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  لن نقبل أبدا أن نعامل كجهاز أمني والسلطة لم تعد سلطة: عباس .1

 تقتصر مساعدات أن كشف الرئيس محمود عباس النقاب انه رفض : المحرر السياسي- رام اهللا
نحن نستلم مساعدات من أمريكا وقرروا أال يعطونا إياها، "  وقالاألمن ةأجهزالواليات المتحدة على 

والسبب في ذلك هو األمم المتحدة واليونسكو، ثم قالوا ال بأس، نحن يمكن أن نقدم ألجهزة األمن 
مساعدات، أي ما هو مخصص ألجهزة األمن نقدمه فقط، طبعا هذا آلمنا جدا، ورفضناه رفضا قاطعا، 

بدا أن نعامل كجهاز أمني، يعني سعد حداد أو أنطوان لحد هذا، ورفضنا ذلك فعال، واآلن نحن لن نقبل أ
  ".الكونغرس يناقش هذا الموضوع فإما أن يدفع كل المساعدات أو ال يدفعها

 مليون 100نحن كل شهر نجمع بحدود . في نفس الوقت إسرائيل منعت األموال لمدة شهرين"وأضاف 
نيتنا إذا لم نحصل عليها ال نستطيع أن نصرف رواتب، إنما الذي حصل بعد دوالر وهذه جزء من ميزا

  ".شهرين اضطر السيد نتنياهو ألسباب كثيرة أن يدفع هذه األموال
 وهو ما يطرح سؤال ماذا بعد وقال اإلسرائيلية المدنية اإلدارة السلطة لم تعد سلطة بعودة أن على وأكد

، نقول وقلت هذا الكالم للرئيس أوباما، قلت له السلطة الفلسطينية ما نحن في لقاءات القيادة الفلسطينية"
عادت سلطة ألن اإلدارة المدنية رجعوها، ونحن ليس لدينا مسؤوليات وال صالحيات وليس لدينا شيء 

ماذا بعد؟ أرجو أن نفكر بالسؤال بجدية ! نعمله فنحن نسأل أنفسنا سؤاال هاما، السلطة لم تعد سلطة
ى بعض اآلراء واألفكار في االجتماعات القادمة أو غيرها، لكن كلما كان ذلك أسرع، كلما ونستمع إل

كان ذلك أحسن، هذا السؤال يلح علينا كثيرا، ماذا بعد؟ ماذا علينا أن نعمل، وما الخطوة التالية، يجب 
  ".هواءالتفكير بجدية ألن هذا مصير شعب ومستقبل شعب حتى ال نخطئ وحتى ال تكون قفزة في ال
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 في العاصمة أيامجاء ذلك في الجلسة المغلقة للجنة منظمة التحرير الفلسطينية التي اجتمعت قبل 
 .النص الكامل للكلمة اليوم الثالثاء" فتح"المصرية القاهرة حيث نشرت مفوضية اإلعالم والثقافة لحركة 

  :ولالطالع على بقية النص
320983/id/view/article/news/com.alquds.www://http  

  27/12/2011القدس، القدس، 
  

  حماس إلى جانب عباس في مواجهة التهديدات اإلسرائيلية ولن تعترف بتل أبيب: هنية .2
المقاومة انتصرت  «أكد رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة إسماعيل هنية، أن:  جيهان الحسيني–القاهرة 

وقال في مؤتمر . »بصمودها في قطاع غزة من دون أن يحقق االحتالل اإلسرائيلي أي من أهدافه
 أعوام، أعلنت تسيبي ليفني 3في مثل هذا الوقت قبل «: صحافي عقده أمس في ختام زيارته إلى القاهرة

قاومة الفلسطينية وفشل إستراتيجية  أعوام نعلن انتصار الم3حربها على غزة، وفي هذا اليوم نفسه وبعد 
نأتي من غزة ومن فلسطين المحتلة في هذه الجولة بعد الحصار وبعد «: وتابع. »العدو ضد القطاع

  .»الحرب اإلجرامية وفي ظل تطورات مهمة على الصعيدين العربي والفلسطيني
ثيقة المصالحة في القاهرة نحن ملتزمون تطبيق ما تم االتفاق عليه في و«وعن ملف المصالحة قال هنية 

، معرباً عن تقديره للجهود المصرية التي تهدف إلى إنهاء االنقسام، وداعياً إلى تطبيق ما تم »قبل أيام
  .االتفاق عليه ونقل المصالحة إلى اإلطار العملي على أرض الواقع

 الهادفة إلى تعطيل تقف إلى جانب الرئيس عباس في وجه التهديدات اإلسرائيلية» حماس«وأكد أن حركة 
  .»(...)المصالحة وإبقاء االنقسام 

وعما يتردد بأن الحركة ليست في عجلة من أمرها لتنفيذ المصالحة ألنها تراهن على أن المتغيرات في 
إن القرار داخل حماس واحد، وهو ملزم للجميع، لكننا نريد نقل المصالحة إلى «: المنطقة لمصلحتها، قال

 األرض وتنفيذ الخطوات كي تشيع الثقة بين أبناء الشعب الفلسطيني وعدم الرضوخ االطار العملي على
نريد أن نكون يداً واحدة نسير في طريق المصالحة باعتبارها خياراً «وأضاف . »لالستفزازت اإلسرائيلية

  .»وطنياً ورغبة وطنية ومطلباً سياسياً وإنسانياً
نؤكد أننا لن ننسى «:  زالوا في السجون اإلسرائيلية، وقالوعبر هنية عن تضامنه إزاء األسرى الذين ما

الفتاً إلى أن » أسرانا في سجون االحتالل وسنعمل كل ما في وسعنا من أجل االفراج عنهم وعودتهم
قضية شاليت لها متعلقات وهي أن اسرائيل بررت الحصار بوجود الجندي وبالتالي يجب إنهاء الحصار 

مة حرب ومتعلقات اإلفراج عن كل االسيرات الباقيات في سجون االحتالل عن قطاع غزة ألن ذلك جري
  .وتحسين ظروف األسرى

ورأى هنية أن أهم المستفيدين من ثورات الربيع العربي بما فيها القاهرة والدول العربية األخرى هي 
ر والتغيير وقوى القضية الفلسطينية، مشيراً إلى أن القضية عادت الى الواجهة من خالل ميادين التحري

أنا كفلسطيني كنت في غاية الفخر واالعتزاز عندما شاهدت األعالم الفلسطينية ترفرف «: الثورة، وقال
وأعرب عن ثقته بأن هذه التطورات تدل على أن المستقبل للقضية الفلسطينية . »في ميادين الثورة

الت من مطالب الشعب الفلسطيني في إقامة اإلف) اإلسرائيلي(وللشعوب العربية،وأنه لم يعد أمام االحتالل 
  .دولته وعاصمتها القدس
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وحذّر هنية من أن مدينة القدس تتعرض لجريمة بشعة من هدم منازل وإبعاد الوزراء والنواب المنتخبين 
والتهويد في محاولة لضرب مقومات الصمود لشعبنا وأيضاً استمرار الحصار على غزة إلى جانب 

  . عاما20ًأمضوا أكثر من )  فلسطينيا52ً(رى الفلسطينيين استمرار اعتقال األس
يجب إتمام متعلقات «: وسئل هنية عن صفقه التبادل وعما إذا كانت تلبي وترضي مطامحه، فأجاب

الماضي في القاهرة، ال ) أكتوبر(صفقة تبادل األسرى التي وقعت في الثامن عشر من تشرين األول 
 أعوام واإلفراج عن كل 5المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من سيما إنهاء الحصار اإلسرائيلي 

  .»األسيرات وتحسين األوضاع المعيشية في السجون
وحذر من المخاطر التي تتعرض لها مدينه القدس وما تواجهه من تحديات كبيرة، مشدداً على أن القدس 

اء، معرباً عن أمله في أن تنص تتعرض ألخطر حملة منذ احتاللها، وأن حملة التهويد شارفت على االنته
  .الدساتير العربية الجديدة على محورية القدس في الصراع العربي اإلسرائيلي

وشدد هنية على أن المعركة اإلسرائيلية تستهدف البعد اإلسالمي والمسيحي، ال سيما االعتداء على 
 أجل االحتفال بأعياد المساجد والكنائس، إضافة إلى منع المسيحيين من الوصول إلى بيت لحم من

  .الميالد
وأشار إلى اللقاءات التي أجراها مع المسؤولين المصريين ورئيس االستخبارات اللواء مراد موافي 
واألمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي والمرشد العام لإلخوان المسلمين محمد بديع، وقال 

سطينية ومواجهة التهديدات اإلسرائيلية وطالبنا بأن المرحلة تحدثنا عن أهمية دور الجامعة للقضية الفل«
الحالية هي إعادة صياغة الدساتير بحيث تحض على استحضار قضية فلسطين والقدس وهذا ال يمنع أن 

وأكد أن إعادة إعمار غزة مسؤولية عربية ودولية، ألن عجلة . »تدرج القدس في مناهج التدريس
  .» اآلن لم يدخل أي دوالر من هذه األموال المرصودةحتى«: اإلعمار متوقفة، وقال

 28/12/2011الحياة، لندن، 
  

  فبراير/ شباطيستأنف جلساته مطلع " التشريعي: "دويك .3
 عن أن "البيان"عزيز دويك لـ. كشف رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني د:  نظير طه- القدس المحتلة

قبل، وذلك بحسب ما تم التوصل إليه من اتفاق في المجلس التشريعي سيستأنف عمله مطلع شباط الم
  .القاهرة بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل

وحول مغزى تأجيل تفعيل عمل المجلس التشريعي لشهر فبراير المقبل، أكد دويك أن هناك العديد من 
وتفعيل التشريعي، معرباً عن ارتياحه للقاء الذي جمعه مع القضايا التي تم إرجاؤها كتشكيل الحكومة 

الرئيس عباس أمس، الفتا إلى أن االجتماع كان ايجابيا وتناول الهم الفلسطيني وكافة القضايا التي تهم 
  .الشعب الفلسطيني والخطوات الكفيلة بالتسريع في اتفاق تطبيق المصالحة

 28/12/2011البيان، دبي، 
  

  "                    التشريعي" البرلمانية إلى مواجهة سياسة االحتالل ضد بحر يدعو الكتل .4
أدان أحمد بحر، النائب األول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، قيام سلطات االحتالل بتمديد : غزة

داري ، وتثبيت حكم االعتقال اإل)دون تهمة أو محاكمة(اعتقال النائب محمد الطل لمدة ستة أشهر إدارًيا 
  .الصادر بحق النائب محمود الرمحي أربعة أشهر ضمن التمديد الثالث



  

  

 
 

  

            7ص                                     2363:                العدد28/12/2011 ربعاءاأل :التاريخ

نسخة عنه، حملة تمديد وتجديد أحكام االعتقال " قدس برس"واعتبر بحر، في بيان صحفي له، تلقت 
تكرار للمحاوالت اليائسة التي تستهدف التشويش على جهود "اإلداري بحق النواب في الضفة الغربية 

لسطينية الداخلية، وإعاقة الجهود المخلصة المبذولة الستعادة التوافق الوطني وعزل النواب المصالحة الف
  ".عن دائرة التأثير الجماهيري في الضفة الغربية

التكتل في مواجهة السياسة الصهيونية ضد المجلس التشريعي ونوابه "دعا الكتل والقوائم البرلمانية إلى و
  ".ي في التصدي لكل إجراءات ومخططات االحتالل اإلجرامية والعنصريةالمنتخبين، وتقديم نموذج حقيق

  27/12/2011قدس برس، 
  

   للحوار الوطني ا عن دعمهحكومة رام اهللا تعبر .5
سالم فياض رئيس الوزراء .  رحب مجلس الوزراء خالل جلسته في رام اهللا أمس برئاسة د:رام اهللا

فصائل واألجواء االيجابية التي تمخضت عنها، وعبر عن بالتقدم الذي أحرزته لقاءات القاهرة بين ال
 استعادة الوحدة الوطنية، وضمان إجراء االنتخابات في إلىدعمه لجهود الرئيس محمود عباس الهادفة 

موعدها المعلن عنه، لتعزيز قدرة شعبنا على الصمود في مواجهة اعتداءات االحتالل وإرهاب 
  .ساتهالمستوطنين ضد أرضه ومقدراته ومقد

 المجلس بقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة المتعلق بالسيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على موارده وأشاد
الذي ندد ) بريطانيا وفرنسا وألمانيا والبرتغال(الطبيعية، وببيان الدول األوروبية األربع في مجلس األمن 
لمستوطنين ضد شعبنا، على أثر اإلعالن عن بسياسة التوسع االستيطاني اإلسرائيلية، وباعتداءات ا

  .عطاءات لبناء ألف وحدة استيطانية جديدة في القدس المحتلة
ولمناسبة حلول الذكرى السنوية للعدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة، الذي يصادف اليوم، جدد المجلس 

ائيلي الذي ما زال مفروضا دعوته للمجتمع الدولي ألجل ممارسة مسؤولياته الكاملة إلنهاء الحصار اإلسر
على القطاع، وتمكين السلطة الوطنية من البدء بتنفيذ برنامج إعادة اإلعمار، األمر الذي يتطلب أيضا 

  .تنفيذ االلتزامات التي قطعتها الجهات المانحة في مؤتمر شرم الشيخ لهذا الغرض
  28/12/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 

  
  األردن في "الوطني الفلسطيني"ضاء ال انتخابات ألع: الزعنون .6

 اجتماعا للجنة األول أمسترأس رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون : كمال زكارنة - عمان
 يوسف أبو العام لجبهة التحرير الفلسطينية واصل األمينالسياسية في المجلس بعمان استعرض خالله 

وأكد الزعنون على . ت في القاهرة األسبوع الماضينتائج اجتماعات المصالحة الفلسطينية التي جر
ضرورة مواصلة الجهود الصادقة من كل األطراف إلنجاح وتنفيذ ما تم االتفاق عليه وما تم إصداره من 

 القيادي لمنظمة التحرير الفلسطينية واللجنة المكلفة بتفعيل منظمة التحرير اإلطارقرارات في اجتماعات 
يل المجلس الوطني الفلسطيني، مشددا على أهمية التحرك بكل ثبات وإخالص وان الفلسطينية وإعادة تشك

يكون التحرك ايجابيا انسجاما مع الروح االيجابية التي تحلى بها المجتمعون في القاهرة من قادة الفصائل 
  .وأعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير

تقوم الفصائل بإبداء مالحظاتها ومقترحاتها على كل  أنوبين الزعنون انه جرى االتفاق في القاهرة على 
ما قدم من تصورات تم توزيعها عليهم في ذلك االجتماع تمهيدا لالجتماع القادم للجنة الذي سيعقد في 
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 تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني وإعادةعمان منتصف الشهر المقبل برئاسته لمتابعة تفعيل المنظمة 
 إلىوستناقش اللجنة ).  يتولى الزعنون مسؤولية هذه اللجنةأنهرة على حيث جرى التوافق في القا(

جانب ذلك النظام االنتخابي للمجلس الوطني الفلسطيني الذي سينظم العملية االنتخابية ألعضاء المجلس 
 بل سيجري األردنالوطني في الداخل والخارج، مؤكدا انه لن تجري انتخابات ألعضاء المجلس في 

  .هم بين الفصائل الفلسطينيةالتوافق علي
  28/12/2011الدستور، عمان، 

  
  الحكومة ليست مطمعاً والسلطة يمكن أن يديرها ضابط: أحمد قريع .7

أنه ال تغيير في برامج منظمة ) أبو عالء(أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد قريع : القاهرة
 "الجهاد اإلسالمي" و"حماس"ات، الفتاً إلى أن حركتي التحرير خالل الفترة االنتقالية، قبيل االنتخاب

والقوى الفلسطينية كافة، التي ليس لها تمثيل في المنظمة، يمكن لها بعد االنتخابات المشاركة في األطر 
ودعا إلى ضرورة تفعيل وتطوير وإعادة بناء مؤسسات المنظمة بما ال يتعارض أو . والهيئات التنفيذية

  .ة التنفيذيةيمس صالحيات اللجن
، مرجحاً "إن االنتخابات هي المحك لتحقيق الوحدة الوطنية" قبيل مغادرته القاهرة "الحياة"وقال قريع لـ

حدوث تغييرات كبيرة عقب االنتخابات لمصلحة القضايا السياسية التي ستكون مرجعيتها للشعب 
التحرير، معتبراً إياه حراكاً إيجابياً وأشاد قريع باالجتماع األخير للجنة التنفيذية لمنظمة . الفلسطيني

  .وإنجازاً حقيقياً على صعيد المصالحة سينعكس قطعاً وفي شكل إيجابي على القضايا السياسية
إن اإلطار القيادي الموقت، الذي يمثل القوى المشاركة في الحوار، سيظل إطاراً إلى حين إجراء ": وقال

. "حث في القضايا المصيرية التي تواجه القضية الفلسطينيةاالنتخابات، موضحاً أن مهامه تتعلق بالب
  ."إن الجميع سيشارك والكل سيتحمل المسؤولية": وأضاف

 ةالمائ في 15وأوضح أن هناك نصف مليون مستوطن في الضفة ولم يتبق من أراضي القدس سوى 
 180سلطة عدد أفرادها ال(...). ال نريد أن نختلف على جلد الدب قبل اصطياده ": فماذا ننتظر؟ وزاد

  ."ألفاً ويمكن أن يديرها ضابط بعدما أصبح استمرارها قضية إنسانية
ولفت قريع إلى أن هناك تحديات كبيرة تواجه القضية الفلسطينية وهي غير مسبوقة والسؤال هو هل 

ي على يستطيع الفلسطينيون أن يتفقوا وأن يعملوا معاً في شكل منطقي من أجل تعزيز قدرة الفلسطين
  .الصمود في ظل خطة إسرائيلية مبرمجة لقتل مشروع الدولة الفلسطينية

  28/12/2011الحياة، لندن، 
  

  "حفاظا على حياتهم"  عدد من المعتقلين السياسيين في سجون السلطةسيبقى :المصريمنيب  .8
اإلفراج عن كشف رجل األعمال الفلسطيني، منيب المصري، رئيس المنتدى الفلسطيني، انه لن يتم : غزة

