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   تسير ببطء وتحتاج لخطوات عمليةالمصالحة: هنية .1

 الفلسطينية في غزة إسماعيل هنية إن عجلة المصالحة تسير قال رئيس الحكومة:  هشام سكيك-غزة
وشدد . ببطء شديد بسبب استمرار تواجد المعتقلين السياسيين داخل سجون السلطة بالضفة الغربية المحتلة

الحاجة "على هامش افتتاحه إحدى المدارس بمدينة غزة الثالثاء على " صفا"هنية ردا على سؤال لمراسل 
هناك لقاءات "وأضاف ". ة تبرهن على صدق النوايا وأن نغادر مربع التصريحات فقطإلى خطوات عملي

 من الشهر 22 للفصائل الفلسطينية ولقاء يوم 20 لحركتي فتح وحماس ولقاء في يوم 18مقررة يوم 
  ".الجاري لمنظمة التحرير ونحن ننتظر ما ستسفره هذه االجتماعات

ما يجري في باب المغاربة يعكس "بالقدس قال هنية للصحفيين وحول ما يجري من انتهاكات إسرائيلية 
العنجهية اإلسرائيلية والمخطط اإلسرائيلي لتهويد مدينة القدس، وهي بذلك تضرب بعرض الحائط كل 

وأكد أنه ال يمكن أن نسلم بهذه اإلجراءات والشعب الفلسطيني قادر على أن ينتزع ". األعراف والقوانين
  .المسجد األقصى والقدس هوية فلسطينية عربيةحريته ويثبت هوية 
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أي خطوة تكرس الكيانية "وعن رفع العلم من قبل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، قال 
الفلسطينية نرحب فيها ونطلب من المجتمع الدولي أن يغادر مربع الصمت ومربع االنحياز لالحتالل 

  ".لفلسطينياإلسرائيلي وأن يقر بالحقوق الكاملة للشعب ا
  13/12/2011، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية 

  
  منظمة التحرير تدين تصريحات غنغريتش .2

عبرت دائرة العالقات الدولية في منظمة التحرير الفلسطينية، عن استيائها الشديد من : رام اهللا
 غنغريتش التصريحات التي أدلى بها مرشح الحزب الجمهوري األميركي لالنتخابات الرئاسية نيوت

 ".همجموعة من اإلرهابيين وشعب تم اختراع"الجمعة الماضية، حيث وصف الشعب الفلسطيني بأنه 
" قدس برس"وقالت الدائرة في رسالة وجهتها للقنصل األميركي العام في مدينة القدس المحتلة، تلقت 

وفهم للتاريخ تُعبر عن عنصرية وعدم إدراك "إن هذه التصريحات ) 12/11(نسخة عنها االثنين 
  ". والواقع، وتسيء للشعب األميركي، وتظهر أن هذا الشخص غير مؤهل للترشح وقيادة شعب أميركا

العنصرية ال تنسجم مع ما تنادي فيه الواليات المتحدة "وأضافت الدائرة  أن تصريحات غنغريتش 
عملية السالم كراعية لها األميركية من قيم الديمقراطية وحرية الشعوب وال تخدم الدور األميركي في 

، إنما تُعقد هذه العملية وتسئ لمصداقية الواليات المتحدة كقوة عظمى يقع "وعضويتها في اللجنة الرباعية
على عاتقها مسؤولية كبرى في حل مشكالت الشعوب بحيادية وعدل، داعية الشعب األمريكي إلى 

  .تصحيح المسار ورفض هذه التصريحات المسيئة والعنصرية
 12/12/2011قدس برس، 

  
  القدس في اإلسرائيلية تدين الممارسات الفلسطينيةالسلطة  .3

  إغالق ردينة أبونددت السلطة الوطنية على لسان الناطق باسم الرئاسة نبيل :  وكاالت–القدس المحتلة 
هذا " إن قالو ، في البلدة القديمة في القدساألقصى المسجد إلى جسر باب المغاربة المؤدي أمس إسرائيل
 باب وإغالق في القدس واإلجراءات هذه الممارسات إن" معتبرا " مدان ومرفوضإسرائيليتصعيد 

 هذه الهجمة إن وحدة استيطانية جديدة يؤكد لنا أربعينالمغاربة واعتداءات المستوطنين وقرار بناء 
 عملية إحياءة لمحاولة  جهود دولية وخاصة ضد جهود اللجنة الرباعيأي هدفها التصعيد ضد اإلسرائيلية

  ."اإلسرائيليةالسالم المتعثرة بسبب الممارسات االستيطانية 
  13/12/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 

  
  إطالق المعتقلين السياسيين خالل أيام : دويك .4

أكد رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عزيز دويك أن القيادي في :  محمد أبو شحمة- غزة - رام اهللا
، بمقر الهيئة 2011-12-12فتح عزام األحمد وعد خالل االجتماع الذي عقده المجلس، االثنين حركة 

المستقلة لحقوق المواطن في الضفة الغربية، بإطالق جميع المعتقلين السياسيين من حركة حماس في 
  . الضفة الغربية خالل األيام القريبة القادمة

الكتل البرلمانية تتابع وتسير بالتوازي الجتماعات إن " ":فلسطين"وقال دويك في تصريح خاص لـ
القيادات السياسية في القاهرة على أمل أن تتمكن من وضع بنود المصالحة على أرض الواقع وضع 
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ورجح دويك أن يتم عقد جلسة برلمانية للمجلس التشريعي الفلسطيني بشكل موحد بين الضفة ." التنفيذ
وذكر  . ي حالة تم تجاوز ملف حكومة التوافق المنتظر تشكيلهاالغربية وقطاع غزة في وقت قريب ف

دويك أن اللقاء جاء بعد مشاورات عديدة بين الهيئة والكتل البرلمانية، وبحث سبل تنفيذ المصالحة 
  . والعقبات التي تقف في طريقها وإمكانية تنفيذها

 هي المخولة بدعوة كافة النواب وحول إمكانية انعقاد لجلسة للمجلس التشريعي شدد أن رئاسة المجلس
لعدة دورة برلمانية أو جلسة، وال يحق ألي جهة كانت من الدعوة لذلك حسب القانون األساسي 

  .الفلسطيني
  13/12/2011موقع فلسطين أون الين، 

  
   المسؤولية عن خرقها"إسرائيل" تدعو للحفاظ على التهدئة وتحمل هنيةحكومة  .5

يوم أمس الحفاظ على حالة التهدئة، لكنها في ذات الوقت في غزة مة دعت الحكو : أشرف الهور-غزة 
 محمد عوض وزير الخارجية في .دوأكد  .حملت مسؤولية خرق حالة الهدوء لالحتالل اإلسرائيلي

حكومة حماس خالل مؤتمر صحافي عقده بمدينة غزة على ضرورة الحفاظ على الهدوء، لكنه شدد على 
  ." العدوان اإلسرائيلي على القطاعكل أشكال"ضرورة أن تتوقف 

رؤية مشتركة تحقق المصلحة والتوافق الوطني "وحث الفصائل الفلسطينية على التوحد والعمل ضمن 
ودعا عوض وهو نائب رئيس الحكومة  ."وتقطع الطريق على قوات االحتالل لشن عدوانها على القطاع

  ."دوان اإلسرائيليبدور فعال لوقف الع'المقالة المجتمع الدولي للقيام 
توضح طبيعة المنهجية المعتمدة في استنزاف قطاع " تصريحات قادة إسرائيل التي تخرج يومياً إنوقال 

 ووزراء إسرائيليون هددوا بشن مسئولونوكان . "غزة وإرهاقه بمزيد من الضغط والقتل والتدمير
  .عمليات عسكرية واسعة النطاق ضد قطاع غزة خالل األيام الماضية

 تواصلت مع مبعوث األمم وإنها حكومته أجرت اتصاالت مع العديد من الدول، إنإلى ذلك، قال عوض 
  ."نقل رسالة عبر التوافق أن التهدئة لكي تستمر ال بد من وقف العدوان'المتحدة ومصر بهدف 

 الحكومة رغم جهود"وأكد على أن إسرائيل تصر دائماً على خرق التهدئة، وإبقاء غزة تحت االستهداف، 
 لسياسة "تنظر بخطورة بالغة'وشدد على أن حكومته  ."في غزة في الحفاظ على حالة الهدوء واالستقرار

وأكد أن قوات االحتالل تتعمد استهداف السكان القاطنين وسط  .االغتياالت التي تنفذها إسرائيل في غزة
  ."سيع رقعة الضحايا والخسائريكشف تعمد اإلسرائيليين في تو" هذا األمر إنأحياء مكتظة، وقال 

  13/12/2011القدس العربي، لندن، 
  

   إلى غزة"القاعدة" تنفي دخول عناصر من حكومة هنية .6
تنظيم "نفت وزارة الداخلية واألمن الوطني المقالة في غزة دخول أي عنصر تابع لـ:  سمير حمتو-غزة 
 "القاعدة"م العبري بأن عناصر تابعون لـ إلى قطاع غزة، وفندت الشائعات التي يطلقها اإلعال"القاعدة

  .تسللوا من سيناء إلى غزة عبر األنفاق
 أن ما كشفته وسائل ،وقال الناطق باسم الوزارة إيهاب الغصين في تصريح تلقت الدستور نسخة عنه

 ولم يشارك فيها أي ، بدويا12اإلعالم العبرية من أن منفذي عملية إيالت منتصف آب الماضي هم 
وأكد أن . ني يؤكد روايتها عقب العملية أنه ال عالقة لغزة ال من قريب وال من بعيد في الهجومفلسطي
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االحتالل يحمل دائما قطاع غزة مسؤولية أي هجوم يتعرض له، ويقصف إثر ذلك المدنيين الفلسطينيين 
الشؤون  العبري المختص ب"ديبكا"وكان موقع . ويواصل جرائمه المستمرة بحق الشعب الفلسطيني

العسكرية واألمنية واإلستخباراتية كشف أن الهجوم على إيالت لم يشارك فيه فلسطيني واحد حيث كانوا 
 بدويا، وجميعهم أعضاء قبيلة السواركة، والتي تتمركز في منطقة الشمال في المثلث الحدودي بين 12

  .الحدود المصرية وقطاع غزة
  13/12/2011الدستور، عمان، 

  
  إغالق جسر المغاربة استهداف مباشر للمسجد األقصى": ير واإلصالحالتغي"كتلة  .7

، أن "حماس"البرلمانية التابعة لحركة المقاومة اإلسالمية " التغيير واإلصالح"اعتبرت كتلة : رام اهللا
يأتي في إطار الحرب الدينية، واستهداف المسجد "إغالق االحتالل اإلسرائيلي لجسر باب المغاربة 

  ". ردع االحتالل عن ممارسته"، داعية المقاومة إلى "ل مباشراألقصى بشك
إن االحتالل يعمل ): "12/12(نسخة عنه، االثنين " قدس برس"وقالت الكتلة، في بيان صحفي وصل 

وفق خطة مبرمجة لطمس أي معلم إسالمي في القدس، وصوالً إلى التهويد الكامل للمدينة، عبر سياسات 
  ".قدسيين وهدم بيوتهم، واستيالء المستوطنين عليها وعلى أراضيهماإلبعاد وسحب هويات الم

االحتالل ماضٍ بهذه السياسة، حيث بدأ بإبعاد رموز الشرعية الفلسطينية، الذين كان "وأضاف البيان أن 
آخرهم، النائبين محمد أبو طير وأحمد عطون، بينما ال يزال النائب محمد طوطح، والوزير خالد أبو 

  ".ين في مقر الصليب األحمر بالقدس، منذ ما يزيد على ستمائة يومعرفة معتصم
خلق "، داعيا إلى "سعي االحتالل الحثيث إلى إفراغ القدس من سكانها، وابتالعها باالستيطان"وحذَّر من 

موقف فلسطيني موحّد، يعمل فيه الجميع ضمن خطوات مشتركة للحيلولة دون تمكن االحتالل من 
  ".قدساالستفراد بال

أخذ دورها في الدفاع عن المدينة "وطالبت الكتلة البرلمانية المقاومة الفلسطينية في الضفة والقدس بـ 
  ".المقدسة، ووضع حد لعقلية اإلرهاب واالستيطان اإلسرائيلية

تحمل مسؤولياتها في "كما وجهت الدعوة إلى جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون اإلسالمي، من أجل 
الحرب الدينية التي تخوضها السلطات اإلسرائيلية ضد الفلسطينيين "، معتبرة أن "ذ القدس واألقصىإنقا

  .، وفق البيان"بالقدس، تعجل في زوال االحتالل
 12/12/2011قدس برس، 

  
  مصر تبحث آليات إنجاز المصالحة مع جبهة التحرير الفلسطينية ومستقلين .8

ين العام لجبهة التحرير الفلسطينية، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة قال األم:  جيهان الحسيني-القاهرة 
التحرير واصل أبو يوسف إن إنجاز المصالحة يتطلب تنفيذ ما تم االتفاق عليه في ورقة المصالحة التي 

  .الماضي) مايو(وقعها الجميع في القاهرة في أيار 
: ة في القاهرة مع المسؤولين المصريين في اختتام محادثات وفد الجبه"الحياة"وأضاف أبو يوسف لـ

لسنا في حاجة إلى مزيد من األوراق أو التوقيعات الجديدة، نحن في حاجة إلى تطبيق ما تم التوافق عليه "
حتى يمكن للمصالحة أن تجسد على أرض الواقع بحيث تنعكس في شكل إيجابي يلمسه المواطن على 

  ."جوانب حياته المختلفة
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نتوقع أن نجابه صعوبات وضغوطاً، خصوصاً ": ن إجراء االنتخابات ليس عملياً، وقالوأقر أبو يوسف بأ
فعالً هناك إشكالية في «: وقال. "من الجانب اإلسرائيلي للحيلولة دون إجراء االنتخابات في مدينة القدس

نعول على المجتمع الدولي، خصوصاً األميركيين ": وزاد. "إجراء انتخابات في مدينة القدس
األوروبيين، أن يتدخلوا لدى الجانب اإلسرائيلي للحيلولة دون أن يتحول هذا األمر إلى مأزق، مشيراً و

  .إلى إجراء انتخابات في مدينة القدس والتصريحات اإلسرائيلية التي صدرت أخيراً في هذا الخصوص
صالحة وطي  إن مصر مصممة على تحقيق الم"الحياة"وقال رئيس وفد المستقلين منيب المصري لـ

المحادثات مع األخوة المصريين كانت إيجابية للغاية، "وأضاف إن . صفحة االنقسام بكل سلبياتها ومآسيها
لذلك سنعمل جميعاً من أجل استرداد اللحمة الفلسطينية، وسنكرس كل الطاقات واإلمكانات والجهود 

، مشدداً على أن "عيدنا للمربع صفرلتحقيق المصالحة، ولن نسمح ألي أمر أن يحبطنا أو يعيق جهودنا في
  .إنجاز المصالحة مصلحة فلسطينية عليا يتطلع إلى تحقيقها كل فلسطيني وطني

  13/12/2011الحياة، لندن، 
  

  االستيطان عدو السالم ويكرس تعليق المفاوضات مع تل أبيب: عريقات .9
ن استمرار حكومة نتنياهو في اعتبر صائب عريقات كبير المفاوضين الفلسطينيين أ:  فهيم الحامد- جدة

وأفاد عريقات . سياسة االستيطان يؤكد للعالم رفضها االلتزام بمرجعية السالم وقرارات الشرعية الدولية
 أن مصادقة الحكومة اإلسرائيلية على خطط جديدة لالستيطان اليخدم عودة "عكاظ"في تصريحات لـ

ائيل بالمرجعيات الدولية والوقف الكامل لالستيطان المفاوضات بل يكرس استمرار تعليقها حتى تلتزم إسر
وطالب عريقات حكومة نتنياهو بوقف فوري لالستيطان، مجددا . في األراضي الفلسطينية بما فيها القدس

ووصف االستيطان . اتهاماته لنتنياهو بإغالق األبواب أمام المفاوضات والسالم واختيار طريق االستيطان
  .بأنه عدو السالم

  13/12/2011، جدة، عكاظ
  

  إغالق جسر المغاربة جزء من تشديد الحصار على القدس: الخضريالنائب  .10
استنكر النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار إغالق االحتالل جسر باب : غزة

وشدد .تلةالمغاربة بزعم أنه آيل للسقوط وعزل آالف المقدسيين بافتتاح معبر مخيم شعفاط بالقدس المح
نسخةً عنه، على أن " المركز الفلسطيني لإلعالم"تلقى ) 12-12(الخضري في تصريح صحفي اإلثنين 

إغالق الجسر وافتتاح المعبر جزء من سياسة تشديد الحصار على المدينة المقدسة وطرد سكانها 
  .األصليين وعزلها تهويدها

سة تهويد القدس عبر بناء الجدار وتزايد وأشار إلى أن هذه الممارسات تطور خطير وخطوة ضمن سيا
  .وتيرة االستيطان واالعتقال واالعتداء وهدم منازل المواطنين

