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   تدخالت خارجية إلفشال مساعي المصالحة الفلسطينيةمشعل يحذر من .1

أن عالقة الحركة " حماس"أكد رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية : ضياء الدين بالل
  .بالسودان وطيدة، معربا عن تقديرة لمواقف السودان في كل مراحله التاريخية تجاه القضية الفلسطينية

أن الزيارة األخيرة للسودان ليست مفاجئـة       " سودانيز أون الين  "ع صحيفة   وأشار مشعل خالل حوار له م     
وإنما تأتي للتشاور مع القيادة السودانية ووضعها على ماجرى في القاهرة حول المـصالحة الفلـسطينية                

 .بقيادة أبومازن) فتح(واللقاء مع اإلخوة في حركة 
القلق  :"مكانية عدم نجاح االتفاق، قال مشعلوحول لقاء المصالحة األخير في القاهرة والمخاوف من إ

والتخوف يأتي من كون هذه اللقاءات ربما تكون بال انعكاس حقيقي على أرض الواقع، هذا القلق 
مشروع قياساً على التجارب الماضية، والشعب الفلسطيني حريص على إتمام المصالحة، وقلق من أن 

لقلق المشروع، ولكن أقول بكل صدق هذا اللقاء فيه جديد فنحن نتفهم هذا ا..تتعدد اللقاءات دون جدوى
ويمتاز بدرجة عالية من المكاشفة وهو مبشر، ألن فيه حديث عن شراكة وتحمل المسؤولية مع بعضنا، 

  ".وحرص متبادل لتطبيق ملفات المصالحة وإصالح منظمة التحرير وإعادة بنائها
) حياً(مجرد وجود الشعب الفلسطيني " مشعل أن وبشأن المخاوف الصهيونية من نجاح المصالحة أكد

إسرائيل هي التي بدأتنا بالعداوة ..على أرضه وحتى لو كان في الشتات يعتبرون ذلك تحدياً لهم
واالحتالل وتشريد شعبنا وقتله، وبالتالي هذا عدو اليرتجى منه أي عمل خير، ونحن واجبنا أن نفعل ما 

  ".ئيليهمنا رد فعل إسرا يخدم شعبنا وال
أحد تحديات الوضع الفلسطيني الداخلي سواء : " وحذر مشعل من التدخالت الخارجية في المصالحة قائال

المصالحة أو غيرها يكمن في التدخل الخارجي، وأبرز هذا التدخل هو العدو الصهيوني واإلدارة 
همات فلسطينية داخلية، األمريكية والرباعية الدولية الذين يضعون شروطاً ويحاولون أن يفسدوا أي تفا

ليس الشكل الوحيد هو التصعيد العسكري على غزة بل قطع المساعدات واألموال، عن طريق حجب 
أموال الضرائب التابعة لفلسطين وتحريض اإلدارة األمريكية بقطع المساعدات التي ظلوا " إسرائيل"

  ".للضغط علينا) ككرت(يستخدمونها 
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ؤية واضحة نحو األرض الفلسطينية وعدم االعتراف بإسرائيل ونحو وشدد مشعل على أن حماس لديها ر
  .التمسك بكامل الحق الفلسطيني

ونفى مشعل وجود خالفات داخل حركة حماس مؤكدا أنها حركة كبيرة وهي في ذات الوقت حركة 
تها مؤسسية شورية ديمقراطية، تمارس أرقى درجات الديمقراطية في بنائها الداخلي وفي اختيار قيادا

بالمقابل أي حركة كبيرة قد يحدث بداخلها بعض التباين "وفي إدارة قرارها السياسي والتنظيمي، وأضاف 
عن الخطأ، ولكنها تعالج أخطاءها عبر المؤسسة القيادية، التي ) معصومة(بين قياداتها وحماس غير 

  ".ميزت حماس بأنها حركة ديمقراطية وتسمح بتعدد اآلراء لكن ضمن المؤسسات
بالعكس أصابنا بسعادة كبيرة، وفي  ":وبسؤاله عن الربيع والعربي وإذا ما كان أثر سلبا على حماس قال

ظاهر األمر أن الربيع العربي جعل األمة وشعوبها مشغولة بقضاياها المحلية وترتيب دارها الداخلي 
 الزمن لكنه حق األمة لفترة من الزمن، هذا صحيح ربما يصرف النظر عن القضية الفلسطينية لفترة من

وحق الشعوب، وكما أن شعوب األمة العربية أعطت القضية الفلسطينية الكثير من الدعم، من حقها أن 
تلتفت إلى همومها الداخلية الخاصة، ونحن سعداء بهذا الربيع ألنه في المقام األول يعزز إرادة األمة 

ضة عظيمة لألمة ستجعلها أقوى في مواجهة العدو وخياراتها الشعبية، وبالتالي نعتبر الربيع مقدمة لنه
  ". الصهيوني

  28/11/2011، "سودانيز أون الين
  

  2012مايو / أيارعباس يعلن إجراء انتخابات فلسطينية في الرابع من  .2
فيينا، أمس، إن للعاصمة النمساوية قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس خالل زيارة : )وكاالت(

 مايو المقبل إلى مراكز االقتراع لإلدالء بأصواتهم في / في الرابع من أيارالفلسطينيين سيتوجهون
 قد يدرج "إسرائيل"ـ أن رفض حركة حماس االعتراف بعباسوأعلن . انتخابات عامة طال انتظارها

وصرح عباس االثنين للصحافيين على هامش . على جدول المفاوضات المقبلة بين حركتي حماس وفتح
ستكون هذه المسألة من المسائل "، وأضاف "آمل في أن تكون حماس موافقة" بها للنمسا زيارة دولة يقوم

  ."التي سيتم التطرق إليها خالل لقائنا المقبل
  29/11/2011الخليج، الشارقة، 

  
  بإنهاء االحتالل واالنقساميكون ربيعنا  و مكتوب بشأن الحدود واألمنبموقف مطالبة "إسرائيل": عباس .3

 محمود عباس، مساء يوم االثنين في كلمته بمنتدى برونو كرايسكي الفلسطينية  السلطةئيس قال ر:فيينا
ال زلنا ومعنا اللجنة الرباعية الدولية ومختلف الدول " :بفيينا، بحضور الرئيس النمساوي هاينز فيشر

ي الحدود المعنية بعملية السالم، بانتظار موقف واضح ومكتوب من الحكومة اإلسرائيلية بشأن موضوع
لم نأل جهداً للوصول إلى السالم مع جيراننا اإلسرائيليين، فقمنا بالوفاء بكل ": وأضاف الرئيس ."واألمن

استحقاقاتنا وبكل ما هو مطلوب إلنجاح كل أشكال المفاوضات، وقدمنا مؤخراً مواقفنا مكتوبة من قضايا 
، الذي دعا األطراف 2011سبتمبر / لولأيالحل النهائي استجابة لبيان اللجنة الرباعية الصادر في 

  ."2012يناير / كانون الثاني 26لعرض مواقفها من ملفي الحدود واألمن خالل ثالثة أشهر تنتهي في 
إن ربيعنا الفلسطيني هو بإنهاء االحتالل وإنهاء االنقسام، ونحن عاقدون العزم على " :وقال الرئيس

 ليحقق هذا الربيع أهدافه بإنعتاق شعبنا من نير آخر تحقيق ذلك بأسرع وقت ممكن، وقد آن األوان
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نتطلع في ذات الوقت إلى تواصل ": الًئلرئيس النمساوي قاا الرئيس عباس خاطبو ."احتالل في العالم
دعمكم وجهودكم وتضامنكم مع شعبنا من أجل إنهاء معاناته وتحقيق تطلعاته، راجين أن يكون لنا شرف 

  ."ا فلسطين، وفي ربوع دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس الشرقيةاستقبالكم قريباً في وطنن
  28/11/2011، )وفا(نية وكالة األنباء والمعلومات الفلسطي

  
  المالية  ا مساندة السلطة للخروج من أزمتهالعربعباس يطلب من الزعماء  .4

ملوك واألمراء  محمود عباس من الالفلسطينية  السلطةطلب رئيس: ووكاالت" المستقبل "-رام اهللا 
والرؤساء العرب مساندة السلطة الوطنية الفلسطينية في الخروج من أزمتها المالية الخانقة التي تمر بها 

  . بتحويل مخصصات الضرائب للسلطة الوطنية للشهر الثاني على التوالي"إسرائيل"نتيجة عدم التزام 
  29/11/2011، بيروت، المستقبل

  
  تنفيذ بنود اتفاق القاهرةدويك يطالب بوضع سقف زمني ل .5

 طالب رئيس المجلس التشريعي عزيز دويك، بوضع سقف زمني محدد لتنفيذ بنود اتفاق القاهرة :غزة
وأكد دويك في تصريح خاص لمراسل وكالة قدس نت لألنباء  .وتطبيق المصالحة على أرض الواقع

تأجيل أو تأخير في تطبيق بنود اليوم الثالثاء، أن الوضع الفلسطيني الراهن ال يحتاج ألي عملية 
ودعا رئيس  .المصالحة، وأن المطلوب اآلن بدء بتنفيذ كافة نتائج لقاءات القاهرة على أرض الواقع

المجلس التشريعي، إلى اإلسراع في اإلفراج عن كافة المعتقلين السياسيين، وإنهاء هذا الملف بالكامل، 
 عار على جبين الفلسطينيين، ال ينتهي إال بإغالق الملف مشيراً أن إبقاء أي معتقل سياسي داخل السجون

كما طالب بتوفير كافة األجواء اإليجابية إلنجاح الجهود المبذولة في إنهاء  .بالكامل وعدم العودة له
  . واستعادة الوحدة الداخليةاالنقسام

  29/11/2011، قدس نت لألنباءوكالة 
  

  فة وعلينا توحيد الكيانية الفلسطينية جديدة للضخريطة ترسم "لإسرائي": عبد ربه .6
قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه أمس إن :  محمد يونس-رام اهللا 

وأوضح .  تستغل األوضاع المحلية واإلقليمية والدولية في رسم خريطة جديدة للضفة الغربية"إسرائيل"
كتاب في مكتبه في رام اهللا إن مجمل المشاريع االستيطانية التي في حديث مع عدد من الصحافيين وال

أن تقرر "واعتبر أن الخطر الداهم يتمثل في  . أخيراً يهدف إلى تحقيق هذا الهدف"إسرائيل"أقرتها 
تسعى إلى ضم أجزاء واسعة من الضفة وإبقاء تجمعات "، مشيراً إلى أنها "إسرائيل نوع الحل الذي تريد

وعلى المستوى الداخلي، قال عبد ربه . "ع قطاع غزة إلى االنعزال جنوباً بعيداً عن الضفةمتناثرة، ودف
. إن بقاء حكومتين في الضفة وغزة يهدد بتكريس االنقسام، مطالباً باالتفاق على إقامة حكومة واحدة

نتائج وأضاف أن عدم وجود حكومة واحدة تشرف على االنتخابات قد يقود إلى تشكيك احد األطراف ب
حماية الكيانية الفلسطينية تتطلب تشكيل حكومة أو هيئة وطنية تقلل من ": وتابع. هذه االنتخابات ورفضها

واعتبر أن اللقاءات المقبلة للفصائل . "مخاطر الفصل إلى كيانين، وهو ما يرمي إليه المشروع اإلسرائيلي
ال ": شأنها أن تكرس االنقسام، وقاليجب أن تركز على الموضوع السياسي وليس على أي ترتيبات من 
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. "مجال للحديث عن توافق وطني جدي من دون توافق فعلي على البرنامج السياسي لمنظمة التحرير
  ."علينا صوغ خطة سياسية تزيل خطر االنقسام وتواجه خطر الخطة اإلسرائيلية": وأضاف

  29/11/2011الحياة، لندن، 
  

  ة العمل على تقويض السلطة عبر سياساتها مسؤولي"إسرائيل"فياض يحمل حكومة  .7
، أمس، الحكومة اإلسرائيلية مسؤولية  في الضفة الغربية سالم فياض رئيس الوزراء.حمل د: رام اهللا

 "إسرائيل"العمل على تقويض السلطة الوطنية، وجدد دعوته للمجتمع الدولي بالعمل الفوري والجاد إللزام 
وجاء حديث فياض خالل توقيعه  .ية الفلسطينية المحتجزة لديهاعلى تحويل أموال العائدات الضريب

 ماليين يورو 10والقنصل الفرنسي العام فريدريك ديزاجانو، في مقر مجلس الوزراء، اتفاقية منحة بقيمة 
دعماً لموازنة السلطة، حيث سيتم تحويل جزء من المبلغ عبر صندوق االئتمان الذي يديره صندوق النقد 

وأشاد فياض بالدعم الفرنسي السخي،  .جزء اآلخر بشكل مباشر إلى خزينة السلطة الوطنيةالدولي، وال
 مليون 200 بلغ حوالي 2007وأوضح أن مجمل ما قدمته فرنسا للسلطة منذ تأسيسها ولغاية العام 

  . مليون يورو245 وحتى اآلن بمبلغ 2008دوالر، كما التزمت فرنسا منذ العام 
مة المالية التي تواجهها السلطة الوطنية اليوم، والتي تعقدت وازدادت حدتها بشكل إن األز: "وقال فياض

خطير من جراء احتجاز حكومة إسرائيل ألموال العائدات الضريبية الفلسطينية هو األخطر واألكثر 
ار واألشد صعوبة منذ نشأة السلطة الوطنية، وهو يهدد وبشكل خطير إمكانية السلطة الوطنية من االستمر

  ".في التمكن من الوفاء بالتزاماتها، وبالتالي من تشغيل مرافقها المختلفة وتقديم الخدمات لمواطنيها
  29/11/2011، رام اهللا، األيام

  
   والرباعية عاجزة... الصفربالمفاوضات إلى نقطةكلما تغيرت حكومة إسرائيلية تعود : األحمد .8

 غير جادة في حديثها عن "إسرائيل"فتح البرلمانية أن  أكد النائب عزام األحمد رئيس كتلة :رام اهللا
 في المفاوضات، وقال إن كل حكومة "إسرائيل"السالم، منوها إلى سياسة المماطلة التي تتبعها حكومات 

 جديدة تعود إلى نقطة الصفر، وتلغي كل ما توصلنا إليه سابقا، وأشار األحمد إلى الحكومة إسرائيلية
 التي يقودها نتنياهو وليبرمان وكيف ألغت ما توصلنا إليه في المفاوضات مع اإلسرائيلية المتطرفة

قبلنا بإقامة الدولة :  الالتينية برام اهللاأميركااستقباله لوفد من  خالل وقال األحمد .حكومة أولمرت
من ارض فلسطين التاريخية، وحتى هذه يالحقوننا عليها ويبنون عليها % 22الفلسطينية على 

  .نات ضاربين بعرض الحائط كل قرارات الشرعية الدولية وكل االتفاقيات التي تمت سابقاالمستوط
 عليها، وقال إن الواليات األميركيةووصف األحمد الرباعية بالعاجزة عن القيام بدورها بسبب الهيمنة 

مر الذي دفع  ، األ67المتحدة قد تراجعت عن وعودها بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 
منظمة التحرير للتوجه لألمم المتحدة لنيل العضوية الكاملة، وبالرغم من كل ذلك نحن متمسكون بخيار 

  .السالم وبالمفاوضات ولكن على أسس ومرجعيات واضحة
  29/11/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 
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  قادمة بشأن تقديم طلب العضوية حول الخطوات ال لم تتخذ قراراًالفلسطينيةمنصور يؤكد أن القيادة  .9
 رياض منصور مندوب فلسطين لدى األمم المتحدة أمس، أن القيادة .د أعلن:  أشرف الهور-غزة 

 حول الخطوات القادمة بشأن تقديم طلب آخر للحصول على عضوية األمم الفلسطينية لم تتخذ بعد قراراً
 القيادة ما زالت تجري نقاشات مع إنلرسمية المتحدة، وقال منصور في تصريحات لإلذاعة الفلسطينية ا

  .كافة األطراف لنجاح الخطوة
  29/11/2011، لندن، القدس العربي

  
   الدولي إلى حشد التأييد واالعتراف بدولة فلسطينية مستقلةالمجتمع تدعومنظمة التحرير  .10

لمجتمع الدولي وقوى دعت دائرة العالقات الدولية في منظمة التحرير الفلسطينية ا:  أشرف الهور-غزة 
 كامل العضوية في حشد الدعم والتأييد لالعتراف بدولة فلسطين عضواً"التحرر والسلم في العالم لـ

