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***  

  
  أي مكان وسنواصل البناء ب دولة يهودية"إسرائيل"ـلن تقوم دولة فلسطينية قبل االعتراف ب: نتنياهو .1

نت الحكومة االسرائيلية رسمياً رفضها قرار      علأ: أسعد تلحمي  -  الناصرة ،مال شحادة  أ - القدس المحتلة 
االمم المتحدة االعتراف بفلسطين كدولة من دون عضو مؤكدة ان القرار لن يكون اساساً ألية مفاوضات                

علـن رئـيس    أو. مستقبلية ولن ينال من حقوق اسرائيل على اراضيها، على حد تعبيـر االسـرائيليين             
ية دولة فلـسطينية قبـل اعتـراف        أسة الحكومة، انه لن تقوم      الحكومة، بنيامين نتانياهو، في مستهل جل     

  . الفلسطينيين باسرائيل دولة يهودية واعالن موافقتهم على وضع حد للنزاع بين الطرفين
وعاد نتانياهو ليحرض على قرار االمم المتحدة عبر اثارة اجواء الترهيب بقوله ان بالده لن تقبل دولـة                  

حول المنطقة الى قاعدة ارهابية تطلـق منهـا الـصواريخ علـى المـدن               فلسطينية في الضفة الغربية ت    
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واكد نتانياهو ان حكومته عازمة على تكثيف المشاريع االستيطانية في القدس ومـا اسـماها      . االسرائيلية
  . المواقع المرسومة على خارطة مصالحها االستراتيجية"

ان لكي يدرك الفلسطينيون حقيقـة أن عامـل         وبدوره قال الوزير الليكودي غلعاد إردان إن الوقت قد ح         
الوقت ليس في صالحهم بمعنى أن رفضهم العودة إلى طاولة المفاوضات وتقديم أي تنازالت يعني خلـق                 

ورأى إردان أنه ما من سبب يحول دون السماح باسـتمرار           . حقائق غير قابلة للتغيير في الضفة الغربية      
وع التواصل العمراني بين القدس ومعاليه أدوميم في المنطقـة          النمو الطبيعي للمستوطنات مدعيا ان مشر     

  . مخطَّط من قبل رئيس الحكومة السابق، اسحق رابين) E-1(المسماة 
الحكومة ستطرح خالل اسابيع مناقصات لبنـاء الـف         "وقال وزير اإلسكان اإلسرائيلي ارييل اتياس ان        

وقـال   ".ى في كتل استيطانية بالضفة الغربيـة      وحدة سكنية في القدس الشرقية واكثر من الف وحدة اخر         
بيني كاشريل رئيس بلدية مستوطنة معالية ادوميم المتاخمة لمنطقة إي واحد لراديو الجـيش ان البنـاء                 

  ".سيستغرق عاماً اوعامين"
 مليون دوالر من العائدات الضريبية      120أعلنت وزارة المال اإلسرائيلية تعليق مبلغ       ،  ومن ناحية أخرى  

  . مليون دوالر180للسلطة بداعي تسديد دين لشركة الكهرباء اإلسرائيلية البالغ نحو ) شهرياً(تحقة المس
ولتبرير قرار إسرائيل بناء آالف الوحدات السكنية الجديدة في المستوطنات، استعان رئـيس الحكومـة               

بين الرد على قرار     حين قرر رئيس الحكومة في حينه اسحق را        1975عام  » سابقة«بنيامين نتانياهو بـ    
. األمم المتحدة اعتبار الصهيونية حركة عنصرية بتكثيف االستيطان في األراضي الفلـسطينية المحتلـة             

في القدس وفي جميـع     «وقال متحدياً المنظمة الدولية إن حكومته عازمة على مواصلة البناء االستيطاني            
التـي  » الخطوة األحادية الجانـب   «معتبراً  ،  »المواقع الموجودة على خريطة المصالح القومية إلسرائيل      

