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    :السلطة
 7   أن تستولي على عائدات الضرائب"إسرائيل"ليس من حق و ...شعبنا متمسك بأرضه: عباس.2
 8  ها الكبرى على حساب الفلسطينيين تسعى إلقامة دولت"إسرائيل": عشراوي.3
 8   العائدات الضريبية عقوبات جماعية لتقويض السلطة"إسرائيل"احتجاز : حكومة فياض.4
 9   اإلفراج عن عائدات الضرائب"إسرائيل"لم نبلغ بقرار : السلطة.5
 9   ليس أهالً ألن يكون له دولة"الكيان"و.. ال مكان في التاريخ لشعب ال ُيقاوم: النائب العبادسة.6
 9  حمد عطونأتمديد اعتقال النائب المقدسي .7
 10  ذ االنقسام مليارات دوالر حولت لغزة منسبعة:  الفلسطينيةمحافظ سلطة النقد.8
 10   من القدس"لصحة العالميةا"الجهود الفلسطينية نجحت بإخراج مؤتمر : "الخارجية".9
 10  وزير االقتصاد أبو لبدة يعلق عمله بعد إحالته على المحاكمة بتهم الفساد: رام اهللا.10
    

    :المقاومة
 10  الحالي ديسمبر/  األول كانونمن19 حتى الـتبادل األسرىتنفيذ الدفعة الثانية من : العاروري.11
 11  ليس على أجندة البحث لدى حماس" إسرائيل"االعتراف بـ: البردويل.12
 12  إطالق سراح المعتقلين السياسيين في الضفةعباس أصدر تعليمات ب: العالول.13
 12   السياسيحماس تنفي علمها باجتماع مع فتح لبحث االعتقال .14
 12    فلسطين الصادر عن االمم المتحدةتجدد تأكيدها على بطالن قرار تقسيم حماس.15
 13   إفراجات عن معتقلين في الضفة وغزة": الوطن"مصادر فلسطينية لـ.16
 13   فلسطينية في لبنان بالتنسيق مع الجيشأمنيةتحركات ومساع لتشكيل قوة : مقدحمنير .17
 14  حماس تقيم احتفاال في مخيم برج الشمالي: لبنان.18
 14  علي فيصل يحض الدولة اللبنانية إعادة النظر في الوضع الفلسطيني برمته.19
    

    :اإلسرائيليالكيان 
 14  نتنياهو يدرس إلغاء قرار تقليص موازنة األمن: »إسرائيل اليوم«.20
 14  "الفيسبوك"لعربية الخاصة على نتنياهو يدشن صفحته ا.21
 15  "إسرائيل"الحالي في  رئيس الموساد السابق يترأس حركة لتغيير نمط نظام الحكم.22
 15   حماس في القدسحركة تعلن اعتقال عناصر خلية تابعة ل"إسرائيل".23
 15  "سيناريو الرعب"الجيش اإلسرائيلي يجري مناورة .24
 16   الفلسطينيين الذين يمثلون أمامهامن% 99,7 نحو المحاكم اإلسرائيلية تدين": هآرتس".25
 16   قنابل نووية5 - 4إيران تمتلك مواد لتصنيع  :عاموس يادلين.26
 16   جوعى"إسرائيل"من العائالت في % 10: مؤسسة الضمان االجتماعي اإلسرائيلية.27
    

    :األرض، الشعب
 17  مخطط حاخامي خطير أسفل ساحة البراق بمدينة القدس: سرائيليةالقناة الثانية اإل.28
 17 البون عباس بخطوات سياسية وعملية لدعمهماألسرى يط.29
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 18  قراقع يدعو إلى عدم استئناف المفاوضات قبل اإلفراج عن األسرى.30
 18  يطالبون بطرد وزير العمل في رام اهللا  موظفون فلسطينيون.31
 19  شاباك اإلسرائيلي تقتحم المسجد األقصىعناصر من ال.32
 19   في قرية الزعيم بالقدس مقدسيا34االحتالل يهدم بركسات تؤوي .33
 19   صيانة خط رئيسي يزّود غزة بالكهرباء"إسرائيل"دين عرقلة يالمركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان .34
 20  تظاهرتان أمام مقر األمم المتحدة في يوم التضامن العالمي مع فلسطين: غزة.35
 20   تؤيد تعيين فياض رئيسا لحكومة الوحدة القادمةمن الفلسطينيين% 57: استطالع.36
 21  استمرار االعتقاالت السياسية في الضفةدعوة العتصام احتجاجي على : الخليل.37
 21   صياداً فلسطينياً قبالة شواطئ غزة11البحرية اإلسرائيلية تعتقل .38
 21  االحتالل يقتحم تجمعات سكنية في جنين ويسلم إخطاًرا بهدم بئر بالخليل.39
 21  لبنان بأهله والجئيه يحيي اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.40
   

   :ثقافة
  22 "تاريخ القدس وحضارتها"الدهيسات يصدر كتابا عن هايل .41
   

   : األردن
 22 قة إلى الهاويةالفشل في الوصول إلى السالم سيجر المنط: عاهل األردن.42
 23 حزب جبهة العمل اإلسالمي تدين استقبال بيريز بعمان.43
 23 وزارة الخارجية األردنية تتابع قضية المعتقل األردني حمزة الدباس في السجون اإلسرائيلية.44
   

   : لبنان
 23  من جنوب لبنان" إسرائيل"تعلن مسؤوليتها عن إطالق صواريخ على " عبد اهللا عزامكتائب ".45
 24  "إسرائيل"لبنان يستنكر إطالق صواريخ من جنوبه إلى .46
 24 الحكومة اللبنانية تصدر تعميماً العتماد وثائق السلطة الفلسطينية.47
 25 التمسك بالعودة ووحدة الصف وإنهاء االحتالل: اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.48
 25   الرئيس اللبناني يدعو في ذكرى تقسيم فلسطين إلقامة دولة فلسطينية .49
 25  الربيع العربي سيصل إلى فلسطين": بنانيةالقوات الل"الدائرة اإلعالمية في .50
   

   :عربي، إسالمي
 26  حان الوقت لينال الشعب الفلسطيني حريته واستقالله :العربينبيل .51
 26  ن األراضي المحتلةم" إسرائيل" السالم لن يستقر إال بإقامة الدولة الفلسطينية وانسحاب :صبيح.52
 26   لحقوق الشعب الفلسطيني"إسرائيل"المشير طنطاوي يؤكد ضرورة وقف انتهاكات .53
 26  حمد بن عيسى يدعو إلى وقفة دولية مع الشعب الفلسطيني.54
 27   قنصلية فلسطينية في أربيل تفتتح إقليم كردستان العراقالسلطات الكردية في.55
 27  الحكومة المصرية تقرر معاملة المرضى الفلسطينيين كأقرانهم المصريين.56
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   :دولي

 27   ية أمر طال انتظاره إقامة الدولة الفلسطين:  في يوم التضامن مع الشعب الفلسطينيكي مون.57
 28    رئيس بلدية باريس يؤيد العضوية الفلسطينية في األمم المتحدة.58
 28  يسلندا يصوت لصالح االعتراف بدولة فلسطينيةأبرلمان .59
 28  1967ية وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الصين تؤكد دعمها للقضية الفلسطين.60
 29  لوقف االستيطان وانتهاك القانون الدولي" إسرائيل"رئيس الجمعية العامة لألمم المتحدة يدعو .61
 29  ألمانيا قلقة من عدم إحراز تقدم في مفاوضات السالم.62
 29    "سرائيلإ"ـوساط السود دعما لأميركية تنشط في أمجموعات يهودية .63
 29    مر منع فلسطيني من السفرأ لرفع "سرائيلإ"تدعو " هيومن رايتس".64
    

    :مقاالتحوارات 
": ضية الفلسطينية خلفياتها التاريخية وتطوراتها المعاصرة     الق"محسن صالح بمناسبة إصدار كتابه      .65

  المشروع الصهيوني ليس له مستقبل على أرض فلسطين
30 

 33  المهندس ابراهيم غوشة... تأمالت في عملية تبادل االسرى.66
 34  سر علييا... ما يريده الالجئون وال تريده األونروا.67
 36  ماهر ابو طير... !!عقدة التوقيت والداللة.. بيريز في عمان .68
 38  رون بن يشاي... حدث فرعي أم تحذير من حزب اهللا؟: كاتيوشا في الشمال.69
    

  40  :كاريكاتير
***  

  
  حة لن تتم ألن عباس غير جاد في تحقيقهاالمصال: الزهار .1

كان الفتا بشكل خاص الموقف الذي عبر عنه الدكتور محمود الزهار عضو المكتب : صالح النعامي
السياسي لحركة حماس من المصالحة الفلسطينية عقب اللقاء الذي جمع الرئيس الفلسطيني محمود عباس 

ففي . خالد مشعل في القاهرة يوم الخميس الماضيورئيس المكتب السياسي لحركة حماس ) أبو مازن(
الوقت الذي أبدى قادة الحركتين تفاؤلهم بتحقيق المصالحة، كان الزهار يشكك في تحقيق هذا الهدف، 

  .ويشدد على أن ما جرى في الواقع هو تأجيل للمصالحة
» لشرق األوسطا«ونفى الزهار أن تكون عضويته في المكتب السياسي لحماس قد جمدت حسبما ذكرت 

في عددها ليوم األحد نقال عن مصادر فلسطينية موثوقة، بسبب انتقاداته العلنية لموقف مشعل بشأن قبول 
 وكذلك ما صرح به حول إعطاء المفاوضات مع إسرائيل فرصة أخرى، وذلك 1967دولة بحدود عام 

  ).أيار(يو في الخطاب الذي ألقاه في حفل توقيع اتفاق المصالحة في القاهرة في ما
مع الزهار حوارا حول موقفه من المصالحة والدوافع الذي تحرك هذا » الشرق األوسط«وأجرت 

  .الموقف، وتصوره لمستقبل حركته والحركات اإلسالمية في ظل الربيع العربي وقضايا أخرى عديدة
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   مشعل؟-ما مستقبل المصالحة بعد لقاء عباس * 
  عني عباس تأجيلها وليس تحقيقها لن تتحقق المصالحة، ألن كل ما ي-
  

  ما دليلك على هذا؟* 
 عباس غير جاد ألنه يطالب بتنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية في مايو المقبل، مع العلم أن الحكومة -

، فكيف سيكون بوسع هذه الحكومة تنظيم )شباط(أو فبراير ) كانون الثاني(يفترض أن تشكل في يناير 
ثم ماذا سيكون مصير ملفات المصالحة األخرى، وهي ملفات . ن الالزم لذلكانتخابات، وتوفير األم

  .لن تكون مصالحة ألن أبو مازن غير مستعد بعد للوفاء بمتطلبات المصالحة. شائكة
لكن المسؤولون في حماس وفتح يتحدثون عن طي صفحة الماضي وفتح صفحة جديدة في العالقات * 

  .بين الجانبين
عمليات االعتقال السياسي تتواصل، التعاون األمني على أشده، تعقب المقاومين،  أي صفحة جديدة، -

، باإلضافة للتشبث بالمواقف المسبقة، هل بعد كل هذا )اإلسرائيلي(والحيلولة دون تحركهم ضد االحتالل 
  .يمكن الحديث عن صفحة جديدة

  
  ما هي في رأيك العوائق التي تحول دون تحقيق المصالحة؟* 
 األميركي، واالرتباط بالعجلة -ئق الرئيسي يتمثل في رهان عباس على المحور اإلسرائيلي  العا-

هناك فيتو أميركي . األميركية يجعل من الصعب على عباس التوجه بشكل جاد وصادق نحو المصالحة
إسرائيلي على المصالحة، ولذلك سيكون هناك المزيد من الذرائع للتملص من إنهاء حالة االنقسام 

  .الداخلي
  

  ..لكن العالقات ساءت بين إسرائيل وعباس في اآلونة األخيرة* 
هذا . نتنياهو عن قراره بتجميد عوائد الضرائب؟) رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين( إذن لماذا تراجع -

سلطة ألن هناك توافقا بين الجانبين على الكثير من األمور، إسرائيل مرتاحة تماما لما تقوم به حكومة ال
وأجهزتها األمنية، وبالتالي الضجيج الذي يثار في بعض األحيان ال يعدو كونه تضليال للتغطية على 

  .الواقع الحقيقي
  

  هل هناك عالقة بين انتقادك للمصالحة وما نشرته بعض وسائل اإلعالم عن تجميد عملك التنظيمي؟* 
أن . أمارس عملي التنظيمي بشكل معتاد هذه كذبة كبيرة، هذا محض افتراء، لم يحدث هذا قط، أنا -

تكون لي مالحظات حول ما يجري، هذا أمر طبيعي، ليس بالضرورة أن يكون هناك تطابق تام في 
يدور الحديث عن جدل جدي تحركه دوافع موضوعية وليس دوافع . وجهات النظر بين الجميع

اتصاالته قام بفبركة هذا الخبر لألسف أحد الصحافيين الذين لم أقم بالرد على . واعتبارات شخصية
كنت وسأبقى عضوا في المكتب السياسي للحركة، . ونسبه إلى مصادر غير موثوقة، هذا كل ما في األمر

  .وهذا أمر طبيعي
  

  هل ستشارك في جلسة الحوار القادمة؟* 
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، وعلى  من الممكن أن أشارك بعد إطالعي على جدول أعمال اللقاءات، وإن كان األمر جادا فسأشارك-
  .كل األحوال سأواصل التعبير عن رأيي في الدوائر الشورية داخل الحركة

  
  متى تتحقق المصالحة؟* 
 الوطن العربي يشهد تحوالت كبيرة وهائلة، وهذه التحوالت تسفر عن مشهد ال تخطئه العين، والواقع -

لم يتفجر االنقسام . حلهاالجديد سيقنع المراهنين على سطوة إسرائيل وأميركا أن رهاناتهم في غير م
بسبب خالفات تنظيمية، بل بسبب تفاوت برامج سياسية، وما يحدث في الوطن العربي يعزز كفة كل 

لذا فإن االنقسام الفلسطيني سيتالشى مع صعود قوى المقاومة . المتمسكين بالمقاومة والثبات على الحقوق
  .في الوطن العربي

  
سالميون بعد تفجر ثورات التحول الديمقراطي في الوطن العربي تقصد أن النجاحات التي حققها اإل* 

  ستعزز مكانة حماس في الساحة الفلسطينية؟
 ليس دقيقا، لن تعزز حماس فقط، بل كل من يتشبث بثوابت األمة وحقها في التحرر واإلفالت من -

 1400 هذه المنطقة لقد عاشت. ما يحدث في الوطن العربي هو تطور طبيعي وليس شاذا. التبعية للغرب
عام في ظل اإلسالم، ثم تعاقب على حكمها قوى تتبنى أفكارا شتى، وقد أعطيت هذه القوى كل الوقت 
لتضع برامجها موضع االختبار، لكنها فشلت فشال ذريعا، لذلك من الطبيعي أن يعود الناس لخيار 

ما يحدث . ظلمة في تاريخ أمتنااإلسالم، لكي يضمن لهذه األمة كرامتها، ولكي يتم القطع مع حقبة م
لقد آن األوان لكي يتم . حاليا هو تصحيح لمسار التاريخ ويأتي في السياق الطبيعي لتطورات األمور

إخراج الطفيليات التي أصابت جسم هذه األمة بالوهن، وهذا الذي تعكسه عودة الشعوب لخياراتها 
  .األصيلة

  
 اإلسالميين في البلدان العربية يخلق حولها ما تسميه اإلسرائيليون يثيرون المخاوف من أن فوز* 
  ..، وضمنه حركة حماس»الطوق السني«
 مواجهة إسرائيل ال تتوقف على أهل السنة، بل يشارك فيها أهل هذه المنطقة األصليون بغض النظر -

ون والسنة عن انتماءاتهم الدينية والمذهبية والعرقية، ففي هذه المواجهة يشترك المسلمون والمسيحي
والشيعة، والعرب واألكراد واألتراك واألمازيغ، وكل من ينتمي إلى هذه الهوية، وهؤالء يواجهون 

التركيز على انتماء مذهبي محدد يخدم الدعاية اإلسرائيلية . إسرائيل ألنها تمثل الطرف المحتل المغتصب
لكن على كل األحوال من حق . ويبعث على شق الصف والفرقة، وهذا ما يتوجب الحذر منه والتحوط له

  .إسرائيل أن تقلق ألن العرب لن يسلموا بتواصل هذا الحال، وسيتم وضع حد لهذا األمر
  

  كيف تقيم انفتاح العالم على حركة حماس بعد خمس سنوات على وصولها للحكم؟* 
 بقية  هناك تقدم حقيقي في مواقف بعض الدول األوروبية، وهي تجري اتصاالت مع الحركة ومع-

الحركات اإلسالمية ألنها دول واقعية وتحاول خدمة مصالحها من خالل التعامل مع الطرف الذي يحظى 
بالحضور الشعبي، في حين أن بعض الدول األوروبية تربط تحركها بالبوصلة األميركية، ونحن متأكدون 

  .أن الجميع سيضطرون لالعتراف بالواقع العربي واإلسالمي المتبلور
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  سيستفيد الفلسطينيون من الربيع العربي؟كيف * 
) قبل بضعة أشهر وقتل فيها عدد من اإلسرائيليين( يكفي أن تنتبه إلى ما حدث في أعقاب عملية إيالت -

عندما قررت إسرائيل شن حملة حربية على قطاع غزة، لكنها تراجعت في آخر لحظة بعدما جاء رد 
لقد أرسل هذا الحدث بشكل خاص، . سرائيلية في القاهرةفعل الشارع المصري الذي اقتحم السفارة اإل

رسالة واضحة للصهاينة بأنه لن يكون باإلمكان اإلنفراد بالشعب الفلسطيني ومقاومته، هناك عمق عربي 
سيحضن المقاومة الفلسطينية وسيدافع عنها، وهذا ما عبر عنه قادة الصهاينة، وهذا السبب وراء حساسية 

ع العربي، فالصهاينة يدركون أن قدرتهم على مواصلة القمع ضد الفلسطينيين تتراجع إسرائيل تجاه الربي
وأهم تطور سيستفيد منه الفلسطينيون والعرب . إلى حد كبير، لذا فهم يعيشون حالة من اإلرباك الواضح

  .هو تضعضع مكانة الواليات المتحدة وتراجعها
  

   أميركا العالمية؟هل حقا سيؤدي الربيع العربي إلى تراجع مكانة* 
الحظ أن العراق غزي .  بكل تأكيد الربيع العربي يؤذن بتراجع وانحسار الفكرة اإلمبريالية برمتها-

واحتلت أفغانستان لتأمن جانبها، لكنها توشك على مغادرتها، تاركة وراءها بلدا أكثر عداء ألميركا 
دهور عالقاتها مع باكستان، لقد احتلت ومصالحها، وهذه حربها ضد ما تسميه باإلرهاب قد أدت إلى ت

