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  35  :كاريكاتير
***  

  
  لتحصيل اعتراف دولي" اإلخوان"جهات عربية وغربية نصحت حماس بإعادة بناء فرع : "الحياة" .1

بإعادة بناء فرع » حماس«قدمت جهات عربية وغربية أخيراً نصائح إلى حركة :  محمد يونس–رام اهللا 
 الحصول على االعتراف الدولي المتنامي الذي تحصل عليه في فلسطين بهدف» اإلخوان المسلمين«

إن تحول » الحياة«وقالت مصادر ديبلوماسية لـ . في العالم العربي» اإلخوان المسلمين«أحزاب 
في فلسطين ربما يعفيها من الشروط الدولية لالعتراف بها ويمنحها » اإلخوان«إلى فرع » حماس«

اؤها في مصر وتونس وسورية وغيرها بعد انطالق مسيرة االعتراف نفسه الذي حصل عليه نظر
إن فروع قيادة الحركة ومكتبها السياسي » الحياة«لـ » حماس«وقالت مصادر في  .»الربيع العربي«

وجده مناسباً، خصوصاً أن الحركة انبثقت » حماس«ناقشت هذا االقتراح بعمق، مضيفة أن البعض في 
 ة الغربية، في حين عارضه البعض اآلخر معتبراً أنه سيؤدي إلى في غزة والضف» اإلخوان«من فرعي

» حماس«وعرض بعض قادة  .بصفتها حركة مقاومة عبر تحويلها إلى حزب سياسي» حماس«إضعاف 
لخوض االنتخابات المقبلة والعمل في » الحرية والعدالة«تأسيس حزب سياسي جديد تحت اسم حزب 

. بصفتها حركة مقاومة، تعقيدات العمل البرلماني والحكومي، »حماس«البرلمان والحكومة وتجنيب 
وقالت المصادر إن الفكرة ما زالت تناقش على المستويات المختلفة، لكن الحركة ليست جاهزة لمثل هذه 

  .الخطوة في المرحلة الحالية
في غزة » اإلخوان« عقب اندالع االنتفاضة األولى من فرعي 1987تأسست عام » حماس«وكانت 

في كل من » اإلخوان«في غزة والضفة حتى ذلك الوقت يتبعان فرعي » اإلخوان«وكان فرعا . الضفةو
 إلى 1948مصر واألردن بسبب ارتباط قطاع غزة بمصر، والضفة باألردن في الفترة بعد من عام 

1967.  
» حماس«من إن اإلدارة األميركية لن تغير موقفها » الحياة«لكن مصادر ديبلوماسية غربية قالت لـ 

، خصوصاً السنة المقبلة، وهي السنة االنتخابية التي ال تتخذ »منظمة إرهابية«طالما أن إسرائيل تعتبرها 
فيها اإلدارة األميركية عادة قرارات مركزية تخالف فيها السياسية اإلسرائيلية خشية التأثير في موقف 

  .اللوبي اليهودي في أميركا
  9/12/2011الحياة، لندن، 
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  اس والعاهل األردني يبحثان في عمان استئناف عملية السالمعب .2
 أمساهللا الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس خالل مباحثات أجرياها  أكد الملك عبد:  بترا–عمان 

في عمان استمرار التنسيق والتشاور حيال مختلف التطورات الراهنة في المنطقة والقضايا التي تهم 
 التأكيد خالل اللقاء على دعم األردن اوأعاد . يتصل منها بجهود تحقيق السالمالجانبين، خصوصا ما

 الدولة وإقامةومساندته للسلطة الوطنية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة في التحرر 
  . وعاصمتها القدس الشرقية1967 الفلسطينية ضمن خطوط عاماألرضالمستقلة على 

ن القضية الفلسطينية، بالرغم مما يجري في المنطقة من أحداث، ال تزال تشكل وشدد الملك على أ
القضية المركزية والمحورية وأن حل الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي يجب أن يعالج جميع قضايا الوضع 

  .النهائي وفي مقدمتها قضيتا الالجئين والقدس، وصوال إلى السالم العادل والشامل
اهللا الثاني وما يقدمه  بدوره عن شكر وتقدير الشعب الفلسطيني لجاللة الملك عبدوأعرب الرئيس عباس 

من دعم ومساندة موصولة له في سعيه لتحقيق تطلعاته المشروعة في التخلص من ظروف االحتالل، 
 عن األموال العائدة للسلطة الفلسطينية مما يساعد إسرائيل إفراج في أخيراولجهود جاللته التي أثمرت 

ي بناء وتقوية المؤسسات الفلسطينية ويمكن السلطة الفلسطينية من القيام بمسؤولياتها تجاه الشعب ف
  .الفلسطيني

هذه الزيارة جاءت تكملة لما "وقال الرئيس عباس في تصريحات للصحفيين بعد اجتماعه مع جاللة الملك 
جحة والعظيمة التي شرفنا بها جاللة تحدثنا به وبدأنا به من حوار معمق في رام اهللا خالل الزيارة النا

، وكيفية التحرك لمحاولة إعادة تستأنف أنالملك، وطبعا أهم القضايا هي عملية السالم وكيف يمكن 
  ."األمام إلىالعملية السلمية 

 التي األمور وما هي أميركا إلى انه جرى البحث في الزيارة التي سيقوم بها جاللة الملك وأضاف
 عباس انه جرى البحث  وأوضح. في دعم جهود السالملألردن الدور الرئيسي إلىرا ستبحث هناك، مشي

 تطلعه لتنفيذ مشروع لم إلىفي عدد من القضايا الثنائية التي تتعلق بمشاريع اقتصادية مشتركة، الفتا 
يدة وجدنا لدى جاللته حماسة شد"، وقال األردن على نهر "كوريدور السالم "يفعل منذ فترة طويلة وهو

  ."األردن في أشقائنا الفلسطينية مع األراضيلهذا المشروع ونحن يهمنا تنفيذ مشاريع مشتركة في 
 فقط يبذل أردنياإن هناك جهدا " لدفع عملية السالم، وقال أوروبية مبادرة أيةونفى ردا على سؤال وجود 

  ." حيال هذا الموضوعاآلن
جرى بحث موضوع االستيطان "رئيس عباس إنه وفي رد على سؤال حول عملية االستيطان، قال ال

 إلىوأشار  ." كذلكاألردن تحدثنا عن باب المغاربة وعن القضايا الحساسة التي يتابعها وأيضاوالقدس، 
 عن هذه اإلفراج أمكن حتى وأميركية أوروبية تدخل جاللته مع جهات أموالنا" إسرائيلأنه عندما منعت 

  ."األموال
خالل حوارنا مع حماس الذي جرى في الفترة الماضية تحدثنا « حماس، بين أنه وحول العالقة مع حركة
 تشمل التهدئة الضفة الغربية وغزة، وكذلك اتفقنا فيما يخص أن أولها أساسيةعن مجموعة قضايا 

 واتفقنا على 1967الدولة في حدود عام) إقامة(المسيرات والمقاومة السلمية والشعبية، كما تحدثنا عن 
  ." موعد االنتخابات وان شاء اهللا ال تكون هناك عقباتتثبيت

  9/12/2011الدستور، عمان، 
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  جسر باب المغاربةإغالق  تحّملها مسؤولية تبعات  تحمل حكومة نتنياهوالسلطة .3
 الحكومة اإلسرائيلية تبعات إغالق جسر باب أمسحملت السلطة الفلسطينية في رام اهللا : رام اهللا

 مصممون على أنهممن الواضح ": "فرانس برس"ر المفاوضين صائب عريقات لوكالة المغاربة، وقال كبي
نحمل الحكومة اإلسرائيلية ": ، مضيفاً"تهويد القدس واالعتداء على المقدسات اإلسالمية في المدينة

  . "مسؤولية هذه الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني ونتائجها وتبعاتها
أعطى تعليماته للبعثة الفلسطينية في األمم المتحدة لبدء مشاورات مع "باس وأوضح أن الرئيس محمود ع

الدول األعضاء والمجموعات الدولية في شأن التصعيد اإلسرائيلي األخير، بما يشمل األعمال االستيطانية 
  ."واالعتداءات على المقدسات اإلسالمية في المدينة

  9/12/2011الحياة، لندن، 
  

  ن التصعيد اإلسرائيلي والنوايا المبيتة ضد غزةحكومة هنية تحذر م .4
أدانت الحكومة الفلسطينية بشدة تصعيد االحتالل اإلسرائيلي عدوانه ضد قطاع غزة والذي أسفر عن 
ارتقاء شهيدين وإصابة عدد من المواطنين، داعية جمهورية مصر العربية واألمم المتحدة إلى التدخل 

وحذرت الحكومة على لسان الناطق باسمها  .لى شعبنا الفلسطينيالعاجل لوقف اعتداءات االحتالل ع
طاهر النونو، في بيان الخميس، من خطورة التصعيد اإلسرائيلي والنوايا الصهيونية المبيتة ضد القطاع 

  . والتهديدات المتالحقة التي أفضت إلى هذا العدوان، داعية للجم العدوان اإلسرائيلي
  8/12/2011موقع فلسطين أون الين، 

  
  نقاش جدي في السلطة لتشكيل حكومة جديدة برئاسة فياض ": القدس العربي" .5

 الخميس بأن هناك "القدس العربي" مصدر فلسطيني حكومي مطلع لـأكد: وليد عوض -رام اهللا 
 السلطة الفلسطينية لتشكيل حكومة جديدة برئاسة الدكتور أروقةمشاورات جدية تجري خلف الكواليس في 

اض تنتهي مهمتها في اليوم التالي لتشكيل حكومة التكنوقراط التي ينص اتفاق المصالحة مع سالم في
  .حماس على تشكيلها تحضيرا لالنتخابات الرئاسية والتشريعية المنتظرة العام القادم

 الحالية التي تعرض العديد من وزرائها األعمالفي ظل شلل حكومة تصريف " المصدر قائال وأضاف
 تشكيل حكومة إمكانيةبدأ نقاش فلسطيني رسمي حول ' ت تداعيات كثيرة على الحكومةلهجمة خلف
  . جديدةأعمالتصريف 

 عمل أن إلى، مشيرا ' هناك نقاشا جديا في موضوع تشكيل حكومة جديدةأنيبدو "وتابع المصدر قائال 
  . على حد قول المصدر"حكومة المصالحة"الحكومة سينتهي في اليوم التالي لتشكيل 

 هناك مشاورات خلف الكواليس لتعزيز وضع الحكومة أنيبدو " "القدس العربي'وتابع المصدر قائال لـ
 تسفر جهود المصالحة عن تشكيل حكومة أن تشكيل جديد بانتظار أو تعديالت إدخالالحالي عبر 

  ."تكنوقراط
الحديث " مستقيلة، وقال  الحديث ال يجري عن تعديل الن الحكومة الحالية حكومةأن إلى المصدر وأشار

، ولكن يكون معروفا سلفا بان سقف الحكومة هو اليوم التالي األعماليدور حول حكومة جديدة تصرف 
  . "لتشكيل حكومة التوافق الوطني

 9/12/2011القدس العربي، لندن، 
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  تطلب من مسئولي السلطة إقرارا بذممهم المالية دوريا" مكافحة الفساد: "رام اهللا .6

 أعلن رئيس هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية رفيق النتشة أمس أن الهيئة ستبدأ خالل : أ ف ب- رام اهللا
األيام القليلة المقبلة الطلب من مسؤولي السلطة الفلسطينية إقراراً بذممهم المالية وفقاً لقانون مكافحة 

   .الفساد
والمسؤولين في الفصائل ومنظمة وعرض النتشة في مؤتمر صحافي النموذج الذي سيوزع على الوزراء 

يلتزم "ويقضي البند الخاص بإقرار الذمم المالية في النموذج الذي وزع على الصحافيين بأن . التحرير
تقديم إقرار ذمة مالية في شكل ) 2005عام (كل مكلف من الخاضعين ألحكام قانون مكافحة الفساد 

لخدمة عن ممتلكاته وممتلكات زوجته وأبنائه القصر إقرار ذمة عند نهاية ا"كما ينص على تقديم . "دوري
  ."في المواعيد المقررة قانوناً

. وشكلت هيئة مكافحة الفساد بمرسوم رئاسي صدر عن الرئيس محمود عباس في أواسط العام الماضي
س الجميع يتعاون معنا تعاوناً مطلقاً من الرئيس أبو مازن ورئي"وقال النتشة في المؤتمر الصحافي إن 

إلى أعضاء مجلس الوزراء واألجهزة األمنية والجمعيات كافة، ولم نطلب من أحد ) سالم فياض(الوزراء 
 ملفاً تتضمن قضايا 142وأكد أن الهيئة تلقت منذ تأسيسها . "اللقاء معنا في أي قضية إال واستجاب لنا

 التي تسلمناها مضى عليها أكثر غالبية الملفات" ملفاً، موضحاً أن 81 ملفاً، وتتابع 61فساد، ردت منها 
 منها إلى المحكمة 12 قضية، تم تحويل 16وأعدت الهيئة من هذه الملفات . "من ست إلى ثماني سنوات

  .الخاصة بقضايا الفساد
  9/12/2011الحياة، لندن، 

  
  2010 مليون دوالر قيمة النفقات الحكومية في العام 3,293.5: رام اهللا .7

، في بيان مشترك، أن قيمة النفقات أمس لإلحصاءلمالية والجهاز المركزي  وزارة اأعلنت :رام اهللا
إنفاق % 93.3 مليون دوالر، منها 3,293.5، بلغت 2010العامة للحكومة خالل العام الماضي 

رواتب الموظفين المدنيين (الحكومة المركزية، توزعت بشكل رئيسي على تعويضات العاملين 
، بينما بلغت نسب اإلنفاق على %15.6المنافع االجتماعية بنسبة ، و%56.5بنسبة ) والعسكريين

  .على التوالي% 11.1و% 15.0استخدام السلع والخدمات، والنفقات األخرى 
 قيمة نفقات الحكومة المحلية بلغت أن نتائج البيان الذي تمحور حول مالية الحكومة العامة وأظهرت
التي تتمثل (شكل رئيسي على النفقات األخرى ، توزعت ب2010 مليون دوالر خالل عام 220.0

مصاريف تأمين وصيانة المركبات، وبدل مكافآت للعاملين، ومصاريف تنفيذ مشاريع محلية، والخصم 
، وتعويضات %32.8، واستخدام السلع والخدمات بنسبة %33.6بنسبة ) التشجيعي لسداد الديون

  %.30.1بنسبة ) رواتب الموظفين(العاملين 
 مليون دوالر 3,589.7ب اإليرادات أظهرت النتائج أن قيمة إيرادات الحكومة العامة بلغت وفي جان

إيراد الحكومة المركزية، توزعت بشكل رئيسي على إيرادات % 91.3، منها 2010خالل العام 
في %. 5.3، واإليرادات األخرى بنسبة %39.3، المنح والمساعدات بنسبة %55.4الضرائب بنسبة 

، والتي 2010 مليون دوالر خالل عام 312.2 قيمة إيرادات الحكومة المحلية بلغت أنالنتائج حين بينت 
التي تتمثل بهوامش بيع خدمات المياه والكهرباء (توزعت بشكل رئيسي على اإليرادات األخرى 
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، والمنح والمساهمات االجتماعية بنسبة %9.6، والضرائب والرسوم بنسبة %82.8بنسبة ) للمواطنين
  .على التوالي% 1.0، و6.6%

 احتساب صافي رصيد التشغيل للحكومة العامة يتم من خالل طرح مجموع النفقات من أن البيان وأوضح
، ما يعني أن إجمالي 2010 مليون دوالر أميركي خالل العام 296.2مجموع اإليرادات، حيث بلغ 

رئيس إلى المنح والمساعدات التي شكلت اإليرادات فاق إجمالي النفقات بهذا المبلغ، ويعود ذلك بشكل 
، فيما بلغت %93.8وبلغت نسبة نفقات الحكومة المركزية إلى إيراداتها . من إجمالي اإليرادات% 36.5

  ?%. 70.5النسبة للحكومة المحلية 
ويأتي هذا الجهد استمرارا للتعاون المشترك بين وزارة المالية والجهاز المركزي لإلحصاء، حيث تم 

