
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
  
  

    
  
  

  
  
  
  
  
    التحالفبإنهاء تهدد وإيران.. حد الخياراتأالدوحة ..  حماس تدرس مغادرة دمشق":تلغراف"

  في القدس االحتالل يعد إلقامة حديقة جديدة على أراضي العيساوية والطور
  اإلجراءات اإلسرائيلية في القدس تهدد الوجود الفلسطيني: تقرير أممي

   قاعدة جوية في جنوب السودانتعمل على إنشاء" إسرائيل"

المقاومــة ال تلقــي: الزهــار
الــسالح حتــى تحريــر كــل 

  فلسطين
 4ص... 

  2342  7/12/2011األربعاء 



  

  

 
 

  

            2ص                                     2342:                العدد7/12/2011األربعاء  :التاريخ

    :السلطة
 4  ه مع مشعللتي اتفق عليها خالل اجتماعا يشدد على ضرورة تنفيذ البنود عباس.2
 5  عريقات يبحث مع فلتمان الجهود المبذولة الستئناف المفاوضات.3
 5   تواصل مساعيها للحصول على دولة مستقلة  الفلسطينيةالسلطة.4
 6  ال لجنة تقصي حقائق لسجون االحتالل  بإرساألوروبي تطالب البرلمان  الفلسطينيةالسلطة.5
 6   المقبل بحضور عباس األسبوعاستعدادات فلسطينية لرفع علم فلسطين في اليونسكو .6
 6  "منظمة الصحة العالمية"ترفض استقبال مدير " صحة غزة".7
 7   ابتزاز سياسي رخيص بعقوبات اقتصاديةلتهديدات اإلسرائيليةا: شراويع.8
 7  عن القدساالحتالل يقرر إبعاد النائب المقدسي أحمد عطون .9
 8  تنديد فلسطيني واسع بقرار االحتالل إبعاد النائب عطون عن القدس.10
 8  االحتالل يقتحم مكتب النواب اإلسالميين في طولكرم.11
 8                                    االحتالل يجدد االعتقال اإلداري للنائب أحمد الحاج علي.12
 9  فياض لم يكن عثرة أمام تحقيق المصالحة: الشواالنائب .13
 9   المتحدة األمممصممون على الحصول على عضوية :  ليلىالنائب أبو.14
    

    :المقاومة
 9   قياديين من حماس للعاصمة السورية دمشق أو التفكير ببديل لسوريةالرشق ينفي مغادرة .15
 9    التحالفبإنهاء تهدد وإيران.. حد الخياراتأالدوحة .. ادرة دمشق حماس تدرس مغ":تلغراف".16
 10   ة الفلسطينياالعتقاالت بالضفة تؤكد أن هناك تيارا متضررا من المصالحة: برهوم.17
 10   احمد عساف ينفي وجود معتقلين سياسيين في الضفة .18
 11  إسرائيلي في قصف إصاباتشهيد من سرايا القدس وخمس .19
 11   جريمة صهيونية جديدةدهحماس تدين إبعاد النائب عطون وتع.20
 11  حماس تندد بقرار االحتالل بناء حديقة على جبل المشارف بالقدس المحتلة.21
 12   الفلسطينية ال ترجمة حقيقة على أرض الواقع للمصالحة :قيادي في حركة الجهاد.22
    

    :اإلسرائيليالكيان 
 12   يأسوالمناورات السورية تدل على "أسابيع"سقوط األسد مسألة : باراك.23
 12  اك يطالب القيادة المصرية الجديدة بمحاربة اإلرهاب في سيناءبار.24
 13  تحذّر السلطة الفلسطينية من التوجه مجددا إلى األمم المتحدة" إسرائيل".25
 13   قاعدة جوية في جنوب السودانتعمل على إنشاء" إسرائيل".26
 13  و لجنوب السودان في جوبا لتأمين زيارة نتنياه"جندي إسرائيلي 200" .27
 14  اتصاالت مع مصر الستئناف النشاط الدبلوماسي قريباً: "إسرائيل".28
 14  2011عام في ر لحرية التعبير  تدهور خطييكشف عن" إسرائيل"حقوق اإلنسان في لتقرير .29
 14  لفلسطيني متعمداًً " مستوطن"الحكم بثالثة شهور عمل في خدمة الجمهور عقوبة دهس .30
 15 عمال تخريب ضد الفلسطينيينأ تعتقل ثالثة جنود بسبب "اسرائيل".31



  

  

 
 

  

            3ص                                     2342:                العدد7/12/2011األربعاء  :التاريخ

    
    :األرض، الشعب

 15  في القدس االحتالل يعد إلقامة حديقة جديدة على أراضي العيساوية والطور.32
 16  اإلجراءات اإلسرائيلية في القدس تهدد الوجود الفلسطيني: تقرير أممي.33
 17   بترميم وإصالح طريق باب المغاربةاألوقاف هي صاحبة الحق: األقصى للوقف والتراث.34
 18   مشعل- استدعاء منذ لقاء عباس 20 حالة اعتقال سياسي و35: لجنة أهلية بالضفة.35
 18  تتعمد استخدام أساليب مهينة ضد األسرى" حوارة"إدارة معتقل .36
 19  نوفمبر/  مواطناً في بيت لحم في تشرين الثاني92حتالل اعتقل اال.37
 19   قوات االحتالل تنفذ توغال شمال غزة.38
 19   طفل فلسطينّي وتنتزع اعترافاتهم باإلكراه عند اعتقالهم700 تعتقل سنويا "إسرائيل".39
 20  مستوطنون يضرمون النار بمسجد قرية بروقين: سلفيت.40
 20  نصف األسر الفلسطينية تعرضت لعنف مباشر من االحتالل ومستوطنيه": اإلحصاء".41
   

   : األردن
 20  قامة الدولة الفلسطينية إ تدعمرام اهللازيارة ملك األردن إلى :  األردنيوزير الخارجية.42
   

   : لبنان
 20  نحن نزداد عددا وعدة ..  وسيبقى يجهلهالها العدوهنحن قوة يج: نصر اهللا.43
 21 تنتهك أجواء لبنان" إسرائيلية"طائرات .44
   

   :عربي، إسالمي
 21  من الجبهة الشعبية  المرشد العام لإلخوان المسلمين يلتقي وفداً:مصر.45
 22   وحدة سكنية في غزة170مبادرة خليجية لبناء إلعادة إعمار وترميم .46
 22  وفد إسرائيلي رفيع المستوى يزور جوبا": قدس برس"مصدر سوداني لـ.47
   

   :دولي
 22  األبيض البيت إلى وصل إذا أول دولة يزورها "سرائيلإ"رومني يتعهد بان تكون .48
 23  النرويج ترفض استقبال وفد إسرائيلي.49
    ماليين دوالرتسعةة األونروا والبنك اإلسالمي للتنمية يوقعان اتفاقية بقيم.50
    

   :مختارات
 23  مقعدا فرديا في المرحلة األولى44فوز اإلسالميين بـ : مصر.51
    

    :حوارات ومقاالت
 24  مصطفى يوسف اللداوي.د... خدعة المقاومة الشعبية.52



  

  

 
 

  

            4ص                                     2342:                العدد7/12/2011األربعاء  :التاريخ

 25  أسامة عبد الرحمن... فلسطيني إلى أين؟المسار ال.53
 27  غابي سيبوني..."حزب اهللا"و" حماس"ال مناص من توجيه ضربة قوية إلى .54
 28   اليكس فيشمان... الخطر يصبح تهديدا.55
 30  يوسف رزقة. د... ماعيةمخيمات لبنان والعدالة االجت.56
    

  31  :كاريكاتير
***  

  
  

  المقاومة ال تلقي السالح حتى تحرير كل فلسطين: الزهار .1
محمود الزهار خالل مؤتمر مناصر للقدس عقد في مدينة غزة أن برنامج .أكد القيادي في حركة حماس د

  "  كل فلسطين التاريخية من رأس الناقورة إلى رفحإال بعد تحرير"المقاومة ال يلقى السالح 
-6الثالثاء " لبيك يا قدس"وقال الزهار في كلمته خالل المؤتمر السادس للحفاظ على الثوابت بعنوان 

لكل من يعنيه ان يعرف نحن برنامج المقاومة الذي ال (..) نؤكد صراحة بكل وضوح : "12-2011
  ". ل فلسطينيلقي سالحه اال بعد تحرير فلسطين ك

إلننا على "، مؤكداً "كل اشكال المقاومة التي يعرفها هذا العصر وكل العصور"وأضاف أنه يتحدث عن 
قناعة تامة بأننا سنسترد أرضنا كلها من الناقورة وحتى رفح وسننضم إلى مشروع أمتنا المجيدة لتحقيق 

  ". مشروعها الحضاري العظيم
راج هؤالء األسرى من السجون سيتم إخراجكم من فلسطين كل كما تم إخ) إسرائيل(نؤكد لـ"وتابع 

اعلموا أيها الصهاينة في أي أرض أنتم أنكم لن تستنزفوا سراج القدس الخالد "، موضحاً "فلسطين أذالء
  ". ونحن الذين سنبتر وجودكم وبنيانكم(...) ولن تسكتوا صوت األجراس والمآذن 
أن ندافع عن القدس والمسجد األقصى (...) على قسمنا الخالد نؤكد "وأكد الزهار وسط هتافات الحضور 

  ". بما نملك وإال نفرط في شبر من فلسطين وأن نبذل الغالي والرخيص لتحرير فلسطين كل فلسطين
يدرس الواقع اإلسالمي الجديد ويحدد أين مصلحته مع الحياة الكريمة أم مع "ودعا الزهار الغرب إلى ان 

  ". مشروع القتل والظلم
وفي توصيات المؤتمر التي تالها الزهار أمام الحضور دعا خطباء العالم اإلسالمي الجمعة المقبل إلى 

ندعو إلى تفيعل شبكة التواصل االجتماعي اإللكتروني للتعريف بالقدس " ، قائالً "الدعاء للقدس وسكانها"
العالمية نحو القدس التي تنطلق من المسيرة "وشدد على دعوة المؤتمر المشاركة في ". والمؤامرات حولها

  ".2012 مارس 30كل بلدن الدنيا بمشاركة مسيحي ومسلمي العالم في 
  6/12/2011فلسطين اون الين، 

  
  لتي اتفق عليها خالل اجتماعه مع مشعلا يشدد على ضرورة تنفيذ البنود عباس .2

ضرورة تنفيذ البنود التي تم  مساء الثالثاء، على ،لرئيس محمود عباسا شدد : علي سمودي-رام اهللا 
 فيجاء ذلك خالل استقباله بمقر الرئاسة  .االتفاق عليها خالل اجتماعه األخير في القاهرة مع خالد مشعل
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وأكد أن المصالحة  .مدينة رام اهللا، وفد الشخصيات المستقلة برئاسة رجل األعمال منيب رشيد المصري
  .قوق الشعب الفلسطيني المشروعةالوطنية مصلحة فلسطينية عليا للحفاظ على ح

  6/12/2011القدس، القدس، 
  

   يبحث مع فلتمان الجهود المبذولة الستئناف المفاوضاتعريقات .3
 عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس الوفد الفلسطيني بحث : عماد أبو سمبل- أريحا

زير الخارجية األميركي لشؤون الشرق  مع مساعد و، صائب عريقات.دلمفاوضات الوضع النهائي 
األدنى جيفري فلتمان، في عدد من القضايا ذات االهتمام المشترك وعلى رأسها عملية السالم والجهود 

  .المبذولة الستئناف المفاوضات بين الجانبين
ة بما وأكد عريقات أن استئناف المفاوضات يتطلب قيام الحكومة اإلسرائيلية بوقف النشاطات االستيطاني

، وهذه ليست شروط فلسطينية وإنما 1967يشمل القدس الشرقية، وقبول مبدأ الدولتين على حدود 
  .التزامات ترتبت على الحكومة اإلسرائيلية من المرحلة األولى من خارطة الطريق

ودعا عريقات اإلدارة األميركية للمساعدة على تحقيق إطالق سراح المعتقلين وخاصة هؤالء الذين 
  .، أي قبل توقيع اتفاق أوسلو1993قلوا وحوكموا قبل أيلول اعت

وشدد عريقات على وجوب وقف التعامل مع إسرائيل كدولة فوق القانون، وضرورة مساءلتها بخصوص 
استمرار النشاطات االستيطانية واالمالءات وفرض الحقائق على األرض واستمرار الحصار واإلغالق 

  .البيوت وتهجير السكانوتحديداً على قطاع غزة، وهدم 
وأشار عريقات أن منظمة التحرير الفلسطينية مستمرة للحصول على عضوية دولة فلسطين على حدود 

 وبعاصمتها القدس الشرقية في األمم المتحدة، وكذلك حقها في دعوة الدول المتعاقدة لالجتماع 1967
، 1967فلسطينية المحتلة منذ عام  على األراضي ال1949للنظر في تطبيق ميثاق جنيف الرابع لعام 

  .وبما يشمل القدس الشرقية
 7/12/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 

  
   تواصل مساعيها للحصول على دولة مستقلة  الفلسطينيةالسلطة .4

" مغبة"تحذيرات إسرائيلية للسلطة الفلسطينية من في تعقبيه على : وكاالت –الدين  نادية سعد -رام اهللا 
أكد نمر حماد مستشار الرئيس .  المتحدة بطلب الحصول على عضوية كاملة فيهااألمم إلىدا التوجه مجد

" بتزازاتاال"اإلذاعية، أن القيادة الفلسطينية لن تخضع لمثل هذه " معا"عباس خالل حديثه لشبكة ] محمود[
  .قدس الشرقية وعاصمتها ال67وستواصل مسعاها للحصول على دولة فلسطينية مستقلة على حدود العام 

 وأن ،وبين حماد أن الطلب الفلسطيني للحصول على دولة مستقلة موجود اآلن على طاولة مجلس األمن
عدم ضمان األصوات التسعة المطلوبة ال يعني على اإلطالق التوقف عن الحق الفلسطيني بالمطالبة 

لسطينيين عن التوجه إلى األمم بالدولة، وأن الضغوطات اإلسرائيلية السياسية واالقتصادية لن تثني الف
، معتبرا أن هذه "سرقة وقرصنة"ورأى حماد أن التلويح بتجميد عوائد الضرائب الفلسطينية هو . المتحدة

اإلجراءات غير القانونية قوبلت برفض وعزلة إلسرائيل من دول العالم، وهو ما أضطر إسرائيل إلى 
  .جزتها الشهر الماضيإعادة اإلفراج عن األموال الفلسطينية التي احت

  7/12/2011الغد، عمان، 
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   بإرسال لجنة تقصي حقائق لسجون االحتالل األوروبي تطالب البرلمان  الفلسطينيةالسلطة .5

