
    
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 

   
 

 
   

 
   

  
  

    
  
  

  
  
  
  
  

   شهيدا١٧٨ًارتفاع عدد شهداء العدوان اإلسرائيلي على غزة إلى 
  للتعامل مع الشرق األوسط الجديد  إسرائيلية مشتركة-  أهداف أمريكيةحدد أربعةكلينتون ت

  استمرار خرق التهدئة سيضعها في مهب الريح: سرايا القدس
   قرار الحكومة بالبناء في المستوطنات نابع من اعتبارات انتخابية: راكاب

    لعرفاتأبو مازن شريك للسالم خالفاً: أولمرت

 مستعدة"إسرائيل": ليبرمان
إلطالق المفاوضات مع 

   دون شروطالفلسطينيين فوراً
  

  ص  

  ٢٦٩٦  ٢/١٢/٢٠١٢حد األ

 مستعدة"إسرائيل": ليبرمان
إلطالق المفاوضات مع 

   دون شروطالفلسطينيين فوراً
  

 ٥ص...



  

  

 
 

  

     ٢ص            ٢٦٩٦: العدد    ٢/١٢/٢٠١٢األحد  :التاريخ

    :السلطة
 ٥  مام المحاكم الدوليةأ" إسرائيل"وروبا بالتمهل في مقاضاة أعباس وعد : "النهار".٢
 ٦  قطر شريك أساسي في انتصار الفلسطينيين :هنية.٣
 ٦   ملفات ساخنة في انتظار عباس منها المالي والمصالحة والمفاوضات: مسؤولون فلسطينيون.٤
 ٧   "أولوية"عباس ينتظر دعوة مصرية للقاء مشعل ويعتبر المصالحة  :مصدر فلسطيني.٥
 ٧  ل األسبوع الجاريتطبيق بنود التهدئة سيتم خال: الظاظا.٦
 ٧   سنبني على قرار األمم المتحدة ونواصل جاهزيتنا الوطنية: فياض.٧
 ٨  السلطة أمام معركة سياسية هي األخطر واألصعب: عبد ربه.٨
 ٨  ة لمعركة التحرير الكبرىتدفع المقاوم" حجارة السجيل: "مشير المصري.٩
 ٩   " عدوان على دولة فلسطين"العودة للمفاوضات لها متطلبات واالستيطان : عشراوي.١٠
 ٩  محمود الرمحي" التشريعي" اإلداري بحق أمين سر االعتقالية تثّبت إسرائيلمحكمة .١١
 ١٠   "دولة تحت االحتالل"الفلسطينيون يبدأون باستخدام مصطلح .١٢
 ١٠  نطمح للحصول على تمويل مشاريع مواجهة التغير المناخي كبقية الدول: ممثل فلسطين.١٣
 ١١  ة بالضفةتقرير يرصد تجاوزات لألمن باالنتخابات البلدية األخير": السبيل".١٤
    

    :المقاومة
 ١١  سأتوجه إلى غزة قريباً وال ضمانات أمنية بحمايتنا: "الحياة"أبو مرزوق لـ.١٥
 ١٢   مشاركة مشعل في إحياء ذكرى انطالقتها في غزةيؤكد البردويل.١٦
 ١٣  مصالحة هي البند األهم على أجندة الرئيس عباسال: عزام األحمد.١٧
 ١٤  استمرار خرق التهدئة سيضعها في مهب الريح: سرايا القدس.١٨
 ١٤  لن نرضخ للضغوط اإلسرائيلية واالعتراف بداية لتحرك دولي :"عكاظ"شعث لـ.١٩
 ١٤  انتصرنا بوحدتناولن نسمح بالفتنة :  في صيداأبو العرداتوركة ب.٢٠
 ١٥   ستحاسب من لم يحترم حقوق شعبنااإلنسانيةالعدالة : فتح.٢١
 ١٦  الخطوات القادمة تتطلب إنهاء حالة االنقسام: عضو اللجنة المركزية لحركة فتح آمال.٢٢
    

    :يسرائيلاإلالكيان 
 ١٦   قرار الحكومة بالبناء في المستوطنات نابع من اعتبارات انتخابية: راكاب.٢٣
 ١٦    لعرفاتأبو مازن شريك للسالم خالفاً: أولمرت.٢٤
 ١٧  بادل األراضي والسكان أساس حل الصراع في المنطقةت: يسرائيلوزير األمن الداخلي اإل.٢٥
 ١٧   من البناء فيهاخالء المستوطنات بدالًإيجب : يسرائيلرئيسة حزب ميرتس اإل.٢٦
 ١٨  "نجاز تاريخيإ" يجب أن ترى بالدولة المراقب "إسرائيل"": اآلنالسالم "حركة .٢٧
 ١٨  قرار توسيع المستوطنات عقاب جماعي: يةسرائيل اإل"يش دين"منظمة .٢٨
 ١٨  قوة أحزاب اليمين والمستوطنين تتصاعد واليسار يتشرذم: يانإسرائيلاستطالعان .٢٩
    
    



  

  

 
 

  

     ٣ص            ٢٦٩٦: العدد    ٢/١٢/٢٠١٢األحد  :التاريخ

    :األرض، الشعب
 ١٩   شهيدا١٧٨ًهداء العدوان اإلسرائيلي على غزة إلى ارتفاع عدد ش.٣٠
 ٢٠  الكنيست االنتخابات إلى تختار مرشحيها ٤٨ األحزاب العربية في أراضي الـ.٣١
 ٢٠  "إسرائيل"ـقيام دولة فلسطينية أمر إيجابي ل: بطريرك القدس.٣٢
 ٢٠  لقطاع غزة خطة شاملة إلعادة تأهيل األراضي على طول الحدود الشرقية: القدرة.٣٣
 ٢١  "عامود السحاب"عملية أطفال غزة يعانون من مشاكل نفسية جّراء  ":اليونيسف".٣٤
 ٢١   مدن وقرى تقسم الضفة إلى أشالء منالشوارع االلتفافية.٣٥
 ٢٢  االحتالل يسمح لمزارعي غزة بتصدير الفراولة.٣٦
 ٢٢    فلسطينياً قبالة غزة صيادا١٣ًًالبحرية اإلسرائيلية تعتقل .٣٧
   

   :اقتصاد
 ٢٢  مليون دوالر١,٤ة بلغت خسائر قطاع االتصاالت خالل العدوان على غز.٣٨
   

   :صحة
 ٢٣ زيادة المصابين باإليدز بفلسطينب  كبيراً تلعب دوراً"إسرائيل": مدير الرعاية الصحية.٣٩
   

   : األردن
 ٢٣  ة المحتلة آالف وحدة سكنية في األراضي العربي٣ بناء "إسرائيل"األردن يدين قرار .٤٠
 ٢٣  نقيب المهندسين يحمل الحكومة مسؤولية سالمة األسرى األردنيين بسجون االحتالل: انعّم.٤١
 ٢٤  تزايد حركة البناء داخل المخيمات بعد السماح ببناء طابق ثالث: العقرباوي.٤٢
   

   : لبنان
 ٢٤  لبنان يهنئ فلسطين على عضوية األمم المتحدة.٤٣
 ٢٥  انتصار تاريخي : عباس مهنئينإلىحرب وجعجع يبرقان .٤٤
 ٢٥  والمشاركون يلتقون الحريري.. صيدا تجمع فتح وحماس في ندوة دعماً لفلسطين.٤٥
   

   :عربي، إسالمي
 ٢٦  يدعو إلى إنجاز المصالحة الفلسطينيةو ...أردوغان يحتفل بدولة فلسطين.٤٦
 ٢٦   وزير تركي يقول إن أردوغان هو مهندس انتصار فلسطين في األمم المتحدة.٤٧
 ٢٦  زةأنقرة تنفي عزم أردوغان زيارة غ.٤٨
 ٢٧   مصر ترفض طلب الريجاني زيارة غزة عبر معبر رفح":يديعوت أحرونوت".٤٩
 ٢٧   في األمم المتحدةباالعتراف بفلسطين كدولة مراقب غير عضويرحب  العربي -المنتدى التركي .٥٠
 ٢٧  االعتراف بفلسطين تحول إيجابي في طريقة التعامل األممي مع القضية الفلسطينية:  الفيصلسعود.٥١
 ٢٨  وتتعّهد بدعمها في جميع المجاالت" دولة مراقبة"اإلمارات تهنئ بـ.٥٢
 ٢٨  ة على طريق استعادة كامل الحقوقإعالن فلسطين دولة مراقب غير عضو خطو: العراق.٥٣



  

  

 
 

  

     ٤ص            ٢٦٩٦: العدد    ٢/١٢/٢٠١٢األحد  :التاريخ

 ٢٨  " األمامإلىخطوة "التصويت لفلسطين : إيران.٥٤
 ٢٨  استيطانية جديدة لبناء ثالثة آالف وحدة يسرائيلاإلندد بالمشروع  ي العربي-المنتدى التركي .٥٥
 ٢٩  ن الضفة وغزة هما ملك للفلسطينيين وحدهمإأياً كانت كثرة مشاريع االستيطان ف: أوغلو.٥٦
 ٢٩  االستيطاني في القدس والضفة" إسرائيل"تندد بقرار مصر .٥٧
 ٢٩  الفلسطيني ويمنع النمو ويسبب الفقرأنتم من يخنق االقتصاد :  لليبرمانسفير مصر في واشنطن.٥٨
   

   :دولي
 ٣٠  للتعامل مع الشرق األوسط الجديد  إسرائيلية مشتركة-  أهداف أمريكيةحدد أربعةكلينتون ت.٥٩
 ٣١  الغربية بوقف البناء في القدس والضفة"إسرائيل"لندن تطالب .٦٠
 ٣١  الغربية بوقف البناء في القدس والضفة"إسرائيل" تطالب فرنسا.٦١
 ٣١   وتدعو الستئناف المفاوضات"إسرائيل"ميركل تجّدد حرصها على أمن .٦٢
 ٣٢  في األمم المتحدةن  بترقية فلسطييسار ألمانيا يرحب منفرداً.٦٣
 ٣٢  ألمم المتحدةا التي صوتت ضد دولة فلسطين في بالدهماموقف حكومة حزبان تشيكيان ينتقدان .٦٤
 ٣٣  "الصندوق" إلى فلسطين ال تزال بعيدة عن االنضمام :متحدثة باسم صندوق النقد الدولي.٦٥
 ٣٣  مدعي الجنائية الدولية يدرس وضع فلسطين.٦٦
 ٣٣  رفع التمثيل الفلسطيني لدى بلجيكا إلى بعثة دبلوماسية.٦٧
 ٣٣   خالل أيام الدوليةلرباعيةا لجنةموسكو تدعو الجتماع وزاري ل.٦٨
 ٣٤   على حق العودة لالجئين الفلسطينيينيؤكد فلسطين حرة -المنتدى االجتماعي العالمي.٦٩
 ٣٤  وفد أوروبي كبير يصل غزة للوقوف على تبعات العدوان.٧٠
 ٣٥  في اعتراض صواريخ غزة" القبة الحديد" نجاح "إسرائيل" يشككون في ادعاءات أمريكيونخبراء .٧١
 ٣٥  اإلسرائيليةضجة في المجر بسبب نواب يحملون الجنسية .٧٢
    

   :تقارير
 ٣٥  الجديد يقوض إمكانية إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيااالستيطانيالمخطط  :نيويورك تايمز.٧٣
    

    :حوارات ومقاالت
 ٣٧  ماجد كيالي... !هكذا وصلت حماس إلى حيث انتهت فتح.٧٤
 ٣٩  نهلة الشهال... األمم المتحدة والحمولة الرمزية الفلسطينية.٧٥
 ٤١  ويسمير الحجا... فلسطين تشعل الربيع العربي.٧٦
 ٤٣   سعد عبد الرحمنأ. د... نحو قمة عربية فاعلة؟: المحترمون هم األقوياء.٧٧
 ٤٤  عمير ربابورت... هدوء في غزة وتوتر بالضفة.٧٨
    

 ٤٦  :كاريكاتير
***  

  



  

  

 
 

  

     ٥ص            ٢٦٩٦: العدد    ٢/١٢/٢٠١٢األحد  :التاريخ

   المفاوضات مع الفلسطينيين فورا دون شروط مستعدة إلطالق"إسرائيل": ليبرمان .١
ي، األكثر تطرفا، أفيغدور ليبرمـان، أن حكومتـه         سرائيلأعلن وزير الخارجية اإل   :  كفاح زبون  -رام اهللا 

. الحالية ملتزمة بحل الدولتين وباالتفاقات السابقة المبرمة مع السلطة، حتى وإن كانت غير سـعيدة بهـا                
 مستعدة إلطالق المفاوضـات     إسرائيلإن  «الدبلوماسي في واشنطن،    » انساب«وقال ليبرمان أمام منتدى     

، متهما الـسلطة بأنهـا مـن        »مع الفلسطينيين فورا دون شروط مسبقة، بل وتقديم بوادر حسن النية لهم           
  .إسرائيليعرقل جميع المحاوالت لدفع عملية السالم وليس 

 إخفاقه في مواجهة المشكالت الفلسطينية      سيطرته على قطاع غزة بسبب    ) أبو مازن (لقد خسر   «: وأضاف
. »والفقر، باإلضافة إلى فساد حكومته، وهو سيخسر االنتخابات في األراضي الفلسطينية لو جـرت اآلن              

 بتنفيذ عملية تطهير عرقي عصري، لكن الحقيقة أنه عدو ال يوجد لديـه    إسرائيلدائما يتهم   «وتابع القول   
 مليـون   ٥٣سدة في الضفة الغربية، لقد اشترى طائرة خاصة بقيمـة           إن لديه إدارة فا   . رغبة في السالم  

   .»ية ليس لديه طائرة خاصةسرائيلدوالر في حين أن رئيس الحكومة اإل
 وحدة استيطانية جديدة في القدس، بعد قليل من         ٣٠٠٠ بناء   إسرائيلودافع ليبرمان في كلمته، عن إعالن       

، » القيام بمشاريع معمارية فـي عاصـمتها       سرائيلحق إل ي«حصول فلسطين على الدولة المراقب، قائال       
، »إسـرائيل ذريعة لتبرير رفضهم التفاوض مع      «متهما أبو مازن والسلطة، باستخدام قضية المستوطنات        

يأتي تعويـضا عـن اإلخفاقـات       «كما هاجم الدور الدولي المساند للفلسطينيين في هذه المسألة، قائال إنه            
  .» في جميع الساحات الساخنة األخرى وفي مقدمتها إيرانالمتوالية للمجتمع الدولي

ويرى ليبرمان أن المستوطنات ليست المشكلة، بل الفقر واالقتصاد المتردي في األراضـي الفلـسطينية،         
وقال ردا على سؤال من الـسفير       . وهو رأي سبب تالسنا كالميا بينه وبين السفير المصري في واشنطن          

المشكلة في األراضي الفلسطينية، والشرق األوسط بشكل عام،        «ستيطان،  المصري محمد توفيق حول اال    
  .»ليست البناء في القدس، وإنما الفقر الكبير

أريد القول أيضا، إن حكومتنا كانت معنية بتجديد المحادثات المباشرة منذ اليوم            «وواصل ليبرمان حديثه    
 االستيطان، حضرنا لقاءات فـي األردن، وكنـا         األول لها، لقد وافقنا على محادثات تقريبية وعلى تجميد        

. »ننوي تقديم بوادر حسنة وفعلنا ذلك، ولكن اللقاءات فشلت، وهذا بالتأكيد ليس بسببنا، بسبب اآلخـرين               
  .»نحن مع تحقيق السالم، ونحن نعترف بحل الدولتين وفق خطاب نتنياهو في بار ايالن«وتابع 

 ٢/١٢/٢٠١٢، الشرق األوسط، لندن
  
  مام المحاكم الدوليةأ" إسرائيل"وروبا بالتمهل في مقاضاة أ وعد عباس: "ارالنه" .٢

الرئيس محمود عبـاس وعـد      "من مصادر فلسطينية رفيعة ان      " النهار"علمت  :  محمد هواش  -رام اهللا   
فور حصول فلسطين على مكانـة       مام المحاكم الدولية  أ إسرائيلالدول االوروبية بأال يتوجه الى مقاضاة       

ومع ذلك  ". ر عضو في مقابل أال تصوت هذه الدول في الجمعية العمومية ضد الطلب الفلسطيني             دولة غي 
ذلك اليعني ان عباس لن يتوجه الى المحاكم الدولية لهذا الغرض بل قد يتوجه في               "اوضحت المصادر ان    

  حماقة جديدة من نوع شن حرب على قطاع غزة او ضم اراض فلـسطينية الـى                إسرائيلحال ارتكبت   
  ".ان عباس غير متعجل في هذه القضية النها ترتب حقوقا وواجبات ايضا"وقالت ". إسرائيل

  ٢/١٢/٢٠١٢، النهار، بيروت
  



  

  

 
 

  

     ٦ص            ٢٦٩٦: العدد    ٢/١٢/٢٠١٢األحد  :التاريخ

   في انتصار الفلسطينيينأساسيقطر شريك  :هنية .٣
أشاد رئيس الحكومة الفلسطينية في غزة إسماعيل هنية بالجهود القطرية في دعـم             :  بوابة الشرق  –غزة  

يات السياسية والمعنوية واالقتصادية، واصفاً زيارة أمير قطر الشيخ حمد بن خليفـة آل              غزة على المستو  
كما أثنى على الدور الفاعل لمؤسسة      . ثاني بالتاريخية والتي ستفتح الباب على مصرعيه لزيارات مماثلة        

 المتعددة التي   الشيخ عيد الخيرية في دعم ومساندة أهل غزة عبر اإلغاثات المتواصلة ومشاريعها التنموية            
تخدم قطاع كبير من األسر فضال عن المشاريع التعليمية والصحية التي لهـا بـصمات واضـحة فـي                   

  .محافظات غزة المختلفة
وقال إن دولة قطر شريك أساسي في هذا االنتصار الذي تحقق للفلسطينيين، وجهود قطر أميراً وحكومة                

". شمس في كل ملف من احتياجـات أهـل غـزة          وشعباً ومؤسسات ال يمكن أن تغطى، فهي واضحة كال        
قطر لم تألوا جهداً في وقف العدوان ومساندة المتضررين، وقبل ذلك مشاريعها فـي أنحـاء                : "وأضاف

فلسطين التي أنفقت فيها مئات الماليين من الدوالرات في البنى التحتية في كافات القطاعات، إضافة إلى                
  ".نوات طوالالدور الشعبي والمؤسسي المتواصل منذ س

  ٢/١٢/٢٠١٢، الشرق، الدوحة
  
  ملفات ساخنة في انتظار عباس منها المالي والمصالحة والمفاوضات : فلسطينيونمسؤولون  .٤

قال مسؤولون فلسطينيون ان فريقاً من الخبراء وضع على مكتب الرئيس محمود            :  محمد يونس  –رام اهللا   
ولة فلسطين االنضمام اليها، بما فيها محكمة الجنايات        عباس قائمة بأسماء المؤسسات الدولية التي يمكن لد       

 خشية مقاضاة عـدد مـن كبـار         إسرائيلالدولية التي يثير انضمام الفلسطينيين اليها كثيراً من القلق في           
  .مسؤوليها بتهمة ارتكاب جرائم حرب

يمكـن  وبحسب المسؤول في وزارة الخارجية وأحد واضعي التقرير الدكتور عمر عـوض اهللا، فإنـه                
 بتهمة ارتكاب جرائم حرب على كثير من الممارسات التي تبدأ باالستيطان، مروراً بقتل              إسرائيلمقاضاة  

مدنيين، وصوالً الى إعاقة مرور امرأة في حال مخاض على حاجز للجيش، وهي ممارسات شائعة فـي                 
  .االراضي الفلسطينية المحتلة

وتوقع مراقبون أن تـشهد     . قبلة ملف المصالحة الوطنية   ومن الملفات التي ستحتل أولوية في المرحلة الم       
المصالحة حراكاً في األيام القليلة المقبلة، كما توقعوا أن تكون جوالت الحوار المقبلـة صـعبة بـسبب                  

بعد الحرب األخيرة على قطاع غزة، ومنها تبنـي برنـامج           » حماس«المطالب الجديدة المتوقعة لحركة     
  .سياسي مقاوم

لكـن  .  الذي تطالب االدارة األمريكية بالعودة اليـه       إسرائيللعاجلة، ملف المفاوضات مع     ومن الملفات ا  
 من دون وقف االستيطان، وهـو امـر مـستبعد،      إسرائيلالرئيس عباس جدد تأكيده انه لن يتفاوض مع         

  .قبل حملة انتخابية استعداداً لالنتخابات الشهر المإسرائيلخصوصاً في هذه المرحلة التي تشهد فيها 
ومن الملفات الساخنة التي تنتظر الرئيس عباس الملف المالي، خصوصاً بعد تجميد المساعدات األمريكية              

 بتجميد المستحقات الجمركية للـسلطة     إسرائيلالتي تصل الى نصف بليون دوالر سنوياً، واحتماالت قيام          
الجتماع المقبل للجنـة المتابعـة      وقال عباس انه سيطالب ا    . التي تبلغ اكثر من مئة مليون دوالر شهرياً       

العربية في التاسع من الشهر الجاري بتوفير شبكة األمان المالية التي وعدت بها السلطة، والبالغـة مئـة    
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واضاف انه في حال عدم تقديم شبكة أمان مالية عربية للـسلطة، فإنهـا سـتواجه                . مليون دوالر شهرياً  
  .»كارثة«

  ٢/١٢/٢٠١٢، الحياة، لندن
  
  "أولوية"عباس ينتظر دعوة مصرية للقاء مشعل ويعتبر المصالحة  :لسطينيمصدر ف .٥

دعـوة مـصرية    " ينتظـر " أعلن مصدر فلسطيني امس أن الرئيس محمود عبـاس           :)د ب أ  (-رام اهللا   
وقال المصدر لوكالة    .الستئناف جهود المصالحة ولقاء رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل          

إن اتصاالت متواصلة تجرى مع القاهرة لتنسيق أقرب موعد ممكن للبدء في            ) أ. ب. د( األنباء األلمانية 
" أولوية فوريـة  "وأضاف المصدر أن عباس يضع المصالحة        .جولة جديدة من مباحثات تحقيق المصالحة     

أكثر من أي وقت مضي ويريد المباشرة مع حماس بمزيد من الخطوات نحو تعزيز التعـاون وتوحيـد                  
  .الموقف

ال المصدر إن عباس يحرص على المصالحة الداخلية مع حماس إلنهاء االنقسام بين الضفة الغربيـة                وق
وأضاف أن السلطة الفلسطينية تعتزم المباشـرة فـي         .وغزة والبناء على خطوة النجاح في األمم المتحدة       

 إلنهاء احتاللها   يلإسرائبحث آليات االنضمام لمنظمات األمم المتحدة لكسب التأييد الدولي والضغط على            
  .لألراضي الفلسطينية

  ٢/١٢/٢٠١٢، األيام، رام اهللا
  
   بنود التهدئة سيتم خالل األسبوع الجاريتطبيق: الظاظا .٦

إن البدء في تطبيق بنـود التهدئـة بـين المقاومـة            : "قال نائب رئيس الوزراء الفلسطيني، زياد الظاظا      
، واصفاً الجولة األولى من المفاوضـات       "سبوع الجاري ي، سيتم خالل األ   سرائيلالفلسطينية واالحتالل اإل  

ـ   كانت الجولة األولـى    : "وأضاف الظاظا في تصريحات متلفزة مساء السبت       ".االيجابية"غير المباشرة ب
من المفاوضات غير المباشرة ايجابية وتم نقاش الكثير من المواضيع منها المعابر والمنـاطق العازلـة                

