
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
   

  
  

    
  
  

  
  
  
  
  

 "شعب مخترعالفلسطينيين إرهابيون و " تصريحات غينغريتش بأنتهاجم السلطة الفلسطينية
 عباس الوحيد المخول لعقد جلسة للتشريعي يرد أن األحمدونحن الجهة الشرعية فقط  يقول دويك

  خالل أياماألسرى المرحلة الثانية من صفقة تبادل : العاروري
   وحدة استيطانية في الضفة٤٠٠المصادقة على بناء أكثر من : التفكجي
 الصاروخية من قطاع غزةتل أبيب تعتقد أن حماس والجهاد ليستا وراء الهجمات : هآرتس

البردويل يحذر من خطورة 

 في قطاع غزة سرائيليالتصعيد اإل
  

 ٤ص... 

  ٢٣٤٦  ١١/١٢/٢٠١١األحد 



  

  

 
 

  

            ٢ص                                     ٢٣٤٦:                العدد١١/١٢/٢٠١١األحد  :التاريخ

    :أخبار الزيتونة
 ٤  سيناريوهات الوضع الفلسطيني مستقبالً": الزيتونة"تقدير استراتيجي لـ.٢
    

    :السلطة
 ٥  "شعب مخترعالفلسطينيين إرهابيون و " تصريحات غينغريتش بأنتهاجم السلطة الفلسطينية.٣
 ٦  عباس الوحيد المخول لعقد جلسة للتشريعي يرد أن األحمدونحن الجهة الشرعية فقط  يقول دويك.٤
 ٧  التوجه الصهيوني لمنع األذان في الداخل الفلسطيني المحتل إعالن حرب: بحر.٥
 ٧  تطالب بمنع اقتحام قوات االحتالل لخيمة اعتصام نواب القدس" ةالحملة الدولي".٦
 ٨  عباس والعربي يبحثان الوضع السوري ودعم السلطة مالياً والمصالحة": الحياة".٧
 ٨  تدعو مجلس األمن إلى التحرك ضد االستيطانالفلسطينية السلطة .٨
 ٩  الجهود مستمرة إلنهاء االنقسام:  عبد اهللاعبد اهللا.٩
 ٩  الشعب الفلسطيني لن يرحم من يساهم في استمرار االنقسام: الوادية.١٠
    

    :المقاومة
 ٩   أيامخاللاألسرى المرحلة الثانية من صفقة تبادل : العاروري.١١
١٠  طائرات االحتالل تقصف منزل قيادي في كتائب القسام بغزة.١٢
١٠   تنعى الشهيد التميمي وتؤكّد أنه أحد قادتها"الديمقراطية": رام اهللا.١٣
١١  في المنطقة العربية" المد اإلخواني"الم لوقف في الع" التيارات الوطنية"الطيراوي يدعو .١٤
١١  حماس تندد بتقليص األونروا خدماتها في نهر البارد.١٥
    

    :الكيان اإلسرائيلي
١٢   تل أبيب تعتقد أن حماس والجهاد ليستا وراء الهجمات الصاروخية من قطاع غزة: هآرتس.١٦
١٢  ١٩٤٨طلبنا من مصر التدخل لإلفراج عن أسرى من فلسطينيي : ابراهيم صرصور.١٧
    

    :األرض، الشعب
١٢   وحدة استيطانية في الضفة٤٠٠المصادقة على بناء أكثر من : التفكجي.١٨
١٣  "التبادل"االحتالل ينشر االثنين أسماء الدفعة الثانية من أسرى : جمعية حقوقية.١٩
١٣  ٤٨قلق فلسطيني من عدم شمول صفقة شاليط األسيرات وكبار السن وعرب.٢٠
١٤  الدفاع المدني الفلسطيني يشارك في إخماد حريق بمصنع إسرائيلي.٢١
١٥  ٢٠١١ جريح من األطفال خالل ٢٠٠ شهيدا و٢٢.١٩
١٥   فلسطينياً األسبوع الماضي٨٣االحتالل اعتقل : إحصائية.٢٣
١٦  تطالب بترميم جسر باب المغاربة وفق مخططات هندسية أردنية فلسطينية" أوقاف القدس".٢٤
١٦  إصابة طفلة ووالدها في قصف إسرائيلي لمنزل بحي الزيتون: غزة.٢٥
١٦  االحتالل يعتقل ثمانية فلسطينيين بتهمة حرق مصنع إسرائيلي غرب طولكرم.٢٦
   



  

  

 
 

  

            ٣ص                                     ٢٣٤٦:                العدد١١/١٢/٢٠١١األحد  :التاريخ

   : األردن
١٦  بإطالق سراح أردنيين في السجون اإلسرائيلية خالل أياملم نُبلّغ : وزارة الخارجية األردنية.٢٧
   

   : لبنان
١٧   في لبنانCIAللمرة األولى حول تجسس الـ  معلوماتيكشف حزب اهللا.٢٨
   

   :عربي، إسالمي
١٨   للمقدسات"إسرائيل"تهاك اتحاد األطباء العرب يطالب بعقد قمة إسالمية لبحث ان.٢٩
١٨    يفضل السياحة على لقاء باراكالرئيس التركي.٣٠
١٨  "األونروا" ألف دوالر لـ ١٠٠ماليزيا تتبرع بـ.٣١
١٩  مصر تعيد فتح معبر رفح.٣٢
١٩  التعاون اإلسالمي تدين بناء وحدات استيطانية في القدس.٣٣
١٩ تركيا تدين العدوان على غزة.٣٤
   

   :دولي
١٩  ملك السويد يستقبل سفيرة فلسطين.٣٥
٢٠    يب مقاتالت تدر" إسرائيل"كوريا الجنوبية تبيع .٣٦
    

   :تقارير
٢٠   وتحذر بيروت من االقتراب"حرب الغاز" تقرع طبول أبيبتل .٣٧
    

    :مقاالت
٢٤  ياسر الزعاترة ..!!صندوق نتنياهو لدعم الليبراليين ضد اإلسالميين.٣٨
٢٦  اسعد عبد الرحمن. د..  طروحات أيديولوجية ووقائع مناقضة:اليمين اإلسرائيلي.٣٩
٢٧   جيمس زغبي.."الجمهوريين"نفاق المرشحين .٤٠
٢٨  حسام كنفاني...  غزة"صندوق بريد".٤١
    

 ٣٠  :كاريكاتير
***  

  
   في قطاع غزةطورة التصعيد اإلسرائيليالبردويل يحذر من خ .١

الدكتور صالح البردويل، من " حماس"حذّر القيادي في حركة المقاومة اإلسالمية :  خالد كريزم-غزة
ممنهج "خطورة تصعيد قوات االحتالل اإلسرائيلي عدوانها بحق قطاع غزة، معتبراً أن التصعيد األخير 

  ".ويهدف لتحقيق عدة أهداف غير معلنة



  

  

 
 

  

            ٤ص                                     ٢٣٤٦:                العدد١١/١٢/٢٠١١األحد  :التاريخ

إن االحتالل اإلسرائيلي يحاول بثّ الرعب في نفوس ": "فلسطين أون الين"قال البردويل في تصريح لـو
الشعب الفلسطيني، وينتهج سياسة العنجهية المعتادة، ليخرج نفسه من العزلة الدولية غير المسبوقة 

  ".وهو شكل من أشكال الجبن.. المحيطة به، لمحاولة تحقيق بعض النجاحات
 أن تصعيد االحتالل ضد القطاع غزة، يهدف إلى زيادة حجم قوة الردع اإلسرائيلية، للمحافظة وأوضح

على وجوده وبقائه، مشدداً على أن االحتالل يحاول زعزعة األمن واألمان وتوتير األوضاع في القطاع 
  .بعدما ساده حالة من الهدوء

ردويل أنه على مستوى الشعوب الغربية، وبخصوص موقف العالم الغربي من جرائم االحتالل، ذكر الب
فهناك رفض وتنديد شعبي بجرائم االحتالل بحق شعبنا الفلسطيني، مشيراً إلى أن هذه الشعوب باتت 

  .تشعر بثقل الكيان اإلسرائيلي ومدى وحشية جرائمه
لواقع، أما على المستوى الرسمي، فحتى اآلن ال يوجد قرار فعلي للدول األوروبية على أرض ا: "وقال

، مشيراً إلى أن هذه الدول تعيش حالة من التفكك )"إسرائيل(الرتباطها بالواليات المتحدة األمريكية و
  ".واالنهيار االقتصادي

وأشار إلى وجود حوار بين الدول الغربية بخصوص استمرار الجرائم اإلسرائيلية، مضيفاً أن الغرب لم 
خاصة أنه لم يرفع حركة حماس من ما "رتكبه االحتالل، يتخذ حتى اآلن مواقف فعلية قوية تجاه ما ي

  ".، وبالتالي فإن حوار الغرب غير مجد"قائمة اإلرهاب"يسمى بـ
: وفي سياق آخر، أكد البردويل على وجود لقاءات قريبة إلتمام المصالحة الفلسطينية في القاهرة، مضيفًا

يتبعها لقاءات موسعة تجمع كافة الفصائل، ثم تُتّوج ، ثم "حماس"و" فتح"ستكون هناك لقاءات بين حركتي "
اللقاءات باجتماع لإلطار القيادي الموحد الذي سيكون مدخلًا إلعادة بناء منظمة التحرير في الثاني 

  ".والعشرين من ديسمبر
 ١٠/١٢/٢٠١١فلسطين اون الين، 

  
  سيناريوهات الوضع الفلسطيني مستقبالً": الزيتونة"تقدير استراتيجي لـ .٢

ذكر تقدير استراتيجي حول الوضع الداخلي الفلسطيني في المرحلة المقبلة أنه سيكون وفق ثالثة 
تأجيل المصالحة وجمود طلب العضوية في األمم المتحدة، أو تنفيذ جزئي للمصالحة : سيناريوهات هي

  . سلمية-مع توفير بعض شروط العضوية، أو انطالق انتفاضة شعبية
للدراسات واالستشارات في تقديره االستراتيجي أن المشهد الفلسطيني يتحرك على ويرى مركز الزيتونة 

وقع تطورات ملفات طلب عضوية الدولة الفلسطينية في األمم المتحدة، واستحقاقات المصالحة، وتداعيات 
  .عملية تبادل األسرى

ن العديد من المواقف تدعم ويشير إلى أن الوضع الفلسطيني يتحرك نحو أحد االتجاهات السابقة، مبينًا أ
 بما ٢٠١١أيار / نحوها وهي أن االتجاه المؤيد لمسار التسوية تعامل مع بنود المصالحة الموقعة في مايو

  .يسهم في دعم طلب العضوية، ووضع مزيد من الضغوط على الجانبين اإلسرائيلي واألمريكي
مرجعية القيادية، وإعداد استراتيجية ويوضح أن حركة حماس تمسكت بتوسيع منظمة التحرير وإطالق ال

وطنية شاملة، وتشكيل الحكومة بالتوافق، واتخاذ اإلجراءات الكافية لضمان إجراء االنتخابات بصورة 
  .متكافئة ونزيهة



  

  

 
 

  

            ٥ص                                     ٢٣٤٦:                العدد١١/١٢/٢٠١١األحد  :التاريخ

ويلفت التقدير النظر إلى سعي رئيس السلطة محمود عباس لتحييد خيار المقاومة المسلحة في المرحلة 
اته السلبية على مسار طلب عضوية الدولة، فيما تؤكد حماس أن المقاومة المسلحة الحالية تفادياً لتأثير

  .خيار وطني استراتيجي وأن المقاومة الشعبية ليست بديالً عنه
حماس (إن كال الطرفين : "وحول سيناريو احتمال تأجيل المصالحة وجمود طلب العضوية قال التقدير

ألجواء العامة، إالّ أن كالً منهما ما يزال عملياً متمسكاً حرص على إشاعة روح التفاؤل في ا) وفتح
بشروطه والتزاماته، األمر الذي قد يؤدي إلى مراوحة المصالحة في مكانها في آن واحد وبشكل 

  ".متزامن
يزيد من احتماالت هذه الفرضية تأجيل البت بملف الحكومة، مما يؤشر إلى عدم التوصل لحل : "وأضاف

  ".الحكومة، وكذلك تأجيل البت بشأن األجهزة األمنيةمشكلة اسم رئيس 
وأوضح أن ما تقدم يعني أن الساحة الفلسطينية من الممكن أن تشهد أجواًء إيجابية بفعل إطالق المعتقلين 

هذه الحالة تسمح لقيادة المنظمة أن تستمر بالتحرك على . السياسيين واالنشغال في استعدادات االنتخابات
ماسي في أجواء فلسطينية داخلية مريحة، ولكن من غير أن ينعكس ذلك إيجابياً على حالة المسرح الدبلو

االنقسام بين الضفة والقطاع، وعلى مستوى المؤسسات األمنية والحكومية، وبالتالي على تقدم طلب 
  .العضوية

  مصالحة جزئية
ترجيحه في هذا التوجه؛ ما رشح من أما السيناريو الثاني فيتعلق بتنفيذ جزئي للمصالحة، ودعم التقدير 

أخبار بأن عباس أبدى مرونة بخصوص اسم رئيس الحكومة، وفي هذه الحالة سيكون االقتراب من 
سيناريو التنفيذ الجزئي للمصالحة أمراً واقعاً؛ حيث يشمل إضافة إلى تشكيل الحكومة، إطالق عمل 

  .نتخابات، ومعالجة ذيول االنقسامالمرجعية القيادية، وإعادة إعمار القطاع، والتحضير لال
وقد يساعد على نجاح مثل هذا االحتمال بقاء البرنامج السياسي بيد رئيس السلطة وعلى طاولة : "وتابع

وتشكيل شرطة مدنية مهمتها الحصرية اإلشراف على سير العملية االنتخابية وليس . المرجعية القيادية
  )".محل االختالف(األجهزة األمنية 

ن يرجح االحتمال الثالث انطالق انتفاضة شعبية سلمية، إذ أن التوافق على قيام دولة فلسطينية في حي
 والمقاومة الشعبية السلمية لمواجهة االحتالل واالستيطان؛ يشكل القاعدة السياسية األساسية ٦٧بحدود الـ

االنتخابات في القدس، إجراء ) إسرائيل(لهذا االحتمال، وتزداد فرصه في التحول إلى حقيقة مع رفض 
  .وتصعيد االعتداءات العسكرية على الضفة والقطاع لعرقلة العملية االنتخابية وإحباطها

