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  ة ممنوع منعا باتاعباس أبلغ مشعل أن حيازة األسلحة في الضف: نمر حماد .1

القدس " نمر حماد المستشار السياسي للرئيس الفلسطيني محمود عباس لـأكد: من وليد عوض -رام اهللا 
بلغ خالد مشعل في اللقاء الذي عقد بينهما قبل اكثر من اسبوع في القاهرة أ األخيرن أ ب،الجمعة" العربي

 الضفة الغربية ممنوع منعا باتا، وان اي شخص بان حيازة االسلحة او المتفجرات او المتاجرة بهما في
  .يعثر معه على تلك المواد سيتم اعتقاله بغض النظر عن تنظيمه

 غير المتورطين ،واوضح حماد بأن عباس يعتزم العفو عن المعتقلين لدى االجهزة االمنية الفلسطينية
 المعتقلين السياسيين الذي اتفق بشكل مباشر في قضايا السالح والمتفجرات، وذلك فيما يسمى بانهاء ملف

  .على اغالقه خالل لقاء عباس ومشعل في القاهرة مؤخرا
وفي ظل مطالبة حماس باطالق سراح المعتقلين السياسيين في سجون السلطة لتهيئة االجواء لتنفيذ اتفاق 

دث التي اعتقال سياسي ال يوجد اطالقا في السلطة، واذا كان هناك بعض الحوا"المصالحة قال حماد 
  ".حدثت بالخطأ يتم معالجتها فورا

الرئيس محمود عباس موقفه واضح تماما وابلغ هذا الكالم لخالد مشعل ولقيادة "واضاف حماد قائال 
 مباشرة يتم التراجع - واذا حدث خطأ-حماس وهو رفضه المطلق الي شيء اسمه اعتقال سياسي 

  ".عنه
اذا هم "المعتقلين السياسيين من سجون السلطة قال حماد وبشأن مواصلة حماس المطالبة باطالق سراح 

يتحدثون عن اطالق سراح ناس اعتقلوا لسبب له عالقة بالسالح او المتفجرات او تهريب او تبييض 
  ".اموال هذا موضوع اخر ال عالقة له بالسياسة

ا الى ان الذي ، مشير"ال يوجد هناك شيء اسمه اطالق سراح معتقليين سياسيين"واضاف حماد قائال 
يجري الحديث عنه حاليا هو امكانية ان يصدر عباس عفوا يشمل بعض المعتقلين لتجاوزهم القانون 

  .االمر الذي سيتيح للمؤسسة االمنية الفلسطينية االفراج عنهم
  3/12/2011القدس العربي، لندن، 

  
  المالكي يحذر من التهديدات اإلسرائيلية للرئيس عباس .2

حذَّر وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي من االستهانة : لرؤوف أرناؤوط عبد ا- رام اهللا
بالتهديدات اإلسرائيلية للرئيس محمود عباس، داعياً إلى أخذها على محمل الجد من قبل الجامعة العربية 

حل ياسر قرأنا نتائج التهديدات التي أثرت على حياة الرئيس الرا"وقال في مقابلة أمس . والمجتمع الدولي
عرفات في ذلك الحين، وعلى المجتمع الدولي أن يكون أكثر حزماً تجاه هذه التهديدات وتوجيه االتهام 

  ".واللوم إلسرائيل ومطالبتها بالتوقف عنها ألنها ال تساعد في إيجاد أجواء إيجابية
ة الجهود وتذليل وعلى صعيد المصالحة الوطنية أكد المالكي أن القيادة لديها رغبة حقيقية في مواصل

هذا االنقسام يستخدم كذريعة في مجلس األمن الدولي لعدم دعم الطلب الفلسطيني، كما "العقبات، وقال 
تستخدمه إسرائيل وغيرها كدليل على عدم وجود إجماع فلسطيني حول هذه القضية أو تلك، لذلك فإن 

ي يعتبر نجاحاً في حد ذاته ورداً على لقاء عباس ومشعل بالقاهرة في الرابع والعشرين من نوفمبر الماض
  ".المحاوالت التي سعت إلحباطه
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ونفى المالكي أن يكون قرار اإلفراج عن أموال الضرائب متعلقاً بإمكانية استئناف المفاوضات المباشرة 
بهذه قرار إسرائيل باإلفراج عن أموالنا جاء عندما شعرت بأن القيادة الوطنية لن تتأثر "مع تل أبيب قائالً 

احتجاز مضيفاً إن الضغوط، وأنها ستخسر الكثير ألنها تخالف القانون الدولي واالتفاقيات الموقعة معنا، 
األموال كان محاولة لعقابنا على التوجه لألمم المتحدة وحصولنا على عضوية اليونسكو، وكنا نتوقع من 

لخطوات غير القانونية وأال يكتفي المجتمع الدولي أن يكون أكثر وضوحاً وأن يتخذ إجراءات ضد هذه ا
  ".باإلدانة فقط

  3/12/2011الوطن أون الين، 
  

   لحين حل قضية الالجئين"األونروا"عريقات يطالب المجتمع الدولي باالستمرار بدعم  .3
طالب الدكتور صائب عريقات عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية  : أشرف الهور- غزة

إلى ' األونروا'مع الدولي االستمرار في دعم وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين الجمعة من المجت
  .حين حل قضية الالجئين من كافة جوانبها

بالجهود التي تقوم ' األونروا'وأشاد عريقات خالل لقاء عقده الجمعة مع فيليبو غراندي المفوض العام لـ 
  .ت اللجوء الفلسطيني في الوطن والشتاتبها هذه المؤسسة الدولية لخدمات كافة مخيما

وتحدث عن الواقع الفلسطيني في ظل االحتالل، وأشار في تصريح عقب اللقاء إلى أن عدة منظمات 
تابعة لألمم المتحدة أصدرت تقارير حول األوضاع في األرض الفلسطينية، أكدت خاللها زيادة جرائم 

، وقال ان هذه التقارير بينت خطورة ما 2011ة عام  بالمئ40وعنف المستوطنين اإلسرائيليين بنسبة 
  .'جرائم حرب'تخطط له الحكومة اإلسرائيلية من عملية ترحيل للبدو ترقى وإن نفذت إلى 

  .ودعا المسؤول الفلسطيني الرفيع إلى اإلسراع في عمليات إعادة إعمار مخيم نهر البارد في لبنان
م بأعمال ممثل ألمانيا لدى السلطة الوطنية كريستشيان غتس إلى ذلك، عبر عريقات خالل لقائه مع القائ

بيرغر، عن خيبة أمل الشعب الفلسطيني لقرار ألمانيا بالتصويت ضد قبول فلسطين في عضوية 
  .اليونسكو

التصويت لصالح طلب عضوية دولة 'ودعا عريقات ألمانيا وكافة الدول األعضاء في مجلس األمن لـ
  .' وعاصمتها القدس الشرقية1967 فلسطين الكاملة على حدود

تعزيزاً للقانون الدولي، ولخيار الدولتين، وللحفاظ 'وأكد على أن التصويت لصالح عضوية فلسطين يعتبر 
على عملية السالم المهددة بفعل استمرار الحكومة اإلسرائيلية بالنشاطات االستيطانية وفرض الحقائق 

  .'1967رقية المحتلة، ورفض مبدأ الدولتين على حدود على األرض، خاصة فيما يتعلق بالقدس الش
  3/12/2011القدس العربي، لندن، 

  
  النونو ينفي دعوة هنية لزيارة تركيا .4

نفى المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية في غزة طاهر النونو ما نشرته صحيفة كويتية عن دعوة رئيس 
إسماعيل هنية لزيارة تركيا والتبرع وزراء التركي رجب طيب أردوغان لرئيس وزراء حكومة غزة 

  . مليون دوالر300بمبلغ مالي 
، على عدم صحة ما نشرته صحيفة السياسة 2011-12-3 في بيان صحفي السبت ،وشدد النونو

الكويتية من أن مصادر مطلعة قد كشف أن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان وجه دعوة 
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 مليون دوالر، 300 لزيارة أنقرة، كما أنه بصدد منح الحركة سرية إلى رئيس الحكومة إسماعيل هنية
إلنقاذها عقب الضائقة المالية التي تمر بها، نتيجة لخفض حجم المساعدات المالية التي كانت تتدفق إليها 

  .من إيران التي تواجه عقوبات دولية واسعة
  2/12/2011، فلسطين أون الين

     
  ين لإلشراف على إجراء االنتخاباتبتشكيل حكومة مستقلعبد ربه يطالب  .5

دعا أمين سر اللجنة التنفيذية ياسر عبد ربه إلى تقوية السلطة الوطنية من خالل :  أشرف الهور-غزة 
 كوسيلة للنهوض في الحالة الوطنية وتحقيق الوحدة وذلك ردا على المشروع ؛إجراء انتخابات عامة

  .اإلسرائيلي
لين لإلشراف على إجراء االنتخابات، مشككا بإمكانية االتفاق على وطالب عبد ربه بتشكيل حكومة مستق

  .حكومة وحدة وطنية عقب االنتخابات إذا لم يتم التوافق على حكومة انتقالية في هذه األوقات
  3/12/2011القدس العربي، لندن، 

  
  االحتالل يجدد االعتقال اإلداري لوزير األسرى السابق وصفي قبها                .6

، لوزير )دون تهمة أو محاكمة" (االعتقال اإلداري"جددت سلطات االحتالل اإلسرائيلي فترة : ينجن
األسرى الفلسطيني األسبق وصفي قبها للمرة الثانية على التوالي، وذلك قبيل أيام من انتهاء فترة اعتقاله 

  .األول
ل قبها ، الذي كان سينتهي في وقالت مصادر حقوقية فلسطينية إن سلطات االحتالل قامت بتمديد اعتقا

الجاري، لمدة ستة أشهر أخرى، تنتهي في العاشر من شهر حزيران ) ديسمبر(العاشر من كانون أول 
  .من العام القادم) يونيو(

  2/12/2011قدس برس، 
  

  دعو إيران إلى االستجابة لمبادرات إنهاء احتالل الجزر اإلماراتية        ي الطيب عبد الرحيم .7
دعا أمين عام رئاسة السلطة الفلسطينية الطيب عبد الرحيم، إيران لالستجابة إلى المبادرات : رام اهللا

، "بالطرق السلمية ووفقاً للقانون الدولي"اإلماراتية والعربية لحل مشكلة احتالل الجزر اإلماراتية الثالث 
 على ؛"سرائيلي ألرضنا أقرب مثالالقوة واالحتالل ال يخلقان حقاً، ولنا في االحتالل اإل"مشيرا إلى أن 

  .حد تعبيره
وقال عبد الرحيم، في كلمته نيابة عن رئيس السلطة محمود عباس، خالل حفل االستقبال الذي أقيم في 

، بمناسبة الذكرى األربعين لتأسيس دولة اإلمارات العربية المتحدة والذي )1/12(رام اهللا مساء الخميس 
نؤكد مجدداً في هذه المناسبة موقفنا الثابت "تية لدى السلطة الفلسطينية، أقامه مكتب الممثلية اإلمارا

والراسخ إلى جانب دولة اإلمارات في جهودها الستعادة حقوقها في الجزر الثالث المحتلة، والحفاظ على 
  ".سالمة أراضيها وسيادتها ومواجهة كل األطماع والمؤامرات والتهديدات الخارجية من أي جهة كانت

  2/12/2011س برس، قد
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  لم نعلق طلب التصويت على عضوية فلسطين في األمم المتحدة: أبو ليلىالنائب  .8
نفى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية قيس عبد الكريم أبو ليلى : ةالقدس المحتل

 دولة فلسطين أمس أن تكون القيادة الفلسطينية علقت أو أجلت طلب التصويت على عضوية» البيان«لـ
في مجلس األمن الدولي نتيجة لضغوط أميركية تمارس عليها، أو إلعطاء المزيد من الوقت لجهود 
الوساطة التي تقوم اللجنة الرباعية فيها بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي بهدف إحياء مفاوضات 

  .السالم
ضوع اختيار التوقيت الزمني للتصويت ولفت ابو ليلى إلى أن الجانب الفلسطيني هو الذي يقرر في مو

سيشهد مجلس األمن تغييرات في عضويته «على طلب العضوية مرجحاَ أن يتم ذلك الشهر القادم، حيث 
  .وستنضم خمس دول جديدة له يرجح أن تكون مؤيدة للحق الفلسطيني

  3/12/2011البيان، دبي، 
  

  "إسرائيل"لن نطرح على حماس االعتراف بـ: عزام األحمد  .9
في المجلس التشريعي ورئيس وفدها لحوار المصالحة الفلسطينية " فتح"نفى رئيس كتلة حركة  :رام اهللا

بإسرائيل مطروحا على بساط البحث في " حماس"عزام األحمد، أن يكون موضوع اعتراف حركة 
  .لقاءات المصالحة بين الحركتين

