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  لحدود فلسطينمقترحا جديداً " الرباعية"السلطة الفلسطينية قدمت لـ: "هآرتس" .1

كشفت صحيفة هآرتس اإلسرائيلية النقاب الخميس أن السلطة الفلسطينية قدمت مؤخرا : القدس المحتلة
 الفلسطينية وبالترتيبات األمنية مع لممثلي اللجنة الرباعية الدولية اقتراحا جديدا يتعلق بحدود الدولة

، مع 67ويشمل االقتراح خارطة رسمت عليها حدود الدولة الفلسطينية على أساس حدود الـ ".إسرائيل"
  . من مساحة الضفة الغربية المحتلة1.9مساحتها " إسرائيل"الموافقة على تبادل أراض مع 

 على نشر قوات دولية في - حسب االقتراح-سطينيةوفيما يتعلق بالترتيبات األمنية، وافقت السلطة الفل
 ،، وااللتزام بجعل الضفة الغربية منطقة منزوعة السالح"إسرائيل" وعلى امتداد الحدود مع األردنغور 

إن ممثلي اللجنة الرباعية "وقالت الصحيفة  ".إسرائيل"وعدم إقامة أحالف عسكرية مع دول معادية لـ
  ".من جانبها ردا على االقتراح الفلسطينيطالبوا إسرائيل بطرح اقتراح 

إسرائيل لن تقدم "إن : ولكن مبعوث رئيس الوزراء اإلسرائيلي المحامي يتسحاق مولخو رفض ذلك، وقال
  .حسب الصحيفة" مثل هذا االقتراح إال في إطار مفاوضات مباشرة وسرية مع السلطة الفلسطينية

  1/12/2011، )صفا(وكالة الصافة الفلسطينية  
  

  تشكيل حكومة مع حماسوليفني تدعوه لعدم .. عباس يعد المصالحة نقطة ارتكاز لعملية السالم .2
الرئيس محمود ، أن عّمانمن  30/11/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية  نشرت

 حدود أن خيار السالم والمفاوضات يعتبر الطريق الوحيد لتحقيق مبدأ حل الدولتين على عباس أكد
، وحل قضايا الوضع النهائي كافة، وبما يشمل القدس والالجئين والحدود واالستيطان واألمن 1967

  .ويقود إلنهاء الصراع
وقال خالل لقائه مع زعيمة المعارضة اإلسرائيلية رئيسة حزب كاديما تسيبي ليفني، والوفد المرافق لها 

ر أون، إضافة إلى حاييم رامون في العاصمة والمكون من أعضاء الكنيست تساحي هنغبي، وروني با
األردنية عمان، قال إن سعينا للحصول على العضوية في مجلس األمن ال يهدف إلى عزل إسرائيل أو 

وشدد على وجوب التزام الجانبين  .1967نزع الشرعية عنها، وإنما لحماية خيار الدولتين على حدود 
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ة األولى لخارطة الطريق، وتحديدا وقف االستيطان وقبول مبدأ بتنفيذ ما عليهما من التزامات من المرحل
  .1967الدولتين على حدود 

وتطرقت المحادثات إلى المصالحة الفلسطينية، التي اعتبرها الرئيس مصلحة فلسطينية عليا، ونقطة 
ن، ارتكاز لعملية السالم، حيث شدد على أن الحكومة الفلسطينية التي ستشكل من تكنوقراط ومستقلي

سوف تلتزم بمبادئه، وتحديدا قبول االتفاقات الموقعة، ومبدأ الدولتين، وااللتزام بخيار السالم، ونبذ 
  .العنف

عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، ومستشار الرئيس : وحضر اللقاء
ب، ومستشار الرئيس للشؤون للشؤون السياسية نمر حماد، والمستشار الخاص للرئيس مصطفى أبو الر

  .الدبلوماسية مجدي الخالدي، وسفير فلسطين لدى المملكة األردنية الهاشمية عطا هللا خيري
موقع جريدة يديعوت أحرونوت اإلسرائيلية  من عمان، أنه وفق 1/12/2011الغد، عمان،  وذكرت

الخطوات من "، واعتبرت أن "للعودة إلى المفاوضات مع حكومتها"على االنترنت، فإن ليفني دعت عباس 
  ".جانب واحد لن تؤدي إلى إنهاء الصراع في المنطقة، ولن تؤدي إلى قيام دولة فلسطينية

إن الشرق األوسط يتغير، "، وقالت "القوى اإلسالمية المتطرفة"ونقلت الصحيفة تحذير ليفني مما أسمته 
، "يتطلب مواجهتها"، مما "عالم العربيوالجمود يخدم المتطرفين الذين يستغلون الصراع في شوارع ال

  .على حد قولها
يتطلب مواجهة فرض أجندتها من "، بما "استبعدت أمل تحقيق السالم مع حركة حماس"وأفادت بأن ليفني 

وقبل .. اآلن"، بحسب ليفني، التي دعت للبدء بالمفاوضات، وقالت "خالل إقامة حكومة مشتركة معها
وإزاء التغييرات الحاصلة في المنطقة، وبدال من خطوات أحادية تشكيل حكومة مع حركة حماس، 

  .، وفق ما أورده موقع الصحيفة"الجانب في األمم المتحدة، يجب البدء بالمفاوضات قبل فوات األوان
جاء نقال عن مراسلها، من لندن علي الصالح، أن اللقاء  1/12/2011الشرق األوسط، لندن،  وجاء في

، بناء على طلب من ليفني نفسها التي تواجه مشكالت "الشرق األوسط"عريقات لـحسب ما قاله صائب ب
  . وتحديات داخل حزبها

وأثارت ليفني حسب عريقات موضوع اإلجراءات األحادية من الجانب الفلسطينية وتحديدا التوجه إلى 
تحدة رغم المعارضة أيلول الماضي طلبا للعضوية الكاملة في األمم الم/ مجلس األمن الدولي في سبتمبر

اإلسرائيلية واألميركية، وكرر أبو مازن موقفه األولي، وهو أن السعي الفلسطيني للحصول على 
العضوية في مجلس األمن ليس إجراء أحادي الجانب، مشدد على أنه ال يهدف إلى عزل إسرائيل أو 

، 1967لفلسطينية على حدود لحماية خيار الدولتين وتحقيق قيام الدولة ا"نزع الشرعية عنها، وإنما 
  . ، حسب قول عريقات"لتعيش في أمن وسالم إلى جانب دولة إسرائيل، وسنستمر في ذلك حتى النهاية

  
  لضغط الدوليا نتيجة إعادة أموال الضرائب:  الفلسطينيةالسلطة .3

ي نمر حماد المستشار السياس، أن وكاالت نقال عن 1/12/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، نشرت 
ذلك " أن الفلسطينية األموال عن اإلفراج اإلسرائيلي في تعقيب له على القرار  أكدللرئيس محمود عباس

المطلوب " أنوشدد على . " بنيامين نتنياهو للضغوط الدوليةاإلسرائيليجاء رضوخا من رئيس الوزراء 
جة أصبحت نهجا لدى ضمان عدم العودة في المستقبل لمثل هذا السلوك الذي يمثل عملية سرقة وبلط
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التحرك الفلسطيني على هذا الصعيد بين لنا انه ال يوجد دولة واحدة " أن  وأوضح."اإلسرائيليةالحكومة 
  ."اإلسرائيلي اإلجراءمع هذا 

إن خيار القيادة الفلسطينية ال يزال حتى اللحظة هو المضي في الطلب "من جهة ثانية، قال حماد 
. "ن بخصوص االعتراف بفلسطين دولة كاملة العضوية في األمم المتحدةالفلسطيني المقدم لمجلس األم

إنه الموعد النهائي الذي حددته اللجنة الرباعية "وحول تاريخ السادس والعشرين من الشهر المقبل، قال 
الستالم تصور كل من الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي لموضوعي الحدود واألمن، مشيرا إلى أن 

  ."طيني قدم تصوره بهذا الخصوصالجانب الفلس
 عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات انه يتوجب ضمان عدم أكدمن جهته، 

هذه أموالنا ويجب عدم حجزها مرة ثانية من "وقال عريقات لوكالة فرانس برس . األموالتكرار تجميد 
 مرة إسرائيل تحتجزها أال يضمن العالم نأ ظرف من الظروف ويجب أي تحت إسرائيلقبل حكومة 

هذه عائدات ضرائب للسلطة الفلسطينية وهذا حق طبيعي للشعب الفلسطيني وما " أن  وأضاف."ثانية
  ." تتكررأال قرصنة يجب إسرائيلقامت به 

ذه  هأن اإليراداتوقال صالح رأفت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تعليقا على تحويل 
  .أسابيع تتراجع عن قرارها منذ عدة أن إسرائيل فلسطينية وكان يجب على األموال

 أن صائب عريقات نادية سعد الدين عمان نقال عن مراسلتها من 1/12/2011الغد، عمان، وجاء في 
ولقاءه بالشكر والتقدير لجهود جاللة الملك التي بذلها أخيراً، سواء من خالل اجتماعاته في ألمانيا "توجه 

ولفت إلى  ".مع بيريز، واتصاالته مع اإلدارة األميركية، والتي أسفرت عن القرار اإلسرائيلي األخير
جهود الدول العربية األخرى ودول أوروبا، فضالً عن الواليات المتحدة، التي أبدت استياءها من قيام "

  ".سلطات االحتالل بحجب مستحقات الشعب الفلسطيني عنه
الحتجاز اإلسرائيلي ألموال الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية عملية قرصنة وابتزاز ا"وأعتبر أن 

  ". اإلسرائيلي–مخالفة للقانون الدولي ولالتفاقيات المبرمة بين الجانبين الفلسطيني 
القرار اإلسرائيلي "من جانبه، رأى عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير واصل أبو يوسف أن 

  ".جاء عقب تدخل جاللة الملك باتجاه الضغط على سلطات االحتالل لإلفراج عن تلك األموالاألخير 
الصوت األردني واضح في رفض احتجاز أموال "إن " الغد"لسفير السابق العين فالح الطويل لـ اوقال

  ".الشعب الفلسطيني وحجبها عنه، وهو موقف معروف لدى المجتمع الدولي قاطبة
جاللة الملك التي بذلها في أكثر من منبر، كما حدث في ألمانيا، فضالً عن لقائه ببيريز، جهود "ولفت إلى 

  ".بما يحمل رسالة واضحة بأن الجانب اإلسرائيلي ال يستطيع االستمرار في ذلك التوجه
  

  بعدم اللجوء الحتجاز األموال الفلسطينية " إسرائيل"فياض يطالب المجتمع الدولي إلزام  .4
 الفلسطينية، قال رئيس الوزراء األموال عن اإلفراج اإلسرائيلي تعقيب له على القرار في: الناصرة

 ممثلية اليابان في رام اهللا أقامتهاالفلسطيني الدكتور سالم فياض أمس في كلمة له في حفلة استقبال 
 حجز إلىأ  على الحكومة اإلسرائيلية أال تلجأن الياباني، لإلمبراطور 78لمناسبة عيد الميالد الـ 

 األهمية بالغة األموال، وثانياً ألن هذه إسرائيلية فلسطينية وليست أموال الفلسطينية ألنها أوالً األموال
  .للسلطة الفلسطينية واالقتصاد الفلسطيني
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 الفلسطينية وعدم اللجوء مجدداً األموال تحويل إسرائيلفياض المجتمع الدولي بمكوناته كافة إلزام  وطالب
  . احتجازها في أي شكل من األشكالبأسلو إلى

  1/12/2011الحياة، لندن، 
  

  من الجبهة الديمقراطيةً هنية يستقبل وفداً .5
استقبل رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية وفًدا من الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في : غزة

وضم الوفد كال من صالح  .طينيةمقر مجلس الوزراء، مرحًبا بهم، ومؤكًدا على العالقات الوطنية الفلس
زيدان عضو المكتب السياسي للجبهة، وصالح ناصر، وطالل أبو ظريفة وغيرهم من قادة الجبهة 

  .الديمقراطية، والذين أكدوا على اللحمة الفلسطينية
في سياق متصل؛ استقبل هنية وفًدا من نادي خدمات الشاطئ، حيث رحب بهم وأشاد باإلنجازات الكبيرة 

ي قام بها النادي طوال ستين عاًما من العطاء، مشيًدا بإنجازات الحركة الرياضية على الساحة الت
  .الفلسطينية بشكل عام

  30/11/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

   للقضاء بتهم فساد آخرين وإحالةتتهاوى بعد استقالة وزيرين فياض حكومة  .6
زراء الفلسطيني الدكتور سالم فياض، جراء ما تتهاوى حكومة رئيس الو:  وليد عوض-رام اهللا 

 وزيرين فيها تم تحويلهما للقضاء بتهم فساد، أولهما كان وزير أنتعرضت له من هزات قوية، خاصة 
 جراء محاكمته بتهم فساد، أسابيع دعيق الذي توقف عن ممارسة مهامه قبل إسماعيلالزراعة السابق 

 النائب العام احمد المغني الثالثاء رفع أعلن لبدة الذي أبو حسن والثاني وزير االقتصاد الوطني الدكتور
حمد أ وزير العمال بإقالةقضية ضده، في حين يواصل الموظفون العموميون فعاليات احتجاجية تطالب 

 كان مشاركا فيه، إذاعي بذيئة بحقهم على الهواء مباشرة في ختام برنامج بألفاظالمجدالني، بعد تلفظه 
 لم يعد على الهواء، ولكنه كان ما زال على الهواء حيث بأنهلك الكلمات في ظل اعتقاده حيث صدرت ت

  .سمع معظم المستمعين ما تلفظ به
 القضية المرفوعة أن األربعاء "القدس العربي" رفيق النتشة رئيس هيئة مكافحة الفساد لـأكدومن جهته 

ساد، بل هي جنح قام النائب العام الفلسطيني بتولي  لبدة ال عالقة للهيئة بها وغير متعلقة بتهم فأبوضد 
  .متابعتها

 لبدة والمجدالني تقديم استقالتهما قبل أبو فياض طلب من أن األربعاءوذكرت مصادر فلسطينية متعددة 
  . بالتنسيق مع الرئيس الفلسطيني محمود عباسإقالتهما يقدم على أن

  1/12/2011القدس العربي، لندن، 
  

   مليون دوالر 50ماس بـ حرفة يرفض استالم إشعار يطالب أبو عالوزير  .7
أكد المهندس خالد أبو عرفة، الوزير السابق لشؤون القدس، رفضه استالم إشعار ثالث من جهة حقوقية 

مع )  مليون دوالر50نحو ( مليون شيكل 187صهيونية، تطالب حركة حماس بدفع تعويضات تقّدر بـ 
  .لى أن هذا هو اإلشعار الثالث من نوعه الذي يوجه إليه إفوائدها المتراكمة، مشيراً
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وكانت عائالت يهودية تدعي تضررها من عمليات استشهادية سابقة، قد رفعت دعاوى قضائية لدى 
حماس بمئات الماليين من  المحاكم الصهيونية تطالب فيها السلطة الفلسطينية والمجلس التشريعي وحركة

، نتيجة أحداث وتفجيرات حصلت في العام "راًرا وأعطاالً وتعويضاتأض"الشواكل، مقابل ما أسمته 
2002.  