 حسب دليل إعداد إحصاءات مالية 2010 األولى تنفيذ برنامج إحصاءات مالية الحكومة العامة لعام للمرة
، حيث يعتبر أحدث إصدار 2001الصادر عن صندوق النقد الدولي عام ) GFSM 2001(الحكومة 

ية ويتألف قطاع الحكومة العامة من عدة قطاعات فرعية أهمها الحكومة المركز. دولي في هذا المجال
وتشمل جميع المؤسسات الحكومية التي تعمل كوكاالت أو أجهزة للسلطة المركزية، والحكومة المحلية 

  .مثل البلديات والمجالس القروية ولجان المشاريع
 9/12/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 

 
  أفريقيا بغزة يلتقي سفير جنوب ةوزير الخارجي .8

محمد عوض الثالثاء، في مكتبه . ية والتخطيط الفلسطيني داستقبل نائب رئيس الوزراء  وزير الخارج
  . سفير جنوب إفريقيا لدى فلسطين السيد ماكاليما إلى جانب عدد من الدبلوماسيين الجنوب إفريقيين

ورحب نائب رئيس الوزراء بهذه الزيارة ، مطلعاً السفير ماكاليما على الوضع العام الذي يعيشه 
ة ، وعلى حالة الحصار التي تلقي بظاللها السلبية على كافة مناحي الحياة الفلسطينيين داخل قطاع غز

  . والمعوقات التي يفرضها االحتالل على دخول الزوار واألجانب إلى غزة
عوض خالل لقاءه بالسفير باهتمام الحكومة الفلسطينية بالمصالحة وبذل الجهود من أجل . ونوه د
  . إنجاحها

إفريقيا بنقل حقيقة األوضاع السيئة التي يعيشها الفلسطينيين بسبب عوض حكومة جنوب . وطالب د
الحصار واالحتالل ، باإلضافة إلى موضوع األسرى الفلسطينيين الذي يقبعون في سجون االحتالل 

  . اإلسرائيلي
ومن جهته استهل حديثه سعادة السفير ماكاليما بالتأكيد على عمق الروابط بين الشعب الفلسطيني وشعب 

  . نوب إفريقيا، وأن جنوب إفريقيا تقدم ما لديها من خبرات لتحقيق المصالحة الفلسطينيةج
وأكد السفير ماكاليما أن جنوب إفريقيا سوف تبذل ما في جهدها من عمل دبلوماسي من أجل المطالبة 

غزة وفي ختام لقاءه أكد ماكاليما أنه سيقوم بزيارات دورية لقطاع  . برفع الحصار عن قطاع غزة
  .وللحكومة الفلسطينية والبقاء على تواصل عن قرب

  8/12/2011موقع فلسطين أون الين، 
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  السلطة تنتقد قرارا بتداول كتاب يحرض على قتل الفلسطينيين .9
اعتبرت وزارة اإلعالم الفلسطينية أن قرار الجامعة العبرية بالقدس المحتلة  :الشرق - القدس المحتلة

دعوة مفتوحة وعلنية للقتل تصدر من مؤسسة "اب يبيح قتل الفلسطينيين بمثابة أمس، السماح بتداول كت
نظرية  " أو"توراة الملك"وقالت، في بيان لها، إن كتاب ". أكاديمية، وتتجاوز مجرد التحريض النظري

يها اسم  الذي ألّفه الحاخام المتطرف يتسحاق شبيرا، رئيس المدرسة الدينية اليهودية التي يطلق عل"الملك
وشاركه فيه .  التي تسرق أراضي المواطنين"يتسهار"، المقامة في مستوطنة "يشيفات ما زال يوسف حيا"

) الغوييم بالعبرية ("األغيار"يتضمن تحديد موقف التّوراة والشّريعة اليهودية من . الحاخام يوسي ايليتسور
  .فقهالذي ينبغي للدولة اليهودية واليهود التزامه والسير و

  9/12/2011الشرق، الدوحة، 
  

   تدرس افتتاح قسم للطالبات بكلية الشرطة غزةحكومة  .10
 إنقال فتحي حماد وزير الداخلية في الحكومة المقالة التي تديرها حركة حماس :  أشرف الهور-غزة 

يعاً من ووعد حماد عقب لقائه وفداً رف .حكومته تدرس فتح قسم للطالبات للدراسة في كلية الشرطة بغزة
، الفتا 2012وزارة المرأة في الحكومة المقالة بدراسة فتح قسم للطالبات في كلية الشرطة في خطة العام 

  ."في ظل النقص الذي تعاني منه الوزارة في الكادر النسائي الشرطي'إلى أن هذه الدراسة تأتي 
  9/12/2011القدس العربي، لندن، 

  
  سن الورديانأمن السلطة يفرج عن القيادي بحماس ح .11

-8(أفرجت مخابرات عباس في مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة مساء الخميس : بيت لحم
بعد توقيفه لمدة )  عاما56(الشيخ حسن الورديان " حماس"عن القيادي في حركة المقاومة اإلسالمية ) 12
إن مجموعة من عناصر ما " مالمركز الفلسطيني لإلعال"وقال القيادي الورديان لمراسل  . ساعة24

أوقفت سيارته مساء أمس بالقرب من مسجد عمر بن الخطاب وسط المدينة، " جهاز المخابرات"يسمى بـ
  .واقتادته لمقراتها

وبين الورديان أن التحقيق معه تركز على موضوع زيارة قام بها قبل اختطافه لألسير المحرر زكريا 
احتجزوا سيارتي الشخصية وفتشوها تفتيشًا : "لموت، مصيفًاعيسى المصاب بالسرطان والذي يصارع ا

وقبيل اإلفراج عنه سلمه عناصر من ذات الجهاز بالغًا بمراجعتهم  ".دقيقًا واحتجزوا أغراضي الشخصية
  .صباح يوم السبت القادم

 8/12/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

  للعاهل األردني يوجه رسالة عاجلة  أبو عرفةوزيرال .12
 وزير القدس السابق، والمهدد باإلبعاد من مدينة -وجه خالد أبو عرفة:  حبيب أبو محفوظ- لسبيلا

إلى الملك عبد اهللا الثاني للتدخل وبشكٍل " السبيل"القدس مع النائب محمد أبو طير، رسالة عاجلة عبر 
الصليب األحمر بالقدس، عاجل، لوقف تنفيذ تهديد المخابرات اإلسرائيلية باقتحام مكان اعتصامهما بمقر 

  . ساعة48إذا لم يخرجا من المقر خالل مدة أقصاها 
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األردن ومصر بالتدخل العاجل لوقف إبعاد ": "السبيل"وطالب أبو عرفة وطوطح، في تصريحٍ خاص لـ
  ". الصهيونية بحق ممثلي الشعب الفلسطيني الشرعيين ونواب القدس خاصةواالنتهاكاتالنواب 

قرار إبعادنا بالقوة جاء في اليوم التالي إلبعاد النائب أحمد عطون، وحيث : "أبو عرفةوحول التوقيت قال 
أنه ال يوجد ردود فعل على إبعاده، ولم تتحرك المؤسسات الدولية، ولجان حقوق اإلنسان، فإن ذلك أوجد 

ى أنهما لن يسلما ، مشدداً عل"فرصة مناسبة للمخابرات اإلسرائيلية، فاتصلوا بنا بإنذارنا بتسليم أنفسنا
  ".أنفسهم لسلطات االحتالل اإلسرائيلي، تحت أي ظرف

  9/12/2011السبيل، عمان، 
  

   والمقاومة ترد بإطالق الصواريخ على غزةإسرائيليةحماس وفتح في غارة شهيدان من  .13
من حماس (اعلنت مصادر طبية فلسطينية استشهاد ناشطين فلسطينيين اثنين :  اشرف الهور- غزة
واصابة اثنين اخرين بجروح في غارة جوية اسرائيلية استهدفت الخميس سيارة مدنية وسط مدينة ) وفتح

الذراع ' كتائب األقصى'وأعلنت . غزة، غداة غارتين اودتا بحياة احد عناصر تنظيم الجهاد االسالمي
 المسلحة لحركة فتح، مساء امس، مسؤوليتها عن قصف جنوب إسرائيل بصاروخ محلي الصنع، في

  .'إطار الرد على جريمة اغتيال المجاهدين في كتائب القسام وكتائب االقصى عصام وصبحي البطش
واعلن ادهم ابو سلمية المتحدث باسم لجنة االسعاف والطوارئ في وزارة الصحة التابعة لحكومة حماس 

في مدينة استشهاد عصام البطش وصبحي البطش وجرح اثنين آخرين في غارة جوية على سيارة مدنية '
  . 'جثتي الشهيدين وصلتا اشالء لمستشفى الشفاء في غزة'واشار الى ان . 'غزة

وقالت متحدثة باسم الشرطة .  ردا على هذه الغارةإسرائيلوبعد ساعات اطلقت ثالثة صواريخ على 
  ملم انفجر في منطقة غير مأهولة في القطاع الغربي من صحراء155 ان صاروخا من عيار اإلسرائيلية

 .النقب في حين سقط الصاروخان االخران في ارض خالية
  9/12/2011القدس العربي، 

  
  " إسرائيل"  خطة عسكرية للحرب القادمة ضد تعدحماس": يديعوت" .14

العبرية، نقال عن مصادر امنية في تل ' يديعوت احرونوت'قالت صحيفة : زهير اندراوس -الناصرة 
قامت باعداد وثيقة للحرب القادمة ) حماس(ة المقاومة االسالمية ابيب، وصفت بانها عليمة جدا، ان حرك

ضد الدولة العبرية، التي اعدها احد قادة ذراعها العسكرية المعتقل في السجون االسرائيلية محمد 
  .عرمان

رونين بيرغمان، فان الوثيقة السرية جاءت تحت اسم . وبحسب المحلل للشؤون االمنية في الصحيفة، د
  . صفحة200اومة من الداخل، وتتألف من نظرة للمق

وتنص الوثيقة على وجوب قيام الحركة باسر المزيد من الجنود االسرائيليين والتوسع في اطالق القذائف 
وتتضمن الدراسة دعوة الى بذل جهود كبيرة من اجل . الصاروخية وتطوير وسائل تجنيد المقاومين
كقاعدة الطالق الصواريخ على العمق االسرائيلي، بحيث تمكين المقاومة من استخدام الضفة الغربية 

  . على الشعب الفلسطينيإسرائيليكون هذا الخيار قائما قبل اي حرب قادمة تشنها 
وتشدد الوثيقة على اهمية اطالق صواريخ المقاومة على االهداف االسرائيلية انطالقًا من الضفة الغربية 

ة االقتصادية االسرائيلية قريبة جدا من الضفة الغربية، عالوة حيث ان المراكز الديموغرافية والحيوي
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 كلم من 6 - 3على ذلك، تشير الوثيقة، بحسب المحلل بيرغمان، الى انه يكفي ان يكون مدى القذائف 
اجل تحقيق اصابات مؤكدة في االهداف االسرائيلية سواء داخل الخط االخضر او في المستوطنات 

  . ي جميع ارجاء الضفة الغربيةاليهودية التي تنتشر ف
  9/12/2011القدس العربي، 

  
   الفلسطينيةال شروط مسبقة إلتمام المصالحة: حماس .15

أن ال شروط مسبقة لديها على تنفيذ اتفاق المصالحة، مشددة " حماس"أكدت حركة المقاومة اإلسالمية 
الحتالل التدخل في هذا على أن إجراء االنتخابات في القدس حق للشعب الفلسطيني وليس من حق ا

  . الحق
حديث االحتالل عن "، إن 2011-12-8وقال المتحدث باسم الحركة فوزي برهوم في بيان له الخميس 

منع االنتخابات في القدس دليل على فشله في أساليب االبتزاز األخرى للفلسطينيين إلفشال جهود 
  ". المصالحة

ة الجديدة ستفشل ولن يكتب لها النجاح، كما فشلت في عام وشدد برهوم على أن هذه المعادلة اإلسرائيلي
إجراء االنتخابات أمر مهم ومطلب وطني ملح جاهزون لخوضها وال نخشها نتائجها، "وراى أن  . 2006

ـًا على سلَّم أولويتنا وحقنا فيها من الثوابت التي ال تنازل عنها  ".والقدس ستكون دائم
 8/12/2011فلسطين اون الين،  

  
   ال إدارتهاالنقسامتعني إنهاء الفلسطينية المصالحة : الجبهة الشعبية .16

ماهر » الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين«قال عضو المكتب السياسي لـ :  جيهان الحسيني–القاهرة 
، مشيراً الى أن التسوية وصلت إلى طريق »المصالحة تعني إنهاء االنقسام وليس إدارته«الطاهر إن 

ال معنى للمراهنة على العودة الى المفاوضات أو «د أفق في التوصل إلى حل سياسي، ومسدود وال يوج
  .»على متغيرات في المنطقة

قد يتصور البعض إمكان العودة إلى المفاوضات في ظل «: »الحياة«وقال الطاهر في تصريحات الى 
وبالتالي ال يوجد حل .  شيئاًضغوط ما على السلطة الفلسطينية، إال ان المفاوضات أثبتت فشلها ولم تحقق

إسقاط أي أوهام أو مراهنات على أمور ثبت فشلها، ولنلتفت إلى الداخل والعمل «، داعياً الى »سياسي
  .»على استرداد اللحمة الفلسطينية

ولفت الطاهر الى ان الشعب الفلسطيني لم يعد يحتمل استمرار االنقسام، مشيراً الى ان جبهته تسعى إلى 
نهاء االنقسام انطالقاً من المصالح العليا للشعب الفلسطيني بعيداً من أي مصالح فئوية أو معالجة وإ

  . حسابات خاصة
ودعا الطاهر إلى ضرورة رسم استراتيجية ورؤية عمل سياسية جديدة، معتبراً أن وثيقة الوفاق الوطني 

ولفت إلى أنها تؤكد . نيةتصلح ألن تكون العنوان السياسي الذي يجب التوافق عليه لبناء وحدة وط
  .الثوابت الفلسطينية وعلى حق الشعب الفلسطيني في المقاومة بأشكالها كافة

واعتبر أن المعيار األساسي للجدية في الشراكة الحقيقية هو الشروع وبشكل فعلي في إعادة بناء منظمة 
دم جدية في معالجة هذا ولفت الى ع. التحرير وتفعيل مؤسساتها ومشاركة كل الفلسطينيين في إطارها

األمر من دون تحديد آليات ووضع جداول زمنية يتم االلتزام بها إلنجاز ملفاتها، مشيراً الى انه تم 
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لتقديم اقتراحات تفصيلية وآليات » الجبهة«وأبدى استعداد . إضعاف المنظمة وشلها لصالح السلطة
  .ومواعيد وفق خطة محددة إلنجاز هذا األمر

لى أهمية المصالحة المجتمعية لمعالجة اآلثار السلبية التي نجمت عن االنقسام، وطالب وشدد الطاهر ع
حتى » حماس«و » فتح«بوقف استهداف المقاومين وضرورة اإلفراج عن جميع المعتقلين السياسيين لدى 

  .يمكن تجسيد المصالحة على أرض الواقع
ال «: ، أجاب الطاهر»حماس« وتدعمها حركة »فتح«وعلى صعيد المقاومة الشعبية التي تدعو لها حركة 

يمكننا أن نقلل من قيمة أي شكل من أشكال المقاومة، فالنضال السياسي مهم وضروري، لكنه طالما 
وال أحد يملك في العالم أن ينتزع هذا الحق من الشعب . هناك احتالل إذاً هناك مقاومة وكفاح مسلح

  .»نينالفلسطيني، فهو حق كفلته األنظمة والقوا
وأوضح أن الجبهة مع إجراء انتخابات فلسطينية شاملة وفق مبدأ التمثيل النسبي الكامل، الفتاً إلى إمكان 

  .إجراء توافق وطني في المناطق التي يصعب إجراء انتخابات فيها
  9/12/2011الحياة، لندن، 

  
  حتالل فوراويجب وقف التنسيق األمني مع اال.. سأعود لغزة و..لن أخرج من فتح: دحالن .17

