقاومة الفلسطينية
لثورة التي تعاطفنا مع شعبها بالتخلص من الطاغية بعد ان قدمت عشرات اآلالف من الشهداء               وفي ليبيا ا  

والجرحى من اجل الحرية واالستقالل، فاننا نأمل من شبابها المسلم والوطني والقومي بأن يتخلصوا مـن       
 حلف الناتو، ويوحدوا صفوفهم ونستنكر تفجير حوالي خمسة آالف صاروخ مـضاد للطـائرات تحـت               

  .اشراف امريكي وهي من اموال الشعب الليبي، بينما المقاومة الفلسطينية في أمس الحاجة اليها
  ٢٧/١٢/٢٠١١، المجد، األردن

  
  "حكماء صهيون"صهاينة اليوم وعنصرية  .٦٦

  بيان نويهض الحوت
، تعرض الدكتور أسعد أبو خليل لوالـدي        ١٨/١٢/٢٠١١بتاريخ  » األخبار«في مقاله الصادر في جريدة      

وليس عزوفي ذلك ناشئاً عن عـدم إيمـاني بأهميـة           . ولي، غير أنّه ليست لدي أية رغبة في الرد عليه         
المساجالت الفكرية، إذ على العكس تماماً، غير أن ما قرأته في تلك األسطر ال يطـرح فكـرة مـا أو                     

  .موضوعاً ما للمناقشة
إعدام سيرة رجـل عربـي اسـمه عجـاج       فالكاتب حاول   . كل ما قرأته كان مجرد أحكام إعدام بالجملة       

نويهض، ابتدأ نضاله ضد الصهيونية على أرض فلسطين منذ عـشرينيات القـرن الماضـي، ومجلتـه                 
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هنـا  «: تشهد؛ ومعتقل صرفند يشهد؛ ودار اإلذاعة الفلسطينية في أيام رمضان وهي تـصدح            » العرب«
 ومئات المقاالت التي دبجها في كـشف        تشهد؛» هنا مدينة عمر  ... هنا مدينة اإلسراء والمعراج   ... القدس

طبيعة الصهيونية العنصرية على صفحات الدوريات العربية، من الرباط حتى مكة، تـشهد؛ ومذكراتـه               
نـصوصها، رموزهـا،    : بروتوكوالت حكماء صهيون  «تشهد؛ وكتابه   » ستون عاماً مع القافلة العربية    «

هض، هو من األوائـل الـذين كـشفوا طبيعـة           فالعربي المجاهد، عجاج نوي   . يشهد» أصولها التلمودية 
يوم كان والـدي    . الصهيونية العنصرية، وهو من الحقته الحركة الصهيونية عشرات األعوام من عمره          

كان دوماً من أصـحاب     . حياً، ال أذكر حادثة واحدة تعرض فيها للذين ال يعتقدون بصحة البروتوكوالت           
. ية الفكر والرأي، وهذا ما دفعني إلى كتابة هذا المقـال          العقل الواسع، والصدر الرحب، ومنه تعلمت حر      

والـسبب هـو ـ كمـا يقـول ـ      . كان من أحكام الدكتور أبو خليل أيضاً قراره بإعدام مؤلفاتي بالجملة
ببروتوكوالت حكماء صهيون، وهـذا ـ   » ...الحضارة. الشعب. القضية: فلسطين«استشهادي في كتابي 

القيـادات والمؤسـسات   «ين والطالب من العودة إلى كتابي األول عـن  برأيه ـ سبب قاطع لمنع الباحث 
، أو  »...صبرا وشـاتيال  «، ولعلني في يوم قادم أقرأ حكمه باإلعدام على كتابي           »...السياسية في فلسطين  
  .أي كتاب لم أنشره بعد

» الجريمة«قاطع أو  غير أن ذلك كلّه ال يستدعي الرد، إال أنّه تجدر اإلشارة إلى ضرورة مناقشة السبب ال               
، بينمـا  »..فلسطين«فهي ـ كما يقول ـ استشهادي بالبروتوكوالت في كتابي   . التي ألصقها الدكتور بي

الحقيقة أنّه لم يرد في هذا الكتاب أي استشهاد بالبروتوكوالت على اإلطالق ـ كما هو مفهوم االستشهاد  
 العكس من ذلك، فكل ما ورد فيه من مقتبـسات  القائم على تقدير المؤلف لمن ينقل عنه مثالً ـ بل على 