إّن العائالت اليهودية تقوم وبإسناد من المؤسسة الصهيونية الحاكمة بمالحقة الفلسطينيين، "وقال أبو عرفة 
 وعبر بدعوى التعويض مقابل قتالهم وجرحاهم، ناسين أو متناسين أّن ستة ماليين فلسطيني باتوا اليوم،

ستين عاًما، الجئين في أصقاع األرض المختلفة، وقد أجبروا على ترك أمالكهم وعقاراتهم ووظائفهم 
 ألف حالة اعتقال ما 800وأرزاقهم، عدا عشرات اآلالف من الشهداء ومئات آالف الجرحى، إضافة إلى 

نازلهم وأمالكهم، ما ، كل أولئك يلزم لهم من التعويض، بعدما يرجعون إلى م2011 و1967بين سنوات 
فكيف لو أضفنا إلى هؤالء : "وتابع ".سوف يبقى الصهاينة يدفعونه حتى يرث اهللا األرض وما عليها

الالجئين آالم وعذابات وخسائر شعبنا الفلسطيني في الداخل والضفة الغربية والقطاع، وفي مقدمتهم 
  ".لمرابطينجميًعا معاناة وعذابات القدس والمقدسات وسكانها الصابرين ا

  30/12/2011المستقبل العربي، 
  

  الشارع الفلسطيني في حالة إحباط وعدم تصديق للمصالحة: القرعاويالنائب  .8
دعا النائب في المجلس التشريعي الشيخ فتحي القرعاوي القادة السياسيين الفلسطينيين إلى : طولكرم

دة في إتمام المصالحة، مؤكًدا أن إعالن موقف صريح لطمأنة الشعب الفلسطيني من صدق نوايا القيا
المصالحة لم تدخل حيز التنفيذ على األرض حتى اآلن، خاصة فيما يتعلق بقضية المعتقلين السياسيين 

إننا سمعنا في ": "المركز الفلسطيني لإلعالم"وقال القرعاوي في مقابلة خاصة لـ  .والحريات العامة
اء أبو مازن ومشعل، لكننا ما زلنا ننتظر التطبيق على وسائل إعالم كثيرة عن بوادر إيجابية بعد لق

، معرًبا عن قلقه من المماطلة وعدم تنفيذ بنود المصالحة الفلسطينية وتطمين الشارع من "أرض الواقع
كما أبدى القرعاوي تخوفه من التأخير في إطالق سراح المعتقلين السياسيين وإنهاء ملف  .صدق النوايا

إن المماطلة في إنهاء : "، وقال"خيبة األمل"اصفًا استمرار االعتقاالت السياسية بـاالعتقال السياسي، و
  ".ملف االعتقال السياسي سيؤدي إلى مزيد من اإلحباط في الشارع الفلسطيني وهذا ما ال تحمد عقباه

ننا ال ال نستطيع تقدير ردة الفعل الشعبية على اإلخفاق في إتمام المصالحة هذه المرة، كما أ"وأضاف 
  ". القادمة خاصة في التعامل مع ملف المعتقلين السياسييناأليامنستطيع التحكم وتقدير موقف الشارع في 

  30/11/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

  2011 شخصية سياسية في 100عباس وفياض والبرغوثي من أفضل : سييفورين بول .9
الرئيس الفلسطيني ورئيس وزرائه سالم فياض وأمين   "فورين بولسي" اختارت مجلة : االتحاد- رام اهللا

 شخصية أثرت سياسيا في العالم عام 100عام المبادرة الوطنية مصطفى البرغوثي، ضمن أفضل 
وتضع المجلة األميركية قائمة سنوية وفقاً لرؤيتها لألشخاص الذين أمدوا العالم بسلسة أفكار . 2011
  . مؤثرة
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يس الفلسطيني ورئيس وزرائه لنجاحهما في صياغة مسار وسطي بين ما ووقع اختيار المجلة على الرئ
أما البرغوثي فكان إليمانه بأهمية التعددية  . يسمى بالعنف والتنازل عن حقوق الشعب الفلسطيني

  . السياسية، ودوره في وضع فكرة المقاومة الشعبية الفلسطينية
  1/12/2011االتحاد، أبو ظبي، 

  
   تطورات الساحة الفلسطينيةويبحث معه الدوحة في مشعل يلتقي أمير قطر .10

اجتمع أمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني برئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة :الدوحة
، وذلك في الوقت الذي أفادت )11-29(خالد مشعل، في الدوحة مساء الثالثاء " حماس"اإلسالمية 

ارة إلى عّمان في غضون األيام القادمة برفقة ولي العهد القطري مصادر إعالمية أردنية أنه سيقوم بزي
  .الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

على االنترنت بأن أمير قطر ومشعل " حماس"وذكر خبر صحفي نشره موقع للمكتب اإلعالمي لحركة 
فلسطينية مع بحثا خالل اللقاء آخر التطورات على الساحة الفلسطينية، ال سيما ما يتعلَّق بالمصالحة ال

  . مشعل في القاهرة الخميس الماضي-، ونتائج لقاء عباس "فتح"حركة 
كما أشار إلى أن الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، 

  .استقبل خالد مشعل، وناقش معه آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية
  30/11/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
   مع األردن لترتيب زيارة مشعلمستمرةاالتصاالت : حماس .11

إن االتصاالت مع األردن مستمرة " حماس"قالت حركة المقاومة اإلسالمية : نادية سعد الدين -عمان
  .لترتيب زيارة قريبة لرئيس مكتبها السياسي خالد مشعل، الموجود حالياً في قطر

حركته ترحب "من األراضي المحتلة، إن " الغد" خليل الحية، إلى وقال عضو المكتب السياسي في حماس
وأضاف أن  ".جاهزيتها لذلك في أي لحظة، عند تحديد موعد القيام بها"، مبيناً "وفدها إلى األردن بزيارة

، التي توقعت مصادر بالحركة حدوثها في غضون "االتصاالت قائمة مع األردن لتحديد موعد الزيارة"
قبلين، حيث ربطت بين وجود مشعل حالياً في قطر، وحسم مسألة التصويت على الثقة اليومين الم

  .لحكومة عون الخصاونة من عدمها اليوم
جاهزية حركته للقيام بالزيارة في أي لحظة، "من جانبه، أكد القيادي البارز في حماس أحمد يوسف 

جود مشعل في قطر حالياً مؤشر و"، معتبراً أن "بانتظار دعوة مباشرة من األردن بذلك الخصوص
  ".إيجابي بقرب إتمامها

 1/12/2011الغد، عمان، 
 

  ةة للبحث في ملف المصالحة والمنظمشلّح في القاهرة الجتماع مع القيادة المصريرمضان  .12
شلح  اإلسالمي رمضان» الجهاد«أن األمين العام لحركة » الحياة«علمت :  جيهان الحسيني–القاهرة 

الذي جمع أخيراً كالً  ة أمس تلبية لدعوة من القيادة المصرية الطالعه على نتائج اللقاءوصل إلى القاهر
وقالت  .خالد مشعل» حماس«ورئيس المكتب السياسي لحركة ) أبو مازن(من الرئيس محمود عباس 

 شلح الذي يترأس وفد الجهاد، سيبحث في القاهرة الكثير من«إن » الحياة«مصادر فلسطينية مطلعة لـ 
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نقاط ملف المصالحة، من بينها ملف منظمة التحرير الفلسطينية التي تتطلع حركته لالنضمام إليها، لكن 
  .»عقب إصالحها وإعادة بنائها على أسس وطنية ومهنية

، مشيرة على سبيل »الجهاد«ولفتت المصادر إلى أن كثيراً من نقاط المصالحة غير واضح بالنسبة إلى 
: على قضية المقاومة الشعبية وقالت» حماس«و » فتح«ذي جرى أخيراً بين حركتي المثال إلى التوافق ال

برمته غامضة وكثير من نقاطه التي تحدثوا عنها غير مفهوم بالنسبة )  عباس-مشعل (إن نتائج اللقاء «
قف ، الفتة إلى أنه لم تتم معالجة ملفات أساسية على صعيد المصالحة، على رأسها الحكومة والمو»إلينا

من المقاومة والملف األمني، وأن تحقيق المصالحة يتطلب أوالً حسم هذه الملفات الجوهرية التي ال تزال 
  .عالقة

 1/12/2011الحياة، لندن، 
  

  مايو المقبل/حماس توافق على إجراء االنتخابات في أيار: خليل الحية .13
كة حماس خليل الحية، إن قال عضو المكتب السياسي في حر:  نادية سعد الدين وحامد جاد–عمان

حماس وافقت رسمياً على الموعد المحدد إلجراء االنتخابات، الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني، 
  .المقبل) مايو(الفلسطينية في أيار 

حركتي حماس وفتح ستجتمعان في الثامن عشر من الشهر "من األراضي المحتلة إن " الغد"وأضاف إلى 
ومة ومراجعة ما تحقق على األرض، ووضع آليات لتنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق الحالي لبحث ملف الحك

  .الماضي في القاهرة) مايو(، الذي جرى توقيعه مطلع أيار "المصالحة
االجتماع القادم يتناول متابعة ما تم تنفيذه، واالتفاق على آليات إلزالة العقبات التي "وتابع قائالً إن 

  ".تعترض اتفاق المصالحة
 1/12/2011الغد، عمان، 

  
  مصر تدعو مختلف الفصائل الفلسطينية إلى اجتماعات ثنائية في القاهرة األسبوع القادم .14

أعلن عدد من الفصائل الفلسطينية تلقي دعوات من المخابرات المصرية لمحادثات ثنائية تبدأ في : القدس
 من 20على اتفاق المصالحة يوم الـالرابع من الشهر الجاري وذلك توطئة الجتماع الفصائل الموقعة 

  .الشهر الجاري
ومن بين الفصائل التي أعلنت أنها تلقت دعوات مصرية، الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والجبهة 
الديمقراطية لتحرير فلسطين وجبهة التحرير الفلسطينية وجبهة النضال الشعبي وحركة المقاومة الشعبية، 

  .نت التقت مسؤولي المخابرات المصرية قبل أيامعلما أن الشخصيات المستقلة كا
ومن المقرر ان تعطي الفصائل الفلسطينية رأيها في اجتماع الفصائل يوم العشرين من الشهر الجاري 
بشأن تشكيل حكومة الشخصيات المستقلة واالنتخابات المرتقبة في شهر ايار المقبل اضافة الى سبل 

  .تسريع تنفيذ بنود اتفاق المصالحة
وكان عوني أبو غوش، عضو المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، أعلن تلقي الجبهة 
دعوة رسمية من القيادة المصرية إلى لقاء ثنائي يوم األحد القادم للتشاور حول المصالحة الوطنية 

  .األولوالجدول الزمني تمهيداً لعقد االجتماع الموسع المزمع عقده بالنصف الثاني من كانون 
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كما اعلن واصل ابو يوسف، االمين العام لجبهة التحرير الفلسطينية، تلقي الجبهة دعوة من القيادة 
المصرية لزيارة القاهرة لعقد لقاءات مع القيادة المصرية تبحث في القضايا السياسية وآخر التطورات 

قاء الرئيس مع مشعل من وخاصة موضوع المصالحة واستعادة الوحدة الوطنية ومتابعة ما تمخض عن ل
اجل تنفيذ اآلليات التي تم التوقيع عليها في ورقة المصالحة في شهر أيار الماضي والتحضيرات الجارية 

وسيترأس أبو يوسف وفداً قيادياً من  .لعقد لقاء الفصائل التي وقعت على الورقة من اجل متابعة التنفيذ
  .س من الشهر القادمجبهته للقاء القيادة المصرية المقرر في الساد

من جهته قال رزق عروق عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الشعبية، إن الحركة تلقت دعوة 
وأوضح  .رسمية من جهاز المخابرات المصرية لعقد لقاء ثنائي بين قيادة الحركة والمخابرات المصرية

عصر من جهاز المخابرات للتباحث عروق أن األمين العام للحركة تلقى الدعوة من قبل اللواء نادر األ
  .حول آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية

  1/12/2011األيام، رام اهللا، 
  

   قرار حماس بتبني المقاومة الالعنفية حكيم: حمد يوسف أ .15
 قال الدكتور احمد يوسف القيادي في حركة حماس ان االجواء االيجابية التي سادت لقاء :بيت لحم

يس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل في القاهرة مؤخرا توحي بان هناك مالمح الرئيس عباس ورئ
رؤية فلسطينية معمقة تؤسس الستراتيجية موحدة في العمل الفلسطيني ضد االحتالل وكيفية التعاطي مع 

  .المنطقة بشكل عام
اتجاه سياسي على اخر لن يسود راي او اجندة او ...هناك رؤية معمقة للشراكة السياسية بعد االنتخاباتو
  ".كل شيء سيتم بالتفاهم من اجل خدمة المشروع الوطني .

