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   وعريقات ينفي ..ت أسير مقابل استئناف المفاوضا100السلطة عرضت إطالق سراح  :"هارتس" .1

ليوم الثالثاء، ، زعمت في خبر نشرته مساء ا"هارتس"فة حيص أن 29/12/2011، 48موقع عربنشر 
على موقعها االلكتروني، ان السلطة الفلسطينية تنازلت عن شرطها اسئناف المفاوضات مع اسرائيل، 

 اسير فلسطيني تم اعتقالهم قبل اتفاقيات 100بتجميد االستيطان واستعاضت عنه بطلب اطالق سراح 
  .اوسلو

الضغط االوروبي واالمريكي على السلطة الصحيفة أشارت، الى ان التراجع الفلسطيني جاء نتيجة ازدياد 
والهادف الى تجديد المفاوضات قبل انتهاء مهلة االشهر الثالثة التي منحتها الرباعية للطرفين والتي 

  . من الشهر القادم26تنتهي في 
ونقلت الصحيفة ان مصادر في الرباعية وفي االتحاد االوروبي، بشكل خاص، قالت للفلسطينيين ان 

 26عن حالة الجمود في المفاوضات التي تتحمل مسؤوليتها اسرائيل اليوم، لن تبقى كذلك بعد المسؤولية 
من الشهر القادم، حيث ستحمل المسؤولية كليا او جزئيا للسلطة الفلسطينية، واذا ما ارادوا تجنب ذلك 

  .عليهم ابداء مرونة تمكن من استئناف المفاوضات 
ان اسرائيل ترفض هذا العرض ألن الفلسطينيين يحاولون استبدال موظف اسرائيلي كبير قال للصحيفة، 

شرط مسبق باخر، ناهيك عن غموض االقتراح الفلسطيني وفيما اذا كان الحديث يدور عن استناف كامل 
للمفاوضات، بما فيها لقاءات بين نتنياهو وابو مازن، معربا عن تخوف اسرائيل من تذرع الفلسطينيين 

 المفاوضات خاصة وان الفلسطينيين يسعون الى تجديد المحادثات وليس تجديد بذرائع اخرى، لوقف
المفاوضات بمعنى انهم يريدون رسم الخطوط الرئيسية لمفاوضات قادمة، على حد قول الموظف 

  .االسرائيلي الكبير
ن  كبير المفاوضين الفلسطينيي، أنالقدس المحلتةمن  28/12/2011وكالة سما اإلخبارية، وجاء في 

صائب عريقات نفى استعداد الفلسطينيين العودة إلى المفاوضات مقابل إطالق سراح أسرى ودون وقف 
وقال عريقات في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية أنفي نفيا  . 1967االستيطان ومرجعية حدود عام 

ي العودة للمفاوضات قاطعا ما تناقلته وسائل إعالم إسرائيلية هذه الليلة حول استعداد الجانب الفلسطين
هذه المعلومات "ووصف عريقات  ". دون وقف االستيطان لكن مقابل إطالق سراح مئة أسير فلسطيني

بأنها تهدف إلى تشويه الموقف الثابت والمبدئي للقيادة الفلسطينية التي تتمسك بضرورة أن تنفذ إسرائيل 
انها حدود دولة . راضي الفلسطينية المحتلة لأل1967التزاماتها بوقف االستيطان وأن تعترف بحدود عام 

أن هذا الخبر عار عن الصحة وأؤكد ذلك "وأكد عريقات  ". فلسطين ومرجعية المفاوضات على أساسها
 واإلفراج عن األسرى المعتقلين الفلسطينيين كلها 1967وأن وقف االستيطان ومرجعية حدود عام

  ". ذها وهي ليست شروط فلسطينيةالتزامات إسرائيلية على حكومة إسرائيل أن تنف
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وأوضح عريقات أنه اتصل بممثلي اللجنة الرباعية الذين ادعت إحدى وسائل اإلعالم اإلسرائيلية أنها 
وقال كل ممثلي الرباعية نفوا هذه األخبار جملة وتفصيال وإنهم لم ينقلوا هكذا "نقلت الخبر عن احدهم 

  ". عروض من طرفنا ألنه لم يحدث ذلك أصال
المدخل الوحيد الستئناف المفاوضات هو وقف االستيطان ومرجعية مفاوضات "وشدد عريقات على أن 

  ". 1967على أساس قيام دولة فلسطين على حدود عام 
" حكومة إسرائيل وحدها تتحمل مسؤولية تعطيل المفاوضات بسبب استمرار االستيطان"وقال أيضا إن 
 وحدة استيطانية في مستوطنة جيلو 130د االستيطاني بقرار بناء توجت آخر هذا التصعي"مشيرا إلى أنها 

  ".في القدس الشرقية هذا اليوم األربعاء
  

  نبيل العربي قال لي أنه سلم أبو مازن أموال إعمار غزة : هنية .2
قال إسماعيل هنية، رئيس وزراء حكومة حماس فى قطاع غزة، إن الشعب :  هانى جريشة-حوار 

 يناير فى مصر، تحسنا تدريجيا فيما يتعلق بالحركة من وإلى قطاع غزة 25 ثورة الفلسطينى، لمس بعد
عن ضرورة التوصل التفاق فيما يتعلق » هنية«عبر معبر رفح الحدودى، بين مصر والقطاع، وتحدث 

وقال إنه ناقش مع . بإدارة معبر رفح، يضمن سهولة وتيسير عملية الدخول إلى غزة، والخروج منها
 المصريين ملف المصالحة الوطنية الفلسطينية، وكيفية كسر الحصار عن قطاع غزة، كما المسؤولين

بحث معهم قضيتى القدس واألسرى، وأشار إلى أن حركة حماس لمست رغبة مصر فى رعاية 
المصالحة الفلسطينية، على قاعدة الحس القومى والوطنى والمسؤولية التاريخية لمصر فى رعاية الشعب 

  .الفلسطينى
، 2006الذى يزور مصر حاليا فى إطار جولة عربية وإسالمية، هى األولى له منذ عام » هنية«وأوضح 

أن جولته تهدف إلى بحث سبل إعمار القطاع وتنميته، وتوفير فرص االستثمار العربى داخل غزة، 
أنه سلّم أن أمين عام جامعة الدول العربية، بين لهم » اليوم السابع«فى حواره مع » هنية«وكشف 

وأشار رئيس حكومة حماس بغزة . أموال إعمار غزة بتوافق فلسطينى، لكن ذلك لم يحدث» أبومازن«
  .إلى أن صعود التيار اإلسالمى يسهم فى العمل على تذليل الصعاب للفلسطينيين

وتحدث إسماعيل هنية فى حواره عن العالقة العضوية التى تربط حركة حماس بجماعة اإلخوان 
ن، كما تطرق الحوار إلى مسألة دخول حركة حماس منظمة التحرير الفلسطينية التى تضم مجمل المسلمي

  .»أبومازن«فصائل العمل الوطنى الفلسطينى، بقيادة حركة فتح التى يقودها الرئيس محمود عباس 
خالل هذه ما أهم الملفات التى تمت مناقشتها مع المسؤولين المصريين حول القضية الفلسطينية .. بداية*

  الزيارة؟
 ال شك أن مصر هى الراعى الرئيسى لمصالح الشعب الفلسطينى، وأكدنا خالل لقائنا بقيادات -

المخابرات والمسؤولين المصريين على أهمية الجهد المصرى فى رعاية المصالحة الفلسطينية، من خالل 
نود اتفاق المصالحة، باإلضافة إلى اإلطار العام الذى يبين جدية هذه المصالحة، من خالل التوقيع على ب

محاضر اجتماع الفصائل الفلسطينية، حتى ترى هذه المصالحة النور، ويتم تطبيقها على األرض، وهو 
ما ركزنا عليه بضرورة وجود ثقة متبادلة، وتنفيذ أمين لبنود االتفاقية، باإلضافة إلى تحذير رسمى لكل 

غوط الخارجية التى تعوق تطبيق المصالحة، وكذلك األطراف الفلسطينية من خطورة الخضوع للض
محاوالت التقويض اإلسرائيلية لها، وقد وجدنا فى مصر رغبة نابعة من الحس الوطنى والقومى 
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والمسؤولية التاريخية فى رعاية هذا الملف، حتى يتم تذليل جميع العقبات أمام تلك المصالحة، والعمل 
  .تعلق بملف المصالحةعلى تنفيذها على األرض، هذا فيما ي

أما الملف الثانى الذى تمت مناقشته فهو ملف كسر الحصار عن قطاع غزة، وعودة الروح الطبيعية 
للقطاع، باإلضافة إلى قضية معبر رفح، وضرورة التوصل إلى اتفاق يضمن سهولة وتيسير السفر 

مسجد األقصى المبارك من والعودة من وإلى القطاع، كما تمت مناقشة ملف القدس، وما يتعرض له ال
مخاطر مستمرة من قبل االحتالل الصهيونى، وهو الملف الذى طرح بقوة خالل مباحثاتنا مع الدكتور 
نبيل العربى، أمين عام الجامعة العربية، كما تمت مناقشة موضوع األسرى الفلسطينيين الذين ال يزالون 

  .فى السجون اإلسرائيلية، وبحث سبل اإلفراج عنهم
  لماذا خرج اآلن؟.. ئيس الوزراء الفلسطينى لم يخرج من قطاع غزة منذ خمس سنوات ر*
 بداية هذه الجولة تشمل العديد من الدول العربية واإلسالمية، ولها عدة أهداف، أوال بحث الملفات -

ل السابقة مع الجانب المصرى، باإلضافة إلى تلبية العديد من الدعوات التى وصلتنا من عدد من الدو
العربية، وتلبية الدعوة لحضور مؤتمر القدس الدولى فى الخرطوم، لما تمثله قضية القدس من أهمية 
مركزية لجميع أطياف الشعب الفلسطينى، فضال على عمقها العربى واإلسالمى، إضافة إلى القضية 

قطاع، وإقامة األهم، وهى بحث سبل إعمار قطاع غزة وتنميته، وتوفير فرص لالستثمار العربى داخل ال
  .مشروعات اقتصادية، خاصة بعد انحسار الحصار بشكل نسبى عن القطاع

 فيما يتعلق بملف الحصار عن قطاع غزة هناك قرارات كثيرة صدرت عن الجامعة العربية ومؤتمر *
شرم الشيخ ومؤتمر الدوحة السابقين بضرورة فك الحصار عن قطاع غزة، إضافة إلى وجود أموال 

  كيف تمت مناقشتها؟.. بإعادة األعمار لدى الجامعة العربيةعالقة خاصة 
 لقد ناقشنا هذا األمر مع األمين العام للجامعة العربية، وطالبنا بتفعيل القرارات التى صدرت عن -

الجامعة والمؤتمرات السابقة بإنهاء حصار غزة، ووضع آليات عملية لتطبيق هذه القرارات، كما تم 
المجمدة والعالقة فى الجامعة العربية، وكأنى فهمت أن هذه األموال تم إعطاؤها النقاش حول األموال 

ألبومازن بتوافق فلسطينى، وهو األمر الذى أوضحناه لألمين العام للجامعة بأنه لم يتم التوافق حول هذا 
  .ن القطاعاألمر، وال علم لنا به، وتحدثنا فى قضية اإلجراءات الالزم اتباعها عربيا إلنهاء الحصار ع

 خالل العهد الماضى للرئيس المخلوع حسنى مبارك، حركة حماس اتهمت النظام المصرى بالمشاركة *
فى الحصار، كيف تقرأون الفرق بين الحصار فى عهد مبارك والحصار اآلن؟ وهل لمستم تغيرا ملحوظا 

   يناير؟25بعد ثورة 
ير المباركة، لكن بشكل جزئى، خاصة فيما  ينا25 بالتأكيد نرى تغيرا طرأ على الحصار بعد ثورة -

يتعلق بحركة المسافرين عبر معبر رفح، فنرى وجود انسيابية أفضل لم تكن موجودة فى العهد السابق، 
وبدأ االلتفات إلى احتياجات القطاع فيما يتعلق بالكهرباء، واالستيراد والتصدير، وحركة البضائع، وال 

ملف الفلسطينى بشكل عام، وملف الحصار بشكل خاص، يختلف شك أن التعاطى المصرى اآلن مع ال
عن طريقة تعاطى النظام السابق معه، ولقد لمسنا تغيرا بشكل متدرج ومتصاعد وإيجابى فى فك 

  .الحصار، ونأمل أن نرى تغيرا حقيقيا وكليا فى فك الحصار
بعض ينظر له بأنه قد يضر  فيما يتعلق بانضمام حركة حماس لمنظمة التحرير الفلسطينية مؤخرا، ال*

الحركة فيما يتعلق ببرنامجها المقاوم، لوجود اختالف فكرى حول البرنامج السياسى للمنظمة، هل 
  تتوقعون أن يخدم هذا االنضمام الحركة وبرنامجها المقاوم أم يقوض من عملها فى الشارع الفلسطينى؟
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رنامجها السياسى، تبحث عن القاسم المشترك  بداية يجب التأكيد على أن دخول حماس إلى المنظمة بب-
مع الفصائل األخرى فى إطار منظمة التحرير الفلسطينية، ودخول حماس له إيجابياته، فحماس حركة 
كبيرة لكنها التزال خارج المنظمة التى تعد إطارا لفلسطينيى الداخل والخارج والشتات، ودخول حماس 

ة القرار، والملفات الفلسطينية، والمنظمة هى كيان معنوى سيصوب تفعيل الشراكة السياسية فى إدار
للشعب الفلسطينى فى الداخل والخارج، ووجود حماس داخل هذا الكيان هو ترجمة شرعية للقرارات 
الفلسطينية من حيث الشرعية السياسية، والشرعية الثورية، والشرعية الجهادية، فدخول حماس المنظمة 

  .اس إدارة الملف الفلسطينىله إيجابياته فى تحسين حم
 هل هناك توافق فصائلى حول إعادة هيكلة البرنامج السياسى للمنظمة بما يضمن الحفاظ على الثوابت *

  الفلسطينية؟
 هناك توافق على إعادة الهيكلة، وفى هذا الصدد يتم ترتيب مسودة القانون األساسى فى المجلس -

وهى اآلن بين أيدى الفصائل الفلسطينية للنظر فيها، والتوافق ، »الدستور الفلسطينى«الوطنى الفلسطينى 
حولها، وهذا األمر يعد خطوة تصويبية لدور منظمة التحرير الفلسطينية فى إدارة ملفات ومصالح الشعب 

  .الفلسطينى
  هل سيتم التوافق حول الدستور الجديد قبل تشكيل الحكومة القادمة أم قبل االنتخابات؟*
ن يتم التوافق حولها قبل االنتخابات، أو بعد االنتخابات، حتى تعرض على المجلس  من الممكن أ-

  .الوطنى الفلسطينى إلقرارها
 فيما يتعلق بصعود التيار اإلسالمى فى عدد من الدول العربية كالمغرب وتونس ومصر، كيف *

  تقرأونه؟ وكيف ينعكس على دعم القضية الفلسطينية؟
، وإفرازاته التى تمت بشكل نزيه عبر صناديق االقتراع، تصب إيجابيا فى  الربيع العربى بشكل عام-

محصلة القضية الفلسطينية، وهذا ما لمسناه خالل الفترة الماضية بشكل عام، وبشكل خاص فإن صعود 
التيار اإلسالمى يسهم فى العمل على تذليل الصعاب التى كنا نعيش فيها خالل الفترة الماضية، والتى من 

  .ا الحصار على قطاع غزة، وفى ظنى أن هذه اإلفرازات إيجابية للشعب والقضية الفلسطينيةبينه
 التقيتم المرشد العام وأعلنتم أن حماس حركة جهادية إخوانية، وال تزال المعادلة غامضة حول العالقة *

بعض اآلخر بين حماس واإلخوان، فالبعض يرى أن الحركة كانت التلميذ الذى تفوق على أستاذه، وال
  يرى أن جماعة اإلخوان األم هى التى تدير الحركة من الخلف؟

 اإلخوان المسلمون خارج وداخل مصر ال عالقة تنظيمية لهم بحركة حماس، فالحركة إطارها -
التنظيمى هو إطار فلسطينى بحت، وهى تدير العمل داخل فلسطين بأبعاد فلسطينية وقيادات فلسطينية، 

ج يمثلون لنا الحاضنة العامة واإلستراتيجية، وهى الحركة العامة التى تراعى الشعب واإلخوان فى الخار
الفلسطينى وتحتضنه لما يمثل ذلك من قيمة لديها، من حيث البعد القومى واإلسالمى، لكن ال توجد 

  .روابط تنظيمية بين حركة حماس وجماعة اإلخوان
   فى ظل الوضع الراهن؟ برأيك، ما الهدف من الترويج لمثل تلك العالقة*
 فى الحقيقة ال أدرى الهدف من ترويج مثل هذا األمر، لكن جماعة اإلخوان هى حركة كبيرة تحظى -

بثقة نسبة كبيرة من أبناء الشعب المصرى، وحركة حماس موجودة فى خندق الدفاع عن القضية 
  .ى مدرسة الفكر الوسطى المعتدلالفلسطينية، ونحن ال يعيبنا أن نقول إننا تخرجنا من هذه المدرسة، وه

  28/12/2011اليوم السابع، القاهرة، 
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   دون علم حكومة هنية الجامعة سلمت عباس أموالً إلعمار غزة:رزقة .3

 أن الدكتور في غزةقال الدكتور يوسف رزقة المستشار السياسي لرئيس الحكومة :  أشرف الهور-غزة 
 أبلغ إسماعيل هنية خالل لقائهما بالقاهرة أنه سلم الرئيس نبيل العربي أمين عام جامعة الدول العربية،

  .محمود عباس أمواال كانت مخصصة لمشاريع اإلعمار في قطاع غزة
 35الحديث يتعلق بنحو 'المحلية عن رزقة الذي يرافق هنية في جولته الخارجية قوله ' صفا'ونقلت وكالة 

ربية بعد رفض السلطات المصرية إدخالها مع مليون دوالر حجزت قبل أربع سنوات لدى الجامعة الع
  .'هنية أثناء عودته إلى القطاع عبر معبر رفح

