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  مخطط إسرائيلي جديد إلقامة جسر حديدي بين حائط البراق وباب المغاربة": يديعوت" .1

العبرية الخميس النقاب عن أن بلدية االحتالل اإلسرائيلي " يديعوت أحرنوت"كشفت صحيفة : لقدسا
تسعى في هذه األثناء لطرح مخطط جديد إلقامة جسر حديدي مؤقت مكان الجسر الخشبي بين ساحة 

  .البراق وباب المغاربة بمدينة القدس المحتلة
وع هدم طريق باب المغاربة وبناء جسر بديل مكانه، بل وقالت الصحيفة إن أذرع االحتالل لم تلغِ مشر

أجلّت ذلك إلى حين تكون ظروف مناسبة في المنطقة تمكّن ذلك، الفتة إلى أن بلدية االحتالل تنتظر 
  .نتائج االنتخابات المصرية كي تعيد النظر والبحث مرة أخرى في الموضوع

قام على أعمدة حديدية وأوضحت أن مخطط االحتالل إلقامة جسر حديدي مؤقت يبنى من الفوالذ وي
كبيرة، لتتمكن آليات عسكرية ضخمة من العبور عليه، مبينة أن هذا المخطط المطروح ينتظر الموافقة 

  .من قبل دوائر االحتالل
وحسب الصحيفة، فإن البلدية تقترح أن يتم تجهيز كل عناصر ومكونات الجسر الحديدي في مكان ما، 

را عبر حامالت كبيرة في ساعات الليل المتأخرة إلى منطقة حائط البراق، وبوجود ومن ثم نقلها س
ومرافقة قوات كبيرة من االحتالل، وبأسلوب سريع وخاطف يتم تركيب الجسر واالنتهاء من العملية 

  .خالل ساعات قليلة
ف اإلسالمية في في بيان لها الخميس أن األوقا" مؤسسة األقصى للوقف والتراث "من جانبها، أكدت 

القدس هي صاحبة الحق والسيادة بترميم وإصالح طريق باب المغاربة الموصلة إلى المسجد األقصى، 
كونها جزء ال يتجزأ من األقصى، وتقوم بما تراه مناسبا من مشاريع اإلعمار والترميم والصيانة 

  .للمسجد
واعتداءاته على األقصى، وبضمنها وجددت المؤسسة رفضها الكامل والشامل لكل مخططات االحتالل 

وقالت إن االحتالل يمارس المراوغة  .المخططات اإلحتاللية ضد طريق باب المغاربة ومنطقة البراق
  وأساليب الخداع لتنفيذ مخططات خطيرة بحق المسجد األقصى ومرافقه وبضمنها طريق باب المغاربة، 
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وأكدت أن هذا المخطط  .ن الجسر الخشبي المؤقتومنها مخططه الجديد بإقامة جسر حديدي مؤقت مكا
الجديد هو تالعب باألسماء والمسميات، وال يختلف كثيرا عن مخطط هدم طريق باب المغاربة وبناء 

  .  جسر عسكري مكانه
  2/12/2011، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية 

  
  بادل طفيف في األراضي مع ت67 الدولتين على حدود حلتصورنا للرباعية يؤكد مبدأ : عريقات .2

 عضو اللجنة ، أنرام اهللامن  2/12/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية  نشرت
التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، قال إن التصور الفلسطيني الذي قدم للجنة الرباعية حول 

 سبعة وستين مع تبادل طفيف في موضوعي الحدود واألمن أكد مبدأ تحقيق حل الدولتين على حدود عام
  . األراضي متفق عليه، وقبول وجود طرف ثالث على الحدود مع إسرائيل مقابل انسحاب إسرائيلي كامل

 الخميس، تعقيبا على الخبر الذي نشرته صحيفة "صوت فلسطين"جاءت تصريحات عريقات هذه لـ
ا لممثلي اللجنة الرباعية الدولية اقتراحا  العبرية والذي يفيد بأن الجانب الفلسطيني قدم مؤخر"هآرتس"

  .جديدا يتعلق بحدود الدولة الفلسطينية
، 67 خارطة رسمت عليها حدود الدولة الفلسطينية على أساس خطوط "هآرتس"ويشمل االقتراح حسب 

 .مع الموافقة على تبادل أراض مع إسرائيل مساحتها واحد فارزة تسعة من مساحة الضفة الغربية
الصحيفة أنه فيما يتعلق بالترتيبات األمنية، وافق الفلسطينيون على نشر قوات دولية في غور وذكرت 

األردن وعلى امتداد الحدود مع إسرائيل، وااللتزام بجعل الضفة الغربية منطقة منزوعة السالح وعدم 
  .إقامة أحالف عسكرية مع دول معادية إلسرائيل

عية طالبوا إسرائيل بطرح اقتراح من جانبها ردا على االقتراح وقالت الصحيفة إن ممثلي اللجنة الربا
ولكن مبعوث رئيس الوزراء اإلسرائيلي يتسحاق مولخو رفض ذلك بدعوى أن إسرائيل لن . الفلسطيني

  .   مفاوضات مباشرة وسرية مع السلطة الفلسطينيةإطارتقدم مثل هذا االقتراح إال في 
 حول التصور ،رام اهللا وليد عوض نقال عن مراسلها من 2/12/2011القدس العربي، لندن،  وذكرت

عريقات قال أن  واألمنالفلسطيني الذي قدمه الجانب الفلسطيني للجنة الرباعية بشأن ملف الحدود 
 والقدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين مع 1967حدود عام . نحن قلنا " الخميس"القدس العربي"لـ

 األرض قلنا طرف ثالث يتفق عليه على باألمن في ما يتعلق أما وبالمثل، تبادل طفيف متفق عليه بالكمية
 أراضي من اإلسرائيلي بعد استكمال االنسحاب إسرائيلي وجود أي أو ال يوجد جندي أنالفلسطينية شرط 
  .'الدولة الفلسطينية

سه ومصر قاال  نفاألردن" قال عريقات األردن تضم القوات الدولية قوات عربية من أن إمكانيةوحول 
 يؤيدون طرف ثالث في فلسطين، ولكن ال يؤيدون أنهم في الموضوع األمريكيينعندما كنا نتباحث مع 

  ."أراضيهما على أجنبي وجود أو الفلسطينية األراضي مصري على أو أردني وجود أي
الفلسطينية  األراضي الذي وافق الجانب الفلسطيني على وجوده على األمني سيكون الطرف إذاوحول ما 

الطرف الثالث " متمثال في حلف الناتو قال عريقات وإسرائيلوالمرابطة على الحدود بين دولة فلسطين 
 أية يكون في تلك القوات الدولية أن، مستبعدا " المتحدة من قوات دوليةاألممهو متمثل فيما تقرره 
  ."أبدا، أبدا، اإلطالق المشاركة العربية مطروحة على أنال اعتقد 'مشاركة عربية، مضيفا 
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 مصرية للمرابطة على الحدود ما أو أردنية قوات أية إلرسال ومصر األردنوشدد عريقات على رفض 
 من قبل أمنية الفلسطينيين وافقوا على تشكيل قوة أن إلى، مشيرا وإسرائيلبين الدولة الفلسطينية المرتقبة 

  . المتحدة للمرابطة على حدود الدولتيناألمم
 ا ودبلوماسيا كبيرإسرائيليا اموظفمن القدس المحتلة، أن  2/12/2011الدستور، عمان،  فيوجاء 
 أنه إلى والسلطة الفلسطينية أشارا وإسرائيل اطلعا على تفاصيل االتصاالت بين الرباعية ا كبيرأوروبيا

ض صائب  تشرين الثاني رفع رئيس الفريق الفلسطيني المفاو14، الذي عقد في األخيرفي اللقاء 
  . عريقات لممثلي الرباعية وثائق تتضمن العرض الفلسطيني

 جانبه رفع أبو إلى الدولية األسرة المرونة وتجنيد إظهار انه من أجل إلى األوروبي الدبلوماسي وأشار
 اإلجراءات مازن تعهد أمام الرباعية بتجميد كل أبو إنبل . مازن العرض في غضون اقل من شهر

 الثالثة التي األشهر الموعد الذي تنتهي فيه – كانون الثاني 26 المتحدة حتى األمم  الجانب فيأحادية
  .خصصت للطرفين لرفع عروضهما

وهي تتضمن خريطة رسمت فيها .  التي رفعها الفلسطينيون عنيت بحدود الدولة الفلسطينيةاألولىالوثيقة 
 في المائة من 1.9 بنسبة راضياأل، وظهرت فيها موافقة على تبادل 67 خطوط أساسالحدود على 
 وتضمنت موافقة فلسطينية على مرابطة قوة األمنية الوثيقة الثانية فعنيت بالترتيبات أما. الضفة الغربية

، تعهدا بعدم عقد تحالفات عسكرية مع دول معادية األردن وفي غور إسرائيلدولية على الحدود مع 
دولة ذات سالح "ن السالح، بشكل تكون فيه فلسطين  وموافقة على تجريد الضفة الغربية مإلسرائيل
وبعد يوم من اللقاء مع عريقات التقى ممثلو الرباعية بمبعوث رئيس الوزراء المحامي اسحق . "محدود
 واألمن عرضا مضادا في موضوع الحدود إسرائيل معنيون بان يتلقوا من بأنهم له وأوضحوامولكو 

  . لن تتعاون مع الخطوةإسرائيل أنو الطلب وشدد على ورفض مولك. حتى نهاية كانون الثاني
 تدير وأال المحادثات المباشرة مع نتنياهو إلى مازن أبو أن على الرباعية أن تعيد إلى مولكو وأشار

سنرفع عروضا مباشرة للفلسطينيين فقط "وأوضح مولكو لممثلي الرباعية . إسرائيلمفاوضات باسم 
 أن إلى األوروبي الكبير والدبلوماسي اإلسرائيليوأشار الموظف .  فقطوبالمفاوضات المباشرة والسرية

 كرافضة، بينما الفلسطينيين كمن يأخذون المبادرة إسرائيلردود نتنياهو للرباعية عادت وعرضت 
 إلسرائيل أوروبا توجه مسؤولون من دول صديقة في األخيرة األسابيعفي . ومعنيون بتقدم المسيرة

 المسؤولية عن إسرائيلمضاد حتى نهاية كانون الثاني كي ال تلقي الرباعية على  برفع عرض وأوصوا
  . في هذه المرحلة ال توجد لدى تل أبيب نية لالستجابة لهذه التوصيات. فشل الخطوة

، أن االقتراح الذي قدمته السلطة أمسبدوره أكد المستشار السياسي للرئيس محمود عباس نمر حماد 
الدولية، الستئناف المفاوضات، هو اقتراح قائم باألساس على تطبيق قرارات الشرعية الوطنية للرباعية 

 مع تبادل 67وقال حماد إن االقتراح المقدم يتضمن مسائل الحدود كإقامة الدولة على حدود عام  .الدولية
وجوب وقف كافة الخطوات األحادية، ووقف ‹، مؤكدا في الوقت ذاته %1,9أراض مساحتها 

  .›طاناالستي
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   رئيسا لحكومة الوحدة أكونلن ": هأرتس"فياض لـ .3
. رئيس الوزراء الفلسطيني دأمس مقابلة مع الناطقة بالعبرية يوم " هأرتس"صحيفة أجرت : بيت لحم

: فقال ترأسه حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية إمكانيةسالم فياض في مكتبه برام اهللا، حيث سأل عن 
  ".ا لحكومة الوحدة رئيسأكونلن ... ال"

وعلق فياض في المقابلة التي نشرت الجمعة، على اتفاق المصالحة بين حماس وفتح الذي مهد طريق 
 أكون لن بأنني بكثير األخيرة من مرة وقبل جولة الحوار أكثرقلت : "خروجه من رئاسة الحكومة قائال

  ". سنواتألربعاء لقد شغلت هذا المنصب  للوزرأبديا رئيسا أكون ال ارغب بان وأنا الوحدة، أمامالعائق 
 تعلم أنت: " فياض بان مصلحته الشخصية لن تمنع اتفاق المصالحة خاصة من طرف حماس قائالوأكد

تاريخ تصريحاتهم ضد تعيني رئيسا لحكومة الوحدة الوطنية، حماس قالت هذا بوضوح، وهذا هو موقف 
 رئيسا أبقى أن أتوقعجميع الفصائل لذلك ال الحركة والحديث يدور عن حكومة اتفاق وطني تشمل 

  ".للوزراء
 على هوية وشخصية لاللتفافلقد دعوت بوضوح شديد الفصائل الفلسطينية المختلفة : " فياضوأضاف

 من مرة وقبل جولة أكثر الوحدة، وقلت أمام شخصيا طُرحت كعقبة مركزية أنا"رئيس الوزراء الجديد، 
 عائقا خاصة أكون أن أبدا أوافق ال بأننيم الخميس في القاهرة بكثير  التي انتهت يواألخيرةالحوار 

 قررت وقف هذه واآلن عن كوني عقبة األقوالونحن نتحدث هنا عن هدف هام جدا، وراجت الكثير من 
 االتفاق على رئيسا جديدا إلى بصورة واضحة جدا وأدعو التوقعات غير العادلة إطار، ولو في األقوال

  : ولالطالع على نص المقابلة". هو موقفيللوزراء وهذه
441262=ID?aspx.ViewDetails/arb/net.maannews.www://http  

  2/12/2011وكالة معا اإلخبارية، 
 

   يقدم استقالتهفي حكومة فياضوزير العمل  .4
لعمل أحمد مجدالني، استقالته من الحكومة بتصرف الرئيس محمود عباس، وضع وزير ا: رام اهللا

  .ورئيس الوزراء سالم فياض
في ضوء التداعيات التي راجت مؤخرا "وقال مجدالني في بيان وصلت نسخة عنه إلى وفا الخميس، 

اسية لشعبنا لدى أوساط في الرأي العام الفلسطيني، وقطعا للطريق أمام زعزعة الوحدة المجتمعية والسي
الفلسطيني البطل في هذه المرحلة التي تتطلب أعلى درجات التماسك والوحدة الوطنية، فإنني وبعد 
عودتي إلى أرض الوطن أمس األربعاء، من مهمة عمل رسمية طالت ألكثر من أسبوع، وكما تحليت 

شعبنا عن لفظ غير الئق، مع بالشجاعة األدبية والسياسية واألخالقية سابقا، أكرر اعتذاري لبنات وأبناء 
  ."التأكيد على أنني لم أقصد اإلساءة ألحد من قريب أو بعيد

وانطالقا من مسؤوليتي الوطنية العامة باعتباري عضوا باللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ": وأضاف
قيادية للجبهة، فقد الفلسطينية، واألمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، وبعد التداول في الهيئات ال

وضعت استقالتي من الحكومة بتصرف الرئيس محمود عباس رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، ودولة 
  ."سالم فياض. األخ رئيس الوزراء د

  2/12/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
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  مشكلة فتح أنها تعتبر المجرمين معتقلين سياسيين: الغصين .5
 الناطق باسم وزارة الداخلية الفلسطينية المهندس إيهاب الغصين عن كواليس االتفاقات التي كشف: غزة

تم وضع مواعيد زمنية لبعض اإلجراءات الخاصة بالمصالحة واالتفاق : "وقال .حدثت في القاهرة مؤخرا
التفاق على أن ، الفتًا النظر إلى أنه تم ا"على إنهاء موضوع االعتقال السياسي في الضفة خالل أيام

   .تكون االنتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني في مايو العام القادم
يتم حاليا التوافق على أن ): "12-1(الخميس " وزارة الداخلية"وأضاف في تصريح صحفي نشره موقع 

في الثاني والعشرين يكون هناك لقاء لكافة الفصائل الفلسطينية في العشرين من الشهر القادم، ولقاء آخر 
من نفس الشهر لإلطار القيادي للشعب الفلسطيني الذي يعتبر الجهة األعلى لوضع االستراتيجيات 

  ".الفلسطينية
خالل اللقاء األخير في القاهرة؛ تم الحديث والتأكيد على أن كافة أشكال المقاومة هي : "وأردف الغصين

 على المقاومة الشعبية في هذه المرحلة، وأن هناك أطرا حق للشعب الفلسطيني، مع التوافق على التركيز
، منوها إلى أن نجاح االتفاق مقترن "خاصة مشتركة تقوم بترتيب االتفاق على أساليب المقاومة الشعبية

  .بااللتزام بما تم االتفاق عليه
دمنا إلى حماس ق"ورد الغصين على قول زكريا األغا القيادي في حركة فتح والذي قال في وقت سابق 

هذا غير دقيق؛ فحركة فتح قامت بتوقيع : " معتقال لإلفراج عنهم تطبيقًا للمصالحة، بقوله47قائمة تضم 
 اسما تدعي أنهم معتقلون سياسيون، والمشكلة أن حركة فتح تعتبر 34المصالحة حيث عرضت قائمة بـ