قيام الدولة "و" زوال االحتالل"ورأى أن مثل هذا االحتمال يعد نقطة التقاء فلسطينية، تصب في خانة 
  .ولًيابالحدود المتوافق عليها وطنياً وبالصيغة المقبولة د" الفلسطينية

  ١٠/١٢/٢٠١١موقع فلسطين أون الين، 
  
  "شعب مخترعالفلسطينيين إرهابيون و " تصريحات غينغريتش بأنتهاجم السلطة الفلسطينية .٣

أثارت تصريحات نيوت غينغريتش، المرشح األوفر حظاً للفوز بترشيح الجمهوريين النتخابات : رام اهللا
، استنكاراً »تم اختراعه«وشعب » مجموعة إرهابيين«يين الرئاسة األميركية التي قال فيها إن الفلسطين

  .واسعاً في األراضي الفلسطينية



  

  

 
 

  

            ٦ص                                     ٢٣٤٦:                العدد١١/١٢/٢٠١١األحد  :التاريخ

فقد كل «، وأن غينغريتش »تنتمي إلى أيديولوجية نازية«ووصف ناطقون فلسطينيون التصريحات بأنها 
: وقال رئيس الوزراء الدكتور سالم فياض. »تنم عن جهل وعنصرية«، وأن تصريحاته »الصلة بالواقع

  .»تصريحات المرشح الجمهوري لالنتخابات األميركية قمة في اإلسفاف والرخص«
شعبنا هنا منذ البدايات، وهو مصمم على البقاء على أرضه حتى النهايات، وعليه وعلى «: وأضاف

أمثاله أن يراجعوا التاريخ، وفي ما يبدو أن ما يعرفه عن التاريخ هو تاريخ الحقبة العثمانية، وهذا بكل 
  .»تأكيد إنكار لحقائق تاريخية، وهو مرفوض

الشعب الفلسطيني نجح على رغم اإلقصاء والتهميش وطمس الهوية، بالمحافظة على «وقال فياض إن 
وهذا القول الذي «: وتابع. »هذه الهوية وصونها، وبات حقه في تقرير مصيره موضع إجماع دولي

  .»حتى غالة المتطرفين في إسرائيل يتحدثون بهصدر عن مرشح رئاسة في الواليات المتحدة لم يعد 
: واستهجنت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الدكتور حنان عشراوي تصريحات غينغريتش، وقالت

يبدو أنه فقد كل صلة بالواقع، وتصريحاته تدل على جهل وعنصرية، كما أنها محاولة رخيصة للتوجه «
: وأزادت. »اب الحق الفلسطيني وعلى حساب السالم في المنطقةإلى الناخب الداعم إلسرائيل على حس

  .»في ظل سباق انتخابي محموم وهستيري ورخيص، فإن الشعب الفلسطيني وحقوقه من يدفع الثمن«
لكننا ندرك أن جميع المرشحين «: ، وقالت»خطيرة جداً«ووصفت عشراوي هذه التصريحات بأنها 
لكنها . »ية وكاذبة من أجل الحصول على أصوات الناخبينالجمهوريين يصدرون تصريحات استفزاز

هؤالء المرشحين الجمهوريين ال يدركون في المقابل أن من يفهمون الواقع ويتعاملون «قالت إن 
  .»ال صلة لهم بالواقع ومواقفهم غير مسؤولة«بمسؤولية مع متطلباته ينظرون إليهم بصفتهم 

ة المتعاقبة، سواء كانت في يد الجمهوريين أو الديموقراطيين، اإلدارات األميركي«واعتبرت عشراوي أن 
ألن هناك عالقة خاصة تربط الواليات المتحدة «لم تكن في أي لحظة وسيطاً نزيهاً في عملية السالم 

بإسرائيل وتحالفاً استراتيجياً، كما أن هناك أفضلية تمتلكها إسرائيل في السياسة الخارجية األميركية تجاه 
  .»األوسط دفع كثيرين، من بينهم أميركيون العتبار أن تل أبيب صانعة هذه السياسةالشرق 

 ١١/١٢/٢٠١١الحياة، لندن، 
  
  دويك يقول نحن الجهة الشرعية فقط واألحمد يرد أن عباس الوحيد المخول لعقد جلسة للتشريعي  .٤

لسلطة الفلسطينية محمود عباس  قال رئيس الكتلة البرلمانية لحركة فتح عزام األحمد إن رئيس ا:رام اهللا
  .هو الشخص الوحيد المخول وفق القانون األساسي لعقد جلسة للمجلس التشريعي

وجاءت أقوال األحمد ردا على إعالن رئيس المجلس التشريعي عزيز دويك عن عقد جلسة تشاورية هذا 
ق اإلنسان لبحث سبل تهيئة األسبوع ألعضاء الكتل والقوائم البرلمانية بدعوة من الهيئة المستقلة لحقو

  .األوضاع لتطبيق المصالحة
أن عقد أي جلسة قانونية جديدة للمجلس التشريعي ال " الجزيرة نت"وأضاف األحمد في اتصال هاتفي مع 
، وبفعل انتهاء ٢٠٠٧ألن أعمال المجلس معلقة منذ االنقسام صيف "يمكن أن تتم دون دعوة من عباس، 

  ".حينه وعدم استجابة كتلة حركة حماس لدعوة الرئيس لعقد دورة جديدةدورة المجلس التشريعي في 
ورد دويك على تصريحات األحمد بتأكيده للجزيرة نت أنه هو الجهة الشرعية الوحيدة المخولة لدعوة 
  .المجلس التشريعي لالنعقاد والتداول في القضايا المتعلقة بتشكيل الحكومة المقبلة وسبل إجراء االنتخابات

  ١١/١٢/٢٠١١كالة سما اإلخبارية، و
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  التوجه الصهيوني لمنع األذان في الداخل الفلسطيني المحتل إعالن حرب: بحر .٥

وصف الدكتور أحمد بحر النائب األول لرئيس المجلس التشريعي نية سلطات االحتالل بحث : غزة
 من إطالق ١٩٤٨ام وإقرار مشروع قانون جديد يدعو إلى منع المساجد في داخل األراضي المحتلة ع

األذان باإلجراء العنصري، مؤكًدا أن ذلك يشكل إعالن حرب على اإلسالم والمسلمين أوال قبل أن يكون 
  .إعالن حرب على الفلسطينيين
نسخةً عنه، على أن مشروع " المركز الفلسطيني لإلعالم"تلقى ) ١٢-١٠(وشدد بحر في بيان صحفي 

 الكنيست الصهيوني وحكومة االحتالل يشكل جريمة دينية القانون المطروح على أجندة ما يسمى
وسياسية وأخالقية وإنسانية وثقافية بكل معنى الكلمة، ومحاولة لسلخ الفلسطينيين في الداخل الفلسطيني 
المحتل تدريجيا عن هويتهم الدينية وتجريدهم من مظاهر انتمائهم الديني بشكل يخالف كل منطوق 

  .قوانين األرضية واتفاقيات جنيف ومواثيق حقوق اإلنسانالشرائع السماوية وال
  ١٠/١٢/٢٠١١المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
  تطالب بمنع اقتحام قوات االحتالل لخيمة اعتصام نواب القدس" الحملة الدولية" .٦

طالبت الحملة الدولية لإلفراج عن النواب المختطفين، بضرورة التحرك الجاد والعاجل خالل الساعات 
مقبلة، للحيلولة دون تمكين سلطات االحتالل من اقتحام مقر الصليب األحمر، واختطاف النائب طوطح ال

  .والوزير أبو عرفة إلبعادهم، كما حدث مع النائب المقدسي أحمد عطون ومن قبله النائب محمد أبو طير
عالمية وجامعة الدول ووجه رئيس الحملة، النائب مشير المصري، مذكرة عاجلة إلى رؤساء البرلمانات ال

تنسيق "العربية واألمم المتحدة ومنظمة التعاون اإلسالمي والمؤسسات الحقوقية الدولية، دعاهم فيها إلى 
كافة الجهود الدولية لتشكيل قوة ضاغطة على االحتالل لوقف سياسة االستهداف اإلسرائيلي للنواب 

  ".باالختطاف واإلبعاد
شر للنائب محمد طوطح والوزير خالد أبوعرفة، اللذين ال يزاالن وحذّر المصري من التهديد المبا

 ساعة إلخالء ٤٨يعتصمان في مقر الصليب األحمر من قبل ضباط المخابرات الصهيونية، وإمهالهم 
خيمة االعتصام، مشيًرا إلى وجود نية مبيتة لدى سلطات االحتالل القتحام مقر الصليب األحمر مرة 

  .أخرى
ن عدم تحرك الجهات الدولية المعنية، هو الذي شجع االحتالل على انتهاك حرمة واعتبر المصري أ

مؤسسة دولية كالصليب األحمر، مشيًرا إلى االستهداف الممنهج الذي تمارسه سلطات االحتالل بحق 
لم يسلم نواب الشعب الفلسطيني من سياسة االختطاف حتى بعد اإلفراج عنهم، إذ أعاد "النواب، بقوله 

، الفتًا إلى الجريمة المركبة التي يمارسها االحتالل ضد "تالل سيناريو اختطاف النواب من جديداالح
  .نواب مدينة القدس باختطافهم وإبعادهم قسًرا

خرقًا صارخًا للقانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة، والتي كفلت "وأكد رئيس الحملة أن قرار اإلبعاد يعد 
، داعًيا رؤساء البرلمانات العالمية إلى تحمل مسؤولياتهم في "دتهم األصليةلهم الحق في البقاء في بل

الدفاع عن زمالئهم البرلمانيين، ووقف االنتهاكات بحقهم وصولًا لمنع قرار اإلبعاد، وتمكين النواب 
  .المقدسيين من العودة إلى بيوتهم وأهلهم، وممارسة دورهم البرلماني

  ١٠/١٢/٢٠١١موقع فلسطين أون الين، 
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  عباس والعربي يبحثان الوضع السوري ودعم السلطة مالياً والمصالحة": الحياة" .٧

من مصادر فلسطينية وعربية أن الرئيس محمود عباس » الحياة«علمت :  محمد المكي أحمد-الدوحة 
به اجتمع في الدوحة أمس مع األمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي بحضور نائ) ابو مازن(

أحمد بن حلي ومسؤولين من الجانبين، وأنه تم تبادل الرؤى في شأن مستجدات األوضاع الفلسطينية 
بدا مرتاحاً لنتائج المصالحة » أبو مازن«وأكدت المصادر أن . والعربية، ومن بينها الوضع في سورية

  .ولقائه قبل أيام رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل» حماس«مع حركة 
ش الرئيس الفلسطيني مع العربي قبيل مغادرته الى عمان في طريقه الى رام اهللا، تطورات الموقف وناق

الدولي في شأن القضية الفلسطينية، خصوصاً أن الشهر المقبل سيشهد اجتماعاً بين مسؤولين فلسطينيين 
مع أبو (تكلمنا «: »الحياة«وقال مصدر رفيع في الجامعة العربية لـ . وأعضاء في اللجنة الرباعية

وعدت بتقديم دعم مالي للسلطة ) لم يسمها(عن الدعم المالي العربي، خصوصاً أن دوالً عربية ) مازن
  .»الفلسطينية

وتناول االجتماع نتائج زيارة األمين العام للجامعة العربية الى العراق قبل أيام والتحضير للقمة العربية 
وشددت المصادر . ، إضافة الى الوضع في سورية)مارس(آذار التي من المقرر ان تستضيفها بغداد في 

على أن موضوع المصالحة الفلسطينية كان في صدارة القضايا التي جرى بحثها، ووصفت الخطوات 
  .»مطمئنة«السائرة في هذا الشأن بأنها 

 اجتمع ايضاً مع الرئيس الصومالي شيخ شريف، وجرى حديث عن» ابو مازن«أن » الحياة«وعلمت 
، إضافة الى طرح الرؤية »التطور اإليجابي جداً في هذا الشأن«موضوع المصالحة الفلسطينية و 

الفلسطينية في شأن موضوع التفاوض مع اسرائيل، وقال السفير الفلسطيني في قطر منير غنام في هذا 
ستعدادات والعربي ثم اجتماعه مع الرئيس الصومالي، تطرقا الى اال» ابو مازن«االطار إن اجتماع 

هناك اتفاق تام مع مشعل وتفاهم على الموقف «: المقبل، وقال) مايو(إلجراء االنتخابات في أيار 
  .»السياسي واإلجرائي

والعربي تناول أيضاً الملف الفلسطيني الهادف الى الحصول على » ابو مازن«وأكد غنام أن اجتماع 
الجراءات التي يمكن اتخاذها مستقبالً في هذا الشأن، في مقعد دائم للدولة الفلسطينية في األمم المتحدة، وا

شدد وكرر الموقف » أبو مازن«وعلم أن .اشارة الى استمرار السعي والتمسك الفلسطيني بهذه القضية
الفلسطيني أثناء االجتماع مع العربي في شأن طلب اللجنة الرباعية العربية استئناف المفاوضات 

ال مفاوضات من دون وقف االستيطان، وأن الجانب الفلسطيني مستعد «: وقال االسرائيلية، -الفلسطينية 
  .»للمفاوضات لو أوقفت إسرائيل عمليات االستيطان

 ١١/١٢/٢٠١١الحياة، لندن، 
  
  تدعو مجلس األمن إلى التحرك ضد االستيطانالفلسطينية السلطة  .٨

على إسرائيل لوقف عمليات دعت السلطة الفلسطينية مجلس األمن إلى التحرك للضغط : نيويورك
حق الشعب الفلسطيني في «االستيطان غير الشرعية، في وقت جددت الجمعية العامة لألمم المتحدة تأكيد 

وقف االستيطان غير الشرعي وإنهاء احتالل األراضي «، داعية إسرائيل إلى »إقامة دولة مستقلة
  .»١٩٦٧عام ) يونيو(الفلسطينية وفق حدود ما قبل حزيران 
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ووجهت القائمة باألعمال في البعثة الفلسطينية في األمم المتحدة فداء عبدالهادي شكوى إلى األمين العام 
لألمم المتحدة ورئيس مجلس األمن دعتهما فيها إلى تحمل المسؤولية لضمان حماية السكان الفلسطينيين 

 األرض الفلسطينية المحتلة في«ودعت إلى أن يولي المجتمع الدولي االهتمام بالوضع . تحت االحتالل
وضمان اتخاذ التدابير الالزمة في الوقت المناسب إلجبار إسرائيل على وقف التوسع االستيطاني وعنف 