ووصف يوسف تبني حماس للمقاومة الشعبية بانه قرار حكيم وموفق الن االحتالل استخدم العمل 
  ".العسكري كذريعة لمحاصرة قطاع غزة واستهداف قياداته وجند المجتمع الدولي لصفه

مة الالعنفية المقبلة سوف يفتح لها االبواب ويبدد ذرائع االحتالل في ضرب تبني حماس للمقاو": واضاف
  ".منشات غزة واستهداف قادته لكن اذا شن العدو هجوما على غزة فاننا سوف ندافع عن انفسنا

كما ان التوجه الجديد لحماس سوف يغير نظرة المجتمع الدولي لها وسوف يفتح االبواب للحركة 
اتها الدولية على غرار ما يحصل االن فان الغرب بدا يتفهم الحركات االسالمية ولم االسالمية في عالق

  .يعد يهمشها كل ذلك سيدفع الغرب لتقبل حماس
 1/12/2011وكالة معا اإلخبارية، 

  
  حماس تشكر الحكومة اللبنانية لتسهيل معامالت الفلسطينيين .16

نسخة منه، يشكر » الجئ نت«، وصل شبكة أصدر مكتب شؤون الالجئين في حركة حماس بياناً: بيروت
فيه الحكومة اللبنانية على القرار الذي أصدرته لتسهيل معامالت الفلسطينيين في لبنان، وكان البيان على 

  :الشكل اآلتي
جميع اإلدارات العامة والمؤسسات العامة «أصدرت رئاسة مجلس الوزراء اللبناني تعميماً طلبت فيه من 

د الوثائق الصادرة عن السلطة الفلسطينية لجهة قيد الوالدات والوفيات وتسجيل واقعات اعتما» والبلديات
  .الزواج والطالق
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إننا، في مكتب شؤون الالجئين في حركة حماس، نتوجه بالشكر إلى الحكومة اللبنانية ودولة الرئيس 
الت العالقة للفلسطينيين نجيب ميقاتي الستجابته في حل هذه القضية اإلنسانية المتفاقمة بسبب المعام

ونعتبر أنها خطوة في االتجاه الصحيح في تخفيف الضغط عن . القادمين من األراضي الفلسطينية
  .الالجئين الفلسطينيين الذين يعانون من هذه المشكلة

  لبنان-مكتب شؤون الالجئين في حركة حماس 
 30/11/2011موقع الجئ نت، 

 
  ل تحالف مع دول أفريقية لمواجهة اإلسالمنتنياهو يعمل على تشكي": معاريف" .17

الصادرة صباح اليوم، األربعاء، أن رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو          " معاريف"أفادت صحيفة   
يخطط لزيارة للقارة األفريقية تشمل أوغندا وكينيا، ومن الممكن أن تشمل أيضا أثيوبيا وجنوب السودان،               

  .منية واالقتصاديةوذلك بهدف تعزيز المصالح األ
وكتبت الصحيفة أن نتنياهو يعمل في الشهور األخيرة على بلورة تحالف مع عدد من الـدول األفريقيـة                  

اإلسالم الصاعد في دول شمال أفريقيا فـي ظـل الربيـع            "لتشكيل حزام في مواجهة ما أسمته الصحيفة        
  ".العربي

قية واسعة جدا، حيث قال مسؤول إسـرائيلي        وأضافت أن مصالح إسرائيل في هذا التحالف مع دول أفري         
إن الحديث عن مصلحة إستراتيجية إلسرائيل مع دول القرن األفريقي التي تـشكل المخـرج الجنـوبي                 

وبحسبه فإن هذه الدول تسيطر على ممرات المالحة إلى إيالت وقريبة من مصر             . إلسرائيل جوا وبحرا  
  .والسعودية
ة بالتكنولوجيا اإلسرائيلية في المجال األمنـي لمواجهـة الخاليـا           أن هذه الدول معني   " معاريف"وادعت  

  .والتي تنشط في أفريقيا عامة، وفي الصومال بوجه خاص" القاعدة"اإلسالمية التي تعتبر متماثلة مع 
  1/12/2011القوة الثالثة، 

  
  ضرائب للسلطة الفلسطينيةال اإلفراج عن أموال تقرر المصغرةالحكومة اإلسرائيلية  .18

 المصغرة أمس اإلفراج عن األموال الـضرائب  ةقررت الحكومة األمنية اإلسرائيلي  : علي الصالح  - دنلن
وأكد بيان صدر عن مكتب نتنيـاهو أن        . المستحقة للسلطة الفلسطينية التي تحتجزها إسرائيل منذ أسابيع       

، وأن القرار اتخذ    »في هذه المرحلة  «المجلس صادق على إعادة تحويل المستحقات الضريبية إلى السلطة          
في ختام جلسة حضرها وزراء اللجنة الثمانية، وجاء ليلغي تجميدا منذ األول من الشهر الحالي إثر قبول                 

وصوت إلى جانب القرار جميع الوزراء باستثناء ليبرمـان الـذي           . عضوية دولة فلسطين في اليونيسكو    
 وقررت الحكومـة تحويـل أمـوال    .عارضه وهدد بإسقاط الحكومة إن هي أفرجت عن هذه المستحقات 

  .الضرائب عن الشهر الحالي في موعدها المحدد
 1/12/2011، الشرق األوسط، لندن

  
   خالل مناورة المدفعية اإلسرائيلية من الجيش اإلسرائيليفي نجاة قادة كبار ":عوتييد" .19

 الـذراع البـري     وقائـد ” آفي مزراحي “نجا قائد المنطقة الوسطى في الجيش اإلسرائيلي الجنرال         : غزة
وضباط آخرون من موت محقق بعد سقوط عدد من قذائف مدفعية بالقرب مـن مكـان                ” سامي ترجمان “
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وذكرت صحيفة يدعوت أحرنوت أمس، أن      . تواجدهم خالل مناورة للواء االحتياط في الجيش اإلسرائيلي       
مسافة كيلومترين خالل   كارثة كانت ستحل بالجيش اإلسرائيلي بعدما انحرفت قذيفة مدفعية عن مسارها ل           

 أمتار من مكان يتواجد فيه الضباط الكبـار لمتابعـة           10التدريب في المنطقة الجنوبية وسقطت على بعد        
وحسب الصحيفة فقد أمر رئيس األركان اإلسـرائيلي بينـي          . مسار التدريب، إال أن أحداً لم يصب بأذى       

ميداني لمعرفـة مالبـسات وظـروف       جانتس بوقف التدريب فورا وتشكيل طاقم خاص إلجراء تحقيق          
  . الحادث، نظرا لخلل ميداني خطير

 1/12/2011، االتحاد، ابوظبي
 

  عملية عسكرية ضد لبنان" إسرائيل" شن ونستبعديفي الشأن اإلسرائيلي خبراء  .20

اتفقت آراء المختصين في الشأن اإلسرائيلي على أن االحتالل لن ينجر خـالل       :  يوسف أبو وطفة   - غزة
إطالق  بعد حادثة    الحالية إلى عملية عسكرية واسعة النطاق على الرغم من حالة التوتر الداخلية           المرحلة  
  .  من جنوب لبنانالصواريخ

ويقول الخبير في الشأن اإلسرائيلي نظير مجلي، إنه بعد التحقيقات التي أجرتها كافة األطراف تبـين أن                 
 القيادة  -نفي حزب اهللا اللبناني والجبهة الشعبية       جميع األطراف المعنية تبحث عن التهدئة خصوصاً بعد         

  . العامة مسؤليتهما عن إطالق الصواريخ
الوضع قابل لالنفجار في أي لحظة، فالحكومة اإلسرائيلية حملت الحكومـة اللبنانيـة     : لكنه استدرك قائالً  

لي المتطـرف والـذي     المسئولية الكاملة عما جرى، الفتاً إلى وجود حالة حراك يقودها اليمين اإلسـرائي            
  . يبحث دائماً عن الحرب من أجل شن حرب على لبنان

ويقول الخبير في الشأن اإلسرائيلي باسم أبو عطايا أن الهدف من القصف هو محاولة لوضع النقاط على                 
الحروف في مواجهته مع االحتالل اإلسرائيلي بحيث إن أي تدخل في الشأن السوري يعني تنفيذ هجمات                

مشيراً إلى أن هذا قد يجر لتصعيد سيكون في مصلحة الرئيس السوري بشار              ل اإلسرائيلي، على االحتال 
  . األسد

تدرس الوضع بشكل جدي و ال يمكن أن تقدم على أي عمل عسكري خالل الوقت       ) إسرائيل(وأضاف أن   
ـ                 سكرية لـن   الراهن ألنها تعلم بأن التغيرات في المنطقة العربية تسير ضد رغبتها وأي رد أو عملية ع

  . ، لكنها ستكتفي بالتهديد والتوجه لألمم المتحدة خالل المرحلة الحالية)إسرائيل(يكون في مصلحة 
ويستبعد أبو عطايا أن تستجيب حكومة نتنياهو لضغوطات األحزاب اليمينية المتطرفـة، لـشن عمليـة                

  .عسكرية في لبنان في هذه المرحلة ألسباب داخلية وخارجية
 1/12/2011، ن الينموقع فلسطين أو

  
   تصاعد الخالفات بين وزارتي المالية االسرائيلية والجيش اإلسرائيلي":معاريف" .21

ذكرت صحيفة معاريف أن الخالفات بين وزارتي المالية والجيش اإلسرائيلي تجددت يوم            : القدس المحتلة 
يات لجنة ترختنبرغ، والتـي     ، تطبيق توص  "يوفال شتاينتس "األربعاء، بعد إعالن وزير المالية اإلسرائيلية       

 مليار شيكل من ميزانية الجيش اإلسرائيلي، ودفعها إلى وزارتي الخدمة االجتماعي في             3تقضي بتقليص   
وزارة المالية اإلسـرائيلية فـي رده علـى         " إيهود باراك "هاجم وزير الجيش اإلسرائيلي      حيث   .إسرائيل

لية هي أنها ال تتمتع بالشفافية، وتعمل بدون رقابـة          المشكلة في وزارة الما   " :قائالً" شتاينتس"تصريحات  
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خارجية، حيث أن لوزارة المالية مندوب عنها في وزارة الجيش، أما وزارة الجيش ال تملـك أي أحـد                   
  ".داخل وزارة المالية، ولو يعلم الوزراء مدى الشفافية في وزارة المالية لعينوا مندوباً لهم هناك

عسكرية في الجيش اإلسرائيلي كشفت مساء أمس الثالثاء، عن وجود عجز         من الجدير بالذكر أن مصادر      
 مليار شيكل، يعود أغلبها إلى ديون مستحقة على الوزارة، إلى           9كبير في ميزانية الجيش، تقدر بحوالي       

  .شركات إسرائيلية مختصة بالصناعات العسكرية
 1/12/2011، وكالة سما اإلخبارية

 
  باالنتخابات المصرية" اإلخوان"حول فوز " إسرائيل" في التوترمن حالة : اإلعالم اإلسرائيلي .22

أكدت مصادر إعالمية عبرية أن حالة من التوتر والقلق الشديد تسود فـي الدولـة               ): فلسطين(الناصرة  
العبرية، في ظل معلومات ترد من القاهرة حول احتمال تحقيق جماعة اإلخوان المسلمين فوًزا كبيًرا في                

  .البرلمانية الحالية، التي انتهت أمس المرحلة األولى منهااالنتخابات 
" حالة طـوارئ  "إن أجهزة األمن اإلسرائيلية تعمل وفق       : ونقلت اإلذاعة العبرية عن مصادر أمنية قولها      

غير معلنة، في ظل التقارير التي ترسلها سفارة تل أبيب في القاهرة والتي تشير إلى أن احتماالت فـوز                   
االستعدادات المهولة والضغط اإلعالمي الكبيـر والتنظـيم        "مؤكًدا، في ظل ما وصفته بـ       اإلخوان باتت   

  ".الجيد إلدارة الحملة االنتخابية التي نفذتها الجماعة
ستواجهها الدولـة   " أيام سوداء "وأشارت إلى أن ورقة عمل أعدتها األجهزة األمنية اإلسرائيلية تحذر من            

  .هدة السالم وتطورات األوضاع في شبه جزيرة سيناء المصريةالعبرية، مع احتمال انهيار معا
إنه رغم التأكيدات التي تسلمتها واشنطن من جماعة اإلخوان المسلمين بأنهـا سـتحترم              : وقالت اإلذاعة 

  ".في حال فوزها، إال أن تل أبيب تنظر بعين الريبة والشك" كامب ديفيد"اتفاقية 
 30/11/2011قدس برس، 

 
  قد تنجم عن مواجهة إيران" كارثة إقليمية" من يحذّرالسابق " الموساد"رئيس  .23

السابق، مائير داغـان،    " الموساد"حذّر رئيس جهاز المخابرات اإلسرائيلي الخارجي       ): فلسطين(الناصرة  
التي قد تنعكس على الدولة العبرية في حال قيامها بشّن          " الكارثية الخطرة "حكومة تل أبيب من التداعيات      

  .ري ضد إيرانهجوم عسك
من الممكن أن تؤدي ضربة عـسكرية     "وقال داغان، في مقابلة مع القناة الثانية في التلفزيون اإلسرائيلي،           

  .، حسب تقديره"يتم توجيهها إليران إلى وقوع كارثة إقليمية
ة اللبناني وحركة المقاومـة اإلسـالمي     " حزب اهللا "وأضاف أنه من المتوقّع أن تقوم طهران بالتعاون مع          

في قطاع غزة، للّرد بشكل جماعي على الهجوم اإلسرائيلي، وذلك بقصف صـاروخي مكثـف               " حماس"
  .ألهداف إسرائيلية داخل األراضي الفلسطينية المحتلّة

السابق، أن حرباً من هذا القبيل ستؤدي إلى فقدان حياة العديد من أبنـاء البـشر                " الموساد"ورأى رئيس   
  .دولة العبريةوشل الحياة االعتيادية في ال

العبرية، فـي   / يديعوت أحرونوت /وفي السياق ذاته؛ قال داغان، في تصريحات أخرى نشرتها صحيفة           
إنه يترتب على إسرائيل امتالك قدرة عسكرية مستقلة للتعامل         "،  )30/11(عددها الصادر اليوم األربعاء     

  ".ا موضع التنفيذمع التحدي اإليراني، إال أن ثمة فرق بين امتالك هذه القدرة ووضعه
 30/11/2011قدس برس، 
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   عسكرية اسرائيلية خطيرةاً أسرار"اليوتيوب"موقع جنود اسرائيليون يكشفون على  .24

اثار نشر بعض الجنود االسرائيليين ممن يخدمون في موقع عسكري متقدم على الحـدود              : القدس المحتلة 
يحتـوي الكثيـر مـن االسـرار        " يـوب اليوت"مع لبنان شريطا مصورا على موقع التواصل االجتماعي         
  .العسكرية، غضبا عارما في اسرائيل الرسمية واالعالمية

االلكتروني الناطق بالعبرية الذي اول من الحظ ورصد الرابط، وابلـغ           " يديعوت احرونوت "وكان موقع   
لـى نـشر    قيادة الجيش االسرائيلي عنه التي سارعت فورا الى ازالته عن الموقع، وقال الموقع تعليقا ع              

بان وحدة الرصد واالستخبارات التابعة لحزب اهللا ليست بحاجة لبذل المزيد من الجهود بعد ان               "الفيديو    
  ".شاهدت الشريط

او دون  " يديعوت احرونوت "واستمر عرض الشريط ذات الدقائق الست لعدة اشهر قبل ان يرصده موقع             
  .ن مواد سريةان يالحظه احدا في الجيش االسرائيلي، رغم ما يحتويه م

واحتوى الفيلم على عدد من الجنود الذين لعبوا دور ضباط في الجيش وراقصوا المجندات داخل غرفـة                 
عمليات في قاعدة متقدمة على الحدود مع لبنان قبـل ان يقومـوا بعـرض خـرائط عـسكرية سـرية                     

  .واستعراض نظام سيطرة ومعلومات متقدم جدا
طية او التشويش الواح عـرض يـستخدمها جهـاز االسـتخبارات            وظهر في الفيلم دون اية محاولة للتغ      

