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  الفلسطينيةاء المصالحة  يتهم تيارا في حماس بالتشويش على أجواألحمد .1

عضو اللجنة المركزية أي، أن  يو بي  نقالً عن وكاالترام اهللا من 8/12/2011القدس العربي، ذكرت 
لحركة فتح عزام األحمد نفى األنباء التي تحدثت عن اإلتفاق مع حركة حماس على تشكيل حكومة بعد 

 تيارا في حماس من غزة بالتشويش على أجواء  العامة والمقررة في أيار المقبل، متهماًاالنتخاباتإجراء 
  .المصالحة

وقال األحمد وهو رئيس وفدها للحوار مع حماس، لإلذاعة الفلسطينية الرسمية، إن موضوع الحكومة 
سيبحث في لقاء كافة القوى والفصائل الموقعة على اتفاق المصالحة في العشرين الجاري في القاهرة، 

ء الرئيس محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل وذلك على أن يبحث أيضا خالل لقا
  ".من غير القانوني إجراء انتخابات في ظل حكومتين"وشدد على أنه .بعد اجتماع كافة الفصائل والقوى

يقوم بالتشويش على أجواء المصالحة "واتهم األحمد تيارا في حركة حماس وتحديدا في قطاع غزة بأنه 
  ".يحات سلبية تتناقض مع ما تصرح به قيادة حماس في الخارجمن خالل تصر

 قـال   عزام األحمد،  أن   رام اهللا   من   8/12/2011،  )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية     وأضافت  
 الخاص بترتيب منظمـة   2005إن وثيقة الوفاق الوطني ووثيقة المصالحة المصرية وإعالن القاهرة لعام           

  .ة هي مرجعيات المصالحةالتحرير الفلسطيني
نظمتها دائرة العلـوم الـسياسية فـي جامعـة       ' المصالحة الفلسطينية 'وأوضح األحمد خالل ندوة بعنوان      

  .بيرزيت اليوم األربعاء، أنه جرى التأكيد على أن اتفاق التهدئة يشمل الضفة وقطاع غزة
 وافقت حركـة حمـاس علـى        ناقشت جلسات الحركتين ألول مرة المقاومة الفلسطينية، حيث       : وأضاف

المقاومة الشعبية السلمية وتأطيرها في ظل الواقع الفلسطيني والمحيط العربي المتقلب وهيمنة الواليـات              
  .المتحدة األميركية على األمم المتحدة، وهو األمر الذي تفهمته حماس ووافق عليه

أنه في حال تم تنفيذ اتفاق      : م، شارحا وشدد األحمد على أهمية التمييز بين اتفاق المصالحة وإنهاء االنقسا         
المصالحة فإن أمامنا طريقا طويال إلنهاء االنقسام الذي كان من نتاجه مظاهر االنقسام االجتماعي التـي                

نريد حال سياسيا جذريا وليس حـال       ':  وقال .تجلت بشكل واضح بين العائالت الفلسطينية في قطاع غزة        
، موضحا أن المصالحة االجتماعية تحتاج لوقت       'نقسام االجتماعي عشائريا منقوصا، حال ينهي مظاهر اال     

  .وجهد كبيرين إلعادة إصالح ما أفسده االنقالب
تم التأكيد على أن أساس عمل األجهزة األمنية هو القانون، وعدم تعددية األجهزة األمنية،              : ومضى يقول 

سيحتاج لوقت أيـضا، وأن إعـادة       وإعادة هيكلة األجهزة األمنية بإشراف عربي ومصري، وهذا األمر          
  .الهيكلة ستبدأ من جهاز الشرطة

 هو موعد االنتخابات، لكنه ليس موعدا مقدسا،        2012إن شهر أيار    ': وحول موعد االنتخابات قال األحمد    
موضحا أن االنتخابات التشريعية والرئاسية ستتم في الضفة وغزة والقدس، مؤكدا أن حركة فـتح لـن                 
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خابات دون مشاركة المقدسين فيها، وأن انتخابات المجلس الوطني ستتم في كل مواقع             تسمح بإجراء االنت  
  .الشتات الفلسطيني حيثما أمكن

  
   لمواجهة االستيطاناألمن مجلس إلى توجهت منظمة التحرير .2

نها أعلنت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في اختتام اجتماع لها أمس في رام اهللا أ: رام اهللا
  .تعتزم التوجه إلى مجلس األمن من أجل وقف االستيطان الذي يقّوض أسس حل الدولتين

تنفيذ إسرائيل مشاريع استيطانية واسعة وبشكل منهجي وشامل داخل القدس "وقالت اللجنة في بيان لها إن 
أن خطة هذه المحتلة وفي محيطها وفي جميع مناطق الضفة الغربية، يقدم دليالً بارزاً وواضحاً على 

الحكومة تتمثل أساساً في منع تحقيق حل الدولتين عبر تمزيق وحدة الضفة، وتطويق القدس بأكثر من 
حزام استيطاني، والتغلغل داخل أحيائها تمهيداً لفرض حل من طرف واحد يستند إلى صيغة مشروع 

المي واإلقليمي الراهن، ، مضيفة أن إسرائيل تحاول استغالل الوضع الع"الكنتونات والمعازل المطوقة
وبروز قضايا عدة وملفات مهمة لكي تطبق مشروعها وتفرض واقعاً جديداً على األرض في غياب 

  .االهتمام العالمي المطلوب
تستغل " إن الحكومة اإلسرائيلية "الحياة"وقال أمين سر اللجنة التنفيذية للمنظمة ياسر عبد ربه لـ

حكومة نتانياهو "، مضيفاً أن "عمل على تقويض حل الدولتين وإنهائهاألوضاع اإلقليمية والدولية في ال
تعمل على فصل قطاع غزة في شكل تام عن الضفة لتحقيق غرض إنهاء حل الدولتين، وتواصل 

  ."الحصار الدائم على القطاع لضمان إتمام هذا الفصل
لى مجلس األمن من أجل وضع ترى ضرورة التوجه العاجل إ"وقالت القيادة الفلسطينية في بيانها إنها 

العالم أمام مسؤولياته، ولوقف هذا المخطط الجذري اإلسرائيلي والشامل الذي يجري تطبيقه في شكل 
لكن اللجنة لم تحدد متى وبأي طريقة ستتوجه إلى . "متسارع وبغرض تحقيق أهدافه خالل العام المقبل

  .مجلس األمن
ؤكد مجدداً استحالة بدء مفاوضات فاعلة وجادة ما لم يتوقف هذا النهج اإلسرائيلي ي": وقالت المنظمة

تماماً مجمل النشاط االستيطاني في القدس وبقية أنحاء الضفة، وما لم يجر االعتراف الواضح والقاطع 
  ." وبوحدة الكيان الفلسطيني في الضفة والقدس وغزة1967بحدود عام 

أخذنا قرار البدء ": "فرانس برس"عريقات لوكالة من جانبه، قال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب 
تكثيف مصادرة "واتهم إسرائيل بـ ."بالتحضير الستصدار قرار من مجلس األمن يوقف هذه الممارسات

 في المئة في األراضي الفلسطينية مقارنة مع 40جرائم االحتالل زادت بنسبة "، معتبراً أن "األراضي
  ."السنوات السابقة

ضرورة السير قدماً في تطبيق ملف "الحة بين حركتي فتح وحماس، أكدت وفي خصوص المص
رئيس المكتب السياسي (المصالحة الوطنية الفلسطينية اثر لقاء القاهرة بين الرئيس محمود عباس و

خالد مشعل، وعلى ضوء اللقاءات المرتقبة ابتداء من منتصف الشهر الجاري والتي تجمع ) لحماس
  ."الفلسطينيةممثلي جميع الفصائل 

  إلى ضرورة أن تشمل الدفعة الثانية من صفقة األسرى، األسرى ذوي األحكام العالية، سواء "كما دعت 
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قبل اتفاق أوسلو أو بعده، وأن تلتزم إسرائيل ما وعدت به الحكومة اإلسرائيلية السابقة في شأن إطالق 
  ."عدد مماثل من األسرى

 8/12/2011الحياة، لندن، 
  

  تزمون باالتفاقات الدولية لمكافحة الفساد مل: فياض .3
اكد رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور سالم فياض األربعاء على أن الجانب :  وليد عوض-رام اهللا 

الفلسطيني ملتزم باالتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد، مشددا على إن استكمال بناء نظام نزاهة وطني 
لمضي قُدماً وبجرأة أكبر الجتثاث كل مظاهر المحسوبية والواسطة، يعتمد الشفافية والمساءلة يتطلب ا

وما يتطلبه هذا من وعيٍ وتكاتف مجتمعي لتعزيز مجموعة القيم التي تتصدى لهذه الظاهرة، وتُحافظ 
على المال العام، وتُحاصر الفساد، وتخضع الفاسدين للقانون في إطار يضمن احترام حقوق اإلنسان، 

  . نوكرامة المواط
جاء ذلك خالل الحديث اإلذاعي األسبوعي لفياض والذي أفرده هذا األسبوع، وبمناسبة اليوم العالمي 
لمكافحة الفساد، حول الجهود التي تبذلها السلطة الوطنية الستكمال بناء نظام نزاهة وطني يعتمد الشفافية 

  'والمساءلة،
 اإلستراتيجية الوقائية لمنع حدوثه، وفي هذا الصدد، إن رؤيتنا الوطنية لمكافحة الفساد تستند على': وتابع

فقد تم تعزيز دور ديوان الرقابة المالية واإلدارية، وإنشاء لجان الرقابة الداخلية ودوائر الشكاوى وفق 
نظامٍ خاص يسمح للمواطنين بمساءلة المسؤولين بشكٍل مباشر، باإلضافة إلى تعزيز دور ديوان 

 رقابية وإشرافية على الوظيفة العامة كالتعيينات وفق األصول والقانون وبالتشديد على الموظفين كجهة
كما ويعمل ديوان . احترام اإلجراءات الواجبة اإلتباع، مما قلّل من المحسوبية والواسطة والمحاباة

  ".الموظفين حالياً على تطوير مدونات سلوك للعاملين في الوظيفة العامة
  8/12/2011القدس العربي، لندن، 

  
  جلسة تشاورية للكتل والنواب لدفع المصالحة: دويك .4

 عزيز دويك، رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، أن جلسة تشاورية لرؤساء الكتل .دأعلن : رام اهللا
بدعوة من هيئة مستقلة، لبحث سبل ) 12-12( المقبل االثنينوالقوائم البرلمانية وأعضاء المجلس ستعقد 

  .ألمامدفع ملف المصالحة ل
إن الجلسة التي تحدثنا ": المركز الفلسطيني لإلعالم"لـ) 12-7(وقال دويك في تصريحٍ خاصٍ األربعاء 

عنها، ليست جلسة رسمية للمجلس والدعوة لها لم توجه من هيئة رئاسة المجلس التشريعي، إنما نتحدث 
ا الكتل والقوائم البرلمانية عن جلسة تشاورية بدعوة من الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان، تجتمع فيه

  .وأعضاء المجلس من أجل التشاور للدفع لتحقيق وتنفيذ المصالحة
وعما إذا كانت هناك أية إجراءات أو خطوات بدأت لتنفيذ ما ورد في اتفاق القاهرة الموقع في شهر مايو 

لجان المختصة إن ال: الماضي والذي نّص في أحد بنوده على تفعيل المجلس التشريعي، قال الدويك
  .باشرت االجتماع في قطاع غزة لبحث الملفات، ولكن هذه اللجان في الضفة لم تبدأ االجتماعات بعد
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وشدد على أن عودة التشريعي ضرورة من جهة تنفيذ بنود اتفاق المصالحة، وضرورية الستئناف الحياة 
نتقام من نتائج الديمقراطية السياسية بصورة طبيعية، مؤكدا أنه آن األوان لوضع حد لمحاولة اال

  .الفلسطينية تمهيدا لما هو قادم
  7/12/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
  ال انتخابات في ظل وجود حكومتين": القدس"مسئول فلسطيني لـ" .5

ال حكومة فلسطينية جديدة قبل السادس والعشرين من شهر  "أن "القدس"ـ فلسطيني لمسئول قال :رام اهللا
 برئاسة األربعاء بعد اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وأضاف" ني المقبلكانون الثا

 ال انتخابات في ظل وجود حكومتين واحدة في أن على إجماعهناك " الرئيس محمود عباس في رام اهللا 
شرين من الشهر  بأن ال حكومة قبل السادس والعأيضا إدراكغزة والثانية في الضفة الغربية ولكن هناك 

  ".المقبل
 انه في هذا التاريخ تحديدا تنتهي المهلة إلىويعود الربط بتاريخ السادس والعشرين من الشهر المقبل 

 من خالل تلقي مواقف واألمن اخترق في مسألتي الحدود إحداثالتي طلبتها اللجنة الرباعية لمحاولة 
  .ات منفصلة تجريها اللجنة الرباعية معهما في محادثواإلسرائيليمكتوبة من الطرفين الفلسطيني 

نه مبدئيا فان االنتخابات الفلسطينية ستجري يوم الرابع من أيار المقبل أ إلى الفلسطيني المسئول وأشار
 ستجري فإنها فيما يتعلق بالمجلس الوطني الفلسطيني أمافي الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية 

  . ذلك في الشتاتأمكنثما  الفلسطينية وحياألراضيفي 
 الدولي لوقف التصعيد االستيطاني األمن مجلس إلىتم اتخاذ قرار بالتوجه " على انه المسئول وأكد

 واآلن اللجنة التنفيذية بهذا الشأن إطارهناك قرار اتخذ في " وقال"  الفلسطينيةاألراضي في اإلسرائيلي
  ".األمن مجلس ىإل والتنفيذية للتوجه اإلدارية اإلجراءاتستبدأ 

  7/12/2011القدس، القدس، 
  

  
  مرسوم االنتخابات بعد اجتماع القاهرة: يوسف  أبوواصل .6

 أن "البيان"يوسف في حديث لـ أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو: القدس
 العامة بعد اجتماع الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيصدر مرسوماً لتنظيم االنتخابات الفلسطينية

الفصائل الفلسطينية في القاهرة والمقرر في العشرين من الشهر الجاري، مشيراً إلى أن اجتماع لجنة 
  .22منظمة التحرير المكونة من الفصائل الفلسطينية سيتم في 