وأشارت الدائرة في  ."مجلس األمن، ورفع الظلم التاريخي الذي لحق بشعبنا نتيجة االحتالل اإلسرائيلي
قوقه غير القابلة للتصرف في األمم المتحدة رسالة وجهتها للجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لح

بمناسبة احتفال األمم المتحدة باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي تحييه المنظمة الدولية 
تمر اليوم بمرحلة " القضية الفلسطينية أن نوفمبر، إلى /سنويا في التاسع والعشرين من شهر تشرين الثاني

  ."جمة اإلسرائيليةخطيرة نتيجة تصاعد اله
  29/11/2011، لندن، القدس العربي

  
   فوضى عارمة ويضرب المشروع الوطنيإلىحل السلطة سيؤدي : سابقونفلسطينيون وزراء  .11

 فوضى عارمة، وسيسدد إلىحذر اقتصاديون وحقوقيون من أن حل السلطة سيؤدي  :كتب جعفر صدقة
ات التي قدمها الشعب الفلسطيني في درب طويل ضربة كبيرة للمشروع الوطني، ويبدد الكفاح والتضحي

  .لتقرير مصيره والتحرر من االحتالل
الشهرية التي ينظمها معهد أبحاث السياسات " الطاولة المستديرة"جاء ذلك في ندوة جديدة من ندوات 

 األبعادالمبررات والتبعات والمحاذير، مع التركيز على : حل السلطة"بعنوان " ماس"االقتصادية 
، تحدث فيها ماهر المصري ومازن سنقرط، وهما وزيرا اقتصاد سابقان في حكومات قادتها "القتصاديةا

  .حركة فتح، وأحمد الخالدي وزير العدل السابق في الحكومة العاشرة التي شكلتها حركة حماس
ت، مشككاً  دراسة هذا الخيار بجدية، لكنه شدد على وجوب تبيان االيجابيات والسلبياإلىودعا المصري 
  ". كارثةإلىاألمر الذي قد يقود " تسلم المسؤولية عن أربعة ماليين فلسطيني، "إسرائيل"بإمكانية قبول 

 القيادة الفلسطينية عن موعد محدد لحل أعلنت في حال األوضاعورسم المصري سيناريوهين لتطور 
  .قرار المتحدة والجامعة العربية ودول العالم بهذا الاألمم وإبالغالسلطة 

 حالتها في ظل السلطة الوطنية، أفضل الفلسطينية في األراضي في األوضاع إنبدوره، قال سنقرط 
  . االحتاللإدارة في ظل األوضاع، وبالطبع مقارنة مع 1967مقارنة مع الوضع قبل العام 

 أوا  مجتمع سياسي وال يحق ألي أحد التخلي عنهألي السلطة هي حق إقامة إنبدوره، قال الخالدي 
العبرة من : وأضاف . بزوال الشعب، فيما كفلت الدساتير آلية لتغيير الحاكمإالالتصرف بها، وال تزول 

.  معينة لالحتاللأنها أمالسلطة في برنامجها السياسي، وهل هي خطوة نحو انجاز المشروع الوطني 
بها خطوة أساسية نحو حق أعتقد انه رغم كل ما تواجهه من انتقادات، فان السلطة وإقامتها والتمسك 
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 وإنمافشل الحاكم في مرحلة من المراحل ليس مبرراً لحل السلطة "واعتبر الخالدي أن  ".تقرير المصير
  ". التي تكفل استبدال الحاكملألنظمة مبادئ األساسيفي القانون . يستوجب تغيير برنامجها

فيات الجدل الدائر بشأن حل السلطة، نعمان كنفاني استهل الندوة بعرض خل. د" ماس"وكان الباحث في 
  .ودوافع المطالبين بذلك ومبررات المدافعين عن بقائها

  29/11/2011، رام اهللا، األيام
  

   إلنهاء مظاهر االنقسام تعليماتهصدر أ عباس :أبو شهال .12
 أن الرئيس محمود عباس ، النائب في المجلس التشريعي وعضو ثوري فتح، أكد فيصل أبو شهال:غزة
إن الرئيس اصدر تعليمات واضحة " معا"ى تعليماته بإنهاء مظاهر االنقسام، وقال أبو شهال لمراسل أعط

لمدير المخابرات في رام اهللا ماجد فرج باإلفراج عن القائمة التي قدمت من قبل حركة حماس، مضيفا 
 :وأردف . هذا الملفانه ال يوجد في رام اهللا معتقلون سياسيون بل لديهم تهم أمنية وسيتم التعامل مع

، كما أشار " اسما من أبناء حركة فتح، وغير االستدعاءات التي تقوم فيها أجهزة المقالة47قدمنا لحماس "
إلى أن حماس قدمت قائمة بأسماء لمعتقليها في الضفة، مبينا أن هناك لجنة تدرس المعايير وسيتم االتفاق 

زيارة الرئيس بعد المصالحة وان الرئيس " : لغزة، قالوعن قدوم الرئيس .على اإلفراج المتزامن قريبا
  . بيته ووطنه وشعبه إلدارة العمل ومتابعة كافة القضاياإلىيأتي 

 سالم .دوقال أبو شهال أن حركة فتح لم تقدم مرشحا جديدا لرئاسة حكومة الوحدة الوطنية غير مرشحها 
  . ديسمبر بالقاهرة20ل في لقاء فياض ،مشيرا إلى أن ملف الحكومة سيناقش مع كافة الفصائ

  29/11/2011وكالة معاً اإلخبارية، 
  

  االعتقال السياسي يهدد المصالحة:  في غزةالحكوميمكتب اإلعالمي ال .13
 حسن أبو حشيش، على أن استمرار عملية .أكد رئيس مكتب اإلعالمي الحكومي في غزة د: غزة

فجر للنسيج االجتماعي، واستمراره يؤدي إلى تدهور االعتقال السياسي في الضفة الغربية تعد بمثابة الم
وقال أبو حشيش في تصريحٍ خاص للمركز الفلسطيني لإلعالم،  .العالقات ويهدد المصالحة الفلسطينية

المتمثلة " الصاعق"االعتقال السياسي محرم شرعا ووطنيا وقانونيا، فالبد من إنهاء " إن 28/11اإلثنين 
فتح عن  وفيما يتعلق حول حديث حركة ".الذي يمكن تفجير المصالحة بأي وقتباالعتقال السياسي 

أبو حشيش على أنهم ال يعملون في مؤسسات صحفية ولم يتم . داعتقال بعض الصحفيين في غزة، أكد 
اعتقالهم على خلفية أنهم فتح، إنما تم اعتقالهم بناء على معلومات وصلت لوزارة الداخلية في غزة بأنهم 

  ".بون تقارير لإلضرار بقطاع غزةيكت
  28/11/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
   السياسية بالضفة متواصلة رغم لقاء المصالحةاالعتقاالت: النائب حاليقة .14

 أكدت سميرة حاليقة، النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني عن حركة حماس، في الضفة :الخليل
سية واالستدعاءات، بالرغم من لقاء المصالحة الذي جمع رئيس الغربية، استمرار االعتقاالت السيا

  .السلطة محمود عباس ورئيس المكتب السياسية لحركة حماس خالد مشعل في القاهرة الخميس الماضي
  28/11/2011قدس برس، 
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  "تل أبيب"تنقل مؤتمرها إلى " الصحة العالمية" احتجاجات فلسطينية بعد :وزارة الصحة في غزة .15

كدت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أن منظمة الصحة العالمية قررت نقل مؤتمرها الصحي  أ:غزة
  ".تل أبيب" عقده في مدينة القدس المحتلة إلى مدينة الدولي الذي كان مقرراً

وبالتزامن مع قرار نقل مقر عقد المؤتمر إلى تل أبيب، ذكرت صحة غزة في بيان لها أن دولة النرويج 
  .كتها في المؤتمر الذي تقرر تحويله لمؤتمر تقني وحجبه عن التغطية اإلعالميةسحبت مشار

وكان المئات من كوادر وموظفي وزارة الصحة الفلسطينية، وممثلي النقابات الطبية ندد بقرار منظمة 
وم جاء ذلك خالل مسيرة حاشدة نظمتها الوزارة ي .الصحة العالمية عقد مؤتمرها في مدينة القدس المحتلة

حسن خلف، ورئيس .  باسم نعيم ووكيل الوزارة د. د في قطاع غزةأمس تقدمها وزير الصحة الفلسطيني
  . أحمد أبو حلبية وعدد من نواب المجلس التشريعي.لجنة القدس واألقصى بالمجلس التشريعي د

  29/11/2011السبيل، عّمان، 
  

  "سرائيلإ" مؤتمراً صحياً في األوروبيالسلطة تندد بعقد االتحاد  .16
 إسرائيلية االثنين في القدس بدعوة  صحياًاً مؤتمراألوروبيعقدت دول االتحاد :  وليد عوض-رام اهللا 

 وزير الصحة وأكد، "إسرائيل"رغم اعتراض السلطة الفلسطينية بشكل رسمي على عقد ذلك المؤتمر في 
لت االعتراض الفلسطيني وعقدت  تجاهأوروبا مغلي للقدس العربي االثنين، أن أبو فتحي .دفي رام اهللا 

 االعتراض الفلسطيني لم يكن بسبب عقده في القدس أن إلى مؤتمرها في القدس الغربية االثنين، مشيراً
 التي تمنع "إسرائيل"الغربية، بل الن ذلك المؤتمر الذي يرسم السياسيات الصحية والطبية يعقد في 

 غزة من الوصول للضفة الغربية أهاليي حين تمنع  والمستلزمات الطبية من الوصول لغزة، فاألدوية
 لوفاة العديد من أدى الضفة من الوصول للمشافي والمراكز الطبية بالقدس، مما أهاليللعالج وتمنع 

 الحواجز العسكرية اجتياز التي تمكنهم من اإلسرائيليةالمرضى وهم بانتظار االذونات والتصاريح 
 لكافة الجهات الدولية أرسلت وقعت معنا عريضة وإنسانيةولية  منظمة د42" :ضافأو .وصوال للقدس

  ."إسرائيل، لكن مع ذلك عقد المؤتمر في إسرائيل هذا المؤتمر في إقامةالمعنية تستنكر 
  29/11/2011، لندن، القدس العربي

  
  مية لتقديم الطلب الفلسطيني لالنضمام لمنظمة الصحة العالتها جاهزيتعلن الصحة ةراوز: رام اهللا .17

 مغلي للقدس العربي االثنين أبو فتحي . د في رام اهللاكد وزير الصحة الفلسطينيأ:  وليد عوض-رام اهللا 
جاهزية وزارة الصحة الفلسطينية لتقديم الطلب الفلسطيني لالنضمام لمنظمة الصحة العالمية كدولة كاملة 

  .األمميةات سنذهب لمنظمة الصحة العالمية كمنظمة من المنظم"  وأضاف.العضوية
  29/11/2011، لندن، القدس العربي

  
  2007 ألف وظيفة منذ منتصف 50 وفرت الحكومة في غزة: عسقول .18

 بلسان أمين عام مجلس وزرائها محمد عسقول أمس في قطاع غزةكشفت الحكومة : حامد جاد - غزة
 ألف وظيفة 50  توفير2007النقاب عن أنها استطاعت منذ سيطرتها على قطاع غزة في منتصف العام 

واعتبر عسقول أن حكومته وفرت حياة كريمة . لمواطني غزة وذلك في مختلف قطاعات العمل الحكومي
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للمواطن في غزة خالل السنوات الماضية وعززت أمنه الوظيفي ما ساهم في تنمية العمل عبر المؤسسة 
مساعدات للعمال واألسر الحكومية وتحسين مخرجاتها كما وفرت حكومته عشرات ماليين الدوالرات ك

  .الفقيرة ليعيشوا بحسبه بمستو لم يسبق له مثيل، عبر سنوات السلطة الفلسطينية رغم الحصار
  29/11/2011الغد، عّمان، 

  
   بمحاسبة الوزير مجدالني بسبب ألفاظه النابيةيطالبوننواب حماس في الضفة  .19

، والذي صدر عن "العمل المشين"فوه بـ استنكر نواب حركة حماس في الضفة الغربية ما وص:رام اهللا
أمين عام جبهة النضال الشعبي وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والوزير في حكومة رام اهللا أحمد 

نسخة عنه، " قدس برس"، وصل 28/11وطالب النواب في بيان صدر عنهم يوم االثنين  .المجدالني
ه هذا لكافة المسؤولين، وعبروا عن استيائهم لهذا بمحاسبة مجدالني ومالحقته حتى ال يسيء بعمل

  .التصرف والذي صدر عن مسؤول فلسطيني
  28/11/2011قدس برس، 

  
  ما زلت عضوا في المكتب السياسي لحماس وما نشر عن تجميد عملي كذبة كبيرة: الزهار .20

تصريحات نفى الدكتور محمود الزهار عضو المكتب السياسي لحركة حماس في  :أشرف الهور -غزة 
ان يكون هناك أي قرار من الحركة بتجميد عمله التنظيمي، وقال ان ما نشر ' القدس العربي'خاصة لـ

وأشار الزهار إلى أن من نشر الخبر استند  ،'كذبة كبيرة ابتدعها أحد الصحافيين'حول األمر عبارة عن 
مراراً على اتصاالت يجريها معه لمصادر غير موثوقة، الفتاً إلى أن السبب في ذلك يعود لكونه لم يرد 

وأكد أنه ال زال عضواً في المكتب السياسي  .'قام بابتداع خبر التجميد من الحركة'أحد الصحافيين، وقال 
 الجلسات السابقة  في وأرجع الزهار عدم المشاركة. لحركة حماس، وهو أعلى سلطة قيادية في الحركة

، محمالً المسؤولية في ذلك للرئيس 'طق إلنهاء عملية االنقساممن'للحوار مؤخراً، إلى عدم قناعته بوجود 
  .محمود عباس وحركة فتح

في الحلول " منطق"وقال القيادي البارز في حماس حين تطرق لملف المصالحة انه ال يوجد هناك 
 انه من الممكن أن يشارك في الجلسة القادمة في القاهرة التي حددت فيو ،الموضوعة إلنهاء االنقسام

جدول أعمال جيد للجلسة، وعلى أن ال يكون 'المقبل، إن وجد حسبما قال ) ديسمبر( كانون االول 22
  .'الجلوس للحوار مجرد عبث

في تطبيق بنود اتفاق ' غير جادين'إلى ذلك، اتهم الزهار كال من الرئيس عباس وحركة فتح بأنهما 
  .المصالحة

، وقال ان هذا ناتج لضغط من 'يسا لحكومة التوافقالرئيس عباس طلب أن يكون سالم فياض رئ'وقال 
ألم يتعلم أبو مازن من تجربته السابقة مع أمريكا التي هددت 'أمريكا والدول الغربية، وقال منتقداً 

وقلل من نتائج ما تم  .'باستخدام الفيتو ضد الدولة، وأوقفت دعمها لليونسكو التي قبلت عضوية فلسطين
السابقة من الحوار التي حضرها الرئيس عباس وخالد مشعل رئيس المكتب التوصل إليه في الجلسة 

  .السياسي لحماس
وأشار إلى أنه في الجلسة األخيرة جرى االتفاق فيها على حل ملف المعتقلين السياسيين، وإجراء 

ذا ، ان ه'القدس العربي'وقال الزهار في حديثه لـ  .وتحديد موعد لعقد جلسة حوار شاملة االنتخابات
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، مؤكداً انه ال يمكن أن تجري 'عدم وجود منطق في فهم عملية حل الخالفات وإنهاء االنقسام'سببه 
  .االنتخابات بعد شهرين من تشكيل حكومة التوافق

  29/11/2011القدس العربي، لندن، 
  

  ال بديل عن المقاومة المسلحة: حركة المقاومة الشعبية .21
تخلي عن المقاومة المسلحة كخيار استراتيجي ورئيس لدحر أكدت حركة المقاومة الشعبية رفضها ال
  . االحتالل اإلسرائيلي من فلسطين التاريخية

المقاومة الشعبية منذ " إن: وقالت الحركة على لسان عضو مكتبها السياسي رزق عروق في بيان مكتوب
ل استخدام المقاومة أن انطلقت جاءت تعبيرا عن خيار الشعب الفلسطيني في التعبير عن نفسه من خال