  .»المستوطنين وعمليات االغتيال واإلفراط في استخدام القوة المميتة ضد الفلسطينيين وهدم المنازل
  ١١/١٢/٢٠١١الحياة، لندن، 

  
  لجهود مستمرة إلنهاء االنقساما:  عبد اهللاعبد اهللا .٩

في مقر السفارة الفلسطينية في لبنان، في حضور السفير عبد " مؤتمر الشباب الفلسطيني في الشتات"افتتح 
 .اهللا عبد اهللا، امين سر منظمة التحرير فتحي ابو العردات، ممثل النائب بهية الحريري رياض االسير

ني بذكرى انطالقة االنتفاضة االولى التي مهدت الطريق لعودة امس احتفل الشعب الفلسطي: "وقال عبداهللا
نحيي في هذه المناسبة . قسم من فلسطينيي الشتات الى ارضهم واعالن دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس

 ".شهداء الثورة الفلسطينية من كل الفصائل وكل الشهداء العرب الذين سقطوا من اجل قضية فلسطين
 هو اليوم العالمي لحقوق االنسان، وان اكثر الناس توقا الى تنفيذ قرارات منظمة اليوم ايضا: "أضاف

 الذي ١٩٤كما يصادف غدا ذكرى القرار . حقوق االنسان هو الشعب الفلسطيني الذي يعاني الويالت
  ".ينص على حق العودة للفلسطينيين، وهذا شعار لن نتراجع عنه

  ١١/١٢/٢٠١١المستقبل، بيروت، 
  
  الشعب الفلسطيني لن يرحم من يساهم في استمرار االنقسام: الوادية .١٠

حذّر رئيس تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة ياسر الوادية من استمرار االنقسام وعدم تنفيذ : رام اهللا
، والتي كان آخرها نهاية الشهر "فتح"و" حماس"ما تم التوصل إليه في لقاءات المصالحة بين حركتي 

ا على أن الشعب يرقب باهتمام من يعمل على تعطيل المصالحة أو يساهم في استمرار الماضي، مشدًد
  .االنقسام

إن الشعب الفلسطيني لن يرحم من يساهم في ": "قدس برس"وقال الوادية، في تصريحات خاصة لـ 
ت ، مؤكًدا على أن األمور على األرض معقدة وليست وردية، وأن إفرازات سنوا"استمرار االنقسام

االنقسام لن تطوى من خالل اجتماع، وتحتاج إلى جهود مضنية وصادقة في سبيل تخليص الشعب 
  ".الفلسطيني من هذه المحنة

  ١١/١٢/٢٠١١قدس برس، 
  
  خالل أياماألسرى المرحلة الثانية من صفقة تبادل : العاروري .١١

لح العاروري، ومسؤول ملف األسرى فيها صا" حماس"توقع عضو المكتب السياسي لحركة : دمشق
اإلفراج عن أسرى المرحلة الثانية من صفقة التبادل في أي لحظة، مبينًا أن اتفاق التبادل يحدد الثامن 

  .عشر من الشهر الجاري كموعد أقصى لتنفيذ المرحلة الثانية
، إنه بموجب اتفاق صفقة التبادل الموقع مع )١٢-١٠(وأوضح العاروري في تصريح صحفي السبت 

برعاية مصرية، فإن المرحلة الثانية يجب أن تنفذ في موعد أقصاه الثامن عشر من كانون أول االحتالل 
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بحسب االتفاق، قد يتم تنفيذ المرحلة الثانية من الصفقة خالل : "وقال العاروري.الجاري ) ديسمبر(
  ".  كاليومين المقبلين وحتى اليوم الستين من تاريخ إتمام المرحلة األولى، ولكن ليس بعد ذل

 ٥٥٠والتي سيتم بموجبها اإلفراج عن -وأوضح أن تحديد موعد تنفيذ المرحلة الثانية من الصفقة 
  .   سيكون من قبل االحتالل الصهيوني، وذلك بعد االنتهاء من وضع أسماء هؤالء األسرى-أسيًرا

تاريخ أو موعد تنفيذ ونوه العاروري بأن االحتالل لم يبلغ الحركة أو الوسيط المصري في صفقة التبادل ب
  ".  وفاء األحرار"المرحلة الثانية من صفقة 

  ١٠/١٢/٢٠١١، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

  طائرات االحتالل تقصف منزل قيادي في كتائب القسام بغزة .١٢
، منزل أحد )١١/١٢(قصفت طائرات االحتالل اإلسرائيلي، في ساعة مبكرة من فجر اليوم األحد : غزة

، في حي الزيتون جنوب مدينة "حماس"سام، الذراع العسكري لحركة المقاومة اإلسالمية قادة كتائب الق
  .غزة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات في األرواح

إن طائرات حربية إسرائيلية أطلقت في ساعة مبكرة من فجر اليوم " قدس برس"وقال راصد ميداني لـ 
في كتائب القسام، وهو شقيق أحد أبرز قادة القسام األحد ثالثة صواريخ تجاه منزل مطر عقل القيادي 

الذي استشهد في تسعينيات القرن الماضي، والكائن قرب مسجد علي بن أبي طالب في حي الزيتون 
  .جنوب مدينة غزة

وأضاف أن القصف أدى إلى حريق هائل في المنزل المكون من عدة غرف متنقلة، ودمار في المكان 
  .بات في األرواح حيث كان المنزل مخلىدون أن يبلغ عن وقوع إصا

  ١١/١٢/٢٠١١قدس برس، 
  

  الجبهة الديمقراطية تنعى الشهيد التميمي وتؤكّد أنه أحد قادتها: رام اهللا .١٣
الشاب مصطفى التميمي الذي استشهد اليوم متأثراً " الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين"نعت  :رام اهللا

  .ل اإلسرائيلي باألمس، مؤكدة أنه أحد أبرز قياداتهاقوات االحتال بجراح أصيب بها على يد
إن الشهيد التميمي هو من القادة البارزين "، )١٠/١٢(وقالت الجبهة في بيان صدر عنها اليوم السبت 

للتحركات الجماهيرية المتواصلة في قرية النبي صالح برام اهللا، التي دخلت عامها الثاني بعد مسيرة 
هيد مصطفى احد ابرز قادتها ومنظميها، باإلضافة إلى كونه عضوا في الهيئة كفاحية مجيدة كان الش

القيادية األولى للجبهة الديمقراطية في النبي صالح وقرى غرب رام اهللا، وقد التحق الشهيد بصفوف 
  .، وفق البيان"٢٠٠٤الجبهة الديمقراطية منذ عام 

لكاملة عن استشهاد التميمي الذي استهدفته قوات الجانب اإلسرائيلي المسؤولية ا" الديمقراطية"وحملت 
بقنبلة غاز سامة أصابت رأسه مباشرة وأدت الستشهاده، وجاء في " بشكل مباشر ومتعمد"جيش االحتالل 

إن دماء مصطفى لن تذهب هدراً، وإن الجبهة بجميع مناضليها ومناضالتها وكل مناضلي شعبنا "البيان 
  .، على حد تعبيره" وتضحياتهسيظلون أوفياء لدماء الشهيد

  ١١/١٢/٢٠١١قدس برس، 
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  في المنطقة العربية" المد اإلخواني"في العالم لوقف " التيارات الوطنية"الطيراوي يدعو  .١٤
في " التيارات الوطنية"، ما أسماها "فتح"دعا توفيق الطيراوي، عضو اللجنة المركزية لحركة : رام اهللا

في إشارة إلى (، "المد اإلخواني في المنطقة العربية"لى وقف ما وصفه بـ العالم لتنظيم نفسها، والعمل ع
  ).جماعة اإلخوان المسلمين

إلعداد الكادر، التي " دورة الشهيد ماجد أبو شرار"وقال الطيراوي، في كلمة له خالل حفل تخريج 
لمسلمين في االنتخابات ، معقًبا على فوز جماعة اإلخوان ا"فتح"نظمتها مفوضية اإلعالم والثقافة لحركة 
إن اإلخوان سينتصرون في كل االنتخابات العربية، ألنهم : "التي جرت في عدد من الدول العربية

  ".منظمون ومتفقون على الطاعة العمياء، التي جعلتهم يحصلون على أغلبية المقاعد االنتخابية
فسها، بما يسمح لها بوقف هذا المد والتيارات الوطنية في العالم، تنظيم ن) فتح(على حركتنا : "وأضاف

، على حد "اإلخواني في المنطقة العربية، فهدفهم دولة إسالمية عالمية، وليس دولة فلسطينية مستقلة
  .تعبيره

يأتي ذلك في وقت حذّر فيه الباحث السياسي اإلسرائيلي البارز، عاموس غلبوع، من تعاظم قوة ونفوذ 
  .كل يمثّل تهديداً على وجود الدولة العبريةاإلسالميين في المنطقة العربية بش

  ١٠/١٢/٢٠١١قدس برس،  
  
  حماس تندد بتقليص األونروا خدماتها في نهر البارد .١٥

أصدر مكتب شؤون الالجئين في حركة حماس بياناً يندد فيه باالخطوة التي تعتزم وكالة : بيروت
مر الخطير، بعد أن قامت األونروا بإبالغ األونروا اتخاذها لجهة تقليص خدماتها في مخيم نهر البارد باأل

) اإلعاشة(الفصائل واللجان الشعبية في المخيم بهذه الخطوة، حيث تقوم األونروا بتقديم خدمات اإلغاثة 
  . عائلة عادوا إلى المخيم ضمن الرزمة األولى٣٦٩لما يقارب 

ت التي تنتهجها األونروا منذ فترة وينتقد المكتب بشدة هذه الخطوة، ويعتبرها بأنها ضمن مسلسل التقليصا
طويلة، ودائماً تجد إدارة األونروا لنفسها أعذاراً ومبررات تحاول أن تُقنع بها الالجئين الفلسطينيين، 

  .وهي قضية نقص التمويل
ويرد المكتب على مدير عام األونروا سيلفاتوري لومباردو عندما سأله أهالي مخيم نهر البارد عن هذه 

، »ال مانع من استمرار خدمات اإلغاثة، لكن أقنعوا األوروبيين أوالً«: قليصية، فأجابهم بالقولالخطوة الت
ولكن السيد لومباردو نسي أن ميزانية األونروا مخصصة لخدمة الالجئين، وليس مقتصراً على الرواتب 

 إقناع الجهات العالية للموظفين، وأن إقناع المانحين هي من مهام األونروا وليست مهمة الالجئين
  !.المانحة

ويدعو المكتب إدارة األونروا إلى التراجع عن هذه الخطوة التي تمس حياة الالجئين وواقعهم اإلنساني، 
بل مطلوب من األونروا أن تسارع في عملية إعادة اإلعمار واستمرار تقديم الخدمات ألهالي مخيم نهر 

  .عاناة وخسارة بعد تدمير المخيمالبارد باعتباره أقل الواجب تجاه ما القوه من م
  ١٠/١٢/٢٠١١موقع الجئ نت، 
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   تل أبيب تعتقد أن حماس والجهاد ليستا وراء الهجمات الصاروخية من قطاع غزة: هآرتس .١٦
االسرائيلية أمس إن رئيس األركان الليوتانت " جيروزاليم بوست"قالت صحيفة : رام اهللا ـ أحمد رمضان 

ددا من كبار قادة الجيش لبحث تصاعد عملية اطالق الصواريخ من قطـاع             جنرال بيني جانتز استدعى ع    
  .غزة باتجاه اسرائيل

ليستا وراء هـذه    " الجهاد االسالمي "و" حماس"وذكرت الصحيفة أن مسؤولي الدفاع يعتقدون أن حركتي         
  .صغيرة، حسب قولها" إرهابية"الهجمات وأنها على االرجح من قبل مجموعات 

    ١١/١٢/٢٠١١ ،المستقبل، بيروت
  
  ١٩٤٨طلبنا من مصر التدخل لإلفراج عن أسرى من فلسطينيي : إبراهيم صرصور .١٧

شرع ” االسرائيلي“ان جهاز األمن العام     “الجمعة عن مصدر أمني     ” اإلسرائيلية“ نقلت االذاعة    :)وكاالت(
لسياسي وأقره  في جمع أسماء األسرى الفلسطينيين المنوي إطالق سراحهم بموجب قرار اتخذه المستوى ا            

بـدأنا  “الصهيوني  ” الكنيست“وقال ابراهيم صرصور عضو     . ”تمهيداً لنيل مصادقة الجهاز القضائي عليه     
بمسلسل من اإلجراءات إلثارة موضوع أسرانا القدامى وأسـيراتنا، أولهـا علـى المـسار الفلـسطيني                 

 أمضوا مـا    ٤٨ـراً من ال   أسي ٢٠وطلبنا من مصر الشقيقة التدخل لإلفراج عن نحو         “وتابع  . ”المصري
 عاما في األسر، إضافة إلى األسيرات اللواتي لم يفرج عنهن بسبب خطأ فني كما فهمنا                ٣٠ إلى   ٢٠بين  

  .”من الفلسطينيين
أسماء األسـرى الـذين     ” إسرائيل“معايير الدفعة الثانية للصفقة تقضي بأن تحدد        “وأوضح صرصور أن    

  .  ”ي تحديد أسماء أي منهمسيطلق سراحهم ولن يقرر الجانب الفلسطين
    ١١/١٢/٢٠١١، الخليج، الشارقة

 
  
   وحدة استيطانية في الضفة٤٠٠المصادقة على بناء أكثر من : التفكجي .١٨

شعبة التسويق / اراضي إسرائيل( اعلنت دائرة ما يسمى بـ: جمال جمال، وكاالت-القدس المحتلة 
ة الجديدة في معظم المستوطنات في شمال عن عروض لتسويق مئات الوحدات االستيطاني) واالقتصاد

  .وجنوب الضفة الغربية وخاصة في القدس المحتلة
في لقاء خاص امس انه تم االقرار " الدستور"واكد خبير االستيطان والخرائط االستاذ خليل التفكجي لـ

كبرى التي  وحدة استيطانية في الكتل االستيطانية ال٤٠٠والمصادقة أمس االول على بناء ما يزيد عن 
تخطط إسرائيل ضمها في الضفة الغربية هذا باالضافة الى االنتهاء من المصادقة على بناء الكليات 

