
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
  
  

    
  
  

  
  
  
  
  

  حماس اقتربت من برنامج المنظمة وبقي عليها إعالن قبوله: اشتية
  "زلزال سياسي تاريخي" على مقربة من "إسرائيل": باراك

  "إسرائيل"إدارتي األكثر حماية لـ: اليهودأوباما مستجدياً أصوات 
  في طرابلس" إسرائيل" سماحها بفتح سفارة لـ ليبيا تنفي رسمياً

 لمقاطعة المنتجات اإلسرائيلية" بادر"نجاح حملة : مصطفى البرغوثي

اتفقنا مع حماس على أن: عباس
تكون مقاومتنا سلمية وشعبية 

  ١٩٦٧ الدولة على حدود وإقامة
  

 ٣ص...

  ٢٣٥٣  ١٨/١٢/٢٠١١األحد 



  

  

 
 

  

            ٢ص                                     ٢٣٥٣:                العدد١٨/١٢/٢٠١١األحد  :التاريخ

    :السلطة
 ٤  نحن هنا منذ البدايات وسنبقى حتى النهايات: ياضف.٢
 ٥  الغول يزور مخيم شاتيال ويأسف لوضع سكانهالوزير محمد .٣
 ٥  يدعو المجتمع الدولي إلنقاذ األرض من السرقة" التشريعي".٤
 ٥  "إسرائيل"لسطينية لن تحل وهي ليست منة من السلطة الف: اشتية.٥
 ٦  "العصيان الوطني" لـ وصوالً"إسرائيل"ستخفض تعاملها مع " السلطة: "خالدتيسير .٦
 ٦  يهاجم السلطة لتقاعسها في حماية المساجد من هجمات المستوطنين" حزب التحرير".٧
    
    :قاومةالم
 ٧  عباس ومشعل يلتقيان اليوم في القاهرة لبحث تنفيذ اتفاق المصالحةبرئاسة فتح وحماس .٨
 ٨  حماس اقتربت من برنامج المنظمة وبقي عليها إعالن قبوله: اشتية.٩
 ٨  الحة والوحدة الوطنية خيار استراتيجيالمص: مركزية فتح.١٠
 ٨  إلى السلطة" سي"فتح تطالب بالضغط على تل أبيب لنقل مناطق .١١
 ٩  تدعو لحوارات جدية لتنفيذ المصالحة" الجبهة الديمقراطية".١٢
 ٩  "إسرائيل"د رفض حماس االعتراف بـأبو زهري ُيجد.١٣
 ٩   اإلسالمي تعتقل قيادياً في الجهاد"إسرائيل: "جنين.١٤
 ١٠  طعن حارس إسرائيلي عند مدخل مستوطنة معاليه أدوميم.١٥
 ١٠  جسس لصالح حماس ومحاولة تزويدها بتقنيات متقدمة بالت تتهم أسترالياً"إسرائيل".١٦
 ١٠   بين حركة فتح ومجموعة جند الشامةتوتر في مخيم عين الحلو: لبنان.١٧
    

    :اإلسرائيليالكيان 
 ١٠  ارية والواليات المتحدة لديهما نفس الرؤية االستخب"إسرائيل": باراك.١٨
 ١١   "زلزال سياسي تاريخي" على مقربة من "إسرائيل": باراك.١٩
 ١١  العدو اآلن هم اإلسرائيليون أنفسهم: أولمرت.٢٠
 ١٢  دمشقاإلسرائيليون متخوفون من احتمال وصول اإلسالميين للسلطة في : دراسة.٢١
    

    :األرض، الشعب
 ١٣ لمقاطعة المنتجات اإلسرائيلية" بادر"نجاح حملة : مصطفى البرغوثي.٢٢
 ١٣   معتقالً سياسياً في الضفة منذ لقاء القاهرة٧٦: لجنة أهالي المعتقلين.٢٣
 ١٣   إنهاء معاناة قطع التيار:ء غزةكهرباشركة .٢٤
 ١٣   خالل أسبوع٦٤ فلسطينيين وإصابة خمسةاستشهاد ": أوتشا".٢٥
 ١٤  مدينة الخليل على قائمة اليونسكو للتراث العالمي.٢٦
 ١٤  ع رفع األذان يتظاهرون ضد قانون من٤٨فلسطينيو .٢٧
 ١٤  شهيد فلسطيني بقصف إسرائيلي على غزة.٢٨
 ١٥  مذكرة تفاهم مائية أردنية فلسطينية.٢٩



  

  

 
 

  

            ٣ص                                     ٢٣٥٣:                العدد١٨/١٢/٢٠١١األحد  :التاريخ

 ١٥      نهر الباردمخيم أزمة اليورو تقلص مساعدات .٣٠
 ١٦       هجرة الفلسطينيين من وطنهمتزايد.٣١
   

   : األردن
 ١٧ الوفد الفلسطيني يحتج على عدم الترحيب به من قبل نقيب المحامين: دنراأل.٣٢
   

   : لبنان
 ١٧   مجلس األمنإلى "إسرائيل"لبنان يشكو .٣٣
   

   :عربي، إسالمي
 ١٧  اليوم األحد تنفيذ المرحلة الثانية من صفقة األسرى الفلسطينيين :السلطات المصرية.٣٤
 ١٧  القوات اإلسرائيلية الخاصة تنفذ اعتداءات إجرامية على الفلسطينيين:  العربيةالجامعة.٣٥
 ١٨ غزة التعاون اإلسالمي يرصد ممارسات إسرائيلية تخنق مةمنظتقرير ل.٣٦

 ١٨  في طرابلس" إسرائيل" سماحها بفتح سفارة لـليبيا تنفي رسمياً.٣٧
 ١٩  "الهاي"محام إسرائيلي يمثل عائلة القذافي في محكمة : هآرتس.٣٨
   

   :دولي
 ١٩  "إسرائيل"إدارتي األكثر حماية لـ: أوباما مستجدياً أصوات اليهود.٣٩
 ١٩  األمريكيون كذبة يتشدق بها السياسيون "إسرائيل"أنا أحب : "فورين بوليسي".٤٠
    

    :حوارات ومقاالت
 ٢٠  كياليماجد  "... إسرائيل"ـط اإلستراتيجي لالثورات تغير المحي.٤١
 ٢٣  السير سيريل تاونسيند...  المحيِّرة"إسرائيل"سياسات .٤٢
 ٢٥  رندى حيدر... تصاعد األصولية اليهودية.٤٣
 ٢٦  احمد يوسف. د... الفصائل" انطالقات"ارحموا غزة من .٤٤
 ٢٨  محمد أبو رمان... "!خرافة التهويل.. "مع حماس.٤٥
    

 ٢٩  :كاريكاتير
***  

  
  ١٩٦٧ الدولة على حدود وإقامةاتفقنا مع حماس على أن تكون مقاومتنا سلمية وشعبية : عباس .١

اس ان انضمام فصائل جديدة الى منظمة التحريـر الفلـسطينية           قال الرئيس محمود عب   ": وفا "-بروكسل
إن اللقاءات الفلسطينية المقبلة في القاهرة      : وقال .يتطلب موافقتها على ميثاق والتزامات واتفاقات المنظمة      

ستناقش كيف يمكن أن تشارك كل الفصائل الفلسطينية في منظمة التحرير، المنظمة لها ميثـاق، ولهـا                 
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ها التزامات، وكل طرف يريد االنضمام إليها ينبغي أن يكون موافقاً، وهذا مـا نبحثـه فـي                  اتفاقيات، ول 
  . كانون األول٢١ و٢٠ و١٨القاهرة أيام 

عقدت مع خالد مشعل لقاء قبل شـهر تقريبـاً   : وأضاف في حوار تلفزيوني مع قناة يورونيوز بث أمس  
التهدئة والهدنة ليست فقط في غزة      : اط التالية تلتقي معنا في النق   " حماس"ووضعنا بعض أسس االتفاق، و    

بل في الضفة الغربية أيضا، والمقاومة ينبغي أن تكون سلمية وشعبية، ال توجد مقاومة عسكرية واتفقنـا                 
وافقت علـى ذلـك، وإجـراء انتخابـات         " حماس" و ١٩٦٧على هذا، والحل هو إقامة دولة على حدود         

  .٢٠١٢تشريعية في أيار
إننا شعب  'ابلة التي أجريت خالل زيارته بروكسل يومي األربعاء والخميس الماضيين           وأضاف خالل المق  

تحت االحتالل، ونطالب باالستقالل ونؤمن بالسالم وبالشرعية الدولية ونمارس ثقافة السالم في بالدنـا،              
انحـة  لدينا مؤسسات كاملة، أخذنا شهادات من البنك الدولي ومن صندوق النقد الدولي ومـن الـدول الم               

إن : وتابع .'لديكم شفافية ومحاسبة غير موجودة في بعض الدول، وبالتالي، ما الذي ينقصنا؟           : وكلها تقول 
العقدة األساسية هي أن إسرائيل ترفض، وأميركا تجاري، ونحن في حالة حوار دائم لنقنعهم أن الـسالم                 '

، ويجب أن يضغط على من يكون       ليس مصلحة فلسطينية فقط بل هو مصلحة إسرائيلية، وإقليمية، ودولية         
  .'عقبة في طريق السالم

إنها قضية سياسية ومعنوية مهمة، حيث طالبنا بـأن نكـون           "، قال   'اليونسكو'وحول انضمام فلسطين إلى     
أعضاء في األمم المتحدة وال يزال طلبنا قائما، أردنا أن يكون لنا وجود في منظمة لها ارتبـاط وثيـق                    

  .'بشعوب العالم كلها
النظرة الرسمية هي أنه ال دخل لنا بما        'ل الوضع في الشرق األوسط والربيع العربي قال الرئيس إن           وحو

نراقب وال نتـدخل،    ..يجري، الرأي السائد عندنا هو أننا نحترم إرادة الشعوب فيما تطالب به فنحن معها             
تـدخل، بطبيعـة    سواء وقع األمر في سورية، أو تونس، أو مصر، نراقب الوضع في سورية دون أن ن               

  .'الحال نحن نتألم لما يحدث من اضطرابات وقتل، ولكن ليس لدينا موقف في هذا أكثر مما قلته
  ١٨/١٢/٢٠١١، األيام، رام اهللا

   
  نحن هنا منذ البدايات وسنبقى حتى النهايات: فياض .٢

أن يكون العـام     أكد رئيس الوزراء سالم فياض أن شعبنا يأمل في           : أسامة العيسة  - بيت لحم    -رام اهللا   
الجديد خالياً من الحقد والكراهية، وطالب إسرائيل بأن توقف ممارسات مـستوطنيها اإلرهابيـة، وقـال                

ونحن نحتفل بعيد المخلص فإننا نقترب من لحظة الخالص من االحتالل، ونتطلع أن يكون العام الجديـد         "
وعنا الـوطني إلـى نهايتـه الحتميـة         عاماً خالياً من الحقد والكراهية، وعام االنجازات للوصول بمشر        

والمتمثلة في إنهاء االحتالل، وتمكين شعبنا من العيش بحرية وكرامة في كنف دولته الفلـسطينية علـى                 
في ذلك اليوم سنحتفل بحقنا الطبيعي في دولتنا        "، وأضاف   " وعاصمتها القدس الشريف   ١٩٦٧حدود عام   

  ".المستقلة كما سائر شعوب األرض
زراء وفي وقت سابق قد أضاء شجرة عيد الميالد في مدينة بيت جاال بمحافظة بيت لحم،                وكان رئيس الو  

  . إيذانا بالبدء باحتفاالت عيد الميالد المجيدة
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وفي رام اهللا، شارك رئيس الوزراء في افتتاح مؤتمر الحركة الكشفية الرابع وشـدد علـى أن وجـود                   
هذا »ن إنما يدلل على أننا شعب عريق وأصيل، وقال          الحركة الكشفية في فلسطين منذ ما يزيد على القر        

  . »ما يدلل على أننا هنا منذ البدايات، وسنبقى هنا حتى النهايات
  ١٨/١٢/٢٠١١، الحياة الجديدة، رام اهللا

  
  الغول يزور مخيم شاتيال ويأسف لوضع سكانهالوزير محمد  .٣

لعدل الفلسطيني محمد فرج الغول فـي       في لبنان جولة لوزير ا    " حماس"نظمت حركة المقاومة اإلسالمية     
، برفقة وفد من وزارة العدل والجهات المسؤولة عن توثيق جرائم           ٢٠١١-١٢-١٦مخيم شاتيال، الجمعة    
واطلع أعضاء الوفد على أوضاع المخيم، مبدين حزنهم وألمهم للظروف اإلنسانية            .االحتالل اإلسرائيلي 

وضاع السكن والطرقات، وتردي شبكات المياه والكهربـاء،        الصعبة التي يعيشها أهله فيه، فيما ذهلوا أل       
  .والحالة الصحية والبيئية

ووعد الوفد بنقل ما شاهده إلى الحكومة الفلسطينية بغزة، ورئيسها إسماعيل هنية، لبحث أمـر مـساعدة                 
  . أهله خصوصاً وأن الحكومة بغزة تعطي قضية الالجئين اهتماماً كبيراً

لوفد الجمعة في مسجد جنين، وألقى الوزير الغول الخطبـة، داعيـاً الحكومـة              وفي ختام جولته، صلى ا    
وأكد تمسك الفلـسطينيين    . اللبنانية إلى منح الالجئين الفلسطينيين في لبنان حقوقهم اإلنسانية واالجتماعية         

مهم بحق العودة، معتبرا أن وحدة الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج حول خيار المقاومة هي عنصر                
  .في االنتصار على االحتالل وتحقيق العودة

  ١٧/١٢/٢٠١١، موقع فلسطين أون الين
  
  يدعو المجتمع الدولي إلنقاذ األرض من السرقة" التشريعي" .٤

 نيـة   ،استنكر أحمد بحر النائب األول لرئيس المجلس التشريعي في بيان صحفي أمس السبت             :قنا-غزة
للبؤر االستيطانية المقامة بشكل    " الشرعية القانونية "نون يعطي   حكومة االحتالل المصادقة على مشروع قا     

مخالف للقانون اإلسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، ويسلب أصحاب الحق الفلسطينيين فـي اسـتعادة               
أراضيهم التي تم السطو عليها بالقوة، واصفا إياه بأنه قانون عنصري بغيض يجسد األرضية والمنطلقات               

  .لة االحتالل التي تحكم عالقتها مع محيطها اإلنسانيالعنصرية لدو
  ١٨/١٢/٢٠١١، الشرق، الدوحة