وبين رزقة أنه خالل لقاء هنية والعربي طالب األول بهذه األموال باعتبارها من حق سكان غزة 
المحاصرين، فاتضح أنه قد تم صرف األموال قبل نحو ثالثة أشهر للرئيس عباس لصالح حسابات 

  .قة بالسلطة الفلسطينية في رام اهللا، دون أخذ رأي حكومة حماس أو إعالمها بذلكمتعل
ولفت رزقة إلى أن هنية أبدى استغرابه من هذا األمر، ووعد بفحص األمر واستيضاحه، خاصة بعد أن 

وذكر  .'تم بتوافق فلسطيني، األمر الذي أنكر هنية علمه به'أبلغه العربي بأن صرف األموال لعباس 
زقة المتواجد اآلن ضمن وفد هنية في العاصمة السودانية الخرطوم، ثاني محطة من الجولة الخارجية ر

أن حكومته عندما كانت تطالب بهذه المبالغ، ترد الجامعة بأن اإلدارة األمريكية تمارس ضغوطا كبيرة 
فها على مشاريع عليها وتضع عقبات أمام تحويلها إلى غزة، الفتاً إلى أن الجامعة كانت تعد بصر

  .اإلعمار
  29/12/2011القدس العربي، لندن، 

  
   من الجامعة العربية بالتوافق مع حماسدوالر مليون 32السلطة استلمت : األحمد .4

 قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام األحمد، ان السلطة الوطنية الفلسطينية بالفعل :رام اهللا
 ماليين دوالر ال علم 3 مليون دوالر، و35مليون دوالر وليس  32استلمت من الجامعة العربية مبلغ 

  ".للجامعة بها، وهي كانت بحوزة إسماعيل هنية في حينه
بالفعل تم تحويل المبلغ في فترة عمرو موسى، وذلك بعد اتفاق بين حركتي حماس "وأضاف االحمد، 

  ".وفتح، وفق ما طالب به أمين الجامعة العربية حينها عمرو موسى
شار األحمد، إلى انه وفق االتفاق بين حماس وفتح تم تحويل المبلغ إلى خزينة السلطة الن المبلغ الذي وأ
كان بحوزة هنية عندما كان رئيسا للوزراء هو للسلطة الفلسطينية وليس لحركة حماس، وقادة حماس "

  ".يعرفون ذلك جيدا
 تم التأكيد فيه لقادة حماس بان المبلغ 12- 20وأوضح، ان االجتماع األخير الذي حصل في القاهرة يوم 

  .وصل للسلطة وفق االتفاق المشار اليه بين السلطة وحماس والجامعة العربية
 وأمام مسؤول 12-20وقال األحمد، انا شخصيا أكدت لبعض قادة حماس الذي اثاروا الموضوع يوم 

  .ر ان المبلغ قد استلمته السلطةالملف الفلسطيني في المخابرات العامة المصرية اللواء نادر األعس
وأضاف األحمد، نأمل من السيد هنية ان يتوخى الدقة والمسؤولية في تصريحاته حفاظا على إشاعة 

  .أجواء المصالحة والتفاهم
  28/12/2011وكالة سما اإلخبارية، 
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  ستساعد على حماية المواقع األثرية بما فيها القدس" اليونسكو"عضوية فلسطين في : فياض .5

 سالم فياض أن القدس ستظل دوماً قبلة المشروع الوطني، وحيا أهلها .دأكد رئيس الوزراء : رام اهللا
الصامدين في رحاب األقصى وكنيسة القيامة على صمودهم، داعياً قطاع األعمال في فلسطين والدول 

 في حماية طابعها العربية الشقيقة لالستثمار في مدينة القدس، خاصةً في قطاع السياحة، وبما يساهم
  .العربي، ويوفر ألهلها المزيد من عناصر القوة والصمود والثبات فيها

يجب أن يوفر لنا ضمانات إضافية، من خالل تسجيل "بعضوية فلسطين " اليونسكو"وقال إن اعتراف 
لتراث الثقافي مواقعنا التراثية التاريخية على الئحة التراث العالمي، وبما يشكله ذلك من اعتراف دولي با

الفلسطيني كجزء من التراث اإلنساني، األمر الذي يعني التزام جميع الدول بالعمل على حماية هذا 
  ."التراث، وإلزام االحتالل بضرورة التقيد بالمواثيق الدولية لحمايتها

 29/12/2011األيام، رام اهللا، 
  

   وتصعيده على غزةاالحتاللحكومة هنية تدين جرائم  .6
جرائم االحتالل اإلسرائيلي، وتصعيده في قطاع «أدانت الحكومة في غزة، أمس، :  كفاح زبون- رام اهللا

واعتبر . »غزة والذي أدى إلى استشهاد مواطنين اثنين وإصابة آخرين بجروح بينها حاالت خطيرة
في هذه أن تعمد االحتالل اإلسرائيلي التصعيد «الناطق باسم الحكومة طاهر النونو في تصريح صحافي 

ودعا النونو . »المرحلة دليل عجز سياسي وفشل ذريع لقيادته ومحاولة للهروب باتجاه العدوان والدماء
ضرورة محاكمة قادة االحتالل على هذه الجرائم التي ينفذونها بدم بارد بحق أبناء شعبنا «إلى 

  . »جهودالفلسطيني، ونؤكد أن المالحقة القانونية حق يجب أن تتضافر من أجله كل ال
  29/12/2011الشرق األوسط، لندن، 

  
  لتدخل فوري لمنع عدوان جديد على غزة " الرباعية"عريقات يدعو  .7

دعا الدكتور صائب عريقات عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أعضاء : :أشرف الهور -غزة 
بدء في عدوان جديد على التدخل الفوري ومنع الحكومة اإلسرائيلية من ال'اللجنة الرباعية الدولية لـ 

  .، وشدد على ضرورة تثبيت التهدئة بشكل متبادل'قطاع غزة
وقال عريقات خالل لقاء عقده مع مبعوث اللجنة الرباعية الدولية توني بلير أن الرئيس محمود عباس 

'  بالغةخطورة'والقيادة الفلسطينية ينظرون إلى التهديدات اإلسرائيلية بتجديد العدوان على قطاع غزة بـ 
  .'ويحذرون من نتائج وتبعات إقدام الحكومة اإلسرائيلية على شن مثل هذا العدوان

وأكد أن تهديدات إسرائيل بشن عدوان جديد على قطاع غزة، وطرح عطاءات استيطانية جديدة 
الستمرار البناء االستيطاني في الضفة الغربية وخاصة في مدينة القدس الشرقية المحتلة وما حولها، 

  .'2012ما ستكون عليه سياسة الحكومة اإلسرائيلية في عام (..) يعتبر بمثابة رسالة للعالم '
  29/12/2011القدس العربي، لندن، 
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  السلطة الفلسطينية تدين استمرارا النشاطات االستيطانية .8
ة التنفيذية صائب عريقات، عضو اللجن.دانت السلطة الفلسطينية على لسان د : ، وكاالت"األيام "–القدس 

 ،)غيلو(  وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة 130 القرار اإلسرائيلي ببناء لمنظمة التحرير الفلسطينية،
محاسبة ومساءلة الحكومة اإلسرائيلية وبشكل فوري على استمرار "داعية اللجنة الرباعية الدولية الى 

  ".البناء والمستوطنات
  . نبيل أبو ردينة، استمرار النشاطات االستيطانية اإلسرائيليةية الفلسطينأدان الناطق باسم الرئاسةو

، امس، إنه مطلوب من اللجنة الرباعية أن تتحمل مسؤولياتها تجاه "وفا"وقال أبو ردينة في تصريح لـ
ارتفاع وتيرة االستيطان على اعتبار أن المستوطنات غير قانونية وغير شرعية، مشدداً على أنه ال يمكن 

  .مفاوضات سالم من دون وقف االستيطاناستئناف 
  29/12/2011األيام، رام اهللا، 

  
     أيلول الماضي/ رمساعدات الواليات المتحدة للسلطة متوقفة منذ سبتمب: حنا عميرة .9

أكد مسؤول فلسطيني، أمس، أن ما تقدمه الواليات المتحدة من مساعدات مالية للسلطة الفلسطينية : د ب أ
أيلول الماضي الذي شهد تقديم الطلب الفلسطيني لنيل عضوية كاملة في األمم  /تمبرمتوقف تماماً منذ سب

وقال حنا عميرة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إن اإلدارة األمريكية عرضت . المتحدة
لجانب بعد قرار الكونغرس األمريكي وقف المساعدات للسلطة ان يتم استئنافها على أن تقتصر على ا

  .األمني فقط
  29/12/2011الخليج، الشارقة، 

  
  مصدر أمني ينفي نية عباس إجراء عملية هيكلة جديدة ألجهزة األمن في الضفة  .10

أن يكون الرئيس ' القدس العربي'نفى مصدر أمني فلسطيني في تصريحات لـ :  أشرف الهور-غزة 
جهزة األمنية في الضفة الغربية، وقال أن محمود عباس قد اتخذ قراراً بإجراء تغييرات على قيادة األ
  .عملية تعيين قائد جديد لألمن الوطني جاءت كإجراء إداري

وأوضح المصدر أن قادة أجهزة األمن في الضفة الغربية سيبقون في مناصبهم، خاصة وأن غالبيتهم عين 
   .قبل فترة وجيزة

قائد لقوات األمن الوطني، بدالً  من اللواء وأشار المصدر إلى أن عملية تعيين اللواء طارق أبو دخان، ك
دياب العلي، جاءت وفق إجراءات إدارية بحتة، وال عالقة لها بأي عملية هيكلة جديدة ألجهزة األمن في 

  .الضفة الغربية
  29/12/2011القدس العربي، لندن، 

  
   الشهر القادم من15لجنة المتابعة الخاصة بانتخابات المجلس الوطني تبدأ عملها في  :الشخشير .11

أكد مدير المجلس الوطني بالل الشخشير أن عمل لجنة المتابعة الخاصة بانتخابات  :غزة ـ أشرف الهور
وقال أن  . من الشهر القادم برئاسة رئيس المجلس سليم الزعنون15المجلس الوطني ستبدأ عملها في يوم 

قبول رسمي للدخول في ' بمثابة قبول حركتي حماس والجهاد االسالمي الدخول في عمل هذه اللجنة
  .'المنظمة
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 من الشهر القادم لتقديم مالحظاتها حول انتخابات 15وأوضح أن جميع الفصائل أعطيت مهلة حتى يوم 
وبحسب الشخشير فإنه سيصعب إجراء انتخابات المجلس الوطني في كافة أماكن تواجد  .المجلس الوطني

  .ل التي تمنع إجراء مثل هذه االنتخابات أراضيهاالشعب الفلسطيني، نظرا لقوانين بعض الدو
  29/12/2011القدس العربي، لندن، 

  
  "إسرائيل" الفلسطينية ذهبت إلى الصادراتمن  % 86: "اإلحصاء" .12

يستدل من معطيات نشرتها دائرة اإلحصاء الفلسطينية، حديثاً، أن الغالبية العظمى من : رام اهللا
الماضي، ذهبت إلى الدولة العبرية، وأن انخفاضاً ) أكتوبر(رين أول الصادرات الفلسطينية خالل شهر تش

  .طرأ على حجم الواردات اإلسرائيلية إلى الضفة الغربية المحتلّة
وذكرت دائرة اإلحصاء، أن صادرات البضائع الفلسطينية ارتفعت خالل شهر أكتوبر الماضي بنسبة 

 في المائة من إجمالي هذه الصادرات توجهت إلى 86تسعة في المائة عن الشهر الذي سبقه؛ وأن حوالي 
  .الجانب اإلسرائيلي، في حين توزعت النسبة المتبقية على مختلف دول العالم

 في المائة خالل الفترة ذاتها، حيث 6.6كما يشير التقرير إلى انخفاض حجم الواردات الفلسطينية بنسبة 
  . مليون دوالر63ين بلغت قيمة الصادرات  مليون ونصف المليون دوالر، في ح327بلغت قيمتها 

 في المائة من الواردات إلى الضفة الغربية خالل أكتوبر 64وبحسب التقرير اإلحصائي؛ فإن قرابة 
  . في المائة عن الشهر الذي سبقه17الماضي هي منتجات إسرائيلية، في انخفاض نسبته 

  28/12/2011، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني
   

   "إسرائيل" بوقف العمليات ضد تعليمات يصدر مشعل: "سهآرت" .13
عن مصادر في حركة فتح قولها إن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، خالد " هآرتس"نقلت صحيفة 

وبحسب المصادر . مشعل، طلب من الذراع العسكري للحركة وقف العمليات ضد األهداف اإلسرائيلية
لتوصل إليها بين رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وبين فإن ذلك يأتي في أعقاب تفاهمات تم ا

وأنه تم االتفاق على وقف إطالق النار والتركيز على . مشعل في المحادثات التي جرت في القاهرة
  .المقاومة الشعبية فقط

لت ونق .في المقابل نفت األجهزة األمنية اإلسرائيلية أن تكون على علم بصدور هذه التعليمات عن مشعل
الصحيفة عن مصادر أمنية إسرائيلية قولها إنه ال يوجد لديها أية معلومات عن صدور أوامر صريحة 

في هذه المرحلة ال يوجد أي "وبحسبها فإنه  .من مشعل إلى الناشطين في الضفة الغربية وقطاع غزة
ر أن حركة كما ادعت المصاد". تغيير إستراتيجي أو فكري في سياسة حماس، وإنما ظروف تكتيكية

حماس ترى أن التوقيت ليس مناسبا لتنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية بسبب األجواء وسط الشعب 
  .الفلسطيني وبسبب الخشية من ضرب سلطة الحركة في قطاع غزة من قبل إسرائيل

ة في حال توفرت الفرصة لتنفيذ عملية كبيرة فإن المنظمات الفلسطيني"وأضافت المصادر األمنية أنه 
  ".سوف تستغل هذه الفرصة كما فعلت في السابق

عن مصادر في حركة فتح أن حركة حماس ال تنوي التصريح باالعتراف بإسرائيل أو " هآرتس"ونقلت 
معها، وإنما ستتركز في االحتجاجات الشعبية والموافقة على إقامة دولة في " اتفاقيات السالم"القبول بـ

  .سالحها أو قف التسلح، وسترد على أي هجوم إسرائيلي، كما أنها ال تنوي نزع 67حدود 
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 وأضافت المصادر ذاتها أن هناك جهات في قيادة حماس ال توافق على خطوة مشعل، وقد تبادر إلى 
تنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية، وفي الوقت نفسه فإن مشعل معني بالحفاظ على وحدة الحركة داخل 

  .منظمة التحرير الفلسطينية
 29/12/2011، 48 عرب

  
  حركة بإحياء ذكرى االنطالقة في غزةل أنها لن تسمح لأبلغتنيحماس : فتحمتحدث باسم  .14

' حماس'حركة ' قال المتحدث باسم حركة فتح في قطاع غزة فايز أبو عيطة، اليوم الثالثاء، إن :غزة
  .' النطالقتها47 الـبتنظيم االحتفاالت لمناسبة الذكرى' فتح'أبلغته رسميا بأنها لن تسمح لحركة 

أنه تم استدعاؤه اليوم من قبل أجهزة حماس إلى مقر األمن ' وفا'وأوضح أبو عيطة في اتصال هاتفي مع 
بتنظيم االحتفاالت لمناسبة الذكرى ' فتح'الداخلي، وجرى إبالغه رسميا أن حماس لن تسمح لحركة 

  .مناسبة النطالقتها، وأنها ستمنع أي مظاهر لالحتفال بهذه ال47الـ
  28/12/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
   شرق غزة وتطلق قذيفتين على النقبإسرائيلًياالمقاومة تقنص جندًيا  .15

، من قنص جندي إسرائيلي شرق مدينة )28/12(تمكنت المقاومة الفلسطينية، مساء اليوم األربعاء  :غزة
 ).1948داخل األراضي المحتلة عام (ى النقب الغربي غزة، في حين سقطت قذيفتان صاروخيتان عل

، الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، في بالغ عسكري، "كتائب أبو علي مصطفى"وتبنت 
عملية قنص جندي إسرائيلي كان ضمن قوة إسرائيلية كانت تحاول الدخول لمناطق شرق غزة على 

  .إحدى بوابات شركة الطاقة
ر؛ أعلنت اإلذاعة العبرية أن قذيفتين صاروخيتين سقطتا مساء اليوم األربعاء في محيط وفي سياق آخ

  .، بالنقب الغربي"اشكون"المجلس اإلقليمي 
  28/12/2011قدس برس، 

  
  ع االتهام للطرف الفلسطيني المعطل التفاق المصالحةب بأصاسنشير: رباح مهنا .16

المكتب السياسي للجبهة الشعبية في تصريحات قال الدكتور رباح مهنا عضو  :أشرف الهور -غزة 
أن تنظيمه سيشير بأصابع االتهام للطرف الفلسطيني الذي يعطل إنهاء ' القدس العربي'خاصة لـ 

االنقسام، عند بدء لجان المصالحة عملها على األرض، وتوقع أن تأخذ لجنة المصالحة المجتمعية مدة 
الذين شاركوا في  الشعبية ال مهنا أحد أعضاء وفد الجبهة وق .قدرها عامان إلنهاء عملها بشكل كامل

حوار المصالحة األخير بالقاهرة، والعضو في لجنة المصالحة المجتمعية أن أول اجتماع لهذه اللجنة التي 
  من مهامها إنهاء آثار االنقسام في الشارع الفلسطيني 

  29/12/2011القدس العربي، لندن، 
  

  ة تفرض عقوبات بالسجن على تسعة فتية لرفعهم رايات حماسمحكمة تابعة للسلط: حماس .17
إن محكمة تابعة للسلطة الفلسطينية في مدينة سلفيت " حماس"قالت حركة المقاومة اإلسالمية : سلفيت

، حكماً بالسجن الفعلي لمدة ثالثة أشهر على تسعة فتية من قرية قراوة )27/12(أصدرت، أمس الثالثاء 
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نحو (ال غرب سلفيت، أو دفع غرامة مالية، بمعدل ألف شيكل عن كل واحد منهم بني حسان الواقعة شم
  ). دوالر260