عن األصل كان بهدف التوصل إلى تحليل علمي لهذا الكتاب المثير للجدل، وهو الكتاب الذي ال تتطابق                 
. الـشعب . القـضية : فلـسطين «: راجـع (لكن ذلك ليس موضوعنا     . قناعاتي بشأنه مع قناعات والدي    

  ).٣٥٦ ـ ٣٤٩، ص )١٩٩١(» ...الحضارة
، وكانت قد مضت أيام قليلـة  ١٩٨٢ أيلول ١٧نفسي في هذا السياق بأن أذكر ما جرى معي في    وأسمح ل 

اقتحم بيتي أربعة ضباط وجنود إسـرائيليين ـ ولـست    . على احتالل الجيش اإلسرائيلي لبيروت الغربية
بصدد تفاصيل تلك الساعة ـ لكنّني أتوقف حين امتدت يد الضابط قائـد المجموعـة، فـسحب كتـاب      

: أجبتـه بهـدوء   . بروتوكوالت من المكتبة، وحمله بغضب، وقال بأن هذا كتاب سيئ ويجب أن يمنـع             ال
سألتني قبل قليـل عـن مهنتـي،        . واضح أنّنا في لبنان نتمتع بحرية فكرية أكثر مما لديكم في إسرائيل           «

 يحكمـون علـى هـذا       وأجبتك بأنّني أستاذة في العلوم السياسية، في الجامعة اللبنانية، وطالبي هم الذين           
  .»هذه أبسط قواعد حرية المعرفة. وكل منهم له رأيه وتحليله. الكتاب أو ذاك

/ وأختم هذه المقدمة الطويلة بإيماني بضرورة البحث في المواضيع األساسية، ومنها التمادي اإلسـرائيلي             
وقـد تفـوق    » كوالتالبروتو«فما أهمية   ... الصهيوني، الذي لم تعد له حدود في قهر الشعب الفلسطيني         

  عليها زعماء الصهاينة عنصريةً وإجراماً؟
هذا هو الموضوع الذي أعتقد أنّه األهم، وللخوض فيه ال بد من عرض موجز للبروتوكـوالت بهـدف                  
التوصل إلى طبيعتها، أهي صحيحة أم مزورة؟ ثم مقارنتها بما صدر ويصدر عن الزعماء الـصهاينة،                

  .حتى يومنا هذا
األول .  تتلخص فـي أمـرين     ١٨٩٧تائج مؤتمر بازل الذي دعا إليه هيرتسل وترأسه في          المعروف أن ن  

المؤلف من أربعة بنود تتمحور حول هدف الصهيونية األساسي، أي تأسيس وطن لليهود             » برنامج بازل «
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ـ           . في فلسطين  بروتوكـوالت  «والثاني مسودة نص من أربعة وعشرين بروتوكوالً أصبحت تُعـرف بـ
، قيل إنّها كانت قد أعدت إلقرارها في المؤتمر، وقيل إنّه يفترض بالحركة الـصهيونية               »حكماء صهيون 

  .أن تسير عليها، كي تحقق أهدافها
، أثـار   ١٩١٩أول مرة باإلنكليزية في لنـدن، فـي         » بروتوكوالت حكماء صهيون  «عندما صدر كتاب    

راً، من صنع المعـادين للـسامية       أنكر الصهاينة الكتاب جملة وتفصيالً، واعتبروه مزو      . عاصفة هوجاء 
وكانوا يعتبرون كل من يقتني     . بقصد إيذاء اليهود، فأخذوا يشترون النسخ من األسواق للحد من توزيعها          

فكانت النتيجة عكس مـا سـعت إليـه الحركـة           . الكتاب أو يتحدث عنه معادياً للسامية يستحق العقاب       
  .لغات، واكتسبت شهرة فائقةإلى عدة » البروتوكوالت«الصهيونية؛ إذ تُرجمت 

يظهر من خالل البروتوكوالت األربعة والعشرين مخطط شامل الستيالء المنظمة الـصهيونية العالميـة              
والمخطط أن يتم ذلك بتقويض كل ما هو قائم، وال سيما أوروبا المسيحية، وروسيا              . على مقدرات العالم  

، إلى فتـرة  »البروتوكوالت« وفقاً لتصورات واضعي  وسيحتاج هذا، . األورثوذكسية، والبابوية، واإلسالم  
أنّهم سيستولون على العالم المنهار،     » البروتوكوالت«؛ فعندئذ، يعتقد أصحاب     ١٩٩٧مائة عام تنتهي في     