  12/12/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

  انتخاب مكتب حركي لدائرة شؤون الالجئين في منظمة التحرير الفلسطينية .11
 المركزية للوزارات والهيئات حنا عيسى عضو أمانة سر المكاتب الحركية. بحضور د: رام اهللا

الحكومية، تم في مقر التعبئة والتنظيم في مدينة رام اهللا انتخاب مكتب حركي فرعي لدائرة شؤون 
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الالجئين في منظمة التحرير الفلسطينية مكون من خمسة أعضاء تم التوافق فيما بينهم على توزيع 
  :المراكز

   سعيد سالمه أمين سر المكتب الحركي-
  السيد  ملف اإلعالم والناطق اإلعالمي للمكتب الحركي محمد -
   عادل محيسن ملف العالقات العامة والتعبئة والتثقيف الحركي والنقابي-
   محمد األسمر ملف النشاطات الحركية-
  )مقرر المكتب الحركي( رنا ناصر األرشيف وملف المراسالت والعضوية -

ي وبحضور كافة أعضاء المكتب الحركي تم التأكيد على وخالل االجتماع األول للمكتب الحركي الفرع
جملة من التوصيات التي من شأنها الرقي بواقع الحركة كل من موقعه ومسؤولياته ما سيشكل رافعه 
للعمل الوطني والنقابي والمهني نحو بناء مؤسسات وطنية فاعله وصوال إلى الدولة وعاصمتها القدس 

  .يادتنا الفلسطينية ممثلة بالرئاسة والحكومة الفلسطينيةويلتقي مع األهداف السياسية لق
  12/12/2011موقع دنيا الوطن، 

  
   وحدة استيطانية جديدة منذ نهاية سبتمبر4000": قدس برس"عبد الكريم لـ النائب  .12

أفاد النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني قيس عبد الكريم، بأن الحكومة اإلسرائيلية صادقت : رام اهللا
 على بناء قرابة أربعة آالف وحدة استيطانية جديدة في مختلف مناطق ،سبتمبر الماضي/ نذ نهاية أيلولم

  .الضفة الغربية والقدس المحتلّة
، أنه منذ صدور بيان اللجنة الرباعية الدولية "قدس برس"وأوضح عبد الكريم، في تصريحات خاصة لـ

لحكومة اإلسرائيلية على بناء حوالي أربعة آالف سبتمبر الماضي، صادقت ا/  من شهر أيلول23يوم 
إسرائيل ترسل بهذا رسالة واضحة إلى "وحدة استيطانية في مناطق مختلفة من الضفة والقدس، وأضاف 

  .، حسب تقديره"الرباعية والمجتمع الدولي، أنها ليست معنية بما ورد في بيان اللجنة وال بعملية السالم
 قرار الحكومة اإلسرائيلية بناء حي استيطاني جديد جنوب مدينة بيت لحم وفي السياق ذاته، اعتبر أن

قطع الطريق أمام "، يندرج في إطار المخططات اإلسرائيلية الهادفة لـ )جنوب الضفة الغربية المحتلة(
فيما دعا عضو  .، وفق رأيه"67أي حل يفضي إلعالن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على أراضي عام 

، المجتمع الدولي للنظر بجدية إلى االنتهاكات "الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين"تب السياسي لـالمك
التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، وتقديم المسؤولين اإلسرائيليين عن هذه االنتهاكات للمساءلة 

  .القضائية أمام المحاكم الدولية
 12/12/2011قدس برس، 

  
  من االعتقال السياسي يثير الشكوك حول المصالحة" فتح"تنصل : فقهاءالنائب  .13

، عبد الجبار فقهاء "حماس" التابعة لحركة ،البرلمانية" التغيير واإلصالح"اعتبر النائب عن كتلة : الخليل
عزام األحمد بخصوص عدم مسؤولية حركته عن االعتقاالت " فتح"أن تصريحات القيادي في حركة 

  ".تثير المخاوف والشكوك حول نوايا إتمام المصالحة"السياسية في الضفة الغربية 
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، إلى أن عزام األحمد أقر بوجود )12/12(، االثنين "قدس برس"وأشار فقهاء في تصريحات خاصة لـ
حركته عن مسؤولية " تنصل"معتقلين سياسيين بالضفة، موضحا في الوقت ذاته أن محاولة األحمد 

  ".قع المعاش على األرضيجانب الحقيق والو"االعتقال السياسي 
الجميع يعلم أن قادة األجهزة األمنية "في الضفة الغربية " حماس"وأضاف النائب الفلسطيني عن حركة 

، حسب "، وأن التوظيف في األجهزة األمنية يعتمد على قرار من حركة فتح"فتح"بالضفة هم من 
  .توضحيه

  12/12/2011قدس برس، 
  

  بسبب عدم مشاركة المرأة" عرجاء "المصالحة: نجاة أبو بكرالنائب  .14
، المصالحة "فتح"وصفت نجاة أبو بكر، النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني عن حركة : رام اهللا

، وأرجعت سبب عدم نجاح جهود المصالحة حتى اآلن إلى استبعاد المرأة "العرجاء"الوطنية بـ 
  .الفلسطينية من اجتماعات المصالحة

على ضرورة مشاركة النساء في الملف " قدس برس"تصريحات خاصة لـ وأكدت أبو بكر، في 
ألن المصالح مشروع إنساني يحتاج إلى شراكة إنسانية حقيقية بين فتح وحماس "االجتماعي للمصالحة، 

تستطيع التوصل إلى حلول بشكل أفضل من القادة السياسيين "، مؤكدة على أن المرأة "وليست سياسية فقط
  ".في هذا المجال

نساء فلسطينيات ممن كن ضحايا لالنقسام، ممن فقدت زوجها " حماس"و" فتح"واقترحت أن تشرك حركتا 
تلك النساء سيكن أفضل من القيادات "أو ابنها، وعانت من ظروف وتبعات االنقسام، مؤكدة على أن 

اإلنساني لدى القادة فقدان للجانب "، بسبب ما اعتبرته النائب أبو بكر "السياسية للتوصل إلى المصالحة
  ".السياسيين

 12/12/2011قدس برس، 
  

  اليوم بدء المرحلة الثانية من صفقة تبادل األسرى: العاروري .15
أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري، أن :  عبد اهللا التركماني-  غزة-دمشق

نيين المنوي اإلفراج عنهم ، بجمع األسرى الفلسطي2011-12-13ستشرع اليوم الثالثاء ) إسرائيل(
في الحادي عشر من ) إسرائيل( التي أبرمت بين حماس و،ضمن المرحلة الثانية من صفقة تبادل األسرى

  .أكتوبر الماضي/ كانون األول
 أن إطالق سراح األسرى سيكون في أي لحظة بعد تجميعهم في معتقل ،"فلسطين"وأوضح العاروري لـ

  . قطاع غزة، ومعتقل عوفر لألسرى المفرج عنهم من الضفة الغربيةالنقب لألسرى المفرج عنهم من
إلطالق سراح األسرى، عازياً ) إسرائيل(ونفى أن يكون هناك موعد محدد تم االتفاق عليه بين مصر و

  ".وفق ما أبلغنا الجانب المصري"ذلك إلى وجود أسباب لوجستية إسرائيلية 
نون األول، أقصى موعد لإلفراج عن األسرى وفق ما تم كا/ سيكون الثامن عشر من ديسمبر: "وأضاف

 أسيراً 550، مشيراً إلى أنه سيتم اإلفراج عن "االتفاق عليه في القاهرة خالل مباحثات إبرام الصفقة
  . باإلضافة إلى أسرى من فئات أخرى لم يتم توضيحها،فلسطينياً من المرضى وكبار السن واألطفال
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لن يبعد أي أسير سيتم اإلفراج : "قائالً, أي أسير ضمن الدفعة الثانية من الصفقةكما أكد أنه لن يتم إبعاد 
ونفى العاروري أيضاً، أن يكون ضمن األسرى  ".عنه في المرحلة الثانية وجميعهم سيعودون إلى بيوتهم

  .، مشدداً على أن جميعهم حوكموا على خلفيات أمنية ونشاط مقاوم لالحتالل"جنائيون"
 12/12/2011ن اون الين، موقع فلسطي

 
  زيارة مشعل لعمان ما زالت قائمة ولم تلغ: حماس .16

 نائب رئيس المكتب ، أننادر طاللمراسلها  ، عن13/12/2011، الرسالة نتأورد موقع صحيفة 
السياسي لحركة حماس الدكتور موسى أبو مرزوق، نفى األنباء التي تحدثت عن إلغاء أو تأجيل زيارة 

وقال أبو مرزوق في تصريح . ياسي للحركة خالد مشعل إلى العاصمة األردنية عمانرئيس المكتب الس
ال صحة لألنباء التي تتحدث عن الغاء او تأجيل زيارة مشعل لعمان : "الثالثاء، " الرسالة نت"خاص لـ 

وفد ، مؤكدا في الوقت ذاته أن األردن لم يتراجع عن موافقته بدخول "ولكن موعد الزيارة لم يحدد بعد
  .حماس ألراضيه

 الحركةحد قادة   أصالح البردويل   ، أن   وليد عوض عن مراسلها    ،  13/12/2011القدس العربي،   ونقلت  
ـ ، أ البارزين في قطاع غزة     بأن االردن لم يتراجع عن استقبال خالد مـشعل          ،االثنين' القدس العربي 'كد ل

 تلك الزيارة لعمان لغايـة اآلن تعـود         رئيس المكتب السياسي للحركة، مشيرا الى ان اسباب تأخر تنفيذ         
  .لتضارب المواعيد بين البرنامج االردني والقطري وبرنامج حماس

 رغم اعالن ، بأن االردن تراجع عن استقبال مشعل في المرحلة الحالية،االثنين' القدس العربي'وعلمت 
  .م الزيارةالناطق باسم الحكومة االردنية خالل االسابيع الماضية استعداد عمان التما
حركة حماس ' قال البردويل ،وبشأن انتقال قيادة حركة حماس وكوادرها من سورية لدول عربية اخرى

ما زال مقرها في دمشق، ولم يطلب منها ان تخرج من دمشق، ولم تشعر حتى هذه اللحظة ان هناك ما 
ون ويعودون لسورية ، مشيرا الى ان كوادر الحركة يغادر'يجبرها او يضغط عليها للخروج من دمشق

  .وفق مقتضيات الحاجة، مشددا على ان القيادة لم تغادر
تعلمون ان ' قال البردويل ،وعلى صعيد المصالحة الفلسطينية وعدم تطبيقها على ارض الواقع لغاية االن

ف المصالحة ال سيما بالسلطة، وحركة فتح الطرف االكثر حساسية في اطرأالمصالحة الوطنية مرتبطة ب
 اميركية واسرائيلية ودولية جهات الن هناك تهديدات وهناك ضغوطات كبيرة جدا من ، العمليةهذه

مختلفة، ومحاوالت لثني السلطة عن مواصلة اتمام المصالحة، وهذه التهديدات تأخذ دائما من جانب 
 ،فق عليه ولذلك ال تجرؤ السلطة ممثلة في حركة فتح ان تطبق كل ما تم التوا،السلطة بعين االعتبار

ودائما تعطي لنفسها هامشا من المناورة مع االطراف االخرى حتى ال تقع ضحية تنفيذ التهديدات 
ومن هنا فان أمور المصالحة تتباطأ عند التطبيق، ومثال على ذلك قضية . االمريكية واالسرائيلية عليها

ا امور مرتبطة بالجانب االسرائيلي كله'، مضيفا 'الحكومة وتشكيلها واالنتخابات وتنفيذ عملية االنتخابات
اذا تحررت ارادة السلطة من ' بالتحرر من تلك الضغوط، وقال السلطة، مطالبا 'وبالضغوط االسرائيلية

  .'هذه الضغوط اعتقد بانه سيكون من السهل جدا تنفيذ بنود المصالحة
القادم رغم التباطؤ في تنفيذ باقي وحول الدفع باجراء االنتخابات الرئاسية والتشريعية الفلسطينية في ايار 

االمور ما زالت في اطار و ،نتمنى ذلك' وامكانية اجرائها بموعدها قال البردويل ،بنود المصالحة
وبشأن حسم اسرائيل امرها بمنع اجراء االنتخابات في مدينة القدس وامكانية ان يعرقل ذلك . التمنيات
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نحن لم نتعود ان نخضع لالجراء االسرائيلي، فليست  ' قال البردويل،اجراء االنتخابات الفلسطينية
صحيح ان هذا سيؤثر سلبا على طبيعة االنتخابات . اسرائيل هي التي تتحكم في ارادة الشعب الفلسطيني

  . ولكن بالتوافق الوطني سيتم اتباع طريقة لتمثيل القدس وايجاد مقاعدها
 قال ،ت التشريعية في االراضي الفلسطينيةوبشأن امكانية ان تكتفي حركة حماس بخوض االنتخابا

االنتخابات عملية مشروعة بكل جوانبها لحركة حماس، لكن كل بند من بنود االنتخابات 'البردويل 
سيدرس، وال يوجد عائق يعوق حماس عن خوض االنتخابات بكل اشكالها التشريعية والمجلس الوطني 

  .'خوضها، وما ستراه مناسبا لها ستفعلهوالرئاسة، وهذا حق طبيعي لها، وهي قادرة على 
وبشأن وجود معلومات دقيقة بان خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحماس لن يقدم على ترشيح نفسه 

لم تدرس القضية ال سلبا وال ايجابا، ' قال البردويل ،لخوض االنتخابات الرئاسية للسلطة الفلسطينية
فترضة من قبل اطراف، ولكن حماس لم تضع هذه العملية التسريبات هذه مجرد سيناريوهات م'مضيفا 

  .'على طاولة النقاش
  

  الصراع مع العدو لن يتوقف حتى زواله: بركة .17
، ذكرى انطالقتها الرابعة والعشرين في "حماس"المقاومة االسالمية في فلسطين "أحيت حركة : بيروت

ان راية "بنان علي بركة كلمة أكد فيها مهرجان اقيم في مخيم البرج الشمالي والقى ممثل الحركة في ل
ان الصراع لن يتوقف مع الكيان "، مشددا "المقاومة ستبقى مرفوعة، وستبقى حماس أمينة على العهد

وستبقى المقاومة مستمرة حتى تحرير آخر شبر من أرض .. الغاصب حتى زواله عن أرضنا ومقدساتنا
  ".فلسطين وعودة الالجئين الى ديارهم في فلسطين

االشقاء "، داعيا "التمسك في حق العودة ورفض كل مشاريع التوطين والتهجير والوطن البديل"واكد 
  ".اللبنانيين الى اعطاء الشعب الفلسطيني في لبنان حقوقه المدنية واالجتماعية

على انجاح هذه المصالحة " حماس"حرص " الفلسطينية، فاشار الى -وتناول المصالحة الفلسطينية 
  ".ها في اسرع وقت، وتنفيذ كافة ما اتفقنا عليه في القاهرةواتمام

في صور، داعيا وسائل " اليونيفيل"ودان بركة تفجير عبوة ناسفة بدورية للقوة الدولية الموقتة في الجنوب 
  ".توخي الدقة، وعدم زج المخيمات الفلسطينية واالنسان الفلسطيني واتهامه بالتفجير"االعالم اللبنانية الى 

  13/12/11وقع الجئ نت، م
  

  إغالق جسر باب المغاربة عن االحتالل برهوم يدعو إلى استنفار عربّي إسالمّي لوقف .18
إغالق االحتالل جسر  فوزي برهوم، "حماس"اعتبر المتحدث الرسمي باسم حركة المقاومة اإلسالمية 

" عدوانًا على المسجد األقصى" بداية ،باب المغاربة المؤدي للمسجد األقصى في البلدة القديمة في القدس
  .لوقفه" استنفارا عربيا إسالميا"يتطلب 

هذه الخطوة خطيرة تنم عن مخطط صهيوني بدأ بالفعل، وهو العدوان على المسجد "وقال برهوم إن 
  .استنفارا عربيا إسالميا لوقف هذا الحدث"، األمر الذي يستلزم "األقصى

  12/12/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم
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  وفد الجبهة العربية الفلسطينية يبحث مع القيادة المصرية مسار المصالحة .19
التقى وفد الجبهة العربية الفلسطينية برئاسة األمين العـام جميـل شـحادة بالقيـادة المـصرية                 : القاهرة

 حيث جـرى البحـث فـي المـصالحة          ، مساء أمس األول في القاهرة     ،وبمسؤولي المخابرات المصرية  
وجرى خالل اللقاء البحث في آليات تطبيق المصالحة الفلسطينية، وأكد الجانـب المـصري               .فلسطينيةال

حرصه على التشاور مع كافة الفصائل واالستماع ألرائهم لضمان إنهاء االنقسام وعدم االكتفاء بلقـاءات               
  .حركتي فتح وحماس

  13/12/2011الحياة الجديدة، 
  

  تدعم المقاومةاألمم المتحدة : دراسة قانونية .20
خلصت دراسة قانونية أجراها طالب دراسات عليا، إلى أن القرارات الدولية الصادرة عن الجمعية العامة 