طؤ ال يوجد تبا": يوسف  بشأن تباطؤ تنفيذ اتفاق المصالحة على األرض، قال أبو"البيان"وفي سؤال لـ
وتنفيذ المصالحة سيتم بعد العشرين من الشهر الجاري، فاجتماع الرئيس عباس مع خالد مشعل كان ثنائياً 
وايجابياً، والفصائل ستطلع على تفاصيله كاملة خالل لقائها بالقاهرة من أجل بدء التطبيق العملي لبنود 

ض من بينها إطالق سراح المعتقلين من وجود إجراءات ثقة سيتم تنفيذها على األر"، الفتاً إلى "المصالحة
  كال الجانبين وحل مشكلة جوازات السفر، كما أن الفصائل الفلسطينية ستبحث تشكيل حكومة جديدة من 
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المهنيين المستقلين تكون مهمتها اإلشراف على االنتخابات، وإنهاء كافة مظاهر االنقسام وتنفيذ اتفاق 
  ."المصالحة

 8/12/2011البيان، دبي، 
  

   تدعو لتكثيف الجهود إلتمام المصالحة "كتلة فتح البرلمانية" .7
 دعت كتلة فتح البرلمانية كافة الفصائل لتكثيف الجهود ومواصلة العمل لتذليل كافة العقبات :رام اهللا

ومواجهة كافة الضغوطات التي تعترض مسيرة المصالحة الوطنية، معتبرة إنهاء االنقسام وإعادة الوحدة 
  .ن يمثل مصلحة فلسطينية عليا، وضمانة للقضية الوطنية العادلة لشقي الوط

 نسخة عنه، عن دعمها لما تم انجازه على صعيد ملف "وفا"وعبرت الكتلة في بيان صحفي وصلت 
المصالحة الفلسطينية، خصوصا في ما يتعلق بالبرنامج السياسي والخيارات الفلسطينية النضالية في 

  .المرحلة المقبلة 
 دعمها للتحركات والمواقف الفلسطينية التي تؤكد على ضرورة وجود مرجعية سياسية وقانونية وأكدت

واضحة ألي تحرك سياسي، ووقف شامل لكافة النشاطات االستيطانية في األرض الفلسطينية المحتلة بما 
لة بتشكيل ودعت إلى ضرورة اإلسراع بتصحيح الوضع القانوني للحكومة المستقي .فيها القدس الشرقية 

حكومة التوافق الوطني تنفيذا التفاق المصالحة، وما تم االتفاق عليه في اللقاء األخير للرئيس محمود 
وكانت كتلة فتح البرلمانية، عقدت  .عباس مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل

  .األربعاء، اجتماعا لمناقشة آخر التطورات الجارية على الساحة الفلسطينية
  7/12/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
  الواقع في الضفة ازداد سوءا بعد لقاء مشعل وعباس :  ردادالنائب .8

شكك النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني الشيخ رياض رداد، بحدوث اختراق حقيقي على : طولكرم
، "حماس"و " فتح"عن قيادات حركتي صعيد المصالحة الفلسطينية، وقال إن التصريحات الصادرة 

واللقاءات التي عقدت وتلك التي يتم التحضير لعقدها هذا الشهر مؤشر إيجابي، لكن الحقائق على 
  .األرض ال تبعث على التفاؤل

 مشعل في القاهرة، هو استمرار االعتقاالت السياسية من –األمر األغرب بعد لقاء عباس "وأضاف أن 
، "ة في الضفة الغربية المحتلة، والذي يتناقض كليا وال يؤسس ألجواء المصالحةجانب األجهزة األمني

األصل الذي انتظره الشعب الفلسطيني قبل لقاء القاهرة وأثناء اللقاء، أن يصدر الرئيس عباس "مضيفا أن 
ف وهج أمرا باإلفراج عن كافة المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية، إال أن األمر لم يتم مما أضع

المصالحة في قلوب الفلسطينيين، وبالتالي هناك شكوك ومخاوف تزداد يوما بعد يوم بأن مصير هذا 
  ".اللقاء كمصير اللقاءات السابقة

  7/12/2011قدس برس، 
  

  مهل نواب القدس المعتصمين يومين إلخالء خيمتهمياالحتالل  .9
النائب محمد طوطح والوزير السابق خالد أمهلت مخابرات االحتالل في القدس المحتلة : القدس المحتلة

أبو عرفة يومين لمغادرة خيمة االعتصام التي يمكثان فيها منذ عام ونصف تقريبا وسط حي الشيخ 
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 48إن المخابرات اإلسرائيلية هاتفته وأبلغته أنهما يملكان " السبيل"وقال الوزير أبو عرفة لـ .جراح
لشرطة االحتالل، موضحا أنهما قاما بإنهاء المكالمة دون سماع ساعة فقط إلخالء الخيمة وتسليم نفسيهما 

  .بقية التهديدات
نحن ال نستبعد قيام قوات االحتالل باقتحام الخيمة بعد انتهاء المدة التي حددتها " :وأضاف أبو عرفة

وأكد أبو عرفة أنه هو والنائب طوطح لن يرضخا ألي تهديدات ولن يتركا  ".المخابرات الصهيونية
  .لخيمة وسيواصالن االعتصام داخلها حتى يتم إلغاء قرار إبعادهم من مدينة القدسا

 8/12/2011السبيل، عمان، 
  

  "تصعيد خطير"مخطط االحتالل القتحام خيمة اعتصام النواب المقدسيين : بحر .10
ب تلع"أكد أحمد بحر، النائب األول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، أن حكومة االحتالل : غزة

، معتبرا أن "بالنار عبر إعدادها مخططًا القتحام خيمة اعتصام النواب المقدسيين في مقر الصليب األحمر
يشكل تصعيدا خطيرا، ويعبر عن مخطط تصعيدي شامل ضد نواب الشرعية الفلسطينية وضد "ذلك 

  ".المقاومة الفلسطينية خالل األيام واألسابيع القادمة
في األربعاء تحذيرات المخابرات الصهيونية للنائب محمد طوطح والوزير واعتبر بحر، في بيان صح

خالد أبو عرفة، اللذين يواصالن اعتصامهما في مقر الصليب األحمر بالقدس بمغادرة خيمة االعتصام 
قفزة نوعية في إطار الهجمة الصهيونية الشرسة ضد شعبنا وأرضنا وحقوقنا " ساعة؛ 48خالل 

تستهتر بشكل سافر بكل القوانين والمواثيق الدولية واإلنسانية، "أن هذه التهديدات ، مؤكدا "ومقدساتنا
  ".وتوغل أكثر فأكثر في إطار تنفيذ المخطط الصهيوني الممنهج ضد القدس ورموزها وأهلها الصامدين

  7/12/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

   غزةلقطاع ترسم حدوداً بحرية جديدة "إسرائيل: "حكومة هنية .11
 قالت وزارة الزراعة في الحكومة التي تقودها حركة حماس في قطاع غزة إن الزوارق الحربية :غزة

اإلسرائيلية وضعت عوامات كبيرة على بعد ثالثة أميال بحرية على طول الخط بين بلدة بيت حانون 
  .شمال القطاع ورفح جنوبه

 األربعاء بوضع - ءالثالثاقامت أمس وليل وأشارت الوزارة في بيان صحافي أمس أن زوارق االحتالل 
واعتبرت هذا العمل إشارة إلى تشديد الحصار البحري على . العوامات لترسيم الحدود البحرية للقطاع

واستنكرت هذا . الصيادين، وإعالناً مسبقاً لتبرير إطالق النار في حال تجاوز خط األميال الثالثة الوهمي
ة إلى الوقوف إلى جانب الصياد الفلسطيني ورفع الظلم والمعاناة اإلجراء ودعت المؤسسات الدولي
كما طالبت قوات االحتالل البحرية باإلفراج الفوري عن الصيادين . والحصار البحري المفروض عليه

  .المختطفين وممتلكاتهم، محملة االحتالل المسؤولية عن حياتهم
 حدد المسافة المسموح 1993سطينية وإسرائيل عام يذكر أن اتفاق أوسلو الموقع بين منظمة التحرير الفل

 ميالً بحرياً، إال أن القوات البحرية اإلسرائيلية قلصتها بقوة النيران 20للصيادين دخولها في البحر بنحو 
  .إلى ثالثة أميال فقط لتشديد الحصار على القطاع

  8/12/2011الحياة، لندن، 
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  دي ظالم سأعود إلى القدس وقرار إبعا: النائب عطون .12
اعتبر النائب المقدسي في المجلس التشريعي أحمد عطون، القرار الصهيوني بإبعاده عن مدينته : رام اهللا

  .القدس إلى الضفة الغربية، بالظالم وهو جزء من ممارسات االحتالل ضد أهلنا في مدينة القدس
في هذا البلد، واالحتالل نحن اُألصالء ": المركز الفلسطيني لإلعالم"وأكد عطون في حديث خاص لـ 

لقد ولدت في هذه المدينة المقدسة، وعشت فيها وترعرعت : "هو الدخيل وهو الذي يجب أن يطرد، وقال
  ".فيها، وآمل أن أموت شهيدا فيها بإذن اهللا تعالى، وسأعود إلى القدس حتماً وهذا قضاء إن شاء اهللا

المحاكم الصهيونية، أن تعطي غطاء قانونياً لقضية المؤسسة الصهيونية تحاول من خالل القضاء و"وتابع 
  ".سياسية بامتياز، فهي طرد ممنهج تمارسه هذه المؤسسات، لتفريغ المدينة من كل ما هو فلسطيني

ستكون كل السبل متاحة  بين أيدينا، : "وفيما يتعلق باإلجراءات التي سيسلكها لمواجهة هذا القرار؛ قال
داعيا الجميع لتحمل مسؤولياته وعلى ". ل ما أوتينا من قوة ومهما كان الثمنألننا سنعود إلى القدس بك
  .رأسهم السلطة الفلسطينية

سطرتم باعتصامكم : "وفي رسالة إلى أخويه المعتصمين في مقر الصليب األحمر بحي الشيخ جراح قال
، ولنا لقاء قريب معكم إن خير رسالة للدفاع عن وجودنا في القدس،  نسأل اهللا أن ينصركم ويثبتنا وإياكم

  : ولالطالع على نص الحوار".شاء اهللا في ساحات المسجد األقصى والقدس الشريف
-palestine.www://http

qlSsw5rL9mY9sQ4r8ozihINbNlx7s1bi2%rUxJEpMO9m46MDI87bcOd2%k7Qq6U=xyz?aspx.default/ar/info.info
aOh7STFa5z5kEDuwKRj8RB3fSFfCqnAqK2%fv2%d5UhVgE0wHBVx6eM7Oei61iEjpR3eKzVvXNyGI8C8m

d3%0Xl  
  7/12/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
  إبعاد النائب عطون جريمة تهدف إلى تفريغ القدس: حكومة هنية .13

استنكرت وزارة الخارجية والتخطيط قيام قوات االحتالل بإبعاد النائب أحمد عطون من القدس : رام اهللا
ن سكانها، لتعزيز الوجود إلى الضفة الغربية، معتبرة اإلجراء جريمة خطيرة تهدف إلى تفريغ القدس م

  .اليهودي على حساب المواطنين الفلسطينيين
ال تزال " إسرائيل"هذا اإلجراء المخالف للقوانين الدولية يثبت بأن "وقالت الوزارة في بيانٍ لها اليوم، إن 

ن تعتبر نفسها فوق القانون، وأن من حقها أن تمارس سياسة الطرد والتهجير ضد المواطنين الفلسطينيي
ودعت المؤسسات الدولية إلى اتخاذ خطوات حاسمة لوقف سياسات االحتالل في  ".دون أدنى رادع

  .القدس وعلى األخص هدم البيوت وإبعاد المواطنين وسحب هوياتهم
  7/12/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
  االعتداء على مسجد بروقين يعكس عنصرية االحتالل:  البورينيالنائب .14

 النائب حسني البوريني عضو المجلس التشريعي الفلسطيني عن مدينة نابلس ما أقدم عليه أدان: نابلس
المستوطنون اليهود من إضرام النار بمسجد علي بن أبي طالب بقرية بروقين قرب سلفيت بالضفة 

  ).7/12(الغربية المحتلة فجر األربعاء 
يعكس عنصرية االحتالل "عتداء بأن هذا اال" قدس برس"واعتبر البوريني في تصريحات خاصة لـ

ومستوطنيه، ويأتي ضمن سلسلة طويلة من االعتداءات التي يرتكبها االحتالل اإلسرائيلي جيشا 
  ".ومستوطنين بحق كل ما هو فلسطيني حجرا وشجرا وإنسانا ومقدسات
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لتنسيق األمني وطالب البوريني السلطة الفلسطينية بتوفير الحماية للمواطن الفلسطيني وممتلكاته ووقف ا
للرد على هذه الجرائم المتكررة بدال من "والمفاوضات مع االحتالل، وإفساح المجال أمام المقاومة 

  ".مصادرة سالحها واعتقال رجالها
  7/12/2011قدس برس، 

  
  الزهار يتوقع فوز حماس في االنتخابات المقبلة .15

محمود الزهار  " حماس"قاومة اإلسالمية   قال عضو المكتب السياسي لحركة الم     :  نادية سعد الدين   –عمان  
إن المؤشرات في األراضي المحتلة تميل لصالح حركته في االنتخابات القادمـة، شـريطة تحـصينها،                

  .اإلسالميين إلى برنامجهم المقاوم" فزاعة"مرجعاً 
د بنـسبة   القادم بتأيي ) مايو(من األراضي المحتلة إن حماس ستحظى في انتخابات أيار          " الغد"وأضاف إلى   

  .2006) يناير(أعلى بكثير مما حصدته في انتخابات المجلس الفلسطيني التشريعي في كانون الثاني 
االنجازات التي حققتها حماس طيلة السنوات الماضية، واستتباب األمن فـي قطـاع             "واستند في ذلك إلى     

فضالً عن انجاز صفقة التبـادل      غزة، خالفاً للتنسيق األمني مع االحتالل اإلسرائيلي في الضفة الغربية،           
  ".مع االحتالل، عبر الوسيط المصري

االعتماد على استطالعات الرأي التي تفيد بانحسار تأييد حماس بين صفوف الـشعب             "واعتبر الزهار أن    
، حينما تم االسـتناد     2006الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، سيفضي إلى نفس نتيجة انتخابات            

  ". مشابهةإلى استطالعات
، مؤكداً حرص حركته علـى تنفيـذ       "تحصين العملية االنتخابية، في ظل حكومة تضمن ذلك       "وبين أهمية   