  ".المسلحة كحل وحيد لتحرير فلسطين وعودة الالجئين الفلسطينيين
ورحب عروق بتفعيل قرار المقاومة الشعبية ضد االحتالل كأحد الخيارات التي ينتهجها الشعب 
 الفلسطيني لتأكيد حقه في أرضه والدفاع عنها بكافة الوسائل، رافضا في الوقت ذاته اعتبار المقاومة

 .الشعبية هي األسلوب الوحيد في مقارعة االحتالل
 28/11/2011فلسطين اون الين، 

  
  فتح تطالب المجتمع الدولي بفرض إرادته إلنهاء االحتالل اإلسرائيلي .22

 طالبت حركة فتح، المجتمع الدولي بفرض إرادته وقوانينه الشرعية وقيم الحرية والعدالة إلنهاء :رام اهللا
ي اإلسرائيلي، واالنتصار لحق لشعب الفلسطيني بقيام دولته المستقلة ذات السيادة االحتالل االستيطان
  .بعاصمتها القدس

وشددت الحركة في بيان صحفي لمناسبة الذكرى الرابعة والستين لقرار تقسيم فلسطين واليوم العالمي 
 الفلسطيني، وعلى للتضامن مع الشعب الفلسطيني، على الحقوق الوطنية والسياسية واإلنسانية للشعب

رأسها حقه الكامل في تقرير المصير والعودة وقيام دولة فلسطينية كانت القرارات األممية قد أقرتها 
  .واعترفت للشعب الفلسطيني بحقه في قيامها قبل أربعة وستين عاما

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

  تثنينا عن المصالحة الفلسطينية والتحرك الدبلوماسيلن " إسرائيل"تهديدات : العالول .23
اإلسرائيلية والتهديدات " اإلبتزازات"محمود العالول أن " فتح"أكد عضو اللجنة المركزية لحركة  :رام اهللا

باستمرار تجميد عائدات السلطة الفلسطينية لن توقف التحرك الدبلوماسي للقيادة باتجاه مؤسسات المجتمع 
  .تمنعها عن المصالحة الوطنيةالدولي، ولن 

، المجتمع الدولي والدول )28/11(اليوم االثنين " موطني"وطالب العالول في تصريحات صحفية إلذاعة 
العربية بتعويض العجز الذي تعرضت له السلطة جراء قرار الحكومة اإلسرائيلية بإيقاف تحويل عائدات 

  .الضرائب الفلسطينية للسلطة
 28/11/2011قدس برس، 
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  يعارضليبرمان والفلسطينية السلطة  أموالباإلفراج عن " يفكر"نتنياهو  .24
، أن رئيس الحكومـة     برهوم جرايسي نقال عن مراسلها    الناصرة   من   29/11/2011،  الغد، عّمان  تذكر

في تقرير دوري له، أمام اللجنة البرلمانية اإلسرائيلية للـشؤون األمنيـة              نتنياهو قال  االسرائيلية بنيامين 
في تحرير هذه األموال الفلسطينية، على ضوء أجواء التهدئة مع الجانـب  " تفكر"والخارجية، إن إسرائيل  

ونقلت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية عن      .الفلسطيني، وأن حكومة إسرائيل ستواصل فحص األوضاع تباعا       
ألمـوال الفلـسطينية،    مصادر في حكومة نتنياهو، إن حكومته قد تتخذ قريبا قرارا يقضي باإلفراج عن ا             

ال مصلحة إلسرائيل فـي انهيـار الـسلطة      "وادعت مصادر إسرائيلية في حديثها للصحافة المحلية، بأنه         
الفلسطينية، وأن إسرائيل ستقيم األوضاع تباعا، فحاليا توجد تهدئة، ولهذا فإن الحكومة قد تقرر اإلفـراج                

  ".عن األموال
منع تطبيق التوقعات في ما يتعلق بالنشاط الدولي لقبول عـضوية           وادعى نتنياهو في تقريره أنه نجح في        

ونحن نالحظ هدوءا في الساحة الفلسطينية، فهم قرروا وقف تحركاتهم،          "فلسطين في األمم المتحدة، وقال      
  ".ومن مصلحتهم وقف تحركهم، كذلك لم نكن بحاجة إلى فيتو أميركي في مجلس األمن

سيمارس " يسرائيل بيتينو "فيغدور ليبرمان أعلن أمس االثنين، أن حزبه        وزير الخارجية اإلسرائيلي أ   لكن  
كل ثقله في الحكومة من أجل منع اإلفراج عن أموال السلطة الفلسطينية التي تحتجزها حكومة االحـتالل        

  .منذ نحو شهرين، وهذا بعد ساعتين من تصريحات نتنياهو
يش اإلسرائيلي إيهود باراك قال يوم اإلثنين،       وزير الج  أن   28/11/2011 موقع عكا اون الين،      وأضاف

، بإعادة النظر في استئناف تحويل العوائـد الـضريبية للـسلطة            "نتنياهو"أنه يدعم قرار رئيس الحكومة      
إنني أعمل على استئناف نقل أموال      " :الفلسطينية، وأضاف باراك خالل جلسة لكتلة االستقالل اإلسرائيلية       

ينية، ألن هذه األموال تعمل على استقرار السلطة، واستمرارها في الخدمات           الضرائب إلى السلطة الفلسط   
وبدورة تطرق رئيس لجنة الخارجية واألمن في       ". األمنية، وإنني سعيد بأن هذا األمر سيناقش مرة أخرى        

 إلـى " إسرائيل اليوم "اليوم خالل مقابلة صحفية أجرتها معه صحيفة        " شاؤول موفاز "الكنيست اإلسرائيلية   
أمام نتنياهو خياران، إما أن يتخذ قراراً شـجاعاً  " :موضوع استئناف نقل األموال للسلطة الفلسطينية قائالً     

  ". ويستأنف نقل األموال للسلطة، وإما أن يستمع للمتطرفين داخل الحكومة اإلسرائيلية، ويوقف هذا القرار
    

  يات كبيرة أمام تحد"اسرائيل"جتاح المنطقة وت إسالميةموجة : نتنياهو .25
قال رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو، ان التحوالت التي يشهدها العالم العربي والمنطقة تـضع               

  .اسرائيل امام تحديات كبيرة، تنعكس مباشرة على ضروراتها االمنية
 إسالمية  واضاف نتنياهو، الذي تحدث امام لجنة الخارجية واألمن التابعة للكنيست يوم االثنين، ان موجة             

تجتاح العالم العربي، بعد عشرات السنوات من الحكم العسكري الثابت، على حد قوله، مشيرا الى عـدم                 
القدرة على التنبؤ بالمدة التي ستسود فيها حالة عدم االستقرار، داعيا الى توخي الحذر والمسؤولية وعدم                

  .اللجوء الى خطوات متسرعة
ر نتنياهو بايجاب الى توقف الخطوات الخاصة باالعتراف الـدولي،          اما على المستوى الفلسطيني فقد اشا     

  .فيما اعتبر المحادثات بين فتح وحماس خطوة تكتيكية من طرف السلطة لن تجلب اية نتائج محددة
  29/11/2011، 48 موقع عرب
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  نقص موازنة الجيش يحول دون تنفيذ عملية ضد غزة: يديعوت .26
ذكرت صـحيفة يـديعوت أحرونـوت علـى موقعهـا           : ت لألنباء  ترجمة وكالة قدس ن    -القدس المحتلة 

االلكتروني أن نقص الموازنات في الجيش اإلسرائيلي يحول دون القيام بعملية عـسكرية واسـعة ضـد           
إن "ونقلت الصحيفة عن مصدر عسكري كبير في الجيش اإلسرائيلي قوله           . 2012قطاع غزة خالل عام     

ي خالل العام القادم وذلك نتيجة التقليصات في ميزانية الجـيش           أضرارا كبيرة ستلحق بالجيش اإلسرائيل    
اإلسرائيلي في الوقت الذي تحمل وزارة المالية اإلسرائيلية المسؤولية الكاملة لوزارة الجيش في صـرف               

وأكد المصدر العسكري أن ميزانية الجيش تعاني من عجز يـصل  ". غير قانوني"مليارات الشواقل بشكل  
 للـصناعات   2012 مليار يجب البدء في دفعها بداية شـهر شـباط            5,2قل، من ضمنها     مليار شي  9إلى  

العسكرية اإلسرائيلية، والذي سيتسبب بإمكانية وقف بعض الصناعات العسكرية اإلسرائيلية وكذلك عـدم            
  .2012وجود أي ميزانية لتدريبات جيش االحتياط اإلسرائيلي عام 

سكرية بأن وضع الجيش اإلسرائيلي النظامي لم يتأثر حتى اآلن          وأضافت الصحيفة نقال عن المصادر الع     
نتيجة للنقص في الموازنة، ولكن العام القادم سوف يشهد تأثيرات كبيرة على استعداد الجيش اإلسرائيلي               
خاصة في ظل ازدياد التهديد اإليراني إلسرائيل، األمر الذي دفع الضابط الكبير للتأكيد بعدم وجود شيقل                

، كذلك يمكن أن يؤدي هذا الوضع لوقف بعـض          2012 ميزانية الجيش لتدريبات االحتياط عام       واحد في 
الصناعات العسكرية اإلسرائيلية التي تعتبر ذات أهمية كبيرة في تأمين الحماية إلسرائيل، حيث يجـري               

ومـشاريع اخـرى فـي      " حيـتس "ومشروع صاروخ   " القبة الحديدية "الحديث عن امكانية وقف مشروع      
  .صناعات العسكريةال

  29/11/2011وكالة قدس نت، 
  

  1973 سرقوا قتالهم في حرب تشرين عام اإلسرائيليالجيش  الجنود: "هآرتس" .27
ظهر أنه خالل حـرب تـشرين تلـك         أمس وثيقة صدمت القارئ اإلسرائيلي تُ     » هآرتس«نشرت صحيفة   

وإنمـا لرفـاقهم الجنـود      مارس الجنود اإلسرائيليون عمليات نهب وسلب، ليس ألعدائهم من العـرب            
وتناقض . اإلسرائيليين الذين سقطوا في تلك الحرب وخربوا أعتدة من لم يعد إلى أهله من أرض المعركة               

هذه الرواية الموثقة الصورة التي دأب الجيش اإلسرائيلي على إعطائها داخلياً وخارجياً حول أخالقيـات               
  .جنوده الرفيعة وطهارة أسلحتهم

 السلوكيات غير األخالقية وغير الرفاقية في الجيش، والتي تعبر ربما عن صـورة              وتوضح هذه الوثائق  
الواقع البائس والفوضوي الذي شاع خلف الكواليس أثناء الحرب، وضعف الزعامة وانعدام الترتيب فـي               

 بل إن الجنرال شافير يشير في كالمه إلى أن المسؤولية عن هذا السلوك غيـر الرفـاقي               . أيام القتال تلك  
أنا أفترض أن بالوسع إلقاء جزء من التهمـة أيـضا           «وقال  . وغير المحترم تقع على عاتق القادة أنفسهم      

  .»على القادة أنفسهم
  28/11/2011، السفير، بيروت

  
  
  

   فلسطينًيا وعائلته بالقتلأسيًرانائب إسرائيلي يهدد  .28
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هديدا ألسـير فلـسطيني وعائلتـه       اإلسرائيلي ت ) البرلمان" (الكنيست"وجه نائب في    ): فلسطين(الناصرة  
بالقتل، بعد إصدار المحكمة اإلسرائيلية حكما بالسجن خمسة مؤبدات على األسير بتهم بتهمة تنفيذ عملية               

وذكرت مصادر إسـرائيلية أن      .الماضي) مارس(قتل في  مستوطنة بالقرب من رام اهللا  في شهر آذار             
رب رام اهللا أدين بقتل خمسة مستوطنين فـي مـستوطنة   من قرية عورتا ق)  عاما19(الشاب أمجد عواد   

  ".ايتامار"
، والذي وجه لألجد سـير      "االتحاد الوطني "من كتلة   " الكنيست"وحضر المحكمة ميخائيل بن اري عضو       

مهزلـة لـيس    "، واصفا جلسة المحكمة بأنها      "إننا سنقضي عليك وعلى عائلتك    "عواد تهديدا بالقتل، قائالً     
  ". إال

  28/11/2011 قدس برس،
  

  ميزانية األمن اشتملت على جميع التطورات في الشرق الوسط: وزير المالية اإلسرائيلي .29
 مليار شـيكل    100بأن ميزانية األمن تلقت زيادة بنحو       " يوفال شتاينتس "صرح وزير المالية اإلسرائيلي     

 ردود علـى    مـن أجـل إعطـاء     " بروديت"خالل السنوات الماضية كما هو مخطط له في تقرير لجنة           
التطورات في المنطقة وتغيير األنظمة وارتفاع حدة التطرف في الـشرق األوسـط بمـا فيهـا تهديـد                   

 فإن وزارة الجيش تلقت     -خالل حديثه أمام جلسة الحكومة أمس     -وبحسب شتاينتس   . الصورايخ اإليرانية 
واوضـح  .  األوسـط  مليار شيكل إضافية كي تتمكن من مواجهة التحديات التطورات القائمة في الشرق           

, شتاينتس انه عندما رئيسا للجنة الخارجية واألمن حذر من أن يكون هناك تهديد أمني من جانب مـصر                 
  ". أنا ال آمل بأن يحدث هذا ونحن نعلم كيف ستتصرف مصر ألن السالم هو مصلحة للطرفين"وقال 

يـة جديـدة بـسبب التغيـرات        إننا نقف أمام تحـديات أمن     "وبدوره قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو       
هذا الوضع أنتج هنا واقع معكوس حيـث هنـاك          "وأضاف  ". الجيوسياسية بشكل دراماتيكي في المنطقة    

حاجة للحافظ على االحتياجات األمنية إلى جانب الحفاظ على االقتصاد اإلسرائيلي في ظل األزمة المالية               
  ".وسنضطر إلى إيجاد التوازن بين الحاجتين, العالمية

  28/11/2011، وقع عكا اون الينم
  

  "إسرائيل" إقرار البرلمان التونسي الجديد قانون مقاطعة منمخاوف : "إسرائيل اليوم" .30
أن المستوى السياسي في إسرائيل يراقب بقلق التطـورات فـي العـالم             " إسرائيل اليوم "ذكرت صحيفة   

.  إلى واقع كئيب بالنسبة إلسـرائيل      وهم يحذرون منذ أسابيع من احتماالت تحول الربيع العربي        , العربي
وأشارت الصحيفة إلى أن أول ثمار الربيع العربي تأتي من تونس حيث يعتزم البرلمان التونسي الجديـد                 

وهو بند يحظى بدعم من الحزبين األكبر في البالد         , "معارضة الصهيونية ومقاطعة إسرائيل   "إقرار قانون   
  ". التجمع الديمقراطي"و, " اإلسالميالنهضة"بعد إبعاد زين العابدين بن علي 

, وأعربت وزارة الخارجية اإلسرائيلية من تفشي عدوى عداء إسرائيل في دول أخرى في الشرق األوسط              
  . األمر الذي سيضع االستقرار بالمنطقة في خطر
إن إقرار الدستور التونسي الجديد سيضر أيـضا بـأمن          "ونقلت الصحيفة عن مسئول سياسي رفيع قوله        

وعقدت وزارة  ". وأن جهات متطرفة ستفهم البند الخاص بإسرائيل بشكل آخر        , ليهود المقيمين في تونس   ا
وفـي نهايـة    " أفيفا رزشختر "الخارجية اإلسرائيلية أمس جلسة نقاش برئاسة مديرة فرع الشرق األوسط           
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وقف إدراج  النقاش تم بلورة توصيات للمستوى السياسي وإقرار خطة عمل للضغط على تونس من اجل               
وشددت بأنه في حال إقرار هذا البند في الدستور التونسي فإن ذلك سيكون             , هذا البند في الدستور الجديد    

وتتضمن التوصيات الضغط على    . له تداعيات سلبية بالنسبة إلسرائيل في دول أخرى في الشرق األوسط          
ن خالل منظمـة التعـاون      وممارسة ضغوط على تونس م    , تونس بمساعدة دول غربية ذات ثقل سياسي      

  . وعن طريق منظمة دول البحر المتوسطOECDوالتنمية االقتصادية الدولية 
  28/11/2011، موقع عكا اون الين

