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   الف فلسطيني من سكان القدس 60عزل  ؤدي الىي الذي  معبر شعفاط العسكرياالحتالل يفتتح .1
 في ساعة مبكرة من فجر اليوم اإلثنين، معبر شعفاط ،ت االحتالل اإلسرائيليافتتحت سلطا: القدس

  .العسكري قرب مدخل مخيم شعفاط وسط القدس المحتلة وسط غضب سكان المنطقة
لجان تطوير حي رأس خميس ورأس شحادة " ممثلين عن ، مساء أمس،وكانت سلطات االحتالل استدعت

لغتهم رسميا أنه سيتم إغالق الحاجز العسكري المقام على مدخل  وأب، ومخاتير ووجهاء"وضاحية السالم
  . بمنتصف الليل، من أجل افتتاح المعبر صباح اليوم االثنين رسميا12مخيم شعفاط أمس في الساعة 

 سيتم عزل أكثر من ستين ألف فلسطيني ،وبعد استكمال بناء الجدار وافتتاح المعبر العسكري الجديد
 عن المدينة ويسكنون في مخيم ،ومراكز حياتهم داخل مدينة القدس' الزرقاء'سية يحملون الهوية المقد

  .شعفاط وضواحي رأس شحادة ورأس خميس والسالم وجزء في بلدة عناتا
 من أن افتتاح الحاجز العسكري على مدخل مخيم شعفاط، ،وحذرت مؤسسات المنطقة الرسمية واألهلية
 عبر إنشاء ،لى فصل مدينة القدس عن محيطها الفلسطينييأتي ضمن مخطط إسرائيلي أوسع يهدف إ

 التي تجسد سياسة الفصل وسياسة األمر الواقع التي يراد من ،وتشييد شبكة من المعابر اإلسرائيلية
  .خاللها ترسيم حدود جديدة لمدينة القدس

  12/12/2011، وكالة سما اإلخبارية
  

  بإطالق أسرى فتحالواليات المتحدة تصالح عباس : مصادر فلسطينية .2
عن مساع أميركية لحث الحكومة اإلسرائيلية على " الوطن"كشفت مصادر فلسطينية مطَّلعة النقاب لـ 

تنفيذ االتفاق الذي تم سابقاً بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت 
د وزيرة الخارجية األميركية ويليام وذكرت المصادر أن مساع. باإلفراج عن دفعة جديدة من األسرى

بيرنز وعد عباس ببذل جهود إلقناع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو باإلفراج عن األسرى المعتقلين قبل 
  .  أسيراً، إضافة إلى المرضى والنساء124اتفاق أوسلو وعددهم 

  12/12/2011الوطن أون الين، السعودية، 
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     اإلنسان  انتهاك لحقوقأكبراالحتالل : فياض .3
اعتبر رئيس حكومة تصريف األعمال الفلسطينية سالم فياض، أمس، أن استمرار االحتالل يمثل : ب أ د

وقال في بيان عقب استقباله مقرر األمم المتحدة . أكبر انتهاك لحقوق اإلنسان في األراضي الفلسطينية
 إن ،لمرافق في مدينة رام اهللالتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير فرانك الور والوفد ا

واعتبر فياض أنه من . "تمثل االنتهاك المتواصل للحق في الحياة” اإلسرائيلية“االعتداءات والممارسات "
المفارقة أن يأتي استمرار هذه االنتهاكات في األراضي الفلسطينية في وقت يحتفل فيه العالم بمناسبة 

وأشار إلى أن المفارقة في أن اإلعالن العالمي . وق اإلنسان عاماً على اإلعالن العالمي لحق63مرور 
  .1948لحقوق اإلنسان قد تم إطالقه في نفس عام النكبة عام 

  12/12/2011الخليج، الشارقة، 
  

   الفلسطينية تلتئم لبحث المصالحة                            البرلمانيةالكتل : دويك .4
 الفلسطيني عزيز دويك، أن لقاًء للكتل البرلمانية سيعقد، غًدا أكد رئيس المجلس التشريعي: رام اهللا
  .، لمناقشة مختلف القضايا، ال سيما المصالحة الداخلية وإنهاء االنقسام)12/12(االثنين 

إن اجتماع الكتل البرلمانية والفصائل : "اليوم األحد" قدس برس"وقال دويك في تصريحات خاصة لـ
ا في مدينة رام اهللا، عند الساعة الحادية عشرة ظهًرا، لمناقشة مختلف القضايا والقوى المستقلة سيعقد غًد

البرلمانية ستشارك في الجلسة أم " فتح"دون أن يتم التأكيد إن كانت كتلة ". وعلى رأسها قضية المصالحة
مقر المجلس برام اهللا، بدلًا من " الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان"وأضاف أن اللقاء سيعقد في مقر  .ال

التشريعي، الذي مازال مغلقًا جراء االنقسام، متهًما أطرافًا لم يسمها بالعمل على منع تفعيل عمل 
  .المجلس

 رفض رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني التعليق على تصريحات نُسبت لرئيس كتلة ،من جهة أخرى
ود عباس هو الشخص الوحيد المخول  بأن رئيس السلطة الفلسطينية محم،البرلمانية عزام األحمد" فتح"

ارفض التعليق على تصريحات عزام "وقال  .وفق القانون األساسي لعقد جلسة للمجلس التشريعي
عندما يتحدث أبو مازن بهذا الخصوص سوف أرد عليه، لكن عندما يتحدث عزام "، مضيفًا "األحمد

  .، على حد تعبيره"األحمد لن أعلق على حديثه
  11/12/2011قدس برس، 

  
  بها" فتح" سياسية في الضفة وينفي صلة اعتقاالتاألحمد يؤكد وجود  .5

ورئيس كتلتها البرلمانية عزام األحمد، بوجود اعتقاالت " فتح"أقر عضو اللجنة المركزية لحركة : رام اهللا
ا بهذه ال عالقة له" فتح"سياسية تنفذها أطراف أمنية في الضفة الغربية، لم يكشف هويتها، مشيرة إلى أن 

إن ): "11/12(وقال األحمد، خالل ندوة في جامعة النجاح الوطنية حول المصالحة األحد  .االعتقاالت
حركة فتح تتصدى لالعتقاالت السياسية وترفضها، وهناك أناس استغلوا االنقسام وتعتقل تحت حجج 

  ."األمن
ر في القاهرة، على إغالق ملف اتفقتا، خالل االجتماع األخي" حماس"و" فتح"وأضاف األحمد أن حركتا 

ولن يبقى أي شخص في المعتقالت، إال باتفاق بين فتح وحماس "المعتقلين بسبب االنقسام بشكل نهائي، 
  .، كما قال"يتم التفاهم عليها
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األرضية السياسية اآلن، متفق عليها بالكامل، وأفضل من أي مرحلة مضت، آمال بأن "وأكد األحمد أن 
ح وحماس في العشرين من الشهر الجاري بنقطة تحول، لتنفيذ إنهاء االنقسام على تحظى اجتماعات فت

الربيع العربي أعاق القوى اإلقليمية التي كانت تحول دون تطبيق "وأضاف أن  ".طريق المصالحة الكاملة
 بين ، مشيًرا إلى أن اللقاءات األخيرة"شراكة حقيقية على الساحة الفلسطينية"، داعيا إلى "المصالحة

  ".كانت صريحة إلى أقصى درجة، وخالية من التوتر، حتى في نقاط الخالف"حركتي فتح وحماس 
  11/12/2011قدس برس، 

  
   اتصاالتها لتقديم قرارا بإدانة االستيطان لمجلس األمنتجريالفلسطينية  السلطة .6

اتصاالت مع  إجراء بأن السلطة شرعت في األحد، مصادر فلسطينية أكدت:  وليد عوض-رام اهللا 
 في اإلسرائيلي االستيطان إلدانة ، الدولياألمن لتقديم مشروع قرار لمجلس واإلقليمية، العربية األطراف
  . بما فيها مدينة القدس الشرقية1967 الفلسطينية المحتلة عام األراضي

فير فلسطين  أن القيادة الفلسطينية أعطت تعليماتها لس،رياض المالكي . وزير الشؤون الخارجية دوأكد
 ببدء االتصاالت مع المجموعات العربية واإلقليمية لتقديم مشروع ،في األمم المتحدة رياض منصور

وقال  . الشعب الفلسطيني ومقدساتهمأبناء يدين كافة االعتداءات اإلسرائيلية على ،قرار لمجلس األمن
 140 من أكثر حشد دعم إلىنية تسعى  إن الدبلوماسية الفلسطياألحد الفلسطينية الرسمية لإلذاعةالمالكي 

 الذي يشمل إدانة االستيطان بكافة إشكاله وتغيير معالم وأسماء األحياء العربية في ،دولة لمشروع القرار
 هناك استثمار أنوبين المالكي  .القدس وحرق المساجد واالعتداء على المواطنين في الضفة والقطاع

 والتي تزايدت في اآلونة األخيرة مع تصاعد ،عب الفلسطينيفلسطيني لحملة التضامن الدولي مع الش
، مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته األخالقية والقانونية ليضع حدا اإلسرائيليةالهجمة االستيطانية 

  .لجرائم االحتالل
  12/12/2011القدس العربي، لندن، 

  
  "إسرائيل"يدعو األمم المتحدة إلعادة النظر في عضوية زكريا األغا  .7

 في ،منظمة التحريرمسؤول دائرة شؤون الالجئين في  زكريا األغا .دقال :  أشرف الهور-غزة 
لعدم تنفيذها للقرارات " هيئة األمم المتحدة مدعوة للنظر في عضوية إسرائيل، إن ،تصريح صحافي

رطين لقبولها عضوا  الذي كان تنفيذه من قبل إسرائيل أحد الش194الصادرة عنها وفي مقدمتها القرار 
، الذي يدعو 194 لصدور القرار الدولي 63 بمناسبة الذكرى الـ،، وطالب األغا'في هيئة األمم المتحدة

رفع الظلم التاريخي عن شعبنا وإنهاء مأساة "المجتمع الدولي إلعادة الالجئين الفلسطينيين إلى ديارهم بـ
  ."تة عقودالجئيه الذين ال يزالون يعيشون في المخيمات منذ س

 القاضي بعودتهم إلى ديارهم التي 194وأشار إلى أن هذا يأتي من خالل إلزام إسرائيل بتنفيذ القرار 
ثالثة وستون عاما وال تزال ) 194(لقد مر على صدور القرار '، وقال األغا 1948هجروا منها عام 

مثلة بالجمعية العامة لألمم إسرائيل تنكر هذا القرار وشدد على ضرورة أن تتعامل األسرة الدولية م
 إلنهاء المعاناة والظلم 194المتحدة ومجلس األمن مع قضية الالجئين الفلسطينيين على قاعدة القرار 

  .الواقعين على الشعب الفلسطيني
  12/12/2011القدس العربي، لندن، 
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  غداً " اليونيسكو" فوق يرفرفالعلم الفلسطيني  .8

اً الثالثاء فوق مقر منظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة يرفع العلم الفلسطيني غد: ب ا ف
 ما أثار غضبا وردا من ، المنظمة التابعة لألمم المتحدةإلى بعد شهر من ضم الفلسطينيين ،)اليونيسكو(

 باريس لحضور المناسبة التي إلىوسيتوجه الرئيس محمود عباس . "إسرائيل"جانب الواليات المتحدة و
عباس يرغب في إظهار مدى "وقال دبلوماسي فلسطيني إن . اشنطن لسحب تمويلها لليونيسكوحدت بو

  . األهمية التي يعلقها على اليونيسكو
  12/12/2011الخليج، الشارقة، 

  
   االحتالل لتهويد القدس ستشعل انتفاضة ثالثةإجراءات: طوطحالنائب  .9

طط إسرائيلي لتهجير وإبعاد ثالثمائة وثمانية حذر النائب المقدسي محمد طوطح من مخ: القدس المحتلة
 ،عشر شخصية من القيادات المقدسية، معتبًرا أن المخطط الذي يهدف إلى اإلسراع في تهويد القدس

أن " قدس برس"وكشف النائب طوطح في تصريحات خاصة لـ ".سيؤدي إلى اندالع انتفاضة ثالثة"
إلسالمية والمسيحية ومن مختلف الفصائل الفلسطينية،  من القيادات الوطنية ا318المخطط يشمل إبعاد 

موضًحا أن دبلوماسي عربي رفيع المستوى أكد وجود هذا المخطط باإلضافة إلى تسريبات حصل عليها 
  .محامون عرب عن هذا المخطط دون معرفة أسماء من تقرر إبعادهم

ة صب الزيت على النار وتأجيج سيكون بمثاب"وبين طوطح أن إقدام االحتالل على تنفيذ هذا المخطط 
أي خطوة من قبل االحتالل كفيلة بإشعال الوضع في القدس واندالع "، مضيفًا أن "للوضع في القدس

واعتبر النائب  .، كما قال"انتفاضة ثالثة، ألن الوضع على حافة الهاوية ومرشح لالنفجار في أي لحظة
 اإلسراع في تهويد القدس وإفراغ المدينة من المقدسي أن االحتالل يهدف من خالل هذا المخطط إلى

  .قياداتها والشخصيات الفاعلة التي تواجه االحتالل ومخططاته باستمرار
  11/12/2011قدس برس، 

  
  تفوهات غينغرتتش تكشف مناخ التطرف والعنصرية داخل صناع القرار بأمريكا: الرشق .10

عـن إدانتـه    " حمـاس "مة اإلسالمية   أعرب عزت الرشق عضو المكتب السياسي لحركة المقاو       : دمشق
لمحطة تلفزيونية يهودية   " نيوت غينغريتش "لتصريحات المرشح الجمهوري النتخابات الرئاسة األمريكية       
  ".شعب مخترع"أمريكية، والتي وصف بها الشعب الفلسطيني بأنه عبارة عن 

نـه؛ إن تلـك     نـسخة ع  " المركـز الفلـسطيني لإلعـالم     "واعتبر الرشق في تصريح صحفي له وصل        
التصريحات، تأتي في سياقات اللعبة االنتخابية األمريكية القادمة، الستجالب أصوات اللوبي اليهودي في             
الواليات المتحدة، في استخدام رخيص لقضايا الشعوب ومنها القضية الفلسطينية، ولتعكس في الوقت ذاته              

 القرار في الواليات المتحدة وعند قـادة        مناخات التطرف والعنصرية العمياء المتفشية في أوساط صناع       
  .الحزبين الجمهوري والديمقراطي

ال تمت للعقل بصلة، وتخالف الحقائق الدامغة على األرض،         " نيوت غينغرتش "تفوهات  : "وأضاف الرشق 
وهي حقائق عنيدة ال يستطيع أي كان محوها أو إزالتها؛ فالشعب الفلسطيني موجود ومنغرس في أرضه                

  ".ريخي منذ قدم التاريخ في قلب العالم القديمووطنه التا
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إن الشعوب المـصطنعة، هـي الـشعوب التـي          " غينغرتش"وقال عضو المكتب السياسي في رده على        
استمدت وجودها من االستعمار الخارجي ونشأت بشكل قسري بفعل اإلرهـاب وتهجيـر أهـل الـبالد                 

مر في حالة الكيان الصهيوني الذي قام على فلسفة         الحقيقيين واالستيالء على أرضهم ومنازلهم كما هو األ       
  .استيراد البشر وتهجير الشعب األصلي من فوق أرضه ووطنه

وانتقد عزت الرشق في الوقت نفسه، صمت دول االتحاد األوروبي وإدارة الرئيس باراك أوبامـا علـى                 
تصدر في اآلونة األخيـرة     ومحاباتها لجملة من التصريحات االستفزازية التي باتت        " غينغرتش"تفوهات  

على ألسنة بعض السياسيين في الواليات المتحدة، وهي التصريحات التي تسيء وتحط من عدالة القضية               
  . الوطنية لشعبنا الفلسطيني

 11/12/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم
  

  للرئاسة المرشح عباسفتح شرعت بخطوات لتقوية أطر التنظيم استعداداً لالنتخابات و: العالول .11
يوم أمس ' القدس العربي'أكد محمود العالول عضو اللجنة المركزية لحركة فتح لـ:  أشرف الهور-غزة

ان الحركة شرعت بالعمل إلعادة بناء هياكل التنظيم وتقويتها بما في ذلك عقد انتخابات جديدة، استعداداً 
ي ذات الوقت أن تكون حركته قد بحثت لمتطلبات المرحلة المقبلة التي ستشهد إجراء االنتخابات، ونفى ف

