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  الهيئة اإلسالمية المسيحية تحذر من مخطط إسرائيلي لتهويد منطقة البراق .1

لقدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين، أمس، من وجـود مخطـط            حذر مفتى ا  ": األيام "–رام اهللا   
إسرائيلي خطير يستهدف األقصى المبارك وخاصة منطقة حائط البـراق والجـدار الغربـي الجنـوبي                

  .للمسجد
، نظمتـه الهيئـة     )البراق بين اإلدعاءات الصهيونية وحقائق االكتشافات     (جاء ذلك خالل مؤتمر بعنوان      

  .حية لنصرة القدس والمقدسات والمؤتمر الوطني الشعبي للقدس أمساإلسالمية المسي
وشارك في المؤتمر باالضافة الى حسين، البطريرك ميشال صباح، والدكتور جمال عمرو خبير اآلثـار               
والمحاضر في جامعة بيرزيت، والوكيل التنفيذي للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس القائم بأعمال أمين عام              

  .عموريالهيئة يونس ال
آخر انتهاكات سلطات االحتالل اإلسرائيلي في المدينة المقدسـة وبالتحديـد فـي             "ووقف المؤتمر على    

المسجد األقصى المبارك وساحة البراق، وما تم اكتشافه مؤخراً من عملة رومانية دحضت وفندت كافـة                
سين إعالن سلطات االحـتالل     واستنكر ح ". بحقوقهم الزائفة في المدينة المقدسة    ) اإلسرائيلية(اإلدعاءات  

أسفل منطقة مدخل بـاب     " للمصليات اليهوديات "عن مخطط إلنشاء كنس يهودية تحت األرض تخصص         
. إن هذا المخطط جزء من عملية التهويد الشامل لمنطقة البراق فوق األرض وأسفلها            : وأضاف. المغاربة

، وتعمل حالياً على اسـتبدال      2007لعام  سلطات االحتالل بدأت بهدم طريق باب المغاربة منذ ا        "وبين أن   
  ".الجسر القائم بجسر جديد لتمكين سلطات االحتالل من اقتحام المسجد األقصى

الجـاري  ) اإلسـرائيلي (القدس كلها بحاجة لوضع خاص يحميها من طابع التهويد          "من جانبه قال صباح     
  بها،فيها على حساب سكانها المسيحيين والمسلمين ويثبتها في وضع يليق 

الجهود المضنية التي يبذلها كيان االحتالل للعثور على آثار أو شواهد معمارية أو أدلة              " وأكد عمرو على  
  ".مهما كان نوعها لدعم محاوالتهم المستميتة في إعادة بناء الهيكل المزعوم إال أن جميعها باءت بالفشل

  6/12/2011األيام، رام اهللا، 
  

   التزاماتها"إسرائيل"ضات حال تنفيذ استئناف المفاو: لفلتمان عباس .2
 على أن أكد الرئيس محمود عباس تمسك القيادة الفلسطينية بعملية السالم والمفاوضات، مشدداً: رام اهللا

وقف االستيطان بما يشمل القدس الشرقية وقبول مبدأ حل الدولتين ليست شروطا فلسطينية، وإنما هي 
جاء ذلك خالل  .لية في المرحلة األولى من خطة خارطة الطريقالتزامات ترتبت على الحكومة اإلسرائي

استقبال عباس، ظهر االثنين، بمقر الرئاسة في مدينة رام اهللا، مساعد وزيرة الخارجية األميركية جفري 
  .فلتمان



  

  

 
 

  

            5ص                                     2341:                العدد6/12/2011الثالثاء  :التاريخ

  .، إن موافقة الحكومة اإلسرائيلية على تنفيذ التزاماتها سيضمن استئناف المفاوضاتعباسوقال 
 تعاون الجانب الفلسطيني مع اللجنة الرباعية الدولية، وأنه قدم رؤيته الشمولية بخصوص وأشار، إلى

  .وأكد استعداد الجانب الفلسطيني لتقديم مواقفه بشأن كافة قضايا الوضع النهائي .قضيتي الحدود واألمن
ة،  وعاصمتها القدس الشرقي1967وعلى صعيد مجلس األمن وطلب عضوية فلسطين على حدود عام 

 استمرار المسعى الفلسطيني في هذا المجال، مشيرا إلى أن الهدف من التحرك الفلسطيني هو عباسأكد 
كما طالب  .، وليس عزل إسرائيل أو نزع الشرعية عنها1967تثبيت خيار حل الدولتين على حدود عام 

ل التوقيع على اتفاق  مساعدة اإلدارة األميركية لإلفراج عن المعتقلين، خاصة الذين اعتقلوا قبعباس
  .1993أوسلو عام 

  6/12/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  

  هنية يستقبل وفًدا من اتحاد األطباء العرب .3
 من اتحاد األطباء العرب برئاسة الدكتور استقبل رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية وفداً: غزة

  .أسامة رسالن نائب أمين عام االتحاد
 بمقر مجلس الوزراء إلى الدور الكبير لالتحاد في دعم فلسطين االثنينوأشار هنية خالل اللقاء الذي عقد 

وشعبها السيما القطاع الصحي، داعيا إلى االستمرار خصوصا أن المرحلة القادمة تحمل الخير الكثير 
 لمصر والتي تمثل العمق وهنّأ مصر على نجاح ثورتها واالنتخابات، متمنيا كل الخير .لفلسطين

  .االستراتيجي لفلسطين
 أسامة رسالن رئيس الوزراء على حسن االستقبال والضيافة، معبرا عن سعادته .دمن جهته؛ شكر 

الغامرة بزيارة فلسطين، وموضحا أن كل ما يقدم من قبل االتحاد ما هو إال جزء من الواجب اتجاه 
  .فلسطين وشعبها

  6/12/2011الم، المركز الفلسطيني لإلع
  

   المفاوضات تأتي للتغطية على المزيد من االستيطانإلى للعودة "إسرائيل"دعوة : قريع .4
 رئيس دائرة شؤون القدس في منظمة التحرير من استمرار "أبو عالء" حذر احمد قريع :القدس المحتلة

دسيين عبر هدم منازلهم في إسرائيل في سياسة التطهير العرقي والتهجير الصامتين، التي تنفذها بحق المق
البلدة القديمة والشيخ جراح وسلوان وغيرها من قرى وأحياء القدس، ومصادرة أراضيهم في قرى شمال 
غرب وشرق وجنوب القدس، والتعديات الصارخة على المقدسات والمقابر اإلسالمية والمسيحية ، 

خل القدس المحتلة وتحويلها إلى كانتونات وتهويد البلدة القديمة واالستمرار في إقامة الحواجز على مدا
  .ومعازل مغلقة

 أن دعوات إسرائيل إلى العودة لطاولة المفاوضات دون شروط مسبقة إنما هو تطبيق قريعوقال 
لسياستها التهويدية االحتاللية ونهجها التفاوضي الحقيقي الذي يهدف إلى تحويل القدس إلى مستوطنة 

ظات بإحاطتها بالمستوطنات وجدار الفصل العنصري والحواجز والمعابر كبيرة معزولة عن بقية المحاف
  .العسكرية من كل جهة

 6/12/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 
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  خارج السياق وحل السلطة غير وارد" التشريعي"الدعوة النعقاد : نمر حماد .5
 من أهمية دعوة رئيس قلل مستشار رئيس السلطة الفلسطينية للشؤون السياسية نمر حماد: رام اهللا

 ".خارج السياق" عزيز دويك لعقد جلسة للمجلس التشريعي، ووصفها بأنها دعوة .دالمجلس التشريعي 
أن مسار المصالحة تحدده جلسات الحوار التي " قدس برس"وأوضح حماد في تصريحات خاصة لـ 

س التشريعي دعوة خارج السياق، الدعوة النعقاد المجل: "جرت في القاهرة بين الفصائل الفلسطينية، وقال
 المصالحة، حيث أن إتماموهي وجهة نظر نحترمها، لكن ليست لها أي عالقة بالحوار الوطني من أجل 

الحوار دائر بين الفصائل في هذا اإلطار بشأن استكمال المصالحة والبناء على ما تم التوصل إليه، وقد 
 إلتمامبر الجاري للقاء بين الفصائل في القاهرة ديسم/  كانون أول20 و18تم التوافق على موعدي 

  ". المصالحة، هذا هو المسار الطبيعي للمصالحة الذي ستنبني عليه باقي الخطوات السياسية
 اإلسرائيلية، -على صعيد آخر؛ نفى حماد وجود أي مؤشرات إيجابية لعودة المفاوضات الفلسطينية 

ة على حل السلطة ردا على انسداد األفق السياسي لحل الصراع  إقدام القيادة الفلسطينيإمكانيةواستبعد 
  . اإلسرائيلي-الفلسطيني 

  5/12/2011قدس برس، 
  

  نسمع بالمصالحة وال نرى شيًئا على األرض: منصورالنائب منى  .6
البرلمانية التابعة لحركة حماس، عدم " التغيير واإلصالح"انتقدت منى منصور، النائب عن كتلة : نابلس
 ما جاء في بنود المصالحة الفلسطينية، السيما فيما يتعلق باإلجراءات العملية إلنهاء حالة االنقسام تنفيذ

ال يوجد أي مؤشرات : "االثنين" قدس برس"وقالت في تصريحات خاصة لـ  .واإلفراج عن المعتقلين
ت السياسية حتى اآلن على قرب إتمام اتفاق المصالحة في الضفة الغربية، السيما وأن االعتقاال

لم يطبق شيء منه "كل ما تم تداوله عبر وسائل اإلعالم "، مشيرة إلى أن "والمداهمات مازالت مستمرة
  ".على أرض الواقع

إجراءات أجهزة األمن التابعة للسلطة الفلسطينية والشكاوى متواصلة عن حاالت "ولفتت النظر إلى أن 
لسلطة محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحماس اعتقال واستدعاء لم تتوقف منذ اجتماع رئيس ا

  ".خالد مشعل في القاهرة قبل نحو عشرة أيام
 في إمكانية إجراء االنتخابات التشريعية والرئاسية الفلسطينية، المقررة في منصورمن جهة أخرى؛ شككت

  ".ياسيقمع الحريات والرأي الس"المقبل، في ظل تواصل ما وصفته بـ ) مايو(الرابع من أيار 
 5/12/2011قدس برس، 

  
  2012 مليون دوالر موازنة الحكومة لعام 769: إسماعيل محفوظ وكيل وزارة المالية .7

أكد وكيل وزارة المالية إسماعيل محفوظ أن اإلدارة العامة للموازنة العامة بالوزارة أنهت إعداد مشروع 
أنه تم تسليم المشروع لمجلس الوزراء ، مشيرا إلى 2012الموازنة العامة للسلطة الفلسطينية للعام 

  . م، لمناقشته تمهيدا لعرضه على المجلس التشريعي وإقراره بشكل نهائي كقانون4/10/2011بتاريخ 
 أنَّ ذلك جاء من خالل عدة مراحل االثنينوأكد محفوظ في تصريح له نشرته صحيفة الرأي الحكومية، 

ل وزارة المالية إلى كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية ابتداء من إرسال بالغ أعداد الموازنة من قب
  .  بشأن تنظيم الموازنة العامة والشئون المالية1998 لسنة 7في األول من شهر يوليو بحسب قانون رقم 
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 مليون دوالر في موازنة عام 630 مليون دوالر مقابل 769ولفت أنَّ إجمالي الموازنة العامة بلغ 
  . 2011 مليون في موازنة عام 298 ماليين دوالر للرواتب مقابل 405 خُصص منها مبلغ 2011

وأوضح أن الزيادة ترجع إلى رصد مخصصات لصرف متأخرات سنوات سابقة وتنفيذ العديد من 
الترقيات وصرف العالوات اإلدارية، في حين بلغت النفقات من غير الرواتب بما فيها النفقات الرأسمالية 

  . ن دوالر مليو364والتطويرية 
 مليون دوالر من 174وقال محفوظ إنه من المتوقع أن يصل إجمالي اإليرادات المحصلة حوالي 

  . إيرادات الجباية المحلية فقط مع استمرار االحتالل بتحويل إيرادات المقاصة إلى حكومة رام اهللا
 تنفيذ هذه المشاريع  مليون دوالر لمشاريع خطة التنمية على أن يعتمد116وبين أنه تم تخصيص مبلغ 

  . على توفر التمويل المخصص لها
 مليون دوالر لإلعانات االجتماعية، وذلك لتقديم تعويضات للمتضررين 14وذكر أنه تم تخصيص مبلغ 

 مليون دوالر لصندوق الرعاية 14جراء االعتداءات اإلسرائيلية المتكررة، باإلضافة إلى تخصيص مبلغ 
  . ، بهدف االستمرار في برامج التشغيل المؤقت للعمال العاطلين عن العملاالجتماعية في وزارة العمل

وأفاد محفوظ أنَّه يتضح من خالل عرض أبعاد مشروع الموازنة أن القطاعات األبرز فيها هي قطاعا 
األمن والنظام العام وقطاع الخدمات االجتماعية والذي يشمل الصحة والتعليم، مشكِّلة في مجموعها 

  . من إجمالي الموازنة% 62حوالي 
من الموازنة % 34 مليون دوالر بنسبة 244وبين أن موازنة وزارة الداخلية واألمن الوطني بلغت 

من إجمالي الموازنة، % 17 مليون دوالر، ما نسبته 125اإلجمالية، فيما بلغت موازنة وزارة الصحة 
  .من إجمالي الموازنة العامة% 11ر بنسبة  مليون دوال80في حين بلغت موازنة وزارة التربية والتعليم 

  5/12/2011موقع فلسطين أون الين، 
  

  لألسرى بروكسل لحشد الدعم والتأييد إلىقراقع  .8
 على رأس وفد أمس بروكسل إلى وصل وزير األسرى والمحررين عيسى قراقع : رام اهللا-بروكسل 

 الجهود التي تقوم بها إطار في  وذلكاإلنسانمن وزارة األسرى ومنظمات المجتمع المدني وحقوق 
  واشر. سراحهم وطلب توفير الحماية الدولية والقانونية لهمإلطالقالوزارة من اجل حشد الدعم والتأييد 