ال توجـد   . ويقيمون ملكاً يهودياً لنسل داوود، بإعالنهم الحكومة العالمية اليهودية على أنقاض اآلخـرين            
التي تنسب، عادة، إلى مؤتمر بازل، فهنـاك أكثـر مـن            » البروتوكوالت« ألصل   حتى اآلن رواية ثابتة   

ورد في مقدمة النسخة اإلنكليزية أن العالم الروسـي سـيرجي نيلـوس هـو أول مـن تـرجم                    . رواية
والمعروف أنّها نشرت أول مـرة ـ بالتتـابع ـ فـي الـصحيفة       . إلى اللغة الروسية» البروتوكوالت«

، ثم نشرت ثاني مـرة فـي صـحيفة    ١٩٠٢/١٩٠٣في شتاء » Moskowkja Widmosti«الروسية 
أما خارج روسيا، فلم يكن قـد       . ١٩٠٣في شهري آب وأيلول من سنة       » Snamja«روسية اخرى هي    

  .عرف عنها شيء بعد
، لم تثر انتباه أحد حتـى كانـت         ١٩٠٦لما وصلت نسخة من ترجمة نيلوس إلى المتحف البريطاني في           

وعندما . ان الصحافي البريطاني فيكتور مارسدن هو من قام بترجمتها إلى اإلنكليزية          وك. الحرب الكبرى 
مـن  » البروتوكـوالت « أول مرة، ابتدأت المعركة الصاخبة في شأن صحة          ١٩١٩صدرت ترجمته في    

  .عدمها
يعـود  » البروتوكوالت«، فهو يذكر أن أصل      »الحكومة الخفية «تختلف رواية الكولونيل سكوت في كتابه       

إلى مؤتمر بازل، فهذه الوثيقة قد أعدت إلقرارها في المؤتمر، غير أن البوليس السري القيصري قد دبر                 
حريقاً في مكان االجتماع، في اليوم الثالث، فهرب األعضاء واستولى البوليس علـى أوراق المـؤتمر،                

لمـسودة بـين    وفي سان بيترسبورغ، عثر على هـذه ا       . »بروتوكوالت حكماء صهيون  «وبينها مسودة   
وبغض النظر عن األصل في ظهور البروتوكوالت في روسيا، فالمعروف عن مـصيرها أن              . األوراق

  .وفي عهد كيرنسكي، أصبحت عقوبة حيازة البروتوكوالت اإلعدام. نسخها أتلفت بعد قيام الثورة البلشفية
» اتحاد الطوائف اليهودية  «ى  ، فادع »البروتوكوالت«لجأ الصهاينة مرة واحدة إلى القضاء إلثبات تزوير         

. ، على خمسة أعضاء من الجبهة الوطنية السويسرية بتهمة نشرها في سويـسرا            ١٩٣٣في سويسرا، في    
     إالّ أنّـه لمـا   . مـزورة » البروتوكـوالت «وحكمت المحكمة السويسرية للجانب الصهيوني، وأعلنت أن
  . بإبطال القرار السابق١٩٣٧كمها في استأنف المدعى عليهم الحكم، أصدرت محكمة الجزاء العليا ح

، غير أنّه صحيح أيضاً أن أحداً لم        »البروتوكوالت«صحيح أن أحداً لم يتمكن حتى اآلن من إثبات صحة           
ويؤخذ على الـصهاينة الـذين يتنـصلون منهـا أنّهـم لـم يخـضعوا                . يتمكن من إثبات عدم صحتها    
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إلثبات التزوير الذي يقولون به، وهم بـذلك سـهلوا          ألي تدقيق علمي من قبل الخبراء       » البروتوكوالت«
  .بعنف» البروتوكوالت«مهمة الذين هاجموا 

جانباً إال وطرقته في سبيل هدف واضح هو تخريب المجتمعـات البـشرية،             » البروتوكوالت«لم تترك   
. نـسل داوود  وحكامه من   » الشعب المختار «اقتصادياً واجتماعياً وصحافياً وخلقياً، وذلك تمهيداً لسيطرة        

؛ وفئة الغوييم، وهـي     )اليهود(فئة الشعب المختار    : على تقسيم البشر إلى فئتين    » البروتوكوالت«نهجت  
. ، والغوييم معناها الحيوانات العجماء، ولهذا التقسيم جذور تلموديـة واضـحة           )غير اليهود (سائر البشر   