واستبعد قيام سلطات االحتالل بشن عدوان جديد على قطاع غـزة،            .اتفاق المصالحة الذي تأجل ألشهر    
ل غير معنية بعدوان يـدعم      المتغيرات الجغرافية السياسية في المنطقة التي تجعل سلطات االحتال        "بسبب  

  ".التيار اإلسالمي
 8/12/2011الغد، عمان، 

  
   فتحيزعج قيادات حركةبملف المصالحة تفرد عباس  :"السفير" في فتح لـقيادي .16

كشف قيادي بارز في حركة فتح عن امتعاض كبير يشعر به قياديون في اللجنة : ضياء الكحلوت
  .كهم في ملف المصالحة الوطنية مع حركة حماسالمركزية والمجلس الثوري نتيجة عدم إشرا

مشترطاً عدم كشف هويته، إن الرئيس محمود عباس ومسؤول ملف » السفير«وقال القيادي في فتح، لـ
الحوار والعالقات الوطنية عزام األحمد يتفردان بملف المصالحة مع حماس، وأن قيادات فتح آخر من 

  .عباس مع رئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعلعلم بما اتفق عليه في القاهرة في لقاء 
وأضاف القيادي أن عزام األحمد الذي كلّف بالحديث إلى قيادات فتح وإلى المركزية والمجلس الثوري لم 
يقم بإبالغ األطراف الفتحاوية بمجريات االتفاق إال بعد أيام، ما سبب إرباكاً في القاعدة الحركيـة وفي 

  .ركة لوسائل اإلعالمتصريحات مـسؤولي الح
ونّبه القيادي إلى أن عباس، على ما يبدو، لم يكن يرغب في كشف ما جرى معه في لقائه مع مشعل 

  .حتى للمقّربين منه، والذين لم يكونوا في وفده الذي التقى بقادة حماس في القاهرة مؤخراً
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ادي المفصول من الحركة مع تصريحات مماثلة للقي» السفير«وتزامنت تصريحات القيادي في فتح لـ
محمد دحالن، توقّع فيها أال تسير المصالحة بشكلها المطلوب والمرّوج له، معتبراً أن االنتخابات الحل 

  .األوحد للخروج من مأزق االنقسام الفلسطيني
وقال دحالن، الذي أصدرت محكمة حركية داخلية مؤخراً قراراً بفصله من فتح، إن الحركة هي 

وأضاف .  يقرر نيابة عنها، وال يأخذ اعتباراً لرأي المؤسسة، ولدي شواهد حول ذلكالضحية، فعباس
عذراً من اإلخوة في اللجنة المركزية الذين يستفزهم هذا الكالم، فهم لم يقرروا المصالحة ولم يختلفوا «

افق، أبو يوافق على المصالحة، والجميع يو) عباس(عليها ولم يوافقوا ولم يعترضوا عليها، أبو مازن 
  .»مازن يؤجل المصالحة، الجميع يوافق

  8/12/2011السفير، بيروت، 
  

  حماس تنسحب من سورية تحت ضغوط تركية وقطرية: "وول ستريت جورنال" .17
األربعاء أن حماس أمرت بـسحب كامـل        ' وول ستريت جورنال  'ذكرت صحيفة   :  يو بي آي   -واشنطن  

ونقلت  . دمشق، بسبب ضغوط فرضتها عليها تركيا وقطر       طاقمها تقريباً من مقّرها في العاصمة السورية      
 بالمئة مـن طاقمهـا      90الصحيفة عن مسؤول في حماس أفادت أنه انتقل من دمشق إلى غزة، قوله إن               

  .سينتشرون في مدن بالمنطقة، ولن يبقى إال عدد ضئيل في دمشق
سـورية مـن ضـمنها      وأشار إلى أن حركة حماس كانت في األشهر األخيرة تتخلص من أصولها في              

  .االستثمارات في مجال األعمال والعقارات واإليداعات المصرفية
حثتنا قطر وتركيا على مغادرة دمشق      'وأضاف أنه بعد أن فرضت الجامعة العربية عقوبات على سورية           

  .'قالوا، أليس لديكم أي خجل؟ هذا يكفي، يجب أن تغادروا'، تابع 'فوراً
يم مقرات جديدة في القاهرة وقطر، في وقت من المتوقع أن يعقد رئـيس              وقال المسؤول إن الحركة ستق    

المكتب السياسي في حماس خالد مشعل لقاء مع العاهل األردني الملك عبد اهللا الثاني لبحث رفع مستوى                 
 .وجود حماس في األردن

  8/12/2011القدس العربي، 
  

  حلوةفتح يتعرض العتداء في عين الحركة مرافق مسؤول في : لبنان .18
سادت حال من الحذر مخيم عين الحلوة لالجئين الفلسطينيين في لبنان بعـد تعـرض محمـود عثمـان                   

العميد صبحي ابو عرب، الطالق النـار       » فتح«مرافق القائد العسكري في حركة      ) المعروف باسم عدي  (
ت عـدة    الشارع الفوقاني داخل المخيم، ما أدى الى إصابته برصاصا         -لدى مروره في حي الصفصاف      

فـي  » النـداء االنـساني   «في انحاء مختلفة من جسمه وهو بحال حرجة، ما استدعى نقله الى مستشفى              
  .المخيم ثم الى مستشفى لبيب الطبي في صيدا

فـتح  «وهو مـن تنظـيم      » .خ. أ«وكان عثمان موجوداً في محل في الحي المذكور حين دخل المدعو            
فأصابه وفر باتجاه حي الطوارئ، وعقدت لجنة المتابعة االمنية         حامالً رشاشاً وأطلق النار عليه      » االسالم

القضية في عهدة لجنة المتابعة للعمـل       » فتح«، ووضعت حركة    »الصاعقة«الفلسطينية اجتماعاً في مقر     
  .على تسليم المرتكب وتهدئة الوضع في المخيم

  8/12/2011الحياة، لندن، 
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  االجبهة الشعبية تحيي ذكرى انطالقته: لبنان .19
قيادة منطقة الشمال أمس، الذكرى الرابعة واألربعين النطالقتها،        "  الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين   "أحيت  

في مخيم البـداوي،    " الجبهة"احتفاال تكريميا لشهداء    " لجان المرأة الشعبية الفلسطينية   "فأقامت بالتعاون مع    
، ومسؤول الجبهة   )أبو جابر ( سمير لوباني    حضره مسؤول العالقات السياسية واإلعالمية للجبهة في لبنان       

في الشمال عماد عودة، ولجان المرأة الشعبية، وفصائل المقاومة، واللجان الشعبية، والمؤسسات الثقافيـة              
  .والتربوية، والمكاتب النسائية، وأسر شهداء الجبهة المكرمين

الجبهة ستبقى متمـسكة بأهـدافها،   "وألقى كلمة الجبهة عضو لجنتها المركزية أحمد غنومي، أكد فيها أن      
وكانت كلمـات   ". ولن تبخل في تقديم كل غال ورخيص من أجل تحرير األرض، وإقامة الدولة المنشودة             

ألقتها ناديا عياش، وفي الختـام قـدم لوبـاني          " لجان المرأة "باسم أسر الشهداء ألقتها زينة عياش، وباسم        
  .لشهداءوأعضاء اللجنة المركزية وسام الشهادة ألسر ا

 8/12/2011السفير، بيروت، 
  

  اعتقال قيادات الشعب تعبر عن حالة يأس وتخبط يعيشها االحتالل: حماس .20
إنَّنا في حركة حماس نـستنكر      ) "12-7(في بيان له اليوم األربعاء       حماس   قال مصدر مسؤول في حركة    

ن االعتقاالت التي طالت القيـادي      بشدة اعتقال االحتالل الصهيوني لقيادات فلسطينية، ونعّد هذه الحملة م         
 مواطنًا فلسطينيا، تعبيرا عن     12في الحركة محمد غزال والقيادي في الجبهة الشعبية يوسف عبد الحق و           

حالة الفشل الذَّريع التي يتخّبط فيها الكيان الصهيوني ومحاولة يائسة لن تفلـح فـي تغييـب القيـادات                   
  ".قوق الوطنيةالفلسطينية عن دورها في الدفاع عن الح

 7/12/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم
  

  حماس تدين بشدة إقدام المستوطنين على حرق مسجد ببروقين .21
تعقيبا إقدام قطعان المستوطنين على إحراق مسجد        )12-7( في بيان لها اليوم األربعاء        حماس قال حركة 

  .علي بن أبي طالب في بلدة بروقين غرب سلفيت
حماس ندين بشدة هذا العمل اإلجرامي الذي يتنافى مع تعاليم الشرائع السماوية، ويخـالف              إنَّنا في حركة    "

األعراف والقوانين الدولية، ونحّمل االحتالل الصهيوني المـسؤولية الكاملـة عـن تـداعيات جـرائم                
  ".المستوطنين التي طالت المساجد والمقدسات وأراضي المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم

 7/12/2011، ركز الفلسطيني لإلعالمالم
  

  دخل السجن لمدة سبع سنوات إلدانته باالغتصابي  كتساف السابقاإلسرائيليالرئيس  .22
السجن صباح أمس ليقضي محكومية سبع سـنوات         دخل الرئيس اإلسرائيلي السابق موشيه كتساف     : لندن

ن وزيرا للسياحة في التـسعينات      بتهمتي االغتصاب والتحرش الجنسي بحق اثنتين من موظفاته عندما كا         
  . وأصبح كتساف أول رئيس إسرائيلي يدخل السجن.من القرن الماضي
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) آذار( مـارس    22وحكم عليـه فـي      . بينما رفضت المحكمة العليا الشهر الماضي طلبه استئناف الحكم        
 25و، و  ألـف يـور    20بالسجن سبع سنوات مع النفاذ ودفع غرامتين قدرهما مائة ألف شيقل، ما يعادل              

وقد نفى كتساف طيلة محاكمته الطويلة أن يكـون أقـام           .  آالف يورو، للمدعيتين   5ألف شيقل، ما يعادل     
اليوم تقوم دولة   «:  ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن كتساف قوله بمرارة        ،عالقات جنسية مع المدعيتين   

  .» إنهم يدفنون رجال حيا،ةإسرائيل بإعدام رجل على أساس انطباعات دون شهادات موثوقة ودون أدل
  8/12/2011، الشرق األوسط، لندن

  
  "سرائيلإ"سيلفان شالوم يدعو اليهود التونسيين الى العيش في  .23

االربعـاء اليهـود    ،  )وهو من اصل تونسي   ( ،دعا نائب رئيس الحكومة االسرائيلية سيلفان شالوم      : القدس
وذلـك  ،  "في اسرائيل باسرع وقـت ممكـن      " لالمجيء لالقامة في اسرائي   "الذين يعيشون في تونس الى      

 يهودي في   1500ويعيش حوالى    .بمناسبة احتفال اقيم في القدس الحياء اليهود التونسيين ضحايا المحرقة         
  .تونس معظمهم في جزيرة جربة

  8/12/2011، القدس، القدس
  

  أهمية معاهدة السالم يدركون  اإلخوان المسلمون في مصر:مريدوردان  .24
لى وزير الشؤون االستراتيجية في الحكومة اإلسرائيلية، دان مريدور، بتصريحات لإلذاعـة            أد: تل أبيب 

وهنـاك  . بين إسرائيل ومصر مصلحة مشتركة تتمثل بمعاهدة الـسالم        «اإلسرائيلية، أمس، قال فيها إن      
. »رؤية موضوعية لدى اإلخوان المسلمين في مصر تدرك مدى أهمية هذه المعاهدة لخدمـة مـصالحهم               

مثلما تدرك إسرائيل أهمية هذه المعاهدة في خدمة مصالحها، بغض النظر عن هوية الحكومة              «: أضافو
  .»المصرية، فإن اإلخوان المسلمين في مصر يدركون أهمية المعاهدة رغم الخالفات الحادة بينها وبيننا

: الـسؤال التـالي  وقال مريدور إن أحد الحسابات التي يفترض وضعها على الطاولة هو في اإلجابة عن              
: وأضـاف . »، قيمتها في العالقات الدولية؟    )معاهدة(هل يمكن للتغيرات في العالم العربي أن تفقد كلمة          «
  .»أعتقد أنهم لن يمسوا بهذه القيمة، من منطلقات موضوعية«

  8/12/2011، الشرق األوسط، لندن
  

  مسؤول إسرائيلي يقوم بزيارة سريعة لمصر .25
ول إسرائيلي بعد زيارة سريعة لمصر استغرقت ساعات عدة، أجرى خاللهـا            غادر القاهرة، أمس، مسؤ   

  .محادثات مع عدد من المسؤولين المصريين
المحادثات تناولت آخر تطورات الوضع وتنفيذ المرحلـة        «وذكرت مصادر مطلعة في مطار القاهرة إن        

 مرحلتهـا األولـى برعايـة       الثانية من صفقة تبادل األسرى بين اإلسرائيليين والفلسطينيين التي تمـت          
  .»مصرية

الكشف عن اسم ومنصب المسؤول اإلسـرائيلي، فيمـا أشـارت إلـى             » الراي«ورفضت المصادر لـ    
  المحادثات تناولت أيضا تطورات العالقـات والتمهيـد        «وذكرت أن   . »احتمال أن يكون مسؤوال أمنيا    «
  



  

  

 
 

  

            15ص                                     2343:                العدد8/12/2011الخميس  :التاريخ

الستالم مهامه خلفا للسفير السابق إسـحاق       لوصول السفير اإلسرائيلي الجديد يعقوب أميتاي إلى القاهرة         
  .»ليفانون الذي غادر مصر الشهر الماضي بعد انتهاء فترة عمله

  8/12/2011، الراي، الكويت
  

  "إسرائيل"ثماني دقائق شغل لنصر اهللا ل الظهور العلني :الصحافة العبرية .26
وسائل اإلعـالم    حيث حرصت    ،ثماني دقائق من الظهور العلني لألمين العام لحزب اهللا شغلت إسرائيل          

العبرية جداً على محاولة التخفيف من وقع ما جرى على الجمهـور اإلسـرائيلي، وخاصـة أن قيـادة                   
  .2006االحتالل كانت تتباهى بأنها أجبرت نصر اهللا على التواري منذ حرب لبنان عام 

األولـى والثانيـة    : الـثالث إطاللة نصر اهللا، حظيت بتغطية الفتة لدى قنوات التلفزة الرئيسية           حيث أن   
وتحلّق عـدد مـن المراسـلين       . والعاشرة، سواء في مواجز األخبار أو في النشرات اإلخبارية الرئيسية         

