
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
  
  

    
  
  

  
  
  
  
  

   عام الدولة الفلسطينية٢٠١٢العام : انطالقة الثورة ضاءة شعلةإ خالل حفل عباس
  هنية يدعو إلدراج القدس بمناهج التعليم العربية

   لرئاسة السلطةحد من أعضائها أحماس لن ترشح: عكاظ
  ٦٧ إلى ما قبل "إسرائيل"قد يعيد " الربيع العربي: "غانتس

   على سجون أخرىاألسرى سجن النقب وتوزيع إغالقاالحتالل يقرر 

"الرباعية"إذا لم تنجح: عباس
الحكومة وفخياراتنا مفتوحة 

  المقبلة ستشكل قبل االنتخابات
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            ٢ص                                     ٢٣٦٧:            العدد    ١/١/٢٠١٢األحد  :التاريخ

    :السلطة
 ٥   عام الدولة الفلسطينية٢٠١٢العام : انطالقة الثورة علةضاءة شإ خالل حفل عباس.٢
 ٦  هنية يدعو إلدراج القدس بمناهج التعليم العربية.٣
 ٦  اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير تقرر التوجه لمجلس األمن لمواجهة االستيطان.٤
 ٧  مني ووقف التنسيق األ"سرائيلإ"السلطة الفلسطينية تفكر جديا بخفض العالقات مع  ":سما".٥
 ٧  الحكومة ترحب بالنقد: الخطيب "..مختلق"نفى تقرير نسب إلى فياض ووصفه بأنه .٦
    

    :المقاومة
 ٨  إلى االعتدال السياسي في عالم عربي متغيرمشعل يقود حماس ": الحياة".٧
 ٩   لرئاسة السلطة أحد من أعضائهاحماس لن ترشح: عكاظ.٨
 ٩  قرار مغادرة قادة الحركة مرهون بالوضع األمني: حماس.٩
١٠  لب الشعب السوريننحاز لمطا: "البيان" لـ"الجهاد".١٠
١٠  اإلثنين.. لجنة ُمراقبة الُحريات العامة تجتمع بغزة: إسماعيل األشقر.١١
١١  فتح تنتقد استمرار اعتقال أنصارها في غزة وتطالب مشعل بالتدخل.١٢
١١  ٢٠١١ من عناصرها وقتل إسرائيليين خالل ٢٩هاد تُعلن استش" سرايا القدس".١٣
    

    :الكيان اإلسرائيلي
١١  " الستئناف المفاوضاتيناير تمهيداً/ كانون الثاني ١٤سألتقي عباس يوم ": زبيري.١٤
١٢  ٦٧ل  إلى ما قب"إسرائيل"قد يعيد " الربيع العربي: "غانتس.١٥
١٢   حزب اهللابينها   إرهابيةالحتوائه حسابات لجماعات" تويتر"يهدد موقع " إسرائيلي"مركز .١٦
١٢  ليسار اإلسرائيلي وفلسطينيينلالمستوطنون في حي الشيخ جراح يعتدون على مسيرة .١٧
    

    :األرض، الشعب
١٣  م األحكام المؤبدة يستعدون إلضراب سياسي مفتوح عن الطعاواألسرى الفلسطينيون ذو.١٨
١٣   على سجون أخرىاألسرى سجن النقب وتوزيع إغالقاالحتالل يقرر .١٩
١٣  ٢٠١١ في ى األسرى اعتداء عل٢٠٠: قراقع.٢٠
١٤   ألف مقدسي١٢٥جدران القدس وسيلة للتخلص من : زياد الحموري.٢١
١٤  ٢٠١١خالل   منزالً بالقدس٤١ دونم وهدم ٣٠٠٠ مصادرة :مركز أبحاث األراضي.٢٢
١٤  هدم ثالثة منازل جنوب بيت لحم دونمات ويقرر ١٠٦االحتالل يصادر .٢٣
١٥  "عرضة النتهاكات االحتالل" من غزة يعملون في الصيد  طفال١٩٠ً: "مركز الميزان".٢٤
١٥  مستوطن يقطع أذن عامل فلسطيني بآلة حادة.٢٥
١٥   طفال١٥ً األسبوع الماضي بينهم سيدتان و فلسطينيا٧٣ً االحتالل اعتقل.٢٦
١٦   لمطرب إسرائيلي في الضفة الغربيةاحتجاج يلغي حفالً.٢٧
   
   



  

  

 
 

  

            ٣ص                                     ٢٣٦٧:            العدد    ١/١/٢٠١٢األحد  :التاريخ

   :اقتصاد
 ١٦   ٢٠١١ في  محدوداً اقتصادياًقطاع غزة شهد نمواً: ماهر الطّباع.٢٨
 ١٦  دراسة تبرز اآلثار االقتصادية للحصار المفروض على غزة.٢٩
 ١٧  اقتصادي فلسطيني يدعو لمحاربة المنتجات اإلسرائيلية في غزة ودعم المنتج المحلي.٣٠
   

   :صحة
 ١٧ لب بإنهاء معاناة مرضى غزة مع بداية العام الجديديطا" سواسية لحقوق اإلنسان"مركز .٣١
   

   :ثقافة
 ١٧  بالسلطةاإلمساك إلى "العنف"رؤية جديدة إلى حماس بعد تحولها من : عرض كتاب.٣٢
 ٢٠ اشتيةمحمد ل" المصطلحات والمفاهيم الفلسطينية"موسوعة تنشر  "قدس برس".٣٣
   

   : رياضة
٢٠  ميداليات بختام دورة األلعاب العربيةثمانفلسطين تحرز .٣٤
   

   : لبنان
٢١   بال عمل"إسرائيل"من العمالء اللحديين في % ٤٥: وزير إسرائيلي.٣٥
   

   :عربي، إسالمي
٢١  رفع موازنة الدفاع اإلسرائيلية غير مرتبط بشن حرب على قطاع غزة: مصر.٣٦
٢١  "إسرائيل" الجيش المصري يعزز تدابيره األمنية على الحدود مع ":م بوستيجيروزال".٣٧
٢١  "إسرائيل"ـ يرفضون االعتراف ب"إخوان مصر".٣٨
٢٢  للقضية الفلسطينية" المطلق"بوتفليقة يجدد دعمه .٣٩
٢٢  يةفلسطينالقضية لبتحرير الجوالن والدعم الالمشروط ليؤكد تمسك الشعب السوري غليون .٤٠
٢٣  قصف إسرائيلي في بورسودانالخرطوم تنفي تعرض قافلة سودانية ل.٤١
   

   :دولي
٢٣ وفد طبي دولي متخصص يصل إلى قطاع غزة.٤٢
    

   :مختارات
٢٣  األميركية" ثاد"إلمارات أول دولة في العالم تحصل على منظومة صواريخ ا.٤٣
٢٣   مليار دوالر٧٥خسرت " الربيع العربي"دول : ل في الجامعةمسؤو.٤٤
    

   :تقارير
٢٤  ؟؟"٢رصاص مصبوب "هل هناك حملة ".. إسرائيل"مدى جاهزية : لجبهة الداخليةتقرير ل.٤٥
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    :حوارات ومقاالت

٢٥  علي جرادات... ومصيراًبرنامج الدولة الفلسطينية مساراً .٤٦
٢٧  مرزوق الحلبي... !وجهة خروج حماس من دمشق.٤٧
٢٨  مصطفى إبراهيم... سلفيو قطاع غزة.٤٨
    

 ٣٠  :كاريكاتير
***  

  
  حكومة المقبلة ستشكل قبل االنتخاباتالو فخياراتنا مفتوحة "الرباعية"إذا لم تنجح : عباس .١

 قال الرئيس محمود عباس، إنه إذا لم تتمكن اللجنة الرباعية من وضـع الطـرفين الفلـسطيني                  :رام اهللا 
 من شهر كانون ثاني المقبل، فهـذا يعنـي أنهـا فـشلت              ٢٦واإلسرائيلي على طاولة المفاوضات حتى      

  .وتتصرف بناء عليهوسيكون للقيادة الفلسطينية بعد ذلك موقف تدرسه 
وأشار في مقابلة مع إذاعة وتلفزيون فلسطين، الليلة، إلى جهود يبذلها األردن الشقيق مـن أجـل جمـع                   

إذا لم يحصل شيء فالخيـارات      ': اللجنة الرباعية مع اإلطراف المعنية، معربا عن استعداده لذلك، وقال         
  .ذا غير وارد وأنا ال اقبل بذلك، وطبعا هناك ناس تقول انتفاضة ثالثة وأنا أقول ه'مفتوحة

 في مسألة االنتخابات، وتساءل سيادته كيـف        ٢٠١٢وطالب الرئيس الجانب األميركي بأن ال يضيع سنة         
يمكن أن تتعطل دولة كبرى لمدة سنة كاملة بسبب وجود انتخابات، فهناك قضايا دولية خطيـرة كملـف                  

اإلسـرائيلي اال   - نفتح ملف الصراع الفلـسطيني       الشرق األوسط، فال يجوز أن يقول األمريكان إننا لن        
  .عندما ننتهي من االنتخابات

وأكد أن السالم أهم من االئتالف الحكومي في إسرائيل، وأن الجانب اإلسـرائيلي يـستطيع أن يـشكل                  
حكومة أخرى مع أحزاب المعارضة اإلسرائيلية، وحتى لو سقط االئتالف فإن السالم أهم من االئـتالف،          

  .ستقبل عندها سيكون له وليس لي والسالم لشعبه أهم من كل االئتالفاتألن الم
وأشار الرئيس إلى أن اللجنة المركزية لالنتخابات ستذهب خالل أسبوع أو أسبوعين إلى غزة من أجـل                 

 ال بد أن نلتزم بـه، ولكـن إذا          ٥-٤تجديد سجالت الناخبين، وهناك وعد نحن متفقون عليه وهو شهر           
نتخابات وقالت انه يجب تأخير الموعد أسبوع فانا ال استطيع أن اعترض ألنه عندما تقول               جاءت لجنة اال  

  . شهور٣اللجنة أنها أصبحت جاهزة ستكون االنتخابات بعد 
وقال إن تشكيل الحكومة من المفترض أن يكون قبل االنتخابات، لتقود االنتخابات، ولـن تجـري أيـة                  

أن نلتفت إلى أنفسنا وأن نتماسك، ومن هنا كانـت الرغبـة عنـد        انتخابات في ظل حكومتين، لذلك البد       
الجميع لنلتف حول بعضنا ونحمي مشروعنا الوطني، وهذا ما لمسته عند الكل، وآمل أن تبدأ العجلة في                 

  .التنفيذ، وأنا متفائل
مجي ستشكل قبل االنتخابات وستكون حكومة تلتـزم ببرنـا        'وحول برنامج الحكومة المقبلة قال سيادته،       

السياسي، وأنا ملتزم أكثر من الرباعية بالشروط الدولية، وعندما أقول التزاماتي تعرف كل الناس أن هذه                
  .'الحكومة تعرف ما عليها تماما وتكون مقبولة عالميا وإقليميا ومحليا
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، وهـذا   عالقاتنا لم ولن تتأثر بأي ربيع عربي يمر على الدول العربية          'وحول الربيع العربي قال سيادته،      
ما الحظته عندما حصل في تونس ومصر وليبيا، فالشعب العربي ملتزم بالقضية الفلسطينية ونحن ليست               

الـسالم ال   : وقال سيادته مخاطبا الحكومة اإلسرائيلية     .'لنا عالقة فيمن يحكم البلد فالشعب هو الذي يقرر        
للشعب اإلسرائيلي وللمنطقة والعـالم     ينتظر، فكلما أسرعنا بتحقيق السالم كان أفضل ليس لنا فقط وإنما            

  .كله، وإذا لم يحصل سالم فإن العالم كله يتحمل تبعات انهيار عملية السالم
  ٣١/١٢/٢٠١١، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
   عام الدولة الفلسطينية٢٠١٢العام : انطالقة الثورة ضاءة شعلةإ خالل حفل عباس .٢

 الرئيس محمود   ، أن  نائل موسى   عن مراسلها  رام اهللا  من    ١/١/٢٠١٢،  ام اهللا الحياة الجديدة، ر   ذكرت
، مجددا مطالبته بوجوب    »يجب ان يكون عام الدولة الفلسطينية      «٢٠١٢عباس اعتبر مساء امس ان العام       

وكان الرئيس عباس يتحدث أمام ضريح الرئيس الراحل ياسر          .»غير شرعي «ان يتوقف االستيطان ألنه     
، فـي مقـر     »الحرية لألسرى «انطالقة الثورة الفلسطينية تحت عنوان       ل حفل اضاءة شعلة   عرفات خال 

العـام  «وقـال ان     .المقاطعة بمدينة رام اهللا، إيذانا ببدء احتفاالت الذكرى السابعة واألربعين لالنطالقـة           
 وتزداد كل يوم     يجب ان يكون عام الدولة الفلسطينية رغم ان العراقيل كثيرة والعقبات اكثر فاكثر             ٢٠١٢

. »في ظل حكومة إسرائيلية ال تريد السالم، وبالتالي نحن صابرون صامدون لن نتراجع عـن مطالبنـا                
قلنا منذ البداية ان االستيطان على ارضنا غير شرعي، هذا ما قلناه وما نقوله ومـا سـنقوله                  «واضاف  

  .»ولن نتراجع عن مواقفنا(...) 
قدس الشرقية لن تكون هناك دولة، لن تكون هناك دولة فلسطينية،           دون ال «وشدد الرئيس عباس على انه      

نحن نعرف أنهم اليوم يحاولون تغيير معالمها، تغيير أرضنا، والبناء على بيوتنا، على قبور أهلنـا مـن                  
نحن مددنا أيدينا للسالم أكثر من مرة       «وتابع  . »أجل أن يمحوا آثار الشعب الفلسطيني ولكنهم لن يتمكنوا        

  .»نا نمد أيدينا، ومستعدون الن نخوض حرب السالم حتى النهايةوال زل
سنستمر في مساعينا وكما تعلمون حصلنا على عـضوية فـي           .. لقد قدمنا طلبا في مجلس االمن     « وقال  

 عام  ٢٠١٢العام  «واضاف  . »رفع العلم الفلسطيني في رحاب االمم المتحدة      .. اليونسكو وهذه بداية طيبة   
، نحن بذلنا جهدا وهناك تصميم من جميع الفصائل الفلسطينية على إتمام المصالحة             المصالحة إن شاء اهللا   

بعد االجتماع الذي عقد في القاهرة وهناك مجموعة من الفعاليات اتفقنا عليهـا وسنـستمر بهـا ومنهـا                   
في موضوع االنتخابات، ولجنة االنتخابات ستذهب لغزة من أجل تجديد سجالت المنتخبين وتبدأ المسيرة              

  .القريب العاجل
 بمقر الرئاسة في مدينـة      استقبلعباس  ، أن   "وفا "-رام اهللا   ، من   ١/١/٢٠١٢،  األيام، رام اهللا  وأضافت  

وتسلم الـرئيس،    رام اهللا، امس، ممثل روسيا االتحادية لدى السلطة الوطنية السفير السكندر روداكوف،           
 سـيرجي الفـروف، تتعلـق بتطـورات     من السفير الروسي، رسالة مهمة من وزير الخارجية الروسي     