  
  "سرائيلإ"السلطة الفلسطينية لن تحل وهي ليست منة من : اشتية .٥

ترأس الرئيس الفلسطيني محمود عباس، امس، اجتماعا للجنة المركزية لحركة فتح لبحث            : القدس المحتلة 
لقة في العملية السلمية المتعثرة بسبب موقـف الحكومـة اإلسـرائيلية            آخر التطورات والمستجدات المتع   

كما بحث االجتماع، الـذي عقـد بمقـر         . الرافض لاللتزام بقرارات الشرعية الدولية، ووقف االستيطان      
  .الرئاسة في مدينة رام اهللا، المصالحة الوطنية

عم اإلسرائيلية بأن الـرئيس محمـود       وفند عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الدكتور محمد اشتية، المزا         
على هامش لقاء موسع فـي النـادي األرثوذكـسي          ) الدستور(شتية ل اعباس ال يريد المفاوضات وقال      

 ان الحكومة اإلسرائيلية لم تترك مجاال ولم تتوقف عن خلق الوقائع والمتغيرات             ،العربي بمدينة بيت جاال   
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آالف الوحدات االستيطانية غير الشرعية وعـن دعمهـا         على االرض الفلسطينية المحتلة من خالل بناء        
للمستوطنين الذين كشفوا عن حقيقة عدوانهم وارهابهم بسلسلة حرق المساجد التي بدأت تتوسع من شمال               
الضفة الى القدس لتكشف عن خطورة هذا االستيطان والمستوطنين في ارضنا، مؤكدا أن السلطة الوطنية               

  . منة من إسرائيلالفلسطينية لن تحل وهي ليست
  ١٨/١٢/٢٠١١، الدستور، عمان

  
  "العصيان الوطني" لـ وصوالً"إسرائيل"ستخفض تعاملها مع " السلطة: "خالدتيسير  .٦

حذّر مسؤول فلسطيني من خطورة التصعيد اإلسرائيلي على األرض الفلسطينية، مشيرا إلى أن             : رام اهللا 
  ".مقبولأمر غير "بقاء الوضع السياسي القائم على حاله 

أن تقـدم   " قدس بـرس  "وتوقع تيسير خالد، عضو منظمة التحرير الفلسطينية، في تصريحات خاصة لـ            
السلطة الفلسطينية على خفض تعاملها مع الجانب اإلسرائيلي بشكل تدريجي، في ظل الجمود الحاصـل               

ال يمكـن   : "لـد وقـال خا   .ضد االحـتالل  " العصيان الوطني "في عملية التسوية، وصولًا إلى ما أسماه        
االستمرار والتسليم ببقاء الوضع السياسي القائم على حاله، ال سيما وأن التعامل مع السلطة الفلـسطينية                

السلطة وجدت لحماية الشعب الفلـسطيني ولـيس        : "وتابع". من قبل إسرائيل بشكل ثانوي لم يعد مقبول       
  .، كما قال"لرعاية مصالح إسرائيل

لد بمشروع قرار في الكونغرس األمريكي الذي يشترط اسـتمرار الـدعم            من جهة أخرى؛ ندد تيسير خا     
الكـونغرس  "المالي للسلطة مقابل وقف انضمامها لمنظمات جديدة تابعة لألمـم المتحـدة، معتبـرا أن                

  ".األمريكي يتصرف كما لو كان البرلمان اإلسرائيلي
 ١٧/١٢/٢٠١١قدس برس، 

  
  ي حماية المساجد من هجمات المستوطنينيهاجم السلطة لتقاعسها ف" حزب التحرير" .٧

اإلسالمي في فلسطين هجوما الذعا ضد أجهزة األمـن، التابعـة للـسلطة          " حزب التحرير "شن  : رام اهللا 
عن حماية المساجد فـي الـضفة الغربيـة مـن هجمـات             " تقاعسها"، لما اعتبره    )جناح الضفة الغربية  (

إن توجه السلطة الفلسطينية    "نسخة عنه،   " قدس برس "لقت  وقال الحزب، في بيان له ت      .المستوطنين اليهود 
نحو المفاوضات والمقاومة السلمية والهرطقات شجع المستوطنون على مزيد من ارتكاب الجرائم بحـق              

إن األصل في األجهزة األمنيـة أن تحمـي         "ويضيف بيان الحزب     .، على حد وصفه   "المساجد في الضفة  
دسات، ولكنها بدال من ذلك تالحق النـاس وتتجـسس علـيهم وتكـتم              الناس وممتلكاتهم وتدافع عن المق    

أنفاسهم، حتى وصل بها األمر إلى أن تتجسس على المحاضرات من خالل أجهزة التنصت والكـاميرات                
في جامعة النجاح وجامعة الخليل، وهذا كله ال يخدم إال االحتالل وأعداء اإلسالم الـداعمين لالحـتالل                 

أهل فلسطين يدركون تماما أنهم بين مطرقـة يهـود       "أن  " حزب التحرير "واعتبر   .، حسب قوله  "والسلطة
واعتداءاتهم اليومية وبين سندان تغول السلطة وأجهزتها األمنية والضريبية عليهم، حتى أصبحوا يلعنون             

  .، بحسب البيان"السلطة كما يلعنون االحتالل اليهودي
 ١٧/١٢/٢٠١١قدس برس، 
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  باس ومشعل يلتقيان اليوم في القاهرة لبحث تنفيذ اتفاق المصالحةع برئاسةفتح وحماس  .٨
 ويوسف ،نادية سعد الدين، رام اهللاو ،عمان نقالً عن مراسليها في ١٨/١٢/٢٠١١الغد، عمان، نشرت 
 محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل ة الفلسطيني السلطة رئيس، أنالشايب
لقاهرة لبحث تنفيذ اتفاق المصالحة، تمهيداً الجتماعين موسعين يومي الثالثاء والخميس  اليوم في اانيلتقي

 مشعل ملفات –ويناقش وفدان قياديان من فتح وحماس برئاسة عباس . القادمين برعاية مصرية
تفعيل  مايو القادم، واالعتقال السياسي، و/المصالحة، بما فيها تشكيل الحكومة وإجراء االنتخابات في أيار

  .منظمة التحرير، والمصالحة المجتمعية
االجتماع سيجري تقييماً آلليات تنفيذ االتفاق، السيما "وقال ممثل حركة حماس في لبنان علي بركة إن 

وأضاف إلى  ". القادمين في القاهرة٢٢ و٢٠ملف المعتقلين السياسيين، فضالً عن التحضير الجتماعي 
عامين للفصائل الفلسطينية سيجتمعون بعد غد في القاهرة بحضور الرئيس األمناء ال"من بيروت إن " الغد"

يخصص اجتماع الخميس القادم "بينما  ".عباس للتوافق حول البرنامج السياسي المرحلي لمنظمة التحرير
لإلطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير بحضور أمناء الفصائل واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ورئاسة 

  ".مجلس الوطني الفلسطيني برئاسة الرئيس عباس، وذلك لوضع أسس وآليات لترتيب وتفعيل المنظمةال
 لقاء إن :من جهته، قال أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح أمين مقبول، في تصريحات صحفية أمس
ئل والمنوي فتح وحماس سيستكمل مشاورات المصالحة بمناقشة كافة الملفات تمهيداً للقاء الموسع للفصا

  .عقده في العشرين من الشهر الحالي في القاهرة لوضع آليات تطبيق بنود المصالحة على أرض الواقع
حسن أبو حشيش، أن .، دفي قطاع غزةمن جانبه أكد رئيس المكتب اإلعالمي في الحكومة الفلسطينية 

تفاق المصالحة بين لقاء حركتي فتح وحماس المرتقب اليوم، سيناقش بعض التفاصيل المرتبطة با
لقاء مهم ستترتب عليه اللقاءات المقبلة، وأنه سيضفي عليها صفة اإليجابية أو "الحركتين، مشددا على أنه 

نسخة عنه، أمس، إلى أن اللقاء سيناقش موضوع " الغد"وأشار أبو حشيش في بيان تلقت  ".السلبية
حركتين، مؤكدا على ضرورة تطبيق ما تم االنتخابات وتشكيل الحكومة، وما تم االتفاق عليه بين ال

  .االتفاق عليه خالل لقاء عباس مشعل في القاهرة
 اً مصدر، أن جيهان الحسيني،القاهرةنقالً عن مراسلتها في  ١٨/١٢/٢٠١١الحياة، لندن، وأضافت 
والفصائل  التي عقدناها مع القوى ةخالل اللقاءات الثنائية والمكثف" به قال للحياة إنه اً موثوقاًمصري

، معتبراً "، وجدنا إجماعاً فلسطينياً على أهمية الوحدة ولم الشملأسبوعينعلى مدار أكثر من ] الفلسطينية[
 مستوى إلى استرداد اللحمة الفلسطينية كان هدفاً للجميع، داعياً القوى والفصائل إلى االرتفاع أن

التوافق على برنامج سياسي موحد في شأن كما طالبها بضرورة . المسؤولية وتحمل األمانة أمام شعبها
 استفزازات إسرائيلية من شأنه أيورأى أن الحفاظ على التهدئة وعدم االنجرار وراء  .المقاومة

  .المحافظة على أجواء تسمح بإجراء االنتخابات
ال ليس صحيحاً، ":  ما بعد إجراء االنتخابات، قالإلىوعلى صعيد ملف الحكومة وما يتردد عن إرجائه 

يمكن تأجيل معالجة ملف الحكومة ألن الحكومة هي التي ستجهز لالنتخابات، لكن معالجة هذا الملف 
  ." من الشهر المقبل٢٦ ما بعد اجتماع اللجنة الرباعية في إلىستؤجل 

إلى ذلك، عقد في غزة أمس لقاء جمع الفصائل الفلسطينية في مكتب القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير 
  . رباح مهنا بغياب حركتي فتح وحماس لبحث سبل دعم المصالحة بعيداً من نظام المحاصصةفلسطين
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  حماس اقتربت من برنامج المنظمة وبقي عليها إعالن قبوله: اشتية .٩
قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية إن حركة حماس اقتربت ، محمد يونس - رام اهللا

ير الفلسطينية، وأنه بقي عليها اإلعالن عن قبول البرنامج مقدمة لدخولها كثيراً من برنامج منظمة التحر
   .المنظمة

وكشف اشتية للحياة أن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل أبلغ الرئيس محمود عباس في 
 وأوضح . مبادئ تشكل اقتراباً كبيراً من موقف الرئيس والمنظمةأربعةلقائهما األخير في القاهرة قبوله 

تطبيق التهدئة في الضفة الغربية كما في قطاع غزة، واعتماد :  هذه المبادئ هي على النحو اآلتيأن
، والموافقة على إجراء الرئيس ١٩٦٧على حدود عام  النضال الشعبي، والمطالبة بدولة فلسطينية

 .ة لهذه المفاوضات نجحت اللجنة الرباعية الدولية في خلق أجواء مناسبإذا "إسرائيل"مفاوضات مع 
، وهو عام االنتخابات ٢٠١٢ المفاوضات عام إلىورأى اشتية انه ال يوجد أي بارقة أمل للعودة 

دخول حماس والجهاد " أنوقال إن المصالحة تسير ببطء لكن ال رجعة عنها، مضيفاً . األميركية
  . " المنظمة منظمة التحرير أمر مرحب به، لكنه يتطلب االعتراف ببرنامجإلى اإلسالمي

   ١٨/١٢/٢٠١١الحياة، لندن، 
  

  المصالحة والوحدة الوطنية خيار استراتيجي:  فتحمركزية .١٠
 لها برئاسة الرئيس محمود عباس في ، اجتماعاًأمس عقدت اللجنة المركزية لحركة فتح، : وفا–رام اهللا 

ردينة، إن الرئيس أطلع وقال الناطق الرسمي باسم حركة فتح نبيل أبو  .مقر الرئاسة بمدينة رام اهللا
أعضاء اللجنة المركزية على نتائج لقاءاته األخيرة مع الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي، ولقاءاته مع 
رئيس االتحاد األوروبي هيرمن فان رومبوي، والمنسقة العليا للسياسة الخارجية واألمن في االتحاد 

يونسكو، وآخر المستجدات التي تمر بها القضية األوروبي كاثرين آشتون، ورفع العلم الفلسطيني في ال
إن اللجنة المركزية بحثت استحقاق ": وأضاف .الفلسطينية، ونتائج اللقاءات األخيرة مع اللجنة الرباعية

، وهي انتهاء مهلة الثالثة أشهر لتنفذ إسرائيل التزاماتها بشأن بيان اللجنة الرباعية في ٢٦/١/٢٠١٢
  ."١٩٦٧ االستيطان والقبول بحل الدولتين على حدود أيلول الماضي، بخصوص وقف

وأشار أبو ردينة إلى أن اللجنة المركزية بحثت موضوع المصالحة واللقاءات المقبلة في القاهرة، وأكدت 
رحبت اللجنة ": وقال. اللجنة المركزية أن موضوع المصالحة والوحدة الوطنية خيار استراتيجي

ية من األسرى، وطالبت الحكومة اإلسرائيلية بتنفيذ التزام الحكومة السابقة المركزية بإطالق الدفعة الثان
بإطالق دفعة أخرى من األسرى حسب االتفاق معها، وصوالً إلطالق سراح جميع األسرى في السجون 

كما بحثت اللجنة المركزية عدداً من القضايا الداخلية، ورفع توصيات ": وتابع أبو ردينة ."اإلسرائيلية
  ."وص انتخابات االتحادات والنقابات الشعبية وضرورة توحيدهابخص

  ١٨/١٢/٢٠١١الحياة الجديدة، رام اهللا، 
  
  إلى السلطة" سي" بالضغط على تل أبيب لنقل مناطق تطالبفتح  .١١

 دعت حركة فتح اللجنة الرباعية والمجتمع الدولي لتقوية حضور السلطة الفلسطينية في المناطق :رام اهللا
، التي تعاني من تراجع اقتصادي وارتفاع معدل الجريمة، مشيرة إلى االحتالل يستغل هذا "سي"المصنفة 

: نسخة عنه" قدس برس"وقال الحركة في بيان صحفي، تلقت  ".تصدير المشاكل االجتماعية"الوضع لـ 
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حال نقلها في " سي"إن السلطة الفلسطينية قادرة على تحمل مسؤولياتها  األمنية واإلدارية في مناطق "
وكشفت النقاب عن أن الجانب الفلسطيني بحث مع األوروبيين وعلى مستويات  ".لمسؤولياتها المباشرة

لتطويرها ومد يد العون لشعبنا وتجاوز حدود األمر الواقع "عليا مؤخرا أهمية نقل هذه المناطق للسلطة 
  ".الذي تحاول إسرائيل إدامته