  .العسكرية القريبة والمحيطة بالقدس الشرقية المحتلة
واضاف التفكجي ان القرار الجمعة صدر بصورة غير معلن عنها تفادياً للضجة اإلعالمية خاصة في 

 وحدة ٢٧٧ وهي ارئيل -التي تتمدد وتتوسع كالسرطان في شمال الضفة الغربية الكتلة االستيطانية 
تحت مناقصة رقم " جفعات هدجين"وبناء عشر وحدات استيطانية في مستعمرت افرات . استيطانية

  .٢٠١١/٢٩٠/ش/ي
. وقال جاء في هذا العرض ان هذه االراضي تعود للمسؤول عن امالك الحكومية في الضفة الغربية

وكذلك تم طرح مناقصة رقم . ٥/٤٢٠تي هذا العرض ضمن المخطط الهيكلي للمستعمرة تحت رقم ويأ
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 وحدة ٣٠ قطعة لبناء ٣٠ وحدة استيطانية على ٣٠ في نفس المستعمرة بناء ٣٦٠/ ٢٠١١/ش/ي
/ ش/وفي هذا اإلطار ايضا تم اإلعالن عن مناقصة رقم ي). ابن بيتك بنفسك(استيطانية من المشروع 

في مستعمرة ارئيل الواقعة جنوب غرب مدينة ) ب( وحدة استيطانية في الحي ٢٧٧ لبناء ٣٢٧/ ٢٠١١
  .٤/٢/١٣٠نابلس ضمن المخطط الهيكلي رقم 

وقال التفكجي ان هذه المناقصات التي تأتي بعد مشاورات سياسية وعسكرية إسرائيلية وبعد اتفاق مع 
ائيل يقوم بتسمين المستعمرات بصورة مكثفة في شركات ومقاولين حكوميين يدل على ان الجانب اإلسر

  .هذه المرحلة دون اكتراث لما يسمى بجوالت المبعوثين والمساعدين لوزيرة الخارجية األمريكية
واضاف ان هذه العملية تتم على حساب االراضي الفلسطينية حيث تتم على ثالثة اقسام في شمال الضفة 

التي تمددت وتوسعت على حساب اراضي المواطنين " ارئيل"ة الغربية عبر توسيع الكتلة االستيطاني
 كم في عمق الضفة الغربية لتشكل اصبع استيطاني يقسم شمال الضفة الى ٢٥الفلسطينيين لتصل عمق 

باالضافة الى التوسع في مستعمرة افرات يأتي ضمن الكتلة االستيطانية غوش عتصيون جنوب . قسمين
 تالل تمت السيطرة عليها من ٧وطنة غفعات هديجن هي تأتي ضمن الضفة الغربية علماً بان مست

  .اراضي ارطاس وبيت لحم لتقسم هي االخرى جنوب الضفة الغربية الى قسمين
واوضح ان الهدف من هذه العملية التوسعية في المستوطنات الكبرى التي تخطط إسرائيل ضمها اليها في 

تفتيت الجغرافي وقطع التواصل الجغرافي للحيلولة دون اي تسوية مع الجانب الفلسطيني هو ترسيخ ال
  .قيام دولة فلسطينية متواصلة جغرافياً

  ١١/١٢/٢٠١١الدستور، عمان، 
  
  "التبادل"االحتالل ينشر االثنين أسماء الدفعة الثانية من أسرى : جمعية حقوقية .١٩

ال عن مصادر موثوقة أمس، نق» حسام«أكدت جمعية األسرى والمحررين :  المحتلة نظير طه- القدس
داخل سجني النقب ونفحة، أن إدارة السجون قد أبلغت ممثلي المعتقلين بأنه قد تم االنتهاء من حصر 
وتحديد أسماء األسرى المنوي اإلفراج عنهم ضمن المرحلة الثانية لصفقة التبادل التي تم التوصل إليها 

نشرها غدا االثنين، مع ترجيح اتمام تنفيذها وإسرائيل قبل نحو شهرين، على ان يتم » حماس«بين حركة 
  .في أي لحظة

أنه بقي فقط أن يصادق القضاء اإلسرائيلي وحكومة االحتالل على » حسام«وأكدت المصادر لجمعية 
كشوف األسماء ليتم نشرها غدا على الموقع االلكتروني لمصلحة السجون اإلسرائيلية على االنترنت، 

ذوي « أسيرا فلسطينيا إلتاحة الفرصة أمام من يسمون ٥٥٠لية اإلفراج عن  ساعة من البدء بعم٤٨وقبل 
  .لالعتراض على القرار بحسب األنظمة واللوائح اإلسرائيلية» الضحايا اإلسرائيليين

  ١١/١٢/٢٠١١الوطن أون الين، السعودية، 
  
  ٤٨قلق فلسطيني من عدم شمول صفقة شاليط األسيرات وكبار السن وعرب .٢٠

 يخشى الفلسطينيون أال تفرج اسرائيل عن اسرى من المرضى وممن أمضوا : ا ف ب-ة القدس المحتل
صفقة «فترات طويلة في السجون االسرائيلية وعدد من االسيرات ضمن الدفعة الثانية لما يعرف بـ 

  . اسيراً فلسطينيا٥٥٠ًالمتوقع تنفيذها في غضون عشرة ايام وتشمل » شاليت
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ناشدنا المصريين ان «: »فرانس برس« الفلسطيني عيسى قراقع لوكالة قال وزير االسرى والمحررين
يتدخلوا إلطالق نحو عشر أسيرات فلسطينيات وسبع فلسطينيات وثالثة من عرب اسرائيل والمرضى 

: واضاف. في السجون االسرائيلية» وكبار السن وذوي االحكام العالية وممن امضوا سنوات طويلة
يير االفراج في الدفعة الثانية من صفقة شاليت، وال احد يعرف ماذا ستقرر نطالب بأن تكون هذه معا«

  .»اسرائيل، ألن المخابرات االسرائيلية وحدها التي تقرر من يحرر ومن لن يحرر هذه المرة
 أسيراً فلسطينياً أمضوا أكثر من عشرين عاماً في السجون ٥٣هناك نحو «واوضح قراقع ان 

  .»١٩٩٤سيراً سجنوا قبل اتفاق اوسلو وقيام السلطة الوطنية الفلسطينية عام  أ١٢٤االسرائيلية، ونحو 
بدأنا بمسلسل من االجراءات «: »فرانس برس«وقال النائب العربي االسرائيلي ابراهيم صرصور لوكالة 

وطلبنا من مصر ... إلثارة موضوع أسرانا القدامى وأسيراتنا، أولها على المسار الفلسطيني المصري
 عاماً في السجون ٣٠ الى ٢٠ أسير عربي إسرائيلي أمضوا ما بين ٢٠يقة التدخل لإلفراج عن نحو الشق

  .»االسرائيلية، اضافة الى االسيرات اللواتي لم يفرج عنهن بسبب خطأ فني كما فهمنا من الفلسطينيين
برسائل الى رئيس نعمل بحراك مواز على المسار االسرائيلي، وهذا المسار قانوني، اذ توجهنا «: وقال

. »الوزراء االسرائيلي بنيامين نتانياهو ورئيس الدولة شمعون بيريز ووزير العدل ووزير األمن الداخلي
حولت رسائلنا على ما يسمى قسم العفو الذي يجب ان يمر عليه اسم كل سجين سيطلق في اي «: وتابع

الدفعة الثانية للصفقة، او بتوقيت مواز صفقة، وطلبنا ان يكون االفراج عن اسيراتنا واسرانا إما ضمن 
  .»لها

معايير الدفعة الثانية للصفقة تقضي بأن تحدد اسرائيل اسماء االسرى الذين «واوضح صرصور ان 
 اسير سياسي ١٤٠لدينا نحو «: واضاف. »سيطلقون، ولن يقرر الجانب الفلسطيني تحديد اسماء اي منهم

اسرائيل ترفض االفراج عن السجناء األمنيين من العرب  «، الفتاً الى ان»عربي من داخل اسرائيل
  .»االسرائيليين في صفقاتها النهم مواطنون اسرائيليون

 ١١/١٢/٢٠١١الحياة، لندن، 
  
  الدفاع المدني الفلسطيني يشارك في إخماد حريق بمصنع إسرائيلي .٢١

في مصنع إلعادة تدوير شارك طاقم من الدفاع المدني الفلسطيني في إخماد حريق هائل نشب : طولكرم
في منطقة صناعية إسرائيلية تقع غرب مدينة طولكرم بشمال الضفة الغربية، إلى جانب طواقم " البالستك"

  .إطفاء إسرائيلية
إن سيارتي إطفاء من الدفاع المدني الفلسطيني " قدس برس"وذكر مصدر في الدفاع المدني بطولكرم لـ 

حريق هائل شب في مصنع لتدوير البالستيك في المنطقة وعشرة رجال إطفاء شاركوا في إخماد 
  .قرب الجدار العازل المحاذي لمدينة طولكرم" جيشوري"الصناعية 

وأشار المصدر إلى أن تحرك الدفاع المدني الفلسطيني جاء بطلب إسرائيلي للمساعدة عن طريق 
  .يق الساعة الثانية عشر ليالً الفلسطيني، مشيًرا إلى التمكن في إخماد الحر–االرتباط اإلسرائيلي 

 ١١/١٢/٢٠١١قدس برس، 
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  ٢٠١١ جريح من األطفال خالل ٢٠٠ شهيدا و١٩ .٢٢
قال أدهم أبو سلمية، الناطق اإلعالمي باسم اللجنة العليا لإلسعاف والطوارئ، إن األطفال كانوا من : غزة

 منهم العديد من الشهداء ؛ حيث سقط٢٠١١أبرز ضحايا العدوان الصهيوني على قطاع غزة خالل العام 
  .والجرحى

نسخةً عنه، أن " المركز الفلسطيني لإلعالم"تلقى ) ١٢-١٠(وأضاف أبو سلمية، في بيانٍ اليوم السبت 
تسعة عشر طفالً استشهدوا خالل العام الحالي أصغرهم الطفل ملك شعت البالغ من العمر عامين، وإسالم 

هداء األطفال تعرضوا لعمليات قتل بشعة بعد أن إصابات شظايا ، وأن العديد من الش)ثالثة أعوام(قريقع 
الصواريخ الصهيونية والقذائف المدفعية أجسادهم بشكل كامل، مستشهًدا بالطفل محمد والجرو وإسالم 

  .قريقع واللذين تحول جسداهما الصغيران إلى أشالء ممزقة
 ٢٠٠ من األطفال؛ حيث أصيب نحو  كانوا٢٠١١وأشار إلى أن أكثر من ثلث المصابين خالل العام 

 ١٠(طفل تنوعت إصاباتهم بين الطفيفة والمتوسطة والخطيرة، مؤكًدا أن الطفل يوسف بهجت الزعالن 
ال زال يرقد في غرفة العناية المركزة بعد أن استشهد والده وشقيقه الطفل رمضان الزعالن، فيما ) أعوام

  .أصيب معه سبعة أطفال أخرون
  ١٠/١٢/٢٠١١ني لإلعالم، المركز الفلسطي

  
   فلسطينياً األسبوع الماضي٨٣االحتالل اعتقل : إحصائية .٢٣

 فلسطينيا من مختلف محافظات ٨٣أفادت إحصائية فلسطينية، أن السلطات اإلسرائيلية اعتقلت : رام اهللا
لمحررين وثمانية من ا" الجبهة الشعبية"و " حماس"الضفة الغربية المحتلة، بينهم ثالثة قادة من حركتي 

وبحسب تقرير أصدرته حركة .من سجون أجهزة أمن السلطة وثالث فتيات خالل األسبوع المنصرم
 شخصا اعتقلوا من الخليل، ٢٢، فإن )١٠/١٢(السبت " قدس برس"تلقته " حماس"المقاومة اإلسالمية 

 معتقلين من ٤ معتقلين من قلقيلية، و٩ من القدس المحتلة، و ١٠ من بيت لحم، و١٠ من نابلس،  و٢١و
  . معتقلين من طولكرم، ومعتقلين اثنين من كٍل من سلفيت وجنين ٣رام اهللا، و

الدكتور محمد غزال عضو القيادة السياسيةو زهير لبادة، " حماس"ورصد التقرير اعتقال القياديين في 
  .دينة نابلسيوسف عبدالحق والمعتقلين الثالثة هم من م" الجبهة الشعبية"باإلضافة إلى القيادي في 

كما اعتقلت قوات االحتالل ثالثة من الفتيات الفلسطينيات اثنتين من مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية 
 من الفتية تتراوح أعمارهم بين ٢٠المحتلة، وواحدة من طولكرم شمال الضفة، كما رصد التقرير اعتقال 

  . عاما٢٠ -١٤
وهو عايد " وفاء األحرار " المحرر بصفقة تبادل األسرى كما رصد قيام قوات االحتالل باعتقال األسير 

  .محمد خليل هرشة، من قرية قفين قضاء طولكرم
وبين التقرير أقدام  قوات االحتالل على اعتقال ثمانية من المحررين من سجون أمن السلطة الفلسطينية 

 ٦ و٥لمدد تراوحت بين في الضفة الغربية المحتلة، وتجديد االعتقال اإلداري بحق عدد من األسرى 
  .  شهور

 ١١/١٢/٢٠١١قدس برس، 
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  تطالب بترميم جسر باب المغاربة وفق مخططات هندسية أردنية فلسطينية" أوقاف القدس" .٢٤
طالبت دائرة األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمية في القدس المحتلة بترميم : نادية سعدالدين -عمان 

ية أردنية فلسطينية، محذرة من قيام سلطات االحتالل اإلسرائيلي جسر باب المغاربة وفق مخططات هندس
  .بهدمه، كمقدمة إلزالة تلة المغاربة

ويستمر صباح اليوم مفعول قرار السلطات اإلسرائيلية بإغالق جسر باب المغاربة المؤدي الى المسجد 
د األقصى المبارك الشيخ األقصى أمام حركة المشاة، باستثناء قوات االحتالل، بما اعتبره خطيب المسج

  ".عبثاً واعتداًء على األقصى"عكرمة صبري 
اإلغالق يمهد لخطوة بناء الجسر الحديدي، في ظل ضغوط "فيما قال مدير الدائرة عزام الخطيب إن 
  .، مبيناً أن الدائرة تراقب وترصد التحركات في تلك المنطقة"المتطرفين اليهود على حكومة االحتالل

