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  غزةخطة تنمية متكاملة لتطوير قطاع تركيا أعدت : خالل استقباله هنية أردوغان .1
 هنية نظيره إسماعيل  في قطاع غزةالتقى مساء األحد رئيس الوزراء الفلسطيني :حازم الحلو - غزة

 التركية بحضور وزير اسطنبولن في مقر رئاسة الوزراء في مدينة التركي رجب طيب أردوغا
وذكرت . الخارجية التركي أحمد داود أوغلو ووزير الصحة التركي واثنين من مستشاري أردوغان

مصادر فلسطينية أن اللقاء الذي استمر لمدة ساعتين قد بدأ باستقبال رسمي في مقر رئاسة الوزراء 
  .  انتهاء اللقاء العلني، تم عقد لقاء ثنائي مصغر بين هنية وأردوغان فقطالتركية، مبينة أنه وفور

 المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية طاهر النونو أن أردوغان أكد أن تركيا تمتلك خطة تنمية وأشار
وبين النونو أن أردوغان أكد لهنية أن حماس .  بنية تحتية وفوقيةإنشاءمتكاملة لمدينة غزة تشتمل على 

 الشعب إرادة الحترام ت بشكل ديمقراطي، داعياًب على أنها حركة انتخ، مشدداًإرهابيةيست حركة ل
 التزامه بأن رفع الحصار عن غزة يمثل أحد الشروط الثالثة ، بحسب النونو،وجدد أردوغان. الفلسطيني

  . اإلسرائيليلتسوية الخالف التركي 
أن أردوغان أكد لهنية أنه ال يمكن " طين أون الينفلس"وفي ذات السياق، كشفت مصادر فلسطينية لـ

 الصراع مع إنهاء على  حلول للقضية الفلسطينية دون مشاركة حركة حماس في هذه العملية، مشدداًإيجاد
ولفتت المصادر إلى أن أردوغان . االحتالل ال يمكن أن يحصل دون مشاركة حماس في هذه العملية

لحة الفلسطينية، كما تم التطرق إلى حالة الحصار المفروض على أبدى ترحيبه ودعمه الكامل للمصا
قطاع غزة، وسبل تعزيز صمود الغزيين وجهود إعادة إعمار القطاع ودعم قطاعي التعليم والصحة 

وتم خالل اللقاء تناول الحديث بشكل  .بشكل كامل، وامكانية تنفيذ مشاريع لتطوير البنية التحتية لغزة
مدينة القدس من هجمة شرسة وتهويد وتشريد للمقدسيين، مستعرضين سبل دعم مفصل عما تتعرض له 

  .أهل القدس والخطوات الالزم اتخاذها لحماية المقدسات االسالمية والمسيحية
 ، مشيداً واقتصادياًوفي نهاية اللقاء قدم هنية شكره للموقف التركي الداعم للقضية الفلسطينية سياسياً

 الحرب التي شنها االحتالل إبان أبداها أردوغان خال ل تضامنه مع قطاع غزة بالمشاعر الصادقة التي
، حينما انسحب رئيس الوزراء التركي من جلسة مناقشة شارك فيها رئيس دولة 2008أواخر العام 

  .  خالل مؤتمر دافوس االقتصادييزاالحتالل شمعون بير
  1/1/2012موقع فلسطين أون الين، 

  
  ن األسرى المحررين المبعدين إلى تركيا معدداًهنية يلتقي  .2

التقى رئيس الوزراء الفلسطيني بحكومة غزة إسماعيل هنية عدد من األسـرى والمحـررين              : اسطنبول
وقال هنيـة خـالل      .المبعدين إلى تركيا  " وفاء األحرار "ضمن صفقة تبادل األسرى بين حماس وإسرائيل      

 إليكم من بيت المقدس وأكناف بيت المقدس، ونحمـل فـي            إننا سعينا : "كلمته التي ألقاها أمام الحاضرين    
جوانحنا الرسالة الخالدة والثابتة وهي أن المشروع اإلسالمي المبارك يفتح اهللا أمامه اليوم آفاقـا رحبـة                 
ونعتقد أن سنوات المحنة والجمر بدأت تنطوي وأن سنوات العافية والتمكين هي عجلـة متحركـة إلـى                  

وأكد على حق األسرى والمعتقلين الذين       ".ربيع العربي الذي يبدو أنه ربيع إسالمي      األمام بفعل ما يقال ال    
لن نستريح أبدا مادام هؤالء خلـف       : "مازالوا يقبعون خلف قضبان االحتالل في نيل حريتهم، وتابع يقول         

  ".القضبان، لن نستريح حتى ينعم الكل بالحرية من إخواننا األسرى وأخواتنا األسيرات
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نكرر شـكرنا لتركيـا الدولـة       : "ة شكره لرئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، وقال        وكرر هني 
، مشيدا بالمواقف التركية    "اإلسالمية المضياف على هذه الخطوة األصيلة في استضافة األسرى المحررين         

وفـي   ."هذا وفاء يعزز موقع هذه الدولة كعمق استراتيجي لفلـسطين         "حيال القضية الفلسطينية، وقال إن      
ختام اللقاء كرم رئيس الوزراء هنية األسرى المحررين وسلمهم شهادات تكريمية، والتقط معهم صـورا               

  .تذكارية
  1/1/2012، وكالة قدس نت

  
   في عّمان"الرباعية" إسرائيلي مع -لقاء فلسطيني .. األردنياستجابة لطلب العاهل  .3

ن الفلسطيني صائب عريقات واإلسرائيلي اسـحق       يلتقي رئيسا الوفدين المفاوضي   :  محمد يونس  –رام اهللا   
مولخو غداً في عمان مع ممثلي اللجنة الرباعية الدولية استجابة لمبادرة أردنية تهدف الـى استكـشاف                 

وهذه هي المرة االولى التي يلتقي فيها عريقات ومولخو مباشرة منذ أوقـف      . فرص استئناف المفاوضات  
  .ع إسرائيل قبل أكثر من عامالفلسطينيون المفاوضات المباشرة م

إن الرئيس محمود عباس وافق على مشاركة ممثل فلـسطيني          » الحياة«وقال مسؤول فلسطيني رفيع لـ      
وأوضـح ان الملـك     . في اللقاء الذي دعا اليه االردن استجابة لطلب العاهل االردني الملك عبداهللا الثاني            

 قبل نحو شهر ونـصف الـشهر العمـل علـى            عبداهللا عرض على الرئيس عباس لدى زيارته رام اهللا        
استكشاف فرص استئناف جدي للمفاوضات مع الجانب االسرائيلي، مضيفاً ان الرئيس الفلسطيني رحـب            

  .بذلك
حاولت في السابق جمع عريقات ومولخو في لقاء معها في القـدس،            » الرباعية«وأشار المسؤول الى ان     

ع الجانب االسرائيلي خشية إعطـاء انطبـاع للجمهـور          لكن الجانب الفلسطيني رفض أي لقاء مباشر م       
بوجود تفاوض مع إسرائيل في الوقت الذي يرفض فيه الفلسطينيون أي تفاوض قبـل التجميـد الكامـل                  

  .لالستيطان
ان االردن طلب مـن الجـانبين       » الحياة«عزام األحمد لـ    » فتح«وكشف عضو اللجنة المركزية لحركة      

. م رؤيتهما للحل في موضوعي الحدود واالمن في اللقاء الـذي يعقـد غـداً              الفلسطيني واالسرائيلي تقدي  
» الرباعية«وأضاف ان الجانب الفلسطيني كان قدم رؤيته للحل في موضوعي الحدود واالمن مكتوبة الى               

االجتماع لن يكـون    «الشهر الماضي، وانه مستعد لتقديم هذه الرؤية في االجتماع المقبل، مشدداً على ان              
  . »ضياً بأي معنى من المعانيتفاو

  2/1/2012، الحياة، لندن
  

  المصالحة على المحك:  التشريعي يحذرالمجلسرئيس  .4
  بالـسعي    -لـم يـسمها   -اتهم رئيس المجلس التشريعي الدكتور عزيز دويك، أطراف فلسطينية          : غزة

قال دويك في تـصريح     و .لتقويض جهود المصالحة الداخلية وإفشال أي تقدم إيجابي بملف إنهاء اإلنقسام          
" تخريـب "اليوم األحد، إن هناك أطراف معروفة لنـا تحـاول           " وكالة قدس نت لألنباء   "خاص لمراسل   

األجواء المحيطة بالمصالحة، وتسعى لتعكير تلـك األجـواء عبـر اسـتمرارها بالمالحقـات األمنيـة                 
  ".إلنهاء االنقسامواالعتقاالت السياسية، وفرض معادلة خارجة عن السياق الفلسطيني الداعي 
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واعتبر رئيس المجلس التشريعي، استمرار عملية االعتقاالت على خلفية سياسية منـافي لـروح اتفـاق                
الفصائل الذي وقعته في القاهرة، موضحاً أن تجاهل بنود اتفاق المصالحة وعدم وقف مسلسل االعتقاالت               

وأشار دويك إلى وجود جهود فلسطينية      . السياسية سيقوض كافة الجهود التي تبذل إلنجاز الحوار الوطني        
  .إلنهاء هذا الملف بشكل كامل واإلفراج عن كافة المعتقلين السياسيين

  1/1/2012، وكالة قدس نت
  

  اتهامنا باعتقال أنصار فتح يمس بالمصالحة: الغصين .5
ر اتهامـات   اعتبر الناطق باسم وزارة الداخلية في حكومة غزة المقالة، إيهاب الغصين، أن استمرا            : غزة

ستؤدى إلـى   «حركة فتح بوجود حملة اعتقاالت واستدعاءات واسعة ضد أنصارها وكوادرها في القطاع             
واعتبر الغصين أن هذه    . »تسميم األجواء، مما قد يعطل عملية المصالحة التي يترقبها الشعب الفلسطيني          

، والتي تنفذها أجهـزة أمـن       االتهامات تأتي للتغطية على حمالت االعتقاالت المتواصلة ألنصار حماس        
ونفى الغصين بشكل قاطع، وجود معتقلين سياسيين من حركة فتح          . السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية    

في سجون غزة، مضيفا أن أجهزة األمن في غزة ال تعتقل أحدا على خلفية انتمائه السياسي، إال أنه قال                   
هناك المئات من المعتقلـين فـي سـجون         «قال  و. »قد تكون هناك عمليات استدعاء لبعض األشخاص      «

الضفة من أنصار حماس وغيرهم، ونحن نضغط على أنفسنا لعدم الحديث عن هذا األمر فـي اإلعـالم                  
  .»لتهيئة المناخ المناسب لتطبيق المصالحة على أرض الواقع، خاصة أن األجواء مهيأة لذلك حتى اآلن

  2/1/2012، الشرق األوسط، لندن
  

  "على الرباعية أن تعلن فشلها ليدرك العالم حقيقة إسرائيل: "يالمالكرياض  .6
أكد السيد رياض المالكي، وزير خارجية دولة فلسطين، على أنه رغم           :  حاورته سامية بلقاضي   -الجزائر

االختالفات في وجهات النظر بين حركتي حماس وفتح، إال أن هناك تقاربـا بينهـا ورغبـة فـي رأب                    
ـ  الصدع، مشيدا، في حوار    على هامش زيارته الرسمية إلى الجزائـر، بتطـور موقـف           '' الخبر'' مع ال

  .  كاعتراف ضمني بحل الدولتين67حماس، في إشارة إلى قبول مرجعية حدود 
ال يمكننا االستمرار في المفاوضات إلى ما ال نهاية، ال بد من تحديـد سـقف                : وحول المفاوضات، قال  

ومن النقاط التي راجعناهـا تلـك المتعلقـة         . ديد آجال لكل ملف   زمني لهذا التفاوض، نحن نتجه إلى تح      
العالم اليوم أصبح مقتنعا بضرورة االحتكام إلى مرجعية محددة ننطلق على أساسها            . بمرجعية المحادثات 

 ووقف االستيطان، ومع أن الطرف اإلسرائيلي ال يوافق         67في المفاوضات والمتعلقة بالعودة إلى حدود       
ية إال أننا مصرون على المضي في المفاوضات حتـى يتأكـد العـالم بـأن الطـرف                  على هذه المرجع  

الفلسطيني ملتزم بعملية السالم، على الرباعية أن تفصح عن سبب توقف المحادثات واإلعالن عن فشلها               
في فرض استمرار المفاوضات والكشف عن الطرف الذي أدى إلى هذا الفشل، هل هي الدولة الفلسطينية                

ئيل؟ األكيد أننا سنستفيد من هكذا أمر، على اعتبار أنه سيكشف للرأي العام العالمي حقيقـة مـا                  أم إسرا 
  .نحن نسير وفق مخطط يهدف للحصول على أكبر قدر من التأييد لقضيتنا. يحدث

  31/12/2011،  الجزائر،الخبر
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  المصالحة الفعلية من أهم سبل دعم القدس: الخضريالنائب  .7
مال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار أن المصالحة الفعلية مـن أهـم      أكد النائب ج  : غزة

سبل مواجهة االعتداءات والخطط اإلسرائيلية في القدس المحتلة والضفة وقطاع غزة إلى جانـب دعـم                
وشدد الخضري على أن دول وشعوب الربيـع         .القضايا المصيرية المشتركة بكلمة ورؤية وتوجه واحد      

صر دعم أساسي لنصرة فلسطين والقدس، مؤكداً في الوقت ذاته ضرورة مـنح هـذه الـدول                 العربي عن 
فرصة لترتيب أوضاعها الداخلية واالستقرار والنمو بشكل طبيعي حتى تستطيع أن تقدم واجباتها علـى               

  .الصعيد الفلسطيني
 فيمـا   2011جاءت تصريحات الخضري في حوار خاص على قناة الكتاب الفضائية حول حصاد عـام               

  .يتعلق بالقضية الفلسطينية والجامعة اإلسالمية والكلية الجامعية للعلوم التطبيقية
 هي صفقة تبادل األسرى المشرفة والتـي أفـرج          2011واعتبر الخضري أن أبرز االنجازات في عام        

ـ             1027بموجبها عن    اخر  أسيرا مقابل إطالق سراح الجندي اإلسرائيلي غلعاد شاليط وهو انجاز كبير يف
  .به الجميع

  2/1/2012، الحياة الجديدة، رام اهللا
  

   يطلع مركزية فتح على تطورات السياسة وجهود المصالحةعباس .8
ترأس الرئيس محمود عباس، بمقر الرئاسة في مدينة رام اهللا ظهر اليوم األحد، اجتماعا للجنة : رام اهللا

بيل أبو ردينة االجتماع، بالهام والعملي، ووصف الناطق الرسمي باسم حركة فتح ن .المركزية لحركة فتح
حيث وضع سيادته خالله أعضاء اللجنة المركزية بصورة ما جرى بالتفصيل في القاهرة، والجهود 

  .لتحقيق المصالحة واللجان التي شكلت للتدليل على جدية السير في هذه العملية 
ضرورية خاصة في ظل وقال أبو ردينه، إن المصالحة هدف فلسطيني سامي وهي مطلوبة و

، وهناك لجان شكلت وستستمر هذه الجهود من أجل إنضاج هذه 1- 26االستحقاقات القادمة في 
المصالحة والوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة تقوي وتعزز الموقف الفلسطيني من خالل إعادة الوحدة 