شار إلى أن االحتالل وافق على إدخال كافة مواد البناء وجميـع الحـافالت              وأ ".ومناطق الصيد البحري  
والمعدات الالزمة لعملية إعادة اإلعمار بقطاع غزة، والسماح بتصدير أي منتج زراعي من غـزة إلـى                 

  .الخارج ابتداء من هذا األسبوع
ن فتح جميع المعابر مع     وأوضح أن الوفد الفلسطيني طالب بإنهاء الحصار عن غزة بشكل كامل، ابتداء م            

االحتالل والسماح بتصدير المواد الزراعية، وإعادة فتح مطار غزة الدولي، وميناء غزة البحري، الفتـا               
  .إلى أن بعض هذه األمور ما زالت على طاولة التفاوض من خالل الوسيط المصري

  ١/١٢/٢٠١٢، فلسطين أون الين
  
   جاهزيتنا الوطنية سنبني على قرار األمم المتحدة ونواصل: فياض .٧

سالم فياض ان اليوم الذي رفعت فيه مكانة فلسطين الـى دولـة             .  قال رئيس الوزراء د    : معا –بيت لحم   
وحول الخطوات التي ستعمل عليها الحكومة      . بصفة مراقب يعتبر يوما انتصرت فيه البشرية لحق شعبنا        

 البناء على هذا االنجاز المهم لتحقيق       الحكومة ستعمل على  : بعد العودة من نيويورك، قال فياض لـ معا       
وشدد على بذل الجهد المكثف باتجاه انهـاء االنقـسام وإعـادة الوحـدة لوطننـا                . الجاهزية لقيام الدولة  
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ان السلطة فـي المرحلـة      "كما أكد على ضرورة العمل على تحسين اقتصادنا، وقال          . ومؤسسات شعبنا 
ادرة على تقديم الخدمات ألبناء وبنات شـعبنا بمـا يعـزز            االخيرة من التحول لدولة فلسطينية مستقلة ق      

عملنا على توعية المجتمع الدولي بـأال       :  األمريكية، قال فياض   -يةسرائيلوحول التهديدات اإل  ". صمودنا
ية وكأنها أمر مشروع إذ إنها تأتي على خلفية حق مشروع استفاد منه الـشعب               سرائيليسلم بالتهديدات اإل  
 بكافـة  إسـرائيل تحركنا باتجاه تـدخل المجتمـع الـدولي اللـزام         "وأضاف  . المتحدةالفلسطيني باالمم   

    . بتنفيذ تهديداتهاإسرائيللكن فياض لم يستبعد ان تقوم ". االستحقاقات
  ٣/١١/٢٠١٢، الحياة الجديدة، رام اهللا

  
  السلطة أمام معركة سياسية هي األخطر واألصعب: عبد ربه .٨

فـي  » فـرانس بـرس  «مة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه لوكالة       قال أمين سر منظ   : »فرانس برس «
اننا أمام معركة سياسية هي االخطر واالصعب في تاريخنا، وال بد من خوض المعركة مـن              «: نيويورك

رسالة من الكتـل    ) في األمم المتحدة  (التصويت  «واعتبر ان   . »أجل إعادة تصويب المفاوضات ومسارها    
  .»بد من عمل سياسي استثنائي خالل العام المقبل إلنقاذ حل الدولتينالدولية المؤثرة ان ال 

ان امتناع المانيا عن التصويت ذو داللة مهمة للغاية، بل يساوي التصويت بنعم بالنسبة الينا               «وأشار الى   
كمـا   .»ولمن فهم معنى هذا التصويت، اذ ان المانيا تتخذ للمرة االولى موقفاً يتجه نحو التغيير لمواقفها               

كان هادئاً رغم ان تصويتها كان      «اعتبر ان ردة الفعل األمريكية على قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة            
ان هذا التصويت ادراك عميق ان سياسة نتانياهو ستصل بالمنطقة وبالصراع الى طريق             «: وقال. »سلبياً

  .»فوراًمسدود وخيارات صعبة وربما مستحيلة اذا لم يتم التدخل بقوة اآلن و
  ٢/١٢/٢٠١٢، الحياة، لندن

  
  تدفع المقاومة لمعركة التحرير الكبرى" حجارة السجيل: "المصريمشير  .٩

، مشير المصري، أن انتـصار      "حماس"أكد القيادي في حركة المقاومة اإلسالمية       :  محمد عيد  -الوسطى
شكل دافعاً قوياً لـدى     "زة،  ي في عدوانه األخير على قطاع غ      سرائيلالمقاومة الفلسطينية على االحتالل اإل    

  ".فصائل المقاومة لخوضها معركة التحرير الكبرى لفلسطين
وأوضح المصري خالل احتفال تأبين ثلة من شهداء كتائب الشهيد عز الدين القسام الجنـاح العـسكري                 

إن القسام وجميع فصائل المقاومـة، تجهـزت منـذ          : "، في منطقة المغراقة وسط القطاع     "حماس"لحركة  
 ".يسـرائيل لحظة األولى إلعالن التهدئة المتبادلة بعد العدوان األخير، للمعركة القادمة مع االحتالل اإل            ال

خالل المعركة األخيـرة والتـي      ) تل أبيب (وأشار المصري إلى استهداف القسام لمدينة تل الربيع المحتلة        
في المعركـة القادمـة   " يةرائيلإس"، متوعداً االحتالل بضرب أهداف وبلدات     "حجارة السجيل "أطلق عليها   

وشدد على أن خيار المقاومة في استرداد الوطن وتحرير المـسجد األقـصى،              ".ما بعد تل أبيب   "تتجاوز  
إن معركة حجارة السجيل التي حملها القسام وفصائل المقاومة، بكل حكمة وتكتيـك عـسكري،               : "مضيفاً

  ".شكلت مرحلة انتقالية لشعبنا وألمتنا
جارة السجيل نقلت األمة من موقع التبعية إلى موقع الريادة واألستاذية، ومن موقع الهـزائم               ح"إن  : وتابع

، )أرض فلسطين (ال مكان لكم هنا     "، وأكمل حديثه موجهاً القول لليهود       "إلى موقع االنتصارات والفتوحات   
  ".وال سماء لطائراتكم، وال بحر لبوارجكم، وال أرض لدباباتكم
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جلس التشريعي أكاذيب االحتالل عن ضربه قدرات المقاومة وصواريخها، الفتاً فـي            وفند النائب في الم   
  .للسياسة" باراك"، واعتزال "الكيان الصهيوني"الوقت ذاته إلى هزيمة 

وأثنى على صمود المقاومة الفلسطينية، وثبات أبناء الشعب الفلسطيني واحتـضانهم لرجالهـا، محـذراً               
نحن متشوقون للعودة إلى حيفا ويافا وتل الربيع والقدس؛ وإننا          : "، قائالً "احماقة يرتكبه "االحتالل من أي    

  ".إن عدتم عدنا: "لعائدون بإذن اهللا، لكن
  ١/١٢/٢٠١٢، فلسطين أون الين

  
   "عدوان على دولة فلسطين"العودة للمفاوضات لها متطلبات واالستيطان : عشراوي .١٠

فيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، على أن أولوية القيادة        أكدت حنان عشراوي، عضو اللجنة التن     : رام اهللا 
الوحدة وانتهـاء  "في األمم المتحدة هي     " دولة مراقب غير عضو   "الفلسطينية لما بعد الحصول على صفقة       

  ".االنقسام، وإعادة تفعيل الديمقراطية والنظام السياسي وشرعياته
القيادة الفلسطينية ستعود للمفاوضات فـي      أن  " قدس برس "واعتبرت عشراوي في تصريحات خاصة لـ       

ال شـيء   "، مضيفة   " ووقف اعتداءاتها  إسرائيلحالة استيفاء متطلبات الحقوق الفلسطينية ولجم ممارسات        
واضح باألمر حتى اآلن، وأن ما قمنا به هو إعادة األمور إلى نصابها وفقًا للقانون الدولي، لكننـا غيـر                   

  ".متعجلين للمفاوضات اآلن
عـدوان  " قرار االحتالل بالشروع ببناء ثالثة أالف وحدة استيطانية جديدة بالضفة والقدس بأنه              ووصفت

على الدولة الفلسطينية، وأن المجتمع الدولي الذي صوت لفلسطيني في األمم المتحدة أول أمس مطالـب                
  ".بموقف بأن يتحمل مسؤولياته

القيادة الفلسطينية ستعود قريبا    "؛ أشارت إلى أن     وحول الموقف الفلسطيني العملي من هذا العدوان الجديد       
  ".للضفة وتعقد اجتماعات موسعة وستتضح األمور أكثر، ولدينا خطة وبدائل لكافة إجراءات االحتالل

  ١/١٢/٢٠١٢، قدس برس
  
  محمود الرمحي" التشريعي" اإلداري بحق أمين سر االعتقالية تثّبت إسرائيلمحكمة  .١١

ية بتثبيت حكم االعتقال اإلداري بحق النائـب فـي المجلـس التـشريعي              ائيلإسرقضت محكمة   : رام اهللا 
البرلمانية فـي   " التغيير واإلصالح "وقالت مصادر في كتلة      .الفلسطيني محمود الرمحي، لمدة ستة أشهر     

ية أصـدرت حكمـاً بتثبيـت       سرائيلالعسكرية اإل " عوفر"، إن محكمة    "قدس برس "تصريحات خاصة لـ    
ي بحق أمين سر المجلس التشريعي الفلسطيني محمود الرمحي، لمدة ستة أشهر، بعـد أن               االعتقال اإلدار 

  .كان قد قدم استئنافاً على الحكم الصادر بحقه عقب اعتقاله بيومين
ي الصادر بحق النائب الرمحي، واعتبرته      سرائيلالحكم اإل " التغيير واإلصالح "من جانبها، استنكرت كتلة     

ن قيادات ونواب الشعب الفلسطيني الذين كان لهم دور فاعل في نصرة قطاع غزة              باطالً ويهدف للنيل م   "
  .، وفق تقديرها"إبان العدوان الصهيوني األخير

  ١/١٢/٢٠١٢، قدس برس
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   "دولة تحت االحتالل"الفلسطينيون يبدأون باستخدام مصطلح  .١٢
في البيانات الصادرة   ) ين المحتلة دولة فلسط ( بدأ الفلسطينيون امس باستخدام مصطلح       : رويترز –رام اهللا   

وادانت حنان عشرواي عضو اللجنـة التنفيذيـة لمنظمـة           .عن مسؤولين في منظمة التحرير الفلسطينية     
قرار حكومة االحتالل بناء ثالثة االف وحدة استيطانية فوق ارض دولـة فلـسطين              «التحرير الفلسطينية   

  ».المحتلة في القدس الشرقية والضفة الغربية
يعد « انه لم    ،في مقال له على موقع الكتروني       حسن عصفور الوزير السابق في السلطة الفلسطينية       ورأى

مقبوال بعد اليوم ان تكتفي القيادة الفلسطينية بالرد على اي مشروع استيطاني او جريمة حرب باالستنكار                
  ».اللفظي او التنديد الكالمي خاصة في غياب المواجهة الشعبية المباشرة

ع مهدي عبد الهادي المحلل السياسي الفلسطيني عدم توجه عباس لالنضمام الى المحكمة الجنائيـة               وارج
  .الدولية الى حاجته الى ترتيب اوراقه الداخلية قبل االقدام على مثل هذه الخطوة

خالل رحلة االعتراف بالدولة الفلسطينية كانت هناك اطروحات امريكية اوروبية بعقـد            «وقال لرويترز   
اوباما ادارتـه الثانيـة     )  باراك األمريكيالرئيس  ( واوروبية بعد تولي     أمريكيةتمر متخصص بمبادرة    مؤ

وتصريحات الرئيس عباس تنسجم مع ترك الباب مفتوح لهذه المبادرات دون اي عوائق مـن الطـرف                 
لمتوفرة انه  اخذين بعين االعتبار حسب االستشارات القانونية ا      «واضاف   ».الفلسطيني في المرحلة االولى   

البد من اعداد قانوني جيد الي مسعى فلسطيني امام محكمة الجنائية الدولية وتخصصيص مخصـصات               
  » .مالية

  ٢/١٢/٢٠١٢، الرأي، عّمان
  
  نطمح للحصول على تمويل مشاريع مواجهة التغير المناخي كبقية الدول: ممثل فلسطين .١٣

مستشار وزير البيئة الفلـسطيني وعـضو دولـة         أكد السيد نضال كاتبه     :  عزالدين عبده  -بوابة الشرق   
فلسطين بمؤتمر التغير المناخي أنه فور انتهاء الدول أعضاء األمم المتحدة من التصويت مشروع اختيار               
فلسطين دولة مراقب، اتصلت بهم سكرتارية االتفاقية اإلطارية للتغير المناخي إلبالغهم بتغير ترتيبهم في              

  . ديسمبر الجاري٨اً بالدوحة والممتد حتى مؤتمر المناخ المنعقد حالي
في البريد اإللكتروني الذي وصلنا من سـكرتارية االتفاقيـة          "  :وقال كاتبه في تصريحات خاصة للشرق     

طلبوا منا حضور اجتماع مع المستشار القانوني لإلتفاقية وبمجرد وصولي طلبوا منـي تغييـر بطاقـة                 
منظمـة  "نها من عضو بمنظمة حكومية رسمية مراقبة وهي         التعريف الخاصة بي في المؤتمر وتغير بيا      

  .إلى عضو بوفد دولة فلسطين المراقب" التحرير الفلسطينية
وحول أول ما سوف تستفيد به فلسطين بعدما حصلت على صفة دولة، أن وفد فلسطين المـشارك فـي                   

ر أن القانون يقضي بانضمام     مؤتمر التغير المناخي سوف يعيد تقديم طلب اإلنضمام إلى االتفاقية، باعتبا          
 يوم من القرار األممي في كل االتفاقيات التابعة لألمم المتحدة مشيراً            ٩٠فلسطين إلى العضوية تلقائياً بعد      

إلى عدم امكانية توقيع فلسطين علي االتفاقية اآلنية للتغير المناخي ألنها وقعت سلفاً مـن قبـل الـدول                   
  ".األعضاء
 ننتظر أن يتم ضمنا باالتفاقية      ٧٧سطين مشروع القرار من خالل مجموعة الـ        بعدما قدمت فل  :" واختتم  

  ".لنستطيع االستفادة من تمويل مشاريع مواجهة التغير المناخي في بالدنا
  ٢/١٢/٢٠١٢، الشرق، الدوحة
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  تقرير يرصد تجاوزات لألمن باالنتخابات البلدية األخيرة بالضفة": السبيل" .١٤

 صادر عن معهد اإلعالم والسياسات الصحية والتنموية تجـاوزات خـالل            رصد تقرير حقوقي  : السبيل
  .االنتخابات البلدية األخيرة عدها غير مسئولة، أساءت للعملية االنتخابية ببعض المواقع

إنّ مراقبـي المعهـد     : وقال مدير المشاريع في المعهد خالد كراجة، خالل مؤتمر صحفي برام اهللا اليوم            
 المبادرة الوطنية في قرية فحمة بجنين والفائزة بالتزكية، جراء ضـغط األجهـزة              سجلوا انسحاب قائمة  

األمنية وإطالق عناصر، يشتبه أنهم تنتمون ألطراف منافسة سياسيا، النار على منزل وكيل القائمة، كما               
  .أن عملية انسحاب القائمة جرت داخل مقر األمن الوقائي في جنين

مثلت بعدم التقيد بفترة الدعاية االنتخابيـة، حيـث بـدأت القـوائم             وأضاف أنه سجلت خروقات أخرى ت     
بالدعاية قبل موعدها وبقائها إلى ما بعد انتهاء فترة موعد الدعاية، عوضا عن وضـع الملـصقات فـي                   
محيط مراكز االقتراع وبقائها يوم االقتراع، واستمرار مظاهر الدعاية في ذلك اليوم، ومحاولـة التـأثير                

  .نعلى الناخبي
 تشرين أول الماضي، اتـسمت بجـو مـن          ١٨وأردف أن عملية اقتراع األجهزة األمنية التي جرت في          

الهدوء مع غياب الجو التنافسي، كون المصوتين محسومين على طرف بعينه، إال أن ذلـك لـم يمنـع                   
اد الخروقات التي تمثلت في حشد األجهزة األمنية األصوات لطرف معين، والتهديد بفصل بعـض أفـر               

  .األمن في حال لم يصوتوا لقائمة االستقالل والتنمية التابعة لفتح
وبين كراجة أن مراقبي المعهد وثقوا محاوالت للضغط والتخويف وشراء أصوات الناخبين، تمثلت فـي               
تهديد الناخبين وأخذ هوياتهم قبل دخول المركز، واحتكاك عناصر من األمن بالناخبين، وإخراج الشرطة              

  .ض القوائم من المراكز االقتراع، إلى جانب استخدام ما يسمى بالورقة الدوارةوكالء بع
ودعا لجنة االنتخابات إلعادة النظر في آلية تعيين موظفي االقتراع، وإيجـاد وسـيلة حياديـة النتقـاء                  

  .المعلمين والمعلمات في مركز االقتراع دون تدخل المسؤولين في وزارة التربية والتعليم
  ٢/١٢/٢٠١٢، ّمانالسبيل، ع

  
  سأتوجه إلى غزة قريباً وال ضمانات أمنية بحمايتنا: "الحياة"أبو مرزوق لـ .١٥

موسى أبو مـرزوق لــ   » حماس«قال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة    :  جيهان الحسيني  –القاهرة  
كمـا نفـى   انه سيتوجه إلى غزة قريباً، مؤكداً عدم وجود ضمانات أمنية لحماية وفد الحركـة،   » الحياة«

  . »فتح«وجود ترتيبات لعقد لقاء قريب مع حركة 
في هذه األثناء، غادر كل من عضو المكتب السياسي عماد العلمي ووزير الداخلية فتحي حماد غزة أمس                 

   .متجهين إلى إيران عبر القاهرة
برفع الحصار عـن    أنه تم تشكيل لجنة فلسطينية لمتابعة اتفاق التهدئة والقضايا المتعلقة           » الحياة«وعلمت  

وأوضح أبو مرزوق أن اتفاق التهدئة الذي وقـع مـع الجانـب             . قطاع غزة والمدرجة في اتفاق التهدئة     
اإلسرائيلي بوساطة مصرية، هو اتفاق رزمة واحدة يتناول وقف إطالق النار، إضافة إلى رفع الحـصار          

مشيراً إلى المنطقة الحدوديـة العازلـة       وتسهيالت للمواطنين، الفتاً إلى أن هناك قضايا تم فعالً تطبيقها،           
أصبحت هناك حرية حركة لسكان هذه المنطقة شرط عـدم          «:  كيلومتر مربع، وقال   ٣٠٠التي تمتد نحو    
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وكذلك سيـسمح اإلسـرائيليون بـدخول معـدات         ... االقتراب من األسالك الشائكة عند النقاط الحدودية      
  .»يكن مسموح بإدخالها إلى غزةوسيارات ومواد بناء وبعض السلع الخدمية التي لم 

وأوضح أن أي تجاوز يتم من الجانب اإلسرائيلي يتم إبالغ الجانب المصري به، مشيراً إلـى اسـتهداف                  
ولفت إلى أن المفاوضات التي جـرت مـع الجانـب    .  أميال٦صيادين دخلوا في عمق البحر يزيد على   

اولت جلستين تم خاللهما عرض الموقـف       المصري في قضايا تفصيلية تتناول رفع الحصار عن غزة، تن         
  .»الجانب اإلسرائيلي استمع إلى المطالب الفلسطينية، لكنه لم يكن مفوضاً«: الفلسطيني، وقال

رهـن  ) أبو مـازن  (المصالحة توقفت ألن الرئيس محمود عباس       «وعلى صعيد ملف المصالحة، قال إن       
حراك قريباً في هذا الملف بعد أن تنجز        «أن يحدث   ، معرباً عن أمله في      »إنجازه بإجراء االنتخابات أوالً   

ليس هناك ترتيب لعقد لقاء مرتقب يجمع بـين         «: ، مضيفاً »حماس انتخاب رئيس المكتب السياسي قريباً     
  ).فتح وحماس(» الحركتين

أن وفداً من الحركة يضم أعضاء المكتب السياسي سيتوجه إلـى غـزة   » الحياة«وكشف أبو مرزوق لـ    
ضر احتفاالت انطالقة الحركة، الفتاً إلى أنه ليست هناك ضمانات أمنية بحماية الوفد، علمـاً               قريباً وسيح 

كانت ذكرت أن رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل سيتوجه إلى غزة قريبـاً، وأن               » الحياة«أن  
  .عضو المكتب السياسي محمد نصر زار غزة خصيصاً لإلعداد لهذه الزيارة

  ٢/١٢/٢٠١٢، الحياة، لندن
  
   مشاركة مشعل في إحياء ذكرى انطالقتها في غزةيؤكد البردويل .١٦

أكدت حركة حماس رسميا مشاركة رئيس مكتبها السياسي خالـد مـشعل فـي              :  صالح النعامي  - غزة
ـ         وستكون زيارة مشعل وهو    .  النطالقتها ٢٥االحتفاالت التي ستقيمها يوم السبت المقبل إحياء للذكرى ال

  . سلواد قرب رام اهللا في الضفة الغربية، لغزة إن تمت األولى له طيلة حياتهالمولود في بلدة
وقال القيادي في الحركة صالح البردويل إن مشاركة مشعل في إحياء فعاليات االنطالقة سيحولها إلـى                

اتخذنا كل اإلجراءات األمنية والسياسية الستقبال رئـيس المكتـب          «: وأضاف البردويل . حدث تاريخي 
 النطالق الحركة، هذا    ٢٥سي لحركة حماس خالد مشعل في قطاع غزة في إطار االحتفال بالذكرى             السيا

حدث تاريخي مهم في مسار الحركة ومسيرة النضال الفلسطيني حتى تحرير األرض كل األرض وإنجاز               
وتحدث البردويل عن مشاركة ضيوف فلسطينيين من الخارج وعـرب مـن دول الربيـع               . »حق العودة 

  .ي ومن غيرها في إحياء ذكرى االنطالقةالعرب
من ناحية ثانية نفت مصادر في حماس أن يكون حرص مشعل على المشاركة في ذكرى االنطالقة فـي                  

وأكدت . غزة يرتبط بتغيير في موقفه الرافض لتوليه موقع رئاسة المكتب السياسي للحركة لوالية خامسة             
ـ  يير في توجهات مـشعل بـشأن مـستقبله الـسياسي،         أنه لم يحدث أي تغ    » الشرق األوسط «المصادر ل

موضحة أن مشعل يواصل التأكيد لكل من يلتقي به تصميمه على عدم مواصلة تحمل مـسؤولية قيـادة                  
وأضافت المصادر أن كل المؤشرات تدلل على أن نائب رئيس المكتب السياسي للحركة موسى              . الحركة

  .ن يتولى هنية موقع نائب رئيس المكتب السياسيأبو مرزوق سيتم اختياره خلفا لمشعل، متوقعة أ
ولم تستبعد المصادر أن يتم التوصل لصيغة توافقية بهذا الشأن قبل التئام مجلس الشورى العام للحركـة،                 

  .الذي من المتوقع أن ينتخب أخيرا أعضاء ورئيس المكتب السياسي للحركة
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س أنه سيتوجه إلى قطاع غزة لحـضور        إلى ذلك أعلن عزت الرشق عضو المكتب السياسي لحركة حما         
ويتوقع على نطاق واسع أن تشدد حماس خـالل         . احتفاالت الحركة بمناسبة انطالقتها الخامسة والعشرين     

  .الذي حققته المقاومة في المواجهة األخيرة مع إسرائيل» النصر«االحتفال بانطالقتها على أهمية 
  ٢/١٢/٢٠١٢، الشرق األوسط، لندن

  
  المصالحة هي البند األهم على أجندة الرئيس عباس :عزام األحمد .١٧

ـ         : علي الصالح  - لندن إن » الـشرق األوسـط   «قال عزام األحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح لـ
 سـاعة،   ٦٠الرئيس عباس الذي وصل العاصمة األردنية أمس بعد رحلة نيويورك التي استغرقت قرابة              