سلطات االحتالل تخطط لهدم تلة المغاربة، مما يشكل أمراً "من القدس المحتلة أن " لغدا"وأضاف إلى 
  ".خطيراً واعتداًء على أمالك الوقف اإلسالمي وتهويد المنطقة وإزالة أي أثر إسالمي فيها

األردن يطالب بإعادة ترميم جسر باب المغاربة وفق المشروع األردني الذي وافقت عليه "وأكد أن 
  ".، واعتماداً على كفاءته وخبرته في هذا المجال)اليونسكو(منظمة األمم المتحدة للثقافة والتربية والعلوم 

 ١١/١٢/٢٠١١الغد، عمان، 
  
  زل بحي الزيتونإصابة طفلة ووالدها في قصف إسرائيلي لمن: غزة .٢٥

أعلنت مصادر طبية فلسطينية، عن إصابة طفلة فلسطينية، ووالدها بجراح، في القصف الذي : غزة
، واصفة حالة )١١/١٢(تعرض له أحد المنازل في حي الزيتون، جنوب مدينة غزة، فجر اليوم األحد 

  .الطفلة بالخطيرة
يوم األحد، غارة على منزل أحد قادة كتائب وكانت طائرات االحتالل قد شنت في ساعة مبكرة من فجر ال

  .في حي الزيتون جنوب مدينة غزة" حماس"القسام، الذراع العسكري لحركة المقاومة اإلسالمية 
 ١١/١٢/٢٠١١قدس برس، 

  
  االحتالل يعتقل ثمانية فلسطينيين بتهمة حرق مصنع إسرائيلي غرب طولكرم .٢٦

انية مواطنين فلسطينيين من مدينة طولكرم بشمال اتهمت سلطات االحتالل اإلسرائيلي ثم": طولكرم
الضفة الغربية المحتلة، بالمسؤولية عن حرق مصنع إسرائيلي لتدوير المواد البالستيكية الليلة الماضية، 
يقع في منطقة المصانع اإلسرائيلية الكيماوية المقامة غرب مدينة طولكرم، والتي يطلق عليها اسم 

  ".جيشوري"
 ١١/١٢/٢٠١١قدس برس، 

  
  لم نُبلّغ بإطالق سراح أردنيين في السجون اإلسرائيلية خالل أيام: وزارة الخارجية األردنية .٢٧

أكدت وزارة الخارجية أن األردن لم يبلغ رسميا من السلطات اإلسـرائيلية بخـصوص إطـالق                : عمان
  .سراح أسرى أردنيين في السجون اإلسرائيلية خالل األيام القليلة المقبلة

أن مسؤولين في السفارة األردنية في تـل ابيـب          » الرأي«در مطلع في وزارة الخارجية إلى       وابلغ مص 
بحثوا هذا الملف خالل اجتماع مشترك مع الجانب اإلسرائيلي في وزارة الخارجيـة اإلسـرائيلية قبـل                 
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نية خصص لمتابعة أوضاع األسرى األردنيين في السجون اإلسرائيلية الى جانب التحقق من إمكا            , يومين
  .إطالق أسرى أردنيين ضمن الدفعة الثانية لصفقة تبادل االسرى بين اسرائيل وحماس

وكشف المصدر ان وزارة الخارجية تبذل مساع جادة لتأمين إطالق اكبر عدد من األسرى الذين يـصل                 
  .في السجون اإلسرائيلية»  تسعة عشر أسيرا أردنيا« عددهم الى 

 ١١/١٢/٢٠١١، الرأي، عّمان
  
   في لبنانCIAمعلومات للمرة األولى حول تجسس الـيكشف  اهللاحزب  .٢٨

الذي عرض مساء أمس الجمعـة      " حديث الساعة " تقارير بثتها قناة المنار في برنامج        كشف حزب اهللا في   
من تقديم االعالمي عماد مرمل عن وقائع تشير الى أن االستخبارات االميركية تتخذ من احد المباني في                 

الرئيس الحالي لالستخبارات االميركية في لبنان هو دانيـال باتريـك           "واشارت الى أن    . عوكر مقرا لها  
ماكفيلي وهو ينتحل صفة موظف دبلوماسي في السفارة وكان قد خلف خلف لويس كاهي الـذي تـرك                  

  ".٢٠٠٩عمله في لبنان في العام 
ـ "وكشفت عن ان     ائح المجتمـع   ينشطون في عمليات تجنيد عمالء مـن مختلـف شـر          " CIA"ضباط ال

وأوضـحت أن   ". موظفون حكوميون، عناصر امنية، وشخصيات دينية ومـصرفية واكاديميـة         : اللبناني
عمليات تجنيد العمالء تجري داخل مقر السفارة االميركية واللقاءات معهم تعقد في المطاعم والمقـاهي               "

ستخبارات االميركية يـستولون    ضباط اال "ولفتت الى أن    ". ستاربكس"، و "بيتزا هات "،  "ماكدونالندز: "مثل
على جزء من االموال المخصصة للعمالء ويطلبون منهم التوقيع على ايصاالت لمبالغ اكثر مما يتقاضاه               

  ".هؤالء العمالء
ـ "وكشفت عن    في لبنان تتركز على معلومات حول حـزب اهللا والمقاومـة ومخازنهـا             " CIA"جهود ال

عملت خالل حرب   " CIA"الـ"وأشارت الى ان    ". اكن سكنهم واسلحتها ومجاهديها ومسؤوليها وتحديد ام    
واعلنت عن  ". تموز على رصد نشاط المقاومة وتزويد االستخبارات االسرائيلية بكل المعلومات الميدانية          

ـ  عمدت إلى ربط الجواسيس الذين كانت تديرهم بالموساد االسرائيلي ونقلـت ادارة بعـض         " CIA"ان ال
  ".ات االسرائيليةهؤالء كليا الى االستخبار

وضمن البرنامج نفسه لفت رئيس لجنة االتصاالت النائب حسن فضل اهللا الى ان الحرب االمنيـة التـي                  
تخوضها المقاومة مع أجهزة المخابرات االسرائيلية واالميركية تخاض بشكل سري وهي التـي تحـدد               

  .ة وما يكشف عنه هو القليل القليلالوقت المناسب لالعالن عن هذه العمليات، مشيرا الى ان النتائج مدوي
الضربة التي وجهتها المقاومة االستخبارات االميركية كانت من القوة لدرجة          "النائب فضل اهللا، اعتبر أن      

انجازات المقاومة ناتجة عن تطور التقنيات البشرية والتقنية        "، مؤكداً أن    "اضطرت االميركي الى تسريبها   
هناك جنـوداً   "وأشار الى أن    ".  هي الجدية واالخالص والتفاني والحرص     لدى المقاومة والنقطة المركزية   

مجهولين يمارسون جهداً كبيراً ويحققون انجازات ويهزمون العدو في الميدان االمني والموضوع لـيس              
  ".موضوع حظ بل هناك مهارة وقدرات كبيرة

 المعلومـات عـن شـبكة       وعن رفض مساعد وزيرة الخارجية االميركية جيفري فيلتمان التعليق علـى          
وشدد علـى أن االسـتخبارات      ". ال يريد أن يعلق حتى ال يعلق      : "االستخبارات االميركية في لبنان، قال    

المطلوب من الحكومة اللبنانية استدعاء السفيرة االميركية مـورا      "االميركية تتغلغل حيث تريد، وعلى ان       
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العمالة ال طائفة لهـا وال توجـه        "وشدد على ان    . "كونيللي وابالغها انه ال يمكن ان يتحرك بهذا الشكل        
  .، مؤكداً أن كل معلومة تحصل عليها االستخبارات االميركية تذهب الى اسرائيل"سياسي

 ١١/١٢/٢٠١١، تلفزيون المنار
  
   للمقدسات"إسرائيل"اتحاد األطباء العرب يطالب بعقد قمة إسالمية لبحث انتهاك  .٢٩

عام لألطباء العرب، منظمة التعاون اإلسالمي بالمبادرة والدعوة الجتماع طالب االتحاد ال:  وفا–القاهرة 
قمة عاجل على مستوى الملوك والرؤساء للبحث في الرد المناسب والسريع على التصعيد اإلسرائيلي 

  .تجاه المسجد األقصى والمقدسات في فلسطين
قاهرة، بقرار سلطات االحتالل ونددت لجنة القدس في االتحاد في بيان صحفي وزعته امس السبت بال
  .اإلسرائيلي بإغالق جسر باب المغاربة المؤدي للمسجد األقصى المبارك

وقالت إن إغالق الجسر يأتي في إطار التصعيد اإلسرائيلي بحق األقصى والقدس والشعب الفلسطيني، 
  .١٩٤٨حيث تناقش حكومة االحتالل حاليا مشروع قرار بمنع األذان في أراضي عام 

إن شعوبنا العربية التي استطاعت أن تثور في وجه الظلم قادرة على أن تحمي مقدساتها : تابع االتحادو
  .وتصون بلدانها وتدعم صمود شعبنا الفلسطيني

وأضاف أن التصعيد اإلسرائيلي األخير نذير لألمة كلها وليس للشعب الفلسطيني وحده وهذا يكشف ما 
تها ومقدساتنا على وجه الخصوص وهو ما يدفعنا إلى أن ندعو األمة يدبر تجاه القضية الفلسطينية برم

كما أدان األمين العام التحاد األطباء . إلى اليقظة ووقف هذه المخططات والقرارات بكل الوسائل الممكنة
العرب الدكتور عبدالمنعم ابو الفتوح بشدة التصعيد اإلسرائيلي الجاري ضد شعبنا في قطاع غزة، وحمل 

  .الل المسؤولية الكاملة عن نتائجه وتبعاته الخطيرةاالحت
  ١١/١٢/٢٠١١الحياة الجديدة، 

  
   يفضل السياحة على لقاء باراكالرئيس التركي .٣٠

كشفت معلومات صحافية، أمس، أن الرئيس التركي عبداهللا غول آثر التوجه في جولة : ب.ف .أ 
اء في العاصمة النمساوية يشارك فيها وزير لمشاهدة المعالم السياحية لفيينا بدالً من حضور مأدبة عش

  .ايهود باراك ” اإلسرائيلي“الحرب 
وكان الرجالن، اللذان يتواجدان في فيينا للمشاركة في مؤتمر حول السياسة العالمية يستمر يومين، على 

  ) .الجمعة(قائمة المدعوين لمأدبة عشاء، دعا اليه الرئيس النمساوي هاينز فيشر، أول أمس 
أن غول توجه لمشاهدة المعالم السياحية بصحبة السفيرة التركية عائشة سيزغين قبل التوجه للصالة غير 

في مسجد حسب ما قالت وكالة االنباء النمساوية نقال عن رئيس تحرير صحيفة زمان الصادرة باللغة 
  .التركية في النمسا 

 ١١/١٢/٢٠١١الخليج، الشارقة، 
  
  »األونروا«ر لـ  ألف دوال١٠٠ماليزيا تتبرع بـ .٣١

أكد بيان اصدرته وزارة الخارجية الماليزية تبرع ماليزيا بمبلغ مئة الف دوالر : ماجد القرعان -عمان
  ).األنروا(أمريكي لوكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 
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ني الشرعية إلقامة واضاف البيان انه تبرع طوعي ويأتي لتأييد ودعم ماليزيا لحقوق الشعب الفلسطي
  .دولته المستقلة على االرض الفلسطينية وتضامنها مع الشعب الفلسطيني

  ١١/١٢/٢٠١١الدستور، عمان، 
  
  مصر تعيد فتح معبر رفح .٣٢

، فتح معبر رفح في كال االتجاهين أمام الفلسطينيين، ”السبت“أعادت السلطات المصرية، أمس : القاهرة
وقالت مصادر مصرية إن عشرات الفلسطينيين . للعطلة األسبوعية” الجمعة“بعد إغالقه أول من أمس 

بدأوا في العبور في االتجاهين، وان حافالت مصرية وأخرى فلسطينية تقوم بنقل الفلسطينيين من وإلى 
  . قطاع غزة

  ١١/١٢/٢٠١١الخليج، الشارقة، 
  

  التعاون اإلسالمي تدين بناء وحدات استيطانية في القدس .٣٣
ن األمين العام لمنظمة التعاون اإلسالمي البروفيسور أكمل الدين إحسان أوغلـي قـرار               أدا -) وام(جدة  

 وحدة استيطانية جديدة في حي رأس العامود في قلب مدينـة القـدس              ١٤إسرائيل بالمصادقة على إنشاء     
الـدولي  المحتلة، معتبراً أن استمرار هذه المشاريع االستيطانية اإلسرائيلية يمثل خرقا صارخا للقـانون              

 .وقرارات األمم المتحدة
١١/١٢/٢٠١١االتحاد، أبوظبي،   

 
  تركيا تدين العدوان على غزة .٣٤

على قطاع غزة واعتبرته غير متكافئ ” اإلسرائيلي“دانت تركيا بشدة، أمس، العدوان : آي.بي .يو 
ائي على غير المتكافئ والعشو” اإلسرائيلي“ندين بشدة الهجوم “وقالت الخارجية التركية في بيان .