، أن المحكمة )28/12(نسخة عنه اليوم األربعاء " قدس برس"وأضافت الحركة في بيان صحفي تلقت 
 الخامس من ، فيما أكد األهالي أن القضية تعود ليوم"إثارة النعرات والتفرقة: "وجهت للفتيان التسعة تهمة

الماضي، حيث تم اعتقال أبنائهم على خلفية كتابتهم شعارات تؤيد المصالحة الفلسطينية، ) مايو(أيار 
، إضافة لكتابة ")حماس"رايات حركة (عقب جلستها األولى، ورفع رايات التوحيد الخضراء في القرية 

  .شعارات وطنية تمجد ذكرى الشهداء
  28/12/2011قدس برس، 

  
  غير معلومة النتائج" حرب عقائدية" تتسبب بـ اإلسرائيلية الحكومة :زكيعباس  .18

) البرلمان" (الكنيست"عباس زكي، من أن مناقشة " فتح"حذر عضو اللجنة المركزية لحركة  :رام اهللا
سيؤدي إلى تغيير وجه الصراع في " عاصمة للشعب اليهودي"اإلسرائيلي القتراح قانون يعتبر القدس 

  .المنطقة
الحكومة اإلسرائيلية "، بأن )28/12(نسخة عنه، اليوم األربعاء " قدس برس"في بيان صحفي تلقت وقال 

لن تستطيع تحمل تبعات قرار يعتبر القدس عاصمة للشعب اليهودي، إذا ما وجدت ردة فعل جدية وقوية، 
اف من الحكومة استخف"واعتبر زكي طرح مشروع القانون اآلن  ."فلسطينياً وعربياً وإسالمياً ودولياً
   ".إقراره سيتسبب بحرب عقائدية غير معلومة النتائج"، محذرا أن "اإلسرائيلية باإلرادة العربية والدولية

  28/12/2011قدس برس،     
  

   "إسرائيل" في مصر والعراق تهدد السياسية التغييرات: نتنياهو .19
ربعاء، أن التبدالت اإلستراتيجية التـي      صرح رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو، مساء اليوم األ        

   .تشهدها منطقة الشرق األوسط وخاصة التغييرات السياسية في مصر والعراق تهدد إسرائيل
وقال نتنياهو إن حكومته ستتخذ قريبا قرارت تقضي بتخصيص ميزانيات أكبر لألمن والجيش، وذلك من               

. ت الخارطة السياسية المرتقبة في العـالم العربـي         مواجهة التحديات اإلستراتيجية الجديدة ومتغييرا     أجل
  .وحذر نتنياهو من األنظمة الجديدة، وما أسماه الواقع الغامض في مصر والعراق

االسـتنتاج  "وعقب النائب جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية على تصريحات نتنياهو بـالقول              
لميزانية العسكرية، وهذا يؤكد لنا للمـرة األلـف عـدم    اإلسرائيلي األهم من الثورات العربية هو زيادة ا    

وجود شريك جدي لعملية السالم في الجانب اإلسرائيلي، وأن خيار نتنياهو السياسي ليس التـسوية بـل                 
  ".استمرار الصراع واالستعداد لمغامرات عسكرية جديدة

 28/12/2011، 48موقع عرب
  

  استراتيجي ذخر  نرد السالم مع مصر واألمعاهدتي :نتنياهو .20
اشاد رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو بمعاهدتي السالم الموقعتين مـع مـصر             أ: القدس المحتلة 

واعرب نتنياهو عن امله في ان تثمن اي حكومة تنتخـب فـي           .واالردن واصفا اياهما بذخر استراتيجي    
  .مصر هذا السالم واهميته بالنسبة للبلدين
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نظمات التي تهاجم اسرائيل ان تدرك بانها سترد بيد من حديد على اي محاولـة               وقال نتنياهو ان على الم    
  .الستهدافها عبر سيناء

  28/12/2011، وكالة سما اإلخبارية
 

   مليار شيكل1.6 زيادة ميزانية الجيش اإلسرائيلي بـ علىيصادق " الكنيست" .21
 مليون دوالر،   440 بأكثر من    زادت حكومة االحتالل أمس، ميزانية حربها     :  برهوم جرايسي  - الناصرة

 مليار  16.5 مليونا، وإجمالي الميزانية العسكرية      650في ثاني زيادة خالل أسبوع، ليصل اجمالي الزيادة         
  .دوالر

 مليارات دوالر، قيمة الـدعم العـسكرية الـسنوي االميركـي            3وال تشمل الميزانية العسكرية لالحتالل    
  .السرائيل

ادر زيادة ميزانية الحرب، إذ تبين أنها تأتي كلها من فائض ميزانيات            ويدور جدل في الكنيست حول مص     
لوزارات خدمات اجتماعية ورفاه، التي لم تصل إلى سقف الصرف في نفقاتها خالل العام الذي شـارف                 

وتـأتي زيادتـا الميزانيـة    . على االنتهاء، وهو نفس مصدر الزيادة التي كانت في االسـبوع الماضـي     
 مليـون دوالر    800غم من سلسلة مطالبات لتقليص ميزانية وزارة الحرب بحـوالي           العسكرية على الر  

لتغطية بنود جديدة في الموازنة العامة، تصرف على القضايا االجتماعية في أعقاب حملة االحتجاجـات               
الشعبية، التي سرعان ما انطفأت شعلتها حتى وقع التصعيد األمني اإلسـرائيلي، وخـصوصا تكثيـف                

إليران، واتساع الحديث عن حرب محتملة، لتسكت حملة االحتجاجات وتزيد ميزانية الحـرب             التهديدات  
  .بدال من تقليصها

 29/12/2011، الغد، عّمان
 

   في أي اتفاق مستقبلي"إسرائيل"القدس ستبقى داخل حدود : الحكومة اإلسرائيلية .22
 مسؤول اإلعالم العربي في مكتـب       أكدت الحكومة اإلسرائيلية، على لسان    ): فلسطين(رام اهللا   / الناصرة

رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تمسكها بمدينة القدس المحتلة في أي تسوية مستقبلية، مـشددة علـى أن                 
  .، حسب تعبيرها"ستبقى داخل حدود دولة إسرائيل في إطار أي اتفاق سالم مع الجانب الفلسطيني"القدس 

عن أوفير غندلمان، الـذي يـشغل       ) 28/12(ة اليوم األربعاء    ونقلت اإلذاعة العبرية، في نشرتها المسائي     
إن إصرار الفلـسطينيين علـى      : "منصب مسؤول اإلعالم العربي في مكتب رئيس الحكومة اإلسرائيلية        

إسرائيل معنية  "، مؤكدا على أن     "كشرط الستئناف المفاوضات هو إصرار خاطئ     ) االستيطان (وقف البناء 
  .، على حد تعبيره" بدون شروط مسبقةبالعودة إلى طاولة التفاوض

 28/12/2011قدس برس، 
  

   يسعى لتجنيد نساء يتحدثن اللغة الفارسيةاإلسرائيليجيش ال .23
 إلى تجنيد نساء يتحدثن اللغة الفارسية، عبر إقناع إيرانيـات            االسرائيلي  يسعى جيش االحتالل   :الناصرة

وقالـت مـصادر    . ة االستخبارات العسكرية  يهوديات هاجرن الى إسرائيل مؤخرا، ليتم دمجهن في وحد        
  .عسكرية إن مشكلة الجيش أن غالبية اإليرانيات هن متدينات ومعفيات قانونا من الخدمة العسكرية

  29/12/2011، الغد، عّمان
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  توقع فوزها في االنتخابات القادمةتهاجم حماس وتنتقد المصالحة وت" إسرائيل": "القناة العاشرة" .24
في القناة العاشرة الصهيونية، انتقد وزير المعارف       " واجهة الصحافة "ي لقاء مع برنامج     ف: القدس المحتلة 

، مشيرا إلى أن حركة حمـاس ستـشكل       "فتح"و" حماس"توقيع المصالحة بين    " جدعون ساعر "الصهيوني  
في المستقبل القريب، وخاصة في ظل أجواء الربيع العربي التـي شـكلت             " إسرائيل"خطرا داهما على    

  .انتصارا للتيارات اإلسالمية
سيندب حظـه بعـد سـيطرة       "من اتفاق المصالحة بين مشعل وعباس، معتبرا أن األخير          " ساعر"وحذر  

إن حماس حركـة منظمـة      "، وتابع   "م2006حماس على منظمة التحرير كما سيطرت على السلطة عام          
سيطرة على مناطق الضفة ومطاردة     تشتغل بتخطيط، فهي ال تريد مصالحة وإنما تريد تطويق السلطة وال          

  ".فلول عباس
، أن  "بار ايـالت  "، أستاذ الدراسات الشرق أوسطية في جامعة        "رافي شامير "وبدوره، اعتبر البروفيسور    

الدبلوماسي في بناء عالقات مع أنظمة عربية وإسالمية مثل تركيا، ودولية مثـل روسـيا               " حماس"نجاح  
من إثبات حضور سياسـي عربـي       " حماس"ها، وهذا بدوره مكّن     جعلها في وضع تشق فيه بنجاح سياست      

وصداقات رفيعة المستوى مع زعماء مثل أمير قطر، ورئيس اليمن السابق ورئيس الـسودان ورئـيس                
كـل  " حمـاس "وزراء تركيا وحكومة إيران، وهذا بدوره أرغم عباس للقبول بالمصالحة قبل أن تجتاح              

  .شيء، على حد تعبيره
، اعتبر أن حكومة نتنياهو تتحمل فشل المفاوضات والمـسيرة الـسلمية، التـي              "يفا الدار عاك"اإلعالمي  

ـ   وقـال   .وأسقطت أوراق عباس السياسية حتى أصبح صفر اليدين، حسب قوله         " حماس"أعطيت فرصة ل
من جديد، محـذرا    " حماس"إن الكيان الصهيوني سيدفع ثمن تخبط نتنياهو من خالل تصاعد نفوذ            " الدار"

في االنتخابات القادمة سيقوض حكم عباس والسلطة، كما قوض اإلسالميون حكـم            " حماس"أن نجاح   من  
  .ملك المغرب وتونس وليبيا ومبارك في مصر

من إدارة الظهر لعباس وتركه وحيدا في الساحة السياسية دون تقديم شيء له على صـعيد                " الدار"وحذر  
 وهو ما سينهي حياته السياسية دون أي ربح، كما حذر مـن             تجميد االستيطان أو اإلفراج عن المعتقلين،     

في المصالحة، نجاح لمشروعها اإلسالمي في المنطقة، مطالبا بإنجـاح المفاوضـات            " حماس"أن نجاح   
والعودة إلى التفاوض مع عباس وتجميد االستيطان مؤقتًا كما تريد سلطة رام اهللا، وهذا بدوره يـضعف                 

  .  توقعهحماس ويوقف المصالحة، حسب
 28/12/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
   السياحي اإلسرائيلي يواجه أزمة خطيرةالقطاع: مصدر عبري .25

كشفت خبيرة إسرائيلية في المجال السياحي عن تراجع واضح في حجم اإلشـغاالت             : )فلسطين(الناصرة  
  .يواجهها هذا القطاع" أزمة خطيرة"الفندقية في قطاع السياحة في فلسطين المحتلة، محذرةً من 

اإلسرائيلي، المتخصص في األخبار االقتصادية، أنه من المتوقع        " غلوبز"وذكر تقرير نشره مؤخراً موقع      
رصد انخفاض في أعداد السياح خالل األشهر القادمة، بحسب ما أشارت مسؤولة مـن رابطـة مـدراء           

  .الفنادق اإلسرائيلية
علومات التي تتوافر لدي من مدراء الفنادق اإلسرائيلية تشير إلى          إن الم "وقالت رئيسة الرابطة إيتي ليفي      

 انخفضت إلى ما دون المتوسط لهذا الوقـت         2012أن الحجوزات األجنبية للنصف األول من العام القادم         
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كما توقعت ليفي حدوث موجة من اإللغاءات للحجوزات التي تمـت بالفعـل              .، وفقاً للمصدر  "من السنة 
  .دمة، وذلك بسبب استمرار األزمة االقتصادية العالميةخالل الفترة القا

كما دعت الحكومة اإلسرائيلية إلى اتخاذ تدابير رئيسة بهذا الشأن، محذرة من أن عدم القيام بـذلك قـد                   
يؤدي إلى تسريح العديد من العاملين في مؤسسات هذا القطاع، وتزايد االنخفاض في أنـشطته للنـصف                 

 .2012األول من العام القادم 
 28/12/2011قدس برس، 

 
   تحت مستوى خط الفقر"إسرائيل"في  من األطفال العرب% 65.8": المجلس لسالمة الطفل" .26

ـ     أطفال في إسرائيل يعتبر فقيرا، وأن       3أن واحدا من كل     " المجلس لسالمة الطفل  "بين التقرير السنوي ل
تعادل ثالثة أضعاف النـسبة فـي       ، و %65.8نسبة األطفال العرب الذين يعيشون تحت خط الفقر بلغت          

  . وسط األطفال اليهود
وتبين من التقرير أن عدد األطفال الذين يقعون ضحايا العنف الجسدي والجنسي، والتسرب من المدارس               
في حالة ارتفاع، مقابل تراجع في عدد األطفال الذين يرتكبون مخالفات عنيفة وتراجع في نسبة وفيـات                 

  . ن في الحوادثاألطفال وعدد الذين يصابو
ـ       يتسحاك كدمان للرئيس اإلسـرائيلي     . د" المجلس لسالم الطفل  "وبحسب التقرير الذي قدمه المدير العام ل

شمعون بيرس، صباح اليوم األربعاء، فإن هناك فجوات كبيرة بين األطفال في المدن المختلفة في كافـة                 
  .المعايير

 طفل، شـكلوا مـا نـسبته        2,519,000األطفال إلى    وصل عدد    2010وبين التقرير أنه في نهاية العام       
  .2000في العام % 33.8من عدد السكان، مقارنة بـ% 32.7

وبحسب التقرير فإن نسبة األطفـال      . 1995في العام   % 75، مقابل   %69.7وبلغت نسبة األطفال اليهود     
ـ     1995في العام   % 20.2مقابل  % 24العرب المسلمين بلغت     % 1.7سيحيين  ، ونسبة األطفال العرب الم

، 1995فـي العـام     % 2.2مقابل  % 1.9، ونسبة األطفال العرب الدروز      1995في العام   % 2.7مقابل  
  . على أنهم بدون تصنيف ديني% 2.8وجرى تصنيف 

 طفل  889,500 وصل إلى    2010وأشار التقرير إلى أن عدد األطفال الذين يعيشون حياة الفقر في العام             
من كل ثالثة أطفال يعيش تحت مستوى خط الفقر، علما أن نسبة األطفال             ، ما يعني أن واحدا      %)35.3(

 مرات خـالل    4.5، ما يعني أنها تضاعفت      %8.1 كانت   1980الذين يعيشون تحت خط الفقر في العام        
  . أربعة عقود

من األطفال العرب يعيشون تحت خط الفقر، ما يشكل ثالثـة           % 65.8في المقابل، يشير التقرير إلى أن       
  . ف نسبة األطفال اليهود الفقراءأضعا

كدمان فإن التقرير السنوي يعرض صورة قاسية عن وضع األطفال في إسرائيل حيث يعيش              . وبحسب د 
كما يشير إلى أن هناك معطيات أخرى مقلقـة بـشأن           . فيها أطفال فقراء أكثر من أي دولة غربية أخرى        

ل في داخل البيت وخارجه ما يعني عـدم وجـود          ارتفاع عدد األطفال الذين يقعون ضحايا العنف والتنكي       
  . مكان آمن لألطفال

 حصل ارتفاع في عدد الملفات الجنائية بشأن مخالفـات ضـد            2010وتضمن التقرير أيضا أنه في العام       
 ملفـا فـي     260 إلى   2009 ملفا في العام     214حياة اإلنسان ارتكبت بحق أطفال، حيث ارتفع العدد من          
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 49 ملف جريمة قتل، و      19وتبين أن بين الملفات كان      . داخل العائلة أو خارجها   ، سواء في    2010العام  
  . ملف محاولة قتل

 ملف مخالفات جنسية ضد أطفال فـي داخـل          2,378 تم فتح    2010وتشير المعطيات إلى أنه في العام       
  .2009 ملفا في العام 2,244العائلة وخارجها، مقانة مع 

 عاما كانوا ضحايا للعنف والجنس،      14 طفال دون سن     9,624ال مع    حقق محققو األطف   2010وفي العام   
ضحايا العنـف فـي داخـل العائلـة، و          % 58.7وكان بينهم   . 2009 طفال في العام     8,944مقارنة مع   

كـانوا  % 4.1كانوا شهودا علـى مخالفـات جنـسية، و          % 9.2ضحايا المخالفات الجنسية، و     % 27.9
  .مشتبهين بارتكاب مخالفات جنسية

 عامـا فـي العـام       18-15لى ذلك، بين التقرير أن قناة المعلومات األساسية بالنسبة لألطفال من جيل             إ
مـن  % 70كمـا أن    . للصحف% 3.6للتلفزيون، و   % 7.2، مقابل   %82.8 هي اإلنترنت بنسبة     2010

  ".الفيسبوك"األطفال يستخدمون 
 28/12/2011، 48موقع عرب

  
   استيطانية في القدس الشرقية وحدة130 بناء على صادق ت"إسرائيل" .27

 وحدة استيطانية جديدة في حي 130وافقت بلدية القدس االسرائيلية االربعاء على بناء : القدس ـ ا ف ب
  .جيلو االستيطاني في القدس الشرقية وفقا لما اكده مستشار في بلدية القدس
اؤكد ان البلدية اذنت 'نس برس وقال بيبي االلو العضو في البلدية عن حزب ميرتس اليساري لوكالة فرا

  .في الحي'  طابقا12 وحدة في جيلو في ثالثة ابراج مكون كل منها من 130ببناء 
ويقع حي جيلو االستيطاني على المشارف الجنوبية لمدينة القدس الشرقية قرب مدينة بيت لحم 

نوات ونصف في منطقة واوضح االلو ان بناء الوحدات من المفترض ان يبدا خالل ثالث س .الفلسطينية
  .كانت مخصصة لبناء فندق في الجزء الشرقي من جيلو

