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  "المقاومة المسلحة"هج  متمسكة بن تؤكد أنهاحماس .1

حركة المقاومـة   أن   محمد األيوبي  نقالً عن مراسلها     غزةمن   27/11/2011فلسطين اون الين،    أوردت  
أكدت أنها متمسكة بالمقاومة المسلحة ضد االحتالل اإلسرائيلي، نافيةً تخليها عن هـذا             " حماس"اإلسالمية  

كواحد من أسـاليب المقاومـة      " المقاومة الشعبية "ت  النهج الذي سلكته منذ تأسيسها، وأشارت إلى أنها تبن        
إنه ال خالف على أن المقاومة المسلحة هـي         : " فوزي برهوم  حركة حماس قال الناطق باسم    و. المتنوعة
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: ، مضيفاً "خيار كافة أبناء شعبنا الفلسطيني طالما استمر العدوان والحصار واالحتالل لألرض الفلسطينية           
  ".فلسطيني في مواجهة االحتالل ولكن أضيفت المقاومة الشعبية إلى خياراتهلم ينكر أحد حق الشعب ال"

طالما هناك عامل جديد "من العاصمة المصرية، أنه " فلسطين"وأوضح برهوم في حديث خاص بصحيفة 
وقوي وفاعل في معادلة الصراع مع االحتالل وهي المقاومة الشعبية، فيجب أن نؤكد على ضرورة 

  ".ب الفلسطيني في هذه المقاومةانخراط كافة الشع
إن اجتماعاً سيعقد في القاهرة في الثامن عشر من " حماس"من جانب آخر، قال الناطق الرسمي باسم 

  ".لالتفاق على متابعة اإلجراءات العملية لتطبيق اتفاق المصالحة الفلسطينية"الشهر المقبل مع حركة فتح 
، لبحث موضوع اإلطار القيادي 20/12صائل الفلسطينية يوم سيتبعه لقاء مع الف"وأوضح أن هذا اللقاء 

  .لمنظمة التحرير الفلسطينية، والبرنامج الوطني المشترك، وعدد من القضايا التي تهم الشأن الفلسطيني
، اجتماع للجنة منظمة التحرير لبحث اإلطار القيادي المؤقت 12/ 22تاريخ بوذكر برهوم أنه سيعقد 

شاركة كافة األمناء العامين لقادة الفصائل الفلسطينية مع اللجنة التنفيذية لمنظمة لمنظمة التحرير، بم
التحرير من أجل البدء بالخطوات العملية لصياغة جدية وجديدة لمنظمة التحرير ترسم المرحلة المقبلة 

  .للشعب الفلسطيني في ظل التحديات، وتجسد الشراكة الحقيقية والعمل الوطني الموحد
هوم تقارير إعالمية تحدثت عن وجود توجه لدى الحركتين لإلبقاء على الحكومتين القائمتين في ونفى بر

كل من الضفة الغربية برئاسة سالم فياض، وقطاع غزة برئاسة إسماعيل هنية حالياً لتفادي الخالف 
  .بشأن رئيس الوزراء المرشح لرئاسة حكومة التوافق

في مايو الماضي على تشكيل حكومة توافق وطني " فتح" حركة إن هناك اتفاقاً عقد مع: وقال برهوم
انتقالية مؤقتة تشكل وفق القانون األساسي، وتعمل حتى إجراء االنتخابات المقبلة وتشكيل حكومة جديدة، 
مشيراً إلى أن هذه الحكومة ستعرض خالل اللقاء المرتقب مع الفصائل الشهر المقبل ليتم التوافق عليها 

  .ئلمن كل الفصا
إلى ذلك، ذكر برهوم أنه تم االتفاق على إنهاء ملف االعتقاالت السياسية في الساحة الفلسطينية بشكل 

  .نهائي، موضحاً أنه سيتم متابعة موضوع االعتقاالت، بما يضمن إطالق سراح كافة المعتقلين
كشف للجزيرة القيادي في حماس صالح البردويل  أن 28/11/2011الجزيرة نت، الدوحة، وذكر موقع 

نت أن التركيز في اإلعالن على المقاومة الشعبية جاء بناء على طلب من عباس، وذلك للتخفيف من 
  .الضغط المتوقع نتيجة البدء في اإلجراءات العملية للمصالحة الوطنية

 2006أيار  / مايو14وذكر البردويل أن الفصائل والقوى الفلسطينية أقرت بوثيقة الوفاق الوطني في 
االهتمام بتوسيع مشاركة مختلف الفئات والجهات والقطاعات وجماهير الشعب الفلسطيني في المقاومة 

  .الشعبية
وأوضح القيادي البارز في حماس أن المقاومة الشعبية ال تلغي المقاومة المسلحة، وأن الفصائل من حقها 

 سالحها طالما استمر االحتالل تحديد زمان ومكان وأسلوب المقاومة، مؤكداً أن حماس لن تسلم وتلقي
  .اإلسرائيلي في احتالل األرض الفلسطينية

  
      "الجرائم اإلسرائيلية خالل العدوان على قطاع غزة": "الزيتونة"كتاب جديد لـ .2

الجرائم اإلسرائيلية خالل "أصدر مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات في بيروت كتاباً جديداً بعنوان 
. لألستاذ في القانون الدولي الدكتور عبد الرحمن محمد علي" دراسة قانونية: غزةالعدوان على قطاع 
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مجرمي "ويسعى الكتاب لتقديم أرضية قانونية بغية اتخاذ إجراءات فعلية في الساحة الدولية لمالحقة 
  ".الحرب اإلسرائيليين

نية تتناول الجرائم التي  صفحة من القطع المتوسط، هو عبارة عن دراسة قانو128والكتاب، الواقع في 
، وفقاً 18/1/2009 إلى 27/12/2008ارتكبتها إسرائيل خالل عدوانها على قطاع غزة في الفترة من 

  .لمعاهدة روما المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية في الهاي
ز في ويتناول الكتاب في فصله األول جرائم الحرب المرتكبة في قطاع غزة خالل العدوان، في حين يرك

فصله الثاني على الجرائم ضد اإلنسانية مبيناً األركان المادية والمعنوية لكل جريمة على حدة، ومقدماً 
بعض الوقائع الدالة على ارتكابها خالل العدوان، كما يوضح األركان الواجب توفرها للحديث عن جرائم 

  .حرب أو جرائم ضد اإلنسانية بشكل عام
رق مالحقة مجرمي الحرب اإلسرائيليين من خالل المحكمة الجنائية الدولية، أما الفصل الثالث فيبحث ط

  .أو من خالل استخدام مبدأ االختصاص العالمي أمام المحاكم المحلية
وفي الخالصة يشير الكتاب إلى أنه في حين تدعي إسرائيل أنها بدأت عدوانها بحجة وقف الصواريخ 

نها استهدفت في هجومها معاقل ألفراد المقاومة الفلسطينية فقط، الفلسطينية التي دكت جنوب إسرائيل، وأ
إال أن جميع تقارير مراكز حقوق اإلنسان تؤكد أن الجيش اإلسرائيلي قد أفرط في استخدام القوة، وأن 
غالبية المنشآت التي استُهدفت هي منشآت مدنية عامة وأمالك خاصة تقع وسط أحياء مكتظة، مما أدى 

  .وهو ما يشكّل انتهاكاً لجميع القوانين الدولية.  بكامل أفرادهاإلى إبادة أسر
كما يدعو الكتاب الباحثين والسياسيين المهتمين بالشأن الفلسطيني للعودة بالقضية الفلسطينية إلى بعدها 
القانوني الدولي، إلى جانب البعد السياسي والوطني، حيث يقول إن الفلسطينيين يملكون الكثير من أوراق 
الضغط القانوني إلحراج إسرائيل، ويضرب مثاالً على ذلك بدعوة األمم المتحدة إلى تحمل مسؤوليتها 

  .تجاه االعتراف بالدولة الفلسطينية
وتبرز أهمية هذا الكتاب في أنه يقدم دراسة متميزة باللغة العربية، تتناول الجرائم اإلسرائيلية من زاوية 

مجال أمام اتخاذ خطوات فعلية في الساحة الدولية لمالحقة إسرائيل قانونية متخصصة، وتسعى إلتاحة ال
على انتهاكاتها، وقد أعدها باحث متخصص في القانون الدولي، حائز على شهادة من مركز أبحاث 

  .أكاديمية الهاي للقانون الدولي
  27/11/2011، موقع الجزيرة نت، الدوحة

  
   التونسي لزيارة غزةالوزراءهنية يدعو رئيس  .3

هاتف إسماعيل هنية رئيس الحكومة الفلسطينية نظيره التونسي حمادي الجبالي، وهنأه بانتصار : غزة
وأشاد هنية في االتصال الذي  .اإلرادة الشعبية التونسية من خالل نجاح االنتخابات وتشكيل الحكومة

مع بين فلسطين بروح التوافق التي تعم تونس، مؤكدا على العالقات التي تج) 11-27(جرى األحد 
ووجه هنية دعوة لرئيس الحكومة التونسية لزيارة  .وتونس آمالً تطورها، متمنيا الخير لتونس وشعبها

  .فلسطين وقطاع غزة
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ومن جهته، شكر الجبالي هنية على اتصاله، مشيدا بصمود شعب فلسطين الذي كان ملهما لشعب تونس 
غيان، مهنًئا هنية بصفقة وفاء األحرار، وداعيا إياه لزيارة وكل الشعوب العربية للتحرر من الظلم والط

  .تونس
  27/11/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
   الضرائبأموال في حجز "إسرائيل " استمرتإذالن نتمكن من دفع الرواتب : فياض .4

 من دفع  حكومته لن تتمكنإن األحد قال سالم فياض رئيس الوزراء الفلسطيني :)رويترز( -رام اهللا 
 في تجميد تحويل عائدات الضرائب التي تجبيها اإلسرائيليةرواتب موظفيها في حال استمرت الحكومة 

  .نيابة عن السلطة الفلسطينية
لن نتمكن " للصحفيين خالل مشاركته في افتتاح ميدان الشاعر محمود درويش أسئلة على وقال فياض رداً

والقضية ليست الرواتب فحسب بل . إسرائيلالضريبية من من دفع الرواتب في غياب تحويل العائدات 
 ومنها تسديد مستحقات القطاع الخاص على السلطة األخرى االتزاماتهمقدرة السلطة على الوفاء بكل 

 من مليون مواطن أكثر سينعكس على حياة ابالتزاماتهعجز السلطة عن الوفاء  " وأضاف."الفلسطينية
  ."شر على الوضع االقتصادي برمته غير المباالتأثير إلى إضافة

  27/11/2011وكالة رويترز لألنباء، 
  

  "تصعيد للحصار" بقطع خدمات البنى التحتية عن غزة االحتاللتهديد  :عريقات .5
اعتبر كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات أمس أن تهديد الحكومة  :)وكاالت (-محمد جمال

 ".تصعيد للحصار المفروض على القطاع"ية في قطاع غزة بأنه اإلسرائيلية بقطع خدمات البني التحت
خرق للقانون الدولي واختراق فاضح لميثاق "وقال لإلذاعة الفلسطينية الرسمية إن مثل هذا اإلجراء 

، حيث مليون ونصف إنسان يعاقبون اآلن بحصار لعدم وصول المواد الغذائية 1949جنيف الرابع لعام 
  ".كهرباء، ويريدون تصعيد وتكثيف وتجديد هذا الحصاروالدوائية والوقود وال

  28/11/2011الشرق، الدوحة، 
  

   احتجاز أموالها"إسرائيل" مالياً إذا واصلت باالنهيارالسلطة مهددة  .6
 السلطة مهددة باالنهيار مالياً في حال واصلت إن فلسطينيون مسئولونقال :  محمد يونس–رام اهللا 

 الحكومة أنمن إيراداتها المحلية، علماً % 70ائب والجمارك التي تساوي إسرائيل احتجاز أموال الضر
  . ألف موظف في القطاعين المدني والعسكري150الفلسطينية تدفع رواتب نحو 

 إن السلطة لن تتمكن من دفع رواتب موظفيها عن الشهر "الحياة" في وزارة المال لـمسئولونوقال 
 مئة مليون إلى الجمارك والضرائب التي تصل قيمتها أموالز الجاري في حال واصلت إسرائيل احتجا

 من ةالمائ في 70 المحتجزة تشكل األموال قيمة إن رفيع في الوزارة مسئولوأوضح . دوالر شهرياً
 مليون دوالر، وأن احتجاز مئة مليون 265النفقات الجارية للسلطة تبلغ " إنوأضاف . إيرادات الحكومة

  ." عدم قدرتنا على دفع رواتب الموظفينإلىلطة حتماً سيؤدي دوالر من إيرادات الس
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 بليون دوالر عام 1.8ووفق وزارة المال، نجحت الحكومة في تقليص االعتماد على المانحين من 
 السلطة تلقت تعهدات من الدول أنوأوضحت الوزارة .  مليون دوالر العام الحالي970 إلى 2008

  :ات األربع األخيرة على النحو اآلتيالمانحة بدعم موازنتها في السنو
 مليون دوالر 970، و2010 بليون عام 1.1، و2009 بليون عام 1.3، و2008 بليون دوالر عام 1.8
 إلىلكن عدداً من الدول المانحة لم يف بالتزاماته، خصوصاً في العامين األخيرين، ما أدى . 2011عام 

 30 دوالر العام الماضي، فيما بلغت قيمته العام الحالي تراكم عجز في موازنتها بلغت قيمته مئة مليون
  .مليون دوالر شهرياً

  28/11/2011الحياة، لندن، 
  

  وفد فلسطين أبلغ مجلس الجامعة بحقيقة األزمة المالية الخانقة للسلطة: الفرا .7
، أن األحد  قال مندوب فلسطين الدائم لدى جامعة الدول العربية وسفيرها في مصر بركات الفرا،:القاهرة

وفد فلسطين المشاركة في اجتماع مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري قد نقل رسالة مهمة 
وأضاف  .من الرئيس محمود عباس إلى المجلس بخصوص األزمة المالية التي تعانيها السلطة الوطنية

ن عدم التزام إسرائيل بتحويل أنه نقل رسالة من الرئيس لوزراء الخارجية أو من يمثلونهم باالجتماع بشأ
مخصصات الضرائب للسلطة الوطنية للشهر الثاني على التوالي، ما تسبب في زيادة األزمة المالية 

  .الخانقة في السلطة الوطنية
  27/11/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
   تشكيلها ستواجه تحديات اقتصاديةالمزمعالحكومة : أبو لبدة .8

حسن أبو لبدة وزير االقتصاد الوطني في حكومة سالم فياض من أن . حذر د:  جمال جمال-قدس ال
. حكومة الوفاق الوطني المزمع تشكيلها ستواجه العديد من التحديات خاصة على الصعيد االقتصادي

بل برز التحديات التي ستواجه هذه الحكومة حجم القبول من قأ أن من "الدستور"وقال في تصريح لـ
 أنوتوقع أبو لبدة  .تحظى بقبول العديد من الجهات الدولية المجتمع الدولي خاصة وان المصالحة ال

تكون هناك إجراءات عقابية من قبل إسرائيل والواليات المتحدة بحق السلطة الفلسطينية تساهم في تراجع 
 على قدرة السلطة على الوضع االقتصادي وخاصة على صعيد وقف تحويل المستحقات وهذا سيؤثر سلباً

  . تامين الرواتب وغيرها
  28/11/2011الدستور، عمان، 

  
   معتقال لإلفراج عنهم تطبيقا للمصالحة47قدمنا إلى حماس قائمة بـ: األغا .9

 قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية زكريا األغا، األحد، إن فتح قدمت لحركة :القاهرة
 لإلفراج عنهم طبقا التفاق ضوا من كوادرها المعتقلين في سجون غزة، تمهيداً ع47حماس قائمة بـ 

 أن  مضيفاً.المصالحة الذي تم تفعيله خالل اللقاء األخير بين الرئيس محمود عباس وخالد مشعل بالقاهرة
  .موضوع تشكيل الحكومة سيستكمل بحثه خالل اللقاء المقبل بين حركتي فتح وحماس الشهر المقبل

  27/11/2011، )وفا(لة األنباء والمعلومات الفلسطينية وكا
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  الرئيس خائب األمل من حماس وال يعتقد أنها ناضجة لدخول الحكومة: مسؤول في مكتب عباس .10
 من حماس األمل مازن خائب أبو] "الرئيس محمود عباس[: قال مسؤول كبير في مكتب رئيس السلطة

 مازن بقدرة أبووطالما ال يؤمن . ا من الحكومة الفلسطينيةوال يعتقد أن الحركة ناضجة الن تكون جزء
 حيز إلىحماس على المشاركة في القيادة الفلسطينية فان تطبيق اتفاق المصالحة لن يتقدم ولن يخرج 

  . "التنفيذ
  28/11/2011السفير، بيروت، 

  
  عشراوي تدعو لتصعيد المقاومة الشعبية ومواجهة االحتالل .11

للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حنان عشراوي، إلى تصعيد وتيرة دعت عضو ا: رام اهللا
  ".الخطيرة"المقاومة الشعبية الفلسطينية في وجه االحتالل اإلسرائيلي وممارساته 

 األحد، على ضرورة التحرك الجريء لرص الصفوف الداخلية للشعب  في تصريحات لهاوشددت
لشعبية، واالتفاق على الخط االستراتيجي السياسي لمواجهة إسرائيل قضائياً الفلسطيني وتصعيد المقاومة ا
للمساس " مسعورة وخطيرة"فيما حذّرت من حملة إسرائيلية وصفتها بـ  .وقانونياً، بحسب تصريحاتها
  .برئيس السلطة محمود عباس

  27/11/2011قدس برس، 
   

  ى يتم قبول العضوية الكاملة لفلسطين مجلس األمن حتإلىيجب تكرار تقديم الطلب : صالح رأفت .12
 شدد عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير صالح رأفت خالل ورشة عمل : مراد ياسين-طولكرم 

في طولكرم على أهمية االستمرار في المعركة السياسية والدبلوماسية في المؤسسات الدولية والتمسك 
ألمم المتحدة رغم العراقيل التي تضعها اإلدارة األميركية بمطلب نيل العضوية الكاملة لدولة فلسطين في ا

 مجلس األمن الدولي بصورة متتالية حتى يتم قبول إلىمؤكدا انه يجب تكرار تقديم الطلب , وإسرائيل
  .العضوية الكاملة لدولة فلسطين في األمم المتحدة

  28/11/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 
  

  طالب حماس وفتح باالنتقال الفوري لتنفيذ المصالحةت"  والمصالحةلجنة الوفاق" .13
المكونة من عدد من الشخصيات الفلسطينية " لجنة الوفاق والمصالحة الوطنية الفلسطينية"أشادت : رام اهللا

المستقلة، بالنتائج اإليجابية الجتماع القاهرة بين رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ورئيس المكتب 
ماس خالد مشعل، و اإلعالن عن االتفاق الكامل بين الحركتين على طي صفحة السياسي لحركة ح

مؤشراً "نسخة عنه األحد، االتفاق بأنه " قدس برس"واعتبرت اللجنة في بيان صحفي تلقت  .االنقسام
لتحول هام في العالقات الوطنية الداخلية يبشر بنقل الشعب الفلسطيني وقضيته إلى عصر جديد، يتم فيه 

ح النظام السياسي الفلسطيني على أسس ديمقراطية، وبناء إستراتيجية وطنية موحدة لمجابهة إصال
  ".االحتالل تقوم على مضمون سياسي سليم

  27/11/2011قدس برس، 
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   يعتذر عن ألفاظه النابية في رام اهللاوزير العمل الفلسطيني .14
 أحمد المجدالني اعتذاره عن توجيهه شتائم قدم وزير العمل في الحكومة الفلسطينية برام اهللا:  رام اهللا

بذيئة صدرت عنه خالل برنامج إذاعي مباشر قبل أيام، مدعيا أنه كان يقصد االحتالل وليس أخوات 
: نسخة عنه األحد" قدس برس"وقال في بيان صحفي تلقت  .وأمهات الموظفين الفلسطينيين، كما فُهم منها

جراءات اإلسرائيلية التي تعيق المزارعين بمحافظة طوباس، صدرت مني كلمة غير الئقة موجهة لإل"
  ". لمنعهم من إعادة إعمار آبار المياه المدمرة

  27/11/2011قدس برس، 
  

   صحافيينأربعةعتقل داخلية غزة ت .15
اعتقل جهاز األمن الداخلي التابع لوزارة الداخلية في الحكومة في قطاع غزة أربعة صحافيين : غزة