وعبر البيان عن القلق من تصعيد التوتر في قطاع غزة، وعن . الجمعة” التجمعات المدنية في قطاع غزة
األسف لوقوع ضحايا من المدنيين بالهجوم أمس، مشدداً على أن تصعيد العنف في المنطقة لن يفيد أي 

والتصرف بعقالنية ومسؤولية نتوقع أن يضع األطراف حداً فورياً للعنف “وأضاف  .طرف يريد السالم 
 . ”واعتدال

 ١١/١٢/٢٠١١الخليج، الشارقة، 
  
  ملك السويد يستقبل سفيرة فلسطين .٣٥

استقبل ملك السويد كارل غوستاف السادس عشر، بعد ظهر امس السبت، في القـصر              :  وفا –ستوكهولم  
رفع الـسويد للتمثيـل     الملكي في ستوكهولم، للمرة األولى، سفيرة فلسطين هالة حسني فريز، وذلك بعد             

  .الدبلوماسي الفلسطيني من مفوضية لبعثة
ونقلت سفيرة فلسطين تحيات الرئيس محمود عباس للعاهل السويدي، ووضـعته بـصورة التطـورات               

  .السياسية بالشأنين الفلسطيني واإلقليمي
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األولى التـي   وتمت دعوة السفيرة فريز، لحضور مراسم توزيع جوائز نوبل، في ستوكهولم، وهي المرة              
  .يتم فيها مثل هذا األمر في تاريخ العالقات السويدية الفلسطينية

  ١١/١٢/٢٠١١، الحياة الجديدة، رام اهللا
  
    مقاتالت تدريب " إسرائيل"كوريا الجنوبية تبيع  .٣٦

كشف مصدر حكومي كوري جنوبي، أمس، أن كوريا الجنوبية تنوي إرسال عـرض لبيـع               )يو بي آي  (
” يونهاب“ونقلت وكالة األنباء الكورية الجنوبية      . خالل هذا الشهر  ” إسرائيل“رة إلى   مقاتالت تدريب متطو  

خالل هذا الشهر ألن    ” إسرائيل“سنرسل عرضاً ل    “عن المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته قوله          
  .”ذلك البلد يسعى للحصول على مقاتالت تدريب عالية القدرة

الـصقر  “على تقييم أداء مقاتالت تدريب ” إسرائيل“نوبية ستساعد وقال المسؤول إن الحكومة الكورية الج 
  . في بداية السنة المقبلة” ٥٠الذهبي تي 

  ١١/١٢/٢٠١١، الخليج، الشارقة
  
   وتحذر بيروت من االقتراب"حرب الغاز" تقرع طبول أبيبتل  .٣٧

  رياض منصور
رة االثيوبية التي تحطمت في اي من البواخر التي شاركت في عمليات البحث عن الصندوق االسود للطائ

؟ وهل كانت تل ابيب .. كانت اسرائيلية ٢٠١٠ظروف غامضة فوق السواحل اللبنانية في كانون الثاني 
بحاجة الى اسقاط او سقوط الطائرة االثيوبية بعد دقائق من اقالعها من مطار بيروت حتى تتمكن من 

؟ ولماذا ..؟ وما الذي جرى بعد انتهاء المهمة .. يوما ١٧الوصول الى السواحل اللبنانية وتمكث فيها 
 يوما قبل ان تعلن عن اكتشافها كميات ضخمة من الغاز ٥٨التزمت الحكومة االسرائيلية الصمت لـ 

؟ كل هذه االسئلة ..والنفط في البقعة البحرية التي شملتها عمليات البحث عن صندوق الطائرة االثيوبية
 تحتاج الى اجابات بحكم تطورات االحداث وكشف معلومات بالغة الدقة التي كانت صعبة وباتت اليوم ال

والسرية وقبل الخوض في تفاصيل ما جرى ال بد من االشارة الى ان عمليات البحث عن حطام الطائرة 
االثيوبية في اعماق المتوسط شاركت فيها سفينة خاصة تملك قدرات تقنية عالية متخصصة في سبر 

ضافة الى قطع بحرية تابعة للواليات المتحدة وقوة االمم المتحدة المؤقتة العاملة في اعماق البحار، باال
  .لبنان وفنيين فرنسيين الى جانب وحدات الجيش اللبناني المتخصصة

ولعل ما وضع عالمات استفهام كبيرة على العملية برمتها لجهة سقوط او اسقاط الطائرة التي كان على 
 عدم الكشف عن االسباب الحقيقية لعملية انشطار الطائرة في الجو واستقرارها  راكبا او لجهة٩٢متنها 

  ..في اعماق المتوسط
في » االنقاذ«الروايات برمتها كانت الغازا واللغز االكبر تمثل في الفترة الزمينة التي مكثتها بواخر 

  .ا السواحل اللبنانية في مهمة كانت واضحة في ظاهرها لكنها غامضة في تفاصيله
معلومات بالغة الدقة كشفت ان بعض البواخر التي شاركت في عمليات البحث في السواحل اللبنانية 
الممتدة من قبالة العاصمة بيروت حتى صيدا جنوبا كانت متخصصة في المسح الجيولوجي ومهمتها 

حقول النفط كانت محصورة ليس في البحث عن بقايا الطائرة االثيوبية او صندوقها االسود وانما عن 
  .والغاز 
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 يوما عن اكتشافها لهذه الحقول وهو االمر الذي ٥٨وكانت المفاجأة اعالن تل ابيب بعد صمت استمر 
استفز الحكومة اللبنانية التي اعتبرت ما تقوم به اسرائيل هو استيالء وقرصنة للمياه اللبنانية وما تحتويه 

لوقائع الثابتة بقيت تثقل العاصمة بيروت التي باتت تعلم وبقي الجدل قائما والتجاذب السياسي كذلك انما ا
  .انها سائرة نحو مواجهة قد تتحول الى حرب اقليمية تحت عنوان نزاع النفط

المواجهة الجديدة ستدور على مقربة من الساحل اللبناني امتداداً حتى الحدود البحرية المتنازع عليها مع 
 لبنان متجاورا مع خط الحدود البحرية مع اسرائيل وهي منطقة اسرائيل لكن هناك جانبا من حدود آبار

متنازع عليها تحاول اسرائيل بكافة الطرق لقضم ولو جزء يسير من الحقل النفطي تمهيداً لسحب أكبر 
كمية من النفط والغاز بعدما أنجزت عقوداً عدة مع دول باعت بموجبها كميات ضخمة منها لها مع تعهد 

  . مهل قصيرةباستخراجها ضمن
لبنان الذي يعتزم التحرك بكل االتجاهات لمنع اسرائيل من االستيالء على حقول النفط والغاز في سواحله 
واجه خالل الساعات الماضية تحركات اسرائيلية عاجلة حملت الطابع العسكري عندما قرر سالح الجو 

اقبة واالستطالع على حقول الغاز اإلسرائيلى استخدام طائرات بدون طيار للقيام بطلعات جوية للمر
  .المتنازع عليها فى البحر األبيض المتوسط

وجاء قرار سالح الجو بنشر الطائرات بعد ان وضع سالح البحرية اإلسرائيلى خطة تنفيذية لحماية 
حقول الغاز البحرية واتخذ قرارا باالستعانة بطائرات سالح الجو حتى تكون الحقول تحت الحراسة على 

  . ساعة٢٤مدار 
إن الطائرات بدون طيار هى جزء حاسم فى ساحة المعركة اليوم «القيادة العسكرية في تل ابيب اكدت 

  .»من خالل الزيادة الكبيرة فى ساعات الطيران وأنها يمكن أن تساهم أيضا فى حماية الحقول
البحرية مع لبنان وكانت الحكومة االسرائيلية صادقت في وقت سابق على نقاط العالمات لخط الحدود 

بشكل يتعارض مع الخرائط التي كان لبنان قدمها الى االمم المتحدة حيث ضمت منطقة على الحدود 
  . كيلومترا مربعا فيها ثروة نفطية تقدر بمليارات الدوالرات٨٥٠البحرية تبلغ مساحتها 

بتحديد الحدود البحرية وقال لبنان انه سيتقدم بشكوى لدى االمم المتحدة احتجاجا على قيام اسرائيل 
  .االقتصادية التي تتعارض مع الحدود التي قدمها الى المنظمة الدولية

 الفا ٢٢ومن المفروض ان تبدأ الحكومة اللبنانية استدراجات العروض الستخراج الغاز على مساحة تبلغ 
  .رات كيلومتر تختزن كميات هائلة من النفط والغاز تقدر بمئات المليارات من الدوال٥٠٠و

واكتسبت القضية أهمية كبرى بعد اكتشاف حقلي تمار واللوثيان للغاز الطبيعي في المياه االسرائيلية 
  .وتقدر قيمتهما بعشرات المليارات من الدوالرات

وتؤكد التقارير المتخصة بشان هذه القضية انه اذا كانت اسرائيل قد سبقت لبنان بالتنقيب عن الغاز 
 سنوات ليبدأ ٤عها بالتالي إلى الحقول المشتركة مع لبنان وغزة فإنه يلزم لبنان والبترول وامتدت أطما

بإنتاج الغاز والنفط من حقوله البحرية منذ بدء الشركات المعنية عملها بالتنقيب وهو ما تستعجله حكومة 
ي بالفعل نجيب ميقاتي التي أعلنت أن ملف الغاز والنفط هو على رأس أولوياتها وبدأ حراكها التنفيذ

  .إلظهار وتعزيز وتحصين حقوق لبنان في ثرواته الطبيعية
وتقول التقارير انه منذ الثمانينيات قدم خبراء جيولوجيون اسرائيليون دراسات علمية خاصة تؤكد وجود 
آبار نفط وغاز بكميات هائلة في المياه اإلقليمية لفلسطين امتدادا طبعا إلى مياه غزة ولبنان وسورية 

  .وقبرص
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 بدأت اسرائيل جدياً عمليات المسح الزلزالي للجرف البحري ٢٠٠٠وبعد انسحابها من لبنان في العام 
لشرق األبيض المتوسط باكمله فتبين لها بعدما استخدمت األقمار االصطناعية األميركية السرية أن 

ا يمتد القسم  كلم من حوض النفط الكبير والمكثف يمتد ضمن الحدود البحرية لفلسطين في م٦١,٠١
  . كلم كاقرب نقطة الى جزيرة قبرص٥٠ كلم قبالة الشواطىء اللبنانية ويصل إلى ١٢٠الثاني بطول 

اما األرقام الحقيقية للمخزون النفطي والغازي لهذا الجوف البحري المتوسطي فال تزال غير معلنة عن 
 باالستيالء عليه من الحقول قصد من طرف اإلسرائيلي خشية إثارة االنتباه وللتغطية على ما بدأت

  .النفطية اللبنانية والفلسطينية لجهة قطاع غزة المحاصر
لكن شركة نوبل اينيرجي األميركية المعنية بمسح الطاقة واستخراجها، والتي لها حصة كبيرة من الحقل 

حده يحتوي هذا الحقل و(، %٣٩,٦٦االكبر المكتشف في الحوض الشرقي المتوسطي ليفياثان تقدر بـ 
تقول ان هذا الحقل مع حقل آخر أصغر منه هو تمارا )  مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي٤٥٠على 

 مليارات متر مكعب من الغاز ٨ كلم ويحتوي على ما يتجاوز الـ ٩٠يقع مقابل مرفأ حيفا بمسافة 
  .الطبيعي

 موقعهما داخل المياه اإلقليمية تقول نوبل إينيرجي وفقا للتقارير إن هذين الحقلين الغازيين متالصقان في
إلى «علي حيدر . ال بل وأكثر من ذلك يذهب الخبير النفطي اللبناني د.  االسرائيلية-واالقتصادية اللبنانية

أن ربع إلى ثلث حقل ليفياثان على األقل يقع في الجانب اللبناني ما يعني أن إسرائيل فتحت شهيتها 
وز هذا البئر الذي يعتبره رئيس مجلس إدارة شركة نوبل إينيرجي بالكامل على سرقة كل ما تبقى من كن

  .»األهم واألغزر بين آبار الغاز الطبيعية المكتشفة حديثاً في العالم«تشارلز ديفيدسون 
 برميل من ٢,٦ويرجح ديفيدسون وجود حقل نفطي في قعر هذا البئر او تحت مصائده يقدر بحوالى 

تمام اإلسرائيلي وبالتالي منع لبنان من أي نوع من أنواع المطالبة ما يضاعف من االه. النفط الخام
  .بحقوقه في هذا الحقل وغيره من الحقول المتداخلة في مياهه اإلقليمية واالقتصادية

اسرائيل ستدافع عن «وفي هذا اإلطار هدد وزير البنى التحتية اإلسرائيلي عوزي الندو لبنان بأن 
ومثله هدد رئيس . »غيره من حقول الحوض المتوسطي بكل ما يلزم من قوةمكتسباتها في هذا الحقل أو 

هي هدف استراتيجي ) حقول الغاز(ان هذه الموارد الطبيعية « : وزرائه نتنياهو الحقا لبنان أيضاً قائال
إسرائيل إلى النيل منه، ولقد عقدت العزم مع حكومتي على أن ندافع ) اعداء(كبير األهمية وسوف يسعى 

  .»تلك الموارد بجميع الوسائل المتاحةعن 
وبما أن حقل ليفياثان ومعه حقل تمارا، يكفيان وحدهما ليس لسد حاجات إسرائيل من الغاز الطبيعي على 

وإنما يجعالن منها دولة مصدرة للغاز تحمل الرقم )  عاماً كما هو متداول٢٠وليس(  عاماً فقط ٣٥مدى 
ألن األمر كذلك فقد أقدمت إسرائيل على ترسيم الحدود البحرية من ..  عالميا بعد روسيا وقطر وإيران٤

جانب واحد ووفق ما يحلو لها ضاربة عرض الحائط بكل القوانين البحرية الدولية التي ال تعترف بها 
كما أنها هي الدولة الوحيدة في العالم المنتسبة إلى األمم المتحدة من دون ترسيم نهائي لحدودها . أصالً
ر والبحر األمر الذي يجعل تطورات األمور معها معقدة جدا، وليس امام الطرف الذي ينازعها هنا في الب

  .اي خيار سوى الحرب معها او اإلذعان لشروطها
ويبدو ان لبنان لن يرضخ للشروط اإلسرائيلية وسيدافع عن حقوقه في ثروته البحرية بكل الوسائل 

مة اللبنانية مبينة أن أكثر من عشر شركات نفط عالمية تقدمت هذا على األقل ما قالته الحكو. المتاحة
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حيث إن لدى لبنان ثروة كبيرة من الغاز والنفط موزعة في مياهنا البحرية «لالستثمار في هذا المجال 
  .»اإلقليمية وخصوصاً عند حدودنا الجنوبية

 الجانب يقضي بترسيم حدود جدير بالذكر أن مجلس الوزراء اإلسرائيلي كان قد أقدم على إجراء آحادي
إسرائيل البحرية مع لبنان باالستناد إلى اتفاق كانت الحكومة اللبنانية قد وقعته باألحرف األولى مع 

، فأضافت الى حصتها المشكوك فيها اصال منطقة بحرية تزيد مساحتها على ٢٠٠٧قبرص في العام 
 -وتجاهلت إسرائيل كما العادة. از الطبيعيالعشرين كلم طوال تحتوي على كميات هائلة من النفط والغ

احتجاج لبنان وتحذيره لها من االستيالء على مياهه البحرية واستغالل موارده باعتبار ذلك يشكل انتهاكا 
لجأ لبنان إلى قوات الطوارىء . صارخا للقانون الدولي ولسيادة دولة مستقلة عضو في األمم المتحدة

على أراضيه بهدف المساعدة على ترسيم الخط البحري مع الدولة العبرية الموجودة ) اليونيفل(الدولية 
) أي اليونيفل(وإن كانت تراجعت . لكن هذه القوات رفضت قائلة إن هذه المهمة ليست من اختصاصها