خرقاً سافراً لالتفاقات الموقعة مع حكومات إسرائيل، وعليه ترفض         «قامت بها السلطة في األمم المتحدة       
  . »الحكومة هذا القرار

وتبنت الحكومة قراراً باإلجماع يقول إن إسرائيل ترفض قرار األمم المتحدة االعتراف بفلـسطين دولـة                
وجـاء فـي    . »منطقة موضع خالف توجد للشعب اليهودي حقوق عليها       «ب، وتعتبر الضفة    بصفة مراق 
للشعب اليهودي حق طبيعي وتاريخي وقانوني على وطنه وعاصـمته األبديـة القـدس،              «: القرار أيضاً 

وتؤكـد  ... ولدولة إسرائيل كدولة للشعب اليهودي حق على مواقع مكانتها قيد خالف في أرض إسرائيل             
أو ينتقص من أي    ) للغير(أن قرر األمم المتحدة لن يغير وضعية هذه المناطق وال يمنح أي حق              الحكومة  

القرار لن يشكل أي أساس لمفاوضات في المستقبل مع السلطة، ولن يـسهم فـي    ... حقوق دولة إسرائيل  
  .»حل بطرق سلمية

من أن بناء الوحدات الـسكنية      وحذر أستاذ القانون الدولي البروفيسور أيال غروس الحكومة اإلسرائيلية          
وكتـب  . الجديدة في األراضي المحتلة يعرض إسرائيل للمحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية في الهاي            
جريمـة  «إن المادة الثامنة من دستور المحكمة يعتبر نقل سكان دولة احتالل إلى أرض دولـة محتلـة                  

  .»حرب
 3/12/2012، الحياة، لندن
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  أمامنا تحديات كبيرة ويجب إنجاز المصالحةندنا اآلن دولة و أصبح ع:عباس .2
أكد رئيس السلطة محمود عباس أن التحديات والصعوبات أمام الفلسطينيين مازالت كبيرة بعد اعتـراف               

  ".ولذلك فإن المصالحة يجب أن يتم انجازها بأسرع وقت"المجتمع الدولي بدولة فلسطين، 
نعـم  : "له عقب وصوله إلى رام اهللا، األحد، قادماً من نيويورك         وقال عباس في مستهل خطاب مقتضب       

  .، وسط هتاف وتصفيق جماهير احتشدوا في ساحة مقر الرئاسة"أصبح عندنا اآلن دولة
 عالمة  2012 تشرين أول    29لقد حققت فلسطين إنجازا تاريخيا في األمم المتحدة وأصبح يوم           "وأضاف  

 وإذا كان الحق يجب أن يؤدى إلى أهلـه فهنيئـاً لكـم أيتهـا                منعطف حاسم في مسيرة نضالنا الوطني،     
  ".الفلسطينيات والفلسطينيون

نعـم لدولـة فلـسطين ولحريـة فلـسطين وال للعـدوان       "وبين عباس أن العالم قال كلمته بصوت عال         
من دول العالم صوتت إلى جانب فلـسطين كمـا أن           % 75، مضيفا أن أكثر من      "واالستيطان واالحتالل 

  . الدول التي امتنعت عن التصويت هنأتنا بالنتيجةأغلبية
:" ووصف عباس مشوار الحصول على عضوية فلسطين بأنه كان طويال وسط ضغوط هائلـة، مـضيفاً               

غيـروا  .. .قالوا لنا ال تذهبوا ألن العالم إن ذهبتم سيتفجر، أجلوا الذهاب فهو أفضل لكم ولنـا وللعـالم                 
  ".مشروعكم، لكننا صمدنا وانتصرنا ألنكم أسمعتم صوتكم هذامضمون خطابكم في اللحظات األخيرة و

