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  السالم حكام مصر القادمين إلى الحفاظ على معاهدة يدعونتنياهو  .1
ائيلي بنيامين نتنياهو األحد حكام مصر القادمين إلى الحفـاظ علـى            دعا رئيس الوزراء اإلسر   : وكاالت

معاهدة السالم بين البلدين، وذلك بعد تقدم اإلسالميين في المرحلة األولى مـن االنتخابـات البرلمانيـة                 
  .المصرية

نأمـل أن    "-في خطاب له في جنوب إسرائيل، وفي أول تعليق رسمي له على هذا األمر             -وقال نتنياهو   
رف أي حكومة قادمة في مصر بأهمية الحفاظ على معاهد السالم مع إسرائيل كما هـي، وكأسـاس                  تعت

  ".لألمن اإلقليمي واالستقرار االقتصادي
وأعربت إسرائيل عن قلقها من إمكانية وصول الجماعات اإلسالمية المعادية لها إلى السلطة بعد ثورات               

  .ومصر وليبيا واليمنالربيع العربي التي أطاحت بزعماء كل من تونس 
ونقلت صحيفة معاريف اإلسرائيلية األحد عن مسؤول في الحكومة قوله إنه إذا اتحد اإلخوان المـسلمون                

عندها سيكون الوضع أصعب وحتـى      "من مقاعد البرلمان، و   % 60مع السلفيين فسيكون لديهم حتى اآلن       
  .بالنسبة إلسرائيل" أخطر

على اتفاقية كامـب    " خطرا داهما "تعمل ضد إسرائيل، واعتبر ذلك      " دولة دينية "وقال إن مصر قد تصبح      
  .1979ديفد للسالم التي وقعتها إسرائيل ومصر عام 
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-وتابع المسؤول اإلسرائيلي أنه في حال اتحاد اإلسالميين بمصر فإنه سيتعين على إسرائيل أن تـدرس                 
عملية عسكرية على غرار ما      هل ستصعد الوضع ضد قطاع غزة وتشن عليه          -أكثر بكثير من الماضي   

، ألن ذلك في نظره قد يدفع مصر إلى قطع العالقات مع إسرائيل وسحب سفيرها مـن                 2009فعلته عام   
  .تل أبيب

وبدورها نسبت صحيفة يديعوت أحرونوت األحد لمسؤول أمني إسرائيلي قوله إن نتائج االنتخابات فـي               
  ".أخطر مما توقعنا"مصر 

  4/12/2011، موقع الجزيرة نت، الدوحة
  

  السلطة نفذت التزاماتها الستئناف المفاوضات :عباس .2
 أن الجانب الفلسطيني قدم كل ما هو مطلوب منه ونفذ أمسأكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس : االتحاد

وأكد عباس، . كل التزاماته فيما يتعلق بالجهود الدولية الستئناف محادثات السالم المباشرة مع إسرائيل
قائه في رام اهللا رئيس مؤسسة الواليات المتحدة للشرق األوسط جفري سيجمان، التزام الجانب خالل ل

الفلسطيني بعملية السالم على أساس حل الدولتين، وضرورة وقف االستيطان بشكل كامل خاصة في 
جنة آخر مستجدات العملية السلمية، واالتصاالت الجارية مع الل"وبحث عباس وسيجمان . مدينة القدس

وشدد عباس على أن المسعى الفلسطيني في األمم المتحدة ال يهدف إلى نزع . "الرباعية الدولية مؤخرا
الشرعية عن إسرائيل أو عزلها، بل يهدف إلى الحصول على حقوق الشعب الفلسطيني وانضمام فلسطين 

  .عضوا كامال في األمم المتحدة
 الرئيس عباس سيبحث اليوم االثنين في أنب عريقات من جانبه قال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائ

 إسرائيل جيفري فيلتمان جهود إحياء عملية السالم بين األميركيةرام اهللا مع مساعد وزيرة الخارجية 
لبحث الجهود المبذولة إلحياء العملية السلمية " عباس سيلتقي فيلتمان أنوقال عريقات . والفلسطينيين
 وإسرائيل األميركية اإلدارةواتهم عريقات . " طاولة المفاوضاتإلى بالعودة ركيةاألمي اإلدارةومطالبات 

  .بااللتفاف على بيان اللجنة الرباعية الصادر في الثالث والعشرين من سبتمبر الماضي
 المفاوضات تحريف لبيان الرباعية إلى العودة إلى واإلسرائيليدعوة الطرفين الفلسطيني "إن وقال 

البيان نص حرفيا على انه يجب على الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي تقديم " أنوأوضح . "والتفاف عليه
القيادة الفلسطينية "وأكد عريقات أن . " خالل تسعين يوماواألمنمقترحاتهما بما يتعلق بملفي الحدود 

استعداد "دا ، مجد” تقديم مقترحاتها حتى اللحظةإسرائيلسلمت مقترحاتها للجنة الرباعية فيما ترفض 
 االستيطان بما يشمل القدس وقبلت بحل الدولتين وفق حدود إسرائيل أوقفت إذاالقيادة الذهاب للمفاوضات 

1967".  
 ديسمبر في القدس الجانبين الفلسطيني 14وقال عريقات إن ممثلي الرباعية الدولية سيلتقون في 

 بما يتعلق بالحدود اإلسرائيليحات الجانب وسنسمع من الرباعية ما هي مقتر"واإلسرائيلي كال على حدة 
  ."واألمن

  5/12/2011االتحاد، أبو ظبي، 
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   بالمفاوضات"الرباعية" يربط بيان عريقات .3
نرفض : "قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات : محمد هواش-رام اهللا 

  ".االلتفاف على البيان"، متهماً إسرائيل بـ"ل الماضي أيلو23تجزئة بيان الرباعية الدولية الصادر في 
 بالعودة إلى طاولة المفاوضات فوراً األميركيةورد عريقات في تصريحات صحافية على مطالبة اإلدارة 

البيان نص حرفيا على أنه يجب على الجانبين تقديم مقترحاتهما في ما يتعلق "بموجب بيان الرباعية، بأن 
 اللجنة الرباعية، إلىالقيادة الفلسطينية سلمت مقترحاتها "، وان "من خالل تسعين يوماًبملفي الحدود واأل

وجدد استعداد الفلسطينيين للذهاب إلى المفاوضات ". فيما ترفض إسرائيل تقديم مقترحاتها حتى اللحظة
  .1967إذا أوقفت إسرائيل االستيطان بما يشمل القدس والقبول بحل الدولتين وفق حدود عام 

 الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي كالً على حدة، قال إن األول كانون 14وعن لقاء ممثلي الرباعية في 
الجانب الفلسطيني سيسمع من الرباعية ما هي مقترحات الجانب اإلسرائيلي في ما يتعلق بالحدود "

  ".واألمن
  5/12/2011الحياة، لندن، 

  
  ل الوقف الكامل لالستيطان ونتنياهو قبعباسال لقاء بين : حمادنمر  .4

 لقاء الرئيس عباس برئيس الوزراء أن نمر حماد مستشار الرئيس محمود عباس على أكد :بيت لحم
رسالة " معا"وقال حماد في تصريح لغرفة تحرير وكالة  . بالوقف التام لالستيطانأوال مرهون اإلسرائيلي

 موضوع أن، مؤكدا "أشكالهم لالستيطان بكافة نتنياهو ودعوته للقاء الرئيس عباس مرهونة بالوقف التا
 فيعرف نتنياهو جيدا انه ال لقاء مع الرئيس أسس على إلقاء لم يكن إذا " وأكد.اللقاء ليس عالقات عامة

   ".عباس
 والفلسطيني كل اإلسرائيلي يلتقي ممثلو الرباعية بالجانب أن على أكدانه "وحول تصور الرباعية قال 

 التصور أن  وأكد".طرف تصوره مكتوبا بشأن القضايا والعودة للمفاوضاتعلى حده ويقدم كل 
 تصور بهذا أي لم تقدم إسرائيل، لكن وإلسرائيل الرباعية الدولية إلى والحدود سلم األمنالفلسطيني حول 

  .الخصوص
 5/12/2011وكالة معا اإلخبارية، 

  
  بعد المصالحة" يتغيرلن "جوهر البرنامج السياسي لمنظمة التحرير : عزام األحمد .5

رئيس كتلتها البرلمانية، أن جوهر البرنامج " فتح"أكد عزام األحمد، عضو اللجنة المركزية لحركة : جنين
السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية لن يتغير، حتى بعد تنفيذ بنود المصالحة الوطنية ودخول حركة 

  .في المنظمةوحركة الجهاد اإلسالمي " حماس"المقاومة اإلسالمية 
، حول الوضع السياسي )شمال الضفة الغربية(وقال األحمد، خالل اللقاء الذي نظمته حركة فتح في جنين 

إن حركتي حماس والجهاد ستشاركان في "، )4/12(وآخر المستجدات على ملف المصالحة، السبت 
تحرير، للبحث في إعادة اجتماع برئاسة الرئيس محمود عباس بصفته رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة ال
جوهر "، مؤكدا على أن "تشكيل المجلس الوطني باالنتخاب ما أمكن ذلك، وبالتعيين ما لم يكن ذلك ممكنًا

  ".البرنامج السياسي للمنظمة لن يتغير
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إلى حوار المصالحة الفلسطينية النظر إلى أنه سيتم خالل أيام البدء بتنفيذ " فتح"ولفت رئيس وفد 
ء الثقة، كذلك سيتم حل مشكلة جوازات السفر، والسفر من غزة بدون إذن من حماس، كما إجراءات بنا

العمل في األجهزة األمنية سيتم وفق قانون األمن "، على حد تعبيره منوها إلى أن "كان متبعا في السابق
  ".وليس وفق المحاصصة

خاصة مع انسداد أفق عملية إننا مصممون على إنهاء االنقسام وتحقيق المصالحة، : "وشدد األحمد
  ".السالم، وعجز المجتمع الدولي عن وضع حد لتعنت إسرائيل التي تستمر في سياستها االستيطانية

  4/12/2011قدس برس، 
   

   يطالب كافة الجهات بتحمل مسؤولياتها تجاه المعاقينالمصري .6
 كافة الجهات والمؤسسات البرلمانية مشير المصري" التغيير واإلصالح"طالب النائب عن كتلة : غزة

وأكد المصري، خالل استقبال نواب  .بتحمل مسئولياتها تجاه المعاقين وتوفير الحياة الكريمة واآلمنة لهم
محافظة شمال غزة لمسيرة المعاقين وذوي االحتياجات الخاصة في اليوم العالمي للمعاق في مكتب 

نين والتشريعات الكفيلة بتوفير الحقوق للمعاقين، النواب، أن المجلس التشريعي الفلسطيني قد سن القوا
 ".مطالبا الجهات التنفيذية بتحمل مسئولياتها وااللتزام بترجمة وتطبيق هذه القوانين على أرض الواقع

ال شك أن الشعب الفلسطيني يعيش حياة خاصة في يوم المعاق العالمي هو أن الجرائم اإلسرائيلية : "وقال
 واستهدافه ألبناء شبعنا ، أضعافًا من خالل استعمال االحتالل لألسلحة المحرمة دوليازادت نسبة المعاقين

  ".باألسلحة الفتاكة
  4/12/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
   تطلق معتقلي حماس قريبا الفلسطينيةةالسلط .7

واصل أبو يوسف إن قال عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية : نادية سعد الدين -عمان 
الرئيس محمود عباس سيصدر خالل أيام مرسوماً باإلفراج عن معتقلين من حركة حماس في سجون "

المرسوم الرئاسي يخص إطالق "من األراضي المحتلة أن " الغد"وأضاف إلى  ".الضفة الغربية المحتلة
الضفة الغربية، تنفيذاً التفاق سراح األسماء التي تقدمت بها حماس مؤخراً إلى فتح، وموجودة في سجون 

  ".المصالحة
وبين أن لقاء عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل قبل عشرة أيام تقريباً في 

حدد ثالث فئات من معتقلي الضفة، وهي االعتقال االحترازي إزاء تهديدهم أمنياً من سلطات "القاهرة، 
نائية منظورة في المحاكم، واالعتقال على خلفية االنتماء االحتالل، واالعتقال على خلفية قضايا ج

  ".الفصائلي
القرار باإلفراج عن مجموعة من المعتقلين وفق معايير معينة، بما يخلق أجواء ايجابية لتنفيذ "ولفت إلى 

  ".آليات المصالحة
جلس التشريعي ويصعب تقدير عدد معتقلي حماس في سجون السلطة الفلسطينية، وفق قول النائبة في الم

االعتقاالت المستمرة، واالستدعاءات والتحقيقات الجارية على خلفية قضايا "سميرة الحاليقة، بسبب 
األجهزة األمنية التابعة للسلطة اعتقلت قبل أسبوعين "من األراضي المحتلة إن " الغد"وقالت لـ  ".سياسية
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 معتقالً على األقل، 16ضائية باإلفراج عن نحو وجود قرارات ق"، الفتة إلى " طالباً جامعياً من الخليل20
  ". سراحهمإطالقدون تنفيذ، بينما ينتظر عدد عدد من المعتقلين في سجون الضفة 

تذرع السلطة باالعتقال االحترازي تحت طائلة التهديد األمني اإلسرائيلي، الذي ال يعتبر، "وانتقدت 
المعتقلين على "، مستثنية من ذلك "لديها وحبس حرياتهممبرراً الحتجاز المواطنين الفلسطينيين "بحسبها، 

  ".خلفية ارتكاب قضايا ضد القانون، بما يتوجب محاكمتهم وفق خطئهم
  5/12/2011الغد، عمان، 

  
  سجناء لدى السلطة لن يتم اإلفراج عنهم خوفاً على حياتهم: الضميري .8

تابعة للسلطة الفلسطينية اللواء عدنان الضميري، أكد الناطق باسم األجهزة األمنية ال: "المستقبل "-رام اهللا 
  . أن سجون السلطة ال يوجد بها أي معتقل على خلفية سياسية

 أن السلطة لم تعتقل أي مواطن بناء على خلفية رأيه السياسي، أمسوأوضح الضميري في تصريح له 
لسالح، وتبييض األموال، وتهديد مشيراً إلى أن المعتقلين لهم تهم وجهها القضاء الفلسطيني منها حيازة ا

وأشار الضميري إلى وجود قرار فلسطيني واضح وبناء على اتفاق القاهرة  .األمن الداخلي الفلسطيني
باإلفراج عن كافة المعتقلين السياسيين في السجون بالضفة، موضحاً أن االتفاق بملف المعتقلين السياسيين 

أن عدد كبير من المعتقلين السياسيين تم اإلفراج عنهم خالل واضح تماماً بإنهاء هذا الملف، منوهاً 
  .الفترات السابقة

وأكد الناطق باسم األجهزة األمنية التابعة للسلطة، أن هناك بعض األسماء المسجونين في سجون السلطة 
أن يصعب اإلفراج عنهم خالل المرحلة الحالية خوفاً على حياتهم من قبل الجانب اإلسرائيلي، موضحاً 

اللجنة المختصة بالمعتقلين السياسيين التي انبثقت عن اتفاق القاهرة تدرس تلك األسماء كل اسم على 
  .حدة، لضمان تجنب أي منهم المالحقة اإلسرائيلية والتي قد تودي بحياته

  5/12/2011المستقبل، بيروت، 
  

  يةضرورة فلسطين" التشريعي"االنقسام سيد الموقف وانعقاد : خريشةالنائب  .9
أكد الدكتور حسن خريشة، النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، بأن انعقاد : طولكرم

ضرورة داخلية "المجلس في هذه المرحلة بعد التوصل إلى تفاهمات لتطبيق المصالحة الداخلية تُعد 
ن دعوة ، بأ)4/12(، األحد "قدس برس"وقال خريشة في تصريحات خاصة لـ  ".وشرعية فلسطينية

، مستبعدا في "الدكتور عزيز دويك، رئيس المجلس التشريعي، لعقد جلسة مشتركة للمجلس هي جيدة
ألنها دعوة تكررت في السابق كثيرا، ولم يكن هناك أي استجابة من أي "الوقت ذاته عقد هذه الجلسة، 

  .، كما قال"طرف
 خطية يطالب فيها رئيس السلطة محمود وأشار النائب الفلسطيني إلى أن الدكتور دويك توجه برسالة

عباس بدعوة المجلس التشريعي لالنعقاد في دورة برلمانية جديدة، إلعادة االعتبار للمجلس التشريعي 
  ".المغيب بسبب االنقسام، الذي الزال سيد الموقف، رغم الحديث المستمر عن المصالحة

 4/12/2011قدس برس، 
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  جزائية وال عالقة لها بالفسادالقضية المرفوعة ضدي :  لبدةأبو .10
 "القدس العربي" لبدة لـأبو وزير االقتصاد الوطني الفلسطيني الدكتور حسن أكد:  وليد عوض-رام اهللا 
 القضاء الفلسطيني هي قضية جزائية ليس لها عالقة بقضايا الفساد أمام القضية المرفوعة ضده بأنه األحد
  .م ممارسة مهامة في مؤسسات القطاع العاأو

  سالم فياض طلب منه االستقالة من منصبه كوزير لالقتصاد.د يكون رئيس الوزراء أن لبدة أبوونفى 
توقفت عن ممارسة صالحياتي ومهامي مؤقتا من باب االحترام لهيبة القضاء الفلسطيني "الوطني، مضيفا 

  ."وهيبة موقع الوزير
 5/12/2011القدس العربي، لندن، 

  
   صعدت من اعتداءاتها ضد المعتقلين بعد إتمام صفقة التبادل "إسرائيل: "أبو السبح .11

طالب الدكتور عطا هللا أبو السبح وزير األسرى في الحكومة المقالة التي تديرها : أشرف الهور -غزة 
حركة حماس من مصر بصفتها راعي اتفاق صفقة تبادل األسرى مع إسرائيل، للتدخل والضغط على 

  .بتنفيذ كافة بنود صفقة التبادلاالحتالل من أجل إلزامها 
 إسرائيل لم تلغ بموجب اتفاق صفقة تبادل األسرى العقوبات بحق إن السبح في مؤتمر صحافي أبووقال 

  ."بعد نجاح صفقة التبادل" تصاعدت أنهااألسرى ولم تخفف معاناتهم التي قال 
 التنكيل وتشديد الخناق والتضييق زادت من حجم" الحكومة اإلسرائيلية برئاسة بنامين نتنياهو أنوأوضح 

بحق األسرى الفلسطينيين في سجون االحتالل مستخدمة كافة الوسائل القمعية المخالفة لكافة القوانين 
  ."والشرائع الدولية، في سياسة واضحة وممنهجة ومتصاعدة

نية في إتمام  حجم االعتداءات على األسرى قد تزايد وخاصة بعد نجاح المقاومة الفلسطيأن إلىوأشار 
 أسيراً، وقال أنها سياسة انتقاميه ومتصاعدة من 477المرحلة األولى من صفقة التبادل في اإلفراج عن 

الحكومة اإلسرائيلية من خالل استمرار سياسة العزل االنفرادي وعمليات تفتيش غرف األسرى وحرمان 
مالبس والخيام التي تقيهم برد األسرى من الزيارة وخاصة مع دخول فصل الشتاء ونقص األغطية وال

وأشار أبو السبح إلى استمرار إسرائيل في استخدام سياسة . الشتاء وهي من ابسط حقوقهم المشروعة
 أن االحتالل ال يزال يمارس أيضا أسيراً في غرف العزل، وقال 17، الفتا إلى وجود "العزل االنفرادي'

  .سياسة اإلهمال الطبي المتعمد ضد األسرى
 5/12/2011 العربي، لندن، القدس

  
   ليلى يطالب المؤسسات الحقوقية الدولية بفضح انتهاكات االحتالل داخل السجونالنائب أبو .12

 عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير " ليلىأبو" دعا النائب قيس عبد الكريم :رام اهللا
 العمل على كشف إلىحكمة الهاي الدولية ، وماإلنسانفلسطين، كافة المؤسسات الدولية المعنية بحقوق 

 مخابراتها من ممارسات غير شرعية وأجهزة ومصلحة سجونها اإلسرائيليما تقوم به سلطات االحتالل 
  . في سجونهااألسرى والقوانين الدولية بحق األعرافومنافية لكافة 

 أنواع يتعرضون ألبشع ألسرىا العسكرية بان اإلسرائيلية اعترافات محكمة عوفر أن إلى أبو ليلى وأشار
 في سجون االحتالل، ويستوجب وقفة جادة من كافة أسراناالتعذيب دليل جديد على بشاعة ما يعاني منه 

 أن للعمل على فضح ممارسات االحتالل، موضحا اإلنسانالمؤسسات التي تنادي بالحرية وحقوق 
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سمي وتغطية كاملة من قبل حكومة عمليات التعذيب المستمرة في سجون االحتالل تأتي في إطار ر
  .االحتالل المتطرفة

  5/12/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 
  

  بغزةقطاع الصحي للوزارة الصحة في حكومة هنية تشيد بالدعم اإلماراتي والمصري  .13
أشاد الدكتور باسم نعيم وزير الصحة الفلسطيني، بالجهود المخلصة والرامية إلى تدعيم الواقع : غزة
  .ي الفلسطيني الذي تجرع مرارة الحصار والعدوان على مدار الخمسة أعوام الماضيةالصح

جاء ذلك خالل مراسم توقيع مذكرة تفاهم مع هيئة األعمال الخيرية اإلماراتية بشأن إكمال مشاريع إعادة 
تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية في قطاع غزة، وتزويدها باألجهزة وقطع الغيار واألدوية 
والمستهلكات الطبية بتمويل من برنامج مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلعادة إعمار قطاع غزة 

  . جدة-وبإدارة البنك اإلسالمي للتنمية 
وأضاف نعيم إن هذا المشروع الهام والكبير يأتي مكمال لسلسلة المشاريع التي نفذتها الوزارة خالل العام 