العسكرية احتوت على تعليمات تنفيذية يومية والنداءات الخاصة باجهزة االتصال ومعطيـات عملياتيـه              
  .اخرى، واخيرا وفي نهاية الفيلم قدم الجنود انفسهم باالسماء الكاملة

 1/12/2011، وكالة سما اإلخبارية
  

   االسرائلي تجري تمرينا تحاكي فيه دخول قطاع غزةاالحتاللش في جي" كتيبة غزة" .25

تواصل إجراء مناورات تحـاكي     ) كتيبة غزة (  ذكرت تقارير صحافية عبرية أن        \ سما   \القدس المحتلة   
القيام بحملة عسكرية على القطاع، على خلفية تصريحات رئيس أركان جيش االحتالل اإلسرائيلي بنـي               

  .لحاجة إلى حملة عسكرية على قطاع غزةغانتس، بشأن ما سماه ا
إن قدرات المنظمات الفلسطينية قد ارتفعت كثيـرا        "عن ضابط في الوحدة قوله       ،'هآرتس'وقالت صحيفة   

وبينـت أن قـوات الجـيش تأخـذ          ."عن السابق، وان الجيش اإلسرائيلي استخلص العبر وطور قدراته        
  .ي قطاع غزة من مقاتلي حركة حماسبالحسبان إمكانية أن يواجه الجيش مقاومة عنيفة ف

 1/12/2011، وكالة سما اإلخبارية
  

  بسط حقوقهم االنسانيةأ معاقا فلسطينيا بدون مراعاة 40 تعتقل اكثر من "سرائيلإ: "فروانة .26
أن ، اكد مدير دائرة اإلحصاء بوزارة األسرى والمحررين عبد الناصر فروانة: رام اهللا ـ وليد عوض
  . معاقا فلسطينيا بدون مراعاة ابسط حقوقهم االنسانية40رائيلي تعتقل في سجونها قوات االحتالل االس

وعن أسباب اإلعاقة، قال فروانة إن بعض األسرى المعاقين اعتقلوا وهم يعانون من إعاقة جسدية أو 
نفسية أو حتى شلل ربعي أو نصفي، وبعضهم اعتقل أثناء توجهه للعالج، فيما البعض اآلخر أصيبوا 

صابات بالغة أثناء تنفيذهم لعمليات مقاومة لالحتالل، واعتقلوا بعدها مباشرة ولم تقدم لهم اإلسعافات بإ
األولية أو أي شكل من أشكال العالج، بل واألسوأ تركوا ينزفون واستخدمت أماكن اإلصابة للضغط 
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جيش األسرى المعاقين واالبتزاز، لتتفاقم إصابتهم وتبتر بعض أطرافهم نتيجة لذلك، ومن ثم انضموا ل
الذين ال يزالون في سجون االحتالل، فيما ظروف السجن وقساوة التعذيب والعزل اإلنفرادي سببت 

  .إعاقات جسدية ونفسية للعديد من األسرى
  1/12/2011، القدس العربي، لندن

  
  ثاني تشرين ال/ نوفمبر اعتداء لالحتالل ومستوطنيه خالل91: وزارة شؤون الجدار واالستيطان .27

 أظهر تقرير صدر عن مركز معلومات الجدار واالستيطان التابع لوزارة الدولة لشؤون الجدار :رام اهللا
 اعتداء خالل شهر 91واالستيطان، اليوم األربعاء، أن االحتالل اإلسرائيلي وقطعان المستوطنين نفذوا 

  .2011تشرين الثاني من العام 
 اعتداء نفذته قوات االحتالل اإلسرائيلي، وآخرها 47لمنفذة وبين التقرير أنه من بين االعتداءات ا

والمصادقة ' معاليه أدوميم'و' غوش عتصيون' وحدة استيطانية في مستوطنات 2000الموافقة على بناء 
  %.60وتوسيع المستوطنة بنسبة ' شيلو' وحدة سكنية في مستوطنة 119على خطتين لبناء 

لعدد ' يتسهار' اعتداء، كان آخرها تدمير مستوطني مستوطنة 31من جهة أخرى نفذ قطعان المستوطنين 
 اعتداء على الثروات الطبيعية واألماكن الدينية والتي كان آخرها 13من أشجار الزيتون في نابلس، و

 عائلة بالكهرباء في منطقة مسافر يطا في 50وقف مشروع مائي والمطالبة بإزالة خاليا شمسية تخدم 
،   شجرة زيتون990 عدد األشجار المعتدى عليها لهذا الشهر، فقد بلغ وفقا للتقرير أما.محافظة الخليل

  .   عملية42وبلغ مجموع عمليات الهدم لهذا الشهر
  30/11/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
  ن نسمةربعة مالييأاألراضي الفلسطينية بلغ منتصف العام الجاري نحو بعدد السكان : اإلحصاء .28

إن عدد السكان المقدر في األراضي الفلسطينية بلغ منتصف : قال الجهاز المركزي لإلحصاء: رام اهللا
 1,588,691 مواطناً في الضفة الغربية و2,580,167 نسمة، موزعين على 4,168,858العام الجاري، 
  .في قطاع غزة

 في محافظة رام اهللا 310,218قع  نسمة، بوا746,234وأشار إلى أن عدد السكان في وسط الضفة بلغ 
  . في محافظة أريحا واألغوار46,718 في محافظة القدس و389,298والبيرة و

خالل ورشة عمل حول الواقع االجتماعي لسكان وسط الضفة، نظمها الجهاز " اإلحصاء"جاءت بيانات 
 الحوار بين منتجي في مقره برام اهللا، أمس، والتي تأتي انسجاماً مع سياسته القائمة على مواصلة

ومستخدمي الرقم اإلحصائي الفلسطيني الرسمي، بحضور العديد من ممثلي المؤسسات المختلفة والجهات 
  .ذات العالقة بالوضع االجتماعي في وسط الضفة

  30/11/2011الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني، 
  

  باقرار حق العمل والتملك وتطالبها ينية الفلسط تشكر الحكومة اللبنانية العتمادها وثائق السلطة"ثابت" .29
 وجاء 30/11/2011عطفا على التعميم الذي اصدرته رئاسة مجلس الوزراء اللبناني اليوم : بيروت

جميع اإلدارات العامة "بالطلب الى  . 1/8/2011 جلسة 21تنفيذا مستندا الى قرار مجلس الوزراء رقم 
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ق الصادرة عن السلطة الفلسطينية لجهة قيد الوالدات والوفيات والمؤسسات العامة والبلديات اعتماد الوثائ
  ".وتسجيل واقعات الزواج والطالق

لحق العودة بياناً صحفياً شكرت فيه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على التعميم، " ثابت"اصدرت منظمة 
لسطينيون المقيمون في التخفيف من األعباء االنسانية التي يعاني منها الالجئون الف"واعتبرته يساهم في 

لبنان ممن يحملون وثائق صادرة عن السلطة الفلسطينية، وبالتالي يساعد في تمكين الالجئ من العيش 
، وطالبت "48بكرامة الى ان تتحقق عودته الى دياره وممتلكاته التي طرد منها ابان النكبة في العام 

ر الحقوق المدنية واالجتماعية لالجئين ال سيما حقي بالعمل على توفي"في بيانها الحكومة اللبنانية " ثابت"
اهم "واعتبار توفير تلك الحقوق " العمل والتملك وذلك على قاعدة رفض التوطين والتمسك بحق العودة

  ".هدية ممكن ان تقدم لالجئين الفلسطينيين في لبنان بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني
  30/11/2011، موقع الجئ نت

  
      فلسطيني للعمل بالمستوطنات   ألف31البطالة تدفع  .30

حذرت جهات فلسطينية مختصة من تصاعد وتيرة العمل بالمستوطنات، في ظل :  عاطف دغلس-نابلس
مؤشرات تتحدث عن تزايد في عدد العاملين بالمستوطنات اإلسرائيلية المقامة على األراضي الفلسطينية 

  . ألفا31ألف عامل إلى  29 من 1967المحتلة عام 
وتكمن خطورة األمر في أنه يأتي في ظل الحراك الفلسطيني الرسمي والشعبي لمقاطعة إسرائيل عامة 

  .ومستوطناتها خاصة، باعتبارها غير شرعية ومقامة على أراض فلسطينية محتلة
عة ذلك إلى صعوبة وكانت وزارة العمل برام اهللا قد أعلنت أنه ال توجد أرقام دقيقة حول األمر، مرج

 .السيطرة على حركة دخول وخروج العمال الفلسطينيين الذين يعملون داخل المستوطنات اإلسرائيلية
وقال األمين العام التحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد إن عدد العاملين الفلسطينيين في المستوطنات 

 ألف عامل، غالبيتهم من الخريجين 31ق الحدودية ارتفع خالل العام الجاري إلى أكثر من والمناط
 21وأضاف سعد أن عدد العاملين في إسرائيل ومستوطناتها يتجاوز سبعين ألف عامل، منهم  .الجامعيين

 أو ،"خاصة بالتجار"ألفا حاصلون على تصاريح عمل رسمية، بينما يعمل الباقي عبر تصاريح مؤقتة 
  .وأرجع ذلك إلى انعدام فرص العمل في المناطق الفلسطينية وارتفاع نسب البطالة .عبر التهريب

ورفض سعد في حديثه للجزيرة نت توجيه اللوم إلى العامل الفلسطيني رغم تأكيده على حمالت مقاطعة 
فة ال تقدر على إسرائيل ومستوطناتها، وذلك نتيجة لغياب البديل، مبينا أن السوق الفلسطينية ضعي

  .استيعاب هؤالء العاملين
ليس فقط عن عدم وجود فرص عمل في المناطق الفلسطينية، وإنما أيضا عن تدني "وقال إن الحديث 

األجور وعدم وجود مقاييس أو حد أدنى لها، مقارنة بأجور المستوطنات التي تصل عشرة أضعاف 
  ".أحيانا

رة استجالب رأس المال الفلسطيني الموجود في الخارج ودعا المسؤول النقابي الفلسطيني إلى ضرو
  .لالستثمار في فلسطين، والتحرك لوضع حد أدنى لألجور، وتنفيذ اللوائح القانونية بهذا الخصوص

  30/11/2011، موقع الجزيرة نت، الدوحة
  
  



  

  

 
 

  

            18ص                                     2336:                العدد1/12/2011الخميس  :التاريخ

  حكومة حماس بتلفيق التهم للصحافيين المعتقلين نقابة الصحافيين تتهم .31
قابة الصحافيين رفضها المطلق لمحاوالت التبرير والفبركة التي سعى الناطق باسم أكدت ن: رام اهللا

المقالة، إيهاب الغصين، من خاللها تغطية جريمة اعتقال أربعة " حماس"وزارة الداخلية في حكومة 
صحافيين في سجون األمن الداخلي التابعة لحركة حماس في قطاع غزة، ومحاوالت تغليف تنفيذ هذه 

  ".مة بدوافع وأسباب جنائية وعدم وجود عالقة لها بالعمل الصحافيالجري
ليس من حق الغصين تحديد مهنة هؤالء الزمالء الصحافيين المسجلين في سجالت "وأكدت النقابة انه 

النقابة، إضافة إلى أن مسؤولية متابعة القضايا الجنائية هي من مسؤولية جهاز الشرطة وليس من 
 الداخلي، األمر الذي يكشف محاوالت الخداع والتضليل التي يمارسها الغصين في مسؤولية جهاز األمن

  ".محاولة تشويه صورة الصحافيين واإلعالميين في قطاع غزة وتبرير مالحقتهم واستهدافهم
إدانتها الكاملة لهذه الممارسات والجرائم واالنتهاكات بحق الصحافيين والصحافيات "وعبرت النقابة عن 

  ".اعفي القط
  1/12/2011، األيام، رام اهللا

  
  يضربون عن الطعام ليوم واحد بسبب االعتداء عليهم" نفحة"أسرى سجن  .32

الصحراوي اإلسرائيلي، خوض اإلضراب عن الطعام " نفحة"قرر األسرى الفلسطينيون في سجن : غزة
ية التي فرضتها إدارة ، وذلك احتجاجاً على االقتحامات األخيرة، واإلجراءات العقاب)1/12(يوم الخميس 
  .السجن بحقهم

لألسرى والمحررين، بأن قوات السجون قامت باالعتداء الجسدي على عدد من " واعد"وأكدت جمعية 
  .األسرى، وهي حادثة لم تسجل منذ سنوات بحق األسرى المحكومين والمتواجدين داخل األقسام والغرف

وأغلقت البوابات ومنعت األسرى من " 11"ن قسم بأن قوات السجن عمدت إلى قطع الكهرباء ع: "وقالت
الخروج للفورة لليوم الثاني على التوالي، وقامت بعزل ثمانية من األسرى، األمر الذي أدى إلى أن يعلن 

  ".األسرى إضرابهم عن الطعام ليومين متتاليين هما األربعاء والخميس
  30/11/2011قدس برس، 

  
   فلسطينًيا فجر الخميس22 ويعتقل الضفةاالحتالل يصعد في  .33

صّعدت قوات االحتالل اإلسرائيلي من عمليات دهم منازل المواطنين الفلسطينيين في أنحاء : رام اهللا
على اعتقال أكثر ) 1/12(متفرقة من مدن وقرى الضفة الغربية المحتلة، حيث أقدمت فجر اليوم الخميس 

  .من اثنين وعشرين فلسطينًيا
فلسطينية في الضفة الغربية بأن قوات االحتالل شنت، فجر اليوم الخميس، حملة فقد أفادت مصادر أمنية 

  .لقوات االحتالل" مطلوبون"اعتقاالت واسعة طالت اثنين وعشرين فلسطينيا بحجة أنهم 
وأضافت أن قوات االحتالل داهمت عدة مدن وقرى وبلدات فلسطينية، واقتحمت عشرات المنازل وقامت 

جبرت أصحابها من أطفال ونساء ورجال على الخروج منها، والوقوف خارجها رغم بتفتيشها، بعد أن أ
  .األجواء الباردة التي تشهدها األراضي الفلسطينية المحتلة، هذه األيام
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وتأتي هذه االعتقاالت في إطار حمالت المداهمات واالعتقاالت التي تقوم بها سلطات االحتالل بصورة 
  .ربية المحتلة، العتقال ناشطين فلسطينيين بحجة مقاومتهم لالحتالليومية في مناطق الضفة الغ

  1/12/2011قدس برس، 
  

  صدور مجموعة قصصية ترصد النضال الفلسطيني: القاهرة .34
في القاهرة اليوم األربعاء، عن إصدارها المجموعة ' سندباد للنشر والتوزيع' أعلنت دار :القاهرة