نم قريـر العـين     :" إلى روح الرئيس الراحل ياسر عرفات، وخاطبه قائال       " إنجاز الدولة   " وأهدى عباس   
فإن الشعب أكد أن العهد هو العهد وأن القسم هو القسم، شعبك واصل ويواصل المسير على دربك، وها                  

  ".لتي شققتها نحو دولة فلسطينهو يتقدم في الطريق ا
كما أهدى إنجاز الدولة إلى أرواح شهداء فلسطين الذين قال إنهم عبدوا الطريق نحوه بدمائهم الزكية عبر                 
طريق النضال الوطني الطويل والى األسرى الذين بدون تضحياتهم وصمودهم ما كان باإلمكان صـنع               

  .هذا االنجاز
يغير الكثير من المعطيات ويؤسس لحقائق جديـدة، الفتـا إلـى أن             وقال إن االعتراف بفلسطين كدولة      

لو استمعنا إلى   : "وأضاف .انتصار الفلسطينيين استفز قوى الحرب واالستيطان وتعمقت عزلتهم في العالم         
كثيرون أدلوا بدلوهم ليتفننـوا بالعقوبـات ضـد الـشعب واألرض            .. التهديدات من كل العالم لما ذهبنا     

مـا زال فـي     : "لكنه قال  ".إذا ذهبتم ستالقون ما ال يعجبكم، لكننا ذهبنا ولقينا ما يعجبنا          واإلنسان، وقال   
دربنا تحديات ضخمة وعقبات، غير أن الشعب الذي صنع هذا االنتصار قادر على حمايته وتطويره حتى                

  ".كنس االحتالل وتحقيق االستقالل
مرحلة القادمة أهمها استعادة الوحـدة الوطنيـة        وشدد على أن أمام الفلسطينيين اآلن مهمات كثيرة في ال         

ووجه عباس التحية إلى جميع الفصائل       .وتحقيق المصالحة الستعادة وحدة الشعب واألرض والمؤسسات      
اصطفت مع جماهير شعبنا في مشهد وحدوي سنعمل على حمايته وسنتدارس خالل األيام             "التي قال إنها    

ارفعـوا  : "وكرر في نهاية كلمتـه مقولتـه       ". إلنجاز المصالحة  المقبلة الخطوات المقبلة لتسريع الخطى    
  ".رؤوسكم عاليا فأنتم فلسطينيون وقد أثبتم أنكم أقوى من االحتالل والعدوان

  2/12/2012فلسطين أون الين، 
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   موجودة وستبقى ولن تلغى وسيبنى عليها"أوسلو": يلتقي العاهل األردنيعباس  .3
، ئيس محمود عباس إن اتفاقات أوسلو موجودة، يبنـى عليهـا وال تلغـى              قال رئيس الر   : سما -رام اهللا   

 الرسمية، عقب اجتماعه مع العاهل األردني       اإلنباء، في تصريحات صحافية نقلتها وكالة       عباسوأضاف  
إن أوسلو موجودة، واإلسـرائيليون حـاولوا خرقهـا         "الملك عبد اهللا الثاني في العاصمة عمان، األحد،         

  ."ا، لكنها موجودة وستبقى موجودة يبنى عليها وال تلغىوحاولوا إلغاءه
تشاورنا حول مـا    "وتابع أن لقاءه والملك يأتي في إطار التنسيق المشترك المتواصل بين القيادتين، حيث              

  ."حصل في األمم المتحدة والجهود المشتركة بهذا الشأن، وهناك خطوات كثيرة نبذلها مع األردن
 في وقت سابق اليوم، في العاصمة األردنية عمان، مع الملك عبد اهللا الثاني،              وكان الرئيس عباس اجتمع   

  .حيث جرى التشاور حول ما حصل في األمم المتحدة والجهود المشتركة بهذا الشأن
اهللا الثاني هنأ الرئيس محمود عباس والشعب الفلـسطيني باإلنجـاز            أن الملك عبد  ) بترا(وذكرت وكالة   

