
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
  
  

    
  
  

  
  
  
  
  
  "اإلخوان"حماس أصبحت عضواً مستقالً في التنظيم العالمي لـ: "الحياة"

   بالسعي لنسف التهدئة والمصالحة"إسرائيل"القيادة الفلسطينية تتهم 
  عودة دحالن لقطاع غزة مشروطة بمواجهته للقضاء على الجرائم التي ارتكبها: الزهار

   رسالة شديدة اللهجة"إسرائيل"ـأوصلنا ل: هنيةـ  لالسفير المصري في رام اهللا
  يين في البلدان العربيةدعو إلى توطين الفلسطينياألونروا وينتقد مهام  لوناايداني 

  "إسرائيل"يسعى لتدمير و الفلسطينيون شعب تم اختراعه :أمريكيمرشح جمهوري 

العــدوان علــى غــزة: هنيــة

اتصاالت مكثفة مع   و ...سيفشل

  هأطراف عربية ودولية لوقف
 ٤ص...

  ٢٣٤٥  ١٠/١٢/٢٠١١السبت 



  

  

 
 

  

            ٢ص                                     ٢٣٤٥:                العدد١٠/١٢/٢٠١١السبت  :التاريخ

    :السلطة
 ٤   بالسعي لنسف التهدئة والمصالحة"إسرائيل"القيادة الفلسطينية تتهم .٢
 ٥  طالب بإرسال مراقبين دوليين لألرض الفلسطينيةت س الفلسطينية القيادة:ادحّمنمر .٣
 ٥  حصار غزة سياسي ومخالف للقانون الدولي: بحر خالل لقائه سفير جنوب إفريقيا.٤
 ٥  أمير قطرويلتقي عاب العربية دورة األلعباس في الدوحة للمشاركة في افتتاح .٥
 ٦  عباس يطلب من فتح االستعداد لالنتخابات واختيار مرشح للرئاسة": القدس الفلسطينية".٦

    
    :المقاومة

 ٦  بهاعودة دحالن لقطاع غزة مشروطة بمواجهته للقضاء على الجرائم التي ارتك: الزهار.٧
 ٧  "اإلخوان"حماس أصبحت عضواً مستقالً في التنظيم العالمي لـ: "الحياة".٨
 ٨  والتصعيد مسألة وقت.. تهدئة هشة في غزة.٩
 ٨  حماس ماضية في المصالحة: الحية.١٠
 ٩   يسرائيلالمقاومة قادرة على تحديد طريقة الرد على التصعيد اإل": قدس برس"بردويل لـال.١١
 ٩  أولويتنا استقرار المخيمات: علي بركة.١٢
١٠  في بعلبك» الشعبية«إحياء ذكرى انطالقة .١٣
١٠  لديمقراطية برئاسة حواتمة يبحث مع موافي ملف المصالحةوفد ا: القاهرة.١٤
١١  اغتيال البطش بعد معلومات عن تخطيطه لعملية شبيهة بالهجوم على إيالت: يةإسرائيلمصادر .١٥
    

    :يسرائيلاإلالكيان 
١١  "إسرائيل"على حساب  ماسعباس يريد اتفاق مصالحة مع ح :ليبرمان.١٦
١١  يريدون إشعال حرب بيننا وبين العالم اإلسالمي" إسرائيل"سياسيون مجانين في : زبيري.١٧
١٢  دعو إلى توطين الفلسطينيين في البلدان العربيةياألونروا وينتقد مهام  لوناايداني .١٨
١٢    بسبب مشاركة حماسالمحتلةسمح بإجراء االنتخابات في القدس لن ت" إسرائيل": "هآرتس".١٩
١٢    اإلسرائيلية في الضفة الغربيةالسيطرة إقرار قانون المتاحف مرحلة أخرى لفرض :الكنيست.٢٠
١٣    مع حماسأ بتجميع أسماء أسرى المرحلة الثانية من صفقة التبادل تبد"إسرائيل".٢١
١٣    وفقا لعدد الصواريخ التي تطلقها الفلسطينيةالجيش اإلسرائيلي يهدد بالرد على الفصائل.٢٢
١٤  ميركيةلواليات المتحدة األ يوم أسود لاألميركية إسقاط طائرة التجسس ":إسرائيل".٢٣
١٤  بوقف مساعدة الفلسطينيين" بيرس"  تطالب مركز"إسرائيل: ""هآرتس".٢٤
١٤   تسرق سفراً توراتياً نادراً من العراق"إسرائيل "بمساعدة جنود أمريكيين.٢٥
١٤    اإلسرائيليين من األطياف السياسية يشاركون في مسيرة لالحتفال بيوم حقوق اإلنسانآالف.٢٦
١٥   !"اإلبداع الصهيوني"وزارة الثقافة اإلسرائيلية تعلن عن جائزة .٢٧
    

    :األرض، الشعب
١٥  لكن بأيديهم.. اب المغاربةالفلسطينيون يوافقون على ترميم جسر ب.٢٨
١٦   محرراًسلطات االحتالل تخرق صفقة التبادل وتعتقل أسيراً.٢٩



  

  

 
 

  

            ٣ص                                     ٢٣٤٥:                العدد١٠/١٢/٢٠١١السبت  :التاريخ

١٦  الطفل رمضان يلحق بوالده الذي قضى في قصف إسرائيلي لمنزلهم فجراً: غزة.٣٠
١٦   بجراحه بمسيرة ضد الجدار شمال الضفة الغربيةاستشهاد شاب متأثرا.٣١
١٦  عشرات اإلصابات في قمع االحتالل لمسيرات الجمعة المناهضة للجدار واالستيطان.٣٢
١٧  ال يبرر تخفيضات األونروا العجز المالي: "ثابت".٣٣
١٧  األطفال يشاركون بإعداد أفالم كرتونية ثم يقومون بإنتاجها: لسناب.٣٤
١٧  االحتالل يتعمد إنهاك األراضي وزيادة معاناة الشعب.٣٥
١٨  إلبعادهااالحتالل أعد قائمةً فيها أسماء مئات الشخصّيات التي يسعى : مؤسسة القدس الدولية.٣٦
١٨  من الفلسطينيين متصلون باإلنترنت% ٣٠: الجهاز المركزي لإلحصاء.٣٧
١٩  األمن الغذائي في األراضي الفلسطينية بعيد المنال.٣٨
١٩   تصل بيت لحم عشية أعياد الميالد المجيد"ألف طفل"مسيرة .٣٩
١٩  المستوطنات تلقي ظالالً ثقيلة على احتفاالت الميالد في بيت لحم.٤٠
٢٠  نقص التمويل: الباردمخيم نهر األونروا تقلص خدماتها في .٤١
٢١  اجد الضفةتحذر من مخطط إسرائيلي الستهداف مس: مؤسسة حقوقية فلسطينية.٤٢
   

   : لبنان
٢١  ية على قطاع غزةسرائيلحزب اهللا يدين االعتداءات اإل.٤٣
٢٢  ستة أشخاصتفجير دورية فرنسية تابعة لقوات اليونيفيل وإصابة : لبنان.٤٤
   

   :عربي، إسالمي
٢٢  يسرائيلالجامعة العربية تطالب بتدخل دولي عاجل لوقف التصعيد اإل.٤٥
٢٢   رسالة شديدة اللهجة"إسرائيل"ـأوصلنا ل: هنيةـ  لالسفير المصري في رام اهللا.٤٦
٢٣  اء التسويةتركيا تندد باالستيطان في القدس وتتهم تل أبيب بإعاقة إحي.٤٧
٢٣   واالستقرار فيها"إسرائيل"يهود تونس يرفضون دعوة سيلفان شالوم للرحيل إلى .٤٨
٢٣   العربيةاأللعاب  دورةقطر تستخدم خريطة منقوصة لفلسطين التاريخية خالل حفل افتتاح.٤٩
   

   :دولي
٢٤  "إسرائيل"يسعى لتدمير و الفلسطينيون شعب تم اختراعه :أمريكيمرشح جمهوري .٥٠
٢٤  واشنطن تعرب عن خيبة أملها إزاء المشاريع االستيطانية اإلسرائيلية.٥١
٢٤   إيرانةمن مهاجم" إسرائيل"موسكو تحذر .٥٢
٢٥   يترأس وفداً من الرباعية الستئناف المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية":ديفيد هيل".٥٣
٢٥   مليون دوالر لترميم المخطوطات اإلسالمية في القدس١.٢": يونسكو".٥٤
٢٥    غير مقبولة ال سياسيا وال أخالقيا"أيالون"تصريحات : نرواواأل.٥٥
٢٦  "ماراثون غزة"نروا تدعو العّدائين من أنحاء العالم للمشاركة في واأل.٥٦
  
  

  



  

  

 
 

  

            ٤ص                                     ٢٣٤٥:                العدد١٠/١٢/٢٠١١السبت  :التاريخ

    :تقارير
٢٦  نتنياهو يدعو إلى تأسيس صندوق دولي لدعم خصوم اإلسالميين في العالم العربي.٥٧
٢٨  ؟»حماس«هل كانت الغارة اإلسرائيلية اختباراً لسيطرة .٥٨
    

    :حوارات ومقاالت
٢٩  نقوال ناصر... فلسطين هي المستهدفة.٥٩
٣٢  غازي حمد... أوراق القوة الفلسطينية.٦٠
٣٣  حنين زعبي... حين ال تفهم الدولة معنى المواطنة.٦١
٣٥  عاموس هرئيل... هل ستكون هناك حرب؟.٦٢
    

 ٣٩  :كاريكاتير
***  

  
  هاتصاالت مكثفة مع أطراف عربية ودولية لوقفو ...العدوان على غزة سيفشل: هنية .١

 اتصاالت مع مصر ودول الحكومة الفلسطينية في قطاع غزةبدأت :  كفاح زبون- بيب تل أ،رام اهللا
رئيس الحكومة إسماعيل ؛ حيث أكد ي على قطاع غزةسرائيلعربية وغربية، من أجل وقف العدوان اإل

 .ن حكومته تجري اتصاالت مكثفة مع الكثير من األطراف العربية والدولية لوقف العدوانأهنية 
هذا التصعيد الصهيوني سبقه تهديدات من الكثير ":  انتهاء صالة الجمعة في مسجد فلسطين بعد،وأضاف

ية األمنية والسياسية، وتجري ترجمته من خالل هذا القصف العشوائي وهذا القتل سرائيلمن القيادات اإل
 قطاع غزة على ية مبيته ضد الشعب الفلسطيني فيإسرائيلالمتعمد واالغتياالت المباشرة، يدل على نوايا 

هذا العدوان سيفشل، مثل كل محطات العدوان السابقة على صخرة صمود "وتابع أن  ."وجه الخصوص
  ."هذا الشعب، وعلى قدرة المقاومة الفلسطينية في الدفاع عن الشعب الفلسطيني

  ١٠/١٢/٢٠١١الشرق األوسط، لندن، 
  
   والمصالحة بالسعي لنسف التهدئة"إسرائيل"القيادة الفلسطينية تتهم  .٢

 في قطاع يسرائيلدانت القيادة الفلسطينية التصعيد اإل:  ووليد عوض، أشرف الهور- رام اهللا ،غزة
وقال عضو اللجنة التنفيذية  .، وحملت االحتالل المسؤولية الكاملة عن نتائجه وتبعاته الخطيرةغزة

، ودعا "المصالحة الفلسطينية تسعى لضرب التهدئة وجهود إسرائيلإن " :لمنظمة التحرير صائب عريقات
وأكد أن العدوان على غزة، يتزامن مع تصاعد االستيطان في  ."التنبه لمخططات االحتالل"الفصائل إلى 

القدس ورأس العامود وإغالق جسر المغاربة وطرد النواب وحرق المساجد وذلك في إطار سياسة 
  .حداث أية بوادر إلحياء عملية السالمية الرامية إلى تدمير كل ما من شأنه إسرائيلالحكومة اإل

حنان عشراوي الجمعة إن . ومن جهتها قالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، د
 "إسرائيل"ي األخير الذي تقوم به قوات االحتالل في قطاع غزة، يأتي في سياق محاولة سرائيلالتصعيد اإل

ي يأتي كجزء من العقوبات سرائيل التصعيد اإلأندة على خلق حالة عدم استقرار في المنطقة، مشد
الجماعية، ومحاولة لجلب االستفزاز لمنع المصالحة، ومنع عمليات البناء في قطاع غزة، ولمنع التحرك 



  

  

 
 

  

            ٥ص                                     ٢٣٤٥:                العدد١٠/١٢/٢٠١١السبت  :التاريخ

 تسعى إلى ضرب التهدئة وجهود المصالحة "إسرائيل"واعتبرت عشراوي أن . الفلسطيني السياسي
  .تريد إسقاط التهدئة وتصعيد العدوان "إسرائيل"الفلسطينية، كما أن 

  ١٠/١٢/٢٠١١، لندن، القدس العربي
  
  طالب بإرسال مراقبين دوليين لألرض الفلسطينيةت س الفلسطينية القيادة:ادحّمنمر  .٣

كشف نمر حماد، المستشار السياسي للرئيس الفلسطيني  : الخليج، وكاالت-فلسطين المحتلة، القاهرة 
ستسعى لدى مجلس حقوق اإلنسان والمؤسسات الدولية بإرسال مراقبين دوليين محمود عباس، أن القيادة 

لألرض الفلسطينية، وحسب ما أكده حماد في حديث لتلفزيون فلسطين، أمس، فإن هذه البعثة من 
ية لتتخذ المنظمات الدولية بناء عليها سرائيلالمراقبين ستكون مهمتها تقديم تقارير حول االنتهاكات اإل

ي ضد الشعب الفلسطيني سرائيل أن المطلوب إزاء التصعيد اإل، مؤكداً"إسرائيل"متصاعدة بحق عقوبات 
  . عندما تخرق القوانين والمواثيق الدولية"إسرائيل"في الضفة وغزة هو قرار دولي يضمن معاقبة 

  ١٠/١٢/٢٠١١الخليج، الشارقة، 
  
   للقانون الدوليحصار غزة سياسي ومخالف: بحر خالل لقائه سفير جنوب إفريقيا .٤

ي لقطاع غزة سرائيل أحمد بحر، أن الحصار اإل. د الفلسطينيأكد النائب األول لرئيس المجلس التشريعي
وأكد أن المجلس ". سياسي وغير قانوني وال يتفق مع روح القانون الدولي والقانون الدولي اإلنساني"

وقال بحر،  ".قات التي يضعها االحتاللالتشريعي سيبقى ماضياً بطريقه وعمله النيابي رغم كل المعو
 خالل لقائه سفير جمهورية جنوب أفريقيا لونجزي ماكي الما ومساعده لدى زيارتهم ،٩/١٢الجمعة 

إن هذا الحصار حرك أحرار العالم لالنضمام لقوافل كسر الحصار عن : "األولى لغزة قادمين من رام اهللا
وقدم بحر شكر شعبنا الفلسطيني ". ء أثناء مسيرهم تجاه غزةغزة رغم المشاق والمعاناة التي يجدها هؤال

لسفير جنوب أفريقيا على قيام مجموعة برلمانيين وناشطين وحقوقيين من جنوب أفريقيا بزيارة قطاع 
وأشاد بحر بروح . غزة مؤخراً بقافلة محمولة في زيارة ورحلة تاريخية استمرت ستين يوماً على التوالي

 التي يتمتع بها الشعب بجمهورية جنوب أفريقيا تجاه فلسطين، داعياً إلى ضرورة الصداقة الحقيقية
  . التواصل بين البرلمان الفلسطيني وبرلمان جنوب أفريقيا

بدوره، شكر السفير األفريقي بحر على حسن االستقبال، مؤكدا أنه أراد أن يبدأ عمله الدبلوماسي كسفير 
  .  بأن زياراته لغزة ستكون دورية ومستمرة على معاناة أهلها، واعداًبالده بفلسطين بزيارة غزة والوقوف

عزيز دويك كرئيس منتخب للمجلس التشريعي، .وأشار إلى أنه يعتزم حين عودته إلى رام اهللا زيارة د
 في الوقت ذاته بموقف النواب المقدسيين المعتصمين بمقر اللجنة الدولية للصليب األحمر بالقدس، مشيداً
  . خطوة إبعادهم عن مدينتهم بالعنصرية التي عانى منها الشعب بجنوب أفريقيا قبل تحررهمشبها

  ٩/١٢/٢٠١١موقع فلسطين أون الين، 
  
  أمير قطرويلتقي دورة األلعاب العربية عباس في الدوحة للمشاركة في افتتاح  .٥

ثات أمس مع الرئيس أجرى أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني محاد:  محمد المكي أحمد-الدوحة 
محمود عباس الذي يزور الدوحة حالياً، تناولت العالقات الثنائية والتطورات على الساحة الفلسطينية 

وقال السفير الفلسطيني منير غنام للحياة إن الزعيمين واصال تداول اآلراء في شأن مواضيع . والعربية



  

  

 
 

  

            ٦ص                                     ٢٣٤٥:                العدد١٠/١٢/٢٠١١السبت  :التاريخ

نية وملف الحصول على عضوية كاملة ذات اهتمام مشترك، مشيراً إلى موضوع المصالحة الفلسطي
تأتي بدعوة كريمة من أمير قطر "وأوضح غنام أن زيارة عباس للدوحة  .لفلسطين في األمم المتحدة

 التي انطلقت مساء أمس في الدوحة بمشاركة "لحضور حفلة افتتاح دورة األلعاب العربية الثانية عشرة
التي تشارك فيها فلسطين مشاركة واسعة في هذه إنها المرة األولى ": وأضاف. الرئيس الفلسطيني

وتابع أن عدد . " لعبة رياضية١٩فريق فلسطيني كبير، وسنشارك في "، الفتاً إلى وجود "البطولة
وشدد . " العبا١٦١ً وأطراف أخرى سفرهم، يبلغ إسرائيلالمشاركين الفلسطينيين من دون الذين منعت 

  ."ضية في تاريخنا الحديثأوسع مشاركة فلسطينية ريا"على أن هذه 
  ١٠/١٢/٢٠١١الحياة، لندن، 

  
  عباس يطلب من فتح االستعداد لالنتخابات واختيار مرشح للرئاسة": القدس الفلسطينية" .٦

 اللجنة التنفيذية لمنظمة أعضاءبلغ أ الرئيس محمود عباس قد أن علمت : المحرر السياسي- رام اهللا
 اللجنة المركزية لحركة فتح أعضاء بأنه طلب من ألربعاءاالتحرير الفلسطينية في اجتماعها يوم 

نه طلب منهم أ و،نه لن يتجاوب مع طلبهم خوض االنتخابات لوالية رئاسية ثانيةأباالستعداد لالنتخابات و
  . تعمل فتح على اختيار مرشح جديد للرئاسةأن

تخابات الرئاسة القادمة  الرئيس عباس هو مرشحهم النأننهم يصرون على إويقول المسؤولون في فتح 
  .ة ثانيةيفي حين أكد الرئيس عباس في أكثر من مناسبة على انه لن يخوض االنتخابات لوالية رئاس

ن الرئيس عباس قال في االجتماع انه تفاهم مع رئيس المكتب السياسي  أوذكر عضو في اللجنة التنفيذية
 تجري االنتخابات في الرابع من أن على  في القاهرةاألخيرحماس خالد مشعل في اجتماعهما  لحركة
 اللجنة العليا لالنتخابات الفلسطينية أن على أكدن الرئيس أ إلى المسؤول  وأشار. المقبلمايو/ أيار

 خالل اجتماع لجنة منظمة التحرير الذي سيعقد في القاهرة األرجحومحكمة االنتخابات ستتشكالن على 
  .ييوم الثاني والعشرين من الشهر الجار

  ٩/١٢/٢٠١١، القدس، القدس
  
  عودة دحالن لقطاع غزة مشروطة بمواجهته للقضاء على الجرائم التي ارتكبها: الزهار .٧

أكد الدكتور محمود الزهار عضو المكتب السياسي لحركة حماس الجمعة :  وليد عوض-رام اهللا 
 ى الجرائم التي ارتكبهاعودة دحالن لقطاع غزة مشروطة بمواجهته للقضاء عل'بان ' القدس العربي'لـ

  .'بحق المواطنين وحركة حماس
اذا ما كانت هناك اتصاالت تجري بين حماس ودحالن تضمن ' القدس العربي'ورد الزهار على سؤال 