  ". مقاومة شرعية يكفلها القانون"لألمم المتحدة، تعتبر المقاومة الفلسطينية 
لماجستير بالعلوم واعتبرت الدراسة، التي نال بها الطالب الفلسطيني محمد عبد الكريم عزيز درجة ا

في القاهرة، أن قرارات األمم المتحدة، ومن بينها حق " معهد البحوث والدراسات العربية"القانونية من 
تشرعن جميعها حق "تقرير المصير المكفول للشعوب المحتلة، وحق الدفاع عن النفس واألرض، 

  ". الفلسطينيين بمقاومة االحتالل اإلسرائيلي
، وفق القانون الدولي، هو من يكون مجندا "المقاتل الشرعي" نتائج علمية، تُفيد بأن وتوصلت الدراسة إلى

، "ضمن قوات الدولة التابع لها، سواء أكان مقاتالً نظاميا أو متطوعا من أفراد المقاومة الشعبية المسلّحة
االتفاقيات المنظمة فق ويستحق المعاملة كأسير حرب إذا وقع في األسر، وذلك "وبناء عليه؛ فإنّه 

  ". والراعية لحقوق أسرى الحرب، ال سيما اتفاقية جنيف الرابعة
 والذي ال يحظى بحماية القانون الدولي، هو المقاتل "المقاتل غير الشرعي"وأضافت الدراسة إن ،

ق عمل شرعي ومكفول وف"المقاومة الفلسطينية المسلحة، هي "، أو الجاسوس، مؤكدة على أن "المرتزق"
قرار حق تقرير المصير، وقرار حق الدفاع عن النفس واألرض والعرض، الصادرين عن األمم 

  ". المتحدة
المركز "يشار إلى أن الدراسة القانونية جاءت كأطروحة ماجستير في الدراسات القانونية، تحت عنوان 

الفلسطينية ضد االحتالل القانوني للمقاتل في ضوء القانون الدولي اإلنساني ومدى شرعية المقاومة 
  ". اإلسرائيلي

 12/12/2011فلسطين اون الين، 
 

   االيراني االختيار بين القنبلة والبقاءالنظامعلى : "موشيه يعلون" .21
 ،االثنينيوم   امام عدد من الصحافيين في القدس        ،حذر وزير الشؤون االستراتيجية موشيه يعلون     : القدس

اذا مـا واصـل برنامجـه النـووي         " القنبلة او البقاء  " االختيار بين    النظام االيراني من انه سيكون عليه     
اال ان الوزير اعتبر ان المجتمع الدولي هو الذي يجب ان يمارس الضغوط على ايـران                 .المشكوك فيه 
  .وليس اسرائيل



  

  

 
 

  

            14ص                                     2348:                العدد13/12/2011الثالثاء  :التاريخ

نفضل ان يقوم المجتمع الدولي تحت قيادة الواليات المتحـدة باقنـاع النظـام االيرانـي                "وقال يعالون،   
في اشارة الى الـضغوط االقتـصادية علـى         " بالمعضلة التي يواجهها حتى يتخلى عن برنامجه النووي       

  .طهران
ديـسمبر ان اسـرائيل      /وكان رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتانياهو اكد في الرابع في كانون االول           

ر مـع طهـران بـشان       في سياق التوت  " لضمان مستقبل وامن البالد   "ستكون مضطرة الى اتخاذ قرارات      
  .برنامجها النووي

 13/12/2011، القدس، القدس
 

   التدريس العبرية تُنّمي أجياالً على العنصرية كتبالتحريض في : بركةمحمد  .22
عرض رئيس الجبهة الديمقراطية للسالم والمساواة النائب محمد بركة على          : زهير أندراوس  -الناصرة  

دته المحاضرة التقدمية في الجامعة العبرية البروفيسورة نوريـت         الهيئة العامة للكنيست، البحث الذي أع     
بيليد الحنان، حول التربية على العنصرية والكراهية ضد العرب في كتب التدريس فـي جهـاز التعلـيم                  
العربي، عارضا جوانب عدة من البحث، مدعوما بنتائج استطالع يعكس األجواء العنصرية بين الطالب              

  . حريض في كتب التدريس العبرية تنمي أجياال على العنصرية والكراهيةاليهود، وقال إن الت
 بالمئة من الفتيان اليهود، بمعنى الطالب في الجيل المدرسـي،           53 أن   يبين بركة، نتائج استطالع     ونشر

. يؤيدون طرد المواطنين العرب من وطنهم، وهذا انعكاس لما يتثقف عليه الطالب في المدارس والبيوت              
 بالمئة من الفتيان يعتقدون أن اليهود يستحقون حقوقا أكثر من العرب،            38 االستطالع ذاته، أن     وجاء في 
 بالمئة من الفتيان إلى     56 بالمئة إنه ليس بالضرورة أن يحصل العرب على المساواة، ويدعو            46ويقول  

 بالمئـة مـن     45 عدم مشاركة العرب في االنتخابات البرلمانية، كذلك فإنه حسب االستطالع ذاته، فـإن            
وقال بركة، إن بحـث البروفيـسورة بيليـد         .  بالمئة من الطالب العلمانيين    16الطالب المتدينين اليهود و   

الحنان واستطالعات الرأي التي نقرأها تباعا، تعكس الثمار الفاسدة لمنهاج التعليم فـي جهـاز التعلـيم                 
  .العبري، الذي يقف على العنصرية والكراهية

 13/12/2011، لندنالقدس العربي، 
 

  "الثورة المصرية ستنجح إن شاء اهللا" : يصل إلى القاهرةالجديدالسفير اإلسرائيلي  .23
وصل السفير اإلسرائيلي الجديد لدى مصر يعقوب أميتاي إلى مطـار القـاهرة             ): يو بي اي   (- القاهرة

رة المصرية ستنجح إن شـاء      الثو"ظهر اإلثنين، لتسلّم مهام عمله خلفاً للسفير يتسحاق ليفانون، وقال إن            
  ".أتمنى أن يعم السالم بين مصر وإسرائيلو"، "اهللا

وأشارت مصادر عدة حضرت وصول السفير الجديد، إلى أنه أميتاي عبّر عن سعادته بالعمل في مصر                
أتمنى أن تكون فترة عملي في      "، وقال   "في هذه اللحظة التاريخية بالنسبة لمصر ومنطقة الشرق األوسط        "

  ". في خدمة السالم بين البلدينمصر
وذكرت مصادر دبلوماسية أنه لم يتم تحديد مقر جديد للسفارة االسرائيلية حتي اآلن بدال من مقرها القديم                 

إال أن أغلـب أصـحاب      ،  بمنطقة الجيزة عقب األحداث األخيرة بسبب وجود سفير إسرائيلي في القاهرة          
  .ة بعقاراتهمالعقارات يرفضون تواجد السفارة اإلسرائيلي
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ورداً على سؤال حول التخوف اإلسرائيلي من سيطرة التيار الديني على مجريات األمور في مصر، قال                
إنني لن أتحدث في أي موضوعات تتعلق بالـشأن الـداخلي المـصري حتـى أتعمّـق بتلـك                   "أميتاي  

  ".الموضوعات
ا كان يرى أن نجاح الثورة المصرية لم        وتهرّب السفير اإلسرائيلي الجديد من الرد على سؤال حول ما إذ          

  ".سامحني ستتحسن لغتى العربية خالل أشهر قليلة وسأفهم جميع األسئلة"يكتمل حتى اآلن، وقال 
 13/12/2011، القدس العربي، لندن

 
  منظمة مجاهدي خلق االيرانيةقتها بعال تتنصل من "اسرائيل" .24

ا يوم االثنين عن جهـود منظمـة مجاهـدي خلـق            نأت اسرائيل بنفسه  :  دان وليامز  -) رويترز(القدس  
االيرانية المعارضة التي ساعدت في كشف البرنامج النووي االيراني لرفع اسمها من القائمـة الـسوداء                

  .االمريكية للمنظمات االرهابية
وحظيت حملة المنظمة للتقارب مع إدارة اوباما بتأييد في الحزبين الديمقراطي والجمهوري في واشنطن              

وقت تتردد فيه تكهنات واسعة النطاق بأن اسرائيل وحلفاء غربيين يكثفون عمليات التخريـب فـي                في  
  .ايران ربما باستخدام معارضين محليين

وخالل إفادة للصحفيين االجانب سئل نائب رئيس الوزراء موشي يعلون عما اذا كانت اسـرائيل تـدعم                 
  ."ة لنا ونحن ال نتدخل في الشؤون الداخلية اليراننحن ال نعتبرها مفيد. كال"حملة مجاهدي خلق فقال 

  12/12/2011، وكالة رويترز لألنباء
 

   بيد إيران"F-35" األسرار التكنولوجية لطائرات وقوعخشية إسرائيلية من  .25
أعرب مسؤولون أمنيون إسرائيليون عن قلقهم من وقوع طائرة التجسس األمريكية المتطورة بيد إيـران               

ف عن األجهزة المتطورة المستخدمة في الطائرة و التي تستخدم أيضا في الطـائرات              ومن إمكانية الكش  
  .، التي ستعتمد عليها إسرائيل مستقبال"F-35"المقاتلة 

العبري عن مسؤول أمني قوله إن التفاصيل حول القضية ال زالت غير واضحة حـول               " واال"ونقل موقع   
التي تعتبر من أكثر المشاريع سرية في " RQ- 170"وع سيطرة اإليرانيين على الطائرة دون طيار من ن

  .وزارة الدفاع األمريكية
 12/12/2011، 48موقع عرب

 
  2012 الجيش اإلسرائيلي يجمد كافة العقود والصفقات العسكرية لعام ":معاريف" .26

كشفت صحيفة معاريف أن وزارة الجيش اإلسرائيلي قررت تجميـد كافـة العطـاءات              : القدس المحتلة 
، إلى حين صدور قـرار      2012عقود الخاصة بالصفقات األمنية والعسكرية الجديدة التي أبرمتها لعام          وال

  .رئيس الحكومة بشأن تقليص ميزانيتها
وأضافت الصحيفة أن هذا القرار جاء في أعقاب توقعات لدى الوزارة بان قرار التقليص سيكون قاسـي                 

  .وسيطال أنشطة حيوية داخل الجيش والوزارة
مدير عام وزارة الجيش أصدر أوامره إلى جميع أقسام وزارة الجيش           " اودي شاني "رت الصحيفة أن    وذك

، وكذلك  2012بتجميد جميع الصفقات والعقود الجديدة المبرمة مع ممولين خارجين أو محليين خالل عام              
  .جميع الطلبيات والمناقصات التي لم تتم المصادقة عليها بعد
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 هذا القرار لن يطبق على كافة الصفقات المبرمة فعلى سبيل المثال لن يـسري               وأشارت الصحيفة إلى أن   
  .مفعول القرار على عقد التزود ببطاريات جديدة من منظومة القبة الحديدية المضادة للصواريخ

أنهم في النظام األمني يرون أن هناك التزامات تتراوح قيمتها ما بين خمسة إلى سبعة               "وأوضح المصدر،   
 وكان من المفترض أن تنقلهـا       2010شيكل جرى المصادقة عليها لصالح وزارة الجيش منذ عام          مليار  

  ".المالية لصالح الجيش وفقاً توصيات لجنة بروديت
 13/12/2011، وكالة قدس نت

 
  ردنضد األ" في منطقة عسكرية مغلقة " يتظاهرون مستوطنون :الشرطة االسرائيلية .27

سرائيلية ان ثالثين مستوطنا اسرائيليا متشددا تظاهروا مساء االثنـين          افاد مصدر في الشرطة اال    : القدس
 .في الضفة الغربية المحتلة على الحدود مـع االردن        " في منطقة عسكرية مغلقة   "ردن عبر دخول    ضد األ 

  .ودخول هذه المنطقة غير مسموح به اال بعد الحصول على اذن خاص من الجيش االسرائيلي
االردن لمشروع اسرائيلي يقضي ببناء جسر جديد يؤدي الى المسجد االقصى،           وندد المتظاهرون برفض    

استفزازا يصرف العسكريين عـن مهمـاتهم       "وندد الجيش االسرائيلي في بيان بما اعتبره         .وفق الشرطة 
  .، معلنا ان الجنود االسرائيليين سيقومون باجالء المتظاهرين"االمنية

 13/12/2011، القدس، القدس
 

   النظام في سورية سيؤدي لصعود نظام إسالمي سني ضعيفانهيار:  اسرائيليبروفيسور .28
العبرية أن األسد، يأخذ    ' هآرتس'رأى المحلل للشؤون العسكرية في صحيفة       : زهير أندراوس  -الناصرة  

في فقدان سيطرته على الدولة، التي تغرق بالتدريج في الفوضى، إال أن موعد نفاد مفعول النظام لـيس                  
ا، ولكنه أشار إلى أن وزير األمن اإلسرائيلي، إيهود باراك، قال إن مصير األسد بـات محـسوما    معروفً

  .متوقعا لألسد أشهرا قليلة، في أبعد األحوال سنة في المنصب
على اإلنترنت، رون بن يشاي، فقال إن       ) يديعوت أحرونوت (أشار المحلل العسكري في موقع صحيفة       و

ي المعارضة السورية وزعماء اإلخوان المسلمين هم خـارج سـورية،           معظم التنظيمات والشخصيات ف   
لكنهم ضعفاء على الصعيد التنظيمي، وغير قادرين على تقديم زعامة وحكم بديل من الحكم القائم، ولهذا                
السبب لم تظهر في أي مكان في سورية كتلة حاسمة من الجماهير المندفعة القادرة على التغلـب علـى                   

وحصر بن يشاي، األسباب التي تدفعه      . ا حدث في مصر وفي تونس وفي جزء من ليبيا         عنف النظام مثلم  
   :للتأكيد على صالبة وقوة نظام األسد في مواجهة االضطرابات التي تشهدها سورية، في سببين

  . التصميم الكبير الذي تظهره عائلة األسد وقيادة حزب البعث للتمسك بالسلطة:األول
السوري على الحفاظ على والء الجيش واألجهزة األمنية والطائفة العلويـة، والتـي              قدرة النظام    :الثاني

  .ساعدت النظام السوري على تحقيق أهدافه
االنتفاضـة  (أعدها البروفيسور اإلسرائيلي إيال زيسر، ورقة بحـث حملـت عنـوان              في سياق متصل  

على إسرائيل، مـن خـالل خمـس        ، مقاربة تأثيرات الحدث السوري      )السورية، التأثيرات على إسرائيل   
  : فرضيات، يمكن اإلشارة إليها على النحو اآلتي

 تؤكد على أنه برزت في مختلف أطراف سورية قوى اجتماعية جديدة تنخرط حاليا في صـراع                 :األولى
  .من أجل الصعود إلى السلطة والسيطرة على المركز، مشيرا إلى أن منطقة المركز تؤيد وتدعم النظام
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تقول إن الحركات اإلسالمية في منطقة الشرق األوسط خالل األعوام الماضية بقيـت أكثـر                :نيةأما الثا 
تأييدا للنظام في لدمشق، ولكن مؤخرا، وعندما اندلعت الفعاليات االحتجاجية السياسية السورية، فقد تخلت              

  .هذه الحركات اإلسالمية عن تأييد دمشق
ركيا وسورية، األمر الذي حول رئيس الوزراء التركي رجب طيـب            فتتعلق بالعالقات بين ت    :أما الثالثة 

أردوغان إلى الحليف الرئيسي لدمشق في المنطقة، ولكن بسبب توجهات أردوغان اإلسالمية السنية، فقد              
بات في اآلونة األخيرة أكثر اهتماما بتفضيل الوقوف إلى جانب المعارضة السنية الـسورية، وبالـذات                

  .مسلمين السورية مفضالً بذلك الوقوف إلى جانب دمشقحركات اإلخوان ال
أن انهيار نظام البعث سوف يؤدي إلى صعود نظام إسالمي سني ضعيف، بما سـوف               يرى   :الرابعةأما  

  .يؤدي إلى استبدال دمشق القوية بدمشق الضعيفة
إلى سدة الحكـم   إن صعود المعارضة السنية اإلسالمية السورية   :أما الفرضية الخامسة واألخيرة تقـول     

سوف يؤدي إلى استبدال دمشق الحالية بدمشق أخرى أكثر اهتماما باعتماد السياسات الخارجيـة التـي                
تكون من جهة معارضة إليران وحزب اهللا اللبناني، وفي نفس الوقت من الجهة األخرى تكـون حليفـة                  

  . لواشنطن والبلدان الغربية األوروبية، وهو األفضل إلسرائيل
 في مصر كان نظام الرئيس حسني مبارك داعما للمصالح اإلسرائيلية،           :النقاط اآلتية البرفيسور  واستنتج  

في سورية، النظام الحـالي هـو       . وبالتالي فقد كانت إسرائيل وواشنطن أكثر حرصاً على دعم استمراره         
ـ                 شرق الخصم الرئيسي إلسرائيل، والعقبة الرئيسية أمام صعود قوة إسرائيل كطـرف مهـيمن علـى ال

  .األوسط، وبالتالي فإن إسرائيل وواشنطن سوف يظلون أكثر حرصاً على دعم عدم استمراره
 13/12/2011، القدس العربي، لندن

