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  40  :كاريكاتير
***  

  
  اليهودفاق ومعاداة د األوروبي بالنوزير الخارجية اإلسرائيلي يتهم االتحا .1

انتقد وزير الخارجية اإلسرائيلي أفيجدور ليبرمان تقرير االتحاد األوروبي الصادر حـديثاً عـن بـؤس                
إنه موبوء بالنفاق وينم عن معاداة اليهود وينطلق من رفض          : أحوال المواطنين العرب في إسرائيل قائالً     
  .اإلقرار بإسرائيل كدولةً للشعب اليهودي

إن العرب اإلسرائيليين يتمتعون بحريـات يفتقـد        ) يديعوت أحرونوت ( في حديث لصحيفة     وقال ليبرمان 
. إليها سكان الدول العربية نفسها، ضارباً مثالً على ذلك بالسماح لهم بالتظاهر لصالح حزب اهللا اللبنـاني               

 ضـمن   وادعى أن الطالب الجامعيين من المواطنين العرب يتمتعون بشروط أفضل من نظرائهم اليهود            
  ).التمييز اإليجابي(سياسة 

في سياق متصل، جدد ليبرمان موقفه الداعم إلسناد أي تسوية مستقبلية مع الفلسطينيين إلى تبادل أراضٍ                
غير أن ليبرمـان أكـد      . يشمل نقل مئات اآلالف من سكان المثلث إلى السيادة الفلسطينية دون تشريدهم           

أما بالنسبة للقـضية الفلـسطينية      . ن أوفياء يجب معايشتهم   أيضاً أن معظم المواطنين العرب هم مواطنو      
  .فرأى وزير الخارجية استحالة حلها في السنوات المقبلة، موضحاً أنه يؤيد حل الدولتين
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 جيش مجهز بوسـائل     - حسب قوله    -ورفض ليبرمان التسليم بالواقع الناشئ في قطاع غزة حيث يوجد           
  .لية قاصداً بذلك القوات الموالية لحركة حماسقتالية متطورة يهدد األراضي اإلسرائي

 30/12/2011األهرام، القاهرة، 
  

   شرسة تستدعي وقفة عربية ودوليةهجمةالقدس تشهد : عباس .2
 ترأس الرئيس محمود عباس، مساء اليوم الخميس، بمقر الرئاسة في مدينة رام اهللا، اجتماعا :رام اهللا

سة الطيب عبد الرحيم، ومستشار الرئيس لشؤون المحافظات لمجلس المحافظين، بحضور أمين عام الرئا
  .اللواء إسماعيل جبر

المحافظين على آخر المستجدات واألوضاع السياسية، وما آلت إليه العملية السلمية من عباس وأطلع 
جمود بسبب تعنت الحكومة اإلسرائيلية ورفضها االلتزام بقرارات الشرعية الدولية، خاصة وقف 

  . في األرض الفلسطينية والقبول بمبدأ حل الدولتيناالستيطان
، إلى أن مدينة القدس المحتلة تشهد هجمة استيطانية شرسة من قبل الحكومة اإلسرائيلية عباسوأشار 

بهدف تغيير طابعها العربي واإلسالمي وتهويدها، ما يستدعي وقفة عربية وإسالمية ودولية من أجل 
  .ا الحضاريحماية المدينة المقدسة وتراثه

 المحافظين في صورة األجواء اإليجابية التي سادت لقاءات الفصائل الفلسطينية في  عباسووضع
القاهرة، برعاية مصرية، من أجل طي صفحة االنقسام، من خالل وضع آليات لتنفيذ ما تم االتفاق عليه 

ل المدخل الحقيقي لتحقيق وصوال إلجراء االنتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني التي ستشك
  .الوحدة الوطنية وإنهاء االنقسام نهائيا

  29/12/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  

   بوقف إرهاب المستوطنين"إسرائيل" الدولي إللزام المجتمعفياض يطالب بتدخل  .3
 مقاطعة تورنغن األلمانية  سالم فياض، خالل استقباله، أمس، رئيسة.دحذّر رئيس الوزراء : رام اهللا

كريستين ليبركنيشت والوفد المرافق لها من تصاعد اعتداءات المستوطنين اإلرهابية ضد الشعب 
  .الفلسطيني ومقدساته وممتلكاته

وشدد على ضرورة تدخل المجتمع الدولي إللزام إسرائيل بوقف إرهاب المستوطنين، وكذلك إلزامها 
ة واحترام األسس والمرجعيات السياسية والقانونية التي تضمنتها قرارات بمتطلبات نجاح العملية السياسي

، ورفض التغييرات التي حاولت 1967الشرعية الدولية وقواعد القانون الدولي، والمتعلقة بحدود العام 
إسرائيل فرضها على واقع ومكانة مدينة القدس المحتلة، حيث ال يمكن أن يكون هناك سالم حقيقي أو 

ر دائم دون إنهاء االحتالل واالنسحاب اإلسرائيلي الكامل من األرض الفلسطينية المحتلة، وفي استقرا
مقدمتها القدس عاصمة الدولة الفلسطينية، وتمكين شعبنا من تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة على 

  .1967حدود العام 
  30/12/2011األيام، رام اهللا، 
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  خطوة مهمة على طريق بناء الدولة المصالحة: "منظمة التحرير" .4
 أكدت دائرة العالقات الدولية في منظمة التحرير الفلسطينية، أهمية تحقيق المصالحة الداخلية :رام اهللا

الفلسطينية، كونها خطوة ارتكازية في طريق بناء وترسيخ الدولة الفلسطينية المستقلة، داعية الفصائل 
  . االلتزام التام بتطبيقهاإلىوالقوى 

وأضافت الدائرة، في بيان صحفي الخميس، أن الجهود الكبيرة التي بذلتها القيادة الفلسطينية وعلى رأسها 
الرئيس محمود عباس، وتجاوب مختلف الفصائل مع هذه الجهود، يؤكد أهمية المصالحة الوطنية في ظل 

يجة تعنت حكومة إسرائيل الظروف المفصلية التي تمر بها القضية الفلسطينية وتوقف عملية السالم نت
  .وإصرارها على استمرار االستيطان في األرض المحتلة

وقالت الدائرة إن دخول حركتي حماس والجهاد اإلسالمي إلى اللجنة القيادية العليا المؤقتة لمنظمة 
التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، سيعطي دفعة مهمة لمؤسسات المنظمة 

  .يعمق المصالحة ويعزز وحدة الشعب الفلسطيني على كافة المستوياتو
وأكدت تصميم القيادة على المضي في جهودها، على الصعيد الدولي، لنيل االعتراف بالدولة الفلسطينية 

 وعاصمتها القدس الشرقية في مختلف الهيئات 1967المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام
  .والمؤسسات الدولية

أكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أن إسرائيل تواصل حرًبا مفتوحة على الشعب الفلسطيني إلى ذلك 
في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، دون أن تجد من المجتمع الدولي اإلرادة الكافية لوقف هذه 

  .االستباحة المباشرة لحياة الفلسطينيين وأرضهم ومصادر رزقهم
إنه "في بيان صحفي، اليوم الخميس، لمناسبة الذكرى الثالثة للعدوان على قطاع غزة، وقالت اللجنة 

بالرغم من سقوط جميع الذرائع اإلسرائيلية الواهية، الستمرار استهداف وعزل قطاع غزة، عن باقي 
اع أجزاء الوطن والعالم، تواصل إسرائيل استهدافها شبه اليومي لحياة المواطنين الفلسطينيين في قط

غزة، مبقية على التوتر الذي وصل اليوم إلى حد التهديد بحرب جديدة على غزة، خارقة الهدنة تلو 
األخرى، بهدف اإلبقاء على حالة من عدم االستقرار والتوتر، يتيح لها التهرب من التزاماتها الدولية 

اصل للشعب الفلسطيني واالستمرار في تقويض أسس أية عملية سياسية تفضي إلى إنهاء االحتالل المتو
  ."وأرضه

  29/12/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  

  أي عدوان على غزة لن يكون نزهة وسيكون ثمنه كبير: بحر .5
اعتبر أحمد بحر، النائب األول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، التهديدات اإلسرائيلية لقطاع : غزة

حرب نفسية، ومحاولة للتنفيس عن عمق األزمات والمآزق السياسية "ة غزة وفصائله المقاومة بمثاب
  ".والعسكرية واألمنية والداخلية التي يعاني منها الكيان الصهيوني

ال قيمة لها "نسخة عنه، أن التهديدات العسكرية اإلسرائيلية " قدس برس"وأكد بحر، في بيان صحفي تلقت 
مأزوم فشل في تحقيق أهدافه المتمثلة في كسر إرادة شعبنا في ميزان الواقع، كونها تصدر عن كيان 

  ".وضرب مقاومته الباسلة عبر الوسائل العسكرية والسياسية واالقتصادية طيلة المرحلة الماضية
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دوام األخذ بأسباب الحيطة "ودعا النائب األول لرئيس المجلس التشريعي فصائل المقاومة الفلسطينية إلى 
 وغدر االحتالل، وأخذ كافة التهديدات الصهيونية على محمل الجد عبر إرساء والحذر من مكر وخداع

  ".خطة مواجهة مشتركة لمواجهة أي تحدي صهيوني قادم
أي عدوان على غزة لن يكون نزهة، بل سيكون بثمن كبير في ظل االستعدادات الفلسطينية "وأوضح أن 

  ".ة مع االحتاللالكبيرة، ماديا ونفسيا ولوجستًيا، للمواجهة المقبل
  29/12/2011قدس برس، 

  
   المقاومة المسلحة وعدم االكتفاء بالمقاومة الشعبيةإلىيدعو " المنظمةتنفيذية "عضو في  .6

دعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية زهدي النشاشيبي إلى :  جيهان الحسيني–القاهرة 
عتبراً ان المقاومة الشعبية ال تكفي للتصدي للمخاطر تبني المقاومة المسلحة وعدم التخلي عنها، م

  .اإلسرائيلية
وحذر النشاشيبي من الهجمة اإلسرائيلية الشرسة التي تتعرض لها مدينة القدس المحتلة وسياسة التهويد 
المبرمجة من جانب السلطات اإلسرائيلية التي ال تتوقف ليل نهار في ظل تقاعس وتقصير فلسطيني 

  .ي تجاه المدينة المحتلةوعربي وإسالم
إسرائيل تكرس كل اإلمكانات لتنفيذ مخططاتها لتهويد المدينة وال تتوانى عن فعل أي «ولفت الى أن 

شيء من أجل تحقيق ذلك في زمن قياسي، بينما لم نقم من جانبنا بأي تحرك فعلي لحماية المدينة، وليس 
المخاطر المحيقة بالمسجد «وأشار إلى . »ويدهالدينا أي خطة للتصدي إلسرائيل وردعها للتوقف عن ته

األقصى نتيجة عملية الهدم المستمرة في محيطه، والجرائم البشعة التي ترتكبها السلطات اإلسرائيلية في 
المدينة من هدم منازل المقدسيين وإبعاد الوزراء والنواب وحرق المدارس وعرقلة احتفاالت المسيحيين 

  .»لمدينة من الضرائب التي يصعب سدادهافي الكنائس وإرهاق سكان ا
لن يبقى بين «وأعرب النشاشيبي عن مخاوفه، في حال ظلت األمور على هذا المنوال لمدة عام، من انه 

، مطالباً »نحن بحاجة إلى برنامج نضالي كي ننقذ القدس«: ، وقال»أيدينا أرضاً ولن نجد قدساً ندافع عنها
  .مادياً وسياسياً ومعنوياًبضرورة دعم صمود أهلها شعبياً و

المجتمع الدولي أعلن موقفه «، وقال ان »المقاومة بكك أشكالها شرعية وقانونية«ورأى النشاشيبي أن 
بأن االستيطان غير شرعي ومحكمة العدل الدولية أقرّت بأن الجدار العازل غير شرعي والعالم كله 

من البديهيات ان تصبح المقاومة بكل أساليبها «، مضيفاً ان »يرفض تهويد القدس ويعتبره غير قانوني
، مشدداً على أن رفض االستيطان »بما فيها المسلحة شرعية إزاء كل محاولة لبناء مستوطنة أو توسيعها

رفض االستيطان يمنحني حق مقاومته، وإذا استمر االستيطان فإننا لن نجد «وقال إن . شفهياً غير كاف
  »أين هي هذه الدولة إذا استمر االستيطان؟«: تساءلو. »أرضاً نقيم عليها دولتنا

السؤال الذي يجب أن يفرض نفسه، هو كيف يمكن أن نأخذ موافقة العالم على هذه «وأشار إلى أن 
نحن بحاجة إلى تحرك دولي وإلى خطة إلقناع العالم بأننا عندما نقاوم فنحن لسنا «: ، وأضاف»المقاومة؟
  .»إرهابيين

  30/12/2011الحياة، لندن، 
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     شباط المقبل/  الموّحدة في فبرايرجلساته يستأنف "التشريعي" .7
أعلن رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عزيز دويك، األربعاء، أن المجلس  :يو بي آي -رام اهللا 

تم " المحلية، "صفا"وقال في تصريح نقلته وكالة . شباط المقبل /سيستأنف جلساته بشكل موحد في فبراير
، ”شباط المقبل/ أيام من فبراير10فاق على استئناف عقد جلسات المجلس في وقت ال يتجاوز أول االت

 . مضيفاً أن المصالحة أوشكت على دخول مرحلة االنطالق
  30/12/2011الخليج، الشارقة، 

  
  يطالب الفصائل بإنجاح المصالحة" الفلسطينيالوطني المجلس " .8

القوى والفصائل الفلسطينية، إلى بذل جهد ) برلمان المنفى (دعا المجلس الوطني الفلسطيني: عمان
واضح ومقنع للجميع بأن تلك الفصائل تريد المصالحة بالفعل، من خالل تنفيذ ما تم االتفاق عليه في 

  .اجتماعات القاهرة األخيرة
) 29/12 (وأكد المجلس، الذي يتخذ من العاصمة األردنية عمان مقرا له، في بيان صدر اليوم الخميس

أهمية االستمرار في تهيئة األجواء العامة لطمأنة " النطالقة الثورة الفلسطينية على 47بمناسبة الذكرى 
الشعب الفلسطيني بأن الفصائل تسير في اتجاه استعادة الوحدة الوطنية من خالل البدء الفوري في اتخاذ 

  ".إجراءات عملية على األرض
سرعة تنفيذ بنود المصالحة لمواجهة الخطر اإلسرائيلي المتواصل "لى ودعا المجلس الوطني في بيانه إ

والمتصاعد سياسيا وميدانيا، ضد الشعب الفلسطيني وأرضه خاصة ما يحدث في القدس من عزل لسكانها 
برلمانات العالم واالتحادات والملتقيات البرلمانية اإلقليمية والدولية، "وحث البيان  ".وتهديد بطردهم منها

  ".الكنيست لمشروع قانون القدس عاصمة للشعب اليهودي) البرلمان اإلسرائيلي(ى إدانة مناقشة عل
  29/12/2011قدس برس، 

  
  المصالحة ستنزل واقعاً على األرض قريباً: المالكي .9

 قطع وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي بإنجاز :وكاالت –  عبد الرؤوف أرناؤوط-رام اهللا، 
وقال في تصريحات أمس بالعاصمة . طنية ووضع حٍد لحالة االنقسام في الساحة الفلسطينيةالمصالحة الو

الجزائر إن األيام القادمة ستشهد نجاح الجهود المبذولة في هذا الصدد، مشيراً إلى أن االتفاق قد تم خالل 
 ال تتجاوز العاشر اجتماعات القاهرة األخيرة على استئناف جلسات المجلس التشريعي الفلسطيني في فترة

  .من فبراير القادم، وأن المصالحة أوشكت على التحول التفاق على األرض
  30/12/2011الوطن أون الين، السعودية، 

  
   موسعة لمنع أي عدوان على غزةاتصاالتالسلطة تجري : شعث .10

ي اتصاالت إن السلطة الفلسطينية تجر" فتح"أكد نبيل شعث، عضو اللجنة المركزية لحركة : رام اهللا
موسعة مع األطراف الدولية لمنع االحتالل اإلسرائيلي من شن عدوان جديد على قطاع غزة، مشيًرا إلى 

خالد مشغل تناوال خالل اجتماع " حماس"أن رئيس السلطة محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة 
  .القاهرة األخير سبل منع االحتالل من القيام بعدوان واسع على القطاع
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تصاعد التهديدات اإلسرائيلية األخيرة ضد السلطة " قدس برس"ووصف شعث في تصريحات خاصة لـ 
، مشدًدا على وقوف السلطة في مواجهتها "المعادية والمستفزة"الفلسطينية ورئيسها محمود عباس بـ 

  .والسعي لكشف كافة المخططات اإلسرائيلية أمام المحافل الدولية
  29/12/2011قدس برس، 

  
   ألف وحدة سكنية100 إلى بحاجةغزة : مسؤول فلسطيني .11

قال ناجي سرحان، وكيل وزارة األشغال العامة واإلسكان في الحكومة الفلسطينية بغزة، إن القطاع : غزة
 ألف 14 ألف وحدة سكنية، لحل مشكلة العجز باإلسكان، فيما يحتاج لما يزيد عن 100بحاجة ألكثر من 

ة الزيادة الطبيعية في عدد السكان، مشيًرا إلى أن المشاريع اإلسكانية الجديدة التي وحدة سكنية سنوًيا لتلبي
  . ألف وحدة سكنية26أعلنت عنها الوزارة ستوفر 

  29/12/2011قدس برس، 
  

  من مقار الدفاع المدني التي دمرت خالل العدوان% 50 إعمارأعدنا : "الدفاع المدني بغزة" .12
 50مدير عام جهاز الدفاع المدني أن الدفاع المدني تمكن من إعادة بناء أكد العميد يوسف الزهار : غزة
من المقار التي استهدفت خالل حرب الفرقان، إضافة لصيانة ما تبقى من حطام لما يؤهله للبقاء في % 
  .العمل

نسخةً " المركز الفلسطيني لإلعالم"في تصريح تلقى ) 12-29(وقال الزهار في تصريح اليوم الخميس 
 أعوام أسفرت عن تدمير ما 3عنه، إن الضربة الجوية األولى للعدوان الصهيوني على قطاع غزة قبل 

