
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
  
  

    
  
  

  
  
  
  
  

   بناء الثقة ستتم خالل أياموإجراءات..  االنقسام وتحقيق المصالحةإنهاءمصممون على : األحمد
  حماس تعتبر فوز اإلسالميين في مصر دعماً للقضية الفلسطينية

  نتائج االنتخابات في مصر جد مقلقة ومزعجة للغاية: باراك
  "طاولة السالم اللعينة" على العودة إلى "إسرائيل"وزير الدفاع األميركي يحث 

  حكومة حماس شرعية ونرفض حل الدولتين :الغنوشي

جلسة مشتركةدويك يكشف عن
سبوع المقبل للمجلس التشريعي األ

   ٢٠٠٧هي األولى منذ 
 ٣ص... 

  ٢٣٣٩  ٤/١٢/٢٠١١األحد 



  

  

 
 

  

            ٢ص                                     ٢٣٣٩:                العدد٤/١٢/٢٠١١األحد  :التاريخ

    :السلطة
 ٣  عريقات يدعو المجتمع الدولي لمساءلة الحكومة اإلسرائيلية.٢
 ٤  فوز اإلسالميين في االنتخابات العربية يشكل عنصر دعم للقضية الفلسطينية: بحر.٣
 ٤  بر من فوز اإلسالميين في مصر الخاسر األك"إسرائيل": البيتاويالنائب حامد .٤
 ٤  مؤتمر دولي في البرلمان األوروبي حول األسرى الفلسطينيين: قراقع.٥
    

    :المقاومة
 ٥  بناء الثقة ستتم خالل أياموإجراءات..  االنقسام وتحقيق المصالحةإنهاءمصممون على : األحمد.٦
 ٥  ةالشعب الفلسطيني يصنع السعادة من قلب الجراح والمعانا: الزهار.٧
 ٦  حماس تعتبر فوز اإلسالميين في مصر دعماً للقضية الفلسطينية.٨
 ٦   الدولة ضد شعبناإرهاب تمارس "إسرائيل": زكي.٩
 ٦  "مرفوضة"تبادل األراضي مع االحتالل فكرة ": الديمقراطية".١٠
 ٧  وفود الفصائل الفلسطينية تتوجه إلى القاهرة إلجراء محادثات بشأن تنفيذ اتفاق المصالحة.١١
 ٧  ام إلى مصالحة باردة نقل االنقس"الحار" مشعل -لقاء عباس .١٢
    

    :اإلسرائيليالكيان 
 ٩  نتائج االنتخابات في مصر جد مقلقة ومزعجة للغاية: باراك.١٣
 ٩   تغيرت والمستقبل غير مضمون ومظلماألوضاع : مصرفوز إسالمييمن محذراً  بن اليعازر.١٤
 ١٠  الزواج من يهود أميركيين اإلسرائيليين تهدف لمنع  توقف حملة دعائية"إسرائيل".١٥
 ١٠   تحمل الفلسطينيين مسؤولية تعثر التسوية " إسرائيل".١٦
    

    :األرض، الشعب
 ١٠  تنكيل جنود االحتالل بفلسطينيين معتقلينطالب بالتحقيق في شريط يظهرنادي األسير ي.١٧
 ١١  وقراقع يطالب بإغالقه..  في معسكر حوارة على التعرياألسرىالجنود يجبرون .١٨
 ١١   لحماية األسرى"إسرائيل" على دعو لتشكيل قوة ضغطمنظمة أنصار األسرى ت.١٩
 ١١  "رجوازات السف" بحل مشكلة  يطالون عباسرجال األعمال الفلسطينيين في غزة.٢٠
 ١٢   مبنى في الضفة الغربية األسبوع الماضي٢٧االحتالل هدم ": أوشا".٢١
 ١٢   في سلفيتدار الفصل في قرية مسحة ألف شجرة زيتون داخل ج١٥االحتالل يمنع قطف ثمار .٢٢
 ١٢   بتمويل دول مجلس التعاون١٨ مدرسة وبناء ١٥٣ترميم وإصالح : غزة.٢٣
 ١٣  إصابة العشرات باالختناق واعتقال شاب خالل تظاهرتين ضد االستيطان: الخليل.٢٤
 ١٣   فلسطينيا في مواجهات مع االحتالل قرب حاجز شعفاط بالقدس١٥إصابة .٢٥
   

   : األردن
 ١٣  تحرك دولي لمنع هدم جسر باب المغاربةإلى يدعون حكومة الخصاونة األردنإسالميو .٢٦
 ١٤ ردني المنتج األاتفاقيات مع مكاتب سياحة فلسطينية لتسويق.٢٧



  

  

 
 

  

            ٣ص                                     ٢٣٣٩:                العدد٤/١٢/٢٠١١األحد  :التاريخ

   
   :عربي، إسالمي

 ١٤  حكومة حماس شرعية ونرفض حل الدولتين :الغنوشي.٢٨
 ١٤  فلسطينيةالدولة ال ومسار المفاوضات كسبيل إلقامة عباسدعم ت القاهرة": الحياة"مصدر مصري لـ.٢٩
 ١٥  دين بناء وحدات استيطانية جديدة في القدس المحتلةتالتعاون اإلسالمي منظمة .٣٠
 ١٥   فلسطين عضواً كامالً فيها"اليونيسكو"يرحب بقبول  " الالتيني-المنتدى العربي ".٣١
 ١٥  على الحكم" اإلخوان المسلمين" يحذر من سيطرة مصريون يهود ينتجون فيلماً وثائقياً.٣٢
 ١٦   فلسطينيين في حملة أمنية بسيناءثمانيةضبط : مصر.٣٣
   

   :دولي
 ١٦ "طاولة السالم اللعينة" على العودة إلى "إسرائيل"وزير الدفاع األميركي يحث .٣٤
    

    :مقاالتحوارات و
 ١٧    ياسر الزعاترة...تراجع واحتجاج وخوف من ربيع العرب.. نتنياهو.٣٥
 ١٨  ماجد كيالي... لماذا تخشى إسرائيل تداعيات الثورات العربية؟.٣٦
 ٢٠  ر سيريل تاونسيندالسي... توترات شرق األبيض المتوسط.٣٧
 ٢٢  نهلة الشهال... !الجنرال دمبسي ينقر طبول الحرب.٣٨
    

 ٢٤  :كاريكاتير
***  

  
  ٢٠٠٧جلسة مشتركة للمجلس التشريعي األسبوع المقبل هي األولى منذ دويك يكشف عن  .١

المجلس التشريعي الفلسطيني عزيز دويك أن األسبوع المقبل  رئيسكشف : حمد رمضانأ -رام اهللا 
  . التطورات على الساحة الفلسطينيةآخرسيشهد جلسة مشتركة لكافة النواب في المجلس التشريعي لبحث 

 قطاع غزة في بالسيطرة على منذ قيام حركة حماس األولىوفي حال انعقاد هذه الجلسة، فإنها ستكون 
ال يجوز أن يستمر تعطيل عمل المجلس  "أمسل دويك في تصريح صحافي وقا .٢٠٠٧ يوليو /تموز

التشريعي ولذلك دعونا إلى عقد جلسة للنواب كافة لبحث خطواتنا القادمة ومستقبل القضية الفلسطينية 
 عن أمله في أن تعقد هذه الجلسة في المجلس دويكوأعرب  .والمصالحة واألسرى في سجون االحتالل

  .نتهي مرحلة تعطيل عمل المجلس في أقرب وقت ممكنالتشريعي، وأن ت
  ٤/١٢/٢٠١١، بيروت، المستقبل

  
  عريقات يدعو المجتمع الدولي لمساءلة الحكومة اإلسرائيلية .٢

 رئيس الوفد الفلسطيني لمفاوضات الوضع النهائي، المجتمع الدولي إلى ، صائب عريقات. دعا د:أريحا
 كدولة فوق القانون، جاء ذلك أثناء لقاء "إسرائيل"ن التعامل مع مساءلة الحكومة اإلسرائيلية والتوقف ع

 العام دانيال روبنستين، والقنصل الفرنسي العام فريدريك ديساجنيوس، األميركيعريقات مع القنصل 



  

  

 
 

  

            ٤ص                                     ٢٣٣٩:                العدد٤/١٢/٢٠١١األحد  :التاريخ

وأكد عريقات أن قرار الحكومة اإلسرائيلية  .وممثل اليابان لدى السلطة هيدياكي ياماموتو، كل على حده
شرقي القدس، واستمرار النشاطات االستيطانية، وفرض  ق مؤسسات المجتمع المدني فيبتجديد إغال

الحقائق على األرض واالمالءات وتحديداً في شرقي القدس واستمرار الحصار واإلغالق وخاصة ضد 
قطاع غزة، يعتبر استمراراً لنهج تدمير عملية السالم ومحاوالت استئناف المفاوضات وتكريساً للقضاء 

  .لى خيار الدولتينع
  ٤/١٢/٢٠١١الحياة الجديدة، رام اهللا، 

  
  فوز اإلسالميين في االنتخابات العربية يشكل عنصر دعم للقضية الفلسطينية: بحر .٣

أحمد بحر، الذي . اعتبر النائب األول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني د:  عبد اهللا التركماني- غزة
نتاج ثورات "لزائر للدوحة حالياً، فوز اإلسالميين في بلدان عربية، أنه يرأس الوفد البرلماني الفلسطيني ا

، مشددا على الوعي العميق لإلسالميين وقدرتهم على "الربيع العربي التي عمت بخيراتها المنطقة العربية
ال  وأصي واسعاًيشكلون جزءاً"ولفت بحر إلى أن اإلسالميين  .حمل األمانة وإثبات جدارتهم أمام شعوبهم

من نسيج شعوبهم، ويمثلون آمالها وطموحاتها على صعيد اإلصالح السياسي واالقتصادي واالجتماعي 
  ".الداخلي من جهة، وعلى صعيد التصدي لسطوة ومفاعيل الهيمنة األمريكية من جهة أخرى

، "استشهد أزهى عصورها في غمار مرحلة الربيع العربي وما بعده"وأشار إلى أن القضية الفلسطينية 
من شأنها أن تقوي "موضحاً أن القوى اإلسالمية والقومية التي تتصدر االنتخابات في أكثر من بلد عربي 

الموقف الفلسطيني وتشكل عنصر دفع وإسناد للقضية الفلسطينية، وهو ما يفسر سر االنزعاج اإلسرائيلي 
  ".الكبير من نتائج ومآالت الربيع العربي

  . القطرية هي عالقة دين وتاريخ واستراتيجياً–لعالقة الفلسطينية من جهة أخرى، أكد بحر أن ا
  ٣/١٢/٢٠١١موقع فلسطين أون الين، 

  
   الخاسر األكبر من فوز اإلسالميين في مصر"إسرائيل": البيتاويالنائب حامد  .٤

، وعضو المجلس التشريعي عن حركة "رابطة علماء فلسطين" اعتبر الشيخ حامد البيتاوي، رئيس :نابلس
حماس، أن تقدم جماعة اإلخوان المسلمين في نتائج االنتخابات المصرية، بمرحلتها األولى، هو بمثابة 

 في الوقت ، معتبراً"إعالن نهاية مرحلة االستبداد والظلم التي عاشها المصريون طوال عشرات السنين"
ال البيتاوي، في تصريحات وق ".الخاسر األكبر من صعود اإلسالميين"ذاته بأن االحتالل اإلسرائيلي هو 

لم يفاجأ بنتائج االنتخابات المصرية، لما عاناه اإلسالميون على مدى عشرات "أنه " قدس برس"خاصة لـ
وأشاد البيتاوي في تصريحات قادة جماعة اإلخوان  ".السنين من الظلم واالبتالء من قبل األنظمة السابقة

، وأكدوا على ضرورة رفع الحصار عن "كامب ديفيد"ية المسلمين، الذي طالبوا بإعادة النظر في اتفاق
  .قطاع غزة