  
   الحفل"إيهود باراك" فيينا بعد علمه بحضور  فياطع حفل غداءيق عبد اهللا غول ":هآرتس" .29

غول، قاطع حفل غداء أقيم يوم السبت       اإلسرائيلية، أن الرئيس التركي، عبد اهللا       ' هآرتس'ذكرت صحيفة   
الماضي، على هامش مؤتمر دولي بالعاصمة النمساوية فيينا، بعد علمه بحضور وزير األمن اإلسرائيلي              

ونقلت الصحيفة على موقعها اإللكتروني عن مسؤولين بمكتب الرئيس غول قـولهم            . إيهود باراك الحفل  
 هامش مؤتمر السياسة الدولية الرابع، فضال عن رفـضه          إن الرئيس قرر مقاطعة حفل الغداء المقام على       

  . المشاركة في التقاط صورة جماعية، بعد أن علم بأن وزير الجيش اإلسرائيلي سيكون بين الحضور
 13/12/2011، القدس العربي، لندن

  
   جسر باب المغاربةتغلق "إسرائيل" .30

إسرائيل أغلقت أمس جسر باب ن ، أأسعد تلحمي، عن مراسلها 13/12/2011، الحياة، لندنذكرت 
 المغاربة الموصل إلى المسجد األقصى في القدس القديمة المحتلة بسبب ما قالت إنه مخاوف على 

إغالق » فرانس برس«السالمة العامة، وأكد الناطق باسم البلدية اإلسرائيلية للقدس ستيفن ميلر لوكالة 
لمبكى إغالق جسر باب المغاربة الموقت عقب قررت الشرطة وصندوق تراث حائط ا«: الجسر، قائالً

. بهدم الجسر» رسالة من البلدية أمهلت فيها الصندوق سبعة أيام لتقديم التماس ضد أمر مهندس البلدية
الحرم الشريف كالعادة مفتوح أمام المصلين «وأوضحت الشرطة اإلسرائيلية في بيان لها أمس أن 

  .»الفلسطينيين
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مدير الوقف االسالمي في مدينة ، من القدس، أن 13/12/2011،  رام اهللالحياة الجديدة،وأضافت 
ان مسؤولية الحفاظ ورعاية االماكن المقدسة في مدينة القدس تقع على «القدس الشيخ عزام الخطيب قال 

  .»االردن بموجب اتفاقات موقعة بين اسرائيل واالردن
ن من صالحية دائرة االوقاف االشراف على وبما ان باب المغاربة هو اصال وقف اسالمي فا«واضاف 

هدمها معناه القضاء على «موضحا ان » هذه البوابة وترميم التلة التي تحتوي على اثار اسالمية مهمة
  .»هذه االثار والمساس بها هو بمثابة المساس بالمسجد االقصى

ن نشرته مؤسسة االقصى واعتبر الشيخ كمال الخطيب نائب رئيس الحركة االسالمية في اسرائيل في بيا
اشارة واضحة الى ان االحتالل االسرائيلي يريد أن يضع يده على كل «للوقف والتراث ان اغالق الجسر 

مشددا على ان حركته تعتبر كل اجزاء المسجد االقصى » معلم من معالم المسجد األقصى المبارك
  .»كوقف اسالمي«
  

   المجدالنينقابة الموظفين تمهل فياض ثالثة أيام إلقالة .31
" حكومة"أعلن مجلس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية في الضفة الغربية المحتلة، إنه منح : رام اهللا

العمل أحمد " وزير"سالم فياض في رام اهللا فرصة حتى نهاية األسبوع الجاري، للبتّ في استقالة 
  .المجدالني

إنه خالل االجتماع األخير لمجلس النقابة مع ) 12-12(وقال مجلس النقابة في بيان صحفي اليوم اإلثنين 
تم التأكيد على ضرورة احترام فياض إلرادة الشارع وكرامة الموظف، وإن الفترة المطلوبة للبت "فياض 

  .في هذا األمر ال تحتاج إال لثالثة أيام، ومضى نصف شهر على الحدث دون أي قرار
  12/12/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم

  
   "أم كلثوم" شارعاً في القدس الشرقية وتطلق على أحدها اسم 86ة القدس صادقت على تسمية بلدي .32

 شارعا جديدا في 86للمرة األولى منذ عقود طويلة صادقت بلدية القدس المحتلة أول أمس على تسمية 
أسماء ورغم أن الكنيست تفرض قوانين فاشية بينها تسمية المدن والقرى العربية ب. القدس الشرقية

 .عبرية، فإن بلدية القدس اختارت تسمية أحد الشوارع الجديدة باسم المطربة العربية الراحلة أم كلثوم
وقالت الصحف اإلسرائيلية إن عدم تسمية الشوارع في القدس الشرقية كان يخلق مصاعب للسكان، من 

  .بينها ما يتعلق بالبريد، فضال عن سهولة وصول الناس إلى مقاصدهم
  13/12/2011، ر، بيروتالسفي

  
      االحتالل يرسم الحدود البحرية لغزة  .33

رسمت إسرائيل الحدود البحرية لقطاع غزة عند ثالثة أميال بحرية فقط، في : ضياء الكحلوت -غزة 
انتهاك للقانون الدولي ولالتفاقيات التي وقعتها السلطة الوطنية الفلسطينية، التي تسمح بالصيد البحري 

  . بحريا، ولم يلتزم بها االحتالل اإلسرائيلي ميال20ًحتى 
ووضعت زوارق حربية إسرائيلية عوامات بحرية على بعد ثالثة أميال من حدود شاطئ غزة، األمر 

  .الذي يراه القانونيون مخالفا لالتفاقيات الدولية ويستهدف فرض أمر واقع على األرض
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 الحكومة المقالة بغزة جهاد عامر، إن االحتالل وقال مدير دائرة الخدمات السمكية بوزارة الزراعة في
قام بوضع عوامات كبيرة على بعد ثالثة أميال تشبه ما على الحدود البحرية الشمالية والجنوبية، 

  .منصوب عليها أجهزة مراقبة إلكترونية
وأوضح عامر أن االحتالل نشر العوامات على طول البحر وهو مؤشر على خط حدودي افتراضي في 

  ".يعطي إشارات سلبية وخطيرة ألنه باختصار يشرعن االعتداءات على الصيادين"حر، مؤكدا أن ذلك الب
 ميال بحريا، ومن 20وأشار إلى أن اتفاقية أوسلو التي وقعتها السلطة سمحت بالصيد البحري على بعد 

ا إلى تدخل إلجبار  ميال، ثم إلى ثمانية أميال واآلن ثالثة أميال بحرية فقط، داعي12ثم تراجعت إلى 
  .إسرائيل على التراجع عن انتهاكاتها بحق الصيادين

  11/12/2011، موقع الجزيرة نت، الدوحة
  

      ترحيل صامت للفلسطينيين .. عكا .34
 اعتداءات على منازل ومراكب - ألف نسمة50التي يقطنها نحو -تشهد عكا : وديع عواودة -عكا 

سكانها، مما يهدد بتفجر مواجهات ساخنة على غرار مواجهات من % 25الفلسطينيين الذين يشكّلون نحو 
  .، وأدت إلى إحراق منازل وإصابة واعتقال العشرات2008نشبت في 

وقدم وجهاء وقادة عكا مذكرة لوزير الشرطة اإلسرائيلية ورئيس بلدية عكا وأعضاء الكنيست استعرضوا 
واحتج ممثلو أهالي . ى األهالي الفلسطينيينفيها خطورة األوضاع السائدة مع استمرار االعتداءات عل

عكا الفلسطينيين المقيمين باألحياء التاريخية القديمة المحاذية للبحر في مذكرتهم على تقاعس الشرطة عن 
وقال عضو  .حماية المواطنين العرب، خاصة داخل األحياء الشرقية المختلطة وذات األغلبية اليهودية

زكور إن اليهود يعززون تمركزهم في المنطقة الشرقية للمدينة، مشيرا إلى الكنيست السابق الشيخ عباس 
أن العرب يستشعرون الخطر على أمنهم نتيجة التصرفات العنصرية من قبل البعض من األكثرية 

  .اليهودية
كما يشير مدير مشروع البيت العكي للتخطيط وحقوق السكن سامي هواري إلى أن استمرار االعتداءات 

  ". على برميل بارود48ويجعل المدينة وربما كل أراضي  "،ردود فعل من شأنها إذكاء التوتريعني 
والتفافية، مشيرا " قانونية"ويقول هواري إن أهالي عكا يتعرضون اليوم لمحاوالت اقتالع وتهجير بطرق 

  .رسوما باهظة لقاء ترميم بيوتهم) عميدار(لفرض شركة اإلسكان الحكومية 
  13/12/2011، طيني لإلعالمالمركز الفلس

  
  السيادة األمنية االسرائيلية يحول مخيم نور شمس في طولكرم الى االحتالل .35

 أبلغت السلطات اإلسرائيلية الجانب الفلسطيني بتحويل مخيم نور شمس في : وكاالت- نظير طه-رام اهللا
وطلبت من السلطة الفلسطينية . يليةطولكرم، التابع لسيطرة السلطة الفلسطينية، إلى السيادة األمنية االسرائ

  .إزالة حاجز أمني تابع لها في المخيم
  13/12/2011، البيان، دبي

  
  
  



  

  

 
 

  

            20ص                                     2348:                العدد13/12/2011الثالثاء  :التاريخ

  فعاليات مقدسية تجهض مؤتمرا تطبيعيا في القدس .36
 اجبرت شخصيات وفعاليات القدس الوطنية ادارة فندق االمبسادور بالقدس : عيسى الشرباتي-القدس 

رك فيه فلسطينيون واسرائيليون بينهم رئيس جامعة القدس الدكتور على منع عقد مؤتمر تطبيعي يشا
 وعدد آخر للمشاركة في اجراء انتخابات برلمانية تضم فلسطينيين ،سري نسيبة وشلومو بن عامي

  . كما يزعمون،واسرائيليين في مسعى الحالل السالم
 قوى وفعاليات وطنية امام وغداة االعتصام الذي شارك به العشرات من المقدسيين بينهم ممثلون عن

 وتعالي ، وتمكن الشبان من اقتحام القاعة الرئيسية وازالة الشعارات والملصقات الخاصة بالمؤتمر،الفندق
 فر الوفد االسرائيلي مذهوال وسط ،أصوات المحتجين الغاضبين بينهم اقارب عدد من األسرى المقدسيين

ور تحت ضغط المحتجين من نشطاء وشبان وقد اضطرت ادارة فندق االمبساد .صيحات الغضب
مقدسيين وقيادات وطنية الى اخراج المشاركين اإلسرائيليين من القاعة وإلغاء المؤتمر، وعلقت ورقة 

حفاظا على سالمة ) IPC(على البوابة الخارجية للفندق تؤكد فيه إلغاءها للمؤتمر الذي دعت له مؤسسة 
  .الزائرين ونتيجة ظروف غير متوقعة

  13/12/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا
  

  إلغالق المسجد األقصى "الدعوات الهوجاء"تستنكر " اإلسالمية العليا" .37
استنكرت الهيئة اإلسالمية العليا في القدس، الدعوات الصادرة عن مسؤولين صهاينة إلغالق : القدس

  .المسجد األقصى المبارك ومنع المصلين المسلمين من دخوله
يئة التصريحات الواردة على لسان عدد من القيادات اليهودية المتطرفة وتفيد بإغالق المسجد ووصفت اله

األقصى في وجه المصلين المسلمين، في محاولة للضغط على األوقاف اإلسالمية للموافقة على هدم 
  ".الهوجاء وغير المسؤولة"جسر باب المغاربة، بـ 

ال عالقة لليهود بحائط البراق وال بجسر المغاربة "إلثنين، وقالت الهيئة، في بيان صدر عنها اليوم ا
  ".المالصق للحائط، فكلها وقف إسالمي ومن صالحية األوقاف اإلسالمية ترميمها واإلشراف عليها

  12/12/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم
  

  الجالية الفلسطينية في مدينة خاركوف األوكرانية تعقد مؤتمرها التأسيسي األول .38
 11/12/2011قدت الجمعية العمومية للجالية الفلسطينية في مدينة خاركوف األوكرانية يوم األحد ع

محمد األسعد سفير فلسطين لدى أوكرانيا، والمهندس شحدة . مؤتمرها األول حيث حضر المؤتمر د
  . المدينةاألدهم رئيس الجالية الفلسطينية في كييف، كما حضر السيد اندريه فالديمروفيتش ممثل مجلس

محمد األسعد على أن انعقاد المؤتمر يأتي لسلسلة من النجاحات التي تحققت والتي كان أبرزها . دوأكد 
األسعد أبناء الجالية معتبرا أن . انعقاد المؤتمر التأسيسي للجالية الفلسطينية في مدينة أوديسا، ثم شكر د

 دورا عن الدبلوماسية الرسمية والتي من شانها هذه الخطوة هي تعزيز للدبلوماسية الشعبية التي ال تقل
  .أن تنقل صورة حضارية عن فلسطين ومؤكدا أن أبناء الجالية جزء ال يتجزأ من المشروع الوطني

بعدها تحدث اندريه فالديمروفيتش ممثل مجلس المدينة الذي اعتبر انعقاد المؤتمر توطيدا للعالقات 
  .وكراني مؤكدا على تاريخية هذه العالقةالثنائية بين الشعبين الفلسطيني واأل
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 أشخاص للهيئة اإلدارية للجالية حيث انتخب المهندس سمير حمزة رئيسا 7وفي نهاية المؤتمر تم انتخاب 
  .للجالية

  13/12/2011، موقع الجئ نت
  

  2011 منزلًا خالل 150 فلسطينيا ودّمر 130االحتالل قتل : "مركز الميزان" .39
، في الذكرى )12-12(لحقوق اإلنسان، اليوم اإلثنين " الميزان"صادرة عن مركز كشفت إحصائية : غزة

، إن قوات االحتالل قتلت )12-10(الثالثة والستين لإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان التي صادفت السبت 
، إلى التاريخ ذاته من العام 2010عام ) ديسمبر(خالل الفترة التي تمتد من العاشر من كانون أول 

  .الجاري، مائة وثالثين فلسطينيا، بينهم ستة عشر طفالً وامرأتان
 وأضافت اإلحصائية أن قوات االحتالل دمرت مائة وخمسين منزالً سكنيا؛ عشرة منها جرى تدميرها 

  .بشكل كلي وتشريد أصحابها
سين منشأة عامة كما رصدت أن االحتالل أضرّ بما مساحته نحو تسعة آالف متر زراعي، كما دمّر خم

بينها أربع منشآت جرى تدميرها بشكل كامل، ومن مجملها واحدة وعشرون منشأة تعليمية فلسطينية، 
  .ومنشأة طبية واحدة

وأضاف المركز الحقوقي أن انتهاك االحتالل امتد ليطال مصادر الرزق الفلسطينية؛ حيث قامت قواته 
 مصنعا بينها ستة مصانع دمرت بشكل كلي، كما أضرّت بتدمير عشرين محالً تجاريا، واثنين وعشرين

  .بسبع عشرة مركبة مدنية منها ثالث مركبات دمّرت بشكل كلي
  12/12/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم

  
  في الخليل يالفلسطينيون يدافعون عن حقهم في الحرم اإلبراهيم .40

الحرم اإلبراهيمي في الخليل في الضفة الغربية  يتوافد آالف الفلسطينيين أخيراً لزيارة : أ ف ب-الخليل 
في محاولة للتأكيد على الطابع العربي اإلسالمي للموقع المقدس الواقع في قلب المدينة والمتنازع عليه 

  .بين المسلمين واليهود
ويستعد الفلسطينيون لخوض معركة لضم الموقع المقدس إلى الئحة التراث العالمي بعد عام من إعالن 

إلى قائمة األماكن الدينية التراثية اليهودية، » كهف البطاركة«ئيل ضم الموقع الذي تطلق عليه اسم إسرا
  .على رغم وقوعه في الضفة الغربية المحتلة

ورداً على الدعوات اإلسرائيلية لليهود بزيارة الحرم بأعداد كبيرة، وجه المسؤولون الفلسطينيون دعوات 
ويخوض .لمدينة للتوجه إلى الموقع الذي يعتقد أن النبي إبراهيم مدفون فيهعبر اإلعالم المحلي ألهالي ا

الفلسطينيون معركة أخرى لتسجيل الحرم وبلدة الخليل القديمة على الئحة التراث العالمي بعد قبول دولة 
  ).يونيسكو(» منظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة«فلسطين عضواً في 

  13/12/2011، الحياة، لندن
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  " واقع وتحديات-الشباب الفلسطيني "ينظم ورشة عمل تحت عنوان " أشد" .41
الشباب "ورشة عمل شبابية وطالبية، تحت عنوان "  أشد-اتحاد الشباب الديموقراطي الفلسطيني "نظم 

، وذلك في مركز االتحاد في مخيم البداوي أمس، بحضور ممثلي القوى " واقع وتحديات-الفلسطيني 
  .بابية، وحشد من الشباب والطلبة الفلسطينيين من أبناء المخيمالش