 ذئابهم، وتعلمون ماذا يحل بالغنم إذا       الغوييم قطيع من الغنم، ونحن    «: ورد في البروتوكول الحادي عشر    
  .»جاءتها الذئاب
أدنى احترام للديموقراطية، وللدساتير، التي تعتبرهـا منبـراً للثرثـارين           » البروتوكوالت«ال يوجد في    

وهي تدعو إلى إلغاء الحريات، وخصوصاً حرية       . ومدرسة لفنون االنشقاق والشغب والمشاكسات الحزبية     
. لة إلشاعة الفوضى أفضل من خلق األزمات االقتصادية، وإفساد الشباب، والتجسس          التعليم، وال تجد وسي   

ال يتم وضع المخطـط وضـعاً       «: وقد ورد في البروتوكول األول ما يكفي للبرهان على التسلط الغاشم          
ال كامالً محكماً إلى آخر مداه، إلّا على يد حاكم مستبد قاهر ـ الحرية السياسية إنما هي فكرة مجردة، و 

واقع سياسياً لها ـ ال حياة للحضارة، والحضارة ال تقوم على الدهماء، بل على من يقود الدهماء ـــ   
في الزمن الماضي كنا أول من نادى في جماهير الشعب بكلمات الحرية والعدالة والمساواة، وهي كلمات                

  .»لم تزل تردد إلى اليوم، ويرددها من هم بالببغاوات أشبه
جاء في البروتوكول الخامس في مـا       . المال، والصحافة، والعنف  : لدى حكماء صهيون هي   ثالثة أسلحة   
وجاء فـي   . »وكل دواليب األجهزة تحتاج إلى محرك، وهذا المحرك بأيدينا وهو الذهب          «: يتعلق بالمال 

، ]الـصحافة [غير أن الغوييم لم تعرف بعد كيف تستغل هذه اآللـة            «: البروتوكول الثاني بشأن الصحافة   
وفـي  . »فاستولينا عليها نحن، وبواسطة الصحف نلنا القوة التي تحرك وتـؤثّر، وبقينـا وراء الـستار               

وطريقة حمل تلك الحكومات على ما نريد، هي التيار الذي يقال له الرأي العـام،               «: البروتوكول السابع 
  .»وفي يدنا الخفية زمامه ومقادته، نحركه بالقوة الكبرى ـ الصحف

خير النتائج التي يراد تحقيقها من التسلط على الغوييم         «: ، فأنيابه بارزة من البروتوكول األول     أما العنف 
بطريق الحكومة، إنما يكون بالعنف واإلرهاب ـ حقنا منبعه القوة ـ وهذا الشر هو الوسـيلة الوحيـدة     

  .»وة والخديعة والخيانةولذلك ال ينبغي لنا أن نتردد في استعمال الرش. لبلوغ الغاية المقصودة من الخير
البابا الحقيقي للمسكونة   «من الجانب المسرحي في وصف تنصيب ملك اليهود         » البروتوكوالت«ال تخلو   

ثم تكتمل المسرحية في البروتوكول الثامن عشر بالحـاكم         . ، كما ورد في البروتوكول السابع عشر      »كلها
وإزاء . ة الشعب ظاهراً، ومن الحـرس حقيقـة       الذي يخرج إلى الناس محاطاً دائماً بجمع غفير، من عام         

  .كتابة سطحية سخيفة فعالً، وال تستحق نقدها بجدية» البروتوكوالت«مشاهد كهذه، تبدو 
بنصها المكتوب، يجـدها مـسرحية خياليـة يـستحيل          » البروتوكوالت«بمعنى آخر، إن من يحكم على       

وفلسفتها العامة، فهو   » البروتوكوالت« على روح    أما من يحكم  . تحقيقها، أكثر من كونها برنامجاً سياسياً     
ال يراها إالّ نسخة عن تصريحات الزعماء الصهاينة وكتاباتهم السابقة والالحقة، التي تمادت مع الـزمن                

  .أو عدم صحتها» البروتوكوالت«وتفوقت على البروتوكوالت نفسها، وهنا، تسقط أهمية صحة 
 هيرتسل وهس وبنسكر، مثالً، أو من مؤتمر بازل نفسه، مـع أن             لم تتبرأ الحركة الصهيونية من كتابات     