  ٣/١٢/٢٠١١قدس برس، 
  
  مؤتمر دولي في البرلمان األوروبي حول األسرى الفلسطينيين: قراقع .٥

  أفاد وزير شؤون األسرى والمحررين في الحكومة الفلسطينية برام اهللا عيسى قراقع بأن مؤتمراً:رام اهللا
لفلسطينيين في سجون االحتالل اإلسرائيلي، سيعقد بمقر البرلمان األوروبي في  حول األسرى ادولياً



  

  

 
 

  

            ٥ص                                     ٢٣٣٩:                العدد٤/١٢/٢٠١١األحد  :التاريخ

إن : ٣/١٢نسخة عنه يوم السبت " قدس برس"وقال قراقع، في بيان صحفي تلقت  .بروكسيل قريباً
 بإرسال لجنة دولية لتقصي الحقائق حول تدهور الوضع اإلنساني لألسرى البرلمان األوروبي اتخذ قراراً

وأننا سنطالب بتفعيل هذا القرار بشكل سريع أمام مخاطر جدية يتعرض لها األسرى "ون، بالسج
توفير الحماية "طالب وزير شؤون األسرى والمحررين بـ  و".واستباحة حقوقهم وكرامتهم اإلنسانية

 الدولية والقانونية لألسرى القابعين في سجون االحتالل على ضوء استمرار حكومة تل أبيب بانتهاك
  ".حقوق األسرى وعدم التزامها بأحكام وقواعد القانون الدولي اإلنساني ومبادئ حقوق اإلنسان
  ٣/١٢/٢٠١١قدس برس، 

  
   بناء الثقة ستتم خالل أياموإجراءات..  االنقسام وتحقيق المصالحةإنهاءمصممون على : األحمد .٦

ة، عزام األحمد، اننا مصممون على  قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، رئيس كتلتها البرلماني:جنين
انهاء االنقسام وتحقيق المصالحة خاصة مع انسداد أفق عملية السالم، وعجز المجتمع الدولي عن وضع 

وطالب األحمد خالل اللقاء الموسع الذي نظمته  .حد لتعنت إسرائيل التي تستمر في سياستها االستيطانية
 وآخر المستجدات على ملف المصالحة، مساء امس السبت، حركة فتح اقليم جنين، حول الوضع السياسي

  .المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في انهاء االحتالل واقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس
وأكد أنه سيتم خالل أيام البدء بتنفيذ اجراءات بناء الثقة، كذلك سيتم حل مشكلة جوازات السفر، والسفر 

س كما كان متبعا في السابق، منوها الى أن العمل في األجهزة األمنية سيتم من غزة دون اذن من حما
  .وفق قانون األمن وليس وفق المحاصصة

وفيما يتعلق بالبرنامج السياسي لمنظمة التحرير ووحدانية تمثيلها للشعب الفلسطيني، أعرب األحمد عن 
ي اجتماع برئاسة الرئيس بصفته اطمئنانه لذلك، مشيرا الى أن حركتي حماس والجهاد ستشاركان ف

رئيس اللجنة التنفيذية للمنظمة للبحث في اعادة تشكيل المجلس الوطني باالنتخاب ما أمكن ذلك وبالتعيين 
  .ما لم يكن ذلك ممكنا، مؤكدا أن جوهر البرنامج السياسي للمنظمة لن يتغير

مة الشعبية بكافة أنواعها وأشكالها انه تم االتفاق مع حماس على اعتماد المقاو: وحول المقاومة، قال
وسيلة النهاء االحتالل في المرحلة الحالية، وأن وثيقة األسرى هي أساس التحرك السياسي المقبل كونها 

  .تؤكد على الثوابت الوطنية، مبينا أن التهدئة مرتبطة في غزة والضفة معا
  ٤/١٢/٢٠١١، الحياة الجديدة، رام اهللا

  
  ني يصنع السعادة من قلب الجراح والمعاناةالشعب الفلسطي: الزهار .٧

 محمود الزهار، عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية حماس، أن حركته تتبنى .أكد د: غزة
  ".الذين قدموا التضحيات الجسام من أجل دينهم ووطنهم وكرامتهم"كافة قضايا األسرى المحررين 

 األسير المحرر من الضفة الغربية عمر أبو سنينة على جاء ذلك خالل مشاركة الزهار في عقد قران
لحظة تاريخية تعمق "ووصف الزهار عقد قران األسير المحرر بأنه  .شابة من عائلة الصيفي بغزة

، معرباً عن "أواصر الوحدة الوطنية التي تساهم في زيادة قوة الروابط التي تجمع أبناء الشعب الفلسطيني
  .نيين كشعب واحد على أرض غزةسعادته أن يجتمع الفلسطي



  

  

 
 

  

            ٦ص                                     ٢٣٣٩:                العدد٤/١٢/٢٠١١األحد  :التاريخ

  
إننا نعيش فرحتنا بالزواج والحرية مًعا، وأن الشعب الفلسطيني يصنع السعادة من قلب : "وقال الزهار

  ".الجراح والمعاناة أمال في أن تكتمل الفرحة بخروج باقي أسرانا وتحرير أقصانا من دنس االحتالل
  ٣/١٢/٢٠١١قدس برس، 

 
   في مصر دعماً للقضية الفلسطينيةيناإلسالميحماس تعتبر فوز  .٨

اعتبرت حركة حماس أمس أن تقدم اإلسالميين في االنتخابات في مصر يشكل دعما للقضية : غزة
وقال فوزي برهوم المتحدث . في مصر» الحترام الخيار الديمقراطي«الفلسطينية ودعت المجتمع الدولي 

ميين في مصر وعدد من الدول العربية سيكون تقدم اإلسال«باسم حماس لوكالة الصحافة الفرنسية إن 
دليل «، وتابع أن هذا التقدم »ظهيرا وداعما للقضية الفلسطينية واستعادة حقيقية للعمق العربي واإلسالمي

وطالب برهوم . »على أن كل محاوالت العزل والتشويه واإلقصاء للحركات اإلسالمية باءت بالفشل
في إشارة إلى شروط اللجنة . ، محذرا من تكرار سيناريو غزة»اطياحترام الخيار الديمقر«العالم بـ

 ومعاقبتها بعد تشكيل ٢٠٠٦الرباعية الدولية بعد تحقيق حماس فوزا كاسحا في االنتخابات البرلمانية عام 
  .حكومة الوحدة الفلسطينية

  ٤/١٢/٢٠١١، الشرق األوسط، لندن
  
   الدولة ضد شعبناإرهاب تمارس "إسرائيل": زكي .٩

اكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عباس زكي ان قرار سلطات االحتالل اإلسرائيلي شق : ام اهللار
شوارع جديدة تربط القدس بالمستوطنات، يدلل على حقيقة إسرائيل بأنها دولة تمارس االرهاب ضد 

 الفلسطينية شعبنا، وتنتهك حقوقه التاريخية والطبيعية بأرضه، وتستولي بقوة االحتالل على االراضي
واضاف زكي في  .لبناء وحدات استيطانية الشرعية لها ويعتبرها القانون الدولي جريمة ضد االنسانية

امس بأن مصادرة االراضي من قبل االحتالل يجب ان تتوقف وااليام المقبلة » موطني« حديث الذاعة 
االرض وقال ان كل دولة ستشهد على ذلك الن هناك متغيرات بالرأي العام الدولي ومتغيرات على 

  .ستقف مع إسرائيل ستكون في عزلة كاملة
  ٤/١٢/٢٠١١، الحياة الجديدة، رام اهللا

  
  "مرفوضة"تبادل األراضي مع االحتالل فكرة ": الديمقراطية" .١٠

، رفضها مبدأ تبادل األراضي الفلسطينية مع "الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين"أكّدت : رام اهللا
وقال رمزي رباح، عضو المكتب السياسي  .ائيلي ضمن أي تسوية سياسية بين الجانبيناالحتالل اإلسر

فكرة تبادل األراضي بحد ذاتها توريط للمفاوض "، "قدس برس"للجبهة في تصريحات خاصة لـ 
الفلسطيني وتتعارض مع قرارات الشرعية الدولية، والجبهة ترفض أن تكون هذه الفكرة مطروحة ضمن 

وشدد رباح، على ضرورة االلتزام بالقرارات الدولية وانسحاب قوات  ".دم مع االحتاللأي اتفاق قا
الخاص بعودة ) ١٩٤رقم (، وتطبيق القرار األممي ١٩٦٧االحتالل إلى حدود األراضي المحتلّة عام 

فوضة غير قابلة للتطبيق ومر"الالجئين الفلسطينيين، مشدداً على أن أياً من السيناريوهات المطروحة 
  .، حسب تصريحاته"ألنها تخالف مرجعية الشرعية الدولية والحقوق الفلسطينية
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حركتي فتح وحماس بتنفيذ استحقاقات " الديمقراطية"وفيما يتعلّق بملف المصالحة الوطنية، طالبت 
  .المصالحة وتطبيق ما تم االتفاق حتى اآلن

  ٣/١٢/٢٠١١قدس برس، 
  

  ى القاهرة إلجراء محادثات بشأن تنفيذ اتفاق المصالحةوفود الفصائل الفلسطينية تتوجه إل .١١
بدأت امس وفود الفصائل الفلسطينية بالتوجه إلى العاصمة المصرية القاهرة :  احمد رمضان-رام اهللا 

  .إلجراء محادثات ثنائية بشأن سبل المضي قدما في تنفيذ اتفاق المصالحة الفلسطينية
 من الشهر الجاري يليه اجتماع الفصائل ١٨حركتي فتح وحماس ومن المقرر عقد اجتماعات ثنائية بين 

 ٢٢ من الشهر ذاته ثم اجتماع لجنة منظمة التحرير الفلسطينية في ٢٠الموقعة على اتفاق المصالحة يوم 
وأعلن عدد من الفصائل الفلسطينية تلقي دعوات من االستخبارات المصرية  . ديسمبر/األولكانون 

 في الرابع من الشهر الجاري وذلك توطئة الجتماع الفصائل الموقعة على اتفاق لمحادثات ثنائية تبدأ
ومن بين الفصائل التي أعلنت أنها تلقت دعوات  .الجاري) ديسمبر( كانون االول ٢٠المصالحة في 

مصرية، الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وجبهة التحرير الفلسطينية 
بهة النضال الشعبي وحركة المقاومة الشعبية، علما بأن الشخصيات المستقلة كانت التقت مسؤولي وج

  .المخابرات المصرية قبل أيام
  ٤/١٢/٢٠١١، المستقبل، بيروت

  
   نقل االنقسام إلى مصالحة باردة"الحار" مشعل -لقاء عباس  .١٢

ورئيس المكتب ) ابو مازن(عباس أشاع اللقاء األخير بين الرئيس محمود :  محمد يونس–رام اهللا 
السياسي لحركة حماس خالد مشعل أجواء من التفاؤل واألمل بالمصالحة وقرب إنهاء االنقسام، خصوصاً 

  .ان الجانبين تعهدا الشروع في اجراءات فورية مثل اطالق المعتقلين ووقف الحمالت االعالمية
هامات، ولم يتم اطالق المعتقلين بل تمت مواصلة غير ان الجانبين واصال في األيام االخيرة تبادل االت

وأصدرت حركة حماس في األيام الثالثة األخيرة سلسلة . االستدعاءات والتوقيف وحتى فصل الموظفين
بيانات وتقارير قالت فيها ان السلطة واصلت االعتقاالت واالستدعاءات وفصل الموظفين على خلفية 

ذلك فعلت حركة فتح، التي اتهمت حماس بعدم إطالق أي من معتقليها االشتباه بانتمائهم الى الحركة، وك
ومواصلة اعتقال المزيد وتوقيفهم، بينهم مجموعة من الصحافيين، كما اتهمتها باالستيالء على مقر نقابة 