  ".اسيكل من قام بجريمة مخالفة للقانون في ظل االنقسام هو معتقل سي
حركة فتح تعتبر أن من قام بالقتل أو وضع متفجرات لتفجير المحال والسيارات في ظل : "وأضاف

االنقسام هو معتقل سياسي، وهذا كالم غير صحيح؛ فالتعريف الصحيح للمعتقل السياسي هو ما تم 
بب االنتماء التوافق عليه سابق، وأخّرته الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان وهو أن يتم االعتقال بس

 قاموا بجرائم جنائية وأمنية من قتل 34كل األسماء التي رفعت في قائمة فتح الـ: "واختتم الغصين".فقط
  ".وتفجير أو عمالة من االحتالل، وبالتالي هم ليسوا معتقلين النتمائهم السياسي

  2/12/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

  بهم مخالفات قانونية ومهنية  من أفرادها الرتكا120داخلية غزة سرحت  .6
 من أفرادها لتورطهم بسلوكيات 120فصلت وزارة الداخلية في حكومة غزة ما يقارب : مها شهوان

و ذكر الناطق باسم وزارة الداخلية إسالم شهوان في حديث خاص لـ  .متعددة مستغلين مكانتهم الوظيفية
الداخلية وذلك الرتكابهم مخالفات قانونية  شخصا من أفراد وزارة 120أنه تم فصل " الرسالة نت " 

ومهنية حينما استغلوا مناصبهم األمنية، مشيرا إلى أن الداخلية أنذرت أولئك أكثر من مرة لردعهم إال 
  .أنهم تمسكوا بطريقهم التي سلكوها

  1/12/2011الرسالة، فلسطين، 
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   في طريقه للزوالاالنقسامو .. مكاتب لنا في األردنفتحإعادة لم نطلب : الرشق .7
لألردن » حماس«عزت الرشق أن زيارة وفد حركة » حماس«أكد عضو المكتب السياسي لحركة : غزة

برئاسة رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل لم تُحدّد بعد، نافياً صحة األنباء التي ترددت عن أن 
  . مشعل سيزور العاصمة األردنية في غضون الساعات المقبلة

إن هناك اتفاقاً على إجراء الزيارة، وتم الترتيب لها فعالً، لكن موعدها لم يحدد » الحياة«لرشق لـ وقال ا
ألسباب لوجستية تتعلق بترتيب موعد يوافق األطراف الثالثة المعنية باللقاء، مشيراً إلى كل من األردن 

ن مشعل سيتوجه من وأوضح الرشق أ. وولي العهد القطري الشيخ تميم بن حمد آل ثاني» حماس«و
الدوحة إلى عمان برفقة الشيخ تميم الذي سيحضر اللقاء المزمع عقده والذي سيجمع بين العاهل األردني 

الذي سيحضر من دمشق خصيصاً لحضور اللقاء، معتبراً أن » حماس«الملك عبد اهللا الثاني وبين وفد 
 عاماً، وذلك منذ إبعاد قادة 12يعة نحو اللقاء بمثابة استعادة للعالقات الطبيعية مع األردن بعد قط

  .من األردن» حماس«
لعمان واجتماعه مع كل من العاهل األردني ورئيس الحكومة األردنية » حماس«وأضاف أن زيارة وفد 

عون الخصاونة ومسؤولين أردنيين هو نتاج وساطة وجهود قطرية بذلت على مدار عام وكللت بالنجاح، 
قاء حددت، وهي تتناول أوالً استرداد العالقة الطبيعية مع األردن وتطويرها لبناء الفتاً إلى أن أجندة الل

» حماس«وأشار إلى وجود مساحات مشتركة بين . عالقات إيجابية، وكذلك الشأن السياسي وتطوراته
، مشيراً إلى رفض الوطن »هذا يتطلب التعاون والتنسيق في ما بيننا والعمل المشترك«: واألردن، وقال
اإلخوة في األردن يعلمون جيداً أننا نرفض فكرة الوطن البديل التي ال تزال تعشش في «: البديل، وقال

ال نرضى عن فلسطين بديالً رغم اعتزازنا باألردن «: وأضاف. »عقول بعض القيادات اإلسرائيلية
  .»فلسطين هي فلسطين، واألردن هو األردن«: ، متابعاً»وتقديرنا لمكانته

لم نطلب «: د من أن إعادة فتح مكاتب للحركة في األردن نقطة مدرجة في أجندة اللقاء، أجابوعما يترد
  .»إعادة فتح مكاتب لنا في األردن، وهذا األمر مرهون بشكل العالقة وتطورها في ما بيننا

 وعلى صعيد ملف المصالحة واللقاء األخير الذي جمع مشعل والرئيس محمود عباس وانتقادات الكثيرين
االنقسام في «: ألنه لم يحقق اختراقاً حقيقياً على صعيد إنهاء االنقسام، أجاب» حماس«له في صفوف 

، معتبراً أن اللقاء بحد ذاته »طريقه للزوال، وليس هناك أي توافق في ما بيننا وبين فتح على استمراره
 كل مظاهر إنهاء االنقسام، نحن فعالً لم نحقق«: وأضاف. إشارة قوية إلى أن المصالحة تسير إلى أمام
. ، مشدداً على ضرورة متابعتها ومحاصرتها بل وإنهائها»وهناك حاجة إلى إنهاء كل المظاهر السلبية

 الجاري لعقد اجتماع لإلطار القيادي الموقت للمنظمة، والذي كان معطالً منذ 22ورأى أن تحديد موعد 
  .عكس وحدة المرجعية الفلسطينية والقرار الفلسطيني، يعد بحد ذاته إنجازاً ي2005اتفاق القاهرة عام 

  2/12/2011الحياة، لندن، 
  

  الدولية حماس تعلن رفضها اعتراف حكومة التوافق بشروط الرباعية .8
أكدت حركة حماس بلسان المتحدث باسمها فوزي برهوم أن الحكومة الفلسطينية :  حامد جاد-غزة 

برامجها مع مكونات الشعب الفلسطيني معربة في ذات الوقت المقبلة ستكون حكومة توافق وطني تتوافق 
  .عن رفضها التام لالعتراف بشروط الرباعية الدولية
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 وقللت حماس من أهمية ما نقلته وسائل اإلعالم اإلسرائيلية عن ليفني التي أكدت في مقابلة اجرتها معها 
أول أمس بأن أية حكومة فلسطينية إذاعة االحتالل أمس أن الرئيس محمود عباس تعهد خالل لقائهما 

  .مقبلة ستقبل بشروط الرباعية الدولية
لعباس أن يقول ما يشاء، فالحكومة المقبلة ستكون للجميع وليست لشخصٍ أو لمؤسسة " وقال برهوم 

  ".بعينها
ووصف برهوم شروط الرباعية الدولية بالظالمة بأنها جاءت إلفساد الديمقراطية التي يمارسها الشعب 

لفلسطيني، مشيرا إلى أن تلك الشروط تقرر أن المقاومة ضد االحتالل ارهابا وليست حقًا لشعبٍ واقع ا
فاالعتراف "ولفت إلى أن شروط الرباعية تطالب الفلسطينيين باالعتراف بإسرائيل . تحت احتالل

  ".باسرائيل يعني شرعية قتل الفلسطينيين وانتهاك للمقدسات اإلسالمية
 1/12/2011 الغد، عمان،

  
  تجميد عضوية محمود الزهارتنفي حماس  .9

الزهار، مبدية في محمود   نفياً قاطعاً تجميد عضوية عضو المكتب السياسي"حماس"حركة  نفت :غزة
  . من الحركة"استغرابها من أخبار ذكرت أنه تم تجميد عضويته"بيان أمس 

الزهار كان وال يزال عضواً في المكتب هذه األنباء عارية عن الصحة تماماً، وأن «وأكد البيان أن 
تصدير مثل هذه «واعتبرت أن . »السياسي للحركة، ويمارس مهماته كاملة كالمعتاد من دون أي تغيير

ودعت . »األخبار الكاذبة يصب في إطار التحريض ضد الحركة ومحاولة تشويه رموزها وقياداتها
أي محاوالت من هذا «، مشددة على أن »بار الكاذبةالصدقية قبل نشر مثل هذه األخ«وسائل اإلعالم إلى 

  .»القبيل سيكتب لها الفشل كسابقاتها
  2/12/2011الحياة، لندن، 

  
  على الرباعية الدولية بخصوص األمن والحدود" إسرائيل"السلطة تنتظر رد : فتح .10

 الفلسطينية جمال محيسن، النقاب عن أن السلطة" فتح"كشف عضو اللجنة المركزية لحركة  :رام اهللا
 26بصدد انتظار رد الحكومة اإلسرائيلية على طلب الرباعية الدولية في قضايا اإلمن والحدود ولغاية 

  .الجاري) ديسمبر(من شهر كانون اول 
أن ) 2/12(اليوم الجمعة " فتح"وأشار محيسن في تصريحات صحفية نشرها القسم اإلعالمي لحركة 

 عباس وزعيمة المعارضة تسيبي ليفني هو خطوة من الحراك اللقاء الذي جمع بين الرئيس محمود
السياسي للقيادة الفلسطينية بسبب رفض حكومة نتنياهو التجاوب مع المبادرات الدولية التي تتعلق بعملية 

  .السالم
يجب مواصلة اللقاءات مع االحزاب والقوى االسرائيلية، ولكن علينا االنتباه أن بعض : "وأضاف محيسن

  .، على حد تعبيره" تسعى لتسويق نفسها من اجل االنتخابات االسرائيليةاالحزاب
  

  2/12/2011قدس برس، 
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  رمضان شلح يبحث مع رئيس االستخبارات المصرية اللواء مراد موافي المصالحة الفلسطينية .11
ح اإلسالمي رمضان شل» الجهاد« جيهان الحسيني؛ في غضون ذلك، عقد األمين العام لحركة -القاهرة 

وكان شلح وصل إلى القاهرة أول . أمس اجتماعاً مع رئيس االستخبارات المصرية اللواء مراد موافي
  .من أمس تلبية لدعوة من القيادة المصرية إلجراء محادثات تتناول ملفات عدة، على رأسها المصالحة

  2/12/2011الحياة، لندن، 
  

  سلم األهلي في لبنان الالستهداف منطلقا المخيماتال نريد أن تكون : بركة .12
لتكوين مرجعية فلسطينية "في لبنان علي بركة عن إتصاالت " حماس"أعلن المسؤول السياسي لحركة 

  ". تتعاطى مع الدولة اللبنانية وتنسق معها في مجال ضبط الوضع األمني داخل المخيمات في لبنان 
ألهلي في لبنان كما نريدها ان تحافظ  السلم االستهدافال نريد أن تكون المخيمات منطلقا "وأعلن أنه 

ولكن نطالب ببعض الحقوق اإلنسانية وال . على األمن واإلستقرار، ألنها المدخل الى عودتنا الى الوطن
  ". سيما حق التملك وذلك من اجل عيشة كريمة

ر فلسطين ال احتالل يبقى في مكانه، ونعتبر ان عملية تحري"، منوها الى أن "التوطين فزاعة"وإعتبر ان 
باتت قريبة والفلسطيني الذي يقدم دما لن يقبل بالتوطين والتخلي عن حق العودة والمطلوب وضع 

  ".استراتيجية تحفظ حق العودة مع حق التملك في لبنان
  1/12/2011موقع الجئ نت، 

  
   السفير المصري الجديدتلتقيحماس : موقع الجئ نت .13

 قيادي في حماس بأن ممثل الحركـة فـي لبنـان      من مصدر » الجئ نت «علمت شبكة    : خاص -بيروت
األستاذ علي بركة يرافقه مسؤول العالقات السياسية في الحركة محمـود الـصديق، زار ظهـر اليـوم                  

مقر السفارة المصرية في بيروت والتقي السفير المـصري الجديـد محمـد توفيـق               ) 01/11(الخميس  
  .والقنصل المصري في السفارة أحمد حلمي

كة السفير المصري على منصبه الجديد، وبارك للشعب المصري نجاح المرحلة األولى مـن              وقد هنأ بر  
االنتخابات التشريعية، متمنياً لمصر األمن واالستقرار وقيامها بدورها الريادي في نصرة قضايا األمـة              

  .وعلى رأسها قضية فلسطين
لسطيني في لبنان، وأكد بركة على      كما بحث الجانبان األوضاع العامة في المنطقة وخصوصاً الوضع الف         

ضرورة تحسين أوضاع الالجئين الفلسطينيين في لبنان وتأمين العيش الكريم لهم ريثما يتمكنوا من العودة              
 .إلى فلسطين

  1/12/2011موقع الجئ نت، 
  

  االحتالل يعتقل عشرة من قادة الجبهة الشعبية في جنين .14
ائيلي حملة اعتقاالت واسعة في صفوف الجبهة الشعبية شنت قوات االحتالل االسر: وكاالت-رام اهللا 

لتحرير فلسطين في مدينة جنين، شمال الضفة الغربية حيث اعتقلت عشرة من ابرز قياداتها في 
المحافظة، من بينهم عضو في اللجنة المركزية للجبهة ورئيس اتحاد عام طلبة فلسطين، وذلك في ثاني 

  .رعملية تستهدف الجبهة في اقل من شه
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وقالت مصادر من الجبهة الشعبية إن قوة عسكرية كبيرة تقدر بعشرين آلية عسكرية داهمت منازل 
  .قيادات الجبهة الشعبية

  2/12/2011االتحاد، أبوظبي، 
  

   من أنصار حماس بالضفةسبعةأمن السلطة يعتقل  .15
فظات طولكرم اعتقلت أجهزة أمن السلطة بالضفة، سبعةً من أنصار حماس في محا: الضفة الغربية

  . وسلفيت وقلقيلية، كما فصلت معلما من وظيفته في نابلس، واستدعت للمقابلة طالبا جامعيا في بيت لحم
وفي السياق ذاته استدعى جهاز المخابرات في بيت لحم األسير المحرر محمد محمود علي أبو مصطفى 

دس أبوديس، وبدوره أعلن أبو مصطفى من نحالين، وهو طالب بكلية الدعوة وأصول الدين في جامعة الق
وقامت أجهزة السلطة في نابلس بفصل األستاذ محمد عودة من قرية  .رفضه االستجابة لالستدعاء

  .حوارة
  

  1/12/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم
  

  نتنياهو يوبخ ليفني على لقائها مع عباس في عّمان .16
المعـارض، تـسيبي    » كديما«قاء رئيسة حزب    أعرب نتنياهو عن غضبه من ل     :  نظير مجلي  -تل أبيب   

إذا كانـت الـسلطة تريـد       «: وخالل محادثة هاتفية معها قال    . ليفني، مع عباس أول من أمس في عمان       
  .»إجراء مفاوضات جدية مع إسرائيل فإن الطريق الوحيد لذلك هو مع الحكومة اإلسرائيلية المنتخبة

إن أمن إسرائيل وقدرتها على الدفاع عـن نفـسها          «: قائلةواعتبرت ليفني هذه الجملة توبيخا لها، فردت        
. »تقتضي من الحكومة أن تكون في حالة مفاوضات جدية مدعومة من العالم بدال من أن تكون معزولـة                 

وأضافت أنها ال تجري مفاوضات بدال من الحكومة، ولكنها ستعمل على إخراج إسرائيل مـن العزلـة                 
، وتعزيز قوة المعـسكر المعتـدل فـي         »اإلرهاب«ها العسكرية ضد    الدولية وعلى تعزيز شرعية عمليات    

  .الشرق األوسط الذي بدأ يتالشى في عهد هذه الحكومة
وقبـل أن   . في الدقيقـة التـسعين    «وقالت ليفني إن هناك إمكانية لتجديد المفاوضات، وإن إسرائيل اآلن           

سنوات الثالث األخيرة عن إجراء     وأضافت أنها امتنعت في ال    . »يحصل التدهور يجب تجديد المفاوضات    
لقاءات مع عباس حتى ال تظهر كمن يتدخل في االتصاالت مع السلطة الفلسطينية، وأنها قررت أخيـرا                 

أيضا يعارض إقامة حكومة وحدة فلسطينية مع حركة حماس         » كديما«إجراء اللقاء لكي توضح لعباس أن       
تراف بإسرائيل والتخلـي عـن العنـف وااللتـزام          التي لن تكون ملتزمة بشروط الرباعية الدولية واالع       

وقالت ليفني إنه كان مهما بالنسبة لها أن توضح لعباس أن معارضة تشكيل حكومـة               . باالتفاقيات السابقة 
  .وحدة مع حماس ال تقتصر على االئتالف

  2/12/2011، الشرق األوسط، لندن
 

  ة حول حدود الدولة ترفض المقترح الفلسطيني للرباعينتنياهوحكومة ": هآرتس" .17
أن العبرية أمس،   » هآرتس«كشفت مصادر سياسية في إسرائيل، حسب صحيفة        :  نظير مجلي  - تل أبيب 