ي تفكير لدى الرئيس محمود عباس أو ال يوجد أ": "قدس برس"وقال األحمد في تصريحات خاصة لـ 
، معتبرا أن ما نُشر هو مجرد "حركة فتح لمناقشة موضوع االعتراف بإسرائيل مع حركة حماس

  ".إشاعات مفبركة هدفها تشويش عملية المصالحة وعرقلتها"
ى تم شطب ملف المعتقلين السياسيين من جدول اجتماعات المصالحة وذلك عل"وأشار األحمد إلى أنه 
كل معني بتحقيق المصالحة الفلسطينية سيرى خالل فترة "، الفتًا النظر إلى أن "أساس حله وإغالقه

التشكيك في ذلك ال يهدف إال "، معتبرا في الوقت ذاته أن "وجيزة خطوات عملية في إنهاء ملف المعتقلين
  ".إلى إيقاف عجلة المصالحة

ئيس السلطة محمود عباس ورئيس المكتب السياسي وأكد عزام األحمد على وجود لقاء مرتقب بين ر
خالد مشعل، سيعقد على هامش اجتماع لجنة منظمة التحرير الفلسطينية الخاصة " حماس"لحركة 

  .بموضوع المصالحة، والتي ستعقد يوم الثاني والعشرين من الشهر الجاري
  3/12/2011قدس برس، 

  
   فعليتنفيذ المصالحة الفلسطينية بشكلآليات لت محادثات وفد الجهاد في القاهرة تناو: النخالة .10

ـ  » الجهاد اإلسالمي «قال نائب األمين العام لحركة      :  جيهان الحسيني  -القاهرة   ، »الحيـاة «زياد النخالة ل
إن محادثات وفد الحركة في القاهرة تناولت آليات تنفيذ المصالحة بشكل فعلي وحقيقـي علـى األرض،                 

أطلعنا على تفاصيل اللقاء    «مصري بأنه كان توضيحياً، وأن الجانب المصري        صفاً اللقاء مع الجانب ال    او
الذي جرى بين الرئيس محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل، ونحـن مـن                 
جانبنا على استعداد تام لدعم المصالحة بقوة، مع األخذ بعين االعتبار خصوصية رؤية الجهـاد، سـواء                 

  .»فها الرافض اعترافها بإسرائيل أو موقفها من اتفاق أوسلوبالنسبة الى موق
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وأوضح النخالة أن الفكرة األساسية من اللقاء الذي جرى في القاهرة، هي أن مصر تعمل حاليـاً، مـن                   
خالل هذه اللقاءات الثنائية، على حشد أكبر دعم فلسطيني ممكن للمصالحة، مشيراً إلى أن هذه اللقـاءات                 

بيل االجتماع الجماعي المرتقب الذي سيضم القوى والفصائل الفلـسطينية وممثلـين عـن              الثنائية تعقد ق  
متفهمون المسألة، واستمعنا للرؤية المصرية ولمسنا مدى حـرص         «: وأضاف. المستقلين لضمان نجاحه  

  .»مصر على نجاح اللقاء الجماعي المرتقب
  3/12/2011الحياة، لندن، 

 
   عمان لم يتحدد بعدموعد زيارة مشعل إلى: نزالمحمد  .11

نفى عضو المكتب السياسي في حركة حماس محمد نزال صـحة األنبـاء التـي          :  حمزة العكايلة  -عمان
تحدثت عن وصول رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل على رأس وفد من الحركة إلـى عمـان                  

  .اليوم
، أن موعد الزيـارة لـم       معه حيث يتواجد في دمشق    » الدستور«وأضاف نزال في اتصال هاتفي أجرته       

يتحدد بعد، وأن المواعيد التي يتم إطالقها في كل مرة إنما تمثل اجتهادات واستنتاجات، منوهاً إلى أنـه                  
  .حال تم االتفاق على موعد الزيارة سيتم اإلعالن عنها بشكل رسمي

جيل الزيارة يعود   وفي السياق، أشارت قيادات في الحركة اإلسالمية بالمملكة مقربة من حماس إلى أن تأ             
   .الى ترتيبات لوجستية وفنية تتعلق باألطراف القائمة على الزيارة، حيث انشغلت الحكومة بجلسات الثقة

  3/12/2011الدستور، عمان، 
  

   مصر سيخدم الفلسطينيينمييإسالنجاح : أبو مرزوق .12
ـ     ،موسى أبو مـرزوق   . أكد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس د        ن فـي   يالمي أن نجـاح اإلس

  .جمهورية مصر العربية سيكون في صالح القضية الفلسطينية
الشعب المصري يعبر عـن    "وعبر في تصريحات صحفية لوكالة فارس االيرانية لألنباء، عن اعتقاده أن            

 ، والشعب المصري على مدار التاريخ يقف مع الشعب الفلسطيني منذ احتالل أرضـه             ،ثقته بمن يختاره  
ن في مصر فإن ذلك سيعيد الدور المصري إلى ما كان فـي مـساندة               ينجاح االسالمي وبالتالي وفي ظل    
  ".القضية الفلسطينية

أي شيء يخدم القضية الفلسطينية     " :ن في نتائج االنتخابات األولية أكتفى بالقول      يوحول تأثير تقدم اإلسالمي   
  ".قضية الفلسطينيةومصالحها بالتأكيد سيصب في مصلحة حركة حماس ألن مصلحتها من مصلحة ال

وفيما يتعلق بالمصالحة، أكد أبو مرزوق أن كل ملف من ملفات المصالحة له شخصية مستقلة وله طريقة                 
  .عالج خاصة به، مبينا أن لقاء الفصائل في القاهرة سيبحث الملفات العالقة

 2/12/2011موقع فلسطين اون الين، 
  

  الوطني   الحواربإنجاحل الرد على سياسية االحتال: فصائل منظمة التحرير .13
أكدت فصائل منظمة التحرير الفلسطينية ضرورة انجاح الحوار الوطني وانجاز الوحدة : القدس المحتلة

 كضمان النجاح الحوار الوطني الفلسطيني وإنهاء كل مظاهر ؛الوطنية على أساس شراكة وطنية شاملة
  . عتقاالت وهدم منازل ومصادرة ارضي هو الرد الطبيعي على سياسة االحتالل من ا، إذاالنقسام
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 امس، ،جاء ذلك خالل اجتماع عقدته الفصائل في مقر جبهة النضال الشعبي الفلسطيني في مدينة أريحا
د أوإلى مؤكدة ان كافة أبناء الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج ينتظرون ان تسفر نتائج الحوار 

  .ساوية أضرت بقضية شعبنا الوطنيةاالنقسام مؤكدين ان االنقسام شكل ظاهرة مأ
وقال أمين عام الرئاسة الفلسطينية الطيب عبد الرحيم بان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس جاد في 

واضاف إن الشهر الجاري سيشهد لقاءات موسعة لكافة الفصائل الفلسطينية . اتمام المصالحة الفلسطينية
  . لغرض ترتيب البيت الفلسطيني

 إن اللقاء الذي جمع عباس ورئيس المكتب ،به أكد القيادي في حركة حماس أحمد يوسفومن جان
كل شيء السياسي للحركة خالد مشعل أسس رؤية معمقة للشراكة السياسية بعد االنتخابات بحيث سيتم 

  .بالتفاهم
  3/12/2011الدستور، عمان، 

  
  ورة للتحالف مع المعتدلين  هناك ضرمفاوضات السالم الجدية ضرورة ألمن إسرائيل: ليفني .14

قالت تسيبي ليفني زعيمة المعارضة في الكنيست اإلسرائيلي أمس، إن أمن إسـرائيل             : االتحاد، وكاالت 
. يقتضي من حكومتها دخول مفاوضات سالم جدية مدعومة من العالم، بدالً مـن أن تـصبح معزولـة                 

إخراج إسرائيل مـن العزلـة الدوليـة،        وأضافت أنها لن تتفاوض بدالً من الحكومة، لكنها ستعمل على           
  . وتعزيز قوة المعسكر المعتدل في الشرق األوسط الذي بدأ يتالشى في عهد هذه الحكومة

إن أمن إسرائيل وقدرتها على الدفاع عن نفسها، يلزمان الحكومـة اإلسـرائيلية بخـوض               “وقالت ليفني   
. ”م، بدالً من جر إسرائيل إلى العزلة الدولية       مفاوضات جادة مع السلطة الفلسطينية لكسب تأييد دول العال        

هناك إمكانية لتجدد المفاوضات مع السلطة الفلسطينية، ويجـب         “العبرية أنه   ” هآرتس“وأضافت لصحيفة   
ـ      “وحذرت ليفني   . في األوضاع ” تجديدها قبل أن يقع تدهور     ، والفلـسطينيون   90نحن فـي الدقيقـة الـ

معرفة كيف ستنتهي، وأعتقد أن هنـاك اسـتعداداً للعـودة إلـى             يتجهون إلى االنتخابات التي ال يمكن       
  . ”المفاوضات، ويجب استغالل هذه الفرصة وعدم تفويتها

إلعـادة  “في المنطقة، يجب العودة إلى المفاوضـات        ” الجهات المتطرفة “وقالت ليفني إنه مع زيادة قوة       
وأكـدت  . ”ن التطلع إلى الموجة اإلسالمية    األمل إلى جمهور اإلسرائيليين والمعتدلين في المنطقة، بدالً م        

إن “ونقلت عـن أبـو مـازن        . ”القوى المتطرفة “أنها قالت للرئيس عباس إنه يجب التعاون في مواجهة          
  . ”الهدف من المفاوضات هو التوصل إلى تسوية توفر حالً للقضايا الجوهرية كافة وتنهي الصراع

  3/12/2011، االتحاد، ابوظبي
  

  سأمنع قرارات غير مسؤولة بشأن إيران: سابقرئيس الموساد ال .15
أعرب رئيس الموساد السابق، مائير داغان، مجددا عن تخوفه من سياسـة  : الناصرة ـ زهير أندراوس 

براك ونتنياهو حيال موضوع الذرة اإليراني، مؤكدا موقفه الذي سبق أن عبر عنه علنا فور إنهائه لمهام                 
رية إسرائيلية للمنشات النووية اإليرانية ومعربا عن عزمه منع         منصبه، بعدم ضرورة توجيه ضربة عسك     

قرارات غير مسؤولة على هذا الصعيد، وهاجم تصريحات ايهود براك، التي قال فيها إن نافذة الفـرص                 
أمام إسرائيل تضيق وان أمامها اقل من سنة للقيام بعمل عسكري لوقف الذرة اإليرانية، وأكد دغان، انه                 

  .ك هذه التقديراتال يشارك برا
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عاموس هارئيل الذي نقل تصريحات دغـان، أن هنـاك أوالً           'هارتس'ورأى المحلل العسكري لصحيفة     
قضية مبدئية نابعة من إيمانه الكامل بأن واجبه يفرض عليه منع عمل عسكري إسرائيلي ضـد إيـران،                  

ا، ولن يستطيع رئيس الحكومة أو      مضيفًا يجب أن ان نكون متأكدين أنّه سيواصل قرع كل األجراس الحقً           
  .وزير األمن او وزير المالية من منعه من التعبير عن رأيه، كما قال

ورفض داغان في لقائه مع القناة الثانية بالتلفزيون اإلسرائيلي، مساء الخميس، الحديث عن أرقام القتلـى                
ب المرافق العامة والـثمن الـذي       التي تحدث عنها براك، إال انه قال إن حجم الدمار والشلل الذي سيصي            

  .ستدفعه إسرائيل باألرواح سيكون كبيرا
  3/12/2011، القدس العربي، لندن

  
    القوانين العنصرية ستقودنا لنظام نازي : العليا اإلسرائيليةالمحكمة  .16

القاضية دوريت بينيش هجومـاً شـديدا ضـد         ” اإلسرائيلية“شنت رئيسة المحكمة العليا     : )آي.بي  .يو  (
على خلفية القوانين العنصرية والمعادية للديمقراطية التي يتم سنها         ” إسرائيل“زاب اليمين الحاكمة في     أح

وقال مقربون منها إنها مقتنعة بأن من شأن هذه القوانين أن تقود إلى قيام نظـام                . وطرحها في الكنيست  
  .شبيه بالنظام النازي في ثالثينات القرن الماضي

  3/12/2011، الخليج، الشارقة
  

  حملة دعائية لتشجيع عودة اإلسرائيليين المهاجرين تثير غضب يهود أميركا .17
أثارت حملة دعائية بادرت لها وزارة الهجـرة واالسـتيعاب اإلسـرائيلية            :  برهوم جرايسي  -الناصرة  

لتشجيع اإلسرائيليين المهاجرين على العودة إلى إسرائيل حركات أميركية يهوديـة، علـى اعتبـار أن                
  .ص الحملة تتسبب لهم باإلهانة، في حين لوحظ أن النصوص تعكس عنصرية دينية واستعالءنصو

وتضمنت الحملة نشر لوحات إعالنات ضخمة في الشوارع، ونشر أشرطة فيديو قصيرة عبر الـشبكات               
 عد قبل أن يتحـول    "االجتماعية وموقع وزارة الهجرة اإلسرائيلية، ومن العبارات التي تضمنتها الحملة،           