  .الصحافيين
استمراراً لمسلسل التجاوزات واالنتهاكات، أقدم «: وجاء في بيان رسمي أصدرته حماس أول من امس

أمن الضفة على اعتقال سبعة من أنصار حماس في محافظات طولكرم وسلفيت وقلقيلية، كما فصل معلماً 
واضافت ان محكمة الصلح في . »من وظيفته في نابلس، واستدعى للمقابلة طالباً جامعياً في بيت لحم

اصدرت قراراً  يوما، كما ١٥الخليل مددت توقيف عدد من طالب جامعة البوليتكنيك الموقوفين لمدة 
: وتابع البيان. باالفراج عن الطالب سامر القاضي، لكن جهاز األمن الوقائي رفض تنفيذ القرار

واستمراراً لمسلسل الفصل الوظيفي، فصلت أجهزة السلطة في نابلس األستاذ محمد عودة من قرية «
  .»حوارة



  

  

 
 

  

            ٨ص                                     ٢٣٣٩:                العدد٤/١٢/٢٠١١األحد  :التاريخ

 ثمانية من ناشطي الحركة وفي بيان آخر، قالت حماس إن جهاز االمن الوقائي في نابلس استدعى
وكشفت الحركة . وانصارها، كما استعرض استدعاءات مماثلة في كل من الخليل ورام اهللا وطولكرم

احتجاجاً على ما قالت » ال للمماطلة... نعم للمصالحة«: نيتها تنظيم اعتصام لم تحدد موعده تحت شعار
  .»لين السياسيينعدم تطبيق اتفاق المصالحة وعدم اإلفراج عن المعتق«انه 

وبدا . كما وزع المكتب اإلعالمي لـ حماس تقريره الشهري عن إجراءات السلطة ضد الحركة وناشطيها
و » فريق أوسلو«الفتاً أن حماس مازالت تستخدم المفردات القديمة في وصفها للسلطة واجراءاتها، مثل 

 مواطناً ٣٠س اعتقلت أكثر من أجهزة أمن عبَّا«وغيرها، اذ جاء في التقرير أن » أجهزة عباس«
هذه األجهزة األمنية ال تزال «وقال التقرير إن . »فلسطينياً في الضفة المحتلة ممَّن عرفت أسماؤهم

تمارس صنوفاً من التعذيب الجسدي والنفسي ضد المختطفين في سجونها، وتمنع عنهم الزيارة وإدخال 
فيَّاض غير الشرعية تمعن في سياسة اإلقصاء حكومة «واضاف ان . »األغراض الشخصية التي تلزمهم

  .»الوظيفي على خلفية االنتماء السياسي، اذ أقصت ثمانية موظفين ينتمون الى حماس
وأصدر كل من رئيس المجلس التشريعي الدكتور عزيز الدويك والنائب فتحي القرعاوي بيانات 

عدم اطالق «عل، خصوصاً مش-وتصريحات انتقدت مواقف السلطة في مرحلة ما بعد لقاء عباس
المصالحة لم تدخل حيز التنفيذ على األرض حتى اآلن، خصوصاً في ما «: وقال القرعاوي. »المعتقلين

. ، مؤكداً ان السلطة تحتجز مئة عضو في الحركة»يتعلق بقضية المعتقلين السياسيين والحريات العامة
ر، الى حد التشكيك بجدية توجه الرئيس ووصلت تصريحات احد قادة حماس، وهو الدكتور محمود الزها

  .للمصالحة
يدافعون عن مصالح «وردت فتح بالتشكيك في نيات أصحاب البيانات والتصريحات، الذين قالت انهم 

بعض األصوات المتضررة من «، إن »الحياة«وقال الناطق باسم فتح احمد عساف لـ . »كرسها االنقسام
ان الرئيس عباس ومعه قادة فتح مصممون على المضي قدماً واضاف . »المصالحة يعمل على إعاقتها

  .بمشروع المصالحة رغم تلك االصوات
اعتقلت » الحكومة المقالة«ماجد أبو شمالة بياناً قال فيه ان » الفتحاوي«وفي قطاع غزة، أصدر النائب 

 بإطالقهم وطالب. عدداً من الصحافيين هم منال خميس وصالح أبو صالح وزياد عوض وهاني األغا
، كما »وعدم تعكير أجواء المصالحة وروح التفاؤل التي صاحبت لقاء الرئيس أبو مازن مع مشعل«

لم يعد هناك مبرر «، معتبراً انه »الحجر على الحريات العامة وحرية التعبير«طالب بالكف عما أسماه 
 المصالحة االجتماعية التي لالستمرار في مثل هذه السياسة في ظل الحديث عن مصالحة حقيقية عمادها

إخراج العمل الصحافي من دائرة الحزبية وإطالق يده ليكون «ودعا إلى . »تؤزمها مثل هذه االعتقاالت
وقال إن . »حجر الزاوية في ترسيخ مفاهيم المصالحة وإقناع الشارع بجديتها على ارض الواقع

  .ى احتجازها وطريقة التعامل معهاالصحافية منال خميس دخلت في إضراب عن الطعام احتجاجاً عل
مشعل الشروع في تطبيق اتفاق المصالحة الموقع في -وكان كل من فتح و حماس أعلن عقب لقاء عباس

  .الماضي، وتتضمن إطالق المعتقلين ووقف الحمالت االعالمية) مايو(أيار 
عقد في مكتبه، إن تطبيق وقال رئيس وفد الحركة الى الحوار عزام االحمد للصحافيين والكتاب في لقاء 

واضاف ان الرئيس عباس أعطى تعليمات . االتفاق بدأ فعلياً، وإن عدداً من المعتقلين جرى إطالقهم
واضحة لقادة االجهزة االمنية بالشروع في إطالق المعتقلين، وأنه يعتزم منح عفو رئاسي لعدد من 



  

  

 
 

  

            ٩ص                                     ٢٣٣٩:                العدد٤/١٢/٢٠١١األحد  :التاريخ

 تصنيف المعتقلين في قوائم الطالقهم وتابع انه جرى. المعتقلين الذين صدرت بحقهم أحكام بالسجن
  .تباعاً

 الجاري للبحث في تشكيل اطار قيادي ١٨ومن المقرر ان يلتقي ممثلون لـ فتح وحماس في القاهرة في 
وتلقي االجراءات واالتهامات األخيرة ظالالً كثيفة من الشك على فرص نجاح هذه . لمنظمة التحرير

مشعل الذي تميز بالحرارة، نقل االنقسام الفلسطيني الى مصالحة -اللقاءات، ويرى كثيرون أن لقاء عباس
  .فيها الكثير من البرود

  ٤/١٢/٢٠١١، الحياة، لندن
  
  نتائج االنتخابات في مصر جد مقلقة ومزعجة للغاية: باراك .١٣

ائج في أول ردة فعل رسمية من الحكومة اإلسرائيلية، قال وزير الحرب اإلسرائيلي، إيهود باراك، إن النت
نأمل من البرلمان : "وقال باراك. األولية لالنتخابات البرلمانية المصرية جد مقلقة، ومزعجة للغاية

المصري في أول جلسة له بعد اإلطاحة بالرئيس حسني مبارك، أن يحترموا المعاهدات الدولية، بما فيها 
إسرائيل، مستقبل معاهدات إن أكثر ما تخشى منه : "وأضاف ".١٩٧٩معاهدات السالم مع إسرائيل عام 

، مضيفا أن "السالم، والعالقات الوثيقة بين اإلخوان المسلمين وحركة حماس الناشطة في قطاع غزة
  .النتائج النهائية للعالقة مع مصر ستبقى غير معروفة حتى العام المقبل

 التي اإلسالميةب وقد أفرزت النتائج الرسمية األولية في االنتخابات، تقدما وأغلبية واضحين لألحزا
  .يقودها اإلخوان المسلمون في مصر

 ٤/١٢/٢٠١١، ٤٨موقع عرب
  
   تغيرت والمستقبل غير مضمون ومظلماألوضاع : مصرفوز إسالمييمن  محذراً بن اليعازر .١٤

حذر وزير الدفاع اإلسرائيلي السابق بنيامين بن اليعازر من خطورة االوضاع في مصر على مـستقبل                
وقـال لالذاعـة     .مستقبل إسرائيل في ضوء فوز التيارات االسالمية في االنتخابات        االمن في المنطقة و   

لقد عملت كل ما بوسعي للحفاظ على العالقات مع مصر ولكـن االوضـاع تغيـرت                " اإلسرائيلية امس   
  ".والمستقبل غير مضمون ومظلم

التحرك بسرعة قبل تمكـن     وقالت مصادر امنية إسرائيلية ان االخطار االمنية تتزايد وان على إسرائيل            
االسالميين من حكم مصر مما يجعل التحرك ضد الحركات االسالمية بغزة وحزب اهللا في لبنان والملف                

واوضحت المصادر ان االخوان المسلمين المصريين يتمتعون بعالقات جيـدة           .النووي االيراني مستحيال  
والذي لعب دورا كبيرا بعنـاده      " مهدي عاكف "مع طهران وحزب اهللا قام ببنائها المرشد السابق للجماعة          

 وزعمت المصادر ان الجيش المصري لن يكون قـادرا علـى             .في اسقاط هيبة الدولة المصرية السابقة     
مواجهة الفوز الساحق لالسالميين وان عليه التسليم بالواقع الجديد لتجنب اي مواجهات مـع الالعبـين                

نتائج االنتخابات ورغبتها في التعامل مع االخوان والتيـارات         الجدد في القاهرة في ظل ارتياح اميركي ب       
  . االسالمية االخرى بما يحفظ مصالحها في المنطقة

 ٤/١٢/٢٠١١، المستقبل، بيروت
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  الزواج من يهود أميركيين اإلسرائيليين تهدف لمنع دعائية توقف حملة "إسرائيل" .١٥
أمس، حملة دعائية هدفت الى ثني اإلسرائيليين        أوقفت الحكومة اإلسرائيلية أول من       : أ ف ب   -شيكاغو  

، ما  "فارق شاسع ديني وثقافي   "المقيمين في الواليات المتحدة عن الزواج من يهود أميركيين بحجة وجود            
  .أثار عاصفة من االحتجاجات لدى الجالية اليهودية األميركية

ذي " غال بيكرمان فـي صـحيفة        فكتب. وأبدت المجموعة اليهودية األميركية انزعاجها من هذه الحملة       
أسوأ ما في األمر أن الحملة تبين خلالً كبيراً في العقلية اإلسرائيلية، فالخوف هو              ": "جويش ديلي فورورد  

  ."العامل الوحيد الذي يمكن أن يدفع أحداً إلى القيام بحملة دعائية إلسرائيل
ن نتنياهو، أول من أمس، وقف الحملـة،        وحيال هذه االحتجاجات، قرر رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامي       

  ."اإلساءة"كما ذكر السفير مايكل أورين في واشنطن الذي قدم اعتذاراً عن 
 ٤/١٢/٢٠١١، الحياة، لندن

  
  مسؤولية تعثر التسويةالفلسطينيينتحمل " إسرائيل" .١٦

، الفلسطينيين  ، أمس ”إسرائيل“رغم كل جرائمها واستيطانها وحمالت تهويدها للقدس، حملت         : ).ب.ف.أ(
بعد تصريحات وزيـر الـدفاع      ” التخلي عن موقفهم الرافض   “مسؤولية تعثر عملية التسوية ودعتهم إلى       

مـع األسـف    “وصرح مارك ريغيف الناطق باسم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو          . األمريكي ليون بانيتا  
أننا نريد مفاوضات مباشرة    “اف  وأض. ”الكبير أن الفلسطينيين هم الذين قرروا مقاطعة طاولة المفاوضات        

من دون شروط مسبقة ومازلنا مستعدين لبدئها لكن على الفلسطينيين التخلي عن موقف الرافض الـذي                
وشدد ريغيف على أن إسرائيل وافقت على استئناف المفاوضات كما اقترحت اللجنـة             . ، كما قال  ”يتبنونه