  .لألرض الفلسطينية
قضايا الداخلية والشؤون التي تهم حركة فتح والتي وأضاف، كذلك تم خالل االجتماع مناقشة الكثير من ال

لها عالقة باألوضاع التنظيمية واإلدارية، إلى جانب االستعداد الفعلي والجدي لالنتخابات القادمة سواء 
  .المتعلقة بمنظمة التحرير أو الرئاسية والتشريعية

  1/1/2012، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  

  "مضيعة للوقت "الرباعيةت لقاءا: حماس .9
أكدت حركة المقاومة اإلسالمية حماس، أنها ال تعول كثيراً على لقاءات اللجنة            :  نادر طالل  -الرسالة نت 

الرباعية الدولية المختصة بعملية السالم والمفاوضات بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي المقرر عقدها            
  .خالل أيام 

ـ      وقال الدكتور إسماعيل رضو    ، األحد، إن لقاءات    "الرسالة نت "ان القيادي بالحركة، في تصريح خاص ل
، وهدفها خدمة االحتالل وإعطائه المزيـد مـن الوقـت           "مضيعة للوقت "الرباعية المزمع عقدها ستكون     

وأشار رضـوان، إلـى أن       .لتهويد القدس وزيادة عمليات االستيطان على األراضي الفلسطينية المحتلة        
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لضغوطات التي تمارس على رئيس السلطة محمود عباس لالبتعاد عن تحقيق المـصالحة             حركته تتفهم ا  
الداخلية، وإجباره على خوض مفاوضات مع الجانب اإلسرائيلي، داعياً في الوقت ذاتـه؛ عبـاس إلـى                 
الصمود وتحدي تلك الضغوطات والسير في تحقيق المصالحة وتطبيقها علـى أرض الواقـع وإعـالن                

  .الوحدة الوطنية
وحول الخيارات التي هدد رئيس السلطة باتخاذها في حال فشلت اللجنة الرباعية بتحقيق تقـدم بعمليـة                 

المصالحة الوطنيـة هـي الخيـار       : " من شهر يناير الحالي، قال القيادي بحماس       26السالم، حتى تاريخ    
  ". األمثل والوحيد لمواجهة الضغوطات

 1/1/2012، الرسالة، فلسطين
  

  التمّسك بالحق الفلسطيني": فتح" النطالقة 47 أضاءت الشعلة مخيمات بيروت .10
الذكرى السابعة واألربعين النطالقتها بإضاءة شعلة اإلنطالقة في مخيمات بيروت " فتح"أحيت حركة 

مساء االحد، بمشاركة سفير دولة فلسطين في لبنان وعضو المجلس الثوري اشرف دبور، عضو المجلس 
نصل العام محمود االسدي، امين سر اقليم لبنان مسؤول مفوضية االعالم والثقافة الثوري آمنة جبريل، الق

رفعت شناعة، عضو اقليم لبنان امين سر اللجان الشعبية في لبنان ابو اياد الشعالن، المنسق العام لتيار 
ى المستقبل في بيروت العميد محمود الجمل، ممثلو االحزاب اللبنانية والفصائل واالحزاب والقو

  .االسالمية الفلسطينية
: في مخيم برج البراجنة، القى مسؤول الدائرة السياسية في ندوة العمل الوطني هاني فاخوري كلمة فقال

فمن يساهم في . ان فلسطين هي المقياس والبوصلة لكل المتغيرات التي حصلت في البالد العربية"
اما من تآمر عليها وكاد لها فباء . ى خسرالنضال الستردادها فاز فوزا عظيما ومن ابتعد عنها ونأ

  ".بالخزي والعار
: في لبنان عضو المجلس الثوري فتحي ابو العردات، كلمة الحركة قال فيها" فتح"والقى أمين سر حركة 

 عاما من النضال والكفاح من اجل فلسطين، تاريخ مجيد نفخر ونعتز بشهدائه، حركة فتح التي 47"
. لسطيني من جديد، كما انقل لكم تحيات الرئيس ابومازن في كل مخيمات لبنانانطلقت لتعلن والدة الف

ونقول من هنا نحن ورفاق الدرب الوطني في لبنان، ان القدس ركن من اركان الهوية الوطنية القومية 
وركن من الهوية االسالمية والمسيحية وال تكتمل اي من هذه االركان بدون تحرير القدس عاصمة 

  ".اصمة االمة العربيةفلسطين وع
التحوالت التي "وفي مخيم شاتيال، القى كلمة االنطالقة امين سر حركة فتح سمير ابو عفش فأشاد ب

 وتحويله من شعب الجئ في الخيام الى شعب 65طرأت على الشعب الفلسطيني بعد االنطالقة في العام 
  ".مقاتل يتوق الى تحرير ارضه من رجس الصهاينة المحتلين

صمود مخيم " اضاءة الشعلة قدم رئيس اتحاد الروابط والهيئات البيروتية راجي الحكيم درعا وفاء لوبعد
  ".شاتيال الى امين سر الشعبة

العميد الجمل، ناقال تحيات رئيس تيار المستقبل سعد الحريري الى الشعب " المستقبل"والقى كلمة تيار 
  ." االبرارالبطل، والى ثواره االحرار وشهدائه"الفلسطيني 

استمرار نهج المقاومة الفلسطينية والصمود "، مشددا على "حق الفلسطيني في العيش بكرامة"وختم مؤكدا 
وعلى الوحدة الوطنية وتكريسها وتعزيزها من بوابة منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد للشعب 
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، .لتاريخية للشعب الفلسطينيالفلسطيني، ألن اي مساس بها هو مساس باالطار السياسي والمرجعية ا
  ".ونشدد على تشكيل لجنة فلسطينية مشتركة ترعى قانون حق العودة وتواجه مشاريع التوطين

االنطالقة الرائدة التي "وبالمناسبة، صدر عن اللجان الشعبية الفلسطينية في لبنان بيان، نوهت فيه ب
النكبة والتشرد التي ألمت به جراء المؤامرة أعادت لشعبنا الفلسطيني هويته الوطنية بعد آالم وجراح 

  ".التي حاكها أعداء الشعب العربي الفلسطيني
  2/1/2012، المستقبل، بيروت

  
   شبان تابعين لحركة فتحانفجار قنبلة وجريح بإطالق نار على :مخيم عين الحلوة .11

م بليلة رأس السنة اثناء عودتهم فجرا بعد احتفاله" فتح"تعرض بعض الشبان التابعين لحركة : صيدا
 حي -خارج المخيم، إلطالق نار لحظة مرورهم في الشارع التحتاني للمخيم في منطقة صفوري 

الزيب، واصيبت السيارة التي كانوا يستقلونها بوابل من الرصاص، ما ادى الى اصابة احد الشبان الذين 
  . النداء االنساني داخل المخيمكانوا بداخلها في انحاء مختلفة من جسمه نقل على اثرها الى مستشفى

وذكرت مصادر فلسطينية مطلعة أن قنبلة يدوية كانت انفجرت بعيد الثانية فجرا خلف مسجد النور التابع 
، واقتصرت اضرارها على الماديات، وأن الشبان المولجين بحراسة المسجد "للحركة االسالمية المجاهدة"

  .اثر انفجار القنبلة فأطلقوا النار عليهااشتبهوا بسيارة مرت مسرعة في المكان على 
  2/1/2012، المستقبل، بيروت

  
  بعد االنتهاء من بناء الجدار مع مصر  بناء جدار حدودي مع األردنيعلننتنياهو  .12

أعلن رئيس وزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس األحد، أن حكومته :  برهوم جرايسي-الناصرة 
 أنه ي مع األردن وبشكل خاص في منطقة صحراء وادي عربة، مدعياً لبناء جدار حدودوضعت مخططاً

وجاء إعالن نتنياهو في جلسة وزراء  .بعد االنتهاء من بناء الجدار مع مصر" إجراء ضروري إلسرائيل"
وادعى نتنياهو أن أسباب هذا اإلجراء  .التي تسبق الجلسة األسبوعية لحكومة االحتالل" الليكود"حزب 

منع "، فضالً عن "ع المتسللين األفارقة من االلتفاف ومحاولة التسلل عبر الحدود األردنيةمن"تعود إلى 
احتمال وصول خاليا من العراق إلى هذه المنطقة الحدودية، عقب االنسحاب الجيش األميركي من 

من أفريقيا باتت ضربة كبيرة بالنسبة " المتسللين"كما زعم أن ظاهرة  .العراق، على حد زعمه
  .، وأن هذا الموضوع سيكون على رأس جدول أعمال جولته القريبة في أفريقيا"إسرائيل"ـل

  2/1/2012الغد، عّمان، 
  

  البؤر االستيطانية لثالثة شهور" شرعنة" ترجئ بحث قانون اإلسرائيليةالحكومة  .13
اللجنة أن ،  والوكاالت، نظير طه،القدس المحتلةنقالً عن مراسلها في  2/1/2012البيان، دبي، نشرت 

 في مشروع قانون يهدف إلى وضع أمسالوزارية اإلسرائيلية لشؤون سن القوانين بحثت خالل اجتماعها 
صعوبات أمام إخالء بؤر استيطانية عشوائية، التي أقامها مستوطنون متطرفون من دون تصريح من 

روع القانون الذي أصبح وبادر إلى مش .الحكومة، ولكن الوزارات المختلفة تمد هذه البؤر بالمساعدات
، رئيس التحالف في الكنيست زئيف "ميغرون"، نسبة إلى البؤرة االستيطانية "قانون ميغرون"يعرف بـ

وينص مشروع القانون على أنه بإمكان قائد عسكري  .ألكين وعضوا الكنيست يعقوب كاتس وديفيد روتيم
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أرض استولى عليها فقط في حال تم  بإخالء شخص من إسرائيلي في الضفة الغربية أن يصدر أمراً
  .ويستند على أدلة من محكمة مخولة بالنظر في قضايا تتعلق باألراضي. استصدار قرار نهائي

طلب من بنيامين نتنياهو، أرجأت اللجنة  إلى أنه وبناء على 1/1/2012، 48موقع عرب وأشار 
  .ة العشوائية، لمدة ثالثة شهورالبؤر االستيطاني" شرعنة"الوزارية لشؤون التشريع، بحث قانون 

  
  "سفور األبيضوالف" تتهم المقاومة الفلسطينية بإطالق قذائف تحوي إسرائيليةمصادر  .14

، 1/1اللتين ُأطلقتا من قطاع غزة، وسقطتا يوم األحد " الهاون" زعمت مصادر إسرائيلية أن قذيفتي :غزة
، تحتوي على مادة )1948ي المحتلة عام داخل األراض(في النقب الغربي " اشكول"في مجلس اإلقليمي 

أنهما احتوتا على مادة " الهاون"وذكرت اإلذاعة العبرية أنه تبين من فحص قذيفتي  ".الفسفور األبيض"
 خطيرة غير قابلة للشفاء ويحظر استعماله في المناطق الذي قد يسبب حروقاً" الفوسفور األبيض"

  . فتين عن وقوع إصابات أو أضراروأضافت أنه لم يسفر سقوط القذي. المأهولة
حاييم يلين قوله إن هذه رابع مرة تطلق فيها قذائف " اشكول"ونسبت اإلذاعة رئيس المجلس اإلقليمي 

  .وأضاف أن تل أبيب سترفع بهذا الخصوص شكوى إلى األمم المتحدة. محشوة بمادة الفوسفور األبيض
  1/1/2012قدس برس، 

  
  "إسرائيل" العمليات الموجهة ضد تقرير للشاباك يرصد زيادة في .15

اإلسرائيلي في تقرير صدر عنه مساء األحد، وجود زيادة ملحوظة " الشاباك" أكد جهاز :القدس المحتلة
ديسمبر الماضي مقارنة مع شهر / كانون األول خالل شهر "إسرائيل"في عدد العمليات الموجهة ضد 

كانون سب معطيات التقرير فقد سجل خالل شهر وح .2011نوفمبر الذي سبقه من عام / تشرين الثاني
نوفمبر، / تشرين الثاني عملية في شهر 44، مقابل "إسرائيل" عملية استهدفت 81ديسمبر وقوع / األول

موضحاً أن معظم العمليات كانت عبارة عن إلقاء زجاجات حارقة تجاه جنود الجيش اإلسرائيلي 
وأوضح التقرير أن الزيادة الملحوظة كانت في عدد  .ةوالمستوطنين في مناطق القدس والضفة الغربي

نوفمبر األخير فقط سبعة عمليات / تشرين الثانيالعمليات التي وقعت في مدينة القدس، حيث سجل في 
ورصد التقرير عدد العمليات المعادية  .ديسمبر/ كانون األولشكلت نصف عدد العمليات التي سجلت في 

 عملية 30ديسمبر الماضي، مشيراً إلى أنها بلغت / كانون األولاع غزة في  المنطلقة من قط"إسرائيل"ـل
  .نوفمبر/ تشرين الثاني عملية معادية في 11كان معظمها عبارة عن إطالق صواريخ، مقابل تسجيل 

  1/1/2012، قدس نت لألنباءوكالة 
  

  ب المقبلة لتقصير مدة الحر الحديدةندرس تغيير دور منظومة القبة: اإلسرائيليجيش ال .16
، " أن حركة حماس في قطاع غزة ستواصل أنشطتها ضد إسرائيلاإلسرائيلي قدر الجيش :القدس المحتلة

 على ، رئيس المكتب السياسي لحماس،مشيراً إلى أن االنعكاس الفعلي للتصريحات األخيرة لخالد مشعل
  .أنشطة الحركة داخل قطاع غزة محدود

ريين إسرائيليين متابعين لتأثير مراكز القوى الداخلية في ولين عسكؤونقلت صحيفة هآرتس عن مس
أن مشعل تراجع من المكان األول في سلم التأثير القيادي في الحركة بسبب تقويض " الحركة، زعمهم

دوره من قبل مضيفيه في النظام السوري بدمشق إلى المكان الثالث أو ربما الرابع بعد رئيس الذراع 
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وشريكه في القيادة محمد الضيف إلى جانب رئيس الحكومة في قطاع غزة العسكري أحمد الجعبري 
  .على حد زعمهم" إسماعيل هنية، حيث لم يعلق أحد منهم على هذا الخط الجديد الذي أعلنه مشعل

وذكرت الصحيفة أنه بناء على ذلك يدرس الجيش االسرائيلي تغيير الدور المناط بمنظومة القبة الحديدية 
حرب مستقبلية بحيث تقوم على حماية المواقع اإلستراتيجية التابعة للجيش وليس حماية في حال نشوب 

  .مناطق التجمعات السكانية كما هو حال في أوقات التصعيد الروتينية
خالل فترات التصعيد الثالث األخيرة حيث تمكن % 75ويدعي الجيش أن المنظومة سجلت نجاح بنسبة 

 يشغلون المنظومة من التصدي للصواريخ التي أطلقتها المنظمات جنود معترضي سالح الجو الذين
  ".إسرائيل"الفلسطينية من قطاع غزة باتجاه 

وحسب الجيش فإن مدلول ذلك أن خمس أو ربع الصواريخ التي تطلقها القبة الحديدية فشلت في 
ن عشرة عمليات بريل الماضي نجح ثمانية مأ/ نيساناعتراض الهدف المناط بها، حيث سجل خالل شهر 

أغسطس سجل من اثنان وعشرين نجاح من أصل ثمانية وعشرين عملية / آباعتراض، وفي شهر 
وبناء على حسابات أخرى  .أكتوبر ثالثة من أصل خمسة عمليات/ تشرين األولاعتراض، وفي شهر 