 استقباله الشعب الفلسطيني وفصائله احتفاء باإلنجـاز الكبيـر          سيعود اليوم إلى رام اهللا حيث سيكون في       
  .المتمثل بالفوز باعتراف األمم المتحدة بدولة فلسطين

وبينما رفض األحمد الخوض في تفاصيل الخطوة التالية للقيادة الفلسطينية التي يفترض أن تجتمع قريبـا                
البند األهم علـى أجنـدة الـرئيس والقيـادة          إال أنه أكد أن المصالحة هي       » الدولة«لدراسة خطة ما بعد     

وقال إنه يجري الترتيب لعقد اجتماع لألمناء العامين لفصائل منظمة التحريـر الفلـسطينية              . الفلسطينية
إضافة إلى حركتي حماس والجهاد اإلسالمي، لمناقشة المستجدات على الساحة الفلسطينية ال سيما قـرار               

غير أن األحمد نفى أن يكون االجتماع سيعقد كمـا أشـيع فـي              . رالجمعية العامة ووضع منظمة التحري    
  .األسبوع المقبل في القاهرة، مؤكدا أنه لن يتم االتفاق بعد على موعد زمني

وأكد األحمد رئيس كتلة فتح البرلمانية ومسؤول ملف المصالحة، ضرورة تحقيق الوحدة الوطنية خاصة              
ود أهلنا في القطاع في وجه العدوان اإلسرائيلي، ومـن          توحدت المشاعر في غزة والضفة بصم     «بعد أن   

  .ثم نجاح الدبلوماسية الفلسطينية في أروقة األمم المتحدة
ومما يعزز إمكانية تحقيق المصالحة ما قاله نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حمـاس موسـى أبـو                  

 فـي مواجهـة االحـتالل       إن انتصار المقاومة في الحرب األخيرة على غزة وتوحد الفصائل         «مرزوق  
وقال أبو مـرزوق  . »وموقف السلطة من العدوان، جعل المصالحة أقرب للتنفيذ أكثر من أي وقت مضى 

في تصريحات له إن حركة فتح وقفت بجوار حماس في هذه المعركة، كما وقفت حماس بجانـب فـتح،                   
اة بين أبناء شعبنا لطبيعتهـا      وهو أمر جميل يقربنا من المصالحة، وهو أفضل المطلوب ألن تعود الحي           «

  .»وتبقى متصلة
وعلى طريق المصالحة أيضا ستفرج الحكومة المقالة في غزة عن معتقلين حركة فـتح علـى خلفيـات                  

كمـا  . »نحن بدورنا في فتح جهزنا كشوفات معتقلينا      «الصدامات إثر االنقسام، وقال مصدر في الحركة        
  .يتم اإلعفاء عنهاوتم تشكيل لجنة للتدقيق في األسماء التي س

وفي هذا السياق أيضا قال مصدر فتح إن لدى أبو مازن نية إلجراء تغييرات في قيادة األجهزة األمنيـة                   
استجابة لمتطلبات المصالحة، وهو أي أبو مازن يبحث اآلن عن بدائل تقبل بها حركة حماس وإنـه قـد                   

ة المركزية، ممن ال تقبل بهم حماس عـن      يبعد بعض القادة المتنفذين في فتح ال سيما بعض أعضاء اللجن          
  .أي دائرة تتعلق بالعالقة مع حماس

  ٢/١٢/٢٠١٢، الشرق األوسط، لندن
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  استمرار خرق التهدئة سيضعها في مهب الريح: سرايا القدس .١٨
واصلت إسرائيل خرق التهدئة أمس لليوم العاشر على التـوالي، فيمـا التزمتهـا              :  فتحي صباح  -غزة  

 الـشهر   ٢١ينية التزاماً حديدياً، ولم يسجل أي خرق من جانبها منذ التوصل إليهـا فـي                الفصائل الفلسط 
ويركز جل الخروق اإلسرائيلية على الصيادين الذي سمح لهـم بالـصيد فـي           .الماضي برعاية مصرية  

 صـياداً  ١٣حدود ستة أميال بحرية من شواطئ قطاع غزة، إذ اعتقلت قوة بحرية إسرائيلية صباح أمس             
 ١٢» الجهاد اإلسـالمي  «، الذراع العسكرية لحركة     »سرايا القدس «ورصدت   .ة ساحل شمال القطاع   قبال

خرقاً خالل األيام العشرة الماضية، فيما ال تزال طائرات االحتالل الحربية واالستطالع تحلق في شـكل                
التعهدات التـي   العدو يحاول التنصل من     «إن  » أبو أحمد «وقال الناطق باسمها    . يومي في أجواء القطاع   

قطعها على نفسه والتزمها في اتفاق التهدئة، في مؤشر واضح إلى نياته العدوانية ضد الشعب الفلسطيني،                
األمر الذي يتطلب من الوسطاء الذين ضمنوا التهدئة، تحمل مسؤولياتهم وإلزام العدو باحترام التهدئة في               

لسافر يضع التهدئة في مهب الـريح، ويـدفع         استمرار الخروق بهذا الشكل ا    «وأضاف أن   . »شكل كامل 
  .»فصائل المقاومة للرد عليها بالطريقة التي تراها مناسبة

  ٢/١٢/٢٠١٢، الحياة، لندن
  
  لن نرضخ للضغوط اإلسرائيلية واالعتراف بداية لتحرك دولي :"عكاظ"شعث لـ .١٩

» عكـاظ «يحات لــ    اعتبر نبيل شعث عضو اللجنة المركزية لحركة فتح في تصر         : فهيم الحامد  -جدة  
موافقة الجمعية العامة لألمم المتحدة بأغلبية ساحقة على منح فلسطين وضع دولة مراقب غير عضو في                

 بداية لتحرك فلسطيني دولي نحو إيجاد حل للقضية الفلسطينية يقضي بإنهاء االحـتالل              ،المنظمة األممية 
  . وعاصمتها القدس١٩٦٧ونيو اإلسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من ي

 دولة في الجمعية العامة لتأييد الطلب الفلسطيني دعما من المجتمع الدولي            ١٣٨ورأى شعث في تصويت     
ووصف قرار إسرائيل بتشييد ثالثة آالف وحدة سكنية        . للشعب الفلسطيني لكي يحقق تطلعاته المشروعة     

نه انتقامي ويعيد عملية السالم إلى المربع األول،        جديدة في مستوطنات القدس الشرقية والضفة الغربية بأ       
مؤكدا أن السلطة الفلسطينية لن ترضخ لضغوط إسرائيل التي كانت وما زالت تمثل العقبة الرئيسية أمام                
عملية السالم، بإغالقها آفاق الحل السياسي من خالل االستمرار في سياسة االستيطان فـي األراضـي                

  .تجاهل قرارات الشرعية الدولية وإجهاض جميع المبادرات السلميةالفلسطينية وتهويد القدس و
  ٢/١٢/٢٠١٢، عكاظ، جدة

  
  انتصرنا بوحدتناولن نسمح بالفتنة :  في صيداأبو العرداتوبركة  .٢٠

" فـتح "في صيدا والجنوب أمس، قطبي المصالحة الفلـسطينية، حركتـي           " المستقبل"جمعت منسقية تيار    
ها بمناسبة انتصار غزة، وقبول فلسطين دولة مراقبة في األمم المتحدة،           في ندوة مشتركة، نظم   " حماس"و

، وذلك في مقرها في     "مدخل الى الوحدة الوطنية الفلسطينية    .. انتصارا غزة واألمم المتحدة   "تحت عنوان   
  . المدينة

استهلت الندوة بالنشيدين اللبناني والفلسطيني، تالهما ترحيب من منـسق عـام صـيدا والجنـوب فـي                  
فـؤاد الـسنيورة طـارق      " المـستقبل "ناصر حمود بالحضور، الذي تقدمه ممثل رئيس كتلة         " المستقبل"

بعاصيري، وممثل عضو الكتلة النائب بهية الحريري رئيس جمعية تجـار صـيدا وضـواحيها علـي                 
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ـ "، وممثل   "فتح"الشريف، أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان فتحي أبو العردات ممثالً              " اسحم
في الجنوب محمد زعتري، وشخصيات نقابية وسياسية       " الجماعة اإلسالمية "في لبنان علي بركة، وممثل      

  .لبنانية وفلسطينية
فرحة االنتصار في غزة، واالنتصار في األمم المتحدة، يفرضان علينا مزيداً من            "وأكد أبو العردات، أن     

ولفت الـى أن    ". تهديدات واالعتداءات اإلسرائيلية  المسؤولية، في تحصين وحدتنا الوطنية، في مواجهة ال       
، على أسس هذه الوحدة الوطنية، وهي المقاومـة الـشعبية، والنـضال             "حماس"و" فتح"هناك تفاهماً بين    "

السياسي، والحراك الدولي، مترافقين مع هذه المقاومة وتطويرها، مقاومة متدرجة فـي وجـه عـدوان                
  ".متدحرج
الوطنية، وهذا شيء يجب أن نؤكد عليه، وأن نتحدث عنه، بل يجب أن نعمـل               انتصرنا بوحدتنا   : "وقال

من أجل تعزيزه وترسيخه، حيث أثبت العدوان اإلسرائيلي على غزة، والتصدي له، أن الوحدة الوطنيـة                
هي سالح هام واستراتيجي في مواجهة هذا العدوان، كما أثبتنا أن هذه المعركة هي ليست معركة فصيل                 

 هي معركة الشعب الفلسطيني، بكل مكوناته وفصائله وجماهيره ومنظماته واتحاداتـه، وكـل              بعينه، بل 
  ".أبناء غزة، الذي قاوموا االحتالل كل من خالل موقعه

أهمية المزاوجة بين المعركتين العسكرية والديبلوماسية، فـي الـصراع مـع            "بدوره، شدد بركة، على     
 الذي تحقق في غزة، انعكس على فلسطين ولبنان، لبنان الذي           االنتصار"ورأى أن   ". االحتالل الصهيوني 

كان قبل العدوان على غزة يمر بأوضاع صعبة جداً، وخصوصاً مدينة صـيدا، حيـث كـان الخطـاب                   
المذهبي مرتفعاً، وكان االنقسام حاداً جداً، والدماء سالت في صيدا، وإذا بأحداث غـزة، تـنعكس بـرداً                  

انطفأت هذه الفتنة، التي نأمل أن تنطفئ بجهود كـل أبنـاء صـيدا، وكـل              وسالماً على لبنان وصيدا، و    
  ".الفلسطينيين المقيمين في صيدا أو في لبنان

نحن كفلسطينيين، نؤكد أننا لن نسمح بأن تحصل الفتنة، ونحن قادرون على أن نطفئهـا، نحـن                 : "وقال
  ". من أجل ذلك٢٠٠٥رة منذ العام ، وكل الفصائل الفلسطينية، حيث نبذل جهوداً جبا"فتح"واألخوة في 

ـ  حصول زلزال كبير، عندما اغتيل الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وبأنه منذ ذلك الحين، نحـن       "وذكر ب
كفلسطينيين موحدين، قررنا أن ال نبقى متفرجين على ما يجري، وهذا ال يعني أن نكون طرفاً في النزاع                  

بذل الجهود من أجل أن يبقى لبنان واحداً موحداً، ألننا نعتقد           اللبناني، بل حرصنا على لبنان، وقررنا أن ن       
  ". أن وحدة لبنان وأمنه واستقراره هي قوة للقضية الفلسطينية

وفي الختام، توجه أبو العردات وبركة برفقة حمود الى دارة النائب بهية الحريري في مجـدليون، التـي                 
أهمية تتـويج   "وأكدت  ". بانتصاري غزة واألمم المتحدة   " حماس"و" فتح"استقبلتهم، وقدمت التهنئة لقيادتي     

  ".هذين االنتصارين، بتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية
  ٢/١٢/٢٠١٢، المستقبل، بيروت

  
   ستحاسب من لم يحترم حقوق شعبنااإلنسانيةالعدالة : فتح .٢١

سطين الى دولة مراقـب      اعتبرت حركة فتح اقرار دول العالم برفع مكانة فل         - الحياة الجديدة    -رام اهللا   
مثل ارادة الـشعب    "غير عضو في األمم المتحدة انتصارا تاريخيا لشعبنا ولقيادته برئاسة ابو مازن الذي              

ان شعوب العالم الحرة ودولها المحبـة       "وقال المتحدث باسم الحركة أسامة القواسمي       ".  بشجاعة وحكمة 
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بيعي والتاريخي لشعبنا في وطنه، وجسدت ارادة       للسالم التي ايدت الطلب الفلسطيني وقفت مع الحق الط        
    ".دولية عظيمة بتكريس قيم العدالة والحرية والكرامة االنسانية

  ٢/١٢/٢٠١٢، الحياة الجديدة، رام اهللا
  
  الخطوات القادمة تتطلب إنهاء حالة االنقسام: عضو اللجنة المركزية لحركة فتح آمال .٢٢

ـ   رحبت عضو اللجنة المركزية لحركة ف     : غزة على حد وصفها، الـذي     " القرار التاريخي "تح آمال حمد ب
اتخذته الجمعية العامة لألمم المتحدة برفع مكانة فلسطين باألمم المتحدة إلى دولة مراقب غيـر عـضو،                 

  .باعتباره خطوة هامة في طريق استعادة الحقوق الفلسطينية، وانتصاراً للقانون الدولي والشرعية الدولية
بعد االنتصار فى االمم المتحدة فإن الخطوات القادمة تتطلـب          : "ريح لها، اليوم السبت   وقالت حمد في تص   

العمل سريعا على انهاء حالة االنقسام القائمة، واستئناف اجتماعات المصالحة الفلسطينية، وعقـد اللقـاء               
اء العامين لكافة   الذي دعي إليه الرئيس عباس، الذي يضم اعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، واألمن            

الفصائل الوطنية، وذلك إلتمام متطلبات اتفاق المصالحة الوطنيـة الفلـسطينية فـورا إلعـادة الـصف                 
  ".الفلسطيني وإنهاء حالة االنقسام

 ١/١٢/٢٠١٢، القدس، القدس
 
  قرار الحكومة بالبناء في المستوطنات نابع من اعتبارات انتخابية: راكاب .٢٣

ي إيهود براك، سعى خالل لقاءاته في واشنطن إلى التقليل مـن            سرائيلن اإل قال موقع هآرتس، وزير األم    
وزعم براك أن القـرار     ". تطرفا"أهمية القرار، واالدعاء أن اللجنة التسعاية رفضت بداية اقتراحات أشد           

ة  التي تربط بين مستوطنة معاليه أدوميم والقدس جاء باألساس العتبارات انتخابي           E1بالبناء في المنطقة    
  . بيتنا من خاللها إلرضاء اليمين-يسعى الليكود

يين للمشاركة في منتدى حاييم     سرائيلوقال براك الذي يتواجد في واشنطن سوية مع عدد من السياسيين اإل           
سبان، إن القرار الذي تم اتخاذه هو قرار تقني فقط وأنه ال توجد نية حقيقية للبناء في المنطقة المـذكورة                    

  .قريبا
لقرار سابق حول البناء في المـستوطنات       " تسخين"تس فقد كشف براك أن القرار هو بمثابة         وبحسب هآر 

األخرى مثل أريئيل وإفرات، كان قد صادق عليه هو بنفسه قبل أكثر من شهر، وبالتالي فإن قسما مـن                   
  . هو عمليا تكرير لقرار سابق وموجودإسرائيلالبيان الذي ألعنته حكومة 

  ٢/١٢/٢٠١٢، ٤٨عرب 
 
   لعرفات أبو مازن شريك للسالم خالفاً: أولمرت .٢٤

ي األسبق، أيهود أولمرت الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات بأنه لـم            سرائيلاتهم رئيس الوزراء اإل   
وقال أولمرت خالل كلمة له في منتدى الثري األمريكـي، حـاييم            . يكن شريكا للسالم، خالفا ألبو مازن     

إنه كان عرض خالل المفاوضات مع الجانب الفلسطيني، خالل واليته          :" تسبان، في نيويورك، ليلية السب    
رئيسا للحكومة، على رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، خريطة مفصلة تتضمن تبـادل أراضـي               

وأضاف أنه صحيح أن الفلسطينيين     . محتمل بين الطرفين، وأن األخير وافق على مراجعتها والرد عليها         
  ".القتراح المفصل والشامل الذي عرض عليهم إال أنهم أيضا لم يرفضوهالم يوافقوا على ا
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لحظة في حياتي كانت، بعد أن كنت حاربـت طيلـة           "وقال أولمرت خالل كلمته في المنتدى إن أصعب         
س موحدة، هي عندما قلت ألبي مازن إني مستعد للسماح والقبول بسيادة دوليـة              دحياتي للحفاظ على الق   

ال يمكنني أن أصف حجم األلم الذي شعرت به عنـدها، ولكـن أنـت               . قدسة في القدس  على المناطق الم  
يجب أن تكون   :" وأضاف". تنتخب رئيسا للحكومة التخاذ قرارات أليمة وليس لالنشغال باألمور السخيفة         

عيسوية األحياء العربية تحت سيادة فلسطينية، لقد قرأت التوارة مرات وال أذكر أننا كيهود صلينا باتجاه ال               
  ".أو جبل المكبر أو أبو ديس

وزعم أولمرت أنه كان وافق في السابق على المبادرة العربية لحل قضية الالجئين الفلسطينيين، مدعيا ان                
وحمل أولمـرت    . لن تقبل بالتعامل مع ملف الالجئين، هي فرضية خاطئة         إسرائيلالفرضية الدولية بأن    

مدعيا أنه كـان بمقـدور      " عامود السحاب "اصة وقف عدوان    في كلمته على سياسة حكومة نتنياهو، وخ      
نتنياهو أن يحقق أكثر من ذلك لو توفر له التأييد الدولي الذي توفر لحكومته هو خالل عدوان الرصاص                  

  .المصبوب
كما أعلن أولمرت عن معارضته لألصوات األمريكية التي دعت إلى فـرض عقوبـات علـى الـسلطة      

ودعـا  .  مليون دوالر لسلطة حماس فـي القطـاع        ٤٠٠ يحول فيه أمير قطر      الفلسطينية في الوقت الذي   
وهم أبو مازن وسـالم     " يحاربون اإلرهاب "أولمرت الواليات المتحدة إلى تقديم الدعم لمن وصفهم بأنهم          

  .فياض، حتى يتمكنوا من السير قدما في عملية السالم
  ٢/١٢/٢٠١٢، ٤٨عرب 

  
  ادل األراضي والسكان أساس حل الصراع في المنطقةتب: يسرائيلاإلوزير األمن الداخلي  .٢٥

ي يتسحاك أهارونوفيتش إن تبادل األراضـي والـسكان يعـد           سرائيل قال وزير األمن الداخلي اإل     :القدس
ية عن أهارونوفيتش قوله إن قـرار الحكومـة         سرائيلونقلت االذاعة اإل   .أساس حل الصراع في المنطقة    

  .يإسرائيل سكنية جديدة في القدس والضفة الغربية يعود إلى إجماع ية بناء ثالثة آالف وحدةسرائيلاإل
، مدعيا استحالة تحقيـق     "من يخرق االتفاقات يجب أن يعلم أن للعملة وجهين        "وأضاف أهارونوفيتش أن    

  .السالم مع الرئيس محمود عباس، واصفا خطابه أمام الجمعية العامة بأنه مشبعا بالكراهية
  ١/١٢/٢٠١٢، القدس، القدس

  
   من البناء فيهاخالء المستوطنات بدالًإيجب : يسرائيلرئيسة حزب ميرتس اإل .٢٦

يجب اخالء  "ي زهافا غلؤون إنه     سرائيلاليساري اإل " ميرتس"قالت رئيسة حزب    :  محمد هواش  -رام اهللا   
دينـة   وحدة استيطانية شرق م    ٣٠٠٠، تعليقا على قرارات الحكومة بناء       "المستوطنات بدال من البناء فيها    

الفاصلة بين شرق القدس ومستوطنة معاليه ادومـيم كبـرى          " ١ اي"القدس المحتلة في المنطقة المسماة      
المستوطنات هي اكبر عقبة امام التسوية السلمية وان االحتالل هو          "ورأت ان    .مستوطنات الضفة الغربية  

  ".يرائيلساكبر عبء اقتصادي على عاتق الطبقات المتوسطة والضعيفة من المجتمع اإل
  ٢/١٢/٢٠١٢،  النهار، بيروت
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   "نجاز تاريخيإ" يجب أن ترى بالدولة المراقب "إسرائيل"": اآلنالسالم "حركة  .٢٧
ية ورئبيسها بنيـامين نتنيـاهو يتوجـب        سرائيلان الحكومة اإل  " السالم اآلن "قالت حركة   : ـرب٤٨عــ

  .عليهم الترحيب بمنح فلسطين صفة مراقب في االمم المتحدة
 يجب ان يقـوم علـى الترحيـب         إسرائيلارت الحركة إلى ان الخط الصحيح للدبلوماسية العامة في          وأش

 وكذلك الترحيب بالتصويت في االمم المتحدة، كما        إسرائيلوالقبول بفكرة اقامة دولة فلسطينية الى جانب        
لتأكيد على مـضمون    ي، ألن ا  إسرائيليجب رؤية المسعى الفلسطيني باالنضمام الى االمم المتحدة كانجاز          

  ".إسرائيلالطلب هو امر واقع واعتراف تاريخي بحدود 
كما " ارهاب سياسي "بدال من اعتبار الخطوة الفلسطينية      "،  "السالم اآلن "وقالت حاجيت أوفران من حركة      

ان "واضـافت    ".سرائيل تستطيع جعل هذه الخطوة نجاح سياسي إل       إسرائيلصرح افيغدور ليبرمان، فان     
 الطلب الفلسطيني يشير بوضوح إلى ان جوهر القضايا يتحدد من خالل المفاوضـات وان               نص مضمون 

 وفلسطين تعيشان جنبا إلى جنب في سالم وأمن، هـذا           إسرائيلالنزاع سيتم حله من خالل اقامة دولتين،        
  ".ية وال داعي الى االعتراض عليهسرائيلهو االعالن الرسمي الذي يجب ان يكون لسياسة الحكومة اإل

التأكيد علـى أن    "السالم االن   "يين التشديد عليها حسب     سرائيلومن النقاط التي ينبغي على الدبلوماسيين اإل      
  ". وشعبها يريدون السالم ودعم حل الدولتينإسرائيل

  ٢/١٢/٢٠١٢، ٤٨عرب 
  
  قرار توسيع المستوطنات عقاب جماعي: يةسرائيل اإل"يش دين"منظمة  .٢٨

ية، قرار حكومة االحـتالل     سرائيلاإل» يش دين «طوعين لحقوق اإلنسان     وصفت منظمة مت   - وفا -القدس  
توسيع البناء االستيطاني في الضفة بما فيها القدس، بعد تصويت األمم المتحدة على عـضوية فلـسطين                 

  .بصفة مراقب، بالعقاب الجماعي
  .وقالت، في بيان صحافي، مساء أمس ان ذلك يتعارض مع القانون الدولي

أن تفهم أن مثل هذه التصرفات، التي تمس بحقوق ماليين الناس، ال يمكن قبولهـا مـن     «لإسرائيوعلى  
  ".الرجوع عن قرارها«ية سرائيلقبل مناشدة الحكومة اإل

  ٢/١٢/٢٠١٢، الحياة الجديدة، رام اهللا
 
  قوة أحزاب اليمين والمستوطنين تتصاعد واليسار يتشرذم : يانإسرائيلاستطالعان  .٢٩

ي للرأي أمس إلى تعزز قوة اليمين الحاكم حاليا، بزعامـة           إسرائيل أشار استطالع    : معا –القدس المحتلة   
لتولي رئاسـة الحكومـة     " األفضل"بنيامين نتنياهو، الذي يواصل الحصول على أعلى نسب كالشخصية          