 بإرسال لجنة تقصي األوروبي البرلمان ، الثالثاء،طالبت السلطة الفلسطينية:  وليد عوض-رام اهللا 
  . فلسطينيأسير أالف 6 من أكثرعلى معاناة  لالطالع اإلسرائيلي،حقائق لسجون االحتالل 
 الزيارة التي يقوم بها وزير إطار لجنة تقصي حقائق في بإرسال األوروبيينوجاءت مطالبة السلطة 

 لشرح أوضاع األسرى ومعاناتهم في سجون ومعتقالت ، عيسى قراقع إلى بروكسلاألسرىشؤون 
  .االحتالل اإلسرائيلي

 الثالثاء ،ب رئيس لجنة السياسات في البرلمان األوروبي تقيا صيفيوشدد قراقع في لقائه مع نائ
  . في سجون االحتاللاألسرى لالطالع على ما يتعرض له األوروبي التحرك أهمية على ،ببروكسل

 في السجون اإلسرائيلية، والتي ال األسرىوقدم قراقع شرحا مفصال عن األوضاع الصعبة التي يعيشها 
إن دولة االحتالل ال تعير انتباها لكل االنتقادات حول "لية وال القيم اإلنسانية، وقال تتفق والقوانين الدو

 والذين هم أيضا ، نائبا في البرلمان الفلسطيني23تصرفاتها العنيفة والالإنسانية تجاه األسرى، ومنهم 
  ."يعتبرون برلمانيين دوليين وال يجوز اعتقالهم تحت أي مبرر

هاكات اإلسرائيلية ضد األسرى، ومنها ما عرضته القناة اإلسرائيلية الثانية حول وتحدث قراقع عن االنت
إن هؤالء الجنود لم يكن "ما قام به جنود إسرائيليون من تعذيب عنيف ضد فلسطينيين تم اعتقالهم، قائال 

  ."بإمكانهم استخدام هذا العنف الشديد وغير المبرر لو لم يكن لديهم تعليمات من رؤسائهم بذلك
  7/12/2011القدس العربي، لندن، 

  
   المقبل بحضور عباس األسبوع فلسطينية لرفع علم فلسطين في اليونسكو استعدادات .6

 األسبوع مصادر فلسطينية الثالثاء بان علم فلسطين سيرفع بشكل رسمي أكدت: وليد عوض -رام اهللا 
  .ة كاملة العضوية بالدولة الفلسطينيأسابيعالمقبل في اليونسكو التي اعترفت قبل 

ومن المقرر وفق المصادر أن تقام مراسم االحتفال برفع علم فلسطين بمنظمة األمم المتحدة للتربية 
 في الثالث عشر من الشهر الجاري بمقر المنظمة بباريس بحضور الرئيس "اليونسكو"والثقافة والعلوم 
  .محمود عباس

افي الثالثاء، أن العلم الفلسطيني سيتم رفعه ح في بيان ص،"اليونسكو"وأعلنت البعثة الدائمة لفلسطين لدى 
ونصبه إلى جانب أعالم الدول األعضاء بالمنظمة وذلك بعد قبول العضوية الكاملة لفلسطين لدى المنظمة 

  .األممية
  7/12/2011القدس العربي، لندن، 

  
  "منظمة الصحة العالمية"ترفض استقبال مدير "  غزةصحة" .7

 منظمة الصحة العالمية عقد مؤتمرها اإلقليمي األول في مدينة القدس المحتلة رفض رداً على خطة: غزة
 استقبال مدير المنظمة في األراضي الفلسطينية المحتلة طوني ، الثالثاء،وزير الصحة في غزة باسم نعيم
  .لورنس في مكتبه بمدينة غزة
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 إقدام المنظمة على ،ى نسخة منهعل" السبيل" في بيان صحفي حصلت ،واعتبر وزير الصحة الفلسطيني
عقد مؤتمرها في القدس انتهاكا لحقوق الشعب الفلسطيني، مؤكداً أنه يتعارض مع قرارات مجلس األمن 

  .واتفاقية جنيف الرابعة وقواعد القانون الدولي ومبادئ األمم المتحدة
د أن مدينة القدس محتلة وأوضح أن موقف المنظمة ال ينسجم مع مواقف دول االتحاد األوروبي التي تؤك

حاولت سابقاً عقد مثل هذه المؤتمرات في مدينة القدس المحتلة غير أن المجتمع " إسرائيل"خاصةً أن 
وقررت المنظمة في وقت الحق نقل مؤتمرها الصحي الدولي من مدينة  .الدولي رفض تلك المحاوالت

  . ورسمية فلسطينيةبعد ضغوط جراء فعاليات شعبية" تل أبيب"القدس المحتلة إلى 
  7/12/2011السبيل، عمان، 

  
   ابتزاز سياسي رخيص بعقوبات اقتصاديةالتهديدات اإلسرائيلية: شراويع .8

نددت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، بالتهديدات اإلسرائيلية : فيينا
ذلك قطع أموال الضرائب، في حال القاضية بفرض عقوبات اقتصادية جديدة على شعبنا؛ بما في 

ووصفت عشراوي،  .استمرار الجهود الفلسطينية لطلب الحصول على عضوية كاملة لدولة فلسطين
.  الثالثاء، هذه التحذيرات باالبتزاز اإلسرائيلي الرخيص،خالل لقاءات رسمية وصحافية لها في النمسا

  .اوضات من دون شروط مسبقةرفضت عشراوي دعوة إسرائيل العودة إلى مائدة المفكما 
  6/12/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
  عن القدس يقرر إبعاد النائب المقدسي أحمد عطون االحتالل .9

قال النائب المقدسي المبعد أحمد عطون إن سلطات االحتالل قررت إبعاده ظلما من القدس إلى : رام اهللا
  .ين على مساومته بذلك مقابل اإلفراج عنهالضفة الغربية بعد أكثر من شهر

وأوضح عطون في تصريح خاص لوكالة صفا عقب وصوله إلى مدينة رام اهللا بعد اإلفراج عنه على 
 على أن هذا اإلجراء اًًحاجز قلنديا، إنه رفض التوقيع على أي ورقة تقر إبعاده عن مدينة القدس، مشدد

إبعادنا ظالم وجائر ونحن األصالء في مدينة : "وقال عطون .يعبر عن الظلم الذي يتعرض له المقدسيون
وعبر عن شعوره بالظلم  ".القدس وأبناؤها األصليون واالحتالل هو الدخيل وهو من يجب أن يخرج منها

والقهر إلخراجه من مدينته، ووجه دعوة لكل القوى الفلسطينية لتصعيد الدعم للقدس ونصرة أهلها 
وأوضح أنه تعرض خالل شهرين ونصف  .هم أمام حملة تهويدها وتفريغهاوصمودهم في أرضهم ومدينت

منذ اختطافه في نهاية أيلول الماضي من مقر الصليب األحمر بالقدس، للمساومة من المخابرات 
   . في محاولة إلجباره التوقيع على قرار إبعاده مقابل اإلفراج عنه إال أنه رفض ذلكاإلسرائيلية

حب قرار اإلبعاد على النائب المهدد محمد طوطح ووزير القدس السابق خالد وحذر عطون من أن ينس
مسألة إبعادهم ستكون تحصيل حاصل إذا لم يكن هناك نصرة حقيقية للمقدسيين : "أبو عرفة، وقال إن
وقال عطون إن قرار إبعاده ال يشمل عائلته وأطفاله، وأنه سيصمم على بقائهم في   ".المهددين باإلبعاد

  .ة القدس ورفض مغادرتهامدين
  7/12/2011، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية 
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   واسع بقرار االحتالل إبعاد النائب عطون عن القدسفلسطينيتنديد  .10
إبعاد النائب أحمد أن  أحمد بحر في تصريح له، .داعتبر النائب األول لرئيس المجلس التشريعي : غزة

جريمة صهيونية تنفث قبحها وسوؤها في وجه العالم كله، وفي "ه عطون عن مدينة القدس إلى رام اهللا بأن
  ".مواجهة وفي مواجهة كل القوانين والمواثيق الدولية واإلنسانية

جريمة إسرائيلية مركبة تكشف الوجه الحقيقي "، أن إبعاد النائب عطون "التغير واإلصالح"ورأت كتلة 
لن يزيد "نسخة عنه، أن إبعاد النائب عطون " س برسقد"وقالت الكتلة في بيان لها، تلقت ". لالحتالل

  ".الشعب الفلسطيني، ونوابه إال تجذراً وتمسكاً قدسهم
قرار "أن قرار إبعاد النائب عطون " الحملة الدولة للدفاع عن النواب المختطفين"ومن جهتها؛ اعتبرت 

  ".بطالن قرار اإلبعادعنصري بامتياز، ويدلل على مدى تخبط االحتالل الذي قرر قضاؤه مؤخرا ب
في  واعتبر خالد أبو عرفة، الوزير الفلسطيني السابق عن مدينة القدس والمهدد باإلبعاد عن مدينته

محاولة إسرائيلية إلسكات األصوات المقدسية "قرار اإلبعاد بأنه " قدس برس"تصريحات خاصة لـ
داتها ونوابها وشخصياتها، حتى يسهل المطالبة بحقوق الفلسطينيين، والقصد منه تفريغ المدينة من قيا

على االحتالل بعد ذلك طرد السكان، تطبيقا وتنفيذا لسياسة التطهير العرقي التي يقوم بتنفيذها لتهويد 
  ".المدينة كاملة

  6/12/2011قدس برس، 
  

  االحتالل يقتحم مكتب النواب اإلسالميين في طولكرم .11
 ،تب النواب اإلسالميين في طولكرم شمال الضفة الغربيةاقتحمت قوات االحتالل أمس مك: الضفة الغربية

وأشار النواب في بيان تلقت  .وقامت بتحطيم محتوياته وسرقة جهاز حاسوب وأوراق خاصة بالنواب
مشددين على أن الرد , نسخة منه إلى أن هذا الفعل يعد قرصنة صهيونية وعدوانا سافرا بحقهم" السبيل"

هي وحدة الشعب الفلسطيني والتئام شمله حتى يستطيع مواجهة الصلف الوحيد على هذه االعتداءات 
  .الصهيوني

  7/12/2011السبيل، عمان، 
  

   يجدد االعتقال اإلداري للنائب أحمد الحاج علي                                  االحتالل .12
بحق النائب عن ) ةدون تهمة أو مهاكم(جددت سلطات االحتالل اإلسرائيلي االعتقال اإلداري : نابلس

عن مدينة نابلس، وذلك للمرة )  عاما71ً(كتلة حماس في المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد الحاج علي 
  .الثانية على التوالي

نسخة عنه، أن " قدس برس"وصل ) 6/12(في بيان لها الثالثاء " مؤسسة التضامن الدولي"وذكرت 
مديد اعتقال النائب في المجلس التشريعي احمد الحاج المسؤول العسكري اإلسرائيلي صادق على قرار ت

  .وبينت المؤسسة أن النائب الحاج علي يعاني العديد من المشاكل الصحية .علي لمدة ستة أشهر
  6/12/2011قدس برس، 

  
  
  



  

  

 
 

  

            9ص                                     2342:                العدد7/12/2011األربعاء  :التاريخ

  فياض لم يكن عثرة أمام تحقيق المصالحة: الشوا النائب .13
لم "ني، راوية الشوا، أن رئيس الوزراء سالم فياض قالت النائب في المجلس التشريعي الفلسطي: رام اهللا

يكن حجر عثرة أمام تحقيق المصالحة، وإن هناك أطراف معنية تزج باسمه بهدف المماطلة وكسب 
  .، على حد قولها"الوقت

، على أهمية العمل والتنسيق مع )6/12(نسخة عنه، الثالثاء " قدس برس"وأكدت في بيان صحفي تلقت 
من أجل ضمان التعاطي معها وعدم فرض عقبات خارجية " صديقة"وبية وصفتها بـدول عربية وأور

  ".هنالك ضرورة ألن تكون الحكومة القادمة تحظى بدعم داخلي وخارجي حتى تستمر"أمامها، وقالت 
  6/12/2011قدس برس، 

  
   المتحدة األمم على الحصول على عضوية مصممون:  ليلىالنائب أبو .14

 التهديدات إن عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، " ليلىأبو" قيس عبد الكريم  قال النائب:رام اهللا
 المتحدة لطلب الحصول على عضوية لألمم لن تقف في طريق التوجه الفلسطيني اإلسرائيليواالبتزاز 

ة التي  والمقايضة السياسياإلسرائيلية لالبتزازات يرضخكاملة لدولة فلسطين، وان الشعب الفلسطيني لن 
 على االلتزام إلجبارها إسرائيلتمارسها حكومة االحتالل، داعيا لفرض عقوبات اقتصادية وسياسية على 

  .بالقوانين الدولية
 7/12/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 

  
  قياديين من حماس للعاصمة السورية دمشق أو التفكير ببديل لسوريةالرشق ينفي مغادرة  .15

عزت الرشق عضو المكتب السياسي لحركة حماس ان األخبار التي تتحـدث            قال   : كامل صقر  -دمشق  
عن مغادرة قياديين من حماس للعاصمة السورية دمشق هي معلومات عارية عن الصحة وال تمت للواقع                

  .بصلة
أنا أؤكد عدم مغادرة أي من قيادات الحركة من سورية،          : 'القدس العربي 'وأضاف الرشق في تصريح لـ      

ع قيادات حماس وأعضاء والمكتب السياسي موجودين في سورية ومكاتب الحركة تعمـل             جمي: وأضاف
بصورة طبيعية وال نية لدى حماس إلغالق مكاتبها بدمشق أو البحث عن بديل جغرافي خارج سـورية،                 

  .كما أوضح الرشق أن عائالت القياديين ما زالت في سورية
جهات لتوظيف تفسير تنقالت بعض قادة حماس التي        نحن نأسف لمحاوالت بعض ال    : وزاد الرشق بالقول  

نحـن ال   : تقضيها ظروف ومصالح العمل لبعض الكوادر على أنه قرار بمغادرة لسورية، وأضاف أيضاً            
 .نترك سورية في محنتها

  7/12/2011القدس العربي، 
  

  حالفوايران تهدد بانهاء الت.. حد الخياراتأالدوحة ..  حماس تدرس مغادرة دمشق":تلغراف" .16
 ذكرت مصادر صحافية بريطانية ان حركة حماس تفكر في االنتقال مـن دمـشق، حيـث بـدأت      :لندن

  .الحركة في اعادة التفكير في تحالفها مع الرئيس السوري بشار االسد
فيما قال  .  عاصمة قطر  -وقال مصدر اجنبي مقيم في المنطقة ان واحدا من الخيارات امامها هي الدوحة              