األحداث في المنطقة، خاصة الوضع في سورية وعمل بعثة المراقبين العرب هناك، وضـرورة زيـادة                
كما تطرقت الرسالة إلى سبل وضرورة الخروج من هذا المأزق بمـا يـضمن أمـن                 .عددهم وتدعيمهم 

لى مخاطر الفوضـى والحـروب      سورية ووحدتها، وتحقيق تطلعات شعبها، وحتى ال تتعرض المنطقة إ         
  .األهلية
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ووضع الرئيس، السفير الروسي في صورة جهود الرباعية التي ستستأنف اجتماعاتها في األسبوع األول              
من الشهر القادم، والتأكيد على ضرورة أن يفي الجانب اإلسرائيلي بالتزاماته بوقف االستيطان والقبـول               

 -١-٢٦لقدامى من أجل استئناف المفاوضـات، حتـى يـوم           بمبدأ حل الدولتين واإلفراج عن األسرى ا      
كما تناول اللقاء زيارة الرئيس إلى موسكو في الثلث األخير من            . كما قررت اللجنة الرباعية ذلك     ٢٠١٢

  .الشهر الجاري
  
  هنية يدعو إلدراج القدس بمناهج التعليم العربية .٣

توجب على الدول العربية واإلسـالمية      ، أنه ي  ٢٠١١-١٢-٣١أكد رئيس الوزراء إسماعيل هنية، السبت       
استحضار قضية القدس المحتلة وما تتعرض له لدى أبنائها الطلبة وإدراجها في مناهجهم التعليميـة فـي     

ضرورة تقديم الدعم المالي لـدعم صـمود      "وشدد هنية على     . كافة المراحل من أجل نشر الوعي حولها      
  ". لدولية لنثبت للعالم بأننا لن نفرط بالقدسالمقدسيين والدعم السياسي في كافة المحافل ا

جاءت أقوال هنية خالل كلمة ألقاها في منتدى القدس الدولي الذي تقيمه مؤسسة القدس الدولية بالعاصمة                
  ". باب المغاربة مثاال.. تهويد القدس"السودانية الخرطوم تحت عنوان 

ة والصمود والمقاومة وعـدم التنـازل عـن         وعاهد هنية الحاضرين على المضي قدما في الطريق الجاد        
  ". مطلقا) إسرائيل(لن نعترف بـ: "القدس أو األقصى أو أي شبر من فلسطين، مكررا جملته الشهيرة

هذا العدو ال بد له     : "في كل بلد عربي، قائلًا    " جيش القدس "وجدد رئيس الوزراء دعوته لتشكيل ما اسماه        
وأشاد بصمود الـسودانيين فـي وجـه    ". نحمله في كل المحافلمن هزة عنيفة وال بد من موقف سياسي    

المؤامرات التي تكالبت عليهم، مشيرا إلى براعتهم في العلم والصمود والجهاد وميادين العمـل والحكـم                
  . والسياسة، مجددا شكرهم على االستقبال الحافل واحتضانهم إلخوانهم الفلسطينيين على أرضهم

، مبينًا أن هذا التحول لـن       "إن هذا الربيع هو ربيع القدس     : "ربيع العربي، وقال  وأشار خالل كلمته إلى ال    
يستطيع أحد أن يوقفه، كون الشعوب هي من تقود ذلك بإرادتها، الفتًا النظر إلى أن الصمود فـي غـزة                    

  . خالل الحرب اإلسرائيلية الغادرة كان له دور كبير في استنهاض الشعوب
 الشعب الفلسطيني في وجه الترسانة العسكرية اإلسرائيلية، مؤكدا أنه لـن            وأشاد رئيس الوزراء بصمود   

وحيا المرابطين في القدس وفـي المـسجد األقـصى          . يستسلم أبدا في وجه المؤامرات التي تحاك ضده       
المبارك بقيادة الشيخ رائد صالح، كما وحيا القائمين على منتدى القدس الدولي، مؤكدا أن القدس جـزء                 

  . قيدة وال يمكن التنازل عنها بأي حال من األحوالمن الع
وتخلل المنتدى عدة كلمات تمحورت حول القدس وتاريخها وما تتعرض لـه مـن انتهاكـات جـسيمة                  

  .واعتداءات همجية تهويدية من قبل االحتالل
  ٣١/١٢/٢٠١١، موقع فلسطين أون الين

  
  من لمواجهة االستيطاناللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير تقرر التوجه لمجلس األ .٤

قررت القيادة الفلسطينية التوجه إلى مجلس األمن الدولي ودعـوة مجلـس الجامعـة العربيـة                : رام اهللا 
لالنعقاد، لمواجهة اتساع الحملة االستيطانية وشمولها في مدينة القدس ومحيطها وفـي جميـع إرجـاء                

  . الضفة
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نظمة التحرير الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس،       وجاء القرار في اجتماع عقدته اللجنة التنفيذية لم       
  .اليوم السبت، في مقر الرئاسة بمدينة رام اهللا

ودعت القيادة في بيان للجنة التنفيذية تاله أمين سرها ياسر عبد ربه، إلى عقد اجتماع اللجنـة القانونيـة                   
  . في عمان٢٠١١-١-١٥لدراسة مشروع قانون انتخابات المجلس الوطني يوم 

كما قررت القيادة دعوة لجنة االنتخابات المركزية إلى االنعقاد الفوري بتشكيلها الجديد وفـق المرسـوم                
الذي أصدره الرئيس عباس، ولممارسة مهامها لتحديث  سجل الناخبين في الـضفة الغربيـة والقـدس،                 

  .سجل الناخبين وتحديثهوكذلك توجه لجنة االنتخابات الفوري إلى قطاع غزة لفتح مكاتبها من اجل انجاز 
  ٣١/١٢/٢٠١١، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
   ووقف التنسيق االمني"سرائيلإ"السلطة الفلسطينية تفكر جديا بخفض العالقات مع  ":سما" .٥

 كشف مصدر فلسطيني رفيع المستوى مساء السبت النقاب عن توجه جدي لدى             :حكمت يوسف / رام اهللا   
سطينية ببناء استراتيجية جديدة مع اسرائيل وذلك في ضوء استمرارها ببناء المستوطنات فـي    السلطة الفل 

  .الضفة الغربية والقدس وعدم اكتراثها للقرارات الدولية
ان السلطة الفلسطينية تفكر في اتخاذ  قرار بفك االرتباط بـشكل تـدريجي              ) سما(وقال المصدر لوكالة    

 العصيان الوطني وذلك وفق استراتيجية المقاومـة  ىسرائيلية وصوال ال  لمستوى العالقات مع الحكومة اال    
وأوضح المصدر أن السلطة تفكر جديا في        .الشعبية التي تم االتفاق عليها بين مختلف الفصائل الفلسطينية        

وقف التنسيق األمني مع الحكومة االسرائيلية وذلك عشية التهديدات التـي اطلقهـا وزيـر الخارجيـة                 
 الرئيس عباس في مقر المقاطعة برام       ةلي المتطرف افيغدور ليبرمان والتي طالب فيها بمحاصر       االسرائي

وبين المصدر ان الرئيس عباس سيجري سلسلة لقاءات مع قادة االجهزة االمنيـة فـي                .اهللا وتقييد تنقله  
  .الضفة الغربية لمناقشة وقف التنسيق األمني مع االحتالل وما سيترتب عليه

ر ان حالة من األحباط تسود الرئيس عباس من المواقف الدولية اتجاه الحكومة االسـرائيلية               وأكد المصد 
ـ  (..) التي تواصل انتهاك مدينة القدس وعدم قبولها شروطاً الستئناف المفاوضات           ان الـشئ    ىمشيرا ال

س مـن  الوحيد الذي يراهن عليه الرئيس عباس في الوقت الحالي هو المصالحة الداخلية مع حركة حمـا     
  .أجل مواجهة االدارة االمريكية واسرائيل

  ٣١/١٢/٢٠١١، وكالة سما اإلخبارية
  
  الحكومة ترحب بالنقد: الخطيب"..مختلق"نفى تقرير نسب إلى فياض ووصفه بأنه  .٦

نفى المركز اإلعالمي لرئيس الوزراء الفلسطيني ما نسب إلى الدكتور سـالم فيـاض               :رام اهللا المحتلة  
  ".واشنطن تمول فياض للمنافسة على رئاسة السلطة"قرير نشر بعنوان رئيس الوزراء في ت

وقال الدكتور غسان الخطيب رئيس المكتب اإلعالمي إن التقرير الذي أورده الكاتب شـاكر الجـوهري                
مجانب للحقيقة وغير موضوعي ومنسوب إلى مصادر مجهولة وهو مختلق بهدف تحقيق غايات سياسية،              

 ليس لرئيس الوزراء فقط، بل وللنظام السياسي الفلسطيني، مؤكـدا تـرحيبهم             وأضاف أن التقرير يسيء   
بأي تحليالت أو وجهات نظر نقدية ألي موقف لرئيس الحكومة الفلسطينية أو أي من أعضائها وذلك من                 

وأعلن الدكتور الخطيب أن مركز اإلعالم الحكـومي الفلـسطيني مـستعد             .باب اإليمان بحرية التعبير   
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وفير أي معلومات مطلوبة أو اإلجابة على أي استفسارات حـول مواقـف رئـيس الـوزراء                 للتعاون لت 
  .والحكومة الفلسطينية

 ١/١/٢٠١٢، الشرق، الدوحة
  
  مشعل يقود حماس إلى االعتدال السياسي في عالم عربي متغير": الحياة" .٧

اجتماعات المـصالحة   خالد مشعل لغة جديدة إلى      » حماس«حمل رئيس المكتب السياسي لحركة      : رام اهللا 
النـضال  «، و »الـشراكة الـسياسية   «الفلسطينية التي عقدت أخيراً في القاهرة، تمثلت في دعوته إلـى            

، األمر الذي أثار إعجاب البعض، وتساؤالت الـبعض         »١٩٦٧إقامة دولة على حدود عام      «، و »الشعبي
  .اآلخر عن سر هذا التغيير ودوافعه ومراميه

الجديد في مشروع المصالحة الفلسطينية، ما يرجح التفاؤل على التشاؤم في           وشكّل خطاب مشعل العنصر     
  .ميزان المصالحة المتأرجح منذ سنوات

وانخراطهم في النظام السياسي فـي      » اإلخوان المسلمين «إن تجربة   » حماس«وقالت مصادر قريبة من     
وأوضـحت هـذه   . »حمـاس « لـ المنطقة كانا الدافع األكبر وراء اللغة الجديدة لرئيس المكتب السياسي    

اإلخوان يسعون إلى تولي القيادة في دول المنطقة، وهو أمر غير ممكـن مـن               «: »الحياة«المصادر لـ   
دون دخولهم إلى النظام السياسي القائم، وهذا هو جوهر النصيحة التي قدمها اإلخوان في مـصر إلـى                  

  .»اإلخوان في فلسطين
غ قيادة الحركة في قطاع غزة فـي اجتماعـات داخليـة أن             أن مشعل أبل  » حماس«وأفاد مسؤولون في    

باآلخر تشكل عنـاوين    » االعتراف«و» الشراكة«و» المصالحة«الحركة مقدمة على تغيير سياسي، وأن       
أبدى مشعل إعجاباً شديداً بالتجربة التونسية،      «: »الحياة«وقال مسؤول رفيع في الحركة لـ       . هذا التغيير 

  .»خوان واليسار والقوميينوبإقامة تحالفات بين اإل
وقالـت  . »حمـاس «وشكل اندالع الثورة في سورية عامالً آخر مهماً في اعتدال اللغة السياسية لحركة              

مصادر في الحركة إن عدداً كبيراً من كوادر الحركة غادر سورية، وأن المكتب السياسي أعـد خطـة                  
  .ةلمغادرتها في حال تدهور األوضاع ووصولها إلى دمشق العاصم

إن قيادة الحركة تبحث في نقل مقر أو مقرات قيادة الحركـة            » الحياة«لـ  » حماس«وأكدت مصادر في    
» حماس«إلى دول المنطقة في حال تدهور األوضاع في سورية، مشيرة إلى أن األخيرة هي األفضل لـ                 

 عليهـا، مثـل     ألنها تمنحها حرية مطلقة للحركة على أراضيها بخالف الدول األخرى التي تفرض قيوداً            
الترحيب بعدد من أعضاء قيادتها وعدم الترحيب بآخرين، خصوصاً أولئك الموضـوعين علـى قـوائم                

  .اإلرهاب األميركية
الذي يقوده رئيس المكتب السياسي للحركة ونائبه موسى أبو مرزوق الذي           » حماس«ويواجه اعتدال قيادة    

ديات أهمها معارضة أو تحفظ بعض مراكـز        ، صعوبات وتح  »العقل االستراتيجي للحركة  «يوصف بأنه   
القوى في الحركة في قطاع غزة، خصوصاً تلك التي تسيطر على المؤسسات الحكومية وعلـى النـشاط                 

  .االقتصادي واألمني والعسكري في القطاع
بوجود هذه الصعوبات، األمر الذي من شأنه جعل المصالحة تسير ببطء أكبـر             » حماس«ويعترف قادة   
  .ليه مشعل وأعضاء المكتب السياسي المقيمون في الخارجمما يتطلع إ
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، خصوصاً قـوى األمـن،      »فتح«واألمر ذاته في الضفة الغربية حيث يعارض بعض مراكز القوى في            
  .المصالحة ويعمل على إعاقتها

وذكـرت  . من دون تردد  » حماس«تقول إن مشعل ماض في قيادة التغيير في         » حماس«لكن مصادر في    
أن جميع التعميمات القادمة من المكتب السياسي إلى مستويات القيـادة           » الحياة«حركة لـ   مصادر في ال  

ونقلت هذه  . »العمل مع اآلخر  «والعمل في الحركة تنصب على التغيير، وعلى اللغة الجديدة القائمة على            
، »فلسطين أكبر وأهم مـن قطـاع غـزة        «المصادر عن مشعل مخاطبة قيادة الحركة في غزة قائال إن           

 .»الشعب الفلسطيني أكبر من حماس«و
  ١/١/٢٠١٢، الحياة، لندن

  
   لرئاسة السلطة أحد من أعضائهاحماس لن ترشح: عكاظ .٨

تدرس عدم ترشـيح    » حماس« أفادت مصادر فلسطينية أن قيادة حركة       : عبد الجبار أبو غربية    -عمان  
ة، واالكتفـاء بخـوض االنتخابـات       أي من أعضاء الحركة في انتخابات رئاسة السلطة الفلسطينية المقبل         
وذكرت المصادر أن حماس تخـشى       .التشريعية المزمع إجراؤها طبقا التفاق المصالحة في مايو المقبل        

من حالة الضائقة السياسية التي قد تتعرض لها إذا فاز مرشحها في االنتخابات الرئاسية اعتقادا منها بأن                 
ماس فإنه لم يتخذ بعد قرار في قيادة الحركة بهذا الـشأن  وحسب مصادر في ح. إسرائيل قد تقيد تحركاته 

  .ولكن أغلبية رجاالت الحركة يتجهون نحو التخلي عن السباق للرئاسة واالكتفاء باالنتخابات للبرلمان
  ١/١/٢٠١٢، عكاظ، جدة