ليس هناك اي اتصال ال بيننا وبين دحالن وال بيننا وبين جماعة دحالن، مضيفا 'عودته لغزة بالقول 
وحول تصريحات . ' وعليه قضية ومثله مثل اي مواطن عاديدحالن مثل اي واحد هرب من غزة'

انا ال اعرف لمن يتعهد بانه 'دحالن بأنه سيعود لغزة فور دعوة المجلس التشريعي لالنعقاد قال الزهار 
اذا اراد 'وتابع الزهار قائال . 'كيف سيدخل الى غزة وهو مطلوب اصال للعدالة: وثانيا. سيعود، هذا اوال
 ٢٠٠٦فليواجه حجم الجرائم التي ارتكبت نتيجة محاولة االنقالب على حماس في سنة ان يدخل لغزة 

  .'٢٠٠٧و
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كل هذه التصريحات تدخل من باب التنفيس 'وبشأن تصريحات دحالن حاليا بانه سيعود لغزة قال الزهار 
مة محمود ، وذلك في اشارة الى اقدام حركة فتح بزعا'عيشها جماعتهتعن ازمة داخلية يعيشها دحالن و

هذه التصريحات فارغة المضمون وليس لها اي احتمالية ان 'وقال الزهار . عباس على فصله من الحركة
  . 'تكون على ارض الواقع

هناك ضغوط على 'وبشأن عدم تشكيل حكومة التكنوقراط وفق اتفاق المصالحة لغاية اآلن قال الزهار 
الموضوع مرتبط باللقاءات '، مضيفا 'وط الرباعيةابومازن بانه ال بد ان تكون الحكومة ملتزمة بشر

. يجب ان ال يكون للحكومة القادمة اي موقف سياسي'واضاف الزهار . بين حركتي فتح وحماس' القادمة
  .' اشهر الجراء االنتخابات وبالتالي ال يشترط فيها االلتزام بشروط الرباعية٦هذه حكومة مؤقتة مدتها 

  ١٠/١٢/٢٠١١القدس العربي، لندن، 
  
  "اإلخوان"حماس أصبحت عضواً مستقالً في التنظيم العالمي لـ: "الحياة" .٨

أن الحركة انضمت فعالً الى » الحياة«لـ » حماس«كشف مسؤول في حركة :  جيهان الحسيني-القاهرة 
 قبل شهرين، مشيراً الى انها اصبحت مستقلة تماماً وغير تابعة» اإلخوان المسلمين«التنظيم العالمي لـ 
  .ألي تنظيم فرعي
الى جانب اسم ) فلسطين(تمت إضافة عبارة فرع من جماعة اإلخوان المسلمين «: وأوضح المسؤول
، مضيفاً أن هذا اإلجراء تم فعالً قبل زهاء )حماس(» حركة المقاومة اإلسالمية«وهو » الحركة المعلن

او ان يكون مرتبطاً بالتغييرات ونفى أن يكون هذا التعديل استجابة لمطالب أو دعوات البعض . شهرين
تم تدارس هذا األمر طيلة أكثر من عام ونصف العام، ورأينا بعد بحث «: األخيرة في المنطقة، وقال

ونقاش معمقين ضرورة القيام بهذا اإلجراء ألن حماس أصبحت تنظيماً كبيراً، وأصبحت هناك حاجة 
  .»شام المرتبط باألردنالستقاللها عوضاً عن تبعيتها لتنظيم إخوان بالد ال

التعديل «وأوضح أن لإلضافة التي ُأقرت عالقة بالالئحة الداخلية للحركة وليس بأي أمر آخر، معتبرا ان 
واضاف أن هذا . »يتجاوب مباشرة مع حجم الحركة الذي كبر، فأصبحت هناك حاجة الى استقاللها

وهي . تنظيم فرعي، بل أصبحت مستقلة تماماحماس اآلن لم تعد تابعة ألي «التعديل ليس جديداً، اذ أن 
اآلن جزء من التنظيم العالمي لإلخوان المسلمين، وأصبحت ممثلة في مكتب اإلرشاد العالمي، وبات 

  .»مسؤول الحركة ممثالً لحماس في التنظيم العالمي لإلخوان
جل الحصول هو من أ» اإلخوان«لنيل عضوية مستقلة في تنظيم » حماس«وعما تردد من أن مساعي 
نعي تماماً أننا سنظل مختلفين حتى بعد أن أصبح لنا تمثيل رسمي في «: على اعتراف دولي، أجاب

ي في فلسطين، البلد الذي نمثله، فاإلشكالية إسرائيلالتنظيم العالمي لإلخوان نظراً الى وجود احتالل 
ئحتها الداخلية كانا يتضمنان ولفت إلى أن ميثاق الحركة وال. »ستظل موجودة طالما هناك قوات احتالل

باختصار تتلخص اإلشكالية «: وزاد. »اإلخوان في فلسطين«هي الذراع الجهادي لحركة » حماس«أن 
لذلك «: وتابع. »هنا بالمقاومة وتبني حماس برنامج المقاومة الذي هو حق مشروع طالما هناك االحتالل

، وعضويتنا في إسرائيلر يتعلق بالمقاومة وبنحن كحركة لنا خصوصيتنا، وسنظل مختلفين طالما األم
  .»التنظيم الدولي لإلخوان لن تحل هذه المعضلة

  ١٠/١٢/٢٠١١الحياة، لندن، 
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  والتصعيد مسألة وقت.. تهدئة هشة في غزة .٩
ي خالل األيام الماضية عدوانها على غزة، إذ استشهد سرائيلصعدت قوات االحتالل اإل: ضياء الكحلوت

، من بينهم أطفال في حال خطرة، فيما ٢٠أربعة فلسطينيين، وأصيب أكثر من في موجة التصعيد 
  .ية في جنوب فلسطين المحتلةسرائيلسقطت صواريخ محلية الصنع على المستوطنات اإل

ودخلت مصر مجدداً على خط التصعيد لتعلن عبر سفيرها لدى السلطة الفلسطينية ياسر عثمان أن القيادة 
  .ية للتهدئة المتوافق عليها فلسطينياًسرائيللوقف االنتهاكات اإلالمصرية تبذل جهودها 

إن مصر تسعى لتثبيت التهدئة : »السفير«وقال ياسر عثمان سفير مصر لدى السلطة الفلسطينية لـ
ية على القطاع، مشدداً على أن خطوات مصر في هذا السياق مدعومة من سرائيلووقف االعتداءات اإل
  .ية والفصائلقبل القيادة الفلسطين

ي على غزة إلى سرائيلمن جهته، أرجع عضو المكتب السياسي لحركة حماس محمود الزهار العدوان اإل
، مشيراً إلى أن حكومة االحتالل درجت على اللجوء إلى التصعيد إسرائيلالمشاكل الداخلية التي تعيشها 
 تعاني أزمة داخلية، وتريد أن إسرائيلإن » السفير«وقال الزهار لـ. كلما شعرت بالمأزق الداخلي

يين ووجودهم أصبح يواجه خطراً كبيراً في ظل الربيع سرائيلتصدرها إلى غزة، مشيراً إلى أن أمن اإل
 تريد إسرائيلولفت الزهار إلى أن . العربي المستمر والتغيرات الجارية في الدول العربية المحيطة بها

ء، في ظل تزايد مؤشرات الهجرية العكسية، مذكراً بأن أكثر من إعطاء المجتمع الداخلي لديها نفَساً للبقا
  .ي هاجروا إلى الواليات المتحدة هذا العام فقطإسرائيل ألف ٦٠٠

ي يستهدف في سرائيلإن العدو اإل» السفير«أما المتحدث باسم حركة الجهاد اإلسالمي داود شهاب فقال لـ
ي من حقها الدفاع عن شعبها وتحمل مسؤولياتها أمام عدوانه كل الشعب الفلسطيني وقواه المقاومة الت

 تسعى من إسرائيلمن جهته اعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات أن . العدوان
وراء تصعيدها في غزة لضرب التهدئة وجهود المصالحة الفلسطينية، داعياً الفصائل إلى التنبه 

، مبيناً أن سرائيلإن التهدئة ال تروق إل» صوت فلسطين«ذاعة وقال عريقات إل. لمخططات االحتالل
حكومة بنيامين نتنياهو تريد إسقاطها وتصعيد العدوان، مستغلة انشغال العالم بقضايا المنطقة والتطورات 

  .اإلقليمية والعربية الجارية
سطين، إن التصعيد وقال النائب قيس ابو ليلى، عضو المكتب السياسي للجبهة الديموقراطية لتحرير فل

الخطير وغير المبرر الذي تقوم به قوات االحتالل في قطاع غزة يأتي بالتزامن مع الحرب الشاملة التي 
ورأى أبو ليلى أن التصعيد يهدف إلى . تشنها حكومة اليمين المتطرف ضد أبناء شعبنا في الضفة

ة الفلسطينية والجهود المبذولة إلنهاء زعزعة المنطقة بكاملها وضرب التهدئة والتأثير على سير المصالح
االنقسام، معتبراً أن أفضل رد على العدوان والتصعيد هو استمرار العمل إلنهاء االنقسام وتصعيد 

  .المقاومة الشعبية
  ١٠/١٢/٢٠١١السفير، بيروت، 

  
  حماس ماضية في المصالحة: الحية .١٠

ة ماضية في تطبيق المصالحة الفلسطينية، حماس أن الحركأكد خليل الحية القيادي في حركة ): .أ.ب.د(
اإلخبارية، أمس، أن الحية شدد على “ معاً”وذكرت وكالة . مبديا أمله بأن يتم التغلب على العقبات قريباً
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وقال إن هناك لقاءات قريبة للفصائل الفلسطينية الستكمال . ضرورة التغلب على العقبات التي تواجهها
  .“ ماضون في المصالحة ولكن أمامها عقبات نأمل التغلب عليها قريباًنحن”تطبيق المصالحة، مضيفاً 

  ١٠/١٢/٢٠١١الخليج، الشارقة، 
  
  يسرائيلالمقاومة قادرة على تحديد طريقة الرد على التصعيد اإل": قدس برس"البردويل لـ .١١

تصعيد الدكتور صالح البردويل بشدة ال" حماس"انتقد القيادي في حركة المقاومة اإلسالمية : غزة
ية ضد قطاع غزة سرائيلي في قطاع غزة، واعتبر أن ذلك محاولة فاشلة لزيادة قوة الردع اإلسرائيلاإل

أن المقاومة " قدس برس"وأكد البردويل في تصريحات خاصة لـ . وفصائل المقاومة الفلسطينية
ي سرائيللتصعيد اإلا: "ي، وقالإسرائيلالفلسطينية ملتزمة بالدفاع عن الشعب الفلسطيني ضد أي عدوان 

األخير ضد قطاع غزة وقصف عائلة بأكملها في منزلها، هو جزء من التصعيد التكتيكي الذي يستهدف 
ية الرادعة على قطاع غزة والمقاومة، وهذه عمليات إجرامية مدانة ال يمكن سرائيلزيادة حجم القوة اإل

لدفاع عن شعبها، وما سميت مقاومة إال وال شك أن المقاومة مستعدة ل. تبريرها بأية حال من األحوال
وال يمكن لإلنسان أن يقف مكتوف األيدي أمام هذا العدوان، ولكن . ألنها تقاوم االحتالل والعدوان

  ".المقاومة لها قياداتها وخططها وبرامجها ووسائلها في الرد
المصالحة تسير في : "وكشف البردويل النقاب عن لقاءات قريبة التمام المصالحة في القاهرة، وقال

" فتح"و" حماس"ثم لقاءات موسعة تجمع " حماس"و" فتح"االتجاه الصحيح، وهناك لقاءات مرتقبة بين 
وباقي الفصائل، ثم اجتماع لإلطار القيادي الموحد الذي سيكون مدخال إلعادة بناء منظمة التحرير 

لدينا تعليمات واضحة وصريحة " حماس"الفلسطينية، وهذه كلها لقاءات في االتجاه الصحيح، نحن في 
  .، على حد تعبيره"وتهيئة مناخ المصالحة" فتح"بتسهيل مهمات كل عناصر 

   ٩/١٢/٢٠١١قدس برس، 
  
  أولويتنا استقرار المخيمات: علي بركة .١٢

في لبنان علي بركة » حماس«اعتبر العالمة الشيخ عفيف النابلسي خالل استقباله، أمس، ممثل حركة 
 تستغل حال الحراك في العالم العربي لتسريع وتيرة االستيطان وإحكام إسرائيل «على رأس وفد، أن

يجب أن ال يغيب عن العرب والمسلمين المسؤولية الملقاة «، مضيفا »سيطرتها على القدس بشكل حاسم
  .»يسرائيلعلى عاتقهم في دعم الفلسطينيين ومساعدتهم على مقاومة االحتالل اإل

من «كل الجهود وكل الفصائل سواء في لبنان أو فلسطين، مشددا على انه وشدد بركة على توحيد 
أولوياتنا المحافظة على أمن المخيمات واستقرارها والتنسيق مع الدولة اللبنانية من أجل بناء أفضل 

 كما استقبل النابلسي المستشار الثقافي اإليراني محمد حسين. »العالقات بين الشعبين اللبناني والفلسطيني
  .رئيس زاده

  ١٠/١٢/٢٠١١السفير، بيروت، 
  
  
  
  



  

  

 
 

  

            ١٠ص                                     ٢٣٤٥:                العدد١٠/١٢/٢٠١١السبت  :التاريخ

  في بعلبك» الشعبية«إحياء ذكرى انطالقة  .١٣
الذكرى الرابعة واألربعين النطالقتها، في احتفال أقيم » الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين«أحيت : بعلبك

 الرفاعي، في مخيم الجليل قرب بعلبك أمس، حضره النائب كامل» المركز الثقافي الفلسطيني«في قاعة 
  .ورئيس بلدية بعلبك هاشم عثمان، ومسؤولو الفصائل الفلسطينية، واألحزاب الوطنية، واإلسالمية

الحكومة «في البقاع الشيخ سهيل عودة » حزب اهللا«في االحتفال، دعا مسؤول العالقات السياسية في 
الوحدة الوطنية «اعياً كذلك إلى ، ود»اللبنانية إلعطاء الحقوق المدنية واإلنسانية للفلسطينيين في لبنان

  . »واإلسالمية في الداخل وتكريسها مع الخارج للمواجهة مع العدو الصهيوني
، »منظمة التحرير«أبو أحمد نايف عثمان، في كلمة باسم » حركة فتح«وشدد عضو قيادة إقليم لبنان في 

فتح تنطلق «، مؤكداً أن »ة المقبلةانطالقة الشعبية أرست مفهوماً جديداً، ورسمت حدود المعرك«على أن 
  .»بجدية كاملة إلتمام المصالحة الفلسطينية ألنها اإلطار الجامع لكل أشكال النضال الفلسطيني

الهدف فلسطين وسيبقى حتى «أحمد شاهين إلى أن » الجبهة الشعبية«وأشار عضو اللجنة المركزية لـ 
ا أن االتفاق أيضاً من أجلها، والخطر الحقيقي إذا أن الخالف من أجل فلسطين، كم«، معتبراً »تحريرها

كبار المسؤولين في الحكومة اللبنانية أن يضعوا مواقفهم حيز التنفيذ لجهة «وناشد . »اختلفنا على فلسطين
إعطاء الحقوق هي مقدمة للعودة إلى «، معتبراً أن »إعطاء الحقوق اإلنسانية واالجتماعية للفلسطينيين

  .»ة على طريق التوطينفلسطين وليست خطو
  ١٠/١٢/٢٠١١السفير، بيروت، 

  
  وفد الديمقراطية برئاسة حواتمة يبحث مع موافي ملف المصالحة: القاهرة .١٤

اجتمع االمين العام للجبهة الديمقراطية نايف حواتمة ومراد موافي وزير األمن القومي :  رام اهللا-القاهرة
 السقاط ٢٠١١ أيار ٤لسطيني ورعاية تنفيذ اتفاق وزير المخابرات المصرية المسؤول عن الملف الف

  .االنقسام وإعادة بناء الوحدة الوطنية
 مايو، االنتفاضات والثورات ٤وشملت المباحثات الحالة الفلسطينية واآلليات التنفيذية لتطبيق اتفاق 

لية بشأن االعداد العربية وتداعياتها في البالد العربية والحالة الفلسطينية، األوضاع االقليمية والدو
يونيو  / حزيران٤اعتراف األمم المتحدة بدولة فلسطين بحدود «الفلسطيني والعربي مشروع قرار 

 عاصمتها القدس المحتلة عضواً كامالً في األمم المتحدة ومؤسساتها األممية على التصويت في ١٩٦٧
  .»الجمعية العامة بأغلبية الثلثين على العضوية الكاملة

 الفلسطيني لبناء توازن جديد بإسقاط االنقسام وإعادة –ة على أهمية ترتيب البيت الفلسطيني واكد حواتم
 الموقع من جميع فصائل الحوار الوطني الشامل في ٢٠١١ ايار ٤بناء الوحدة الوطنية عمالً باتفاق 

، )٢٠٠٥مارس (رة ووضع اآلليات الجماعية التنفيذية لتطبيق اتفاق مايو استناداً العالن القاه. القاهرة
ووضع جدول زمني لتنفيذ اتفاق مايو باسقاط ). ٢٠٠٦يونيو  /حزيران(وبرنامج وثيقة الوفاق الوطني 

  .االنقسام وإعادة وحدة الضفة والقدس وقطاع غزة جغرافياً وشعبياً وسياسياً
ولية مع فريقي ودعا إلى تسريع الذهاب لألمم المتحدة وعدم التأجيل إلى ما بعد اجتماع الرباعية الد

  .٢٦/١/٢٠١٢ية في سرائيل اإل–المفاوضات الفلسطينية 
  ١٠/١٢/٢٠١١الحياة الجديدة، رام اهللا، 
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  اغتيال البطش بعد معلومات عن تخطيطه لعملية شبيهة بالهجوم على إيالت: يةإسرائيلمصادر  .١٥
 إسرائيلن مبادرة من ية أن اغتيال عصام البطش لم يكسرائيلأعلنت مصادر في المخابرات اإل: تل أبيب

وادعت أنها تلقت معلومات مؤكدة تقول إن البطش، الذي نفذت . »هذه عملية دفاعية«للتصعيد، وأن 
ي في السنوات سرائيلعدة عمليات نوعية ضد الجيش اإل) كتائب شهداء األقصى في قطاع غزة(حركته 

. يةسرائيليناء المصرية ضد القوات اإلاألخيرة، كان في المراحل األخيرة لتنفيذ عملية تفجير كبيرة من س
وأضافت إن المعلومات االستخباراتية التي بحوزتها تقول إن البطش خطط الستنساخ العملية التي نفذتها 

  .الماضي بالقرب من إيالت) آب(في الثامن عشر من شهر أغسطس » لجان المقاومة الشعبية«
  ١٠/١٢/٢٠١١، الشرق األوسط، لندن

  
  "إسرائيل"على حساب  يريد اتفاق مصالحة مع حماسعباس  :ليبرمان .١٦

دور ليبيرمان أن رئيس السلطة الوطنية الفلـسطينية        غى أفي سرائيلزعم وزير الخارجية اإل   : القدس المحتلة 
يمثل عقبة أساسية فى طريق الوصول إلى اتفاق إلنهـاء النـزاع الفلـسطينى              " أبو مازن "محمود عباس   

  .ىسرائيلاإل
إن عباس يضع نصب عينيـه هـدفا ال         "حفيين فى العاصمة الروسية موسكو  الجمعة        وقال ليبرمان للص  

ية، إذ يريد نيل االعتراف الدولى باستقالل الدولـة         سرائيليمت بصلة إلى مفاوضات السالم الفلسطينية اإل      
ه ، مؤكدا أن  "إسرائيلعلى حساب   " حماس"، وتحقيق المصالحة مع حركة      إسرائيلالفلسطينية بدون موافقة    

  .يرى ضرورة استئناف الحوار مع الفلسطينيين
 ١٠/١٢/٢٠١١، وكالة سما اإلخبارية

  
  يريدون إشعال حرب بيننا وبين العالم اإلسالمي" إسرائيل"سياسيون مجانين في : زبيري .١٧