قبل أن يتحول بابـا إلـى       "، و " آن األوان لتعد إلسرائيل    -)مسيحي(إلى عيد ميالد    ) العبري(عيد األنوار   
، وغيرهـا مـن العبـارات واألشـرطة         " عد إلى إسرائيل قبل فـوات األوان       -)والد باإلنجليزية (دادي  

  ".التعبيرية"
  3/12/2011، الغد، عّمان

  
  "إسرائيل"صرية تثير مخاوف نتائج المرحلة األولى من االنتخابات الم .18

أثارت نتائج المرحلة األولى من االنتخابات التشريعية المصرية، والتي تقدمت فيها جماعة            : حسن مواسي 
  .، قلق اإلسرائيليين، على ما أظهرت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية"اإلخوان المسلمون"

 اإلسرائيليين جراء صعود اإلخوان إلى      وأشارت الصحف اإلسرائيلية إلى أن القلق الذي يتناب المسؤولين        
الحكم في مصر خصوصا، لما يحمله ذلك من تأثير على العالقات بين إسرائيل ومصر، اللتين ترتبطـان            

  .1979بمعاهدة سالم منذ 
أوري شفيط إن الصورة باتت واضحة االن، وأضاف في مقال تحـت            " هآرتس"وقال المحلل في صحيفة     

 أشهر من الثورات التي تجتاح العالم العربي عامة         10بعد  ": "واإلخوان اليهود اإلخوان المسلمون   "عنوان  
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ودول شمال أفريقيا خاصة، تجلت الصورة بوضوح وانتصرت التوجهات اإلسـالمية فـي االنتخابـات               
 وال  1776واختفى شباب غوغل والمثقفون والليبراليون، ولم تتحقق ثورة شبيهة بالثورة األميركية عـام              

، وتبين إن الثورة العربيـة      1989 وال حتى ثورة ربيع أوروبا الشرقية عام         1889الفرنسية عام   بالثورة  
 أنها ثورة دينية، والقوى التي تستبدل الدكتاتوريات العلمانية التابعة لصف الـضباط العـرب               2011عام  

  ".الفاسدين هي القوى اإلسالمية
أول رئـيس   (هاتما غاندي وال حتى فتـسالف هافـل         ال يلوح في األفق مارتن لوثر كينغ وال الم        : "وتابع

، بل كانت النتيجة قرار الـرئيس األميركـي         )لجمهورية التشيك بعد انهيار الوحدة بين تشيكيا وسلوفاكيا       
باراك اوباما غرس سكين في ظهر الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك، واحدة ووحيدة وهي إخراج              

  ".ط تحت رعاية الغربالمارد الديني من زجاجة الشرق األوس
الحكومة اإلسرائيلية تخشى انتشار ظاهرة العداء إلسرائيل فـي  "إلى أن " يسرائيل هيوم"وأشارت صحيفة   

العالم العربي، والتي انتقلت من الشعوب إلى الحكومات بدءا من مصر وصوال إلى دول عربية أخـرى                 
  ".مما يهدد استقرار المنطقة

آفي يسسخروف وعاموس هرئيل أن إسرائيل تتـابع        " هآرتس" صحيفة   وكتب محلال الشؤون العربية في    
يتوقع أن تنتهي االنتخابات لمجلس الشعب المصري، مثل سائر         : "بقلق نتائج االنتخابات في مصر، وقاال     

إن موجة  . المعارك االنتخابية التي تمت في الشرق األوسط في عهد الربيع العربي، بفوز حزب إسالمي             
، تجلب على آثارها فـي      )ديسمبر(كون قد انقضى سنة عليها في منتصف كانون األول          الثورات التي سي  

العدل والتنمية في المغرب، وحزب النهضة فـي        : هذه األثناء موجة نجاحات سياسية لألحزاب اإلسالمية      
يتوقع أن يـصبح الحـزب األكبـر فـي          . تونس، واآلن الحرية والعدالة وهو حزب اإلخوان المسلمين       

 النيابيين المصريين حينما ينتهي آخر األمر التصويت المعقد بصورة مخيفـة فـي شـهر آذار     المجلسين
  ".المقبل) مارس(

فقد أعلن الحزب سلفا أنه لن      . ال يتوقع لحزب الحرية والعدالة أكثرية مطلقة في المجلسين النيابيين         "وتابع  
 508لس األدنى وعـدد أعـضائه        في المائة من مقاعد مجلس الشعب، وهو المج        49ينافس في أكثر من     

وهو يستطيع أن يتحد مع حـزب كحـزب         . 264ومجلس الشورى وهو المجلس األعلى وعدد أعضائه        
النور المؤلف من نشطاء إسالميين متطرفين كالسلفيين ومع مرشحين مستقلين كثيرين يعتبرون من التيار              

لكن احتمـاالت   .  الشريعة اإلسالمية  اإلسالمي وأن يؤلف بذلك كتلة كبيرة تنجح في إجازة دستور بروح          
أن يساعد اإلخوان المسلمون على إجراء كهذا ال تبدو مرتفعة اآلن، فال يوجد حب كبيـر بيـنهم وبـين                    

  ".التيارات السلفية وربما يفضل اإلخوان، أن يعقدوا حلفا سياسيا مع حزب علماني خاصة
  3/12/2011، المستقبل، بيروت

  
  %2,75دة المصرفية إلى  يخفّض الفائ"بنك إسرائيل" .19

أصدرت إدارة بنك إسرائيل قراراً بتخفيض الفائدة المصرفية لشهر ديسمبر كانون األول الوشيك بربـع               
  %.3، بعد أن استقرت في شهري أكتوبر ونوفمبر عند نسبة %2,75المئة، لتعود إلى 

  ساعد على اتخـاذ القـرار      وقال محللون وخبراء اقتصاديون أن استقرار األسعار في األشهر األخيرة قد            
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عن شهر أكتوبر الماضي وتوقعـات      %) 0,1(بتخفيض الفائدة، باإلضافة إلى أن مؤشر الغالء المنخفض         
  . قد جعلت تخفيض الفائدة مريحاً أكثر-التضخم المالي المتناسقة مع األهداف التي حددها بنك إسرائيل

  30/11/2011، 48موقع عرب
  

  اراتي إسرائيلي أمريكي بريطاني غير مسبوق ضد إيرانتعاون استخب: محلل في هآرتس .20
تحت عنوان الحرب الباردة بين الدولة العبريـة والجمهوريـة اإلسـالمية            : ـ زهير أندراوس   الناصرة

العبرية، يوسي ميلمان، الجمعة إلى أن      ' هآرتس'اإليرانية، ألمح المحلل للشؤون اإلستراتيجية في صحيفة        
األخيرة في إيران وقتل الخبراء وتخريب شبكة اإلنترنت التي تُدير البرنـامج النـووي              عمليات التفجير   

 ' 6أي  . وإم' 'إي. آي. سي'اإليراني، هي عمليات مدبرة من قبل عدة أجهزة مخابرات غربية، منها الـ             
 هـو تعـاون غيـر       والموساد اإلسرائيلي، مشددا على أن التعاون بين أجهزة المخابرات في هذا المجال           

مسبوق في التاريخ، ومؤكدا على أن التنسيق الجاري في هذه األيام، من الصعب، إن لم يكن مـستحيالً،                  
  .إن يعود في المستقبل، على حد تعبيره

ورأى ميلمان أن الحرب على إيران قد بدأت دون أن يعلن أي طرف من األطراف عن ذلك، مشيرا إلى                   
   اإليرانـي،               أنّها بدأت قبل عد البرنامج النـووي تنفيذها ضد ات التي تمة أشهر، وهناك الكثير من العملي

  .والتي كانت وما زالت وستبقى في طي الكتمان والسرية
وبحسب المصادر األمنية في تل أبيب، فإن المخابرات اإليرانية التي تعترف المصادر بخبرتها وبقوتهـا               

 من العمليات القاسية ضد أهداف غربية وإسرائيلية على حد سواء، ولكن            تعكف اآلن على تخطيط العديد    
المصادر استدركت قائلة إنّه على الرغم من قوة اإليرانيين في تنفيذ العمليات السرية، إال أن مـساعيهم                 

  .إلخفاء مسؤوليتهم عن العمليات سيكون مصيرها الفشل، على حد تعبيرها
  3/12/2011 ،القدس العربي، لندن

 
   وحدة استيطانية في القدس 650االحتالل يقرر بناء  .21

في بلدية االحتالل بالقدس المحتلة على  "اللجنة اللوائية لتنظيم والبناء"صادقت ما تسمى : القدس المحتلة
، التي أقيمت على أراضي بيت حنينا وحزما عام "بزجات زئيف "ستوطنة وحدة استيطانية في م650بناء 

وقال خبير الخرائط واالستيطان خليل التفكجي إن المصادقة على هذا . ال مدينة القدس شم1985
وأوضح أن .  في الصحيفة لالعتراض11647المخطط االستيطاني تمت، حيث أعلن عن المشروع رقم 

، 2020 ألف وحدة استيطانية المخطط اقامتها حتى العام 58هذة الوحدات سوف تقام ضمن مشروع بناء 
 في محاولة مستمرة لفرض امر واقع جيد في القدس عبر 2030بأنه تم تعديل هذا المخطط ليصبح علماً 

  . سلسلة مشاريع استيطانية جديدة
  02/12/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم

  
   والسلطة الفلسطينية تدين  القدس تشق طريقا لربط مستوطنات"إسرائيل" .22

 السلطات اإلسرائيلية، أن غزة مراسلها من فارس درعبد القا عن 03/12/2011،  عكاظ، جدةنشرت
، يربط بين مستوطنات شمال شرقي القدس 20بدأت أخيرا بشق طريق مركزي مكمل للطريق رقم 
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 من أجل تطوير وتوسيع المستوطنات وذلك بعد مصادرة أراض من ،الشرقية والقدس الغربية
  .ينالفلسطينيين بشكل يمنع إمكانية التوصل إلى حل الدولت

السلطة أن  ،كفاح زبون من رام اهللا نقالً عن مراسلها 03/12/2011، الشرق األوسط، لندنوأوردت 
 المشروع الجديد أكبر برهان على تحدي الحكومة اإلسرائيلية للشرعية الدولية وتدمير  اعتبرتالفلسطينية

ربط المستوطنات الالشرعية ، قرار شق شوارع ت في بيان لهاوأدانت القيادة الفلسطينية. عملية السالم
  .المقامة على أراضي الضفة الغربية في شمال شرقي القدس، ومصادرة المزيد من األراضي الفلسطينية

  
   لمواقف الحكومة اإلسرائيليةاليونسكو ساحة عامة في الناصرة تحدياً .23

إلطالق اسم  أقر المجلس البلدي في مدينة الناصرة اقتراح رئيس البلدية رامز جرايسي :الناصرة
اليونسكو على إحدى الساحات الرئيسية في المدينة، لكونها أول منظمة دولية رفيعة تقبل عضوية دولة 

  . لمواقف الحكومة اإلسرائيلية، تحديا48ًفلسطين، وجاء القرار في أكبر مدينة لفلسطينيي 
  03/12/2011، الغد، عّمان

  
  شيخ رائد صالح عملنا على التقارب مع ال: الشيخ حماد ابو دعابس .24

قدم وفد من الحركة اإلسالمية والجمعية اإلسالمية إلغاثة األيتام والمحتاجين في الداخل الفلسطيني، : لندن
 في مقرها الكائن في بيرمنغهام في بريطانيا تبرعات ما مجموعها "اإلغاثة اإلسالمية عبر العالم"لـ 

وتطرق الوفد الى سبل .  داخل الخط االخضرنصف مليون جنيه استرليني من ابناء الشعب الفلسطيني
التعاون المشترك بين الجمعية ومؤسسة االغاثة في المشاريع التي تخدم العمل اإلغاثي في فلسطين 

دعابس على دور الفلسطينيين  شدد رئيس الحركة االسالمية الشيخ حماد ابوبهذا الصدد، و. والخارج
أ من اخوانهم المسلمين والعرب في شتى انحاء العالم، داخل الخط االخضر باعتبارهم جزءا ال يتجز

لخالفات مع تيار الحركة االسالمية ل وبالنسبة.  على اهمية بقاء فلسطينيي الداخل على ارضهممؤكداً
نحن ال نتحدث عن خالفات بل وجهات نظر، والعالقة بيننا "ابو دعابس ، قال بزعامة الشيخ رائد صالح
قارب وجهات النظر هذه، وقد اشتركنا سوية في جمع هذه التبرعات، ونقوم قوية وعملنا جاهدا على ت

  ."بفعاليات مشتركة عدة، ونعمل جاهدين لتقريب وجهات النظر مع الشيخ رائد صالح
  03/12/2011، القدس العربي، لندن