  .من قوة اإلنقاذ ومجموعة من آليات اإلطفاء الموجودة في الجهاز % 50نسبته 
  29/12/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
 وحكومة غزة السودان بين اإلعالميبحث سبل التعاون  .13

لتقى الناطق باسم الحكومة الفلسطينية طاهر النونو، وزير اإلعالم السودانية سناء حمد ا: الخرطوم
العوض بمقر وزارة اإلعالم السودانية في العاصمة الخرطوم، في زيارة رسمية بحث فيها الطرفان سبل 

 .التعاون المشترك بينهما
ضية القدس المحتلة وما تتعرض له وتحدث النونو خالل لقائه بالوزيرة السودانية على ضرورة تصدير ق

من انتهاكات جسيمة لإلعالم السوداني، وتسليط الضوء على عمليات التهويد اليومية التي تتعرض لها 
 .المدينة من قبل االحتالل

واستعرض النونو مأساة الحصار الظالم الذي يتعرض له قطاع غزة على مدار أكثر من خمسة أعوام 
 الحصار من نتائج كارثية على كل المستويات السيما الصحية واالقتصادية متواصلة، وما نتج عن هذا

 .والمعيشية وعلى مستوى البنى التحتية
  29/12/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 
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  إدراج االعتداءات على دور العبادة على جدول اجتماع الجامعة العربية القادم: الهباش .14
القدس 'وقاف الفلسطيني الدكتور محمود الهباش الخميس لـكشف وزير اال:  وليد عوض-رام اهللا 
بانه تم االتفاق مع االمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي على ادراج ' العربي

االعتداءات االسرائيلية على المقدسات ودور العبادة سواء المساجد او الكنائس على جدول اعمال اجتماع 
  .رب القادموزراء الخارجية الع

واوضح الهباش بانه سيشارك في االجتماع القادم لوزراء الخارجية العرب لوضعهم في صورة 
االعتداءات االسرائيلية المتواصلة على المقدسات والمساجد والكنائس في فلسطين، واحراق بعضها من 

  .قبل المستوطنين
جيبوا للدعوة الفلسطينية االمر الذي وعلمت القدس العربي الخميس بان وزراء الخارجية العرب لم يست

دفع الهباش لعقد اجتماع مع العربي االسبوع الماضي لبحث امكانية عقد ذلك االجتماع اال ان االخير 
اشار على الجانب الفلسطيني بادراج االعتداءات االسرائيلية على المقدسات ودور العبادة على جدول 

دم واذا رأوا بانه من الضروري عقد اجتماع لوزراء االوقاف اعمال اجتماع وزراء الخارجية العرب القا
  .سيتم عقد اجتماع لهم

وبشأن موعد االجتماع القادم لوزراء الخارجية العرب اشار الهباش بانه لم يتم تحديد موعد لغاية االن اال 
لمقدسات ودور انه توقع ان تكون هناك جدية عربية هذه المرة في التصدي لالعتداءات االسرائيلية على ا

  .العبادة
  30/12/2011القدس العربي، لندن، 

  
  واشنطن تمول فياض للمنافسة على رئاسة السلطة: الشرق القطرية .15

كشفت مصادر فلسطينية مطلعة عن تحالف فعال من وراء ستار يضم ياسر  :شاكر الجوهري -عمان
لدكتور سالم فياض رئيس حكومة تسيير عبد ربه أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وا

 ".فتح"األعمال في رام اهللا، ومحمد دحالن، المطرود من عضوية حركة 
وكشفت عن برنامج عمل مرحلي يعمل عليه هذا التحالف في الوقت الراهن، عقدت على خلفيته سلسلة 

 والبحر الميت في لقاءات ونشاطات سرية غير معلنة في القدس، رام اهللا، تل أبيب، وحمامات ماعين
 .األردن

التحالف الذي يحصل على دعم مالي من الواليات المتحدة األمريكية وبريطانيا، يطالب باستئناف 
في رام اهللا، حيث هوجم مقر " فتح"ويلقى هذا التحالف مقاومة من تنظيم حركة  .المفاوضات مع اسرائيل

 .االجتماع الذي عقده في رام اهللا
 29/12/2011الشرق، الدوحة، 

  
  الرئيس السوداني تطورات القضية الفلسطينيةمع مشعل وهنية يبحث  برئاسة وفد رفيع من حماس .16

، مع وفد رفيع المستوى من )12-29(بحث الرئيس السوداني عمر البشير، مساء الخميس : الخرطوم
ومة برئاسة خالد مشعل رئيس المكتب السياسي للحركة وإسماعيل هنية رئيس الحك" حماس"حركة 

  .الفلسطينية وعدد من القيادات الفلسطينية بالداخل والخارج، التطورات الفلسطينية
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بالعاصمة الخرطوم، ما يتعلق بإجراء المصالحة وموضوع " بيت الضيافة"وناقش اللقاء، الذي تم في 
  .إصالح منظمة التحرير الفلسطينية وتطورات الوضع العربي والدولي تجاه القضية الفلسطينية

الهتمامهم ودعمهم للقضية الفلسطينية "كد مشعل شكر وامتنان الشعب الفلسطيني للسودان قيادة وشعًبا وأ
  ".إن القدس مستهدفة من قبل العدو الصهيوني بالتهجير والتهويد والحفريات"وقال ". وقضية القدس

دانية لشرح واٍف استمع من قبل رئيس الجمهورية السو" حماس"وأضاف القائد الفلسطيني إن وفد حركة 
عن تطورات األحداث في السودان، مبينًا أنهم اطمأنوا على أحوال السودان، موضًحا في الوقت ذاته أن 

  ".وثيقة"صلة فلسطين بالسودان 
ومن جانبه؛ أكد إسماعيل هنية رئيس الوزراء الفلسطيني أنهم أطلعوا رئيس الجمهورية السودانية على 

وقال . نًا أن السودان قدم الكثير لتخفيف الحصار على قطاع غزةتطورات األحداث في غزة، مبي
المطلوب عربيا وإسالميا هو الدعم المادي والمعنوي لمساندة صمود الفلسطينيين في القدس وموقف "

  ".سياسي يدعم القدس عاصمة لدولة فلسطين
  29/12/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
  "إسرائيل" بوقف العمليات ضد  تعليماتمشعلحماس تنفي إصدار  .17

وصفت حركة حماس تقارير نشرتها وسائل إعالم إسرائيلية حول تعليمات صدرت عن رئيس  :رام اهللا
المكتب السياسي لحماس خالد مشعل لكتائب القسام بوقف العمليات العسكرية ضد إسرائيل، بأنها تافهة 

مزاعم االحتالل بأن رئيس المكتب «هوم وقال الناطق باسم الحركة فوزي بر. وال تسحتق التعليق
السياسي لحماس خالد مشعل طلب من كتائب القسام وقف العمليات ضد االحتالل تصريحات تافهة وال 
تستحق الرد عليها، إنها تعكس حالة اإلحباط التي تمر بها حكومة االحتالل جراء ثبات المقاومة 

المقاومة حق مشروع للشعب الفلسطيني للدفاع « أن  وأضاف برهوم. »الفلسطينية والتفاف الشعب حولها
  .»عن نفسه وأرضه

  30/12/2011الشرق األوسط، لندن، 
  

   لغزةاألسلحة نسبة تهريب ارتفاع :"ليم بوستاجيروز" .18
بمناسبة ذكرى مرور ثالث سنوات على "  جيروزليم بوست" ذكر تقرير نشرته صحيفة :القدس المحتلة
في كمية األسلحة المهربة إلى قطاع غزة خالل عام % 20-15سبة أنه طرأت زيادة بن, حرب غزة

  . مقارنة مع العام السابق نتيجة للثورات العربية في مصر وليبيا2011
األول , ولكن القلق في المقام األول من نوعين, وبحسب الصحيفة فإن هذه األسلحة تتضمن تشكيلة واسعة

 الصنع مثل الكورنيت الموجه بالليزر والثاني هو هو الصواريخ المتطورة المضادة للدروع روسية
  .صورايخ كتف جو مطورة التي اختفت من المستودعات الليبية

كما يخشى الجيش اإلسرائيلي من وقوع عملية اختطاف لجندي آخر والسيما بسبب الحافزية العالية بعد 
ري حفر األنفاق إلى داخل ويج, ان تم االنتهاء من صفقة تبادل األسرى مقابل الجندي جلعاد شاليط

  .حسب المزاعم اإلسرائيلية, السياج الفاصل مع إسرائيل لهذا الغرض
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إن الجيش يواصل الحفاظ على مستوى عاٍل من التأهب على : "وقال مصدر عسكري إسرائيلي رفيع
, وهو درب قواته لمعرفة ما يجب القيام به في حال تعرضهم لهجوم وخطف واحد منهم, طول الحدود

  ".أتوقع إطالق النار على سيارة المختطفين حتى لو أدى ذلك إلى مقتل زميلهمو
ولفتت الصحيفة إلى ان الجيش اإلسرائيلي يعلم أنه عندما يقرر الدخول إلى غزة سيواجه خصما مختلفا 

  .2009عن ذاك الذي تجنب المواجهة مع الجيش مرارا وتكرارا خالل الهجوم البري في يناير 
لقادمة سيضطر الجيش إلى مواجهة فرق صغيرة من المقاتلين موزعين في مجموعات تنتشر وفي المرة ا

وسيكون التحدي األبرز أمام الجيش هو إزالة عنصر , في جميع أنحاء المنطقة وتتموضع في كمائن
  .المفاجئة

كة وبحسب الصحيفة فإن الجيش اإلسرائيلي يعتقد أن حماس ليست مهتمة في هذه المرحلة بخوض معر
اهمها أن الحركة بدأت ترسم عالقات دبلوماسية وعالقات دولية تتجلى في جولة , لعدة أسباب, كبيرة

علما انه نية ليس الوحيد من قيادات حماس الذي يسافر هذه األيام حيث أن , إسماعيل هنية الخارجية
  .رئيس أركان حماس أحمد الجعبري يقضي هو اآلخر عدة أيام في مصر

لذا فإنها تتجه إلى فرض الهدوء , ي هو رغبة حماس في تقوية وتثبيت حكمها في قطاع غزةوالسبب الثان
, وتبحث عن المصالحة مع حركة فتح رغم أن التقديرات ترجح أن هذه المصالحة لن تستمر طويال

  .حسب الصحيفة
-  المصري هو الحدود2012وتابعت الصحيفة بالقول إن التحديات أمام الجيش اإلسرائيلي في العام 

وأن هناك قلق كبير في أوساط الجيش من أن حماس تعمل هناك وتغض الطرف عن , اإلسرائيلية
  .اآلخرين سيناء

 ساعة سبع أيام في األسبوع من اجل 24وفي المقابل تعمل الجرافات اإلسرائيلية على الحدود على مدار 
نت وإقامة جدار أمني بطول ستة تطهير المنطقة من تالل الرمل لتكون قادرة على وضع جدران األسم

  .أمتار
, وفي حين كان الهدف الرئيسي من الجدار هو مواجهة المتسللين األفارقة عبر الحدود بحثا عن عمل

أصبحت المهمة األساسية للجدار هو وقف الهجمات ضد األهداف اإلسرائيلية التي تنطلق من سيناء وكان 
  .نية إسرائيليينآخرها في شهر أغسطس التي أوردت بحياة ثما

فهي من جهة ال تنخرط في هجمات ضد , وبحسب الصحيفة فإن حماس اآلن بين المطرقة والسندان
أو , ولكنها تغض الطرف عن الهجمات التي تنطلق من سيناء, إسرائيل لمنع رد فعل إسرائيلي عنيف

بأنها تخلت عن على طول الحدود مع قطاع غزة ضد أهداف عسكرية إسرائيلية حتى ال تكون متهمة 
 .المقاومة المسلحة

  29/12/2011وكالة سما اإلخبارية، 
  

   بعد غارة على غزةاًصاروخ تطلق الدينالوية الناصر صالح  .19
، الجناح العسكري للجان المقاومة، »ألوية الناصر صالح الدين«أعلنت :  أ ف ب-القدس المحتلة 

تمام الساعة السابعة صباح اليوم قصف تجمع مفتاحيم الصهيوني بصاروخ في «مسؤوليتها عن 
  .»، وتمكن مجاهدونا من تنفيذ مهمتهم ثم عادوا سالمين)الخميس(
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هذه العملية تأتي رداً على الجرائم الصهيونية والتمادي البشع في استباحة الدماء الفلسطينية «وأكدت ان 
ا لن يقفوا مكتوفي األيدي المسلمة في قطاع العزة والمقاومة ورسالة للعدو الصهيوني على أن مجاهدين

  .»أمام الجرائم الصهيونية
وقالت مصادر فلسطينية ان الجيش االسرائيلي شن فجر أمس غارتين، االولى استهدفت موقعاً تابعاً لـ 

وسط قطاع غزة، والثانية استهدفت موقع تدريب » الجهاد«، الجناح العسكري لحركة »سرايا القدس«
  .شمال شرقي غزة» حماس«لجناح العسكري لـ ، ا»كتائب القسام«تابعاً لـ 

ان طائرات سالح الجو اإلسرائيلي استهدفت موقعاً للنشاط اإلرهابي «وأعلن الجيش في وقت سابق امس 
هذه المواقع . ان ضربات مباشرة تأكدت«وأضاف في بيان . القطاع» وسط قطاع غزة، وكذلك نفقاً شمال

  .»رائيل االربعاءاستهدفت رداً على إطالق صواريخ على إس
  30/12/2011الحياة، لندن، 

  
   زكريا الزبيدي وتهدد باعتقالهعن تلغي العفو "إسرائيل" .20

 العفو الذي منحته للمواطن زكريا الزبيدي وهددته باالعتقال ان لم يسلم نفسه إسرائيل ألغت :جنين
  .لالجهزة االمنية الفلسطينية

 ابلغ االجهزة االمنية الفلسطينية والتي بدورها ابلغته بقرارها اإلسرائيليان الجانب " معا"واكد الزبيدي لـ
  .الغاء العفو عنه دون سابق انذار

واكد الزبيدي ان سلطات االحتالل تصعد من اجراءاتها ضد الفلسطينيين وخصوصا بعد توقيع 
   .المصالحة

اسرائيل المسؤولية " معا"وحملت كتائب شهداء االقصى بإسم الناطق بإسم الكتائب في الضفة ابو عدي لـ
الكاملة عن اي مساس بزكريا الزبيدي واكدت انها في حل من اي التزام من جانبها اذا اسرائيل لم تلتزم 

   .باالتفاق الذي حصل مع السلطة واذا تخلت عن االتفاق
 29/12/2011وكالة معا اإلخبارية، 

  
   في مخيم الرشيدية47 الـانطالقتهاتحيي ذكرى  فتح .21

احتفاالتها السنوية لمناسبة ذكرى انطالقتها السابعة واالربعين، باحتفال " فتح"ستهلت حركة ا: صور
مركزي حاشد اقامته في قاعة الشهيد فيصل الحسيني في مخيم الرشيدية، تقدم الحضور فيه مفتي صور 

ر حركة ومنطقتها الشيخ مدرار الحبال والقنصل في سفارة فلسطين في بيروت محمود االسدي وامين س
فتح في لبنان رفعت شناعة ومسؤول حماس في الجنوب جهاد طه ومسؤول الجهاد االسالمي في الجنوب 

ورئيس منتدى صور الثقافي ناصر فران ورئيس بلدية البرج الشمالي السابق مصطفى " ابو سامر"
  .شعيتلي 

  30/12/2011المستقبل، بيروت، 
 

  2011 عملية خالل 40ذت غزة نففي قطاع المقاومة : إحصائية صهيونية .22
 عملية عسكرية   40 ذكرت مصادر عسكرية صهيونية أن المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة نفذت             :غزة

  . وأنها في حالة استنفار وتحضير وتطور مستمر2011ضد قوات االحتالل خالل عام 
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غزة خـالل عـام     العمليات التي وقعت على حدود مع قطاع        " والال"ورصد الموقع اإلخباري الصهيوني     
 عمليات إطالق صـواريخ اتجـاه       10 عمليات اشتباك مسلح بين الجانبين و      6، مشيًرا إلى وقوع     2011

 عملية إطالق نار    18عمليات تفجير عبوات ناسفة ضد جنود من الجيش و        6دبابات تابعة للجيش، وكذلك     
  .من قبل الجيش الصهيوني

 في اجتياز الحدود إلى الكيان الصهيوني عبـر قطـاع            متسلال فلسطينيا  27ولفت النظر كذلك إلى نجاح      
 ؛ وفيما يتعلق بالحدود مع مصر سجلت قيادة المنطقة الجنوبية في الجـيش الـصهيوني             2011غزة عام   

  . متسلالً الدخول إلى الكيان4981 عملية تسلل على الحدود حاول خاللها 673
 29/12/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
  لعرفات" شارون" كما فعل  عباس في مقر الرئاسة برام اهللابمحاصرة حكومته ليبرمان يطالب .23

طالب وزير الخارجية االسرائيلي افيغدور ليبرمان الليلة قبل الماضية حكومتـه           : وليد عوض  -رام اهللا   
بفرض االقامة الجبرية على الرئيس الفلسطيني محمود عباس ومحاصرته بمقر الرئاسة الفلسطينية بـرام              

 وسط الضفة الغربية على غرار ما قام به رئيس الوزراء االسرائيلي االسبق شارون مـع الـرئيس                  اهللا
وجاءت مطالبة ليبرمان بمحاصرة عباس ومنعه من التحـرك بحجـة           . الفلسطيني الراحل ياسر عرفات   

  .توقيعه اتفاق مصالحة مع حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة
الضرائب الفلسطينية وعدم تحويلها للسلطة خشية وصولها إلـى حمـاس   وطالب ليبرمان باحتجاز اموال    

تتحمل مسؤوليتها الحكومات المتعاقبة    ' خطيئة'ونشطائها على حد قوله، معتبرا بقاء حكم حماس في غزة           
  .في اسرائيل