عرض منظمة التحرير الفلسطينية اقتراحاتها للتسوية الدائمـة للـصراع حـول            حكومة نتنياهو رفضت    
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فقط «، بحجة أنها ستقدمها     تجاوب مع طلب الرباعية ولم تقدم مقترحاتها      تلم  و ،موضوعي الحدود واألمن  
وأشارت الصحيفة إلى أن إسرائيل رحبـت        .»إذا استؤنفت المفاوضات المباشرة ومن دون شروط مسبقة       

فـي حـين أكـد       .في حينه بالمقترح، وأجرى مبعوثو الرباعية عقب ذلك جوالت محادثات مع الطرفين           
  .في إطار مفاوضات مباشرة وسريةمبعوثه الخاص يتسحاك مولخو أن اقتراحا من هذا النوع يقدم فقط 

 2/12/2011، الشرق األوسط، لندن
 

  يران عما قريبإ تهاجم لن "اسرائيل": باراك .18
قال وزير الدفاع االسرائيلي ايهود باراك يوم الخميس ان بالده لن تشن هجومـا              : جيفري هيلر  -القدس  

ئيل محاولة ايرانيـة لتطـوير      على ايران عما قريب لكن كل الخيارات مطروحة لوقف ما تعتبرها اسرا           
  .أسلحة نووية

ليست لدينا نية في الوقت الحالي للقيام بتحرك لكن مـن المـستحيل أن              "وقال باراك لالذاعة االسرائيلية     
وقال الوزير  ". لسنا بحاجة الى حروب كبيرة    .. يجب أن نتحرك بهدوء وترو    . يشل الخوف دولة اسرائيل   

غير الدبلوماسي هو الخيار االخير وأعتقد أن الجميع متفقون علـى أن            من المؤكد ان الخيار     "االسرائيلي  
  ."جميع الخيارات مطروحة

 2/12/2011، وكالة رويترز لألنباء
  

   مع مصر لن تكون كحروب األمسالقادمةالحرب : بن إليعازر .19

بزيـادة  طالب بنيامين بن إليعازر عضو الكنيست والوزير السابق، الحكومة اإلسـرائيلية            : محمد محمود 
ميزانية الجيش استعدادا لصراع قال إنه لن يكون كسابقه، مبرزا المخاوف من تناقص عـدد المجنـدين                 

  . بالجيش اإلسرائيلى وعدم زيادة الميزانية العسكرية
خالل جلسة خاصة للجنة الخارجية واألمن بالكنيست أمس حكومة بنيامين نتنياهو إلـى              ودعا بن إليعازر  
" كـارثى "لم تكن من قبل فى وضع       "ؤسسة العسكرية إلسرائيل، محذرا من أن إسرائيل        زيادة ميزانية الم  

  ". كما هو الحال اآلن لهذا البد من زيادة ميزانيتها الحربية
مسئولو حكومتنا يغضبون حينما أقول مثل هذه األقوال لكن إسرائيل معرضة ألخطار واليـوم              : "وأضاف

المعركة القادمة  "، وقال إن    " القادمة، إننى أتوقع تصادما مع مصر      ال أحد يعلم ماذا سيحدث خالل األعوام      
إنه واقع مختلف تماما والبد من زيـادة الميزانيـة العـسكرية            .. مع مصر لن تكون مثل حروب األمس      

  ". تحسبا لهذا
  1/12/2011، المصريون، القاهرة

 
  ريةمنع وزير الجبهة الداخلية اإلسرائيلي من دخول ثكنة عسك": إسرائيل" .20

لم يتخيل وزير الجبهة الداخلية اإلسرائيلي متان فيلنائي، والذي شغل في الماضي منصب نائب              : تل أبيب 
  .وزير األمن وضابط كبير في االحتياط، منعه من دخول معسكر للجيش في وسط إسرائيل

ـ                 ن الوزير وصل إلى المعسكر للقاء ضباط في وحدات خاصة، لكن حراس المعسكر منعوه ومرافقيـه م
الوزير وحرسه الشخـصي     .الحرس من الدخول ألنه لم تصلهم أوامر بالسماح له بالدخول إلى المعسكر           

  .فيما أكد مقرب من الوزير الخبر لوسائل اإلعالم اإلسرائيلية. تركوا المكان
  1/12/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 



  

  

 
 

  

            14ص                                     2337:                العدد2/12/2011الجمعة  :التاريخ

  
   المعارك مستقبالً مباشرة سيشاهدوناالحتالل قادة :جيش اإلسرائيليال .21

كشف جيش االحتالل اإلسرائيلي مـساء الخمـيس أن شـعبة تكنولوجيـا المعلومـات               : القدس المحتلة 
إلشراك ونقل المواد المصورة من الميدان إلى       " البالزما"واالتصاالت تعمل حاليا الستخدام مجال الفيديو       

  .القادة مباشرة
ل أن مشاهد الفيديو للمعارك الميدانية مستقبال ستعطي القادة في          وأوضح الموقع االلكتروني لجيش االحتال    

  .غرفة العمليات ميزة ساحقة في ميدان القتال
 1/12/2011، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية 

  
  ح لكل جندي إسرائيلي مسّر" ألف شيكل20" يقضي بـقانونيصادق على الكنيست  .22

األربعاء بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون يقضي بزيادة        صادق الكنيست اإلسرائيلي    :  القدس المحتلة 
  . تدريجية للمكافآت المالية للجنود المسرَّحين الذين أنهوا عملهم اإللزامي

 ألف شيكل، أي مـا      20وبحسب مشروع القانون، قالت إذاعة االحتالل إنه أي جندي أنهى عمله سيمنح             
  .لقاه حاليايزيد بأكثر من ضعفين على المبلغ الذي يت

 30/11/2011، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية 
 

   وإيران"إسرائيل" يفضلون أال يكون هناك سالح نووي في اإلسرائيليينمن % 65: استطالع .23

نشرت نتائج أولية الستطالع رأي، حول موقف اإلسرائيليين من توجيه ضربة           : نظير مجلي  - تل أبيب 
.  في المائة يعارضونها   41ي المائة يؤيدون توجيه ضربة كهذه مقابل         ف 43عسكرية إلى إيران، فتبين أن      

 في المائة إنهم يؤيدون أن تتخلى إسرائيل عن السالح النووي، مقابل            65ولكن في الوقت نفسه قال نحو       
 .تخلي إيران عنه

 2/12/2011، الشرق األوسط، لندن
  

  "العمل"لـ 19 مقعدا مقابل 29يحصل على " الليكود": "هآرتس" استطالع .24
أن موجة التشريعات التي بادر إليها اليمين فـي الـشهور           " هآرتس"بين استطالع للرأي أجرته صحيفة      

إنهم يعتقدون أنها تشكل مـسا      % 46األخيرة ال تحظى بتأييد كبير وسط الجمهور اإلسرائيلي، حيث قال           
نسان والمس بمكانة المحكمـة     بالديمقراطية، وذلك في إشارة إلى القوانين ذات الصلة بمنظمات حقوق اإل          

  .العليا وقضاتها والتضييق على حرية الصحافة
من اإلسرائيليين أن اقتراحات القوانين معقولة، وتوفر للغالبية إمكانية اإلمـساك           % 37في المقابل، يعتقد    

  ".ال يعرفون"إنهم % 17وقال . بزمام السلطة
بإشـراف البروفيـسور كميـل      " ديالوغ"بل شركة   وقد أجري االستطالع يوم أمس األول، الثالثاء، من ق        

  . أشخاص505وشملت العينة . فوكس من كلية اإلحصاء في جامعة تل أبيب
، الذي يتضمن رفع قيمة التعويضات في الدعاوى بدون         "قانون التشهير "وتناول االستطالع اقتراح تعديل     

  .يؤيدونه% 46يعارضون التعديل، مقابل % 48الحاجة إلثبات وقوع ضرر، وتبين أن 
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، %43ولدى سؤال المستطلعين عن كون بنيامين نتنياهو يحاول تقليص حرية الصحافة، أجاب باإليجاب              
  .أجابوا بالنفي% 38مقابل 

من المستطلعين يعتقدون أن نتنياهو يحـاول تقييـد حريـة           % 43ونقل عن فوكس قوله إن حقيقة كون        
وأنه يدعي أن عملية التشريع هذه تأتي كحمايـة         الصحافة يجب أن تضيء الضوء األحمر لديه، خاصة         

  .للديمقراطية
من الجمهور غير راضين مـن رئـيس        % 45أما بالنسبة للجهاز القضائي، فقد أشار االستطالع إلى أن          

  %.39الحكومة بسبب االقتراح المقدم من قبل االئتالف الحكومي، مقابل 
أجابوا % 40، مقابل   %49مة أجاب باإليجاب    ولدى سؤال المستطلعين عن رضاهم من أداء رئيس الحكو        

 مقاعد زيادة عن االستطالع السابق، وفي حال        3كما تبين من االستطالع أن الليكود يحصل على         . بالنفي
  . مقعدا29جرت االنتخابات اليوم فإنه يحصل على 

 والبرنـامج   ورجحت الصحيفة أن يكون مرد هذا االرتفاع إلى الزيادة في تناول الخطاب األمني عامـة،              
  .النووي اإليراني بوجه خاص، إضافة إلى إطالق سراح الجندي اإلسرائيلي غلعاد شاليط

وتبين من االستطالع أيضا أن حزب العمل برئاسة شيلي يحيموفيتش قد تراجـع بثالثـة مقاعـد عـن                   
يـسرائيل  "و" كاديما"كما يخسر كل من     ).  في االستطالع السابق   22 مقعدا مقابل    19(االستطالع السابق،   

 6علـى   " ميـرتس "، بينما تحصل    ) في االستطالع السابق   18 مقعدا مقابل    17(مقعدا لكل منهما،    " بيتينو
  . مقاعد في االستطالع السابق5مقاعد مقابل 

  2/12/2011، 48موقع عرب
  

  نوفمبر / في تشرين الثاني"اسرائيل"مهاجر غير شرعي الى  2676 عبور: حصاءاتإ .25

 مهاجر غير شرعي آتـين      2600ءات الرسمية التي نشرت الخميس ان اكثر من         افادت االحصا : القدس
نوفمبر، وهـو رقـم     /من افريقيا عبر شبه جزيرة سيناء المصرية وصلوا الى اسرائيل في تشرين الثاني            

  .قياسي في غضون شهر
يلية  مهاجرا عبروا الحـدود االسـرائ      2676وبحسب المعهد الديموغرافي االسرائيلي، فان ما مجموعه        

  . عدد المهاجرين الذين وصلوا في طريقة غير قانونية منذ بداية العام13581المصرية ما رفع الى 
وامام هذه الموجة المتنامية من الهجرة غير الشرعية، ومصدرها السودان واريتريـا، كثفـت اسـرائيل                

  .االجراءات لردعهم عن المجيء ودفعهم الى العودة
يناير نحو مئة سوداني للعمل فيها وتم ترحيلهم على متن رحلة           /ن الثاني  دخل الى اسرائيل في كانو     حيث

ديسمبر الماضي وعلـى متنهـا      /وانطلقت اول رحلة تشارتر في كانون االول      . تشارتر جوية الى بالدهم   
  . راكبا150

ود يناير، اعلنت وزارة الداخلية ان عدد الذين تسللوا بصورة غير قانونية عبـر الحـد              /وفي كانون الثاني  
  . الفا منذ السنوات االربع الماضية35المصرية بلغ 

 كلم على الحدود مع مـصر فـي محاولـة           250على طول   " جدارا امنيا "من جهة اخرى، تبني اسرائيل      
  .القفال الطرق الرئيسية لدخول المهاجرين غير الشرعيين

  2/12/2011، القدس، القدس
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  نامى السياحة فى مصر مليون شيكل لمواجهة تثالثينتستثمر " إسرائيل" .26
وزير السياحة  " ستاس ميسشيكوف "اإلسرائيلية االقتصادية، أن    " ذا ماركر "ذكرت صحيفة   : القدس المحتلة 

 مليون شيكل لتنمية السياحة فى مدينة إيالت التى تعد المدينة اإلسـرائيلية             30فى إسرائيل قرر استثمار     
 السياحة فى المنتجعات المصرية المقابلـة لمدينـة         الوحيدة المطلة على البحر األحمر، ولمواجهة تنامى      

  .إيالت اإلسرائيلية، ولجذب السائحين األجانب إلى إيالت بدال من مصر
االقتصادية اإلسرائيلية، أن وزارة السياحة فى إسرائيل تعتزم الترويج فى          " كالكاليست"كما أكدت صحيفة    

فريد من نوعه، أكثر جاذبية ومناظر طبيعية مـن         الدول الغربية لمدينة إيالت كمنتجع سياحى إسرائيلى        
المنتجعات السياحية المصرية المطلة على البحر األحمر، ومن مدينة العقبة األردنية التى تواجـه مدينـة      

  .إيالت اإلسرائيلية
اإلسرائيلية االقتصادية، إلى أن وزارة السياحة فى إسـرائيل تهـدف إلـى             " ذا ماركر "وأشارت صحيفة   

ماراتها السياحية فى مدينة إيالت لمواجهة تنامى السياحة المصرية، وسرعة بنـاء الفنـادق              تسريع استث 
السياحية وامتالء الغرف بالسائحين فى مدن مصر السياحية، حيث من المتوقع أن يكون عـدد الغـرف                 

  . ألف غرفة فى إيالت اإلسرائيلية11، مقابل 2020 ألف غرفة عام 200الممتلئة بالسائحين فى مصر 
  1/12/2011وكالة سما االخبارية، 

  
   إصابات بين األسرى إثر اقتحام االحتالل لسجن نفحةعشرة .27

وحدات القمع إلدارة سجن نفحة ، أن توفيق عبد الفتاح، عن 2/12/2011، 48موقع عربذكر 
 في سجن نفحه بحجة التفتيش، وقامت باالعتداء على األسرى 55الصحراوي اقتحمت أمس، غرفة رقم 

وعلم أن صداما واشتباكا باأليدي حصل ما بين القوات الخاصة واألسرى، حيث قامت  . غرفهمداخل
اإلدارة بتفتيش جميع األسرى في الغرف تفتيشا عاريا واالعتداء بالضرب عليهم و قطع التيار الكهربائي 

  .عن جميع غرف السجن
وزارة شؤون األسرى  من رام اهللا، ،1/12/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية وأضافت 

قوات كبيرة من السجانين التابعين إلدارة السجون اقتحمت سجن نفحة، وأوقعت 'قالت ، في بيان لها، إن 
، مضيفة أن تلك القوات 'عشر إصابات في صفوف األسرى بعد أن اعتدت عليهم بالضرب والتنكيل

  . عليهم إجراءات عقابيةعبثت بمحتويات األسرى وقطعت الكهرباء عنهم، وفرضت
استمرارا للهجمة الشرسة التي يتعرض لها األسرى منذ فترة 'وبينت الوزارة أن هذه الممارسات تأتي 

طويلة، بعد أن أعطت الحكومة اإلسرائيلية اليمينية المتطرفة الضوء األخضر إلدارة السجون بزيادة 
  .'ياسيةالضغط على األسرى وتشديد الخناق عليهم لتحقيق مكاسب س

وأعرب وزير شؤون األسرى والمحررين عيسى قراقع عن غضبه لما يتعرض له األسرى من اعتداءات 
يومية على يد السجانين، مطالبا كافة المفاوضين في صفقة تبادل شاليط بضرورة متابعة تفاصيل الصفقة 

  .وما يتعرض له األسرى
  

   مؤسسات مقدسيةأربعويمدد اغالق  مزارعاً من جنين من دخول اراضيهم 30منع ياالحتالل  .28
في جنين من دخول أراضيهم   مزارعا من قرية عانين الغربية30حرمت سلطات االحتالل، : محافظات

  .الواقعة خلف جدار الضم والتوسع العنصري
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تصريحا من مزارعي عانين  ) 30(وذكرت مصادر محلية أن سلطات االحتالل قامت بسحب ما يقارب 
لفصل العنصري الذي يفصل قرية عانين عن أرضة بنما كانوا متجهين عبر البوابة على بوابة جدار ا

  .الحديدية المقامة على الجدار الستكمال قطف ثمار زيتونهم
وناشد أصحاب األراضي كافة المؤسسات الحقوقية والجهات المختصة في السلطة الوطنية التدخل 

يتون وتمديد الفترة الزمنية من اجل الدخول الى والضغط على سلطات االحتالل للسماح لهم بقطف الز
  .أراضيهم

وفي القدس المحتلة مددت سلطات االحتالل اإلسرائيلي امس، إغالق أربع مؤسسات مقدسية لمدة عام، 
يذكر أن سلطات االحتالل كانت سلمت أوامر إغالق للمؤسسات األربع  .وأغلقت مداخلها بالشمع األحمر

  .ر لمدة شه27/10/2011في 
  2/12/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا

  
  مواجهات بين الفلسطينيين والمستوطنين في قرية عراق بورين في نابلس .29

حاصر عشرات الشبان من قرية عراق بورين جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية : الضفة الغربية
، إلى أن جاءت تعزيزات عسكرية المحتلة مساء أمس الخميس عددا من المستوطنين الذين اقتحموا القرية