كان االسرائيلي السابق ميكائيل هيرتزوغ ان هناك ادلة واضحة من ان حماس تبحث عن              رئيس هيئة االر  
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ان قادة حماس ادركوا انه لم يعد باالمكان استمرار العالقات          ' ديلي تلغراف 'واضاف فيما نقلت عنه     . بديل
  . 'في ضوء االحداث

 الى مقتل اكثر من اربعة االف       وفي الوقت الذي يواجه فيه النظام السوري انتفاضة عامة في البالد ادت           
الماضي فان الحركة ظلت على الحياد، لكن استمرارها جعـل          ) مارس(شخص منذ بدايتها في شهر اذار       

المكتب السياسي للحركة يناقش الخيارات المتوفرة له ويعيد النظر في تحالفه مع النظام الـسوري الـذي                 
ركة تخشى ان عزلة النظام وعالقتها به قد تـؤثر          فالح. وفر لها الحماية بحسب المصادر الصحافية هذه      

التي نشرت تقريرا لمراسلها في القدس ان وضع حماس اصبح اكثر           ' ديلي تلغراف 'وتقول صحيفة   . عليها
تعقيدا بسبب االوضاع المضطربة في ايران، الحليف االخر لحماس، فقد تعرضـت طهـران لعقوبـات                

  .نظام الحاكم في الجمهورية االسالميةاقتصادية دولية وهناك صراع اجنحة داخل ال
وتقول الصحيفة ان ايران قد هددت حركة حماس بقطع الدعم المالي والعسكري في حال قررت االنتقال                

واستند التقرير الى مسؤولين كبار في حركة حماس الذين اكدوا لها ان العالقات بين حمـاس                . من دمشق 
العالقة بين سورية وحماس قد تأثرت كثيرا فـي         'در ان   وقال مص . والنظام السوري تزداد بشكل مستمر    

  .' االخيرة، وهي سيئة منذ مدة لكن التدخل االيراني جديداألحداث
  7/12/2011القدس العربي، 

  
  ة الفلسطينياالعتقاالت بالضفة تؤكد أن هناك تيارا متضررا من المصالحة: برهوم .17

ن تزايد االعتقاالت تستهدف المصالحة وتستهدف      أكد فوزي برهوم المتحدث باسم حركة حماس، أ       : غزة
 فلسطيني، مشددا أنها تتناقض تماما مع ما وعدت به حركة فتح في لقاءاتهـا               -أي حالة تقارب فلسطيني     
  .األخيرة بإنهاء هذا الملف

ـ       مـن   12على اعتقال   ) 12-6(الثالثاء  " المركز الفلسطيني لإلعالم  "وعقّب برهوم في تصريحٍ خاص ل
كرامة اإلنسان الفلسطيني أهم من كل الملفات وأهم مـن أي           : "بالضفة المحتلة اليوم، قائالً   " حماس "أبناء
  .، مشددا على ضرورة أن يكون إنهاء ملف االعتقال السياسي هو بوابة المصالحة الفلسطينية"شيء

ي الضفة المحتلـة،    حركة فتح مطالبة العمل بجدية لوقف كافة االعتقاالت ف        ": حماس"وأكد المتحدث باسم    
  .مبينًا أن هناك تيارا وحيدا متضررا من المصالحة، داعيا لقطع الطريق على هذا التيار

لكن هذه  : "وأشار إلى أن حركة فتح وعدت بإنهاء الملف في غضون أيام وإطالق كافة المعتقلين، مضيفًا              
ملح بإنهاء الملف، ووقف كافة حمالت      الوتيرة المتسارعة في االعتقاالت تتنافى مع المطلب الفلسطيني ال        

  ".االعتقال
نحن إزاء ما يجري، نؤكد أن المجريات على األرض هي التـي سـتحدد              : "واختتم برهوم حديثه بالقول   

  ". مصير المصالحة
 6/12/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم

  
   ينفي وجود معتقلين سياسيين في الضفةعسافاحمد  .18

أحمد عساف وجود معتقلين سياسيين في سجون السلطة " فتح"سم حركة نفى المتحدث با :رام اهللا
  ".يعكّر أجواء المصالحة"الفلسطينية، معتبرا أن تكرار الحديث عن هذا األمر 
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، موضحا أن "ال وجود لمعتقلين سياسيين بالضفة": "قدس برس"وقال عساف في تصريحات خاصة لـ 
لضفة لم يعتقلوا على خلفية قضايا لها عالقة بالرأي السياسي المعتقلين في سجون السلطة الفلسطينية با

، على حد "والديني، وإنما قضايا تشمل غسيل أموال وقضايا أمنية بعيدة عن حرية االعتقاد السياسي
  .تعبيره

، "إثارة حركة حماس لملف المعتقلين السياسيين يعكّر أجواء المصالحة وإنهاء االنقسام"واعتبر عساف أن 
ا من عناصر مشيرا كبيرال يتم الحديث حول ملفهم من أجل "المحتجزين في غزة " فتح"ا إلى أن عدد

  ".إنجاح المصالحة
  6/12/2011قدس برس، 

  
  إسرائيلي في قصف إصاباتشهيد من سرايا القدس وخمس  .19

ن فـي   استشهد مقاوم من سرايا القدس الذراع المسلح لحركة الجهاد االسالمي واصيب اثنين آخري            : غزة
  .قصف اسرائيلي بمنطقتي الشجاعية والزيتون شرق مدينة غزة 

ان الطـواقم   ):" سـما (وقال أدهم أبو سلمية الناطق الرسمي باسم لجنة االسعاف والطوارئ بغزة لوكالة             
عاما باالضافة الي اصابتين وصـفت حالـة        ) 22(الطبية نقلت جثمان الشهيد اسماعيل سالمة العرعير        

  ".يرة جداواحدة منهم بالخط
ان الشهيد العرعير هو أحد نشطائها مشيرا الى ان         ) سما(وأكدت سرايا القدس في رسالة عاجلة وصلت        

 .هناك خمسة من عناصرها قد اصيبوا جراء القصف االسرائيلي
  7/12/2011وكالة سما اإلخبارية، 

  
   جريمة صهيونية جديدةدهحماس تدين إبعاد النائب عطون وتع .20

إنَّنا في حركة حماس نـدين      )  "12-6(في بيان له اليوم الثالثاء      " حماس"ي حركة   قال مصدر مسؤول ف   
بشدة قرار المحكمة الصهيونية إبعاد النائب المقدسي أحمد عطون، المختطف منذ ثالثة أشهر، من داخل               

الـصهيوني  مقر الصليب األحمر الدولي في مدينة القدس المحتلة، إلى مدينة رام اهللا، الذي نفذه االحتالل                
هذا القرار الجائر يعبر عن الوجه الحقيقي لالحتالل، ونعده جريمة صهيونية جديدة تضاف إلـى                و .اليوم

سلسلة جرائمه التي تستهدف إفراغ مدينة القدس من سكانها األصليين، وإبعاد نواب الشعب الفلـسطيني               
  ".المدافعين عن القدس والمسجد األقصى

 6/12/2011، مالمركز الفلسطيني لإلعال
  

  حماس تندد بقرار االحتالل بناء حديقة على جبل المشارف بالقدس المحتلة .21
نددت حركة حماس بإقرار سلطات االحتالل الصهيوني مشروع بناء حديقة عامة على أراضـي              : دمشق

  .الفلسطينيين في المنطقة بين بلدتي الطور والعيسوية شرقي مدينة القدس المحتلة
" المركز الفلـسطيني لإلعـالم    "وصل  -) 12-6(تصريح صحفي صادر عنها الثالثاء      وقالت الحركة في    

نستنكر بشدة استمرار االحتالل الصهيوني في سرقة األراضي الفلسطينية في القدس، وهدم            : "-نسخة عنه 
ين منازل المقدسيين لصالح مشاريعه ومخططاته االستيطانية، التي تعد انتهاكًا صارخًا لألعراف والقـوان            
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الدولية، وسياسة عنصرية تستهدف الوجود الفلسطيني في مدينة القدس، وتغييـر معالمهـا علـى أرض                
  ".الواقع

 6/12/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم
  

  الفلسطينية ال ترجمة حقيقة على أرض الواقع للمصالحة :قيادي في حركة الجهاد .22
المي خضر حبيب، على أنه حتـى للحظـة ال          أكد القيادي في حركة الجهاد اإلس      :سلطان ناصر  - غزة

توجد نتائج وال ترجمة حقيقة للقاءات واتفاقيات المصالحة الفلسطينية، عقب لقـاء الـرئيس الفلـسطيني                
  .محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس في القاهرة

 لما يـتم االتفـاق   عدم وجود ترجمة حقيقة"ويقول حبيب خالل حديث لمراسل وكالة قدس نت لألنباء إن     
، مؤكداً علـى أن حركتـه       "عليه، ربما يكون له آثار سلبية ونتائج وخيمة على مجمل الوضع الفلسطيني           

ودعـا   .تترقب إنهاء ملف االنقسام ألن الشعب الفلسطيني والقضية دفعوا ثمن كبير بسببه هذا االنقـسام              
ذ اتفاق المصالحة بكل جديـة وصـدق        والكل الفلسطيني إلى ضرورة تنفي    ) فتح وحماس (طرفي االنقسام   

  .حتى تسير مركبة المصالحة إلى بر األمان
  6/12/2011، وكالة قدس نت

  
   يأس السورية تدل على والمناورات "أسابيع" األسد مسألة سقوط: باراك .23

 قال وزير الدفاع اإلسرائيلي إيهود باراك، بعد تدريب للجيش االسرائيلي على هـضبة   : أ ف ب   -القدس  
  .»أسابيع او أشهر«ن المحتلة، إن سقوط الرئيس السوري بشار االسد لم يعد سوى مسألة الجوال

ال . عائلة االسد تفقد سلطتها واالسد محكوم بالسقوط      «وأفاد باراك في بيان لوزارة الدفاع االسرائيلية، أن         
. »ه العائلـة  اعرف ما اذا كان ذلك سيستغرق بضعة اسابيع او بضعة اشهر لكن لم يعد هناك امل لهـذ                 

المدعوم » سقوط االسد سيشكل ضربة قاسية للمحور المتشدد وسيضعف حزب اهللا في لبنان           «واضاف ان   
نحـن  . ال شك في ان عائلة االسد وبشار االسد اصبحا في نهايـة الطريـق             «: وتابع باراك . من سورية 

رائيلي مستعد وقوي لكننـي ال      لكن الجيش االس  ) االسد(مستعدون وال اعتقد ان هناك سبباً جدياً ليستهدفنا         
  .»اعتقد انه تهديد آني

من جهة اخرى، اشار باراك الى المناورات العسكرية التي اختبرت القوات السورية خاللها عدة انـواع                
نحن في الجوالن، حيث يسود الهدوء حالياً، لكن منذ بضعة ايام وعلى بعد بضع              «: وقال. من الصواريخ 

قد نكون  «واضاف  . »لشمال الشرقي، شهدنا اطالق صواريخ من كل االنواع       مئات من الكيلومترات الى ا    
  .»شهدنا عرضاً جديداً للقوة، لكن هذا الحدث يدل على مخاوف ويأس اكثر من ثقة بالنفس

 7/12/2011، الحياة، لندن
 

  في سيناء" اإلرهاب" الجديدة بمحاربة المصريةباراك يطالب القيادة  .24
زير الحرب اإلسرائيلي، ايهود باراك، القيادة المصرية الجديدة بالحفاظ على          طالب و : )فلسطين(الناصرة  

  .االتفاقات الموقعة مع الدولة العبرية، والعمل بمقتضياتها
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، على  )6/12(البرلمانية، اليوم الثالثاء    " االستقالل"وأكّد باراك، في تصريحات أدلى بها خالل جلسة كتلة          
في شبه جزيرة سيناء، معربـاً فـي        " محاربة اإلرهاب "ديد بمواصلة   ضرورة التزام النظام المصري الج    

  .الوقت ذاته عن قلقه البالغ إزاء احتمال تولّي جماعة اإلخوان المسلمين سدة الحكم بمصر
  6/12/2011، قدس برس

 
   السلطة الفلسطينية من التوجه مجددا إلى األمم المتحدة تحذّر" إسرائيل" .25

 السلطة الفلسطينية من مغبة التوجه مجددا إلى األمـم المتحـدة والمطالبـة              "إسرائيل"حذرت  : )وكاالت(
قولها ان  ” إسرائيلية“عن مصادر سياسية    ” اإلسرائيلية“ونقلت اإلذاعة   . بالحصول على عضوية كاملة فيها    

وأوضحت أن التوجه من جديد إلى األمم المتحـدة سـيدفع           . عواقب اقتصادية ستترتب على خطوة كهذه     
” اإلسـرائيلية “وجددت المـصادر    . إلى إعادة النظر في تحويل العائدات الضريبية إلى السلطة        " يلإسرائ"

دعوة الطرف الفلسطيني للعودة إلى المفاوضات من دون شروط مسبقة، مؤكدة استعداد رئيس الـوزراء               
  .بنيامين نتنياهو للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس على الفور وفي أي مكان

 7/12/2011،  الشارقةالخليج،
 

   قاعدة جوية في جنوب السودانتعمل على إنشاء" إسرائيل" .26

نقلت االذاعة االسرائيلية عن مصادر في ديوان رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين           :  يو بي أي   - تل أبيب 
ـ              هنتنياهو ان  ى كينيـا    ينوي ان يقوم قريباً بجولة أفريقية تشمل دولة جنوب السودان الجديدة باالضافة ال

  .هذه الدول في عدة مجاالتمع تعزيز العالقات  لوأوغندا واثيوبيا
 األهمية القصوى التي توليهـا     علىؤكد  تجنوب السودان ل  في  انشاء قاعدة جوية    على  تعمل إسرائيل   حيث  

يا اسرائيل لهذه الدولة الوليدة، والتي صارت بالفعل جزءا رئيسيا من االستراتيجية االسرائيلية نحو أفريق              
بدولة الجنـوب بهـدف     » فلج«تتجه اسرائيل القامة هذه القاعدة الجوية في منطقة          كما   .جنوب الصحراء 

تدريب الطيارين الحربيين الجنوبيين، كما تعتزم اسرائيل تمويل انشاء خزان لتوليد الطاقـة الكهربائيـة               
 جمهورية جنوب الـسودان     أكد وفد من المسؤولين االسرائيليين ان اسرائيل ستساعد       و. »نمولي«بمنطقة  

وهو ما يؤكد التخطيط االسرائيلي بشأن الدور األفريقي المرتقب لجمهوريـة           ،  لتتمكن من بناء اقتصادها   
   .جنوب السودان