  
  واصل انتهاك الحقوق األساسية لألسرى األطفالاالحتالل ي": األسرى للدراسات" .25

د مركز األسرى للدراسات، أن األسرى األطفال في سجون االحتالل، يتعرضون النتهاكات أك: رام اهللا
وشدد المركز . صارخة تستوجب تدخل المسؤولين والمؤسسات والمنظمات الحقوقية وعدم السكوت عنها

ين في بيان له، أن إدارة مصلحة السجون تنتهك كل األعراف والمواثيق الدولية التي تكفل حماية القاصر
من األسرى، وتأمين حقوقهم الجسدية والنفسية والتعليمية، وتواصلهم بأهاليهم ومرشدين يوجهون حياتهم 

  .والتعامل معهم كأطفال
  03/12/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم
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   الشهر الماضي270االحتالل قتل خمسة فلسطينيين واعتقل : تقرير .26
 قتلتإن قوات االحتالل ، اإلنسان في تقريرها الشهريمؤسسة التضامن الدولي لحقوق قالت : نابلس

خالل الشهر المنصرم خمسة مواطنين فلسطينيين، معظمهم من قطاع غزه، حيث بلغ عدد الشهداء في 
 استشهد المواطن الخامس بعد دهسه من قبل مستوطن بالقرب من في حينالقطاع أربعة مواطنين، 

 خالل الشهر لتعتقا إلى أن قوات االحتالل  التقريرا أشاركم ".محافظة سلفيت شمالي الضفة الغربية
أكثر من مائتين وسبعين مواطناً، من بينهم ثالثين طفالً فلسطينيا تقل أعمارهم عن الثامنة عشر،  الماضي

كما اعتقلت إضافة إلى هذه األعداد عشرات العمال الفلسطينيين من مناطق شتى من األراضي المحتلة 
  .ساء فلسطينيات، وست ن1948عام 

  2/12/2011، قدس برس
  

  تقرير فلسطيني رسمي يرصد أكثر من تسعين اعتداًء إسرائيلًيا الشهر الماضي .27
التابع لوزارة الدولة لشؤون الجدار " مركز معلومات الجدار واالستيطان"أظهر تقرير صدر عن : رام اهللا

ستوطنين اليهود نفذوا أكثر من تسعين اعتداء واالستيطان في حكومة رام اهللا أن االحتالل اإلسرائيلي والم
  .خالل شهر تشرين الثاني المنصرم

  2/12/2011، قدس برس
  

  الغربيةإصابات واعتقاالت خالل قمع االحتالل المسيرات األسبوعية في الضفة  .28
أصيب، أمس، عشرات المواطنين والمتضامنين األجانب باالختناق بالغاز ": وفا"، "األيام"كتب مندوبو 

المسيل للدموع، واعتقل صحافيان وثالثة متضامنين أجانب، خالل قمع االحتالل للمسيرات األسبوعية 
  . الغربيةالمناوئة لالستيطان وجدار الفصل والضم العنصري، في عدة مناطق في الضفة

  03/12/2011، األيام، رام اهللا
  

  يةمتطرفون يهود يهاجمون مدرسة في بئر السبع ويخطّون شعارات عنصر .29
، المدرسة االبتدائية العربية في )2/12(اقتحمت مجموعة من المتطرفين اليهود، يوم الجمعة : الناصرة

 بكتابة شعارات عنصرية ضد واوقام، 1948مدينة بئر السبع داخل األراضي الفلسطينية المحتلة سنة 
صادر فلسطينية أن هذه أكدت مقد و .العرب والمسلمين، تدعو إلى قتل الفلسطينيين وطردهم من المدينة

والتي يقودها المستوطنون بحماية الجيش ضد المواطنين " دفع الثمن"الهجمة تأتي ضمن الحملة المسماة 
  .في الضفة والقدس والداخل

  2/12/2011، قدس برس
  

  شريط فيديو ُيظهر جنوًدا إسرائيليين وهم ُينكّلون بشابين فلسطينيين .30
، صباح اليوم السبت، منظمات حقوق اإلنسان بفتح تحقيق في "سطينينادي األسير الفل" طالب :رام اهللا

مقطع فيديو يظهر جنود االحتالل اإلسرائيلي وهم ينكّلون بشابين فلسطينيين، تم اعتقالهما على أحد 
  .الحواجز اإلسرائيلية في الضفة الغربية

  3/12/2011، قدس برس
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   شرق نابلس  فلسطينيمستوطنون يعتدون على مسن .31

 صباح اليوم، على مسن فلسطيني خالل فالحة أرضه، بالقرب من ،دى مستوطنون إسرائيليوناعت
 غسان دغلس مسؤول ملف وذلك بحسب ما أفاد. شرقي قرية سالم شرقي نابلس" ايتمار"مستوطنة 

  .االستيطان في شمال الضفة الغربية
  03/12/2011، موقع فلسطين أون الين

  
  يقاف تشغيل مولداتها كلياً شركة الكهرباء تحذر من إ: غزة .32

 من اضطرار إدارة مشروع ،حذر الرئيس التنفيذي لشركة كهرباء فلسطين وليد سلمان: كتب حامد جاد
محطة توليد الكهرباء في غزة إلى إيقاف تشغيل أحد المولدين العاملين ابتداء من يوم الخميس المقبل، 

ع كلفة أعمال صيانة المولد وتمويل شراء قطع حال عدم قيام شركة توزيع كهرباء محافظات غزة بدف
وأكد أنه من المفترض أن تقوم شركة التوزيع بتحويل مليون دوالر . الغيار الالزمة الستمرارية تشغيله
المحطة بحاجة لصيانة دورية نظرا " توربينات"وبين أن مولدات . إلتمام أعمال الصيانة بشكل عاجل
 أن قيمة  من جهة أخرى،وبين. سطة الديزل المصري المستخدم حالياللتأثير المترتب على تشغيلها بوا

ولفت .  مليون دوالر22الديون المستحقة الدفع من قبل شركة التوزيع لشركة كهرباء فلسطين تقدر بنحو 
 مليون 2.5إلى أن قيمة الفاتورة المفترض دفعها شهريا مقابل الطاقة الكهربائية التي تنتجها المحطة تبلغ 

 بقطع الكهرباء "إسرائيل"هذه األزمة تتزامن مع تهديدات وفي هذا السياق، تجدر االشارة إلى أن . ردوال
 ميجاواط في حين تقدر الطاقة المتوفرة فعليا 330 يحتاج لنحو  غزة أن قطاععلماً. الواردة من أراضيها

 توفره محطة غزة لتوليد من الجانب اإلسرائيلي والمتبقي% 65 ميجاواط، منها ما نسبته نحو 220بنحو 
  .الكهرباء وشركة الكهرباء المصرية

  03/12/2011، األيام، رام اهللا
  

   بإنهاك البيئة الفلسطينيةاالحتالل يضرب مقومات الدولة الفلسطينية: تقرير .33
 يؤكد خبراء وباحثون فلسطينيون في شؤون البيئة والمياه واألرض، أن : نظير طه- القدس المحتلة

هدف إلى إنهاك البيئة الفلسطينية، وضرب مقومات بناء الدولة الفلسطينية، ونهب موارد  ت"إسرائيل"
ويشدد الباحثون على ضرورة اتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة من قبل المنظمات . الشعب الفلسطيني

 تسيطر الدولية واألهلية لوقف االنتهاكات اإلسرائيلية بحق المصادر المائية واألراضي الفلسطينية، حيث
 على أكبر التجمعات البيئية من خالل احتاللها لهذه المصادر التي هي غالبا تقع تحت السيطرة "إسرائيل"

ويقول نائب رئيس سلطة جودة البيئة جميل المطور إن مصادرة األراضي وتجريف . الفلسطينية
خام الطبيعية وتلويث المساحات الشاسعة من األراضي والشوارع االلتفافية ونهب واستغالل المواد ال
وسيطرة اإلسرائيليين . األراضي الفلسطينية بالنفايات الصلبة والعادمة ومخلفات المستوطنات ومصانعها

 من هذه األراضي، %85على األحواض المائية والمياه الجوفية وسرقتها واستغاللها بما ال يقل عن 
يؤكد المطور و. ات بناء الدولة الفلسطينيةتهدف في مجموعها إلى إنهاك البيئة الفلسطينية وضرب مقوم

 إلى هذا اليوم باقتالع ما يزيد عن مليون ونصف المليون 2000أن اإلسرائيليين قاموا في الفترة ما بين 
 ألف شجرة بستنة في 300 مليون و11شجرة التي في معظمها من أشجار الزيتون المعمرة، من أصل 
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يا على النظام الجوي بعد أن ازدادت انبعاثات غاز ثاني أكسيد مشيراً إلى أن ذلك انعكس سلب. فلسطين
 مستمرة "إسرائيل"ويوضح أن . 2009 ألف طن حسب تقرير التنمية البشرية لعام 600الكربون إلـى 

في انتهاك القوانين والشرائع الدولية الخاصة باالتفاقيات البيئية الدولية وإمعانها في نهب موارد الشعب 
الفلسطيني، ومنع التطوير والتنمية ووضع العراقيل، بما يتفق مع السياسات اإلسرائيلية التي تحول دون 

من جهته، يبين مدير عام و. يئي الفلسطينيتحقيق التنمية المستدامة ويقوض عناصر ومكونات النظام الب
مجلس المياه الوطني أحمد الهندي أن االفتقار إلى الكميات الكافية من المياه للمواطنين الفلسطينيين هي 
مشكلة دائمة نشأت بسبب السياسات والممارسات اإلسرائيلية القائمة على أساس التمييز والحرمان 

 مدير مجموعة الهيدرولوجيين الفلسطينيين أيمن يؤكدبدوره، و. ينيةواستغالل الموارد المائية الفلسط
 مترا 118 مترا مكعبا سنوياً إلى 138 كميات المياه المنتجة من المصادر الفلسطينية من إلى أنالرابي 

وفي الوقت نفسه زاد اعتماد البلدات والقرى الفلسطينية على شراء المياه من . مكعبا سنوياً تراجعت
 في المئة من مجمل المياه 56مياه اإلسرائيلية إذ تبلغ نسبة المياه المشتراة من هذه الشركة حوالي شركة ال

من ناحيته، يشير مدير وحدة األبحاث في مركز معا جورج كرزم . المستخدمة للشرب في الضفة الغربية
 لمياه بحيرة طبريا "لإسرائي"أن هناك تدميرا إسرائيليا لحوض نهر األردن في كمية المياه، بسبب نهب 

 في 98التي تعد أهم مغذ للنهر مما أدى إلى انخفاض نسبة المياه العذبة التي تجري في النهر بنسبة 
  .المئة

  03/12/2011، البيان، دبي
 

  "إسرائيل"التي تحتجزها  الضرائب الفلسطينية  أموال عناإلفراج األردن يساهم في .34
 جهود الملك في دعـم الـشعب        أنيني في عمان عطا اهللا خيري       قال السفير الفلسط  :  حاتم العبادي  -كتب

 من قبـل     عن عوائد الضرائب الفلسطينية، التي كان احتجازها       اإلفراجالفلسطيني ومؤسساته أثمرت في     
وتفيـد   . منهـا  األمنيـة ثر سلبي كبير على مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية، وتحديدا          أ له   "إسرائيل"

ن هذا الموضوع كان احد المحاور الرئيسة التي ركز عليها الملـك خـالل لقائـه                المعلومات الموثوقة أ  
 إلـى ، حيث ابلغ رسـائل واضـحة        أردنية شمعون بيريز  في عمان بناء على دعوة          اإلسرائيليالرئيس  

  .حكومة نتنياهو بوجوب الكف عن ممارساتها ووقف اعتداءاتها على الشعب الفلسطيني وحقوقه
3/12/2011، الرأي، عّمان  

 
  إسرائيلية في لبنانحزب اهللا يحبط عملية تجسس  .35

المقاومـة  "إن  : ، في بيان صـحفي    2011-12-2 مساء اليوم الجمعة     ،أعلن حزب اهللا اللبناني   : وكاالت
ما يقول حـزب اهللا      (اإلسالمية أحبطت عملية تجسس إسرائيلية، حيث اكتشفت جهازاً على الخط السلكي          

 الوادي الواقع بين بلدتي صريفا ودير كيفا        ) لسالح اإلشارة الخاص بالمقاومة    إنه شبكة االتصاالت التابعة   
ضاف البيان أنـه     وأ ".، قبل أن يقوم العدو الصهيوني بتفجيره بواسطة طائرة استطالع من الجو           )جنوب(
   .، فيما لم يذكر أي تفاصيل أخرى عن العملية"لم يصب أي من مجاهدي المقاومة بأذى"

2/12/2011،  الينموقع فلسطين أون  
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   وحماس"حزب اهللا"العالقة لن تظل كما هي مع إيران و: رئيس المجلس الوطني السوري .36
قال رئيس المجلس الوطني السوري الذي يمثل المعارضة السورية في الخارج برهان            : واشنطن، باريس 