 بعـد   المقبلة، وفي المقابل، فإن معسكر اليسار الذي هو خارج االئتالف الحالي تزداد فيه حالة التشرذم،              
  .عودة تسيبي ليفني الى الحلبة السياسية

استطالعا، أظهر تعزز قوة االئتالف، مع تراجع ملحوظ في قوة          " يديعوت أحرونوت "فقد نشرت صحيفة    
بزعامة افيغدور ليبرمان، في حين أن استطالع صحيفة        " يسرائيل بيتينو "تحالف حزب الليكود الحاكم، مع      

و، اشار الى تراجع اقل في قوة هذا التحالف، مع تعـزز قـوة االئـتالف                الموالية لنتنياه " يسرائيل هيوم "
  .الحاكم ككل
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 مقعدا لهما في هـذه      ٤٢ مقعدا، من أصل     ٣٧سيحصل على   " الليكود بيتينو "ان تحالف   "وقال االستطالع   
 مقعدا، وجاءت باقي    ٣٩الدورة من الكنيست، في حين قال االستطالع اآلخر، إن التحالف سيحصل على             

على " العمل"نتائج لباقي األحزاب متشابهة مع تغير طفيف في حدود مقعد لكل حزب، فقد حصل حزب                ال
  . مقعدا في االنتخابات األخيرة وقبل االنشقاق١٣ مقاعد له اليوم، و٨ مقعدا، بدال من ١٩ و٢٠

ـ    ١١األصولي سيحافظ على قوته الحالية مـن        " شاس"واتفق االستطالعان على أن حزب       ذا  مقعـدا، وك
 ٧ مقاعد، فيما سيقفز تحالف احزاب المـستوطنين مـن           ٥األمر بالنسبة للكتلة االصولية الثانية التي لها        

  . مقاعد في االستطالعين١٠مقاعد اليوم الى 
أن يحصل الحزب الجديد الذي اعلنـت عنـه الرئيـسة الـسابقة             " يديعوت أحرونوت "وتوقع استطالع   

، بينمـا   "يسرائيل هيوم " مقاعد في استطالع     ٧ مقاعد، مقابل    ٩على  ية تسيبي ليفني،    سرائيلللمعارضة اإل 
 مقاعد، ويتوقع االستطالعان أال يتجاوز حـزب        ١٠ مقاعد و  ٩على  " يش عتيد "سيحصل الحزب الجديد    

 مقعدا اليوم، مـن أصـل      ٢٨المعارض حاليا نسبة الحسم، رغم انه أكبر األحزاب البرلمانية وله           " كديما"
  .يست مقعدا في الكن١٢٠

أن تحافظ علـى    )" يديعوت أحرونوت (، فتوقع استطالع    ٤٨أما بالنسبة للقوى الناشطة بين فلسطينيي الـ        
 مقاعـد للجبهـة الديمقراطيـة للـسالم         ٤"  مقعدا مجتمعة، وهي موزعة كالتـالي      ١١قوتها الحالية من    

يسرائيل "ويتوقع استطالع    مقاعد للتجمع الوطني الديمقراطي،      ٣ مقاعد للقائمة الموحدة، و    ٤والمساواة، و 
  .أن تكون خسارة مقعد واحد من قوة القائمة الموحدة اليوم" هيوم

يا لتولي رئاسة الحكومة المقبلة، فقد حصل بنيامين        إسرائيلأما على صعيد سؤال من هو الشخص األفضل         
 ١٢% إليهـود أولمـرت، و     ١٤% مقابل نحـو     ٣٣%، على قرابة    "يسرائيل هيوم "نتنياهو في استطالع    

 لـصالح أفيغـدور   ٤% لتسيبي ليفني وأقـل مـن      ٧%و" شيلي يحيموفيتش "لصالح زعيمة حزب العمل     
  .ليبرمان

 مقابل ليفني   ٥٥%فقد كان السؤال مغايرا، فقد حصل نتنياهو على         " يديعوت أحرونوت "أما في استطالع    
ش التي حـصلت     في حال كانت أمامه يحيموفيت     ٦٢% وترتفع نسبة نتنياهو الى      ٣٠%التي حصلت على    

يش " إذا كان امامه الصحفي يائير لبيد، الذي شكل مؤخرا حزب            ٦٥% ويحصل نتنياهو على     ١٩%على  
  ".عتيد

  ٢/١٢/٢٠١٢، الحياة الجديدة، رام اهللا
  
   شهيدا١٧٨ًي على غزة إلى سرائيل العدوان اإلءشهداارتفاع عدد  .٣٠

لطوارئ في غزة أدهم أبو سلمية إن الشاب قال الناطق باسم اللجنة العليا لإلسعاف وا:  الوكاالت-غزة
محمود علي جرغون من سكان رفح استشهد فجراً متأثراً بإصابته الخطيرة أول من امس خالل تواجده 

واستشهد الشاب رمضان مصطفى أبو حسنين من سكان . ي شرق رفحسرائيلقرب السياج األمني اإل
وبالشهيد أبو . ي األخيرسرائيلل العدوان اإلمخيم البريج وسط قطاع، متأثراً بجروح أصيب بها خال

  . شهيدا١٧٨ًحسنين يرتفع عدد شهداء العدوان األخير إلى 
  ٢/١٢/٢٠١٢، البيان، دبي
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  الكنيست االنتخابات إلى تختار مرشحيها ٤٨ األحزاب العربية في أراضي الـ .٣١
، ٤٨ ط فلسطيني الـانهت االحزاب والحركات السياسية العربية في اوسا:  حسن مواسي-الناصرة 

 ٢٠١٣ية المقرر عقدها في كانون الثاني سرائيلالجمعة انتخاب مرشحيها لالنتخابات البرلمانية اإل
  .للكنيست

فقد جددت الحركة العربية للتغيير ترشيح رئيسها النائب احمد الطيبي كمرشح اول ضمن تحالف القائمة 
كة االسالمية الشق الجنوبي قد انتخبت رئيس القائمة العربية الموحدة العربية للتغيير، فيما كانت الحر

النائب الشيخ ابراهيم صرصور ومسعود غنايم وطلب ابو عرار كأول ثالثة مرشحين في قائمة الحركة 
االسالمية ضمن تحالف القائم بينها وبين العربية للتغيير والحزب الديموقراطي العربي الذي كان قد جدد 

ماضي لرئيس الحزب النائب طلب الصانع كمرشح اول على الئحة مرشحي في وقت سابق من الشهر ال
  .الحزب

التجمع الوطني الديموقراطي انتخاب النائبين جمال زحالقة وحنين زعبي "وفي هذا السياق، اعاد حزب 
على راس قائمة مرشحي الحزب باإلضافة الى ترشيح باسل غطاس وجمعة الزبارقة وعبد الرحيم فقرا 

  . الئحة مرشحي الحزب لالنتخابات البرلمانيةكمرشحين في
فيما انتخبت الجبهة الديموقراطية للسالم والمساواة مرشحيها الستة االوائل في مطلع الشهر الماضي، 
حيث فاز بالترشيح كل من النواب الحاليين محمد بركة اوالً، حنا سويد ثانياً، دوف حنين ثالثاً، عفو 

نسائية نبيلة اسبنيولي خامسة واالمين العام للجبهة الديموقراطية للسالم اغبارية رابعاً، والناشطة ال
  .والمساواة ايمن عودة سادسا

  ٢/١٢/٢٠١٢، المستقبل، بيروت
  
   "إسرائيل"ـقيام دولة فلسطينية أمر إيجابي ل: القدسبطريرك  .٣٢

ة كاملة سيكون اعتبر بطريرك القدس لالتين فؤاد طوال ان قيام دولة فلسطيني:  ا ف ب-الفاتيكان 
، مرحبا بقرار االمم المتحدة منح فلسطين صفة دولة غير عضو »إسرائيلخطوة الى االمام لمصلحة «
، رأى »خطوة الى االمام في اتجاه السالم«واذ وصف قرار الجمعية العامة لالمم المتحدة بانه . »مراقبا«

انا واثق بانه في اليوم «ة جديدة وقال  ستكون رابحة بوالدة دولإسرائيلطوال عبر اذاعة الفاتيكان ان 
الرئيس (الذي سنرى فيه دولة فلسطينية يحققها الفلسطينيون، يحكمها الفلسطينيون بدءا بمحمود عباس 

 سيكون لها إسرائيلالسبب ان «واضاف . »إسرائيل، فسيكون ذلك خطوة الى االمم لمصلحة )الفلسطيني
  .»علينا اال نخاف. اجل خير المنطقة برمتهادولة اخرى تتحاور معها وتتوافق معها من 

  ٢/١٢/٢٠١٢ ،الدستور، عّمان
  
  لقطاع غزة  شاملة إلعادة تأهيل األراضي على طول الحدود الشرقيةخطة: القدرة .٣٣

إبراهيم القدرة أن وفدا من وزارة .أكد الوكيل المساعد في وزارة الزراعة د:  نرمين ساق اهللا-غزة
يمنع ) يسرائيلاإل(واستكشافية للحدود الشرقية لقطاع غزة التي كان االحتالل الزراعة نفذ جولة تفقدية 

  .الوصول إليها
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أن الوزارة ستعمل خالل الفترة القادمة على وضع خطة شاملة إلعادة " فلسطين"وأوضح في حديث لـ
 إطار سياسة مشيرا إلى أن الخطة تأتي في, تنمية األراضي، وذلك وفق السياسة الزراعية التي تعمل بها

  .االقتصاد الزراعي المقاوم، وتحقيق االكتفاء الذاتي واألمن الغذائي
وأشار القدرة إلى أن االحتالل دمر األراضي الزراعية على الحدود الشرقية ومنع الوصول إليها منذ عام 

 بحاجة مبينًا أن المناطق الزراعية, وقام باجتياحها وتجريفها وجعلها أراضي قاحلة متصحرة, م٢٠٠٠
  .إلى خطط إلعادة هيكلتها وزراعتها

إن الوزارة ستعمل على تأهيل كامل األرضي في حال االلتزام االحتالل بشروط : "وجدد القدرة قوله
التهدئة، خاصة أن االحتالل اخترق التهدئة واعتدى على المزارعين وأطلق عليهم النار في بعض 

  ".ينالمناطق، فارتقى شهيد وأصيب عدد من المواطن
  ١/١٢/٢٠١٢، فلسطين أون الين

  
  "عامود السحاب"عملية أطفال غزة يعانون من مشاكل نفسية جّراء  ":اليونيسف" .٣٤

ية سرائيل، أن الحرب اإل"اليونيسيف"أظهرت دراسة استقصائية أجرتها منظمة األمم المتحدة للطفولة 
ظاللها على األطفال الفلسطينيين في األخيرة على قطاع غزة والتي استمرت ثمانية أيام متواصلة، ألقت ب
  .غزة حيث بات معظمهم يعاني من صدمة نفسية شديدة جراء الحرب

وأشارت الدراسة إلى أن األطفال الفلسطينيين في قطاع غزة يعانون من موجات غضب وخوف 
  .زةي األخير على غسرائيلوصعوبة في التركيز ومشاكل نفسية أخرى تسبب بها العدوان العسكري اإل

وبحسب النتائج األولية للدراسة األممية، فإن أكثر من تسعين في المائة من أطفال غزة يخافون من 
األصوات الصاخبة التي تشبه أصوات انفجارات الصواريخ والغارات التي اعتاد جيش االحتالل أن 

 دون سن الثانية يطلقها على قطاع غزة خالل جولة التصعيد األخيرة، وحوالي ستين في المائة ممن هم
عشرة تراودهم كوابيس وأحالم مزعجة أثناء النوم، وكذلك أكثر من ثالثة أرباع األطفال ضمن الفئة 

  .يعانون من ذات المشاكل)  عاما١٧ً حتى ١٣(العمرية 
 من تشرين ٢٥ و٢٤، إن مقابالت قد أجريت يومي "اليونيسف"وقالت ماريكسي ميركادو المتحدثة باسم 

 طفال فلسطينيا من قطاع غزة نصفهم تقريباً من الذكور، في المناطق ٥٤٥الماضي مع ) نوفمبر(ثاني 
  .يةسرائيلاألكثر تضرراً من الحرب اإل

  ١/١٢/٢٠١٢، فلسطين أون الين
 
   تقسم الضفة إلى أشالء من مدن وقرىااللتفافيةالشوارع  .٣٥

) ٩٠(وشارع ) ٤٤٣(آخر و) ٦٠(تسمى بمسميات عدة، فمنها شارع :  محمد القيق-الضفة الغربية
وغيرها من األشكال التي تحاول قوات االحتالل أن تفرضها لغة على المواطنين بعد أن أصبحت واقعا 
يمزق الضفة الغربية إلى أشالء من مدن وقرى تفصلها عن بعضها بوابات وأبراج عسكرية بحجة حماية 

  .الشوارع االلتفافية التي أنشئت لخدمة المستوطنين
إن االستيطان الذي تشعبت بؤره ": "فلسطين" خبير في شؤون االستيطان عبد الهادي حنتش لـيقول الو

في أنحاء الضفة الغربية جلب معه مشاريع الشوارع االلتفافية التي التهمت آالف الدونمات من األراضي 
ن قبل من أراضيها مصادرة م% ٦٥الفلسطينية، حيث أن محافظة كبيرة كما الخليل تعتبر أكثر من 
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االحتالل جلها مصادرة لصالح الشوارع االلتفافية التي تحاصر المحافظة وتقطع أواصرها وتحجب 
  ".القرى والمدن المحيطة بها عنها

إن تلك الشوارع تهدد آالفا من الدونمات المجاورة لها بالمصادرة بحجة األمن وتوفير ": "حنتش"ويضيف 
  ".ناء فيها على بعد مسافات متفاوتةالسالمة للمستوطنين ومنع استغاللها والب

إن االحتالل يسعى إلى تمرير مخططاته ": "فلسطين" ويقول الخبير في شؤون القدس جمال عمرو لـ
بصورة تدريجية والبحث عن األوقات المناسبة لهذه الممارسات، حيث أن الضفة الغربية سيتم فصل 

 والذي يهدف إلى أكبر سيطرة على أراضي جنوبها عن شمالها وفقا لمخطط ما يسمى بالقدس الكبرى
  ".الضفة
ية، حيث يتم شقها إسرائيلبأن الشوارع االلتفافية بين مدن الضفة تخضع لمنظومة عسكرية " عمرو"ويبين 

بين أراضي المواطنين لتسهيل السيطرة عليها وتقام عليها األبراج العسكرية وتنصب فيها آالت التصوير 
  .لمركبات بشكل دوريوالمراقبة لتتبع حركة ا

  ١/١٢/٢٠١٢، فلسطين أون الين
  
  االحتالل يسمح لمزارعي غزة بتصدير الفراولة .٣٦

والبندورة الكرزية الى " الفراولة" صدر مزارعو غزة أول شحنة من محصولي التوت األرضي :غزة
الم باتجاه السوق األوروبية، حيث أغلق االحتالل منذ بدء العدوان األخير على غزة، معبر كرم أبو س

 .تصدير المحاصيل الزراعية
  ٢/١٢/٢٠١٢، الغد، عّمان

  
   صياداً فلسطينياً قبالة غزة ١٣ تعتقلية سرائيلالبحرية اإل .٣٧

 صياداً فلسطينياً في ١٣ية اليوم السبت، سرائيلاعتقلت قوات البحرية اإل:  يو بي أي-القدس الحتلة 
 أسدود، في خرق جديد للتهدئة بين الفصائل عرض البحر قبالة غزة، واقتادت مراكبهم إلى ميناء

  .إسرائيلالفلسطينية و
ية، الحقت مراكب سرائيلوقال نقيب الصيادين في غزة نزار عياش في تصريح، إنّ زوارق البحرية اإل

 صياداً كانوا على متنها، واقتادتهم مع ١٣ منها قبل أن تعتقل ٣صيادين فلسينيين قبالة غزة، واحتجزت 
  .يسرائيلى ميناء أسدود اإلالمراكب إل

 ٢/١٢/٢٠١٢، الحياة، لندن
  
   مليون دوالر١,٤ خالل العدوان على غزة بلغت االتصاالتخسائر قطاع  .٣٨

 أعلنت وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في الحكومة المقالة، أن قطاع االتصاالت :غزة
لى قطاع غزة خالل ثمانية أيام، مشيرة ي عسرائيلوالتكنولوجيا تعرض ألضرار فادحة جراء العدوان اإل

  . دوالر١،٣٦٣،٠٨٣الى أن حجم الخسائر المادية المباشرة وغير المباشرة بلغ 
 ٦٥٣،١٠٠وقالت الوزارة في إحصائية أعدتها حول أضرار العدوان إن حجم الخسائر المباشرة بلغ 

  . دوالر٧٠٩،٩٠٣دوالر في حين بلغت الخسائر غير المباشرة 
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 دوالر في حين ٢٤،٨٥٠وزارة أن اإلذاعات والمرئيات تعرضت ألضرار بلغت قيمتها وأوضحت ال
  . دوالر٣٦،٧٩٠وصلت خسائر محطات البث الفضائي واإلنتاج اإلعالمي إلى 

  ١/١٢/٢٠١٢، القدس، القدس
  
    زيادة المصابين باإليدز بفلسطين ب  كبيراً تلعب دوراً"إسرائيل": الصحيةمدير الرعاية  .٣٩

قال مدير عام الرعاية الصحية األولية، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة اإليدز أسعد ": فاو "-جنين 
ية تلعب دوراً كبيراً في زيادة مرض اإليدز في فلسطين، من خالل سرائيلإن السلطات اإل: رمالوي

  .عملية االبتزاز السياسي الذي تمارسه بحق العمال
 وزارة الصحة في مدينة جنين، أمس، لمناسبة يوم اإليدز وأضاف، خالل االحتفال المركزي الذي نظمته

العالمي، أن الوزارة تعمل جاهدة من أجل دحر هذا المرض والقضاء عليه كلياً في فلسطين، من خالل 
  .التركيز على الطب الوقائي قبل الحاجة إلى العالج والرعاية الصحية

ز والعمل الذي تقوم به للحد من خطر انتقال هذا وتحدث الرمالوي عن دور اللجنة الوطنية لمكافحة اإليد
المرض، مشيراً إلى أن فلسطين تسجل أقل حاالت اإلصابة بهذا المرض مقارنة بالعديد من الدول 

 حالة في فلسطين، وهذا مؤشر على أنه ال يوجد في بالدنا انتشار ٧٧األخرى، موضحاً أنه يوجد اآلن 
  .كبير لهذا المرض

  ٢/١٢/٢٠١٢ ،األيام، رام اهللا
  
   آالف وحدة سكنية في األراضي العربية المحتلة٣ بناء "إسرائيل" قرار يديناألردن  .٤٠

 االف وحدة سكنية    ٣ واستنكارها الشديدين لقرار إسرائيل بناء       إدانتهاعبرت الحكومة عن    : بترا - عمان
الناطق الرسمي باسم   ووصف وزير الدولة لشؤون االعالم ووزير الثقافة         .في االراضي العربية المحتلة   

الحكومة سميح المعايطة القرار بمعارضته للشرعية الدولية والقانونية وباجماع المجتمع الدولي الذي عبر             
وقال ان القرار اإلسرائيلي تقويض لجهود المجتمع الدولي الساعية لتحقيق السالم في            . عن رفضه للقرار  

 اإلسرائيلية االستيطانية الباطلة والمرفوضة جملة      وأضاف المعايطة إن النشاطات    .منطقة الشرق االوسط  
  .وتفصيال إشارات عدوانية وسلبية من الحكومة اإلسرائيلية تجاه عملية السالم

ودعا المجتمع الدولي الرافض للسياسات اإلسرائيلية االحادية الجانب ومنها االستيطان، إلى التدخل لوقف             
ن نهج الحكومة اإلسرائيلية الذي يبعدها عن مسار الـسالم          السياسات اإلسرائيلية، محذرا من السكوت ع     

  .واالستقرار
  ٢/١٢/٢٠١٢، الرأي، عّمان

  
  نقيب المهندسين يحمل الحكومة مسؤولية سالمة األسرى األردنيين بسجون االحتالل: انعّم .٤١

 إلطـالق   اهللا عبيدات الحكومة بالعمل الجاد والفوري       طالب نقيب المهندسين عبد    : محمد الكيالي  -عمان  
واسـتذكر   .سراح األسرى األردنيين في سجون االحتالل اإلسرائيلي، محمال إياها مـسؤولية سـالمتهم            

أمس أمام مجمع النقابـات المهنيـة،       " مهندسون من أجل القدس   "عبيدات خالل وقفة تضامنية نفذتها لجنة       
 .دا بـصمودهم وأهـاليهم    الموظف في النقابة األسير حمزة الدباس واألسرى المضربين عن الطعام، مشي          
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ودعا الحكومة إلى تأمين زيارة لألهالي للقاء أبنائهم، الفتا إلى العديد من الوعود التي تلقوها من الحكومة                 
  .بهذا الشأن

وتاتي الوقفة استجابة لرسالة األسرى المسربة مؤخرا من داخل السجون اإلسرائيلية، والتي تكشف جانبا              
الحكومة مسؤولية ما وصلت إليه أوضاعهم، حيث هـدفت الوقفـة إلـى    من ظروفهم المأساوية، وتحمل    

 أشهر، واللذين   ٦التضامن مع األسيرين سامر العيساوي وأيمن الشراونة المضربين عن الطعام منذ نحو             
  . دخلت حياتهما مرحلة الخطر

األسرى، ولم  لم تفي بوعودها في إطالق سراح       "وأشار عبيدات أمام جموع المعتصمين، إلى أن الحكومة         
، الفتا إلى أن الصليب األحمر اعتذر عن ترتيب زيارة          "تقم بانتهاز الفرص التي أتيحت لها لإلفراج عنهم       

  ".الحكومة هي المسؤولة عن ترتيب هذه الزيارة"لألسرى لكونهم يحملون الجنسية األردنية، وأبلغهم أن 
: س علي أبو السكر في كلمته خالل الوقفـة        بدوره، قال رئيس لجنة األسرى في الحركة اإلسالمية المهند        

إننا مستمرون في المطالبة باإلفراج عن األسرى ولن نتخلى عن هؤالء األبطال، ولن تموت قضيتهم في                "
  ".نفوسنا حتى يتحرر آخر أسير

المهندس بدر ناصر رسالة األسرى المهربة مـن        " مهندسون من أجل القدس وفلسطين    "وألقى رئيس لجنة    
الل، كما أشار األسير المحرر المهندس مازن ملصة، إلى أن عدد األسرى األردنيـين فـي                سجون االحت 

  .٣٠ أسيرا، وعدد المفقودين ٢٩سجون االحتالل يبلغ 
  ٢/١٢/٢٠١٢، الغد، عّمان

  
  تزايد حركة البناء داخل المخيمات بعد السماح ببناء طابق ثالث: العقرباوي .٤٢

رة الشؤون الفلسطينية محمود العقرباوي تزايد حركـة البنـاء          أكد مدير عام دائ   :  حمدان الحاج  -عمان  
داخل المخيمات سواء في العاصمة عمان او في المخيمات االخرى بعد قرار دائرة الشؤون الفلـسطينية                

  .السماح البناء المخيمات ببناء طابق ثالث
ت داخل المخيمات والتـي     ويأتي ذلك في محاولة من الدائرة لحل مشكلة السكن لدى أفراد االسر والعائال            

تعاني من ضيق المكان خصوصاً بعد ان سمح لهذه العائالت واالسر بالبناء بحسب التعليمات والـشروط                
  .الفنية والهندسية التي وضعت لهذه الغاية

ـ      أن أعدادا كثيرة استفادت من هذا القرار الذي جاء         » الدستور»وأضاف العقرباوي في تصريح خاص ل
ملكية السامية بالموافقة على إحداث طابق ثالث على ابينـة المخيمـات وان االعـداد               ترجمة للمكرمة ال  