 وكذلك مع أحزاب هناك عدة اجتماعات مهمة ستعقد في البرلمان األوروبي مع عدة أن إلىقراقع 
 تقوم أن مجلس السنات البلجيكي من أجل وأيضا  في بروكسلاإلنسانمنظمات المجتمع المدني وحقوق 

 من خالل حكوماتها لوقف االنتهاكات التي إسرائيلهذه األحزاب والمؤسسات بممارسة الضغط على 
  .تمارس ضدهم وكذلك التعامل معهم وفق ما نصت عليه القوانين والشرائع الدولية

  6/12/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 
  

   قادتها للعاصمة السورية دمشقبعضحماس تنفى مغادرة  .9
 نفى عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق امس مغادرة أي من كوادر قيادة : غزة–دمشق 

  .الحركة في سوريا أو إغالق مكاتبها في دمشق
قبل نهاية العام تحصل تغيرات إدارية تقتضيها طبيعة العمل '": اسوشيتدبرس"وقال الرشق لوكالة انباء 

قيادة الحركة 'وأكد أن  .'تنقل بعض كوادر الحركة، وكذلك هناك تنقالت ألسباب شخصية أو عائليةفي 
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ومكتبها السياسي ورئيس المكتب خالد مشعل موجودون في دمشق ولم يغادر أحد منهم ولم نتعرض ألي 
  .'ضغوط من الحكومة السورية ألجل مغادرة دمشق

 مغادرة قيادة الحركة دمشق، مرة الى قطر وأخرى القاهرة، األنباء تتكرر كل مدة عن'وأشار الى أن 
ليس 'وقال القيادي في حماس إنه  .'وقد اعتدنا على مثل هذه التصريحات التي ال أساس لها من الصحة

من األخالق أن نغادر سوريا في هذه األزمة، وحركة حماس وفية لسوريا ولن نتركها في هذه األزمة، 
ء والطمأنينة الى سوريا التي كانت وفية لحركة حماس ولم تطلب منا المغادرة يعود الهدو'وأمل بأن 

  .'عندما مورست عليها كل الضغوط ألجل ذلك
وال يوجد أي , فيما أكد سامي أبو زهري الناطق باسم حركة حماس أن وضع حركته في سوريا مستقر

 جديد في وضع حركة حماس في ال يوجد" وأضاف ابو زهري  .جديد أو تغييرات على صعيد تنقالتها
  ".سوريا 

 6/12/2011القدس، القدس، 
  

  ن يبقى عباس مرشحها لالنتخابات الرئاسية القادمةأ تصر على زالت فتح ما :محيسن .10
االثنين ' القدس العربي'كد جمال محيسن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح لـا:  وليد عوض-رام اهللا 

ن يبقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرشحها لالنتخابات بأن حركة فتح ما زالت تصر على ا
التي سألته عن التزاحم الحاصل حاليا ' القدس العربي'وجاءت اقوال محيسن تعقيبا لـ .الرئاسية القادمة

  .بين اعضاء مركزية فتح على تقديم انفسهم كمرشحين محتملين لالنتخابات الرئاسية القادمة
ال احد '، مضيفا 'ة المركزية مصرة على ان يكون الرئيس مرشحها للرئاسةما زالت اللجن'وقال محسين 

  .مرشحا للرئاسة' من المركزية طرح نفسه
تزايد حديث العديد من اعضاء مركزية فتح في مجالسهم الخاصة عن ضرورة ' القدس العربي'وعلمت 

ة لها حضور في صفوف تحضير الحركة نفسها بشكل جيد لخوض تلك االنتخابات واختيار شخصية قيادي
  .الحركة للترشح لالنتخابات الرئاسية في ظل اصرار عباس على عدم الترشح

  6/12/2011القدس العربي، 
  

   عباس عدم الترشحأصر ما أذافياض يعتزم الترشح لالنتخابات الرئاسية : القدس العربي .11
اض بأن االخير يعتزم فيسالم من مصادر مقربة من ' القدس العربي'علمت :  وليد عوض-رام اهللا 

  .الترشح لالنتخابات الرئاسية الفلسطينية المرتقبة اذا ما اصر عباس عدم الترشح
واشارت المصادر بأن فياض يراهن على االحترام الشعبي الذي حققه لنفسه في صفوف الفلسطينيين 

 من تنمية وخاصة في الضفة الغربية، وذلك من خالل ما حققه من نتائج ملموسة على ارض الواقع
  .واعادة اعمار في االراضي الفلسطينية، واكتسابه احترام وقبول من المجتمع الدولي

والمحت المصادر بأن فياض لن يتخذ القرار النهائي بشأن الترشح لرئاسة السلطة في مواجهة حماس اال 
واشارت  .بعد اتضاح الصورة بشكل نهائي بشأن مرشح حركة فتح ومدى التوافق عليه داخل الحركة

المصادر بأن النتائج التي قد يحققها فياض ستكون في معظمها على حساب مرشح حركة فتح قبل ان 
 .تكون على حساب مرشح حماس لذلك المنصب

  6/12/2011القدس العربي، 
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  المرحلة الثانية من صفقة تبادل األسرى خالل أسبوعين:" يديعوت" .12

كة إن المرحلة الثانية من صفقة تبادل األسرى بين في موقعها على الشب" يديعوت أحرونوت"قالت 
 أسيرا فلسطينيا، سوف يتم إنجازها خالل 550إسرائيل وحركة حماس، والتي سيطلق بموجبها سراح 

  .األسبوعين القريبين
وقالت الصحيفة نقال عن مصادر ذات صلة إن هناك محاولة للربط بين إطالق سراح األسرى وبين 

سابقة لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس والتي يفترض أن يتم بموجبها إطالق التزامات إسرائيلية 
  .سراح أسرى من حركة فتح

  6/11/2011، 48عرب 
  

   في حادثإسرائيلييناصابة ثالث جنود  :"يديعوت" .13
وقع حادث بين شاحنة تابعة لجيش االحتالل اإلسرائيلي تحمل ذخيرة  وشـاحنة لحمـل               : القدس المحتلة 

" يـديعوت "وبحسب موقـع     ).نخشونيم( ت على إحدى الطرق في المنطقة الجنوبية قرب مفترق          السيار
العبري فقد أصيب ثالث جنود اسرائيليين بصورة متوسطة كما اشتعلت النيران في الشاحنة التي تحمـل                

وهرعت قوات كبيرة مـن      .ذخائر وفي السيارتين وقد سمع دوي انفجارات تخرج من الشاحنة العسكرية          
  .جيش االحتالل للمكان واغلقت شرطة االحتالل جميع الطرق المؤدية للمفترق 

  
  6/12/2011وكالة سما اإلخبارية، 

 
  والضغوط "اإلمالءات"أوقفنا المفاوضات لعبثيتها ونرفض : العالول .14

أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمود العالول رفض القيادة الفلسطينية لكافة اإلمالءات 
  . وط التي مورست وتمارس عليها، مشيرا إلى أنها أوقفت المفاوضات بعد أن ثبتت عبثيتهاوالضغ

-12-5وقال خالل مهرجان خطابي نظمته حركة الشبيبة بالجامعة العربية األمريكية بجنين، اإلثنين 
م المتحدة بالرغم من كل تلك الضغوط أوقفنا المفاوضات ألنها عبثية، وذهبنا إلى اليونسكو واألم:" 2011

  ". بعد أن انزعج اإلسرائيليون واألمريكان
ذلك شكل موقفا هاما وأساسيا لنا، واستطعنا من خالله أن نستقطب العالم من حولنا، "وشدد على أن 

  ". فمهما حصل من ممارسات االحتالل وقطعان مستوطنيه فإننا ذاهبون لكل الخيارات
 5/12/2011فلسطين اون الين، 

 
  الحتفال بذكرى انطالقتها الرابعة والعشرينحماس تستعد ل .15

 في كافة أنحاء 24أعلنت حركة حماس عن بدء فعاليات االحتفال بانطالقتها ال: سمير حمتو -غزة
فلسطين، اعتبار من االثنين، ويكون ختامها بالمهرجان الجماهيري الكبير بساحة الكتيبة اليوم األربعاء 

وأوضح الناطق باسم الحركة فوزي برهوم في مؤتمر صحفي . يالموافق الرابع عشر من الشهر الجار
الشيخ الشهيد أحمد ياسين بمدينة غزة أن شعار االنطالقة لهذا العام » حماس«عقد في منزل مؤسس 

تأتي االنطالقة هذا العام بعد انتصار كبير «وأضاف . »وفاء األحرار يا قدس إنّا قادمون«سيكون 
تبادل المشرفة والتي انتصرت فيها إرادة المقاومة وإرادة الصمود على وتاريخي وهو انجاز صفقة ال
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كما تأتي بالتزامن مع الثورات , وتحرر أبطالنا وقادتنا من السجون والمعتقالت, إرادة المحتل والسجان
  .»المباركة في العالم العربي

  6/12/2011الدستور، عمان، 
  

   توجيه ضربة عسكرية إليران لحو ستتخذ القرار المناسب "إسرائيل": نتنياهو .16

رد رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أول مـن أمـس، علـى             :  نظير مجلي لندن   - تل أبيب 
تحذيرات واشنطن إلسرائيل من مخاطر توجيه ضربة عسكرية إليران، بأنه سيتخذ القرار المناسب فـي               

بة الذكرى السنوية لوفاة ديفيد بن غوريون أول        وكان نتنياهو يتحدث في حفل أقيم بمناس      . اللحظة المناسبة 
  .رئيس وزراء إسرائيلي

ووصف نتنياهو حصول إيران على سالح نووي بأنه تهديد لوجود إسرائيل، وقال هو والواليات المتحدة               
  .إن كل الخيارات مطروحة على الطاولة للتعامل مع مثل هذا التهديد

وجه تلميحا لمنتقديه فـي     «عها على اإلنترنت أن نتنياهو      اإلسرائيلية، في موق  » هآرتس«وذكرت صحيفة   
ومن هؤالء المنتقدين مئير داغـان، الـرئيس        . »الداخل والخارج بخصوص الموضوع النووي اإليراني     

) كـانون الثـاني  (الذي حذر علنا منذ ترك منصبه فـي ينـاير        ) الموساد(السابق للمخابرات اإلسرائيلية    
  .إقليمي وانتقام إيراني إذا شنت إسرائيل هجوما منفرداالماضي، من مخاطر نشوب صراع 

 6/12/2011، لشرق األوسط، لندنا
 

   في الشرق األوسط تستدعي عدم تقليص موازنة الدفاعالتطورات: باراك .17
اعتبر وزير الدفاع اإلسرائيلي ايهود باراك أمس، ان التطورات في الشرق األوسط تـستوجب              : الناصرة

، مضيفاً أنها تبرر أيضاً رفضه تقليص موازنة وزارتـه          »اليقظة واإلعداد المالئم  التأهب و «من إسرائيل   
  .بنحو بليوني دوالر كما تطالب وزارة المال

... تقف أمام مفترق مهم من اتخاذ قرارات حاسمة وأمام التقاء مع تحديات معقـدة             «وأضاف أن إسرائيل    
ن المخاطر تضاءلت نتيجة ما يحصل في العـالم         والربيع العربي يحمل في طياته عدم يقين، ومن يعتقد أ         

وتيرة األحداث المتتالية تستوجب من المؤسـسة األمنيـة         «وتابع أن   . »العربي، فإنه ال يفقه الواقع القائم     
  .»اليقظة والتأهب واالستعداد المالئم، خصوصاً عندما تكون في الخلفية ايران وحزب اهللا وحماس

 6/12/2011، الحياة، لندن
 

  الجيش اإلسرائيلي سيدخل غزة في نهاية األمر بالبلدوزرات: غالنت .18
قال الجنرال اإلسرائيلي يوآف غالنت، مساء أمس االثنين، إن الجيش اإلسرائيلي سوف يضطر في نهاية               

 إن سلطة حركة حماس في قطاع غزة تبدو         :وقال غالنت  .األمر إلى الدخول إلى قطاع غزة بالبلدوزرات      
ال يمكن  "وادعى غالنت أنه     ".واقعا ال يعرف أحد كيف سيتم حله      "مية، وهو ما اعتبره     تابعة للكتلة اإلسال  

حل الخالفات بين حركتي فتح وحماس، وبين الضفة الغربية وقطاع غزة بالكلمات، فاالنفصال هو تحـد                
  ".بالنسبة لنا

صـراح بـين    كما ادعى غالنت أن إيران أدركت أن عليها أال تحارب العرب، ولذلك تعمل على خلـق                 
إسرائيل ومصر، وهي تهاجم عن طريق لبنان وقطاع غزة والضفة الغربية والسفارات فـي الخـارج،                
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وأضاف أن عدم القيام بأي شيء تجاه إيران لن يؤدي           .على حد قوله  . وتجند مواطنين عربا في إسرائيل    
  .إلى تحسن الوضع

تتمنى أن تكون هناك سلطة إسـالمية       كما تطرق إلى إلى سورية ومصر واألردن، وقال إن إسرائيل ال            
سنية متطرفة في سورية، أما في مصر فإن التآكل المتواصل في اتفاقية السالم سوف يؤدي إلـى نـشر                   

واعتبـر األردن حليفـا   . 1967جيش مصري في سيناء، وهو ما أدى في السابق إلـى الحـرب عـام             
  .  سرائيلإلسرائيل، إال أنه شدد على أن الواقع في األردن ليس جيدا إل

 6/12/2011، 48موقع عرب
 

   نجاة رئيس الكنيست الصهيوني من من حادثة جوية مروعة":معاريف" .19
من حادثة جويـة مروعـة      " رأوبين ريفلين "كشفت صحيفة معاريف عن نجاة رئيس الكنيست الصهيوني         

لحـضور  في سويسرا يوم األربعاء الماضي وهو فـي طريقـه           " تسيريخ"أثناء هبوط طائرته في مطار      
  . عاما على تأسيس ما يسمى الصندوق القومي الصهيوني110مؤتمر بمناسبة مرور 