وقال العالول الذي  .عن مرشح آخر غير الرئيس محمود عباس لرئاسة السلطة في االنتخابات القادمة
عن ' القدس العربي'يشغل منصب مفوض التعبئة والتنظيم في حركة فتح في رده على سؤال لـ 

ياً بخطوات تهدف إلى إعادة بناء التنظيم وإحياء بدأت فعل'استعدادات الحركة لالنتخابات المقبلة ان فتح 
  .'أطره

من مصادر مطلعة ان أطر الحركة القيادية في قطاع غزة الخاضع ' القدس العربي'إلى ذلك، علمت 
وقال  .لسيطرة حركة حماس لم تناقش بعد كيفية عقد مؤتمرات حركيا، لصعوبة األمر وربما تعذره

، الفتاً إلى 'ربما يكون سابقا ألوانه'تعدادات الحركة في غزة مسؤول في الحركة ان الحديث عن اس
  .'ما لم تتغير األوضاع الحالية'صعوبة عقد أي مؤتمرات للحركة في قطاع غزة 

لكن المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه أشار إلى أنه في حال تم التأكيد على موعد عقد االنتخابات 
، فإن اللجنة القيادية العليا للحركة في غزة ستنتهج طرقا التشريعية بإصدار مرسوم رئاسي يحدد ذلك

   ).اللجنة المركزية(تمكنها من تقوية أطر التنظيم، وفرز مرشحيه لالنتخابات بإشراف قيادة الحركة العليا 
  12/12/2011القدس العربي، 

  
   بتصريحات عنصرية عن شعبنا"إسرائيل"ـغينغريتش يتقرب ل: العالول .12

ضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمود العالول بأن فتح والشعب الفلسطيني لـن تـسمح               أكد ع : رام اهللا 
  .بوضع وجود شعبنا والدم الفلسطيني كمادة انتخابية لألحزاب االميركية واإلسرائيلية

 صباح امس، بأن مرشحي الرئاسة االميركيين وقادة االحـتالل          ،وقال العالول في حديث إلذاعة موطني     
ل فترات االنتخابات على شرعنة جرائم القتل وزيادة عمليـات انتهـاك حقـوق اإلنـسان                يتسابقون خال 

  .والشعب الفلسطيني
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بأن تصريحات مرشح الحزب الجمهوري االميركي للرئاسة نيوت غينغـريتش هـي            : وأضاف العالول 
ت غريبة عـن    ليس. إلرضاء اللوبي اليهودي بالواليات المتحدة، وأن الكالم المعسول والوعود االميركية         

  .المرشحين لالنتخابات االميركية رغم خطورتها
  12/12/2011الحياة الجديدة، 

  
   لتصنيع الصواريخ داخل سيناء غير صحيحة لحماسمزاعم االحتالل بوجود مصانع: برهوم .13

فوزي برهوم، أن مـزاعم االحـتالل بوجـود         " حماس"أكد الناطق باسم حركة المقاومة اإلسالمية       : غزة
مشدًدا أن معركة الفلـسطينيين     , "غير صحيحة "اعد ومنشآت لتصنيع الصواريخ داخل سيناء       مصانع وقو 

ـ      .مع الصهاينة داخل حدود فلسطين     األحد " المركز الفلسطيني لإلعالم  "وشدد برهوم في تصريحٍ خاص ل
ب وأن االحتالل يضع نـص    , ، أن تلك التصريحات لها دالالتها الخطيرة على السيادة المصرية         )11-12(

  .موضًحا أنه يريد أن يبرر العدوان على غزة, أعينه أهدافًا مصرية ليصيبها في أي عدوان
وأشار إلى أن العدو الصهيوني دأب على مثل هذه التصريحات واالدعاءات التي ليس لها أسـاس مـن                  

ثبت مبينًا أن مثل هذه التصريحات      , واستغلها في عهد الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك       , الصحة
  .كذبها

وأنه يريد منها دق األسافين     ,  الفلسطيني -وأوضح أن هذه التصريحات تأتي في ظل التقارب الفلسطيني          
مشيًرا إلى أن االحتالل الصهيوني ال يحتاج إلى أي مبرر          , "حماس"بين جمهورية مصر العربية وحركة      

تقيم قواعد  " حماس" أن حركة    ، زعمت "جيروزاليم بوست "وكانت صحيفة    .كي يشن عدوانه ويقتل مدنيين    
 .ومنشآت لتصنيع الصواريخ داخل سيناء

 11/12/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم
  

  المسلمين فكريا وليس تنظيميا نحن جزء من التنظيم العالمي لإلخوان: حماس .14
مـاس  ح"صالح البردويل إن    " حماس"قال القيادي في حركة المقاومة اإلسالمية       :  نادية سعدالدين  -عمان

، مبيناً وجـود تعـاون      "جزء من التنظيم العالمي لإلخوان المسلمين فكرياً وثقافياً وليس تنظيماً أو إدارياً           
  .وتنسيق لن يتطورا إلى الدمج

لم يطرأ جديد على وضع حركة حماس منذ سـنوات، حينمـا            "من األراضي المحتلة    " الغد"وأضاف إلى   
، بأنها جزء من حركة اإلخوان المسلمين فكرياً وثقافياً         )1988(أقرت، وفق ما ورد في ميثاقها األساسي        

  ".من دون االرتباط به تنظيمياً وإدارياً
ال يوجد حاجة للدمج أو االنضمام في إطار اإلخوان المسلمين، إذ إن التنسيق قائم دونما حاجـة                 "وأردف  

مية لها همومها ومشاكلها    للدمج بين حركة وطنية فلسطينية همها األساس تحرير فلسطين، وحركات إسال          
  ".الداخلية

 12/12/2011الغد، عمان، 
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  تضاؤل األمل في تحقيق المصالحة الفلسطينية بعد إخفاق فتح وحماس في إنهاء االعتقاالت .15
تضاءل األمل في انهاء االنقسام وتحقيق المصالحة الفلسطينية، بعد إخفاق :  محمد يونس–رام اهللا 
التوصل إلى اتفاق على المرحلة االولى المتمثلة بإنهاء قضية االعتقال في » حماس«و» فتح«حركتي 

  .وجوازات السفر
أنهم عقدوا أخيراً خمسة لقاءات في قطاع غزة إلنهاء هذا » الحياة«وأكد مسؤولون في الحركتين لـ 

ت حصيلة خمسة لقاءات عقد«النائب اشرف جمعة إن » فتح«وقال عضو وفد . الملف، لكنهم لم ينجحوا
، وتبادل الطرفان االتهامات بعدم إطالق المعتقلين ومواصلة عمليات االعتقال »لهذا الغرض كانت صفراً

  .واالستدعاء وحجز جوزات السفر
شارك في لقاءات القاهرة برئاسة الرئيس محمود عباس ورئيس المكتب » حماس«وقال مسؤول رفيع في 

 سيطلق جميع المعتقلين خالل عشرة أيام، ومر حوالى أبلغنا الرئيس أنه«: السياسي للحركة خالد مشعل
 الشهر الجاري من دون ان يتحقق 18الشهر، وشارفنا على الوصول الى موعد اللقاء المقبل للفصائل في 

  .»اثارت اللقاءات االولى تفاؤالً كبيراً، لكن اللقاءات التالية لم تحرز اي تقدم«: وأضاف. »شيء
منعت قبل أيام عضو المجلس » حماس« في غزة ماجد ابو شمالة ان »فتح«وقال النائب عن حركة 

  .الثوري محمد النحال من السفر، على رغم انه كان ذاهباً للعالج
 جواز سفر ألعضاء في 300تواصل احتجاز حوالى » حماس«ان » فتح«وأضاف عضو آخر في وفد 

أخذ «ي الحركتين االتهام بـ وتبادل مسؤولون ف .وتحظر السفر خارج القطاع على أصحابها» فتح«
  .في كل الضفة والقطاع» رهائن

  12/12/2011الحياة، لندن، 
     

  قيادة الشعب الفلسطينيوحماس لها الحق في .. " العسكريةالمقاومةلم نُسقط خيار ": زكي .16
عباس زكي، تمسك الحركة برئيس الـسلطة محمـود         " فتح"أكد عضو اللجنة المركزية لحركة      : رام اهللا 
، نافًيا بشدة األنباء التي تم تداولها عن اجتماعات داخل الحركـة الختيـار              "مرشح وحيد لفتح  " كـ   عباس

  .مرشح آخر بدل محمود عباس لخوض االنتخابات الرئاسية المقبلة
علـى  " فتح" وأكد القيادي في  ،)11/12(، اليوم األحد "قدس برس"وشدد زكي في تصريحات خاصة لـ      

على إسرائيل والواليات المتحدة قد انتهى، وأن رهان فتح اليـوم علـى الوحـدة               الرهان الفلسطيني   "أن  
، "الوطنية وتحقيق المصالحة وإقناع العالم بأن الشعب الفلسطيني موحد وال بـد مـن تحـصيل حقوقـه                 

  ".غير وارد"موضًحا أن خيار حل السلطة 
فتح ترحب بأي مرشح    "س زكي أن    في االنتخابات القادمة؛ يرى عبا    " فتح"وحول إمكانية عدم فوز حركة      

حق حماس في المـشاركة الـسياسية       "، مشيًرا إلى    "وقائد آخر للشعب الفلسطيني ضمن التعددية السياسية      
  ".وقيادة الشعب الفلسطيني

 خيـار    حركة فتح لم تسقط   : "قد أسقطت خيار البندقية، وقال    " فتح"من جهة أخرى؛ نفى زكي أن تكون        
ودة للبندقية واردة في حال تغيرت الظروف العربية والدولية لـصالح القـضية             المقاومة العسكرية، والع  

الفلسطينية، وأصبح استخدام المقاومة العسكرية في ميزان األربـاح والخـسائر إلـى جانـب الـشعب                 
  .، على حد قوله"الفلسطيني

  11/12/2011قدس برس، 
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  44الجبهة الشعبية تحتفل بذكرى انطالقتها الـ  .17

في إطار فعاليات الذكرى الرابعة واالربعين » الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين«مت أقا -المناطق
وأقامت الجبهة احتفاالً تكريمياً لعوائل . النطالقتها، احتفاالت ولقاءات في صور وصيدا والبداوي

 اول أمس، بحضور ممثلين عن الفصائل الفلسطينية ،الشهداء، في قاعة دير القاسي في مخيم الرشيدية
  .واألحزاب اللبنانية وعدد من األسرى المحررين

وفي صيدا، عقدت الجبهة لقاء حزبيا في مخيم عين الحلوة لكوادرها، تحدث فيه عضو المكتب السياسي 
للجبهة مروان عبد العال عن التطورات السياسية الراهنة، وتطرق إلى أحداث الوطن العربي متناوالً 

  .آخـر المستجدات السياسية
بداوي، نظمت الجبهة مسيرة للمناسبة، شارك فيها ممثلو الفصائل الفلسطينية وحشد من أبناء وفي ال
وتقدمت المسيرة الفرق الكشفية، وحملة األعالم، وصور جورج حبش، وأبو علي مصطفى، . المخيم

ث وجالت في أرجاء المخيم وصوال إلى مقبرة الشهداء حي. واألمين العام أحمد سعدات، وغسان كنفاني
  .تم وضع أكاليل الزهر على أضرحة الشهداء

  12/12/2011السفير، بيروت، 
  

   نصف مليون دونم من األراضي العربية في النقبلمصادرةحكومة نتنياهو تخطط  .18
إلـى مـصادرة     سن قانون خاص في الكنيـست     ة الى    اإلسرائيلي ةتنوي الحكوم :  نظير مجلي  - تل أبيب 

ة مستوطنات يهودية عليها، وكذلك قواعـد للجـيش اإلسـرائيلي           األرض العربية في النقب، بهدف إقام     
 ألف دونم من أراضـي      600 ألف دونم من أصل      500 على التهام نحو      الخطة تنصو. ومناطق للتدريب 

وللمقارنة فإن كل ما يملكه المواطنون العرب في         .عرب النقب التي ترفض الحكومة تسجيل ملكيتهم لها       
أي أن الحديث يدور عـن مـصادرة أراض   .  ألف دونم 650 ال يزيد على     الجليل والمثلث بملكية خاصة   

يجب عمل المـستحيل مـن أجـل        » نكبة صغرى «، أي   48مما يملكه فلسطينيو    % 75تساوي أكثر من    
  .تجنبها

 12/12/2011، الشرق األوسط، لندن
 

  48 في مساجد فلسطين" حظر رفع األذان"الكامل لقانون   نتنياهو يعلن تأييده":هآرتس" .19

أبدى رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، تأييده الكامـل لمـشروع قـانون             : )فلسطين(الناصرة  
  .1948في كافّة المساجد داخل حدود األراضي الفلسطينية المحتلة عام " حظر رفع األذان"

اهو أطلع وزراء   ، بأن نتني  )12/12( في عددها الصادر اليوم اإلثنين       ،)العبرية/ هآرتس(وأفادت صحيفة   
على موقفه من مشروع القانون الذي طرحته النائب البرلمانية أناستاسيا ميخائيلي من كتلة             " الليكود"حزبه  

 .، والقاضي بحظر استخدام مكبرات الصوت لرفع األذان في مساجد الـداخل الفلـسطيني             "إسرائيل بيتنا "
ية من أوروبا، التي تحظر أذان المساجد عبـر         ال يجوز إلسرائيل اتخاذ موقف أكثر ليبرال      "وقال نتنياهو   

  ".مكبرات الصوت في أراضيها
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بـاألمس، لمناقـشة مـشروع      " اللجنة الوزارية اإلسرائيلية لشؤون التشريع    "وكان من المفترض أن تلتئم      
القانون المذكور والمصادقة عليه، إال أنه تقرر إرجاء جلستها إلى وقت الحق من هذا األسبوع لـم يـتم                   

  .ده بعدتحدي
  12/12/2011، قدس برس

 
  "إسرائيل" تهدد آفةظاهرة التسلل : نتنياهو .20

 ظاهرة المتسللين إلى داخـل األراضـي الفلـسطينية           بنيامين نتنياهو،  اعتبر رئيس الوزراء اإلسرائيلي   
، موضحاً أنه سـيتم رصـد       "إسرائيل"آفة تهدد مختلف مجاالت الحياة في       "المحتلة بحثا عن فرص عمل      

وقال نتنياهو خـالل جلـسة مجلـس الـوزراء اإلسـرائيلي            . ون شيقل إلنشاء سجن للمتسللين     ملي 630
 غير ملزمة باستيعاب هؤالء المتسللين ويجب التفريـق         "إسرائيل"، إن   2011-12-11األسبوعية، األحد   

  . بين مهاجري العمل والالجئين
 للعمال األجانب ليحل محلهـم      ودعا رئيس الكنيست رؤوفين ريفلين إلى التوقف عن منح تصاريح عمل          

  .إبعادهم) إسرائيل(المتسللون الذين يتعذر على 
  11/12/2011، موقع فلسطين أون الين

  
   حزب اهللا-سقوط نظام االسد سيجلب البركة ويشكل ضربة لمحور ايران : راكاب .21

 البركـة  قال وزير االمن االسرائيلي ايهود براك ان سقوط نظام الرئيس السوري بشار االسـد سـيجلب          
  .للمنطقة، على حد قوله، زاعما ان األسد وحكومته سيضطرون لالستقالة خالل االسابيع القليلة القادمة

قال ان األيـام األخيـرة       براك الذي تحدث اليوم األحد خالل المؤتمر الدولي للسياسات المنعقد في فينا،           
ى التدهور الذي وصلت اليـه عائلـة        تشهد معارك بين الموالين لألسد والمتمردين األمر الذي يعكس مد         

  .االسد، على حد قوله
راك، انه من غير المعلوم ماذا سيكون بعد سقوط نظام األسد ولكن في كـل االحـوال فـان                   اواضاف ب 

  .حزب اهللا -سقوطه سيشكل ضربة لمحور ايران 
 11/12/2011، 48 موقع عرب

 
   عملية عسكرية ضد قطاع غزةبشن تهدد "إسرائيل" .22

 بشن هجـوم    ددإسرائيل ته أن  نقلت اإلذاعة اإلسرائيلية عن الوزير موشيه يعلون         :ف الهور  أشر -غزة  
سـتكون  ' أن بـالده  وأضافواسع ضد قطاع غزة، بسبب تساقط صواريخ المقاومة على النقب الغربي،            

مضطرة الستخدام المزيد من الوسائل لوضع حد لالعتداءات الصاروخية الفلـسطينية التـي تـستهدف               
، 'إن ما من دولة بإمكانها القبول بمثـل هـذه الحالـة           'وأضاف   .'عات السكنية في المنطقة الجنوبية    التجم