  
  قرار مغادرة قادة الحركة مرهون بالوضع األمني: حماس .٩

إن قرار الحركة بمغادرة سورية مرهـون       » حماس«ربة من   قالت مصادر مق  :  جيهان الحسيني  –القاهرة  
فقط بالوضع األمني، موضحة أنه إذا ساءت الظروف األمنية لدرجة كبيرة جداً تنذر بأخطار قـد تهـدد                  

، فإنها ستغادر سورية، مرجحة أن يغادر رئيس المكتب السياسي خالد مشعل إلى قطـر               »حماس«قيادات  
قطرية، مثل أعضاء المكتب السياسي محمد نصر وعزت الرشق وسـامي           ومعه قيادات تتمتع بالجنسية ال    

قد يغادرون إلى غزة على رغم تحفظ بعضهم نظـراً إلـى            » حماس«ولفتت إلى أن قيادات في      . خاطر
  .الظروف األمنية وخشية استهدافهم من الجانب اإلسرائيلي

إن األردن فعـالًَ    «: ، أجابت »حماس«وعلى صعيد ما يتردد من إمكان أن يستقبل األردن بعض قيادات            
لكن استقبال األردن قيادات حمـساوية      «: ، مضيفة »استقبل أسراً لقيادات حماس على رأسها أسرة مشعل       

» حمـاس «وقالت إن عالقة األردن مع      . »لإلقامة على أراضيه وممارسة نشاط سياسي فيها أمر مستبعد        
بارزة في الحركة فـي األردن ومـسؤولين        أصبحت اآلن طبيعية، مشيرة إلى لقاءات جرت بين كوادر          

إن محمد نزال مقيم في األردن وعقد لقاءات عدة مع مسؤولين أردنيين، لكن هذا ال               «: وتابعت. حكوميين
األردن مرتبط باتفاقات مع    «ولفتت إلى أن    . »يعني قبول األردن حماس بأكثر من مجرد عالقات طبيعية        

إضافة إلى أنه ليس معنياً بإقامة عالقة طبيعية فقط مع          ... ى حماس إسرائيل ال تمكنه من االنفتاح التام عل      
  .»وهو ال يعيد التجربة السابقة عندما كانت للحركة مكاتب في األردن... حماس

وعزت إرجاء زيارة مشعل العاصمة األردنية ولقائه العاهل األردني الملك عبداهللا الثاني، إلـى أسـباب                
رة إلى أن الزيارة كان مخططاً لها أن تكون برفقة مـسؤول قطـري،              إجرائية فقط، وليس سياسية، مشي    
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أن هذه الـصيغة مـن زيـارة        » حماس«وُأرجئت ألسباب قطرية، ثم ألسباب تتعلق باألردن، ثم وجدت          
  .مشعل األردن غير مناسبة

  ١/١/٢٠١٢، الحياة، لندن
  
  ننحاز لمطالب الشعب السوري: "البيان" لـ"الجهاد" .١٠

أكد الناطق الرسمي باسم حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين خضر حبيب في            : ر طه القدس المحتلة نظي  
ـ  أن حركته تنحاز لمطالب الشعب السوري، نافيا في الوقت ذاته ان تكـون بـدأت    » البيان«تصريحات ل

ـ   .بإجالء كوادرها من دمشق تمهيداً لمغادرتها بشكل نهائي        ليست مع  «أن حركته   » البيان«وأكد حبيب ل
ام السوري وهي كحركة شعبية فلسطينية دوماً تنحاز لمطالب الشعوب العادلة أينما كانت سواء فـي                النظ

االستجابة للمطالب الشعبية التي تنـادي بالحريـة        «، داعياً في الوقت ذاته دمشق إلى        »سوريا أو غيرها  
 تنادي الشعوب بالحريات    هذا هو موقفنا سواء رضيت القيادات أم ال، فعندما        «:، قائالً   »والعدالة والكرامة 

  .، وفق وصفه»وحرية الرأي والتعبير فهي محقة بذلك ونحن معها
ليس هناك ما يدعو الحركة للتفكير بنقل مقرها من دمشق إلى أي بلد عربي آخر في                «وأضاف حبيب انه    

ابلغنا بأنه  لم يشكل أزمة معنا حتى اللحظة ولم يحدث أن          «، منوها الى ان النظام السوري       »الفترة الحالية 
ضاق ذرعاً بوجودنا على األرض السورية، رغم ما يشاع بأن النظام يمارس ضغوطاً علينا لتبني موقفه                

حـل  «وأعرب حبيب عن أمله بإيجاد      . »وإدانة الحركة االحتجاجية الشعبية التي تجتاح سوريا منذ أشهر        
تقبلية تدعو حركة الجهاد اإلسالمي     ال تكون هناك أسباب مس    «لألزمة الراهنة، متمنياً أن     » سياسي وسلمي 
  .»لمغادرة دمشق

  ١/١/٢٠١٢، البيان، دبي
  
  اإلثنين.. لجنة ُمراقبة الُحريات العامة تجتمع بغزة: إسماعيل األشقر .١١

إسماعيل األشـقر، أن لجنـة      " حماس"أعلن القيادي في حركة المقاومة اإلسالمية       :  أدهم الشريف  -غزة
، لبحث سبل معالجة العديد من      ٢٠١٢-١-٢ء الثقة ستجتمع في غزة، اإلثنين       مراقبة الحريات العامة وبِنا   

  . القضايا التي تحول دون تنفيذ اتفاق المصالحة الوطنية
االعتقال الـسياسي، وجـوازات الـسفر، والمؤسـسات         : ويبحث أعضاء اللجنة خالل اجتماعهم ملفات     

 السياسي دون قيود، بِموجب المهام الموكلة لها من         والجمعيات المغلقة، ومنع السفر، وضمان حرية العمل      
وشدد األشقر وهو عضو في لجنة      . قبل حماس وفتح في اللقاء األخير الذي جرى خالل ديسمبر الماضي          

ـ     على أن حركته تتعاطى بمرونة ومصداقية وشفافية مـع         " فلسطين أون الين  "الحريات العامة في غزة، ل
  . رورة تقديم مصلحة الوطن والشعب الفلسطينيين على كل شيءتلك الملفات، مؤكداً على ض

بدوره، أوضح فوزي برهوم المتحدث باسم حماس، أن إنجاز المهام الموكلة للجان في غـزة والـضفة                 
كانون الثاني من العام الجديد، وفق ما اتفـق عليـه فـي             / يجب أن يكون في مدة ال تتجاوز شهر يناير        

ـ ورجح برهوم في ت   . القاهرة أن تستمر تلك اللجان في اجتماعاتها حتى إنهاء        " فلسطين أون الين  "صريح ل
  . كافة القضايا المتعلقة بالحريات العامة بما فيها ملف تشكيل الحكومة الفلسطينية

  ٣١/١٢/٢٠١١، موقع فلسطين أون الين
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  فتح تنتقد استمرار اعتقال أنصارها في غزة وتطالب مشعل بالتدخل .١٢
تصاعد حملـة   "أحمد عساف عن أسفه إزاء ما أسماه بـ         " فتح"ب الناطق اإلعالمي لحركة     أعر: رام اهللا 

وكوادرها في قطـاع غـزة،      " فتح"، التي قال بأنها متواصلة بحق أبناء حركة         "االعتقاالت واالستدعاءات 
التـدخل الـسريع لوضـع حـد لهـذه          "خالد مشعل بـ    " حماس"وطالب رئيس المكتب السياسي لحركة      

أن تـصاعد   " فـتح "ورأى عساف في تصريحات صحفية أذاعها القسم اإلعالمي لحركـة            ".اتالممارس
إن هنـاك   : "، وقـال  "يستهدف التقدم الذي حصل فـي القـاهرة       "في غزة   " فتح"االعتقاالت ألبناء حركة    

لسطيني أشخاصا معنيون بإعادتنا إلى أجواء التوتر وإبقائنا داخل مربع االنقسام الذي استبشرنا وشعبنا الف             
إننا غادرناه إلى غير رجعة، من خالل وضع عقبات في طريق المصالحة، وذلك خوفا على مـصالحهم                 

رغم األجواء اإليجابية التي سادت لقاءات القاهرة وخاصة لقاء الـرئيس محمـود             : "وأضاف ".الشخصية
اصل هو العكـس    عباس مع خالد مشعل، إال أننا ال نرى انعكاسا لها على األرض في قطاع غزة بل الح                

تماما من ذلك، حيث نرى عمليات االستدعاءات واالعتقاالت والمنع من السفر، والمنع من دخول غـزة                
وحجز األوراق الثبوتية لكوادر الحركة وإغالق مقراتها، وإبالغنا بشكل رسمي بمنـع إحيـاء ذكـرى                

  .، كما قال"٤٧انطالقة الثورة الفلسطينية الـ
  ١/١/٢٠١٢، قدس برس

  
  ٢٠١١ من عناصرها وقتل إسرائيليين خالل ٢٩تُعلن استشهاد " ا القدسسراي" .١٣

، الجناح العسكري لحركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين، أن تسعة وعشرين من            "سرايا القدس "قالت  : غزة
، كان أبرزهم الشهيد القائد أحمد خليل الشيخ خليـل، فيمـا            ٢٠١١قادتها وكوادرها استشهدوا خالل عام      

نسخة عنه،  " قدس برس "وأشارت السرايا، في بيان تقلت       .من قتل اثنين من اإلسرائيليين    " سراياال"تمكنت  
" راجمة صـواريخ غـراد  "تميزت بضربها مدناً إسرائيلية عبر       "٢٠١١أن عملياتها العسكرية خالل عام      

  .محمولة على سيارة رباعية الدفع، وهو ما لم تستخدمه المقاومة من قبل
 كيلومترا عن غزة بتسعة ٤٥أنها تمكنت من ضرب أهداف إسرائيلية تبعد أكثر من         " قدسسرايا ال "وبينت  

، "قـدس "، والمستوطنات المحاذية للقطاع بتسعة وثالثين صاروخًا من طـراز           "غراد"وخمسين صاروخ   
، ما أسفر عن مقتل اثنين من اإلسرائيليين وجـرح         "١٠٧"، وثالثين صاروخًا من نوع      "هاون" قذيفة   ٩٨و
  .لعشرات وتدمير العديد من المنازل والممتلكات اإلسرائيليةا

  ٣١/١٢/٢٠١١، قدس برس
 
  " الستئناف المفاوضاتيناير تمهيداً/ كانون الثاني ١٤سألتقي عباس يوم ": زبيري .١٤

كشف الرئيس اإلسرائيلي شيمعون بيريس النقاب عن لقاء مرتقب سـيعقد بعـد             :  صالح النعامي  - غزة
، تمهيدا للعودة إلى المفاوضات المباشرة      )أبو مازن (الرئيس الفلسطيني محمود عباس     أسبوعين بينه وبين    

وقال بيريس إن المحادثات بينه وبين الرئيس عباس ستستأنف في          . المتوقفة منذ عام ونصف العام تقريبا     
  .الحالي، مؤكدا أنه سيبذل جهودا لتحقيق تقدم) كانون الثاني( يناير ١٤

 لقاءات على األقل، بدأت سرا قبل أن يكشف عنها في           ٣ول بين الرئيسيين؛ فقد سبقه      وهذا ليس اللقاء األ   
اللقاء الرابع الذي كان يفترض أن يعقد في العاصمة األردنية عمان، لكنه ألغي في اللحظة األخيرة بنـاء                  
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س، وتمت تلك اللقاءات، حسب بيـري      .على طلب من بيريس ألنه لم يكن لديه ما يعرضه على أبو مازن            
  .بمعرفة رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو

  ١/١/٢٠١٢، الشرق األوسط، لندن
 

  ٦٧ إلى ما قبل "إسرائيل"قد يعيد " الربيع العربي: "غانتس .١٥
حذّر رئيس أركان جيش االحتالل اإلسرائيلي، بيني غانتس، من التداعيات المستقبلية           : )فلسطين(الناصرة  

  .بالنسبة لدول المنطقة وللجانب اإلسرائيلي على وجه التحديد" ع العربيالربي"المترتبة على ثورات 
، ثـورات   )٣٠/١٢(، الجمعـة    "بئير طوفيا "ووصف غانتس، خالل لقائه مجموعة من طالب مستوطنة         

الربيع العربي التي تمكّنت من إسقاط بعض األنظمة الحاكمة وتهديد أخرى في عدد من دول المنطقـة،                 
  .، على حد تعبيره"لشرق األوسطزوبعة تعصف با"بـ 

تترتّب على مخرجات الثورات الـشعبية، ال       " سلبية"وأشار المسؤول العسكري اإلسرائيلي إلى أن تبعات        
هذه التطورات قد تعيدنا إلـى      "سيما بسبب حالة الضائقة والعوز التي تعانيها الجماهير العربية، وأضاف           

  .، حسب تعبيره"١٩٦٧الوضع ما قبل حرب عام 
  ٣١/١٢/٢٠١١، قدس برس

  
  حزب اهللا بينها   إرهابيةالحتوائه حسابات لجماعات" تويتر"يهدد موقع " إسرائيلي"مركز  .١٦

للتواصل االجتماعي، حذره فيهـا     “ تويتر”رسالة تحذير إلى موقع     “ إسرائيلي” وجه مركز قانوني     :)معا(
 بوجود حـسابات رسـمية لجماعـات        من خالل السماح  “ مخالفة القوانين األمريكية  ”من مغبة ما اعتبره     

وبينها حزب اهللا وحركة الشباب المجاهدين الصومالية، المرتبطـة         “ اإلرهاب”تصنف أمريكياً على قوائم     
الـصهيوني بمقاضـاة    “ شورات حـادين  ” ليتنر، رئيسة مركز     -وهددت نيتسانا دارشان  . بتنظيم القاعدة 

وقالت فـي رسـالة وجهتهـا إلدارة    . اتها الحاليةإذا قررت الشركة المشرفة عليه مواصلة سياس “ تويتر”
. تؤمن شركة تويتر خدمات التواصل االجتماعي واإلعالمي لهذه المجموعات اإلرهابيـة           : CNN“موقع

الرجاء األخذ أن هذه الممارسات غير قانونية وهي تعرض الموقع والقائمين عليـه لمالحقـات مدنيـة                 
  .“مال اإلرهابية في الواليات المتحدة وخارجهاوجنائية يمكن إثارتها من قبل ضحايا األع

في الواليـات   “ اإلرهابية” ليتنر في رسالتها إن حزب اهللا مصنف على قائمة التنظيمات            -وقالت دارشان   
المتحدة، وكذلك حركة الشباب، ويمنع بالتالي تقديم كل أشكال المساعدة لهما، بما في ذلك األمور التي ال                 

  .المسلح، مثل خدمات التواصل االجتماعيتحمل بالضرورة الطابع 
 ١/١/٢٠١٢، الخليج، الشارقة

 
  ليسار اإلسرائيلي وفلسطينيينلالمستوطنون في حي الشيخ جراح يعتدون على مسيرة  .١٧

اعتدى عدد من المستوطنين في حي الشيخ جـراح فـي مدينـة             :  بترا – كامل ابراهيم    -القدس المحتلة   
 اليسار اإلسرائيلي وفلـسطينيين خـالل المظـاهرة األسـبوعية           القدس امس االول على متظاهرين من     
  .االحتجاجية في الحي على االستيطان

 متظاهر رفعوا الشعارات المطالبة بإخراج المستوطنين من الحي، وقام عـدد مـن              ١٠٠وكان أكثر من    
  .المستوطنين بضرب المتظاهرين، وأصيب أحدهم بجروح طفيفة