  
   يحذر من انهيار حزب كاديمااإلسرائيليعضو في الكنيست  .31

ثنين، من  اليوم اإل " أوتنيل شنلر "حذر عضو الكنيست اإلسرائيلي عن حزب المعارضة اإلسرائيلية كاديما          
ونقلت صحيفة إسـرائيل    . انهيار حزبه، بسبب األزمات المختلفة التي مر بها الحزب في اآلونة األخيرة           

إن حزب كاديما على مفترق طرق معقد للغاية، الفتقاره إلى المهنيـة فـي إدارة               :"قوله" شلنر"اليوم، عن   
الحزب ايتسيق حداد، لالشتباه بـه      الحزب، باإلضافة إلى التحقيقات األخيرة التي جرت مع أمين صندوق           

أعضاء الحزب ال يدعمون بعضهم الـبعض فـي إقـرار بعـض             " :وأضاف". بسرقة أموال من الحزب   
القوانين في الكنيست اإلسرائيلي، فمثالً عندما قدم عضو الكنيست عن حزب كاديما مئير شتريت، اقتراحاً               

  ".لم يلقى هذا القرار تأيد من قبل أعضاء حزبهبرفع الغرامة المالية ضد األشخاص المتهمين بالتشهير، 
  28/11/2011، موقع عكا اون الين

  
  "إسرائيل"من موظفيها بسبب األزمة االقتصادية في % 10تفصل " يديعوت" .32

االقتصادي التابع لصحيفة معاريف على شـبكة االنترنـت، أن األزمـة الماليـة              " غلوبس"كشف موقع   
وأشار الموقع إلى أن صحيفة     .  أمواجها وسائل اإلعالم اإلسرائيلية    االقتصادية في إسرائيل بدأت تضرب    

من موظفيها العاملين في قسم اإلعالنات بالصحيفة بسبب انخفاض         % 10فصلت نحو   " يديعوت احرنوت "
وأوضـح  . الدعايات على موقع الصحيفة االلكتروني، وبالمقابل رفضت الصحيفة التعليق على الموضوع          

ليست األولى من بين وسائل اإلعالم اإلسرائيلية التي قـررت          " يديعوت"ن صحيفة   الموقع االقتصادي، أ  
طرد عاملين لديها فقد سبقتها العديد وسائل إعالم التي تضررت بفعل األزمة االقتصادية العالمية، ومـن                

، " العاشـرة  القناة التلفزيونيـة  "،  "صحيفة معارف "،  "موقع والاله "،  "موقع القناة العاشرة االلكتروني   "بينها  
  . وغيرهم" ماكان اريسكون"وشركة إعالنات 

  28/11/2011، موقع عكا اون الين
  

   مليون شيكل40قانون إسرائيلي لتخصيص ميزانيات لمتاحف االحتالل تصل إلى  .33
من المقرر أن يعرض على الكنيست اإلسرائيلي، مشروع قانون يقضي بتخصيص ميزانيـة للمتـاحف               

أراضي الضفة الغربية، وذلك خالل الفترة القادمة، بعد المصادقة عليه بـالقراءة            اإلسرائيلية المقامة على    
وادعى مقترحو القانون أنه للمرة األولى ستفرض الكنيست على وزارة األمن بأن يسري قانون          .التمهيدية

  . إسرائيلي في الضفة الغربية، بالرغم من معارضة وزارتي القضاء واألمن
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وبحسب التقارير  .  مليون شيكل  40أن الميزانية السنوية للمتاحف تصل اليوم إلى        كما تجدر اإلشارة إلى     
اإلسرائيلية فإن اقتراح القانون يتطلب زيادة في الميزانية، أو تخصيص ميزانية للمتاحف في المستوطنات              

  .على حساب المتاحف داخل األراضي المحتلة
  28/11/2011، موقع فلسطين أون الين

  
   واالعالن عن استقبالها لشكاوى الالجئين الفلسطينيين "االونروا"ة لمراقبة اداء انشاء هيئ: غزة .34

اكدت مصادر فلسطينية في قطاع غزة، تشكيل هيئة مراقبة الداء وكالة  :رام اهللا ـ وليد عوض
  .، معلنة عن فتح باب استقبال شكاوى الالجئين الفلسطينيين'االونروا'

هي هيئة شعبية ' أونروا ووتش'التي اطلق عليها اسم ' االونروا'واوضحت المصادر ان هيئة مراقبة 
 .بما يكفل الحفاظ على حقوق الالجئين الفلسطينيين' االونروا'فلسطينية مستقلة تهدف للرقابة على أداء 

بعد تداعي عدد من 'كد عصام عدوان امين سر الهيئة التنفيذية لهيئة المراقبة ان تشكيل هذه الهيئة جاء أو
  .' مؤتمرات اسفرت عن تأسيس هذه الهيئة3ثقفين واالكاديميين عقدوا حوالي الم

كثرت المالحظات على اداء االونروا 'وحول االسباب التي دفعت لتشكيل هذه الهيئة قال عدوان 
الحظ الجميع ان االونروا تتسارع في التراجع '، مضيفا 'وتراجعها في مستوى خدماتها المقدمة لالجئين

الصعد، وبرز االمر بشكل خطير عندما غيرت االونروا اسمها من وكالة االمم المتحدة الغاثة على كافة 
، مشيرا 'الالجئين الفلسطينيين في الشرق االدنى وتشغيلهم الى وكالة االمم المتحدة لالجئين الفلسطينيين

حت هذه الوكالة وما ، مضيفا ال ندري لمن اصب'حذفت كلمة االغاثة والتشغيل والشرق االدنى'الى انها 
  .هي مهامها
دعوة لكل الالجئين الفلسطينيين في مناطق السلطة الفلسطينية واألردن وسورية ' أونروا ووتش'ووجهت 

عبر البريد اإللكتروني، مع اإلشارة إلى موضوع 'ولبنان للتعاون معها بإرسال شكاواهم ومالحظاتهم
  :الرسالة بأحد الموضوعات التالية

 اإلغاثة - اإلسكان والمشروعات الصغيرة وبرنامج الطوارئ- الصحة والبيئة -عليم التربية والت
والتشغيل وستكون األولوية للتقارير المدعمة بوثائق ومستندات، مع ضمان سرية المصدر دائماً، وذلك 

أو اإلتصال على رقم الجوال ) unrwa.watch@gmail.com(على البريد اإللكتروني،
00970595651660.  

  29/11/2011، لقدس العربي، لندنا
  

   في قلنديا إلقامة الجدار العازلدونم 400االحتالل يصادر  .35
، التصدي )28/11(حاول أهالي قرية قلنديا في مدينة القدس المحتلة، صباح اليوم االثنين : القدس

لقرية تمهيدا لجرافات االحتالل، لمنعها من استكمال ما بدأته أمس األحد بتجريف أراضٍ زراعية شمال ا
  . لمصادرتها إلقامة مقطع جديد من الجدار العازل

وذكرت مصادر في البلدة أن جرافات االحتالل قامت يوم أمس بتجريف ما طوله خمسة كيلومترات من 
   متراً، تمهيداً لمصادرتها، وذلك إلقامة مقطع جديد من الجدار 20أراضي المواطنين الفلسطينيين بعمق 
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وأشارت المصادر ذاتها إلى أن مساحة األراضي التي بلّغ أصحابها  .دينة القدسالذي سيحيط بم
  . دونم، تعود ملكيتها ألهالي قرية قلنديا400الفلسطينيون بالمصادرة تبلغ 

  28/11/2011قدس برس، 
  

  إجراءات قمعية في سجون االحتالل إلرباك الوضع التنظيمي لألسرى .36
ائيلي في اتخاذ قرارات وإجراءات على األرض في سجون بدأت قوات االحتالل اإلسر :حسن جبر

مختلفة هدفها إثارة االرتباك والبلبلة في صفوف األسرى الفلسطينيين الذين ينتظرون تنفيذ المرحلة الثانية 
  .من صفقة تبادل األسرى منتصف الشهر القادم

 سجني نفحة والنقب أن وقالت مصادر متعددة من داخل السجون إن قوات االحتالل أبلغت األسرى في
غالبية األسرى المفرج عنهم سيكونون من هذين السجنين، في حين بدأت في تجميع عدد آخر من 

  .األسرى في منطقة تسمى المعبر بالقرب من بئر السبع بالذريعة نفسها
 خاصة 4من جهة أخرى، شنت قوات االحتالل اإلسرائيلي في سجن عسقالن هجمة شرسة على قسم 

وأخضعت الموجودين فيهما إلى حملة تفتيش قاسية بحجة وجود هواتف نقالة داخل ) 19 و18(غرفتي 
  .الغرف

  29/11/2011، األيام، رام اهللا
  

   تطالب بإلغاء مخطط هدم طريق المغاربة وليس تأجيله"مؤسسة األقصى" .37
لية بإلغاء طالبت مؤسسة األقصى للوقف والتراث السلطات اإلسرائي: القدس ـ عبد الرؤوف ارناؤوط

إننا نؤكد على مطلبنا الثابت وهو قيام "مخطط هدم طريق المغاربة نهائيا، وليس فقط تأجيله، وقالت
 ".االحتالل اإلسرائيلي بإلغاء نهائي لمخطط هدم طريق باب المغاربة وبناء جسر عسكري بديل

  ".ئيلي عنهان الخطر على المسجد األقصى لن يزول إالّ بزوال االحتالل اإلسرا: "وأضافت
األوقاف اإلسالمية في القدس هي صاحبة الحق بترميم وإصالح ما يلزم في المسجد "وشددت على ان 

األقصى ومرافقه، ومنها طريق باب المغاربة، الذي هو جزء ال يتجزأ، ومعلم من معالم المسجد األقصى 
  ".المبارك

  29/11/2011، األيام، رام اهللا
  

  ن السجانين ال يعالجونهم سوى بالمخدر أسرى يؤكدون األ.. اناتهمقدموا شهادات مرّوعة حول مع .38
أفاد تقرير صادر عن وزارة شؤون األسرى والمحررين أن أوضاع األسرى المرضى في : رام اهللا

مستشفى سجن الرملة اإلسرائيلي تزداد تدهوراً وخطورةً بعد نقلهم إلى قسم جديد يعتبر أسوأ من السجن، 
دنى من المقومات الصحية واإلنسانية، ويفاقم أمراضهم الصعبة وحجم آالمهم حيث يفتقد للحد األ

  .المتصاعدة في ظل سياسة إهمال طبي واسعة يتعرضون لها
ونقل تقرير الوزارة شهادات مروعة وقاسية أدلى بها عدد من األسرى المرضى لمحامي وزارة األسرى 
فادي عبيدات، كشفت مدى المأساة اإلنسانية التي يعيشها المرضى في ذلك القسم الذي يشبه القبر حسب 

  .الدوليةقولهم، وأن ما يجري بحقهم هو استهتار متعمد بحياتهم وبكل المبادئ اإلنسانية و
  29/11/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا
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  مؤتمراً في القدس منظمة الصحة العالمية تنظيم مركز الميزان يستنكر  .39

استنكر مركز الميزان لحقوق اإلنسان مخالفة منظمة الصحة العالمية لقرارات األمم : حامد جاد -غزة
عوة إسرائيلية يشكل مخالفة واضحة لعشرات المتحدة، مؤكدا أن تنظيم هذا المؤتمر في مدينة القدس بد

  .القرارات الصادرة عن الجمعية العامة لألمم المتحدة والمنظمات الدولية األخرى
ورأى الميزان في قرار منظمة الصحة العالمية والدول المشاركة تهديداً على مدينة القدس وسكانها 

تكمال مخططها االستيطاني الرامي إلى ومكانتها، خاصةً في ظل سعي سلطات االحتالل المحموم الس
تهويد المدينة بالكامل، والذي يشمل تهجير وطرد سكانها الفلسطينيين، وإعطاء شرعية لسياسة األمر 

  .الواقع التي تحاول سلطات االحتالل فرضها في المدينة
ه ونقله إلى مدينة وطالب الميزان منظمة الصحة العالمية والدول المشاركة في المؤتمر كافة بوقف فعاليات

  .أخرى أو االمتناع عن المشاركة فيه
  29/11/2011، الغد، عّمان

  
  االحتالل يفرج عن الصحفية المقدسية إسراء سلهب .40

بعد )  عاما26(أفرجت سلطات االحتالل ظهر أمس االثنين عن الصحفية المقدسية إسراء سلهب : القدس
نة أهالي أسرى القدس أمجد أبو عصب أن محكمة وأكد رئيس لج . يوما على اعتقالها15ما يقارب 

في فضائية القدس، بعد جلسة محاكمة " أحرار"االحتالل أفرجت عن الصحافية سلهب مقدمة برنامج 
  .عقدت في مدينة القدس المحتلة، مبينا أن االحتالل أفرج عن سلهب دون شروط

  29/11/2011، السبيل، عّمان
  

  ـوطيـنورفـض التـ  تؤكد حق العودة"أشد" .41
لمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب » إتحاد الشباب الديموقراطي الفلسطيني ـ أشد«أعلن 

المتمسك بحق العودة إلى ديارنا وممتلكاتنا  موقفنا الثابت تاكيد على« : الفلسطيني في بيان أصدره أمس
لتوطين والتهجير كافة،  ورفضنا لمشاريع ا194 تطبيقا للقرار الدولي 1948التي هجرنا منها عام 

الدولة «ودعا االتحاد . »باعتبارها الشاهد الدولي على قضية ومأساة اللجوء» األونروا«وتمسكنا بوكالة 
اللبنانية إلى منح شعبنا الفلسطيني الالجئ في لبنان أبسط مقومات الصمود ودعم حقه في العودة، وقد آن 

اإلسراع في إقرار حقوقهم اإلنسانية وخصوصا حقي العمل األوان إلنهاء مأساة الفلسطينيين في لبنان و
  .»والتملك

  29/11/2011، السفير، بيروت
  
  

  قرار تقسيم فلسطين غير قانوني والغ ": ثابت" .42
لحق العودة في بيان في ذكرى مرور أربعة وستين عاما على صدور قرار تقسيم " ثابت"اعتبرت منظمة 
ن القرار غير قانوني والغ ألنه وفقا لنصوص ميثاق األمم  أ29/11/1947 تاريخ 181فلسطين الرقم 

المتحدة فإن مهمة أي انتداب، تهيئة الشعب المنتدب لتقرير مصيره وتهيئته لبناء دولته المستقلة، وألن 
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الجمعية العامة ال تملك إجراء أي تعديل أو تغيير في صك اإلنتداب، حتى وإن رأت الجمعية العامة 
ر حل للقضية الفلسطينية هو التقسيم، فال يعتبر ذلك قرارا ملزما ألحد وإنما وحسب النصوص أن خي

ال يحق لألمم المتحدة أن تنشئ دولة جديدة، أو أن تلغي "وأضاف البيان ".يكون ذلك اقتراحا منها فقط
 1948كما أنه في آذار .  بتقسيم فلسطين وانشاء دولتين غير قانوني181دولة قائمة، لذلك صدور القرار 

تراجعت الواليات المتحدة عن مشروع التقسيم، ألنه ال يمكن تنفيذه إال بالقوة، واقترح وضع فلسطين 
  ".تحت الوصاية الدولية وإعادة القضية الى األمم المتحدة للنظر فيها على هذا األساس

ة لألمم المتحدة وبهذا، يكون القرار غير قانوني والغيا، ذلك لعدم صالحية الجمعية العام" :وختم البيان
إصداره، ولتجاوزه حدود نظام الوصاية الدولية، ولعدم قانونية االجراءات التي تم بموجبها اعتماده 

  ".وتنفيذه
  29/11/2011، المستقبل، بيروت

  
  %14العجز في الميزان التجاري سجل انخفاضا بنسبة :  الفلسطينياإلحصاء .43

الفرق بين الصادرات والواردات (ي الميزان التجاري  قال الجهاز المركزي لإلحصاء إن قيمة العجز ف
، ما يشير إلى 2011 مليون دوالر أميركي خالل الربع الثاني من العام 540، بلغت )من السلع والخدمات

  .2011مقارنة مع الربع األول % 14أنها سجلت انخفاضا بنسبة 
ة للحسابات القومية الربعية من جانب وأوضح اإلحصاء في بيان صحفي اليوم اإلثنين، أن النتائج األولي

، أظهرت أن الناتج المحلي اإلجمالي في 2011اإلنفاق باألسعار الجارية والثابتة للربعين األول والثاني 
 باألسعار الثابتة 2011 مليون دوالر أميركي خالل الربع الثاني 1,598األرض الفلسطينية وصل إلى 