الر على طريق تطوير الخدمات الصحية في فلسطين، ومن أجل تدعيم  مليون دو30الحالي والتي بلغت 
صمود أبناء شعبنا، مشيرا إلى جملة المشاريع الهامة والتي قيد التنفيذ مثل استكمال مبنى الجراحات 
التخصصية بمجمع الشفاء الطبي وأعمال الترميم والصيانة التي طالت كافة مرافق وزارة الصحة وهي 

  .فتقرتها مستشفياتنا منذ عقودإضافات نوعية ا
وأعرب نعيم عن شكره وتقديره لكافة الجهود التي بذلت من قبل كافة الجهات الداعمة والمتضامنة 

  .وكوادر وزارة الصحة من أجل أن تتوج مثل هذه االتفاقيات بهذه الصورة
ير الصحة وفي سياق متصل عبر وزير الصحة عن تقديره باسمه وباسم الحكومة الفلسطينية لوز

المصري الدكتور عادل العدوي، ولجميع العاملين في الوزارة وللحكومة المصرية على قرار مجلس 
  .الوزراء الخاص باعتماد عالج المرضى الفلسطينيين المقيمين في جمهورية مصر العربية

تمنيا له جاء ذلك ضمن برقية بعثها لوزير الصحة المصري هنأه فيها بمناسبة توليه منصبه الجديد، م
  .التوفيق والسداد في حمل هذه األمانة

ويقضي القرار المصري بمعاملة المرضى الفلسطينيين في مصر معاملة المرضى المصريين فيما يتعلق 
  .بأجور العالج واإلقامة المقررة لالئحة األساسية للمستشفيات

 4/12/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

  ة إلنهاء ملف المعتقلين داخل السجوننشعر بجدية السلط: أبو مرزوق .14
 تفاؤال -نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس-أبدى الدكتور موسى أبو مرزوق : لميس الهمص

واضحا إزاء حلحلة الوضع الفلسطيني، وبخاصة بعد اللقاء األخير بين رئيس المكتب السياسي لحركة 
  .حماس خالد مشعل والرئيس محمود عباس

إن اللقاء تضمن جدولة للقاءات المقبلة بين الحركتين، وكذلك بين " الرسالة نت" خاص لـوقال في حديث
واألجواء تسمح باستكمال .. "حركته والفصائل، مبينا أن هناك كسرا للجمود وانفتاحا حقيقيا بين الطرفين

ة لإلفراج عن ويجري التعامل بجدي"، مؤكدا أن االعتقاالت في الضفة الغربية توقفت، "بنود المصالحة
  ". المعتقلين داخل السجون
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حتى بعد .. "وأضاف أبو مرزوق أنه وقبل لقاء المصالحة األخير لم يكن هناك تغير كبير على األرض
االتفاق على وقف االعتقاالت والحمالت اإلعالمية، ولكن االجتماع األخير ناقش جميع تلك القضايا 

  ".بوضوح
حماس أنه ال يوجد اعتقاالت سياسية جديدة، موضحا أن هناك اتفاقا وأكد نائب رئيس المكتب السياسي ل
وبخاصة أنه لم يتبق سوى عشرات المعتقلين داخل السجون بعد أن "على التعامل بجدية مع الموضوع، 

  ".كانت أعدادهم بالمئات
الغربية بأن مباشرة لرئيس المخابرات الفلسطينية في الضفة " أبو مازن"وأشار إلى أن هناك توجيهات من 

  .يفرج عن كل معتقل سياسي، منوها إلى أنه أحس بجدية كبيرة في هذا الملف أكثر من المرات السابقة
وعن تقييمه لصدق نية الرئيس عباس في المصالحة وبخاصة في ظل تقديم اقتراحات جديدة للمفاوضات 

إذا كان يضغط لتحصيل شيء : "علق أبو مرزوق قائال.. والحديث عن أنه يستخدم المصالحة كأداة ضغط
  ".جيد للفلسطينيين فال بأس، ولكن ما يهمنا أن المفاوضات متوقفة

وال يمكن أن تغيب في "واعتبر أبو مرزوق أن المقاومة المسلحة هي العمود الفقري لبرنامج المقاومة، 
 في مرحلة ، مشيرا إلى ضرورة البحث عن عنوان للمقاومة يشتغل به كل من فتح وحماس"ظل االحتالل

إعادة بناء الوحدة الوطنية، ومبينا أن المقاومة الشعبية إحدى الوسائل التي يمكن أن يتعاونوا فيها مع 
  .حركة فتح

وشدد على أنه وفي حالة أي اعتداء على الشعب الفلسطيني سترد المقاومة بالصورة المناسبة، موضحا 
التي ممكن أن يشارك بها اآلالف من .. "مسلحةأن المقاومة الشعبية تشمل المقاومة المسلحة وغير ال

  ".الشعب الفلسطيني
وأكد أبو مرزوق أن نجاح اإلسالميين في كل من مصر وتونس وليبيا سيكون له تأثيره اإليجابي على 

ونوه إلى أن نجاح اإلسالميين في مصر سيعيد الدور المصري إلى ما كان عليه في  .القضية الفلسطينية
  .العادلة للشعوبمساندة القضايا 

 5/12/2011الرسالة، فلسطين، 
  

  ةالمصالحة الفلسطيني تجتمعان في غزة وتؤكدان التزامهما بتنفيذ اتفاق وحماسفتح  .15
قياديون من حركتي ، أن،  فتحي صباحنقالً عن مراسلهاغزة من  5/12/2011 الحياة، لندن، ذكرت

 وذلك استكماالً لسلسلة اللقاءات التي عقدها قادة  اجتماعاً في مدينة غزة مساء أمس،اعقد" حماس"و" فتح"
  .مع قادة الفصائل المختلفة في غزة خالل األيام الماضية" حماس"

في إطار حرصنا على إشراك الجميع في القرار        "في بيان، إن االجتماعات جاءت      " حماس"وقالت حركة   
تفاصيل الحوارات الثنائية   "ي صورة   وأضافت أنه تم وضع قادة الفصائل وممثليها ف       ". الوطني الفلسطيني 

خالد مشعل األخير،   " حماس"مع حركة فتح ولقاء الرئيس محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة            
  ".والملفات التي تم تناولها في هذا اللقاء، والقضايا التي تم االتفاق على تطبيقها

ار القيادي الموقت في موعده المحدد في       هذه الفصائل أكدت ضرورة وأهمية انعقاد اإلط      "وأشارت الى أن    
 الشهر الجاري، وضرورة تطبيق ما تم االتفاق عليه واالنتهاء من ملف االعتقال الـسياسي وتـذليل                 22

كل هذه اللقاءات تأتي أيضاً من أجـل        "وذكرت الحركة إن    ". العقبات كافة التي تعتري طريق المصالحة     
سطينية تحت الرعاية المـصرية فـي القـاهرة للبحـث فـي             التحضير للقاء أوسع بين كل الفصائل الفل      



  

  

 
 

  

            12ص                                     2340:                العدد5/12/2011اإلثنين  :التاريخ

وسيعقد اللقاء فـي العـشرين مـن    ". اإلستراتيجية الوطنية الشاملة للشعب الفلسطيني يشارك فيها الجميع  
الجاري وسيجمع ممثلي الفصائل في القاهرة إلجراء مشاورات اخيرة قبل لقاء األمناء العامين للفـصائل               

  .والشخصيات بعده بيومين
 دياب اللوح مفـوض العالقـات       أنوكاالت   نقالً عن ال   غزةمن   5/12/2011 الحياة الجديدة،    وأضافت

ان االجتماع كان مهما وناقش مجمل اتفاق المصالحة ونتائج لقاء الرئيس عباس            قال  الوطنية بحركة فتح    
ـ        . ومشعل بالقاهرة الذي عقد قبل ايام      ن أجـل وضـع     واضاف انه تم االتفاق على التواصل والتعاون م

اآلليات المناسبة لتنفيذ ما تم االتفاق عليه في لقاءات القاهرة، مؤكدا ان الحركتين اكدتا على تنفيذ اتفـاق                  
  .المصالحة

اكدت الحركتان خالل االجتماع التزامهما الكامل باتفاق المصالحة الوطنية الفلسطينية الذي تم "وقال 
ماضي في القاهرة، والتزامهما ايضا بتنفيذ ما تم التوصل اليه التوصل اليه في الثالث والرابع من أيار ال

  ".في اتفاق الرئيس مع السيد خالد مشعل في القاهرة مؤخرا
هذا االجتماع هو االول الذي يعقد بين الحركتين بعد لقاء الرئيس مع السيد خالد مشعل في "واضاف ان 

لق بموضوع المعتقلين وجوازات السفر وتشكيل القاهرة وقد تم تناول كل ملفات المصالحة وخاصة ما يتع
هناك تأكيدا بااللتزام من الحركتين بانهاء ملف "وختم اللوح ان ". الحكومة واالنتخابات ومنظمة التحرير

  ".االعتقال السياسي
, ووصف أمين سر الهيئة القيادية العليا لحركة فتح في المحافظات الجنوبية الدكتور عبد اهللا أبو سمهدانة

مؤكداً أن األيام القادمة ستشهد مزيدا من اللقاءات لتكريس المصالحة واقعاً على األرض , للقاء بااليجابيا
مشيراً إلى انه لمس جدية من قبل حركة , بشكل يجعل المواطن الفلسطيني يشعر بجديتها هذه المرة

  . المنطقة حماس هذه المرة لجهة انجاز المصالحة خصوصاً في ظل المتغيرات التي تشهدها
  

  حماس تخفض وجودها في سوريا بهدوء: رويترز .16
قال دبلوماسيون يوم االحد ان عشرات من نـشطاء حركـة حمـاس             :  نضال المغربي  -) رويترز(غزة  

عادوا بهدوء من دمشق الى قطاع غزة مع إقدام الحركة االسالمية على خفض وجودها في سوريا تحسبا                 
  .ر االسدللمستقبل الغامض للرئيس السوري بشا

لكن مصادر دبلوماسية واقليمية قالت ان وجود حماس في دمشق الذي كان يقدر بمئات المسؤولين 
  .الفلسطينيين وعائالتهم قد انخفض الى بضع عشرات

وقال مصدر مخابرات اقليمي ان مغادرة ناشطي حماس لسوريا تسارع بعد تعليق الجامعة العربية 
  .حملتها االمنية العنيفة ضد المحتجين المطالبين بسقوط االسدلعضوية سوريا الشهر الماضي بسبب 

وذكر دبلوماسيون ان عشرات من نشطاء حماس وعائالتهم الذين يعيشون في سوريا منذ التسعينات 
وقال مصدر  .واخرين يعيشون في سوريا منذ سنوات قد عادوا الى غزة عبر مصر في االسابيع االخيرة

  ."لتحجز مكانا في عهد ما بعد االسد"وجودا رمزيا في سوريا دبلوماسي ان حماس ستواصل 
مسؤولو حماس في الوقت الحالي موجودون اغلب الوقت في الطائرات يدعمون عالقات مع  "،واضاف

  دول اخرى مثل مصر وقطر وتركيا والسودان او يقومون باالتصاالت من اجل العثور على قواعد جديدة 
  



  

  

 
 

  

            13ص                                     2340:                العدد5/12/2011اإلثنين  :التاريخ

حماس ستنسحب من سوريا في "ل الدبلوماسي الذي طلب عدم نشر اسمه وقا ."بدال من قاعدة وحيدة
   ."التوقيت الصحيح لكن ليس لالبد

  4/12/2011، وكالة رويترز لألنباء
  

  ينفي وجود أسرى مبعدين ضمن الدفعة الثانية من صفقة تبادل األسرىالعاروري  .17
سرى مبعدين ضمن الدفعـة      نفى عضو المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري، وجود أ          :غزة

  ". أسيراً أمنياً سيعودون لبيوتهم وليس ألي مكان آخر550إن"قائالً ,  الثانية من صفقة التبادل
 18/12ننتظر حتى تـاريخ     : "وأضاف العاروري في تصريح إلذاعة صوت األقصى بغزة، مساء األحد         

التنفيـذ فـي    "الجانب المصري بـأن     ، مؤكداً أن حماس تلقت وعوداً من        "لتنفيذ الشق الثاني من الصفقة    
  ".موعده

مشدداً على وجـود    , وبين أن المفرج عنهم أسرى أمنيين وليسوا جنائيين كما تزعم الصحافة اإلسرائيلية           
ال : "قائالً, من تنفيذ بنود الدفعة الثانية    ) إسرائيل(مستبعداً تهرب   , " شروط جرى االتفاق عليها في الصفقة     

  ".لمغامرة بالعالقة مع مصر، فهم يخافون على االتفاقيات الموقعة بينهميمكن لقادة االحتالل ا
تحدثنا في األسبوع الماضي مع مصر عن قضية تنفيذ الشق الثاني، بما فيـه تحـسين أوضـاع                  : " وقال

واألخيرة وعدت بالتحرك لدفع االحتالل على تحسين أوضاع األسرى وإنهاء العزل االنفـرادي            , األسرى
  ".األسيرات العشروإطالق سراح 

 4/12/2011وكالة سما اإلخبارية، 
  

   لن يتكرر أبدا2006ًفتح بدأت باالستعداد لالنتخابات القادمة وما حدث في انتخابات : األحمد .18
قال عزام األحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح في تصريحات خاصـة لــ              :  أشرف الهور  -غزة

تقدماً وفوزاً في االنتخابات البرلمانية المقبلة التي اتفقت علـى          ان حركته تتوقع ان تحرز      ' القدس العربي '
الماضي، على الرغم من تنامي فوز األحزاب اإلسـالمية         ) مايو(إجرائها مع حركة حماس في شهر ايار        
  .'وضعا خاصا'في العالم العربي، كون ان للفلسطينيين 

ذ أن وقعت على اتفاق المـصالحة مـع         ان حركة فتح من   ' القدس العربي 'وقال األحمد في تصريحات لـ      
بدأت فعليـاً عمليـة     'الماضي في القاهرة    ) مايو(حركة حماس وبقية التنظيمات الفلسطينية في شهر ايار         

  .'االستعداد لالنتخابات
وفي سؤال عن طريقة اختيار مرشحي الحركة الذين سيخوضون غمار االنتخابات المقبلة، قال األحمـد               

برلمانية أيضاً انه وفقاً للنظام الداخلي في الحركة فقد جرى إعطاء مهمة اختيـار              وهو رئيس كتلة فتح ال    
وأوضح أن ذات األمر سيكون     .المرشحين للجنة المركزية للحركة، وهي أعلى هيئة قيادية في حركة فتح          

  .حين يتم اختيار مرشحي الحركة لعضوية المجلس الوطني الفلسطيني
 يستطيع أن يخرج عن النظام األساسي الموجود في حركة فتح، مؤكـداً             وشدد األحمد ان أحداً في فتح ال      

  .، لن يتكرر أبدا2006ًأن ما حدث في االنتخابات التشريعية األخيرة التي أجريت في العام 
  5/12/2011القدس العربي، 
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  من ال يريد الدفاع عن الشعب الفلسطيني سيجد نفسه خسر خسائر فادحة : حمدان .19
ؤول العالقات الدولية في حركة المقاومة اإلسالمية حمـاس أسـامة حمـدان ضـرورة               أكد مس : بيروت

مواصلة الجهود إلنجاح اتفاق المصالحة والتفاهمات التي تمت في اللقاء األخير الذي جمع بـين رئـيس                 
  .المكتب السياسي للحركة خالد مشعل ورئيس حركة فتح محمود عباس في القاهرة

ـ وقال حمدان في تصريحات خا     حصل اتفـاق فـي     ): "12-4(األحد  " المركز الفلسطيني لإلعالم  "صة ل
القاهرة وتم التوافق على تنفيذ خطوات وإجراءات عملية على األرض، والشعب الفلسطيني يريد أن يرى               

  ".نتيجة ذلك على األرض ويريد أن يرى نقاط الخالف وقد انتهت تماما
 يحتاج لبعض الوقت، ونحن كذلك بحاجة لواقـع شـعبي           لكن األمر : "واستدرك القيادي في حماس قائال    

  ".فلسطيني داعم لالتفاق، وأظن أن االمور تسير بشكل مناسب وفي االتجاه الصحيح إن شاء اهللا
هو مطلـب محـق     : "وبشأن ملف المعتقلين السياسيين في الضفة والمطالبات بتسريع إنهائه، قال حمدان          

يضا شيء من الصبر وإعطاء مزيد من الوقت حتى تتبلـور           للحريصين على المصالحة، ولكن مطلوب أ     
  ".األمور بشكل واضح، وتصبح أمرا واقعا يخدم القضية الفلسطينية بشكل عام

جوهر البرنامج السياسي   "وتعليقًا على تصريحات لعضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام األحمد من أن             
يستطيع أن يقول ما يشاء، لكـن فـي النهايـة           : " حمدان ، قال "لمنظمة التحرير لن يتغير بعد المصالحة       

المصالحة ستذهب باتجاه إطار وطني جامع وهذا يعني أن تغييرا ما سوف يحصل، كذلك ذاهبون لحالـة                 
  ".انتخابات وسيصبح المجلس الوطني مؤسسة وطنية منتخبة وهذا سينعكس بالطبع على منظمة التحرير

حيازة االسلحة في الضفة ممنوع منعا      " فتح محمود عباس من أن       وحول حقيقة ما صرح به رئيس حركة      
إن حصل  : "، وتأثيرات ذلك في حال وقوع اعتداء على المواطنين في الضفة، قال القيادي في حماس              "باتا

أي اعتداء على الشعب الفلسطيني من قوات االحتالل حينها لن يصبح الدفاع عن الشعب موضوع نقاش،                
من ال يريد الدفاع عن الشعب الفلـسطيني أو يفـضل أن          : "، وأضاف "واجبة الحصول بل سيصبح مسألة    

  ". يكون إلى جانب العدو سيجد نفسه خسر خسائر فادحة على المستوى الوطني الفلسطيني
 4/12/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم

  
  ريرالفصائل توافقت على تغيير جوهر البرنامج السياسي لمنظمة التح: داوود شهاب .20

أكد داوود شهاب، الناطق باسم حركة الجهاد اإلسالمي، أن موافقة الجهاد على المشاركة في : الخليل
أن التوافق الوطني يضمن تغيير "، مشيرا إلى "مشروط بإعادة بناء وإصالح المنظمة"منظمة التحرير 

  ".جوهر البرنامج السياسي للمنظمة
ال يحق ألي شخص أو حزب أن يقرر "إلى أنه " سقدس بر"وأشار شهاب، في تصريحات خاصة لـ 

، وأوضح المتحدث باسم الجهاد "عن الكل الوطني الفلسطيني، أو أن يفرض برنامجا وطنيا خاصا بحزبه
التغيرات العربية واإلقليمية تصب في "اإلسالمي أن حركته طالبت الفصائل باألخذ بعين االعتبار أن 

  ".عندما يتم إعادة صياغة البرنامج السياسي لمنظمة التحريرصالح القضية الفلسطينية، وذلك 
يأتي "وحول اعتراف منظمة التحرير بالجانب اإلسرائيلي؛ يرى شهاب أن مشاركة الجهاد في المنظمة 

في إطار كونها منظمة للتحرر من االحتالل، وعلى أساس التوافق الوطني وليس على أساس االعتراف 
  ،"بإسرائيل

  4/12/2011قدس برس، 
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  السلطة تواصل مالحقة كوادر الجهاد بالضفة: المدلل .21

بفلسطين الشيخ أحمد المدلل إطالق سراح أي معتقل من         " الجهاد اإلسالمي "نفى القيادي في حركة     : غزة
نشطاء حركته من سجون السلطة بالضفة الغربية المحتلة، مؤكدا استمرار مالحقـة األجهـزة األمنيـة                

  .لعناصر الحركة هناك
أذاعها القسم اإلعالمي للجهاد اإلسـالمي،      ) 12-4(وطالب المدلل في تصريحات صحفية له اليوم األحد         

السلطة بإطالق سراح كافة المعتقلين السياسيين من سجونها، مبينًا أن اإلفراج عنهم ال يحتاج لعفو مـن                 
نـي مـع االحـتالل      ألنهم اعتقلوا على خلفيـة اسـتمرار التنـسيق األم         "رئيس السلطة محمود عباس،     

وأشار المصدر إلى أن أجهزة أمن السلطة ما تزال تالحق وتطارد وتعتقل كوادر ومجاهدي               ".الصهيوني
   .والمقاومة في كافة محافظات الضفة الغربية المحتلة" الجهاد اإلسالمي"وأنصار حركة 

 5/12/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم
  

  لبحث المصالحة مع القيادة المصريةدعوة الشخصيات الفلسطينية المستقلة  .22
تلقى رئيس منتدى فلسطين ورئيس وفد الشخصيات الوطنية المـستقلة لحـوارات            : كمال زكارنة  -عمان

القاهرة المهندس منيب رشيد المصري، دعوة من القيادة المصرية لالجتماع بها في الثاني عـشر مـن                 
ورحب المصري بهذه الـدعوة     . أرض الواقع الشهر الجاري من اجل بحث تطبيق اتفاق المصالحة على          

  .مثمنا جهود القيادة المصرية المستمرة من أجل انهاء االنقسام وتطبيق اتفاق المصالحة
وقال منيب المصري أن االجتماع الذي كان بين السيد الرئيس أبو مازن واالستاذ خالد مشعل قـد فـتح                   

المصري اجتماع أبو مازن مشعل واعتبره تاريخيـا        وثمن  . الطريق واسعا امام انهاء االنقسام الفلسطيني     
  .يحمل دالالت سياسية هامة، تعكس نفسها بشكل ايجابي على مجمل الوضع الفلسطيني

  5/12/2011الدستور، عمان، 
  

   الفلسطينيةوفد من جبهة النضال يبحث مع القيادة المصرية تنفيذ المصالحة .23
لشعبي برئاسة األمين العام للجبهة عضو اللجنـة التنفيذيـة           التقى وفد جبهة النضال ا     : رام اهللا  -القاهرة  

وتركز االجتماع للبحث حول الخطوات العمليـة       , لمنظمة التحرير أحمد مجدالني أمس بالقيادة المصرية      
  .لتنفيذ آليات المصالحة الوطنية الفلسطينية