» البروتوكـوالت «الفكر الصهيوني والمخططات الصهيونية حتى عهد هيرتسل، كانت كلها تنضح بروح            
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إن التحقير من شأن الديموقراطية واإلعالء من شأن الديكتاتورية، مـن أسـس دولـة               . وفلسفتها العامة 
لمآرب السياسية أسلوبه األوحد؛ أما وسائل اإلعالم فهي نفسها وسائل هيرتـسل            هيرتسل؛ ووسيلة المال ل   

أما اإلعالم الغربي عموماً، واألميركي خصوصاً، الذي تـسيطر عليـه الحركـة             . والحركة الصهيونية 
  .الصهيونية في عصرنا، فهو الدليل

، وفـي   »طعان المتوحشة الق«أما نظرية الغوييم، فهي في صلب فكر موشي هس الذي أطلق على العرب              
فـي وجـه    «صلب فكر هيرتسل الذي غازل الغرب بإنشاء دولته اليهودية قاعدة حـضارية أوروبيـة               

  فأي جديد هناك إذن؟ الهجوم على األديان األخرى؟. ، وهي أساساً في صلب التلمود نفسه»البربرية
، تلـك   »البروتوكـوالت «فـي   » الغـوييم «تفوقت أقوال الصهاينة في القرن العشرين حتى على نظرية          

النظرية القائمة على احتقار اآلخرين، لكن ليس على نفي وجودهم والعمل على إخراجهم مـن ديـارهم،                 
بينما زعماء إسرائيل وقادتها نادوا بطرد العرب نهائياً، وكان من أوائلهم جوزيف وايتس، رئـيس قـسم                 

يجب أن يكون واضحاً في مـا       «: ١٩٤٠ذ  المستوطنات في الوكالة اليهودية، الذي قال من      / المستعمرات
ال . نحن لن نحقق أهدافنا مع وجود العرب في هذا البلد الـصغير           . بيننا بأن ال مكان لشعبين في هذا البلد       

ويجب أال تبقى قرية عربية     . يوجد غير حل واحد وهو ترحيل العرب، كل العرب، إلى البلدان المجاورة           
  .»واحدة، وال قبيلة واحدة

وأما يتسحاق رابين ،    . »يجب أن نطرد العرب ونأخذ مكانهم     «: ١٩٤٨غوريون هو القائل، في     وكان بن   
وقالت غولدا مـائير، فـي      . »سوف نخفض السكان العرب إلى جالية من الحطابين والخدم        «: فهو القائل 
ك شيء  ال يوجد هنا  ... كيف يمكننا أن نعيد األراضي المحتلة؟ ال يوجد هناك أحد لنعيدها إليه           «: ١٩٦٩

نحن نعلن بوضوح   «: ١٩٨٨وقال رفائيل إيتان، رئيس األركان، في       . »كالفلسطينيين، فهم لم يوجدوا قط    
يجب استعمال منتهـى    ... أن العرب ال يحق لهم أن يستقروا حتى على سنتيمتر واحد من أرض إسرائيل             

  .»القوة حتى يأتي إلينا الفلسطينيون زاحفين على األربع
: ، من الذين شبهوا الفلـسطينيين بالحيوانـات بقولـه         ١٩٨٢غن، رئيس الوزراء في     وإن كان مناحيم بي   

، ١٩٨٨، فقد تفوق عليه يتسحاق شامير، رئيس الوزراء فـي           »الفلسطينيون حيوانات تمشي على قدمين    «
  .»فالرؤوس تتحطم على الصخور والجدران... الفلسطينيون سيسحقون كما تسحق الجنادب«: بقوله

 فيتفوق على كل من جاء قبله بأن عهده عهد التنفيـذ وتخلـيص إسـرائيل مـن الـدخالء                    أما نتنياهو، 
  !الفلسطينيين، وليس عهد كالم

، كما يوجد العديد من أصحاب الرأي بـين الكتّـاب           »حركة السالم اآلن  «صحيح أنّه توجد في إسرائيل      
إنشاء دولة فلسطينية، لكـن كـّل       والمؤرخين الجدد، وصحيح أن الكثيرين من اليهود عبر العالم يؤيدون           

هؤالء ال أثر لهم في صناعة القرار السياسي اإلسرائيلي، الذي ما خرج يوماً عن نهج السياسة العنصرية                 
  .الصهيونية الهرتسلية، بل تفوق عليها

ولو جئنا نعدد االنتهاكات العلنية الصارخة ضد الفلسطينيين من قبـل اإلسـرائيليين، لتالشـت أهميـة                 
إلى حد النسيان، فاالنتهاكات اليومية تعمل على طرد البـشر، وحـرق            » كوالت حكماء صهيون  بروتو«