  .إسرائيلية تمكنت من إخالء سبيلهم بالقوة
وأوضح الشهود أن الشبان ألقوا الحجارة باتجاه المستوطنين وجنود االحتالل الذين ألقوا عليهم قنابل 

  .الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية لتفريقهم دون أن يبلغ عن وقوع إصابات
رين القتحامات متكررة من قبل المستوطنين، حيث يهدد االحتالل بمصادرة وتتعرض قرية عراق بو

  .المزيد من أراضيها لصالح المستوطنات القريبة منها
  2/12/2011، السبيل، عّمان

  
  مصلحة السجون اإلسرائيلية ترفض السماح ألقدم أسير سياسي باالنفراد مع زوجته إلنجاب طفل .30

ألسير السياسي وليد دقة، وهو من مدينة باقة الغربية، داخل ما يناضل ا :الناصرة ـ زهير أندراوس
 سنوات للحصول على حقهما األساسي والطبيعي 9يسمى بالخط األخضر، وزوجته سناء منذ أكثر من 

  .في إنجاب طفل
وقد قوبل طلبهما البسيط هذا برفض وتعنت من قبل سلطة السجون اإلسرائيلية بادعاء أن لقاء دقة 

 قرب قد يشكل خطرا على أمن الدولة، وذلك ألن دقة ال يزال على اتصال مع تنظيمات وزوجته عن
  .معادية لدولة إسرائيل

وعلى الرغم من أن المحكمة العليا أوصت السنة الماضية مصلحة السجون إعادة النظر في موقفها 
 مما استوجب الرافض كليا السماح لألسير بإنجاب طفل، إال أن مصلحة السجون بقيت على رفضها

وقد قدمت االلتماس باسم عدالة واألسير المحامية  .االلتماس مجددا إلى المحكمة المركزية في الناصرة
وشددت المحامية بكر في االلتماس المجدد على أن حرمان األسير من حقه في اإلنجاب  .عبير بكر

  .رية الذاتية ويعتبر عقوبة مضاعفةواستمرارية الحياة من بعده يمس بكرامته وبحقه في بناء العائلة والح
  2/12/2011، القدس العربي، لندن
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  تضامناً مع الشعب الفلسطيني ندوات واعتصامات: لبنان .31
اتحاد "، فقد نظم "اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني"استمرت في بيروت والمناطق إحياءات 

الجامعة "ندوة سياسية في قاعة " افي الفلسطينيالنادي الثق"، و" أشد-الشباب الديموقراطي الفلسطيني 
للمناسبة، حضرها عدد من أساتذة الجامعة، وممثلو القوى الطالبية اللبنانية " اللبنانية الدولية في البقاع

  .والفلسطينية، وحشد من طلبة الجامعة
في مخيم " ونروااأل"اعتصاما أمام مقر مدير خدمات " الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين"كما أقامت 

 وفي سعد. البارد أمس، حضره ممثلو فصائل المقاومة الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني واألهلي
، "، ندوة للمناسبة، في قاعة المركز الثقافي الفلسطيني"الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين"نايل، نظمت 
ل الفلسطينية، واألحزاب اللبنانية، ، بحضور ممثلي الفصائ"فلسطين قضية شعب وحقوق"تحت عنوان 

  .واللجنة الشعبية، وحشد من األهالي
، أقيم لقاء "تحالف القوى الفلسطينية"و" لقاء األحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية"وبدعوة من 

  .وطني تضامني للمناسبة في بيروت أمس
  2/12/2011، السفير، بيروت

  
  "االستيطان"رها السنوي حول مؤسسة القدس الدولية تنظم مؤتم .32

أكد باحثون ومهتمون بقضية القدس على ضرورة إعادة اللحمة بين القيادتين في  :ريما زنادة-غزة
الضفة الغربية وقطاع غزة، والتنسيق لوضع آليات مواجهة جدار التوسع والفصل حول القدس، والمدن 

  .الفلسطينية المختلفة
مة الشعبية في القدس لتعزيز الهوية العربية اإلسالمية للمدينة المقدسة وأشار المشاركون إلى أهمية المقاو

  .والمحافظة عليها وحمايتها من الخطر الصهيوني
" االستيطان في القدس ودوره في تهويدها" الخامس، والذي جاء بعنوان -ودعوا في مؤتمر القدس العملي
ن الفلسطيني في القدس وإقامة صندوق يعني  فلسطين إلى تشجيع العمرا–بتنظيم مؤسسة القدس الدولية 

  .بهذا األمر
  2/12/2011، الشرق، الدوحة

  
  وضع الدواء في الضفة أفضل من كل دول االقليم: في رام اهللا وزير الصحة  .33

فتحي ابو مغلي ان وضع الدواء في الضفة الغربية أفضل من كل دول . اكد وزير الصحة د:بيت لحم
  .بتروليةاإلقليم بما فيها الدول ال

على ان مختلف االدوية متوفرة في الضفة الغربية لكن بعض المستشفيات تعاني " معا"وأكد أبو مغلي لـ
في بعض األوقات من نقص بعض أصناف األدوية نتيجة تأخر خروجها من المستودعات، او إجراءات 

لعالج، وهذا يحدث في جميع االحتالل لكن هذا ال يعني عدم توفر أدوية للعالج ودائما يكون هناك بدائل ل
جاء رد ابو مغلي تعقيبا على شكاوى عدد من المواطنين على عدم توفر دواء العالج  .دول العالم

  .الكيماوي في مستشفى بيت جاال الحكومي
  2/12/2011، وكالة معاً اإلخبارية
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  في القدس النسبة االعلى في جنين واالقل ..الف معاق في االراضي الفلسطينية113: االحصاء .34
قال الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني إن أعداد ذوي اإلعاقة في األراضي الفلسطينية المحتلة 

  .من مجمل السكان% 2.7، أي 2011 ألف فرد خالل العام 113وصلت إلى حوالي 
 ألفًا في الضفة 75وأوضحت رئيس اإلحصاء عال عوض في بيان عشية يوم المعاق العالمي أن منهم 

من مجمل % 2.4 ألفًا في قطاع غزة، أي 38من مجمل سكان الضفة، وحوالي % 2.9ية، يشكلون الغرب
  .بين اإلناث% 2.5مقابل % 2.9كما بلغت نسبة اإلعاقة بين الذكور . سكان بغزة

وأشارت إلى أن نسبة انتشار اإلعاقة ترتفع بارتفاع العمر، حيث يالحظ أن النسبة األعلى بلغت بين 
بين اإلناث، % 34.1بين الذكور مقابل % 29؛ حوالي %32.0 سنة فأكثر، 75ن أعمارهم األفراد الذي

  .بين اإلناث% 1.3بين الذكور و% 1.8 سنة؛ 17-0بين األطفال  % 1.5فيما وصلت هذه النسبة 
 سنة فأكثر في الضفة 75لألفراد % 31.4أما بالنسبة النتشار اإلعاقة حسب المنطقة والعمر، فقد بلغت 

% 1.4بالضفة و% 1.6 سنة؛ 17 -0بين األطفال % 1.5في قطاع غزة، في حين بلغت % 33.6ل مقاب
من مجموع األفراد في محافظة جنين هم ذوي إعاقة، تليها محافظة الخليل بنسبة % 4.1وبينت أن .بغزة
  .  في محافظة القدس% 1.4وبلغت هذه النسبة %.  3.6

، تلتها محافظات شمال غزة ورفح ودير البلح %2.5بواقع أما في قطاع غزة كانت أعلى نسبة في غزة 
  %.2.2، وأدناها في محافظة خانيونس؛ %2.4بنفس النسبة؛ 
من إجمالي األفراد ذوي اإلعاقة في األراضي الفلسطينية هم ذوي إعاقات حركية، % 48.7وذكرت أن 

في الضفة % 23.6 بواقع ،%24.7في غزة، تليها إعاقة بطء التعلم، % 47.2في الضفة مقابل % 49.5
  .بغزة% 26.7مقابل 

اإلعاقات /من الصعوبات% 43.7ولفتت إلى أن األسباب المرضية أكثر األسباب وراء اإلعاقة، حيث أن 
لإلعاقة % 42.9لإلعاقة السمعية، و% 29.1البصرية كان سببها مرضي، وشكل هذا السبب ما نسبته 

  . لإلعاقة النفسية% 27.2إلعاقة بطء التعلم، و% 27.6وإلعاقة التذكر والتركيز، % 28.7الحركية، و
  1/12/2011الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني، 

  
  سننفتح على حركة حماس ونلغي إبعاد قادتها : األردنرئيس وزراء  .35

أعلن رئيس الوزراء األردني عون الخصاونة أن حكومته تخطط إلجراء اتصاالت وصفها بأنهـا              : عمان
وأشار الخصاونة في رده على مناقشات الثقة البرلمانية        ". حماس" حركة المقاومة اإلسالمية     بناءة مع قادة  

ويعـد إعـالن    . الخميس إلى أن األردن يقف على مسافة واحدة من جميع أطراف المعادلة الفلـسطينية             
هاء الخصاونة عن التخطيط التصاالت مع حماس أول إعالن رسمي يعد األول من نوعه ويمهد عمليا إلن               

  .القطيعة مع هذه الحركة
وذكر رئيس الوزراء األردني أن األردن ال يزال يرى في منظمة التحرير الممثـل الـشرعي والوحيـد           

  ".لكن مصالح األردن الحيوية تتطلب التواصل مع جميع األطراف"للشعب الفلسطيني، 
ل بإبعاد قادة حماس األردنيين     وبنفس المناسبة، تعهد الخصاونة بإصالح ما أسماه الخطأ الدستوري المتمث         

 وهي صيغة تعني إعادة الجنسية األردنية لخالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس،              1999عام  
  .وثالثة من قيادة الحركة وإنهاء حالة إبعادهم

  2/12/2011العرب اليوم، عماّن، 
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   األسرى ضد اإلسرائيلية تستنكر الممارسات "الوطنية لألسـرى" .36

 اإلسـرائيلية  فـي المعـتقالت   األردنيـين  والمفقـودين  لألسرىاستنكرت اللجنة الوطنية   :  بترا –عمان  
 واخرهـا اقتحـام     األردنيين ومن ضمنهم االسرى     األسرىاالنتهاكات التي تمارسها قوات االحتالل ضد       

  .أمس أولسجن نفحة الصحراوي يوم 
ين ذلـك العمـل علـى       عممكن والى ان ي    وقت   بأسرع اللجنة ضرورة العمل على االفراج عنهم        وأكدت

  .التخفيف من معاناتهم وفضح ممارسات االحتالل بحقهم في جميع المحافل
2/12/2011، الدستور، عّمان  

  
   يتواصل في األردن التي تسحب الجنسيات من الفلسطينيينرعب دائرة المتابعة والتفتيش .37

 جيران ظهر الـسبت الماضـي       عبد اهللا نائب  وقف ممثل مخيم البقعة لالجئين ال      : بسام البدارين  -ن  عما
 دائرة المتابعـة والتفتـيش      أن رئيس الوزراء عون الخصاونة،      ليقول أمام ' القدس العربي 'حصريا وأمام   

أردنيي األصل الفلسطيني أرقامهم الوطنيـة      من   تسحب   ، ألنها 'دائرة الرعب  'هيالتابعة لوزارة الداخلية    
 بعد ساعات من    لها في المخيم  فتح فرع جديد    وقد   ، داعيا إليجاد حل   وتهدد جنسياتهم وحقوقهم الدستورية   

  .هاالدعوات إلغالق
وإزاء هذه اآلراء لم يملك الخصاونة إال تأكيد تفهمه لألمر وتكرار المبادئ التي يؤمن بها كإنسان وقاض                 
دولي أصبح رئيسا للحكومة، حيث يعارض بشدة سحب جنسية أي مواطن وفي أي مكان وال يتفهم بكـل           

  .األحوال أن يبيت مواطن ما أردنيا فيصحو في اليوم التالي ليس أردنيا
 هنا طلب من ممثلي الوسط الفلسطيني مهلة ال تزيد عن أسبوع إلعادة مراجعة ملـف سـحب         الخصاونة

الجنسيات واالستقرار على قراءة جديدة للمشهد، لكن كادر وزارة الداخلية يعمل بوضوح فـي االتجـاه                
و المعاكس لتصريحات والتزامات رئيس الوزراء، كما الحظ الناشط الحقوقي المحامي عالء عثامنة، وه            

  .'القدس العربي'يتحدث لـ
2/12/2011، القدس العربي، لندن  

  
   هدم باب المغاربة "إسرائيل" التصدي لمحاوالت إلى تدعو "مجابهة التطبيع" .38

طالبت اللجنة التنفيذية العليا لحماية الوطن ومجابهة التطبيع فـي بيـان لهـا أمـس،                :  الدستور –عمان  
ربية واإلسالمية إلى تنفيذ فعاليات جماهيرية للتنديـد بهـذه          جماهير الشعب األردني وسائر الشعوب الع     

وأدانت اللجنة كافة أشكال التواصل مـع       . الجريمة، والمطالبة بقطع سائر العالقات مع العدو الصهيوني       
العدو الصهيوني ،كما ناشدت المواطنين التحري الدقيق لدى إقدامهم على شـراء البـضائع المـستوردة                

  .فواكه للتأكد من أنها ليست من منتجات الكيان الصهيونيوالسيما الخضار وال
2/12/2011، الدستور، عّمان  

  
  جري تدريبات تحاكي انتشاراً سريعاً للصواريخ البعيدة المدىيحزب اهللا ":  ديفنسإسرائيل" .39

العبرية، المتخصصة بالـشؤون العـسكرية واالمنيـة، أن         » اسرائيل ديفنس «ذكرت مجلة   : يحيى دبوق 
لوحدات الصاروخية الخاصة في حزب اهللا، تجري تدريبات تحاكي انتشاراً سريعاً للـصواريخ             عناصر ا 
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تسهل عملية اطالقها باتجاه اهداف فـي       » نقاط اطالق «البعيدة المدى الموجودة في حوزة الحزب، وتعد        
النقاط، يريدون، من بين أمور أخرى، نشر صواريخ في هذه          «، مشيرة الى انهم في حزب اهللا        "إسرائيل"

  .»يصل مداها إلى اربعمئة كيلومتر
وأكّد رئيس الدائرة السياسية االمنية في وزارة الدفاع االسرائيلية، اللـواء عـاموس جلعـاد، أمـس ان                  

 لدى  األساسيالتوجه  « ان   إلى، مشيرا   »اإلسرائيليالحرب المقبلة ضد إسرائيل، ستتركز على االقتصاد        «
وقـال   .» المدنيين، وان تكون الحرب المقبلة طويلة الى حد مـا          حزب اهللا وحركة حماس، هو استهداف     

 كيلومتراً، علما ان    75 إلىتمتلك صواريخ يصل مداها     « في قطاع غزة     اإلسالمي حركة الجهاد    أنجلعاد  
  .» كيلومترا60 من أكثرتل ابيب ال تبعد عن قطاع غزة 

2/12/2011، ، بيروتاألخبار  
  

   لبنانإلى أسلحة من سورية  حزب اهللاقل ن من تتخوف"إسرائيل": "يديعوت" .40
حزب اهللا يستعد في هذه األثناء لمرحلة ما        «أناالسرائيلية، أمس،   » يديعوت أحرونوت « ذكرت صحيفة   

بعد األسد وأن حزب اهللا يجري اتصاالت مع االخوان المسلمين في سورية من أجل ضمان عدم المـس                  
حزب اهللا ينقـل أسـلحة مـن        «وأضافت أن    .»ية الى الحكم في سور    اإلخوانبمصالحه في حال وصل     

وتابعـت   .» ووقف امـداد حـزب اهللا بالـسالح        ]بشار األسد  [سورية الى لبنان تحسبا من سقوط األسد      
 تتخوف من أن هذه األسلحة تشمل أسلحة امتنع األسد حتى اآلن من نقلهـا الـى                 إسرائيل«الصحيفة أن   

حـزب  « من وصول أسلحة الى      إسرائيلوتخشى   .»قفهحزب اهللا وأن مقاطعة الغرب له جعلته يغير مو        
  كانت روسيا زودت سورية بها أخيرا وتشمل صواريخ متطورة» اهللا

2/12/2011، القوة الثالثة  
  

   مليون دوالر300 يمّول حماس بـوس ...وجه دعوة سرية لهنيةي أردوغان": السياسة الكويتية" .41
 أن رئيس الوزراء التركي رجب طيب ، أمس،"السياسة"كشفت مصادر مطلعة لـ : خاص-" السياسة"

 كما أنه ، لزيارة أنقرة، إسماعيل هنية،حكومة في قطاع غزةالأردوغان وجه دعوة سرية إلى رئيس 
 نتيجة لخفض حجم ، عقب الضائقة المالية التي تمر بها، إلنقاذها، مليون دوالر300بصدد منح الحركة 