أسوار " اإلخبارية هاني اآلغا ومراسل وكالة "النهار"قليلة الماضية، هم رئيس تحرير وكالة خالل األيام ال
  . اإلخبارية زياد عوض ومحمود البربار وصالح أبو صالح"برس

  28/11/2011الحياة، لندن، 
  

  متفائلون تجاه المصالحة وندعو إلى نشر روح التسامح واإلحسان والتوافق: مشعل .16
أعرب األستاذ خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة  : إسماعيل الثوابتة–رأي  خاص بال–القاهرة 

، عن تفاؤله الكبير من اللقاء الذي جمعه برئيس السلطة الفلسطينية محمود "حماس"المقاومة اإلسالمية 
  .عباس في قصر األندلس بالعاصمة المصرية القاهرة

 على هامش لقاءه –" د صحيفة الرأي بالقاهرةموف"وقال مشعل في تصريح صحفي خاص أدلى به لـ 
 أن الحركة ستعمل جاهدة على ترجمة نتائج هذا االتفاق على أرض الواقع، -بتجمع الشخصيات المستقلة
  .آمال أن تتهيأ األجواء لذلك

وأكد رئيس المكتب السياسي للحركة على وجود روح إيجابية وجدية لدى حركتي حماس وفتح، مبينا أن 
، مبينا أن الحركتين جادتان في )م24/11/2011(وح ظهرت خالل اللقاء الذي جمعهما الخميس تلك الر

  .إنهاء حالة االنقسام وإتمام المصالحة الفلسطينية
ولفت النظر إلى أن اللغة الفلسطينية هي لغة وحدوية وتالحمية، وأن حركة حماس تدعو إلى الوحدة 

لحة االجتماعية والعشائرية من أجل التئام الجروح التي نتجت والتالحم، مشيرا إلى ضرورة إتمام المصا
  .عن المرحلة السابقة

وفي العالقة بين المسلمين والمسيحيين نوه مشعل أن المسلمين والمسيحيين الفلسطينيين هم شعب واحد 
  .عايشوال يمكن بأي حال من األحوال أن يكون بينهما اختالف، بل إن الذي بينهم هي لغة التفاهم والت

وطالب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس أبناء الشعب الفلسطيني إلى ضرورة نشر روح التسامح 
  .واإلحسان والتوافق وتقريب وجهات النظر، كما وطالب باالبتعاد عن الشقاق واالختالف والتفرق

  26/11/2011الرأي اون الين، غزة، 
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   من الشرطة والدفاع المدني استعداداً لالنتخابات على تشكيل قوةالقاهرة في لقاء توافق: األحمد .17
، مسؤول ملف الحوار فيها "فتح"قال عزام األحمد عضو اللجنة المركزية لحركة  :عبد الرؤوف أرناؤوط

إنه تم التوافق في القاهرة على تشكيل وحدة مشتركة من الشرطة والدفاع المدني ": حماس"مع حركة 
ى ان الرئيس محمود عباس سيصدر مرسوما بإعادة تشكيل لجنة استعدادا لالنتخابات، مشيرا ال

االنتخابات المركزية قبل اجتماع الفصائل المقرر في القاهرة يوم العشرين من الشهر المقبل، معلنا انه تم 
الشروع في تنفيذ االتفاق فيما يتعلق بالمعتقلين، حيث تم اإلفراج عن العشرات منهم دون اعطاء مزيد من 

  .لالتفاصي
 .وجدد االحمد نفي وجود اتفاق على ارجاء تشكيل حكومة الشخصيات المهنية المستقلة وإبقاء حكومتي د

سالم فياض وحكومة اسماعيل هنية المقالة الى ما بعد االنتخابات الرئاسية والتشريعية وانتخابات المجلس 
لى عقد اجتماع لكافة الفصائل الموقعة تم االتفاق ع: الوطني الفلسطيني المتفق ان تتم في أيار المقبل وقال

 كانون االول يسبقه اجتماع بين فتح وحماس لدراسة تنفيذ كافة بنود اتفاق 20على اتفاق المصالحة يوم 
لن نتراجع عن الذي تم االتفاق عليه حول حكومة : واضاف. المصالحة بما فيها مسألة الحكومة وتشكيلها

  .د المؤسسات سواء المدنية او العسكريةالمستقلين النجاز االنتخابات وتوحي
  28/11/2011األيام، رام اهللا، 

  
   عمر البشير على المستجدات الفلسطينيةالسودانيمشعل يطلع الرئيس  .18

الرئيس السوداني عمر البشير بحث مع رئيس  أن الخرطوم من 28/11/2011 الحياة، لندن، ذكرت
زور الخرطوم آخر تطورات القضية الفلسطينية، خالد مشعل الذي ي» حماس«المكتب السياسي لحركة 

واطّلع على األوضاع السياسية الفلسطينية في ضوء االجتماعات التي عقدت في القاهرة أخيراً الخاصة 
ومستقبل القضية الفلسطينية في ظل مجمل التطورات » فتح«و» حماس«بتفعيل المصالحة بين حركتي 

  .في المنطقة
سودان موقفاً متميزاً تجاه القضية الفلسطينية، وإنه بذل جهداً في إنجاز وقال مشعل في تصريح إن لل

المصالحة، موضحاً أن دور السودان لم يكن إيجابياً بالتشجيع والتمني بل كانت له يد بيضاء منذ أن كان 
تقديره ، وبذل جهداً في تقريب المسافة بين األطراف الفلسطينية المختلفة، معرباً عن »االنقسام المشؤوم«

  .لهذا الدور
وأشاد مساعد الرئيس السوداني نافع علي نافع في تصريح عقب محادثات مشعل مع مسؤولين في 

والتي ترتب عليها إطالق أكثر من ألف أسير فلسطيني من » حماس«الخرطوم، بالجهود التي بذلتها 
في السودان، والربيع وأوضح أن المحادثات شملت تطورات األوضاع الداخلية . السجون اإلسرائيلية

آراءنا اتفقت على أن أنه ربيع خير ويثمر خيراً بتحرر هذه األمة وتأكيد ذاتيتها «العربي الذي قال إن 
  .»ومرجعيتها
عقد  اجتماعا مع مستـشار       مشعل أن   الخرطوممن   27/11/2011المركز الفلسطيني لإلعالم،    وأضاف  

، وذلـك خـالل     )22-27(ن اسماعيل، اليوم األحـد      رئيس الجمهورية السوداني الدكتور مصطفى عثما     
  .الزيارة التي يقوم بها مشعل للسودان
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إن اللقاء يأتي في إطار زيارة وفد قيادة " المركز الفلسطيني لإلعالم"لـ " حماس"وقالت مصادر في 
 على الرسمية لجمهورية السودان، مشيرة إلى أن اللقاء تناول آخر المستجدات والتطورات" حماس"حركة 

  .الساحتين الفلسطينية والعربية  في ظل مجمل التطورات في المنطقة
وكان مشعل قد التقى قبل ذلك بمساعد رئيس الجمهورية السوداني، ونائب رئيس المؤتمر الوطني، 

، يضم كال من موسى أبو "حماس"الدكتور نافع علي نافع، في الخرطوم على رأس وفد قيادي من حركة 
  . حية، وسامي خاطر، ومحمد نصرمرزوق، وخليل ال

  
  "غير مقبول" فلسطين قبل تنفيذ المصالحة دستورالدعوة لصياغة : البردويل .19

لجنة دستور "الدكتور صالح البردويل دعوة " حماس"انتقد القيادي في حركة المقاومة اإلسالمية : غزة
ون، إلى اجتماع لها يوم غد ، المشكلة بقرار من رئيس المجلس الوطني سليم الزعن"الدولة الفلسطينية

، التي ستتولى "لجنة الصياغة"، في كل من رام اهللا وغزة وعمان، تمهيدا لتشكيل )28/11(االثنين 
  ".عمالً منافيا للمصالحة ومنغصا لها"صياغة مسودة دستور دولة فلسطين، واعتبر عمال ذلك 

 التحرير إلى االلتزام بروح المصالحة قيادة منظمة" قدس برس"ودعا البردويل في تصريحات خاصة لـ 
نحن عندما : "واالنتظار حتى تشكيل القيادة الفلسطينية المؤقتة لترى ما يمكن فعله بهذا الخصوص، وقال

جلسنا واتفقنا في القاهرة على المصالحة، اتفقنا على إعادة صياغة منظمة التحرير الفلسطينية، وأن تقوم 
الشراكة في تحمل المسؤولية والشراكة في اتخاذ القرار وصياغة الدساتير هذه القيادة على الشراكة، أي 

واالنظمة الناظمة لعمل مؤسساتنا، وبالتالي فإن اللعب بهذه الكلمات وباالستناد إلى المصالحة استباقا ألية 
  ".قيادة موحدة غير مقبول

إلطار المؤقت ثم من خالل األصل هو االنتظار حتى تشكيل القيادة الفلسطينية من خالل ا: "وأضاف
االنتخابات التي ستفرز قيادة ستعمل على صياغة القوانين واللوائح والدساتير، أما استباق األحداث 
وتوزيع األحالم، فهذه تصريحات منغصة ومتناقضة مع روح المصالحة، ويجب عليهم أن أي دساتير 

  .، على حد تعبيره"ولوائح يجب أن توضع برؤية موحدة
 27/11/2011، قدس برس

  
  تبني خيار المقاومة الشعبية في المرحلة المقبلة  ترفضاإلسالميالجهاد  .20

 ترفض تبني خيار المقاومة الشعبية في المرحلة أنها اإلسالميقالت حركة الجهاد :  تقرير معا-بيت لحم
  .اإلسرائيليحتالل المقبلة لكنها ال تمانع بانتهاجها بشرط ان ال تكون بديال عن المقاومة المسلحة ضد اال

الجهاد ورغم انها غير مقتنعة : قائال" معا"الشيخ خالد البطش القيادي في حركة الجهاد تحدث لوكالة 
بمواجهة االحتالل بمسيرات سلمية اال انها لن تغرد خارج السرب بشرط ان ال تلغي حقنا في المقاومة 

  ".المسلحة وان ال تكون بديلة عنه
المسيرات ...بية مقبولة رغم ان العدو االسرائيلي يجب ان يواجه بادوات مؤلمة المقاومة الشع": واضاف

  ".السلمية ال تكبده خسائر وال تؤلمه النه يقتل االطفال بال رحمة
اكد البطش رغبة حركته باالنضمام بشرط ان يتم بناء , وفي موضوع انضمام الجهاد لمنظمة التحرير

 ".نه رهن ذلك بعدم تضمين البرنامج الجديد اي اعتراف باسرائيللك.. جديدة وأسسالمنظمة على برامج 
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ف .ت.الخاص بالمنظمة لكن انضمامنا ومشاركتنا في م,  الشهر المقبل22سوف نحضر اجتماع ": وقال
  ".اذا تم صياغة اساس جديدة تلبي طموحنا في التحرر

وافقة الجهاد على ذلك على غرار  موإمكانية كحدود للدولة الفلسطينية 67وفي مسالة االعتراف بحدود 
 بفلسطين 67ال يمكن ان نستبدل ... لن يتم ذلك": وقال, موقف حماس؟ رفض البطش ذلك

  ".الصراع سوف يستمر على المساحة الفلسطينية كلها وليس على جزء منها..التاريخية
 27/11/2011وكالة معا اإلخبارية، 

 
   من خارج أجندة فتح"كتائب األقصى"لـ  ضابطا160ً يخرجمنير المقدح : عين الحلوة .21

في لبنان اللواء منير المقدح نفسه بما يمثل من » حركة فتح«فرض قائد المقر العام لـ : محمد صالح
حالة سياسية وعسكرية وأمنية خارج أجندة الحركة، ففيما تعمل قيادة فتح في رام اهللا على التسويق لفكرة 

الشرطة «ا فيها الكفاح المسلح في المخيمات في إطار ما يسمى دمج الوحدات العسكرية واألمنية، بم
، خرج المقدح من زواريب مخيم عين الحلوة أمس، معلناً تخريج دورة ضباط »المدنية واالجتماعية

 ظابطا، تابعين لكتائب شهداء االقصى في فلسطين المحتلة، خضعوا للتدريبات العسكرية 160قوامها 
الدورة تؤكد للجميع في الداخل والخارج، أنه ليس أمامنا إال «نة، مشدداً على أن واللوجستية والسياسية لس

التمسك بالسالح وبخيار المقاومة، في ظل تعثر خيار المفاوضات والصلف الذي تمارسه قوات االحتالل، 
  .»وفي ظل مجتمع دولي ال هم له سوى حماية إسرائيل

رائيل ورفض التوطين، وكل مشاريع االستسالم على الدورة هي لمقاومة إس«وشدد المقدح على أن 
، 1982تعيد أيام فتح إلى الطلقة األولى، وهي أول دورة في عين الحلوة منذ العام «، معتبراً أنها »شعبنا

وغايتنا التأكيد على الكفاح المسلح لتحرير فلسطين ومنع التوطين، وهي تأكيد على التمسك بالسالح 
  .»للتحرير

ظهر ضباط الدورة في أزقة المخيم على شكل طوابير عسكرية، وفصائل قتالية، وهم وفي المخيم، 
، ويرتدون البزات العسكرية »كتائب شهداء االقصى«مقنعون في معظمهم، ويضعون على جباهم شعار 

وذلك وسط انتشار عناصر مسلحين تابعين للمقر العام ولكتائب األقصى على طول الطريق . المرقطة
، ضم مسؤول »فتح«وأقيم حفل التخرج بمشاركة وفد من قيادة .  موكب الضباط المتخرجينالتي سلكها

شعبة المخيم ماهر شبايطة، ومسؤول الحركة في منطقة صيدا محمود العجوري، في حين سجل غياب 
  .»اللينو«في لبنان فتحي أبو العردات، وغياب قائد الكفاح المسلح » فتح«أمين السر لـ

  28/11/2011 السفير، بيروت،
  

  رسائل تحذيرية من مصربعد وصول  هدم جسر باب المغاربة بتأجيلأمر ينتنياهو ": هارتس" .22

االسرائيلية في موقعها على الشبكة، ان رئيس الحكومـة االسـرائيلية بنيـامين             " هارتس"كشفت صحيفة   
 الحـرم القدسـي     نتنياهو امر بلدية اإلحتالل في القدس، تأجيل هدم جسر باب المغاربة الموصـل الـى              

  . ساعة72الشريف، والذي كان يفترض الشروع بهدمه مساء امس السبت وتستمر مدة 
 وذلك بسبب ما وصف بحساسية الموضوع ووصـول رسـائل           اًوامر نتنياهو بتأجيل عملية الهدم اسبوع     

تحذيرية من مصر، تفيد بان هدم الجسر من شأنه ان يمحور مظاهرات ميـدان التحريـر حـول هـذا                    



  

  

 
 

  

            14ص                                     2333:                العدد28/11/2011اإلثنين  :التاريخ

ونقلت الصحيفة ان نتنياهو سيدعو إلجراء لقاءات لبحث هذا الموضوع           .وضوع ويحولها ضد اسرائيل   الم
  .وايجاد حل له في األيام القريبة

هذا وتحاول اسرائيل عبر هدم الجسر المذكور، تغيير معالم الحرم القدسي الشريف بما يخدم مخططاتها               
  .دسي الشريفالبعيدة في خلق حقائق جديدة في منطقة الحرم الق

  27/11/2011، 48 موقع عرب
  

  مدعاة لحل الحكومة" جفعات آساف"و" ميغرون "االستيطانيتينهدم البؤرتين : ليبرمان .23
وزير الخارجية ليبرمان يهدد في أحاديث مغلقة بأن هدم البـؤرتين االسـتيطانيتين ميغـرون               : يديعوت

دمت هذه االماكن فسيكون هذا من نـاحيتي        اذا ما هُ  «وقال ليبرمان   . وجفعات آساف مدعاة لحل الحكومة    
 ال يمكننا ان نبقى في حكومة تحل مستوطنات يتربـى فيهـا شـباب يتجنـدون                 ، إذ مدعاة لحل الحكومة  

ميغـرون  : وتابع قـائال  .  من سكان هذه االماكن يخدمون في الجيش الدائم        % 30 ، خصوصاً أن  للجيش
ان االئتالف في مثل هذه التركيبة، بمن فيهم نواب         وواضح  ... وجفعات آساف ليستا بؤرتين استيطانيتين    

هذا شيء مقبـول مـن كـل        . الليكود والبيت اليهودي، لن يسمحوا بأن تحل حكومة يمينية وتُخلي بلدات          
  .»اعضاء كتلتنا

  28/11/2011السفير، بيروت، 
 

  اس التحتية عن غزة ردا على لقاء مشعل وعبتها بقطع بنيتهدد" إسرائيل"": داني أيالون" .24
 عن مسؤول   ، العبرية، أمس األحد   "هآرتس"نقل الموقع االلكتروني لصحيفة     : زهير أندراوس  - الناصرة

في الحكومة اإلسرائيلية، قوله إن تل أبيب قد تتخذ إجراءات ضد قطاع غزة، ردا على اللقاء الذي جرى                  
 مـشعل، وبموجبـه     في القاهرة بين الرئيس محمود عباس، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد           

  .أعلن عن خطوات قريبة لتنفيذ اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس
واعتبر نائب وزير الخارجية اإلسرائيلي داني أيالون، لقاء المصالحة بين قيـادتي الـسلطة الفلـسطينية                
وحماس في القاهرة، مساسا خطيرا قد يستحيل التعويض عنـه بفـرص تحقيـق تـسوية سـلمية مـع                    

  .نيين، على حد تعبيرهالفلسطي
وكشف أيالون النقاب عن أن وزارة الخارجية اإلسرائيلية تدرس في هذه األيام احتمال قطع البنى التحتية                

  .في قطاع غزة عن إسرائيل تماما، بحسب تعبيره
، إنـه ال داعـي      )ريشون لتسيون (أما بالنسبة لما يجري في مصر، فقال أيالون خالل ندوة ثقافية بمدينة             

ورأى أيالون أن أي حكومة مصرية ستحمي اتفاق الـسالم مـع             .لق على مستقبل اتفاقية السالم معها     للق
إسرائيل، حفاظا على المصلحة المصرية نفسها، غير أن أيالون أقر بالمقابل بأن إسـرائيل تـستعد ألي                 

  .سيناريو محتمل
 28/11/2011، القدس العربي، لندن

  
  بغية ضرب مصالح الغرب يرانية على النظام في مصر يحذر من تأثيرات إ"لوناداني أي" .25

توجه نائب وزير الخارجية اإلسرائيلي داني أيلون، بتحذير إلـى دول الغـرب             : نظير مجلي  - تل أبيب 
، من دون   )النشاط المتطرف (إن إليران يدا طويلة في التطورات المصرية من خالل تشجيع           «: يقول فيه 
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ع أيلون أن تواصل إيران السعي للتأثير على النظام في مصر، بغية            توق و .»أن يكون لها رقيب أو حسيب     
  .ضرب مصالح الغرب كله تحت حجة العداء إلسرائيل

إن التصعيد في أجواء التحريض على إسرائيل في مصر         : وقال وزير المالية اإلسرائيلي يوفال شتاينتس     
إلى االستعداد كما يجب لمواجهة كـل       يعتبر بداية خطيرة لتطورات متطرفة قد تؤذي إسرائيل؛ لذلك دعا           

  .االحتماالت
من جهة ثانية، انضم رئيس لجنة الخارجية واألمن في الكنيست اإلسرائيلي شاؤول موفاز إلى المحذرين               

وقال إن على الجـيش اإلسـرائيلي أن يـستعد          . من خطر تراجع مصر عن اتفاقية السالم مع إسرائيل        
قد بذل جميع   «صر، مشيرا إلى أن الهدف اإلسرائيلي يجب أن يكون          لسيناريو انهيار معاهدة السالم مع م     

ونقلت إذاعة الجيش اإلسرائيلي عن موفاز قوله إنه يتعين         . »الجهود للحفاظ على معاهدة السالم مع مصر      
على إسرائيل أن تكون مستعدة لليوم الذي يلي االنتخابات المصرية؛ فالشارع هو الـذي يفـرض وقـع                  

  .األحداث هناك
 28/11/2011، شرق األوسط، لندنال

  
   واصلت حماس تعزيز قوتها العسكريةاذا بشن عدوان على قطاع غزة يهدد "موشيه يعلون" .26

اإلسرائيلي موشيه يعلون، في    " التهديدات االستراتيجية "هدد وزير ما يسمى     :  برهوم جرايسي  - الناصرة
ركة حماس في بناء وتعزيز قوتهـا       برنامج تلفزيوني، بشن عدوان على قطاع غزة، في حال واصلت ح          