أكد النائب في المجلس التشريعي محمد دحالن ان الخالف بينه وبين الرئيس الفلسطيني محمود : رام اهللا
عباس لم يمكن خالفا شخصيا بل كان خالفا تنظيما وسياسيا وماليا وعلى مستقبل حركة فتح التي انتخبنا 

رتيبها وجمع اموالها السائبة ووضع برنامج ابنائها في المؤتمر السادس من أجل اعادة بنائها وتنظيمها وت
سياسي وكذلك وضع برنامج بيننا وبين حركة حماس وعملنا كل ذلك بعد االنتخابات ولكن ابو مازن 

  .بكلمة واحدة ترك كل ذلك جانبا وبدأ الخالف معي
:" الماضية انضمن برنامج حوار بث الجزء الثاني منه الليلة ) 24(وقال دحالن في لقاءاً مع قناة فرنسا 

السبب المباشر الذي فجر الخالف بيني وبين أبو مازن هو أبنائه وانا اتحداه اذا كان لديه ما يقوله حول 
  ".اي قضية بشكل جدي

وبين انه لديه خالفا مع أبو مازن على طريقة ادخال ابنائه للعمل السياسي واستغالل نفوذ والدهم في 
الخرى موضحا انه قدم في كل ذلك وثيقة العضاء اللجنة المركزية العمل االقتصادي وكثير من االشياء ا

تحول هذا النقد وهذه المالحظات من قبلي :" واضاف .لحركة فتح الذي لم يتجرأ جزء منهم على قرائتها
  ".واعتبرها ابو مازن خبايا كبيرة ومؤامرات ضده

باالشارة الي (نا جميعا بان يكون هو أبو مازن يكرر نفس تجربتنا التي عانينا منها والتي سهم:" وتابع
واآلن يحاول تدمير حركة فتح وقتل اي أمل في بناء أي نظام للحركة لصالحه " 2"رقم ) الرئيس عباس

  ".الشخصي
 فقط وان هذا المنهج جديد اإلعالموأكد دحالن انه حتى اللحظة لم توجه له أي تهمه اال من خالل 

  .ه سيلتزم بكل القيم التي تربى عليها في حركة فتح وطارئ على أبناء حركة فتح مبينا أن
ما بيني وبين الرئيس عباس على المستوى الشخصي قد انتهى ولكن على المستوى الوطني :" وقال 

والحركي انا موجود في هذه الحركة ولن أخرج منها ونحن صنعنا تاريخنا قبل ان نرى أبو مازن وال 
  ".اتحتى الرئيس الراحل الشهيد ياسر عرف
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ورفض دحالن اي تدخل خارجي سواء كان من امريكيا او اوروبا في قضية خالفه مع الرئيس عباس 
  .مؤكداً ان هذا شان فتحاوي خالص وال يمكن الحد التدخل فيه

وأوضح انه على اتصال يومي بأبناء حركة فتح في قطاع غزة وكل ابناء الشعب الفلسطيني موضحا انه 
انا عضو مجلس تشريعي وحينما ينعقد المجلس في :" وقال .د وجوده في غزةال يريد ان يفرض على أح

وعن مستقبل العملية  ".غزة ويدعى االعضاء من حقي ان اعود الي القطاع وأن اكون أبناء أهلنا بغزة
 -لالسف كل السنوات الماضية كان هناك جدال فلسطينيا :" السلمية والمفاوضات مع اسرائيل قال دحالن 

يا وال يمكن لعملية التسوية مع اسرائيل في الزمن المتبقي لحكومة نتنياهو ان تتم او يحصل فيها فلسطين
  ".تقدم على االقل

السلطة الفلسطينية مطلب عربي ودولي ولكن هي في ذات الوقت انجاز وطني فلسطيني وقضية :" وتابع 
  ".حلها قرار ال تملكه السلطة نفسها

سرائيل فعلينا وقف التنسيق األمني فورا وليس التهديد بحل السلطة الن اذا اردنا مواجهة ا:" واضاف
وقف التنسيق يعتبر قوة كبيرة بيد السلطة الفلسطينية ولكن في الحالة القائمة فان التنسيق رأس على رقبة 

 ".السلطة
  9/12/2011وكالة سما اإلخبارية، 

  
  العودةحماس تؤكد تمسكها بكافة أشكال المقاومة حتى التحرير و .18

في بيان لها بمناسبة الذكرى الرابعة والعشرين لالنتفاضة األولى " حماس"أكدت حركة المقاومة اإلسالمية 
تمسكها بكافة أشكال المقاومة حتى التحرير والعودة، مشددة على أن آلة القمع الصهيونية التي تطال 

  .شعبنا في أرضه وممتلكاته ومقدساته لن ترهبنا
ال يزال مصرا على الصمود والثبات على أرضه حتى إقامة دولته "لفلسطيني وشددت أن الشعب ا

  ".الفلسطينية وعاصمتها القدس، على الرغم من بطش االحتالل وحربه على البشر والشجر والحجر
إن شعبنا الفلسطيني في أماكن تواجده كافة، يمثل وحدة متكاملة تربطه األرض "وقال بيان الحركة 

  ".المصير، ندعوه إلى مزيد من التكاتف والثبات والصمود حتى التحرير والعودةوالهوية و
 8/12/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم

  
  حماس تدعو إلى هبة شعبية ورسمية لمنع االحتالل من هدم جسر باب المغاربة .19

ز الفلسطيني المرك"وصل ) 12-8(في بيان لها الخميس " حماس" حركة المقاومة اإلسالمية قالت: دمشق
إنّنا في حركة حماس نحذِّر االحتالل الصهيوني من التمادي في استهداف هذا : "نسخة عنه" لإلعالم

الجسر الذي يعد جزءا ال يتجزأ من األقصى المبارك، ونحمله المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا الفعل 
  ".استفزازا لمشاعر ماليين المسلميناإلجرامي الذي يعد انتهاكًا صارخًا لحرمة المسجد األقصى، و

وإزاء هذه الحملة المسعورة التي يشنّها االحتالل الصهيوني، دعت الحركة الشعب الفلسطيني وجماهير 
هبة جماهيرية نصرة للمسجد األقصى والمقدسات المهددة بالطمس "أمتنا العربية واإلسالمية إلى 

  ".والتغيير
  8/12/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم
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   لـمحاورة المستخدمين العرب» فيسبوك«نتنياهو يريد استخدام  .20
أصدر رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو تعليماته مؤخرا لديوانه بتعزيز الحـوار مـع العـالم                

االجتمـاعي  » فيسبوك«العربي وبلغتهم ، وفي هذا اإلطار ينوي تخصيص جانب من صفحته على موقع              
 وقد قرر أن يجيب على األسئلة التي يطرحهـا العـرب            .ومتابعيه» أصدقائه«ة العربية مع    للتحاور باللغ 

  .عليه في هذا الموقع باللغة العربية التي سيكون هناك مترجم فوري لها
وقد بدأ المتحدث بلسان نتنياهو للشؤون اإلعالمية العربية، أوفير جندلمان، تجاربه هذا األسـبوع بـأن                

وقد تعرض جندلمان ألسئلة عن موقف إسرائيل من        . ة مشابهة مع مبحرين عرب    أجرى حوارات بطريق  
الثورات العربية وخصوصا من الثورة المصرية، وأيضا عن احتمال تنفيذ إسرائيل هجوما عسكريا على              

بأن الحوار الذي بدأه جندلمان لـم يكـن         » يديعوت أحرونوت «واعترفت صحيفة   . منشآت إيران النووية  
الكثير من المبحرين العرب على شبكة االنترنت استغلوا الحـوار لتوجيـه الـشتائم ضـد                مريحا إذ أن    

  .إسرائيل
كتبت لهم أشكرهم على تعليمنا     «: عن جندلمان رأيه في الشتائم وكيف تعامل معها فقال        » يديعوت«ونقلت  

  .»وقلت لهم أن شتائمهم تخدم حكومة إسرائيل فعال. كلمات جديدة باللغة العربية الدارجة
  9/12/2011، السفير، بيروت

  
   ال تعتزم تقديم بوادر حسن نية لعباس"إسرائيل": "جيروزاليم بوست" .21

قالت تقارير صحافية إسرائيلية يوم أمس أن حكومة تل أبيب رفضت ضغوطاً :  أشرف الهور-غزة 
ثانية من مارسها زعماء ورؤساء دول تطالب بإطالق أسرى مهمين ينتمون لحركة فتح ضمن المرحلة ال

  .صفقة تبادل األسرى، بهدف تقوية الرئيس محمود عباس
 الحكومة لن إن اإلسرائيلية عن مصادر خاصة فقد قالت "جيروزاليم بوست"وبحسب ما نقلت صحيفة 

الذي " من شأنها تعزيز مكانة الرئيس عباس في الشارع الفلسطيني "حسن نية"تقدم على أي خطوة 
 التنازل عن التوجه إلى األمم المتحدة والذي يحاول تقويض شرعية يرفض العودة إلى التفاوض أو

  ."إسرائيل في العالم
 عدة زعماء من دول العالم حثت بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة على أنووفق المصادر فقد ذكرت 

استغالل فرصة المرحلة الثانية من صفقة تبادل األسرى إلطالق سراح أسرى من فتح لتعزيز مكانة 
 نتنياهو رفض األمر بسبب رفض الرئيس إنلكن المصادر قالت . رئيس عباس في الشارع الفلسطينيال

  .عباس الدخول في مفاوضات مباشرة، قبل توقف البناء في المستوطنات
كذلك نفت المصادر أن تكون حكومة بالدها قد وافقت على إطالق سراح معتقلين أمنيين، في المرحلة 

 سيطلق سراحهم سيكونون من الجنائيين، وهو أمر يخالف اتفاقية التبادل التي الثانية، وقالت أن من
 "لصوص السيارات' حكومته ستطلق سراح إنونقلت الصحيفة عن تلك المصادر قولها  .رعتها مصر

وذكرت أن وزارة العدل تقوم حاليا بوضع قوائم بأسماء السجناء على أن  . لن تقدم لعباس ما يريدهوأنها
  .ليها مكتب رئيس الوزراءيصادق ع

 9/12/2011القدس العربي، لندن، 
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  ليبرمان ينتقد المساندة الروسية للفلسطينيين .22
روسيا لإلجـراءات   ” مساندة“أفيغدور ليبرمان، أمس، أن     ” اإلسرائيلي“اعتبر وزير الخارجية    ): أ.ب.د(

جاءت تصريحات ليبرمان   . ”سالماتفاق  “الفلسطينية األحادية الجانب ال تشجع على التوصل إلى ما سماه           
وقال ليبرمان إن قيام    . خالل اجتماعه المفاجئ برئيس الوزراء الروسي فالديمير بوتين في موسكو أمس          

 إنـه   ،وقال بيان أصدره مكتب ليبرمان خالل اللقاء      .روسيا بتزويد سوريا بأسلحة قد يكون له نتائج سلبية        
بشأن عدد من القضايا ،     ” إسرائيل” المواقف بين روسيا و    وروسيا في ” إسرائيل“تطرق إلى الخالفات بين     

  .”إسرائيلية“وذلك حسبما ذكرت وسائل إعالم 
 9/12/2011، الخليج، الشارقة

 
  يناقش مقترحا لمنع رفع اآلذان عبر مكبرات الصوت" الكنيست" .23

ـ  " "إسرائيل بيتنا "قدمت عضو الكنيست اإلسرائيلي من حزب       : القدس المحتلة  أمـس  " ائيليأنستاسيا ميخ
 عبر مكبرات الـصوت، ليـتم       48الخميس اقتراحاً لمنع رفع اآلذان في المساجد الفلسطينية في أراضي           
نحن جميعاً نؤيد   : "وقالت ميخائيلي .مناقشته يوم األحد القادم خالل الجلسة األسبوعية للحكومة اإلسرائيلية        

 مئات اآلالف من اليهود بحياتهم اليومية،       ولكن هذا ال يجب أن يكون على حساب استمتاع        , الحرية الدينية 
  ".يجب أال يعاني المستوطنون كل يوم من اآلذان في وقت الفجر

، باإلضـافة إلـى وزيـر حمايـة البيئـة           "إسرائيل بيتنا "وقوبل القانون بترحيب من قبل أعضاء حزب        
  .صوت، الذي رأى أنه يجب منع رفع اآلذان عبر مكبرات ال"جلعاد أوردون"اإلسرائيلية 

عن استيائه من اقتراح القانون، مشيراً إلى       " روبي ريفلين "وفي المقابل، عبر رئيس الكنيست اإلسرائيلي       
  .القانون سيتسبب بحرب على المقدسات اإلسالمية

وحذر مفتي القدس الشيخ محمد حسين الحكومة اإلسرائيلية من المصادقة على مشروع القانون، مؤكـدا               
  .عتداء على حرية العبادةأن مشروع القانون يعد ا

وطالب مفتي القدس في بيان له الخميس بضرورة التدخل للحيلولة دون المصادقة علـى هـذا القـانون                  
العنصري، منبها إلى أنه سيحدث لغطًا وجدال كبيرا في العالم اإلسالمي، وال بـد مـن التـدخل لمنـع                    

  .صدوره
 9/12/2011، السبيل، عّمان

 
  على إجراء انتخابات في القدس تشارك فيها حركة حماستوافق لن  "إسرائيل": "هآرتس" .24

اإلسرائيلية في عددها الصادر أمس الخميس عن مصدر سياسي إسرائيلي قولـه       » هآرتس«نقلت صحيفة   
إنه من غير المتوقع أن توافق الحكومة اإلسرائيلية على إجراء انتخابات في القدس المحتلة تشارك فيهـا                 

صدر نفسه أن إسرائيل، في المقابل، ستجد صعوبة في منع إجراء انتخابـات             وأضاف الم . حركة حماس 
في الضفة الغربية وقطاع غزة، في حين أنه من المتوقـع أن تطلـب الـسلطة الفلـسطينية أن تجـري                     

  الشرق.االنتخابات في القدس المحتلة أيضا
 9/12/2011،  األوسط، لندن
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  نتنياهو ضد السلطة الفلسطينيةجنراالت الجيش اإلسرائيلي يعارضون سياسة  .25
أعرب عدد من كبار جنراالت الجيش اإلسرائيلي، في األيام األخيرة، عن معارضتهم الـشديدة              : تل أبيب 

. لسياسة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ووزير خارجيته، أفيغدور ليبرمان، المعادية للسلطة الفلسطينية           
سائر الحركات المعارضة وتمس برئيس الـسلطة، محمـود         وقالوا إن هذه السياسة تقوي حركة حماس و       

، إلى إعادة التنـسيق مـع الـسلطة، وتقـديم           »معاريف«ودعا هؤالء الجنراالت، وفقا لصحيفة       .عباس
  .تسهيالت للمواطنين الفلسطينيين الذين يعيشون في كنفها

ات في موعدها المقرر    الرئيس عباس يبدو مصرا على إجراء االنتخاب      «: ونقلت الصحيفة عن أحدهم قوله    
. »وعلى إسرائيل أن ال تقدم من طرفها الفوز لحركة حماس على طبـق مـن الـذهب                . بعد ستة شهور  

نحن لسنا متفرجين في االنتخابات الفلسطينية، ويوجد لنا تأثير واضح عليها، وينبغي أن يكـون               «: وتابع
  .»تأثيرنا إيجابيا وليس سلبيا، كما هو الحال اليوم

راالت اإلسرائيليون بنشاط قوات األمن الفلسطينية، التي تنجح في فرض سلطة القانون وتنظيم             وأشاد الجن 
  . الحياة المدنية في الضفة الغربية

وكشف أحد الجنراالت عن خطة بالدرج لدى الجيش اإلسرائيلي في حال فوز حركة حماس في انتخابات                
مـن  «: واكتفـى بـالقول   . اإلفصاح عن تفاصيلها  التشريعية المقبلة في السلطة الفلسطينية، ولكنه رفض        

  .»األفضل إلسرائيل وللفلسطينيين أن ال نضطر إلى تنفيذ هذه الخطة
  9/12/2011، الشرق األوسط، لندن