 فـي   "دولة مراقب غير عضو   " الجمعية العامة لألمم المتحدة، منح فلسطين صفة         التاريخي بصدور قرار  
  .األمم المتحدة

وأكد الملك أن هذا اإلنجاز االستراتيجي خطوة كبيرة ومهمة على طريق إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة               
التي بـذلها الـرئيس     ذات السيادة، وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة، مشيداً بالجهود            

وشدد على ضرورة البنـاء علـى هـذا          .عباس والسلطة الوطنية الفلسطينية في سبيل تحقيق هذا الهدف        
  .القرار واستثماره في إطار السعي الموصول إلبراز عدالة القضية الفلسطينية

 القادمة إلعـادة    واتفق الملك عبد اهللا الثاني والرئيس عباس على إدامة التنسيق والتشاور حيال الخطوات            
الزخم إلى عملية السالم من خالل استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني واإلسـرائيلي لمعالجـة               

  .جميع قضايا الوضع النهائي
  3/12/2012وكالة سما اإلخبارية، 

  
  آن األوان لرفع حماس وفصائل المقاومة من قوائم اإلرهاب: هنية .4

ومة الفلسطينية، إسماعيل هنية، مساء األحد، برفع اسـم حركـة           طالب رئيس الحك  ): يو بي اي   (-غزة
وقال خالل لقائه الوفد     .حماس وباقي فصائل المقاومة الفلسطينية، من قائمة اإلرهاب في المجتمع الدولي          

وباقي فصائل المقاومة الفلسطينية مـن مـا        " حماس"آن األوان لرفع حركة     "األوروبي الذي يزور غزة     
حركة حماس والفصائل الفلسطينية حركات تحرر وطني تدافع عـن          "وأضاف أن    ".هابيسمى قائمة اإلر  

  ".نفسها في ظل استمرار العدوان اإلسرائيلي على شعبنا
آن األوان لمحاكمة قادة االحتالل على جرائمهم المستمرة ضد شعبنا وآخرها عدوان الثمانية أيام،              : "وقال
لبرلمانات األوروبية، وجهود الكثير من الوزراء في الحكومـات         ونحن نتابع الجهد الذي يبذل في ا      (..) 

األوروبية، ونعتقد أن هذه الزيارة تتويج وانعكاس لهذه النتائج االيجابية في أوروبا عن قـضية ومعانـاة                 
  ".شعبنا

وبين هنية أن المشكلة ال تكمن في إقرار التهدئة فقط، لكن جوهر المشكلة األساسية وعـدم االسـتقرار                  
نقدر كل الجهود لرفع الحـصار      "بالمنطقة هو وجود االحتالل وجثومه على األرض الفلسطينية، مضيفًا          
  ".عن القطاع وتفعيل القانون الدولي لمالحقة قادة االحتالل كمجرمي حرب
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وأشار إلى استهداف إسرائيل للمدنيين الفلسطينيين والصحافيين وقصف مكاتبهم وسياراتهم خالل تغطيتهم            
  .اث، إضافة إلى استهداف المستشفيات ودور العبادةلألحد
ال نبالغ حينما نقول إن االحتالل يرتكب جرائم حرب ألن ما تعرض له شعبنا في أيـام الحـرب                   "وقال  

ونريد دولة فلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس وعـودة الالجئـين        (..) الثمانية كان قاسيا وشديدا،     
  ".1948إلى أرضهم عام 

  3/12/2012قدس العربي، لندن، ال
  

  أطال عمر االحتالل وثورات التغيير قلبت المعادلة" االستبداد العربي: " يستقبل وفداً يمنياًهنية .5
 هنية رئيس الحكومة الفلسطينية في غزة أن الشعب الفلسطيني شعر بالفرق الكبير بعد              إسماعيلأكد  : غزة