  29/12/2011، القدس العربي، لندن
  

   2011ألف وحدة استيطانية خالل 27 فلسطينياً وأقر بناء 180 قتل االحتالل: "منظمة التحرير" .28
إلسرائيلي قامت خالل ذكر تقرير صادر عن منظمة التحرير الفلسطينية، أن قوات االحتالل ا: رام اهللا

  . آخرين3300العام الجاري بقتل مائة وثمانين مواطنًا فلسطينيا واعتقال 
 فلسطيني، 180 سجل استشهاد 2011، أن عام بعاءويستدل من معطيات التقرير الذي صدر اليوم األر

طاع غزة الجاري في كل من ق) ديسمبر( طفالً، وسبعة شهداء سقطوا خالل شهر كانون أول 21بينهم 
 آخرين من الضفة ومدينة القدس 3300والضفة الغربية المحتلة، إلى جانب اعتقال ما ال يقل عن 

  .المحتلة
 وحدة استيطانية جديدة في مختلف 26837ورصد التقرير قيام سلطات االحتالل بالمصادقة على بناء 

لقدس المحتلة وفي محيطها، في  وحدة داخل مستوطنات ا1664أنحاء األراضي الفلسطينية المحتلة، بينها 
 منزالً وأعدمت 495 دونم من أراضي المواطنين الفلسطينيين وهدمت حوالي 15525حين صادرت 

  . شجرة18764
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وفي ملف القدس؛ بين التقرير أن افتتاح معبر شعفاط العسكري الفاصل بين مدينة القدس ومخيم شعفاط، 
واطن فلسطيني من سكان المخيم واألحياء المجاورة له، والذي أسهم في عزل ما ال يقل عن ستين ألف م

وأن إغالق جسر باب المغاربة المؤدي للمسجد األقصى بحجة أن وجوده بات يشكل خطراً على المارة، 
  .هي كلها خطوات تندرج في إطار مسلسل التهويد الذي تتعرض له المدينة المقدسة

" إرهابية"ر أن المستوطنين شنّوا سلسلة اعتداءات وعلى صعيد اعتداءات المستوطنين، جاء في التقري
على المساجد طيلة العام وعمدوا إلى تصعيدها خالل الشهر الجاري؛ حيث أحرقوا مسجد النبي عكاشة 
في الجزء الغربي من مدينة القدس المحتلة ومسجد النور في قرية برقة برام اهللا ، ومدخل مسجد علي بن 

دينة سلفيت، وكتبوا شعارات عنصرية على مسجد الصحابة في بلدة بني أبي طالب في قرية بروقين بم
  .نعيم بالخليل، وانتهكوا حرمة كنيسة مار يوحنا المعمدان األرثوذكسية على نهر األردن

كما أقدمت جماعات المستوطنين في الشهر ذاته على إحراق نحو اثني عشر مركبة فلسطينية في مختلف 
 دونمات من أراضي المواطنين الفلسطينيين لغايات توسيع 1910رة مدن الضفة الغربية، ومصاد

  .المستوطنات في محيط مدينتي جنين وبيت لحم بشمال الضفة وجنوبها
 19فإن السلطات اإلسرائيلية قامت بهدم " شعب تحت االحتالل"ووفق التقرير اإلحصائي الذي حمل اسم 

ا ومدينة بيت جاال وأريحا، فضالً عن تدمير عدد من منزالً ومسكناً مأهوالً في مدينة القدس وضواحيه
  .آبار المياه والبركسات في مختلف محافظات الضفة

  29/12/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا
  

  2011 منزال ومنشأة خالل 535مواطنا وهدم  118استشهاد : غنيم .29
اءات االحتالل شهدت ارتفاعا  أكد وزير الدولة لشؤون االستيطان والجدار ماهر غنيم أن اعتد:رام اهللا

 118 اعتداء على اإلنسان الفلسطيني، أدت إلى استشهاد 893خالل العام الحالي، مشيرا إلى تسجيل 
  . منزال ومنشأة535مواطنا، وهدم 

وقال غنيم في مؤتمر صحفي عقده في مركز اإلعالم الحكومي، برفقة منسق األمم المتحدة للشؤون 
 135أن االحتالل جرف خالل العام الحالي ، سطينية المحتلة ماكسويل جيالرداإلنسانية في األرض الفل

  . إخطارا بالهدم لمنازل ومنشآت في الضفة الغربية577قبرا في مقبرة مأمن اهللا في القدس، وسلم 
 ألف دونم تقريبا، وأن المستوطنين اعتدوا 41وأوضح أن مجموع مساحة األراضي المعتدى عليها بلغ 

 ألف شجرة، منها 16 آالف دونم من تلك االعتداءات، فيما اعتدي على أكثر من 10موعه على ما مج
  . ألف شجرة زيتون11أكثر من 

 مبنى استولى عليها مستوطنون 93 موقعا استيطانيا، من بينها 474ورصد مركز المعلومات في الوزارة 
  . كم مربعا140في القدس الشرقية المحتلة، كما بلغ مجموع مساحة المستوطنات 

 كم 51.5 كم من الجدار الفاصل، وأنها تعمل على تنفيذ 444وقال غنيم إن حكومة االحتالل أكملت بناء 
  . كم مربعا من أراضي الضفة الغربية569 كم، ما سيؤدي لعزل 757حاليا ليصل عند اكتماله 

 مليون 711 تنهب سنويا وفيما يتعلق باالعتداء على الثروات الطبيعية قال غنيم، إن سلطات االحتالل
 مليون دوالر أميركي، إضافة لسرقة 700متر مكعب من الموارد المائية الفلسطينية والتي تقدر قيمتها بـ

 من قلقيلية شماال وحتى بدرس والمدية 1967البترول والغاز الطبيعي في المناطق المحاذية لحدود 
قدم مكعب من الغاز خالل العام الحالي،  مليون 360 ألف برميل بترول، و144جنوبا، حيث تم سحب 
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 مليون دوالر 800إضافة لمنع استغالل حقل غاز غزة، مسببة خسائر لالقتصاد الفلسطيني تقدر بـ
  . مليون طن7 كسارة حجر لسرقة الحجر، حيث تقطع سنويا 13أميركي سنويا، كما أنشأ االحتالل 

  28/11/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  

  2011 اعتداًء صهيونيا ضد الصحفيين خالل 56 توثيق": التضامن"مؤسسة  .30
استنكرت مؤسسة التضامن الدولي لحقوق اإلنسان اعتقال قوات االحتالل الصهيوني الصحفي : نابلس

بعد اقتحام منزله فجر اليوم األربعاء ) PNN(مراسل وكالة )  عاما45(أمين عبد العزيز أبو وردة 
  . من شارع القدس شرق مدينة نابلس28/12/2011

وأوضح أحمد البيتاوي، الباحث في المؤسسة، إن حرية العمل الصحفي مكفولة بحكم القوانين الدولية 
اإلنسانية، وإن سلطات االحتالل تتعمد استهداف الصحفيين سواء خالل عملهم الصحفي أو من خالل 

  .االعتقال من منازلهم
ت الصحفية العالمية والعربية كمنظمة مراسلون بال حدود ومنظمة الصحافة وطالب البيتاوي المنظما

العالمية واتحاد الصحفيين العرب بتحمل مسؤولياتهم وحماية العاملين في حقل الصحافة في األراضي 
  .الفلسطينية من االعتداءات الصهيونية المتواصلة والمتصاعدة يوما بعد يوم

اعتداء ) 56(من الدولي لحقوق اإلنسان تمكنت من إحصاء نحو وذكر البيتاوي إن مؤسسة التضا
  .صهيونيا بحق الصحفيين العاملين في األراضي الفلسطينية

  28/12/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم
  

  خطط االحتالل التخلص من أحياء مقدسية طرحت وطبقت عملياً منذ عامين: "مركز القدس" .31
ال مركز القدس للحقوق االجتماعية واالقتصادية، ان بلدية القدس ق:  عبد الرؤوف ارناؤوط-القدس 

الغربية بدأت فعلياً تطبيق عزل احياء مقدسية عن مدينة القدس منذ عامين، مشيراً من جهة ثانية الى 
الزيادة الكبيرة التي سجلت خالل السنوات الثالث الماضية في أعداد المقدسيين الذين سحبت منهم حقوق 

 بطاقة هوية في 191 بطاقة، منها 14,466 وحتى اآلن إلى 1967ليصل أعداد هؤالء منذ العام إقامتهم، 
 2009 فلسطينياً، اما في العام 4672 ألغت السلطات االسرائيلية بطاقة 2008، وفي العام 2010العام 

  . بطاقة هوية721صادرت السلطات اإلسرائيلية 
كات رئيس بلدية االحتالل في القدس القاضية بالتخلي عن خطط نير بر"وقال المركز في تقرير له، ان 

أحياء فلسطينية عزلها جدار الضم والتوسع قديمة، وكانت طرحت ألول مرة في عهد ياكير سيغف كبير 
وفي هذا السياق حذر زياد الحموري، مدير المركز، من تداعيات . مساعدي بركات قبل نحو عامين
تعلقة بالتخلص من واجبها اتجاه سكان تلك األحياء، منوهاً إلى أن لهذه اإلجراءات األخيرة للبلدية والم

الخطوة انعكاسات خطيرة على حقوق إقامة عشرات اآلالف من سكان تلك األحياء، بما في ذلك حقوقهم 
  .االجتماعية واالقتصادية

  29/12/2011، األيام، رام اهللا
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   بشأن تنظيف كنيسة المهدالكنائسشجار بين رجال  .32
تدخلت الشرطة الفلسطينية لفض شجار محدود نشب بين بعض رجال الدين بشأن عملية غسل كنيسة 

  .المهد السنوية ، تمهيدا الحتفاالت مسيحيي الشرق بعيد ميالد المسيح األسبوع المقبل
فقد تشاجر حوالي مائة من القساوسة والرهبان الذين ينتمون إلى كنيستي الروم األرثوذكس واألرمن 

  .أن تقسيم مناطق تنظيف الكنيسة التاريخية الواقعة في مدينة بيت لحم الفلسطينيةبش
ومنع . وتدخلت الشرطة على الفور ومنعت تطور الموقف، حيث أخلت المنطقة التي جرى فيه الشجار

  .افراد الشرطة الخاصة والشرطة المدنية رجال الدين من االشتباك بعد الفصل بينهم
المشكلة كانت بسيطة " لتميمي، من الشرطة الفلسطينية، لوكالة أنباء أسوشيتدبريسوقال المقدم خالد ا

ولم يتم القبض على أحد ألن كل . وكل شئ على مايرام وعادت األمور إلى طبيعتها. وتحدث سنويا
  ".األطراف رجال اهللا

  28/12/2011، )بي بي سي(هيئة اإلذاعة البريطانية 
  

   تشّرع سرقة الموارد الطبيعية في الضفة"يليةاإلسرائالعدل العليا "محكمة  .33
اإلسرائيلية في » محكمة العدل العليا«مرة أخرى تكشّف الوجه الحقيقي لـ :  أسعد تلحمي–الناصرة 

تماهيها مع الممارسات اإلسرائيلية في األراضي الفلسطينية المحتلة التي تتعارض والقانون الدولي، إذ 
) »توجد عدالة«(» يش دين«ماساً قدمته منظمة حقوقية إسرائيلية يسارية ردت المحكمة مطلع األسبوع الت

وأعطت المحكمة الشرعية لدولة . ضد استغالل إسرائيل الموارد الطبيعية في الضفة الغربية لمصلحتها
االحتالل لتواصل عمل الكسارات اإلسرائيلية شرق مدينة القدس المحتلة بداعي أن مواصلة العمل ال 

  .القانون الدولييتعارض و
» هآرتس«وانتقد األستاذ الجامعي في القانون البروفيسور أيال غروس قرار المحكمة، وكتب في صحيفة 

. أن قرار المحكمة يتعارض بشدة والقانون الدولي المتعلق بدول احتالل وأرض واقعة تحت االحتالل
 احتالل موقت ضم زاحف للضفة يجسد وضعية يتم فيها تحت نظام«وأضاف إن القرار األخير للمحكمة 
 في المئة 94وأضاف أنه ال يحق إلسرائيل كدولة احتالل أن تنقل . »الغربية ومواردها لمصلحة إسرائيل

من إنتاج الكسارات اإلسرائيلية في الضفة الغربية إلى داخل إسرائيل وأن تتصرف بموارد طبيعية في 
وزاد أن القانون . د في األراضي الخاضعة لسيادتهاأراض واقعة تحت احتاللها كأنها تتصرف مع الموار

الدولي ينص على أن تقوم إسرائيل بإدارة شؤون األراضي المحتلة لمصلحة سكان هذه األراضي إلى 
  . حين انتهاء االحتالل، ال أن تتصرف كدولة ذات سيادة على هذه األراضي

  29/12/2011، الحياة، لندن
  

   مناطق عسكرية مغلقة  في بيت لحمالخضربلدة االحتالل يعلن أراضي في  .34
أعلنت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، امس، عشرات الدونمات من أراضي بلدة الخضر في : تمحافظا

  .بيت لحم، مناطق عسكرية مغلقة، بذريعة استكمال بناء مقطع جدار الضم والتوسع العنصري
قوات االحتالل وضعت اإلخطارات في وأوضح منسق لجنة مقاومة الجدار في الخضر احمد صالح، أن 

أراضي النشاش، وباكوش، وخربة عليا، وجزء من بطن : أراضي المواطنين في الخضر ومنها
  .المعصي
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وأكد صالح انه في حال بناء مقطع الجدار الجديد بحسب الخرائط التي أرفقت مع اإلخطارات فإنه 
اعية وتعتبر مصدر الرزق الوحيد ألصحابه،  دونما معظمها زر170سيؤدي إلى االستيالء على أكثر من 

 ألف دونم زراعي خلف 20وحرمانهم من المتنفس الوحيد للتوسع العمراني، إضافة إلى عزل حوالي 
  .الجدار

  29/12/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا
  

   عاما على منع إدخال مواد بناء إلى مخيمات الالجئين في لبنان15": ثابت" .35
سنة على صدور قرار يمنع الالجئ الفلسطيني من إدخال مواد البناء أو الترميم إال  15في ذكرى مرور 

بياناً " ثابت لحق العودة"بموجب الحصول على إذن رسمي من قبل الجيش اللبناني، أصدرت منظمة 
صحفياً، تساءلت فيه عن األسباب الموجبة الستمرار العمل بالقرار بعد هذه الفترة الطويلة، خاصة مع 

جود قانون يمنع الالجئ الفلسطيني من التملك، وفي ظل ارتفاع نسبة االكتظاظ السكاني في المخيمات و
ألضعاف مضاعفة، األمر الذي يسبب المزيد من األمراض الصحية والمشاكل االجتماعية والتربوية 

  .والنفسية واألمنية، وبالتالي الحاجة إلى البناء واإليواء
 بمنع إدخال مواد 1/1/1997ادر عنها، إلى أن القرار الذي اتخذ صبيحة يوم ، في بيان ص"ثابت" ولفتت

، عاد "الرشيدية والبص والبرج الشمالي والمية ومية وعين الحلوة"البناء إلى مخيمات الجنوب الخمسة 
 ولمدة ستة أشهر، وعاد ومنع دخولها بتاريخ 23/11/2004الجيش وسمح بإدخال المواد في 

  .قا توسع القرار ليشمل مخيم برج البراجنة لالجئين في بيروت، والح14/6/2006
يمنع على الالجئ إدخال مواد البناء المختلفة إلى المخيم من "في بيانها إلى أنه " ثابت" هذا وأشارت 

أنابيب المياه واألسالك الكهربائية وأبواب الخشب والحديد والشبابيك والزجاج واإلسمنت وحديد البناء 
وفيما لو تم ضبط الالجئ وهو ... الرمل والبالط واأللمنيوم ومواد الدهان وخزانات المياهوالبحص و

يحاول إدخال كيس من اإلسمنت الى المخيم بدون تصريح، فإن الكيس أوال يصادر، ويتم اعتقال الالجئ 
 في إحدى ثكنات الجيش ثم يتعرض للتحقيق ويسجل بحقه محضر ثم يواجه عقوبة صادرة عن وزارة

، والعقوبة تلزمه بدفع غرامة مالية "التهريب"وبتهمة " الحق العام"العدل في الجمهورية اللبنانية بادعاء 
، مع العلم أن ثمن كيس )كما هو الحال مع الوثيقة المرفقة( دوالر 66تقدر بـمائة الف ليرة لبنانية أي 

  .اإلسمنت الواحد ال يتجاوز العشرة دوالرات
قيادة الجيش اللبناني التخاذ اإلجراءات السريعة والكفيلة بإعادة إدخال مواد البناء " تثاب" وللمناسبة دعت 

إلى المخيمات، وضرورة قيام الحكومة اللبنانية وبالتنسيق مع القيادة السياسية الفلسطينية في لبنان ووكالة 
اب أعداد الالجئين ، بتوسيع المساحات المقامة عليها المخيمات بشكل رسمي، ذلك الستيع"األونروا"

اآلخذة باالزدياد حيث أن مساحات المخيمات بقيت على حالها رغم مرور أكثر من ستة عقود على 
اللجوء، وأن تسارع الحكومة اللبنانية بإلغاء قانون منع تملك الالجئ الفلسطيني الذي ال يتعارض مع 

  .رفض التوطين والتمسك بحق العودة
  28/12/2011، 48موقع عرب
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   وحدها تتحمل مسؤولية الجمود الخطير بمساعي السالم"إسرائيل" : األردنيير الخارجيةوز .36
 ألقاهـا  أكد وزير الخارجية ناصر جودة في محاضرة حول السياسة الخارجية األردنية             :)بترا (-عمان  

ثـاني  أمس في كلية الدفاع الوطني الملكية األردنية في ختام فعاليات برنـامج الحـوار االسـتراتيجي ال                
دعم القضايا العربية وفي المقدمة     هو  االهم بالنسبة لألردن    ، أن   للدبلوماسيين العاملين في وزارة الخارجية    

وقال إن الحكومة اإلسرائيلية تتحمل لوحدها مسؤولية        .منها بذل كل الجهود الممكنة إلنجاز حل الدولتين       
نه بسبب غياب أي    أ  وأضاف .اإلسرائيلي -  السالم الفلسطيني  إحاللالجمود الخطير الذي يعتري مساعي      