  .محمال حركة حماس المسؤولية عن إطالق الصواريخ بالرغم أنه قال انها ال تقوم بذلك ميدانيا
ـ       'ويدروه حذر الوزير ايلي يشاي من أن إسرائيل          ي قطـاع   ستكون مضطرة إلى القيام بعملية عسكرية ف

  .'غزة إذا استمرت االعتداءات الصاروخية
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وكرر وزير المالية يوفال شتاينتص ذات التهديدات، وقال ان إسرائيل ستضطر للقيام بنشاط في قطـاع                
إسرائيل ال يمكنها التسليم بوجود قاعدة صواريخ إيرانية وحمساوية فـي           '، وأضاف   'عاجال أم آجال  'غزة  
  .'غزة

 12/12/2011 ،القدس العربي، لندن
 

  مستثمر إسرائيليبسبب اعتقال ب السودان و جنتهدد "إسرائيل" .23
هددت إسرائيل بلهجة حاسمة حكومة جنوب السودان باتخاذ خطوات صارمة          :  زاهر البشير  - الخرطوم

ضدها وإلغاء زيارة رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو المرتقبة إلى جوبا، وذلـك علـى خلفيـة                 
سلطات الجنوب مستثمراً إسرائيلياً تدين له وزارة الطاقة بماليين الـدوالرات ودعـت إلطـالق               اعتقال  

  .سراحه فوراً
  12/12/2011، الوطن اون الين، السعودية

 
   ال تتمكن من الرد على العمليات في سيناء خوفا من مصر"سرائيلإ": "أليكس فيشمان" .24

العبرية أليكس ' يديعوت أحرونوت'ألمنية في صحيفة رأى المحلل للشؤون ا: الناصرة ـ زهير أندراوس 
   وقعت في فخ، على جبهتها الجنوبية، إذ في الوقت الذي تتصدى فيه للحركات التي               "إسرائيل"فيشمان، أن 

أطلق عليها إرهابية الجديدة في صحراء سيناء، ال تملك رداً مناسباً باستثناء الرد الـدفاعي، لكونهـا ال                  
داخل سيناء خشية المس بعالقاتها مع مصر، األمر الذي يضع قيوًدا علـى أي محاولـة                تستطيع العمل   

وهو مـا يـدفعها إلـى توجيـه         . لفرض معادلة ردع من قبلها تجاه هذه الحركات التي تعمل في سيناء           
  . ضرباتها نحو قطاع غزة

  11/12/2011، القدس العربي، لندن
  

   لم يشارك فيه أي فلسطيني"تإيال"الهجوم على : اسرائيليموقع استخباري  .25

كشف الموقع العبري ديبكا المختص بالشئون العسكرية واألمنية واإلسـتخباراتية اليـوم            : القدس المحتلة 
 بـدويا ،    12 أن الهجوم على إيالت لم يشارك فيه فلسطيني واحـد حيـث كـانوا                 عن األحد في تقرير  

اون عسكري واقتصادي بين حمـاس والجهـاد        ولمح الموقع لوجود تع    .وجميعهم أعضاء قبيلة السواركة   
على جنوب إسرائيل في ازدياد بما في ذلك        ' اإلرهاب'وبين المحاربين البدو السلفيين مشيرا إلى أن خطر         

  .التهديد الجوي على إيالت
وكشف الموقع ايضا الول مرة عن األسباب الحقيقية القدام إسرائيل على اغتيال الناشط في كتائب شهداء                

 ومسؤول جيش المؤمنين عصام البطش يوم الخميس الماضي زاعمة أن البطش هو أحـد أهـم                 األقصى
المقاتلين الذي خلقوا أزمة إلسرائيل على حدودها مع شبه جزيرة سيناء لنـشاطه المكثـف فـي تنفيـذ                   

وقوف واتهم الموقع حكومة نتنياهو بـال      .'العمليات وعالقته مع الجماعات البدوية السلفية في تلك المنطقة        
وراء تنامي هذا الخطر والذي بدأ منذ الهجوم على إيالت قبل خمسة أشهر وقتل فيه ثمانية إسـرائيليين                  
وذلك بسبب انتهاج سياسة االنكار والتظاهر ، وتقديم أنصاف الحقائق للجمهور للدفاع عـن الـسياسات                

  .للمجلس العسكري المصري في سيناء' الفاشلة'
 11/12/2011، وكالة سما اإلخبارية
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   بال حقوق"إسرائيل"المرأة في : صحيفة جلوبال بوست األمريكية .26
عن ) إسرائيل(قالت صحيفة أمريكية محافظة إن حقوق المرأة اإلسرائيلية منتهكة وال يختلف وضع نساء 

  . مثيالتهم في إيران
 التي كثر )إسرائيل(وتناولت صحيفة جلوبال بوست األمريكية في تقرير مطول لها أوضاع المرأة في 

إن وضع "اللغط حولها في اآلونة األخيرة بعد تصريحات وزيرة الخارجية األمريكية التي قالت فيها 
  ". المرأة في إسرائيل ال يختلف كثيراً عن وضعها في إيران

للمرأة مثل انصراف ) إسرائيل(وأوردت الصحيفة جملة من الحوادث التي تظهر ازدراء المتدينين في 
  . لمنديين من حفل قامت مجموعة من المجندات بالغناء فيهبعض الجنود ا

 11/12/2011، موقع فلسطين أون الين
  

  تزايد معدالت اإلنجاب في وسط اليهود": إسرائيل"تغيير كاسح على نسبة الوالدة في  .27
ليد يتبين ان المفهوم السائد، وبموجبه بعد بضع سنوات سيكون في اسرائيل مواليد غير يهود أكثر من موا                

  .يهود، ال يمت الى الواقع بصلة
 ـ  2001يتبين أنه في سـنوات  » يديعوت احرونوت«من معطيات سلطة السكان والهجرة التي تنشرها 

رغم التقدير أن عدد المواليد غير اليهود آخذ في         :  طرأ تغيير كاسح على نسبة الوالدة في اسرائيل        2011
معدالت الوالدة بين الـسكان اليهـود تتـصدر         : الضبطاالزدياد فقط، تشير المعطيات الى ميل عكسي ب       

وبينما عدد المواليد اليهود في     . المعدالت على مدى كل العقد االخير بفوارق آخذة في االزدياد مع السنين           
 في المئة وعـدد     5، فان عدد المواليد المسلمين انخفض بـ        2001 في المئة منذ     20اسرائيل ارتفع بنحو    
 1568938وباالجمال ولد في اسرائيل في العقد االخيـر         .  في المئة  10نخفض بـ   المواليد المسيحيين ا  

  . مسيحيا24113 مسلمين وفقط 387308 يهوديا، 1157517وليدا ـ منهم 
  12-7يديعوت 

 12/12/2011السفير، بيروت، 
  

   وحدة استيطانية جديدة بمحافظة بيت لحم40 تقرر إنشاء "إسرائيل": "هآرتس" .28
اإلسرائيلية، إن إسرائيل قررت إنشاء حي استيطاني جديد بالقرب من ' هآرتس'صحيفة  قالت :رام اهللا

  .المقامة على أراضي محافظة بيت لحم' إفرات'مستوطنة 
 وحدة استيطانية جديدة ومزرعة، األمر الذي  يتجاوز منطقة 40وبينت الصحيفة أن هذا الحي سيضم 

إلى مشارف مخيم الدهيشة وقرية ' غوش عتصيون'تيطاني وسيؤدي إلى امتداد المجمع االس' إفرات'نفوذ 
  .الخضر في محافظة بيت لحم

  12/12/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  

   المسلمين بوجه المصلين"األقصىالمسجد " محاوالت إسرائيلية إلغـالق ":إسرائيل اليوم" .29
ية االحتالل في القدس وعضو لجنة التخطيط انتقد ساسون جاباي محامي بلد:  جمال جمال-القدس 

والبناء، قرار البلدية إغالق باحة المسجد األقصى أمام اليهود فقط بإدعاء الخوف من انهيار جسر باب 
المغاربة المؤدي إلى المسجد األقصى، مطالباً في ذات الوقت بإغالق المسجد أمام المصلين المسلمين 
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وقال . بار دائرة الوقف اإلسالمي بالقدس على هدم باب المغاربةومنعهم من الوصول إليه من أجل إج
يجب إغالق جميع مداخل «، مضيفاً، »انه ال يعقل إغالق المسجد األقصى أمام اليهود فقط«جاباي، 

المسجد األقصى حتى توافق دائرة الموقف اإلسالمي على إعادة بناء جسر باب المغاربة من جديد 
  .»وبشكل دائم
التي أوردت الخبر، أن جاباي سيقوم بجمع تواقيع أعضاء مجلس المدينة » إسرائيل اليوم«ة وقالت صحيف

على عريضة تنص على ذلك، ومن ثم سيتم إرسالها إلى وزير األمن الداخلي يتسحاق اهارونوفيتش من 
  .-على حد زعم الصحيفة–أجل استغالل صالحياته ومنع التمييز والمحسوبية ضد اليهود 

  12/12/2011، عمانالدستور، 
  

   تسعى لتحويل البراق لمركز يهودي"إسرائيل": حسن خاطر .30
حذر الخبير في شئون القدس حسن خاطر، من نجاح سلطات االحتالل اإلسرائيلي في تحويل ساحة 
البراق إلى مركز ديني يهودي يعد األكبر على مستوى فلسطين والعالم، وإلغاء العالقة الدينية والعضوية 

  . احة والمسجد األقصى المباركبين الس
سلطات االحتالل تسعى إلى تحقيق ذلك من خالل تكثيف مشاريعها التهويدية في " إن :وقال خاطر

  ". توجيه ضربة قاصمة ومزلزلة لألقصى والقدس"، مبيناً أن نجاحها يعني "الساحة
رة إصدار علماء وأوضح أن الخطوة األهم في التصدي لهذه المخططات والمشاريع تتمثل في ضرو

الذي افتتحه رسول اهللا " الباب المحمدي"المسلمين في العالم فتوى توضح موقع الباب الرئيسي لألقصى 
  . محمد صلى اهللا عليه وسلم بجسده وروحه ليلة اإلسراء والمعراج

كما طالب خاطر ببلورة موقف واضح ومحدد من قبل منظمة اليونسكو بهذا الخصوص والعمل على 
  . على األرض من خالل االستعانة بكل الوسائل والسبل المتاحةترجمته

  11/12/2011، موقع فلسطين أون الين
  

   في النقب"برافر " يتظاهرون احتجاجا على مخطط لـ48 ألفا من فلسطينيي 80 .31
، أمس، )48فلسطينيي ( ألفا من المواطنين العرب في إسرائيل 80تظاهر نحو :  نظير مجلي-تل أبيب
 ألف دونم من األراضي 500ب رئيس الحكومة، احتجاجا على مخطط يقضي بمصادرة نحو أمام مكت

وقد رفع المتظاهرون شعارات .  ألف مواطن من هذه األراضي40العربية في النقب، وتهجير نحو 
وأطلقوا هتافات تنادي بوقف سياسة االضطهاد الحكومية، وتناشد العالم التدخل لرفع الجور عنهم وإلغاء 

  .»مخطط برافر«خطط المذكور، والمعروف باسم الم
 إضراب عام للمدارس  المظاهرة وترافق مع، قادة جميع األحزاب العربية الوطنية المظاهرةشارك فيو

إن المشاركة في المظاهرة فاقت كل التوقعات، : وقال رئيس حزب التجمع واصل طه .والمحال التجارية
 أن هذا النجاح يحمل رسالتين، أوال لحكومة إسرائيل بأن شعبنا وأشار إلى. وحقق اإلضراب نجاحا باهرا

موحد خلف قضية النقب، والرسالة الثانية هي لمن راهنوا على الفشل فخذلهم شعبنا بهبته للدفاع عن 
سجل في مفكرتك، اليوم هو أحد أيام : وأضاف موجها حديثه لرئيس الحكومة اإلسرائيلية. قضيته

  . ل، النقب ليس وحيدا وقضيته بالنسبة لنا قضية وطنية من الدرجة األولىنضاالت فلسطينيي الداخ
  12/12/2011، الشرق األوسط، لندن
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   آالف أسير في سجون االحتالل اإلسرائيليخمسة: فروانة .32

 ال تزال تحتجز في سجونها "إسرائيل"قال الباحث المختص بشؤون األسرى عبد الناصر فروانة أن : غزة
هناك عشرات كما أن  أسيرة فلسطينية، 11ابة خمسة آالف أسير فلسطيني، باإلضافة إلى ومعتقالتها قر

  .سوريا ومصرواألسرى العرب من جنسيات عربية مختلفة وخاصة من األردن 
 نائبا منتخبا، 23 معتقال إداريا، و225 عاماً، و18 طفال أقل من 195من بين األسرى يوجد «: وأضاف

بقين هما وصفي كبها وعيسى الجعبري، وعدد من القيادات السياسية، وأكثر من باإلضافة إلى وزيرين سا
  .»ألف أسير يعانون من أمراض مختلفة، بينها الحرجة والمستعصية والخبيثة

 أسيراً يقضون أحكاماً بالسجن المؤبد لمرة واحدة أو 532وكشف فروانة أن من بين األسرى يوجد 
 أسيراً معتقلين منذ ما قبل أوسلو وهؤالء يطلق 123ي سجون االحتالل لمرات عدة، فيما ال يزال يقبع ف

 مضى على اعتقالهم أكثر من عشرين عاماً، ومن بين 52، بينهم »األسرى القدامى«عليهم مصطلح 
  .»جنراالت الصبر« أسيراً مضى على اعتقالهم ربع قرن وما يزيد ويطلق عليهم مصطلح 23هؤالء 

  12/12/2011، السبيل، عمان
  

   النبي صالح قريةشهيد فيخالل تشييع مواجهات بين الشبان وجيش االحتالل  .33
ودعت جماهير غفيرة من أبناء محافظة رام اهللا والبيرة وبمشاركة شخصيات :  نائل موسى-محافظات 

رسمية في منظمة التحرير والسلطة الوطنية على رأسها أمين عام الرئاسة الطيب عبد الرحيم، جثمان 
في المقاطعة، قبل تشييعه بمسقط رأسه حيث ووري الثرى في )  عاما27(هيد مصطفى التميمي الش

  .مراسم جنائزية ووطنية حاشدة في قرية النبي صالح
وشارك في الجنازة عدد كبير من المتضامنين االجانب الذين يشاركون اهالي القرية في احتجاجاتهم 

  .ي حركة فتح وفي منظمة التحرير الفلسطينيةاالسبوعية، اضافة الى عدد من المسؤولين ف
وعقب انتهاء الجنازة وقعت مواجهات بين الشبان وجيش االحتالل على مدخل القرية ما ادى الى اصابة 

واعتقل الجيش سبعة متظاهرين من . خمسة متظاهرين بجروح خفيفة، كما افادت مصادر طبية
  .المتضامنين االجانب ومتظاهرا فلسطينيا

  12/12/2011، الجديدة، رام اهللالحياة 
  

   جنود إسرائيليينخمسةمواجهات في منطقة باب العامود بالقدس وإصابة  .34
أصيب عشرات الشبان المقدسيين بحاالت اختناق ورضوض، إثر اندالع مواجهات عنيفة بينهم وبين 

جنود على طفل مقدسي قوات االحتالل اإلسرائيلي، في منطقة باب العامود بالقدس المحتلة، بعد اعتداء ال
  . يبلغ من العمر ثماني سنوات

واشتبك عشرات الشبان المقدسيين مع جنود االحتالل المتواجدين بالقرب من باب المغاربة بعد اعتدائهم 
على الطفل المقدسي، مما أثار غضب المواطنين األمر الذي دفعهم لمهاجمة الجنود بالحجارة ما أدى 

ين على األقل بجروح متفاوتة، وإصابة العديد من المقدسيين بحاالت اختناق إلصابة خمسة جنود إسرائيلي
  . ورضوض نتيجة استخدام قوات االحتالل قنابل الغاز والهراوات
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وسارعت قوات االحتالل بإغالق منطقة باب العامود والبلدة القديمة الحتواء المواجهات، فيما طاردت 
  .دسيين الغاضبين واعتقلت أحدهمالشبان المق" المستعربين"قوات خاصة من 

  11/12/2011، موقع فلسطين أون الين
  

   أسيراً في سجون االحتالل مصابين بمرض السرطان القاتل11: "التضامن الدولي" .35
أكدت مؤسسة التضامن الدولي لحقوق اإلنسان أن أعداد األسرى المصابين بمرض : الضفة الغريبة