 30/12/2011، القدس العربي، لندن
  

   حماس وفتح بين الفلسطينية توقيع المصالحةينتقدوزير المعارف االسرائيلي  .24
، مـشيًرا إلـى أن      'فتح'و' حماس'توقيع المصالحة بين    ' جدعون ساعر 'انتقد وزير المعارف االسرائيلي     

حركة حماس ستشكل خطًرا داهًما على اسرائيل في المستقبل القريب، وخاصة في ظل أجـواء الربيـع                 
  .العربي التي شكلت انتصاًرا للتيارات اإلسالمية

سيندب حظه بعد سيطرة حماس     'صالحة بين مشعل وعباس، معتبًرا أن األخير        وحذر ساعر من اتفاق الم    
إن حماس حركة منظمـة تـشتغل       '، وتابع   'م2006على منظمة التحرير كما سيطرت على السلطة عام         

بتخطيط، فهي ال تريد مصالحة وإنما تريد تطويق السلطة والسيطرة على مناطق الضفة ومطاردة فلـول                
  .'عباس

 30/12/2011، ي، لندنالقدس العرب
 

   أسير100 مقابل إطالق اتفاوضماستئناف الب رفضت اقتراح السلطة "إسرائيل" ":هآرتس" .25
اإلسرائيلية أمس، أن إسرائيل رفضت اقتراحاً قدمتـه        » هآرتس«أفادت صحيفة   :  أسعد تلحمي  –الناصرة  

رائيل باإلفراج عن أكثر مـن      السلطة الفلسطينية يقضي باستئناف المفاوضات بين الجانبين، شرط قيام إس         
  .1993 أسير فلسطيني يقبعون في سجون االحتالل قبل اتفاقات اوسلو عام 100

. وأوضحت الصحيفة ان السلطة الفلسطينية نقلت اقتراحها المذكور عبر جهات في اللجنة الرباعية الدولية             
لى التنازل عن شرطهم تجميد     وقال مسؤول إسرائيلي اطلع على جوهر االقتراح إن الفلسطينيين وافقوا ع          
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البناء االستيطاني في مقابل استئناف المفاوضات، لكنهم طرحوا شرطاً بديالً يقضي باإلفراج عن األسرى              
  .وأضاف أن رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتانياهو رفض االقتراح. القدامى

وط السـتئناف المفاوضـات، وأن      غير ان الصحيفة نقلت عن عريقات قوله إنه ال توجد للفلسطينيين شر           
 واإلفراج عن أسرى ليست شروطاً مسبقة إنما التزام         1967وقف االستيطان واالنسحاب إلى حدود عام       «

  .»إسرائيلي ال جدوى ألي مفاوضات من دونها
 30/12/2011، الحياة، لندن

  
  يةعلى أرض فلسطينالمقامة  "غلعاد"مستوطنة  تشرعن اإلسرائيليةالحكومة ": هآرتس" .26

اإلسرائيلية أمس أن الحكومـة اإلسـرائيلية وقعـت         » هآرتس« صحيفة   كشفت:  أسعد تلحمي  –الناصرة  
رسمياً أول من أمس على اتفاق مع مجلس مستوطنات الـضفة الغربيـة يقـضي بإضـفائها الـشرعية                   

التي أقامها المستوطنون قبل عشر سنوات على أرض فلسطينية خاصـة فـي             » رمات غلعاد «لمستوطنة  
وأشارت الصحيفة إلى . فة من دون إذن جيش االحتالل رداً على عملية عسكرية استهدفت مستوطنين           الض

 وحـدات   9وطبقاً لالتفاق، سيتم نقـل      . أن الوزير بيني بيغين وقّع مع قادة المستوطنين على هذا االتفاق          
 لها، أي تلك التـي      محاذية» أرض دولة « المقامة في البؤرة االستيطانية إلى       12سكنية من الوحدات الـ     

المقبل، على أن تهدم وحدة سكنية ويتم النظر في         ) مارس(صادرها االحتالل، وذلك حتى األول من آذار        
وفي حال تبين أنهما أنشئتا على أراض فلسطينية خاصة يتم نقلهما أيضاً، في             . مصير الوحدتين المتبقيتين  

كرنـي  « مـستقالً تابعـاً لنفـوذ مـستوطنة          المقابل تعترف الحكومة في وقت الحق بهذه الوحدات حياً        
  .»شومرون

هو تعهد هدم البؤرة االستيطانية حتى نهاية العام الحالي ألنها أقيمت علـى أرض              والجدير ذكره أن نتنيا   
  .فلسطينية خاصة، لكنه عدل عن ذلك وأوفد وزيره بيغين إلنجاز االتفاق المذكور مع قادة المستوطنين

 30/12/2011، الحياة، لندن
  

  يهود العن أمالك وتعويض برد الدول العربية واإلسالمية  طالبي إسرائيليمشروع قانون  .27

في مفاجأة كبيرة تقوم إسرائيل حاليا عن طريق مدير عام إدارة األمالك بوزارة الخارجية              : القدس المحتلة 
 اإلسـرائيلية    الكنيست في مارس المقبل يلـزم الحكومـة        ىاإلسرائيلية بإعداد مشروع قانون سيطرح عل     

بمطالبة السلطات المصرية برد أمالك اليهود المصريين الذين تركوا المدن المصرية المختلفة بداية مـن               
 إسرائيل بحـق عـودة      ى مائدة المفاوضات الدولية في حالة الضغط عل       ى تمهيدا لوضعها عل   1948عام  

  .الالجئين الفلسطينين
  :ينقسم مشروع القانون لقسمين

يطالب مصر وموريتانيا والمغرب والجزائر وتونس وليبيا والسودان وسـوريا          :  القانون من األول القسم
 مليـار دوالر    300 ألف يهودي قيمتهـا      850والعراق ولبنان واألردن والبحرين بتعويضات عن أمالك        

  .1948أمريكي مقسمة فيما بينهم طبقا للتعداد السكاني األخير لليهود عام 
 فتطالب فيه وزارة الخارجية اإلسرائيلية المملكـة العربيـة الـسعودية بـدفع              :القسم الثاني من القانون   

تعويضات قيمتها تتجاوز المائة مليار دوالر مقابل أمالك اليهود في المملكة منذ عهـد الرسـول عليـه                  
الصالة والسالم، وهو المشروع الذي يعمل حاليا عليه كبار خبراء القانون الدولي والتاريخ والجغرافيـا               
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ـ                  100اإلسرائيليين في جامعات بار إيالن وبئر السبع وتل أبيب والقدس وحيفا بتمويل خاص حـدد بـ
  .2012مليون دوالر أمريكي اقتطع من ميزانية وزارة الخارجية اإلسرائيلية لعام 

أما إيران فلها قسم خاص في إطار المشروع نفسه حيث تطالبها إسرائيل بدفع مائة مليار دوالر وحـدها                  
  .يضا عن مئات القتلي والمفقودين من اليهود اإليرانيين داخل إيران دون علم مصيرهم حتى اليومتعو

المثير أن إسرائيل تطالب البحرين هي األخري بالتعويضات عن أمالك أسر يهودية كانت تعـيش فـي                 
  .اإلسرائيليالمنامة ولها مدافن يهودية في البحرين حتى اليوم طبقا للمعلومات المتسربة من المشروع 
 30/12/2011، وكالة سما اإلخبارية

 
  لحادث استوجب وقف العمل بها تعرضت "القبة الحديدية": "يديعوت" .28

، التـي   »القبة الحديديـة  «، أمس، أن منظومة     »يديعوت أحرونوت «ذكرت صحيفة   : )أ ف ب، أ ش أ       ( 
تسبب في وقف العمـل     تقوم باعتراض الصواريخ القصيرة المدى، تعرضت، األسبوع الماضي، لحادث          

  .بها إلى حين االنتهاء من التحقيق الذي تجريه لجنة عسكرية للوقوف على أسباب هذا الحادث
 صاروخاً خاصة بمنظومة    20إلى أن الحادث وقع قبل نحو أسبوع، حين سقط نحو           » يديعوت«وأشارت  

 من ارتفـاع أربعـة      وأضافت الصحيفة إن هذه الصواريخ سقطت      .من منصة اإلطالق  » القبة الحديدية «
وقـدرت   .أمتار خالل أعمال صيانة أجريت على المنظومة، ما أدى إلى تضررها، ولكنها لـم تنفجـر               

  .مصادر الجيش اإلسرائيلي الخسائر بمئات اآلالف من الدوالرات
 30/12/2011، السفير، بيروت

 
   لبنانالتوتر عند الحدود المصرية أكبر من التوتر عند الحدود مع: سرائيليإضابط  .29

ما زالت قضية الحدود اإلسرائيلية ـ المصرية، تقـض مـضاجع صـناع     : زهير أندراوس - الناصرة
القرار في تل أبيب، الذين يخشون من إعادة فتح الجبهة الشرقية، والتي كانت على مدار أكثر من ثالثين                  

تر عند الحدود اإلسرائيلية    عاما هادئة للغاية، وفي هذا السياق قال ضابط في جيش االحتالل أمس إن التو             
 اللبنانية، وأن التخوف هو من قيام مسلحين بالتسلل   - المصرية أكبر من التوتر عند الحدود اإلسرائيلية         -

من سيناء وأسر جندي إسرائيلي، من ناحيته قال البروفيسور إيال زيسر، المخـتص بـشؤون الـشرق                 
ر هو مصلحة إسرائيلية عليا، وبالتالي علـى تـل          األوسط بجامعة تل أبيب إن اتفاق كامب ديفيد مع مص         

                 م مساعدة كبيرة للنظام المصريتُساهم في الحفاظ عليه عن طريق ضبط النفس، وبذلك فإنّها تُقد أبيب أن
  .الحالي الذي يريد هو األخر المحافظة على اتفاق السالم، على حد تعبيره

  30/12/2011، القدس العربي، لندن
 

   وبحر من العزلة يحيطها"سرائيلإ" تغطي صاروخ الف 100: "يديعوت" .30
 التـي تـشارف علـى       2011رون بن يشاي سنة     " يديعوت احرونوت "لخص المحلل العسكري لصحيفة     

االنتهاء، بانها زادت الوضع سوءا بكل ما يتعلق بامن اسرائيل، مشيرا الى انه ال يوجد أي مكـان فـي                    
  .ران وسوريا وحزب اهللا وغزةاسرائيل اليوم يقع خارج مرمى صواريخ اي

 الف صـاروخ، ثلثهـا      100واضاف بن يشاي ان مخزون الصواريخ المذكورة تطور كما ونوعا وبلغ            
صوارخ وقاذفات ثقيلة ومتوسطة موجهة نحو منطقة وسط اسرائيل، ناهيك عن ان حزب اهللا والفـصائل                

حوا بصواريخ متطورة ضد الـدبابات،      الفلسطينية في غزة قاموا بتطوير قدراتهم الدفاعية االرضية وتسل        
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االمر الذي يعزز قدرتهم على مواجهة هجوم اسرائيلي في حال حاولت اسرائيل السيطرة على منـاطق                
  .اطالق الصواريخ في الجنوب اللبناني وفي قطاع غزة او حتى محاولة اسقاط سلطة حماس

اصل ادخار اليورانيـوم المخـصب      االخبار من ايران ال تسر ايضا، على حد تعبير بن يشاي، حيث يتو            
بشكل مضطرد واجراء التجارب والتقدم باتجاه القنبلة النووية، امام عجز العالم عن بلـورة اسـتراتيجية                

  .قادرة على لجم المشروع النووي االيراني
بن يشاي، يشير الى التغيرات العاصفة التي مر بها العالم العربي والتي تجعل اسرائيل في حالـة عـدم                   

ت امام التحوالت التي تعجز عن رؤية مداها ونهاياتها وعلى رأسها تطورات الوضـع فـي سـوريا                  ثبا
  .ومصر األمر الذي يتطلب منها االستعداد السوأ االحتماالت

كل ذلك يحدث في ظل ازمة اقتصادية عالمية، تتأثر بها اسرائيل ويتراجع دور الواليات المتحـدة وفـي         
  ا واقليميا وتعثر عملية السالمضوء زيادة عزلة اسرائيل دولي

 29/12/2011، 48موقع عرب
 

   مصرمعإحياء وحدات عسكرية استعداداً لمواجهة  إعادةدرس يالجيش اإلسرائيلي  .31
أفادت تقارير صحافية إسرائيلية، اعتمدت على ما وصفتها بالمصادر الرفيعة في تل أبيـب إن الجـيش                 

 عسكرية كانت قد فُكِّكت قبـل سـبع سـنوات اسـتعداداً             اإلسرائيلي باشر بدراسة إلعادة إحياء وحدات     
لمواجهة تهديد مستقبلي يمكن أن تمثّله مصر في أعقاب التحوالت الداخلية التي تشهدها، وعلـى خلفيـة                 

  .فوز اإلخوان المسلمين في االنتخابات
 بشأن تحديد   وذكرت المصادر عينها أمس، أن دوائر الجيش اإلسرائيلي تشهد ارتفاعاً في مستوى النقاش            

نقطة التحول في الوضع المصري، بحيث ستكون هناك حاجة إلى الشروع في إنشاء تشكيالت عـسكرية                
  .ووضع برامج جديدة لمواجهة هذا التهديد

وبحسب المصادر، يشير التقدير الراهن في الجيش إلى أن مصر ستحافظ علـى معاهـدة الـسالم مـع                   
جتها إلى المساعدات العسكرية والمالية االمريكية، وحتى عنـدما  إسرائيل خالل السنوات المقبلة نظراً لحا 

تدفع التحوالت داخلها باتجاه معاداة إسرائيل، فإنها ستحتاج إلى وقت لتمثّل تهديداً مثلما فعلت في األيـام                 
  .1973التي سبقت حرب يوم الغفران عام 

بشأن سيناريوهين مختلفين يقوم الجيش     ولفتت المصادر إلى وجود قلق داخل المؤسسة األمنية اإلسرائيلية          
المصري بموجبهما باالنتشار في شبه جزيرة سيناء التي تنص اتفاقيات كامب دايفيد على بقائها منزوعة               

  .السالح وخالية من الوجود العسكري المصري
 30/12/2011، القدس العربي، لندن

 
  "إسرائيل"يدا لوجود إيران نووية ليست بالضرورة تهد: "تمير باردو "رئيس الموساد .32

 نقلت وسائل إعالم إسرائيلية أمس، عن رئيس جهاز المخابرات الخارجيـة            :برهوم جرايسي  -الناصرة  
تمير باردو قوله في محاضرة أمام مؤتمر سفراء إسرائيل فـي العـالم، قولـه، إن                " الموساد"اإلسرائيلية  

  ".ائيلإيران نووية ليس بالضرورة أن تكون تهديدا وجوديا على إسر"
وشدد باردو، على أن إسرائيل تعمل بوسائل عديدة إلحباط البرنامج النووي اإليراني وهـي ستواصـل                

  .عمل ذلك، ولكن اذا ما حقق اإليرانيون قنبلة نووية، فان معنى ذلك لن يكون تصفية دولة إسرائيل
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 – علـى إسـرائيل      ما معنى تعبير تهديد وجودي؟، هل إيران هي تهديد        "وتساءل باردو في محاضرته،     
ولكن اذا قيل إن قنبلة نووية بيد إيران هي تهديد وجودي، فعندها معنى األمر هو أنـه يجـب                   . بالتأكيد

يجري استخدام متحرر أكثر مما ينبغي لتعبير تهديد        . هذا ليس الوضع  . إغالق الدكان والذهاب إلى البيت    
  ".وجودي هذا

يفهم من اقوال بادرو بوضـوح  " الحاضرين قوله، إنه   عن أحد السفراء  " يديعوت أحرنوت "ونقلت صحيفة   
وحسب السفراء، لم يتطرق بـاردو فـي       ". بانه ال يعتقد ان إيران نووية هي تهديد وجودي على إسرائيل          

  .حديثه المكانية هجوم عسكري إسرائيلي ضد المنشآت النووية في إيران
 30/12/2011، الغد، عّمان

  
  غزة قطاع ئيلية ترجح العدوان على  إسراعسكرية مصادر: "الجارديان" .33

 نقلت صحيفة الجارديان اليوم الخميس، عن مصادر عسكرية إسـرائيلية مـسؤولة ترجيحهـا               :وكاالت
  .احتمال شن عملية كبيرة على غزة في المدى المنظور

والحظت الصحيفة في معرض تغطيتها للعدوان اإلسرائيلي على غزة تصاعد الغـارات الجويـة علـى                
علـى غـرار   ' سريعة ومؤلمـة 'يدة في قطاع غزة، بعد ساعات من تهديدات إسرائيلية بعملية  أهداف عد 

  . سنوات3عدوانها قبل 
وأشارت الصحيفة إلى تصريحات رئيس أركان الجيش اإلسرائيلي بني جاتس، التي أكد فيها حتمية شـن                

 أعـوام  3على غزة قبـل  'ازالممت'الستعادة الردع الذي تحقق إثر الهجوم    'هجوم واسع النطاق على غزة      
  .والذي بدأ في التآكل

وشككت الصحيفة في نوايا وأهداف إسرائيل من وراء التصعيد األخير، وقالت إن حماس وفق اعتقادات               
  .مختلفة، نأت مؤخرا عن ضرب إسرائيل بالصواريخ كجزء من التفاهم بين فتح وحماس

على غزة بفعل التطورات السياسية في المنطقـة        ونقلت عن محللين اعتقادهم بإمكانية تجنب هجوم واسع         
 بدء حوار بـين حمـاس       -حسب الصحيفة -وفي موقف حماس، الذي يفتح إمكانيات متعددة بما في ذلك           

  . 'وإسرائيل
 30/12/2011، وكالة سما اإلخبارية

  
  1948 تجاه فلسطيني "إسرائيل" تنتقد بشدة سياسات "الفيننشال تايمز" .34

 في تعليقها الرئيسي، اليوم الخميس، بشدة سياسات إسرائيل تجـاه           "فايننشال تايمز ال"انتقدت صحيفة   : سما
، وحذرت من التدمير الخارجي والداخلي الذي سيلحق بإسرائيل بسبب  تخليهـا عـن               1948فلسطينيي  