  
   غزةيران ولبنان وقطاعإل يطالب بتوجيه ضربة عسكرية "داني ياتوم"الجنرال  .26

، الجنرل في االحتياط داني ياتوم إن توجيه        قال رئيس جهاز الموساد األسبق    :  زهير أندراوس  -الناصرة  
ضربة عسكرية إسرائيلية للبرنامج النووي اإليراني سيكون أقل إيالما من تكاليف العـيش مـع تهديـد                 
األسلحة النووية اإليرانية، الفتًا إلى أن رد الفعل اإليراني على الضربة العسكرية لن يكون عنيفًا، كمـا                 

دولة العبرية قادرة على تحمل من أسماها بالقيادة المجنونة في طهـران،            يحاول البعض تصويره، وأن ال    
مع ذلك، اعترف رئيس الموساد األسبق، بأنه في حال توجيه إسرائيل الضربة العسكرية             .على حد تعبيره  

إليران، فإنها ستتعرض لقصف صاروخي لم تشهد مثله، وتحديدا من قطاع غزة بواسطة حماس، ومـن                
حزب اهللا اللبناني، لكن الجنرال ياتوم أضـاف أن الـرد اإلسـرائيلي علـى الهجمـة                 الشمال بواسطة   

الصاروخية سيكون قاسيا ومؤلما للغاية، بحيث أنه سيشمل تدمير البنية التحتية والمرافق الحيوية في كٍل               
 من لبنان وقطاع غزة، وشدد على أنه سيسقط العديد من المدنيين في الهجمة الصاروخية علـى العمـق                 

اإلسرائيلي، ولكنه أكد على أن الدولة العبرية يجب أن تكون على استعداد لدفع هذا الثمن للتخلص مـرة                  
واحدة وإلى األبد من التهديد النووي اإليراني ومن التهديد الصاروخي من الجبهتين الشمالية والجنوبيـة،               

  .على حد تعبيره
 الوقت لترك إيران تواصل برنامجها النووي، مضيا        وبحسب الجنرال ياتوم فإن العالم ال يملك الكثير من        

أن هناك تقييما يؤكد على أن اإليرانيين قد عبروا الخط األحمر، وأصبحوا يملكـون المعرفـة وجميـع                  
الوسائل إلنتاج القنبلة النووية خالل فترة أقصاها عام واحد، وبالتالي فإن القرار بتوجيه الضربة من قبل                

   تخذ قبل فوات األوان، أن       المجتمع الدولي يجب أنيكون أمن الدولة العبريـة أسـير التنبـؤات وأن          ال   ي



  

  

 
 

  

            17ص                                     2344:                العدد9/12/2011الجمعة  :التاريخ

وشكك الجنرال يـاتوم فـي قـدرة العقوبـات      . النظام اإليراني لن يقوم بشن هجوم نووي على حد قوله         
  .المفروضة والتي ستُفرض على إيران في وقف البرنامج النووي

ران بالوصول إلى القنبلة النووية، والثاني منعها من الوصول         األول، السماح إلي  : زاد ياتوم هناك خياران   
إلى ذلك عبر استخدام القوة العسكرية، داعيا المجتمع الدولي إلى ترك موقف المتفرج على ما يجـري،                 
الفتًا إلى أن إلسرائيل الحق الكامل في الدفاع عن نفسها، ألنه بالنسبة لها، وصول إيـران إلـى القنبلـة                    

  . كل تهديدا وجوديا على الدولة العبريةالنووية يش
 8/12/2011، القدس العربي، لندن

  
  بلدية االحتالل في القدس تغلق جسر باب المغاربة .27

أفاد مراسل الجزيرة في فلسطين بأن بلدية القدس أصدرت قرارا بإغالق جسر باب             : وكاالت+ الجزيرة  
وقال مراسـل الجزيـرة إن   . الجسر آيل للسقوط  المغاربة المؤدي إلى الحرم القدسي الشريف بدعوى أن         

مهندس بلدية القدس زعم أن جسر باب المغاربة قد ينهار جراء حريق لكونه مبنيا من الخشب، ولـذلك                  
ووفق القرار لن يـسمح للمـارة        .أصدر قرارا بإغالق الجسر المؤدي إلى المسجد األقصى بشكل كامل         

وأصدر مهندس البلديـة األمـر       .يش في حاالت الضرورة   باستخدام الجسر باستثناء قوة صغيرة من الج      
يطلـق  (في رسالة وجهها إلى صندوق تراث حائط البراق " بإغالق الجسر وعدم السماح بأي استخدام له   "

صندوق تراث  "وقال بيان صادر عن البلدية إن        .الذي يدير الموقع اليهودي   ) عليه إسرائيليا حائط المبكى   
وأوضح البيان أن الجـسر سـيبقى       ". ام لتقديم التماس ضد أمر مهندس البلدية      حائط المبكى لديه سبعة أي    
  ".في حال الضرورة"مفتوحا فقط لقوى األمن 

 كإجراء مؤقت بعد انهيار الجسر الرئيسي الذي يستخدمه غير المسلمين           2004وأقيم الجسر الخشبي عام     
  .ول إليهللوصول إلى المسجد، كما تستخدمه قوى األمن اإلسرائيلية للدخ

 8/12/2011، موقع الجزيرة نت، الدوحة
  

   إصابة بغارات على غزة12شهيد و .28
مواطنا آخرين غالبيتهم من األطفال جراء سلسلة غارات شنتها         ) 12(استشهد مواطن وأصيب نحو     : غزة

ـ     . طائرات االحتالل فجر اليوم الجمعة على أهداف مختلفة في قطاع غزة           ا وقال الناطق باسم اللجنة العلي
ـ        إن القصف أوقع شهيدا يدعى بهجـت الـزعالن         ) صفا(لإلسعاف والطوارئ في غزة أدهم أبو سلمية ل

. وصفت إصابتهما بالحرجة جـدا    )  عاما 12 سنوات،   10( من أطفاله بينهم اثنين      7، وأصيب   ) عاما 38(
الطـواقم  وأضاف أبو سلمية بأن القصف أدى أيضا إلى إصابة سيدتين من نفس العائلة، الفتـا إلـى أن                   

  . إصابات في الميدان، فيما قامت بنقل اإلصابات األخرى إلى المستشفى5الطبية تعاملت مع 
وأفاد مراسلنا أن طائرات االحتالل قصفت بثالثة صواريخ موقعا للمقاومة خلف أبراج المقوسي بمدينـة               

ة جميع من بداخله    وإصاب" الزعالن"غزة مما أدى إلى وقوع أضرار كبيرة جدا بمنزل مجاور يعود آلل             
  .ما بين شهيد وجريح جراء انهيار المنزل على قاطنيه من شدة االنفجارات

ويأتي القصف اإلسرائيلي بعد ساعات من اغتيال جيش االحتالل للقيادي في كتائـب شـهداء األقـصى                 
ع عصام البطش وابن شقيقه صبحي البطش من كتائب القسام بغارة على سيارة كانا يستقالنها في شـار                
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عمر المختار وسط غزة، وهو ما دفع فصائل المقاومة إلطالق عدد من الصواريخ ردا علـى جريمـة                  
  .االغتيال

  9/12/2011، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية 
  

  جنوب بيت لحمدونماً من االراضي 150االحتالل يصادر  .29
اً من أراضي بلدة الخـضر       دونم 150صادرت السلطات اإلسرائيلية أمس     : »الحياة «-رام اهللا، الناصرة    

» دانيـال «وقال سكان البلدة إن األراضي المصادرة تقع في منطقة قريبة من مستوطنة             . جنوب بيت لحم  
  .المقامة على أراضي الخضر

 9/12/2011، الحياة، لندن
  

  آليات عسكرية تقتحم مسجدين بالضفة .30
ا شـمال غـرب مدينـة رام اهللا         اقتحمت آليات عسكرية إسرائيلية مدججة قريتي دير غسانة وبيت ريم         

وتـصدى   .وأطلقت النيران الحية وقنابل مضيئة، وسمع دوي انفجارات في أنحاء متعددة من القـريتين             
وأفـادت تقـارير    .الشبان في القريتين للقوات اإلسرائيلية ورشقوها بالحجارة وأغلقوا الطرقات بالحجارة     

ت ثقيلة اقتحمت القريتين وداهمت العديد من البيـوت،         بأن قوات كبيرة من الجيش اإلسرائيلي ترافقها آليا       
وقال شهود عيـان مـن       .وبينها مسجد قرية دير غسانة بعد تهديدات من قبل المستوطنين بحرق المسجد           

أصوات طلقات نارية وقنابل مضيئة أطلقت في البلدتين، كما داهم االحتالل مـسجد             "قرية بيت ريما إن     
  ".بيت ريما وعدة منازل

  8/12/2011، لجزيرة نت، الدوحةموقع ا
  

  نادي االسير يؤكد تصاعد عمليات االعتقال بالضفة .31
ان االحتالل اعتقل خالل األسبوع األول      ،   قال نادي األسير في بيان صدر امس       : الحياة الجديدة  -رام اهللا   

تمـادي   مواطناً يومياً، من مختلف محافظات الضفة، األمر الذي يعكس           20من الشهر الجاري أكثر من      
االحتالل في االعتقاالت اليومية والتي تجري على مرأى ومسمع مـن العـالم دون مبـرر، مؤكـداً أن                   

وكان الفتـا اسـتهداف      .إسرائيل كثفت من حمالت االعتقال منذ إتمام الصفقة لتعويض ما أفرجت عنه           
ي قـررت إسـرائيل     كوادر و قيادات هامة في العديد من األطر السياسية وبعض القيادات المجتمعية الت            

» ملـف سـري   «اعتقالهم إداريا وهو األمر األكثر خطورة خاصة أن سبب اعتقالهم يبقى تحت عنـوان               
ويشكل خطراً على أمن الدولة ففي األسبوع األول من الشهر الجاري تم اعتقال العشرات مـن قيـاديي                  

دف من هذه االعتقـاالت هـو       وكوادر الجبهة الشعبية ، وأعرب النادي عن قلقه اتجاه ذلك مؤكدا أن اله            
كما اكد النادي ان سياسة اإلبعاد تضاف على قائمة من الجـرائم             .إقصاء السلطة عن مهامها وتقويضها    

  .التي يقترفها االحتالل ، خاصة أنها تمارس اليوم بحق نواب
  9/12/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا

  
  
  



  

  

 
 

  

            19ص                                     2344:                العدد9/12/2011الجمعة  :التاريخ

  "يرالتعم"وتفكيك ثالثة في  "عين الحلوة"قنبلتان في  .32
تجدد في مخيم عين الحلوة في صيدا مسلسل القاء القنابل في احيائه، وجديد فصوله : "المستقبل"صيدا ـ  

 الخميس انفجار قنبلتين صوتيتين في حي طيطبا، من دون ان يسفر انفجارهما عن وقـوع                -ليل األربعاء 
قوات العسكرية في حركـة     وكانت التحقيقات في محاولة اغتيال احد مرافقي قائد ال         .اصابات أو أضرار  

فتح العميد صبحي ابو عرب، الفلسطيني عدي حماد، على يد مسلح مجهول في المخيم قد تواصلت مـن                  
  . قبل لجنة المتابعة للقوى الفلسطينية وبالتنسيق مع السلطات اللبنانية

واعتبرت اثر اجتماع طارئ لها انه يصب في مصلحة         . ودانت اللجنة في بيان ما يجري في عين الحلوة        
ورأت أن القاء القنابل ليال وزعزعة امن المخيم مدان ومستنكر مـن كافـة القـوى                . العدو االسرائيلي   

المخـيم وترويـع    الوطنية واإلسالمية، واعتباره عمال صهيونيا جبانا يهدف إلى زعزعة أمن واستقرار            
  .اآلمنين في المخيم

من جهة ثانية، وفي منطقة تعمير عين الحلوة المالصقة للمخيم والتي يقطنها لبنانيون وتقع ضمن منطقة                
انتشار الجيش اللبناني، عثر فجر الخميس على قنبلة معدة للتفجير مربوطة ببوابة منزل المواطن علـي                

وحضرت الى المكان قوة من الجيش اللبنـاني وضـربت          . ابةعفارة وثبتت بحيث تنفجر بمجرد فتح البو      
  .طوقا امنيا حوله وقام خبير عسكري بتفكيك القنبلة 

  9/12/2011، المستقبل، بيروت
  

  اعتصام تضامني مع االسرى والمعتقلين: بيروت .33
اللجنة الوطنية للدفاع عـن األسـرى والمعتقلـين فـي سـجون             «ككل أول خميس من كل شهر، نفذت        

. فـي منطقـة كاراكـاس     » الصليب األحمر الـدولي   «، أمام مقر    »خميس األسرى «اعتصام  » لاالحتال
وباألمس، ورغم المطر، شارك العشرات من الفلسطينيين واللبنانيين في االعتصام، كما حـضر أطفـال               

وقـد أبلغـت الالفتـات      . ، وتجمعوا ليعبروا عن تضامنهم مع األسـرى       »بيت أطفال الصمود  «روضة  
ال بد لليل أن ينجلـي      «، و »لن ترهبنا قضبانكم ولن تثنينا زنازينكم فصمودنا أكبر برهان        «أنه  المرفوعة ب 

  .»حتماً سيأتي التغيير.. أيها األسرى«، و»وال بد للقيد أن ينكسر
المؤسسات الدولية وحقوق االنسان الى التحرك السريع إلنقـاذ األسـرى           «رفع المشاركون مذكرة دعت     

انتهاك حقوق اإلنسان في فلسطين المحتلة من خالل الجدار العنصري الـذي            «ت عند   وتوقف. »والمعتقلين
ولفتت المـذكرة   . »...يلتهم األرض وعمليات الهدم المستمرة في القدس واألحكام على األطفال المرضى          

الظروف الصحية الصعبة التي يعاني منها األسرى في ظل مماطلة إدارة السجون في تحديد موعد               «الى  
 مع األطباء، ومنهم الفتى فايز عابدين، الى حمالت التفتيش الليلية المفاجئة وتجميد حسابات األسـرى      لهم

  .»وسياسة النقل العشوائي وغيرها من األمور
يأخذ األسرى مكانتهم القانونية واإلنسانية، حتى ال يظلوا رهينة         «وتضمن االعتصام كلمات دعت الى أن       

تحرير األسرى والمعتقلين هي مـسؤولية أبنـاء        «، كما أكدت على أن      »يةلألوامر والقوانين غير الشرع   
  .»األمة وأحرار العالم

  9/12/2011، السفير، بيروت
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  فياض يجدد التزام السلطة بتطوير برامج الحماية االجتماعية وإنجاز الحد األدنى لألجور .34
ام الحكومة التام بإجمال الحوار الذي بدأ       جدد الدكتور سالم فياض رئيس الوزراء التز      ": األيام "–رام اهللا   

بشكل جدي إلنجاز مطلب الحد األدنى لألجور، واعتبر أن هذا المطلب يشكل مكوناً أساسياً من مكونات                
وأكد أمام المؤتمر الرابع التحـاد       .الحماية االجتماعية الذي تعمل السلطة الوطنية على تعزيزه باستمرار        

، سيكون عاماً زاخراً بإجراءات حاسـمة باتجـاه إجمـال هـذه             2012م  أن العا "نقابات عمال فلسطين    
المطالب، بدءاً بالحد األدنى لألجور، واستكمال مكونات برامج الحماية االجتماعية، والتي تهـدف إلـى               

هذا االلتـزام   : "، وقال "حماية العمال والعاطلين عن العمل، وكافة الفئات المحتاجة من شعبنا لهذه الحماية           
من قناعتنا التامة بأنه إذا ما كان لهذا االقتصاد أن ينمو بشكل مستدام ومتوازن، فال بد أن يكون من                   ينبع  

  ".مكوناته عنصر أساسي يتصل بشبكة الحماية االجتماعية بكافة مكوناتها
ـ                النطـالق   24وأشار رئيس الوزراء خالل كلمته، أمام المؤتمر الذي يصادف انعقـاده الـذكرى الــ

  ".أن االنتفاضة توجت عقوداً طويلةً من نضال شعبنا"، إلى 1987الشعبية عام االنتفاضة 
  9/12/2011، األيام، رام اهللا