  .والمعلقين إلعطاء كل تفسير وتحليل ممكن، يتماشى مع تخفيف وطأة الظهور المباشر
ا ورد فيهـا، حاولـت إيهـام        القناة األولى اإلسرائيلية، التي بثت اإلطاللة، وحرصت على ترجمة كل م          

المشاهدين اإلسرائيليين بأن الكلمة التي ألقاها نصر اهللا عبر الشاشة، مسجلة مسبقاً، وهو ما أكدته أيـضاً                 
إطاللة نصر اهللا تزعجنا؛ ألنـه ال يحـس بـالخطر،           «وقال مراسلها للشؤون العربية إن      . القناة العاشرة 

  .»تصفية هذا الرجل؟لماذا ال تجري : والسؤال الذي يجب طرحه هو
إذ حاول  « القناة اإلسرائيلية الثانية، ركزت على النبرة التهديدية الواردة في كالم نصر اهللا تجاه إسرائيل،             

  .»أن يقول إن حزب اهللا ال يخشى سقوط األسد
ركّزت على ما تضمنته كلمته من تأكيد أّن حزب اهللا مستعّد لمواجهة إسرائيل، وأنـه               » هآرتس«صحيفة  

  . اد عدداً وتسليحاً يوماً بعد آخريزد
  8/12/2011، األخبار، بيروت

  
  السلطة الفلسطينيةقوة  يطالبون بتعزيز  االسرائيلي ضباط في جيش االحتالل":معاريف" .27

 نقلت صحيفة معاريف االسرائيلية في عددها الصادر اليوم عن ضباط كبار فـي جـيش                :القدس المحتلة 
 يجب على اسرائيل ان تعمل لتعزيز قوة الـسلطة الفلـسطينية ومكانتهـا               قولهم انه   االسرائيلي االحتالل

وأوضح هؤالء الضباط انه من مـصلحة اسـرائيل          .بواسطة تقديم سلسلة تسهيالت للسكان الفلسطينيين     
 الجهات المعتدلة في السلطة الفلسطينية توطئة لالنتخابات المزمع اجراؤها في المناطق الفلـسطينية              تقوية

  .يو أيار من العام القادمفي شهر ما
واشاروا الى انه ال يالحظ في المرحلة الراهنة تدني قوة السلطة الفلسطينية واجهزتها األمنية ميدانيا عقب                
االفراج عن العديد من سجناء حماس في اطار صفقة شليط فيما يستمر التنسيق األمنـي بـين اسـرائيل                   

  .والسلطة الفلسطينية بشكل مرض
  8/12/2011، باريةوكالة سما اإلخ

  
   محاولة انتحار في صفوف اإلسرائيليين العام الماضي8000: اإلسرائيلية  وزارة الصحة .28

نشرت وزارة الصحة اإلسرائيلية وبالتعاون مع منظمة جوينت معطيات جديـدة مثيـرة             : القدس المحتلة 
 انتحار جرت خـالل      محاولة 8000 أكثر من     حيث أن  .للقلق حول أرقام محاوالت االنتحار في إسرائيل      
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 450ونحو  ,  حالة لم يتم اإلبالغ عنها     2000ونحو  ,  حالة إلى المستشفيات   6000وتم نقل   , العام الماضي 
بينما يخفي الكثير من العائالت أسباب وفاة أبنـائهم         ,  سنة 25 في عمر    66شخص توفوا منتحرين بينهم     
د الوفيات بسبب االنتحار تزيد عن معـدل        وتشير هذه المعطيات إلى أن عد     , ألسباب اقتصادية واجتماعية  

  .الوفيات السنوي بسبب حوادث الطرق
إن تـدهور   "قوله  , مدير البرنامج الوطني للحد من حاالت االنتحار      " ليؤر كرمل "ونقلت إذاعة الجيش عن     

  .الوضع النفسي هو في األغلب سبب االنتحار
د بمناسبة إحياء اليوم العالمي لمكافحة حاالت       ناقشت لجنة الهجرة واالستيعاب في الكنيست تقرير جدي       كما  

ويفيد التقرير أن نسبة المنتحرين اليهود من أصل أثيوبي هي أعلى بعشرة أضعاف من بـاقي                , االنتحار
وان معدالت االنتحار بين المهاجرين من االتحاد السوفيتي ازداد إلى الـضعفين خـالل العـام                ،  السكان
  .الماضي

باب االنتحار هو فقدان األمل وفكرة الضياع ألن مهاجرين عديدين يصلون إلـى             وبين التقرير أن أهم أس    
  .إسرائيل مع أمل كبير ولكنهم يصطدمون بواقع يضعهم في حالة إحباط ومعاناة مع فرق الحضارات

  7/12/2011، وكالة سما اإلخبارية
  

   بلدا مصدرا للمياه"اسرائيل"محطة تحلية قد تجعل ": اسرائيل" .29
 وقعت الشركة الوطنية للمياه في اسرائيل اتفاقية تمويل إلنشاء محطة لتحلية المياه قال              :)ترزروي(القدس  

  .2013مسؤولون انها قد تتيح السرائيل التي تعاني من الجفاف تصدير المياه لجيرانها عند اكتمالها في 
عة لميكوروت المملوكة للدولـة      التاب "ال.دي.ايه"وقالت وزارة المالية االسرائيلية في بيان يوم الثالثاء ان          

 مليون متر مكعب من الميـاه       100 عاما في مدينة أسدود الساحلية لتوفير        25ستبني وتدير المحطة لمدة     
ويعاني ثلثا اسرائيل من الجفاف ولتفادي مزيد من االستنزاف لمـصادر الميـاه العذبـة                .المحالة سنويا 

وستنضم محطة أسدود الجديدة الى      .دوير مياه الصرف  أصبحت اسرائيل رائدة عالميا في تحلية وإعادة ت       
 في المئة من استهالك األسر من الميـاه فـي           85 نحو   2013أربع منشات أخرى للتحلية ستوفر بنهاية       

  .البالد
بيـع الميـاه الـى      ... سنتمكن في األعوام القادمة من    "وقال عوزي النداو وزير البنية األساسية الوطنية        

  ."جيراننا
)  مليـون دوالر   400( مليـار شـيقل      1.5رة المالية في وقت سابق تكلفة المحطـة بنحـو           وقدرت وزا 

 2.4وستستخدم المحطة المياه من البحر المتوسط لتحليتها وقالت الوزارة ان المحطة ستوفر المياه بتكلفة               
  .شيقل للمتر المكعب

  7/12/2011، وكالة رويترز لألنباء
  

   من شكاوى الفلسطينيين ضد جنودها94%ق  تغل"إسرائيل: ""يوجد قانون"جمعية  .30
من  % 94الحقوقية اليسارية في إسرائيل، إن نحو       " يوجد قانون " قال تقرير صادر عن جمعية       :الناصرة

تنتهي بلـوائح    % 6شكاوى الفلسطينيين ضد جنود االحتالل، يجري إغالقها في النيابة العسكرية، مقابل            
  .ةاتهام، هي ايضا تنتهي عادة بأحكام هش
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 شكوى، جرى تقديمها في السنوات األخيـرة،        192وتقول الجمعية الحقوقية، إنها تابعت في العام األخير         
 ملف تحقيق لدى شرطة االحتالل العسكرية عنيت بطيف واسع من االشتباه بـالمس              67وحللوا مضمون   

يـل بالمـارة    أعمال قتل واصابة، أعمال سلب ونهب، سرقة ومس آخـر بـاالمالك، تنك            : بالفلسطينيين
  .وبالمعتقلين وغيرها

 شكوى من فلسطينيين    3150، جرى تقديم    2010 وحتى العام    2000وتقول المنظمة ذاتها، إنه منذ العام       
 1949ضد جنود احتالل، بشأن االعتداء على مواطنين وعلى أمالكهم، وعلى أساس هذه البالغات فـتح                

 في المائة من الملفات ال تصل       90بطا أي نحو     جنديا وضا  190 الئحة اتهام ضد     112ملف تحقيق ورفع    
  .163 متهما انتهت محاكماتهم ادين 181من أصل . الى الئحة اتهام

ويذكر أنه كما اثبت الواقع فإن ادانة جنود االحتالل في المحاكم العسكرية تنتهي بأحكام مخففة وواهيـة،                 
  .ال تتماشى مع حجم الجرائم التي ارتكبوها

  8/12/2011، الغد، عمان
  

  1967 عائلة مقدسية فقدت حق اإلقامة منذ 14466": مركز القدس" .31
أكد مركز القدس للحقوق االجتماعية واالقتصادية أن عدد العائالت المقدسـية التـي             ": األيـام "–القدس  

وقال .  عائلة 14466 وصل إلى    2010 وحتى نهاية العام     1967فقدت حق اإلقامة في القدس، منذ العام        
التابع لألمم المتحدة، تشمل ضحايا هـذه       " أوتشا"ي بيان، أمس، إن المعطيات التي نشرها مكتب         المركز ف 

 فقط، وال يدخل في معطياتها فاقدو حق اإلقامة للعامين          2008 وحتى نهاية العام     1967السياسة منذ العام    
  .2010 و2009

  8/12/2011األيام، رام اهللا، 
  

   وحدة سكنية استيطانية في القدس الشرقية14تعلن عن بناء " إسرائيل" .32
 وحدة سكنية استيطانية في حي راس العمود في القـدس الـشرقية،         14وافقت اسرائيل على بناء     : القدس

واوضحت القناة االولى في التلفزيون العام ان مجلس بلدية         . كما ذكر التلفزيون االسرائيلي مساء االربعاء     
نة صادق على بناء هذا الجيب اليهودي الجديد في القطاع الشرقي من القدس حيث غالبيـة الـسكان      المدي

  .، على الرغم من احتمال اثارة احتجاجات دولية"معالي ديفيد"من الفلسطينيين، والذي سيطلق عليه 
 الفلـسطيني   وتعليقا على قرار بناء هذه الوحدات االستيطانية الجديدة في راس العمود، قـال المفـاوض              

ندين بشدة هذه السياسة االستيطانية االسرائيلية التي تجري تحت سمع وبصر العالم دون             "صائب عريقات   
  ".ان يحرك ساكنا

يذكر ان هذا المشروع مجاور لمستوطنتي معاليه هزيتيم ومعاليه دافيد التابعتان لجمعية استيطانية يدعمها              
مقبرة اليهودية الممتدة من راس العامود الى جبـل الزيتـون           ومن الجهة الشمالية ال   , المتطرف مسكوفتش 

شماال ووصوال الى الحديقة التوراتية في منطقة الطنطور بسلوان غربا والمتدة الـى الـسور الجنـوبي                 
وبذلك ستتكون سلسلة من المستوطنات والحدائق التوراتيـة        , والجنوبي الشرقي للمسجد االقصى المبارك    

  وتحرم المواطنين المقدسيين من ايـة      , ة وتفصل التجمعات الفلسطينية عن بعضها     في قلب االحياء العربي   
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( حيث ستقام هذه الوحدات االستيطانية على أرض مقام عليها محطة للوقـود والمـسماة             . امكانية للتوسع 
  .حيث تعود ملكيتها لمستثمر يهودي يدعى يوسي سلطان) سلطان

  8/12/2011القدس، القدس، 
  

   ألف فلسطيني عن القدس خالل أيام50زل  تع"إسرائيل" .33
تستعد إسرائيل حالياً لفصل مخيم شـعفاط       ) عبدالرحيم حسين، عالء المشهرواي، وكاالت    (رام اهللا، غزة    

 ألف فلسطيني من سكان ضواحيها خالل       50لالجئين الفلسطينيين نهائياً عن مدينة القدس المحتلة، وعزل         
  .األيام القليلة القادمة

العبرية أمس أنه سيتم خالل أيام استكمال تشييد الجدار الفاصل حول مخـيم             ” معاريف“ة  وكشفت صحيف 
شعفاط لالجئين الفلسطينيين، ومن اآلن فصاعداً سيضطر سكان المخيم لدخول المخيم والخروج منه عبر              

إن المشروع سيضطر أيـضاً سـكان       “وقال جميل صندوقة رئيس لجنة المخيم       . معبر وحيد في مخيمهم   
  .”احي حي رأس خميس وضاحية السالم ورأس شحادة إلى المرور عبر المعبرضو

  8/12/2011االتحاد، ابوظبي، 
  

  وفاة طفلين غرقاً في مياه الصرف الصحي في غزة .34
شعر الفلسطينيون في قطاع غزة بصدمة شديدة بعد وفاة طفلين غرقـاً فـي إحـدى                :  »الحياة «-غزة  

ونظم المئات من مواطني مخيم خان      . ن يونس جنوب القطاع   مستنقعات الصرف الصحي غرب مدينة خا     
وكالة األمـم المتحـدة لغـوث       «يونس صباح أمس مسيرة احتجاجية واعتصاماً أمام مقر بلدية المدينة و          

للتعبير عن غضبهم وسخطهم الشديدين بعد الحـادث المأسـوي        ) أونروا(» وتشغيل الالجئين الفلسطينيين  
لى غرق شقيقين في المستنقع، وتحميل الجهتين المسؤولية عن التقـصير           الذي وقع أول من أمس وأدى إ      

  .في معالجة المشكلة
وأسفر الحادث عن حال من الغليان لدى الالجئين في المخيم بسبب تباطؤ الجهات المعنية في إيجاد حـل                  

إلى حين  وسينظم األهالي في المخيم خطوات احتجاجية أخرى        . منصف للمشكلة المستمرة منذ أعوام عدة     
  .حل المشكلة

غـرب  » جـي «أي عالقة لها بمستنقع الصرف الصحي الواقع خارج بلوك          » أونروا«من جهتها، نفت    
البركة المذكورة  «عدنان أبو حسنة إن     » أونروا«وقال المستشار اإلعالمي لـ     . مخيم خان يونس لالجئين   

إنشائية، سواء في السور المحـيط      خارج صالحيات أونروا وليس لها أي عالقة بها ولم تقم بأي عمليات             
  .»بها أو في طبيعتها الفنية

  8/12/2011الحياة، لندن، 
  

  تسرق مياه غزة" إسرائيل: "دراسة .35
كشفت دراسة فلسطينية حديثة أن سلطات االحتالل اإلسرائيلي تستولي سنويا على أكثر من عشرة ماليين               

وقالت الدراسة  . دد مخزون القطاع من المياه    متر مكعب من أعذب مصادر المياه في غزة، األمر الذي يه          
الصادرة عن مركز التجمع للحق الفلسطيني إن إسرائيل تقوم بحفر مياه آبار الضخ ممـا يخفـض مـن                   