  . على غزةاألخيرسطيني السيما خالل العدوان  للشعب الفلوإسنادهانجاح الثورات العربية، 
وفدا يمنيا ممثال لشباب الثورة في اليمن، معبرا عن سـعادته           ) 2/12(جاء ذلك خالل استقبال هنية األحد       

، واصفا ذلك أنها من تجليات النصر، خاصة وأن الوفـود           يمنيةوسعادة الشعب الفلسطيني باستقبال وفود      
  .أغلبها من الشباب عماد األمة

ألننا نعتقد أن االحتالل الصهيوني يعتمد  "وأوضح أن فلسطين تابعت الثورة اليمنية وكل الثورات العربية،          
، على صمت المحيط العربي، والحلفاء من أنظمة االستبداد العربي وهـذا ال             وإرهابهعلى بقائه واحتالله    

، لكن الثورة في مصر     "ل محاط بحلفاء  يعني أن النظام اليمني كان سابقا حليفا لالحتالل ولكن كان االحتال          
  ".والوطن العربي أجرت تغيرات

 الحرب على غزة من القاهرة ولكن فـي         إعالن تم   2008 أنه في الحرب على غزة نهاية عام         إلىوأشار  
لذلك الشعب الفلـسطيني    : " منتصف الشهر الماضي تم إعالن االنتصار من القاهرة، قائال         األخيرالعدوان  

  ".تابعة دائمة للربيع العربي وعينه دوما على ميادين التحرير والثورةعلى اطالع وم
  . قضية الفلسطينية هي قضية مركزية لألمة وقضية القدس قضية األمةأنووجه هنية ثالث رسائل أولها 

نحن هنا ندافع عن ميراث األمة وزيارتكم تأكيد على موقع اليمن من القدس وموقع القـدس مـن                  : "وقال
ا الرسالة الثانية هي أن النصر الذي تحقق هو نصر لألمة والفرح الذي عم األمة دليـل علـى                   اليمن، أم 

  ".ذلك، وكما تأتون مهنئين لنا بالنصر فنحن نهنئكم بالنصر
الرسالة الثالثة هي أن غزة وفلسطين ليست وحدها في مواجهة االحتالل والعدوان والحـصار              : "وأضاف

  " .الرسائل فضال عن أن الوفد شبابيبل هناك أمة كبيرة معها، وتلك 
وحمل هنية الوفد التحيات والسالمات لليمين، مشيدا بمسيرات االحتفال بالنصر في اليمن رغم انـشغال               
اليمن في استكمال فصول ثورته، شاكرا كل الشعوب التي شاركت الشعب الفلسطيني نصره رغم ما في                

  .كل قطر من انشغاالت
شعب السوري الثائر الذي رغم جراحه ودمائه حمل اليافطات في ثورته نـصرة             كما وجه هنية التحية لل    

وتهنئة لفلسطين في نصرها، مؤكدا الوقوف إلى جانب الشعوب التي تبحث عن الكرامة والعزة والحقوق               
نحن كحركة مقاومة وتحرر نقف مع األنظمة إذا كانت تلبي احتياجات شعبها ولكـن              " :وقال .والحريات
تي تحاول حرف بوصلة الشعوب عن القضية المركزية القدس فنحن نقف مع الـشعوب حتـى        األنظمة ال 

  ".تنال حريتها وكرامتها وتحافظ على البوصلة نحو القدس
  2/12/2012قدس برس، 
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   القادمة ستشهد لقاءات مكثفة بين فتح وحماس النجاز المصالحةاأليام: عزيز الدويك .6

الدويك رئيس المجلس التشريعي احد قادة حماس البارزين بالضفة          عزيز   .د أكد :وليد عوض  -رام اهللا   
ـ   القادمة ستشهد لقاءات مكثفة بين حركتي فـتح وحمـاس النجـاز             األيام بأن   "القدس العربي "الغربية ل
  .المصالحة
 للمصالحة، وذلك بناء على     إشارةفي  " نحن بانتظار لقاءات مكثفة النجاز هذا المشروع      " الدويك   وأضاف
  . عباس وخالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحماس على حد قولهوعد من