  ١٧/١٢/٢٠١١قدس برس، 
  
  تدعو لحوارات جدية لتنفيذ المصالحة" يمقراطيةالجبهة الد" .١٢

 دعا عصام أبو دقة عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الفصائل :رام اهللا
إلجراء حوارات جدية ومثمرة ومغادرة مربع "، ١٢/٢٠١١/-٢٠المجتمعة في القاهرة خالل الفترة 

أيار الماضي إلسقاط االنقسام واستعادة / مايو٤فيذ اتفاق المناورة والتسويف، بوضع آليات عملية لتن
، أن ١٧/١٢نسخة عنه يوم السبت " قدس برس"وأكد أبو دقة في بيان صحفي تلقت  ".الوحدة الوطنية

الفصائل الفلسطينية ستبحث الملفات الخمسة وهي الحكومة واالنتخابات واألمن ومنظمة التحرير 
 ضرورة تشكيل حكومة إلىيذها بشكل جماعي وعلى التوازي، منوهاً والمصالحة المجتمعية وسيتم تنف

  .مستقلين تكون مهمتها التحضير النتخابات رئاسية وتشريعية وفق مبدأ التمثيل النسبي الكامل
  ١٧/١٢/٢٠١١قدس برس، 

   
  "إسرائيل"أبو زهري ُيجدد رفض حماس االعتراف بـ .١٣

ماس سامي أبو زهري تمسك حركته بالثوابت جدد المتحدث باسم حركة ح:  أدهم الشريف- غزة
الفلسطينية، ورفض االعتراف بدولة االحتالل، وذلك خالل لقاءات منفصلة عقدت، مؤخراً، مع صحفيين 

، الذي عاد إلى غزة قادماً من الجزائر في "فلسطين أون الين"وأفاد أبو زهري لـ. وأحزاب في الجزائر
 يوماً جاءت بمناسبة يوم التضامن ١٦ته للجزائر التي استغرقت الثاني عشر من هذا الشهر، بأن زيار

  . العالمي مع الشعب الفلسطيني، وبهدف حشد التضامن العربي مع القضية الفلسطينية
  ١٧/١٢/٢٠١١موقع فلسطين أون الين، 

  
   اإلسالمي تعتقل قيادياً في الجهاد"إسرائيل: "جنين .١٤

لي، القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي الشيخ خضر عدنان بعد  اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائي:رام اهللا
  .أمساقتحام منزله في جنين بالضفة الغربية المحتلة فجر 

ن قوات االحتالل كانت قد سلَمت عائلتها طلباً إت زوجة القيادي عدنان في تصريحات صحافية قالو
تالل خالل حملة االعتقاالت التي شنها  شهور لتسليم نفسه بحجة أنه مطلوب لقوات االح٦لالستدعاء قبل 

  . شهور في مناطق بالضفة الغربية٦في صفوف حركة الجهاد اإلسالمي قُبيل 
  ١٨/١٢/٢٠١١، بيروت، المستقبل
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   عند مدخل مستوطنة معاليه أدوميمإسرائيليحارس  طعن .١٥
، عندما أمسفي عنقه،  حارس أمن إسرائيلياً بجروح طفيفة أن إسرائيلية إعالمذكرت وسائل : رام اهللا

  . شرقي القدس"معاليه أدوميم"تعرض للطعن من قبل شاب فلسطيني عند مدخل مستوطنة 
  ١٨/١٢/٢٠١١الحياة الجديدة، رام اهللا، 

  
   بالتجسس لصالح حماس ومحاولة تزويدها بتقنيات متقدمة أسترالياًتتهم "إسرائيل" .١٦

ائيلية اتهمت مواطنا أستراليا من أصل فلسطيني ذكرت مصادر فلسطينية أن النيابة العامة اإلسر: غزة
وحسب المصادر، فقد جاء في الئحة . بالتجسس لصالح حركة حماس ومحاولة تزويدها بتقنيات متقدمة

، إذ طلب منه ٢٠٠٧االتهام التي وجهت إلياد رشيد أبو عرجا، أنه تم تجنيده لصالح الحركة أواخر عام 
 أثناء زيارتها، باإلضافة إلى سعيه للحصول "إسرائيل"ة في الحصول على معلومات عن مرافق محدد

وكانت قوات االحتالل اعتقلت أبو عرجا فور وصله . على معلومات حول تقنية التشفير وتقديمها لحماس
  .٢٤/٣/٢٠١٠إلى مطار بن غوريون قرب تل أبيب في 

  ١٨/١٢/٢٠١١الشرق األوسط، لندن، 
  
  ن حركة فتح ومجموعة جند الشامة بي في مخيم عين الحلوتوتر: لبنان .١٧

تسود مخيم عين الحلوة لالجئين الفلسطينيين شرق مدينة صيدا في جنوبي لبنان، حالة من التوتر  :بيروت
. في أعقاب الحادث األمني الذي وقع أمس وتخلله إطالق نار خفيف بين حركة فتح ومجموعة جند الشام

دس تابعة لحركة فتح وأثناء مرورها في مخيم أن سيارة مرسي"وأوضح مصدر فلسطيني في المخيم 
 عنصراً كانوا منتشرين في ٢٥الطوارئ، تعرضت إلطالق نار من عناصر من جند الشام قدروا بنحو 

مواقع قتالية ويتخذون احتياطات، ورد عناصر فتح بإطالق النار فأصابوا أحد عناصر جند الشام هو 
لى إطالق النار العشوائي على السيارات والمدارس والمنازل ما اهللا برجليه ما دفع بجند الشام إ أحمد عبد

وأوضح قائد الكفاح المسلح الفلسطيني  .أدى إلى تعطيل الدراسة بعدما أقدم األهالي على سحب أوالدهم
الحالة في منطقة التعمير في حي "في مخيم عين الحلوة محمود عبد الحميد عيسى المعروف باللينو، أن 

  ."مخيم حذره، ولدينا معلومات تؤكد وقوع جرحى في صفوف فتح اإلسالم في الالطوارئ
  ١٨/١٢/٢٠١١الخليج، الشارقة، 

  
   والواليات المتحدة لديهما نفس الرؤية االستخبارية"إسرائيل": باراك .١٨

ـ      ، اجتمع الرئيس األمريكي باراك أوباما يـوم أمـس          "الحركة اإلصالحية "على هامش مؤتمر ما يسمى ب
  .زير األمن اإلسرائيلي إيهود باراك على انفراد في غرفة جانبيةالجمعة مع و

وأشارت التقارير اإلسرائيلية إلى أنه كان من المخطط أن يقتصر اللقاء على المصافحة باأليدي، بيـد أن                 
قضايا الشرق األوسط، وعلى رأسها البرنامج النووي اإليراني أدى بالطرفين إلى إجراء محادثات علـى               

  .ل من الوقت المخططانفراد أطو
وفي أعقاب اللقاء المذكور قال أوباما إن التعاون بين الجيشين اإلسرائيلي واألمريكي أقوى من أي وقت                

  .مضى
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من جهته قال باراك إنه تمت مناقشة القضايا المختلفة القائمة على جدول األعمال، وأنه شـكر الـرئيس                  
  .لاألمريكي على تعميق العالقات األمنية مع إسرائي

وقال باراك إن إسرائيل والواليات المتحدة لديهما نفس الرؤية االستخبارية، وأنه ال خالف بين الطـرفين                
  .بشأن األوضاع على األرض

ورفض باراك اإلجابة على أسئلة الصحفيين بشأن ما إذا كان أوباما يطلب التنسيق الكامل من إسـرائيل                 
وقـال بـاراك إن     . من القيام بعملية عسكرية ضد إيـران      في الشأن اإليراني، وذلك بهدف منع إسرائيل        

  ".إيران نووية أمر غير مقبول"الواليات المتحدة وإسرائيل متفقتان على أن 
وأضاف أن الجميع مصممون على منع إيران من التحول إلى قوة نووية، وأنه لن يتم إسقاط أي خيـار                   

الدبلوماسي إزاء إيران، وخاصة في مجال تـشديد        وبحسبه فإن العالم يتركز اآلن في العمل        . عن الطاولة 
العقوبات المفروضة عليها، مشيرا إلى أن أوباما توصل إلى اتفاق مع الكونغرس بشأن تـشريع فـرض                 

  .عقوبات على البنك المركزي إليران
  ١٧/١٢/٢٠١١، ٤٨ موقع عرب

  
   "زلزال سياسي تاريخي" على مقربة من "إسرائيل": باراك .١٩

قال وزير الجيش اإلسرائيلي إيهود باراك إن إسرائيل على مقربة مما وصـفه             : رمضان احمد   -رام اهللا   
. بزلزال سياسي تاريخي في ضوء ما تشهده منطقة الشرق األوسط من تغييرات في ظل الربيع العربـي                
د مؤكداً أنه تكمن آفاق ضبابية غير مستقرة ال يمكن التنبؤ بتداعياتها تشمل زعزعة االستقرار واالقتـصا               

  . العالمي
في جميع أنحاء الشرق األوسط وفي أقل من عام سـقطت أنظمـة مـستبدة وعمليـات                 "وأضاف باراك   

متسائال هل نحن نقف أمام بداية ديمقراطية في الشرق األوسط أم سيتحول الربيع             . التخلص منهم مستمرة  
  ".العربي إلى شتاء إسالمي؟

مهما "قائال  . محتملة على معاهدة السالم مع إسرائيل     وأشار باراك إلى االضطرابات في مصر وآثارها ال       
كانت النتيجة يجب الحفاظ على معاهدة السالم مع مصر باعتبارها ضرورة استراتيجية تخـدم مـصالح                

  ".الطرفين المصري واإلسرائيلي والحفاظ عليها أمر جيد لالستقرار في الشرق األوسط
إن إسرائيل لن تقبـل بقيـام دولـة         "ة الفلسطينية، وقال  وتطرق باراك إلى المفاوضات المتعثرة مع السلط      

وتسعى إلى إدامة الصراع الدائر في      . فلسطينية يتم إنشاؤها من خالل تحركات دبلوماسية أحادية الجانب        
  .على حد تعبيره.. الشرق األوسط

 الخاصـة بهـا     عن حدود إسرائيل النهائيـة    "وفي إشارة إلى الحدود النهائية للدولة الفلسطينية قال باراك          
والتي تتطلب تنازالت رئيسة مؤلمة ستتضمن الكتل االستيطانية الكبرى، وخلق أغلبية يهودية قوية ضمن              

  ".هذا الخط
  ١٨/١٢/٢٠١١، المستقبل، بيروت

  
   اآلن هم اإلسرائيليون أنفسهمالعدو: أولمرت .٢٠

اسة الحكومة الحالية التـي     هاجم إيهود أولمرت رئيس الحكومة اإلسرائيلية السابق سي       : عبد الرحيم حسين  
  .يرأسها بنيامين نتنياهو، محذراً من انتشار اليمين المتطرف الذي أصبح يهدد أمن إسرائيل
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العبرية أمس أن أولمرت حذر من انفالت الوضع األمنـي وإراقـة            ” يديعوت أحرنوت “وذكرت صحيفة   
وقـال  . راءها مستوطنون متطرفون  ، التي يقف و   "دفع الثمن "دماء كثيرة إذا لم تتم السيطرة على ظاهرة         
إن جزءاً كبيراً من اإلسرائيليين تمزقت قلوبهم بعد سماع خبر          “أولمرت خالل مؤتمر مفتوح في تل أبيب        

، وتـساءل   ”مهاجمة جنود الجيش الذين يحموننا من األعداء، ولكن العدو هو اآلن اإلسرائيليون أنفـسهم             
  .”ماذا نفعل حيال ذلك؟ نقاتل أم ال نقاتل“

. ”هذه وقائع ال يقبلها عقل تنبع من وضع ال يتضح فيه ما المـسموح مـن الممنـوع                 “وقال أولمرت إن    
إننا في إسرائيل ال تضبطنا حدود في كافة المجاالت، في الثقافة، وفي التصرفات العامة، وحتى               “وأضاف  

وحاً، وأيـضا   في السير على الطرقات، وعندما ال تكون هناك حدود يصبح اقتحام معسكر للجيش مـسم              
عقب الحادث صدرت تصريحات مهترئة لتهدئة الرأي العام، ولـم يحـدث أي             “وتابع  . ”مهاجمة جنوده 

  .”شيء على األرض لردع أعمال نشطاء اليمين المتطرف
إلى المفاوضات مع السلطة الفلسطينية، قائالً إن االنفصال عن الفلسطينيين مهم جداً            ” أولمرت“كما تطرق   

وهاجم أولمرت حكومـة نتنيـاهو      . ه، ومن غير المهم ماذا حدث عندما غادرت الحكومة        وكنا قريبين من  
وقال إن إسرائيل ال تمتلك حالياً استراتيجية للتفاوض مع         . بسبب جمود المفاوضات مع السلطة الفلسطينية     

وا لمـاذا ال    تنظيم إرهابي وتساءل  ” دفع الثمن “وكان خبراء إسرائيليون قالوا أمس األول إن        . الفلسطينيين  
  .تستطيع االستخبارات اختراقه أو القبض على أعضائه

  ١٨/١٢/٢٠١١، االتحاد، أبو ظبي
  

   متخوفون من احتمال وصول اإلسالميين للسلطة في دمشقاإلسرائيليون: دراسة .٢١
 عرضت دراسة أعدتها دائرة المطبوعات والنشر للمخاوف والمحاذير اإلسرائيلية من الثورة            -الغد-عمان

رية، والمتمثلة في احتمال وصول اإلسالميين إلى السلطة في دمشق، وإمكانيـة انتقـال ترسـانة                في سو 
  ".منظمات إرهابية"األسلحة الكيماوية والصاروخية السورية إلى 

ومن المخاوف اإلسرائيلية، احتمال إقدام النظام السوري على فتح جبهة جديدة في هضبة الجوالن، بهدف               
مة في الداخل السوري، وفق الدراسة التي أعدها الباحث في الشؤون اإلسرائيلية            صرف االنتباه عن األز   

  .تيسير المشاقبة
أما أبرز السيناريوهات اإلسرائيلية المحتملة، وفق المشاقبة، حول الثورة السورية فتتمثل في بقاء النظام 

 السوري رغم دخول السوري وإجهاض الثورة السورية، وهو احتمال يلقى صداه بسبب تماسك النظام
أما االحتمال .   المجتمع الدولي في اتخاذ أي قرار إزاء سوريةوتباطؤالثورة السورية شهرها العاشر، 