  .مستويات المياه الجوفية، وتحويل مسارها من داخل القطاع إلى إسرائيل
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الل إدخـال المـواد الالزمـة       وأضافت أن أهم مشكالت المياه في قطاع غزة تتمثل في منع قوات االحت            
لتشغيل وصيانة مرافق الصرف الصحي، وسوء معالجتها، فضال عن غياب الوعي المجتمعـي ألهميـة               

وحذرت الدراسة الفلسطينية من أن الوضع المائي بالقطاع في تدهور مـستمر،            . المياه وسوء استخدامها  
دام اآلدمي والمنزلي نتيجة لزيادة تركيز      مشيرة إلى تردي نوعية المياه المنتجة، وعدم صالحيتها لالستخ        

وطالبت المجتمع الـدولي بـالوقوف أمـام مـسؤولياته          . عنصري الكلورايد والنترات في المياه الجوفية     
والضغط على قوات االحتالل بعدم التدخل في قطاع المياه باألراضي الفلسطينية، وكذلك بتكثيف الجهود              

  .ير قطاع المياه والحد من المشاكل التي يعاني منهامن قبل الحكومة والجهات المختصة لتطو
  مشكلة وحلول

من جانبه، قال المدير العام لمصلحة مياه بلديات الساحل، المهندس منذر شبالق، في تـصريح للجزيـرة      
نت، إن إسرائيل تقوم بمنع وصول المياه الموسمية اآلتية من جبال الخليل ومن النقب الغربي، التي كان                 

وكشف . يتمتع بها، من خالل إنشائها السدود واآلبار االسترجاعية على طول الحدود الشرقية           قطاع غزة   
المدير العام لمصلحة مياه بلديات الساحل عن خطة إلنشاء محطة تحلية مياه البحر بطاقة إنتاجية مبدئيـة                 

مين إلى عـشرين    ستة آالف متر مكعب يومياً بالمنطقة الجنوبية من القطاع، ويتوقع أن تصل خالل العا             
وقال إن تحلية مياه البحر ووقف االعتماد على مياه الخزان الجوفي، ولو بـشكل              . ألف متر مكعب يومياً   

  .مؤقت، سيعيد الحياة للخزان الجوفي، مؤكداً وجود أكثر من مخطط ينتظر التطبيق بهذا الشأن
 8/12/2011الجزيرة نت، 

  
  وقوات االحتالل تفرقهم بالقوة.. ي قلنديامتظاهرون يسيطرون على بلدوزرات استيطانية ف .36

أصيب أربعة مواطنين على األقل من بلدة قلنديا بسالح رذاذ الفلفل عندما فرقت             :  نائل موسى  -رام اهللا   
قوات االحتالل امس متظاهرين سيطروا على بلدوزرات اسرائيلية واجبروا سائقيها على وقـف أعمـال               

ا محافظ القدس عدنان الحسيني ضمن زيارة تضامن مع أهـالي           تجريف وتمهيد في أراضيهم التي تفقده     
  .البلدة

وتشهد بلدة قلنديا التابعة اداريا لمحافظة القدس في الجهة األقرب من جنوب مدينة رام اهللا منذ ايام أعمال                  
 400تظاهر سلمي شبه يومية، رداً على بدء سلطات االحتالل األسبوع الماضي أعمال تجريـف نحـو                 

راضي المواطنين لبناء مقطع من جدار يقول األهالي ان الهدف الحقيقي منه هو تجريدهم مـن                دونم من أ  
  .أراضيهم ضمن مخطط لتهجير أبناء البلدة التي تعتبر من ضواحي القدس المحتلة

وينفذ جنود االحتالل اقتحامات ليلية شبه يومية للقرية للتحقيق مع الشبان، حول مشاركتهم في األنـشطة                
  .رة أرضهمضد مصاد

  8/12/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 
  

  »األونروا«اعتصام في ذكرى تأسيس : طرابلس .37
لجنة المتابعة ألصحاب األمـراض     "و" لجان حق العودة  "و" الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين   "نظمت  

سيس الوكالـة،   في طرابلس أمس، لمناسبة ذكرى تأ     " األونروا"اعتصاما أمام مكتب    " المستعصية والدائمة 
، حضره إضافة إلى أصحاب األمراض الدائمة ممثلو الفصائل واللجنة          194وصدور القرار الدولي الرقم     

بزيادة موازنتها الصحية،   " األونروا"ورفع المعتصمون الشعارات التي تطالب      . الشعبية ومؤسسات أهلية  
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وفـي الختـام سـلم وفـد مـن          . ورفع التغطية المالية ألصحاب األمراض المستعصية وتأمين األدوية       
  ".األونروا"المعتصمين مذكرة بالمطالب إلى إدارة منطقة الشمال في 

  8/12/2011السفير، بيروت، 
  

  محكمة إسرائيلية تبرئ مقدسي من تهم أمنية وتقرر أن محققي الشاباك عذبوه .38
ألربعاء إنّـه فـي     العبرّية في عددها الصادر أمس ا     ' هآرتس'قالت صحيفة   : ـ زهير اندراوس   الناصرة

خطوة اعتبرت نادرة برأت المحكمة العسكرية في الضفة الغربية المحتلّة الفلسطيني أيمن حميـدي مـن                
العزيرية في القدس العربّية المحتلّة، من سلسلة تهم أمنية نسبت له، وذلك بعد أن تبـّين أنّـه تعـرض                    

  .اره على االعتراف بالتهم الملفقة، وتّم إجب)الشاباك(للتعذيب من قبل محققي جهاز األمن العام 
وبحسب المصادر اإلسرائيلّية، كما قالت الصحيفة، فإن موافقة المحكمة يعتبر أمرا نادرا جدا الدعـاءات               

ما يسمى بلغـة    (المعتقل الفلسطيني الذي أكد على أنّه تعرض للضرب الشديد من قبل عمالء في السجن               
فقد قام محققو الـشاباك بممارسـة       / ، باإلضافة إلى ذلك   ) العار األسرى الفلسطينيين بالعصافير في غرف    

وأشارت الصحيفة إلـى أن جهـاز الـشاباك         . ضغوط نفسّية عليه من خالل تهديده باعتقال أفراد أسرته        
  .والنيابة العسكرية يدرسان إمكانية تقديم استئناف على تبرئة حميدي

  8/12/2011القدس العربي، لندن، 
  

   في محافظة سلفيت وسط تنديد فلسطيني ن مدخل مسجدالمستوطنون يحرقو .39
أحرق مستوطنون فجر األربعاء مدخل مسجد علي بن أبي طالـب فـي قريـة    : رام اهللا ـ وليد عوض 

وأفاد أهالي القرية   . بروقين بمحافظة سلفيت وعددا من سيارات المواطنين بمحيطه شمال الضفة الغربية          
ة فجرا، وأضرموا النيران في مدخل المسجد بعد أن لم يتمكنوا من            أن عددا من المستوطنين هاجموا القري     

  . فتح بابه، وكتبوا شعارات معادية على جدرانه، كما أحرقوا عددا من السيارات في محيط المسجد
هذا االعتداء هو حملة وهجمة اسـتيطانية       'واعتبر مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين أن          

. 'مدعومة من الحكومة اإلسرائيلية اليمينية المتطرفة تستهدف شعبنا ومقدساته وأرضـه          مدبرة ومنظمة و  
وطالب مفتي القدس والديار الفلسطينية إسرائيل باحترام األديان السماوية وتطبيـق الـشرائع والقـوانين               

  . كاتهمواألنظمة الدولية وكبح جماح المستوطنين الذين يصعدون من اعتداءاتهم بحق المواطنين وممتل
ومن ناحيتها استنكرت الهيئة اإلسالمية المسيحية، في بيان لها الحادث، وأكد األمين العـام لهـا حـسن                  

جريمة حرق مسجد بروقين تظهر فيها بصمات الدولة اليهودية الرسمية بشكل واضح، حيـث              'خاطر ان   
المسجد ومدرسـة، إال أن     هذا  ' كانت الجهات الرسمية االسرائيلية قد اصدرت قبل عدة شهور امرا بهدم          

  .'التحرك الشعبي واإلعالمي في حينها ساهم في تجميد هذا القرار
وفي السياق ذاته، استنكر وزير األوقاف والشؤون الدينية محمود الهباش قيام مستوطنين بإحراق مـدخل               

  .شعارات معادية على جدرانه' وكتابة'مسجد علي بن أبي طالب في محافظة سلفيت،
  8/12/2011بي، لندن، القدس العر
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  أرملة ياسر عرفات تروي أسرار زوجها في مهرجان دبي السينمائي .40
أعلن مهرجان دبي السينمائي الدولي عن مـشاركة سـهى عرفـات أرملـة الـرئيس          ): د ب أ   ( -دبي

. الفلسطيني الراحل ياسر عرفات في ليالي المهرجان لتلقي بالضوء على أسرار حياته الحافلة باألحـداث              
، الذي يدور حول سيرة     )ثمن الملوك، ياسر عرفات   (يعرض المهرجان الذي ينطلق مساء األربعاء فيلم        و

عرفات الذاتية، وستنضم سهى عرفات، إلى المخرج ريتشارد سيمونز وطاقم الممثلـين والعـاملين فـي      
دقيقة، ويعرض   73والفيلم وثائقي طويل حيث يبلغ زمنه       ". السجادة الحمراء "الفيلم، في حفل مصغر على      

لقطات ومقاطع فيديو نادرة، من حياة الرئيس الراحل، تصور لحظات حاسـمة وهامـة مـن التـاريخ                  
، وأصـدقائه   "عرفـات "الفلسطيني، كما يضم سلسلة من اللقاءات الشخصية والمقابالت، مع أقرب أقرباء            

الضوء علـى حلـم     ) رفاتياسر ع : ثمن الملوك (ويسلط فيلم   . وزمالئه، بما فيها لقاء حصريا مع أرملته      
  . دولة56 فيلما من 171وسيتم خالل المهرجان عرض . عرفات بإحالل السالم

  8/12/2011القدس العربي، لندن، 
  

   مليون دوالر64البنك اإلسالمي للتنمية يوقع اتفاقات لتنفيذ مشاريع بغزة كلفتها  .41
ل مجلس التعاون إلعادة إعمار غـزة،      وقع البنك اإلسالمي للتنمية، بصفته مديراً لبرنامج دو       : حامد جاد 

.  مليـون دوالر   64ر68عدة اتفاقيات لتنفيذ مشاريع مختلفة متعاقد عليها ضمن الحزمة الرابعـة بقيمـة              
ـ         إلى أن إجمالي كلفة مـشاريع الحـزم        " األيام"وأشار المنسق الميداني للبرنامج رفعت دياب في حديث ل

 مليون دوالر، من ضـمنها      227 بلغت نحو    2007 الثاني لعام    األربع التي تم البدء بتنفيذها منذ النصف      
كلفة الحزمة الرابعة المتوقع قريبا رفدها بمشاريع جديدة ليصل إجمالي كلفة تنفيذ كافة مشاريعها لنحـو                

 245 مليون دوالر، ما يعني أن الكلفة اإلجمالية لمختلف مشاريع الحزم األربع ستصل إلـى نحـو                  80
  .مليون دوالر

  8/12/2011، رام اهللا، األيام
  

  السلطة وكندا توقعان اتفاقية لدعم خدمات الطب العدلي والمختبرات الجنائية .42
علي الجرباوي، والممثل الكندي لدى السلطة الوطنيـة        . وقّع وزير التخطيط والتنمية اإلدارية د     : رام اهللا 

 مليون دوالر لدعم خدمات     11 ، في مبنى الوزارة برام اهللا، أمس، اتفاقية بحوالي        "كريس غرين شيلدس  "
  ".الطب العدلي والمختبرات الجنائية في السلطة الوطنية الفلسطينية، وذلك للسنوات الثالث المقبلة

  8/12/2011األيام، رام اهللا، 
  

  الزراعة تخصص ألف دونم لزراعة الفراولة : غزة .43
ـ  2011-12-7نظمت وزارة الزراعة، األربعاء     :  جمال غيث  -بيت الهيا  ة تفقديـة لعـدد مـن       ، جول

وأشار الـوزير   . األراضي الزارعة المخصصة لزراعة الفراولة في مدينة بيت الهيا، شمال قطاع غزة           
األغا إلى أن وزارته تعمل على توفير ما يحتاج إليه المزارعون من مهندسين وخبراء زراعيين بهـدف                 

متشبث فـي أرضـه رغـم كـل         الحصول على منتج عالي الجودة، مؤكدا على أن المزارع الفلسطيني           
ـ               . 48المحاوالت اإلسرائيلية الرامية لطرده منها؛ لقربها من الجدار الفاصل بين قطاع غزة وأراضي الـ

ـ     تم خالل الموسم الحالي زراعة ما يقارب ألف دونم مـن           ": "فلسطين أون الين  "وقال األغا، في حديث ل
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يصدر منها سبعمائة طن خالل الموسم، والفـائض        الفراولة، في حين يبلغ اإلنتاج الكلي ثالثة آالف طن،          
  ". يتم تداوله في األسواق المحلية

من جانبه، أشار رئيس جمعية غزة التعاونية للتوت األرضي، أحمد الشافعي، إلـى توقـف عـدد مـن                   
  . المزارعين عن العمل؛ لتعرضهم خالل األعوام الماضية لخسائر جمة في محصول الفراولة

زة التعاونية للتوت األرضي على أن تصدير الفراولة هذا العام يتم وألول مرة عن              وأكد رئيس جمعية غ   
طريق شركة فلسطينية وإسرائيلية وذلك وفق اتفاقيات توقع فيما بينها ليتم تصديرها بشكل فـوري دون                

  . تعرضها للتلف
  7/12/2011موقع فلسطين أون الين، 

  
  عنها" إسرائيل"خل ت تلمية المتالك أسلحة نووية إذا إلى احتمال أن تسعى السعود يلمح  الفيصلتركي .44

 احتمال أن ى رئيس االستخبارات السعودية السابق إل،ألمح األمير تركي الفيصل:  نصرزعلوك-جدة 
وقال الفيصل في مؤتمر الخليج والعالم الذي اختتم أعماله أمس  .السعودية المتالك أسلحة نوويةى تسع