كافة المعتقلين السياسيين في سجون السلطة، وإنه سيتم اإلبقاء على بعضهم للحفاظ على حياتهم، مشيراً 
، )27/12(جاء ذلك خالل لقاء نظمته جامعة فلسطين بغزة الثالثاء  .قرب إنهاء ملف االعتقال السياسي

 والدكتور سالم صباح رئيس مع المصري، حضره كل من كاظم ُدغمش، رئيس مجلس إدارة الجامعة،
  .الجامعة، والدكتور موسى أبو سليم النائب المالي واإلداري، وعدد كبير من طلبة الجامعة
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وشدد أن تحقيق المصالحة الوطنية بات وشيكاً، مشيراً إلى اقتراب موعد إنهاء ملف االعتقال السياسي 
، موضحاً أن ذلك سيكون ذلك "ظاً علي حياتهمحفا"واإلفراج عن المعتقلين باستثناء بعض المعتقلين وذلك 

  . باالتفاق معهم ومع فصائلهم
  27/12/2011قدس برس، 

  
  في القدس" خطوات خطيرة"االحتالل يجس النبض لتنفيذ : عطونالنائب  .9

حذّر النائب المقدسي أحمد عطون من أن ما تقوم به سلطات االحتالل اإلسرائيلية في مدينة : رام اهللا
عملية جس نبض أخيرة قبل أن تقدم على القيام "جراءات على األرض وإقرار قوانين، هي القدس، من إ

بخطوات خطيرة، سواء بتقسيم المسجد األقصى كما حصل في المسجد اإلبراهيمي في الخليل أو هدمه، 
  ".لتتوج مشروعها الصهيوني بإقامة الهيكل المزعوم في قلب مدينة القدس

  27/12/2011قدس برس، 
  

   ال يمتلك زمان المبادرة لشن عدوان جديد على غزة                      االحتالل: العبادسةائب الن .10
حماس يحيى العبادسة، أن المقاومة الفلسطينية "أكد النائب في المجلس التشريعي عن حركة : غزة

مة غزة مرة ستمنع إسرائيل من تنفيذ مخططاتها بمهاج"والظروف اإلقليمية والدولية وثورات العرب 
أن " قدس برس"واعتبر العبادسة، في تصريحات خاصة لـ  ".2008أخرى على غرار العدوان عام 

بالرغم من وجود العدوان ضمن طبيعته ومخططاته الدائمة ضد الشعب الفلسطيني؛ إال أنه "االحتالل 
في ظل الظروف ومن الناحية العملية لم يعد من السهل على إسرائيل القيام بحرب جديدة على غزة 

ال تخدم االحتالل في شن "، مشيًرا إلى أن األزمات في أمريكيا  وأوروبا "اإلقليمية والثورات العربية
  ".عدوان جديد

  27/12/2011قدس برس، 
    

  عباس يعّين أبو دخان قائًدا جديًدا لألمن الوطني الفلسطيني                       .11
نية محمود عباس مرسوًما رئاسًيا يقضي بتعيين نضال علي أبو أصدر رئيس السلطة الفلسطي: رام اهللا

بحسب المراسيم  جاء ذلك .دخان قائًدا جديًدا لقوات األمن الوطني، خلفًا لرئيسه الحالي اللواء ذياب العلي
  ."القائد األعلى لقوى األمن الفلسطينية"الرئاسية الصادرة عن عباس، بصفته 

  27/12/2011قدس برس، 
  

                    "لغو سياسي ""إسرائيل"ـالتهديدات بسحب االعتراف ب: قاسمار عبد الست .12
اعتبر عبد الستار قاسم، أستاذ العلوم السياسية في جامعة النجاح الوطنية بنابلس أن التهديدات : رام اهللا

وعضو في منظمة التحرير بسحب االعتراف بإسرائيل " فتح"التي صدرت عن المتحدث باسم حركة 
منظمة " تورط"، لما اعتبره "اللغو السياسي"، واصفًا إياه بـ"غير جديدة"وإعادة دراسة االتفاقات السابقة، 

  .التحرير والسلطة مع الجانب اإلسرائيلي
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إن تصريح بهذا الحجم يجب أن يصدر رسمًيا من قيادة ": "قدس برس"وأكد في تصريحات خاصة لـ 
" أوسلو"مشيًرا إلى تصريحات سابقة بإعادة النظر في اتفاقية ، "المنظمة، حتى يؤخذ على محمل الجد

  ".لم ينفذ منها شيء، واستخدمت لالستهالك اإلعالمي"وإلغاء التنسيق األمني مع االحتالل، قائلًا إنها 
غير راغبة، وال تستطيع سحب االعتراف " فتح"منظمة التحرير وقيادة حركة "وأوضح قاسم أن 

 في عالقات أمنية ومالية من االحتالل اإلسرائيلي، وال تمتلك القرار السياسي في بإسرائيل، ألنها تورطت
  ".هذا األمر

  27/12/2011قدس برس، 
  

   منظمة التحرير سيعيدها مرجعية للشعب الفلسطينيفيوجود حماس : البردويل .13
كة حماس في إن رغبة حر: "صالح البردويل.د" حماس"قال القيادي في حركة المقاومة اإلسالمية : غزة

  ". دخول منظمة التحرير الفلسطينية تكمن ألهميتها كورقة عربية ودولية لتمثيل الشعب الفلسطيني
وجود حماس في "وأوضح البردويل، في مقابلة مع وكالة أنباء الشرق األوسط المصرية نشرت أمس، أن 

وعن أسباب  ". لسطينيةمنظمة التحرير سيعيدها مرجعية للشعب الفلسطيني وليست تابعة للسلطة الف
إن حماس : "دخول حماس للمنظمة في هذا التوقيت ومدى ارتباطه بتغير داخلي فيها، قال البردويل

 لكنها رفضت، وعندما تغيرت الظروف ولم تعد حركة فتح 1990عرض عليها االلتحاق بالمنظمة عام 
  ". بهذه الهيمنة وافقت حماس على هذه الخطوة من بوابة الديمقراطية

وحول مدى التأثير الذي ستحدثه حماس في منظمة التحرير الفلسطينية بعد االنضمام إليها، نبه البردويل 
إلى أنه من المبكر القول إن حماس قد دخلت إلى منظمة التحرير الفلسطينية، وما حدث هو دخلوها 

  . نياإلطار القيادي، لكن المشاركة الكاملة فيها ستكون بعد انتخابات المجلس الوط
والمجلس الوطني الفلسطيني يعد السلطة العليا للشعب الفلسطيني وهو الذي يضع سياسات منظمة 

  . التحرير الفلسطينية ويرسم برامجها
وأوضح البردويل أن حركته ستسعى إلى إعادة المنظمة إلى الطريق الذي بدأت منه وهدفها التحرير؛ 

سطينية وأصبحت منظمة للتفاوض وتحليل ما تريده السلطة ألن المنظمة بوضعها الحالي فقدت هويتها الفل
  . الفلسطينية

وأشار إلى أن المجلس الوطني الجديد سيعمل على إعادة صياغة برنامج المنظمة ووضع ميثاق ينسجم 
  . مع طموحات الشعب، وستكون منحازة إلى الشعب الفلسطيني وليس لحسابات إقليمية ودولية

ا الحالي فاقدة كل العناصر األهلية وحماس تسعى إلعادة صياغتها تماما بما إن المنظمة بشكله: "وقال
  ". يليق بالشعب الفلسطيني، وفي حال عدم دخول حماس ستظل المنظمة فاقدة المضمون

حماس ال تريد : "وعن التوقعات بحدوث صدام مع فتح داخل المنظمة الختالف برامجهما، قال البردويل
م الخالف حوله سنحاول إيجاد العالج له، وشعارنا أال نصطدم؛ ألن ما وصلت الصدام مع أحد وما سيت

  ". إليه المنظمة من ترهل كان سببه سلسلة من الخالفات والصدامات
 27/12/2011فلسطين اون الين، 
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  الجهاد واالستشهاد طريقنا للنصر وسبيلنا للتحرير: حماس في الذكرى الثالثة لمعركة الفرقان .14
، تمسكها بحقها في المقاومة بأشكالها كافة، وعلى رأسها "حماس"ت حركة المقاومة اإلسالمية أكد: دمشق

  .المقاومة المسلحة، حتى دحر االحتالل من فلسطين
وقالت الحركة، في بيان صحفي لها في الذكرى الثالثة لمعركة الفرقان، التي شنها االحتالل الصهيوني 

إن "، )12-27(نسخة عنه صباح اليوم الثالثاء " يني لإلعالمالمركز الفلسط"على قطاع غزة، وصل 
طريق المقاومة والجهاد واالستشهاد أثبت أنّه الطريق الوحيد النتزاع حقوقنا وتحرير أرضنا وقدسنا 

  ".ومقدساتنا
وشددت الحركة على أن ممارسات االحتالل الصهيوني اإلجرامية والعنصرية، وانتهاكاته ضد الشعب 

وأرضه ومقدساته، لن تفلح في إرهابه وكسر عزيمته، وتهجيره من أرضه، وتغييبه عن الفلسطيني 
  .قضيته، بل سيظل صامًدا ثابتًا مدافًعا عن حقوقه وثوابته، حسب قولها

ستظل قضية تحرير جميع أسرانا األبطال من سجون االحتالل الصهيوني على سلّم أولوياتنا "وأضافت 
 تحريرهم واإلفراج عنهم ضمن صفقات مشرفة قادمة بحول اهللا، وما الوطنية، وسنعمل جاهدين على

  ".ونقسم أنه لن يهدأ لنا باٌل إال باإلفراج عن آخر أسير.. إال أول الغيث) وفاء األحرار(صفقة 
 27/12/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم

  
  ثر بأًساجندنا اليوم أقوى شكيمة وأك: القسام في الذكرى الثالثة لمعركة الفرقان .15

، أن كل "حماس"أكدت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة اإلسالمية : غزة
جريمة يرتكبها العدو الصهيوني على األرض الفلسطينية وضد الشعب واألقصى واألسرى تقربه أكثر 

  .من النهاية الحتمية
نحن "لكتروني، في الذكرى الثالثة لمعركة الفرقان، وقالت الكتائب في بيانها العسكري على موقعها اإل

اليوم بفضل اهللا عز وجل أقوى شكيمة وأكثر بأًسا، ولقد كانت معركة الفرقان تجربةً خاضتها المقاومة 
  ".ألول مرة فصمدت فيها بكل اقتدار، ثم أخذت منها الدروس والعبر ألي مواجهة قادمة مع االحتالل

أن كتائب القسام ستظل مع كل مقاومٍ حر شريٍف يمسك بالسالح ويعض عليه، وأكدت الكتائب في بيانها 
وأنها لن تلقي سالحها حتى تحرر أرض فلسطين شبًرا شبًرا، مشيرة إلى أن المعركة سجال والطريق 

  .طويل لكنه أقصر من أي طريق آخر نحو القدس وفلسطين، حسب قولها
 27/12/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم

  
   الفلسطينيةهناك تيار يحاول العبث باتفاق المصالحة: حماس .16

فوزي برهوم في مقابلة " حماس"قال المتحدث باسم حركة المقاومة اإلسالمية :  يوسف أبو وطفة- غزة
": تياًرا يحاول العبث باتفاق المصالحة من خالل استمرار االعتقاالت السياسية"أمس إن " فلسطين"مع 

ضرر من المصالحة ويعمل على إفشالها، لكن يبدو أن هذه المرة سيفوته القطار واضح أن هناك من ت"
، "العبث في هذه األجواء اإليجابية للمصالحة"وشدد برهوم على أن حركته لن تسمح بـ ". ألنه تقدم

هذا التيار معروف لصالح من يعمل واألصل أن ينسجم مع المطلب الوطني، لكن األيام المقبلة : "وقال
  ".  هذا التيار في الزاويةستضع

  27/12/2011موقع فلسطين اون الين، 
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  ال تخيف الشعب الفلسطيني ومقاومتهاإلسرائيلية التهديدات : حماس .17

القيادي البارز في   ، أن   نادية سعد الدين  نقالً عن مراسلتها    عمان  من   28/12/2011 الغد، عمان،    ذكرت
 اإلسرائيلي بشن عدوان جديد على قطـاع غـزة          حركة حماس محمود الزهار وصف تهديدات االحتالل      

، ما يعكس عمق اإلحباط الداخلي وتصاعد ما يسمى بالهجرة المعاكسة، من فلسطين المحتلـة               "بالفارغة"
  . لخارجها، فضالً عن الخوف من المستقبل المجهول1948

اإلسرائيلي على قطـاع    اللحظة الراهنة مغايرة ألجواء العدوان      "من األراضي المحتلة إن     " الغد"وقال لـ   
، فالظروف السياسية في كثير من الدول التي كانت تعتبر ذخراً استراتيجياً للعدو قد              2009/ 2008غزة  
  .ولكن ذلك ال يعني استبعاد العدوان، حسب الزهار ".تغيرت

العدوان اإلسرائيلي قائم ومستمر على األراضي المحتلة، ضمن حالة مـن الوجـود غيـر               "وأوضح أن   
تراكمات العدوان أوجدت فـي الوجـدان الفلـسطيني         "، معتبراً أن    "رر والمقدر له بالهزيمة والزوال    المب

النظام الصهيوني ال يستطيع التحرك دون تدخل       "ورأى أن    ".العربي حالة من رفض قبوله والتعايش معه      
  ".2008دولي، السيما األميركي منه الذي دعمه مالياً وعسكرياً في عدوانه على غزة 

واشنطن لن تقدم له الدعم هذه المرة بسبب وضعها في العراق، حيث تخرج منه بمديونية كبيـرة                 "ولكن  
وأكـد أن    ".وبالتالي ال تستطيع تحمل تكاليف حرب عشوائية يقوم بها االحتالل غير محـسوبة النتـائج              

  ". فلسطينالمقاومة جاهزة وتطور أدواتها، لالنتقال من حالة الرد على العدوان إلى تحرير"
القيـادي فـي حركـة      ، أن   ضياء الكحلوت نقالً عن مراسلتها     28/12/2011السفير، بيروت،   وأضافت  

ذلك ال يخيف الشعب الفلسطيني     «حماس إسماعيل رضوان رد على التهديدات اإلسرائيلية لغزة بقوله إن           
ل إعـالم العـدو، نفـسي       هدف كل التهديدات اإلسرائيلية، التي تحفل بها وسائ       «، معتبراً أن    »ومقاومته
  .»ودعائي

ـ   حركته اليوم أشد قوة ولن تقبـل المـساومة علـى أي مـن الثوابـت                «إن  » السفير«وقال رضوان ل
، مشيراً إلى أن ما فشلت إسرائيل في أخذه من حماس بالحصار والحرب والعدوان والقتل لن                »الفلسطينية

جرمي الحرب اإلسرائيليين في المحافل الدوليـة       وانتقد استمرار تجميد قرارات مالحقة م     . تأخذه بالسياسة 
ألن العقاب سيوقفهم وسيردعهم، لكن الواضح أن أحدا في المجتمع الدولي غير قادر علـى مراجعـة                 «

  .»إسرائيل ومحاسبتها
  

  قطاع غزةتؤشر باتجاه تصعيد مقبل ضد  اإلسرائيليةالتهديدات : الجهاد .18
القيادي البارز في   ، أن   نادية سعد الدين   عن مراسلتها    نقالًعمان  من   28/12/2011 الغد، عمان،    ذكرت

الكيان اإلسرائيلي لم يحقق شيئاً من أهداف عدوانه        " اعتبر أن    ،حركة الجهاد اإلسالمي الشيخ خالد البطش     
، مؤكـداً حـق     "، باستثناء قتل المزيد من المدنيين إلجبارهم على دفع ثمن دعمهم للمقاومـة            2008العام  

  . في مقاومة المحتل بشتى الوسائل المتاحةالشعب الفلسطيني
 2008وتتقدم ذرائع مروجي الحرب في الداخل اإلسرائيلي إحراز ما فشلوا في تحقيقه من وراء عدوان                

لكسر اإلرادة والصمود الفلسطيني ومنع إطالق صواريخ المقاومة من غزة، وإخراج جنـدي االحـتالل               
  .وفق صفقة التبادل مع حماس، عبر مصرجلعاد شاليت من القطاع، والذي تم مؤخراً 
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الجهاد تعتبر التهديد اإلسرائيلي جدياً، فأمام االحـتالل        "من األراضي المحتلة إن     " الغد"وقال البطش لـ    
ملفات إيران وسورية وحزب اهللا وغزة المقلقة، ومن غير المستبعد مهاجمة القطاع بصفته األقل تـسليحاً           

  ".وة الردع والهيبة وتحقيق نصر حتى لو كان محدوداًوتجهيزاً، إلعادة ما فقده من ق
الظروف والمعطيات الراهنة مختلفة عن السابق، إذ فقدت سلطات االحتالل أنظمة عربية            "وزاد قائالً إن    

  ".حليفة، وأخرى مساندة، ما يجعل من اتخاذ قرار الحرب أمراً غير سهل بالنسبة إليها
، معتبـراً أن الحـرب      "ة، وستدفع سلطات االحتالل ثمناً باهظاً     الحرب على غزة لن تكون نزه     "وأكد أن   

 كانت أحد األسباب الرئيسة لإلطاحة باألنظمة بسبب تخاذلها عن حماية ونصرة            2008على القطاع العام    
  ".فلسطين

ضياء الكحلوت، قال أبو أحمد، المـسؤول       نقالً عن مراسلتها     28/12/2011السفير، بيروت،   وأضافت  
ناطق اإلعالمي لسرايا القدس، الذراع العسكرية لحركة الجهاد اإلسالمي، إن التهديدات لـم             العسكري وال 

تتوقف منذ انتهاء العدوان على غزة، مؤكداً أنها بمجملها تؤشر باتجـاه تـصعيد مقبـل ضـد القطـاع                    
  .والمقاومة

ـ       ق داخلـي وعزلـة     بأنها نتاج مأز  «، التهديدات اإلسرائيلية    »السفير«وعد أبو أحمد، في حديث خاص ل
دولية ومالحقة قضائية بسبب ارتكابهم جرائم حرب، وأن القادة اإلسرائيليين يحاولون الخروج من هـذا               

وانتقد المسؤول العـسكري   .»المأزق بتوجيه األنظار لغزة ومقاومة غزة والتحديات الموجودة في القطاع  
  .في الجهاد التهدئة في أوقات العدوان