  . العسكرية
ورئـيس المكتـب الـسياسي      ) أبو مازن (وقال يعلون تعقيبا على لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس          

وحدة كهذه تحول السلطة الفلسطينية إلى سلطة       "لحماس خالد مشعل في القاهرة يوم الخميس الماضي إن          
  ".خالفات مع حماس تثير قلقا حقيقياإرهاب وتصريحات أبو مازن حول عدم وجود 

وتأتي تهديدات يعلون لقطاع غزة بعد أيام قليلة من تهديدات مشابهة أطلقهـا رئـيس أركـان الحـرب                   
إن جوالت التصعيد األخيرة، والمس باألرواح وبالحياة العامة للمواطنين         "اإلسرائيلي بيني غانتس، إذ قال      

، "إلى أن يكون مطالبا بعملية هجومية وذات شأن في قطاع غزة          في الجنوب، يقود الجيش     ) اإلسرائيليين(
ال نستطيع االستمرار في الوقوف أمام جوالت التصعيد، ولهذا علـى عمليتنـا أن تكـون              "وتابع زاعما،   

  ".بمبادرة منظمة منا
  28/11/2011، الغد، عمان

  
  بشدة ويتهمانها بالدفاع عن الفاسدين" ليفني "ينتقدانديختر وموفاز  .27

العضوين البرزين والمرشحين للتنافس على رئاسـة حـزب كاديمـا           " افي ديختر "و" شاؤول موفاز "ن  ش
  ".تسيفي ليفني"المعارض هجوماً الذعاً على رئيسة الحزب 

رئيس لجنة الخارجية واالمن في الكنيست، موجهـاً كالمـه          " شاؤول موفاز "ونقلت صحيفة هآرتس عن     
وأضـاف   ".زب وفشلتي أيضاً في تشكيل الحكومة وقيـادة المعارضـة  لقد فشلتي في إدارة الح    "،  "لليفني"
أنا أطالب باسـتخالص العبـر      "ومدير عام الحزب،    " ليفني"، والذي القى بمسؤولية كل ذلك على        "موفاز"

أفي " كما نضم الى الهجوم      ".ضد من أداروا شؤون الحزب بشكل غير مهني وتسببوا في االساءة للحزب           
، واعتبـر أداء ليفنـي تخليـداً        "ن ليفني تدافع عن المحتالين الفاسدين بدالً من مهاجمتهم        إ"، قائالً،   "ديختر
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لمشاكل حزب كاديما وليس جزءاً من حلها، كما أنه اتهمها بتجاهل المطلب الذي أثاره عدد من اعـضاء                  
  .كاديما لتقديم موعد االنتخابات الداخلية في الحزب

امات ديختر وموفاز، قائلة، إنها ال تستند إلى أي أساس مشيرة إلى            كما نفت مصادر مقربة من ليفني اته      
وأضافت المصادر أن ليفني لـن       .أن ليفني أحالت بنفسها قضية الفساد المذكورة إلى السلطات المختصة         

تدع الصراعات الداخلية والطموحات الشخصية في كاديما تحرفها عن الكفاح من أجل تغييـر صـورة                
  .إسرائيل

 27/11/2011،  اون الينموقع عكا
  

   مسئولية حريق الكرمل"إسرائيل " يحمل وزير داخلية"إسرائيل " مراقب دولة"يديعوت" .28
يحمل في تقرير الذي سينـشر  " ميخا ليندن شتراوس"كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت أن مراقب الدولة   

ذي حصد أرواح أكثر من     بعد شهر عددا الوزراء في حكومة نتنياهو المسئولية عن حريق جبل الكرمل ال            
  .   شخصا قبل أكثر من عام44

 وقالت الصحيفة إن أخطر االنتقادات وجهت إلى وزير الداخلية أيلي يشاي الذي تم استجوابه مرتين من                
  .قبل المراقب خالل أسبوع فقط بصفته المسئول عن التقصير في مصلحة اإلطفاء

  26/11/2011، موقع عكا اون الين
 

   االستعداد لهم"إسرائيل" المسلمين تريد قتل جميع اليهود وعلى االخوانة جماع: "يديعوت" .29
اإلسرائيلية أكبر الصحف العبرية انتشارا فى إسرائيل       " يديعوت أحرونوت "أعدت صحيفة   : القدس المحتلة 

ملفا خاصا عن تنامى اإلخوان المسلمين ومد نفوذهم لمعظم النقابـات المهنيـة المـصرية واسـتعدادهم                 
  .ابات الغدالنتخ

، حيث وصف مراسل    " جاء يوم الحساب   -تل أبيب " وقالت يديعوت فى سياق ملفها الخاص تحت عنوان         
الصحيفة العبرية الداد بيك ما سمعه فى ميدان التحرير بالقاهرة من بعض مؤيـدى جماعـة اإلخـوان                  

  .داد لهالمسلمين بالدعوة لمحو إسرائيل بأنه أمر خطير للغاية يجب على تل أبيب االستع
وقال مراسل الصحيفة العبرية إنه خالل المواجهات العنيفة بميدان التحرير خالل األيام الماضية، اجتمع              
عدد من اإلخوان المسلمون لتنظيم مظاهرة ضد تل أبيب وإظهار كراهيتهم لها، مضيفا أن أحد الكلمـات                 

  ".سنقتل جميع اليهود"التى تردد فى الميدان كانت 
ن وزير األمن الداخلى اإلسرائيلى ميتان فلنائى قوله إن العالقات بين مصر وإسـرائيل              ونقلت يديعوت ع  

لن تكون كما كانت فى السابق، وأنه ال يمكن أبدا التنبؤ بمستقبل تلك العالقات فى حال صـعود القـوى                    
  .اإلسالمية وعلى رأسها اإلخوان المسلمين للحكم فى مصر

 28/11/2011، وكالة سما اإلخبارية
 

  تركياى لا ارتفاع حاد في الصادرات اإلسرائيلية :اإلسرائيليمعهد الصادرات  .30
قال تقرير صادر عن معهد الصادرات اإلسرائيلي الرسمي، إن الصادرات          :  برهوم جرايسي  -الناصرة  

، وهـي نفـس      %40إلى تركيا سجلت في األشهر التسعة األولى من العام الحالي ارتفاعا حادا بنـسبة               
ي سجلت ايضا في النصف األول من العام الحالي، ويقدر محللون إسرائيليون، أن هذا االرتفاع               النسبة الت 

  .سيتواصل حتى نهاية العام الحالي
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وحسب التقرير، فإن تركيا احتلت المرتبة السادسة في قائمة الدول التي تتلقى صادرات إسرائيلية، وقـد                
 بليـون   1.425شهر التسعة األولى من العام الحـالي،        بلغ حجم الصادرات اإلسرائيلية إلى تركيا في اال       

  . بليون دوالر1.9دوالر، وبمعدل سنوي 
وكما هو معروف على مدى السنوات الماضية فإن الميزان التجاري يميل بشكل دائـم لـصالح تركيـا،                  

يعني من حجم التبادل التجاري، ما       % 60وحسب التقديرات، فإن الصادرات التركية إلى إسرائيل تعادل         
 بليون دوالر، ما قـد يكـون        4.5وفق هذه التقديرات أن حجم التبادل التجاري سيتجاوز هذا العام حاجز            

  .ذروة جديدة في التبادل التجاري بين الجانبين
في صادرات   % 54ويقول التقرير، إن االرتفاع الحاد في الصادرات إلى تركيا يعود إلى ارتفاعا بنسبة              

من الصادرات اإلسرائيلية إلى     % 70وجات مصافي البترول، وهذا القطاع يشكل       المواد الكيماوية، ومنت  
  .تركيا

 28/11/2011، الغد، عمان
  

  2020 لن يخدموا في الجيش حتى االسرائيليينمن % 60:"معاريف" .31
اشارت رئيسة قسم القوى البشرية في الجيش االسرائيلي امام اعضاء لجنة الخارجيـة واالمـن التابعـة                 

 ،احدى قواعد التجنيد الرئيـسية التابعـة للجـيش   " معاريف" وفقا لتوصيفها كما اقتبست صحيفة    للكنيست
ممـن يـشملهم قـانون      % 60ن  إ  وتقول الوثيقة  .تتعلق بنسبة التجنيد  " المقلقة جدا "معطيات وصفت بـ    

التي من  ، داعية التخاذ اجراءات وسن القوانين       2020التجنيد االجباري لن يتجندوا لصفوف الجيش حتى        
  .شأنها منع الكارثة

إن "وقال رئيس لجنة الخارجية واالمن االسرائيلي شاؤول موفاز في كلمة وجههـا للمجنـدين الجـدد،                 
معطيات التجنيد التي عرضت امام اللجنة تفيد بان محفزات الخدمة في الوحدات القتالية مرتفعة، ولكنني               

وأشارت المسئولة العـسكرية     %50ي تقف حاليا على     قلق جدا من االنخفاض في نسبة التجنيد العام والت        
، ومن النساء الالتى لم يلـتحقن       %41.4اإلسرائيلية، إلى أنه فى ثالث سنوات تم رصد أرقام تصل إلى            

  .منهن ادعاءاتهن كاذبة% 7، منهن ألسباب دينية، على الرغم من أن الجيش يعتقد أن 35%
لرغم من ذلك أثنى الجيش اإلسرائيلى على العدد المتزايد من          اإلسرائيلية، إنه با  " معاريف"وقالت صحيفة   

 اندمجوا فـى    450المتدينين الذين يخدمون فى صفوفه، حيث تجند العام الحالى من المتدينين اليهود نحو              
  . من المتدينين تجندوا فى مختلف برامج الخدمات650قوات المشاة الخاص للمتدينين، وأيضاً 

من العاملين فى الخدمة العامـة، فـى ظـل          % 5ة عن خطط لخفض ما نسبته       وأعلن قسم القوى البشري   
  ". ضابط وموظف1000الخفض المحتمل لميزانية الدفاع، وفى هذا اإلطار سيتم صرف أكثر من 

  27/11/2011، 48موقع عرب
 

   اإلسرائيلية تشرع المجازر بحق الفلسطينيينالمدارسكتب التاريخ في ": إسرائيل" .32
تؤكد دراسة جديدة في إسرائيل أن كتب التاريخ في المدارس اإلسرائيلية تـشرع             : واودةوديع ع  -حيفا  

  .المجازر بحق الفلسطينيين
 -التي وضعتها المحاضرة في اللغة في الجامعة العبرية البروفيسورة نوريـت بيلـد            -وتتمحور الدراسة   

  .1998 و2009حول ثمانية كتب لتعليم التاريخ صدرت بين 



  

  

 
 

  

            18ص                                     2333:                العدد28/11/2011اإلثنين  :التاريخ

وترد ) 1948قبل وبعد نكبة    (عرض طريقة تضمين كتب التاريخ مجازر اقترفتها الصهيونية         الدراسة تست 
، وتتوقف عند كيفية تبريرها وتشريعها بوسائل ملتوية ومتعددة، بينها الزعم بـأن بعـضها               "أحداث"باسم  

الفائدة عن الخطط الرسمية لكنها عادت ب     " انحرافات"أو  " عمليات عسكرية "عادية أو   " معارك"ليس سوى   
  .على الدولة اليهودية

إلى أن بعض الكتب يستنكر أعمال القتل من جهة لكنه يشرعها ويبرر نتائجها بطريقة غير               الباحثة  وتنوه  
الحقوق التاريخية اليهوديـة فـي أرض       "مباشرة استنادا لأليديولوجية الصهيونية اإلسرائيلية خاصة منها        

  ".ذه الكتب احتماالت التسوية بين الشعبينبالتأكيد تعقّد جدا ه"وتتابع ". إسرائيل
  أنواع التشريع

وتستعرض الدراسة أنماط وأنواع التشريع كاالحتكام لسلطة التقاليد واألعراف، والتقييم األخالقـي مثـل              
التأكيد على قيمة تنفيذ العقاب أو الرد على اعتداء، والتبرير باإلشارة لألهـداف كاالنتـصار واإلنقـاذ                 

  .لخير والشر وصناعة األساطيروالصراع بين ا
كذلك تؤكد الباحثة أن الكتب تبرر قتل الفلسطينيين باعتماد مقوالت دينية توراتية كـالتي تـدعو لقتـٍل                  

االنتقـام  "، منوهة إلى أن الكتب تبرز حيوية        "العين بالعين "استباقي لمن جاء ليقتلك أو االنتقام على مبدأ         
  .واطن وتعزيز كرامتهمافي رفع معنويات الجيش والم" والردع
  فتاوى

يشار إلى أن فتاوى صدرت عن بعض حاخامات المستوطنات مطلع العام تدعو لقتل الفلسطينيين حتى لو                
  ".استنادا للتوراة"كانوا مدنيين أو أطفاال خالل الحرب 

 27/11/2011، موقع الجزيرة نت، الدوحة
  

  "مستوطنة شيلو"كنية في وحدة س119 على بناء تصادقوزارة الدفاع اإلسرائيلية  .33
 وحدة سكنية في مستوطنة شيلو في 119 صادقت وزارة الدفاع اإلسرائيلية على خطتين لبناء :تل ابيب

بأنه جرى الكشف عن خطط البناء هذه في اطار رد السلطات " واي نت"وذكر موقع  .الضفة الغربية
 أشهر عقب القيام 8العليا اإلسرائيلية قبل االسرائيلية على التماس تقدمت به حركة السالم االن للمحكمة 

  .وحدة في اراضي شيلو 40ببناء 
وجاء في رد مكتب وزير الدفاع اإلسرائيلي ايهود باراك بأن ما جرى المصادقة عليه في شيلو يتعلق 

  .الوضع القائم، وأن أي بناء جديد بحاجة الى تصريح جديد
ء غير قانوني وغير مشمول في الخطة األصلية للمنطقة، وذكرت حركة السالم االن في التماسها أن البنا

  .كما صادق عليها المكتب المركزي للتخطيط في اإلدارة المدنية في الضفة الغربية
وقالت السلطات االسرائيلية في معرض ردها بأنه ردا على اإلستئناف قررت تشريع جميع المباني 

  .ء المذكورتينالسكنية الدائمة بأثر رجعي وبضمنها خططتي البنا
  28/11/2011، القدس، القدس

  
   أسيراً مضى على اعتقالهم أكثر من ربع قرن وال يزالون في األسر23: فروانة .34

دعا الباحث المختص بشؤون األسرى عبد الناصر فروانة كافة المؤسسات الحقوقية واإلنسانية، ال : غزة
لمحررين، إلى إطالق أوسع حملة تضامن سيما المعنية بشؤون األسرى وفي مقدمتها وزارة األسرى وا
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مع األسرى القدامى المعتقلين منذ ما قبل اتفاقية أوسلو وقيام السلطة الوطنية الفلسطينية في الرابع من 
 أسيراً ، وعلى كافة الصعد والمستويات والمطالبة بإطالق سراحهم في 123، وعددهم 1994أيار عام 
ر بقاء األسرى في سجون االحتالل لعقود من الزمن تجاوزت واعتبر فروانة أن استمرا .أسرع وقت

  .الربع قرن للعشرات منهم هو أمر مؤلم ومخجل في ذات الوقت لكل فلسطيني
، وهو مصطلح ُيطلق على »جنراالت الصبر«ودعا فروانة إلى البدء بحملة تعريفية وتضامنية واسعة مع 

 أسيراً وال يزالوا في األسر، كخطوة أولى نحو 23من مضى على اعتقالهم أكثر من ربع قرن وعددهم 
  .توسيع الحملة لتشمل كافة األسرى القدامى

  28/11/2011، السبيل، عمان
  

  نقابة الموظفين الفلسطينيين تشرع بحملة احتجاجية اليوم للمطالبة باقالة وزير العمل والزراعة .35
 العموميين الفلسطينيين، أن الموظفين اكد بسام زكارنة رئيس نقابة الموظفين :رام اهللا ـ وليد عوض

الحكوميين سيشرعون اليوم االثنين بحملة احتجاجية للمطالبة باقالة وزير العمل والزراعة احمد 
 اذاعات محلية، مطالبا 5المجدالني، على خلفية تلفظه بالفاظ بذيئة بحق الموظفين واخواتهم على هواء 

  .راء الدكتور سالم فياض قبول استقالة المجدالني فوراالرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوز
  28/11/2011، القدس العربي، لندن

  
   فلسطينيا في الضفة الغربية26اعتقال و.. وال إصاباتغزةغارتان إسرائيليتان بالطائرات على  .36

شنت طائرات إسرائيلية، غارتين فجر أمس األحد على هدفين في وسط قطاع  :محمد جمال -فلسطين 
  .ة وجنوبه من دون اإلبالغ عن وقوع إصابات بشريةغز

وقال مصدر أمني فلسطيني إن طائرة إسرائيلية قصفت بصاروخ واحد أرضا خالية خلف أبراج الزهراء 
غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، دون أن يبلغ عن وقوع أي إصابات، وبعدها بدقائق قامت 

  . دفيئات زراعية شمال غرب خان يونسطائرات أخرى بإطالق صاروخين على األقل على
وأفاد  .في الضفة الغربية المحتلة، اعتقلت القوات اإلسرائيلية أمس سبعة فلسطينيين في الخليل ورام اهللا

محمد عياد عوض، الناطق اإلعالمي باسم اللجنة الشعبية في بلدة بيت آمر شمال الخليل بأن قوات 
هللا، اعتقلت قوات االحتالل مدير الشؤون اإلدارية والمالية في  مواطنا، وفي رام ا26االحتالل اعتقلت 

اتحاد لجان العمل الزراعي، بعد مداهمة منزله الكائن في منطقة بطن الهوا في رام اهللا، حسب ما أفاد 
 مواطنا من رفيديا قضاء نابلس وبيت دجن وبالطة ومخيم 16كما اعتقلت قوات االحتالل  .بيان االتحاد
  . شبان من أحياء سلوان والعيسوية ورأس العمود6القدس المحتلة اعتقلت قوات االحتالل العين، وفي 

  28/11/2011، الشرق، الدوحة
  

  تدخل األردن سيوصل إلى نتيجة ايجابية لصالح المسجد األقصى وحمايته : عكرمة صبري .37
سالمية العليا فضيلة أكد خطيب المسجد االقصى المبارك ورئيس الهيئة اال:  نيفين عبد الهادي-عمان 

الشيخ عكرمة صبري اهمية الدور االردني في حماية المسجد االقصى من اي مخططات اسرائيلية ضده 
من القدس » الدستور»واشار صبري في حديث هاتفي خاص لـ .وضد المقدسات االسالمية في المدينة
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صل تدخله الفوري االمور الى الى ان االردن وبصفته الراعي والحامي للمقدسات في مدينة القدس، سيو
   .نتيجة ايجابية لصالح المسجد االقصى وحمايته

وفي تفاصيل القضية، اوضح صبري ان بلدية القدس االسرائيلية اتخذت قرارا صادرا عن محكمة 
الموصولة بالمسجد االقصى المبارك، وتركيب جسر حديدي جديد معلق » تلة المغاربة«اسرائيلية بهدم 

  .»تلة المغاربة«ة بدال من التل
وناشد صبري االردن باعتباره الراعي والمشرف على المقدسات االسالمية التدخل الفوري للضغط على 

  .اسرائيل بوقف مخططها ضد المدينة والمسجد االقصى المبارك، والتراجع عن موقفها
 الدينية الهامة وقبلة ولم يغفل صبري اهمية التدخل العربي بهذه القضية على اعتبار القدس احد المواقع

المسلمين االولى، وبالتالي على الجميع ان يتحمل مسوؤلياته تجاهها في حمايتها من المخططات 
  .االسرائيلية التي تخطط لتدميرها، وتهويدها

  28/11/2011، الدستور، عمان
  

  تحول معبر الكرامة مع األردن الى مركز اعتقال للفلسطينيين" إسرائيل" .38
تحول معبر الكرامة نقطة العبور الحدودية الوحيدة لسكان الضفة الغربية من جسر إلى : ةالضفة الغربي

العالم الخارجي إلى مصيدة إسرائيلية ُيعتقل من خاللها عشرات المواطنين الفلسطينيين سنويا وُيرجع 
 المتواصلة التي منهم المئات من حيث أتوا وتتعرض نسبة منهم لالبتزاز والمساومة، هذا عدا عن المعاناة

  .يتخللها التفتيش المهين واالنتظار لساعات طويلة للبقية الباقية
في هذا اإلطار، يشير الباحث في مؤسسة التضامن الدولي لحقوق اإلنسان أحمد البيتاوي إلى أن سلطات 