 بالتخلي عن أسلحة الدمار الشامل فالبد لنا بل من "إسرائيل"الم في إقناع إذا فشلت جهودنا وجهود الع
  .واجبنا تجاه أوطاننا وشعوبنا أن ننظر في جميع الخيارات المتاحة ومن ضمنها حيازتنا لتلك األسلحة

  8/12/2011األهرام، القاهرة، 
 

  التعاون اإلسالمي تدين إبعاد النائب عطون عن مدينة القدسمنظمة  .45
  الفلسطيني إبعاد عضو المجلس التشريعي"إسرائيل" أدانت منظمة التعاون اإلسالمي بشدة قرار :اهرةالق

ووصف األمين العام لمنظمة التعاون اإلسالمي أكمل الدين  .عن مدينة القدس المحتلة النائب أحمد عطون
رخ للقانون الدولي خرق صا"إحسان أوغلو في بيان صحفي وزع فجر اليوم الخميس، هذا اإلجراء بأنه 

 ."واتفاقية جنيف الرابعة وإمعاناً في استخفاف إسرائيل باإلرادة الدولية وانتهاكها لحقوق الشعب الفلسطيني
 المصادقة على مشروع ما يسمى بالحديقة الوطنية الذي من شأنه أن يؤدي "إسرائيل"كما استنكر قرار 

لمتاخمة لألسوار الشمالية الشرقية للحرم القدسي، إلى منع تواصل أحياء العيسوية والطور والصوانة ا
  .ويهدف إلى إحكام الطوق على مدينة القدس وعزلها عن محيطها الفلسطيني

  8/12/2011، )وفا(نية وكالة األنباء والمعلومات الفلسطي
  

  فلسطينية  آالف أسرة8 طناً من اللحوم المعلبة على 13توزع  اإلماراتية هيئة األعمال الخيرية .46
 قال إبراهيم راشد مدير مكتب الهيئة في الضفة الغربية، إن هيئة األعمال :واموكالة  – لقدس المحتلةا

 طناً من اللحوم المعلبة 13الخيرية اإلماراتية في فلسطين قامت خالل شهر رمضان الماضي بتوزيع 
 الغربية وضواحي  محافظة فلسطينية بالضفة11 آالف أسرة فقيرة ويتيمة ومحتاجة في 8على أكثر من 
  .القدس الشريف

  8/12/2011االتحاد، أبو ظبي، 
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  إذا تشاركتم مع حماس في حكومة وحدة لن تحصلو على دولة فلسطينية: فلتمان لعباس .47
 الـرئيس   أن،  مان مساعد وزيرة الخارجية األميركية لشؤون الشرق األدنى، جيفري فيلت         رأى: محمد بدير 

ضوع األهم بالنسبة إلى اإلسرائيليين هو األمن، فيما النقطة المهمـة لـدى             ص أن المو  باراك أوباما شخََََّ  
ينبغي تفعيل الوساطة والتغلـب علـى       «الجانب الفلسطينيي هي المسألة الجغرافية، وقال في هذا السياق          

أنا . اإلدارة األميركية لديها أيضاً إحباطات في هذا الموضوع       . أزمة الثقة في الجانبين والقيام بعمل جّدي      
أسمع شكاواكم من أن الفلسطينيين ال يعالجون الموضوع األمني بجدية، وفـي الجانـب الثـاني أسـمع                  
الفلسطينيين يشتكون من أنكم غير جديين في أفعالكم وتصريحاتكم في المسألة الجغرافية، ولذلك تحـدث               

 إال أنهم يرون كيف أن      الرئيس أوباما عن الحدود التي يجب أن تستجيب لحاجات الفلسطينيين إلى الدولة،           
  .»األرض تتقلص بسبب المستوطنات والبؤر االستيطانية

وفي الموضوع الفلسطيني الداخلي، أعرب فيلتمان عن اعتقاده بأن المصالحة بين فـتح وحمـاس لـن                 
على مدى أعوام سمعنا تصريحات وشاهدنا لقاءات، إال أن الفجوات العميقة بقيـت علـى              «وقال  . تتحقق

لقد أوضحت أمس ألبو مازن موقفنا في هذا        «وأضاف  . »تمثّل عقبة أمام المصالحة الحقيقية    حالها، وهي   
نحن نتفّهم تطلّعكم إلى الوحدة، إال أنكم لن تحصلوا على دولة إذا تـشاركتم مـع منظمـة                  : الخصوص
  .»وفي نظرنا، حماس هي منظمة إرهابية. إرهابية

، مركّـزاً   »التغييرات في العالم العربـي    «بـ» بيع العربي الر«ووفقاً ليديعوت، فإن فيلتمان فّضل تسمية       
وفي هـذا اإلطـار، رأى أن الـرئيس الـسوري           . حديثه في هذا الخصوص على ما يحصل في سوريا        

  .»أداة إرهابية لإلرهاب اإليراني، وعليه أن يتنّحى فوراً«بشاراألسد 
  8/12/2011، القدس العربي، لندن

  
   كامب ديفيد المسلمين في مصر ستحترماإلخوان عة جما: "إسرائيل" يطمئن فيلتمان .48

وّجه مساعد وزيرة الخارجية األميركية لشؤون الشرق األدنى، جيفـري فيلتمـان، رسـالة              : محمد بدير 
طمأنة إلى إسرائيل عبر كشفه عن تفاهمات توصل إليها مع القوى السياسية المصرية، ومن بينها حركة                

وكشف فيلتمان، في تـصريحات     . اتفاق السالم بين القاهرة وتل أبيب     اإلخوان المسلمين، تقضي باحترام     
قادة حركـة   «، أن اإلدارة األميركية تجري حواراً مع        »يديعوت أحرونوت «خاصة أدلى بها إلى صحيفة      

وأضـاف  . »هذا جزء من البزنس السياسي الخاص بنا مـع القـاهرة          «، معتبراً أن    »اإلخوان المسلمين 
 كل الجهات السياسية التي ال تؤيد العنف في مصر، ومن خالل الحوار توصلنا              نحن نعمل إزاء  «موضحاً  

ولقد تولّد لدينا االنطبـاع بـأنهم يـدركون         . معهم إلى تفاهم على أن يحترموا اتفاقية السالم مع إسرائيل         
  .»أهميتها، ونحن نوضح لهم الفائدة الكامنة في االستقرار الذي تمنحه االتفاقية لبالدهم

 في المئة من    20لى سؤال بشأن النتائج التي حققتها التيارات السلفية في مصر، والتي فازت بنحو              ورداً ع 
األصوات في الجولة األولى من االنتخابات، أقّر فيلتمان بمفاجأة واشنطن من هذه النتائج، مشيراً إلى أن                

نا وبينهم تنـسيق وشـراكة      يوجد بين . هذا أحد المواضيع التي سوف أبحثها مع المسؤولين اإلسرائيليين        «
استراتيجية ممتازة، وفي ضوء التغييرات التي تشهدها المنطقة يجب أن نتبادل المعلومـات والتقـديرات               

  .»يحظر علينا أن نتمسك بالحنين إلى الماضي. وأن نفكر كيف نتحرك إلى األمام
اً، وعلى نقيض المقاربـة  بدا مختلفاً كلي«ولدى تطرقه إلى حزب اهللا، فإن فليتمان ـ بحسب يديعوت ـ   

وشرح السفير األميركي السابق في بيروت      . »الدبلوماسية التي يظهرها حيال اإلخوان المسلمين في مصر       
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إنه منظمة إرهابية شاركت في     . إن حزب اهللا هو منظمة ال نتعامل معها       «موقف إدارته من الحزب قائالً      
  .»ن رغباتهم بالقوة والعنفاالنتخابات، وعندما ال يعجبهم الواقع، فإنهم يفرضو

  8/12/2011، القدس العربي، لندن
  

  الصراع العربي اإلسرائيلي يؤثر على معاداة السامية في أوروبا : سفير واشنطن في بلجيكا .49
رفضت ادارة الرئيس االميركي باراك اوباما أول امس دعوات جمهورية الى استقالة السفير             : )ا ف ب  (

وتمان، اثر تصريح قال فيه إن النزاع في الشرق االوسط هو من العوامـل     االميركي في بلجيكا هاورد غ    
  .التي تؤجج معاداة السامية

وكان غوتمان، اليهودي وابن احد الناجين من المحرقة، صرح في كلمة ألقاها االسبوع الماضي ان نوعاً                
 بل هو مرتبط بـالنزاع      »التزمت التقليدي «جديداً من معاداة السامية ظهر في اوروبا ال يمت بصلة الى            

كل مستوطنة يعلن عنهـا فـي إسـرائيل، كـل           «وقال  . في الشرق االوسط ويمكن بالتالي إيجاد حل له       
صاروخ يطلق عبر الحدود وكل انتحاري يفجر حافلة وكل ضربة عسكرية انتقامية، سـتفاقم المـشكلة                

  .»نوستسبب نكسة في اوروبا ألولئك الذين يحاربون الحقد والتزمت في الدي
» لـدينا ثقـة كاملـة     «في المقابل، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية االميركية مارك تونر للصحافيين            

  . بغوتمان، موضحاً انه كان يعبر عن رأيه الخاص
  8/12/2011، السفير، بيروت

  
  ة بتهمة تمويل حماسمحكمة استئناف امريكية تؤيد ادانة مؤسسي جماعة خيرية اسالمي .50

ت محكمة استئناف اتحادية امريكية ادانة خمسة مسؤولين بمؤسسة خيرية اسـالمية بـتهم               أيد :)رويترز(
  . حركة حماس الفلسطينيةىتمرير اموال وامدادات ال

 2008وجادل مسؤولو مؤسسة االرض المقدسة ومقرها تكساس بانهم لم يحصلوا على محاكمة عادلة في               
واثاروا ايضا طعونا دستورية في     .  للشهادة ضدهما  عندما استخدمت الحكومة شاهدين اسرائيليين سريين     

 15االدلة التي قدمت ضدهم اثناء المحاكمة التي انتهت باصدار احكام عليهم بالسجن لفترات تتراوح من                
  . عاما65الي 

في حين ال توجـد     "ورفضت الدائرة الخامسة لمحكمة االستئناف االمريكية تلك الطعون وخلصت الي انه            
أدلـة  "واشارت المحكمة الـي     . فان مؤسسة االرض المقدسة وقادتها ادينوا بشكل عادل       " محاكمة مثالية 

على ان المؤسسة التي بدأت نشاطها في عقد الثمانينات كان لها روابط مالية بحماس على مـدى                 " وافرة
  .فترة طويلة

  8/12/2011، وكالة رويترز لألنباء
  

   تجاه ايران"سرائيلإ" متشككة في نوايا  األمريكيةالواليات المتحدة .51
 تتشكك ادارة الرئيس االمريكي باراك أوبامـا        : من مارك هوزنبول وفيل ستيوارت     -)رويترز(واشنطن  

  .في نوايا اسرائيل فيما يتعلق باحتمال القيام بعمل عسكري ضد ايران
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ال أظن أن   "وقال السناتور الديمقراطي مارك ليفين رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ االمريكي             
انها ... ولست متأكدا مما اذا كانت اسرائيل نفسها تعلم ماذا ستفعل           . االدارة تعلم ما الذي ستفعله اسرائيل     

  ."تريد أن تشيع جوا من التخمين
مسؤولي (أنا واثق أن    "وكرر السناتور جون مكين اكبر عضو جمهوري باللجنة نفس وجهة النظر وقال             

لكـن  . لم يعلموا حين قصف االسرائيليون مفاعل سـوريا       . فعل االسرائيليون ال يعلمون ماذا سي   ) االدارة
  ."االسرائيليين عادة يعرفون ماذا سيفعلون

  7/12/2011، وكالة رويترز لألنباء
  

   من أمريكا والجالية اليهودية بسبب الديمقراطية"إسرائيل"ـانتقادات شديدة ل: الجارديان .52
،أن الحكومـة اإلسـرائيلية     ]أمـس  [ البريطانية اليوم االربعاء   ذكرت صحيفة الجارديان  : وكاالت -سما  

تعرضت النتقادات شديدة من اإلدارة األمريكية والجالية اليهودية بشأن الديمقراطية على مدار األسـبوع              
  .الماضى
عـين  إن عدم شعور الحكومة اإلسرائيلية الحالية باليهود األمريكيين أثار انتباههم، إال أنه مازال يت  "وقالت  

االنتظار لرؤية ما إذا كانت مشاريع القوانين المقترحة فى الكنيست والمناهضة للقيم الديمقراطية سـتثير               
  ".رد فعل مماثل أم ال 

وسلطت الصحيفة الضوء على تعليقات وزيرة الخارجية األمريكية هيالرى كلينتون فى منتـدى سـابان               
إن واشنطن قلقة بشأن الديمقراطيـة      "ذى قالت فيها    الذى عقد يوم عطلة األسبوع الماضى فى واشنطن، ال        

فى إسرائيل بعد أن أدانت جماعات أمريكية بارزة سلسلة من اإلعالنات لوزارة الهجرة اإلسرائيلية التى               
  ".ألمحت إلى أن المواطنين اإلسرائيليين ال ينبغى عليهم الزواج باليهود اإلمريكيين 

لواشنطن هو مشروع القانون المقترح فى الكنيـست بـشأن مـنح           وأشارت إلى أن األمر األكثر ازعاجا       
الحكومة اإلسرائيلية سلطات جديدة لتضييق الخناق على المنظمات غير الحكومية التى تتلقى تمويلًا أجنبيا              

إن مثل هذا التشريع يشكل تهديدا للمؤسسات الديمقراطية فى إسـرائيل      "وهو ما علقت عليه كلينتون قائله       
  ".ها النظر إلى القيود على غناء النساء علنا والفصل بين الجنسين فى وسائل المواصالتبجانب لفت

  7/12/2011، وكالة سما اإلخبارية
  

   لشباب الثورة ومثلها لفلول الوطني 3  للسلفيين و31 مقعدا لإلخوان و 73: االنتخابات المصرية .53
عليا لالنتخابات مساء أمـس نتـائج المرحلـة         أعلن المستشار عبدالمعز إبراهيم رئيس اللجنة القضائية ال       
  .  محافظات 9 األولي لالنتخابات البرلمانية التي جرت علي مرحتلين في

 مليون ناخب يـشكلون     5.22وأوضح رئيس اللجنة أن عدد المشاركين في انتخابات المقاعد الفردية بلغ            
أصوات الناخبين في دائرة المعادي      مليون بعد استبعاد     13.25من إجمالي الناخبين البالغ عددهم       % 39