 
   يخوضون حربا مفتوحة على القدساإلسرائيليون: ركة فتحمسؤول ملف القدس في ح .19

ـ          :  وليد عوض  - رام اهللا  ' القـدس العربـي   'كشف مسؤول ملف القدس في حركة فتح حاتم عبد القادر ل
  . تتعرض لتصعيد استيطاني وتهويدي غير مسبوق القدسامس الثالثاء بان مدينة

ـ      بمدينـة   إسـرائيل عيد غير مسبوق في ممارسات      هناك تص '،  'القدس العربي 'واضاف عبد القادر قائال ل
االسرائيليون يخوضون حربا مفتوحة    '، مضيفا   'القدس خاصة فيما يتعلق النشاطات االستيطانية والتهويدية      

االن على القدس بهدف فرض حقائق جديدة على االرض وتكريس السيطرة االسرائيلية علـى المدينـة                
 او ما يتعلق باقرار المزيد من المشاريع االستيطانية الهادفـة           المقدسة سواء من خالل سن قوانين جديدة      

  الى تهويد المدينة 
  28/12/2011القدس العربي، لندن، 

  
  بدأنا كفصائل فلسطينية في لبنان الخطوة االولى نحو تشكيل مرجعية سياسية موحدة: بركة .20

ـ        : بيروت بـأن الفـصائل   " فايسبوك"أشار ممثل حركة حماس في لبنان األستاذ علي بركة على صفحة ال
-27الفلسطينية بدأت بالخطوة األولة نحو تشكيل مرجعية سياسية موحدة، حيث انعقد مساء أمس الثالثاء               

فـتح،  ( االجتماع األول للجنة الحوار السداسية التي تضم ثالث فصائل من منظمة التحريـر               12-2011
  ).لجهاد، القيادة العامةحماس، ا(وثالث فصائل من التحالف ) الشعبية، الديمقراطية

وأكد بركة بأن أجواء اللقاء األول كانت ايجابية وجدية وتم االتفاق على وضع مقترح الئحة داخلية تنظم                 
  .عمل المرجعية العتمادها من كل الفصائل الحقاً
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وأمل بركة أن تنجز الالئحة وتشكل المرجعية في أسرع وقت ممكن من أجل حماية المخيمات وقـضية                 
ئين واقرار حقوقهم االنسانية والمدنية ومتابعة اعمار مخيم نهر البارد وبناء أفضل العالقـات بـين                الالج

 .الشعبين اللبناني والفلسطيني
  27/12/2011موقع الجئ نت، 

  
  أبوعيطة واألخيرة تنفيفايز فتح تتهم داخلية غزة باحتجاز الناطق باسمها  .21

طينية في غزة باحتجاز الناطق باسمها في قطاع غزة فايز اتهمت حركة فتح األجهزة األمنية الفلس: غزة
  .أبو عيطة وأمين سر الشبيبة الفتحاوية إياد صافي

حماس استدعت أبو عيطة إلى أحد "نقال عن مصادر في الحركة أن " وفا"ونقلت وكالة األنباء الرسمية 
، مشيرة إلى أنه ما زال " مباشرمراكز التحقيق التابعة لها بعد لقاء أجراه على قناة الجزيرة الفضائية

  .محتجزا إلى هذه اللحظة
أن احتجاز أبو عيطة بصفته الرسمية خرق واضح ألجواء المصالحة، وطالبت باإلفراج " فتح"وعدت 

الفوري عنه وكافة المعتقلين السياسيين في سجونها والكف عن سياسة االستدعاءات واالعتقاالت السياسية 
  .طاعضد أبناء الحركة في الق

من جهة أخرى، نفت وزارة الداخلية واألمن الوطني في غزة اعتقال أبو عيطة، داعية في تصريح 
 .مقتضب على موقعها االلكتروني حركة فتح إلى عدم تسميم أجواء المصالحة بإثارة االتهامات الباطلة

  .فة الغربية المحتلةوطالبت الوزارة بضرورة اإلفراج عن المعتقلين السياسيين في سجون السلطة في الض
  27/12/2011،)صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية 

 
  " نجاد"المحررة فاطمة الزق تزور إيران وتلتقي الرئيس االيراني األسيرة  .22

طالبت األسيرة الفلسطينية المحررة فاطمة الزق بإبراز ملف األسرى والمعتقلين : وكاالت-طهران
عربية واإلسالمية والعالمية لنقل معاناة األسرى وذويهم وفضح الفلسطينيين والعرب في كافة المحافل ال
  .جرائم الحرب اإلسرائيلية ضد األسرى 

جاء هذا خالل الزيارة التي قام بها وفد فلسطيني إلى جمهورية إيران اإلسالمية منذ أسبوعين وضم الوفد 
ن اإلحتالل في صفقة أسرى محررين من بينهم األسيرة المحررة الزق والتي أطلق سراحها من سجو

  .م 2009 أكتوبر 2التبادل التي عرفت بصفقة شريط الفيديو في 
وجاء في الكلمة التي ألقتها األسيرة المحررة فاطمة الزق بمحاضرة في جامعة فاطمة الزهراء بجمهورية 

 بد جئناكم من حيث الخندق األول في مواجهة ومقارعة اإلحتالل والسجان الصهيوني الذي وال" إيران 
أن يندحر ذات يوم عن أرضنا ومن بحرنا ومن سمائنا ومن ملحنا وطعامنا ومن أحالمنا حيث أن حرية 

  "...الشعوب ال تعترف أبدا بالمستحيل 
  28/12/2011وكالة سما اإلخبارية، 

  
  "ال يزال في دائرة االستهداف"مخيم عين الحلوة  .23

ة تداعيات األحداث في مخيم عين الحلوة على ضوء انشغلت القيادات السياسية واألمنية في صيدا بمعالج
، الذي يشرف عليه منير المقدح "فتح"االتهامات التي وجهت ألحد العناصر التابعين لقيادة المقر العام في 
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في المخيم ويدعى " اللينو"بارتكاب عملية االغتيال، التي أدت إلى مقتل أحد مرافقي قائد الكفاح المسلح 
، الذي تم تسليمة للجيش اللبناني .غ.  الجهات اللبنانية المعنية بالتحقيق مع المتهم عوتؤكد. عامر فستق

وأن ذلك ال يعني أن . غ. التحقيق لم ينته بعد، ولم يثبت تورط ع"قبل أيام بتهمة اغتيال فستق، أن 
  ".التحقيق قد انتهى، فهو ما زال في بدايته

 كانت كفيلة بإشعال نار القتال والصراع في المخيم بين االتهامات"أن " السفير"مصدر فلسطيني أكد لـ
فتح وفتح، بعدما شهد حركة استنفارات متبادلة فتحاوية، إضافة إلى حصول أكثر من شجار وتضارب 

تدخل القيادات األمنية في لبنان، والجهود التي بذلها "، الفتاً إلى أن "باأليدي بين أنصار اللينو والمقدح
من العام اللواء عباس إبراهيم، ومسؤول مخابرات الجيش اللبناني في الجنوب العميد علي المدير العام لأل

شحرور، إضافة إلى دور الفعاليات والقوى السياسية الصيداوية، وصوالً إلى االتصاالت التي أجرتها 
  ".قيادة اللجنة المركزية لفتح حال دون االنفجار الكبير

ضرورة نزع فتيل أي توتر في مخيم "ن الدكتور عبد اهللا عبد اهللا على الى ذلك أكد سفير فلسطين في لبنا
، مشدداً "عين الحلوة وحفظ األمان واالستقرار فيه وفي جواره، ألن األمن مشترك والمسؤولية واحدة

أي جهد فلسطيني يبذل ال بد أن يصب في احترام سيادة لبنان والحفاظ على األمن واالستقرار "على أن 
برئاسة علي بركة بجولة على القوى والفصائل الفلسطينية اإلسالمية " حماس" قام وفد من كما". فيه

ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني ومعالجة "والوطنية في مخيم عين الحلوة وعلى فعاليات مدينة صيدا لـ
أي ضرورة محاصرة "وأكد بركة على ". األوضاع في مخيم عين الحلوة في أعقاب األحداث األخيرة

ووصف توقيف ". المخيم ال يزال في دائرة االستهداف"، معتبراً أن "توتر قد يحصل في المخيم والجوار
نحن بانتظار قرار القضاء اللبناني : "، وقال"اإلنجاز المهم"مشتبه به في أحداث عين الحلوة األخيرة بـ

وكان موفد من ". المية متشددةدخول عناصر اس"ونفى بركة علمه بما أثير عن ". ولتأخذ العدالة مجراها
في المخيم عبد اهللا الحالق قد زار صيدا، والتقى فعالياتها حيث جرى البحث " الحركة اإلسالمية المجاهدة"

بتطورات األوضاع في مخيم عين الحلوة لجهة دور كل القوى اإلسالمية والوطنية في صيدا ومخيم عين 
  .الحلوة للعمل لدرء الفتنة

  28/12/2011 السفير، بيروت،
  

  حول مفاعل ديمونة" الغموض"بيريز يتباهى بـ  .24
شيمون بيريز لنغمة التباهي المغلفـة بالتهديـد بـشأن مـا يـسميه              ” اإلسرائيلي“عاد الرئيس   : )أ.ب.د(
المحيط بمفاعل ديمونة النووي، معتبراً أن الغموض والشائعات التي تثار حول منشأة ديمونة             ” الغموض“

، وقال إنه على الرغم من أن إيران دولة خطيرة جـداً،            ”إسرائيل“ردع قوياً ألعداء    النووية تشكل عامل    
عـن بيريـز القـول إن       ” جيروزاليم بوسـت  “ونقلت صحيفة   . ”ال داعي لهذا الخوف الهستيري    “إال أنه   

أسلحة نووية ووجود منشأة نووية في ديمونة يمكن أن تشكل          ” إسرائيل“التكهنات التي تثار حول امتالك      “
وأضاف خالل لقائه سفراء    . ”، بما في ذلك إيران    )الكيان(عامل ردع كافياً لمنع أي اعتداء قد يشنه أعداء          

إيران دولة خطيرة جداً، ولكن ال داعي للخوف الهستيري من التهديد الـذي             “وقناصل الكيان في الخارج     
  لى هذا مثالً مـا أسـماها       وساق ع ” مرت بمواقف أسوأ من هذا في تاريخها      ” إسرائيل“ورأى أن   . ”تشكله
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على ” خرجت من حرب االستقالل منتصرة رغم قلة العدد والعتاد        ” إسرائيل“، وقال إن    ”حرب االستقالل “
  .حد قوله

 28/12/2011، الخليج، الشارقة
 

   48تجاه فلسطينيو  العنصرية "سرائيلإ "سياساتحول وروبية االثيقة تنتقد الو" إسرائيل" .25
اعدها دبلوماسيون اوروبيون عن    التي   االسرائيلية عن تذمرها من توزيع الوثيقة        عربت وزارة الخارجية  أ

وقـال  . 'وراء ظهورنـا  ' واتهمت الدبلوماسيين باعدادها من      48سياسات اسرائيل العنصرسة تجاه عرب      
 كمـا . الناطق باسم الخارجية االسرائيلي ان الوزارة لم تستشر او يطلب منها التعاون في اعداد الوثيقـة               

  .وانتقدت الوثيقة السياسات التوسعية االسرائيلية في المناطق المحتلة
' وقالت ان اختفاء القيم التي قامت عليها اسرائيل كدولة لليهود ولكنها ملتزمة بمعاملة سكانها بالتـساوي                 

 .' مواقف من يحاولون نزع الشرعية عن اسرائيل ويضر بموقف اسرائيل الدولييعزز
 28/12/2011، نالقدس العربي، لند

  
  غزةقطاع  ال مفر من عملية واسعة في :رئيس أركان الجيش اإلسرائيلي .26

الذكرى السنوية الثالثة للحرب اإلسـرائيلية      أنه في    ،تل ابيب من   28/12/2011القدس، القدس،   نشرت  
 أعرب رئيس أركان الجيش اإلسرائيلي الجنرال بيني غانتس عن تقديره بأنـه ال مفـر                ،على قطاع غزة  

  .عاجالً أم آجالً من تنفيذ عملية عسكرية واسعة في قطاع غزة
, الجيش سيعرف كيف يتصرف بالطريقة الهجومية     "إن  : وقال غانتس في تصريحات إلذاعة الجيش امس      

, الصارمة والمالئمة أمام جميع الجهات الفلسطينية في قطاع غزة، فالعملية الممكنة هي عملية مخطط لها              
  ".جًدامبادر إليها وسريعة 

نحـن واعـون أن     , من حين إلى أخر نقوم بالتعامل مع إطالق للصواريخ من قطاع غـزة            "وأضاف أنه   
مسارات التعاظم تتواصل من الجانب المصري ووفقًا لتقديري لن تستطيع دولة إسرائيل مواصلة العـيش        

  ".تحت تهديد متواصل وناشط لحركة حماس في قطاع غزة
لقوة الردع الكبيرة التي تم الحصول عليها جراء العملية         "امة غانتس تقديره    وأبدى رئيس هيئة األركان الع    

  .حسب قوله" السابقة في قطاع غزة
قائـد اللـواء العـسكري    أن  ،ضياء الكحلـوت  عن مراسلتها    28/12/2011 السفير، بيروت،    وأضافت

، هدد أمس،   "ال حرموني ت"الجنوبي في جيش االحتالل اإلسرائيلي الموجود بمحاذاة قطاع غزة الكولونيل           
ضد حركة حماس، إذا تبين للجـيش       » الرصاص المسكوب «باتخاذ خطوات تكون مؤلمة أكثر من حرب        

  .أن قيادتها تسمح لعناصر مختلفة بإطالق الصواريخ باتجاه النقب الغربي
الـذي  وأعرب حرموني، في حديث لإلذاعة اإلسرائيلية، عن اعتقاده بأن حماس ربما لم تدفع نفس الثمن                

  .خالل حرب لبنان الثانية، ولذا فإنها تسمح لنفسها بالرد على نشاطات الجيش» حزب اهللا«دفعه 
  

  "إسرائيل" التمييز بين النساء والرجال في بسببحكومة نتنياهو في مواجهات  .27
حكومة نتنياهو  ، أن   كفاح زبون  عن مراسلتها    رام اهللا  من   28/12/2011الشرق األوسط، لندن،    نشرت  
في مواجهة مع كتل وأحزاب دينية يهودية متزمتة، بسبب محاوالت فرض التمييز بـين النـساء                دخلت  
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وتطور الموقف بعدما شهدت مدينة القدس أعمال عنـف، هـدد           . والرجال في الحياة العامة في إسرائيل     
حذر و. قصاءاإلمعها أحد أحزاب االئتالف الحكومي باالنسحاب، احتجاجا على موقف نتنياهو من مسألة             

الدينية من أن الحلف بين كتلته والليكـود قـد          » يهودت هتوراه «عضو الكنيست موشيه غافني من كتلة       
وأبلغ غافني نتنياهو شخصيا باألمر، وقال له في اجتماع ضمهما إن حزبه كان يتوقع منـه                . ينتهي قريبا 

يست عن هذا الحزب    ووصف عضو الكن  . أن يقف إلى جانب الكتل الدينية ويبدي دعمه لها وليس العكس          
 .»النهج الخائن األسوأ من نهج المعارضة«يسرائيل ايخلر خالل جلسة للكنيست، أمس، نهج نتنياهو بـ

بلـدة بيـت شـيمش      أن   ، أسعد تلحمي  عن مراسلها الناصرة   من   28/12/2011،  الحياة، لندن  وأضافت
الديني والعنف الـذي يلجـأ      القريبة من القدس شهدت مساء أمس، تظاهرة آالف العلمانيين ضد التطرف            

تدعو إلى إقصاء النـساء     وضد النساء اللواتي ال ينصعن ألوامر عدم االختالط بالرجال          » الحرديم«إليه  
الليبرالية حذرت في افتتاحية لها من      » هآرتس«وكانت صحيفة    .عن الحيز العام تطبيقاً لنصوص التوراة     

تفرض بالقوة قيمها الظالمية علـى المـأل، وتحويـل          التي تحاول أن    «االستسالم أمام الجهات المتشددة     
ودعت رئيس الحكومة ووزراءه والمجتمع المدني عمومـاً    . »إسرائيل إلى دولة ضعيفة متطرفة وظالمية     

  .إلى التصدي لعنف التشدد الديني ولجم خطر التدهور الالديموقراطي
  

  "اسرائيل"ل حل الدولتين ليس حيويا لصيانة مستقب: رئيس الكنيست االسرائيلي .28
، مضيفا  "مستقبلنا"قال رئيس الكنيست االسرائيلي رؤوبين ريبلين، ان حل الدولتين ليس ضروريا لصيانة             

، معربا عن امله بأن يـأتي عـشرة االف          "األمن للدولة "هو الذي يمنح    " بحقنا على البالد  "ان االعتراف   "
  .مستوطن للسكن في مستوطنة بيت ايل وان تتحول الى مدينة

ر ان تصريحات ريبلين النافية لحل الدولتين، تاتي بعد فترة قصيرة من تصريحات وزيـر التربيـة                 يشا
والتعليم غدعون ساعر بهذا الخصوص، ما يعني ان الفعل االستيطاني على االرض يالقي تغطية سياسية               

  .علنية من قبل الليكود الحاكم
  28/12/2011،، 48موقع عرب

  
  في القنابل الخارقة للتحصينات  تستوضح واشنطن حول عطل"إسرائيل": "جيروزاليم بوست" .29

االسرائيلية بأن الدولة العبرية طلبت توضيحات من اميركـا حـول           » جيروزاليم بوست «أفادت صحيفة   
 بعد فوز باراك اوبامـا      2009اشترتها منها في العام     » GBU-28«قنابل مخترقة للتحصينات من نوع      

قا أنها تحتوي على مكونات الكترونية معطّلة من الممكن أن تؤدي إلـى             بالرئاسة بوقت قليل، وتبين الح    
ويصل ثمن كل قنبلة     .انفجار القنبلة بشكل مبكر أي قبل اختراقها للتحصين، أو حتى مباشرة بعد إطالقها            

 طـن ويـصل وزن الـرأس        2,3 ألف دوالر في حين يصل وزنها اإلجمالي لغاية          150من هذا النوع    
 أمتار من الباطون المسلح ومن ثـم تنفجر فـي          6كلغ، وتستطيع هذه القنبلة اختراق       630المتفجر إلى   