 ١/١/٢٠١٢، الرأي، عّمان
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  م األحكام المؤبدة يستعدون إلضراب سياسي مفتوح عن الطعاو ذوالفلسطينيونرى األس .١٨

 من اإلسرائيليأعلن أسرى فلسطينيون في سجون االحتالل : وكاالتال ، جمال جمال-القدس المحتلة 
 بصدد الخوض في إضراب سياسي مفتوح عن الطعام يحمل في مضمونه عدة أنهمذوي األحكام المؤبدة 

 قيادات الحركة األسيرة الفلسطينية أهمية وضع وأكدت. ار االحتالل على إطالق سراحهمأهداف إلجب
وقال بيان صادر . رؤية استراتيجية سياسية وقانونية للعمل على إطالق سراح األسرى وإنهاء معاناتهم

اء  ما يتطلب االرتق وقاسياً الوضع داخل السجون أصبح صعباًإنعن قيادات الحركة األسيرة أمس، 
  .بمستوى قضية األسرى والتمسك بإطالق سراحهم واعتبارها من الثوابت الفلسطينية

 ١/١/٢٠١٢الدستور، عمان، 
  
   على سجون أخرىاألسرى سجن النقب وتوزيع إغالقاالحتالل يقرر  .١٩

 إغالق سجن النقب الصحراوي قررت إدارةن أسرى والمحررين كدت جمعية واعد لألأ :بيت لحم
 القليلة األيام السجن قد شنت خالل إدارةوكانت  .األخرى على عدد من السجون سرىاألالسجن وتوزيع 

 تشويش في محيط السجن، وعبر عدد من أجهزة داخل سجن النقب، ونشرت األسرىالماضية حملة على 
وقالت جمعية  . السرطانأمراض األجهزة تسبب لهم هذه أن  منعن قلقهم" معا" في حديث لـاألسرى

أن إدارة مصلحة السجون اإلسرائيلية قطعت معظم خطوط أجهزة االتصال " حسام"لمحررين األسرى وا
 عن األسرى أن مصلحة السجون وبالتنسيق مع وقالت الجمعية نقالً .المتوفرة بحوزة األسرى الفلسطينيين

اخل شبكة االتصاالت الخلوية د" لشل"شركة االتصاالت الخلوية اإلسرائيلية تستخدم أجهزة حديثة 
  .السجون بهدف منع األسرى من استخدام الهواتف الخلوية المهربة لالتصال بالخارج

كما حذر وزير شؤون األسرى والمحررين عيسى قراقع من مخطط عدواني إلدارة السجون على أسرى 
وأوضح  .أسير تتمثل بإجبارهم على تفريغ األقسام وتشتيتهم ومصادرة كافة محتوياتهم) ١٢٠٠(النقب 
قع في اللقاء األخير بين ممثلي أسرى النقب وإدارة السجن هدد مدير السجن األسرى بإجبارهم بالقوة قرا

  .اإلسرائيليوالعنف على إخالء األقسام وان هذا القرار جاء من المستوى السياسي 
  ٣١/١٢/٢٠١١وكالة معاً اإلخبارية، 

  
  ٢٠١١ في ى األسرى اعتداء عل٢٠٠: قراقع .٢٠

 اعتداء واقتحام جرى ٢٠٠ عيسى قراقع إن  الفلسطينيينون األسرى والمحررينقال وزير شؤ: )معا(
 من قوات خاصة للقمع، وأن هذه االقتحامات المفاجئة التي تجري عادة بعد ٢٠١١بحق األسرى خالل 

وأوضح قراقع . منتصف الليل هدفها إهانة كرامة األسرى واستفزازهم وخلق عدم استقرار في صفوفهم
 على المعتقلين من خالل القوات القمعية أسفر عن إصابة المئات من األسرى وفرض أن االعتداء

  .عقوبات مجحفة بحقهم كالعزل االنفرادي والحرمان من الزيارات والكنتين وفرض الغرامات المالية
  ١/١/٢٠١٢الخليج، الشارقة، 
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   ألف مقدسي١٢٥جدران القدس وسيلة للتخلص من : الحموريزياد  .٢١
يؤكد مركز القدس للحقوق االقتصادية واالجتماعية، أن االحتالل يعمل على التخلص من : محتلةالقدس ال
 ألف بطاقة ١٥ ألف مواطن من القدس المحتلة بواسطة الجدران، ويكشف أن االحتالل سحب نحو ١٢٥

وأوضح مدير المركز المختص برصد ممارسات االحتالل في . ١٩٦٧إقامة لمواطنين مقدسيين منذ 
 ألف مقدسي ممن باتوا خارج الجدار، وهو ١٢٥قدس أن بناء الجدران العازلة جاء بهدف التخلص من ال

وأشار مدير مركز القدس زياد الحموري، أمس، أن  .ضعف الرقم المعلن من قبل بلدية االحتالل
في بلدتي االحتالل يقوم بواسطة الجدران بعزل أحياء كاملة خاصة ذات الكثافة السكانية العالية كما 

الرام، ضاحية البريد، جمع مخيم شعفاط وضاحية السالم، إضافة إلى مجموعات أخرى في بلدتي أبو 
ووفقاً لمركز القدس، فإن عدداً من هذه األحياء المقدسية لم تعد منذ انتفاضة . ديس العيزرية، وبير نباال

الحتالل، كما هو الحال في أحياء مثل األقصى الثانية تحظى بالخدمات الضئيلة التي كانت تقدمها بلدية ا
  .وذلك بدافع سياسي خبيث ) شمال القدس(كفر عقب وسمير أميس 

وحذر زياد الحموري من تداعيات اإلجراءات األخيرة للبلدية والمتعلقة بالتخلص من واجبها اتجاه سكان 
الف من سكان تلك تلك األحياء، منوها أن لهذه الخطوة انعكاسات خطرة على حقوق إقامة عشرات اآل

كما أشار إلى الزيادة الكبيرة التي سجلت خالل . األحياء، بما في ذلك حقوقهم االجتماعية واالقتصادية
السنوات الثالث الماضية في أعداد المقدسيين الذين سحبت منهم حقوق إقامتهم، ليصل أعداد هؤالء منذ 

 ،٢٠٠٩ وفي عام ،٢٠١٠قة هوية في عام  بطا١٩١بطاقة، منها  ١٤,٤٦٦  وحتى اآلن إلى١٩٦٧العام 
  . فلسطينيا٤٦٧٢ً السلطات اإلسرائيلية بطاقة ألغتفقد 

  ١/١/٢٠١٢الخليج، الشارقة، 
  
  ٢٠١١خالل   منزالً بالقدس٤١ دونم وهدم ٣٠٠٠ مصادرة :مركز أبحاث األراضي .٢٢

حتلة من األراضي  منزالً بالقدس الم٤١ وهدمت  دونما٣١٥٨ًصادرت سلطات االحتالل اإلسرائيلي نحو 
 مركز أبحاث األراضي في القدس المحتلة في تقريرٍ له السبت بينو. ٢٠١١الفلسطينية خالل عام 

.  شجرة أتلفت بالكامل٨٨٠ شجرة، منها ١٠٩٨ أن سلطات االحتالل تسببت بقطع وحرق ٣١/١٢
 طفالً، وتم إخطار ١٧٧ مواطنًا، بينهم ٢٨٢ مسكناً أوت ٤١وتظهر اإلحصائيات كذلك أن االحتالل هدم 

  . منشأة أخرى١٧ منشأة وتهديد ٥٦ مسكناً بالهدم، فيما تم هدم ١٣٤
  ٣١/١٢/٢٠١١موقع فلسطين أون الين، 

  
   دونمات ويقرر هدم ثالثة منازل جنوب بيت لحم١٠٦ يصادر االحتالل .٢٣

ة  جنوب الضف، قال حسان صبيح مسؤول ملف االستيطان في بلدية الخضر جنوب بيت لحم:بيت لحم
 من  بمصادرة ستة وثمانين دونماًإن البلدية تسلمت ظهر اليوم قراراً" قدس برس" لمراسل ،الغربية

 إلى أن قرار المصادرة يتضمن هدم ثالثة منازل األراضي الزراعية داخل حدود بلدية الخضر، مشيراً
ة الثانية على اقتحام وأكد صبيح أن عشرات المستوطنون أقدموا باألمس للمر .مأهولة بالسكان في البلدة

  .بزعم أداء طقوس دينية في المنطقة" برك سليمان"المنطقة األثرية 
  ٣١/١٢/٢٠١١قدس برس، 
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  "عرضة النتهاكات االحتالل" من غزة يعملون في الصيد  طفال١٩٠ً: " الميزانمركز" .٢٤
زالوا عرضة ، أن صيادي قطاع غزة األطفال، ما ٣١/١٢  كشفت ورقة حقائق قانونية، يوم السبت:غزة

ووفق الورقة التي أصدرها مركز  .لالنتهاكات من قبل قوات االحتالل اإلسرائيلي وبحاجة للحماية
الميزان لحقوق اإلنسان، فإن قوات االحتالل اإلسرائيلي تواصل تضييق الخناق على الصيادين 

ثة أميال بحرية، ما الفلسطينيين من خالل تحديد المساحة التي يسمح لهم بالصيد فيها وتحصرها في ثال
كما تواصل قوات . يمنع الصيادين من ممارسة عملهم ويحرمهم من توفير لقمة العيش الكريمة ألسرهم

االحتالل اعتداءاتها المنظمة، والمتمثلة في إطالق النار على الصيادين وإيذاءهم واعتقالهم وطردهم من 
  .أماكن عملهم وتخريب معداتهم
 غزة من الفئات األكثر فقراً من بين المجموعات السكانية في قطاع غزة، ويعتبر الصيادون في قطاع

عن نظيرتها في العام % ٥٠، مرتفعة بذلك بما نسبته ٢٠١٠خالل العام % ٩٠حيث بلغت نسبة الفقر 
  . ودفع الحصار اإلسرائيلي معدالت البطالة والفقر بينهم نحو االرتفاع٢٠٠٨

ر، دفع بكثير من األطفال إلى العمل في مجال الصيد، حيث يقدر وقالت الورقة إنه في ظل تفشي الفق
وفي ظل إطالق النار والمالحقة، يجد األطفال  .١٩٠عدد األطفال العاملين في مجال الصيد بحوالي 

  .أنفسهم في خطير يعرضهم لإلصابة أو االعتقال في عرض البحر) الصيادون(
 حادث اعتداء على الصيادين في بحر قطاع غزة، ١١٣، ٢٠١٠ورصد مركز الميزان منذ بداية العام 

وجاء في الورقة أن تلك القوات تقوم بتقييد أيديهم بأشرطة  . صياداً من بينهم طفلين١١أدت إلى إصابة 
بالستيكية حادة ومؤلمة، وتعصيب أعينهم، ثم تنقلهم وتحتجزهم في مراكز التحقيق اإلسرائيلية مع إبقائهم 

ووفقاً لتوثيق مركز الميزان فقد قامت قوات االحتالل منذ بداية العام  .األعينمقيدي األيدي ومعصبي 
  . أطفال٧ صياداً من بينهم ٦٦ باعتقال ٢٠١٠

  ٣١/١٢/٢٠١١وكالة سما اإلخبارية، 
  
   يقطع أذن عامل فلسطيني بآلة حادةمستوطن .٢٥

لسطيني بعد ، على قطع أذن عامل ف٣١/١٢أقدم مستوطن إسرائيلي، السبت :  جمال غيث- غزة
، المقامة على أراضي قرى حوسان ونحالين ووادي "بيتار عليت"االعتداء عليه أثناء عمله في مستوطنة 

  . فوكين، غرب مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة
  ٣١/١٢/٢٠١١موقع فلسطين أون الين، 

  
   طفال١٥ً األسبوع الماضي بينهم سيدتان و فلسطينيا٧٣ً اعتقل االحتالل .٢٦

 عن حركة حماس بأن قوات االحتالل اإلسرائيلي ة أفادت معطيات إحصائية فلسطينية صادر:رام اهللا
، من مختلف محافظات الضفة الغربية المحتلة، اعتقلت، خالل األسبوع الماضي، ثالثة وسبعين فلسطينياً

  .من بينهم سيدتان وخمسة عشر من الفتية
  ٣١/١٢/٢٠١١قدس برس، 
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  فة الغربية لمطرب إسرائيلي في الضالً يلغي حفاحتجاج .٢٧
أعلنت مجموعة شبابية فلسطينية عن إلغاء حفل غنائي كان مقررا أن يحييه مساء ): د ب أ (-رام اهللا

 .السبت مطرب إسرائيلي في إحدى قاعات مدينة البيرة في الضفة الغربية بمناسبة حلول العام الجديد
 صحفي إن حفل المغني اإلسرائيلي من أصل درزي شريف في بيان) شباب بنحب البلد(وقالت مجموعة 

 على المطرب الذي سبق وأن شروف تم إلغائه بعد ضغوط مارستها خالل اليومين الماضيين احتجاجاً
  .غنى للجيش اإلسرائيلي

  ١/١/٢٠١٢، لندن، القدس العربي
  
  ٢٠١١ في  محدوداً اقتصادياًقطاع غزة شهد نمواً:  الطّباعماهر .٢٨

شهد ": وفا نسخة عنهوكالة  ماهر الطباع في بيان صحفي ووصلت .لخبير االقتصادي د قال ا:غزة
 في بعض األنشطة االقتصادية، بسبب تخفيف  محدوداً نموا٢٠١١ًاقتصاد قطاع غزة خالل العام 

، بعد الضغوطات الدولية التي تعرضت لها ٢٠١٠الحصار من قبل الجانب اإلسرائيلي في منتصف عام 
ساهم تخفيف الحصار في زيادة كمية ونوع " :وأضاف ."قب مجزرة سفينة أسطول الحريةإسرائيل ع

 شاحنة، مع التحكم وفرض قيود على نوع ٢٥٠ ى إل شاحنة يوميا١٠٠ًالسلع وعدد الشاحنات الواردة من 
 مازال رغم النمو المحدود في األنشطة االقتصادية،": وتابع قائالً ."وكمية السلع الواردة إلى قطاع غزة

، حيث ما زالت إسرائيل  للغاية ومعدالت البطالة مرتفعة جداًالوضع االقتصادي في قطاع غزة سيئاً
وأشار الطباع إلى انخفاض معدل  ."تفرض الحصار البري والبحري والجوي والمالي على قطاع غزة

  .٢٠١١في % ٢٨ إلى ٢٠١٠نهاية % ٣٧من % ٩ بنسبة ٢٠١١البطالة في قطاع غزة خالل 
  ٣١/١٢/٢٠١١، )وفا(نية وكالة األنباء والمعلومات الفلسطي

  
  دراسة تبرز اآلثار االقتصادية للحصار المفروض على غزة .٢٩

 رصدت دراسة اقتصادية متخصصة أعدها أستاذ علم االقتصاد والباحث االقتصادي الفلسطيني :القاهرة
ناتجة عن الحصار والعدوان ، أبرز األضرار ال٣٠/١٢ محمد فتحي شقورة، ونشرها يوم الجمعة .د

 االقتصاد الفلسطيني يعاني أزمة متفاقمة جراء أنوأشارت الدراسة إلى  .اإلسرائيلي على قطاع غزة
استمرار فرض الحصار المحكم على قطاع غزة، والمتمثل بإغالق كافة المعابر التجارية، ومعابر 