أيلول عـن اسـتعداده     /  سبتمبر ٢٣هو أعرب في    وذكر المتحدث أن نتنيا   . الرباعية حول الشرق االوسط   
مستعد للتوجه إلى   “للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس على هامش الجمعية العامة لألمم المتحدة، وأنه             

  . ، لكنه قوبل بالرفض”رام اهللا أو لقائه في القدس
  ٤/١٢/٢٠١١، الخليج، الشارقة

  
  ل جنود االحتالل بفلسطينيين معتقلين في شريط يظهر تنكيبالتحقيقطالب نادي األسير ي .١٧

طالب نادي األسير، اليوم السبت، منظمات حقوق االنسان، بفتح تحقيق في مقطع فيديو يظهر : رام اهللا
جنود االحتالل إسرائيلي وهم ينكّلون بشابين فلسطينيين تم اعتقالهما على أحد الحواجز اإلسرائيلية في 

لذي كانت بثته القناة الثانية في التلفزيون اإلسرائيلي، جنودا إسرائيليين ويبين الفيديو ا .الضفة الغربية
يقومون بضرب شاب فلسطيني لم يعرف اسمه، في مكان يبدو أنه حاجز إسرائيلي، فيما كبلوا آخر 

  .وعروه من بعض مالبسه ووضعوه تحت أشعة الشمس، وهم مكبلي األيدي ومعصوبي األعين
هذا العمل اإلجرامي دليل واضح على أن سلوكيات جنود االحتالل " أصدره، أن واعتبر النادي، في بيان

غير سوية، وتنم عن الكراهية والعنصرية، األمر الذي يتحتم على مؤسسات حقوق اإلنسان والمنظمات 
  ".الدولية تحمل مسؤولياتها اتجاه االنتهاكات اإلسرائيلية المتواصلة لحقوق اإلنسان في فلسطين

 اإلسرائيلي، اإلعالملم يكن هذا الفيديو هو األول من نوعه الذي يبث عبر وسائل : "ناديوأضاف ال
ويوثق انتهاكات جنود االحتالل لحقوق المواطنين، بل كشف في أوقات سابقه عن عدد من المقاطع التي 

غنى بجرائمه تؤكد حقيقة الجرائم البشعة التي يقترفها االحتالل، كذلك يدل على وقاحة االحتالل وهو يت
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ودعا النادي المجتمع اإلسرائيلي الوقوف عند هذه االنتهاكات الخطيرة، واستخالص النتائج،  ".أمام العالم
  . اإلسرائيليةاإلعالم اإلسرائيلية، ووسائل اإلنسانمن الحقائق الدامغة التي توثقها مؤسسات حقوق 

نتهاكات الخفية والبعيدة عن وسائل مشيرا في الوقت ذاته إلى أن هناك مسلسل ضمن حلقات من اال
  .االعالم، التي لم توثقها وهذا المقطع جزء بسيط منها

  ٤/١٢/٢٠١١، الشرق األوسط، لندن
  
  وقراقع يطالب بإغالقه..  في معسكر حوارةعلى التعري األسرىالجنود يجبرون  .١٨

الل اقتحمت معسكر أفاد محامي وزارة شؤون األسرى والمحررين غيث ثابت أن قوات االحت: رام اهللا
 أسيرا موقوفا وتحت حجة التفتيش، وجرى إخراج كافة األسرى الى ٤٥حوارة الذي يقبع فيه ما يقارب 

الساحة وإجبارهم على خلع مالبسهم بطريقة مهينة جدا وتحت تهديد السالح والقيام بتفتيش كل أسير 
  .تفتيشا دقيقا واستفزازيا
 بإغالق هذا المعسكر الذي ال يصلح لالحتجاز ويفتقد لكل ، وزير شؤون األسرى،وطالب عيسى قراقع

المقومات اإلنسانية، وال يخضع للرقابة ويتحكم به جنود االحتالل الذين يعتدون على األسرى ويستبيحون 
  .كرامتهم وحقوقهم اإلنسانية

  ٤/١٢/٢٠١١، الحياة الجديدة، رام اهللا
  
   لحماية األسرى"إسرائيل" على  لتشكيل قوة ضغطدعوتمنظمة أنصار األسرى  .١٩

دعت منظمة أنصار األسرى، أمس، إلى تشكيل قوة ضغط حقيقية إلجبار إسرائيل على وقف  :غزة
ودعت المنظمة إلى توحيد الجهد الفلسطيني على الصعد كافة وحشد . انتهاكاتها الخطيرة بحق األسرى

اسات إسرائيل العدوانية والقمعية كل الطاقات المساندة على الصعيد العربي والدولي، من أجل فضح سي
ضد األسرى، والعمل على تشكيل قوة ضغط حقيقية على إسرائيل إلدانتها ووقف انتهاكاتها بحق 

  .األسرى
  ٤/١٢/٢٠١١، الخليج، الشارقة

  
    "رجوازات السف" بحل مشكلة  يطالون عباسرجال األعمال الفلسطينيين في غزة .٢٠

الفلسطينيين في قطاع غزة علي الحايك، أمس، الرئيس محمود ناشد رئيس جمعية رجال األعمال  :غزة
عباس ضرورة التدخل لحل مشكلة حرمان بعض سكان القطاع من حقهم في الحصول على جوازات 

وقال الحايك في تصريحات  .سفر، ليشكل ذلك مدخالً وتمهيًدا للطريق أمام المصالحة المجتمعية
. ”ل مواطن فلسطيني، ال يجوز منعه من الحصول عليهجواز السفر هو حق مكتسب لك“صحافية، إن 

هناك الكثير من المرضى والطلبة وأصحاب األعذار تقطعت بهم السبل في قطاع غزة لمنعهم “وذكر أن 
  .”من الحصول على جوازات سفر

  ٤/١٢/٢٠١١، الخليج، الشارقة
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   في الضفة الغربية األسبوع الماضيمبنى ٢٧االحتالل هدم ": أوشا" .٢١
، اتساًعا ملحوظًا "أوتشا" في األراضي الفلسطينية اإلنسانيةهر تقرير صادر عن مكتب تنسيق الشؤون أظ

  .في موجة هدم المنازل الفلسطينية من االحتالل اإلسرائيلي في الضفة الغربية، خالل األسبوع الماضي
 مبنى، تعود ملكيتها ٢٧وبين التقرير، أن االحتالل اإلسرائيلي أقدم خالل األسبوع الماضي على هدم 

، الخاضعة أمنيًّا وإداريًّا لسلطات االحتالل، وذلك بحجة عدم )ج(لمواطنين فلسطينيين في المنطقة 
  .حصولها على تراخيص بناء إسرائيلية

، بأن الحديث يدور حول أوسع موجة هدم نفذها االحتالل اإلسرائيلي خالل الشهرين "أوتشا"وأفاد 
من بين المنشآت التي تم هدمها اثني عشر منزالً أدى تدميرها إلى تهجير سكّانها األخيرين، موضًحا أن 

وأضاف أن قرارات الهدم اإلسرائيلية طالت إلى جانب  .البالغ عددهم ستين، بينهم سبعة وعشرين طفالً
ا ألحد المجمعات المنازل والمباني السكنية في أحياء مدينة الخليل والقدس المحتلة، مسجًدا ومولًدا كهربائيًّ

السكنية، كما شملت مركز التضامن الدولي في قرية بلعين بقرب مدينة رام اهللا، فيما قدر المكتب األممي 
  .حجم المتضررين من عمليات الهدم بمائة مواطن فلسطيني، على أقل تقدير

اء االعتداء وبحسب معطيات التقرير، فقد أصيب تسعة مواطنين فلسطينيين خالل األسبوع الماضي جر
  .عليهم من قوات االحتالل اإلسرائيلي

وفي سياق متصل، لفت التقرير النظر إلى عملية تحويل مسار الجدار الفاصل بجنوب شرق مدينة قلقيلية 
، والتي شرعت السلطات اإلسرائيلية بالعمل عليها منذ أسبوعين، حيث تم تجريف ما )شمال الضفة(

  .ألراضي المزروعة، والتي تعود ملكيتها لحوالي مائة مزارع فلسطينييقارب مائة وثالثين دونما من ا
  ٣/١٢/٢٠١١، ٤٨موقع عرب

  
   في سلفيت ألف شجرة زيتون داخل جدار الفصل في قرية مسحة١٥االحتالل يمنع قطف ثمار  .٢٢

كشفت اإلغاثة الزراعية في تقرير لها عن حقائق من قرية مسحة بمحافظة سلفيت تشكل صدمة : رام اهللا
معتبرة أن تلك الحقائق تستوجب التحرك الفوري والعاجل . اتجاه معطيات الواقع الزراعي داخل الجدار

التخاذ قرارات تضمن وقف تراجع استخدام األراضي الزراعية داخل الجدار، للحيلولة دون استغالل 
  .المساحات المهجورة ألغراض استيطانية وتوسعية لالحتالل اإلسرائيلي

 مزارع ٥٠٠ة الزراعية في تقرير لها عن منع جنود جيش االحتالل اإلسرائيلي وصول وكشفت اإلغاث
  . دونم من حقول الزيتون المعزولة داخل الجدار في قرية مسحة١٠٠٠فلسطيني لحوالي 

 ألف شجرة زيتون ١٥وقدرت اإلغاثة الزراعية خسائر المزارعين في القرية نتيجة منع قطف ثمار 
 شجرة زيتون داخل جدار ٦٠٠ ألف شيقل نتيجة تجريف ١٢٠إضافة إلى .  ماليين شيقل٣حوالي 

  .الفصل العنصري من قبل مستوطني القنا
  ٤/١٢/٢٠١١، الحياة الجديدة، رام اهللا

  
   بتمويل دول مجلس التعاون١٨ مدرسة وبناء ١٥٣ترميم وإصالح : غزة .٢٣

 مع البنك اإلسالمي للتنمية، في  ساهم برنامج دول مجلس التعاون إلعادة إعمار غزة، بالتعاون:غزة
  . مليون دوالر٣٨,٢ مدرسة جديدة، في قطاع غزة، بقيمة ١٨ مدرسة، وبناء ١٥٣ترميم وإصالح 
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وأوضح المنسق الميداني لبرنامج دول مجلس التعاون المهندس رفعت دياب في بيان صدر امس، أن 
 مؤسسات خيرية عدة، وبلغت النسبة البرنامج نفذ العديد من المشاريع لدعم قطاع التعليم من خالل

  %.١٧المئوية من االعتماد الكلي لمشاريع التعليم في البرنامج 
إن المبالغ المعتمدة لقطاع التعليم ضمن برنامج دول مجلس التعاون إلعادة إعمار غزة بلغت : وقال
  . مليون دوالر، وزعت على أربع حزم من المشاريع٣٨,٢نحو

  ٤/١٢/٢٠١١، الحياة الجديدة، رام اهللا
  
  إصابة العشرات باالختناق واعتقال شاب خالل تظاهرتين ضد االستيطان: الخليل .٢٤

أصيب في بلدة بيت أمر وشرق يطا، أمس، عدد من المواطنين جراء اعتداء قوات االحتالل على : الخليل
حيث تظاهرتين ضد االستيطان، فيما ذكرت مصادر تقيم في منطقة سوسيا، جنوب شرقي بلدة يطا، 

بذريعة زرع )  عاما١٨ً(نظمت التظاهرة، أن جنود االحتالل اعتقلوا الشاب خالد محمد حسن الهروش 
  .علم فلسطين فوق إحدى سيارات الجيب العسكرية

  ٤/١٢/٢٠١١، األيام، رام اهللا
  
   فلسطينيا في مواجهات مع االحتالل قرب حاجز شعفاط بالقدس١٥إصابة  .٢٥

 بإصابة خمسة عشر شاًبا مقدسًيا، خالل مواجهات وقعت بين مواطنين أفادت مصادر فلسطينية: القدس
فلسطينيين وقوات االحتالل اإلسرائيلي في مخيم شعفاط لالجئين بوسط مدينة القدس المحتلة، في حين 