ة، أي بمجموع تتعلق بطبيعية صواريخ المنظومة ذاتها فإنه خالل الثالثة شهور يحسب لها ثالثة من تسع
  .كلي نجح ثالثة وثالثين عملية اعتراض مقابل فشل أربعة وأربعين عملية

وأضافت الصحيفة أن هذا االنجاز في الفترة األخيرة يجعل المنظومة سلعة ناجحة لترويجها عالمياً، 
 مؤخراً أعجب بالمنظومة وسارعت "إسرائيل"موضحة أن بعثة الحرس الوطني األمريكي التي زارت 

وأكدت الصحيفة أن الجيش يعتبر هذه النتائج انجاز يحسب لمطوري  .شرائها وإدخالها إلى حيز العملل
المنظومة والجنود القائمين على تشغيلها مقارنة مع أدائها الذي كان صفر دفاع جوي في السابق، ولكن 

لية الذي اعتادوا على بالقابل كتبت الصحيفة أنه ليس هناك في الحقيقة ما يواسي سكان المدن اإلسرائي
االعتماد على األقل وبشكل جزئي على القبة الحديدية الدفاعية الممنوح لتجمعاتهم السكنية كون هذه 
المنظومة ستكون مهمتها حماية قواعد سالح الجو والمواقع اإلستراتيجية خالل الحرب، باستثناء 

  .التجمعات السكانية القريبة من هذه المواقع فستحظي بالحماية
وحسب صحيفة فإنه سيكون أحد المواضيع التي سيدرسها الجيش االسرائيلي في سيناريو الحرب القادمة 

، دور القبة الحديدية خالل الحرب والذي سيختلف عن جوالت التصعيد خالل الحياة 2012وخالل عام 
ين المستمر والوظيفي الروتينية، ومهمة الحماية األساسية المناطة بالجبهة الداخلية والتي ستكون التأم

للجيش االسرائيلي والبنى التحتية اإلستراتجية الخاصة به والمساعدة في الجهود البرية لتحقيق االنجازات 
  .السريعة وتقصير مدة الحرب

وأشارت الصحيفة إلى أن أشد ما يقلق قيادة الجبهة الداخلية اإلسرائيلية في الوقت الحالي الخوف من 
يائية وبيولوجية من المستودعات السورية إلى أيدي منظمة حزب اهللا وحركة وصول رؤوس حربية كيم

ال يملكون لغاية اآلن كمامات واقية " إسرائيل"من سكان % 40حماس أو منظمات أخرى، الفتة إلى أن 
  .ضد األسلحة الكيميائية

أو " غوش دان"ل وحسب الصحيفة فإن التهديد المركزي المتوقع هو استهداف تجمعات مؤهلة بالسكان مث
، حيث ال توجد الكمامات الواقية آلالف السكان، إضافة إلى تعطل عمليات شراء وصيانة هذه "خليج حيفا"

  .األقنعة، وعملية معالجة هذه المشكلة تحتاج إلى تخصيص ميزانية سنوية بقيمة ربع مليار دوالر
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خالل الحرب إلى " إسرائيل"ستقسم " ايزنبرغآيل "وأفادت الصحيفة أن قيادة الجبهة الداخلية برئاسة اللواء 
 قطاعاً وفي كل قطاع سيشغل إنذار مركزي في حال تعرضه لهجوم بالصواريخ، ويهدف هذا 290

التقسيم إلى عدم تعطيل كافة القطاعات القريبة من المكان المستهدف، كما سيبث هذا اإلنذار عبر 
وأجهزة الحاسوب، مشيرة إلى أن الجيش عبر عن الهواتف النقالة وشاشات التلفاز ومحطات اإلذاعة 

غضبه من شركات االتصاالت التي تعيق ومنذ ستة شهور عملية التنسيق مع قيادة الجبهة لتفعيل نظام 
  .اإلنذار عبر الهواتف ألسباب تجارية

/ موزي تولفتت إلى أن الجيش االسرائيلي يأخذ أرقام وإحصائية حرب لبنان الثانية التي اندلعت في شهر
 في عين االعتبار، مشيرة إلى أنه خالل االثنين والثالثين يوماً للحرب 2006أغسطس عام / وآب يوليو

 إسرائيلياً، لذلك 43 صاروخ أسفرت عن مقتل نحو 400تعرضت الجبهة الداخلية اإلسرائيلية ألكثر من 
 100 حال سقوط  في2012ستدرس هذه المعطيات جيداً في جوالت التصعيد في الجنوب خالل عام 

  ...رأس حربي قاتل
 ألف 60إطالق أكثر من " بإسرائيل"وقالت الصحيفة أنه في حال تمكنت الجيوش والمنظمات المحيطة 
  . قتيل إسرائيلي600صاروخ وقذيفة هاون خالل حرب مستقبلية فسينتج عن ذلك حوالي 

قليلة قبل أن يطلق معظم هذا وختمت الصحيفة بقولها في الجيش يأملون أن تنتهي الحرب خالل أيام 
التسليح وتوفير األضرار الجسيمة التي ستنتج عن ذلك حتى على الجانب االقتصادي، حيث بلغت 

  .  مليون دوالر في اليوم الواحد50و,  مليار دوالر1.6 نحو 2006األضرار الناتجة عن حرب عام 
  1/1/2012وكالة سما اإلخبارية، 

  
   اإلستراتيجيةعام الضربات: 2011 "إسرائيل" .17

 كل هذه 2011 لم يتوقع اإلسرائيليون في أحلك توقعاتهم سوداوية أن يحمل عام :حسن عبد الحليم
، وتعثر الحروب األمريكية في المنطقة، وتقدم 2006التغييرات الدراماتيكية، فبعد فشل عدوان تموز 

، وتدهور  تآكل شرعيتها عالمياً المستمر من"إسرائيل"إيران بشكل كبير في برامجها التسليحية، وشكوى 
  . عالقتها مع تركيا التي زادت حدتها خالل العام، توالت الضربات

بدأت الضربة األولى في تونس، غير أن الضربة القاسمة كانت في مصر حيث : مصر؛ الضربة القاسمة
نصب الجهود وت.  في الشرق األوسط"إسرائيل" يناير بأهم حليف للواليات المتحدة و25أطاحت ثورة 

 من أجل الحفاظ على معاهدة السالم مع مصر، وتضطلع الواليات المتحدة األمريكية واإلسرائيلية مؤخراً
 كبيرة لفتح قنوات حوار مع الحركات اإلسالمية التي حققت بدور هام في هذا السياق حيث تبذل جهوداً

  . إنجازات في المرحلة األولى والثانية لالنتخابات المصرية
على مستوى العالقات مع الفلسطينيين، وصلت المفاوضات المجهدة  :ة االعتراف األمميضرب

 تتالعب بهم، "لإسرائي"والمجهضة إلى طريق مسدود كما هو متوقع، واستنتجت السلطة الفلسطينية أن 
ار وأن أقصى ما تطرحه يبعد مسافات نائية عن الحد األدنى الذي يمكن أن يقبل به الفلسطينيون في إط

 في ميزان القوى الحالي، وعبر عن هذا التوجه كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات -تسوية
كانت نقطة الكسر في العالقة الفلسطينية اإلسرائيلية الهشة . " ال شريكاًتريد عميالً"بقوله إن إسرائيل 

م بطلبات مماثلة لمؤسسات أخرى توجه الفلسطينيين بطلب اعتراف لألمم المتحدة بدولة فلسطينية، ثم التقد
  .تابعة لألمم المتحدة كاليونيسكو
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لكن الضربة الموجعة كانت استنتاج قيادة الفصائل الفلسطينية بأن المصالحة أصبحت : ضربة المصالحة
ملحة وضرورية على وقع المستجدات في العالم، ال سيما العالم العربي، ومضوا باتجاه المصالحة من 

اسخة، وسجل األسبوع الماضي محطة هامة في الطريق إلى تحقيق المصالحة الوطنية منطلق قناعات ر
  .من خالل تشكيل الهيئة القيادية لمنظمة التحرير الفلسطينية تمهيدا النضمام الفصائل الفلسطينية إليها

ق عامل آخر أسهم في رفع منسوب القل: ضربات عالمية؛ تراجع أمريكا، بروز روسيا وانتقاد أوروبي
اإلسرائيلي، أال وهو تراجع مكانة الواليات المتحدة وهيمنتها عالميا بعد االنتكاسات التي منيت بها في 
العراق وأفغانستان، واألزمة االقتصادية التي اجتاحتها، وبالمقابل برز دور روسي يسعى إلى استعادة 

في فرض إرادتها على دول العالم، مكانته العالمية وإنهاء حالة القطب الواحد وتفرد الواليات المتحدة 
ويأتي ذلك في ظل أزمة اقتصادية تجتاح أوروبا أيضا مما يتيح المجال للروس للبروز ولعب دور 

  .عالمي هام من شأنه أن يقلب الموازين
، ال سيما في أوروبا، حيث تعرضت  وهو تزايد االنتقادات لسياساتها عالمياً"إسرائيل"عامل آخر يقلق 

وبية جراء نشاطاتها االستيطانية، وما زاد الطين بلة هو وثيقة أوروبية تنتقد التمييز الذي يعاني إلدانة أور
، لكن هذا اإلدراك "إسرائيل"منه فلسطينيو الداخل، وتشير الوثيقة إلى أن أوروبا باتت مدركة أكثر لحقيقة 

  .ال زال بعيدا عن اتخاذ مواقف عملية
  31/12/2011، 48موقع عرب 

  
   لن تصمد طويالً"إسرائيل": اإلسرائيليين المثقفين باركحد أ .18

كل أ ت، مشيراً"إسرائيل"رسم الشاعر االسرائيلي، المعروف ناتان زاخ، صورة قاتمة لواقع ومستقبل 
 الذي يضع، على حد األمر مئات السنين إلى جمعه إعادة حطام سيحتاج إلىالهوية المشتركة وتحولها 

 في مقابلة مع صحيفة ) عاما81ً(زاخ  وقال .حول مستقبل هذه الدولةقوله، عالمات سؤال كبيرة 
 والنزاع الفلسطيني االسرائيلي وال إيران، تبدأ من األخرى، انه يرى مصيبة تالحق اإلسرائيلية" معاريف"

 كما أن . النساء، على حد قولهوإقصاء االقتصادية االجتماعية باألزمةتنتهي في الداخل بشوارع مشتعلة 
 مجموعات ملوثة بالحقد والكراهية إلى، فالشعب منقسم  ستصمد طويالً"إسرائيل" أنخ ال يعتقد زا

 عدو خارجي ولكن كيف يمكن توحيد الشظايا، أمام شظايا، يطلب منها التوحد إلىوالمجتمع يتحطم 
  .، يقول"إسرائيل" اسكن في أنا بل تقول إسرائيلي أناوالناس توقفت عن القول 

  31/12/2011، 48موقع عرب 
  

   اإلسرائيليون ال يريدون رؤية جيرانهم العرب في مجتمعات ديمقراطية:ستطالعا .19
حول أهم وأكبر " جيروزليم بوست" الستطالع للرأي العام اإلسرائيلي أجرته صحيفة فقاًو :القدس المحتلة

مرتبة األولى الربيع في ال:  جاءت النتائج على النحو التالي، بالنسبة لإلسرائيليين2011قضية في عام 
وحلت التهديد النووي اإليراني في المرتبة الثانية وفق تصويت ، من المصوتين% 55العربي بحسب 

 كان ،وبحسب الصحيفة فمع بزوغ فجر جديد في الشرق األوسط مع الربيع العربي .من الجمهور% 23
ة جيرانهم العرب في مجتمعات  فاإلسرائيليون ال يريدون رؤي،"إسرائيل"ثمة القليل من التصفيق في 

 تقع في قلب الشرق األوسط وعلى دراية بالمد اإلسالمي الذي يرتفع "إسرائيل"ـ ف،ديمقراطية مزدهرة
وقال عدد من المراقبين اإلسرائيليين إن المفاجئات والتغييرات في  .تدريجيا في جميع أنحاء المنطقة
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عتدلة ولكنها فتحت الباب لتطلق العنان لأليدلوجيات المنطقة من غير المرجح أن تجلب قوى ديمقراطية م
  .والحركات المتعصبة التي كانت منذ عقود تحت وطأة الدول القمعية

 وأهم دولة عربية هي مصر التي ،وبحسب المراقبين فإن الربيع العربي سيتحول إلى شتاء إسالمي مظلم
" اإلخوان المسلمين"سالمية البرغماتية أكملت مرحلتين من االنتخابات من أصل ثالث ونجحت الحركة اإل

 أما الليبراليين ، في المرتبة الثانية بينما حل حزب النور السلفي األكثر تعصباً،في المرتبة األولى
والعلمانيين واليساريين لم يأخذوا سوى ومضة صغيرة على شاشة الرادار ولن يكون لديهم أي رأي في 

  .خمسار مصر في هذه المرحلة من التاري
 وهم اإلخوان المسلمين نفس الحركة التي ، اآلن تعد نفسها لحكام مصر الجدد"إسرائيل"ونتيجة لذلك فإن 

  . على حد تعبير الصحيفة، النظام اإلرهابي في غزةأنشأت حركة حماس التي تدير حالياً
 ولكنه ال ،يةوفي المقابل فإن الجيش المصري المؤسسة الوحيدة التي يمكن أن تختبر الحكومة اإلسالم

 وبحسب التقديرات فإن الجيش الذي يكافح من أجل البقاء في السلطة إذا فشل كقوة ،يحظى بشعبية
  . سينخفض وسندخل في هدنة غير مستقرة"إسرائيل"سياسية فإن مستوى معاهدة السالم مع 

 الديوان ،وأشارت الصحيفة إلى أن نفس السيناريو ممكن أن يتكرر مع األردن ولكن باحتماالت أقل
 من المستحيل أن 2011الملكي الهاشمي يحظى بشعبية أكبر من حسني مبارك ولكن كما ظهر في عام 

 وانهيار أنظمة إقليمية ، والمغرب، عندما جاء اإلسالميين إلى السلطة في تونس،نتوقع ماذا سيحدث غداً
 ،ن حافة الحرب األهلية حيث تفجرت األحداث واقتربت البالد م، توجد سوريا،وفي الشمال .قديمة

 أن تراقب ترسانة األسلحة التي تملكها دمشق بما فيها صواريخ تحمل "إسرائيل"بالتأكيد يجب على 
وبحسب المراقبين فإن انهيار نظام بشار األسد  .رؤوس كيماوية التي يمكن أن تصل إلى حزب اهللا

  :سيجلب نتائج مختلطة من المنظور اإلسرائيلي
 وسيحد ،أن الحليف الموالي إليران والراعي الرئيس لحزبي اهللا سيختفي من المشهد هو ،الخبر السار

ذلك من قدرة إيران على نقل األسلحة إلى وكيلها الشيعي في جنوب لبنان والذي سيتضرر بشدة وسيكون 
  .الحد األدنى لنفوذ إيران في الشرق األوسط

األسد وستنضم إلى القوى اإلسالمية األخرى في  هو أن حكومة سنية إسالمية قد تحل محل ،الخبر السيئ
  .المنطقة بما فيها مصر

, ووفق الجيرزوزليم بوست فإن األكثر إحباطاً هو عدم قدرة حماسة الربيع العربي على اختراق إيران
حيث أن المعارضة ال تزال تضمد جراحها بعدما تعرضت للضرب من قبل رجال آية اهللا علي خمنائي 