 14ا اليوم االحتالل اإلسرائيلية المتواجدة على معبر الكرامة اعتقلت منذ بداية العام الجاري وحتى هذ
  .مواطنا فلسطينيا أثناء محاولتهم عبور الجسر من األراضي الفلسطينية باتجاه األردن أو العكس

من جانبه، أكّد محامي مؤسسة التضامن الدولي فارس أبو حسن أن جميع اإلجراءات اإلسرائيلية على 
هو ما يتنافى مع أبسط معبر الكرامة تندرج في إطار العقوبات المفروضة على الشعب الفلسطيني، و

  .قواعد القانون الدولي اإلنساني التي تسمح للمواطنين تحت االحتالل بحرية التنقل والسفر
  28/11/2011، السبيل، عمان

  
   التعليم بغزةلقطاعاالنروا تشيد بدعم قطر  .39

ر التي ثمن الدكتور محمود الحضيان مدير مكتب االنروا في قطاع غزة الدو :السيد السعدني-القاهرة
تلعبه القيادة القطرية في خدمة القضية الفلسطينية في شتى المجاالت، سواء كانت سياسية او اقتصادية او 

  .اجتماعية او ثقافية
ان دولة قطر من اولى الدول التي تقدم الدعم المادي " الشرق"وقال الحضيان في تصريحات خاصة لـ 

لفلسطينيين في قطاع غزة، وهو االمر الذي ينعكس من اجل العمل على تقديم خدمة متميزة للطلبة ا
  .ايجابيا على االداء التعليمي في القطاع ويعمل على تخفيف الظروف المعيشية

  28/11/2011، الشرق، الدوحة
  
  



  

  

 
 

  

            21ص                                     2333:                العدد28/11/2011اإلثنين  :التاريخ

  مع بقاء السلطة % 65.8و مع قرار وقف المفاوضات الفلسطينيين من% 51.2": استطالع" .40
 % 51ر2ع للرأي أعده مركز القدس لإلعالم واالتصال أن أظهر استطال:  يوسف الشايب–رام اهللا 

لم  % 15ر1راضية عن قرار القيادة الفلسطينية بالتوقف عن المفاوضات، والتوجه لألمم المتحدة مقابل 
  .يكونوا راضين عن ذلك

ر توجه القيادة الفلسطينية إلى األمم المتحدة على موقفهم من حركة فتح؟ قــــال النصف يأثتوحول 
وفيما يتعلق بصفقة تبادل  .قالوا إنهم تأثروا سلبا % 11ر8إنهم تأثروا إيجابا، مقابل  %) 46ر5(تقريبا 

من المستطلعين أن الصفقة بين إسرائيل وحماس  % 85ر6األسرى، اعتبرت أكثرية ساحقة وصلت إلى 
ستطلعين من حركة قالوا إنها سيئة، وأثرت الصفقة إيجابا على موقف أكثرية الم % 4ر1جيدة مقابل 

   %).3ر8(، مقابل تأثير سلبي محدود  %)58ر1(حماس 
ويظهر وفق هذ االستطالع أن موازين القوى بين حركتي فتح وحماس بقيت كما هي تقريبا حتى بعد 

إنهم يثقون بحركة فتح أكثر، وبالنسبة لحركة % 39ر 6خطوتي األمم المتحدة وصفقة التبادل، إذ قال 
  .من المستطلعين % 18ر6ى ثقة حماس فقد حصلت عل

إنهم يثقون بالرئيس الفلسطيني محمود عباس أكثر من غيره،  % 25ر5وبالنسبة للشخصيات العامة، قال 
  .إنهم يثقون به أكثر % 13ر9وكذلك األمر بالنسبة إلسماعيل هنية، حيث قال 

ك ضرورة لبقاء السلطة إن هنا %) 65ر8(وحول مستقبل السلطة الفلسطينية ودورها، قالت الغالبية 
  .قالوا إنه يجب حلها % 22ر2والمحافظة عليها، مقابل 

وأظهر االستطالع تقييم الجمهور الفلسطيني السلبي تجاه دور اللجنة الرباعية، حيث قالت النسبة األكبر 
 قالوا إنها تلعب % 15ر9إنها تلعب دورا سلبيا في عملية السالم، مقابل  %) 41ر6(من المستطلعين 

قالوا إنها منحازة  % 5ر7إن اللجنة منحازة إلسرائيل مقابل  % 63ر5دورا إيجابيا، وكذلك قال 
  .للفلسطينيين

وأوضح االستطالع أن تقييم الفلسطينيين لسياسة الرئيس األميركي باراك أوباما ما تزال في تراجع 
  . فرص إحالل السالمإن سياسة أوباما ستزيد من % 4ر9مستمر، ووصل أدنى مستوياته، حيث قال 

،  %)56ر3(وأظهر االستطالع استمرار تراجع تأييد الجمهور للمقاومة المسلحة، فقد عارضت الغالبية 
  .استئناف العمليات العسكرية ضد أهداف إسرائيلية

  28/11/2011، الغد، عمان
  

  "اخل الفلسطينيالثورات العربية وتداعياتها على الد" بعنوان ندوةمركز الدراسات المعاصرة يعقد  .41
نظم مركز الدراسات المعاصرة في الداخل الفلسطيني ندورة شهرية أولى أقيمت في مركز : انس موسى

الثورات العربية وتداعياتها على الداخل "الشافعي في مدينة ام الفحم اليوم الثالثاء، وذلك بعنوان 
" طاولة مستديرة " ت تحت مسمى ، حيث تأتي هذه الندوة ضمن مشروع أطلقه مركز الدراسا"الفلسطيني

يتم من خالله استضافة الشخصيات األكاديمية والجامعية باإلضافة الى استضافة نخب مهنية ناشطة في 
المؤسسات المدنية المختلفة لنقل القضايا ومعالجتها بأساليب علمية والتوجيه الصحيح في طرح التوصيات 

  .والحلول المتعلقة بالقضايا المختلفة
  22/11/2011، 48فلسطينيو موقع 
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   لنيل أعلى الدرجات العلمية متواصلةإنجازات .. األسرى .42
ال يتوقف األسرى الفلسطينيون عن نضالهم وإنجازاتهم بمجرد اعتقالهم في سجون االحتالل : غزة

الصهيوني، بل يمتد إلى أكثر من ذلك، فطريقهم مزروع بالنجاحات المتواصلة، ال سيما العلمية منها 
  .لثقافية، وحقهم في استكمال تعليمهم الثانوي والحصول على درجات عالية، وشهادات جامعية بعد ذلكوا

؛ حيث حصل األسرى المتقدمون للثانوية العامة على نتائج 2011هذا ما أفرزته نتائج الثانوية العامة لعام 
ادرنا أن  نسبة مرتفعة، ترجمت صمودهم وإصرارهم على نيل الدرجات الرفيعة؛ حيث أفادت مص

، وهي صفحة جديدة من تضحيات األسرى في طريق نيل %93النجاح لهذا العام بلغت ما يزيد على 
  .حريتهم

عودنا : "وتحدث بهاء المدهون، وكيل مساعد وزارة األسرى والمحررين معلقًا على الموضوع قائالً
ناة والنقص، إال أنهم استطاعوا األسرى دائما أن يكونوا من األوائل في كل المجاالت، ورغم المعا

  ".الحصول على درجات عالية، وهذا يدلل على ارتفاع معنوياتهم
وبين المدهون أن الوزارة على تواصل مستمر ودائم مع األسرى، رغم المعيقات والمعاناة التي يعيشونها 

الل ومنعهم من داخل السجون، مشيرا إلى أن حياة األسرى عبارة عن تحد واضح ضد ممارسات االحت
  .حقوقهم

  27/11/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم
  

   في السجون اإلسرائيلية متفاقمةمعاناة.. األسرى المرضى .43
أكثر من ألف أسير مريض في سجون االحتالل، يتعرضون يومياً للموت البطيء، بسبب اإلهمال : السبيل

  .سرى والمعتقلينالطبي المتعمد، الذي تمارسه السلطات الصهيونية بحق األ
يقول تقرير سابق أصدرته وزارة األسرى والمحررين بمناسبة يوم الصحة العالمي، أن غالبية المعتقلين 

  .الفلسطينيين يواجهون مشكلة في أوضاعهم الصحية، نظرا لتردي ظروف احتجازهم
مات الصحة العامة، فأثناء فترة التحقيق، يحتجز المعتقلون في زنازين ضيقة ال تتوفر فيها أدنى مقو

ويتعرضون لسوء المعاملة، والضرب والتعذيب، واإلرهاق النفسي والعصبي، مما يؤثر على أوضاعهم 
كما تشهد سجون االحتالل غيابا للطواقم الطبية المتخصصة، وهناك بعض السجون . الصحية بشكل سلبي

  . الساعتينال يوجد فيها طبيب، وفي حال وجوده فإن دوامه في السجن ال يتجاوز
وأصبح اإلهمال الطبي في السجون الصهيونية، أحد األسلحة التي تستخدمها سلطات االحتالل لقتل 

  .األسرى، وتركهم فريسة سهلة لألمراض الفتاكة
يعاني األسرى من أمراض ومشاكل صحية مختلفة، نتيجة الظروف المأساوية التي يعيشونها في و

  .المعتقالت
  28/11/2011، السبيل، عمان

  
   إلى أوروبا للمرة األولى عبر شركة فلسطينيةالزراعيةغزة تصدر منتجاتها  .44

تمكنت أمس  شركة فلسطينية، عن مراسلها من غزة حامد جاد، أن 28/11/2011، الغد، عمانذكرت 
للمرة األولى منذ عشرات السنين من تصدير أول شحنة من المنتجات الزراعية لقطاع غزة من محصول 

إلى األسواق األوروبية األمر الذي اعتبره مزارعو غزة بمثابة إنجاز غير " الفراولة"رضي التوت األ
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مسبوق خاصة وأن غزة اعتادت قسراً على مدار السنوات الماضية تصدير منتجاتها الزراعية عبر 
  .شركة اجريسكو اإلسرائيلية

يل التصديرية في اتحاد مدير مشروع المحاص، من غزة، أن 28/11/2011، الحياة، لندنوأضافت 
وسيستمر حتى أواخر ) أمس(موسم تصدير الفراولة بدأ «إن : قال لجان اإلغاثة الزراعية يوسف شعت

، » طن من الفراولة خالل الموسم600من المقرر تصدير نحو «: وأضاف. »المقبل) فبراير(شباط 
بوع الجاري، على أن يكون التصدير  أطنان يوماً بعد يوم خالل األس7سيتم تصدير نحو «مشيراً إلى أنه 

  . » أيام أسبوعياً اعتباراً من األسبوع المقبل5
  
  

  ""مرافئ الذاكرة"حوارات مع أبو غربية في  "الذاتيةالفلسطينيون وأخطاؤهم  .45
صدر مؤخرا في عمان الكتاب الجديد للكاتب الصحافي والناقد سليم النجار بعنوان :  محمد الدعمة-عمان

، ليشكل إضافة إلى مجموعة من الكتب والدراسات »حوارات مع بهجت أبو غربية: ةمرافئ الذاكر«
تخصصت في الشأن السياسي والثقافي واالجتماعي وتأريخ الحالة الوطنية في العالم العربي خاصة في 

 وأتى الكتاب الصادر. ما يتعلق بأوراق القضية الفلسطينية على مستوى الساحة الفلسطينية والمنطقة ككل
ليمثل رحلة في ذكريات بهجت أبو غربية المناضل الوطني العربي الفلسطيني الذي » ينابيع«عن دار 

  .أفنى غالبية حياته كعنصر فاعل في النضال ضد االستعمار منذ الثالثينات من القرن الماضي
المرجعيات وما زال أبو غربية شاهدا على القضية الفلسطينية في مختلف فصولها ومراحلها، ويعد إحدى 

التي يمكن اللجوء إليها باطمئنان في المسائل الوطنية، لزهده في المناصب والنزاعات السياسية التي 
كانت تعج بها الساحة الفلسطينية، وصراحته المعهودة في التعبير عن أفكاره وآرائه، وجرأته في تناول 

  .القضايا المسكوت عنها
  28/11/2011، الشرق األوسط، لندن

  
   محمود درويش وتجسد معالمه أشعارهاسم في رام اهللا يحمل ميدان .46

احتفل الفلسطينيون يوم االحد في مدينة رام اهللا بالضفة الغربية بافتتاح ميدان : علي صوافطة -رام اهللا
يحمل اسم الشاعر الفلسطيني الراحل محمود درويش يجسد اشعاره بما فيه من نافورة ماء والواح 

  ).سقط الحصان عن القصيدة(دة زجاجية وجدارية لقصي
ويأتي افتتاح الميدان يوم االحد في احد احياء رام اهللا الراقية بعد ثالث سنوات من مشاركة درويش في 

  .اختيار التصميم الفائز للميدان حين قررت رام اهللا على غير العادة ان تكرم شخصية مهمة في حياتها
  27/11/2011، وكالة رويترز لألنباء

  
   تابعت درس الخطة الوطنية وموضوع الالجئين الفلسطينييناإلنسانجنة حقوق  ل:بيروت .47

 النيابية جلسة ظهر أمس في المجلس النيابي برئاسة النائب ميشال موسى فـي   اإلنسانعقدت لجنة حقوق    
  وتابعـت   .يلي كيروز إ نواف الموسوي و   ،مين وهبي أحضور مقرر اللجنة النائب غسان مخيبر والنواب        
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، وخصـصت جلـسة اليـوم لـدرس موضـوع الالجئـين       اإلنساناللجنة درس الخطة الوطنية لحقوق      
  . وحاجات المخيماتوأوضاعالفلسطينيين، خصوصا من النواحي االجتماعية واالقتصادية والصحية 

26/11/2011، موقع الجئ نت  
  

  واألردن "إسرائيل"تفجير خط الغاز الموصل إلى : يناير 25للمرة التاسعة منذ ثورة  .48
فجر مجهولون في ساعة مبكرة من فجر اليوم االثنين، خط الغاز الواقع في منطقة : مصطفى سنجر

 "إسرائيل"، والذي يزود األردن و في صحراء سيناء المصريةزارع الخير عند مدخل العريش الغربي
  .وذكرت مصادر أمنية، أنهم أوقفوا ضخ الغاز على الفور .بالغاز الطبيعي

  . يناير25 الذكر، أن استهداف وتفجير خط الغاز في العريش يتم للمرة التاسعة منذ نجاح ثورةالجدير ب
  28/11/2011الشروق، القاهرة، 

  
  قطر تحث الدول العربية على تقديم الدعم المالي للسلطة الفلسطينية .49

زير والقطري حث الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء : )قنا (-القاهرة
 الدول العربية على تقديم كل العون الممكن للسلطة الفلسطينية لتخفيف أزمتها المالية، وتعهد ،الخارجية

صرح بذلك ". بأن تقدم دولة قطر للسلطة الوطنية األموال المستحقة عليها وكافة أشكال الدعم الالزمة
  .العربيةبركات الفرا سفير فلسطين بالقاهرة ومندوبها لدى الجامعة 

  28/11/2011الشرق، الدوحة، 
  

   الفلسطيني بسبب اإلجراءات اإلسرائيلية التعسفية والعنصريةالوضعالجامعة العربية تحذر من تفاقم  .50
 األوضاع في القاهرة من تفاقم أمس أصدرته حذرت الجامعة العربية في تقرير .):ب.ف.أ (-القاهرة 

واصلة العدوان اإلسرائيلي لسياساته العدوانية في ظل م"االجتماعية واالقتصادية للشعب الفلسطيني 
وأكد التقرير الذي أعده قطاع فلسطين واألراضي العربية المحتلة في  ."واإلجراءات التعسفية والعنصرية

 اشتداد أزمتي البطالة والفقر في المجتمع إلىالسياسات العدوانية اإلسرائيلية أدت "الجامعة أن 
قارير دولية صدرت أخيراً في شأن المؤشرات االجتماعية في األراضي  تإلى، استناداً "الفلسطيني

تأثير تصعيد سياسات العزل واإلغالق وتقطيع التواصل بين المدن "وشدد على . الفلسطينية المحتلة
والقرى والمناطق الفلسطينية وتقييد حرية الحركة والتنقل في الضفة الغربية، عبر استمرار وجود أكثر 

سرائيلياً، واستمرار الحصار المفروض على قطاع غزة للعام الخامس على إ عائقاً -اً  حاجز550من 
  ."التوالي، على حياة الشعب الفلسطيني

استمرار النمط ذاته من الممارسات العدوانية اإلسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني " أن إلىوخلص التقرير 
الفقر والبطالة بما يفاقم من حدة انعدام االتزان  إلىومقوماته الحياتية سيدفع بالمزيد من األهالي 

  ." اتجاهات سلبية لن تقتصر تأثيراتها على المجتمع الفلسطيني وحدهإلىالمجتمعي الذي قد يدفع 
  28/11/2011الحياة، لندن، 
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   سبل نصرة القدسيبحثانشيخ األزهر والقرضاوي  .51
 يوسف القرضاوى .العالمة الشيخ د، و األزهر أحمد الطيب شيخ.بحث فضيلة اإلمام األكبر د: القاهرة

 في 27/11 وذلك خالل لقائهما يوم األحد ، لعلماء المسلمين قضية تهويد القدسالعالميرئيس االتحاد 
إن لقاء الطيب والقرضاوي : وقالت مصادر بمشيخة األزهر لمراسل المركز الفلسطيني لإلعالم .القاهرة

 امخططات صهيونية وسبل التصدي لتلك المخططات، كما استعرضتناول قضية القدس وما يمر به من 
أهم المشروعات التي يشرف عليها األزهر؛ كوثيقة األزهر ومشروع منهج القدس التعليمي، وإقامة 

وأوضحت المصادر أن الطيب والقرضاوي اتفقا على التعاون في مخاطبة  .مركز ثقافي عن القدس
مية، إضافة إلى مخاطبة المؤسسات والهيئات الدولية واإلسالمية رؤساء وملوك الدول العربية واإلسال

كما  .وحثّ علماء األمة على نصرة قضية القدس والمسجد األقصى، إضافة إلى التوقيع على وثيقة القدس
  .بحثا إمكانية عقد مهرجان ضخم بالقاهرة حول قضية تهويد القدس، بعد االنتخابات البرلمانية

  27/11/2011إلعالم، المركز الفلسطيني ل
  

  التعاون اإلسالمي ترحب باللقاء بين عباس ومشعلمنظمة  .52
رحبت منظمة التعاون اإلسالمي باللقاء اإليجابي بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس : ).أ.ب.د(

وشدد األمين العام لمنظمة التعاون اإلسالمي . المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل في القاهرة
بروفيسور أكمل الدين إحسان أوغلو، في بيان، على أهمية الوحدة الوطنية الفلسطينية لتعزيز اإلنجازات ال

في المحافل الدولية، وخاصة بعد حصول فلسطين على عضوية اليونيسكو ومتابعة الجهود للحصول على 
ي سيوحد الجهود من أجل واعتبر األمين العام أن التوافق الفلسطيني الداخل .العضوية في األمم المتحدة

  .تحقيق طموحات الشعب الفلسطيني في إنهاء االحتالل
  28/11/2011الخليج، الشارقة، 

  
   ألف صاروخ حال مهاجمتها منشاّتها النووية150 بـ"إسرائيل"إيران تهدد أميركا وتتوعد  .53

د وحيدي  هدد وزير الدفاع اإليراني الجنرال أحم.):ب.ف.أ(، رويترز، .)ب.أ( –طهران، لندن 
، إذا تعرضت منشآتها النووية لهجوم، "ستلقّنها درساً في الحرب" أمس، بأن بالده ،الواليات المتحدة

  ."جرائمها في صبرا وشاتيال وغزة" لـ"االنتقام" ألف صاروخ عليها، و150متوعداً إسرائيل بإطالق 
  28/11/2011وكالة سما اإلخبارية، 

  
   فلسطينياً طفال32ًلية عظام لـ  عم45الهالل القطري يجرى : لبنان .54

 في المخيمات في  فلسطينياً طفال32ً عملية عظام لـ 45قام الهالل األحمر القطري بتنفيذ  :الدوحة
 ألف دوالر أميركي وذلك ضمن مشروع عمليات العظام الذي ينفذه الهالل 250لبنان، بميزانية بلغت 

هم الحياة من خالل تأهيلهم للحياة وممارستها كاألطفال األحمر القطري، لرفع المعاناة عن األطفال ولمنح
  .األصحاء بدنياً ممن عانوا لفترات طويلة من تشوهات خلقية أو ألمراض عصبية