كانت الطائرة في طريقهـا     " مستشار رئيس الكنيست الصهيوني     " هرئيل توفي "وقالت الصحيفة نقالً عن     
 للهبوط إال أنه اكتشف في اللحظة األخيرة أن مكان الهبوط غير خالي وقبل مالمستها لألرض بعـشرين                

  ".ثانية أصدر برج المراقبة تعليماته باالرتفاع 
 6/12/2011، السبيل، عّمان

 
   يواجه أزمة في دفع رواتب عمالئه في قطاع غزة"الشاباك" .20

أزمة في دفع رواتب عمالئه في قطـاع غـزة، بـسبب            ” الشاباك“يواجه جهاز االستخبارات اإلسرائيلي     
أجريت على عدد مـن     ” المجد األمني “سة نشرها موقع    وحسب درا . القبضة األمنية الشديدة على القطاع    

اعترافات العمالء الذين قبض عليهم مؤخراً، تبين أن الشاباك كانت تتأخر في إرسال األموال لعمالئهـا                
ووفقاً العترافات أحد العمالء الذي طلب مبلغاً مالياً مـن ضـابط            . عبر الطرق التي اعتاد عليها العمالء     

، فإن الجهات األمنية في غزة ضيقت الخناق كثيراً على البنوك التي يتم من خاللها               الشاباك المسؤول عنه  
تحويل األموال، كما تم إلقاء القبض على عدد كبير من العمالء مـا أصـاب شـبكة تحويـل األمـوال                     

، حتى يتمكن جهاز االستخبارات اإلسرائيلي مـن        ”الصبر“وطلب ضابط الشاباك من العميل      . باضطراب
واعترف ضابط آخر من الشاباك ألحد العمـالء        . سائل جديدة إليصال األموال له ولبقية العمالء      إيجاد و 

المعتقلين حالياً بأن الجهات األمنية في غزة وجهت ضربة قوية العام الماضـي للعمـالء الـذين كـانوا                   
يش اإلسـرائيلي   وكان شاؤول موفاز الرئيس السابق لهيئة أركان الج       . يوزعون األموال عبر النقاط الميتة    

  .اعترف بصعوبات أمام جهاز االستخبارات خالل األعوام الماضية
  6/12/2011، االتحاد، ابوظبي

 
   النظام األمني اإلسرائيلي يحذر من وقوع عملية معادية على الحدود مع مصر":يديعوت" .21

ائيلي إنـذارات   النقاب عن إصدار النظام األمني اإلسر     " يديعوت احرنوت "كشفت صحيفة   : القدس المحتلة 
تحذيرية، تتضمن احتماالت وقوع عملية معادية إلسرائيل على الحدود الجنوبية مع مصر، على غـرار               

  .عملية ايالت التي وقعت في شهر أغسطس الماضي
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 قررت وزارة التعليم اإلسرائيلية وقف الرحالت المدرسية إلى أقصى جنوب إسرائيل، القريبـة مـن                كما
 رحالت المبيت، كما تم وقف أعمال بناء السياج على طول الحدود مع سيناء              الحدود المصرية، خصوصاً  

جماعـات  «قد تتعرض اليه مدينة ايالت مـن        » عمل إرهابي «بداعي توافر إنذارات عن احتمال وقوع       
وأعلن مصدر امني ان القوات االسرائيلية في حالة تأهب كبيرة على طول الحـدود              . في سيناء » إرهابية

  . صحراء سيناء المصرية تحسباً لتسلل خلية مسلحين الى داخل اسرائيلالجنوبية مع
  5/12/2011، وكالة سما اإلخبارية

  
   الجيش االسرائيلي يتدرب على فتح جبهتين مع حماس في غزة وحزب اهللا بلبنان":يديعوت" .22

 جبهتي قتال   اجرى جيش االحتالل االسرائيلي االثنين مناورات عسكرية على فتح        : وليد عوض  - رام اهللا 
وبينت اإلذاعة ان المناورات تخللها حركة نشطة لقوات الجيش واطالق صفارات اإلنـذار              .في آن واحد  

  .وأصوات إنفجارات قوية
وحسب المصادر االسرائيلية فان الهدف من من تلك المناورات هو التنسيق بين القيادة الجنوبية والشمالية               

  .تين مع حزب اهللا وغزةفي الجيش االسرائيلي في حالة فتح جبه
فأن التدريب شاركت فيـه وحـدات مـن الجـيش           ' يديعوت احرونوت 'وبحسب ما نشر موقع صحيفة      

االسرائيلي والقوات االمنية، ويهدف لفحص مدى جاهزية الجيش االسرائيلي لمواجهة أي هجوم محتمل،             
ش االسـرائيلي وانـه غيـر       مشيرة الى ان هذا التدريب جرى ترتيبه بشكل مسبق وفقا الستعدادات الجي           

  . موجه الحد
 6/12/2011، القدس العربي، لندن

 
  خوفا من صعود اإلسالميين "ترابين" عن  القاهرة وتل أبيب لسرعة اإلفراجبينمباحثات  .23

كشفت اإلذاعة العامة اإلسرائيلية عن وجود مباحثات بين القاهرة وتل أبيب لسرعة اإلفراج عن              : لقاهرةا
المسجون في مصر، خوفا من صعود اإلسـالميين الالفـت فـي            » عودة ترابين «ي  الجاسوس اإلسرائيل 
  .االنتخابات البرلمانية

وذكرت اإلذاعة اإلسرائيلية أن عضو الكنيست يسرائيل حاسون، المسؤول السابق في جهاز األمن العام،              
جاسـوس  أجرى مباحثات األسبوع الماضي مع عدد من المسؤولين المصريين بهدف اإلفـراج عـن ال              

  . عاما في السجون المصرية وينتمي إلى إحدى قبائل سيناء11اإلسرائيلي المسجون منذ 
وفيما تتكتم القاهرة على أي تفاصيل بشأن المباحثات مع تل أبيب حول ترابين، يتوقع مراقبون مرونة في             

ية والتي تـزعم أن     المفاوضات في ظل التصريحات المتوالية للمسئولين اإلسرائيليين خالل األيام الماض         
خاصة بعد ما أظهرته نتائج االنتخابات والتي تشير إلـى تقـدم الفـت              » الوضع في مصر غير مستقر    «

  .لإلسالميين
 6/12/2011، البيان، دبي

 
  "إسرائيل"ـالهوية في مقابل إعالن الوالء ل:  ضد المقدسيينجديدمشروع قانون  .24

المتطـرف بزعامـة وزيـر      » إسرائيل بيتنا «ب  الحاكم على منافسة حز   » ليكود«يصر نواب في حزب     
إذ .  والمقدسيين 1948الخارجية أفيغدور ليبرمان، في التطرف ضد المواطنين العرب من فلسطينيي عام            

تفتق ذهن النائب داني دانون الذي يقود سلسلة مشاريع القوانين اليمينية المتشددة األخيرة، عن مـشروع                
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ـ جديد يقضي بعدم منح المقدسيين أو         بطاقة هوية أو جواز سفر أو رخصة سياقة أو أي           48فلسطينيي ال
  .لدولة إسرائيل» إعالن الوالء«شهادة رسمية أخرى من مكتب حكومي إال بتوقيعهم على 

اتفاق الوالء بين الدولة ومواطنيها هو شرط أساسـي للحـصول           «وكتب دانون في تسويغه مشروعه أن       
وضع التعس الناشئ، هناك مواطنون ينشطون ضد الدولة التـي          في ال ... على خدمات وحقوق من الدولة    

هذا الوضع المثير للغضب يجب تغييره، من ليس مخلصاً للدولـة ال ينبغـي أن               ... تحميهم وتدافع عنهم  
  .»يكون مواطناً

التي أوردت الخبر أن يثير المشروع الجديدة ضجة كبـرى ويفـاقم تـوتر              » معاريف«وتوقعت صحيفة   
ائيل، المتوترة أصالً منذ سلسلة مشاريع القوانين العنصرية ضد العرب، وأخـرى ضـد              األجواء في إسر  

المنظمات الحقوقية اليسارية والجهاز القضائي وضد اإلعالم الحر، التي شرعها الكنيست الحالي الـذي              
  .بات يعرف بالكنيست األكثر تطرفاً إلى اليمين في تاريخ الدولة العبرية

 6/12/2011، الحياة، لندن
 

  "الزنانة"جو اإلسرائيلي يفاخر باستخدامه المكثف لطائرات ل سالح ا":إسرائيل" .25
أكد رئيس الشعبة الخاصة في قسم الطائرات العاملة بدون طيار في سالح الجو اإلسرائيلي، أن منظومة                

% 50الطائرات العاملة بدون طيار تطورت بصورة ملموسة في السنوات األخيرة، لدرجة أن أكثر مـن                
  . من ساعات التحليق والطيران لسالح الجو أصبحت فعلياً تخص هذه الطائرات

وأكد مسؤول اإلسرائيلي أن سالح الجو يشدد على استخدام مصادر الطاقة البديلـة لتـشغيل الطـائرات                 
حيث يتم في هذه اآلونة تشغيل الكثير من الطائرات العاملة بـدون طيـار بواسـطة      , العاملة بدون طيار  

  . الشمسية أو خاليا الغازالطاقة 
كما كشف أن سالح الجو اإلسرائيلي يطور حاليا استخدام مروحيات بدون طيار وطائرات صغيرة بدون               

تحولت منظومة الطائرات العاملة بدون طيار من منظومة فـضولية إلـى            : "طيار بوتيرة متزايدة، وقال   
  ".  في عمليات إطالق النار، وصوالً إلى مساعدة القوات البرية"أساس ذي أهمية كبيرة

ويعد االحتالل رائدا في صناعة وتطوير الطائرات بال طيار التي تمتلك تقنيات عالية وقدرة علـى شـن                  
  .غزةقطاع هجمات جوية بصواريخ مختلفة األنواع واألحجام، وتعد سالحها الرئيس في 

 6/12/2011، موقع فلسطين أون الين
  

   آخذة بالتوسع"إسرائيل"دية واالجتماعية في الفجوات االقتصا: "OECD"تقرير  .26
 أن الفجوات االقتصادية واالجتماعية     "OECD"أظهر تقرير جديد لمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية        

  .في المجتمع اإلسرائيلي آخذة في االتساع وأنها من اعلى الفجوات في الدول االعضاء في هذه المنظمة
الشريحة الغنية في البالد يزيد بأربعة عشر ضعفا على مستوى دخـل            وجاء في التقرير ان مستوى دخل       

ووصفت رئيـسة    .الشريحة الفقيرة، مما يعني ان الفجوة في اسرائيل تماثل الفجوة في الواليات المتحدة            
  .حزب العمل شيلي يحيموفيتش المعطيات الواردة في التقرير بأنها مخزية

إن هذه المعطيات تدل على أن الحكومة تطبق رؤيا نتنياهو          وقال عضو الكنيست نحمان شاي من كاديما        
  .الذي يريد نسخ السياسة االقتصادية األمريكية وكل ما تنطوي عليه من عيوب ونواقص
 6/12/2011، 48موقع عرب
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  ! الى خارج البالدممشاريعه  الصناعيين االسرائيليين سينقلونثلث: استطالع .27
من ادارات الشركات الـصناعية     % 34اب الصناعة في اسرائيل ان      يستفاد من استطالع أجراه اتحاد ارب     

  .تنوي نقل أنشطتها ومشاريعها الى خارج البالد خالل العامين القادمين
مصنعا أن النصف فقط من أنشطة اإلنتاج الصناعي  من          ) 235(ويستفاد أيضا من االستطالع الذي شمل       

من الـشركات   % 25خارج البالد، فيما أفاد المسؤولون في       المنتظر ان تبقى في البالد بعد االنتقال الى         
التي لها أنشطة أنتاجية في الخارج ان شركاتهم تلقت عونًا ودعما من الدول التي نقلوا إليهـا األنـشطة                   

  .االنتاجية
من الشركات المحلية التي تخطط لنقل أنشطتها اإلنتاجية الى الخارج انهـم            % 66وأشار المسؤولون في    

عل ذلك كبديل لمزاولة هذا النشاط في اسرائيل، بينما ينوي غالبية هؤالء فعل ذلك كبديل جزئـي       ينوون ف 
ينوون القيام بهذا كبديل كامل لما كانوا يفعلونه       %) 10(لمزاولة النشاط االنتاجي في البالد، وجزء صغير        

  .هنا
اجي الى الخارج الـى المـساس       ويشير الخبراء والمحللون إلى أن من المتوقع أن يؤدي نقل النشاط اإلنت           

فقـط مـن مجمـل األنـشطة        % 53واستنادا الى معدالت تقارير الشركات،فان      . بحجم األنشطة المحلية  
  .االنتاجية ستبقى في البالد بعد االنتقال الى الخارج

تخفـيض تكـاليف   : ومن بين العوامل واالعتبارات التي أوردتها الشركات كدوافع لالنتقال الى الخـارج    
واد الخام، القرب من أسواق الهدف، تخفيض مدفوعات الضرائب البلدية والحكومية وتخفيض تكاليف             الم

النقل وحجم المهارات والكفاءات المهنية والحصول على محفزات حكومية كالمنح والهبات والتـسهيالت             
  .الضريبية وما إلى ذلك

 6/12/2011، 48موقع عرب
  

   االحتالل يضع اللمسات األخيرة لتهويد القدس"..الحديقة التوراتية "خطةمع إقرار  .28
تسير سلطات االحتالل اإلسرائيلي بخطى ثابتة نحو استكمال مخططات تشريد          :  عبد اهللا التركماني   -غزة

المقدسيين وتهويد المدينة، وذلك عبر زيادة وتيرة التهويد واالستيطان، وجلب المزيد مـن المهـاجرين                
  .حصر الوجود الفلسطيني فيها، وبسط الهيمنة اليهوديةاليهود المتدينين إليها؛ بهدف 

، أن اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء التابعـة        2011-12-5وكانت إذاعة جيش االحتالل كشفت، اإلثنين       
بين حيي العيـسوية    " الحديقة الوطنية التوراتية  "لبلدية االحتالل في مدينة القدس ستقر بشكل نهائي خطة          