 ،سط هذه االضطرابات فإن إيران ال تزال تسابق الزمن للحصول على سالح نوويوفي و .2009في 
 وفي مثل ، التخاذ قرار بشأن كيفية المضي قدما لمواجهة هذا المشروع"إسرائيل"ـوالوقت ينفذ بالنسبة ل

  .هذه البيئة غير المستقرة فإن خيار توجيه ضربة عسكرية لبرنامج إيران النووي أصبح أكثر تعقيداً
  1/1/2012وكالة سما اإلخبارية، 

  
  الجيش اإلسرائيلي يستعد لسيناريوهات ما بعد سقوط األسد .20

كشفت تقارير إسرائيلية أمس أن الجيش اإلسرائيلي يستعد لسقوط نظام الرئيس بشار األسد .): أ.ب.د(
ا على الجبهة ويقوم بجهود لتقييم األوضاع ومراجعة السيناريوهات التي يتعين على الجيش االستعداد له

 أمس أن هذه االستعدادات تأتي بعدما كشفت تقارير األسبوع الماضي "هآرتس"وذكرت صحيفة . الشمالية
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كما تأتي وسط أنباء عن . أن عدد القوات السورية التي انشقت عن الجيش تخطت حاجز العشرة آالف
حيفة بأنها مؤشرات على قرب تزايد أعداد الهاربين من أداء الخدمة العسكرية، وهي أمور فسرتها الص

وأشارت الصحيفة إلى أنه بمراقبة التطورات على الحدود مع سورية، فإن الجيش  .انهيار النظام السوري
ورغم رصد الجئين يحاولون . اإلسرائيلي لم يرصد أي تغيير على انتشار القوات السورية قرب الحدود

وأضافت أنه وفقا . "إسرائيل" أي محاوالت للفرار إلى ، فإنه لم يتم رصدالفرار إلى تركيا ولبنان أساساً
  .لتقييمات المؤسسات األمنية اإلسرائيلية فإن الوضع الداخلي في سورية سيستمر في التدهور

 2/1/2012الدستور، عمان، 
  

  2012 متشائمة لالقتصاد االسرائيلي في توقعات .21
 بعد أن تعزز الحالي، دون تخفيض، خصوصاًللعام % 2.75 نسبة الفائدة عند إبقاء "إسرائيل"أعلن بنك 

 2012 توقعاته للنمو في عام "إسرائيل" خفض بنك  كما.األخيرة األسابيعسعر الدوالر مقابل الشيقل في 
وأعرب  .2011للعام % 4.8  بـوكان البنك توقع نمواً. في التوقع السابق% 3.2مقابل % 2.8 إلى

 الخطيرة في باألزمة " مدفوعا"إسرائيل"اطؤ اقتصادي في محافظ البنك ستانلي فيشر عن مخاوف من تب
 مزيد من غالء األسعار، ما يصعب على إلى، وكانت نسبة فائدة منخفضة ستدفع األوروبياالقتصاد 

  . جهودهما لكبح التضخماإلسرائيليينالبنك والحكومة 
ينبع أيضا من التخوف من  قرار البنك بعدم تغيير مستوى الفائدة أنالعبرية » يديعوت«وقدرت صحيفة 

، ومن %3 تغييرات جوهرية في ميزانية اسرائيل، وال سيما االرتفاع المرتقب في العجز الى ما فوق
  .التغييرات المرتقبة في الضرائب، التي ستعلن خالل هذا االسبوع في اعقاب توصيات لجنة تريختنبرغ

فقط % 1.4 توى المعيشة سيرتفع بمعدل، فان النمو الخاص الذي يعكس مس"إسرائيل"وحسب توقع بنك 
فقط مقابل % 4.2 بـ األمالكوسيرتفع االستثمار في . 2011في % 4.7 مقابل 2012في العام 

مقابل % 1.2 ، والتصدير سيرتفع بمعدل%2.5مقابل % 1.8ما االستهالك العام فسيرتفع أ، 17.4%
. 2012في العام % 2.1لمالي وسيبلغ التضخم ا . على التوالي2011 و2012، في العامين 2.1%

  %.6.3 إلى 2012 يرتفع معدل البطالة من جديد ليصل في العام أن "إسرائيل"ويتوقع بنك 
  2/1/2012الحياة الجديدة، رام اهللا، 

  
  سلطات االحتالل تتجه لهدم آالف المنازل في القدس غالبيتها في سلوان: الرويضي .22

 الرويضي مستشار ديوان الرئاسة الفلسطينية والمختص في أكد المحامي احمد:  يوسف الشايب–رام اهللا 
شؤون القدس، أمس، ان منطقة وادي حلوه في سلوان جنوب المسجد االقصى المبارك هي المنطقة التي 

 حيث 2012سيتركز فيها عمل الجمعيات االستيطانية اإلسرائيلية وبشكل خاص جمعية العاد، خالل العام 
 وتم تسجيل عمليات تالعب تمت ما بين حارس 1991هذه المنطقة في العام كان قد بدأ االستيطان في 

امالك الغائبين ودائرة اراضي إسرائيل ودوائر إسرائيلية حكومية بهدف نقل ملكية العقارات الى 
 بؤرة استيطانيه في الحي المذكور والمتوقع ان 30الجمعيات االستيطانية، وهذا ما حصل ما اكثر من 

  .لحملة مع مطلع العام الحالي والذي ربطها مع مشروع باب المغاربةتستأنف هذه ا
 الف منزل بالقدس مهددة بالهدم بحجة البناء غير المرخص حيث تستخدم 20واشار الرويضي الى ان 

اسرائيل القوانين االسرائيلية واجراءات التخطيط لتفريغ االرض من سكانها الفلسطينيين، هذا الهدم ليس 
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ا للرويضي النه ال يسمح لنا كفلسطينيين بالبناء ومن هنا يضطر المواطن المقدسي للمحافظة قانونيا وفق
  .على بقاءه للبناء بدون ترخيص في غياب التنظيم الهيكلي 

  2/1/2012، الغد، عّمان
  

  الضفة ب" سي" مدرسة في المنطقة 34 مبنى فلسطيني بينها 500 تتجه لهدم "إسرائيل": "هآرتس" .23
تعتزم سلطات االحتالل اإلسرائيلي هدم مئات المباني الفلسطينية في المنطقة : هوم جرايسي بر-القدس 

كما يعتزم االحتالل بموازاة . في الضفة الغربية الخاضعة للسيطرة اإلسرائيلية وفق اتفاقات أوسلو" سي"
  .ذلك عدم إخالء بؤر استيطانية عشوائية

ة اإلسرائيلية تعهدت بالرد على التماسات فلسطينية إلى وأفادت صحيفة هآرتس أمس بأن النيابة العام
وقالت . المقبل) أغسطس(المحكمة العليا اإلسرائيلية ضد هدم مبان بنيت بدون تصاريح حتى آب 

  .الصحيفة إن هذا التعهد يعني تسريع عمليات هدم مبان فلسطينية كثيرة بينها مدارس
نع تنفيذ أعمال بناء فلسطينية في القسم األكبر من وشددت هآرتس على أن السلطات اإلسرائيلية تم

، ولذلك فإن الفلسطينيين يضطرون لبناء حتى ولو مبان مؤقتة وخيام من دون تصاريح "سي"المنطقة 
  .بناء

 مدرسة فلسطينية 34وأضافت الصحيفة إن هذا يعني تسريع اإلجراءات لتدمير مئات المباني ومن بينها 
  .من سلطات االحتالل" تراخيص"على تحت ذريعة أنها لم تحصل 

في الضفة الغربية المحتلة هي المناطق التي ما تزال خاضعة كليا لسلطات االحتالل ) سي(ومناطق 
" رغافيم"في رسالة تلقتها عصابة " التعهد"بمعنى في القضايا المدنية واليومية واألمنية، وجاء هذا 

جمعية للعمل من أجل الحفاظ على "لة تحت غطاء اإلرهابية، التي تنشط في الضفة الغربية المحت
  .اليهود وسلطات االحتالل" الوطنية"، والمقصود في "األراضي والممتلكات الوطنية

نفسها في دعوى رفعتها جمعية حقوق اإلنسان اإلسرائيلية ضد سلطات " رغافيم"وأقحمت عصابة 
 مدرسة فاعلة في الضفة الغربية، 34نها االحتالل، لمنعها من تدمير مئات البيوت الفلسطينية ومن بي

  .نفسها متضررة من الدعوى" رغافيم"االحتالل، وتعتبر " عدم الحصول على تراخيص"تحت ذريعة 
" رغافيم"اإلسرائيلية امس، إن نيابة سلطات االحتالل بعثت برسالة إلى عصابة " هآرتس"وقالت صحيفة 

 مبنى فلسطيني، من بينها بيوت إسمنتية 500 ال اقل من 2011تخبرها فيها أنها دمرت في العام المنتهي 
وبيوت صفيح ومرافق زراعية، وقالت الصحيفة إن ال اقل من ألف فلسطيني تضرر من هذه الجرائم 

في الضفة الغربية المحتلة، وهذا العدد ال يشمل القدس المحتلة بوصفها في ) سي(التي وقعت في مناطق 
  ". إسرائيلجزء من"قاموس االحتالل أنها 

  2/1/2012، الغد، عّمان
  

  على المقدسين" األرنونا" تزيد ضريبة االحتاللبلدية  .24
حيز التنفيذ " األرنونا"دخلت الزيادة المفروضة على ضريبة األمالك في القدس المحتلة المعروفة باسم 

  . ، بعد أن تم إقراراها في الكنسيت اإلسرائيلي في وقت سابق2012-1-1األحد 
ت بعد ظهر األحد بالغات على المواطنين المقدسيين علدية االحتالل في القدس المحتلة قد وزوكانت ب

  . 2012للعام  % 3.1بنسبة " األرنونا"تفيد فيها بارتفاع ضريبة األمالك 
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العبرية األحد إن الزيادة على ضريبة أمالك المقدسيين التي ناقشها " يديعوت أحرونوت"وقالت صحيفة 
  %. 3ها في نوفمبر الماضي ستطبق مع مطلع العام الجاري بواقع الكنيست وأقر

وأشارت الصحيفة إلى أن الزيادة جاءت ضمن عدد من التغييرات المالية واالقتصادية التي أقرها 
  . الكنسيت في جلسة سابقة

ى االلتزام ومع ارتفاع ضريبة األرنونا يشعر المقدسيين بزيادة في معاناتهم المتمثلة في عدم القدرة عل
  . بدفع مبالغ الضريبة السنوية وهذا يعني تعرضهم لحجوزات السيارات وحسابات البنوك

وتفرض على مواطني المدينة والمستوطنين فيها " األرنونا"وتجبي بلدية االحتالل في القدس المحتلة 
 مع تسهيالت كبيرة مقابل الخدمات بتقديرات مختلفة، فبينما يجري تحديد مبالغ بسيطة على المستوطنين،

في الدفع وتقديم الكثير من الخدمات، فإن المبالغ التي تفرض على المواطنين الفلسطينيين مرتفعة جدا، 
  .وال تقابلها خدمات تذكر

  1/1/2012، موقع فلسطين أون الين
  

  "مشعل " على الحلبة الفلسطينية يليه عباس وثالثاً من أكثر الشخصيات تأثيراًةهني: ستطالعا .25
الع للرأي اجراه موقع بانيت من داخل فلسطين المحتلة ان رئيس وزراء حكومة غزة أظهر استط: القدس

اسماعيل هنيه هو أكثر الشخصيات الفلسطينية تأثيرا على الحلبة السياسية فيما جاء الرئيس الفلسطيني 
محمود عباس ثانيا ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل ثالثا وحاز الشيخ رائد صالح 

  .ى أكثر شخصية هامة محلياعل
 الى جانب مشاركين بأعداد 48وقد شارك فيه االالف من متصحفي موقع بانيت وهم بمعظمهم من عرب 

  .كبيرة جداً أيضاً من المناطق الفلسطينية ومن الدول العربية كاالردن ومصر ولبنان والمغرب وغيرها 
طالع ان صفقة تبادل االسرى بين حركة  بين االست2011وفي أهم وأبرز االحداث التي حصلت عام 

التي ) دفع الثمن(حماس والحكومة االسرائيلية كانت من اهم االحداث في المرتبة األولى يليها اعمال 
استهدفت مسجد طوبا والمقابر وبيافا والقدس المحتلة وفي المرتبة الثالثة جاء تقديم طلب عضوية فلسطين 

النكبة في الجوالن وخامسا اضراب االطباء االسرائيليين في اسرائيل باالمم المحتدة ورابعا أحداث يوم 
وسادسا محاكمة الرئيس االسرائيلي السابق موشيه كتساف وسابعا مقتل المخرج والفنان جوليانو خميس 

  .في جنين وأخيرا اغتيال الصحفي االيطالي فيكتور اريغوني بغزة
  1/1/2012، وكالة سما اإلخبارية

  
   فلسطيني وعربي4500تالل ما يزال يعتقل االح: فروانة .26

كشفت وزارة األسرى والمحررين لدى السلطة الفلسطينية النقاب عن أن االحتالل :  حامد جاد-غزة
 أسير فلسطيني باإلضافة إلى عشرات األسرى 4500اإلسرائيلي ما يزال يحتجز في سجونه قرابة 

  .ة ومصرالعرب من جنسيات عربية مختلفة وخاصة األردن وسوري
بالرغم من إطالق سراح  "وقال الباحث المختص لدى الوزارة في شؤون األسرى عبد الناصر فروانة 

 أسير وأسيرة في إطار صفقة تبادل األسرى خالل العام المنصرم، فإن االحتالل ما يزال يحتجز 1027
 % 82لون ما نسبته  أسير فلسطيني غالبيتهم من الضفة الغربية ويشك4500في سجونه ومعتقالته نحو 
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 %  18 يشكلون نسبة  48من مجموع األسرى، فيما أسرى قطاع غزة والقدس واألراضي المحتلة عام  
  ".من مجموع األسرى

وأوضح فروانة أن هذه األرقام غير ثابتة وهي في حراك دائم في ظل االعتقاالت المستمرة واليومية 
  . حاالت يوميا9ة اعتقال بمعدل   حال3312التي وصلت خالل العام المنصرم إلى  

  . سجنا ومعتقال ومركز توقيف17وأشار إلى أن هؤالء األسرى موزعون على قرابة 
 عاما، باإلضافة إلى 18 طفال تقل أعمارهم عن 130وبين أن من بين األسرى يوجد ما يزيد على  

 معتقال إداريا 240إلى مئات آخرين اعتقلوا وهم أطفال وتجاوزوا سن الطفولة وهم في األسر إضافة 
  . نائبا24و

  2/1/2012، الغد، عّمان
  

   في الضفةسبعة إسرائيلي على غزة واعتقال باعتداءجريح  .27
أصيب شاب فلسطيني بجروح جراء اعتداء إسرائيلي جديد على :  عبدالرحيم حسين- عالء المشهراوي

ية في قطاع غزة أدهم أبو سلمية إن قطاع غزة، وقال الناطق باسم اللجنة العليا لإلسعاف والطوارئ الطب
الجيش اإلسرائيلي أطلق النار مساء أمس األول باتجاه مجموعة من األهالي في بلدة بيت حانون شمال 