  . مترا من األرض وتنفجر بعد ذلك30داخل التحصين، كذلك لديها القدرة على اختراق 
، على أساس   »كمان«وأعلنت وزارة العدل األميركية الجمعة الماضية أنها وصلت إلى تسوية مع شركة             

 مليـون   4,75باستبدال المكونات االلكترونية المعطلة، وتدفع للحكومة األميركية مبلـغ          أن تقوم األخيرة    
  .دوالر

 28/12/2011، السفير، بيروت
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  "مذبحة األرمن"بـ هاعترافإتسعى للتقارب مع أرمينيا من خالل قانون " إسرائيل" .30

اعتراف الدولـة العبريـة     "تسعى من خالل قانون     " إسرائيل" أن    اسرائيليون يرى مراقبون : نبيل برغال 
منذ تدهور  " إسرائيل"للتقارب مع أرمينيا، وذلك في سياق السياسة الجديدة التي تتبعها           "" مذبحة األرمن "بـ

إليجاد نقاط ارتكاز لها في المحيط اإلقليمي بعيدا عن تركيا، إذ           " إسرائيل"عالقتها مع تركيا، حيث تسعى      
نها مع اليونان، إيطاليا، بلغاريا وأرمينيـا، وكلهـا دول تحـيط            من زياراتها وحجم تعاو   " إسرائيل"كثّفت  

من تـضييق الخنـاق علـى تركيـا،         " إسرائيل"بتركيا وتتقاسم معها ملفات ساخنة، األمر الذي قد يمكّن          
  .ومشاغلتها عن ممارسة دورها المتصاعد في المنطقة

  28/12/2011، السبيل، عّمان
  

   إلى سابق عهدهاتركياالعالقات مع  تؤكّد إصرارها على إعادة "إسرائيل" .31
أكّدت مصادر سياسية إسرائيلية، على تمسك تل أبيب وإصرارها على إعادة تـرميم             : )فلسطين(الناصرة  

عالقاتها مع أنقرة، التي شهدت تدهوراً في مختلف المجاالت الدبلوماسية والعسكرية، والقيام بخطـوات              
  .إلعادة بناء الثقة بين الجانبين

إسرائيل معنية بإعادة العالقات بينها     "، عن المصادر قولها     )27/12(إلذاعة العبرية، اليوم الثالثاء     ونقلت ا 
  .، وفق قولها"وبين تركيا إلى سابق عهدها، إال أنها تشكك في صدق نوايا أنقرة في هذا الصدد

  27/12/2011، قدس برس
  

  شبكات التواصل االجتماعين صهاينة لتجميل صورة االحتالل على يمسؤولل ت فاشلةمحاوال .32
لوحظ مؤخًرا انتشار الصفحات الصهيونية الرسمية على مواقـع التواصـل االجتمـاعي كــ               : رام اهللا 

  .باللغة العربية، في محاولة فاشلة منهم لتجميل صورة االحتالل" يوتيوب"و" تويتر"و" فيسبوك"
ـ      ًرا صفحات خاصة بـرئيس وزراء      حتى أنشئت مؤخ  " إسرائيل"فمن مواقع السفارات لمواقع التعريف ب

درعي، وذلك للتواصل المباشـر مـع       ااالحتالل بنيامين نتنياهو والمتحدث باسم جيش االحتالل أفيخاي         
وانتشرت هذه الصفحات بسرعة لدى الفلسطينيين والعرب والذين عبروا وصـبوا جـام              .الشباب العربي 

 يـستطيعون أن يوصـلوا رسـائلهم للكيـان          غضبهم على المسؤولين الصهاينة، فهذه المرة األولى التي       
  .الصهيوني بشكل مباشر

ويالحظ المتابع لتعليقات المواطنين على صفحات مسؤولي االحتالل بأنها كثيفة وفي نفس الوقت صريحة              
ومباشرة وقاسية في أحيان كثيرة؛ فأغلب هذه التعليقات متوعدة لالحتالل بقرب نهايته، وتمتـاز بـسيل                

  .لالحتالل وسياسته وقادته وعلى رأسهم رئيس وزرائهالشتائم الموجهة 
يبدو أنك على درجة عالية من الغبـاء حتـى          : " على نتنياهو بقولها   "هبة شاهين " أحدى المشاركات  وترد

". تتوقع منا نحن العرب الشرفاء أن نتحاور معك، إن أيامكم أصبحت معدودة، أال إن نـصر اهللا قريـب                  
ا بين الصهيونية واليهودية؛ فنحن العرب ال نحـب الـصهاينة ونحـاربهم،             علينا التفريق جيدً  : "وأضافت

  ".ولكننا نعترف باليهود ونحترم دينهم، فليس بالضرورة كل يهودي أن يكون صهيونيا
  28/12/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم

  



  

  

 
 

  

            19ص                                     2363:                العدد28/12/2011 ربعاءاأل :التاريخ

  شهيد وعشرة جرحى في غارتين منفصلتين بمخيم جباليا ومدينة غزة .33
ني وأصيب عشرة آخرين في غارتين نفذتها طائرات االحتالل االسرائيلي ليلة استشهد فلسطي: غزة

وأصيب ثمانية فلسطينيين في غارة إسرائيلية على سيارة من نوع  .الثالثاء شمال ووسط مدينة غزة
 في 2 من المارة، بينهم 3في شارع الجالء وسط مدينة غزة، خمسة منهم في الجيب المستهدف و) جيب(

وقال شهود عيان ان الغارة التي استهدفت السيارة لم تكن تبعد عن محطة للوقود  . في الغارةحالة الخطر
  .سوى بعض أمتار

واستشهد مواطن واصيب اثنين آخرين مساء الثالثاء في غارة نفذتها طائرة استطالع اسرائيلية على 
  . قطاع غزةبالقرب من دوار أبو شرخ بمخيم جباليا لالجئين الفلسطينيين شمال" تكتك"

ان يكون ) سما(من جانبه نفى الناطق الرسمي باسم سرايا القدس أبو أحمد خالل اتصال هاتفي مع وكالة 
مطالبا وسائل االعالم ..الشهيد الذي سقط في الغارة االسرائيلية على شمال القطاع يتبع لعناصر السرايا

  .بتوخي الدقة والحذر في التعاطي مع مثل هذه االخبار
القناة العاشرة اإلسرائيلية أن القصف استهدف أحد عناصر الجماعات االسالمية بغزة ويدعى وذكرت 

وأشارت القناة إلى أن الغارة نفذت بالتعاون بين الجيش اإلسرائيلي وجهاز الشاباك،  ".عبد اهللا التلباني"
على جنوب الدولة وان الهدف منها كان اغتيال التلباني، زاعمه أنه ضالع في عمليات اطالق صواريخ 

ولفت القناة إلى أن الجيش اإلسرائيلي طلب من سكان غالف غزة البقاء في مناطق آمنة، تحسباً  .العبرية
  .إلطالق صواريخ من قطاع غزة

وفي ذات السياق نقل التلفزيون االسرائيلي تقديرات عن رئاسة اركان االحتالل ان اسرائيل ستواصل 
  .ة النشطة التي تعمل على تهريب االسلحة من سيناء الى قطاع غزةالخاليا الفلسطيني" استهداف "

  28/12/2011، وكالة سما اإلخبارية
  

  بالقدس الشرقيةسلوان  في حي  متر مربع8400 ةمساح ب واستيطانيةسياحيةمشاريع ": معاريف" .34
يلية اإلسرائ» معاريف«صحيفة ، أن يحيى دبوق، عن مراسلها 28/12/2011، االخبار، بيروتذكرت 

» العاد«كشفت أمس، عن آخر جهود دولة االحتالل لتهويد القدس المحتلة، وتوقفت عند تسويق جمعية 
وقالت الصحيفة . الدينية االستيطانية مشروعين سياحيين ضخمين في حي سلوان بالقدس الشرقية المحتلة

 ين الجديدين سياحيان مع طابع ديني وتراثي ي«إنهودي، يمتدان على مساحة تبلغ المشروعين االستيطاني
ويتوقع أن تناقش اللجنة المحلية في بلدية القدس رفع الخطة اليوم لعرضها على . » متر مربع8400

المشروعين «االعتراضات، وهي الخطوة التي تسبق إقرارها فعلياً، وفقاً للصحيفة التي أشارت الى أن 
م بين إسرائيل والفلسطينيين على الحقوق في مدينة السياحيين هما مادة متفجرة جديدة في الصراع القائ

  .»القدس
مواقع سياحية «وتتضمن الخطة االستيطانية الجديدة بناء مراكز للزوار والسياح، إضافة إلى سلسلة من 

وتقول . اليهودي» أثرية اكتشفت فيها آثار من عصر الهيكل الثاني«، تركز على منطقة »جاذبة
ل طابقاً لعرض اآلثار والمكتشفات األثرية اليهودية اكتشفت أخيراً حول المشروع يشم«إن » معاريف«

أسوار القدس، اضافة إلى نصب تذكاري وقاعة مؤتمرات وممرين تحت األرض يربطان مدينة داوود 
  . »بمنطقة الحفريات التي ظهرت فيها اكتشافات أثرية من عصر الهيكل االول
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في اطار الخطة سيتم أيضاً بناء موقف للسيارات «أنه » ادالع«ونقلت الصحيفة عن مصادر في جمعية 
 سيارة لخدمة الوافدين اليهود إلى حائط المبكى، إضافة إلى محطات استعالم وقاعات 250يستوعب

وأكدت أن . »تدريس للتعرف على التراث اليهودي، وفضاءات للعرض ومحال لبيع الهدايا التذكارية
الى حائط المبكى، وال يمكن ) اليهود(نه أن يحسن أوضاع الوافدين المشروع سياحي بامتياز، ومن شأ«

  .»أن يضر بحقوق سكان المدينة من كل شرائحها وقطاعاتها
يتمثل باقامة مركز  اآلخر» السياحي«المشروع ، من القدس، أن 27/12/2011، القدس، القدسونشرت 

الب اللجنة في اطار هذا المشروع وتط» بيت معيين«سياحي في عين سلوان والذي يطلق عليها اسم 
وعين سلوان بما في » مدينة داود«المصادقة على اعداد مركز للزوار في وسط سلوان فيما يطلق عليه 

ذلك النبع نفسه، واقامة برك تحت االرض وبرك تطهير للنساء، مع تنظيم حفريات اثرية وتنظيم مبان 
  .تزيد عن ثالثة االف متر مربعقائمة فوق االرض، ويمتد هذا المشروع على مساحة 

  :نقاط االحتكاك الرئيسة في القدس وهي» معاريف«واستعرضت 
 وجه مهندس المدينة تعليمات باغالق الجسر وبناء جسر - ان جسر باب المغاربة في ساحة البراق -1

اجهات بديل ، لكن وجه بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة تعليمات باعادة فتحه وذلك خوفا من حدوث مو
  .مع العرب

 منزال فلسطينيا ويسود تخوف من 22 من المتوقع هدم -في سلوان » حديقة الملك« مشروع -2
  .احتماالت حدوث مواجهات مع فلسطينيين

» عطرات كوهنيم« هدم الفندق لصالح اقامة منازل لجمعية -في الشيخ جراح » شبرد« فندق -3
  .لواليات المتحدةاليمينية، ويوجد تخوف من حدوث مواجهات مع ا

 جمدت البلدية بصورة مؤقتة هدم المبنى، يوجد تخوف من اندالع -في سلوان » بيت يهونتان «-4
  .مواجهات مع فلسطينيين

 تمت المصادقة على بناء الف وحدة سكنية في -خلف الخط االخضر ) تلة شعفاط( رمات شلومو -5
  .ات المتحدةالمستوطنة ويوجد تخوف من اندالع مواجهات مع الوالي

 وحدة سكنية ويوجد تخوف 1100 تمت المصادقة على بناء - مستوطنة غيلو خلف الخط االخضر -6
  .من مواجهات مع الواليات المتحدة

  
   ألف مقدسي ينتظرهم مصير مجهول 100: حرب الهوية .35

)  اإلقامة(أو ما تسمى بـ) الهوية الزرقاء( ألف مواطن مقدسي يحملون 100ينتظر ما يزيد عن : القدس
مصير مجهول في ظل التصريحات التي يصدرها مسؤولين في تل أبيب بين الحين واآلخر حول تحديد 
مستقبل مدينة القدس المحتلة، في وقت يعيش السكان المقدسيين خارج إطار مدينة القدس حالة من 

مناطق التي تقع خارج الترقب الحذر تجاه ما ستؤول إليه أحوالهم بعد تنفيذ إسرائيل مخططاتها بفصل ال
  ".الجدار عن مدينة القدس، مما يصعب عليهم التواصل مع المدينة

لمحتلة، إلى أقوال كبار المسؤولين في إسرائيل وبلدية اإلحتالل في القدس ا" وتنظر أوساط مقدسية كبيرة 
 ألف مواطن مقدسي يسكنون مناطق تقع خارج 100بأنها تنذر بخطر محدق ينتظر مصير ما يقرب من 

وحرمانهم من كافة الحقوق االجتماعية ) الهوية الزرقاء(القدس، مما يؤدي إلى فقدانهم حقهم في اإلقامة 
  ".والقانونية التي كانوا يتمتعون بها
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 ألف فلسطيني يحملون الهوية 100بحرمان ما يزيد عن " تنفيذه ويقضي المخطط اإلسرائيلي إذا تم 
تهديد حياة ومستقبل " الزرقاء من حقهم في اإلقامة وسحب بطاقات الهوية التي بحوزتهم، مما يعني 

  ".من السكان الفلسطينيين المقدسيين% 20
  27/12/2011، وكالة قدس نت

  
  على األسرى"  شاليطقانون"االحتالل يواصل تطبيق  .36

، وانتهائها بجميع مراحلها، وال تزال "وفاء األحرار"أكثر من أسبوع مضى على إتمام صفقة 
حيث تملّصت مصلحة السجون من جميع وعودها بتحسين ظروف . االستفزازات مستمرة بحق األسرى

غزة كما أن أسرى . األسرى، فالتفتيش الليلي والعاري لألسرى وذويهم أثناء الزيارات مستمر لم يتوقف
به من الزيارة، » إسرائيل«ال يزالون محرومين من الزيارة، على الرغم من زوال السبب الذي حرمتهم 

وهو وجود شاليط أسيرا في غزة، باإلضافة لمنع ما يقارب من نصف أسرى الضفة من الزيارات، 
  .والغرامات المالية الكبيرة التي تفرضها عليهم، عند أقل مشكلة

، الذي ال يزال »قانون شاليط«لقنوات الفضائية عن مختلف السجون تحت ما يسمى كذلك استمرار قطع ا
  .قائما رغم انتهاء الصفقة بجميع مراحلها وعودة شاليط للكيان

من جانبهم، حذّر األسرى من تمادي اإلدارة في استفزازهم ألن ردة فعلهم ستكون غير محسوبة 
وناشدوا جميع . ولّد االنفجار في أوساط األسرىالعواقب، واستفزاز مصلحة السجون المستمر، سي

المسؤولين، والجانب المصري خاصة، إلجبار اإلسرائيليين على تنفيذ األمور التي تم االتفاق عليها في 
صفقة وفاء األحرار، من تحسين ظروف األسرى، وإجراء جميع اإلنجازات التي تم سحبها، بناء على 

  . المعزولين دون استثناءقانون شاليط، وإخراج جميع األسرى
  28/12/2011، السبيل، عّمان

  
   االسرائيلية تحّول المسجد الكبير في بئر السبع الى متحف تهويديالمؤسسة: "مؤسسة األقصى" .37

 أكدت مؤسسة األقصى للوقف والتراث في بيان صدر أمس، إن المؤسسة االسرائيلية حولت :القدس
م على يد الدولة العثمانية بمساهمة أهل النقب، 1906لذي بني عام ا. المسجد الكبير في مدينة بئر السبع

, األمر الذي يمس بالمشاعر, يتضمن صوراً وتماثيل وعروضا مشينة داخل المسجد, الى متحف تهويدي
  .الذي يتوجه الى اهللا بالصالة في المساجد وبيوت اهللا, بل بعقيدة المسلم

  28/12/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا
  

  أسرى النقب يقاطعون إدارة السجون.. تشويشبعد تركيبها أجهزة  .38
أكد نادي األسير أن أسرى النقب قرروا وقف التنسيق مع إدارة السجن عبر ممثلي األقسام بعد : رام اهللا

تركيبها أجهزة تشويش والتي يمكن أن تتسبب بأمراض نتيجة اإلشعاعات الصادرة عنها ولقربها من 
  . غرف األسرى
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واستنكر نادي األسير إجراءات إدارة السجون، مؤكدا أن األوضاع خالل األسابيع األخيرة تتجه نحو 
التصعيد في سياق النيل من عزيمة أسرانا وإذاللهم، من خالل االقتحامات اليومية والتفتيشات المفاجئة 

  . وعزل البعض منهم كعقوبة، وحرمانهم من الزيارة، وكذلك الكنتينة
  27/12/2011، ين أون الينموقع فلسط

  
   أسيراً بمستشفى سجن الرملة15  حياة يهددالمرض: األسير المحرر ياسر نزال .39

 أسيرا من أصحاب األحكام 15في تصريح له، أن  قال األسير المحرر ياسر أمين نزال: الضفة الغربية
مأساوية بعد اعتقالهم العالية يتهددهم خطر الموت ويعانون من إعاقات كاملة وأوضاع صحية متردية و

وهم مصابين برصاص جيش االحتالل، ومنهم من يعاني من مرض السرطان، الفشل الكلوي، السكري 
  .وغيرها من األمراض المستعصية

 كانون الثاني من هذا العام بعد تردي 19وكان األسير المحرر نزال نقل إلى مستشفى سجن الرملة في 
  .دة أمراض مزمنة منها السكري والضغطوضعه الصحي، وهو مصاب ويعاني من ع

  28/12/2011، السبيل، عّمان
  

  دعو إلطالق حملة تضامن مع األسيراتيمركز األسرى للدراسات  .40
دعا مركز األسرى للدراسات إلى التضامن الفلسطيني والعربي مع األسيرات الفلسطينيات في سجون 

  .ناالحتالل، وحمايتهن من استفراد إدارة مصلحة السجون به
 كما أكّد الباحث في شؤون األسرى ومدير مركز األسرى للدراسات األسير المحرر رأفت حمدونة أن