أميركا العراق ليكون عونا لها على تحقيق مصالحها، وها هو العراق يتحول إلى عدو للواليات المتحدة 
 .أميركا تعيش مرحلة األفول. ومصالحها

  30/11/2011الشرق األوسط، لندن، 
  

  لى عائدات الضرائب أن تستولي ع"إسرائيل"ليس من حق و ...شعبنا متمسك بأرضه: عباس .2
شعب متمسك بأرضه وباق عليها، مؤمن كل اإليمان "إننا :  قال الرئيس محمود عباس: جنيف،نيويورك

بأن كل صاحب ضمير في العالم، وكل حريص على ميثاق األمم المتحدة، عليه أن يدعم ويؤيد ويشارك 
  ."لته الحرة ذات السيادةفي تمكين شعبنا من ممارسة حقه في تقرير مصيره، وتحقيق استقالل دو

وأضاف في كلمة ألقاها نيابة عنه المراقب الدائم لفلسطين لدى األمم المتحدة في نيويورك السفير رياض 
منصور، والمراقب الدائم لفلسطين لدى األمم المتحدة في جنيف السفير إبراهيم خريشي، في حفلين  

، 29/11 حقوقه غير القابلة للتصرف، يوم الثالثاءنظمتهما اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني ل
دولة فلسطين ستكون بإذن اهللا، دولة "، أن  الفلسطينيشعباللمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع 

ديمقراطية وتعددية، ال تمييز فيها على أساس الدين أو العرق، دولة مسالمة تريد أن تعيش بأمن وسالم 
  ."لمنطقة، دولة آن األوان الستقاللها بعد أربعة وستين عاماًإلى جانب إسرائيل وبقية دول ا

، تنفيذا لما جاء في قرارات األمم المتحدة 1967نحن نطالب باالعتراف بدولتنا على حدود عام ": وقال
ذات الصلة ومرجعية مؤتمر مدريد ومبادرة السالم العربية، وخطة خارطة الطريق للجنة الرباعية، وإن 

 عن المفاوضات، بل عامل مساعد لها، في حال توفر النية لدى الحكومة ليس بديالًهذا االعتراف 
ليس من العدل أن تفرض علينا العقوبات ": وأضاف ."1967اإلسرائيلية، للتفاوض على أساس حدود عام 

بسبب حصولنا على عضوية منظمة اليونسكو، وليس من حق إسرائيل أن تستولي وتصادر عائدات 
ال نريد ولم نسع لننزع الشرعية "وشدد على أننا  ."ضرائب التي هي ملك للشعب الفلسطينيالجمارك وال
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عن إسرائيل بطلب العضوية في األمم المتحدة، وإنما نزع الشرعية عن استيطانها واستيالئها على 
  ."أراضينا المحتلة التي تتعامل معها إسرائيل وكأنها أراض متنازع عليها

ن صور الظلم التاريخي الذي لحق بالشعب الفلسطيني بأشكال مختلفة تتجلى بوجود  أالرئيس عباسوبين 
 في الضفة الغربية، وحركة تهويد أكثر من أربعة ماليين الجئ مشرد، واحتالل استيطاني يتوسع يومياً

لقدس تعتمد وسائل تطهير عرقي للوجود الفلسطيني المسيحي واإلسالمي، وإقامة جدار الفصل شرقي ال
  .عنصري، والحصار الظالم لقطاع غزة وغيرها من الممارسات اإلسرائيلية غير القانونيةال

أبدينا استعدادنا منذ سنوات عديدة للوصول إلى حل للصراع مع إسرائيل يؤمن العدالة الممكنة، ": وقال
 أراضي فقط من% 22وينسجم مع القرارات والمبادرات الدولية بإقامة دولتنا الفلسطينية على مساحة 

فلسطين التاريخية، وعاصمتها القدس الشرقية، وإيجاد حل عادل ومتفق عليه لقضية الالجئين الفلسطينيين 
خضنا مع إسرائيل ولسنوات طويلة ومنذ توقيع اتفاق ": قائالًوأردف  ."194حسب قرار األمم المتحدة 

الدولتين، وتطبيق مبدأ ، مفاوضات مباشرة وغير مباشرة، بهدف الوصول إلى حل 1993أوسلو عام 
األرض مقابل السالم، إال أن إسرائيل استمرت في استيطانها، ولم تستجب ولم تباِل بكل التصريحات 

  ."والبيانات الدولية التي أعلنت وتعلن بأن االستيطان غير شرعي وأنه عقبة في طريق السالم
  29/11/2011، )وفا(نية وكالة األنباء والمعلومات الفلسطي

  
   تسعى إلقامة دولتها الكبرى على حساب الفلسطينيين"إسرائيل": ويعشرا .3

 حذّرت حنان عشراوي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، من المخططات :رام اهللا
على حساب حقوق الشعب الفلسطيني، مشيرة إلى أن " دولتها الكبرى"اإلسرائيلية الرامية إلى إقامة 

" قدس برس"وقالت عشراوي في تصريحات خاصة لـ ".تدمير الوجود الفلسطيني"ى االحتالل يسعى إل
إضعاف السلطة الفلسطينية من خالل إجراءات عملية على "إن سلطات االحتالل اإلسرائيلي يهدف إلى 

األرض، وخلق حالة فوضى، وإقناع العالم بعدم وجود شريك فلسطيني، للوصول إلى تدمير الوجود 
  ".الل شعب مكان شعب، وتحقيق آمال قادة الحاخامات اليهود بإقامة دولة إسرائيل الكبرىالفلسطيني وإح
 وعقبة في وجه  كبيراًوجود السلطة الفلسطينية وامتالكها إلرادة البقاء؛ يمثل تحدياً"واعتبرت أن 

بررات  عن الم، الفتة النظر إلى أن االحتالل يبحث دائماً"المخططات إلقامة أرض إسرائيل الكبرى
  ".لالستمرار في سياسته التدميرية للسلطة ومؤسساتها"

  29/11/2011قدس برس، 
  

   العائدات الضريبية عقوبات جماعية لتقويض السلطة"إسرائيل" احتجاز: حكومة فياض .4
سالم . استنكر مجلس الوزراء خالل اجتماعه في رام اهللا، أمس، برئاسة رئيس الوزراء د: رام اهللا

وأشار إلى أن  . في خطواتها غير القانونية وحجزها لألموال الفلسطينية"إسرائيل"فياض، استمرار 
ممارسات الحكومة اإلسرائيلية، هي عقوبات جماعية للشعب الفلسطيني من شأنها تقويض سلطته "

 ماليين يورو لدعم 10وعبر المجلس عن شكره للحكومة الفرنسية على تقديم منحة بقيمة  ".الوطنية
  ".ج"لطة، وتخصيص جزء منها لتنفيذ مشاريع لدعم صمود المواطنين في المناطق المسماة موازنة الس
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بتعاظم الدعم "وبمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي صادف أمس، رحب المجلس 
ه على بتضحيات الشعب الفلسطيني وإصرار"وأشاد  ".والتأييد الدولي لشعبنا الفلسطيني وقضيته العادلة

  ".التمسك بحقوقه الوطنية كما أقرتها الشرعية الدولية دون انتقاص
وعبر المجلس عن ارتياحه لالستجابة للمطلب الفلسطيني بنقل مقر اجتماع منظمة الصحة العالمية إلقليم 

  .أوروبا حول السياسة الصحية األوروبية الجديدة من القدس المحتلة إلى تل أبيب
  .اء الذي جمع الرئيس محمود عباس مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس رحب المجلس باللقكما

وعبر المجلس عن أسفه الشديد لما ورد على لسان وزير العمل أحمد مجدالني على إحدى المحطات 
  .اإلعالمية المحلية وتداعيات ذلك

  30/11/2011، رام اهللا، األيام
  

  ائدات الضرائب اإلفراج عن ع"إسرائيل" بقرار نبلغلم : السلطة .5
 لم تبلغ "إسرائيل" قال مدير مركز اإلعالم الحكومي في رام اهللا غسان الخطيب إن :القدس المحتلة

الحكومة الفلسطينية بقرار رسمي حول تحويل عائدات الضرائب المستحقة للسلطة الوطنية، مشيراً إلى 
  .التعويل على ضغوط من أطراف أخرى لإلفراج عن األموال المحتجزة

 30/11/2011لدستور، عمان، ا
  

   ليس أهالً ألن يكون له دولة"الكيان"و.. ال مكان في التاريخ لشعب ال ُيقاوم: العبادسةالنائب  .6
دعا النائب عن كُتلة التغيير واإلصالح في المجلس التشريعي الفلسطيني يحيى العبادسة، حركات التحرر 

ة والعودة إلى ما كانت عليه في البدايات األولى للثورة الوطني الفلسطيني إلى التمسك بالثوابت الفلسطيني
الفلسطينية الداعية إلى التمسك بالمقاومة كحق شرعي وأصيل للشعب الفلسطيني في مواجهة االحتالل 

، خالل اعتصام نظمته جمعية واعد لألسرى في 29/11وقال خالل كلمة ألقاها، الثالثاء . اإلسرائيلي
عندما انحرفت حركة التحرر : " مع األسرى المرضىطاع غزة، تضامناًمحافظة خان يونس، جنوب ق

الوطني عن الطريق وتقدمت العربة على الحصان أضاعت البوصلة وتشتتت جهودها وذهبت أدراج 
إن الكيان الصهيوني ليس أهالً ألن يكون له دولة وليس أهالً للحياة، وإن الشعب : "وأضاف". الرياح

  ".  على العالم قد تفوق عليه أخالقياً وحضارياً وإنه األحق بدولة تشع حضارة ونوراًالفلسطيني في المقابل
ما يسمى بالمقاومة السلمية والمقاومة الشعبية ال تصلح أبداً للتعامل مع العدو الصهيوني، وأنها "وأكد أن 

وبين مؤسساتها من الممكن أن تؤتي ُأكلها في حالة قيام دولة مستقلة وأن تكون داخل إطار الدولة 
  ". المختلفة ولكن مع عدو مثل العدو الصهيوني فال يمكن بحال من األحوال أن تعود بنتيجة إيجابية

وشدد العبادسة على ضرورة االلتزام بالمقاومة، معتبراً أن بقاء الشعب الفلسطيني وكرامته وعزه 
  ".  ال يقاوم ال مكان له في التاريخمرهون بها وأن شعباً

  29/11/2011طين أون الين، موقع فلس
  

  حمد عطونأ النائب المقدسي اعتقالتمديد  .7
 اعتقال النائب المقدسي احمد عطون حتى يوم 29/11 مددت محكمة الصلح في القدس، يوم الثالثاء

  .وذلك استجابة لطلب المخابرات اإلسرائيلية الخميس القادم،
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 يعترف أن عن النائب أحمد عطون شريطة اإلفراج ، وافقت علىاإلسرائيليةهذا وعلم أن النيابة العامة 
فيما وافق النائب عطون ،  مدينة القدس بشكل غير قانونيإلىالدخول  أي بالئحة االتهام الموجهة ضده،

" وادي الحمص" منطقة إلىعلى االعتراف بالئحة االتهام بشرطين، األول منها الخروج من المعتقل 
 بلدته، و الثاني هو االحتفاظ بحقه الكامل في الرد على وأبناءلته المحاذية لقرية صور باهر حيث عائ

  . في المحاكم اإلسرائيليةاإلسرائيلياتهامات وزير الداخلية 
  29/11/2011، 48موقع عرب 

  
   مليارات دوالر حولت لغزة منذ االنقسامسبعة:  الفلسطينية النقدسلطةمحافظ  .8

 مليارات دوالر إلى قطاع غزة منذ 7ير إنه جرى تحويل  قال محافظ سلطة النقد جهاد الوز:رام اهللا
 التي نظمتها مؤسسة الدراسات "ندوة المرحوم برهان الدجاني السنوية"وأوضح الوزير، خالل  .االنقسام

، أن األموال التي حولت للقطاع خصصت لرواتب ما 29/11 الفلسطينية في رام اهللا، مساء يوم الثالثاء
  .حويالت الدول المانحة، وشراء المواد األساسية األولية، وغيرها ألف موظف، وت75يقارب 

  29/11/2011، )وفا(نية وكالة األنباء والمعلومات الفلسطي
  

   من القدس"لصحة العالميةا"الجهود الفلسطينية نجحت بإخراج مؤتمر : "الخارجية" .9
ن الجهود الرسمية الفلسطينية  إ في الحكومة في الضفة الغربية قالت وزارة الشؤون الخارجية:رام اهللا

  .تمكنت من تحويل مكان اجتماع إقليم أوروبا لمنظمة الصحة العالمية من القدس إلى تل أبيب
  29/11/2011، )وفا(نية وكالة األنباء والمعلومات الفلسطي

  
   االقتصاد أبو لبدة يعلق عمله بعد إحالته على المحاكمة بتهم الفسادوزير: رام اهللا .10

أحالت النيابة العامة الفلسطينية أول من أمس ملف اتهام بالفساد بحق وزير االقتصاد حسن أبو  :رام اهللا
الملف أحيل " إن :وقال النائب العام أحمد المغني للحياة. لبدة إلى محكمة الصلح في مدينة رام اهللا
  .، رافضاً إعطاء مزيد من اإليضاحات"للمحكمة، والمحكمة هي صاحبة االختصاص

ادر أخرى مطلعة قالت إن التهم الموجهة إلى أبو لبدة تعود إلى فترة توليه رئاسة هيئة سوق لكن مص
 إن :وقال مدير مركز اإلعالم القضائي للحياة. المال وقبل أن يتولى منصبة الحالي وزيراً لالقتصاد

 من هذا 28بدة في محكمة الصلح في مدينة رام اهللا بالضفة الغربية تسلمت الئحة اتهام بحق الوزير أبو ل
وشملت االتهامات الموجهة إلى  . الشهر المقبل12الشهر، وأنها ستعقد أول جلسة للنظر في القضية في 

  ."الفساد وإساءة االئتمان والتالعب في سوق المال"الوزير 
ه ونقلت وكالة فرانس برس عن أبو لبدة أن تعليق عمله ال يعني استقالته من منصبه، بل إنه باق في عمل

  ."وقال أبو لبدة إن هناك محاوالت للتشهير به .وإنه على استعداد للتحقيق معه في أي تهمه موجة إليه
  30/11/2011الحياة، لندن، 

  
  ديسمبر الحالي/ األولكانون من  19 حتى الـتبادل األسرىتنفيذ الدفعة الثانية من  :العاروري .11

، الشيخ صالح العاروري، أن تنفيذ "حماس"سالمية أكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة اإل: دمشق
 من ديسمبر من العام 19، يجب أن تتم حتى الـ"وفاء األحرار"الدفعة الثانية من صفقة تبادل األسرى 
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في دمشق،  الثالثاء " المركز الفلسطيني لإلعالم"وأشار العاروري، في حوار خاص مع مراسل  .الحالي
  ، إلى )29-11(
ص بتنفيذ الدفعة الثانية، حسب االتفاق الموقع في الصفقة، ينص حرفيا على أن تقوم إن البند الخا'

 أسيرا أمنيا فلسطينيا، في غضون شهرين من تاريخ اإلفراج عن أسرى 550إسرائيل باإلفراج عن 
  .'، وذلك بالتنسيق مع الجانب المصري450المرحلة األولى الـ

حتى ذلك '، وقال 2011المقبل ) ديسمبر( كانون االول 19و  أ18وأشار إلى أن مدة الشهرين تكتمل في 
  .'التاريخ، يجب أن يتم اإلفراج عن الدفعة الثانية حسب االتفاق الموقع

قال العاروري ان هناك معيارين أساسيين في مسألة إطالق سراح الدفعة الثانية من األسرى، وقال ان و
  .، والثاني أن يتم اإلفراج عنهم إلى بيوتهمالمعيار األول يتمثل في أن يكونوا أسرى أمنيين

، الفتاً إلى تفاهمات سابقة مع 'ذات مغزى كبير'وقال ان حركة حماس ال تتوقع أن تكون هذه الدفعة 
  .الوسيط األلماني، على أن تشمل هذه الدفعة أسرى لهم أحكام عالية نسبيا

، موضحاً أن 'ألسماء يطلبون اإلفراج عنهااألخوة المصريين سيقدمون لالحتالل قائمة با'وأشار إلى أن 
حماس كانت قد قدمت للجانب المصري قوائم باألسرى المرضى وكبار السن، والذين قضوا فترات 

  .'طلبنا أن تشتمل القائمة المقبلة على أسماء هؤالء'طويلة في السجن وتبقى لهم فترات قليلة، وقال 
لق سراحهن ضمن صفقة التبادل، قال العاروري ان وبخصوص األسيرات المتبقيات في السجن ولم يط

  . ال تزال تطالب بإطالق سراح األسيرات المتبقيات في السجون اإلسرائيلية قبل تنفيذ الدفعة الثانيةحماس
وقال انه كان من المفترض أن تعقد جلسة يوم االثنين الماضي بين المسؤولين المصريين واإلسرائيليين 

رات والقضايا األخرى، مثل األسرى المعزولين ومنع أهالي األسرى من السفر من أجل حل مشكلة األسي
  .والدفعة الثانية لإلفراج

لصفقة التبادل كان إطالق سراح األسرى من ذوي األحكام المؤبدة ' الجزء الرئيس'وأشار إلى أن 
  .'هذا األمر تم بالتزامن، ولم نسلّم شليط حتى استملنا أسرانا'والعالية، وقال 

وأوضح أنه كان للصفقة ملحقات أخرى يجب أن تتم بعد تنفيذ المرحلة األولى، وهي تحسين ظروف 
المعتقلين، بما في ذلك إخراج من هم في العزل إلى أقسام األسرى العادية، وإطالق سراح األسيرات، 

  . أسيرا وهم الدفعة الثانية550باإلضافة إلى 
تفاق مع حركة فتح على نهج المقاومة الشعبية ال يقيد حركة وفي سياق آخر، شدد العاروري على أن اال

حماس في الرد على أي اعتداء يأتي من االحتالل، ودعا أعضاء حركته للمشاركة في كل أشكال 
  .'مقابل أي ثمن يدفع'المقاومة، 

ورؤانا، هو اتفاق لتفعيل المربع الذي نتفق نحن وحركة فتح عليه، وال عالقة له ببقية خياراتنا 'وقال 
  .'ونحن ال زلنا على موقفنا السابق، بأن كل أشكال المقاومة حق وواجب، وال قيود على المقاومة

  29/11/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

  ليس على أجندة البحث لدى حماس" إسرائيل"االعتراف بـ: البردويل .12
عتراف باالحتالل اإلسرائيلي، التأكيد على رفضها اال" حماس"جددت حركة المقاومة اإلسالمية : غزة

معتبرة أن التصريحات المنسوبة لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، والتي قال فيها إنه سيقوم 
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يضر بجهود "، بأنه "فتح"و" حماس"بطرح قضية االعتراف بإسرائيل في الجلسة القادمة بين حركتي 
  ".المصالحة الوطنية