 العربـي التوجـه     اإلجمـاع  إطاربديل نظرا لتعنت الحكومة اإلسرائيلية الحالية، فإننا ساندنا بالكامل في           
  . المتحدةاألممالفلسطيني بطلب العضوية الكاملة لفلسطين في منظمة 

29/12/2011، الغد، عّمان  
  

  ة أجهضت مشروع الوطن البديلالمقاوم:  في األردنرئيس مجلس النقباء .37
 عبيدات إن المقاومة الفلـسطينية      عبد اهللا قال رئيس مجلس النقباء نقيب المهندسين       :  محمد الكيالي  -عمان

خـط  "المخططات والمشاريع الصهيونية، والتي من بينها مشروع الوطن البديل، حيث كانت            " اجهضت"
  ".الدفاع األول عن األردن

صـمود  .. غـزة "ان أقامته لجنة فلسطين النقابية أول من أمـس بعنـوان            وأضاف، بكلمة خالل مهرج   
 أعوام على العـدوان     3وذلك في الذكرى الثالثة للعدوان اإلسرائيلي على غزة، أنه بعد مرور            " وانتصار

 هنية الذي كان محاصرا في غزة يخرج مرفـوع الـرأس            إسماعيلها هو رئيس الوزراء     "على القطاع،   
  ".سببا في حصار القطاع على سرير المرض في السجنفيما يرقد من كان 

دوالر واحد من الدول العربية التي وعدت بالمساهمة في إعادة          " لم يصله "وأشار عبيدات إلى أن القطاع      
، مبينا أن ذلك األمر دفع النقابات المهنية للمبادرة بتأسيس الهيئـة الدوليـة              اإلسرائيليما دمره العدوان    
  . للمساهمة في إعادة إعمار القطاعواإلسالمية الشعوب العربية إلعمار غزة، داعيا

29/12/2011، الغد، عّمان  
 

  "الجميـع" وسعـد يهاجـم "االنفجار"محاوالت الحتواء : مخيم عين الحلوة .38
التنظـيم الـشعبي    «رئـيس   ، أن   محمد صالح  نقالً عن مراسلها     29/12/2011،   السفير، بيروت  ذكرت

مخيم عين الحلوة مستهدف، وأن هناك محاوالت لزج المخيمـات فـي            « أن    قال أسامة سعد » الناصري
ولفت سعد  . »طاسة الحل ضايعة، والشعب الفلسطيني يعاني أشد المعاناة       «، معتبراً أن    »الصراع اللبناني 

. منذ يومين كان السفير الفلسطيني في مجدليون، وصدر بيان تفاهم على حل لموضوع المخـيم              «إلى أنه   
الحكومـة اللبنانيـة، والـسفارة      «وحمل سـعد     ،» الحل؟ هل هو حل سحري، أم حل سري؟        فما هو هذا  

  .»الفلسطينية، والفصائل الفلسطينية، واألحزاب اللبنانية المسؤولية
من جهته، ناشد رئيس بلدية صيدا السابق عبد الرحمن البزري الفلسطينيين في مخيم عين الحلوة وكـل                 

 الحوادث األمنية، وإيجاد صيغة عمل مشتركة قادرة على أن تتعامـل            العمل على منع تكرار   «المخيمات  
تـداعيات انفـالت الوضـع      «، محـذراً مـن      »مع ارتدادات ما يحدث على الساحتين االقليمية والمحلية       
  . »الفلسطيني على اللبنانيين وعلى الفلسطينيين وقضيتهم
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صائل منظمة التحرير وتحـالف القـوى       وأملت النائب بهية الحريري خالل لقائها في مجدليون ممثلي ف         
أن تـنعكس المـصالحة      «، اهللا واللجان الشعبية في منطقة صـيدا       وأنصار اإلسالميةالفلسطينية والقوى   

، الفتـة إلـى     »الفلسطينية على الواقع الفلسطيني في لبنان وعلى المخيم األكثر استهدافا وهو عين الحلوة            
  .»اور وتطويق أي حوادث أمنيةاستباق األمور وتوسيع دائرة التش«أهمية 

في الجنوب بسام حمود قد التقى في مركز الجماعـة          » الجماعة اإلسالمية «وكان المسؤول السياسي لـ     
، برئاسة عضو المجلس الوطني الفلسطيني صالح       »جبهة التحرير الفلسطينية  «في صيدا، وفداً قيادياً من      

نية داخل مخيم عين الحلوة والخطوات الحثيثة التي        وجرى خالل اللقاء البحث في األوضاع األم      . اليوسف
وصدر عن اللقـاء بيـان حـذر الفـصائل          . تجري لتشكيل مرجعية موحدة للشعب الفلسطيني في لبنان       

  .الفلسطينية في المخيم من االنجرار نحو الفتنة تحت أي عنوان كان
سـم تحـالف القـوى      عبد مقدح تحـدث با    ، أن   صيدا، من   29/12/2011،  المستقبل، بيروت وأضافت  

 لمـصلحة   )في مجدليون  (على هذا اللقاء التشاوري   "الفلسطينية في منطقة صيدا، فشكر النائب الحريري        
امن واستقرار المنطقة خاصة في مخيم عين الحلوة ومدينة صيدا وما جرى من احداث في المخيم خالل                 

رص على امن استقرار المخـيم      ناقشنا هذا الموضوع من مختلف جوانبه، ونحن نح       . الشهرين األخيرين 
  . لنفوت الفرصة على العابثين بأمنه

  
   مصر تبذل جهودا كبيرة لعدم شن عدوان اسرائيلي جديد على قطاع غزة:ياسر عثمان .39

شـدد  : يوسف الشايب وبرهـوم جرايـسي     ،   رام اهللا  -الناصرة من   ،29/12/2011،  الغد، عّمان ذكرت  
سر عثمان، على ان مصر تبذل جهودا كبيرة اآلن لعدم شـن            السفير المصري لدى السلطة الفلسطينية يا     

وشدد عثمان في تصريحات     .عدوان اسرائيلي جديد على قطاع غزة، ومن أجل تثبيت التهدئة في القطاع           
، اإلذاعة الفلسطينية الرسمية، امس، على ضرورة عدم اعطاء ذرائع السرائيل لـشن             "صوت فلسطين "لـ

آلية عمل مصرية في حال كان هناك تهديد للتهدئة، وقال إنه يتم العمـل              عدوان على القطاع، مشيرا الى      
وقال عثمان ان هناك تـسهيالت       .من اجل تحقيقها مع جميع االطراف للحفاظ على االستقرار في القطاع          

قادمة على معبر رفح خصوصا فيما يتعلق بحرية الحركة، وأن مـصر تعمـل علـى فـك الحـصار                    
واوضح ان اسرائيل تحاول     .طراف دولية وعربية إلحداث انتعاش اقتصادي     االقتصادي عن القطاع مع ا    

تعكير صفو المصالحة الفلسطينية وإعاقتها، اال ان هناك إصرارا فلسطينيا على المضي في هذا الخيـار،                
  .وعدم إعطاء تل ابيب الذرائع والحجج إلعاقة المصالحة او التهدئة

قال عثمان أن بالده وضعت آلية دائمة لضمان تثبيـت           ،29/12/2011،  القدس العربي، لندن  وأضافت  
وقـال فـي تـصريحات       .التهدئة في قطاع غزة ومنع أي عمليات عسكرية إسرائيلية كبيرة ضد القطاع           

تعمل بشكل فوري حال حدوث أي تطور على صعيد التصعيد اإلسرائيلي ضـد             'صحافية أن هذه اآللية     
  .'غزة 

  
  تفقان على تنسيق الجهود لمواجهة تهويد القدس واألزهر ي الدول العربيةجامعة .40

اتفق األزهر والجامعة العربية على تنسيق جهودهما، لحشد الدعم العربي واإلسالمي            :”الخليج “-القاهرة  
وقدم األمين العام المساعد لـدى الجامعـة لـشؤون          . للقدس وأهلها، ومواجهة محاوالت الكيان لتهويدها     

محتلة، السفير محمد صبيح، لوفد من األزهر استقبله أمس تقريراً مفـصالً            فلسطين واألراضي العربية ال   
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في منطقة جسر باب المغاربة، ومنطقة الحـرم القدسـي بـشكل عـام،              ” اإلسرائيلية“حول الممارسات   
  .مستعرضاً المخاطر الكبيرة المحدقة بالمقدسات اإلسالمية والمسيحية في فلسطين

رق ومهاجمة المساجد الفلسطينية، يتزامن مع محاولة لتمرير مـشروع          ونبه إلى أن قيام المستوطنين بح     
، يحظر رفع األذان في عدد من التجمعات الفلـسطينية داخـل أراضـي              ”اإلسرائيلي“قرار في الكنيست    

1948”.  
  29/12/2011، الخليج، الشارقة

  
  الً وللشعب اليهودي باط"إسرائيل"ـ مشروع قانون إعالن القدس عاصمة ل يعّد أوغلي .41

مشروع قانون   أدان األمين العام لمنظمة التعاون اإلسالمي، البروفيسور أكمل الدين إحسان أوغلى، بشدة           
، معتبراً ذلك عدواناً مباشراً على الشعب       "عاصمة إلسرائيل وللشعب اليهودي   "إعالن مدينة القدس المحتلة     

  . الفلسطيني وحقوقه الثابتة والغير قابلة للتصرف
 أوغلي أن اإلجراءات التشريعية واإلدارية التي يتخذها االحتالل اإلسـرائيلي بهـدف               وأضاف إحسان 

تغيير الوضع القانوني لمدينة القدس المحتلة، تمثل إنتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولقـرارات الـشرعية               
افـة تلـك    م، مؤكـداً أن ك    1967الدولية التي تؤكد أن القدس جزء من األراضي الفلسطينية المحتلة عام            

  . اإلجراءات باطلة وغير شرعية
 األطراف الفاعلة إلى التـدخل      ودعا األمين العام مجلس األمن الدولي واللجنة الرباعية واليونسكو وكافة         

من أجل وقف سياسات التمييز العنصري اإلسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني ومقدسـاته ورفـض تلـك                
ام إسرائيل باحترام قواعد القانون الدولي وااللتزام بقرارات        التشريعات الباطلة وعدم االعتراف بها، وإلز     

  .الشرعية الدولية
 26/12/2011، موقع منظمة المؤتمر االسالمي

  
  ضد سكان غزة" اإلذالل"المصري الزال يمارس " أمن الدولة": "قدس برس"الصواف لـ .42

 فـي   ،فلـسطينية بغـزة   أكد مصطفى الصواف، الوكيل المساعد لوزارة الثقافة فـي الحكومـة ال           : غزة
إن : "، تعقيبا على منعه من قبل الـسلطات المـصرية مـن الـسفر             "قدس برس "تصريحات خاصة لـ    

ممارسات اإلذالل وعمليات الحجز والتفتيش بحق الفلسطينيين أثناء دخولهم وخروجهم عبر معبر رفـح              
 نواب المجلس التـشريعي     شاهد عددا من  "وأشار إلى أنه     ".متواصل من قبل عناصر أمن النظام السابق      

من غزة وعدد من المسؤولين باألمس تم تأخيرهم ألكثر من ساعة ونصف الساعة أثناء دخـولهم لغـزة                  
. ، علـى حـد قولـه      "إجراءات الدخول ال تتطلب أكثر من عشر دقائق       "، مشيرا إلى أن     "عبر معبر رفح  
  أسـها وزارة الخارجيـة للقيـام    هناك مسؤولية تقع على الحكومة الفلـسطينية وعلـى ر      "وأشار إلى أن    

بمسؤوليتها للعمل على وقف سياسة المنع من قبل أجهزة األمن بعيدا عن التنسيق واالستثناءات التي تـتم       
  .، على حد تعبيره"بشكل اتقائي ومزاجي

  28/12/2011قدس برس، 
  
  
  



  

  

 
 

  

            25ص                                     2364:                العدد29/12/2011الخميس  :التاريخ

   2011 ارتفاع في حجم اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين عام: ممثل األمم المتحدة .43
اكد ماكسويل جيالرد ممثل االمم المتحدة في االراضي الفلسطينية ان االمم المتحـدة             :  أ ف ب   -رام اهللا   

وقـال   .وتحللها ثم تقدمها الى مؤسسات المنظمة     ] االنشطة االستيطانية اإلسرائيلية  [تأخذ هذه المعلومات    
االنشطة االستيطانية فـي    «لى ان   جيالرد ان لديه صورة واضحة تماما عما يجري على االرض مشيرا ا           

واضاف جيالرد ان العاملين في مراقبة االوضـاع         .»الضفة الغربية وحسب القانون الدولي غير شرعية      
الحظوا ارتفاعا في حجم اعتداءات المستوطنين على الـسكان الفلـسطينيين فـي العـام               «على االرض   

2011«.  
نحن نعـرف   «وطنون متطرفون ضد الفلسطينيين قائال      التي ينفذها مست  » تدفيع الثمن «واشار الى ظاهرة    

 .»ان المستوطنين سيقومون بالثأر من الفلسطينيين ازاء اي اجراء تتخذه الحكومة االسـرائيلية ضـدهم              
ووصـف   .»نتحدث الى االسرة الدولية والى اسرائيل ورسالتنا دائما تتمثل في تحقيق العدالـة            «واضاف  

بغيـر الكافيـة    «المم المتحدة لحماية الفلسطينيين من هذه االعتـداءات         جيالرد االجراءات التي تتخذها ا    
  .لحماية الفلسطينيين» حقيقة

  29/12/2011، الحياة، لندن
  

  لفلسطينية مليون دوالر للسلطة ا40الكونغرس األمريكي يصادق على تحويل  .44
 . للسلطة الوطنيـة    مليون دوالر  40 صادق الكونغرس األمريكي، الليلة الماضية، على تحويل         :واشنطن

وقالت وزارة الخارجية في واشنطن إن الوكالة األمريكية للتنمية الدولية هي المسؤولة عن تحويل هـذه                
  . األموال والتي تعد حيوية لبناء وتعزيز المؤسسات الضرورية للدولة الفلسطينية المستقبلية

ة إسـرائيل والفلـسطينيين     وأضافت وزارة الخارجية األمريكية أن تحويل األموال يصب فـي مـصلح           
  .والواليات المتحدة إذ انه يساهم في ضمان االستقرار على الساحة الفلسطينية وضمان امن إسرائيل

  29/12/2011، وكالة سما اإلخبارية
  

  يران إمريكية لبلورة خطوط حمر مشتركة بشأن أسرائيلية إمباحثات : رتس عن موقع أمريكيآه .45
األمريكي ان الواليـات المتحـدة      " ديلي بيست "استنادا الى موقع    " هارتس" قالت صحيفة    :القدس المحتلة 

واسرائيل تبحثان في االتفاق على خطوط حمر مشتركة تتعلق بالبرنامج النووي االيراني، يبرر تجاوزها              
  .توجيه ضربة عسكرية استباقية

ـ             ة االسـرائيلية التـي     المباحثات حسب ما اورد الموقع، جاءت في اعقاب االحتجاج الذي قدمته الحكوم
اغضبتها تصريحات وزير الدفاع االمريكي ليون بانيتا، قبل بضعة اسابيع والتي حذر فيها اسرائيل مـن                

  .تداعيات أي هجوم ضد ايران
في اعقاب تقديم االحتجاج اإلسرائيلي اوصل البيت األبيض رسالة تطمين السرائيل، مفادهـا ان االدارة               

اصة بها، فيما يتعلق توجيه ضربة عسكرية اليران وانه ال حاجـة بـان              االمريكية لديها خطوط حمر خ    
  .تتصرف اسرائيل بشكل منفرد

الموقع ينقل ايضا، ان االحتجاج االسرائيلي ادى الى تصريحات مختلفة من قبل وزير الدفاع االمريكـي                
نع ايران من امتالك    ان الواليات المتحدة ستتخد كافة األساليب في سبيل م        " سي بي ا س   "قال فيها لشبكة    

السالح النووي، األمر الذي اكده ايضا قائد األركان األمريكي الجنرال مارتن دمفسي، في مقابلـة مـع                 
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الذي اضاف ايضا، بان وسائل الواليات المتحدة في طريقها الى نضوج هجوم محتمل             " سي ان ان  "شبكة  
  .ضد ايران

 الحوار المشترك الذي جرى فـي مطلـع هـذا           الموقع األمريكي نقل ايضا، ان اسرائيل عرضت خالل       
الشهر، مخططا يظهر ان محاوالت ايران لبناء مفاعالت النتاج وقود نووي موجودة في مراحل متقدمة،               

  .مما تعتقده الواليات المتحدة
واشار الى ان بعض المعلومات تستند على عينات تراب تم جمعها من األماكن القريبة مـن المفـاعالت                  

وان الخالف الرئيسي بين اسرائيل والواليات المتحدة، يتمحور حول مدى قـدرة ايـران فـي                االيرانية،  
تطوير مواقع سرية لتخصيب اليورانيوم وهو الخالف الذي يحول حتى االن دون اإلتفاق على خطـوط                

  .حمراء مشتركة، على حد قول الموقع االخباري المذكور
  28/12/2011، وكالة سما اإلخبارية

  
   مسؤولية إعادة إعمار قطاع غزةتتحمل "إسرائيل": األونروا .46

عدنان أبـو حـسنة، اليـوم       ) األونروا(أكد المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل الالجئين        :  وفا –رام اهللا   
  .األربعاء، أن إسرائيل تتحمل المسؤولية القانونية واألخالقية عن إعادة إعمار قطاع غزة

ـ      لمناسبة الذكرى الثالثة للعدوان اإلسرائيلي علـى قطـاع         ' ينصوت فلسط 'وقال أبو حسنة، في حديث ل
غزة، إن الحصار ما زال مستمرا على القطاع ما يعيق أية إمكانية إلعادة إعماره، مشيرا أيضا إلـى أن                   

  .اآلثار النفسية لهذا العدوان ما زالت مصدر معاناة، خاصة بالنسبة لألطفال
ه إدخال مواد البناء إلى القطاع وهو معبر كرم أبـو سـالم،             وأوضح أن هناك معبرا واحدا يتم من خالل       