  .2011ول مقارنة مع الربع األ% 7بزيادة قدرها 
 مليون دوالر أميركي 2,281وبينّت النتائج أن الناتج المحلي اإلجمالي في األرض الفلسطينية وصل إلى 

  .2011مقارنة مع الربع األول % 12 باألسعار الجارية بزيادة قدرها 2011خالل الربع الثاني 
كي خالل الربع الثاني  مليون دوالر أمير1,825وأوضحت أن اإلنفاق االستهالكي النهائي وصل إلى 

، حيث شكل اإلنفاق االستهالكي النهائي لألسر 2011مقارنة مع الربع األول % 2 بتراجع قدره 2011
من إجمالي اإلنفاق االستهالكي % 77 مليون دوالر أميركي، أي ما نسبته 1,400المعيشية ما قيمته 

  .2011عن الربع األول % 6النهائي، مسجال تراجعا قدره  
  28/11/2011ز المركزي لالحصاء الفلسطيني، الجها

  
  ملك االردن يجتمع مع شمعون بيريز بشأن محادثات السالم .44

، أن العاهل األردني عبد اهللا الثاني والرئيس اإلسرائيلي شـمعون           29/11/2011السبيل، عّمان،   ذكرت  
لعقبات التـي تعتـرض     بيريز، الذي غادر عمان بعد زيارة قصيرة إلى األردن اليوم، بحثا سبل تجاوز ا             
  .إحياء مفاوضات السالم بين الفلسطينيين واإلسرائيليين على أساس حل الدولتين

لإلجـراءات األحاديـة    " إسـرائيل "وشدد العاهل األردني وفق بيان الديوان الملكي على ضرورة وقف           
ي تحقيـق   الجانب، خصوصا وقف جميع أشكال االستيطان الذي يشكل عقبة حقيقية ورئيسية أمام مساع            

السالم، وعدم اتخاذ أي إجراءات لتغيير معالم القدس، أو المساس بالمقدسات اإلسالمية والمـسيحية فـي          
  .المدينة المقدسة
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وأكد عاهل األردن أن حل جميع قضايا الوضع النهائي وفي مقدمتها الالجئين والحدود والقدس، وصوال               
 وعاصمتها القدس الـشرقية، والتـي       1967طوط عام   إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على أساس خ       

تعيش بأمن وسالم إلى جانب إسرائيل هو األساس إلنهـاء عقـود طويلـة مـن الـصراع الفلـسطيني          
  .اإلسرائيلي

واستعرض الرئيس اإلسرائيلي خالل اللقاء الجهود التي يمكن أن تقوم بها إسرائيل في المرحلة المقبلـة                
  ".طة الوطنية الفلسطينيةلبناء أجواء الثقة مع السل"

، نقالً عن مراسلها سليمان الخالدي، أن مكتب بيريز في          29/11/2011وكالة رويترز لألنباء،    وأضافت  
ال يمكن الوصول إلى حل دولتين لشعبين إال من         "القدس قال في بيان أن بيريز أبلغ العاهل األردني بأنه           
وقـال مـسؤول الـديوان الملكـي        ." ألمم المتحدة خالل مفاوضات مباشرة وليس من خالل اللجوء إلى ا        

األردني انه تم إبالغ بيريز بأن أي إجراءات تغير وضع القدس الشرقية ستوجه ضربة قوية ألي جهـود                  
  .للسالم
 ان "الحيـاة "أكد لــ  ا  اردنيمسؤوال، أن  نبيل غيشان ، عن مراسلها    29/11/2011،  الحياة، لندن ونقلت  

 نتانياهو تعبر عـن عـدم رضـى االردن عـن            إلىز نقل رسالة عاجلة      طلب من بيري   العاهل األردني 
 فوراً،  اإلجراءات في القدس، خصوصاً في جسر باب المغاربة، وطالبه بوقف تلك            اإلسرائيلية اإلجراءات
 فـي القـدس،     اإلسالمية بحكم واليته على المقدسات      األردن يكون بعلم    أن تغيير ال بد من      أيمؤكداً ان   

  ).يونسكو(»  المتحدة للتربية والعلوم والثقافةاألمم منظمة«وكذلك 
  

   واألردن بشأن ترميم باب المغاربة"إسرائيل"بين  لم يتم أي اتفاق نهائي": األوقاف األردنية" .45
أنه لم يتم أي اتفاق نهائي  بين إسرائيل واألردن بـشأن            "قال مصدر مسؤول في وزارة االوقاف       : عمان

 من ثالث سنوات من المفاوضات، وبالرغم من تفاهمات أولية مع إسـرائيل             ترميم باب المغاربة بالرغم   
  ".قامت األخيرة بنكثها

أن عمان تراجعت عن اتفاق تم التوصـل        "اإلسرائيلية أمس من    " هآرتس"وكذّب األردن ما نقلته صحيفة      
  . المسؤولوفق تصريح صحفي للمصدر".  لطريق باب المغاربة يالجسر الخشبإليه سابقا بشأن ترميم 

 كما حذر األردن من أن أي محاولة اعتداء على أي من األوقاف اإلسالمية في الحرم الشريف أو مرافقه                  
أو أبوابه أو ساحاته أو جدرانه أو مداخله أو حدائقه، مؤكدا أن ذلك سيؤدي إلى تهييج المسلمين في جميع                   

  .أنحاء العالم وإلى حلقة من العنف ال نهاية لها
ألردن، وفق المصدر ارتياحا من تجاوب إسرائيل مع المطلب األردني الذي يصر على أن ال               كما ابدى ا  

  . أي إجراءات أحادية الجانب بخصوص إعادة بناء الجسر الخشبي لطريق باب المغاربة"إسرائيل"تتخذ 
رفين في   وقال المسؤول إن الطرف اإلسرائيلي هو الذي ال يعترف باتفاق مبدئي تم التوصل إليه بين الط               

الماضي، وينص على وجوب أن تقوم إسرائيل بالتنسيق مع األوقاف اإلسالمية حـول             ) مارس( آذار   15
  .جميع أعمال الترميم وإعادة البناء في موقع طريق باب المغاربة

وأكد المصدر أن األردن نسق جميع خطواته مع السلطات الفلسطينية وأن هدف األردن وفلسطين واحـد                
  .ى الحرم الشريف وجميع مرافقه وساحاته وأبوابه وجدرانه لألمة اإلسالميةوهو الحفاظ عل

29/11/2011، الغد، عّمان  
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   "وعد بلفور"ـقرار تقسيم فلسطين وفر الغطاء القانوني الدولي ل:  األردنيينرابطة الكتاب .46
امـاً علـى    صدر أمس، عن رابطة الكتاب األردنيين، بيان بمناسبة ذكرى مرور أربعة وستين ع            : عمان

قضى بتقسيم فلسطين العربيـة     "، وهو القرار الذي     181قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة، الظالم، رقم        
وفر الغطاء القانوني الدولي لوعـد       "جاء فيه أن هذا القرار    " إحداها يهودية، واألخرى عربية   : إلى دولتين 

س لشرعنة االغتـصاب واالحـتالل،      بلفور، الذي نص على إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين، وأس          
واعتبار االستيالء على أراضي الغير بالقوة مصدراً من مصادر الشرعية الدولية، واكتـساب الحقـوق،               

  ". وتشكيل الدول
29/11/2011، الدستور، عّمان  

  
    "األونـروا" ترفض محاوالت إنـهـاء عـمـل "العليا للدفاع عن حق العودة: "األردن .47

 األردنوجهت اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة لالجئـين الفلـسطينيين فـي              : رعان ماجد الق  -عمان  
نروا المنعقد في منطقة البحر الميت اكدت فيها رفـض جميـع           ومذكرة الى اجتماع اللجنة االستشارية لأل     

ذتها أو وقف عملياتها أو تخفيض خدماتها وإجراءات التقشف التي اتخ         ) األونروا(المحاوالت إلنهاء عمل    
أو نقل صالحياتها والمسؤوليات التي تضطلع بها ألي جهة كانت، وذلك للمحافظة على األبعاد السياسية               
والقانونية واإلنسانية لقضية الالجئين الفلسطينيين إلى أن يتم حل وفقاً لقرارات الـشرعية الدوليـة ذات                

  .الصلة
ية المتعلقة بالقضية الفلسطينية وعلى رأسـها       وأكدت اللجنة ضرورة التنفيذ الفوري لجميع القرارات الدول       

 والذي ينص صراحة على حق الالجئين والمهجرين الفلـسطينيين  1948الصادر عام ) 194(القرار رقم   
  .  الذي ينص على عودة النازحين دون قيد أوشرط1967لعام ) 237(في العودة إلى ديارهم والقرار 

29/11/2011، الدستور، عّمان  
  

  للمطالبة باإلفراج عن المعتقلين السياسيين الدقامسة والقنيبيركة اإلسالمية  للحاعتصام .48
طالب اعتصام دعت إليه الحركة اإلسالمية، الحكومة بتطبيق العدالـة والمـساواة            :  هديل غبون  -عمان  

ناء وانتقد المعتصمون اسـتث   . التمييز في التعامل مع ملفهم    " عدم"باإلفراج عن كل المعتقلين السياسيين، و     
معتقلي رأي في السجون وعدم شمولهم بالعفو الخاص، بمن فيهم الجنـدي المـسرح أحمـد الدقامـسة                  

  .والدكتور إياد القنيبي
29/11/2011، الغد، عّمان  

  
   األحادية تقوض مساعي السالم "إسرائيل" إجراءات:  األردنيوزير الصناعة والتجارة .49

ي قموه وزير الصناعة والتجـارة ووزيـر الخارجيـة           الدكتور سام  قال:  ماجد القرعان  -البحر الميت   
 أناجتماع اللجنة االستشارية لألونروا الذي التأم في فندق الموفينبك بمنطقة البحـر الميـت               في  بالوكالة  

 المتاحة لها   اإلمكانات بعملها وتواضع    أحاطتوكالة الغوث الدولية استطاعت رغم الظروف المعقدة التي         
اعدة في التخفيف من حدة المعاناة االنسانية التي يعيشها الالجئـون الفلـسطينيون             وتعدد العوائق من المس   

 بـالتوقف فـورا عـن سياسـتها       "إسرائيل"وطالب قموه    .األساسيةوتحسين ظروفهم وتوفير احتياجاتهم     
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  والسلم األمن الجانب في القدس الشريف التي تقوض مساعي السالم وتهدد           أحادية وإجراءاتهااالستيطانية  
  .الدوليين

29/11/2011، الدستور، عّمان  
  

  شمالي فلسطين كاتيوشا من جنوب لبنان على الجليل الغربي صواريخ: "يديعوت" .50
أعلن الجيش اإلسرائيلي، فجر اليوم، أن صواريخ أطلقت من جنوب لبنان سقطت فـي منطقـة الجليـل                  

  .ل مسؤوليته للحكومة اللبنانيةالغربي في شمالي فلسطين المحتلة، في تطور سارعت إسرائيل إلى تحمي
عن مصدر عسكري قوله إن أربعة صواريخ كاتيوشا على األقل سقطت           " يديعوت أحرونوت "ونقل موقع   

، ولكن مـن دون التبليـغ عـن وقـوع           "أضرار في بعض المنشآت   "على منطقة الجليل الغربي، محدثة      
  .إصابات

، مشيراً إلى   "أطلق قذائف مدفعية باتجاه لبنان    "ي  والحقاً، قال متحدث عسكري للموقع إن الجيش اإلسرائيل       
  ".قيادة المنطقة الشمالية تراقب الموقف للتعامل مع أي تدهور محتمل لألوضاع"أن 

، محمالً الحكومـة اللبنانيـة والجـيش        "الجيش اإلسرائيلي يعتبر أن ما حدث تطور خطير       "وأضاف أن   
تم رفع مستوى التأهب في     "إلى أنه   " يديعوت"موقع  وأشار   ".مسؤولية تجنب حصول حادث كهذا    "اللبناني  

  ".صفوف الجيش اإلسرائيلي، ولكن لم تصدر أي توجيهات لسكان المنطقة حتى اآلن
29/11/2011، السفير، بيروت  

  
   قيد الهدم بالضفة وتوسيع المستوطنات يهدد مستقبل الدولة الفلسطينية منزل ثالثة آالف: األونروا .51

ا المفوض العام لألونروا فليبو غراندي في كلمة له ألقاها خالل الجلسة االفتتاحيـة              دع:  رام اهللا  -عمان  
 المجتمع الدولي لتجديد وتعزيز دعمه لالجئي فلسطين، وتحديدا فئة           في عمان،  للجنة االستشارية لألونروا  

قاهـا خـالل    جاء ذلك في كلمة له أل     . الشباب الذين يشكلون شريحة كبيرة ومتزايدة من مجتمع الالجئين        
  .الجلسة االفتتاحية للجنة االستشارية لألونروا

ولفت غراندي االنتباه إلى الوضع المزري الذي يواجهه العديد من الجئي فلسطين، وخـصوصا أولئـك                
الذين يعيشون في ظل االحتالل في األراضي الفلسطينية المحتلة في غزة والضفة، بما في ذلـك القـدس              

بال هوادة فوق األراضي الفلسطينية، بما في ذلك        «قضايا توسع المستوطنات    وسلط الضوء على    . الشرقية
وفي معرض تحذيره من تداعيات هـذا األمـر علـى الدولـة الفلـسطينية               . »في محيط القدس الشرقية   

المستقبلية، أعرب غراندي عن قلق األونروا العميق من العواقب اإلنسانية لتوسع المـستوطنات وإزالـة               
إن هذا يعمل على تعميق عزلة الفلـسطينيين ويتـسبب          «: وقال غراندي . لكات الفلسطينية البيوت والممت 

  .»بحالة تشريد جديد لهم
أن « أمر إزالة قيد التنفيذ في الـضفة، محـذرا مـن             3000وأشار غراندي إلى أن هناك ما يقارب من         

  .»اكاتاألسوأ لم يأت بعد، ما لم ُيمارس ضغط عاجل وأكثر فعالية لوقف تلك االنته
 44 مليون دوالر، بما في ذلـك        144وأشار إلى أن التعهدات التي قدمها المانحون العرب هذا العام تبلغ            

  .مليون دوالر من مجلس التعاون الخليجي من خالل بنك التنمية اإلسالمي
  29/11/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا
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  النمسا ترفع مستوى مكتب التمثيل الفلسطيني إلى سفارة .52
، خالل لقائه رئيس السلطة الفلـسطينية محمـود          أعلن الرئيس النمساوي هاينز فيشر     : االتحاد، وكاالت 

وقال .  أنه سيجري رفع مستوى مكتب تمثيل الفلسطينيين في فيينا إلى درجة السفارة            عباس في فينا أمس،   
  .”تحسن وضع فلسطين“عباس عقب اجتماعه مع فيشر إن هذه الخطوة 

  29/11/2011، بياالتحاد، أبو ظ
 

   يورو منحة للسلطة الفلسطينيةماليينفرنسا تقدم عشرة  .53
 ماليين يورو لصالح    10وقع رئيس الوزراء الفلسطيني سالم فياض أمس اتفاقية دعم مالي بقيمة            : د ب أ  

وقال فياض خالل توقيع االتفاقية مع القنصل الفرنسي العام فريدريك ديسجانو           . موازنة السلطة الفلسطينية  
في مدينة رام اهللا، إن المنحة الفرنسية تتضمن تخصصا لمبلغ لدعم جهود السلطة الفلسطينية في المناطق                

  .من الضفة الغربية) ج( المصنفة
  29/11/2011، االتحاد، أبو ظبي

  
  "البقعة النفطية على شواطئ لبنان"عن  بالتعويض "إسرائيل"طالب  تالمتحدةالجمعية العامة لألمم  .54

اتخذت الجمعية العامة لألمم المتحدة قراراً يدين إسرائيل ويطالبها بتعويض فوري وكـاٍف             : ربسام القنطا 
 عقب قصف قوات االحتالل اإلسرائيلي المتعمد لـصهاريج         "البقعة النفطية على الشواطئ اللبنانية    «بشأن  

يندرج التـصويت   . 2006النفط المجاورة لمحطة توليد الكهرباء في الجية في اليوم الثالث لعدوان تموز             
ـ          3 أصوات ضد، و   7 صوتاً مع،    158الذي حاز    التنميـة  " أصوات امتناع، ضـمن البنـد المتعلـق بـ
  .  للجمعية العامة66، المدرج على جدول أعمال الدورة الـ "المستدامة