  .الشجر، وسرقة األراضي، وبناء الجدار العنصري العازل
كم قانون جائر تستند إليه إسرائيل لطرد العائالت المقدسية وهدم منازلها؟ كم قانون جائر استولت مـن                 

من يحاسب إسرائيل على غطرستها التي ال حدود لهـا، وادعاءاتهـا            خالله على ممتلكات الفلسطينيين؟     
  ال مكان فيها لمن لم يكن يهودياً؟» يهودية«بتملك فلسطين، وحقها بدولة 
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عن طرد الشعب من أرضه، بينما تصريحات اإلسرائيليين تتـصاعد          » البروتوكوالت«لم يرد شيء في     
وجودهم، كل هذا ال يترك مجاالً للشك بـأن روح          ضد الفلسطينيين، وضد بقائهم، وضد عودتهم، وضد        

               البروتوكوالت وفلسفتها ليست هي القائمة وراء السياسات اإلسرائيلية المتالحقة فحسب، بـل يؤكـد أن
السياسة اإلسرائيلية المستمدة من روح الصهيونية الهرتسلية قد تطورت نحو األكثر سوءاً، وتمادت إلـى               

  . استعمارية أو امبريالية سابقة على وجه األرضأبعاد لم تصل إليها أية قوة
 - »البروتوكوالت«بكلمة أخرى، لقد تخطت هذه الدولة، بفضل عنصرية قادتها التي ال حدود لها، حدود               

 كما تخطت كل الخطوط الحمر والسود التي سجلها هيرتـسل فـي كتابـه               -صحيحة كانت أو مزورة     
  .أي أن التالمذة تفوقوا على األستاذ المؤسس. »ة اليهوديةالدول«، وكذلك في كتابه »يوميات هيرتسل«

  ٢٧/١٢/٢٠١١، االخبار، بيروت
  
  اجتماعات المصالحة إنجاز أم مناورة .٦٧

  حمزة إسماعيل أبو شنب
تتعالى التصريحات المتوالية من القاهرة التي شهدت اجتماعات بين الفصائل الفلسطينية في محاولة منها              

، فالكل يحاول أن يرسم صورة جميلة لما يجري لعلـه           ٢٠٠٧نذ منتصف عام    لرأب الصدع الفلسطيني م   
يكسب قلوب المتفائلين من أبناء الشعب الفلسطيني الذي يحاول أن يرسم مع كثرة اللقاءات لوحة تبـشر                 
بخير إلنجاز تحقيق المصالحة ، حيث أنهم يحاولون أن يتناسوا مرات الفشل العديدة التي كانت تمنى بها                 

  .والت السابقة من قبل أطراف عديدةالمحا
ما جرى في القاهرة من اجتماعات ومداوالت بين العديد مـن الفـصائل أسـفرت عنهـا العديـد مـن                
التصريحات التي كانت تتحدث عن تقدم في الملفات التي أنجزت مثل لجنة االنتخابات حيث تم التوافـق                 

معية وهي من أهم الملفات المطلوب أن تنجز حتى         عليها كما تم االتفاق على تفعيل لجنة المصالحة المجت        
لو فشلت باقي الملفات ولو استمر االنقسام، فحل هذا  الملف مطلب جميع شرائح المجتمـع الفلـسطيني                  
وهناك إجماع عليه وال يمكن أن يخضع للمناكفات السياسية أو الجدل الدائر على صـعيد كافـة ملفـات               

  .المصالحة
المصالحة المجتمعية ولجنة االنتخابات تم الحديث عن إنجاز الملف األعقد وهـو            باإلضافة إلى التقدم في     

عالمة نجاح المصالحة برمتها أال وهو ملف المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، ولعـل                
ـ                 ضفة العقدة تكمن في الضفة الغربية نتيجة أن االعتقاالت هناك مبنية على االرتباط األمني بين أجهزة ال

وأجهزة االحتالل مما يصعب المهمة التي ستقوم بها اللجنة المكلفة ، في الوقت الذي تحاول فيه أجهـزة                  
الضفة تحويل بعض المعتقلين للمحاكمة المدنية وتحولهم إلى جنائيين مما يعقد اإلفراج عـنهم أو يـسهل                 