ن وفد الجبهة شـدد     وأوضح عوني أبو غوش عضو المكتب السياسي للجبهة الناطق اإلعالمي الرسمي أ           
خالل اللقاء على ضرورة أن يفضي االجتماع الموسع والذي سيضم كافة القوى والفصائل الموقعة علـى           

 من الشهر الجاري إلى خطوات عملية من أجل إنهاء ملف االنقسام إلى             22-20الورقة المصرية ما بين     
  .غير رجعة

 5/12/2011الحياة الجديدة، 
 

  "حزب الليكود"بشكل مفاجىء تقديم االنتخابات لرئاسة نتنياهو يعلن ": معاريف" .24
 اعلن رئيس الحكومة االسرائيلية ورئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو عن تقديم موعد االنتخابات              :القدس

  .لرئاسة الحزب
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 من الـشهر    31وقد جاء هذا االعالن بشكل مفاجئ في اوساط الحزب وحدد موعدا لهذه االنتخابات في               
  .القادم

اليوم االثنين فقد اجرى نتنياهو اتصاالت هاتفية مساء امس مع          " معاريف"وبحسب ما نشر موقع صحيفة      
وزراء حزب الليكود وابلغهم عن قراره بتقديم موعد االنتخابات لرئاسة الحزب، حيث سيتم طرح هـذا                

  .االمر امام اجتماع كتلة الليكود في الكنيست االسرائيلي غدا الثالثاء
ان االنتخابات لرئاسة االحزاب االسرائيلية تجري في العادة قبل االنتخابات العامة االسـرائيلية             يشار الى   

بوقت قصير، ولكن نتنياهو اتخذ هذا القرار في محالة منه حسب بعض المقربين الستثمار ما حققه مـن                  
  .شعبية داخلية وفي اوساط االسرائيليين بعد اتمام صفقة شاليط 

 5/12/2011، ريةوكالة معاً اإلخبا
  

  على النتائج األولية لإلنتخابات المصرية " تويتر"ـنتنياهو يتهكّم عبر ال .25
وبنبـرة  " تـويتر "كتب رئيس الحكومة االسرائيلية بنيامين نتنياهو على صفحته في الـ           : القدس المحتلة 

جديـد، وذلـك بعـد    ليصبح متماشيا مع الوضع ال" الليكود والعدالة"تهكمية أنه قرر تغيير اسم حزبه إلى      
 على أغلبية كبيرة فـي المرحلـة   - الذراع السياسي لإلخوان المسلمين     -حصول حزب الحرية والعدالة     
  .األولى من االنتخابات المصرية

وجذبت جملة نتياهو على تويتر الكثير من التعليقات عى تلك المدونة التي كتبها نتنياهو لتكشف عـن أن                  
العدالة فقط بل يقصد أيضا حزب العدالة والتنمية التركي الذي يعتبر مـن             نتنياهو لم يكن يقصد الحرية و     

ان نتنياهو كان يقصد حـزب العدالـة        : بل أن البعض ذهب بخياله قائال       .. أعدى أعداء حكومة نتنياهو     
  .والتنمية المغربي الذي حصد أغلبية برلمانية في المغرب

أال تشعرون بالريبة من ارتياح الدول الغربية       : بالقولورد نتنياهو على استفسارات جمهوره على التويتر        
  .لنتائج االنتخابات المصرية بالرغم من اكتساح التيار اإلسالمي؟

 5/12/2011، وكالة معاً اإلخبارية
 

  من نتائج االنتخابات المصرية وفوز اإلخوان المسلمينباراك قلق  .26
عـن قلقـه مـن نتـائج         يهود باراك أمس ،   ، إ  االسرائيلي أعرب وزير الدفاع  :  نظير مجلي  - تل أبيب 

وقـال  . »مزعجـة للغايـة  «وقال، إنها . االنتخابات المصرية وفوز اإلخوان المسلمين في الجولة األولى     
نأمل من البرلمان المصري في أول جلسة له بعد اإلطاحة بالرئيس حسني مبارك، أن يحتـرم                «: باراك

إن أكثر ما تخشى منه     «: وأضاف. »1979مع إسرائيل عام    المعاهدات الدولية، بما فيها معاهدات السالم       
إسرائيل، هو مستقبل معاهدة السالم، والعالقات الوثيقة بين اإلخوان المسلمين وحركة حماس الناشطة في              

  .، مضيفا أن النتائج النهائية للعالقة مع مصر ستبقى غير معروفة حتى العام المقبل»قطاع غزة
نتائج خطيرة، تبشر بوضع غير مستقر في كبـرى الـدول    «وفال شتاينتس، إنها    فيما قال وزير المالية، ي    

ورأى رئيس الـوزراء،    . »العربية، مما يتطلب خطوات إسرائيلية يقظة تضمن متابعة التطورات الحالية         
ضـمان أمـن    «بنيامين نتنياهو، أن أولى الخطوات التي يتوجب على بالده اتخاذها، إزاء هذا الوضـع               

  .»هة مصر ومنع ظاهرة المتسللين إلى إسرائيل عبر سيناءحدودنا من ج
 5/12/2011، لشرق األوسط، لندنا
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  سقوط األسد سيؤدي إلى قيام إمبراطورية إسالمية في الشرق األوسط: عاموس غلعاد .27

حذر الجنرال عاموس غلعاد، رئيس الهيئة األمنية والسياسية بوزارة األمـن           :  زهير أندراوس  - الناصرة
يلية، من أن سقوط نظام الرئيس السوري بشار األسد سيترتب عليه حدوث كارثة تقـضي علـى                 اإلسرائ

إسرائيل، نتيجة لظهور إمبراطورية إسالمية في منطقة الشرق األوسط بقيادة اإلخوان المسلمين في مصر              
 أن  واألردن وسورية، ونقلت إذاعة الجيش اإلسرائيلي، التصريحات التي أكـد فيهـا الجنـرال غلعـاد،               

إسرائيل ستواجه كارثة وستصبح مهددة دائماً بالحرب مع اإلخوان المسلمين في مصر وسورية واألردن،              
إذا نجحت الثورة السورية الجارية منذ أشهر متواصلة في اإلطاحة بنظام بشار األسد، الذي يمثل وجوده                

  . مصلحة إلسرائيل
وان المسلمين فـي مـصر واألردن وسـورية،         وأوضح غلعاد أن الفكر المعلن الذي تنتهجه جماعة اإلخ        

  .يهدف إلى تصفية ومحو دولة إسرائيل، وإقامة إمبراطورية إسالمية تسيطر على منطقة الشرق األوسط
  5/12/2011، القدس العربي، لندن

  
  موفاز يحذر من اندالع مواجهة عسكرية مع سوريا على خلفية تدهور نظام االسد .28

مـن انـدالع مواجهـة      " شاؤول موفاز " الخارجية واألمن في الكنيست      حذر رئيس لجنة  : القدس المحتلة 
وزعم موفاز خالل لقاء مـع إذاعـة الجـيش          . عسكرية مع سوريا على خلفية تدهور نظام بشار األسد        

وهناك احتمـال   , إنه كلما اقترب نظام بشار األسد من نهايته ازدادت التهديدات على إسرائيل           "اإلسرائيلي  
  ".ألسد إشعال النار في المنطقة من خالل مواجهة مع إسرائيلبأن يحاول نظام ا

ولفتت إذاعة الجيش إلى أن المنظومة األمنية في إسرائيل تتعقب في اآلونة األخيرة موضـوع المنـاورة    
  .وأجرى خاللها تدريبات على إطالق صواريخ بعيدة المدى, التي أجراها الجيش السوري شرق سوريا

ظومة األمنية فإن هذا اإلجراء غير مفهوم من داخل هذا الوضع المركب الذي             وبحسب مسئولين في المن   
ففي حين أن الجيش منغمس في مواجهات داخلية مـع نجـد أن بـشار األسـد وقادتـه                   , تعيشه سوريا 

  .على حد تعبيرهم, العسكريين لديهم الوقت إلجراء مناورات من هذا النوع
رأ كرسالة داخلية للشعب السوري بأن الجـيش يحـافظ علـى            وأشار المسئولين إلى أن هذه المناورة تق      

ورسالة خارجية إلى إسرائيل والدول األخرى بأن أي ضربة عسكرية من           , تماسكه ويسيطر على الوضع   
وأوضـحت اإلذاعـة أن     . الدول الغربية يمكن أن تدهور األوضاع في المنطقة وتشعل حـرب إقليميـة            

هتر بهذا األمر خصوصا في ظل ما أطلق عليه مرحلة عدم اليقين في             المنظومة األمنية اإلسرائيلية ال تست    
كما يخـشى   , المنطقة والسيما في ظل الحديث عن آالف الصواريخ الموجهة طوال الوقت تجاه إسرائيل            

  .من تسرب وسائل قتالية متطورة من سوريا إلى لبنان
 5/12/2011وكالة سما اإلخبارية، 

 
  ام فسارعت حماس إلى التخلص منه في صفقة التبادل شاليط أضرب عن الطع":يديعوت" .29

، أمـس، أن  »يديعوت أحرونوت «كشفت مصادر عسكرية في إسرائيل لصحيفة       :  نظير مجلي  - تل أبيب 
الجندي اإلسرائيلي الذي كان أسيرا لدى حماس، أعلن إضرابا طويال عن الطعام خالل األشهر األخيـرة                
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باب التي حسمت قرار حركة حماس باإلسراع في توقيع صفقة          من أسره، وأن هذه الخطوة كانت من األس       
  .تبادل األسرى، لكي تتخلص من همه

وكشفت التحقيقات عن االحتياطات الذكية التي اتبعتها حماس إلبقاء شاليط بعيدا عن أنظار المخـابرات               
ال توجد  وسره  فحرصت على وضع أربعة حراس دائمين له، لم يفارقوه أبدا منذ أ           . اإلسرائيلية وعمالئها 

ألي واحد منهم عائلة داخل فلسطين، ولذلك لم يكن ممكنا إلسرائيل أن تعرف عنهم شيئا وال أن تراقـب                   
  .تحركات أي منهم

وقالت الصحيفة، إن وزير الدفاع اإلسرائيلي، إيهود باراك، وبعد اطالعه على هذا التقرير، أمر بإقامـة                
فهو يريد أن يعرف لماذا فشلت      . ف اإلفادة من التجربة   ، بهد »تفحص ما جرى وما لم يجر     «لجنة تحقيق   

  .المخابرات في اهتداء إلى مكان شاليط وإبقاء كل المعلومات عنه سرية
  5/12/2011، الشرق األوسط، لندن

 
  يستبعد انهيار سريع للعالقات اإلسرائيلية مع مصر اذا فاز اإلخوان المسلمين: ليفانون .30

ير اإلسرائيلي في مصر، يتسحاق ليفانون، انهيـارا سـريعا للعالقـات            استبعد السف ): فلسطين(الناصرة  
جماعـة  "الثنائية بين تل أبيب والقاهرة عقب االنتخابات المصرية التي تشير نتائجها األولية إلـى تقـدم                 

  .فيها" اإلخوان المسلمين
لحالي للعالقات المصرية   ، بأن الوضع ا   )4/12(وأفاد ليفانون، في تصريحات إذاعية أدلى بها اليوم األحد          

  .وعليه يتوجب متابعة تطورات األوضاع والعملية االنتخابية في مصر" غير مستقر"اإلسرائيلية 
ورأى ليفانون، أن االتجاه العام لنتائج االنتخابات المصرية أصبح واضحاً على الرغم عدم اإلعالن عـن                

العالقات بـين الجـانبين اإلسـرائيلي       "عتقاده بأن   نتائجها النهائية حتى اآلن، معرباً في الوقت ذاته عن ا         
  .، حسب تقديره"والمصري لن تنهار فور إعالن نتائج انتخابات لمجلس الشعب المصري

وأضاف السفير المنتهية واليته، أن القاهرة تعي أهمية الحفاظ على عالقاتها مع تل أبيب وبقـاء اتفاقيـة                  
 المصري يريد التغيير بعد سقوط حكم حـسني مبـارك ولكـن    الشعب"السالم الموقعة بين البلدين، قائال     

يتعين على كل من سيتولى زمام الحكم في القاهرة أن يراعي الدور المركزي الذي تلعبـه مـصر فـي                    
  .، على حد تعبيره"العالم

 4/12/2011قدس برس، 
 

   تعيش في هزة إقليمية في أعقاب الثورات العربية"إسرائيل": الجيش اإلسرائيلي .31
إسرائيل تعـيش فـي هـزة       « قائد الجبهة الداخلية في الجيش اإلسرائيلي، اللواء أيال ايزنبرغ، أن            رأى

  .»إقليمية، تبعدها عن االستقرار، في أعقاب الثورات العربية وسقوط أنظمة تعاملت مع إسرائيل
االسـتعداد  «وأشار في كلمة ألقاها في المؤتمر السنوي لرؤساء المجالس المحلية في اسرائيل، إلـى أن                

، ويؤثر بدوره على برنـامج      )في المحيط المتغير  (اإلسرائيلي للحرب المقبلة، يتأثر بالتغييرات الملموسة       
، موضحاً أن الجبهة الداخلية اإلسرائيلية ستركز على تعزيز الصمود الوطني في حـاالت              »الدفاع المدني 

  .الطوارئ
 5/12/2011، االخبار، بيروت

  
   تقيد حرية التعبير"إسرائيل": يةجمعية حقوقية إسرائيل .32
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ذكرت جمعية حقوق المواطن في إسرائيل في تقرير لها نـشر األحـد أن إسـرائيل                :  د ب أ   -تل أبيب   
  . تفرض قيودا على حق حرية التعبير بين مواطنيها والفلسطينيين

ي مجموعة واسعة   اإلسرائيلية أن التقرير، الذي يغط    ' جيروزاليم بوست 'وذكر الموقع اإللكتروني لصحيفة     
من الموضوعات ، يجذب االنتباه إلى الجهود التي تبذلها الشرطة اإلسرائيلية لتقييد حرية التعبيـر بـين                 
المستوطنين والفلسطينيين والمتظاهرين المطالبين بالعدالة االجتماعية الذين خرجوا إلى الـشوارع فـي             

  . الصيف الماضي
لرجال الشرطة التي تتمثل في تفريـق       ' غير القانونية 'مارسة  وأضافت الصحيفة أن التقرير يشير إلى الم      

  . حشود المتظاهرين وهم مقنعون وال يحملون عالمات تدل على هوياتهم
المناوئ للديمقراطية الذي يهدد بتقييد حريات األفراد من أجل عرقلة          'وندد التقرير أيضا بالتشريع الجديد      

  . 'يوجه انتقادات بالمقاضاةأنشطة منظمات حقوق اإلنسان ويهدد أي شخص 
كما أثارت الجمعية الحقوقية االنتباه تجاه األوضاع في السجون اإلسرائيلية، قائلة إن السجناء حرموا من               

  . حقهم في الخضوع لإلجراءات القانونية السليمة، وال يتم تلبية احتياجاتهم األساسية
جنب القبض على القصر متى أمكن ذلك، صـار         وأشار التقرير إلى أنه رغم أن القانون يلزم الشرطة بت         
  . اعتقالهم هو القاعدة العامة المتبعة في بعض المناطق

 5/12/2011، القدس العربي، لندن
  

  في القدس الشرقية» تشريد عرقي« تنفذ جريمة "سرائيلإ" .33
مر الذي يشكل   ترغم السياسات اإلسرائيلية المتبعة في القدس الشرقية الفلسطينيين على مغادرة مدينتهم األ           

  .جريمة حرب وفقا ألحد المنظمات غير الحكومية اإلسرائيلية التي رفعت القضية الى االمم المتحدة
هدم البيوت والطـرد    «ويرى ايتاي ابشتاين المدير المشارك في الحركة االسرائيلية ضد هدم البيوت ان             

فلـسطين  «وكما ذكر موقع    . »رقيةالقسري وسحب االقامة كله يؤدي الى التهجير العرقي في القدس الش          
يتهم اسرائيل بخـرق خمـسة      » ال بيت، ال وطن   «فقد نشرت الحركة تقريرا عن الموضوع باسم        » اليوم

  .على الفلسطينيين» صعوبات ال تعد وال تحصى«التزامات قانونية رئيسية من خالل فرضها 
دث باسمها ستيفن ميلر الذي قال      ورفضت بلدية القدس رفضا قاطعا ما ورد في التقرير على لسان المتح           

وتـشير   .»حقائق مضللة واكاذيب سافرة حول القدس وال يملك اي صـلة بـالواقع            «ان التقرير تضمن    
المجموعة إلى انه من شبه المستحيل حصول الفلسطينيين على تصريحات بالبناء حيث أعطـى مجلـس                

  . ألف300لغ عددهم  تصريحا فقط العام الماضي للمقدسيين الذين يب18بلدية القدس 
سلة االحتماالت  «ويقول مايكل سفارد وهو مدافع معروف عن حقوق االنسان شارك في كتابة التقرير ان               

الن فرص البنـاء    -اما البقاء في القدس والبناء بشكل غير قانوني         : امام معضلة ) اي المقدسيون (تضعهم  
  .« او المغادرة-القانوني هي تقريبا صفر

ويشير الى ان اسـرائيل تتعمـد       . »مصطلحات القانونية يسمى هذا بالتشريد العرقي     بال«ويضيف سفارد   
 بين اليهود والعرب في 30 الى  70فرض سياسة تهدف الى السيطرة على ديمغرافية القدس لضمان نسبة           

تسعى السياسات االسرائيلية الى طرد الفلسطينيين من مكان اقامتهم وهذا مـا يحـدث              « ويتابع  . المدينة
  .»خرا في القدس الشرقيةمؤ
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اسرائيل تنخرط في جريمة حرب التهجير حيث ترحل الفلـسطينيين مـن القـدس              «ويوضح التقرير ان    
وترى . »الشرقية او حتى بمنع الذين ظلوا خارج المنطقة الكثر من سبع سنوات من الدخول مرة اخرى               

 اقامتهم فانه في الواقع يصبح ترحيال       بمجرد الغاء «المحامية اميلي شافير التي شاركت في كتابة التقرير         
وتضيف شافير ان فعل ذلك دون التحقق من ان لـديهم مكانـا اخـر               . »لهم وهو امر ضد اتفاقية جنيف     

  .للذهاب اليه مما يجعلهم عديمو الجنسية هو خرق اخر
قل مـن    الف فلسطيني في القدس الشرقية العربية، ولكن يسمح لهم بالبناء على ا            300ويعيش حاليا نحو    

من االراضي هناك وفقا الرقام صادرة عن الحركة االسرائيلية ضد هدم البيوت مـشيرا الـى ان                 % 9
  . الف منزل25القدس الشرقية تعاني من نقص في نحو 

المتعلق «ويرى جيف هالبر احد مؤسسي الحركة ان هدم البيوت يمثل جوهر الصراع العربي االسرائيلي               
اللعبة النهائية هي القضاء على القدس الشرقية ككيان        «، مؤكدا ان    »د البالد بالتهجير والعرق وعملية تهوي   

انت تخلق حقائق على االرض تحـدد مـسبقا نتـائج           «ويتابع  . »حتى يصبح هناك قطعا صغيرة معدودة     
المفاوضات حيث انه في الوقت الذي نصل فيه الى مفاوضات الوضع النهائي، لن يبقى شيء من القدس                 

  .»الشرقية
  5/12/2011، ستور، عّمانالد

  
  خطيب األقصى يحذر من العواقب الوخيمة للهجمة اإلسرائيلية على األقصى .34

حذر خطيب المسجد األقصى المبارك، النائب األول لرئيس الهيئة اإلسالمية العليا بالقدس            : فردوس محمد 
ص على اعتبـار    الشيخ يوسف جمعة سالمة في بيان خاص من المشروع اإلسرائيلي المتضمن قانون ين            

وشدد سالمة، في بيانه الذي أصدره يوم أمس         ".عاصمة إسرائيل والشعب اليهودي   "مدينة القدس المحتلة    
على أن مدينة القدس مدينة عربية إسالمية عبر التاريخ ، وأنها كانت ومـا زالـت وسـتبقى                  ) السبت  ( 

التـي تنـوي سـلطات االحـتالل        وحذر من المخططات اإلجرامية      .عاصمة للدولة الفلسطينية المستقلة   
اإلسرائيلي تنفيذها ضد المسجد األقصى، من خالل إعالنها عن مخطط إلقامة كنـيس يهـودي تحـت                 

  .األرض مخصص لصالة النساء اليهوديات أسفل ساحة البراق
  4/12/2011، 48موقع فلسطينيو 

  
   معاقاً جسدياً ونفسيا40ً تعتقل في سجونها أكثر من "إسرائيل": فروانة .35

ومنـذ  » إسـرائيل «قال األسير السابق الباحث المختص بشؤون األسرى عبد الناصر فروانـة أن             : غزة
 لم تستثنِ الجرحى والمرضى والمـصابين والمعـاقين مـن           1967احتاللها لفلسطين، ال سيما بعد العام       

  .يت والسمعةاعتقاالتها وإجراءاتها التعسفية، وزجت باآلالف منهم في سجونها ومعتقالتها سيئة الص
وأوضح فروانة أن سلطات االحتالل ال تزال تعتقل في سجونها ومعتقالتها أكثر مـن أربعـين أسـيراً                  
فلسطينياً معاقاً سواء بإعاقات جسدية أو نفسية، والبعض منهم يتحركون بواسـطة كراسـي متحركـة،                

ج الـالزم لهـم كمقدمـة       وترفض االستجابة لنداءات المؤسسات الحقوقية والصحية بضرورة تقديم العال        
إلطالق سراحهم وإنقاذ حياتهم، باإلضافة إلى مئات المرضى الذين يعانون من أمراض خطيـرة سـببت          

  .لهم إعاقة في القدرة على الحركة ويتحركون بصعوبة بالغة
  5/12/2011، السبيل، عّمان
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  ية صعبة أسيرا مريضا في سجن مستشفى الرملة يعيشون ظروفا صح13: التضامن الدولي .36