  .أصيب جنديين إسرائيليين
 السبت في أعقاب إغالق جنود االحتالل للحاجز وذكرت مصادر محلية أن المواجهات وقعت مساء أمس

أمام السكان لعدة ساعات، حيث أصيب خمسة عشر مواطنًا، نُقلوا على إثرها إلى المستشفى بعد إصابتهم 
  .بعيارات نارية، كما أصيب جنديين بالحجارة وتم نفلهما من المكان بسيارة إسعاف عسكرية

لليلة الماضية، استخدم خاللها جنود االحتالل عشرات وامتدت المواجهات حتى ساعات متأخرة من ا
القنابل الغازية السامة المسيلة للدموع إلبعاد الشبان عن محيط الحاجز، وجرت مالحقات للشبان بالقرب 

التي تتنكر " (المستعربة"من مدخل المخيم، استخدمت خاللها قوات االحتالل عناصرها من الوحدات 
  .شلت في اعتقال أي شاب، بحسب المصادر ذاتهالكنها ف) بالزي الفلسطيني

  ٤/١٢/٢٠١١قدس برس، 
  
   تحرك دولي لمنع هدم جسر باب المغاربةإلى يدعون حكومة الخصاونة األردنإسالميو  .٢٦

، »االخوان المسلمين«، الذراع السياسية لـ»جبهة العمل االسالمي« دعا حزب : أ ف ب-عمان 
 اسرائيل من هدم جسر باب المغاربة المؤدي الى المسجد الحكومة االردنية الى تحرك دولي لمنع

وقال األمين العام للحزب حمزة منصور في مذكرة بعث بها الى رئيس الوزراء  .االقصى في القدس
نطالبكم بحكم واليتكم العامة، وبحكمة رمزية «: عون الخصاونة ونشرها الموقع االلكتروني للحزب

الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر االسالمي واالمم المتحدة، لوقف القدس ومركزيتها، بتحرك ناشط مع 
نطالب بموقف أردني مسؤول إزاء «: وأضاف. »االعتداء السافر على المدينة المقدسة ومقدساتها

امر ال يمكن قبوله، وانما «، مشيراً الى ان قرار التأجيل »المقدسات التي يجرى تهويدها وتغيير هويتها
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 جميع االجراءات التي تردع االحتالل عن ارتكاب هذه الجريمة التي ستكون لها تداعيات ال بد من اتخاذ
العدو ما كان له ان يتمادى في عدوانه هذا لو لمس الجدية الالزمة من الحكومات «ورأى ان . »خطيرة

  .»العربية واالسالمية
  ٤/١٢/٢٠١١، الحياة، لندن

  
  ردني المنتج األاتفاقيات مع مكاتب سياحة فلسطينية لتسويق .٢٧

عبد الرزاق عربيات انه تم توقيع عدد من االتفاقيات .أكد مدير عام هيئة تنشيط السياحة بالوكالة د: عمان
، لغايات تسويق المنتج االردني في فلسطين، )٤٨(مع مكاتب سياحة وسفر الضفة الغربية وفلسطين 

واكد عربيات ان السوق  .ء في فلسطينمشيرا الى ان االردن يعتبر المتنفس السياحي الرئيس لالشقا
الفلسطيني يعد من ابرز االسواق الوافدة لالردن، ويشكل حراكا نشطا في الواقع السياحي المحلي، مبينا 

  ).٤٨(ان السوق االردني يعد مقصدا سياحيا رئيسيا لسياح الضفة الغربية وفلسطيني 
  ٤/١٢/٢٠١١، الدستور، عمان

  
  ة ونرفض حل الدولتينحكومة حماس شرعي :الغنوشي .٢٨

التونسي الشيخ راشد الغنوشي على شرعية حركة حماس، ورفض االلتزام بما " النهضة"أكد رئيس حزب 
معهد واشنطن "وقال الغنوشي، خالل ندوة في  ". اإلسرائيلي-حل الدولتين للصراع الفلسطيني "وصفه 

خاب حركة حماس ديمقراطياً، ولهذا هي ال يمكن نكران أنه تم انت" :٣/١٢السبت " لسياسة الشرق األدنى
ونفى الغنوشي وجود أي بند في الدستور التونسي الجديد يحظر إقامة عالقات مع  ".حكومة شرعية

، لكنه لم يقدم جواباً شافياً يرضي الحضور في معهد واشنطن المحافظ المقرب من األفكار "إسرائيل"
  ."إسرائيل"ى معادية لـتبق" النهضة"اإلسرائيلية، والذي عد أن أفكار 

  ٣/١٢/٢٠١١موقع فلسطين أون الين، 
  
  فلسطينيةالدولة ال ومسار المفاوضات كسبيل إلقامة عباسدعم ت القاهرة": الحياة"مصدر مصري لـ .٢٩

، إن مصر ستعمل جاهدة على "الحياة" قال مصدر مصري موثوق به لـ: جيهان الحسيني–القاهرة 
ال نتدخل لفرض موقف محدد ": ياً على صعيد ملف المصالحة، مضيفاًتطبيق ما تم التوافق عليه فلسطين

أو أمر بعينه، لكننا نقدم المساعدة من خالل طرح رؤى وإبداء مقترحات من شأنها أن تقلص فجوة 
ولفت إلى استمرار وجود عقبات قد يتصور البعض أنها من . )"تح وحماسف(الخالف بين الجانبين 

لكن هذا األمر لم يعد مقبوالً في ظل إصرار الجانبين على المضي "مصالحة الممكن أن تعترض انجاز ال
وأشاد المصدر بكل من الرئيس محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة  ."قدماً في المصالحة

واعتبر أن إنهاء  .حماس خالد مشعل، ألنهما كانا إيجابيين وأبديا مرونة في مواقفهما إزاء بعض القضايا
  .م يحتاج إلى جهد شديداالنقسا

الرئيس ": ورأى المصدر أن إنجاز المصالحة سيساعد كثيراً في إحراز تقدم على المسار السياسي، وقال
الفلسطيني تحرك بشكل مرن وإيجابي للغاية لدفع العملية السلمية إلى أمام، سواء في عهد رئيس الحكومة 

، الفتاً إلى أنه "ئيس الحكومة الحالي بنيامين نتنياهوو اآلن في ظل رأاإلسرائيلية السابق إيهود أولمرت 
 عملية السالم من إخراجبالرغم من المساعي التي بذلها أبو مازن مع كل األطراف الدولية من أجل 
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 الضغوط التي حاولت األطراف فرضها إلىمأزقها الراهن ودفعها قدماً، إال أنه رفض تماماً االنصياع 
 واألجواءورأى أنه لو توافرت الظروف  .ه التي خطاها في اتجاه المصالحةعليه كي يتراجع عن خطوات

 االستيطانية، فإن استئناف المفاوضات ليس األنشطة "إسرائيل"االيجابية التي من أهم مالمحها وقف 
 دعم مصر وأكد.  مرجعيات واضحة ومحددة للمفاوضاتإقرار ضرورة إلى "إسرائيل"مستبعداً، داعياً 

  . دولة فلسطينية مستقلةإلقامةلسطيني، رأس الشرعية الفلسطينية، ولمسار المفاوضات كسبيل للرئيس الف
  ٤/١٢/٢٠١١الحياة، لندن، 

  
  دين بناء وحدات استيطانية جديدة في القدس المحتلةتالتعاون اإلسالمي منظمة  .٣٠

 وين إحسان أوغلندد األمين العام لمنظمة التعاون اإلسالمي أكمل الد: النبي شاهين  عبد–الرياض 
 وحدة استيطانية جديدة، وشق طريق لربط المستوطنات ٦٥٠بمصادقة الحكومة اإلسرائيلية على بناء 

، في تصريح صحافي أمس، أن سياسة االستيطان اإلسرائيلي تهدف إلى ووأكد أوغل. بالقدس المحتلة
شكل انتهاكاً صارخاً للقانون عزل مدينة القدس عن محيطها الفلسطيني وتغيير طابعها الديمغرافي، ما ي

  .ودعا اللجنة الرباعية ومجلس األمن الدولي إلى تحمل مسؤولياتهم. الدولي وقرارات األمم المتحدة
  ٤/١٢/٢٠١١البيان، دبي، 

  
   فلسطين عضواً كامالً فيها"اليونيسكو"يرحب بقبول  " الالتيني-المنتدى العربي " .٣١

الالتيني لبناء شراكة للتنمية  - المنتدى العربي" مؤتمر أنهى:  جويس كرم-) كولومبيا(كارتاهينا 
 أعماله في مدينة كارتاهينا الكولومبية، والذي كان من أبرز نتائجه الترحيب في البيان بخطوة "والسالم
 المؤتمر والشخصيات والمؤسسات المشاركة اعتبرو .يونيسكو لقبول فلسطين عضواً كامالً فيهاال منظمة

 أساس على "اإلسرائيلي – مساهمة مهمة نحو إنهاء النزاع العربي"قين وحاليين، الخطوة فيه ورؤساء ساب
  ."ليس هناك أي وسيلة حقيقية إلنهاء النزاع غير حل الدولتين"انه 

  ٤/١٢/٢٠١١الحياة، لندن، 
  
  على الحكم" اإلخوان المسلمين" يحذر من سيطرة مصريون يهود ينتجون فيلماً وثائقياً .٣٢

 يهاجم جماعة  وثائقياًتج عدد من المتخصصين اإلسرائيليين، بينهم يهود مصريون، فيلماًأن: الناصرة
تدمير حلم "ويحذر من أن فوزهم في االنتخابات البرلمانية المصرية، سيؤدى إلى " اإلخوان المسلمين"

 فريد، وهو وذكرت القناة العاشرة للتلفزيون اإلسرائيلي، أن منتجا الفلم هما هشام". الثورة المصرية
 من اإلسكندرية إلى فلسطين  عاما١٦ً وكان هاجر منذ يهودي إسرائيلي من أصل مصري، ويعمل مذيعاً

وأشارت القناة في تقريرها، إلى أن الفكرة الرئيسة من الفيلم . المحتلة، ومخرج األفالم يوسى سايس
  ". مين وسيطرتهم على الحكمالتحذير من ضياع الثورة المصرية على يد اإلخوان المسل"الوثائقي هو 

  ٣/١٢/٢٠١١قدس برس، 
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   فلسطينيين في حملة أمنية بسيناءثمانيةضبط : مصر .٣٣
شنت أجهزة األمن المصرية حملة أمنية على منطقة الشاليهات بمدينة  : محمد سليم سالم-القاهرة 

ئي التابع لحركة  فلسطينيين بينهم ضابط باألمن الوقا٨العريش بشبه جزيرة سيناء أسفرت عن ضبط 
  .فتح، تسللوا بطريقة غير شرعية إلى مصر عبر األنفاق الحدودية بمدينة رفح

  ٤/١٢/٢٠١١الخليج، الشارقة، 
  
  "طاولة السالم اللعينة" على العودة إلى "إسرائيل"وزير الدفاع األميركي يحث  .٣٤

دة إلى طاولة المفاوضـات     حث ليون بانيتا وزير الدفاع األميركي إسرائيل أمس الجمعة على العو          : لندن
إن على إسرائيل   » العزلة اإلسرائيلية المتزايدة  «وقال بانيتا بعد التعبير عن انزعاجه من        . مع الفلسطينيين 

وحث بانيتا إسـرائيل علـى اتخـاذ خطـوات          . »طاولة السالم اللعينة  «والسلطة الفلسطينية العودة إلى     
  .في الشرق األوسطدبلوماسية لمعالجة ما وصفه بعزلتها المتزايدة 