  29/11/2011، االخبار، بيروت
  

  ة الدولي بخطوات عملية لكسر الحصار عن غزالمجتمعاللجنة الدولية تطالب  .55
طالبت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة، المجتمع الدولي وأحرار العالم والمؤسسات الحقوقية             : لندن

قول كلمتها وبالعمل الجاد لوقف إسرائيل عند حدها، وإلزامها بالكف عن انتهـاك القـانون               "الدولية بـ   
حجـز أمـوال العائـدات      الدولي وقرارات الشرعية الدولية من خالل استمرارها بحصار غزة وسياسة           

  ".الضريبية الفلسطينية
وأكد اللجنة، في بيان لها حول التهديدات اإلسرائيلية بقطع البنى التحتية في قطاع غزة، أرسلت نـسخة                 

  ".سكوت العالم على استمرار إسرائيل بجريمتها غير مبرر وغير أخالقي"أن " قدس برس"منه لـ 
   بيراوي أن المصالحة الفلسطينية ستؤدي إلى مـضاعفة الجهـود           وأكد الناطق باسم اللجنة الدولية زاهر     

  
الدولية الشعبية للتضامن مع فلسطين والوقوف في وجه الممارسات اإلسرائيلية ضد الشعب الفلـسطيني،              

  .وستساعد كثيرا في وضع حد لحصار غزة والبدء بإعمارها، كما قال
  28/11/2011قدس برس، 

  
  "سرائيلإ"ي الذي كشف عنصرية سالح التضامن الدول.. السفن  .56
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 من المتضامنين الدوليين في تسيير أول قافلـة بحريـة           44م نجح   2008 اب   24في  :  الدستور –عمان  
، وحمـلت آنذاك سفينةُ غزة الحرة على متنها المـساعدات           غزة لكسر الحصار المفروض على قطـاع    
  .اإلنسانية وكثيراً من األمل بغٍد أفضل

رة اإلسرائيلية بحق سفينة مرمرة التركية في أيار الماضي وهي التي أسفرت عن             وعلى الرغم من المجز   
  .مقتل تسعة ناشطين كلهم من األتراك، وإصابة العشرات؛ إال أن وهج انتفاضة السفن ازداد واتسع

 لقد شكلت انتفاضة السفن ضغطاً كبيراً على اسرائيل وجعلتها تعاني من حالة إرباك نظراً لتزايد التضامن               
لقد لعب التضامن الدولي وحركة السفن باتجاه كـسر الحـصار           . الدولي مع غزة من شتى بقاع األرض      

المفروض على غزة دورا كبيرا في تغيير اوجه الصراع اذ باتت إسرائيل تواجه ضغطاً دولياً لم يـسبق                  
المواد الغذائيـة   له مثيل، وحاولت أن تخفف من حدّته بتجميل الحصار واالدعاء بأنها ستسمح لمزيد من               

ولعل ابرز ما ساهمت به حركة السفن المتجة الى غزة انها لعبت الدور األكبر واألبـرز فـي                   .بالدخول
  .فضح ممارسات االحتالل وما يرتكبه من جرائم ضد الفلسطينيين

ان حركة التضامن مع الشعب الفلسطيني استطاعت أن تسلط الضوء على معاناة السكان في غزة وتعزيز                
  .ضامن معهمالت

منـذ أعوام خـلت سيّر المتضامنون مع الفلسطينيين المحاصرين في قطـاع غــزة تـسع رحـالت                
  .بحرية تمكنت أربع منها من الوصول، وُمنعت األخريات

م وصلت سفينتا الحرية و غزة الحرة إلـى غـزة فـي أوّل      23/8/2008في  : وفيـما يلي خط سيـرها   
يوني الظالم على القطاع، تحمل على متنها أكثر من أربعين متضامناً           محاولة كسر بحري للحصار الصه    

 دولة، وذلك بعد رحلة امتدت أربعين ساعة في عرض البحر، ولما غادرتا أقلَّتا ستة فلـسطينيين                 17من  
  .يملكون أوراقاً ثبوتية قبرصية كانوا عالقين هناك

ي ثاني محاولة كسرٍ بحري للحـصار       م وصلت سفينة األمل إلى قطاع غزة ف       29/10/2008وفي تاريخ   
 ناشطاً ينتمون إلى عشر دول، وكانت تحمل معدات طبية وأدوية، وأقلَّت السفينة أيـضاً               27وعلى متنها   

النائب العربي في الكنيست اإلسرائيلي جمال زحالقة، و ميريد كوريجان ماجويري الفائزة بجائزة نوبـل               
  .ن قاموا بإجراء عدد من العمليات الجراحية العاجلة في القطاعللسالم، وعدداً من األطباء األجانب الذي

م فقد وصلت إلى غزة سفينة الكرامة قادمةً من ميناء الرنكا القبرصي وعلى متنهـا               8/11/2008أما في   
اثنان وعشرون شخصية برلمانية أوروبية وصحفيون ومتضامنون أجانب، إلى جانب مـشاركة وزيـرة              

  ).كلير شورت( توني بلير السابقة التعاون الدولي في حكومة
م وصلت إلى غزة سفينة الكرامة القطرية ؛ وهي تحمل شخصيات تمثّل جمعيـات              20/12/2008ثم في   

  .خيرية قطرية وعدداً من المتضامنين األجانب والصحفيين، وطَنّاً من األدوية والمستلزمات الطبية
م، 1/12/2008هي سفينة المروة الليبية ، وذلك في        أما السفن التضامنية التي منع االحتـالل وصـولها ف       

 3وهي أول سفينة مساعدات عربية كانت تحاول الوصول لشواطئ غزة لتفريغ حمولتها التـي بلغـت                 
م منع االحتالل سفينة العيد من اإلبحار من ميناء يافا تجـاه            7/12/2008وفي تاريخ   . أطنان من األدوية  

 من مساعدات طبية وإغاثية وهدايا لألطفال مقدّمة مـن القيـادات      شواطئ غزة وصادرها وكلَّ ما تحمله     
  .الفلسطينية وأبناء الشعب الفلسطيني في الداخل الفلسطيني
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م منع االحتالل وصول سفينة األخوة اللبنانية بعدما رفضت االنصياع ألوامر الـزوارق             2/2/2009وفي  
عتقلت فريقها لعدة أيام بعـد مداهمـة الـسفينة          الحربية اإلسرائيلية بالرجوع بحمولتها من حيث أتت، وا       

  .واالعتداء عليهم
م اعترضت زوارق حربية إسرائيلية طريق سفينة روح اإلنسانية التي كانـت تحمـل              30/6/2009وفي  

مساعدات إنسانية، وكانت تسيّرها حركة غزة الحرة وهي في طريقها من قبرص إلى غزة حاملة عشرين               
أمـا فـي   . عرباً وغربيين، إضافة إلى كميات من المساعدات الطبيـة واألدويـة       ناشطاً سياسياً وحقوقياً    

م فقد منع جيش االحتالل وصول سفينة الكرامة التي كانت تسيّرها حركـة غـزة الحـرة،                 14/1/2009
  .وكانت تحاول القدوم إلى غزة في فترة الحرب اإلسرائيلية على غزة

 كانت سفن أسطول الحرية الذي تعرّض لقرصنة إسرائيلية في           فقد -أما السفن التي أحدثت حراكاً كبيراً       
ويعد هذا األسـطول    . عرض المياه الدولية أودت بحياة تسعة متضامنين أتراك وجرحت العشرات منهم          

األضخم من حيث حجم السفن والمساعدات المحمّلة على متنه؛ إذ تكوّن من ثماني سفن، وحمل على متنه                 
 شخصية رسمية وبرلمانية وسياسية أوروبية وعربية، كما        44 دولة، بينهم    40ن   مشاركاً من أكثر م    750

 منزل جـاهز لمـساعدة      100 آالف طن مساعدات طبية وموادّ بناء وأخشاباً، و        10حمل أيضاً أكثر من     
 500عشرات آالف السكان الذين فقدوا منازلهم في الحرب اإلسرائيلية قبل أكثر من عام فـضالً عـن                  

  .ئية للمعاقين حركياًعربة كهربا
 تعرضت سفينة الكرامة الفرنسية البحرة باتجاه غزة للقرصنة االسرائيلية ومنعها مـن            13/7/2011وفي  

  .الوصول الى غزة واجبارها على العودة الى الميناء اليوناني
اخر السفن التي تعرضت للقرصنة الشهر الماضي هي السفية المـشتركة بـين             » امواج الحرية «وكانت  

  .يرلندا وكندا حيث تعرضت للقرصنة اإلسرائيلية واالحتجازا
  29/11/2011، الدستور، عّمان

  
  »الربيع العربي«في أعقاب » جدار من التشدد« تستعد لـ"إسرائيل" .57

هذه األيام إلى كابوس يؤرق أوساطاً واسعة فـي         » الربيع العربي «يتحول  :  آمال شحادة  -القدس المحتلة   
فأحداث مصر وعدم االستقرار على الحدود مع سـيناء مـن           . العسكرية اإلسرائيلية القيادتين السياسية و  

جهة، واحتدام األزمة السورية، والمصالحة الفلسطينية، والوضع في لبنان، وتصاعد نـشاط الحركـات              
اإلسالمية في األردن، التي تتميز عن الدول العربية األخرى بالتركيز على التظاهرات االحتجاجية ضـد               

ئيل، أضف إليها موقف تركيا بقيادة رئيس الحكومة رجب طيب أردوغان، كلها معاً رفعت مستوى               إسرا
  .القلق لدى اإلسرائيليين من مستقبل المنطقة والشرق األوسط الجديد الذي ينتظرها

وهم يشيرون إلى مستقبل تكون     . بدأ اإلسرائيليون نشر أجواء تتحدث عن خطر استراتيجي على مستقبلها         
سورية بعد األسد، لبنان ونفـوذ      : يل محاطة بحزام من الدول التي تحكمها حركات أصولية إسالمية         إسرائ

، مصر واألردن بقيادة اإلخوان المسلمين، المناطق الفلسطينية بقيادة حماس، وهـذا إضـافة          »حزب اهللا «
  .إلى تركيا وإيران

ومـع  . عمى إلسرائيل وتخطط لتدميرها   ويتحدثون عن هذه الحركات اإلسالمية، على أنها تكن العداء األ         
أن قادة إسرائيل ال يكفون عن استعراض العضالت والقول إنهم سيتصدون لهذا الخطر من طريق تعزيز                

  .قوتهم العسكرية، فإنهم يحاولون الظهور بحالة الضحية المعرضة لخطر اإلبادة
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ة عسكرية إليران، بهـدف     في إطار استعراض العضالت، شهدنا التسريبات الصحافية عن توجيه ضرب         
وفي إسرائيل ثمة من حرص على تأكيد أن رئيس الوزراء، بنيامين           . ضرب مشروعها النووي العسكري   

ولكن اإلسرائيليين أنفـسهم    . نتانياهو، ووزير دفاعه، إيهود باراك، هما اللذان يقفان وراء هذه التسريبات          
واقـف علنيـة ضـدها مـن قيـادة الجـيش             باراك هذه، من خالل انتشار م      -أجهضوا موجة نتانياهو    

ثـم جـاءت    . واالستخبارات اإلسرائيلية والكثير من الوزراء والنواب وكـذلك الـصحافة اإلسـرائيلية           
تصريحات وزير الدفاع األميركي، ليون بانيتا، لتوجه ضربة قاضية لهذه التهديدات، على األقل في هذه               

عالمي وتهدد حياة الجنود األميركيين في الشرق األوسط        المرحلة، إذ قال إن ضربة كهذه تهدد االقتصاد ال        
وراحوا . ولن تقضي على المشروع النووي اإليراني وفي أحسن األحوال تؤخر المشروع سنة أو سنتين             

يتحدثون عن ضرورة تشديد العقوبات على إيران، ونجحت الحملة، ولكن ليس في الشكل الـذي طلبتـه                 
  .وبات وقف تصدير النفط اإليراني، وهذا ما لم يحصل بعدفهي تطلب أن تطاول العق. إسرائيل

وفي إطار استعراض العضالت أيضاً، نشرت تصريحات وتسريبات تربط بين إسرائيل وبين االنفجـار              
الذي وقع في منطقة صديقين قرب صور، فأكدوا أنه مستودع أسلحة تابع لحزب اهللا، وأنه تم بواسـطة                  

أرسلت إليه طائرة مفخخة بال طيار، أعلنـت عـن اختفائهـا،            «ث  مصيدة نصبتها إسرائيل للحزب، حي    
هذا االنفجار كان وسـيلة     . »لجرها إلى مخازنه، فانفجرت فيها وأحدثت دماراً كبيراً       » حزب اهللا «فسارع  

إسرائيل إلطالق أكثر من رسالة فلم تكتف بتأكيد أن انفجار في مستودع أسـلحة وصـواريخ معظمهـا                  
رجت بحملة إعالمية شبيهة بتلك التي أثارتها بعد االنفجار األخير فـي مخـزن              صواريخ كاتيوشا، بل خ   

نقالً عـن مـصادر أجنبيـة       «وأشارت صحف   . ونشرت خرائط تحدد فيها الموقع    . الصواريخ في إيران  
  .»إسرائيل تقف خلف هذا االنفجار«إلى أن » وغربية

مـصادر أمنيـة    «ريحات تحت اسم    وكما في كل حدث، خرج مسؤولون إلى وسائل اإلعالم وأطلقوا تص          
» حـزب اهللا  «قالوا فيها إن هذا االنفجار يؤكد تقارير االستخبارات اإلسرائيلية حول مواصـلة             » مسؤولة

و » قلـق «وعاد المسؤولون ليتحدثوا عن     . 1701تعزيز ترسانته الصاروخية وأنه يواصل خرق القرار        
: ناطق التي تراهن إسرائيل على كسر الهدوء فيها       من الحدود الشمالية مع لبنان إضافة إلى الم       » مخاوف«
في الجنوب خطر الصواريخ من حماس في قطاع غزة وخطر العمليات التفجيرية مـن سـيناء وفـي                  «

الشمال خطر تدفق الجئين من سورية وخطر لجوء األسد إلى تصرفات يائسة بافتعال عمليات حربية مع                
إسرائيل وخطر سيطرة إيران على العراق بعد انسحاب        إسرائيل، وفي الشرق خطر مسيرات الجئين إلى        

  .»...القوات األميركية
  االستعداد لألسوأ

وليست مصادفة تخصيص نتانياهو بيانه السياسي في الكنيست لهذا الموضوع، ليحذر من خطر ما أسماه               
 اإلسرائيلي  فيما اعتبر رئيس مجلس األمن القومي     . »اجتياح موجة من اإلسالميين مصر والدول العربية      «

السابق، عوزي ديان، أن الوضعية الحالية في مصر تتطلب من إسرائيل االستعداد ألسـوأ االحتمـاالت                
واالستعداد وفق ديـان يعنـي      . في سيناء » اإلرهابي«وهو صعود اإلسالميين إلى السلطة وزيادة النشاط        

ون تسعة أشهر وإعداد ما أسماها      تكثيف العمل في السياج الحدودي تجاه سيناء وااللتزام بإنهائه في غض          
مكونة من عناصر الوحدات القتالية المختارة في الجيش ومسنودة من سالح طيـران             » قوة تدخل سريع  «

ويرى ديان أن على هذه الوحدة أن تكون على استعداد للـدخول إلـى سـيناء ومحاربـة                  . وقوات برية 
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غير قادرة على   «لمصرية بدعوى أن األخيرة     اإلرهاب داخلها، في حال كانت المنطقة خالية من القوات ا         
  .»محاربة اإلرهاب

لكن اقتراحات ديان على الجبهة المصرية لم تكف اليمين األكثر تطرفاً، إذ يرى النائب ارييه الداد مـن                  
حزب االتحاد القومي اليميني المعارض، أن إسرائيل ال تستطيع السكوت إزاء ما يخطط العرب لتنفيـذه                

وحتى تضمن حدودها وسكانها، عليها مالحقة المخططين للعمليات حتى وهـم فـي             . ضدها من عمليات  
  .سيناء

والدخول إلى سيناء، وفق تلميحات ديان واقتراحات الداد، يعني تصعيداً خطيراً لألوضاع تجاه مـصر،               
وهو أمر يختلف اإلسرائيليون تجاهه، إذ إن هناك أصوات قوية تدعو إلى التمسك بالسالم مـع مـصر                  