وحـسب  . نة، بعدما تعرضت هذه الخطة النتقادات من قبل منظمات حقوق اإلنسان          والطور شرقي المدي  
" حديقة وطنيـة  "الخطة، فإن كل المنطقة الكائنة بين حي العيسوية شمالًا وحي الطور جنوبا سيعلن عنها               

  .قريبا
  جزر منفصلة

 يحـدث فـي القـدس       إن ما : "ويقول مدير مركز القدس للحقوق االجتماعية واالقتصادية زياد الحموري        
المحتلة ما هو إال اللمسات األخيرة لتهويد المدينة المقدسة بشكل كامل، وإتمام تنفيذ المخططـات التـي                 

 ألـف   500إن سلطات االحتالل تعمل وفق قاعدة تـوطين         : "وأضاف". 1948منذ عام   ) إسرائيل(بدأتها  
 ألف مقدسـي، فالمقدسـيون      70عن  مستوطن في القدس المحتلة، وحصر الوجود الفلسطيني بما ال يزيد           

  %". 12من السكان، وتسعى سلطات االحتالل إلى أن يصلوا إلى % 33اليوم يشكلون ما نسبته 
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  قنبلة موقوتة
من ناحيته، أكد وزير القدس األسبق المهدد باإلبعاد خالد أبو عرفة أن الحكومة اإلسرائيلية مستمرة فـي                 

.  تطهير المدينة عرقيا وتهويدها، باختالق ذرائع وأسباب واهية        سياسة ممنهجة تجاه القدس تقوم على مبدأ      
ـ  باتت مدينة القدس المحتلة أشبه بالقنبلة الموقوتة، خاصة في الفترة األخيرة           ": "فلسطين أون الين  "وقال ل

حيث تتسارع الحملة اإلسرائيلية في تهويد وتطهير المدينة من المقدسيين والتصعيد نحو تهويد المنطقـة               
كما لفت إلى أن االحتالل يحاول التعجيل في الوصول إلى تحقيق مخططاته التي بـدأها               ". كل مسعور بش

 منذ احتالل الشق الشرقي من المدينة المقدسة، مشيرا إلى أنه أنفق حتى اليـوم علـى هـذه                   1967عام  
وتضع . راده مليار دوالر، وال يزال يضخ المزيد من األموال من أجل تحقيق م            30المخططات أكثر من    

 اسما لشخصيات مقدسية معروفة في لـوائح اإلبعـاد؛ بهـدف االسـتفراد بالمقدسـيين                315) إسرائيل(
  .والمقدسات اإلسالمية وتنفيذ المخططات دون عائق

  5/12/2011موقع فلسطين أون الين، 
  

  اكتشاف أثري ينسف الرواية الصهيونية حول الهيكل .29
 قطعة صـكت    17فلسطيني جمال عمرو عن اكتشاف عملة نقدية من         أعلن خبير اآلثار ال   : القدس المحتلة 

 ميالدية، أي بعد عشرين عاما من وفاة هيرود الكبير الذي يدعون أنه بنى الهيكل الثاني، وهو ما       16عام  
جاء هذا خـالل مـؤتمر      . ينسف الرواية الصهيونية بشأن الهيكل المزعوم وجوده تحت المسجد األقصى         

اإلسالمية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات والمؤتمر الوطني الشعبي للقدس اليوم          صحفي عقدته الهيئة    
". البراق بين االدعاءات الصهيونية وحقائق االكتشافات     "بمقرها في رام اهللا تحت عنوان       ) 12-5(اإلثنين  

زعـوم،  وقال عمرو إن هذا االكتشاف وجد تحت جدار البراق الذي يعتبرونه الجدار الغربي للهيكـل الم               
  .وهو ما يؤكد أن بناء الجدار جاء بعد هيرود أي في عهد الحاكم الروماني فيرليوس جرتوس

وبين الخبير أن هذا االكتشاف تسبب بحالة ذهول وإحباط لدى علماء اآلثار الصهاينة ونسف مـزاعمهم                
ما حول الحرم   حول أسطورة الهيكل، وأوضح أن كل المكتشفات التي تم العثور عليها في مدينة القدس و              

  .القدسي تعود لحقب زمنية عربية وإسالمية خاصة للعهد األموي والعباسي وصوال إلى العهد العثماني
  5/12/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
  جرافات االحتالل تهدم منزلين في بيت حنينا وسلوان .30

زل المواطن المقدسي مجـدي     هدمت جرافات بلدية االحتالل االسرائيلي أمس االثنين من       : القدس المحتلة 
يأتي ذلـك بعـد    . الساليمة في حي األشقرية ببيت حنينا شمال القدس المحتلة، بحجة البناء دون ترخيص            

. ساعات من هدم جرافات االحتالل اإلسرائيلي صباح أمس منزل في بلدة سلوان جنوب القدس المحتلـة               
هدف الوجود الفلسطيني، وتواصـل بلديـة       وتتعرض األحياء والبلدات المقدسية لهجمة غير مسبوقة تست       

االحتالل تنفيذ مخططاتها لتغيير معالم المدينة المقدسة لصالح إقامة منشآت يهوديـة والتـضييق علـى                
  .السكان المقدسيين

  6/12/2011السبيل، عّمان، 
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  األسيرات المحررات يبدأن اضرابا مفتوحا عن الطعام تضامنا مع أمل جمعة .31
أعلن عدد من األسيرات المحررات في مدينة نابلس اضرابا مفتوحا عن الطعام،            : ة بشار دراغم  -نابلس  

تضامنا مع األسيرة المحررة أمل جمعة والتي ترفضت السلطات اإلسرائيلية السماح لهـا بالـسفر إلـى                 
األردن لتلقي العالج الالزم، كما يأتي اضراب األسيرات المحررات أيضا تضامنا مع األسـيرات فـي                

  .الحتالل للمطالبة بإطالق سراحهنسجون ا
  6/12/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 

  
  االحتالل ينتزع اعترافات باإلكراه من أطفال فلسطينيين: منظمات حقوق إنسان .32

الميزان لحقوق اإلنـسان    "ومركز  " عدالة"ومركز  " أطباء لحقوق اإلنسان  "أصدرت جمعية   : مراسل خاص 
انتزاع االعترافات باإلكراه من أطفال ومراهقين فلـسطينيين، خـالل          مؤخرا ورقة موقف حول     "  غزة –

  .فترة االعتقال والتحقيق من قبل قوات األمن اإلسرائيلية
 وتناقش هذه الورقة تعرض األطفال والمراهقين الفلسطينيين المتزايد لالبتزاز واإلكـراه علـى اإلدالء              

اليب االستجواب القاسية وغير الـشرعية التـي        باعترافات كاذبة، وذلك من خالل ظروف االعتقال وأس       
  .كما وتناقش الورقة الجوانب القانونية لهذه الظاهرة. تفرض عليهم

 طفل فلسطيني سـنويا،أي مـا يعـادل         700 وتشير المعطيات الواردة في الورقة إلى اعتقال مايقارب         
فال والمراهقين المعتقلين إلى أنه يتم      وتشير الكثير من شهادات األط    . طفالًواحدا إلى طفلين بالمعدل يوميا    

تهديدهم أثناءالتحقيق، وتعرض عليهم إغراءات كاألحكام المخففة فبحالة اعترفوا بأنهم قاموا بما تحـاول              
هـذا باإلضـافة إلـى      . سلطات األمن أن تنسبه إليهم بغض النظر عن مدى صحة هـذه االعترافـات             

  .كراه أثناء التحقيق معهماالعترافات التي تنتزع من هؤالء األطفال باإل
  5/12/2011، 48موقع عرب

  
  مستوطنون يختطفون راعي أغنام ستينيا بعد االعتداء عليه .33

اختطف عدد من المستوطنين اليهود، مساء أمس، راعي اغنام فلسطينياً، بعـد االعتـداء              : الغد–رام اهللا   
وات االحتالل اإلسرائيلي ظهر    من جهة أخرى، اعتقلت ق    . عليه في قرية عوريف الى الجنوب من نابلس       

وأكدت . أمس، أحد كوادر الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين على حاجز عسكري مؤقت قرب مدينة رام اهللا              
 45مصادر في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ان قوات االحتالل اإلسرائيلي اعتقلت محمـود قواريـق                

حاجز عسكري طيار قرب بلدة عطاره شـمال        عاما وهو من قرية عورتا جنوب نابلس بعد ان استوقفه           
  .مدينة رام اهللا بعد ان طلبت منه النزول من سيارته

  6/12/2011الغد، عّمان، 
  

  الفلسطيني يمثل امام محكمة عسكرية اسرائيلية " غاندي" .34
الفلسطيني مقيدا بالـسالسل امـام   ' نديبغا'يمثل باسم التميمي الملقب : سجن عوفر العسكري ـ ا ف ب 

محكمة عسكرية اسرائيلية ليستمع بصمت الفادات الشهود في قضية ناشط اصبح رمزا للمقاومة السلمية              
وفي قاعة محكمة سجن عوفر العسكري قرب رام اهللا في الضفة الغربيـة يـستغل               . الشعبية الفلسطينية 

متكررة لتبادل الكالم مع زوجته التي تجلس بين العديد من          المقاطعات ال ' ابو وعد 'التميمي المعروف باسم    
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ومنذ بدء محاكمته في    . الدبلوماسين االوروبيين ونشطاء حقوق انسان اسرائيليين قدموا لحضور محاكمته        
ينظمها اهالي قرية النبي    ' احتجاجات سلمية 'الماضي يصر التميمي الذي يقود منذ عامين        ) يونيو(حزيران  

ة ضد توسيع مستوطنة قريبة على برائته من جميع التهم ومن بينها التحريض على القاء               صالح الفلسطيني 
  . الحجارة على الجنود االسرائيليين

وتقول منظمات دولية ومنظمات الدفاع عن حقوق االنسان ان اسرائيل تلجا الستخدام االجراءات العنيفة              
  . مة السلمية مثل التميمي وعبد اهللا ابو رحمةنفسها المستخدمة مع منفذي االعتداءات مع ناشطي المقاو

من جهته قال وزير الخارجية الفرنسي االن جوبيه في رسالة وجهها الى منظمـة مؤيـدة للفلـسطينيين                  
التميمي يواجه خمس تهم ثالث منهـا علـى اسـاس االمـر             'ان  ) نوفمبر( تشرين الثاني    30نشرت في   

  . 'طينيين في ظل االحتالل العسكريالعسكري الذي ينكر حق التظاهر لجميع الفلس
ويوضح يوريس فان فينكل المسؤول في العالقات السياسية في االتحاد االوروبي في القدس بعد جلـسة                

 بالمئة انه لم يمارس العنف ابدا وكذلك بالنسبة اللقاء الحجارة وهـذا             100نعتقد بنسبة تقارب    'المحاكمة  
  . ' حقوق االنسانواحد من الشروط العالن احدهم مدافعا عن

  6/12/2011القدس العربي، لندن، 
  

  حول حرب غزة" إسرائيل"إدانة لفشل منظمة التحرير في متابعة مساءلة  .35
منظمة التحرير ' فشل'أدانت منظمة حقوقية فلسطينية مستقلة، االثنين، ما وصفته بـ : غزة ـ يو بي آي 

، والسعي نحو تحقيـق     2008غزة أواخر عام    الفلسطينية في دعم حقوق ضحايا الحرب اإلسرائيلية على         
  .المساءلة خالل الدورة الحالية التي تعقدها الجمعية العامة لألمم المتحدة

وقال المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان في بيان تلقت يونايتد برس إنترناشونال نسخة منـه، إن إخفـاق                 
س إستخفافاً فظاً بحقوق هؤالء الـضحايا،      يعك'منظمة التحرير الفلسطيمية في الدفاع عن حقوق الضحايا،         

  .'التي تدعي المنظمة تمثيلها لهم
وذكر أنه تم تحديد موعد لمتابعة تقرير بعثة األمم المتحدة لتقصي الحقائق لتتم مناقشته في اجتماع اللجنة                 

ء فعلي حتى   ، ولكن لم يتم اتخاذ أي إجرا      )نوفمبر(السادسة التابعة للجمعية العامة في شهر تشرين الثاني         
  .اآلن

وأشار إلى أن هذه هي المرة الثانية التي تفشل فيها منظمة التحرير الفلسطينية في اتخاذ أي إجراء لصالح                  
، سحبت منظمـة التحريـر      2009) سبتمبر(ففي شهر أيلول    'حقوق الضحايا وذلك العتبارات سياسية،      

 الحقائق ليتم التصويت عليه مـن قبـل         الفلسطينية مشروع قرار حول تقرير بعثة األمم المتحدة لتقصي        
  .'مجلس حقوق اإلنسان

  6/12/2011القدس العربي، لندن، 
  

  في قصر االونيسكو" االئتالف الفلسطيني العالمي للعودة"افتتاح لقاء : بيروت .36
اللقاء السنوي الحادي عشر في قصر االونيسكو، بـدعم         " االئتالف الفلسطيني العالمي لحق العودة    "افتتح  

عية المساعدات الشعبية النروجية وتنظيم هيئة تنسيق الجمعيات االهليـة العاملـة فـي الوسـط                من جم 
 مركز الدفاع عن حقوق الالجئين، برعاية وزير الثقافة غـابي ليـون             -" عائدون"الفلسطيني ومجموعة   
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لسابق بشارة  ممثال بالدكتور ناصيف قزي، في حضور السفير الفلسطيني الدكتور عبداهللا عبداهللا، الوزير ا            
  . محمود قماطي وممثلين عن الفصائل الفلسطينية" حزب اهللا"مرهج، عضو المكتب السياسي في 

اذا كانـت   : " بعد النشيدين اللبناني والفلسطيني، وتعريف من إلهام شحرور، ألقى قزي كلمة قـال فيهـا              
فعلينا .  تقل خطورة وأهمية   مسؤولية المجتمع الدولي كبيرة وكبيرة جدا تجاه فلسطين، فمسؤوليتنا نحن ال          

ونحن اليوم في ما يشبه اليقظة العربية العارمة، ان نستلهم روح الثورة، والحق في التحرر، للعمل على                 
استعادة الحقوق، ال ان نغرق من جديد في خانة التسويات التي لم ينتج عنها حتى اآلن سوى تنازالت تلو                   