 أسيرا يعيشون ظروفا صحية ونفسية في غاية الصعوبة 11إلى السرطان في السجون اإلسرائيلية وصل 
  .نتيجة اإلهمال الطبي المتعمد من قبل إدارة مصلحة السجون

وأشار الباحث في مؤسسة التضامن أحمد البيتاوي إلى أن قوات االحتالل أفرجت عن خمسة أسرى 
 والحكومة اإلسرائيلية، في مصابين بالسرطان في الدفعة األولى من صفقة التبادل بين حركة حماس

  .الوقت الذي ال يزال في سجون االحتالل أحد عشر آخرين مصابين بمرض السرطان الخطير
  12/12/2011، السبيل، عمان

  
  اإلقامة الجبرية تنغص حياة األسرى المحررين بالضفة .36

سائل التي يملكها؛ يصر االحتالل االسرائيلي على تنغيص حياة الفلسطينيين بكافة الو: الضفة الغربية
حيث فرضت سلطات االحتالل جملة من اإلجراءات األمنية على األسرى الذين أطلق سراحهم مؤخرا 

  .، التي تمت بين الكيان اإلسرائيلي وحركة حماس قبل نحو شهرين"الوفاء لألحرار"في صفقة 
 التي يعيش فيها األسير المنع من التنقل بين المحافظات، أو مغادرة المحافظة: وتشمل تلك اإلجراءات

المحرر لمدة ثالث سنوات، إلى جانب إلزامه بمراجعة مقر الحاكم العسكري اإلسرائيلي كل شهرين؛ 
 سنوات 10للتوقيع وإثبات الوجود على مدار ثالث سنوات، فيما جرى فرض قرار منع السفر لمدة 

  .خارج البالد
لمحررين الذين منعتهم تلك اإلجراءات من الحصول وشكّلت اإلقامة الجبرية عائقاً أمام بعض األسرى ا

على حقهم في العالج، في ظل تدهور حالتهم الصحية؛ بسبب اإلهمال الطبي الذي كانوا يالقونه داخل 
  .السجون اإلسرائيلية

  12/12/2011، السبيل، عمان
  

  ى حقوق الفلسطينيينالمصالحة لم تنعكس إيجابيا عل: "الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق اإلنسان" .37
طالبت الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق اإلنسان، كافة الفصائل بضرورة العمل الجاد على تنفيذ : رام اهللا

لكي يلمس المواطن الفلسطيني تغيًرا إيجابيا وواضًحا على وضع حقوق  "المصالحة الوطنية"بنود اتفاق 
عرضت النتهاكات جسيمة منذ وقوع حالة االنقسام ما بين اإلنسان في مناطق السلطة الفلسطينية، التي ت

  .الضفة الغربية وقطاع غزة
  11/12/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم
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   بالنقب تقر هدم قرية أم الحيران اإلسرائيليةمحكمة الصلح .38
تًا في  بي33 امس، أوامر الهدم الصادرة بحق "كريات جات" في  اإلسرائيليةأقرت محكمة الصلح: النقب

قرية أم الحيران غير المعترف بها في النقب، وبهذا تمهد الطريق أمام تطبيق المخطط الحكومي إخالء 
وقد علقت المحكمة تنفيذ القرار لمدة . أهالي القرية وهدمها بالكامل بهدف إقامة بلدة يهودية على أنقاضها
وبهذا تكون .  إليجاد حلول سكن بديلةسنة بهدف إتاحة المجال أمام األهالي التفاوض مع سلطات الدولة

 باسم أهالي القرية إللغاء أوامر الهدم هذه عام "عدالة "المحكمة قد رفضت الطلب الذي تقدم به مركز
 الذي أعلنت عنه لجنة المتابعة وتزامنًا مع مظاهرة "يوم نصرة النقب"يأتي هذا القرار في . 2006

  .يس الحكومة نتنياهو في القدس الغربيةاآلالف من المواطنين العرب أمام مكتب رئ
  12/12/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا

  
   فلسطيني منذ تنفيذ صفقة التبادل500االحتالل اعتقل : نادي األسير .39

قدس "قال رئيس نادي األسير الفلسطيني في مدينة الخليل أمجد النجار، في تصريحات خاصة لـ : الخليل
 مستمرة ومتواصلة، حيث ال يكاد يمر يوم أو ساعة دون أن يكون هناك إن حمالت االعتقاالت": "برس

 حالة اعتقال لمواطنين فلسطينيين 500، مشيًرا إلى أن نادي األسير الفلسطيني رصد أكثر من "اعتقاالت
  ".منذ تنفيذ صفقة تبادل األسرى

يمات الفلسطينية ومن وأضاف النجار أن معظم هذه االعتقاالت عشوائية، ومن مختلف الفصائل والتنظ
كافة فئات أبناء الشعب الفلسطيني من أطفال ونساء ورجال ومرضى، مشيًرا إلى أن قوات االحتالل 

أكثر من ثمانين فلسطينًيا من ) نوفمبر/ تشرين ثاني(اعتقلت في األسبوع األول من الشهر الجاري 
في محاولة " األسرى المحررين، مختلف المدن الفلسطينية، وأن جزء كبيرا من المعتقلين كانوا من

  ".لالنتقام منهم إرضاء للشارع اإلسرائيلي الذي أصيب بخيبة أمل بعد خضوعهم لصفقة تبادل األسرى
  11/12/2011قدس برس، 

  
  دليل المعلم مشروع لتطوير المنهاج الفلسطيني :  في غزةوزارة التربية والتعليم العالي .40

العالي دليل المعلم في مختلف المواد للمراحل األساسية الدنيا والعليا أنجزت وزارة التربية والتعليم : غزة
  .والثانوية وذلك ضمن مشروع متكامل يهدف إلى تحقيق أهداف العملية التربوية بمفهومها الشامل

الدكتور خليل حماد مدير عام اإلشراف والتأهيل التربوي بوزارة التربية والتعليم العالي يقول إن الوزارة 
ى جاهدة إلى تطوير التعليم أفقياً ورأسياً من خالل خطوات وأنشطة متعددة تطال كل العناصر تسع

  .البشرية والمادية التي لها عالقة بالتعليم
ويوضح مدير عام اإلشراف والتأهيل التربوي أن الدليل عبارة عن كتاب يضم عدد من الموضوعات 

م تدريسها من خالل تحديد األهداف والوسائل واألنشطة المقررة في العام الدراسي ويبين للمعلم كيف يت
  .وأساليب التقويم التي تالئم كل موضوع على حده

  11/12/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم
  
  
  



  

  

 
 

  

            19ص                                     2347:                العدد12/12/2011اإلثنين  :التاريخ

   دائما من اتخاذ إجراءات أحادية الجانب بالقدس"إسرائيل"حذر ت األردنيةالخارجية  .41
 إسـرائيل يحـذر   " األردن   أن" الغد "إلىالخارجية   مصدر مسؤول في وزارة      أكد:  تغريد الرشق  -عمان  

، بخصوص قرار إغالق جسر باب المغاربة المـؤدي للمـسجد           " الجانب أحادية إجراءاتدائما من اتخاذ    
  .األقصى في القدس

 يـرفض  األردن "إن وزير الخارجية ناصر جودة قال   أن الناطق بالعبرية،    "معاريف"ولفت موقع صحيفة    
، مؤكدا أن حكومتـه تجـري اتـصاالت مـع           " المقدسة في القدس   األماكنلى هوية   أي محاولة للتأثير ع   

ووصف الموقـع    . المقدسة األماكن، لمنع إجراء أي تغييرات على الوضع القائم في          اإلسرائيليةالحكومة  
، بعدم اإلقدام علـى أي خطـوة        اإلسرائيليةأوصل رسالة واضحة الى الحكومة      " موقف األردن هذا بأنه   

 المقدسة في مدينة القدس، والتي ستؤدي الى اندالع أحـداث عنيفـة فـي               األماكنير في معالم    تؤثر وتغ 
  ".، بالتعرض لالماكن المقدسة في مدينة القدس      اإلسرائيلية استمرت المحاوالت    إذا األوسطمنطقة الشرق   

ـ    إسرائيلي، وفقا لتصريحات مهندس     اإلسرائيلي القرار    عبرية كما بررت صحف   أن بنيـة    من البلدية، ب
  . لحظةأية قد تشتعل بالنيران في أنها، كما "للسقوط الفوري"، وانه عرضة "خطرة جدا"الجسر 

12/12/2011 ،الغد، عمان  
  

   تتعهد بوقف اإلجراءات أحادية الجانب في جسر باب المغاربة "إسرائيل: "األردن .42
مية والمسيحية في القدس المحتلـة      قال المستشار األردني عن الممتلكات اإلسال      : نادية سعد الدين   –عمان  

الجهات المعنية تسلمت مذكرة إسرائيلية رسمية مؤخراً تتضمن التزامـاً          "المحامي عبد الناصر نصار إن      
صريحاً بعدم تنفيذ مشروع جسر باب المغاربة، ووقف جميع اإلجـراءات أحاديـة الجانـب المتعلقـة                 

إجراءات سلطات االحتالل تـشكل     "، إن   "الغد" إلى   وأضاف،". بالمقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس    
انتهاكاً صارخاً للقوانين والقرارات الدولية، وتهديداً لعملية السالم، بما يعيد المنطقة إلـى دوامـة عـدم                 

مواصلة الدبلوماسية األردنية في مختلف المحافل العربية واإلسالمية        "وأكد أهمية   ". االستقرار في المنطقة  
  ". ط على االحتالل اإلسرائيلي لعدم المس بالمقدسات الدينيةوالدولية للضغ

من جانبه، قال نائب رئيس لجنة إعمار المسجد األقصى وقبة الصخرة المشرفة رائف نجم إن الـسلطات                 
شق نفق واسـع    "اإلسرائيلية لن تغلق جسر باب المغاربة طويالً، بفعل الضغوط األردنية، تمهيداً لمخطط             

ولفـت إلـى أن      ".بعبور دبابات االحتالل وجيشه إلى ساحة المسجد األقصى المبـارك         يقود إليه، يسمح    
استبدال الجسر الخشبي بآخر حديدي يعد إجراًء مؤقتاً يستهدف االحتالل منه كسب الوقت الستكمال شق               "

وصوالً مـن   النفق الذي يبدأ من الخليل مخترقاً باب النبي الواقع أسفل باب المغاربة بستة أمتار تقريباً،                
  ". باب المغاربة حتى المسجد األقصى

12/12/2011 ،الغد، عمان  
  

   يدين وصف مرشح رئاسة أميركي للفلسطينيين بأنهم شعب تم اختراعه"العمل اإلسالمي" .43
أدان حزب جبهة العمل اإلسالمي بشدة وصف المرشـح الجمهـوري فـي انتخابـات الرئاسـة               : عمان

واستنكر مسؤول الملف الـدولي فـي       .  نيوت جينجريتش الفلسطينيين بأنهم شعب تم اختراعه       األمريكية
موسى الوحش في تصريح له هذه التفوهات العنصرية التي يظهر فيها العداء الواضح للشعب              . الحزب د 
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الطريقة واستهجن استخدام هذه    .  الناخبين أمام وضعفه   إفالسه داللة واضحة على     أنهاالفلسطيني، معتبراً   
  .  في فلسطينحق الشعب الفلسطيني الثابتإنكار و المبتذلة لكسب ود اليهود، من خالل تزوير التاريخ،

12/12/2011، الدستور، عمان  
  

  اعتصام أمام السفارة القطرية تنديدا بخريطة منقوصة لفلسطين في دورة األلعاب العربية .44
ن القوى الشبابية ومستقلين عصر أمس، أمـام         اعتصم العشرات م   :قصي جعرون ،   غادة الشيخ  - عمان

، "الفيـسبوك "السفارة القطرية في عمان، استجابة لدعوة نشرها ناشطون عبر موقع التواصل االجتماعي             
، التي افتتحت فـي     2011مساء أول من أمس، عقب عرض الجهة المنظمة لدورة األلعاب العربية للعام             

، اقتـصرت علـى   اإلسـتاد أثناء دخول الوفد الفلسطيني إلى الدوحة الجمعة، خريطة منقوصة لفلسطين،    
الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، فقط، فضال عن عرضها خريطة للمغرب، بدون الصحراء الكبرى،              

ونـدد  . وقدمت الجهة المنظمة بعدها، اعتذارا للمغرب، لكنها لم تقدم اعتذارا مماثال للجانب الفلـسطيني             
كمـا انتقـد    ". اعتراف كامـل بالكيـان الـصهيوني      "ية، التي عدوها بمثابة     المعتصمون بالخطوة القطر  

  . ، على حد قولهم"اإلعالم المضلل"معتصمون األداء اإلعالمي القطري، واصفين إياه بـ
إلى ذلك، قدم رئيس بعثة فلسطين إلى الدورة العربية داود متولي، استيـضاحا للجنـة المنظمـة العليـا                   

ولم يعرف ما إذا كانت البعثـة الفلـسطينية         . فلسطين التاريخية المنقوصة ل  خريطةالللبطولة، بخصوص   
ستعلق مشاركتها، األمر الذي يبقى رهنا بإجابة وتوضيح من قبل الحكومة القطرية التي لم تقدم أية إجابة                 

  . أو إيضاحات حتى مساء أمس
12/12/2011 ،الغد، عمان  

  
  ذار المقبل آ30مسيرة عالمية لنصرة القدس في : األردن .45

انطلقت صباح أمس أعمال مؤتمر اللجان الدولية لمسيرة القـدس العالميـة فـي              :  محمد الكيالي  -عمان  
مجمع النقابات المهنية، بتنظيم من متضامنين عرب وأجانب، للتحضير لمسيرة القـدس العالميـة التـي                

 وسوري ولبنان، بمشاركة    المقبل من الحدود الفلسطينية مع األردن ومصر      ) مارس( آذار   30ستنطلق في   
  .وفود من مختلف دول العالم

وأكد نائب رئيس مجلس النقباء نقيب األطباء الدكتور أحمد العرموطي في كلمـة افتتـاح الملتقـى، أن                  
المسيرة تجسد تحركا جماهيريا عالميا، يستهدف دعم القضية الفلسطينية العادلة علـى قاعـدة رفـض                "

  ".ية الثابتة للفلسطينيين وفي مقدمتها حق العودةاالحتالل ومناصرة الحقوق الوطن
12/12/2011 ،الغد، عمان  

  
   من أصل أردني بالتجسس لصالح حماسأستراليا محكمة إسرائيلية تدين .46

تقديم العون والمساعدة   " أدانت محكمة إسرائيلية، اليوم، مواطناً أسترالياً من أصل أردني بتهمة            :الناصرة
  .داخل األراضي الفلسطينية" م إرهابيتنظي"لصالح " والتجسس

، بتجريم إيـاد    )11/12(، في ختام جلستها المنعقدة اليوم األحد        "بيتح تكفا "وقضت المحكمة المركزية في     
بعد اتهامه بمحاولة جمع معلومات استخبارية لصالح حركة المقاومـة اإلسـالمية            )  عاماً 47(أبو عرجا   

  .حماس
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لنيابة العامة اإلسرائيلية بلورت صفقة ادعاء يعترف بموجبها أبـو عرجـا            وأفادت اإلذاعة العبرية، بأن ا    
بمحاولته خالل األعوام األربعة الماضية جمع معلومات عن منشآت حساسة داخل األراضي الفلـسطينية              

، علـى أن يخـضع      "حماس"، والحصول على وسائل تكنولوجية متطورة من حركة         1948المحتلّة عام   
  .ي مدة ثالثين شهرلعقوبة السجن الفعل

11/12/2011قدس برس،   
   

   عن إقامة حماس قواعد ومنشآت لتصنيع الصواريخ داخل سيناءإسرائيليةنفى مزاعم تمصر  .47
 ، ويوسف العومى،داليا عثماننقالً عن مراسليها؛  12/12/2011المصري اليوم، القاهرة، نشرت 

 تؤكد إقامة التيأكد أن التقارير اإلسرائيلية  سيناء ي فمصرياً اًمصدر، أن  وهيثم الشرقاوى،وهشام يس
حركة حماس قواعد ومنشآت لتصنيع الصواريخ داخل سيناء المصرية لحمايتها من الغارات الجوية 

 معدات حربية أو أيإنه ال يمكن لكائن من كان أن يضع ": وقال .اإلسرائيلية، ال أساس لها من الصحة
 للسيادة المصرية، كما أن مصر ال تسمح بالعبث  يعد انتهاكاً سيناء، ألن ذلكفيينشئ قواعد صواريخ 