أكّدت مؤسسة التضامن الدولي لحقوق اإلنسان، أن أعداد األسرى الفلسطينيين المرضـى            : الضفة الغربية 
وأشار الباحث في التضامن     .13الذين يقيمون بشكل دائم في سجن مستشفى الرملة اإلسرائيلي وصل إلى            

ية ونفسية في غاية الصعوبة     الدولي أحمد البيتاوي إلى أن هؤالء األسرى المرضى يعيشون ظروفا صح          
وأوضح أن إدارة السجن قامت      .بسبب اإلهمال الطبي المتعمد من قبل إدارة مصلحة السجون اإلسرائيلية         

بدعوى الصيانة بنقل األسرى إلى قسم جديد صغير تصعب فيه الحركة، باإلضافة إلى عدم احتوائه على                
ولفت البيتاوي إلـى أن األسـرى المرضـى فـي            .يةمطبخ واألكل المقدم لهم من قبل اإلدارة سيئ للغا        

مستشفى مراش لم تصلهم األموال المخصصة لشراء الكنتينا منذ أكثر من شهر، وناشدوا وزارة األسرى               
وعـدد الباحـث فـي       .االستعجال بتحويل األموال من أجل شراء حاجياتهم الضرورية وخاصة األكـل          

 مـنهم ال    6 أسـيرا،    13شفى الرملة، والبـالغ عـددهم       التضامن الدولي أسماء جميع األسرى في مست      
  .يتحركون إالّ بواسطة الكراسي المتحركة، واألسرى

  5/12/2011، السبيل، عّمان
  

  باستخدام قوات االحتالل أساليب تعذيب وحشية بحق األسرى تقر محكمة عوفر .37
ة باستخدام قوات االحتالل    أقرت محكمة عوفر العسكرية االسرائيلي    :  بترا - جمال جمال  - القدس المحتلة 

وأوضح تقرير صادر عـن وزارة شـؤون األسـرى          . أساليب تعذيب وحشية بحق األسرى الفلسطينيين     
 عاما مـن سـكان      37والمحررين الفلسطينيين أمس أن المحكمة أقرت تبرئة المعتقل أيمن سعيد حميدة            

ليـات عـسكرية ضـد قـوات         من تهمة تنفيذ عم    19/10/2009العيزرية بالقدس والذي اعتقل بتاريخ      
االحتالل، بسبب عدم قانونية أساليب التحقيق التي مورست معه من قبل المخابرات اإلسـرائيلية خـالل                

 بندا تتضمن   17استجوابه لمدة شهرين متواصلين في سجن عسقالن، وتقديم الئحة اتهام ضده مكونة من              
  .حيازة أسلحة وتنظيم عسكري وإطالق نار ومحاولة قتل

  5/12/2011، ر، عّمانالدستو
  

   عباس المصالحة على األرض-غالبية غير متفائلة بتحقيق لقاء مشعل : استطالع .38
أبدت أغلبية جماهيرية عدم تفاؤلها بلقاء رئيس المكتب السياسي لحركـة المقاومـة اإلسـالمية               : خاص

قيـة علـى    خالد مشعل، ورئيس سلطة رام اهللا محمود عباس، في تحقيق إنجاز مـصالحة حقي             " حماس"
-4(، و )11-27(في الفترة ما بين     " المركز الفلسطيني لإلعالم  "وأظهر االستطالع الذي أجراه      .األرض

 عباس، في تحقيـق  - شخصا، عدم تفاؤل معظم المشاركين بلقاء مشعل 6569، وشارك فيه  2011) 12
مـن  % 79.14 شخصا، مـا يعـادل       5199إنجاز مصالحة حيقيقية على األرض؛ حيث أيد هذا الرأي          

  .إجمالي نسبة المصوتين
بينما خالف هذا االنطباع بعض المشاركين في االستطالع، وأبدوا تفاؤلهم بهذا اللقاء؛ واعتبروا أن هـذا                

   شخصا، ما   1138اللقاء من الممكن أن يحقق على األرض إنجازا في شأن المصالحة، وتبنى هذا الرأي               
  

  .ا لم يعرف باقي المشاركين ما يمكن أن يسفر عنه هذا اللقاءمن إجمالي المصوتين؛ فيم% 17.32يعادل 
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  4/12/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم
  

  يصدر ألول مرة تقريراً حول الجودة لمسح القوى العاملة» اإلحصاء« .39
 أصدر اإلحصاء الفلسطيني ألول مرة تقريراً حول الجـودة لمـسح القـوى              :الحياة االقتصادية -رام اهللا 

, 2010واستعرض تقرير الجودة لمـسح القـوى العاملـة           .2010 األراضي الفلسطينية لالم     العاملة في 
وأهم األساليب العلمية التي اتبعت في المسح بما فـي ذلـك    , بصورة عامة مفهوم الجودة وجودة البيانات     

قريـر  كما تطرق الت  . استمارة المسح وإطار العينة وتصميمها ومعدالت االستجابة وحساب أوزان العينة         
. إلى العمل الميداني وأهم اإلشكاالت الميدانية التي اعترضت عمـل البـاحثين وآليـة التغلـب عليهـا                 

واستعرض التقرير المنهجية التي اعتمدت في تدريب وتعيين الباحثين والمشرفين الميدانيين، باإلضـافة             
بيانات ومدى انعكـاس هـذه      وإستعرض التقرير أيضاً أبعاد ومؤشرات جودة ال      . إلى آلية معالجة البيانات   

  .وآلية احتساب أهم مؤشرات المسح, االبعاد على مسح القوى العاملة
 على أهم نتائج المسح، باإلضافة إلى بعض مؤشرات         2010يحتوي التقرير السنوي لمسح القوى العاملة       

لبعد الخامس  لذلك ومن أجل تحقيق ا    .  للتمكن من إجراء المقارنات    2009 - 1995القوى العاملة لألعوام    
فإنه يتم المقارنة ما بين البيانات بصورة سلسلة زمنية لمؤشرات مسح           , )قابلية المقارنة (من أبعاد الجودة    

  .وما بين مؤشرات المسح حسب التوزيع الجغرافي لمجتمع الدراسة, القوى العاملة
حيث , )االكتمال(اد الجودة   يبين التقرير مدى توفر جميع اإلحصاءات الالزمة وهذا يمثل البعد السابع ألبع           

تناول تقرير مسح القوى العاملة أهم المؤشرات اإلحصائية حول القوى العاملة في األراضي الفلسطينية،              
كما يتعـرض تقريـر مـسح       , )العمالة التامة، العمالة المحدودة، البطالة    (وأبرز سماتها بمركباتها الثالثة     

كما يتبـين لنـا مـدى       .  ويبين أهم السمات التي يتميزون بها      القوى العاملة لألفراد خارج القوى العاملة     
اكتمال اإلحصاءات من حيث شمول المؤشرات والتغطية الجغرافية والتغطية الزمنية والتغطية من حيث             

  .الفئات المستهدفة وغير ذلك من األمور ذات العالقة
  5/12/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا

  
   غزةفي" العمل األهلي"أسبوع لـ  .40

افتتحت شبكة المنظمات األهلية الفلسطينية في قطاع غزة، أمـس، أسـبوع العمـل               : رائد الفي  -غزة  
، بتمويـل مـن مكتـب       ”تعزيز الديمقراطية وبناء قدرات المنظمات األهلية     “األهلي، في إطار مشروع     

بوع العمل األهلي   وقال مدير شبكة المنظمات األهلية في غزة أمجد الشوا، إن أس           .المساعدات النرويجية 
 يوماً لمناهضة   16بدأ بإطالق معرض المنتجات والمنظمات األهلية في غزة ليومين متتالين، ضمن حملة             

وأضاف أن هدف المعرض األساسي إبراز دور المنظمـات األهليـة وعملهـا فـي                .العنف ضد المرأة  
وذكـر  . الل وتخفيف معاناتـه   المجتمع ودورها في تعزيز صمود أبناء شعبنا وخدمة قضيته بإنهاء االحت          

الشوا أن المؤسسات تسهم بكل الوسائل لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني بوساطة هذه المشاريع وحمالت              
  .الضغط اإلعالمية المناصرة له

  5/12/2011، الخليج، الشارقة
  

  مواجهات في قلنديا واالحتالل يمهل مواطنا حتى اليوم إلخالء منزله إلقامة الجدار .41
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 أمهلت سلطات االحتالل مساء امس، المواطن شريف عوض اهللا مـن            : وفا – الحياة الجديدة    - محافظات
بلدة قلنديا شمال القدس المحتلة، حتى اليوم االثنين إلخالء جزء من منزله يضم حديقة ومخزنـا والـذي                  

لقرية ان سلطات   وقال أحد مواطني ا    .سيمر منه الجدار الذي يبنيه االحتالل بين رام اهللا والقدس المحتلة          
االحتالل هددت المواطن عوض اهللا الذي يحمل الهوية الفلسطينية أن منزله سيصبح خلف جدار الفـصل                
العنصري الذي تبنيه، مشيرا إلى أن مواجهات دارت بين مواطنين من القرية وقوات االحتالل ما خلـف                 

  .بلد حاالت اختناق، واعتقال عدد آخر بينهم رئيس مجلس قروي قلنديا ال5
» حـوميش «من جهة ثانية، أضرم مستوطنون النيران، مساء امس، بأشجار حرجية داخـل مـستوطنة               

وذكرت مصادر أمنية وأخـرى مـن الـدفاع المـدني أن مجموعـة مـن                . المخالة جنوب مدينة جنين   
 5 المستوطنين أشعلت النيران باألشجار الحرجية داخل المستوطنة المخالة، ما أدى إلى احتراق أكثر من             

  .دونمات
وأعلنت شرطة االحتالل أنها اعتقلت فجر امس، ست يهوديات من مستوطنات في الضفة الغربية مشتبه               

وذكرت شرطة االحتالل أن العمليات اإلجراميـة التـي         . بهن بتنفيذ جرائم ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم     
  .نفذتها الخلية اليهودية جاءت على خلفية قومية

طع مئات أشجار الزيتون بالقرب من قرية قصرة بمحافظة نابلس، فضال عن            وأوضحت أنهن ضالعات بق   
  .إحداث أضرار أخرى بممتلكات فلسطينية وأخرى تابعة لجيش االحتالل وعرقلة عمله

  5/12/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا
  

  تصاعد وتيرة استهداف االحتالل لوسائل اإلعالم: نقابة الصحفيين .42
ة الصحفيين الفلسطينيين مواصلة قوات االحتالل اإلسرائيلي استهدافها لوسائل اإلعالم          أدانت نقاب : رام اهللا 

عبر التعرض لمراسليها وصحفييها، وتعريض حياتهم للخطر، وذلك أثناء تغطيتهم لألحـداث، وخاصـة              
ن ، أ )3/12(نسخة عنه اليوم الـسبت      " قدس برس "وأكدت النقابة، في بيان صحفي تلقت        .الميدانية منها 

زادت من وتيرة انتهاكاتها في الفترة األخيرة بحق الصحفيين والـصحفيات، وأن هـذه              "قوات االحتالل   
االعتقاالت واإلصابات التي يتعرض لها الصحفيون تندرج ضمن سياسة االحتالل في إرهاب الصحفيين             

يـدي قـوات    لمنعهم من نقل الحقيقة حول يتعرض له أبناء الشعب الفلسطيني من قمع وتنكيـل علـى أ                
  ".االحتالل

، أثنـاء   )2/12(ورصدت النقابة من ضمن االنتهاكات، ما تعرض له الصحفيون يـوم أمـس الجمعـة                
وطالبت النقابة كافة نقابـات واتحـادات       . تغطيتهم للفعاليات والمسيرات السلمية ضد الجدار واالستيطان      

التحرك العاجل والفوري، لوقف    "ضرورة  الصحافة العالمية واإلقليمية والمؤسسات اإلعالمية والحقوقية، ب      
جرائم استهداف الصحفيين والصحفيات، واتخاذ اإلجراءات القانونية بحق كل المتورطين بارتكاب مثـل             
هذه الجرائم واالنتهاكات واالعتداءات على حقوق الصحافيين المكفولة بالقوانين والمواثيـق واألعـراف             

  ".الدولية
  4/12/2011، قدس برس

  
   مبنى فلسطينيا في الضفة األسبوع الماضي27االحتالل هدم : ميتقرير أم .43
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، "أوتشا"أظهر تقرير صادر عن مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية في األراضي الفلسطينية المحتلة             : رام اهللا 
اتساعاً ملحوظاً في موجة هدم المنازل الفلسطينية من قبل سلطات االحـتالل اإلسـرائيلي فـي الـضفة                  

وبين التقرير، أن االحتالل اإلسرائيلي أقدم خالل األسـبوع الماضـي           . ل األسبوع الماضي  الغربية، خال 
الخاضعة أمنياً وإدارياً   ) ج(على هدم سبعة وعشرين مبنى تعود ملكيتها لمواطنين فلسطينيين في المنطقة            

 لفـت   وفي سياق متـصل؛   . لسلطات االحتالل، وذلك بحجة عدم حصولها على تراخيص بناء إسرائيلية         
، والتـي   )شمال الضفة (التقرير النظر إلى عملية تحويل مسار الجدار الفاصل بجنوب شرق مدينة قلقيلية             

شرعت السلطات اإلسرائيلية بالعمل عليها منذ أسبوعين؛ حيث تم تجريف ما يقارب مائة وثالثين دونـم                
  .من األراضي المزروعة التي تعود ملكيتها لحوالي مائة مزارع فلسطيني

  4/12/2011، س برسقد
  

  "انتهاكات صارخة"األسرى األطفال في السجون اإلسرائيلية يتعرضون لـ : مركز حقوقي .44
أكد مركز حقوقي فلسطيني أن األسرى األطفال فـي الـسجون اإلسـرائيلية يتعرضـون لــ           : رام اهللا 

ركز األسـرى   م"وقال   ".انتهاكات صارخة، تستوجب تدخل المسؤولين والمؤسسات والمنظمات الحقوقية       "
، إن إدارة السجون اإلسرائيلية     )3/12(نسخة عنه السبت    " قدس برس "، في بيان صحفي تلقت      "للدراسات

تنتهك كل األعراف والمواثيق الدولية التي تكفل حماية هؤالء القاصرين، وتـأمين حقـوقهم الجـسدية                "
امل معهم كأطفال وليس كإرهابيين     والنفسية والتعليمية وتواصلهم بأهاليهم ومرشدين يوجهون حياتهم والتع       

وأكد األسير المحرر رأفت حمدونة مدير مركز األسرى للدراسات، وعضو           ".كما هو الحال في السجون    
لجنة األسرى للقوى الوطنية واإلسالمية، أن األسرى األشبال يعانون من فقدان العناية الصحية والثقافيـة               

حتجازهم بالقرب من أسرى جنائيين يهود في كثير مـن          والنفسية وعدم وجود مرشدين داخل السجن، وا      
  ".األحوال، والتخويف والتنكيل بهم أثناء االعتقال

  4/12/2011، قدس برس
  

  فلسطينيو الداخل يتظاهرون ضد مصادرة األراضي في النقب .45
لى ، ع 1948لألسبوع الثاني على التوالي، تظاهر المئات من فلسطينيي األراضي المحتلة عام            : الناصرة

عدد من مفترقات الطرق الرئيسة في الجليل والمثلث رافعين شعارات تضامنا مـع فلـسطينيي النقـب،                 
والذين يتهددهم الترحيل والتهجير بسبب مخططات سلطات االحتالل والتي تهدف إلى مصادرة أراضيهم             

وقالت اللجنة لجنـة     .الذي أعلنت عنه سلطات االحتالل مؤخرا     " برافر"وهدم منازلهم، في إطار مخطط      
إن ما يحدث في النقب هـو نمـوذج للمخططـات           )  3/12(المتابعة العليا، في بيان صدر عنها السبت        

  .اإلسرائيلية التي تستهدف كل الجماهير العربية منذ سنوات وما تزال مستمرة
 بل كـل    وشددت على أن قضية النقب، هي قضية فلسطينيي الداخل جميعا، وأن النقب ليس وحده المهدد              

البلدات العربية وكل جماهيرنا العربية أينما كانت، وأن معركة النقب إنما هي معركـة علـى الوجـود                  
  .الفلسطيني في الداخل

  4/12/2011، قدس برس
  

   إخطارا إسرائيليا لهدم مبان فلسطينية خالل شهر واحد35: منظمة حقوقية .46
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) نـوفمبر (الحتالل قامت خالل شهر تشرين ثاني       أفادت منظمة حقوقية إسرائيلية، بأن سلطات ا      : رام اهللا 
الواقعـة  " خربة دقيقة "الماضي بتسليم خمسة وثالثين أمراً قضائياً لهدم منشآت ومبانٍ فلسطينية في قرية             

حاخامات من أجـل    "وبحسب ما أعلنت عنه منظمة       ).جنوب الضفة الغربية  (بجنوب شرق مدينة الخليل     
ليصل " خربة دقيقة "، فقد ارتفع عدد اإلخطارات التي تسلّمها سكّان         )4/12(، اليوم األحد    "حقوق اإلنسان 

الماضـي، وتـشمل    ) نوفمبر(إلى خمسة وسبعين، بينها خمسة وثالثين صدرت خالل شهر تشرين ثاني            
وقالت مديرة الدائرة القانونية في المنظمة، إن إخطارات الهـدم           .إخطارات لهدم منازل ومسجد ومدرسة    

ي سياق مخطط إسرائيلي كبير يهدف لتهجير أهالي الخربة التي يقطنها أربعمائة مواطن             المذكورة تأتي ف  
  .فلسطيني، في محاولة لنهب أراضيها ومحوها عن الوجود، على حد قوله

  4/12/2011، قدس برس
  

  أربعة مليارات شيكل لمنع انهيار النظام الصحي في القطاع: في رام اهللا" الصحة" .47
 استهجنت وزارة الصحة ما ورد عبر وسائل اإلعالم المختلفة عمـا أعلنتـه حركـة                ":األيام "–رام اهللا   

وقالت الوزارة، في بيان لهـا،       . صنفاً من األدوية في قطاع غزة وبشكل مفاجئ        260حماس عن نقص    
على الرغم من الضائقة المالية التي تعاني منها السلطة الوطنية نتيجة حجز العوائد المالية من قبل                "أمس،  

االحتالل، باإلضافة إلى حجز عوائد األدوية من قبل حركة حماس، استمرت وزارة الصحة في سياستها               
  ".المبنية على رؤية وتعليمات الرئيس بأن الماء والدواء والغذاء خط أحمر ألهلنا في قطاع غزة

النقـسام   مليارات شيكل خالل سـنوات ا      4قدمت الوزارة من موازنتها السنوية ما يزيد على         : وأضاف
الماضية حفاظاً على صحة األهل في قطاع غزة ومنع انهيار النظام الصحي هناك، سـواء مـن خـالل      
تغطية رواتب الموظفين أو دفع فواتير العالج في الخارج لألهالي هنـاك وإرسـال شـحنات األدويـة                  

ارة عن مـصير    وتساءلت الوز  .والمستلزمات الطبية والمواد المخبرية والمحروقات والمشاريع وغيرها      
هذه األموال التي كان يجب أن تصل إلى المواطن على شكل دواء وعالج، وعن عائدات األدوية والتـي             
بلغت عشرات الماليين والتي كان من المفروض إعادة شراء األدوية من هذه األموال المحتجـزة لـدى                 

  .حركة حماس
حماس من أجل وقف استهتارها بحياة      للضغط على حركة    "ودعت الوزارة المؤسسات الصحية واإلنسانية      

المرضى في قطاع غزة، وعودة مدير المستودعات الطبية المشهود له بالكفاءة العالية والنزاهة لممارسة              
عمله كمدير لهذه المستودعات، وإعادة العائدات الدوائية لالستمرار في عملية شراء وتوريد األدوية إلـى      

  ".قطاع غزة
  5/12/2011، األيام، رام اهللا

  
   مفاوضات السالم على أساس حل الدولتينإلحياء تكثيف الجهود إلى يدعو  األردنملك .48

 لشؤون الشرق   األميركية مساعد وزيرة الخارجية     األحد أمس الثاني   عبد اهللا استقبل الملك   :  بترا –عمان  
 والجهـود  األوسط التطورات في منطقة الشرق آخراالدنى جيفري فيلتمان في اجتماع جرى خالله بحث     

التأكيد خالل اللقاء على ضرورة تكثيف جهود الواليـات المتحـدة           الملك  وجدد   .المتصلة بتحقيق السالم  
والمجتمع الدولي لتجاوز العقبات التي تعترض إحياء مفاوضات السالم بين الفلـسطينيين واإلسـرائيليين              

  .1967ة على حدود عام  الدولة الفلسطينية المستقلإقامة إلىعلى أساس حل الدولتين وصوال 
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5/12/2011، ، عّمانالدستور  
  

   مسؤولياتها تجاه األسرى بتحمل الحكومة األردنيةنطالب ":الوطنية لألسرى األردنيين" .49
 فيـه   رتستنك  بياناًً  اللجنة الوطنية لألسرى والمفقودين األردنيين في المعتقالت الصهيونية        أصدرت: عمان

 صـباح يـوم   11الل الصهيوني في سجن نفحة الصحراوي قسم         له األسرى في سجون االحت     ما تعرض 
  :، وطالبت فيه بـأردنيين البواسل، ى سراألأمس األول، ومن ضمنهم 

 ضرورة تحمل الحكومة األردنية لمسؤولياتها تجاه األسرى والعمل المتواصل والدؤوب لتأمين اإلفراج             -
  .عنهم بأسرع وقت ممكن

 ألسرانا، وخاصة األسير منير مرعـي بعـد تعرضـه لالعتـداء              ضرورة متابعة األوضاع الصحية    -
  .والضرب

 ندعو المؤسسات الحقوقية الدولية والمحلية وكافة المؤسسات ذات الـصلة بمتابعـة هـذا التـصعيد                 -
  .الصهيوني وفضحه دون انحياز