  ".التنازالت
حقنا .  ان فلسطين قضية ال يمكن أن تحل إال بكامل حقوق الشعب الفلسطيني            العهد والوعد "وجدد عبد اهللا    

  ".في تقرير مصيرنا وإقامة دولتنا المستقلة وحقنا بالعودة الى أرضنا التي هجرنا منها
اللبنانيين "، وطالب   "التمسك بحق العودة  " "االئتالف الفلسطيني العالمي لحق العودة    "وأكد قاسم عينا منسق     

  ".ع بأننا ضد كل أشكال التوطين، ولن نحيد عن طريق التمسك بالعودة الى فلسطينباالقتنا
االلتزام بوفائها تجاه الشعب الفلسطيني ألن المريض الفلسطيني ال يجد سريرا فـي             "كما طالب االونروا    

  ".مستشفى، والطالب ال مقعد دراسيا له
لماذا ال تجبـر األمـم   : "، متسائال"194رار الشعب الفلسطيني موجود في فلسطين قبل الق"وشدد على ان   

ثـم قـدمت دالل   !". المتحدة اسرائيل على تنفيذه، وهي التي تطالعنا كل يوم بالحديث عن الديمقراطيـة؟         
  ".فلسطين والسالم"شحرور أغنية 

  6/12/2011المستقبل، بيروت، 
  

  ببريطانيا" األولى في شهادة الماجستير"فلسطينية  .37
جامعـة  فـي   لسرغلي، المبتعثة من جامعة النجاح الوطنية إلكمال دراستها العليا          حصلت الطالبة سارة ا   

 طالبـاً وطالبـة فـي       150النكستر في المملكة المتحدة على الترتيب األول في مجال المحاسبة من بين             
يذكر أن جامعة النكستر تحتل مرتبة متقدمة في بريطانيا، حيث تصنف على أنهـا ضـمن                . تخصصها

ت األولى هناك، ونظراً للتفوق الكبير الذي حققته السرغلي فإن جامعة النكستر قدمت لهـا               العشر جامعا 
  . منحة كاملة لدراسة الدكتوراة في نفس مجال تخصصها

بدورها، شكرت السرغلي جامعة النجاح الوطنية بكافة طواقمها، ممن ساعدوها بالحصول علـى هـذه               
عتها ووطنها في المملكة المتحدة، وقد أهـدت هـذا التفـوق            المنحة، مؤكدةً أنها ستكون خير سفيرة لجام      
  .لفلسطين أوالً، ثم لجامعة النجاح الوطنية ثانياً

  5/12/2011موقع فلسطين أون الين، 
  

  كتاب جديد صدر في لندن حديثاً" ما الذي يعنيه ان تكون فلسطينياً" .38
. حياة على المرء فان بوسعه ان يبقى      علمتني تجاربي انه مهما تلقي ال     : " من ماهر عثمان   -القدس  –لندن  

 الفراغ الناجم عـن عـدم       -يستطيع البقاء بالرغم من الخسارة، لكنه ال يستطيع التغلب على هذا الفراغ             
هذا ما قاله الراحل الفلـسطيني      ". ليست المسألة مسألة ارض، ولكنها مسألة عدم انتماء       . الشعور باالنتماء 

 مع الدكتورة دينا مطر مؤلفة كتاب جديد نسبياً صدر باالنكليزية في            الكبير شفيق الحوت كجزء من مقابلة     
  ". قصص الفلسطينيين شعباً-ما الذي يعنيه ان تكون فلسطينياً "لندن بعنوان 
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 مقابلة اخرى مع فلـسطينيين بعـضهم مـن الشخـصيات            30تأتي المقابلة مع الحوت الى جانب نحو        
يل او بلدان عربية وبعضهم من مخيمات داخل فلـسطين          المعروفة، وبعضهم مناضلون سجنوا في اسرائ     

وسلسلة المقابالت هذه تشكل تأريخـاً شـفوياً دفـع          . 1948وخارجها اضافة الى بعض فلسطينيي العام       
المؤلفة الدكتورة مطر الى التمييز بينه وبين التاريخ االكاديمي الكالسيكي باعتبار االول خاضعاً للـذاكرة               

 فيها من علل وانتقائية ونسيان وكل ما لها من اهمية، وباعتبـار الثـاني خاضـعاً    ومعتمداً عليها بكل ما   
  .للتدقيق والتمحيص واالستناد الى االدلة المادية والمكتوبة والمعاصرة لالحداث

والعنصر الثالث المكون للكتاب المقسم الى مقدمة وتوطئة وخمسة فصول وخاتمة هو النبـذة التاريخيـة                
والواقع ان . دكتورة مطر كل فصل من الفصول الخمسة والمقابالت التي يضمها كل فصل           التي تقدم بها ال   

  .عناوين الفصول الخمسة تدل الى وعي عميق بمراحل النكبة الفلسطينية ومقدماتها
 صفحة فكرة جلية    214وبالنسبة الى القارىء الغربي يقدم هذا الكتاب الجديد بطريقة شيقة ووجيزة وفي             

حديث للشعب الفلسطيني ونكبته وعن ذلك الشعور المشترك بين الفلسطينيين بـانهم فقـدوا              عن التاريخ ال  
 ليس هو شيئاً في واقع االمر وانما اهـم          –ليس فقط قراهم ومدنهم واراضيهم وديارهم، وانما ايضاً شيئاً          

  . هو االحساس باالنتماء الى مجتمع مستقر في وطن آمن–بكثير 
نه باالضافة الى النبذ التاريخية القيمة والجانب النظري فيه عن التأريخ الشفوي            ومن مزايا الكتاب ايضاً ا    

مجموعة قصص قصيرة تسهل قراءتها يرويها فلسطينيون عاشوا تجارب مختلفة فـي امـاكن مختلفـة                
  . النكبة الفلسطينية المستمرة-ومراحل مختلفة من المأساة

  5/12/2011القدس، القدس، 
  

  ي كوريا الجنوبية بالمنتدى الدولي الرابع حول فاعلية المساعدات الدوليةوفد فلسطيني يشارك ف .39
علي الجرباوي وزير التخطيط والتنمية اإلدارية على رأس وفد فلسطيني في أعمـال             . شارك د : رام اهللا 

ية، في كوريا الجنوب  " بوسان"المنتدى الدولي الرابع بشأن فاعلية المساعدات الدولية، الذي انعقد في مدينة            
، وذلك خـالل    )OECD(بتنظيم من الحكومة الكورية وبالتعاون مع منظمة التعاون والتنمية االقتصادية           

 300 دولة، باإلضافة إلى مشاركة حوالي       100، بمشاركة واسعة تضم أكثر من       1/12 - 29/11الفترة  
  . مؤسسة خاصة من جميع أنحاء العالم50مؤسسة مجتمع مدني، و
التخطيط والتنمية اإلدارية بصفتها الراعية ألجندة وفاعلية المساعدات الدولية على          وتأتي مشاركة وزارة    

المستوى المحلي، باإلضافة إلى عملها على تعزيز مكانة السلطة الفلسطينية لدى األطر الدولية التي تعنى               
  .بموضوع فاعلية ونجاعة المساعدات الدولية

  6/12/2011األيام، رام اهللا، 
  

   طفلًا فلسطينًيا خالل أسبوعين23االحتالل اعتقل :  رسميةمعطيات .40
كشفت معطيات فلسطينية رسمية النقاب عن أن قوات االحتالل اإلسـرائيلي اعتقلـت، خـالل               : رام اهللا 

دائـرة  "وأكدت  . المنصرم، ثالثة وعشرين طفالً فلسطينيا    ) نوفمبر(النصف الثاني من شهر تشرين ثاني       
نسخة عنه، أن قـوات     " قدس برس "م الفلسطينية برام اهللا، في تقرير تلقت        في وزارة اإلعال  " إعالم الطفل 

االحتالل ما زالت تواصل اعتقال األطفال القصر رغم المطالبات المتكررة من منظمات حقوق اإلنـسان               
وذكر أن قوات االحتالل اعتقلت األطفال بعد أن داهمت منازل ذويهم وأجبرتهم            . بعدم التعرض لألطفال  
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ولفت التقرير النظر إلى أن األطفال يـشكلون حـوالي          . خروج في العراء في ظل األجواء الباردة      على ال 
 سنة مليـوني طفـل، أي مـا    18نصف المجتمع الفلسطيني، إذ بلغ عدد األفراد الذين تقل أعمارهم عن        

العمري ويشير التركيب   . 2011 في المائة من مجموع السكان في األرض الفلسطينية للعام           48.2نسبته  
  .للمجتمع الفلسطيني عامة ولألطفال خاصة إلى أن المجتمع الفلسطيني ما زال فتيا

  5/12/2011قدس برس، 
  

   مدارس في غزةخمسةلبناء " الصندوق الكويتي"و" أونروا" بين اتفاقية .41
 اإلسـالمي   والصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية ممثالً بالبنك      ) األونروا(وقعت وكالة   : رام اهللا 

وقالـت  .  ألف دوالر لبناء خمس مدارس جديدة في قطـاع غـزة           550 ماليين و  9للتنمية، اتفاقية بقيمة    
، إن التعليم  يشكل أكبر برامج الوكالة حيـث  )5/12(االثنين " قدس برس "في بيان صحفي تلقته     " أونروا"

طـاع غـزة ، مـضيفة أن         مدرسة في ق   243 طفل الجئ في     218.000تدرس األونروا حالياً أكثر من      
 تلميـذ   38.5  في المائة من المدارس يعمل على نظام الفوجين الدراسيين في اليوم وبمتوسط               94حوالي  

وأشارت إلى أن  المدارس الخمس ستساهم وبشكًل مباشر في التخفيف من االكتظاظ             . في الصف الواحد  
  .وى التحصيل العلمي للتالميذالطالبي المنتشر في مدارس غزة، والذي بدأ يؤثر سلباً على مست

 12/2011/ 5قدس برس،
  

   من هدم باب المغاربة "إسرائيل" يطالب الحكومة بمنع "العمل اإلسالمي" :األردن .42
أكد حمزة منصور أمين عام جبهة العمل اإلسالمي علـى ضـرورة أن تقـوم      :منتصر الديسي  - عمان

اب المغاربة المؤدي إلى المسجد األقصى فـي        الحكومة األردنية بتحرك من أجل منع إسرائيل من هدم ب         
القدس وطالب منصور رئيس الوزراء عون الخصاونة بأن تبادر الحكومة بالتنسيق مع منظمة المـؤتمر               
اإلسالمي والجامعة العربية من أجل وقف االعتداء السافر على المدينة المقدسة والذي يمارسه االحـتالل               

  .الصهيوني
6/12/2011، الشرق، الدوحة  

  
   من جنوب لبنان "إسرائيل" صواريخ على إطالق ينفي "كتائب عبد اهللا عزام" باسم بيان .43

 الكترونية ان تكـون     إسالميةفي بيان منشور على مواقع      '  عزام عبد اهللا كتائب  'نفت  :  ا ف ب   -بيروت  
زب اهللا   بيان سابق، متهمة ح    أفاد من جنوب لبنان كما      "إسرائيل" الماضي صواريخ على     األسبوع أطلقت

بتوقيتها وحصولها بأيد حركها الحزب     'وصنف البيان العملية     .بالوقوف وراء العملية  ' األسد بشار   وأزالم'
 ان تركوا النظام البعثي المجـرم فـي     أنهم الغرب واليهود    إلى وأزالمه، على انها رسالة من بشار       (...)

  . "إسرائيل"، فسيفتح المجال للسنة لمهاجمة 'سورية يسقط
6/12/2011، س العربي، لندنالقد  

  
  لبنان قذائف مدفعية باتجاه هاطالقإل "إسرائيل" شكوى ضد تقدم"  اللبنانيةالخارجية" .44

قال مصدر إعالمي لبناني رسمي إن وزارة الخارجية والمغتربين في لبنان تقدمت عبـر بعثـة                : بيروت
اتها بـإطالق عـدد مـن القـذائف         ، على خلفية قيام قو    "إسرائيل"لبنان الدائمة في نيويورك بشكوى ضد       
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الماضي، حيث سقطت بين خراج بلدتي      ) نوفمبر( تشرين ثاني    29المدفعية بإتجاه االراضي اللبنانية يوم      
  .عيتا الشعب ورميش

وأوضح المصدر، أن الشكوى اعتبرت ان هذا الخرق يشكل انتهاكًا صارخًا للسيادة اللبنانيـة، ولقـرار                
 واألمن المتحدة، كما ويشكل تهديدا للسلم       األمموللقانون الدولي ولميثاق     1701 الدولي رقم    األمنمجلس  

  .الدوليين، على حد تعبيره
5/12/2011وكالة قدس برس،   

  
   االعتراف بدولة فلسطينأيسلندارحب بقرار ت ةالعربيالجامعة  .45

 االعتراف اأيسلند نبيل العربي صباح أمس بإعالن . رحب األمين العام للجامعة العربية د:القاهرة
، والذي جاء متزامناً مع اليوم العالمي الذي أعلنته 1967بفلسطين دولة حرة مستقلة على حدود عام 
وأكد العربي في بيان أن هذا االعتراف يعد خطوة مهمة  .األمم المتحدة للتضامن مع الشعب الفلسطيني

ول على االعتراف الدولي باستقالل على طريق الجهود الديبلوماسية الفلسطينية والعربية المبذولة للحص
 ازدياد عدد الدول التي تعترف بدولة فلسطينية مستقلة على أنواعتبر . 1967دولة فلسطين على حدود 

  . يعد بمثابة صحوة دولية لإلقرار بالحق الفلسطيني المشروع1967حدود عام 
  6/12/2011الحياة، لندن، 

  
  "إسرائيل" يتضمن أية إشارة إلى قطع العالقات مع  برنامج حزبه االنتخابي اليؤكد أن الغنوشي .46

 خالل زيارة "معهد واشنطن" في تونس راشد الغنوشي في حوار في اإلسالميةقال زعيم حركة النهضة 
 لحزبه ال يتضمن أية إشارة إلى قطع العالقات مع االنتخابيالبرنامج "ن إ ":األميركية العاصمة إلى