 7/12/2011، )الكويت(الوطن 
 

  لجنوب السودان  في جوبا لتأمين زيارة نتنياهو" إسرائيليجندي 200" .27
 رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى جنوب الـسودان          تمهيدا لزيارة :  زاهر البشير  - الخرطوم

 من جنـود المـارينز      200المقررة اليوم، وصلت إلى العاصمة جوبا أمس طائرة إسرائيلية خاصة تقل            
وحطـت الطـائرة بالمـدرج      . والحرس الرئاسي اإلسرائيلي إلجراء الترتيبات التأمينية األولية للزيـارة        

وأكد مصدر مطلـع    . وسط إجراءات أمنية مشددة الستخبارات الجيش الشعبي      " ساليونمي"الخاص ببعثة   
  .بأن الجنود لم يغادروا المطار وتم تسكينهم في مجمع البعثة األممية داخل مطار جوبا

وكشف مصدر موثوق بأمانة الحكومة في جوبا عن تحضيرات غير مسبوقة للحركة الـشعبية السـتقبال     
 منفصلة مع رئيس دولة الجنوب سلفاكير ميارديت، ثـم االجتمـاع بأعـضاء              نتنياهو، الذي سيعقد جلسة   
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المكتب السياسي للحركة الشعبية، ويختتم زيارته المقررة ليوم واحد بلقاء قيادة الجيش الشعبي والقيادات              
  .األمنية والعسكرية

 7/12/2011، الوطن اون الين، السعودية
 
  شاط الدبلوماسي قريباً اتصاالت مع مصر الستئناف الن:"إسرائيل"

كشفت مصادر سياسية إسرائيلية النقاب عن اتصاالت ثنائية تجريها حكومة تل أبيب            : )فلسطين(الناصرة  
مع السلطات المصرية ممثلة بالمجلس العسكري الحاكم، الستئناف العمل الدبلوماسـي اإلسـرائيلي فـي       

  .القاهرة قريباً
، إن وزارة الخارجية اإلسـرائيلية      )6/12(برية اليوم الثالثاء    وقالت المصادر، في تصريحات لإلذاعة الع     

تجري اتصاالت مكثّفة مع مصر لضمان إعادة فتح السفارة اإلسرائيلية بالقاهرة وإيفاد الـسفير الجديـد                
  .يعقوب أميتاي للعمل فيها قريباً

  6/12/2011، قدس برس
  

  2011 عام فيحرية التعبير  تدهور خطير ليكشف عن" إسرائيل" اإلنسان في حقوقلتقرير  .28

، عن تدهور وضع الحريات الممنوحة في       2011 لعام   "إسرائيل" كشف تقرير حقوق اإلنسان في       :وكاالت
  . في ضوء إقرار قانون يحد من حرية التعبير ويقيد حراك الجمهور في التعبير عن أرائه" إسرائيل"

مناسبة حلول يوم حقوق اإلنسان الـدولي،       ، ب "إسرائيل"ونشرت هذه المعطيات جمعية حقوق المواطن في        
والمناطق الفلسطينية الخاضعة للـسيطرة     " إسرائيل"وذلك إلبراز وضع حرية التعبير والديمقراطية داخل        

  . اإلسرائيلية
وأكدت معطيات التقرير عن وجود تدهور خطير في حرية التعبير والديمقراطية، ظهـر فـي أعقـاب                 

إعطائهم تصاريح   من    وانعم، حيث   نهاية الصيف الماضي  " إسرائيل"ت  االحتجاجات االجتماعية التي عم   
  .إخالء كافة مظاهر االحتجاج بالقوةتم للتظاهر، و

وأكد التقرير على رصد ظاهرة خطيرة جداً، تتمثل في انتشار رجال الشرطة اإلسرائيلية بزي مدني بين                
  . يتهمالمتظاهرين، وأحياناً أخرى يرتدون أقنعة لعدم الكشف عن هو

 7/12/2011، موقع فلسطين أون الين
 

  اًفلسطيني متعمدل "مستوطن" شهور عمل في خدمة الجمهور عقوبة دهس بثالثةحكم ال .29
 شهور عمل في خدمة الجمهور على مستوطن قـام          3اكتفت المحكمة المركزية في القدس بفرض عقوبة        

  .بدهس متعمد مرتين لفلسطيني أصيب بنيران جيش االحتالل
 حيث وصل وسيم مسودة من الخليل إلى        2009نوفمبر من العام    / أن الحادث وقع في تشرين الثاني     يذكر  

، وقام بطعن مستوطنة ومستوطن آخر، وعندها أطلق عليه جنود االحتالل           "كريات أربع "مدخل مستوطنة   
 علـى  والحقا قدم إلى المكان المستوطن دافيد مزراحـي، وقـام باالعتـداء          .النار فأصيب وسقط أرضا   

المستوطن المصاب ظنا منه أنه منفذ العملية، وعندما اكتشف خطأه اقتاد مركبته ودهس مسودة مـرتين،                
   .ذهابا وإيابا، رغم كونه مصابا ومحاطا بجنود االحتالل
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باندفاع وليس بطريقة مدروسة، وأبـدت تفهمـا لحالتـه          كان   "مزراحي"واعتبرت المحكمة أن تصرف     
  . شهور عمل في خدمة الجمهور3قوبة تصل إلى النفسية، واكتفت بفرض ع

 7/12/2011، 48موقع عرب
 

  عمال تخريب ضد الفلسطينيينبسبب أ ثالثة جنود تعتقل "اسرائيل" .30

 قال الجيش االسرائيلي انه القى القبض على ثالثة من جنوده اليوم الثالثاء لالشتباه في ضـلوعهم                 :القدس
 تأييدا للمستوطنين بعد وقوع سلسلة هجمات فـي الـضفة           في أعمال تخريب وحرق لممتلكات فلسطينية     
  .الغربية ادت الى اشتداد التوتر مع الفلسطينيين

تأجج العنف أمرت اسرائيل الشرطة بأن تحمل على الجماعات اليهودية المتطرفة المـشتبه             من  خشية  للو
الثة يشتبه في ضلوعهم فـي      وقالت القناة التلفزيونية العاشرة إن الجنود الث       .في مسؤوليتها عن الهجمات   
  .اإلضرار بممتلكات فلسطينية

  6/12/2011، القدس، القدس
  

  في القدس االحتالل يعد إلقامة حديقة جديدة على أراضي العيساوية والطور .31
االسرائيلية، ان السلطات االسرائيلية تعـد  " السالم اآلن"أعلنت حركة : القدس ـ عبد الرؤوف أرناؤوط 

قومية جديدة على اراضي العيساوية والطور في القدس الشرقية، بما سيكون من شأنه             القرار اقامة حديقة    
شرق القدس والذي سيفـصل وسـط       ) E1(الفصل بين هاتين البلدتين والربط مع المشروع االستيطاني         
  .الضفة الغربية عن جنوبها ويعزل القدس عن الضفة الغربية

أ 11092هر تشرين الثاني الماضي تم طرح الخطة رقم         انه في الخامس عشر من ش     "السالم اآلن   "وقالت  
 يوما لتقـديم اي اعتراضـات علـى         60القامة حديقة قومية على سفوح جبل سكوبس حيث منحت فترة           

الحديقة المخططة تقع بين حيي العيساوية والطور في القدس الشرقية وقد اوصـى             : "واضافت .المشروع
لتشاور مع قادة المستوطنين في معارضة للرأي المهني الذي قدمـه           وزير البيئة االسرائيلي بالحديقة بعد ا     

  ".الخبراء في الوزارة وليس للحديقة المخططة اية اهمية اثرية او تاريخية خاصة او اهمية طبيعية
الربط بين  (ان الهدف الوحيد لهذه الحديقة كما عبر عنه الخبير بشؤون القدس داني زايدمان هو             : "وتابعت

ي حول القدس القديمة والطوق الخارجي في القدس الكبرى، كما كشف عنه من خالل خطة               الطوق الداخل 
E - 1    بين معاليه ادوميم والقدس الشرقية وسوف تكون الحديقة بمثابة جسر يقيم صـلة جغرافيـة بـين 

  ".E – 1حوض البلدة القديمة و
اوية والطور وتمنع امكانيتهمـا     الحديقة المخططة ستفصل من حيي العيس     "الى ان   " السالم اآلن "واشارت  
ونوهت الى انه ما بعد انتهاء فترة االعتراض فان لجنة التخطيط اللوائية ستبحث االعتراضات               ".للتطور

بعد المصادقة سيتمكن وزير البيئة من االعـالن عـن          "وتقرر ما اذا كانت ستصادق على المشروع وقال       
  ".الحديقة الوطنية الجديدة
االسرائيلية غير الحكومية امس ان اسرائيل تعيق النمو العمراني فـي           " بمكوم"ة  من جهتها، اكدت منظم   

وقالت المنظمة ان بلدية القدس االسـرائيلية        .حيي العيساوية والطور من خالل خطة لبناء حديقة وطنية        
 .روهيئة الحدائق والمحميات الطبيعية تستخدم هذه الخطة العاقة النمو العمراني في العيـساوية والطـو              
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ان المنظمة تعاونت مع السلطات     " بمكوم" بار التي تعمل مع      -وقالت المهندسة المعمارية عفرات كوهين      
  .لبناء مساكن ومدارس فلسطينية في الوادي الواقع بين الحيين

 دونما من المنطقـة لبنـاء       55اكتشفت الحقا ان هيئة الحدائق الوطنية كانت تعتزم اقتطاع          " بمكوم"ولكن  
  .لجديدةالحديقة ا

وقالت  ".خالل لقاء مع السلطات، علمنا ان الخطة كانت تقوم على منع توسيع الحيين            "واكدت كوهين بار    
واعتبـرت   .ان قسما كبيرا من الحديقة سيبنى في االراضي المحتلة، ولن يترك مجاال لتوسـيع الحيـين               

هي بمثابـة مـستوطنات     "الشرقية   بار ان الحدائق الوطنية التي تعتزم البلدية بناءها في القدس            -كوهين  
  ".هدفها اقتطاع المزيد من االراضي لمصلحة اسرائيل

الهدف "ورفضت بلدية القدس الرد على هذه االتهامات لكن المتحدث باسمها ستيفان ميلر قال في بيان ان                 
ـ                  دادها من الخطة هو حماية البيئة الطبيعية للمنطقة من خالل ترميم واعادة بناء المـشهد الطبيعـي واع

  ".لدخول الزوار اليها
  7/12/2011، األيام، رام اهللا

  
  اإلجراءات اإلسرائيلية في القدس تهدد الوجود الفلسطيني: تقرير أممي .32

 ألف فلسطيني يعيشون في القدس الشرقية ال يحظـون          270إن  : قال تقرير أممي  :  كفاح زبون  - رام اهللا 
يلية المختلفة التي تهدد الوجود الفلسطيني في المدينة        بوضع إقامة قانوني آمن، بسبب اإلجراءات اإلسرائ      

ونشر مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية التابع لألمم المتحدة، ورقة تضمنت معلومات            .وتسعى إلى تقليصه  
ضم إسرائيل أحـادي    «إن  : تفصيلية عن الواقع االستيطاني ومأساة السكان في القدس الشرقية، جاء فيها          

 وأراضي الضفة الغربية المحيطة بها، يخالف القانون الـدولي، وال يعتـرف بـه          الجانب للقدس الشرقية  
  .»المجتمع الدولي الذي يعتبر القدس الشرقية جزءا من األراضي الفلسطينية المحتلة

 أدت التدابير اإلسرائيلية إلى تغيير وضع القدس الشرقية، وأثرت علـى            1967منذ عام   «: وقال التقرير 
ي القدس الشرقية، ووصولهم إلى الخدمات التعليمية والصحية، وقدرتهم على تخطيط           وضع إقامة فلسطيني  
إن هذه التدابير مجتمعة تزيد من الضغط الواقع على الفلسطينيين وتمثـل عوامـل              . وتطوير مجتمعاتهم 

ضغط تزيد بصورة كبيرة من هشاشة الوضع اإلنساني الذي يعيشه الفلسطينيون، كما أن اإلخفـاق فـي                 
  .»ة هذه العوامل على المدى البعيد يهدد بتقويض الوجود الفلسطيني في القدس الشرقيةمعالج

واتهم التقرير إسرائيل بفصل القدس الشرقية، رغم أنها محور حياة الفلـسطينيين الـسياسية والتجاريـة                
: وأضـاف . لةوالدينية والثقافية، ومركز للخدمات الطبية والتعليمية، عن باقي األراضي الفلسطينية المحت          

ومؤخرا، ضاعف بناء الجدار من فصل القدس الشرقية عن باقي الضفة الغربيـة، وفـصل األحيـاء                 «
الفلسطينية والضواحي عن بعضها البعض وعن المركز الحضري، وهو يفصل كذلك المجتمعات الريفية             

  .»عن أراضيها الواقعة في محيط القدس
إلسرائيلية في القدس الشرقية غير قانونية وتنفذ على حـساب          النشاطات االستيطانية ا  «كما اعتبر التقرير    

كما أن التوسع االستيطاني داخـل األحيـاء        . األراضي والموارد المخصصة للبناء والتطوير الفلسطيني     
  .»الفلسطينية وحولها، يترك السكان الفلسطينيين عرضة للطرد والتهجير القسري وانتزاع الملكية

  :وعرض التقرير وقائع باألرقام عن المدينة، جاءت على النحو التالي



  

  

 
 

  

            17ص                                     2342:                العدد7/12/2011األربعاء  :التاريخ

 مـستوطن   200000 فلسطيني، إضافة إلـى      270000 يعيش في القدس الشرقية حاليا ما يقرب من          -1
  . خالفا للقانون الدولي1967إسرائيلي يعيشون في مستوطنات أنشئت منذ عام 

رقية وضع إقامة قانوني آمن، فقد تم سحب إقامة ما يقرب            ال يوجد للسكان الفلسطينيين في القدس الش       -2
  .1967 فلسطيني في القدس الشرقية على يد السلطات اإلسرائيلية منذ عام 14000من 

 فلسطيني من سكان القدس الشرقية معزولون ماديا عـن المركـز الحـضري    55000 ما يقرب من    -3
  .بواسطة الجدار

الشرقية لتطوير المستوطنات اإلسرائيلية، بينمـا لـم يـتم          من أراضي القدس    % 35 تمت مصادرة    -4
  .من القدس الشرقية للبناء الفلسطيني% 13تخصيص سوى 

من منازل الفلسطينيين في القدس الشرقية، غير حاصلة على تراخيص بنـاء،            % 32 ما ال يقل عن      -5
مواطن لخطـر    86500وهي تراخيص يصعب الحصول عليها، وهو األمر الذي يعرض ما ال يقل عن              