معلنة استعدادها لتنفيذ مهمة الترسيم فور » البرتو أسارتا«الحقا عن هذا الموقف على لسان قائدها اللواء 
وعلى الرغم من أن الحكومة اللبنانية أعدت ملفا خاصا جديدا سترسله . طلب منها ذلك دوليا وإقليمياما ي

إلى األمم المتحدة صادق عليه مجلس النواب اللبناني يتناول حدود لبنان البحرية، اإلقليمية منها 
، والتي ١٩٨٢ في العام واالقتصادية مستندا بذلك إلى اتفاقية قانون البحار الصادرة عن األمم المتحدة

 كلم مربعا، بدءا من الشاطىء، ويحق للدولة ٢٠ ميال، أي ١٢تنص على أن البحر اإلقليمي للبنان هو 
 ميال أخرى إذا وجد من ضمن هذه المساحة من البحر ثروات طبيعية ١٢الساحلية المعنية أن تضيف 

روة الغاز الكامنة في البحر تجاه على الرغم من ذلك كله فإن إسرائيل تدعي أن ث.. ومصالح اخرى
 الناقورة، وهي مياه إقليمية لبنانية صرف، هي حق لها طالما ليس هناك أي ترسيم للحدود -منطقة صور

وما الخط األزرق التي رسمته األمم المتحدة على طول الحدود البرية . البرية والبحرية بينها وبين لبنان
وأي . ولي لضبط التجاوزات ولتحديد مهام قوات األمم المتحدةبين البلدين المتحاربين، سوى تخطيط أ

ناظر للخارطة الجغرافية اللبنانية يلحظ أن إسرائيل رسمت حدودها المائية في البحر انطالقا من خط يبدأ 
على الساحل » أبو األسود«من لسان الجليل البري الفاصل بين لبنان وسورية، وصوالً إلى نقطة 

إلى آخر » أبو األسود«وعليه فإن ما تلى نقطة .. البحر حتى المياه اإلقليمية القبرصيةاللبناني، ثم عبر 
أي على الحدود مع فلسطين المحتلة فال يعتبر ما يقابله في البحر بالمنطق » الناقورة«الساحل اللبناني في 

  .اإلسرائيلي، كمياه إقليمية لبنانية، بل كمياه إقليمية إسرائيلية
إن إسرائيل ستعرض على األمم المتحدة ترسيم ما « ليبرمان وزير خارجية إسرائيل يقول افيغدور 

تعتبره من جانبها منطقتها االقتصادية اإلقليمية في البحر األبيض المتوسط، والتي يوجد فيها حقول للغاز 
  .»في البحر كما في البر.. وسوف لن نسمح ألحد باالعتداء على حقوقنا.. يطالب بها لبنان أيضا

بأن ترسيم الحدود ) داني أيالون( كما صرح ناطق إسرائيلي آخر باسم رئيس الوزراء اإلسرائيلي نتانياهو
واآلن ليس أمامنا وقد قام اللبنانيون بإرسال «.. بين لبنان وإسرائيل يكون من البر أوال وبعدها من البحر

  .»خرائطهم سوى ترسيم حدودنا البحرية بانفسنا
حال، ال مصلحة له في حدوث مطلق حرب مع إسرائيل إذا كانت، بالطبع حقوقه في ولبنان بطبيعة ال

  .مياهه اإلقليمية واالقتصادية مؤمنة إلى آخر نقطة نفط، أو آخر ليتر غاز مكعب
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ثم إن حصة لبنان هي األكبر في حقول النفط والغاز المكتشفة كلها في البحر األبيض المتوسط، بحسب 
.. ميركية نفسها، ما يعني أنه األحرص على عدم حدوث أي حرب مع إسرائيلشركة نوبل إينيرجي األ

  .اقتصادية كانت أم غير ذلك
ويقول الخبير العسكري اللبناني العميد المتقاعد أمين حطيط إن النزاع بين لبنان وإسرائيل حول الغاز 

ا وقضائيا وقانونيا، وفي هذا والنفط مفتوح على احتمالين، فإما أن يأخذ النزاع شكال سياسيا ودبلوماسي
الوضع من المؤكد أن لبنان هو الرابح، بخاصة أن األمم المتحدة ستستند إلى قانون البحار للحكم في اي 

  .نزاع
: واالحتمال الثاني هو أن ترفض إسرائيل اإلذعان لقانون البحار، ما يفتح المجال أمام ثالث فرضيات

مل معها للتنقيب عن النفط والغاز، والثانية أن تنجح إسرائيل في األولى أن ال تجد إسرائيل شركات تتعا
استقدام شركات للتنقيب ولكن من دون الدخول في منطقة النزاع بين لبنان وإسرائيل ومراعاة المجال 

  .البحري اللبناني
للبنانية اما الفرضية الثالثة، فهي أن تقوم شركات النفط بنصب منصات التنقيب في المنطقة االقتصادية ا

في ظل عجز األمم المتحدة عن إلزام إسرائيل التوقيع على قانون البحار، وفي هذه الحالة يصبح احتمال 
االشتباك العسكري مرجحا، ألن لبنان بحسب المواقف التي صدرت عن مسؤوليه بإجماع لن يسمح 

  .باغتصاب حقوقه
  ١١/١٢/٢٠١١الدستور، عمان، 

  
  !!ين ضد اإلسالميينصندوق نتنياهو لدعم الليبرالي .٣٨

  ياسر الزعاترة
آخر ما تفتقت عنه الذهنية اإلسرائيلية المصابة بالرعب من الثورات العربية وما ترتب عليها من صعود 
للتيارات اإلسالمية يتمثل في دعوة رئيس الوزراء الصهيوني نتنياهو إلى تأسيس صندوق دولي لدعم 

فهم بأصحاب التوجهات الليبرالية، مشبها هذه الخطة خصوم اإلسالميين في العالم العربي، ممن وص
مارشال التي نفذتها الواليات المتحدة األمريكية في أعقاب الحرب العالمية الثانية لدعم أوروبا “بخطة 
وذكرت الدوائر اإلسرائيلية أن نتنياهو قد أرسل لهذا الغرض عيران ليرمان، مساعد مستشاره . الغربية

واليات المتحدة لبحث هذا المقترح مع قادة الكونغرس األمريكي، وذلك لما يتمتع به لألمن القومي إلى ال
  .المذكور من حضور في األوساط األمريكية

ال تختلف مقاربة نتنياهو في تفسير المخاض السياسي في الشارع العربي عن مقاربة الكثير من 
سالميين من منطلقات اقتصادية نفعية أكثر الليبراليين واليساريين، والتي ترى أن الشارع ينحاز إلى اإل

من أي شيء آخر، ومن يتابع وسائل اإلعالم المصرية سيجد هذا التفسير حاضرا في سائر الندوات التي 
يشارك فيها ليبراليون ويساريون، بخاصة رموز حزب التجمع اليساري من أمثال رفعت السعيد وفريدة 

إن المال القطري كان وراء فوز : فوز اإلسالميين سوى القولالنقاش وسواهم ممن لم يجدوا في تفسير 
  .اإلخوان، بينما كان المال السعودي وراء فوز السلفيين

يحدث ذلك رغم إدراك رفعت السعيد وفريدة النقاش وأمثالهم أنهم لو ضخوا مئات الماليين في حملة 
وا عليه في االنتخابات التي حزبهم االنتخابية لما تمكنوا من الحصول على أكثر بكثير مما حصل

  .يخوضونها منذ عقود من دون تحقيق نتيجة ذات قيمة
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ينطوي هذا الكالم البائس على إساءة لعموم الشعب المصري الذي يبدو معروضا بحسب هؤالء في سوق 
هم ، لكأن الستة ماليين الذي صوتوا لإلسالميين في الجولة األولى قد باعوا أصوات”النخاسة الديمقراطية“

  !!بحفنة من الجنيهات
كيف يريد هؤالء أن يصوت لهم الشعب المصري، وهم يشككون فيه على هذا النحو الرخيص والمبتذل، 
لكأنه ال يعرف في حياته المبادئ وال القيم وال يركض إال خلف المال، ولنتخيل كم من الماليين كان على 

لم يرصد أي مراقب عمليات الشراء تلك، مع أنهم اإلسالميين أن يدفعوا مقابل كل تلك األصوات، ولماذا 
  !رصدوها في حالة بعض فلول الحزب الوطني في الدوائر الفردية؟

هل كان لدى التيار اإلسالمي عشر معشار ما يملكه الملياردير القبطي : والسؤال الذي يطرح نفسه هو
 في المئة كان ١٥ي الجولة األولى نجيب سويرس الذي تصدر الكتلة الليبرالية، والتي لم تتعد أصواتها ف

جلها من أصوات األقباط، مع العلم أن المذكور كان ممن رددوا ذات المقولة التي رددها أولئك في تفسير 
  !؟)إضافة إلى حكاية استخدام الدين التي تتجاهل بدورها قوائم الكنيسة المعلنة(فوز اإلسالميين 

 من قبل أصحاب النفوس الضعيفة، األمر الذي يحدث في وإذا كان باإلمكان الحديث عن بيع لألصوات
سائر االنتخابات المشابهة في أي مكان في العالم، السيما في العالم الثالث، وأقله أن يصوت الناس لمن 
يقدمون لهم المنافع، وهي ظاهرة ما يعرف بنائب الخدمات في بعض الدول، فإن نظام القائمة يبدو 

 في المئة من األصوات، فكيف تم ٦٠ه حصل اإلسالميون عموما على حوالي مختلفا إلى حد كبير، وفي
  !شراء هذه النسبة وأي مبالغ رهيبة دفعت لتحقيقها؟

هذا البعد تحديدا هو الذي يدفع كثيرا من الليبراليين واليساريين والطائفيين في دول عربية كثيرة إلى 
ع المقاعد خشية أن يؤدي إلى اكتساح اإلسالميين، رفض نظام القائمة، أو منحه النسبة األكبر من مجمو

إذ يمكن لصاحب الصوت أن يمنح صوته لقريبه في الدائرة الفردية، بينما يمنح الصوت اآلخر للقائمة 
وفي الدولة العبرية مثال ال يعتمد غير نظام القائمة الذي يعني التصويت . التي يراها األقرب إلى ضميره

من التصويت لألشخاص، وأن أسهم وجود رموز معينين في هذه القائمة أو تلك للبرامج واألفكار أكثر 
  .في تعزيز فرص نجاحها

لهذه األمة مخزونها الثقافي الراسخ، كما أن لها قيمها في اختيار الرموز واألفكار والبرامج، وحين يشعر 
عه، وال تسود قصص البيع اإلنسان أن صوته سيكون ذا قيمة في معادلة القرار، فسيفكر ألف مرة قبل بي

إال في االنتخابات التي يشعر الناس أنها ال تقدم وال تؤخر شيئا في مسيرة الوطن، بقدر ما تمنح 
  .ومنافع لبعض األشخاص” برستيجا“

ليبادر نتنياهو، ومن يريدون حماية دولته من صعود اإلسالميين إلى إنشاء صندوق مارشال لدعم 
فعه في شيء، ويبقى السؤال موجها للمشككين بالثورات ومن يزعمون تحالف الليبراليين، لكن ذلك لن ين

اإلسالميين مع الغرب ومغازلتهم للدولة العبرية، وهو لماذا يفعل نتنياهو ذلك إذا كان القوم عمالء 
  !سيرتاح إليهم أكثر من راحته لحسني مبارك وبشار األسد و زين العابدين ومن على شاكلتهم؟

  ١١/١٢/٢٠١١، الدستور، عمان
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  طروحات أيديولوجية ووقائع مناقضة: اليمين اإلسرائيلي .٣٩
  اسعد عبد الرحمن. د

، اعتبر أول مؤتمر للمنظمة الصهيونية العالمية في إسرائيل ١٩٥١أغسطس /  آب١٤قبل ستين عاما في 
) يد بن غوريونداف(ورئيس الحكومة ) اسحق بن تسفي(حينها، تحدث رئيس الدولة الوليدة . لقاء تاريخيا

وفي السياق، توقع كثيرون . »استمرار الهجرة العظيمة للسنين الثالث األولى للدولة«عن أملهما في 
إنشاء الدولة وكل مؤسساتها «: إعالن المنظمة الصهيونية عن حل نفسها بعد تحقيق الهدف الرئيس

ت أصوات على اقتراح  عام على المؤتمر الصهيوني األول، تجرأ١٠٠لكن، مع مرور . »السيادية
قرار إغالق «) إبراهام بورغ(وحين أعلن رئيس الوكالة اليهودية . استبدال الحركة بمنظمة يهودية عالمية

ومع استمرار تواجد ونشاط المنظمة . ، مرت األيام دون تطبيق القرار»المنظمة في غضون فترة محدودة
وفي هذا . ة استبدالها بحركة يهودية عالميةالصهيونية ومؤسساتها، زاد الحديث في إسرائيل عن ضرور

أصبحت المنظمة الصهيونية فقاعة تجري داخلها انتخابات في «): يوسي بيلين(يقول السياسي المعارض 
دول مختلفة تمهيدا للمؤتمر، وتجري صراعات قوة، ويجري التصويت في اإلدارة واللجنة التنفيذية 

رص من غير أن يكون لكل هذه األشياء أي صدى في الصهيونية والمؤتمر، ويحصون األصوات بح
  .»حياة الدولة

فكما . بالمقابل، ازداد وضوح حقيقة كون اليمين اإلسرائيلي هو من أبرز داعمي بقاء الحركة الصهيونية
من هنا ينبع .  أكبر عدو للصهيونية١٩٤٩االعتراف بالواقع الذي نشأ بعد «): زئيف شترنهل(كتب 

 ال يقل ١٩٦٧ أنه ال يوجد أي قدسية للخط األخضر وأن االستيطان في أراضي بطبيعة األمر تصور
وفي هذا السياق ذاته، جاء قول رئيس هيئة األركان السابق . »شرعية عن استيطان الجليل أو النقب

الصراع غير قابل للحل ويمكن أن «: الطامح لزعامة اليمين كله) موشيه يعلون(للجيش اإلسرائيلي 
حدود «فأكد أن ) يعقوب عاميدرور(أما مستشار األمن القومي الجنرال . »عام أخرى ١٠٠يستمر 
  !!» غير مقبولة ألنها تُبقي عددا كبيرا من اليهود خارج إسرائيل١٩٦٧