جاءت تصريحات بانيتا، أمام منتدى في مركز سابن لسياسات الشرق األوسط في واشنطن، وحذر فيـه                
  .إسرائيل من استغالل االنتفاضات العربية التي تهز الشرق األوسط، ذريعة للقيام بعمل دفاعي

عة السالم وإن الـصحوة العربيـة       أنا أتفهم وجهة النظر القائلة إن الوقت غير مناسب لمتاب         «: وقال باتيتا 
وأضـاف أن  . »ولكنني ال أتفق مع وجهة النظر هـذه  .. تهدد حلم إسرائيل اليهودية والديمقراطية، اآلمنة     

على إسرائيل أن تتخذ بعض المخاطرة بما في ذلك إعطاء روح جديدة لمفاوضات السالم السقيمة، مـع                 
ت التي يجب أن تتخذها إسرائيل لـدفع المفاوضـات          وعندما سأله مدير الجلسة عن الخطوا     . الفلسطينيين

هي أننا ال نستطيع أن نجمعهم حول       «، واستطرد أن المشكلة اآلن      »فقط اذهب إلى الطاولة اللعينة    «: قال
  .»على األقل أن يجلسوا ويبحثوا خالفاتهم.. تلك الطاولة اللعينة

إن «: وقـال .. الم مـع الفلـسطينيين  ومجددا حث بانيتا إسرائيل على التحرك قدما من أجل تحقيق الـس           
وأضاف أن من مصلحة إسرائيل بدال من محاولة إضعاف         . »مفاوضات السالم متوقفة منذ أكثر من عام      

السلطة الفلسطينية والتقليل من شأنها، أن تسعى إلى تقويتها، واالستمرار في تسليمها أمـوال الـضرائب                
  .»الجمركية إضافة إلى مواصلة سبل التعاون األخرى

وأكد بانيتا أن الواليات المتحدة ستحمي األمن اإلسرائيلي وستضمن االستقرار اإلقليمي وتمنع إيران من              
الحصول على السالح النووي، في المقابل فإن على إسرائيل تقع مسؤولية مالحقة ومتابعة هذه األهداف                

أنـا أعتقـد أن     «: وتابع القول  .ائيليةالمشتركة، وبناء التأييد اإلقليمي لألهداف األمنية األميركية واإلسر       
ولألسـف فـإن    .. األمن يعتمد على وجود قوة عسكرية قوية، ولكنه أيضا يعتمد على دبلوماسية قويـة             

. »السنوات القليلة الماضية، شهدت تزايد العزلة اإلسرائيلية عن شركائها األمنيين التقليديين في المنطقـة             
صالح العالقات مع بلدان مثل تركيا ومصر واألردن، التي تتشاطر          واقترح بانيتا أن تعمل إسرائيل على إ      

وقال بانيتا إن من مصلحة إسرائيل ومـصلحة الواليـات المتحـدة             .جميعها مصلحة االستقرار اإلقليمي   
وأن على إسرائيل وتركيا أن يفعال أكثر من        .. وكذلك مصلحة تركيا نفسها أن تتصالح تل أبيب مع أنقرة         

  .تهما إلى مسارهاأجل إعادة عالقا
وبالنسبة لمصر قال بانيتا إن أفضل مسار للواليات المتحدة والمجتمع الدولي هو مواصلة الضغط علـى                

. مصر للتحول إلى الديمقراطية وضمان التزام أي حكومة في المستقبل بمعاهدتها للسالم مـع إسـرائيل               
الحكام الجدد متـأثرين بالمـشاعر   وتراقب إسرائيل أيضا عن كثب التطورات في مصر التي ربما يكون   
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الجارفة المعادية إلسرائيل بشكل أكبر مما كان عليه الحل في ظل الرئيس المصري المخلـوع حـسني                 
  .مبارك

وبشأن إيران استخدم بانيتا أقوى لهجة له حتى اآلن لشرح المخاوف األميركية بشأن أي ضربة عسكرية                
غرب أنه يهدف إلى صنع قنبلة نووية وهو ما تنفيه إيـران            إليران بسبب برنامجها النووي الذي يعتقد ال      

وتقول إن تخصيبها لليورانيوم سلمي تماما، معلنا عن قناعته بأن العقوبات االقتصادية والضغوط الدولية              
الخيار العسكري، ولكن يجب أن يظل المالذ األخيـر         .. وقال إن لديكم دوما المالذ األخير     . ستؤتي أكلها 

  . ال يكون فعاال أيضاوليس األول وقد
وحذر بانيتا من أن أي ضربة إسرائيلية إليران قد تعطل اقتصاديات أوروبا والواليات المتحـدة الهـشة                 
بالفعل وتؤدي إلى انتقام إيراني من القوات األميركية وتثير في نهاية األمر رد فعل شعبيا عنيفا في إيران                  

رات من اإلسرائيليين بأن أي ضربة قد ال تكون فعالة، وقد           وأشار بانيتا إلى تقدي   . من شأنه تعزيز حكامها   
  .»في أفضل األحوال«تصيب البرنامج النووي اإليراني بنكسة لمدة عام أو عامين 

أخيرا أعتقد أن العواقـب قـد تكـون         «: وحذر بانيتا في نهاية األمر من سقوط المنطقة في حرب، وقال          
ن أعتقد أنه قد يلتهم الشرق األوسـط فـي مواجهـة            حدوث تصعيد لن يشمل أرواحا كثيرة فحسب ولك       

  .»وصراع سنندم عليه
  ٤/١٢/٢٠١١، الشرق األوسط، لندن

  
   وخوف من ربيع العربواحتجاجتراجع .. نتنياهو .٣٥

  ياسر الزعاترة
لم يسجل نتنياهو الكثير من التنازالت السياسية منذ مجيئه إلى السلطة، وجاءت مجموعات اليمين 

وهو لم يتراجع ال أمام أمريكا ورئيسها، وال أمام . تزيده تشبثا بخطابه ومواقفهالمتطرف من حوله ل
الداخل وال أمام العرب وال أمام األوروبيين، مع العلم أن ما طُلب منه لم يتجاوز تجميد االستيطان من 

 تخدم )تسمى وطنية فلسطينية(أجل استئناف المفاوضات، إلى جانب التعامل بقليل من الحنان مع سلطة 
  .أمن دولته واقتصادها أكثر بكثير مما تخدم برنامج تحرر شعبها من نير االحتالل

اليوم، وأمام الربيع العربي ها هو نتنياهو يتجرّع مرارة التراجع، ولو بشكل محدود، ويمارس االحتجاج 
  فكيف ذلك؟. على الواليات المتحدة بسبب خطابها حياله، ثم يعلن الخوف من تداعياته

اإلسرائيلية أن دوائر سياسية رفيعة المستوى في الدول ” معاريف“فقد ذكرت صحيفة . بدأ باالحتجاجلن
العبرية وجهت انتقادا حادا للبيت األبيض بسبب دعوته الجيش المصري إلى نقل صالحياته لحكومة 

ات الوالي”ونقلت الصحيفة عمن وصفته بمصدر سياسي كبير قوله إن. مدنية في أقرب وقت ممكن
فاالنتقال . المتحدة تكرر خطأها في عهد الثورة األول في مصر، حين دعت مبارك إلى ترك الحكم

. ”المتسرع وإجراء انتخابات حرة مبكرة جدا من شأنه أن يؤدي إلى صعود اإلخوان المسلمين إلى الحكم
 وألمانيا وبريطانيا إن وزارة الخارجية تعمل من خالل السفارات اإلسرائيلية في فرنسا: وقالت الصحيفة

  .على نقل ذات الرسالة إلى الدول المذكورة
أيضا أنه، وبسبب ” معاريف“فقد ذكرت صحيفة . أما التراجع، فقد سجله نتنياهو ضمن ذات السياق

الخوف من تداعيات ما يجري في المنطقة، بخاصة في مصر، فقد اتخذ رئيس الوزراء اإلسرائيلي خطوة 
ا في الشرق األوسط، وهي هدم جسر باب المغاربة الذي يربط بين حائط كان يمكن أن تشعل حريق
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ونقلت الصحيفة عن تقرير للقناة التلفزيونية الثانية أن الخطوة . وبين الحرم القدسي” المبكى“البراق 
جاءت عقب رسائل تحذير من مصر واألردن مفادها أن تلك الخطوة يمكن أن تحرف وجهة المظاهرات 

  .رير لتكون ضد الدولة العبرية، األمر الذي ينسحب على دول عربية أخرىفي ميدان التح
أما مخاوف نتنياهو، فقد عبر عنها في خطابه في الكنيست يوم االثنين الذي انطوى على تبرير لتراجعه 

قول ” هآرتس“عن موقع صحيفة ” القدس العربي“وقد نقلت صحيفة . بخصوص هدم جسر باب المغاربة
وجة من اإلسالم الراديكالي تجتاح الوطن العربي بعد سنوات طويلة من األحكام العسكرية إن م: نتنياهو

وأضاف أنه من الصعب تحديد الفترة الزمنية التي ستستغرقها فترة . الثابتة في العديد من الدول العربية
  .عدم االستقرار، مشيرا إلى أن هذا الوقت ليس مناسبا للقيام بأعمال متسرعة

 النظام واالستقرار اللذين عرفناهما في السنوات األخيرة في طريقهما إلى التالشي من المشهد وأضاف أن
السياسي في الشرق األوسط، وخصوصا أن الجيش األمريكي سينسحب قريبا من العراق، وليبيا باتت 

من القومي أكبر مخزن لألسلحة غير الشرعية، وبالتالي فإن التحدي الذي ستواجهه الدولة العبرية واأل
  .اإلسرائيلي سيكون كبيرا

قيل إنه سيفرج عن (فتتمثل في اطمئنانه حيال وضع السلطة الفلسطينية ) المفارقة في كالم نتنياهو(أما 
التي الحظ أنها باتت هادئة في التوجهات أحادية الجانب إلى المنظمات الدولية، أما ) أموالها المجمدة

يه خطوة تكتيكية ليس إال، ولن تؤدي إلى خطوات عملية على المفاوضات بين حماس وفتح، فهي برأ
هذا لمن يتوقعون أن يتوقف التنسيق األمني مع العدو، فضال عن إعالن مقاومة شعبية (أرض الواقع 

  ).شاملة ضد العدو على شاكلة الربيع العربي، وندعو اهللا أن يكون توقعهم صادقا وتخيب توقعاتنا
 بشرى لفلسطين؟ ألم نقل إن حماية الدولة العبرية كانت تأتي من المواقف ألم نقل إن الربيع العربي

العربية إلى جانب االنحياز األمريكي والدولي؟ ثم يأتي بعد ذلك من يصف هذا الربيع األجمل في تاريخنا 
  .ساء ما يحكمون. الحديث برمته بأنه محض مؤامرة يدبرها أعداء األمة في الغرف المظلمة

 ١/١٢/٢٠١١ان، الدستور، عم
  
   تداعيات الثورات العربية؟"إسرائيل"لماذا تخشى  .٣٦

  ماجد كيالي
لن تسلم إسرائيل من تداعيات الثورات الشعبية العربية عليها على الصعد اإلستراتيجية السياسية واألمنية 

  .وبما يتعلّق بمكانتها اإلقليمية وصورتها الخارجية
التحوالت العاصفة في بعض البلدان العربية إذ وجدت نفسها هذا يفسر أن إسرائيل هي أكثر من يخشى 

فجأة في مواجهة وضع غير متوقّع، لم يكن في حسبانها، ولم ترصده دوائر استخباراتها وال مراكز 
وما يفاقم من ذلك بالنسبة إلسرائيل أن هذه التحوالت تحدث في لحظة جد صعبة . البحث والتحليل فيها

 تشهد فيها مساراً دولياً لنزع الشرعية عنها، وانحسارا في مكانة الواليات المتحدة وحرجة بالنسبة لها، إذ
  .االميركية، وهي حليفتها وضامنة أمنها وتفوقها في هذه المنطقة