ية مـع إيـران      إذا تمكن المجلس من تشكيل حكومة جديدة فانه سيقطع عالقات دمشق العـسكر             ،غليون
كما اوضح ان المعارضة ملتزمة اذا وصلت الى        . »حزب اهللا «و» حماس«ويوقف توريدات األسلحة لـ     

 ولكنهـا ستـسعى     1967السلطة في سورية، باستعادة مرتفعات الجوالن التي احتلتها اسرائيل في حرب            
  .الستعادتها عبر التفاوض وليس عبر الصراع المسلح

من وصول االخوان المسلمين الى السلطة في سورية، واشار الى انهـم لـن              وقلّل غليون من المخاوف     
  .  من االصوات% 10يحصلوا حتى على 

 ان قطع العالقات مع إيران      ، امس ،األميركية» وول ستريت جورنال  «وقال غليون في مقابلة مع صحيفة       
تحالف مع القوى العربية    سيأتي في إطار إعادة توجيه السياسة السورية تجاه ال        » حزب اهللا «و» حماس«و

  .الرئيسية
وان قطع العالقة الخاصة سـيعني قطـع التحـالف          . لن تكون هناك أية عالقة خاصة مع إيران       «: وتابع

  .»كما هو االن) حزب اهللا(بعد سقوط النظام السوري لن يظل «: واضاف. »االستراتيجي والعسكري
  3/12/2011، الحياة، لندن

  
  ب تمثيلي أو رسمي لمصر في غزة مرهون بالمصالحة فتح مكت: مصدر مصري للحياة .37

نفى مصدر مصري موثوق به، ما تردد عن نية مصر فتح سفارة لها قريبـاً               :  جيهان الحسيني  -القاهرة  
فتح أي مكتب تمثيلي أو رسمي لمصر في قطاع غزة مرهـون            «إن  » الحياة«في قطاع غزة، وقال لـ      

، الفتاً إلى أن مصر ليس لديها أي إشكالية في إعـادة            »رضفقط بإنجاز المصالحة بشكل حقيقي على األ      
  .فتح مكتب تمثيلي أو سفارة لها في غزة بعد إنهاء االنقسام

  3/12/2011، الحياة، لندن
  

   بالمائة للسلفيين20 بالمائة لإلخوان و40: مصرانتخابات المرحلة األولى لمجلس الشعب ب .38
من أصوات المرحلة األولى من انتخابات      % 60في مصر   حصد التيار اإلسالمي    : ـ علي حسن   القاهرة

  .مجلس الشعب، التي شهدت أعلى نسبة مشاركة في تاريخ مصر
 فـي   ،المعز إبراهيم، خالل مؤتمر صحافي     وأعلن رئيس اللجنة القضائية العليا لالنتخابات في مصر عبد        

 األولى من انتخابات مجلس الشعب      القاهرة أمس، األسماء الفائزة بالمقاعد الفردية في محافظات المرحلة        
  ).البرلمان(المصري 

ـ ) اإلخوان المسلمين (المعبر عن جماعة    ) الحرية والعدالة (وأظهرت النتائج فوز أعضاء حزب       % 40بـ
ومعظمهـم مـن    ) الكتلة المصرية (ومرشحي أحزاب   % 20من المقاعد، فيما حصل التيار السلفي على        

  %.25، والمرشحين المستقلين على %15 التيارات الليبرالية والعلمانية على
المعز إبراهيم، إن عدد الناخبين المـسجلين للمرحلـة          وقال رئيس اللجنة القضائية العليا لالنتخابات عبد      

 صوتاً، فيما شارك    525 ألفاً و  614 مليوناً و  13األولى من انتخابات مجلس الشعب المصري وصل إلى         
أعلى نسبة شهدتها مصر منـذ      «، معتبراً هذه النسبة     %62بنسبة   صوتاً   115 ألفاً و  449ثمانية ماليين و  

  .»الفراعنة حتى اآلن
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 صوتاً، وعدد األصوات الباطلة     148 ألفاً و  931وأضاف أن عدد األصوات الصحيحة بلغ سبعة ماليين و        
 لجنة عامة، فيما كان عـدد القـضاة         28 لجنة فرعية، و   9837 صوتاً، موزعين على     967 ألف و  517

 صندوقاً من الفرز في دائـرة الـساحل التابعـة لمنطقـة             90وأشار إلى أنه تم استبعاد      . ضياً قا 10143
  .في القاهرة أيضاً» السالم«بالقاهرة، وتم تأجيل إعالن نتيجة دائرة » شبرا«

وكانت المرحلة األولى من انتخابات مجلس الشعب في مصر جرت يومي االثنين والثالثاء الفائتين فـي                
هي القاهرة، واإلسكندرية، وبورسعيد، ودميـاط، وكفـر الـشيخ، والفيـوم، وأسـيوط،              تسع محافظات   

واألقصر، والبحر األحمر، وسط إقبال كثيف من جانب الناخبين وإشراف قضائي كامل، وتـأمين مـن                
  .عناصر الجيش واألمن

انتخابـات  هذا وقال رئيس اللجنة االنتخابية المصرية أمس إن نسبة اإلقبال علـى التـصويت فـي أول              
  . في المئة62برلمانية في البالد منذ ستة عقود بلغت 

 3/12/2011، عكاظ، جدة
  

   أكثر أمنا في المنطقةاً موقع"إسرائيل"الربيع العربي يمنح : وزير الدفاع األمريكي .39
فـي المنطقـة   " عزلتها" إلى القيام بخطوات للخروج من "إسرائيل"دعا وزير الدفاع األمريكي ليون بانيتا   

وقال بانيتا فـي     .ؤكدا ضرورة إصالح عالقتها مع مصر وتركيا واستئناف المفاوضات مع الفلسطينيين          م
 عن شركائها األمنيين التقليديين فـي       إسرائيللألسف هذا العام شهد ازديادا لعزلة       " خطاب في واشنطن    

  ". جانبااألوسطالمنطقة وتم وضع البحث عن سالم في الشرق 
 ليست وحدها المسؤولة عن وضعها الصعب متحـدثا عـن           "إسرائيل" أنذاته إلى   ولكنه أشار في الوقت     

 فرصـة لبنـاء     إسرائيلوأوضح بانيتا أن الربيع العربي يمنح        ."ٍإسرائيل"ترمي إلى عزل    " حملة دولية "
  . لها في المنطقةأمنا أكثرموقع 

  ".م مع الفلسطينيينبذل جهود للتوصل الى صنع السال"واعتبر بانيتا أنه ينبغي على إسرائيل 
 متعهدا بمنع ايران من الحصول علـى الـسالح          إسرائيلوجدد وزير الدفاع االمريكي التزام بالده بأمن        

إال أنه أكد بانيتا     . باراك اوباما لم يستبعد احتمال تدخل عسكري       األمريكيالنووي مشيرا إلى ان الرئيس      
لوماسية والعقوبات القنـاع ايـران بـالتخلي عـن          دعمه الستراتيجية ادارة اوباما التي تعتمد على الدب       

  ".األخيرالحل "طموحاتها النووية موضحا ان اللجوء الى عمل عسكري محتمل سيكون 
، من عمل عسكري اسرائيلي منفرد      اإلسرائيلية" يديعوت احرونوت "وحذر بانيتا، حسب ما نقلت صحيفة       

ة، فيما نقل موقع الصحيفة على االنترنت عنـه   العمل معا، مكررا معا اكثر من مرإلى، داعيا إيرانضد  
وتعهـد   .األحـوال  أحـسن  سنتين فـي     اإليرانيةان ضربة عسكرية لن تكن مجدية وهي ستعطل الذرة          

 من خالل تزويدها بأنظمة متطـورة للـدفاع المـضاد           "إسرائيل"لـبمواصلة تأمين دعم عسكري كبير      
  .35-أفللصواريخ وطائرات قتالية جديدة من طراز 

3/12/2011، 48وقع عربم  
  

  مع المفاوضين الفلسطينيين واإلسرائيليين   يعقدون اجتماعات جديدة"الرباعية"مندوبو  .40
 واإلسـرائيليين يعود مندوبو اللجنة الرباعية لعقد اجتماعات منفصلة مع المفاوضين الفلسطينيين           : القدس

ذلك الجولة الثالثة من هذه المحادثـات        لتكون ب  ، يوم الثالث أو الرابع عشر من الشهر الجاري        ،في القدس 
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وقـد   .التي يعقدها مندوبو اللجنة مع الطرفين في مسعى لتهيئة األجواء من أجل العودة الى المفاوضات              
 يوماً في محاولة لتقريب وجهات النظر بشأن الحدود واألمـن علـى أن              90طلبت اللجنة الرباعية مهلة     

  .من شهر كانون الثاني المقبلتنتهي هذه المهلة يوم السادس والعشرين 
صائب عريقات، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، فـي          .وأكد الوفد الفلسطيني برئاسة د    

الجلستين السابقتين ان العودة الى المفاوضات المباشرة تتطلب وقفاً اسرائيلياً لجميع النشاطات االستيطانية             
  .1967سرائيل حل الدولتين على أساس حدود إل بما في ذلك في القدس الشرقية وقبو

وقد وجه الجانب الفلسطيني عدداً من األسئلة الى مندوبي اللجنة الرباعية بشأن الجهود التي يقومون بهـا                 
 خاصة بعد ان أجاب الجانب الفلسطيني على أسئلة الرباعية وقدم موقفه مكتوباً بـشأن               ،في هذه المرحلة  

  .مسألتي الحدود واألمن
 ،صر الجانب الفلسطيني بأن على الجانب االسرائيلي أن يقدم أيضاً مواقفه مكتوبة بشأن الحدود واألمن              وي
 على فشل الجهود الدولية في حال أصـر         اإلسرائيلين على اللجنة الرباعية أن توجه اللوم الى الجانب          أو

وفـي هـذا    .مفاوضات ناجحة على عدم تقديم مواقفه وامتنع عن االستجابة لمتطلبات   اإلسرائيليالجانب  
نعمل بجد من اجل خلق البيئة المطلوبة       "الصدد، قال الناطق باسم وزارة الخارجية األميركية مارك تونر          

  ."للعودة الى المفاوضات المباشرة 
3/12/2011، األيام، رام اهللا  

  
  رئيس المجلس األسقفي للحوار بين األديان يطالب بوضع خاص مضمون دولياً للقدس .41

أمس  ،رأى رئيس المجلس األسقفي للحوار بين األديان الكاردينال جان لوي توران           : ا ف ب   -اتيكان  الف
 من دون اتفاق يضمن     األوسط تسوية سلمية في الشرق      أن أي خالل ندوة في روما عن مسيحيي الشرق،        

ع مـن مجـال      تكون دائمة، معرباً عن األسف الستبعاد هذا الموضو        أن المقدسة ال يمكن     األماكنحماية  
من المؤسف ان المسألة لم تطرح حتى اليوم على طاولة المفاوضات في واشـنطن              «: وأضاف .التفاوض

ال ينجم عنـه    «، لكن هذا الموقف     »األموردائما يقولون لنا إن هذه المسألة ستعقد        «: وتابع.  في القدس  أو
  .»سوى تأخير المشكلة

3/12/2011، الحياة، لندن  
  

   مهامها  لمواصلة "األونروا" والمضيفة على ضرورة دعم موازنة توافق الدول المانحة .42
 التي عقـدت فـي      ،خلصت اجتماعات اللجنة االستشارية لوكالة الغوث الدولية      :  ماجد القرعان  -عمان  

لى توافق الدول المانحة والدول المضيفة لالجئين الفلسطينيين على أهـم           إ ،البحر الميت على مدار يومين    
 ودعم موازنتها لتقديم خدماتها فـي الـدول         ،واستمرارها في تأدية مهامها   ) األنروا(م عمل   البنود التي ته  

مدير عـام دائـرة     » الدستور« وفق ما أكده لـ      ؛العربية المضيفة ومعالجة العجز المالي الذي تعاني منه       
  . المهندس محمود العقرباوياألردنيالشؤون الفلسطينية بالوكالة رئيس الوفد 

3/12/2011، ّمانالدستور، ع  
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  "إسرائيل"رئيس مجلس النواب األميركي ينتقد تصريحات أوباما عن أمن  .43
 الجمهوري جون باينر تأكيدات الرئيس بـاراك        األميركي انتقد رئيس مجلس النواب      : ا ف ب   -واشنطن  

وقـال علـى صـفحته الرسـمية علـى           .» سـابقة  إدارة أيأكثر من    «"إسرائيل"اوباما بأنه فعل ألمن     
 هو نفسه الذي يريد من اسرائيل االنسحاب الى         األبيضهذا البيت   «: ، مضيفاً »هل تمزح؟ «: »فايسبوك«

، خـصوصا   أصدقائي الى جانب    أقفلقد علمني أصلي ان     .  التي ال يمكن الدفاع عنها     1967حدود عام   
اسبة لجمع االعتمادات    الرئيس خالل من   إعالنويأتي انتقاد باينر الوباما بعد      . »من يقفون الى جانبنا دائماً    