  .وهذا غير كاف، مطالبا إسرائيل بفتح باقي المعابر
  28/12/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
  "إسرائيل"في المتوسط قرب المنطقة التي تنقّب فيها اكتشاف حقل غاز : قبرص .47

برصي اليوناني ديميتري خريستوفياس أمس، اكتـشاف حقـل للغـاز           أعلن الرئيس الق  : )أ ف ب، ا ب    (
 مليار متـر    224الطبيعي أمام الشواطئ الجنوبية لجزيرة قبرص المتوسطية يضم احتياطيا قد يصل الى             

االكتشاف بأنـه   «ووصف خريستوفياس    .مكعب، ويقع قرب المنطقة التي تبحث فيها اسرائيل عن الغاز         
  .»عبناتاريخي بالنسبة لبلدنا وش

  29/12/2011، السفير، بيروت
  

  2012 حروب ستندلع عام عشرة: مجلة فورين بوليسي .48
أعدت مجلة فورين بوليسى األمريكية تقريراً تتوقع فيه أن تندلع عشر حروب أو             : وكاالت - الرسالة نت 

  .2012صراعات فى مناطق متفرقة بجميع أنحاء العالم خالل العام المقبل 
 وأوردتـه علـى     - الذى أعدته بالتعاون مع مجموعة األزمات الدوليـة          -قريرها  وأوردت المجلة فى ت   

موقعها اإللكترونى أن سوريا هي أولى تلك المناطق التى قد تندلع فيها الحرب، حيث يتوقـع الكثيـرون                  
  .سقوط نظام األسد وتحسن األوضاع بعد ذلك هناك
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، وذلك على الـرغم مـن نجـاح إيـران           )يلإسرائ(وتوقعت المجلة أيضا أن تندلع الحرب بين إيران و        
فى العبور بسالم من األزمة السورية، إال أن القضية النووية اإليرانية قد تطيح بهذا السالم،               ) إسرائيل(و

خصوصاً بعد تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية األخير الذى سلط الضوء على عدم التعاون اإليرانـى                
على األجندة األمريكية   ) إلسرائيل(ات األمريكية القادمة والتى ستقحم الدعم       مع الوكالة، باإلضافة لالنتخاب   

أكثر من أى وقت سابق، مما سيوجد بيئة مناسبة لالحتالل التخاذ إجراء يمكن أن يتسبب فـى عواقـب                   
  .كارثية غير متوقعة

شل فى إيجـاد    وعلى الصعيد ذاته، استمرت أفغانستان فى تواجدها على مسرح األحداث، وذلك بسبب الف            
استقرار بهذا البلد الذى تعصف به الحروب، وذلك على الرغم من مرور عقد كامل مـن االسـتعدادات                  
األمنية والتنموية واإلنسانية ألفغانستان، كما أن قيادة حركة طالبان فى مدينة كويتا ترى أن مسألة النصر                

حتى يحين وقتهم بإتمام انسحاب القوات      والحصول على السلطة بدت قريبة المنال وأن عليهم أن ينتظروا           
  .، مما قد يتسبب فى اندالع حرب أخرى هناك2014األمريكية المخطط له فى عام 

وتناولت المجلة الوضع فى باكستان، وذلك بسبب تدهور العالقات بين الواليات المتحدة وباكستان بسبب              
اطية فى هذا البلد لم يتبلور بعد بشكل صـحيح   األحداث األخيرة وأن االنتقال من الديكتاتورية إلى الديمقر       

بسبب تحكم الجيش المستمر فى السياسات الخارجية واألمنية ذات األهمية وأن مـن وصـفتهم المجلـة                 
بالمتشددين يتسببون فى زعزعة االستقرار فى البالد مما قد يجعل باكستان تسقط فـى صـراع داخلـى                  

  .يصعب عليها تفاديه
اليمن تقف فى منتصف الطريق بين منزلق العنف واألمل الضعيف فى طريقهـا             وأشارت المجلة إلى أن     

نحو االنتقال السلمى للسلطة خصوصا مع وجود مجموعات مسلحة تتنازع على الـسلطة منهـا عائلـة                 
الرئيس اليمنى على عبد اهللا صالح الجنرال المنشق واألخ غير الشقيق لصالح علـى محـسن األحمـر،                  

كبر حيث أن نشطاء جنوب اليمن قد يطالبون باستقالل فورى عن البالد من جانـب،          باإلضافة للتحدى األ  
  .بينما يمكن أن يطالب الحوثيون فى شمال اليمن بحقوق أكبر لمجتمعهم والحصول على الحكم الذاتى

وألمحت المجلة فى سياق تقريرها إلى احتمالية نشوب حرب بين كينيا والصومال، وذلك بسبب الحمالت               
 ضمن بعثة   -رية األخيرة فى الصومال ضد حركة شباب المجاهدين وأن طول بقاء القوات الكينية              العسك

 فى جنوب الصومال أصبح غير مرحب به من الشعب الصومالى، وذلك وسط وجود              -االتحاد األفريقى   
ن ينتقـدون   تمييز إثنى صومالى ملحوظ، باإلضافة إلى النسبة السكانية الكبيرة للمسلمين فى كينيا، والـذي             

بشدة الحمالت العسكرية الكينية فى الصومال، مما يثير مخاوف حول وجود احتمال حـدوث هجمـات                
عرقية ضد اإلثنيات الصومالية فى كينيا، خصوصا قبل االنتخابات العامة هذا العام، حيث نشبت أحـداث     

  .2007عنف عرقية فى أعقاب انتخابات عام 
ن دولتين تتغلب فيهما احتماالت االستقرار فيهما علـى احتمـاالت           واختتمت المجلة تقريرها بالحديث ع    

نشوب الحرب وهذان البلدان هما تونس وميانمار، حيث توقعت المجلة احتمالية ضئيلة لنشوب صـراع               
فى تونس من جانب السلفيين الذين قد همشوا بعد فوز حزب النهضة المعتدل باالنتخابات هناك أو مـن                  

  .ملة التى تعانى من التدهور االقتصادى بعد سقوط الرئيس التونسى بن علىقبل مدن الطبقات العا
  29/12/2011، الرسالة، فلسطين
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  نستعد للحملة المقبلة بغزة: تقرير لجيش االحتالل .49
قال تقرير نشره الموقع االلكتروني لجيش االحتالل اإلسرائيلي لمناسبة الـذكرى           :  صفا –القدس المحتلة   
  .لحرب على قطاع غزة، إنه يستعد للحملة المقبلة على قطاع غزةالسنوية الثالثة ل

وأمس كشف رئيس أركان جيش االحتالل اإلسرائيلي الجنرال بيني غانتس مالمـح الحملـة العـسكرية                
  ".ومبادر إليها وسريعة جدا, ال مفر عاجالً أم آجالً مخطط لها"الواسعة المقبلة ضد غزة والتي قال إنه 

الرصـاص  "الل على موقعه إلى أن الحملة القادمة ستكون مختلفة تماما عـن حملـة               وأشار جيش االحت  
  .السابقة قبل ثالثة أعوام" المصبوب

واستعرض التقرير اإلسرائيلي الجوانب المختلفة قبيل وأثناء الحملة السابقة على غـزة والتـي استـشهد        
  . آخرين بجراح5500 يزيد عن  فلسطينيا معظمهم من األطفال والنساء وأصيب ما1420خاللها نحو 

الحرب السابقة ما زالت تخلق ردعا لدى التنظيمات الفلسطينية بغزة، رغم أن هـذا              "وبحسب التقرير فإن    
  .، مشيرا إلى أن هناك ازديادا في التوترات والتصعيد مع التنظيمات"الردع بدأ يضعف

 شهدت عمليات تصعيد غيـر عاديـة        2011وقال ضابط شعبة غزة اللفتنانت جنرال إيالن ديان إن عام           
  . جوالت تصعيد5نسبيا، مشيرا إلى أنه شهد 

يبدو أن الرصاص المصبوب ذهبت من الذاكرة مع مرور الوقت، وأيضا لوجـود اعتبـارات               "وأضاف  
  ".2011داخلية لدى التنظيمات الفلسطينية دفعت للتصعيد الذي جرى خالل 

ص العبر والدروس من هذه الحرب ومن الحـرب الـسابقة           وذكر أن الجيش يواصل التدريبات واستخال     
  .2006على لبنان عام 

  تحسين القتال بالليل
وبين التقرير أن المطلوب هو تجهيز قوات من المشاة وتحسين أدائها وقدراتها، خاصة قدرة القتال خالل                

  .الليل، موضحا أن هذا هذه من استنتاجات حربي لبنان وغزة
، مشيرا إلـى    "سين الفتك ودقة التنفيذ والقدرة على المناورة واالستجابة بفعالية        المطلوب هو تح  "وأضاف  

، دون أن يعطي أي مواصفات      "البرق"أن جرى العام الماضي إدخال بندقية قنص جديدة يطلق عليها اسم            
  .لها

ى أجهزة  ولفت إلى أن الجيش يتملك حاليا أيضا قذائف هاون مطورة وهي أكثر دقة من السابقة، إضافة إل                
صغيرة للكشف عن نيران األسلحة وللتمكن من الرد على النيران بشكل أسرع وأكثر دقـة مـن خـالل                

  .تحديد مصدر النيران بسهولة
وأشار التقرير إلى أن الجيش سيعتمد خالل الحملة المقبلة على المتفجرات لكسر األبواب والدخول فـي                

  .الممرات والتصدي لأللغام
 عمليات إطالق الصواريخ والقذائف من قطاع غزة على جنوب الكيان اإلسرائيلي،            وتناول التقرير كذلك  

 آالف أطلقت خـالل عـام       3، بينها   2000 ألف صاروخ وقذيفة أطلقت منذ أكتوبر        12موضحا أن نحو    
  . والذي شن في أواخره الحرب على غزة2008

 28/12/2011، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية 
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  الشهيدالسالم  .50
  )أبو عالء(أحمد قريع 

ضمن سلسلة صـدرت حتـى      ' السالم المعلق 'قبل نحو عقد من الزمن، كان لي كتاباً توثيقياً تحت عنوان            
اآلن من أربعة أجزاء، أقرب ما تكون في مجموعها إلى شهادة شخصية خاصة بتطورات الحقبة السابقة،                

لتي واكبت عملية السالم وتطبيقاتهـا      وفي إشارة إلى جملة من المصاعب والمراوغات واالستعصاءات ا        
على األرض وإنجازاتها في عملية المفاوضات الطويلة، مما أبعد أهداف هـذه العمليـة عـن التحقـق،                  

  .والنجاح المنشود
ولو أتيح لي مجدداً إعادة إصدار سلسلة جديدة أخرى عن مجريات هذه العملية المتعثرة فـي الـسنوات                  

ن وقائع وخيبات أمل ال حصر لها، وأنا شاهد عيان عن كثب على جـل               العشر األخيرة وما فاض فيها م     
أو ربما السالم المغدور، في إشارة أخرى إلى مـآالت          ' السالم الشهيد 'هذه األحداث، الخترت له عنوان      

ولعل ما يجـري    . هذا الجنين الذي تلقى ضربة مميتة وهو في بطن أمه، فجاء مشوهاً غير مكتمل القوام              
 من سياسات وممارسات إسرائيلية وقحة تعبر عن نفسها بجنون سياسي، وسعار اسـتيطاني،              أمامنا اليوم 

ومصادرة وعزل وفصل وضم، وجدار عنصري، واعتقال وقتل واقتالع وإبعاد، وانتهاكات فظة ألبـسط              
حقوق اإلنسان، تقول على نحو أبرع من كل قول بليغ قيل في وصف هذا الواقع المعاش، وتصادق على                  

بنا إليه سابقاً من تشخيص جامع عن هذا الهوان وخيبات األمل التي باتت عليها عملية سالم لم يتبق                  ما ذه 
  .منها غير االسم، وغير جوالت المفاوضين والوسطاء، والتالوم والعتاب وبيانات الشجب واإلدانة

، لم يكن وليد لحظـة  وأحسب أن ما نحن عليه اليوم من تشاؤم وانعدام يقين إزاء مسار هذا السالم الشهيد 
متأخرة، أو نتيجة عنصر واحد بعينه، بقدر ما كان نتاج سلسلة ال حصر لها من الـسلبيات واألخطـاء                   
المتراكمة، والمعالجات الناقصة، ناهيك عن األهواء واألطماع التي تعيد إنتاجها كل يوم عقلية عنـصرية        

  .إستيطانية يستبد بها منطق القوة وغطرستها الفجة
 واحدة، فإنه يمكن القول بأسى ال يخلو من مرارة في الحلق، أنه بفعل تضافر ما أشرنا إليه آنفـاً                    وبكلمة

من ممارسات وانتكاسات واستعصاءات، فنحن اليوم أبعد ما نكون عن هدف حل الدولتين وتحقيق السالم               
سماء ال تطالها اليد، قـد      العادل والمقبول أكثر مما كنا عليه من قبل، وأن هذا الهدف الذي كان معلقاً في                

تبدد اآلن في فضاء بعيد ال نهاية له، األمر الذي يبدو مجرد الحديث عن السالم وكأنه حديث عن أوهـام                  
  .ال صلة لها بالواقع القائم على األرض، وال بآفاقه المغلقة

 طرحه والحالـة    وطالما أن األمر من مبتدئه إلى خبره على هذا النحو آنفاً، فإن السؤال الذي ال مفر من                
ما العمل إذا كانت الدروب مغلقة إلى هذا الحد، وكانت الخيارات ضئيلة إلى هذه الدرجـة، وكـان                  : هذه

  الحصاد مراً وهزيالً على هذا النحو؟ فإلى أين نحن ذاهبون بعد كل هذا الترقب واالنتظار الطويل؟؟
التقصير عن هذا المـنهج أو ذاك إال أنـه          ومع أنه يمكن كتابة الكثير في جلد الذات، وتوزيع االتهامات ب          

ينبغي القول بترفع يقتضيه عبء المسؤولية السياسية الوطنية واألخالقية، أن األهم من ذلـك كلـه هـو                  
النهوض من جديد، ومعاودة التقدم إلى األمام، على أساس الدروس المستفادة من خبرات تجربة وطنيـة                

ت والتضحيات، غنية بالدالالت الفائضة عن الحاجة إلى التالوم         طويلة حافلة بالدروس الثمينة، واالنجازا    
  .واالختالف في هذا الظرف الصعب، وأمام مقتضياته وتداعياته غير المؤاتية وغير المؤكدة بعد

ذلك أن ما نحن بصدده في هذه اآلونة، وما نراه رؤية العين المجردة، هو في واقع األمر حالة اسـتقواء                    
فرطة في االستهتار والالمباالة والصلف والغرور، تسابق نفسها في اسـتثمار حالـة             سياسية إسرائيلية م  
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إقليمية دولية يسود فيها النفاق الدولي والضعف اإلقليمي الذي يبـدو مواتيـاً السـتكمال كـل الخطـط                   
 اإلسرائيلية المعدة سابقاً، بما في ذلك خطط وبرامج إستكمال تهويد القدس وأسرلتها وهي فـي مراحلهـا             

األخيرة وخطط وبرامج مصادرة األرض والتوسع االستيطاني، والفصل والعـزل والـضم والتزويـر              
والمجاهرة بأعمق ما في النوايا السوداء من أهداف مضمرة، إزاء مستقبل األرض الفلسطينية واإلنـسان               

  .الفلسطيني سواء بسواء
ك هو حالة فلسطينية، طالت خاللهـا       وأزيد في القول بأسى شديد، أن ما نحن بصدده في هذه اآلونة كذل            

حالة االنقسام واالشتباكات الداخلية، والخالفات الشخصية، حالة تضعف ذاتها بسياسة التهميش واإلقصاء،            
  .حتى في ظل هذه الممارسات اإلسرائيلية المترافقة مع حصار مالي مدروس ومصمم بإحكام

اماته وانتخاباته الداخلية الملحة، ومـع انـصراف        ففي غمرة انشغال العالم العربي بربيعه وهمومه واهتم       
مراكز صنع القرار الدولي إلى شؤون أزمتها المالية وشجون أجنداتها االنتخابية، وجدت حكومة اليمـين               
اإلسرائيلي المتطرف أن هذا هو الوقت المالئم لتصعيد هذه العربدة العدوانيـة االسـتيطانية السـتكمال                

لحالة الفلسطينية المحاصرة، وارتكاب كل هذه الحماقات، وكل هذا الجنـون           خطتها، والتمادي في تحدي ا    
في هذه الممارسات واالنتهاكات الفظة ألبسط الحقوق الفلسطينية، أمام سمع العالم وبصره، وبتحد صارخ              

  .للجنة الرباعية ودورها، والمجتمع الدولي ومجلس األمن واألمم المتحدة
 تفلتت فيها إسرائيل من عقالها تماماً، وراحت تسابق الزمن في المصادرة            وعليه، تبدو هذه المرحلة التي    

والتهويد والتطويق والقمع دون أدنى مساءلة، وتمعن في االستعالء والغطرسة والزعرنة السياسية، بكـل              
ل ما في كلمة الزعرنة من معانٍ حقيقية، نقول تبدو هذه المرحلة وكأنها المرحلة الذهبية المواتية الحـتال                

غاشم، بات في وسعه التحلل من كل اعتبار قانوني، والتنصل من كل رادع أخالقي، مطمئناً إلى مظلـة                  
  .أميركية واسعة

إزاء ذلك كله، وبالرغم من قتامة المشهد، فإننا ندعوا أنفسنا إلى عدم الهلع إزاء معطيات هذه المرحلـة،                  
.  كانت المتغيرات المتفاقمة تحمل على القنـوط       مهما بدت المستجدات غير مواتية، وإلى تجنب اليأس أياً        

أي أننا مدعوون إلى استيعاب هذه الهجمة الشرسة بمزيد من الصبر والصمود، وإلى احتواء مضاعفاتها               
بالثبات على المبدأ وعدم التفريط بالحقوق، ومجابهة تداعياتها بالوحدة الوطنية ورص الصفوف، والعمل             

إعادة تقويم الحالة الوطنية الداخلية من كل جوانبها واستخالص الـدروس           الجاد لمراجعة الذات بجرأة، و    
ذلك أنه مهما بدت هذه اآلونة صعبة، وجرت وقائعها المتعاقبة على غير مـا كنـا                . والعبر المفيدة منها  