  .ا من إيران التي تواجه عقوبات دولية واسعةالمساعدات المالية التي كانت تتدفق إليه
 ثمنت المساعي التي بذلها رئيس المكتب السياسي ،إن قيادة غزة"وقالت المصادر المقربة من الحركة 
 ". في العالقات بين حماس وتركيا، والتي فتحت حقبة تاريخية،للحركة خالد مشعل المقيم في دمشق

ل في كل ما يتعلق بتوطيد العالقات بين تركيا وحماس على وأضافت أن أردوغان استجاب لمطالب مشع
 ، هنيةإلى وأرسل دعوة ، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء التركي استجاب لطلب مشعل،مختلف األصعدة

 ، على أن تبقى هذه الدعوة مكتومة في الوقت الحالي من الجانب التركي، تركياإلىللقيام بزيارة رسمية 
  .س بالشكل الذي يناسبها عشية الزيارةوتترك حرية نشرها لحما

 على خلفية القمع ، النظام السوريإلى أردوغانولفتت إلى أن االنتقادات شديدة اللهجة التي وجهها 
 حتى ، تأجيل زيارة هنية لتركياإلى دفعت بمشعل ،الدموي لالحتجاجات المطالبة بإسقاط نظام بشار األسد

 األمر الذي قد يؤثر سلباً على استمرار عمل ،ء النظام السوريال يبدو كمن يدعم الموقف التركي إزا
  .مكاتب الحركة وكوادرها القيادية في دمشق
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 من أردوغان أسماع إلى كما وصل ،ن الوضع االقتصادي المتردي لحماسأ إلىوأشارت المصادر 
لبحث عن  إعطاء التوجيهات لوزير ماليته محمد سيمسق لإلى دفع برئيس الوزراء التركي ،مشعل

 اإليراني الدعم أن ألردوغان أوضح مؤكدة أن مشعل ، مليون دوالر300مصادر لتمويل الحركة بـ 
ن الحركة بحاجة ماسة لدعم تركي يغطي جزءاً من أ واألخيرة،للحركة تقلص بشكل ملحوظ في اآلونة 

  . مليون دوالر540 والتي قد تتجاوز ميزانيتها للعام الحالي المقدرة بـ ،ميزانيتها للعام المقبل
 تتفهم أننها ال تستطيع أ إلى ،كما أشارت مصادر مقربة من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس

 ، معتبرة أنه إذا قامت تركيا بتنفيذ ما وعدت مشعل به من ناحية زيارة هنية أنقرة،الموقف التركي
 الضربة القاضية للمساعي التي  فإن ذلك سوف يكون بمثابة،وتحويل مئات ماليين الدوالرات للحركة

وأضافت أن  . على الساحة الدولية وللعالقات التي تربط بين رام اهللا وأنقرةةالفلسطينيتبذلها السلطة 
 حيث ،الخطوة التركية فضحت اللعبة المزدوجة التي يلعبها أردوغان لتلميع صورته على جميع األصعدة"

 وال يتردد من جهة ،فلسطينيين في المحافل الدولية من جهةيدعم السلطة الفلسطينية كالممثل الشرعي لل
 بسلطة  فعلياً األمر الذي يعتبر اعترافاً، للقيام بزيارة رسمية لتركيا، هنيةإلىأخرى في توجيه دعوة 

  ".حماس في غزة وتغذية لالنفصال الحاصل بين الضفة والقطاع منذ سيطرة الحركة بالقوة على القطاع
  2/12/2011 ،السياسة، الكويت

  
  "منتهى العدوان على الديمقراطية"موقف الواليات المتحدة من الدولة الفلسطينية :  صبيحمحمد .42

أكد السفير محمد صبيح األمين العام المساعد لقطاع فلسطين واألراضي العربية  :مراد فتحى - القاهرة
لشعب الفلسطيني لنيل عضوية المحتلة أن موقف الواليات المتحدة األمريكية تجاه الحقوق المشروعة ل

 أن السالم لن يستقر في المنطقة ، معتبراً"منتهى العدوان على الديمقراطية من هذه الدولة"األمم المتحدة، 
 من جميع األراضي العربية المحتلة وفق مبادرة "إسرائيل"إال بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وانسحاب 

 181صريحات للصحفيين أمس الخميس في ذكرى صدور القرار وطالب صبيح في ت. السالم العربية
، من كل الدول التي شاركت في تقسيم فلسطين 29/11/1947وتشريد الشعب الفلسطيني الذي يوافق 

 بالدولة الفلسطينية وأن تسهل عضويتها باألمم المتحدة، وعلى طالبها بمسؤوليتها اآلن في االعتراف فوراً
الدائمين في مجلس األمن خاصةً الواليات المتحدة، الفتًا إلى تهديد الواليات رأس تلك الدول األعضاء 

  .المتحدة برسائل رسمية للدول لعدم التصويت للجانب الفلسطيني
  2/12/2011الشرق، الدوحة، 

  
  لمناقشة المصالحة الوطنيةمايو / كافة الفصائل التي وقعت على اتفاق أيارتدعو مصر  .43

، إن القيادة المصرية 1/12  ياسر عثمان، يوم الخميسفلسطينيةر لدى السلطة ال قال سفير مص:رام اهللا
وأضاف في تصريح  .تسخر كافة جهودها من أجل إنجاح المصالحة الفلسطينية في أسرع وقت ممكن

في هذا اإلطار تم البدء بتوجيه الدعوات لكافة الفصائل التي "أوردته وكالة أنباء الشرق األوسط، أنه 
 مايو الماضي بالقاهرة، بهدف عقد لقاءات تبحث في القضايا السياسية وآخر /لى اتفاق أياروقعت ع

   على وأوضح أن مصر تعمل حالياً ."التطورات وخاصة موضوع المصالحة واستعادة الوحدة الوطنية
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لمكتب البناء على ما تم التوافق عليه خالل اللقاء الخميس الماضي بين الرئيس محمود عباس، ورئيس ا
  .السياسي لحركة حماس خالد مشعل، واستغالل الزخم الناتج عن هذا اللقاء لدفع تنفيذ عملية المصالحة

  1/12/2011، )وفا(نية وكالة األنباء والمعلومات الفلسطي
 

   تتعلق بفلسطين بأغلبية ساحقةقرارات خمسةاألمم المتحدة تعتمد  .44
المتحدة الليلة الماضية خمسة مشاريع قـرارات تتعلـق         اعتمدت الجمعية العامة لألمم     :  صفا -نيويورك  

  .بفلسطين بعد التصويت عليها واعتمادها بأغلبية ساحقة
في التاسع والعشرين من تشرين الثاني الماضي،       " قضية فلسطين "وكانت الجمعية العامة بدأت مناقشة بند       

يع القرارات بعد طرحهـا للتـصويت،       وبعد االنتهاء من مناقشة هذا البند الليلة الماضية تم اعتماد مشار          
  :والقرارات هي

، والذي أكدت الجمعية العامة بموجبـه مـن         "تسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية    "  القرار المعنون     -
جديد ضرورة التوصل إلى تسوية سلمية لقضية فلسطين من جميع جوانبها، ودعمهـا الكامـل لعمليـة                 

  . رارات األمم المتحدةالتسوية في الشرق األوسط على أساس ق
وأهابت بالطرفين الفلسطيني واإلسرائيلي الوفاء بالتزاماتهما السابقة، وبخاصة التقيد بخارطـة الطريـق             

  .وشددت على ضرورة االلتزام بالحل القائم على دولتين
ة كما أكد القرار ضرورة الوقف التام لجميع األنشطة االستيطانية اإلسـرائيلية فـي األرض الفلـسطيني               

المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والتوقف فورا عن تشييد الجـدار والوقـف الكامـل لكافـة األعمـال            
اإلسرائيلية االستفزازية والتحريضية، بما في ذلك تلك التي يقوم بها المستوطنون اإلسرائيليون في القدس              

  . الشرقية المحتلة، خاصة في األماكن الدينية وحولها
 بالطرفين استئناف مفاوضات التسوية المباشرة واإلسراع فيها من أجل التوصـل إلـى              كما أهاب القرار  

تسوية سلمية نهائية على أساس قرارات األمم المتحدة ذات الصلة، ومرجعيات مؤتمر مدريد ، ومبـادرة                
  .السالم العربية، وخارطة الطريق

، بما فيها القـدس     1967تلة منذ عام    من األرض الفلسطينية المح   " إسرائيل"وأكد القرار ضرورة انسحاب     
الشرقية، وإعمال حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في تقريـر المـصير                 

  . 1967يونيو /وحقه في إقامة دولته المستقلة على أساس حدود الرابع من حزيران
 194طبقا لقرار الجمعية العامـة      وشدد القرار على ضرورة حل مشكلة الالجئين الفلسطينيين حال عادال           

  .  1948 ديسمبر 11المؤرخ ) 3 -د (
والذي بمقتضاه أعادت الجمعية العامة التأكيد على مـا قررتـه مـن أن أي               " القدس" القرار المعنون    -

لفرض قوانينها وواليتها وإدارتها على مدينة القدس الشريف هي إجـراءات           " إسرائيل"إجراءات تتخذها   
  . ومن ثم فهي الغية وباطلة وليست لها أي شرعية على اإلطالقغير قانونية،

في القيام بأنشطة استيطانية غيـر قانونيـة وتـشييدها          " إسرائيل"وأعربت عن شديد قلقها إزاء استمرار       
الجدار في القدس الشرقية وحولها، بما في ذلك أعمال الهدم للمنازل الفلسطينية وطرد العديد من األسـر                 

ي أحياء القدس الشرقية، واألعمال االستفزازية والتحريضية ضد السكان الفلـسطينيين فـي         من منازلها ف  
  . المدينة، التي يقوم بها أيضا المستوطنون اإلسرائيليون
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البرنامج االعالمي الخاص الذي تضطلع به إدارة شؤون اإلعالم باألمانة العامة بشأن            ' القرار المعنون    -
الجمعية العامة تطلب إلى إدارة شؤون اإلعالم باألمانـة العامـة لألمـم             وبمقتضاه فإن   'قضية فلسطين   

المتحدة أن تواصل، بالتعاون والتنسيق الكاملين مع اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلـسطيني لحقوقـه               
  .غير القابلة للتصرف

ثلي المجتمع  وتضمن القرار تشجيع إدارة شؤون اإلعالم على صياغة سبل لمشاركة وسائط اإلعالم ومم            
المدني في مناقشة مفتوحة إيجابية بشأن وسائل تشجيع إقامة حوار بين الشعوب وتعزيز السالم والتفـاهم                

  .المتبادل في المنطقة
وبمقتـضاه  " اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتـصرف         " القرار المعنون    -

صل بذل كل الجهود للعمل على إعمال الشعب الفلسطيني لحقوقه          طلبت الجمعية العامة من اللجنة أن توا      
غير القابلة للتصرف وتأييد عملية التسوية في الشرق األوسط وتعبئة الدعم الـدولي لمـساعدة الـشعب                 
الفلسطيني، كما تطلب من لجنة التوفيق التابعة لألمم المتحدة الخاصة بفلسطين وإلى هيئات وكيانات األمم               

  .رى العاملة في مختلف جوانب قضية فلسطين، وأن تواصل التعاون الكامل مع اللجنةالمتحدة األخ
وبموجبه طلبت الجمعية العامة إلـى األمـين    " شعبة حقوق الفلسطينيين باألمانة العامة    " القرار المعنون    -

 كما دعت   العام أن يواصل تزويد الشعبة بالموارد الالزمة وأن يكفل استمرارها في االضطالع بأعمالها،            
  .جميع الحكومات والمنظمات إلى التعاون مع الشعبة في أدائها لمهامها

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

  االلتزام بالالجئين الفلسطينيين والعراقيين والسوريين زيارة كليمنتس لتأكيد:  بلبنان السفارة األميركية .45
نائبة مساعد وزيرة الخارجية لـشؤون الـسكان والالجئـين          "اعلنت السفارة االميركية في بيان امس أن        

والهجرة كيلي كليمنتس، زارت لبنان واجتمعت بالمسؤولين الكبار لمناقشة وضع الالجئين الفلـسطينيين             
  ".والعراقيين والسوريين في لبنان، وهذه زيارتها األولى للبنان بصفتها الرسمية

 وزير الشؤون االجتماعية وائل أبو فاعور ورئيس الهيئـة          عقدت كليمنتس اجتماعات مع   " :اضاف البيان 
العليا لالغاثة اللواء إبراهيم بشير والمسؤولين الكبار في وكالة األمم المتحدة إلغاثة الالجئين الفلسطينيين              

وشددت خالل اجتماعاتها علـى     . في الشرق األدنى وفي المفوضية العليا لألمم المتحدة لشؤون الالجئين         
 لبنان والمجتمع الدولي في معالجة الحاجات اإلنسانية وتأمين سالمة السوريين الذين فروا إلـى               مسؤولية"

  .وأعادت تأكيد التزام الواليات المتحدة بالالجئين الفلسطينيين والعراقيين في المنطقة. لبنان
ئين في الـشرق األدنـى،      بصفتها أكبر المانحين الثنائيين لوكالة األمم المتحدة إلغاثة الالج        : "وتابع البيان 

 119 مليون دوالر لبرامج الوكالة اإلقليمية هذا العـام، باإلضـافة إلـى         249وفرت الحكومة األميركية    
مليون دوالر كانت الواليات المتحدة قد وفرتها في خالل األعوام األربعة الماضية إلعادة بناء وتطـوير                

  ."...مخيم نهر البارد لالجئين الفلسطينيين في لبنان
  2/12/2011، المستقبل، بيروت

  
  إيطاليا ترفع التمثيل الدبلوماسي لسفير فلسطين .46

وافق الرئيس اإليطالي جورجيو نابوليتانو، على منح رئيس بعثة فلسطين في إيطاليا صـفة              : وفا–روما  
ـ                .سفير ة وقالت وزارة الخارجية، في بيان لها، اليوم الخميس، إن ذلك يعتبر جزءا من إجراءات الحكوم
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اإليطالية الخاصة برفع مستوى التمثيل لبعثة فلسطين في الدولة اإليطالية، وعليه سيقدم السفير صـبري               
  .عطية أوراق اعتماده في أقرب فرصة ممكنة إلى الرئيس اإليطالي

 1/12/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
 

  ة فلسطينية مستقلةالرئيس السريالنكي يؤكد دعم بالده جهود إقامة دول .47
أكد الرئيس السريالنكي ماهيندا راجباكسه موقف بالده الداعم تجـاه قـضيتنا وشـعبنا              :  وفا –كولومبو  

الفلسطيني، وتأييده الصادق للنضال العادل الذي يخوضه شعبنا الفلسطيني لنيل كافة حقوقه، بما في ذلـك   
  .الحق في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة

 الرئيس السريالنكي لمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع شعبنا الفلسطيني، في رسالته التـي              جاءت أقوال 
  .نشرتها وسائل اإلعالم السريالنكية المختلفة

وقال رئيس جمهورية سريالنكا إن شعبنا الفلسطيني قد حرم خالل العقود الماضية من حقوقه اإلنـسانية                
م يضمن األمن، وأن هناك ضرورة ملحة لحل الصراع فـي           األساسية، وأضاف في الوقت نفسه أن السال      

  .الشرق األوسط، و أنه مع حل الدولتين
 1/12/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
  سنعمل كل جهدنا لمنع ضربة عسكرية ضد إيران: "إسرائيل"روسيا تحذر  .48

رجي ريابكوف، أمس في تـل أبيـب،        وجه نائب وزير الخارجية الروسي، سي     :  نظير مجلي  - تل أبيب 
تحذيرا شديد اللهجة إلى إسرائيل في شأن تهديداتها بتوجيه ضربة عسكرية إلى إيران لعرقلة مـشروعها                

  . وقال إن بالده لن تألو جهدا في سبيل منع توجيه ضربة عسكرية من أي طرف كان ضد إيران. النووي
وجيه ضربة عسكرية إلى إيران، في حال علمـت         وسئل ريابكوف عما إذا كانت روسيا ستتحرك لمنع ت        

مع أن هذا سؤال وهمي، إال      . نعم«: فأجاب بطريقة موجهة مباشرة إلى إسرائيل قائال      . بأمر ضربة كهذه  
أعرف أن جوابي هـذا يبـدو       «: وأضاف. »أنني أقول إن روسيا ستحاول منع ضربة كهذه بكل الوسائل         

يقف وراء ضربة كهذه سيتحمل التبعـات الـسياسية لهـذا           فأنا أعتقد أن من س    . صارما وغير دبلوماسي  
فهـل إسـرائيل    . فمثل هذه الضربة ستؤدي إلى مشاكل كبيرة وسفك دماء وضائقة شديدة          . الخطأ الكبير 