5/12/2011، السبيل، عّمان  
  

   من تهويد القدس"لإسرائي" يدعو لمساندة جهود األردن لمنع األردني" دعاء"حزب  .50
دعا حزب دعاء األمة العربية واإلسالمية لمساندة جهود األردن بقيادته لمحاربة المشروع            :  بترا –عمان  

  .الصهيوني الكبير وكشف المخططات اإلسرائيلية التي ترمي لتهويد القدس وتقف عائقاً أمام عملية السالم
5/12/2011، ، عّمانالدستور  

  
   الذي فجره في جنوب لبناناإلسرائيليموقع التجسس حزب اهللا ينشر صورا ل .51

 مقرب من حزب اهللا، صورا      إخباريعلى الشبكة، نقال عن موقع      " يديعوت احرنوت "نشر موقع صحيفة    
   الماضــي وادعــت األســبوع الــذي فجــره الحــزب اإلســرائيلي لموقــع التجــسس أنهــاقــال 

  . تابع لحزب اهللالألسلحةنه انفجار في مخزن أ "إسرائيل"
حيث كانـت هـذه البطاريـة       " جهاز التجسس "وقالت الصحيفة هذه هي صورة لما ادعى حزب اهللا أنه           

  . أيدي أفراد من حزب اهللاىللتفجير عل متمركزة في جنوب لبنان وتعرضت "إسرائيل"ـللتجسس ل
ن الجهاز كان مزروعا تحت األرض، و ليس بعيدا عن الـشبكة المحليـة،              إووفقا لمصادر حزب اهللا، ف    

  .ومجهزا بصناديق كبيرة تحتوي على البطاريات وفيه وسيلة لنقل المعلومات عبر الهواء
4/12/2011، 48موقع عرب  

  
  أطفال من لبنان يزورون مخيم عين الحلوة الفلسطيني .52

 ،نظم ناشطون لبنانيون زيارة ألطفال لبنانيين لمخيمات فلسطينية بينها مخيم عـين الحلـوة         : خالد الغربي 
 حقـوق   ألبـسط شاهدو مأساة كبرى يعيشها فلسطينيو لبنان المفتقرون        حيث   ، إلى اآلخر  بهدف التعرف 
 المخيم وسـكانه، ففـي      أطفال الصورة النمطية المكونة عن       الزيارة  كسرت إنسانية، وقد العيش بكرامة   

  .»بشر مثلنا«النهاية هم 
5/12/2011، ، بيروتاألخبار  
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  حة سيؤدي لفك الحصار عن غزةتنفيذ المصال: المصري في رام اهللالسفير  .53

، أن تركيز مصر 4/12األحد  السفير المصري في األراضي الفلسطينية ياسر عثمان يوم أكد :بيت لحم
 الذي األمر، وهو ها وملفاتها يصب في انجاز الوحدة الفلسطينية، وتنفيذ اتفاق المصالحة بكافة بنودحالياً

قطاع غزة، وسيؤدي إلى تطوير كبير في آلية سيصب بشكل عملي في جهود مصر لفك الحصار عن 
، انه ارتباطاً بموضوع انجاز المصالحة فان فتح مكتب "معا"وقال عثمان في حديث لـ .عمل معبر رفح

 مصر، لكن توقيت تنفيذه أعمال موضوع على جدول أمرفي غزة تابع للسفارة المصرية في رام اهللا هو 
  . قرارات تساهم في تكريس االنقسامأي مصر لن تتخذ أنحيث مرتبط بانجاز المصالحة وعودة الوحدة، 

  4/12/2011وكالة معاً اإلخبارية، 
  

   لجعل منطقة الشرق األوسط منزوعة من كافة أسلحة الدمار الشاملالسعوديةدعم  يؤكد الفيصل .54
يابة عنه  في كلمة ألقاها ن، وزير الخارجية السعودي،أكد األمير سعود الفيصل:  نايف الرشيد- الرياض

األمير تركي بن محمد بن سعود الكبير وكيل وزارة الخارجية للعالقات المتعددة األطراف خالل افتتاح 
منتدى الخليج والعالم، والذي بدأت أعماله صباح أمس في الرياض، دعم بالده المستمر للجهود الساعية 

 "إسرائيل"بال شك فإن رفض لجعل منطقة الشرق األوسط منزوعة من كافة أسلحة الدمار الشامل، و
المستمر لالنضمام التفاقية حظر االنتشار وبقاء برامجها النووية خارج نطاق الرقابة الدولية يعد أحد 

فال يمكن تناول "وزاد  .العراقيل الرئيسية لتحقيق هذا الهدف المشروع لشعوب المنطقة وللعالم أجمع
ألوسط بما فيها منطقة الخليج دون التطرق لمستجدات جهود إحالل السلم واالستقرار في منطقة الشرق ا

القضية الفلسطينية ووصول المفاوضات في هذا الخصوص إلى طريق مسدود، وذلك بسبب تعنت 
إسرائيل المستمر وعدم جديتها في تحقيق السالم، ورفضها لجميع المبادرات السلمية لحل النزاع بما فيها 

مرة أخرى مسؤولية المجتمع الدولي نحو الضغط على إسرائيل بحزم ونحن نؤكد . مبادرة السالم العربية
للتخلي عن منطق القوة وتبني خيار السالم واالعتراف للشعب الفلسطيني بحقه في إنشاء دولته المستقلة 

  ."وعاصمتها القدس الشريف وفقا لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي
  5/12/2011الشرق األوسط، لندن، 

  
   مدرسة في غزة171س التعاون الخليجي يمول ترميم وبناء مجل .55

ساهم برنامج دول مجلس التعاون إلعادة إعمار غزة بالتعاون مع البنك اإلسالمي للتنمية في ): وام(
وذكر .  مليون دوالر38,2 مدرسة جديدة في قطاع غزة بقيمة 18 مدرسة، وبناء 153ترميم وإصالح 

رنامج دول مجلس التعاون أن البرنامج نفذ العديد من المشاريع لدعم  رفعت دياب منسق ميداني لب.م
قطاع التعليم من خالل مؤسسات خيرية عدة، وبلغت النسبة المئوية من االعتماد الكلي لمشاريع التعليم 

  .%17في البرنامج 
  5/12/2011االتحاد، أبو ظبي، 

  
  "الرباعية" مفاوضات  بالتكتم على"إسرائيل" و الفلسطينيةتطالب السلطةواشنطن  .56
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العبرية التي أوردت الخبر عن مـسؤول أمريكـي رفيـع           " هآرتس"نقلت صحيفة   : القدس المحتلة 
المستوى تأكيده أن اللجنة الرباعية طلبت من الفلسطينيين واإلسرائيليين أن يبقى مضمون المحادثات             

  .سريا
ألطـراف بـأن يبقـى مـضمون        فإن أعضاء الرباعية اتفقوا مع ا     "وحسبما ذكر المسؤول الرفيع     

المحادثات في إطار السرية، وكان األمر كذلك، ولكننا نشعر بانزعاج نوعا ما من حقيقة أن العديد                 
  ".من هذه التفاصيل ظهرت في الصحافة

ووفقا للمسؤول األمريكي فإن السلطة الفلسطينية قدمت وثيقتين للجنة الرباعية تتعلقان بحدود الدولة             
تيبات األمنية، ولكن اللجنة الرباعية قالت للفلسطينيين إنه لن يتم تمرير هذه الوثيقة             الفلسطينية والتر 

  .لإلسرائيليين
وقال المسؤول إن ممثلي اللجنة الرباعية قالوا لرئيس الوفد المفاوض صائب عريقات إن المقترحات              

: وأضـاف  ".سرائيلإ"التي قدمت لم تكن ذات أهمية؛ ألنها لم تقديم في إطار محادثات مباشرة مع               
إننا نواصل الدعوة لتبادل مباشر بين الطرفين، بدءا من االجتماع التحضيري الذي يؤدي إلى تقديم               "

 ".مقترحات بشأن األراضي واألمن، وهذا الهدف لم يتحقق إلى اآلن ولكننا مستمرون في المحاولـة              
بتقديم اقتراحات إلى اللجنة الرباعيـة      إن إدارة اوباما ترى في االستراتيجية الفلسطينية        : "وتابع قائال 

  ".بأنها محاولة لتغيير قواعد اللعبة) إسرائيل(دون الدخول في محادثات مباشرة مع 
  5/12/2011، السبيل، عّمان

  
  "إسرائيل"هيالري كلينتون تعرب عن خشيتها على مستقبل الديمقراطية في  .57

 لوزيرة الخارجية األمريكيـة هـيالري       ”اإلسرائيلي“أثارت تصريحات نسبها اإلعالم     : )ب.ف  .ا  (
 تتحدث  ،لتي قيل إنها أدلت بها في اجتماعات مغلقة السبت في منتدى سابان في واشنطن             ، ا كلينتون

وحقوق النساء فيها، ردود فعـل      ” إسرائيل“فيها عن خشيتها على مستقبل ما سمتها الديمقراطية في          
  .”إسرائيل“غاضبة في 

إن هيالري قالت إنها صدمت عند سماعها أن بعض الحـافالت           ” يديعوت احرنوت “وقالت صحيفة   
المتـدينين  ” اإلسرائيليين“مخصصة للنساء وأخرى للرجال، وإن بعض الجنود        ) المحتلة(في القدس   

  .رفضوا حضور حفالت تغني فيها نساء
ورفضت وزارة الخارجية االمريكية، أمس، تأكيد ما ورد على لسان هيالري مـن تـصريحات أو                

الحـديث كـان غيـر     “وصرحت المتحدثة فيكتوريا نوالند أن      . ”اإلسرائيلي“عليق على رد الفعل     الت
  .”رسمي، وسيبقى كذلك

  5/12/2011، الخليج، الشارقة
  

  "إسرائيل"ـ مقابل بيع غواصة لالسلطة اشترطت تحويل أموال ميركل: صحيفة ألمانية .58
ألحد أن المستشارة أنجيال ميركل طالبت      ذكرت تقارير صحفية صادرة في ألمانيا ا      : ـ د ب أ    برلين

وقالـت  . الحكومة اإلسرائيلية بتنازالت سياسية للموافقة على بيع غواصة ألمانية سادسة إلسـرائيل           
األلمانية الصادرة إن الحكومة األلمانية أعلمـت سـرا رؤسـاء الكتـل             ' فيلت آم زونتاج  'صحيفة  
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مقابال سياسيا تجاه السلطة الفلـسطينية للموافقـة        البرلمانية وساسة بارزين بأنها طلبت من إسرائيل        
  .على إبرام الصفقة

وأشارت الصحيفة إلى أن حكومة بنيامين نتنياهو أعلنت في ذات اليوم الذي أعلن فيه عن الـصفقة                 
عن موافقتها على اإلفراج عن ماليين الدوالرات من إيرادات الضرائب التي تجمعها نيابـة عـن                

  .الفلسطينيين
 مليون يورو، أي ثلث ثمن الغواصة، وهـو         135حكومة األلمانية الصفقة ماليا بحد أقصى       وتدعم ال 

  .2012واعتمد هذه المبلغ بالفعل في موازنة عام . المبلغ الذي سيقتطع من أموال دافعي الضرائب
 5/12/2011، القدس العربي، لندن

  
  "سرائيلإ"مع ها السلطة االلتزام بأمور اتفقت عليها ترفض مشكلتنا مع حماس ان: فيلتمان .59

أكد نائب وزيرة الخارجية األميركية لشؤون الشرق األدنى جيفري فيلتمان،          :  تغريد الرشق  -عمان  
خالل لقاء صحفي عقده امس في مقر السفارة األميركية في عمان، بحـضور الـسفير األميركـي                 

ودا، مشيدا بقيـادة جاللـة      ستيوارت جونز، عن اعتزازه بالشراكة األردنية األميركية التي تمتد عق         
وشدد فيلتمان على رغبة بـالده بـأن يكـون           .الملك عبداهللا الثاني للمسيرة اإلصالحية في المملكة      

  .األردن أنموذجا في اإلصالح
وفي رده على سؤال بخصوص رؤية اميركا لعودة العالقة بين األردن وحماس، أكـد فيلتمـان ان                 

  .هم، مشددا على متانة عالقة بالده مع الملكاألردنيين يأخذون قراراتهم وفق مصالح
مشكلتنا مع حماس   "، مضيفا   "الجميع يعرف سياسة اميركا تجاه حماس     "وأوضح في هذا السياق، أن      

ان سياستها ترفض االلتزام بأمور اتفقت عليها السلطة الفلسطينية مع اسرائيل، ولدينا مشكلة اساسية              
  ".بالقوة وليس بالديمقراطيةمعها ومع الجماعات التي تطبق إرادتها 

وحول عملية السالم في الشرق األوسط، أكد فيلتمان أن بالده تريد سالما دائما، وهو ما يعتمد على                 
حل الدولتين، بحيث يكون للفلسطينيين وطن يمتلكون فيه مصيرهم واستقاللهم، مشددا على ضرورة             

  .ان يجلس الجانبان معا للتفاوض
  5/12/2011، الغد، عّمان

  
  صحفية فلسطينية  عن في اإلفراج"حقوق اإلنسان"دور  يثّمن "المرصد األورومتوسطي" .60

، عن ارتياحه لإلفراج عـن      »EMOHRالمرصد األورومتوسطي لحقوق اإلنسان     « أعرب   :جنيف
الصحفية الفلسطينية إسراء سلهب دون شروط، ظهر يوم االثنين الماضي، بعد اثني عشر يوماً من               

  .القوات اإلسرائيلية في مدينة القدس المحتلةاعتقالها على يد 
وثمن المرصد األورومتوسطي عاليا دور مجلس حقوق اإلنسان الدولي في اإلفراج عن الـصحفية              
سلهب، حيث قام خالل األسبوع الماضي بالضغط على السلطات اإلسرائيلية من أجل اإلفراج عنها،              

اعتقالها كان تعسفي ن للمجلس أنا وذو أبعاد سياسيةبعدما تبي.  
  5/12/2011، السبيل، عّمان

  
   تريد حرباً عالمية على إيران والعالم الغربي يفكر بطرق وبدائل أخرى"إسرائيل" .61
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هدأ السجال في األسبوع األخير في إسرائيل حول الهجوم العسكري اإلسرائيلي على إيران             : حلمي موسى 
ويمكن للبعض أن يعزو ذلك إلـى أمـرين         .  والعسكرية بل وهدأ ايضاً على الجبهة الفلسطينية السياسية      

مختلفين وربما متناقضين أولهما تركيز األنظار على نتائج االنتخابات المصرية ومـسيرة االنتفاضـات              
وهناك من يشير إلى أن التفجيـرات       . العربية وثانيهما تعاظم الجهود الدولية لفرض عقوبات على إيران        

لحرب بوسائل مستترة تزداد أواراً مما يعني أنه ال حاجة، على األقل في             األخيرة في إيران أظهرت أن ا     
  .الظروف الراهنة، لتسخين إضافي

ومع ذلك فإن المعلقين في إسرائيل يلحظون أن جانباً هاماً من السجال في إسرائيل كان مصطنعاً أقله أنه                  
ة كهذه من الناحيتين العمالنيـة      األول قدرة إسرائيل الحقيقية على توجيه ضرب      : كان يدور حول محورين   

وبتلميحـات  . والسياسية والثاني مقدار نجاعة مثل هذه الضربة وقدرة إسرائيل على احتمـال عواقبهـا             
مستترة يمكن أن تفهم أن إسرائيل النووية تمتلك من الناحية المادية قدرة توجيه ضربة فتاكة إليران ولكن                 

ولكن في نظر أغلب الخبراء ال يمكـن        . القادرة على فعل ذلك   بسالح غير تقليدي ولديها مثالً الصواريخ       
يقود ليس فقط إلى نهايـة الخطـر        » خيار شمشوني «إلسرائيل أن تقدم على خيار كهذا ألنه في األصل          

ولذلك فإن الحديث يتركز حول ضربة عسكرية تقليديـة         . النووي اإليراني وإنما أيضاً إلى نهاية إسرائيل      
ودية قدرة إسرائيل على توجيهها إليران واألهم على محدودية نجاعة مثل هـذه             يجمع الخبراء على محد   

  .الضربة
ويبدو أن قادة االستخبارات اإلسرائيلية السابقين، خصوصاً من كان منهم مكلفاً بمكافحة المشروع النووي              

 يادلين، هم   اإليراني كرئيس الموساد السابق مئير داغان أو رئيس شعبة االستخبارات العسكرية، عاموس           
ويصوغ هؤالء وأمثـالهم اعتراضـهم علـى الـضربة العـسكرية            . أشد الخبراء توضيحاً لهذه المسألة    

اإلسرائيلية إليران بأشكال مختلفة تركز على فكرة أساسية وهي إدراك أن للقوة اإلسرائيلية حـدوداً وأن                
 التركيز أوالً على العواقـب      ويجري. أمراً مثل ضرب إيران بنجاعة أكبر من طاقة إسرائيل على الفعل          

االستراتيجية لمثل هذه الضربة على العالم نظراً للمكانة الجيواستراتيجية إليران وجلوسها علـى مـورد               
وفي ظروف كاألزمة االقتصادية العالمية يتسم موقع إيران بأهمية دوليـة بالغـة             . الطاقة األساسي للعالم  

وربما لهذه األسباب   . كذلك على استقرار االقتصاد العالمي    ليس فقط على استقرار المنطقة وحسب، وإنما        
حصراً، ومن دون الدخول في القدرة العمالنية إلسرائيل، يعارض القادة العسكريون الضربة إذا انتقلـت               

ويحـاول  . من مجرد سجال يدخل في باب التهويل بقصد بناء ردع معنوي أو التهديد إلى تفكير عملياتي               
يين والعسكريين في إسرائيل اعتبار التلويح المتكرر من جانب كـل مـن رئـيس               بعض المعلقين السياس  

الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه إيهود باراك بالضربة مجرد مشاركة في الضغط الـدولي علـى                
  .إيران إللزامها بتغيير وجهتها باإلكراه أو اإلغراء

ديد بعدد من المقـابالت الـصحافية سـواء مـع           وفي األيام األخيرة عاد مئير داغان إلى الواجهة من ج         
ورغـم الغطـاء    . لتأكيد معارضته لتوجهات نتنياهو وبـاراك     » يديعوت«و» هآرتس«التلفزيون أو مع    

وعلى ما يبدو يخطط داغان     . الموضوعي الذي يتم إلباسه لهذه المواقف إال أنها ال تخلو من بعد شخصي            
ويبدو أنه ال يجد سـبيالً إلـى ذلـك          . ام الحكم في إسرائيل   لدخول الحياة السياسية تحت عنوان تغيير نظ      

أفضل من التصادم جبهوياً مع أبرز القادة السياسيين الحاكمين في قضية دأب اإلسرائيليون على اعتبارها               
  .وجودية
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من مواقف وزير الدفاع، إيهود باراك، الذي أعلن مؤخراً أن نافذة           » بالغ القلق «وقد ركز داغان على أنه      
وقـال داغـان،   . رص أمام منع إيران من تخطي عتبة الالعودة في الشأن النووي تمتد لعام واحد فقط       الف
. »أنا ال أتفق مع هذا التقـدير      . ما أفهمه منه هو أن دولة اسرائيل يجب أن تعمل في هذا المدى الزمني             «

وقد شرح  . وشؤم آت وبدا أن داغان يريد أن يظهر في موقع حامل األجراس الذي يدقها تحذيراً من شر                
. »المحذر عند الباب قبل أن تقـع المـصيبة  «في المقابالت أنه في مواجهة مثل هذا الشر عليه أن يكون            

بعينين مفتوحتين الى حرب اقليميـة،      «وشدد على أن ضرب إيران عسكرياً وبشكل منفرد سيكون دخوالً           
وإذا كان تقدير داغان    . »تحز باللحم الحي  وهذا يستوجبنا فقط اذا تعرضنا للهجوم أو اذا ما بدأت السكين            

لموقف باراك صحيحاً فإن على إسرائيل الرسمية أن تتخذ خالل هذا العام القرارات العملياتية والسياسية               
  .المناسبة لتوفير المناخ للضربة العسكرية المنفردة أو المشتركة مع آخرين

ئيل من مغبة العمل المنفرد ضد إيران والـبعض         في كل األحوال تعمد أميركا جهاراً نهاراً لتحذير إسرا        
إذ بوسع أميركا أن تقول ال جازمة إلسرائيل إذا كان فـي            . يرى في هذا التحذير مشاركة في بناء التهديد       

  .الضربة اإلسرائيلية ما يشكل خطراً على مصالحها في المنطقة، ولكن ربما للمجاراة مبررات أخرى
 من أي وقت آخر أن حديث الحرب على إيران، خصوصاً بعد فـرض              وفي كل األحوال يبدو اليوم أكثر     

البعض . المزيد من العقوبات وبعد التوتير الدبلوماسي مع عدد من الدول األوربية صار في وجهة أخرى              
. يتحدث عن حرب استخبارية واقتصادية ومالية شديدة األوار تجري ويرى أنها الحرب الحقيقية الوحيدة             

اً في إسرائيل ال يزالون يرون أن ال حل للخطر اإليراني إال برؤية الدماء تسيل               البعض اآلخر، خصوص  
ومن الواضح بعد سنوات من السجال أن العالم يفكر في هذه المسألة            . في حرب تحرق األخضر واليابس    

  .بطريقة ليست الطريقة التي تفكر بها إسرائيل
  5/12/2011، السفير، بيروت

  
  رية مع الفلسطينيين في موضوع خرائط الدولةنتنياهو يطلب مفاوضات سـ .62

رفض رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنيـاهو الخريطـة التـي قـدمتها الـسلطة               : رياض منصور 
الفلسطينية الى اللجنة الرباعية والتي تحمل التصورات الفلسطينية لحدود الدولة الفلـسطينية والترتيبـات              

  .االمنية مع اسرائيل
نية رفعت الى اللجنة في اطار صيغة الرباعية، التي اعلن عنها على هـامش الجمعيـة                الخريطة الفلسطي 

  . أيلول الماضي، بعد خطاب رئيس الوزراء نتنياهو23العمومية لالمم المتحدة في نيويورك في 
 تشرين االول   26وبحسب الصيغة، ففي غضون ثالثة اشهر من اللقاء االول بين الطرفين، الذي عقد في               