  
 استمرار االستيطان اإلسرائيلي يقوض فرص تحقيق السالم المنشود: ملك األردن .35

د عباس أمـس     الثاني خالل لقائه الرئيس الفلسطيني محمو      أكد الملك عبد اهللا   ):  بترا (- عمان   نسعد الدي 
في عمان على دعم األردن ومساندته للسلطة الوطنية الفلسطينية وللـشعب الفلـسطيني لنيـل حقوقـه                 

 1967المشروعة في التحرر وإقامة الدولة المستقلة على األرض الفلـسطينية ضـمن خطـوط العـام                 
السالم المنشود  وبين أن استمرار االستيطان اإلسرائيلي يقوض فرص تحقيق         . وعاصمتها القدس الشرقية  

  . الذي ينهي الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي
09/12/2011الغد، عّمان،   

  
   يؤكد رفض األردن أي إجراءات إسرائيلية تمس باب المغاربة  األردنيوزير الخارجية .36

 إجـراءات  ألي المطلـق    األردن رفـض    أمس أكد وزير الخارجية ناصر جودة       : هال العدوان  -عمان  
يتعلـق    شكل بالمقدسات في مدينة القدس وهويتها وتراثها بما في ذلك مـا            بأي تمس   أن يمكن   إسرائيلية

 دائمـة مـن خـالل وزارة الخارجيـة          األردنيةان االتصاالت   » الرأي «إلىوقال جودة   . بباب المغاربة 
 يمس  إسرائيلي إجراء ألي الرافض   األردن على موقف    بالتأكيد ومختلف الجهات المعنية     األوقافووزارة  

 والمـسيحية   اإلسـالمية  تتعلق بهوية القدس ومقدساتها      إجراءاتلوضع القائم لباب المغاربة وكذلك أية       با
 جسر باب المغاربة قـال      بإغالق أمسوحول قرار سلطات االحتالل     . ومحاوالت تغيير هويتها العربية     

 الواضح بعـدم    األردن تشدد على موقف     اإلسرائيلي يجري اتصاالت يومية مع الجانب       األردن أنجودة  
  .يجري اتصاالت مع مختلف المنظمات الدوليةو ،المساس بالوضع القائم لباب المغاربة

09/12/2011، الرأي، عّمان  
  

  فعاليات إسالمية تؤكد رفض قرار سلطات االحتالل إغالق جسر باب المغاربة: األردن .37
 إغـالق  اإلسرائيليةسلطات  عن رفضها لقرار ال    إسالمية أعربت فعاليات    :عوض الصقر  -بترا   -عمان  

. جسر باب المغاربة المؤدي الى الحرم القدسي الشريف من الجهة الغربية بدعوى أن الجسر آيل للسقوط               
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ـ   اإلسـرائيلي  ونطالـب سـلطات االحـتالل        األحادية اإلجراءات نستنكر هذه    أننا «أمس) بترا(وقالوا ل
المنظمات الدولية وخاصة اليونـسكو ومجلـس       باالنصياع الى رغبة المجتمع الدولي وقرارات الهيئات و       

 والتي تؤكد على الحفاظ على البنية العامة للمسجد االقصى المبارك وعدم اجراء أي تغييـرات اال                 األمن
 فـي   اإلسـالمية بالتنسيق مع األطراف المعنية وخاصة االردن صاحب الوالية الشرعية على المقدسات            

  . »القدس الشريف
09/12/2011، الدستور، عّمان  

  
   في غزة يزور مركز اإلطراف الصناعية"16المستشفى الميداني غزة "وفد  .38

 امـس مركـز     16/ غـزة  األردنـي  زار وفد من المستشفى الميداني العسكري        : امجد الشوا  -بترا-غزة
األطراف الصناعية التابع لبلدية غزة وذلك في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها طواقم المستشفى فـي                

  .  توجيهات الملك عبداهللا الثاني بإسناد ودعم األهل في غزة والتخفيف من معاناتهمتنفيذ
09/12/2011، الدستور، عّمان  

  
  48تستنكر فرض الوالء للكيان على فلسطينيي الـ " الجامعة" .39

 الصهيوني يفرض "الكنيست"استنكرت جامعة الدول العربية طرح مشروع قانون للتصويت في  :القاهرة
 في حال طلبهم "إسرائيل"ـ التوقيع على وثيقة والء ل،1948طينيي المناطق المحتلة سنة على فلس

وقال السفير محمد صبيح، األمين العام المساعد لشؤون فلسطين واألراضي العربية  .الحصول على هوية
ن وأضاف أ. "ال يوجد برلمان في العالم على مدى سنوات االستعمار الطويلة" :المحتلة بالجامعة

تناقش وتقر مثل هذه القوانين العنصرية والخطرة من دون االلتفات للقانون الدولي وردود " "إسرائيل"
ما يجري يثير غضب "، و"إسرائيل"وتابع أن الوضع خطر في  ."أفعال الدول الرافضة لمثل هذه القوانين

على استحياء عندما ، ومن هنا جاءت تصريحات وزيرة الخارجية األمريكية "وتحفظ المجتمع الدولي
وشدد على أن مشروع القانون هذا مخالف لإلعالن العالمي  ."إن الديمقراطية في إسرائيل تتآكل"قالت 

 "إسرائيل"لحقوق اإلنسان وللقانون الدولي بشكل عام، موضحاً أن مثل هذا القانون يندرج ضمن مساعي 
  .1948ن سكان أراضي لطمس الهوية الفلسطينية وتضييق الخناق على الفلسطينيين م

  9/12/2011الخليج، الشارقة، 
  

  غزة بعد اغتيال فلسطينيينمصر تجري اتصاالت لتثبيت التهدئة ب .40
 كشف سفير مصر لدى السلطة ياسر عثمان عن جهود : وكاالت، الحياة الجديدة، رام اهللا،القدس المحتلة

فلسطينيين في  مواطنين "إسرائيل"مصرية من أجل العودة لتثبيت التهدئة في قطاع غزة، عقب اغتيال 
 والعودة لتثبيت اإلسرائيليةإن مصر تسعى لوقف االنتهاكات واالعتداءات " :وقال عثمان .قطاع غزة

شار السفير أو ."باغتيالها المواطنين عصام وصبحي البطش) الخميس( اليوم إسرائيلالتهدئة التي نقضتها 
 وحماية الشعب الفلسطيني األوضاع لمنع تدهور ألطرافا اتصاالت حثيثة تقوم بها مصر مع كافة إلى

  .وضمان حقوقه
  9/12/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 
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  "إسرائيل" مع "كامب ديفيد" ينفون توافقهم مع واشنطن بشأن معاهدة "إخوان مصر" .41
داتها نفت جماعة اإلخوان المسلمين في مصر وجود أي تفاهمات بين قيا:  محمد حسن شعبان- القاهرة

 للسالم التي وقعتها القاهرة مع "كامب ديفيد"والجانب األميركي أو اإلسرائيلي بشأن موقفها من معاهدة 
ات القرن الماضي، بعد أن نشرت صحيفة إسرائيلية تصريحات نسبتها لجيفري يتل أبيب نهاية سبعين

عالم العربي، قال فيها إن  كبير مستشاري وزيرة الخارجية األميركية لشؤون التغيرات في ال،فيلتمان
  ."تفهمها ألهمية الحفاظ على معاهدة السالم"جماعة اإلخوان أبلغته 

 إن : األمين العام لحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لإلخوان المسلمين، محمد سعد الكتاتني.وقال د
الصحة، ولم تحدث أي  عن عار تماماً) المنسوب إلى فيلتمان) (يديعوت أحرونوت(ما نشرته صحيفة "

وأضاف في تصريح . "اتصاالت أو تفاهمات مع الجانب األميركي أو اإلسرائيلي بشأن اتفاقية السالم
صحافي له أمس أن موقف الحزب ثابت من احترام االتفاقات الدولية بشرط تحقيقها الهدف الذي أبرمت 

  . اتفاقية يراها ال تحقق مصالحهمن أجله لصالح الطرفين مع احتفاظ البرلمان بحقه في مراجعة أي
 األمين العام لجماعة اإلخوان المسلمين، وجود أي اتصاالت بين الجماعة ، محمود حسين. نفى دكما

كل المعاهدات تعقد لصالح الشعوب ومن حق الشعب ": "الشرق األوسط"ومسؤولين أميركيين، وقال لـ
   ."والبرلمان الذي يمثله مراجعة أي معاهدة

معاهدة كامب ديفيد مضى عليها وقت طويل، وهي كغيرها من المعاهدات تحتاج إلعادة النظر ": وتابع
 أن جماعة اإلخوان ترى أن المعاهدة على قدر كبير من األهمية لكنها ، مضيفاً"وهو أمر متروك للبرلمان

 وعموماً.. راهنهناك أولويات أهم بكثير في الوقت ال".. ال تضعها في الوقت الراهن على سلم أولوياتها
  ."إسرائيل ال تحترم هذه االتفاقية على أرض الواقع

  9/12/2011الشرق األوسط، لندن، 
  

  قطر تجدد حرصها على إيجاد حل مناسب لقضية الالجئين الفلسطينيين .42
 ، الكلمة التي ألقتها الشيخة علياء بنت أحمد بن سيف آل ثانيخالل ،أكدت دولة قطر :قنا وكالة -جنيف

 الدائم لدولة قطر لدى مكتب األمم المتحدة والمنظمات الدولية األخرى في جنيف أمس، أمام المندوب
االجتماع الحكومي الدولي على المستوى الوزاري للدول األعضاء في األمم المتحدة بمناسبة الذكرى الـ 

  ، حرصها على 1961 التفاقية عام 50، المتعلقة بوضع الالجئين، والذكرى الـ 1951 التفاقية عام 60
 من بين الجئي الدول في العالم، إيجاد حل مناسب لقضية الالجئين الفلسطينيين الذين يعدون األكثر عدداً

  .مشددة على ضرورة أن يضمن هذا الحل حقوق هؤالء الالجئين وحفظ كرامتهم
  9/12/2011الشرق، الدوحة، 

  
   أولوياتهالرئيس التونسي يتعهد بوضع قضية فلسطين واألسرى على سلم .43

 وقضية األسرى في  تعهد الرئيس التونسي القادم منصف المرزوقي بجعل قضية فلسطين عموماً:تونس
 من حملة سجون االحتالل على رأس أولوياته فور تسلمه منصب رئيس البالد، جاء ذلك خالل لقائه وفداً

  .ةيفي مقر المجلس التأسيسي في الجمهورية التونس" محررون من أجل األسرى"
، ، بأن اللقاء كان إيجابياً"أحد أعضاء الوفد الذين التقوا المرزوقي"ووصف األسير المحرر علي عصافرة 

وأكد أن الوفد طلب من المرزوقي أن تقوم بالده بمساعدة األسرى المحررين الذين أخذوا على عاتقهم 
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وأوضح أن الوفد  .كم الدوليةمالحقة المحققين الصهاينة الذين كانوا يعذبونهم داخل السجون في المحا
 تشكيل هيئة قانونية يشرف عليها محامون تونسيون، تتولى رفع دعاوى طلب من المرزوقي أيضاً

  .ىقضائية ضد المحققين الصهاينة في المحاكم الدولية، بسبب الجرائم التي يرتكبونها بحق األسر
  8/12/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
   يزور طرابلس قريباً"إسرائيل"ـأول سفير لو... يسعون من أجل العودة إليهايهود ليبيا : "هآرتس" .44

 والمجلس االنتقالي "إسرائيل" كشفت صحيفة هآرتس اإلسرائيلية عن وجود اتصاالت بين :القدس المحتلة
وأكدت مصادر بريطانية عن وجود اجتماعات لعدد من أبناء  . طرابلسفي لفتح سفارة إسرائيلية الليبي
ولي الحكومة البريطانية ؤالية اليهودية الليبية في بريطانيا برئاسة رفال لوزان مع بعض مسالج
  .ليبياى ولين بالمجلس االنتقالي الليبي من أجل العودة إلؤومس

 أنفسهم الجالية اليهودية الليبية ى، يحملون الجنسية البريطانية، ويطلقون علن يهوداًإوبحسب الصحيفة ف
 من قيادات المجلس االنتقالي الليبي بضرورة العمل على لبوا الحكومة البريطانية وعدداًفي بريطانيا، طا

وأشارت المصادر  .عودتهم ومنحهم جواز سفر ليبياً، واستعادة ممتلكاتهم في طرابلس وبني غازي
بعد توجيه البريطانية أن لجنة من الجالية اليهودية الليبية ستزور ليبيا قريبا الفتتاح مكتب لهم هناك، 

الدعوة إلى رفال لوزان، رئيس الجالية اليهودية الليبية في بريطانيا، وابن أحد أكبر تجار ليبيا، الذي طرد 
  . لصحيفة هآرتس لزيارة  ليبيا وافتتاح مكتب هناك، طبقاً،1967منها عام 

  ."إسرائيل"ت مع  الليبي، على ضرورة إقامة عالقايوأكد أحمد شعبانى، المتحدث باسم المجلس االنتقال
 اإلسرائيلي المرشح لتولي منصب أول سفير إسرائيلي يومن جانبها كشفت الصحيفة عن اسم الدبلوماس

 منصب نائب قنصل في ليبيا، وهو من أصول عربية درزية، ويدعي رسالن أبو راكون، ويتولى حالياً
ن راكون سيزور ليبيا خالل الفترة وأشارت الصحيفة إلى أ . العام في والية أطالنطا األمريكية"إسرائيل"

القادمة علي رأس بعثة خاصة لتقييم الوضع هناك، بمصاحبة عدد من األطباء اإلسرائيليين العرب كبادرة 
وكشفت الصحيفة في تقريرها أن فتح سفارة إسرائيلية في ليبيا سيكون بالتعاون  .الليبيطيبة تجاه الشعب 

يلية أنها ذراع تل أبيب القوي في المنطقة العربية، والتي ستساعد مع قطر، التي تعتقد الحكومة اإلسرائ
 من التواجد علي  في فتح سفارات لتل أبيب في عدد من الدول العربية مقابل مساعدتها على مزيداًكثيراً

الصعيد الدبلوماسي العالمي، بعد الدور الكبير الذي لعبته قناة الجزيرة في الثورات العربية وهو ما يعد 
  .ي في العالقات الليبية اإلسرائيلية بعد أيام  فقط من مقتل القذاف كبيراًطوراًت

  9/12/2011وكالة سما اإلخبارية، 
  

   مليون دوالر لدعم إعمار غزة بتمويل من مجلس التعاون الخليجي64 .45
عاون وقّع البنك اإلسالمي للتنمية، بصفته مديراً لبرنامج دول مجلس الت:  نظير طه-القدس المحتلة 

الخليجي إلعادة إعمار غزة، مجموعة من االتفاقيات للمشاريع المتعاقد عليها ضمن التخصيص الرابع، 
  وأوضح مدير محفظة مشاريع برنامج دول مجلس التعاون .  مليون دوالر64,68وقيمتها اإلجمالية نحو 

مشاريع في قطاعات االتفاقيات التي وقعت تشمل "  أن "البيان"المهندس أحمد سمور في تصريح لـ
  ."باإلضافة إلى المياه والصرف الصحي .الصحة واإلسكان والتعليم والزراعة والبلديات واألشغال

  9/12/2011البيان، دبي، 
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   مسكناً في مستوطنة بالقدس الشرقية غير شرعي14بناء : فرنسا .46

 مـسكناً فـي   14و إن بنـاء  قال الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية برنار فـالير : رام اهللا، الناصرة  
وهـذا  . يشكل عرقلة مباشرة لحل الدولتين الذي تؤكد إسرائيل أنها تؤيـده          «مستوطنة في القدس الشرقية     

وأضـاف أن   . »الحل يمر عبر اتفاق يجعل من القدس عاصمة الدولتين، إسرائيل ودولة فلسطين المقبلة            
يـشكل  «، و »فة الغربية والقدس الشرقية   هذا المشروع غير شرعي على غرار كامل االستيطان في الض         «

استفزازاً جديداً يسيء إلى جهود إحياء المفاوضات المباشرة، الطريق الوحيدة للتوصل إلى سالم عـادل               
  .»ودائم في الشرق األوسط

 9/12/2011، الحياة، لندن
 

  تعرب عن خيبة أملها من االستيطان اإلسرائيلي بالقدس لواليات المتحدة األمريكية أ .47
أعربت أميركا مساء أمـس عـن خيبـة أملهـا إزاء            : )وام، أ ف ب، عالء المشهرواي     (لقدس المحتلة   ا