الثورات في العالم العربي هزت االستقرار اإلقليمي، وأضعفت "وبحسب نظر ناحوم برنياع فإن 
هذه فترة محملة ..راهية واإلحباط، بما فيها الكراهية إلسرائيل أيضاالحكومات، وأطلقت إلى الشارع الك

الواليات المتحدة توجد في نقطة سفلى لم تشهد لها . بالمصائر أيضا بالنسبة لمكانة إسرائيل في العالم
الشرخ مع ..وهي ال يمكنها أن توفّر إلسرائيل حماية مطلقة. مثيل منذ الثالثينات من القرن الماضي
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 االضطرابات في مصر، والعطف الذي القاه التوجه الفلسطيني إلى األمم المتحدة، كل هذا يوضح تركيا،
يديعوت ". (أسرة الشعوب، بأغلبيتها الساحقة تدير إلسرائيل ظهرها...بأننا وصلنا إلى نهاية عصر

  )٢١/٩أحرونوت 
ومثال فلقد . ت الشعبية عليهاوفي الحقيقة ثمة إلسرائيل ما تقلق بشأنه وما تخشاه من تداعيات الثورا

أدخلت هذه الثورات المجتمعات العربية في معادالت الحرب والسالم وفي موازين القوى في الصراع 
الدائر مع إسرائيل ألول مرة في تاريخ هذا الصراع، بعد أن كان هذا العامل مغيبا بحكم تهميش هذه 

هذا يعني أن معادالت الصراع مع .  السائدةالمجتمعات وتعطيل دورها، من قبل األنظمة التسلّطية
إسرائيل لم تعد محكومة بأمزجة الحكام، وإنما باتت في نطاق تحكّم المجتمعات التي بات لها رأيها في 

  . اإلسرائيلي-مداخالت الصراع العربي 
تي وفي الواقع لقد أعادت الثورات الشعب إلى مسرح التاريخ، وجعلته سيد مصيره، وهذه الثورات ال

تتوخّى الحرية والعدالة والكرامة للشعب في بلدانها، البد أن تتمثل هذه القيم في سياستها الخارجية، 
والسيما بما يتعلق بتحجيم مكانة إسرائيل ووضع حد لغطرستها في هذه المنطقة، ودعم حقوق الشعب 

  .الفلسطيني
غيرت البيئتين السياسية ) بمصرمن تونس إلى اليمن مروراً (أيضا فإن الثورات الشعبية الحاصلة 

واألمنية المحيطتين بإسرائيل، فمصر قبل الثورة هي غيرها ما بعدها، أي أن عالقات الخنوع 
واالستجداء والتملّق التي وسمت عالقة نظام مبارك بإسرائيل لم تعد مقبولة، الفي السياسة وال في 

 عالقات التعايش مع إسرائيل إلى الحرب االقتصاد وال في األمن؛ دون أن يعني ذلك تحول مصر من
هذا يفيد بأن استعادة مصر لدورها ولمكانتها اإلقليمية سيسهمان في لجم عدوانية إسرائيل وتحجيم . معها

  .مكانتها، وأن هذه لن تعود لالشتغال بنفس الطريقة السابقة
النظامية أو غير (لعسكرية مع ذلك فمن المفهوم أن استبعاد عودة حال الصراع بالحرب، أو بالوسائل ا

، مع إسرائيل ال يعني القبول بالتعايش معها كدولة استعمارية وعنصرية ودينية في هذه )النظامية
المنطقة، بقدر ما يرجح الدخول معها في اشتباك حقيقي، لكن بالوسائل السياسية، وبالطرق السلمية 

هة التحديات السياسية واالقتصادية المتاحة والممكنة والمشروعة، مع ما يحتمل ذلك من مواج
  .واالجتماعية والعلمية والثقافية التي يفرضها وجود إسرائيل على العالم العربي

وفي الحقيقة فإن التحول نحو الديمقراطية وإرساء دولة المواطنين، سيفضيان بداهة إلى انتهاج سياسات 
بين المأمول والممكن في مجال الصراع مع واضحة، عقالنية وواقعية تُوازِن بين الحقوق والقدرات، و

مع ذلك ينبغي أن يكون مفهوما بأن هذه السياسات، التي ستحفظ الحد األدنى من الحقوق . إسرائيل
والكرامة والعدالة في مواجهتها للسياسات اإلسرائيلية المتعنتة، ال تقارن بسابقاتها التي استمرأت العيش 

يدات، أو تلك التي استمرأت الخنوع واالستجداءات والتنازالت، إزاء على االدعاءات والتوهمات والمزا
  .إسرائيل

أخيرا فإن الثورات الشعبية العربية، التي تحثّ الخطى نحو إقامة دولة المواطنين وتعزيز نظم الحكم 
الديمقراطية، حشرت إسرائيل في الزاوية، وكشفتها على حقيقتها باعتبارها دولة استعمارية وعنصرية 
وعدوانية ودينية، وبمثابة ظاهرة رجعية في المنطقة، منهية بذلك األسطورة التي طالما روجتها هذه 

الشرق " صحراء"للحداثة والديمقراطية والعلمانية في " واحة"الدولة المصطنعة عن نفسها باعتبارها 
  .األوسط
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 كدولة استعمارية وعنصرية، هذا يحدث، أيضا، بسبب إصرار إسرائيل على تبرير ذاتها، وتبرير واقعها
بخاصة في طلبها االعتراف بها كدولة يهودية حصرا، وبإصرارها على االستمرار في األنشطة 
االستيطانية في األراضي المحتلة ومواصلتها السيطرة على شعب آخر بوسائل القوة الغاشمة؛ وكأنه 

  !يهودية وعنصريةيمكن لها الجمع بين الحداثة والديمقراطية وبين اعتبارها دولة 
هكذا وبينما يحثّ العالم الخطى نحو تعميم قيم الحداثة، المتأسسة على العقالنية والعلمانية والليبرالية 
والديمقراطية، ونبذ األصولية والتطرف الديني والتسلط، ويتجه نحو دولة المواطنين الديمقراطية 

ي، وحتى على الضد من التاريخ الجديد للشرق الليبرالية، تذهب إسرائيل على الضد من التاريخ العالم
  .األوسط، المحمول على رياح الثورات العربية باتجاه الديمقراطية ودولة المواطنين

اآلن، وأكثر من أي وقت مضى، وبينما المنطقة العربية تتّجه نحو التغيير، أي نحو الحداثة والديمقراطية 
م الوالدة، فإن إسرائيل تقف أمام مفترق طرق، فإما تواكب ودولة المواطنين، على رغم كل المعاناة وآال

عملية التغيير هذه، بالتخلّي عن كونها دولة استعمارية وعنصرية ودينية، وقبول حل الدولة الواحدة 
المدنية والديمقراطية، أو أي حّل آخر يؤدي أو يمهد له، وإما تقاوم عملية التغيير الجارية، وتكرس ذاتها 

وفي الحقيقة فإن إسرائيل أمام . مارية وعنصرية ودينية، وكظاهرة رجعية في هذه المنطقةكدولة استع
كال الطريقين، تجد نفسها في مواجهة عملية تغيير تاريخية، وأمام أسئلة لم تعتد عليها، ولم تهيئ ذاتها 

  لها
  ١/١٢/٢٠١١، بيروت، المستقبل

  
  توترات شرق األبيض المتوسط .٣٧

  السير سيريل تاونسيند
تحت قيادة سياسية تتصف بالدهاء والحنكة، أخذت تركيا تزداد أهمية ونفوذاً، يساعدها على ذلك اقتصاد 
قوي متزايد النمو عرف كيف يتجنب على نحو حكيم إثقال نفسه بديون ضخمة خالفاً للعديد من البلدان 

 مليون نسمة، تبتعد ٧٧ر من كما أخذت هذه الدولة القوية عسكرياً، والتي يبلغ عدد سكانها أكث. الغربية
تدريجياً بسياستها الخارجية عن أوروبا غير المرحبة بها وتركز اهتمامها أكثر على منطقة خطيرة وغير 

  .أكيدة هي شرق األبيض المتوسط
غير أن تركيا تواجه مشاكل خطيرة مع كل من سوريا وإسرائيل، في وقت أضحى فيه استعمال القوة 

ومن . فمن جهة أصبحت تركيا نصيراً للفلسطينيين في أعين الدول العربية. جداًالعسكرية يبدو وارداً 
جهة أخرى، طلب رئيس الوزراء التركي أردوغان من الرئيس السوري التنحي عن السلطة عقب 

أعتقد أن الشعب السوري سينجح في : "نصيحة مماثلة من قبل العاهل األردني، حيث قال أردوغان
يشار إلى أن أردوغان كانت لديه الشجاعة الكافية ليكون أول زعيم مسلم يقول و". مقاومته المجيدة

  .لمبارك إن وقته قد نفد
وشكلت سوريا خيبة أمل كبرى بالنسبة لتركيا حيث كان األتراك يمنون النفس بأن تحذو الجارة الجنوبية 

 ميالً مع ٤٥٠ على طول وبحدود تمتد. حذوهم وتسير على طريق الديمقراطية والسوق الحر الذي نهجوه
وفي الحادي . سوريا، تحولت تركيا إلى ملجأ للمنشقين السوريين تحت قيادة العقيد رياض األسعد

والعشرين من نوفمبر الماضي، تعرض حجاج أتراك كانوا في طريق عودتهم إلى تركيا عبر األراضي 
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وقبل أربعة أسابيع على هذا . حالسورية إلطالق نار من قبل الجيش السوري، وأصيب منهم اثنان بجرو
  .الحادث، كانت السفارة التركية في دمشق قد تعرضت لهجوم من قبل موالين للنظام

وعالوة على ذلك، كان ثمة حديث في أنقرة عن عقوبات ضد دمشق وعن إمكانية فرض منطقة عازلة 
كيف أمكن خالل : هاشواليوم، يتساءل المراقبون األجانب باند. من قبل الجيش التركي داخل سوريا

بضعة أشهر فقط نسيان العالقات الوثيقة التي أصبحت تربط سوريا وتركيا منذ عدة أعوام، حيث كانت 
  .سوريا شريكاً اقتصادياً مهماً لجارتها الشمالية

ليس من : "غير أن األسد شعر بوخز كلمات رئيس الوزراء التركي، وال شك أنه سيتذكرها لوقت طويل
إذا أردت أن ترى أحداً قاتل شعبه، فانظر إلى ألمانيا النازية، إلى . يء أن تقاتل شعبكالبطولة في ش

  ".هتلر، أو موسوليني، أو زعيم رومانيا تشاوسيسكو
وال شك أيضاً أن الساسة والدبلوماسيين اإلسرائيليين نادمون على األخطاء الكثيرة لسياستهم الخارجية في 

 كانت تركيا ١٩٤٩ففي عام .  من النزاع الخطير الذي نشأ مع تركياهذا الجزء من العالم، ومنزعجون
أول بلد مسلم يعترف بإسرائيل؛ وخالل السنوات األخيرة من عمر االمبراطورية العثمانية السابقة، كان 

  .العديد ممن سيكونون ساسة إسرائيل المقبلين، مثل بن جوريون، يدرسون في إسطنبول
ة اإلسرائيلية التركية، التي تفككت قبل بضع سنوات، تمثل مصدر ارتياح وكانت الشراكة االستراتيجي

كبير بالنسبة إلسرائيل، حيث أتاحت للقوات الجوية اإلسرائيلية إمكانية التدرب فوق األناضول، كما 
غير أنه . تمكنت في إطارها إسرائيل من استعمال الموانئ التركية للغواصات المصنوعة من قبل ألمانيا

، شعرت تركيا بالخطر إزاء انخراط إسرائيل وجمهورية قبرص في التنقيب عن الغاز ٢٠١١اية في نه
الطبيعي في شرق األبيض المتوسط، فعمدت إلى إرسال سفن حربية لحماية السفن التركية المنخرطة في 