ي، شيمعون بيريس، السياسيين من أحزاب اليمين الحاكم الذين طرحـوا           سرائيلهاجم الرئيس اإل  : تل أبيب 
مـن إطـالق    ) ٤٨فلسطينيي  (ون عنصري جديد يدعو إلى منع المساجد في البلدات العربية           مشروع قان 

  .األذان
وصاح .  مجموعة من السياسيين المجانين الذين يطرحون مشاريع بال تفكير         إسرائيلوقال بيريس إن في     

 هنا منذ   نحن نعيش «: وأضاف. »!أن نشعل حربا مع العالم اإلسالمي؟     ! ما الذي يريده هؤالء؟   «: بغضب
  .»!مائة عام، وطوال الوقت نستمع لألذان، فما الذي جرى؟

وقد علق النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسالم والمساواة، على هذا القـانون بـالقول إن                 
، الذين يرفعون األذان من على مآذن المساجد ويقرعون أجراس الكنائس           إسرائيلالمواطنين العرب في    «

وأولئك المنزعجون، هم الذين أتوا إلينا، فصادروا أراضينا وخنقوا قرانـا           . ه البالد وأصحابها  هم أهل هذ  
. »!ومدننا وأقاموا بلدات يهودية على أنقاض بلداتنا، واليوم بكل وقاحة يعلنون أنهـم منزعجـون منـا                

، مؤكدة  »إلسالمشن حرب مفتوحة على ا    « اقتراح القانون بمثابة     إسرائيلواعتبرت الحركة اإلسالمية في     
  .أن صوت األذان سيظل عاليا

 ١٠/١٢/٢٠١١، الشرق األوسط، لندن
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  دعو إلى توطين الفلسطينيين في البلدان العربيةياألونروا وينتقد مهام لون اايداني  .١٨
ي داني ايلون في جنيف، مهمـة األونـروا         سرائيلانتقد نائب وزير الخارجية اإل    :  جنيف –محمد شريف   
ضـرورة  "مشددا علـى    " ييز بين معاملة الالجئين الفلسطينيين وباقي الالجئين في العالم        تم"معتبرا وجود   

  ".وعدم استبعاد إمكانية توطينهم في البلدان العربية... إدخال تعديالت على مهمة األونروا
على " الالجئين اليهود الذين أرغموا على الفرار من البلدان العربية        "كما تطرق داني آيالون إلى موضوع       

  ".بإعادة فتح هذا الملف"حد تعبيره، واعـدا 
في " :قالو ،ونروااألانتقادات إلى    وفيما أثار آيالون، على طريقته، موضوع الالجئين الفلسطينيين وجـه        

الوقت الذي وجدت فيه مفوضية األمم المتحدة لالجئين حلوال دائمة لعشرات الماليين من الالجئـين، لـم             
  .على حد قوله "نشئت خصيصا للفلسطينيين على إيجاد حلول دائمة ألي منهمتعمل المنظمة التي أ

ليس حل األونروا وإنما تغيير المهمة المسندة لها بشكل يتماشى والمعايير           " بأن المقصود    وأضاف أيالون 
الدولية والعدالة العالمية وطريقة تصرف المجموعة الدولية لكي ال يكون هناك فرق في المعاملـة بـين                 

  ". الجئين الفلسطينيين وباقي الالجئين في العالمال
 ٩/١٢/٢٠١١سويس انفو، 

  
   بسبب مشاركة حماسالمحتلةسمح بإجراء االنتخابات في القدس لن ت" إسرائيل": "هآرتس" .١٩

ي إسـرائيل  العبرية الجمعة، نقالً عن مصدر سياسي        "هآرتس"قالت صحيفة   : زهير أندراوس  - الناصرة
ية على إجراء انتخابات في القدس المحتلة تـشارك         سرائيلمتوقع أن توافق الحكومة اإل    قوله إنّه من غير ال    

، في المقابل، ستجد صـعوبة  إسرائيلوأضاف المصدر نفسه أن . )حماس(فيها حركة المقاومة اإلسالمية     
في منع إجراء انتخابات في الضفة الغربية وقطاع غزة، في حين أنه من المتوقـع أن تطلـب الـسلطة                    

  .لفلسطينية أن تجري االنتخابات في القدس المحتلة أيضاا
وبحسب محلل الشؤون الفلسطينية في الصحيفة آفي إيسخاروف، فإن معلومات وصلته مفادها أن حركـة               
حماس وضعت عدة شروط مسبقة إلجراء االنتخابات في الضفة الغربية وقطاع غزة، وبضمنها إجـراء               

  .ااالنتخابات في القدس المحتلة أيض
ية سـتعارض ذلـك لكونـه       سرائيلوأضافت الصحيفة أن هذا الشرط يعتبر مشكليا، حيث أن الحكومة اإل          

ينطوي على نشاط متوقع لحركة حماس في القدس في إطار الحملة االنتخابية، كمـا مـن المتوقـع أن                   
حكومـة  ، حيث سمح رئيس ال    ٢٠٠٦ترفض بسبب تجربة االنتخابات السابقة للمجلس التشريعي في العام          

ية في حينه إيهود أولمرت بمشاركة حركة حماس، بعد أن وافق سلفه أرئيل شارون في أعقـاب                سرائيلاإل
  .ضغوط أمريكية شديدة

  ٩/١٢/٢٠١١، القدس العربي، لندن
  

  ية في الضفة الغربيةسرائيل اإلالسيطرة إقرار قانون المتاحف مرحلة أخرى لفرض :الكنيست .٢٠

ي سـرائيل ت الكنيست بالقراءة األولى مشروع قانون سريان القـانون اإل         أقر: زهير أندراوس  - الناصرة
على المتاحف في المستوطنات، وقال عضو الكنيست أوري أريئيل، الذي طرح مشروع القـانون مـع                

ي فـي   سـرائيل مجموعة من نواب اليمين، إن القانون األول ضمن سلسلة قوانين تهدف فرض القانون اإل             
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ية سرائيلي لتوصيف الضفة الغربية المحتلة، وتقوية السيطرة اإل       سرائيلمصطلح اإل يهودا والسامرة، وهو ال   
  .عليها
نحن نقوم باستغالل األغلبية الصهيونية الوطنية حتى نصنع التاريخ ونمرر أكبر عدد من القوانين              : وتابع

 تطبيـق قـانون     جدير بالذكر أن هذه هي المرة األولى التي يجبر فيها وزير األمن على            . من هذا النوع  
وهاجم النائب جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمـع        . ي في الضفة الغربية بناء على قانون للكنيست       إسرائيل

البرلمانية، مشروع القانون مؤكداً بأنه مناقض للقانون الدولي ولقـرارات األمـم المتحـدة ذات الـصلة                 
  .باالحتالل

 بالتاريخ أو الثقافة بل هي مؤسسات سياسية تهـدف         المتاحف في المستوطنات ال عالقة لها     : وقال زحالقة 
إلى فرض األمر الواقع، من جهة وإلى تزييف التاريخ وإثبات صحة الرواية الصهيونية حول فلـسطين                

 إسرائيلووصف زحالقة مشروع القانون بأنه يندرج ضمن حرب المتاحف، التي تشنها            . وتاريخ فلسطين 
  . السيطرة على متاحف القدس وسرقة محتوياتهاعلى الشعب الفلسطيني والتي تمثلت في

اعتقد انه سيأتي اليوم الذي سنشعر به ببعض الرضا، عندما يبني المستوطنون مبـان            : وخلص إلى القول  
  .ومنازل يسكن فيها الفلسطينيون بعد إنهاء االحتالل وإخالء المستوطنات، على حد تعبيره
  ١٠/١٢/٢٠١١، القدس العربي، لندن

  
   مع حماس تبدأ بتجميع أسماء أسرى المرحلة الثانية من صفقة التبادل"إسرائيل" .٢١

 يوم الجمعة انها بدأت بتجميع أسماء األسرى الفلسطينيين المنـوي           إسرائيلأعلنت  : أشرف الهور  - غزة
وتوقع أن يـتم إطـالق       .اإلفراج عنهم ضمن المرحلة الثانية من صفقة تبادل األسرى مع حركة حماس           

سرى األحد، وأوضح المصدر ان جهاز األمن العام شرع في جمع األسماء بموجب قرار              سراح هؤالء األ  
  .اتخذه المستوى السياسي وأقره تمهيدا لنيل مصادقة الجهاز القضائي عليه

ولم يعرف أسماء األسرى المنوي اإلفراج عنهم، على عكس المرحلة األولى التي جـرى فيهـا نـشر                  
 ان االتفاق يقضي بإطالق سراح أسـرى أمنيـين، لكـن مـسؤوال              األسماء، وأكد مسؤولون في حماس    

  .يا قال الخميس ان بالده ستطلق سرح أسرى جنائيينإسرائيل
  ١٠/١٢/٢٠١١، القدس العربي، لندن

 
   وفقا لعدد الصواريخ التي تطلقها الفلسطينيةي يهدد بالرد على الفصائلسرائيلالجيش اإل .٢٢

ي بيني غانتز، مساء الجمعة، جلـسة طارئـة لقيـادة الجـيش             سرائيلعقد رئيس هيئة أركان الجيش اإل     
ي، بهدف التباحث في الرد على صورايخ المقاومة التي جاءت ردّا على جرائم االحـتالل فـي                 سرائيلاإل

وقال ضـابط كبيـر فـي        .قطاع غزة، واستشهاد أربعة مواطنين، بينهم طفل، في سلسلة غارات جوية          
تبحث الرد على صواريخ المقاومة، الفتًا إلى أن الجيش سـيرد علـى             إن الجلسة س  : "يسرائيلالجيش اإل 

  ."قطاع غزة بعدد الصواريخ التي أطلقت على المستوطنات المحاذية للقطاع
 ٩/١٢/٢٠١١، ٤٨موقع عرب
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  األميركية يوم أسود للواليات المتحدة األميركية إسقاط طائرة التجسس ":إسرائيل" .٢٣
، كارثـة   »RQ-170«تيالء إيران على طائرة التجسس االميركيـة،        أن اس  إسرائيلوصفت  : علي حيدر 
  .وباليوم األسود للواليات المتحدة االميركيةووصفته استخبارية 

، بالفشل  »RQ-170««استيالء ايران على طائرة التجسس االميركية،       »  اليوم إسرائيل«ووصفت صحيفة   
مها، من دون تعرضها ألي اصابة، يؤكـد        الذريع، ولفتت الى ان عرض ايران للطائرة، في وسائل اعال         

  . انه لم يجر اسقاطها وانما تمكن االيرانيون من السيطرة عليها، وتوجيهها للهبوط في مكان ما في ايران
وبالتالي اصبح بإمكان االيرانيين كشف أسرار الطائرة نفسها وكشف القدرات االستخبارية األكثر سـرية              

فة ان هذه الضربة االستخبارية التي وجهتها الجمهوريـة االسـالمية           وأضافت الصحي . للواليات المتحدة 
للواليات المتحدة االميركية، قد تكون موجعة أكثر من ذلك، لجهة كشف اجهزة التعقب، وقدرات التجسس               

  .»تفوقاً عمالنياً ال مثيل له«وعليه فإنها تشكل .. واهدافها
  ١٠/١٢/٢٠١١، االخبار، بيروت

  
  بوقف مساعدة الفلسطينيين" بيرس"  تطالب مركز"إسرائيل: ""هآرتس" .٢٤

المـساعدات المقدمـة    "للـسالم إلغـاء     " بيـرس "، على مركز    "إسرائيل"اشترطت سلطة الضرائب في     
  . مقابل الحصول على اإلعفاء الضريبي للمركز" للفلسطينيين

ـ            " هآرتس"وكشفت صحيفة    ى اإلعفـاء   العبرية، أن مركز بيرس للسالم كان قد قدم طلباً للحـصول عل
الضريبي، لكن سلطة الضريبة اشترطت إلصدار اإلعفاء إلغاء دورة لألطباء مـن قطـاع غـزة فـي                  

  . ية، وهو ما رفضه المركز وقرر مواصلة المشروعسرائيلالمستشفيات اإل
وزارة الصحة والجيش والمخابرات وافقوا     "وقال مدير عام مركز بيرس للسالم السابق، رون بونداك، إن           

، ورفضت سلطة الضرائب    "شروع لكن سلطة الضرائب ال توافق عليه وهذا ليس من صالحيتها          على الم 
  ".هآرتس"التعقيب على هذا الموضوع بحسب 

  ٩/١٢/٢٠١١، موقع فلسطين أون الين
  
   تسرق سفراً توراتياً نادراً من العراق"إسرائيل "بمساعدة جنود أمريكيين .٢٥

اً نادراً من أسفار التوراة من العراق، قامت بتهريبه بمساعدة         سفر "إسرائيل" سرقت   ):وكاالت (- تل أبيب 
، إن هذا السفر الذي كتب على       ٢٠١١-١٢-٩ية، الجمعة   سرائيلوقالت اإلذاعة العامة اإل   . جنود أمريكيين 

  . النادر كان قد استخدم في أحد المعاهد الدينية اليهودية التي كانت تعمل في العراق" البرشمان"ورق 
  .القريبة من" نتانيا"ذاعة أنه من المقرر إدخال السفر النادر األسبوع المقبل إلى معبد بمدينة وأوضحت اإل

  ٩/١٢/٢٠١١، موقع فلسطين أون الين
  

  يين من األطياف السياسية يشاركون في مسيرة لالحتفال بيوم حقوق اإلنسان سرائيلآالف اإل .٢٦
ف السياسية كافة تقريبا أمس في مسيرة بتل أبيب         يين من األطيا  سرائيلشارك آالف اإل  : أ.ب. د -تل أبيب   

وخرجت مسيرة مشابهة ضمت مئات المشاركين بمدينة حيفا شمال         . لالحتفال بيوم حقوق اإلنسان العالمي    
 التي تنظم التظاهرة، إن مسيرة هذا العـام ذات أهميـة        إسرائيلوقالت جمعية حقوق المواطن في      . البالد

 إسرائيلاب موجة من االحتجاجات االقتصادية واالجتماعية التي اجتاحت         خاصة نظرا ألنها تأتي في أعق     
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 الجئ أفريقي حمل بعضهم الفتات تقـول إن         ٣٠٠وفي تل أبيب، انضم إلى المحتجين نحو        . في الصيف 
كما شاركت في التظاهرة أيضا مجموعة مـن        . »لم أختر أن أكون الجئا    «، و »الالجئين ليسوا مجرمين  «

  .»المستوطنين شعب أيضا«فة الغربية حيث حملوا الفتات تقول إن المستوطنين من الض
  ١٠/١٢/٢٠١١، الشرق األوسط، لندن

  
  !"اإلبداع الصهيوني" تعلن عن جائزة يةسرائيلاإلوزارة الثقافة  .٢٧

تـصل  " مجال اإلبداع الصهيوني  "ية، مؤخرا، عن إطالق جائزة جديدة في        سرائيلأعلنت وزارة الثقافة اإل   
عن قيم الـصهيونية، وتـاريخ      " ألف شيكل، تهدف إلى اإلبداع الفني والثقافي الذي يعبر           ٥٠قيمتها إلى   

  ."الحركة الصهيونية، وعودة الشعب اليهودي إلى أرضه
ية، تأتي هذه الجائزة، التي بادرت إليها وزيرة الثقافة ليمور لفنات، كرد على             سرائيلوبحسب المصادر اإل  

وقد أثـارت الجـائزة     . تتاح قصر الثقافة في مستوطنة أريئيل العام الماضي       يين الف إسرائيلمقاطعة فنانين   
يين الذين وقّعوا على العريضة طالبت بإلغاء الجائزة وقالوا إن الـوزارة            سرائيلاستنكار مئات الفنانين اإل   

فروض  على مختلف تعبيراتها، ومن الم     إسرائيلتدعم إبداع الفنانين الذين يثرون الثقافة في        "موجودة كي   
  ."أن تشجع جوائزها التميز الفني وأن ال تفضل إبداعا يقاس بحسب معايير غير فنية

جائزة الصهيونية يهدف إلى تشجيع اإلبداع الفني الذي يعبـر          "هذا، وردت وزارة الثقافة على العريضة       
" صـهيونية  "عن الرواية الصهيونية في مختلف المجاالت الثقافية، خسارة أن هناك من ترون بمـصطلح             

بعكـس مـا يدعيـه      .  مبدعا تقدموا للمسابقة   ١٥٠كلمة نابية إلى هذا الحد، لدرجة أنّهم مستعدون إليذاء          
  !".المعترضون، معايير التقييم الوحيدة للجائزة هي جودة اإلبداع

 ٩/١٢/٢٠١١، ٤٨موقع عرب
  
  لكن بأيديهم.. الفلسطينيون يوافقون على ترميم جسر باب المغاربة .٢٨

اشترط الفلسطينيون ترميم جسر باب المغاربة، الذي تنوي إسرائيل هدمه، ولكـن            : كفاح زبون - رام اهللا 
وقـال حـاتم عبـد      . بأيديهم ووفق مخططات هندسية أردنية وفلسطينية، وليس وفق مخططات إسرائيلية         

ـ            القدس  بلدية«إن  » الشرق األوسط «القادر، وزير القدس السابق ومسؤول ملف المدينة في حركة فتح، ل
نتنياهو سـيتحجج   . إنها خطوة للهروب إلى األمام    (...) تحاول التذرع بأسباب فنية للضغط على نتنياهو        

ونفى عبد القادر أن يكـون الجـسر         .»اآلن بأن الجسر أصبح يشكل خطرا على الناس، وهذه هي اللعبة          
سقوط، هذا غير صـحيح، وإذا      الجسر ليس آيال لل   «آيال للسقوط، مع إقراره بأنه يحتاج إلى ترميم، وقال          

المسألة ال تتعلق بالترميم، نحن مع      «وتابع  . »كان يحتاج إلى ترميم فإن األوقاف هي الجهة المخولة بذلك         
الترميم، لكن من يرمم؟ وكيف يتم الترميم؟ نحن نقول إن األوقاف هي التـي تـرمم الجـسر بـصفتها                    

  . »مس بأي حال بالتلة التاريخية هناكالمسؤولة عن المسجد األقصى، ونقول إن الترميم ال ي
 متـر   ٧٠٠إسرائيل لها أهداف أخرى، إنها تريد هدم التلة التاريخية، وتوسيع ساحة البـراق              «وأوضح  

والوصول إلى باب النبي، وهو باب قديم يقع أسفل التلة التاريخية، والتي يعني هدمها انكـشاف البـاب،                  
ى أن الجسر المنوي بناؤه يشبه إلى حد ما جـسرا عـسكريا             والوصول إلى المسجد بسهولة، باإلضافة إل     

  . »مصمما لحمل اآلليات وأعداد كبيرة من الجنود، وهذا يسهل أيضا اقتحام األقصى
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إذا كانوا فعال مهتمين بالمصلحة العامة، فليقبلوا بـالمخطط الـذي قدمتـه الحكومـة               «وقال عبد القادر    
نحن مستعدون من الغد لبدء عملية الترميم، لكن ليس وفـق           «، وأضاف   »األردنية، إلعادة ترميم الجسر   
  .»المعايير والخطط اإلسرائيلية

  ١٠/١٢/٢٠١١، الشرق األوسط، لندن
  
    محرراًسلطات االحتالل تخرق صفقة التبادل وتعتقل أسيراً .٢٩

ألسير  ان قوات االحتالل اإلسرائيلي قامت أمس الخميس باعتقال ا        ٤٨علم موقع عرب    : توفيق عبد الفتاح  
عايد محمود محمد هرشة من بلدة قفين، في منطقة طولكرم شمال           " وفاء االحرار "المحرر في صفقة تبادل   

وأشارت حليمة ارميالت مديرة نادي االسير إلى أن حاجزا عـسكريا أوقـف األسـير                .الضفة الغربية 
هولة ولم يعرف حتى االن     المحرر الذي كان برفقته ثالثة من أفراد عائلته، واعتقلهم جميعا الى جهة مج            

وبدورها استنكرت وزارة شؤون األسرى والمحررين في بيان صحفي االعتقال التعسفي            .مكان اعتقالهم 
  ".خرقًا واضحا لبنود صفقة التبادل"الذي تعرض له األسير ومن معه واعتبرت ان هذا السلوك يشكل 