لكن األجهزة األمنية أدرجت الحدود مع سيناء ضمن        . اتخاذ الخطوات كافة للحفاظ على االتفاقيات معها      و
وعليه أعلنت المنطقة الحدودية منطقة عسكرية مغلقة وانتشرت قـوات          » مناطق البؤر اإلرهابية  «قائمة  

. رار عمليـات فيهـا    من الجيش وحرس الحدود فيها، كما أقيمت نقطة مراقبة جديدة في إيالت، خشية تك             
واعتبر رئيس الدائرة السياسية األمنية في وزارة الدفاع، الجنرال عاموس جلعـاد، أن علـى إسـرائيل                 
تكثيف جهودها إلقناع المصريين باتخاذ خطوات أمنية مشددة تضمن منع تهريب صواريخ وأسلحة إلـى               

ر قـوي جـداً، لـيس       الجيش في مـص   «: ودعا إلى وقف التصريحات في شأن مصر وقال       . قطاع غزة 
عسكرياً فحسب، إنما من الناحية االقتصادية أيضاً، وال يجوز الحديث عن سقوط مصر في أيدي اإلخوان                

  .»المسلمين في هذه المرحلة
  إيران محرك اإلسالميين

وفق أجهزة االستخبارات اإلسرائيلية فإن إيران تلعب دوراً فعاالً في نشاط الحركات اإلسـالمية داخـل                
دم لها دعماً مالياً كبيراً لتكثيف نشاطها بين المصريين بما يضمن زيـادة شـعبيتها وبالتـالي                 مصر وتق 

ورأى معدو تقرير بهذا الخصوص، أن إيران هي التي بدأت تستعد لالنتخابات فـي              . وصولها إلى الحكم  
لمتحـدة  وهذا االستعداد والتنسيق الذي وفق اسرائيل دفعها إلى تنـسيق مـوازٍ مـع الواليـات ا             . مصر

، ومـن   »الخط الـدافئ  «األميركية عبر طواقم استخبارية من الطرفين وأطلقوا على هذا التنسيق تسمية            
علـى إسـرائيل    «واعتبر مسؤول أمني في تل أبيـب أن         . خالله يتابعون التطورات في مصر عن كثب      

  .»االستعداد لوضع جديد في المنطقة تميزه الضبابية وعدم االستقرار
ني في مصر، وفق اإلسرائيليين، ونشاط اإلسالميين المتشددين وجهودهم من أجل الوصول            التدخل اإليرا 

وقد عبر الجيش اإلسرائيلي عن شعوره بهذا الخطـر، عبـر           . إلى الحكم، يضع اتفاقية السالم في خطر      
ومع أن رئيس أركان الجيش، بيني غـانتس، نفـى أن           . وضعه السيناريوات التي يستعد لها في تدريباته      

كون جيشه قد بدأ تدريبات عسكرية لمرحلة ما بعد إلغاء اتفاقيات السالم مع مصر، إال أنه اعترف بـأن         ي
وقال إن هـذا التـصور      . احتمال إلغاء اتفاقيات السالم قد ورد في تقويم االستخبارات العسكرية السنوية          

التقديرات االستخبارية  عرض فعالً في اجتماع للمجلس الوزاري األمني المصغر الذي ناقش في الجلسة             
  .حول الجبهات كافة

  29/11/2011، الحياة، لندن
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   يناير25ضواء على تطورات ثورة أ .58
  المهندس ابراهيم غوشة

 يناير، اال 41 يناير و25على الرغم من ان ثورة مصر وثورة تونس قد حدثت كل منهما في نفس الشهر              
        من اجراء االنتخابات واختيار رئـيس الجمهوريـة         ان ثورة تونس قد قطعت اشواطاً من االنجاز ابتداء 

، بينما الثـورة المـصرية      )بن جعفر (ورئيس الجمعية التأسيسية    ) الجبالي(ورئيس الحكومة   ) المرزوقي(
، مـع  22/11/2011تحت حكم المجلس العسكري مازالت تتقاذفها االمواج انتهاء بمليونية التحرير فـي    

  .طع ان تنجز اال القليل تحت قبضة المجلس العسكري الثقيلةمالحظة ان حكومة عصام شرف لم تست
 اال ان االنتخابات الرئاسـية لـم        28/11/2011صحيح ان موعد االنتخابات لمجلس الشعب قد حدد في          

  .19/11/2011 اال بعد االحداث المؤسفة الجارية منذ 2012تعين في نهاية حزيران 
 وثاني يـوم    18/11/2011ة في ميدان التحرير يوم الجمعة       دعت الحركات االسالمية الٌّى مليونية ناجح     

 لم يكن في ميدان التحرير اال حوالي مئة من المعتصمين معظمهم من مصابي              19/11/2011السبت في   
 يناير وعائالتهم، وفجأة هاجمتهم بوحشية مئات من جنود االمن المركزي وعناصر من االمـن               25ثورة  

هم وضربهم وسحلهم تحت عدسات الفضائيات ما ألهب مشاعر الشعب          العسكري التابع للجيش، وتم جرح    
المصري، واستمر الحشد الجماهيري حتى وقعت االحداث المؤسفة وسقط ثالثون شهيداً ومئات الجرحى             
في اشتبكات مع االمن المركزي مدعوماً بالجيش وخاصة حول وزارة الداخلية، واستعملت قنابـل غـاز            

ورصاص خرطوش، بعد هذه الموقعة خرج المشير محمد الطنطاوي رئيس          شديدة التأثير ورصاص حي     
  .المجلس العسكري يطرح قضايا لم تقبلها جماهير ميدان التحرير

 يناير لم تأخذ فرصتها بالنمو والتطور بسبب القبضة         25ان كل مراقب سياسي يالحظ بوضوح بان ثورة         
 في يد المجلس العـسكري، فطـرح نائـب          المحكمة للمجلس العسكري، وكانت حكومة شرف أداة طيعة       

رئيس الوزراء على السلمي وثيقته الدستورية التي تكبل مجلس الشعب القادم في وضع الدستور وتتـرك                
للمجلس العسكري النفوذ والمرجعية وتمنع مجلس الشعب من التدخل في ميزانية الجـيش شـأن جميـع                 

  .البرلمانات الديموقراطية في العالم
ب سياسي بان التسبب باشعال جماهير ميدان التحرير سينسف حتماً اجواء االنتخابات في             ويلمح اي مراق  

 ويجعل من الصعب بمكان اجراءها في نفس الموعد، كما وان الحركات االسالمية ستتأثر              28/11/2011
شعبيتها بسبب ترددها بااللتحاق بميدان التحرير في الوقت المناسب وربما هذا ما خطـط لـه المجلـس                  

  .العسكري ومن يقف وراءه
 28/11/2011، المجد، األردن

  
  إخفاقات القبة الحديدية تربك اإلسرائيليين..حول المواجهة القادمة .59

  عدنان أبو عامر. د
جنوب " غراد"التي واجهت صليات صواريخ     " القبة الحديدية "قالت محافل عسكرية إسرائيلية إن منظومة       

، لكنها فشلت فـي شـهر أيلـول         %80سان وآب الماضيين بنسبة     الكيان قدمت أداء جيداً في شهري ني      
األخير، وجاءت نتائجها مخيبة للتوقعات التي وضعها المخططون لها، وانخفـض مـستوى مـصداقيتها               

فقط، ورغم أن ذلك متوقع في جميع منظومات السالح، ألن األخطاء واردة، لكن الدرس المهم               % 50لـ
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خداع الجمهور ببيانات مصنفة، ألن ما ينشر من قبـل وزارة الحـرب             الذي يجب تعلمه هو التوقف عن       
  .، ألن الوضع أبعد من ذلك"منظومة سحرية"، وكأن الحديث يتعلق بـ"أوهام"والجيش هو 
، لكنه الُ يشكل حالً نهائياً لتهديـد الـصواريخ،       "تامير"صاروخ مميز يدعى    " القبة الحديدية "ومع أن لدى    

ئة، ويمكن أن تفسد، فالمنظومة العاملة في غالف غزة باتت تجد صـعوبة فـي               ألن نظرية التشغيل خاط   
التغلب على قذائف الهاون، والطقس الجوي السيئ يشوش أعمالها، فيما تتعقب حماس كل نقاط الـضعف                
هذه، ويتعلمون كيفية استغاللها، رافضة ما تحدث به مؤخراً أحد كبار ضباط سالح الجو بأن القبة تسمح                 

أثناء الحرب، واصفة إياه بالكالم السخيف، في ضوء أن مستوى نجـاح المنظومـة              " نة سياسية مرو" بـ
بعيد جداً عن البهجة الوهمية التي تحدث حولها، ألنها ببساطة تعمل أحيانـاً، وأحيانـاً أخـرى تتـورط                   

هل يا ترى في    ، ف "سديروت"ال تعمل جيداً في غالف غزة و      " القبة الحديدية "إذا كانت   : وتورطنا، متسائلة 
  وحماس، ستستطيع أن تدافع عنا فعالً؟" حزب اهللا"المواجهة المرتقبة مع الغيرانيين، و

 ألـف   50أن هناك ما يزيـد عـن        " القبة الحديدية "وأشارت إلى أن ما يضع المزيد من المسؤولية على          
نية، يـدعون أننـا     ، فيما مصممو فكرتها المعتمدين على تجربة حرب لبنان الثا         )إسرائيل(صاروخ يهدد   

فقط منها، وهذا كالم خاطئ، ألن تلك الحرب شهدت إطالق أكثر من نـصف  % 25سنضطر العتراض  
، في حين أن مستوطنة كبيـرة       %10الصواريخ على مستوطنات صغيرة، ونسبة اإلصابات توقفت عند         

ـ " كريات شمونة "مثل   ير لنـسبة   من الصواريخ، والنتائج في بئر السبع وعـسقالن تـش         % 50أصيبت ب
  .مماثلة

  ! ألف صاروخ20•
من الصواريخ، حتى ولو دمر سالح      % 50من جهتها، دعت أوساط أمنية لتبني فرضية عمل باعتراض          

ـ         20الجو جزءا منها، ألنه سيضطر الحقاً العتراض          13 ألف صاروخ، بواسطة منظومـة مـزودة بـ
 أن تدمر إال ربع أعداد التهديـدات،        بطارية، في كل واحدة منها مئات الصواريخ، وفي المجمل ال يمكن          

من جهتها، تساءلت محافل عسكرية إسرائيلية تبـدي        ! وكل ذلك سيكلف الدولة ما يقرب من مليار شيكل        
مليارات الشواكل في الدفاع، حيث ستـصمد       ) إسرائيل(لماذا تستثمر   ": القبة الحديدية "تحفظات على أداء    

صاروخ في اليوم، بينما في منطقة الوسط التي تستوعب آالف          أياماً معدودة أمام وتيرة إطالق تصل ألف        
الصواريخ، خصوصاً في اليوم األول من الحرب، ليس لدى القبة أي قدرات دفاعية بسبب بعد المـسافة،                 

 300عنـدما تتعـدى وتيـرة اإلطـالق         : مستندة إلى تأكيد أحد ضباط ألوية الجيش في االحتياط بالقول         
  .ضطر الجتياز الحدود لإلمساك بالمطلقين، وهو ُمحق في ذلكصاروخ في اليوم، فإننا سن

إلى ذلك، سمع منذ عدة أشهر ادعاء من قبل ضابط كبير، يقول فيه إنه ليس لدى تل أبيب ما تتوقعه من                     
، ألنها باألساس ُمخصصة للدفاع عن أهداف استراتيجية، وفي الحقيقة فإن أغلـب هـذه               "القبة الحديدية "

 كيلومتر من القبة، أكثر مـن ذلـك،   70جية الخطيرة موجودة خارج المسافة القصوى       األهداف االستراتي 
انتشار ضخم لمئات األمتار، ألنها عدو ذكي ال يسرف مئات الصواريخ بغيـة             " غراد"يوجد لدى قذائف    

كيـف يـستطيع العـدو أن يهـاجم أهـدافًا           : اختراق واحد لهدف استراتيجي؛ ما يطرح التساؤل الكبير       
، "110إف  "بصواريخ نظامية متطورة مـن طـراز        : ويجيب عن ذلك بقوله   : ية؟ الجواب بسيط  استراتيج

  على سبيل المثال ذات مدى يصل إلى مئات كيلومترات، وبمستوى أدق لعشرات الكيلـومترات، ورأس               
  



  

  

 
 

  

            31ص                                     2334:                العدد29/11/2011الثالثاء  :التاريخ

حربي يزن نصف طن، مقابل صواريخ كهذه ليس لدى القبة الحديدية جوابـاً، ولـذلك تتراجـع بـاقي                   
  . األخرى، كالقدرات على االندماج مع القبة، والحصول عليها في حاالت العوائقالخيارات

  28/11/2011، موقع فلسطين أون الين
  

  الوحدة بين الّرغبة وإرادة التحقيق .60
  هاني المصري

لم يتفاعل الشعب الفلسطيني كثيرا مع نتائج االجتماع األخير الذي عقده الرئيس أبو مازن مع خالد مشعل                 
 من األجواء اإليجابية التي رافقت االجتماع، كما ظهرت في التصريحات المتفائلـة جـدا التـي                 بالرغم

عن عدم وجود خالفات حـول أي       "و" اتفاق تفصيلي شامل  "و" شراكة حقيقية "و" صفحة جديدة "تحدثت عن   
  ".موضوع من المواضيع

تقال من تطبيقـه بـشكل متـزامن        االن"لقد كانت الصدمة الفلسطينية كبيرة بسبب عدم تطبيق االتفاق، و         
إعطاء "، إلى   "إلى خطوات بناء الثقة   "، ثم   "التركيز على تشكيل الحكومة أوال    "إلى  " ومتوازٍ كرزمة واحدة  
، كما توحي بذلك الدعوة التي خرجت من اجتماع القاهرة حول عقـد االجتمـاع               "األولوية لملف المنظمة  

  ".اإلطار القيادي المؤقت"األول للجنة المنظمة التي سميت في االتفاق 
وساهم في اإلحباط وعدم االكتراث أن األيام السابقة لالجتماع األخير خيمت عليها أخبار عـن حـدوث                 
اختراق في الحوار السري الذي شارك فيه عزام األحمد وموسى أبو مرزوق، تجسد في تجـاوز عقـدة                  

 آخر، وبلورة برنامج سياسي متفق      سالم فياض، واالستعداد لتشكيل حكومة توافق وطني يرأسها شخص        
عليه، وتأكيد االتفاق على عقد االنتخابات في الموعد المتفق عليه في شهر أيار القادم، واالتفـاق علـى                  

  .الشروع في توحيد جهازي الشرطة والدفاع المدني، وفي تنفيذ بنود المصالحة المجتمعية
تضررون من إنهاء االنقسام، أو الذين يعتقـدون أو         عشية االجتماع، وبعده، شُنَّت حملة مضادة نظّمها الم       

 استحالة تحقيق الوحدة في هذه المرحلة، ألن على الضعيف،          -حفاظًا على مصالحهم ونفوذهم   -يروجون  
مثل الفلسطينيين حاليا، أن يكمن وال يفعل شيًئا، إلى أن يعرف اتجاه ومصير الـزالزل التـي تـشهدها                   

دها، ال سيما أن التحرك في أي اتجـاه يمكـن أن يجعـل الفلـسطينيين                المنطقة، وإلى أين يمكن أن تقو     
الضحية، وُيدفّعهم ثمنًا بمقدورهم تجنبه إذا حافظوا على وضعهم الحالي، واعتمدوا سياسة بقاء من خالل               

  .الحفاظ على القليل الذي لديهم، وانتظار ما ستؤول إليه األمور قبل أي تحرك
إن عدم ترتيب البيت الفلسطيني اآلن، في الوقت الذي تنشغل فيـه            : لقولولدحض الرأي السابق، يمكن ا    

دول المنطقة واألطراف المؤثرة فيها وفي القرار الدولي بما يجري مـن ثـورات، وعـدم إيجـاد دور                   
فلسطيني واحد وفاعل؛ سيجعل الفلسطينيين يدفعون ثمنًا غاليا جدا سيصل إلى عدم وضع اسم فلـسطين                

  .طقة الجديدة التي سترسم خالل السنوات القليلة القادمةعلى خارطة المن
وما زاد اإلحباط إحباطًا أن التصريحات تناقضت حول نتائج االجتماع من األطراف المشاركة فيه، بـين                
من يعتبره اختراقًا، أو بدايةً حقيقيةً إلنهاء االنقسام، أو دليلًا آخر علـى أن المـصالحة مطلوبـةٌ لكنّهـا                    