 أن من اآلن، ولكن ال نستطيع       أياملعله في خالل عشرة     "وبشأن موعد البدء بعقد االجتماعات قال الدويك        
 معلومات مفادها بأن هناك اتصاالت تتم حاليـا         األحد الفلسطينية   األوساطوتداولت  . "نعطي موعدا محددا  

رة عباس إلى القاهرة الخميس المقبل، لوضع الخطوط النهائية التفاق المصالحة الفلـسطينية،             للترتيب زيا 
  . يتم بوساطة مصريةوالذي "حماس" و"فتح"بين حركتي 

  3/12/2012القدس العربي، لندن، 
  

   تتجه نحو القاهرة واألنظارلقاءات فلسطينية مرتقبة لتحقيق المصالحة الوطنية": القدس العربي" .7
 بأن المصالحة الوطنية في طريقها للتحقـق        األحد مصادر فلسطينية متعددة     أكدت:  وليد عوض  - اهللارام  

 تتجه حاليا نحو القاهرة لدعوة جميع الفرقـاء النجـاز           األنظارما بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وان        
  .2007 االنقسام المتواصل منذ منتصف عام وإنهاءالمصالحة 

اتصاالت تتم حاليا بين الجانبين الفلسطيني والمصري، لبحث عقـد          "قوله إن   ونقل عن مصدر فلسطيني     
لقاء بين أبو مازن والرئيس المصري محمد مرسى، على هامش الزيارة، كي يبحـث الجانبـان آخـر                  

  ."تطورات القضية الفلسطينية، وعملية السالم المجمدة
زيارات قامت بها وفود من حركتـي فـتح         ولفت المصدر إلى أن زيارة عباس للقاهرة تأتي تتويجا لعدة           

هذه الجهود شهدت تكثيفـا     "وحماس، للقاهرة خالل األسابيع الماضية إلنجاز ملف المصالحة، مؤكدا أن           
  ." األخير على قطاع غزةاإلسرائيليواضحا خالل األسبوعين األخيرين بعد العدوان 

حاليا إلنهاء ملف االنقسام حيـث      وكشف المصدر عن وجود وفدين من حركتي فتح وحماس في القاهرة            
  .يرأس وفد حركة فتح، روحي فتوح مستشار عباس، فيما يرأس وفد حماس، القيادي بها غازي حمد

 صائب عريقات عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية األحـد إن موعـدا              .دومن جهته أكد    
ق مسبق بين مرسي وعباس على زيـارة األخيـر          لزيارة عباس إلى القاهرة لم يتحدد بعد، الفتا إلى اتفا         

وعن أولويات عباس بعد النجاح في رفع مكانة فلسطين فى األمـم             .لمصر بعد العودة من األمم المتحدة     
  .المتحدة إلى صفة مراقب، شدد عريقات على أن المصالحة على قمة تلك األولويات

اجل دعوات للفصائل والقوى الفلـسطينية       توجه مصر في القريب الع     أن األحدوتوقعت مصادر فلسطينية    
  .سات المصالحة الداخليةل للبدء بعقد جإليهاللتوجه 

 إنوفي ذلك االتجاه قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واصل أبو يوسـف األحـد،                 
 جتمـاع االالفصائل تنتظر الضوء المصري للبدء بعقد جلسات الحوار الوطني، متوقعـا أن يـتم عقـد                 

 المقبلة، مشيراً إلى أن الوضع الحالي إيجابي        األيامالفلسطيني على مستوى األمناء العامين للفصائل خالل        
  .جداً ويشجع على عقد لقاءات مصالحة
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فـتح   " الفلسطينية بما فيها حركتـا     األطرافولفت إلى أن مصر ستقوم بجهد وضغط كبيرين على كافة           
  . المصالحة وتشكيل حكومة الوحدة الوطنيةاتفاقاتلتي تعطل تطبيق  لتجاوز كافة الخالفات ا"وحماس