  ).التفاح الحرام(مد جهاد إسماعيل بعنوان القصصية األولى للكاتب الفلسطيني مح
وتستعرض هذه المجموعة مراحل النضال المختلفة للشعب الفلسطيني، من خالل إيراد قصص تدور 

، بينما هناك قصص أخرى 1987في العام ' انتفاضة الحجارة'أحداثها حول االنتفاضة الفلسطينية األولى 
  ).2000عام (' اضة األقصىانتف'تدور أحداثها حول االنتفاضة الثانية 

في هذه المجموعة : وقدم الكاتب قصصه بمقدمة طويلة يشرح فيها أهمية أدب المقاومة جاء فيها
القصصية ستجد قصص النضال الفلسطيني خالل االنتفاضتين األولى والثانية، وتجارب نضالية سطرها 

  .أبناء هذا الشعب المقاوم
  30/11/2011، )وفا(ة وكالة األنباء والمعلومات الفلسطيني

  
  "ختم دولة فلسطين"خالد جرار يدمغ جوازات السفر بـالمخرج الفلسطيني  .35

، يجوب الفنان والمخرج الفلسطيني خالد جرار، »عش في فلسطين«تحت عنوان :  بديعة زيدان–رام اهللا 
سفر عربية دوَل العالم لتنفيذ مشروع فني ذي رسائل عدة وأبعاد رمزية، ومن خالله يدمغ جوازات 

بل . مع رسم لطائر الشمس الفلسطيني» دولة فلسطين«وأجنبية، للراغبين من أصحابها بختم يحمل عبارة 
إن األمر بلغ درجة دمغ جوازات سفر لنشطاء سالم إسرائيليين، ما دفع سلطات االحتالل إلى إلغاء 

تلة بسبب الختم الذي أثار جوازات سفرهم، بل ومنع بعض األجانب من دخول األراضي الفلسطينية المح
  .غضب رجال األمن اإلسرائيليين

  1/12/2011، الحياة، لندن
  

   تنظم محاضرة في ثانوية دير ياسين عن حقوق الطالب الفلسطينيين في لبنان والمنح الجامعية"شاهد" .36
 بالتعاون مع ثانوية دير ياسين محاضرة لطالب" شاهد"نظمت المؤسسة الفلسطينية لحقوق اإلنسان 

 حول حقوق الطالب الفلسطينيين في لبنان والفرص المتاحة بالنسبة -المرحلة الثانوية قسم اإلقتصاد 
وتحدث مدير المؤسسة محمود الحنفي عن المبادئ العامة لحقوق اإلنسان، وأهمية التمتع  .للمنح الجامعية

  .بالحق في التعليم
 في لبنان وهي األونروا، صندوق الطالب وعدد الخيارات المتاحة لتأمين حق التعلم للفلسطينيين

الفلسطيني، جمعية توحيد شبيبة لبنان، مؤسسة رفعت النمر، صندوق السفارة الفلسطينية، صناديق 
  .الهيئات الطالبية الفلسطينية

  1/12/2011، المستقبل، بيروت
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  مغاربة األردن يرفض المساس بجسر باب ال:مكتب التمثيل األردني لدى السلطة الفلسطينية .37
 األردنأكد رئيس مكتب التمثيل األردني لدى السلطة الفلـسطينية عـواد الـسرحان ان               :  بترا –رام اهللا   

 في مدينة القدس المحتلة ال سيما المسجد االقصى ومـا شـيع             اإلسالميةيرفض بشدة المساس بالمقدسات     
  .اخيرا عن نية االحتالل االسرائيلي هدم جسر باب المغاربة 

 هدم  أجلت "إسرائيل" إن   إسرائيلية إعالم ردا على ما تناقلته وسائل       أمسن في بيان صحفي     وقال السرحا 
  . يقضي بذلكاألردنجسر باب المغاربة نتيجة اتفاق مع 

واضاف ان هذا ليس صحيحا وان االردن ينسق فقط جميع خطواته مع السلطة الوطنية الفلسطينية في اي                 
ألن هدفهما واحد هو الحفاظ على الحرم القدسي الشريف بكافة           األقصىموضوع يتعلق بالقدس والمسجد     

  . وتفاصيلهأجزائه
1/12/2011، الدستور، عمان  

  
  الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية" إسرائيل"رفضنا واضح الحتجاز :  سابق أردنيسفير .38

ـ " السابق العين فالح الطويل لــ         األردني  السفير قال: نادية سعد الدين   -عمان   ، حـول احتجـاز     "دالغ
الصوت األردني واضح في رفض احتجاز      " إن   ،عائدات الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية    " إسرائيل"

  ".أموال الشعب الفلسطيني وحجبها عنه، وهو موقف معروف لدى المجتمع الدولي قاطبة
فضالً عن لقائه ببيريز،    جهود جاللة الملك التي بذلها في أكثر من منبر، كما حدث في ألمانيا،              "ولفت إلى   

  ".بما يحمل رسالة واضحة بأن الجانب اإلسرائيلي ال يستطيع االستمرار في ذلك التوجه
تهديد للجانب اإلسرائيلي لوقوفـه ضـد الحقـوق         " األخيرة إلى رام اهللا بمثابة       ملك األردن اعتبر زيارة   و

له من إشارة لما وصلت إليه العالقـات        الفلسطينية واعتداءاته المتكررة على األراضي المحتلة، وبما تحم       
  ". اإلسرائيلية من أدنى مستوياتها نتيجة السياسة اليمينية اإلسرائيلية المتطرفة–األردنية 

1/12/2011، الغد، عمان  
  

  تهديدات في البرلمان األردني بتمزيق اتفاقية وادي عربة .39
مثيل الفلسطيني فـي األردن أن اتفاقيـة        قال النائب خليل عطيه أحد أهم رموز الت       :  طارق الفايد  -عمان  

سنسحب هذه الشرعية ونمزق االتفاقية إذا      'وأضاف  . السالم حصلت على شرعيتها من البرلمان األردني      
داعيا في الوقت نفسه الحكومة خالل مناقشات الثقـة إلـى إصـالح             ' استمرت الدولة العبرية بمؤامراتها   

عة من قيادات حركة حماس األردنيين وعلى رأسهم خالـد          الخطأ الدستوري المتمثل في سحب جنسية أرب      
  .مشعل

وحول الربيع العربي ونتائجه أوضح عطية أن علينا أن نكون واعين كعرب ومثقفـين بـأن ال يتحـول                   
ربيعنا العربي إلى سايكس بيكو جديدة تقسم المجزأ، مبينا أن الربيع العربـي يجـب أن يعيـد القـضية                    

حقيقية في أولوياتنا، كما يجب أن يقف مع شعب فلسطين لتخليصه من االحتالل             الفلسطينية إلى مكانتها ال   
  .وفك الحصار عن شعب غزة

1/12/2011، القدس العربي، لندن  
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  مخططات إستراتيجية للتعامل مع المخاطر اإلسرائيلية ضد القدس : في األردن"اإلخوان" .40
لمين في عمان بدر الرياطي، وأحد نوابها في        دعا عضو جماعة اإلخوان المس    :  عبد اهللا التركماني   - غزة

للشعب الفلسطيني ومساندته فـي مقاومتـه ضـد         " الدعم الجهادي والمادي  "البرلمان األردني، إلى توفير     
  ". قد اقترب كثيراً"االحتالل، مؤكداً أن تحرير المسجد األقصى والقدس المحتلة من االحتالل اإلسرائيلي 

عبر الهاتف، أن جماعة اإلخوان المسلمين في األردن، قد         " فلسطين"يفة  وأكد الرياطي في حوار مع صح     
أعدت مخططاً للتعامل مع قضية القدس والمخاطر اإلسرائيلية التي تحيط بها، رافضاً الكشف عـن هـذا              

  ". هناك مخططات إستراتيجية لدى اإلخوان، ولكنها مستندة بشكل كبير إلى الشعب: "المخطط، وقال
30/11/2011،ون الينموقع فلسطين أ  

  
   أول مبادئ حماس رفض أطروحات الوطن البديل:محامي التنظيمات اإلسالمية في األردن .41

رئيس المكتـب   “قال محامي التنظيمات اإلسالمية في األردن موسى العبدالالت أمس إن           : جمال إبراهيم 
ت األردن إلـى إعـادة      ودعا العبدالال . ”السياسي لحركة حماس خالد مشعل سيزور األردن خالل يومين        

توطيد عالقاته مع حماس باعتبار الحركة ورقة رابحة وذات مشروع واضـح، وأول مبادئهـا رفـض                 
  . ”أطروحات الوطن البديل التي يطلقها العدو اإلسرائيلي بين فترة وأخرى

وذكر أن رؤية حركة حماس تؤكد ضرورة استقرار أمن األردن، وهو ما يطمئن األردن ليفـتح أبوابـه                  
وأشار العبدالالت إلى العالقة القوية     . ”أمام الحركة، والتعامل معها كجزء من السلطة الوطنية الفلسطينية        

  . بين جماعة اإلخوان المسلمين وحماس، معتبراً أن الجماعة قد تتراجع عن الضغط على الدولة وأجهزتها
1/12/2011، ظبي بوأاالتحاد،   

  
   على األرض"صالحة الفلسطينيةالم" يطالب بتجسيد "الوسط اإلسالمي" .42

أكد حزب الوسط اإلسالمي أهمية الجهود التي تقود إلى المصالحة بـين أبنـاء              :  حمزة العكايلة  -عمان  
الشعب الفلسطيني عبر اللقاء الذي جمع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ورئيس المكتب السياسي              

  .لحركة حماس خالد مشعل
م االتفاق عليه من خالل شراكة وطنية تشمل كل القوى الـسياسية لـضمان        وطالب بضرورة متابعة ما ت    

  .نجاح هذا االتفاق وتجسيده على األرض واقعا يلمسه المواطن الفلسطيني
وأكد ضرورة اإلسراع لبدء االستعداد لالنتخابات التشريعية في منتصف العام القادم في الضفة والقطاع،              

اسيين في الضفة وغزة وإغالق هذا الملف نهائيا وتنـسيق الجهـود            وإطالق سراح جميع المعتقلين السي    
  .لمواجهة المشروع الصهيوني الرامي لتهويد القدس وإقامة الدولة اليهودية

1/12/2011، الدستور، عمان  
  

  جامعة الشرق األوسط تحيي يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني : األردن .43
ي جامعه الشرق األوسط احتفالية بمناسبة يوم التضامن العالمي مـع           نظمت عمادة شؤون الطلبة ف    : عمان

الشعب الفلسطيني وذلك في مسرح الجامعة يوم الثالثاء الماضي بالتنسيق مع النائب عبد القادر حباشـنه                
رئيس لجنة فلسطين في مجلس النواب واالستاذ أمين مقبول عضو منظمه التحرير الفلسطيني وعدد مـن                

  . الوطني الفلسطينياعضاء المجلس 



  

  

 
 

  

            22ص                                     2336:                العدد1/12/2011الخميس  :التاريخ

وقد أدار عميد شؤون الطلبة الدكتور سليم شريف جلسة حوارية مع االستاذ امين مقبـول تحـدث عـن                   
  . االعتراف بدولة فلسطين وعن العالقه التوأمية بين الشعبين الشقيقين االردني والفلسطيني
1/12/2011، الدستور، عمان  

  
  وإداريعملية تخللها فساد مالي  نييالجنسيات من الفلسطينسحب : أردني يبرلمان .44

 محمد الحجوج لرئيس الوزراء عون الخـصاونة        األردني عضو البرلمان     شرح :بسام البدارين  - عمان
، كاشفا النقاب عن    ن من المواطنين الفلسطينيي    وزارة الداخلية في سحب الجنسيات     أطقماآللية التي تتبعها    

 عنها الحكومات المتعاقبة تقـف وراء تواصـل عمليـة           لم تفصح ' سرية'شروحات وتفسيرات وتعليمات    
 الوطنيـة   األرقـام  سـحب    أن ألدلة وبراهين على     أشار الحجوج و . الوطنية المثيرة للجدل   األرقامسحب  

 محـاوالت تحـرش بالنـساء       أحيانا لألسف في بعض الحاالت وتخللها      وإداريعملية تخللها فساد مالي     
  .المراجعات من قبل بعض الموظفين

1/12/2011، دس العربي، لندنالق  
  

  في يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني" الحريريمؤسسة "ندوة لـ  .45
مناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، نظمت مؤسسة الحريري للتنمية البـشرية             ب: صيدا

، في قاعـة    "ونيسكوالتراث المسيحي اإلسالمي في عهدة الدولة الفلسطينية في الي        "المستدامة ندوة بعنوان    
ان هذا اليوم التـضامني العـالمي مـع         : " النائب بهية الحريري   قالتو. ثانوية رفيق الحريري في صيدا    

 ".الشعب الفلسطيني بحضور هذه الفاعليات يؤكد ان صيدا وفلسطين هما قلب واحـد وقـضية واحـدة                
م مع إعالن فلسطين دولةً كاملة      جرح فلسطين الدامي مع مواكب اإلستقالل يلتئم في هذه األيا         :"أضافت  و

العضوية في اليونيسكو بتأييد من مئة وسبع دول ليكون يوم الحادي والثالثين من تشرين األول من العام                 
  . أولى ثمرات الّربيع العربي2011

1/12/2011، المستقبل، بيروت  
 

  حان الوقت إلقامة الدولة الفلسطينية المستقلة": التعاون اإلسالمي" .46
ت منظمة التعاون اإلسالمي أن الوقت قد حان إلقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، مشددة على جدة أكد

وقال األمين العام للمنظمة ، "في نضاله العادل من أجل نيل حقوقه الوطنية"دعمها للشعب الفلسطيني 
الفلسطيني أكمل الدين إحسان أوغلو، في بيان صادر عنه بمناسبة يوم التضامن العالمي مع الشعب 

  أوغلوأدان كما ".أساس إحالل السالم في المنطقة"شكل يإن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة : الكيان
لالنتهاكات التي يرتكبها في األراضي الفلسطينية المحتلة واستمراره في أعمال القتل والتدمير "

، ومواصلة فرض الحصار على واالستيطان وبناء جدار الفصل العنصري، واعتقال آالف الفلسطينيين
 ليعيثوا في األراضي الفلسطينية فساداً" إطالق سلطات االحتالل العنان للمستوطنين ، مستنكراً"قطاع غزة

  ". واعتداًء على المساجد والتعرض لها بالحرق والتدنيسوقتالً وتخريباً
  30/11/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 
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   لوقف االستيطان"إسرائيل"ي على  الدولالمجتمعمصر تطالب بضغط  .47
 ضرورة ضغط المجتمع ، مندوب مصر الدائم لدى األمم المتحدة، أكد السفير ماجد عبد الفتاح:القاهرة