في لبنان يوسف أحمد، لمشاكل وتحديات الشباب الفلسطيني، " االتحاد"في الورشة، استعرض رئيس 
قضية الشباب والطالب في المجتمع الفلسطيني ليست قضية أكاديمية، بل مسؤولية وطنية "مؤكداً أن 

ذل الجهود وتحديد مكامن الخلل وسبل المعالجة وكسر كل القيود التي تحول دون بحاجة الهتمام كبير، وب
انطالقا من أن هؤالء الشباب هم الثروة األساسية التي . أن يأخذ الشباب الفلسطيني دوره المطلوب

نمتلكها، وهم مرشحون للمساهمة بفعالية في التصدي للتحديات التي ما زالت تواجه مجتمعنا الفلسطيني 
  ".قضيتنا الوطنيةو

  13/12/2011، السفير، بيروت
  

   في قطردورة األلعابفي االتحاد العام لطلبة فلسطين في بريطانيا يدين طريقة تقديم خارطة فلسطين  .42
اثار قيام منظمي دولة األلعاب االولمبية العربية المقامة اآلن في قطر بتقديم فلسطين على الخارطة : لندن

طق الضفة الغربية وقطاع غزة العديد من االنتقادات داخل وخارج االراضي على أنها تشمل فقط منا
بيانا انتقد فيه عرض الخارطة ) فرع بريطانيا(في لندن اصدر االتحاد العام لطلبة فلسطين  ف.المحتلة

مخططات لتزييف التاريخ والجغرافيا، ومشاركة صارخة 'الفلسطينية بالشكل التي تم في قطر، واعتبرها 
  .'لمخططات الصهيونية الرامية لاللتفاف على الحقوق التاريخية لشعبنا الفلسطينيفي ا

ودعا االتحاد العام لطلبة فلسطين الى اعتصام يوم االثنين المقبل امام مؤسسات السلطة الوطنية 
دانة الفلسطينية وكافة مكاتبها وسفاراتها في العالم للمطالبة بموقف حازم دفاعا عن الوطن الفلسطيني وال

  .مخططات الغاء الحقوق الوطنية الفلسطينية
وطالب االتحاد في بيانه الرئيس الفلسطيني محمود عباس بادانة العملية وبسحب الوفد الرياضي 

  .الفلسطيني من دورة األلعاب األولمبية العربية
  13/12/2011، القدس العربي، لندن

  
  عد حقوق اإلنسان انتفاع الفلسطينيين بقوايعيقاالحتالل ": سواسية" .43

لحقوق اإلنسان االحتالل اإلسرائيلي، بمنع الشعب الفلسطيني من االنتفاع " سواسية"اتهم مركز : رام اهللا
  .بقواعد ومبادئ اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان

االحتالل "وأكد المركز، في الذكرى الرابعة والستين لصدور اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، على أن 
طؤ المجتمع الدولي بمنظماته المختلفة؛ يتحمل المسؤولية القانونية واألخالقية المباشرة عن عدم وبتوا

تطبيق واحترام قواعد اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، كما ويتحمل المعاناة التي لحقت بالشعب 
ن أن يحرك هذا ، وإلى اآلن؛ دو1948 مرورا بالنكبة عام 1917عام " وعد بلفور"الفلسطيني بدءا من 

  ".العالم ساكنا تجاه هذه الجرائم واالنتهاكات الخطيرة والمستمرة
  12/12/2011قدس برس، 
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   جنوب نابلس ويحدثون أضرارا في عدة منازلقريةمستوطنون يهاجمون  .44
فجر اليوم االثنين، بلدة ، "يتسهار"هاجم عشرات المستوطنين اليهود المسلحين، من مستوطنة : نابلس

اإلسرائيلية إن العشرات " حاخامون من أجل السالم"وقالت منظمة  .القبلية القريبة من المستوطنةعصيرة 
قاموا باقتحام القرية بعد منتصف الليل بقليل، وهم مدججين بالسالح، وقاموا " يتسهار"من مستوطني 

اء، مما أدى إلى بمهاجمة المنازل وإلقاء الحجارة وتحطين زجاج بعض المنازل، وإطالق النار في الهو
  .حدوث أضرار مادية في عدد من منازل القرية

دمروا سيارة عمومية تعود "نسخة عنه، أن المستوطنون " قدس برس"وأضافت المنظمة، في بيان تلقت 
واحد من "، مشيرة إلى أن هذا الهجوم هو "ألحد سكان القرية، كما حاولوا إشعال النار في أحد المنازل

  ".يتسهار"تي تعرضت لها القرية من جانب مستوطني عشرات الهجمات ال
  12/12/2011قدس برس، 

  
   أيامستة مبنيا فلسطينيا في القدس والضفة خالل 22االحتالل هدم ": أوتشا" .45

كشف تقرير صادر عن مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية في األراضي الفلسطينية : القاهرة
قيام سلطات االحتالل اإلسرائيلي بهدم اثني وعشرين مبينا فلسطينا في الضفة ، النقاب عن "أوتشا"المحتلة 

  .الغربية والقدس المحتلّة، خالل أقل من أسبوع
وأفادت معطيات التقرير، بأن السلطات اإلسرائيلية قامت خالل األيام الستة األولى من الشهر الحالي بهدم 

الخاضعة ) ج(نيين في أحياء القدس الشرقية والمنطقة اثني وعشرين مبنى تعود ملكيته لمواطنين فلسطي
  .امنياً وإدارياً لسيطرة االحتالل، بحجة عدم حصولها على تراخيص بناء إسرائيلية

، أن السلطات اإلسرائيلية )12/12(في القاهرة، اليوم اإلثنين " أوتشا"وجاء في التقرير الذي وزعه مكتب 
ي عدة مبان سكنية ومسجد وخمس آبار وأربعة حظائر للماشية أصدرت تسعة عشر أمراً بوقف البناء ف

  .وأحد عشر منشأة كهربائية في محافظتي الخليل وقلقيلية بجنوب وغرب الضفة
وأضاف أن الجيش اإلسرائيلي بدأ األسبوع الماضي أعمال بناء مقطع أسمنتي جديد في الجدار العازل 

مخيم شعفاط بوسط القدس، وهو ما سينتج عنه عزل مساحة في المنطقة الواقعة شمال قرية قلنديا ومدخل 
  .أربعمائة دونم من األراضي الفلسطينية عن مدينة القدس

  12/12/2011قدس برس، 
  

   فلسطينية شمال بيت لحممنازلاالحتالل يهدم أربعة  .46
 لمواطنين ، أربعة منازل تعود)13/12(هدمت قوات االحتالل اإلسرائيلي، صباح اليوم الثالثاء : بيت لحم

  ).جنوب الضفة الغربية(في بلدة بيت جاال بشمال مدينة بيت لحم " المخرور"فلسطينيين في منطقة 
إن جرافات االحتالل هدمت أربعة منازل قديمة " قدس برس"وقال مدير بلدية بيت جاال نديم سنعان لـ 

يستخدمها المزارعون في التابعة ألراضي بلدية بيت جاال، " المخرور"تم إصالحها حديثا في منطقة 
  .المنطقة

  13/12/2011قدس برس، 
  

  % 27،5البطالة بين الالجئين في الضفة ": األونروا" .47
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، "األونروا"ذكر تقرير اقتصادي جديد خاص بالضفة الغربية، صدر عن وكالة غوث وتشغيل الالجئين 
، وهو أعلى بنسبة %27.4ي أن معدل البطالة بين صفوف الالجئين في الضفة الغربية المحتلة بلغ حوال

  . من المتوسط العام للضفة الغربية ككل% 5
ووفقا للتقرير االقتصادي لألونروا، فإنه على الرغم من نمو نسبة العمالة في الضفة الغربية بشكل 

، 2011في النصف األول من عام % 10متواضع، فقد ارتفع عدد الالجئين العاطلين عن العمل بنحو 
  . 2010 شخص، مقارنة مع نفس الفترة للعام 50.000ن ليصل إلى أكثر م

تشير هذه األرقام مرة أخرى إلى أن الالجئين ما ': وقال الناطق الرسمي باسم األونروا سامي مشعشع
، مؤكدا ضرورة وأهمية استمرار الوكالة 'زالوا يتحملون وطأة الصعوبات االقتصادية في الضفة الغربية

  . ئة للفئات األكثر حاجة وتضررا من الالجئينبتوفير خدمات الدعم الطار
، مقارنة مع %4.8ووفقا للتقرير، فقد انخفضت القوة الشرائية لالجئين العاملين بأجور شهرية بنسبة 

لجميع األشخاص العاملين في الضفة الغربية المحتلة للنصف األول من العام % 2.8انخفاض بنسبة 
، كما بلغ المتوسط اليومي لألجور لفئة الالجئين حوالي 2010 ، مقارنة مع النصف األول من عام2011
  .من نسبة أجور غير الالجئين في هذه الفترة% 14.4 دوالر، وهذا أقل بنسبة 25.8

  12/12/2011، موقع فلسطين أون الين
  

   يطالب النقابات البرازيلية بتفعيل مقاطعة المنتجات االسرائيلية فلسطيناالتحاد العام لعمال .48
طالب االتحاد العام لعمال فلسطين االتحادات النقابية البرازيلية بتفعيل مقاطعة المنتجات :  اهللارام

جاء ذلك خالل لقاء وفد من األمانة العامة لالتحاد برئاسة األمين العام حيدر إبراهيم مع . االسرائيلية
 حيث ، البرازيليCUTتحاد رئيس اتحاد المعادن والصناعات الثقيلة البرازيلي الذي يعتبر عضوا في ا

إبراهيم شرحا مفصال عن أوضاع العمال الفلسطينيين وواقع الحركة النقابية الفلسطينية في ظل  قدم
أوضاع اإلغالق المفروض من قبل االحتالل والتي نتج عنها ارتفاع واضح في نسبة البطالة والفقر 

  .وانعدام الحماية واألمن االجتماعي للعمال
مين العام محمد العرقاوي من مختلف النقابات في العالم ومن عمال البرازيل بتفعيل دور وطالب نائب األ

المقاطعة للمنتجات االسرائيلية والتنسيق المشترك بخصوص المقاطعة بين النقابات البرازيلية واالتحاد 
  .العام لعمال فلسطين

م وأعضاء لجنة المقاطعة على هذا من جهته شكر رئيس االتحاد البرازيلي األمين العام حيدر إبراهي
التوضيح وأكد على التزام البرازيل في دعم وتعزيز كافة أشكال المقاطعة ضد إسرائيل ، معتبرا أن هذه 

وأكد أنه سيتواصل مع االتحاد واللجنة من اجل نشر ثقافة . المقاطعة حق مشروع لشعب وعمال فلسطين
  .الالتينية والبرازيل عامةالمقاطعة في مختف أنحاء العالم وفي اميركا 

  13/12/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا
  

  القدسجسر باب المغاربة عدوان صارخ على " إسرائيل"إغالق : في األردن" اإلخوان" .49
 إن إغالق االحتالل جسر باب المغاربـة        ،)12-12 (االثنين قالت جماعة اإلخوان المسلمين في األردن       

. على المقدسات في المدينة   " عدوانًا صارخًا " يشكل   ،بلدة القديمة في القدس   المؤدي للمسجد األقصى في ال    
ال حل سوى المقاومة ضد هذا الكيان، حتى تسلم مقدسات األمة           "وقال المراقب العام للجماعة همام سعيد       



  

  

 
 

  

            25ص                                     2348:                العدد13/12/2011الثالثاء  :التاريخ

هذه خطوة في طريق اسـتكمال مـشروع        "وأضاف إن   ". وبالدنا المحتلة من هذا العدوان الصارخ عليها      
ة الدولة، وذلك ال يتم إال بهدم المسجد األقصى؛ فالكيان الصهيوني ال يتخلى عن طبيعته العدوانيـة                 يهودي

أنها صفعة في وجه الحكام     "واعتبر سعيد   ". وال يتخلى عن مؤامراته ومخططاته في تهويد كامل فلسطين        
  ".العرب ال سيما الذين بينهم وبين اليهود اتفاقيات ومعاهدات سالم

12/12/2011، لسطيني لإلعالمالمركز الف  
  

  لحل مشكلة جسر باب المغاربة  تصميما لمنظمة اليونسكواألردنية تقدماألوقاف  .50
 أن ،كشف وزير األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمية عبـد الـسالم العبـادي          :  زايد الدخيل  -عمان  

لحل مشكلة جسر بـاب     ) ليونسكوا(المملكة قدمت تصميما لمنظمة األمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم          
المغاربة في القدس المحتلة، باعتبار المملكة هي الدولة المسؤولة عن عمليات ترميم المقدسات اإلسالمية              

  .في المدينة
تم زيارة طريق باب المغاربـة التـي حفرتهـا سـلطات االحـتالل              " إنه   ،أمس" الغد"وقال العبادي إلى    
ذ عينات التربة لفحصها من الناحية الهندسـية مـن قبـل مهندسـين              ، كما تم أخ   2007اإلسرائيلي العام   

ولفت العبادي إلـى أن      ".مختصين، فضال عن أخذ القياسات الالزمة وإجراء العمل المساحي في الموقع          
  .2011العام ) أبريل(سلطات االحتالل اإلسرائيلي ارسلت مشروعها المقترح لليونيسكو في شهر نيسان 

13/12/2011، الغد، عّمان  
  

  األردنية الحدود إسرائيليين ينفي عبور متطرفين  األردنيةالناطق الرسمي باسم الحكومة .51
 واالتصال الناطق الرسـمي باسـم       اإلعالم قال وزير الدولة لشؤون      :بترا - يعبد الهاد  نيفين   -عمان  

 تم دخول   وإنما إسرائيلي اي   األردني انه لم يدخل منطقة المغطس على الجانب         ،الحكومة راكان المجالي  
 ودوره  األردن من المغطس تعبيرا عن رفضهم موقف        اإلسرائيليعدد من الشبان المتطرفين الى الجانب       

ـ    وأكد. في قضية جسر المغاربة في القدس      ان موقفنـا فـي     «مساء امـس    ) بترا( المجالي في تصريح ل
 هو مسألة تؤكدها االتفاقيات     األقصى تغيير في قضية جسر المغاربة المؤدي الى المسجد          أي تجاه   األردن

 تطور في هذه المسألة يجـب ان        أيالدولية وقرارات االمم المتحدة واليونسكو والمبنية على االلتزام بان          
 من خالل اتفاقية وادي عربة وال يلتفت الـى          إسرائيل يتعامل مع    األردنيكون باتفاق الطرفين لذلك فان      

 وفـي   إسرائيليةولية التي تصدر من خالل قوى متطرفة         التطرف والعنف والالمسؤ   إشكالاي شكل من    
  . »مقدمتها المستوطنون

13/12/2011 ،الدستور، عّمان  
  

   مليون دوالر قيمة المنح المقدمة لمشاريع تنموية فلسطينية 28حوالي : األردنية "التعاون" .52
تماع مجلـس أمنـاء      خالل انعقاد اج   ،أكد رئيس مجلس أمناء مؤسسة التعاون نبيل هاني القدومي        : عمان

المؤسسة الثاني والستين السبت في العاصمة األردنية عمان والذي جاء ختاما الجتماعاتها المؤسسية للعام              
أن المؤسسة تمضي بثبات في التركيز على تطوير برامج ومشاريع ريادية تتجاوب مع أولويات               "،2011

 أن المؤسسة قدمت دعما     ،ون تفيدة جرباوي  وبينت مدير عام مؤسسة التعا    ". واحتياجات الشعب الفلسطيني  
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 مليون دوالر مـن الميزانيـة المخصـصة لمـشروعاتها           28وأدارت منحا منذ بداية العام بقيمة قاربت        
   .الموزعة على أربعة قطاعات عمل رئيسة

13/12/2011، السبيل، عّمان  
  

  دةالجديستيطانية االشاريع مالتدين و ...منع االحتالل لألذان بمكبرات الصوتتندد بقرار " الجامعة" .53
هاني زايد، ، القاهرة نقالً عن مراسلها في 13/12/2011، )السعودية(الوطن أون الين،نشرت 

 جامعة الدول العربية دانت قيام تل أبيب بالمصادقة على مناقصات جديدة لبناء حي ، أنالوكاالتو
في محافظة بيت لحم ومناقصة ) اتافر( وحدة استيطانية بالقرب من مستوطنة 40استيطاني جديد يضم 

في شمال الضفة الغربية، وشددت في بيان لها ) اريئيل( وحدة استيطانية في مستوطنة 277أخرى لبناء 
  .أمس على أن هذه اإلجراءات ستفشل

عن االنزعاج من التحرك اإلسرائيلي لمنع رفع األذان في المساجد عبر استخدام "كما عبرت الجامعة 
  ". في البلدات المختلطة وفي البلدات العربية التي تجاورها بلدات يهوديةصوت، خصوصاًمكبرات ال
 األمين العام المساعد ، أنالقاهرة نقالً عن مراسلها في 13/12/2011الخليج، الشارقة، وأضافت 