  . الديمقراطية، في الوقت الذي يقوم جيرانها بتبني مبادئ الحرية
رجال األعمال وبنيامين نتنياهو، بتغير االتجاه ورفـض ثالثـة          وطالبت الصحيفة، في تعليقها، النخب و     

إن القـانون األول    : مشاريع قوانين أمام الكنيست حتى وإن أدى ذلك إلى فرط التحالف حكومته،  وقالت             
، في حين يجرم مـشروع القـانون        '1984يمنع الفلسطينيين من إحياء ذكرى إبعادهم عن أراضيهم عام          '

لذي يطالب بمقاطعة منتجات المستوطنات في األراضي الفلسطينية المحتلـة، بينمـا            الثاني  اإلسرائيلي ا   
  .يتيح مشروع قانون لإلسرائيليين رفض إقامة من يعتقدون أنه غير مناسب في تجمعاتهم السكنية
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وحذرت الصحيفة من آثار السياسات اإلسرائيلية على العالقات بين  إسرائيل والغرب، وقالت إن الربيع               
بي ترك إسرائيل في مواجهة جيران أكثر عداءا، وتحتاج فيه إسرائيل  إلى تحالفها مع الغـرب اآلن                   العر

  .أكثر من أي وقت مضى
بإمكان نتنياهو وقف االنزالق الخطر في إسرائيل عبر رفـض هـذه            'إن  : وخلصت الصحيفة إلى القول   

ث سيكون ذلك ثمن زهيد يمكن لنتناهو حي' اسرائيل بيتنا'القوانين حتى وان أدى ذلك إلى تخليه عن حزب         
  .'دفعه مقابل إصالح سمعة إسرائيل المتدهوره عالميا

 29/12/2011، وكالة سما اإلخبارية
 

   ثلث قوة الجيش اإلسرائيلي في الضفة مخصصة لمواجهة المستوطنين":جيروزاليم بوست" .35
اإلسـرائيلي قـد خصـصت      ان قيادة المنطقة الوسطى في الجيش       » الجيروزاليم بوست «ذكرت صحيفة   

من قواتها المنتشرة في الضفة الغربية لمنع هجمات المستوطنين وهي أكبر نسبة منذ سنوات، في               % 30
  .»تدفيع الثمن«ظل ارتفاع وتيرة هجمات المستوطنين، في إطار ما يسمى بمجموعات 

آفـي  « لجنـرال   وذكرت الصحيفة أن سلطات األمن بالجيش أوصت بأن يبقى قائد القيادة المركزيـة ا             
وأوضحت .  ساعة نتيجة للقلق حول هجمات محتملة للمستوطنين       24تحت الحماية على مدار     » مرزاخي

أن بعض القوات تتمركز في الطرقات داخل مدن الضفة لمنع إلقاء الحجارة على السيارات الفلـسطينية                
  .وتتمركز أيضا على مشارف القرى الفلسطينية خوفا من تسلل المستوطنين

إن الجيش سيكون بحالة تأهب قصوى في جميع أنحاء الضفة الغربية في هذه الفتـرة               «اف الضابط   وأض
، مشيراً إلى أن الجيش سيزيد من قواته لمنع العنف          »لمنع وقوع اشتباكات بين المستوطنين والفلسطينيين     

  .وغيرهما»ايتمار«و »يتسهار«عند النقاط الساخنة كالقريبة من مستوطنات 
 30/12/2011، ّمانالدستور، ع

 
  تقديرات إسرائيلية بالعثور على هيكل عظمي لجندي سوري بحقل ألغام في الجوالن .36

تشير تقديرات في إسرائيل امس الخميس إلى أن هيكال عظميا إلنسان تم العثـور              :  يو بي اي   -تل أبيب   
وري قتـل قبـل     مزارع إسرائيلي في حقل ألغام في هضبة الجوالن، أمس، يعود لجندي س           من قبل   عليه  

  .سنوات طويلة
وقال المتحدث باسم الشرطة في منطقة شمال إسرائيل يهودا مامان لوسائل اإلعالم إنه على ما يبـدو أن                  
الجثة القديمة التي تم العثور عليها قرب كيبوتس سنير، الذي يبعد عشرة كيلومترات شمال شرق مدينـة                 

  .كريات شمونيه، هي لجندي سوري
 تكون الجثة ألحد الجنود اإلسرائيليين المفقودين، لكن مامان قال إن هذه الجثة ليست              وتوقعت تقديرات أن  

  .ألحد الجنود اإلسرائيليين المفقودين
 30/12/2011، القدس العربي، لندن

 
   المقاعد في االنتخابات القادمةأغلبالليكود يحصد  :استطالع .37

بنيـامين  "برئاسة رئيس الوزراء اإلسرائيلي     أظهر استطالع للرأي أجري في إسرائيل، أن حزب الليكود          
  .  مقعداً خالل انتخابات الكنيست القادمة24، سيحصل على "نتنياهو
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لألبحاث لصالح اإلذاعة اإلسرائيلية العامة، أن حـزب        " بانوراما"وبين استطالع الرأي الذي أجراه معهد       
 مقعـد   15على  " شيلي يحموفيتش " مقعداً، بينما سيحصل حزب العمل برئاسة        24الليكود سيحصل على    
  .خالل االنتخابات المقبلة

لحزب جديد،  " مئير لبيد "وأشار االستطالع إلى أنه في حال ترأس مقدم البرامج المرموق في القناة الثانية              
  . مقعداً في الكنيست15فإن حزبه سيحصل على 

ل االنتخابات القادمـة علـى      سيحصل خال " أفغدور ليبرمان "وأوضح االستطالع أن إسرائيل بيتنا برئاسة       
، حيث حصل   "تسيبي ليفني " مقعداً، بينما كشف االستطالع عن تدهور في شعبية حزب كاديما برئاسة             14

  . مقعداً في انتخابات الكنيست الماضية28 مقاعد فقط، بينما حصل على 10خالل االستطالع على 
 . مقعداً، خـالل االنتخابـات القادمـة       11ولفت االستطالع إلى أن الكتل العربية مجتمعة ستحصل على          

 مقاعد، تاله حزب يهـودا      5في االستطالع على    " إيلي يشاي "وحصل حزب شاس برئاسة وزير الداخلية       
  . مقاعد6والتوراة على 

 29/12/2011، موقع عكا اون الين
 

   في الجوالن في ظل األحداث التي تشهدها سوريةالقنيطرة تغلق معبر "إسرائيل" .38
قررت إسرائيل، بتوصية من األجهزة األمنية، اغالق معبر القنيطرة فـي           :  آمال شحادة  -حتلة  القدس الم 

الجوالن السوري المحتل بذريعة االحتياطات األمنية في ظل األحداث التي تشهدها سورية وخشية تجنيد              
المعبر هو  وادعى مسؤول امني إسرائيلي أن      . جوالنيين، ممن يجتازون المعبر إلى سورية، ضد إسرائيل       

معبر عسكري وغير مهيأ في الظروف الحالية الستيعاب عشرات أو مئات الجوالنيين، ما يحـول دون                
ولم يخف أمنيون قلقهم من استغالل عناصر للمعبر واستخدامه لتهريب أسـلحة            . السيطرة على األمن فيه   
إللزام إسرائيل بإلغـاء قـرار      ويبحث أهالي الجوالن إمكانية التوجه إلى القضاء         .أو التسلل إلى الجوالن   

  . اغالق المعبر
 30/12/2011، الحياة، لندن

 
  سرائيلي استهدف منطقة جحر الديك جنوب شرق مدينة غزةإقصف بصابة آخر إاستشهاد مواطن و .39

استشهد مواطن وأصيب أخر في قصف اسرائيلي استهدف منطقة جحر الديك جنوب شرق مدينة : غزة
اسم لجنة االسعاف والطوارئ أدهم أبو سلمية ان طواقم االسعاف نقلت وقال الناطق الرسمي ب .غزة

ان طائرة ) سما(وقال شهود عيان لوكالة  .جثمان شهيد باالضافة الى جريح لمستشفى الشفاء بغزة
اسرائيلية اطلقت صاروخا باتجاه تجمع للمواطنين في احد االراضي الزراعية مما ادى الي استشهاد 

  .نمواطن واصابة اخري
بدورها قالت االذاعة العبرية ان طائرات سالح الجو االسرائيلي قصف مجموعة من النشطاء الفلسطينيين 

  .وفق زعمها كانت تحاول اطالق صواريخ على جنوب الدولة العبرية
وكانت مقاتالت حربية اسرائيلية قد شنت غارتين فجر الخميس استهدفت فيهما موقعا لسرايا القدس 

  . لحركة الجهاد االسالمي وسط قطاع غزة وارض خالية شماله دون ان يبلغ عن اصاباتالذراع المسلح
وارتفعت وتيرة التصعيد في االيام االخيرة بقطاع غزة في ظل تواصل التهديدات االسرائيلية بشن عملية 

  . عسكرية ضد القطاع
  30/12/2011، وكالة سما اإلخبارية
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  بأحد عشر معبراًلقدس االحتالل أحكم طوق تهويد ا: التفكجي .40

بأحد عشر معبراً عقب "أحكم االحتالل اإلسرائيلي طوق تهويد القدس المحتلة :  نادية سعدالدين–عمان 
، وفق مدير دائرة " ألف فلسطيني عنها، مهددين بسحب الهويات60إقامة معبر شعفاط الذي يفصل زهاء 

  .تفكجيالخرائط والمساحة في بيت الشرق بالقدس المحتلة خليل ال
سلطات االحتالل أغلقت القدس المحتلة بتلك المعابر، التي "أثناء وجوده في عمان إن " الغد"وأضاف إلى 

كان آخرها معبر شعفاط، بحيث ال يمكن دخولها إال بتصريح، لتحقيق أهداف سياسية وليست أمنية، كما 
  ".تزعم بذلك

  30/12/2011، الغد، عّمان
  

    استغاثة إلى كل الجهات المعنية إلنقاذهم من براثن الموتصرخةيوجهون  أسرى سجن النقب .41
وجه األسرى في سجن النقب الصحراوي صرخة استغاثة إلى كل الجهات المعنية إلنقاذهم  :حسن جبر

من براثن الموت، بعد تصاعد الهجمة اإلسرائيلية الشرسة عليهم، وطالبوا في رسالة عاجلة وصلت نادي 
ز األكفان، ألنهم لن يخرجوا من السجن على أقدامهم، بعد أن باتوا يعيشون حالة األسير الفلسطيني بتجهي

من االنقضاض المستمر على حقوقهم األساسية واالعتداء المتواصل على حقهم في حياة كريمة بين 
  .جدران السجون

  30/12/2011، األيام، رام اهللا
  

  "الرصاص المسكوب"سنوات على عملية  ثالثفقط من المنازل المهدمة بعد % 20إعادة بناء : غزة .42
 ال تعكس حركة البناء النشطة التي تشهدها عزبة عبد ربه شمال غزة، واقع :محمد األسطل –غزة 

، فهي عملية إعادة "الرصاص المسكوب"الحال بالنسبة لمن هدمت قوات االحتالل منازلهم في عدوان 
االحتياجات، سواء من حيث العدد أو طبيعة إعمار محدودة لعشرات المنازل وفي إطار ضيق ال يلبي 

  .اإلعمار التي تقتصر على مساحات صغيرة للمنزل المعاد بناؤه
المهندس يوسف ضهير أن الجهود األهلية إلعادة اإلعمار " دار الكتاب والسنة"أكد مدير المشاريع في و

ال تستطيع اإليفاء باحتياجات تشكل عامل مساعد في إعادة بناء عشرات أو مئات المنازل المهدمة، لكنها 
برامج اإلعمار الكبيرة التي تتطلب دوراً حكوميا وجهداً فلسطينياً متكامالً، الفتاً إلى أن جمعيته نجحت 

  . منزال وغيرها من المؤسسات األهلية تمكن من بناء أعداد تقل أو تزيد عن ذلك بقليل40في بناء 
وبحسب وكيل وزارة اإلسكان في غزة ياسر الشنطي، فإن ما تم إنجازه في إعادة إعمار المنازل المهدمة 

 في المئة، ناهيك عن الطرق والبنى التحتية والمرافق وغيرها التي تحتاج إلى 20فقط ال يتجاوز 
  .ميزانيات كبيرة وتضافر كافة الجهود الفلسطينية والعربية والدولية إلنجازها

كد ل أن عملية اإلعمار تسير بصورة بطيئة جداً وال تلبي أدنى مقومات االحتياجات الفلسطينية، إذ أن وأ
 500، الفتاً إلى أن الحكومة أعادت بناء نحو 12 أو 10العمل بهذه الطريقة يعنى أن اإلعمار بحاجة إلى 

  . وحدة أخرى350وحدة سكنية بينما شيد القطاع األهلي 
  29/12/2011، القدس، القدس
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   مصاب600 شهيدا و 123 : 2011غزة عام  .43
مع نهاية كل عام وبداية آخر تتكشف حجم الجريمة التي يرتكبها الجيش اإلسرائيلي ضد سكان : غزة

قطاع غزة، مستخدما القوة المفرطة وضاربا بعرض الحائط كل المواثيق واألعراف الدولية، لكن على 
  .تطور جديد على أسلحتهاصعيد المقاومة الفلسطينية فقد ظهر 

ى منذ الحرب األخيرة على غزة، ففد استشهد حرج شهد ارتفاعا في سقوط أعداد الشهداء وال2011عام 
 آخرين نتيجة االعتداءات اإلسرائيلية على المواطنين سواء عبر 600 مواطنا وأصيب أكثر من 123

  .لقصف المدفعي أو بالرصاصالغارات الجوية على األهداف المدنية والمناطق المفتوحة أو ا
واوضح أدهم أبو سلمية الناطق اإلعالمي باسم اللجنة الوطنية العليا لإلسعاف والطوارئ في قطاع غزة 

 شهيدا سقطوا بسبب القصف المدفعي، مؤكدا 15 طفال، وسيدتين، و20أن من بين الشهداء " معا"لمراسل 
وة واألسلحة النوعية من خالل القصف الجوي على أن معظم الشهداء سقطوا جراء االستخدام المفرط للق

  .أهداف مدنية
  26/12/2011، وكالة معاً اإلخبارية

  
  تحذر من عملية سطو كبيرة من قبل االحتالل على التراث الفلسطينيوزارة الثقافة  .44

حذر مصطفى الصواف وكيل مساعد وزارة الثقافة الفلسطينية، من عملية سطو كبيرة على التراث : غزة
الصهيونية في مدينة القدس من خالل مشروع متحف ) جلعاد(اآلثار الفلسطينية من قبل ما يسمى جمعية و

لآلثار سيقام بالقرب من بلدة سلوان المقدسية يضم آثاًرا إسالمية وفلسطينية على أنها آثار يهودية في 
هودية التوراتية زوًرا محاولة لتزوير التاريخ والحضارة عبر سرقة هذه اآلثار وصبغها بالصبغة الي

وأضاف الصواف إن المخطط الصهيوني لم يقتصر على سرقة اآلثار والتراث الفلسطيني  .وبهتانًا
وسيتعدى ذلك إلى سرقة األرض الفلسطينية حيث سيصاحب هذا المشروع مشاريع سياحية ستقام عل 

  .أكثر من خمسة آالف متر مربع في محيط البلدة القديمة
بسرعة التحرك من أجل وقف الجنون الصهيوني والعمل على حماية " اليونيسكو"ؤسسة وناشد الصواف م

الموروث الحضاري واإلنساني للشعب الفلسطيني من أكبر عملية سطو وتزوير للتاريخ وسرقة مقدرات 
لى إ) االيسيكو(ودعا وكيل مساعد وزارة الثقافة منظمة العلوم والثقافة العربية  .شعب له تاريخه وتراثه

سرعة التحرك في المحافل الدولية وبالتعاون مع منظمة اليونيسكو من أجل حماية التراث الفلسطيني من 
  .التزوير والنهب الذي تقوم به سلطات االحتالل وجمعياتها الصهيونية

  29/12/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم
  

  نشآت االستيطانيةاالحتالل يطّوق المسجد األقصى باألنفاق والم": مؤسسة األقصى" .45
 أن االحتالل يعمل ،في تقرير صحفي لها أمس الخميس  للوقف والتراثأكّدت مؤسسة األقصى: القدس

على تطويق المسجد األقصى المبارك باألنفاق التي يحفرها أسفل وحول المسجد األقصى المبارك، كما 
محاصرا تحت األرض بالحفريات يطوقه بالمنشآت االستيطانية التهويدية، حتى بات المسجد األقصى 

  .وشبكة من األنفاق، وفوق األرض باالستيطان التهويدي
  30/12/2011، السبيل، عّمان
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   منزلًا جنوب الخليل13 دونًما وهدم 160االحتالل يسلم إخطارات بمصادرة  .46
تين دونًما سلمت سلطات االحتالل اإلسرائيلي إخطارات للمواطنين الفلسطينيين بمصادرة مائة وس: الخليل

، في حين )جنوب الضفة الغربية(وهدم ثالثة عشر منزلًا في قرية منيزل جنوب شرق يطا جنوب الخليل 
  .أقدمت قوات االحتالل على إغالق جميع مداخل القرية

  30/12/2011قدس برس، 
  

  وإصابة مواطنين في بيت أمر" قرطبة " مدرسةالمستوطنون يجددون اعتداءاتهم على طلبة: الخليل .47
أصيب مواطنان في بلدة بيت أمر، شمال الخليل، أمس، جراء اعتداءات نفذتها قوات االحتالل : الخليل

أثناء مواجهات مع مجموعات من الفتية عند المدخل الرئيس للبلدة، فيما ذكرت مديرية التربية والتعليم 
، جددوا اعتداءاتهم على وسط الخليل) بيت هداسا(في الخليل أن مستوطني الموقع االستيطاني الدبويا 

  .طلبة مدرسة قرطبة األساسية أثناء خروجهم منها بعد ظهر أول من أمس
واستنكرت مديرة تربية الخليل نسرين عمرو السلوك العنصري للمستوطنين وجيش االحتالل 

  .واالعتداءات على الطلبة األبرياء، مطالبة بحماية دولية للطلبة والمعلمين في البلدة القديمة
  30/12/2011، أليام، رام اهللا