. اآلخر فيتمثل في سقوط النظام آجال أم عاجال، ما سيؤثر بالضرورة على االستقرار الهش في لبنان
صادر العبرية، احتمال مقتل األسد على ومن بين االحتماالت األخرى التي ساقها الباحث نقال عن الم

غرار القذافي، أما االحتمال األخير فهو احتمال هروب الرئيس السوري إلى إيران، خاصة وأنه وصل 
  .، بحسب وصف السياسي اإلسرائيلي يوسي بيلين"مصادفة"إلى الحكم في دمشق 

  ١٨/١٢/٢٠١١، الغد، عمان
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  اطعة المنتجات اإلسرائيليةلمق" بادر"نجاح حملة : مصطفى البرغوثي .٢٢
) بادر(قال األمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية النائب مصطفى البرغوثي إن حملة : القدس

لمقاطعة المنتجات اإلسرائيلية بدأت مرحلتها الثانية بنجاح وتشمل كافة العصائر اإلسرائيلية واستبدالها 
 نجاحا حيث وصلت حد تخفيض استهالك المنتج اإلسرائيلي في بالمنتج الوطني، مؤكداً أن الحملة حققت

  .٧٠%السوق إلى نسبة 
تشمل المشافي والجامعات والمدارس إضافة إلى " بادر"وأشار البرغوثي إلى أن المرحلة الثانية من حملة 

  .االستمرار في زيارة المحال التجارية لحث المواطنين والتجار على مقاطعة البضائع اإلسرائيلية
  ١٨/١٢/٢٠١١، الشرق، الدوحة

  
   معتقالً سياسياً في الضفة منذ لقاء القاهرة٧٦: لجنة أهالي المعتقلين .٢٣

 اسما تعرضوا لالعتقال ٧٦كشفت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية عن قائمة تضم 
ينية محمود عباس، ورئيس السياسي من قبل األجهزة األمنية الفلسطينية منذ لقاء رئيس السلطة الفلسط

وأوضحت لجنة األهالي في .  نوفمبر الماضي بالقاهرة٢٤المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل في 
 من حاالت االعتقال قام بها جهاز األمن الوقائي % ٩٠بيان لها وزعته حركة حماس في الضفة أن

وأوضحت . منهم ال زالوا رهن االعتقال ٥٠وأكدت اللجنة أن أكثر من . والباقي نفذها جهاز المخابرات
 حاالت فصل وظيفي تمت منذ اللقاء، باإلضافة الستمرار ٨ حالة استدعاء سياسي، و١٢٠أن أكثر من 

  .عرض المعتقلين والمفرج عنهم على المحاكم في مختلف المحافظات
  ١٨/١٢/٢٠١١، االتحاد، أبو ظبي

  
   إنهاء معاناة قطع التيار:كهرباء غزةشركة  .٢٤

 أكد الرئيس التنفيذي لشركة كهرباء فلسطين المهندس وليد سعد صايل أمس السبت، :)وكاالت(-زةغ
التوصل مع سلطة الطاقة وشركة توزيع الكهرباء بغزة على خطة عمل للتوافق على تغطية احتياجات 

  .عمليات التشغيل والصيانة وتوفير قطع الغيار للمحطة لتتمكن من العمل بكامل طاقتها
ف صايل في تصريح صحفي تعليقا على ما أعلنته سلطة الطاقة بأن تتمكن من تشغيل المولد الرابع وأضا

في محطة الكهرباء بغزة خالل شهرين في حال أتمت مشروع جلب محوالت اضافية من مصر، نرحب 
وشدد على ضرورة التعاون بين شركة توزيع  .بهذا االمر ونأمل من سلطة الطاقة توفير المولدات

لكهرباء ومحطة التوليد لتفادي حدوث خلل في المعادلة واالستفادة بخطة عمل مشتركة تغطي النواحي ا
  .الفنية والتمويلية

  ١٨/١٢/٢٠١١، الغد، عمان
  
   خالل أسبوع٦٤ فلسطينيين وإصابة خمسةاستشهاد ": أوتشا" .٢٥

نية المحتلة أوتشا، التابع قال مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية في األراضي الفلسطي :محمد جمال-فلسطين 
لألمم المتحدة، إن خمسة فلسطينيين استشهدوا على يد قوات االحتالل اإلسرائيلي، أربعة منهم في قطاع 

  .غزة وآخر بالضفة الغربية، وذلك خالل الفترة بين السابع والثالث عشر من الشهر الجاري
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نيا على يد قوات االحتالل ومستوطنيه،  فلسطي١٥١٦وأشار أوتشا، في تقريره الصادر أمس إلى إصابة 
 فلسطينيا أصيبوا خالل االحتجاجات ٩٧٥منذ بداية العام الجاري، في الضفة الغربية وقطاع غزة، منهم 

  .التي تم تنظيمها ضد اإلجراءات التي استهدفت حماية المستوطنات أو توسيعهما
 الفلسطينيون في القدس الشرقية  مبان يمتلكها١٠وأوضح التقرير أن سلطات هدمت هذا األسبوع 

في الضفة الغربية، بحجة عدم حصولها على تراخيص بناء إسرائيلية، كما هدمت في ) ج(والمنطقة 
  . آخرين٣٨القدس الشرقية ثالثة مبان، مما أدى إلى تهجير شخصين وتضرر 

  ١٨/١٢/٢٠١١، الشرق، الدوحة
  
  مدينة الخليل على قائمة اليونسكو للتراث العالمي .٢٦

. أنهى المؤتمر الدولي تسجيل مدينة الخليل على قائمة اليونسكو للتراث العالمي أعماله في باريس أمس
وقال حمدان طه الوكيل المساعد بوزارة السياحة واآلثار في السلطة الفلسطينية، إن مدينة الخليل تمتلك 

، أن هذه ”االتحاد”وأضاف لـ. كافة المقومات لتسجيلها على الئحة التراث العالمي، لكنها لم تسجل بعد
 شهراً، ولم تتمكن فلسطين هذا العام من تقديم أي ملف بسبب الشروط اإلجرائية ١٨العملية تستغرق 

من ” ٣١/١“لتنفيذ عملية التسجيل، التي تنص على أن الدولة العضو يجب أن تتقدم بإيداع أي ملف قبل 
  .١٩٧٢ن التوقيع على اتفاقية التراث العالمي لسنة  شهور م٣أي عام، لتدخل العملية حيز التنفيذ بعد 

  ١٨/١٢/٢٠١١، االتحاد، أبو ظبي
  
   ضد قانون منع رفع األذان يتظاهرون٤٨فلسطينيو  .٢٧

قام التجمع الوطني الديموقراطي، وفي خطوة احتجاجية سريعة، بتنظيم تظاهرات في مختلف مناطق 
لمقدسات االسالمية والمسيحية، وموجة القوانين الداخل الفلسطيني، تصديا لتصاعد االعتداءات على ا

يسرائيل "العنصرية، وآخرها مقترح قانون منع رفع اآلذان، الذي تقدمت به أستاسيا ميخائيلي عن 
  .، وعدد من أعضاء الكنيست اآلخري، والذي تناقشه الكنيست غدا األحد"بيتينو

هرات والوقفات االحتجاجية التي توزعت وشارك المئات من مؤيدي وأنصار التجمع، وغيرهم، في التظا
 مواقع، وهي الطيبة والطيرة، والناصرة، وباقة الغربية، وأم الفحم، وشفاعمرو، ويافا، وكابول، ١٠على 

  .وسخنين، وجسر الزرقاء، ورهط في النقب
ورفع المتظاهرون العديد من الشعارات المطالبة بوقف الحمالت العنصرية ضد األقلية العربية في 
الداخل الفلسطيني، مطالبين من خالل تظاهرهم المؤسسات والمنظمات المحلية والعالمية، للتصدي 

  .والوقف ضد العنصرية والفاشية االسرائيلية ضد الجماهير العربية
  ١٧/١٢/٢٠١١، ٤٨موقع عرب

  
  شهيد فلسطيني بقصف إسرائيلي على غزة .٢٨

قصف مدفعي إسرائيلي شرق مخيم البريج استشهد فجر أمس مواطن فلسطيني في :  سمير حمتو-غزة 
إن «وقال الناطق الرسمي باسم لجنة اإلسعاف والطوارئ بغزة ادهم أبو سلمية . وسط قطاع غزة

 عاما استشهد جراء قصف مدفعي إسرائيلي شرق مخيم البريج وسط ٣٥المواطن ماجد محمود النباهين 
ن وصل إلى مستشفى شهداء األقصى ببلدة دير وأوضح أبو سلمية للدستور إن الشهيد النباهي. »القطاع
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البلح وكانت الدماء تنزف من أنفه مبينا انه وبعد إجراء الفحوصات تبين إن هناك تهتك في بعض 
وقال شهود عيان إن دبابات االحتالل . أعضائه الداخلية جراء سقوط قذيفة مدفعية إسرائيلية بجانبه

البريج فتحت نيران رشاشتها الثقيلة صوب منازل المتمركزة على الشريط الحدودي شرق مخيم 
المواطنين فيما قالت مصادر محلية إن دبابات االحتالل قصفت المنطقة التي يعمل بها المواطن المذكور 

  .حارسا وقد يكون قد أصيب بنزيف داخلي جراء شدة 
  ١٨/١٢/٢٠١١، الدستور، عمان

  
  مذكرة تفاهم مائية أردنية فلسطينية .٢٩

الجانبان األردني والفلسطيني، على هامش مؤتمر مرافق المياه في منطقة نابلس، مذكرة  وقع :عمان
، يستفيد من خاللها الجانب الفلسطيني من التجربة األردنية، وتبادل الخبرات في إطار إدارة "مائية"تفاهم 

  .األزمات
، مع نظيره الفلسطيني وبحث وزير المياه والري موسى الجمعاني، خالل مشاركته في فعاليات المؤتمر

شداد العتيلي، موضوع مشاركة القطاع الخاص ومرافق المياه، ومدى صعوبة التحديات التي يواجهها 
  .قطاع المياه

وركز المؤتمر، الذي نظم برعاية رئيس الوزراء الفلسطيني سالم فياض واستمر على مدار ثالثة أيام، 
  .ات القطاع المائي، خاصة في مجال إدارة األزماتعلى دعم الفلسطينيين وتمكينهم من مواجهة تحدي

  ١٨/١٢/٢٠١١، الغد، عمان
  
    ردنهر البامخيم أزمة اليورو تقلص مساعدات  .٣٠

سيجد سكان مخيم نهر البارد شمالي لبنان أنفسهم مجبرين على التكيف :  نقوال طعمة-مخيم نهر البارد
تقليص بعض الخدمات المقدمة ) أونروا (مع واقع جديد فرضه اضطرار وكالة غوث وتشغيل الالجئين

  .لهم بعد تراجع موارد الوكالة المقدمة من االتحاد األوروبي
فقد أبلغ األمين العام للوكالة في لبنان سلفاتوري لومباردو وفدا من الفصائل الفلسطينية اضطرار أونروا 

 -أحد أهم الممولين للوكالة-بي تقليص خدماتها نتيجة األزمة االقتصادية التي يمر بها االتحاد األورو
  .للقرار" نتائج مأساوية"وهو ما رفضته تلك الفصائل التي عبرت عن تخوفها من 

الذي شارك في -وفي أولى ردود الفعل قال المسؤول في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أركان بدر 
نا خالل اجتماع مع الفصائل أن الوكالة أبلغ" إن المدير العام ألونروا -اجتماع الفصائل مع ممثلي الوكالة

تعتزم وقف اإلغاثة للسكان الذين عادوا إلى بيوتهم في المخيم القديم ألن االتحاد األوروبي المانح 
  ".للمساعدات، يرى أن الذي عاد إلى بيته لن يستطيع االتحاد متابعة المساعدة له

ولية لجنة المتابعة الفنية للهيئة األهلية وهو مكلف من فصائل المقاومة مسؤ-بدوره قال عماد عودة 
الحديث يدور اآلن عن تقليص المساعدة الغذائية ألهل نهر البارد، والخشية من أن تطال " إن -المؤقتة

  ".التقليصات مجاالت أخرى مثل الصحة
 فإنها في الجهة المقابلة ورغم مخاوف أونروا من تداعيات األزمة العالمية ومن تقلص مواردها المالية،

  . أسرة فقط عادت إلى منازلها الجديدة٣١٩وعدت باستمرار مساعدة األسر التي لم تتسلم بيوتها علما أن 
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 - مساعدة مسؤول مكتب العالقات العامة في المنظمة الدولية-ضمن هذا اإلطار قالت هدى الترك 
زالت نازحة من أبناء مخيم  بتقديم المساعدات إلى العائالت التي ما ٢٠١٢ستستمر أونروا طوال العام "

نهر البارد لسبب وجيه، ولن تتغير المساعدات إال بالنسبة إلى العائالت التي عادت إلى بيوتها في المخيم 
  ". أو في المنطقة المتاخمة للمخيم) بعد إعادة بنائها(

 نهر البارد بالنسبة إلى بدل اإليجار، ستستمر العائالت التي ما زالت نازحة عن"وأضافت للجزيرة نت 
 عائلة التي تسلمت ٣١٩بتلقي بدل اإليجار، أما العائالت التي عادت إلى بيوتها بعد إعادة بنائها ومنها الـ

  .”بيوتها في الرزمة األولى فسيتوقف دفع بدل اإليجار لها
ا هناك ستستمر في تقديمها طالم"أما فيما يخص المساعدات الغذائية، فقد كشفت الترك أن المنظمة الدولية 

  ".حاجة لها، كما سيتم إجراء مسح للحالة االجتماعية االقتصادية للعائالت لتحديد الحاجة
. سيجري المسح مع العائالت التي عادت إلى بيوتها في مخيم نهر البارد والمنطقة المتاخمة"وأضافت 

 نهر البارد أكانوا من وفي هذا الوقت ستستمر أونروا بتقديم المساعدات والتغطية الصحية إلى جميع أبناء
  ".العائدين أو من الذين ال يزالون نازحين عن بيوتهم

  ١٧/١٢/٢٠١١، موقع الجزيرة نت، الدوحة
  

  تزايد هجرة الفلسطينيين من وطنهم     .٣١
ة من اتساع هجرة حذر عدد من الشخصيات الوطنية والدينية واألكاديمي: محمد محسن وتد -أم الفحم 

يوم "وتتزامن هذه التحذيرات مع . الفلسطينيين وتحديدا الشباب وأصحاب الكفاءات ألرض الوطن
  .كانون األول الحالي/الذي يصادف الثامن عشر من ديسمبر" المهاجرين العالمي