إدارة السجون لها تاريخ في االنتهاك بحق األسيرات، مثل استمرار حمالت التفتيش، ومنع للثانوية «
  .»لغراماتالعامة، والجامعة العبرية، وحرمان الزيارات، والعزل االنفرادي، والعقوبات، وا

إنهن يتعرضن «: وحذّر حمدونة، من استمرار مصلحة السجون في انتهاكاتها بحق األسيرات، وأضاف
لسوء المعاملة أثناء خروجهن للمحاكم والمستشفى، وتوضع العراقيل أمام إدخال الكتب لألسيرات اللواتي 

ظيف، ورطوبة الغرف، ووجود يقضين معظم وقتهن بالغرف، وسوء الطعام كماً ونوعاً، وقلة مواد التن
  .»الحشرات، وغير ذلك من االنتهاكات

  28/12/2011، السبيل، عّمان
  

   عاما من االعتقال11اللقاء مع الرئيس أبو مازن ازال معاناة : المحررة آمنة منىاألسيرة  .41
 معاناة  أكدت األسيرة المحررة امنة منى أن اللقاء الذي جمعها بالرئيس أبو مازن خفف عنها:رام اهللا

  .الغربة وأحد عشر عاما من االعتقال
ووصفت منى اللقاء مع الرئيس في تركيا في حديث إلذاعة موطني امس باللقاء األبوي النابض بمعاني 

وطالبت . الحياة، وأكدت بأن هذا اللقاء ازال معاناة احد عشر عاماً من المعاناة في معتقالت االحتالل
الحقوقية والقانونية بطرح قضية األسرى والمبعدين في المحافل منى المجتمع الدولي والمؤسسات 

هذه األنباء  ": ما جاء في األنباء التي روجت انها رفضت اإلبعاد إلى غزة فقالت األسيرةوفندت .الدولية
  ."ليست صحيحة، فأنا كنت افضل اإلبعاد إلى غزة باعتبارها جزءا من الوطن بدال من اإلبعاد إلى تركيا

  28/12/2011، الجديدة، رام اهللالحياة 



  

  

 
 

  

            23ص                                     2363:                العدد28/12/2011 ربعاءاأل :التاريخ

  
   عنهم في الدفعة الثانية هم من الشباب واألطفالالمفرج أسيراً من 453: فروانة .42

 أسيراً، ويشكّلون 453أكّد األسير السابق الباحث المختص بشؤون األسرى عبد الناصر فروانة أن : غزة
 في الدفعة الثانية من صفقة التبادل  في المئة من إجمالي قائمة األسرى المفرج عنهم82.4ما نسبته 
  . عاما52ً - 31 أسيراً، هم من الشباب واألطفال، وأن الباقي تتراوح أعمارهم ما بين550وعددهم 

وداعا فروانة الجهات الرسمية والشعبية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص إلى االهتمام 
 الثانية بما يليق بهم وبتضحياتهم ومعاناتهم ومراعاة باألسرى المحررين الذين أطلق سراحهم في الدفعة

احتياجاتهم حسب سنوات سجنهم، والتعامل معهم أسوة بإخوانهم الذين تحرروا في الدفعة األولى وتقديم 
كل وسائل الدعم والمساندة والرعاية الطبية وفرص العمل بما يتناسب وإمكانياتهم ويراعي الفترات التي 

اصة، ال سيما وأن الغالبية العظمى منهم هم من الشباب واألطفال الذين انقطعوا أمضوها في األسر خ
  .عن دراستهم وأعمالهم

  28/12/2011، السبيل، عّمان
  

   أيام عشرة مضرب عن الطعام منذ أسير": مؤسسة التضامن" .43
ي خضر إن القيادي في حركة الجهاد اإلسالم: "قالت مؤسسة التضامن الدولي لحقوق اإلنسان: جنين

 أيام؛ بسبب سوء 10عدنان والمعتقل في سجون االحتالل مضرب عن الطعام منذ يوم اعتقاله قبل 
  ". المعاملة التي يالقيها من قبل السجانين

يتعرض لمعاملة ) زوجها(إنه : "ونقل الباحث في مؤسسة التضامن أحمد البيتاوي عن زوجة عدنان قولها
  ". ؛ األمر الذي دفعه للدخول في إضراب عن الطعامسيئة من قبل السجانين اإلسرائيليين

وذكر البيتاوي، في بيان مكتوب أمس، أن المحققين في الجلمة أخبروا الشيخ عدنان أنه ممنوع من زيارة 
  .  أشهر أيضاً؛ بسبب إضرابه عن الطعام3لمدة " الكانتينا" أشهر ومحروم من استالم أموال 3أهله لمدة 

  27/12/2011، موقع فلسطين أون الين
  

   رشق سيارة اسرائيلية بالحجارةلمقدسيربع سنوات أالسجن  .44
 قضت المحكمة المركزية االسرائيلية في القدس المحتلة على شاب فلسطيني بالسحن : أ ف ب-القدس 

  .الفعلي اربع سنوات وعشرة اشهر مع وقف التنفيذ لرشقه بالحجارة سيارة اسرائيلية في حي سلوان
من حي سلوان )  عاما23ً(المحكمة فرضت على محمد طه «رته المحكمة المركزية بأن وأفاد بيان نش

)  دوالر5400( ألف شيكل 20عقوبة السجن الفعلي اربع سنوات وعشرة اشهر مع وقف التنفيذ وغرامة 
وأعطت المحكمة الشاب فرصة  .»كتعويض لسائق السيارة وابنته اللذين تعرضا لرشق سيارتهم بالحجارة

  . يوما45ًئناف الحكم خالل الست
  28/12/2011، الحياة، لندن

  
   يصممن جهازا لمراقبة ورصد حالة الطقس في غزة االسالميةالجامعةثالث خريجات من  .45

 تمكنت ثالث خريجات من الجامعة االسالمية في غزة من تصميم جهاز خاص بمراقبة ورصد :غزة
  .حالة الطقس في األماكن المختلفة
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شروق حمادة طاهر شعث، ورفيف زهير : ث متخصصات في هندسة الحاسوب وهنوالخريجات الثال
وأشرف على المشروع الذي يأتي ضمن متطلبات . عبد الكريم صادق، وأسماء محمد فارس راضي

  .التخرج من الجامعة المهندس حسام يونس الزق استاذ هندسة الحاسوب في الجامعة
 نموذج لقراءة وقياس بيانات حالة الطقس، ونموذج الستقبال :وينقسم المشروع إلى ثالثة أجزاء رئيسية

  ).الجهاز المشرف( البيانات، ونموذج إلرسال المعلومات النهائية للمستخدم 
 RFوتشير الخريجات الثالث إلى أن طريقة نقل البيانات بين الجهاز المرسل والجهاز المستقبل هي ال 

moduleهاز المستقبل للجهاز الرئيس على الشبكة والذي سيقوم ، في حين يتم نقل البيانات بين الج
  .RS-232بتوزيع البيانات إلى كافة األجهزة األخرى هي ال 

  27/12/2011، القدس، القدس
  

   في نابلسيوسف متطرفون يهود يقتحمون قبر .46
اقتحمت مجموعة من المتطرفين اليهود فجر أمس منطقة قبر يوسف في مدينة نابلس، حيث يزعمون أن 

وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن العشرات من المستوطنين . هذا المقام يعود للنبي يوسف عليه السالم
المتطرفين اقتحموا بلدة بالطة المجاورة لمدينة نابلس تحت حراسة مشددة من الجيش االسرائيلي وأدوا 

لت اسطح المنازل قوات االحتالل التي وفرت الحماية للمستوطنين اعت«صلوات تلمودية، مضيفة ان 
  .»القريبة وحولتها الى ثكنات عسكرية

ودارت مواجهات عنيفة بين الجيش االسرائيلي والفلسطينيين بعد استفزازات قام بها الجيش بتعمده اطالق 
  .قنابل الغاز والصوت صوب المنازل واقتحام منازل عدة والعبث بمحتوياتها

  28/12/2011، البيان، دبي
  

  من ضحايا الحرب من المدنيين ومطالبات بمالحقة المجرمين% 82: في ذكرى العدوان .47
قال المركز الفلسطيني لحقوق الالنسان ان اليوم يصادف أكثر االيام دموية في تاريخ االحتالل حيث قتل 

% 76.6 فلسطينياً في مثل هذا اليوم قبل ثالثة أعوام على أيدي قوات االحتالل اإلسرائيلي، وكان 334
  .قتلى من المدنيينمن هؤالء ال

وأوضح المركز في بيان صدر في الذكرى الثالثة للحرب أنه بلغ العدد اإلجمالي للذين قتلوا خالل عملية 
  . آخرون5300مدنياً، كما أصيب %) 82.2 (1167 فلسطينيناً، من بينهم 1419الرصاص المصبوب 
 من ضحايا عملية 1046 بالنيابة عن  شكوى جنائية إلى السلطات اإلسرائيلية490وأفاد المركز أنه قدم 

الرصاص المصبوب، إال أنه حتى اآلن لم يتلق سوى ردين موضوعيين، حيث تم ببساطة تجاهل الغالبية 
  .العظمى من الشكاوى المقدمة

ودعا المركز مجلس األمن التابع لألمم المتحدة إلى إحالة الوضع في إسرائيل وفلسطين إلى المحكمة 
  . وذلك بموجب الفصل السابع من ميثاق األمم المتحدةالجنائية الدولية

  27/12/2011، 48موقع عرب
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   دوالر خسائر القطاع الخاص بحرب غزةمليون 140: ةفي الذكرى الثالث .48
 أي قطاع 2009-2008لم تترك الحرب التي شنها االحتالل اإلسرائيلي على غزة :  صفاء عاشور-غزة

  .يث كان االحتالل يتعمد تدمير المنشآت االقتصاديةمن القطاعات إال وأصابه الضرر، ح
وأوضح رئيس اتحاد الصناعات الفلسطينية في قطاع غزة، علي الحايك، أن قيمة األضرار المباشرة التي 

 مليون 140تكبدها القطاع الخاص المباشرة خالل الحرب اإلسرائيلية على قطاع غزة وصلت إلى 
  . مليون دوالر98وخسائرها أكثر من  % 38تضررة كليا دوالر، حيث بلغت نسبة المنشآت الم

، أن االحتالل اإلسرائيلي هدف لتدمير مؤسسات القطاع الخاص منذ بدء انتفاضة "فلسطين"وأكد لـ
 مليار دوالر، وأن التعويضات 11، الفتاً إلى أن خسائر القطاع الخاص تعدت 2000األقصى عام 

  .ارنة مع الخسائرالمباشرة للمتضررين ال تزال قليلة مق
ونوه إلى أن األضرار لحقت بمكونات االقتصاد الوطني الفلسطيني ممثلة بقطاعات التجارة والصناعة 

  .والمقاوالت وتكنولوجيا المعلومات والسياحة وقطاع شركات الوقود وغيرها من القطاعات األخرى
سطيني وبرنامج األمم المتحدة وحسب دراسة أعدت بالتعاون بين المجلس التنسيقي للقطاع الخاص الفل

 مليون 40بقيمة مالية تجاوزت % 62اإلنمائي، اتضح أن نسبة المنشآت المتضررة جزئيا بلغت نحو 
دوالر، وأن القطاع الصناعي كان من أكثر القطاعات تضرراً، أما من حيث التصنيف، فكان قطاع 

 منشأة، 120 بلغت المنشآت المتضررة الصناعات المعدنية من أكثر المنشآت تضررا من حيث العدد، إذ
أما من حيث قيمة الخسارة فكانت الخسارة التي لحقت بقطاع الصناعات الغذائية أكبر من غيرها إذ بلغت 

  . مليون دوالر35
  27/12/2011، موقع فلسطين أون الين

  
  2012تنبؤات جهاز اإلحصاء لعام ..  لموازنة السلطةالمانحينتوقع استمرار دعم  .49

 توقع الجهاز المركزي لإلحصاء أن تستمر الدول المانحة بتوفير الدعم المالي لتمويل موازنة :هللارام ا
، واستمرار تدفق األموال الخاصة باإليرادات 2011السلطة الوطنية بنفس مستوياتها خالل العام 

  .الجمركية من إسرائيل
ية في األراضي الفلسطينية عام كما توقع اإلحصاء خالل تقرير أصدره أمس حول األوضاع االقتصاد

، ان تستمر السلطة الوطنية باتخاذ حزمة من اإلجراءات المالية التي من شأنها تقليل عجز 2012
والقيمة المضافة بنسبة % 11.0الموازنة العامة، وذلك من خالل زيادة تحصيل ضريبة الدخل بنسبة 

بالحد األدنى، مع % 1.0طاع العام بنسبة ، وارتفاع عدد العاملين في الق2011مقارنة مع عام % 9.0
، مع افتراض زيادة 2011بقاء االستثمارات الحكومية والتحويالت الحكومية بنفس مستوياتها عام 

، استمرار وجود العراقيل التي تضعها إسرائيل على حركة األشخاص %5.0التسهيالت االئتمانية بنسبة 
األراضي الفلسطينية والدول المجاورة كما كانت عليه خالل والبضائع داخل األراضي الفلسطينية أو بين 

  %.2.9باإلضافة للنمو الطبيعي في أعداد السكان داخل األراضي الفلسطينية بنسبة . 2011عام 
، وارتفاع إجمالي االستهالك 2012خالل عام % 6.2وتوقع كذلك ارتفاع الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة 

، وزيادة نصيب الفرد من %9.1، وإجمالي االستثمارات بنسبة )اص والعاماالستهالك الخ% (6.5بنسبة 
  %.3.1الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة 
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نتيجة تحسن في جباية الضرائب، فمن % 8.8كما توقع انخفاض عجز موازنة السلطة الوطنية بنسبة 
  %.6.2قات الحكومية بنسبة ، مع زيادة النف%14.5المتوقع ارتفاع في إجمالي اإليرادات الحكومية بنسبة 

وتنبأ اإلحصاء حدوث ارتفاع طفيف في معدل البطالة لألراضي الفلسطينية، وذلك نتيجة الزيادة الطبيعية 
في حجم القوى العاملة بقيمة أكبر من زيادة عدد العاملين في األراضي الفلسطينية، وبافتراض الزيادة 

وهو بالحد األدنى للتوظيف، فمن المتوقع أن % 1.0 بنسبة القليلة في أعداد العاملين ضمن القطاع العام
كما يتوقع أن يرتفع عدد %. 24.8بعد أن كان % 25.4 إلى 2012يصل معدل البطالة خالل عام 

  %.3.7العاملين في األراضي الفلسطينية بنسبة 
تكون ، وي%13.0وارتفاع العجز في صافي الحساب الجاري الخارجي لألراضي الفلسطينية بنسبة 

صافي الحساب الجاري الخارجي من الميزان التجاري وصافي التحويالت الخارجية وصافي الدخل، فمن 
، وذلك نتيجة الزيادة المتوقعة في قيمة الواردات %8.5المتوقع زيادة عجز الميزان التجاري بنسبة 

ة أضعاف الصادرات الفلسطينية بمستوى أعلى منه في زيادة قيمة الصادرات حيث تمثل الواردات أربع
، ومع افتراض زيادة صافي %8.6كما يتوقع أن يرتفع صافي الدخل من الخارج بنسبة . الفلسطينية

، كما من %6.2، لذلك سيرتفع إجمالي الدخل القومي الحقيقي بنسبة %5.0التحويالت من الخارج بنسبة 
  %.6.0المتوقع أن يرتفع إجمالي الدخل القومي المتاح بنسبة 

  28/12/2011،  الجديدة، رام اهللالحياة
  

   المشترك وتعزيز أفق التعاون االقتصادي بين فلسطين واألردناالستثماريالتأكيد على أهمية التبادل  .50
أكد مسؤولون اقتصاديون فلسطينيون واردنيون على أهمية تعزيز أفق التعاون : بشار دراغمة –نابلس 

الشقيقين وضرورة خلق بيئة استثمارية متبادلة بين المشترك على الصعيد االقتصادي بين البلدين 
الطرفين، وفتح األسواق األردنية أمام االستمثار الفلسطيني، ودعوة رجال األعمال األردنيين إلى 

جاء ذلك خالل حفل عشاء نظمته غرفة تجارة وصناعة نابلس مساء أمس األول  .االستثمار في فلسطين
  . الذي يزور فلسطينتكريما للوفد االقتصادي األردني 

هديب إلى توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع مؤسسة االستثمار األردنية إلقامة جعفرمن جهته، أشار 
  ,ملتقى سنوي مشترك بين فلسطين واألردن، موضحا أن دورته االولى ستعقد في األردن
  28/12/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا

  
   في كتاب ألماني جديد" والمقاومةالعرقيفلسطين، التطهير " .51

كثيرة هي الكتب األلمانية المهتمة برصد تفاصيل القضية الفلسطينية منذ اندالع :  نائل بلعاوي-فينا 
شرارتها األولى وإلى اليوم، فما تقدمه دور النشر األلمانية على ذلك الصعيد سنويا، ال تجاريه، عددا 

 أو باريس مثال، وهو األمر الذي يمكن تأكيد صحته على األقل، إصدارات مراكز النشر الشهيرة في لندن
  .ببساطة، عند مراجعة اإلحصائيات واألرقام المنشورة بانتظام حول هذا الموضوع

الصادر مؤخرا، أكتوبر ) فلسطين، التطهير العرقي والمقاومة:(إلى عائلة الكتب المميزة تلك ينتمي كتاب 
 فرانكفورت، وهو عبارة عن جزء خامس من سلسلة في) زامبون(، عن دار النشر األلمانية 2011

  ).جرائم ضد اإلنسانية: (شهيرة تحمل العنوان الصادم
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على عدة فصول وعناوين مختلفة يناقش كل منها ) فلسطين، التطهير العرقي والمقاومة(يحتوي 
) وسط صفحة من القطع ال262(موضوعه البحثي الخاص، كما يحمل اسم مؤلفه الخاص أيضا، فالكتاب 

عبارة عن عشرة نصوص لعشرة مؤلفين أوكلت دار النشر إليهم مهمة تسليط الضوء على مواضيع 
مختلفة، تمس بمجملها، جوهر القضية الفلسطينية وتعمل على تشريح مكوناتها، فقد ضم العمل، على 