مجرد فبركة صحفية ] جيروزاليم بوست[ الصحيفة اإلسرائيلية في سيادة أراضيها مطلقاً، وأن ما ورد في
  ."وأخبار كاذبة وغير صحيحة

 الفترة فيدعاية  تقوم بمثل هذه ال"إسرائيل" عماد جاد، أن . داالستراتيجيمن ناحية أخرى، أكد الخبير 
  . سيناءفي بوجود خطر الدوليالسابقة للثورة بهدف إشعار العالم 

بعد استبعاد ": زيد، مساعد وزير الخارجية األسبق للشؤون العربية والشرق أوسطية وقال السفير سيد أبو
ذه  يكون هدف إسرائيل من هوبالتالي سيناء، أعتقد أن هذا هو األرجح، فيمصر وجود هذه المنشآت 

 تقوم فيه مصر الذي الحالي التوقيت في العالقات بين مصر وحماس خاصة فيالتصريحات دق إسفين 
  ." ملف المصالحة الفلسطينيةفيبمساعدة القضية الفلسطينية وحققت نجاحاً الفتاً حتى اآلن 

 دمحافظ شمال سيناء اللواء عب، أن القاهرةوسيناء  من 12/12/2011الجريدة، الكويت، وأضافت 
 اإلسرائيلية، "جيروزاليم بوست"نشرته صحيفة الخبر الذي  "الجريدة"الوهاب مبروك كذّب في تصريح لـ

، والسيادة المصرية بجوانبها اإلدارية واألمنية وقال إن هذه التقارير غير صحيحة جملة وتفصيالً
  .والتنفيذية قائمة على ربوع سيناء

ات المصرية في الوقت الراهن مع جميع الفصائل الفلسطينية إن العالق" لجريدةا"ـوبينما قال المصدر ل
طيبة جداً خاصة مع حماس، مستبعداً أن تفكر األخيرة في اإلضرار باألمن المصري، أكدت مصادر في 

  .حماس أن هدف هذه الشائعات هو إحداث وقيعة بين الحركة والمسؤولين المصريين
  

  ين بحق الفلسطينيالعنصريةجمهوري للرئاسة األميركية تصريحات المرشح ال ستنكرتالعربية  الجامعة .48
 أعربت جامعة الدول العربية أمس عن استنكارها وإدانتها الشديدة للتصريحات : قنا وكالة-القاهرة 

العنصرية التي أطلقها المرشح الجمهوري النتخابات الرئاسة األميركية نيوت جينجريتش بحق الشعب 
وفي تعقيبه على هذه  ."شعب تم اختراعه، ويسعى لتدمير إسرائيل"ين بأنهم الفلسطيني، بوصفه الفلسطيني

التصريحات قال السفير محمد صبيح األمين العام المساعد لدى الجامعة العربية لشؤون فلسطين 
إن الجامعة العربية استمعت الدعاءات جينجريتش باستغراب واستنكار، وهي "واألراضي المحتلة 

 :وأضاف صبيح في تصريحات للصحافيين أمس".  وال تستند إلى أسس علميةتصريحات غير مسؤولة
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إن الشعب الفلسطيني عاش على هذه األرض قبل األديان بثالثة آالف عام، ولديه تراث وتاريخ عميق، "
  ."ال يمكن تجاهله، أو أن تؤثر عليه مثل هذه التفوهات واالدعاءات الباطلة

 إن كان سببها الجهل، فهذه مصيبة، ألنه يفترض في شخص كان إن هذه التصريحات"واستطرد قائال 
 إلحدى لجان الكونغرس أن يكون على وعي تام بحقائق التاريخ، وعلى  لمجلس النواب، ورئيساًرئيساً

  ."األقل بما ورد في اإلنجيل والتوراة بشأن حقوق الشعب الفلسطيني الواضحة التي ال يمكن إنكارها
  12/12/2011العرب، الدوحة، 

  
   في الشرق األوسط فإننا لن نرى السالم يعم العالماًستمرم الدولةما دام إرهاب : أردوغان .49

 في كلمة مسجلة خالل الجلسة االفتتاحية ، رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغانشارأ :الدوحة
 مع المنتدى زامناًت"نه أ ، الذي عقد في العاصمة القطرية الدوحة، إلىالمنتدى الرابع لتحالف الحضارات

الثالث لتحالف الحضارات في البرازيل شهد البحر المتوسط عملية قرصنة كبيرة، حيث تم االعتداء على 
بينما كنا ...  الحرية الذي كان ينقل مساعدات إنسانية إلى أهالي قطاع غزة المتضررين والفقراءأسطول

عالم، فقد تم تخريب السالم والرفاهية والقانون نناضل في البرازيل من أجل تحقيق السالم والعدالة في ال
ودعا أردوغان إلى ضرورة إحالل السالم في منطقة الشرق األوسط  ".الدولي في البحر األبيض المتوسط

وحل المشكالت المزمنة بشكل سريع ليس من أجل أن يحل السالم في المنطقة فحسب، بل في العالم 
إنه ما دام إرهاب : "نزيف الدم في منطقة الشرق األوسط، وقالأجمع مشدداً على ضرورة التدخل لوقف 

الدولة يستمر في الشرق األوسط ويستمر معه تخريب مساعي المصالحة وقصف األطفال األبرياء 
بالقنابل واسر الناس األبرياء في السجون المفتوحة، فإننا لن نرى السالم يعم العالم، هذا باإلضافة إلى 

  ".ودة في المنطقة التي تطلق النار على الشعوبالدكتاتوريات الموج
وعبر عن أسفه للقرار الذي اتخذته الواليات المتحدة األمريكية بسبب انضمام دولة فلسطين إلى 

 كافة الدول المؤيدة لتحالف الحضارات بضرورة مساعدة منظمة اليونسكو، حتى تتمكن اليونسكو، مطالباً
  .قتصاديةمن تسيير أعمالها دون أي صعوبات ا

  12/12/2011الشرق، الدوحة، 
  

   ضد إغالق جسر باب المغاربة في القدسلوقفةنشطاء مصريون يدعون  .50
 12/12 االثنين يومفي مصر، إلى وقفة احتجاجية " الحملة الشعبية لمقاومة تهويد القدس" دعت :القاهرة

  جمال عبد.ق الحملة دوقال منس .ضد قرار سلطات االحتالل اإلسرائيلي إغالق جسر باب المغاربة
سيعترضون على مشروع القانون الذي  تحده الحكومة الصهيونية "ن يإن المحتج "قدس برس"السالم لـ

  ".1948بمنع األذان في األراضي الفلسطينية المحتلة عام 
  11/12/2011قدس برس، 

  
  شكل دائمالسفير اإلسرائيلي الجديد لن يقيم في القاهرة ب: "األوسطالشرق "مصدر مصري لـ .51

 الجديد لدى مصر إلى القاهرة اليوم، "إسرائيل"يصل يعقوب أميتاي سفير :  محمد عبده حسنين- القاهرة
.  الذي غادر الشهر الماضي بعد انتهاء فترة عمله، للسفير يتسحاق ليفانونلتسلم مهام منصبه الجديد خلفاً

ي لن يقيم في القاهرة بشكل دائم إن أميتا: وقال مصدر بوزارة الخارجية المصرية للشرق األوسط
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 بسبب عدم االستقرار حتى اآلن ،وسيتنقل بين القاهرة وتل أبيب خالل الفترة القليلة المقبلة على األقل
على مقر السفارة اإلسرائيلية، بعدما شهد المقر القديم الموجود في بناية مطلة على النيل، عملية اقتحام 

  .ة أشهرمن قبل متظاهرين مصريين منذ ثالث
  12/12/2011الشرق األوسط، لندن، 

  
   تتبرع بمليون دوالر ألطفال فلسطين"سالم يا صغار"حملة : اإلمارات .52

 مع مؤسسة أوكسفام الخيرية عقداً لتنفيذ مشاريع تخدم الطفل "سالم يا صغار"وقعت حملة : واموكالة 
جرى توقيع العقد خالل حفل و .الفلسطيني وأسرته بقيمة مليون دوالر، عبارة عن تبرع من الحملة

استقبال في قصر السيف بالشارقة من قبل باربرا ستوكنغ المدير التنفيذي ألوكسفام بالمملكة المتحدة 
سالم يا "ونورة النومان المدير العام للمكتب التنفيذي للشيخة جواهر القاسمي الجهة المشرفة على مشاريع 

شروعين حيويين يخدمان اآلالف من أطفال فلسطين ، ونص على أن تقوم أوكسفام بتنفيذ م"صغار
 مدرسة من 760ويركز المشروع األول على المساهمة في رفع مستوى التعليم االبتدائي في  .وأسرهم

  .خالل الدروس المكثفة في اللغتين العربية واإلنجليزية والعلوم والرياضيات والجغرافيا
 الغذائي لألطفال الذين تعاني أسرهم تردي األوضاع أما المشروع الثاني، فيهدف إلى توفير الضمان

 أسرة تحتضن أكثر 190االقتصادية عن طريق تأمين فرص أكبر للوظائف المؤقتة لذويهم، وتستفيد منه 
 طفالً، ويتم اختيار األسر المحتاجة والتي تملك مساحة كافية لتنفيذ المشاريع التجارية، 850من 

  . أطفال5 امرأة ولديها أكثر من وباألخص األسر التي رب أسرتها
  12/12/2011االتحاد، أبو ظبي، 

  
   وال خوف على فلسطين سيحكمون العالم العربي ديمقراطياًاإلسالميون :األشعلعبد اهللا  .53

 عبد اهللا األشعل أن باب التحول . المصرية دة رأى أستاذ العالقات الدولية ومرشح الرئاس:القاهرة
ربي قد مكن اإلسالميين من الصعود إلى الحكم، واعتبر ذلك نتيجة طبيعية، دعا الديمقراطي في العالم الع

  .إلى التعامل معها ومنحها الفرصة إلدارة شؤون الناس ومعالجة التحديات التي تواجه المنطقة العربية
أن القول باحترام الديمقراطية يستوجب احترام " قدس برس"وأكد األشعل في تصريحات خاصة لـ

واستبعد األشعل أن يكون ثمن سماح الغرب لإلسالميين بالحكم في العالم العربي واإلسالمي  .نتائجها
ال أعتقد أن اإلسالميين يمكن أن يتنازلوا عن فلسطين، ألن ذلك يعني : "التنازل على فلسطين، وقال

حن اآلن في خسارتهم ألرضيتهم بالكامل، وال أعتقد أن الغرب يمكن أن يساوم اإلسالميين على ذلك، ن
مرحلة انعتاق من االستبداد لصالح أنظمة ديمقراطية، وال يمكنني أن أخشى على القضية الفلسطينية ليس 

  .، على حد تعبيره"من أي حكم إسالمي بل وحتى من أي حكم وطني
  11/12/2011قدس برس، 

  
    "رهابيونإ "يونالفلسطين : موقفهاًكررمينغريتش غ .54

 كرر المرشّح األوفر عـن الحـزب الجمهـوري          :حنان البدري -واشنطن  ،  ”الخليج“-فلسطين المحتلة   
للرئاسة األمريكية ليوت غينغريتش تصريحاته في إطار سباق االنتخابات الرئاسية األمريكية التي يريدها             

  .بعض المرشحين على شطب الشعب الفلسطيني
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 على الرغم من انتقاد سـيناتور       وتمسك غينغريتش بتهجماته ومغالطاته التاريخية بشأن الشعب الفلسطيني       
 في مناظرة عقدت مساء     ،أمريكي يهودي بارز لهذه التصريحات التي تحولت إلى موضوع نقاش رئيسي          

  . في والية ايوا بين المرشحين الجمهوريين في سباق الرئاسة،السبت
جميع تبارى  وعد المرشح ميت رومني الذي وصف تصريحات غينغريتش بأنها تزيد النار اشتعاالً فإن ال             

وقالت المرشحة ميشيل باكمن إنها تفخر بقضاء فترة من شبابها في           . ”اسرائيل “ـفي إثبات والئهم التام ل    
إن كامل الضفة الغربية جزء     “كيبوتز في الكيان، أما ريك سانتروم وهو سيناتور سابق من بنسلفانيا فقال             

  .”إسرائيل“من 
 تحدث عن   ،لداعي إلى تقليص التوسع األمريكي في العالم       في إطار منهجه ا    ،ومن جانبه تحدث رون بول    

سياسة أمريكية تنأى عن األمر برمته، وخرج رئيس لجنة القوات المصلحة بمجلس الـشيوخ الـسيناتور                
وقـال  .  لينتقد بشدة تصريحات غينغريتش ووضعها في خانة مغازلة المحافظين         ،الديمقراطي كارل ليفين  

ة تخلق الفرقة ناهيك عن عدم تقديم غينغريتش أي حلول سـوى عبـوة              ليفين إن تلك التصريحات مدمر    
  .جازولين وعلبة ثقاب

هل مـا   “ورداً على سؤال عن هذه التصريحات العدائية، قال غينغريتش في مناظرة للجمهوريين السبت              
عة أحداً ما يجب ان يملك الشجا     “وأضاف أن   . ”هل هو صحيح تاريخيا؟ نعم    . قلته صحيح في الواقع؟ نعم    

ولم يتراجع عن تصريحاته    . ، حسب تعبيره  ”إنهم إرهابيون ويعلّمون اإلرهاب في مدارسهم     . لقول الحقيقة 
 يهوديـاً   31لديهم كتب تعليم تقول إذا كان هنـاك         “وأضاف  . تحت ضغط أسئلة خصومه خالل المناظرة     

  .ةوقتل منهم تسعة فكم يهودياً يبقى؟ نحن ندفع ثمن هذه الكتب بمساعداتنا المالي
نقف مع الـشعب    “وقال ميت رومني حاكم مساتشوسيتس السابق والذي يعد الخصم الرئيسي لغينغريتش            

مرات عديدة، ال نقول ذلك علنا كما       ) باراك أوباما (إذا لم نتفق معهم كما حدث مع الرئيس         . ”اإلسرائيلي“
لمات مثيرة للجـدل    نقول بوضوح سنقول الحقيقة لكننا ال نطلق ك       “وأضاف  . ”فعل بل في جلسات خاصة    

  .”الى التساؤل عما يحدث” اإلسرائيليين“تدفع أصدقاءنا 
أما رون بول المؤيد بشدة النعزال الواليات المتحدة، فقد رأى أن تصريحات غينغريتش تقود بطبيعتهـا                

نية الفلسطينيين لم يكن لديهم دولة في عهد اإلمبراطورية العثما        “ورأى أن   . ”متاعب“الواليات المتحدة الى    
لهذا تورطنا في كل هذه الفوضـى التـي كنـا           “وأضاف  . ”كذلك لم يكن لديهم دولة    ” اإلسرائيليين“لكن  

  .”نستطيع تجنبها ببعض الدبلوماسية
 12/12/2011، الخليج، الشارقة

 
   اإلسرائيلية وتبني لحملة لإلفراج عن األسرى إلى السجونالحقائقبعثة أوروبية لتقصي  .55

اسة لجنة حقوق اإلنسان في البرلمان األوروبي، في العاصمة البلجيكية بروكسل،           أعلنت رئ : أحرار ولدنا 
ورئيس لجنة العالقات مع المجلس التشريعي الفلسطيني، عن تبنّي اقتراح إعالن حملة دوليـة إلطـالق                

ى سراح األسرى واألسيرات القابعين في سجون االحتالل بداية العام القادم، وإرسال بعثة تقصي حقائق إل              
  .سجون االحتالل

وذكر مراسل أحرار ولدنا أن هذا اإلعالن جاء أثناء مداوالت ومداخالت من أعضاء البرلمان األوروبي،               
وبعد االستماع لكلمة وزير األسرى وكلمة فدوى البرغوثي، ومداخالت قدمها ناصر الريس من مؤسسة              

وسحر فرنسيس مـن مؤسـسة الـضمير،        الحق، وخالد قزمار من الحركة العالمية للدفاع عن األطفال،          
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أعلنت رئاسة البرلمان األوروبي عن تبنّي حملة لإلفراج عن األسرى، وإرسال بعثة تقصي حقائق إلـى                
سجون االحتالل، للوقوف على األوضاع اإلنسانية التي يتعرض لها األسرى، وانتهاك المبـادئ والقـيم               

  .اإلنسانية الدولية
   12/12/2011، السبيل، عمان

 
  يحمل قمراً إسرائيلياً إطالق صاروخ: روسيا .56

الذي سيضع في المدار قمرين اصطناعيين      » بروتون«اطلقت روسيا بنجاح، امس، صاروخ      : )ا ف ب  (
  .اإلسرائيلي، من قاعدة بايكونور في كازاخستان» 5-عاموس«لالتصاالت، احدهما 