  ٩/١٢/٢٠١١، ٤٨موقع عرب
  
  ذي قضى في قصف إسرائيلي لمنزلهم فجراًالطفل رمضان يلحق بوالده ال: غزة .٣٠

، طفل فلسطيني متأثراً بجراحه التي أصيب بها فـي قـصف            )٩/١٢(استشهد مساء اليوم الجمعة     : غزة
إسرائيلي لمنزل عائلته في ساعة مبكرة من فجر اليوم في قطاع غزة، ليلحق بوالده الـذي قـضى فـي                    

، ) عامـا ٣٨(ليوم الجمعة، األب بهجت الـزعالن  وقد استشهد في ساعة مبكرة من فجر ا        .القصف فوراً 
  .وأصيب أطفاله وزوجته، في قصف منزله الكائن غرب مدينة غزة

  ٩/١٢/٢٠١١قدس برس، 
  
  استشهاد شاب متأثرا بجراحه بمسيرة ضد الجدار شمال الضفة الغربية .٣١

 ظهر الجمعـة    متأثرا بجراح خطيرة أصيب بها    "  عاما ٢٧"استشهد الشاب مصطفى عبد الرزاق التميمي       
. ، خالل مسيرة مناهضة للجدار الفاصل في قرية النبي صالح شـمال الـضفة الغربيـة               ٢٠١١-١٢-٩

وذكرت مصادر محلية أن الشهيد التميمي أصيب بقنبلة غاز أطلقها جنود االحتالل على رأسـه مباشـرة    
زها الجنود لمدة نصف    من مسافة قريبة نزف على أثرها كمية كبيرة من الدماء قبل نقله عبر سيارة احتج              

  .١٩٤٨ساعة لينقل بعد ذلك للعالج في مستشفى داخل األراضي المحتلة عام 
  ١٠/١٢/٢٠١١موقع فلسطين أون الين، 

  
  عشرات اإلصابات في قمع االحتالل لمسيرات الجمعة المناهضة للجدار واالستيطان .٣٢

 المشاركين في مسيرات الجمعـة       قمعت قوات االحتالل اإلسرائيلي أمس آالف      : يوسف الشايب  –رام اهللا   
المناهضة لالستيطان والجدار العنصري في عدد من المدن الفلسطينية في الوقت ذاته أصـيب، مـصور      
صحفي وعشرات الفلسطينيين، ومتضامنون أجانب باالختناق والتقيء الشديدين، إثر استنـشاقهم الغـاز             

 الكيماوية، في مسيرة بلعين األسبوعية المناوئـة        المسيل للدموع ورشهم بالمياه العادمة الممزوجة بالمواد      
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 ٢٤لالستيطان وجدار الفصل العنصري، قرب رام اهللا، والتي انطلقت هذا األسبوع لمناسـبة الـذكرى                
  .لالنتفاضة األولى

وأصيب اثنان من المشاركين في مسيرة المعصرة األسبوعية المنددة بجدار الضم والتوسع العنـصري،              
وض، واعتقل آخر، أمس، إثر قمع قوات االحتالل للمشاركين في المـسيرة التـي              قرب بيت لحم، برض   

  .جاءت هذا األسبوع إحياء للذكرى الرابعة والعشرين النطالقة االنتفاضة األولى
 أصيب عدد من المواطنين المشاركين في مسيرة كفر قدوم األسبوعية المناهضة للجدار              أخرى، من جهة 

  . والمطالبة بفتح الشارع الرئيسي المغلق للقرية منذ سنواتواالستيطان، قرب قلقيلية،
 ١٠/١٢/٢٠١١، الغد، عّمان

  
  ونرواال يبرر تخفيضات األ العجز المالي: "ثابت" .٣٣

 عامـاً علـى تأسـيس       ٦٢، في بيان أصدرته أمس لمناسبة مرور        »ثابت لحق العودة  «اعتبرت منظمة   
اماتها المالية تجاه وكالة االونروا، ال يعني بأي شكل من          عدم إيفاء الدول المانحة بالتز    «، أن   »أونروا«الـ

الوكالة واحدة من   «وذكّرت المنظمة بأن     .»األشكال تخفيض خدمات الوكالة الصحية والتربوية واإلغاثية      
منظمات األمم المتحدة، تأسست حصراً لتقديم الخدمات لالجئين الفلسطينيين، إلى أن تتحقق عودتهم إلـى               

، وواجـب علـى     ١٩٤٨ردوا منها على أيدي العصابات الصهيونية، إبان النكبة في العام           بيوتهم التي ط  
  .»الصندوق المالي التابع لألمم المتحدة أن يغطي أي عجز مالي ممكن أن تواجهه الوكالة الدولية

  ١٠/١٢/٢٠١١، السفير، بيروت
  
  األطفال يشاركون بإعداد أفالم كرتونية ثم يقومون بإنتاجها: نابلس .٣٤

فيلم كرتوني أنتجه أطفال مدينة نابلس الفلسطينية، ضمن مـشروع          " بكفي تمييز ": نابلس -اطف دغلس ع
أطلقه مركز الدراسات النسوية لتعزيز حقوق الطفل الفلسطيني، والحد من معاناته داخل مجتمعه أو تلـك              

ويعالج الفـيلم   ).Animation film(الناجمة عن ممارسات االحتالل اإلسرائيلي باستخدام أفالم الحركة 
الذي يأتي ضمن عدة أفالم أنتجها أطفال المدينة، قضية التمييز بين الذكر واألنثى بالمجتمع الفلـسطيني،                

  .خاصة تلك الناجمة عن المعاملة األسرية لكل منهما
  فيلما بمكان إنتاجها وبطبيعة القـضايا التـي  ٣٦وتنوعت هذه األفالم الكرتونية التي تجاوزت في عددها   

تناولتها، حيث ُأنتجت في ثالث مدن هي نابلس والخليل والقدس، بمشاركة عدد من المراكز والمؤسسات               
  .االجتماعية في هذه المدن

  ٩/١٢/٢٠١١، موقع الجزيرة نت، الدوحة
  
  االحتالل يتعمد إنهاك األراضي وزيادة معاناة الشعب .٣٥

 الال إنسانية من قبل الكيـان الـصيهوني         تعاني األراضي الفلسطينية من الممارسات     : نظير طه  - القدس
والمتمثلة في اقتالع ما يزيد على مليون ونصف المليون شجرة المزروعة، والتي في معظمها من أشجار                

  . ألف شجرة بستنة٣٠٠ مليوناً و١١الزيتون المعمرة، من أصل 



  

  

 
 

  

            ١٨ص                                     ٢٣٤٥:                العدد١٠/١٢/٢٠١١السبت  :التاريخ

 ألف  ٦٠٠ الكربون إلى    وانعكس ذلك سلباً على النظام الجوي، بعد أن ازدادت انبعاثات غاز ثاني أكسيد            
، ما يعني أن األشجار المقتلعة كانت قادرة على امتصاص          ٢٠٠٩طن، حسب تقرير التنمية البشرية لعام       

  . وحتى هذا اليوم٢٠٠٠وقد تم ذلك منذ عام . من انبعاثات فلسطين من غازات الدفيئة% ١.٥ما يقارب 
  نقص المياه

ياه الوطني أن االفتقار إلى الكميات الكافية مـن الميـاه           من جهته، بين أحمد الهندي مدير عام مجلس الم        
للمواطنين الفلسطينيين هي مشكلة دائمة نشأت بسبب السياسات والممارسات اإلسرائيلية القائمـة علـى              

وشدد على أن استهالك الفرد الفلـسطيني        .أساس التمييز والحرمان واستغالل الموارد المائية الفلسطينية      
  . لتراً يوميا٢٠ً لتراً في اليوم، بل يهبط في بعض المناطق الريفية إلى ٧٠من المياه يبلغ 

وقال أيمن الرابي مدير مجموعة الهيدرولوجيين الفلسطينيين إن كميات المياه المنتجـة مـن المـصادر                
 سنوياً، وفي الوقت نفسه فقد زاد اعتمـاد         ٣م١١٨م متر مكعب سنوياً إلى      ١٣٨الفلسطينية تراجعت من    

 والقرى الفلسطينية على شراء المياه من شركة المياه اإلسرائيلية، إذ تبلغ نسبة المياه المشتراة من                البلدات
من مجمل المياه المستخدمة للشرب في الضفة الغربية، وهذا مؤشر خطير يهدد            % ٥٦هذه الشركة نحو    

  .األمن المائي ويتحكم في ماء شرب المواطن الفلسطيني
ين من حفر آبار جديدة لسد حاجاتهم، وخاصة في الحوض الغربـي بالـضفة              ومنعت إسرائيل الفلسطيني  

 بئراً قبل االحـتالل     ٧٢٠وقد تقلص عدد اآلبار من      . الغربية، حتى وإن كان الستبدال اآلبار التي تجف       
  . ما فرض حقائق جديدة على األرض٦٧ في الضفة الغربية بعد عام ٣٤٠إلى 

  ١٠/١٢/٢٠١١، البيان، دبي
  
  االحتالل أعد قائمةً فيها أسماء مئات الشخصّيات التي يسعى إلبعادها: دس الدوليةمؤسسة الق .٣٦

أكدت مؤسسة القدس الدولية أن استهداف نواب ووزير القدس والسعي إلبعادهم جميعـا             : القدس المحتلة 
االحـتالل  عن مدينة القدس، ال يرتبط بأشخاصهم أو توجههم أو انتمائهم السياسي بقدر ما يرتبط بتطبيق                

لخطّة منهجية تهدف إلى التخلّص من القيادات الشعبية المقدسية القادرة على التحرك ومواجهـة هجمـة                
وقالت المؤسسة في تقرير عاجل لها أمس إن االحتالل أعد قائمةً فيها            . االحتالل الشرسة على المقدسيين   

ها تحت اإلقامة الجبرية للحد من نشاطها       أسماء مئات الشخصيات المستهدفة التي يسعى إلبعادها أو وضع        
  .السياسي والجماهيري في القدس

  ١٠/١٢/٢٠١١، الدستور، عّمان
  
  من الفلسطينيين متصلون باإلنترنت% ٣٠: الجهاز المركزي لإلحصاء .٣٧

 في المئة مـن األسـر       ٣٠أظهر مسح أجراه الجهاز المركزي لإلحصاء، أن        :  محمد إبراهيم  -رام اهللا   
وبلغت نسبة األسر التي لديها جهاز حاسـوب فـي األراضـي            .ة لديها اتصال بشبكة االنترنت    الفلسطيني

 فـي   ٤٦.٥ في المئة في الضفة الغربية، مقابـل         ٥٣.٢ في المئة، بواقع     ٥٠.٩الفلسطينية بحسب المسح    
 في المئة من األسر كان لديها جهاز حاسـوب فـي األراضـي              ٤٩.٢المئة في قطاع غزة، مقارنة مع       

 في المئـة مـن      ٣٠.٤أما بخصوص االتصال باإلنترنت، فبينت النتائج أن        . ٢٠٠٩لسطينية في العام    الف
 في المئة علـى مـستوى الـضفة         ٣٠.٦األسر في األراضي الفلسطينية لديها اتصال باإلنترنت، بواقع         
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راضي  في المئة من األسر في األ      ٢٨.٥ في المئة على مستوى قطاع غزة، مقارنة مع          ٣٠.٠الغربية، و 
  .٢٠٠٩الفلسطينية كان لديها اتصال باإلنترنت في العام 

 فـي المئـة فـي       ٩٥.٩ في المئة، بواقع     ٩٣.٩» ستااليت«وبلغت نسبة األسر المقتنية لالقط الفضائي       
 في المئة من األسر المقتنية لالقط الفـضائي         ٩٢.٠ في المئة في قطاع غزة، مقارنة مع         ٩٠.١الضفة، و 

  . ٢٠٠٩للعام 
  ١٠/١٢/٢٠١١،  دبيالبيان،

  
  األمن الغذائي في األراضي الفلسطينية بعيد المنال .٣٨

من الغـذاء   % ٧٠بينت الدراسات التي أجرتها وزارة االقتصاد الفلسطينية أن         :  محمد إبراهيم  -رام اهللا   
يتم استيراده من الخارج، وهو ما يجعل السوق المحلية عرضة للتذبذبات العالمية في األسعار، خاصة في                

وأوضحت الدراسات أنه ال توجد القدرة على الزراعة والتخزين االستراتيجي لتخفيف           . ضوع الحبوب مو
وهناك تحديات تواجه السلطة تتمثل في عدم سيطرتها على المعابر وعلى            .تأثير ارتفاع األسعار العالمية   

ن األطفـال فـي      في المئة م   ١٩.٤ويشير جهاز اإلحصاء المركزي إلى أن        .منع االستيراد من الخارج   
 ١٣.٤، ونسبتهم في الـضفة      ٢٠١٠ شهراً في األراضي الفلسطينية مصابون بفقر الدم عام          ٥٩-٦العمر  

  . بالمئة في غزة٢٥.٦بالمئة مقابل 
  ١٠/١٢/٢٠١١، البيان، دبي

  
   تصل بيت لحم عشية أعياد الميالد المجيد"ألف طفل"مسيرة  .٣٩

ة المسكونية، مسيرة أللف طفل زاروا بيت لحم مـن         نظمت مؤسسة األراضي المسيحية المقدس    : بيت لحم 
مختلف المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، في اطار الجولة السنوية التي تنظمها المؤسسة لألطفال من              

واستـضافت   .أجل تعريفهم على مدينة بيت لحم، خصوصا وهي تحتفل باألعيـاد الميالديـة المجيـدة              
:  طفل مـن   ١٠٠٠ مدرسة من مختلف المناطق الفلسطينية، نحو        ١٨المؤسسة وشركاؤها وبالتعاون مع     

الزبابدة، جنين، نابلس، عابود، عين عاريك، جفا، الطيبة، بيرزيت، رام اهللا، القدس، بيـت لحـم، بيـت             
  ).جاال، بيت ساحور

  ١٠/١٢/٢٠١١، الحياة الجديدة، رام اهللا
  
  ت لحمالمستوطنات تلقي ظالالً ثقيلة على احتفاالت الميالد في بي .٤٠

على سفح جبل كريمزان وسط كروم الزيتون والعنـب، يقـود األب إبـراهيم              :  محمد يونس  –بيت لحم   
الشوملي راعي كنيسة الالتين الكاثوليك في مدينة بيت جاال، اعتصاماً وقداساً عصر كـل يـوم جمعـة                  

ـ             ة يـربط بـين     لالحتجاج على قرار السلطات اإلسرائيلية إقامة حي استيطاني جديد على أراضي المدين
» هـار غيلـو   «، وبناء جدار يمر وسط الجبل، ويربط بين مستوطنة          »هار حوما «و» غيلو«مستوطنتي  
  .المقامتين على أراضي المدينة» غيلو«ومستوطنة 

 وحـدة سـكنية علـى      ٤٠٠٠الماضي عن مشروع لبنـاء      ) أكتوبر(وأعلنت السلطات في تشرين الثاني      
 ٥٢ وحـدة، وعـن مـصادرة     ٢٦٠٠التي تضم   » ات همتوس غفع«أراضي بيت جاال لتوسيع مستوطنة      
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دونماً من أراضي جبل كريمزان إلقامة مقطع من الجدار الفاصل يمر من وسطه، ويعزل خلفـه مئـات                  
  .الدونمات من األراضي المزروعة بالكروم

: ضحاً، مو »إسرائيل حولت بيت لحم إلى سجن وفصلتها كلياً عن القدس         «: »الحياة«قال األب إبراهيم لـ     
نحن نعتصم ونصلي إلى اهللا كي يعيننا في وقت لم يعد لنا من معين يخلصنا مـن االحـتالل وسـلب                     «

وكانت إسرائيل أعلنت العام األخير سلسلة مشاريع توسع استيطاني في المستوطنات المحيطة             .»األرض
اريع التوسـع    في المئة مـن مـش      ٨٠وبينت دائرة شؤون المفاوضات في تقرير حديث لها أن          . بالقدس

االستيطاني هذه تقع في مستوطنات مقامة على أراضي مدينة بيت لحم والبلدات المجاورة لها مثل بيـت                 
  .جاال وبيت ساحور

إسرائيل ضمت سبعة آالف دونم مـن       «: »الحياة«وقال الخبير في شؤون االستيطان خليل التوفكجي لـ         
 وأقامت عليها سلسلة مستوطنات، وبدأت      ١٩٦٧م  أراضي بيت لحم إلى حدود بلدية القدس بعد احتالل عا         

أخيراً بتوسيع هذه المستوطنات ضمن خطتها الهادفة إلى قلب الميزان الديموغرافي في القدس بزيادة عدد               
من هذه التوسيعات قرارها إقامة أربعـة آالف        «: وأضاف. »المستوطنين على حساب المواطنين العرب    

  .»س المقامة على أراضي بيت لحم وبيت جاالوحدة سكنية في مستوطنة غفعات همتو
.  كيلـومتراً مربعـاً    ٧٢ كيلومتر مربع إلى     ٦.٥وكانت إسرائيل وسعت حدود بلدية القدس الشرقية من         

وضمت تبعاً لذلك مساحات واسعة من أراضي الضفة الغربية إلى حدود البلدية، وتالياً إلى حدود الدولـة                 
  .العبرية

إسرائيل سيطرت علـى القـدس،      «: ي يدير مؤسسة يسوع الملك في المدينة      وقال األب عزيز حالوة الذ    
أقامت إسرائيل شبكة مستوطنات على     «: وأضاف. »واآلن تريد السيطرة على بيت لحم عبر المستوطنات       

 .»حافة المدينة، وبدأت بإقامة مرافق سياحية في هذه المستوطنات كي تقول للسياح هذه هي بيـت لحـم                 
هذه : غداً سيأتون بالسياح إلى تلك الفنادق التي تطل على كنيسة المهد، ويقولون لهم             «:وقال األب حالوة  

  .»إنهم يريدون سلب المدينة المقدسة كما سلبوا القدس المقدسة. هي بيت لحم
وتستعد بيت لحم والمدن المجاورة بيت ساحور وبيت جاال، التي تقيم فيهـا غالبيـة مـسيحيي األرض                  

احتفاالت عيد  «إن  » الحياة«وقالت وزيرة السياحة خلود دعيبس لـ       . د الميالد المجيد  المقدسة، إلحياء عي  
وأضافت إن الوزارة والفعاليات المحلية     . »فلسطين تحتفل باألمل  : الميالد العام الحالي ستكون تحت شعار     

واألديـرة  في بيت لحم والبلديات المجاورة ستوزع بطاقات معايدة على السياح تحمل صور كنيسة المهد               
  .»فلسطين تحتفل باألمل: تحت شعار

وزار األراضي الفلسطينية العام الحالي نحو مليوني سائح، غالبيتهم قدمت إلى بيت لحم للحج إلى الكنيسة                
وقالت الوزيرة إن من المتوقع أن يزور بيت لحم في عيد الميالد العـام              . التي شهدت ميالد السيد المسيح    

  . ألف سائح٤٠الحالي نحو 
  ١٠/١٢/٢٠١١، الحياة، لندن

  
  نقص التمويل: الباردمخيم نهر األونروا تقلص خدماتها في  .٤١

نهاية الشهر الماضي، أبلغت األونروا الفصائل واللجان الشعبية الفلسطينية في مخـيم            : عبد الكافي الصمد  
ـ           رزمة األولـى    التي عادت إلى ال    ٣٦٩نهر البارد، خالل لقاء دوري جمع بين الطرفين، أن العائالت ال

  ).كراتين اإلعاشة(في المخيم، سيتوقف تقديم خدمات اإلغاثة لها، وعلى رأسها الحصص الغذائية 
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األسبوع الماضي عقد اجتماع بين وفد يمثل أهالي المخيم، من فصائل ولجان شعبية وغيرها، ووفد آخر                
وبيـة التـي تقـدم الخـدمات        التي ينضوي تحتها عدد من الدول األور      » اإليكو«يمثل اللجنة األوروبية    

إذ برر األوروبيون، خالل االجتماع، قرارهم، وفق ما نُقل عنهم،          . المذكورة، لكنه لم يفضِ إلى أي نتيجة      
من كانوا يستحقون هذه المساعدات لم يعودوا كذلك، ألن ظروف النزوح انتهت، وأنه يتم تقـديمها                «بأن  