إن كل ما تم طرحه ": "قدس برس"في تصريحات خاصة لـ " حماس"وقال صالح البردويل، القيادي في 
خالد مشعل ورئيس السلطة محمود عباس، تم تدوله في " حماس"في لقاء رئيس المكتب السياسي لحركة 

لم يتم االتفاق على طرح موضوع االعتراف باالحتالل اإلسرائيلي في االجتماع "، مؤكًدا على أنه "العلن
أن العالم يعرف أن االعتراف بإسرائيل ليس على أجندة البحث : "وأضاف البردويل". المقبل بين الجانبين

  ".حماس"لدى حركة 
  30/11/2011قدس برس، 

 
  عباس أصدر تعليمات بإطالق سراح المعتقلين السياسيين في الضفة: العالول .13

، ان ' العربيالقدس'أكد محمود العالول عضو اللجنة المركزية لحركة فتح لـ : أشرف الهور-غزة 
الرئيس محمود عباس أصدر تعليمات لألجهزة األمنية بتنفيذ ما اتفق عليه خالل جلسة الحوار األخيرة 

  .في القاهرة مع حماس، القاضية بإطالق سراح المعتقلين السياسيين
ملف المعتقلين السياسيين بات منتهيا، هناك تعليمات صدرت من '، 'القدس العربي'وقال العالول لـ

  .'لرئيس أبو مازن بإنهاء هذا الملفا
، وتوقع أن يتم إطالق سراح المعتقلين خالل 'التعليمات صدرت، وتبقى فقط مسألة اإلجراءات'وقال ان 

وعن قائمة المعتقلين السياسيين الذين قدمتهم فتح لحركة حماس والموجودين في  .األيام القليلة المقبلة
  .'ا عن موافقة حماس على إطالق سراحهمال علم لدين'قطاع غزة، قال العالول 

  30/11/2011القدس العربي، لندن، 
  

  السياسيحماس تنفي علمها باجتماع مع فتح لبحث االعتقال  .14
نفت حركة حماس ما أعلنه القيادي في حركة فتح عبداهللا أبو سمهدانة عن وجود :  سمير حمتو-غزة 

  .  ملفات على رأسها االعتقال السياسياجتماع نهاية األسبوع الحالي بين الحركتين لتدارس
ال علم لدينا بهذا االجتماع ولم نبلغ به «وقال الدكتور صالح البردويل عضو القيادة السياسية للحركة 

  .، مبينا انه ال جديد في ملف االعتقال السياسي»حتى هذه اللحظة
  30/11/2011الدستور، عمان، 

  
   فلسطين الصادر عن األمم المتحدةتجدد تأكيدها على بطالن قرار تقسيم حماس .15

على بطالن قرار التقسيم الصادر عن هيئة األمم المتحدة قبل " حماس"أكدت حركة المقاومة اإلسالمية 
 عاًما، مشددة على أن شعبنا لن يستسلم لألمر الواقع، ولن يفرط بشبر من أرضه، ولن يساوم 64نحو 
  .عليها

المركز الفلسطيني "ذكرى الرابعة والستين لقرار تقسيم فلسطين تلقى وقالت الحركة في بيان لها بمناسبة ال
  إن شعبنا الفلسطيني الصامد المرابط في أماكن وجوده كافة، ) 11-29(نسخة عنه اليوم الثالثاء " لإلعالم
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سيظل متمسكًا بحقوقه، متشبثًا بأرضه وقدسه ومقدساته، ولن ترهبه جرائم االحتالل ومخططاته 
  . االستيطانية والتهويديةومشاريعه

  29/11/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

  إفراجات عن معتقلين في الضفة وغزة": الوطن"مصادر فلسطينية لـ .16
أن تبدأ في األيام القريبة المقبلة " الوطن"رجحت مصادر فلسطينية لـ:  عبدالرؤوف أرناؤوط-رام اهللا

 وقطاع غزة تطبيقا التفاق المصالحة الفلسطيني، غير أنها عملية اإلفراج عن معتقلين في الضفة الغربية
أشارت إلى أن عددا من المعتقلين في الضفة الغربية سيتعذر اإلفراج عنهم في هذه المرحلة وذلك بعد 

  .تهديدات إسرائيلية باستهدافهم بداعي المشاركة في عمليات ضد أهداف إسرائيلية
 ستشهد عالقات أفضل على المستوى الوطني بعد أن وافقت وأكدت المصادر على أن المرحلة المقبلة

تم التفاهم بين "وقالت . على تهدئة في الضفة الغربية وقطاع غزة واعتماد المقاومة الشعبية) حماس(
الرئيس محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل على أن ال تساهل مع حملة السالح 

  ".اع غزةسواء في الضفة الغربية أو قط
  30/11/2011الوطن اون الين، السعودية، 

  
   فلسطينية في لبنان بالتنسيق مع الجيشأمنيةتحركات ومساع لتشكيل قوة : مقدحمنير  .17

' القدس العربي'اكد العميد منير المقدح قائد المقر العام لحركة فتح في لبنان لـ : وليد عوض-رام اهللا
بنان تجري مشاورات بينها لتشكيل قوة امنية فلسطينية لحماية الثالثاء، أن الفصائل الفلسطينية في ل

  .مخيمات الالجئين الفلسطينيين هناك وضبط السالح فيها، بالتعاون والتشاور مع الجيش اللبناني
هناك مساع لترتيب قوة امنية مشتركة، تشارك فيها كل القوى '، 'القدس العربي'واضاف مقدح قائال لـ
ونحن نريد ترتيب . تنسيق مع الجيش اللبناني لترتيب الوضع االمني في المخيماتالفلسطينية، وذلك بال

  .'االمن في المخيمات والحفاظ على أمن مخيماتنا وأمن الجوار
وشدد مقدح على ان التواصل يجرى مع جميع القوى الفلسطينية للمشاركة في القوة االمنية المرتقبة 

  ين، مشيرا الى ان هناك اتصاالتللعمل داخل مخيمات الالجئين الفلسطيني
تشكيل قيادة سياسية تضم كل االطرف الفلسطينية حتى تحاور الحكومة اللبنانية وتكون مرجعية 'لـ

  .'مشتركة للواقع الفلسطيني بلبنان
عبر ' القدس العربي'وحول الدوافع التي ادت للتفكير الفلسطيني بتشكيل قوة امنية فلسطينية قال مقدح لـ

واقع المنطقة بشكل عام، وايضا واقع المخيمات، وكيفية المحافظة عليها في ظل ' لبنان، الهاتف من
نحن . التهديدات االسرائيلية وضبط شبكات عديدة لالحتالل االسرائيلي تنوي التخريب داخل المخيمات

نريد الحفاظ على أمن المخيمات، واي تطور واي عدوان على لبنان نحن جزء من معادلة الجيش 
  .'الشعب والمقاومةو

اي ترتيب 'وحول امكانية اشراك الجيش اللبناني في القوة االمنية الفلسطينية المرتقب تشكيلها، قال مقدح 
امني في المخيمات يتيح للبنان التدخل، والتنسيق موجود االن من خالل اللجان االمنية ويتم التنسيق مع 

 جزء من هذا البلد الشقيق ومهمتنا ضبط مخيماتنا الجيش اللبناني للحفاظ على أمن المخيمات، ونحن
  .'والحفاظ على العالقة المميزة مع لبنان
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وحول اذا ما تم التوصل التفاق مع حماس للمشاركة في القوة االمنية الفلسطينية الجاري السعي لتشكيلها 
الفلسطينية حول هناك حوار بين كل الفصائل . الحوار قائم وموجود'في المخيمات بلبنان قال مقدح، 

  .'المشاركة بالقوة االمنية
  30/11/2011القدس العربي، لندن، 

  
  حماس تقيم احتفاال في مخيم برج الشمالي : لبنان .18

اليوم العالمي للتضامن مع بمناسبة احتفاال في مخيم البرج الشمالي في صور، » حماس«كما أحيت حركة 
عضو » حماس«وألقى كلمة .  اللبنانية والفلسطينيةحضره ممثلون عن القوى الوطنية، الشعب الفلسطيني

أن حقنا في كامل فلسطين التاريخية لن تسقطه قرارات «القيادة السياسية في لبنان جهاد طه الذي أكد 
ثم دعا إمام مسجد البرج الشمالي الشيخ طالب . »دولية مشبوهة ممزوجة بالصبغة األميركية الصهيونية

  .»لى مزيد من الوحدة والتمسك بخيار المقاومةالشعب الفلسطيني إ«الصديق 
  30/11/2011السفير، بيروت، 

 
  علي فيصل يحض الدولة اللبنانية إعادة النظر في الوضع الفلسطيني برمته .19

اعتصاماً أمام بيت األمم المتحدة في بيروت بمشاركة » الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين«نفذت 
. اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطينيبمناسبة ائل الفلسطينية ممثلي األحزاب اللبنانية والفص

على إعادة النظر بالوضع «وحض عضو المكتب السياسي للجبهة علي فيصل في كلمة الدولة اللبنانية 
 اللبنانية وإقرار الحقوق اإلنسانية خصوصاً حق -الفلسطيني برمته من خالل تنظيم العالقات الفلسطينية 

  . حق الحصول على الضمانات االجتماعية وإقرار حق التملك واإلسراع بإعمار مخيم نهر الباردالعمل و
 30/11/2011الحياة، لندن، 

 
  يدرس إلغاء قرار تقليص موازنة األمننتنياهو : »إسرائيل اليوم« .20

ـ         »إسرائيل اليوم «ذكرت صحيفة   : مهدي السيد  اهو، ، أمس، أن رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيـامين نتني
 مليارات شيكل، الذي اتخذ بناًء على توصـيات         3يدرس إلغاء قرار تقليص موازنة األمن المحدد بقيمة         

لجنة ترختنبرغ التي ُألِّفت في أعقاب حركة االحتجاج االجتماعي التي عمت إسـرائيل، وذلـك بـرغم                 
  .معارضة وزير المال يوفال شتاينتس

تماع ألعضاء كتلة الليكود فـي الكنيـست، أن حـال عـدم             وكان نتنياهو قد أعلن، قبل يومين خالل اج       
االستقرار في الشرق األوسط تنطوي على تداعيات تطاول موازنة األمن، األمر الذي يجب أن يؤخذ في                

  .الحسبان في إطار مجمل االعتبارات التي تهدف إلى الحفاظ على سياسة اقتصادية مسؤولة
 30/11/2011، االخبار، بيروت

 
  "الفيسبوك" صفحته العربية الخاصة على شنيدنتنياهو  .21

 دشن رئيس وزراء االحتالل اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو خالل األيام األخيرة صفحته الخاصـة              :وكاالت
وتتناول صفحة نتنياهو باللغة العربية أخباره، وأخبار       . باللغة العربية ' الفيس بوك 'على الموقع االجتماعية    

رارات وتصريحات، إضافة إلى نصوص المقابالت الصحيفة التي يدلي بها          مكتبه وما صدر عنهما من ق     
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نتنياهو لوسائل اإلعالم المكتوبة والمرئية والمسموعة، إضافة لتشكيلة واسعة من الصور الرئيسية التـي              
  . وبعض الشخصيات العامة) إسرائيل(جمعت نتنياهو بكبار زوار 

ـ    وعلى يسار الموقع اظهر نتنياهو عددا من الر        مثل رابط زيـارة    ) إسرائيل(وابط الخاصة التي تروج ل
في األردن والمخـصص ألخبـار      ) إسرائيل(تتكلم بالعربي، و  ) إسرائيل(، تعلم اللغة العبرية،     )إسرائيل(

  . السفارة اإلسرائيلية في عمان
 30/11/2011، موقع فلسطين أون الين

  
  "إسرائيل"الحالي في  م السابق يترأس حركة لتغيير نمط نظام الحكالموسادرئيس  .22

، الجنرال  )الموساد(بادر الرئيس السابق لجهاز المخابرات اإلسرائيلي الخارجية        :  نظير مجلي  - تل أبيب 
في االحتياط مئير دجان، إلى قيادة حركة جماهيرية جديدة هدفها تغيير نمط نظام الحكـم الحـالي فـي                   

ام بحملة لجمع تواقيـع مليـون إسـرائيلي علـى        وقال دجان، إنه ينوي القي    . إسرائيل، نحو نظام رئاسي   
عريضة، لينضموا إلى مطلبه هذا، بهدف ممارسة ضغوط شعبية تقود إلى تنفيذ مطلبه فـي االنتخابـات                 

، وأكد دغان للصحيفة أن الحديث ليس عـن تـشكيل           2013القريبة القادمة، المفترض إجراؤها في سنة       
حركة شعبية تهدف إلى إجـراء تغييـر        «لقائمة، وإنما   حزب جديد أو حركة سياسية مرتبطة باألحزاب ا       

يشكل تهديدا  «وأضاف أنه يريد تغيير نمط نظام الحكم ألن النظام الحالي           . »سريع في نظام الحكم الحالي    
فـإن نظـام   «،  »معاريف«وبحسب صحيفة   . »لمستقبل الدولة، وأن عدم تغييره سوف يؤدي إلى الضياع        

نسبية التي تعتبر األسوأ في أنظمة الحكم الديمقراطية، ألنه يفسح المجـال            الحكم الحالي يعمل بالطريقة ال    
، وهو الذي يمكـن     )أموال الوساطة السياسية  (للمجموعات الهامشية والصغيرة ألن تحصل على ما سماه         

تسميته بكلمات أخرى بالفساد السياسي، في حين أن حزب السلطة يسيطر علـى جـزء صـغير مـن                   
  .»االستمرار بذلكالبرلمان، وال يمكن 

 30/11/2011، الشرق األوسط، لندن
 

   حماس في القدسحركة تعلن اعتقال عناصر خلية تابعة ل"إسرائيل" .23
في القدس الـشرقية    ) حماس(أعلنت سلطات االحتالل االسرائيلي اعتقال عدد من نشطاء حركة          : القدس

ة لتعزيز وجود الحركة فـي صـفوف        المحتلة بداعي االشتباه بالعمل على تجنيد االموال في دول اجنبي         
  .السكان في المدينة من خالل تقديم الخدمات لهم

المسؤول عن تمويل نـشاطات     " المجلس المصغر "النشطاء بأنهم   ) الشين بيت (ووصف جهاز المخابرات    
) حمـاس (عدد من اللجان عن هذا المجلس مهمتها تنفيذ برامج           في القدس الشرقية مدعيا انبثاق    ) حماس(

) حماس(لقد هدف النشطاء الى جذب التضامن مع        : "ماعية والتعليمية والدينية في مدينة القدس وقال      االجت
  ".وبذلك ان يتم تعزيز وجودها ووضعها بين السكان في مدينة القدس

 30/11/2011، األيام، رام اهللا
 

  "سيناريو الرعب" يجري مناورة اإلسرائيليالجيش  .24

ألول " سيناريو الرعب "تستعد إلجراء مناورة    " إسرائيل"م إسرائيلية أن    كشفت وسائل إعال  : القدس المحتلة 
في مدينـة حيفـا داخـل       " راديولوجي" كانون الثاني المقبل، لتحاكي وقوع انفجار إشعاعي         18مرة في   

  . من أجل اختبار مدى جاهزية الجيش لمواجهة هجوم من هذا النوع1948األراضي المحتلة عام 
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إلخباري اإلسرائيلي أمس الثالثاء أن الجيش وعددا من الوزارات والسلطات والجهاز           ا" والال"وذكر موقع   
  ".سيناريو الرعب"الصحي سيشاركون في المناورة التي أطلق عليها اسم 

تخشى من تعرضها لهجوم من هذا النوع، في ظل محاوالت مـستمرة مـن قبـل                " إسرائيل"وأوضح أن   
لنوع من األسلحة، وال سيما من دول غير مستقرة مثـل ليبيـا             منظمات مختلفة الحصول على مثل هذا ا      

  .وسوريا وباكستان
 30/11/2011، السبيل، عّمان

 
   الفلسطينيين الذين يمثلون أمامهامن% 99,7 نحو  اإلسرائيلية تدينالمحاكم": هآرتس" .25

كم ، أن المحـا   2011-11-29العبرية، الثالثـاء    " هآرتس"كشف تقرير عسكري سنوي نشرته صحيفة       
  . الذين يمثلون أمامها%) 99,7نحو (العسكرية اإلسرائيلية تدين باستمرار كل الفلسطينيين 

" بأنشطة إرهابية معاديـة   " ملفا تتعلق خصوصا     9545وأوضح التقرير أن المحاكم العسكرية نظرت في        
 قـضية   25 وجرائم عادية انتهت منهـا    ) إسرائيل(والمشاركة في اضطرابات واإلقامة غير القانونية في        

  . فقط بالحكم بالبراءة على مدانين فلسطينيين
% 98,77وبحسب الصحيفة، فإن اللجنة العسكرية المسؤولة عن طلبات االعتقال اإلداري وافقت علـى              

  .  تم توليها714من طلبات االعتقال المقدمة من قبل السلطات اإلسرائيلية من أصل 
ها نزعة للتركيز على طلبات طعون االدعاء علـى حـساب           ويشير التقرير إلى أن المحاكم العسكرية لدي      

من طلبات الطعون التي قدمها االدعاء مقابـل        % 67طلبات الدفاع عن الفلسطينيين، حيث قبلت المحكمة        
  .  طلبا تم تقديمه240من الدفاع من أصل % 33

طينيين من لحظة اعتقـالهم     وتتعامل المحاكم العسكرية مع كافة القضايا األمنية واإلجرامية المتعلقة بالفلس         
  .وحتى الحكم عليهم

 30/11/2011، موقع فلسطين أون الين
 

   قنابل نووية5 - 4إيران تمتلك مواد لتصنيع  :عاموس يادلين .26
، عاموس يادلين اليوم الثالثـاء، ان ايـران         "امان" قال رئيس االستخبارات العسكرية اإلسرائيلية السابق     

  .نابل نووية ق5-4تمتلك اليوم مواد لتصنيع 
 وحدد يادلين، عدة سيناريوهات محتملة للتعامل مع المشروع النووي اإليراني وهي، مفاوضـات مـع               

استخدام قوة كبيرة ضد ايران، تغيير النظام او التـسليم            ، فرض عقوبات،   2009ايران مثلما حدث عام     
  .باالمر الواقع

ل وان ال تصاب بالمفاجأة ولكنـه نفـى مـا           ورجح يادلين، ان ترد ايران على أي هجوم اسرائيلي محتم         
المدى واخـرى     الف صاروخ، مشيرا الى وجود فرق بين صواريخ قصيرة         150يروج عن امتالكها ل     

  .بعيدة المدى والتي بمعظمها غير دقيقة واحتماالت اصابتها الهدافها غير مرتفعة، على حد قوله
 30/11/2011، 48موقع عرب