  . منزل تقريبا في القدس الشرقية2000 هدمت السلطات اإلسرائيلية 1967ومنذ عام . التهجير
  :أما حول تقسيم األراضي، فجاء ما يلي

  .2 كلم25.50 أراض صودرت لصالح المستوطنات اإلسرائيلية -أ
  .2 كلم9.18 أراض مخصصة للبناء الفلسطيني -ب
  .2 كلم21.35 أراضي مناطق غير مخططة -ج
  .2 كلم15.48 أراض مخصصة كمناطق خضراء وبنى تحتية عامة -د

وجاءت هذه المعلومات عن اإلجراءات اإلسرائيلية المتزايدة لتضييق الخناق على الفلـسطينيين، بينمـا              
أي (يسعى نواب وكتل برلمانية في الكنيست لسن قوانين تربط بين الحصول على الهويـة اإلسـرائيلية                 

  .والوالء إلسرائيل) لقدساإلقامة في ا
  7/12/2011، الشرق األوسط، لندن

  
  األوقاف هي صاحبة الحق بترميم وإصالح طريق باب المغاربة: األقصى للوقف والتراث .33

على ' القدس العربي'قالت مؤسسة األقصى للوقف والتراث في بيان حصلت : الناصرة ـ زهير أندراوس 
دس هي صاحبة الحق بترميم وإصالح طريـق بـاب المغاربـة            نسخة منه إن األوقاف اإلسالمية في الق      

الموصلة إلى المسجد األقصى، كونها جزءاً ال يتجزأ من المسجد األقصى المبارك، وكون دائرة األوقاف               
اإلسالمية هي صاحبة الحق والسيادة على المسجد األقصى وتقوم بما تراه مناسباً من مشاريع اإلعمـار                

  .جد األقصى المبارك ومرافقهوالترميم والصيانة للمس
وكررت المؤسسة في بيانها رفضها الكامل والشامل لكل مخططات االحتالل واعتداءاته علـى المـسجد               
األقصى المبارك، وبضمنها المخططات اإلحتاللية ضد طريق باب المغاربة ومنطقـة البـراق وقالـت               

داع لتنفيذ مخططات احتالليـة خطيـرة       المؤسسة إن االحتالل اإلسرائيلي يمارس المراوغة وأساليب الخ       
بحق المسجد األقصى ومرافقه وبضمنها طريق باب المغاربة، ومنها مخططه الجديد بإقامة جسر حديدي              
مؤقت مكان الجسر الخشبي المؤقت، ونؤكد هنا أن هذا المخطط االحتاللي الجديد هو تالعب باألسـماء                

  .باب المغاربة وبناء جسر عسكري مكانهوالمسميات وال يختلف كثيراً عن مخطط هدم طريق 
على صلة، طالب عدد من األكاديميين اإلسرائيليين بعدم بناء ما يسمى متحف التسامح على مقبرة مـأمن   
اهللا اإلسالمية التاريخية بالقدس وقالوا إن تنفيذ مثل هذا البناء يمس بمشاعر ماليين المسلمين وانه قد يجر                 
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لعالم اإلسالمي في حال تم البدء ببناء هذا المتحف، وجاءت هذه المطالـب             إسرائيل إلى صدام مرير مع ا     
والتحذيرات خالل ندوة نظمها معهد القدس للدراسات اإلسرائيلية ـ وهو معهد إسرائيلي متخصص لـه   
مساهمة في تقديم االستشارة والتوجيه لمتخذي القرار اإلسرائيلي خاصة في الملفات الشائكة والمـصيرية              

بة صدور كتاب عن ملف مقبرة مأمن اهللا وبناء المتحف المذكور للكاتب اإلسـرائيلي، اسـحق                ـ بمناس 
رايتر، وبرز خالل النقاش الحديث عن دور الشيخ رائد صالح، رئيس الحركة اإلسالمية فـي الـداخل                 
الفلسطيني ومؤسسة األقصى في التصدي لمشروع بناء متحف التسامح، ولم يخُل النقاش من التحـريض               

لى الحركة اإلسالمية في الداخل الفلسطيني وعلى رئيسها الشيخ رائد صالح، بل وصـل الحـد إلـى                  ع
  .مطالبة البعض بتقديم الشيخ رائد صالح للمحاكمة

  7/12/2011، القدس العربي، لندن
  

   مشعل- استدعاء منذ لقاء عباس 20 حالة اعتقال سياسي و35: لجنة أهلية بالضفة .34
إلـى اعتـصام    " رابطة الشباب المسلم  " "لي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية     لجنة أها "دعت  : الخليل

أفعـاٌل ال   .. المصالحة"في مدينة الخليل بجنوب الضفة، تحت شعار        ) 8/12(احتجاجي، يوم غد الخميس     
ورفض األهالي في دعوتهم المنشورة على صفحتها الخاصة في موقـع التواصـل االجتمـاعي                ".أقوال

تناقض ال يخفى على    " التصريحات التي تنفي وجود معتقلين سياسيين في الضفة، معتبرين أنها            "فيسبوك"
التي تقوم بها األجهزة    " االنتهاكات"ورصدت الرابطة ولجنة األهالي ما أسمته        ".المتابع للواقع الفلسطيني  

يس السلطة محمـود عبـاس      األمنية التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية منذ اللقاء الذي جمع رئ           
خالد مشعل في القاهرة في الرابع والعشرين من تشرين ثـاني           " حماس"ورئيس المكتب السياسي لحركة     

، وقالت إنه منذ اللقاء تم تسجيل خمسة وثالثـون          )5/12(الماضي حتى مساء االثنين الماضي      ) نوفمبر(
ي بسبب االنتماء السياسي، باإلضـافة      حالة اعتقال، وعشرون حالة استدعاء، وثمانية حاالت فصل وظيف        

  .إلى عشر حاالت عرضت على المحاكم
 7/12/2011، قدس برس

  
  تتعمد استخدام أساليب مهينة ضد األسرى" حوارة "معتقلإدارة  .35

جنوب نابلس، أن إدارة المعتقـل تتعمـد اسـتخدام          " حوارة"قال األسرى في معتقل     ": األيـام "–رام اهللا   
وأشار نادي األسير في بيان أصدر، أمس، إلى أن األسير ياسـر البـدر               . ضدهم أساليب مهينة ووحشية  

ساوي، أبلغ محامي النادي الذي زاره في المعتقل، أن إدارة المعتقل تعمدت، خـالل األيـام الماضـية،                  
األرجـل  " متربعـي "إخراج األسرى إلى ساحة المعتقل وأجبرتهم على الجلوس على أرضـية المعتقـل          

 على ركبهم، وأجرت عملية العد في البرد القارس، ومع أن عمليـة العـد ال تـستغرق                  واضعي أيديهم 
بمجملها عدة دقائق إال أن هذا األسلوب يشعرهم باإلهانة وعدم االحترام، ولم يسبق أن تم القيام بعمليـة                  

  .العد بهذا األسلوب
 ثالث أيام تقدم لهم الوجبـة       وأوضح ممثل المعتقل أن الطعام المقدم لألسرى سيئ جدا وأن األسرى ومنذ           

، مؤكداً أن   "وهو األرز مع المربى وفي الصباح خيارة وقليل من اللبنة         "المسائية من ذات صنف الطعام،      
  .األسرى في المعتقل يعانون من انتهاكات انسانية صارخة وهم مستاؤون جدا جراء هذه المعاملة السيئة

 7/12/2011، األيام، رام اهللا
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  نوفمبر/  مواطناً في بيت لحم في تشرين الثاني92ل  اعتقاالحتالل .36

 أفاد نادي األسير في محافظة بيت لحم على لسان الناطق باسمه وئام أبو عرب               - الحياة الجديدة  -رام اهللا   
 مواطنين من المحافظة خالل كانون األول وتركزت هذه االعتقـاالت فـي             5أن قوات االحتالل اعتقلت     

اللها قوات االحتالل عددا من اآلليات العسكرية وعددا كبيـرا مـن الجنـود    استخدمت خ. تقوع ونحالين 
وذكر وئام أن قوات االحتالل تستمر في عمليات االقتحام واالعتقال رغـم الهـدوء               .والكالب البوليسية 

  .السائد في المحافظة الستفزاز المواطنين وخلق حالة من الرعب بينهم
  7/12/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا

  
   االحتالل تنفذ توغال شمال غزةقوات .37

نفذت قوات من جيش االحتالل اإلسرائيلي يوم أمس توغالً بريـاً شـمال قطـاع    : غزة ـ أشرف الهور 
غزة، في وقت قال فيه مسؤول عسكري سابق في الجيش انه ال بد من شن عملية عسكرية برية واسـعة                 

التي نفذت في كافة مدن الـضفة الغربيـة عـام           ' السور الواقي 'النطاق ضد القطاع، على غرار عملية       
وقال شهود عيان ان قوات من جيش االحتالل مدعومة بالدبابات والجرافات المـصفحة دخلـت                .2002

وأطلقت تلك القوات قذائف ونيران من أسـلحة         .لمئات األمتار شرق بلدة بيت حانون، شمال قطاع غزة        
  .ة، وشرعت بأعمال تجريف واسعةثقيلة تجاه األحياء السكنية في تلك المنطق

كذلك هاجمت زوارق حربية باألسلحة الرشاشة قوارب صيد فلسطينية خالل عملها قبالة شواطئ شـمال               
  .القطاع، ما أجبر الصيادين على مغادرة المياه والعدة للسواحل

  7/12/2011، القدس العربي، لندن
  

  افاتهم باإلكراه عند اعتقالهم طفل فلسطينّي وتنتزع اعتر700 تعتقل سنويا "إسرائيل" .38
ومركـز الميـزان   ' عدالـة 'أصدرت جمعية أطباء لحقوق اإلنسان ومركز : الناصرة ـ زهير أندراوس 

لحقوق اإلنسان ـ غزة ورقة موقف حول انتزاع االعترافات باإلكراه من أطفال ومراهقين فلـسطينيين،   
تناقش هذه الورقـة تعـرض األطفـال         .يليةخالل فترة االعتقال والتحقيق من قبل قوات األمن اإلسرائ        

والمراهقين الفلسطينيين المتزايد لالبتزاز واإلكراه على اإلدالء باعترافات كاذبة وذلك من خالل ظروف             
االعتقال وأساليب االستجواب القاسية وغير الشرعية التي تفرض عليهم، كما تناقش الورقـة الجوانـب               

  . القانونية لهذه الظاهرة
 طفل فلسطيني سنويا، أي ما يعادل طفـالً         700عطيات الواردة في الورقة إلى اعتقال ما يقارب         وتفيد الم 

وتشير الكثير من شهادات األطفال والمراهقين المعتقلين إلى انـه يـتم            . واحدا إلى طفالن بالمعدل يوميا    
بأنهم قاموا بما تحاول    تهديدهم أثناء التحقيق وتعرض عليهم إغراءات كاألحكام المخففة في حالة اعترفوا            

هـذا باإلضـافة إلـى      . سلطات األمن أن تنسبه إليهم بغض النظر عن مدى صحة هـذه االعترافـات             
  .االعترافات التي تنتزع من هؤالء األطفال باإلكراه أثناء التحقيق معهم

  7/12/2011، القدس العربي، لندن
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   يضرمون النار بمسجد قرية بروقينمستوطنون: سلفيت .39
، على إضرام النـار بمـسجد       )7/12(أقدم مجموعة من المستوطنين اليهود، فجر اليوم األربعاء          :نابلس

وأفاد شهود عيان، بأن مجموعـة مـن         ).شمال الضفة الغربية المحتلّة   (قرية بروقين في محافظة سلفيت      
 قريـة   المقامة على أراضي محافظة سلفيت، هاجموا في ساعة مبكرة من فجر اليوم،           " أرئيل"مستوطني  

بروقين وأضرموا النيران في مسجد علي بن أبي طالب، مخلّفين علـى جدرانـه عبـارات وشـعارات                  
بـأن  " قدس برس "وذكر رئيس مجلس قروي بروقين، عكرمة سمارة لـ          .عنصرية كتبت باللغة العبرية   

ع سـكّان   المستوطنين قاموا أيضاً بإحراق عدد من المركبات الفلسطينية في محيط المسجد، في حين سار             
  .القرية إلى مكان الحريق في محاولة إلطفاء النيران المشتعلة والسيطرة على الحريق

 7/12/2011، قدس برس
  

   تعرضت لعنف مباشر من االحتالل ومستوطنيهالفلسطينيةنصف األسر ": اإلحصاء" .40
 تعرضت لعنف إن حوالي نصف األسر الفلسطينية: قال الجهاز المركزي لإلحصاء": األيـام"رام اهللا ـ  

  .بشكل مباشر من قبل قوات االحتالل والمستوطنين خالل الفترة التي سبقت تموز الماضي
نتائج المسح الوطني حول العنف في      "وبينت رئيسة جهاز اإلحصاء عال عوض، في بيان صحافي، حول           

حـتالل  من األسر الفلسطينية في قطاع غزة تعرضت لعنف اال        % 49.1، أن   "2011المجتمع الفلسطيني   
  ).محافظة قلقيلية% (60.0المباشر، فيما بلغت النسبة األعلى لألسر الفلسطينية في الضفة 

  العنف األسري
من النساء اللواتي سبق لهن الزواج تعرضن ألحد أشكال العنف من قبل          % 37أن  " اإلحصاء"وبين تقرير   
بة اللواتي تعرضن لعنـف     ، كما بلغت نس   )في قطاع غزة  % 51.1في الضفة مقابل    % 29.9(أزواجهن؛  

تعرضـن لعنـف اقتـصادي،      % 55.1و%. 58.6من هؤالء الـسيدات     ' لمرة واحدة على األقل   'نفسي  
  .لعنف جنسي% 11.8لعنف جسدي، و% 23.5لعنف اجتماعي، و% 54.8و

  7/12/2011، األيام، رام اهللا
  

  ة الفلسطينية إقامة الدول تدعمرام اهللازيارة ملك األردن إلى : األردني وزير الخارجية .41
 لجنة الشؤون الخارجيـة فـي مجلـس          خالل اجتماع  وزير الخارجية ناصر جودة   قال   :)بترا (- عمان

زيـارة  "نها  أرام اهللا،   ، حول زيارة ملك األردن إلى       األعيان أمس برئاسة رئيس المجلس طاهر المصري      
ساعيها الرامية إلى إقامة الدولة     تاريخية، وتأتي في إطار الدعم األردني للسلطة الوطنية الفلسطينية، في م          