ية نيكـوالي تيـستيدوف قولـه إن        عن المسؤول في الصناعات الجوية الروس     » انترفاكس«ونقلت وكالة   
 5- الروسـي لالتـصاالت وقمـر عـاموس        5-ام سيضع في المدار قمر لـوتش      -الصاروخ بروتون «

  .»لالتصاالت
الذي صنعته شركة روسـية بالتعـاون مـع شـركاء           » 5-عاموس«القمر  » سبايسكوم«وتشغل شركة   

ألقمـار االصـطناعية وتوسـيع      وسيسمح القمر للشركة بتأمين خدمات كاملة ألفريقيا عبر ا        . اوروبيين
  . خدماتها في أوروبا والشرق االوسط

 12/12/2011، السفير، بيروت
  

  "إسرائيل"كيف يسعى نتنياهو للسيطرة على الحياة السياسية في  .57
أربك رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو الحلبة الداخلية في إعالنه رغبته بتقـديم             : حلمي موسى 

وذهب البعض بعيدا في التقدير فمنح قـراره هـذا طبيعـة            . التمهيدية لزعامة الليكود  موعد االنتخابات   
استراتيجية ترتكز على تقدير لرغبته في ترتيب البيت اإلسرائيلي قبيل هجوم عـسكري حاسـم علـى                 

وذهب آخرون إلى أن مثل هذا القرار هو فـي أحـسن األحـوال محاولـة                . المشروع النووي اإليراني  
وط دولية يمكن أن تشتد مع بدء العام الجديد إللزام إسـرائيل بـالجلوس إلـى طاولـة                  للهروب من ضغ  

وربما ارتكز األولون واألخيرون    . المفاوضات مع الفلسطينيين وتقديم أجوبة محددة عن األرض والحدود        
األولى إلى فكرة أن نتنياهو يلعب كبيرا فيوحد اإلسرائيليين لتحمل عواقب الوقوف ضد العالم في الخطوة                

  .ضد إيران ويوحدهم أيضا استباقيا ضد العالم في الخطوة الثانية ضد التسوية
لكن معلقين إسرائيليين يؤمنون بأن األمور أبسط من ذلك بكثير، وأن نتنياهو ال يمانع في أن يفكر العالم                  

لحالـة  ففـي ا . بالطريقة التي سلفت خصوصا أن ذلك يمنحه هامش مناورة أوسع مما لديه فـي الواقـع         
اإليرانية يستفيد نتنياهو طوال الوقت من األنباء التي تتحدث عن أن أميركا ترجوه أن ال ينفرد بـالقرار                  

ونتنياهو، قبل غيره، يعرف أنه ال يمكنه تعريض العالم واقتصاده للخطر في وقت             . العسكري ضد إيران  
كما أن الوضـع علـى      .  أميركا بالغ الحساسية وفي ظروف دولية متأزمة بإقدامه على خطوة ال تريدها          

الصعيد الفلسطيني ال يستحق من نتنياهو هذا القدر من االهتمام نظرا ألن أميركا، وهي القوة األقدر على                 
ممارسة الضغط عليه من سواها، سوف تنشغل خالل العام الجديد بأمورها االنتخابية من ناحية وبمحاولة               

  .لذلك، ال خوف لديه من ذلكو. كسب ود األصوات اليهودية من ناحية أخرى
نتنياهو يستغل الواقع القائم لترتيب البيت اإلسرائيلي من أجل إحكـام سـيطرته             : وهنا يأتي بيت القصيد   

االنشغال األميركي باالنتخابات واألزمـة     : وهو يستغل الظروف المحيطة كلها لمصلحته     . الشخصية عليه 
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دية واالنشغال العربي بـالثورات وعواقبهـا، وأخيـرا         االقتصادية، االنشغال األوروبي باألزمة االقتصا    
وهو يسعى إلعـادة تركيـب البنيـة        . االنشغال الفلسطيني في انتظار نتائج التطورات اإلقليمية والدولية       

  .السياسية واإلعالمية والقانونية في إسرائيل بما يخدم مشروعه األيديولوجي اليميني المتشدد
اند تقريبا كل مشاريع القوانين ضد العرب في إسرائيل أوال، ثم سـاند             ويصعب القول ان نتنياهو الذي س     

كل القوانين التي تحد من حرية اليسار والليبراليين ثانيا، ال يتطلع إلى إنشاء دولة على مقاسه، هي فـي                   
للدولة » قيصر«وألنه يتطلع إلى ذلك صار يراهن على إمكانية التحول إلى           . األصل والمعنى دولة فاشية   

ويجد نتنياهو لديه من يساعده     . عبرية من خالل السيطرة على كل من المنظومتين السياسية واإلعالمية         ال
رجال أعمال من مالكي المليارات يشترون الذمم في السياسة ويشترون الـصحف ووسـائل              : على ذلك 
صحيفة األكثر  والتي توزع مجانا وغدت ال    » إسرائيل اليوم «وأبرز مثال على ذلك إنشاء صحيفة       . اإلعالم

والمثال المقابل هو تهديد رجـال      . توزيعا في إسرائيل وهي تملك خطا تحريريا متعاطفا بشدة مع نتنياهو          
األعمال ممن كانوا يمولون القناة العاشرة في التلفزيون اإلسرائيلي مما أوقع هذه القناة في أزمـة ماليـة                  

  .فها ضد نتنياهووإدارية شديدة رأى كثيرون أنها نتاج عقاب لها على موق
لكن أهم ما ساعد نتنياهو ذلك الميل المتعاظم في إسرائيل نحو اليمين والذي بات يرى في نتنياهو زعيما                  

ويجد نتنياهو أهم سند له في قواعد حزبـه حيـث           . عقالنيا قادرا على تلبية التطلعات اإلسرائيلية الجديدة      
رق بينه وبين أقرب المنافسين له بما يسمح له بـشطب           ينوي عبر االنتخابات التمهيدية المقبلة تعزيز الفا      
وإذا أفلح في ترتيب البيت الليكودي فإن الطريـق لـه           . بقايا المعارضة الداخلية، عن يمينه وعن يساره      

وبديهي أنه ال يخشى اليمين األشد تطرفـا والـذي كـان            . إلعادة ترتيب البيت اليميني تغدو أكثر يسرا      
لكن خشيته الحقيقية تتمثل في حزب إسـرائيل        . ا اقترب هو نفسه من الوسط     وسيبقى في الهوامش إال إذ    

ومن الجائز أن نتنياهو أفلح في الشهور األخير بإظهار نفسه زعيما يمينيا            . بيتنا وزعيمه أفيغدور ليبرمان   
وليس مـستبعدا أن يقـود مثـل هـذا     . ال يشق له غبار وإظهار ليبرمان كشخص ال يجيد سوى الثرثرة     

اع إلى إضعاف فرص ليبرمان الحقيقية في التنافس على زعامة اليمين ضد نتنياهو وربمـا إلـى                 االنطب
  .تراجع نفوذ حزبه أيضا

فقد جاءت خطوته هذه في ظـل ظـروف         . وهنا تبرز أهمية لعبة نتنياهو على الصعيد اإلسرائيلي العام        
ان هما شـاؤول موفـاز      والصقر. »عصفورة«متوترة داخل حزب كديما الذي يتنافس فيه صقران ضد          

وبين أهم أسباب غضب االثنين على تسيبي ليفني أنهـا لـم            . »الليكودي أيضا «وآفي ديختر   » الليكودي«
وإذا كان هذا هو المعنى فإن ما يعرف اليـوم بـرأس            . تفلح في ضم كديما إلى ائتالف نتنياهو الحكومي       

الليكود إن لم يكن تنظيميا فعلى األقل       المعارضة اإلسرائيلية، حزب كديما، على وشك أن يغدو جزء من           
عن موفـاز   » ليكودية«تجدر مالحظة أن ليفني أيضا ال تقل        . سياسيا إذا فاز أي من الصقرين بالزعامة      

  .وديختر ولكن ربما كانت أكثر عقالنية منهما
يبا يمكن  وحساب هؤالء مع المعسكر اليميني في إسرائيل يجعل لهذا المعسكر غلبة بنسبة ثالثة أرباع تقر              

ورغم هامشية حزب االستقالل الذي خرج به إيهود باراك من حزب العمـل إال              . لنتنياهو أن يهيمن عليه   
  .أن نتنياهو قد يكون يفكر في خلق جبهة انتخابية جديدة تحسم األمر لقيادته بفارق كبير عن خصومه

  اآلن متى سيتم اإلعالن عن تقـديم  يبدو أن هذه فرصة تاريخية يريد نتنياهو استغاللها وال أحد يعلم حتى            
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موعد االنتخابات العامة أو ربما خلق ظروف تحقق لنتنياهو مراده من دون االضطرار الختبار قدرتـه                
  .في انتخابات عامة

  12/12/2011، السفير، بيروت
  

  ما وراء التهديدات اإلسرائيلية بضرب حماس .58
  صالح النعامي

ن الجنراالت اإلسرائيليين في االحتياط، من الذين تعاقبوا        في خطوة ذات دالالت واضحة، حرص عدد م       
على قيادة المنطقة الجنوبية في جيش االحتالل، المسؤولة عن العمليات العسكرية في قطاع غزة، علـى                

وتزامن التعبير عن هذه المواقـف      . التأكيد أن حملة عسكرية كبيرة على قطاع غزة أصبحت مسألة وقت          
 اإلعالم اإلسرائيلية عن مناورات كبيرة يجريها الجيش اإلسرائيلي على التدرب           في ظل ما كشفته وسائل    

، التـي تعتبـر     "تسئليم"على شن حملة عسكرية على قطاع غزة في صحراء النقب، وتحديداً في منطقة              
الجنراالت يوآف جالنات، الذي كان قائـداً للمنطقـة         . منطقة التدريبات الرئيسة بالنسبة لجيش االحتالل     

جنوبية في جيش االحتالل وعين لمنصب رئيس هيئة األركان، وسلفه في الجنرال دان هارئيل، وقائـد                ال
القوات اإلسرائيلية السابق في قطاع غزة الجنرال شموئيل تامير اتفقوا على أنّه يتوجب توجيـه ضـربة                 

اع غزة إلى منطقـة     عسكرية على قطاع غزة بحجة أن بقاء األوضاع على حالها يعني التسليم بتحول قط             
لكن على ما يبدو أن المسوغات التي سـاقها         . مع كل ما يعنيه هذا األمر     " إسرائيل"تهديد رئيسة بالنسبة ل   

" إسـرائيل "الجنراالت الثالث ال تشمل منظومة المحفزات التي تدفع النخب األمنية والسياسية الحاكمة في     
  .لشن حملة عسكرية على القطاع

  مصر" إخوان"ماس وخشية التنسيق بين ح
إن أهم سبب يدفع اإلسرائيليين لشن حملة على قطاع غزة يتعلق تحديداً بالتحوالت التي يشهدها الـوطن                 

ويستدل من الجدل اإلسرائيلي الدائر أن نقطة االفتراض الرئيسة التـي يجمـع             . العربي، ال سيما مصر   
ولى من االنتخابات التشريعية المصرية تحمل      هو أن نتائج المرحلة األ    " إسرائيل"عليها صناع القرار في     

                     هـذه النتـائج تعنـي أن في طياتها معطًى يثير قلقاً هائالً في أروقة صناع القرار الصهاينة، حيـث أن
اإلخوان المسلمين سيلعبون دوراً أساسياً في تصميم القرار المصري في المرحلة المقبلة، وألن الصهاينة              

على " إسرائيل"كّل امتداداً لإلخوان المسلمين، فإنّهم يتوقعون أن تكون قدرة          يدركون أن حركة حماس تش    
ضرب حماس بعد استتباب األمور في مصر محدودة للغاية، عالوة على االفتراض بأن مصر في ظـل                 
حكم اإلخوان المسلمين ستتساهل في تهريب السالح لقطاع غزة، وهذا ما يجعل النخـب الحاكمـة فـي                  

  .   أنّه يتوجب المبادرة واإلسراع بتوجيه ضربة لحركة حماس حالياًترى" إسرائيل"
  قبل انتقام أوباما

وهناك سبب آخر يدفع تل أبيب لإلسراع في العمل ضد قطاع غزة بشكل عاجل، ويتمثّل في زيادة فرص                  
يبدي موقفاً  الرئيس أوباما بالفوز بوالية رئاسة ثانية، حيث يفترض صناع القرار في تل أبيب أن أوباما س               

أكثر تشدداً تجاه حكومة نتنياهو بسبب تعمدها إحراجه واللعب على المتناقضات فـي الـساحة الداخليـة                 
األمريكية بشكل فج، وإلدراكه أن سلوك حكومة نتنياهو أضر إلى حد كبير بالمـصالح األمريكيـة فـي                  

 ساركوزي، والتـي نـشرت      ولعل ما تسرب من فضفضة بين أوباما والرئيس الفرنسي نيكالو         . المنطقة
تفاصيلها على إحدى المواقع اإلخبارية الفرنسية، حيث أعرب أوباما عن ضجره الـشديد مـن سياسـة                 
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إن نتنياهو يدرك أنّه سيكون الطفل المدلل ألوباما حتـى          . نتنياهو، توجز حقيقة موقف أوباما من نتنياهو      
، وذلك بسبب حاجة األخيرة للـصوت       2012ام  إجراء االنتخابات الرئاسية األمريكية في نوفمبر من الع       

                  والدعم المالي اليهودي، لكن األمور ستنقلب رأساً على عقب في حال فاز أوباما بوالية ثانية، حيـث أن
من هنا فإن حكومة نتنيـاهو تـدرك أن عليهـا أن            . أوباما سيتحرر من الحاجة للصوت والمال اليهودي      

 دعماً أمريكياً كبيراً قبل إجراء االنتخابـات الرئاسـية األمريكيـة            تسرع بإنجاز كل المهام التي تتطلّب     
من هنا فإن النخب اإلسرائيلية ترى أنّه في حـال          . لضمان دعم أوباما، وضمن ذلك تنفيذ عملية في غزة        

اتخذ قرار نهائي بشن حملة عسكرية على غزة أو حزب اهللا أو إيران، فيتوجب أن يتم ذلك قبل تـشرين                    
  .قادمالثاني ال

  أهداف الحملة
أنّه نظراً ألن األوضاع الدولية واإلقليمية ال تتـيح معالجـة جذريـة             " إسرائيل"وترى النخب األمنية في     

لمسألة إطالق الصواريخ واجتثاث البنية التحتية والبشرية المسؤولية عن إطالق الصواريخ، وفي الوقـت   
تفضي إلى وقف إطالق الصواريخ، فـإن أي        الذي ال يوجد  حراك سياسي يمكن أن يسفر عن تفاهمات            

  :عملية عسكرية في قطاع غزة يجب أن تفضي إلى تحقيق هدفين أساسيين، وهما
في أعقاب الحرب التي شـنتها      " إسرائيل" استعادة الردع اإلسرائيلي في أعقاب تآكل الردع الذي بنته           -1

. لمواجهة القادمة ألبعـد وقـت ممكـن       ، وهذا يعني أنّه سيتم تأجيل ا      2008على قطاع غزة أواخر عام      
ويتطلّب تحقيق هذا الهدف بتوجيه ضربة عسكرية صاعقة على العدو تجعله يقضي وقتـاً طـويالً فـي                  
  .محاولة التخلص من آثار هذه الضربة والمرور في عملية طويلة لمعالجة األضرار وبناء القوة من جديد

جرائها، وهذا يتطلّب   " إسرائيل"ألضرار التي تتكبدها     تقليص وقت الحملة العسكرية، وبالذات تقليص ا       -2
إجراء تدريبات طويلة وشاقة حول كيفية القضاء بشكل سريع وعاجل على إمكانية أن تواصل الحركـات             

ومـن أجـل   . الفلسطينية إطالق الصواريخ، وذلك بالسيطرة على األراضي التي تطلق منها الـصواريخ  
على الصعيد اإلسرائيلي يتوجب تحـسين قـدرة الجبهـة المدنيـة            تقليص األضرار الناجمة عن الحملة      

اإلسرائيلية على تحمل عمليات إطالق الصواريخ عبر بناء تحصينات إلكترونية ومادية حول التجمعـات              
  .االستيطانية التي يتوقع أن تصاب أكثر من غيرها أثناء إطالق الصواريخ