 لوقف كافة األنشطة "إسرائيل" في مجلس األمن والجمعية العامة لألمم المتحدة، على الدولي ممثالً
 في بيان ألقاه الليلة أمام الجمعية العامة ،شدد عبد الفتاحو .االستيطانية في األراضي الفلسطينية المحتلة

 على أهمية تقديم المجتمع الدولي الدعم للمسعى ، الخاص بالوضع في الشرق األوسط36في إطار البند 
واعتبر أن هذا االعتراف الدولي بالدولة  .الفلسطيني الحالي للحصول على عضوية األمم المتحدة

  .ة ايجابية لعملية التفاوض حول قضايا الوضع النهائيالفلسطينية سيعطى دفع
 من جدول األعمال 36وتقدم عبد الفتاح إلى الجمعية العامة لألمم المتحدة بمشروعي قرارين تحت البند 

  .تحت عنوان الحالة في الشرق األوسط، وهما مشروع قرار القدس ومشروع قرار الجوالن السوري
ن القدس على مرجعية قرارات الجمعية العامة والمجلس األمن ذات ويؤكد مشروع القرار األول بشأ

لقدس المحتلة وضرورة إلغاء وبطالن كافة التدابير واإلجراءات شرقي االصلة بالوضعية الخاصة ل
  . بهدف تغيير الطابع والمركز القانوني للمدينة"إسرائيل"التشريعية واإلدارية التي اتخذتها 

  1/12/2011، )وفا(نية ت الفلسطيوكالة األنباء والمعلوما
  

  طالب بضغط دولي حازم لوقف االستيطان وتاإلمارات تجدد مساندتها لقضية الشعب الفلسطيني .48
 جددت دولة اإلمارات العربية المتحدة دعمها ومساندتها لقضية الشعب الفلسطيني بما في :)وام(وكالة 

ولة فلسطين في المنظمة الدولية، وطالبت بضغط ذلك مسعى السلطة الفلسطينية لنيل العضوية الكاملة لد
 لوقف كافة أشكال االستيطان، وإلغاء كل اإلجراءات غير المشروعة التي "إسرائيل"دولي حازم على 

 مندوب اإلمارات الدائم ،كما أعرب السفير أحمد عبد الرحمن الجرمن .اتخذتها مؤخراً في شرقي القدس
لجمعية العامة الخاص بالوضع في الشرق األوسط والقضية الفلسطينية لدى األمم المتحدة، خالل اجتماع ا

 عن قلق اإلمارات البالغ من استمرار تدهور الوضع اإلنساني ،في األمم المتحدة بنيويورك أمس األول
 بشكل 2006 منذ عام "إسرائيل"الصعب ألبناء الشعب الفلسطيني خاصة في قطاع غزة الذي تحاصره 

ورحب باتفاق المصالحة الفلسطينية  .عرقل وصول المساعدات اإلنسانية الدولية لسكانهغير إنساني، ما ي
 التزامها بتحويل عائدات الضرائب الفلسطينية بدون عراقيل "لإسرائي" وشدد على أهمية احترام ،األخير

  .أو شروط لتمكين السلطة الفلسطينية من االستمرار في تحمل مسؤولياتها الرئيسية تجاه شعبها
  1/12/2011االتحاد، أبو ظبي، 

  
   مشعل لتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية- يرحب بلقاء عباس  القطريمجلس الوزراء .49

 ة الفلسطيني السلطة باللقاء الذي عقد في القاهرة بين رئيس الوزراء القطريرحب مجلس :قنا - الدوحة
 تمخص عنه من نتائج ايجابية  وما خالد مشعلمحمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس

 الشيخ حمد بن جاسم بن جبر ، خالل اجتماعه برئاسةوعبر المجلس .لتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية
 عن تطلعه لمزيد من الخطوات العملية خالل المرحلة القادمة على طريق المصالحة الفلسطينية ،آل ثاني

 اإلسرائيلي االحتالل إنهاءاته المشروعة وفي مقدمتها وفاء لتضحيات الشعب الفلسطيني واستلهاما لتطلع
  . الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريفوإقامة

  1/12/2011الشرق، الدوحة، 



  

  

 
 

  

            24ص                                     2336:                العدد1/12/2011الخميس  :التاريخ

  
   آمنة تماماً"إسرائيل"مع قطاع غزة و حدود مصر :محافظ سيناء .50

ود لتنظيم القاعدة في شبه نفى محافظ شمال سيناء، اللواء عبد الوهاب مبروك، أي وج: ).آي.بي.يو(
وشدد مبروك في حديث إلى وكالة أنباء الشرق . جزيرة سيناء، قائالً إن حدود مصر الشرقية آمنة تماماً

األوسط أمس، أن الحدود مع قطاع غزة مؤمّنة تماماً من جانب قوات حرس الحدود، وأن الحدود مع 
  .إسرائيل مؤمنة من جانب قوات األمن المركزي

  1/12/2011، بيروت، األخبار
  

   من أبناء األم المصرية فلسطينيا491ًمنح الجنسية المصرية لـ  .51
 أعلنت وزارة الداخلية المصرية مساء األربعاء، عن أن وزيرها اللواء منصور عيسوي أصدر :القاهرة

 شخص من أبناء األم المصرية زوجة غير المصري، من ضمنهم 501قرارا بمنح الجنسية المصرية لـ 
  . فلسطينيا491ً

  30/11/2011وكالة سما اإلخبارية، 
  

  " للواليات المتحدة أهم من إسرائيلحليفال يوجد : "أوباما .52
في لقائه مع متبرعين يهود أمريكيين، قال الرئيس األمريكي باراك أوباما الليلة الماضية إن إدارته عملت                

ال "سرائيلية تقر بذلك، مشددا على أنـه     من أجل أمن إسرائيل أكثر من أي إدارة أخرى، وأن الحكومة اإل           
  ".يوجد حليف للواليات المتحدة أهم من إسرائيل

وأشـار   ".الكونغرس األمريكـي اليهـودي    "جاءت أقوال أوباما تلك في بيت جاك روزن، رئيس منظمة           
قـة  أوباما في هذا السياق إلى التعاون االستخباري بشكل ناجع بين الواليات المتحـدة وإسـرائيل، بطري               

كما أشار إلـى تمـسك      . لحماية تل أبيب من الصواريخ    " القبة الحديدية "تضمن، على سبيل المثال، بناء      
  .الواليات المتحدة بأال تكون هناك أية مساومة فيما يتصل بأمن إسرائيل

جانـب  "وفي حديثه عن التطورات في الشرق األوسط قال أوباما إن إدارته نجحت في وضع أمريكا إلى                 
أهم حليف  "، وبشكل حاسم وفي المجال األمني إلى جانب حليفتها إسرائيل، التي وصفها بأنها              "اطيةالديمقر

  ".للواليات المتحدة
تجدر اإلشارة إلى أن أوباما يقود حملة لجمع تبرعات من يهود أمريكيين، ووصل يوم أمس إلى مانهاتن                 

يذكر في هذا السياق أنه حـصل        .والر ألف د  300لالجتماع بعدد منهم، وجمع مبلغا يصل إلى أكثر من          
  %.78 على دعم اليهود بنسبة 2008في انتخابات 

وجاء أن وضع أوباما في وسط الناخبين اليهود األمريكيين قد تحسن في األسابيع األخيرة، وذلـك فـي                  
ول أعقاب خطابه في الجمعية العامة لألمم المتحدة، وتهديده باستخدام حق النقض في مجلس األمن ضد قب               

فلسطين في عضوية األمم المتحدة، وتزويد إسرائيل بقنابل خارقة للتحصينات، والمصادقة على تسليحها             
  ".35أف "بطائرات حربية من طراز 

  1/12/2011، 48موقع عرب
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  "إسرائيل"ـل" دولفين"ألمانيا توافق على بيع غواصة  .53
سرائيل غواصة عـسكرية مـن نـوع     ذكر مسؤول ألماني بارز أمس أن بالده وافقت على بيع إ          : )أ ب (
وأضاف المسؤول، الذي رفض الكـشف عـن هويتـه، لحـساسية             .مقابل ثلث تكلفتها الحقيقية   " دولفين"

 مليون دوالر فـي     180 مليون يورو، أي ما يعادل       350القضية، أن البرلمان األلماني خصص ملياراً و      
  .ميزانية العام المقبل لدفع حصة ألمانيا من تكلفة الغواصة

  1/12/2011، االخبار، بيروت
  

  اإلفراج عن أموال السلطة الفلسطينية " إسرائيل"مبعوث الرباعية الدولية يرحب بقرار  .54
اعتبر مبعوث اللجنة الرباعيـة الدوليـة للـشرق         :  وكاالت – الحياة الجديدة    - رام اهللا    -القدس المحتلة   

هذا "الفلسطينية بالغ االهمية، وقال في بيان ان     االفراج عن االموال    " إسرائيل"االوسط توني بلير ان قرار      
قرار مهم للغاية، لقد ناقشت أهمية التحويل السلس للعائدات مع رئـيس الـوزراء اإلسـرائيلي ووزراء                 
آخرين في الحكومة اإلسرائيلية أكثر من مرة، كما فعل آخرون من ممثلي المجتمع الدولي، وقد طلبـت                 

  ".ئدات دون تأخيرمنه مرارا ضرورة تحويل هذه العا
كما قلت سابقاً في أكثر من مناسبة، فإن هذه األموال هـي أمـوال فلـسطينية وهـي حيويـة                    "واضاف  

الستمرارية السلطة الفلسطينية ويجب أن يتم تحويلها بشكل منتظم وتوقيت متوقع تماشياً مع االتفاقيـات               
  ".الفلسطينية اإلسرائيلية السابقة

وال يصب فقط في مصلحة أولئك المعارضين للسالم وللتعاون الفلـسطيني           حجز هذه األم  "واكد بلير ان    
  ".اإلسرائيلي

  1/12/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا
  

  أريحا حالة خاصة من التاريخ وتستحق أن تكون على الئحة التراث العالمي: عمدة باريس .55
أريحا لتصبح على قائمة التـراث      أكد عمدة باريس بيرتران ديالنوي، دعمه الكامل لمدينة         :  وفا –أريحا  

وقال، في تصريحات له خالل زيارتـه        .العالمي، خاصة بعد قبول فلسطين عضوا في منظمة اليونسكو        
مدينة أريحا إلزاحة الستار عن المرحلة الثانية من مشروع الخط الناقل للمياه إلى حي كتف الواد بتمويل                 

اريخ والحضارة، وتربطنا بها عالقة عميقة، مشيرا إلى        بلدية باريس، إن مدينة أريحا حالة خاصة من الت        
ما قدمته وستقدمه بلدية باريس من دعم لمدينة أريحا، تمثل بموضوع المياه، واآلن سنوسع هذه العالقـة                 

  .لتشمل الجانب الثقافي
  30/11/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
  اإلعالم األوروبيفي  الفلسطينيينصورة سلبية عن االنقسام قدم ": لوموند"رئيس تحرير  .56

أالن غريش، أن هناك إمكانية إلحـداث  " لوموند ديبلوماتيك"أكد رئيس تحرير :  سائد أبو فرحة–رام اهللا  
تغيير في آلية تعاطي اإلعالم األوروبي مع القضية الفلسطينية، الفتاً في الوقت ذاته، إلى التأثير الـسلبي                 

  . وغيره من العوامل في تقديم صورة سلبية عن الشعب الفلسطيني، ونضاله وتطلعاتهلحالة االنقسام،
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 –تغطية الـصراع الفلـسطيني      : اإلعالم األوروبي "وكان غريش، يتحدث خالل محاضرة حملت عنوان        
، نظمها مركز تطوير اإلعالم في جامعة بيرزيت، وذلك في حرم الجامعـة شـمال رام اهللا،                 "اإلسرائيلي

  .أمس
 –، كان للصراع العربي     1967القضية الفلسطينية مهمة في أوروبا، لكنها ليست األهم، فمنذ العام           : الوق

اإلسرائيلي دور مهم في اإلعالم األوروبي، لكن ما يعرفه الناس عن الصراع ال يزال محـدوداً، ففـي                  
  .أحيان كثيرة يصعب على الناس فهم ما يحصل هنا

ان معظم المثقفين واألطر السياسية في أوروبا تتعاطف مع اليهود،      ك 1948 و 1947خالل فترة   : وأضاف
، كان الحديث يدور عن خطر العرب على إسرائيل، ووقتها كـان            1967وعندما حصل ما حصل العام      

  .من اإلعالم األوروبي مؤيداً إلسرائيل% 80
 ال سيما عقب االجتياح     وأشار إلى أن نظرة اإلعالم للصراع أخذت بالتغير شيئا فشيئا مع مرور الوقت،            

، واندالع االنتفاضة األولى، باعتبار أنه حدث تغيير ارتباطاً بتطور الكفاح           1982اإلسرائيلي للبنان العام    
  .الفلسطيني، وتنامي التأييد الدولي للشعب الفلسطيني وحقوقه

فتـاً فـي اآلن     ، كان اإلعالم بشكل عام مع الطرف الفلسطيني، ال        "اتفاق أوسلو "وأوضح أنه عقب توقيع     
نفسه، إلى أنه جراء هذا الحدث، جرى الترويج ألوهام، من قبيل أن الصراع قد انتهى، وأنـه سـتكون                   

  .هناك دولة فلسطينية
وبين أن أكبر وهم تمثل في تصوير الصراع وكأنه بين شعبين أو قوتين لهما نفـس اإلمكانيـات علـى                    

 وليس أن هناك قوة احتالل، وشعبا خاضعا لهـذا          األرض، ال بد من تركهما يتفاهمان للتوصل إلى حل،        
، تركـزت علـى الطـرف       "أوسـلو "االحتالل، الفتاً إلى أن معظم التدخالت والضغوط األوروبية عقب          

  .الفلسطيني باعتباره األضعف
وأوضح أنه بعيد اندالع االنتفاضة الثانية، وما تخللها من عمليات تفجيرية، ورغم أنه كان حينها تعاطف                

مع الشعب الفلسطيني من قبل الرأي العام الدولي، إال أنه حصل في النهاية تغيير مهم فـي نظـرة                   كبير  
  .اإلسرائيلي–اإلعالم إزاء الصراع الفلسطيني 

، على صورة القضية الفلسطينية في العالم، خاصة        " أيلول 11"كما لفت غريش إلى التأثير السلبي ألحداث        
رب، مشيرا إلى أنه عقب هذه األحداث، جـرى تـصوير الـصراع             جراء تقديم اإلسالم وكأنه عدو للغ     

اإلسرائيلي على أنه ليس صراعاً سياسياً، بل حضاريا، إلى جانب التأكيد على كـون إسـرائيل                –العربي  
  .جزء من الغرب