 دوائر أخرى بالقاهرة واإلسكندرية وأسيوط لـم        4وأصوات  , بالقاهرة التي تم حسمها في الجولة األولي      
  .تحسم نتائجها بعد
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, وقال عبدالمعز في مؤتمر صحفي نظمته هيئة االستعالمات إنه تم إلغاء نتائج الدائرة األولـي بالقـاهرة                
  .وديروط والفتح بأسيوط, دوائر محرم بك باإلسكندريةووقف االنتخابات ب

 3.56أكد عبدالمعز أن الحرية والعدالة حصل على        , وحول األصوات التي حصلت عليها قوائم األحزاب      
الـذي  , ثم حزب الكتلة المصرية   ,  مليون صوت  2.37يليه حزب النور الذي حصل على       , مليون صوت 
  . ألف صوت690زب الوفد على بينما حصل ح,  مليون صوت1.29حصل على 

ومن جهة أخري عزز حزب الحرية والعدالة ـ الجناح السياسي لجماعة اإلخوان المسلمين ـ موقفه في   
ـ    متصدرا قائمة األحـزاب العـشرة التـي        ,  مقعدا من مقاعد المرحلة األولي     37البرلمان الجديد بفوزه ب

وتـشمل األحـزاب    , ه وهو حزب النور السلفي    ولكن بفارق كبير بينه وبين أقرب منافسي      , فازت بمقاعد 
, والمـواطن المـصري   , والحرية, ومصر القومي , والتجمع, والعدل, والمصريين األحرار , الوفد: الفائزة

  .ومصر الحرة
 مقعدا كان قد فاز بهـا       27لتضاف إلى   , وكفر الشيخ ,  مقاعد فردي باإلسكندرية   4أما النور فحصل على     
  . مقعدا31 ليبلغ عدد مقاعده في المرحلة األولى ,في المنافسة على القوائم

ـ      ,  مقعدا في جولة اإلعادة على الفردي      29وقد حصل الحرية والعدالة على        44بعد أن كان قد فاز بــ
  .مقعدا بالقوائم

, والدكتور مـصطفي النجـار العـدل      , المستشار محمود الخضيري الحرية والعدالة    : ومن أبرز الفائزين  
ومحمـد  , والبدري فرغلي التجمع  , ومحمد عبدالعليم داود الوفد   , مي الحرية والعدالة  والدكتور يسري بيو  

وصابر أبوالفتوح  , ومحمود عطية الحرية والعدالة   , أبوحامد الكتلة المصرية وخالد حنفي الحرية والعدالة      
  .الحرية والعدالة

وزيـاد  , )حزب العـدل  ( مصطفي النجار . د: كما لم يفز من مرشحي شباب الثورة سوي ثالثة فقط هم          
  .وعمرو عودة من ائتالف الثورة, العليمي من الكتلة المصرية

وهـشام سـليمان    , عمران مجاهد دمياط  : وفاز ثالثة من األعضاء السابقين بالحزب الوطني المنحل وهم        
  .كما حصلت الجماعة اإلسالمية علي مقعدين, وخالد عبدالمنعم األقصر, مصر الجديدة

بينما تـم تأجيـل     ,   مقعدا في ثماني دوائر     16لحرية والعدالة عشرة مقاعد من أصل     حصد ا , في القاهرة 
( أما المقاعد الستة األخري فذهبت إلي حزب مـصر الحـرة          , اإلعادة في دائرة واحدة هي دائرة الساحل      

وثالثة مقاعد لمرشحين مـستقلين أحـدهما مـصطفي         , )مقعد( والكتلة المصرية , )مقعد( والعدل, )مقعد
  .بكري

بينما حصل الحرية والعدالة علي ثالثة مقاعد       ) محرم بك ( تم إيقاف نتائج الدائرة الثالثة      , وفي اإلسكندرية 
بينما خرج من السباق عبدالمنعم الشحات المتحدث باسـم الـدعوة الـسلفية             , فردي مقابل مقعدين للنور   

  .وصاحب التصريحات المثيرة للجدل علي غير المتوقع, ومرشح حزب النور
ومصر القومي بمقعد   , والوفد بمقعد واحد  , والنور بمقعدين , فاز الحرية والعدالة بمقعدين   , في كفر الشيخ  و

  .مماثل
, فاز الحرية والعدالة بثالثة مقاعد فردي مقابل مقعد واحد للمرشح المستقل عمران مجاهـد             , وفي دمياط 

ل علي أعلي األصوات في الجولـة       بعد أن حص  , وخرج النور خالي الوفاض في مفاجأة من العيار الثقيل        
  .األولي قوائم
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بينمـا فـاز    , وفاز الحرية والعدالة بمقعدين فردي    , تم إيقاف نتائج الدائرتين الثانية والثالثة     , وفي أسيوط 
فاز الحرية والعدالة بمقعد واحد وبمثله في       , وفي األقصر . النور والجماعة اإلسالمية بالمقعدين المتبقيين    

  .البحر األحمر
  8/12/2011ألهرام، القاهرة، ا

  
  عالقات حماس المصرية بعد االنتخابات التشريعية .54

  علي بدوان
ما أن بدأت العملية االنتخابية التشريعية في مصر، إال وكانت أقالم العشرات من المتابعين والمعلقين في                

ارة قوية للنجـاح    فلسطين، تنحو باتجاه التركيز على مستقبل العالقات المصرية مع حركة حماس، في إش            
المتوقع للتيارات اإلسالمية في االنتخابات التشريعية، وهو ما يفضي برأي أصحابها نحو بناء ترتيبـات               

قطوع األزمات  ) معظم إن لم نقل كل    (جديدة للعالقات المصرية مع حركة حماس، يتم من خاللها تجاوز           
إبان وجود الرئيس المخلـوع حـسني       أو التباينات التي سادت العالقات الحمساوية مع مصر خصوصاً          

مبارك، ووجود الرئيس السابق إلدارة المخابرات العامة المصرية اللواء عمر سليمان المعروف بمواقفـه   
  .المتشنجة تجاه حركة حماس وتجاه معظم القوى الفلسطينية عموماً

بغالبيـة حاسـمة    فكيف نقرأ مسار العالقات الحمساوية مع مصر، وهل سيشكل صعود التيار اإلسالمي             
في مصر خطوة باتجاه تحسين حضور وحظوظ حركـة         ) البرلمان(ومقررة إلى موقع المجلس التشريعي      

  ؟..حماس في الساحة المصرية 
  والسورية كذلك.. الساحة المصرية هامة 

في البداية، نقول ان البعض من المتابعين، روج خالل الفترة القصيرة الماضية لمعلومة تقول بأن حركة                
حماس سعت طوال تلك المدة إلعادة ترتيب حضورها وانتشار كوادرها وقياداتها في البلـدان العربيـة                

قطر، السودان، الجزائـر،    (وبعضها البعيد نسبياً عن فلسطين      ) سوريا، لبنان، األردن  (المحيطة بفلسطين   
عالقات السورية مع حركة    مع تفاقم األزمة الوطنية الداخلية في سوريا، واحتمال حدوث تأزم في ال           ) ليبيا

حماس، وقد بثت بالفعل المئات من التقارير والمعلومات عبر الشبكة العنكبوتية وهي تتحدث عن ذلـك،                
  .بالرغم من النفي المتكرر من قبل حركة حماس لكل تلك التقديرات والمعلومات إياها

ـ              سورية عـاد ليتـصدر     إال أن موجات الحديث عن قيام حركة حماس بتخفيف تواجدها فوق األرض ال
المشهد في اليومين األخيرين بعد إعالن النتائج األولية لالنتخابات التشريعية في مصر، على اعتبـار أن                
انتصار القوى اإلسالمية في االنتخابات التشريعية في مصر، سيشكل مدخالً واسعاً إلعادة تموضع عـدد               

ن قطاع غـزة، وبالتـالي فـي تحقيـق     كبير من كوادر وقيادات حركة حماس في مصر وعلى مقربة م        
خطوات استباقية لتخفيف أي ضغوطات قد تمارس على حماس من قبل سوريا في ظل األزمة الداخليـة                 

  .السورية
وبالطبع، فان فوز القوى اإلسالمية في االنتخابات التشريعية المصرية، سيعزز من قدرة حركة حمـاس               

 الرسمي المصري وغير الرسمي، إال أن الحديث عن         على بناء عالقات أفضل وأرقى وأنجح مع الجانب       
فالساحة السورية تبقى ساحة عمل     . مغادرة حركة حماس للساحة السورية أمر غير صحيح بكل الحاالت         

) الجيوسـتراتيجية (وفعل هامة لكل القوى الفلسطينية ألسباب معروفة لها عالقة بدور ومكانـة سـوريا               
ألف الجئ فلسطيني فـوق األرض      ) 650(القة أيضاً بتواجد أكثر من      بالنسبة للقضية الفلسطينية، ولها ع    
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الذين هم في نهاية المطاف علـى       )  ألف الجئ فلسطيني   400بحدود  (السورية، عدا عن فلسطينيي لبنان      
فالساحة المـصرية هامـة جـداً    . تماس مباشر مع فلسطينيي سوريا، ومع ملف األزمة الداخلية السورية 

ألكثر من اعتبار، والساحة السورية كذلك، وهي ساحة اليمكن إهمالها أو التضحية            بالنسبة لحركة حماس    
  .بالوجود السياسي واإلعالمي فيها

وفي هذا السياق، ومن موقعي المتابع داخل الساحة الفلسطينية وباألخص في سوريا وعلى أرض الواقع،               
يرات سـلبية علـى مـسار العالقـات         أستطيع أن أنفي نفياً قاطعاً وجود أي ضغوط أو احتكاكات أو تأث           

الرسمية السورية مع أي من القوى والفصائل الفلسطينية المتواجدة فوق األرض السورية بما فيها حركة               
  .حماس طوال األشهر الماضية

تنظيماً فلسطينياً تبدأ من حركة فتح وصوالً إلى حركة حماس          ) 13(فالفصائل الفلسطينية وعددها بحدود     
قوى فلسطينية تنتمي لتالوين فكرية أيديولوجية وسياسية مختلفـة، تنـشط فـوق األرض              وما بينهما من    

السورية وداخل المجتمع الفلسطيني في سوريا، حيث يسود الموقف الفلسطيني المشترك والتوافقي بـين              
ـ   بالنسبة لملف األزمة الداخليـة الـسورية، وهـو موقـف مكّـن         » الحياد االيجابي «الجميع والمعنون ب

لسطينيين حتى اآلن من تجنب الدخول في مزالق خطيرة تعيد إنتاج التجربة الفلسطينية الماضية والتي               الف
   .1989كان أخرها ما وقع في الكويت إبان دخول القوات العراقية األرض الكويتية نهاية العام 

  األبواب الجديدة أمام حماس في مصر
ير نتائجها على حضور حركـة حمـاس فـي الـساحة            وفي العودة لالنتخابات التشريعية المصرية وتأث     

 %) 40(المصرية، فالنتائج األولية لالنتخابات تشير بشكل قاطع إلى فوز القوى اإلسالمية وحصدها نحو              
من مقاعد البرلمان القادم، بشكل يؤهلها للعب دور مؤثر على صعيد توجيه دفة األمور في مـصر فـي                   

سب لحركة حماس دون شك، والتي هي في نهاية المطـاف جـزء             المرحلة التالية، وهذا مكسب كبير يح     
أساسي من تكوينات العمل اإلسالمي في المنطقة العربية، وفي فلسطين حيث سخونة الملفات الـسياسية               

  .المتعلقة بالشرق األوسط وبمستقبل المنطقة بأسرها
عت من قبـل مخـابرات      فصعود القوى اإلسالمية في مصر سيساعد على تذليل العثرات التي طالما وض           

الجنرال عمر سليمان أمام حركة حماس خصوصاً بالنسبة لقضايا قطاع غزة حيث مصر هي المتـنفس                
الوحيد للناس هناك، وهو األمر الذي دفع حركة حماس على الدوام الشتقاق سياسـة براغماتيـة كانـت                  

 هي التي تقف على الحدود      تفرض على الدوام عليها نوعاً من الشراكة ولو كانت مقيتة مع مصر، فمصر            
  .مع غزة وتشكل البوابة العربية الوحيدة نحوها عبر تحكمها بمعبر رفح، الشريان الحيوي لقطاع غزة

ففـي محطـات    . من هنا، إن مسار العالقات الحمساوية مع مصر، تقلب باستمرار وشهد أزمات كثيرة            
 كانت سيئة في غالب األحوال، وتـزداد        العالقة بين مصر وحماس يدرك كل مراقب للعالقة بينهما بأنها         

سوءاً أحياناً كثيرة، وتقل سوءاً أحياناً أخرى ولكنها سيئة بكل الحاالت، ويرافقها دوماً تبادل للشك والريبة                
وفقدان الثقة، بينما بدا التأرجح المتواصل فيها متصالً دائماً ولو بخيط رفيع في أسوأ اللحظـات، حيـث                  

بتعقد حساباتها واكتسابها خصوصية تبتعد بها      ) بشكل عام (بالنظام المصري   تميزت عالقة حركة حماس     
عن مجرد عالقة تنظيم سياسي ذي جناح عسكري بنظام سياسي يحكم واحدة من أكبـر دول المنطقـة،                  

ومشكلة حركة حماس، من وجهة نظـر النظـام         . ويشكل أحد أهم مراكز صنع القرار في العالم العربي        
كمن في جذوره اإلخوانية التي كانت تستحكم حلقات العـداء معـه بوصـفه تيـار                المصري المخلوع، ت  
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المعارضة األبرز واألكبر في مصر، لكن هذه الجذور أفادت حماس في االحتفاظ بعالقـة متميـزة مـع       
  .الشعب المصري

وفي الوقت نفسه، فان حركة حماس تدرك أنه مهما استحكمت الخالفات مع النظام المصري، فإن مصر                
بإمكاناتها البشرية والمادية الهائلة تظل ذخرا للقضية الفلسطينية، ومظلّة مقبولة ال يمكن االستغناء عنهـا               

 الفلسطينية، كما تعي خطورة استعداء مصر كونها المتنفس الوحيد          -في ضبط نسق العالقات الفلسطينية      
  .لقطاع غزة

غزة وأن الوصول إلى قطـاع غـزة يفتـرض          ومصر تدرك بالمقابل بأن أمنها القومي يمتد إلى قطاع          
بالضرورة وجود عالقة مباشرة مع حركة حماس حتى ولو وصلت التباينات معها إلى درجـة كبيـرة،                 