وقال المتحـدث باسـم وزارة      . مشروع بناء وحدات سكنية استيطانية في حي فلسطيني بالقدس الشرقية         
ولقد أثرنـا   إننا نشعر بخيبة إزاء اإلعالنات األخيرة المتعلقة بالقدس،         “الخارجية مارك تونر في تصريح      

وأوضح تونر أن الواليات المتحدة تعارض طلـب الفلـسطينيين          . ”هذه المسألة مع الحكومة اإلسرائيلية    
كما سبق وقلنا، نعتقد أن المرور عبر قنـاة األمـم           “وأضاف المتحدث   . إحالة هذه لمجلس األمن الدولي    

وحيدة لبلوغ هدفها بإقامة دولة مستقلة      إن وسيلتها ال  . المتحدة ال يؤدي إلى شيء بالنسبة للسلطة الفلسطينية       
  .مع إسرائيل” هو المرور عبر طاولة المفاوضات

  9/12/2011، االتحاد، ابوظبي
  

  واشنطن تنسق بشكل وثيق مع تل أبيب حول إيران : "إسرائيل"السفير االمريكي لدى  .48
ن التنسيق قوي بـين  أكد السفير االمريكي لدى إسرائيل دان شابيرو اليوم الخميس ا: عواصم ـ وكاالت 

  .إسرائيل وامريكا حول الملف النووي اإليراني، معتبراً ان طهران تشكل تهديداً إقليمياً
ونقلت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية عن شابيرو قوله للصحافيين في تل أبيب، ان واشنطن تتعاون بـشكل                

  .كامل مع إسرائيل عندما يتعلق األمر بإيران وبرنامجها النووي
  .'ما من مسألة ننسق حولها أكثر من مسألة إيران'شابيرو وقال 

وتعليقاً على ما سبق وقاله رئيس هيئة األركان االمريكي الجنرال مارتن ديمبسي الشهر الماضي بأنه ال                
يعلم إن كانت إسرائيل ستبلغ الواليات المتحدة بحال قررت القيام بعمل عسكري ضد إيران، نفى شابيرو                

  .داً على وجود تعاون وتنسيق بين الجانبين اإلسرائيلي واالمريكيهذه المزاعم مشد
 9/12/2011، القدس العربي، لندن

  
  نحن ضحية القرار األميركي والدول العربية الغنية قادرة على مساعدتنا: مديرة اليونيسكو .49

الشرق «لقاء مطول وشامل خصت به      ، في   عرضت مديرة عام اليونيسكو أيرينا بوكوفا     : ميشال أبو نجم  
 وضع المنظمة الدولية للفترة التي تلت قبول فلسطين الشهر الماضي عضوا كامل العـضوية               ،»األوسط

وللصعوبات المالية التي تعاني منها والتدابير التي تعمد إليها من أجل المحافظة على فعاليـة اليونيـسكو                 
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ؤهلها لالسـتفادة مـن كافـة       أعتقد أن قبول فلسطين كعضو كامل العضوية سي       " وقالت   .وعلى أولوياتها 
ولكن أود اإلشارة إلى أننا كنا نتعاون مع الطرف الفلـسطيني           . إمكانات التعاون المتوافرة مع اليونيسكو    

بشكل معمق والسلطات الفلسطينية أعلنت أنها تنوي التوقيع على معاهدة حماية التراث العالمي اإلنساني               
كذلك سيوفر انضمام فلسطين الفرصة للمـشاركة       . مية وغيرها وكل ما له عالقة المجاالت الثقافية والتعلي      
أعتقد أن ذلك سيمكن فلسطين من الوصول إلى كل ما تقدمه           .. في هيئات التعاون الدولي والعلوم والمياه     
  ."اليونيسكو من تعاون في ميادين عملها

د ذلك تستطيع اقتـراح     وبع. فلسطين تستطيع اليوم التوقيع متى أرادت على المعاهدة المذكورة        :"وأضافت
لكن هناك اإلجراءات االعتيادية المتبعة فـي مثـل هـذه           . ما تشاء لوضعه على الئحة التراث اإلنساني      
  .ا"الحاالت التي يتعين المرور بها واحترامه

ماليـة بعـد    » أزمـة «ال أتحدث اليوم عن     . وضعنا المالي بالغ الصعوبة   .. .مشكلة مالية جدية  ": وقالت  
 مليـون دوالر    65 وهذه المساهمة تصل إلى      2011ن واشنطن لم تدفع مساهمتها لعام       والوضع صعب أل  

 مليون دوالر وإذا أضفنا إليها المساهمات       72، تصل المساهمة األميركية إلى      2012للعام الجاري ولعام    
ـ          وهذا مبلـغ ضـخم بالنـسبة      .  مليون دوالر  100المالية من خارج الميزانية، فإن هذا المبلغ يجاور ال

  ."لليونيسكو التي لم تكن تتوقع مثل هذا الوضع
:  وأضـافت  . والعديد من الدول أعلنت استعدادها للدعم     » صندوق طوارئ «نحن أطلقنا   :"بوكوفاوذكرت  

ولذا . المشكلة أن اليونيسكو هي الضحية الوحيدة لهذه الوضعية السياسية ونحن ال نستحق مثل هذا األمر              "
اتخذتـه الـدول    ) قبول فلسطين ( تعاقب على خطأ لم ترتكبه إذ إن القرار          قلت لألميركيين إن اليونيسكو   

. األعضاء ونحن نستخدم كنموذج إلظهار لنوع العقوبات التي تتخذ وهذا ليس أمرا عادال بحق المنظمـة               
لذا، أعتقـد أنـه     . وهذه مسؤوليتها » المالي«وآمل من الدول األعضاء أال تتركنا نتخبط في هذا الوضع           

األمـور  . ى الواليات المتحدة أن تدفع وأن تقوم بمجهود للمشاركة في تمويل نشاطات المنظمة            يتعين عل 
ال يحـل   » مـن أميركـا   «وتجميد التمويل   . تغيرت ولم يعد العالم اليوم يشبه ما كان عليه في الثمانينات          

لغـرض مـن    لذا ما كان ا   . »باستثناء المنظمة «وفي رأيي أن هذا ال يشكل ضغطا على أحد          . المشكالت
  .التدبير األميركي؟ ال أعرف

عن دعمنـا لـن يحمـل    ) في إشارة إلى الدول العربية(بالمقابل، أريد أن أقول إن امتناع الدول األخرى       
ربما مفهومة محليا ولكنهـا ليـست       . هذه الحجج ال يمكن أن تقوم     . الواليات المتحدة على تغيير قوانينها    

  .الحجج التي ستساعد على تغيير األمور
  9/12/2011، الشرق األوسط، لندن

 
  بريطانيا تمنع نشر إعالن يؤكد وجود فلسطين .50

منعت وزارة اإلعالم البريطانية أمس األول، نشر إعالن سياحي للسلطة الفلـسطينية            : )االتحاد(رام اهللا   
 ”إسرائيل اليوم “وذكرت صحيفة   . في بريطانيا، بسبب وضع اسم فلسطين على خارطة فلسطين التاريخية         

العبرية أمس أن وزارة اإلعالم البريطانية منعت نشر إعالن سياحي، للسلطة الفلسطينية في بريطانيـا،               
  ، وأظهر خريطة لدولة فلسطين التاريخية مزينة بالعلم الفلسطيني، ومكتـوب           ”اكتشف فلسطين “حمل اسم   
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” إلسـرائيل “إلى أي وجود    عليها فلسطين، وتشير إلى أهم األماكن السياحية داخل فلسطين، دون اإلشارة            
  .على هذه الخارطة

  9/12/2011، االتحاد، ابوظبي
  

   الى زوال"سرائيلإ"المستقبل للعرب و: كارلوس لصحيفة معاريف من داخل سجنه .51
ولد في فنزويال، اشهر اسالمه وانضم للجبهة الشعبية لتحريـر          )  عاما 62( كارلوس   : تقرير معا  -القدس

حبش في بداية السبعينيات، اسمه الحقيقي إيلـيش راميريـز سانـشيز            فلسطين بعدما تعرف الى جورج      
المعروف عالميا باسم كارلوس، وهو فنزويلي يعتبر في نظر الغرب اخطر ارهابي في العالم قبل اسامة                
بن الدن، ويعتبر في نظر الثوار العرب والعالميين اسطورة وثائرا النتمائه إلى حركات ثورية من بينها                

  .بية لتحرير فلسطينالجبهة الشع
مع تقديري لتقدم دولـتكم     : في اول لقاء مع صحيفة اسرائيلية من سجنه في فرنسا قال لصحيفة معاريف            

  .اال انها ستندثر ال محالة
انا الذي قمت بتدريب    "ويؤكد كارلوس في لقاء نوعي فريد لصحيفة معاريف االسرائيلية من داخل سجنه             

ة اسرائيلية الى عنتيبي ولكن العمليات خفتت ضد اسرائيل بعدما تركـت            الفلسطينيين الذين اختطفوا طائر   
  ".الجبهة واستلم الرفيق وديع حداد الجناح العسكري الدولي للجبهة الشعبية

 في مدينة ميونخ األلمانية خـالل       1972تتهمه اسرائيل بقتل اثنين من رياضيين إسرائيليين احتجزوا عام          
  .. إلى كارلوس أيضا عمليات في فرنسا مطلع ثمانينيات القرن العشرينوقد نُسبت. األلعاب األولمبية

أصدر كارلوس كتابا أبدى فيه إعجابه باالسالم وقال إن االسـالم سـيقهر امريكـا               , ومن سجنه بفرنسا  
وفي هذا الكتاب أيضا أعلن كارلوس انتماءه الـى         , واسرائيل وامتدح زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن الدن       

  .لثورياإلسالم ا
محاميته ارادت الزواج منه فأصر ان يتم ذلك على الطريقة االسالمية كما طلق زوجاته السابقات علـى                 
الطريقة االسالمية، وتقول معاريف ان منظره رومانسيا وهو عازف جيتار كـان يعـزف قبـل تنفيـذ                  

مالحقة النـساء كانـت     العمليات ويسحر البنات في اوروبا بعزفه ، فيما يقول اتباعه ان مسالة الكحول و             
  .جزء من الخطة للتمويه والتهرب من مالحقة المخابرات االسرائيلية والفرنسية واالمريكية

لم اواجه جنودا اسرائيليين يوما واطلق النار عليهم لكنني مقتنع ان االحتالل االسرائيلي             " يقول كارلوس   
 الموساد عدو قاسي لكنه تمكن من مقارعته        الى زوال وان الثورات العربية ستتقدم باتجاه المستقبل، وان        

واالفالت منه دائما، وكان يسمح لكارلوس ان يحمل مسدسا في معظم البلدان المؤيدة للثورة من بـرلين                 
  .الشرقية وحتى دمشق، لكن في السودان خانته الحكومة وسلّمته للمخابرات الغربية

ان سيؤدي الى هجوم ايراني على جميع ابـار         ويقول للصحيفة االسرائيلي، اعتقد ان اي هجوم على اير        
على المدن االسـرائيلية وهـو      " الكتيوشا"النفط في الخليج واحراقها وسقوط عشرات االف من صواريخ          

  امر ال تستطيع اسرائيل ان تحتملة، رغم ان اسرائيل دولة متطورة تكنولوجيا لكن ال تحلموا ان تـصمد                  
 بامان في الشرق االوسط لكن ليس كاحتالل، وكتب بخـط يـده             فهي الى زوال ويمكن لليهود ان يعيشوا      

  " .اهللا اكبر " كلمة ووقع عليها 
  8/12/2011، وكالة معاً اإلخبارية
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   جنديا أمريكيا ألقيت في القمامة274البنتاغون يقر بأن بقايا رفات  .52
 الكشف عن إلقـاء     تعرضت القوات الجوية األمريكية النتقادات شديدة الخميس بعد       ): رويترز (-واشنطن

وأقرت القـوات الجويـة      . جنديا أمريكيا في مقلب للقمامة بوالية فرجينيا       274بقايا رفات ما ال يقل عن       
لكنها لم تكشف عن عدد الجنود      . 2008باالجراء المثير للجدل الشهر الماضي وقالت إنها أوقفته في عام           

وطبق هذا االجراء في     .رته صحيفة واشنطن بوست   الذين ألقيت بقايا رفاتهم في القمامة إال بعد تحقيق أج         
دفن أشالء جنود أمريكيين قتلوا في انفجارات كبيرة وعثر على بقاياهم بعدما كانت أسـر الجنـود قـد                   

 جنديا قتيال أعطت الجيش االذن بالتعامل مع أي بقايـا           274وقالت القوات الجويةإن أسر      .تسلمت جثثهم 
 .ى علم بأن هذه الرفات سينتهي بها الحال في مقلب للقمامة بعد حرقها            لكنها أضافت أن االسر لم تكن عل      

ودافع رئيس اركان القوات الجوية االمريكية نورتون شوارتز عن قرار عدم إقالة أي شخص على خلفية                
االجراء لكن وزير الدفاع االمريكي ليون بانيتا طلب من القوات الجوية إعادة النظر في العقـاب الـذي                  

  .سبب ما حدثستفرضه ب
   9/12/2011، القدس العربي، لندن

  
   تعتبر الحرب وشيكة لكنها تحتاج قائداً غير نتنياهو"إسرائيل" .53

عندما خرج األمين العام لحزب اهللا السيد حسن نصر اهللا الـى جمهـوره              :  امال شحادة  -القدس المحتلة   
ة العسكرية االسرائيلية في الطـرف      ، كانت القياد  2006) يوليو(على المأل للمرة الثانية منذ حرب تموز        

واذا كان تزامن   . الثاني من الحدود ترسم مخططاتها العسكرية في مواجهة االحداث التي تشهدها المنطقة           
ظهور نصر اهللا مع مشاركة وزير الدفاع االسرائيلي ايهود باراك في تدريبات عسكرية علـى الحـدود                 

 باراك للبنان وحزب اهللا من جهة، وسورية وايران من جهـة            الشمالية صدفةً، فإن التهديدات التي اطلقها     
اخرى، جاءت بشكل مدروس ومبرمج، فالقيادة االسرائيلية صدمت بظهور نصر اهللا، وقد احتاج بـاراك               

تصرف نصر اهللا دليل ضعف وضائقة، فهو يعرف أن الناس يتهمونه           «: الى وقت حتى يرد عليه بالقول     
  .»عرض عضالتهبالخوف، فخرج لبضع دقائق ليست

ولم تتأخر كثيراً التصريحات االسرائيلية، فرأى بعض الجنراالت في هذا الظهور ذريعة للتهديد بالحرب،              
رئـيس جهـاز   . سـورية ولبنـان وغـزة وايـران    : وهناك من راح يهدد بحرب على الجبهات األربع  

في المنطقة توقَّـع حربـاً      االستخبارات السابق عاموس يدلين، كان االوضح بينهم، ففي تحليله لالوضاع           
اما ايهود باراك، فعلى رغم ان القيادة االسرائيلية كانـت          . ثالثة مع لبنان وعملية عسكرية قريبة في غزة       

قد أعلنت عند سقوط صواريخ الكاتيوشا األربع على شمال البالد أنها على قناعة بأن حزب اهللا ال يقـف                   
م في الوقت الذي كان يتحدث فيه نصر اهللا امـام جمهـوره،             وراء هذه العملية، فقد اختار باراك أن يتكل       

وقال إن في   . فأعلن ان بالده ترى ان الدولة اللبنانية مسؤولة عن إطالق الصواريخ، ثم بعدها حزب اهللا              
لبنان مشاكل داخلية كثيرة تحدث، وفي المقابل يتدرب جيشه على مختلف السيناريوات المتوقعة في ظـل         

  .التطورات االخيرة
ولم يفصل باراك بين حزب اهللا وسورية، بل جعل الطرفين ملفاً واحداً، فاإلسرائيليون يرسـمون اليـوم                 
مخططاتهم العسكرية والسيناريوات المتوقعة انطالقاً من ان سورية ولبنان وايران وحزب اهللا سيتحولون             