  28/11/2011الشرق، الدوحة، 
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   نصف مليار دوالرة مشروعاً بقيم460تشرف على تنفيذ  غزةالهيئة العربية الدولية إلعمار  .55
وائل السقا أن مشروع إنشاء . رئيس الهيئة العربية الدولية إلعمار غزة مأكد :  رامي رمانة- غزة

مستشفى األطفال والوالدة في مدينة دير البلح وسط القطاع قد دخل حيز التنفيذ، وأن العمل جارٍ اآلن 
  ماليين3أيضاً مع وزارة األشغال العامة واإلسكان لتحديد مساحات إلقامة مشروع إسكاني ماليزي بقيمة 

إلى أن " فلسطين"وأشار المهندس األردني السقا لـ .دوالر إليواء األسر المتضررة من حرب الفرقان
  .  ماليين دوالر بتمويل من اللجنة األردنية العليا إلعمار غزة4تكلفة مشروع المستشفى تقدر بـ 

ي منطقة العطاطرة ف) طه( وأشار إلى أن الهيئة تضع اللمسات األخيرة إلنهاء مشروع إعادة بناء مسجد
 ألف 360 بلغت المسجد  تكلفة إعادة بناءوأوضح أن. شمال القطاع والذي تم تدميره في الحرب األخيرة

كما تطرق في حديثه إلى قرب الهيئة . دوالر بتمويل من شركة فوز الخير لألسهم والعقارات في الكويت
نون في غضون ثالثة أسابيع قادمة، من اختتام مشروع إعادة وتأهيل قسم األطفال بمستشفى بيت حا

حيث تم تحويل الطابق األرضي واألول لألطفال بتمويل من نقابة المقاولين اإلنشائيين األردنيين بتكلفة "
أمام مداخل الجامعات " درابزين حماية"وكشف عن مشروع جديد إلقامة ".  ألف دوالر78مالية 

ل والمواصالت وبتمويل من اتحاد المهندسين العرب والمدارس في مدينة غزة بالتعاون مع وزارة النق
 وحدات سكنية من أصل 6وأشار السقا إلى الهيئة سلمت في الوقت الراهن .  ألف دوالر40بقيمة مالية 

  .  وحدة سكنية للمتضررين في حرب الفرقان18
لشفاء بغزة، ويشمل لقد جرى تأهيل عيادة الكلى في مستشفى ا" :وعن المشاريع التي تم االنتهاء منها قال

 ألف يورو، بتبرع من جمعية 30ذلك أعمال الصيانة واألعمال اإلنشائية والكهربائية بتكلفة ما يقدر بـ 
كما تم إعادة تأهيل وصيانة مركز صحي العطاطرة شمال . المستثمرين األردنيين في قطاع اإلسكان

 غزة من التآكل بواسطة أمواج البحر غزة، وأيضاً بناء اللسان البحري األول والثاني لحماية شاطئ
 ألف يورو لكل منهما، وذلك بتبرع 20وانعدام وجود الرمال على هذه الشواطئ، وقد بلغت الكلفة المادية 

إنجاز بناء مشروع غرف صفية لمدرسة شهداء " :وأضاف". من نقابة مقاولي اإلنشاءات األردنيين
 50 لجنة اإلغاثة والطوارئ النقابية في األردن بقيمة المغازي للبنات في المحافظة الوسطى بتبرع من

ألف يورو ، كما قمنا بإعادة تأهيل مستشفى الدرة بمحافظة غزة بتبرع من شركة عمون للمقاوالت في 
  ".  ألف يورو19األردن بقيمة 

 مشروعاً لسكان غزة في مختلف القطاعات التنموية والصحية 460وقد تم إعداد دليل يتكون من 
  . في قطاع البنية التحتية بما قيمته نصف مليار دوالرتعليمية واإلسكانية، وأيضاًوال

  27/11/2011موقع فلسطين أون الين، 
  

  يرشق مديرية أمن اإلسكندرية بالحجارة  إسرائيليةعمالتضبط شاب بحوزته : مصر .56
ب يقيم بمنطقة من ضبط شا اإلسكندريةفي  المصريةتمكنت قوات مباحث  : ناصر جويدة- اإلسكندرية

 أوراق مالية فئة الخمسين ى وعثر بحوزته عل،إمبابة بالجيزة قام برشق مديرية أمن اإلسكندرية بالحجارة
 ، بائع مالبس ومقيم بمحافظة الجيزة،)سنة21( تبين أنه يدعي مايكل عوض حنا، وشيكل اإلسرائيلية

  ها والعمالت الورقية وإنه حصل  شباب بيحب مصر أقر بحيازتإلىوعثر بحوزته علي أوراق منسوبة 
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 اإلسكندرية منذ ثالثة أيام للمشاركة في أعمال الشغب إلىعليها من أحد األشخاص بعد أن حضر 
  .بغرض عدم إنجاح الثورة في مصر

  28/11/2011، األهرام، القاهرة
  

   حماس وفتحبين باالتفاقروسيا ترحب  .57
فروف في رسالة مكتوبة إلى الرئيس الفلـسطيني         أعرب وزير الخارجية الروسي سيرجي ال      :)أ.ب  .د  (

واعتبر . ”حماس”محمود عباس، أمس، عن ترحيب موسكو بخطوات التقارب األخيرة بين حركتي فتح و            
الفروف، في الرسالة التي سلمها السفير الروسي لدى السلطة ألكسندر رودوكوف إلى أمين عام الرئاسة               

يجري فـي   “ماعهما في رام اهللا، أن هذا التقارب بين الحركتين          الفلسطينية الطيب عبد الرحيم، خالل اجت     
  .”وقته لتقريب الفلسطينيين إلى الهدف األساسي وهو تحقيق الوحدة الوطنية الحقيقية

 2012وقال الفروف في رسالته إن تشكيل حكومة تكنوقراط للسلطة وإجراء االنتخابات الفلسطينية عام               
طاع غزة والضفة الغربية وذلك من خـالل اإلجـراءات الديمقراطيـة            سيؤديان إلى إعادة الوحدة بين ق     

  .والحوار بين كل األطراف الفلسطينية آخذين بعين االعتبار ميزان المصالح لكل الجهات
وفي رسالة مماثلة اعتبر الرئيس الروسي دميتري مدفيديف أن حصول الفلسطينيين على سيادتهم وفـق               

وأكـد علـى   .  على التوصل للحل الشامل والعادل في الشرق األوسط  األساس المعترف به دوليا سيساعد    
في إقامة  ” المشروعة“استمرار الموقف الروسي المبدئي لصالح التحقيق األسرع آلمال الشعب الفلسطيني           

وأعرب عن استعداد بالده في إطار الجهود الدولية لمواصلة المساعدة من           . دولته المستقلة والقابلة للحياة     
  .      وتطبيق المصالحة ووقف كل ظواهر العنف” اإلسرائيليين”تئناف عملية السالم بين الفلسطينيين وأجل اس

 28/11/2011، الخليج، الشارقة
 

   ستستمر بعد برلسكونيصداقتنا: تل أبيبروما تطمئن  .58
 بقيـادة   صرح وزير الخارجية اإليطالي السابق، فرانكو فراتيني، بأن حكومة إيطاليا الجديـدة           : تل أبيب 

ماريو مونتي، ستواصل عالقات الصداقة الحميمة وتأييد إسرائيل بما ال يقل عن الـدعم الـذي قدمتـه                  
  .حكومة سلفيو برلسكوني السابقة

وقال فراتيني، الذي يزور إسرائيل حاليا، إن الحكومة الجديدة هي حكومـة تكنـوقراط جـاءت إلنقـاذ                  
يرة في القضايا السياسية، لكنها ستواصل المواقف األساسية        االقتصاد الوطني، ولن تكون لها اهتمامات كب      

وأضاف، أن هذه الحكومة لن تفاجئ إسرائيل بمواقف غير عاديـة، مثـل             . التي اتبعتها الحكومة السابقة   
اعتراف بحركة حماس مثال، فهذه الحركة لن تحظى باعتراف إال إذا غيرت سياستها بـشكل جـوهري                 

  .إسرائيلوتخلت عن اإلرهاب واعترفت ب
وزير الخارجية اإليطالي الجديد سيكون ذا صالحيات       : "وسئل فراتيني من أين له هذا االطمئنان، فأجاب       

 2002واسعة في إقرار السياسة الخارجية، وهذا الوزير هو جوليو تيرتشي، الذي كنت قد عينته في سنة                 
 ".سفيرا إليطاليا لدى إسرائيل

  28/11/2011، الشرق األوسط، لندن
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  في غزة" األورومتوسطي"افتتاح مقر المرصد  .59
” للمرصد األورومتوسـطي لحقـوق اإلنـسان      “ افتتح في مدينة غزة أمس المقر اإلقليمي         -) وام(غزة  

شارك في االفتتـاح كليـر شـورت        . بمشاركة نخبة من السياسيين واإلعالميين ونشطاء السالم الدوليين       
وجيني تونج البارونة البريطانية وآن رايت الدبلوماسية األميركية        وزيرة التنمية الدولية البريطانية السابقة      

وشددت شورت في بيان صحفي صدر عن       . السابقة بجانب اإلعالمية والناشطة السويسرية سلفيا كاتوري      
المرصد على أهمية تعاون منظمات حقوق اإلنسان في الشرق األوسط مع المؤسسات األوروبية ضـمن               

قف اإلنتهاكات ضد حقوق اإلنسان ال مجرد رصدها، معربة عن أملهـا بـأن              إطار يضمن العمل على و    
يسهم المرصد األورومتوسطي بتعزيز ثقافة حقوق اإلنسان وترسـيخ مفـاهيم الحريـة والديموقراطيـة           

  . والشفافية
 28/11/2011، االتحاد، ابوظبي

 
  "اسرائيل"ل شاركت في الثورة الليبية من موقع يهوديتي وألج:  فرنسي صهيونيفيلسوف .60

لقـد شـاركت فـي      "قال الفيلسوف الفرنسي الصهيوني برنارد هنري ليفي        : ـ من احمد المصري    لندن
جاء ذلك في كلمة لليفي في الملتقى الوطني األول للمجلس التمثيلـي             ".الثورة في ليبيا من موقع يهوديتي     

  ."غدا يهود فرنسا"للمنظمات اليهودية في فرنسا والذي انعقد تحت شعار 
 شخص ضمهم هذا المـؤتمر      900أمام قرابة   " لوفيغارو"وأضاف ليفي في تصريحاته التي نقلتها صحيفة        

لقد انطلقت من الوفـاء السـمي وللـصهيونية         ..لم أكن ألفعل ذلك لو لم أكن يهوديا       "في باريس مؤخرا    
  ".وإلسرائيل

ما فعلته خالل عدة أشهر     "ومياتها  وقال ليفي الذي أصدر أخيرا كتابا جديدا حول أحداث ليبيا التي عايش ي            
ماضية، إنما فعلته ألسباب عديدة، أولها ألني فرنسي، كنت فخورا بأن أدعم بلدي لكي يكون علـى رأس         

لكن هناك سبب آخر وهو أني قمت بما قمت به          .. مهمة كبيرة لثورة شعبية تخلص العالم من نظام متسلط        
  ".ازي وفي طرابلس امام عشرات االالف من الليبيينلقد قلت ذلك في بنغ"، واضاف ليفي "أني يهودي

  28/11/2011، القدس العربي، لندن
 

   الستئناف المفاوضات نقلها ملك األردن إلى محمود عباسأوروبيةمبادرة ": إسرائيل اليوم" .61
ـ  ] الثاني [عبد اهللا] ملك األردن[أبلغت محافل عربية بمبادرة اوروبية جديدة نقل تفاصيلها     عفي حديثـه م

وبحسب االقتراح، اذا ما دخلت السلطة فـي مفاوضـات          .  أبي مازن  ]الرئيس الفلسطيني محمود عباس   [
وسـتعقد  . مباشرة مع نتنياهو، دون مطلب تجميد البناء، سيتقرر ان تنتهي المفاوضات في غضون سـنة   

لحـدود  بداية البحـث فـي ا  : المفاوضات برعاية الرباعية وحسب الصيغة التي تقررت قبل نحو شهرين 
واالمن، بحيث ينتهي في غضون ثالثة اشهر، وبعد ذلك بحث مفتوح في كل المسائل الجوهريـة، مـع                  

  .اتفاقات في غضون نصف سنة
وادعت مصادر دبلوماسية أمس أن فرنسا وبريطانيا تشجعان المبادرة، ولكنهما تجدان صعوبة في دفعها              

  .تأكيد اذا كانت توجد مبادرة جديدة محددةفي القيادة السياسية في القدس رفضوا ال. الى األمام
  23/11/2011سرائيل اليوم صحيفة إ

  28/11/2011، السفير، بيروت
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   السلطات اللبنانية للبت في قضايا الموقوفين الفلسطينيينتدعو "أصدقاء اإلنسان الدولية" .62
ية، بإصدار أوامر واضـحة     طالبت منظمة أصدقاء اإلنسان الدولية الرئيس اللبناني والحكومة اللبنان        : فيينا

وصريحة تقضي بتوقف اإلجهزة األمنية اللبنانية عن االحتجاز التعسفي لموقوفين فلسطينيين في السجون             
  .اللبنانية

وقالت المنظمة أن ثالثين الجئاً فلسطينياً من مخيم نهر البارد في شمال لبنان، إعتقلوا بين شهري أيـار                  
اث التي جرت هناك، وال عالقة لهم البتة بتلك األحداث، يقبعون منذ            ، خالل األحد  2007وأيلول من العام    

  .أكثر من أربع أعوام في السجون اللبنانية ولم يقدموا إلى المحاكمة، وال يعلمون متى تنتهي معاناتهم فيها
 وحثت المجموعة الحقوقية السلطات اللبنانية على سرعة البت في قضايا الموقوفين الفلسطينيين، وإطالق            

  . سراح األبرياء منهم وتمكينهم من العودة إلى عائالتهم
  27/11/2011، موقع الجئ نت

 
  بباريس أواسط الشهر المقبل" اليونسكو"رفع العلم الفلسطيني في  .63

، أنه سيتم رفع العلـم الفلـسطيني   "اليونسكو"أعلنت منظمة األمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم    : باريس
" اليونـسكو "دول األعضاء بالمنظمة، في احتفالية تقام أواسط الشهر المقبل في مقـر             إلى جانب أعالم ال   

  .بالعاصمة الفرنسية باريس
 27/11/2011قدس برس، 

  
   النتخاب أعضاء مجلس النواب2011 تشرين الثاني/ نوفمبر 25لنتائج النهائية القتراع ا: لمغربا .64

 النتخاب أعـضاء    2011 نوفمبر   25لنهائية القتراع    في ما يلي نص بالغ وزير الداخلية حول النتائج ا         
  :مجلس النواب

أنهت اللجنة الوطنية لإلحصاء برئاسة رئيس غرفة بمحكمة النقض وحـضور ممثلـين عـن أغلـب                 " 
عملية إحـصاء   , التي تقدمت باسمها اللوائح المتبارية برسم الدائرة االنتخابية الوطنية        , األحزاب السياسية 

  .عليها اللوائح المذكورة في مجموع التراب الوطنياألصوات التي حصلت 
وحسب النتائج التي حصرتها اللجنة الوطنية لإلحصاء برسم الدائرة االنتخابية الوطنية البالغ عدد المقاعد              

 مقعدا للجـزء الثـاني      30 مقعدا للجزء األول المخصص للنساء و        60منها  ,  مقعدا   90المخصصة لها   
فإن المقاعد السالفة الذكر تتوزع علـى       , لذين ال تزيد سنهم عن أربعين سنة      ا, المخصص للشباب الذكور  
  :األحزاب السياسية كما يلي

   مقاعد للشباب 8ا للنساء و  مقعد16منها ,  مقعدا 24: حزب العدالة والتنمية 
   مقاعد للشباب4 مقاعد للنساء و 9منها ,  مقعدا 13: حزب االستقالل 

   مقاعد للشباب4 مقاعد للنساء و 8منها ,  مقعدا 12: ر حزب التجمع الوطني لألحرا
   مقاعد للشباب4 مقاعد للنساء و 8منها ,  مقعدا 12: حزب األصالة والمعاصرة 

   مقاعد للشباب3 مقاعد للنساء و 6منها ,  مقاعد 9: حزب االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية 
   مقاعد للشباب 3نساء و  مقاعد لل5منها ,  مقاعد 8: حزب الحركة الشعبية 

  
   للنساء ومقعدان اثنان للشباب 4 منها,  مقاعد 6: حزب االتحاد الدستوري 
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  .عد للنساء ومقعدان اثنان للشباب مقا4منها ,  مقاعد 6: حزب التقدم واالشتراكية 
ية والبالغ   على مستوى الدوائر االنتخابية المحل     2011 نوفمبر   25وللتذكير فإن النتائج الكاملة القتراع      

  :  مقعدا يمكن تقديمها على الشكل التالي305عدد المقاعد المخصصة لها 
   مقعدا 83: زب العدالة والتنمية ح

  عدا  مق47: حزب االستقالل 
   مقعدا 40: تجمع الوطني لألحرار حزب ال

   مقعدا 35: ب االصالة والمعاصرة حز
   مقعدا 30: راكي للقوات الشعبية حزب االتحاد االشت

   مقعدا 24: حزب الحركة الشعبية 
   مقعدا 17: زب االتحاد الدستوري ح

   مقعدا 12:  التقدم واالشتراكية حزب
   مقاعد 4: الحزب العمالي 
  مقعدان : ديموقراطية االجتماعية حزب الحركة ال

  مقعدان : حزب التجديد واالنصاف 
  مقعدان : ئة والتنمية المستدامة حزب البي

  مقعدان : وقراطي حزب العهد الديم
  مقعد واحد : سار األخضر المغربي حزب الي

  مقعد واحد : العدالة االجتماعية حزب الحرية و
  مقعد واحد : ديموقراطية حزب جبهة القوى ال

  مقعد واحد : حزب العمل 
  .مقعد واحد : حدة والديموقراطية حزب الو

  منها مجلس النواب والبالغوبذلك يكون التوزيع النهائي لمجموع المقاعد التي يتألف 
  : مقعدا كما يلي395عددها 

   مقعدا107: زب العدالة والتنمية ح
   مقعدا60: حزب االستقالل 

   مقعدا52: لتجمع الوطني لألحرار حزب ا
   مقعدا47: زب األصالة والمعاصرة ح

   مقعدا39: تراكي للقوات الشعبية حزب االتحاد االش
   مقعدا32: حزب الحركة الشعبية 

   مقعدا23: حزب االتحاد الدستوري 
   مقعدا18: ب التقدم واالشتراكية حز

   مقاعد4: الحزب العمالي 
  مقعدان: حزب الحركة الديمقراطية االجتماعية 

  
  مقعدان: حزب التجديد واإلنصاف 
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  مقعدان: يئة والتنمية المستدامة حزب الب
  مقعدان: حزب العهد الديمقراطي 

  مقعد واحد: بي يسار األخضر المغرحزب ال
  مقعد واحد: والعدالة االجتماعية حزب الحرية 

  مقعد واحد: ة القوى الديمقراطية حزب جبه
  مقعد واحد: زب العمل ح

  مقعد واحد: حزب الوحدة والديمقراطية 
  27/11/2011حكومة المملكة المغربية، 

  
   تتوغل في افريقيا وتغذي صراعاتها"إسرائيل" .65

ائيل في األسبوعين األخيرين عددا كبيرا من المسؤولين األفارقة، ويأتي ذلـك      زار إسر : حسن عبد الحليم  
في إطار خطة إسرائيلية لتحقيق اختراق في أفريقيا والهدف المعلن هو إقامة حلف عسكري أمنـي مـع                  

  .، وإحباط مساعي ايران في افريقيا»االسالم المتطرف«عدد من الدول االفريقية لمواجهة 
  فصل المقال

لدور اإلسرائيلي االبارز في دعم جنوب السودان في صراعه ضد الحكومة المركزية الـذي انتهـى         بعد ا 
بتقسيم السودان، والدعم الذي ما زالت تقدمه لحكومة الجنوب، والدور الذي تلعبه في دارفـور، كـشفت                 

ات زيارة رئيس الوزراء الكيني إلسرائيل هذا األسبوع عن تعزيز دور تل أبيـب فـي دعـم الـصراع                  
  .المسلحة في القارة السوداء، إذ تعهد نتانياهو بمنح نيروبي دعماً يعزز معاركها ضد الصومال

أن رئيس الحكومة االسرائيلية، بنيامين نتنياهو، يقود مسعى لتشكيل حلـف           » معاريف«وذكرت صحيفة   
ـ        ، مشيرة الى   »يقيامواجهة االسالم والمساعي االيرانية في افر     «جديد مع عدد من دول القرن االفريقي ل