رض الدستور سوى للسياسات الطويلة األمد التي تؤثّر في تونس، والمفروض هو أال يتع. إسرائيل
  ."والنزاع العربي اإلسرائيلي ليس واحداً منها

  6/12/2011الراي، الكويت، 
  

  الصهيوني للمشروع صيانة األسد نظام تحمي الكبرى القوى:  السوريين"اإلخوان" باسم الناطق .47
 مركز ومدير السورية المسلمين اإلخوان جماعة اسمب الناطق سالم، زهير قال :بلطرش مروان - لندن

 الكبرى الدول إن الشروق مع حوار في لندن، في واالستراتيجية الحضارية للدراسات العربي الشرق
 في "إسرائيل" حدود حماية على قادراً يكون أن يجب نظامذا ه لكن األسد، لنظام بديل عن البحث تحاول
 :أجاب الكبرى؟ القوى أيادي تحركه العربية المنطقة في يجري ان ماك إذا عما سؤاله وعند .الجوالن

 تردد إن .وسورية ليبيا في مؤامرة وهي وتونس مصر في ثورة الثورة .السوري النظام نظرية هذه"
 من !!بديالً له يجد ال العالم اآلن حتى .النظام لهذا الوظيفي الدور يؤكد القضية مع التعامل في العالم

  ".سنة أربعين منذ إزعاج أي دون ومياهه بأرضه يستمتعوا أن للصهاينة ويترك الجوالن دحدو سيحمي
  4/12/2011الجزائر،  ،الشروق أون الين
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   إلى طالب غزة"الفاخورة" منحة دراسية من 100 :قطر .48
 منحة دراسية لدفعة جديدة من الطالب لاللتحاق بالدراسة 100أهدت مؤسسة الفاخورة  :غنوة علواني

 إلى 2009 العام فيالجامعية ليرتفع بذلك عدد الطالب المستفيدين من هذه المنح منذ انطالق البرنامج 
 حيث عمد الطرفان اإلسالميوتتشارك الفاخورة تمويل البرنامج مع بنك التنمية . ثالثمائة طالب وطالبة

 قطاع فيلدراسية سنوياً  مشترك دعماً لتمويل مئات المنح ااستئماني تأسيس صندوق إلى 2010 عام في
 الخارج وقد في دراستهم إلكمالوقد ذهبت خمس منح دراسية هذا العام لطالب الدراسات العليا  .غزة

  .وقع االختيار على المرشحين ضمن االختصاصات القليلة
  6/12/2011الشرق، الدوحة، 

  
  لدولة العبرية وزير الخارجية الدنماركي يرفض لقاء السفير اإلسرائيلي ويدعو لمقاطعة ا .49

ذكرت مصادر سياسية رفيعة أمس االثنين في تل أبيب أن وزير الخارجية : الناصرة ـ زهير أندراوس 
  .الدنمركي يرفض لقاء السفير اإلسرائيلي، على الرغم من أن األخير قدم له عدة طلبات لاللتقاء معه

ى بخطورة بالغة هذا التجاهـل،      ان وزارة الخارجية اإلسرائيلية تر    ' يديعوت أحرونوت 'وذكرت صحيفة   
خصوصا وأن وزير الخارجية وجد الوقت لالجتماع إلى ممثلين عـن مؤسـسات حقوقيـة إسـرائيلية                 
وفلسطينية وتهنئتهم بمناسبة فوزهم بلقب المدافعين عن حقوق اإلنسان، في المـؤتمر الـذي نُظـم فـي                  

  .كوبنهاغن
ة، الذي دعا في الماضي إلى مقاطعـة إسـرائيل،          باإلضافة إلى ذلك، قالت المصادر، إن وزير الخارجي       

نبيل شعث، وتعهد له بأن بالده ستُصوت إلى جانب أي قرار في األمم             . التقى مؤخرا بالقائد الفلسطيني، د    
المتحدة والمؤسسات التابعة لها يدعم القضية الفلسطينية، ونقلت الصحيفة عن المصادر عينها قولهـا إن               

القـادم  ) ينـاير ( خصوصا وأن الدنمارك ستكون منذ الفاتح من كانون الثـاني            القلق في تل أبيب يزداد،    
  .الرئيسة الدورية لالتحاد األوروبي

  6/12/2011، القدس العربي، لندن
  

  النرويج ترفض السماح للغواصات اإلسرائيلية التدريب في مياهها اإلقليمية .50
ق للسماح للغواصات اإلسـرائيلية مـن   أعلنت النرويج اعن رفضها المطل: الناصرة ـ زهير أندراوس 

من التدرب في مياهها اإلقليمية، وذلك بسبب مشاركة هذه الغواصات في الحصار الـذي              ) دولفين(طراز  
يفرضه االحتالل منذ خمس سنوات ونيف على قطاع غزة، وبحسب المراسل للـشؤون العـسكرية فـي       

جي جاء ضمن الخطوات التي قررتها الخارجية       العبرية، أنشيل بيبر، فإن القرار النروي     ' هآرتس'صحيفة  
وبحسب المصادر ذاتها فإنه فـي أعقـاب        . النرويجية والقاضية بمنع تصدير المنتجات األمنية لتل أبيب       

القرار النرويجي ستضطر الغواصات اإلسرائيلية للبحث عن مياه إقليمية أخـرى إلجـراء التـدريبات،               
 انعكاسات القرار النرويجي على عملية نقل الغواصة من ألمانيا          مشيرة إلى أنه حتى اآلن لم يتبين ما هي        

إلى أن الخارجية اإلسرائيلية رفضت التعقيب على قرار النرويج الجديد          ' هآرتس'وأشارت   .للدولة العبرية 
بمنع الغواصات من التدرب في مياهها اإلقليمية، أما الخارجية النرويجية فعقبت للصحيفة العبرية قائلـة               

  .ال ترد على عمليات عسكرية معينة اتخذت في النرويجإنها 
  6/12/2011، القدس العربي، لندن
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   باالنضمام للمعاهدة النووية"إسرائيل"األمم المتحدة تعتمد قراراً مصرياً يطالب  .51

اعتمدت الجمعية العامة لألمم المتحدة قرارين تقدمت بهما مصر حول السالح النووي            : )د ب أ  ( القاهرة  
وصرح عمرو رشدي المتحدث الرسمي باسـم وزارة الخارجيـة          . ر انتشاره في الشرق األوسط    ومخاط

المصرية بأن القرار األول، الذي اعتمدته الجمعية العامة باإلجماع، يدعو كافة األطراف التخاذ خطوات              
عد لمعاهدة  عملية وعاجلة إلخالء الشرق األوسط من األسلحة النووية، ويدعو كافة الدول التي لم تنضم ب              

منع االنتشار النووي إلى وضع كافة أنشطتها النووية تحت نظام الضمانات المطبق في وكالـة الطاقـة                 
كما يدعو القرار دول المنطقة إلى وقف تطوير أو إنتاج أو اختبار أو الحصول علـى األسـلحة                  . الذرية

  .النووية أو تخزينها على أراضيها
ة صدر أمس، حذر القرار الثاني الذي تقدمت بـه مـصر باسـم              وحسب بيان لوزارة الخارجية المصري    

المجموعة العربية واعتمدته الجمعية العامة بأغلبية ساحقة، من مخاطر االنتشار النـووي فـي الـشرق                
األوسط ويؤكد على ضرورة انضمام إسرائيل لمعاهدة منع االنتشار النووي وعدم تطـوير أو إنتـاج أو                 

  . جميع منشآتها تحت نظام الضمانات الشاملة لوكالة الطاقة الذريةووضع .اختبار أي سالح نووي
  6/12/2011، االتحاد، ابوظبي

  
   يعلن تضامنه مع فلسطينمدير منظمة العمل الدولية التابع لألمم المتحدة .52

 خطابـه   في مدير منظمة العمل الدولية التابع لألمم المتحدة، خوان سومافيا،           قال:  حسن شقراني  -كيوتو
أعبر عن تضامني مع نضال الـشعب الفلـسطيني         «: جتماع المنظمة في كيوتو في اليابان،       تتاح ا في اف 

وتطلعاته الشرعية للعيش في دولة مستقلة، وأعرب عن دعمي الستمرار العمل مع البلدان العربية لتمتين               
  .»األمان والديموقراطية

  6/12/2011، االخبار، بيروت
  

  بضمان تفوقها العسكريمسوغات مطالب تل أبيب لواشنطن  .53
  عدنان أبو عامر. د

خالل األشهر األحد عشر الماضية، شهدت المنطقة واحداً من أبرز التحوالت منذ نهاية الحرب البـاردة،                
فاالحتجاجات الشعبية واالنتفاضات في مختلف أنحاء المنطقة أوجدت آماالً كبيرة لـسكانها، وفـي ذات               

ـ   دم اليقين، مما جعل هذا التقلب اإلقليمي مصدراً للتفاؤل والقلق في           حالة من ع  ) إسرائيل(الوقت، جلبت ل
  . آن واحد

إلسرائيل لمواجهة هذه المخاطر ممثالً بقـدرتها علـى مواجهـة           " التفوق العسكري النوعي  "ولذلك يأتي   
التهديدات الفعلية من أي دولة فردية، أو تحالف دول، أو فاعلين من غير الدول، مـع التعـرض للحـد                    

دنى من األضرار أو اإلصابات، بحيث تشكل المساعدات األمنية األداة األكثر مباشرة التي تـستخدمها               األ
ـ        مليـارات دوالر    3، حيث تتلقى حاليـاً      )إسرائيل(الواليات المتحدة لضمان التفوق العسكري النوعي ل

ـ       ريكية الموزعة علـى  من تمويل المساعدات األمنية األم  % 60سنوياً للتدريب والمعدات، وهو ما يقدر ب
  . دول العالم
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     تواجه اليوم بعضاً من أصعب التحديات في تاريخها، في ضـوء           ) إسرائيل(وتدرك الواليات المتحدة أن
ـ            ينطوي على  ) إسرائيل(التغيرات الهائلة التي تشهدها المنطقة، مما يجعل من التفوق العسكري النوعي ل

ت والتدريبات والتبادالت الشخصية، وبناء عالقات ثنائية وثيقة        بناء القدرات العملياتية من خالل المناورا     
مع إجراء مشاورات مستمرة، ووضع ذلك بعين االعتبار عند إقامة تعاون دفاعي مع دول أخـرى فـي                  
المنطقة، كما يشمل ذلك الحفاظ وتعزيز روابط الواليات المتحدة الوثيقة جداً مع البلدان في جميع أنحـاء                 

  . المنطقة
انب ذلك، فإن التغييرات التي تؤثر على المنطقة تدفع واشنطن لمضاعفة التزامها ألمن تل أبيـب،                إلى ج 

ولهذا تتخذ خطوات لمساعدتها على تحسين الدفاع عن نفسها من تهديدات صواريخ قوى المقاومة، ممـا                
فاع صاروخي   مليون دوالر لدعم إنتاج نظام د      205دفع بالرئيس األمريكي للطلب من الكونغرس اعتماد        

 مليـارات   3، ويتجاوز تمويلهـا     "القبة الحديدية "بتطويره يطلق عليه اسم     ) إسرائيل(قصير المدى قامت    
  . دوالر

ـ          المناورات العـسكرية   ) إسرائيل(ومن الطرق األخرى للمساعدة على ضمان التفوق العسكري النوعي ل
دفاع ضد الصواريخ الباليستية بمشاركة     والتدريبات المشتركة، حيث أجرت الواليات المتحدة مناورات لل       

) إسـرائيل (أكثر من ألف جندي أمريكي فيها، مما يجعلها أكبر مناورات عسكرية بين الواليات المتحدة و              
  . في التاريخ، كما تشارك القوات األمريكية واإلسرائيلية في مناورات عديدة على مدار السنة

متحدة من خاللها احتياجات الدفاع اإلسـرائيلية، فهـي ضـمان           أما الطريقة الثالثة التي تدعم الواليات ال      
تزويدها بأنظمة متقدمة للغاية، من خالل برنامج المبيعات العسكرية األجنبية والتجارية المباشـرة بـين               
الحكومتين، بحيث يصبح بوسع واشنطن تزويد تل أبيب بمنتجات وأنظمة متقدمة تقتصر فقط على أقرب               

خالل السنوات القليلة الماضية، أبلغت واشنطن الكونغرس بعدد من المبيعات الكبيرة،           الحلفاء والشركاء، و  
، وسـتثبت القـدرات المتقدمـة       "35-إف"أجدرها بالمالحظة طائرات مقاتلة للهجوم المشترك من طراز         

العـسكري لـسنوات عديـدة      ) إسرائيل(بأنها تساهم مساهمة رئيسة في تعزيز تفوق        " 35-إف"لطائرات  
  . قادمة

  أسلحة غزة • 
الذي تحتفظ بـه القيـادة األوروبيـة        " المخزون االحتياطي الحربي  "من  ) إسرائيل(أكثر من ذلك، تستفيد     

  . األمريكية فيها، بحيث يمكن استخدامه لتعزيز دفاعاتها في حالة وجود طوارئ عسكرية كبيرة
قادرة على الوصـول    ) إسرائيل(ن  وكما هو الحال مع العديد من شركاء الواليات المتحدة في الخارج، فإ           

للماليين من الدوالرات من المعدات العسكرية المجانية أو المنخفضة األسعار في كل عـام مـن خـالل                
  . لوزارة الدفاع األمريكية" معدات الدفاع الزائدة"برنامج 

التمويـل  "ا من هي الدولة الوحيدة المخول لها أن تضع جانباً ربع تمويله) إسرائيل(عالوة على ذلك، فإن   
من أجل المشتريات الخارجية، مما يوفر دفعـة قويـة لـصناعة الـدفاع المحليـة                " العسكري األجنبي 

، ويساعدها على تطوير قدرات إنتاجية محلية، ويمكّنها من االستثمار في األبحاث والتنمية،             "اإلسرائيلية"
  . وهو أمر جوهري لتطوير نظم متقدمة