ة االنطالق، ووفق مـا     جبهة واحدة في حال تصعيد حربي، وأن سورية بالنسبة لالسرائيليين ستكون نقط           
  .ستنتهي اليه االحداث الداخلية سيرتسم مستقبل المنطقة
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سقوط الرئيس السوري بشار االسد امر حتمي ومسالة وقت، وفق باراك، ورغبة اسرائيل اليـوم، كمـا                 
  .يفهم من تصريحاته، هي أن يسقط األسد، الن ذلك سيضعف حزب اهللا وايران على حد سواء

جوالن السوري المحتل وإشرافه على تدريبات عسكرية لوحدات القوات المدرعة فـي            جولة باراك في ال   
جاءت بشكل مفاجئ، لكن هناك من فسرها بأنها تظاهرة رد بها على قيام سورية              » لواء جوالني «الجيش  

وأراد بـاراك ان يطلـق      . قبل بضعة أيام بإجراء تدريبات على اطالق صواريخ متوسطة وبعيدة المدى          
مؤشـر  «ه الى سورية من اقرب نقطة، ليعلن ان بالده ال تخشى مثل هذه التدريبات، بل ترى فيها                  رسائل

: هذه التصريحات ترافقت مع كـشف أهـداف التـدريبات         . »ضعف وضائقة يواجهها النظام في سورية     
عن نيته  ثم أعلن وزير الجبهة الداخلية متان فلنائي،        . »احتالل بلدات لبنانية في الجنوب وأخرى سورية      «

لمواجهة صواريخ يحتمل ان تطلق باتجاه مدينة حيفـا، خـشية اصـابة             » القبة الحديدية «نصب بطارية   
  .مصانع تكرير البترول في المدينة

السيناريو االبرز الذي تتخوف منه اسرائيل وتستعد مختلف االجهزة االمنية والعسكرية له، هو حـصول               
ما يدفعه الى إخراج أزمته الداخلية نحو اسرائيل في قـصف           تدهور سريع في سورية يهدد مكانة االسد،        

فينضم حزب اهللا من الشمال الى جانب سورية، وحمـاس مـن            . صاروخي يائس يشعل المنطقة برمتها    
وهذا مـا   . هذا السيناريو ال يستبعده سياسيون وعسكريون وامنيون، وأيضاً خبراء في اسرائيل          . الجنوب

نياهو بعد ساعات من اجراء التدريبات العسكرية في سورية الى استغالل           دفع رئيس الحكومة بنيامين نتا    
إحياء ذكرى مؤسس الدولة العبرية ديفيد بن غوريون، والتلميح الى ان بالده ال تقبل استمرار أي تهديـد                  

ورد على الدعوات االميركية واالوروبيـة      . ألمنها ووجودها، ليس فقط من ايران، انما ايضا من سورية         
تنفيذ عملية عسكرية ضد ايران من دون تنسيق مع واشنطن، بالتذكير بتجربة بن غوريون، لجهـة                بعدم  

لـوال قـرار بـن      «صموده امام الضغوط واتخاذ القرار الصحيح بإقامة الدولة العبرية، مشدداً على انه             
  .»غوريون واصراره على حق اليهود لما اقيمت دولة يهودية مستقلة

بره مسؤولون امنيون سابقون مؤشراً القتراب تصعيد امني في المنطقة في مقابل            حديث نتانياهو هذا اعت   
  .التحركات االميركية واالوروبية للتنسيق في كيفية التعامل مع الملف السوري

وقد زار اسرائيل مساعد وزيرة الخارجية االميركية جيفري فلتمان، ونقل عن مسؤولين اطلعـوا علـى                
ة االسرائيلية انه أطلع الجانب االسرائيلي على ما تخطط له الواليـات المتحـدة              تفاصيل لقاءاته مع القياد   

  .ودول غربية من تصعيد للضغوط االقتصادية والسياسية والعسكرية ايضاً على النظام السوري إلسقاطه
  ضرب إيران يساوي حرباً شاملة

ر السنوات الثالث، وكان يهـيمن عليهـا        خالفاً لالجواء التي اثارتها القيادة السياسية االسرائيلية على مدا        
استعراض العضالت العسكرية واطالق التهديدات بتدمير كل من يهدد امن الدولة العبرية وكيانها، فـان               
التطورات التي تشهدها المنطقة تجعل كل تهديد يطلق اليوم حدثاً خطيراً وكل استعداد أو تدريب عسكري                

  .ويله صداماً مباشراًأو حشد للقوات، بمثابة اجراء يسهل تح
ففي اسرائيل، يزداد القلق لدى جهات عدة من عسكريين وامنيين وسياسيين واعالميين، مـن ان يـنجح                 
رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو ووزير دفاعه ايهود باراك في جر الجيش إلى توجيه ضربة الى ايـران                 

ادة من ان المخاطر التـي تهـدد وجـود          هذا التخوف دفع الى تحذير القي     . تجر المنطقة الى حرب شاملة    
ايتـان  . الدولة العبرية ال تقتصر فقط على قنبلة نووية من ايران او تهديد مستمر من حزب اهللا وسورية                

هابر، الذي تولى في السابق منصب مدير عام رئاسة الوزراء في زمن اسحق رابـين، رأى ان الربيـع                   



  

  

 
 

  

            29ص                                     2344:                العدد9/12/2011الجمعة  :التاريخ

هددان وجود اسرائيل الى جانب الجهود المبذولـة فـي          العربي والتهديد الديموغرافي عامالن خطران ي     
  .المنطقة لنزع الشرعية عن الدولة العبرية

ويقول هابر انه على رغم أن االحداث هي في كل دولة عربية اال ان نتائجها ستصل حتى حدود الدولـة                    
تحكم الدول العربية،   العبرية، فالنتائج االولية لالنتخابات في مصر تشير الى ان قوى اسالمية راديكالية س            

وهذا الوضع  . خاصة تلك التي تعلن فيها جهات عدوة كراهيتها للدولة العبرية ورغبتها في القضاء عليها             
  .سيؤدي الى محاصرة اسرائيل بطوق من الدول المعادية التي تحكمها تنظيمات ال تعترف باسرائيل

والغاء السالم  . ات السالم مع مصر واالردن    االجواء التي تسود البلدان العربية قد تمس باتفاق       «: ويضيف
مع هاتين الدولتين يعني وقف التعاون االقتصادي واالمني ليس فقـط مـع مـصر واالردن انمـا مـع                    

وسيـضعها هـذا   . الفلسطينيين ايضاً، وبذلك تكتمل محاصرة اسرائيل حتى من المناطق القريبة جداً منها       
فشيئاً، ما يلزم القيادة االسرائيلية جعل اسرائيل في حـال          الواقع تحت حصار اسالمي متطرف يشتد شيئاً        

وزيادة كهذه ستكون على حساب المـواطنين       . تاهب ويقظة، وهذا يعني زيادة االنفاق العسكري واالمني       
  .»وحياتهم اليومية

ان التطورات السياسية التي شهدتها عدة دول       «: وحول الرغبة في نزع الشرعية عن اسرائيل يقول هابر        
بية في السنوات االخيرة، بينها دول تعتبر صديقة السرائيل، وبرزت فيها الجهود لنزع الشرعية عن               عر

اسرائيل، من شانها خلق مصاعب في مختلف مجاالت الحياة في اسرائيل، خاصة االقتصاد واألكاديميـا               
في جهودهم،  ويحذر هابر من ان الرابح في هذه المعركة هم العرب، حيث يحققون نجاحات              . »وغيرهما

وهذا يشجعهم على االستمرار في نشاطات نزع الشرعية عن اسرائيل، فيما القيادة االسرائيلية ال تملـك                
  .الرد على هذه الجهود

 هـابر،   jpg).أ ف ب  (اما العنصر الثالث الذي قد يؤدي الى القضاء على اسرائيل، وفق إيهود بـاراك               
ويدرج هابر ما يقلقـه مـن       . يين والدول العربية المحيطة   فيكمن في الخارطة الديموغرافية لدى الفلسطين     

 مليوناً، فيما كـان     84فيورد ضمن ما يورده ان عدد المصريين يصل حتى          . ارقام متصاعدة لهذا الخطر   
 مليونـاً، ويـستخلص ممـا اورده    32العدد عند توقيع اتفاق السالم مع الرئيس انور السادات ال يتجاوز        

 ان الوضع االمني والسياسي في المنطقة والتطورات في الدول المحيطـة فـي              تحذيراً لالسرائيليين من  
رئيس اركان  » اسرائيل ال تحتاج الى قوى عسكرية كبيرة للجيش االسرائيلي، انما تحتاج لما اسماه هابر             

، أي قائد سياسي يتمتع بتفكير يختلف عما يفكر به نتانياهو ومن حوله وبطريقة ابداعية في                »جيش ابيض 
  .اجهة هذه المخاطرمو

وهناك من يقول إن رأيه يـسود حتـى فـي المؤسـسة العـسكرية               . وهابر ليس وحيداً في هذا الموقف     
  .االسرائيلية وأجهزة االستخبارات

  9/12/2011، الحياة، لندن
  

  »الربيع العربي«فلسطين وأنظمة ما بعد  .54
  عريب الرنتاوي

الربيـع  “ابهة منسوبة لفاعلين كبار في صـناعة        في توقيت متزامن، تداولت وسائل اإلعالم مواقف متش       
 اإلسـرائيلي   -، تركزت في مجملها حول مواقف دولهم وحركاتهم، من قضايا الصراع العربي             ”العربي

  .والتحالفات اإلقليمية والدولية المتوقع قيامها بعد سقوط أنظمة الفساد واالستبداد
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ي االنتخابات الحرة والنزيهة، إلى جولة أمريكية،       من تونس، خرج الزعيم األول لحركة النهضة الفائزة ف        
: هدفها الرئيس طمأنة واشنطن وعواصم الغرب وتهدئة روع الخائفين من صعود الحركـات اإلسـالمية              

الغنوشي قفز عن مواقف سابقة له، واحتفظ لنفسه وحركته وبالده بمسافة عن إيران وحزب اهللا، وقَبِل ما                 
يتهم، ولم ير في الدسـتور التونـسي مـا يملـي مقاطعـة إسـرائيل أو                 يقبل به الفلسطينيون حالً لقض    

وألنها كذلك، فهي معنية بما يؤثر      ...تونس أوالً، هكذا يمكن تلخيص مواقف الغنوشي األخيرة       ...محاربتها
  .فيها وعليها مباشرة، والصراع العربي اإلسرائيلي بعيد عن تونس وال يؤثر عليها

جلس الوطني السوري بتصريحات أثارت عاصفة من االنتقادات، لم تهدأ          من سوريا، طلع علينا رئيس الم     
ـ        برهان غليـون تحـدث عـن       ...”محور المقاومة والممانعة  ”بعد، خصوصاً في أوساط ما كان يعرف ب
وتعهد بإبعاد سوريا عن محـور إيـران        ” الشرعية الدولية ”استرداد السيادة على الجوالن بالمفاوضات و     

في إشارة إلى أن سـوريا لـن تبقـى علـى مواقفهـا              ” عرب االعتدال “ شطر   وحزب اهللا، ويمم وجهه   
  .وتحالفاتها، وأنها قد تنقل بندقيتها من كتف إلى كتف، هذا إن بقي لديها بندقية أصالً

ومن سوريا أيضاَ، كان محمد رياض الشقفة، المراقب العام لإلخوان المسلمين يشن هجومـاً مـن مقـر                  
ضد إيران وحزب اهللا، لدعمهما المكثف للنظام المستبد في بالده، وهـو تعهـد              إقامته المؤقت في أنقرة،     

أيضاً بمراجعة هذا الملف، من دون أن يتورط في حديث مفصل عن شكل ومضمون نظـرة اإلخـوان                  
لكـن فحـوى تـصريحات      ...لموقع سوريا وموقفها من المسألة الفلسطينية والصراع العربي اإلسرائيلي        

  ”سوريا أوالً“ بصورة مباشرة إلى نظرية غليون والشقفة، يذهب
ومن بيروت، كان جيفري فيلتمان يكشف عن تفاصيل تفاهمات أبرمتها إدارته مع اإلخـوان المـسلمين                
المصريين، مفادها أن الجماعة ليست بصدد إلغاء معاهدة كامب ديفيد، أو اإلخـالل بالتزامـات مـصر                 

وان مصر القول بالفعل، فهذه المسألة ليست أبـداً علـى           وقد أقرن إخ  ...الدولية حيال هذا الملف بمجمله    
حتى أنهم لزموا بيوتهم عندما هبت جماهير ميدان التحريـر القـتالع الـسفارة            ” شارعهم“جدول أعمال   

  .اإلسرائيل من مقرها في قلب القاهرة
لفائزين فـي   ، تصدر هذه المرة عن إسالمييه ا      ”المغرب أوالً “وفي المغرب، بدأنا نسمع لعبارات من نوع        

المهـم  ...االنتخابات، الذين لم يكفوا بدورهم عن إرسائل رسائل الطمأنة للغرب وكل من يعنيهم األمـر              
على السلطة، وقطع الطريق على أية محاولة تحول دون ممارسة الحزب لحقـه فـي               ” التناوب“ضمان  
  .الحكم

تها من دول الربيع العربـي، التـي        ليبيا ليست بعيدة عن هذه التوجهات، بل أنها قد تكون أكثر من أخوا            
ستُكيف خطواتها وفقاً لمقتضيات مرحلة االنتقال وشروطها الصعبة، حتى وإن أدى ذلك إلى إشهار شعار               

وإدارة الظهر للصراع العربي اإلسرائيلي، الذي ال يؤثر بدوره على مجريات الوضع فـي              ...”ليبيا أوالً “
  .ليبيا

نحـن أمـام موجـة مـن رسـائل الطمأنينـة            ...دئـة والهدنـة   نحن إذن، أمام عروض بالجملة، للته     
نحن أمام انكفاءات داخلية، محكومة بالحاجة الماسة لترتيب البيـت الـداخلي لكـل دولـة       ...واالطمئنان
الذي تركته وراءها، أنظمة الفساد واالستبداد، وال ندري إلـى متـى سـيظل              ” تعزيل الخراب ”عربية، و 

  من الوقت ستستغرق هذه العملية؟الحال على هذا المنوال، أو كم 
من السهل أن نطلق االتهامات على هؤالء بالجملة، كما يفعل كتاب وسياسيون مطعـون فـي نـزاهتهم                  

ـ  ...وانحيازاتهم أصالً  اإلسـالم  “أو ” عمـالء واشـنطن  “أو ” ثوار النـاتو ”من السهل أن نصف هؤالء ب
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ع التي تأخذ قوى اجتماعية وجماهيرية، بهذا       لكن من الصعب فهم واستيعاب الدواف     ...”السياسي المتأمرك 
  .الوزن والحجم والتاريخ، إلى هذه المواقع والمواقف

في ظني أن الحال لن يستمر علـى هـذا          ...أحسب أنها حسابات مرحلة االنتقال وضروراتها وأولوياتها      
العربي، سـتنتقل   قوى الربيع   “المنوال، اللهم إال إذا كان بعض المزايدين قد تورط في رهانات على أن              

مثل هذا  ...”إلى جبهات المقاومة والقتال ضد إسرائيل صبيحة اليوم التالي إلسقاط أنظمة الفساد واالستبداد            
الوهم، لم يعشعش إال في أذهان الواهمين فقط، فنحن ندرك كم هي معقدة ومكلفة وطويلة، مرحلة االنتقال                 

  .اد واالستبدادإلى الديمقراطية وإعادة بناء ما خربته أنظمة الفس
مصدر اطمئناننا  ...لسنا قلقين على مواقف ومواقف هذه الدول، طالما أن الكلمة العليا فيها ستكون للشعب             

بيد أننا تكتيكياً، قلقـون علـى هـذه         ...ثقتنا بيقظة شعوبنا وحسها الفطري العميق والسليم ووعيها المتّقد        
 من بقايا النظام القديم ومعسكر الثـورة المـضادة          األول، محاولة اختطافها  : الثورات من خطرين ماثلين   