 وذكر أن التأييد الغربي إلسرائيل ليس أمراً جديدا، ما عزاه إلى اإلشكاليات التي واجهت اليهود في العالم                
نحن عدنا  "، وقال   "الحركة الصهيونية كانت جزءاً من الحركة االستعمارية      "خالل القرن الماضي، عدا أن      

  ".إلى هذا الوضع، واآلن توجد فكرة أن تأييد اإلسرائيليين ليس نابعاً من كونهم يهوداً، بل ألنهم غربيون
االنقسام، لهما تأثير سـلبي علـى       ورأى أن غياب إستراتيجية فلسطينية واضحة المعالم، واستمرار حالة          

  .القضية الفلسطينية
  1/12/2011، األيام، رام اهللا
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  " قبل أن تجركم إسرائيل إلى الحرب بالعقوباتاحسموا المسألة اإليرانية": ال تايمزالفاينانش .57
اليـوم  أن على وزراء الخارجية األوروبيين الذين سيجتمعون        البريطانية  الفاينانشيال تايمز    صحيفة   ترى  

تحديد أفضل السبل للرد على إيران، إذ سيشكل امتالك إيران لألسلحة النووية كارثة، وقد يشعل شـرارة              
سباق تسلح يزعزع االستقرار في الشرق األوسط، إال أن التدخل العسكري ليس بأشد جاذبيـة، وقـد ال                  

 .عن حرب إقليمية كبـرى    يؤدي إلى أكثر من مجرد إبطاء المشروع النووي اإليراني، في حين قد يسفر              
وتخلص الفاينانشيال تايمز إلى أن ذلك يفضي بنا إلى اللجـوء إلـى الخلـيط الحـالي مـن العقوبـات                     

  .والدبلوماسية كأفضل الخيارات المتاحة
تنبه الفاينانشيال تايمز أيضا إلى أن إسرائيل قد تقرر في لحظة ما التعامل مع الموقف بطريقة منفردة إذا                  

د الدولية، وعندها سيكون من الصعب على الغرب تفادي االنزالق إلى هاوية النزاع الذي              ما فشلت الجهو  
  .سنشب، مختتمة افتتاحيتها بالدعوة إلى تفادي هذا الكابوس ـ كما تصفه ـ بأي ثمن

  1/12/2011، )بي بي سي(هيئة اإلذاعة البريطانية 
  

  "وثيقة جنيف "أنصاررسالة إلى  .58
  هاني المصري

التي وقعتها شخصيات فلسطينية بعضها تتبوأ مواقع فلسطينية رسـمية فـي            - وثيقة جنيف    كنا نعتقد أن  
 قد طواها النسيان وأصـبحت      -المنظمة وغيرها مع شخصيات إسرائيلية تمثل أقلية صغيرة في إسرائيل         

في جنيف  أثًرا من الماضي، إلى أن طالعتنا األخبار باجتماع عقد مؤخًرا بمناسبة الذكرى الثامنة لتوقيعها               
في مغالطـة لحقـائق الواقـع    " تقدم الحل الوحيد الممكن"أكد على أهمية الوثيقة، وأنها ال تزال صالحة و        

  .الماثل أمامنا الذي يشهد توسًعا استيطانًيا لم يسبق له مثيل وتعميقًا لالحتالل
تحـالف  "ا يعقـد    في السنوات األخيرة، توارت وثيقة جنيف عن األنظار وال يتم التطرق إليها إال عنـدم              

اجتماعات وندوات هنا أو في إسرائيل أو في الخارج ال عالقـة لمعظمهـا بالوثيقـة؛ لتبريـر                  " السالم
  .الموازنات التي ال تزال تصرف على وثيقة ولدت ميتة

كانت الوثيقة حين التوقيع عليها تنازلًا مجانًيا فلسطينًيا فتح شهية إسرائيل للحصول علـى المزيـد مـن                  
  .، وساهم في دفعها نحو المزيد من التطرفالتنازالت

كان التوقيع على الوثيقة من حيث الشكل والمضمون والتوقيت أكبر من خطأ، خصوًصا بالنسبة لمشاركة               
وأصبح أمين سرها بعـد اغتيـال ياسـر         (مسؤولين فلسطينيين أحدهم عضو لجنة تنفيذية في المنظمة،         

ن الجانب الفلسطيني خطيئة جراء هبوب رياح وعواصف        وأصبح التمسك بالوثيقة حتى اآلن م     ). عرفات
، وأدت إلى تـشظي معـسكر       "عملية السالم "التطرف في إسرائيل التي أطاحت بالمفاوضات وما يسمى         

  .السالم في إسرائيل
فالوثيقة تضمنت تنازالت فلسطينية جوهرية عن وحـدة القـضية والـشعب واألرض، ومـست بحـق                 

لقانون الدولي وقرارات األمـم المتحـدة بخـصوص القـدس والحـدود             الفلسطينيين المعترف به في ا    
واالستيطان وقضية الالجئين، خصوًصا حق العودة دون مقابل يذكر، وهي وقعت مع طرف إسرائيلي لم               
يكن يمثل سوى أقلية، ولم يعد حالًيا يمثل شيًئا، لدرجة أن يوسي بيلين الذي ترأس الوفد اإلسـرائيلي وال                   

 على الوثيقة، مع أنه ترك السياسة وتحول إلى األعمال، وكتب مقـاالت وتحـدث فـي         يزال يضع اسمه  
إنه لم يعد يؤمن بإمكانية تطبيق ما جاء في وثيقة جنيف، ألن إسحاق رابين              : اجتماعات وندوات قال فيها   
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أبو "مع  الذي وقع اتفاق أوسلو اغتيل ولن يبعث حًيا، وأيهود أولمرت الذي اقترب من توقيع اتفاق نهائي                 
أطيح به ولن يعود ال هو وال مثيل له إلى الحكم في إسرائيل، لذا نصح بيلين الفلـسطينيين إلـى                    " مازن

  .قبول الدولة ذات الحدود المؤقتة ألنها الشيء الوحيد المتاح لهم في ظل حكومة نتنياهو
م، يكفـي إظهـار     أقول ألصحاب وثيقة جنيف من الفلسطينيين يكفي الضرر الذي ألحقتموه بقضية شعبك           

الصراع وكأنه بين متطرفين ومعتدلين من الجانبين، أو حول شروط وطبيعة السالم، وليس بين طـرف                
استعماري احتاللي استيطاني عدواني عنصري إجالئي وطرف واقع تحت االحتالل، فال يمكـن علـى               

  .اإلطالق التعامل مع الفلسطينيين واإلسرائيليين على قدم المساواة
م التغرير ببعض الشباب وإغرائه بالسفريات والمكافآت وجعله يعقد لقاءات مع أناس معظمهم             حرام عليك 

  .متطرفين عنصريين باسم السالم مع أنهم أعداء السالم
فلسطين اآلن أكثر من أي وقت مضى بحاجة إلى كل أبنائها حتى تتحرر وتضع أقدامها علـى طريـق                   

  .والديمقراطية واالستقاللالمستقبل، طريق الحرية والعودة والكرامة 
  29/11/2011، )بدائل(المركز الفلسطيني لالعالم واألبحاث 

  
  ضرورات ملتبسة: واألردنحماس  .59

  ابراهيم غرايبة
الجدل الدائر حول وجود حماس في األردن بين موقفين؛ أحدهما، أحقية حماس في العمـل الفلـسطيني                 

قادتها مواطنين أردنيين، ويؤيدها قطـاع واسـع مـن          والسياسي والمشاركة السياسية الداخلية، باعتبار      
المواطنين، ويقابله موقف رافض لوجود نشاط لحركة حماس أو تواجد لقادتهـا ونـشطائها حتـى مـن                  

ولشديد األسـف، فـإن     . األردنيين؛ هذا الجدل يبعدنا عن القدرة على وضع المسألة في مكانها الصحيح           
ها، ال يمكن مقاربتها وفق مدخل أو مبدأ واحد حتى لـو كـان              معظم القضايا والمواقف، إن لم يكن جميع      

للوصـول إلـى    ) في الحقيقة ليست متناقضة   (صحيحا، ولكننا نحتاج إلى توافقات صعبة وتبدو متناقضة         
حالة من العالقة والعمل المشترك، ويمكن أيضا تطويرها باستمرار بمالحظة اإلنجاز والخلل المترتـب              

تـشكل   ! حاجة إلى اللجوء إلى حسم الخيارات باتجاه القطيعة أو االنـدماج           على هذه المشاركة من دون    
حركة حماس اليوم رقما صعبا وحاسما على الساحة الفلسطينية، وتملك تأثيرا وتأييدا في األردن والوطن               

وسيكون لعالقة ومشاركة جيدة معها أثر طيب ومصالح أردنيـة وفلـسطينية            . العربي والعالم اإلسالمي  
. مما كانت عليه في أي وقت مضى من قبـل         ) ربما(وتؤسس لعالقة أردنية فلسطينية هي أفضل       مهمة،  

فالحركة لم تدخل في حالة عداء مع األردن، وال سعت باإلضرار بالمصالح والـشؤون األردنيـة، وإن                 
طعـا  وفي جميع األحوال، فإن ثمة التزاما مبدئيا قا        .تضاربت المواقف واالتجاهات في مرحلة من الزمن      

تجاه مواطنة كثير من قادة حماس ومنتسبيها، ال يجوز بحال التفريط أو اإلضرار بها، ألن التزام الدولـة            
والمجتمع واألفراد تجاه كل مواطن بالتضامن والحماية هو العقد المؤسس للعالقة بين الدولة والمـواطن،               

 العالم، يـستحق رعايـة الدولـة        فكل مواطن، مهما كان موقفه السياسي أو القانوني، وفي أي مكان في           
إن تعرض مواطن لحادث مروري في الخليج، أو مشكلة قانونية في تشيلي، أو تـورط فـي                  .وحمايتها

جناية أو مشكلة في أي مكان في العالم، فمن واجب الدولة وهيئاتها في الخارج أن تساعده وتـوفر لـه                    
س والعاملين فيها، وبخاصـة أنهـم مواطنـون         وبطبيعة الحال فإن هذا يشمل قادة حما      . الحماية والدعم 

صالحون نعتز بمستوى كفاءتهم المهنية واألخالقية، وقدرتهم المشهودة علـى إدارة العمـل الفلـسطيني               
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وبما أنهم مواطنون أردنيون، فذلك أيضا إنجاز       . باعتدال وتوازن بدون إخالل أو تنازل أو استعداء ألحد        
 من التأثير الضار لحركة حماس على الوضع الداخلي األردنـي،           وهناك مخاوف حقيقية وواقعية    !أردني

ودفع األردنيين إلى خيارات غير أردنية، أو اإلضرار باألمن الوطني وااللتزامات الخارجية والداخليـة              
كيـف ننـشئ     .لألردن، أو إحراجه، وال شك أنها وغيرها مخاوف مشروعة، ويجب التفكير بها وبحثها            

ألردن وفلسطين وتفي بالتزامات المواطنة وحقوقها وواجباتهـا، وتجنـب األردن           عالقة مع حماس تفيد ا    
  واألردنيين األزمات والضرر والحرج؟

  1/12/2011، الغد، عمان
  

  هل تُصلح ما أفسدت المفاوضات؟... الفلسطينيةالمصالحة  .60
  ماجد الشّيخ

ئيس محمود عباس والسيد خالد      الشهر الماضي بين الر    24بعد التوقيع على اتفاق المصالحة الخميس في        
مشعل في القاهرة، حملت التصريحات المتفائلة التي صدرت من جانـب الـبعض، ومـا قابلهـا مـن                   

من جانب بعض آخر، إشارات إلى إمكانية أال تمضي المصالحة في رحلة كمالها             » متشائلة«تصريحات  
صة بدليل ما هو واقع على األرض، ال في         وبالتالي فإن مصالحة ناق   . واكتمالها حتى انتهاء االنقسام فعلياً    

ما هو مأمول ومرتجى، ال يمكنها أن تشكل رافعة فعلية للوضع الوطني الفلسطيني، ليس علـى صـعيد                  
الوحدة، وإنما على صعيد قدراته وإمكاناته العملية في صوغ إستراتيجية كفاحية محددة وواضحة، وإقرار              

ختالفات في واقع غير موحد أصالً، ال على األهداف القريبـة           تكتيكات ال تثير المزيد من الخالفات واال      
 وحتـى   2007وال على تلك البعيدة، وهو األمر الذي وضع وشّرع لالنقسام المستمر منذ منتصف العام               

  .اللحظة
المصالحة بهذا المعنى؛ معنى اكتمال إنهاء االنقسام، وصوالً إلى اسـتعادة التعـافي للوضـع الـوطني                 

 هو كذلك، ال بما هو موجود من معطيات التحاصص الفئوي والفصائلي، هذه المـصالحة،               الفلسطيني بما 
 اإلسـرائيلي كـل     –تفتقد رصيدها العملي على األرض، في واقع أفسد فيه التحالف المعادي األميركي             

 إمكانية بنهوض مفاوضات مثمرة أو منتجة، وها هو التحالف ذاته يحاول إفساد المصالحة ذاتها والضغط              
لعدم إتمامها، إلى حد البحث عن بديل للسلطة ولمنظمة التحرير، وتوجيه تهديدات للرئيس عباس بقطـع                

) الموساد(المساعدات عن السلطة، حتى لقد وصلت الضغوط إلى حد تهديد جهاز المخابرات اإلسرائيلية              
 فماذا عدا مما بدا حتى      بتصفية الرئيس ما لم يتراجع عن المصالحة وإنهاء االنقسام السياسي والجغرافي،          

  يلجأ األميركيون واإلسرائيليون إلى كل هذا التهديد التصعيدي ضد السلطة الفلسطينية ورئيسها؟
هي المرة األولى التي تذهب الحكومة اإلسرائيلية إلى هذا الحد من اإلثارة والتصعيد الكالمي، وممارسة               

.  من أجل المصالحة، وصوالً إلى إنهاء االنقسام       العنف اللفظي ضد السلطة وتوجهاتها نحو البدء بخطوات       
وقد ردت إسرائيل على اللقاء القاهري عبر القائم بأعمال رئيس الحكومة الوزير سيلفان شالوم الذي قاَل                
ِإن محادثات المصالَحة بين فتح وحماس، هي تَطوراتٌ تُثير القَلَق، وتقضي على المحادثات المباشرة مع               

وذلك على أساس أن حركة حماس يمكن أن تُصبِح ركْناً مركزّياً في الحكومـة الفلـسطينية                . يينالفلسطين
  .المقبلة، مع العلمِ بأن حركةَ حماس ال تَعترفُ بدولة اسرائيل