التي - ورغم خطورة الظاهرة واتساعها فإن اإلحصائيات الرسمية والبيانات المتعلقة بمعدالت الهجرة
 تنعدم منذ تولي الحكومة اإلسرائيلية الحالية مقاليد الحكم، وذلك في ظل غياب -تقدر باآلالف سنويا

إستراتيجية ورؤى وطنية لتثبيت الفلسطيني في أرضه وإكسابه اآلليات للتصدي للمشروع الصهيوني 
  .بتفريغ فلسطين من شعبها

 ماليين ٥,٥ بلغ نحو ٤٨ة وغزة والقدس وأراضي وتشير اإلحصائيات إلى أن عدد الفلسطينيين بالضف
  . ماليين يهودي٥,٧نسمة مقابل نحو 

ودفعت الظاهرة رئيس الهيئة اإلسالمية العليا وخطيب المسجد األقصى الشيخ عكرمة صبري إلى تجديد 
 األفراد فتواه التي تحرم على الفلسطينيين الهجرة االختيارية واإلقامة الدائمة للجماعات أو العائالت أو

  .خارج الوطن، محذرا من اتساع الظاهرة خصوصا في أوساط الشباب وذوي الكفاءات
وعزا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس الدكتور محمود محارب اتساع الظاهرة إلى تمادي االحتالل 

ه أن اإلسرائيلي في بطشه وقمعه للشعب الفلسطيني، في ظل غياب أي مشروع سياسي اجتماعي من شأن
  .يلبي تطلعات الشباب

وبين في حديثه للجزيرة نت أن انتشار البطالة باألراضي الفلسطينية المحتلة واتساع ظاهرة الفقر وعدم 
توفر فرص العمل وانعدام األطر الستيعاب أصحاب الكفاءات، يدفع الشباب وحتى العائالت للهجرة، 

  .ابهم بالعديد من الدول األوروبيةخصوصا مع انفتاح أسواق دول الخليج أمامهم، واستيع
  ١٧/١٢/٢٠١١، موقع الجزيرة نت، الدوحة
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   الفلسطيني يحتج على عدم الترحيب به من قبل نقيب المحامينالوفد: األردن .٣٢
انسحب الوفد الفلسطيني المشارك في اجتماعات المكتب الدائم التحاد المحامين :  ايهاب مجاهد-عمان 

جتماعات التي بدأت مساء امس احتجاجا على رفض نقيب المحامين مازن العرب من الجلسة االولى لال
وعاد الوفد الى االجتماع للرد على النقيب  .ارشيدات الترحيب بالوفد او االعتراف بعضويته في االتحاد

الذي رفض الترحيب بالوفد الفلسطيني على اعتبار انه ليس منتخبا وليس ممثال في االتحاد بعد ان قام 
  .حيب بالوفود المشاركة في االتحاد وبالنقباء الجددبالتر

وانتقد محامون اردنيون طريقة تعامل ارشيدات مع الوفد الفلسطيني ومع المحامين الذين تدخلوا العادة 
ويذكر ان االجتماعات شهدت غيابا واضحا لنقابات . الوفد للجلسة باالضافة الى طريقته في ادارة الجلسة

  .مغرب العربيالمحامين في دول ال
 ١٨/١٢/٢٠١١ ،الدستور، عمان

  
   مجلس األمنإلى "إسرائيل"لبنان يشكو  .٣٣

، إسرائيلشكوى ضد "تقدمت وزارة الخارجية والمغتربين عبر بعثة لبنان الدائمة في نيويورك أمس، بـ
على خلفية قيامها بوضع جهاز تجسس في محلة وادي عين الغاز، في خراج بلدتي دير كيفا وصريفا 

 اللبنانية، حيث جرى تفجيره عن بعد بتاريخ الثاني من الشهر الجاري، من قبل طائرة األراضيخل دا
  ".، بعدما تم كشف وجود الجهاز من قبل الجانب اللبنانياإلسرائيلياستطالع تابعة للعدو 

 ١٨/١٢/٢٠١١، المستقبل، بيروت
 
  اليوم األحدلسطينيين  تنفيذ المرحلة الثانية من صفقة األسرى الف:المصريةالسلطات  .٣٤

 أعلن مصدر مصري مسؤول رفيع المستوى عن نجاح المخابرات المصرية في إتمام المرحلة :القاهرة
، والتي يتم ١٨/١٢الثانية من صفقة تبادل األسرى بين الفلسطينيين واإلسرائيليين في موعدها يوم األحد 

 المصدر لوكالة األنباء شاروأ .ن اإلسرائيلية من داخل السجو فلسطينياً أسيرا٥٥٠ًبموجبها اإلفراج عن 
سعت من خالل اتصاالتها مع الطرف اإلسرائيلي إلى أن تضم صفقة "المصرية الرسمية إلى أن مصر 

األسرى مختلف التنظيمات والفصائل الفلسطينية، خاصة التنظيمات التي لم يتم اإلفراج عن أعداد مناسبة 
وقال المصدر إن هذه المرحلة الثانية تتضمن اإلفراج عما يزيد  ".فقةمن أسراها بالمرحلة األولى من الص

 من الجبهة الديمقراطية، وما  أسيرا٢٠ً من الجبهة الشعبية و أسيرا٧٠ً أسير من حركة فتح و٣٠٠عن 
، باإلضافة إلى أسيرين أثنين من األردن وخمس حاالت  عاما١٨ً طفالً تقل أعمارهم عن ٥٠يزيد عن 
 إلى أن المرحلة الثانية تتضمن باقي األسيرات الفلسطينيات الالتي لم تشملهن المرحلة وأشار .مرضية

األولى من الصفقة، بحيث يتم اإلفراج عنهن في نفس توقيت تنفيذ المرحلة الثانية يوم األحد، وأن أغلب 
  . من قطاع غزة أسيرا٥٠ًاألسرى من الضفة الغربية عدا حوالي 

  ١٧/١٢/٢٠١١قدس برس، 
  
  القوات اإلسرائيلية الخاصة تنفذ اعتداءات إجرامية على الفلسطينيين:  العربيةجامعةال .٣٥

كشف تقرير أعده قطاع فلسطين واألراضي العربية المحتلة في جامعة الدول العربية أول من : الوكاالت
ا بالخطورة أمس عن طبيعة االعتداءات التي تنفذها القوات اإلسرائيلية الخاصة، التي دائماً يتسم نشاطه
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 "إيشل"وأوضح القطاع في تقريره أن القوة الخاصة اإلسرائيلية التي اقتحمت سجن  .والعنف واإلجرام
واعتدت على األسرى، وقامت بتفتيش إحدى الغرف ورش األسرى بالغاز، أوقعت في هجومها عدداً من 

  .اإلصابات بين صفوف المعتقلين
إلسرائيليين اختطفت أخيراً أطفاالً فلسطينيين في مخيم شعفاط  التقرير أن مجموعة من المستعربين اذكرو

 .في مدينة القدس المحتلة، وأن هذه العمليات جاءت ضمن سجل طويل حافل بالقتل لهذه المجموعات
أصدر االحتالل العديد من القوانين التي تسمح لفرق الموت بإطالق النار دون أن ": وأضاف التقرير

نية، واستهدفت تلك القوانين تخفيف اإلجراءات التي يتبعها المستعربون عند تتعرض للمساءلة القانو
  ."مالحقتهم للشبان الفلسطينيين بحيث يتم إطالق النار على واغتيالهم وليس القبض عليهم ومحاكمتهم

  ١٨/١٢/٢٠١١البيان، دبي، 
  
  غزة التعاون اإلسالمي يرصد ممارسات إسرائيلية تخنق منظمةلتقرير  .٣٦

ذكرت منظمة التعاون اإلسالمي في تقريرها الشهري عن األوضاع :  وكاالت،مشهراويعالء ال
 عليه بحيث يمنع إدخال االحتاللاإلنسانية في غزة أن قطاع الزراعة يعاني من اختناق بسبب سلطات 

ق، أي من الثروة الحيوانية إلى القطاع إال بكميات محدودة ما اضطر أهالي القطاع إلدخالها عبر األنفا
باإلضافة لتضييق الخناق على واردات األعالف ما أدى لنفوق آالف الطيور متسبباً في خسارة كبيرة 

كما رصد التقرير معاناة الصيادين نتيجة المساحات البحرية الضيقة المسموح لهم بالصيد . للمزارعين
  .سرائيلية النار ومصادرة المعدات من قبل البحرية اإلإلطالقفيها وتعرضهم بشكل مستمر 

وعلى صعيد المعابر رصد التقرير تضييق السلطات اإلسرائيلية على حركة تصدير المنتجات الزراعية 
وبالنسبة لحركة القوافل والوفود رصد التقرير وصول . "إيرز"وحركة المرضى والمسافرين عبر معبر 

 "إنتربال"متها مؤسسة  وفود من المتضامنين مع الشعب الفلسطيني إلى قطاع غزة أكبرها قافلة نظ٧
 سيارة إسعاف ومعدات وأجهزة لذوي ٢١  شخصاً باإلضافة لـ١١٣البريطانية التي ضمت أكثر من 

وأشار التقرير إلى أن البحرية اإلسرائيلية أعاقت واعترضت سفينة أيرلندية  .االحتياجات الخاصة
  .وأخرى كندية كانت تتجه لغزة لكسر الحصار البحري المفروض عليها

فيما يتعلق بقطاع الكهرباء رصد التقرير تهديدات إسرائيلية بوقف إمداد الكهرباء والماء عن قطاع غزة و
فيما استمرت وللشهر العاشر على التوالي محطة توليد الكهرباء باستخدام الوقود المصري الوارد عبر 

العمل في مجاالت الصحة وعلى صعيد المشاريع لوحظ تركيز المانحين على . األنفاق في عملية التشغيل
والتعليم والزراعة، ما يستدعي ضرورة التدخل في مجال اإلسكان وإعمار البنية التحتية واالقتصاد، إلى 

  .جانب ضعف المشاريع التي تهتم بالمرأة والطفل والشباب
  ١٨/١٢/٢٠١١االتحاد، أبو ظبي، 

  
  في طرابلس" إسرائيل" سماحها بفتح سفارة لـليبيا تنفي رسمياً .٣٧

نفى وزير الخارجية الليبي في الحكومة االنتقالية عاشور بن خيال، األنباء التي :  وكاالت-طرابلس 
ونقلت وكالة األنباء الليبية، عن . تحدثت عن سماح السلطات الليبية بفتح سفارة إسرائيلية في طرابلس

  .'تلك األنباء هي مزاعم، وليس لها أي أساس من الصحة'الوزير خياله قوله إن 
  ١٨/١٢/٢٠١١وكالة سما اإلخبارية، 
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  "الهاي"محام إسرائيلي يمثل عائلة القذافي في محكمة : هآرتس .٣٨

كاوفمان، الذي أنهى قبل سنة ونصف عملـه فـي   -أكدت مصادر إسرائيلية أن المحامي اإلسرائيلي، نيك     
ولية في الهـاي، وأنـه      االدعاء العام، يتولى الدفاع عن عائشة وساعدي القذافي في المحكمة الجنائية الد           

إنه تعرف علـى سـاعدي      " هآرتس"ويقول كاوفمان لصحيفة     .ينشط في عدة محافل دولية لصالح العائلة      
القذافي في شهر أكتوبر الماضي، عن طريق وسيط كندي، ويوضح أنه حال التعرف إليه استفسر منه إن                 

امي اإلسرائيلي أن الـساعدي حـصل       وأكد المح . كان يزعجه كونه إسرائيليا إال أن الساعدي رد بالنفي        
ويوضح المحامي اإلسـرائيلي     .مؤخرا على لجوء سياسي في النيجر مع فرض قيود على نشاطه وتنقله           

أنه توجه األسبوع الماضي بالنيابة عن عن عائشة القذافي المتواجدة حاليا في الجزائر، محكمة الدوليـة                
  .في وابنه معتصمبطلب فتح تحقيق بمقتل الرئيس الليبي معمر القذا

  ١٨/١٢/٢٠١١، ٤٨موقع عرب
  
  "إسرائيل"إدارتي األكثر حماية لـ:  اليهودأصواتأوباما مستجدياً  .٣٩

، أن .)آي.بي.يو(وعن وكالة  ،واشنطن نقالً عن مراسلها ١٨/١٢/٢٠١١الخليج، الشارقة، نشرت 
 الجمعة، في خطاب بمؤتمر ومي، وقال "إسرائيل"الرئيس األمريكي باراك أوباما تعهد بااللتزام تجاه أمن 

لالتحاد من أجل إصالح اليهودية نقلت مقتطفات منه وسائل إعالم أمريكية إنه لم يتردد قط في السعي 
التزام أمريكا والتزامي .. نحن نقف إلى جانب إسرائيل" في الشرق األوسط، وأضاف "لسالم عادل ودائم"

ال تدعوا أحداً " أكثر من إدارته، وأضاف "من إسرائيلال إدارة فعلت من أجل أ"وأكد أن . "ال يتزعزعان
. "إسرائيل"، في إشارة ضمنية إلى الجمهوريين الذين اتهموا أوباما بالتراجع في دعم "يقول لكم عكس ذلك

، ما يعني أن كل "ال ترفع أي خيار عن الطاولة"وتناول أوباما الملف اإليراني، قائالً إن الواليات المتحدة 
  .مطروحة لمواجهة برنامج إيران النوويالخيارات 
، أن  محمد علي صالح،واشنطننقالً عن مراسلها في  ١/١٢/٢٠١١الشرق األوسط، لندن، وأضافت 

السالم ال يفرض من "، لكنه قال إن "إسرائيل كدولة يهودية"فلسطينية و: أوباما قال إنه يؤيد تأسيس دولتين
 وفي مصلحة "إسرائيل"مدى البعيد، هما في مصلحة ، وقال إن السالم والعدل، على ال"الخارج

ال "، ثم أتبع ذلك بالقول "إسرائيل قوية وآمنة"غير أنه كرر . الفلسطينيين، والمنطقة، والواليات المتحدة
  ."ال توجد دولة تخضع لالنتحاريين المتفجرين. توجد دولة تتحمل اإلرهاب

  
  األمريكيون بها السياسيون  كذبة يتشدق"إسرائيل"أنا أحب : "بوليسيفورين " .٤٠

" الحرب في العراق انتهاء" األمريكية أن إعالن واشنطن " فورين بوليسي" اعتبرت مجلة : وكاالت–سما 
 الذي أوشك على االنتهاء، وذلك بعد ٢٠١١ كذبة في العام الحالي ١٤يحتل المرتبة الثانية من بين أكبر 