 
   جوعى"إسرائيل"من العائالت في % 10: سرائيليةمؤسسة الضمان االجتماعي اإل .27

قال تقرير جديد صادر عن مؤسسة الضمان االجتماعي الرسمية اإلسرائيلية،          :  برهوم جرايسي  -الناصرة
من العائالت في إسرائيل جوعى وتفتقر إلى األمن والضمان الغذائي، وهذا بعد             % 10أمس الثالثاء، إن    
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 الفقر الرسمي، الذي بين أن نسبة الفقر العامة بين السكان بلغت فـي         حوالي أسبوعين على صدور تقرير    
   %.15وبين اليهود أقل من  % 53 في حدود 48، ولكنها بين فلسطينيي  %24,5العام الماضي 

 آالف عائلة، تمثل شرائح الجمهور في إسرائيل، بين أن          5ويقول تقرير أمس، إن استطالعا علميا شمل        
من الجمهـور،    % 2في إسرائيل تعاني من الجوع وفقدان األمن الغذائي، ما يعني           من العائالت    % 10

من الجمهور في إسرائيل هم تحت خط الفقر أو قريبون          % 30وهذا يعزز نتائج استطالع سابق، قال إن        
  .منه، وهذه النسب األعلى من بين الدول المتطورة

 انخفاضا من حيث العدد والنسبة      2010 الماضي   ومن الجدير ذكره، أن الفقر في إسرائيل سجل في العام         
المئوية، إال أن تفاصيل التقرير أظهرت أن الفقر انخفض بنسبة ملموسة بين اليهـود، وانخفـض عـدد                  

 الفـا، وفـي حـين يـشكل         16 ألفا، بينما بين العرب ارتفع عددهم بأكثر من          18الفقراء بينهم بحوالي    
من الفقراء، إال أن تقرير العائالت الجـوعى يوضـح           % 37، فإنهم    %18  نسبة أقل من   48فلسطينيو  

  .نسبة العائالت العربية من مجمل العائالت الجوعى
  30/11/2011الغد، عّمان، 

  
  مخطط حاخامي خطير أسفل ساحة البراق بمدينة القدس: سرائيلية اإلالثانيةالقناة  .28

حاخام حائط " شموئيل رافينوفتش"عداده  كشفت القناة الثانية االسرائيلية عن مخطط خطير يقوم بإ:القدس
يقضي بتوسيع مكان صالة النساء اليهوديات في ساحة البراق المعروفة لدى الجمهور الديني " البراق"

  . وذلك ببناء طابق أسفل هذه الساحة" ساحة المبكى"اإلسرائيلي بـ 
حائط المبكى تحيطه الجدران لدينا توجه ببناء طابق أرضي تحت ساحة :" ونقلت القناة عن الحاخام قوله

من كل الجوانب، ونحن اآلن في مرحلة تقديم الطلبات بهذا الصدد للجهات الخاصة للحصول على 
ويعتبر هذا األمر إن نُفذ أخطر مشروع يتم تنفيذه تحت األرض، حيث أنه وألول مرة سيقوم  ".موافقتها

  .فق بعيداإلحتالل بالحفر في منطقة األقصى من داخلها وليس عبر ن
أرسل في األيام األخيرة رسائل عديدة لوسائل اإلعالم وللقادة " رافينوفتش"وأشارت القناة إلى أن الحاخام 

السياسيين ولألجهزة األمنية وطلب منهم إزالة جسر باب المغاربة بحجة أنه مصنوع من خشب ويشكل 
  .مهخطراً على حياة اإلسرائيليين حال وجود رياح أو أمطار على حد زع

 30/11/2011، وكالة سما اإلخبارية
  

  األسرى يطالبون عباس بخطوات سياسية وعملية لدعمهم .29
طالب األسرى الفلسطينيون، امس، بخطوات سياسية ووطنية وعملية بالتوازي :  يوسف الشايب–رام اهللا 

نفيذي مصلحة مع ما سيقومون به من رد على سياسة إسرائيل ومؤسساتها األمنية والسياسية وذراعها الت
  .السجون

نسخة " الغد"ووعد األسرى في رسالة وجهوها من سجن النقب الصحراوي للرئيس محمود عباس وتلقت 
  ".وهو ما سيترجمه دمنا الوطني الفلسطيني في السجون والمعتقالت"عنها، بِرد مختلف تماما 

الحكومة والمجلس المصغر (وأكد األسرى أن جل توصيات وقوانين االسرائيليين وعبر كافة مؤسساتهم 
باتت تستهدف األسرى بشكل متعمد ذي طابع انتقامي وليس مهنيا أو ) والكنيست ومصلحة السجون

  .قانونيا، وقد تزايدت ترجمة ذلك بعد صفقة تبادل األسرى األخيرة مقابل الجندي جلعاد شاليط
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ع لديهم إلى حال أقرب وأوضح األسرى أنه في ظل الممارسات اإلسرائيلية بحقهم وصلت األوضا
ولكن الوضع الفلسطيني الداخلي مع حماس والسياسي مع إسرائيل هو ما يؤخر ساعة الصفر، "لالنفجار، 

ألننا ال نريد ساعة صفر تكون كل مكوناتنا الوطنية منشغلة عنّا ألننا ال نريد هذه المرة خيام اعتصام بل 
يقفوا عن "ات والفصائل الوطنية واإلسالمية أن وطالبوا القيادة والمؤسس ".خطوات سياسية ووطنية

  .وفق ما جاء في الرسالة" مسؤولياتهم ويعدوا العدة لما هو قادم
  30/11/2011، الغد، عّمان

  
   إلى عدم استئناف المفاوضات قبل اإلفراج عن األسرىيدعوقراقع  .30

اهللا، عيسى قراقع، أن أكد وزير شؤون األسرى والمحررين في الحكومة الفلسطينية برام : رام اهللا
األسرى داخل السجون اإلسرائيلية يعيشون أوضاعا معيشية صعبة رغم الوعود اإلسرائيلية التي سمعناها 

  ".حماس"خالل صفقة التبادل األخيرة التي وقعتها مع حركة 
 :وقال قراقع، خالل مؤتمر صحفي في رام اهللا خصص للحديث المرحلة الثانية من صفقة تبادل األسرى

كان متوقًعا بعد تنفيذ صفقة التبادل أن تقوم الحكومة اإلسرائيلية بإيقاف كافة الممارسات الوحشية بحق "
األسرى، إال أن الوضع أصبح أسوأ مما كان عليه، وأن إدارة السجون اإلسرائيلية لم تستجب ألي من 

سها إنهاء سياسية العزل مطالب األسرى التي رفعوها خالل معركة األمعاء الخاوية أخيًرا، وعلى رأ
  ".االنفرادي

وشدد قراقع على ضرورة أن يشهد العام المقبل تحركًا سياسًيا في إطار اإلفراج عن األسرى، مؤكًدا 
  ".عدم استئناف المفاوضات مع الجانب اإلسرائيلي دون تفعيل قضية األسرى"على ضرورة 

ام األسرى في أروقة األمم المتحدة، كونها قضية ع"ودعا الوزير الفلسطيني إلى أن يكون العام المقبل هو 
  ".إنسانية عادلة وعلى المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته وإنصاف قضيتهم ومعاملتهم كأسرى حرب

  29/11/2011قدس برس، 
  

    في رام اهللابطرد وزير العمل يطالبون موظفون فلسطينيون .31
ظيفة العمومية، أمس، بطرد وزير العمل طالب مئات من الموظفين الفلسطينيين في الو: )ب.ف .أ (

وحمل الموظفون الذين تجمعوا امام . أحمد المجدالني بسبب تلفظه بكلمة بذيئة ضدهم عبر إذاعة محلية
مكتب حكومة تسيير األعمال التي يترأسها سالم فياض بطاقات حمراء معبرين بذلك عن مطالبتهم بطرده 

  .من الحكومة
ت إليه نقابة العاملين أمام مجلس الوزراء، الضغط إلقالة وزير العمل، إال وكان هدف االعتصام الذي دع

لكن رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية بسام . أن بعض الموظفين هتفوا إلقالة وزراء آخرين
هدف االعتصام هو فقط الضغط على الحكومة إلقالة وزير العمل، وهو ما أوصلناه الى "زكارنة قال إن 

  ." الوزراء سالم فياضرئيس
  30/11/2011، الخليج، الشارقة

  
  
  



  

  

 
 

  

            19ص                                     2335:                العدد30/11/2011األربعاء  :التاريخ

  عناصر من الشاباك اإلسرائيلي تقتحم المسجد األقصى .32
اقتحم عشرات من عناصر مخابرات االحتالل باحات المسجد األقصى المبارك من باب المغاربة : القدس

 فردا من المخابرات 25وقال شهود عيان إن ما يقارب  .في الساعة التاسعة من صباح أمس الثالثاء
اقتحموا المسجد وتوجهوا نحو المصلى " الشاباك"االسرائيلية يرافقهم عناصر من جهاز األمن العام 

المرواني وهم يحملون خرائط مشبوهة وقاموا بتصويره والتجول حوله، حيث منعوا المصلين من 
 نصف ساعة من عملية االقتحام وذكر الشهود أن العناصر كلها انسحبت بعد نحو .االقتراب من المكان

  .دون معرفة المبرر، ولكن من الواضح أنه مخطط جديد ضد المصلى المرواني
  30/11/2011، السبيل، عّمان

  
   في قرية الزعيم بالقدس مقدسيا34االحتالل يهدم بركسات تؤوي  .33

بعة أشقاء من عائلة هدمت جرافات اإلدارة المدنية اإلسرائيلية صباح الثالثاء سبعة بركسات ألر: القدس
  .الجهالين في منطقة الشيخ عنبر في قرية الزعيم شمال شرق القدس المحتلة

 فرًدا معظمهم من األطفال، ومساحة كل بركس ما بين 34وقال أبو موسى جهالين إن البركسات تؤوي 
  ". متًرا مربًعا300- 250

ي المنطقة الفاصلة بين الزعيم يذكر أن قوات االحتالل تحاول التضييق على البدو الموجودين ف
 دونم من أراضي القريتين، بحجة أنها أراض 500والعيسوية، في محاولة للسيطرة على ما اجماله 

 التي من المقرر أن تستوعب مليون مستوطن فور االنتهاء من e1خضراء، وذلك مقدمة لبناء مستوطنة 
  .انشائها

  30/11/2011، السبيل، عّمان
  

   صيانة خط رئيسي يزّود غزة بالكهرباء"إسرائيل"دين عرقلة ي لحقوق اإلنسان المركز الفلسطيني .34
السلطات اإلسرائيلية المحتلة 'قال المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان، في بيان إن : غزة ـ يو بي آي

ل القادم من إسرائيل، والمتعط) خط البحر(تمنع الطواقم الفنية من إصالح أحد خطوط الكهرباء الرئيسية 
  .' يوما13ًمنذ 

تعطّل الخط تسبب في تفاقم أزمة الكهرباء في قطاع غزة، وارتفاع مقدار العجز في كمية 'وأوضح أنه 
  .') بالمئة37.3(الكهرباء المحدودة المتاحة في قطاع غزة إلى أكثر من ثلث اإلحتياجات األساسية 

عطل هذا الخط، وتحديداً زيادة عدد التوابع التي ستنجم عن إستمرار ت'وأعرب المركز عن قلقله من 
  .'ساعات إنقطاع الكهرباء عن السكان، وأثرها على الخدمات اليومية التي يتلقاها المواطنون

هذا اإلجراء تزامن مع تصريحات لنائب وزير الخارجية اإلسرائيلي داني أيالون قال فيها 'وأشار إلى أن 
حتية في قطاع غزة عن إسرائيل تماماً، وذلك رداً على إن إسرائيل تدرس حالياً إحتمال قطع البنى الت

  .'في القاهرة) بين حماس وفتح(لقاءات المصالحة 
إجبار السلطات المحتلة على التقيد بقواعد القانون الدولي، ومنع تنفيذ 'ودعت المجتمع الدولي إلى 

  .'العقوبات الجماعية على السكان المدنيين
  30/11/2011، القدس العربي، لندن
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  تظاهرتان أمام مقر األمم المتحدة في يوم التضامن العالمي مع فلسطين: غزة .35
نظمت الجبهة الديمقراطية، أمس، تظاهرة حاشدة في مدينة غزة لمناسبة اليوم العالمي  :حسن جبر

وانطلقت التظاهرة من دوار حيدر عبد الشافي إلى مقر األمم المتحدة،  .للتضامن مع الشعب الفلسطيني
مها قادة وكوادر الجبهة الديمقراطية وعدد من ممثلي القوى والفصائل الوطنية وحشد من أطر نسوية يتقد

وطالبية، وردد المشاركون في التظاهرة شعارات تدعو إلى دعم الحقوق الفلسطينية، ونددوا بالممارسات 
ية وعدد من ممثلي الفصائل سلم وفد قيادي من الجبهة الديمقراط و.اإلسرائيلية ورفعوا األعالم الفلسطينية

الوطنية مذكرة موجهة لألمين العام لألمم المتحدة بان كي مون، وأكدت المذكرة أن حق الشعب 
الفلسطيني في دولة مستقلة كاملة السيادة ليس منة من أحد بل هو حق مشروع وتطبيق لقرارات الشرعية 

  .181الدولية خاصة القرار 
ة تظاهرة مشابهة نظمتها سكرتاريا األطر الطالبية لمناسبة اليوم وفي وقت الحق انطلقت في المدين

العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وانطلقت من ميدان الجندي المجهول إلى مقر األمم المتحدة، 
  .ونظم المشاركون أمام األمم المتحدة مؤتمراً خطابيا .وردد خاللها المشاركون شعارات وطنية

  30/11/2011، أليام، رام اهللا
  

   تؤيد تعيين فياض رئيسا لحكومة الوحدة القادمةمن الفلسطينيين% 57: استطالع .36
أظهرت نتائج أحدث استطالع للرأي العام الفلسطيني نفذه معهد العالم العربي للبحوث والتنمية : رام اهللا

الم فياض رئيسا من المستطلعين الفلسطينيين يؤيدون إعادة تعيين س% 57، أن غالبية قدرها 'أوراد'
  .لحكومة الوحدة الوطنية القادمة

، 2011 تشرين الثاني 24-22في الفترة الواقعة بين ' أوراد'وجاءت هذه النتائج في استطالع نفذه 
 من البالغين الفلسطينيين من كال الجنسين في الضفة وغزة، 1200وضمن عينة عشوائية مكونة من 

  .نادر سعيد فقهاء' أوراد'تحت إشراف مدير عام ، وأجري االستطالع %3+وضمن نسبة خطأ 
وأشارت النتائج إلى أن كافة الفئات المجتمعية واالقتصادية بين أوساط الفلسطينيين مع مراعاة النسب 
المتساوية بين الذكور واإلناث على حد سواء، تدعم إعادة تعيين سالم فياض بمنصب رئيس الوزراء في 

من موظفي مؤسسات المجتمع المدني إعادة تعيين فياض % 60البية قدرها الحكومة المقبلة، كما تدعم غ
  .من القطاع الخاص% 54في الحكومة القادمة، ويؤيد ذلك 

من المؤيدين لحركة فتح إعادة تعيين % 78وعلى مستوى األحزاب والقوى الوطنية واإلسالمية، يدعم 
% 56من المؤيدين للجبهة الديمقراطية، و% 62فياض رئيسا لحكومة الوحدة الوطنية القادمة، ويؤيد ذلك 

من المؤيدين للجبهة الشعبية، وعلى العكس تنخفض نسبة المؤيدين % 53من المؤيدين للمبادرة الوطنية، و
فقط من المؤيدين لحركة حماس وبنفس النسبة % 20لفياض في أوساط اإلسالميين، حيث يدعم ذلك 

  .صف المستطلعين موقفهم من فياضولم يحدد نحو ن. لحركة الجهاد اإلسالمي
  29/11/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
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  دعوة العتصام احتجاجي على استمرار االعتقاالت السياسية في الضفة: الخليل .37
في الضفة الغربية، المواطنين " لجنة أهالي المعتقلين السياسيين"و" رابطة الشباب المسلم"دعت : الخليل

ألهالي للمشاركة في االعتصام الدوري الثالث والعشرين، الذي تنظمه أسبوعًيا في مدينة الخليل وا
  ".رفًضا لالعتقال السياسي والفصل الوظيفي وقمع الحريات"؛ )جنوب الضفة الغربية(

نسخة عنها، إن االعتصام الذي ينظم ظهر " قدس برس"وقالت دعوةٌ رسميةٌ صدرت عن المنظمين، تلقت 
، في إشارة إلى استمرار االعتقاالت "ال للمماطلة.. نعم للمصالحة " الخميس المقبل يحمل عنوان بعد

  . السياسية وعدم إطالق سراح المعتقلين رغم التفاهمات التي تم التوصل  إليها في اتفاق القاهرة األخير
  29/11/2011قدس برس، 

  
   صياداً فلسطينياً قبالة شواطئ غزة11 تعتقل اإلسرائيليةالبحرية  .38

، أكثر من عشرة صياديين فلسطينيين، )29/11(اعتقلت البحرية اإلسرائيلية، مساء اليوم الثالثاء : غزة
  .قبالة شواطئ مدينة غزة، وذلك أثناء مزاولتهم مهنة الصيد

لمنطقة ذاتها، واقتادهما على متن وكانت قوات االحتالل اعتقلت الليلة الماضية صياديين فلسطينيين في ا
  .م1948قاربهما إلى ميناء اسدود داخل األراضي المحتلة عام 

  29/11/2011قدس برس، 
  

  االحتالل يقتحم تجمعات سكنية في جنين ويسلم إخطاًرا بهدم بئر بالخليل .39
لرامة ذكرت مصادر محلية في مدينة جنين أن قوات كبيرة من جيش االحتالل اقتحمت قرية ا: جنين

جنوب المدينة، وقامت بتصوير مسجد األمين ومصنع البريق لمواد التنظيف، كما اقتحمت دوريات تابعة 
لجيش االحتالل قرى وبلدات قضاء المدينة مثل عرابة وكفر راعي والزاوية وعنزة وفحمة دون أن يبلغ 

  .عن اعتقاالت
دم بئر مياه زراعي واقتالع عشرات من جهة أخرى؛ سلمت سلطات االحتالل، مساء اليوم، بالغات به

  .األشجار المثمرة بالزيتون واللوزيات لمواطنين في بلدة صوريف شمال غرب الخليل
  29/11/2011قدس برس، 

  
   والجئيه يحيي اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطينيبأهلهلبنان  .40

فلسطيني، فذكروا مجدداً بإقرار أدنى احتفل الفلسطينيون في لبنان، باليوم العالمي للتضامن مع الشعب ال
حقوقهم اإلنسانية والمدنية، خصوصاً أن المناسبة، ككل عام، تتزامن مع مواصلة حكومة االحتالل 

  .لسياسة العدوان والحصار والتدمير ونهب األراضي، باإلضافة إلى اعتقال اآلالف من الفلسطينيين
أمام مقر اإلسكوا، في » حديقة جبران« اعتصاماً أمس في »الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين«ونفّذت 