لشؤون فلسطين واألراضي العربية المحتلة في الجامعة، محمد صبيح، حذر أمس، من أن منع رفع 
هذه الخطوة قد تليها أصوات لمنع قرع " إن :ان في المساجد يأتي في سياق محاصرة الديانات، وقالاألذ

  ."أجراس الكنائس حال السكوت عنها
  

  قوى مصرية تطالب المجلس العسكري بالتدخل لوقف العربدة الصهيونية بالقدس .54
 ر الحكمة بجوار نقابة األطباء، وقفة احتجاجية أمام دا12/12  نظمت قوى مصرية، يوم اإلثنين:القاهرة

 على غلق سلطات االحتالل الصهيوني جسر ، بحضور مجموعة كبيرة من األطباء؛ احتجاجاًفي القاهرة
 صفوت .وشارك في الوقف االحتجاجية د .باب المغاربة المؤدي إلى المسجد األقصى المبارك في القدس

 أحزاب الوسط والنور والناصري، حجازي، عضو مجلس أمناء الثورة المصرية، وبعض قيادات
  .والحرية والعدالة، للتنديد بالتصعيد الصهيوني في مدينة القدس الهادفة إلى تهويد المدينة

 ال يمكن 1948 القدس وباقي األراضي المحتلة عام فيوأكد حجازى أن منع الكيان الصهيوني لألذان 
 لخطط الكيان الصهيوني لهدم والتصديطان، السكوت عليه، والبد من توحيد كلمة المسلمين ضد االستي
إن ": وقال حجازي للمركز الفلسطيني لإلعالم .المسجد األقصى، حتى لو وصل األمر إلى استخدام القوة

 من القوى السياسية والشعبية قامت برفع مذكرة للمجلس العسكري للتدخل الفوري لوقف العربدة عدداً
كما أعلن  ".قرار باطل"وشدد على أن إغالق جسر باب المغاربة  ".الصهيونية ضد مقدساتنا اإلسالمية

 ووقف األحمرعن رفض القوى والشعب المصري لممارسة االحتالل في التهديد باقتحام مقر الصليب 
 على ضرورة تصاريح البناء في الضفة الغربية وممارسة القمع ضد نواب القدس وإبعاد بعدهم، مؤكداً

  .والعربي لمخططات االحتالل الصهيوني اإلسالميالتفات العالم 
  12/12/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 
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  ة إغالق جسر باب المغاربيدينشيخ األزهر  .55
أحمد الطيب، إغالق جسر باب المغاربة المؤدي إلى المسجد األقصى،  .أدان شيخ األزهر د: )وكاالت(

ط بكل المواثيق واألعراف الدولية من  تضرب عرض الحائ"إسرائيل" أنه تصرف يشير إلى أن مؤكداً
وقال للخليج إن ما . دون أن تدري أنها بذلك قد تتسبب في إثارة حرب دينية جديدة في الشرق األوسط

  .فعلته السلطات الصهيونية يؤكد نواياها في تسريع وتيرة التهويد الصهيوني لمدينة القدس
  13/12/2011الخليج، الشارقة، 

  
  طرابلس سفارة في" إسرائيل "تفتح الغرب من الشمس تشرق ندماع: شلقم الرحمن عبد .56

 اعتماد اإلعالم العربي على ما ، مندوب ليبيا في األمم المتحدة،الرحمن شلقم عبد استنكر: شالبي آسيا
التي نشرها موقع إسرائيلي مشبوه وتناقله ألكذوبة فتح سفارة إسرائيلية في طرابلس " بالتفاهات"وصفه 

هذا كذب وبهتان وكل مسلم وعربي أبي يعرف الثوابت " في اتصال مع الشروق الوق. سععلى نطاق وا
مستحيل أن تفتح سفارة إلسرائيل في ليبيا إال إذا . ال يشك لثانية مجرد شك في أن هذه المعلومة صحيحة

  ".هذا كالم غير مؤسس وال يحتاج إلى أي تفكير حتى نكذبه. أشرقت الشمس من المحيط األطلسي
  .إشاعات مغرضة ليس لها أي أساس من الصحة"وصف الناشط الحقوقي الليبي أشرف الثلثي المعلومة و
 ممثل المجلس في لندن جمعة القماطي في اتصال مع الشروق أن الخبر ال يعدو أن يكون أضحوكة أكدو
را كاذبة أستغرب فعال اعتماد اإلعالم العربي على ترهات موقع إسرائيلي مشبوه لطالما نشر أخبا"

هذا الموقع الذي نقل الخبر على لسان من قال إنه ناطق باسم المجلس اسمه أحمد . وإشاعات مغرضة
ال يوجد هذا االسم أصال وأطراف كثيرة تسعى للتشكيك في الثورة الليبية وضرب . الشعباني كاذب

ما ما أي اتصال مع الكيان نجاحها على غرار أتباع النظام المقبور، وإال فمن سيصدق أن ليبيا قد تفتح يو
  ".قادته في والتشكيك الصهيوني، أؤكد أنها حملة لتشويه انجازات الشعب الليبي

  11/12/2011الشروق أون الين، 
  

  وزير االقتصاد التركي يؤكد دعم بالده للمشاريع التنموية في غزة .57
 إلى جانب مة وشعباً على وقوف تركيا حكو، وزير االقتصاد التركي، أكد ظافر جاجاليان:اسطنبول

الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وأهمية إطالق ودعم المشاريع االقتصادية التنموية في قطاع غزة، 
 أن تركيا جاهزة لدعم هذه المشاريع، وذلك خالل استقبال الوزير التركي للدكتور محمد المدهون مؤكداً

  . هنية في الحكومة التي يرأسها إسماعيلوزير الشباب والرياضة
  12/12/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
   من الحواراتالوضع في الشرق األوسط ال يتحمل مزيداً: موسىعمرو  .58

 أكد األمين العام السابق للجامعة العربية والمرشح المحتمل للرئاسة : عصام واحدي- كوبنهاجن
األوسط وعالقتها مع المصرية عمرو موسى، أن النرويج دولة مهمة إلحالل السالم في الشرق 

 التي يمكنها من فتح معابر للحوار من أجل التوصل "إسرائيل"الفلسطينيين جيدة إلى جانب صداقتها مع 
وزير خارجية النرويج يوناس جار ، خالل لقائه مع وأضاف موسى. لسالم عادل في الشرق األوسط
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 أن الوضع في الشرق ، على هامش حضوره حفل توزيع جوائز نوبل للسالمستوره أول من أمس
  . من الحوارات، وتستطيع النرويج أن تخدم المنطقة بما تملك من مصداقية فيهااألوسط ال يتحمل مزيداً

  13/12/2011، )السعودية(الوطن أون الين،
  

  تأسف لقتل متظاهر في النبي صالح والضفة بغزة وضبط النفس بباريس تدعو الى التهدئة  .59
نسا امس االسرائيليين والفلسطينيين الى احترام وقف اطالق النـار فـي            دعت فر : ـ مراد مراد   باريس

القصف االسرائيلي االخير على غزة تـسبب بتـداعيات         "وقالت الخارجية الفرنسية في بيان      . قطاع غزة 
فرنسا، التي تدين دائما اطالق الصواريخ على جنوب اسرائيل، تدعو مجـددا االطـراف الـى                . مأسوية

.  وتطالبهم بإحترام الهدنة وضمان امن المـدنيين       ،يزهق المزيد من االرواح البشرية    ضبط النفس كي ال     
وتأسف فرنسا لموت متظاهر فلسطيني في الضفة الغربية من قرية النبي صالح وتـذكر بحـق النـاس                  

  ".العالمي في التظاهر سلميا
ية الى التنسيق مع شـركائهم      السلطات االسرائيل "ودعا الناطق بإسم الخارجية الفرنسية رومان نادال امس         

بشأن ضبط االمن في القدس وان تسمح للمصلين والزوار بحرية الوصول الى االماكن االسالمية المقدسة               
  ".في المدينة

  13/12/2011، المستقبل، بيروت
  

   تدفع نحو جولة ثالثة من المفاوضات في القدس غداً "الرباعّيةاللجنة " .60
اإلسرائيلية عن جولة ثالثة من محادثات السالم برعايـة         » يم بوست جيروزال«كشفت صحيفة   : علي حيدر 

حيث سيتم طرح خطة عمل خالل لقاء منفصل مـع           الرباعية الدولية ستجرى يوم غد في القدس المحتلة،       
ونقلـت  . المفاوض اإلسرائيلي، إسحاق مولخو، ونظيره الفلسطيني صائب عريقات يوم غـد األربعـاء            

ئيليين تأكيدهم أن إسرائيل مستعدة الستئناف المحادثات المباشرة انطالقاً من          الصحيفة عن مسؤولين إسرا   
اللجنـة  «أن الوقت مناسب لذلك، لكن المتحدث باسم رئيس الوزراء نتنياهو، مارك ريغيـف، قـال إن                 

الرباعية أبلغت إسرائيل بأن الفلسطينيين غير مستعدين للجلوس على طاولة المفاوضات من دون الوقف              
، معرباً عن استغرابه من هذا الموقف، رغم هدفهم المعلن بدعم السالم والمصالحة مـع               »م لالستيطان التا

  .إسرائيل
بموازاة ذلك، أعرب السفير االميركي في تل أبيب عن تأييده لموقف إسرائيل من المفاوضـات، داعيـاً                 

الرجـوع الـى اللجنـة      الطرفين الى تقديم االقتراحات لبعضهم البعض في محادثات مباشرة مـن دون             
  .الرباعية

  13/12/2011، االخبار، بيروت
  

  أميركي جديد للمصالحة بين الحكومتين التركية واإلسرائيلية اقتراح": معاريف" .61
أعلنت مصادر سياسية في إسرائيل، أمس، أن الواليات المتحدة تقدمت باقتراح جديد للمصالحة             : تل أبيب 

، يقضي بإنهاء األزمة الدبلوماسية الحادة وإعادة العالقات إلـى مـا            بين الحكومتين التركية واإلسرائيلية   
  .وقتل تسعة مواطنين أتراك على متنها» مرمرة«كانت عليه قبيل الهجوم اإلسرائيلي على سفينة 
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العبرية، على أن تبادر الواليات المتحدة إلى محادثة هاتفيـة          » معاريف«وينص االقتراح، حسب صحيفة     
لحكومتين رجب طيب أردوغان وبنيامين نتنياهو، يتناوالن فيها مختلف القضايا التـي            سرية بين رئيسي ا   

ففي أنقرة، يصدر بيان يقول إن نتنياهو اعتذر عن مقتل          . تهم الطرفين وتنتهي ببيانين مختلفين لكل منهما      
.  األتـراك  األتراك، وعليه يعيد العالقات، وفي القدس يصدر بيان يقول إن نتنياهو أبدى أسفه على قتـل               

وهكذا يحقق كل طرف مطلبه، ويحدثان االنعطاف في العالقات، ويعيدانها إلـى التمثيـل الدبلوماسـي                
يتفرغان للقضايا المشتركة العديدة التي تجمع بينهما، خصوصا في ظل التطورات الملتهبة في             «الكامل، و 
  .»المنطقة

ا، بحيث تدفع إسرائيل هذه التعويـضات       ويتضمن اقتراح التسوية، حال لقضية التعويضات لذوي الضحاي       
كاملة ولكن ليس للعائالت التركية مباشرة، بل لصندوق خاص تنشئه الحكومة التركية خصيـصا لهـذا                

  .الغرض، فال تضطر إسرائيل لالعتراف بمسؤوليتها عن الجريمة
  13/12/2011، الشرق األوسط، لندن

  
  بعين مسكناً في مستوطنة أفراتإزاء بناء أر"  قلقه الشديد"بان كي مون يعرب عن  .62

أعرب األمين العام لألمم المتحدة بان كي مـون         :  وكاالت – الحياة الجديدة    - نيويورك   -القدس المحتلة   
  . مسكنا في مستوطنة افرات40ازاء اعطاء الضوء االخضر لبناء » قلقه الشديد«عن 

ام يدعو مرة جديدة الحكومة االسرائيلية      االمين الع «وقال المتحدث باسم األمين العام مارتن نيسيركي ان         
ومع المفاوضـات بـين     » النشاط يتعارض مع القانون الدولي     ان هذا . الى تجميد النشاطات االستيطانية   

  .االسرائيليين والفلسطينيين
أعمال الحكومة االسرائيلية هذه تجري فـي وقـت دقيـق           «واضاف المتحدث نقال عن االمين العام ان        

  . »جنة الرباعية جهودها لتسهيل استئناف المفاوضات المباشرة بين الطرفينتواصل خالله الل
  13/12/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا

  
  مع الجالية اليهودية " الجبهة الوطنية" لتحسين عالقة "إسرائيل"مسؤول فرنسي يزور  .63

لوي اليو أمس الى    ” الجبهة الوطنية “وصل الرجل الثاني في حزب اليمين المتطرف الفرنسي         : )ب.أف  (
وقالـت  ،   مارين لـوبن   2012 على ما اعلنت شريكته المرشحة الى االنتخابات الرئاسية لعام           ،”اسرائيل“

ألن عدداً من الفرنسيين المقيمـين هنـاك        ” اسرائيل“ذهب الى    “،لوبن عبر إذاعة مونتي كارلو الفرنسية     
 زيادة معلوماتهم حول برنامج المرشـحة       يرغبون في مقابلته ويريدون تعريفه الى اشخاص ويسعون الى        

  .”لذلك لبى هذه الدعوة. مارين لوبن
  13/12/2011، الخليج، الشارقة

  
   الخدمات االجتماعية ترجح كفة اإلخوان المسلمين:نيويورك تايمز .64

األميركية عن أسباب فوز اإلسالميين بمعظم األصوات في المرحلة » نيويورك تايمز«تساءلت صحيفة 
  . أول انتخابات برلمانية مصرية بعد اإلطاحة بنظام الرئيس السابق حسني مباركاألولى من

ولإلجابة على السؤال انتقلت الصحيفة إلى مدينة اإلسماعيلية وأشارت إلى وجود معقل جماعة اإلخوان 
، وقالت إن أحد أهم أسباب نجاحهم بمعظم األصوات هو تركيزهم على 1928هناك والتي تأسست عام 
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 االحتياجات االجتماعية للمواطنين الذين يتوجهون إلى مكاتب الجماعة من أجل الحصول على تلبية
  .األغطية في الشتاء على سبيل المثال، ويقدمها الحزب لهم مع كتيبات عن الحملة االنتخابية

خوان وأوضحت الصحيفة أن العديد من الناس يطلبون المساعدات المالية لدفع فواتير العالج، فيبذل اإل
ونقلت عن أحمد . جهدا مضنيا من أجل تحقيق ذلك، كما أن بعض النساء يتلقين دروسا مجانية في العلوم

  .»إن اإلسالميين يبلون بالء حسنا في هذا الصدد«: كنواني، الذي يعمل في الخدمة االجتماعية، قوله
ن المتدينين الذين يقدمون وعن الدعم المالي لتقديم الخدمات االجتماعية، قالت الصحيفة إن المسلمي

المساعدات للجماعات اإلسالمية يبدون أكثر كرما من المؤيدين لألحزاب العلمانية، الفتة إلى أن 
  .الجماعات السلفية تتواجد في كل مكان، في حين أن األحزاب العلمانية غائبة

ب األخرى ال نراها إن األحزا: قولها)  عاما، وتعمل مدرسة25(ونقلت الصحيفة عن سماح عبدالكريم 
وعن السؤال بشأن خشيتها على وظيفتها إذا ما تسلم اإلسالميون الحكم، قالت . إال في فترة االنتخابات

  .سماح إن السلفيين يقفون إلى جانب النساء ألنهم يساعدون الفقيرات منهن
ريين وخلصت الصحيفة إلى أن ما سبق يعكس فكرة عامة، وهي أن السبب األول الذي دفع المص

للتصويت لألحزاب اإلسالمية ليس ألنهم يبحثون عن أنظمة متدينة شبيهة بالنظام اإليراني، بل العتقادهم 
  .بأن المرشحين اإلسالميين متقون ويعكسون القيم التقليدية

إن الناخبين يشعرون بأن «ونقلت الصحيفة عن عبدالوهاب سيد جمال، المتطوع في تثقيف الناخبين، قوله 
 العلمانية كانت فاسدة وأنها لم ترفع من مستوى معيشتهم، وهم يعتقدون أن المرشحين الذين األحزاب

  .»يخشون اهللا ال يتلقون الرشوة
تساؤله بشأن أسباب مخاوف الغرب من )  عاما24(ونقلت الصحيفة عن شاب سلفي يدعى أيمن هشام 

كم السلفيين ستستمر العالقات مع ما الذي يخيف الغرب؟ ففي ظل ح«: وصول اإلسالميين للحكم، وقال
  .»كما أن الدولة لن تفرض على الناس أسلوب معيشة خاصاً.. إسرائيل، وتزداد رسوخا مع أميركا