  .عمليات االستدعاء لهم كونهم أصحاب سوابق جنائية
لى الجانب اآلخر تأجيل العديد من الملفات التي كان من الممكن أن يبنى عليهـا تقـدم                 يقابل هذا التقدم ع   

حقيقي في ملفات المصالحة، ولعل أبرز هذه الملفات ملف الحكومة الذي تم تأجيله إلى نهاية شهر ينـاير                  
 من  ٢٦ في   من العام القادم، وهنا مربط الفرس حيث ربط الفرس باجتماعات اللجنة الرباعية التي ستعقد             

نفس الشهر والعام، فهذا كفيل بنسف التفاؤل باإليجابية لدى المواطن الفلسطيني باإلضـافة إلـى تأجيـل               
تفعيل المجلس التشريعي المعطل منذ االنتخابات وهو ملف مرتبط بملف الحكومة ومن ثم البدء مجـدداً                

  .بالحديث عن تأجيل موعد االنتخابات
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 االنتفاضة أن الفصائل مجتمعة لم تتمكن من الوصول إلى نتائج حقيقية وهذا             لقد علمتنا التجربة منذ بداية    
ما كان يجري خالل اجتماعات لجنة المتابعة أثناء انتفاضة األقصى ، حيث يعقد اجتماع بين فتح وحماس                 
ويتم االتفاق عليه ثم يطرح على الفصائل فتوافق، وعندما ال يتفق الطرفان ال يخرج موقـف مـن قبـل              

  .نة وهذه هي حالة اجتماعات القاهرةاللج
ربط ملف الحكومة بلقاءات الرباعية الدولية يعطي مؤشراً بأن عباس والذي يعاني من أزمة داخلية بينـه     
وبين رئيس حكومته فياض نتيجة موقف األخير من الذهاب لألمم المتحدة وإفصاحه للعديد من القيـادات                

ي قضية التوجه لألمم المتحدة، مما أضعف عباس الذي  قـد            العربية واألمريكية عن عدم جدية عباس ف      
حاول اللعب على عامل الوقت لكسب نقاط على حركة حماس التي تعيش حالة من الضيق في الخـارج                  
نتيجة األوضاع في سوريا، لذلك أجل بعض الملفات لكسب الوقت لـصالح المبـادرات التـي تطـرح                  

ره األول و االستراتجي وهذا أحد السيناريوهات المتوقعة لما         الستئناف المفاوضات مع االحتالل وهو خيا     
  .يجري في القاهرة

تبقى قضية المعتقلين والتنسيق األمني الذي حرمته القوى الفلسطينية في اجتماعات القاهرة فـي نهايـة                
لـى   م هي بالون االختبار الذي يمكن أن نرجح بواسطته كفة البوادر الطيبة والنوايا الـصادقة ع                ٢٠٠٩

  .المناورة السياسية
  ٢٦/١٢/٢٠١١، وكالة سما اإلخبارية

  
  من تحت الرادار".. غواصة وطائرات للجيش االسرائيلي هاجمت في السودان" .٦٨

  أليكس فيشمان
منذئـذ  .  نشر في الصحافة األجنبية إن إسرائيل هاجمت قافلة مهربين في السودان           ٢٠٠٩في بداية العام    

  . إلسرائيل في هذه الساحة بشكل جوهريوحتى اليوم تحسن الوضع السياسي
الدولـة  . في مناطق اهتمامها في البحر األحمر وأمام مسارات التهريب البرية ولد إلسرائيل حليف حميم             

يمكن لنا أن نفترض بأنـه      . المستقلة الجديدة، جنوب السودان، هي الدولة األكثر وداً إلسرائيل في إفريقيا          
 حسب طلب الرئيس سلفا كير الذي زار إسـرائيل األسـبوع            –لسودان  إذا كانت إسرائيل تساعد جنوب ا     

  . فان جنوب السودان قد تعترف باالمتنان إلسرائيل–الماضي 
صدفة أم بغير صدفة، جاءت زيارة سلفا كير إلى البالد في موعد قريب جدا مما وصف في الـصحافة                   

  . مصر–ن السودانية بهجوم إسرائيلي على قافلة مهربين على حدود السودا
   عملية٨٠

 هاجم سالح الجو، حسب منـشورات أجنبيـة،         ٢٠٠٩في العام   " رصاص مصبوب "بعد وقت قصير من     
وتحدثت التقارير عن الهجوم في حينه عن أكثـر         . قافلة كبيرة للمهربين في الشمال الغربي من السودان       