بعث المعتصمون بمذكرة الى الرؤساء الثالثة في لبنان و،  واحتفاالً في مخيم البداويساحة رياض الصلح
اقرار حق العمل والتملك وإعمار مخيم نهر البارد ومعالجة أوضاع المخيمات على مختلف «دعت الى 

ر في دعم حق العودة وصيانة الهوية الوطنية لالجئين نقيضا لمشاريع التوطين المستويات، كإسهام مباش
  .»والتهجير
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احتفاال في مخيم البرج الشمالي في صور، حضره ممثلون عن القوى الوطنية » حماس«كما أحيت حركة 
  . اللبنانية والفلسطينية

 ورفض 194حق العودة وفقا للقرار التمسك ب«في لبنان بياناً أكد فيه » اتحاد لجان حق العودة«وأصدر 
  .»كافة مشاريع التهجير والتوطين والمشاريع التصفوية اإلسرائيلية االميركية

اعتصاماً سلمياً أمس، أمام مبنى السفارة ) شباب مخيم برج البراجنة(» واجه«ونظمت مجموعة 
ناً للسفارة الفلسطينية، أكدوا الفلسطينية في بيروت، شارك فيه ثالثون شاباً وشابة، وقدم المعتصمون بيا

الذي ما زال الشعب «ورفضهم للتقسيم » بكامل التراب الوطني الفسطيني«فيه تمسكهم بحق العودة، و
  .»الفلسطيني في الداخل والشتات يعاني من تداعياته

تقام سلسلة من األنشطة الثقافية في قصر اليونيسكو في بيروت، تتضمن أمسية شعرية للشاعر سوف و
صور أطفال من مخيمات : ذاكرة«ميم البرغوثي، وأربعة معارض لصور من فلسطين، ومعرض ت

القضية «: ، ومعرض الملصقات»حرفيات فلسطينية«: ، ومعرض التراث»الالجئين الفلسطينيين في لبنان
  .»181الطريق «فيلم » الجامعة األميركية في بيروت«كما تعرض . »الفلسطينية من خالل الملصقات

    30/11/2011، السفير، بيروت                       
  

  "تاريخ القدس وحضارتها"الدهيسات يصدر كتابا عن هايل  .41
من " القدس تاريخ وحضارة"صدر عن دار كنوز المعرفة العلمية كتاب :  حسان التميمي-الزرقاء 

عة الزرقاء سلط الضوء من الكنعانية الى الرعاية الهاشمية للباحث الدكتور هايل خليفة الدهيسات من جام
خالله على أهمية القدس التي تعد مدينة األنبياء وبوابة السماء وملتقى الحضارات وزهرة المدائن ومدينة 

وأشار الكاتب إلى عروبة مدينة القدس من خالل تتبع جذورها التاريخية وأهمية الصراع حولها  .السالم
م بناتها األولون ولم يكن في المدينة ما يسمى المملكة فاليبوسيون بطن من بطون الكنعانيين العرب وه

الموحدة إلسرائيل كأن تكون عبرية أو يهودية أو غير ذلك ففي محيطها ولد السيد المسيح عيسى عليه 
  .السالم

  30/11/2011، الغد، عّمان
  

 منطقة إلى الهاويةالالفشل في الوصول إلى السالم سيجر : عاهل األردن .42
التي تحـدق بمنطقـة     » األخطار«حذّر العاهل األردني الملك عبد اهللا الثاني من         :  الديك  إسكندر -برلين  

الشرق األوسط بسبب استمرار الجمود في عملية السالم في المنطقة، ولفت إلى أن الفشل في الوصـول                 
مانية أنغيال  ، فيما أعربت المستشارة األل    »سيجر المنطقة إلى الهاوية   «إلى سالم بين إسرائيل والفلسطينيين      

مركل بعد اجتماعها مع الملك األردني في برلين أمس عن انزعاجها من الجمود الذي يلف عملية السالم                 
  .والسلطة الوطنية الفلسطينية" إسرائيل"وعدم تحقيق أي تقدم لبدء مفاوضات بين 

اوضـات بـين    واتفقت المستشارة والملك األردني على بذل كل جهد ممكن من أجل تأمين استئناف المف             
وقال العاهل األردني إنه أكد ضرورة أن توقف الحكومة اإلسرائيلية النشاطات االسـتيطانية،             . الطرفين

 األلمانية المشتركة عـودة     -أن من مصالحنا األردنية     «خصوصاً في القدس العربية المحتلة، مشيراً إلى        
" إسـرائيل "ودعا  . »كيفية التوصل إلى ذلك   اإلسرائيليين والفلسطينيين إلى المفاوضات، وعلينا التفكير في        

  .إلى اإلفراج عن األموال العائدة إلى السلطة الفلسطينية
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نقلت عن ملك األردن في رسالة وجهها إلى عبدو سـالم ديـالو، رئـيس               » فرانس برس «وكانت وكالة   
طيني غيـر القابلـة     اللجنة الدولية المنبثقة عن الجمعية العامة لألمم المتحدة الخاصة بحقوق الشعب الفلس           

في ذكرى قرار تقسيم فلسطين الصادر عن الجمعية        » يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني    «للتصرف، في   
الفشل في الوصول إلى السالم سيشكل      «،  أن    1947) نوفمبر( تشرين الثاني    29العامة لألمم المتحدة في     

  .»ة ويدفع بها نحو المجهولتهديداً لألمن واالستقرار الدوليين وسيجر المنطقة إلى الهاوي
الدول العربية تحدثت بصوت واحد باسم السالم العادل والشامل والقائم على حل            « أن   وأكد الملك عبد اهللا   

 1967الدولتين الذي يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وقابلة للحياة علـى أسـاس خطـوط                  
 -د إلنهاء عقود طويلة مـن الـصراع الفلـسطيني      عاصمتها القدس الشرقية، والذي يشكل السبيل الوحي      

  .»اإلسرائيلي
هذا يستدعي شراكة صادقة من الجميع في جهود إحالل السالم وتحقيق االزدهار كـي نـدفع                «وتابع أن   

بالفلسطينيين واإلسرائيليين مجدداً إلحياء المفاوضات والوصول إلى اتفاق نهائي يعـالج جميـع قـضايا               
  .»الوضع النهائي

30/11/2011ة، لندن، الحيا  
  

   استقبال بيريز بعماننديتحزب جبهة العمل اإلسالمي  .43
مسلسل "دان حزب جبهة العمل اإلسالمي استقبال الرئيس اإلسرائيلي شمعون بيريز في عمان، الفتاً الى               

 مسؤول الملـف الفلـسطيني فـي        رأىو ".األمة بحق مقدسات وحقوق     اإلجراميةاالعتداءات الصهيونية   
، الذين يتـابعون مواقـف الكيـان    "األردنيينتستفز مشاعر "لمهندس مراد العضايلة بان الزيارة  الحزب ا 

 إن إذستبوء بالفشل،   " الميتة" عملية التسوية    إحياء أن محاوالت    إلىالفتاً  .  بلدهم إزاء" العدائية"الصهيوني  
  ".شعوب المنطقة ترفض منطق االستسالم للعدو"

30/11/2011، السبيل، عّمان  
  

  اإلسرائيلية تتابع قضية المعتقل األردني حمزة الدباس في السجون  األردنيةوزارة الخارجية .44
 تتابع بشكل مكثف قـضية  أبيب في تل األردنية وزارة الخارجية ان السفارة أكدت:  هال العدوان–عمان 

  . منذ تموز الماضي اإلسرائيليةالمعتقل األردني حمزة الدباس في السجون 
أمس أن القضية منظورة حاليا أمام المحاكم اإلسرائيلية منبها الى          » الرأي«في الوزارة الى    وقال مصدر   

  .انه خالل األسبوع المقبل سيتحدد طبيعة مسار القضية بشكل نهائي
30/11/2011، الرأي، عّمان  

  
  من جنوب لبنان "إسرائيل" مسؤوليتها عن إطالق صواريخ على تعلن "كتائب عبد اهللا عزام" .45

مرتبطـة  »  قاعدة الجهـاد   -كتائب عبد اهللا عزام     «أعلنت مجموعة تطلق على نفسها اسم       : ي الصغير عل
 من جنوب لبنان، وذلك     "إسرائيل"، مسؤوليتها عن إطالق صواريخ ليال على        )ا ف ب  (» القاعدة«بتنظيم  

، قامت وحدة   )امس(فجر هذا اليوم الثالثاء     «وجاء في البيان    . االلكتروني» النشرة«في بيان نشره موقع     
الصواريخ التابعة لمجاهدي كتائب عبد اهللا عزام بقصف مستعمرات العدو الصهيوني في شمال فلسطين              

  .»انطالقا من جنوب لبنان
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وبينما أعلنت حالة استنفار على جانبي الحدود اللبنانية الفلسطينية، تمكن الجيش اللبناني من العثور على               
فولـت   « 9قيـاس   « الى بطاريتين مـن      باإلضافةا في عملية اإلطالق،     منصتي اإلطالق اللتين استعملت   

على جنب الطريق الرابطـة بـين       » شرتا«وجهاز توقيت وعدد من الكابالت الكهربائية وذلك في محلة          
  .داخل حقل زيتون يبعد حوالى مئة متر عن الطريق العام) قضاء بنت جبيل( ورميش –بلدتي عين ابل 

ياً في محيط المكان كما حضرت فرق مختصة إضـافة الـى فـرق هندسـية                وضرب الجيش طوقاً أمن   
، وبحسب مصادر أمنية فإن المنـصتين عبـارة عـن           »اليونيفيل«متخصصة تابعة للكتيبة اإليطالية في      

عوارض خشبية جرى تركيبها بالطرق البدائية كما في حوادث سابقة، مع احتمال ان تكون كل منـصة                 
 عن سـقوط أربعـة صـواريخ داخـل          اإلسرائيليةذا ما صحت الرواية     استعملت إلطالق صاروخين ا   

 المحتلة، ورجحت تلك المصادر ان تكون الصواريخ التي أطلقت عبارة عن قذائف صاروخية              األراضي
  . ملم107عيار » غراد«من نوع 

ـ                ة كما قامت وحدات عسكرية بالكشف على منطقة سقوط القذائف االسرائيلية في خراج عيتا الشعب لجه
 اإلسـرائيلي رميش، والتي اقتصرت أضرارها على الماديات، وبعد الكشف الميداني تبين أن قوات العدو          

 ملم يرجح أن تكـون قـد        155 من عيار    ة اللبناني األراضيأطلقت ثالث قذائف انشطارية حارقة باتجاه       
  .أطلقت من الموقع المقابل لبركة ريشة المقام على أراضي بلدة طربيخا المحتلة

، مشيرة الى   »لم ترد تقارير عن سقوط ضحايا من الجانبين       «نه  أفي بيان   » اليونيفيل«ن جهتها، أعلنت    م
 .»انها بالتعاون مع األطراف، تحقق في الوقت الراهن على األرض لتحديد الوقائع ومالبسات الحـادث              

ـ   ودعا ن أجل منع أي تصعيد     أقصى درجات ضبط النفس م    «ألبيرتو أسارتا إلى    » اليونيفيل« القائد العام ل
يذكر أنه سجل تحليق مكثف للطيران الحربي االسرائيلي طيلة نهار أمس في أجواء المنـاطق               . »للوضع
  .الجنوبية

30/11/2011، السفير، بيروت  
  

  "إسرائيل"لبنان يستنكر إطالق صواريخ من جنوبه إلى  .46
ئيس الجمهورية ميشال سـليمان     الصواريخ من الجنوب، اذ اعلن ر      إطالقاستنكر لبنان الرسمي     :بيروت

الذي حصل بشكل فردي ال يصب في خدمة التضامن مع الشعب الفلسطيني، فضال عن انه               «ان الحادث   
 وللقوانين اللبنانية ولاللتزامـات الدوليـة       1701يعتبر خرقا لحال االستقرار السائدة في الجنوب وللقرار         

 .»ع المجتمع الدولي وفي الطليعة مع االمم المتحـدة        التي تشكل ثوابت سياسة لبنان الخارجية وعالقاته م       
بدوره، أعرب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عن اسفه لما حصل في الجنوب، متمنياً أن تكـون الحادثـة                  

الجيش اللبناني يتابع موضوع اطالق الصواريخ من الجنوب ونحـن علـى            «، ومشيراً الى أن     »عابرة«
  .»اتصال معه

30/11/2011، الراي، الكويت  
  

   العتماد وثائق السلطة الفلسطينية اللبنانية تصدر تعميماًالحكومة .47
جميـع اإلدارات العامـة والمؤسـسات العامـة         «أصدرت رئاسة مجلس الوزراء تعميماً طلبت فيه من         

اعتماد الوثائق الصادرة عن السلطة الفلسطينية لجهة قيد الوالدات والوفيات وتسجيل واقعات            » والبلديات
 المتعلق  1/8/2011 جلسة   21استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم       «وقد جاء التعميم     .الطالقالزواج و 
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 27/11/2008 تـاريخ    2بالموافقة على بدء اإلجراءات اآليلة إلى وضع قرار مجلس الـوزراء رقـم              
  .»المتعلق بإنشاء عالقات دبلوماسية مع دولة فلسطين موضع التنفيذ

30/11/2011، السفير، بيروت  
  

  التمسك بالعودة ووحدة الصف وإنهاء االحتالل :اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني .48
احتفاالً رسمياً في مقرهـا فـي       ) االسكوا( نظمت اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا        :سارة مطر 

 عالء الدين   برعاية رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي ممثالً بوزير المهجرين          رياض الصلح  -بيروت  
ترو، بحضور مستشار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، صبري صيدم، والممثل المقيم لبرنـامج              
األمم المتحدة في لبنان روبرت واتكنز والوزير السابق في جنوب افريقيـا رونالـد كاسـريل واألمينـة      

  .ة وأهليةريما خلف وفعاليات سياسية وديبلوماسية واجتماعي" االسكوا"التنفيذية لـ
ـ   استمرار حرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه غير القابلة للتصرف ومنهـا حقـه فـي               "وأسفت خلف ل

  . العودة واالستقالل والسيادة، بحيث تتمادى إسرائيل في انتهاك حقوق الفلسطينيين
جـل  لبنان الرسمي والشعبي تضامن ال بل انخرط في النضال مع الفلسطينيين مـن ا             "ولفت ترو الى ان     

، " وعبر محافل االمم المتحدة والساحات العربية ولغاية اليوم        1948عودتهم واقامة دولتهم منذ النكبة عام       
صمود الفلسطينيين ووحدتهم هما أكبر مـن  "وأكد ان ". المجتمع الدولي عدم الكيل بمعايير مختلفة    "مطالباً  

  ".كل تضامن
30/11/2011، المستقبل، بيروت  

  
     إلقامة دولة فلسطينية  فلسطينعو في ذكرى تقسيمالرئيس اللبناني يد .49

قال بيان رئاسي إن الرئيس اللبناني ميشال سليمان، أمس،  رأى، بمناسبة ذكرى صدور قـرار                : بيروت
الوقت حان لينعم الشعب الفلسطيني باألمن واالستقرار والـسالم         “تقسيم فلسطين الذي صادف، أمس، أن       

اعتقـاده أن   “وأعرب سليمان عن    . ” كاملة العضوية في األمم المتحدة    في ظل دولة مستقلة وذات سيادة       
  .”” اإلسرائيلي“التضامن العربي مع الشعب الفلسطيني حول هذه المسألة يعزز الموقف تجاه العدو 

30/11/2011، الخليج، الشارقة  
  

   فلسطين إلىالربيع العربي سيصل : "القوات اللبنانية" في اإلعالميةالدائرة  .50
اليوم هو اليوم العالمي للتـضامن مـع الـشعب           "أن في القوات اللبنانية في بيان       اإلعالمية الدائرة   أكدت

الفلسطيني، وقد خصصته األمم المتحدة من أجل أن يتذكر العالم مآسي هذا الشعب المشرد في أصـقاع                 
  ".األرض كلها، وكي ال يبقى هائما بال وطن وبال هوية

 واألرض فلسطين فيزهر أمال بعـودة الحـق المـسلوب           إلى بد وان يصل      الربيع العربي ال   إن: "وقالت
المحتلة وأمال ببناء دولة ديموقراطية حرة وسيدة على قرارها، حيث ينعم المواطن الفلـسطيني بالرفـاه                

 يوم عالمي لالحتفال بعودة الشعب الفلـسطيني    إلىواألمان وكامل الحقوق والضمانات، ويحول هذا اليوم        
  ". دولتهوباستقاللالى أرضه 

30/11/2011، المستقبل، بيروت  
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  حان الوقت لينال الشعب الفلسطيني حريته واستقالله :العربينبيل  .51
الوقت حان "نبيل العربي على أن . شدد األمين العام لجامعة الدول العربية د :فلسطين المحتلة، بيروت

لمجتمع الدولي أن ينتقل من مرحلة الشجب إن على ا: ، وقال"لينال الشعب الفلسطيني حريته واستقالله
وأوضح في كلمة وجهها أمس  . في األراضي الفلسطينية المحتلة"إسرائيل"واإلدانة إلى مواجهة سياسات 

االحتفال يأتي وسط أجواء قاتمة "بمناسبة االحتفال باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني أن 
اإلسرائيلي المتعنت واستمرار السياسات   استمرار الموقفومشحونة وتطورات خطرة وسلبية، بسبب

  ."االستيطانية في الضفة الغربية والقدس الشرقية
  30/11/2011الخليج، الشارقة، 

  
  من األراضي المحتلة" إسرائيل" السالم لن يستقر إال بإقامة الدولة الفلسطينية وانسحاب :صبيح .52

طين واألراضي العربية المحتلة في الجامعة العربية السفير شدد األمين العام المساعد، ورئيس قطاع فلس
محمد صبيح، الثالثاء، على أن السالم لن يستقر في المنطقة إال بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة 

وجدد صبيح في بيان له في ذكرى قرار .  من جميع األراضي العربية المحتلة"إسرائيل"وانسحاب 
 الرباعية الدولية ومجلس األمن الدولي بضرورة دعم الحق الفلسطيني، وتمكين التقسيم، مطالبته اللجنة

  . الفلسطينيين من العيش بدولتهم المستقلة وعاصمتها القدس
وأوضح أن ما حدث في اليونسكو وما يحدث اآلن في مجلس األمن يؤكد ضرورة إعادة تقييم هذه 

قه في تقرير المصير وقيام دولته وعدم الوقوف السياسات التي تهدف إلى منع الشعب الفلسطيني من ح
  . خلف ما يسمى بالمفاوضات التي أفشلتها عمليات االستيطان المحمومة والشرسة

  29/11/2011موقع فلسطين أون الين، 
  

   لحقوق الشعب الفلسطيني"إسرائيل"المشير طنطاوي يؤكد ضرورة وقف انتهاكات  .53
س األعلى للقوات المسلحة المصرية المشير محمد حسين طنطاوي  أكد القائد العام، رئيس المجل:القاهرة