والقوى الظالمية التي ال شأن لها بإصالح أو ديمقراطية أو حتى قومية وعروبة، أمـا الخطـر الثـاني،         
لثوار الميادين والساحات، والتي مـن      ” ثوريون متقاعدون “التي يزجيها   ” النصائح فوق ثورية  “فماثل في   

ن يزج بهذه الثورات واالنتفاضات في مغامرات وحروب ومعارك، تطـيح     أ - ال سمح    -شأن األخذ بها    
كال الخطر من شأنه إعادة عقارب الساعة       ....بها، قبل أن يشتد عودها أو حتى قبل أن تقف على أقدامها           

إلحـاق الهزيمـة    : كال التوجهين يوصالن إلى نفس النتيجة ويتقاطعان في نفـس النقطـة           ...إلى الوراء 
  . وإحالته إلى خريف مقيم”ربيع العرب”بـ

  9/12/2011، الدستور، عّمان
  

  األيديولوجيا والواقع: "إسرائيل" .55
  أسعد عبد الرحمن. د

، اعتبر أول مؤتمر للمنظمة الصهيونية العالمية في إسرائيل لقاء          1951 أغسطس   14قبل ستين عاماً، في     
عـن  ) دافيد بن غوريون(يس الحكومة ورئ) اسحق بن تسفي(حينها، تحدث رئيس الدولة الوليدة     . تاريخياً

وفي هذا السياق، توقع كثيرون إعالن      ". استمرار الهجرة العظيمة للسنين الثالث األولى للدولة      "أملهما في   
وكـل مؤسـساتها    " الدولـة "المنظمة الصهيونية عن حل نفسها بعد تحقيق الهدف الـرئيس، أي إنـشاء              

تمر الصهيوني األول، تجرأت أصـوات علـى اقتـراح           عام على المؤ   100لكن، مع مرور    ". السيادية"
قرار إغالق  ) "إبراهام بورغ (وحين أعلن رئيس الوكالة اليهودية      . استبدال الحركة بمنظمة يهودية عالمية    

ومع استمرار تواجد ونشاط المنظمة     . ، مرت األيام دون تطبيق القرار     "المنظمة في غضون فترة محدودة    
وفي هذا  . لحديث في إسرائيل عن ضرورة استبدالها بحركة يهودية عالمية        الصهيونية ومؤسساتها، زاد ا   

حان الوقت إللغاء الوكالة اليهوديـة والمنظمـة        "في مقال بعنوان    " يوسي بيلين "يقول السياسي المعارض    
أصبحت المنظمة الصهيونية فقاعة تجري داخلها انتخابات في دول مختلفة تمهيداً للمؤتمر،            ": "الصهيونية

ري صراعات قوية، ويجري التصويت في اإلدارة واللجنة التنفيذية الصهيونية والمؤتمر، ويحصون            وتج
  ".األصوات بحرص من غير أن يكون لكل هذه األشياء أي صدى في حياة الدولة

فقد . وبالمقابل، ازداد وضوح حقيقة كون اليمين اإلسرائيلي هو من أبرز داعمي بقاء الحركة الصهيونية             
والصهيونية يجب أن   .  أكبر عدو للصهيونية   1949االعتراف بالواقع الذي نشأ بعد      : " شترنهل كتب زئيف 

ولهـذا ال   . تكون حركة في صيرورة دائمة، تعتمد على القدرة اليهودية في تغليب إرادتها على ما حولها              
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باعتبـاره  يستطيع حراك القومية المحتلة أن يعترف بأي وضع نشأ في أي زمن في السلسلة التاريخيـة                 
من هنا ينبع بطبيعة األمر تصور أنـه ال توجـد أي قدسـية للخـط                : "ويضيف شترنهل ". وضعاً نهائياً 

وفـي هـذا    ".  ال يقل شرعية عن استيطان الجليل أو النقـب         1967األخضر وأن االستيطان في أراضي    
لطـامح لزعامـة    السياق ذاته، جاء قول رئيس هيئة األركان السابق للجيش اإلسرائيلي موشيه يعلـون ا             

أما مستشار األمـن القـومي      ".  عام أخرى  100الصراع غير قابل للحل ويمكن أن يستمر        : "اليمين كله 
 غير مقبولة ألنها تُبقي عدداً كبيراً من اليهـود خـارج            1967حدود"الجنرال يعقوب عاميدرور فأكد أن      

  "!إسرائيل
الحقيقية للجماعات اليهوديـة، بـل اسـتغلت        لم تعبر الحركة الصهيونية في يوم من األيام عن المصالح           

وفشل أي عملية إندماج لليهود مـع       " أبدية الالسامية "العقبات التي واجهت عملية دمج اليهود، وافترضت        
، وحسب رؤيتها، موجود بسبب أعدائه، وبالطبع ال يمكن االندماج          "الشعب اليهودي "فـ. الشعوب األخرى 

من هنا، نسجت الصهيونية منظومة أفكار سياسية       ". الهوية اليهودية  "مع األعداء، ذلك أن االندماج سيلغي     
العودة "،  "األمة اليهودية العالمية  "واقتصادية واجتماعية، بل وأخالقية ودينية، تمحورت كلها حول مقوالت          

  ".أبدية الالسامية"، و"ألرض الميعاد
التحرر من الصهيونية ليس تعبيراً     : "، يقول اسحق ليئور   "التحرر من الصهيونية  "وفي مقال كاشف بعنوان     

فعلى أي حال تقف خلفه اآلن مصالح وعالقات استراتيجية مع الواليات المتحـدة وجـيش ضـخم                 . فظاً
االنفصال عنها مـن    ) اآلن(وإذا كان اآلباء أخطأوا في استخدامهم لألسطورة، فينبغي         . وجائع للصدقات 

ولكن مـن أجلهـا علينـا أن نتحـرر مـن        . زل عن حياتنا  نحن ال نحتاج إلى التنا    . أجل األبناء والبنات  
ففي ظل الحروب المتكررة، مع عدم وجود حكومة        : ومثل هذه القراءة تعززها الحقائق أدناه     ". الصهيونية

إسرائيلية تؤمن بأهمية السالم وتسعى لتحقيقه مع الفلسطينيين، تنامت أعداد اإلسرائيليين الـراغبين فـي               
مليون "وبحسب دراسة إسرائيلية حديثة، فإن حوالي       . عودة إلى األوطان األصلية   الهروب من إسرائيل وال   

".  في المئة من اإلسرائيليين اختاروا العيش في الخارج بحثاً عن ظروف حياة أفضل             13إسرائيلي يمثلون   
توجـه اإلسـرائيليين   "اإللكتروني اإلسرائيلي، الذي نشر الدراسة، فـإن        ) قضايا مركزية (وبحسب موقع   

وجاء فـي الدراسـة أن      ". للهجرة سيؤثر على مستقبل إسرائيل ومستقبل المشروع الصهيوني بشكل عام         
 في المئـة مـن      10 ألف إسرائيلي، أي ما يعادل       750التقديرات الرسمية اإلسرائيلية تفيد بأن أكثر من        "

 التي أشـارت إلـى أن       وفقاً لوزارة الهجرة واالستيعاب اإلسرائيلية    " اإلسرائيليين يعيشون خارج إسرائيل   
". التقديرات الحالية لعدد اإلسرائيليين الذين يعيشون في الخارج أعلى بكثير من تقديرات العام الماضـي              "

 ألف يهودي هاجروا إلى خارج إسرائيل خالل العقد األول من إقـامتهم،             100"وأضافت الدراسة أن نحو     
كمـا  .  تقديرات الدائرة المركزية لإلحصاء    ، حسب " ألف إسرائيلي  270 إلى   1980وارتفع العدد بحلول    

كما أظهرت  ".  ألفاً، أي ضعفي ما كان عليه في خمسينيات القرن العشرين          550ارتفع العدد ووصل إلى     
 في المئة من اإلسرائيليين أبدوا رغبتهم في االتصال بـسفارة           60إحدى عمليات المسح أن ما يقرب من        
 ألف إسرائيلي حصلوا بالفعل على جوازات سفر        100 وأن حوالي    أجنبية طلباً للجنسية أو لجواز السفر،     

ألمانية، ولدى عدد كبير منهم جنسية مزدوجة بما في ذلك نصف مليون إسرائيلي يحملون جـواز سـفر                  
  .الواليات المتحدة، إضافة لما يقارب ربع مليون طلب ال تزال قيد الدراسة

مغادرة اإلسرائيليين اليهود تساهم فـي تقـويض        " أن   أما الخالصة التي توصل إليها معدو الدراسة فهي       
ربع اإلسرائيليين الشبان في أوروبـا      "يضاف إلى ذلك، وبحسب الدراسة، فإن       ". األيديولوجية الصهيونية 
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وال ينتمي غالبية هؤالء إلى وسط يهودي، وال يشاركون فـي أي نـشاطات              . يتزوجون من غير اليهود   
هاجرين اليهود نيتهم العودة، فمـن المـرجح أن يبقـى المهـاجرون             ورغم إعالن كثير من الم    . يهودية

اإلسرائيليون في البلدان التي اختاروا العيش فيها كونهم يعيشون هم وعائالتهم حالة استقرار واندماج في               
إنه رغم الجهود التـي تبـذلها كـل الحكومـات           "ثم خلصت الدراسة إلى القول      ". مجتمعات تلك البلدان  

لحد من ظاهرة الهجرة، من خالل طرح كثير من المغريات، فإن هذه الحوافز ليست كافيـة                اإلسرائيلية ل 
، علماً بأن ظاهرة الهجرة تعتبر إحدى التحديات الـسياسية الخطيـرة            )المفقودين(لعودة مليون إسرائيلي    

  ".التي تعرض الطابع اليهودي إلسرائيل للخطر
" الوطن القومي ليهود العـالم    "س، فلم تعد أرض فلسطين      إذن، المنظمة الصهيونية فشلت في هدفها الرئي      

كما أن مغريات إسرائيل االقتصادية، على كثرتها، لـم تعـد           . الذين يعيشون برفاه في معظم دول العالم      
وهذا يشكل ضربة قاسية ألهم أسس الصهيونية، وتعاظمـه يعنـي           . توازي ما يحققه اليهود داخل دولهم     

  .ى المشروع الصهيوني ككلتزايد التشكيك اليهودي بجدو
  9/12/2011، االتحاد، ابوظبي

  
  وها هي التوقعات في الشرق االوسط  .56

  حاييم آسا 
 يحمل بين جناحيه شرق أوسط مختلف، أساس التغيير فيه يكمن في السياقات الثورية التـي                2011العام  

. مرار سياسة الجمود  ظاهرا هذا تغيير يستدعي است    . وقعت في مصر، في سورية وفي دول كليبيا وتونس        
ومع ذلك، فمن أجل البقاء المادي للدولة، تحتاج اسرائيل حاجة ماسة لرؤيا سياسية أمنية يفترض بها أن                 

  .االمل: بكلمة معروفة اخرى. الى شاطىء االمان) اذا ما تحققت(تجلبها 
ساسي بشأن الـشرق  وأحبذ أن اعرض الفرضيات اال. صورة الرؤيا المقترحة تنبع من فهمنا للواقع القائم     

 5نحن ملزمون بان نضع فرضيات في نظـرة         . االوسط، توقع محدد يحتمل أن يفسد ويحتمل أن يتحسن        
 سنوات، إذ أن االمر افضل من اغماض العيون التام ومحاولة العمل فقط بأثر رجعي، عندما نكـون                  10

  . 'يوم الدين'مطالبين بتنفيذ أعمال هي على حدود 
 تتحول الى دولة فيها ديمقراطية غير متوازنة، بمعنى ديمقراطية مع انتخابـات             مصر: الفرضية االساس 

. حرة متعددة االحزاب، فيها صراع قوى بين نظام مدني ذي صلة اسالمية ـ سنية وبين جيش غربـي  
صراع القوى هذا يميل، برأي محللين معينين، في صالح العنصر االسالمي؛ بمعنى ان مكانـة الجـيش                 

من جهة اخرى، فان مكانة النظام الجديد أيضا ستهتز اساسـا بـسبب مـشاكل       . الزمنستضعف بمرور   
في السنوات القريبة القادمة الجيش سـيأخذ مـسؤولية عـن           . اقتصادية حادة ال يتمكن من ايجاد حل لها       

مثل هـذا   . المواضيع السياسية واالمنية، بينما الحكومة المدنية ستكون مسؤولة عن كل الشؤون الداخلية           
التوزيع للمسؤوليات يخلق تعلقا لمصر بالواليات المتحدة، ومن هنا إذن تواصل الواليات المتحدة كونهـا               

  .محورا هاما في استقرار العالقات بين اسرائيل ومصر
سورية، بالمقابل، ستدخل على ما يبدو في فترة طويلة من الفوضى، المواجهة فيها بين السنة والعلـويين                 

ال طبيعـة   (يتميز الوضع باضطراب اشكالي ومركب من الصعب تقدير نهايتـه           وس. ستصبح أكثر حدة  
  ).النهاية وال موعد النهاية
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االردن بانتظاره مسيرة مشابهة وإن كان الدعم لالردن في السياق االقتصادي أسهل بسبب عدد سـكانه                
 على اسـرائيل    ).استثمارات بضعة مليارات هي ذات أثر فوري ومباشر على وضعه االقتصادي          (القليل  

أن تدخل فورا في نشاط مبادر اليه مع الملك االردني والسماح لالردن بتجنيد أموال في اوروبـا وفـي                   
  .الواليات المتحدة وبالتالي محاولة احالل االستقرار في االقتصاد االردني بالسرعة الممكنة

ن مدى التـدخل المباشـر مـن    ظاهرا؛ بمعنى أ' استقالال'الحياة في الشرق االوسط الجديد ستصبح أكثر  
  .الواليات المتحدة سيقل

وهكذا تتحول تركيا . يقدم المعدات والقدرات العسكرية المتطورة' خلفي'فهي ستكون في الخلفية ـ العب  
تركيا هي الجسر الوحيد الذي السرائيل      . الى العب رئيسي من ناحية اسرائيل، وربما حتى العب حرج         

  .لعنصر السني في سوريةحيال مصر، وكذا ايضا حيال ا
الـى جانـب    (اذا كانت مصر في العهد السابق هي الحجر االساس الستقرار السياقات حيال الفلسطينيين              

لتركيا يمكن أن يكون دور هام في استقرار العالقات بين          . ، سنرى أن تركيا تحل محلها     )الواليات المتحدة 
راك أن يحلوا االستقرار بقدر ما أيضا في عالقات         عمليا، يمكن لالت  . اسرائيل ومصر بسبب الصلة السنية    

وفضال عن ذلك، فان محور تركيا مصر يمكنه أن يشكل بـديال            . اسرائيل مع العنصر السني في سورية     
. من نوع جديد لمصر المباركية ويكون أساسا الستقرار عالقات اسرائيل مع دول الطوق االول حولهـا               

وجود (ى الموقف من الفلسطينيين بشكل عام ومن غزة بشكل خاص           ثمة لذلك آثار بعيدة المدى ايضا عل      
  ). االغالق زائد ال داعي له

المرتـب  ) Balancing(االستراتيجية العليا يجب أن تكون قائمة على اساس التطلـع الـى االسـتقرار               
علـى  ،  )مصر، االردن، سورية، لبنان والفلسطينيين    (لعالقات اسرائيل مع كل دول الطوق االول حولها         

' اعـداء 'مـع   ' تفاهمات'مفهوم االتفاقات والتسويات واسع ويشمل أيضا       . اساس اتفاقات وتسويات سلمية   
بمعنى استقرار الطوق االول حول اسرائيل يشكل في نظرنا هدفا مركزيا           ). مثل سورية او حافظ االسد    (

 سالم، واذا كانت حاجـة  يجب تحقيقه بكل وسيلة ممكنة ـ اذا كانت هناك حاجة التفاق سالم نعقد اتفاق 
استقرار الطوق االول يشكل عنصرا مركزيا في فهم تعطيـل          . للتهديد باحتكاك عسكري نفعل هذا ايضا     

  . التهديد الكامن في دول الدائرة الثانية والدائرة الثالثة كالعراق وايران
  المستشار االستراتيجي لرئيس الوزراء الراحل اسحق رابين

  8/12/2011معاريف 
  9/12/2011، س العربي، لندنالقد
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  9/12/2011، القدس لالنباء