انه بدأ بالفعل خطواته التأسيسية مع أكثر من دولة افريقية، والتقى لهذا الغرض كالً من رئـيس وزراء                  
كينيا، رايال اودينغا، والرئيس االوغندي، يوري موسيفيني، اللذين يزوران اسرائيل حالياً، وايضاً رئيس             

ال الجمعية العامة لالمم المتحـدة قبـل شـهر          دولة جنوب السودان، سلفاكير ميارديت، على هامش اعم       
  .ونصف الشهر في نيويورك

ونقلت الصحيفة عن مسؤول اسرائيلي رفيع المستوى تأكيده توجه تل ابيـب الجديـد، وأشـار الـى أن                   
التغييرات في شمال افريقيا، تؤثر على الدول االفريقية التي تخشى من تعاظم قوة االسـالم المتطـرف                 «

) فـي القـارة   (هذه المواضيع تثير القلق لدى الدول المسيحية        «، مضيفاً ان    »ارة بأسرها وتأثيره على الق  
وبحـسب المـسؤول    . المتبلـور » ولدى اسرائيل ايضاً، وبالتالي توجد قواسم مشتركة في هذا الحلـف          

اء، أحد اهداف الحلف الجديد، هو احباط المساعي االيرانية للتغلغل الى القارة الـسمر            «االسرائيلي، فإن   
  .»في المجال االقتصادي

عن جزء من انشطة وزيارات مكثفة يقوم بها مسؤولون افارقة الى تل ابيب، ترتبط              » معاريف«وكشفت  
اسرائيل حظيت في الشهر الماضي باهتمام خاص من الدول االفريقيـة، بينهـا             «بنفس االهداف، اذ إن     

 ونائب وزير خارجية انغوال، روي مانغيرا،       زيارة قام بها نائب الرئيس البورندي، تيرنس سينونغوروزا،       
، مـشيرة   »اضافة الى وجود خمسة سفراء من دول افريقية في اطار مؤسسات االمم المتحدة في اسرائيل              

وجود إمكانات اسرائيلية لمساعدة هذه الدول، عسكرياً وأمنياً، وايضاً في مجاالت الزراعة والبنـى              «الى  
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عن رئيس الحكومة الكينية قوله، خالل لقائه الـرئيس االسـرائيلي،           ، ونقلت الصحيفة    »التحتية وغيرها 
يمكن اسرائيل ان تساعد كينيا في بناء منظومات مطاردة للمسلحين والمساعدة فـي             «شمعون بيريز، انه    

  .»توجيه ضربة مسبقة لهم
اً مركزياً في   المساعدة العسكرية االسرائيلية لكينيا، تجعل من اسرائيل العب       «الى أن   » معاريف«واشارت  

، »الحرب التي تدور بعيداً عنها في شرق افريقيا، بين الجيش الكيني والميليشيات االسالمية في الصومال              
اسرائيل اختارت ان تلتزم الصمت حيال المساعدة العسكرية، لكن اودينغا والوفد المرافق له،             «مضيفة ان   

باتهم وستسلح وتدرب الجيش الكيني، بل ستضع       قالوا فور عودتهم الى بالدهم، إن اسرائيل استجابت لطل        
  .»تحت تصرفهم كل ما ينبغي لحماية حدودهم وفرض النظام في الصومال

اعـداء كينيـا هـم اعـداء        «وفي نفس السياق، نقلت الصحيفة عن نتنياهو قوله امام ضيفه الكيني، إن             
  .»اسرائيل، وعليه ينبغي لنا ان نساعد، وهي فرصة لتعزيز عالقاتنا

، ان الرئيس االوغندي ورئيس حكومة كينيا، اعربا خالل الجلـسات           »هآرتس«رها، ذكرت صحيفة    بدو
الثنائية مع المسؤولين االسرائيليين، عن قلقهما من تنامي القوى االسالمية الراديكالية في القارة السمراء،              

ي، فيما أعرب أودينغـا     موسيفيني أكد أن اوغندا دولة مسيحية وتخشى االسالم الراديكال        «مشيرة الى أن    
  .»عن قلقه من تغلغل التطرف اإلسالمي في الصومال

في صراعهما مع التطـرف     » دوالب نجاة «وأكدت الصحيفة ان الزعيمين االفريقيين يريان في اسرائيل         
لم يجر  «االسالمي، مشيرة الى ان كينيا تقيم عالقات أمنية واستخبارية وثيقة جدا مع إسرائيل، ورغم أنه                

ع صفقات أسلحة خالل الزيارة، اال ان الزعيمين قاال إنهما سيرسالن في المستقبل جهـات مخولـة                 توقي
للبحث في الحصول على مساعدات إسرائيلية، بما في ذلك تجهيزات، وإذا تحققت هذه اآلمال، فإن وزارة                

يلي فـي افريقيـا فـي       الخارجية اإلسرائيلية، يمكن أن تلعب دوراً مشابهاً لما كان في ايام المجد االسرائ            
  .»الستينيات

  جهود إسرائيلية لتخفيف انتقادات جنوب أفريقيا 
 وال تغفل إسرائيل حتى أشد الدول انتقادا لسياساتها، فقد أكدت مـصادر إسـرائيلية أن نائـب وزيـر                   
 الخارجية داني ايالون بذل جهودا إلقناع نظيره الجنوب أفريقي، ماريوس فرانسمان، الذي تعتبر بـالده              

من أشد المنتقدين للسياسات اإلسرائيلية، بتحييد الخالف حول القضية الفلسطينية بين البلـدين وتعزيـز               
  .العالقات التي تعتمد على المصالح المشتركة

 ويرمي ايالون بذلك إلى التخفيف من حالة النفور بين جنوب أفريقيا التي تـدعم الحقـوق الفلـسطينية                  
أال "وعرض أيالون على نظيره الذي زار تل أبيب ورام اهللا هذا األسبوع             .  حكومة وشعبا، وبين إسرائيل   

، وا قترح عليه أن تقـوم جنـوب أفريقيـا           "تبقى العالقات بين البلدين رهينة للصراع العربي اإلسرائيلي       
فصل بين موقفها من الصراع وبين العالقات الثنائية، وأن تركز على تطوير المصالح المشتركة              "بعملية  
  ".جاالت االقتصاد والعلوم والتطويرفي م

  خلق قنوات من التقارب للتأثير على الدول العربية
ويقول خبراء عرب إن التوغل اإلسرائيلي في القارة السوداء يهدف إلى خلق قنوات من التقارب معهـا،                 

 الـصراعات   للتأثير بذلك على مواقفها السياسية، وربما األمنية، من الدول العربية، وتتخذ إسرائيل مـن             
المسلحة في أفريقيا مدخالً لتفعيل نفوذها السياسي واألمني، فلم تكن إسرائيل بمنأى عن صـراع إقلـيم                 

  .دارفور، كما لم يغب الدور اإلسرائيلي عن الصراع المسلح بين جنوب السودان وشماله
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: " لدولة المـصري  ويقول الخبير حسين حموده المدير السابق إلدارة مكافحة الصهيونية في جهاز أمن ا            
الحقيقة هي أن إسرائيل تدخل في صراع على احتواء الدول األفريقية مع قوى إقليمية ودوليـة أخـرى،                  
مثل إيران وفرنسا والواليات المتحدة، إذ استخدمت إيران دول القارة السوداء في تمريـر العديـد مـن                  

بات الدولية المفروضة عليهـا، وال      صفقات األسلحة، مخترقة بذلك قرارات مجلس األمن الدولي، والعقو        
يغيب عن إسرائيل مساعي حكومة طهران إلى تعزيز مواقف التيارات الراديكالية في أفريقيا، لتحويلهـا               

  .الحقاً إلى سالح يساهم في توسيع نطاق مدها في الشمال األفريقي والدول العربية
رائيل للسيطرة سياسياً واقتصادياً على     إن محاوالت إس  ": "إيالف"وأضاف الخبير حموده في حديث لموقع       

الدول األفريقية ال تتوقف عند الدول ذات الغالبية السكانية المسيحية، وإنما تتجاوزها إلى الدول اإلسالمية               
األفريقية، مثل السنغال، إذ تنطلق في مساعيها من زاوية خلق قنوات من التقارب الناعم، ولعل ما فعـه                  

 في العاصمة السنغالية دكار خالل عيد األضحى الماضي يؤكد ذلك، إذ كلفتـه              ممثل تل أبيب الدبلوماسي   
 خاروفاً هدية من الدولة العبرية لحكومة السنغال، وتوزيع هذه الخـراف            99الخارجية اإلسرائيلية بتقديم    

  ".على فقراء ويتامى الدولة األفريقية، الذين يدين معظمهم باإلسالم
   حربين مرتقبتينضلوع تل أبيب غير المباشر في

 خاروفاً ليتناسب العدد مع أسماء اهللا الحسنى،        99الغريب بحسب حسين حمودة هو أن إسرائيل اختارت         
ولعل ذلك هو ما أكده سفير تل أبيب لدى دكار، زاعماً احترام إسرائيل لطقوس المسلمين في أعيـادهم،                  

واعتبرتها دليالً على متانة العالقات مع      األغرب من ذلك أن حكومة السنغال باركت الخطوة اإلسرائيلية،          
  .الحكومة اإلسرائيلية، وتلقى سفير تل أبيب في دكار خطاب شكر يحمل هذا المضمون

أما الخبير الدكتور سيد فليفل العميد السابق لمعهد البحوث والدراسات األفريقية في جامعة القاهرة، فقـال   
دور الحديث عنها تعكس مدلوالً وحيدا، وذلك إذا خرجـت          إن التسريبات العبرية التي ي    ": "إيالف"لموقع  

إلى حيز التنفيذ، وهو ضلوع إسرائيل غير المباشر في حربين مرتقبتين في القارة السوداء، بدأت إحداهما            
أكتوبر المنصرم، عندما اجتازت قواتها الحـدود الـصومالية         / كينيا في السادس عشر من تشرين األول      

  ".المحسوبة على تنظيم القاعدة) ابالشب(لمداهمة مليشيا 
أما الحرب الثانية فيمكن اإلشارة إلى بوادرها على خلفية تردي األوضاع األمنية على الحدود الفاصـلة                
بين شمال السودان وجنوبه، وتؤكد تلك المؤشرات أن خيار المواجهة العسكرية السودانية مع دولة جنوب               

  ".السودان الوليدة ليس مستبعدا
 خبير الشؤون األفريقية أن إسرائيل تعكف على دعم رئيس جنوب السودان سيلفا كيـر عـسكرياً                 ويؤكد

واستخباراتياً، وذلك في مقابل المساعدات التي يمنحها الرئيس اإليراني محمود أحمدي نجـاد للـرئيس               
داء السوداني عمر البشير، وعبر هذه اآلليات تعود إسرائيل بشكل سريع إلـى أحـضان القـارة الـسو                 

باألسلوب القديم نفسه، وهو تزكية الصراعات األفريقية المسلحة، بعدما توقف نـشاطها لمـدة أربعـين                
  ".عاماً

  25/11/2011، 48موقع عرب
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فليس هناك أكثر من إسـرائيل مـن        . ي إسرائيل تثير أحداث الثورة المصرية قلقا شديدا ف      : حلمي موسى 
. تعتقد أن التغييرات في مصر، إن كانت إيجابية، ستقود المنطقة العربية بأسرها إلى تغييـرات جذريـة                

وتشعر إسرائيل بأن الزمن الذي كان، حينما كانت القيادة المصرية بزعامة الـرئيس المخلـوع حـسني                 
اجهة عدد من الخصوم العرب قد انتهى، وأن ال معنى النتهاء           مبارك ترى في إسرائيل حليفا حتى في مو       

هذا التحالف سوى تغيير البيئة االستراتيجية التي عاشت في ظلها إسرائيل على األقل في العقود الثالثـة                 
فقد انتقلت مصر، في العهد السابق، من موقع العداء إلسرائيل إلى موقع المهادنـة والتـصالح                . األخيرة

وأفسح ذلك المجال إلسرائيل ألن تنظر إلى نفسها ليس بوصـفها فقـط             . وقع التحالف معها  وأخيرا إلى م  
فقد انتقلت بأمنها القومي من المساحة إلـى الحجـم ونالـت            . مجرد قوة إقليمية وإنما قوة عظمى عالمية      

وقـد  . تها الدولية بتحالفاتها اإلقليمية والدولية مكانة نقلتها خطوات هائلة إلى األمام في كل ما يتعلق بمكان             
  .جرى ذلك كله في ظل تغييب أساسي لدور ومكانة مصر اإلقليمية والدولية

ورغم الصدمة األولى التي أصابت إسرائيل برحيل الرئيس مبارك ونجاح الثورة المصرية فـي خلعـه                
تتمثـل  فإنها عبر استمرار السياسة الخارجية للنظام بعد ذلك، حاولت التشبث باالعتقاد أن مصلحة مصر               

وآثرت إسرائيل المحافظة علـى     . في المحافظة على العالقة مع إسرائيل حتى ولو بوتيرة أقل من السابق           
هذه العالقة وتجنب ردود الفعل على ما يحدث في القاهرة وسيناء بأمل أن تكون التوترات القائمة سحابة                 

غير أن األحداث   . ة الرسمية فقط  صيف سرعان ما تختفي لتعود العالقة إلى ما كانت عليه ولو من الناحي            
األخيرة واالنتخابات البرلمانية أشعرت اإلسرائيليين بأن اآلمال حتى بالمحافظة على الحد األدنـى مـن               

فالموقف الشعبي من إسرائيل، والذي تجلى حينا باقتحام الـسفارة          . العالقة مع مصر قد تكون مبالغا فيها      
  .طين ال يترك مجاال للشك في أن مستقبل العالقة قاتمومؤخرا بتظاهرات التضامن من القدس وفلس

مثل وزير الدفاع   » خبراء مصر «ومن المؤكد أن من باتوا يعرفون في الساحة السياسية اإلسرائيلية بأنهم            
وصـار  . األسبق بنيامين بن أليعزر ونائب رئيس الشاباك األسبق إسرائيل حسون صاروا أنبياء الغضب            

صبح مساء من أن مصر تتجه بسرعة أكبر مما كانو يتخيلـون نحـو تـوتير                هؤالء وأمثالهم يحذرون    
وسبق لبن أليعزر أن طالب إسرائيل باالستعداد لليوم الذي سوف تتصادم فيه جبهويا             . العالقة مع إسرائيل  

  .مع مصر
وفضال عن  . ويعزو حسون األزمة الراهنة للمجلس العسكري األعلى في مصر لدوافع اقتصادية ومعنوية           

إذ . إلحباط من النتائج ورغبة الجمهور المصري في التقاط ثمار ثورته هناك الخيبة من تدهور االقتصاد              ا
تزايد العجز في الميزانية وأنفقت مليارات الدوالرات التي ليس هناك من يقوم بالتعويض عنها للخزينـة                

: شخصي قادت إلى ما نشهده اليوم     أسبابا سياسية، اقتصادية، وانعدام اليقين واألمن ال      «ولذلك فإن   . العامة
  .»فمعظم المتظاهرين، حسب تقديري، خرجوا للشوارع أساسا بسبب اإلحباط، وقلة منهم بسبب التطرف

ليس هناك من يضمن أن     » هزة أرضية فعلية  «أما بنيامين بن أليعزر فيرى أن ما يجري حاليا في مصر            
ليست هناك فـي مـصر      «حيث يرى أنه    » ضىالفو«وفي نظره فإن ما يجري هو       . تنتهي آثارها قريبا  

  .»هناك فوضى شاملة. حكومة تسيطر، وال نظام، وال تراتبية سلطوية
صحيح أن االستخبارات العسكرية اإلسرائيلية في تقديرها السنوي األخير أوضحت أن توتر العالقة مـع               

 التغييرات المقبلة في    مصر ال يقود بالضرورة إلى صدام عسكري على األقل في المستقبل المنظور ولكن            
بل ان رئيس األركان اإلسرائيلي الجنرال بني غينتس عـرض تـصور            . مصر والمحيط العربي كبيرة   

إسرائيل للتعامل مع أسوأ السيناريوهات وبينها إلغاء مصر معاهدة كامب ديفيد وانتقالها إلى حالة العـداء                
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 على إسرائيل الوضع االقتصادي الـراهن       ومن المؤكد أن واحدا من بين الضواغط الهامة       . مع إسرائيل 
  .الذي ال ترى أنه يسمح لها بترف التفكير في انتقال مصر إلى حالة العداء

صحيح أن الكثيرين من القادة السياسيين والعسكريين اإلسرائيليين أشاروا في األشهر األخيرة إلى احتمال              
ئيل ولكن الفارق كبير بين ذلك وبين انتقال        تحول شبه جزيرة سيناء إلى مرتع لألعمال العدائية ضد إسرا         

وتعتمد الرؤية اإلسـرائيلية فـي      . مصر بمواردها البشرية والمادية والمعنوية إلى خندق العداء إلسرائيل        
ابتعاد مصر عن احتمال االنتقال السريع إلى موقع العداء الجبهوي مع إسرائيل إلى الوضع االقتـصادي                

تقدير السنوي لالستخبارات اإلسرائيلية تحدث بوضوح عن عدم قـدرة          وهكذا فإن ال  . المتردي في مصر  
ولكن مـا يـصح اليمـين لـيس         . االقتصاد المصري حاليا على تحمل أعباء مواجهة مكلفة مع إسرائيل         

وإسرائيل التي تمتعت في العقود الثالثة األخيرة، علـى األقـل،           . بالضرورة أن يبقى صحيحا إلى األبد     
ح حتى بالتفكير ذات مرة بإلغاء قيادة الجبهة الجنوبية صارت مضطرة لتحمـل             بتعاون مصري أمني سم   

ليس فقط أعباء بناء جدار فاصل على طول الحدود مع مصر أو النفقات األمنية الجارية وإنمـا أيـضا                   
  .لالستعداد لتحمل تكاليف إضافية استثنائية بتعزيز القوات هناك بل وتجنيد ألوية وربما فرق لهذا الغرض

جدر اإلشارة إلى أن إسرائيل تفضل بعد أن خسرت خيارات النظام المهادن أو المتعاطف معهـا خيـار            ت
فالفوضى تسمح بتوجه الطاقات المصرية ضد بعضها البعض مما يتـيح إلسـرائيل             . الفوضى في مصر  

  .المجال للشعور بأن مصر لن تستطيع لملمة قواها واسترداد مكانتها في المنطقة
  28/11/2011، تالسفير، بيرو

  
  رسالة الى ميقاتي .67

  قاسم. قاسم س
  دولة رئيس الحكومة

غداً يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني، ستقيم االسكوا لهذه المناسبة مهرجاناً للتضامن معنا نحن ابنـاء                
ما الجديـد الـذي سـتقدمه لنـا         : المهرجان كما تعرف سيكون برعايتك، لكن دولة الرئيس       . المخيمات

هل ستعيد تكرار ما طالما سمعناه في مثل هذه المناسبات؟ ام انك ستعلن عن تحسينات ملموسة                متضامناً؟  
سـتبارك  : لواقعنا المعيشي الرديء في المخيمات؟ منذ اآلن أدعي انني أتوقع مـا ستتـضمنه كلمتـك               

ستشدد على ضرورة التمسك بهـا والمحافظـة علـى          . المصالحة التي تمت في مصر بين فتح وحماس       
ستقول انه خالل لقائك مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس وعدتـه بتحـسين وضـع               . دة الوطنية الوح

ستعيد تكرار الالزمة التي لطالما رددها المـسؤولون        . الالجئين في المخيمات، وانك تعمل من أجل ذلك       
 لكن هل سـألت،     .اللبنانيون من انك ضد التوطين ألن في ذلك مصلحة للبنان اوالً وألبناء المخيمات ثانياً             

التوطين في البازار السياسي المحلي عن رأينا نحن ابناء         » بعبع«او هل سأل اي مسؤول لبناني يستخدم        
في اي مخيم يختـاره     » كزدورة«المخيمات في التوطين؟ ألنه لو قام احد من الساسة اللبنانيين بـمجرد            

» غيتـوات «لم بأن نقـضي عمرنـا فـي         فنحن ابناء المخيمات ال نح    . ألتاه الجواب عن رأينا بالتوطين    
ونحن نتحمل واقعنا هذا ألننا مـا       . كما في مخيم عين الحلوة مثالً     » الفصل العنصري «محاصرة بجدران   