  إخالء المدنيين
هذه األهداف يتطلّب العمل داخل مناطق مأهولة بالسكان، حيث أن قطاع           تدرك أن تحقيق    " إسرائيل"لكن  

غزة هي المنطقة التي تضم أكبر كثافة سكانية في العالم، األمر الذي يعني أن تحقيق األهداف آنفة الذكر                  
يض، تدرك أن مكانتها الدولية في الحض     " إسرائيل"لكن  . يعني إلحاق إصابات هائلة بالمدنيين الفلسطينيين     

وهي تعي حجم الضرر السياسي الذي لحق بها في أعقاب الحرب األخيرة على القطاع بسبب ردة الفعل                 
ومما يزيد األمور تعقيـداً     . القوية جداً التي قوبل بها العدوان اإلسرائيلي، ال سيما من الرأي العام الغربي            

ل الديموقراطي سيبدي اهتماماً كبيـراً      أن الرأي العام العربي في أعقاب ثورات التحو       " إسرائيل"بالنسبة ل 
، من هنـا    "إسرائيل"وسيضغط على النخب الحاكمة في العالم العربي للتحرك ضد          " إسرائيل"بما تقوم به    

أن يسقط عدد كبير من المدنيين جراء الحملة القادمة، لـذا           " إسرائيل"فمن الواضح أنّه ليس من مصلحة       
 بشكل صريح إلى إجالء المدنيين للفلسطينيين في كل منطقة يتم           فإن هناك من النخب العسكرية من تدعو      

فيها شن عمل عسكري، وذلك لتقليص األضرار، وذلك لكي تتم الحملة في أقل قدر من الممانعة الدوليـة               
  .واإلقليمية
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باتت ترى أن شن حملة عسكرية على قطـاع         " إسرائيل"قصارى القول، الكثير من األوساط القيادية في        
  .مراً ال مفر منهغزة أ

  12/12/2011، السبيل، عمان
  

  حماس واألردن .59
  أيمن خالد

استئناف األردن العالقات مع حركة حماس، واكتشاف الحكومة األردنية خطأ قطع العالقات، ال يأتي من               
باب المصداقية والنزاهة لدى النظام، وقبول حركة حماس استئناف العالقة، واالستعدادات لزيارة مرتقبة             

الد مشعل ال يعفي حركة حماس من مسؤوليات تاريخية، فهذه العودة إنما تخـدم النظـام فـي األردن            لخ
فحسب، في وقت يتقلب فيه النظام تحت وطأة الربيع العربي، ال يمكن قبول هذه الزيارة وهـذه العـودة                   

  .لألردن، إال ضمن رؤية المصلحة العامة للشعبين الفلسطيني واألردني
اآلن حركة حماس بغية االختباء وراء هذه العالقة من تنامي حركة االحتجـاج الداخليـة،               فاألردن، يريد   

  .وهناك جملة مصالح محددة في هذا الجانب
على الصعيد الخارجي يحاول النظام إرسال رسالة سياسية للخارج مفادها انه يقوم بعمليـة تـرويض    -1

ر عندما أعاد استقبالها بعد طردهـا مـن         لحركة حماس كما قام في وقت سابق بترويض منظمة التحري         
  .1971األردن عام 

وهذا يضع حركة حماس في مأزق، ألنها تضع نفسها في موضع قيادة منظمة التحرير السابق، ونقـصد                 
هنا عندما وافقت قيادة المنظمة على استئناف العالقات مع األردن، وتالها تنسيق سياسي متقدم، ولكـن                

ت لم تكن ضمن مصلحة الشعب الفلسطيني، فبينما كان النظام األردني يـستقبل             هذا التنسيق وهذه العالقا   
قيادة منظمة التحرير، كان النظام يقمع ويبطش بالمناضلين الفلسطينيين، بمعنى أن عالقة النظام األردني              

منهـا  بالقيادة الفلسطينية في حينه، لم تطوِ ملف أحداث أيلول وما نتج عنه، واكتفت بفتح صفحة يـستفيد    
السياسيون وال تخدم مصالح الشعب، وهنا تبدو عودة حركة حماس شبيهة بهذا الوضع، فإذا كانت حركة                
حماس جادة بخدمة ملف القضية الفلسطينية، فعليها أوالً أن تنهي احتقان أربعين سـنة بـين الحكومـة                  

ل األسود بالكامل وما نـتج      األردنية والفلسطينيين، ألن أي عالقات قادمة ال تصح أبدا إال بطي ملف أيلو            
عنه، فإحدى نتائجه التي ال زالت عالقة، وجود أكثر من مائة ألف فلسطيني ال يحملون حتـى شـهادات                   
ميالد، وهم الذين تم طردهم من األردن وتم سحب جنسياتهم في أعقاب أيلول األسود، وهي عملية انتقلت                 

م في دول عربية مثل سوريا ولبنان، في حـين هـاجر             ألفاً منه  60إلى األبناء واألحفاد، وال يزال قرابة       
ومسألة طي ملفهم، تعني بوضوح أن حمـاس قامـت بخطـوة            . قسم عبر طرق ملتوية ووصلوا أوروبا     

  .صحيحة على المستوى الوطني، وال تكون خطوتها سياسية ولمصلحة الحركة فقط
ى األردن، من اجل امتصاص     يحتاج النظام األردني اآلن وقبل أي وقت مضى عودة حركة حماس إل           -2

أصوات الحركة اإلسالمية األردنية، التي تنامت صيحاتها بفعل الربيع العربي، ومثل هذه العودة المكبلـة    
لحركة حماس، ستعمل على تكبيل الحراك الشعبي األردني، وتكبيل القوى اإلسالمية األردنية، التي يمكن              

الذي يصب في مصلحة تطويق المصالح اإلسرائيلية في        أن يصيبها نوع من الخدر، وتتباطأ في الحراك         
  .األردن، والتي ترزح على كاهل الشعب هناك
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هذه العودة لحركة حماس تخدم اآلن هذا النظام، وتخدم برنامجه القديم، ما لم يتم العمل بحذر، ومنـع                  -3
يل، وصار يـروج    هذا النظام من استخدامها من جديد، فالنظام وفي وقت سابق اخترع قصة الوطن البد             

داخل األردن أن األردنيين من أصل فلسطيني يريدون إقامة دولتهم في األردن، وأن نظام الملـك هـو                  
الضمانة لبقاء األردن، وبالطبع نحن كفلسطينيين لم نكن يوماً ضد الملكية في األردن، لهذا مطلوب مـن                 

مفادها أن استخدام هذه المفردات     حركة حماس، أن تعود إلى األردن على قواعد وأسس واضحة للجميع،            
في أي من وسائل اإلعالم الخاصة والعامة هي من المحرمات التي يجب أن توضـع بـنص دسـتوري                   
صريح يجرم من يتحدث بها، وعليها أن تعلن رسالة واضحة وصريحة وهي إن كل فلسطيني في األردن                 

اً أردنية نظيفة، أبلغتنا أنها جـاهزة        وهي القاعدة التي ترضي أصوات     -هو أردني حتى يعود إلى فلسطين     
 وبتقـديري هـذه أهـم    -إلعالن آخر هو إن كل أردني هو فلسطيني حتى يعود الفلسطينيون إلى وطنهم      

  .قاعدة يمكن العمل عليها اآلن
النظام األردني، وبعد عمليات سحب الجنسية األخيرة، التي أدت إلى هروب رؤوس أموال فلـسطينية               -4

ح هذا الملف، لكن حالة القلق لم تنته، وهو يريد استئناف ضخ األموال الفلسطينية،              للخارج، حاول إصال  
ناهيك عن جر استثمارات الضفة إليه، بعد أن دمرت رؤوس األموال اإلسـرائيلية فـي األردن الحيـاة                  

  .االقتصادية، من خالل تدمير قطاعات الصناعة والزراعة وهو ما نقل األردن إلى مستويات صعبة
اك لعبة ذكية جداً يلعبها النظام األردني، وهي لعبة غاية في الحساسية، فالنظام بدأ يـرى حراكـاً                  هن-5

شعبياً غير مسبوق، تقوم به العشائر األردنية، وهذا الحراك، مع األسف، لم تستطع القـوى التـي مـن                   
تغييـــر بقـصد    أصول فلسطينية من المشاركة به، ألنهم يقعون تحت مطرقة اتهامهم بأنهم يريدون ال            

الوطن البديل، وهنا يحاول النظام جذب األردنيين من أصول فلسطينية إليه، لكـي يكونـوا قـوة فـي                   
المستقبل، تحمي النظام في حالة تنامي الحالة الشعبية األردنية ضد الفساد الذي ينخره، وهـذا يعنـي أن                  

 ضد أهل البلـد األصـليين، الـذين ال          النظام جاهز في حالة معينة، لقلب المعادلة واستخدام الفلسطينيين        
 سـنة مـن عمـر       60نستطيع نحن ال اليوم وال غداً أن نوفيهم شكرهم على احتضانهم لنا منذ أكثر من                

النكبة، لذلك على حماس أن تدرك، أن هذا النظام خطير للغاية، فإذا كان يريد اإلصالح ال بأس، ولكـن                   
  .تحت نظر الجميع وليس عبر المجهر فقط

 وما نتـــج عنـه ألن      1970سبتمبر  /واحد للمرحلة القادمة فقط، وهو إنهاء تبعات ملف أيلول        عنوان  
كل ما يجري وكل ما جرى من سياسة وهموم ومشاكل متعلق به، وطي هذا الملف يعيد وحدة الشعبين،                  

أن وال عودة عن طي هذا الملف الذي أنهاه الشعبان من خالل العالقات االجتماعيـة والتـزاوج، غيـر                   
  .النظام مصر على االحتفاظ به، فوحدة الشعبين، تصنع األردن الجديد

  12/12/2011، القدس العربي، لندن
  

  حماس في ذكرى انطالقتها" معالم على طريق" .60
  عدنان أبو عامر. د

بينما تحيي حركة المقاومة اإلسالمية حماس ذكرى تأسيسها الرابعة والعشرين، تشعر أنها بلغـت بهـذه                
لزمنية القصيرة نسبيا في عمر التنظيمات واألحزاب ذروة مجدها، وأقصى ما تتمناه أي حركة              المرحلة ا 

سياسية، في حين ينظر إليها الخصوم المتربصون بمشاعر يختلط فيها اإلعياء بالحنق من كثرة اإلحبـاط                
حـديث فـي    الذي ألم بمخططاتهم الستئصالها، والقضاء عليها، وفي ذات الوقت، يبدو المجال متاحـا لل             
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محاور هامة، البد للحركة أن تقرأها جيدا، وتتأمل ما بين سطورها، التي لـيس بالـضرورة أن تكـون                   
  .واضحة

  شعبية حماس والحصار • 
أسئلة كثيرة واستطالعات أكثر دارت وأجريت حول تزايد أو تراجع شعبية حماس في قطاع غـزة، مـا     

  :يادة حماس، ومنهايضع أسئلة هامة، تتطلب وقفة جادة وتاريخية من ق
 عاد الغزيون بفعل الحصار المفروض إلى أيام سحيقة، باستخدام وسائل العيش البدائية، ويتمثل ذلك               -1

في أن قدرة الناس على الصمود فاقت كل تصور، وهنا البد لحماس وحكومتها أن تنظرا بعـين أكثـر                   
عبة فعلياً تضع مسؤوليات كبيـرة      حرصا وتحسسا ألوضاعهم، هناك جهود تبذل نعم، لكن الجماهير المت         

  .على حماس، حكومة وحركة، وتتطلب مزيدا من الجهد والتوازن في صرف الموازنات على قلتها
 الجمهور الفلسطيني يحتم على حماس البقاء على ثوابتها السياسية الوطنية، واإلثبات له أنهـا علـى                 -2

 لحمالت الترهيب والترغيب التـي تمـارس        ذات العهد والقسم الذي من أجله ذهب الشهداء، وال تخضع         
  !.ال تصالح..ال تصالح: عليها، من األصدقاء والخصوم، ألن لسان حال تلك الجماهير كان بصوت عال

 أن تنتشر أكثر فأكثر في صـفوف الفلـسطينيين،          -وأكثر من أي وقت مضى    - حماس مطالبة اليوم     -3
ولكن بسلوك يومي مقبول، وباختالط أكثر فـأكثر فـي          ليس بالضرورة وفق المفاهيم التنظيمية التقليدية،       

  .مختلف المستويات الشعبية، الفقيرة تحديدا، حتى تستطيع الوصول إلى ما هو أعلى منه اليوم
  مستقبل الحكومة• 

وصول أي حركة سياسية لمرحلة الحكم والسلطة هو أقصى ما تتمناه وتسعى إليه، وقد وصلت حمـاس                 
رافية تجري عليها أكثر الصراعات والنزاعات دموية في التاريخ، وفـي ظـل             بالفعل للحكم في بقعة جغ    

  .رفض شبه مطلق ألن تخوض تجربتها السياسية، وكأن هناك فيتو محليا إقليميا دوليا عليها
وبغض النظر عن موقفي الشخصي في مسألة تولي حماس الحكم وفق المنطلقات التـي تحكـم العمليـة                  

ينية، فإن الحركة ماضية في برنامج الحكومة، خاصة في ضوء قدرتها علـى             السياسية باألراضي الفلسط  
  .إدارة األمور في قطاع غزة بصورة نسبية، مع بعض التحفظات هنا وهناك

وفي ذات الوقت، مطلوب من حماس استحضار ثوابتها من جديد في ذكرى انطالقتها، وأال تفقد بوصلتها                
قبلوهـا عنـدما عجـزوا عـن        ) الخصوم واألعداء (ى أنهم   تحت ضغط الترغيب أو الترهيب، وأال تنس      

الذي قد يفقدها أكثر مما يكسبها،      " مستنقع السلطة "مواجهتها، وأن تكون جاهزة دائماً لخطوة الخروج من         
  :ومن المعايير التي تحتم عليها أن تجتاز تحدي الحكم في هذه المرحلة

   السلطة والمقاومة-1
ضة إلى السلطة انتقاال مكانيا، من موقع إلى موقع، بل انتقال زماني، من             لم يكن انتقال حماس من المعار     

زمن الدعوة إلى زمن الدولة، من لحظة الفعل التي يحكمها مبدأ الواجب الشرعي والوطني، إلى لحظـة                 
يؤسسها مبدأ الممكن السياسي، وهو انتقال أطلقت عليه بعض األقالم، من األيديولوجيا إلـى الـسياسة،                

سة كما يعرفها بعض علمائها هي الدرجة التي تحترق عندها األيديولوجيا، بمعنى آخر إن حمـاس                والسيا
ربما انتقلت من حيث تشعر أو ال تشعر من اإلستراتيجية إلى التكتيك، من األهداف العليا إلى المرحليـة،          

السياسة، ألنـه مـن     وبالتالي قدر كل أيديولوجيا أن تنزل من عليائها النظري إلى الواقع حين تصطدم ب             
حين تترجل وتمشي على األرض، ألنها ستـصبح فـي   " العذرية الثورية"الصعوبة بمكان المحافظة على  
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هذه الحالة كائنا ماديا نسبيا تسري عليه نواميس التحول، وككل مادة، فقـد تلحقهـا الـشوائب واألدران                  
  .واألوبئة

   تفكيك الغموض-2
 أن تدخل بعض التوضيحات المطلوبة في خطابها السياسي العملي،          تنفيذ اآللية األولى يتطلب من حماس     

ال يجب أن يفهم أن المطلوب هو االستجابة للسيمفونية المشروخة الخاصة باالعتراف وااللتزام وغيرها،              
لكن على األقل االنسجام المطلوب في الخطاب الصادر عن الناطقين باسمها، ليس التماهي هو المطلوب               

، لكن من الصعوبة أن تخرج مواقف غير منسجمة من قضايا قد تشكل إقالقا للرأي العام،                في هذه الحالة  
المتعاطف مع حماس، وربما أن هذا الغموض مرده إلى تعدد الجهات الناطقة باسمها في مواقعها اإلدارية                

 فعـل علـى     وتسارع وسائل اإلعالم ألخذ موقف أو رد      ! المختلفة اليوم، في التنظيم والبرلمان والحكومة     
جميع أولئك الناطقين لتحليل هذا الموقف دون التحقق منه، ومـن تبعاتـه القانونيـة               " تطوع"حدث ما، و  
  .والسياسية

   اللون الواحد -3
حماس في ذكرى انطالقتها، وسيطرتها المطلقة على قطاع غزة، يتطلب منهـا أن تـدير هـذه البقعـة                   