ر سياسة الحصار على تقويض فرص وترصد الدراسة أث .٢٠٠٧يونيو / األفراد، منذ منتصف حزيران
  .التنمية في قطاع غزة، كما يتناول انعكاسات تلك السياسة على القطاعات االقتصادية المختلفة في القطاع

كما يستعرض الكاتب المؤشرات االقتصادية لقطاع غزة من خالل رصد لبيئة التنمية في قطاع غزة 
المدنيين في قطاع غزة، الذين يحاربون في وسائل ومدى تأثرها بسياسة العقاب الجماعي ضد السكان 
 بين صفوف العاملين فيه، بسبب التوقف شبه التام عيشهم، األمر الذي أدى إلى مزيداً من الفقر والبطالة

لكافة مرافق القطاعات االقتصادية، والناجم عن استمرار إغالق المعابر ومنع التدفق الحر للواردات 
  .والصادرات الغزية من السلع والبضائع، بما في ذلك المواد األولية ونصف المصنعة

  ٣٠/١٢/٢٠١١ ،)وفا(نية وكالة األنباء والمعلومات الفلسطي
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   فلسطيني يدعو لمحاربة المنتجات اإلسرائيلية في غزة ودعم المنتج المحلياقتصادي .٣٠
 دعا علي الحايك، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال األعمال الفلسطينيين بقطاع غزة، إلى محاربة :غزة

 سيما تلك التي تصنع ومنع المنتج اإلسرائيلي بكل أنواعه، وتقنين المنتجات المستوردة إلى قطاع غزة، ال
 نسخة عنه" قدس برس"وقال الحايك، في بيان صحفي تلقت  ".إلنقاذ ما تبقى من اقتصادنا"في فلسطين 
إننا ندعو الجميع رئاسة "، بمناسبة الذكرى الثالثة للحرب اإلسرائيلية على غزة، ٣١/١٢يوم السبت 

ادة بناء ما دمره االحتالل، ودعمه ماديا وحكومة لدعم ومساندة القطاع الخاص، الذي دمر، من خالل إع
  ".ومعنويا من خالل دعم المنتج الوطني ومحاربة المنتج اإلسرائيلي وتقنين المستورد

  ٣١/١٢/٢٠١١قدس برس، 
  
  يطالب بإنهاء معاناة مرضى غزة مع بداية العام الجديد" سواسية لحقوق اإلنسان"مركز  .٣١

بالعمل الفوري والجاد إلنهاء معاناة المرضى في قطاع " نسانسواسية لحقوق اإل" طالب مركز :رام اهللا
غزة، وإنقاذ القطاع الصحي من االنهيار والتوقف عن تقديم خدماته بسبب نفاذ األدوية والمستهلكات 
الطبية الالزمة للمرضى، وخاصة األمراض المزمنة والفشل الكلوي واألطفال والنساء والوالدة والعظام 

قدس "وطالب المركز في بيان صحفي تلقت .  ة الدموية ومرضى السرطان واألورامواألعصاب واألوعي
، وزارة الصحة برام اهللا بضرورة إرسال أصناف وكميات األدوية ٣١/١٢نسخة عنه يوم السبت " برس

من موازنة الوزارة الكلية، كما دعا % ٤٠والمستهلكات الطبية الكافية المخصصة للقطاع والبالغة 
وسيطة كالصليب األحمر ومنظمة الصحة العالمية بالضغط على حكومة رام اهللا إلرسال هذه الجهات ال

  .األدوية والمستهلكات الطبية وتنفيذ الموازنة السنوية
  ٣١/١٢/٢٠١١قدس برس، 

  
  ساك بالسلطةم إلى اإل"العنف"رؤية جديدة إلى حماس بعد تحولها من : عرض كتاب .٣٢

التحاد األوروبي تجاه الحركات اإلسالمية ليتضمن دعوات تطور الخطاب الرسمي ل: علي سبيتي
ونص قرار . صريحة مطالبة بدعم اإلسالميين المعتدلين، وتمكينهم من المشاركة في الحياة السياسية

 على تقديم دعم سياسي واضح للحركات اإلسالمية المروجة للديموقراطية ٢٠٠٧البرلمان األوروبي عام 
  .جيعها على االشتراك في العملية االنتخابيةبوسيلة غير عنفية، وتش

أشّر هذا التطور إلى مراجعة فعلية أجرتها نُخب السياسة الخارجية لالتحاد األوروبي تجاه كل من الوطن 
العربي والحركات اإلسالمية، فنشأت على السطح السياسي دعوات أوروبية إلى إصالح األنظمة الحاكمة 

ئها على صعد التحول الديموقراطي واالجتماعي واالقتصادي، إلى جانب والمفتقرة للشرعية نتيجة أدا
عرقلة النُخب السلطوية ألي تغيير بنيوي يؤدي إلى تحقيق االستقرار المفقود فيهبط ذلك من ارتفاع 

  .معدالت الهجرة ووتائر العنف ومن تضخمات األصولية الدينية المستشرسة
، قامت رؤية جديدة دامجة للحركات اإلسالمية المعتدلة في الحياة وفقاً لهذا المنظور األوروبي المستجد

السياسية العربية، ومفضية إلى سيطرة اإلسالميين على السلطة من مدخل العملية الديموقراطية وبواسطة 
  .ساللها االنتخابية

ركات سياسة االتحاد األوروبي تجاه الح« الكتاب لسليم محمد الزعنون بعنوان -وتكشف الدراسة 
عن مركز دراسات (» حماس- دراسة حالة حركة المقاومة اإلسالمية -اإلسالمية في المنطقة العربية 
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عن مضامين الرؤية األوروبية المحاطة بجملة مصالح سياسية واقتصادية متصلة بالعالم ) الوحدة العربية
مو سياسي يتسم بالمرونة، وال العربي وبالبيئة األمنية لإلرهاب التي تتطلب إتاحة ظروف أخرى لتوفير ن

وجاءت الرؤية األوروبية . يعتمد العنف للتعبير عن نفسه وعن عداوته لآلخر الذي يختلف عنه ومعه
الجديدة، بمثابة استراتيجية ناعمة تستدعي اإلسالميين إلى خلع أغمدة السيوف ونبذ العنف وتبني العمل 

 سلطويات ال تحمل في أحشائها والدات سياسية السلمي واالنخراط في المشاركة السياسية لتأسيس
  .أصولية متسلحة بسيوف الماضي، وال تكون أرضها أرضاً خصبة لإلرهاب

ويعتبر الزعنون أن هناك اعتبارات شارحة للسياسة األوروبية ولنمطها الخاص تجاه كل حالة إسالمية 
بيتها وبمقدار احتماالت نجاحها في وهي متعلقة بأطر الحركات اإلسالمية وبأهمية تشكيالتها وبمدى شع

الوصول إلى الحكم، وإمكان تثبيت استقرار نظام الحكم في السلطة الوليدة والبديلة، وقدرة الدولة 
  .على توفير األمن واالستقرار وتأمين المصالح االقتصادية» المستصلحة«

  االدماج في السلطة
األوروبي الدامجة للحركات اإلسالمية المعتدلة في ويكشف أيضاً عن تحديات كثيرة تواجه رؤية االتحاد 

الحياة السياسية، وهي تنبع من آبار متعددة وآتية في شكل رئيس من البيئة الدولية واإلقليمية والداخلية، 
وفي شكل مباشر من طبيعة الفاعلين أنفسهم، وفي طليعتهم االتحاد األوروبي والحركات اإلسالمية 

ة في دول جنوب البحر المتوسط والقوى اإلقليمية من قبيل الدولة اإليرانية والنظم السياسية القائم
وممارساتها الساعية إلى الهيمنة والكيان اإلسرائيلي ورؤيته المتشددة تجاه إدماج الحركات اإلسالمية في 

 -ويضيف الزعنون أن التحديات األهم من ذلك هي تلك النابعة من طبيعة العالقات األورو. السلطة
أطلسية والتي أظهرت تبعية سياسة االتحاد الخارجية تجاه الحركات اإلسالمية، تقدماً وتراجعاً، للسياسة 

  .الخارجية للواليات المتحدة، وكذلك من المنطلقات المصلحية لسياسة االتحاد
ها وبرأي الزعنون فإن األمر نفسه يصح على اإلسالميين أنفسهم، ألنه وعلى رغم التغيرات التي شهدت

وهذه التغيرات لم تكن كاملة، فمازال في فكر هذه . الحركات اإلسالمية وعلى مستويي الفكر والممارسة
الحركات مناطق رمادية في ما يتصل بموقفها الضمني من الديموقراطية، وبطبيعة النظام الذي تستهدف 

شكل واضح أثناء وصول وقد برزت ألوان هذه المناطق الرمادية في . إقامته بعد الوصول إلى السلطة
إسالميين إلى السلطة في السودان وفلسطين، وعدم التزامهم قواعد العمل السياسي، األمر الذي آثار 
شكوك االتحاد األوروبي حول مدى صدقية اإلسالميين، ومدى التزام الحركات اإلسالمية الفعلي 

. االنتخابات العبور اآلمن إلى السلطةوالحقيقي بقواعد اللعبة الديموقراطية، بعد أن تؤمن لها صناديق 
وتشكك الحركات اإلسالمية بصدقية االتحاد في سياسته تجاهها، وهي ترى أن هذه السياسة تتسم 
باالزدواجية بما يضعف قناعتها بجدية سياسة االتحاد القائمة على اإلدماج القسري، ويحذو بها حذر 

 مصالحها وبتسويد صورتها أمام قواعدها الشعبية التواصل مع األوروبيين خوفاً من اإلضرار بشبكة
وجماهيرها المتدينة والمتربية على الكفر بالغرب، حتى ال ترمى بجهالة الجاهلين، أو تتهم بالعمالة 

  .لمصلحة جهات أجنبية
أمام هذه التحديات، يؤكد الكاتب مصالح كل من األوروبيين واإلسالميين المشتركة لتجاوز مخاوفهم 

ويستقرئ مواقف اإلسالميين بطريقة مختلفة وقائمة على تجديدية خطابية . محاذير اآلخرينوحواجز و
شهدتها ثمانينات القرن الماضي عندما دخلت الحركات اإلسالمية مرحلة جديدة مختلفة عن ماضيها 

بتأييدها السياسي التعصبي، باعترافها المعلن بشرعية النظم الحاكمة، وبنبذها الواضح للعنف ومشتقاته، و
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وترتبت . المباشر للديموقراطية وللتعددية السياسية، وبتراجعها الطوعي عن هدف إقامة دولة إسالمية
على هذه المرحلة تطورات فكرية جذرية متعاطية مع الواقع بما هو، وبما يتسم به من تنوع وتعقيدات 

 مسلّمات آحادية جاهزة تقتضي معاينته ومعاملته بوصفات واقعية ال بطريقة أسطورية، وبتحكيم
  .باتجاهات متعددة

في مصر وذلك في الوثيقتين » اإلخوان المسلمين« وتجلّى هذا التطور الفكري بوضوح في تجربة 
في سورية وذلك في ميثاق شرف » اإلخوان المسلمين» ، و٢٠٠٤ و١٩٩٤الصادرتين عنهم عامي 

، وانعكس هذا التغيير في رؤية ٢٠٠٤ وبرنامجهم السياسي عام ٢٠٠٠العمل الوطني الصادر عام 
إسالمية تحتمل إمكان قيام عالقات ونشوء حوار مع االتحاد األوروبي، وهي رؤية قائمة على سماكة من 
حسابات المكاسب والمصالح السياسية الخارجة من علبة قديمة كانت تجد في أوروبا حملة صليبية جديدة 

  .متآمرة على المسلمين
  رؤية أوروبية جديدة

بصفة خاصة، وتعتبر » حماس«وتتوقف الدراسة عند تطور رؤية مؤسسات االتحاد األوروبي إلى حركة 
 وكان في جانب منه تعاطياً ٢٠٠٤أن التغيير التدريجي في رؤية االتحاد للحركة بدأ مع بداية العام 

ها، والتي دلّت طبيعياً مع عالمات تحول طرأت على الحركة ودخلت في لب مفاهيمها ومواقفها وممارسات
 اإلسرائيلي -على قبولها بالعملية السلمية وفقاً لرؤية االتحاد األوروبي من حّل الصراع الفلسطيني 

والقائم على حّل الدولتين لتحقيق االستقرار في المنطقة، وعلى قبول الحركة بهدنة مع إسرائيل من خالل 
من وقف للعنف، وإعادة النظر في » حماس«، وما ترتب على ٢٠٠٥وساطة مصرية قامت بها عام 

، يضاف إلى ما ١٩٦٧موضوع وقف إطالق النار على المدى البعيد إذا ما انسحبت إسرائيل إلى حدود 
تعزز فكرة التعايش مع إسرائيل وتؤيد » حماس«تقدم جملة خطب وتصريحات صادرة عن قيادات من 

  .قبول الحركة بقواعد العملية السياسية
اسي بلور رؤية أوروبية جديدة إلى الحركة، وأنضجتها المكانة الفلسطينية المهمة لـ هذا التعاطي الحم

مما ال شك فيه أن «: وقد عبر خافيير سوالنا عن هذه المكانة بقوله. داخل األراضي الفلسطينية» حماس«
يئات حماس حازت مكانة مهمة في المجتمع الفلسطيني من خالل تقديم مختلف الخدمات االجتماعية للب

وإضافة إلى سوالنا . »الفلسطينية، وهذا ما جعلها طرفاً رئيسياً وعامالًَ سياسياً مهماً في تحقيق االستقرار
عامل سياسي مهم، ومن قبلهما ومن » حماس«أكد مستشار األمن القومي لالتحاد األوروبي كروك أن 

ا في العملية السياسية كعنصر والداعية إلى مشاركته» حماس«بعدهما تبلورت رؤية االتحاد من حركة 
  .فلسطيني ضروري لكبح جماح العنف

وفي هذا السياق ربط االتحاد األوروبي تقديم الدعم المالي بمدى قيام السلطة الفلسطينية بتحقيق 
إصالحات سياسية وإدارية وقضائية ومالية، ونتيجة للضغوط األوروبية استجابت السلطة الفلسطينية في 

 لجملة مطالب والتزامات ومن بينها التحضير النتخابات حرة وديموقراطية تسمح ٢٠٠٣) أبريل(نيسان 
  .بالدخول إلى شبكة السلطة كشريك أساسي ومعبر عن طبيعة الشارع الفلسطيني» حماس«لـ 

بعد إجراء االنتخابات بأغلبية المقاعد البرلمانية دعا مجلس االتحاد » حماس«وتفيد الدراسة بأن فوز 
ان األوروبي المجلس التشريعي الفلسطيني المنتخب إلى دعم تشكيل حكومة ملتزمة بحل سلمي والبرلم

  .تفاوضي مع إسرائيل على أساس االتفاقيات السابقة
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في النظام السياسي الفلسطيني أدت إلى الحد من ممارسة الحركة » حماس«وبرأي الكاتب فإن مشاركة 
ولة عن أعنف الهجمات االستشهادية خالل الفترة الممتدة من المسؤ» حماس«فـ . للعنف تجاه إسرائيل