  .القطاع، حيث ُأصيب شاب بجروح متوسطة الخطورة في قدمه، ونقل للمستشفى لتلقي العالج
نار على شاب فلسطيني اقترب من السياج األمني وذكر الجيش اإلسرائيلي أن جنوداً إسرائيليين أطلقوا ال

الحدودي في الجزء الشمالي من قطاع غزة ولم يتوقف بعد إطالق طلقات تحذيرية في الهواء، وتم تقديم 
   .المساعدة الطبية له بعد إصابته في الجزء السفلي من جسده

لسطينيين وقوات االحتالل في وفي الضفة الغربية، اندلعت صباح أمس مواجهات بين عدد من الفتيان الف
وقال شهود عيان إن المواجهات اندلعت حينما مرت دورية . حي راس العامود ببلدة سلوان في القدس

  .تابعة لحرس الحدود بالمنطقة وتوقفت للتحرش بفتيان وأطفال المنطقة ومحاولة اعتقال أحد األطفال
ينياً عند حاجز حوارة قرب نابلس بدعوى وذكر الجيش اإلسرائيلي أن قواته اعتقلت فجر أمس فلسط

كما اعتقلت فلسطينياً في قرية ياسوف قُرب نابلس بدعوى قيامه بإلقاء . عثورها على سكين بحوزته
مطلوب لالشتباه “الحجارة صوب سيارة عسكرية، وفلسطينياً ثالثاً في قرية عزون شرق قلقيلية قالت إنه 

  .”ةبضلوعه في اعتداءات ضد أهداف إسرائيلي
في الوقت نفسه، اعتقلت قوات االحتالل الفتيين محمود عبد اهللا رضوان وعبد اهللا أحمد حواري في 

  .عزون، والشابين جهاد نهاد شيخ عبد اهللا وياسر رفيق عواد في بلدة دير استيا
  2/1/2012، االتحاد، أبو ظبي

  
  العمليطيح بآمال أطباء أسنان من أبناء غزة في " الرقم الوطني": األردن .28

، وال يملكون أدنى فرص لممارسة الحياة الطبيعية "األحياء األموات" يلقبون بـ : محمد الكيالي-عمان 
لكل إنسان من عمل وغيره من الحقوق، حتى إن شهاداتهم الجامعية العليا أصبحت محشوة في أدراج 

  .الخزائن، بعد معاناة الدراسة وتكاليفها الباهظة
 غزة، والذين ولدوا في األردن وتربوا على ترابه، وعاشوا بين أبنائه، وتنفسوا أطباء األسنان من أبناء

هواءه العليل، ضاقت بهم السبل لتحصيل ورقة تثبت حقهم بمزاولة مهنة طب األسنان التي أحبوها 



  

  

 
 

  

            19ص                                     2368:                العدد2/1/2012اإلثنين  :التاريخ

وتخصصوا بها، ودرسوها في مختلف جامعات العالم، وألنهم ال يحملون سوى جواز سفر مؤقت بدون 
  .أوصدت أبواب فرص العمل في وجوههمرقم وطني، 

عددا من هؤالء األطباء مؤخرا، حيث قال أحد أطباء األسنان من ذوي األصول الغزية، " الغد"والتقت 
الدكتور أحمد محمد، إنه تخرج من جامعات أوكرانيا، وحين عاد إلى األردن ليستكمل باقي أوراق 

  .و األساس للحصول على مزاولة المهنةاعتماده في النقابة، تبين له أن الرقم الوطني ه
  2/1/2012، الغد، عّمان

  
   سالم عادل وشامل ويحذر الشباب العربي من التطرفإلىتين يدعو البطريرك القدس ل .29

 حض بطريرك القدس لالتين المونسنيور فؤاد طوال امس في رسالة رأس السنة :ب.ف. ا-القدس 
» همزة وصل«، آمال في ان يكون مسيحيو الشرق »ةاي قومية او اصولي«الشباب العربي على تجنب 

  .بين مكونات المجتمع
مع البابا، اطلب من شبابنا وشيبنا «وقال طوال الذي يمثل اعلى سلطة كاثوليكية في االراضي المقدسة 

الثورات «واضاف ان . ، في اشارة الى الربيع العربي»ان يبتعدوا من اي قومية او اصولية مفرطة
المسلمون .  عن يقظة الضمائر من اجل مزيد من الديمقراطية والسلم االجتماعي والعدالةالعربية تعبر

  .»لقد اثار الربيع العربي حماسة فعلية وامال كبيرا. والمسيحيون نزلوا الى الشوارع جنبا الى جنب
ن وتطرق بطريرك الالتين ايضا الى النزاع بي. حيال مصير مسيحيي الشرق» قلقه«واعرب طوال عن 

انهاء النزاع وثقافة العنف، «بهدف » سالم عادل وشامل«اسرائيل والفلسطينيين في رسالته، داعيا الى 
  .»وقيام دولة فلسطينية الى جانب دولة اسرائيل

  2/1/2012، الحياة الجديدة، رام اهللا
  

  في جنين  عائالت فلسطينية تشيد بمكرمة الهالل اإلماراتي لتمويل بناء منازله .30
ر عائالت فلسطينية في مدينة جنين وقراها شمال الضفة الغربية بمكرمة هيئة الهالل األحمر أشادت عش

  .اإلماراتية التي مولت بناء عشرة منازل لها عوضاً عن منازلها التي دمرها االحتالل اإلسرائيلي
لتي عاشتها طوال إن الهالل األحمر في دولة اإلمارات نقلها من حالة البؤس ا"وقالت العائالت الفلسطينية 

أكثر من سبع سنوات في الخيام أو في منازل تخلو من أي مقومات حياتية إلى منازل حديثة تتوفر فيها 
  ."كل سبل الحياة الكريمة ومبنية بشكل هندسي متميز

من جانبه قال عبداهللا بركات نائب محافظ جنين الذي تسلم المنازل العشرة من برنامج األمم المتحدة 
إن الوقفة اإلماراتية اإلنسانية تأتي في . .  الذي يشرف على تنفيذ المشروع الهاللي في فلسطيناإلنمائي

سياق الدعم المستمر والثابت الذي تحظى به فلسطين وشعبها من دولة اإلمارات العربية المتحدة وقيادتها 
  .وشعبها المعطاء ومؤسساتها الخيرية خاصة الهالل األحمر

  2/1/2012، الخليج، الشارقة
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  دروز فلسطين يرفضون المالحقة اإلسرائيلية .31
أكد عدد من الناشطين السياسيين ورجال الدين العرب الدروز داخل األراضي الفلسطينية المحتلة : القدس
وتقديم عشرات   حقهم بالتواصل مع أبناء طائفتهم وأمتهم العربية رغم المالحقات اإلسرائيلية48عام 

  .2007أيلول /هم لزيارتهم سوريا في سبتمبرلوائح االتهام بحق
  2/1/2012، الخليج، الشارقة

  
  2011 خالل اً ألف دونم11 منزل فلسطيني وصادر 200االحتالل هدم ":  األراضيأبحاث"مركز  .32

أكد تقرير صادر عن مركز أبحاث فلسطيني أن سلطات االحتالل اإلسرائيلي أقدم على هدم : القدس
لسطينيين، في حين قامت بمصادرة أحد عشر ألف دونم من أراضيهم في الضفة مائتي منزل لمواطنين ف

، مشيرا إلى أن عدد المساجد المعتدى عليها بلغ ثالثة )2011(الغربية والقدس، خالل العام المنصرم 
  .وعشرين مسجداً، من هدم وتهديد وحرق وتشويه

أن االحتالل أقدم على تهديد : ة عنهنسخ" قدس برس"، في بيان تلقت "مركز أبحاث األراضي"وأشار 
، وتهديد )منها مائتي منزل(أكثر من خمسمائة مسكن فلسطيني بالهدم، وهدم ما يزيد على أربعمائة منشأة 

من خالل سياسة جعل ترخيص البناء ضرباً من المستحيل، وجعل الهدم "أكثر من ثالثمائة منشأة أخرى، 
، بحسب تعبير " بأيديهم، وهذا من أبشع أصناف التعذيب الساديمكلفاً، ودفع الفلسطينيين لهدم بيوتهم

  .المركز
وبين أن مساحة األراضي المعتدى عليها من قبل االحتالل بلغت خالل هذا العام حوالي اثنا عشر ألف 
دونم، منها حوالي أحد عشر ألف دونم مصادرة، والباقي تهديد باإلخالء القسري، فضالً عن تجريف 

  .ما يزيد عن ألفي دونماً من األراضي الزراعيةوحرق وتخريب 
 في 50وأشار التقرير إلى أن الضرر الكلي والجزئي لألشجار أصاب ما يزيد عن عشرين ألف شجرة، 

) مياه الصرف الصحي(المائة منها تم اقتالعها أو حرقها بالكامل، هذا فضالً عن سكب المياه العادمة 
  .شجر والزرع والتربةعلى األراضي المشجرة التي تتلف ال

وقد تضاعفت االعتداءات على منطقة األغوار هدماً وتشريداً ومصادرة بصورة توضح المخطط 
  .اإلسرائيلي للسيطرة التامة على األغوار

 مستوطنة 115وفي المقابل؛ أشار تقرير مركز أبحاث األراضي إلى أن البناء اإلسرائيلي متواصل في 
 15، وفي )2011(واطنين في الضفة الغربية، خالل العام المنصرم يهودية مقامة على أراضي الم

مستعمرة أخرى يتم تجريف األراضي الفلسطينية المجاورة وتمهيدها لتوسيع المستوطنات عليها، هذا 
فضالً عن إنشاء حوالي خمسين منشأة صناعية وحدائق على األراضي الفلسطينية المصادرة في الضفة 

  .خالل هذا العام
؛ أفاد التقرير بمصادرة حكومة االحتالل ثمانمائة ألف دونم من 1948داخل األراضي المحتلة سنة وفي 

 مرة متتالية، حيث كان سكانها 40أراضي فلسطينيي النقب، في حين هدمت قرية العراقيب أكثر من 
  .يعيدون بناءها بعد كل عملية هدم

  1/1/2012قدس برس، 
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  2011 المقبل بأدائها في  تحصن نفسها للعامفلسطينبورصة  .33
، بخصوصية تبعث في طياتها مزيدا من الثقة بين 2011اختتمت بورصة فلسطين تداوالت العام 

وسط المتغيرات الجوهرية على الصعيدين السياسي واالقتصادي . 2012المستثمرين لبدء تعامالت العام 
 بجملة ميزاتها عن بقية -لسطينية أكدت البورصة الفوفي المنطقة العربية بأسرها على مدار العام، 

 واعديتها، من خالل جاذبيتها االستثنائية لالستثمار ونموها المطرد وحفاظها على -األسواق المجاورة 
  . األداء المعتدل نسبيا، رغم التقلبات التي تحدث محليا واقليميا ودوليا

 خارطة االستثمار العالمي، من خالل العام، حصنت بورصة فلسطين كينونتها، بتعزيزها لمكانتها على
خالل األداء المتميز والمجزي للشركات المدرجة في السنوات األخيرة، وما تتوج في األسابيع األخيرة 

ضمن مؤشرات عربية وأخرى عالمية، كخطوة » االتصاالت الفلسطينية« بادراج سهم 2011من العام 
سواق الناشئة والحدودية، خصوصا بعد تمهد الدراج بورصة فلسطين على مؤشرات أكبر مخصصة لأل

أن تجتمع العوامل االيجابية لتُستثمر في العام القادم وتُثمر بتحسن في السوق أو جديد على قيمة الشركات 
ومن . عبر رفع رأس المال أو االندماج، لتنافس بورصتنا بذلك معايير منهجية االدراج لتلك المؤشرات

ذي بدوره ساهم في تناغم مجمل المؤشرات المشجعة للتعريف ، وال2011أهم ما تمخض عن العام 
بالفرص االستثمارية الفلسطينية غير المستغلة، زخم االدراجات الجديدة ليرفع من القيمة السوقية إلى 

، ودخول صناديق استثمارية أجنبية جديدة إلى البورصة، 2011 مليار دوالر كما في نهاية العام 2,78
ثمارية وتمويلية جديدة استبقتها شركة باديكو القابضة، ورفع وعي االستثمار واستحداث أدوات است

المحلي عبر حمالت ترويجية وأخرى تثقيفية، باالضافة إلى مالمح صلبة لجاهزية جهات تنظيمية 
  .ورقابية لالرتقاء إلى مستويات تنافس مثيلتها في العالم

  2/1/2012، الحياة الجديدة، رام اهللا
  

  2011 فلسطينياً في غزة خالل 124استشهاد : وزارة الصحة باسمناطق  .34
 المنصرم، مائة وأربعة وعشرين مواطناً 2011قتلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، خالل عام : غزة

  . آخرين، وذلك باستخدام كافة األسلحة الجوية، والبرية والبحرية600فلسطينياً في قطاع غزة، وجرحت 
إن قطاع ": "قدس برس" الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، لوكالة وقال الدكتور أشرف القدرة،

 شهيداً، من بينهم عشرين طفالً، وامرأتين، في حين أصيب أكثر من 124غزة زف خالل العام المنصرم 
  ". آخرين بجروح600

  1/1/2012قدس برس، 
  

  طبية صنفاً من األدوية والمستهلكات ال295نفاذ :  في غزةالصحةوزارة  .35
 2012أعلنت وزارة الصحة في غزة أن النقص في الرصيد الدوائي وصل مع دخول العام الجديد : غزة

  . كان األقسى على الطواقم الطبية ومرضى قطاع غزة2011إلى أعلى مستوياته، مشيرة إلى أن العام 
قسى على المرضى نسخة عنه، اعتبار العام المنصرم األ" قدس برس"وعزت الوزارة، في بيان لها تلقت 

النزف اليومي المستمر في األدوية والمستهلكات الطبية والذي طال كافة األقسام "واألطقم الطبية بسبب 
الحيوية ألكثر من ثلث المرضى في المستشفيات ومراكز الرعاية األولية، السيما مرضى األمراض 
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عصاب واألوعية الدموية ومرضى المزمنة والفشل الكلوي واألطفال والنساء والوالدة والعظام واأل
  ".السرطان واألورام

 طويت ساعاته األخيرة وهناك تدهور متسارع في المخزون الدوائي مع نفاذ 2011إن العام : "وقالت
 صنفا من المستهلكات الطبية الالزمة لمعالجة المرضى 150 صنفاً من األدوية األساسية، ونفاذ 145

  ".اليومية
  1/1/2012قدس برس، 

  
   ليوسف حمدان  "ضوضاء الريح" روايةور صد .36

، ليوسف حمدان، »ضوضاء الريح«عن دار الينابيع للنشر والتوزيع، صدر، حديثا، رواية : عمان
 صفحة من القطع المتوسط، وهي رواية تسرد حياة المرأة الفلسطينية المناضلة 120وجاءت الرواية في 

أبناء ’رواية «لروائي والناقد رشاد أبوشار بأنها في الكفاح ضد االحتالل، الرواية نفسها وصفها ا
، المرأة الفلسطينية الفالّحة التي احتضنت أطفالها وحمتهم من غائلة الجوع عندما ُأسر والدهم، ‘خديجة

، إلى قرى مجاورة لم ‘إذنبة’ثم صانت حياتهم وهم يكبرون في أيام التشرد والتنقل القسري من قرية 
وحتى رحيلها الفاجع عندما انهارت فوق .. وصوالً إلى مخيم النويعمة.. دتكن الحرب قد دهمتها بع