الفلسطينيون واالسرائيليون مطالبين برفع عروضهم في موضوعي الحدود واالمن، التي ستعتبر           سيكون  
  .موقف أولي في المفاوضات

. ورحبت اسرائيل بصيغة الرباعية بعد اسبوع من نشرها واجرى مبعوثو الرباعية محادثات مع الطرفين             
ممثلي الرباعية وثائق تتـضمن     على ضوء ذلك رفع رئيس الفريق الفلسطيني المفاوض صائب عريقات ل          

  .العرض الفلسطيني
وهي تتضمن خريطة رسمت فيها     . الوثيقة االولى التي رفعها الفلسطينيون عنيت بحدود الدولة الفلسطينية        

 فـي المائـة مـن    1.9، وظهرت فيها موافقة على تبادل االراضي بنسبة 67الحدود على اساس خطوط  
  .الضفة الغربية
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 فعنيت بالترتيبات االمنية وتضمنت موافقة فلسطينية على مرابطة قـوة دوليـة علـى               اما الوثيقة الثانية  
الحدود مع اسرائيل وفي غور االردن، وتعهدت بعدم عقد تحالفات عسكرية مع دول معاديـة إلسـرائيل           

  .»دولة ذات سالح محدود«وموافقة على تجريد الضفة الغربية من السالح، بشكل تكون فيه فلسطين 
م من اللقاء مع عريقات التقى ممثلو الرباعية بمبعوث رئيس الوزراء المحامي اسـحق مولكـو                وبعد يو 

واوضحوا له بانهم معنيون بان يتلقوا من اسرائيل عرضا مضادا في موضوع الحدود واالمن حتى نهاية                
  .ورفض مولكو الطلب وشدد على ان اسرائيل لن تتعاون مع الخطوة. كانون الثاني المقبل

 مولكو الى أن على الرباعية أن تعيد السلطة الفلسطينية الى المحادثات المباشرة مع نتنيـاهو واال                 واشار
سنرفع عروضا مباشرة للفلسطينيين فقط     «وأوضح مولكو لممثلي الرباعية     . تدير مفاوضات باسم اسرائيل   

  .وبالمفاوضات المباشرة والسرية فقط
ائيل للعرض والخريطة المقدمـة مـن جانـب الـسلطة           غير ان السلطة الفلسطينية ترى في رفض اسر       

  .الفلسطينية ان نيتنياهو يريد العودة الى عرضه القديم مع بعض التعديالت
  التصورات اإلسرائيلية

ويصر نتنياهو في عرضه على البدء باالعتبارات األمنية والتى تتضمن تجريد الدولة الفلـسطينية مـن                
ة اسرائيلية على الحدود والمعابر واألجـواء وموجـات البـث           السالح مع تسليح خفيف للشرطة وسيطر     

  .الكهرومغناطيسى و السيطرة على منطقة غور االردن عبر انتشار قوات اسرائيلية
ويؤكد نيتنياهو على ان كل شيء يجب ان يتم بضمانات من الواليات المتحدة واالتحاد االوروبي لمنع اي             

محاولة لوصول اسلحة اليها باالضافة الى حرية التعامل مع اية          تحول في شكل هذه الدولة، ومحاربة اية        
  .يكون مصدرها اراضي الدولة الفلسطينية» الدولة اليهودية«مخاطر وتهديدات قد تتعرض لها 

ويصر نيتنياهو على بقاء غور االردن وقمم الجبال المطلة عليه تحت السيطرة االسرائيلية لضمان مراقبة               
يلي والتأكد من عدم تهريب وسائل قتالية وتسلل مقـاتلين الـى اراضـي الدولـة                المجال الجوي االسرائ  

  .الفلسطينية المستقبلية ويحظر عليها عقد اتفاقات امنية مع اطراف ثالثة
ويطلب رئيس الوزراء االسرائيلي تشكيل قوة دولية يقترحها االسرائيليون والفلسطينون تشكل نسبة تزيد             

ضفة، تكون دائمة ومؤثرة وقادرة ومسيطرة، للقيام بمهامها التي تتمثـل           من عدد السكان في ال    % 3عن  
  :فيما يلي

اإلشراف على المؤسسات األمنية والعسكرية الفلسطينينية للتاكد من كونها مؤسسات تخدم االتفاقيـات             .1
العمـل  المبرمة وال تشكل عداءا مستقبليا إلسرائيل من حيث تشريع القوانين واختيار القادة والتـدريب و              

  .اليومي
اإلشراف على الحدود والمنافذ الحدودية بما اليخل باالتفاقيات المبرمة وبما اليشكل خطرا مهما قـل               .2

  .على الكيان االسرائيلي
مراقبة التشريعات والقوانين الصادرة في الدولة الفلسطينية بحيث ال تتعارض واالتفاقيات المبرمة او             . 3

  .تشكل خطرا على اسرائيل
د القوة الدولية هذه، قوة احتياط في حالة استعداد دائم لمواجهة أي اختراق في االتفاقيات المبرمـة                 تع. 4

ولها الحق في معالجته بشكل مباشر في حالة عدم قدرة المؤسسات األمنية والعسكرية الفلـسطينية علـى           
  .معالجته
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شاركة عند الحاجـة أو لمواجهـة أي        لقيادة القوة الدولية هذه، استدعاء قوات اكبر من نفس الدول الم          . 5
  .خلل او اخترق خطير في االتفاقيات

 الف دونم من اراضي النقب تقع على طول الحدود المصرية مقابل مناطق             400ويعرض نيتنياهو تبادل    
  :مأهولة في الضفة الغربية وحدد اإلمكانات التالية

  ).منطقة المقيبلة( الضفة الغربية  تبادل أراضي تحت السيادة اإلسرائيلية بالقرب من جنين في-1
 منطقة المثلث والتي تضم بلدات عربية وهي أم الفحم والطيبة ووادي عاره حيث تمثل تلك المناطق                 -2

  .كثافة سكانية عربية
  مناطق تريد إسرائيل االحتفاظ بها

  :أما المناطق التي تريد إسرائيل االحتفاظ بها
لتي تبدأ على طول الخط األخضر من بيت حورون في الـشمال            المحيطة بالقدس وا  : المنطقة األولى ) 1

  .حتى غوش عتسيون في الجنوب
  ):غالف القدس(وتشمل مستوطنات 

, بيتـار عليـت   , قبر راحيل , غيلو, معاليه ادوميم , آدام, عانوت, بسجات زئيف , فيسجوت, جبعات زئيف 
 فصل الكتل الفلسطينية ـ الجنوبيـة   وبذلك يتم عمليا. الى غور األردن, وينحدر حول الشارع الى اريحا

  .والوسطى دون ان يبقى بينهما تواصل اقليمي
في مداخل حورون في    , على طول الخط األخضر   , تبدأ بتكتل تحت السيادة اإلسرائيلية    : المنطقة الثانية ) 2

ـ    , الفي, بيت ارييه , منتياهو, حشمونائيم, الجنوب ويمر عبر كريات سيفر     ي فـي   يلتف حول قلقيلية وينته
ويبعد مناطق الـسلطة    , وهذا التكتل يوجد حاجزا بين منطقة رام اهللا والخط االخضر         . مستوطنة تسوفين 

وهذا , )بن غوريون (ويشمل جزءا من البئر الجوفية الغربية ويشكل مؤخرة لمطار          , من وسط غوش دان   
كرنـي  , لكانـا اللسان ينحدر الى داخل الضفة حتى غور االردن ويشمل في داخله مـستوطنات مثـل ا               

  .عالي وشيدر, اريئيل, عمنوئيل, شومرون
وحين يصل الى غور األردن يصطدم بتكتل اخضر الذي سيخضع مؤقتا للسيادة االسرائيلية ومن المهـم                
االشارة الى ان هذا المسار اقيم على شارع عابر السامرة بخطه الجديد الذي لم ينته بعد وعابر الـسامرة                   

عبر مفرق تفوح يشمل مستوطنة تفوح ويقع حسب الخارطـة تحـت الـسيادة              القديم من منطقة اريئيل     
  .الفلسطينية

تشمل كل مستوطنات غور األردن الشمالية وهذا التكتل يقع بصورة عامة على            : المنطقة الثالثة المؤقتة  )3
والجزء الواقـع بـين شـارع الغـور         . الجزء الشمالي من طريق الون وينحدر شرقا حتى شارع الغور         

والقطاع األخـضر ـ القـسم الجنـوبي مـن      . يخضع للسيادة االسرائيلية الكاملة, على طوله, ردنواأل
الخارطة ـ يحيط عمليا بكل التكتل البني الجنوبي في قطاع ضيق يتراوح عرضه بين عدة كليـومترات   

  .الى عدة مئات من األمتار
ي من قرى فلسطينية كبيـرة  ويقطع اراض, وهو يبدأ من منطقة غوش عتسيون على طول الخط األخضر        

من بيت عورا وبيت ميرسان ويهبط جنوبا على طول الخط األخضر ويشمل في داخله مستوطنات متـل                 
ولما كانت الخارطة االسرائيلية قد     . وشمعا ويرتفع قبالة البحر الميت غرب شارع الغور       , اشكولوت, تنانا

 القطاع الجنوبي يمتد الى عمـق المنطقـة         وضعت الخليل وكريات اربع في داخل التكتل الفلسطيني فإن        
  .الى داخل كريات اربع والخليل, الفلسطينية بقطاع ضيق بين كيلومتر الى عدة امتار
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  غور األردن
ووفق عرض نيتنياهو فإن الجانب اإلسرائيلي وفيما يتعلق بموضوع السيطرة على غـور األردن حمـل                

  :اقتراحين
ى الغور ما بين منطقة سيادة فلسطينية يتم احتفـاظ اسـرائيل بهـا              تقسيم السيادة عل  : االقتراح االول  -1

ومنطقة سيادة اسرائيلية عبارة عن قطاع ضيق على طول نهـر           .. بصورة مؤقتة عن طريق االستئجار      
  .االردن يخضع بصورة دائمة للسيادة االسرائيلية

حتفاظ اسرائيلي بمحطات انذار    سيادة فلسطينية كاملة على منطقة الغور مع ضمان ا        : االقتراح الثاني  -2
  .مبكر على نهر االردن تخدم أغراض استراتيجية وامنية اسرائيلية

تتراوح خيارات السيطرة على غور األردن ما بين االحتفاظ بالشريط الضيق المحاذي لنهـر االردن                -3
تفاظ بقطاع ضيق بين    أو االكتفاء فقط بمواقع امنية عليه في الشمال والوسط والجنوب واالتجاه العام لالح            

 متر على طول النهر وفي هذا القطاع سوف تتمركز قواعد           100-50نهر االردن وشارع الغور بعرض      
  .الجيش االسرائيلي

أما فيما يتعلق بالالجئين فإن نيتنياهو يتمسك بضرورة حل مشكلة الالجئين في حدود الدولة الفلـسطينية                
  .بعيدا عن حدود دولة اسرائيل

 بالقدس طرح نيتنياهو مجموعة من النماذج الممكنة لحل قضية القدس، وتمحورت في النقاط              وفيما يتعلق 
  :التالية

  .معاليه ادوميم ، جبعات زئيف، افرات ، غوش عتيسون الى القدس : ضم مستوطنات -1
  
لـى  نقل القرى الفلسطينية الولجة، جبل المكبر، العيسوية، السواحرة، قلندية، شعفاط، بيـت حنينـا ا               -2

  .السيطرة الفلسطينية
منح األحياء العربية في المدينة حكم ذاتي وظيفي حيث ستتمتع بالعديـد مـن النـواحي باسـتثناء                   -3

المسؤولية األمنية الشاملة والعالقات الخارجية، وسيعطى سكان هذه االحياء حق االنتخـاب والترشـيح              
  .لمؤسسات السلطة الفلسطينية

  .ألرمني تحت السيادة االسرائيليةيظل الحي اليهودي والحي ا -4
تتولى هيئات مخصصة ادارة المواقع الدينية في القدس حسب دين كل موقـع، بمعنـى ان يتـولى                   -5

المسلمون برعاية اردنية باسم العالم العربي ادارة شؤون المسجد االقصى والوقف االسالمي والمسيحيون             
لمسيحي على ان تكون اسرائيل هي المـسؤولة عـن          برعاية اوروبية وامريكية ادارة الكنائس والوقف ا      

ويعقب . رعاية المواقع اليهودية في القدس التي يوجد خالف اصال على تصنيفها وتسميتها كتراث يهودي             
ذلك تشكيل هيئة ثالثية معترف بها دوليا ولها مقرات خاصة وتتولى التنسيق بين جميع الجهات التي تدير                 

  .المواقع الدينية
مر من مناطق السيادة الفلسطينية في القدس الشرقية الى المسجد االقصى وتحقيق ذلك يتطلب              إيجاد م  -6

حرية التنقل عبر الشوارع المؤدية للمستوطنات والتي تمر في المناطق الفلسطينية واعتبار هذه الشوارع              
  .جزء من مبدأ تبادل المناطق التي ستجري

  5/12/2011، الدستور، عّمان
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  إلخوانوفوبيا في اقراءة .63
  محسن صالح. د 

أو التخويف منهم شكالً أكثر بروزا مـع ربيـع الثـورات    " اإلخوان المسلمين"أخذت ظاهرة الخوف من     
وتوافقت على ذلك شخصيات واتجاهات وأحزاب مختلفة معظمها ذو خلفيات يسارية أو ليبرالية             . العربية

دة التي تصدر عـن اإلسـرائيليين واألميركـان         أو مرتبط بجهات رسمية، باإلضافة إلى المخاوف المعتا       
  .ووسائل اإلعالم الغربية

وهذه الظاهرة ازدادت مع تصدر اإلخوان لقيادة التغيير في مصر وتونس والـيمن واألردن، ودورهـم                
مع اإلشارة إلى حجم الدور الذي يلعبه تيار اإلخوان الفلسطينيين الممثـل فـي              . القوي في ليبيا وسوريا   

  .حركة حماس
التخويف من اإلخوان يكون عادة باعتبارهم عنوانًا لإلرهاب والتطرف أو عنوانًا لالنغـالق والرجعيـة               
والظالمية، أو عنوانًا لمعاداة الحريات وحقوق المرأة، أو عنوانًا للدولة الثيوقراطية وللديكتاتورية باسـم              

  .الدين
تيعاب الواقع، وعدم القدرة على تقديم بـرامج        وال يخلو األمر من اتهامات بالعمالة واالنتهازية وعدم اس        

  .حقيقية إلدارة الدولة والمجتمع والعالقات الخارجية
والملفت للنظر أن بعضا من هذه االتهامات، لو كان صحيحا، يكفي وفق نظريات علم االجتماع والسياسة                

  .ألن يندثر اإلخوان أو يتحولوا إلى تنظيم هامشي صغير، ال يحفل به اآلخرون
  

أما أن تتمتع هذه الجماعة بحيوية ودينامية هائلة تجعلها التيار األول واألوسع جماهيرية في البلدان التـي   
تتوق للتغيير والنهضة والتحرر والديمقراطية واالزدهار، بالرغم من مرور أكثر من ثمانين عاما علـى               

كك، إال إذا أراد البعض أن يضع       إنشائها، فإن هذا يضع االتهامات وعمليات التخويف موضع نظر أو تش          
  !!نفسها موضع نظر.. علوم االجتماع والسياسة

، أهمها الجهل بفكر وأدبيات اإلخوان المسلمين، إذ        "اإلخوانوفوبيا"هناك أسباب عديدة خلف بروز ظاهرة       
إن الكثير من أصحاب الكتابات التي نقرؤها حول اإلخوان والكثير من متصدري الحـديث عـنهم فـي                  

الم، ممن يصفون أنفسهم بالخبراء، ال يكلفون أنفسهم عناء قراءة كتب مؤسس اإلخوان حسن البنـا                اإلع
  .وال الكتب المعتمدة من الجماعة

وهؤالء يخلطون، بحسن نية أو سوء نية، بين القراءات المجتزأة وبين ما ينسبه اآلخرون مـن خـصوم                  
ن ألشخاص محسوبين على الجماعة، لكنهم ال       وأعداء لإلخوان، وبين تصريحات أو سقطات أو فلتات لسا        

  .يمثلون خطها الرسمي المعتمد
فتتشكل عن اإلخوان صورة نمطية غير موضوعية، في الوقت الذي ال تتاح فيه لإلخوان فرصة التعريف            

  .بأنفسهم بالدرجة نفسها التي تتاح لآلخرين، بينما يكتفي اإلنسان العادي بما يسمع ويشاهد
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التركيز مثالً على كتابات سيد قطب دون غيره من مفكري اإلخوان، ويتم تقديمه باعتباره              وكثيرا ما يتم    
للفكر التكفيري، دونما اعتبار للظروف الموضوعية التي كتب فيها سيد كتاباته، مع نزع العديد مـن                " أبا"

  .نصوصه عن سياقها
خدم عبارات قوية وحادة في وصـفه       ولكن قراءة علمية متأنية لفكر سيد قطب تُظهر أنه وإن كان قد است            

لألنظمة القائمة وضرورة تغييرها، فإنه لم يكفر األفراد وال المجتمع، وأنـه شـجع االخـتالط بالنـاس                  
  .والتعامل معهم بروح العطف واالستيعاب والرحمة

د إلى االنعزال عن الناس وهجـرتهم، وإنمـا قـص         " العزلة الشعورية "ولم يكن يدعو أبدا عندما دعا إلى        
  .احتفاظ المسلم في بيئة غير ملتزمة بمشاعر اإلسالم وبخلقه ودينه وسلوكه

العدالـة االجتماعيـة فـي      "و" أفراح الروح "و" تفسير الظالل "وكان ينبغي قراءة سيد بمجمل كتاباته في        
  .أو غيره" معالم في الطريق"، وليس من خالل قراءة انتقائية مجتزأة لبعض النصوص في كتاب "اإلسالم

مع ذلك فإن كثيرا من كتّاب اإلخوان ومفكريهم قاموا بأدوار كبيرة في توضيح ما علـق بأيـة أفكـار                    و
  .متطرفة منسوبة إلى سيد، مؤكدين على الخط الوسطي المعروف ألهل السنة

ومن ناحية ثانية يبرز االختالف األيديولوجي أحد أسباب الظاهرة، إذ إن الدولة الحديثة المعاصـرة فـي         
م العربي والغربي تبنت أنظمة علمانية تفصل الدين عن الدولة، هذا إن لم تكن معادية للدين نفـسه،                  العال

  .واستندت إلى أيديولوجيات قومية واشتراكية وليبرالية ويسارية ووطنية
وفي الوقت الذي استطاعت فيه التيارات التي تقود الدولة الحديثة إخضاع واسـتيعاب تيـارات التـدين                 

، فإنها وجدت نقيضا وتحديا كبيرا من تيارات اإلسالم الحركي التي يتصدرها اإلخوان والتي تقدم               التقليدي
رؤى تغييرية وإصالحية جادة تستند إلى المرجعية اإلسالمية، وتملك الكثير مـن الرمـوز والكفـاءات                

  .المستوعبة للواقع ومتطلبات العصر والمستوعبة أيضا لتطلعات شعوبها
نظر عن مدى قدرتها على تنفيذ برامجها، شكلت كابوسا لآلخرين، بسبب انتماء أو تعاطف              وهي بغض ال  

  .قطاعات واسعة من المجتمع مع رؤيتها
وألن عددا من التيارات القومية واليسارية والليبرالية ربطت بين نفسها وبين الحداثة وتشكيالت الدولـة               

 األسس، فإنها وجدت في التيار اإلسالمي الحركي نبتًـا          العلمانية الحديثة التي نشأت في الغرب على هذه       
وعهـود  " الحكم الـديني  "نشازا يخالف العلمانية لجمعه بين الدين والدولة، وينتمي إلى ما تسميه عصور             

أو دون أن   (وربطت بينه وبين التخلف والرجعيـة والظالميـة دون أن تـدرك             "!! السالطين والجواري "
ار اإلسالمي الحركي يقدم قراءة نقدية واعية لعصور التخلف وألشكال الحكم           أن التي ) ترغب في اإلدراك  

  .الوراثي والمتسلط التي ظهرت باسم اإلسالم
كما أن هذا التيار يفرق بين اإلسالم بحيويته ونضارته وصالحيته لكل زمان ومكان وبـين التطبيقـات                 

  .السيئة التي ظهرت باسمه في عصور التخلف
فيعود إلى حمالت التشويه المبرمج والدعاية المعادية التي تعرض لها اإلخوان سنوات            أما السبب الثالث    

طويلة في العديد من البلدان العربية، وخصوصا في أثناء حكم عبد الناصر في مـصر خـالل الفتـرة                   
  .، حيث تم اتهام اإلخوان بالعمالة والرجعية ومعاداة المد القومي والوطني وما إلى ذلك1954-1970

اإلخوان في كافة وسائل    " شيطنة"وفي الوقت الذي كانت حكومات عربية وأجنبية وأحزاب مختلفة ترعى           
اإلعالم، كان اإلخوان يعانون من المطاردات والمالحقات األمنية ومحاوالت االجتثاث والتهمـيش، وال             

  .يسمح لهم بالدفاع عن أنفسهم أو توضيح وجهات نظرهم
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وكان هناك بعض االسـتثناءات     ... لى بلدان كمصر والعراق وسورية وليبيا     وهذا ينطبق فترات طويلة ع    
  .في بعض البلدان لكنها كانت محدودة اإلمكانات والتأثير

ومن جهة رابعة فإن القراءة االنتقائية المتعمدة لتاريخ اإلخوان وتجربتهم أضفت مزيدا مـن المخـاوف                
واغتيال رئيس وزراء مصر السابق النقراشـي باشـا،         تجاههم، كإنشائهم التنظيمات السرية والعسكرية،      

  ...ومحاولة اغتيال عبد الناصر
  

وهذه القضايا كان لها ظروفها الموضوعية، وبعضها جرى تضخيمه ولم تثبت صحة بعضها اآلخر، لكن               
  .كثرة ترداد هذه المقوالت جعل تداولها يتم وكأنها حقائق مسلَّمة