، )إلنسانيةاالحتالل هو جريمة ضد ا(سبيل المثال ال الحصر فصال خاصا بالسياسة العنصرية إلسرائيل 
، إلى )التهجير، محاولة إلغاء الفلسطيني(، إضافة إلى )مصادرة األراضي وقطع األشجار(وآخر حول 

: جانب العديد من المواضيع المؤثرة األخرى التي تمت دراستها بعناية وحرص كبيرين، نذكر منها
هامة بالمجمل، والتي يصعب إلى آخر الفصول الشيقة وال) سالم أم احتالل(و) التطهير العرقي وإسرائيل(

  .تناولها اآلن لألسف
وتجدر اإلشارة هنا، إلى أن النص االفتتاحي للكتاب هو للناشط االيطالي فيتوريو أريغوني الذي فقد حياته 

  .2011بطريقة وحشية تماما أثناء تواجده في غزة يوم الخامس عشر من إبريل 
  27/12/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
   حق العودة يتعرض لمؤامرة غربية صهيونية خطيرة:"اللجنة األردنية لنصرة القدس" .52

، "اللجنة الشعبية األردنية لنصرة القدس وحـق العـودة        "يعلن اليوم عن إشهار     : نسعد الدي نادية   -عمان  
لي، والتمـسك   تحت عناوين دعم المقدسيين وتثبيتهم في وطنهم وأرضهم ضد عدوان االحتالل اإلسـرائي            

دعم قضيتي القدس وحق العودة مادياً واجتماعيـاً         " اللجنة وتستهدف .بثوابت قضية الالجئين الفلسطينيين   
وإنسانياً وإعالمياً، وإعادتهما إلى الحاضنة الشعبية التي ال تقبـل التفـريط بثوابـت األمـة وحقوقهـا                  

  .، وفق رئيس اللجنة المؤقت عدنان الحسيني"المشروعة
ـ وقال ال  حق العودة يتعرض لمؤامرة غربية صهيونية خطيرة إلسقاطه والتجاوز عن          "، إن   "الغد"حسيني ل

 القاضي بحق العودة والتعويض، بينما تشهد مدينة القدس حملة تهويديـة اسـتيطانية              194القرار الدولي   
  ".إسرائيلية شرسة

28/12/2011، الغد، عّمان  
  

   تسونامي يزلزل المنطقةإلىيتحول قد عربي الربيع ال: األسبق  األردنيرئيس الوزراء .53
 الدكتور عبد السالم المجالي في جلسة حوارية في         األسبقرئيس الوزراء   قال  :  جمعة الشوابكة   - عمان

 أن ما يـسمى بـالربيع العربـي         "قراءة في المشهد السياسي العربي    ": جامعة البترا مساء امس بعنوان      
اعية وحل عادل للقضية الفلسطينية في الفترة المقبلة، أمـا إذا لـم             سيكون ربيعا إذا أدى إلى عدالة اجتم      

يسفر التغيير الحالي عن ذلك ولم يفهم الغرب ما يصبو إليه العرب فإنه يتوقع حدوث تسونامي سـيزلزل               
  .المنطقة وستكون نتائجه خطيرة على المنطقة برمتها 

28/12/2011، الدستور، عّمان  
  

  "صمود وانتصار.. غزة" تنظم مهرجان دناألرفي " فلسطين النقابية" .54
 الثالثاء مهرجانا بعنوان    أمسنظمت لجنة فلسطين النقابية في مجمع النقابات المهنية مساء          :  بترا –عمان  

  . على قطاع غزةاإلسرائيليبمناسبة الذكرى الثالثة للعدوان » صمود وانتصار.. غزة«
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لمة له التضحيات العظيمة التي قدمتها المقاومة علـى          عبيدات في ك   عبد اهللا وحيا رئيس النقباء المهندس     
 التميمـي   أحالم المحررة   األردنية األسيرةوتحدثت   .اإلسرائيليرض غزة في مواجهتها جيش االحتالل       أ

  .فيها المتكررة على المقدسات اإلسرائيليةعن حالة التهويد التي تعيشها مدينة القدس واالعتداءات 
28/12/2011، الدستور، عّمان  

 
   الفلسطينية في المصالحة"إسرائيل" تدخلالجامعة العربية ترفض  .55

 الصادرة عن أركان "غير المسؤولة" نددت جامعة الدول العربية، أمس، بالمواقف :خليفة جاب اهللا
 محمود عباس، وآخرها التفوهات الصادرة عن نائب رئيس الفلسطينيالحكومة اإلسرائيلية، ضد الرئيس 

 فتح حركتي سلفان شالوم، على خلفية سعى عباس إلنجاز المصالحة الفلسطينية بين "إسرائيل"وزراء 
وقال السفير محمد صبيح، األمين  ."عصابة" وتصدر عن "منافية للحقيقة"وحماس، واصفة إياها بأنها 

 عباسن الرئيس إ تصريح للصحفيين أمس في جامعة الدول العربية، فيالعام المساعد لشؤون فلسطين 
 الدفاع عن في جاد  عملية السالم، ولكنه أيضاًفي تعرف أن الرئيس عباس جاد "إسرائيل"سالم، ورجل 

  .حقوق شعبه الثابتة وفى مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس
 أن تتعامل بهذا الشكل، وأن "إسرائيل"ـ، وال يحق لداخليوشدد على أن المصالحة الفلسطينية شأن 

إنهاء االنقسام هو : وتابع .الفلسطينيصدر التهديدات بحق الرئيس عباس بسبب مساعيه إلنهاء االنقسام ت
، والوحدة الوطنية ضرورة ملحة، والجامعة العربية تقف بكل ما لديها من قوة وعزم ودولي عربيمطلب 

  .الفلسطيني صفحة االنقسام وطيللعمل على تقريب وجهات النظر 
  28/12/2011القاهرة، المصري اليوم، 

  
  كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني والصهاينةتندد ب الوطنيةمجموعة العمل : المغرب .56

انتقدت مجموعة العمل الوطنية لمساندة العراق وفلسطين التي تضم ناشطون :  محمود معروف-الرباط 
محاولة " وإنسانية حقوقية ينتمون لمختلف التيارات والفكرية والسياسية المغربية وجمعيات وهيئات

الصهاينة وعمالئهم، في الداخل والخارج، اإلسراع في فرض التطبيع مع المغرب على الخصوص، 
 للقدس أرسل المجموعة في بيان توعبر ."وسط انشغاالت الناس باالنتفاضات واالنتخابات وإفرازاتها

ب خالل الستة أشهر األولى من هذه ارتفاع الواردات الصهيونية إلى المغر"العربي عن االستياء من 
وطالبت  ." خالل خمسة أشهر900ارتفاع نسبة المغاربة الذين زاروا الكيان الصهيوني إلى " و"السنة

إنهاء كل مبادرات التطبيع ومساءلة المطبعين وإلغاء العقود المبرمة من الشركات "المسؤولين المغاربة بـ
منع نقل جثامين اليهود المغاربة إلى الكيان " و"الستيطانيةالداعمة للكيان الصهيوني أو لمشاريعه ا

  ."الصهيوني، لما يشكله من منازعة في مغربيتهم ومن دعم لالستيطان ونهب األراضي
  28/12/2011، لندن، القدس العربي

  
   إلى غزةتصلالتونسية " أحرار"قافلة  .57

 ،27/12ح البري، مساء يوم الثالثاء التونسية إلى قطاع غزة، عبر معبر رف" أحرار" دخلت قافلة :غزة
إن القافلة، التي يأتي على رأسها أحد عشر متضامنًا، وبحوزتها أربعة "وقالت مصادر عاملة في المعبر 

 من الدخول إلى القطاع ]الثالثاء [أطنان من األدوية والمعدات الطبية للمستشفيات بغزة تمكنت مساء اليوم
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ويعتزم القائمون على القافلة زيارة مستشفيات الخدمات الطبية العاملة  ."وسط استقبال وحفاوة فلسطينية
  .بالقطاع، وزيارة عدد من مؤسسات المجتمع المدني، واالطالع على النشاط الكشفي

  27/12/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

  "الحكم الميداني "هي سيشهد طريقة جديدة في الحكم العربيالعالم : إسرائيليتقرير  .58
ون العربية بالقناة الثانية اإلسرائيلية والمرشح السابق ؤ قال إيهود يعارى، محلل الش:حمد محمودم

 لوصف ما سيحدث  مناسباً ليس مصطلحاًالعربي بالقاهرة، إن مصطلح الربيع "إسرائيل"لمنصب سفير 
ى رأسها الجيش بالمستقبل خاصة أن الثورات جلبت معها صحوة إسالمية من شأنها أن تواجه بعراقيل عل

 لطريقة جديدة من أنظمة الحكم العربيوشباب الفيس بوك وتويتر والليبراليين، وهكذا سيتحول العالم 
 البالد العربية الثائرة في يقوم فيها األخير بتحريك األمور حتى بعد االنتخابات والتيوهى حكم الميدان 
شتق ومقتبس من الدول األوروبية وال  مالعربيوأضاف يعارى أن مصطلح الربيع . وعلى رأسها مصر

 مستقبل البالد العربية، الفتًا إلى أن هذا الربيع أتى بصحوة إسالمية فييصف ما يحدث وما سيحدث 
 مجال السياسة المحلية كمصر والمغرب وتونس وكما في مركزيحيث تقف األحزاب اإلسالمية كالعب 

ن نذكر أن هذه القوى اإلسالمية على اختالفها من  سوريا واألردن ودول أخرى، لكن علينا أفيسيحدث 
  . إخوان وسلفيين وغيرهم هم أنفسهم داخل مسيرة التغييرات والتقلبات

 مصر الجيش ففي سيظل هناك العبون إضافيون وعلى رأسهم الجيوش، العربي العالم فيوأوضح أنه 
 عن الحلبة لصالح القوى تخليال سوريا ورجال المنظومة العسكرية ال ينوون في وكذلك مركزيالعب 

 االجتماعياإلسالمية كما يجب على تلك القوى األخذ باالعتبار الليبراليين من شباب مواقع التواصل 
  .الفيس بوك وتويتر ألنهم لن يختفوا

نسبة إلى " الحكم الميداني" الحكم يفضل تسميتها بـفي سيشهد طريقة جديدة العربيوخلص إلى أن العالم 
 التي الدول في أن حكم الميدان سيستمر حتى بعد االنتخابات  يتظاهر فيه المحتجون، مضيفاًالتيالميادين 

 الميدان والمطالبة فيشهدت أو تشهد أو ستشهد ثورات ألن الجماهير تعلمت أن تخرج للشارع والتجمع 
 ستواجه الميدان وعليها  االعتبار إنهافيبحقوقها لهذا فإن أنظمة الحكم اإلسالمية القادمة عليها أن تأخذ 

  . أن تهتم بذلك
  27/12/2011المصريون، القاهرة، 

  
       "إسرائيل"جدل حول تعاون اليونان مع  .59

يدور حاليا جدل في اليونان على صفحات الجرائد والمنتديات والنـدوات، حـول             :  شادي األيوبي  - أثينا
  .أثينا بالعالمين العربي واإلسالميتسارع وتيرة التعاون اليوناني اإلسرائيلي وتأثيره على عالقة 

 لكن العالقات بين البلدين بقيت فاترة حتى صيف العـام           1991وكانت اليونان قد اعترفت بإسرائيل عام       
، حيث زار رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو تل أبيب، ثم رد رئـيس الـوزراء                2010الماضي  

  .عد أسبوعيناإلسرائيلي بنيامين نتنياهو على تلك الزيارة ب
وعلى الفور أعلنت الحكومتان عن برامج تعاون في مجاالت مختلفة مثل السياحة والمعلوماتية والطاقـة               
ونقل التقنية وأساليب التعليم، لكن التعاون في مجال الصناعات العسكرية والتـدريبات المـشتركة كـان                

  .يونانياألوضح، حيث جرت عدة تدريبات عسكرية مشتركة في المجال الجوي ال
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وتنشط سفارة إسرائيل في أثينا في التأثير على الرأي العام اليوناني من خالل إقامة بعض الندوات التـي                  
تروج ألفكار التقارب بين البلدين، كما تحاول الضغط والتواصل مع الصحفيين والكُتّـاب لعـدم انتقـاد                 

  .ذين تربطهم مصالح بتل أبيبإسرائيل، ويدور في هذا الفلك مجموعات من العسكريين السابقين ال
" 2أسطول الحرية   "أقصى مظاهر االنسجام اإلسرائيلي اليوناني ظهرت الصيف الماضي حين منعت أثينا            

من االنطالق من موانئها عبر مطالب تقنية تعجيزية، ثم عبر قرار رسمي بمنعه مـن االنطـالق مـن                   
  .اليونان

 جامعة بيلوبونيسوس سـوتيريس روسـوس أن تعاونـا         وفي هذا اإلطار يرى أستاذ العالقات الدولية في       
يونانيا مع إسرائيل يفيد اليونان في مجاالت التقنية والسياحة ونقل الغاز الطبيعي ألوروبا، كمـا يمكـن                 
االستفادة من اللوبي اليهودي في القضايا اليونانية التركية، لكن البعض يبالغ في تعويله على تأثير العامل                

  .ر المال العالمية لصالح اليوناناليهودي على دوائ
ويضيف روسوس في حديث للجزيرة نت أن اليونان في المقابل توفر مخرجـا لعزلـة إسـرائيل فـي                   

  .محيطها، ومجاال جويا لتدريب طياريها، كما يمكن أن تكون زبونا لصناعاتها العسكرية
الحرية فاغيليس بيسياس للجزيـرة  من جهته يقول أستاذ العالقات االقتصادية الدولية والناشط في أسطول       

نت إن مسألة الغاز الطبيعي التي يثار حولها الكثير من الضجة بين إسرائيل واليونان وقبـرص مـسألة                  
  .مفتعلة لمصلحة إسرائيل

ويشير إلى أن هناك أهدافا إلسرائيل دفعتها الفتعال هذه الضجة وإدخال قبرص واليونان فيها، وأهمهـا                
تي تشعر بها في المنطقة، خاصة مع أحداث الربيع العربي، ووضع البلـدين فـي               الخروج من العزلة ال   

ويعتبر أن من مصلحة إسرائيل زيادة التوتر بين اليونان وتركيا والتحكم فيـه بمـا                .األجندة اإلسرائيلية 
  .يخدم مصالحها

 27/12/2011، موقع الجزيرة نت، الدوحة
 

   "إسرائيل"صورة ضّر بتأعمال المتشددين اليهود : حاخامات أمريكا .60
اعتبر عدد من الحاخامات اليهود األمريكان اليوم الثالثاء أن االشتباكات العنيفـة التـى              : القدس المحتلة 

وقعت بين قوات الشرطة االسرائيلية والنشطاء اليهود المتشددين خالل االحتجاجات األخيرة التى شهدتها             
 مسيئة لصورة إسرائيل والمجتمع اليهودى فى الواليات        إسرائيل ضد إقصاء المرأة من المجاالت العامة،      

  .المتحدة
 أوردته علـى موقعهـا      -االسرائيلية  " هآرتس"واستنكر احد الحاخامات األمريكان فى تصريح لصحيفة        

أن أعمال العنف التى تشهدها إسرائيل حاليا تسىء لصورة المجتمـع           .. " تلك األعمال قائال   -االلكترونى  
  ".يات المتحدةاليهودى فى الوال

  28/12/2011، وكالة سما اإلخبارية
  

  سرائيلية داخلية حساسة إاالتحاد األوروبي يغرس أسنانه في قضية : "حرنوتأيديعوت " .61
أفادت التقارير اإلسرائيلية أن تقرير االتحاد األوروبي السري الذي يتناول تعامل إسرائيل            : القدس المحتلة 

  .د من حدة التوتر القائمة مع إسرائيلمع الفلسطينيين في الداخل قد زا
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أنه بشكل عام فإن الدول األوروبية تنتقد إسرائيل بـشأن سياسـتها            " يديعوت أحرونوت "من جهتها كتبت    
االتحـاد  "تجاه المستوطنات والمفاوضات مع السلطة الفلسطينية، ولكن في الوثيقة المـشار إليهـا فـإن                

اسة جدا في داخل حدود إسرائيل، خاصة وأنها تشدد علـى           األوروبي يغرس أسنانه في قضية داخلية حس      
أنه على المجتمع الدولي أن ينظر إلى تعامل إسرائيل مع األقليات كقضية مركزية وليس قضية ثانوية في                 

 .بحسب الصحيفة". الصراع مع الفلسطينيين
  28/12/2011، وكالة سما اإلخبارية

  
   عتب ال قطيعةوسورياحماس  .62

 أشهر، لم يستقبل الرئيس الـسوري بـشار األسـد           10باط الماضي، أي قبل حوالى      منذ ش : سامي كليب 
وفي نهاية األسبوع الماضي أصدرت الحركـة بيانـا   . رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل    

شجب تفجيري دمشق، ودعا إلى حقن الدماء والى حل سياسي من دون اإلشارة من قريب أو بعيد إلـى                   
وقبل هذه وتلك، ترددت شائعات عن مغادرة قيـادات         . خالفا لما كانت تفعل سابقا    " سوريةالقيادة ال "دعم  

  .ولكن أحدا ال يخفي اليوم برود العالقة. حماس لسوريا صوب دول عربية أخرى سارع مشعل إلى نفيها
  هل في األمر قطيعة بين الحليفين أم مجرد عتب قد يتطور نحو األسوأ؟

كـان  . األسد ومشعل جرى بعد يومين من خلع الرئيس المصري حسني مبارك          اللقاء األخير الذي جمع     
العالقة بين الرئيس الـسوري والقيـادي       . الحديث كالمعتاد بينهما وديا وحميما وصريحا إلى أقصى حد        

تبادال التهنئة بسقوط رئيس عربي حليف للواليـات المتحـدة وعـدو            . اإلسالمي كانت أكثر من ممتازة    
  .تبادال التهاني وضحكا". حزب اهللا" من إيران إلى لمحورهما الممتد

مـا  " عـدوى "يقال إن مشعل نصح األسد آنذاك بضرورة المبادرة إلى خطوات إصالحية من منطلق أن               
حصل في تونس ومصر قد تمتد إلى سوريا، ولكنه أرفق النصيحة بالتأكيد أن األسد ليس حسني مبـارك                  