  .لتجاري للمهربين السودانيينمن مائة قتيل، بما في ذلك الجئون انضموا إلى القافلة كجزء من النشاط ا
. المسافات الواسعة التي بين إسرائيل والسودان تجعل إمكانية الحصول على معلومات دقيقة أمرا صـعبا              

وال تستبعد إمكانية أن يكون المس بعشرات األبرياء يخلق لدى كل دولة ديمقراطية إعادة تفكير عنـدما                 
  .تسعى إلى القيام بهجوم من هذا النوع

، صفي فـي دبـي الرجـل        ٢٠١٠ بالضبط من ذاك الهجوم الجوي، الذي نسب إلسرائيل، في           بعد سنة 
محمود المبحوح،  : الذي كان محورا مركزيا في تهريب السالح عبر السودان        " حماس"األساس في منظمة    
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بعد فترة قصيرة من التصفية وصلت وفود مـن رجـال الحـرس الثـوري               . وتضرر المسار السوداني  
  .في زيارات إلى السودان في محاولة الستئناف منظومة التهريب" حماس"ثلي اإليراني ومم

وعين بديل للمبحوح، وفي غضون وقت قصير تم ترميم مسار التهريب ويمكن رؤية ثمار ذلـك علـى                  
يمكننا أن نفترض بأنه في هذه المرحلة عادت إسـرائيل          . في سيناء وفي قطاع غزة    : األرض مرة أخرى  
  .كامل النشاطأيضا إلى العمل ب

). عملية ونصف، بالمتوسط، في األسبوع    ( عملية من كل األنواع      ٨٠ نفذ سالح البحرية نحو      ٢٠١٠في  
كما يمكن لنا أن نفترض بأن قسما ال بأس به من هذه العمليات جرى في مسافات نحو ألف كيلومتر عن                    

ونزلـت عـن رادار     حدود إسرائيل، حيث إن الحرب ضد التهريب لم تتوقف بل أصبحت أقل صـخبا               
  .عناوين الصحف، حتى األسبوع الماضي

  مطاردات في الصحراء
وانضم إلى قصص الحرب ضد القراصنة في البحر األحمر، في مسارات التهريب من كوريا الـشمالية،                
من إيران ومن ليبيا، وضد القوافل التي تشق طريقها في صحاري السودان، انضم في الـسنة األخيـرة                  

فقد قررت اإلدارة األميركية بأنه حان الوقت للتصدي للتدخل اإليراني في المحافـل             . دالعب تعزيز جدي  
اإلسالمية في غرب إفريقيا، والتي تتآمر على األنظمة وتخلق الفوضى والحروب األهلية، بما في ذلـك                

 المحافـل   وتتغذى هذه . المساعدة اإليرانية لتنظيم البوليساريو السري الذي يقاتل ضد النظام في المغرب          
وقد وصل التسيب إلى حجوم بحيث إنه حتى داخـل          . من بقايا الجيش الليبي ومن التهريب عبر السودان       

مصر، على الحدود الليبية، تتسلح قبائل مصرية كاملة بالسالح الذي يصل من السودان استعدادا إلمكانية               
  .انهيار النظام في القاهرة

  لقاء مصالح
 هذه المعركة رجال القوات الخاصة لديها، الذين يتجولون في الـصحارى            ووجهت الواليات المتحدة إلى   

. فـي صـحارى تـشاد     " القاعدة"بين شمال إفريقيا وغرب إفريقيا ويطاردون ضمن أمور أخرى رجال           
 في إثيوبيا، فـي  –وبالتوازي، أقام األميركيون منظومة كاملة من القواعد والمطارات لطائرات بال طيار  

ومن غير المستبعد أن تكون الصحافة السودانية       .  تعنى بصيد القوافل   –ودية، في جيبوتي    اليمن، في السع  
  .التي قدرت بأن إسرائيل هي التي هاجمت غير دقيقة في تشخيص الطائرات التي نفذت الهجوم

  مهما يكن من أمر، فان العمل األميركي في إفريقيا بشكل عام، وفي السودان بشكل خاص، هـو ذخـر                   
 عندما تلتقي   – في إيران مثال     –يمكن لهذا أن يكون نموذجا لالحتذاء حتى في ساحات أخرى           . لإلسرائي
  .المصالح

  "يديعوت"
  ٢٧/١٢/٢٠١١، األيام، رام اهللا
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  ٢٧/١٢/٢٠١١، نيفلسطين أون ال