  . تحتاج إلى ذلك؟ أنا ال أعتقد
  2/12/2011، الشرق األوسط، لندن

  
  ع بثمنه ألطفال غزة  كريستيانو رونالدو يبيع حذائه الخاص ويتبر" ريال مدريد" العب  .49

أعلن الموقع الرسمي لنادي ريال مدريد اإلسباني بأن نجمـه البرتغـالي كريـستيانو              : وكاالت–مدريد  
رونالدو افتتح مزادا علنيا لبيع حذاء خاص به، وتخصيص عائدات هذا البيع لبناء مدرسة ألطفال غـزة                 

  .في فلسطين المحتلة
  ي، الذي شوهد اكثر من مرة يرتدي الكوفيه الفلسطينية، والذي لـم            وتأتي هذه الخطوة من النجم البرتغال     
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يخفي تعاطفه مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة اكثر من مرة، وبلغت عائدات المزاد العلني للحـذاء                
ـ  ) 2400( وتـزامن موقـف   . يـورو ) 700(يورو، ويذكر أن الالعب فتح المزاد العلني منذ أسبوعين ب

  .ول اليوم العالمي للطفلرونالدو مع حل
  2/12/2011وكالة سما اإلخبارية، 

 
  الفساد يزيد حدة أزمة الديون األوروبية: التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية .50

 حذرت منظمة الشفافية الدولية في تقريرها السنوي الصادر أمس من أن : أ ف ب- برلين -بروكسيل
وأوردت المنظمة في . با، مشيرة إلى تردي وضع إيطاليا واليونانالفساد يزيد حدة أزمة الديون في أورو

مرتبطة إلى حد ما بعجز السلطات العامة «تقريرها أن الصعوبات االقتصادية التي تشهدها منطقة اليورو 
  .»على مكافحة الفساد والتهرب الضريبي اللذين يعتبران من األسباب الرئيسة لألزمة

 ما 3.4 واليونان 3.9، نالت إيطاليا عالمة 10و) الفساد األقوى(فر وبحسب مؤشر يتراوح ما بين ص
وتحتل .  دولة182 في التصنيف الذي تعده المنظمة ويشمل 80 و69يجعلهما على التوالي في المرتبتين 

 على 14 و25فرنسا وألمانيا اللتان تعلق عليهما آمال كبرى في حل مشكالت منطقة اليورو، المرتبتين 
فرانس «قالت مديرة البحوث في المنظمة الشفافية روبن هودس رداً على أسئله من وكالة و. التوالي
  .»تعكس ضعفاً مالياً ونقصاً في الشفافية وكذلك سوء استخدام لألموال العامة«إن األزمة » برس

اللتان  األخيرة في هذا التصنيف وهما بالتالي الدولتان 182وتتقاسم الصومال وكوريا الشمالية المرتبة 
وفي الجانب اآلخر من القائمة تحتل نيوزيالندا المرتبة األولى مع . 1.0تعتبران األكثر فساداً مع عالمة 

والسويد ) 9.4(وفنلندا ) 9.4( نقاط متقدمة على الدول اإلسكندينافية الثالث، الدنمارك 9.5حصولها على 
  ).9.2(، إلى جانب سنغافورة )9.3(

 ما يظهر بحسب منظمة الشفافية أن أمامها كثير من 5دول على الالئحة عن وتقل عالمات نحو ثلثي ال
: وقالت هوغيت البيل، المسؤول في المنظمة التي تتخذ برلين مقراً. العمل في إطار مكافحة الفساد

سواء كان األمر في أوروبا التي تشهد أزمة الديون أو في العالم العربي مع بزوغ فجر حقبة سياسية «
  .»على القادة أن يأخذوا في االعتبار مطلب أداء حكم افضلجديدة، 

وقبل الربيع العربي . 4وتحتل غالبية الدول العربية القسم األدنى في التصنيف مع عالمات تقل عن 
االستبداد والفساد مترسخان في الحياة اليومية إلى حد أن قوانين مكافحة «اعتبرت منظمة الشفافية أن 

) 24(وصنفت الواليات المتحدة في المرتبة ما بعد فرنسا تماماً . »تملك أثراً كبيراًالفساد القائمة ال 
من بين أسوأ الدول على الالئحة حيث احتلت ) 2.4مع عالمة (، فيما تعد روسيا 75والصين في المرتبة 

ة غير ومن أجل تحديد تصنيفها الذي ال يعكس سوى مفهوم الفساد، تستند منظمة الشفافي. 143المرتبة 
 مؤسسة دولية بينها البنك الدولي والمصارف اآلسيوية واألفريقية 13الحكومية إلى معطيات جمعتها 

  .للتنمية أو المنتدى االقتصادي العالمي
إلى ذلك، بات احتمال زوال منطقة اليورو أو تجزئتها ما بين دول تمضي قدماً وأخرى تخرج من العملة 

 ما ينطوي عليه من عواقب ال يمكن احتسابها في ظل التداخل المشتركة، يطرح في شكل صريح مع
وباتت هذه السيناريوات التي كانت تثير الهلع عند بدايات األزمة، . الكبير لمختلف اقتصادات المنطقة

  .تطرح في شكل متزايد إلى حد أن البعض أصبح يستبعد أن يتخطى اليورو عتبة السنة الجديدة



  

  

 
 

  

            27ص                                     2337:                العدد2/12/2011الجمعة  :التاريخ

للتصنيف االئتماني أخيراً إنذاراً إذ أكدت » موديز«خيم حالياً، أصدرت وكالة وفي دليل على التشاؤم الم
أن التفاقم السريع لألزمة يهدد تصنيف جميع الدول األوروبية حتى األكثر متانة بينها مثل ألمانيا وفنلندا 

  .وهولندا
فتوصل إلى السويسري في دراسة تقدير كلفة الخروج من منطقة اليورو » يو بي أس«وحاول مصرف 

 يورو للفرد خالل السنة األولى بالنسبة إلى بلد يعاني من مشكلة 11500 و9500أرقام تتراوح ما بين 
أما بالنسبة إلى الدول التي تشكل . ديون وأوضاع ضعيفة، ما يوازي نصف الثروة التي ينتجها هذا البلد

  . يورو للفرد خالل السنة األولى8000 و6000نواة منطقة اليورو مثل ألمانيا، فالكلفة ستتراوح ما بين 
وتشير كل هذه األرقام إلى أن فاتورة الخروج من العملة األوروبية ستكون أعلى بكثير من كلفة األزمة 

وسعياً إلى الحد من . األميركي» ليمان براذرز« التي أطلقها إفالس مصرف 2008المالية عام 
رات إلصالح االتحاد األوروبي والخروج من األزمة، من األضرار، تعمل فرنسا وألمانيا حالياً على خيا

وبين المشاريع قيد الدرس . دون أن تستبعدا المضي قدماً من ضمن دائرة أصغر من الدول عند االقتضاء
  .إقرار معاهدة مصغرة لتعزيز ميثاق االستقرار تضم دول منطقة اليورو الراغبة في ذلك

  2/12/2011، الحياة، لندن
  

   سنة40 ضعفاً في 150 نما  المحليراتناتج اإلما .51
أكد وزير االقتصاد اإلماراتي سلطان بن سعيد المنصوري أمس أن الناتج :  شفيق األسدي-أبو ظبي 

 أي 2010 إلى أكثر من تريليون درهم عام 1971 بليون درهم عام 6.5المحلي اإلجمالي لبالده قفز من 
  ). درهم بأسعار اليوم3.67الدوالر يساوي ( ضعفاً 150بزيادة تقدر بـ 

، 2010 ألف درهم عام 130 إلى 1975 ألف درهم عام 100وارتفع نصيب الفرد من الناتج من 
  .2010 في المئة عام 0.88 إلى 1979وانخفضت نسبة التضخم من ثمانية في المئة عام 

 في المئة 4.2بنسبة إن اقتصادنا الوطني قوي وال يزال يحقق نمواً ملحوظاً، إذ يتوقّع أن ينمو «: وقال
  .»هذه السنة

ولفت المنصوري إلى أن اإلستراتيجية االقتصادية التي تبنتها اإلمارات نجحت في تنويع مصادر الدخل 
واالنفتاح االقتصادي وساهمت في بناء ثاني أكبر اقتصاد عربي، مؤكداً أن الدولة عملت على استخدام 

 متطورة عززت مكانتها وجعلتها مقراً لكبرى الشركات مردود الموارد النفطية في إنشاء بنية تحتية
  .العالمية ومقصداً للسياح ورجال األعمال على حد سواء

 في المئة من الناتج 10أن هذه السياسات ساهمت في زيادة نسبة القطاعات غير النفطية من «وأضاف 
حلة اقتصادية جديدة ترتكز  ومهدت الطريق أمام االنتقال إلى مر2010 في المئة عام 70 إلى 1971عام 

  .»2021 لتكون اإلمارات من أفضل دول العالم في يوبيلها الذهبي عام 2021على رؤية اإلمارات 
وشدد على أن القطاع الصناعي في اإلمارات يعتبر محركاً رئيساً للتنمية االقتصادية إذ كان يساهم بواحد 

مؤكداً توجه الحكومة إلى زيادة . 2009عام  في المئة 16.4 ثم بـ 1971في المئة من الناتج عام 
  . في المئة خالل السنوات المقبلة25مساهمة قطاع الصناعة إلى 

ولفت إلى توجه الحكومة نحو تعزيز اقتصاد المعرفة إلى جانب قطاعات اقتصادية كانت وال تزال تلعب 
وأشار . والصناعة والخدماتدوراً رئيساً في تنمية االقتصاد الوطني، وهي قطاعات السياحة والتجارة 
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 من بين أكبر الدول المصدرة إذ 2010إلى أن اإلمارات استطاعت أن تحتل المرتبة الثالثة عشرة عام 
  . بليون دوالر، أي اثنين في المئة من صادرات العالم اإلجمالية235بلغ حجم الصادرات 

  2/12/2011، الحياة، لندن
  

     قنبلـة خارقـة للتحصينـات4900 البنتاغون يقترح رسمياً بيع اإلمارات .52
الخارقة «اقترح البنتاغون رسميا أمس، بيع كميات كبيرة من القنابل ": وول ستريت جورنال"

، وغيرها من الذخائــر، لدولة اإلمارات، في خطوة لتعزيز قوة حليف خليجي رئيسي »للتحصينات
  .ضد إيران
 قنبلة ذكية 4900 ان الصفقة المقترحة ببيع الكونغرس» وكالة التعاون األمني الدفاعي«وأبلغت 

)JDAMs( تحسين قدرة اإلمارات «، وهو العدد الذي فاجأ العديد من الخبراء األميركيين، تهدف الى
  .»على مواجهة التهديدات اإلقليمية الحالية والمستقبلية

، »رقة لالهداف الثابتةقنبلة خا «600 مليون دوالر تشمل 304وقال البنتاغون إن الحزمة المقدمة بقيمة 
  . والف كلغ250يتراوح وزن كل منها بين 

وال شك ان الصفقة من شأنها توسيع قدرات سالح الجو اإلماراتي بشكل كبير، في استهداف المنشآت 
  .والتي يمكن أن تشمل المخابئ واألنفاق

لمصنّعة في شركة وإذا كان المشرعون االميركيون يعترضون على الصفقة المقترحة لبيع القنابل ا
، فمـــن الممكن عرقلتها عبر إصدار التشريعات، اال ان مســـؤولين اميركيين يرون ان »بوينغ«

  .االمر غير متوقع في هذه الحالة
  2/12/2011، السفير، بيروت

 
  2020القدس اآلن وحتى عام  .53

  نبيل السهلي
ثورات العربية مندفعـة باتجـاه تنـشيط        تستغل المؤسسة اإلسرائيلية انشغال اإلعالم العربي والدولي بال       

االستيطان في األراضي الفلسطينية خاصة في مدينة القدس حيث باتت تخطط لإلطبـاق علـى المدينـة                 
  .2020وتهويدها بحلول العام 

 وحدة استيطانية فـي مدينـة       1800وقد أشارت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية المختلفة عن البدء في إنشاء           
هويدية حولها، وترافق ذلك مع مخطط تهويدي إحاللي ضخم أعلـن عنـه مـؤخرا               القدس وفي أطواق ت   

 ألف وحدة استيطانية بحلول العام المذكور، والعمل على تهيئة الظروف المختلفة بما             70يهدف إلى إقامة    
  %.12فيها المالية لجعل العرب المقدسيين أقلية ال تتجاوز نسبتهم 

تسابق مع الزمن إلى فرض أمر واقع استيطاني في مدينة القـدس            والالفت أن حكومة نتنياهو تسعى في       
  .لمحاصرة آمال الفلسطينيين في إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشريف

ولم تخف وزارة الخارجية اإلسرائيلية عزمها على القيام بحركة دبلوماسية كبيرة لدعم تنشيط االستيطان              
مباشر على قبول فلسطين عضوا كامل العضوية فـي اليونـسكو،           اإلسرائيلي في األراضي المحتلة كرد      

أيلول الماضي إلى األمم المتحدة لنيل االعتراف الكامـل بدولـة   /وقبل ذلكً ذهاب الفلسطينيين في سبتمبر 
  .فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة
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  اإلجراءات اإلسرائيلية في القدس
ة سكانية مبرمجة لتهويد القدس في السنوات القادمة، وذلك         تجري محاوالت إسرائيلية حثيثة لتطبيق سياس     

في سياق سياسة ديموغرافية، اعتمدت أساسا على طرد أكبر عدد من العرب الفلسطينيين مـن المدينـة                 
بذرائع مختلفة، وجذب أكبر عدد من المهاجرين اليهود، والهدف من ذلك كله محاولة فرض األمر الواقع                

  .ها التي مازالت من أهم الدالالت على تاريخ اإلنسان العربي فيهاالصهيوني، وتدمير حضارت
وفي السياق، طبقت السلطات اإلسرائيلية قوانين عنصرية جائرة على أهالي القدس وأرضهم، فمن جهـة               

ومـن جهـة    . استخدمت قانون الغائب للسيطرة على أراضي المقدسيين المتواجدين خارج مدينة القدس          
سرائيلية إلى القيام بعملية إفراغ المدينة من خالل تطبيق قوانين سحب الهويـة             أخرى سعت السلطات اإل   

اإلسرائيلية من المقدسيين الذين يقيمون ألكثر من عام خارج مدينة القدس، وكذلك هي الحـال بالنـسبة                 
للعرب المقدسيين الذين حازوا جنسيات أخرى في دول العالم، وتبعا لذلك هناك خمسون ألـف مقدسـي                 

  .دون بسحب هوياتهم وطردهم والسيطرة على عقاراتهم وأرضهممهد
وفي سياق السياسات اإلسرائيلية التهويدية في مدينة القدس، كثفت حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو              
من مخططاتها لفرض األمر الواقع التهويدي في مدينة القدس، ومنه مخطط للقيام بعمليات جرف وتدمير               

كسر التجمع العربي في داخل األحياء العربية بمدينة القدس مثل حـي الـشيخ جـراح                آلالف المنازل ل  
  .والعيزرية

وبعد .  ألف مقدسي مهددون هم اآلخرون بالطرد إلى خارج مدينة القدس          35ونتيجة تلك المخططات ثمة     
ي المراحـل   استصدار القانون اإلسرائيلي القاضي بتهويد قطاع التعليم العربي في مدينة القدس، خاصة ف            

 ألف فلسطيني من القدس للحصول علـى فـرص          30االبتدائية واإلعدادية، فإن شبح الترانسفير يالحق       
  .التعليم في بقية مدن الضفة الغربية

، وقبـل ذلـك     1967 ألف مقدسي أثناء احتاللها للقدس الشرقية في العام          15وكانت إسرائيل قد طردت     
  .رتكاب مجازر مروعة في العام المذكور بعد ا1948 ألف مقدسي في العام 60طرد 

  آثار القدس واليونسكو
يعد وجود اآلثار والمعالم المسيحية في القدس جنبا إلى جنب مع المعالم واآلثار اإلسالمية ذا داللة هامـة          
وكبيرة على مدى التسامح اإلسالمي ونبذ الطائفية، وهو ما أدى إلى تمكين الطائفة المسيحية في القـدس                 

  .لها من مدن فلسطينية من ممارسة طقوسها وشعائرها الدينيةوما حو
 هجريـة   15ويشار في هذا اإلطار إلى أن الخليفة العادل عمر بن الخطاب ذهب إلى بيت المقدس سـنة                  

  . ميالدية وأعطى األمان ألهلها وتعهد لهم بأن تصان أرواحهم وأموالهم وكنائسهم636
ب سكان المدينة الحرية الدينية، ورفض أن يـصلي فـي كنيـسة             كما منح الخليفة العادل عمر بن الخطا      

القيامة لئال تتخذ صالته سابقة لمن يأتي من بعده، حيث تميز الحكم العربي اإلسالمي بالتسامح الـديني،                 
  .واحتفظ المسيحيون بكنائسهم وبحرية أداء شعائرهم الدينية