وكان المجلس الوزاري المصغر للشؤونِ السياسية واألمنية وفي رد أولي على اللقاء بين عباس ومشعل               
 الفلـسطينية             قد قَر مِ تحويِل عائدات الضرائب الى السلطةدفي ع المرحلة االستمرار في هذه ونقلـت  . ر
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إذاعة جيش االحتالل عن مصادر حضرت االجتماع قولها إن غضباً شديداً ساد المجتمعين بسبب تجاهل               
مع حمـاس، مـشيرة   الرئيس الفلسطيني التحذيرات التي أرسلت من واشنطن وتل ابيب له بعدم التصالح  

إلى أن بعض الوزراء طالبوا بقطع كامل للعالقات مع السلطة، وتطبيق عقوبات جديدة كالمنع من السفر                
  .لبعض قياداتها وتحديد تحركاتهم في الضفة، إضافة إلى المنع الكامل لتحويل عائدات الضرائب اليها

  وعود نتانياهو
انياهو، عاد إلى تكرار وعوده العرقوبية وأكاذيبه في ترداد ما         إالّ أن رئيس الحكومة االسرائيلية بنيامين نت      

آمل أن يختار الفلسطينيون هجر الوحدة المتوقعة مع حماس واالبتعـاد           «: ال يملك أن يقدمه للفلسطينيين    
إذا فعلوا ذلك وعادوا إلى المسار الوحيد الذي يمكنه أن يؤدي الى الـسالم،              . عن خطوات أحادية الجانب   

اوضات مباشرة من دون شروط مسبقة، فأعتقد أنه سيكون ممكناً دفع السالم الى األمام، وهذا               أي الى مف  
بل وصلت التهديدات اإلسرائيلية إلى حد اتهام       . »سيخدم المصالح االسرائيلية والفلسطينية على حد سواء      

. في القـاهرة  مصادر أمنية الرئيس عباس بتجاوز كل الخطوط الحمر في اتفاقه األخير مع حركة حماس               
بل إنه تلقى تهديدات من عناصر تابعة للموساد بأن مصيره سيكون مثل مصير أبو عمـار إذا اسـتمر                   

كذلك ألن الرئيس ال يخضع لإلمالءات التي ترده من واشـنطن وتتعلـق             . بتحدي السياسات اإلسرائيلية  
سرائيلية أوضـحت موقفهـا     حتى إن المصادر اإل   . بعملية التسوية في المنطقة والموقف الفلسطيني منها      

للكثير من الدول اإلقليمية ودول العالم، في تأكيد منها أن تطورات المنطقة تحتم عليها اتخـاذ إجـراءات         
ونقلت إذاعة جيش االحتالل عن تلك المصادر قولها إن عباس أدار ظهـره لعمليـة               . فاعلة لحفظ أمنها  

أملها في أن تتفهم القيادة الفلسطينية وعناصر       السالم بإصراره على التوحد مع حركة حماس، معربة عن          
االعتدال فيها أن عباس يدفع بالمنطقة إلى الهاوية، عبر محاوالته التساوق مع انـدفاع المنطقـة نحـو                  

  .التطرف، وأن تقوم بما يلزم إليقافه
اضـي، عـن    وانسجاماً مع سيل التهديدات اإلسرائيلية وحّدتها، نقلت وسائل اإلعالم المختلفة السبت الم           

مصدر في مكتب الرئيس عباس أن اإلدارة األميركية وجهت تحذيراً عبر رسالة سرية وصلت إلـى رام                 
اهللا، مفادها أن أي مشروع وحدة مع حماس سيعني قطع المساعدات األميركية المقدمـة الـى الـسلطة                  

لقـاء القـاهرة عـن      في اليوم التالي ل   » إسرائيل اليوم «وفي السياق ذاته، كشفت صحيفة      . بصورة فورية 
في زيارة سرية، بهدف لقاء نتانيـاهو والـرئيس       » بيل برانس «وصول نائب وزيرة الخارجية األميركية      

عباس إلبالغ األخير رسالة حادة من الرئيس باراك أوباما، فحواها أنه إذا أراد عباس تـشكيل حكومـة                  
اعترافاً بإسرائيل، احتراماً لالتفاقات    وحدة، فإن على حماس أن تقبل شروط الرباعية الدولية التي تتضمن            

وبينت الصحيفة أن التحرك األميركي السريع في       . السابقة التي وقعتها السلطة الفلسطينية ووقف اإلرهاب      
هذا االتجاه، يأتي على خلفية تشخيص واشنطن أن هناك نية جدية لتنفيذ اتفاق المـصالحة، مـا دعاهـا                   

  .للتحرك في شكل مسبق
  ي جديدالتلويح بجعبر

وبث التلفزيون اإلسرائيلي حلقة عن سيناريوات تفكيك السلطة الفلسطينية، ورد فعل إسرائيل عليها، حيث              
استخف المسؤولون اإلسرائيليون بتهديدات بعض القادة الفلسطينيين حل السلطة، وردوا عليها بـازدراء             

سطينيين أن يعرفوا أنهم ال يهددوننا      واستفزاز، وزعم نائب وزير الخارجية داني أيالون أنه يجب على الفل          
فـإن إسـرائيل    «بتفكيك السلطة وتسليم مفاتيحها، ألنه إذا رغبت منظمة التحرير بالتخلي عن الـسلطة،              

ستبحث عن قوى دولية أو محلية الستالمها، وفي حال لم تعثر على الجهة المناسبة وسقطت السلطة، فإن                 
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أما الصحافي شمعون شيفر فقد قـال إن الحـل حينهـا            . »سرائيلهذا لن يعني نهاية العالم بالنسبة الى إ       
سيكمن في إعادة الحكم العسكري للضفة الغربية، وإذا كان األمر سيكون عند قرار نتانياهو ورغبته، فإنه                

  .يرغب فعلياً في ذلك من كل قلبه
 إنهـاء االنقـسام     وانسجاماً مع كل هذه التطورات، واحتماالت الحل للسلطة أو الوصول بالمصالحة إلى           

فعلياً، فقد تلجأ حكومة بنيامين نتانياهو هذه األيام إلى ما لجأت إليه حكومـات إسـرائيلية سـابقة فـي                    
روابـط  «السبعينات، في محاوالتها إليجاد قيادات فلسطينية بديلة لمنظمة التحرير الفلسطينية على شاكلة             

البريطانية يوم الجمعة الماضي،    » التايمز«يفة  فقد اتصلت الحكومة اإلسرائيلية، كما ذكرت صح      . »القرى
مع شيخ من عائلة الجعبري اسمه أبو خضر الجعبري، لبحث مسألة إيجاد قيادة بديلة من أجل منع حركة                  

ووفق الصحيفة، فـإن رئـيس الـوزراء        . فتح الحزب الحاكم من تشكيل حكومة وحدة مع حركة حماس         
 على اللقاء الذي تم مع الشيخ الجعبري، وهو من الشخـصيات            اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو أعطى موافقته    

  .ذات النفوذ في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية
، فـإن   »مـاكور ريـشون   «التي نقلت الخبر عن صحيفة إسرائيلية غير معروفة باسم          » التايمز«ووفق  

ينية في حال تصالحت    االتصال مع الجعبري هو جزء من خطة طوارئ إسرائيلية، لتغيير السلطة الفلسط           
  .مع حماس

أعتقـد أن   «وقـال   . اتصال اإلسرائيليين به في شأن مـا سـّماه المبـادرة          » التايمز«وأكد الجعبري لـ    
اإلسرائيليين يستحقون قيادة أفضل، ولكن ال أدري إذا كان في إمكاني التوصل إلـى صـفقة مـع هـذا                    

أن يكون  » الشرق األوسط « اتصلت به صحيفة     غير أن الجعبري، نفى عندما    . »أم ال ) نتانياهو(الشيطان  
. »هذا غير صـحيح   «: وقال. قد تباحث مع اإلسرائيليين في شأن إيجاد قيادة بديلة، أو أنها عرضت عليه            

لكنه هاجم في شكل ضمني السلطة والمفاوضات التي خاضتها وتخوضها مع إسرائيل، قائالً إنـه يؤيـد                 
هـذه أرض وقـف إسـالمي،       : دائماً ما أكرر  «وأضاف  . »بحكم الشعب للشع  «تماماً في هذه المرحلة     

  .»والتفاوض عليها أو التنازل عنها غير مقبول وغير شرعي
ودعا الجعبري إلى اإلسراع في انتخابات يختار فيها الشعب ممثليه، ملمحاً إلى ضرورة استبدال القيـادة                

وتـابع  . »لفلسطيني يجب أن يقـرر    يجب أال تبقى األمور بيد أشخاص محددين، الشعب ا        «: الحالية بقوله 
جاء وقت الوقفة مع الذات، يجب أن نسأل ماذا حققنا بعد كل هـذه المفاوضـات، االسـتيطان                  «: القول

من وجهة نظري أي إنسان قيادي يجب أن يقـف اآلن ويـصارح             «: وأردف. » في المئة  300تضاعف  
الى عائلة تعتبر من كبريات العـائالت       والجعبري هو أحد وجهاء مدينة الخليل، وينتمي        . »شعبه بالحقيقة 

في المدينة التي تسيطر عليها العشائر في شكل كبير وما زالت تحتكم الى القانون العشائري على رغـم                  
  .وجود السلطة الفلسطينية

، كونها العقبة الكأداء أمام استئناف المفاوضـات،        »المصالحة«أخيراً وبالعودة إلى الموقف األميركي من       
تستجب حركة حماس لشروط الرباعية الدولية، فقد كان األميركيون قد أوضحوا أخيـراً، أنهـم               طالما لم   

» المـصالحة «يربطون موضوع استئناف المفاوضات، بموضوع داخلـي فلـسطيني يتعلـق بمـسألة              
يونيو /  حزيران 21يوم) هآرتس(وذلك حين أجاب مسؤول أميركي رداً على سؤال لصحيفة          . الفلسطينية

ول توقعات الواليات المتحدة من إسرائيل، بالقول إن اإلدارة ال تنتظـر مـن إسـرائيل أن                 الماضي، ح 
الفلسطينية هي مسألة مهمـة، إالّ      » المصالحة«وعلى رغم اعتباره أن مسألة      . تتفاوض مع حركة حماس   

سـيترتب  وقال إننا ننتظر ونرى ما . أن هناك أسئلة عميقة يمكن اإلجابة عنها من جانب الفلسطينيين فقط   
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السـتئناف المفاوضـات،    » الغودوي«وها هم األميركيون تحديداً وقد ملّوا انتظارهم        . »المصالحة«على  
يستفزهم اليوم االقتراب مجدداً من موضوع المصالحة، كونه الموضوع األثير الـذي يمكـن أن يفـسد                 

قى تنتظـر انتظاراتهـا      اإلسرائيلية التي ستب   –المفاوضات، ويبعدها عن سكة وخرائط الطرق األميركية        
  ?.ووعودها غير الواثقة أو الموثوقة

  1/12/2011، الحياة، لندن
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روجت العديد من وسائل اإلعالم تخلي حماس عـن المقاومـة           , بعد عقد لقاء عباس ومشعل في القاهرة        
لموافقة على المقاومة السلمية الشعبية ، ما أثار الكثير من التـساؤالت            المسلحة في الفترة الراهنة مقابل ا     

  . حول دقة وصحة ما نشر رغم نفي حركة حماس
ما ُأثير في لقاءات القاهرة حول المقاومة السلمية هو اتفاق الطرفين على اعتماد هذا األسـلوب بـشكل                  

ة في المرحلة الراهنة أو الهدنة الطويلة       مشترك بينهما ، وال يعني أن تتخلى حماس عن المقاومة المسلح          
مع االحتالل ، بالرغم من عدم تخلي حماس من قبل عن أي من أساليب المقاومـة سـواء الـشعبية أو                     

  .المسلحة
يحاول البعض دائماً أن يظهر بأن الطريق إلى المصالحة يجب أن يكون مصحوباً بتنازالت في ثوابـت                 

فسرعان ما يحاول هؤالء بث الكالم المسموم في وسـائل اإلعـالم   حركة حماس والمقاومة الفلسطينية ،      
عن تفهم حركة حماس لمواقف محمود عباس من الظروف الدولية أو محاولة الحديث عن تراجع حماس                
عن بعض الثوابت حتى يقبلها العالم ، وكان آخرها الحديث عن التخلي عن المقاومـة المـسلحة خـالل                

   .الفترة المقبلة
يوم عن سالح المقاومة وبالذات سالح كتائب القسام يجب أن يكون فقط مركزاً علـى إنجـاز                 الحديث ال 

كتائب القسام في صفقة التبادل وإخراج أصحاب المؤبدات، وكسر إرادة المحتل بتجاوز خطوطه الحمـر               
  .ونحن نقترب من موعد تنفيذ الجزء الثاني من الصفقة

ت العربية وواهم كل من يعتقد بأن على الفلسطينيين أن يقـدموا            ال مجال اليوم للرجوع للوراء بعد الثورا      
تنازالت لنيل القبول الدولي ، اليوم عزلة حماس قد كسرتها الثورات العربية واألبواب المغلقة قد فتحتها                
صناديق االقتراع في تونس والمغرب وكسرت جدارها في مصر، فكيف يتم التراجع بعد هذه اإلنجازات               

   .هي جلها لصالح مشروع المقاومةالتي تحققت و
نحن نعيش في هذه األيام أفضل الظروف التي تساند مقاومتنا بكافة أشكالها وعلـى رأسـها المقاومـة                  
المسلحة ألن العدو ال يفهم إال لغة القوة ، وهذا ليس شعاراً فتجربة األسرى أكبر دليل وبرهان على ذلك                   

االعتقاد بأن المقاومة ستتأثر أو تتراجع بفعل الثورة فـي          ، ومن يراهن على غير ذلك فرهانه خاسر، و          
  .سوريا وهم وضرب من الخيال

كيف يمكن الحديث عن التراجع عن المقاومة المسلحة وهي تحقق انتصارات في فلسطين وتطرد المحتل               
يـة  من العراق وتكبده الخسارة الكبيرة في أفغانستان ، وحتى أنها أصبحت وسيلة لبعض الثـورات العرب  

  !وليبيا خير دليل على ذلك ، فبعد هذا هل يمكن الحديث عن تراجع
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سالح القسام مكانه الميدان وليس طاوالت المصالحة والحوار، فمخطئ من يظن بـأن القـسام سـيغادر                 
الميدان أو يتراجع وكل ما يطرح هنا أو هناك هو عبارة عن فرقعات إعالمية يحاول أصحابها ضـرب                  

  .اطنين ، ألن القسام انتصر في معركة كانوا يراهنون على خسارتها مبكراًالروح المعنوية للمو
على الجميع أن يدرك بأن من قاد الميدان في أصعب الظروف و أقساها ظلماً ال يفكر بأن يغادر في ظل                    

  .االنتصار والتقدم والتعاطف اإلسالمي والعربي الذي كان شعبياً واآلن أصبح رسمياً
 30/11/2011، ينموقع فلسطين أون ال
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