زلنا نقبض على جمرة االمل في العودة الى بالدنا، ومسيرة العودة االولى كانت شاهداً على ذلك بـرغم                  
 اذ سرنا باتجاه السياج الحدودي مـشدودين الـى جمـال            رمزيتها ودمويتها غير المتناسبة مع رمزيتها،     

  .ارضنا وسقط منا شهداء حينها
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في كلمتك التي ستلقيها او يلقيها من ينوب عنك، ستؤكد انك وخالل لقاءاتك مع المسؤولين               . دولة الرئيس 
س وبالطبع لن تـن   . االجانب كررت، واكدت، وشددت، وطالبت، بضرورة اعادة اعمار مخيم نهر البارد          

كـل هـذا الكـالم    . »االونروا«الوحيد على نكبة الالجئين الفلسطينيين      » الشاهد الدولي «ضرورة تمويل   
فـنحن  . اعتدنا سماعه من كل االطراف السياسية في لبنان، فهم مع فلسطين لكـن ضـد الفلـسطينيين                

بساطة ان يورث   ممنوعون من التملك، ومن كان قد تملّك من الفلسطينيين قبل صدور القرار ال يستطيع ب              
تصور ان والدتي اللبنانية، عندما ستموت بعد عمـر طويـل،           . ما يملكه، وهذا ضد ابسط حقوق االنسان      

لماذا؟ ألني ببساطة فلـسطيني الجنـسية منـذ         . فأنا لن استطع ان ارث منزلنا، حيث عشت حتى اللحظة         
اعرف انك تعـرف    . ء جنسيتها لوليدها  االولى معروفة، اما الثانية فمنع السيدة اللبنانية من اعطا        : نكبتين

هذه التفاصيل لكن ما الذي يمنعك من ان تقدم بعض اقتراحات قوانين لمجلس الوزراء لتحسين واقعنـا؟                 
ربما كنت مشغوالً بالحمالت التي تشن عليك، اعترف بأنها كثيرة، خصوصاً انه بعد غد هنـاك جلـسة                  

بالطبع نقصد بالقانون، اقتراحـا آخـر   . »اكسر عيننا«حدة لكن ولمرة وا . متعلقة بتمويل المحكمة الدولية   
غير القانون الذي اراد تقديمه معالي وزير الداخلية، والذي كان سيحاصر مخيمات بيروت وكأنه ال تكفيه                

هل تعلم أن اسهم وليد جنـبالط ارتفعـت بـين           : دولة الرئيس . محاصرة مخيمات الشمال والجنوب فقط    
قدم مشاريع القوانين المتعلقة بتحسين واقع المخيمات؟ لقد كان مكروهاً حينهـا   صفوف الفلسطينيين بعدما    

وهل تعلم ايضا ما هو شعور ان تذهب ووالدتك الى مركز االمن العام لتجديد              .  آذار 14بسبب موقعه في    
: رئيسجواز السفر، فتقف على شباك االجانب، بينما تقف والدتك على شباك المواطنين اللبنانيين؟ دولة ال              
اذ إن . يمكنك على االقل ان تطلب من مستشاريك ان يقدموا لك دراسة قانونية عن وضـع الفلـسطينيين        

الدولة تعاني من حالة ضياع بالتعاطي مع الملف الفلسطيني، ففي قانون العمل تعاملوننا كأجانب، وبقانون               
ا بالنسبة إلى قانون الجنـسية فنعامـل   الملكية تعاملوننا كالجئين ال يحق لهم التملك خوفاً من التوطين، ام     

بيانك الوزاري أوحى لنا اننا سنعيش في جنة، لكـن          : دولة الرئيس . اقترفتها السيدة اللبنانية  » غلطة«كـ
، وهـذا لـيس محـصوراً       »اتاري الكالم بضلو كـالم    «ربما علينا ان نصدق السيدة فيروز حين تقول         

  .بحكومتكم، بل بكل من سبقكم لألسف
يس، اعلم ان ال شيء جديداً ستقدمه هذه الرسالة، وكل ما أطلبه منك هـو زيـارة المخيمـات                   دولة الرئ 

، ألنك لو قمت بزيارة تلك الغيتوات فأنا متأكد انك ستقول بينك وبـين نفـسك                »زواريبها«والتجول في   
معالي . »كيف يستطيع هؤالء ان يعيشوا منذ اكثر من ستين عاماً في مثل هذا الوضع المزري والمهين؟              «

الوزير، تطبيق حق العودة بحاجة إلى فلسطيني قوي، عنده المقدرة ليسير علـى درب العـودة، ولـيس                  
  .لفلسطيني جائع قد يموت، وهو يموت، في اول الطريق

  28/11/2011، االخبار، بيروت
  

  حماس في قلب العاصفة: اإلسرائيليةاالستخبارات  .68
  صالح النعامي

ئيس لجنة الخارجية واألمن التابعـة للكنيـست شـاؤول موفـاز لجهـاز              لقد كان التوبيخ الذي وجهه ر     
" الـشاباك "الفتاً بشكل خاص؛ حيث انتقد موفاز علناً تدنّي قدرة          " الشاباك"المخابرات اإلسرائيلية الداخلية    

ولقد كان من الواضح أن مالحظات موفـاز كانـت          . على جمع المعلومات االستخبارية حول قطاع غزة      
جزءاً من  " الشاباك" "إسرائيل"قة تبادل األسرى مع حركة حماس، والتي حمل الكثيرون في           مرتبطة بصف 



  

  

 
 

  

            37ص                                     2333:                العدد28/11/2011اإلثنين  :التاريخ

لم يتمكّن، وعلـى    " الشاباك"لتنفيذها على هذا النحو، على اعتبار أن        " إسرائيل"المسؤولية عن اضطرار    
 جعل  مدى أكثر من خمس سنوات من الحصول على معلومات استخبارية حول مكان احتجاز شليت، مما              

من المتعذّر على قيادة الجيش تقديم مخطط ميداني لتحرير الجندي، مما قلّص الخيارات المتاحـة أمـام                 
المستوى السياسي، وحصرها في خيارين ال ثالث لهما؛ فإما التسليم ببقاء شليت في األسر، مع كـل مـا                   

باب اإلسـرائيلي بـالجيش،     التي تربط الش  " منظومة القيم " "إسرائيل"يترتب عن ذلك من مس بما تعتبره        
والتسبب تبعاً لذلك في تدنّي مستويات الدافعية للتجند للوحدات المقاتلة لدى الـشباب الـصهيوني؛ وإمـا                 

. اإلضطرار للتوافق مع المقاومة الفلسطينية حول شروط أخرى إلنهاء األزمة، وهذا ما كان في النهايـة               
" إسرائيل"ضررت كثيراً في أعقاب تنفيذ الصفقة، حيث أن         ومما ال شك فيه أن قوة الردع اإلسرائيلية قد ت         

اإلفراج عن أسـرى فلـسطينيين      : اضطرت للتراجع عما كانت تعتبره خطوطاً حمراء بالنسبة لها، مثل         
أدانتهم محاكم االحتالل بقتل عدد كبير من جنود االحتالل ومستوطنيه، عالوة على اإلفراج عن أسـرى                

  .48من القدس ومن فلسطينيي 
  أولوية المصادر البشرية

تمثّل المعلومة االستخبارية إحدى مركبات العقيدة األمنية اإلسرائيلية الهامة، فالحصول على المعلومـات             
االستخبارية الالزمة يعني تقليص اإلمكانيات المادية المطلوبة لشن الحروب وتنفيذ الحمالت العـسكرية             

تقليص المخاطر التي تحدق بالجنود الصهاينة أثنـاء تنفيـذ          والعمليات الخاصة، فضالً عن أنّها تسهم في        
الهائل في مجال جمع المعلومات االسـتخبارية       " إسرائيل"من هنا، فقد جاء استثمار      . العمليات العسكرية 

وقد جاء التوسع في االستثمار فـي مجـال         . واإلصرار على تحقيق ذلك بمختلف السبل وبشتى الوسائل       
قد قطعت شوطاً في    " إسرائيل"وإن كانت   . ادر اإللكترونية والمصادر البشرية   جمع المعلومات عبر المص   

لكن مما ال شك فيه أن المـصادر البـشرية          . توظيف التقنيات المتقدمة في دفع التجسس االلكتروني قدماً       
تظل المصادر ذات المصداقية العالية، ال سيما عندما تتمكّن المخابرات من اختراق حركـات المقاومـة                

  .معرفة ما يدور داخل مؤسساتها المختلفة عن طريق عمالء يتم زرعهم بهدوءو
  أولويات وضرورات استخبارية

استعداداً استخبارياً علـى نحـو      " إسرائيل"في قطاع غزة تتطلّب من      " إسرائيل"إن هناك ثالث أولويات ل    
  :خاص، وهي

درات العسكرية لحركـات المقاومـة      إمكانية شن حملة عسكرية على قطاع غزة، للقضاء على الق         : أوالً
ستبرر شن  " إسرائيل"بكل تأكيد،   . والستعادة قوة الردع اإلسرائيلية في أعقاب تنفيذ صفقة تبادل األسرى         

، لكن هذا مجرد ذريعة لتسويغ      "إسرائيل"مثل هذه الحملة بتواصل إطالق الصواريخ من قطاع غزة على           
عبر الحرب األخيرة على قطـاع      " إسرائيل"لعسكري في   يدرك كل من المستوى السياسي وا     . شن الحملة 

، وهي تعي أن أي حملة عسكرية على قطـاع          2008على القطاع أواخر عام     " إسرائيل"غزة التي شنتها    
غزة يجب أن تكون قصيرة جداً، ودقيقة، تتجنّب المس بالمدنيين، حتى ال يحدث مزيد من التآكـل فـي                   

تطلّب تركيز الضربات على حركات المقاومة، وتحديداً ضد حركة حماس          وهذا ي . الدولية" إسرائيل"مكانة  
وهذا بدوره يتطلّب الحصول على معلومات استخبارية       ". كتائب عز الدين القسام   "وقادة جناحها العسكري    

  .دقيقة تمكّن الجيش اإلسرائيلي من تنفيذ هذا الهدف
تخـشى أن   " إسـرائيل "قطاع غزة، حيث أن     اإلحاطة بمستوى وحجم عمليات تهريب السالح إلى        : ثانياً

. تنجح حركات المقاومة الفلسطينية في تهريب سالح يكسر ميزان القوى القائم حاليـاً بينـه والمقاومـة                
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في كثير من األحيان تضخيم قدرات المقاومة عبر الحديث عـن نجاحهـا فـي               " إسرائيل"بالطبع تحاول   
. من أجل تبرير شن العمليات العسكرية ضـد المقاومـة         تهريب أسلحة ما، لكن هذا التضخيم يأتي فقط         

من توظيف النجاح في ذلك، هو أداء بعـض الفـصائل الفلـسطينية             " إسرائيل"ولألسف، فإن الذي يمكّن     
لكن فـي المقابـل، فـإن       . اإلعالمي التي يتطوع المتحدثون باسمها للحديث عن قدرات كبيرة للمقاومة         

ضخيم من أجل التوظيف المعد له سلفاً، فإنّها معنيـة بالحـصول علـى              ، وإن كانت تحاول الت    "إسرائيل"
معلومات استخبارية دقيقة حول كل ما يدخل القطاع من سالح، من أجل التحوُّط له، وأخذ االسـتعدادات                 

فعلى سبيل المثال قرر الجيش أالّ تقوم الطائرات الحربية اإلسرائيلية بـالطيران بـالقرب مـن                . الالزمة
ع مصر، ذلك بعد أن وصلت معلومات حول وجود مضادات للطائرات بإمكانها المـس بهـذه                الحدود م 
  .الطائرات

معنية بمعرفة خيارات فصائل المقاومة السياسية، ألن هذه الخيارات تعطـي تـصوُّر             " إسرائيل"إن  : ثالثا
 كبيرة لمعرفة توجهـات     جهوداً" إسرائيل"فعلى سبيل المثال، تبذل     . حول الخيارات العسكرية المتاحة لها    

من هنـا، فـإن   . حركات حماس نحو المصالحة ودوافعها، وتصورها لتأثير الربيع العربي على مستقبلها        
  .المخابرات اإلسرائيلية تبذل جهود من أجل اإلحاطة بالجدل الذي يدور في المستويات القيادية للحركة

  28/11/2011، السبيل، عمان
  

   فلسطينيثابتخروج على  .69
  وال ناصرنق

كان وما زال عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، وفي المنازعات بينها، ثابتا مـن الثوابـت                  
الفلسطينية، ومحل إجماع فلسطيني، يتجاوز االنقسام الوطني الراهن وكل الخالفات بين فـصائل العمـل            

ليق عضوية سورية في الجامعة فـي       لكن تأييد ممثل فلسطين في جامعة الدول العربية لقرار تع         . الوطني
الثاني عشر من الشهر الجاري مثل خروجا واضحا على هذا الثابت الفلـسطيني، ال يحظـى بإجمـاع                  

  .فلسطيني، وال يزال ينتظر تفسيرا رسميا يوضح حيثياته وأسبابه ودواعيه
 فلـسطين   وفي غياب أي تفسير رسمي، يتلخص ما حدث، حسب ما ورد في وسائل اإلعالم، في تنازل               

 لجامعة الدول العربية لصالح قطر، وهذه واقعـة ليـست           136المفاجئ عن الرئاسة الدورية للدورة ال       
سبتمبر الماضي وزير خارجية سلطنة عمان يوسف       / موضع جدل، فقد أعلنها في الثالث عشر من أيلول          

وكانت هـذه المبادلـة     .  السابقة 135بن علوي بن عبد اهللا الذي كانت بالده الرئيس الدوري للدورة ال             
مفاجئة، ففي اليوم السابق كان ممثل فلسطين بركات الفرا قد تولى الرئاسة، ونقلت عنه وكالـة األنبـاء                  

  .تصريحات بهذه المناسبة" وفا"الرسمية للسلطة 
غير أن الجدل يدور حول أسباب التنازل الفلسطيني، وسط تكهنات إعالمية قـال أحـدها، علـى ذمـة                   

مع قطر، تتولى الدوحـة     " تفاهم" عنها صحيفة األنباء الكويتية، وغيرها، إنه حدث ضمن          نقلت" مصادر"
بموجبه تغطية النفقات المالية للسلطة الفلسطينية في رام اهللا لمدة أربعة أشهر، في إطار مواجهة الـسلطة           

 وراعيها األميركـي    لألزمة المالية الناجمة عن العقوبات المالية التي فرضتها دولة االحتالل اإلسرائيلي          
  .حتى اآلن" التكهنات"ولم يصدر ال عن السلطة وال عن قطر ما ينفي تلك . عليها مؤخرا

الفلسطينية القطرية مكن قطر    " المبادلة"ومع أن بعض وسائل اإلعالم المؤيدة لسورية اعتبرت أن توقيت           
عربي ضد دمشق، فـإن الموقـف       من احتالل موقع قيادي في الجامعة العربية استغلته الدوحة للتصعيد ال          
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عصابات "السوري الرسمي المنشغل بمنع أي تدخل عسكري أجنبي من الخارج وبالتصدي لما يقول إنه               
في الداخل قد تحاشى الدخول في مالسنة ثانوية مع منظمة التحرير الفلـسطينية جـراء               " إرهابية مسلحة 

  .يد تعليق عضوية سورية في الجامعة العربيةقرارها التنازل عن رئاستها الدورية لقطر ثم قرارها بتأي
لكن انعدام رد الفعل السوري ال يجب أن يكون سببا كافيا لعدم وجود رد فعل فلسطيني، يصر في األقـل    

مالية مؤقتة هو أمـر     " نجدة"وطني ب " ثابت"على معرفة أسباب وحيثيات القرارين، ليس فقط ألن مبادلة          
 ألن القرارين ال يحظيان بإجماع فلسطيني فحسب، بل أيـضا ألن            مرفوض وطنيا من حيث المبدأ، وليس     

  .الخروج على هذا الثابت الفلسطيني بالذات يثير مجموعة من األسئلة الوطنية المهمة
وأول هذه األسئلة يتعلق بالتناقض بين القرارين وبين ما أعلنه رئيس السلطة محمود عباس برام اهللا فـي                  

موقفنا هو أن ال نتدخل في      : "عندما قال " الربيع العربي " حول موقفه من     السادس عشر من الشهر الجاري    
وهذا هو موقف حمـاس أيـضا،       ". نحن نراقب وال نقول كلمة هنا وكلمة هناك       . الشؤون العربية الداخلية  

محمود الزهار التأكيد عليه بقوله لصحيفة األخبار اللبنانيـة         . وقد كرر عضو المكتب السياسي للحركة د      
موقفنا مما يحدث في سورية هو ذاته موقفنـا ممـا           "مايو الماضي إن    / خامس والعشرين من أيار     في ال 

نحن ال نتدخل في الشأن الداخلي العربي في وقت الثورات وال في            : حدث في تونس ومصر وليبيا واليمن     
  ...وقت الهدوء

القـرارين  " ثمـن "لكـن   ". من يتدخل في الشأن السوري في هذا االتجاه أو ذاك عليه أن يدفع ثمن ذلك              
المناقضين لهذا الموقف المعلن ال يمكن أن يقتصر على فصيل فلسطيني بعينه، ولذلك ال يجوز الـسماح                 

  .ألي فصيل بالخروج على اإلجماع الفلسطيني على هذا الموقف باعتباره من الثوابت الوطنية
طيني إلى محور عربي ضد سـورية       وال يسع أي مراقب محايد إال أن يتساءل كيف يمكن لالنحياز الفلس           

والتدخل الفلسطيني في شأن سوري داخلي أن يساهم ايجابيا، على سبيل المثال، فـي إنجـاح مـساعي                  
المصالحة الوطنية عشية لقاء عباس في القاهرة مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالـد مـشعل            

  .الذي يتخذ من دمشق مقرا له
ثر من نصف مليون الجئ فلسطيني تستضيفهم سورية معززين مكـرمين           وثاني األسئلة يتعلق بمصير أك    

وسواء صدق أم لم يصدق الخبر الذي نشرته صحيفة المدينـة الـسعودية يـوم               . 1948منذ النكبة عام    
األربعاء الماضي عن قلق أردني من تهجيرهم إلى األردن، فإن تجربة الالجئين الفلسطينيين إلى العراق               

، والقلق على مصير مماثل ألشقائهم فـي        "التحرير األميركي للعراق من الدكتاتورية    "ما زالت نازفة بعد     
سورية قلق مشروع يتزايد طرديا مع تزايد احتماالت التدخل الخارجي في األزمة وتصعيد التمرد المسلح               

ائل المدعوم من ذات القوى األجنبية المسؤولة عن مأساة الفلسطينيين في العراق، ناهيك عن مصير فـص               
  .المقاومة الفلسطينية التي تحتضنها دمشق

وثالث األسئلة يتعلق بالموقف الفلسطيني المتناقض الذي يجد نفسه اليوم في مواجهة دبلوماسية وسياسـية              
مع دولة االحتالل اإلسرائيلي وراعيها األميركي اللذين يسعيان فيها إلى عزل فلسطين وقياداتها جميعـا               

  .ان عزل السند العربي السوري التاريخي لحركة التحرر الوطني الفلسطينيةلكنه يتخذ قرارين يستهدف
، مقـاال بعنـوان     "أراب نيـوز  "يوم األربعاء الماضي نشرت اليومية العربية السعودية باللغة االنكليزية،          

ـ   "  قالت فيه كاتبته، ليندا هيرد، ما كان يجب أن يدركه متخذ قرار تعليـق             )" إسرائيل(عزل سورية هدية ل
سوف يطلق يد   " إخراج سورية من المعادلة اإلقليمية    "عضوية سورية في الجامعة العربية، ففي رأيها أن         

يمهد الطريق لهجوم إسرائيلي على إيران تـسنده الواليـات          "في جعبتها و  " حرة لتفعل األسوأ  ) إسرائيل"(
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متوقع أن تشنه دولة االحتالل     وهو الهجوم الذي يردع رد الفعل السوري واللبناني والفلسطيني ال         " المتحدة
سورية حاليا قد تكون خارج الجامعة العربية مؤقتا لكن يجب عدم التخلـي             "اآلن، لتخلص إلى القول إن      

  ".عنها لمن يعوون كالذئاب على أعتابها
ورابع األسئلة المهمة يتعلق باألولوية التي تحتلها القضية الفلسطينية على جدول األعمال العربـي فـي                

إن سحب الملف الفلسطيني من احتكار الرعاية األميركية له والـذهاب بـه إلـى األمـم     .  الراهن الوقت
لكـن  . المتحدة مباشرة قاد إلى وضع القضية الفلسطينية في صدارة جدول األعمـال الـدولي اإلقليمـي               