، على خطوط الرابع من حزيـران وعاصـمتها         "الفلسطينية والحصول على االعتراف الدولي بفلسطين     
  .القدس الشرقية، استنادا إلى المرجعيات الدولية ومبادرة السالم العربية بكافة عناصرها

7/12/2011، الغد، عّمان  
  

  نحن نزداد عددا وعدة.. يبقى يجهلها وسلها العدوهنحن قوة يج :نصر اهللا .42
 ذكرى عاشـوراء فـي      إحياء في   نصر اهللا  العام لحزب اهللا السيد حسن       قال األمين : بيروت: سعد الياس 

ونؤكد على ثالوث الحماية للبنان     "،  األساسالتهديد  هو   اإلسرائيلي يبقى التهديد     لبيروت الضاحية الجنوبية 
 ان نبلغ رسالة ليست جديدة ولكنها واضحة لكل الذين يتآمرون           ونحن نحب ". الجيش والشعب والمقاومة  "
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او ينتظرون تغييرات، هذه المقاومة ستبقى وستستمر ولن تتمكن منها كل مؤامراتكم النفسية والـسياسية               
واالعالمية وسنتمسك بالمقاومة وبسالحها ونحن يوماً بعد يوم نزداد عدداً وتسليحاً ونزداد ثقة بالمستقبل              

والمقاومة في لبنان بسالحها    . نقول له ان سالحنا يتجدد    ' عم يصدي 'ن هناك من يراهن ان سالحنا       واذا كا 
ومجاهديها ستبقى وتستمر ولن تتمكن منها كل حربكم وعملكم ونحن سنتمسك بسالح المقاومـة ونحـن                

  .'يوماً بعد يوم نزداد عدداً ويصبح تدريبنا أفضل وأحسن ونزداد تسليحاً
حاول نزع الترسانة الصاروخية لحزب اهللا يقدم خدمة كبيرة إلسـرائيل ويقـوم عبـر               من ي "وأوضح أن   

 أخـذنا   1988منـذ العـام     "، الفتاً الى أنه     " يوماً 33 ما عجزت إسرائيل على فعله خالل        بإنجازالحوار  
ي المبادرة ولم نكترث للمجتمع الدولي وبمقاومتنا سنحافظ على أرضنا وكرامتنا من أن يمسها أي سوء ف               

ورأى ". هذا العام ولن يحول بيننا وبين أداء هذا الواجب وهذه المسؤولية أية متغيرات ووقائع وتهديدات              
 أقـول  وأداتها في المنطقـة وال       األمريكية اإلدارة بين العدو والصديق، العدو هو       نخطئعلينا ان ال    "انه  

فذ خطوات جديـدة فـي سـياق هـذا          وكل يوم تن  "وحذّر من التهويد القائم في القدس       ". إسرائيلحليفتها  
  ". في المنطقة لتوجه ضربة قاضية للقدساألوضاع إسرائيلالمشروع ونخشى ان تستغل 

 األمـل وكلنا ننتظر تحوالً في مصر يبعث       . "إسرائيل"في مصر تحوالت كبيرة اهتزت لها       وأضاف أنه   
مام القوى السياسية التـي      في مأزق وجودي وتاريخي، وهذا هو التحدي ا        "إسرائيل"الن اي تبدل سيضع     

  .ستفوز في االنتخابات المصرية
وي في اي                       'وأشارالى   ة بحضورها الق ا وستكون مفاجئ يبقى يجهله دو وس ا الع وة يجهله ا ق أنن
  ...".مواجهة

7/12/2011، القدس العربي، لندن  
  

  تنتهك أجواء لبنان" إسرائيلية"طائرات  .43
 دقيقـة قبـل أن      36ية، أمس، األجواء اللبنانية لمـدة        طائرات حربية إسرائيل   8انتهكت  : )آي.بي  .يو  (

معادية نفذت طيراناً دائرياً فوق     ” إسرائيلية“ طائرات حربية    8إن  “وقال الجيش اللبناني في بيان      . تغادرها
  . ”المناطق اللبنانية كافة، ثم غادرت األجواء تباعاً باتجاه األراضي المحتلة

7/12/2011، الخليج، الشارقة  
  

  من الجبهة الشعبية لمرشد العام لإلخوان المسلمين يلتقي وفداًا: مصر .44
 من ، وفدا6/12ً  محمد بديع المرشد العام لإلخوان المسلمين، صباح يوم الثالثاء. استقبل د:القاهرة

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ودار اللقاء حول القضية الفلسطينية في ظل حالة الربيع العربي التي 
 األمين العام للجماعة في تصريح صحفي، نشره الموقع ، محمود حسين.وقال د .نطقة اآلنتشهدها الم

ركز فضيلة المرشد العام على ضرورة إتمام المصالحة الوطنية الفلسطينية : "الرسمي لإلخوان المسلمين
  ".عالميتحت الرعاية المصرية؛ بعد أن عاد لمصر دورها ومكانتها على المستوى العربي واإلسالمي وال

  6/12/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 
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   وحدة سكنية في غزة170مبادرة خليجية لبناء إلعادة إعمار وترميم  .45
 170 مع البنك اإلسالمي للتنمية إلعادة إعمار وترميم وقع المجلس الفلسطيني لإلسكان اتفاقاً): وام(

المخصص إلعادة إعمار البيوت وحدة سكنية جديدة ضمن برنامج دول مجلس التعاون الخليجي 
 6,67وتنص االتفاقية على تخصص مبلغ . 2008المتضررة من الحرب اإلسرائيلية على غزة نهاية عام 

. مليون دوالر أميركي من مجلس التعاون الخليجي لهذا الغرض على أن يديرها البنك اإلسالمي للتنمية
اطق متفرقة من قطاع غزة إضافة إلى إعادة  وحدة سكنية جديدة في من100ومن المقرر أن يتم بناء 

  . وحدة سكنية70ترميم وتدعيم برج األندلس شمال مدينة غزة والذي يحتوى على 
  7/12/2011االتحاد، أبو ظبي، 

  
  وفد إسرائيلي رفيع المستوى يزور جوبا": قدس برس"مصدر سوداني لـ .46

تحدثت عن أن رئيس الوزراء  نفى مصدر أمني سوداني رفيع المستوى األنباء التي :الخرطوم
، وأكد أن األمر يتعلق 7/12 األربعاء يوماإلسرائيلي بنيامين نتنياهو يستعد لزيارة جنوب السودان 

وأوضح المصدر، الذي  .بزيارة يقوم بها وفد عسكري إسرائيلي رفيع المستوى لجوبا ال أكثر وال أقل
 زيارة الوفد العسكري اإلسرائيلي إلى جنوب وطلب االحتفاظ باسمه، أن الهدف من" قدس برس"تحدث لـ

السودان هو بحث سبل تعزيز التعاون األمني واالستخباراتي مع دولة الجنوب، وتأمين عالقات 
  .استراتيجية تحفظ أمن واستقرار دولة الجنوب أوال وتؤمن مصالح إسرائيل والغرب في إفريقيا
  6/12/2011قدس برس، 

  
   البيت االبيضى أول دولة يزورها اذا وصل ال"ئيلسراإ"رومني يتعهد بان تكون  .47

 ميت رومني انه سيتبع سياسة مناقضة       ]األمريكي [قال المرشح الرئاسي الجمهوري   : )رويترز(واشنطن  
لسياسة الرئيس االمريكي باراك اوباما في الشرق االوسط ووعد بتعزيز الروابط مع اسرائيل اذا انتخب               

  . القادميات المتحدة العامالرئيسا للو
وفي كلمة معدة سيلقيها في مؤتمر للجمهوريين اليهود وعد رومني بأن تكون زيارة اسـرائيل هـي أول                  
رحلة خارجية له اذا اصبح مرشح الحزب الجمهوري وواصل مسعاه لالطاحة باوبامـا فـي انتخابـات                 

  .الرئاسة االمريكية التي ستجرى في نوفمبر تشرين الثاني
  7/12/2011 ،وكالة رويترز لألنباء

  
  النرويج ترفض استقبال وفد إسرائيلي .48

. رفضت النرويج أمس منح وفد إسرائيلي تأشيرة دخول على خلفية توتر فـي العالقـات بـين البلـدين                  
وذكرت تقارير إعالمية أمس أن وفداً من سلطة الطاقة اإلسرائيلية كان من المفترض أن تقوم بزيارة إلى                 

من التجارب النرويجية في مجالي النفط والغاز، لكن السلطات النرويجية          أوسلو الكتساب الخبرة العملية     
  .رفضت دخوله أراضيها بسبب الخالفات بين إسرائيل ولبنان على منطقة اكتشاف الغاز

  7/12/2011، االتحاد، أبو ظبي
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   ماليين دوالرتسعةاألونروا والبنك اإلسالمي للتنمية يوقعان اتفاقية بقيمة  .49
كالة األونروا أمس في عمان مع البنك اإلسالمي للتنمية بصفته منسق برنامج دول مجلس              وقعت و : عمان

 مليون دوالر لدعم القطاع التعليمـي والمـشاريع الطارئـة          9.2التعاون إلعادة إعمار غزة اتفاقية بقيمة       
  .إلعادة إعمار المنازل في قطاع غزة

رد وممثل البنك اإلسالمي للتنميـة ومـدير دائـرة          ووقع االتفاقية ممثل المفوض العام لألونروا بيتر فو       
  .الصناديق االئتمانية لدى البنك منصور بن فتن
 منزالً لالجئين الفلسطينيين في غزة كانت قد تضررت         120وسيتم من خالل المشروع اإلسكاني إصالح       

 2009) نـاير ي( وكانون الثاني    2008) ديسمبر(بفعل العدوان الصهيوني على القطاع بين كانون األول         
الماضيين، بما أدى إلى تشريد آالف الالجئين وترك العديد منهم يعيشون في منازل غير آمنـة وغيـر                  

  .مستقرة
 7/12/2011، الغد، عّمان

  
   مقعدا فرديا في المرحلة األولى44فوز اإلسالميين بـ : مصر .50

 أسدل الستار مساء  , ياسيةبعد منافسة شرسة بين مختلف األحزاب والتكتالت الس  : مراسلونالقاهرة ـ 
  ,  وبدأ فرز أصوات جولة اإلعادة .  محافظات 9 أمس علي المرحلة األولي من انتخابات مجلس الشعب في

  التي تنافس فيها مائة مرشح علي خمسين مقعدا فرديا
عدا  مق42وتؤكد المؤشرات األولية لعمليات الفرز فوز التيار اإلسالمي ـ اإلخوان والسلفيين ـ بنحو

 مقعدا من بين المقاعد 44ليرتفع رصيد اإلسالميين في هذه المرحلة إلي, فرديا في جولة اإلعادة
  %.81المخصصة لهذه المرحلة بنسبة تصل إلي

وأشارت مؤشرات الفرز إلي تقدم البدري فرغلي في بورسعيد ومصطفي النجار في مدينة نصر وطارق 
  .طلعت مصطفي ومصطفي محمد باإلسكندرية

د المستشار عبدالمعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا لالنتخابات أن المرحلة األولي بجولتيها األولي وأك
وشدد علي حرص اللجنة العليا علي تنفيذ أحكام القضاء بشأن , والثانية لم تشبها أي حاالت تزوير

  .الطعون في العملية االنتخابية
بأي تزوير إلرادة الناخبين علي اإلطالق من أي وقال ـ في مؤتمر صحفي أمس ـ إن اللجنة لن تسمح 

  .طرف كائنا من كان
وكل ما يتعلق , وأضاف أن اللجنة العليا ستعقد غدا الخميس مؤتمرا صحفيا إلعالن نتائج المرحلة األولي

  .بها من إيجابيات وسلبيات
ة االنتخابات بدائرة الساحل لحين إعاد, وقد قررت اللجنة العليا تأجيل إعالن نتائج القوائم للمراحل الثالث

وأوضح المستشار عبدالمعز إبراهيم أن االنتخابات بدائرة .  يناير المقبل18 و17المقرر إجراؤها يومي
مشيرا إلي أنه , التي أبطلت االنتخابات بها, تنفيذا لحكم المحكمة اإلدارية العليا, الساحل ألغيت نتائجها

علي أن تجري جولة اإلعادة ,  يناير المقبل11 و10لدائرة يوميتقرر إجراء االنتخابات من جديد بهذه ا
وأكد المستشار يسري عبدالكريم رئيس المكتب الفني للجنة أن اللجان الفرعية  . يناير18 و17بها يومي

  . دائرة استكملت أمس عمليات التصويت لليوم الثاني في جولة اإلعادة للمرحلة األولي26في
  7/12/2011األهرام، القاهرة، 



  

  

 
 

  

            24ص                                     2342:                العدد7/12/2011األربعاء  :التاريخ

  
  

  خدعة المقاومة الشعبية .51
  مصطفى يوسف اللداوي.د

                  إنها خدعةٌ ال أكثر، ومحاولة للتالعب باأللفاظ والضحك على الشعب الطيـب، الـذي يعطـي بـصدق
ويضحي بال حدود، ويتفانى من أجل وطنه، ويقدم روحه من أجل حرية شعبه، ويهيئ نفسه دوماً للتخلي                 

د الثياب ومتعة الدنيا ونعيمها إذا تعارضت مـع أمـاني الـشعب             عن رغد العيش ونعومة الفراش وجدي     
  . ومصلحة الوطن

فالوطن لدى الشعب الفلسطيني هو في المقام األول، ال يتقدم عليـه شـيء ، وال تفوقـه مـصلحة، وال                     
 تتجاوزه منفعة، واستعادته كامالً أرضاً ووطناً، وعودة أهله مهاجرين والجئين هما هم الفلسطينيين الذين             

ضحوا بحياتهم من أجله، وفرطوا بما يملكون حفاظاً على ما يؤمنون به ويعتقدون، ولكن هذا الـشعب ال             
يخدع ببريق الكلمات، وزيف العبارات، وال يقبل أن تنحرف نضاالته، وأن تسرق إنجازاته، وأن ينجرف               

تلبي أهدافه وال تصل بـه      إلى مسارات ال تؤدي إلى النجاة، وال تقود إلى الفوز، وال تحقق النصر، وال               
  . إلى غاياته

الفلسطينيون ال يعرفون طريقاً غير المقاومة يمكنها أن تعيد الحقوق، وأن تـسترجع األرض، وأن تعيـد                 
أصحاب األرض إلى وطنهم حيث قراهم وبلداتهم، وحقولهم وبساتينهم، وبيوتهم ومساكنهم، فال طريـق              

د، وال عزة إال تحت ظالل السيوف، وال نـصر إال مـا             أجدى من المقاومة، وال سبيل أصدق من الجها       
تنتزعه القوة، وغيرنا الذين سبقونا في الجهاد والمقاومة ما عرفوا عـزةً إال والبندقيـة علـى أكتـافهم،           
وصدورهم مرصعة بالرصاص يزين رجولتهم، ويشد من عزمهم ويقوي إرادتهم، وما ذاقوا طعم الكرامة          