نرغب، تظل في جوهرها مرحلة انتقالية عابرة، قد تطول بعض الشيء، ويتراكم فيها المزيد من الحقائق                
انية المؤقتة، إال أنها تظل في مطلق األحوال حالة استثنائية غير قابلة لالستمرار إلى ما ال نهايـة،                  العدو

وغير مرشحة للقبول من جانب هذا الجيل الفلسطيني أو األجيال المقبلة، حتـى وإن بـدا فيهـا راهـن                    
  .جردةاالحتالل، المفتقر إلى كل سند قانوني أو أخالقي، مدججاً بكل عناصر القوة الم

ليس األمر محاولة لرفع الروح المعنوية، وال هو مقاربة من مقاربات نظرية تجميل صورة واقع بالغـة                 
الصعوبة، وإنما هي دعوة إلى إجراء المواجهة المؤجلة طويالً مع النفس، واستخالص كل ما في التجربة                

 هنا وهناك وهنالك، وإنمـا      الوطنية من دروس مفيدة، ليس من أجل تقاذف كرة المسؤولية عن اإلخفاقات           
من أجل تدارك أخطار مستقبلية قد تكون أشد وطأة من سابقاتها، وحشد كل ما في وسعنا مـن طاقـات                    
كامنة، وتصويب ما يلزم تصويبه من خطى راشدة على مسار نحسب أنه قـد تـم إجهاضـه بالكامـل،         

  .وتقويض أسسه إلى زمن قد يمتد إلى أجل غير معلوم



  

  

 
 

  

            31ص                                     2364:                العدد29/12/2011الخميس  :التاريخ

ينا العمل من أجله، يجب أن يبدأ بعملية مواجهة مع الذات، وتنفيذ المـصالحة الوطنيـة                وعليه فإن ما عل   
لتعزيز الوحدة، وتأكيد الشراكة الحقيقية، واالعداد لالنتخابات الرئاسية والتشريعية والوطنية في موعدها،            

  .وليوإيالء موضوع القدس األولوية في الدعم وفي دائرة االهتمام الوطني واالقليمي والد
وعليه كذلك فإن علينا مواصلة الجهود الفلسطينية في مجلس األمن واألمم المتحدة لنيل عضوية فلسطين               
الكاملة فيها، كما أن علينا اإلعالن بوضوح أن جميع اإلجراءات والممارسات االسرائيلية المتمثلـة فـي                

م الثقافية والتاريخيـة، فـي      مصادرة األرض وبناء المستوطنات وجدار الفصل العنصري، وتغيير المعال        
األرض الفلسطينية وفي القدس خاصة، هي ممارسات وإجراءات مرفوضة تماماً، وهي غيـر قانونيـة               

  .وفاقدة للشرعية، ولن تشكل حقيقة بحكم أنها فعل من أفعال االحتالل تزول معه
  29/12/2011، القدس العربي، لندن

  
   األفريقيةاإلسرائيليةالعالقات  .51

  عامرعدنان أبو 
قد بدأ زيارة   " بنيامين نتنياهو "بينما تخرج هذه السطور إلى حيز النشر، يكون رئيس الحكومة اإلسرائيلية            

إلى عدد من الدول األفريقية، بينها أوغندا وكينيا وإثيوبيا وجنوب السودان، لترميم العالقـات التاريخيـة                
 الوقت الذي تعـصف بالمنطقـة العربيـة         معها، ومحاولة إيجاد موطئ قدم إسرائيلي في هذه القارة، في         

تطورات متالحقة ال يقوى على متابعتها وقراءة نتائجها صناع القرار في تل أبيب، ورغبتهم في إعـادة                 
  .صياغة التحالفات اإلقليمية الجديدة

  داللة التوقيت
 األمنيـة   فرض على إسرائيل وضعاً صعباً للغاية على المـستويات        " الربيع العربي "بات من الواضح أن     

والسياسية والعسكرية واالقتصادية، وبدأت تنهار نظرية الهيمنة اإلسرائيلية على المنطقة العربية، رغـم             
  .عدم تغير شيء ملموس على أرض الواقع حتى اآلن

إال أن قراءة الساسة والعسكر في تل أبيب للمشهد اإلقليمي، أوصلتهم إلى نتيجـة مفادهـا أن الفـضاء                   
مستباحاً أمامهم، بات يضيق شيئاً فشيئاً، مما تطلب منهم في ظل هذا الوضـع المعقـد                العربي الذي كان    

البحث عن صياغة خطوات عسكرية وأمنية وسياسية على المستوى اإلستراتيجي، بدأت تظهر مالمحهـا             
في التوجه اإلسرائيلي نحو الدول األفريقية المسيحية خصوصاً، وهي ما تُعرف بدول منـابع ومجـرى                

  .النيل
وعدد من وزراء حكومته وأركان جيشه وأجهزته األمنيـة، بـرئيس           " نتنياهو"وفي ضوء ذلك يأتي لقاء      

الوزراء الكيني والرئيس األوغندي خالل زيارتهم إلسرائيل، وتوقيـع عـدد مـن االتفاقيـات األمنيـة                 
 عاماً، بعد أن   20 والعسكرية واالقتصادية، إثر نجاح تل أبيب في عقد لقاء مصالحة بينهما بعد خالف دام             

مؤخراً بالرئيس الجديد لجنوب السودان، حيث إن إسرائيل مـن الـدول األولـى التـي                " نتنياهو"اجتمع  
  .اعترفت بها

مع العلم أن توقيت تجدد هذه العالقات ال بد أن يأخذ بعين االعتبار أن السياسة اإلسرائيلية تجاه أفريقيـا                   
تيجية، التي رأت أن حصر المعركة مع العـرب فـي الجبهـة             تعود إلى واحد من أقدم أعمدتها اإلسترا      

  .الحدودية الضيقة، ال يخدم إسرائيل ألسباب كثيرة، ولذلك ال بد من توسيع هذه الجبهة
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مما يعني أن التوجه اإلسرائيلي الجديد نحو أفريقيا نابع من إدراكها المتزايد ألهميتها، كونها ساحة هامة                
  :بي اإلسرائيلي نظراً لعدة أمور، أهمهامن ساحات إدارة الصراع العر

  . ثقل الصوت األفريقي في األمم المتحدة-1
 إمكانية التأثير عبر دولها على عدد من الدول العربية ذات الموقع اإلستراتيجي كمـصر والـسودان                 -2

  .المعتمدتين على نهر النيل كشريان حياة أساسي يمدهما بالماء
لدول العربية األفريقية من خالل تفعيل القالقل فيها، عبر مد بعض القبائل             إمكانية التأثير على معظم ا     -3

  .بالمال والسالح، وجعلها تنشغل بأوضاعها الداخلية
وكل ذلك يظهر متفقاً مع ما تدركه إسرائيل من أهمية للقارة األفريقية، فهي قارة كبيرة جغرافياً، وغنيـة                  

ياً للعالم العربي، ولهذا تسعى إسرائيل الختـراق دولهـا أمنيـاً            بثرواتها الطبيعية، وتعتبر عمقاً إستراتيج    
واقتصادياً، األمر الذي قد يفسر أن العالقات الثنائية تشهد تطوراً متنامياً، وتخضع العتبـارات متعـددة،        
تبدأ بفتح قنوات جديدة لتعزيز العالقات التجارية واالقتصادية، في مجاالت الطاقـة والزراعـة والـري                

  .التحتية واألمن، وال تنتهي عند تسويق السالح، ومحاولة احتواء الدور اإليراني المتزايد فيهاوالبنى 
وهو ما قد يشرح ضمنياً مسوغات مرافقة جميع الزيارات السياسية الرسمية اإلسرائيلية لـدول أفريقيـا                

ر من التجار ومندوبي    لوفود كبيرة من الخبراء والمستشارين السياسيين والعسكريين واألمنيين، وعدد كبي         
  .مصانع ومعامل وشركات إسرائيلية كبرى، باإلضافة إلى ضباط أمنيين وعسكريين متقاعدين

  الملفات الثنائية
إسرائيل الدولة القائمة على ضلعي الجيش واألمن، تكثف جهودها العسكرية واالستخبارية فـي القـارة               

  :وباً على النحو التالياألفريقية، ولذلك كانت أولى الخطوات اإلسرائيلية جن
جنوب السودان، مما أثار مخاوف من أن يتطور        " الوحدة وأعالي النيل  " إنشاء قاعدة جوية في واليتي       -1

تعاون عسكري بين الطرفين مما يشكل خطراً على السودان والدول المجاورة، وذلك بعد أيام قليلة علـى        
  .لعالقات الدبلوماسية وتنفيذ مشروعات مشتركةلمناقشة تطوير ا" جوبا"زيارة وفد إسرائيلي لمدينة 

 تكثيف المساعدات االستخبارية والتدريبات العسكرية في مجال تدريب قـوات الـشرطة والحـرس               -2
الرئاسي، بحيث يتم نقل المهارات التقنية عن طريق برامج تدريبية معينة، وتزويـد الـدول األفريقيـة                 

  .  لنقل الخبرات والمهارات اإلدارية للشركات األفريقيةبخبراء إسرائيليين، وإنشاء شركات مشتركة
 عقد صفقات بيع األسلحة، للمساهمة في استمرار واقع الصراعات والحروب األهليـة فـي الـدول                 -3

  .األفريقية، وفي المقابل يدر مبالغ طائلة تنعش الخزينة اإلسرائيلية بمليارات الدوالرات
زام في مواجهة اإلسالم الصاعد في دول شمال أفريقيا في ظل            بلورة تحالف أمني عسكري لتشكيل ح      -4

يشكل أهمية بالغة إلسـرائيل لجملـة مـن         " التحالف اإلسرائيلي األفريقي  "الربيع العربي، مما يعني أن      
  :األسباب

 تشكل تلك الدول المخرج الجنوبي إلسرائيل جواً وبحراً، وتسيطر على ممرات المالحة إلى إيـالت،                - أ
  .ن مصر والسعوديةوقريبة م

 هذه الدول معنية بالتكنولوجيا اإلسرائيلية في المجال األمني لمواجهة الخاليا اإلسالمية المتماثلة مـع    - ب
  .تنظيم القاعدة، وتنشط في أفريقيا عامة

  . مصلحة إسرائيل بوقف التغلغل اإليراني في دول القارة األفريقية- ت
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ي الزراعة واالتصاالت والبنى التحتيـة، والتـصدير األمنـي           وجود مصالح اقتصادية إسرائيلية ف     - ث
  .وصادرات السالح

، بإعداد قوة بحجم لواء يتـشكل مـن         "بيني غانتس "إلى جانب ذلك، فقد أمر رئيس األركان اإلسرائيلي،         
، إلرسالها إلى جنوب السودان بناء على طلب من         "قط الصحراء "، التي تعني    "كركيل"منتسبين إلى وحدة    

، وسيعمل على تدريب وتأهيل قوات دولة الجنوب علـى أسـاليب            "جيمس هوث " األركان هناك،    رئيس
  .الحرب النظامية، وخوض المعارك الخاصة ضد جيش نظامي

  :أفريقيا تعود إلى عدة عوامل مهمة، ومنها" إغواء"مع العلم، أن قدرة إسرائيل على 
" إسرائيل"يميين العربي واألفريقي، مما أدى الستفادة        انعكاسات التغيرات اإلقليمية على النظامين اإلقل      -1

بدرجة أكبر من غيرها من األطراف اإلقليمية، حيث قادت إسرائيل صراعاً دبلوماسياً بهدف كسر حـدة                
العزلة الدولية التي فرضتها عليها الدول العربية والدول المؤيدة لها، بمعنى أن أي مكـسب دبلوماسـي                 

  .عني في المقابل القضاء، أو على األقل تحييد مصدر محتمل لتأييد الدول العربيةإلسرائيل في أفريقيا، ي
 السعي لتحقيق متطلبات األمن اإلسرائيلي من حيث تأمين أمنها، وضمان هجرة اليهود األفارقة إلـى                -2

 التوسع  إسرائيل وفقاً لقانون العودة، والحيلولة دون أن يصبح البحر األحمر بحيرة عربية، باإلضافة إلى             
  .على حساب متطلبات األمن القومي العربي في المنطقة

  السلوك العربي
يتضح جلياً أن االهتمام اإلسرائيلي المتزايد بالقارة األفريقيـة لـه دالالت وتبعـات تتعلـق بالخارطـة                  

ها تطل  في المنطقة، والوجود العربي فيها، ال سيما وأن الموقع اإلستراتيجي للقارة يجعل           " الجيوستراتيجية"
على البحرين األحمر والمتوسط والمحيط األطلسي، وبها أهم ثالثة مضائق لها تأثيرهـا علـى حركـة                 
التجارة العالمية، ولهذا فإن من األهداف اإلسرائيلية غير السرية في الذهاب تجاه أفريقيا العمل على شّل                

  .الوجود العربي فيها، ومحاصرة المصالح المشتركة بين الدول العربية
ولعل أهم األهداف التي سعت إسرائيل لتحقيقها في القارة األفريقية، هو ضمان بقائها ووجودها وحفـظ                
أمنها، فقد أتاحت لها البيئة األفريقية مجاالً لكسر حاجز عزلتها العربية، والطوق المفروض عليها سياسياً               

ي سعيها للحصول على تأييد دولـي       واقتصادياً، والخروج منه إلى ما وراء أفريقيا، وهو ما كان يهمها ف           
أكبر، إضافة إلى أهدافها في تطويق األمن المائي العربي، وتهديد أمن مياه النيل، عدا عن السيطرة على                 
المالحة في البحر األحمر عبر السيطرة على موانئه، كما تدخل قضية السيطرة على اقتـصادات الـدول        

  .تيارات مناهضة للعرب، ومؤيدة إلسرائيل في أفريقياالعربية ضمن هذا الهدف لعرقلة نموها، وخلق 
مع العلم أن السلوك العربي تجاه التمدد اإلسرائيلي في أفريقيا، ينبغي أن يكون محكوماً بخطورة البحـر                 
األحمر، الذي تتقاسم حدوده عدد من الدول العربية مجتمعة، كونه ال يزال ماثالً فـي ذهـن القيـادات                   

ة، ألن إسرائيل بدون هذا المنفذ البحري، ستصبح منقطعة الصالت بينها وبين أفريقيا             اإلسرائيلية المتعاقب 
  . عندما تم إغالق باب المندب في وجهها1973وآسيا، ولعلها اكتشفت هذه الحقيقة في حرب 

، وابتعادها  1993ونظراً لغياب قواعد عربية واضحة تحكم أمن البحر األحمر، ومع استقالل إريتريا عام              
النظام العربي، فإن إسرائيل في ظل العالقات المتجددة مع أفريقيا، ستضمن تلبية مطالبهـا األمنيـة                عن  

الخاصة بالبحر األحمر، وانطالقاً من ذلك ستحاول جاهدة االستفادة ألقصى درجـة مـن أجـل تـدعيم                  
  .احتياجاتها الخاصة بالهيمنة والتوسع
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يل للدول األفريقية المجاورة لها، ال بد أن يأخذ بعـين           كما أن طبيعة الموقف العربي من استدراج إسرائ       
االعتبار رغبة تل أبيب بإعادة ترتيب التوازن اإلقليمي في المنطقة، المرتبط حتماً باألمن القومي العربي               
عموماً، والمصري تحديداً، على ضوء العالقات الصومالية اإلثيوبية اإلريتريـة، ال سـيما أن الوجـود                

  .المنطقة يساعد على تحقيق متطلباتها األمنيةاإلسرائيلي في 
في هذا السياق، ال بد لدول الجوار العربي مع نظيراتها األفريقية، أن تكون على دراية واسعة بـالموقف                  
اإلسرائيلي منها، وسعي إسرائيل لتحقيق أكثر من هدف واحد، إذ إنها تقدم نفسها للعالم الغربي بوصـفها                 

الديمقراطية العلمانية في مواجهة الحركات اإلسالمية، ومن جهة أخرى تحـاول           المدافع األول عن القيم     
  .مساعدة الدول األفريقية في ميادين االستخبارات والتدريبات العسكرية

فإن التغلغل اإلسرائيلي نحو القارة األفريقية يحمل في طياته الكثير الكثير من الدالالت الخطيرة،              .. أخيراً
، "دول سـوار  "إلـى   " دول جوار "الفاتها القديمة مع األنظمة المتساقطة، وتحولها من        ال سيما مع تغير تح    

تضيق الخناق عليها، مما يحتم على صناع القرار اإلسرائيلي البحث عن حلفاء جدد، هم في أمس الحاجة                 
جـوار  لها في المجاالت االقتصادية واألمنية والعسكرية، وفي المقابل يضع أسئلة كبيرة مكلفـة علـى ال               

العربي لألفارقة، بضرورة التنبه والتيقظ لما قد تخبئه المرحلة القادمة التي قد تحمل في طياتهـا نفـوذاً                  
  .إسرائيلياً غير مسبوق على حدودهم الجنوبية والشرقية

  28/12/2011، موقع الجزيرة نت، الدوحة
  

  أين ربيعكم؟: الفلسطينيونأيها  .52
  األخضر اإلبراهيمي

أخطأت حين ساهمت بجهد كبير فى دعم الدعوة إلى أن تكـون            . لشعب الفلسطينى أخطات مرة فى حق ا    
لم أتوقع أن تكون نية الدول العربية       . منظمة التحرير الفلسطينية ممثال شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطينى       

حظة فارقة  الفلسطينيين اآلن أمام ل   ... أما نحن ...التى اتخذت القرار أن تقول لهم اذهبوا أنتم وربكم فقاتلوا         
الواضح أن للربيع العربى سمات عربية عامـة بقـدر مـا            . فى تاريخ نضالهم من أجل استعادة حقوقهم      

قيل إن شباب الربيـع     . فيقدر ما كان لكل ثورة ظروفها وجد أيضا ما يربط بينها          . يتصف بسمات قطرية  
فسيرا مرضـيا للحماسـة     العربى قامت بينهم اتصاالت إال أن هذه االتصاالت حتى إن وجدت فلن تقدم ت             