  .»إسرائيل من دولة أهمال حليف «المالية في مدينة نيويورك سيتي، ان 
3/12/2011، الحياة، لندن  

  
  مساران ال يلتقيان .44

  نقوال ناصر
إن تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية واستئناف المفاوضات مع دولة االحتالل اإلسرائيلي مساران 

رئيس محمود عباس يبدو مصمما على المستحيل، بالسير في المسارين معا، لكن ال. متوازيان ال يلتقيان
مما ال يبشر بإنجاز المصالحة الوطنية في المدى المنظور، بغض النظر عن كل التصريحات المتفائلة 
الصادرة عن كال طرفي االنقسام، بينما ينذر الموقفان األميركي واالسرائيلي بأن استمرار االنقسام وعدم 

  .ز الوحدة الوطنية الفلسطينية هما شرط مسبق الستئناف المفاوضاتإنجا
وعلى الحوار الوطني المقترح عقده بين الفصائل الفلسطينية بالقاهرة في العشرين من هذا الشهر أن 
يضع االختيار بين المسارين على رأس جدول أعماله قبل بحث التحضير لالنتخابات التشريعية والرئاسية 

مايو المقبل، كما أعلن عباس، وقبل بحث تأليف أي حكومة وحدة وطنية تشرف / ن أيار في الرابع م
  .على تلك االنتخابات

إذ دون االتفاق الوطني على األولوية التي يجب أن يحظى بها إنجاز الوحدة الوطنية على أي استئناف 
ل عشرين سنة لن لمفاوضات ليس من المرجح أن تحقق خالل بضعة أشهر ما عجزت عن تحقيقه طوا

يتم االتفاق ال على تأليف حكومة الوحدة وال على االنتخابات، خصوصا وأن عباس نفسه قد أعلن بعد 
لقائه األخير في رام اهللا مع العاهل األردني عبد اهللا الثاني بأنه ال يرى أي مؤشرات إلى استئناف 

  .المفاوضات في المستقبل القريب
" كاديما"ة، عمان، في الثالثين من الشهر الماضي مع وفد من حزب بعد لقائه في العاصمة األردني

خيار السالم "إن : اإلسرائيلي المعارض برئاسة رئيسة الحزب تسيبي ليفني، كرر عباس القول
ومنذ بدأت رئاسة منظمة التحرير الفلسطينية ". حل الدولتين"لتحقيق " الطريق الوحيد"هو " والمفاوضات

ر قبل ما يزيد على عقدين من الزمن مارست التفاوض عبر مسارات مباشرة وغير في ممارسة هذا الخيا
  .مباشرة، وسرية وعلنية، وكان الوضع الراهن هو المحصلة الفاشلة للمسارات جميعها

فالمفاوضات المباشرة مع دولة االحتالل اإلسرائيلي، والمفاوضات المباشرة بالوكالة عن دولة االحتالل 
وكان فشل المسار العلني للتفاوض برئاسة الراحل . تحدة، أنتجت الطريق المسدود الراهنمع الواليات الم

حيدر عبد الشافي هو الذي قاد إلى المسار السري للتفاوض الذي أنتج اتفاقيات أوسلو التي دفنت مع . د
  .فيها، رئيس الوزراء األسبق إسحق رابين" الشريك اإلسرائيلي"دفن 
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صائب .  هآرتس يوم الخميس الماضي بأن كبير مفاوضي منظمة التحرير دوإذا صدق تقرير صحيفة
عريقات، سلم في الرابع عشر من الشهر الماضي للجنة الرباعية الدولية المكونة من الواليات واألمم 
المتحدة واالتحادين األوروبي والروسي اقتراحا خطيا، مكونا من وثيقتين، األولى بشأن الحدود، والثانية 

سبتمبر الماضي قبل موعد /  ايلول23، حسب طلب الرباعية في بيانها بتاريخ "الترتيبات األمنية "بشأن
يناير الذي حددته الرباعية في ذلك البيان، يكون مفاوض منظمة التحرير قد شق /  كانون الثاني26

ليس من المتوقع و. مسارا جديدا للتفاوض غير المباشر مع الواليات المتحدة وعبرها مع دولة االحتالل
  .أن يكون مصير المسار الجديد أفضل من مصير كل المسارات التفاوضية السابقة

إن تفاصيل وثيقة االقتراح الخطي الخاصة بالحدود عن استعداد لتبادل األراضي، بغض النظر عن 
ظ سالم دولية منها قبول فلسطيني بقوة حف(، وتفاصيله الخاصة بالترتيبات األمنية %)1.9(النسبة المئوية 

على الحدود مع دولة االحتالل وفي وادي األردن على الحدود مع األردن، والتزام فلسطيني بعدم ابرام 
، كما نشرتها هآرتس، )، وتجريد الضفة الغربية من السالح"معادية السرائيل"تحالفات دفاعية مع دول 

 الى أمد غير منظور 1967 هي تفاصيل جوهرية ترسم خريطة األراضي الفلسطينية المحتلة عام
  :وبالتالي فإنها تثير مجموعة هامة من األسئلة المشروعة، منها على سبيل المثال ال الحصر

أليست مسائل كهذه جديرة بعرضها أوال على الشعب الفلسطيني ومؤسساته التمثيلية، أم سوف يجري * 
  .اقيات أوسلو؟تمريرها في معزل عن أي مشاركة وطنية وشعبية كما جرى تمرير اتف

 عبد اهللا الثاني األخير في رام اهللا، كونها –هل كانت تفاصيل االقتراح موضوع بحث أثناء لقاء عباس * 
" من وراء ظهر"ذات صلة مباشرة أو لها تأثير مباشر على الجانب األردني، أم سيجري التفاوض عليها 

  .األردن ليفاجأ بها كما فوجئ باتفاق أوسلو؟
سئلة وغيرها توسع المسافة بين المسارين المتوازيين للوحدة الوطنية واستئناف التفاوض إن مثل هذه األ

  .وال تضيقها
والمفارقة أن حكومة دولة االحتالل برئاسة بنيامين نتنياهو رفضت التقدم باقتراح مضاد حسب طلب 

روط مسبقة، أي الرباعية وأصرت على تقديم أي اقتراح مضاد كهذا فقط عبر مفاوضات مباشرة دون ش
  .أنها رفضت مسار التفاوض الجديد الذي أراد مفاوض منظمة التحرير فتحه

وإذا كان إصرار رئاسة منظمة التحرير على مواصلة االلتزام بمسارين متوازيين ال يلتقيان يلقي ظالال 
ر التفاوضي، من الشك على قدرتها على الوفاء باستحقاقات الوحدة الوطنية وهي مثقلة باستحقاقات المسا

فإن المسار العملي المعلن لشركائها األميركيين واألوروبيين واإلسرائيليين في عملية التفاوض يجزم بما 
ال يدع مجاال ألي شك في أن رأس الوحدة الوطنية الفلسطينية هو الثمن الوحيد المقبول الذي يجب على 

  .منظمة التحرير دفعه الستئناف التفاوض معها
ع عباس ألول مرة خالل ثالث سنوات، لم تخف تسيبي ليفني، في مقابلة لها مع هآرتس بعد لقائها م

قبل "الرئيس الفلسطيني، " إفهام"الخميس الماضي، أنها سعت الى تحقيق ثالثة أهداف من اللقاء، األول 
 يتجهون"، بوجود إجماع إسرائيلي على رفض ذلك، والثاني أن الفلسطينيين "تأليف حكومة مع حماس

وهي تريد استباقها بحث عباس، ثالثا، على استئناف " نحو انتخابات ال يستطيع أحد التنبؤ بنتائجها
  .المفاوضات المباشرة مع دولة االحتالل قبل إجرائها
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وال يحتاج األمر الى الكثير من االجتهاد والتحليل الدراك أن أهداف ليفني من لقاء عباس كانت هي 
نائب وزيرة الخارجية األميركية من لقائه مع عباس عشية لقاء األخير مع نفسها أهداف وليام بيرنز 

  .رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل في القاهرة
 األوروبية بواشنطن في الثامن والعشرين من –ومن يطالع البيان المشترك الصادر عن القمة األميركية 

 أوروبي مشترك بلغ من – يعبران عن موقف أميركي الشهر الماضي يدرك أن ليفني وبيرنز إنما كانا
بالرغم من إعادة تأكيده في " دولة فلسطينية"أو " حل الدولتين"التراجع حد أن يخلو ذلك البيان من أي ذكر 

 الذي يوفر إطار 2011سبتمبر /  أيلول23بيان الرباعية الصادر في نيويورك بتاريخ "على ) 12(الفقرة 
، وبيان الرباعية المشار اليه هو البيان "مباشرة بين إسرائيل وبين الفلسطينيينعمل إلجراء مفاوضات 

الذي خال بدوره من أي إشارة إلى المستعمرات االستيطانية اليهودية في الضفة الغربية لنهر األردن التي 
  .يعلن مفاوض المنظمة أن تجميد البناء فيها شرط مسبق الستئناف المفاوضات

 عما إذا كان الرئيس األميركي باراك أوباما قد ارتكب خطأ عندما ركز على تجميد في رده على سؤال
االستيطان في مستهل واليته، قال دان شابيرو، ثالث سفير يهودي للواليات المتحدة لدى دولة االحتالل، 

عتقد أن ذلك نحن ن"في الرابع عشر من الشهر الماضي، " جيه تي ايه"في مقابلة مع وكالة األنباء اليهودية 
، بعد أن أعلن عن "النوع من التصريحات له نتائج عكسية على أهدافنا لمحاولة استئناف المفاوضات

 المقبل مع دولة االحتالل 2012في أوائل عام " على االطالق"مناورات عسكرية مشتركة " أكبر"إجراء 
التي " اسرائيل"اليات المتحدة وبين بين الو" تعكس اتفاقا حقيقيا على المصالح االستراتيجية"االسرائيلي 
  ".يمكن االعتماد عليه... نحن ببساطة ليس لدينا أي شريك أفضل منها : "وصفها بقوله

الوطنية الفلسطينية مجرد إعالن نوايا حسنة ينتظر تطبيقه االختيار " الشراكة"بينما ال يزال الحديث عن 
لمصالحة الوطنية، مثل مصير طلب عضوية فلسطين بين مسارين متوازيين ال يلتقيان، ويبدو أن مصير ا

ولتردد عباس بين مسارين ال " طريق وحيد"في األمم المتحدة، سوف يظل مرتهنًا لخيار المفاوضات كـ
  .يلتقيان

 2/12/2011فلسطين اون الين،  
  

  "إسرائيل"مصر ما بعد االنتخابات كابوس يرعب  .45
  شلومو تسيزنا

. علن أنور السادات، رئيس مصر الذي وقع اتفاق السالم مع إسرائيل، أ"ال حروب بعد وال سفك دماء"
كان اتفاق السالم بين إسرائيل ومصر قرارا استراتيجيا حاسما على الصعيد العسكري والسياسي، فوق 

اعتاد يعقوب عميدرور، الذي يتولى اليوم منصب رئيس مجلس اآلمن . كونه سالما تاريخيا مع دولة عدو
ل ان مناحيم بيغن اتخذ أهم قرار في الجهاز السياسي منذ ستين سنة بالنسبة إلسرائيل، القومي، ان يقو

ألن االتفاق أفضى الى تعطيل جبهة ذات شأن كبير بالنسبة إلسرائيل والى تغيير نظام القوى المعادية في 
  .المنطقة

ر في اليوم، الذي جاء أفضى تولي الجيش الحكم في مص. بيد انه في السنة األخيرة تزعزع هذا التغيير
بعد حسني مبارك، الى استقرار ما، وإلى أنه ال يزال يوجد إلسرائيل قناة محادثة فعالة مع القاهرة، لكن 

من الواضح ان ربيع . "الخشية من ان يكون كل شيء مفتوحاً في اليوم الذي يلي االنتخابات في مصر
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ومة ورئيس هيئة األركان السابق، موشيه ، قال نائب رئيس الحك"الشعوب العربي هو شتاء اسالمي
  .يعلون

تذكر دبلوماسي . ان االنقالب في مصر وتنحية مبارك هدما سد مخاوف ونبوءات سوداوية إسرائيلية
ففي كل سنة كان مبارك ". يوم الشرطة"إسرائيلي خدم في مصر، هذا األسبوع، خطاب مبارك الثابت في 

ة لماذا يحافظ على اتفاق السالم مع إسرائيل ولماذا يجب عليهم يبين للشعب في هذا اليوم بخطبة علني
وكان مبارك يبين أن السالم مع إسرائيل يمكّن الموال المساعدة من الواليات . االستمرار في الحفاظ عليه

والسالم يجلب السياحة الى مصر والى منطقة شبه جزيرة سيناء، ويمكّن . المتحدة ان توطد اقتصاد مصر
ح دائم لقناة السويس، وهي ممر ضروري للسفن من الشرق الى البحر المتوسط، وهي من أركان من فت

  .االقتصاد المصري
 مليون 80فالعدد اليوم يقف على . منذ وقع اتفاق السالم مع اسرائيل تضاعف عدد سكان مصر تقريبا