فـي جهودهمـا   ) إسـرائيل (حد على التعاون المتزايد بين الواليات المتحدة و  ويمكن العثور على مثال وا    
، بدأتا مشاورات مكثفة لمواجهة هذا      2009المشتركة لمنع واعتراض دخول األسلحة إلى غزة، ففي عام          

 10التهديد، ومنذ ذلك الحين توسعت تلك الجهود إلى أن أصبحت جهداً دولياً أوسع نطاقاً يضم أكثر من                  
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، وفي ظل هـذه المبـادرة       "مبادرة مكافحة تهريب األسلحة إلى غزة     " ومؤسسات دولية يطلق عليه      بلدان
متعددة الجنسيات، تعمل هذه الدول على توظيف مجموعة واسعة من األدوات الدبلوماسـية والعـسكرية               

نـه يهـدد    واالستخباراتية وإنفاذ القانون لوقف شحن األسلحة، السيما الصواريخ والقذائف إلى غـزة، أل            
  . التجمعات السكانية اإلسرائيلية المجاورة

 5/12/2011، موقع فلسطين أون الين
 

  !حماس بين المقاومة الشعبية والمسلحة .54
  حبيب أبو محفوظ

بكل جهدها للذهاب نحو المصالحة الفلسطينية، ال تجد في ذلك وقتـاً            " حماس"مهرولةً دون إبطاء، تسعى     
    ها في ذلك الحفاظ على النسيج الوطني الفلسطيني من التآكل والتـآمر، قبـل         للتفكير، أو مكاناً للتردد، هم

الربيع العربي وبعده، بالرغم من أن جميع المؤشرات السياسية، والميدانية، والـشعبية، تؤكـد حـضور                
  .حركة المقاومة اإلسالمية كالعبٍ رئيس على المستويات كافة، المحلية، واإلقليمية، والدولية

من ربع قرنٍ على تأسيسها، فإنّها بالتأكيد لن تبادر شعبها الذي وقف خلفهـا              " حماس"حركة  حين تقترب   
طويالً، لتقول له من أن خيار المقاومة المسلحة بالنسبة لها أصبح فعالً من الماضي، وبأن طريقاً جديـداً                  

اماً كما يريد عباس وفريقه     ، تم "السلمية"أرادته حماس لمقاومة المحتل الصهيوني عنوانه المقاومة الشعبية         
  .التفاوضي، وهي، أي حماس، لن تكرر تجربةً خاسرة، من ناصحٍ فاشل

إن التطورات الدولية، والوضع العربي الجديد، تدفع باتجاه أن تتمسك حركة حماس بخيارها العـسكري               
ـ              ضية الـشعب   كحركة تحرر فلسطيني عنوانه مقاومة المحتل الصهيوني بكافة األشكال، والدفاع عـن ق

في الـسماح لفلـسطينيي الـضفة       " دايتون"الفلسطيني على مختلف الجبهات، قبل التفكير بموقف أجهزة         
  !الغربية بممارسة المقاومة الشعبية أصالً

عباس األخير، لجهة تفهمها مطلـب فـتح بتوسـيع          -ينتقد البعض موقف حركة حماس، بعد لقاء مشعل       
هل تخلّت حمـاس عـن الكفـاح        : رة الحالية، ليبرز التساؤل التالي    المقاومة الشعبية، واعتمادها في الفت    

المسلح في ملف المصالحة؟ وهو سؤال باعتقادي ليس في مكانه، بل ويجافي الحقيقـة والواقـع الـذي                  
فرضته حركة المقاومة اإلسالمية على مدار سنوات طويلة ماضية، من العمل المقاوم المسلح، نتج عنـه                

 أسيراً فلـسطينياً    1050لهم من المعتقلين، وتحرير قطاع غزة، واإلفراج مؤخراً عن          آالف الشهداء، ومث  
  .لتصبح حماس صخرةً تتحطّم عليها أحالم الصهاينة بالتوسع واالنتشار، والهيمنة واالنتصار

إخفاقات فتح المتتالية، وفشلها الذريع، في جلب أي انتصارٍ جديد للشعب الفلسطيني، أجبر عباس علـى                
ال تـستطيع   " فـتح "ودة إلى طاولة المصالحة، واالرتماء في الحضن الحمساوي، فيما الواقع يقول أن             الع

               تبنّي خيار المقاومة المسلحة، فكان اتفاقها مع حركة حماس على توسيع المقاومة الشعبية، كأسلوبٍ جديد
طنية القادمـة، فكـان أن وقـع        للهروب من االستحقاقات الدولية المترتّبة على تبنّيها لحكومة الوحدة الو         

االختيار على الوقوف في المنتصف، إذ اشترط السيد خالد مشعل أن تكـون المقاومـة الـشعبيةُ جديـةً            
وحقيقيةً وشاملةً، وأن يجري التوافق على طريقة سيرها، دون أن يلغي ذلك حق الشعب الفلسطيني فـي                 

  .ممارسة كافة أشكال المقاومة المسلحة
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   أبا الوليد "وبالتأكيد أن"       صاحبة القوة العسكرية الضاربة، وبمـا      " كتائب القسام "، ذهب في كالمه، إلى أن
تملك من صواريخ وأسلحة أوتوماتيكية، لن تواجه توغل الدبابات الصهيونية في قطاع غـزة بالحجـارة                

  .قوة ردعوالمقالع، والمسيرات المنددة، وشعارات االستنكار، وإنّما بما يتوفّر لديها من سالح و
والسؤال المطروح اآلن، هل أثبتت المقاومة الشعبية سابقاً نجاعتها في مواجهة الصلف الصهيوني، وهل              
سيبادر نتنياهو بناء على تبنّي الشعب الفلسطيني لخيار المقاومة الشعبية، بتفكيـك كامـل مـستوطناته،                

  !ل؟وانسحاب جيشه من الضفة الغربية، ليمد يده للسالم العادل والشام
يمثل الخوف الصهيوني من نتائج الربيع العربي، وهو ما أفرزته صناديق االقتراع، إلى اآلن، في كـٍل                 
من تونس ومصر والمغرب، عن فوزٍ متوقّع لإلسالميين، مدعاة تفاؤل لحماس ولكل من يؤمن بالعمـل                

الصهاينة وبعـض   المقاوم ضد العدوان الصهيوني، وحيث أن حماس وقفت وحدها في حربٍ مفتوحة مع              
الطغاة العرب، فإنّها اليوم أقدر على السير قدماً في طريق المقاومة، لتحقق انتصار شعبها الـذي بـات                  

  .مسألة وقت، تحدده فصول الشعوب العربية المتحررة من الظلم، والمتعطّشة لالنتصار
 6/12/2011، السبيل، عّمان

 
  الفلسطينيون ينتظرون ربيعهم .55

  ماجد كيالي
ع الفلسطينيون مواكبة موجة الثورات الشعبية العربية الحاصلة، بالطريقة المباشرة، بـرغم مـن              لم يستط 

في هذه المنطقة، وبرغم من ميلهم الفطري إلى ذلك، بحكم أوضـاعهم            " تثوير"أنهم كانوا يعتبرون عامل     
لتقصير، بالنسبة إلى   نوع من التوجس، أو الحيرة، أو ا      ) إذا جاز التعبير  " (النكوص"ليس في هذا    . الخاصة

الفلسطينيين، فكل ما في األمر أن أوضاع هؤالء باتت مختلفة جداً، إذ لم يعـودوا أنفـسهم، بعـد كـل                     
  .التجارب المهيضة التي مروا بها

ومثالً، فإن منظمة التحرير باتت بمثابة نظام من األنظمة السائدة، بكل ما لهذه الكلمة من معنـى، وهـي    
، مثلها فـي ذلـك مثـل غيرهـا،          "الحاكمة"غيير في طريقة عملها وعالقاتها وبنيتها       ذاتها بحاجة الى الت   

  .لتخليصها من ركودها ومن شيخوختها، وتجديد حيويتها وشبابها
أما بالنسبة للحركة السياسية الفلسطينية فقد فقدت طابعها كحركة تحرر وطني بعد أن تحولت نوعاً مـن                 

اع، وبعد أن تخلّت عن المقاومة بكل أشـكالها المـسلحة وغيـر             سلطة تحت االحتالل في الضفة والقط     
وفوق هذا وذاك فإن الفلسطينيين يعانون من انقسام نظامهم السياسي،          . المسلحة في الضفة كما في القطاع     

وهم مستنزفون وضائعون جراء االختالف والتنازع على القيادة والسلطة بين أكبر حـركتين سياسـيتين               
وفي األراضي المحتلة فإن الفلسطينيين فـي الـضفة         . ما يضعف من فاعليتهم   ") ماسح"و" فتح("عندهم  

الغربية يكابدون اليوم من سياسات االحتالل القائمة على تقطيع التواصل بيـنهم، باالسـتيطان والجـدار                
الفاصل والحواجز العسكرية، في حين إنهم في قطاع غزة يعانون األمرين جـراء إجـراءات الحـصار                 

  .ائيلية في البر والبحر، والتي تعزلهم عن العالم وعن محيطهم وحتى عن امتدادهم في الضفةاإلسر
وفي الخارج يبدو أن الفلسطينيين بات لديهم شعور بأنهم أضحوا خارج المعادالت الـسياسية، وخـارج                

عات الالجئين  فعلى الصعيد الفلسطيني فإن تجم    . إطارات المشاركة السياسية، سواء الفلسطينية أو العربية      
تعيش وضعا من القلق والحيرة والضياع، بعد انتهاء ظاهرة المقاومة المسلحة وأفول الفصائل وتهمـيش               
منظمة التحرير وغياب المنظمات واالتحادات الشعبية والمؤسسات الجمعية، وبعد تراجع حلمهم بالعودة،            
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لى الصعيد العربـي فـإن هـؤالء        وع. لمصلحة التركيز على إقامة سلطة في الضفة والقطاع المحتلين        
الالجئين ال يستطيعون التصرف أو حتى الشعور كمواطنين، رغم أن عليهم ما على هؤالء، فهم خـارج                 
إطار المواطنة، في أي من البلدان التي يقطنون فيها، سيان كانت محـسوبة علـى الـنظم القطريـة أو                    

  . في أمته العربيةالقومية؛ مع ما في ذلك من تناقض بشأن كون العربي الجئا
مع كل ذلك فإن هذا الوضع القلق للفلسطينيين ال يعني البتّة أن هؤالء ال يجـدون أنفـسهم فـي خـضم                  
الثورات الشعبية، على العكس من ذلك، فهؤالء، في الغالب األعم، يظنّون بأن عدوى الثورة التي تسري                

ة على الظلم، ومن أجل الحرية والكرامة       في دمائهم باتت تسري في العروق العربية، وأن الشعوب الثائر         
والعدالة، باتت اليوم تشبههم أكثر من أي وقت مضى، تماما بقدر ما إنها أشعرتهم بأنهم باتوا عرباً أكثر                  

  .من أي وقت مضى أيضا
وعلى هذا المنوال فإن الفلسطينيين ال يخفون شعورهم بالفخر لجهة أن انتفاضاتهم باتت تجد تمثّالتها في                

حتى أن كلمة االنتفاضة باتت تحتـل موقعهـا فـي           (ين المدن العربية من المحيط إلى الخليج تقريبا         مياد
  ).قاموس المتظاهرين في الوول ستريت في نيويورك

عدا ذلك فإن الفلسطينيين، في غالبيتهم العظمى، يشعرون اليوم بأن هذه الثورات تنتصر لهم، ولقضيتهم،               
تهم واستخدمتهم، آملين بأن معاني الحرية والعدالة والكرامة التي تنـشدها           من األنظمة التي ظلمتهم وكبل    

هذه الثورات، برغم عثراتها ونواقصها ومشكالتها، ال بد أن تشملهم وأن تنصفهم في الـزمن العربـي                 
  .المقبل

ل النظام  كما ال يخفي هؤالء بأن عدوى التغيير السياسي في البيئة السياسية العربية السائدة ال بد أن تشم                
السياسي خاصتهم، فتخلصه من حال التبلّد والعطب واالنقسام، وباألخص، أيضا، من الطفيليات؛ والتـي              

  .هي امتداد للنظام العربي الذي يؤول إلى أفول
وعلى األرجح فإن غالبية الفلسطينيين تأمل بأن التغيير في النظام العربي، المحمول على رياح الثـورات              

اه إقامة نظم ديموقراطية وتعددية ومن خالل صناديق االقتراع والتمثيل، ربما يـسمح             الشعبية، وفي اتج  
وحقـا  . ويسهل على الفلسطينيين تغيير نظامهم السياسي الذي بات له من العمر عقود مديدة من الـزمن               

ديـة،  فثمة شرعية للتصور المتعلق بإقامة نظام سياسي فلسطيني جديد يتأسس على الديموقراطيـة والتعد       
واالنتخاب والتمثيل، وعلى استعادة الحركة الفلسطينية لطابعها كحركة تحرر وطنـي ضـد االسـتعمار               
والعنصرية، ألن الفلسطينيين ال يعيشون في جزيرة معزولة، وألنهم أكثر تأثرا من غيـرهم بـالتحوالت                

  .السياسية العربية
لة الديمقراطية ـ المدنية، دولـة المؤسـسات    ثمة ناحية أخرى غاية في األهمية، أيضا، ذلك أن قيام الدو

والقانون والمواطنين، في الواقع العربي سيجعل إسرائيل تبدو وكأنها بمثابة جزيرة جدباء قائمـة علـى                
االستعمار والعنصرية واألصولية الدينية، على نقيض الصورة التي طالما روجتها إسرائيل عـن نفـسها              

هذا سيضعف من إسرائيل وسـيعزز      . راطية في صحراء العالم العربي    للحداثة والديمق " واحة"باعتبارها  
من مسار نزع الشرعية عنها على الصعيد الدولي، ويضفي المزيد من الصدقية على كفاح الفلـسطينيين                

  .ضدها
وفضال عن كل ما تقدم، وبالنسبة للفلسطينيين، فإن قيام دولة المواطنين الديمقراطية ـ المدنية في العالم  