 في ن أي اجتماع قادم للقادة األوروبيين سيكون حاسماًالكذبة األولى وهي إعالن الغرب المتكرر عن أ
  .لم يحدث إلى اآلن حل األزمة المالية الراهنة بمنطقة اليورو وهو ما
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في المرتبة الرابعة عشرة واألخيرة، ذلك ألن معظم السياسيين " أنا أحب إسرائيل"وجاءت كذبة 
جل الحصول على أصوات الناخبين اليهود األمريكيين يتشدقون بهذه العبارة فقط، حسب المجلة، من أ

  .ودعمهم المالي
  ١٧/١٢/٢٠١١وكالة سما اإلخبارية، 

  
  "إسرائيل"ـالثورات تغير المحيط اإلستراتيجي ل .٤١

  ماجد كيالي
على رغم غلبة الهم المحلّي على الثورات الشعبية العربية، والمتمثّل بتغيير النظم السياسية، وخلو هـذه                

، تمس قضية فلسطين والصراع العربي اإلسرائيلي بخاصة، فإن إسـرائيل           "قومية "الثورات من شعارات  
السياسية واألمنية والقيمية،   : لن تسلم من تداعيات هذه الثورات عليها، وعلى مختلف الصعد اإلستراتيجية          

  .وكذلك بما يتعلّق بمكانتها اإلقليمية، وصورتها على الصعيد الخارجي
ائيل تبدو وكأنها أكثر من يخشى التحوالت الجارية والعاصفة في البيئة الـسياسية             لعّل ذلك يفسر أن إسر    

العربية، ال سيما أنها وجدت نفسها فجأة في مواجهة وضع غير متوقّع،  لم يكن بحسبانها، ولم ترصـده                   
ونتيجة ذلك فقـد تعاملـت كثيـر مـن التحلـيالت            . دوائر استخباراتها وال مراكز البحث والتحليل فيها      

  .اإلسرائيلية مع ما يجري في بعض البلدان العربية باعتباره بمثابة هزة أرضية، بالنسبة إلسرائيل
الثورات في العالم العربي هزت االستقرار اإلقليمي، وأضعفت        "مثال، فمن وجهة نظر ناحوم برنياع فإن        

هذه فترة محملة   .. يل أيضا الحكومات، وأطلقت إلى الشارع الكراهية واإلحباط، بما فيها الكراهية إلسرائ         
  .بالمصائر أيضا بالنسبة لمكانة إسرائيل في العالم

وال يمكنهـا   . الواليات المتحدة توجد في نقطة سفلى لم تشهد لها مثيال منذ الثالثينيات من القرن الماضي              
 الشرخ مع تركيا، االضطرابات في مصر، والتعـاطف الـذي القـاه           .. أن توفّر إلسرائيل حماية مطلقة    

أسـرة الـشعوب،    ... التوجه الفلسطيني إلى األمم المتحدة، كل هذا يوضح أننا وصلنا إلى نهاية عـصر             
ال : "أما حـامي شـاليف فيقـول   ). ٢١/٩يديعوت أحرونوت (،  "بأغلبيتها الساحقة تدير إلسرائيل ظهرها    

ستخلق في نهاية المطاف    حاجة ألن تكون عبقرياً في الجغرافيا لتفهم أن الهزة األرضية في العالم العربي              
  ).٤/٣إسرائيل اليوم (، "تسونامي سياسياً قد يغرق أيضاً الفرضيات األساسية لنا ولنزاعنا

  حضور الشعب على مسرح التاريخ
هكذا ثمة إلسرائيل الكثير مما تقلق بشأنه ومما تخشاه من تداعيات التحوالت في البيئة السياسية العربيـة                 

  :ت الشعبية عليها، وهو ما يمكن إجماله في جوانب عديدة، أهمهاالمحمولة على رياح الثورا
 لقد أدخلت الثورات الشعبية المجتمعات العربية في معادالت الحرب والسالم وفي موازين القوى في               -١

الصراع الدائر مع إسرائيل ألول مرة في تاريخ هذا الصراع، بعد أن كان هذا العامل مغيبا بحكم تهميش                  
  .معات وتعطيل دورها، من قبل األنظمة التسلّطية السائدةهذه المجت

ويتّضح من ذلك أن إسرائيل هي التي كانت مستفيدة من الوضع السابق، الذي أتاح لها ابتزاز األنظمـة،                  
واالستفراد بها والتغطرس عليها، فضالً عن أنه جبى لها تعاطف العالم بادعاء فرادتها كدولة ديمقراطية               

  .في المنطقة
ذا يعني ذلك اآلن؟ هذا يعني أن معادالت الصراع مع إسرائيل لم تعد محكومة بأمزجة الحكام، وإنمـا                  ما

باتت في مجال الرأي العام، وفي نطاق تحكّم المجتمعات التي بات لها رأيها في مـداخالت وتفـاعالت                  
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ياح ثورتها الشعبية،   ومثال فإن هذا يعني أن مصر الجديدة، المحمولة على ر         . الصراع العربي اإلسرائيلي  
الـذي  (لن تحتمل عدوانية إسرائيل، التي تحطّ في الواقع من قدر مصر وكرامتها ومكانتها في إقليمهـا                 

  ).يشمل فلسطين والشرق األوسط
 فإن الثورات العربية التي أعـادت الـشعب إلـى مـسرح             -وبغض النظر عن الشعارات   -المعنى، أنه   

تتوخّى الحرية والعدالة والكرامة للشعب في بلدانها، ال بد أن تتمثل           التاريخ، وجعلته سيد مصيره، والتي      
هذه القيم في سياستها الخارجية، ال سيما بما يتعلق بتحجيم مكانة إسرائيل ووضع حد لغطرستها في هذه                 

  .المنطقة، ودعم حقوق الشعب الفلسطيني
  تغير البيئة األمنية اإلقليمية

غيرت البيئتين الـسياسية    ) من تونس إلى اليمن مروراً بمصر     (حاصلة   بديهي أن الثورات الشعبية ال     -٢
واألمنية المحيطتين بإسرائيل، فمصر قبل الثورة هي غيرها في مـا بعـدها، أي أن عالقـات الخنـوع             
واالستجداء والتملّق التي وسمت عالقة نظام مبارك بإسرائيل لم تعد مقبولة، ال فـي الـسياسة وال فـي                   

  . األمناالقتصاد وال في
طبعا ال يمكن االستنتاج من ذلك أن مصر ستتحول من عالقات التعايش مع إسرائيل إلى الحرب معهـا،                  
ولكن ذلك يفيد بأن استعادة مصر لدورها، ولمكانتها اإلقليمية، ستسهم في لجم عدوانية إسرائيل، وكـبح                

نت تستخدم قوتها العسكرية لشن     جماحها في الشرق األوسط، وتحجيم مكانتها؛ بمعنى أن إسرائيل التي كا          
  .الحرب هنا وهناك لن تعود لالشتغال بنفس الطريقة، بعد التغير الحاصل في مصر

وثمة بشائر في هذا االتجاه تتمثّل برفض مصر للحسابات واالدعاءات والحساسيات اإلسرائيلية، ومضيها             
روض على غزة، واعتبارها الحـدود      في عقد المصالحة بين الفلسطينيين، وسعيها إلى رفع الحصار المف         

المصرية مع القطاع شأناً فلسطينياً مصرياً، كما يأتي في ذلك مراجعتها للعالقات المصرية اإلسـرائيلية،               
  .بمختلف جوانبها؛ وهذا ينطبق على تسعيرة بيوع الغاز إلسرائيل

 ضـعف تاريخيـة     ومشكلة إسرائيل تكمن، أيضا، في أن الثورات العربية حصلت بالتزامن مع لحظـة            
وبحسب ألـوف بـن فـإن       . للواليات المتحدة األميركية، وبالتزامن مع مسار نزع الشرعية الدولية عنها         

بعيد المدى النخراط إسرائيل كجار مقبول في الشرق األوسط انهـار مـع طـرد الـسفيرين                 ... الجهد"
رئيس الوزراء مطالـب اآلن     ... دالمنطقة تلفظ من داخلها دولة اليهو     ... اإلسرائيليين من أنقرة والقاهرة   

تقـدم  ... أفول القوة العظمى األميركيـة، صـعود تركيـا        : بأن يدفع ثمن التغييرات في الشرق األوسط      
  ).١٦/٩هآرتس (، "البرنامج النووي اإليراني وتعزز الجماهير في الدول العربية

  الصراع بوسائل أخرى
، مـع   )النظامية أو غير النظاميـة    (ائل العسكرية    إن استبعاد عودة حال الصراع بالحرب، أو بالوس        -٣

إسرائيل ال يعني البتة القبول بالتعايش معها كدولة استعمارية وعنصرية ودينية في هذه المنطقة، بقدر ما                
يرجح الدخول معها في اشتباك حقيقي، لكن بالوسائل السياسية، وبالطرق الـسلمية المتاحـة والممكنـة                

ك يمكن أن يشمل مواجهة التحديات الـسياسية واالقتـصادية واالجتماعيـة            وبديهي أن ذل  . والمشروعة
  .والعلمية والثقافية التي يفرضها وجود إسرائيل على العالم العربي

تبقى نقطة أخرى مهمة، وتتمثّل في أن الصراع العربي اإلسرائيلي بعد الثورات الشعبية لن يبقى حكـرا                 
فه، بحسب سياساتها، وإنما سيشمل المجتمعات في البلدان المعنية         على األنظمة، التي كانت تديره أو توظّ      

  .أيضاً؛ أي أنه سيشمل اإلطارات غير النظامية، أو غير الدولتية، أيضا
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فمما ال شك فيه أن التحول نحو الديمقراطية وإرساء دولة المواطنين، سيفضيان إلى انتهـاج سياسـات                 
قوق والقدرات، وبين المأمول والممكن في مجال الصراع مـع          واضحة، عقالنية وواقعية تُوازِن بين الح     

  .إسرائيل
مع ذلك ينبغي أن يكون مفهوما أن هذه السياسات، التي ستحفظ الحد األدنـى مـن الحقـوق والكرامـة                    
والعدالة، في مواجهتها للسياسات اإلسرائيلية المتعنتة، ال تقارن بسابقاتها التي اسـتمرأت العـيش علـى           

  .التوهمات والمزايدات، أو تلك التي استمرأت الخنوع واالستجداءات والتنازالتاالدعاءات و
هذا يعني تحييد الترسانة العسكرية اإلسرائيلية، وإخراجها من دائرة الصراع، مما يفتح علـى معـادالت                

، صراعية جديدة، يدخل ضمنها تعزيز عوامل القوة في الدول العربية، واالشتغال على تناقضات إسرائيل             
  .واستثمار نقاط ضعفها وافتراق الرأي العام الدولي عنها وحث المقاومة الشعبية ضدها

  إسرائيل كظاهرة رجعية 
 سيكون من فضائل الثورات الشعبية العربية، التي تحثّ الخطى نحو إقامة دولة المواطنين وتعزيـز                -٤

بارها دولة اسـتعمارية وعنـصرية   نظم الحكم الديمقراطية، اإلسهام في كشف إسرائيل على حقيقتها باعت       
وعدوانية ودينية، وتبيين واقعها باعتبارها بمثابة ظاهرة رجعية في المنطقة، مما ينهي األسطورة التـي               

للحداثة والديمقراطية والعلمانيـة    " واحة"طالما روجتها هذه الدولة المصطنعة عن نفسها باعتبارها بمثابة          
  .الشرق األوسط" صحراء"في 

، وحتى إنها ال تعتبر نفـسها دولـة         )يهودا وعربا (ن إسرائيل ال تعتبر نفسها دولة لكل مواطنيها         معلوم أ 
، على كل مـا  )خاصتها" قانون العودة"بحسب (لليهود اإلسرائيليين فقط، وإنما كدولة لليهود في كل العالم  

 وعلى مـا فـي ذلـك،        ،)ضد المواطنين األصليين من الفلسطينيين    (في ذلك من تمييز على أساس الدين        
؛ إلى حد يمكن القول معـه       )تماما كحدودها الجغرافية  (أيضا، من داللة على أن حدودها البشرية مفتوحة         

  .بأنها الدولة الوحيدة في العالم، ربما، التي لم ترسم حدودها، ال الجغرافية وال البشرية
جود، ال باعتبارها دولة إسرائيلية، أو      ولعل هذا يفسر سعي إسرائيل المحموم لالعتراف بها، وبحقها بالو         

  ).دينية(كدولة مدنية، وإنما بالضبط باعتبارها دولة يهودية 
هكذا وبينما يحثّ العالم الخطى نحو تعميم قيم الحداثة، المتأسسة على العقالنية والعلمانيـة والليبراليـة                

دولـة المـواطنين الديمقراطيـة      والديمقراطية، ونبذ األصولية والتطرف الديني والتسلط، ويتجه نحـو          
الليبرالية، تذهب إسرائيل على الضد من التاريخ العالمي، وحتى على الضد من التاريخ الجديـد للـشرق        

! األوسط، لتبرير ذاتها، وتبرير واقعها كدولة استعمارية وعنصرية ودينية في القرن الحادي والعـشرين             
  .خالقيةمما يمكّن من عزلها ونزع شرعيتها السياسية واأل

في مقابل ذلك لنالحظ أن الثورات العربية غيرت من صورة العرب في الرأي العام العالمي، وكرسـت                 
التعاطف مع قضايا الشعوب العربية، ومع الفلسطينيين، وقوضت ادعاءات إسرائيل بشأن عـدم قابليـة               

عنهـا علـى   " نزع الشرعية"الشعوب العربية للديمقراطية، مما وسع وعمق من مسار ما تسميه إسرائيل      
  .الصعيد الدولي، وهو األمر الذي تنظر إليه بعين الخطورة

كل هذا كان جيداً وجميال إلى أن خرجت الديمقراطية لالحتفال في ميدان            : "وعن ذلك يقول ناحوم برنياع    
قـد  الحكومات  . الوضع في الشرق األوسط غير مستقر     : فقد شخّص نتنياهو الخطر على الفور     . التحرير
الدولة الديمقراطية الوحيدة في الـشرق األوسـط        .. ال يعرف أحد إلى أين ستتدحرج هذه القصة       .. تسقط
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واألسوأ من هذا، مؤامرة إلبـادة      .. ال عيش دونها  . تريد أن تبقى الدولة الديمقراطية في الشرق األوسط       
  ).٧/٣/٢٠١١يديعوت أحرونوت (، "دولة إسرائيل

  إسرائيل في مفترق طرق
ج من كل ما تقدم أن الثورات الشعبية في المنطقة، والتي تغذّ الخطى نحو مسارات الحداثة وبنـاء                  ويستنت