بالشيد األبيض المستخرج من .. رأسها حفرة وهي تستخرج منها ما تطلي به غرفتهم المبنية من الطين
   .»بطون تالل تقع شرق مخيم النويعمة أحد المخيمات األربعة التي انتشرت حول مدينة أريحا
  2/1/2012 ،الدستور، عّمان

  
   عن عزم تل أبيب إقامة جدار على طول حدودهاًرسميبلغ  ت لمعّمان:  األردنيةالخارجية .37

 لم يتسلم أي معلومات رسمية حول ما األردنأكدت وزارة الخارجية أن :  نيفين عبد الهادي-عمان 
 واألردن لمنع "رائيلإس"تناقلته وسائل إعالم أمس بشأن قرار إسرائيلي ببناء جدار أمني عند الحدود بين 

  . بعد االنتهاء من بناء الجدار األمني بين إسرائيل ومصر"إسرائيل"تسلل مهاجرين أفارقة إلى 
 لم يبلغ األردنلدستور، فان ة الخارجية السفير محمد الكايد لووفق ما أكده المتحدث الرسمي باسم وزار

كايد التعليق على تفاصيل ما أثير أمس بهذا ورفض ال .، كما لم تتم بشأنه أي مباحثاتاألمررسميا بهذا 
، وال تعليق على ذلك، كما أننا لم اإلعالم تمت إثارته عبر وسائل األمر" بالقول إن الخصوص، مكتفياً

  ." بشيء بهذا الخصوصنبلغ رسمياً
 2/1/2012، عمان، الدستور

  
   الفلسطينيالتعاون اإلسالمي تدين إجراءات االحتالل لعزل القدس عن محيطهامنظمة  .38

 بشدة مصادقة وأدان أمين عام منظمة التعاون اإلسالمي البروفيسور أكمل الدين إحسان أوغل: الوكاالت
القدس   في شرقي"جيلو" وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة 130سلطات االحتالل اإلسرائيلي على بناء 

رباعية إلى اتخاذ موقف حاسم يلزم  في تصريح أمس مجلس األمن واللجنة الوودعا إحسان أوغل .المحتلة
 . وقف كافة انتهاكاتها وجرائمها ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية"إسرائيل"
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واعتبر أن استمرار سياسة االستيطان اإلسرائيلي بهدف فرض الحقائق على األرض في القدس المحتلة 
  ."نون الدولي وقرارات األمم المتحدةيشكل جريمة وانتهاكاً صارخاً للقا"وعزلها عن محيطها الفلسطيني 

  2/1/2012البيان، دبي، 
  

  "الشعب اليهودي"إيران تندد بمناقشة الكنيست قانون إعالن القدس عاصمة موّحدة لـ .39
، أمس، مناقشة الكنيست الصهيوني قانون إعالن "بشدة"رفضت وزارة الخارجية اإليرانية : )آي.بي.يو(

، واعتبرت ذلك انتهاكاً صارخاً لحقوق الشعب الفلسطيني "هوديالشعب الي"ـالقدس عاصمة موحدة ل
عن المتحدث باسم الوزارة رامين مهمانبرست قوله إن ) إرنا(ونقلت وكالة األنباء اإليرانية . التاريخية

هذه المسيرة الخطرة تعد خطوة أخرى في إطار تهويد كامل المقدسات اإلسالمية، وتفضح مرة أخرى "
  ."ن الصهيوني العنصري وانتهاكه لحرمة مقدسات األديان السماويةطبيعة هذا الكيا

  2/1/2012الخليج، الشارقة، 
  

   قصفت السودان مرتين لتوجيه رسالة لمصر"إسرائيل": وزير الخارجية السوداني .40
 أكد وزير الخارجية السوداني، أن الطيران الحربي اإلسرائيلي قام بقصف بالده مرتين عامي :القاهرة
 بدعوي قصف قوافل سالح لحركة حماس، ما كان يهدف  إال إلى توجيه رسائل للقاهرة 2011 و2009

هدفها تصوير السودان على "أن تلك الرسائل " قدس برس"وأوضح علي كرتي في تصريح لـ .وواشنطن
  ".فتزيد أمريكا حصارها له وتتخوف مصر من فتح حدودها للتكامل مع السودان.. أنه يأوي إرهابيين

لحماية المنطقة الحدودية قرب البحر األحمر بقوات " سوداني –ا الوزير كرتي لتعاون مصري ودع
فقدان تل أبيب لحلفائها في دول "وأشار كرتي إلى أن  ".بحرية وبرية من البلدين من العربدة الصهيونية

ودان، من الربيع العربي دفعها للتحالف مع دول أفريقية ضمن إستراتيجية جديدة لحصار مصر والس
، )سلفاكير إلسرائيل(خالل دولة جنوب السودان، وضمن هذا جاءت زيارة رئيس دولة الجنوب المنفصلة 

  ". أن أول سالح ذهب للتمرد في جنوب السودان جاء من إسرائيلخصوصاً
  1/1/2012قدس برس، 

  
  "يأتي بنتائج عكسية"تشييد وحدات استيطانية جديدة في القدس : بريطانيوزير  .41

اعتبر وزير الشرق األوسط في الخارجية البريطانية أليستر بيرت قرار لجنة التخطيط والبناء : لندن
المحلية في بلدية القدس االحتاللية تشييد وحدات استيطانية جديدة في حي سلوان الفلسطيني، ووحدات 

ذاعه القسم وأدان أليستر بيرت في تصريح صحفي له أ ".مثيرا لالستفزاز"سكنية في مستوطنة غيلو 
اإلعالمي للخارجية البريطانية، قرار لجنة التخطيط والبناء في بلدية القدس االحتاللية بشأن تشييد مبان 

إن مواصلة البناء المنهجي : "وقال .جديدة، واعتبر ذلك عقبة أمام مشروع إقامة الدولة الفلسطينية
دول فلسطينية متصلة األراضي : للمستوطنات يجعل تحقيق هدف الجهود الدولية في غاية الصعوبة

  .، على حد تعبيره"تعيش إلى جانب إسرائيل تنعم باألمن، وأن تكون القدس عاصمة لكلتا الدولتين
  1/1/2012قدس برس، 
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  "إسرائيل"ضباط شرطة صينيون تدربوا في : "أحرنوتيديعوت " .42
ط الشرطة الصينيين أنهوا  قالت مصادر إسرائيلية أمس األحد، إن مجموعة من ضبا: الملف– الناصرة

، إن دورة "يديعوت أحرنوت"، وقالت صحيفة "اإلرهاب"قبل أيام دورة تدريبية على مكافحة ما يسمى بـ
 للدورة بحضور المفتش القائد إنهاء وجرى في نهاية األسبوع الماضي حفل التدريبات استمرت شهراً
  .العام للشرطة اإلسرائيلية

  2/1/2012الغد، عّمان، 
  

  !وماذا بعد؟.. لطة لم تعد سلطة الس .43
  محمود العجرمي. د

مفوضية اإلعالم والثقافة لحركة فتح نشرت ما أسمته فحوى الجلسة المغلقة للجنـة التنفيذيـة لمنظمـة                 
التحرير الفلسطينية، التي اجتمعت في العاصمة المصرية على هامش لقاءات تحريـك عجـالت قطـار                

  .المصالحة مؤخراً
لذكر تؤكد وبشكل قاطع هذه المرة أن الرئيس محمـود عبـاس يـرفض أن تقتـصر                 المفوضية سالفة ا  

  .المساعدات األمريكية على ما هو مخصص فقط ألجهزة األمن الفلسطينية
الرئيس كما تشير المفوضية أيضاً يعبر عن ألمه وبمرارة لهذا الموقف المفاجئ لألصدقاء فـي المكتـب                 

فريقية اإلسالمية للمتربع على سـدته الـسيد بـاراك حـسين            البيضاوي للبيت األبيض رغم األصول األ     
  !.أوباما

نحن لن  "في هذه المواجهة الحاسمة مع الواليات المتحدة وكما تفند الجلسة المغلقة، يضيف الرئيس عباس               
نقبل أبداً أن نعامل كجهاز أمني، يعني سعد حداد، أو أنطوان لحد، لقد رفضنا ذلك فعالً، الكونجرس اآلن                  

  ".قش هذا الموضوع، فإما أن يدفع المساعدات أو أن ال يدفعهاينا
حين نقرأ، أو حتى عند سماع ذلك نقول إن الرئيس معه كل الحق ولكن أليس من حقنا أيضا أن نـسأل                     
من الذي تكفل بكامل تأهيل الفلسطيني الجديد وعماد األجهزة األمنية، عدة وعديداً وعقيدة أمنيـة جديـدة     

  .كذلك؟
هامها، ومع من تنسق وتتعاون، بل ومن يملك سطوة القرار السياسي األمني لتحريكهـا فـي                وما هي م  

الميدان؟ وأجدني مضطر هنا الستعادة ما قاله إيهود باراك وزير حرب العدو األسبوع الماضي أيضاً أي                
بالتزامن تماما مع تصريحات الرئيس عباس، حيث يقول مجرم مجازر وجرائم الحرب فـي بيـروت،                 

ونس وجنوب وكل لبنان وغزة وكل فلسطين المحتلة، فهو شهد وشاهد من أهلها حرفياً يقول جهـاراً                 وت
بالدور الكبير الذي تلعبه األجهزة األمنية للسلطة فـي الـضفة الغربيـة لحمايـة المـستوطنين                 "ويشيد  

علـى  " بعد ذلك    ويؤكد إيهود باراك وباراك أوباما    ". اإلسرائيليين وتوفير درجات غير مسبوقة من األمن      
(...) ضرورة االستمرار في ضخ األموال ألن ذلك يصب في تمويل األجهزة األمنية التي تعمل لصالحنا                

إن حالة األمن واالستقرار في الضفة هي ثمرة التعاون بين الجيش والشاباك والجهود التي تبذلها األجهزة                
  .األمنية الفلسطينية

ولبى النداء فقرر   " الصديق والحليف "ستجاب الكونجرس األمريكي    وكي يهدأ روع من ساوره القلق، فقد ا       
  . مليون دوالر بالتمام والكمال حتى تستمر حالة األمن واالستقرار غير المسبوقة في الديار40صرف 



  

  

 
 

  

            25ص                                     2368:                العدد2/1/2012اإلثنين  :التاريخ

وهنا يمكن أن نجد اإلجابة الشافية عن أسباب النشاط الميداني ألجهزة أمن المقاطعة فـي رام اهللا وهـي                   
عتقاالت واالستدعاءات والمحاكمات وأساليب التعذيب المتقدمة، والفصل الوظيفي، وعلى         تصعد حملة اال  

  .مدار الساعة للعشرات من المناضلين والنشطاء المنتمين لفصائل المقاومة الفلسطينية الباسلة
 كما تعلو وتيرة القمع والتضييق على الطالب والصحفيين وتصدر محاكم التفتيش أحكاماً جـائرة بحقهـم       

  .ويشمل ذلك فتية خطوا على الجدران شعارات تطالب بالحريات وبتطبيق بنود المصالحة
في الوقت الذي تزامن فيه كل ذلك مع حملة ونهج الباب الدوار للتعاون األمني المذكور، لتعتقل قـوات                  

 1200 االحتالل ومروراً بمواقع وحواجز األجهزة األمنية في الضفة الفلسطينية المحتلة ما يزيـد عـن              
  ".وفاء األحرار"فلسطيني وفلسطينية خالل مرحلتي تنفيذ صفقة 

دعونا نقرأ جيداً أفعال جيش سعد حداد، وجرائم خليفته أنطوان لحد وتعـاونهم وتنـسيقهم مـع قـوات                   
القيادة الفلسطينية في رام اهللا تعرف دون شك األهداف التي ترمي           !. االحتالل، كذلك مصادر موازناتهم     

 االحتالل حين تمنع أموال الجمارك التي ارتضت عبر اتفاقيتي أوسلو وباريس االقتـصادية أن               إليها دولة 
تقوم سلطة االحتالل بجبايتها ليستمر ابتزازها لتنازل تلو اآلخر، كما يجري اآلن تمامـاً علـى جبهـة                  

  .المواقف األمريكية حليفة االحتالل وعدوة الشعوب على مدى التاريخ
  1/1/2012، ينموقع فلسطين أون ال

  
  "اإلخوان"حماس والعبور إلى ضفة  .44

  مأمون الحسيني
، ومسارعتها إلى إعالن التوافـق      ”المصالحة الفلسطينية “الالفت نحو طريق    ” حماس“فجر اندفاع حركة    

وبقية الفصائل، على تفعيل اللجنة القيادية التي تجمع كل قياديي التنظيمات الفلـسطينية،             ” فتح“مع حركة   
اجتماع للمجلس التشريعي المعطَل منذ سنوات، وتشكيل حكومة جديدة، وصوغ لجنة لإلعداد            وعلى عقد   

لالنتخابات، إضافة إلى بعض القضايا اإلجرائية المتعلقة باإلفراج عن المعتقلين، ووقف التضييق علـى              
ـ                ال الحريات في كل من قطاع غزة والضفة الغربية، فجر ذلك رزمة تساؤالت وتخمينات وتقديرات حي

هذا التطور في مواقف الحركة اإلسالمية التي تحولت، وبقدرة قادر، من حركة أيديولوجية نمطية تمكنت               
من جمع رصيد شعبي فلسطيني وعربي وإسالمي وافر من خالل رفع شعار المقاومة، والكفاح المـسلح                

مـن نـوع    (ماتية  ، إلى حركة براغ   ”فلسطين التاريخية “على وجه التحديد، وطرحه كخيار وحيد لتحرير        
 وتؤمن بضرورة الوصول إلى     1967حزيران ، /تقبل بدولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو       ) خاص

قواسم مشتركة مع مختلف التعبيرات السياسية الفلسطينية، وتأخذ بنظر االعتبار واقع مـوازين القـوى               
التي يبدو أنها طويـت، بـدليل       ” لمسلحةالمقاومة ا “بدالً من   ” المقاومة الشعبية “اإلقليمي والدولي، وتعتمد    

، ”حمـاس “، أن رئيس المكتب الـسياسي ل        ”فتح“، نقال عن مصادر في حركة       ”هآرتس“إعالن صحيفة   
خالد مشعل، طلب من الذراع العسكرية للحركة وقفها، بعد تفاهمات تم التوصل إليها خالل الجولة األولى                

  .من محادثات المصالحة في القاهرة
األول : حليالت والتخمينات المتعلقة بهذا التطور تنتظم، في الواقع، فـي اتجـاهين رئيـسيين             يبدو أن الت  

لم تغير جلدها، سواء لجهة رؤاها األيديولوجية وبرنامجها الـسياسي،          ” حماس“ينطلق من تقدير مفاده أن      
سياسة الحركة ورؤيتها    “أو لناحية تحالفاتها اإلقليمية والدولية، بدليل أن قادتها مازالوا يعلنون تمسكهم ب           

، وأن رأس هرمها السياسي باق في العاصمة السورية دمشق التي لم يقطع حبـل الـود                 ”وإستراتيجيتها
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والتحالف معها، رغم تباين الجانبين في توصيف األوضاع في سوريا، وطـرق التعـاطي معهـا، وأن                 
دات المالية التـي كانـت تـدفع        العالقة مع طهران متواصلة ومستمرة، رغم األقاويل عن توقف المساع         