رون هذه االتهامات أن التنظيم الخاص الذي أنشأه اإلخوان في مـصر            فمثالً ال يذكر الكثيرون ممن يكر     
 كان هدفه طرد االستعمار البريطاني من مصر ودعم الجهاد في فلسطين وغيره وهو ما قام                1940سنة  

كما ال  . 1954-1951، وفي أثناء المقاومة المصرية في قناة السويس         1948بممارسته فعالً أثناء حرب     
  . عالمات االستفهام التي شابت اتهامهم بمحاولة اغتيال عبد الناصريتحدثون عن عشرات

بسبب الخلفيـات   " اإلسالم السياسي الحركي  "من  " إسرائيل"ومن ناحية خامسة، فإن خوف القوى الغربية و       
الدينية والثقافية والتاريخية والسياسية الغربية والصهيونية، وبسبب الخشية من صعود هذا التيار المعادي             

كل جذري ومبدئي للمشروع الصهيوني في فلسطين، وهو تيار يحمل مشروعا حـضاريا إسـالميا ال                بش
يتوافق بالضرورة مع معايير الدولة العلمانية المعاصرة وفق الرؤية الغربية، ويرفض الهيمنـة الغربيـة               

  .حالفة مع الغربعلى المنطقة، كما يدعو إلى تغيير أو إصالح األنظمة العربية الفاسدة والمستبدة المت
والعداء الغربي الذي لعـب دورا كبيـرا فـي تـشويه صـورة      " الفيتو"كل ذلك جعل هذا التيار موضع      

اإلسالميين على مدى العقود الماضية، كما تحالف مع األنظمة القائمة لمنع وصـولهم للـسلطة، حتـى                 
حريـات والتعـذيب وتزويـر      باستخدام أدوات ترفضها المعايير والقيم الغربية كالديكتاتوريـة وقمـع ال          

  .االنتخابات
التي يقدم بعض حكام العرب بها أنفسهم للغرب قدرتهم علـى مطـاردة             " أوراق االعتماد "وأصبحت أحد   

كما أخذت العديد من األجهزة الرسمية وأجهزة المخـابرات تُعظـم مـن      . اإلسالميين وكبحهم وتهميشهم  
  .تخويف من اإلخوان ومخاطرهم المحتملةقيمتها وأهمية دورها في عيون الغرب، من خالل ال

أما الجانب السادس فهو متعلق باإلخوان أنفسهم فهم بشر لهم أخطاؤهم، ولهم ممارسـاتهم واجتهـاداتهم                
التي قد ينجحون فيها أو يفشلون، وهناك من أعضائهم من ال يقدم الصورة اإليجابية المرجـوة عـنهم،                  

لخصومات الحزبية إلى نوع من استعداء اآلخـرين، وربمـا          وربما دفعت بعضهم المنافسات السياسية وا     
أدت الروح الحزبية واالنتماءات التنظيمية إلى عدم القدرة على استيعاب الكفاءات والطاقات من خـارج               

  .صفهم فضالً عن استيعاب الناس العاديين أو خصومهم ومخالفيهم
بعد المرحلة الجامعية ألسباب مختلفـة      بل إن كثيرين من أعضائهم كانوا يستنكفون عن العمل خصوصا           

مرتبطة باإلحباط وعدم قدرة الجماعة على تلبية تطلعاتهم أو استيعاب طاقاتهم أو قـديم رؤيـة مقنعـة                  
  .للتعامل مع التحديات التي يواجهونها

وفي أحيان أخرى، ربما كان سقف الشعارات التي يرفعها اإلخوان أعلى بكثير مـن إمكانـاتهم ومـن                  
ثم إن توسع جماعة اإلخوان في كّل البلدان العربية وعشرات          . على تنزيلها إلى برامج عمل جادة     قدراتهم  

البلدان اإلسالمية والعالمية أنشأ أجواء مختلفة من العمل واالجتهاد فيما بين اإلخوان أنفـسهم، وأظهـر                
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 تعاملهم مع األنظمـة     قدرات مختلفة في التعامل مع الظروف السياسية واالقتصادية واألمنية وفي طريقة          
  .وتعامل األنظمة معهم

وظهرت مسلكيات إخوانية تتراوح بين االعتدال والتشدد، وبين المهادنـة والمواجهـة، وبـين الـبطء                
واالستعجال، وبين القدرة على استيعاب الجماهير وقيادتها والفشل في فهم ديناميكيات العمـل الـسياسي               

  .واالجتماعي واالقتصادي
اإلمكانات التنظيمية والقدرة التعبوية الواسعة لإلخوان من خشية قوى سياسية وشخصيات           وربما ضاعفت   

مستقلة من استحواذ اإلخوان على ساحات العمل، وحرمان اآلخرين من فرص عادلـة فـي المـشاركة                 
  .وتحمل المسؤولية

 القوات العـسكرية    وباإلضافة إلى ما سبق أضفى لجوء اإلخوان للعمل السري ومحاوالتهم أحيانًا اختراق           
النماذج التي تم تقديمها    . في بلدانهم نوعا من الغموض والمخاوف حول حقيقة برنامجهم وأهدافهم النهائية          

والتي انشغل اإلعالم الغربي والعربي في تقديمها على        -للحكم اإلسالمي في أفغانستان وإيران والسودان       
 هي نماذج ال ننكـر الحـق فـي نقـدها            - أساسها أنها نماذج فاشلة، والتخويف من قدوم اإلخوان على       

  .واستجالئها وعدم الدفاع عن أي من أخطائها
  .ولكننا ننبه أيضا إلى أن هذه األنظمة لم تلق فرصا عادلة في الدفاع عن نفسها في وسائل اإلعالم

النموذج "قدمها  ثم إن اإلخوان المسلمين يقدمون رؤية مختلفة لعملية اإلصالح وبناء الدولة عن تلك التي ي              
  .في أفغانستان، وعن النموذج اإليراني ذي المرجعية الشيعية" الطالباني

وتبقى التجربة في السودان ذات خلفية إخوانية، ينبغي الوقوف عندها ومراجعتها، وإن كان الخط الحاكم               
ولم يعد يمثـل    في السودان قد انفصل عن التنظيم الدولي لإلخوان منذ أواخر سبعينيات القرن العشرين،              

  .خطهم الرسمي المعتمد، غير أنه يعد امتدادا لفكرهم وتيارهم بشكل أو بآخر
وعلى أي حال، فإذا كان خصوم اإلخوان يرفضون اتهام النماذج اليسارية والليبراليـة والقوميـة التـي                 

ـ               وا عـدم تحمـل     يتبنونها، بحجة أنهم ال يتحملون مسؤولية التطبيقات السيئة لها، فمن باب أولى أن يقبل
وهذا يعني أال   . اإلخوان وباقي اإلسالميين مسؤولية أية تطبيقات سلبية للنموذج اإلسالمي قام بها آخرون           

  .يعفى اإلخوان من مسؤولية أية تطبيقات خاطئة قاموا هم بها
ميين ومن الملفت للنظر أن معظم أولئك الذين يقومون بالتخويف من اإلخوان سواء كانوا ليبراليين أو قو               

أو يساريين أو غيرهم، جاءت تياراتهم إلى الحكم على ظهور الدبابات في عالمنا العربي، ولم يـصل أي              
  .من أصحاب هذه التيارات بانتخابات حرة نزيهة مباشرة

وينطبق ذلك على االتجاه الناصري القومي االشتراكي في مـصر، وعلـى نظـامي البعـث القـوميين                  
ة، وعلى األنظمة التي رفعت شعارات يسارية واشتراكية كما في نظـام            االشتراكيين في العراق وسوري   

. اليمن الجنوبي ونظام النميري في السودان ونظام هواري بومدين في الجزائر، ونظام القذافي في ليبيـا               
  .كما ينطبق ذلك على نظام ولد الطايع في موريتانيا، ونظام علي عبد اهللا صالح في اليمن

 حتى بعد أن أخذت تغير جلدها باتجـاه   -التي استمرت في استبدادها   - لألنظمة نفسها    كذلك الحال بالنسبة  
وبالرغم من أن القدوم على ظهور الدبابات قـد ال          . الليبرالية وباتجاه الدخول في بيت الطاعة األميركي      

لـسنوات  ينطبق على بورقيبة عند استقالل تونس، فإنه ينطبق عليه وعلى خلفه بن علي عندما حكما في ا           
  .التالية باسم الجميع وغصبا عنهم
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أما األنظمة الوراثية فهي تحكم بنفسها ضمن خطوط معروفة بليبراليتها، وباستبعادها للخـط اإلسـالمي               
وقد تسمح لإلخوان بممارسة العمل كما في األردن والكويت ولكن ضـمن            . الحركي وخصوصا اإلخوان  

  .سقف ال يمكن تجاوزه
ن بالتخويف من اإلخوان، من رافعي الشعارات الليبرالية والقوميـة واليـسارية، أن             إن على الذين يقومو   

يخبرونا في تجربة الستين سنة الماضية، عن أي نظام عربي حمل فكرهم، واحترم الحريـات وحقـوق                 
  !!اإلنسان والتداول السلمي للسلطة

نت تخيف اآلخرين من اإلخـوان ومـن        األنظمة العربية بتياراتها وخلفياتها وشعاراتها المختلفة، التي كا       
اإلسالميين، هي التي مارست قمع الحريات وزورت االنتخابات وأنشأت أنظمة مخابراتية وأقامت نماذج             

وكان يجمعها حالة العداء لإلخوان ولإلسالميين، فضالً عن استعدائها لشعوبها،          . للظلم والفساد في بلدانها   
  .ول اختبار حقيقي أمام صناديق االقتراعوعدم ثقتها بقدرتها على الصمود في أ

لقد مارست األنظمة قمع الحريات بحجة الخوف على الحرية، وقامت بسرقة السلطة بحجة الخوف علـى    
" ظلم"السلطة من اإلسالميين، وقامت بإنشاء أنظمة فاسدة ومستبدة بحجة الخوف من احتمال الوقوع تحت               

  .اإلسالميين
كان ذلك أمرا خياليا ولكننـا      . ن الجالد يقوم باإلمعان في إيذائها وتعذيبها      كا" الضحية"وبحجة الخوف من    

وكيف كان يجد هذا الطرح منظّـرين ممـن         . رأينا بأعيننا كيف كان ذلك يحدث في تونس ومصر وليبيا         
  .يسمون مفكرين ورجال إعالم وأساتذة جامعات

اليسارية والليبرالية والقومية مارست زعاماتها     وتجدر اإلشارة إلى أن معظم التيارات واألحزاب العلمانية         
  .سلوكا ديكتاتوريا على أعضائها، وشكلت لنفسها زعامات تاريخية هرمت، وهرمت تنظيماتها معها

واستخدمت هذه القيادات أساليب الفصل واإلقصاء وسرقة إرادة قواعدها الحزبية وتعطيـل االنتخابـات              
  .الداخلية

 متقدمون بفـارق    -وإن كانت لديهم مشاكلهم الداخلية    -وضوعية أن اإلخوان    وتظهر أي مقارنة علمية م    
الشوري الداخلي وفي العملية االنتخابية الداخلية      " الديمقراطي"شاسع عن غيرهم من األحزاب في السلوك        

وهـو مـن   . والتصعيد القيادي الذي يسير بشكل منتظم كل ثالث أو أربع سنوات في معظـم أقطـارهم     
  .ي مكنتهم من الحفاظ على تماسكهم واستيعابهم للمتغيرات والحضور الشبابي في أوساطهماألسباب الت

حاولت األنظمة الرسمية والتيارات المعادية لإلسالميين أن تثير فزع الناس من اإلخوان باعتبارهم أعداء              
لة، ليقهـروا بعـد     الحريات، وأنهم يستخدمون الديمقراطية لمرة واحدة كأداة ينقضون بها على بنيان الدو           

  .ذلك الناس باسم الدين
وبالطبع فمن حقّ الناس على اإلخوان وعلى اإلسالميين أن يوضحوا لهم فهمهم لهذه المسائل، ولكن الذي                

  .كان يحدث أن تكمم أفواه اإلخوان ويمنعون من التعبير بينما كانت تتوالى االتهامات عليهم
يديولوجيات العلمانيـة الليبراليـة واالشـتراكية والقوميـة         وكان يجري خلطٌ متعمد يحاول أن يربط األ       

بالحريات وحقوق اإلنسان، ويحاول أن يربط الطرح اإلسالمي للدولة والمجتمـع بمعـاداة الديمقراطيـة               
  .والحريات وحقوق المرأة

كانوا يرفضون هذا الخلط، إذ إنهم يرون فـي طـرحهم اإلسـالمي             ) اإلسالميون بشكل عام  (واإلخوان  
ابة حقيقية إلرادة األمة التي اختارت أغلبيتها الساحقة اإلسالم، وأنه يتوافق مع تراث هـذه األمـة                 استج
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وثقافتها وتركيبتها النفسية والحضارية، وأنه بحسب رأيهم األقدر على تعبئة الجماهير وطاقاتها في عملية              
  .البناء والتقدم، وفي معركة تحرير األرض واإلنسان

الميين لممارسة الحكم ال تتوافق تماما مع شكل األنظمة الديمقراطية السائدة ألنهم            وصحيح أن رؤية اإلس   
ينطلقون من منظومة عقائدية وفكرية وحضارية مختلفة، ومن رؤية ناقدة لعورات النظام الغربي، تتمثل              

ع المرأة  حسب رأيهم ببشاعة أنظمته الشيوعية، وجشع أنظمته الرأسمالية، وانحطاط أخالقه في التعامل م            
  .واألسرة والمجتمع، وانحرافه عن المنهج القويم الذي اختطه اهللا لعباده في األرض

كما يرون أن األنظمة الديمقراطية العلمانية نفسها تختلف في تطبيقاتها للديمقراطية، وفي أنظمتها الملكية              
ية، وفـي مرجعياتهـا الثقافيـة       والرئاسية والبرلمانية، وفي انتخاباتها النسبية ودوائرها الفردية والجماع       

  .واأليديولوجية
وفي الوقت نفسه تخضع العديد من الديمقراطيات الغربية لنفوذ رجـال األعمـال والـشركات الكبـرى                 
ولوبيات الضغط الصهيوني والمسيحي المحافظ وأصحاب الشبكات اإلعالمية، بحيث تصبح أقلية صغيرة            

  .ألمرهي المتحكِّمة في صناعة القرار في نهاية ا
ولكن اإلسالميين في مجملهم يؤيدون االنتخابات الحرة النزيهة والتداول الـسلمي للـسلطة، ويؤمنـون               

أما إذا اختار الشعب برنامجهم ورؤيتهم فمن حقهم تطبيق هذا البرنامج،           . بالتدرج وعدم اإلكراه في الدين    
  .ومن حقهم على غيرهم أن يحترم الجميع إرادة األمة

بينهم وبين حركات التطرف    " غير البريء "تم التخويف من اإلخوان من خالل الربط        ومن جهة أخرى، ي   
  .والتكفير في عالمنا اإلسالمي

وبـالرغم مـن أن     . ويتّهم اإلخوان بتبني هذه الحركات أو بأن هذه الحركات خرجت من تحت عباءتهم            
 المتطرفـة والفكـر التكفيـري       لإلخوان كتبهم وأدبياتهم التي تُعبر بشكل واضح عن مخالفتهم لألفكـار          

واستباحة الدماء، كما في كتابات حسن البنا وعبد القادر عودة ومصطفى السباعي وعبد الكـريم زيـدان                 
وغيرهم، فإن هناك إصرارا غريبا لدى خـصوم        ... والقرضاوي والغنوشي وفتحي يكن وفيصل مولوي     

  .اإلخوان على تحميلهم مسؤولية اآلراء الغريبة والشاذة
في مصر منـذ سـتينيات القـرن        " جماعة التكفير والهجرة  "الرغم من أن اإلخوان وقفوا في وجه فكر         وب

وكانوا في العراق بالذات أحد أكبر ضـحايا اغتياالتهـا وعملياتهـا            " القاعدة"العشرين، كما خالفوا فكر     
  .التفجيرية، فإن مخالفيهم ظلوا يتهمونهم بالتطرف واإلرهاب وغيره

 إن اإلسالم الصحيح غير مسؤول عن كافة التيارات التي خرجت باسمه مـن خـوارج                إن المنطق يقول  
والمسيحية الحقة غير مسؤولة عن التطرف الـصليبي واإلكـراه الـديني            ... وجهمية ومعتزلة وقرامطة  

  .ومحاكم التفتيش
               ا باسـم   كما أن أفكار الثورة الفرنسية ليست مسؤولة بالضرورة عن قادتها الذين ذبحوا بعـضهم بعـض

الحرية واإلخاء والمساواة، ومفكري الديمقراطيات الغربية في فرنسا وأميركا وبريطانيا غير مـسؤولين             
عن السلوك االستعماري البغيض لقادتهم السياسيين والعسكريين، وكارل ماركس ليس مسؤوال بالضرورة            

  ...عن ممارسات لينين وستالين وماو تسي تونغ
عن أنفسهم، وال ينبغي أن يتحملوا مسلكيات أناس خرجوا عنهم، وخاصموهم           وهكذا، فاإلخوان مسؤولون    

  .وخالفوهم في الفكر والممارسة، بل ربما عادوهم وحاربوهم
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فعندما . إشكالية التطرف التي تتهم األنظمة بها اإلخوان تتحمل األنظمة نفسها جزءا كبيرا من مسؤوليتها             
تهادنة مع االحتالل اإلسرائيلي، ومحاربة لشعوبها، وتغلق أبوابها        تُقام أنظمة ظالمة متحالفة مع الغرب وم      

في وجه أي إصالح حقيقي أو تداول سلمي للسلطة، فإنها تدفع الناس إلى درجات مختلفة مـن اإلحبـاط                   
  .واالنفعال، وهو ما قد يؤدي ببعضهم إلى ردود فعل عنيفة وغير متزنة

ت حرية مناسبة لربما نزعت مبررات التطرف بأشـكاله         ولو أن هذه األنظمة أوجدت أجواء صحية وبيئا       
ثم إن التيار الساحق األعم في الوسط اإلخواني ووسط اإلسالميين استمر يمثل تيار الوسـطية               . المختلفة

واالعتدال، حتى وهم يعانون ظروف قاسية من الظلم والتعذيب فـي الـسجون والمطـاردات وأعـواد                 
  .المشانق

الذي كتبه حسن الهضيبي المرشد العام لإلخوان المسلمين الذي خلف حـسن            " دعاة ال قضاة  "ولعل كتاب   
البنا، وهو في أصعب الظروف في السجن، يشير إلى الرؤية الوسطية المعتدلة لإلخوان، التي اعتمـدتها                

  .قيادتهم وربت عليها قواعدها حتى في ظروف القهر االستثنائية
خوان بسببها افتقادهم للبرنامج الحقيقي إلدارة الدولة، وعـدم     ومن الجوانب التي يتم تخويف الناس من اإل       

  .تقديمهم للحلول لمشاكل المجتمع
  .وبالطبع فمن حق الناس أن تطمئن إلى قدرة اإلخوان على تقديم رؤى وتصورات وبرامج جادة وحقيقية

والذي . ن ثالثين عاما  تنقد أداء اإلخوان ربما قبل أكثر م      " موضة قديمة "ولكن من المالحظ أن هذه التهمة       
يتصفح بشكل جاد البرامج االنتخابية لإلخوان في العديد من األقطار يالحظ أنها تتميز بالشمول وتعـالج                

  .معظم هموم الدولة والمجتمع بغض النظر عن مدى االتفاق أو االختالف معها
نقابات المهنية وتقـديم    وقد استفاد اإلخوان طوال السنوات الماضية من وجودهم القوي في الجامعات وال           

اآلالف من كوادرهم في شتى المجاالت باإلضافة إلى آالف آخرين انضموا إليهم من خريجي الجامعات               
  .األجنبية

وربما مثل قطاع التكنوقراط من اإلخوان ومؤيديهم أحد أكبر القطاعات مقارنة بغيـره مـن التيـارات                 
التـي تـشنها    " الحرب"ي مؤسسات الدولة بسبب     واألحزاب، وإن كان لم يحظ بفرص عادلة من العمل ف         
  .مؤسسات الدولة عليهم في العديد من األقطار العربية

من ناحية أخرى، وبعد أكثر من خمسين عاما كان اإلخوان فيها في معظم األحيـان ضـحايا األنظمـة                   
لقـد  . كا الجـدد  العربية، المتحالفة مع أميركا، يأتي البعض ليخوف باإلخوان على أساس أنهم حلفاء أمير            

فرضت الثورات وفرض رجالها أنفسهم فرضا في عملية التغيير، وهم الذين أسقطوا األنظمة المتحالفـة               
  .مع أميركا، وهم الذين جاؤوا رغما عن أميركا وحلفائها

صحيح أن اإلخوان يقدمون اإلسالم بشكله المعتدل ويؤمنون بالتدرج في الخطوات، وبعدم االستعجال في              
ء اآلخرين، وبالتركيز على اإلصالح الداخلي في المراحل األولى، ولكنهم دفعوا طوال نصف قرن              استعدا

  .أو يزيد ثمن عدائهم للسياسة األميركية
" تـدجين "إن السياسة األميركية ستسعى الستيعاب الواقع الجديد وإعادة ترتيبـه لـصالحها، وسـتحاول               

  .لمشروع الحضاري النهضوي الذي يقدمه اإلخواناإلخوان، ولكنها قد تصطدم عاجالً أو آجالً با
وهذا سيعتمد بالتأكيد على قدرة اإلخوان على االستمرار في االلتزام بمشروعهم، وعـدم وقـوعهم فـي                 
حبائل السلطة ومغرياتها، كما سيعتمد على مدى إصرار أميركا على محاولة فرض سياساتها وإرادتهـا               