علي، فللرئيس السوري شعبية قوية في الـداخل ولـصورته فـي            وال الرئيس التونسي زين العابدين بن       
هكذا قال مشعل في اللقاء، معتبرا أن األسد قـادر علـى قيـادة مـسيرة                . الخارج العربي مكانة كبيرة   

إصالحية في بالده تجعل من سوريا نموذجا ناجحا، وتجعل منه شخصيا قائدا عربيا بامتياز وسط الخواء                
  .ونظرا لشعبيته الكبيرة في أوساط الرأي العام العربيالعربي من أي قائد فعلي 

سمح بعـضها لمـشعل   . كانت اللقاءات بين األسد ومشعل في السنوات القليلة الماضية تتناول كل األمور      
لم يكن األسد منزعجا من محاولة القيادي اإلسالمي لعـب دور           . بالتطرق إلى مستقبل اإلخوان المسلمين    

وكان مشعل يعتبر أن األسد المحبوب فلسطينيا وعربيا ليس مسؤوال عن           ". خواناإل"وساطة بين السلطة و   
  ".اإلخوان"التاريخ الدموي بين عهد الرئيس الراحل حافظ األسد و

تلك كانـت مـن   . يسمح لنفسه بالحديث عن الداخل السوري" الحماسي"قبل سقوط مبارك لم يكن القيادي     
التطرق إليها مع القيادة السورية، نظرا      ) و ربما غير فلسطيني   أ(األمور التي يتجنب أي مسؤول فلسطيني       

  .للحساسية المفرطة عند القيادة سابقا حيال ما كانت تعتبره تدخال في شؤونها الداخلية
لم يكن الرئيس السوري آنذاك يظن أن بذور االنتفاضات العربية قد تمتد إلى سوريا، ولعل خالد مـشعل                  

قد تصل بهذه السرعة إلى أراضي البلد الذي استضافه وحركته ودعمها طويال،            نفسه لم يعتقد بأن األمور      
  .برغم كل الضغوط التي مورست على األسد إلخراج حماس من دمشق
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لكن بعد ما حصل في درعا من اعتقال وتنكيل باألطفال الذين كتبوا شعارات على الجدران، شعر خالـد                  
. قال إن ما حصل ينذر باألسـوأ      . لمسؤولين عن األمر  سارع إلى النصح بمحاكمة ا    . مشعل بخطر فعلي  

  .نصح بأن يذهب الرئيس األسد بنفسه إلى درعا لتهدئة الخواطر. التقى ببعض المسؤولين السوريين
لطالمـا اعتبـرت    . حتى تلك اللحظة، لم تكن العالقة بين حماس والقيادة السورية قد تعرضت ألي نكسة             

والعالقة الشخصية بين القيادي اإلسالمي واألسد كانت حتـى         . خلصينسوريا خالد مشعل أحد أبنائها الم     
لكن األمور أصـبحت    . عززها التقدير الكبير الذي تكنه إيران لمشعل      . تلك اللحظة تنمو على نحو ممتاز     

حماس انزعجت مما حصل، ويقول     . تتغير وتتقهقر على نحو سريع منذ اقتحام الجامع العمري في درعا          
لبارزين فيها، انه رغم االنزعاج واإلحراج الشديدين، فإن الحركة لم تتجاوب مـع بعـض     أحد القياديين ا  

كل العواصم العربية شهدت ردود فعـل إال        . "مطالب اإلخوان المسلمين في الوطن العربي لرفع الصوت       
  .يضيف القيادي نفسه، معتبرا أن ذلك كان بفضل دور حماس" غزة

 العالمة يوسف القرضاوي إلى العلن يشجب مـا         -خرج الشيخ   . قعافي تلك األثناء حصل ما لم يكن متو       
خـروج  . حصل ويدعو إلى محاسبة المسؤولين، ويبدأ بشن حملة مركـزة إلسـقاط النظـام الـسوري               

فالشيخ الذي زار دمشق قبل فترة غير بعيدة بالتنسيق مع مشعل، كان            . القرضاوي أزعج القيادة السورية   
ا ورئيسها بشار األسد، وخروجه هذا يعني تحريكا مباشرا لتأجيج مـشاعر            قد قال كالما عاليا عن سوري     

  .سنية ضد السلطة السورية، وربما أيضا ضد الطائفة العلوية الحقا
شعر الرجل بـإحراج    . يقول مسؤول في حماس إن دمشق كانت تنتظر من مشعل الرد على القرضاوي            

الوطن العربـي وبيـنهم قـادة حمـاس يقـدرون           كل المنتمين إلى جماعة اإلخوان المسلمين في        . كبير
  القرضاوي ويعتبرونه زعيما روحيا كبيرا، فكيف يخرج مشعل للتصدي له والرد عليه؟

لكنـه سـعى    . أدرك أن الظروف دقيقة جدا    . لم يرفض رئيس المكتب السياسي لحركة حماس مبدأ الرد        
ي هجوم سوري على القرضاوي قد      لنصح المتصلين به بالتريث لعل في األمر حال آخر، خصوصا أن أ           

  .يفاقم المشكلة، نظرا لما للعالمة من دور ديني ودعاوي كبير في هذا الوطن العربي ذي الغالبية السنية
يقال إن مشعل نصح مثال بأن يتم إرسال شخصية سورية للقاء القرضاوي، أو أن يطلب السفير السوري                 

 سوريا ليس مجرد مطالب باإلصالح بل شـيء أكبـر   في قطر لقاء مع الشيخ إلقناعه بأن ما يحصل في    
  .يستهدف سوريا بمجملها

كانت تعتبر أن خالد مشعل ككل القيادات الفلسطينية على أرضـها           . شعرت القيادة السورية باستياء كبير    
يروي احد السوريين الذين تابعوا تلك المرحلة، أنهـم فوجئـوا           . سيقف إلى جانبها في السراء والضراء     

الممتـد  " رد الجميل "اعتقدوا أن القيادي الفلسطيني لن يتردد لحظة واحدة في          .  المتريث لمشعل  بالموقف
تعمدوا التذكير بالضغوط األميركية الهائلة التي مورست على دمشق إلخراج حماس وإغالق            . منذ سنوات 

  .مكاتبها
لن يتوقف عنـد حـدود      تبين أن األمر    . مرت غيمة القرضاوي لتأتي غيوم أخرى تتلبد في سماء سوريا         

أبرزت الفتنة المذهبية أسـنانها     . غرقت البالد بالدماء  . انتشرت العدوى العربية كالنار في الهشيم     . درعا
  .صمتت حماس. تعاقب القمع والتظاهرات مع ظهور السالح والمسلحين. لتبدأ بقضم الجسد السوري

.  لكنها في كل مرة كانت تشعر بخيبة األمل        .انتظرت القيادة السورية مجددا أن تصدر الحركة بيانا داعما        
كمـا  " الفضل السوري الذي يطوق عنق الحركـة      "من جهة هناك    . غرقت الحركة المتريثة بإحراج كبير    

يقول احد قياديي حماس، وهناك من جهة ثانية استياء مما يحصل في الداخل ويحاكي اسـتياء الحركـة                  
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ول ما بعد الثورات، وهناك من جهة ثالثة رأي عربي سني           االخوانية اإلسالمية التي تعزز سلطاتها في د      
  ماذا تفعل الحركة؟. مناهض للحل األمني السوري، وأصبح أكثر مطالبة بإسقاط نظام األسد

  ...حين اقترح مشعل الوساطة
ال البيان المؤيـد للقيـادة الـسورية وارد، وال          . كان خالد مشعل وقيادة حماس يشعران بحراجة الوضع       

كان بعض القيـادات فـي      . ن دمشق يليق في ظل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها سوريا           الخروج م 
راح الـبعض اآلخـر     . داخل حركة حماس في الخارج قد بدأ يطرح األمر بقوة في اجتماعات الحركـة             

. جرى حديث عن تباين بين المجلس التشريعي والمكتـب الـسياسي          . يضغط باتجاه الخروج من سوريا    
  .واإلغراءات الخليجية تزداد حدة بغية إقناع مشعل وصحبه بمغادرة دمشقكانت الضغوط 

لكن أبواب كل المسؤولين السوريين اآلخرين كانت       . لم يأته الجواب  . طلب مشعل أكثر من لقاء مع األسد      
التقى مرارا نائب الرئيس فاروق الشرع، والمستشارة الرئاسية الدكتورة بثينـة شـعبان،             . مفتوحة أمامه 

ر الخارجية وليد المعلم، ومدير االستخبارات العامة اللواء علي المملوك، وفي بعض المرات كـان               ووزي
يقـول مـشعل    . كان بعض الحوارات يدخل إلى عمق األزمة      . يلتقي أيضا صهر الرئيس آصف شوكت     

كان بعض المسؤولين يقارعه الحجة بالحجـة، والـبعض         . مالحظاته بصراحة تامة، وهم يقولون رأيهم     
  .خر يوافقه القلق أو يأخذ بعض مالحظاته واعدا بنقلها إلى األسداآل

شاءت الصدف أن يحصل لقاء بـين مـشعل واألمـين العـام             . كان ال بد من البحث عن مخارج أخرى       
تمنى األمـين العـام     . تباحث الرجالن بكل تفاصيل األزمة السورية     . السيد حسن نصر اهللا   " حزب اهللا "لـ
 حماس أن تأخذ الموقف المناسب لها تاريخيا أي أن تدعم سوريا في وجه مـا                على حركة " حزب اهللا "لـ

استمر اللقاء لفترة غيـر     . لم يبد مشعل حماسة كبيرة لمثل هذا الموقف       . يعتبره هجمة شرسة تتعرض لها    
قصيرة، ولعل نصر اهللا نقل إلى األسد تمنيا بضرورة حصول لقاء مع مشعل لما فيه مصلحة للطـرفين                  

كان سيد المقاومة يدرك تماما حجم التدخالت الخليجية، ويدرك أن ثمة دوال            . لظروف المصيرية في هذه ا  
  .تحاول إقناع قادة حماس بالتوجه إما إلى مصر أو األردن أو قطر

تقول معلومات موثوقة إن الشيخ القرضاوي نفسه كان قد بعث برسائل عديدة إلى مشعل وبعض قيـادات           
اء في سوريا هو دعم غير شرعي للنظام، وأن على الحركـة أن تخـرج مـن                 حماس يعتبر فيها أن البق    

وكذلك وصلت إلى الحركة رسائل أخـرى مـن         . دمشق وتجاهر بموقف مناهض لما يحصل في سوريا       
  .أطراف عربية وتركية وإسالمية تطالبها بذلك

تلـك الوسـاطة إن   يقول مسؤول عربي مطلع على  . لم تؤد وساطة نصر اهللا إلى لقاء بين األسد ومشعل         
غريب أن  : "مشعل طلب أن يتم اللقاء بعيدا عن الكاميرات والصحافة، فرد احد المسؤولين السوريين قائال             

يحصل ذلك بينما كان مشعل نفسه يطلب سابقا، أي قبل األزمة السورية، أن تتم اللقاءات أمام الكاميرات                 
ية التي تدعوه إليها اليوم، بينما كانت تنفـر     حين كان في أوج معركته مع محمود عباس ومع الدول العرب          

  ".منه ومن حماس سابقا
لم يحصل اللقاء بين األسد ومشعل، ولكن القيادي الفلسطيني حصل على ضوء أخضر القتراحـه بـأن                 
يزور بنفسه بعض المناطق الملتهبة من درعا إلى حمص وحماه وصوال إلى ريف دمشق، ذلك انه كـان                  

ة األوضاع والدفع صوب المصالحة نظرا لما له شخصيا من محبـة فـي قلـوب                يعتقد بقدرته على تهدئ   
  .السوريين، ولما للحركة من مكانة في القلوب السورية
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يقول قيادي في حماس إن مشعل كان يستعد للقيام بتلك الجولة السورية الداخلية، حين جاءه اتصال يتمنى                 
األمر إذاً على ريف دمشق، فقيـل لـه انـه مـن            اقترح مشعل أن يقتصر     . عليه إرجاءها ألسباب أمنية   

كانت كل األبواب   . بقيت االتصاالت بين مشعل والقيادات السورية مستمرة بوتيرة جيدة         .األفضل التريث 
تقول مصادر مقربة منه انـه سـعى        . سافر مرات عديدة إلى الخارج    . مفتوحة أمامه إال أبواب الرئاسة    

هموا وضع سوريا وأال ينساقوا صوب الـضغوط التـي تمـارس            إلقناع قادة حماس في الخارج بأن يتف      
  .ذهب للقاء قادة اإلخوان المسلمين في مصر متمنيا عليهم أيضا تفهم الوضع السوري. عليهم

  مشعل والمبادرة العربية
حين تم التوافق على مبادرة من الجامعة العربية لألزمة في سوريا، شـجع خالـد مـشعل المـسؤولين                   

. قال إن الحل العربي على مساوئه يبقى أفضل من التدخل الـدولي           . لمضي قدما صوبها  السوريين على ا  
أوصـل انزعاجـه    . أعرب غير مرة لقيادات عربية عن انزعاجه من تعليق عضوية سوريا في الجامعة            

سـمع وزيـر   . خصوصا إلى دول كانت سوريا تقف إلى جانبها في أسوأ مراحلها على غرار الـسودان       
وسمعه أيـضا بعـض القيـادات       . اني علي كرتي شخصيا مثل هذا االنزعاج من مشعل        الخارجية السود 

  .المصرية
التقى أميرها الشيخ حمد آل ثاني، والتقى رئيس وزرائها الشيخ حمد بن            . يقال إن مشعل ذهب حتى قطر     

ـ     ". الجزيرة"طلب من الدوحة تخفيف الضغط، وأشار إلى قناة         . جبر آل ثاني   ا وسمع من أمير قطر كالم
لكن الدوحة كما الكثير من العواصم العربية كانت تشير إلى أجهـزة أمنيـة              . ايجابيا حيال الرئيس األسد   

  .وقيادات وإلى خيارات أمنية ال يمكن الدفاع عنها
أجرى عشرات المكالمات الهاتفية    . تابع مشعل المبادرة العربية والبروتوكول الذي تالها بالتفاصيل الدقيقة        

نصح القيادة السورية بأن تقبل بالبروتوكول ألنه سبيل لتجنـب          .  ومسؤولين سوريين  مع مسؤولين عرب  
  .الحل الدولي ولعله قد يصبح سبيال أيضا لمصالحة داخلية

  ما هي حقيقة موقف مشعل؟
يعتقد القيادي اإلسالمي بأن على القيادة الـسورية أن     . كل تصريحات ولقاءات خالد مشعل تشي باالستياء      

يعبر عن قلق   . يرى انه ال بد من وقف سيل الدم ووقف الحل األمني          . رح حل سياسي جذري   تبادر إلى ط  
لكن مشعل واع في الوقت نفسه إلى أن ثمـة خطـة            . كبير على سوريا، ولعله ينتقد ضمنيا إدارة األزمة       

  .خطيرة يراد لها أن تطيح دور سوريا وتقضي على الحلف اإلقليمي الداعم للمقاومة
يريد اإلعراب عن وفاء الحركة لسوريا التي دافعت عنها طويال، ويقلـق            . ى حد السيف  يسير الرجل عل  

من الهجمة الغربية على المنطقة، لكنه يشعر في الوقت ذاته بأن الطريقة التي تدار بها األزمة قد تـؤدي                   
مـور، لكـن    يعتقد بأن األسد ال يزال قادرا على قيادة المصالحة وتغيير مجرى األ           . إلى مزيد من التأزم   

  .التأخر بطرح حل سياسي جذري يتضمن مشاركة فعلية ستكون له عواقب وخيمة
ينقـل  . يتحدث عنه بود الشقيق والحليف    . لم يخف خالد مشعل يوما محبته وتقديره الكبيرين لبشار األسد         

واهللا حين كانت الضغوط األميركية تنهال على األسد من كل حـدب وصـوب   : "عنه زواره قوله مؤخرا 
عيد اجتياح العراق، كان الرجل صامدا كالصخرة وشجاعا إلى أقصى حد ومدافعا عـن فلـسطين إلـى                 ب

ولعل هذا الود والتقدير هما اللـذان يـدفعان         ". أقصى الحدود، وكنا نحن أنفسنا ننصحه باالنتباه والتروي       
 أن مـا يريـده      وهو يعتقد . مشعل لنصح األسد بتغيير مجرى الرياح والذهاب أكثر نحو ما يريده شعبه           

  .الشعب هو اإلصالح الجذري والمشاركة الحقيقية ومحاسبة المسؤولين عما حصل
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  ماذا عن الرواية السورية؟
يقـول أصـحابها إن     . لعل هذه الرواية فيها من العتاب والمرارة أكثر مما فيها من التفهم لموقف حماس             

كانت بعض الدول العربية التـي      . وةسوريا بقيت إلى جانب حركة حماس في أسوأ األوضاع وأكثرها قس          
ال تؤمن  "تطلب اليوم من حماس مغادرة دمشق والذهاب لعندها، هي نفسها التي تقول لألسد قبل سنوات                

كثيرا لحماس وقادتها، هؤالء سينقلبون عليك الحقا، إنهم منـسجمون تمامـا مـع اإلخـوان المـسلمين                  
  ".قاومة وأنه ال بد من دعمهم مهما حصلهؤالء م"كان األسد يجيب بأن ". وطروحاتهم فانتبه

ويقول أصحاب الرواية السورية أيضا، إن الواليات المتحدة والدول األوروبية وبعض الـدول العربيـة               
ولكن األسد  . كانت تطلب من سوريا إقفال مكاتب حماس ووقف نشاطها وإنزال أعالمها من على مكاتبها             

دة الحركة إال أن اقترحوا أن ينزلوا العلـم بأنفـسهم منعـا             لم يطلب يوما ذلك بل تشدد، فما كان من قا         
  .إلحراج القيادة السورية

. ويقول مسؤول سوري إن المواقف تتخذ في األوقات الصعبة وليس حين تكون الحيـاة سـهلة هانئـة                  
، وعليها في هذا الوقت بالضبط أن تحدد موقفها، يجـب      "حزب اهللا "فحماس مستهدفة كما سوريا وإيران و     

تدرك أن المقاومة العربية واإلسالمية هي المقصودة بكل ما يحصل من هجوم وفتنة وقـضاء علـى                 أن  
  .الدور السوري وليس الهدف اإلصالح أو حتى القيادة السورية