مشغولون حالياً بتقديم خدمات إغاثة أخرى أكثر إلحاحاً        «نهم  ، الفتين إلى أ   »لفترة زمنية محددة وليس دائم    
  .»تتوزع بين دول أوروبا وآسيا وأفريقيا

بتنا «، إلى أنه    »األخبار«لـ» وكالة غوث الالجئين الفلسطينيين في لبنان     «في ضوء ذلك، تشير مصادر      
مضطرين نتيجة تراجع مصادر تمويلنا، إلى إعادة تقديم خدمات اإلغاثة لمن يستحقها، وفق النظام القديم               

وجود اعتراض من قبل فئـات المجتمـع        «وال تنفي المصادر    . »الذي كان معموالً به قبل أحداث المخيم      
عائد إلى وضع صعب نعانيه لجهـة       « بأنه   ، لكنها تبرر ما تقوم به     »المحلي في المخيم على خطوة كهذه     

تقلّص مصادر تمويلنا، فنحن نتحرك في ضوء اإلمكانات المتوافرة لدينا، وإن كنّا ال نوفر فرصـة مـن                  
  .»أجل تأمين مصادر تمويل بديلة

لم يطرأ علينا أي تغير جوهري، إنما اقتصر األمر على نـواح            «يرى بعض أهالي مخيم نهر البارد أنه        
 في المئة من القوى العاملـة  ٦٥قرابة «، ويضع هؤالء إصبعاً على الجرح عندما يقولون إن »فقطشكلية  

في المخيم، وفق اإلحصاءات، عاطلة من العمل، بعدما فقدت فرص عملها إثر أحداث المخـيم، كمـا أن                  
  .»البقية منها ال تحظى بفرص عمل مستقرة ودائمة

  ١٠/١٢/٢٠١١، ، بيروتاألخبار
  
  تحذر من مخطط إسرائيلي الستهداف مساجد الضفة: قية فلسطينيةمؤسسة حقو .٤٢

حذرت مؤسسة حقوقية فلسطينية من مخطط إسرائيلي منظم لمواصلة االعتداء على األمـاكن المقدسـة               
ودور العبادة في الضفة الغربية، والتي كان آخرها ما أقدم عليه المستوطنون من إضرام للنار في بوابـة                  

فيت، وإحراق عدد من سيارات المواطنين التي كانت متواجدة بجـوار المـسجد،             مسجد بروقين قرب سل   
تأتي ضمن مخطط منظم من قبل قـوات        "مشيرة إلى أن االعتداءات على األماكن المقدسة ودور العبادة          

  ".االحتالل
إن االعتـداء   :" ٢٠١١-١٢-٩، في بيان صحفي نشر، الجمعة       "التجمع للحق الفلسطيني  "وقالت مؤسسة   

يأتي ضمن سلسلة اعتداءات تقوم بها قوات االحتالل وقطعان المستوطنين وتستهدف           "ى مسجد بروقين    عل
األماكن المقدسة ودور العبادة، حيث سبق هذا االعتداء العديد من االعتداءات على دور العبادة في الضفة                

  ". الغربية وقطاع غزة والداخل الفلسطيني
  ٩/١٢/٢٠١١، موقع فلسطين أون الين

  
  ية على قطاع غزةسرائيل االعتداءات اإليدينحزب اهللا  .٤٣

 ية على قطاع غزة فجر أمس، داعياًسرائيلأدان حزب اهللا في لبنان أمس االعتداءات اإل: .)أ.ب.د(
ن إ: وقال الحزب في بيان. "إسرائيل"ـالشعوب العربية للوقوف بجانب الشعب الفلسطيني في مقاومته ل

الصهيوني المجرم، فإنه يدعو أبناء الشعوب العربية واألحرار في العالم إلى إذ يدين هذا القصف "الحزب 
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جعل فلسطين قبلة حركتهم، وبذل كل جهد من أجل الوقوف مع الشعب الفلسطيني المظلوم في مقاومته 
  ."المستمرة لالحتالل الصهيوني الغاشم

  ١٠/١٢/٢٠١١الشرق األوسط، لندن، 
  
  ستة أشخاصعة لقوات اليونيفيل وإصابة  دورية فرنسية تابتفجير: لبنان .٤٤

 في الجنوب  في منطقة صور"اليونيفيل"أوقعت عبوة ناسفة استهدف سيارة عسكرية لـ: حسين سعد
، والتي  تكون العبوةأنورجحت المصادر  . لبنانياً خمسة جرحى من الجنود الفرنسيين ومدنياًاللبناني

 قد فجرت من مسافة قريبة من المكان ،لوغرامات ستة كيبحواليقدرتها الجهات األمنية المختصة 
  .المكشوف على كل الجهات

  ١٠/١٢/٢٠١١السفير، بيروت، 
  

  يسرائيلالجامعة العربية تطالب بتدخل دولي عاجل لوقف التصعيد اإل .٤٥
 المسؤولية الكاملة عن التصعيد "إسرائيل"حملت جامعة الدول العربية، الجمعة، :  محمد األيوبي-غزة

وشدد األمين العام المساعد لشؤون فلسطين . لخطير بحق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزةالدموي ا
 "إسرائيل"واألراضي العربية المحتلة في الجامعة السفير محمد صبيح في تصريح صحفي، على أن 

 إلى تحاول تأجيج الموقف ووضع مزيد من العراقيل أمام المساعي الرامية إلعطاء دفعة لعملية السالم
وشدد صبيح على أن الرد المنطقي من قبل الشعب الفلسطيني وفصائله، على كل ما تنفذه سلطات . األمام

االحتالل من انتهاكات وجرائم، يجب أن يكون بإنهاء االنقسام والتكاتف والعمل بروح الفريق لمواجهة 
 بحرق مدخل مسجد قرية بروقين يين مؤخراًسرائيلكما ندد صبيح بقيام المستوطنين اإل. التحديات الراهنة

في محافظة سلفيت شمال الضفة الغربية وعدد من السيارات في محيطه، بعد كتابة شعارات متطرفة 
 على وقف جرائمها "إسرائيل"وطالب صبيح بتدخل دولي عاجل إلرغام . وتحريضية على أسوار المسجد

ال توقف العدوان، مطلوب مواقف حازمة، اإلدانات الخجولة : "البشعة بحق الشعب الفلسطيني، مضيفاً
  ".على وقف تصعيدها غير المبرر) إسرائيل(واتصاالت جادة إلرغام 

  ٩/١٢/٢٠١١موقع فلسطين أون الين، 
  
   رسالة شديدة اللهجة"إسرائيل"ـأوصلنا ل: هنيةـ  لالسفير المصري في رام اهللا .٤٦

فير مصر لدى السلطة الفلسطينية ياسر مساء الجمعة أن س" صفا"كشفت مصادر فلسطينية لوكالة : غزة
عثمان بعث برسالة إلى رئيس الحكومة الفلسطينية بغزة إسماعيل هنية أكد له فيها أن القاهرة أوصلت 

وأشار . " مسؤولية العدوانإسرائيلحملناهم  : "وقال عثمان في رسالته". إسرائيل"ـرسالة شديدة اللهجة ل
ي ألن هذا التصعيد مخطط إلفشال الصفقة سرائيلغط على الكيان اإلإلى أن لدى القاهرة حملة دولية للض

وتقدم السفير المصري باسمه وباسم  .وخلط األوراق) الفلسطينية(والمصالحة ) صفقة تبادل األسرى(
  .يسرائيلوزير الخارجية والقيادة المصرية بالتعازي على شهداء العدوان اإل

  ئل الفلسطينية تتعاطى بمسؤولية وتفهم كبيرين مع الجهود الفصا" إن : الجمعة يوموقال عثمان صباح
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ية سرائيلالمصرية الجارية، ورغم أنها في حالة دفاع عن النفس إال أنها مدركة وواعية للمخططات اإل
  ".الرامية لجر قطاع غزة إلى دوامة العنف

  ٩/١٢/٢٠١١، )صفا(نية  الفلسطيالصافةوكالة 
  
  دس وتتهم تل أبيب بإعاقة إحياء التسويةتركيا تندد باالستيطان في الق .٤٧

 نددت تركيا بشدة باستمرار سلطات االحتالل في بناء المستوطنات اليهودية في مدينة القدس :أنقرة
وقالت  . للجهود التي تبذل للتوصل إلى تسوية سلمية مع الجانب الفلسطينيالمحتلة، معتبرة ذلك تقويضاً

ية إلى إضافة نشاط سرائيلإننا ندين لجوء الحكومة اإل: "در عنهاوزارة الخارجية التركية في بيان صا
جديد إلى نشاطات االستيطان التي تمارسها في األراضي الفلسطينية المحتلة من خالل الموافقة على بناء 

 ١١٩اليهودية بالقدس الشرقية، وإعالنها عن " بسغات زئيف" وحدة سكنية جديدة في مستوطنة ٦٥٠
  ".بالضفة الغربية بأنها قانونية بأثر رجعي" شيلو"مرخصة في وحدة سكنية غير 

الوفاء بمسؤولياتها وفقًا للقانون الدولي بشأن إقامة السالم "ودعت وزارة الخارجية التركية تل أبيب إلى 
  .، على حد تعبيرها"الدائم، والكف فورا عن جميع النشاطات المقوضة ألرضية السالم

  ٩/١٢/٢٠١١قدس برس، 
  
   واالستقرار فيها"إسرائيل" تونس يرفضون دعوة سيلفان شالوم للرحيل إلى يهود .٤٨

ية، بنيامين سرائيللم تجد دعوة سيلفان شالوم نائب رئيس الحكومة اإل:  المنجي السعيداني- تونس
 بين اليهود من أصل  واالستقرار فيها، صدى كبيراً"إسرائيل"نتنياهو، لليهود التونسيين للذهاب إلى 

  . بل إن البعض منهم استغرب هذه الدعوة في مثل هذا التوقيتتونسي،
حول هذه الدعوة، قال جاكوب لولوش اليهودي التونسي الوحيد الذي ترشح النتخابات المجلس التأسيسي، 

وقال في تصريح للشرق األوسط إنه يدعو . إن األقلية اليهودية ساهمت بروح عالية في الثورة التونسية
رام حقوق األقليات في تونس وينادي إلى مشاركة فاعلة لألقليات األخرى على غرار على الدوام الحت

المسيحيين واألمازيغ في مختلف المحطات السياسية المقبلة ألنهم أبناء تونس لهم نفس حقوق التونسيين 
 أنه غريب عن هذه واعتبر لولوش أن تونس وفرت لهم العيش الكريم وهو ال يشعر أبداً .في بلدهم

األرض الطيبة، على حد تعبيره، وال طائل من إعادة موضوع هجرة اليهود التونسيين من بلدهم الذي قد 
  .ال يجدون في الدنيا أفضل منه

  ١٠/١٢/٢٠١١الشرق األوسط، لندن، 
  
   العربيةاأللعاب  دورةقطر تستخدم خريطة منقوصة لفلسطين التاريخية خالل حفل افتتاح .٤٩

 بين أوساط المشاهدين والشباب  جدالً كبيرا٢٠١١ًدورة األلعاب العربية لسنة  أثار حفل افتتاح :وكاالت
. العربي، جراء عرض خريطة غير مكتملة لـفلسطين تحتوي على الضفة الغربية و قطاع غزة فقط

من خريطة % ٢٢، خالل حفل االفتتاح، إلى ٩/١٢وأشارت الخريطة التي تم عرضها مساء الجمعة 
 لمخطط أمريكا بالشرق  بدولة االحتالل وتنفيذاً صريحاًيها، وعدها متابعون اعترافاًفلسطين المتعارف عل

  .األوسط الجديد
  ١٠/١٢/٢٠١١موقع فلسطين أون الين، 



  

  

 
 

  

            ٢٤ص                                     ٢٣٤٥:                العدد١٠/١٢/٢٠١١السبت  :التاريخ

  
  "إسرائيل"يسعى لتدمير و الفلسطينيون شعب تم اختراعه :أمريكيمرشح جمهوري  .٥٠

ئاسة االمريكية نيـوت جينجـريتش       أقحم المرشح الجمهوري في انتخابات الر      :ستيف هوالند  - واشنطن
ووصـفه بأنـه يـسعى لتـدمير        " تم اختراعه "نفسه في جدل يوم الجمعة باعالنه ان الفلسطينيين شعب          

  .اسرائيل
واختلف جينجريتش مع السياسة االمريكية الرسمية التي تحترم الفلسطينيين كشعب يستحق قيام دولة على              

  .اساس المفاوضات مع اسرائيل
لقد كانت جـزءا مـن االمبراطوريـة        . فلسطين) تحمل اسم (تذكر لم تكن توجد دولة      "ش  وقال جينجريت 

  ."العثمانية
اعتقد اننا امام شعب فلسطيني مخترع هم من العرب في الواقع وهم من الناحية التاريخية               "ومضى يقول   

نا هذه الحرب   جزء من العرب وامامهم فرصة للذهاب الى العديد من االماكن ولعدة دواعي سياسية تحمل             
  ."انه امر مأساوي. ضد اسرائيل منذ االربعينيات) التي يتم شنها(

وقال جينجريتش ان حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة والسلطة الوطنيـة الفلـسطينية تمـثالن                 
  ."رغبة ضخمة لتدمير اسرائيل"

 ١٠/١٢/٢٠١١، وكالة رويترز لألنباء
 
  اريع االستيطانية اإلسرائيليةواشنطن تعرب عن خيبة أملها إزاء المش .٥١

أعربت الواليات المتحدة مساء أول من أمس عن خيبة أملها إزاء مـشروع بنـاء               : ب.ف. أ -واشنطن  
وأعلن المتحدث باسـم وزارة الخارجيـة       . وحدات سكنية استيطانية في حي فلسطيني في القدس الشرقية        

ات األخيرة المتعلقة بالقدس، ولقد أثرنا هـذه        إننا نشعر بخيبة إزاء اإلعالن    «مارك تونر في تصريح قائال      
 وحدة سكنية استيطانية في حـي راس        ١٤ووافقت إسرائيل على بناء     . »المسألة مع الحكومة اإلسرائيلية   

لكن تونر أوضح أن الواليات المتحدة      . العمود الفلسطيني في القدس الشرقية المحتلة التي ضمتها إسرائيل        
ة هذه المسألة إلى مجلس األمن الدولي، حيث اسـتخدمت فـي فبرايـر              تعارض طلب الفلسطينيين إحال   

كما سبق  «وأضاف المتحدث   . ضد قرار يدين أي بناء استيطاني إسرائيلي جديد       » الفيتو«الماضي  ) شباط(
إن . أن قلنا، نعتقد أن المرور عبر قناة األمم المتحدة ال يؤدي إلى شيء بالنسبة إلى السلطة الفلـسطينية                 

  .مع إسرائيل» الوحيدة لبلوغ هدفها بإقامة دولة مستقلة هي المرور عبر طاولة المفاوضاتوسيلتها 
 ١٠/١٢/٢٠١١الشرق األوسط، لندن، 

 
   إيرانةمن مهاجم" إسرائيل"موسكو تحذر  .٥٢

“ إسرائيل”كشف نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أمس، أن موسكو حذرت            : )وكاالت(
إننا حذرنا  ”) نوفوستي(نقلتها وكالة   ) ٢٤روسيا  (وقال ريابكوف بمقابلة مع قناة       .من مغبة مهاجمة إيران   

وأشـار إلـى أن     . ضد إيـران  “ من مغبة تبني قرار بدء العملية العسكرية المحتملة       “ اإلسرائيلي”الجانب  
 إيـران   أهمية التوصل إلى حل سلمي للمسألة المتعلقة ببرنامج       “ اإلسرائيلي”الجانب الروسي أكد للجانب     

 وقال إن روسيا ترى ضـرورة       .وأضاف أن روسيا تواصل التعامل مع جميع األطراف المعنية        . النووي
التي تنتهجها عدد من    “ سياسة العقوبات ”تحريك المباحثات المتعلقة بالبرنامج النووي اإليراني لتتقدم على         

  .الدول
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كن االعتماد عليها عـن وجـود عناصـر         تحققنا من بيانات تظهر بأنه ال توجد أدلة يم        ”: وقال ريابكوف 
  .“ال يوجد دليل على وجود بعد عسكري في البرنامج النووي اإليراني”وأضاف . “عسكرية

 ١٠/١٢/٢٠١١، الخليج، الشارقة
 
   يترأس وفداً من الرباعية الستئناف المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية":ديفيد هيل" .٥٣

سالم في الشرق األوسط، ديفيد هيل، إلى المنطقة خالل األيام          يصل المبعوث األمريكي لعملية ال    : واشنطن
القليلة المقبلة، على رأس وفد ممثل عن اللجنة الرباعية الدولية، في محاولة إلحياء جهود استئناف عملية                

  .المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية
 نوالنـد، اليـوم الـسبت       وبحسب ما أعلنت عنه المتحدثة باسم وزارة الخارجية األمريكيـة، فيكتوريـا           

، فمن المقرر أن يعقد هيل والوفد المرافق له يوم الثالثاء القادم، سلسلة لقاءات منفصلة مع عدد              )١٠/١٢(
من كبار المسؤولين الفلسطينيين واإلسرائيليين، للبحث معهم في إمكانية العودة إلى طاولة المفاوضـات               

حكومة اإلسرائيلية تمديد فترة تجميد البناء االستيطاني       بعد مرور أكثر من عام على وقفها بسبب رفض ال         
  .في الضفة الغربية المحتلة

وأوضحت نوالند، أن هيل سيتوجه عقب ختام جولته في األراضي الفلسطينية المحتلّة إلى مصر ومن ثم                
نـا  أن هذه الجولة تأتي في إطـار جهود       "إلى فرنسا لعقد لقاءات أخرى تصب في السياق ذاته، وأضافت           

  .، على حد تأكيدها"الرامية إلى إعادة الطرفين الفلسطيني واإلسرائيلي إلى طاولة المفاوضات
  ١٠/١١/٢٠١١، قدس برس

  
   مليون دوالر لترميم المخطوطات اإلسالمية في القدس١.٢": يونسكو" .٥٤

مـن النـرويج    عن تلقيها مساهمة    " يونسكو"أعلنت منظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة        : باريس
لدعم مشروع اليونسكو لمركز ترميم المخطوطـات اإلسـالمية فـي           " مليون دوالر، وذلك     ١.٢بحوالي  

  .المسجد األقصى بمدينة القدس
يـدل علـى دعـم      "وقالت المديرة العامة لليونسكو ايرينا بوكوفا في بيان صادر عنها إن هذا المشروع              

  ".طات التي تشكل الذاكرة البشريةاليونسكو المهم للحفاظ على العديد من المخطو
  ١٠/١١/٢٠١١، قدس برس

  
   غير مقبولة ال سياسيا وال أخالقيا "أيالون"تصريحات : نرواواأل .٥٥

سامي مشعشع، تعقيبـا    " األونروا"صرح الناطق الرسمي باسم وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين          
" األونروا"أن التشكيك بدور    : "قائال .داني أيالون علي الهجوم الذي شنه نائب وزير الخارجية االسرائيلية         

من مسؤول اسرائيلي، يهدف لصرف األنظار عن األسباب الحقيقية الستمرار مأسـاة ومحنـة الجئـي                
  .فلسطين، والرفض االسرائيلي للتعامل بأي جدية مع حقوق ومطالب الالجئين

مم المتحدة، سيتم تجديـده وباسـتمرار،       التفويض الممنوح لألونروا من األ    "وأضاف الناطق الرسمي بأن     
حتى يتم التوصل لحل عادل ومقبول لالجئين أنفسهم، وإن هذا التفويض ليس منة من أحـد، والمـسؤول      

ستستمر بتقـديم   " األونروا"، وأكد أن    "االسرائيلي ال يمتلك الحق القانوني أو األخالقي أو السياسي بمطلبه         
  .خدماتها اإلنسانية لالجئين
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غير مقبول ال أخالقيا وال سياسـيا،       " األونروا"عشع، إن تصريح المسؤول االسرائيلي بأن دور        وقال مش 
هو تصريح مأزوم، والصحيح هو أن تهجير شعب واحتالل أرضه، هو بحد ذاته غير مقبول ال أخالقيـا                  