مستقبالت جديدة لبلدان ومجتمعات المنطقة، تتأسس على الدولة المدنية والديمقراطية ودولة المـواطنين،             
، فدول على هذا الشكل هي      بالوسائل السلمية، باتت بمثابة تحد جديد، غير معهود وغير مسبوق إلسرائيل          

  .وحدها التي تشكل النقيض الحقيقي والتاريخي إلسرائيل االستعمارية والعنصرية والدينية
أيضا فإن نجاح هذه الثورات في التأسيس لهكذا دول ال بد سيضفي مشروعية على الخيار المتمثل بحـّل                  

اطيـة علمانيـة للفلـسطينيين      الصراع العربي اإلسرائيلي على أساس من إقامـة دولـة واحـدة ديمقر            
  .واإلسرائيليين

اآلن، وأكثر من أي وقت مضى، وبينما المنطقة العربية تتّجه نحو التغيير، على الرغم من كل المعانـاة                  
وآالم الوالدة، فإن إسرائيل تقف أمام مفترق طرق، فإما أن تواكب عملية التغيير هذه، بالتخلّي عن كونها                 

دينية، وقبول حل الدولة الواحدة المدنية الديمقراطية، أو أي حل آخر يؤدي            دولة استعمارية وعنصرية و   
أو يمهد له، أو مقاومة عملية التغيير الجارية، األمر الذي يكرسها كدولة استعمارية وعنصرية وكظاهرة               

 في  رجعية في هذه المنطقة، مما يعزز من مسار نزع الشرعية عنها؛ وفي كال الحالين فإن إسرائيل تقف                
  .مواجهة عملية تغيير تاريخية

لذا من المثير مالحظة كيف ستتعامل إسرائيل القديمة هذه مع عالم شرق أوسطي جديد، ومن المثير أكثر                 
مالحظة ردات فعل المجتمع اإلسرائيلي على ما يجري من تطورات فـي مجتمعـات البلـدان العربيـة       

  .المحيطة
كانت إسرائيل تتبجح بازدهارها، وبتقدمها وتفوقها على العـالم         في األعوام الماضية، وفي ذكرى قيامها،       

. العربي، أما في هذا العام فهي تبدو أكثر تشكّكاً بوضعها، وبالمحيط الجديد والمغاير المتشكّل من حولها               
  .إسرائيل اليوم باتت حقاً تشعر أن عالماً عربياً جديداً على وشك النهوض، وأن ما كان لن يبقى كما كان

حقاً ثمة ما يؤكد أن التغيير الديمقراطي واكتشاف المجتمعات لذاتها ولقوتها، عبر مواطنيها األحـرار،               و
وإعادة االعتبار للدولة في هذه المنطقة، هي أكثر ما تخشاه إسرائيل ألنها كانت تتعيش وتقوى وتتفـوق                 

  . على واقع عربي هو على خالف ذلك
  ١٧/١٢/٢٠١١، موقع الجزيرة نت، الدوحة

  
   المحيِّرة"إسرائيل"سياسات  .٤٢

  السير سيريل تاونسيند
منذ أزيد من عشرين عاماً وأنا أشعر بالذهول إزاء غباء كبار الساسة اإلسرائيليين وافتقـارهم للكفـاءة،                 

إلى أي مدى يعكسون فـي الواقـع   : بغض النظر تقريباً عن الحزب السياسي الذي ينتمون إليه، وأتساءل     
ألشخاص الذين انتُخبوا من أجل تمثيلهم؟ فقد باتوا يؤمنون، بعد تلقيهم الدعم المالي مـن        التفكير الحقيقي ل  

الواليات المتحدة في حدود ثالثة مليارات دوالر سنوياً وإمدادات من المعدات العسكرية الحديثة، أن القوة               
نهم مضطرون للتفاوض   فهم ال يعتقدون أ   . هي األهم، وأن القوة الساحقة تستطيع حل كل مشاكلهم األمنية         
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بشكل جاد مع جيرانهم، ويعتقدون أنهم يستطيعون تثبيت الحدود المقبلة لدولة إسرائيل دون مراعاة لرأي               
  .جيرانهم

وفي نهاية السنة الجارية، وهي سنة منحت تغطيةً كبيرةً للربيع العربي الذي غيّر على نحو محير ومعقد                 
. ئيل نفسها أكثر عزلة من أي وقت مضى في المجتمع الـدولي           الوجه السياسي للعالم العربي، تجد إسرا     

واليهود . ذلك أنه إذا كان أصدقاؤها يميلون إلى أن يشيحوا بأوجههم محرجين، فإن أعداءها يزدادون قوة              
، باتوا واعين على نحو متزايد بازدياد مشاعر معاداة السامية في العالم          "أرض إسرائيل "الذين يعيشون في    

د في جزء منها إلى فشل إسرائيل في أخذ عملية السالم على محمل الجد؛ بـل إنـه حتـى                    ألسباب تعو 
ـ   انتقدا علناً حكـام إسـرائيل الـسياسيين وافتقـارهم إلـى            " الموساد"و" الشين بت "الزعيمين السابقين ل
  .استراتيجية سالم جدية

سبعة ماليين نسمة والذين يتـوق      ومن بين المشاكل األساسية التي تواجه إسرائيل، وسكانها البالغ عددهم           
العديد منهم إلى مغادرتها، وقريباً أن الفلسطينيين الذين يعيشون بين نهر األردن والبحر األبيض المتوسط               
سيفوقون اليهود عدداً، علماً بأن اإلسرائيليين مصممون على أن تظل دولتهم ديمقراطية، لكن عندما تمنح               

  .ن تكون إسرائيل دولة يهوديةالفرصة للفلسطينيين فسيصوتون ضد أ
فالمستوطنات اإلسرائيلية التي تعتبر غيـر قانونيـة        . إن مستقبل إسرائيل بدأ يبدو قاتماً على نحو متزايد        

وفق القانون الدولي منذ أن شرعت إسرائيل في بنائها للمرة األولى، تواصل نموها؛ بل إن بعضها يعتبر                 
ولذلك، فعلى الحكومـة اإلسـرائيلية أن تتـصف بالحكمـة           . هغير قانوني وفق القانون اإلسرائيلي نفس     

غير . والحصافة وأن تطبق القانون اإلسرائيلي على األقل في محاولة لتحسين مكانتها الدولية السيئة جداً             
أن إدارة أوباما تخلت على نحو مخز عن محاولتها تجميد البناء في المستوطنات؛ والحكومة اإلسـرائيلية                

عن السالم، بالتوازي مع العمل بشكل يومي على حرمان الفلسطينيين من مستقبل كـريم              سعيدة بالحديث   
  .وعادل

والحال أن بناء المستوطنات ال يمكن إال أن يكون متبوعاً بمزيد من الصراع والنزاع الذي ستنضم إليـه                  
، يعتقـدون أنـه ال      والعديد من اإلسرائيليين، إن لم يكن قادتهم الـسياسيون        . القوى التدميرية في المنطقة   

وجود لضوء في نهاية النفق على اعتبار أن أي حرب ستكون متبوعة بأخرى مع ما تنطوي عليه مـن                   
موت ودمار، حيث ستطير القذائف األكبر حجماً أعلى وإلى مسافات أبعد حاملـةً كميـات أثقـل مـن                   

  .المتفجرات لقتل المدنيين وجرحهم
علّق على الربيع العربي أول مرة، حيث دعا اإلسـرائيليين إلـى            وقد صدمت لندن بالنبرة السلبية عندما       

ـ  ـ  "أي نتيجة "التأهب ل ، كما لو كان ذلك هو الجواب المناسب علـى          "تعزيز قوة دولة إسرائيل   "، واعداً ب
الكفاح من أجل حقوق اإلنسان، والكرامة اإلنسانية، والقدرة على دعم أو طرد نظام استبدادي في تـونس              

: فردّ وزير الخارجية البريطاني على رئيس الوزراء اإلسرائيلي بهذه الكلمات         . من أو ليبيا  أو مصر أو الي   
ال ينبغي أن يكون هذا وقتاً للغة التصعيدية، بل هو وقت إلضافة طابع االستعجال على عملية السالم في                  "

بدؤوا البحـث عـن     وال شك أنه محق في ذلك، إذ يتعين على الساسة اإلسرائيليين أن ي            ". الشرق األوسط 
بعض األصدقاء في الشرق األوسط في مثل هذا الوقت الذي يتميـز باالنتفاضـات والتغييـر وانعـدام                  

  .االستقرار
وفي هذه األثناء، تزداد تركيا نفوذاً وأهمية في المنطقة، يساعدها في ذلك اقتصاد قوي؛ غير أن الطريقة                 

 المرء يصاب بالحيرة، السيما أن رئيس الـوزراء         التي عوملت بها من قبل السياسيين في إسرائيل تجعل        
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أمضى ساعات كثيرة وجهداً معتبراً في محاولة الوساطة بـين إسـرائيل وسـوريا              ) أردوجان(التركي  
فقد بدا أن تركيا، بصفتها بلداً مسلماً وشـريكاً اسـتراتيجياً مهمـاً             . مدعوماً من قبل الخارجية األميركية    

ا الدور المهم؛ وكان يقال لنا بانتظام إن اتفاقاً حول إعادة مرتفعات الجوالن             إلسرائيل، اختيرت بعناية لهذ   
ثم جاءت الحملة اإلسرائيلية على غزة، واإلهانة اإلسـرائيلية المجانيـة لـوزير             . إلى سوريا بات وشيكاً   

  .تركي على التلفزيون، والغارة على سفينة مرمرة في أعالي البحر
حظ كذلك أن عدداً متزايداً من اإلسرائيليين بدؤوا يعيشون في الخارج هذه            وعلى هذه الخلفية ينبغي أن نال     

 في المئـة  ٣٠، كان أكثر من ٢٠٠٨ففي عام   . األيام، وأن التطرف الديني في إسرائيل بدأ يزداد وينتشر        
 ولئن كـان  . من اإلسرائيليين قد تقدموا بطلبات الحصول على جواز سفر ثان أو كانوا ينوون القيام بذلك              

االقتصاد سليما ومعافى، فقد بات من الواضح أن المهاجرين اإلسرائيليين يميلون إلى الحـصول علـى                
ومما ال شك فيه أن هجرة األدمغة إلـى         . شهادة جامعية وأن يكونوا أحسن تعليماً من معظم اإلسرائيليين        

  .الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي ستزداد في القادم من األشهر واألعوام
  ١٨/١٢/٢٠١١، االتحاد، أبو ظبي

  
  تصاعد األصولية اليهودية .٤٣

  رندى حيدر
بينما يشتد التهويل اإلسرائيلي من مغبة وصول اإلسالم السياسي الى السلطة في عدد من الـدول التـي                  
اجتاحتها موجة االحتجاجات الشعبية، ويتكاثر الكالم على ردة رجعية سلفية في الدول العربية تعيد هـذه                

عات قروناً الى الوراء، تشهد إسرائيل نفسها تصاعداً غير مسبوق في نفوذ الحركـات األصـولية                المجتم
  .اليهودية المتطرفة واليمين القومي المتشدد، الساعية إلى فرض وجهة نظرها على الدولة والمجتمع

 في تشجيع التيارات    ويبدو واضحاً اليوم الدور الكبير الذي لعبه االئتالف الحكومي برئاسة بنيامين نتنياهو           
اإلرهـاب  "أو  " الجهـادي اليهـودي   "األصولية المتدينة ورعاية ما بات يعرف في إسرائيل باسم التيـار          

، الذي مهمته حماية المستوطنين والدفاع عن بقاء البؤر االستيطانية غير الشرعية، والدفاع عن              "اليهودي
  .لمجتمع المدني العلمانيمصالح المتدينين على حساب هيبة القانون والدولة وقيم ا

ميدانياً تشن مجموعات من اليمين المتشدد ومن المتدينين حملة أعمال شغب وتخريـب موجهـة ضـد                 
الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية، وضد الجيش اإلسرائيلي المكلـف إخـالء عـدد مـن المواقـع                  

واألسبوع الماضـي بلغـت   . رائيلاالستيطانية غير القانونية بموجب قرار أصدرته المحكمة العليا في إس 
  ".دولة داخل الدولة"نشاطات هذه المجموعات ذروتها إلى حد جعل البعض يقولون إنهم باتوا يشكلون 

أما سياسياً فقد شهدت الكنيست االسرائيلية في األشهر األخيرة موجة من مشاريع القـوانين تقـدم بهـا                  
د الحريات العامة وتسمح بمالحقة الصحف وتمنـع        أعضاء من أحزاب اليمين في الكنيست ترمي الى تقيي        

منظمات الدفاع عن حقوق اإلنسان من الحصول على مساعدات خارجية، وتعطي الكنيست الحـق فـي                
تعيين القضاة في محكمة العدل العليا في إسرائيل مما يقيد عمل هذه المحكمة ويجعلهـا تابعـة للـسلطة                   

ة اإلعالم ومن نشاط المنظمات اليـسارية والقـضاء علـى           ويهدف هذا كله الى الحد من حري      . السياسية
على الصعيد االجتماعي تمارس األحزاب الدينية ضغوطاً جمة لفرض القيـود علـى             . استقاللية القضاء 

النساء والستصدار قوانين تجيز الفصل بين النساء والرجال داخل الجيش اإلسرائيلي وفي وسائل النقـل               
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 وحصر مشاركتهن في المناسبات العامة، وذلك في أشرس حملة يخوضها           العامة وداخل مؤسسات الدولة،   
  .المتدينون ضد حقوق المرأة في إسرائيل

لقد فتحت السياسات المتشددة لحكومة نتنياهو الباب على مصراعيه أمام تيارات التشدد القومي والتطرف              
رب والفلسطينيين، وإنما ضـد     الديني التي وحدت جهودها وكراهيتها الشديدة الموجهة ليس فقط ضد الع          

  . كل المكونات األخرى التي يتشكل منها المجتمع اإلسرائيلي من العلمانيين واليساريين
من هنا تزايد النقمة على حكومة نتنياهو من جانب األحزاب السياسية الكبرى في إسرائيل، وبدء البعض                

  .ينين على الدولةبالتفكير بانتخابات عامة يمكن أن تزيل سيطرة اليمين والمتد
  ١٦/١٢/٢٠١١النهار، بيروت، 

  
  الفصائل" انطالقات"ارحموا غزة من  .٤٤

  احمد يوسف. د
وهـل نحـن    ! ؟.لماذا كل هذه الجلبة والمبالغة في مظاهر البذخ والقوة كلما أطلت علينا انطالقة فصيل             

هم جمعاً أو أنهم هم     حقيقة بحاجة لكل هذه الزحوف التي يريد لها أصحابها إيصال رسالة لآلخرين بأن ل             
أليس من األجدى ونحن نعاني من التآمر والحصار أن نتخفـف مـن أشـكال الزهـو                 ..!! األكثر جمعا 