  .على المنطقة
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ولكنه لم يعد صالحا للتسويق فـي عهـد الثـورات           !! قد يصح فيلما هنديا   "!! وناإلخوان المسلمون قادم  "
العربية، ولم يعد التخويف باإلخوان يحمل قيمة حقيقية، فليتم احتـرام الـشعوب وإراداتهـا، وليوضـع                 
اإلخوان على المحك وتحت اختبار التجربة، فإن نجحوا فقد خدموا دينهم وبالدهم وشعوبهم، وإن فـشلوا                

  .ستنتهي مظلمتهم ويزول هاجسهمف
وأخيرا، ومهما يكن من أمر فاإلخوان المسلمون مطالبون بتوضيح مواقفهم وكشف ما علـق بهـم مـن                  
شبهات واتهامات، وممارسة النقد الذاتي لتجاربهم، وتحمل المسؤولية تجاه أخطائهم، وأن يؤكدوا للجميع             

 يحترمون االختالف والتعددية، ويقدمون مصالح األمة       أنهم ليسوا مالئكة وأنهم ال يحتكرون الحق، وأنهم       
على المصالح الشخصية والحزبية والفئوية، وأنهم يقدمون رؤية نهضوية متكاملة يخرجون بها من إطار              

  .الشعارات إلى البرامج التفصيلية الجادة
 5/12/2011موقع الجزيرة نت، الدوحة، 

  
  "العمى بقلبهم" .64

  جهاد الخازن
أو مجالتها هذه األيام دعاية إلسرائيل تشمل أيضاً ملصقات على جوانـب الـشوارع              تنشر صحف لندن    

إسـرائيل، الجـواهر    «، وتتحدث عن كتـاب بعنـوان        »في البدء «وعنوان الحملة الدعائية هو     . الرئيسة
  .هو األول من ثالثية» المخبوءة

لم يجدوا مـا يـسرقون سـوى        ، البلد كله، أي فلسطين، مسروق واآلن        )وليعذرني القارئ (العمى بقلبهم   
فـي البـدء خلـق اهللا الـسماوات         : كلمات من الكتاب المقدس بدءاً بأول الفصل األول من سفر التكوين          

واألرض، ومن العهد الجديد، وتحديداً من اإلصحاح األول في إنجيل القديس يوحنا الـذي يبـدأ بهـذه                  
  .كلمة هو اهللافي البدء كان الكلمة، والكلمة كان لدى اهللا، وال: الكلمات

هذا الكالم بمعنى أن اهللا يقول كن فيكون، أو ما عبر عنه فالسفة العرب مثل الكندي والفـارابي بقـولهم        
  .مؤيس األيسات عن ليس، أي يأمر بشيء من ال شيء: عن اهللا

إسرائيل لم تكن في البدء، أو أي مراحل التاريخ، وقامت عندما سرق الصهيونيون أرض فلـسطين، وإذا              
كانوا سيكذبون فقد كان حرياً بهم أن ينقلوا عن التوراة ال عن الدين المـسيحي الـذي ينـاقض ديـنهم                     

  .وينكرونه
الدعاية في ثالث مجالت لصحف لندن ال تحمل إشارة، ولو بحرف صغير، إلى أنها دعاية، مع أن هـذا                   

 البلد كله يتحدثان عن شمال      من تقاليد العمل الصحافي وأصوله، ومع أن الدعاية والعنوان المسروق بعد          
إسرائيل، أي الجليل، وهو أرض فلسطينية بقي الفلسطينيون غالبية فيها بعد االحتالل والتشريد مع أننـي                

  .ال أعرف األرقام األخيرة عن السكان مع هجوم المستوطنين على كل بقاع فلسطين
يل، غير أنني أريد أن أتوقف عنـد        الخريطة تضم باللون نفسه هضبة الجوالن المحتلة، وكأنها من إسرائ         

هل هذا تاريخ إسرائيلي؟ أين صالح الـدين؟ علـى          . عكا ووصفها بأنها آخر محاولة صمود للصليبيين      
سبيل التذكير، بعد الصلح في عكا تأخر المسلمون عن دفع مبلغ اتفق عليه للصليبيين فأمر الملك ريتشارد              

 الدين كان قد عفا قبل ذلـك عـن ثالثـة آالف مـن               بجمع األسرى وقتلهم جميعاً، وهذا مع أن صالح       
  .الصليبيين في القدس بعد فتحها عندما عجزوا عن دفع اإلتاوات المفروضة عليهم
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قبـل أيـام    » نيويورك تايمز « سنة إلى الغدر اليوم، وأكتفي بأن أنقل عن مقال في            900ومن الغدر قبل    
  .»االحتالل اإلسرائيلي اآلخر«ه كتبه الصحافي اإلسرائيلي غيرشوم غورنبرغ وكان عنوان

تحدث عن عكا حيث يخوض المـستوطنون حربـاً   » كَشْف القناع عن إسرائيل  «الصحافي مؤلف الكتاب    
وهو نقل عن طالب ديني قوله إن الحرب ليست بالـسالح           . أخرى الحتالل بيوت الفلسطينيين وممتلكاتهم    

  .بل هي الضوء ضد الظالم
، وقال إن المـستوطنين المتطـرفين       3/10/2011ة طوبا الزنغريا في     المقال أشار إلى حرق جامع قري     

يشنون منذ سنوات حملة عنف من مستوى منخفض على جيـرانهم الفلـسطينيين ويـدمرون أمالكهـم                 
وأسأل ثمن ماذا؟ ثمـن     » دفع الثمن «ويلطخون مساجدهم، وأحياناً يصيبون المستهدفين بجروح يسمونها        

  للمستوطنين؟أنهم لم يقدموا بيوتهم هدية 
المقال طويل وكله تفاصيل عن الحرب غير المعلنة على أهل الجليـل، وأذكّـر القـارئ بـأن الكاتـب              

  .إسرائيلي، فهناك إسرائيليون كثيرون منصفون ويعملون للسالم ويدافعون عن حقوق الفلسطينيين
  :م أول فقرتينمقاالً كتبته جويل غرينبرغ وأترج» واشنطن بوست«في الوقت نفسه تقريباً نشرت 

في متحف بمحاذاة الطريق الصحراوي بين القدس وأريحا في الضفة الغربية هناك متحف يعرض آثـاراً                
  .فنية متنازعاً عليها

أرض من الفسيفساء تعود إلى كنائس من العهد البيزنطي وكُنُس، آثار رومانية وصناديق دفن، جميعهـا                
  ...غربية وقطاع غزةنقب عنها علماء آثار إسرائيليون في الضفة ال

هل يالحظ القارئ شيئاً في ما سبق؟ الكاتبة تتحدث عن آثار كُنس يهودية، وقد كان هنـاك يهـود فـي                     
جزيرة العرب ودول الشمال العربية، وال جدال، إال أنه لم تكن لهم مملكة من أي نوع أو ملوك، فكل ما                    

  .نين من الحدث المزعوميتردد اليوم أساسه التوراة، أي خرافات كتبت بعد مئات الس
 سنة من احتالل القدس لم يجدوا أثراً لهم فيها حتى أن علماء آثار إسرائيليين، مثل إسـرائيل                  63هم بعد   

  .فنكلستين، كفوا عن البحث يائسين
  .وعندما أعدوا دعاية سياحية سرقوا من الدين المسيحي بعد أن سرقوا األرض وشردوا أهلها
  5/12/2011، الحياة، لندن
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  محمد عبيد
التحذيرات المتتالية التي وجهتها واشنطن وستواصل توجيهها مستقبالً على األغلب، من تزايـد عزلـة               

في المنطقة والعالم، ال تعبر عن إقرار أمريكي بأن الكثيرين في العالم لم يعـودوا يـصدقون                 ” إسرائيل“
 االحتالل المغرق في العنصرية والسادية، والـسلب والنهـب          المستمر، وال سياسات  ” اإلسرائيلي“الكذب  

والتهويد والتنكيل بالفلسطينيين، مع أنها تشي بذلك، بقدر ما تشكّل نواقيس إنذار مبكر للكيان، وتنبيه إلى                
  .ضرورة إحداث تغيير في السياسات والتوجهات، حتى وإن كان طفيفاً

لتحذير إلى قادة الحرب واإلرهاب في الكيان، مؤكداً ضمناً أن          وزير الدفاع األمريكي ليون بانيتا يتوجه با      
عسكري تجاه الجيران اإلقليميين، وخصوصاً إيـران، وال تنـوي          ” إسرائيلي“بالده ليست في وارد عمل      

  .جديدة، مفضلة على ذلك الوسائل والضغوط الدبلوماسية والسياسية، والعقوبات” مغامرة“التورط في 
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هذا ليس وقت الـسعي إلـى تحقيـق         “القائلة إن   ” اإلسرائيلية“ اتفاقه مع وجهة النظر      ومع تأكيد تفهمه ال   
آمنة ومطمئنـة ويهوديـة     ” إسرائيل“السالم، وإن الصحوة العربية تعرض للخطر بشكل أكبر حلم وجود           

الواليـات  “السياسة األمريكية الثابتة تجاه الكيان بقوله إن        ” ألف باء “إال أنه لم يخرج عن      . ” وديمقراطية
ورمى الكرة في ملعب الكيان الـذي رأى        . ، وتضمن االستقرار اإلقليمي     ”إسرائيل“المتحدة ستحمي أمن    

مسؤولية السعي إلى تحقيق تلك األهداف المشتركة لبناء الـدعم اإلقليمـي لألهـداف األمنيـة                “أن عليه   
  .”واألمريكية” اإلسرائيلية“

اية أمن وتفوق الكيان العسكري، ولم تخـرج كـذلك عـن            واشنطن لم تخرج عن نهجها الثابت تجاه حم       
، رغم قولها بغير ذلك، وليس أدل على ذلك من محاوالت السياسة            ”اإلسرائيلية“التزامها الرؤية والرواية    

األمريكية المحمومة لتطويق الكراهية المتصاعدة للكيان على المستوى اإلقليمي، واألثر الـذي أحدثتـه              
لهـا  ” إسـرائيلية “الجوار، والتغيير الذي تمر به، وما يحمله ذلك من مخـاوف            ثورات الشباب في دول     

أرضيتها، خصوصاً أن مجرد انتقال دول عانت من استبداد تصالح مع الكيان وخدم مصلحته، إلى نظـم                 
ديمقراطية تمثل إرادة الشعب، يعني بالضرورة سياسات ضد االحتالل ودولته، ويكشف زيـف الروايـة               

  .على مدى زمن طويل إلى العالم” إسرائيل“، التي صدرتها ”لواحة الديمقراطيةا“القائلة ب 
واشنطن تعبر بشكل يومي عن سياسة ثابتة تجاه الكيان، لكنها مع ذلك تسلك طريقاً مغايراً فـي الوقـت                   

 التي  الحالي، مدفوعة بفهم واقعي لما آلت إليه األوضاع، وما من دليل أبلغ على ذلك، السياسة األمريكية               
” إسـرائيل “خالل العام المنصرم رأينا تزايد عزلـة  “تجاه الكيان، وقول بانيتا نفسه  ” معدلة“أخذت وجهة   

   .”عن شركائها األمنيين التقليديين في المنطقة
عزلة الكيان أمر واقع ال مفر منه، وإن حاولت واشنطن ترجمة المسألة بطريقة ترضي حليفتها األولـى                 

 دوائرها السياسية تدرك األمر جيداً، وليس أدل على ذلك من المحاوالت المتواصـلة              في المنطقة، إال أن   
الربيـع  “لدوائر صناعة القرار األمريكي، والمنظمات األمريكية المختلفة، إلحداث اختـراق فـي دول              

يكية، ، وتثبيت أقدامها مجدداً في المنطقة، من خالل بناء وتشكيل األطر الداعمة للسياسات األمر             ”العربي
والسيطرة على مراكز القوى في هذه الدول من خالل المـال والرشـى الـسياسية، واسـتخدام سـالح                   
المساعدات، وحتى التحالف والتقارب مع قوى طالما اعتبرتها الواليات المتحدة عدواً تاريخيـاً، وقلمـا               

ا في الميدان وحيـدة،     الواليات المتحدة لن تترك حليفته     .”اإلرهاب“نظرت إليه في غير سياق ما تسميه        
لكنها مضطرة إلى تغيير قواعد اللعبة لتتناسب مع الوضع اإلقليمي المستجد، وذلك يعنـي فـي مبـادئ                  

عنـدما  ” مبـدأ “، كما أنه ال وجود لمصطلح       ”عدواً تاريخياً “السياسة والمصلحة، أنه ال وجود لما يسمى        
  .يتعلق األمر بالكيان ومصلحته

  5/12/2011، الخليج، الشارقة
  

  أسئلة الحاضر والمستقبل… المصالحة .66
  ماجد عزام

تبدو الظروف مؤاتية أمام قادة فتح وحماس إلحداث االنطالقة الصحيحة نحو تطبيق اتفـاق المـصالحة                
الذي وقع في القاهرة أيار الماضي عبر التوافق على تشكيل حكومة وحدة وطنيـة مـن شخـصيات أو                   

بنود األكثر تعقيدا والمتعلقـة بمعالجـة ذيـول وآثـار االقتتـال             كفاءات مستقلة، ومن ثم االنتقال إلى ال      
االجتماعية والنفسية وإعادة بناء منظمة التحرير كمرجعية قيادية وطنية عليا تأخـذ علـى عاتقهـا إدارة     
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الصراع مع إسرائيل ووضع اإلستراتيجيات والسياسات الكفيلـة باالسـتفادة مـن طاقـات وإمكانـات                
  . والخارج وصوال إلى تحقيق اآلمال الوطنية في العودة وتقرير المصيرالفلسطينيين في الداخل

ال يمكن برأيي الوصول إلى األهداف والنتائج السابقة دون اإلجابة على عدة أسئلة صعبة وحاسمة أولها                
وأهمها ربما سؤال السلطة وهل ما زالت ضرورة وطنية سياسية اقتصادية اجتماعيـة وأمنيـة أم أنهـا                  

 ذريعة لتهرب االحتالل من مسؤولياته وحاجز يحول دون خوض معركة االسـتنزاف معـه               تحولت الى 
  . بكافة أشكالها وأبعادها ومستوياتها الميدانية والسياسية واإلستراتيجية

السؤال الثاني يتحور حول المفاوضات وعملية التسوية الميتة سريريا والتي تحتاج إلى إعـالن سياسـي                
م ولن تحقق أي نتائج بل على العكس مثلت طوال الوقت عائقا أمام المـصالحة               حاسم عن موتها كونها ل    

وإمكانية بل ضرورة رسم إستراتيجية وطنية بديلة تجمع وال تفرق ناهيك عن استغاللها طوال العقـدين                
الماضيين من قبل االحتالل لتجميل وجهه البشع وتحسين صورته الدولية وحتى لشن الحروب من جهـة                

 من الوقائع على األرض من جهة أخرى عبر مواصلة االستيطان والتهويـد خاصـة فـي                 وفرض مزيد 
  .القدس ومحيطها

السؤال الثالث يتعلق بالمقاومة ليس فقط بناء على إجابة السؤالين السابقين وإنما استنادا إلـى معطيـات                 
ع غزة، فال بد من التوافق     أخرى منها التنسيق األمني في الضفة الغربية والتهدئة التي باتت علنية في قطا            

 كخيار ناجع   -بما فى ذلك العمل السياسي والديبلوماسي     -أوال على خيار المقاومة بكافة أشكالها وأساليبها      
من أجل استرجاع الحقوق وتحقيق اآلمال الوطنية كما نصت وثيقة الوفاق الـوطني، ومـن ثـم تـرك                   

مة التحرير ولكن بعد بنائها بشكل وطني ديموقراطي        التفاصيل واآلليات للقيادة والمرجعية العليا أي لمنظ      
نزيه وشفاف كي تعبر عن المزاج الشعبي وموزاين القوى السياسية والحزبية في الشارع الفلـسطيني إن                

  . في الداخل او في الشتات
كيـة  ثمة أمر أخير ال يجب نسيانه حيث ال ينبغي التأثر كثيرا أو الخوف من التهديدات اإلسرائيلية األمري                

تجاه المصالحة، وال ينبغي تجاهل ذلك نهائيا، ولكن على قاعدة أن األمر بأيدينا فقدرة الـردع أو حتـى                   
صحيح أنها بشكل بطيء تدريجي ولكن متواصل هذا ما اتـضح           .  تتراجع -اإلسرائيلية-الهيبة األمريكية   

الدائمـة فـي منظمـة      جليا من خالل صفقة تبادل األسرى األخيرة واستحقاق أيلول وعضوية فلسطين            
  .اليونسكو

وعلى ذلك ينبغي إدارة الصراع كما ينبغى واستغالل التطورات والتحوالت اإلقليمية والدوليـة الهائلـة               
 عن فرض إرادتها سواء في      -وإسرائيل– واإليمان التام بضعف وعجز أمريكا       -هي كذلك فعال  -لصالحنا

طريقة صحيحة والتساوق مع أهواء وأجـواء       فلسطين أو في المنطقة بشكل عام شرط أن نتصرف نحن ب          
والفهم بل واإليمـان التـام أن       . الربيع العربي، وعدم الطلب من اآلخرين أن يكونوا فلسطينيين أكثر منا          

سيرورة نهاية االحتالل بدأت فعال مع سيرورة زوال أنظمة القهر واالستبداد االستئثار الفساد والهزيمـة               
  .التفاوض خالل الستين عاما الماضيةالتي لم تحسن القتال وال حتى 

  4/12/2011، 48موقع عرب
  

  االخوان يجنون الثمار .67
  عميت كوهين
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عندما بدأ كرسي مبارك يترنح كان هناك من توقع، ولعله صلى بان يكـون              . مفاجأة كبرى ال توجد هنا    
. مصر الجديدة شباب التحرير، المدمنون على التويتر، الفيس بوك واليو تيوب هم الذين سيسيطرون في              

ولكن في الدولة التي ولدت االخوان المسلمين، صدرت االسالم السياسي الى كل العالم، كان واضحا ان                
من اعتقد غيـر ذلـك،   . االسالم هو الحل: ماليين المصريين سيختارون الشعار الذي كرره لهم االخوان     

كبحوا جماح أنفسهم، ويعيشوا بانسجام     فانه باع لنفسه االوهام، ومن يعتقد أن االسالميين سيعرفون كيف ي          
  .مع الديمقراطية، مثلما يراها الغرب، يواصل ايهام نفسه

احد المبادىء االهم لالخوان المسلمين، على مدى عشرات السنين الذين قمعـوا فيهـا واخرجـوا عـن                  
ية، لقبول قـيم    زعماء االخوان آمنوا بانه يجب اعداد الجمهور، ببطء ومنهاج        . القانون، كان تهيئة القلوب   

في . فبنوا المساجد، وزعوا الغذاء، منحوا الخدمات الطبية واجروا حمالت قبيل كل سنة دراسية            . االسالم
  . نهاية االسبوع جبوا المردود وفازوا بانتصار جارف، كان معرفوا مسبقا

خابـات الجديـدة    طريقة االنت . نتائج االنتخابات، التي نشرت رسميا في نهاية االسبوع، ليست نهائية بعد          
وعليـه  . كل جولة تضم انتخابات نسبية وانتخابـات مباشـرة        . مضنية ومعقدة، وتتضمن ثالث جوالت    

ولكن من هذه النقطة فالحقـا      . فظاهرا النتائج االخيرة يمكنها أن تعتبر تقريبا كعينة وليس كنتيجة حقيقية          
  .  يومانتهى اليقين ومصر دخلت في مرحلة مجهولة، يكتب فيها التاريخ كل

السؤال المركزي هو ماذا سيحصل في نهاية كانون الثاني، عندما تنتهي اخيرا االنتخابات للبرلمان ويبدأ               
على احد طرفي المتراس سيقف االسالميون، وفـي        . الصراع الحقيقي، على صياغة الدستور المصري     

 االكبـر مـن صـعود       الطرف االخر قادة الجيش والقوى االقتصادية التي من شأنها أن تكون الخاسـر            
  . االسالم

احدى المهام االولى لالسالميين، حتى قبل فرض القوانين الدينية، هي تغيير طريقة الحكم ممنا سـيؤدي                
االخوان المسلمون يريدون احالل نظام برلماني، بدال من حكم رئاسي،          . الى رفع قوتهم الى الحد االقصى     

في برنامجهم الـسياسي يعـدون      . م بالعمل كما يشاؤون   وذلك كي يضمنوا بان تسمح اغلبيتهم المطلقة له       
وفي نفس الوقت يوضحون بان الشريعة ستصبح مصدر تشريع الـرئيس،           . 'الدولة المدنية 'باالبقاء على   

وهم يعدون بالحقوق لالقلية القبطية، ولكن حسب قواعد االسالم التـي           . الذي سيعنى بكل مجاالت الحياة    
  . أما عن المثليين فال مجال للحديث. ناء ذمةترى في المسيحيين واليهود أب

صحيح حتى االن، عندما تكون االنتخابات ال تزال جارية، يحاول االخوان المسلمون الحفاظ على الوقفة               
حمـاس أيـضا،    . معقول االفتراض بان هكذا سيتصرفون ايضا في االشهر االولى من حكمهم          . الرسمية

خوان المسلمين، تحرص على احداث التغيير التدريجي في انمـاط  التي ترى نفسها جزءا ال يتجزأ من اال     
عاصم عبد الماجـد،    . ولكن من يبحث عن اقوال اوضح يمكنه أن يجدها لدى رجال التيار السلفي            . الحياة

نحـن نريـد    ': وقال. ملتبس' الدولة المدنية 'من كبار منظمة الجماعة االسالمية اعترف امس بان تعبير          
  . 'الدولة المدنية هي دولة علمانية. قواعد االسالملمصر ان تدار حسب 

االخوان المسلمين قد ال يقولون هذا فهم أكثر اتزانا وبرغماتية ولكن هذا هو الهدف االستراتيجي لالسالم                
  . يمكنهم ان يتلبثوا وان يتحلوا بالصبر، ولكنهم لن يغيروا الميل العام. السياسي

  4/12/2011معاريف 
 5/12/2011، ندنالقدس العربي، ل
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  5/12/2011، الراية، الدوحة  