  .وال سياسيا
 ١٠/١٢/٢٠١١، ٤٨موقع عرب

 
  "ماراثون غزة" في نروا تدعو العّدائين من أنحاء العالم للمشاركةواأل .٥٦

العدائين من مختلف أنحـاء     " أونروا"دعت الوكالة األممية لغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين        : نيويورك
، ٢٠١٢لعام  " ماراثون غزة "العالم لالنضمام إلى ألفي طفل من ذوي االحتياجات الخاصة، للمشاركة في            

  .المقبل) مارس(المقرر في األول من شهر آذار 
سيساهم في جمع   "ر صحفي إلذاعة األمم المتحدة أن الماراثون، وهو الثاني من نوعه في غزة،              وذكر خب 

، مشيرا إلى أن مـاراثون      "األموال لأللعاب الصيفية التي تنظمها الوكالة لنحو مائتين وخمسين ألف طفل          
  .العام الماضي كان قد جمع أكثر من مليون دوالر

وي االحتياجات الخاصة في سباق تتابع في الماراثون فيما يقطـع           ويشارك نحو ألفي طفل فلسطيني من ذ      
المسافة كلها المشاركون اآلخرون، ومنهم رياضيون محترفون من غزة يتدربون للمـشاركة فـي دورة               

  .األلعاب األوليمبية للعدائين الهواة
 ٩/١١/٢٠١١، قدس برس

  
  ي العالم العربينتنياهو يدعو إلى تأسيس صندوق دولي لدعم خصوم اإلسالميين ف .٥٧

منذ اندالع الثورات في العالم العربي إلسقاط الطغاة والدكتاتوريين لم تنفك : الناصرة ـ زهير أندراوس  
مراكز األبحاث في الدولة العبرية عن نشر دراسات حول اليوم الذي سيلي الثورات، كمـا أن اإلعـالم                  

قارير والتحقيقات حول اخـر المـستجدات       العبري، المتطوع لصالح األجندة الصهيونية، يواصل نشر الت       
والتطورات في الوطن العربي، والمتابع للشأن اإلسرائيلي يتوصل إلى نتيجة واحـدة وهـي أن القاسـم                 
المشترك لجميع الخبراء والمستشرقين في الدولة العبرية هو التهويل من خطر اإلسالميين، والتحذير من              

 قيام إمبراطورية إسالمية راديكالية في الـشرق األوسـط،          أن سيطرتهم على مقاليد الحكم، ستؤدي إلى      
األمر الذي يحتم على صناع القرار في تل أبيب، يضيفون، أن يستعدوا لهذا السيناريو المذهل، على حد                 

  .تعبيرهم
في نفس السياق، عكفت المؤسسة الحاكمة في إسرائيل والنخب المرتبطة بها على التشكيك فـي طـابع                 

 الديمقراطي في الوطن العربي وتحذير العالم من مآالتها، زاعمةً أنها سوف تُفضي إلـى               ثورات التحول 
ولقد فطن رئيس الـوزراء اإلسـرائيلي       . هيمنة الحركات اإلسالمية على مقاليد األمور في الدول العربية        

تجاههـا  بنيامين نتنياهو إلى إثارة مخاوف العالم من خالل تحذيره من تكرار تجارب، يبـدي الغـرب                 
حساسيةً خاصة، السيما تجربة الثورة اإلسالمية في إيران التي انطلقت حركة احتجاج ضد نظام الـشاه                

  .وانتهت إلى إقامة الجمهورية اإلسالمية
ولم يفتْه التحذير من أن مصر تنتظر مصيرا مشابها في حال صعود اإلسالميين إلى الحكم فيهـا كنتـاج           

ف بالتحذير من مخاطر وصول اإلسالميين إلى الحكم، بل إنه حاول إعطـاء             ولكن نتنياهو لم يكت   . للثورة
االنطباع بأنه حريص على بروز تيار ديمقراطي منافس لهم، فدعا إلى تأسيس صـندوق دولـي لـدعم                  
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خصوم اإلسالميين في العالم العربي، ممن أسماهم ذوي التوجهات الليبرالية، مشبها هذه الخطـة بخطـة                
. ذتها الواليات المتحدة األمريكية في أعقاب الحرب العالمية الثانية لدعم أوروبا الغربية           التي نف ) مارشال(

وقد أرسل نتنياهو عيران ليرمان، مساعد مستشاره لألمن القومي إلى الواليـات المتحـدة لبحـث هـذا                  
  .المقترح مع قادة الكونغرس األمريكي، خصوصا وأنه يتمته هناك بتأييد عارمٍ

شيطنة ثورات التحول الديمقراطي في العالم العربي، وتأليب العالم عليها؛ اقتفـت النخـب              وفي سعيها ل  
اإلسرائيلية أثر نتنياهو، وحرصت على استدعاء متالزمتي إيران وحركة حماس، واإليحاء بـأن العـالم               

ورة، فهناك من اعتبر أن ما حدث في مصر انقالب وليس ث          . بات على موعد مع تكرار هاتين التجربتين      
ألن هذه األحداث ستنتهي بوصول جماعة اإلخوان المسلمين إلى الحكم، وأنهم سيقيمون في مصر النسخة               
السنية للجمهورية اإلسالمية في إيران، مشددين في الوقت ذاته، على أنه ال يوجد في مصر أي ميل نحو                  

ى منـصة الكنيـست األسـبوع       التحول الديمقراطي والحريات، بل العكس تماما، فقد قال نتنياهو من عل          
الحالي إن العرب والمسلمين ال يمكنهم أن يعيشوا تحت كنف الديمقراطية، ألنه يوجد تنـاقض جـوهري        

  .بين تعاليم الدين اإلسالمي وبين قيم الديمقراطية، على حد تعبيره
مـا يطلـق    في سياق ذي صلة، فقد حذر يوسي بيلين، وزير القضاء اإلسرائيلي السابق، المحسوب على               

عليه في إسرائيل اليسار الصهيوني، وهو الذي وقع على إعالن جنيف، حذر من أن تسليم العـالم بنقـل                   
مقاليد األمور لإلسالميين في أعقاب الثورات العربية يمثل عمال غيـر مـسؤوٍل، مـدعيا أن الـرئيس                  

يس األمريكي األسـبق جيمـي      األمريكي باراك أوباما عاد إلى ما أسماه بالخطأ نفسه الذي وقع فيه الرئ            
كارتر الذي تخلى عن الشاه، ما أدى في النهاية ليس فقط إلى سقوط الحكم اإلمبراطوري فـي طهـران،              

  .ولكن أيضا إلى تغيير جذري في المنطقة بأسرها
وزعم إيتان هابر، المدير العام السابق لديوان رئيس الوزراء اإلسرائيلي األسبق، إسحاق رابين، وأحـد               

األعمدة المشهورين في الدولة العبرية، زعم أن الثورة في مصر تحديدا، تشكل نقطة تحول فارقـةً                كتبة  
نحو القطيعة بين مصر والعلمانية والغربنة، متوقعا أن تنافس الصور التي ستأتي من مصر، تلك التـي                 

                رئـيس واحـد وهـو   تصل من إيران التي تحرك األحداث من وراء الكواليس، من أجل تحقيق هدف ،
  . 'القضاء على أجواء السالم والمصالحة مع إسرائيل

في حين اعتبر إلياكيم هعتسني، أحد قادة المستوطنين في الضفة الغربية، وهو ينشر مقاالً أسبوعيا فـي                 
، األوسع انتشارا في إسرائيل، أن وصول اإلسالميين الحتمي إلـى الحكـم             'يديعوت أحرونوت 'صحيفة  

ية، سيشكل دعما كبيرا لحكم حركة حماس، مما يمثل تهديدا استراتيجيا إلسـرائيل؛             بفضل الثورات العرب  
معتبرا ان وصول اإلسالميين المتوقع إلى الحكم في مصر يعني تقليص قدرة تل أبيب على العمل ضـد                  
الحركة، على اعتبار أن هناك إمكانية كبيرة أن يزود الحكم الجديد في مصر حركة حمـاس بتجهيـزات               

معدات حربية لوجستية دفاعية تقيد قدرة إسرائيل على إلحاق األذى بالحركة، عالوةً على أنه ال يستبعد                و
أن تقف مصر تحت حكم اإلسالميين خلف عمليات عسكرية على طول الحدود مع إسرائيل، علـى حـد                  

  .تعبيره
ـ               الل إثـارة فزاعـة     وإزاء المواقف العلنية التي تحاول تحريض العالم على الثورات العربيـة مـن خ

اإلسالميين، نجد أن المسؤولين اإلسرائيليين يبدون في الغرف المغلقة ارتياحا لسيطرة حركة حماس على              
إن التناقض  .مقاليد األمور في قطاع غزة، مع العلم أنهم في العلن يواصلون الدعوة إلسقاط حكم الحركة              

يليين في الحكم في ـ العلن وفي الغرف المغلقة  الذي تعكسه التقييمات التي تصدر عن المسؤولين اإلسرائ
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ـ بشأن طابع تجارب الحركات اإلسالمية، يستدعي محاولة البحث عن مرامي إسرائيل الحقيقيـة مـن                
إدارة حملتها الهادفة إلى نزعِ الشرعية الدولية عن الثورات العربية من خالل زعم أنها ستفـضي إلـى                  

  .سيطرة اإلسالميين على الحكم
في افتتاحيتها إن اليوم تهب رياح جديدة من الجنوب، وينبغـي           ) معاريف(لسياق ذاته، قالت صحيفة     في ا 

اإلنصات بعناية شديدة لألصوات التي تنطلق من مصر والدعوات من جانب نشطاء اإلخوان المـسلمين               
دالً منه بدايتها   المتطرفين المنادين بإسقاط حكم الضباط برئاسة الجنرال طنطاوي وإقامة خالفة إسالمية ب           

  .في مصر ومن ثم في باقي الدول العربية
الربط بين حماس في غزة وبين اإلخوان المسلمين في مصر، الذين ال ريب أنهـم سـيكونون                 : وتابعت

سيناء أصبحت منطقة   . عامالً حاسما في إقامة الحكومة المصرية الجديدة، ينبغي ان يبعث على قلق شديد            
غزة أصـبحت   : ح إلى القطاع تحولت من تنقيط إلى طوفان، وخلصت إلى القول          سائبة، وإرساليات السال  

مخزن سالح هائال سيوجه إلسرائيل في المواجهة القريبة القادمة، والقطاع سيصبح قاعدة متقدمـة فـي                
  .الطريق لخلق خالفة إسالمية

  ١٠/١٢/٢٠١١، القدس العربي، لندن
  
  ؟»حماس«ة هل كانت الغارة اإلسرائيلية اختباراً لسيطر .٥٨

إسرائيل تبادر الغتيال ناشط مقاوم فلسطيني بذريعـة أنـه          . السيناريو يتكرر مرة أخرى   : حلمي موسى 
فتقود إلى جولة تصعيد أساسها إقدام جهات فلسطينية على الرد فيـأتي الـرد المـضاد                » قنبلة موقوتة «

الصراع الراهنـة فتختـار     وهكذا تقيس قوى فلسطينية معطيات      . اإلسرائيلي ليخلق أثر الردع المطلوب    
بعضها الرد على الرد اإلسرائيلي بشكل أقسى ويدخل الطرفان في صراع يتصاعد إلى أن يطلـب أحـد                  

  .الطرفين أو كالهما من طرف ثالث التدخل لفض النزاع
ومن الجلي أن مبادرة إسرائيل الغتيال ناشط فلسطيني في قلب مدينة غزة وليس على الحـدود أو فـي                   

إما قياس الوضـع فـي      : إسرائيل تريد واحدا من اثنين    .  عملية ينطوي على معنى واضح     إطار رد على  
ومن الجلي أيضا أن إسـرائيل ال  . القطاع عبر ردة الفعل المحتملة وإما تصعيد الوضع لخلق سياق معين      

تطمح حاليا إلى تصعيد واسع ألنها في األصل تعيش حالة انتظارية بعد الثورة المصرية التـي شـكلت                  
ويصعب تخيل أن تبادر إسرائيل إلى عمل واسـع         . نوعا من الكابح للعدوانية اإلسرائيلية في قطاع غزة       

لذلك فإن الميل الغالـب هـو أن إسـرائيل          . يدفع مصر حاليا إلى تغيير مواقفها أو إلى التحول إلى عدو          
لوضـع ومنـع    المسيطرة على القطاع على ضبط ا     » حماس«أرادت من خالل مبادرتها قياس مدى قدرة        

إلى انتظار ما ستؤول إليه األوضاع في مصر بعد         » حماس«وإسرائيل تلمس ميال متزايدا لدى      . التصعيد
  .االنتخابات مما يخلق انطباعا بأن بوسع إسرائيل تعزيز قدرتها الردعية بشكل مدروس في هذا الوقت

وتشهد على  . خطأت القراءة والقياس  وبديهي أن الحسابات اإلسرائيلية ليست دقيقة على الدوام وكثيرا ما أ          
ذلك ردة الفعل الفلسطينية التي لم تكتف بإطالق صواريخ نحو المستوطنات المحاذية للقطاع بل أوصلتها               

وبكلمات أخرى  . إلى بئر السبع وأسدود في إشارة إلى أن أحدا لن يمنع التصعيد إذا أرادت إسرائيل ذلك               
  .ئيل في تعزيز القدرة الردعية ال تجد من يقبل بها في القطاعفإن الرد الفلسطيني يعني أن رغبة إسرا

وفي كل حال تشهد اإليجازات العسكرية للمعلقين في الصحف اإلسرائيلية على أن التقدير الكامن خلـف                
وبالتالي فإن الـرد الفلـسطيني سـيكون        . ال تميل إلى التصعيد   » حماس«المبادرة للتصعيد يشير إلى أن      



  

  

 
 

  

            ٢٩ص                                     ٢٣٤٥:                العدد١٠/١٢/٢٠١١السبت  :التاريخ

ـ   . يل تسجل نقاطا في خانتها    محدودا وأن إسرائ   الـيكس  » يديعوت احرونوت «ويكتب المعلق العسكري ل
أن الضربة في غزة نجمت أساسا عن عجز إسـرائيلي علـى            » مخاطرة مدروسة «فيشمان تحت عنوان    

ولما كانت ال تستطيع ان تضرب الحمار، فإنها تضرب البردعـة           «التصدي لألعمال المنطلقة من سيناء      
وأوضح أن إسرائيل تحاول إثبات عالقة بين كتائب شـهداء األقـصى التـابعين              . »بوغزة تتلقى الضر  

ولكنه ال ينـسى اإلشـارة إلـى أن         . وعملية يمكن أن ترتكب في النقب انطالقا من سيناء        » فتح«لحركة  
تحتفل هذه األيام بالذكرى الرابعة والعشرين النطالقتها، مما يوحي بهدف معنـوي مـن وراء               » حماس«

  .ل في قلب مدينة غزةاالغتيا
ـ    حنان غرينبرغ فأشار إلى أن الهدف من االغتيال هـو التـشويش            » معاريف«أما المراسل العسكري ل

وقال إن العملية تمت ألن معلومات توفرت لالستخبارات عن الشهيد          . وعرقلة عملية يجري التخطيط لها    
نبرغ أيضا أن إسرائيل حذرة مـن       وال ينفي غري  . عصام البطش الذي تتهمه بالتخطيط لعملية سوف تقع       
طريقة إحبـاط العمليـة قبـل       «وفي نظره فإن    . تعاطيها دفاعيا وهجوميا في سيناء لذلك تتجه إلى غزة        

موعدها، أو تشويشها على االقل تتم في المكان الذي يكون فيه للجيش واالستخبارات االسرائيلية التفـوق                
جمـع المعلومـات فـي      .  أمس يجسد هذه الطريقة    الحديث. االستخباري والهجومي، أي في قطاع غزة     

عمليتان مركبتان ولكن في ضوء سنوات التجربة الناجحة، أصـبح االمـر أداة             . القطاع والهجوم الدقيق  
كلما واصلت غزة تصعيد نشاطها في إنتاج العمليـات         «وخلص إلى أنه    . »عمل ناجعة ومثيرة لالنطباع   

على أمل أن هذا ينتهـي      . في المكان الذي يبدأ فيه كل شيء      عبر سيناء، هكذا ستزداد نشاطات اسرائيل       
  .»ايضا

اإللكتروني رون بن يشاي أن تقديرات الجيش اإلسرائيلي تقـول          » يانت«ورأى المعلق العسكري لموقع     
وشـدد علـى أن     . غير معنية بذلك حاليـا    » حماس«إن اغتيال البطش ورفيقه لن يقود إلى تصعيد ألن          

لة متواصلة منذ آب الماضي في إطار سياسة جديدة لالغتياالت بعـد عمليـة              االغتيال هو جزء من حم    
وكتب أن هذه السياسة هي خالصة العبر المستخلصة من عملية إيـالت حيـث كانـت هنـاك                  . إيالت

وكرر القـول اإلسـرائيلي إن      . معلومات استخبارية لدى الشاباك والجيش لم يستفد منها في عمل وقائي          
  . في العمل ضد إسرائيل عبر سيناءالبطش شخصية مركزية

  ١٠/١٢/٢٠١١، السفير، بيروت
  
  فلسطين هي المستهدفة .٥٩

  نقوال ناصر
إن االنقسام العربي واإلقليمي ليس انقساما بين أنظمة سياسية مستبدة وبين أخرى غير مستبدة، وال بـين                 

كثر سعيا إلـى العدالـة      أنظمة ديمقراطية وبين أخرى دكتاتورية، وال بين أنظمة رأسمالية وبين أخرى أ           
االجتماعية، فمواصفاتها جميعها واحدة بتفاوت ثانوي، مهما اختلفت عناوين الحكم فيها بين ملكية وبـين               
أخرى جمهورية وبين رئاسية وبين أخرى برلمانية وبين أنظمة تتسم بسيطرة قبلية أو عائلية وبين أخرى                

  .قربت بين كل منها وبين الشريعة اإلسالميةتتسم بسيطرة الطوائف فيها ومهما بعدت المسافة أو 
مـع دولـة االحـتالل      " السالم كخيار اسـتراتيجي   "بل هي منقسمة بين أنظمة مستسلمة للتفاوض على         

اإلسرائيلي على أساس االعتراف بوجودها تمهيداً لدمجها ضمن منظومة إقليمية تحتـل هـي المركـز                
" الخيار االستراتيجي " لها وبين أنظمة إما جنحت إلى هذا         القيادي فيها تحت مظلة هيمنة أميركية ال منازع       
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 األميركية لصنع هذا السالم أو هـي        –لكنها تحتفظ بخيار دفاعي يقيها االستسالم لإلمالءات اإلسرائيلية         
  .معارضة تماماً لهذا الخيار

ـ          بمحـور  وأخـرى   " محور الـشر  "لذلك فإن وصف محور الممانعة والمقاومة لهذه االستراتيجية مرة ب
، إلى غير ذلك من أوصاف الحرب النفسية، هو         "الدول الداعمة لإلرهاب  "وثالثة بمحور   " الهالل الشيعي "

وصف فيه افتئات على الواقع حد التعسف على الحقيقة بقدر ما فيه من تـضليل إعالمـي، إذ بمقارنـة                    
دول المحور األول أعمق    يتضح أن ما يفرق بين      " محور السالم األميركي  "سريعة بين هذا المحور وبين      

وأكبر كثيراً مما يجمع بين دول المحور الثاني، ويتضح أن في قوة المعارضة لهذه االستراتيجية تكمـن                 
لحمة استراتيجية أقوى، من الخالف بين النظام اإلسالمي في إيران وبين النظام العلماني العروبـي فـي             

 حزب اهللا اللبناني وبين حركة حماس الفلسطينية        سورية، وأقوى، كمثال آخر، من االختالف المذهبي بين       
وكالهما جزء عضوي من هذا المحور، ألن كل أطراف هذا المحور تدرك جيدا بأن التهديد االستراتيجي                
الذي تمثله استراتيجية السالم األميركي سوف يطال اإلسالم والعروبة بكل قبائلهما وطوائفهما، واألنظمة             

 إسرائيلية للمنطقة تـستهدف محـو       –اوينها السياسية، ويرسم خريطة أميركية      الحاكمة اإلقليمية بكل عن   
هويتها العربية واإلسالمية، ال يعود فيها أي معنى ألي سيادة وطنية، وبالتالي تنعدم فيها أي سيطرة على                 
الثروات الوطنية، وفي هذا اإلطار فقط يمكن قراءة طبول الحرب التي تقرع ضـد أطـراف المحـور                  