يحكمها نظام علـماني عقد معاهدة سالم مع       ) إبان رئاسة حسني مبارك ومازالت إلى هذا الحين       (فمصر  
داقة مع الواليات الـمتحدة األميركية، وال تغيـب        الدولة العبرية الصهيونية، وتربطه أكثر من عالقة ص       

في هذا المجال انعكاسات حالة الخصام والعالقة المتوترة التي كانت سائدة علـى الـدوام بـين النظـام                   
المصري واإلخوان الـمسلـمين في مصر على العالقة مع حركة حماس، وهم الذين تربطهم عالقـات               

  .إستراتيجية مع حركة حماس
ومـصر  ) حماس(تح اآلن شهية الباحثين لفحص مستقبل العالقة بين حركة المقاومة اإلسالمية            وعليه، تتف 

جوالت الحوار الفلسطينية، كونها مفتاح فهم أبعاد كثيرة لمـا          ) التي احتضنت ومن المتوقع أن تحتضن     (
تالية مـن   يجري خلف كواليس السياسة المصرية تجاه هذا التنظيم، ورؤية الدور المصري في المرحلة ال             

  .التحوالت الجارية في المنطقة
من نتائج االنتخابات التشريعية المصرية وإمكانيـة       » اإلسرائيلي«وال يسعنا في هذا المجال نسيان القلق        

 1979المصرية ومنها معاهدة كامب ديفيد الموقعـة عـام          » اإلسرائيلية«انعكاسها على مجمل العالقات     
ركة حماس مع القيادة المصرية مع صعود حزب اإلخوان المـسلمين           فضالً عن إمكانية ارتقاء عالقات ح     

وتصدره قبة البرلمان المصري، حيث يسود القلق مصادر القرار السياسي واألمني وحتى العسكري فـي               
فيمـا  . خوفاً من سطوة قادمة للقوى اإلسالمية وإمكانية تأثيرها على القرار السياسي لمـصر            » إسرائيل«

ومنهم الجنرال شلومو غازيت الرئيس األسبق لشعبة االستخبارات العسكرية         » ائيلإسر«يقدر آخرون في    
المصريون بعد االنتخابات ومهما كانت نتائجها، سيحاولون االمتناع عـن مواجهـة            «بأن  » اإلسرائيلية«

عسكرية مع إسرائيل، ألن الواقع السياسي سيوجب على كل من ينتخب أن يحصر اهتمامه قبل كل شيء                 
، معتقداً أن األهم من كل ذلك هو أن يتم تجديد           »يد الوضع الداخلي للحفاظ على المساعدة األميركية      بتوط

ومصر للحفاظ على اتفاق السالم     » إسرائيل«المحادثات مع الفلسطينيين والوصول إلى نتائج، فهي مفتاح         
  .بينهما

يه من نتائج كبيرة فـي نقلتهـا        وخالصة القول، إن مصر الجديدة وعقب الثورة التي أدت إلى ما أدت إل            
النوعية األولى وصوالً إلى نقلتها النوعية الثانية في االنتخابات التشريعية البرلمانية، أصـبحت تعتـرف               
بحركة حماس وبدورها على األرض عملياً وواقعياً، وتسعى بالفعل لكسر الحصار عن غـزة، وتحـاول           

م إعادة ترتيب عالقات حماس مع الجهـات المـصرية          نسج عالقات معها، وهو ما يفتح الباب واسعاً أما        
  .السياسية وغيرها

  7/12/2011، الوطن،الدوحة
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  ماذا يريد الشعب الفلسطيني؟؟ .55
  لورد حبش.د

.  في جريدة الديبلومات   1957ماذا يريد الشعب؟ سؤال اقتبسته من عنوان مقالة لكاتب ايراني نشرها عام             
وعندما نشرت هذه   . ماذا تريد؟ _ ابان حكم الشاه  _اإليراني  تساؤل مشروع طرحه هذا الكاتب على شعبه        

ورد عليه مسؤلي هـذا الجهـاز       " السافاك" المقالة تم استدعاء الكاتب من قبل جهاز المخابرات االيرانية          
ولم يكن يدري هذا الجهاز الذي بطش باإليرانيين ألعـوام          ". طلب منا أن نخبرك أن الشعب مات      " بتهكم  

ال يمكن أن يموت، فبعد مضي اثنان وعشرون عاما رأى جهاز المخابرات بأم عينـه               طويلة أن الشعب    
فالشعب قد يغط في  . تدفق ماليين اإليرانيين للشوارع معلنين قيام الثورة اإليرانية التي اسقطت نظام الشاه           

االمنية أن  فهو ال بد أن يستفيق من سباته العميق ليعلن للحكومة ولألجهزة            . سبات عميق ولكنه ال يموت    
واجتاحـت  . فالسيادة كامنة فيه فهو الذي يمنحها وهو الـذي يفوضـها          . الكلمة االولى واألخيرة هي له    

  ". الشعب يريد التغيير" الثورات اوروبا الشرقية داحضة ايضا مقولة الشعب مات وأعلنت ايضا 
 لتهـدم يـأس وإحبـاط       وجاءت الثورات في العالم العربي وتوالى نزول الشعوب العربية إلى الشوارع          

وعندما صدمت الحكومات  . فالشعب التونسي قد استفاق من نومه بعد ثالثة وعشرين عاما         . سنوات طويلة 
العربية بهرب زين العابدين حاولت الدفاع عن نفسها معتبرة أن النموذج التونسي لن يعمم وأنـه حالـة                  

غيط أن انتقال الثورة من تونس إلى مـصر         فأعلن وزير الخارجية المصري السابق أحمد أبو ال       . استثنائية
ولكن اخطأت النخب الحاكمة    . كالم فارغ، أما سيف اإلسالم القذافي فأعلن أن ليبيا ليست كمصر وتونس           

الـشعب  "في الدول العربية  في حكمها فقد تم تونسة العرب، وجاءهم الرد بصوت الثوار رافعين شعار                 
صري بعد أن غط في نوم عميق لمدة ثالثـين عامـا معلنـا              فقد صحى الشعب الم   ". يريد اسقاط النظام  

بصرخة مدوية أنه قد اكتفى وأنه قرر أن يختار مصيره، مسترجعا السيادة التي تم مصادرتها دون وجه                 
والشعب الليبي لحق بإخوانه التوانسة والمصريين لـيعلن بعـد أن           . حق من قبل مبارك وحزبه الوطني     

  . وال كتابه األخضر" لشعب ال يريد القذافي ا" أمضى اربعين عاما في الكهف
فالثورات باغتت الحكام العرب، ولذا تسأل الحكام من أين أتت كل هذه الجماهير؟ كيف استفاقت الشعوب                

فهم لم يفهموا شعوبهم إال في وقت متأخر أو بشكل أدق لـم يأخـذوا               . التي كممنا افواهها طوال عقود؟    
أنا فهمـتكم،   "  ردد زين العابدين في خطابه االخير للشعب التونسي          لذا. مطالب شعوبهم ضمن حساباتهم   

فردت ". أنا أعي التطلعات المشروعة للشعب    " وكذا فعل حسني مبارك قائال      " نعم أنا فهمتكم، فهمت الكل    
فقد فات األوان فقد جلستم على مقاعـد        . عليهم شعوبهم وعيكم وفهمكم ال يفيد فنحن نريد اسقاط حكمكم         

ولذا لـم يـشفع لهـم وعـيهم     . دة تزيد عن عقدين، ألم تكن هذه المدة كافية لكي تفهموا مطالبنا  الحكم لم 
فالشعب قد وعى ولـم يعـد       . المتأخر لمطالب شعوبهم في انقاذهم من طوفان الحرية والمطالب الشعبية         

لتغيير برقم  فالشباب العربي أثبت قدرته على احداث ا      . يصدق ما يقوله الحكام فهو قرر أن يختار مصيره        
فالـشعوب العربيـة    . قياسي في الوقت الذي فشلت فيه مؤسسات المجتمع المدني واالحزاب بأن تحققـه            

فـزين  . تستحق أن تدخل كتاب غينس في تحطيمها االرقام القياسية في القضاء على األنظمـة الطاغيـة               
  .   عشر يوماالعابدين فر هاربا بعد أقل من شهر من بدأ الثورة وتنحى مبارك بعد ثمانية

مـاذا يريـد    "والسؤال الذي يتم طرحه اليوم ونحن نعيش في خضم الثورات العربية والتحوالت الجذرية              
فهذا سؤال مشروع ويجب أن يسأل ماذا تريد أيها الشعب الـذي اسـتطعت احبـاط                ". الشعب الفلسطيني 

قي ثابتا فـي أرضـه      فالشعب الفلسطيني ب  ". أرض بال شعب  " المخطط الصهيوني ومزاعمه أن فلسطين    
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علـى هـذه    "وأن    " أنا من هنـاك   " معلنا للعالم وبلغة محمود درويش      . ومتشبثا فيها ومدافعا عن أرضه    
  ".االرض ما يستحق الحياة

ماذا يريد الشعب   " فدعونا نتحاور ونفتح باب الحوار بشكل جدي على مصرعيه لكي نجيب على تساؤل              
أو ذاك أو ماذا تريد هذه الجماعة أو تلك، أو ماذا يريـد هـذا               وليس ماذا يريد هذا الحزب      ". الفلسطيني

فالثورات أثبـت أنـه إذا      . دعونا نفكر ونقرر بلغة بواحدة ماذا يريد الشعب الفلسطيني        . الشخص أو ذاك  
لذا ألم يحن الوقت لنقـول جميعـا وبـصوت واحـد       . الشعب اراد شيئا فهو يستطيع ان يحقق المستحيل      

  ............ ".ريد الشعب الفلسطيني ي"
7/12/2011 

  
  "خالفة إسالمية"حماس، أبو مازن، ونواب الكنيست العرب يريدون  .56

  دافيد بن بست
قامة المصريين،  " يوم الغفران "السادات للصدام مع إسرائيل في حرب       ) أنور(رفعت قدرة الرئيس الراحل     

مح بتوجيه المقدرات لغـرض تقـدم       االتفاق هو ما س   . وفتحت الطريق التفاق السالم الذي وقع بعد ذلك       
  .االقتصاد في مصر، العملية التي استمرت منذ حكم السادات وحتى نهاية حكم مبارك

ولكن اليوم تهب رياح جديدة من الجنوب، وينبغي اإلنصات بعناية شديدة لألصوات التـي تنطلـق مـن                  
بإسقاط حكم العسكر برئاسـة     المتطرفين المنادين   " اإلخوان المسلمين "مصر والدعوات من جانب نشطاء      

. المشير طنطاوي وإقامة خالفة إسالمية بدال منه، بدايتها في مصر، لتنتشر في بـاقي الـدول العربيـة                 
اإلخـوان  "األصوات، التي تنطلق سواء على لسان نشطاء حزب الوفد المعتدل ظاهرا أم علـى لـسان                 

إسرائيل تجند الجواسـيس    : "لشعارات معروفة ا. ، متماثلة في عدائها وكراهيتها لدولة إسرائيل      "المسلمين
  ".سنقتل كل اليهود"و " إسرائيل تستعد لحرب مع مصر"، "ألعمال تآمرية في مصر

في مصر، الذين ال ريب أنهم سـيكونون عـامال          " اإلخوان المسلمين "في غزة وبين    " حماس"الربط بين   
أصبحت سيناء منطقة سائبة،    .  قلق شديد  حاسما في إقامة الحكومة المصرية الجديدة، ينبغي أن يبعث على         

أصبحت غزة مخزن سالح هائالً سـيوجه       . وتحولت إرساليات السالح إلى القطاع من تنقيط إلى طوفان        
ضد إسرائيل في المواجهة القريبة القادمة، وسيصبح القطاع قاعدة متقدمة في الطريـق لخلـق خالفـة                 

هي في هذه اللحظة    " المصالحة"ومع أن   " فتح"و" ماسح"ومع أنه ال يوجد أي قاسم مشترك بين         . إسالمية
مصلحة مشتركة للحركتين يبدو أنها مجرد مسألة وقت حتى تطوف الرواسب القديمة والمواجهـة بـين                

  ".فتح"و" حماس"
والـسلطة حقنـة تـشجيع      " حماس"هناك أيضا يرون في االتفاق بين       . في األردن أيضا يوجد قلق شديد     

" حمـاس "و" فـتح "حتى لو كانت المصالحة بـين       . ، الذين يهددون حكم الملك    "يناإلخوان المسلم "لتعزيز  
هو خطوة  " حماس"وهمية، فمن الواجب على إسرائيل أن تشرح للعالم بان ارتباط السلطة الفلسطينية بـ              

  .ال يمكن إلسرائيل أن تسلم بها
 ألجل قطع الروابط بين البنى      "حماس"يحتمل أن يكون هذا هو الوقت الستغالل العالقة القوية بين مصر و           

يمكن التفكير بقطع تدريجي لشبكات الكهرباء والمياه، في ظل إقرار          . التحتية الفلسطينية وإسرائيل نهائياً   
  .فك ارتباط كهذا هو مصلحة إسرائيلية. جدول زمني إلنهاء العملية
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هيم صرصور، زعـيم الجنـاح      في مقابلة أجريتها مؤخرا مع رئيس القائمة العربية الموحدة، النائب إبرا          
الوحدة بين كل الدول العربية وإقامـة  "في " عرب إسرائيل"اإلسالمي الجنوبي، تحدث صراحة عن رغبة       

دولة عربية واحدة كي نتمكن من الحديث بصوت واحد ونمارس كل قوتنا من أجل المـصلحة العربيـة                  
قارنوا ). سرائيل إلى جانب دولة عربية    وألجل النزاهة، نشير إلى أنه تحدث أيضا عن دولة إ         " (المشتركة

أقوال النائب صرصور بأقوال النائب مسعود غنايم، هو أيضا من القائمة العربية الموحدة الذي يطالـب                
من روعي في أنه    " يهدئ" ماليين الجئ، فيما     7وإعادة  " بالد اسرائيل "بدولة عربية واحدة في كل مناطق       

فقط سيتعين عليهم أن يسّيروا في خطا مستقيما        "ائيل أي ضرر،    لن يحصل لليهود الذين يعيشون في إسر      
  ".بالطبع) الفلسطينية(حسب األغلبية 

دولة خالفة إسالمية في كـل      : السالم المرغوب فيه من جانب أبو مازن، هنية والنواب العرب هو واحد           
  .كلما فهمنا ذلك في وقت مبكر أكثر كان ذلك خيراً. الشرق األوسط

  "معاريف"
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