أما التوجه المفاجئ نحو المصالحة، وبالعناوين المطروحة، فـال يعـدو كونـه ترجمـة               . شهرياً للحركة 
براغماتية تكتيكية للنأي بالحركة اإلسالمية التي تتعرض لضغوط هائلة لتغييـر تحالفاتهـا وتموضـعها               

لية العاتية التي تهب من كل االتجاهات، والحفـاظ         ونهجها السياسي، عن تداعيات الرياح اإلقليمية والدو      
  .على عالقاتها التقليدية ببعض الدول اإلقليمية التي تدفع بهذا االتجاه، كقطر وتركيا

من جانبه، يقرر االتجاه اآلخر بأن ما سبق ذكره ال يفارق الواقع فقط، وإنما يندرج في سـياق التكتيـك                    
 اإلقليمي السابق بسالسة وهدوء، واالنتقال إلى موقعها الطبيعي         محورها” حماس“اإلضافي لتأمين مغادرة    

المفترض في إطار بيئة اإلسالم السياسي التي تتمدد في أكثر من بلد عربي، وباألخص في مصر التـي                  
ويورد أصحاب هذا التقـدير حزمـة مـن الـدالئل           . بات اإلسالميون يهيمنون على مجلس الشعب فيها      

وسـوريا  ” حماس“ارتفاع منسوب التوتر والجفاء بين      : ذا االتجاه، من بينها   والمؤشرات التي تصب في ه    
بعمومهم ضد نظامها السياسي ويعملون على إسقاطه؛ اسـتثناء سـوريا           ” األخوان المسلمون “التي يقف   

في غزة إسماعيل هنية التي شملت مصر والـسودان         ” حماس“من جولة رئيس وزراء حكومة      ) وإيران(
، أن حركتـه التـي      )مصر(رين، إضافة إلى تركيا، والتي أعلن في محطتها األولى          وقطر وتونس والبح  

، ال تخفي انتماءها إلى الجماعة التي       !!”شرارة الثورات العربية الراهنة   “أطلق استيالؤها على قطاع غزة      
قبل أكثر من شـهرين إلـى التنظـيم العـالمي ل     ” حماس“حصدت غالبية األصوات المصرية؛ انضمام  

إلى جانب اسم الحركة    ) فلسطين(، وإضافة عبارة فرع من جماعة اإلخوان المسلمين         ”وان المسلمين اإلخ“
المعلن، بدال من تبعيتها لتنظيم إخوان بالد الشام المرتبطة باألردن، وذلك بغية الحصول على اعتـراف                

  .دولي
ين من عدمها، فـإن المرئـي       وبعيداً عن مشروعية األدلة والبراهين التي قدمها أصحاب التقديرين السابق         

اإلسالم “باتت في موقع آخر له عالقة بتطورات البيئة العربية التي يزحف فيها             ” حماس“الملموس هو أن    
ولعل هذا هو التطور النوعي المهم فـي        . ، إلى مواقع السلطة     ”األخوان المسلمون “، وباألخص   ”السياسي

 تقفز عن الجوهر األهم المتعلق بطبيعـة وجـوهر          الحراك الفلسطيني الذي تظلل بخيمة المصالحة التي      
وواقع الحركة الوطنية الفلسطينية في البيئة العربية واإلقليمية والدولية الجديدة، وعن االتفاق السياسي بعد              

على إدخال تعديالت جوهرية علـى برنـامج منظمـة التحريـر            ” الجهاد اإلسالمي ”و” حماس“اشتراط  
للمنظمة، ناهيك عـن العوائـق والعقبـات        ” اإلطار القيادي “ة في ما سمي     لالنضمام إليها، رغم المشارك   

الذي، وللمفارقة، يهدد بعـدم إجـراء       ” اإلسرائيلي“المتراكمة حيال كافة العناوين األخرى، وعن الموقف        
للحكومة الفلسطينية، ال بل ويعتبر، كمـا جـاء   ” حماس“مفاوضات مع السلطة الفلسطينية إذا ما انضمت       

ان وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان، أن محمود عباس ليس شريكاً للـسالم، وأن الفلـسطينيين               على  لس  
، فيما يواصل القيام بأكبر حملة استيطانية في تاريخه في القدس وبقية أنحـاء              ”عائقاً أمام السالم  “يشكلون  

  .الضفة الغربية
إلى مربعها الجديد علـى   ” حماس“تقال  وإذا كان من المبكر الوصول إلى استنتاجات حاسمة حيال تأثير ان          

مستقبل الحركة اإلسالمية ذاتها، وعلى الحركة الوطنية والمشهد الفلسطيني عموماً، ومستقبل األراضـي             
 -المحتلة في شطريها المنقسمين سياسياً وجغرافياً، وعلى القضية الفلسطينية بكليتها، والصراع العربـي            

ت بارزة تشي بأن الحقوق الوطنية الفلسطينية، وبعكس ما يـشيعه  ، فإن ثمة مؤشرات ودالال  ”اإلسرائيلي“
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البعض من تفاؤل أجوف، ستكون أمام مصير مجهول وغامض مفتوح على كل االحتماالت، من بينها أن                
ارتباط مصيرها بهم، ووفق رزمـة مـن        ” حماس“، وال سيما في مصر، الذين تعلن        ”األخوان المسلمين “

كامـب ديفيـد   (يين، في حال وصولهم للسلطة، بالحفاظ على االتفاقات الدولية        المعطيات، تعهدوا لألمريك  
مضطرة للتكيف، أقله في المـدى      ” حماس“والتزام اقتصاد السوق وحرية التجارة، ما يرجح بأن         ) أساساً

  .القصير، مع هذه االلتزامات في حراكها وسياساتها
  2/1/2012، الخليج، الشارقة

  
  رؤية مستقبلية.. والعدالةمصر في فكر حزب الحرية  .45

  *محمد مرسي
 يناير المباركة في أن تسقط نظاما فاسدا استبد بأبناء مصر أعوامـا عديـدة، وسـينجح    25نجحت ثورة   

 في إسقاط منظومة الفساد التي استـشرت فـي   - بإذن اهللا -الشعب المصري صاحب الحضارة العريقة    
ولـذلك  .. رنا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا    شرايين المجتمع المصري وأسهمت بشكل كبير في تأخ       

كان إعالن جماعة اإلخوان المسلمين عن تأسيس حزب الحرية والعدالة الذي يحمل على عاتقه مع باقي                
بناء دولة ديمقراطية وطنية دستورية حديثة، تعبر عن إرادة الناس، وإصالح مـا          : أبناء الشعب المصري  
ة كل طاقات وإبداعات المخلصين األقوياء من أبناء األمة في كل المجاالت، ووضع             أفسده الطغاة بمشارك  

دستور جديد، ومواجهة كل القوانين التي سمحت بالظلم واالستبداد، ووضع عالج سريع للبطالة والفقـر،               
  .والصحة والتعليم وغيرها من المشكالت الملحة التي يعاني منها المصريون

من تحديات لن يوقف مسيرة الديمقراطية التي انطلقت بدماء وتضحيات شهداء           إن ما تواجهه مصر اآلن      
 يناير، التي شارك فيها كل أبناء مصر مع مختلـف األحـزاب واالئتالفـات               25مصر العظام في ثورة     

والتحالفات السياسية، وقد أخذ حزب الحرية والعدالة على عاتقه ومنذ أول يوم إلنشائه ودخوله إلى الحياة                
الماضي إعادة بناء مصر من جديد؛ بناء يحترم الحريـات          ) حزيران(اسية المصرية في شهر يونيو      السي

ويحفظ الحقوق األساسية لكل مصري، في إطار منظومة القيم الدينية األصيلة، فـضال عـن الحريـات                 
 التمييز بين   السياسية واالجتماعية التي ال غنى عنها لممارسة الحقوق واالرتقاء بالمجتمعات، وكذلك عدم           

المواطنين في الحقوق والواجبات على أساس الدين أو الجنس أو اللون، وحصول المـرأة علـى جميـع                  
حقوقها بما يحقق التوازن بين هذه الحقوق وبين الواجبات عليها، وسن التشريعات التي تجـرم الفـساد                 

خ قواعد الشراكة بين الدولة     والمحسوبية وتضمن تكافؤ الفرص، ودعم وتعزيز التعددية السياسية، وترسي        
  .ومنظمات المجتمع المدني للقيام بأعباء النهضة والبناء

وفي الواقع هناك العديد من التحديات التي تواجه المجتمع المصري في الوقت الراهن، والتـي يـسعى                 
الحزب لعالجها في الفترة المقبلة، من خالل التصورات الموضوعية التي تـضمنها برنـامج الحـزب،                

  :تتمثل أهم هذه التحديات فيما يليو
يؤكد الحزب أنه يسعى إلى إطالق الحريات وحفظ الحقوق األساسية لكل           : مبادئ الحرية والمساواة  : أوال

مصري، وتعديل كل ما يتعارض أو يقيد هذه الحريات أو ينتهك هذه الحقوق من ممارسات أو تشريعات؛                 
  .»ا بني آدمولقد كرمن«فالحرية فريضة من فرائض اإلسالم 

تعاني مصر منذ قيام الثورة من غياب األمن، في حين أن األمن ضرورة الزمـة للحيـاة                 : األمن: ثانيا
والعمل واإلنتاج، ومن ثم يؤكد الحزب على ضرورة إعادة هيكلة وزارة الداخلية وتطهيرهـا مـن كـل                 
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عقيدة الوظيفية ابتداء من طلبة     الضباط الذين تورطوا في قهر الشعب وممارسة الفساد، إضافة إلى تغيير ال           
كلية الشرطة والشرفاء من ضباطها؛ لتوفير األمن والحماية للشعب وليس الحاكم وحده، إضافة لوضـع               
سياسة أمنية لحماية كل المؤسسات القومية ورفع المستوى المادي للجنود وذوي الرتب الصغيرة، ووضع              

  .ريق البرلمان لضمان حسن األداءحد أقصى ألجور كبار الضباط ومراقبة الوزارة عن ط
المشاكل االقتصادية األولى بالرعاية، يرى الحزب أن اإلنسان المصري هو أساس التنميـة، وأنـه               : ثالثًا

  .المستهدف بها، وبالتالي ال بد من انتشاله من حالة الفقر وتدني الخدمات الصحية والتعليمية المقدمة له
يته مرهونة بمدى حصوله على معيشة كريمة تحرره مـن قيـد            ويؤمن الحزب بأن كرامة اإلنسان وحر     

  .االستغالل والفاقة
ويؤكد الحزب أن مواجهة مشكلة البطالة تتطلب تضافر جهود العديد من مؤسـسات المجتمـع، لتـوفير                 
فرص العمل، مثل الجهاز المصرفي، ومؤسسات التعليم، والمجتمع األهلي، ومجتمع رجـال األعمـال،              

ت القومية الكبيرة، وفي الوقت نفسه دعم الشباب للقيام بالمشروعات الـصغيرة، حتـى              وتبني المشروعا 
نتمكن من زيادة معدالت النمو االقتصادي الستيعاب الداخلين لسوق العمل وحتى يمكننا توفير العمل لكل               

  .عاطل وأجر مناسب لكل عامل، والكفالة االجتماعية لكل عاجز
أخذ الحزب في االعتبار أن هناك فئة من أبناء المجتمع تحول إمكانيـاتهم             المشاكل االجتماعية؛ وي  : رابعا

 باإلضـافة   -المادية دون الوفاء باحتياجاتهم الحياتية الكريمة، ولذلك يطرح برنامج الحزب االقتـصادي             
 تفعيل آليات الزكاة لتعـالج      -إلى ما هو موجود اآلن في المجتمع من جمعيات خيرية وتكافل بين أبنائه              

وجه القصور في الحياة االقتصادية واالجتماعية، ويعمل بجوار آليات الزكاة جنبا إلـى جنـب آليـات                 أ
  .الوقف
تعتبر قضية الخلل في هيكل األجور في السوق المـصرية مـن            : عالج الخلل في هيكل األجور    : خامسا

لحيـاة الكريمـة    القضايا التي يوليها الحزب اهتماما كبيرا، لضمان حد أدنى وأقصى لألجور يـضمن ا             
ومنع رجال اإلدارة العليا من شغل      . للمواطن المصري بحيث ترتبط الزيادة في األجر بمعدالت التضخم        

أكثر من وظيفة ومنع وجودهم في مجالس إدارة أكثر من شركة أو صندوق، حتى تتاح الفرصة لآلخرين                 
  .لالستفادة مما ينفق على هذه الوظائف

يرى الحزب فيما يتعلق بمشكلة التلوث البيئـي أن التـوازن البيئـي بـين               : قضية التلوث البيئي  : سادسا
اإلنسان وما شيده في بيئته العمرانية وبين خلق اهللا في البيئة الطبيعية، هو اإلطار الحاكم إلعمار األرض                 

دءا الذي كُلف به اإلنسان، ومن هنا وضع الحزب األولويات والسياسات للتعامل مع أنواع التلوث البيئي ب               
من الحد من تأثير التلوث، ثم آليات المعالجة وانتهاء بالسياسات الوقائية لمنع تكراره، وذلك من خـالل                 
إنشاء مجلس قومي لحماية نهر النيل يجمع كافة الهيئات ذات الصلة لتوحيد المسؤوليات وتجنب تضارب               

لويث هذا النهر العظـيم مـع       الصالحيات والعمل على سن حزمة من التشريعات والقوانين التي تجرم ت          
  .الحزم في تنفيذ هذه التشريعات

يعتقد الحزب أن هذه القضية الشائكة تؤرق كل أسرة وكل شاب، ولذلك حـرص              : قضية اإلسكان : سابعا
الحزب على إيجاد حل ناجع لها من خالل إعادة التوزيع الجغرافي للتنميـة والـسكان بحيـث تتناسـب                

ع مقومات التنمية ومتطلبات األمن القومي، وذلك من خالل تقسيم الدولة إلى            الموارد البشرية كما وكيفا م    
أقاليم تنموية والعمل على جذب السكان والكفاءات من األقاليم األكثر كثافة وأقل موارد إلى األقاليم األقل                

  .كثافة واألكثر موارد
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: مل بين الوسائل األربـع للنقـل      تبنى الحزب في برنامجه تحقيق التكا     : مشكلة النقل والمواصالت  : ثامنا
قيـام  : البري والنهري والبحري والجوي، لرفع كفاءة أداء هذا القطاع داخليا وخارجيا؛ وذلك عن طريق             

وزارة النقل بالدور الرئيسي في اإلشراف الكامل على كافة أنشطة القطاع المختلفـة ورسـم الـسياسات         
بكفاءة عالية لتفادي التضارب الحادث بين الجهـات المختلفـة          الالزمة لقيام هذا القطاع بدوره المنوط به        

 وزارة البيئـة    - وزارة السياحة    -التي تقوم حاليا باإلشراف على هذا القطاع والتي منها وزارة الداخلية            
  .إلخ..  المحليات-

 التي تكفل   أولى الحزب في برنامجه اهتماما خاصا بالتنمية البشرية       : قضية التعليم والبحث العلمي   : تاسعا
كرامة اإلنسان، ويقر بحق كل مواطن في التعليم من أجل بناء الجيل القادر على حمـل لـواء النهـضة                    

  .والتنمية لهذا المجتمع
ويرى الحزب أن إصالح وتطوير التعليم ومعاهد ومؤسسات البحث العلمي من شأنه أن يقوي االنتمـاء                