ضرورة العمل على وقف االنتهاكات المستمرة لحقوق الشعب الفلسطيني، ووضع حد للتدهور الحاد في 
وشدد طنطاوي، في كلمة مصر خالل  . بالتزاماتها الدولية"إسرائيل"أوضاعه المعيشية، وضمان وفاء 

 تقيمها األمم المتحدة لمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، ألقاها االحتفالية السنوية التي
نيابة عنه مندوب مصر الدائم لدى األمم المتحدة السفير ماجد عبد الفتاح، على ضرورة الوقف الفوري 
لالستيطان، ومحاوالت تغيير األوضاع على األرض، والدخول في مفاوضات جادة تحكمها مرجعيات 

 كأساس للتفاوض، وتحديد إطار زمني محدد 1967اضحة تتمثل في اتخاذ حدود الرابع من حزيران و
  .وآلية لمراقبة تنفيذ األطراف اللتزاماتهم

  29/11/2011، )وفا(نية وكالة األنباء والمعلومات الفلسطي
  

   يدعو إلى وقفة دولية مع الشعب الفلسطينيعيسىحمد بن  .54
ني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أمس، عن قلق المملكة المستمر إزاء حجم أعرب العاهل البحري: )بنا(

يزال يواجهها الشعب الفلسطيني جراء تنامي سياسات العدوان واالحتالل التي  المعاناة المتنامية التي ال
ى تنتهجها سلطات االحتالل، والتي عززت تدهور األوضاع اإلنسانية الراهنة للشعب الفلسطيني إلى أدن
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مستوى بل كانت سبباً مباشراً لتجميد مفاوضات السالم وتزايد حالة االحتقان والتوتر وعدم االستقرار في 
وأكد الملك حمد دعم البحرين المطلق لطلب دولة فلسطين قبول عضويتها الكاملة في األمم  .المنطقة

 رئيس اللجنة ،السالم ديالو  عبدالمتحدة، انسجاماً مع مواقف أغلبية دول العالم، ودعا في رسالة بعث بها
المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع 

 وقفة دولية مع الشعب الفلسطيني لمضاعفة دعمه السياسي إلىالشعب الفلسطيني، المجتمع الدولي 
  .ية المتفاقمة من جراء العدوان اإلسرائيلي عليهوالمعنوي والمالي بغية التخفيف عن محنته اإلنسان

  30/11/2011الخليج، الشارقة، 
  

   قنصلية فلسطينية في أربيل تفتتح في إقليم كردستان العراقالكرديةالسلطات  .55
 كردستان إقليم السلطات الكردية في نقالً عن الوكاالت، أن 30/11/2011السفير، بيروت، نشرت 

انه يوم " : كردستان العراق مسعود البارزانيإقليموقال رئيس  .لفلسطينية العامةالعراق افتتحت القنصلية ا
  ."تاريخي في حياة الشعبين الشقيقين المناضلين المظلومين، الشعب الكردي والفلسطيني

افتتاح القنصلية الفلسطينية في اربيل " أن كردستان العراق فؤاد حسين إقليمواعتبر رئيس ديوان رئاسة 
نحن جزء من الدولة "، مضيفاً "اإلعالم التي تطرحها بعض وسائل األكاذيبا على بعض يمثل رد

العراقية وهي التي تحدد السياسة الخارجية والعالقات بين الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية 
  ."، فهناك عالقة تاريخية بين الطرفين العراقي والفلسطينيواألكراد

 إن :مسعود البارزاني قال، أن ).آي.بي.يو( وكالة   نقالً عن30/11/2011الخليج، الشارقة، وأضافت 
  ."تعميق العالقات التي تربط الشعبين الكردي والفلسطيني"افتتاح القنصلية الفلسطينية في أربيل هدفه 

تنفيذ برامج عمل "من جانبه، أعرب القنصل الفلسطيني في أربيل نظمي عزوري، عن رغبته في 
  ."ى العالقات التاريخية بين الجانبينمشتركة ترتكز عل

  
   تقرر معاملة المرضى الفلسطينيين كأقرانهم المصريينالمصريةالحكومة  .56

  أعلنت وزارة الصحة المصرية أن رئيس حكومة تسيير األعمال عصام شرف أصدر قراراً:القاهرة
  .يقضي بمعاملة المرضى الفلسطينيين المقيمين في مصر معاملة المرضى المصريين

  29/11/2011، )وفا(نية وكالة األنباء والمعلومات الفلسطي
  

  إقامة الدولة الفلسطينية أمر طال انتظاره  :  يوم التضامن مع الشعب الفلسطينيفي كي مون .57
أكد أمين عام األمم المتحدة بان كي مون أن إقامة دولة فلسطينية تعيش في سالم إلـى                 :  بترا –نيويورك  

 سنة، أمر طـال     64، الصادر قبل    181م باألمن، وفق قرار الجمعية العامة رقم        جانب دولة إسرائيل تنع   
  . انتظاره

جاء ذلك في رسالة وجهها كي مون امس بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلـسطيني، الـذي                  
جة لحـل   تحييه األمم المتحدة في التاسع والعشرين من تشرين الثاني من كل عام، والتي قال فيها إن الحا                

الصراع في الشرق األوسط قد أصبحت أكثر إلحاحا في ظل التحوالت التاريخية التي تحـدث اآلن فـي                  
وناشد األمين العام القيادتين الفلسطينية واإلسرائيلية اظهار الشجاعة والتصميم في السعي           . أرجاء المنطقة 
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 أكثر إشراقا ألطفـال الجـانبين،       إلى اتفاق على حل قائم على وجود دولتين يمكن أن يفتح آفاق مستقبل            
  .، وأن تكون القدس عاصمة للدولتين1967ويضع حدا لالحتالل الذي بدأ عام 

وأشار األمين العام إلى أن السلطة الفلسطينية أصبحت مستعدة اآلن مؤسسيا لتولي مسئوليات الدولـة إذا                
  .أنشئت دولة فلسطينية

الستيطاني اإلسرائيلي في القدس الشرقية والضفة الغربية، وقال        وانتقد األمين العام لألمم المتحدة النشاط ا      
  .إنه يتعارض مع القانون الدولي وخريطة الطريق

  30/11/2011، الدستور، عّمان
  

   رئيس بلدية باريس يؤيد العضوية الفلسطينية في األمم المتحدة  .58
لمحتلة تأييده حـصول دولـة   أعلن رئيس بلدية باريس برتران دوالنويه، أمس، في القدس ا         : )ب.ف  .أ  (

فلسطين على عضوية كاملة في األمم المتحدة، وذلك في مستهل زيارة لألراضـي الفلـسطينية تـستمر                 
من حق الشعب الفلسطيني أن يحصل على دولة فـي األمـم            “وقال دوالنويه في مؤتمر صحافي      . يومين
في أن تصوت فرنسا فـي مجلـس        ، أمالً   ”)”إسرائيل“مع  (إنه أفضل سبيل إلجراء مفاوضات      . المتحدة

  .”إسرائيل”رغم ذلك، لن أصبح عدواً ل“وأضاف . األمن إلى جانب دولة فلسطينية كاملة العضوية
  30/11/2011، الخليج، الشارقة

 
   يصوت لصالح االعتراف بدولة فلسطينيةيسلنداأبرلمان  .59

ت يـوم الثالثـاء لـصالح        قال وزير الخارجية االيسلندي ان برلمان بالده صـو         -) رويترز(ريكيافيك  
وأبلغ وزير الخارجية اوسـور سكارفيدينـسون اذاعـة          .االعتراف باالراضي الفلسطينية كدولة مستقلة    

لدي االن التفويض الرسمي    ...ايسلندا أول دولة في غرب اوروبا تتخذ هذه الخطوة        "الرسمية  ) في.يو.ار(
  ."العالن اعترافنا بفلسطين

 لصالح قرار يسمح باالعتراف بدولة فلسطينية على   63ان وعددهم    عضوا من اعضاء البرلم    38وصوت  
  .1967حدود حرب عام 

في الوقت ذاته يحث البرلمان االسرائيليين والفلسطينيين علـى     "وقال القرار الذي اقترحه وزير الخارجية       
 المتبـادل   السعي التفاق سالم على أساس القانون الدولي وقرارات االمم المتحدة بما في ذلك االعتـراف              

ودعا القرار أيضا الجانبين الى نبذ العنف وأشار الـى حـق الالجئـين               ."بدولة اسرائيل ودولة فلسطين   
  .الفلسطينيين في العودة لوطنهم

  29/11/2011، وكالة رويترز لألنباء
  

  1967 دعمها للقضية الفلسطينية وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود تؤكدالصين  .60
إلـى اجتمـاع لألمـم      ) الثالثاء( مجلس الدولة الصيني ون جيا باو برسالة تهنئة اليوم           بعث رئيس : بكين

قـال   و.المتحدة بمناسبة يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني فى مقر االمم المتحدة فى نيويـورك      
ـ                  ة ون إن الحكومة الصينية تدعم بثبات القضية العادلة للـشعب الفلـسطيني السـتعادة حقوقـه الوطني

 الحكومة الصينية تدعم أيضا إقامة دولة فلسطينية مستقلة بنـاء علـى حـدود                وذكر ون أن   .المشروعة
وقال ون إن التوصـل إلـى        . بسيادة كاملة وعاصمتها القدس الشرقية من خالل محادثات السالم         1967
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االوسط وكذا  تسوية شاملة وعادلة ودائمة للقضية الفلسطينية فى وقت مبكر يمثل طموحا لشعوب الشرق              
  .المجتمع الدولي

  30/11/2011، وكالة انباء شينخوا
 

  لوقف االستيطان وانتهاك القانون الدولي" إسرائيل" العامة لألمم المتحدة يدعو الجمعيةرئيس  .61
حـق  "تتجه الجمعية العامة لألمم المتحدة اليوم الى تبني مشروع قرار يؤكـد             :  راغدة درغام  -نيويورك  

شـدد رئـيس الجمعيـة العامـة ناصـر          و. "ي تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة     الشعب الفلسطيني ف  
  ".أنشطتها االستيطانية وانتهاك القانون الدولي"عبدالعزيز النصر على ضرورة وقف إسرائيل 

حل عادل ودائم لقضية فلسطين، وبإرساء السالم       "وأكد النصر التزام الجمعية العامة لألمم المتحدة إيجاد         
واعتبر أن إحالة الرئيس الفلسطيني طلب فلسطين االنـضمام الـى األمـم             ".  في الشرق األوسط   الشامل

  ".تسوية سلمية لقضية فلسطين في أقرب وقت ممكن"داعياً الى التوصل الى " تطور تاريخي"المتحدة 
ت إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية الى تكثيف جهودهما للدخول معـاً فـي مفاوضـا             "ودعا النصر   

ال تزال مستمرة في بناء المـستوطنات علـى         "وأشار الى أن إسرائيل     ". والخروج من الطريق المسدود   
  ".األرض الفلسطينية المحتلة، ال سيما في القدس الشرقية

  30/11/2011، الحياة، لندن
  

   من عدم إحراز تقدم في مفاوضات السالمقلقةألمانيا  .62
ة أنجيال ميركل عقب محادثات مع العاهل االردني الملك عبداهللا          قالت المستشارة األلماني  : ـ د ب أ    برلين

ونرى هنـا   'إن ألمانيا قلقة للغاية إزاء عدم إحراز أي تقدم في مفاوضات السالم             ،  امس الثالثاء في برلين   
ألمانيا، وأعتقد أن باستطاعتي القول واألردن أيضا، سـتفعل         'واضافت   .'مشكلة كبرى في الموقف بأسره    

  .'سعها إلحراز أي تقدم ممكن، وكي ال يصبح الموقف أكثر حدةكل ما بو
  30/11/2011، القدس العربي، لندن

 
    "سرائيلإ"ـوساط السود دعما لأميركية تنشط في أ يهودية مجموعات .63

بدأت مجموعات من اليهود في الواليات المتحدة حملة فريدة من نوعها ترمي إلى بناء              :  بترا –واشنطن  
ع الشرائح ذات األصول االفريقية وذلك لتأمين الدعم إلسرائيل، على ما اوردته شـبكة              عالقات صداقة م  

وتجري اللقاءات بمشاركة شخصيات من الجانبين وبوساطة من مـسيحيين          . االميركية" سي ان ان  "تلفزة  
ة قريبين من األفكار الصهيونية حيث جرى االجتماع األول نهاية تشرين األول الماضي، برعاية مجموع             

  . ، التي تعتبر أكبر جماعة مسيحية صهيونية بالواليات المتحدة)مسيحيون موحدون من أجل إسرائيل(
 30/11/2011، الدستور، عّمان

 
  مر منع فلسطيني من السفر  أ لرفع "سرائيلإ"تدعو "  رايتسهيومن" .64

ان في بيـان     منظمة هيومن رايتس واتش ومنظمات اخرى لحقوق االنس        تقال:  ا ف ب   -القدس المحتلة   
شعوان جبارين رئيس منظمة الحق لحقوق االنـسان         الناشط الفلسطيني    ان حظر السفر المفروض على      

وراى البيان الذي وقعته هيـومن رايـتس واتـش          . منع من السفر الى الدنمارك لتسلم جائزة عن عمله        
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السفر يعد انتهاكا لحقـوق     ومنظمة العفو الدولية ومنظمة بتسيلم االسرائيلية لحقوق االنسان ان امر حظر            
  ."مخاوف امنية غير محددة"ويستند الى " تعسفي" معتبرة انه ،جبارين في االجراءات القانونية الواجبة

  30/11/2011، الدستور، عّمان
  

": القضية الفلسطينية خلفياتها التاريخية وتطوراتهـا المعاصـرة       " بمناسبة إصدار كتابه     صالحمحسن   .65
  له مستقبل على أرض فلسطينالمشروع الصهيوني ليس 

في اليوم اإلعالمي لدعم القضية الفلسطينية، يأخذنا الدكتور محسن صالح في كتابه الجديد،             : زينب طحان 
، صادر عن مركـز الزيتونـة للدراسـات         "القضية الفلسطينية خلفياتها التاريخية وتطوراتها المعاصرة     "

ى األحداث الكبـرى والمـؤمرات العالميـة علـى     واالستشارات، في رحلة تاريخية يجعلنا نطل معه عل 
فلسطين العربية واإلسالمية لنتذكرها، في هذه الذكرى، ولتبقى راسخة أمامنا لنتعلم من دروس التـاريخ،               
ولنخبر أجيالنا الناشئة حقائق مروعة شتت الشعب الفلسطيني، في المقابل يروي سيرة المقاومـة التـي                

هذا الكتـاب   . إلمبريالي العالمي، وما تزال تتابع نضالها حتى اليوم       وقفت في وجه المشروع الصهيوني ا     
حول . يخاطب أيضا أولئك الذين يبحثون عن الحقيقة وعن رؤية صحيحة لمسار مأساة فلسطين وقضيتها             

  .هذه القضية وما جاء في هذا الكتاب، كان لنا لقاء ممتع، مع المؤلف الدكتور محسن صالح
  :بخطورة المشروع الصهيونيوعي مبكر ألبناء فلسطين 

 م في القدس لكـن القائـد العـسكري    70 -66تقول في الكتاب أن اليهود ثاروا خالل الفترة الممتدة        . 1
عن أي هيكل تتحدث هنا وكيف نوائم بـين هـذا الهيكـل             . الروماني تيتوس أخمد ثورتهم ودمر الهيكل     

  .؟"مزعوم"وهيكل سليمان الذي نقول إنه 
عليه السالم كان نبياً وكان حكمه في فلسطين تطبيقاً للتوحيد وتمثيالً ألهـل اإليمـان،               سليمان  : صالح. د

والمسلمون هم امتداد لحكم التوحيد في فلسطين، بعد أن حرف بنو إسرائيل دينهم وقتلوا أنبيـائهم ولـم                  
يمان عليه السالم   والبناء أو المعبد الذي أقامه سل     . يعودوا أهالً لحمل الرسالة وفق فهم المسلمين الشرعي       

وال يوجد من الناحية التاريخية ما يمنع أن اليهود أقاموا ألنفسهم حكماً            . كان معلماً للتوحيد وأهل اإليمان    
أما بالنسبة لحكـم بنـي   . ولكن لم يثبت أن الهيكل كان مكان المسجد األقصى   . في فلسطين أو بنوا هيكالً    

 إمبراطوريـة   13 تاريخ فلسطين حيث مر عليهـا نحـو          إسرائيل فهم كغيرهم من األقوام التي مرت في       
 سـنة   4500ولكن المهم أن أهل فلسطين ظلوا في أرضهم ملتصقين بهـا طـوال الــ                . وحكماً مختلفاً 

ثم إن أهل فلسطين أنفسهم الذين يعودون ألصول كنعانية هم الذين           . الماضية، وإن تعدد المحتلون والحكام    
 فيه فلسطين تحت حكم اإلسالم وسماحته واستيعابه لآلخرين أطول فتـرة            أسلموا، في الوقت الذي عاشت    

  .في تاريخ فلسطين
مع بداية تمظهر االستيطان الصهيوني في فلسطين أبان الحكم العثماني، كان هناك نشاط مبكر ألبناء               . 2

اع فـي تلـك     فلسطين، ولكنك ال تذكره في الكتاب إال لماما سريعاً، فكيف تجلى وعي الفلسطينيين للصر             
  .الحقبة التاريخية؟

كان هناك وعي مبكر لدى أبناء فلسطين بخطورة المشروع الصهيوني وتعود أشكال المقاومة             : صالح. د
وسعى أبناء فلسطين لدى السلطات العثمانية لمواجهة الهجرة اليهوديـة، حيـث            . 1886األولى إلى سنة    

حاق سنجق القدس مباشـرة بالبـاب العـالي فـي     قامت هذه السلطات باتخاذ عدد من اإلجراءات منها إل    
وقـام العلمـاء    ... إسطنبول، ومنع استقرار اليهود المهاجرين في فلسطين وضبط تـصاريح الزيـارة           
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والمفكرون وكتّاب الصحف بالتوعية بمخاطر المشروع الصهيوني منذ مطلع القـرن العـشرين؛ ومـن               
ان التاجي الفاروقي، وكان لجريدة الكرمل التـي        أبرزهم مفتي القدس محمد طاهر الحسيني، والشيخ سليم       

ومع االحتالل البريطاني لفلسطين كان العداء للمشروع       .  دور مهم أيضاً   1908أسسها نجيب نصار سنة     
  .الصهيوني شامالً وواسعاً في كافة أنحاء فلسطين

  
  !.لماذا جاء هذا الكتاب بشكل سردي مكثف لألحداث، إلى من هو موجه تحديدا؟. 3
استخدم الكتاب أسلوب العرض التاريخي باعتبار ذلك تسلـسالً منطقيـاً للتطـورات المتعلقـة             : صالح.د

وهو لم يكتف بمجرد سرد األحداث وإنما كان يعـرض الـصورة العامـة ويحلـل               . بالقضية الفلسطينية 
التي ترتبـت   العناصر المتداخلة في صناعة المفاصل التاريخية ويوضح األسباب التي أدت إليها والنتائج             