تحقيق في هذه الظروف، وهذا ظهر بشكل خاص من خالل الحديث عن تأجيل تشكيل الحكومة              مستحيلةُ ال 
  .إلى ما بعد االنتخابات، األمر الذي نفاه كل من عزام األحمد وموسى أبو مرزوق

فـالمرعوبون مـن تحقيـق      . هذا التناقض طبيعي، ألن هناك تنافسا بين دعاة الوحدة وجماعات االنقسام          
 ا المستفيدين من وجود سلطتين والمؤسسات المتفرعة عنهمـا يريـدون أن يقبـروا              المصالحة، خصوص
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وخالد مشعل بأنه وضعهما بات أفضل      " أبو مازن "الفرصة المواتية اآلن لتحقيق المصالحة في ظل شعور         
 قبل أن تنتهي قوة الدفع المتولدة عـن         - بعد الخطاب التاريخي في األمم المتحدة وصفقة تبادل األسرى         -
  .ذه الفرصةه

ما زاد الطين بلة وأحدث االرتباك حول قراءة نتائج االجتماع عدم تغطية وسائل اإلعالم للقمة؛ النشغالها                
أبو "من قبيل   " مثل الخلق والناس  "بما يجري في مصر وسوريا واليمن، وجراء عدم عقد مؤتمر صحافي            

ث، وما تحقق، وما لم يتحقق؟ ولماذا       ماذا حد : ومشعل، أو من يمثلهما لوضع الفلسطينيين بصورة      " مازن
لم يتم االتفاق على تشكيل الحكومة اآلن، وتأجيل البحث فيها، خصوصا أنها عنوان الخالف؟ مـا فـتح                  

التلويح بالمقاومة الشعبية، وحل الـسلطة،      : إن كل ما جرى هو تلويح بالمصالحة مثله مثل        : الباب للقول 
  . لتحسين شروط استئناف المفاوضاتوالتوجه إلى األمم المتحدة؛ بهدف الضغط

فمن دون حكومة واحدة، ما دامت هناك سلطة، ال يمكن توحيد األجهزة األمنية وإجراء انتخابات حـرة                 
وال يكفي الدعوة إلى اجتمـاع للجنـة   . نزيهة، وال يمكن إقناع أحد بأن االنقسام انتهى أو يمكن أن ينتهي        

 على خلفية االختالف في تفـسير نـص االتفـاق األصـلي             المنظمة، ألن هناك خشية من فشلة إذا عقد       
بخصوص المنظمة، بين من يتمسك بأن قرارات اإلطار القيادي المؤقت الذي سيتم تشكيله غيـر قابلـة                 
للتعطيل، وبين من يعتبر أن االتفاق تم على تشكيل لجنة للمنظمة لكي تضع أسس إصالح وتفعيل منظمة                 

ات اللجنة التنفيذية التي ستبقى هي قيادة المنظمة حتى فـي الفتـرة             التحرير بما ال يتعارض مع صالحي     
  .االنتقالية

فما أفشل تشكيل الحكومة يمكن أن يفشل أيضا إحياء المنظمة وإعادة تشكيلها ما لم تتوفر اإلرادة الالزمة                 
ار لتجاوز كل العقبات والضغوطات، على أساس القناعة بأن ثمن الوحدة أقل بكثير مـن ثمـن اسـتمر                 

  .االنقسام
 18لقد أحرز االجتماع األخير تقدما تمثل في االتفاق على عقد اجتماع بين حركتي فتح وحمـاس فـي                   

كانون األول للبحث في تطبيق االتفاق، خصوصا تشكيل الحكومة، ويتبعه اجتماعا آخر في العشرين من               
واجتماع ثالـث للجنـة المنظمـة أو        الشهر نفسه بمشاركة الفصائل الموقِّعة على االتفاق للغرض نفسه،          

  . من الشهر المقبل22اإلطار القيادي المؤقت في 
وتم تأكيد االتفاق على هدف إقامة دولة فلسطينية واالستمرار في التهدئة في الـضفة وغـزة واعتمـاد                  

 ، دون أن يعني طبعا إسقاط المقاومة المـسلحة،        )وهذا يحدث ألول مرة من قبل حماس      (المقاومة الشعبية   
واالتفاق على بحث مستقبل السلطة واألفق السياسي على ضوء مصير مبادرة اللجنة الرباعية التي وافقت               

  .عليها القيادة الفلسطينية، ولم ترد إسرائيل عليها حتى اآلن
إن التقدم الحاصل ال يمكن الحفاظ عليه وال يخفي أن جوهر ما حدث هو تأجيل تطبيق االتفاق بالنـسبة                   

مة، وهي األمر الحاسم، حتى االجتماع القادم، مع ميل واضح لربط مسألة تشكيلها وتحديد              لتشكيل الحكو 
موعد االنتخابات مع األفق السياسي الذي سيتضح مع انتهاء مهلة األيام التسعين التـي حـددتها اللجنـة                  

  .26/1/2012الرباعية لقبول أو رفض مبادرتها التي ستنتهي في 
أن الحكومة ستشكّل بعد شهرين، وتحديدا في شهر كانون الثاني القادم إذا لم             في هذا السياق، نسمع اآلن      

  .يحدث ما يستدعي المزيد من التأجيل
 إذا لم نوافـق علـى الدولـة ذات          -إننا على وشك الدخول في مرحلة جديدة من المجابهة مع االحتالل            

 سـتؤدي إلـى انهيـار       -لسطينينالحدود المؤقتة التي هي أقصى ما يمكن أن تعرضه إسرائيل على الف           
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السلطة أو حلها، أو إعادة النظر في شكلها ووظائفها والتزاماتها، وما يعنيه هذا وذاك من عودة الصراع                 
إلى طبيعته األصلية بوصفه صراعا بين االحتالل والشعب الواقع تحت االحتالل دون عملية سـالم وال                

  .اتفاقات وال التزامات
إن األولوية يجب أن تكون لمراجعة التجربة السابقة واستخالص الدروس والعبـر  تأسيسا على ما سبق، ف  

وبلورة إستراتيجية جديدة قادرة على تحقيق األهداف الوطنية التي لم تـستطع اإلسـتراتيجيات الـسابقة                
  .تحقيقها

ق عليهـا،   وعندما نتفق على اإلستراتيجية الجديدة، التي قطع االجتماع األخير خطوات على طريق االتفا            
يمكن النظر في كيفية إعادة تشكيل المنظمة، وإعادة النظر في شكل الـسلطة ووظائفهـا والتزاماتهـا،                 

فال يعقل أن تستمر السلطة كما هي، وأن تُجرى االنتخابات وكأن الفتـرة             . واالستعداد الحتمال انهيارها  
جهود اللجنـة الرباعيـة الراميـة إلـى         فال يمكن أن نبقى في حالة انتظار ل       . االنتقالية مفتوحة إلى األبد   

استئناف المفاوضات، خصوصا أننا نعرف أو من المفتـرض أن نعـرف، أن مـا حـال دون نجـاح                    
المفاوضات، والذي سيحول دون نجاحها في المستقبل هو االختالل الفادح في ميزان القوى، ما يفـرض                

، وهذا مـستحيل دون إنهـاء االنقـسام         على الفلسطينيين أن يكون هدفهم الرئيسي تغيير موازين القوى        
  .واستعادة الوحدة

إن بلورة إستراتيجية جديدة هي طريق الخالص الوطني، وتُوجِب االستعداد فورا لمواجهة كافة الخيارات              
والبدائل، وما يقتضيه ذلك من وضع الشعب أمام الحقائق والتحديات والمخاطر والفرص، حتـى يـستعد                

حيرة بين حل السلطة أو انهيارها، وبـين إجـراء انتخابـات تمـدها بالحيـاة                أما ال . لتحمل مسؤولياته 
والشرعية، فتستدعي المزيد من الضغوط والتهديدات وتجعل الثمن أكبر، فال شيء أسوأ من التردد بـين                

  .الجنة والنار، بين مواصلة المسار السياسي السابق العقيم وشق مسار سياسي جديد
  29/11/2011، )بدائل( واألبحاث المركز الفلسطيني لالعالم

  
  ؟"تموضع سياسي"أم إعادة " شراكة فلسطينية" .61

  مأمون الحسيني
من بين أكثر القضايا التي تسترعي االنتباه في حراك الشرق األوسط المحمول علـى قـاطرة التغييـر                  

لمستويات التاريخي المنطلقة بسرعة غير مسبوقة، هو ذلك التناقض ما بين تأجج األوضاع على مختلف ا              
في العديد من الدول العربية، وبين المشهد الفلسطيني الذي ترتسم في أرجائه مالمح العجـز واالرتبـاك                 

واإلقليمية، وذلك علـى رغـم   " اإلسرائيلية"والتردد، وعدم القدرة على التعاطي مع المستجدات الداخلية و  
خالـد  " حماس"تب السياسي لحركة    وصول األخوين اللدودين، وعبر لقاء الرئيس أبو مازن ورئيس المك         

عنوانه الرئيس االتفاق علـى اعتمـاد       " اتفاق شراكة "مشعل ووفدي حركتيهما في القاهرة، إلى ما سمي         
لالحتالل، والتفاهم على عدد من العناوين األخـرى، مثـل المـصالحات المجتمعيـة              " المقاومة الشعبية "

ن الخوض في التفاصيل واآلليات، وترحيل البحـث        واألجهزة األمنية ورئيس الحكومة المقبلة، ولكن دو      
، وحتـى   )حكومة الوحدة واالنتخابات ومنظمـة التحريـر      (في هذه الملفات ونظيراتها الرئيسة األخرى       

الثانوية المتعددة، اللهم باستثناء التفاهم على وقف الحمالت اإلعالميـة المتبادلـة، ووقـف االعتقـاالت                
في كل من رام اهللا وغزة وخفض القيود على الـسفر، وعـودة الـذين               وإطالق المعتقلين لدى الجانبين     
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بين الحركتين ستعقد قريباً    " لقاءات استكمالية "غادروا غزة قسراً بسبب االنقسام، ترحيل هذه الملفات إلى          
  . يضم جميع الفصائل الموقعة على اتفاق المصالحة22/12تمهيداً لتنظيم اجتماع موسع في

التي اعتلت المسرح السياسي، قبل أيام، من دون مقدمات يعتد بهـا، أو             " ينية الجديدة الشراكة الفلسط "هذه  
نتائج جدية يبنى عليها، تثير، في واقع األمر، رزمة من األسئلة والمخاوف التي تفيض بكثير عن النتائج                 

فضي، عمليـاً،   لهذه النتائج التي ت   ) حماس وفتح (الهزيلة وغير المرئية، ال سيما في ظل ارتياح الطرفين          
أيـار  / إلى إبقاء حكومتي الدكتور سالم فياض وإسماعيل هنية لحين إجراء االنتخابات العامة في مـايو              

المقبل، والتي يرجح الكثيرون أن يخفق الطرفان في عقدها في موعدها بـسبب حزمـة مـن األسـباب                
سئلة يتعلق بهرولة الطرفين، وعلى     أول هذه األ  " . اإلسرائيلية"والحيثيات والمعطيات الداخلية الفلسطينية و    

واالبتهاج، رغم الظروف االستثنائية التي كانت تمر بها مـصر بعـد            " االتفاق"غير العادة، نحو اللقاء و    
وثانيها يتصل بـالتطورات اإلقليميـة      . عودة مئات اآلالف إلى الشوارع للمطالبة بتسليم الحكم للمدنيين          

سيما جبهة سوريا التي تزداد التهاباً، وجبهة مصر التـي ترتـسم            وحالة تسخين العديد من الجبهات، ال       
وثالثها له عالقـة بمؤشـرات البيئـة        . خريطتها السياسية على نار حامية ومشهدية يصعب توقع مآلها          

االستراتيجية اإلقليمية والدولية الجديدة التي تفيد بانتقال العديد من القوى السياسية من معسكر إلى آخـر                
  .مضاد
 أن محاولة اإلجابة عن هذه األسئلة اإلشكالية وامتداداتها المفتوحة على أكثر من صـعيد ومـستوى                 ومع

وعنوان، تعتبر بمثابة مغامرة متسرعة في نظر الكثيرين، إال أن المصلحة الفلـسطينية، وبعيـداً عـن                 
خوض في هـذا    ، تقتضي ال  "اتفاق الشراكة "االسترسال في التحليل والوقوف أمام محطات قطار ما سمي          

، "حمـاس "الخضم والمغامرة بالقول إن الجوهري في الوالدة القيصرية لهذه الشراكة، هو موافقة حركة              
فـي  " المقاومـة الـشعبية   "وبعد إعادة تنظيم العالقة مع األردن، بمعية كل من تركيا وقطر، على تبني              

أي، بكالم آخر، وضع عمليـة      . صر  المرحلة المقبلة، بانتظار تبلور خريطة النظام السياسي المقبل في م         
مـن محـور    " حمـاس "منذ زمن طويل، وانتقال     " فتح"، أسوة بما قامت به      "الكفاح المسلح "مغادرة مربع   

، وذلك في مقابل منح     "بوابة المصالحة "إلى المحور اآلخر، على السكة من       " حزب اهللا  "- إيران -سوريا  
والواليـات المتحـدة    " إسـرائيل "ي تستخدم من قبـل      الت" ثغرة الشرعية "الرئيس الفلسطيني فرصة لسد     

واألوروبيين، لتبرير وأد اعتراف األمم المتحدة ومؤسساتها بفلسطين ودولتها المأمولة، من دون أن يكون              
شـراكة  "أي من الطرفين معنياً بتحقيق مصالحة جدية تفضي إلى معالجة قضايا الخالف، وتقـود إلـى                 

، في حال إنجاز الحد األدنى منها، أي االتفاق على تشكيل حكومة وحدة،             "لإسرائي"حقيقية هددت   " سياسية
نحو مئة مليـون    (بأنها ليس فقط ستواصل االمتناع عن تحويل العائدات الضريبية إلى السلطة الفلسطينية             

  .، بل أيضاً وقف إمدادات الماء والكهرباء لقطاع غزة)دوالر شهرياً
، إال أن   "حمـاس " لم يعلن، حتى اآلن على األقل، عن تغيير موقفه من            ومع أن أحداً من األوساط الدولية     

باتـت  "بادروا إلى نصب الفخاخ، والتلويح بالجوز الفارغ من خالل الزعم بـأن الحركـة               " اإلسرائيليين"
تحظى بشرعية في المجتمع الدولي، إلى جانب سيطرتها على قطاع غزة واجتهادها لـضبط األوضـاع                

" إسـرائيل "حول ما إذا كان يجب على       " إسرائيلياً"، وبأن ثمة نقاشاً جدياً      " أحداث محدودة  األمنية، باستثناء 
والواليات المتحدة مواصلة مطالبة حكومة الوحدة الفلسطينية المستقبلية بااللتزام بشروط الرباعية الدولية            

 السابقة التي تم التوقيـع      ، وااللتزام باالتفاقيات  "إسرائيل"التخلي عن العنف، واالعتراف ب    "التي تتضمن   
، "الشراكة الفلـسطينية الجديـدة  "، ما يعني، وباختصار شديد، أن ما حدث في القاهرة تحت عنوان  "عليها



  

  

 
 

  

            35ص                                     2334:                العدد29/11/2011الثالثاء  :التاريخ

والتي أشيع أنها أنهت مرحلة من االلتباس وعدم الثقة، وأسست لمزيد من التفاهم والجدية والتوافق إلدارة                
 ما يكون عن االختراق الحقيقـي والفعلـي لواقـع الـشلل             المرحلة المقبلة بمسؤولية مشتركة، هو أبعد     

 التركـي المـستجد     -إلى فناء المحور القطري     " حماس"واالنتظار، وليس أكثر من مجرد رواق لعبور        
وامتداداته العربية، في مقابل إعادة إنتاج الشرعية الهشة الشكلية لرئيس السلطة محمود عباس الذي سبق               

ت بديلة، بما فيها حل السلطة، في حال عدم التمكن من الحصول على اعتراف              أن هدد باللجوء إلى خيارا    
أممي بالدولة الفلسطينية، ناهيك عن كونه منصة لتبريد الحالة الفلسطينية، وامتصاص تداعيات األوضاع             

  .الملتهبة في دول الجوار
  29/11/2011، الخليج، الشارقة
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