ين ألرضهم، الغاصبين لحقوقهم مجندلين علـى األرض، يتخبطـون فـي            إال وهم يرون أعداءهم المحتل    
  . دمائهم، ويصرخون من آالمهم، ويبحثون عمن يداوي جراحهم، ويسكن أحزانهم

اإلسرائيليون أنفسهم ال يعرفون وسيلةً تخرجهم من أرضنا غير القوة، وتجبرهم على إعادة الحقوق إلـى                
ة غير القتل الذي يثخن جراحهم، ويدمي قلوبهم، ويجعل أجسادهم          أهلها غير البأس، فهم ال يستجيبون للغ      

تترنح تحت ضربات المقاومة وتسقط إلى األبد، ليحل مكانها الفلسطيني صاحب الحق، ومالـك األرض،               
فاإلسرائيليون يدركون أن المقاومة تقتلهم، والجهاد يحصد أرواحهم، والصمود في وجه آلتهم العـسكرية              

أمام وسائلهم العنيفة يضعف إرادتهم، ويزعزع ثقتهم بأنفسهم، ويعرفون أن الفلـسطيني            يخيفهم، والثبات   
الذي يحمل البندقية قادر على أن ينتزع حقه منهم، ولكن الفلسطيني الذي يثلم سيفه، ويعقر فرسه، ويكسر                 

اً، ولن يحـصد    سبطانة بندقيته، ويلتمس حقه من اإلسرائيلي بالحوار والمفاوضات، فإنه لن ينال منه شيئ            
  . من مفاوضاته سوى الريح، ولن يعفر وجهه إال الغبار

أليست خديعة كبرى للشعب الفلسطيني بماضيه وحاضره ومستقبله، وخديعة أكبر لشهدائه وأسراه ورجاله             
البواسل وأمهاته العنيدات بحقهن، الثابتات على مواقفهن رغم الفقد والحرمان، عندما يعلن ناطقٌ رسـمي       

اد خيار المقاومة الشعبية لمواجهة االحتالل اإلسرائيلي، والتصدي لسياساته، وتحـدي إرادتـه،             عن اعتم 
أيظن هؤالء الذين يزينون الكالم لشعبهم، ويزخرفون المفردات والمعاني لهم، وينتقون ما يشاؤون مـن               

على وجودهم،  المواقف والتصريحات التي تروق لهم، وتخدم أغراضهم، وتلزم لتمرير سياساتهم، وتبقي            
وتفسح المجال إلقامتهم، أنهم قادرون على خداع شعبهم، ويملكون القدرة على تضليله، كيف يطمئنـون               
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إلى أنه سيسلم لهم، وسيخضع لكالمهم، وسينساق وراءهم، أيظنون أن الـشعب الفلـسطيني سيـصدق                
مون للمظـاهرة،  زعمهم، وسيركن إلى أقوالهم، وسيصدق أن اإلسرائيليين سيخضعون للكلمـة، وسيـسل           

وسيلبون مطالب المعتصمين، وسيخافون على سمعتهم من تصريحات السياسيين، وانتقادات المـسؤولين،        
وأنهم سيخافون من العقوبات الدولية، ومن شبح االعتصامات العالمية، وبالتالي سـينزلون عنـد رغبـة              

بحقهم في أرضهم ووطـنهم،     الفلسطينيين، وسينفذون إرادتهم، وسينسحبون من أرضهم، وسيسلمون لهم         
  . لتكون لهم دولة وعلم ووطن

مخطٌئ من ينجر وراء كالمهم، ويصدق زعمهم، ويعتقد أن المرحلة تتطلب ليناً في الخطاب، وسياسة في                
الحوار، وتكتيكاً في المواجهة، وأن الظروف الدولية واإلقليمية تفرض تبديل المفردات وتغيير اآلليـات،              

تبديل البرامج والخطط، وإعادة ترتيب األولويات، إذ ال أولويـة سـوى مواجهـة              واستبدال السياسات و  
االحتالل والتصدي له، وال سبيل لمواجهته سوى بالمقاومة وقوة السالح، إذ بدونها ما كان له أن ينسحب                 
من قطاع غزة، وبغيرها ما كان له أن يترك جنوب لبنان، ويتخلى عن عمالئه فيه، وال أولوية شخصية                  

لى حساب األولويات الوطنية، وال مراعاة لشخصٍ على حساب الوطن، وال أهمية للخاص على العـام،           ع
وال تنازل عن الثوابت حفاظاً على وهم الوجود وزيف البقاء، وسراب الدور، فالشعب الفلسطيني وجـد                

وا أمنـاء علـى     بثوابته، وبقي بمواقفه، وصنع رجاالته بالحق الذي زرعه فيهم، وحفظهم في قلبه ما كان             
  . الحق، صادقين في الدفاع عنه

ترى من الذي فوض أحد المتنطعين أمام وسائل اإلعالم باإلعالن عن االنتقال مـن مرحلـة المقاومـة                  
المسلحة إلى مرحلة المقاومة الشعبية، ومن الذي أعطاه الحق ليتحدث باسم المقـاومين، وينـوب مقـام                 

صل إليه أنين الجرحى، هل اغتم لجوع شعبه، وهل جافى النوم           المقاتلين، هل سمع من أحد شكوى، أو و       
عيونه واألسرى في أغاللهم يتسربلون، وفي زنازينهم الضيقة يعيشون، وعلى أرضها الصلبة يستلقون،              
ال يبالون بحرٍ قاتل وال ببرد قارص، هل ترك بيته وفراشه الناعم الدافئ وسريره الوثير ونام في العراء                  

ف، وخوفاً من الموت، وهل أزعج القصف اإلسرائيلي أذنيه وهو يدك أرجاء قطاع غزة،              هرباً من القص  
يتوسل منهم االستسالم، ويرجوهم أن يرفعوا الراية البيضاء، فقد تعب من قصفهم ولكن الفلسطينيين لـم                

الل، يتعبوا، ويأس من قتلهم ولكن الشعب الفلسطيني أصر على الحياة، وأقسم أن يبقى هو ويزول االحـت                
فمن هو الذي انتدبه االحتالل ليطلب من الشعب الواقف أن يركع، وأن يسأله أن يخصي رجالـه ويقبـل                   
باإلهانة، ويرضى باإلساءة، ويتخلى عن البندقية المقاتلة والنفوس األبية المقاومـة، ال ألنهـا ال تحقـق                 

 توجع اإلسـرائيليين وتـدمي      األهداف، وال توصل إلى الغايات، أو ال تؤدي المطلوب منها، ولكن ألنها           
  . قلوبهم، وتدمع عيون نسائهم، وتجبرهم على القبول بما ال يحبون، والخضوع لما ال يتمنون
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وهو إلى أين، ومـاذا بعـد       أعاد أبومازن طرح السؤال المحوري عن االستراتيجية الوطنية الفلسطينية،          
الذهاب إلى األمم المتحدة؟ لقد أكد أبومازن أكثر من مرة، أن الخيار األفضل هو المفاوضات، شـريطة                 

ولكن هذا الخيار، أوصدت أمامه السبل، وأصر الكيان الصهيوني على االستمرار فـي             . وقف االستيطان 
حدة األمريكية، أي ورقة ضغط إللزامـه، حتـى         بناء المستعمرات الصهيونية، ولم تستخدم الواليات المت      
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بالتجميد المؤقت لالستيطان، الذي سعت إليه في وقت من األوقات، رغبة فـي اسـتمرار المفاوضـات                 
وتجميل صورتها باعتبارها راعية لعملية السالم، بل قدمت حوافز مغرية للكيان الصهيوني لقـاء هـذا                

ان الصهيوني الذي يدرك تماماً أن العون األمريكي حاضـر          التجميد المؤقت لالستيطان، ولم يستجب الكي     
  .دائماً وعلى مختلف الصعد، العسكرية واالقتصادية والسياسية

وبدا الدور األمريكي متراجعاً أمام الصلف الصهيوني، فقد تراجعت اإلدارة األمريكية عن موقفها الـذي               
ت أمام إصـرار الكيـان الـصهيوني علـى     أعلنته في بداية عهدها بضرورة  تجميد االستيطان، وتخاذل   

االستمرار في بناء المستعمرات الصهيونية، رغم أنها ال تزال في خطابها اإلعالمي، تعتبر االسـتيطان               
غير قانوني، بل بدا الكيان الصهيوني هو صاحب الكلمة العليا والقول الفصل في هذه القضية حتى بلـغ                  

كانت تصر عليه في بداية عهدها بخصوص تجميد االسـتيطان،          األمر باإلدارة األمريكية أن تتخلى عما       
وأن تناقض خطابها اإلعالمي، الذي يعتبر االستيطان غير قانوني، وأن تقف بمفردها في مجلس األمن،               

  .مستخدمة حق النقض ضد إجماع يدين االستيطان
 المتحـدة لالعتـراف     وعندما اضطرت السلطة الفلسطينية إلى اعتماد خيار آخر هو الذهاب إلى األمـم            

بفلسطين دولة في األمم المتحدة أبدت اإلدارة األمريكية امتعاضاً، وحذرت السلطة الفلسطينية مـن هـذا                
المسار، ولوحت باستخدام حق النقض، وأصرت على اعتبار المفاوضات المسار الوحيد للوصـول إلـى               

  .دولة فلسطينية
مربع األول، الذي هـو مربـع مـسدود، تـدرك اإلدارة     وهكذا تعيد اإلدارة األمريكية، الموضوع إلى ال     

األمريكية أنه موصد، وأن الكيان الصهيوني هو الذي أوصده بإصراره علـى االسـتمرار فـي بنـاء                  
المستعمرات الصهيونية، وأنها فشلت فشالً ذريعاً في ثنيه عن ذلك مؤقتاً، وقدمت له الحوافز المغرية لكي                

  .لك مصراً على االستمرار في بناء المستعمرات الصهيونيةيلتزم بتجميد مؤقت، فأعرض عن ذ
فكيف تصر اإلدارة األمريكية على المفاوضات، والمفاوضات مجمدة وأفقهـا مـسدود؟ وكيـف تـدعو                

الى المفاوضات، وهي تدرك تماماً السبب الرئيسي في تجميد المفاوضات وانسداد أفقها، مـع              ” الرباعية“
  .ال صدى للدعوة األمريكيةليست إ” الرباعية“أن دعوة 

إن أبا مازن كان قد طرح منذ توقف المفاوضات وانسداد أفقها خيارات عدة، تضمنت الذهاب إلى مجلس                 
األمن، أو الجمعية العامة لألمم المتحدة، أو إعالن الدولة من جانب واحد، أو اعتراف الواليات المتحـدة                 

  . األوروبي، وأخيراً حّل السلطة  أو تفعيل الدور1967األمريكية بمرجعية حدود ،
ومعروف أن أوباما، حذر السلطة الفلسطينية من الذهاب إلى األمم المتحدة لالعتراف بدولـة فلـسطين،                

 التي اشـاعت قـدراً مـن        1967وهدد باستخدام حق النقض، كما أنه رغم إشارته الى مرجعية حدود ،           
 أعقاب رد الفعل الصهيوني، وحـاول االلتفـاف   االرتياح، في الوسط الفلسطيني والعربي، نكث عنها في    

عليها بالتأكيد على أنه يجب أن تؤخذ الوقائع على األرض في االعتبار، وأنه في إطار تبادل األراضـي                  
  .1967لن تكون الحدود بالضرورة هي حدود 

ـ                      م ومعروف كذلك أن إعالن الدولة من جانب واحد ال يحقق جديداً وقد سبق أن تـم هـذا اإلعـالن وت
ثـم أن تفعيـل الـدور    . االعتراف من عدد من الدول بدولة فلسطين، ولكن لم يكن لذلك تأثير في الواقع            

األوروبي يأتي خارج السياق أو هو نوع من البحث عن بديل للدور األمريكي وتجاهـل الواقـع الـذي                   
  .يوضح بجالء أن الدور األوروبي متناسق مع الدور األمريكي أو متكامل معه
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لخيار األخير، وهو حّل السلطة، خياراً قابالً للبحث الجدي في إطار ما أوضحه أبومـازن عـن                 ويبقى ا 
واقع السلطة التي تلتزم بالتنسيق األمني، وتحفظ أمن الكيان الصهيوني، وال تتمتع بأي سلطة، فهي سلطة                

روجـه مـن   بال سلطة، وأن رئيس السلطة يحتاج إلى تصريح من المراجع الصهيونية في دخولـه أو خ           
والسلطة الفلسطينية التي تؤدي الدور األمني واإلداري والخدمي  تتحمل عن الكيـان  . األرض الفلسطينية 

ولذلك فإن حّل السلطة    . الصهيوني المحتل مسؤوليته في أداء هذه المهام في وقت ال تتمتع فيه بأي سلطة             
 من أن تتوالها السلطة الفلسطينية، وهي       يجعل الكيان الصهيوني، يتحمل مسؤولية القيام بهذه المهام، بدالً        

بال سلطة، وتريح الكيان الصهيوني من أعبائها وتجعل احتالله احتالالً غير مكلف كمـا أوضـح ذلـك                  
  .أبومازن

ولهذا فإنه أوجب من الواجب أن تستكمل المصالحة الفلسطينية مع إدراك التباين الكبير بين النهجين، لفتح                
يعترف بالتباين ويوجه المسار الفلسطيني وفق البوصلة الوطنية تجاه االحـتالل  وحماس، في إطار توافق    

  .الصهيوني، وفي إطار هذا التوافق يمكن وضع استراتيجية وطنية متكاملة للمسار الفلسطيني
هذا التوافق هو صمام األمان، والتباين في النهج هو تباين في األسلوب، وليس في الهدف، ومن الممكـن            

  ن النهجين، وصهرهما في بوتقة الهدف، وصوالً لإلجابة عن السؤال، إلى أين؟الدمج بي
  7/12/2011، الخليج، الشارقة
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  غابي سيبوني
في هذه العمليـة    ". الرصاص المصبوب "في عيد األنوار القريب ستكون مرت ثالث سنوات على عملية           

ش اإلسرائيلي إلى العمل في واحدة من أكثر مناطق العالم كثافة سكانية، إزاء عدو يعمل مـن                 احتاج الجي 
. داخل مناطق آهلة مدنية غير مشاركة، مع إطالق نار مائل المسار على مناطق مدنيـة فـي إسـرائيل                  