  
  "ال أساس لها من الصحة"تصريحات الضميري :  في الضفةالسياسيينلجنة أهالي المعتقلين  .48

في الضفة الغربية بأن تصريحات اللواء " لجنة أهالي المعتقلين السياسيين"أكّدت مصادر في : الخليل
غربية، والتي نفى فيها وجود استدعاءات عدنان الضميري، الناطق باسم األجهزة األمنية في الضفة ال

ال أساس لها من الصحة، وتأتي في سياق تبريري النتهاكات األجهزة في "على خلفية االنتماء السياسي، 
  ".الضفة

لم تتوقف حتى "إن االعتقاالت واالستدعاءات " قدس برس"وقالت المصادر في تصريحات خاصة ل 
المطلوب هو وقف كامل "، وأضافت بأن "وإن خفّت وتيرتهااللحظة في مختلف مدن الضفة الغربية، 

لعمليات االعتقال واالستدعاء من قبل األجهزة األمنية في الضفة وإطالق سراح جميع من تم اعتقالهم من 
  ".أبناء المقاومة بمختلف انتماءاتهم الفصائلية ووقف المتابعة والمالحقة األمنية

ماذا يعني إصدار أحكام بالسجن على تسعة من الفتية من بلدة "ين وتساءلت مصادر لجنة أهالي المعتقل
إثارة للنعرات "قرارة بني حسان لمجرد رفع رايات لحركة حماس، وهل رفع راية فصيل فلسطيني يعني 

  .، وفق ما جاء بالئحة االتهام المقدمة من قبل المحكمة"والتفرقة بين األمة
ف فوري لتجاوزات األجهزة األمنية في الضفة، ليشعر وق"وطالبت أطراف المصالحة بالعمل على 

  .، على حد تعبير المصادر"المواطن الفلسطيني بأن هناك مصالحة حقيقية قد حصلت
  29/12/2011قدس برس، 

  
  2011 طفالً خالل 383 فلسطيني بينهم 3200 اعتقل االحتالل: "أنصار األسرى"منظمة  .49

األسرى الفلسطينيين في السجون اإلسرائيلية، أن سلطات أكدت منظمة حقوقية تعنى بشؤون : الخليل
 من سياسة االعتقاالت بحق المواطنين الفلسطينيين، وخاصة بعد إتمام 2011االحتالل صعدت في عام 

  .صفقة تبادل األسرى، قبل نحو ثالثة أشهر، وذلك في جميع المحافظات الفلسطينية
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 مواطنًا فلسطينًيا 3232إن قوات االحتالل اعتقلت ": ، في بيان صحفي"أنصار األسرى"وقالت منظمة 
 250 طفالً، ليبلغ عدد األسرى األطفال في السجون حوالي 383، من بينهم )2011(خالل العام الجاري 

  .طفالً
 أحد عشر نائًبا من أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني، والذي 2011ومن بين المعتقلين، خالل العام 

  ".التغيير واإلصالح" نائًبا، أغلبهم من كتلة 23 في السجون وصل عددهم حتى اآلن
 شهد تصاعًدا ملحوظًا في االعتقاالت بحق 2011ولفتت المنظمة النظر إلى أن الربع األخير من العام 

التي داهمتها " عورتا"المواطنين الفلسطينيين في محافظات الخليل وقراها، ونابلس وقراها القريبة، كقرية 
تالل عدة مرات واعتقلت العشرات من أبنائها، ومحافظة بيت لحم وحي سلوان في مدينة قوات االح

  .القدس وطولكرم وسلفيت ورام اهللا والبيرة
حالة اعتقال خالل ) 845(وأضافت أن منسوب االعتقاالت خالل العام الجاري شهد تصاعد، حيث سجل 

حالة اعتقال خالل الربع ) 810(ال، بينما سجل حالة اعتق) 707(الربع األول، كما سجل في الربع الثاني 
حالة اعتقال، من ) 870(الثالث، كما شهد الربع األخير تصاعًدا أكبر بعد إتمام صفقة التبادل، حيث سجل 

، وكانت أعلى نسبة اعتقال لألطفال تركزت في ) عاًما18أقل من (بينهم واحًدا وتسعين طفال قاصًرا 
  .الدهيشة في بيت لحممنطقتي شعفاط القدس، ومخيم 

  30/12/2011قدس برس، 
  

  من اإلسرائيليين يعتقدون باستحالة التوصل لتسوية دائمة % 68  ومن الفلسطينيين% 62: استطالع  .50
اظهر استطالع مشترك للرأي العام الفلسطيني واإلسرائيلي ازديادا في :  عبد الرؤوف أرناؤوط -القدس

  .يلي لقبول حلول وسط استعداد الطرفين الفلسطيني واإلسرائ
وأشار المستطلعة آراؤهم إلى توقعات سوداوية لدى الطرفين بشأن فرص التوصل لتسوية دائمة، إذ إن 

من الفلسطينيين يعتقدون أنه من المستحيل هذه األيام التوصل لتسوية % 62من اإلسرائيليين و% 68
من الفلسطينيين، تعتقد % 63رائيليين ومن اإلس% 66دائمة، كذلك، فإن أغلبية الجمهور لدى الطرفين، 

أن فرص قيام دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب دولة إسرائيل خالل السنوات الخمس القادمة ضئيلة أو 
  .منعدمة

وقال المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية في رام اهللا ومعهد ترومان ألبحاث السالم في 
التحوالت التي يشهدها الشرق األوسط وفي ظل حالة الجمود في ظل أجواء من "الجامعة العبرية 

الدبلوماسي والسياسي بين الطرفين يظهر استطالعنا الراهن ازدياداً لدى الطرفين في تأييد تسوية سياسية 
من الفلسطينيين يؤيدون رزمة الحل % 50من اإلسرائيليين و% 58. تقوم على أساس أفكار كلينتون

من الفلسطينيين يعارضون هذه % 49من اإلسرائيليين و% 39 أساس هذه األفكار، الدائم التي تقوم على
  .الرزمة
من الفلسطينيين يؤيدون شروط الرئيس عباس للعودة للمفاوضات، أي قبول إسرائيل % 78: وتابع

من اإلسرائيليين يعتقدون أنه ال ينبغي على الطرف % 69بمرجعية المفاوضات أو بتجميد االستيطان و
وعند سؤال الفلسطينيين المستطلعة آراؤهم عن رأيهم في الطريق  ".سرائيلي قبول هذه الشروطاإل

األفضل إلجبار إسرائيل على االنسحاب من المناطق المحتلة لو اعترفت األمم المتحدة بدولتهم وسألنا 
ائيليين من اإلسر% 47اإلسرائيليين عما يعتقدون أن الطرف الفلسطيني سيفعل بهذا الخصوص، فان 
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% 25قالوا إنهم يعتقدون أن الفلسطينيين سيعودون لالنتفاضة والمواجهات المسلحة بينما تعتقد نسبة من 
من اإلسرائيليين % 17أنهم سيلجأون لمقاومة غير عنفية مثل المظاهرات السلمية، فيما تعتقد نسبة من 

% 31: ين هذه الخيارات الثالثةأما الفلسطينيون فمنقسمون ب. أن الفلسطينيين سيلجأون للمفاوضات
يعتقدون أن المظاهرات السلمية هي الطريقة المفضلة إلجبار إسرائيل على االنسحاب فيما تقول نسبة من 

يعتقدون أن % 32أن الطريق األفضل هي الهجمات المسلحة ضد الجيش والمستوطنين، و% 30
  .المفاوضات مع إسرائيل هي الطريقة األفضل

ئيليين المستطلعة آراؤهم يؤيدون توجيه ضربة عسكرية للمنشآت النووية اإليرانية من اإلسرا% 47و 
  . يعارضون ذلك% 41و

أما الفلسطينيون فمنقسمون في تقديرهم بشأن قيام إسرائيل بتوجيه ضربة عسكرية ضد المنشآت النووية 
  .ال يعتقدون ذلك% 48يعتقدون أنها ستوجه الضربة و% 48: اإليرانية

إلسرائيليين المستطلعة آراؤهم يعتقدون أنه لو قامت إسرائيل بتوجيه ضربة عسكرية ضد من ا% 76
% 18سينتقمون من خالل القيام بضربات مسلحة ضد إسرائيل و" الجهاد اإلسالمي"و" حماس"إيران فإن 

د الجها"و" حماس"من الفلسطينيين يؤيدون توجيه ضربة انتقامية كهذه من قبل % 48. ال يعتقدون ذلك
  .يعارضون ذلك% 46و" اإلسالمي

  30/12/2011، األيام، رام اهللا
  

  اتفاقية لمنع االزدواج الضريبي بين األردن وفلسطين .51
وقعت وزارة المالية امس اتفاقية لمنع االزدواج الضريبي مع السلطة الوطنية الفلسطينية، يأمل : عمان

  .ي وتنمية االستثمارات المشتركةمنها الجانبان تنشيط حركة رؤوس االموال والتبادل التجار
ووقع االتفاقية وزير المالية الدكتور أمية طوقان وعن الجانب الفلسطيني سفير السلطة الوطنية الفلسطينية 

  .في عمان عطاهللا خيري بحضور مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات موسى الموازرة
المتعلقة بالمكلفين الخاضعين للضريبة في أي من وتضمنت االتفاقية أحكاما لمعالجة تبادل المعلومات 

البلدين ما يساعد على ضبط اية محاوالت للتهرب الضريبي او المالي وكذلك أحكاما لمعالجة الخالفات 
  .والمنازعات الضريبية بين الطرفين

  30/12/2011، الدستور، عّمان
  

  ل مليار دوالر سنويا الستضافة حماس مقابلألردن عن اقتراح قطري  ينفي أنباءاألردن .52
أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة األردنية راكـان        :  زهير اندراوس  -  بسام البدارين  - الناصرة   ،عمان

ـ  بأن بالده تترقب زيارة ثنائية سيقوم بها ولي العهد القطري الشيخ تميم برفقة             ' القدس العربي 'المجالي ل
را أن عمان ترحب بضيوفها األشقاء من األخوة        رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل، معتب       

القطريين واألخوة في حركة حماس، وأن هذا اللقاء المرتقب ال زال على األجندة وسيشكل نقطة انطالق                
لبحث التفاصيل المتعلقة بعالقة األردن مع حركة حماس وقادتها بما فيـه مـصلحة الـشعبين األردنـي                  

  .والفلسطيني



  

  

 
 

  

            26ص                                     2365:                العدد30/12/2011الجمعة  :التاريخ

ومته لم تتلق شيئا رسميا بخصوص ما ذكرته القنـاة اإلسـرائيلية الثانيـة، ال          وشدد المجالي على أن حك    
بخصوص العالقة األردنية مع حركة حماس وال بخصوص فتح مكاتب لحماس فـي الـساحة األردنيـة                 

  .مقابل أي ترتيبات اقتصادية أو مالية من أي نوع 
لم يبحث أصال مع األخوة في قطـر وال         وقال المجالي ان الموضوع الذي تحدثت عنه القناة اإلسرائيلية          

مع األخوة في حماس حتى يتشكل موضوع يستوجب التعليق عليه، مشددا على أن الحكومة األردنيـة ال                 
تتعامل مع المسائل وفقا لحسابات وسائل اإلعالم اإلسرائيلية وال في إطار الحسابات االقتـصادية علـى                

  .أهميتها
ماس في الواقع وحتى اللحظة لم يطلبوا إقامة مكاتب او نـشاطات            وكشف المجالي النقاب عن أن قادة ح      

لهم في عمان وكل ما تحدثوا عنه وطلبوه عالقات عادية وطبيعية والسماح لهم بزيارة البالد والحكومـة                 
  .األردنية طبعا ال تمانع ذلك فاألردن يرحب بجميع األشقاء

التلفزيون اإلسرائيلي في نشرتها مساء أمس الخميس،       وقال المحلل السياسي في القناة الثانية التجارية في         
أودي سيغال، نقالً عن مصادر غربية وإسرائيلية متطابقة، أن قطر توجهت إلى كبار صناع القرار فـي                 
عمان وعرضت عليهم صفقة الستيعاب قادة حماس، الذين تركوا العاصمة الـسورية، دمـشق، بـسبب                

لى قطر، على حد تعبير المصادر، التي أضافت، أن دولة قطر           االحتجاجات التي تعم سورية، وتوجهوا إ     
اقترحت على المملكة سلسلة من المعونات االقتصادية، مثل تخصيص مبلغ مليار دوالر سنويا، معونـة،               
وتزويد المملكة بالغاز الطبيعي مجانا لفترة غير محددة، كما اقترحت قطر علـى األردنيـين تزويـدهم                 

  .ية أخرى، لكي يوافقوا على قبول قادة حركة حماس في أراضيهمبمعونات اقتصادية ومال
ولفت التلفزيون اإلسرائيلي، إلى أنه على الرغم من أن األردنيين أعلنوا سابقا عن استعدادهم السـتيعاب                
قادة حماس، إال أنهم في الغرف المغلقة عبروا عن رفضهم التام والقاطع لقبول االقتراح القطري، خشية                

ي التيار اإلسالمي في األردن، ذلك أن حركة حماس، وفق المصادر عينها، هي جزء ال يتجـزأ                 من تنام 
  .من حركة اإلخوان المسلمين

30/12/2011، القدس العربي، لندن  
  

  تهويدية شرسة القدس تتعرض لهجمة صهيونية: "رابطة علماء األردن" .53
هيونية تهويدية شرسة، ال تهدد حق أهلها       قالت رابطة علماء األردن إن القدس تتعرض لهجمة ص         :عمان

ولفتـت   .فيها فحسب، بل تتعدى إلى تهديد بنيان مسجدها األقصى ووجوده، وتهديد هويتهـا وملكيتهـا              
الرابطة في بيان صحافي إلى أن أعمال الهدم والخراب، وتهجير أهل مدينة القدس وبنـاء المـستوطنات       

 انشغال العرب بربيعهم وإعادة بناء أنفـسهم، ليعيثـوا          في حين يستغل الصهاينة   . شاهد واضح على ذلك   
  .فساداً وإفسادا؛ تحقيقاً لمخططاتهم ومكائدهم

وحذرت رابطة علماء األردن مما يدور حول المسجد األقصى، وما يحاك للقـدس الـشريف، ودعـت                 
قـد اجتمـاع    الحكومة إلى االنتباه للمخططات الصهيونية التي تدور ليل نهار، وحثت لجنة القدس على ع             

ودعت حكام المسلمين والسياسيين والمثقفين والقيادات الدينية مـن المـسلمين            .لبحث الموقف المطلوب  
والمسيحيين التخاذ الخطوات العملية في سبيل إنقاذ القدس والحفاظ على حق أهلهـا الـشرعيين فيهـا،                 

 وأن تأخـذ األحـزاب      وإيقاف سياسة التهويد وأعمال التخريب التي طالت جميـع أراضـيه وبيوتـه،            
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والجماعات والهيئات العلمية والثقافية والنقابية دورها تجاه هذه القضية والدفاع عنها، وكشف المؤامرات             
  .وإحباطها

30/12/2011، السبيل، عّمان  
 

  لحفاظ على الهدوء في عين الحلوةل القوى الفلسطينية كل جهود  تثمنبهية الحريري .54
يري من وفد مركزي من تحالف القوى الفلسطينية في لبنان زارها فـي             اطلعت النائب بهية الحر    :صيدا

 على أجواء اجتماع قيادتي التحالف وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان والذي جـاء               ،مجدليون
ترجمة عملية للمصالحة الفلسطينية التي تمت في القاهرة، حيث كشف مسؤول جبهة النـضال الـوطني                

ن ابو خالد الشمال، ان قيادتي التحالف والمنظمة بحثتا في انجاز المرجعيـة الـسياسية             الفلسطيني في لبنا  
  . واألمنية الموحدة للوجود الفلسطيني في لبنان بما يحفظ امن المخيمات وعالقتها بجوارها اللبناني

دا مـن   ورحبت الحريري بوفد التحالف مثمنة جهود كافة القوى الفلسطينية على صعيد لبنان ومنطقة صي             
  . اجل الحفاظ على الهدوء واالستقرار في مخيم عين الحلوة واحتواء اية اشكاالت تحصل فيه

ورأت أن انعقاد اللجنة العليا لقيادتي فصائل منظمة التحرير الفلسطينية وتحالف القوى الفلـسطينية فـي                
اهرة علـى الواقـع     لبنان امر مهم وضروري من اجل ان تنعكس المصالحة الفلسطينية التي تمت في الق             

. الفلسطيني في لبنان ومعالجة فاعلة لكل القضايا التي تتعلق بالوجود الفلسطيني في لبنان وفي المخيمات              
واعتبرت أن األهم من المصالحة هو المحافظة عليها وعدم خربطتها ألن المصالحة ليست فقط قرارا بل                

ن تثبيت المـصالحة الفلـسطينية، وعـدم        وشددت الحريري على أن المطلوب في لبنا      . هي مسار وارادة  
  . االنجرار ألي اشتباك أو اشكال مسلح

30/12/2011، المستقبل، بيروت  
  

   تحذر من قانون االحتالل بجعل القدس عاصمة لليهود الدول العربيةجامعة .55
حتلة، في القدس الم  ” اإلسرائيلي“حذرت الجامعة العربية من تداعيات خطيرة للتصعيد         :”الخليج“-القاهرة  

ولفت تقرير  . ”عاصمة للشعب اليهودي  “وآخر عناوينها مشروع القانون الذي يبحثه الكيان ويعتبر القدس          
لقطاع فلسطين واألراضي العربية المحتلة إلى أن هذا المشروع يجسد الطبيعـة العنـصرية لالحـتالل                

ن اإلجراءات التـصعيدية ضـد      على اتخاذ العديد م   ” اإلسرائيلي“متوقعا أن يقدم االحتالل     . ”اإلسرائيلي“
بالقـدس  ” اإلسرائيلية“المقدسيين، وسيزيد من اإلجراءات العقابية بحقهم، مشددة على أن كل اإلجراءات            