 ألنه يمثل الطريق إلى الوحدة الفكرية والثقافيـة داخـل   الوطني ويعمق الهوية العربية واإلسالمية، وذلك     
  .مصر وبين الدول العربية واإلسالمية كما أنه يعظم التنمية بما يحقق التقدم والريادة والصدارة لألمة

ويهدف الحزب لجعل التعليم والبحث العلمي األداة الرئيسية لتلبية احتياجات المجتمع واألمـة وتحقيـق               
كفالة التعليم  : وذلك من خالل العديد من البرامج واآلليات أهمها       . ا في الداخل والخارج   طموحاتها وتقدمه 

لجميع أفراد المجتمع، ومالزمة التربية للتعليم في كل مراحل التعليم، وتوسـيع التعلـيم نوعـا وكيفـا                  
ـ               وفير التـدريب   وجغرافيا بما فيه التعليم المفتوح والتعليم عن بعد، والتعليم اإللكتروني وغير ذلـك، وت

والتعليم المستمر لمواكبة التقدم العلمي والتقني المذهل والمتسارع والتركيز على تنمية قـدرات التفكيـر               
االبتكاري وبناء المهارات، وتطوير وتحديث المناهج واألنشطة بما يتناسب مـع العـصر وبمـا ينمـي               

أسلوب التفكيـر والحـوار والبحـث       القدرات والمواهب ويحقق األهداف والمواصفات المطلوبة باعتماد        
  .والمناقشة في التعليم بدال من أسلوب التلقين والحفظ وحده

وفي نفس السياق وضع الحزب حلوال لعالج مشكلة األمية التي تعتبر سبة في جبين المجتمع من خـالل                  
 حفـز   مع)  سنوات 5(وضع مشروع قومي للقضاء تماما على األمية خالل بضع سنوات           : الوسائل اآلتية 

كل الطاقات لتنفيذه، واعتماد ميزانية تتناسب مع هذا المشروع، وإلزام الشركات والمصانع الكبيرة بتنظيم              
فصول لمحو أمية العاملين فيها، وتقديم إعفاءات ضريبية مناسبة لها، وتشجيع األطفال وال سـيما فـي                 

ال تضطر لـسحب أوالدهـا مـن    الريف على عدم التسرب من التعليم وكذلك رعاية األسر الفقيرة حتى      
  .التعليم وإلحاقهم بأعمال من أجل الحصول على أموال

وضع الحزب برنامجا طموحا لتطوير أوضاع القطاع الصحي من خالل          : تطوير القطاع الصحي  : عاشرا
تهم، بمـا   توفير آليات الرعاية الصحية لكافة المواطنين، بغض النظر عن قُدراتهم المالية، أو محل إقـام              

يضمن حرية المواطن في اختيار مكان تلقي الخدمة العالجية، مع التركيز على غيرِ القادرين فـي هـذا                  
الشَّأنِ، واالرتقاء بجودة الخدمة الصحية وضمان عدالة توزيعها بما يوفِّر لمحدودي الدخل القدرة علـى               

وسيع مظلة التأمين الصحي لتشمل كل المصريين خالل فترة         الحصول على الرعاية الصحية المالئمة، وت     
  .زمنية محددة
تطوير السياحة، تحتل السياحة المكان الالئق بها في برنامج الحزب، لما تملكه مصر مـن               : حادي عشر 

تراث حضاري وأثري فرعوني وإغريقي وروماني وقبطي وإسالمي ومناخ معتـدل وطبيعـة سـاحرة               
 في العالم كله، إذ تعد السياحة كصناعة ونشاط تـصديري مـصدرا شـديد               وشعب مضياف ال نظير لها    
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األهمية للعمالت األجنبية، ومكونا أساسيا من مكونات الدخل القومي وركيزة رئيسية لخلق فرص العمالة              
المنتجة لمئات اآلالف من شبابنا، وذلك من خالل حماية المناطق السياحية في المدن المصرية القديمـة،                

واحل البحرين المتوسط واألحمر على أسس سياحية حديثة، ومنع النمو العشوائي للمباني حـول              وعلى س 
هذه المناطق، وتشجيع القطاع الخاص واستقطاب االستثمارات األجنبية في قطاع السياحة، وتوجيه كافـة          

البيئة وغيرها من   وزارات الطيران والنقل واإلعالم والثقافة و     : الوزارات الخدمية المرتبطة بالسياحة مثل    
الوزارات واألجهزة المعنية بالنشاط السياحي في مصر لمساندة السياحة والترويج لها ضمن أهم أهـداف               
خططها السنوية، وهذا كله يتطلب بالضرورة االهتمام بالعاملين في هذا المجال وبالمرشدين الـسياحيين              

  .حلول الموضوعية والجذرية لهاوبشركات السياحة العامة والخاصة وتبني مشاكلهم وإيجاد ال
أكد الحزب أنه يسعى لدعم خطط وآليات التكامل والعمـل          : تعميق التعاون مع الدول العربية    : ثاني عشر 

العربي المشترك في كافة المجاالت، كما أكد على حق الشعب الفلسطيني في تحرير أرضه وعلى حـق                 
نفسها طبقًا لما تقرره وتراه مناسبا لها؛ فاألمـة    الشعوب في الحصول على حقوقها وامتالك إرادتها لحكم         

  .يجب أن تكون بحق مصدر السلطة
وبعد؛ نتمنى أن نكون بهذه الكلمات الموجزة قد نجحنا في اإلجابة عن بعض األسئلة المثارة في أذهـان                  
الجميع، مؤكدين أن حزب الحرية والعدالة سيعمل بكل جهد وإخالص خـالل الفتـرة المقبلـة؛ ليحـول      
تطلعاته وآماله لشعب مصر العظيم لواقع عملي يستفيد منه الجميع دون تفرقة من أجل النهوض بمـصر                 
وتأسيس حقيقي للدولة المصرية الوطنية الدستورية الحديثة التي تقوم على الحرية والديمقراطية وتكـون              

  .بحق مصر الجديدة
  .وإن غدا لناظره قريب وما ذلك على اهللا بعزيز

  .على أمره ولكن أكثر الناس ال يعلمونواهللا غالب 
  الحرية والعدالة رئيس حزب* 
  )الذراع السياسية لجماعة اإلخوان المسلمين(

  2/1/2012، الشرق األوسط، لندن
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  أنطوان شلحت

النساء، والذي يهدف إلى إقصائهن من      إلى أي مدى يشكل فلتان العناصر الحريدية اليهودية المتشددة ضد           
حيز الحياة العامة، دافعا لتأجيج نضال مدني من أجل حقوق النساء في إسرائيل مـن جهـة، وعنـصرا                   

  .  حاسما في اندالع مواجهة حاسمة بين العلمانيين والمتدينين في المجتمع اإلسرائيلي من جهة أخرى؟
لتزام أقصى الحذر من الرهان على المستقبل، في ضـوء حقيقـة   لدى اإلجابة عن هذا السؤال ال بد من ا      

بسيطة فحواها عدم تراكم ما يكفي من العوامل التي يمكنها أن تنبئ بأن النضال المـدني فـي إسـرائيل     
سيغادر صيرورة كونه نضاالً مؤجالً، وأنه إذا لم يكن في مقدور حملة االحتجاج االجتماعية والمطلبيـة                

صيف الفائت أن تدفع هذا النضال قدما فإنه لن يكون في مقدور حملة احتجـاج علـى                 التي اندلعت في ال   
  .التمييز ضد النساء أن تفعل ذلك

وبناء على ذلك يجب الحذر أيضا من أسطرة هذا الخالف على الرغم من أنه يبدو فـي الظـاهر حـادا                     
الحسمللغاية، ذلك بأنه في الباطن ال ينطوي على طاقة التصعيد الذي يستجر .  
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  :وما يجب مالحظته في هذا الشأن هو ما يلي
 أن نفوذ األحزاب الدينية والحريدية في إسرائيل الذي أصبح متسما بالقوة الفائضة في ظل الحكومـة                 -1

 64اإلسرائيلية الحالية األكثر يمينية وحريدية سيظل قويا، وكما أشار البعض فإن تجربة األعـوام الــ                 
 ثالث حكومات فقط تشكلت في إسرائيل من دون هذه األحزاب، وذلك في الـسنوات               الفائتة تدل على أن   

، ومع ذلك فإن األحزاب التي اشتركت في ائتالفات هـذه الحكومـات الـثالث               1995 و 1992 و 1974
اهتمت بالحفاظ على مصالح األحزاب الدينية ألنها كانت تدرك أنه سيأتي وقت تكون فيه بحاجـة إلـى                  

مع » تحالفها التاريخي «غم من أن األحزاب اليمينية هي التي كانت تحرص دوما على            وعلى الر . دعمها
األحزاب الدينية إالّ إن حرص األحزاب اليسارية الصهيونية على هذا األمر لم يكن أقـل مـن حـرص                   

وبالتالي، ما دامت الحال مستمرة على هذا المنوال فإن احتماالت تغير الخريطة الـسياسية فـي                . اليمين
  .إسرائيل، واحتماالت حدوث انقالب جوهري في العالقات بين المتدينين والعلمانيين، ستظل ضئيلة للغاية

 أن هذا الخالف يخدم لعبة بنيامين نتنياهو السياسية على المستويين التكتيكي واإلستراتيجي، والتي في               -2
 من المريح جدا بالنسبة لـه أن   وبرسمها. إطارها يضع نفسه دائما في موقع وسطي افتراضي يتواجد فيه         

وهـو  . يسدد أفيغدور ليبرمان الضربات له من اليمين، ألنه في هذه الحالة يثبت أنه هو لـيس ليبرمـان                 
يرغب كثيرا في أن تبقى رئيسة حزب كاديما والمعارضة تسيبي ليفني، التي ال تفعل شيئا، على يساره،                 

ابي الديماغوغي فإنه يتحرك في المكان األكثر دقـة فـي           وبأسلوبه الخط . فهذا دليل على أنه ليس ليفني     
وثمة مـن  . وهذه هي لعبته. وعمليا فإن الجميع انفلتوا، وعندما ينفلتون فإنهم يضعونه في الوسط . الوسط

  .يقول إنه لو لم يكن هناك ليبرمان مثالً لتوجب على نتنياهو أن يخترعه
ذ الجغرافيا الـسياسية أورن يفتاحئيـل وصـفه بأنـه            وجود نظام الحكم في إسرائيل الذي أجاد أستا        -3

وبرأيه بينما تمثل القومية اإلثنية القوة الدافعة الرئيسة        . إثنوقراطي مرهون باستمرار عالقته الوثيقة بالدين     
. وراء السياسات اإلثنية، فإن المسألة القومية كثيرا ما ترتبط بوشائج قوية مع دين يتم تسييسه ومأسـسته                

ن الدين الذي تعتنقه األكثرية المهيمنة دينا إثنيا، وهذا يؤدي إلى عالقات متبادلة يتأثر الـدين                وهكذا يكو 
من خاللها بنضاالت إثنية وقومية معاصرة، بينما تتأثر طبيعة النضال القومي اإلثني بدورها بالروايـات               

حكم اإلثنية، إلـى تمكنهـا مـن        كما يؤدي الطابع التوسعي للقومية اإلثنية الذي تتسم به أنظمة ال          . الدينية
بنـاء علـى    . تطوير أشكال مرنة من الشرعيات الداخلية القائمة على الدعم المتبادل بين القومية والدين            

ذلك، وعلى الرغم من األساس العلماني التـاريخي المفتـرض للقوميـة، فـإن التـواريخ والهويـات                  
ية ال تبتعد كثيرا عن الدين، وذلك ألن المنطـق          وحدودالقومية المهيمنة في المجتمعات ذات األنظمة اإلثن      

وفـي  . الديني مفيد جدا لمعظم األنظمة اإلثنية، حيث أنه يولد خطابا له حدود سياسية واجتماعية صارمة              
العادة يتم تبرير وجود مثل هذه الحدود في الرأي العام وفي السياسة واإلعالم بذريعة أنها نابعة من إرادة                  

  . تاريخية، وبذا يجري تصويرها على أنها منزلة ويستحيل تجاوزهاإلهية، أو من جذور 
 طبيعة العلمانيين في إسرائيل ملتبسة وإشكالية، ذلك بأن جزءا كبيـرا مـن اليهـود اإلسـرائيليين                  -4

مؤشـر  «وبموجب نتـائج    . العلمانيين يؤكدون أنهم يحافظون، بقدر معين، على العادات والتقاليد الدينية         
 بالمئة فقط من هؤالء العلمانيين قالوا إنهم ال يحـافظون           32، فإن   2008لسنة  »  اإلسرائيلية الديمقراطية

كما تبين أن ثلث المهاجرين من دول االتحاد السوفياتي الـسابق فقـط             . على هذه العادات والتقاليد مطلقًا    
حليل شامل ومعمـق ألنمـاط      وكان ت . قالوا إنهم ال يحافظون بتاتًا على العادات والتقاليد الدينية اليهودية         

، 2000في سـنة    »  حاي -صندوق آفي »و» مركز غوتمان «السلوك الدينية في إسرائيل، سبق أن أنجزه        
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أظهر أن األغلبية الساحقة من اليهود اإلسرائيليين العلمانيين يحافظون على تقليد واحـد أو أكثـر مـن                  
، واالمتناع من السفر في أيام السبت، والـصوم  )كاشير(العادات والتقاليد الدينية، مثل أكل الطعام الحالل      

وتعتبـر هـذه   ). حــانوكا (في يوم الغفرانأو في عيد الفصح العبري، وإضاءة الشموع في عيد األنوار            
األغلبية مستقرة على مدار أعوام طويلة، حتى لدى توحيد السؤالين المتعلقين بمدى التدين، ومدى الحفاظ               

ية، ولدى توزيع األجوبة على سبع فئات، مثلما حدث ألول مرة في الدراسـة              على العادات والتقاليد الدين   
ـ  أما الفئة األكثر شيوعا، وتشمل نحـو       . المذكورة»  حاي -صندوق آفي »و» مركز غوتمان »المشتركة ل

ثلث عموم السكان اليهود اإلسرائيليين، فهي للذين يعتبرون أنفسهم علمانيين ويلتزمون بتطبيـق بعـض               
  .لدينيةالشرائع ا

ولعل االستنتاج األهم هو أن هناك تقسيما قارا، خالل العقدين المنصرمين، للجمهور اليهودي اإلسرائيلي              
 بالمئة يعتبرون   30نصف اإلسرائيليين يعتبرون أنفسهم علمانيين، ونحو       : عماده ثالث مجموعات رئيسة   

غير أنه على الرغم من ذلك النصف       .  بالمئة يعتبرون أنفسهم متدينين أو حريديم      20أنفسهم محافظين، و  
الذي يجاهر بعلمانيته، فإن نحو خُمس اليهود اإلسرائيليين فقط يعلنون أنهم ال يحافظون علـى العـادات                 
والتقاليد الدينية مع ما قد يعنيه هذا من التزام بين، وإن النمط السائد لدى هؤالء هو المحافظة على بعض                   

المجتمـع اليهـودي    » بروفيـل «وهكذا، فإن   . موعة كبيرة من اإلمكانيات   هذه العادات والتقاليد داخل مج    
اإلسرائيلي من ناحية أنماط علمانيته، بموجب هذا االستطالع، يشفّ عن حال تبدو ملتبسة تحتل التقاليـد                

  .والعادات الدينية فيها موقعا حاسما حتى لدى المجاهرين بأنهم علمانيون
 31/12/2011، 48موقع عرب
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