  13/12/2011، العرب، الدوحة
  

  ما بين المقاومة الشعبية والمقاومة المسلحة .65
  ابراهيم غوشة

استخدمت فيها  ) مقاومة شعبية (ضة شعبية    كانت انتفا  1987عندما انطلقت االنتفاضة االولى انتفاضة عام       
  ·الحجارة بالدرجة االولى باالضافة الى االضرابات والكتابة على الجدران وغيرها

ومرت سنوات وتطورت الى عمليات السكاكين ودهس الجنود قبل ان تتطـور الـى مقاومـة مـسلحة،                  
 المجلس الوطني في الجزائر في      وسارعت قيادة فتح وقبل مرور عام على انطالقتها الى الدعوة الى عقد           

  · والتغطية عليه باعالن الدولة الفلسطينية242 حيث صدر قرار الموافقة على قرار 15/11/1988
وبـين الواليـات المتحـدة      ) ياسـر عبـد ربـه     (ف  ·ت·وتال ذلك التصريح نبذ العنف والتفاوض بين م       

االنتفاضة، وقد لمسنا ذلك في حواراتنا مع       ، واخذت قيادة فتح بالتراجع شيئاً فشيئاً عن تصعيد          )جيرجيان(
فتح في عمان في اوائل التسعينيات مع االخوة عباس زكي ومروان البرغوثي وغيرهما، حيـث اخـذوا                 
يشكون من االضرابات بحجة تأثيرها على االقتصاد الفلسطيني ومن ظاهرة اللثام بحجـة الخـشية مـن                 

رعت المنظمة لحضوره وسط رفض لـه مـن قبـل            وسا 1991العمالء، وفجأة برز مؤتمر مدريد عام       
حماس والجهاد وغيرهما، ولكن المقاومة الشعبية تصاعدت وبدأت بالتحول الى مقاومة مسلحة وبرز في              
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قطاع غزة البطل الشهيد عماد عقل وفي الضفة الغربية البطل الشهيد يحيى عياش بعد عمليـة االبعـاد                  
  ·1993 - 1992ركة حماس والجهاد عام الشهيرة الى مرج الزهور في جنوب لبنان لح

 حيث تم التنـازل     13/9/1993وكانت الضربة الثالثة لالنتفاضة االولى هي اتفاقية اوسلو المشؤومة في           
من فلسطين ونبذ المقاومة المسلحة وتشكيل سلطة فلسطينية بجهاز شرطة قوية لحماية الكيان             % 78عن  

وليس االعتراف بالدولـة    " ف·ت·م"د مقابل االعتراف بـ     بالوجو" اسرائيل"الصهيوني، واالعتراف بحق    
ومطاردة المقاومـة الفلـسطينية فـي الـضفة     ) أ،ب،جـ(الفلسطينية، وتقسيم الضفة الغربية الى مناطق  

  ·والقطاع
 آخر معاركها، وليس بعـدها اال االنخـراط         1982ويرى البعض ان قيادة فتح اعتبرت معركة بيروت         

ضات وفقاً لمقولة البندقية تزرع والسياسة تحصد، ولكن اتفاقيـة اوسـلو ومـن    بمشاريع التسوية والمفاو  
 بعـد  1994وراءها فشلوا في تجفيف ينابيع المقاومة فقد تصاعدت بعد عمليات عياش الخمسة في عـام      

 وانتقاماً لها، وكذلك العمليات االربعة الكبيرة بعـد اغتيـال           25/2/1994مجزرة الحرم االبراهيمي في     
 التي هزت اركان دولة الـصهاينة، وجعلـت كلينتـون           1996/عياش في نهاية شباط واوائل اذار     البطل  

رئيس الواليات المتحدة يهرول للقدس المحتلة من اجل طمأنة الصهاينة والدعوة لمؤتمر شرم الشيخ فـي                
دولـة   ولم تقـم ال    1999 لمحاربة االرهاب الفلسطيني كما كانوا يزعمون، وعندما مر عام           13/3/1996

م ولكنه فشل، وبـدأت     2000الفلسطينية كما اشارت اليه اتفاقية اوسلو عقد مؤتمر كامب ديفيد في تموز             
   ·28/9/2000ارهاصات انتفاضة ثانية فجرتها زيارة شارون وتدنيسه لالقصى في 

وا بدأت انتفاضة االقصى ايضاً بمقاومة شعبية تعتمد على الحجر بالدرجة االولى، ولكـن الـشهداء بـدأ                
يتصاعدون للعال بالعشرات ثم المئات وايقنت كل فصائل المقاومة انه ال طريـق اال طريـق المقاومـة                  
المسلحة وهكذا ابدعت كتائب القسام وكتائب شهداء االقصى وسرايا القدس وغيرها وقدمت قادتها شهداء              

  ·لصهيونيةوجرحى واسرى في سجون االحتالل حتى هذه اللحظة، وبعد ان هزوا اركان الدولة ا
م وسط مقاومة مسلحة مشرفة في الضفة والقدس وفـي          2002شهد شارون حملة السور الواقي  في عام       

م حتـى   2005القطاع استشهد فيها معظم قادة المقاومة الفلسطينية، ولكن ما ان استلم عباس القيادة فـي                
فلسطيني تحت قيادة امريكيـة     تراجعت المقاومة المسلحة تراجعاً ملموساً بعد ان انشأ كتائب من االمن ال           

وصهيونية وظهر الفلسطيني الجديد الذي يتـصدى ألخيـه دفاعـاً عـن االحـتالل               ) دايتون ثم موللر  (
  ·الصهيوني

وفي ظل هذه الظروف هل يمكن ان تنشأ مقاومة شعبية في المناطق كثيفة السكان وليس فـي المنـاطق                   
  المعزولة والبعيدة مثل نعلين وبلعين ؟؟

  13/12/2011، ردنالمجد، األ
  

  اهانة حماس بوأد زيارة مشعل الى عمان .66
  ماهر ابو طير

التأجيالت المتواصلة لزيارة خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الى االردن، كانت تقـول               
ان شيئا ما غامضا يعرقل الزيارة، واذ كان مشعل ذاته ووزير اعالمنا الفذ، يؤكدان ان الزيـارة سـتتم                   

  !.اال ان كل اسبوع، كان يكشف ان الزيارة مؤجلة حتى اشعار اخر، هذا اذا لم تلغ اساساقريبا، 
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كلما سألت مسؤوال رسميا في عمان، او خالد مشعل هاتفيا عن سبب تأجيل الزيارة، كان يقال ان القصة                  
الغـة،  تتعلق بترتيبات لوجستية وجداول زمنية، بين االردن وقطر وحماس، وكان واضحا ان في هذا مب              

الننا صرنا نتخيل ان الوفد القادم ال يجد حجوزات على الطيران التجاري للقدوم الى عمان، مع معرفتنا                 
  .طبعا بقدوم الوفد اساسا على طائرة قطرية خاصة

احد االسرار التي ال يعرفها كثيرون ان لقاء الملك برئيس السلطة الوطنية الفلسطينية في رام اهللا، تناول                 
حماس، وتوافق الملك مع عباس خالل الزيارة وقبيل مقابلة عباس لمشعل في القاهرة، علـى               العالقة مع   

وضع سقف معين لعالقة حماس مع الجانبين االردني والفلسطيني، وقد تم اطالق تحذيرات من نوع مـا،      
  .حول افاق العالقة مع حماس، خالل قمة رام اهللا
ملك لعباس بشأن انفتاح االخير على حماس، والمؤكـد ان    ايضا كان للملك رأي معين حمل تحذيرا قاله ال        

زيارة رام اهللا، دفعت باتجاه تكييف االتصاالت، مع حذر شديد، دون ان ينسف هذا الجو مبدأ المـصالحة         
  .بين الفلسطينيين ذاتهم، وهو مبدأ ال تقدر عليه سلطة عباس اساسا، العتبارات امريكية واسرائيلية

مور في عمان، علموا منذ زيارة رام اهللا، ان زيارة مشعل الى عمـان، الغيـت                الذين يعرفون بواطن اال   
عملياً، اذ ان انفتاح االردن على حماس، في احد اسبابه، كان يرتبط بعالقات الجفاء غير المعلنـة بـين                   
االردن والسلطة، وقد تم حل هذه العقدة، وتتويجها بتفاهمات غير مكتوبة، لوضع سـقف محـدد تجـاه                  

  . في عمان ورام اهللاحماس،
ليس مهما كل هذا، وما هو مهم هذا التخبط في ادارة عالقاتنا مع اطراف كثيرة، فتارة نروج لالنفتـاح،                   
وتارة نروج لتجميد العالقات، تارة نحتفل بقرب قدوم مشعل، تارة نسكت، وال نحاول حتى افهام المجتمع                

وم، وكأنها سياسة مياومة، فال نعرف اليـوم، مـا          السياسي حول الذي حدث، وهكذا تدار سياستنا يوما بي        
  .الذي سيأتي به الغد

لماذا ننفتح على حماس، ولو حتى ضمن الحد االدنى، فهي جزء من معسكر             : في مراكز القرار من يقول    
  .سوريا العراق حزب اهللا ايران، وهو معسكر يتعرض لضغط كبير هذه االيام

ثر عمقا فيقول ان االخوان المـسلمين يحكمـون دوال عربيـة            هناك من يرد في ذات المراكز بطريقة اك       
اليوم، واالنفتاح على حماس له ارتداد ايجابي، خصوصا، بشأن العالقة مع االخوان المـسلمين االردن،               

  .وان االنفتاح على حماس مفيد في توظيفات اردنية داخلية للتهدئة
ل تغيير، فلو قررت الدولة اغالق الباب في وجه         احد ابرز سلبياتنا اننا نجد فتوى لكل مرحلة، وفتوى لك         

حماس، صاغت مبررات وانزلتها الى الرأي العام، ولو قررت فتح الباب، قلبت ذات المبـررات، الـى                 
  .مبررات اخرى، وهي سياسة بوجهين، مثل حبة الحمص، ال تثبت ابدا، وال تستقر

وقرارها وسيادتها، في نهاية المطاف، غير      عدم استقبال خالد مشعل في عمان امر عائد لحسابات الدولة           
ان كل المسلسل تسبب بأهانة شديدة للحركة وللمقاومة والمتداد الحركة في قطاف الحراكات في العـالم                
العربي، الذي حازه االخوان المسلمون، باالضافة الى ذات الرجل الذي تضرر معنويا، وتم التعامل معه               

 شيئا، وتم التعريض به وبالحركة، معنويا، بهـذه االسـاليب فـي             بعد سنوات من الهدوء باعتباره ليس     
  !.الحديث عن زيارته ونفي زيارته وتأجيل زيارته، وهذه التقلبات

  
  



  

  

 
 

  

            33ص                                     2348:                العدد13/12/2011الثالثاء  :التاريخ

  
  .وأد زيارة مشعل تم في رام اهللا، واالسباب كثيرة، فيما الفاتورة وحدها من سمعة عالقاتنا مع االخرين

، وما اشطر غيرنا في جمع بيض البط والنسور والـدجاج           ما اشطرنا في توليد العداوات دون سبب مقنع       
  .والحمام في سلة واحدة

  13/12/2011، الدستور، عّمان
  

   كانون الثّاني وما بعده26المصالحة بانتظار  .67
  هاني المصري

تتقاطر وفود الفصائل والشخصيات الفلسطينية على العاصمة المصرية منذ أيام عدة؛ من أجل التحـضير               
، ولجنـة   20/12، والفـصائل فـي      18/12في  " حماس"و" فتح"اجتماع  : الفلسطينية القادمة لالجتماعات  
  .22/12المنظمة في 

وعلى أهمية االجتماعات التحضيرية التي تشهدها القاهرة إال أن اختراقًا حقيقيا في ملف المصالحة لـن                
وهو الموعد الذي تنتهي فيه المهلة       كانون الثاني القادم،     26يتحقق، وإذا كان سيتحقق فعلًا فلن يتحقق قبل         

  .التي منحتها اللجنة الرباعية لفسطين وإسرائيل ليقدما وجهة نظرهما إزاء قضيتي الحدود واألمن
، تحمل وجهة نظر    2008وفي حين أن الفلسطينيين قدموا وثيقة للمرة الثانية، بعد تقديمها ألول مرة عام              

فضت تقديم وجهة نظرها، بحجة أن لن تفعل ذلـك إال مـن             القيادة حول هذين األمرين، فإن إسرائيل ر      
فإسرائيل حاليا  . خالل المفاوضات وبشكل سري ومن دون أن يكون ألي كان دور فاعل في المفاوضات             

تريد، كما أرادت دوما، مفاوضات ثنائية تستفرد فيها بالفلسطينيين دون تدخل جدي من أي طرف ثالث،                
  .ميركية المنحازة بشكل حاسم إلى إسرائيلحتى من الواليات المتحدة األ

وعد اإلدارة األميركية وبقية أطـراف  " أبو مازن"في هذا السياق، أشارت مصادر متعددة إلى أن الرئيس      
اللجنة الرباعية بأنه لن يشكل حكومة وفاق وطني، ولن يمضي في خطوات أحادية جديـدة فـي األمـم                   

باعية مداها حتى النفس األخير، وذلك حتى ال تستخدم أي خطوات           المتحدة ما لم تستنفد مبادرة اللجنة الر      
فلسطينية مبررا لتحميل الفلسطينيين، منفردين، أو مع إسرائيل، المسؤولية عن فشل المبـادرة الجديـدة               
الستئناف المفاوضات، في حين تتحمل المسؤولية عن فشلها إسرائيل لوحدها، مثلما تحملت المـسؤولية               

  .مبادرات والجهود السابقةعن فشل جميع ال
تأسيسا على ما سبق، فإن الهدف الحقيقي من اجتماعات القـاهرة المقبلـة تقطيـع الوقـت، والتلـويح                   
بالمصالحة، وإبقاء قوة دفعها مستمرة؛ انتظارا لما ستؤول إليه جهود اللجنة الرباعية الدولية، حتـى لـو                 

لجنة العليا لالنتخابات، ومحكمة االنتخابات، وغيرها      وصل األمر إلى تحديد موعد االنتخابات، وتشكيل ال       
  .من الخطوات الهامة، لكنها لوحدها ال تنهي االنقسام

 الذي بـدأ منـذ      – كانون الثاني ليس نهاية المطاف       26وإذا مددنا هذا المنطق على استقامته، فإن موعد         
ف اللجنة الرباعية علـى عـدم        ألن المفترض من الفلسطينيين انتظار رد فعل أطرا        - عاما 18أكثر من   

وبالتالي يمكن تمديد الفترة إلـى      . تجاوب إسرائيل على مبادرتها، وهذا سيستغرق بعض الوقت اإلضافي        
 كانون الثاني، ويمكن وضع موعد جديد لتبريره، حتى اتخاذ الموقف المفترض اتخـاذه منـذ                26ما بعد   

  .فترة طويلة
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جد أن اللجنة الرباعية لن تحمل إسرائيل المسؤولية، وتطلـب          كيف ستؤول األمور، سن   : وإذا حاولنا توقع  
من الفلسطينيين عدم اإلقدام على أي خطوات من شأنها قطع الطريق على الجهود الرامية إلى اسـتئناف                 
المفاوضات، أو ستمضي اللجنة الرباعية أكثر من ذلك، وتأخذ بوجهة النظر األميركية التي تشدد علـى                

وضات مهما كان الموقف اإلسرائيلي، ألن البديل عن المفاوضات لدى إدارة أوباما            ضرورة استئناف المفا  
أسوأ من استئنافها، وتتضمن أيضا تحذير القيادة الفلسطينية من أن تشكيل حكومة وفاق وطني ستقـضي                
على فرصة قيام دولة فلسطينية كما صرح بذلك جيفري فيلتمان، كبير مستـشاري وزيـرة الخارجيـة                 

، مؤكدا أنه أخبر عباس بهذا الموقف أثناء اللقاء األخير الـذي عقـد             "أبو مازن "ية، بعيد لقائه مع     األميرك
  .بينهما

  الخيارات الثالثة المتوفرة لدى الفلسطينيين
االستمرار في سياسة االنتظار لحين أن يقضي اهللا أمرا كان مفعولًا، وإلى أن تتضح نتائج               : الخيار األول 

ة في المنطقة والعالم، وعلى أساس القناعة بأن الطـرف الـضعيف، مثـل الطـرف                المتغيرات الجاري 
إذا " أبو زيد خالـه   "الفلسطيني، ال يستطيع أن يحقق شيًئا في زمن الزالزل والعواصف، ويمكن أن يكون              

حافظ على وجوده وما لديه من أوراق ومكتسبات، فهذا ليس وقت اإلنجازات، وإنما الحفاظ على الـنفس                 
  .ل الخسائروتقلي

السعي إلى التوجه إلجراء االنتخابات التشريعية والرئاسية من دون تشكيل حكومة وفـاق             : الخيار الثاني 
وطني، وهذا يعني إدارة لالنقسام واالقتسام، وهذا خيار قد يحتمل الموافقة على الفكرة الفلسطينية اآلخذة               