  .باطلة وغير قانونية
  30/12/2011، الخليج، الشارقة

  
  العالمية تفتح فرًعا لها بغزة" فور شباب"منظمة  .56

وابها والبدء ببرامجها المتنوعة، أمام الشباب الفلـسطيني،        تستعد منظمة فور شباب العالمية لفتح أب      : غزة
وسيلقي كلمة االفتتاح الدكتور علي العمري رئيس منظمـة فـور شـباب             . في الخامس من يناير القادم    

 .العالمية والذي يتوقع وصوله إلى غزة خالل أيام ليعلن عن انطالق بـرامج المنظمـة فـي فلـسطين                  
م وسجلت رسميا في بريطانيا، ثم انطلقت من الـسعودية          2009ية عام   وتأسست منظمة فور شباب العالم    
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 دولة منها الكويت ولبنان والعراق واإلمارات باإلضافة لعدد مـن           17والبحرين وامتدت لتشمل أكثر من      
  .الدول العربية واإلسالمية

والتطـوير  ويشمل عمل المنظمة عدًدا من المشروعات الطموحة مثل مركز شباب المـستقبل للبحـوث               
وفضائيات فور شباب المتنوعة والمميزة التي تحاكي عقول الشباب العربي واإلسالمي وكـذلك جـائزة               

باإلضـافة للـرحالت   , الشباب العالمية ومجلة فور شباب، ووحدة فور شباب للتدريب، وفرق فور شباب      
  .والمؤتمرات التي تصاحب حمالت التوعية والبرامج المتنوعة

  29/12/2011،  لإلعالمالمركز الفلسطيني
  

  شباط/ تأجيل مؤتمر الدوحة حول القدس إلى أواخر فبراير .57
أعلن أمين عام الجامعة العربية المساعد لشؤون فلسطين واألراضي العربيـة المحتلـة فـي    : )أ.ب  .د  (

الجامعة العربية السفير محمد صبيح، تأجيل انعقاد المؤتمر الدولي حول القدس من السادس عـشر مـن                 
. شباط المقبل في الدوحـة    / هر المقبل، ليعقد ما بين الخامس والعشرين والسابع والعشرين من فبراير          الش

تأجيل المؤتمر جاء بطلب من الدولة المضيفة للمؤتمر قطر وذلك إلعطاء فرصة كافيـة  “وقال صبيح إن    
ه الـدعوة إلـى     حيث تم توجي  ” لتحضير أوسع للمؤتمر الذي يحظى باهتمام كبير ولقي استجابات واسعة         

  . من الشخصيات العربية والدولية350أكثر من 
  30/12/2011، الخليج، الشارقة

  
  عائشة القذافي طلبت من تل أبيب اللجوء السياسي  : موقع إسرائيلي .58

كشف موقع القناة السابعة اإلسرائيلي التابع للمـستوطنين المتطـرفين أمـس أن               : طرابلس سعيد الغريب  
خوفا مـن أن    , طلبت اللجوء السياسي من إسرائيل      العقيد الليبي المقتول معمر القذافي     عائشة القذافي إبنة  

عائشة تعتبر أن   : ونقل الموقع عن أحد أصدقاء عائشة قوله       .يتم محاكمتها من قبل الحكومة الليبية الجديدة      
 مع إدراكها بـأن     ,ولذلك طالبت باللجوء السياسي هناك    , البلد الوحيد الذي تشعر فيه باألمن هو إسرائيل       

  .فرصها في اللجوء ضعيفة
  30/12/2011، األهرام، القاهرة

  
  "إسرائيل" التعامل مع يعماد عبدالغفور ينف رئيس حزب النور .59

نفي الدكتور عماد عبدالغفور، رئيس حزب النور السلفي، وجود اي مفاوضات           : نور أبوسريع  -القليوبية
الفتا الي انه لم تحدث اي اتصاالت حاليه او سابقه مع اي            او تعامالت مع الكيان الصهيوني كما وصفه،        

جاء ذلك خالل المؤتمر    . اطراف، وان ما ذكر بوسائل االعالم في هذا الشان امر عار تماما من الصحه             
  .الشعبي الذي عقد بطوخ اليوم لمسانده قائمه حزب النور بدائره شمال القليوبيه

 وحق المسلمين في المسجد االقصي، وقال ان اي مـسلم ال            اكد عبد الغفور علي حق العرب في فلسطين       
يستطيع ان يتنازل عنه فاالرض الفلسطينيه عربيه اسالميه، وسوف نحافظ عليها ما دامت قلوبنا تنـبض                

واضاف اننا لسنا منعزلين عن الشعب المصري بل نعيش همومه ومشاكله وسوف نعمل علـي               . بالحياه
  .تحقيق اماله

  29/12/2011، األهرام، القاهرة
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  الفلسطينية على عقوبات مشددة على السلطة يصادقالكونغرس : "معاريف" .60

، اليوم الخميس، أن الكونغرس األمريكي صادق على المساعدات         "معاريف" كتبت صحيفة    :القدس المحتلة 
ية فـي  ، إال أن القرار تضمن إمكانية إغـالق الممثليـة الفلـسطين     2012المالية للسلطة الفلسطينية للعام     

واشنطن لثالثة شهور، وتجميد المساعدات المالية في حال تم قبول السلطة الفلسطينية كعضو في األمـم                
وجاء أن قانون الميزانية للمساعدات الخارجية قـد صـادق عليـه             .المتحدة أو في المنظمات التابعة لها     

  .وباماالكونغرس األسبوع الماضي، وتم توقيعه من قبل الرئيس األمريكي باراك أ
ـ          معاقبة السلطة عدا عن وقـف      "وبحسب الصحيفة فإن قرار الكونغرس يتضمن للمرة األولى إجراءات ل

  ".التمويل األمريكي لكل المؤسسات التابعة لألمم المتحدة التي تعترف بالدولة الفلسطينية
عتـراف  وأضافت أن الكونغرس حقق بذلك هدفين رادعين ضد الفلسطينيين؛ منعهم من الحصول على ا             

في مؤسسات األمم المتحدة، من جهة، ومن جهة أخرى تقليل المخاطرة التي ستضطر الواليات المتحـدة                
  ".اليونيسكو"بموجبها إلى المس بمؤسسات أخرى لألمم المتحدة كما حصل في منظمة 

  29/12/2011، وكالة سما اإلخبارية
  

    " استفزازاً" توسيع المستوطنات تعّدباريس  .61
بالتوسع االستيطاني في القدس وسـواها مـن        ” اإلسرائيلية“انت باريس، أمس، القرارات     د: )ب.ف  .ا  (

وقال برنار فاليرو المتحـدث باسـم وزارة الخارجيـة          . ”استفزازية“مناطق الضفة الغربية، واعتبرتها     
ـ           “الفرنسية إن    تيطان فرنسا تشعر بالقلق الشديد لتسارع اإلعالنات والقرارات االستفزازية في مجال االس

) االربعـاء (تدين بشدة القرارات التي اتخذتها امـس        “وأضاف انها   . ”في القدس الشرقية والضفة الغربية    
 وحدة جديدة في مستوطنة جيلو وبناء مجمع سياحي في حي           130بلدية االحتالل في القدس بالسماح ببناء       

  .”سلوان
على مـستوطنة   ) إلضفاء قانونية (” رائيليةاإلس“تدين أيضا االتفاق الذي عقدته الحكومة       “وأكد أن باريس    

  .”رامات غلعاد العشوائية الواقعة شمال الضفة الغربية
 30/12/2011، الخليج، الشارقة

  
  نسعى لسياسة أوروبية موحدة تجاه القضية الفلسطينية: رئيس وزراء ايطاليا .62

لتعامل مع طلب االعتراف    أكد رئيس الوزراء االيطالي ماريو مونتي، يوم الخميس، على أهمية ا          : القدس
بالدولة الفلسطينية في اطار سياسة أوروبية موحدة ورغبة حكومته القيام بدور يتسم بالفعالية في منطقـة                

  .المتوسط والشرق األوسط والعالقات العربية
وقال مونتي في المؤتمر الصحافي السنوي بمناسبة نهاية العام أمام االعالم المحلي والعالمي ردا علـى                

ايطاليا تشعر بمسؤولية قويـة     "ال لوكالة األنباء الكويتية بشأن موقف بالده من القضية الفلسطينية ان            سؤ
  .الذي يمثل بعدا رئيسا في سياستها الخارجية" في المتوسط

  30/12/2011، وكالة معاً اإلخبارية
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   مليار دوالر30أسلحة أمريكية للسعودية بقيمة : "إسرائيل"ال تمس بتفوق  .63
في واشنطن أن اإلدارة األمريكية سوف تعلن عن بيع طائرات قتاليـة            " يديعوت أحرونوت "مراسل  كتب  

.  مليـار دوالر   30إلى السعودية، وذلك في إطار صفقة أسلحة تصل قيمتهـا إلـى             " 15أف  "من طراز   
 فـي   وجاء أنـه   .وتؤكد السلطات األمريكية أن الصفقة لن تمس بالتفوق النوعي لسالح الجو اإلسرائيلي           

 طائرة قتاليـة    70 طائرة قتالية جديدة، كما ستقوم بتطوير        84إطار الصفقة فسوف تبيع الواليات المتحدة       
  .أخرى

. ونقل عن مصادر أمريكية قولها إن الصفقة سوف توفر أماكن عمل كثيرة، كما أنها بمثابة رسالة إليران                
جهزة بمنظومات قتالية متطورة للمـدى      ضحت الواليات المتحدة إلسرائيل أن الطائرات السعودية لن ت        وو

  .البعيد والتي يمكن استخدامها لشن هجمات ضد أهداف برية وبحرية
وفي السياق ذاته، كتبت وكالة األنباء الفرنسية أن اإلدارة األمريكية تنوي اإلعالن عن بيع األسلحة فـي                 

  .إطار الصفقة التي تم إبرامها في السنة األخيرة
سية فقد تم إبالغ إسرائيل بالصفقة في لقاءات جمعت مسؤولين كبار في المستويات             وبحسب الوكالة الفرن  

  .المهنية بين األمريكيين واإلسرائيليين
تجدر اإلشارة إلى أن الصفقة المرتقبة هي نصف صفقة صادق عليها الكونغرس قبل نحو سـنة، والتـي    

" 15أف  "وات، والتي تتضمن طائرات      مليار دوالر خالل عشر سن     60تتضمن بيع أسلحة للسعودية بقيمة      
وهـي  . ومروحيات وصواريخ متنوعة وقنابل ومنصات إطالق وأجهزة إنذار ووسائل للرؤيـة الليليـة            

  .الصفقة التي وصفت بأنها أضخم صفقة أسلحة في التاريخ
 من  كما جاء أنه خالل المباحثات قدمت الواليات المتحدة إلسرائيل توضيحات وتحفظات، إال أنه بالرغم             

ومن جهتهـا فقـد     . مخاوف إسرائيل، فإنها لم تقم بتفعيل اللوبي الداعم لها في الكونغرس لعرقلة الصفقة            
أعلنت الواليات المتحدة أن الطائرات القتالية التي سيتم تزويد السعودية بها ستكون مـزودة بمنظومـات                

  .أسلحة مماثلة لتلك التي تعرضها الواليات المتحدة على دول أخرى
إلى أنه خالل المحادثات بين إسرائيل والواليات المتحدة، أولى البنتـاغون           " يديعوت أحرونوت " لفتت   كما

   .أهمية كبيرة لتوضيح أن الطرفين يعمالن على مستويات عليا لمعالجة المخاوف اإلسرائيلية
 29/12/2011، 48موقع عرب

  
  ح من رسمهجندة العام الجديد بصورة الشيخ رائد صالأمرصد بريطاني يصدر  .64

، ويحمل  2012تقويما سنويا للعام الجديد     ) ميمو(أصدر مرصد الشرق األوسط في لندن       :  وكاالت - لندن
 الشيخ رائد صالح، والتـي      1948التقويم رسومات لرئيس الحركة اإلسالمية في األراضي المحتلة عام          

  .قاله في بريطانيافي بريطانيا الذي قضى فيه أسبوعين بعد اعت" بيتفورد"رسمها داخل سجن 
ونوه المرصد في صفحته على االنترنت إلى أن الرسومات المدرجة في التقويم تـم رسـمها فـي ذات                   

  ".الحج"كتابه الشهير " جون بونيان"السجن الذي كتب فيه الكاتب البريطاني 
كـن  شخصية أسيء فهمها وقمعت كمـا يم      "وورد في الموقع أن اإلصدار جاء ليفتح المجال للحديث عن           

الذين كـانوا شخـصيات     ".  اوسكار وايلد والماركيز دي سادي    , ميجل دي كرفانتس  , الحديث عن بونيان  
  .ذات تأثير كبير على فهم حرية التعبير عن الرأي

 29/12/2011، وكالة سما اإلخبارية
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   قوانين تحاصر الفلسطينيينحزمة بين "القدس الموحدة" .65

، الذي طـرح    »القدس الموحدة لليهود  «قانون اإلسرائيلي الجديد    مشروع ال :  امال شحادة  -القدس المحتلة   
على طاولة البحث في الحكومة اإلسرائيلية للمصادقة قبل التصويت عليه في الكنيست، وضـع عراقيـل                
جديدة أمام المسيرة السلمية وأضاف على القوانين العنصرية اإلسـرائيلية تجـاه الفلـسطينيين عمومـاً                

فهذه القوانين تهدف باألساس إلى المس بالمواطنين       . خاص، المزيد من الضغوط    في شكل    48وفلسطينيي  
ويـساند بعـضها    . العرب وبمكانتهم وبحق ملكيتهم وحقهم في التعبير وفي ممارسة نشاطهم الـسياسي           

المطامع اإلسرائيلية في سلب األرض العربية كما راى أحمد بحـر، النائـب األول لـرئيس المجلـس                  
يني الذي اعتبر أن مشروع قانون يعتبر القدس الموحدة عاصمة لدولة إسـرائيل يعـد               التشريعي الفلسط 

. حرباً مفتوحة ضد الفلسطينيين ويهدف إلى تفريغ القضية الفلسطينية من جوهرها ومضامينها األساسـية             
ـ    ا ودعا بحر إلى تدخل عاجل من الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر اإلسالمي ولجنة القدس المنبثقـة منه

للحيلولة دون إقرار هذا المشروع ومواجهة مخططات تهويد القدس، داعياً الشعوب العربية واإلسـالمية              
أما القيادة الفلسطينية فـردت بـاإلعالن عـن حملـة           . جديد من أجل القدس   » ربيع عربي «إلى تفجير   

بـل بهـدف نيـل      المق) ينـاير (ديبلوماسية جديدة ستنطلق بعد السادس والعشرين من شهر كانون الثاني           
  .العضوية الكاملة لفلسطين في بقية المؤسسات الدولية

وبطرح هـذا الـقانـون نـقـل الـنـواب الـعـرب الصراع داخل الكنيست إلى المجتمـع الـدولي              
فطالب البعض األمم المتحدة ومؤســسـات حـقــوق اإلنـــسـان بالـتـحــرك الفــوري              

انين العنصرية، التي باتت تنعكس في شكل يومي وخطير         والـضـغط على إسرائيل ومنعها من سن القو      
  .»على حياة الفلسطينيين

أن تكون القدس، بشطريها الغربي ويسكنه اليهود والـشرقي ويـسكنه           » القدس الموحدة «ويقضي قانون   
وبحسب صاحب المشروع   . الفلسطينيون وفيه المسجد األقصى، عاصمة للدولة العبرية وللشعب اليهودي        

جاء ليـصد   «اليميني فان اقتراحه لهذا القانون      » االتحاد القومي «لمتطرف ارييه الداد من حزب      اليميني ا 
محاوالت زعزعة مكانة القدس بالنسبة إلسرائيل وللشعب اليهودي، خصوصاً تلك التي تدعو إلى جعـل               

لنـا وحـدنا،    القـدس   «: وقال الداد أثناء الترويج لمشروعه    . »الدولة الفلسطينية العتيدة  «القدس عاصمة   
  .»ولم تكن في يوم من األيام عاصمة ألي شعب سوانا. عاصمة لشعب واحد هو الشعب اليهودي

فتبناه نواب وأعدوا خطة تضمن تجنيد الحكومة       . وحظي اقتراح المشروع بدعم اليمين واليمين المتطرف      
فقـد سـبق وأن صـادق       . اإلسرائيلية ومن ثم الكنيست، بغالبيته اليمينية المعادية للفلسطينيين والعـرب         

قـانون النكبـة،    : الكنيست بالقراءة الثالثة على سلسلة قوانين عنصرية أصبحت سارية المفعول، بينهـا           
وقانون لجان القبول الذي يمنع العرب من السكن في التجمعات السكانية اليهودية الصغيرة، وقانون منـع                

مـن الترشـح    » بلـداً عـدواً   «الذين يزورون   لم الشمل، وقانون تمويل الجمعيات، وقانون منع النواب         
لالنتخابات، وقانون معاقبة من يدعو لمقاطعة إسرائيل، وقانون المواطنة الذي ينص على سحب جنـسية               

أثناء الحرب، وقانون المواطنة الذي ينص على سحب        » العدو«من أدين بالتجسس أو الخيانة أو مساعدة        
نون العقوبات واألراضي الـذي يهـدف لالسـتيالء علـى           جنسية من يخرق قسم الوالء إلسرائيل، وقا      

األراضي العربية، وقانون منع العرب من المطالبة بأراضيهم المصادرة والتي لم تستعمل للغرض الـذي        
صودرت من أجله، وقانون سحب حقوق التقاعد لعضو كنيست متهم بتهم أمنية، وقانون االستفتاء العـام                
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إضافة إلى هذه القوانين هناك عدد مماثـل مـن القـوانين            . والقدسحول االنسحاب من هضبة الجوالن      
  .بانتظار التصويت عليها

  قوانين اخرى
خطير فإن لكل قانون عنصري أقره الكنيـست خطـورة          » القدس الموحدة «وإذا اعتبر البعض أن قانون      

  :تمس جانباً من حقوق الفلسطينيين ووجودهم وأخطر هذه القوانين
رهاب، ويمنح المؤسسة اإلسرائيلية الحاكمة صالحيات واسعة التخاذ إجراءات ضـد            قانون مكافحة اإل   -

فهـو  . أفراد ومؤسسات من دون توفير الحد األدنى من الرقابة القضائية ومن احترام الحقوق األساسـية              
 يثبت في قانون دائم االعتقال اإلداري بال محاكمة لمدة طويلة يمكن تمديدها، ويمكن بموجبـه االعتمـاد                

على أدلة سرية وعلى شهود ال يحضرون المحكمة، بما يتنافى مع ما هو متبـع حتـى فـي المحـاكم                     
ويعتمد القانون تعريفاً فضفاضاً لما يسمى باإلرهاب، موجهاً ضد منظمـات وهيئـات             . اإلسرائيلية نفسها 

ويعتمـد  . »ابيةمنظمات إره «حقوقية خيرية وتربوية ودينية واجتماعية، بادعاء أن لها عالقة بما يسمى            
أمـا  . تعريفاً واسعاً لمفهوم العضوية والتماثل واالرتباط والعالقة مع منظمة تقرر إسرائيل أنها إرهابيـة             

عقوباته فتصل حتى ثالث سنوات سجن لمجرد تعبير العربي الفلسطيني عن رأي يدعم أو يتماثل مع ما                 
ل رمزها أو يوزع منشوراتها أو ينـشرها،        يسمى منظمة إرهابية، أو يرفع علمها أو ينشد نشيدها أو يحم          

ويتـيح  .  عاماً ثالثين عاماً   20وبموجب القانون أيضاً تصبح عقوبة السجن       . والسجن المؤبد مدى الحياة   
القانون استعمال وسائل غير شرعية من خالل إجراءات التحقيق لسحب اعترافات من المتهمـين، هـذه                

  .لياًالوسائل قد تصل إلى حد التعذيب المحرم دو
البيت القومي للشعب اليهودي، يحقق فيها طموحاته       » إسرائيل« قانون الدولة اليهودية، وبموجبه تعتبر       -

ويكرس القانون الرموز اليهودية للدولة العبريـة كـالعلم واألعــياد الرســمية             . في تقرير المصير  
ا القانون، النائـب    وبحسب صاحب هذ  . وبـمـوجبه تتم معاقبة كل من يمس بها      . ونـظـام الـحـكـم 
افي ديختر، فإن منح رموز الدولة مكانة دستورية يسمح للقضاة مـستقبالً            » كاديما«من حزب المعارضة    

بمواجهة التماسات تدعي أن طابع الدولة اليهودي يمس بمشاعر فئة من المواطنين، ويقصد هنا فلسطينيي               
48.  