التحرر من الصهيونية ليس «): اسحق ليئور(، يقول »التحرر من الصهيونية«وفي مقال كاشف بعنوان 
لفه اآلن مصالح وعالقات استراتيجية مع الواليات المتحدة وجيش فعلى أي حال تقف خ. تعبيرا فظا

االنفصال عنها ) اآلن(وإذا كان اآلباء أخطأوا في استخدامهم لألسطورة، فينبغي . ضخم وجائع للصدقات
ولكن من أجلها علينا أن نتحرر من . نحن ال نحتاج إلى التنازل عن حياتنا. من أجل األبناء والبنات

  :ومثل هذه القراءة تعززها الحقائق أدناه. »الصهيونية
ففي ظل الحروب المتكررة، زائدا عدم وجود حكومة إسرائيلية تؤمن بأهمية السالم وتسعى لتحقيقه مع 
. الفلسطينيين، تنامت أعداد اإلسرائيليين الراغبة في الهروب من إسرائيل والعودة إلى األوطان األصلية

من اإلسرائيليين اختاروا %) ١٣(مليون إسرائيلي يمثلون «إن حوالي وبحسب دراسة إسرائيلية حديثة، ف
االلكتروني ) قضايا مركزية(وبحسب موقع . »العيش في الخارج بحثا عن ظروف حياة أفضل

توجه اإلسرائيليين للهجرة سيؤثر على مستقبل إسرائيل ومستقبل «اإلسرائيلي، الذي نشر الدراسة، فإن 
  .»عامالمشروع الصهيوني، بشكل 

مغادرة اإلسرائيليين اليهود تساهم في تقويض «أما الخالصة التي توصل إليها معدو الدراسة فهي أن 
إنه بالرغم من الجهود التي تبذلها كل الحكومات «كما خلصت إلى القول . »األيديولوجية الصهيونية

أن هذه الحوافز ليست كافية اإلسرائيلية للحد من ظاهرة الهجرة من خالل طرح الكثير من المغريات، إال 
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، علما أن ظاهرة الهجرة تعتبر إحدى التحديات السياسية الخطيرة )المفقودين(لعودة المليون إسرائيلي 
إذن، المنظمة الصهيونية فشلت في هدفها الرئيس، فلم . »التي تعرض الطابع اليهودي إلسرائيل للخطر

كما أن . لذين يعيشون برفاه في معظم دول العالم، ا»الوطن القومي ليهود العالم«تعد أرض فلسطين 
وهذا يشكل . مغريات إسرائيل االقتصادية، على كثرتها، لم تعد توازي ما يحققه اليهود داخل دولهم

ضربة قاسية ألهم أسس الصهيونية، وتعاظمها يعني تزايد التشكيك اليهودي بجدوى المشروع الصهيوني 
  .ككل

  ١١/١٢/٢٠١١الرأي، عمان، 
  
  " الجمهوريين"فاق المرشحين ن .٤٠

  جيمس زغبي
، ظهر ستة مرشحين لخوض انتخابات الرئاسة األميركية عن الحزب ٢٠١١ ديسمبر ٦في يوم 

وذلك في إطار حملتهم الرامية الجتذاب " التحالف اليهودي الجمهوري"الجمهوري، أمام ما يعرف بـ
لكن ليس بما يكفي إلحداث الفارق في هناك جمهوريون يهود، الشك في ذلك، و. (األصوات اليهودية
التحالف اليهودي "وكانت الجائزة الحقيقية التي اجتذبت المرشحين إلى اجتماع ). المنافسات التمهيدية

 في المئة من الناخبين الجمهوريين في المرحلة التمهيدية من المتمسيحين ٤٠هي أصوات الـ" الجمهوري
! وتفعل الصواب دوماً! اناً عجيباً بأن إسرائيل ال ترتكب الخطأالذين يؤمنون إيم" المولودين من جديد"

وأن واجبهم الديني يحتم عليهم مساندة جميع السياسات اإلسرائيلية، كائنة ما كانت، كشرط أساسي 
  ".يوم القيامة"لتسريع مقدم 

لذي تتبعه إدارة وقد كانت الكلمات التي ألقاها هؤالء في تلك المناسبة مفعمة بالنقد الهستيري للنهج ا
ونظراً . أعداء إسرائيل من جهة، وبالمديح المفرط إلسرائيل من جهة أخرى" استرضاء"أوباما في 

الحتواء مالحظات هؤالء المرشحين على تهم ووعود غير مسؤولة، فقد رأيت أن أضمن مقالتي هذه 
ل إليه الحزب الجمهوري مقتطفات دالة، أوردها فيما يلي، لكي أعطي القارئ لمحة عن المدى الذي وص

  :في البعد عن الحقائق والوقائع الراهنة في الشرق األوسط
إن أول شيء سأفعله إذا ما أصبحت رئيساً، هو إصدار أمر تنفيذي بنقل السفارة : " نيويت جينجريتش-

األميركية في إسرائيل إلى القدس كما هو منصوص عليه في التشريع الذي قدمته للكونجرس عام 
ويجب على الواليات المتحدة في رأيي أن ترفض صراحة مفهوم حق العودة لالجئين .. .١٩٥٥

ويجب علينا تذكر أنه لم يكن هناك شيء اسمه فلسطين، حيث كانت هذه المنطقة تابعة ... الفلسطينيين
لإلمبراطورية العثمانية، وأن الشعب الفلسطيني شعب مخترع، فهم في الحقيقة سكان عرب وكانوا 

  ".خياً جزءاً من المجتمع العربي وبالتالي فأمامهم فرصة للذهاب للعديد من األماكنتاري
يبدو األمر وكأن رئيسنا قد نسي مؤخراً أهمية إسرائيل ألميركا، ويفكر في عالقاتنا : " ميشيل باتشمان-

 ببناء إسرائيل وفي الحقيقة أن الرئيس بات اليوم أكثر اهتماماً. فقط من ناحية ما نفعله نحن إلسرائيل
.. لمساكن فوق أرضها منه بالتهديدات التي تواجهها، وأيضاً تواجهها معها الواليات المتحدة في المنطقة

أما ما يطلق عليه حق عودة الشعب الفلسطيني، فسيؤدي لتدمير إسرائيل ديموغرافياً من خالل إغراقها 
ما سيحول الدول اليهودية الوحيدة في العالم بماليين من العرب الذين لم يعيشوا قط في إسرائيل، وهو 

سوف تعترف إدارتي بالقدس باعتبارها العاصمة : "وأضافت". إلى الدولة العربية الثالثة والعشرين
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 باإلضافة إلى ضمها ١٩٨٠وستعترف بضم إسرائيل لهضبة الجوالن عام ... اإلسرائيلية غير المقسمة
  ".دولة ذات سيادةألي مستوطنات أخرى تختارها، باعتبارها 

فقد اقترح علناً . على مدار األعوام الثالثة الماضية ظل الرئيس أوباما يعاقب إسرائيل:"  ميت رومني-
أن تعترف إسرائيل بحدود غير قابلة للدفاع عنها، وأهان رئيس وزرائها، وكان بشكل عام متردداً 

  "..وضعيفاً في وجه التهديد الوجودي الذي تمثله إيران
 المواقف جرأت المتشددين الفلسطينيين الذين يستعدون اآلن لتشكيل حكومة وحدة وطنية مع حركة وهذه"

وفي رأيي أن أوباما . حماس اإلرهابية، ويشعرون بأنه بإمكانهم تجاوز إسرائيل على مائدة المفاوضات
  ".مداهقد أضر باحتماالت السالم في الشرق األوسط، وجعلها تتراجع تراجعاً ال يمكن قياس 

وأود أن أكون واضحاً ... لقد دمر أوباما، على نحو منهجي، عالقة أميركا مع إسرائيل: " ريك بيري-
هنا وأقول إنني أدعم هدف إقامة دولة فلسطينية، بشرط أن يكون الفلسطينيون هم الطرف الذي يجب أن 

صرت اإلدارة على شروط و بدال من ذلك، أ".. "يستوفي شروطاً مسبقـــة من أجل إنشاء هذه الدولة
مسبقة لم يسمع بها أحد من قبل بالنسبة إلسرائيل مثل اإليقاف الفوري لألنشطة االستيطانية، واقتراح 

 كأساس للمفاوضات، وتدشين الممارسة الخاصة بالمفاوضات غير المباشرة التي أدت ١٩٦٧حدود 
يطلب منها الشعور بالعرفان لكونه أفضل إن إسرائيل ال تريد من رئيسنا أن ".. "لتخريب اتفاقيات أوسلو

 -بالعودة لمائدة المفاوضات اللعينة-صديق لها على اإلطالق، في الوقت الذي يطالبها فيه وزير دفاعه 
مع الفلسطينيين، وفي الوقت الذي تشكك فيه وزيرة خارجيته في الديمقراطية اإلسرائيلية، بل ويقوم 

مشاعر المعادية للسامية المنتشرة بين المسلمين، لفشل إسرائيل في سفيره في بلجيكا بإرجاع السبب في ال
إن هذا السيل من المبادرات العدائية تجاه إسرائيل ال يبدو أنه قد جرى تدبيره ".. "استيعاب الفلسطينيين

  ".وتنسيقه مسبقاً، ولكنه هو التعبير الطبيعي عن موقف هذه اإلدارة تجاه إسرائيل
 قاله المرشحون الجمهوريون لخوض انتخابات الرئاسة القادمة وهو لغو يتجاوز كل هذا الكالم إذن هو ما

تلك الكليشيهات واألقوال االنتهازية المعتاد سماعها في سنة االنتخابات؛ وفي رأيي أن ما قالوه خطير، 
ومشين، ويمثل نوعاً من النفاق السياسي الفاضح، ويكشف في مجمله عن مدى االنفصال بين الحزب 
الجمهوري وبين السياسة الخارجية القائمة على الحقائق الواقعية التي كان الحزب يؤمن بها في عصر 

وعلى رغم أنه يصعب تخيل العالم البديل الذي يسكنه هؤالء . بوش األب ووزير خارجيته جيمس بيكر
 أن يقود هؤالء المرشحون للرئاسة، فإن المرء ال يملك سوى الشعور بالخوف عندما يفكر إلى أين يمكن

  .المرشحون سياسة الواليات المتحدة في الشرق األوسط، إذا ما انتخب أي واحد منهم رئيساً ألميركا
  ١١/١٢/٢٠١١االتحاد، أبو ظبي، 

  
   غزة"صندوق بريد" .٤١

  حسام كنفاني 
ل رسائ” صندوق بريد“ القطاع تحول في الفترة الماضية إلى .لالحتقانكأن قدر غزة أن تكون متنفساً 

تصعيدية من قبل قوات االحتالل، وهو ما حدث خالل األيام الماضية مع الغارات التي أوقعت خمسة 
غارات جاءت مفاجئة وبال مقدمات، فال صواريخ أطلقت من القطاع الساحلي باتجاه . شهداء 

الذرائع التي ، وال عمليات تسلل للمقاومين تم إحباطها، وبالتالي فالمبررات و”اإلسرائيلية“المستوطنات 
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ليدعي أن أحد ” اإلسرائيلي“ومع ذلك، خرج الجيش . كانت تلجأ إليها سلطات االحتالل غير موجودة 
  .الشهداء كان يعد لعمليات مقاومة

غير أن ما أعلنته قوات االحتالل ال يتوافق مع الغايات الحقيقية للتصعيد، التي يمكن تقسيمها إلى ثالثة 
مها عملية المصالحة الفلسطينية التي عادت إلى االنطالق من جديد في أعقاب أقسام رئيسية، أولها وأه

اللقاء من . ، خالد مشعل ”حماس“لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة 
المفترض أنه أسس لمسار جديد من المصالحة من شأنه أن يؤدي إلى حكومة وحدة وطنية وعودة 

امتعاضها من ” إسرائيل“لم تخف . ى العملية السياسية الفلسطينية باتجاهاتها المختلفة بقوة إل” حماس“
المصالحة وما يمكن أن تقود إليه، وعمدت إلى تحريض الواليات المتحدة بشكل مباشر على العملية 

  .نيفي القرار الفلسطي” حماس“برمتها، وهو ما تلقفته اإلدراة األمريكية أيضاً للتحذير من إشراك 
غاية . غزة صندوق بريد للتعبير عن هذا االمتعاض، وإسقاط التهدئة قد تكون غاية ثانية من العدوان

متكاملة مع األولى المتمثلة في إفشال المصالحة الفلسطينية، ففي ظل ما قد تحمله العمليات التصعيدية 
. لى تفاصيل إنهاء االنقسام إلتمام االتفاق ع” حماس”و” فتح“وسفك الدماء، قد ال يكون هناك مجال ل 

  .وهي تفاصيل شائكة بحد ذاتها من دون الحاجة إلى إدخال عوامل إضافية عليها 
غير أن من المستبعد أن يؤدي التصعيد إلى عملية عسكرية واسعة، فالغارات األخيرة أدت أغراضها 

ضع القائم بين ضفتي القيادة قولها في ما يتعلّق بالو” إسرائيل“التحذيرية، وأوصلت الرسالة التي تريد 
  .الفلسطينية

أما القسم الثالث فيقف عند حدود المرحلة الثانية من صفقة التبادل والتي من المفترض أن تنفذ خالل 
تنفيذها وفق أهوائها، وخارج االتفاق األصلي الذي تم في ” إسرائيل“ مرحلة تريد .المقبلةالساعات 

 أسيراً قد ال يكون أغلبيتهم مرتبطين ٥٥٠ر سلطات االحتالل القاهرة، بحيث من المرتقب أن تختا
مثل هذا األمر سيثير ردود فعل معترضة . بالمسار النضالي للقضية الفلسطينية، بل محكومين جنائيين

وباقي الفصائل الفلسطينية، وهو ما استبقته قوات االحتالل بالغارات العسكرية إليصال ” حماس“من 
شغل القواعد الفلسطينية بمسار عسكري منفصل عن سياق التبادل، خصوصاً في الرسالة التصعيدية و

  .تحديداً على إبقاء التهدئة” حماس“ظل حرص 
غزة، الذي سيكون مرشحاً لمزيد من الرسائل من ” صندوق بريد“ثالث رسائل مترابطة وصلت عبر 

  .دون االنجرار إلى حرب موسعة
 ١١/١٢/٢٠١١الخليج، الشارقة، 
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  :كاريكاتير .٤٢
  

  
  ١١/١٢/٢٠١١الدستور، عمان، 