 أي مع بداية مشاركتها في ٢٠٠٥ قامت بخفض عدد الهجمات منذ عام ٢٠٠٤ إلى عام ١٩٩٤عام 
االنتخابات المحلية، ومن ثم توقفت الحركة عن شنّها تماماً بعد فوزها في االنتخابات البرلمانية في كانون 

كما أن الحركة قلّصت من مستوى العنف في شكل عام إلى أدنى مستوى مقارنة . ٢٠٠٩) يناير(الثاني 
وهذا ما يشير إلى أن مشاركة الحركات اإلسالمية . في اللعبة السياسية» حماس«بمراحل ما قبل دخول 

ف  ستنعكس إيجاباً على تحقيق االستقرار البنّاء والهاد- كما تشير الدراسة -في النظام السياسي العربي 
  .في النُظم والمنطقة العربية

  ١/١/٢٠١٢، الحياة، لندن
  
  محمد اشتيةل" المصطلحات والمفاهيم الفلسطينية"موسوعة تنشر  "برسقدس " .٣٣

 من المصطلحات والمفاهيم أفرزت قضية احتالل فلسطين منذ نشأتها قبل أكثر من ستة عقود، عدداً: لندن
ن مع هذه القضية، وأضحت تلك المصطلحات بمثابة التي فرضت نفسها على السياسيين الذين يتعاطو

فعندما يستخدمها السياسيون فإنهم يعبرون فيها عن مرحلة أو محطة من محطات . كلمات اختصار
 محمد .وفي ظالل ذلك، تداعى عدد من الباحثين الفلسطينيين برئاسة د .الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي

، عبر تجميع العشرات من تلك "المفاهيم الفلسطينيةالمصطلحات و"اشتية، إلى إطالق موسوعة 
للنشر والدراسات " دار الجليل"وقامت . المصطلحات وتقديم شرح موجز عنها وعن ظروف تكوينها

واألبحاث الفلسطينية، التي تتخذ من العاصمة األردنية عمان مقرا لها، بإصدار تلك الموسوعة، التي 
  . عرضها على عدد كبير من المختصين بهدف توثيقهاتتضمن عشرات المصطلحات، والتي تم

، يوم األحد من كل أسبوع، ببث تلك "قدس برس انترناشيونال"، ستقوم وكالة ٢٠١٢ من مطلع واعتباراً
  .المصطلحات وتعريفها على شكل سلسلة حلقات ضمن نشرتها الرئيسية

  ٣١/١٢/٢٠١١قدس برس، 
  
  أللعاب العربية ميداليات بختام دورة اثمانفلسطين تحرز  .٣٤

، في العاصمة القطرية الدوحة دورة األلعاب ٢٣/١٢اختُتمت مساء الجمعة  :خالد أبو زاهر-لدوحةا
العربية الثانية عشرة، حيث ُأطفأت شعلة البطولة وتم تسليم علم الدورة لدولة لبنان التي ستستضيف 

للدورة عن تعديل جدول الميداليات وأعلنت اللجنة المنظمة . ٢٠١٥الدورة الثالثة عشرة ببيروت عام 
النهائي بعد أن تم تجريد الالعبين الذين تناولوا المنشطات، الميداليات التي حصلوا عليها وتم منح 

واستفادت فلسطين من التعديل الجديد من حيث إدراج . الالعبين بعدهم في الترتيب، الميداليات األعلى
ورة وهي الذهبية التي حصل عليها البطل الفلسطيني بيتر أول ميدالية ذهبية خالل مشاركتها في الد

بيزنطي في لعبة كمال األجسام، إلى جانب منح البطل الفلسطيني محمود آدم الميدالية الفضية في وزن 
 على سلم ترتيب ١٥وبهذا أصبحت فلسطين في الترتيب .  كجم بعد أن كان حصل على البرونزية٧٥

  .  برونزية٥ فضية، و٢ ذهبية، ١ليات بواقع ميدا ٨الدول المشاركة برصيد 
  ٢٤/١٢/٢٠١١موقع فلسطين أون الين، 
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   بال عمل"إسرائيل"من العمالء اللحديين في % ٤٥: إسرائيليوزير  .٣٥
جيش لبنان "ـمن عمالء ما كان يعرف ب% ٤٥كشفت مصادر إسرائيلية، أمس، أن : القدس المحتلة

وكان الوزير اإلسرائيلي المسؤول عن ملفهم . اطلون عن العمل المقيمين في الكيان الصهيوني ع"الجنوبي
 فرد في أعقاب قيام ٢٢٠٠يوسي بيلد دعا الكيان لزيادة االهتمام بالعمالء وأسرهم والبالغ عددهم اليوم 

العمالء اللبنانيين الذين يعملون بأغلبيتهم داخل الفنادق قد حازوا "وأوضح بيلد أن  .أحدهم بقتل زوجته
 أنهم يقاسون ظروفاً اقتصادية واجتماعية صعبة للغاية رغم تحولهم فقط على بطاقات الهوية الفتاً مؤخراً

  .لمواطنين إسرائيليين
  ١/١/٢٠١٢الخليج، الشارقة، 

  
  رفع موازنة الدفاع اإلسرائيلية غير مرتبط بشن حرب على قطاع غزة: مصر .٣٦

 شن "إسرائيل" صحة أنباء عن عزم شكّكت مصادر مصرية موثوقة في:  جيهان الحسيني–القاهرة 
حرب جديدة على غزة، رافضة الربط بين زيادة موازنة وزارة الدفاع اإلسرائيلية والتحضير لحرب 

 تتعامل مع قطاع غزة وفق إطار واتفاق غير "إسرائيل"وقالت المصادر للحياة إن  .مقبلة على القطاع
 سترد "إسرائيل"ا جرى تصعيد من غزة، فإن مكتوب يرتكز إلى التصعيد المتبادل، بمعنى أنه كلم

 الفتة إلى أن مصر على تواصل مستمر مع الجانب ،عسكرياً من جانبها في شكل متزامن ومتبادل
من أجل تثبيت التهدئة الحتواء أي توتر  اإلسرائيلي، وكذلك مع كل من حركتي حماس والجهاد اإلسالمي

 من موازنة "إسرائيل"ر أن من الطبيعي أن ترفع ورأت المصاد .ومنع حدوث أي تصعيد غير محسوب
وهذا الوضع قطعاً ... كل الجبهات المحيطة بإسرائيل يشهد عدم استقرار سياسي": وزارة الدفاع، وقالت
  ...".غير مريح إلسرائيل

  ١/١/٢٠١٢الحياة، لندن، 
  
  "يلإسرائ" الجيش المصري يعزز تدابيره األمنية على الحدود مع ":م بوستيجيروزال" .٣٧

 نقلت صحيفة جيروزالم بوست عن مصادر في الجيش اإلسرائيلي أن الجيش المصري :القدس المحتلة
وأضافت . يعزز من تدابيره األمنية على طول الحدود حيث يعمد إلى بناء أبراج مراقبة وكتل خرسانية
اتجاه القوات تلك المصادر أن الجيش بات يضع الكتل الخرسانية لتحصين مواقعه باتجاهين، األول ب

ونقلت الصحيفة عن تلك  .اإلسرائيلية واآلخر باتجاه مصر خشية من مهاجمة بدو سيناء لتلك المواقع
المصادر أن العالقات بين قيادة الجيش اإلسرائيلي والجيش المصري تحسنت في األشهر األخيرة بسب 

  .حدودعلى طول ال" اإلرهابية"المصالح المتبادلة فيما يتعلق بمنع الهجمات 
 ١/١/٢٠١٢الدستور، عمان، 

  
  "إسرائيل"ـ يرفضون االعتراف ب"إخوان مصر" .٣٨

جماعة اإلخوان ، أن  أحمد رحيم،القاهرةنقالً عن مراسلها في  ١/١/٢٠١٢الحياة، لندن، نشرت 
 نائب مرشد جماعة وقال تحت أي ظرف، "إسرائيل"المسلمين في مصر جزمت بأنها لن تعترف بدولة 

هذا ليس وارداً أبداً ... هل شرط الحكم أن نعترف بإسرائيل؟":  رشاد بيومي للحياة.ن داإلخوان المسلمي
. "مهما كانت الظروف، ونحن ال نعترف بإسرائيل على اإلطالق، فهو كيان عدو محتل غاصب مجرم
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: وقال.  لن يجلس أبداً في المستقبل مع إسرائيلي"اإلخوان"وشدد بيومي على أن أياً من أعضاء جماعة 
وعن معاهدة السالم، قال  ."ولن نتعامل مع إسرائيل بأي حال... لن أسمح لنفسي أن أجلس مع مجرم"

هي ال تلزمني إطالقاً، وسيبدي الشعب . سنتخذ اإلجراءات القانونية السليمة تجاه معاهدة السالم": بيومي
تخذ اإلجراءات القانونية تجاه اإلخوان مرحلياً يحترمون المواثيق الدولية، ولكن سن": وشرح. "رأيه فيها

من حق أي طرف أن يعيد النظر في المعاهدة، والشعب المصري ... معاهدة السالم مع الكيان الصهيوني
معاهدة السالم لم نبرمها وسنتخذ اإلجراءات القانونية المحترمة ": ، مضيفاً"لم يقل رأيه فيها من قبل

 الشعب أو برلمانه المنتخب إلبداء رأيه فيها، إن كان تجاهها، فهي تمت بليل، ويجوز أن نعرضها على
  ."فيها نوع من المساس بحرية الشعب وسيادته

ورأى البعض في .  أعلنت تفضيلها تبني نظام سياسي رئاسي برلماني مختلط"اإلخوان"وكانت جماعة 
لين إسرائيليين، ذلك محاولة لتجنب الدخول في معترك السياسة الخارجية واالنخراط في لقاءات مع مسؤو

يخطئ ": وقال. لكن بيومي أكد خطأ هذا التفسير. وترك اختصاصات الشأن الخارجي للرئيس المنتخب
  ."من يتصور ذلك األمر، فضلنا النظام المختلط العتبارات أخرى

 المرشد العام ، أن فريدة موسي،القاهرةنقالً عن مراسلها في  ٣١/١٢/٢٠١١الراي، الكويت، وأضافت 
 أن" الراي" في حوار خاص مع أكدبق لجماعة اإلخوان المسلمين في مصر محمد مهدي عاكف السا

، لكنهم سيحتكمون فيها للبرلمان المقبل الذي "إسرائيل"الجماعة يرفضون معاهدة كامب ديفيد للسالم مع 
  .يجب أن يحسم مثل هذه األمور

    
  للقضية الفلسطينية" المطلق"بوتفليقة يجدد دعمه  .٣٩

وقال  .العزيز بوتفليقة، أمس، دعمه المطلق للقضية الفلسطينية جدد الرئيس الجزائري عبد: ) آييو بي(
بوتفليقة في رسالة تهنئة بعث بها إلى رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس بمناسبة الذكرى 

ينية ومساندتها لكل  أجدد لكم دعم الجزائر المطلق للقضية الفلسط: النطالق الثورة الفلسطينية٤٨ـ ال
الجهود والمساعي الصادقة الرامية إلى تمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته الفلسطينية المستقلة 

أحيي الشعب الفلسطيني الصامد القوي بإيمانه واتقاد عزيمته على ثباته " :وعاصمتها القدس، وأضاف
ه وأرضه وعلى نضاله المستميت من أجل واستمراره في مقاومة االحتالل اإلسرائيلي دفاعاً عن هويت

  ."استرجاع حقوقه الوطنية الثابتة والمشروعة
  ١/١/٢٠١٢الخليج، الشارقة، 

  
  يةفلسطينالقضية لبتحرير الجوالن والدعم الالمشروط ليؤكد تمسك الشعب السوري غليون  .٤٠

أن  "الحياة"ر مع  برهان غليون، في حوا"المجلس الوطني السوري"رئيس أكد :  ياسر الشاذلي–باريس 
في أي فترة تمسكه بتحرير الجوالن والدعم الالمشروط لقضية العرب في "الشعب السوري لم يخف 

ومن هذا الباب لم يقف ضد التحالف مع إيران، وكان من الشعوب العربية التي دعمت حزب . فلسطين
ائفي على أراضيه، وكان اهللا من دون تحفظ، واستضاف جميع العرب الهاربين من الحرب أو العنف الط

ينتظر أن يكون جميع هؤالء دعماً له في محنته ضد القمع ونصيراً السترجاعه حقوقه الطبيعية في 
الكرامة والحرية وانتخاب ممثليه بنفسه، على رغم تحالفهم مع النظام، وأن يقدموا عالقتهم بالشعب 

ومع ذلك لن تكون سورية . ن حقوقهالسوري على عالقتهم بالمافيات التي تتحكم بحياته وتحرمه م
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الجديدة دولة نكاية وانتقام، وستنظر إلى عالقاتها مع الجميع من منظار المصلحة الوطنية ومواجهة 
  ."التحدي الذي يشكله االحتالل اإلسرائيلي للجوالن واستعادة الحقوق الوطنية الفلسطينية المشروعة

  ١/١/٢٠١٢الحياة، لندن، 
  
  قافلة سودانية لقصف إسرائيلي في بورسودانالخرطوم تنفي تعرض  .٤١

 عن قيام الطيران الحربي اإلسرائيلي  نفى وزير الخارجية السوداني علي كرتي ما ُأعلن مؤخراً:القاهرة
بقصف قافلة سيارات األسبوع الماضي، زعم أنها محملة باألسلحة، داخل الحدود السودانية، كانت في 

ب لقائه رئيس الوزراء المصري كمال الجنزوري، في القاهرة يوم وقال الكرتي، عق.طريقها إلى غزة
إن الهدف من هذه الشائعات هو التشويش على زيارة كان الرئيس عمر البشير يقوم بها : "٣١/١٢السبت 

  ".لبورسودان إحدى الجزر على البحر األحمر لتفقد أحد المشروعات االستثمارية فيها
  ٣١/١٢/٢٠١١قدس برس، 

  
  ولي متخصص يصل إلى قطاع غزةوفد طبي د .٤٢

، عبر معبر رفح ٣١/١٢ وصل وفد طبي دولي متخصص، إلى قطاع غزة، مساء أمس السبت :غزة
والذي يبلغ " شركاء السالم والتنمية"ومن المقرر أن يمكث الفريق الطبي المتخصص التابع لـ .البري

وقالت مصادر في وزارة  . غزةعدده ثالثة عشر طبيباً وفنياً من عدة جنسيات؛ عدة أيام في قطاع
ن الفريق الطبي المتخصص سيقوم بإجراء عدد من العمليات الجراحية بمختلف إالصحة الفلسطينية بغزة 

  .المجاالت، إلى جانب زيارة عدد من المرافق الصحية، وعقد ورش عمل لألطباء والمختصين
  ١/١/٢٠١٢قدس برس، 

  
  األميركية  "ثاد"ظومة صواريخ  أول دولة في العالم تحصل على منإلماراتا .٤٣

 األميركيةن مجموعة لوكهيد مارتن أ األول أمس األميركية وزارة الدفاع أعلنت.): ب.ف.ا( -واشنطن 
 بنظام اإلمارات مليار دوالر لتزويد دولة ١,٩٦للصناعات الدفاعية حصلت من البنتاغون على عقد بقيمة 

 يضمان "ثاد" بنظامي اإلمارات لوكهيد ستزود أنن  البنتاغون في بيا وأوضح.دفاع مضاد للصواريخ
  . دولة تتزود بهذا النظامأول اإلمارات العتراض الصواريخ، وبذلك تكون وأنظمةرادارات 