وفي . اليهودية مصدراً للقضاء والقانون في إسرائيل     ويشمل القانون اقتراحاً آخر يعتبر الشريعة القضائية        
في حال عدم وجود نص قانوني واضح إلحدى القضايا، تصبح الشريعة اليهوديـة             : تفسير هذا البند جاء   

كما يتضمن بنداً يعزز القوانين التي تعطي لكل يهودي في العالم الحق في القدوم إلى إسـرائيل                 . مرجعية
. ة أن تقيم مستوطنات يهودية أو بلدات ألية مجموعة طائفيـة غيـر يهوديـة              والسكن فيها ويتيح للحكوم   

  .والهدف من هذا البند هو تبرير الظواهر العنصرية التي تمنع بسببها سكن العرب في بلدات يهودية
 في مختلف االتجاهـات،     48ويهدف هذا القانون إلى تضييق الخناق على فلسطينيي         :  قانون الجمعيات  -

يسار وحركات حقوق اإلنسان من خالل إضعاف جمعيـات حقـوق اإلنـسان وتنظيمـات               وعلى قوى ال  
المجتمع المدني العربية داخل الخط األخضر وتحديد مصادر تمويلها، التي تصل بغالبيتها الساحقة مـن               

 في المئة على كل التبرعات التي تصل إلى تلـك   45ويقضي القانون بفرض ضريبة بنسبة      . دول أوروبا 
 دوالر، األمر الذي يعني توجيه ضربة قاصمة لعمل ونشاط          6000 وتحديد سقف التبرعات بـ      الجمعيات

تلك الجمعيات الذي يركز باألساس على الدفاع عن حقوق اإلنسان وفضح السياسة الرسمية إلسرائيل في               
  .هذا الجانب
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 إلـى المـس     فإن اقتراح القـانون يهـدف أوالً      » عدالة«رئيس مركز   , وبحسب المحامي حسن جبارين   
بمؤسسات حقوق اإلنسان الفلسطينية واإلسرائيلية، وبالذات التنظيمـات التـي تعمـل علـى محـورين                

 1967حقوق الفلسطينيين داخل الخط األخضر وحقوق الفلسطينيين في األراضي المحتلة عام            : متوازيين
. يل لحقـوق اإلنـسان    وما أزعج إسرائيل أكثر هو نشاط تلك المؤسسات الرامي لتدويل انتهاكات إسرائ           

وثانياً، يهدف القانون إلى النيل من شرعية نضال تلك المؤسسات في مجال حقوق اإلنـسان، وتجفيـف                 
مواردها وتهديد وجودها، من خالل وضع مؤسسات حقوق اإلنسان في خانة العمل الـسياسي، وبالتـالي    

  .»منع التمويل الخارجي عن هذا النشاط السياسي
  خالفات داخلية

جاء بعد أقل من أسبوع على إدانة مجلس األمـن سياسـة االسـتيطان              » القدس الموحدة « قانون   مشروع
هذه اإلدانة الدولية، أشعلت خالفات داخليـة فـي         . والتمييز العنصري التي تميز حكومة بنيامين نتانياهو      

علـى موقـف    فرئيس الحكومة نتانياهو ووزير خارجيته، أفيغدور ليبرمـان، ردا          . المؤسسة اإلسرائيلية 
واتفق ليبرمان ونتانياهو أن دول االتحاد األوروبي ساقطة ولم         . مجلس األمن بحملة انتقادات غير مسبوقة     

هذا الموقف، الذي صعد المعركة الدولية التي تواجهها إسرائيل بسبب سياسـتها تجـاه              . تعد ذات أهمية  
اع، ايهود بـاراك الـذي انتقـد موقـف          الفلسطينيين، أثار خالفات إسرائيلية داخلية برز فيها وزير الدف        

اليوم أكثر من أي وقت مضى نحن بحاجة إلـى          «:  نتانياهو ووصفه بالموقف غير الحكيم قائالً      -ليبرمان
» كاديما«أما رئيسة حزب    . »تأييد أوروبا لنا في الساحة السياسية خصوصاً إزاء التسلح النووي اإليراني          

حلفـاء  «ي سياسة إسرائيل إلى المـساس بمـن وصـفتهم           المعارض، تسيبي ليفني، فحذرت من أن تؤد      
من دون التغطية الشرعية من العالم ال يمكن إلسرائيل العمل ضد اإلرهـاب كمـا               «: وقالت. »إسرائيل

إسرائيل تعلن الحرب على أكبر أصدقائها في أوروبا وما يحـصل بـسبب             «: وقالت. »فعلت في السابق  
  .»سياسة الحكومة، هو مس بأمن إسرائيل

  30/12/2011الحياة، لندن، 
  

   بتطهيرها عرقياًقرارتهويد القدس  .66
  عوني فرسخ

منذ كان المشروع الصهيوني فكرة، احتل تهويد القدس وضواحيها موقعاً مهماً في استراتيجية التطهيـر               
وذلك هـو المـستهدف مـن       . العرقي المعتمدة بتهجير أغلبية مواطني فلسطين العرب واقتالع تاريخهم          

  .”القدس الموحدة عاصمة أبدية للشعب اليهودي“المعروض على الكنيست مؤخراً بإعالن القرار 
وإلعطاء فكرة عما سيالقيه مواطنوها العرب ومقدساتها اإلسالمية والمسيحية، أقدم تلخيصاً مكثفاً لكتاب             

وأكثـرهم  الجـدد   ” اإلسـرائيليين “للمؤرخ إيالن بابه، أشجع المؤرخين      ”  التطهير العرقي في فلسطين   “
  .موضوعية
 باشرت الهاغاناه باعداد ملفات للقرى واألحياء العربية متـضمنة بيانـات لجغرافيتهـا              1940ففي العام   

 أو اعتقلتهم سلطة االنتداب، واالنتمـاءات       1939 - 1936ومداخلها، وعائالتها، الذين شاركوا في ثورة       
  .السياسية لسكانها، ومن باإلمكان تجنيدهم كعمالء
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 بإعداد قوائم   1947يوالون تحديث تلك الملفات بحيث استكملت سنة        “ المستعربون  ”مستشرقون و وكان ال 
” دالت“ وضعت الهاغاناه اللمسات األخيرة للخطة       1948-3-10وفي  . بالمطلوب اعتقالهم من كل قرية      

  .لتطهير فلسطين عرقياً
، مستخدمين تلك الملفات والقوائم فـي       وبعد مناقشتها مع بن غوريون اعتمدها وكلف قادة األلوية بتنفيذها         

فضال عما وفرته لهم من معرفة دقيقة بواقع كـل قريـة وحـي              . عمليات التفتيش واالعتقال واالعدام     
  .عربي

الجدد أنه على الرغم من سياسات بريطانيا المؤيـدة للـصهيونية،           ” اإلسرائيليين“ويقرر أبرز المؤرخين    
وأن  .  كانت فلسطين ال تزال في نهاية االنتداب بلداً عربـي الهويـة              والوجود المتنامي لألقلية اليهودية،   

األمم المتحدة بإصدارها قرار التقسيم تجاهلت كلياً تركيبة فلسطين اإلثنية، ولو أنها جعلت األراضي التي               
مـن   % 10استوطنها اليهود متناسبة مع حجم الدولة التي خصصت لهم لما كانت قد أعطتهم أكثر مـن      

لقد ثبت أن تقسيم البلد، الذي كان في أكثريته الـساحقة فلـسطينياً، إلـى جـزأين               “: وعليه يقول   . البلد  
واألسوأ من ذلك تسبب في تدهور البلد       . متساويين تقريباً، كان حالً كارثياً ألنه تم ضد السكان األصليين           

متحدة مسؤولة تاريخياً واخالقيـاً     ما يعني أنه يعتبر االمم ال     . ” الواحد إلى  اسوأ أطوار العنف في تاريخه       
  .عن العنف المتوالية فصوله على مدى السنوات األربع والستين  الماضية

 وقبل صدور قرار التقسيم، أبلغ بـن        1947تشرين االول ،  /  اكتوبر  7وفي تأريخه لألحداث يذكر أنه في       
 توجد حدود اقليميـة للدولـة       ال“الصهيونية أنه   ” الهيئة االستشارية “غوريون الحلقة الضيقة من أعضاء      

، وبالتالي بدأ التطهير العرقي فور صدور قرار التقسيم بسلسلة هجمات علـى قـرى وأحيـاء                 ”اليهودية
عربية، وبرغم أنها كانت متفرقة ومتقطعة إال أنها كانت عنيفة بما فيه الكفاية للتسبب برحيل نحو خمسة                 

  .وسبعين ألف مواطن عربي
” إفـرايم كتـسير   “تطهير العرقي يذكر أنه تحت إشراف عالم الكيمياء الطبيعية          وفي استعراضه لجرائم ال   

الحقاً طورت األسلحة البيولوجية، وجرى تلويث مياه عكا بجراثيم التيفوئيد لكسر إرادة            ” إسرائيل“رئيس  
فيما جـرى تطـوير     .  أحبطت القوات المصرية محاولة تلويث مياه غزة         1948-5-27مقاوميها، وفي   

  . لهب استخدمت في حرق بيوت وحقول الفلسطينيينقاذفات
ولم تحترم اتفاقيات السالم الموقعة مع الهاغاناه،       . وفي أكثر من قرية نسفت البيوت فوق رؤوس ساكنيها          

  .كما جرى في دير ياسين التي كلفت األرغون وشتيرن بتطهيرها فاقترفتا المجزرة التاريخية
-5-15 جرى تطهير منهجي للمدن والقرى بحيث إنـه حتـى            1948نيسان  /واعتباراً من مطلع إبريل   

 قرية، تحت أنظار مراقبي األمم المتحدة والمـوظفين         200 كان قد تم احتالل وتطهير عدة مدن و        1948
بل ويتهم األخيرين بأداء أدوار مشبوهة في تهجير أغلبية مواطني طبرية وتطهير حيفا من              . البريطانيين  

انيا لما تزل مسؤولة عن فلسطين، ولديها خمسة وسبعون ألف جندي، ما كـان              بينما كانت بريط  . العرب  
العربية واليهودية، كما كانت قد فعلت بالفصل بين الهنـد          : يمكنها من تنفيذ قرار التقسيم وإقامة الدولتين      

  .وباكستان
 مجـزرة   ويؤرخ بابه ألكثر من ست وثالثين مجزرة، أبرزها من حيث إجراءات التطهير وعدد الضحايا             

) 170(شهيداً، بيـنهم    ) 455(، ومجزرة الدوايمة حيث تجاوزوا      )230(الطنطورة حيث تجاوز الشهداء     
كما تعددت حاالت االغتصاب، ولعل أكثرها بربرية اغتصاب فتاة في الثانية عشرة وقتلها             . طفالً وامرأة   

وريون الجريمة في يومياته،    وقد سجل بن غ   . بعد أن تعاقب على اغتصابها اثنان وعشرون وحشاً آدمياً          
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القـصة اسـتناداً إلـى شـهادة       ” هـآرتس “ نشرت   29/10/2003لكن محرري اليوميات حذفوها، وفي      
  .المغتصبين

  .1948تموز /وكان قد جرى استخدام الطائرات بال رحمة في جرائم التطهير اعتباراً من يوليو
 تطهيرها وتحويلهـا إلـى مـستعمرات        تدمير كل القرى التي جرى    ” إسرائيل“وفي الشهر التالي قررت     

وفـي  . للتعامل مع تـداعيات التطهيـر       ” هيئة الشؤون العربي  “يهودية أو إلى غابات طبيعية، وأنشأت       
لتـوطينهم فـي سـوريا واألردن       ” إسرائيل“مواجهة تنامي الضغط الدولي للسماح بعودة الالجئين دعت         

، باتخـاذ   ”لجنة الـشؤون العربيـة    “عضوي  وفوض بن غوريون يوسف فايتس وعزرا دانين،        . ولبنان  
وفي استباق الغضب الـدولي مـن اغتـصاب         . اإلجراءات النهائية بتدمير القرى ومصادرة األراضي       

عليها برغم اعتبارها مملوكة بحكم القانون لألمة اليهودية، بحيـث          ” قيماً“األمالك العربية عينت الحكومة     
  .ال يجيز بيع أي جزء منها لمواطن عربي

ولـم  . طمس تاريخ فلسطين جرى تغيير طابع المدن العربي وإحالل أسماء عبرية لكثير من األماكن               ول
بـل  . توفر المساجد والكنائس والمقامات التي جرى تدنيسها، ومصادرة جميع أمالك األوقاف اإلسالمية             

 مظهراً أوروبيـاً    وإلكساب الدولة . ولم تسلم أشجار الزيتون كونها تدل على عراقة العمران الفلسطيني           
زرع مكانها السرو والصنوبر، وعلى انقاض العديد من القرى العربية أقيمت أكبر الحـدائق وأكثرهـا                

حديقة بيريا بالقرب من صفد، ورامات المنشية إلى الجنوب منها، وحديقة القدس على هـضابها               : شعبية
  .الغربية، وحديقة صطاف في جبال القدس

ي ُأخضع الصامدون لحكم عسكري استناداً لقانون الطوارىء الذي سنته حكومة           واستكماالً للتطهير العرق  
:  بحيث افتقدوا حقوقهم األساسـية     1935على غرار قوانين نورمبرغ النازية سنة ،      1945االنتداب  سنة    

وتواصلت عمليات الطـرد حتـى      . حرية التعبير، والتنظيم، والحركة واالنتقال، والمساواة أمام القانون         
  .1966 فيما استمر الحكم العسكري حتى العام 1953

ولقد حرص المؤرخ الموضوعي على اإلشادة بالمقاومة البطولية في التصدي للقوات الصهيونية وجرائم             
جبـع واجـزم    : خاصة القوات العراقية في جنين، واألردنية في القدس، وأهالي قرى         . التطهير العرقي   

  .قرت وكفر برعموعين غزال ووادي عارة الخمس عشرة، وا
  30/12/2011، الخليج، الشارقة

  
  حرب صهيونية ضد المساجد في فلسطين .67

  نبيل السهلي
لم تكن عملية إحراق مسجد النور في قرية برقة في محافظة رام اهللا والبيرة على يد مجموعة إرهابيـة                   

إطار سلـسلة    سوى حلقة في     2011كانون األول   / ديسمبر 15من المستوطنين اليهود فجر يوم الخميس       
  .متكاملة وممنهجة من االعتداءات على المساجد في فلسطين بغية تهويدها في نهاية المطاف

لقد سعت الحكومات اإلسرائيلية المتعاقبة إلى تزوير وتهويد المعالم العربية واإلسالمية وفي المقدمة منها              
ساجد في فلسطين بأنها كانت محكمـة       المساجد؛ ويلحظ المتابع للسياسات الصهيونية واإلسرائيلية تجاه الم       

ومدروسة، وتم التخطيط لها في المؤتمر الصهيوني األول الذي عقد في مدينة بازل السويسرية في نهاية                
  .1897آب من عام /شهر أغسطس
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ومحاولة منها لتهويد المساجد في فلسطين؛ عملت المؤسسة الصهيونية بداية جاهدة من أجـل الـسيطرة                
 بلغت مساحة أراضي الوقف الخيـري اإلسـالمي فـي           1948اإلسالمي؛ ففي عام    على أراضي الوقف    

  .  دونما677ً ألفا و178فلسطين 
وقامت السلطات اإلسرائيلية بوضع خطط بعد العام المذكور لمصادرة وتهويد تلك األراضي والممتلكات             

حلت إسـرائيل المجلـس     : يوالمواقع، وقد تم ذلك بالفعل عبر اتباع سياسات محددة يمكن إجمالها بما يل            
اإلسالمي األعلى ولجنة األوقاف اإلسالمية؛ كما أصدرت قوانين جـائرة للـسيطرة علـى األراضـي                
الفلسطينية، ومن بينها ما يسمى قانون أمالك الغائبين، وسيطرت السلطات اإلسرائيلية من خاللـه علـى                