لو أننا خضعنا للضغوط وقبلنا بإخراج حماس من سوريا حين كانت كل اآللة الدوليـة               : "ويقول المسؤول 
عالم العربي يشن حمالته علينا، لكان وضعنا أفضل بكثير اآلن، فحركـة            واإلعالم الخارجي وبعض اإل   

حماس كانت كحزب اهللا أوراق مساومة يستخدمها الغرب للضغط علينا، وكانت دول عربية تنصحنا بأن               
نوقف دعمنا لهما، ولكننا لم نفرق يوما بين مقاوم ومقاوم، ولم نساوم يوما علـى دور سـوريا الـداعم                    

شيعي وإن حماس سنية، بل كنا وال نزال ننظر إليهما على أنهما حليفان             " حزب اهللا " نقل إن    للمقاومة، ولم 
  ".مقاومان، وأن دور سوريا هو الوقوف إلى جانبهما مهما اشتدت النوائب وكثرت الضغوط

ويقول المسؤولون السوريون، إنهم وبرغم العتب الكبير والشعور بالمرارة من عدم إعالن حركة حماس              
فا رافضا لما تتعرض له سوريا، إال أن القيادة السورية لم تتخذ أي إجراء مغاير لما كان عليه األمر                   موق

سابقا، فمكاتب الحركة ال تزال تعمل كالسابق، وأبواب المسؤولين مفتوحة أمام مشعل وكل قيادة حماس،               
  .والمنح المدرسية ال تزال على حالها والدعم المباشر لم ينقص ليرة واحدة

إن القضية الفلسطينية هي احد أهم أسس السياسة السورية خارجيا وداخليا، وهي كانـت              "ويضيف هؤالء   
وستبقى القضية المركزية األولى مهما حصل، وندرك أن بعض العرب الذين ينصحون حماس بمغـادرة               

  ".دمشق هم الذين قضوا على هذه القضية ويريدون القضاء على ما بقي من فلسطين
إن الفـصائل   "ى سؤال عن سبب عدم استقبال األسد لخالد مشعل، يجيب احـد المـسؤولين               وفي رد عل  

الفلسطينية بما فيها حركة حماس طلبت لقاء مع الرئيس وهو وافق واللقاء سيحصل قريبا، فالرئيس يدرك                
أن ثمة من يريد دق أسافين كثيرة بين سوريا والمقاومة، وهو حريص على دور سوريا مهمـا اشـتدت                   

  ".ضغوط وأثيرت الفتنال
دمشق ال تريد شيئا من حماس، وأن أحدا لـن          "ولعل كلمة السر الوحيدة في التعامل مع حماس تفيد بأن           

يتعرض لقادة الحركة بل سنستمر على موقفنا الداعم للمقاومة وأبواب المسؤولين مفتوحة، ولكننـا لـن                
  ".نطلب شيئا

  هل تغادر حماس دمشق؟
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أكد في تصريحاته العلنية لبعض القنوات التلفزيونية قبل يـومين أن      . س ذلك خالد مشعل قال صراحة عك    
  .الحركة ستبقى في دمشق، وأن بعض الذين غادروا إنما فعلوا ذلك ألسباب عائلية

فاألوضاع في سوريا تجعل بعض زائري حماس يترددون في المجيء إلى دمشق، كمـا أن               . هذا صحيح 
  .ائالتهم من بعض المناطق الساخنة صوب األردن أو مصرنقلوا ع" الحماسية"بعض القيادات 

. يعترف بعض قادة حماس بأن الذهاب إلى مصر أو األردن أو قطر ليس مناسبا وقد يمهد إلنهاء الحركة                 
ويقول بعض آخر إن األوضاع في مصر تغيرت، ذلك أن التمثيل الواسع لإلخوان المسلمين في البرلمان                

ولكن الـبعض اآلخـر     . مارس دورا لم يكن متوفرا في عهد حسني مبارك        والسلطة يسمح للحركة بأن ت    
يعتبر أن فتح مكاتب لحماس في القاهرة سيثير أكثر من جهة دولية وأن هذا غير مناسـب فـي الوقـت                     

أما العالقة مع قطر فهي قوية جدا، خصوصا أن عالقات مشعل مع األمير حمد أكثر من جيدة،                 . الراهن
قطري كبير في إقناع حماس بمغادرة دمشق صوب األردن أو مصر وأن وساطات             وقيل الكثير عن دور     

  .كثيرة جرت من اجل ذلك
. حتى اآلن تقول حماس إنها لن تغادر، وتقول القيادة السورية إنها لم تغير شيئا في تعاملها مع الحركـة                  

ات أخـرى   وإيران دخلت على الخط أكثر من مرة، وطالب مسؤولون إيرانيـون خالـد مـشعل وقيـاد                
وجرى أكثر من لقاء مـصارحة بـين مـشعل ومبعـوثين            . باإلعراب عن موقف مؤيد للقيادة السورية     

وفي خالل مؤتمر دعم المقاومة الذي استضافته إيران قبل حوالى شهرين سمع مـشعل كـالم                . إيرانيين
جابية كثيـرة   عتب بعد أن أوحى في كلمته بأنه راغب بالتغيير في سوريا، لكن طهران بعثت برسائل اي               

  .لحماس وعملت على احتوائها وكرمت على نحو علني والفت إسماعيل هنية
، فإن كل شيء سـيبقى      "حزب اهللا "كل ذلك مهم، ولكن بعيدا عن العواطف بين حماس وسوريا ودمشق و           

مرتبطا بتطور األوضاع الداخلية في سوريا، وكل االحتماالت مفتوحة، الن التغيير في الوطن العربـي               
ول جماعة اإلخوان المسلمين إلى السلطة في تونس وليبيا ومصر واليمن يسيل لعابا كثيرا، ومـن                ووص

ما لم يتم احتـواء     " المجلس الوطني "سوريا و " إخوان"غير المستبعد أن يقترب رأي حماس أكثر من رأي          
  .العتب والبحث في األسباب الحقيقية لالستياء والبرود بين الجانبين

اتيجي الدقيق لمستقبل األمور يزيد االحتماالت اتساعا، ذلك أن دمشق وحماس مـستفيدان    والتحليل االستر 
فبقـاء  . من بقاء الحركة على األراضي السورية، تماما كما أن كل منهما قد يكون من صالحه خروجها               

حماس مهم لصورة سوريا كدولة حاضنة للمقاومة ومهم أيضا للتخفيف مـن االحتقـان المـذهبي فـي                  
قة، ولكن خروجها من دمشق قد يبعث برسالة كبيرة إلى الغرب ويفتح المجال أمام كـالم سياسـي                  المنط

وأما بالنـسبة   . آخر، ذلك أن طلب خروج الحركة هو واحد من أسباب االشتباك السوري الغربي السابق             
  .راجا كبيراللحركة فإن بقاءها مهم تعبيرا عن الوفاء للقيادة السورية، ولكن خروجها قد يخفف عنها إح

وحده قادر في هذا الوقت بالضبط على أن يلعب دور التقريب بين الجانبين، خـصوصا               " حزب اهللا "لعل  
العتـب قـد    . أن وساطات سابقة، وبينها تلك التي توالها مسؤول لبناني أمني كبير، لم تصل إلى مبتغاها              

  .يزول وتنفرج األمور، ولكنه أيضا قد ينتقل إلى قطيعة
  27/12/2011، وتالسفير، بير
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   حماس؟"إسرائيل"هل تفاوض  .63
  حازم مبيضين

تحاول التصريحات الصادرة عن أركان الحكومة االسرائيلية حول رفض التفاوض مع حكومة فلسطينية             
تشترك فيها حركة حماس االيحاء بأن المفاوضات قائمة على قدم وساق مع السلطة الفلسطينية وأن المانع                

بين الطرفين هو وجود حماس مع أن الجميع يعرف أن محـاوالت العـودة إلـى                من التوصل إلى اتفاق     
التفاوض بين السلطة وحكومة نتنياهو اصطدمت على الدوام بالتعنت واالصـرار علـى المـضي فـي                 

وأن ذلك كان السبب الرئيس في حالة الجمود        , استيطان االسرائيليين في أراضي الدولة الفلسطينية العتيدة      
 يصر الطرف الفلسطيني وهو على حق في ذلك للخروج منها على الوقف الفوري لعمليـات        الراهنة التي 

االستيطان التي ستكون حجر عثرة في التوصل إلى االتفاق المنطقي المتضمن قيام الدولـة الفلـسطينية                
 وهي التي تشكل اليـوم محـور التمـدد    67المستقلة على االراضي التي احتلت في حرب حزيران عام         

  .طاني للدولة العبريةالسر
وزير الخارجية ليبرمان القادم إلى أروقة الدبلوماسية من النوادي الليلية كان أكثر وضوحاً مـن رئيـسه                 

ويهـاجم الـدول    , ويرى بعين حوالء أن المصالحة الفلسطينية خدعـة       , وهو يستبعد التوصل إلى تسوية    
وهو بعد ترديـد    , ستيطان واعتداءات المستوطنين  األوروبية متهماً إياها بفقدان الصدقية بعدما انتقدت اال       

نغمته الممجوجة بالتهجم على الرئيس الفلسطيني يتبجح بالقول إن أي تنازل إقليمي لـن يحـل القـضايا                  
الحقيقية، وهي الالجئين والترتيبات األمنية والقدس، وهو بذلك يعتبر االنسحاب من االراضـي المحتلـة               

وباختصار فإنـه  , حرف الصراع عن الطرق التي قد تفضي إلى حلول مرضية        تنازالً إقليمياً في محاولة ل    
يحاول التفوق على رئيسه في الظهور بمظهر األكثر تشدداً وتعنتاً وعنجهية وعنصرية وهـي بمجملهـا                

  .صفات تليق به مثلما تليق بنتنياهو
نوات اتصال مـع حمـاس      هذه التصريحات المتشنجة التنفي أن هناك اتجاهات في الدولة العبرية لفتح ق           

على قاعدة االيحاء بالجدية في التوصل إلى حلول سياسية من جهة ومناكفة السلطة من الناحيـة الثانيـة                  
بعـد أن باتـت جـزءا       , وإلدراك هذه االتجاهات أن حماس قوة موجودة على األرض ال يمكن تجاهلها           

لعالقات الدولية ابتداًء مـن موسـكو       أساسياً من نسيج المجتمع الفلسطيني، واستطاعت بناء سلسلة من ا         
وأفشلت بجدارة كل محاوالت واشنطن وتل أبيب الساعية لعزلها         , ومروراً بالعديد من دول غرب أوروبا     
إضـافة  , وبعد فشل كل المحاوالت اإلسرائيلية العسكرية لشطبها      , بعد نجاحها في االنتخابات التشريعية      

ايد للتيارات واألحزاب والقوى اإلسالمية في مصر وتـونس  إلى ما أفرزه الربيع العربي من حضور متز  
  .ومستعدة لدعمها, واليمن وهي جهات ترتبط بحماس وتؤيد توجهاتها

حيث يعلن الشيخ محمود الزهـار أن حركتـة يمكـن أن تحـاور              , هذه االتجاهات تجد صداها في غزة     
هذه الحركة تـسعى ببراغماتيـة      إسرائيل ولكن بطرق غير مباشرة وحول قضايا تقنية بحتة، وهنا فان            

وإن اقتصرت عملية التفاوض في مرحلتها األولـى        , عرفت بها إلثبات ذاتها كقوة صالحة للتفاوض معها       
باعتبارها قضايا ملحة تفترض تداخالً على األرض، مـع         , كالمعابر واألسرى واألوبئة  , على قضايا فنية  

اضيع السياسية في ظل قناعة بعض االسـرائيليين        ثقتها بأن ذلك سيفضي في نهاية األمر إلى بحث المو         
بضرورة فتح قنوات االتصال معها انطالقا من اعتبارها مكوناً أساسيا من مكونات الخريطـة الـسياسية                
الفلسطينية، وأنها أثبتت خالل صفقة تبادل األسرى على أنها تجيد قراءة الخريطة الراهنة، وهـي فـي                 
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باالستجابة لشروط الرباعية الدولية المعروفـة، وتعـدها شـروطا     الوقت نفسه ترفض الحوار المشروط      
  .مجحفة ومقزمة ومهينة للنضال الوطني التحرري العادل للشعب الفلسطيني عندما تساويه باإلرهاب

كانت السبب في عـودة     , فان المؤكد أن الخطوات األخيرة لغلق ملف المصالحة الوطنية الفلسطينية         , وبعد
مع األخـذ   , ومع ما سيستجد على الساحة الفلسطينية     , بحثاً عن وسائل للتعاطي معها    , حماس إلى الواجهة  

بعين االعتبار بأن إمكانية فتح حوار إسرائيلي حماسي في الوقت الراهن مـستبعدة السـباب العالقـة                 
ـ      , وإنما تتعلق بالذهنية التي تتبناها حكومة نتنياهو      , لحماس بها  ات وأساسها عدم االنخراط في أي مفاوض

  .جادة ال مع حماس وال مع سواها
  28/12/2011، الرأي، عّمان

  
  القدس دائماً .64

  محمد عبيد
، والهدف األول الدائم لمخططات الكيان لـضرب        ”اإلسرائيلي“القدس مركز الصراع، وبؤرة االستهداف      

 قضية الشعب الفلسطيني وحقوقه في مقتل، عبر المحاوالت المستمرة لمصادرة رمز القـضية، وسـرقة              
العاصمة الفلسطينية، وتزوير تاريخها بكل الوسائل الممكنة، التي ال تتورع عن استخدام القوة العسكرية،              
وأسلحة التهجير القسري والتهويد، والكذب والتدليس والخداع والتزوير، في سبيل هدف أوحد، يتمثل في              

  .”يهودياً”السيطرة على القدس المحتلة عسكرياً وسياسياً و
مقدسة المحتلة، مهوى أرواح المؤمنين حول العالم من أتباع الديانات السماوية الـثالث، وحـق               المدينة ال 

أصيل لكل منهم، وعاصمة سياسية للشعب الفلسطيني، ال تقبل قسمة وال مصادرة، وال تحتمل خيـارات                
يمكـن  المساومة، القدس رمز يتعدى ظروف الزمان والمكان وصلف االحتالل، إلى بعد آخر مغاير، ال               

  .للكيان وال لغيره من القوى الداعمة لالحتالل واالستعمار سلبه أو السيطرة عليه
الكيان يواصل هجومه العنصري على المدينة المقدسة، غير مكتٍف بسياسة التطهير العرقي التي ينتهجها              

ـ              شوارعه بحق المقدسيين المرابطين على أرضها، والتهويد المتواصل الذي يستهدف من خالله المكان ب
وطرقاته وأزقته، بمساجده وكنائسه، بجدران المدينة القديمة، ومسالكها المرصوفة بالـدم والتـضحيات،             
وإطالق العنان لعتاة المستوطنين، والمتشددين المتدينين، الذين ال يمر يوم من دون أن يرتكبوا جريمـة                

وها إلظهار العداء للبشرية جمعاء،     جديدة بحق المدينة وساكنيها، وال يكادون يضيعون سانحة إال واستغل         
  .ال للفلسطينيين أو للعرب وحدهم

حكومة االحتالل تصعد الهجمة أكثر، بالتزامن مع تصعيد المتطرفين اليهود، وعلى الطاولة اآلن مشروع              
قانون خطر، ال يهدد المدينة المقدسة المحتلة وحسب، بل يتعداها إلى تهديد الحقوق الفلسطينية والعربيـة                
والعالمية بهذا الرمز التاريخي، الذي تشترك البشرية جمعاء في الحق فيه، كونه يرمي إلى تثبيـت أمـر         

، محاوالً إفراغ تاريخ المنطقة الضارب في عمـق         ”عاصمة موحدة لليهود في العالم    “واقع، يعتبر المدينة    
يان يعلن الحـرب علـى      التاريخ والحضارات واألديان، وقصره على اليهود من دون غيرهم، وكأنما الك          

العالم ككل، غير عابئ بأي رد فعل، إليمانه أن العالم أمامه يقف عاجزاً أصم أبكم ضريراً، ال يملك حتى                   
  .إدانة جرائمه

اريه الداد، ويهدف لإلعـالن عـن القـدس         ” الكنيست“مشروع القانون العنصري المذكور قدمه عضو       
للتعبيـر عـن    “برت وسائل الدعاية في الكيان أنه يأتي        الذي اعت . وللشعب اليهودي   ” إسرائيل”عاصمة ل 
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” والشعب اليهودي وتعزيز قبضة الشعب اليهودي على القدس موحدة        ” إسرائيل“مركزية القدس في حياة     
ويترافق هذا المشروع، مع خطوات عملية على األرض، ضمن حملة تشنها سلطات االحـتالل علـى                . 

 ألف مقدسي من المدينـة، مـا رأى فيـه           120دف أكثر من    المقدسيين، ومخططها لتهجير قسري يسته    
، ما يترافق مع سعي بلدية االحتالل في المدينة، الى رسم حـدود             ”1967المخطط األخطر منذ    “كثيرون  

شرقي القدس لسلخ االحياء خلف الجدار مثل كفر عقب وسمير اميس ومخيم شعفاط وراس خميس مقابل                
  .بؤر استيطانية جديدةضم مستوطنات وأراضٍ فارغة إلقامة 

كل شيء متوقع من هذا االحتالل االستيطاني التوسعي العنصري، لكن ما يندى له الجبين أيضاً الجريمة                
التي يرتكبها العالم بحق التاريخ، والمدينة المقدسة، التي تشكل عاصمة موحدة فعالً للبـشرية جمعـاء،                

رحال إليها، ليتمثلوا تاريخ أمـم مـرت علـى األرض    وأتباع الديانات السماوية، الذين يتوقون إلى شد ال      
  .المقدسة، وأنبياء أموا المكان، ليؤدوا الصلوات في مساجدها وكنائسها، في دعوة عالمية لسالم القدس

الشعب الفلسطيني منخرط في المعركة الطويلة، ولن يسلّم بأمر واقع يحاول االحتالل تثبيته على أرضهم،               
دينة المقدسة المحتلة يتعداهم إلى العالم ككل، بقواه الكبرى ومؤسـساته الدوليـة             لكن المطلوب لحماية الم   

  .على اقترافها بحق البشرية” إسرائيل“وقواه الحية، لوقف المجزرة التي تشارف 
  28/12/2011، الخليج، الشارقة

  
  :كاريكاتير .65
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