ويعتقد أن مقاتالت تركية دخلت المجال . البحث عن المحروقات بالقرب من جنوب وشرق قبرص
كما تم إرسال طائرات مراقبة تركية للقيام بدوريات قبالة المياه الساحلية لكل من . وي القبرصيالج

  .إسرائيل ولبنان
منتقدو تركيا يقولون إنها ترغب في السيطرة على الجزء الشمالي من شرق األبيض المتوسط مع السماح 

غاز الطبيعي إلى الجنوب من قبرص ويعتقد أن ثمة حقالً كبيراً لل. لمصر باالهتمام بالجزء الجنوبي
، وهي شركة أميركية تعمل باسم إسرائيل، "نوبل إينيرجي"تقوم فيه " ليفياثان"يرتبط بمنطقة تعرف بحقل 

  .بالقرب من لبنان" تمار"كما أن هناك حقالً أصغر حجماً يعرف باسم . بعمليات التنقيب
لى كميات ضخمة من الغاز الطبيعي وأن ومن غير المستبعد أن يحتوي حوض شرق األبيض المتوسط ع

وفي هذه األثناء، تفكر إسرائيل في خط أنابيب إلى أوروبا يتم إنشاؤه . توجد تحته حقول نفط ضخمة
يمكن أن يبدأ في إنتاج الغاز الطبيعي " تمار"بالتعاون مع جمهورية قبرص، إذ يعتقد العلماء أن حقل 

  .٢٠١٣بحلول 
تفاقية مع القبارصة األتراك تؤكد بما ال يدع مجاالً للشك أنها ستتولى وفي غضون ذلك، وقعت تركيا ا

حماية مصالحها بخصوص التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي، حيث ستعتبر تركيا أي تدخل عسكري قد 
والجدير بالذكر في هذا اإلطار أن البحرية التركية . تدعو إليه الحاجة باعتباره مسألة دفاع عن النفس

 قدم، كما أن تركيا انتقدت بشكل رسمي عمليات التنقيب ٣٠٠لتو فرقاطة تركية الصنع بطول تسلمت ل
  .من قبل القبارصة اليونانيين
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والملفت حقاً أنه قبل بضع سنوات فقط كانت تركيا تبذل جهوداً دبلوماسية حثيثة للتوسط بين إسرائيل 
الت الهامة انهارت عندما شنت إسرائيل وسوريا بمباركة من الواليات المتحدة، غير أن هذه المحاو

  ".حماس" في محاولة غبية إلسقاط ٢٠٠٨هجومها الوحشي على قطاع غزة عام 
إن على المجتمع الدولي أن ينتبه جيداً إلى هذا النزاع الجديد حول النفط والغاز الطبيعي بين تركيا 

  .وإسرائيل وأن يأخذه على محمل الجد
  ٤/١٢/٢٠١١االتحاد، أبو ظبي، 

  
  ! ينقر طبول الحربدمبسيالجنرال  .٣٨

  نهلة الشهال
والجنرال المعيَّن منذ شهرين فحسب رئيساً ألركان . لكن نقرة مارتن دمبسي الصغيرة تصم اآلذان... 

الجيوش المشتركة للواليات المتحدة، أعلى العسكريين رتبة في بالده، والمستشار العسكري األساسي 
ة هم قيادة المجلس العسكري، إلى جانب ليون بانيتا وزير الدفاع، للرئيس أوباما، وواحد من ثالث

ويشتهر دمبسي، . »سي آي أى«والجنرال بترايوس الذي يقود اآلن وكالة االستخبارات المركزية، الـ 
  .، بأنه واسع الثقافة وممن يمتلكون رؤيا استراتيجية٢٠٠٤ و٢٠٠٣الذي خدم في العراق عامي 
. ير المؤكد أن تُخطر إسرائيل الواليات المتحدة مسبقاً بضربة عسكرية إليرانقال منذ يومين إن من غ

وأضاف أنه نظراً إلى اختالف الرأي بين واشنطن وتل أبيب حول أفضل الوسائل للتعامل مع الملف 
ورداً على . النووي اإليراني، وإلى أن هذا الموضوع يمتلك أهمية وجودية إلسرائيل، فإن توقعاتنا مختلفة

مستقبل «سؤال استيضاحي قال إن هذا االختالف يشمل اليوم، وفي آن واحد، تقدير نجاعة العقوبات كما 
  .وهذا التعبير األخير يمثل إشارة مهذبة إلى احتمال الحرب. »األحداث

وفي أحسن األحوال، تبدو هذه التصريحات الغريبة نوعاً من التحذير األميركي المتجدد إلسرائيل حول 
نفرادها بقرار الحرب، وإنما بنبرة استسالمية هذه المرة، إال إذا عنت تمهيداً أميركياً لعمل أخطار ا

وأما رد وزير . إسرائيلي ما، قد يجاز من دون ضوء أخضر أميركي رسمي، إذا ما دعت إليه التطورات
الء بها، فعزز الدفاع اإلسرائيلي، إيهود باراك على هذه اإليحاءات، والذي جاء بعد سويعات من اإلد

لو ثبت أن العقوبات » سيكون سعيداً«الشك بوجود نوايا عدوانية وشيكة لدى إسرائيل، ألن من يعلن أنه 
إسرائيل في اتخاذها القرارات، » سيادية«ناجعة، هو كمن ينفي عنها تلك الصفة، هذا عدا كالمه عن 

أقل من خمسمئة قتيل في «، وعن وعن بعدها عن الرغبة في الحروب وأيضاً عدم خوفها منها في آن
، إلى آخر ذلك الهذيان الذي اختتمه بأن »إسرائيل إذا ما التزم الناس التعليمات ودخلوا إلى بيوتهم

من ال يذكر خروج الجنرال اإلسرائيلي مائير داغان آخر آب . »تستمع جيداً إلى واشنطن«إسرائيل 
قباله على شاشة التلفاز، على رغم واجب التحفظ الفائت إلى العلن، حيث بادر إلى طلب است) أغسطس(

المفروض عنه كرئيس سابق للموساد، مستفيداً من سمعته أو موظِّفاً لها بصفته أحد ألمع من قادوا هذا 
الجهاز وأكثرهم فاعلية في خدمة إسرائيل، ليقول قلقه من نوايا القيادة الحالية االستفراد بضربة توجه إلى 

  .ا من أن كل عمل كهذا يتحول بالضرورة إلى حرب إقليمية شاملةإيران، محذراً وقته
فقد تفاقم المنحى . مذَّاك جرت مياه كثيرة، يمكن مجرد رصف عناوينها إبراز التغييرات في الموقف

العنفي السائد في سورية، وعال سقف نزع الشرعية العربية الرسمية عن النظام السوري، وفي الوقت 
 الميدانية في التعامل مع المواجهة العسكرية الخارجية بخصوص سورية، نفسه اتضحت الصعوبات
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ملزمة أنقرة بالتأني أو على األقل باعتبار المحاذير الجادة لكل تورط تركي إضافي، ومفشّلة الرهانات 
 العراقي في السياقات المقبلة، وهذه النقطة -اللبنانية، ومبرزة مبلغ التداخل السوري » الجبهة«على 
  .خيرة في غاية األهميةاأل

وفي األثناء، تقرر أن ال حصانة لجنود أميركيين سيبقون في العراق بعد نهاية العام، ما يعني أن قرار 
 اإليراني الذي -انسحابهم سيطبق، رسمياً على األقل، في وقت ارتفع منسوب التعاون العسكري العراقي 

لجنة الدفاع في الكونغرس، إنه قلق جداً بصدد جعل الجنرال دمبسي نفسه يقول قبل أسبوعين أمام 
على رغم أن مصير البلدين مشترك بحكم الدم الذي بذل والمال الذي «االنسحاب األميركي من العراق، 

عن حق أميركي في التدخل !) من جانب واحد(وهي جملة تعني، في ما تعني، اإلعالن . »وظف هناك
  . في الفترة المقبلةفي العراق، ربما تكون له تطبيقات مدهشة

 األميركية إلى أسوأ حاالتها -وفي األثناء، ومما يساهم في زيادة التوتر، تدحرجت العالقات الباكستانية 
، وأدى الخطأ اللوجيستي الذي أودى بحياة جنود باكستانيين إلى إغالق ٢٠٠١) سبتمبر( أيلول ١١منذ 

إمداد للجيوش األميركية هناك، وإلى قرار قاعدة عسكرية أميركية للطائرات بال طيار وقطع خط 
وفي األثناء أيضاً . باكستاني بمقاطعة قمة بون حول أفغانستان التي تُعقد األسبوع المقبل في ألمانيا

 الغربية بدءاً من العالقة ببريطانيا، وهي ما زالت حتى كتابة هذه -وأيضاً، تدهورت العالقات اإليرانية 
وفي الوقت نفسه، قامت طهران بكل ما يلزم . ير مسبوق منذ زمن طويلالسطور تتدحرج إلى تأزم غ

لإلعالن عن استنفارها إلى جانب دمشق، محذرة أنقرة من أن كل تورط إضافي سيؤدي إلى ضرب 
الصواريخ اإليرانية لمواقع الرادارات األطلسية المنصوبة حديثاً في تركيا، والتي اعتبرتها طهران دوماً 

وفي األثناء تراجعت ألمانيا عن قرارها عدم . يستهدفها، بل واستهداف قاعدة إنجرليك نفسهاعمالً عدائياً 
بيع إسرائيل غواصة نووية جديدة من طراز دلفين، وهو قرار عقابي كان قد اتخذ بسبب توسيع 

ام، وأخيراً تُردد، هذه األي! ستبيعها إياها بسبب الضرورات: االستيطان في مستوطنة جيلو قرب القدس
الصحف اإلسرائيلية ما يقوله مسؤولون هناك سراً، من أنهم متأكدون من أن االنفجار الذي وقع قرب 

  .، بخالف ما أعلنه اإليرانيون»لم يكن حادثاً«أصفهان منذ أسبوع 
وهكذا، يتصاعد مع مرور الوقت ضجيج الحرب، ويتسارع إيقاع ضرب طبولها كل يوم، مؤدياً إلى 

توشك على الزوال، وإلى ) وإن النسبيين(لمقيت بأن لحظات الهدوء والوداعة سطوة ذلك الشعور ا
كأن العنف هو قدر هذه المنطقة، وهي جملة تتردد كثيراً . استعادة ما خبرناه مراراً من همجية الحروب

ا يعني وال شك أنن) هل انقطع أصالً؟(فالعنف المسلح المتجدد . على رغم تقريريتها البشعة، بل الخاطئة
ما زلنا نتحرك في الدائرة التاريخية نفسها، وأننا اليوم بصدد فصل جديد من التعامل مع نتائج وتراكمات 

ولعل من بديهيات األمور، مما يجب قبوله . تنتمي إلى تلك الدائرة، ليس إال... واستعصاءات وحسابات
طقة العربية مثقلة إلى هذا الحد بمعنى إدخاله في الحسبان، أن تكون المسارات الثورية الجارية في المن

ولكن هل يؤدي ذلك إلى . الحاضر، بل محكومة بمقدار ال يستهان به بتلك المعطيات/ بمعطيات الماضي
نفي دينامياتها الخاصة، وما يمكن الرهان عليه لجهة توليدها آلفاق تتجاوز ما ألفناه؟ أال ينبغي الحذر من 

  .ستراتيجية، تلك التي تتحكم بها سلطات الدول وليس الشعوبإخضاعها كلياً لهندسات االعتبارات اال
السؤال يتعلق بالموقف أوالً وبالفاعلية ثانياً، اللذين يفترض بقوى المسار الثوري اتخاذهما حيال كل ذلك، 

  !مع األمل بأال تقع هذه األخيرة أبداً... وإال ألغى عصف الحرب وجودها
  ٤/١٢/٢٠١١الحياة، لندن، 
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  ٤/١٢/٢٠١١، رام اهللا، االيام