صر في ان تنشئ عددا ال يوجد أي أمل لم. نسمة، ويزيد هذا العدد كل سنة مليون فم يجب إطعامها
مناسبا من أماكن العمل، ويزداد الوضع سوءا بصورة خاصة لدى الطبقة الوسطى وبين خريجي 

بيد أنه تبين . ويرى هذا كل من يسير دفة السلطة في مصر. والمال من اميركا مهم وحاسم. الجامعات
  .في االنقالب االخير أن لرأي الشارع صوتاً حاسماً

  انقالب مصالح
.  ليئور بن دور، متحدث قسم االعالم العربي في وزارة الخارجية، في مصر في نهاية التسعينياتخدم

كان الجو ". اإلخوان المسلمين"تذكر هذا األسبوع خالد، حالق أناس السفارة، الذي كان مسلما ورعا من 
ول الى الشأن السياسي لكن حينما كان الحديث يتح"في محلقة خالد وديا ولطيفا دائما كما يتذكر بن دور، 

فإذا كان مبارك قضى بأنه ينبغي الحفاظ . كان هذا المحلي يبين أنه يحترم رأي السلطة قبل كل شيء
وهو، من جهته كما كان الحالق يبين في اآلن نفسه، يركب اآلن دبابة في . على السالم فسيكون هذا

ن خشوا من انقالب مصالح يحدث في ولمدة سنين كان هناك م". الطريق الى تحرير أرض وقف القدس
  .مصر

يوفال شتاينيتس، الذي كان في الماضي رئيس لجنة الخارجية واالمن في الكنيست، هو الذي قاد طوال 
واعتقد كثيرون أن . وقد حذر شتاينيتس وطالب بالتفكير بصورة مختلفة ايضا. السنين هذا الخوف

 سالم، تطرف، لكن شتاينيتس حذر من مفاجأة في الحديث يدور عن مواجهة مع دولة لنا معها اتفاق
، اعترف "حذرت آنذاك من أنه قد ينشأ ذات يوم تهديد أمني من قبل مصر أيضا. "الجبهة الجنوبية

نحن نخاف وبحق، بالطبع، لكننا ما زلنا ال نعلم كيف : "ويضيف بجمل موزونة. شتاينيتس، هذا االسبوع
  ."فالسالم مصلحة للطرفين. ستتصرف مصر

وبحسب اعتراف صريح آخر لوزير الشؤون االستخبارية، . ومع كل ذلك فاجأتنا قوة الثورة في القاهرة
وبحسب ما ". لم يكن لدينا مفهوم أخضر عن ان هذا ما يوشك ان يقع هناك"دان مريدور، على األقل، 

 تامة بسقوط حكم يقول مريدور، فوجئت األذرع االستخبارية االسرائيلية كنظيرتها في العالم مفاجأة
  .مبارك

ويقلقهم األمد البعيد في تقديرات ". األمد القصير واألمد البعيد"يتحدثون في إسرائيل في غرف مغلقة عن 
 في االعالم والثقافة والمساجد وفي كل –كان ممكنا في مصر طوال سنين مهاجمة إسرائيل . الوضع

  .فقط تستطيع ان ترص الصفوف في الداخلوكان واضحا من العدو وواضحا أن الكراهية . حديث عام
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الفرق بين حماسة الماضي وحماسة الحاضر، كما يبينون في تقديرات الوضع، أنه كان في مصر ذات 
فهل تخرج النار منخفضة اللهب عن السيطرة؟ يثور خوف . مرة من حافظ على ارتفاع لهب التحريض

، فهل "حماس" اسرائيل أو بادرت الى حرب مع في سيناريو مواجهة اسرائيلية في قطاع غزة إذا جرت
ستظل الجبهة الجنوبية في هذه الحال هادئة؟ يسارعون في الجيش االسرائيلي الى تهدئة النفوس وإلى 
بيان أن جميع تقديرات الوضع تُسمع في كل نقاش، لكن يوجد من يبين مرة أخرى أنه حينما يوجد 

  .ستعدادارتفاع الحتمال التهديد توجد زيادة لال
  مسؤولية فؤاد

ويتحدث فؤاد . بن اليعازر) فؤاد(صدرت مخاوف أخرى، هذا االسبوع، عن عضو الكنيست بنيامين 
 –باعتباره وزير الدفاع سابقا، وكان إلى ما قبل سنة عضوا في المجلس الوزاري المصغر السياسي 

ويقول . ي مبارك وقادة نظامهاالمني وكان يصحبه رئيس الحكومة ووزير الدفاع الى كل رحلة إلى حسن
ينتظرنا أن نرى مواجهة مع : "فؤاد باعتباره يتكلم العربية وذا أسبقية كبيرة في السياسة، بصراحة

فقد زعموا . وقد أثار هذا الكالم، االسبوع الماضي، غضب مسؤولين كبار في وزارة الدفاع". مصر
وعلى أثر ذلك اعتذروا في . تصريحات فؤادهناك أن مصر نقلت إلى إسرائيل احتجاجا رسميا على أثر 

المستوى السياسي في القدس للقاهرة، وبينوا أن هذا الكالم لم يوافق رأيهم، وأنه بمنزلة تفسير خاطئ من 
  .فؤاد

وهو . بن اليعازر لم تُكشف له منذ زمن مواد حساسة"بين مسؤول رفيع المستوى في الجهاز السياسي أن 
وحينما يتوجهون من . لة، لكنه يحاول ان يكون ذا صلة عبر مقابالت صحافيةليس ذا صالحية وال ذا ص

وسائل االعالم الى الوزراء، ومن الواضح أن ال أحد تُجرى معه مقابالت صحافية في شأن مصر بال 
هذا عدم مسؤولية يبلغ حد . إذن، يوافق بن اليعازر ويصدر عنه بصفته وزير الدفاع السابق كالم داحض

  .، قال المتحدث"االنحالل
، قال مسؤول رفيع المستوى في "هذا جهاز حساس جدا. "وفي جهاز االمن أيضا غضب على بن اليعازر

وقد برهنت . وهناك رغبة في ازالة التوتر. العالقات مع مصر كنز استراتيجي للدولتين. "جهاز االمن
ال اهتمام . هم في شأن سيناءصفقة شاليت وغرابل على أن العالقات مع مصر ذخر، ونحن في تنسيق مع

بتأجيج النار، والتصريحات التي صدرت عن الوزير السابق تُفسد جهود الحفاظ على السالم بين 
  ".الدولتين

لكن . مصر هي الثانية في أهميتها بالنسبة السرائيل بعد الواليات المتحدة. "يرفض بن اليعازر االنتقاد
. جدا أن القيادة العسكرية فقدت هناك السيطرة على ما يجريعيني تريان ما تريان اآلن، وما يؤسفني 

ال أعلم ماذا ستكون القيادة القادمة في . فالجمهور هو الذي يقرر اليوم. أسمع الهتاف المضاد للطنطاوي
  ".مصر، وكم من الوقت ستصمد بسبب سقف التوقعات العالي للمتظاهرين

 على ما يحدث في مقدمة سيناء، حيث توجد فوضى من الواضح أننا فقدنا السيطرة"يزعم فؤاد أنه 
وقد عملت في الماضي على تعزيز . مصر مهمة لنا ومن مثلي يعلم هذا: "ويتنهد ويعترف قائال". عارمة

 سنة االخيرة، وأحرزنا انجازات ال 15العالقات بفضل العالقة التي كانت لي مع مبارك خالل الـ 
آمل ان يكون من الممكن ان . ونحن اليوم في وضع مختلف.  كانيستهان بها بذلك السالم البارد الذي

أنا ال أختلق بل اقرأ . أيها الرفاق األعزاء يجب ان نفتح العيون وأال نفاجأ، فعملي أن ُأنذر: أقول. يعكس
ال أحد من اولئك الذين يوجهون الدعاوى ضدي عمل جزءا صغيرا مما عملت . االمور وأربط بينها
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أال يحب الطنطاوي سماع هذا الكالم؟ عملي أن أدافع . ت والسالم والتحادث مع مصرلتوسيع االتصاال
  ".عن بيتي

  "ينبغي عدم تجاهل التاريخ"
فقد حضر رئيس الحكومة، نتنياهو، هذا االسبوع، أمام لجنة . رغم الغضب، ال يمكن إخفاء الخوف

وقبل ". نحن على مفترق طرق: "لالخارجية واالمن التابعة للكنيست وذكر ان الوضع غير سهل، وقا
ليس الشرق االوسط مكانا "ذلك ببضعة ايام في خطبة من فوق منصة الكنيست فصل نتنياهو أكثر، 

وقفت في شباط هذا العام فوق هذه المنصة وكان ماليين المواطنين المصريين يتدفقون في . للمغفلين
ضا هنا في المعارضة أننا نواجه عصرا جديدا وبين لي محللون وغير قليل من رفاقي أي. شوارع القاهرة

وقلت إنني آمل أن يتحقق هذا، لكن مع جميع اآلمال فإن أكثر . لليبرالية والتقدم سيغرق النظام القديم
وقالوا لي إنني أحاول ان ُأخيف الجمهور وإننا . االحتماالت هي ان تغرق موجة إسالمية الدول العربية

  ".وأسأل اليوم من الذي لم يفهم الواقع هنا؟. ريخفي الجانب غير الصحيح للتا
أشار كالم رئيس الحكومة الى مباحثات أخرى أجراها نتنياهو، هذا االسبوع، وهو الذي يزن من جديد 

كان نتنياهو يرمي الى ان يقود تغييرا . االقتطاع من ميزانية الدفاع التي وقع عليها قبل نحو من شهرين
يارات شيكل من ميزانية الدفاع الى موضوعات اجتماع ورفاه بحسب مخطط اجتماعيا ويحول ثالثة مل

وكانت الغاية وال تزال عدم خرق اطار الميزانية وعدم القيام بمغامرات خطيرة في الوقت . تريختنبرغ
  .الذي كتلة اليورو فيه في خطر، وتخطو دول مستقرة الى كارثة اقتصادية

لست مستعدا لتجاهل . "لوضع تشير الى ترتيب أولويات مختلفبيد أن الصورة العامة في كل تقدير ل
، أضاف نتنياهو هذا "التاريخ أو للتخلي ببساطة عن حاجاتنا األمنية التي زادت نتيجة االزمة ولم تقل

ومن المؤكد ان هذا ليس زمن . تواجه إسرائيل فترة عدم استقرار وعدم يقين في المنطقة. "االسبوع
.  والى من قال لنا اآلن، وقالوا لنا آنذاك ايضا مرة بعد اخرى، أن نتبع هوى القلباالصغاء الى من يقول

والواقع . يجب علينا دائما ان نحاول صوغ واقعنا، لكن تُلقى علينا الى األبد مسؤولية أال نتجاهل الواقع
  .، أوضح"غير سهل

  مثلث متساوي األضالع
راك، مراسلين اقتصاديين وبين لماذا يعد االقتطاع من في منتصف االسبوع التقى وزير الدفاع، ايهود با

وحينما سئل مستشار باراك االعالمي عن التوجيه كان عنده رأي يثير . ميزانية وزارته عدم مسؤولية
ذات مرة، كما تذكر، قبل المباحثات في الميزانية كان جنراالت يبثون في وسائل االعالم : االهتمام

وكان الوزراء يأتون للتباحث في التقليص تحت تأثير كارثة تقترب، . لتهديداتويتحدثون عن األخطار وا
واليوم ال يحتاج الى هذا، فيكفي االستماع لألخبار وإدراك في أي واقع . وكانوا يجيزون زيادة على األمن

  .نعيش، وما هي التحديات األمنية التي تواجهها دولة اسرائيل
وقد ". التوش"نه دعائي قديم، بالتفسيرات التي يقدمها فوق لوح بقلم اشتهر رئيس الحكومة المعروف بأ

هذا هو . جملة تهديدات"رسم هذا االسبوع أمام اعضاء كتلته الحزبية في الكنيست مثلثا وتحدث عن 
  ".المثلث الذي يعبر عن القرارات الرئيسة التي سنضطر الى اتخاذها، حكومة وكنيست

انه مثل كل مثلث له . "عنه في الشبكة، وأصبحت أمرا يثير الحماسة حقاتنقلت صورة المثلث المتحدث 
والرأس . نحن في خضم الزعزعة. الرأس االولى هو الزعزعة العالمية في االقتصاد: ثالث رؤوس

. الثانية هو الحاجات االجتماعية التي تزداد والتي عبر عن جزء كبير منها توصيات تقرير تريختنبرغ
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هو الزعزعة الجغرافية السياسية التي تجري على منطقتنا ويعبر عن هذا االمر كل يوم والرأس الثالثة 
يجب علينا أن . ويعبر عنه بتحديات أمنية لدولة اسرائيل. بنتائج سياسية في دول جارة وبعيدة عنا ايضا