المتزايدة تشهدها مخيمات البقعة والوحدات والحسين وحطين على ان تثبت تلك المخيمات ان البناء تـم                
  .على اسس هندسية فنية متكاملة لضمان سالمة القاطنين فيها

  ٢/١٢/٢٠١٢، الدستور، عّمان
  
   فلسطين على عضوية األمم المتحدةيهنئلبنان  .٤٣

أجرى الرئيس اللبناني ميشال سليمان اليوم السبت، اتصاال بنظيره الفلسطيني محمود           :  وكاالت –بيروت  
  .عباس هنأه فيه بمنح فلسطين صفة دولة مراقب غير عضو في األمم المتحدة
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وة بداية لتوحيد الموقف الفلسطيني لما      وأفاد بيان رئاسي مساء اليوم أن سليمان تمنى أن تكون هذه الخط           
  .فيه مصلحة فلسطين والفلسطينيين

  ٢/١٢/٢٠١٢، الشرق، الدوحة
  
  انتصار تاريخي  : عباس مهنئينإلى يبرقان وجعجعحرب  .٤٤

أبرق النائب بطرس حرب إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس بواسطة سفير فلسطين في لبنان أشرف               
ل فلسطين عضوا في األمم المتحدة غير مراقب، كذلك، وصـف رئـيس             دبور، أمس، مهنئا بإعالن قبو    

انتصار تاريخي يؤكد حـق الـشعب الفلـسطيني         "سمير جعجع هذا االنجاز بأنه      " القوات اللبنانية "حزب  
يكون هذا اإلنجاز مقدمة الستكمال االعتـراف بفلـسطين         "وأمل أن   ". الشقيق في دولة سيدة على أرضه     

  ".ي األمم المتحدةكدولة كاملة العضوية ف
الفلسطينيين في األراضي المحتلّة وفـي بـالد        "كذلك، هنّأ شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز نعيم حسن          

ذلك "، مؤكداً أن    "الشتات بما تحقّق من إنجاز أولي بحصول فلسطين على صفة مراقب في األمم المتحدة             
وأجرى جعجع اتصاالً هاتفيـاً     ". اصمتها القدس خطوة على طريق قيام الدولة الفلسطينية كاملة السيادة وع        

  ".االنتصار الذي حققته السلطة الفلسطينية"هنّأه فيه على 
  ٢/١٢/٢٠١٢، المستقبل، بيروت

  
  والمشاركون يلتقون الحريري..  فتح وحماس في ندوة دعماً لفلسطينتجمعصيدا  .٤٥

لمصالحة الفلـسطينية، حركتـي     في صيدا والجنوب أمس، قطبي ا     " المستقبل"جمعت منسقية تيار    : صيدا
في ندوة مشتركة، نظمها بمناسبة انتصار غزة، وقبول فلسطين دولة مراقبة فـي األمـم               " حماس"و" فتح"

، وذلك فـي    "مدخل الى الوحدة الوطنية الفلسطينية    .. انتصارا غزة واألمم المتحدة   "المتحدة، تحت عنوان    
أهمية االعتراف الدولي بفلسطين دولة مراقـب فـي         "وأكد المشاركون في المناسبة،     . مقرها في المدينة  

األمم المتحدة، غصباً عن العدو الصهيوني الذي هزم مرتين خالل األسبوعين المنصرمين، األولى فـي               
هذا األمر يحمل أخوتنـا الفلـسطينيين، مـسؤولية         "ولفتوا الى أن    ". غزة، والثانية في هيئة األمم المتحدة     

  ". غزة، واالعتراف الدولي الى انتصار للوحدة الوطنية الفلسطينيةتاريخية، في تحويل انتصار
استهلت الندوة بالنشيدين اللبناني والفلسطيني، تالهما ترحيب من منـسق عـام صـيدا والجنـوب فـي                  

فـؤاد الـسنيورة طـارق      " المـستقبل "ناصر حمود بالحضور، الذي تقدمه ممثل رئيس كتلة         " المستقبل"
تلة النائب بهية الحريري رئيس جمعية تجـار صـيدا وضـواحيها علـي              بعاصيري، وممثل عضو الك   

" حمـاس "، وممثل   "فتح"الشريف، أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان فتحي أبو العردات ممثالً             
في الجنوب محمد زعتري، وشخصيات نقابية وسياسية       " الجماعة اإلسالمية "في لبنان علي بركة، وممثل      

  .نيةلبنانية وفلسطي
وفي الختام، توجه أبو العردات وبركة برفقة حمود الى دارة النائب بهية الحريري في مجـدليون، التـي                 

أهمية تتـويج   "وأكدت  ". بانتصاري غزة واألمم المتحدة   " حماس"و" فتح"استقبلتهم، وقدمت التهنئة لقيادتي     
  ".هذين االنتصارين، بتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية

  ٢/١٢/٢٠١٢، يروتالمستقبل، ب
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  يدعو إلى إنجاز المصالحة الفلسطينيةو ... يحتفل بدولة فلسطينأردوغان .٤٦
 رئيس الوزراء التركي، رجب  أنوكاالتال نقالً عن مراسله، وعن ١/١٢/٢٠١٢، ٤٨عرب نشر موقع 

التركي، بمشاركتهم الفرحة، بحصول فلسطين  -  فاجأ ضيوف منتدى التعاون العربيأردوغان،طيب 
كبيرة رسم عليها العلم " كعكة" جاء حامالً ، حيثغير عضو في األمم المتحدة" مراقب" دولة بصفة على

  . للمنظمة الدولية بعد كفاح طويل من قبل الفلسطينيينالفلسطيني، ليحتفل بخطوة دخول العلم الفلسطيني
ال يرغب في رؤية إنه ":  أردوغان الفلسطينيين إلى التوحد والتعاون، قائالًمن جهة أخرى، دعاو

ال نقبل أبداً أن يتوحد العالم اإلسالمي ابتهاجاً من : "وأضاف قائالً ."خصومة أو نزاع بين الفلسطينيين
إن توحد الفلسطينيين وعملهم المشترك، . أجل فلسطين، في الوقت الذي ال يتوحد فيه الفلسطينيون أنفسهم

  . "صمتها القدس الشريفشرط أساسي من أجل الوصول إلى دولة فلسطين تكون عا
 :وعلق أردوغان على قرار األمم المتحدة بمنح فلسطين صفة دولة مراقب غير عضو بالمنظمة، قائالً

مؤكداً " إن على إسرائيل أن ال تضع بعد اآلن عراقيل أمام قيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية"
قرار في المنطقة دون التوصل لحل للقضية  أن تعي أنه ال مجال للسالم واالست"إسرائيل"أن على 
ووصف أردوغان القرار بأنه خطوة تاريخية في سبيل وجود فلسطين كدولة مستقلة في  .الفلسطينية

  .المنطقة، معرباً عن شكره العميق لكل من دعم هذا القرار وللدول التي صوتت لصالحه
ن فلسطين ال أ"كد أردوغان ، أن أ).ف.ص.و ( نقالً عن وكالة٢/١٢/٢٠١٢ النهار، بيروت، وأضافت

  ". محتالً المتحدة بلداًاألممتزال على رغم ما حدث من تطورات في 
  
   يقول إن أردوغان هو مهندس انتصار فلسطين في األمم المتحدةتركيوزير  .٤٧

قال إيجمان باغيس، وزير الدولة التركي المكلف بالشؤون األوروبية وكبير مفاوضي .): اي.بي.يو(
، إن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان هو ١/١٢ دى اإلتحاد األوروبي، يوم السبتتركيا ل

  .مهندس انتصار فلسطين في الجمعية العامة لألمم المتحدة بفوزها بمكانة دولة مراقب غير عضو
رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان هو المهندس "ونقلت وكالة أنباء األناضول عن باغيس قوله إن 

 ليوم فلسطين التاريخي، حيث استعمل عالقاته التي حاكها خالل السنوات العشرة الماضية خطوة األكبر
ال يمكن أن تكون إسرائيل في سالم إالّ إذا استعاد الشعب الفلسطيني  ":وأضاف باغيس ".خطوة في العالم

  ".الذي يتعرض للقمع منذ سنوات دولته وعلَمه وعاصمته القدس
  ٢/١٢/٢٠١٢الحياة، لندن، 

  
  أنقرة تنفي عزم أردوغان زيارة غزة .٤٨

نفت الحكومة التركية أمس األنباء التي ترددت عن عزم رئيس الوزراء :  والوكاالت، البيان- غزة
رجب طيب أردوغان زيارة قطاع غزة األربعاء المقبل، وقال وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو 

إن ": ونقلت وكالة أنباء األناضول عن أوغلو قوله. قت الحاليإن أردوغان لن يزور قطاع غزة خالل الو
أجندة أردوغان ال تتضمن في الوقت الحالي قيامه بهكذا زيارة، رغم أن الحالة الجديدة أفضت إلى أن 
القطاع، لم يعد محجوباً بوجه المسؤولين، بعد الزيارات األخيرة التي قام بها الوفد العربي التركي، 

  ."ن عرباً آخرينإضافة لمسؤولي
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وكانت جريدة الزمان التركية قالت في وقت سابق إن أردوغان سيصل إلى قطاع غزة في الخامس من 
ديسمبر الجاري، وسيرافقه في هذه الزيارة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد / كانون األول

  .مشعل
  ٢/١٢/٢٠١٢البيان، دبي، 

  
  اني زيارة غزة عبر معبر رفح مصر ترفض طلب الريج": أحرونوتيديعوت" .٤٩

 إلى ، استناداً االلكترونيةفي موقعها على الشبكة  نقلت جريدة يديعوت أحرونوت:وكاالتوال ،٤٨عرب
موقع الكتروني إيراني أن السلطات المصرية رفضت طلب رئيس البرلمان اإليراني علي الريجاني 

  .السماح له بزيارة قطاع غزة ودخوله عبر معبر رفح
  ١/١٢/٢٠١٢، ٤٨عرب 

  
   في األمم المتحدةباالعتراف بفلسطين كدولة مراقب غير عضويرحب  العربي -المنتدى التركي  .٥٠

 دول ٦، باإلضافة إلى تركيا وممثلين عن  عربياً بلدا١٤ً رحب وزراء خارجية:  ثائر عباس- بيروت
 ،قد أمس في إسطنبول العربي الذي انع-الخامس للتعاون التركي  أخرى، في البيان الختامي لمنتدى

بالقرار التاريخي الذي اعتمدته األمم المتحدة، باالعتراف بفلسطين كدولة مراقب غير عضو، مؤكدين 
وأكد الوزراء رفضهم . أنها خطوة مميزة في سبيل إعادة الحقوق التاريخية والقانونية للشعب الفلسطيني

ة اإلجراءات أحادية الجانب، التي تستهدف المطلق لجميع اإلجراءات اإلسرائيلية غير الشرعية، وكاف
كما أدان المجتمعون جميع االعتداءات على . طمس هوية القدس وتغيير واقعها الجغرافي والديموغرافي

المسجد األقصى وباقي المقدسات الدينية اإلسالمية والمسيحية، وعنف المستوطنين داخل وخارج القدس، 
  . طمس الهوية العربية واإلسالمية للمدينة"إسرائيل"اوالت مؤكدين دعمهم لصمود المقدسيين ضد مح

وأكد المشاركون أن الدول العربية وتركيا شركاء في السعي نحو تحقيق وضمان األمن واالستقرار 
 -والسالم والرخاء في الشرق األوسط، من أجل تحقيق حل عادل وشامل ودائم للنزاع العربي 

لفلسطيني والسوري واللبناني، وطالبوا بإنهاء االحتالل اإلسرائيلي اإلسرائيلي في مساراته الثالثة، ا
لألراضي العربية وفق قرارات األمم المتحدة ذات الصلة، ومبدأ األرض مقابل السالم، ومرجعية مؤتمر 

  .مدريد ومبادرة السالم العربية، وخطة خارطة الطريق
  ٢/١٢/٢٠١٢الشرق األوسط، لندن، 

  
   بفلسطين تحول إيجابي في طريقة التعامل األممي مع القضية الفلسطينيةاالعتراف: سعود الفيصل .٥١

أكد وزير الخارجية السعودي األمير سعود الفيصل أن االعتراف بدولة فلسطين :  ثائر عباس- بيروت
بصفة مراقب، خطوة تنبئ عن إمكانية حدوث تحول إيجابي في طريقة تعامل األمم المتحدة مع القضية 

 أنها تحمل دالالت تعكس تأييد المجتمع الدولي لحق الفلسطينيين المشروع في موضحاًالفلسطينية، 
نأمل ": وقال األمير سعود الفيصل في كلمة له خالل االفتتاح. "دولة مستقلة وذات سيادة"الحصول على 

ال له، وذلك في  للسالم ال معطمن مجلس األمن أن ينظر بإيجابية إلى قرار الغالبية الدولية باعتباره دافعاً
  ."إطار مسؤوليته الرئيسية في حفظ األمن والسلم الدوليين

  ٢/١٢/٢٠١٢الشرق األوسط، لندن، 
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  وتتعّهد بدعمها في جميع المجاالت" دولة مراقبة"اإلمارات تهنئ بـ .٥٢

هنأت دولة اإلمارات العربية المتحدة قيادة وحكومة وشعباً، أمس، فلسطين لحصولها على مركز : )وام(
لة مراقب غير عضو في األمم المتحدة وتعهدت بأن تدعم وتساند الدولة الفلسطينية في جميع المجاالت دو

جاء ذلك خالل البيان الذي أدلى به السفير أحمد عبد الرحمن الجرمن المندوب الدائم لإلمارات  .الممكنة
الجمعية العامة لألمم المتحدة في لدى األمم المتحدة، الليلة قبل الماضية، في االجتماع الخاص الذي عقدته 

مقرها بنيويورك، معتبراً في معرض بيانه القرار الدولي األخير القاضي برفع مستوى فلسطين في 
المنظمة الدولية إلى مستوى دولة مراقب غير عضو فيها، بأنه يشكل جزءاً أساسياً من المسؤولية 

ية القضية الفلسطينية، وخطوة منسجمة تماماً مع الرئيسية التي تقع على كاهل األمم المتحدة تجاه تسو
 ١٨١سلسلة قراراتها األخرى التي حددت مبادئ الحل العادل للقضية الفلسطينية وعلى رأسها القرار 

  .القاضي بتقسيم فلسطين 
  ٢/١٢/٢٠١٢الخليج، الشارقة، 

  
  قوقإعالن فلسطين دولة مراقب غير عضو خطوة على طريق استعادة كامل الح: العراق .٥٣

 الرئيس الفلسطيني محمود إلىأكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في رسالة وجهها : وكاالتال
عباس أن إعالن فلسطين دولة مراقب غير عضو في األمم المتحدة خطوة على طريق استعادة كامل 

  .الحقوق
  ٢/١٢/٢٠١٢الخليج، الشارقة، 

  
  " األمامإلىخطوة "التصويت لفلسطين : إيران .٥٤

 التصويت في الجمعية العامة إن ، أمس، أمير عبد اللهياناإليراني، قال نائب وزير الخارجية .):ب.ف.ا(
 النظام أن األمام تثبت إلىخطوة ايجابية "على قرار بمنح فلسطين صفة دولة مراقبة غير عضو هو 

تعتبر هذه المبادرة " إيران إن وأضاف. اإليرانية حسب قناة العالم التلفزيونية ،"الصهيوني غير شرعي
 التاريخية السليبة وعودة أراضيهم على طريق حصول الفلسطينيين على السيادة التامة على أوليةمرحلة 

  ." ديارهم واستمرار المقاومة ضد النظام الصهيونيإلىالفلسطينيين ) الالجئين(
  ٢/١٢/٢٠١٢الحياة الجديدة، رام اهللا، 

  
  استيطانية جديدة لبناء ثالثة آالف وحدة يسرائيلاإلشروع ندد بالم ي العربي-المنتدى التركي  .٥٥

 أعلنتهعربية في اسطنبول بالمشروع الذي الدولة ال وزراء خارجية تركيا وأمسندد : ).ف.ص.و(
 على حصول فلسطين على وضع دولة  لبناء ثالثة آالف وحدة سكنية في المستوطنات رداً"إسرائيل"

وزراء في بيان مشترك اثر منتدى التعاون التركي العربي في اسطنبول  ال وأكد. المتحدةاألمممراقب في 
 أن  وأضاف". وحدة سكنية في القدس الشرقية والضفة الغربية٣٠٠٠ بإقامة اإلسرائيلي القرار إدانة"
  ". بذل كل الجهود لوقف النشاطات االستيطانيةإلىالوزراء دعوا المجتمع الدولي "

  ٢/١٢/٢٠١٢النهار، بيروت، 
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  ن الضفة وغزة هما ملك للفلسطينيين وحدهمإأياً كانت كثرة مشاريع االستيطان ف: وغلوأ .٥٦
 في "إسرائيل" في مؤتمر صحافي برغبة أوغلوندد وزير الخارجية التركي احمد داود : ).ف.ص.و(
في الوقت الذي يفتح المجتمع الدولي طريق السالم : "وقال.  الفلسطينيةلألراضي" كمال احتاللهاإ"
: وأضاف".  احتاللها بمواصلة السياسات القديمة نفسهاإكمال إسرائيلالعتراف بفلسطين كدولة تريد با
 كانت كثرة مشاريع االستيطان الجاري تنفيذها فان أياً:  والعالمإلسرائيل الرسالة التالية أوجهن أ أريد"

التعاون  "أنعتبر وا".  هما ملك للفلسطينيين وحدهم١٩٦٧الضفة الغربية وقطاع غزة في حدود 
 ". المنطقة حتى تنعم بالسالم واالستقرارأزماتوالتضامن التركي العربي سيعزز الجهود لتسريع تسوية 

 دولة إقامةوالشرط المسبق لتحقيق ذلك .  سالم دائم في المنطقةإلحاللالوقت قد حان "ن أوشدد على 
 األخالقيلتسديد دينه " المجتمع الدولي أمام هذا هو السبيل الوحيد أن، محذرا من "فلسطينية مستقلة

 إسرائيل سياسات إلىلقد حان الوقت لتوجيه ردود فعل قوية : "وقال. للفلسطينيين" والقانوني والسياسي
  ".التي تقوض عملية السالم

  ٢/١٢/٢٠١٢النهار، بيروت، 
  
  االستيطاني في القدس والضفة" إسرائيل"تندد بقرار مصر  .٥٧

حذر وزير الخارجية مصر محمد كامل عمرو، السبت، من تواصل سياسة :  أحمد بديوي-القاهرة
تهدد "وقال إن مواصلة السلطات اإلسرائيلية لهذه السياسة . االستيطان والتهويد في محيط مدينة القدس
وذكّر عمرو سلطة االحتالل بأن الدولة الفلسطينية  )".إسرائيل(حل الدولتين وأسس السالم بين فلسطين و

القيادة " هي من تعرقل مسيرة التسوية، ألن "إسرائيل" إلى أن  أرضها تحت االحتالل، مشيراًال تزال
الفلسطينية هي من أعلن مراراً االستعداد الستئناف التفاوض، على أساس مرجعيات السالم التي يقر بها 

إن " عمرو"وقال  ".المجتمع الدولي، ومنها القرارات الدولية ذات الصلة، ومبدأ األرض مقابل السالم
القاهرة تدين بشدة القرار اإلسرائيلي ببناء مستوطنات جديدة في القدس في أعقاب منح فلسطين صفة 
مراقب باألمم المتحدة، وأعرب عن أمله في قيام المجتمع الدولي بالجهود المتوقعة لوقف هذا التوسع 

  ".يتعارض بشكل صارخ مع القانون الدولي"االستيطاني، كونه 
  ١/١٢/٢٠١٢ين أون الين، فلسط

  
  أنتم من يخنق االقتصاد الفلسطيني ويمنع النمو ويسبب الفقر:  لليبرمانسفير مصر في واشنطن .٥٨

  أن المستوطنات ليست مشكلة،دور ليبرمانج أفي،يرى وزير الخارجية اإلسرائيلي:  كفاح زبون- رام اهللا
فلسطينية، وهو رأي سبب تالسنا كالميا بينه ، بل الفقر واالقتصاد المتردي في األراضي الالفلسطينيين

 وقال رداً. منتدى سابان الدبلوماسي في واشنطن خالل المشاركة في وبين السفير المصري في واشنطن
المشكلة في األراضي الفلسطينية، "على سؤال من السفير المصري محمد توفيق حول االستيطان، 

  ."قدس، وإنما الفقر الكبيروالشرق األوسط بشكل عام، ليست البناء في ال
صحيح يوجد فقر ويوجد مشكالت في المنطقة، ولكن الوضع "وعندها رد السفير المصري بالقول 

االقتصادي الصعب في األراضي الفلسطينية نابع من االحتالل، أنتم من يخنق االقتصاد الفلسطيني ويمنع 
ديث عن السالم والناس تعيش في الفقر، وال من الصعب الح"، ، فعلق ليبرمان قائالً"النمو ويسبب الفقر
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 آالف دوالر للفرد، أنا أقول إن تنمية االقتصاد الفلسطيني، هو مفتاح ١٠تصل إلى ناتج سنوي بقيمة 
  ."حقيقي لتحقيق الحل السلمي
هل تريد أن تقول إنكم لن تكونوا مهتمين بالسالم إال حين ينتج كل فلسطيني " وحينها رد السفير ساخراً

كل ما أتمناه أن تتغلبوا على مشكالتكم اآلن، نحن جيران، ونريد أن "فأجاب ليبرمان، . ؟" آالف دوالر١٠
تكون هذه الجيرة مفيدة، ونريد شرق أوسط هادئا وخاليا من الفقر والمشكالت االقتصادية والمشكالت 

  ."األخرى
  ٢/١٢/٢٠١٢الشرق األوسط، لندن، 

  
  للتعامل مع الشرق األوسط الجديد  إسرائيلية مشتركة- ة أهداف أمريكيحدد أربعةكلينتون ت .٥٩

 أهداف أمام السياسة األمريكية واإلسرائيلية للتعامل ٤حددت هيالري كلينتون :  حنان البدري-واشنطن 
 واإلسرائيليين حضروا - جمع من الساسة األمريكيين أماممع الشرق األوسط الجديد وذلك في كلمة لها 

 بواشنطن والذي يستمر لثالثة أيام األوسطاسع لمركز حاييم صبان لدراسات الشرق  التىافتتاح المنتد
  . اإلسرائيلية أمام المتغيرات الحادثة في الشرق األوسط-تحت عنوان تحديات العالقة األمريكية 

وتصدرت األهداف األربعة منع إيران من الحصول على سالح نووي ثم العمل مع الشركاء بالمنطقة 
  .من هدوء مستدام في غزة والرابع العمل على إحداث سالم شامل للتأكد 

" إسرائيل" خاللها التأكيد على استمرار الواليات المتحدة في دعم أعادتوكانت كلينتون بعد مقدمة طويلة 
وحمايتها بكافة الطرق والسبل دولياً واقتصادياً وتجارياً وقالت إنه حتى الواليات المتحدة تمر بأزمة 

 اتفاقية إلىسجلت أعلى مستوياتها تاريخياً ومشيرة " إسرائيل"ـدية فإن المساندة األمريكية المالية لاقتصا
 ملياراً معظمها ٣٥ مليارات إلى ٥التجارة الحرة بين البلدين وكيف رفعت الواليات المتحدة مؤخراً من 

لمحافظة على مستقبلها فينبغي ا" إسرائيل"جل الحفاظ على رخاء أتجارة موجهة، وأضافت بأنه من 
  " .كدولة يهودية آمنة"

 إن منع إيران من الحصول على سالح نووي هو التزام :ثم حددت أوال الهدف األول وهو إيران قائلة
ألننا نعرف أن النظام اإليراني يصدر اإلرهاب ليس فقط إلى "يتمسك به الرئيس األمريكي باراك أوباما 