 األوسط منظومة دفاعية في الشرق إلقامة أوباما باراك األميركي مشروع للرئيس إطارويندرج العقد في 
  .اإليرانيلمجابهة التهديد الصاروخي 

 ١/١/٢٠١٢لدستور، عمان، ا
  
   مليار دوالر٧٥خسرت " الربيع العربي"دول :  في الجامعةمسؤول .٤٤

كشف محمد التويجري األمين العام المساعد للشؤون االقتصادية في الجامعة العربية، أن دول .): ا.ب.د(
  . مليار دوالر بسبب االضطرابات السياسية التي وقعت فيها٧٥خسرت نحو " الربيع العربي"

  ١/١/٢٠١٢االتحاد، أبو ظبي، 
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  ؟؟"٢رصاص مصبوب "هل هناك حملة ".. إسرائيل"مدى جاهزية :  الداخليةلجبهةلتقرير  .٤٥
 مع تزايد تصريحات قادة جيش االحتالل اإلسرائيلي حول شن عملية عسكرية ضد :سما/ القدس المحتلة 

ر عن قيادة الجبهة الداخلية قطاع غزة كخطوة استباقية، نشرت صحيفة يديعوت أحرنوت تقريراً صد
  .حول جاهزية مدن وبلدات الجنوب أمام صواريخ المقاومة الفلسطينية

ويأتي هذا التقرير على خلفية دعوات مؤيدة لعملية برية حتى إنها وصلت لوزارء داخل حكومة نتنياهو 
ئيلي ما إذا كان ، لكن المشكوك فيه لدى الجيش اإلسرا"٢الرصاص المصبوب "دعوا إلى الخروج لعملية 

التقرير الذي نشرته ... سكان الجنوب سيجدون ملجأ أم أن منظومة القبة الحديدية قادرة على حمايتهم؟ 
  .يديعوت أحرنوت  باألرقام واإلحصائيات يجيب على هذه التساؤالت

 القادم لن فالتقرير يشير إلى أن منظومة القبة الحديدية والبطارية الرابعة لها التي ستنشر خالل العام
تكفي للتغطية المحكمة للصواريخ الفلسطينية وعليه يبقى االعتماد على الحماية األساسية المعتادة التي كما 

  .تبين أن كميتها لن تكفي أيضاً
ويدرس التقرير أيضاً الوضع األمني في كل مدينة تقع على خط المواجهة في جنوب البالد فالبلدات 

كم ١٥-٧ن فيها الحماية والحصانة بشكل جزئي بينما الواقعة على مدى  كم ستكو٤٠الواقعة على مدى 
  . كم عن القطاع غير مشمولة في التقرير٧بشكل كامل، أما البلدات الواقعة على بعد 

  !!مئات اآلالف دون حماية .. عاصمة الجنوب بئر السبع 
 مكان حماية في ٦٩ السبع ينقص الموجودين في بئر" ناحل عشان و نحال بيكع"ووفقاً للتقرير فإن أحياء 

 مليون شيكل، ٢.٨شوارعها التي بنيت بيوتها ببناء ضعيف في سنوات الخمسينات والتكلفة لها تقدر بـ 
مليون شيكل، وعن ١.٢ مكان حماية بتكلفة ٣٢إلى " نفيه نوي"و" نظاعيم"بينما تحتاج كل من األحياء 

، أما مدينة  يبنا "ميشور هيجفن"و" شابيرا" في أحياء  مكان حماية٣٧فإنها تحتاج إلى " أوفكيم"مدينة 
لستة أماكن حماية وبهذا يكون " بيت ربان"في " جفعات واشنطن"فينقصها مكانين للحماية بينما تحتاج  

  . مليون شيكل٥.٨المجموع الكلي لتكلفة مثل هذه األماكن المنتشرة في بلدات غالف غزة نحو 
 ألف في مدينة بئر السبع حددوا ٢٠٤ ألف إسرائيلي من أصل ٥٨رير أن وفي السياق ذاته فقد نشر التق

حيث يحتاجون لالكتفاء بالبدائل كالجري إلى المالجئ العامة " سكان بدون حماية ذات معايير سليمة"بأنهم 
  .أو مدرسة أو أقبية أو مواقف تحت أرضية أو ساتر في غرفة داخلية 

 ٤.٤ ملجأ في المدينة ذاتها بحاجة إلى ترميم بتكلفة قدرها ٢٦٤ من بين ٨٧كذلك أوضح التقرير أن 
 مدرسة تحتاج ٨٢ من أصل ٦٧مليون شيكل، مشيراً إلى أن غالبية مدارس المدينة والتي يبلغ عددها 

 روضة أطفال ٢٠٨ من أصل ٦٠ مليون شيكل، وكذلك ٩٠ حماية لها بتكلفة تقدر بـ ٢م٩٠٠٠إلى 
  .مليون شيكل١.٨ حماية بتكلفة ٢م١٨٠تحتاج إلى 

  !!األسوأ في حماية سكانها" أوفكيم"
 إسرائيلي فقط من العدد اإلجمالي لسكان مدينة ١٠١٨٥وأضاف التقرير التابع لقيادة الجبهة الداخلية أن 

 ألف نسمة توجد لهم حماية مقياسيه كشقق محمية أو مالجئ خاصة، فيما ٢٧أوفكيم الذي يبلغ عددهم
  .جري إلى المالجئ العامة مواطن لل٦٠٠٠سيضطر نحو 

 ملجأ عاما تحتاج إلى ٨٥ من أصل ٣٥وعن المالجئ الموجودة في المدينة فإنه وبحسب التقرير فإن 
 مليون شيكل، فيما ستكفي المالجئ في المؤسسات التعليمية ١.٨صيانة أو ترميم بتكلفة مالية قدرها 

  . المرتجلة كالغرف الداخلية وغيرها شخص للحماية٧٠٠٠ شخص فقط، بينما سيذهب ٣٧٠٠القريبة لـ 
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 في مدينة أوفكيم بحاجة إلى حماية حيث ينقصها ٢٢ مدرسة حالية من أصل ١٢وأشار التقرير إلى أن 
 مليون شيكل، إال أن الوضع في رياض األطفال مختلفاً فهو ٢٤ من الحماية للتالميذ بتكلفة ٢م٢٤٠٠

 حماية من الصواريخ والتكلفة ٢م٦٤٥حوالي  روضة ينقصها ٤٩ من أصل ٤٣أكثر سوءاً حيث أن 
  . مليون شيكل٦.٤المالية لها 
  !الوضع مناسب لكن ؟.. عسقالن 

وقالت الصحيفة نقالً عن إحصائيات التقرير أن الوضع في مدينة عسقالن يختلف عن سابقيها من حيث 
  . التعليم في المدينةأماكن الحماية العامة والخاصة أو المشتركة لكن الثغرات وجدت في حماية جهاز

  التحصينات فقط إسعافات أولية: مسئول عسكري 
إن سقوط : "التي أوردت التقرير"  يديعوت أحرنوت"من جانبه قال مسئول أمني رفيع المستوى لصحيفة 

الصواريخ على فترات في مدينة عسقالن وارتفاع عدد القتلى ألقت الرعب في السنوات الثالث الماضية 
  ".نوب الذي سيكون مقدمة لما هو متوقع في عدد القتلى حقيقة خالل حملة في غزةعلى سكان الج

وأضاف أن الجميع يمكن أن يكون حكيماً بعد وقوع الفعل مثل حالة سكان غالف غزة الذين قاموا 
ودة بالحماية فقط بعد أن دفعوا حياتهم ثمناً لذلك، مشيراً إلى أن الجميع يعرف الترسانة كماً ونوعاً الموج
  .بحوزة الفصائل الفلسطينية في غزة لذلك ال غرابة بأن يلغي رؤساء المدن الدراسة في جوالت التصعيد

ووصف مسئول عسكري في قيادة الجبهة الداخلية أن التحصينات الموجودة على الحدود هي في حدود 
در بمئات ماليين اإلسعافات األولية، وأشار إلى أن الثغرات في تحصين في المؤسسات التعليمية تق

  .الشواكل
كما  أوضح مسئولون في قيادة الجبهة الداخلية وفي بلدية بئر السبع أنه وبالرغم من ثغرات التحصين إال 
أن على سكان غالف غزة أن يعرفوا كيف يتصرفون وفقاً للتوجيهات األكثر حماية الموجودة والتي 

  . أثبتت نفسها كمنقذة للحياة
  ٣١/١٢/٢٠١١ ،وكالة سما اإلخبارية

  
   الفلسطينية مساراً ومصيراًالدولةبرنامج  .٤٦

  علي جرادات
لم يعد الخلل في مسيرة برنامج منظمة التحرير الفلسطينية لتجسيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير 
المصير في دولة مستقلة وذات سيادة، خلالً كمياً، بل بنيوياً، ما يجعل إعادة بناء وتوحيد هذه المنظمة، 

عيلها ودمقرطتها، حلقة مركزية، يشكل اإلمساك بها، شرطاً لإلمساك بباقي حلقات الشأن الفلسطيني، وتف
، على تفعيل اإلطار “الجهاد“و“ حماس”ويعد توافق قيادة المنظمة وفصائلها مع قيادتي . داخلياً وخارجياً 

 وعقد أول اجتماعاته مؤخراً ٢٠٠٥القيادي المؤقت للمنظمة، الذي جرى االتفاق على تشكيله في العام ،
في القاهرة، خطوة في االتجاه الصحيح لمعالجة المأزق الفلسطيني الداخلي الذي لم يستطع، رغم ما 
أفضى إليه من مناخات التيئيس وفقدان األمل وااللتباس، المساس بجوهر الهوية الوطنية الفلسطينية 

الخطوة جادة، فإنه ال مناص من تعزيزها بخطوة لكن، وحتى، تكون هذه . التحررية وأهدافها العادلة 
االتفاق على برنامج سياسي وطني، يتمخض عن مراجعة سياسية شاملة، لمسيرة المشروع الوطني 
إلقامة دولة فلسطينية مستقلة وسيدة، وهو المشروع الذي جاء امتداداً للتصدي الميداني العربي عموماً، 

ية، منذ نشأتها، حيث رفض الوعي الفكري والسياسي التحرري والفلسطيني خصوصاً، للغزوة الصهيون
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دولة، ونحت لها توصيف الكيان، “ إسرائيل“العربي، ومنه الفلسطيني، بمشاربه المتنوعة، االعتراف ب
كمصطلح سياسي غير موجود في القانون الدولي، تعبيراً عن رفضِ االعتراف بشرعيتها، وتعبيراً عن 

لفلسطينية بمنزلة الكيان السياسي الوطني الفلسطيني المؤقت، والجهة الشرعية اعتبار منظمة التحرير ا
التي تناضل وتسعى، بدعم قومي عربي، وتحرري عالمي، إلقامة هذه الدولة المستقلة ذات السيادة التي 

  :تدرجت مسيرة برنامجها على النحو اآلتي
ون الدولة المبتغاة في مطالعة إقامة في أواخر ستينات القرن المنصرم، بلورت منظمة التحرير مضم

، سياسياً وعسكرياً وثقافياً، يعيش فيها أتباع “إسرائيل”دولة فلسطينية ديمقراطية علمانية على أنقاض 
 وفي مجلسها الوطني الثاني عشر، ١٩٧٤في العام ،. األديان الثالثة من الفلسطينيين، دون تمييز 

النقاط ”، أو “برنامج السلطة الوطنية”ما سمي في حينه، ، أو “البرنامج المرحلي”طرحت المنظمة 
، الداعي إلى إقامة سلطة وطنية فلسطينية على أي أرض فلسطينية يتم تحريرها أو ينسحب عنها “العشر

  .“إسرائيل”، توطئة إلقامة الدولة الفلسطينية الديمقراطية العلمانية على أنقاض “اإلسرائيلي”االحتالل 
، الذي “إعالن االستقالل”وفي مجلسها الوطني الثامن عشر، أصدرت المنظمة،  ١٩٨٨،-١١-١٥في 

، بل إلى جانبها، وتعيش “إسرائيل”صارت الدولة الفلسطينية بموجبه، دولة مستقلة، لكن ال على أنقاض 
  .معها بسالم، إنما دون تحديد لحدودها

، بوفد من األرض “مدريد للسالممؤتمر ”وافقت قيادة المنظمة على المشاركة في _ ١١٩٩في العام 
 تحت مظلة الوفد األردني، ما قد يوحي بأنها ال تصر على الدولة المستقلة، وبأنها قد ١٩٦٧المحتلة العام 

  .ترضى بالكونفيدرالية مع األردن، كمشروع دعمته الواليات المتحدة
 وافقت على إقامته، وتسلمه،  امتزجت المنظمة بالحكم الذاتي، الذي١٩٩٣العام ،“ أوسلو”بعد اتفاقية 

 إلى جانب ١٩٦٧كخطوة أولى باتجاه، إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على األراضي المحتلة العام ،
  .“إسرائيل”دولة 

وعلى كل حال، يمكن تقسيم تعامل منظمة التحرير مع مفهوم الدولة الفلسطينية إلى أربع مراحل، وذلك 
  :لك الوعي أو غيرت اتجاههتبعاً للفواعل التي أثرت في ذ

، حيث )١٩٦٧ وحتى حرب حزيران ١٩٦٤منذ تأسيسها العام (مرحلة الميثاق القومي الفلسطيني، : ١
بقيادة (في هذه المرحلة رأت المنظمة، . على ما كان قد تبقى من أرض فلسطين “ إسرائيل”استولت 

 رغم اعتبارها لنفسها المؤسسة الحافظة ، أن الضفة الغربية جزء من األردن،)المرحوم الشقيري في حينه
  .للكيانية الفلسطينية المستهدفة، لكي تحظى بقبول األنظمة العربية، وخاصة األردن

، حيث )١٩٧٣ حتى حرب أكتوبر ١٩٦٧من حرب حزيران (مرحلة الميثاق الوطني الفلسطيني، : ٢
ض إلى االعتقاد أنه كاف إلحراز ، وهو العبور الذي دفع البع“النكسة”عبر جيشا مصر وسوريا خطوط 

ال صلح، (، وأنه أصبح باإلمكان تجاوز التعامل معها، وفقاً لالءات الثالث، “إسرائيل”تسوية سياسية مع 
، التي كان قد أطلقها مؤتمر القمة العربي الرابع في الخرطوم، في )ال اعتراف، ال مفاوضات

لضفة الغربية جزءاً من الوطن الفلسطيني فقط، بل، في هذه المرحلة لم تر المنظمة في ا . ١/٩/١٩٦٧
ورأت أيضاً، أن الالجئين الفلسطينيين في األردن جزء من شعبها، وأنهم سيكونون، مع بقية الالجئين، 

 مواطنين في الدولة ١٩٤٨والفلسطينيين الباقين في أرضهم، بمن فيهم فلسطينيو األراضي المحتلة العام ،
  .“إسرائيل”والمراد إقامتها على أنقاض الفلسطينية المبتغاة، 
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 ١٩٩١العام ،“ مؤتمر مدريد للسالم” وحتى ١٩٧٣من حرب أكتوبر (مرحلة تجاهل الميثاق الوطني، : ٣
سوريا، األردن، (، “دول الطوق”، بقية )بعد مصر(، حيث تواجهت، )١٩٩٣العام “ اتفاقية أوسلو”ثم 
. لى طاولة المفاوضات، وليس في ميادين المواجهة والقتال ع“ إسرائيل”، ومعها الفلسطينيون، مع )لبنان