تى وقتنا الراهن، ومن بين تلك المعالم الموجـودة         وبقيت المعالم المسيحية في مدينة القدس ماثلة للعيان ح        
بالمدينة كنيسة القيامة وكنيسة المخلص وكنيسة يوحنا المعمدان وكنيسة المسيح وكنيسة مرقص وكنيـسة              

  .القديس يعقوب، باإلضافة إلى بطريركيات وأديرة للروم األرثوذكس واألقباط والالتين واألرمن
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الغربية للقدس القديمة المسورة، كما تنتشر كنـائس ومواقـع مـسيحية    وتقع جميع تلك المعالم في الجهة  
 كنيـسة  20أخرى في الشمال والشمال الغربي من منطقة الحرم القدسي بحيث أصبح في القـدس نحـو         

  .وديرا وبطريركية مسيحية
لدراسات إلى  كما تزخر المدينة باآلثار والمعالم اإلسالمية التي تعكس هويتها العربية اإلسالمية، وتشير ا            

 أثر ومعلم إسالمي في المقدمة منها الحرم القدسي الشريف، وكـذلك            200أن في القدس القديمة أكثر من       
 قبل المـيالد وطـرأت عليـه        2500سور القدس الشامخ الذي بني في عهد العرب اليبوسيين في العام            

  .تعديالت وعمليات ترميم في العهدين األيوبي والمملوكي
ار والمعالم جزءا من تاريخ األمة وحضارتها الماثلة للعيان، كما تؤكد في الوقـت نفـسه                وتمثل تلك اآلث  

  .أهمية القدس في حياة العرب والمسلمين حيث تربطهم بها روابط عقائدية وثقافية
ومن اآلثار والمعالم اإلسالمية البارزة في مدينة القدس أبواب الحرم والمسجد األقصى ومـسجد عمـر                

  .صخرة المشرفة، فضال عن المتحف اإلسالمي والحمامات والزوايا والقبابومسجد قبة ال
ومن األهمية بمكان اإلشارة إلى أن الجيش اإلسرائيلي طرد تحت وطأة المجازر نحو مائة ألف مقدسـي                 

 من بينهم اآلالف من المسيحيين، وتكررت عملية الترانـسفير أثنـاء احـتالل الجـيش                1948في العام   
 ألف عربي مـن المقدسـيين       15 حيث طرد    1967جزء الشرقي من مدينة القدس في العام        اإلسرائيلي لل 

  .المسلمين والمسيحيين
، حاولت الـسلطات اإلسـرائيلية   1967حزيران /وبعد احتالل الجيش اإلسرائيلي للقدس القديمة في يونيو 

  .هويدها بشكل كاملالقضاء على التراثين اإلسالمي والمسيحي في القدس لإلطباق عليها وبالتالي ت
وتمثل النهج اإلسرائيلي في عدد من اإلجراءات التي تمت ضد األماكن اإلسـالمية والمـسيحية بهـدف                 
تدميرها وتشويه الطابع الحضاري لمدينة القدس وإزالة األماكن المقدسة والقضاء بالتالي على ما تمثلـه               

  .ةهذه األماكن من ارتباطات إسالمية ومسيحية بالمدينة المقدس
 دبرت السلطات اإلسرائيلية عملية إلحراق المسجد األقصى، كمـا قامـت            1969آب  / أغسطس 21ففي  

 على يد الحاخام المقتول مئير كاهانا لتتكرر االعتداءات منذ العـام            1980بمحاولة لنسفه في بداية العام      
  . على األماكن المقدسة اإلسالمية والمسيحية1967

مة الصلوات في ساحة المسجد األقصى وسرقة بعض محتويـات كنيـسة   وجرت محاوالت إسرائيلية إلقا  
  .القيامة، واستمالك األراضي التابعة لبعض األديرة المسيحية في القدس

وبعد نيل فلسطين للعضوية الكاملة في اليونسكو يمكن مطالبة المنظمة المذكورة في حماية آثار القـدس                
  .هدد المدينة وتاريخها وهويتها العربية اإلسالميةومعالمها الدينية من مخاطر التهويد الذي ي

  الثورات العربية وقضية القدس
يمكن الجزم بأن انتصار الثورات الشعبية في أكثر من دولة عربية واستمرارها في دول عربية أخـرى                 
ستؤدي في نهاية المطاف إلى فرض إرادة الشعوب العربية وحضورها بقوة للتعبير عن وقوفهـا إلـى                 

  .الحقوق العربية على امتداد الوطن العربي، وفي مقدمتها الحقوق الفلسطينيةجانب 
فالعلم الفلسطيني الذي رفع ويرفع مرارا في ميادين التحرير وساحات التغيير داللة كبرى علـى مـدى                 
أهمية نصرة الحق الفلسطيني، وليس غريبا أن يتحدث الفلسطينيون عن ربيع فلسطيني قادم بعد الربيـع                

  .بيالعر
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اليوم، وبعد حصول الفلسطينيين على العضوية الكاملة في منظمة اليونسكو للثقافة والتربية والعلوم باتت              
األبواب مفتوحة لقبول عضوية فلسطين في أكثر من منظمة دولية تتبع األمم المتحدة، وقد عـزز هـذا                  

  .االتجاه الربيع العربي
رات العربية والوصول إلى الحالـة الديمقراطيـة العربيـة    ومن األهمية التأكيد على أنه بعد انتصار الثو    

  .المثلى ستكون قضية القدس حاضرة بقوة في الخطاب السياسي العربي ومن أولوياته
  30/11/2011، موقع الجزيرة نت، الدوحة

  
  حٌل أم انهيار؟... السلطة الفلسطينية .54

  أسعد عبد الرحمن. د
البناء االستيطاني وفرض األمر الواقع، ومع ما يجري على         مع الموقف اإلسرائيلي المصر على استمرار       

، بات من الملـح فلـسطينياً مراجعـة         )استحقاق أيلول (الساحة الدولية وخاصة الموقف الغربي وإفشاله       
العالقة مع إسرائيل بما فيها وقف التنسيق األمني، وااللتزامات التي تقدمها السلطة الفلسطينية من طرف               

ورغم أن الخيارات الفلسطينية محدودة، فإن حل الـسلطة الفلـسطينية بـات    . سرائيليواحد دون مقابل إ  
خياراً مطروحاً تتناقله علناً قيادات فلسطينية باعتباره الملجأ األسلم في قادمات األيام، رغـم مـسارعتهم                

ولعل . ليةلربط أي خطوة بإتمام المصالحة الفلسطينية وإصالح منظمة التحرير إلنجاح أي خيارات مستقب            
ال وجـود لـسلطة     "أهم ما قيل في هذا الشأن جاء على لسان الرئيس الفلسطيني عباس مؤخراً من أنـه                 

  ".وطنية فعلية، وأنه لن يقبل القيام بأعمال رئيس بلدية
، "فـشل اسـتحقاق أيلـول     "قيادات فلسطينية عديدة تحدثت بإسهاب حول ما يمكن تسميته وضع ما بعد             

وفي هـذا الـسياق، جـاءت       . ية جديدة طالب بها عباس تتطلبها هذه المرحلة       وضرورة وضع استراتيج  
عباس شكل لجنة مـن     "تصريحات عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الدكتور محمد اشتية الذي قال إن             

منظمة التحرير ومن مركزية فتح لوضع استراتيجية فلسطينية جديدة تنظر في شكل ومستقبل العالقة مع               
ة السلطة مستقبالً، تأخذ بعين االعتبار كامل المتغيرات المحلية واإلقليمية والدولية لكـسر             إسرائيل ووظيف 

وفي كل األحوال ال يوجد توجه      "، مشدداً على أنه     "األمر الواقع مع إسرائيل وإعادة صياغة العالقة معها       
عدما خنقها االحتالل في    بلدية كبيرة تقدم خدمات للمواطنين ب     "، هذا رغم وصفه السلطة بأنها       "لحل السلطة 

لكـن  .. نحن نريد اآلن أن نكسر األمر الواقع مع إسرائيل        : "بإجراءات تعسفية معروفة، مؤكداً   " المناطق
نحن قمنا بكسر الجانـب التفاوضـي المعطـل         ... سنقوم بإجراءات ال تضرنا بل سنعيد صياغة العالقة       

  ".مر الواقع عبر استراتيجية جديدةبالذهاب لألمم المتحدة وسنكسر الجانب المتعلق بمسار األ
. إذن، الحديث اآلن يدور حول استراتيجية جديدة للتعامل مع الواقع اإلسرائيلي المفروض علـى األرض              

واآلراء هنا تختلف، فمن مطالب للسلطة بوقف عالقاتها مع الجانب اإلسـرائيلي فيمـا عـدا القـضايا                  
ة القدس المفتوحة أسعد العويوي الذي يرى أن االستراتيجية         اإلنسانية، كأستاذ القضية الفلسطينية في جامع     

مثـل  -، إلى من يرى     "إنجاز مشروع الوحدة الداخلية، وإعادة هيكلة منظمة التحرير       "السليمة تتجلى في    
السلطة إنجاز وطني يجب الحفاظ عليه وتطويره وتقويته، بحيث تكون          " أن   -القيادي الفتحاوي نبيل عمرو   

، معتبراً أن أي خطوة نحو إضعاف السلطة أو حلها تعني أن هناك خطراً يهدد المنطقة                "ممراً نحو الدولة  
الرأي الشعبي الكاسح ضـد أي صـوت        "بأسرها، محذراً من أوساط فلسطينية تتحدث باتجاه الحل، لكن          

  . ، حسب تقديره"ينادي به
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: م األحمـد عنـدما قـال   عـزا " فتح"وربما يجب التذكير هنا بتصريحات عضو اللجنة المركزية لحركة         
الـسلطة  : "على هذا الطرح، فهو يضيف    " محمد خروب "، وإذ يتحفظ الكاتب     "السلطة ال تُحل وإنما تنهار    "

ثم . الفلسطينية الحالية هي سلطة وهمية وغير موجودة بشكل فعلي إالّ بجانب محدد وفق ما تريد إسرائيل               
... حسناً". لطة، فلتذهب هذه السلطة إلى الجحيم     إذا كانت إسرائيل هي التي تتحكم في مصير الس        : "يضيف

هنا ال يمكن تجاهل آراء تصب في هذا السياق، فمـدير المركـز الفلـسطيني لألبحـاث والـسياسات                   
ال يمكن أن تكون السلطة جنين الدولة الفلسطينية القادمة         : "االستراتيجية هاني المصري يقول دون مواربة     

إن تغيير االستراتيجية الفلسطينية سيقود إلى مجابهة       . ر، فإما هذا أو ذاك    حيناً، وحارسة لالحتالل حيناً آخ    
شاملة مع االحتالل قد تنهار السلطة الحالية في مجراها، وشتان ما بين حل السلطة كضربة يأس، وبـين                  
 تغيير وظائفها والتزاماتها أو انهيارها في مجرى المواجهة، الذي سيقود في هذه الحالة إلى نشوء سـلطة                

المطلوب تحويل السلطة إلى سلطة صمود ومقاومة شعبية، وتحويل الدور          : "ويضيف". مقاومة بدال عنها  
، موضـحاً أن    "السياسي من السلطة إلى المنظمة وتخفيض عدد األجهزة األمنية مع إبقاء جهاز الشرطة            

لى أعمـال أخـرى     األجهزة األمنية وموازنتها الضخمة شكلت حماية لالحتالل، ويمكن تحويل أفرادها إ          
وبشأن الحديث عن اسـتراتيجية جديـدة       ". وبالتالي تحويل المنظمة تدريجياً إلى حكومة السلطة االنتقالية       "

المصالحة والوحدة الفلسطينية هما المدخل لبناء االستراتيجية الجديدة خاصة إذا حلت السلطة وتم             : "يقول
  . جدية على قرب تحقيق ذلك، لكنه استدرك بأنه ال مؤشرات"تغيير شكلها ووظائفها

ورغم هذا وذاك، ثمة من يطرح خيارات بديلة، خاصة وأن حل السلطة يطرح أسئلة كثيرة، السيما حول                 
بالتجاوب مع هذا الخيار مثالً؟ وماذا عن ربع مليون         " حماس"فهل ستلتزم حركة    : الوضع في قطاع غزة   

دني والعسكري للسلطة؟ وفي هذا يقول الكاتـب        فلسطيني في الضفة والقطاع من العاملين في السلكين الم        
المؤسف والمقلق أنه ال يمكن العثور في مجموعة تصريحات المسؤولين الذين تحدثوا عن             : "ماجد كيالي 

هذا الخيار جواباً على أي من هذه األسئلة أو غيرها، ما يثير المخاوف مجدداً بشأن الطريقة التي تتّخـذ                   
الخيارات في الساحة الفلسطينية، والتي غالباً ما تتم بطريقة مزاجية ومتسرعة           فيها القرارات وتعتمد فيها     

ثمة خيارات بديلة لحل السلطة، يمكن أن تؤدي الغرض نفسه وأكثر،           : "ويضيف الكاتب ". وغير مسؤولة 
ن حل  وهكذا، بدالً م  . لكن من دون أن تقدم إلسرائيل هدية مجانية تتمثل بإنهاء الكيان السياسي الفلسطيني            

السلطة، يمكن القطع مع الوظيفة التفاوضية واألمنية لها إزاء إسرائيل، وإلغـاء االتفاقـات االقتـصادية                
المجحفة معها، بحيث تقوم السلطة ككل بإدارة حالة عصيان مدني ضد االحتالل، وبدالً من إنهـاء هـذا                  

الضفة والقطاع وتأمين متطلبـات     الكيان السياسي، يمكن تحويله إلى كيان لتنظيم أوضاع الفلسطينيين في           
ثمة خيار آخـر يتمثـل      : "ويتابع". صمودهم في وجه االحتالل، بما في ذلك إدارة المقاومة الشعبية ضده          

بوقف التماهي المضر بين المنظمة والسلطة، والتمييز بين السلطة كونها شأناً خاصاً بفلسطينيي الـضفة               
ص كل الفلسطينيين ويؤطّر كفاحهم ضد إسرائيل، ما يفـرض          والقطاع، وبين المنظمة باعتبارها كياناً يخ     

  ".إخالء مسؤولية المنظمة عن إدارة السلطة مع بقائها مرجعية سياسية لها
ورغم فشل  . وقد قيل ما قيل، إن حكمة أو جهال، غير أن اللحظة الفلسطينية الحالية ينبغي استثمارها جيداً               

قبل كل شيء اإلصرار على حمل ملف القضية الفلـسطينية          جوانب من استحقاق أيلول، فالمطلوب أوال و      
  إلى المجتمع الدولي إلنفاذ عديد القرارات ذات الصلة بالصراع الفلسطيني اإلسرائيلي، وفرض الوصـاية       
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أما داخلياً فالمطلوب إعادة بناء البيت الفلـسطيني علـى          . الدولية على األراضي المحتلة كمرحلة انتقالية     
  .ية وتمثيلية وديموقراطيةأسس وطنية ومؤسس

  2/12/2011، االتحاد، ابوظبي
  

   ومخاطره على الفلسطينيين"إسرائيل"التنسيق األمني مع  .55
  حسن خليل حسين

تمتّع الشعب الفلسطيني باإلبداع في أشياء كثيرة، وتجلّت روعة هذا اإلبداع في ابتكار أساليب لم تخطـر                 
  .بالدهمعلى بال أحد في مقاومة االحتالل الصهيوني ل

فهم في بداية ثورتهم المسلحة ضد المعتدين الغاصبين مارسوا األسلوب العادي من المقاومة، حيث كانوا               
يواجهون الغزاة باالنقضاض عليهم بما لديهم من أسلحة رشاشة أو قنابل يدوية أو بقطع الطرق ليال سواء               

ب العمليات االستشهادية التـي أذهلـت       المعبدة أو خطوط السكك الحديدية، وشيئا فشيئا اهتدوا إلى أسلو         
الصهاينة ومألت قلوبهم رعبا حتى جعلت قادتهم، خاصة الجنرال إسحاق رابين والجنرال شيمون بريز،              
يتمنون أن يستيقظوا من نومهم صباحا ليجدوا البحر المتوسط قد ابتلع في جوفه مدينة وقطاع غزة الذي                 

قل وبكثافة إلى كل مناطق فلسطين من الضفة الغربية إلى مدن           اشتهر بهذا النوع من المقاومة قبل أن ينت       
وقد قال أحد قادة الصهاينة مبررا أمام شعبهم عجـز جيـشهم،            . 1948فلسطين وقراها المحتلة منذ عام      

ال أحد يستطيع الوقوف أمام     : "الذي يصفونه بأنّه ال يقهر، لعدم قدرته على مواجهته للعمليات االستشهادية          
  !"أن يموتإنسان يريد 

وعندما أقام الصهاينة تحصينات تحد من مخاطر تلك العمليات حول المناطق الحيوية في دولتهم فاجـأهم                
 بانتفاضة الحجارة التي جعلت حياة جنودهم ومواطنيهم جحيما         1987 كانون األول عام     8أبناء شعبنا في    