  .ض الستراتيجية السالم األميركيالمعار
خالل األسبوع الفائت صدرت ثالثة مؤشرات إلى أن فلسطين هي المستهدفة في نهاية المطاف من قرع                

  : طبول الحرب على إيران وسورية وحزب اهللا وحركة حماس
 المجلـس "في مقابلة له مع الوول ستريت جورنال األميركية يوم الجمعة قبل الماضي، قـال رئـيس                 • 

برهـان غليـون، إن     . المعارض انطالقاً من عواصم استراتيجية السالم األميركي، د       " الوطني السوري 
ـ         في سورية هـو قطـع العالقـة        " تغيير النظام "الثمن الذي سوف يدفعه مقابل الدعم الغربي والعربي ل

ومـة اللبنانيـة    بين سورية وبين إيران، ووقف الدعم الـسوري للمقا        " شاذة"التي وصفها بأنها    " الخاصة"
والفلسطينية، وإعادة رسم السياسة الخارجية السورية للتحالف مع القوى العربية الرئيـسية فـي محـور                

واالنـضمام إلـى    " الـصراع المـسلح   "السالم األميركي، والهدف كما أوضح غليون هو نبذ المقاومة و         
ن أي إشارة إلى أي مـسؤولية       المفاوضات من أجل استعادة هضبة الجوالن العربية السورية المحتلة، دو         

  .قومية سورية تجاه فلسطين وقضيتها وشعبها
السالم مع  "وفي يوم األربعاء الماضي، أوضح مساعد وزيرة الخارجية األميركية، جيفري فيلتمان، أن             • 

ـ      " الديمقراطية"وليس  " إسرائيل  عندما قـال إن   " تغيير األنظمة "هو الهدف من الحملة األميركية اإلقليمية ل
مع حركة اإلخوان المسلمين وحزبها السياسي في مصر لن تعارض          " تفاهمات"بالده مستعدة للتوصل إلى     

احترمـوا اتفـاق    "بموجبها الثقة التي منحها لهم الشعب المصري في االنتخابات لممارسة السلطة طالما             
  .المصري مع دولة االحتالل اإلسرائيلي" السالم

ي هذا الشرط األميركي عندما رفض أن يسحب الموقف ذاته على حزب            ولم يترك فيلتمان مجاال للشك ف     
في الحكومة اللبنانية الحاليـة     " شريكا"اهللا في لبنان بالرغم من الثقة التي منحها له الشعب اللبناني ليكون             

، مما يذكر أيضا باالنقالب األميركـي علـى         )يديعوت أحرونوت (على حد زعمه    " منظمة إرهابية "ألنه  
  .٢٠٠٦التي أوصلت حركة حماس الفلسطينية إلى السلطة عام " الديمقراطية"النتخابات نتائج ا
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األميركيون حملة شعواء على الرئيس باراك أوباما       " الجمهوريون"وفي يوم األربعاء الماضي كذلك شن       • 
 في إيـران    "تغيير النظام "مع بدء الحملة االنتخابية في العام المقبل، ليس ألنه يختلف معهم على ضرورة              

وسورية، بل ألنه يماطل في وضع هذا الهدف موضع التنفيذ، فالمرشح للرئاسـة األميركيـة والـرئيس                 
األسبق لمجلس النواب األميركي، نيوت جينجريش، اعتبر مماطلة أوباما في تغيير النظامين قد قوضـت               

غيـر  "لى العمل بطريقة في الشرق األوسط بنكسة وحث ع  " جهود السالم "أمن الواليات المتحدة وأصابت     
لتغيير النظامين، بينما دعا حاكم والية ماساشوسيتس السابق، ميط رومني، إلى العمـل             " مباشرة وسرية 

  .لتحقيق هذا الهدف" سرا وعلنا"
والمؤشرات الثالث تذكر بالهدف الذي أعلنه رئيس وزراء دولة االحتالل، بنيامين نتنياهو، فور وصوله              

اتفاق " بضرورة منح األولوية لتغيير النظام اإليراني كشرط مسبق للتوصل إلى            ،٢٠٠٩إلى السلطة عام    
مع الفلسطينيين، وقد نجح في فرض أجندته على اإلدارة األميركية كما أثبـت التطـور الالحـق                 " سالم

لألحداث وهو ما يفسر تراجع الرئيس أوباما عن وعوده وتعهداته األميركية لمحور الـسالم األميركـي                
  .ي ومنه مفاوض منظمة التحرير الفلسطينيةالعرب

إن طبول الحرب األميركية التي تقرع من أجل تغيير النظامين السوري واإليراني هي دليل دامغ علـى                 
أن إدارة أوباما قد تحولت إلى وكيل أميركي لتنفيذ أولوية نتنياهو اإلسرائيلية، والحرب األميركية علـى                

دبلوماسية وسياسية وإعالمية منذ سنوات وهي تنتظر الفرصة الـسانحة          البلدين مستمرة فعال اقتصادية و    
فقط إلنضاج الفصل العسكري من هذه الحرب، التي تستهدف فلسطين وتصفية قـضيتها عبـر شـريان                 
الحياة التي يمد شعبها بأسباب الصمود والمقاومة عبر دمشق وطهران، تماما مثلما كان هذا هو الهـدف                 

  .٢٠٠٣له عام من غزو العراق واحتال
فمحـور  . وفي هذا السياق ال يمكن تجنب المقارنة بين ما أنجزه المحوران على صعيد فلسطين وقضيتها              

المقاومة عزز صمود الشعب الفلسطيني ليتحول الجئوه إلى مقاومين أعادوا بمقـاومتهم فلـسطين إلـى                
الشعب الفلسطيني وبوجـود ممثـل      الخريطة السياسية اإلقليمية والدولية وانتزعوا اعتراف العالم بوجود         

شرعي له، يتواجد فوق جزء من ترابه الوطني، ودحروا االحتالل اإلسرائيلي من جنوب لبنـان ومـن                 
قطاع غزة، ومنعوا تصفية قضيته، وحدوا من توسعه اإلقليمي في األراضي العربية، وأجبـروه علـى                

اموا سلطة وطنية بالرغم من االحتالل      سحب مستعمراته االستيطانية ومستوطنيها من قطاع غزة، حيث أق        
ودولته، تمنح األمل لشعبها في التحول إلى دولة دون موافقة دولة االحتالل، وهو أمل تهدد الحرب على                 

  .محور الممانعة والمقاومة بقطع شريان الحياة عنه
العـراق  أما محور السالم األميركي فقد تحول إلى شريك في محاصرة المقاومة في فلـسطين ولبنـان و                

ليتحول إلى رهينة لمفاوضات عقيمـة      " الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني    "ومطاردتها، وحاصر 
طوال ما يزيد على عقدين من الزمن، وإلى رهينة لسلطة حكم ذاتي إداري منقوص يتآكل كل يوم فـي                   

ي لالحتالل، لتتحول   ظل االحتالل المباشر، سلطة ربما لن تعيش يوما واحدا دون موافقة الحاكم العسكر            
بدورها إلى رهينة لتأمين رواتب عشرات اآلالف ممن حولهم مفاوض المنظمة من مقاومين إلى مرتهنين               
لرواتبهم في آخر كل شهر، بينما سرطان االستعمار االستيطاني يستفحل حتى يكاد اليوم يهـود القـدس                 

، بفضل محور السالم األميركي الـذي       بالكامل، دون منح أي أمل منظور لشعبها في التحرر واالستقالل         
  .تحول إلى حاضنة موضوعية للوضع الراهن الفلسطيني الميؤوس منه

  ٩/١٢/٢٠١١، موقع فلسطين أون الين
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  أوراق القوة الفلسطينية .٦٠

  غازي حمد
ضمن مفهوم المعادلة السياسية من المهم دوماً أن تمتلك أوراق قوة في مواجهة خصمك تـستطيع مـن                  

تزع حقك، ألن الضعفاء غالباً ما يميلون إلى عجزهم لتبرير عدم قـدرتهم علـى تحـصيل                 خاللها أن تن  
  .المكاسب وانتزاع الحقوق

فحين تكون قوياً موحداً لديك أوراق قـوة تتحـرك          . الحالة الفلسطينية تنطبق عليها هذه المعادلة بالضبط      
  .عجلة الحقوق تجاهك، والعكس صحيح

لسطيني مليء ال ينفد من حيث الحـق التـاريخي وصـمود الـشعب              أوراق القوة الف  » بنك«صحيح أن   
ومقاومته وتحديه لكل آلة الحرب اإلسرائيلية، لكن هذه األوراق تضعف في حال تسربت إلينـا عوامـل                 
  .التعرية السياسية من غياب الرؤية االستراتيجية وانقسام وتعارض البرامج وتناحر على مسميات وظيفية

امتلكت الكثير من أوراق القوة، فهناك ورقة شعبيتها الواسعة التي حـصدتها فـي              نبدأ بحماس، فالحركة    
االنتخابات التشريعية، وهناك ورقة قوتها العسكرية التي ترجمتها في مقاومتها لالحتالل وإلحاق الضرر             
 به، ثم كانت لديها ورقة الجندي شاليط والتي نجحت في استثمارها بإطالق سراح أكثر من ألف أسـير،                 

والتي استدعت من خاللها تعاطف دول وقوى ومؤسـسات         » الحصار«كما استثمرت حماس جيداً ورقة      
  .لتقديم العون السياسي والمالي لقطاع غزة

ورقة القوة الشعبية تأثرت سلباً باالنقسام وتداعياته وبمدى قدرة الحركة على تـوفير متطلبـات الحيـاة                 
وفـاء  «ة الجندي شاليط فقد خرجت من يـدها بعـد صـفقة             اليومية من خالل العمل الحكومي، أما ورق      

على رغم أنها رفعت من شعبية الحركة، وورقة الحصار ضعف تأثيرها بعد فتح معبر رفـح،                » األحرار
أما ورقة المقاومة فباتت مقيدة بعد أن وجدت حماس أن من المصلحة الوطنية الحفاظ على الهـدوء فـي     

على رغم ذلك فإن حماس لديها الكثير مـن األوراق          .  اإلسرائيلي قطاع غزة ووضع موانع أمام العدوان     
الرئيس عباس، هو اآلخر امتلك أوراق قـوة تمثلـت فـي         . التي يمكن أن تلعب بها في الملعب السياسي       

عالقاته الدولية الواسعة واالعتراف به وبسلطته في مواجهة شرعية حماس، غير أن هـذه األوراق لـم                 
الفعلي على أرض الواقع من حيث تأزم المسار السياسي ووصوله إلـى طريـق              يتضح أثرها اإليجابي و   

ورقة وقف المفاوضات كانت رابحة نسبياً ووقتياً، وكذلك ورقة الذهاب لألمم المتحـدة ووضـع               . مسدود
  .الملف الفلسطيني بين يديها لكن تأثيرها خف بعد وضع العصي في دواليبها من قبل الواليات المتحدة

مع األسف فإن . م فإن كال الفريقين امتلك أوراق قوة، بعضها ذهب وبعضها بقي بنسب معينة           في شكل عا  
إن الورقـة   . نقطة الضعف المشتركة لدى الفريقين أن أوراق قوتهما لم تجتمع لتشكل وحـدة منـسجمة              

يـة  المشتركة التي شكلت لهما نقطة ضعف يمكن أن تشكل لهما اآلن نقطة قوة، وهي ورقة الوحدة الوطن                
  .الحقيقية، والتي وإن غابت لفترة طويلة إال أنها تظل حاضرة في كل مكونات حياة الفلسطينيين

 لم تكن لتهدر كل هـذا الوقـت لـو           - عاماً في التفاوض     ٢٠ التي أمضت نحو     -إن السلطة الفلسطينية    
تفـاء بمنجـزات    استثمرت أوراق القوة في الساحة الفلسطينية واإلقليمية في شكل استراتيجي وعدم االك           

تكتيكية محدودة، لكنها ذهبت بعيداً من دون رؤية استراتيجية بعيدة المدى وال سند شـعبي أو فـصائلي                  
  .ومن دون حليف استراتيجي في المنطقة
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. توقظها من غفوة طالت وتفتح عيونها على واقع جديد ومختلـف          » هزة سياسية «إن السلطة بحاجة إلى     
لسطينية بحاجة إلى الخروج من دائـرة الحـسابات الـصغيرة والخيـارات             أيضاً فإن القوى السياسية الف    

األحادية إلى الفهم االستراتيجي الواسع الذي يتجاوز المفاهيم االنفعاليـة والمبـسطة للواقـع ومغريـات              
الحكومة إلى متطلبات التحرير، ويغادر مربعات المناكفة والصراعات الهامشية إلى البحث عن توافقـات              

غزة ليست هي حدود العالم على رغم أهميتها، لكن هناك واقعاً جديداً يتـشكل              . ر عمقاً وجدية  وطنية أكث 
على المستوى اإلقليمي والدولي يجب أن نعرف جيداً كيف ندخل سوقه ونستفيد من التحوالت الهائلة التي                

  .تحدث
دة، لكنهـا بحاجـة     حماس أيضاً يجب أن تفكر جيداً في تحصيل أوراق قوة إضافية، وهي كثيرة وموجو             

حماس تعاني من مشكلة االعتراف بشرعيتها من قبل حكومات عربية ودولية           ... اللتقاطها بملقاط سياسي  
وتعاني من وطأة حصار اقتصادي ترك آثاره على المدى القريب والبعيد وحملها فوق ما تطيق من حيث                 

  .لحة القضية الفلسطينيةتوفير متطلبات الحياة اليومية، على حساب العمل االستراتيجي لمص
بوصلتنا باتجـاه   » قلب«الخريطة التي تتشكل في المنطقة في إطار الربيع العربي تملي علينا التفكير في              

استراتيجية مختلفة عما عهدناه في السابق، فعلى سبيل المثال، تركيا تمثل قوة سياسية نافذة في المنطقة،                
س وليبيا ومصر والمغرب ستشكل مستقبالً سنداً قوياً يمكـن          في تون ) المتوقعة(والحكومات الديموقراطية   

  .أن نلقي ملف القضية في حجرها من دون أن نخشى من ابتزاز سياسي
السلطة في حاجة إلى قوة دعم شعبي، وحماس في حاجة إلى دعم حكومات ودول المنطقة للتعامل معهـا                  

  .في شكل رسمي وليس من وراء أبواب مغلقة
ة تفكير وتخطيط استراتيجي من شخصيات سياسية وفكرية، فلسطينية وعربية، تقـدح            واقترح تشكيل خلي  

  .زناد فكرها وتقدم لنا عصارة بحثها في كيفية معالجة الصراع مع االحتالل بطريقة أقوى وأجدى
أمامنا مشوار طويل وتحديات هائلة وعقبات كالجبال، وإذا لم نكن على مقدار عظمة القضية وخطورتها               

ورقة المصالحة والوحدة الحقيقية القائمة على      . ير إال في فراغ ودوائر صغيرة ومنجزات محدودة       فلن نس 
  .رؤية استراتيجية وعمل متكامل وجهد مستمر هي ورقة رابحة ال يمكن أن تخسر أبداً
  ١٠/١٢/٢٠١١، الحياة، لندن

  
  حين ال تفهم الدولة معنى المواطنة .٦١

  حنين زعبي
، المطالب بأداء القسم وتعهد الوالء للدولة عند إصـدار  بطاقـة هويـة، أو                 دانون -اقتراح قانون داني  

رخصة قيادة، أو جواز سفر، ينضم ليس لموجة قوانين فحسب، بل للجو السائد داخل الكنيست ولـسياسة                 
  .الفلسطينيين داخل إسرائيل" المواطنين"الهجمة على 

إعادة تأكيد، بل وتوسـيع مفهـوم غيـر         : األولينضم هذا القانون، إلى سلسلة قوانين، تستهدف أمرين؛         
ديمقراطي للمواطنة، أي تفريغ المواطنة من مواطنيتها، بوضع الدولة وليس المواطن في المركـز، أي               

  .التشريع للّامساواة بين المواطنين: ثانيا. عمليا توسيع المفهوم االستبدادي للدولة
ية، فإذا ما قمنا بتحليل سلة قوانين صـودق عليهـا           تندرج  سلسلة القوانين في صلب عمل الحكومة الحال        

رهـن المواطنـة أو     : خالل السنتين األخيرتين، سنرى أن سياستين رئيسيتين يحرص عليهما نتانيـاهو          
المساواة بالوالء للصهيونية من جهة، وتهويد القدس وفرض القانون اإلسرائيلي على المستوطنات، مـن              
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أي ( عمل الكنيست في السنتين األخيرتين بقوننـة الـصهيونية           بكلمات أخرى، يكمن عماد   . جهة أخرى 
  .وقوننة االحتالل) قوننة الالمساواة

بالتالي هي نفـسها تثبـت أن       . تحول هذه القوانين، الوالء للصهيونية، وليس المواطنة، لمصدر للحقوق        
للمواطنـة المتـساوية،    المواطنة مشروطة، وأن من يحتاج إلثبات الوالء هو الدولة نفسها، غير الموالية             
  .ولوضع المواطن في المركز، مبدآن هما أساس المواطنة في أي دولة ديمقراطية

إن مجرد التفكير في قوانين الوالء، وقوانين إعطاء االمتيازات لمسرحي الجيش، وقانون تغليـب القـيم                
، هو مؤشر للكـسر     -ودية ما يسمى في القانون اإلسرائيلي خطأ باليه       -الصهيونية أو اليهودية العلمانية     

  .العميق وللتناقض المباشر بين المبنى القانوني الحالي في الدولة، وبين قيم الديمقراطية واستحقاقاتها
بالعكس المطلوب اآلن هو أن تعترف الدولة بعدم والئها هي للديمقراطية، واقتراح قانون ديختر، الـذي                

على الديمقراطية، هو   ) ما يعرف بالقيم اليهودية   (نية  سحبه، وعدله، ولم يطرحه بعد، حول أولوية الصهيو       
إثبات على توجه سياسي مركزي في الثقافة اإلسرائيلية، يتعدى المزاجيـة، أو انـسياق وراء شـعبوية                 
سياسية يمينية، أو محاولة كسب تأييد قاعدة يمينة، إلى أن يكون تغييرا عمليا في قوانين وقواعد اللعبـة                  

لتي تسن أو تطرح لكسب تأييد قاعدة يمينية، تبني نظاما سياسيا مختلفا لتحولها لقواعد              القوانين ا . السياسية
لعبة تتحكم بسياسات وتحركات غير اليمين في إسرائيل، أي أنها تسري على الجميـع كقواعـد عامـة،                  

  .وبالتالي تنتج ثقافة سياسية جديدة عليها سيتربي أيضا الجمهور غير اليميني في إسرائيل
لخطر الحقيقي، ال يكمن فقط في وجود مثل هذا اليمين، بل حقيقة أنه ال وجود لبـديل حقيقـي لـه،                     إذا ا 

، "لجـان القبـول  "، مثـل  "كاديما"فجزء كبير من هذه القوانين موقع عليها بل وبادر لبعضها أعضاء من          
 وما بـين    -قوانينكمؤيد لل -فالحسم في الكنيست غير قاطع ما بين االئتالف الحكومي          ". التشهير"وقانون  

  .، كمعارض لها)كاديما(مركز المعارضة 
والخطر الثاني، كما أسلفت، أننا لسنا بصدد طفرة مزاجية فقط، أو كسب هذا الجمهور أو ذاك، بل يتجسد                  
في تحويل هذه الشعبوية إلى قواعد سياسية، إلى قواعد تتحكم بالسياسة، وتتحول إلى مـصدر للـشرعية                 

بة ليست في الكنيست فحسب، بل األهم في العالقة ما بين الدولة والمواطن، حيـث               قواعد اللع . السياسية
، كمصدر للشرعية والمـساواة،     )بمسمى قيم يهودية  (تتحول إلى درجة اإلعالن الصريح عن الصهيونية        

  .بدل المواطنة
تحويل دولة إلى   إلى منظومة قيم عليا، هي الوجه اآلخر من         ) بدل المواطنة (التحويل القانوني للصهيونية    

  .حزب سياسي، أو إلى مشروع سياسي
يقدم التاريخ الحديث نماذج مروعة خاصة من أوروبا القرن العشرين على تحول أيـديولوجيا األغلبيـة،                