 مجرد عون لها إلقامة دولة ١٩٤٨في هذه المرحلة رأت المنظمة في فلسطينيي األراضي المحتلة العام ،
  .١٩٦٧فلسطينية على األراضي المحتلة العام 

“ إسرائيل”، حيث التقت )ن وحتى اآل١٩٩٣العام “ اتفاقية أوسلو”من (مرحلة إلغاء الميثاق الوطني، : ٤
مع المنظمة في مفاوضات مباشرة برعاية أمريكية، بعد أن تبادلتا االعتراف، وصار للمنظمة حكم ذاتي 

في هذه المرحلة، قبلت المنظمة بمبدأ تبادل . ، وغزة )دون القدس(مقيد ومحدود في الضفة الغربية، 
 بل، وقبلت ١٩٦٧ي األراضي المحتلة العام ،األراضي، لحل مشكلة التجمعات االستيطانية الكبرى ف

بمبدأ تأجيل البت في قضية القدس والحدود والمستوطنات والمياه وحق الالجئين في العودة إلى ديارهم 
  .التي شردوا منها 

هذه هي مسيرة منظمة التحرير لتجسيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير في دولة مستقلة وسيدة، 
  .لتي على اإلطار القيادي المؤقت للمنظمة، التصدي لمهمة مراجعتها، برنامجاً وممارسةوهي المسيرة ا

  ١/١/٢٠١٢، الخليج، الشارقة
  
  ! خروج حماس من دمشقوجهة .٤٧

  مرزوق الحلبي
عن دمشق في هذه الظروف تحديداً داللة مهمة بالنسبة إلى المسألة » حماس«يحمل رحيل قادة 

ب هذه المسألة اآلن ال سيما وجودها في منطقة مفصلية من الجغرافيا وتزيد أهميتها بسب. الفلسطينية
وألن هذا الرحيل اقترن بتصريحات عن اعتماد الحركة خيار . والتاريخ ومن سيرورة الداخل الفلسطيني

المقاومة الشعبية، يصير أكثر من مجرد هروب من األنشوطة السورية التي نُقل عن الممسك بحبلها، 
  !التي أدارت له ظهرها في عزها وحماها» حماس«، أنه جد غاضب على الرئيس األسد

من دمشق لن يحمل أي معنى إذا لم يكن خروجاً في الجغرافيا وخروجاً من مدار » حماس«خروج 
وهو، مهما ترافق مع تصريحات مطمئنة وإيجابية من عيون المسألة . دمشق الفكرة والعقيدة واألداء

. من تحت عباءة الوصاية السورية» حماس«إال إذا اقترن بحركة محسوبة تُخرج الفلسطينية، لن يكتمل 
. وهي وصاية دفع الفلسطينيون ثمنها بالدم والتضحيات وتأجيل استحقاقاتهم على العرب بمن فيهم سورية

وما زلنا نذكر طبيعة هذه الوصاية التي أرادت تثمير القضية الفلسطينية حتى النخاع لمصلحة المشروع 
فكان على الفلسطينيين أن يدفعوا الثمن لسورية األسد في . السوري الذي اتسم دائماً بالعقم وضيق األفق

لبنان وسواه مرات منذ دك الجيش السوري تل الزعتر وحشر التواجد الفلسطيني هناك في زاوية 
اد الراحل ياسر ، وأخضعه لمقتضيات المصلحة السورية في لبنان وقبالة إسرائيل، إلى أن أر»اليك«

هكذا دمر النظام السوري ومبعوثوه نهر . عرفات االستقالل بالقرار الفلسطيني وتعميده حراً في الميدان
  !البارد والبداوي فوق رأس عرفات ورؤوس رفاقه والحقه في ساحات العرب ومحافلهم عقوداً

 ال تُحصى، بخاصة تلك التي أما بقية المسار الذي قطعته المسألة الفلسطينية فكانت محفوفة بأخطار
فقد تدخل أكثر من طرف عربي لفرض وصاية على المسألة الفلسطينية أو . أوجدتها أطراف عربية

وأبى عرفات إال أن يرتكب الخطأ ذاته حينما اقترب . حرفها عن مسارها تحقيقاً لرغبات حاكم أو محور
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ستحقاقات وصاية بغداد على منظمة من صدام حسين إلى حد تأييده في احتالل الكويت كجزء من ا
خطأ مبدئي وتكتيكي وسياسي دفعت القضية ثمنه على مدى سنوات، فيما هجر حوالى . التحرير وأدائها

  . ألف فلسطيني من أعمالهم ووطنهم الثاني الكويت ومن دول أخرى خليجية٣٠٠
على غرار ما فعله من وصاية سورية لتسقط في أحضان وصاية جديدة » حماس«وأملنا أال تخرج 

وأملنا األكبر أن تتخلّص من العقدة الثانية التي تلف عنق الفلسطينيين منذ بدأت رحلتهم الجبلية . عرفات
وخيار » الصواريخ«وغواية » المقاومة«الصعبة، عقدة الكفاح المسلح وإغراء العمل العسكري وخطابات 
من قيد » حماس«أن تخرج . قابل للحياةخالصي غيبي يتمثل بلغة دينية غير سياسية ومشروع غير 

الوصاية السورية ال يكتمل إال بالخروج من أنشوطة الفعل العسكري الذي سبب في العقود األخيرة أكبر 
بمعنى، أن الخروج من دمشق وما ترمز إليه من . ضرر لمسألة هي أعدل المسائل الدولية في الراهن

ونرجح أن في نتائج االنتخابات .  أن يتبعه دخول في السياسةعقم ودموية وإنتاج للدمار الذاتي، ينبغي
فال بد . للذهاب في هذا المسار» حماس«التشريعية في مصر وتونس والمغرب ما يحمس حركة 

لسيرورة الربيع اإلسالموي العربي، في نظر الحركة ونظرنا، إال أن تنعكس في صورة مطابقة أو 
حيث حصول التيارات الدينية على حصة األسد من أصوات الناخبين مماثلة على المجتمع الفلسطيني من 

  .في أية انتخابات مستقبلية
من وصاية دمشق المأزومة بنظامها ومن أسر المشاريع الغيبية » حماس«التحرر المزدوج لحركة 

ى تطور يعني عودة كل الفصائل إل. والخوض في السياسة هو تطور محمود في مسار المسألة الفلسطينية
وهي عودة من . أرض الواقع من غربة في كنف الوصاية أو من منفى في الحلول الغيبية العقيمة

المفروض أن تعيد للمسألة الفلسطينية حيويتها ومستقبلها بعد أن تبدد كغيوم الصيف أو تالشي الدخان بعد 
 العقم إلى من دمشق» حماس«وأخشى أن تكون عودة ! انطالق صاروخ القسام من إحدى بيارات غزة

. غزة الواقع، تمهيداً للذهاب إلى وصاية جديدة في حضن القوى اإلسالموية الصاعدة في المراكز العربية
  .يومها، نكون ال رحنا وال جينا

  ١/١/٢٠١٢، الحياة، لندن
  
   قطاع غزةسلفيو .٤٨

  مصطفى إبراهيم
ية بتنفيذ عمليات اغتيال لفلسطينيين لم تكن المرة االولى وال األخيرة التي تقوم بها طائرات حربية إسرائيل

، يقومون بإطالق “الجهاد العالمي”في قطاع غزة تدعي أنهم أعضاء في الجماعات السلفية أو ما يسمى 
الصواريخ من قطاع غزة تجاه إسرائيل، باإلضافة إلى نيتهم تنفيذ عمليات عسكرية داخل إسرائيل عن 

 القطاع، وان عدد منهم تلقى تدريبات في سيناء وعادوا طريق سيناء، ويهربون األسلحة من سيناء إلى
إلى قطاع غزة، وجاء ذلك مع حملة التصعيد والتهديد بشن حرب على قطاع غزة وتحميل حركة حماس 

  .المسؤولية عن ما يجري
يتزامن ذلك مع الحديث المبالغ فيه عن ظاهرة السلفيين في قطاع غزة وازدياد اعداد الجماعات التي 

وتلقي التعليمات منها، وكذلك تحقيق التيار السلفي في مصر “ القاعدة” إليها، وارتباطهم بفكر ينتمون
نتائج متقدمة في االنتخابات لمجلس الشعب، وما له من اثر بالغ على السلفيين في قطاع غزة، وربما 

  .لسطينيةيلتحقون بركب السلفيين في مصر ويشاركوا في االنتخابات التي ستجرى في األراضي الف
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هذا لم يأتي من فراغ فخصوم حركة حماس لم يتوقفوا يوما عن الحديث بشكل مبالغ فيه عن حجم 
السلفيين، وان القطاع ينتظر موجة اجتياح السلفيين والسيطرة على قطاع غزة، وهؤالء يحملون حركة 

وتقويتهم، وان حماس حماس المسؤولية عن ما يسمى ظاهرة السلفيين في القطاع، وانها من تقوم بدعمهم 
تختبئ خلفهم كي تظهر كجزء من التيار اإلسالمي المعتدل الذي يعمل على االستقرار في قطاع غزة 

  .والمنطقة العربية
صحيح أن عدد كبير من حركة حماس يتبنون الفكر السلفي، وبعض منهم من ينتمي إلى الجماعات 

ات مسلحة، وعبروا عن عدم رضاهم من السلفية، وعدد منهم من غادر حركة حماس وشكلوا جماع
موقف حركة حماس خاصة بعد مشاركتها في االنتخابات، لكن هؤالء ال يشكلون قوة حقيقية قد تؤثر أو 

  .تهدد حركة حماس، لكنهم يستطيعون إزعاج حماس وإحراجها
ك تيارات وما ال يعلمه هؤالء أن الجماعات السلفية في قطاع غزة ليست على قلب رجل واحد، وان هنا

واتجاهات واجتهادات مختلفة في داخل الجماعات السلفية، وهم ال يرتبطون بمشايخ واحدة يتلقون العلم 
والفتاوى منهم، فهناك عدد من الجماعات كل لها مشايخها وتنظيمها، باإلضافة إلى أن عناصر تلك 

  .الجماعات ال يلتزمون التزاما مطلقا بكل ما يصدر عن المشايخ
 إلى موقفهم من حركة حماس وحكومتها، بعض منهم اتخذ موقف من حكومة حماس كأمر واقع باإلضافة

، والبعض ”درء المفاسد أولى من جلب المصالح ”يجب التعامل معها حسب المصلحة ومن خالل قاعدة 
اآلخر من يعتبر الرئيس محمود عباس ولي األمر، وتتسم بعض الجماعات بضعف التكوين والتنظيم، 

ختلف عن بعضها البعض من حيث التكوين والتنظيم والتمويل، فعدد من الجماعات تعاني من شح وهي ت
التمويل وتغطية نشاطاتها االجتماعية والتعليمية، وبعض منها تنطلق من موقفها من المقاومة ومحاربة 

  .“المفاسد والمصالح”إسرائيل أيضاً من خالل قاعدة 
جماعات السلفية من حركة حماس يختلف عن موقف األعضاء، وعلى الرغم من ذلك فموقف مشايخ ال

فعدد كبير من األعضاء غير راضين عن مواقف المشايخ من الحركة ويحملونهم المسؤولية عن تعامل 
حكومة حماس وأجهزتها األمنية مع أعضاء بعض الجماعات، ويطالبونهم باتخاذ مواقف معادية من 

  .حماس لوضعها قيود على تحركاتهم
ماس تعاملت أكثر من مرة بقوة مفرطة تجاه من تمرد عليها وحاول أن يعبث باألمن ويزعزع حكمها وح

من خالل وضع العبوات الناسفة أمام بعض المقاهي، وصدرت أحكام قاسية بحق عدد منهم وصلت إلى 
دى إلى صدور حكم اإلعدام بحق اثنين منهم تسبب وضعهم قنبلة أمام مقهى في مدينة غزة قبل عامين أ

  .مقتل مواطن وإصابة عدد آخر من المواطنين
أو كما جرى مع الدكتور عبد اللطيف موسى عندما أعلن عن قيام إمارة في رفح، أو من يطلقون 
الصواريخ تجاه إسرائيل في ظل التهدئة، واستطاعت حماس احتواء عدد كبير منهم وحيدتهم على األقل 

اتهم المتشددين، وتفرض قيود ورقابة صارمة على عدد كبير لمصلحتها، وقامت باعتقال عدد من قياد
منهم، وتنظر حماس إلى أن عدد كبير من منهم على أنهم ينتمون إلى حركة فتح أو المنتسبين لألجهزة 

  .األمنية التابعة للسلطة
ظاهرة السلفيين في فلسطين عامة وفي قطاع غزة بصفة خاصة ليست ظاهرة فريدة من نوعها، وهي 

 غريبة، وهي غير مختلفة عن ما يجري في الدول العربية المحيطة، وهي ليست وليدة االنقسام، ليست
ربما تعزز وضعها في ظل االنقسام من خالل انضمام أعضاء من حركة فتح إلى صفوفها كنوع من 
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الحماية ومناكفة حركة حماس، وهذا ما يضعف من تكوينها وتنظيمها وصعوبة السيطرة عليها، وظهور 
  .جماعات متطرفة وتتبنى الفكر الجهادي

فالسلطة واألجهزة األمنية التابعة لها تبالغ في وجود السلفيين في قطاع غزة وتعمل على تغذيتهم بطرق 
مباشرة وغير مباشرة، وتعمل كذلك على اختراق صفوفهم لمعرفة األعضاء الذين يتبنون الفكر الجهادي 

  .المتطرف
أو كما تطلق “ القاعدة”أيضاً في الحديث عن الجماعات السلفية التي تتبنى فكر في المقابل إسرائيل تبالغ 

، وذلك لتبرير الحصار وعدوانها المستمر على القطاع باعتباره المكان اآلمن “الجهاد العالمي”عليهم 
رات لإلرهاب والقاعدة المتقدمة لإلرهاب العالمي الذي يهدد امن إسرائيل، وهذا تعزز بعد اندالع الثو

العربية، وهي بذلك تضغط على حركة حماس لكي تقوم هي بمحاربة الجماعات السلفية، وفرض قيود 
  .صارمة عليهم للحفاظ على حكمها في قطاع غزة

السلفيون في قطاع غزة هم ليسوا جماعة واحدة، وهناك مبالغة في أعدادهم والخوف منهم، لكن على 
ركوا في أي انتخابات قادمة ألنها حرام شرعا من وجهة األقل ان الجماعات الجذرية منهم لن يشا

  .نظرهم، وان ما جرى في مصر ال ينطبق على ما جرى في فلسطين الن الوضع مختلف تماما
وفي ظل ذلك يجب التعامل مع السلفيين ليس من خالل الحل األمني وفرض القيود عليهم، والتوقف عن 

األطراف الفلسطينية التعامل معهم كجماعات لها حضور، استخدامهم في الصراع الداخلي، ومطلوب من 
  .وضمان وجودها ضمن النظام السياسي الفلسطيني يجب ان يكون مرتبط بالتزامهم بالقانون الفلسطيني

 ١/١/٢٠١٢، وكالة سما اإلخبارية
  
  :كاريكاتير .٤٩

  
  ١/١/٢٠١٢الخليج، الشارقة، 