ـ                طية الواليات المتحدة نجحت كما يبدو في إزاحتها عن مركز الصدارة لصالح قضايا عربية وشرق أوس
  .أقل أهمية منها بكثير في تقرير مصير الحرب والسلم في المنطقة

وكان المطلوب عربيا وفلسطينيا تعزيز الموقف الفلسطيني كي تظل قضيته الوطنية في موقع الـصدارة               
دوليا، والرئاسة الفلسطينية الدورية للجامعة العربية تخدم هذا الهدف، لكن التنازل المجـاني عـن هـذه                 

ظل بحاجة إلى تفسير مقنع ينفي كونه مجرد ثمن باهظ لمجرد تمويل رواتب موظفي الـسلطة                الرئاسة ي 
فبعد هذا التنازل ال يجادل اثنان اليوم في أن القضية الفلسطينية ال تحتل صدارة ما تبقـى                 . لبضعة أشهر 

  .من العمل العربي المشترك
امعة العربية للنظر في حزمـة عقوبـات   من المقرر أن يجتمع اليوم المجلس االقتصادي واالجتماعي للج    

مجلس األمـن   "وكان المقرر أمس أن تبلغ الجامعة       . عربية ضد سورية، وفلسطين جزء من هذه العملية       
". دعم جهود الجامعة العربية في تسوية الوضع المتـأزم فـي سـورية            "وتطلب منه   " الدولي بهذا القرار  

  .زمة السوريةوفلسطين جزء من هذه العملية العربية لتدويل األ
وقال أمين عام مجلس الوحدة االقتصادية العربيـة،        ". نحن نقول إننا مع الشعوب    : "والرئيس عباس يقول  

نبيل العربـي، إن    . محمد ربيع، في مذكرة سلمها األربعاء الماضي الى أمين عام الجامعة العربية، د            . د
  ".النخب السياسيةسيعاقب الشعب السوري أكثر مما سيعاقب "عزل سورية اقتصاديا 

الالحقة المبنية عليه قرارا    " اإلجراءات"فهل كان القرار الذي اتخذه عباس بتأييد تعليق عضوية سورية و          
  حقا، وبخاصة الشعبين الشقيقين الفلسطيني والسوري؟" الشعوب"في خدمة 

  27/11/2011، موقع فلسطين أون الين
  

   إلى حربتجري" إسرائيل" .70
  علي جرادات

، على عكس بقية    ”إسرائيل“دول غربية عظمى، وقفت على رأسها بريطانيا ثم أمريكا، ظلت           بحماية من   
فوق القانون، ما وفر لقادتها فرصة التصرف، سياسياً وعسكرياً وأمنياً، كقادة عصابة            ” دولة“دول العالم،   

ـ            وفة، ضـد  لم تطلهم يد العدالة على ما ارتكبوه، ومازالوا يرتكبونه، من فظاعات وجرائم حـرب موص
الشعب العربي الفلسطيني وبقية الشعوب العربية ودولها، عدا ما اقترفوه من اعتداءات ومؤامرات، معلنة              

  .تارة، ومستورة تارة أخرى، ضد دول وقوى شرق أوسطية غير عربية
ليبرمان الفاشية من توسيع وتكثيف لعمليات االسـتيطان        -واليوم، عالوة على ما تقوم به حكومة نتنياهو       

، وبسبب ما تشهده    ”إسرائيل“التهويد والحصار والتدمير والقتل واالعتقال في الضفة والقدس وغزة، فإن           و
منطقة الشرق األوسط عموماً، والمنطقة العربية خصوصاً، من تحوالت استراتيجية، تعيش حالـة قلـق               

ات علنية، تهـدد    غير مسبوقة، يعكسها تسابق قادتها، سياسيين وعسكريين وأمنيين، على إطالق تصريح          
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إن هو لم يفعـل الـالزم       (فمن تصريحات متواترة، تنذر العالم،      . بشن المزيد من الحروب واالعتداءات      
، بشن هجوم على مفاعالتها النووية، إلى تصريحات، ما انفك يطلقها رئـيس هيئـة أركـان                 )ضد إيران 

وان واسع النطاق ضد قطـاع      الحرب، بيني غانتس، وجنراالت آخرون، يعلنون من خاللها نيتهم شن عد          
غزة، إلى تصريحات أطلقها الوزير ميتان فيلنائي، المسؤول عن حماية الجبهة الداخلية، ونائـب وزيـر                

إن وزارته تبذل مجهوداً كبيراً وتوظف أمواالً طائلة من أجل إجراء االستعدادات            : حرب سابق، قال فيها   
ستعرف ” إسرائيل“ أخرى مع حزب اهللا، مؤكداً أن        والتحضيرات في الجبهة الشمالية تحسباً لنشوب حرب      

في هذه المرة كيف تتعامل مع هذه الحرب بشكل أفضل مما كان عليه الحال في الحروب السابقة، إلـى                   
، ووزير حرب سـابق، بنيـامين بـن         ”للكنيست“تصريحات أطلقها عضو لجنة الخارجية واألمن التابعة        

اد إمكان نشوب حرب مع مصر مستقبالً، ذلك في ضـوء مـا             أليعازر، أعلن من خاللها عن عدم استبع      
معاهـدة  “حول مـستقبل    ” إسرائيل“تشهده هذه الدولة العربية المركزية من تحوالت، تثير عدم يقين قادة            

 ما يفسر ما قاله أيضاً رئيس أركان الحرب في اجتمـاع للجنـة              1979المعقودة معها منذ عام ،    ” السالم
إن الحدود مع مصر، وإن كانت لم تتحول إلى حدود مع عدو بعد،             “: ”للكنيست “الخارجية واألمن التابعة  

 الموعد  2012، ما اقتضى اعتبارها حدوداً مغلقة حتى نهاية عام ،         ”فإنها أصبحت حدوداً ذات خطر يزداد     
المفترض أن ينتهي فيه بناء جدار أمني عازل على طول هذه الحدود، فضالً عن مباشرة إنـشاء كتيبـة                   

 المعلومات االستخبارية الجديدة، على هذه الحدود، وعلى جزء من الحدود مع األردن أيضاً، وفـي                لجمع
السياق ذاته، قال عوزي ديان، الذي شغل منصب رئيس المجلس األعلى لألمن القومي، ونائـب رئـيس               

 من خالل   إن ما يحصل في مصر يستدعي االستعداد للوضع األسوأ، وهو األكثر احتماالً،           “: أركان أسبق 
العمل على إعداد قوة تدخل سريع، ال بد أن تضطر إلى التدخل بما يحصل في سيناء، وتـشتمل علـى                    

  .”سالح الطيران وقوات برية، وذلك لمواجهة وضعٍ ال تكون فيه سيناء خالية من القوات المصرية
ن المزيد من الحروب    العلنية، التي تنذر بش   ” اإلسرائيلية“هذا مجرد غيض من فيض التصريحات القيادية        

في ضوء ما تعكسه هذه التصريحات من حالة قلق وذعر وسعار وتـوتر تـسكن العقـل            . واالعتداءات  
حقـاً  ” إسرائيل“هل تسير   : ، وتستحوذ عليه، سياسياً وعسكرياً وأمنياً، يثور السؤال       ”إسرائيل“القيادي في   

  نحو حرب جديدة؟
، وهي كذلك بامتياز، يصبح القـبض علـى الـدوافع           ”فة لها الحرب امتداداً للسياسة ولغة عني    “إن كانت   

، وفي استـشراف    ”اإلسرائيلية“السياسية الكامنة خلف هذه التصريحات، هو األهم في قراءة راهن الحالة            
بعيداً عن التهويل أو التهوين، وبعيداً عن األبيض واألسود مـن اإلجابـات، فـإن كـل                 . مآلها الُمرجح   

يعيشون فعالً  ” إسرائيل“الداخلية، السياسية والعسكرية واألمنية، تشير إلى أن قادة         ” ةاإلسرائيلي“التحليالت  
حالة سياسية غير مسبوقة من القلق والذعر والتوتر والسعار، بسبب ما تشهده المنطقـة مـن تحـوالت                  

بعد مـا   هنا، وبما أنهم، بسبب ما خلقوه، وتربوا عليه، من نظام سياسي عدواني توسعي، أ             . استراتيجية  
يكونون عن مواجهة هذه التحوالت باللجوء إلى خيار التسويات السياسية، فإنه ال يتبقى أمامهم، والحالـة                
  هذه، سوى مواجهة هذه التحوالت باإلعداد واالستعداد لشن المزيد من الحروب، بمعزل عن متى وأين؟

  : من األهمية بمكان اإلشارة إلى، فإن”اإلسرائيلية“وبما يدعم هذا السياق من التحليل لراهن الحالة 
من تصريحات علنية تشي بالنية واالستعداد لشن المزيد من الحروب          ” إسرائيل“أن ما يطلقه قادة     : أوالً* 

واالعتداءات، ما هي إال مجرد إشارة إلى ما يدور من مداوالت سياسية وعسكرية وأمنية فـي الغـرف                  
  .المغلقة لصنع القرارات االستراتيجية



  

  

 
 

  

            42ص                                     2333:                العدد28/11/2011اإلثنين  :التاريخ

أن هذه التصريحات العلنية مع ما تشير إليه من مداوالت الغرف المغلقة، ال تتم بمعـزل، بـل                  : ياًثان* 
بالتنسيق السياسي والعسكري واألمني االستراتيجي مع الواليات المتحدة األمريكية ودول غربية أخـرى،          

 تهدد مـصالحها،    تعيش بدورها حالة قلق على مستقبل نفوذها في المنطقة، بسبب ما تشهده من تحوالت             
  .، وتعزيز تفوقها على ما عداها من دول المنطقة وقواها”إسرائيل“وفي مقدمتها حماية 

، ناهيك عن مداوالتهم الـسرية، حـول        ”إسرائيل“أن هذه التصريحات العلنية الصادرة عن قادة        : ثالثاً* 
ادة دولة طبيعية، لـم     النية واالستعداد لشن حرب جديدة في المنطقة، هي ليست تصريحات صادرة عن ق            

تعرف الحروب في حياتها، أو تخشى، وتأخذ في االعتبار، إن هي أقدمت عليها، لهذا الـسبب الطـارئ                  
” دولـة “واالستثنائي أو ذاك، القانون الدولي، وما يفرضه عليها من التزامات وقيود، بل صـادرة عـن                 

عامل مع نفسها، وتتعامل معها دول      احترفت، وما تزال تحترف الحروب وترفض التسويات السياسية، وتت        
  .غربية عظمى، بقيادة الواليات المتحدة، على أنها دولة فوق القانون

  تجري إلى حرب؟” إسرائيل“إن : على ما تقدم، هل من التعسف القول
  28/11/2011، الخليج، الشارقة

  
   التي تحتاجها فلسطينالعربيةالدبلوماسية  .71

  بالل الحسن
حـدثت ربمـا أزمـة      .  اإلسرائيلية -ر، وكل شيء هادئ على الجبهة الفلسطينية        منذ أسابيع، ومنذ أشه   

دبلوماسية من العيار الخفيف، كانت تتعلق بخطاب الرئيس محمود عباس في األمم المتحدة، وهل يلقيـه                
وقد تصدت إسرائيل والواليات المتحـدة األميركيـة،        . من منبر مجلس األمن أم من منبر الجمعية العامة        

الرئيس عباس من مخاطبة مجلس األمن، ونجحتا في ذلك، وكان أن شهدنا توترا دبلوماسيا خـالل                لمنع  
  .أيام، ثم عاد الهدوء، بل وعاد الصمت، ليصبح سيد المكان

يصر الرئيس عباس على أن يقدم نفسه كرجل سالم، وهو يعمل بدأب لتكريس هذه الصفة حول شخصه،                 
ومن حق أي سياسـي أن يختـار لنفـسه          .  وراء هذه الفكرة وتسندها    معتقدا أن فوائد إيجابية كثيرة تقف     

والظهور بمظهر رجل السالم أمر إيجابي ال يمكن التقليل مـن شـأنه،           . الصورة التي يريد أن يظهر بها     
لوال أن المسألة هنا ال تقتصر على الفلسطينيين وحدهم، بل تتعلق أيضا بعدو إسرائيلي شرس ال يراعي                 

وتتعلق أيضا بحليف داعم إلسرائيل هو الواليـات المتحـدة   . بارات المادية أو المعنويةأي نوع من االعت 
  .، بحيث ال تكترث بما يجري حولها»البالدة الدبلوماسية«األميركية، التي لديها قدرة هائلة على 

وقد قام محمود عباس حتى اآلن بأكثر من محاولة دبلوماسية لوضع هذه الـصفة فـي مقدمـة عملـه                    
اسي، وفهمت كثير من دول العالم الهدف الذي يريد الوصول إليه، أي مناخ السالم، ومنـاخ عـدم                  السي

لكن طرفين وحيدين أصرا على حالة عدم الفهم لما يريـده عبـاس، همـا إسـرائيل                 . استخدام السالح 
ماسـية  والواليات المتحدة األميركية، رغم أنهما تتحدثان صباح مساء عن دبلوماسية السالم، وعـن دبلو             

عدم اللجوء إلى العنف، األولى ألنها الدولة المعتدية على أرض الشعب الفلسطيني وعلى كـل حقوقـه،                 
وكنتيجة لهذا التقـارب فـي      . والثانية المتحمسة دائما لدعم الموقف اإلسرائيلي، أكثر من إسرائيل نفسها         

» التفـاوض «صـعيد   المواقف، يقال كالم كثير، ويسيل حبر كثير، من دون حـصول أي تقـدم علـى                 
كما » الصراع«فكلمة  .  اإلسرائيلي -العربي  » الصراع« اإلسرائيلي، وال نقول على صعيد       -الفلسطيني  

  .يبدو لم تعد محبذة في أوساط الدبلوماسية العربية
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وحين نحاول أن نفهم موقف الرئيس عباس ال نجد صعوبة في ذلك، فهو يريد أن يبرز للعالم مبدأ السالم                   
وهو يريد أن يؤكد للعالم أنه رجـل سـالم          . د إليه الموقف الفلسطيني في الصراع مع إسرائيل       الذي يستن 

 -وليس رجل حرب، لعل ذلك يحرك دول العالم للدفع باتجاه إنجاز ما على صعيد الـصراع العربـي                   
ذلك، فكل  لكن النتيجة كما تبدو حتى اآلن ال تبشر بأي تطور يوحي ب           . اإلسرائيلي في أروقة األمم المتحدة    

اعتدال فلسطيني يواجهه استمرار في التصلب اإلسرائيلي الذي يكذب على العـالم ويقـول إنـه يؤيـد                  
، إنما من خالل التفاوض، وليس من خالل أي         1967االنسحاب من األراضي الفلسطينية التي احتلت عام        

  .شيء آخر
أ التفاوض نفـسه، فـإذا كانـت        ونحن نشهد في عهد نتنياهو تصاعدا في التصلب اإلسرائيلي ينسف مبد          
، فإن صـيغة التفـاوض      1967صيغة التفاوض في فترة سابقة تقوم على قاعدة االنسحاب من أراضي            

الحالية تقوم على صيغة االنسحاب من أراض متفق عليها، مما يعني ومن دون ذكاء خارق أن حكومـة                  
، وهي ترفع في وجه ذلك شـعار        1967نتنياهو ال تريد االنسحاب الكامل من األراضي التي احتلت عام           

وهذا شعار مطاط، قد يبدأ بإعالن رفـض االنـسحاب مـن            . االنسحاب إلى حدود توفر األمن إلسرائيل     
ويعني األمران معـا فـشل أي       . القدس، وقد ينتهي بطلب بقاء الجيش اإلسرائيلي عند حدود نهر األردن          

  . إسرائيلي محتمل-تفاوض فلسطيني 
وال نعني بقولنا هـذا إدانـة أو        . سية في هذا الوضع تكمن في الموقف الفلسطيني       إن نقطة الضعف األسا   

اتهاما بالتقصير في المطالب التفاوضية الفلسطينية، فهي مواقف واضحة وتعبـر تمامـا عمـا يطلبـه                 
  .ومنذ زمن أيضا.. لكن المشكلة تكمن في طبيعة التفاوض القائم اآلن. الفلسطينيون في هذه المرحلة

، هـو تفـاوض     1967ض القائم مع إسرائيل حول االنسحاب من األراضي التـي احتلـت عـام               التفاو
فالكل يقر ويعترف، بما في ذلك الفلـسطينيون أنفـسهم، بـأن            . وهنا نقطة ضعفه الكبرى   . »فلسطيني«

الفلسطينيين هم أضعف طرف في عملية التفاوض، فهم محتلون ومعرضون للقمع، ومعرضون للطـرد،              
 إسرائيليا سيبقى الموقف اإلسرائيلي     -وطالما بقي التفاوض فلسطينيا     . الضطهاد اإلسرائيلي ولكل أشكال ا  

على حاله، وسيبقى التعنت اإلسرائيلي على حاله، وال مخرج من هذا الوضع إال بطرح صـيغة جديـدة                  
عربـي،   اإلسرائيلي، بحيث يشكل الوجود العربي، والوزن ال       -للتفاوض تقوم على مبدأ التفاوض العربي       

  .عامل ضغط مطلوب إلحداث تغيير في مجرى المفاوضات
 اإلسرائيلي أن يشارك العرب في مفاوضات الفلسطينيين مع إسرائيل، إنما           -وال يعني التفاوض العربي     

  .يعني أن يكونوا موجودين، بعددهم، وموقفهم، ووزنهم، إلى جانب المفاوض الفلسطيني
إنها سياسة تأييـد    . ، أن الفلسطيني يطلب والعرب يدعمون مطلبه      إن الصورة القائمة اآلن، ومنذ سنوات     

والمرجو هو أن يصبح المطلب الفلسطيني مطلبا عربيا، ال يعبـر عـن نفـسه               . وليست سياسة مشاركة  
بالبيانات، بل يعبر عن نفسه باستراتيجية سياسية، يحملها العرب أنفسهم إلى كل الدول الغربية الفاعلة في                

وهو ما يمكن أن يوصف في النهايـة بأنـه          .  والقادرة على أن تضغط على إسرائيل      موضوع التفاوض، 
  . فلسطيني مع إسرائيل، وليس تفاوضا فلسطينيا فقط-تفاوض عربي 

إن الدبلوماسي الفلسطيني يتصرف حتى اآلن من منطلق أنه المسؤول الوحيد عن الملف الفلسطيني، وهو               
القـرار  «ولقد نبعت هذه السياسة أصـال مـن شـعار           .  يطالب به  ال يطلب بالتالي إال تأييد العرب لما      

لقد رفع هذا الـشعار     . ، وهو شعار صحيح، لكن جرت االستفادة منه بطريقة خاطئة         »الفلسطيني المستقل 
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أصال في وجه إسرائيل، التي كانت تقول في حينه إنها تتفاوض مع العرب ال مع الفلـسطينيين، ولكـن                   
  . ضد العرب أنفسهم- ولو أحيانا -الشعار أصبح يرفع فلسطينيا الذي جرى بعد ذلك هو أن 

ال بد أن يعترف المفاوض الفلسطيني بأنه الطرف األضعف أثناء التفاوض مع إسرائيل، ولسبب مـادي                
ويجب أن يعترف المفاوض الفلسطيني بأنه يحتاج إلـى الـدعم           . مباشر، وهو أنه محتل من قبل إسرائيل      

 اإلسرائيلي من جهة، ومواجهة الصلف األميركي في دعم إسرائيل مـن جهـة              العربي لمواجهة التعنت  
  .وال بد أن يعترف المفاوض الفلسطيني بأن فلسطين قضية عربية مثلما هي قضية فلسطينية. أخرى

هو أصال قرار عربي وليس قرارا فلسطينيا، وقد تم اتخاذه في قمة فاس             » القرار الفلسطيني المستقل  «إن  
 لدعم توجه الفلسطينيين حينذاك إلى مخاطبة األمم المتحدة، وال يجوز اآلن استخدامه             1974 العربية عام 

  .في وجه العرب، وبما يضعف قوة الموقف الفلسطيني الدولية
حددوا ما  «وقد استراح بعض العرب لهذا الموقف الفلسطيني المغلق، وبدأوا يتصرفون انطالقا من قاعدة              

نا بسبب ذلك إلى دبلوماسية فلسطينية، وخسرنا بسبب ذلـك دبلوماسـية            ، ووصل »تريدون ونحن ندعمكم  
  .عربية شاملة من أجل فلسطين

 28/11/2011، الشرق األوسط، لندن
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  27/11/2011 رام اهللا،الجديدة، الحياة