 يزيـدان   فهذان. لقوتها" حماس"و" حزب اهللا "ونشهد في السنوات األخيرة زيادة منظمات ليست دوالً مثل          
بالكمية والمدى والقدرة على الدمار وقدرات الدقة آخـر      : القدرات النارية مائلة المسار في جميع المعايير      

توجب تطورات هذا التهديد على الجيش اإلسرائيلي أن يطور رداً مناسباً لحالة تنشب فيها جولـة                . األمر
  .مواجهة عنيفة

كّن الجيش اإلسرائيلي من إحراز تغيير عميـق يبطـل          عن إدراك أن وضع إسرائيل االستراتيجي ال يم       
العنـصر  : التهديد كلياً ومع عدم حل سياسي للصراع، يجب أن يقدم الرد العسكري عنصرين أساسـيين              

وهكذا يتم تأخير المواجهـة القادمـة       . األول هو إعادة بناء الردع بدل ذاك الذي انهار مع نشوب الحرب           
  .ضربة قوية تُسدد للعدو وتتركه يواجه مسارات إعادة بناء طويلةويتم إحراز هذا العنصر ب. سنين

وسيتم إحـراز   . العنصر الثاني هو تقصير مدة القتال ومقدار الضرر الذي سيصيب إسرائيل أثناء القتال            
هذا العنصر بمداورة سريعة وقوية في مناطق إطالق النار مع استعمال نار موجهة ضد مصادر تهديـد                 

ية أيضاً القدرات الدفاعية السلبية والفعالة، لتحسين القدرات على التحمل وإعادة البنـاء             العدو، وفي النها  
  .السريع للجبهة المدنية

إن نشاط الجيش اإلسرائيلي في ميدان القتال الشمالي والجنوبي يوجب القتال في مناطق مزدحمـة، فـي                 
 هذا بناء تصور نظري مالئم يمكّـن        ويوجب. استعمال النار وفي الحاجة إلى المداورة في هذه المناطق        

إن . الجيش اإلسرائيلي من أن يصيب العدو أبلغ إصابة مع تقليل اإلضرار بغير المشاركين فـي القتـال                
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إحدى الوسائل، التي تُمكّن من هذا التفريق، هي إجالء السكان غير المشاركين في القتال عـن منطقـة                  
  .كين في القتال الذين سيصابونالقتال، وبهذا يقل عدد المدنيين غير المشار

في المرحلـة   : أظهرت تجربة حرب لبنان الثانية أن الجيش اإلسرائيلي يعمل بطريقة ذات ثالث مراحل            
وفي المرحلة الثانيـة    . األولى تهاجم، مع وجود السكان، أهداف هي تهديد حقيقي مباشر لمواطني الدولة           

وفي المرحلة الثالثة فقط يجرى هجـوم       .  يحموا أنفسهم  يطلب إلى السكان في منطقة القتال أن يجلوا كي        
بهذه الطريقة يمكن أن نأمل أن يتم تقليل عدد المصابين مـن المـدنيين              . ومداورة واسعان داخل المنطقة   

  .غير المشاركين في القتال قدر المستطاع
رت خارطة في صحيفة    قبل عدة اشهر نش   . إن إجالء سريعاً ناجعاً للسكان عن منطقة القتال هو تحد كبير          

وسائل قتالية ينوي أن يطلق     " حزب اهللا "أظهرت عشرات القرى اللبنانية التي يملك فيها        " واشنطن بوست "
إن موافقة حكومة لبنان ولو بالصمت على إقامة مواقع عـسكرية داخـل             . منها صواريخ على إسرائيل   

نبغي أن تُطلب مـسؤولية حكومـة       وي. محيط مدني يجب أن تضيء مصباحاً احمر عند الجماعة الدولية         
وينبغي . وعليها أن تتحقق من أن المواطنين غير المشاركين بعيدون عن منطقة المعارك لحمايتهم            . لبنان

  .العمل أيضاً إلعداد السكان وإرشادهم مقدماً وقبل نشوب القتال
 جهـات دوليـة فـي       إن تفصيالً علنياً لهذا اإلجراء والضغط على حكومة لبنان أيضاً يستطيعان تمكين           

ويمكن تزويد السكان بهذه المعلومات بطرق      . المنطقة من أن تُعد مقدماً مساعدة للسكان في طور اإلجالء         
وقـد يعمـل    . شتى منها إنشاء موقع على االنترنت باللغة العربية يشمل المعلومات ذات الصلة المطلوبة            

عامة سيساعد في إشراك الـسكان وإعـدادهم        للعرقلة على إجراء اإلجالء، لكن في الرؤية ال       " حزب اهللا "
مقدماً وكذلك إثارة هذا الموضوع في كل منتدى دولي لتقليل عدد المصابين وإحراز شرعية دولية لعمل                

  .الجيش اإلسرائيلي
  "إسرائيل اليوم"
  7/12/2011، األيام، رام اهللا

  
  الخطر يصبح تهديدا  .54

  اليكس فيشمان 
' تهديـد 'وفي طرفه االخر يظهـر      ' خطر'ائيلي، الذي في طرفه يظهر      على الرسم البياني للتحذير االسر    

القطار المصري يواصل االندفاع،    . 'التهديد'قطعت مصر في االسبوع االخير خطوتين كبيرتين في اتجاه          
هذا يلزم اسرائيل بتحريك سياقات بناء قدرات حيـال الجبهـة           . ويبدو أن سائق القطار بدأ يفقد السيطرة      

  . االنالشرقية منذ 
فقـد  . فشل الحركات العلمانية، الليبرالية واليسارية في االنتخابات للبرلمان المصري هو فـشل ذريـع              

المنتصر االكبر هو الحركات الـسلفية، حركـات االسـالم          . وصلت الى االنتخابات غير جاهزة وتآكلت     
خوان المـسلمون،   اال.  في المائة من االصوات    20المتطرف، التي حصلت بشكل مفاجىء على اكثر من         

الخاسـر  .  في المائة من االصوات، اال ان هذا كـان متوقعـا           40وان كانوا حققوا انتصارا كبيرا، بنحو       
الحاجز الوحيد في وجه الطوفان االسالمي في مـصر  . الجيش المصري: االكبر هو األمل االكبر للغرب   

  . فشل فشال ذريعا في اختبار القوة السياسية االول له
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في الغرف المغلقة للمجلس العسكري االعلى تجرى، في هذه اللحظات          . المصريون في صدمة  الجنراالت  
يتهمون االخـوان   : في هذه االثناء يتذمرون هناك فقط     . تماما، مداوالت عاجلة في مسألة ما العمل الحقا       

 حينـه   المناورات التي قام بها فـي     '. المسلمين بشراء االصوات، يدعون بالفوضى في صناديق االقتراع       
، يقـول كبـار     'حزب السلطة لدى مبارك في صناديق االقتراع فعلها هذه المـرة االخـوان المـسلمون              

ضـع أمـام    : منذ االن يطرح من داخلهم طلب من المشير طنطـاوي         . المسؤولين في المجلس العسكري   
ولـة  االخوان المسلمين الخطوط الحمراء للجيش بالنسبة للدستور المصري، الذي سيصاغ فـي ختـام ج            

  .2012االنتخابات في اذار 
اذا كان الجيش المصري كقوة سياسية محبا للحياة، كما يقول كبار المسؤولين في الحكم المصري، فـان                 

واذا لم يتوفر للجيش زعامة سياسية مصممة تدافع عن         . المواجهة بينه وبين الكتلة االسالمية شبه محتمة      
في . اما مكانته كعنصر ذي وزن في السياسة المصرية       مصالحه ومصالح الشعب المصري، فانه سيفقد تم      

اسرائيل يرون في مثل هذا السيناريو كارثة سياسية تستدعي تغييرا جوهريا في مفهوم االمـن القـومي                 
  . وتؤثر عميقا على مكانتنا االستراتيجية

 ميثاق يـضمن    اذا ما استيقظ أخيرا المشير طنطاوي، واصطدم باالخوان المسلمين وطالبهم بالتوقيع على           
ولكن هكـذا علـى     . مصالح الجيش في الدستور، فان مصر من شأنها أن تتدهور الى حمام دماء داخلي             

االقل يوجد احتمال اال تتغير السياسة الخارجية المصرية لدرجة الضعضعة التامة لكل الحجارة االسـاس               
  . في الشرق االوسط

االمر يبدو وكأن المسيرة التي تمر على مـصر ال  . العنصر االكثر هذيانا في هذه القصة هو االمريكيون     
فواشنطن تواصل البث للجنراالت مطلب المسيرة المرتبة لنقل السلطة الى المدنيين، كائنا من             . تتعلق بهم 

والـسلفيين  ) 'المعتـدلين '(يسلمون مصر لالخوان المسلمين     : وهكذا يفعلون للجنراالت المصريين   . كانوا
ن في المائة التي حصلت عليها الحركات السلفية حرجة، وذلك النهم سيملون            العشري. على طبق من فضة   

االخوان المسلمون، الذين يتنافسون على ذات الشريحة من السكان،         . جدول االعمال في السياسة المصرية    
  . اقل من السلفيين' مسلمين ملتزمين'ال يمكنهم ان يسمحوا النفسهم بان يكونوا 

االمـوال  . لوك السعودية وجزء من إمارات الخليج في أثناء جولة االنتخابات هذه          هاذ بقدر ال يقل هو س     
فقد اشترى السعوديون   . الطائلة التي دفعت للحركات االسالمية المتطرفة جاءت من شبه الجزيرة العربية          
  . النفسهم هدوءا صناعيا للمستقبل، مقابل مستقبل مصر ومستقبل المنطقة بأسرها

اذا استمر المسيل الحـالي،     . توجد جولتان انتخابيتان أخريان   . نتخب ثلث المجلس االدنى   في هذه االثناء ا   
من سـيملي الدسـتور المـصري سـتكون         . فان االخوان المسلمين سيسيطرون على السياسة المصرية      

  . االسالمية' الشريعة'الحركات االسالمية المتطرفة، وهي ستفعل ذلك بروح 
لعـل  . ركات الليبرالية تتعاون وتقف في كتلة واحدة حيال الكتلة االسـالمية          لعل الح . لم يفت األوان بعد   

االحتمـال بـان    . االخوان المسلمون يفضلون الوصول الى حل وسط مع الجيش، حتى وإن كان مؤقتـا             
معقول أكثر ان تكون مصر تسير نحو دستور اسالمي ونحو انتخابات للرئاسـة             . يحصل هذا ليس عاليا   

  . لى رأس الدولة ممثل الكتلة االسالميةفي نهايتها يقف ع
  6/12/2012يديعوت 
 7/12/2011القدس العربي، لندن، 
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  مخيمات لبنان والعدالة االجتماعية .55
  يوسف رزقة. د

لبنان بلد عربي جميل، وبيروت العاصمة درة هذا البلد الجميل، بيروت مـسكونة بالجمـال والنظافـة،                 
الحرية هي القاسم المشترك لمظاهر الحيـاة       . ة وغزة المحررة  ويظللها طقس لطيف هو طقس يافا المحتل      

ال شيء أغلى من الحرية في لبنان سواء الحريات الشخـصية أو الحريـات الـسياسية أو                 . في بيروت 
  . الحريات الحزبية والدينية

 ولكن ما ينتقص من هذا الجمال وتلك الحريات الرائعة غياب العدالة االجتماعية عـن قطـاع الالجئـين           
  . الفلسطينيين في مخيمات لبنان العزيز

من النازحين الذين دخلوا إلى هذه المخيمات مـع         )  ألف الجئ    25( منهم  )  ألف الجئ    450( في لبنان   
هؤالء النازحون لهم معاناة مركبة، وأعني      . دخول الفصائل الفلسطينية المقاومة عند خروجها من األردن       

معاناته الخاصة حيث ال يملك أي أوراق ثبوتية وال جواز سفر وال            م، و 1948بها معاناة الالجئ في عام      
  . إقامة

ولكي تتضح المعاناة في المخيمات للقارئ الفلسطيني في فلسطين المحتلة نقول إن الالجـئ الفلـسطيني                
الذي مضى على وجوده في مخيمات لبنان قرابة ستين عاماً ال يحق له تملـك األرض أو العقـار، وإذا                    

له أرض أو عقار فإن المؤسسات الرسمية ال تنقل هذا العقار أو األرض إلى ورثتـه وعلـى                  توفي أب   
  . أي األرض ال تملك وال تورث. الورثة بيعه واقتسام ثمنه

 ألف فلسطيني الجئ في لبنان محرومون من العمل في المهن الراقية والنظيفة، في الهندسة والطب                450
عمل في مهن شاقة ومهنية، وعلى طالبي هذه المهن الراقيـة البحـث             والمحاسبة واإلدارة، ويمكن لهم ال    

عنها خارج لبنان، وهذا يعني التهجير غير المباشر بغرض إخالء الفلسطيني من مسكنه المؤقت، وينـتج                
عن هذا مشاكل اجتماعية ال حصر لها في عالقة األفراد بأسرهم وذويهم، وال يسمح للفلسطيني بااللتحاق                

  . سمية، أو المنافسة على الوظيفة العمومية مهما كانت قدراته العلمية وخبراته الفنيةبالوظائف الر
بينما يسمح لكل أجنبي أميركي أو أوروبي أو روسي أو صيني بالتملك والعمل ألنه لـه دولـة مـستقلة                    

ـ            . ترعى شئونه وتمثل مرجعية له     ق بعبارة أخرى الفلسطيني يعاقب ألنه ليس له دولة مستقلة تملـك ح
  . الرعاية

حالة المخيمات الفلسطينية هي األبأس في بلدان الشتات، واألسباب سياسية، وطائفية، وثمة أسباب ترجع              
إلى فشل منظمة التحرير الفلسطينية في إدارة هذه األزمة مع الحكومات اللبنانية، ولـم تقـدم المنظمـة                  

  . ائفية، والمنافسة الحزبية الحادةاألنموذج األفضل الذي يبعث الطمأنينة في مجتمع قائم على الط
إذا كانت ثمة معذرة نسبية للحكومات اللبنانية، على المستوى السياسي والديمغرافي فليس لها أدنى معذرة               

إذ ال يعقل معاقبة مقيم على األرض اللبنانية مهمـا كانـت            . على المستوى االجتماعي والحياتي اليومي    
هو الفلـسطيني   ) المقيم إقامة مؤقتة    ( لكريمة، فكيف إذا كان هذا      جنسيته برزقه ومصادر عيشه وحياته ا     

الحريات تقتضي العدالة، وغياب العدالـة      . الالجئ اضطراراً إلى هذا الوطن الجميل المسكون بالحريات       
  .يشوه الحرية والجمال أيضاً

 5/12/2011، موقع فلسطين أون الين
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  :كاريكاتير .56
  

  
 6/12/2011فلسطين اون الين،   

  