أصيبت نشاطاتهم السياحية بالشلل التام     ال يطاق، ولم يعودوا قادرين على التجول في المناطق المحتلة، و          
مما جعل قادتهم يتمنون ألبطال الحجارة الموت غرقا في البحر، ونالت انتفاضـة الخنـاجر والحجـارة                 
الفلسطينية تعاطف العالم كله مع شعب فلسطين وقضيته العادلة، ألنّه يواجه الدبابة اليهودية والـصاروخ               

لبسيط من أجل استعادة حقوقه السليبة، ولم تفلـح سياسـة الـبطش             اليهودي والطائرة اليهودية بالحجر ا    
  .اإلسرائيلي وتكسير العظام في إيقاف االنتفاضة التي قادها جنراالت الحجارة أبطال فلسطين

وقام اليهودي الشيطان هنري كيسنجر وزير خارجية أمريكا بتقديم نصيحة ألبناء ديانته بأن يقوموا بمنع               
رة من الوصول إلى المناطق الملتهبة حتى ال تفضح الصور أساليبهم الجهنمية أمام             وسائل اإلعالم المصو  

بعـشرات  " إسرائيل"العالم الذي تعاطف مع شعب فلسطين ضد سياسة البطش اليهودية، وامتألت سجون             
اآلالف من أبطال فلسطين أطفاال ونساء وشبانا وشيوخا، وفقد اآلالف من هـؤالء أطـرافهم وأجنحـتهم           

وحلفاءها األمريكان يفكّرون في إيجاد طوق للنجاة، فكان مؤتمر مدريد ثـم            " إسرائيل"رة مما جعل    المكس
كان اتفاق أوسلو، الذي جرى إليه المتخاذلون من ثوار فلسطين المصابين باليأس، الذين تهـافتوا علـى                 

ض انتفاضة الحجارة،   كراسي السلطة الوهمية والوجاهة وما يرافقها من ماليين الدوالرات في مقابل إجها           
وتحرَّك هؤالء القادة المرتدون والمنحرفون وحولوا اآلالف من أبناء شعبنا األبرياء المخدوعين بطهـارة              
اكتسبها أولئك القادة من نضالهم الثوري في السنوات العشرين السابقة، فظنّـوهم مخلـصين صـادقين،                

ألنقياء إلى عيون متلصصة على إخوانهم أبطـال        فتمكّن هؤالء المرتدون من تحويل اآلالف من الثوار ا        
الحجارة لتقوم أجهزة السلطة بحجة الحفاظ على هيبتها بالزج بهم في سجونها، وبعد أن كان أبناء شـعبنا             
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إخوة متحابين متعاونين في النضال يحمون بعضهم بعضا بالعيون وبالقلوب، أصبحوا بفعل أولئك القـادة               
لبعض مما أدى إلى القضاء على انتفاضة الخناجر والحجارة حين عجز           المرتدين جواسيس ضد بعضهم ا    

  .عن تحقيق ذلك الهدف" إسرائيل"جنراالت 
وتحول المرتدون إلى ممارسة سياسة التنسيق األمني التي مكّنتهم من إجهاض انتفاضة الحجـارة ممـا                

ب العمليـات االستـشهادية     من المقاومـة وأسـلو    " إسرائيل"جعلهم بشقيهم الفلسطيني واليهودي يحمون      
وإمكانية خرق الجدار العازل العنصري، حيث تجري مراقبة نشطاء المقاومة واعتقالهم قبل أن يتمكّنـوا               
من تنفيذ خططهم، وهكذا أصبح المقاومون والثوار المؤمنون بالمقاومة محصورين بين سندان الصهاينة             

ن أصحاب الحسابات المليونية ومن كبار التجار       ومخالب الخونة والمنحرفين الذين أصبح اآلالف منهم م       
  .والمقاولين

لكن هؤالء الثوار المخلصين يتحركون ويبدعون، حيث توصلوا إلى أسلوب المقاومة من خالل األنفـاق               
الذي جعل الصهاينة يهربون بدروعهم من ممر فيالدلفي بين رفح فلسطين ورفـح مـصر، ثـم بـات                   

لية أسر الجندي شاليط، فصاروا يبتعدون عن حدود غـزة خوفـا مـن    الصهاينة يتخوفون من تكرار عم 
إنّها المقاومة الحقيقية التي ال تعجز عن ابتكار الوسائل لمواصلة مسيرتها وتحقيق أهدافها             . سالح األنفاق 

  .المقدسة، فال نامت أعين الجبناء
  2/12/2011، السبيل، عّمان

  
  "سرائيلإ"الربيع العربي وتداعياته على  .56

  اس فريدمانتوم
كما . فقد تخلت عنها حليفتها القديمة تركيا     . تواجه اسرائيل أكبر تآكل في محيطها االستراتيجي منذ قيامها        

 تهزهمـا   - سوريا ومصر  –والدولتان األقوى على حدودها     . أن عدوتها الدودة إيران تطور قنبلة نووية      
  . اهللا تحكمهما حماس وحزب- غزة ولبنان-والدولتان االضعف. الثورات

وفي هذا السياق توجه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ليقف أمام الكنيست، ويحتج بان الصحوة العربيـة                
إسـالمية، مناهـضة للغـرب، ومعاديـة لليبراليـة      "وتتحول إلى موجة " إلى الوراء"تعيد العالم العربي   

لـيس  :"أمرا حكيما، واضاف    وقال إن التنازل عن أراض للفلسطينيين ليس        ". والسرائيل وللديموقراطية 
  ".بإمكاننا أن نعلم ما الذي ستؤول إليه أي قطعة أرض نتنازل عنها

، عندما احتشد ماليين المصريين في شوارع القاهرة قال المعلقون          )فبراير(في شباط   :"وقال نتنياهو أيضا    
وقالوا إنني أحـاول    . لتقدموعدد من أفراد المعارضة االسرائيلية إننا نواجه مرحلة جديدة من الليبرالية وا           

". أن أخيف الجمهور وأنني كنت في الجانب الخطأ من التاريخ وال أرى االتجاه الذي تسير نحوه األحداث                
وقيل إن نتنياهو أوضح أنه عندما      . ولكن، كما أخبر الكنيست، فقد أثبتت التطورات أنه كان على صواب          

 دعم االنتفاضة المصرية ضد الرئيس الـسابق حـسني          حذر الرئيس اوباما والقادة الغربيين اآلخرين من      
أنا أسأل اليوم، من الذي في ذلك الموقف لـم يفهـم            :"وتساءل  . مبارك، فإنهم أخبروه أنه لم يفهم الوقائع      

  ".الوقائع؟
والخطـأ هـو تـشخيص      . تحليل نتنياهو للمخاطر التي تواجه اسرائيل صحيح، واالمور قد تسوء أكثر          

 وهذه النقاط العمياء يمكن أن تكون خطيرة جدا         - ذلك ووصفته بشأن كيفية مواجهته     نتنياهو لكيفية حدوث  
  .على اسرائيل
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منذ البداية ذاتها، أصر المسؤولون االسرائيليون على أن اوباما ساعد في اإلطاحـة بمبـارك     :التشخيص  
 هناك أي وسـيلة     فالدكتاتوريون العرب تمت اإلطاحة بهم من جانب شعوبهم، ولم يكن         . هراء. ولم ينقذه 
فماذا فعل؟ لقـد    . والواقع أنه كان أمام مبارك ثالثة عقود ليفتح السياسات المصرية وينقذ نفسه           . إلنقاذهم

 مقاعد من اصـل     209وحصل حزبه على    . أجرى العام الماضي أكثر االنتخابات تزييفا في تاريخ مصر        
  .والعجيب أن االنتفاضة لم تحدث قبل وقوعها. 211

لكـن هنـاك احتمـاال واردا ألنـه ،          . ل من اإلسالميين من تولي الحكم ال يمكن تجاهله        وخوف اسرائي 
وبالتأكيد، خالل الخمسين عاما األخيرة من الدكتاتورية العربية والتي سمح خاللها لإلسـالميين بتنظـيم               

وأعطى ذلك  . أنفسهم في المساجد، منعت األحزاب العلمانية والديموقراطية من النمو في المجال السياسي           
 -وكان الدكتاتوتريين العرب مالئمـين السـرائيل واإلسـالميين        . لألحزاب اإلسالمية موطئ قدم مبكرا    

ولكنـه كـان    . اآلن رفع الغطاء، وسيكون االنتقال شاقا     . ولكنهم خطر قاتل على التطور العربي والتعليم      
أن يتنافسوا مع األحزاب العلمانية     وعلى اإلسالميين   . حتميا، والسياسات الجديدة بدأت في الصعود لتوها      

  .التي تتمتع بالصفة القانونية
أفهم أن اسرائيل ال تريد التنازل عن أراض خالل هذه الفتـرة            . وصفة نتنياهو هي عدم القيام بأي عمل      
توجد بجوار اسـرائيل    . وما ال أفهمه هو عدم القيام بأي تحرك       . غير المستقرة لحركة فلسطينية منقسمة    

وهـو  .  في ساحتها الخلفية متمثلة في رئيس الوزراء في السلطة الفلسطينية، سالم فيـاض            صحوة عربية 
أحكموا علي من خـالل     :كما أنه أول قائد فلسطيني يقول       . أكثر الزعماء العرب راديكالية على اإلطالق     

فـي   بما –وكان تركيزه على بناء المؤسسسات      . أدائي في تحسين حياة شعبي، وليس من خالل خطاباتي        
 وهكـذا سـيكون     -ذلك ما يعترف االسرائيليون بأنها قوة أمنية ساعدت في إبقاء اسرائيل في حالة سالم             

 مليون دوالر من عائدات الضرائب   100في المقابل تحجب اسرائيل     . الفلسطينيون مستعدين لحل الدولتين   
 تعتـرف بهـا األمـم        كعقاب للفلسطينيين على جهودهم من أجل دولة       -الفلسطينية التي يحتاجها فياض   

  .وهذا نوع من الجنون.  لدفع رواتب قوات األمن التي تساعد في توفير األمن السرائيل-المتحدة
 بما في ذلك منح قوى األمن الفلسطينية منـاطق جديـدة            -أفضل دفاع تقوم به اسرائيل هو تقوية فياض       

.  األبدية لالحتالل االسـرائيلي    تمارس فيها صالحياتها ما يزيد في شرعيتها ويظهر أنها ليست الحارسة          
 ويحول دون انتفاضة أخرى يمكن أن تمتد مثل         -وهذا لن يؤدي فقط إلى استقرار ساحة اسرائيل الخلفية        

 لكنـه   -النارالمحرقة إلى العالم العربي مع غياب الدكتاتوريين القدماء الذين كانوا قادرين على إخمادهـا             
وتذكروا أن هذه الـشعوب العربيـة       .  مع الشعوب العربية   سيضع األساس لحل الدولتين ولعالقات أفضل     

. سيكون لها كلمة أكبر بخصوص الطريقة التي ستحكم بها واألطراف التي سيقيمون معها عالقات سالم              
وفي هذا النطاق سيكون وضع اسرائيل أفضل إذا نُظـر إليهـاعلى أنهـا تعـزز القـادة الفلـسطينيين                    

وهي تتطلب قيادة اسرائيلية حكيمـة      . هذه لحظة حساسة للغاية    .سؤوليةالديموقراطيين الذين يتحملون بالم   
فالصحوة العربية تتزامن مع آخر اآلمـال بتحقيـق حـل الـدولتين بـين االسـرائيليين                 . وبعيدة النظر 
وليس هناك ميل لدى اليمين االسرائيلي للقيام بأي تحرك، وهم يصرون علـى أن الوقـت      . والفلسطينيين

ولـذلك تحتـاج    - ولن يتوفر أي وقت آخر لذلك على اإلطـالق         -ا للتعرض للمخاطر  الحالي ليس مناسب  
  أن :وهذا سيشكل أكبر خطر على اسرائيل       . اسرائيل لمواصلة احتاللها للضفة الغربية وسكانها إلى األبد       
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 تستيقظ يوما ما وتكتشف أن الدولة اليهودية، ردا على الصحوة العربية الديموقراطية والمـضطربة، قـد       
  .ضحت بطابعها الديموقراطي الذي تتصف به

  29/11/2011نيويورك تايمز، 
  2/12/2011، القدس، القدس

  
  "إسرائيل"أغرب معرض في  .57

  توفيق أبو شومر
 ليـست  15/12/2011نعم إنه من عجائب دولة إسرائيل، فالمعرض الذي سيفتتح فـي الكنيـست يـوم        

يلي، وليس هو أيضا معرضا للتكنلوجيا الرقمية، أو        معرضا تجاريا أو صناعيا، وليس معرضا للفن التشك       
  !!حتى للمصانع العسكرية، وإنما هو أول معرض لجهاز الموساد اإلسرائيلي

أول عمليات الخطف التي نفـذها جنـود        "سيعرض الموساد فيه أول إنجازاته، وسيكون شعار المعرض         
مان من األرجنتين واقتادوه إلى إسرائيل،      عندما اختطفوا أشهر النازيين أدولف أيخ      " 1960الموساد عام   

  !وحاكموه، ونفذوا فيه حكم اإلعدام، وكانت عملية الخطف هي أول وأشهر عمليات الموساد
أما عن المعروضات فهي تتراوح بين األدوات التي استعملها الخاطفون كاألقنعة والعصابات واألربطـة              

ا في األرجنتين، واألمر القضائي بـالقبض علـى         التي وضعت على عيني أيخمان، والوثائق التي زيفوه       
  ....!أيخمان الصادر من المحكمة المركزية في القدس، وصور القبض على أيخمان

وسيكون العرض األول لزائري الكنيست األجانب ولموظفي الكنيست، ثم سينقل إلى أماكن أخرى تحـت               
  !حراسة مشددة كما يقول مدير عام موظفي الكنيست دان النداو

                  قيمه للمرة األولى في التـاريخ البـشري جهـازساءلتُ نفسي عن دوافع هذا المعرض الغريب، الذي ي
  !مخابرات

فالمعارض في كل أنحاء العالم تقيمها وزارات الثقافة واإلعالم ووزارات خدمة الجمهور، أما أن يتـولى                
  !الموساد هذه المهمة، فهذا أمر يحتاج إلى تحليل

يل محاوال العثور على السبب، أنا أرى أن هذا العرض يجيء وسط جو عـالمي مـن                 وسأجتهد في التحل  
التذمر واالمتعاض من جهاز الموساد اإلسرائيلي، وبخاصة بعد عملية اغتيال محمود المبحوح في دبـي،          
وتورط الموساد في تزييف وثائق سفر عدة دول، وكفاءة شرطة دبي وعلى رأسها الفريق ضاحي خلفان                

 وكان الموساد يستهين بكفاءة شرطة دبي،  وبخاصة حين عرض الفريق ضاحي صور منفـذي                التميمي،
  !العملية من أرشيف الشرطة

فكانت تلك الفضيحة  بحاجة إلى طمس وإزالة، حتى ولو كان الدواء افتتـاح المعـرض األول ألشـهر                   
  !بطوالت الموساد

اع الدائر والمكشوف في حكومة نتنياهو، بـين قـادة          أما التحليل الثاني، فيعود بالدرجة األولى إلى الصر       
الموساد السابقين، وعلى رأسهم الجزّار مائير داغان، والرئيس الحالي، الذي لم يحقق حتى اآلن إنجازات               

  !كبيرة، وهو تامير باردو
ون، كما أن جهاز الموساد الحالي نسي أو تناسي مؤسسي الموساد األوائل، ممن لفظوا أنفاسهم أو ينتظر               

  !لذا فإن المعرض أكبر دعاية لبطوالت أرسين لوبين اإلسرائيلي
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أما التحليل الثالث، فهو يعود إلى طبيعة عمل جهاز الموساد في األلفية الثالثة، فلم يعد بإمكان الموساد في                  
عـة  هذه األلفية المكشوفة، وفي العالم المكتظ بوسائل التكنلوجيا، أن يضفي على إسـرائيل القـوةَ والمن               

  !والحصانة، وأن يسدَل الغموض على مصدر قوتها، كما اعتاد في القرن الماضي
فإسرائيل اليوم  ليست سوى دولة كباقي الدول، فهي قد تربح وقد تخسر، شأنها شأن الـدول األخـرى،                   

  !!وهذا بالتأكيد أشدّ ما يزعجها في عالم اليوم
ون بِدعةً جديدة إلسرائيل لكي تحـافظ علـى هيبتهـا           فهل يمكن لمعرض الموساد المزمع افتتاحه أن يك       

ومناعتها وقوة جيشها وأنظمة استخباراتها، لتستعيد مجدها الغابر في القرن الماضي، كدولة يمكنهـا أن               
  !تهزم كل الدول في الشرق األوسط؟

  1/12/2011، المستقبل العربي
  

  :كاريكاتير .58
  

  
  2/12/2011الخليج الشارقة، 