  .الشعبية التى رافقت اللحظات المبكرة للثورات
لماذا أرى مظاهرات فى القاهرة وفى تونس وفى اليمن وفى مواقع أخرى            : المواطن العربى العادى يسأل   

أتصور أن كثيرا من الفلسطينيين يسألون      . فى معظم البالد العربية وال أرى مظاهرات فى غزة وفلسطين         
اإلسرائيليون يتساءلون أين سيذهب الربيع العربى، وهم يقصدون كيف سـتكون امتداداتـه             . اأين ربيعن 

لقد حصل شىء بالفعل حين طرح نبيل العربى مبادرته عندما كان وزيـرا للخارجيـة،               .  داخل فلسطين 
 هذا يحدث بينما بدأ الـرأى     . وعمل على فتح ممرات مع فلسطين والسماح بدخول الفلسطينيين إلى مصر          

بدأ الملل رغم أن اإلسرائيليين مازالوا يسيطرون علـى         . العام العالمى يمل ما يسمى بالدالل اإلسرائيلى      
. هم بالفعل خلقوا نوعا من الرعب فى أوروبا وفى أمريكـا          . سياسات دول أوروبية كثيرة سيطرة كاملة     

د الـصبر تجـاه   وفى رأيى أننا يجب أن نعتبر ظهور منظمة مثل جى ستريت ظاهرة من ظـواهر نفـا    
كثير من الجامعات ونقابات العمال ومثقفين وصحفيين فى        . إسرائيل التى تطلب وال تعطى، تأخذ وال ترد       
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الغرب يشنون حملة يصورها اإلسرائيليون على أنها حملة لنزع الشرعية من إسرائيل، بينما الواقع يقول               
  .إن االحتالل هو الذى ينزع الشرعية عن إسرائيل

ة كبيرة من مقاومة تمارسها قوى فلسطينية فتصيب بها أفرادا بجروح، إن أصابت، بينما يفقد               ال أرى فائد  
كذلك فإن الطريق لالستقالل والتحريـر لـن يمـر          . مقاومة ال قيمة لها   . الجانب الفلسطينى مئات القتلى   

ن يقول لمن يدعون الشعب الفلسطينى مستعد اآلن أ . بأسلوب توزيع الغنائم بين عدد من القادة الفلسطينيين       
تحبوا تمشوا وتقودوا مسيرتنا أهال وسهال، وإذا لم تريدوا سنذهب نحن ونقاتل مـن غيـركم                «أنهم قادة   

أنا قلت لسالم فياض رئـيس      .. »ولسنا بحاجة إليكم، هذا ما فعله المصريون والتونسيون ولسنا أقل منهم          
المـصريون  .. ة كانت محسوبة أنها ال تقهرانظر إلى المصريين والتونسيين وقد أطاحوا بأنظم   «الوزراء  

الفلسطينيون يجب أن يخرجوا إلـى الميـادين        . قالوا بأعلى صوت لن نعود إلى بيوتنا حتى يسقط النظام         
  .»والشوارع ويقولوا للعالم بأسره أنهم لن يعودوا إلى بيوتهم حتى يتم إنهاء االحتالل

. ألجانب تحدثنا عن قطاع غزة وشبهناه بمعسكر اعتقال       خالل لقاء جرى منذ أيام قليلة مع أحد األصدقاء ا         
سألنا أنفسنا لماذا   . كلنا نعرف أنه فى معسكرات االعتقال النازية كان المعتقلون يرتدون بيجامات مخططة           

ال يرتدى جميع أهل غزة، نساء ورجاال وشيوخا ومرضى ومعاقين، بيجامات مماثلة، بـدال مـن هـذه                  
ارة والخضراء تارة أخرى التى يرتدونها فى المهرجانات، ويعتـصمون فـى            المالبس الملونة الحمراء ت   
.. ساعتها لن نحتاج إلى مقاالت تنشر فى الخارج تثبت أن غزة معسكر اعتقال            . الميادين والمدن الغزاوية  

  .صورة واحدة ألهل غزة معتصمين فى الميادين بالبيجامات المخططة تكفى
لماذا ال نطالب شعب غزة بالتضحيات وال       . ما تحدثنا عن فلسطين   نفكر فى غزة، ونفصلها عن الضفة كل      

ال أنكر أن االعتصامات التى تجرى بين       . نطالب سكان الضفة الغربية بتضحيات مماثلة إن لم تكن أكثر         
نحتج . الحين واآلخر على طول الجدار جديرة باالهتمام والدعم وكثيرا ما ينضم إليها إسرائيليون وأجانب             

لماذا ال  . فى كل مرة منع االسرائيليون الشباب من الدخول إلى المسجد األقصى للصالة فيه            بأعلى صوت   
يحشدون آالف الشباب من سكان الضفة الغربية أمام عشرات الحواجز ويؤدون الصالة كل يوم جمعـة،                

  .وفى كل مناسبة، أمام الكاميرات والمراسلين األجانب
لربيع المصرى والربيع التونسى أن يرفضوا الربيع الفلـسطينى         لن يستطيع أهل الغرب المعجبين اآلن با      

لن يجرؤ الغربيون على إطالق صفات اإلرهـاب        . إن قرر الفلسطينيون أن يكون لهم ربيع كبقية العرب        
لماذا نفترض أنهـم لـن يعجبـوا باسـتخدام          . عليه أو اتهام الفلسطينيين بنية نزع الشرعية من إسرائيل        

دعونا نستفيد من إعجاب الغـرب بربيـع        . التصال الحديثة، كالفيس بوك والتويتر    الفلسطينيين لوسائل ا  
تونس ومصر وسوريا بتشجيع الفلسطينيين على أن يكون لهم ربيعهم أسوة بالمواطنين العرب فـى كـل                 

لماذا ال نفعل فى بالدنا ما تفعله الشركات الغربية التى تنزع استثماراتها من إسـرائيل وتقـاطع                 . مكان
أولى من بقية العرب أن يبدأ الفلسطينيون أنفسهم بحملة نزع اسـتثمارات  . لع المنتجة فى المستوطنات  الس

وال شك عندى فى أن أهل فلسطين أقدر منا جميعـا علـى             . ومقاطعة البضائع المنتجة فى المستوطنات    
  .هإعداد دراسات عن السلع التى تنتج فى المستوطنات وتوزيعها علينا وعلى العالم بأسر

من كان يقول أن نظام االسـتبداد فـى         . يجب التوقف عن ممارسة السلوك السلبى وال يجوز ان نستسلم         
 أن نيلسون مانديال سوف يخرج من سـجنه         87مصر يسقط فى أقل من شهر؟ من كان سيصدق فى عام          

ال فيها إنـه    ال أستطيع أن أنسى كلمة مانديال التى ق       . بعد عامين ويقود بالده نحو القضاء على العنصرية       
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مستعد أن تفنى حياته من أجل تحقيق المساواة بين جميع أفراد شعب جنوب إفريقيـا، وأنـه مـستعد أن                    
  .1990 بقى صالحا حتى عام 1964ما قالة مانديال عام . يموت يوم يخرج من السجن

 منهـا اآلن     يقال إن الفلسطينيين خائفون من أن تتسبب المطالبة بالحرية فى مشكالت كتلك التى تعـانى              
أقول لهم إن الطريق للربيع العربى لـيس مفروشـا بـالورود،            .. شعوب مصر وتونس واليمن وسوريا    

وأذكرهم فى الوقت نفسه بأنهم كانوا من أوائل الذين استفادوا من ربيع العرب، ألنهم ما كانوا ليحـصلوا                  
ربيع العربى، هذه الثورات التـى      على حق االنضمام لمنظمة اليونسكو لو لم يكن العالم منبهرا بثورات ال           

منحت دوال كثيرة الشجاعة لتقول ألمريكا وإسرائيل سنقف هذه المرة مع الشعب الفلسطينى بعد ما رأيناه                
  .من بسالة شعوب عربية أخرى واستعدادها لبذل التضحيات الحصول على حقوقها

  28/12/2011، الشروق، مصر
  

   فرصة وجود أبو مازنتضيع "إسرائيل" .53
  ي بيلينيوس

وحينما . ، وكان في الموقع الثاني بعد عرفات، لكنه لم يحاكه حقا          "ف.ت.م"اكتفى سنين بمنصب أمين سر      
ولم يترشـح للمجلـس   . وبعد ذلك فقط جاء مع عائلته. جاء عرفات إلى غزة لم يكن محمود عباس هناك     
ال يكون خاضعا مباشـرة     وقال مقربوه إنه ال يريد عم     . التشريعي ورفض أن يشارك في حكومة السلطة      

وعندما أرادت الرباعية أن يكون رئيس حكومـة        . لعرفات بسبب الفروق بين الطبيعتين واختالف اآلراء      
واسـتقال  . ، شعر أنه ال مناص له سوى الموافقة       2003وفرضت على عرفات أن يسلم بتعيينه في العام         

فقد كان أبـو مـازن الـزعيم        . نتفاضةوكانت واحدة من نقاط االختالف الرئيسة هي اال       . بعد ستة اشهر  
البارز الذي قال لعرفات إن التغاضي والتمكين من استمرار االنتفاضة هما عمالن ال بقاء لهما سيضران                

  .بالفلسطينيين فقط
وبرغم أن عالقاتـه الـصعبة مـع        . بعد موت عرفات أصبح انتخابه رئيسا مفهوما من تلقاء ذاته تقريبا          

م انه استقال من المؤسسات السياسية التي كان عضوا فيها، لم يكن أحد فـي               عرفات لم تكن سرا، وبرغ    
كان مقصده أن يتولى فترة واليـة واحـدة وان          . القيادة يستطيع أن يقف في وجهه؛ فقد اعتُبر أبا مؤسسا         

  .ينقل الصولجان إلى واحد من الجيل الشاب ولم يكن عنده مرشح مخصوص
وقـد عـرف    . إسرائيل من بدء تفاوض مباشر ذي أهمية      )  في المائة  62بأكثرية  (توقع أن يمكّن انتخابه     

لكن قابله شارون بالخروج من قطاع غزة كله مع هدم          . شارون واعتقد أنه قد يفاجئ بكونه رئيس حكومة       
ولم يخُف شارون رأيه إذ قال ال شريك وال فرق          . المستوطنات اإلسرائيلية بال اتفاق سوى تنسيق تكتيكي      

  .غزة هدية" حماس"وفهم أبو مازن أن شارون منح . الفلسطينيةبين الحركات 
، وبعد ذلك بسنة ونـصف سـيطرت        "حماس" لصالح   2006خسر حزبه االنتخابات البرلمانية في العام       

وكان أولمرت، الذي حل محل شارون، مفاجأة مشجعة في نظر          . على غزة وأنشأت كيانا مستقال    " حماس"
فاوضه، لكنه أدرك أن لفني ال تمنح أولمرت دعما، وأن أيامه في الحكم             وقد فرح لفرصة أن ي    . أبو مازن 
  .تقصر

. منح انتخاب براك أوباما أبو مازن أمال ألن أوباما تحدث مثل واحد من قادة معسكر السالم اإلسـرائيلي   
يـد  لكن جعل أوباما طلب تجم    . وأمل في أن يقنع الرئيس نتنياهو بتغيير اتجاهه وشجعته خطبة بار إيالن           
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عارض نتنياهو تجميدا تاما، ولم يكـن أبـو         . االستيطان شرطا للمفاوضات قضى على وجود التفاوض      
  .مازن يستطيع ان يكتفي بأقل من الطلب األميركي األصلي

فقد رفض استعمال العنـف، وبلـغ       . كان توجهه إلى األمم المتحدة من وجهة نظره إجراء ال مناص منه           
رائيلي الذروة، أما الجمهور الفلسطيني فانتظر إجراء ذا شأن على خلفيـة            التنسيق األمني مع الجيش اإلس    

وقد أدى به فشل المسار السياسي إلى محاولة التوصـل          . الذي لم يصل الى الفلسطينيين    " الربيع العربي "
  .تمهيدا النتخابات ستُجرى في أيار ولن يشارك فيها" حماس"إلى تفاهمات مع 

" اإلرهاب"فزعيم فلسطيني يعارض    . سيكون بيننا من يفرحهم هذا    .  األخيرة يبدو أن هذه هي أشهر واليته     
ويؤيد التفاوض ويلبس بدلة أصعب من زعيم يكثر من الشعارات، ويحتفظ لنفسه بخيار العنف ويعتمـر                

ومن يعتقـد أن هـذه هـي        . فبازاء واحد كهذا يصبح من األسهل أن تُبلغ العالم أنه ال شريك لنا            . كوفية
  .أما آخرون فسيسجلون ألنفسهم إضاعة فرصة أخرى. رائيل فلن يأسف لذهابهمصلحة إس

  "إسرائيل اليوم"
  29/12/2011، األيام، رام اهللا

  
  وباماأ يأمرحينما  .54

  سيفر بلوتسكر
قال مورت تسوكرمان، وهو ناشر وكاتب صحفي وصاحب مليارات كثيرة ومبعوث دبلوماسية سـري،              

وقـد صـرح   . ان براك اوباما رئيس معـاد السـرائيل  "  احرونوتيديعوت"في نهاية االسبوع لصحيفة    
فاوباما في نظرهم يخدم    . تسوكرمان علنا بما يهمسه سرا كثيرون في جماعة االعمال اليهودية في امريكا           

  .المصلحة العربية الفلسطينية
، كما يقولـون    "وخضوعه لنتنياه "ومن جهة ثانية، ينتقد كثيرون من اليسار االمريكي الليبرالي اوباما لـ            

وللحملة الدعائية التي نهض بها لسد طريق السلطة الفلسطينية الى االمم المتحدة، ويقولون انه لـم يكـن                  
  .السرائيل منذ عشرات السنين صديق مخلص بهذا القدر في البيت االبيض

وقـد  . لثـوري بين هذين التقديرين المتناقضين يطغى ويثور الواقع المعقد في الشرق االوسط والسيال وا            
ويبرز في المظـاهرات  . نجحت ادارة اوباما حتى اآلن بأن تشق طريقها فيه من غير ان تصدم الصخور          

سيزعم منتقدو . عدم وجود الفتات تعادي امريكا، وال تُحرق أعالم الواليات المتحدة وتُحرق أعالم روسيا        
 خيانة انظمة حكـم مؤيـدة المريكـا         بثمن) العابرة في رأيهم  (اوباما انه اشترى مواالة الشارع العربي       

وسيزعم مادحو اوباما انه ال يستطيع باعتبـاره رئيـسا          . وخسارة الثقة به عند الحكام واالدارات العرب      
ألمة تؤيد الحرية ان يسلك سلوكا مختلفا وواجبه االخالقي ان يمد يد التأييد لطالبي الديمقراطيـة ولـتكن              

  .نتائج الديمقراطية ما كانت
 وهو أقرب ممـا     -لقرار اوباما الحاسم القريب     " اوباما واسرائيل والعرب  " النقاشات في شأن     أعدت هذه 

  . وهو هل يقصف منشآت ايران الذرية؟-اعتيد ان يعتقد 
يتعلق االول بتراكم معلومات استخبارية صـادقة       . طفا هذا الموضوع فجأة على السطح لبعض االسباب       

وينبع الثاني من خوف ذي مستند مـن ان ينـزل           . ري العسكري عن نشاط ايراني مكثف في المجال الذ      
االيرانيون أكثر معامل انتاجهم الذرية الى باطن االرض والى غيران في الجبال حيث ال تستطيع تبينهـا                 

والسبب الثالث سياسي وهو ان موجة الثورات في الدول العربيـة    . عين قمر صناعي أو طائرة بال طيار      
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تدخل والتهييج واثارة النزاع ومحاولة توسيع تأثير االسالم المتطرف على مـذهب            تغري حكام ايران بال   
وجارات طهران القريبات والبعيدات قلقات ألنه ماذا سيحدث حينمـا تحـرز ايـران              . الخميني ومتابعيه 

  .سالحا ذريا؟ وهي تتطلع الى امريكا
يا جراحيا مركزا لمنشآت ذرية فـي       وفي الختام فان الرأي الغالب في واشنطن اليوم هو ان قصفا امريك           

أنحاء ايران لن يستتبع موجة عداء وكراهية للواليات المتحدة كما كان يحدث لوال التأييد الـذي حـشدته                  
  .ادارة اوباما في أنحاء الشرق االوسط نتاج تأييدها الثورات

ـ    . يقدر محللون امريكيون ايضا ان رد ايران سيكون منضبطا جدا          رائيل التـي لـن     ولن تتم مهاجمة اس
صـحيح ان   . تشارك في العملية العسكرية االمريكية بالصواريخ، ولن يستعمل حزب اهللا سالحه السبابه           

القصف لن يقضي الى األبد على الجهد العسكري الذري االيراني لكنه سيعيده سنين الى الوراء ويـؤدي                 
  .رسالة تصميم

كريا في ايران؟ لقد برهن اوباما اثناء رئاسته على         هل سيبت براك اوباما في نهاية االمر مؤيدا عمال عس         
فاذا استمر االيرانيون فـي االسـتخفاف       . أنه ليس سلميا فهو يوافق على عمليات اغتيال مركزة بالجملة         

. فان اوباما سيرسل القاذفات    "- كما قال لي شخص امريكي يعرف طبيعته وصورة تفكيره           -بتحذيراته  
وهذا وعد وعد به اسرائيل وشعوب الشرق       .  ان تصبح قوة عسكرية ذرية     وسيأمر بمنع ايران بالقوة من    

  ".االوسط كلها وال يستطيع ان ينقضه
لم تعد عملية عسكرية امريكية على المنشآت الذرية في ايران مرفوضة رفضا باتـا وال تُعـرف بأنهـا                   

بعـد  . "وباما باسرائيل جنون، لكنها حتى لو تحققت فلن تعطي المتشككين جوابا ساحقا عن سؤال عالقة ا             
ماذا سيطلب منا مقابل    "، يسألون في حكومة اسرائيل بقلق،       "ان يحررنا اوباما من الرعب الذري االيراني      

  .، اذا طلب تجميد البناء في المناطق فذاك عالمة على انه كان وما يزال معاديا السرائيل"ذلك؟
  28/12/2011يديعوت 
  28/12/2011، وكالة سما اإلخبارية
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