  ".إسرائيل ولكن حول العالم
 النار في غزة إلى هدوء إطالقالهدف الثاني هو العمل مع شركائنا في المنطقة لتحويل وقف  " إنتوقال

مستدام، حفاظاً على أمن إسرائيل وكذلك تحسين وضع الفلسطينيين في غزة فنصف سكانها من دون سن 
مصر مع " إسرائيل"، وأكدت ضرورة استمرار العمل مع مصر وكذلك استمرار عمل "الثامنة عشرة

 النار وحيث يمكن استخدام عالقات مصر المتميزة مع حماس ومع أطراف إطالقبنشاط لتطبيق وقف 
 ضد تصعيد للعنف على حدودها، وأن واشنطن تنتظر من مصر أنهاأخرى في غزة لتبلغهم بوضوح 

ن أن زيادة وتقوية جهودها في مواجهة تهريب السالح من السودان وليبيا إلى غزة، حيث تعتقد واشنط
  . على الحدود المصرية -هناك صواريخ سمح لها بالدخول إلى غزة عبر األنفاق

 في رؤية ، حسب كلينتون،"رغبتنا" حماس بحسم عدم إبالغوأكدت كلينتون على دور قطر وتركيا في 
 اإلسالميين استعدادها للتعامل مع أظهرتمواجهات عنيفة مرة أخرى، وشددت على أن الواليات المتحدة 

  ."إرهابيين"لكننا لن نعمل مع  "وأضافتذين يرفضون العنف ويسعون لديمقراطية حقيقية، ال
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يوجد حل أمامنا سوى السالم وإال ستكون إسرائيل  ال: " فقالت، سالم شاملإحداثأما الهدف الثالث فكان 
رافية سترغم مضطرة دوما لبناء المزيد من الدفاعات القوية، ودون هذه الدفاعات فإن الحسابات الديمغ

وبين تقوية وضعهم "  لليهودوطناً"إسرائيل على االختيار بين المحافظة على الديمقراطية وعلى كونهم 
 البعيد ال يوجد دفاع كامل ومن ثم فإن أمن إسرائيل وبقاءها كدولة يهودية ىالعسكري، ولكن علي المد

  ."يعتمد على سالم شامل
 إنتاج العالم العربي اآلن يعاود إنة في المنطقة، فقالت كلينتون الهدف الرابع كان التحوالت الديمقراطي

 للتأكد من أن التحوالت الديمقراطية هذه والواليات المتحدة العمل معاً" إسرائيل"ذاته وأنه على كل من 
  .ستقرب المنطقة للسالم واألمن وال يبعدها عنه

  ٢/١٢/٢٠١٢الخليج، الشارقة، 
  
  الغربية البناء في القدس والضفة بوقف"إسرائيل"لندن تطالب  .٦٠

 بناء اإلسرائيلي من المشروع "قلق للغاية"نه أ أمس غكد وزير الخارجية البريطانية وليام هيأ :وكاالتال
 في بيان غوقال هي . عن قرارها"إسرائيل" تتراجع أن في أمله عن وحدات سكنية في مستوطنات، معبراً

 بالموافقة على بناء ثالثة اإلسرائيليةتحدث عن خطط للحكومة  قلق للغاية من المعلومات التي تإنني"
وذكر  ." بالتراجع عن قرارهااإلسرائيليةتوصي بقوة الحكومة " بريطانيا أن وأضاف. "آالف مسكن جديد

  ." غير شرعية في نظر القانون الدولياإلسرائيليةالمستوطنات " بان غهي
  ٢/١٢/٢٠١٢الرأي، عّمان، 

  
  الغربية بوقف البناء في القدس والضفة"ائيلإسر" تطالب فرنسا .٦١

 عن "االمتناع" إلى اإلسرائيلية السلطات أمس ، لوران فابيوس، دعا وزير الخارجية الفرنسي:وكاالتال
.  وحدة سكنية في المستوطنات القائمة في شرقي القدس والضفة الغربيةآالفتنفيذ مشروعها لبناء ثالثة 

 تظهر بوضوح أن قرار في هذا المعنى والى أي االمتناع عن إلى يليةاإلسرائ السلطات أدعو" :وقال
 باتخاذ اإلسرائيلية قيام الحكومة بإمكانيةهناك معلومات تفيد "  وأضاف."رغبتها في استئناف المفاوضات

 وحدة سكنية في المستوطنات ومن ضمنها في منطقة استيطان جديدة في الضفة ٣٠٠٠قرار يسمح ببناء 
وهو يشكل .  هذه المعلومات فان قرار البناء سيكون خطيراًتأكدتفي حال "وقال . "ق القدسالغربية شر
 للدولة الفلسطينية المقبلة، كما سينسف الثقة األراضي حل قيام دولتين ويمس بتواصل أمامعقبة جدية 

  ."الالزمة الستئناف الحوار
  ٢/١٢/٢٠١٢الرأي، عّمان، 

  
   وتدعو الستئناف المفاوضات"ائيلإسر"ميركل تجّدد حرصها على أمن  .٦٢

 على دعم ١/١٢  يوم السبت"إسرائيل" ميركل أنجيال األلمانية طمأنت المستشارة :.)ب.ف.ا(، رويترز
 بنيامين نتنياهو الى اإلسرائيلي من زيارة رئيس الوزراء أيام قبل خمسة ،وقالت ميركل،  لهاألمانيا
وتحدثت عن ". األمن في مسألة إسرائيل بجانب  دائماً ستقفألمانيا ":أسبوعي إذاعي في حديث ،برلين

 اآلن  مجدداًأوضحنا"وأضافت  . قطاع غزةالعدوان األخير على أثناء "إسرائيل"لـمساندة برلين القوية 
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وخالل الهجمات الصاروخية التي قامت بها حماس أن إسرائيل ليس لها فقط الحق في حماية مواطنيها 
  ."بل انه واجب عليها

 وحثت على استئناف سريع لمحادثات السالم األوسطت ميركل دعم برلين لحل الدولتين في الشرق وجدد
  . والفلسطينييناإلسرائيليينبين 

 التقليدية التي نشرت السبت على الموقع االلكتروني للحكومة، مبدأ األسبوعية ميركل في رسالتها وأكدت
ال تملك حق حماية مواطناتها ومواطنيها فحسب بل هذا  إسرائيل "إن، قائلة األلمانية للسياسة أساسياً
  ".عليها

  ٢/١٢/٢٠١٢الحياة، لندن، 
  
  في األمم المتحدة بترقية فلسطين يسار ألمانيا يرحب منفرداً .٦٣

بموازاة رد فعل وصف بالباهت للحكومة والمعارضة بألمانيا تجاه تصويت الجمعية : خالد شمت -برلين 
 رفع مستوى التمثيل الفلسطيني بالمنظمة الدولية إلى صفة دولة مراقب غير العامة لألمم المتحدة لصالح

عضو، انفرد حزب اليسار المعارض من بين األحزاب األلمانية بالترحيب بالخطوة ورأى فيها رسالة 
  . تطالبها بتغيير سياستها تجاه الفلسطينيين"إسرائيل"ـواضحة من المجتمع الدولي ل

  أممياًعكس تطلعاً" أن التصويت األممي ،ي بيان تلقت الجزيرة نت نسخة منه ف،واعتبر يسار ألمانيا
 ١٩٦٧يؤيده إلنهاء االستيطان اإلسرائيلي بأراضي الفلسطينيين وإقامة دولة فلسطينية على حدود عام 

واعتبر الحزب أن امتناع حكومة المستشارة أنجيال ميركل عن  ".تكون عاصمتها القدس الشرقية
يظهر إلسرائيل أن سياساتها الخاطئة فرضت " لضغوط أكثرية األلمان، ألمم المتحدة تفادياًالتصويت با

  ". لتضامن أقرب حلفائها معهاحدوداً
كما انتقد اليسار امتناع ألمانيا عن التصويت على الطلب الفلسطيني بالجمعية العامة لألمم المتحدة، 

، وقالت أنيته غروت ممثلة "ة ألمانيا بالشرق األوسطمغامرة ستؤدي لتراجع مصداقي"واعتبر هذا الموقف 
 يذكر على واقع الحزب بلجنة حقوق اإلنسان بالبرلمان األلماني إن التصويت األممي لن يحدث تغيراً

 كدولة، وإتاحته للسلطة الفلسطينيين، غير أنه يكتسب أهمية رمزية كبيرة لتصنيفه لفلسطين أخيراً
  .نظمات الدولية والتوقيع على االتفاقيات العالمية المتعلقة بحقوق اإلنسانالفلسطينية المشاركة في الم

  ١/١٢/٢٠١٢نت، .الجزيرة
  
  ألمم المتحدةا التي صوتت ضد دولة فلسطين في بالدهماموقف حكومة حزبان تشيكيان ينتقدان  .٦٤

 ،وراليك لوبومير زا التشيكي،وصف نائب رئيس الحزب الديمقراطي االجتماعي:  علي الصالح- لندن
 بأنه يفتقد  في الجمعية العامة لألمم المتحدة، صوتت ضد دولة فلسطين، التيموقف الحكومة التشيكية

: ، ففي حين تعلن دعمها قيام دولتين السياسة الخارجية التشيكية بأنها غير مفهومة إطالقاًللمنطق، واصفاً
إن سياستنا الخارجية تدلل على " وأضاف.  وفلسطين، تصوت ضد قبول فلسطين كدولة مراقب"إسرائيل"

  . ووصفها بالسياسة االنعزالية وغير المنطقية"أننا نبتعد عن االتحاد األوروبي
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 وهو ثاني أقوى ، رئيس الحزب الشيوعي التشيكي والمورافي،وهاجم الموقف الحكومي فويتيخ فيليب
 للسياسة الخارجية، وأن الجمهورية  كامالً الموقف التشيكي في األمم المتحدة يشكل فشالًاألحزاب معتبراً

  .التشيكية تصرفت بشكل مخز ومضحك
  ٢/١٢/٢٠١٢الشرق األوسط، لندن، 

  
  "الصندوق" إلى فلسطين ال تزال بعيدة عن االنضمام :متحدثة باسم صندوق النقد الدولي .٦٥

 األممي  االعتراف بفلسطين دولة مراقبا فأنعلنت متحدثة باسم صندوق النقد الدولي أ): .ا ف ب(
 في بريد ،وقالت وفا عمر.  المؤسسة الدوليةإلى في انضمامها "في شكل مباشر"المتحدة ال يساعد 

 إلى تقديم طلب انضمام إمكان مباشر على تأثيرليس له في ذاته ...  المتحدةاألمماعتراف " إن ،الكتروني
  ." انضمامأيقة على للصندوق آلياته الخاصة للمواف" أن عمر وأضافت. "صندوق النقد الدولي

 ٢/١٢/٢٠١٢الدستور، عمان، 
  
  مدعي الجنائية الدولية يدرس وضع فلسطين .٦٦

 لحصول فلسطين "األثر القانوني"علن مكتب مدعي المحكمة الجنائية الدولية أمس انه يدرس أ): .ا ف ب(
تحقيق في  المدعي بطلب فتح إلى ٢٠٠٩على صفة دولة مراقب في األمم المتحدة وهي التي تقدمت عام 

مكتب " إنوقال مكتب المدعي في برقية لوكالة فرانس برس  . بارتكابهااإلسرائيليجرائم تتهم الجيش 
 عن الجمعية العامة لألمم ٢٠١٢ نوفمبر/  تشرين الثاني٢٩ بالقرار الصادر في المدعي يأخذ علماً

  ."المتحدة بمنح فلسطين وضع دولة مراقب غير عضو في األمم المتحدة
  ٢/١٢/٢٠١٢ة الجديدة، رام اهللا، الحيا

  
  رفع التمثيل الفلسطيني لدى بلجيكا إلى بعثة دبلوماسية .٦٧

وشكر الرئيس .  رفعت الحكومة البلجيكية مستوى التمثيل الفلسطيني إلى بعثة دبلوماسية):معاً( )وفا(
 إن المفوضية وقال وزير الخارجية البلجيكي ديدييه ريندوز. محمود عباس الحكومة البلجيكية على ذلك

الفلسطينية العامة ستصبح بعثة دبلوماسية في بلجيكا، وتستطيع التمتع بكل االمتيازات والتسهيالت التي 
إن العاملين في البعثة الدبلوماسية الفلسطينية : وقالت وكالة األنباء البلجيكية. يكفلها القانون الدولي

 أن إلى الدبلوماسية بموجب القانون الدولي، مشيرة سيستفيدون من الحصانة القانونية التي تمنح للبعثات
وعبرت السفيرة ليلى شهيد عن . القرار البلجيكي ينطبق على االتحاد األوروبي وبلجيكا ولوكسمبورغ

  .سعادتها
  ٢/١٢/٢٠١٢الحياة الجديدة، رام اهللا، 

  
   خالل أيام الدوليةلرباعيةا لجنةموسكو تدعو الجتماع وزاري ل .٦٨

عت روسيا، أمس، إلى عقد اجتماع للجنة الرباعية للتسوية الشرق أوسطية على مستوى د: ).آي.بي.يو(
وقال نائب وزير الخارجية الروسي، مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى . وزاري خالل األيام المقبلة

ع ندعو باستمرار إلى عقد اجتما ":"روسيا اليوم"الشرق األوسط ميخائيل بوغدانوف في مقابلة مع قناة 
نحن مستعدون لعقده خالل األيام المقبلة، خاصة أن هناك اجتماعات سيشارك فيها . وزاري للرباعي
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نعتقد أنه بعد تبني الجمعية العامة قرار رفع صفة فلسطين، من "وتابع ". جميع شركائنا في الرباعي تقريباً
اهن بهدف التأثير بشكل الوضع الر"وشدد على ضرورة أن تبحث اللجنة ". المنطقي أن يجتمع الرباعي

بناء في جميع األطراف المعنية، بما فيها اإلسرائيليون والفلسطينيون، وذلك لمصلحة استئناف 
  ".المفاوضات

  ٢/١٢/٢٠١٢الخليج، الشارقة، 
  
   على حق العودة لالجئين الفلسطينيينيؤكد فلسطين حرة -المنتدى االجتماعي العالمي .٦٩

 فلسطين حرة، -أكد المشاركون في المنتدى االجتماعي العالمي: وفا وكالة – )البرازيل(بورتو أليجري 
ليجري البرازيلية، على الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب أ، في مدينة بورتو أمسالذي اختتم أعماله 

، وتقرير ١٩٤الفلسطيني، وفي مقدمتها حق عودة الالجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وفق القرار األممي 
وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وفق قرارات الشرعية الدولية وعلى أساس المصير، 

  .القانون الدولي، وذلك التزاما بالوثيقة المرجعية السياسية للمنتدى
والتقى في بورتو اليجري البرازيلية ممثلو الحركات والقوى االجتماعية ومنظمات غير حكومية وفعاليات 

  .عية مختلفة من العديد من دول العالم في إطار المنتدى االجتماعي العالمي فلسطين حرةشعبية ومجتم
وطالب المنتدى، الذي استمر لثالثة أيام، في بيانه الختامي، بتقديم المسؤولين اإلسرائيليين إلى محكمة 

ي أشار فيه إلى الجنايات الدولية على الجرائم التي ارتكبت ضد المدنيين في قطاع غزة، في الوقت الذ
  .الصمود البطولي لقطاع غزة في وجه العدوان اإلسرائيلي األخير

  ٢/١٢/٢٠١٢، رام اهللا، األيام
  
  وفد أوروبي كبير يصل غزة للوقوف على تبعات العدوان .٧٠

 وصل مساء أمس السبت وفد أوروبي رفيع المستوى، يضم العشرات من البرلمانيين والسياسيين :غزة
وروبية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح جنوب القطاع؛ للوقوف على تبعات العدوان من عموم القارة األ

  .اإلسرائيلي على القطاع، وإعداد تقرير حول استهداف المدنيين
 الذي ينسق الزيارة، إن و، رامي عبد، الفلسطينية–وقال المدير اإلقليمي لمجلس العالقات األوروبية 

 وأشار إلى أن مسيرة شموع ستقام أمام ،غزة بزيارة منزل عائلة الدلوالوفد سيبدأ أولى جوالته في قطاع 
منزل عائلة الدلو بحضور الوفد األوروبي، الفتاً إلى أنه سيلتقي الحقاً أعضاء المجلس التشريعي 

  .الفلسطيني من مختلف الكتل البرلمانية
الشؤون اإلنسانية التابع وأوضح عبده أن مكتب مجلس العالقات األوروبية الفلسطينية ومكتب منسق 

 مفصل لألوضاع السياسية واإلنسانية بعد الحرب اإلسرائيلية على لألمم المتحدة، سيقدمان للوفد عرضاً
  .غزة التي استمرت ثمانية أيام، بدأها االحتالل بخرق لتهدئة أشفرت عليها مصر

ى حجم الدمار الذي تعرضت وبحسب ما هو مقرر، فسيقوم الوفد األوروبي بجوالت ميدانية لالطالع عل
ونروا جولة ميدانية األله المناطق السكنية والمرافق الخدمية خالل العدوان اإلسرائيلي، فيما تنظم وكالة 

  .ونروااألللمخيمات الصيفية، حيث سيلتقي الوفد ومدير عمليات 
  ٢/١٢/٢٠١٢السبيل، عّمان، 
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  في اعتراض صواريخ غزة" القبة الحديد" نجاح "إسرائيل" يشككون في ادعاءات أمريكيونخبراء  .٧١
 شكك خبراء أمريكيون، حسب تقرير نشرته جريدة نيويورك تايمز الجمعة في مدى :واشنطن، نيويورك

 إطالقها المضادة للصواريخ القصيرة المدى، خصوصاً التي يجري اإلسرائيلية" القبة الحديدية"نجاح نظام 
  . بالغوا في تقييم نجاح تلك الشبكةاإلسرائيليين المسؤولين نأ إلى ملمحين "إسرائيل"من قطاع غزة على 

  ١/١٢/٢٠١٢، القدس، القدس
  
  اإلسرائيليةضجة في المجر بسبب نواب يحملون الجنسية  .٧٢

. واإلسرائيلية طلب نائب مجري استقالة زميلة له في البرلمان ألنها تحمل الجنسيتين المجرية .):ب.ف.ا(
 انه من غير ، أمس األول،)يمين متطرف( مؤتمر صحفي لحزب جوبيك ناءأث ،وقال النائب ايلود نوفاك

 الجنسيتين المجرية ، المعارض"ال ام بي" النائب عن حزب ، تحمل كاتلين ايرستايأنالمقبول 
  .، وطالب باستقالتها من البرلمانواإلسرائيلية

بها االثنين الماضي مارتن  أدلى أيام من تصريحات في االتجاه ذاته أربعةجاءت تصريحات جوبيك بعد 
حان الوقت لتقييم عدد األعضاء من أصل " قال فيها ، وهو نائب في الحزب اليميني ذاته،جيونجيوسي

  ." لألمن القومي معيناًيهودي في الحكومة والبرلمان والذين يشكلون تهديداً
وفي رد . لجنسية المجرية واشترت اإسرائيلية مواطنة إنهاوردت النائبة ايرستاي بطريقة متهكمة وقالت 
  .فعل على هذا التصريح طالب نوفاك باستقالتها

  ٢/١٢/٢٠١٢الحياة الجديدة، رام اهللا، 
  
   الجديد يقوض إمكانية إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيااالستيطانيالمخطط  :نيويورك تايمز .٧٣

 فيه على اعالن حكومـة      اليوم السبت تقريراً عقبت   " نيويورك تايمز "نشرت صحيفة   : وكاالت /٤٨عرب
 آالف وحدة سكنية استيطانية في      ٣ي بنيامين نتنياهو امس الجمعة عن نيتها بناء         سرائيلرئيس الوزراء اإل  

القدس الشرقية وانحاء اخرى من الضفة الغربية المحتلة غداة التصويت في الجمعية العامة لالمم المتحدة               
  .:وليةعلى قبول فلسطين دولة غير عضو في المنظمة الد

 تخطط لبناء مستوطنات يهودية     إسرائيلاوباما، جاءت انباء الجمعة عن ان       ) باراك(بالنسبة الى الرئيس    "
  .في منطقة حساسة جغرافياً في القدس الشرقية كصدمة وقحة

اذ ان حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اعلنت عن بنـاء           : ولكن ربما ما كان ينبغي ان تكون كذلك       
  .٢٠٠٩في لحظات غير مناسبة منذ ان تولى اوباما الرئاسة في مستوطنات 

 على خطط لبناء وحدات سكنية جديدة خالل زيارة كان يقـوم            إسرائيل، وافقت   ٢٠١٠) مارس(في آذار   
 ٠٠٠،١ذاك انهـا سـتبني      ) نوفمبر(فقد اعلنت في شهر تشرين الثاني       . بها نائب الرئيس جوزيف بايدن    

.  والفلـسطينيين  إسـرائيل لرئيس اوباما يحاول فيه اعادة بدء المحادثات بين         مسكن في الوقت الذي كان ا     
، صادقت على بناء وحدات سكنية عشية اجتماع بين الرئيس اوباما والرئيس            ٢٠١١) ابريل(وفي نيسان   

 عن احدث مشاريع البناء بعـد يـوم         إسرائيلاما هذه المرة فقد جاء اعالن       . شمعون بيريز ) يسرائيلاإل(
ز السلطة الفلسطينية في الحصول على مكانة ارفع من الجمعية العامة لالمـم المتحـدة، وهـي                 على فو 

ويقول خبراء في شؤون الشرق االوسط انـه بينمـا          . إسرائيلمحاولة وقفت ضدها الواليات المتحدة مع       
  .يمكن ان يكون النمط هو نفسه، فان آثاره يمكن ان تكون اكبر بكثير هذه المرة
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مجرد بـضعة   ) اعالنا عن (ليس هذا   : " ومصر إسرائيلزر، وهو سفير أمريكي سابق لدى       قال دان كيرت  
هذه واحدة من اكثر المواقع حساسية في       . بيوت اخرى في القدس او على قمة تل آخر في الضفة الغربية           

  ".المنطقة، وآمل في ان تقف الواليات المتحدة موقفاً حازماً
 مراراً وتكراراً منذ تسعينات القرن الماضي بـاال تبنـي فـي             ئيلإسراوقال ان الواليات المتحدة حذرت      

الن المستوطنات هناك ستقسم عمليـاً الـضفة        " ١اي  "المنطقة المتاخمة للقدس الشرقية والمعروفة باسم       
وبينمـا انتقـد    . الغربية الى نصفين ويمكن ان تقضي على الخطط القامة دولة فلسطينية متصلة جغرافياً            

، فقد كان االنتقاد بلغة دبلوماسية فشلت في تصوير عمق          إسرائيلوزارة الخارجية خطوة    البيت االبيض و  
  .االحباط الذي عبر عنه المسؤولون على الصعيد الخاص

اننا نكرر معارضتنا القائمة منذ مدة طويلة       : "وقد قال تومي فيتور، وهو ناطق باسم مجلس االمن القومي         
ونحن نعتقد ان هذه االعمال لها نتائج سلبية وتجعل من االصعب           . يةللمستوطنات والبناء في القدس الشرق    

  ".استئناف المفاوضات المباشرة او تحقيق حل الدولتين
واوحت الناطقة باسم وزارة الخارجية فكتوريا نوالند بان السلطة الفلسطينية استدرجت االنتقام بتوجههـا              

 والواليـات المتحـدة     إسرائيلسالت متكررة من    الى تصويت في االمم المتحدة بالرغم من تحذيرات وتو        
  .وبلدان اخرى

. في سياق التحرك في نيويورك، كان هناك خطر من عمل يقود الى رد فعـل           : "وقالت نوالند للصحافيين  
بدالً من ذلـك نحـن      . لذا فاننا في هذا السياق سنكون متزنين بقولنا اننا ال نريد ان نرى عمالً استفزازياً              