هو عليه اآلن، بآليات أكثر انفتاحا على الكفاءات الفلسطينية         الجغرافية التي تنتظر أياما عصيبة، أكثر مما        
التي ال تنتمي بالضرورة للحركة، ألن الوزارات والدوائر الحكومية تكتظ بمئات الكوادر النظيفـة وذات               
األيدي البيضاء، تترقب بشوق وتلهف أن يدير وزراء أكفاء وزاراتهم ومديرياتهم، أيـا كـان انتمـاؤهم                 

ظن أن هؤالء الوزراء أقل شوقا من االلتقاء والتعامل مع هـؤالء المـوظفين، ومـنحهم                السياسي وال أ  
فرصهم الطبيعية في الترقي الوظيفي واإلداري، حتى لو كانوا من لون مختلـف، ألن عهـد التعيينـات                  

  !.الفوقية التي كانت تأتي بالفرمان الرئاسي، شهدت حماس كيف كان سقوطه مدويا صم اآلذان واألسماع
   بنية التنظيم -4

طوال أكثر من عشرين عاما حافظت حماس على انتقال سلس للمواقع التنظيمية، غير المكـشوفة علـى                 
نطاق واسع، دون أن يشهد الناس صراعات حزبية، واستقطابات تنظيمية، مع أن ذلك ليس محرمـا أو                  

على حركة حمـاس تنظيميـا      محظورا، لكنه بقي داخل البيت التنظيمي الواحد، ومن اآلثار التي ترتبت            
  .خالل خوضها لمرحلة الحكم البعد عن الذوبان

فقد أسهب المحللون كثيرا في تفسير التراجع التاريخي لحركة فتح، وأقر بعض الفتحـاويين أنفـسهم أن                 
في مؤسسات السلطة، ورويدا رويدا بـان       " التنظيم"بعض المحظورات التي وقعوا بها، تمثلت في ذوبان         

 بلجنته المركزية، مرورا بمجلسه الثوري، وانتهاء بأقاليمه المنتشرة في الـضفة والقطـاع،              تبخره، بدءً 
 لتشهد نتائج االنتخابات التشريعية، لتجد أن مفاصل التنظيم         2006وفجأة استيقظت فتح على نفسها أوائل       

  !.وكفاءاته وكوادره ذهبت ووجدت طريقها إلى ديوان الموظفين
ماس ليست بحاجة لكثير شرح أو تفسير، فالحرص المعلن والمـشروع إلنجـاح             اآللية المطروحة أمام ح   

مشروع التجربة الحكومية، يجب أال يكون على حساب المشروع األم، مشروع المقاومة التي لن تحـافظ                
على ذاتها وكينونتها إال من خالل الجسم التنظيمي التي استطاعت خالل السنوات األربـع والعـشرون                

  .فظة عليه، رغم جسامة الضربات التي وجهت إليها من قريب أو بعيدالماضية المحا
تدخل حماس عامها الخامس والعشرون من عمرها، وهي تبدو أكثر انتشارا من ذي قبل، وأقـل                .. أخيرا

عرضة لالستئصال والغياب عن المشهد السياسي، مع عدم تناسي جسامة التحديات التي ما زالـت فـي                 



  

  

 
 

  

            33ص                                     2347:                العدد12/12/2011اإلثنين  :التاريخ

 أن تكون أكثر حذرا في التعامل مع اآلخر المعادي، وأقل توجـساً مـن اآلخـر                 طريقها، ما يحتم عليها   
  .الوطني

  11/12/2011، موقع فلسطين أون الين
  

   سنة من التقسيم64الفلسطينيون في لبنان بعد  .61
  فرانكلين المب

ن ، يحيي ما يقرب من ربع مليـو       )نوفمبر( تشرين الثاني    29كل عام، في    : ترجمة عالء الدين أبو زينة    
 بلـداً   130الجئ فلسطيني ممن اضطروا للجوء إلى لبنان، إلى جانب مواطنيهم الموجودين في أكثر من               

حيث لجأوا بعد التطهير العرقي وطردهم من أراضيهم، يحيون الذكرى السيئة لقرار األمم المتحدة رقـم                
181.  

، قـام اإلرهـابيون     1949) ريناي( كانون الثاني    1، و 1947) نوفمبر( تشرين الثاني    29وفي الفترة بين    
 من القرى والبلدات الفلسطينية وإخالئها من سكانها، وهو ما أسفر عـن             530الصهاينة بتدمير أكثر من     

 منهم من ديارهم؛ أي ما يقرب من نـصف عـدد            750.000 فلسطيني، وطرد    13.000مقتل أكثر من    
  .السكان الكلي

) نـوفمبر ( تـشرين الثـاني      29، الذي اعتمد في     181وقد نص قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم         
، على تقسيم فلسطين بين السكان األصليين والمستعمرين األوروبيين الذين وصلوا فـي مـسعى               1947

  .الحتالل فلسطين واستغاللها، وإنشاء وطن حصري لليهود
فلـسطين  مـن مـساحة       % 56وفي إطار خطة األمم المتحدة، تم منح اليهود األوروبيين أكثـر مـن              

  44من األراضي، أقل مـن        % 93التاريخية، بينما عرضت على الفلسطينيين األصليين، الذين يملكون         
  .من أراضيهم الخاصة% 

بتقسيم البالد إلى   ) UNSCOP(وقد استند التصويت للتقسيم على توصيات اللجنة الخاصة لألمم المتحدة           
 من  10.000 من الفلسطينيين و   725000، منهم   735.000دولة فلسطينية يبلغ عدد سكانها      : ثالثة أجزاء 

 من الفلسطينيين، مما يخلـق دولـة        407.000 من اليهود و   499.000اليهود؛ ودولة يهودية جديدة تضم      
  .تقريباً  % 60جديدة تضم أغلبية يهودية بنسبة 

وفي خطابه أمام   . سيةولم يكن القادة الصهاينة قد أخفوا أبداً نواياهم، خصوصاً لدى إقامة التجمعات السيا            
بعد أيام من تصويت األمم المتحـدة لتقـسيم         ) حزب عمال أرض إسرائيل   (اللجنة المركزية للهستدروت    

  :فلسطين، أعرب ديفيد بن غوريون عن مخاوفه، وقال لقيادة الحزب
إن إجمالي عدد سكان الدولة اليهودية في وقت إنشائها سوف يكون حوالي مليون شخص، بمـا فـي                  "...
أساساً مـستقراً لدولـة     ) السكاني(وال يوفر مثل هذا التكوين      . من غير اليهود    % 40ك ما يقرب من     ذل

مـع مثـل هـذا التكـوين        . بكل وضوحه ودقته  ) الديموغرافي(ويجب أن ينظر إلى هذا الواقع       . يهودية
ال ... ليهوديـة ، ال يمكن أن يكون هناك حتى يقين مطلق بأن السيطرة ستبقى في يد األغلبية ا               )السكاني(

  ".فقط  % 60يمكن أن تكون هناك دولة يهودية مستقرة وقوية طالما كانت تتمتع بأغلبية يهودية بنسبة 
ال يهمني إذا كـان    : "، قال بن غوريون للقادة الصهاينة     1947من العام   ) ديسمبر(وفي شهر كانون األول     

، وقـال حـاييم     " اآلخر إلى فلسطين   سيترتب على نصف اليهود في أوروبا أن يموتوا حتى يأتي النصف          
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قال لنا البريطانيون إن هناك مئات اآلالف من الزنـوج          -فيما يتعلق بالمسألة العربية     : "وايزمان فيما بعد  
  ".هناك، لكن هذا أمر غير ذي صلة

الصهيونية حملـة إرهابيـة     )" الطرد(لجنة الترحيل   "ومن أجل ضمان وجود أغلبية يهودية مطلقة، شنت         
تحت قيـادة بـن     )" الطرد(لجنة الحرب   "وقد خصصت   . الجانب اليهودي من السكان غير اليهود     لتطهير  

، )المكنـسة  (Matatehمثـل   : غوريون، لعملياتها العسكرية لغة التطهير العرقي من األسماء العبريـة         
Tihur) التطهير( ،Biur)  تطهير خميرة"تعبير شبه ديني يعني("و ،Niku) تنظيف.(  

، تسارعت استراتيجية االسـتيالء علـى       1948رائيل استقاللها من جانب واحد في العام        وبعد إعالن إس  
مـن    % 30وقام الصهاينة بمهاجمة، وتفريغ، واحتالل نسبة       . األراضي لتأمين الغالبية المطلقة اليهودية    

  .األراضي التي كانت مخصصة للدولة الفلسطينية المستقبلية في إطار خطة األمم المتحدة
 منزل فلسطيني، بينما يـستعمر      24.000، هدمت قوات االحتالل اإلسرائيلية أكثر من        1967العام  ومنذ  

، اعتقل الجيش اإلسـرائيلي     1967ومنذ العام   .  يهودي الضفة الغربية والقدس حالياً     600.000أكثر من   
 الدولي   وفقا لإلحصاءات الصادرة عن المؤتمر     -من السكان  % 20- فلسطيني   700.000أيضاً أكثر من    

ويوجد . 2011) مارس(األول حول حقوق السجناء والمعتقلين الفلسطينيين الذي عقد في جنيف في آذار             
 فلسطيني محتجزين في السجون داخل إسرائيل، في انتهاك مباشـر للقـانون             5.700حالياً ما يقرب من     

صري فـي الـضفة     وباإلضافة إلى ذلك، عمل الحصار المفروض على غزة وجدار الفصل العن          . الدولي
  .الغربية والقدس على تقييد حرية حركة الفلسطينيين بشدة

، وبعـد   1947) نوفمبر( تشرين الثاني    29 يوم   181 عاماً من صدور قرار األمم المتحدة رقم         64وبعد  
 عاماً من المفاوضات مع إسرائيل، ما يزال المجتمع الدولي يسمح باستمرار الوضع الراهن، في حين                20

من األراضي المتبقية وتعتدي عليها ببنـاء المزيـد والمزيـد مـن               % 20ئيل على نسبة    تنقض إسرا 
  .المستوطنات المقصورة على اليهود فقط

، ما يزال هناك    1948-1947 الجئ فلسطيني خالل النكبة      129.000 سنة في لبنان؛ حيث فر       64وبعد  
وتوثـق كـل    . ما بائسة لالجئين   مخي 12 منهم في    130.000 في لبنان، ينحشر     250.000ما يقرب من    

دراسة جديدة عن الالجئين الفلسطينيين في لبنان انحداراً اقتصادياً واجتماعياً وإنسانياً، فيما تنحدر هـذه               
واليوم في لبنان، ما يزال الالجئون الفلسطينيون       . الشريحة السكانية األكبر واألقدم نحو مزيد من التدهور       

 أي مكان آخر على وجه األرض؛ بما في ذلك العقـود الـستة مـن                يعيشون في ظروف أقل إنسانية من     
  .المعاناة التي يتحملها أخواتهم وإخوتهم، تحت االحتالل الصهيوني لبلدهم؛ فلسطين

، مـا يـزال لبنـان يمنـع الالجئـين           181بعد ستة عقود من قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقـم            
 مـن الوظـائف     50لتوقيف والسجن، من العمل في أكثر مـن         الفلسطينيين، ضمنياً تحت طائلة عقوبة ا     

ويمثل هذا الحظر انتهاكاً مباشراً لمجموعة كبيرة من القوانين الدولية التي تدين هذه الممارسات،              . والمهن
وتحديداً العديد من قرارات األمم المتحدة، واالتفاقات متعددة األطراف، وأعراف القانون الدولي، وحتـى              

بناني نفسه، فضالً عن إعالن األمم المتحدة العالمي لحقوق اإلنسان، الذي أسهم بعض زعماء              الدستور الل 
  .1949لبنان في صياغة مسودته في العام 

، حظرت الحكومة اللبنانية أيضاً على الالجئـين الفلـسطينيين الـذين فقـدوا منـازلهم                2001منذ العام   
بناء كوخ من غرفة واحدة، أو موضع لخيمة، حتى         للمستعمرين الصهاينة، حتى شراء قطعة من األرض ل       
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رغم أن معظم الفلسطينيين ربما يكونون على استعداد للموافقة على أن تكون ملكيتهم للعقارات اللبنانيـة                
  .ستكون صالحة فقط حتى يحين الوقت الذي يستطيعون فيه العودة إلى فلسطين

 نحو متزايد احتماالت فرض عقوبـات دوليـة،         وبسبب هذا الفشل في تطبيق القانون، يواجه لبنان على        
إنما ما يسعى إليه الالجئون الفلسطينيون في لبنان، والذي لديهم الحـق            . فضالً عن االضطرابات المدنية   

في التمتع به، تماماً مثل كل الجئ في أي بلد، هو أن يعيشوا بكرامة، وأن يكونوا قادرين علـى التقـدم                     
ويشمل الحق في العيش بكرامـة الحـق فـي          . كن من رعاية أسرهم   بطلب للحصول على وظيفة، والتم    

  .العيش خارج المخيمات المزدحمة والقذرة، وشراء سكن أفضل إذا كانوا قادرين
وثمة انتهاك إضافي مقلق لحقوق الفلسطينيين في لبنان، هو حقيقة أن القوات المسلحة اللبنانية تعمد بشكل                

الفلسطينيين، مما يزيد من تأكيد وواقعيـة االضـطهاد الحكـومي،           متزايد إلى إغالق مخيمات الالجئين      
  .وممارسة المزيد من الضغوط على الحياة اليومية لهؤالء الضيوف غير المرغوب فيهم

، يقوم كل حزب سياسي وكـل سـلطة         181 عاماً من صدور قرار الجمعية العمومية رقم         64اآلن، بعد   
ـ   دينية في لبنان، بجرأة بانتظام، بتقديم        ، "القضية الفلـسطينية المقدسـة  "خدمة كالمية غير مخلصة النية ل

إخواننا يجـب أن    "ويجزم الجميع في لبنان بأن      ". القضية التي تسري في دم كل عربي ومسلم       "باعتبارها  
بالنسبة لنـا نحـن اللبنـانيين، كمـضيفيهم،         "، وأنه   "يعيشوا بكرامة حتى يتمكنوا من العودة إلى فلسطين       

لحقوق اإلنسانية حتى أقل مما يعطيهم مضطهدوهم الصهاينة، إنما ينتهك واجبنـا الـديني              حرمانهم من ا  
ويعذبنا في الجحيم لقاء    ") اهللا القدير "أو  " يسوع"المسيحيين عادة ما يدرجون كلمة      (الذي سوف يعاقبنا اهللا     
  ".عدم الوفاء به يوم القيامة

 من أجل فلسطين والتي تسعى إلـى تحريرهـا،          األحزاب السياسية اللبنانية والحركات التي ضحت فعالً      
واألحزاب السياسية اللبنانية التي ذبحت ميليشياتها المدنيين الفلسطينيين، من النساء واألطفال والمـسنين             

  .في مخيمات الالجئين، لديها التزام خاص بالعمل اآلن وإعطاء معنى عملي وحقيقي لكالمها
اللبنانيين الذين تتماهى ملصقاتهم وصورهم المنتشرة في كل مكـان          وبالتأكيد، ينبغي على هؤالء الساسة      

مع القضية الفلسطينية، لكنهم ارتكبوا في خدمتهم للحكومات األجنبية، مذابح في المخيمات الفلـسطينية،              
، ينبغي عليهم التوبة فوراً واسـتخدام سـلطاتهم اليـساسية           "حروب المخيمات "وشخصوها للتضليل باسم    

  .الية التي كسبوها من السياسية من أجل إحقاق العدالةوثرواتهم الم
ليس للساسة اللبنانيين، وال لألحزاب السياسية، وال للمؤسسات الدينية، عذر مـشروع لعـدم تخـصيص                
جلسة مسائية في البرلمان المنعقد حالياً في دورة، من أجل تخليص البلد من االنحطاط الذي فرضه على                 

وكجزء .  العنصري الذي حظر على الالجئين الفلسطينيين ملكية المنازل        2001 نفسه، بإلغاء قانون العام   
من العمل البرلماني نفسه، يجب أن يمنح لالجئين الحق في العمل الذي يتمتع به كل الالجئين اآلخـرين                  

جميـع  في لبنان، والذي يكفله القانون الدولي، والعقائد واألديان، واألخالقيات المشتركة التي يلتزم بهـا               
  .الناس ذوي اإلرادة الطيبة

أما أي شيء يقل عن ذلك، فيديننا جميعاً، ويجعل من لبنان الذي يفترض أنه مجتمـع متحـضر، محـالً     
  .لالزدراء والسخرية

  30/11/2011) كاونتربنتش(
 12/12/2011 الغد، عمان
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