ن ضرورات نجد توازنا بين الزعزعة في االقتصاد العالمي وبين الحاجات االجتماعية التي تزداد وبي
كانت . الحضور في الغرفة الى وزير المالية" الليكود"ونظر اعضاء ". األمن التي تزداد هي ايضا
  .فليس من المؤكد ان يتم تقليص ميزانية األمن: ترجمتهم في االتجاه الصحيح

ستستمر إسرائيل في . "مع ذلك أفضت التطورات في الساحة المصرية الى تسخين العالقات مع االردن
ولنا مصلحة واضحة في ان تظل جارتنا من الشرق، . لعمل من أجل تثبيت وتعزيز السالم مع األردنا

ولم يسترح الرئيس شمعون بيريس، الذي عاد من زيارة . ، قال نتنياهو"المملكة الهاشمية، قوية ومستقلة
 حقيقة ان األردنيين ومجرد. الى فيتنام، لحظة وُأرسل في منتصف االسبوع للقاء الملك عبد اهللا الثاني

  .نشروا أمر اللقاء بأنه مهم كما ذكر عنصر رفيع المستوى في وزارة الخارجية
أما . يوضحون في القدس أن مصر مهمة، لكن في الحدود معها فإن مجال الفصل الكبير هو سيناء

هذا . لطويلةاالردن في المقابل فهو حاجز من الشرق واستقراره حاسم للحفاظ على الهدوء على الحدود ا
الى انه في حين ينشغلون في مصر بالشؤون الداخلية، فإن الملك األردني يمكنه ان يتولى أمر إخراج 

واالميركيون معنيون بهذا والدليل عليه زيارة عبد اهللا غير المعتادة لرام اهللا . الفلسطينيين وإدخالهم
  .برعاية أميركية

  "إسرائيل اليوم"
  3/12/2011األيام، رام اهللا، 

  
  !الفساد جزء من الثقافة اإلسرائيلية .46

  خالد وليد محمود
تحتل مكانة متقدمة ضمن الدول الفاسدة عالميا، فقد كشف مؤشر الفساد الدولي لعام ) إسرائيل(ما زالت 

  . لهذا العام36، عن هبوط مكانة الكيان إلى ذيل قائمة المؤشر، حيث حصلت على المرتبة 2011
 دولة في العالم، وتشرف على إعداده جمعية الشفافية الدولية 183الفساد في ويتناول المؤشر مقياس 

)TCI(ومقرها برلين العاصمة األلمانية، وهي تحالف عالمي لمحاربة الفساد ،.  
) إسرائيل(بأن ": النيوزويك" ذكر تقرير نشرته مجلـة أميركية واسعة االنتشار، وهي 19/9/2011في 

مقراطية ومجتمعاً وطنياً كما كانت في وقت من األوقات، فهي دولة يديرها لم تعـد دولة ليبرالية ودي
كدولـة ) إسرائيل(حكام فاسـدون وشرهون، يمارسون الفصل العنصري، ويفشـلون في إنهاء وضع 

احتالل، هذا فضالً عن انتشار البطالة، وهجرة العقول، وارتفاع األسعار، وسوء توزيع الثـروة، 
  .والمستوطنين، وهم عالة على الموارد العامة دون أن يقدموا شيئاًوسيطرة المتدينين 

دولة مهزومة ليس عسكريا فقط، بل مهزومة في معركة أخالقية، وما جاء به ) إسرائيل(اليوم تبدو 
استفحلت ) إسرائيل(ليس جديداً على تل أبيب، فظواهر الفساد في " النيوزويك"مؤشر الفساد أو ما ذكرته 

الماضية، وتحدثت عنها كبريات الصحف العبرية ونالت من كبار الشخصيات السياسية في السنوات 
اإلسرائيلية، وتتمحور في تعيينات سياسية، ورشاوى، وتهم جنائية وغيرها، حتى أن آخر أربع رؤساء 

ولى والية رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتانياهو األ (1996منذ عام ) إسرائيل(حكومة تولوا السلطة في 
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تعرضوا الستجوابات حول ضلوعهم في تلقي رشاوى وتورطهم في عمليات فساد تبين ) 1996-1999
  .ووجود قيادة فاسدة تتحكم بزمام األمور في البلد) إسرائيل(مدى عمق ارتباط الفساد بالسلطة في 

ن منصبه، كما فقضايا الفساد والرشاوى المالية كلفت رئيس الوزراء السابق أيهود اولمرت االستقالة م
  .أدت برئيسين إسرائيليين سابقين إلى التنحي من منصبيهما هما موشيه كتساف وسلفه عيزر فيتسمان

كما أظهرت الكثير من اإلحصائيات واألبحاث اإلسرائيلية أن الفساد المستشري في المؤسسة اإلسرائيلية 
يين لدرجة القلق من ما تسميه يثير قلق الشعب اإلسرائيلي، ووصل حد إثارة قلق المواطنين العاد

  .والجريمة المتفشية في الشارع اإلسرائيلي" اإلرهاب"بـ) إسرائيل(
، معتبراً أن !!"فاسدة من رأسها الى أخمص قدمها) إسرائيل"(تقرير البنك الدولي خلص مؤخراً إلى أن 

وصلت ) إسرائيل(في نسبة الفساد في المؤسسات الرسمية فاقت النسبة المقبولة في الدول المتقدمة، ف
في اسفل سلم ) إسرائيل(مما وضع % 4.91بينما في الدول الغربية ال تزيد عن % 8.80النسبة الى 

  .الدول الغربية وعلى رأس قائمة الدول االكثر فساداً في مجموعة الدول المتقدمة
 اإلسرائيلية، فرئيس ال شك أن الفساد المالي واإلداري وحتى األخالقي، يشكل جزءاً من الثقافة السياسة

الدولة السابق وغيره من كبار الشخصيات اإلسرائيلية تورطوا في ملفات وفضائح كلفتهم مناصبهم، مثل 
وزير العدل في حكومة اولمرت حاييم رامون، الذي تورط في قضايا أخالقية هو أيضا، وقبله رئيس 

اضطر لالعتراف بها على شاشة التليفزيون الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو قد تورط في عالقات غرامية 
  .اإلسرائيلي واالعتذار لزوجته على المأل ؛ لينقذ مستقبله السياسي بالدرجة األولى

واليوم ثمة قضايا فساد ورشاوى يتم تداولها في األوساط الصحفية اإلسرائيلية، والتي آخرها ملف 
ا منصب رئيس األركان، إضافة إلى التوقعات أدائه قسما كاذب" ثمن"الجنرال يواف غاالنت الذي دفع 

بتوجيه تهم لوزير الخارجية اإلسرائيلي افيغدور ليبرمان بتهم تبييض أموال، ما يؤكد انضمامه إلى 
  ).إسرائيل(إلى مرتع للفساد الذي يضرب ) إسرائيل(ويحسم مسالة تحول ) إسرائيل(الفاسدين في " نادي"

 2/12/2011فلسطين اون الين، 
 

  ني تحمل رسائل الليكودليف .47
  برهوم جرايسي

اهتمت زعيمة المعارضة اليمينية اإلسرائيلية، تسيبي ليفني، بأن تبلغ وسائل اإلعالم اإلسرائيلية بحقيقـة              
الرسائل السياسية التي حملتها إلى الرئيس محمود عباس، في لقائهما هذا األسبوع، وبأنها رسائل لم تشذ                

عامة بنيامين نتنياهو؛ بمعنى أنها تحمل الجانـب الفلـسطيني مـسؤولية            عن موقف الحكومة اليمينية بز    
هناك سلسلة من االفتراضات لهذا اللقاء المفاجئ الذي جمـع          .الجمود في العملية التفاوضية بين الجانبين     

ليفني بالرئيس عباس، ولكن وضعية ليفني في الشارع اإلسرائيلي تدعم فرضية أنها هي المبادرة إلى هذا                
قاء، كي تخرج نفسها من دائرة الظل في الحلبة السياسية التي خفت صوتها فيها، ولم يظهـر أي وزن                   الل

الذي تتزعمـه،   " كديما"لها، هذا عدا عن المنافسة الشديدة لها، والتي بدأت تلمسها ليفني جيدا، في حزب               
الحـزب فـي    من شخصي شاؤول موفاز وآفي ديختر، اللذين يسعيان إلى الوصول إلى منصب رئـيس               

وما يعزز فرضية أن ليفني تستخدم هذا اللقاء لمصلحة حزبية،          . انتخابات داخلية قد تجري الصيف المقبل     
في إطار سعيها للبقاء في رئاسة الحزب في االنتخابات المقبلة، هو الشخصيات التي رافقتها إلـى هـذا                  

يس مجلس عام الحزب، وروني بـار       حاييم رامون، الوزير األسبق، والشخصية الفعالة ورئ      : اللقاء، وهم 
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أون، وزير المالية السابق، وأيضا هو شخصية ذات نفوذ في الحزب، ولكن األهم من ناحية سياسية، هو                 
تساحي هنغبي، اليميني، الذي كان خالل وجوده في حزب الليكود من أبرز شخصيات اليمين المتشدد في                

إن .  ، وفق المفـاهيم والتعريفـات اإلسـرائيلية       "ينيةليونة يم "الحزب، ولكنه يبدي في السنوات األخيرة       
الموضوعية تقتضي القول إن ليفني، ومن على منبر الكنيست، تدعو حكومة نتنياهو إلى دفـع العمليـة                 

ولكن في المقابل، فإننـا ال يمكـن أن         . التفاوضية، وأن تضع مشروعا سياسيا واضحا لهذه المفاوضات       
الفلسطينية خالل حكومة إيهود أولمرت، التي تولت فيها منصب         -ئيليةننسى دورها في المفاوضات اإلسرا    

فقد وقفت موقف المعارض لألسس التي طرحها       . وزيرة الخارجية، وكانت الشخصية الثانية في الحكومة      
، فقد  "شخصيات رفيعة المستوى جدا   "وحسب تصريحات فلسطينية من     . أولمرت لحل الصراع، في حينه    

من بين الطروحات اإلسرائيلية السابقة، رغم التحفظـات الفلـسطينية          " األفضل"كانت طروحات أولمرت    
يقف ضد  "أكثر من هذا، فإن ليفني، وحينما تختار مقارعة الحكومة، فهي تؤنبها ألنها جعلت العالم               .عليها

م ، وتلمح إلى أن حكومة أولمرت بادرت إلى أكبر المشاريع االستيطانية، ولكنها أسـكتت العـال               "إسرائيل
وقالت ليفني في مؤتمر صحفي عقدته في الكنيست فور عودتها من اللقاء مع             . بالمفاوضات التي أدارتها  

الخطوات أحادية الجانب لن تـأتي بنهايـة     "عباس، إنها كررت أمام الرئيس الفلسطيني موقفها القائل بأن          
ت، وتقصد بذلك التوجه إلـى  ، وأنها تعارض مثل هذه اإلجراءا"الصراع، ولن تقود إلقامة دولة فلسطينية 

ولكنها لم تذكر وال بكلمة واحدة ما تقوم به حكومة االحتالل من توسيع ضخم لالسـتيطان             . األمم المتحدة 
فهـي ال تعتبـر   . كذلك، فإن ليفني أثبتت مجددا نظرتها االستعالئية الـصهيونية      .وغيرها من اإلجراءات  

اس البالء في الشرق األوسط، بل إن مـشكلة المنطقـة           االحتالل وسياسة الحرب والتدمير اإلسرائيلية أس     
ـ      وقد راحت تعظ عباس بضرورة منع إقامة حكومة        ". التطرف اإلسالمي "تكمن في ما يسميه االحتالل ب

وحدة مع حركة حماس، بزعم أن حكومة كهذه ستمنع المفاوضات التي نسفتها حكومة إسـرائيل وال أي                 
ان الرسمي الصادر عن الرئاسة الفلسطينية نعتبره ردا مناسبا على          وفي المقابل، فإن البي   . شيء غير ذلك  

لقـد سـارع حـزب      .تسيبي ليفني، بأن المصالحة الفلسطينية هي مصلحة فلسطينية عليا وال تنازل عنها           
ورغم ذلك، فإن ليفني    . الليكود الحاكم إلى انتقاد ليفني للقائها مع الرئيس عباس، الذي يرفض لقاء نتنياهو            

وفي هذا السياق، ال يمكـن اسـتبعاد أن         .لقاء ولم تحثه على لقاء نتنياهو، حسب رد فعل الليكود         عقدت ال 
وعلى الرغم من أنه يطبق أجندته السياسية الرفضية على األرض، فسلـسلة            . يكون نتنياهو يشعر بضيق   

وهذا مـا يعتبـر     اللقاءات المهمة والرفيعة التي جرت في األسبوعين األخيرين، كان غائبا ومغيبا عنها،             
وقد يتكتم نتنياهو حاليا على غضبه، ولكن كما جرت العادة، فقد نرى رد فعلـه فـي األيـام                   . تحييدا له 

  .المقبلة، بشكل مباشر أو غير مباشر

 2/12/2011الغد، عمان، 
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  :كاريكاتير .48
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