بالعكس المواطنة في الدول    . إلى مصدر المواطنة، واليوم ليس هناك أي دولة ديمقراطية من هذا الطراز           
  .ين المواطنين هي فوق األغلبية، أيا كانت عقيدتهم وعقائدهم وأيديولوجيتهمالديمقراطية، أي المساواة ب

ولذا فإن مـن    . في إسرائيل األغلبية الصهيونية، تتحول هي لمصدر الشرعية، بدل أن تكون محتكمة لها            
يقوم بمخالفة تعريف إسرائيل كدولة ديمقراطية، هي الدولة نفسها، فهي في كل إجراء قانوني وفي كـل                 

  .ط سياسي تدوس وتخالف مبدأ الديمقراطية والمساواة، وليس المواطنمخط
وهنا علينا أن نشدد أننا لسنا بصدد تحول من حالة ديمقراطية كانت عليها الدولة سـابقا، بـل التحـول                    
المذكور هو تحول الصهيونية من مصدر شرعية مبطن وموجود في سياسات وفي قوانين غير صريحة،               

  .ة وسياساتها، إلى مصدر شرعية علني يجسد نفسه على شكل قيم عليالكنها مؤسسة للدول
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بالنسبة لنا هذه القوانين والمخططات التي تمرر اليوم، هي أكثر من عملية خرق لحقوقنا، فهي تصل إلى                 
  .على الدولة أن تدرك ذلك. مستوى إعالن حرب على وجودنا، وإهانة لمكانتنا ولهويتنا الجمعية

  ٩/١٢/٢٠١١، ٤٨موقع عرب
  
  هل ستكون هناك حرب؟  .٦٢

  عاموس هرئيل
 سنة من التوقيع عليه؟ فحص      ٣٢ما الذي تبقى اليوم من اتفاق السالم االسرائيلي المصري بعد اكثر من             

دقيق لالتفاق ومالحقه، في االسبوع الذي حظيت فيه االحزاب االسالمية بانجازات كبيرة فـي الجولـة                
هذا واقع تفـضل القيـادة الـسياسية فـي          . ر صورة مقلقة للغاية   االولى من االنتخابات في مصر سيظه     

  .اسرائيل ابعاده عن نظر الجمهور، في محاولة للحفاظ على ما تبقى من العالقات مع القاهرة
من سالم بارد انتقلت اسرائيل ومصر الى واقع وقف نار، هو أيضا ليس كامال ويخرق احيانا بهجمـات                  

الوضع الحالي هو االخر، حيث يوجد تنسيق أمني جزئي         . اضي االسرائيلية ارهابية من سيناء باتجاه االر    
. ١٩٧٩بين الطرفين، أفضل بال قياس من وضع الحرب الذي ساد حتى التوقيع على االتفاق في العـام                  

وال يزال من الصعب عدم التفكير في امكانية وقوع تدهور اضافي، اذا ما انتقل الحكم حقا مـن الحكـام          
متمثلين بالجنراالت المصريين الى أحزاب مدنية في ظل النفوذ المتعـاظم لحركـة االخـوان               المؤقتين ال 
  . المسلمين

فهو ملموس في سلسلة طويلة من المجاالت، منها        . المس بعالقات الدولتين ال ينحصر في المجال االمني       
الوضع االمني فـي سـيناء،      واحيانا تكون هذه نتيجة     . العالقات التجارية، السياحة والعالقات الدبلوماسية    

اسـرائيل ومـصر    . هكذا يبدو ملموسا بالتجارة في معابر الحدود      . واحيانا أثر لسياسة مصرية مقصودة    
التي ترتب التصدير المشترك لبضائع انتجت في الدولتين الـى الواليـات            ' كويز'موقعتان على اتفاقات    

ولكن في االشهر االخيرة تطلـق خاليـا        . نالمتحدة، في ظل امتيازات جمركية كبيرة يقدمها االمريكيو       
  . تعلق في معظمها' كويز'بدوية النار على الشاحنات في الطرق نحو المعابر في سيناء وارساليات 

في نهاية تشرين الثاني سجل في سيناء االنفجار التاسع         . توريد الغاز من مصر الى اسرائيل مشلول تماما       
هذه العمليات هي االخرى مسؤولة عنها جماعات       . اقل من سنة  في انبوب الغاز الى اسرائيل في غضون        

مـن  ) خاوة(بدوية تعمل على ما يبدو بدوافع مختلطة، تخريبية واقتصادية الرغبة في انتزاع بدل حماية               
االنفجار التاسع وقع بعد بضعة ايـام مـن االنفجـار           . النظام مقابل التعهد باالمتناع عن المس باالنبوب      

عمليا، توريد الغاز مجمد منـذ فتـرة        . يبدو الن الهجمة السابقة لم تعطل االنبوب تماما       الثامن، على ما    
  .طويلة، ومشكوك جدا أن يستأنف

ليس مريحا للنظام في القاهرة التوريد المنتظم للغاز الى اسرائيل، فما بالك انـه فـي وسـائل االعـالم                    
 الرئيس السابق حسني مبارك ومقربوه،      المصرية تنشر كل الوقت اتهامات حول صفقة في الظالم عقدها         

حتى لو نجحوا في استئناف التوريد الى اسرائيل، يبـدو          . سمحت السرائيل أن تشتري الغاز بسعر زهيد      
أن المصريين يرغبون في فتح االتفاق بشكل يسمح لهم بجباية ثمن أعلى بكثير، مثلما حصل مؤخرا مع                 

. ئيل ال يمكنها أن تعتمد االن على توريد الغاز المـصري          مهما يكن من أمر، اسرا    . التوريد الى االردن  
رئيس شركة الكهرباء يفتح رون طال، قال هذا االسبوع ان سعر الغاز للمستهلك االسرائيلي سيرتفع في                

  .السنة القادمة بقدر كبير
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.  فقـط  سياح مصريون ظهروا في اسرائيل، باعداد قليلة، فور االتفاق        . السياحة بين الدولتين قضت نحبها    
انطفأت هي ايضا في غـضون سـنوات        ) باستثناء العرب االسرائيليين  (السياحة االسرائيلية الى القاهرة     

الفوضى في سيناء في االشهر االخيرة فعلت ما لم تفعله سنوات من العمليات واالخطـارات مـن                 . قليلة
  .لالستجمام في سيناءاسرائيليون قالئل فقط يواصلون اليوم التوجه : جانب قيادة مكافحة االرهاب

الحركة في  . سفن اسرائيلية ال تزال يمكنها التحرك عبر قنوات السويس، ولكن يحتمل ان يكون هذا مؤقتا              
فـي  . القناة، للسفن من كل الدول، معطلة بسبب اضرابات العمال المصريين، ولكن الخطر العملي أكبر             

 سي، من ايران الى قطاع      ٧٠٤ر من طراز    نيسان أوقفت اسرائيل ارسالية ايرانية لصواريخ شاطيء بح       
يمكن فقط التخمين كيف ستؤثر ارساليات مشابهة على حركة السفن في القناة، اذا ما وصلت الـى                 . غزة

  .خاليا بدوية في غربي سيناء
  ماذا تبقى

الـسفارة االسـرائيلية فـي      . اسرائيل ومصر تواصالن عقد اتصال دبلوماسي وأمني، ولكنه ليس علنيا         
ة اغلقت بعد هجوم جماهيري عليها في شهر ايلول، وفي هذا اللحظة من الصعب رؤية اذا كانـت                  القاهر

. المندوب االسرائيلي الكبير في القاهرة، في ظل ال يظهر، هـو نائـب الـسفير              . ومتى ستفتح من جديد   
. في مـصر السفير السابق، اسحق ليفانون، أنهى واليته ومن سيحل محله، يعقوب اميتاي، لم يستقبل بعد           

عندما كانت اسرائيل بحاجة عاجلة الى الجنرال محمد حسين طنطاوي النقـاذ الحـراس مـن الـسفارة                  
  .المحاصرة، لم يرد الحاكم المصري على المكالمات وكان مطلوبا تدخل مباشر من االدارة االمريكية

ولكن من الـذي تبقـى      بمفاهيم عديدة فان تجريد سيناء العسكري هو العنصر االمني االهم في االتفاق،             
  .للرقابة عليه؟ قوة المراقبين متعددة الجنسيات في سيناء مهددة على نحو دائم من البدو

وانتقل االمريكيون مؤخرا الى    . الخاليا االرهابية تطلق النار على قواعدها وتزرع عبوات ناسفة لقوافلها         
عة اشهر هاجمت عصابة بدو قاعـدة       قبل بض . نقل رجالهم جوا بالمروحيات، بأمل تقليص المس بالقوافل       

هجوم مشابه على قاعدة القوة متعـددة       . مصرية في العريش وقتلت ضابطين وعشرة أفراد من الشرطة        
في الجانب االسرائيلي يالحظو مؤخرا بـوادر اثـارة      . الجنسيات من شأنه أن يؤدي الى اخالء المراقبين       

  .اعصاب متصاعدة في قيادة القوة
اقات تخفيف حجم القوات تخرق بشكل فظ منذ بضع سنوات، وبقوة أكبر فـي الـسنة               هكذا ايضا، فان اتف   

، حين طلبت اسرائيل من مصر مـساعدتها        ٢٠٠٥بدأ هذا بعد فك االرتباط عن قطاع غزة في          . االخيرة
واشترطت مصر ذلك برفـع مـستوى القـوات         . في منع تهريب السالح في االنفاق من سيناء الى رفح         

 شرطي مصري بعدد مشابه من      ٧٥٠وافقت اسرائيل على استبدال     .  محور فيالدلفيا  المنتشرة على طول  
عمليا، ابقى المصريون في المنطقة القوتين وبعد ذلـك         . رجال حرس الحدود لديهم، أكثر تسليحا وتدريبا      

 وطيران مروحيات ) لمكافحة التهريب البحري  (تلقوا موافقة اسرائيلية على فتح قاعدة بحرية في العريش          
عسكرية غير مسلحة بصواريخ مضادة للدبابات على مقربة من الحدود وهمـا بنـدان يخرقـان اطـار                  

  .االتفاق
وطلبت مـصر   . بعد ذلك جاءت االحداث في ميدان التحرير في القاهرة والفوضى في سيناء في اعقابها             

االن ينتشر فـي    و. من اسرائيل السماح لها بادخال ست كتائب مشاه لفرض النظام في سيناء واستجيبت            
اسرائيل تتجلد، وان كان    . سيناء اكثر من لوائين مصريين، اكثر من حجم القوات التي يسمح بها االتفاق            

. االنتشار لم يساهم بشكل واضح في تقليص االضطرابات، كبح جماح البدو أو منع العمليات من سـيناء                
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ل، والتي تبلغ اليوم المئات في الشهر، تدل        كما ان وتيرة ادخال المهاجرين والالجئين االفارقة الى اسرائي        
المصريين فـي   ) وربما انعدام رغبة  (ليس فقط على أن الجدار الحدودي لم يستكمل بل على انعدام قدرة             

  .معالجة المشكلة
لتفريغ اتفاقات السالم من محتواها في اعقاب الخليط الفتاك لتأثير التحرير وسيناء، توجد نتـائج مقلقـة                 

 آب، عندما قتلت خلية بدوية مدربـة جيـدا ثمانيـة            ١٨الحادثة في   . ع االمني على الحدود   بالنسبة للوض 
فعلى أي حال يدور الحديث هنـا  .  الى ايالت كانت نذر شؤم    ١٢مواطنين وجنود اسرائيليين على طريق      

عن تغيير ذي معنى استراتيجي تقريبا، اذ تتحول هذه من حدود كانت فيهـا أساسـا نـشاطات جنائيـة                    
ولكن في مراحل الحقة يتعين علـى اسـرائيل ان تأخـذ            . هريبات للسالح الى خطر حقيقي بالعمليات     وت

المس بحرية المناورة للجيش االسرائيلي في حالة التصعيد في غـزة،           : بالحسبان سيناريوهات أشد بكثير   
ليا سيناريو  ادخال فرق مصرية الى سيناء وفي المدى البعيد حتى خطر ما بحرب، وإن كان هذا يبدو حا                

  .ضعيف
  عالمة استفهام

مسألة حرجة، من الزاوية االسرائيلية، هي ماذا يعني االمر بالنسبة لمجال المناورة العسكرية في جبهات               
منذ التوقيع على اتفاق السالم اجتازت اسرائيل انتفاضتين وحربين مبادر اليهما في لبنان ومصر              . اخرى

عزت العملية من سيناء فـي آب الـى مبـادرة غزيـة، اال ان               بالمقابل، وان كانت    . صمتت بشكل عام  
كيـف ستتـصرف    . اسرائيل اكتفت برد فعل مكبوح الجماح اكثر مما ارادت، بسبب الضغط المـصري            

مصر في حالة حملة اخرى على نمط رصاص مصبوب؟ العميد احتياط موشيه تشيكو تمير، قائد فرقـة                 
عهد بحوث االمن القومي ان اسرائيل انطلقت الى رصاص         غزة سابقا، قال هذا االسبوع في مؤتمر في م        

مصبوب في ظروف مريحة بشكل غير عادي وان على الجيش االسرائيلي أن يفترض بان هذه الفرصة                
  .لن تتكرر في المستقبل

يـديعوت  'جيف فليدمان، مساعد وزيرة الخارجية االمريكية هيالري كلينتون قال هذا االسبوع لصحيفة             
ال ينبغـي تجاهـل التوقـع       . 'االخوان المسلمين وعدوا باحترام اتفاق السالم مع اسرائيل       'ان  ' احرونوت

االمريكي، ولكن حتى اليوم أبدت ادارة اوباما فشال مطلقا في التوقع واالداء في الساحة المصرية، بحيث                
  .انه من االفضل االخذ بتوقعها بحذر

 أن تاخذ بالحسبان ضغطا مصريا فوريا لوقـف         في حالة مواجهة اخرى في غزة، سيتعين على اسرائيل        
حملة للجيش االسرائيلي لدرجة التهديد بنقل فرقة مصرية الى سيناء، وان كان االمر يعني خرفـا فظـا                  

التآكل في اتفاق السالم يمكن     'اللواء يوآف غالنت قال هذا االسبوع في جامعة تل أبيب ان            . التفاق السالم 
، وذكر بان حشد قوات مشابه كان سببا مركزيـا النـدالع            'لى سيناء ان يؤدي الى دخول جيش مصري ا      

  .'عالمة استفهام كبيرة'فهذ ستعمل اسرائيل في مثل هذه الحالة؟ غالنت طرح . حرب االيام الستة
العقيد احتياط رونين كوهين، مسؤول كبير سابق في شعبة االستخبارات العسكرية كـان ضـمن امـور                 

الهجمات من سيناء في الفترة االنتقالية      'ان  ' هآرتس'حوث في الشعبة قال لـ      اخرى نائب رئيس دائرة الب    
اذا ما تعاظم بالفعل نفوذ االخوان المسلمين،       . لطنطاوي هي نتيجة قصور في الرقابة العسكرية المصرية       

فسنرى في السنوات القريبة القادمة عمليات اكثر تواترا، في ظل غض الحكم في القاهرة النظر بـشكل                 
المصريون لن يتوجهوا الى مواجهة متعمدة معنا، وذلك ايضا النهم يحتاجون على نحو يـائس               . قصودم

  .'للمساعدة االقتصادية من واشنطن كي يبقوا على قيد الحياة
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في السنوات الثالثين االخيرة كاد الجيش المصري يشطب من قائمة التهديـدات التـي أخـذها الجـيش                  
غالنت ذكر أنه في كل حرب عمل فيها الجـيش المـصري            . ط بناء قوته  االسرائيلي بالحسبان في تخطي   

اليوم ايضا يدور الحديث عن جيش من مليون رجل، نحو          . كانت كانت هي الجبهة االخطر على اسرائيل      
، اكثـر مـن     ١٦ االف دبابة، الفي فوهة مدفعية، مائتي طائرة اف          ٤نصفهم في الخدمة االلزامية، نحو      

في سنوات السالم ايضا ادار هذا      . مساعدة عسكرية مالصقة من الواليات المتحدة      سفينة وباالساس    ١٧٠
الجيش مناورة كبرى كل سنة كانت موجهة ضد دولة مجهولة في الشرق، ليس ضـد الجيـران غيـر                   

  . المستقرين في ليبيا وفي السودان
 بناء الجدار في الحـدود      ماذا تفعل اسرائيل في ضو التغييرات؟ االنعطافة البارزة هي تسريع العمل على           

رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، يتحدث االن عن بناء جدار مشابه في القسم الجنوبي ايـضا               . المصرية
من الحدود االردنية، وال سيما خشية ان يبحث الالجئون من افريقيا عن مسار بديل اذا ما سدت الطـرق                   

  .من سيناء في وجههم نحو اسرائيل
حجـم  . السرائيلي مستوى انتشاره على الحدود المصرية، لمنع المزيد من التـسلل          منذ آب رفع الجيش ا    

كما أن قـدرة الفرقـة      . القوات على الحدود تضاعف وفي المنطقة ينتشر االن بانتظام لواء مشاة نظامي           
يه، نائب رئيس االركان، اللواء يئير ناف     . رفع مستواها بقدر واضح   ) ٨٠فرقة لوائية   (اللوائية على الحدود    

الجيش االسرائيلي ال يـزال     .  في المائة من وقته    ٨٠ النها تأخذ    ٨٠يدعي بان الفرقة تسمى فرقة لوائية       
يبحث في امكانية ان يقيم من جديد الفيلق الجنوبي الذي يستهدف اسـتخدام القـوات فـي سـيناء عنـد                     

  .الطوارىء
. 'يجب أن يبدأ النظر جنوبا    'جيش  رئيس االركان بيني غانتس قال مؤخرا للضباط في عدة مناسبات ان ال           

عليـه أن يبـدأ   : الشرك الذي يقف الجيش االسـرائيلي امامـه معـاكس     . هذا ليس اعالن حرب بالطبع    
باالستعداد بجدية لسيناريوهات متشائمة، ولكن ان يحذر من القيام بخطوة علنية على فرض أن كل خطوة                

  .ينكهذه ستهين المصريين وترفع مستوى التوتر بين الدولت
في العقدين اللذين كان االنـصات      . 'الحديث بالمصري 'المشكلة االساس هي ان الجيش االسرائيلي نسي        

فيهما يعطى لساحات اخرى، نسيت معظم المعرفة المرتبطة بالمواجهة الصحراوية، الجنوبية وتعفنت عن             
االن ايـضا، علـى     . تالقدرات العملياتية وجمع المعلومـا    ) وذلك ايضا بسبب المقدرات المحدودة    (عمد  

  .الجيش أن يحذر في جمع المعلومات عن الدولة التي ال تزال تعرف كصديقة
. غالنت، في سنواته الخمسة كقائد للمنطقة الجنوبية، كان المحذر في موضوع الخطر المصري المستقبلي             

شية اغـضاب   في المستويات التي اعلى منه لم يتحمسوا لالنشغال بذلك لضيق الوقت والمقدرات وكذا خ             
والسياقات التي بدأت، للتفكير والجمع االستخباري، بقيت في معظمها في مجـال قيـادة              . القيادة السياسية 

ووصف غالنت في حينه أعماله بانها      . المنطقة الجنوبية، بينما كانت هيئة االركان تغلق وحدات وقيادات        
أعلى بكثير على امـل اال يـضطر فـي          االن على الجيش أن يدفع دفعة       . 'بوليصة تأمين بدفعة متدنية   '

  .المستقبل بدفع كامل المخاطرة
على مدى السنين، كان التفكير هو أن االستخبارات يمكنها أن توفر اخطارا مبكـرا، لـسنة أو سـنتين،       '

ولكن دومينو ربيع الشعوب العربية     '. ، قال ضابط االستخبارات رونين كوهين     'بتقلبات متوقعة في مصر   
على اسرائيل أن تتناول سقوط نظام مبارك كاخطار استراتيجي بعيـد المـدى   .  المتوقعانهار بأسرع من 

فهذا سيستدعي تحويل مصادر كبيرة في خطة متعددة السنوات، بالـذات           . وان تستعد بما يتناسب مع ذلك     
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 في الفترة التي اعاد فيها االحتجاج االجتماعي في الصيف النقاش الجماهيري الى مسألة التقلـيص فـي                
  .ميزانية االمن

  ٩/١١/٢٠١١هآرتس 
 ١٠/١٢/٢٠١١، القدس العربي، لندن
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