بي ال بد سيعزز من شرعية توسيع خياراتهم السياسية، من خيار االستقالل في دولـة فـي الـضفة                   العر
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إسرائيل؛ وهـو   /علمانية في كامل فلسطين   / مدنية -والقطاع إلى خيار العيش في دولة واحدة ديموقراطية         
  .يةالخيار الوحيد الذي يشكّل نقيضا إلسرائيل الصهيونية والعنصرية والدينية واالستعمار
  5/12/2011، 48موقع عرب

  
  ؟ "أيلول"هل تذكرون استحقاق .. مأزق السلطة .56

  محمد خروب
وصلت االمور الى نهاياتها المتوقعة، وانكشفت مناورة السلطة الفلسطينية التي ذهبت الى مربع الفـشل               

دفعـت بهـا   بعيون مفتوحة وبارادة كاملة، ما يوجب عليها االن ان تكشف لشعبها االسباب الحقيقية التي              
) تسعة اصوات (، رغم علمها أنها لن تنجح في تأمين العدد المطلوب           )اقرأ المغامرة (الختيار هذا الطريق    

في مجلس االمن، ربما كي تضع ادارة اوباما امام العالم أجمع، بما هي ادارة ال تختلف عـن سـابقاتها                    
اك عن تحالفها االستراتيجي مع الدولة      وهي متماهية مع المصالح االسرائيلية، وال ترغب وال تريد االنفك         

في الشرق االوسط، والتي تشاركها القيم والثقافة الغربية فـي مواجهـة التخلـف              " الوحيدة"الديمقراطية  
هذه تسميتنا الجديدة بـديالً     (والتعصب وثقافة القتل واالرهاب، التي تميز الشرق االوسط وشمال افريقيا           

  ).عالم العربيعن التسمية غير المقبولة وهي ال
 في األمم المتحدة، وما قاله لنا مسؤولو السلطة، كان مجرد خداع أو             194الدولة رقم   " فلسطين"لن تصبح   

وهم، وفي افضل الظروف ربما يكون سذاجة أو جهالً سياسياً ودبلوماسيةً أو قـراءة خاطئـة لمـوازين              
ميركية في ظروف ومناخات دولية معقـدة    القوى وطبيعة العالقات الدولية الراهنة وسطوة الدبلوماسية اال       

ما بالك ان المطروح على التصويت يخص اسرائيل بالذات، االمر الذي يحتم استنفار كل ما لـدى هـذه              
االسرائيل واصدقائها من قوة على الصعد كافة، بدءا باالعالم وليس انتهاء باالستخبارات وملفات الفساد              

  . بمعناه الشامل، ارهاب الدولة واالفراد والعصابات واللوبياتودبلوماسية الرشاوى والضغوط واالرهاب
لدى دول العالم وبخاصة تلـك      " المتواضع"حجم ومكانة ونفوذ السلطة     -ويجب ان ال نهمل   -واذا لم نهمل  

فاننا يجب ان ال تصيبنا الدهشة      ) دع عنك الدائمة المعروفة مواقفها    (التي تتوفر على عضوية غير دائمة       
بـدفع  " األمـل "مـا يجعـل     " فلسطين" دولة مثل البوسنة والهرسك ترفض التصويت لصالح         إذا ما رأينا  

مجرد سراب بل يريح واشنطن من موقف       ) وكأنه هدف استراتيجي  (الواليات المتحدة الى مربع االحراج      
كهذا، لم تتردد في اعالنه مسبقا وبالتالي ال ترى في الفيتو احراجا حتى مع تـوفر االصـوات التـسعة                    

لالزمة لتمرير مشروع اي قرار في مجلس االمن وهنا يجب ان ترتفع االسئلة في وجه الذين يستمرؤون                 ا
وضع المالمة على واشنطن وتصنيفها في خانة اعداء الشعب الفلسطيني وهي كذلك بالفعل لكن الـسلطة                

ستعداد لعمـل كـل     وأصحابها، لم يروا فيها عدوا بل واصلوا االحتماء بها والرضوخ لمطالبها وابداء اال            
شيء كي ال تغضب حتى لو كان ذلك على حساب الحقوق التاريخية الثابتة وغير القابلة للتصرف للشعب                 
الفلسطيني، وما كشفته وثائق ويكيلكس وقناة الجزيرة ويوميات ايهود اولمرت ومذكرات ارئيل شـارون              

) اقـرأ فرطـوا   ( واصحابها اضـاعوا     الني نشرها مؤخراً نجله جلعاد، ال تترك مجاالً للشك بأن السلطة          
بأوراق وملفات اساسية، وبات استرجاعها صعباً إن لم يكن مستحيالً، ولم تعد مسألة اعالن الدولة فـي                 
االمم المتحدة، بعد عشرين عاماً من المفاوضات العبثية ذات جدوى أو أهمية، ان لم نقـل أنهـا مجـرد                    

ها السلطة والتي هي االن على استعداد لتقديمها، رغم تقديم          هرب الى االمام بعد كل التنازالت التي قدمت       
الذي القاه محمود عباس أمـام      (.. ) ورغم الخطاب التاريخي    )  ايلول الماضي  23في  (الطلب الفلسطيني   
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الجمعية العامة للمنظمة الدولية، والذي لم يغير كثيراً في مواقف الدول ذات الـصلة، بقـدر مـا أعـاد                    
االمل بحدوث تغيير جوهري في مواقف السلطة من مجمل المواقف، التي دأبت على             للفلسطينيين بعض   

اتخاذها منذ توقيعها اتفاق اوسلو الى اللحظة التي وصل فيها نتنياهو واالئتالف الفاشي العنصري، الـذي               
ـ  " تعـاطف " وسقوط أوهام السلطة، بأنها قادرة على نيل         2009يقوده الى السلطة في شباط       ا ادارة اوبام

  .لكن خاب ظنهم.. ومبعوثه ميتشيل
اصحاب السلطة في حيرة االن، بعد أن وصلوا الى المأزق الذي وضعوا انفسهم والقضية فيه، وخياراتهم                
تبدو بائسة إن لم نقل قاتلة، فالمضي قدماً في طلب التصويب بمجلس األمن، لن يأتي لهم بغيـر الفـشل                    

دولة غير عضو مراقب، ال يعدو كونه جـائزة ترضـية اكثـر             والذهاب الى الجمعية العامة لنيل مرتبة       
  ..بؤساً

  ما العمل؟
القضية والتخلـي عـن اوهـام       " ملفات"بكل ما تعنيه من اعادة قراءة       ".. الجذور"حان وقت العودة الى     

المفاوضات واالحتماء بالشعب الفلسطيني، والولوج الى طريق الوحدة الوطنية الحقيقية والشاملة، عبـر             
منظمة التحرير على أسس سليمة وديمقراطية، بنيات صافية بعيداً، عن لغة المحاصصة وثنائية فتح              بناء  

  ..حماس وعدم استخدام ورقة المصالحة الرسال رسائل الى اسرائيل وواشنطن
   6/12/2011، الرأي، عّمان

  
    لما هو آٍت " اإلسرائيلية"القراءة  .57

  خليل حسين
، على أن متغيرات دراماتيكية سريعة تتفاعل في المنطقـة،          "إسرائيل "ثمة إجماع لدى صانعي القرار في     

وأنها ستؤثر بشكل جدي في موقعها ودورها ومستوى فعاليتها، وصوالً إلى تصورات تالمـس وجـود                
وال تبدو هذه التغيـرات   . الكيان، في حال وصلت هذه التغيرات إلى مستويات يصعب ضبطها وتداعياتها          

د إلى انقالب المشهد والدور التركي في المنطقة، ومحاولتها التأثير في مسار بعض             حديثة العهد، بل تعو   
. القضايا ومنها العربية تحديداً، كما على مستوى العالقة االستراتيجية التي كانت تربط أنقرة بتل أبيـب               

قلـه  تتوجس خيفة من تصاعد احتماالت تشكل محاور جديـدة، أو أ          " إسرائيل"وليس بخاف على أحد أن      
  .إعادة بناء فواعل ومحاور قديمة تسهم في زيادة تراجع نفوذها وسطوتها في المنطقة

، تخبط الواليات المتحدة األمريكية بمشكالتها الداخلية والخارجيـة،         "اإلسرائيلية"وما يعزز هذه المخاوف     
رات العربيـة،   وتنامي الدور التركي في المنطقة، وتصاعد عوامل التوتر في المنطقة بعد سلـسلة الثـو              

  .عن احتماالت المرحلة المقبلة" اإلسرائيليين"وغياب الصورة الواضحة لدى 
أن واشنطن لم تفعل ما يجب أن تفعله لمنع سـقوط نظـام حـسني               " إسرائيل"ففي الجانب األول، تعتقد     

ماسكاً مبارك، األمر الذي عزز ولو نسبياً جبهة إيران وسوريا وحزب اهللا وحركة حماس والذي سيزداد ت               
بعد استكمال االنسحاب األمريكي من العراق هذا الشهر، حيث أعطت فرصاً واضحة الهتزاز صـورة               

وما ضاعف من تنامي هذه التصورات السياسات التركيـة التـي           . العرب المعتدلين في تفاعالت المنطقة    
بين طهـران   اعتبرتها تل أبيب عملية انتقال من ضفة سياسية إلى أخرى، في ظل غزل سياسي واضح                

وأنقرة سابقاً وتدني نسبته حالياً، مفاده العمل على عدم عزل إيران في المنطقة مقابل قيام قاعدة ثالثيـة                  
". اإلسـرائيلية "األبعاد تجمع كالً من تركيا وإيران ومصر، وفي ذلك عملية حصار من وجهـة النظـر                 
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جية التركية، التي سعت في فترة مـن        لم تخف قلقها من التحوالت الحادة في السياسة الخار        " إسرائيل"ف
، ومحاولتها إقناع الغرب بقدرتها على تـشكيل محـور إقليمـي            "اإلسرائيلي"الفترات إلى تهميش الدور     

. أيـضاً " إسرائيل"بقيادتها ال يؤدي بالضرورة إلى اإلضرار بالمصالح االستراتيجية له، وال يعتمد على             
 رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، بعد زيارتـه          ، تصريحات "اإلسرائيلي"وما عزز االعتقاد    
 اإليراني قادر علـى مـلء       -إن التعاون التركي    " ، قائالً    2009كانون األول عام    /لطهران في ديسمبر  

الفراغ في المنطقة، ويظل هذا الجهد غير كاف، ما لم تنضم مصر إليه لتصبح الضلع الثالث في مثلـث                   
عن توجهـات الـسياسة الخارجيـة       " اإلسرائيلية"فقاً لبعض السيناريوهات    وو". القوة في الشرق األوسط   

 يناير، قد يكون ما قاله أردوغان حلماً تحاول مصر ترجمته واقعياً، وعندها ستجد              25المصرية بعد ثورة    
  .نفسها في حالة عزلة وفي مواجهة تهديد أمني ووجودي" إسرائيل"

 العربية، وبالتحديد المصرية، لم تنـتج حتـى اآلن صـوراً            إال أن ما يقلص هذه المخاوف، أن الثورات       
واضحة يمكن البناء عليها، كما أن كل المحاور اإلقليمية الجدية المحتمل التفكير في تكوينهـا، سـتعاني                 
مظاهر الضعف والتوترات، الناجمة عن عدم التجانس الثقافي والمذهبي، وحتى العرقي والقـومي بـين               

دث في سوريا حالياً، ال يقود بالضرورة إلى تقوية المعسكر الذي تقوده إيران، بل              كما أن ما يح   . أطرافها
أن من مصلحتها حالياً، وفـي المـدى        " إسرائيل"وفي مطلق األحوال، ترى     . قد يؤدي إلى نتائج معاكسة    

. ية  المنظور وفي ظل عدم قدرتها على التأثير في مجريات األحداث الراهنة، حماية حدودها بقوتها الذات              
وفي الجانب اآلخر، تحاول الضغط على كل من تركيا وإيران لضرب تحركاتهما الهادفة إلى بناء محاور                

مع اليونان، وبلغاريـا، وقبـرص،      " اإلسرائيلية"إقليمية تحت قيادتيهما، عبر العمل على تقوية العالقات         
وربمـا تمتـد محـاوالت      . ورياوأذربيجان، أو بدعم التحركات االنفصالية لألكراد في تركيا وإيران وس         

للتضييق على فرص إقامة محاور معادية لها بوساطة تركيا وإيران إلـى ضـرب طموحـات        " إسرائيل"
  .البلدين لتوسيع أنشطتهما التجارية في إفريقيا أيضاً

الدائم لما هـو أسـوأ،   " اإلسرائيلي"هذه الصور االفتراضية إذا جاز التعبير، ال تلغي بالضرورة التحسب       
وبالتالي دوام استعدادها لشن الحروب االستباقية، في الزمان والمكان اللذين يناسـبانها طبعـاً مـن دون              

ورغم ذلك ثمة كوابح فـي  . مراعاة أي ظرف طالما أن مصالحها الحيوية مهددة وبخاصة الوجودية منها       
  .العقل الباطني اليهودي الجماعي القائم على الترقب واالنقضاض

، بشقيه العلماني والديني، بـأن      "اإلسرائيلي"الثالثي على مصر، ثمة قناعة تامة لدى اليمين         فمنذ العدوان   
على االنكفاء  " إسرائيل"األزمات الدولية، الناجمة عن صراع إقليمي في الشرق األوسط، ينبغي أن تجبر             

يـة تاريخيـاً،    على نفسها رغماً عنها، وهذا الموقف يتماهى باألساس مع أحد مكونات الشخصية اليهود            
األغيار، ولـيس ثمـة     /اليهود والغوييم : القائمة على أن العالم غالباً ما ينقسم بشكل واضح إلى معسكرين          

أي البقاء على الحدود،    : خيار أمام اليهود في هذا الوضع إال المراقبة لما يجري واالستعداد لما هو أسوأ             
 .كة  االستيطان التي أسس عليها الكيانإنها الرموز األقوى لحر. يد للبندقية، وعين للمراقبة

  6/12/2011، الخليج، الشارقة
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  :كاريكاتير .58
  

  
  

  6/12/2011االتحاد،أبوظبي، 