ة قبل موعد إجراء االنتخابات بثالثـة إلـى         بالتبلور، وهي تأجيل تشكيل الحكومة حتى اللحظات األخير       
أربعة أشهر، بحيث تكون مهمتها الرئيسية، وربما الوحيدة، إجراء االنتخابات، وليس توحيد المؤسسات،             
خصوصا األجهزة األمنية، وفك الحصار، وإعمار قطاع غزة كما كان متفق عليها في الورقة المصرية،               

ول أو تغاضي اإلدارة األمريكيـة وإسـرائيل وأطـراف اللجنـة            على أمل أن تساعد هذه الفكرة على قب       
  .الرباعية عن تشكيلها

ويزيد من فرصة قبولها أن برنامج الحكومة التوافقية سيكون قريبا، وملتقيا من ناحيـة الجـوهر، مـع                  
برنامج منظمة التحرير، كما تدل على ذلك إشارات االعتدال التي أطلقتها حركة حماس، خصوصا خالد               
مشعل رئيس مكتبها السياسي، في محاولة لتسهيل االعتراف بها، وإكسابها الشرعية العربيـة والدوليـة،               
وفتح الباب لها للعب دورها في النظام السياسي الفلسطيني أسـوة بـاالعتراف األميركـي واألوروبـي                 

  .بالحركات السياسية اإلسالمية في دول الربيع العربي
لخيار هو أن إسرائيل لن توافق على إجراء االنتخابات الفلسطينية ما لم تكن             إن الذي يمكن أن يهدد هذا ا      

، حـين   2006 و 1996جزءا من عملية سياسية تستفيد منها، كما حدث في االنتخابات السابقة في عامي              
جاءت األولى إلضفاء الشرعية على اتفاق أوسلو الذي أعطى إسرائيل مزايا هائلة، وجاءت الثانية لتمديد               

تفاق أوسلو ومنحه شرعية جديدة، وكانت أيضا محاولة لضم حركتي حماس والجهـاد اإلسـالمي فـي                 ا
  .إطاره، وضمن الشرعية الفلسطينية

طبعا، يمكن أن توافق إسرائيل على إجراء االنتخابات الفلسطينية إذا وافقت حركة حمـاس أو اقتربـت                 
 االنتخابات لتكريس االنقسام، ال أن تشكل خطـوة         كثيرا من الموافقة على شروط الرباعية، أو إذا جاءت        

  .نوعية على طريق إنهائه وتفعيل الدور الفلسطيني
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إن المؤشرات المتوفرة تدل على أن الخيار األول، إبقاء األمور على ما هي عليه جوهريا مع إبقاء عملية                  
األقوى دون استبعاد الخيـار     المصالحة مستمرة للتلويح بها وإسكات الشعب الذي يتوق إليها، هو الخيار            

الثاني تماما، ألنه ال يقطع حبل األوهام بإمكانية التوصل إلى تسوية متوازنة في القريب العاجل، ويلهـي                 
  .الفلسطينين بانتخابات أخرى تحت االحتالل تمدد الفترة االنتقالية إلى أربع سنوات جديدة

 أن مرحلة اتفاق أوسلو والتزاماته قد انتهـت، وأن          أن يدرك الفلسطينيون، ولو متأخرين،    : الخيار الثالث 
مراجعة التجارب السابقة،   : مرحلة جديدة قد بدأت أو على وشك أن تبدأ، وعليهم االستعداد لها من خالل             

لماذا فشلت المفاوضات، ولمذا علقت المقاومـة، ولمـاذا         : واستخالص الدروس والعبر، خصوصا لجهة    
  يحققون شيًئا إال القليل، وبما ال يتانسب؟يضحي الفلسطينيون كثيرا وال 

وأيضا، من خالل بلورة إستراتيجية جديدة تراهن على الشعب الفلسطيني أولًا، والشعوب العربية ثانيـا،               
وحركة التضامن الدولية مع القضية الفلسطينية ثالثًا، خصوصا أن مرحلة ما بعد الربيع العربي سـتكون                

ا كانت حالة المد والجزر، ألن المواطن العربي خرج من القمقـم وال يمكـن               حتما أفضل مما قبلها، مهم    
ألي قوة أن تعيده إليه، والمواطن العربي الحر أو الذي بدأ يشعر بطعم الحرية، ورأى أنه قـادر علـى                    
التغيير لن يكون إال حرا، وسيكون مع فلسطين ألنها رمز للحرية والعدالة والديمقراطية، وللنضال مـن                

  . إزالة أخطر احتالل في التاريخأجل
  13/12/2011، )بدائل(المركز الفلسطيني لالعالم واألبحاث 

  
  وقاحتك مطلوبة.. شكرا غينغرتش .68

  عبد الباري عطوان
 عاما من المفاوضات، والتنازل عن اكثر من ثمانين في المئة مـن ارض فلـسطين التاريخيـة،                  18بعد  

ة على اسرائيل وكسرت عزلتها العربية والدولية، ونبذ الكفاح         وتوقيع اتفاقات اوسلو التي اضفت الشرعي     
المسلح باعتباره ارهابا، ها هي الواليات المتحدة تكافئ الفلسطينيين مرتين، االولى على يـدي الـرئيس                
باراك اوباما الذي رفض السماح بعضوية رمزية لفلسطين في االمم المتحدة، والثانية مـن قبـل نـوت                  

ال ' مفبركا'جمهوري األبرز النتخابات الرئاسة، الذي اعتبر الشعب الفلسطيني شعبا          غينغرتش المرشح ال  
  .يستحق دولة او كيانا

قبل المفاوضات العبثية المهينة، والتخلي عن المقاومة ، لم يجرؤ اي مسؤول امريكي على اإلدالء بمثـل                 
لمية، ويرفضون االستيطان باعتبـاره     هذه االقوال، بل كانوا يتوسلون الى الفلسطينيين للقبول بالحلول الس         

  .ممارسة غير شرعية مخالفة للقانون الدولي، ويتعهدون بإقامة دولة فلسطينية مستقلة
االمريكيون لم يتغيروا، بل نحن باستسالمنا، والعرب من خلفنا الذين غيرناهم، ودفعنا بهـم              .. ماذا تغير؟ 

  .اء في احضانهم، واالستماتة في استرضائهماكثر فأكثر لمنافقة اليهود واالسرائيليين، واالرتم
' ' '  

غينغرتش يتخذ مثل هذه المواقف وهو مطمئن الى انه لن يتضرر، وال مصالح بالده ستتضرر ايـضا،                 
النه ال يوجد عرب في االساس، والسلطة الفلسطينية ما زالت تعتبر الواليات المتحدة حليفا اسـتراتيجيا،                

  .ن الى رام اهللا حاملين صيغا الحياء مفاوضات السالم مجدداوتغازل مبعوثيها الذين يتدفقو
عندما يتحول الشعب الفلسطيني من شعب مقاتل الى شعب متسول، تنسق قواته االمنيـة مـع نظيرتهـا                  
االسرائيلية، وتحمي المستوطنات من العمليات الفدائية، وتجعل من االحتالل االسرائيلي األرخـص فـي              
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لماذا ال يخرج غينغريتش وامثاله عن كل االعراف واآلداب، ويذهب الى ابعد من             التاريخ، واالقل كلفة، ف   
  بنيامين نتنياهو ومواقفه المتطرفة، ويزور مثلهم التاريخ والجغرافيا؟

العيب فينا نحن العرب، واقصد عـرب الطغـاة،         .. العيب ليس في غينغرتش او نتنياهو او باراك اوباما        
لوا المواطن العربي، عندما تذللوا لالمريكان واالسرائيليين، تحت مفاهيم         وليس عرب الثورات، فهؤالء اذ    

الواقعية البراغماتية، والخلل في موازين القوى، وسخروا كل ثرواتهم واراضيهم فـي خدمـة مـشاريع                
الهيمنة االسرائيلية ـ االمريكية، وشاركوا امريكا في كل حروبها ضـد العـرب والمـسلمين بحمـاس      

  .المريكان انفسهميحسدهم عليه ا
رئيسية، االول االسرائيلي، والثاني لوبي شركات النفط، والثالث        ' لوبيات'في الواليات المتحدة هناك ثالثة      

وبنظـرة سـريعة    . لوبي شركات السالح وصناعته، وهناك من يضيف لوبيا رابعا هو لوبي المتقاعدين           
 يعتمدان اعتمادا كليا على العـرب ونفطهـم         ، اي شركات النفط والسالح،    'لوبيين'يمكن القول بان اكبر     

  .وصفقاتهم، ومع ذلك ال تأثير على االطالق لنا في السياسة االمريكية الخارجية
من المفارقة ان الحزب الجمهوري هو الصديق والحليف التقليدي لمعظم العـرب، والمملكـة العربيـة                

وقة الرياض بعـد نجـاح الـرئيس        السعودية على وجه الخصوص، حتى ان االرتياح الذي تردد في ار          
جورج بوش االبن في االنتخابات االمريكية لم يضاهه اي ارتياح داخل الحزب الجمهوري نفسه، ونقـل                

  .'لقد حكمنا'عن مسؤول سعودي كبير فور اعالن المحكمة الدستورية فوز بوش رسميا قوله 
ن فلسطين موجودة قبـل ان تكتـشف        غينغرتش يعرف التاريخ جيدا، وال يحتاج منا او غيرنا لتذكيره بأ          

امريكا بآالف السنين، ولكن ما يمكن ان نلفت نظره اليه، ان انهيار امبراطورية بالده سيبدأ فـي بـالد                   
العرب والمسلمين، وان مثل هذه السياسات التي ال ترى العالمين العربي واالسـالمي اال مـن منظـار                  

ي العراق وافغانـستان، وخـسارتها تريليـون دوالر         التطرف االسرائيلي، هي التي ادت الى هزيمتها ف       
  .وخمسة آالف قتيل، واربعين الف جريح، والهزيمة المقبلة ستكون اكبر، وااليام بيننا

تحتاج االمبراطورية االمريكية الى رئيس آخر مثل جورج بوش االبن، لكي تتحول الـى امبراطوريـة                
لمهمة، خاصة انه اكد على اختياره جـون بولتـون          سابقة، وال شك ان غينغرتش هو األنسب ألداء هذه ا         

احد ابرز صقور الحربين على العراق وافغانستان لكي يكون وزيرا لخارجيته، ومهندسا لـسياسته فـي                
  .العالم االسالمي

' ' '  
غينغرتش اعماه الغرور، والتزلف للوبي اليهودي االسرائيلي من رؤية حقائق السياسة، ناهيك عن حقائق              

والتحوالت التي تجري حاليا في المنطقة العربية والعالم، وهذا من حسن حظنا، وسـوء حـظ                التاريخ،  
اسرائيل، فهذا الرجل ال يدرك، لفرط غبائه، ان اصدقاء بالده من الطغاة العرب يتساقطون الواحد تلـو                 

لهزيمـة،  اآلخر على ايدي الشباب العربي الثائر، وان اوباما سحب جميع قواته من العـراق اعترافـا با                
  .ويستعد ليكرر االعتراف نفسه بعد عشر سنوات من حرب استنزاف اذلت قواته في افغانستان

شخصيا شعرت بسعادة غامرة وانا اقرأ تصريحات غينغرتش هذه، وازددت سعادة عندما اصر عليهـا،               
شعبية وكررها مرة اخرى، فنحن بحاجة الى شخص مثله يصب المزيد من الزيت على نيران الثورات ال               

  .العربية، ويقرع الجرس إليقاظ بعض النيام في المنطقة العربية
السلطة الفلسطينية استنكرت التصريحات هذه، ووصفتها بالغباء، وطالبت باالعتذار، وهو موقف مخجل،            
ألن الرد المنطقي هو ان ينزل مئات اآلالف الى شوارع رام اهللا ومدن الضفة والقطاع االخرى احتجاجا                 
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فمن العار ان يتحرك الشباب العربي في كل مكان طلبا للعدالة والتغيير الديمقراطي، واسـتعادة               وغضبا،  
الكرامة المسلوبة، بينما يغط الشباب الفلسطيني في احالم اليقظة، منتظرين دولة لن تقـوم اال بـسواعد                 

  .المقاومة، وليس عبر االستجداء، وانتظار راتب آخر الشهر
  13/12/2011، القدس العربي، لندن

  
  فلسطين كاملة برغم أنف االنتقاص .69

  ديمة طارق طهبوب .د
قبل عامين، ثارت ثائرة اإلسرائيليين، مواطنين ومؤسسات ووزارات، على خطأ تقني لم يظهـر كلمـة                

 العاملة  BMIعلى الخارطة المالحية في بعض طائرات شركة الطيران البريطاني بي ام اي             » إسرائيل«
بيب، بينما ظهرت كلمة حيفا باللغة العربية، واتهم المـسؤولون شـركة الطيـران               تل أ  -على خط لندن    

، وهو الخطأ الذي سارعت الشركة باالعتذار عنه مبررة األمر علـى            »إسرائيل«بالتعمد في إخفاء دولة     
أنّه مجرد خطأ غير مقصود سببه عدم قيام الشركة باستبدال الخرائط بعد شراء الطائرات مـن شـركة                  

عمل في الشرق األوسط، وأضاف المسؤولون أن الشركة ليس لديها أي أجندات سياسية وال تنوي               كانت ت 
وإالّ لما كانت استثمرت المبالغ الطائلة في تشغيل خط تل أبيب، وقال مـدير وزارة               » إسرائيل«إغضاب  

مما اضـطر شـركة     من الخارطة،   » إسرائيل«النقل اإلسرائيلية أنّه من غير المقبول إطالقا أنّهم شطبوا          
الطيران وسط عاصفة االحتجاجات واإلدانات اإلسرائيلية والتهديد بالمقاطعة واالتهام بمعـاداة الـسامية،             

علـى الخارطـة   » إسرائيل«إلى سحب الطائرتين من خط تل أبيب واستبدالهما بطائرتين جديدتين تُظهر   
  .دون اإلشارة إلى فلسطين أو أي من األسماء العربية للمدن

في تصعيد وتأكيد آخر لهذه النظرة اإلسرائيلية االستثنائية للوجود والحق العربي الفلسطيني انتشرت في              و
قطارات األنفاق في العاصمة لندن إعالنات لوزارة السياحة اإلسرائيلية ملصقات تـروج للـسياحة فـي                

ة ومرتفعـات   تضم الضفة الغربية وشرق القدس وقطـاع غـز        » إسرائيل«، وتُظهر خريطة    »إسرائيل«
  .الجوالن، دون أي اعتراض عربي أو فلسطيني وبتسهيل من الشركات اإلعالنية البريطانية

يحرص اإلسرائيليون على بيان موقفهم فيما يظنونه أبسط التجاوزات لكيانهم وسيادتهم وهويتهم، ومطالبة             
القانونية واإلنـسانية فـي     المخالفين باالعتذار وتصحيح موقفهم، ويتجاوزون كل االعتبارات السياسية و        

  .إثبات وتحصيل ما يرونه حقا لهم، بينما نفرط نحن طواعية بحقوقنا وذاكرتنا وأسمائنا
شروعها المزمع في عملية السالم وتوقيعها للمعاهدات من التمسك بما تـراه كيانهـا              » إسرائيل«لم يمنع   

التخلي عن فلسطين حتى ولـو برمزيـة        السياسي غير القابل للتجزئة أو التنازل عنه، بينما نسارع عن           
، 67فلـسطين   : الخرائط وأسماء المدن والقرى، وتقسيمها إلى كانتونات رقمية تذكرنا بكوارثنا وهزائمنا          

، الضفة، القطاع، ونخاف أن تظل تصغر وتتالشى لتصبح فلسطين ليست أكثر من المقاطعة              48فلسطين  
  .في رام اهللا

خارطة فلسطين في دولة قطر في افتتاح دورة األلعـاب العربيـة،            مفزع فوق حد االستنكار ما حصل ل      
حيث قُدمت منقوصة بالضفة وغزة، مفزع أن يقوم العرب باغتصاب فلسطين وتقطيع أوصالها، مفـزع               
أن يصدر الجرم من قطر وهي التي تقوم بدور عربي ريادي في كل قضايا العـرب علـى المـستويين                    

  .لك مصيبة، وإن حصل بجهل وتقصير فالمصيبة أعظمالرسمي والشعبي، إن حصل بقصد فت
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غريب لماذا ال تحصل األخطاء إالّ مع فلسطين وال تنسى إالّ مأساتها، كلما شغلنا شاغل ولو كان بحجـم                   
  !الرياضة أفيون الشعوب وملهاتهم الدائمة

 لقد مرت ستين سنة وفوقها ثالثة وغير الكل حتـى رؤوس العـرب خريطـة فلـسطين فـي عقـولهم               
وممارساتهم ومعاهداتهم ومناهجهم، إالّ أن الشعوب ما زالت تراها بالرغم من أنف غوغل األرضي من               

  .بحرها إلى نهرها فلسطين التاريخية التي وضعها المجاهدون على قمة أولويات العالم وخرائطهم
  .يا قطر ربما ُأكلت يوم َأكلت خريطة فلسطين
  . ال ينفع معها اعتذاروصدق من قال بعض األخطاء تقع في مقتل

 13/12/2011، السبيل، عّمان
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  13/12/2011، الدستور، عمان