عليها؛ مع الحرص على الكتابة بلغة سهلة، بحيث يكون الكتاب موجهاً إلى كافة الفئات العمريـة وكافـة          
فئات المهتمين بالقضية الفلسطينية، وأولئك الذين ال يجدون وقتاً طويالً للدخول في التفصيالت المتعلقـة               

  .بالقضية
  :ثورة البراق فتحت الباب على الجهاد المسلح

قال الحاج أمين الحسيني بعد انتهاء المواجهة السلمية للعرب ضد المـشروع الـصهيوني المـدعوم                . 4
كـل  ..  على شيء من األمل، ولكنه زال مع الزمن، كل عـذابنا         1932كنا ما نزال حتى سنة      :"بريطانيا  

ة الفلـسطينية فـي     ، لماذا تأخر رموز الحركة الوطني     "االمنا كانت تعد بعناية، لم يكن أمامنا غير الشهادة        
  .إعالن الجهاد المسلح؟

العمل الجهادي الفلسطيني المقاوم كان عمالً مبكراً مترافقاً مع بدايات االحتالل البريطاني سنة             : صالح. د
. التي تبنت المقاومة الـسرية المـسلحة      " الفدائية"، إذ بعد االحتالل بقليل شكّل الفلسطينيون منظمة         1918

غير أن القيادة السياسية الفلسطينية في      . 1929، والبراق   1921 ويافا   1920س  وكانت هناك ثورات القد   
 كانت ما تزال تعول على الضغط السياسي إلقناع بريطانيا بالعدول عن وعد بلفور؛              1929-1918الفترة  

حيث كانت بريطانيا قد قدمت في البداية وعوداً كاذبة للعرب بـالتحرر واالسـتقالل، كمـا لـم يكـن                    
سطينيون قد استكملوا حالة تعبوية وجاهزية عالية تمكنهم من مواجهة اإلمبراطورية البريطانيـة فـي               الفل

ذلك الوقت، باإلضافة إلى أن المشروع الصهيوني كان ما يزال في بداياته األولى ولم تتكشف مخـاطره                 
لسطينيون يمثّلـون   العملية الكبيرة خصوصاً فيما يتعلق بالهجرة والسيطرة على األراضي؛ حيث كان الف           

ولكن بعد ثورة البراق ازدادت االتجاهات نحـو العمـل          . من األرض % 98من السكان ويملكون    % 92
  .الجهادي المسلح قوة وانتشاراً

  :الحكومات العربية لم تكن جدية في عملية الصراع
ضـعت يـدها     و 1950وكأن الزمن يعيد  نفسه عندما نقرأ في كتابك أن الحكومة المصرية في العام               . 5

على قطاع غزة ومنعت الحاج أمين الحسيني، رئيس الهيئة العربية العليا من العيش والعمل السياسي في                
الضفة الغربية أو القطاع، وبقي في مصر مع حصار مفروض عليه، لماذا لعبت الحكومة المصرية هذا                

  .الدور في تلك الحقبة الزمنية؟
، أما األردن فسيطر علـى      1948ى قطاع غزة بعد حرب      الحكومة المصرية وضعت يدها عل    : صالح.د

والحكم المصري كان ما يزال تحت حكم الملك فـاروق المعـروف بفـساده وصـالته                . الضفة الغربية 
باإلنجليز، وهو نفسه الذي طارد اإلخوان المسلمين في تلك الفترة واغتال زعيمهم حسن البنا خـصوصاً                
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ولم تكن الحكومات العربية وال األجنبية راغبة فـي تـولي           . بعد مشاركتهم البطولية في حرب فلسطين     
شخصية معروفة بوطنيتها وإخالصها وعدائها لإلنجليز مثل الحاج أمين الحسيني لقيادة الشعب الفلسطيني             

  .وحكم ما تبقى من فلسطين
ر للقـضية   أفردت في الكتاب فصال خاصا عن بروز التيار اإلسالمي الفلسطيني، فماذا قدم هذا التيـا              . 6

  .الفلسطينينة وما هي التغييرات التي أحدثها في العالم العربي واإلسالمي؟
التيار اإلسالمي الفلسطيني هو تيار أصيل في مقاومة المشروع الصهيوني سواء فـي أثنـاء               : صالح. د

ئية سـنة  ويتجلى ذلك في دوره في إنشاء جمعية الفدا. االحتالل البريطاني أو بعد إنشاء الكيان الصهيوني      
، وفي  1939-1936 وفي دوره البارز في الثورة الفلسطينية الكبرى         1929 و 1920 وفي ثورات    1919

كما يتجلى في زعماء المقاومة وأبطالها وحركاتها كالحاج أمين الحسيني، وحركة           . 1948حرب فلسطين   
قـادر الحـسيني، وحركـة      الجهادية بقيادة الشيخ عز الدين القسام، ومنظمة الجهاد المقدس بقيادة عبد ال           

وطوال تسعين عاماً كان التيار اإلسـالمي       . اإلخوان المسلمين، وحركة الجهاد اإلسالمي وحركة حماس      
يعبر عن هوية فلسطين اإلسالمية، ويدافع عنها ويقود جماهير المقاومة ضد العدو الـصهيوني، ويـربط         

  .األمة بفلسطين ويجعلها مركز اهتمامها
  :ة سياسية في التاريخ الفلسطينياتفاق أوسلو كارث

إن عرفات ورط شعبه بمصيدة ال مخرج     "قال المفكر الفلسطيني الراحل إدوارد سعيد بعد اتفاق أوسلو          . 7
  .، إلى أي مدى أثر هذا االتفاق على الحركة الفلسطينية المقاومة في مسار قضية فلسطين؟"منها
ففضالً عن اعترافه   . اريخ الفلسطيني الحديث والمعاصر   اتفاق أوسلو كان كارثة سياسية في الت      : صالح. د

من أرض فلسطين؛ فإنه لم ينجح في حسم أي من القضايا الجوهريـة             % 77بحق الكيان الصهيوني بـ     
المتعلقة بمصير القدس ومصير الالجئين الفلسطينيين ومصير المـستوطنات اإلسـرائيلية فـي الـضفة               

وأدى هذا االتفـاق    . نية وحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير      الغربية، ومصير إقامة الدولة الفلسطي    
إلى إنشاء سلطة حكم ذاتي تحولت عملياً إلى كيان وظيفي يخدم أغراض االحتالل، وال يملـك إمكانـات                  
التطور لبناء دولة فلسطينية مستقلة؛ حيث ال يوجد أفق النتهاء االحتالل ووقف االستيطان؛ فـي الوقـت                 

  .لسلطة في رام اهللا بمطاردة قوى المقاومة بالتنسيق األمني مع السلطات اإلسرائيليةالذي تقوم فيه ا
  :وعد إلهي بالنصر حتمية تاريخية

بعد ما استجمعته من قراءة للتاريخ العربي خالل قضية فلسطين كيف ترى مستقبل هذه القضية فـي                 . 8
  .ظل التطورات الراهنة؟

فلـن تبقـى    . تقبل على أرض فلسطين من ناحية استراتيجية      المشروع الصهيوني ليس له مس    : صالح. د
األمة ضعيفة إلى األبد ولن يبقى العرب والمسلمون ضعافاً إلى األبد وما صمود المقاومة في حرب تموز                 

 والتحوالت في المنطقة العربية إال مؤشرات على أزمـة المـشروع            2009-2008 وحرب غزة    2006
 لتحرير فلسطين في المستقبل، فهذا وعد اهللا سبحانه، وهذا مقتضى           ونحن مطمئنون بإذن اهللا   . الصهيوني

المهم أال نفقد ثقتنـا بـاهللا وأال نفقـد          . الحق والعدل، وهذا منطق التاريخ، ولن يضيع حقٌ وراءه مطالب         
  .األمل، وأن نواصل العمل الجاد مهما كانت التحديات والصعاب

  29/11/2011موقع تلفزيون المنار، بيروت، 
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   عملية تبادل االسرىفيأمالت ت .66
  المهندس ابراهيم غوشة

هـذه  ·· كان يوماً مشهوداً  ·· كان يوماً من ايام العمر    ··  كان يوماً من ايام اهللا     2011-10-18يوم الثالثاء   
  .بعض الصفات لهذا اليوم الذي ال ينسى

م فرح طويل وخاصة في     الجزء االكبر من االسرى المحررين توجه لقطاع غزة حيث استقبلوا ابطاالً ليو           
ساحة الكتيبة الخضراء، رفرفت الرايات الخضراء والصفراء والسوداء والحمراء وغيرهـا معـاً والول              

  .مرة، منذ خمس سنوات
والجزء الكبير اآلخر من االسرى المحررين توجه للضفة الغربية حيث التقى قادة الفصائل فـي سـاحة                 

  .امام سجن عوفر بعد حظر امتد الربع سنواتالمقاطعة بعد ان رفرفت الرايات الخضراء 
وفي القدس استقبل االسرى المحررون وبمواجهة جنود االحتالل والمستوطنين، ورفعوا فـوق االعنـاق              
وكذلك في داخل الخط االخضر وفي مقدمتهم االسير المحرر سامي يونس االكبر سـناً والـذي تجـاوز              

  .الثمانين وفي الجوالن ايضاً
آلخرون فالى قطاع غزة اقل من مئتي اسير محرر، والى سوريا وقطر وتركيـا واالردن               اما المبعدون ا  

  .واحد واربعون مجاهداً محكومين بالمؤبدات
شاركت اآلالف في ساحة النقابات االردنية في عمان في استقبال اميرة الحرائر احـالم التميمـي التـي                  

  ·ة عز الدين المصري مؤبداً لتوصيلها االستشهادي للقدس المحتل61حكمت بـ 
 حيث نجحت في قتل جنديين صهيونيين وأسر جلعاد شاليط          2006-6-25كانت عملية الوهم المتبدد في      

بعد استشهاد البطلين الرنتيسي وفروانة وتدمير الدبابة الصهيونية قرب موقع كفر ابو سالم على يد ثالثة                
خفاء شاليط طيلة اكثر من خمـس سـنوات         فصائل مجاهدة هي القسام وألوية الناصر وجيش االسالم، وا        

تحت أنف طيران وجواسيس االحتالل ومخابراته، مع ان المقاومة في قطاع غزة قدمت حـوالي الفـي                 
 شهيد وخمسة آالف جريح في العدوان على غزة         1400شهيد من المقاومة ومن شعب قطاع غزة، منهم         

  .2009 – 2008عام 
م، ولم يستطع باراك وليفني واولمرت تحقيق اي مـن اهـداف            صمدت المقاومة والشعب معاً ولم تستسل     

 يوماً من سقوط    22العدوان، وهي وقف الصواريخ، وتحرير شاليط، وتصفية حركة حماس، وذلك طيلة            
  .آالف االطنان من الصواريخ والقذائف والمتفجرات تحت اسم عملية الرصاص المصبوب

 تحت اشراف قائد القسام احمد الجعبري فقـد         18/10 وحتى طريقة اخراج شاليط من سجنه يوم الثالثاء       
  .تمت بصورة عبقرية خفية

فتقدمت المقاومة لتكون في رأس االجندة      ·· بعد عملية تبادل االسرى تغيرت االجندات وتبدلت االولويات       
الوطنية واساس الوحدة الوطنية وتبدلت االولويات فاصبح تحرير االسرى على رأسها، كل ذلك في مسار               

ؤدي لدحر االحتالل وتحرير االرض الفلسطينية المقدسةي·  
 وزيراً وكذلك وزير الدفاع بـاراك ورئـيس         26لقد اعترف نتنياهو بأن الثمن كان باهظاً، وأيد الخطوة          

اركان الجيش جالنت ورئيس الشاباك كوهين ورئيس الموساد باردو، بعد ان حرك أسر شاليط الـشارع                
ه خوفاً على آلية التجنيد، وأضطر بعض اشـهر الـصحافيين الـصهاينة             الصهيوني وحرك الجيش وقادت   

  .ناحوم برنياع الى االعتراف بان عملية التبادل قد ضعضعت قوة الردع في جيش االحتالل
  31/10/2011، المجد، األردن
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  ما يريده الالجئون وال تريده األونروا .67

  ياسر علي
 التي نظمتها قوى التحالف الفلسطيني في لبنان، وجـزء          اندلعت في األشهر الماضية االحتجاجات الشعبية     

، على وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنـى           )بقيادة منير المقدح  ( من حركة فتح    
احتجاجات ما لبثت أن تطورت إلى استهداف المدير العام لمكتب لبنان سلفاتوري لومباردو،             . »األونروا«

االحتجاجات أنّه سبب رئيسي في الحالة التي وصلت إليها الوكالة، وعقبة رئيـسية فـي               بعدما تبين لقادة    
وجه مطالب الناس، حتى شبهه أحد أقطاب االحتجاجات بأنّه يتصرف كـزعيم عربـي يـستمر حكمـه           

ن للموظفين العاديين، وبتقريب كبار الموظفين، وبالوعود المعسولة للشعب الذي يتبي         ) اإلدارية(بالعقوبات  
الحاكم الظـالم   «عند هذا التشبيه طُرحت فكرة      . له أن تلك الوعود لم تعط نتيجة تُذكر، بل زادت المأساة          

، وجرت عندها مطالبة لومباردو بالرحيل، على غرار التجربـة مـع األنظمـة              »يحتاج إلى ثورة شعبية   
  .العربية والربيع العربي

 في عمل األونروا في لبنان، وكذلك في خدماتها، وتغاضينا          إذا نحينا الجانب السياسي السلبي الذي يتحكّم      
عن التحكم األجنبي في أعمالها اإلدارية والميدانية، وتجاهلنا العرقلة المقصودة التي تقـوم بهـا اإلدارة                
المتنفذة في مكتب لبنان، فإن العودة إلى التذكير بمطالب الالجئين أمر ال مناص منه، من أجل توضـيحٍ                  

  .روريٍ لصورة الخدمات التي تقدمها األونرواجديد وض
، ألن المبالغ المدرجة فيه مأخوذة      »ملغوم«، وهذا الرقم    %40أوالً، في المجال الصحي، رفع الدعم إلى        

، وهو رقم حقيقي،    %80 و 70من مخصصات خدمات أخرى، وهذا الدعم يجب أن يكون على األقل بين             
 التعاقد مع مستشفيات ذات كفاءة عالية وسمعة جيدة، خـصوصاً           والمطلوب صحياً أيضاً  . »ملغوم«غير  

في عدد من األمراض المستعصية أو التي تحتاج إلى عناية فائقة ودقة متناهية، وقصص اإلهمال التـي                 
والمطلوب أيضاً أال يهان الالجئون في بحـثهم عمـن يـدعم            . يحكيها المرضى عن تعرضهم لها كثيرة     

  ...ت كلفة باهظة، أو مبلغاً شهرياً ألدوية األمراض المزمنةتغطية عملية جراحية ذا
والمطلوب أيضاً آلية عملية سريعة للدخول الطارئ إلى المستشفيات، لكي ال يموت رجل محترق مثـل                

شـباط  (، أو طفل على أبواب المستشفى مثل الطفل محمـد نبيـه طـه    )2011توفي في آذار (وليد طه  
  .افقة الوكالة على دخولهما إلى المستشفى، بانتظار التأكد من مو)2011

غائبة عن المناهج الرسمية لمـدارس      » تاريخ وجغرافيا فلسطين وقضيتها   «أما في التعليم، فال تزال مادة       
. األونروا، في حين تسري شائعات غير مؤكدة عن إمكان تدريس مـادة عـن الهولوكوسـت وغيرهـا                 

 عدد الطالب، وفقاً لما وعد بـه روجـرز ديفيـد،            والمطلوب أيضاً زيادة عدد الصفوف من أجل خفض       
 طالباً في الصف، األمر الذي لم يلتزم به حتـى           33المدير الذي يتولى ملف التربية، بعدم تجاوز عددهم         

ويتذرع المسؤولون في األونروا بالنقص في عدد المعلمين، ويطرح ذلك قضية التوظيف والتثبيت             . اآلن
إدارة التعليم أنّه ليس على     » تكتشف«نتظر بعضهم أكثر من خمس سنوات، ثم        للمعلمين المياومين الذين ي   

أيضاً أنّه ال ينتمي إلى الفئة التي تحظى برضى إدارة األونـروا، فيجـري              » يصادف«قدر المسؤولية، و  
  !تثبيت آخر من فئة مرضي عنها

لى الخلل في المعايير، غيـر أن       أما المنح الجامعية فقد ُأثيرت قضيتها في العام الماضي، وجرى التنبيه إ           
قضيةً كاملة، إذ لم تبذل األونروا جهـداً فـي          » كلية سبلين «وتمثّل حالة   . األونروا لم تستجِب للتحذيرات   
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كليـة  «طلب االتفاق مع وزارة التربية لمعادلة شهادتها مع الشهادات الجامعية، فضالً عن أن موازنـة                
، ولم تعد من صلب الميزانية التعليميـة        »قسم المشاريع «نان على   ُأحيلت في مكتب الوكالة في لب     » سبلين

والخطورة في األمر أن بقاءها بات مرهوناً بدعمها من الجهة المانحـة، ولـم يعـد مرتبطـاً               . األساسية
  .باألونروا وقدرتها وبقائها

. عد يتحمل التأخير  وفي ما يخص مخيم نهر البارد، فإن تسريع إعادة اإلعمار أمر ملح وضروري، ولم ي              
؟ »الثالثة«ولم يبدأ إعمار    » الثانية«وما دامت أموال الرزمتين الثانية والثالثة متوافرة، فلماذا تأخر إعمار           

ولماذا تُلزم الرزم إلى شركات انعكـس تأخرهـا فـي           ! بل إن الرزمة األولى تأخر تسليمها عاماً كامالً       
 ذلك لم يجرِ تغريمها وفق البند الجزائي، بل تغاضـت إدارة            اإلعمار مأساةً فوق مأساة الالجئين، ورغم     

وذلك باعتراف لومباردو نفسه، لكون الشركات الملزمـة        (األونروا عن ذلك لتسيير مصالح معينة لديها        
  ).إعادة إعمار المخيم مقربة من مرجعيات سياسية لبنانية

 عدم تلزيم أي من الرزم الباقية إلـى تلـك           لذلك، ومن أجل تسريع وتيرة اإلعمار، فإن الحل األمثل هو         
الشركات، وتلزيمها إلى مقاولين محليين في المخيم، كي ال تحتج الشركة بـالترخيص األمنـي لـدخول                 
العمال والمهندسين، فضالً عن ضرورة السعي إلى تحسين مواصفات البناء العام والخاص، على مستوى              

، واألخذ في االعتبار تأمين منـازل المتـزوجين         )ت التوجيهية إعادة النظر في المخططا   (الجودة والسعة   
الجدد في مخيم نهر البارد، الذين استثناهم اإلعمار من التعداد، كأن الزواج ممنوع بين منكوبي مخيم نهر         