  ".طرفين وهما يركزان على العودة الى الطاولة من دون شروط مسبقةنريد ان نرى ال
ية بعـد ان    سـرائيل وعلى الصعيد الخاص عبر مسؤولون عن شعور عميق باالحباط لمجيء الخطوة اإل           

يون اياماً وهم يقللون من شأن تأثير المبادرة الفلسطينية وااليحاء بانهم لن يلجأوا             إسرائيلقضى مسؤولون   
مثل هذه االجراءات المضادة اال اذا استخدم الفلسطينيون مكانتهم الجدية المعـززة ليتحـدوا           الى استخدام   

  . في محكمة الجنايات الدوليةإسرائيل
خطـوة ال   "قد يكون   ) E1" (١اي  "غير ان احد المسؤولين صرح بقوله ان بناء المستوطنات في المنطقة            

 بابالغ الواليـات المتحـدة      إسرائيل الذي قامت فيه     وفي الوقت . بالنسبة الى مسيرة السالم   " يمكن عكسها 
بانها ستعلن خطتها، مثلما فعلت من قبل في ما يتعلق ببيانات مماثلة، فان من الواضح انها باعالنها تلـك                   

  .الخطوة اخذت المسؤولين في االدارة األمريكية على حين غرة
 ضد مبادرة الـسلطة الفلـسطينية       إسرائيلثم ان الخطوة تأتي بعد ان وقفت الواليات المتحدة الى جانب            

للحصول على صفة دولة غير عضو، رغم ابتعاد حلفاء اوروبيين مثل بريطانيا وفرنسا والمانيا الذين إما                
  .ساندوا القرار او امتنعوا عن التصويت عليه

لدول ومجموعة ا.  دولة٤١ دولة لصالح القرار، وتسع ضده وامتنعت       ١٣٨وبنتيجة ذلك كله، فقد صوتت      
 ضمت كندا، وجمهورية التشيك، وجزر الباسيفيك والتي        إسرائيلالتي ظلت الى جانب الواليات المتحدة و      
  .تصوت عادة الى جانب الواليات المتحدة

في غزة، ليعيد تثبيـت التحـالف       " حماس" و إسرائيلوقد بذل اوباما جهودا منذ اشتعال موجة العنف بين          
 في وجه الهجمـات الـصاروخية       إسرائيلق نتنياهو في الدفاع عن      ودافع عن ح  . إسرائيلاألمريكي مع   

وقام بايفاد وزيرة خارجيته هيالري رودام كلينتون للمساعدة في التوسط لوقف اطالق            . المنطلقة من غزة  
  .إسرائيلو" حماس"النار بين 
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، "حمـاس "خ  وقد تصدى نظام القبة الحديدية المضاد للصواريخ والذي مولته أمريكا لعشرات من صواري            
  .سرائيلوكان ذلك دليال واضحا على الدعم العسكري الذي تقدمه االدارة األمريكية إل

وكان اوباما عندما تولى منصبه قـد       . اال ان مسألة المستوطنات ظلت شوكة مقلقة تظهر بين حين وآخر          
 اال ان نتنياهو لـم  . الى وقف االستيطان كوسيلة لفتح الباب امام المفاوضات مع الفلسطينيين         إسرائيلدعا  

  .يذعن لهذه المطالب اللهم اال في فترات موقتة من اعمال البناء
ي عند صدور هذه البيانـات، ولـيس        سرائيلوحدث العديد من أشد حاالت التصادم مع رئيس الوزراء اإل         

  .مابايدن التي احرجت االخير وأغضبت اوبا) نائب الرئيس األمريكي(اقلها تلك التي وقعت خالل زيارة 
ي على انه ليس اساءة موجهة الوباما بقـدر         سرائيلويقول بعض الخبراء انه يجب ان ينظر الى البيان اإل         

  .ي يعد نفسه لسباق اعادة انتخابهإسرائيلما هو خطوة وقتها بدهاء زعيم 
شخص مـن   ) أي نتنياهو (بيبي  "وقال آرون ديفيد ميلر، نائب رئيس مركز وودرو ويلسون للباحثين ان            

وقد قام عباس بتقديم مبادرة دولة غير عضو في االمم المتحدة           . ع الذي يعمل وفق مبدأ العين بالعين      النو
  ". وهذا في نظر بيبي عمل احادي، وهكذا فان بيبي يرد بعمل مضاد من جانبه–

 اذ رغـم  . وفي الوقت نفسه، يقول ميلر ان توقيت نتنياهو يحمل في طياته تقديرا العباء اوباما السياسية              
انه اعيد انتخابه قبل فترة وجيزة، فان الرئيس األمريكي منهمك في مفاوضات صعبة مـع الجمهـوريين                 
والديمقراطين في الكونغرس بشأن االتفاق على الميزانية، اضافة الى فشل محتمل لتسمية مندوبتـه فـي                

  .االمم المتحدة سوزان رايس، مرشحته المحتملة لمنصب وزيرة الخارجية
هل هناك وقت افضل لالعالن عن بناء المستوطنات؟ قد يكون اوباما اكثر قوة كرئيس اعيـد                "وقال ميلر   

، فيما يعمل بيبـي لـدخول       إسرائيلانتخابه لوالية ثانية، لكنه يظل محصورا في الكونغرس بشأن قضية           
  ".معركة اعادة انتخابه

  ١/١٢/٢٠١٢، ٤٨عرب 
  
  !هكذا وصلت حماس إلى حيث انتهت فتح .٧٤

  ماجد كيالي
، فاالثنتان شكلتا عمود المقاومة المـسلحة،       »فتح«إلى حيث انتهت حركة     » حماس«حسناً، وصلت حركة    

واالثنتان انطلقتا من مبـدأ تحريـر       . كل في زمنه الخاص، لتتحوال في زمن آخر، نحو المقاومة الشعبية          
في الـضفة   (فلسطينية  فلسطين، من النهر إلى البحر، لتتحوال بعده، كل على حدة، نحو هدف إقامة دولة               

ية أي من دون    سرائيلمع حق العودة؛ علماً أن مضمون هذا الحق يفيد بالعيش في نطاق السيادة اإل             ) وغزة
  .عملية التحرير
لحقت بها،  » حماس«، فإن   )١٩٩٤(تحمل عبء عملية أوسلو، وإنشاء كيان السلطة        » فتح«وبينما كانت   

بحيث باتت جزءاً من تلك العملية، ال سيما        ) ٢٠٠٦(يعية  بعد طول معارضة، من مدخل االنتخابات التشر      
  .مع تحولها إلى سلطة في غزة

ذلـك إن التحـول عنـد       : الجدال هنا ال يتعلق بصوابية هذا التحول أو ذاك، من عدمه، وإنما بحيثياتـه             
التباينات التي  الحركتين لم ينجم عن دراسة معمقة ونقدية للخيارات السابقة، ولتداعياتها، بدليل الخالفات و            

  .شهدتها وتشهدها كل واحدة منهما
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والحال إن هذا التحول حصل نتيجة تفاعالت أخرى، تتعلق بضغط الظروف المحيطة، وبالكلفـة التـي                
. ، فضالً عن اإلغـراء المتعلّـق بحيـازة المكانـة والـسلطة            »الممانعة«يمكن أن تنجم عن المعاندة و       

فع الفلسطينيون أثماناً باهظة جداً للتجربة الوطنية الفلسطينية        وبالخصوص فهذه التحوالت حصلت بعدما د     
  .المسلحة، في الخارج، كما في الداخل

، »فتح«وسلطتها في غزة، باتت اليوم تقول وتفعل ما كانت تقوله وتفعله قيادة             » حماس«هكذا، فإن قيادة    
اليوم مصحوباً بتغطيـة    » حماس«وسلطتها في الضفة وغزة، قبل أعوام قليلة، وإن كان ذلك يحصل مع             

  !»فتوى«من 
كـبح  ) »فتح«وهي قيادة المنظمة والسلطة و      (فمنذ قيام السلطة، مثالً، كثيراً ما حاولت القيادة الفلسطينية          

ية، بدعوى أن ثمـة طرقـاً أخـرى         سرائيلعن القيام بالعمليات التفجيرية في المدن اإل      » حماس«حركة  
نيين لبناء كيانهم، الناشئ في الـضفة والقطـاع، لكـن حركـة             للنضال، وبغرض إتاحة المجال للفلسطي    

  .تخلّت عن المقاومة المسلحة، وفرطت بالقضية وبالوطن» فتح«كانت ترد باعتبارها أن » حماس«
، والتي أكدت فيها القيادة الفلسطينية رفضها       )٢٠٠٠(لكن صدمة نجمت عن فشل مفاوضات كامب ديفيد         

ية بعملية التسوية، وبينت عدم صوابية هذا الموقف، ال سيما مع انـدالع             يلسرائلإلمالءات والتالعبات اإل  
، األمر الذي لم    »كتائب األقصى «نحو المقاومة المسلحة، عبر     » فتح«االنتفاضة الثانية التي شملت تحول      

 لياسر عرفات الذي فرضت عليه حصاراً مشدداً في مقره في المقاطعة لثالثة أعوام، حتى               إسرائيلتنسه  
  .رحيله

، بصرف النظر عن طريقة إدارته، جاء على خالف كل طروحـات            »فتح«المهم أن هذا التحول من قبل       
عن هذه الحركة، في حينه، ال سيما في ما يتعلق بوصمها بالعمالة والتفريط، إذ إن األمر أكثر                 » حماس«

  .تعقيداً بكثير، وال يمكن تبسيطه بمجرد كلمات
وفق نمط العمليات التفجيريـة،     » حماس«فاضة الثانية، التي انخرطت فيها      مرة أخرى، عندما قامت االنت    

محط انتقـاد مـن     ) التي قامت بمثيلتها كتائب األقصى أيضاً     (والقصف الصاروخي، كانت هذه العمليات      
ي، وتضر بصدقية قضية الفلسطينيين     سرائيلبدعوى أنها تعرض الفلسطينيين للبطش اإل     » فتح«أوساط في   
لم تصغ وقتها إلى ذلك، وعـادت       » حماس«وبالطبع فإن   . يين حول حكومتهم  سرائيل وتوحد اإل  وعدالتها،

  .إلى معزوفتها في شأن كيل االتهامات للقيادة الفلسطينية، األمر الذي أوصل إلى االقتتال واالنقسام
 القيادة يمكـن أن     ليس معنى ذلك أن هذه القيادة ال تستحق النقد، فليس ثمة أحد فوق طائلة النقد، لكن هذه                

، وشـعبوية   إسرائيلتُنتقد على أشياء كثيرة ضمنها المزاجية والتجريبية والفردية في إدارة صراعها مع             
  .خطاباتها، ومسؤوليتها عن ترهل البنى الفلسطينية، وتغييب األطر الشرعية وغير ذلك الكثير

يتين، باتـت تتحـدث     إسرائيل، وبعد حربين    )٢٠٠٧(وبعدما باتت سلطة في غزة      » حماس«المدهش أن   
» حماس«فها هي   . تتحدث بها، وكانت مدعاة لنقدها لها وتشكيكها بها       » فتح«بالمفردات ذاتها التي كانت     

، مع وجود قوى أمنية     )وهذه كناية عن وقف المقاومة    (اليوم مع الهدنة والتهدئة، ووقف األعمال العدائية        
، مع كل ما يمكن أن يعنيه ذلك من فصل واقـع            إسرائيلومنها لحراسة هذا الواقع على الحدود بين غزة         

  .غزة عن واقع الضفة في العملية الوطنية الفلسطينية
) يينسـرائيل اإل(» ال تستهدف المـدنيين   «، وعلى لسان قائدها خالد مشعل، تؤكد أنها         »حماس«وها هي   

 على مطالبنا المتمثلـة     سلوك سبل سلمية من دون سفك دماء أو استخدام أسلحة إذا حصلنا           «وتوافق على   
مسار الـسالم وإقامـة دولـة       «، مع اعتبار    »بإنهاء االحتالل وإقامة دولة وتلبية سائر األهداف الوطنية       
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الفلسطينيون اليوم، وفي الماضي،    ... محل توافق فلسطيني  ...  مع حق العودة   ١٩٦٧فلسطينية على حدود    
  .»١٩٦٧لة ضمن حدود ، على برنامج ينص على قبول دو»حماس«وافقوا، ومعهم 

باتوا فجأة من أشد المدافعين عن كل تلك التعـابير، علـى رغـم أنـه     » الحمساويين«المدهش، هنا، أن   
يين، وتعابير مثل المقاومة الشعبية، أو الدولة الفلـسطينية         سرائيلاإل» المدنيين«باألمس القريب كان تعبير     

وهذا ما يـذكّر    .  توجب رمي الشبهة على القائل بها      في الضفة والقطاع، من التعابير المحرمة التي كانت       
  :بقول الشاعر

  !»غويت وإن ترشد غزية أرشد/ وما أنا إال من غزية إن غوت«
فهـذه  . وهو ما يفتح على واقع مؤلم، ومحزن، تعاني منه مكونات الحركة الوطنية الفلسطينية بمجملهـا              

طينيين واقتتالهم وانقسامهم، واستنزاف قواهم في      المسائل بالضبط هي التي كانت تقف وراء خالفات الفلس        
  .معارك مجانية

ليس القصد هنا، تأكيد صوابية هذا التحول أو نضجه أو غير ذلك، وإنما اإلشارة إلـى الحالـة                  : وأكرر
المرضية التي تعاني منها فصائل العمل الفلسطيني، نتيجة سيادة العقليات المغلقة، والعصبيات الفصائلية،             

وهي حالة ناجمـة، أيـضاً، عـن غيـاب الطـابع            . ساب العقليات الوطنية، والمسؤولة، والنقدية    على ح 
  ).المنظمة والسلطة والفصائل(المؤسسي والديموقراطي والتمثيلي في النظام السياسي الفلسطيني السائد 

ينيون عن روح   لذا، فلنأمل بعد كل ما جرى، وبعد كل هذه التجربة، واألثمان الباهظة، أن يتخلى الفلسط              
وإما مـع   » فتح«العصبية الفصائلية، والعمى األيديولوجي، وعقلية احتكار الحقيقة، وضمنه ثنائية إما مع            

وعلى األقـل، فـإن تجربـة       . فالقضية الفلسطينية أعقد وأوسع وأشمل بكثير من هذه الثنائية        . »حماس«
  .عمرها يناهز نصف قرن تستحق نضجاً كهذا

  ٢/١٢/٢٠١٢، الحياة، لندن
  
  األمم المتحدة والحمولة الرمزية الفلسطينية .٧٥

  نهلة الشهال
كمن يستمطر السماء، صب الرئيس الفلسطيني محمود عباس جهده على منح خطابه أمام الجمعية العامة               
لألمم المتحدة أكبر مقدار من الرمزية، فانتقى كلماته بعناية، واستحضر االيحـاءات القويـة والمـؤثرة،                

، تحض على التصفيق الحماسي المتكـرر،       »تاريخية« قصيرة ذات إحاالت قيمية عامة و        مستخدماً جمالً 
  .وعلى الوقوف تحيةً

التاريخ الذي يستحضر اليوم الذي صوتت فيه تلك الجمعية على قـرار إنـشاء              : كل شيء توافر للغرض   
رافضة معزولة، كـسر    ، الغالبية الساحقة من االمم المؤيدة التي تجعل التسع ال         ١٩٤٧ عام   إسرائيلدولة  

يين سـرائيل اإلجماع االوروبي على االمتناع الذي سوقت له السيدة آشتون، النجاح في إثارة سـخرية اإل              
التي يبديها قادتهم، وهو ما عبرت عنه تعليقات فـي الـصحافة            » المخاوف في غير محلها   «أنفسهم من   

 أخرق ينم عن عـصاب ينـاقض الواقعيـة          ي للخطوة، وتعتبره موقفاً   سرائيلية تنتقد الرفض اإل   سرائيلاإل
، وأخيراً، وكتتويج   !)لمرة، ليست تلك صفات تُطلق على مواقف صادرة عن جهات عربية أو فلسطينية            (

لهذه الرمزية، جرى بث خطاب الرئيس الفلسطيني على جدار الفصل في بيت لحم، الذي حول للمناسـبة                 
  . على أية حال تراكم في شكل ال مثيل له الرمزياتوفلسطين! وهذه ضربة معلم... الى شاشة عمالقة
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ي على تصغير المناسبة، وتتفيهها، وتحويلها الى لحظة عابرة، بل حتى           سرائيلمقابل ذلك، ركَّز التكتيك اإل    
، والتأكيد ان التصويت لن يغير الواقع،       »الشكلية«نفسه لتوظيفه في خدمة معنى      » الرمزية«تحوير تعبير   

فإن كان ذلك يسعدهم، فهذا شـأنهم، وال        (ال الفلسطينيين في رام اهللا قدر ما يشاؤون         والسخرية من احتف  
وفي هذا المسلك، تـسليم     ). ية ايغار بالمور  سرائيلمانع لدينا، كما قال باستخفاف الناطق باسم الحكومة اإل        

ة الجمعية العامة    سعت حتى الدقيقة األخيرة قبل جلس      إسرائيلمسبق بالخسارة ومحاولة لتقزيمها، علماً ان       
للضغط على أبو مازن، وإرهابه بألف نوع من التوعد، عساها تنجح في دفعه الى تضمين كلمته اعالنات                 

يين عما يمكـن أن  سرائيلمصاحبة، كالتعهد بعدم اللجوء الى محكمة الجزاء الدولية لمالحقة المسؤولين اإل   
الـى طاولـة    ) تخص االستيطان (»  شروط بال«يصنف جرائم حرب أو جرائم ضد االنسانية، أو العودة          

ورافقت واشنطن هذه الضغوط، وانتهت الى إعالن أن على السلطة الفلـسطينية أن تنـسى               . المفاوضات
  . مليون دوالر التي كان الكونغرس األمريكي سيصوت على منحها إياها٢٠٠ال

وهـذه  !  التفاقـات أوسـلو    ...ية واألمريكية اعتبار التصويت مخالفة    سرائيلاألطرف بين كل الحجج اإل    
وبكل جدية، تقـول    . األخيرة تبدو كاألرنب الذي يخرجه حاوٍ من قبعته كلما أراد استعادة انتباه الجمهور            

يين والفلـسطينيين ولـيس     سـرائيل واشنطن إن الدولة الفلسطينية يجب ان تولد من المفاوضات بـين اإل           
هذه االخيرة منصة صواريخ وليس الهيئة الدوليـة        باإلرغام كما يحدث باللجوء الى االمم المتحدة، وكأن         

وكأن منح فلسطين صفة المراقب غير العضو في االمم المتحـدة تجـسيد             ...  أصالً إسرائيلالتي أنشأت   
 ان تـضرب مـثالً عـن        إسـرائيل بل يصل الهـزل ب    . لدولة تولد وتتولى السيادة على أرضها وشعبها      

 فصاعداً في عضوية المنظمات التابعة لألمم المتحدة، فتذكّر         التي يمثّلها حق فلسطين من اآلن     » االخطار«
بتصويت يونيسكو في شكل استثنائي وعاجل لمصلحة تصنيف كنيسة المهد جزءاً من تراث االنسانية، في              

لماذا؟ ألنه يوحي بأنها ال تحافظ على هـذا         ! سرائيلالماضي، باعتباره تصويتاً معادياً إل    ) يونيو(حزيران  
  .، وهو معيب وفق االدارة األمريكية كذلك»سياسياً«يجعله موقفاً الموقع، ما 

واستعادة هذه الواقعة اليوم، بمناسبة اكتساب فلسطين صفتها الجديدة، محاولة ارهابية لقطع الطريق ليس              
ألنهم قابلون لإلدانة وفق تقارير متكررة لخبراء       (» مبررة«يين  سرائيلعلى محكمة الجزاء، حيث خشية اإل     

. ، بل لقطعها حتى على أبسط المكاسـب المعنويـة         )ألمم المتحدة ومن المنظمات الحقوقية في العالم      من ا 
كما يقول مثل فرنسي، فتحتل، وتنشئ وتوسع       » أكل الزبدة وثمن الزبدة في آن     « تريد   إسرائيلباختصار،  

تريد ان يقال   المستوطنات، وتبني جدران العزل، وتقصف وتقتل وتضطهد وتنكر الحقوق بعد الوجود، و           
  .، وال تطيق اي درجة من اللوم»برافو«لها 

فأي معادلة هذه، هي التي على مقدار غير مسبوق من الغرائبية، ومقطوعة الصلة بأي واقع؟ لعل هذا ما                  
يشير اليه الضيق الذي يظهره العالم اليوم إذ يصوت الى جانب فلسطين بهذه الكثافة، كما يبديه مثقفـون                  

ن متزايدون، ليسوا قطعاً من تلك الفئة القليلة المناهضة للصهيونية، يعتبـرون أن فـي               يوإسرائيلوكتاب  
فتلـك حالـة    . »ولكن أغلبهم ال يعرفون   «. مسلك قياداتهم ما يثير الخجل، وما يناقض المنطق والعقالنية        

، ليس بمعنى أنه ليس قائماً، بل بمعنى أنـه غيـر قابـل              »مستحيل« كمشروع   إسرائيلعضوية تخص   
وهذه شروط تحمل بذور فنائها في داخلها، تحديداً ألنها على هذا المقـدار             . الستمرار إال بهذه الشروط   ل

من الذعر، ومن تطلب اإلطالق دائماً في الصغيرة والكبيرة، ومن مجافاة المنطـق، وهـي خـصائص                 
  .مناقضة للحياة
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، تفكيراً فـي    إسرائيلستتباع  ومما له داللة بذاته أن يستدرج كل حدث وكل حادث يخص فلسطين، وباال            
وهو ما ال يحدث مع أماكن وملفات أخرى، تبقى حوادثها وأحداثها           . الحمولة العامة للموضوع، وجوديتها   
 إذاً فـي ضـوء تلـك        إسـرائيل فأي تمثل للمستقبل تمتلكه     . »العام«ابنة ظروفها مهما توسع النظر الى       

  الخصائص؟
اً، ليس ألنه سيحمل حلوالً تترجم على أرض الواقـع، فهـذا            ثمين إذ » الرمزي«تصويت الجمعية العامة    

ينقل األمر من الرمز الى الوهم، وهما ليسا واحداً، تماماً كما أن الرمزية ليست الـشكلية التـي تحـاول                   
وهو ثمين ليس أبداً بسبب الحجة التي تسوقها أحياناً، والقائمة على فكرة أنه يقطع              .  االعتداد بها  إسرائيل
وهذا وهم آخـر،  . في مواجهتها» المعتدل« على حركة حماس أو على األقل يعزز جناح السلطة          الطريق

تصويت . فقانون التوازنات السياسية يخضع لحزمة من االعتبارات، وال يمكن ضبطه وفق هذه الوسائل            
 تـأبى أن    الجمعية العامة والمكسب الذي نتج منه، هما اعتراف أوالً وأخيراً بفلسطين، يقول كيف أنهـا              

وهو ايضاً، ومن جانب آخر، قابل للتثمير لو تـوافرت          . تموت، على رغم كل محاوالت الخنق والسحق      
طالمـا األمـر يتعلـق تحديـداً        (يأتي زمن   : لكن الجانبين غير متنابذين   . شروط ذلك، وهذا مبحث آخر    

  .عن تالقيهما نتائجيتالقى فيه الرمزي بالعملي، وتولد ) بتمثالت المستقبل عند االطراف المعنية
  ٢/١٢/٢٠١٢، الحياة، لندن

  
  فلسطين تشعل الربيع العربي .٧٦

  سمير الحجاوي
شكلت قضية فلسطين رافعة أساسية لمجريات األحداث في المنطقة، وأسهمت بتشكيل الوجدان العربـي              

حلـة  واإلسالمي إلى حد كبير، واحتلت دائما مكانة مميزة في العقل والوجدان العربي، خاصة فـي المر               
  .الحالية التي يزهر فيها الربيع العربي، فهي حاضرة في كل المستويات