  .ممتلكات األوقاف
ائيلية التي وضعت يدها على األوقاف اإلسالمية، من خالل         إضافة إلى ذلك تم إنشاء سلطة التطوير اإلسر       

شراء تلك األوقاف من حارس أمالك الغائبين، األمر الذي جعل القسم األكبر من األوقاف اإلسالمية تحت                
  .سيطرة سلطة التطوير

ومع استمرار عمليات إحراق المساجد في داخل الخط األخضر وكذلك في الضفة الغربية؛ ودعم الجيش               
، يتأكد بكـل وضـوح مـدى        "شارة الثمن "إلسرائيلي للمجموعة اإلرهابية المشرفة على ذلك والمسماة        ا

  .إصرار المؤسسة الصهيونية على ترسيخ فكرة يهودية الدولة عبر تهويد المساجد
  48حال المساجد داخل مناطق 

ي داخل الخط األخضر؛ وقـد    كانت السياسات اإلسرائيلية السابقة بمثابة مقدمات لتدمير وتهويد المساجد ف         
، والذي بموجبه تم تبرير المبيعات من       1953عزز التوجه الصهيوني القانون الصهيوني الصادر في عام         

  .قبل حرس أمالك الغائبين إلى سلطة التطوير، وذلك بغية قوننة المصادرة لألمالك واألوقاف اإلسالمية
 هـدم   -1967 إلى   1948بين األعوام من    -يلية  وخالل فترة وجيزة استطاعت سلطات االحتالل اإلسرائ      

مـن  % 41.5 مسجداً في المناطق التي أنشئت عليها إسرائيل، وتمثل تلك المـساجد نحـو               130وتدمير  
 مـسجداً، إضـافة إلـى ذلـك بـات           313إجمالي عدد المساجد داخل األخضر، التي وصل عددها إلى          

  . والهدم اإلسرائيلية معلم عربي إسالمي في مواجهة سياسة التزوير 8400نحو
ومن اإلجراءات التي اتبعتها السلطات اإلسرائيلية لتهويد المقدسات اإلسالمية وفي المقدمة منها المساجد؛             
القيام بحملة واسعة النطاق طالت عددا كبيرا من المساجد والمقابر اإلسالمية في داخل الخط األخـضر،                

وكذلك هي الحال بالنسبة لمـسجد صـفد فـي الجليـل            وتم تحويل مسجد بئر السبع إلى متحف لآلثار،         
وحولت  السلطات اإلسرائيلية مسجد قرية قيسارية في قضاء حيفا على الساحل الفلـسطيني              . الفلسطيني

إلى خمارة للشباب اليهود، في حين تم تحويل مسجد ظاهر العمر في مدينة طبريا في الجليل إلى مطعم،                  
  .  فبات مرقصاً ليلياً لليهود- أهل القرية عنه سواء أمتار قليلةالذي ال يبعد-أما مسجد عين حوض 

وثمة  محـاوالت    . وفي مدينة حيفا حول الجيش اإلسرائيلي مقبرة االستقالل هناك إلى حي سكني لليهود            
حثيثة من قبل المؤسسة اإلسرائيلية منذ السبعينيات من القرن المنصرم لهدم مقبرة قرية بلد الـشيخ فـي                  

 مدينة حيفا على سفح جبل الكرمل، حيث يوجد ضريح الشهيد المجاهد الكبير عـز الـدين                 جنوب شرق 
، وهـو   1935تشرين الثاني من عام     /القسام، الذي استشهد في أحراج يعبد قضاء جنين في شهر نوفمبر          

  . 1936المجاهد الذي أسس لثورة فلسطين الكبرى عام 
 بل قامت بجرف العديد من المقابر اإلسالمية فـي عكـا            ولم تتوقف السلطات اإلسرائيلية عند هذا الحد،      

إضافة إلى سياسة هدم المقابر والمساجد وجرفها، قـام الجـيش           . ويافا واألقضية محاولة تهويد المنطقة    
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 بتحويل المساجد المقامة التي لم يستطع هـدمها داخـل الخـط             -تحت حجج أمنية وغيرها   -اإلسرائيلي  
 مـسجداً    14ير الدراسات المتخصصة إلى أن الجيش اإلسرائيلي حـول          وتش. األخضر إلى معابد لليهود   

علـى يـد الجـيش      - مسجدا، لتحول فيمـا بعـد        19إلى معابد يهودية، ومنع المسلمين من الصالة في         
 إلى مرتع للقمار أو مطعم أو حظيرة خنازير أو خراف، مثل مسجد البصة ومـسجد عـين                  -اإلسرائيلي

 مسجداً ومقاًما إما مغلقا أو مهمال أو مهددا بالهدم واإلزالة من            50، وهناك   الزيتون في قضاء مدينة صفد    
  . الوجود

من إجمالي مساجد فلسطين التي هدمت منذ إنشاء إسرائيل         % 10وبشكل عام ال تتعدى المساجد المذكورة       
  ).2011-1948(قبل أكثر من ثالثة وستين عاماً 

  محاوالت تهويد المساجد في الضفة
؛ وازدادت شدة في العام     2010يرة االعتداءات على المساجد في الضفة الغربية منذ بداية عام           ارتفعت وت 

؛ حيث تم االعتداء وإحراق وتدمير عشرات المساجد في المدن والقرى في الضفة الغربية،              2011الحالي  
رام اهللا  وكان آخرها إحراق الطابق األول والثاني من مسجد النور في قرية برقة في قـضاء محافظـة                  

؛ وقبله بيوم واحد فقط إحراق مسجد عكاشـة         2011كانون األول   / ديسمبر 15والبيرة فجر يوم الخميس     
  . في مدينة القدس

والثابت أن عمليات تهويد المساجد لم تنحصر في داخل الخط األخضر؛ بل تعدت ذلك باتجـاه الـضفة                  
تتوقف إسرائيل عن سياساتها لجهـة هـدم        ، لم   1967الغربية، فبعد احتاللها الضفة وقطاع غزة في عام         

وتهويد األماكن المقدسة عند العرب المسلمين وكذلك المقدسات بعينها، فخالل أكثر من أربعة عقود مـن                
االحتالل حصلت اعتداءات متكررة على المسجد األقصى والحرم اإلبراهيمي في مدينة الخليل، وكان من              

  .1993، ومجزرة الحرم اإلبراهيمي في عام 1969ي عام أبرز االعتداءات محاولة إحراق األقصى ف
  سبل حماية المساجد

وفـي المقدمـة منهـا      -بعد هذا العرض للسياسات اإلسرائيلية تجاه المقدسات اإلسالمية في فلـسطين            
 والتي أدت إلى تدمير العشرات منها، فضالً عن تغيير أسماء المواقع المقدسة األخرى، وكذلك               -المساجد

السلطات اإلسرائيلية تهويد ما تبقى منها، تحتم الضرورة اإلسـراع فـي حمايـة المقدسـات                محاوالت  
اإلسالمية في فلسطين وفي المقدمة منها المساجد، سواء داخل الخط األخضر أو في الضفة الغربية بمـا                 

  .فيها مدينة القدس ومعالمها التاريخية المقدسة؛ ومدينة الخليل أيضاً
ى توحيد الخطاب العربي واإلسالمي إزاء خطر السياسات اإلسرائيلية التي تهـدد            وقد يكون من باب أول    

المساجد في فلسطين التاريخية، فضالً عن مطالبة المنظمات الدولية ذات الصلة بالحفاظ على دور العبادة               
بـد  والمقدسات بالضغط على إسرائيل وانصياعها للقرارات الدولية واألعراف الخاصة بالمقدسات واألوا          

  .التاريخية
وفي هذا السياق يجب اإلشارة إلى أن المقدسات اإلسالمية والمسيحية في فلسطين يطلق عليها اصطالحاً               

 1949إما آثار أو أماكن عبادة، تحظى بعناية وحماية قانونية فائقة تضمنها اتفاقيات جنيف الرابعة لعـام                 
  .1906وكذلك اتفاقيات الهاي لسنة 

 عملية إحراق المساجد وتدميرها في فلسطين من قبل المستوطنين اليهـود وبـدعم            وتبقى اإلشارة إلى أن   
 استخفافاً وإهانةً لكافة المسلمين في العالم؛ ناهيـك         -بكل المعاني -مباشر من المؤسسة اإلسرائيلية تعتبر      

 عن كون تلك األفعال الصهيونية بحق المساجد تخالف األعراف والمواثيق الدوليـة الخاصـة بحمايـة               
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الرموز الدينية للمناطق الواقعة تحت االحتالل؛ وهذا بطبيعة الحال ينطبق على األراضـي الفلـسطينية               
  .والمساجد والمقدسات األخرى أيضاً

  29/12/2011موقع الجزيرة نت، الدوحة، 
  

  فائض إسرائيلي... العنصريةمخزون  .68
  أسعد عبد الرحمن. د

حـرب  "عتمد على القتل والتشريد فقط ، بل تجاوزتها إلى          الحرب اإلسرائيلية على الشعب الفلسطيني لم ت      
فالهوية الفلسطينية تواجـه حربـاً ال تقـل         . تتعلق بمختلف مكونات الهوية الثقافية لهذا الشعب      " وجودية

الممارس إسرائيلياً منـذ تأسـيس      ) االستيطاني(الجديد اإلحاللي االستعماري    -ضراوة عن الجهد القديم     
مزيداً من القوانين العنـصرية غيـر       ) الكنيست(ؤخراً، طرح البرلمان اإلسرائيلي     فم. الكيان الصهيوني 

وتتنافس األحزاب الصهيونية عبر طرح العديـد مـن         .  ووجودهم 48المسبوقة التي تستهدف فلسطينيي     
" الشعبية"القوانين العنصرية إلثبات من منها هو األقرب إلى وجهة النظر اليهودية المتطرفة سعياً لكسب               

  .لدى الرأي العام اإلسرائيلي المنزاح حالياً، وبقوة، نحو اليمين
وقد ضاقت إسرائيل الراهنة ذرعاً باللغة العربية، وباتت ال تحتملها لغة رسمية بفلسطين مثلمـا عرفتهـا              

" كاديمـا "، النائب عن حزب     "آفي ديختر "السابق  " الشاباك"قوانين االنتداب البريطاني، حيث بادر رئيس       
الذي صاغه بالتعـاون مـع      " إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي    "بطرح مقترح قانون    (!) رضالمعا

وينص مشروع القانون هـذا     . ، فانضم إليه ثلث النواب اليهود بالكنيست      "المعهد االستراتيجي للصهيونية  "
ـ               صرية والفاشـية   على عدم االعتراف بالعربية لغة رسمية بالدولة، مما يعني انحداراً خطيراً نحـو العن

ويهدف القـانون   ". إسرائيل" في المئة من مجمل سكان       20 مليون فلسطيني يشكلون قرابة      1.4وتهميش  
إسرائيل دولة يهودية وديمقراطية، ومن يمتنع عن ذلك        "المقترح إلى إلزام كل مواطن بالوالء والقسم بأن         

. إسـرائيل مـرتبط بالديانـة اليهوديـة    ب" النظام الديمقراطي"، مع التشديد على أن "يكون عرضة للعقاب 
ويندرج مقترح القانون هذا ضمن اإلجراءات التي اتخذت لتهميش اللغة العربية وتشويهها كجـزء مـن                

 في محاولة إسرائيلية لسلب مواطنتهم وشطب هويتهم وتشويه تراثهم وتغييبهم           48الهجمة على فلسطينيي    
 الذي سيؤدي إلـى     48للغة العربية بمدارس فلسطيني     عن المحيط العربي، وصوالً إلى حظر التدريس با       

خلق جيل معدوم الهوية والقومية، خاصة بعد أن تم إلزام التالميذ الفلـسطينيين هنـاك بـتعلم المنـاهج                   
ضمن مـادة التـاريخ     " المحرقة"، وتقديم امتحان في موضوع      "األمة اليهودية "اإلسرائيلية بما فيه تاريخ     
  .لى منعهم من دراسة مواد عن التاريخ والشعر العربي والنكبة الفلسطينيةللثانوية العامة، عالوة ع

ومؤخراً، طرحت قوى اليمين اإلسرائيلي المتطرف مشروع قانون إسكات صوت األذان في المـساجد،              
) نتنيـاهو (بحجة أنه يزعج المواطنين اليهود في البلدات القريبة، والذي حاول رئيس الوزراء اإلسرائيلي              

كما أصدر الكنيست مشروعاً يعنى بمعاقبة كل من ال يتجاوب مع           . بالتصويت عليه ) الليكود(زبه  إقناع ح 
  .في الجامعات" النشيد القومي"رموز الدولة، خاصة 

، جعلت حتـى  48هذه القوانين وغيرها مما فاض مخزونه فأصاب إسرائيليين آخرين من غير فلسطينيي          
الكنيست من أحزاب اليمين الذين بادروا إلى طرح مـشروعات          بيريز يوجه انتقادات شديدة إلى أعضاء       

مـسيرة  "بهذه القوانين، بل وصفها بأنهـا       " يخجل"قوانين عنصرية ومعادية للديمقراطية، مشيراً إلى أنه        
وفي ظل هذا الفيض المتفاقم، لم تستطع وزيرة الخارجية         ". تخرب صورتنا وحسب  "، مضيفاً أنها    "البلهاء
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رار في التظاهر بالحيادية، فأعربت عن خشيتها البالغة من سلسلة القوانين التي تستهدف             األميركية االستم 
) المتمثلة بالمحكمة العليا والصحافة ومنظمات حقوق اإلنسان      " (ركائز الديمقراطية في إسرائيل   "ما أسمته   

، رداً علـى    "فقـط رؤيتهم  "في مقال بعنوان    " ناحوم برنياع "ويقول  . الجاري تشريعها في الكنيست حالياً    
فاألكثرية الغالبة مـن اليهـود فـي أميركـا          . يشعر يهود أميركيون كثيرون مثلها    : "تصريحات كلينتون 

ينتسبون إلى التيار الليبرالي، ويبدو أن إسرائيل لم تكن قط أبعد عن قلوبهم مما هي اآلن، فهـي غريبـة              
  ".حقيقيونعليهم ومتطرفة وظالمية ومعادية، وهم يرون أنهم هم اليهود ال

" حرب ثقافية في إسـرائيل    "بعنوان  " جدعون ليفي "ومن أبرز المقاالت اإلسرائيلية الكاشفة، مقاٌل وضعه        
لـيس مـا    : "ومن ضمن ما قاله   . أوضح فيه أن ما يجري يستهدف قوى إسرائيلية ليبرالية متنورة أيضاً          

 الحديث عن حرب ثقافية شاملة      يجري في إسرائيل اآلن مجرد قوانين عنصرية يريد اليمين إجازتها، بل          
إن من يعتقد أن الحديث فقط هو عن محاولة لتغييـر           . في مجاالت عديدة لتغيير صورة الدولة وصبغتها      

ففي هذا الخريف نشبت حرب ثقافـة       . إن ما يجري إزاء أعيننا اآلن هو حرب       . النظام يضل في األوهام   
وليس الموجود في دائرة الفعل     . ا يبدو للناظر  في إسرائيل وهي تشتعل في جبهات أوسع وأعمق كثيرا مم         

ولهذا قد تصبح هـذه     . هو نظام الدولة فقط الذي هو أمر مصيري أيضاً، بل الحديث عن صورة إسرائيل             
الهجوم على النظام القـائم     : "ويضيف)". االستقالل(المعركة األكثر مصيرية في تاريخ الدولة منذ حرب         

نحن في أوله   ... ي سياسي وطوفان ثقافي وزلزال اجتماعي وديني      شامل في جميع الجبهات وهو تسونام     
إن ادعاء أننا ديمقراطية غربية مستنيرة يستبدل به بسرعة مخيفة واقع مختلف لدولة دينية وجاهلة               . فقط

اليد القومية تسن القوانين المعادية للديمقراطية والفاشـية        : "ويختم". وأصولية وعنصرية وقومية وظالمية   
ة، واليد الحريدية تضعضع سلوك الفرد ومساواة المرأة، واليد العنصرية تعمل على مجابهة غيـر               الجديد

اليهود، واليد االستيطانية تزيد في تعزيز قبضتها على إسرائيل في الداخل أيضاً، ويد أخرى تقلـب فـي                  
 2006متحدة بين عامي    ، السفير في الواليات ال    "سالي مريدور "ومن جهته، يقول    ". التربية والثقافة والفن  

هذه الموجة خطيرة على نحو خاص وذلك ألن        . موجة عكرة تهدد إسرائيل؛ قومية متطرفة     "، إن   2009و
. محدثيها ليسوا أبطاال يمسكون نوازعهم بل هم سياسيون يشعلون نار المشاعر الدفينة للخوف والكراهية             

 النار الغريبة الناشئة عن معسكره، فلـيس فقـط          إذا لم يطفئ فوراً   . وعليه، هنا االختبار األكبر لنتنياهو    
مكانة إسرائيل الدولة ستتضرر، بل ستشتعل النار في أرجاء المجتمع كله، وسيتصاعد اللهـب ليحـرق                

  ".روح الصهيونية
، فاضـت أيـضاً     48وألن العنصرية في إسرائيل مسألة بنيوية عميقة، فإنها، بعد أن ضربت فلسطينيي             

 فمع فشل الحكومة اإلسرائيلية الحالية في االنتصار بأي معركة سياسية خارجيـة             .على إسرائيليين يهود  
على صعيد المفاوضات، سارعت للبحث عن عدو داخلي أضعف فتحولت العنصرية التي تغمر إسرائيل              
اليوم إلى تيار مركزي معلن، إذ بعد أن كانت ظاهرة شارع أصبحت تيارا مركزيـاً ممـثال بكنيـست                   

 يقودهم رئيس وزراء يرى إسرائيليون وغربيون متزايدون أن أولويته تـتلخص فـي              وحكومة ووزراء 
  .الحفاظ على موقعه حتى لو تأذت المصالح االستراتيجية اإلسرائيلية وحتى لو انهار السالم
  30/12/2011االتحاد، أبو ظبي، 
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  28/12/2011فلسطين اون الين، 