  .البارد
أما األزمة األخيرة التي أعلنت األونروا عجزها عنها، وبدأت تشهد احتجاجات وتحركات محليـة فـي                

، فهي عدم توفير وسائل نقل لطالب منطقة البركسات،         )تقتصر على الطالب حتى اآلن    (هر البارد   مخيم ن 
بحيث يضطر الطفل الذي يحمل حقيبة تزيد على عشرة كيلوغرامات إلى السير مسافة تناهز كيلومترين               

ـ                  تحالة للوصول إلى المدرسة، فضالً عن أن الطريق الموصل إلى المدرسة محاذ للبحر، مـا يعنـي اس
  .وصولهم إلى المدرسة في أيام الشتاء

ماذا عن الشؤون االجتماعية والبنى التحتية؟ حتى اآلن لم يبدأ تطبيق مشروع األمان االجتماعي بمعايير               
موضوعية، وهو مشروع يفترض أن يضمن مستوى اجتماعياً محدداً لالجئين، ويخرج بعض مـن هـم                

زواريب الخلفية إلى مواجهة الحياة، بقـدرة علـى تحقيـق           من ال %) 66بلغت نسبتهم   (تحت خط الفقر    
  .أهدافهم وتيسير أحوالهم

أما المنازل اآليلة إلى السقوط فال يزال مشروع ترميمها وإعادة إعمارها غير واضحين، ولـم يطرحـا                 
 موضوعياً على الخبراء من الفلسطينيين الستشارتهم، وال تزال القرارات الخاصة بها تُعرف فجـأة مـن          

  .كذلك فإن تأمين األموال الكافية لذلك لم يتم بعد. طالئع تنفيذها على المستفيدين
من جهة أخرى، بدأت تضيق المقابر باألموات، وبات الدفن في القبور القديمة لألقارب عادةً في مخـيم                 

تمتد قريبـاً   عين الحلوة، وبات عدم وجود قبر قديم ألقارب الميت الجديد يسبب أزمة جدية، والمشكلة س              
ورغم االحتجاجات، فإن األونروا لم تحرك      . إلى مخيمات البرج الشمالي والبداوي ونهر البارد، وغيرها       

وال يقتصر األمر على األموات، فبعض العائالت من        . ساكناً حتى اآلن، رغم وعود المدير العام الكثيرة       
  .تلف عن غيرها من الالجئيناألحياء ال تزال بال مساكن، رغم أن وضعها القانوني ال يخ

بـل  . وذلك فضالً عن فساد شبكات وخزانات المياه التي ُأنشئت في بعض المخيمات، وتبين أنّها ال تعمل               
إن تجربة بعضها أثبتت فسادها فنياً، وهو ما حدث في مخيم مار اليـاس، حيـث رشـحت الخزانـات                    
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 رغم انتهاء العمل فيـه، ريثمـا يجـدون حـالً            وتسربت المياه منها، فُأوقف تشغيل المياه في المشروع       
  .للمشكلة

فأمام كل تلك المطالب، تحتج الوكالة      . تبقى مسألة الفساد اإلداري عقبة كبيرة في طريق إصالح األونروا         
بأن المشكلة تكمن في ضعف الميزانية، وأنّها باتت تعتمد على منح المشاريع، وأنّها خفـضت االعتمـاد                 

ساسية في المساعدات، األمر الذي يدعونا إلى الشك، لكون إدارة الوكالة الحالية توظف             على ميزانيتها األ  
برواتب عالية جداً، ويجري تعيينهم في أماكن حـساسة فـي           )  موظفاً 44(عدداً كبيراً نسبياً من األجانب      

 منطقـة، أو    مجال التفتيش والمحاسبة وتنفيذ المشاريع، بحيث يكون مسمى بعضهم نائب مدير دائـرة أو             
والمثال األوضـح هـو فـي      . مدير أو مراقب مشروع، فيصبح اآلمر الناهي، حتى على المدير األصيل          

.  آالف دوالر  10 آالف دوالر، فيما يتجاوز راتب نائبه األجنبـي          3راتب مدير المنطقة الذي يبلغ نحو       
في كل صـغيرة وكبيـرة،      وظهرت في المطالب العلنية برفع يد المدير األجنبي في الشمال عن التحكم             

  .متجاهالً المدير الفلسطيني للمنطقة
من أجل ذلك، يطالب الالجئون بوقف توظيف األجانب، وتوظيف الجئين فلسطينيين مـن كـل الفئـات                 

شهد العام الماضي توظيفاً جديداً وترقية لموظفين قدامى، بلغت نسبة المحسوبين على فـصائل              (السياسية  
والباقون توزعوا على الوالء لكبار الموظفين، فيما لم يحصل المحـسوبون           ،  %70منظمة التحرير نحو    

، علماً بأن بعض االمتحانات ألغيت وأعيـد إجراؤهـا   %10على قوى التحالف الفلسطيني على أكثر من   
لذلك، المطلوب أيضاً إنهاء الفـساد اإلداري، واعتمـاد الـشفافية           ). لينجح المستهدفون في التوظيف فيها    

  .هة والموضوعية في عمليات التوظيف، واالبتعاد عن المحسوبيات والمزاجية فيهاوالنزا
ماذا لو لم يستجب المدير العام لهذه المطالب؟ تفيد المصادر المقربة من قيادة االحتجاجات بـأن جولـة                  

. كورةجديدة من التظاهرات واالعتصامات ستشهدها مراكز األونروا إذا لم تستجب اإلدارة للمطالب المذ            
وهم يخططون الستراتيجية جديدة لم يعلنوها حتى اآلن، ستستفيد من التجربة األخيرة وسـتبني عليهـا،                
حتى تحقيق األهداف، وخصوصاً أنّهم يؤكدون حصولهم على معلومات من أشخاص موثوقين بخصوص             

  .ما يجري من فساد مفترض، يتحدثون عنه بثقة كاملة
  30/11/2011، االخبار، بيروت

  
  !!عقدة التوقيت والداللة.. ريز في عمان بي .68

  ماهر ابو طير
جاء شمعون بيريز رئيس اسرائيل الى عمان، والزيارة لم تكن موفقة ال في التوقيت، وال في مغزاهـا،                  

  .وال في ما يمكن ان يحدث بعدها
ل الملـك   الحظ كثيرون ان االعالم الرسمي بث خبراً في ذات يوم استقبال بيريز في عمان، حول استقبا               

لمسؤولي جميعة خيرية في غزة كفل الملك فيها الفا وخمسمائة يتيم لعامين، وتزامن هذا الخبر مع بـث                  
خبر آخر حول زيارة بيريز الى عمان، وكأنه يراد ان يقال اننا نتوازن مع الجميع، ولوال العالقة مع تل                   

  !!.ابيب لما تمكنا من مساعدة الفلسطينيين
غادر الى المانيا، وزيارته تركت اثراً حاداً داخل البلد، الن البلد يشعر بغضب بالغ              استقبل الملك بيريز و   

من التسريبات االسرائيلية، والتلويح بالتدخل العسكري، وبتنفيذ مؤامرة الوطن البديل، وغير ذلـك مـن               
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وفقـا لتعبيـر    » شرق اردنـي  «قصص، وصلت حد تسريب سيناريو يتحدث عن اغتيال الملك على يد            
  !.عالم االسرائيلي التقسيمياال

مناخ التعبئة االردني ضد اسرائيل، رفع نسبة التضامن مع النظام والدولة، الن كثرة في البلد تعتقـد ان                  
المستفيد من اي فوضى، ستكون اسرائيل فقط، وهكذا فان عنوان العداء السرائيل مفيد جداً حتـى مـن                  

فـي بالدنـا    » العجـوز «كذا استفادة تم نسفها باستقبال      ناحية براغماتية، الستقرار الداخل االردني، وه     
  !.الطاهرة

وسط هذه االجواء واذ بشمعون بيريز في عمان، فال تفهم كيف تسير االمور في هذه البلد، الن ال احـد                    
يصدق ان بيريز جاء الى القصر الملكي معتذراً عن نتنيـاهو اوُ مطمئنـاً االردن، حـول مخططـات                   

  !.اسرائيل؟
 وقبله اعلنت حكومتهم عن عشرات االف الوحدات السكنية في القدس والضفة، وال احد يعرف              جاء بيريز 

ماذا يخططون للفترة المقبلة، الن الخبرة اثبتت ان كل لقاء مع مسؤول اسرائيلي، تأتي بعده مصيبة يـتم                  
  !.تلبيس اي طرف عربي بعض ظاللها

 الماء بالزيت، اذ سيأتي خالد مشعل رئيس المكتب         السياسة الخارجية لالردن خالل الفترة الماضية، تخلط      
السياسي لحركة حماس الى االردن، وقبله نجالس محمود عباس رئيس السلطة الوطنية، وما بينهما يأتي               

  .بيريز لشرب الشاي الفاتر في عمان
 تعرف ان   برغم تأكيدات القصر الملكي على عملية السالم، وضرورة قيام الدولة الفلسطينية، اال ان كثرة             

ال سالم وال ما يسلمون، كما ان الدولة الفلسطينية لن تقوم، ونصف اراضي الضفة الغربية تحولت الـى                  
  !.مستوطنات، والقدس تختفي بالتدريج، فعن اي سالم نتحدث مع االسرائيليين؟

جيش ضـد   سيقال لنا ان بيريز جاء وسيطاً بين االردن واسرائيل لتخفيف التوتر بعد تهديدات الملك بـال               
االسرائيليين، وسيقال لنا ايضاً ان بيريز جاء يستجلي سر الغضب االردني الذي وصل حد تنبـؤ الملـك      

  .بتاريخ نهاية السرائيل
لكنه غير مقنع ابداً، اذ ان زيارة بيريز الى عمان تسببت بأضرار فادحة فـي االردن، فـي                  . كالم جميل 

تحشيدنا ضد مخططات اسرائيل، وتهديـداتهم ضـدنا،        توقيت الحراكات والمسيرات، والربيع العربي، و     
  .وباستقباله سحبنا الهواء من العجلة وعدنا الى المربع االول

اذا قلنا لشعبنا ان علينا ان نهدأ قليال وال نذهب بعيداً في هذه الحراكات، حتى ال تنفلت الفوضى، وتصبح                   
  !.بعد استقبالنا لبيريز في عمان؟البلد لقمة سائغة في فم اسرائيل، فماذا سنقول لهم اليوم، 

زيارته كانت خطأ كبيراً، فان لم نرده على اعقابه عقائدياً، فكان ال بـد ان نـرده وال نـستقبله سياسـياً       
وبراغماتياً، وان نتذكر من جهة اخرى عقدة الوقت والتوقيت والدالالت، وقدرة كثيرين علـى اختـراع                

  .الدالالت واستثمارها وتوظيفها
  !.لغة التصعيد ضد جيراننا السوريين لقتلهم شعبهم، ونستقبل قاتال محترفاً برتبة رئيس دولةثم نرفع 

  30/11/2011، الدستور، عّمان
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  حدث فرعي أم تحذير من حزب اهللا؟: كاتيوشا في الشمال .69
  رون بن يشاي

 أهمية من الناحية    من الممكن وصف ما حدث ليلة الثالثاء عند الحدود الشمالية بأنه حدث محلي يبدو بال              
ولكن مع ذلك، في الظروف المتطرفة وعدم اإلستقرار الذي تشهده منطقة الشرق األوسط             . اإلستراتيجية

 –حاليا، مثل هذا الحدث من شأنه أن يؤدي إلى تدهور أيضا في حال لم يكـن الالعبـون األساسـيون                     
  . يرغبون به من البداية–إسرائيل وحزب اهللا 

سواء بسبب حرب البقاء التي يـديرها       . لتي تبدو هادئة، تنبعث منها حاليا أبخرة الوقود       الساحة الشمالية، ا  
النظام السوري والتي يشارك فيها حلفاؤه حزب اهللا وإيران بشكل غير مباشر، وسـواء بـسبب التـوتر                  
 المتزايد حول البرنامج النووي اإليراني، وسواء بسبب التوتر في لبنان على خلفيـة تهديـدات رئـيس                

  .الحكومة ميقاتي باالستقالة
من المهم في البداية أن ندرك أنه طبقا لجميع المؤشرات، ليس حزب اهللا هـو مـن أطلـق صـواريخ                     

 سنية صغيرة ومتطرفة، والتي تعمـل       -الكاتيوشا على الجليل الغربي، ولكنها منظمة فلسطينية إسالمية         
هي واحدة من المجموعات الفلـسطينية      ) مأنصار اإلسال (وهذه المنظمة   . من مخيم الالجئين قرب صور    

الهدف الرئيسي لها في السنوات األخيرة، منذ حرب لبنـان          ). الجهاد العالمي (التي تنتمي لما يطلق عليه      
وترى المنظمة أنه حين ينزف اليهـود  . الثانية، هو إعادة تأجيج مواجهات كبرى بين إسرائيل وحزب اهللا 

  .والشيعة، فإن الجهاديين سيربحون
ولهذا السبب، تطلق المنظمة من آن إلى آخر صواريخ صوب الجليل على أمل أن يجبر الرد اإلسرائيلي                 

ومن المحتمل أن إطالق الصواريخ ليلية الثالثـاء        . أخيرا حزب اهللا على إخراج صواريخه من المخازن       
ة لألمـم المتحـدة      عاما، حين اتخذت الجمعية العام     64 نوفمبر قبل    29التذكرة بتاريخ   : كان لهدف آخر  

وحتى اآلن، السمات الطبيعية لحدث مـن النـوع         . قرارا أدى إلى إقامة دولة يهودية في أرض إسرائيل        
  .الذي تبادر به منظمة فلسطينية هامشية أو أخرى من آن إلى آخر يهدف تحقيق هدف أحمق

لي، يعلمون كيف يفرقون بين     وفي قيادة الجبهة الشمالية وشعبة اإلستخبارات التابعة لجيش الدفاع اإلسرائي         
. التي تخص حزب اهللا وبين تلك التي تخص المحرضين الفلسطينيين علـى الحـرب             ) بصمات األصابع (

لذا، فإنهم اكتفوا مثلما حدث في حاالت سابقة من هذا النوع بإطالق نار محدود يشمل عدد مـن قـذائف                    
، وباحتجاج سياسي تـم تقديمـه       )للبنانيةفي منطقة قرية عيتا الشعب ا     (المدفعية صوب مصادر اإلطالق     

  .لليونيفيل ولمقر األمم المتحدة في نيويورك
بدايـة، ألن مجموعـات   . ولكن مع ذلك، السمات التي تقف وراء إطالق الصواريخ لم تكن طبيعية تماما        

.. الجهاد العالمي الفلسطينية لم تطلق صواريخ كاتيوشا من جنوب لبنان صوب إسـرائيل منـذ عـامين                
حزب اهللا الذي يسيطر على المنطقة منع ذلك، فالمنظمة الشيعية شريكة للحكومة            . ألمر لم يكن بالصدفة   فا

  .اللبنانية في الحرب التي تديرها ضد منظمات الجهاد العالمي في لبنان بأسره
 فعلـوا  هل نجح الفلسطينيون الذين أطلقوا الكاتيوشا في خداع حزب اهللا أم أنهم    (لذا، إن السؤال األهم هو      

لو كان األمر يتعلق بتراخي متعمد من جانب حزب اهللا، فـإن            ). ذلك ألن حزب اهللا قرر التغاضي عنهم؟      
  .األمر يحمل إشارة تحذير ينبغي على إسرائيل أن تضعها بجدية في الحسبان وأن تفهم مغزاها
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نـصر اهللا   . رياوفي هذا الصدد، من المهم معرفة أن قيادة حزب اهللا تشعر بالقلق مما يحدث فـي سـو                 
ورجاله يعلمون أنه في حال سقط بشار األسد فإنهم سيفقدون مورد السالح والتأييد السياسي الرئيسي لهم،                

  .وأنهم سينعزلون وسينقطع الممر اللوجيستي السريع والمهم من إيران عبر دمشق إلى لبنان
يكـسر  ( مصير نظم السالح الذي      ولكن، ما يبدو مقلقا حاليا بشكل فوري بالنسبة لنصر اهللا ورجاله، هو           

ويتعلق األمر على مـا     . والذي سلمته سوريا لهم، ولكنه عمليا مازال داخل األراضي السورية         ) التوازن
يبدو وطبقا للتسريبات بصواريخ سكاد وبطاريات صواريخ مضادة للطائرات قررت سوريا أن تـسلمها              

 الوقت الحالي إلى لبنان خشية أن تجـد إسـرائيل           لحزب اهللا ولكن المنظمة اللبنانية قررت عدم نقلها في        
  .سهولة في ضربها

وحاليا لدى حزب اهللا مصلحة في نقل هذه األسلحة إلى لبنان على الرغم من المخاطر الكامنـة والتـي                   
تتمثل في إسرائيل، ألن المنظمة تخشى أن يفقد النظام الحالي في سوريا السيطرة عليها وبذلك لن تـصل             

 في حال رأى أن     –أضف إلى ذلك أن هناك مجال للمخاوف من أن النظام في دمشق             . ليهاهذه األسلحة إ  
  . سوف يرسل السالح كيميائي أو البيولوجي الذي يملكه إلى حزب اهللا–سقوطه وشيك 

ومن المحتمل أن حزب اهللا قلق من إحتمال رد إسرائيل على نقل السالح الذي يكسر التوازن، ويحـاول                  
 ربما أيضا عبر سـماحه بـإطالق الـصواريخ مـن            –سرائيل عن القيام بعملية إحباط      حاليا أن يردع إ   

 وربما ينبغي إضافة الموقف الغريب حين أعلنت وسائل اإلعالم اللبنانية عن طائرة             –األراضي اللبنانية   
  .إسرائيلية بدون طيار اختفت عند الحدود اللبنانية وعن إنفجار غامض قرب قرية الصديقين

اضح تماما أنه كلما اقتربت نهاية نظام األسد في سوريا، كلما تزايد الحافز لسيناريوهات تدهور               وما هو و  
األوضاع في الساحة الشمالية، بدءا من إطالق صواريخ وقذائف من سوريا صوب إسرائيل بأوامر مـن                

ري ، وصوال إلـى قـرار سـو       )سآخذ معي عدوي  .. حين تقترب نهايتي  (بشار األسد، بناء على نظرية      
  .بإرسال سالح كاسر للتوازن أو مواد حربية غير تقليدية إلى حزب اهللا

وفي جميع األحوال، ينبغي أن يدرس جيش الدفاع والمستوى السياسي في إسرائيل، كيفيـة الـرد علـى     
وذلك من خالل علم تام بأن هنـاك إحتمـال بـأن     . سيناريوهات تشمل تدهور األوضاع في حال تحققت      

ستؤدي إلى حرب أخرى في الجنوب، كما أنها ستؤدي إلى تدهور في العالقات مـع               الحرب في الشمال    
  .مصر واألردن وتركيا

  يديعوت أحرونوت
  30/11/2011الرأي نيوز، 
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  :كاريكاتير .70
  

  
  30/11/2011، الشرق، الدوحة  