اإلسالميون في العالم العربي والقضية الفلسطينية فـي ضـوء التغيـرات            "ومن هنا تأتي أهمية مؤتمر      
الذي عقده مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات في بيروت علـى مـدى يـومين              " والثورات العربية 

 ورقة بحيثة، وزادت مـن أهميـة المـؤتمر          ٢٠ سياسية وفكرية وأكاديمية قدم فيها نحو        بمشاركة نخبة 
مشاركة قيادات كبيرة من الحركات اإلسالمية المؤثرة في تشكيل الخارطة الجديدة للقوى فـي المـشهد                
السياسي العربي، وفي مقدمتهم خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ورمـضان عبـد اهللا                

ن العام لحركة الجهاد وممثل عن محمد بديع المرشد العام لإلخوان المـسلمين، وحمـزة منـصور                 األمي
األمين العام لحزب جبهة العمل اإلسالمي وغيرهم من فلسطين ومصر وتونس واألردن وسورية ولبنان              

  .والجزائر والمغرب واليمن والسعودية وتركيا وإيران
ب الخريطة السياسية الجديدة للمنطقة العربية وانعكاسـاتها        ناقشت محاور المؤتمر وضع فلسطين في صل      

على القضية الفلسطينية، ومواقف التيارات اإلسالمية من قضية فلـسطين، وأولويتهـا فـي مـشاريعها                
وبرامجها، إضافة إلى أبرز التحديات التي يواجهها المشروع اإلسالمي لفلسطين، والفرص التي تتيحهـا              

م العربي، وهي األسئلة الرئيسية التي يمكن أن تعمـل علـى صـياغة التـصور                عملية التغيير في العال   
المستقبلي األفضل للتعامل مع القضية الفلسطينية ومواجهة المشروع الصهيوني، وكمـا قـال الـدكتور               

الشعوب العربية ترى أن التحرر مـن الهيمنـة         " محسن صالح مدير عام مركز الزيتونة للدراسات فإن         
لتبعية ونهضته ووحدته تكمن في مواجهة المشروع الصهيوني، وفي تحرير فلـسطين، وأن             واالستبداد وا 
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التيارات اإلسالمية أصبحت تواجه تحديات مرتبطة بتحديد سلم األولويات، ومكانة فلسطين في برامجها،             
خلي وكيف ستكون آليات تعاملها مع مشاريع التسوية ومعاهداتها، ومع قوى المقاومة، ومع الوضع الـدا              

وهي تشكل في مجموعها أسئلة وجوديـة       " الفلسطيني، وكيف سيواجهون الغطرسة الصهيوينة، والتهويد     
  .بالنسبة للحركات اإلسالمية قاطبة

هذه التساؤالت وجدت إجابات في األوراق التي قدمت في المؤتمر، وأهمها بالطبع ورقة المرشـد العـام      
وأن .. يسـرائيل لم ولن نعترف بالكيان اإل    " ف الجماعة التي    لجماعة اإلخوان المسلمين التي أكد فيها موق      

العدو الصهيوني هو رأس الحربة أمام مشروعنا اإلسالمي لتحرير أمتنا العربية واإلسالمية وأن معركتنا              
األساسية هي مع هذا العدو، وأن دعمنا للمقاومة بكل أشكالها في فلسطين هو خط الدفاع األساسي عـن                  

  ".القوميمشروعنا وأمننا 
العدو بات يوقن ويعلم أن الربيع العربي بات يهدد وجوده، ولـذا فقـد              "مرشد اإلخوان المسلمين قال إن      

لـن تعتـرف    " تحرك محاوالً وأد هذا الربيع، وهو ما أكده خالد مشعل أيضاً الـذي قـال إن حمـاس                   
ثـل خطـراً يهـدد      ، فالمشروع الصهيوني مشروع إرهابي، وعدو للشعب الفلـسطيني، ويم         "إسرائيل"ب

أن الربيع العربي أحدث تطوراً إستراتيجياً على طريق تحرير فلـسطين، ومواجهـة             "، ورأى   "اإلنسانية
، "ي، وغير في خريطة حماس السياسية     سرائيلالمشروع الصهيوني، وأن الثورات أسهمت بزيادة القلق اإل       

ل من محور المقاومة إلى محور      إن حماس لم تنتق   "ورفض فكرة انتقال حركته من محور إلى محور وقال          
ضرورة التوازن  "، وعدد أبرز تحديات وإشكاالت الربيع العربي ومنها         "آخر، ففلسطين هي محور المقاوم    

بين أولويات الداخلية وأولويات األمة، وبناء إستراتيجية عربية واحدة، وأال تكـون إدارة العالقـة مـع                 
 الموقف العربي، والتخلص من معاهدات الـسالم        الغرب على حساب قضية فلسطين، وطالب برفع سقف       

، مؤكداً أن وصول الحركات اإلسالمية للحكم ال يعني أن قضية فلسطين تحتاجهم فقط، بـل         "إسرائيل"مع  
وهو ما شاركه به زعيم حركة الجهاد رمضان عبد اهللا الـذي رأى أن              " بحاجة إلى جميع القوى السياسية    

بالربيع العربي، ألنها تعبر عن إرادة الشعوب، وطالب دول الربيـع           حركات المقاومة كانت أسعد الناس      
، وحذر من حالة االستقطاب في مجتمعات الربيـع         "العربي باالهتمام بالشأن الداخلي والخارجي بالتوازي     

، وعلى نفس المنوال غزل حمزة منصور األمين العام         "العربي، ومن محاولة تحويل إيران إلى عدو جديد       
أن الصراع مع المشروع الصهيوني صـراع حـضاري بكـل           "لعمل اإلسالمي الذي أكد     لحزب جبهة ا  

  ".أبعاده
فلسطين قضية عقيدة ودين وليست قضية تـراب      "كثيرة هي العناوين التي هيمنت على المؤتمر أهمها أن          

ما يجري علـى أرض فلـسطين لـيس         "قضية حياة أو موت، وجود أو عدم وجود، وأن          "، وأنها   "وطين
الربيع العربي شـكل    " ضد الفلسطينيين فقط، بل هو موجه ضد كل األمة العربية واإلسالمية وأن              موجهاً

دفعة قوية للقضية الفلسطينية، وإن عهداً جديداً بدأ يتشكل لدعم صمود الشعب الفلـسطيني، وأن الربيـع                 
  ".العربي أسهم في تغيير ميزان القوة في الحركة الوطنية بين فتح وحماس

ي فجأة، وبـدون    سرائيلالجيش اإل "إن  : ي قال الباحث الفلسطيني عدنان أبو عامر      سرائيلقف اإل وحول المو 
حزب اهللا في لبنان؛ وجماعة اإلخوان المـسلمين        : مقدمات، وجد نفسه أمام ثالث جبهات عسكرية جديدة       

في مصر؛ وحركة حماس في غزة، ما يعني أن وضعه اإلستراتيجي والعسكري في الـشرق األوسـط                 
المواجهة "إبراهيم شرقية الباحث في معهد بروكنغز في الدوحة إلى التأكيد أن            . ، في حين ذهب د    "تغيرسي
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بين اإلسالميين وأمريكا حول القضية الفلسطينية أو غيرها تبقى مسألة واردة جداً ولكنها ليـست حتميـة                 
  ".بالضرورة

اإلدارة والتنظيم ورقي المناقشات ونوعية     هذا نزر يسير مما دار في هذا المؤتمر المهم الذي تميز بحسن             
المشاركين المميزة، رغم قلة اإلمكانات والموارد، وليت بعضا من األموال العربية تذهب إلـى تمويـل                
مركز الزيتونة للدراسات ألنه شجرة مثمرة ويانعة في حديقة بحثية باسقة فـي عالمنـا العربـي، ألنـه            

  .ربيةاستثمار مهم في عالم صناعة العقول الع
  ٢/١٢/٢٠١٢، الشرق، الدوحة

  
  نحو قمة عربية فاعلة؟: المحترمون هم األقوياء .٧٧

  سعد عبد الرحمن أ. د
في الجو المشحون، هذه األيام، في منطقة الشرق األوسط، تتعدد القضايا الخطيرة التي تمـس المـصير                 

القـضية الفلـسطينية،    أي  » القضية المركزية للعرب  «العربي، ومن ضمنها القضية التي طالما أسموها        
خاصة مع تجدد الحرب على قطاع غزة التي يراد لها أن تصبح ورقة بيد الدولة الصهيونية تـستخدمها                  

ومع كل التغيرات في العالم اليوم، تبقى حقيقة كون الواليـات    . »يسرائيلباألمن اإل «متى شاءت متذرعة    
على رأس الحكـم فـي      ) فالديمير بوتين (يس  المتحدة األمريكية هي أكبر قوة في العالم، رغم وجود الرئ         

لذا، يتكثـف شـخوص     . روسيا وهو الذي يحرص على أن تمسك بالده بعديد األوراق بيدها في المنطقة            
الصراع بين العضوين الدائمين في المنظمة الدولية بشأن عديد القضايا بدء مـن الـدرع الـصاروخية                 

ستان وإيران وصوال إلى النزاع في سوريا وغيرهـا،         األمريكية المنوي نشرها في أوروبا مرورا بأفغان      
حيث يطرح كثير من المحللين سيناريوهات مفترضة حول العالقة بين البلدين، وعن ما يمكن أن يقدمـه                 
كل طرف من تنازالت للطرف اآلخر في مجموع القضايا، من بينها مؤشرات تفيد بأن هناك صفقة بدأت                 

/ وطبعا الصراع العربـي   ... »النووي اإليراني «وريا والمشروع   تتشكل، في المركز منها الوضع في س      
  .يسرائيلاإل

يدخل اليوم البيت األبيض للمرة الثانية دون تغيرات ملموسة         ) باراك أوباما (الجديد، أن الرئيس األمريكي     
ه األولى  رغم المثابرة من قبل إدارت    ) حتى اآلن على األقل   (في السياسة األمريكية تجاه القضية الفلسطينية       

أجندة كـل رئـيس     . »المستوطنات«/ في طرح المواقف الواضحة المبكرة بشأن وقف بناء المستعمرات        
تدخل عليها تعديالت ومستجدات في ضوء ثبات األهداف االستراتيجية األمريكية المستندة أساسـا إلـى               

، لديـه   »حل الدولتين «الذي يؤيد   ) اوباما(راسخة، لذا، فإن الرئيس     ) لوبيات(مصالح ثابتة وقوى ضغط     
. يستطيع من خالله أن يحاول فعل بعض ما في وسعه إليجاد حل للقضية الفلسطينية             » هامش مهم «دوما  
لن ينجح في مسعاه دون موقف عربي موحد وواضح يساعده في نواياه الحـسنة المعلنـة                ) أوباما(ولكن  

وفرة، فكلنا نتفق على اقتناع واشنطن      ومقومات هكذا موقف عربي قوي مت     . تجاه العالمين العربي والمسلم   
بضرورة وجودها في مسرح األحداث الرئيسي في الشرق األوسط، حيث الممرات اإلستراتيجية ومنـابع              

هم أصحاب المبـادرة    ) ودول العالم اإلسالمي أيضا   (فلماذا ال يكون العرب     . النفط، وهذه كلها بيد العرب    
!!! عل يدفعوا ثمن اتفاقات قوى إقليمية مع قـوى كبـرى؟          بدل أن يكونوا مجرد متلقين وأصحاب ردود ف       

أولـى  !! ؟)أوبامـا (من أجل مساعدة    ) والمسلمون(ماذا يمكن أن يقدم العرب      : وهنا يبرز السؤال الثاني   
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األولويات يتعلق بتمسك العرب بمبادرتهم كحد أدنى، وجعل تطبيقها مرتبطا بموقفهم الموحد من اي دولة               
  .في العالم
شـؤون بيـتهم    » رتبـوا «اعد الفلسطينيون أنفسهم، والعرب، وإدارة أوباما، بل والعالم إن هم           طبعا، يس 

مـسؤولية الـضغط علـى الطـرفين        ) والمـسلمين (وهنا يترتب على العرب     . الداخلي وأنهوا انقسامهم  
في هذا السياق، يمكن استذكار الضغوط العربية التي مارسـتها مـصر عبـد              . الفلسطينيين المتخاصمين 

لناصر بعد استقالل الجزائر، والتي أجبرت الجزائريين على الوحدة وذلـك بعيـد االسـتقالل وطـرد                 ا
الذي أنهى الحرب األهليـة     ) ١٩٨٩(االحتالل الفرنسي، وكذلك ربما يأتي في هذا النطاق اتفاق الطائف           

ون في لبنان، وأخيرا الضغوط التي تعرضت لها قوى سورية معارضة جمعها مسؤولون عـرب وآخـر               
  . أمريكيون وأجبروها تحت التهديد على توحيد العمل المعارض

المطلوب عقد مؤتمر للمصالحة الوطنية فوراً، وبمشاركة الجميع وتشكيل حكومة وحدة وطنية لمواجهـة              
الوردية المتبادلـة بـين الـرئيس       » الرسائل«التحديات إلنقاذ المشروع الوطني الفلسطيني وبخاصة بعد        

بالتوازي مع دعوة صادقة للعرب بأنه حان األوان        .. فتح، وخالد مشعل زعيم حماس    محمود عباس زعيم    
ليكون العرب، خاصة دول الربيع العربي، أصحاب أفعال وليس مجرد متلقين وأن يخرجوا من عبـاءة                

  !!!، فالصهيونية وعموم العالم الغربي، دائما، ال يحترمون سوى من يحترم نفسه»امتهان رد الفعل«
  ٢/١٢/٢٠١٢، عّمانالرأي، 

  
  هدوء في غزة وتوتر بالضفة .٧٨

  عمير ربابورت
ي وحماس بالتوازي الواقع الجديد الذي نشأ في قطاع غزة بعـد         سرائيلفي الوقت الذي تعلم فيه الجيش اإل      

فلجهات عديدة جدا مصلحة    . تنضج انتفاضة صغرى  » يهودا والسامرة «، فانه في    »عمود السحاب «حملة  
اضـافة  . د التصويت في االمم المتحدة على اعطاء مكانة مراقب للدولة الفلسطينية          في اشعال المنطقة بع   

وبين الطريقة التي ينظر فيهـا   » يهودا والسامرة «الى ذلك، هناك صلة وثيقة بين ما يمكن أن يحصل في            
  .انتصار حماس: الفلسطينيون الى ما يجري في غزة

السبوع الماضي، دورية لجفعاتي علـى طـول الجـدار          يوم الثالثاء من ا   . الجنوب هادئ في هذه االثناء    
فليس الجيش وحماس فقط يتعلمـون الواقـع بـل يحـاولون            . المحاذي لناحل عوز ال تروي كل القصة      

حتى حملة  . »رقيقة«فمن جهة يقوم الجنود باعمال الدورية على طول الحدود في سيارة جيب             . تصميمه
  . شكل هدفا لرجال حماس والجهاد االسالميكان يمكن لكل جيب كهذا أن ي» عمود السحاب«

ميالن «اطلق نحو جيب مشابه صاروخ مضاد للدبابات من طراز          » عمود السحاب «قبل ستة ايام من بدء      
بقدر كبير، فاجأ الهدوء شبه التام الجيش       . وال يبث الجنود تأهبا أو خوفا      .، شطره من أوله الى آخره     »٢
 ثالثـة   إلىعد دخول وقف النار حيز التنفيذ، سيكون هامش من يومين           وكان التقدير هو أنه ب    . يسرائيلاإل

اما عمليا فاطلقت أربع صواريخ اخرى في ساعة بعد وقف النـار وهـذا كـل                . ايام تطلق فيه نار قليلة    
بـشكل غيـر   » عمود الـسحاب «لقد انتهت حملة . شيء، باستثناء العملية هذا االسبوع في سديه ابراهام   

 ملتزمتان بالتفاهمات، مع أنهما لم توقعا علـى اي          إسرائيلحماس و . ها المصريون عادي بتفاهمات صاغ  
  . وثيقة رسمية
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التفاصيل الصغيرة للتفاهمات لم يتفق عليها بعد، وفي القاهرة استمرت هذا االسبوع المحادثـات علـى                
ك العميد يوسـي    ي تجد تعبيرها في الحوار الذي يجريه هنا       سرائيلارادات الجيش اإل  . تفاصيل التفاهمات 

فور دخول وقف النار حيـز      : على االرض، لحماس منذ اآلن انجازات مهمة       .بخر، قائد فرقة غزة سابقا    
 متـر غربـي الجـدار       ٣٠٠ي عن فرض القاطع الفاصل، وهي مـساحة         سرائيلالتنفيذ، كف الجيش اإل   

زة في أعماق البحر    االلكتروني المحيط بقطاع غزة، وضاعف المساحة المسموح االبحار فيها لصيادي غ          
  . من ثالثة الى ستة أميال

مـن جهـة    . يةإسـرائيل من جهة، يمكن أن نرى في انجازات حماس هزيمة          . هذه انجازات بادية للعيان   
سمح لحماس بـالنزول عـن      » سلما«ي أن يروها    سرائيلوقيادة الجيش اإل  » وزير الدفاع «اخرى، يفضل   

  . ا تصفية رئيس الذراع العسكري أحمد الجعبريالشجرة بعد الضربات التي تلقتها، وعلى رأسه
ي يعتقدون ان المسؤولية التي أخذتها حماس في فرض وقف النار والتزامها أمـام              سرائيلوفي الجيش اإل  

انجـازات  . مصر يشكالن فرصة اولى من نوعها لفرض هدوء يقوم على أساس مصلحة حقيقية لحماس             
ولكن حتى االكثر تفاؤال في جهاز       . بها أن تحافظ عليها    حماس خلقت وضعا تكون فيه لديها ذخائر يجدر       

  . فالواقع يواصل تصميم ذاته على االرض. االمن سيعترفون بان التفاهمات مليئة بالثقوب
وهكذا، في يوم الخميس الماضي، بعد ساعات من وقف النار، سادت صدمة على جانبي الجدار الفاصل                

سيرات مصر للسكان الفلسطينيين نحو القاطع الفاصل، ترافقت        ويوم الجمعة كانت م   . المحيط بقطاع غزة  
اما يوم السبت فتحولت االستفزازات الى شبه اضطرابات الى أن اطلـق         .واستفزازات تجاه جنود الجيش   

وكان تخوف من أن تؤدي النار الى رد مـضاد          . ي النار نحو المتظاهرين بل قتل أحدهم      سرائيلالجيش اإل 
وبدال من ذلك بعثت حماس افراداً من الشرطة لم         . الجنوب، ولكن هذا لم يحصل    باطالق الصواريخ نحو    

وقـف التهريـب     .ونقلت الرسالة عبر المصريين والتقطـت     . يكونوا مسلحين بالبنادق بل بالعصي فقط     
 وحمـاس فـي محادثـات القـاهرة         إسـرائيل مشكوك أن يكون ممكنا الوصول الى تفاهمات كاملة بين          

  . المستمرة
همة واحدة هي عدم التفاهم بشأن عبور البضائع واالشخاص في كل المعابر المحيطـة بقطـاع                مشكلة م 

ولكن المشكلة االخطر تتعلق بمسألة التهريب والتعاظم، والتي تتضمن تسلحا متجددا لحماس بسالح             . غزة
 ٨«وال  » فجـر «وحسب التقديرات، فان حماس والجهاد االسالمي فقدتا معظم صـواريخ           . استراتيجي

هذا . كم٤٠ إلى ٢٠ في المائة تقريبا من الصواريخ بمدى        ٥٠و  . التي تصل حتى تل أبيب والقدس     » انش
 في التفاهمات التـي ال      إسرائيلوتطالب   .اضافة الى خراب المشروع المحلي النتاج الطائرات بال طيار        

فـي قـرار االمـم      فوقف التعاظم كان أيضا بندا مركزيا       . طوبى للمؤمنين . تزال تبحث بوقف التهريب   
مثل حزب اهللا، حمـاس والجهـاد       . أضحكتم حسن نصراهللا  .  في نهاية حرب لبنان الثانية     ١٧٠١المتحدة  

بل صرحتا عن ذلك بشكل علني هذا       . ايضا ستقفان على االقدام الخلفية وسيرفضان التعهد بوقف التعاظم        
 الى قطاع غزة، فليس لـديهم       اضافة الى ذلك حتى لو حاول المصريون حقا وقف نقل السالح          . االسبوع

. قدرة حقيقية لعمل ذلك، وذلك النه رغم القصف ال تزال هناك مئات االنفاق العاملة بين القطاع ومصر                
ال يمكن وقفها، ناهيـك     . هذه صناعة تدحرج مليارات الشواقل كل سنة وتوفر الرزق لعشرين ألف نسمة           

هللا تعج بالحركة في هذه االثناء، بعيـدا عـن          رام ا . عن أن معظم التهريب هو اقتصادي وليس عسكريا       
أحد في جهاز االمن لن يفاجأ اذا ما ارتفع مـستوى           . ، الميدان يعج بالحركة   »يهودا والسامرة «غزة، في   

  .العنف جدا في االيام القريبة المقبلة، ولزمن طويل



  

  

 
 

  

     ٤٦ص            ٢٦٩٦: العدد    ٢/١٢/٢٠١٢األحد  :التاريخ

في االشهر االخيـرة، فـي   في السنوات االخيرة بدأ يهتز » يهودا والسامرة«عمليا الهدوء التام الذي ميز  
فـي  . في غزة » عمود السحاب «أعمال ازدادت لالخالل بالنظام ووصلت الى ذروة معينة في قمة حملة            

ية على وعي بأن هناك صلة بين ما يجري في غزة وبين مستوى العنف في               سرائيلالجيش والمخابرات اإل  
يق بيني غانتس، يقود بنفـسه الحملـة   هذا هو السبب الذي جعل رئيس االركان، الفر       . »يهودا والسامرة «

في ذات الليلة التي دخل فيها وقف النار        » يهودا والسامرة « من نشطاء المنظمات في      ٥٥التي اعتقل فيها    
ية، يوجد بالتأكيد تخـوف مـن       سرائيلوحسب آخر التقديرات في المخابرات اإل      .في الجنوب حيز التنفيذ   

ك أحداث العنف، بعد التصويت في االمم المتحدة على االعتراف          تعاظم اعمال االخالل بالنظام، بما في ذل      
كثيـرة، هـي    » ارهابيـة «ولكن احتماالت انتفاضة ثالثة حقا، انتفاضة تترافق واحداث         . بدولة فلسطينية 

  . احتماالت صفرية
في السنة الماضية، عشية الموعد االصلي الـذي خطـط لـه            . الوضع على االرض، في رام اهللا، مقلق      

 ظهرت أجواء احتفالية فـي العاصـمة   ٢٠١١ينيون لالعتراف بالدولة في االمم المتحدة في ايلول  الفلسط
عندما زرت فـي حينـه مكتـب        . وكانت الشوارع مليئة باالعالم   . بحكم االمر الواقع للسلطة الفلسطينية    

ت االالف فـي    وعبر الحسيني عن التوقعات الحقيقية مئا     . عبدالقادر الحسيني روى لي عن انفعاله الشديد      
 ٢٤اما يوم االربعاء من هذا االسبوع، قبل أقل مـن           . أن يؤدي ابو مازن وفياض الى اقامة دولة حقيقية        

عـشية  . ٢٠١١ساعة من قرار االمم المتحدة االعتراف بدولة غير عضو ، فلم يظهـر انفعـال العـام                  
 ٢٠٠٩ اقل بكثير ممـا فـي        التصويت الحالي في االمم المتحدة كانت االستعدادات الحتمال اعمال شغب         

    . ولكن هذه المخاوف ينبغي ان تكون ملموسة بذات القدر، إن لم يكن
  ١/١٢/٢٠١٢، معاريف
 ٢/١٢/٢٠١٢، الحياة الجديدة، رام اهللا
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