  !واحتفاالت ليس لها مرجعية وقرار؟
  . يملك الجرأة لإلجابة عليها- من ملوك الفصائل –أسئلة تجري على ألسنة الكثيرين وال يبدو أن أحداً 

، معلقاً علـى ظـواهر الفوضـى        "ارحموا غزة "ي حمد مقاالً بعنوان     غاز.  كتب د  ٢٠٠٦في أغسطس   
أثار المقال حينها ردود فعـل      .. والتسيب والفلتان األمني بلغة مليئة بمشاعر األلم والحرص على الوطن         

متعددة االتجاهات، وطال الكاتب الكثير من المدح والقدح، ولكن المقال ظـل يتفاعـل داخـل الـساحة                  
وبعد ثالث  .. ح حديث المجالس، وكتبت عنه الصحافة األجنبية وعن الجدل الدائر حوله          الفلسطينية، وأصب 

سنوات، كتب حسام الدجني مقاالً تحت نفس العنوان، ولكن باإلشارة إلى ظواهر سلبية أخرى استـشرت                
ي  األخوان غـاز   - قبل عدة سنوات     -واليوم أجدني أعاود النداء الذي أطلقه       .. داخل الشارع الفلسطيني  

وحسام، وإن كان مضمونه يتعرض لظاهرة سلبية آخذة في التوسع واالنتشار، وتتحمل مسئوليتها كافـة               
الفصائلية، والتـي غـدت حالـة       " االنطالقات"فصائل العمل الوطني واإلسالمي، أال وهي تفشي ظاهرة         

 الشهادة للفـصيل    الحزبية على اآلخر، باعتبار أن فزعة االنطالقة هي بمثابة        " األنا"مزعجة الستعراض   
  "..!! أنا ابن جال وطلّاع الثنايا: "بحقه في القول

  "انطالقات"المطلوب تضحيات وليس 
غطت انطالقات الفصائل على مناسباتنا الوطنية وذكرى مآسينا الكبرى، حتى غدت ذكريـات المجـازر               

دخارهـا لليلـة عـرس      والنكبات تمر فال يتوقف عندها أحد وال يلتفت لها فصيل، ألن الميزانيات يتم ا             
؛ أعالم وشعارات   "المجيدة"الفصائل ولقياداتها وكوادرها وللتجهيزات التي تتطلبها الزفة في يوم االنطالقة           

الفارغة لقيادات الفصيل والتي ال تتجـاوز       " الكالمية"وبوسترات وكتابات تمأل الجدران تشيد باالنجازات       
الغاصب على شاكلة مقولة ذلـك اإلعرابـي والتـي          ظهور إعالمي وكلمات منمقة ولعنات على المحتل        

  ".أوسعته شتماً وأودى باإلبل: "ذهبت مثالً
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لقد ناشدنا إخواننا في فصائل العمل الوطني واإلسالمي أن يرحمونا ويرحموا غزة التي تئن تحت وطـأة                 
ها التحتيـة مـن   االحتالل والحصار والفقر والبطالة وشح المياه والقطع المتواصل للكهرباء، وتتوجع بنيت      

  .االقتراب منها" الجربانة"تفجر أحشائها التي تزكم األنوف، وتسيل أنهاراً عكرة تأبى حتى القطط 
بحناجر تهتز لها الساحات وترتج معها جدران المالعب، ونتغنى بالبطوالت          " االنطالقات"نهتف في هذه    

الحتفال، وكأن الواحد منهم الظاهر     واألمجاد ونصدح بماضينا التليد، ويتصدر رؤساء الفصائل منصات ا        
بيبرس أو القائد صالح الدين جاءنا بالفتح المبين، وهو في حقيقته ليس إال حنجرة تصدح بكلمات تدغدغ                 
مشاعر الناس وتتالعب بعواطفهم، يأتي الواحد منهم منتصب القامة يمشي ملكاً وقد زينت لـه البطانـة                 

وره وشعارات حزبه، وينسى في لحظات التجلي واالنتـشاء         الشوارع والساحات باليافطات التي تحمل ص     
أن المحتل الغاصب للوطن بالمرصاد، وأن كل يوم يمر يتوسع فيه االستيطان، كما أن إجراءات التهويد                

  .في المدينة المقدسة تمضي على قدم وساق
  أوجاع وصرخات ألم

ت اليد، وتشكو من عجز اإلمكانيـات       ارحموا غزة وقدموا هذه األموال للبلديات التي تعاني من ضيق ذا          
وقفر الميزانيات، وتتحمل لعنات الناس الذين تحاصرهم أكوام النفايات والمجـاري الـسائبة بمـشاهدها               

  .المقززة ورائحتها الكريهة
، ..."شوفيني يا بنت خال   "الحشد لالنطالقة والنفير لساحات     " ميكروفونات"ارحموا غزة وأهلها من جلجلة      

يباهي اآلخرين بجمعه الذي يحجب عـين الـشمس         " يوم مشهود "حياة ليظهر الفصيل في     حيث تتعطل ال  
  .براياته وبالوناته وفرقعات ألعابه النارية

  .ارحموا غزة وعائالتها المكلومة بشهدائها وجرحاها وآالف المعاقين من أبنائها
 ال يجدون فرصة عمـل      ارحموا غزة التي أنهكت البطالة جيوب أهلها، وعشرات اآلالف من الخريجين          

  .تحفظ لهم كرامتهم وتمنح مستقبلهم بصيص أمل
أرحموا غزة التي ال تنقطع شكوى مستشفياتها من نقص الـدواء وتعطـل األجهـزة والمعـدات وقلـة                   

  .المختصين وأصحاب الخبرات
لوطن أرحموا غزة وتذكروا أن من منحوكم ثقتهم وأدلوا بأصواتهم لكم هي مقابل أن تحفظوا لهم ثغور ا                
  .وحدوده، وأن تجمعوا الشمل وأن تكونوا عند حسن ظنهم بكم، فال تحرفوا البوصلة وسددوا وقاربوا

ارحمونا وارحموا شباب غزة من صنمية االنطالقات والرايات واألهازيج الفصائلية ألن هناك من غـدا               
  ..!!يتعبدها، ويطلب الموت على مذبحها

  ". من ال يرحم الناس ال يرحم"ثية االنطالقات، فإن وأخيراً؛ ارحمونا وارحموا غزة من عب
نحن ال ننكر على الفصائل أن تحتفل بانطالقاتها ولكن كل شيء بقدر، فنحن وضعيتنا أشبه ببيت عزاء،                 
وهذا يتطلب أن نُراعي مشاعر شعبنا المحاصر، والذي ال يجد بعض أهلـه خـشاش األرض إلسـكات                  

  .جوعة أحشائه
  النشيدتناكر األلوان و: غزة

ارحموا غزة وحرروا سماءها من تلك األعالم التي غطّت فضائها وعكّرت زرقتها، أعيدوا لجدران غزة               
صدقها وطهارتها، فقد مألتها الشعارات المفرطة واالدعاءات الكاذبة بعد أن كانت لوحات شرف تحكـي               

من أراد أن يظهر عدده وعدتـه      كفى تهريجاً واستغفاالً لهذا الشعب، و     .. بطوالت المقاومة ومآثر الشهداء   
  .فهذه هي الحدود وأرض الجدود وجنود االحتالل تقف منا جميعاً على مرمى حجر



  

  

 
 

  

            ٢٨ص                                     ٢٣٥٣:                العدد١٨/١٢/٢٠١١األحد  :التاريخ

يا حبذا لو قام كل فصيل بحملة       .. أتمنى أن يكون يوم انطالقة الفصيل يوم عمل من أجل الوطن والقضية           
بمعدات النظافـة لخلـق مـشهد       للنظافة العامة في ذلك اليوم، وخرجت كوادره وقياداته تجوب الشوارع           

  .للوطن خاٍل من القمامة ومسطحات المياه السائبة
أتمنى أن تكون االنطالقة القادمة لفصائلنا العشرين مناسبة ليس للهتافات والشعارات، بل يوم عمل وطني               

بوركت هذه السواعد، وبـورك     : "تتشابك فيه األيادي، ونعيش معهم في مشهد يوم جميل للوطن، ونقول          
  ".هذا العطاء

زكريا األغا واألخ محمد الهندي والرفيق جميـل المجـدالوي          . أتمنى في االنطالقات القادمة أن نرى د      
يقودون حشودهم ليس لساحات الكتيبة أو ملعب اليرموك بل إلى وقفات على الحدود لممارسـة بعـض                 

  .ةفعاليات المقاومة الشعبية، التي أصبحت أحد قناعاتنا وأساليبنا النضالي
وختاماً؛ أقول إلخوتي في فتح وحماس أنتم األوعى سياسياً واألوسع انتشاراً على ساحة العمل الـوطني،                
فعليكما تقع المسئولية في توجيه طاقات شعبنا وشبابنا؛ فالمعركة مع المحتل لم تنته بعد، فنحن ما نـزال                  

  . الوجدانفي أول الطريق وإن بدت مالمح النصر تلوح في األفق وتتألأل ثقة في
نأمل أن تكون انطالقات الفصائل القادمة تحركات سلمية باتجاه الحدود مع المحتل الغاصب تطالب بحق               

  .العودة في سياق ما نتحدث عنه من أفعال المقاومة الشعبية
  .آمل أن تفهمونا اآلن، حتى ال تخطئوا ويأتي الفهم بعد فوات األوان

  ١٨/١٢/٢٠١١، وكالة سما اإلخبارية
  
  "!خرافة التهويل.. " حماسمع .٤٥

  محمد أبو رمان
والتأجيل الذي يحدث مرتبط بأسـباب لوجـستية        . ال تغيير على زيارة خالد مشعل المرتقبة ولقائه بالملك        

إنّما المثير  .هذا ما تؤكّده مصادر موثوقة ورفيعة من الدولة وحركة حماس على السواء           . متعلقة بقطر فقط  
لمفاجئة من أوساط إعالمية وسياسية ضد حركة حماس، وتهويلهـا مـن            حقّاً في الموضوع هي الهجمة ا     

خطورة الزيارة القادمة أو من تصريحات رئيس الوزراء تجاه الحركة بتصويرها كأنّها مؤامرة كونية من               
ـ   لتوطين الفلسطينيين ومشروع إسرائيلي للمنطقة وتواطؤ أصولي أميركي ضد         " أجندة دولية "رئيس قادم ب
ال أستطيع أن أفهم كيف يمكن تركيب مثل هذه المعادلة أو الخلطة، لكنني سمعتها مـن                !انعةاألردن والمم 

المفارقة أن هؤالء أنفسهم كانوا باألمس      . بعض السياسيين، ويمكن التقاطها في ثنايا سطور بعض الكتّاب        
ـ               ا بوصـفها   القريب هم من يتصدرون للدفاع عن المطالبة بفتح القنوات مع حركة حماس والتحالف معه

حركة جهادية ترفض القبول بالوطن البديل والتوطين، أو على األقل تمثّل العالقة معها ورقة استراتيجية               
 إلى  -وفق هذا الخطاب  -ماذا حدث، إذن، حتى انقلبت حماس       .وطنية لسيناريوهات تعثّر التسوية السلمية    

لنخبة في ظل الثورة السورية وتحوالت      أعتقد أن المسألة مرتبطة بحسابات هذه ا      ! مشروع مناقض تماماً؟  
 مـا تـزال     - على األقـل   -فالحركة  . المنطقة المتسارعة، وليس التحول في موقف حركة حماس نفسها        

مصرة على مواقفها األيديولوجية والسياسية المعلنة، إالّ أنّها لم تبارك مجازر النظام السوري ضد شعبه،               
ما يثار من مبالغات حول الحركة وزيـارة         .رة تدفعها الحركة  رغم ما في ذلك من كلفة سياسية آنية كبي        

خالد مشعل إلى عمان يطغى أيضاً على خطاب التيار المحافظ، الذي ما يزال هو اآلخر يحمـل خطـاب     
التهويل والتضخيم من ذلك، وقد شعر بالقلق من تصريح رئيس الوزراء الذي وصف طرد قادة حمـاس                 
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بالعودة إلـى  .أ الدستوري والسياسي، وحمل هذا التصريح ما ال يحتمل        بالخط ١٩٩٩من األردن في العام     
اليوم التالي لزيارة خالد مشعل إلى عمان، وصيغة العالقة مع حماس، فإن مصادر الحركة تؤكـد بأنّهـا                  
تدرك تماماً محددات العالقة مع األردن، وال تسعى بأي حال من األحوال للعودة إلى مـا كانـت عليـه                    

، أي وجود مكاتب تنظيمية وقيادة الحركة في األردن، بل مـا هـو مطـروح                ١٩٩٩ل العام   األحوال قب 
أسوة بالفصائل الفلسطينية األخرى وقادتها الذين يزورون األردن في أوقـات مختلفـة،             " معاملة بالمثل "

ويتمتعون بحرية عقد حوارات صحفية ولقاء بالسياسيين واإلعالميين من دون وجـود نـشاط تنظيمـي                
الهاجس الرئيس الذي يثيره التيار المحافظ عادةً لم يعد مطروحاً اليوم في ظل االستقالل              .ركي للحركة وح

التنظيمي الكامل لحركة حماس عن إخوان األردن، وصدور قرار نهائي بذلك من قبل مكتـب اإلرشـاد                 
تمثيـل فـي مكتـب      فاليوم، ستكون هنالك جماعة اإلخوان المسلمين الفلسطينيين، وسيكون لها          . العالمي

هذا ال يعني االنفصال األيديولوجي أو السياسي بين الحركتين، لكنـه يـضع حـداً ألي                .اإلرشاد العالمي 
الداللة الواضحة على ذلك تتمثل في      . تداخل ممكن في العالقة أو حديث عن هيمنة لحماس على اإلخوان          

قعت فيه حركة حماس التي توجـد فـي    الموقف من الثورة السورية، إذ بالرغم من الحرج الكبير الذي و          
دمشق وتحالفاتها ودعمها يأتي من هذا التحالف، إالّ أن اإلخوان وقفوا مع الثورة السورية، وقد وضـعوا                 

مرة أخرى، ليس مطلوباً أكثر من عالقات طبيعية وحـوار          .حركة حماس خارج حساباتهم تماماً في ذلك      
 والفلسطينية ودور أردني إيجابي فـي ملـف القـضية           استراتيجي مع حماس لتعريف المصالح الوطنية     

  .الفلسطينية
 ١٨/١٢/٢٠١١، الغد، عمان

  
  :كاريكاتير .٤٦
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