  3/12/2012القدس العربي، لندن، 
  

   الدول العربية واإلسالمية بدعم المقاومة مالياً وعسكرياًيطالبحماد فتحي  .8
 جدد وزير الداخلية واألمن الوطني، األحد، دعوته لعمالء االحـتالل اإلسـرائيلي           :  أدهم الشريف  - غزة

وتعهد فتحي حماد في كلمة له علـى         ".ال يكون لدينا أي ثغرة      "بتسليم أنفسهم إلى األجهزة األمنية حتى       
ـ              الستر "هامش االحتفال بتخريج دفعة جديدة من ضباط األجهزة األمنية، للعمالء الذين سيسلمون أنفسهم ب

بضم هؤالء العمالء إلى    "ا تعهد   كم ".عليهم وأهلهم بعد تقديم المعلومات التي لديهم وكشف عورات العدو         
  ".المجاهدين

سيزداد األمر دقة، وبعداً، وسيزداد التفجير قوة، وستـسحقون إذا          "وخاطب وزير الداخلية االحتالل بقوله      
  ".جئتم براً أو جواً أو بحراً كما حدث في معركة حجارة السجيل

وال الغذاء أو الكلمات فـي الفـضاء علـى          ال نريد الدواء    : "فيما خاطب الدول العربية واإلسالمية قائالً     
 بأنها لن تتركها وحـدها تواجـه        "إسرائيل"الهواء، ولكن نريد الدعم العسكري، خاصة أن أمريكا وعدت          

ماذا تقولون يا دولنا العربية واإلسالمية      "وتساءل   ".المعركة إذا واصلت المقاومة التسلح لمقاومة االحتالل      
 هل ستتركون غزة في مواجهة العدو الصهيوني وحيدة فـي           ،ديداتها؟في مواجهة تصريحات أمريكا وته    

  ".هذه المعارك؟
أن يطلِّـق  "وطالب بضرورة رفض المفاوضات، مؤكداً أنه يتوجب على مـن أراد تجـسيد المـصالحة                

ال للتنسيق األمني أو من يثبت أقدام العدو في أرضـنا،           "وقال   ".المفاوضات تماماً على المذاهب األربعة    
  ".ونحن مع من يقتلع أقدام عدونا من أرضنا وأقصانا ومدننا وقرانا

  2/12/2012فلسطين أون الين، 
  

  نضع القيادة المصرية في صورة خروقات االحتالل للتهدئة : مستشار هنية .9
أكد الدكتور يوسف زرقة، المستشار السياسي لرئيس الحكومة الفلسطينية في غزة إسماعيل هنيـة،            : غزة

قات اإلسرائيلية، مطالبا   و في صورة كل الخر    - راعية اتفاق التهدئة     - تضع القيادة المصرية     أن حكومته 
  ".من غدر االحتالل"المواطنين الفلسطينيين بأخذ أعلى درجات الحيطة والحذر 

 الحكومة تنظر بقلق لهذه الخروقات وهـي ترفـضها وتـستنكرها            إن": "قدس برس "وقال رزقة لوكالة    
: وأضاف ". الوقت تتواصل مع القيادة المصرية لوضعها في صورة ما يجري في الميدان            وتوثقها، وبنفس 

 لاللتـزام   اإلسـرائيلي ننتظر كحكومة وكشعب فلسطيني أن تكون هناك ضغوط واضحة على الجانـب             "
  ". ما كنا عليه قبل إبرام االتفاقإلى أخرىبالتهدئة حتى ال تتفجر ونعود مرة 

  2/12/2012قدس برس، 
  

  معبر رفحالجانب المصري وعد بتقديم مزيد من التسهيالت للمسافرين عبر :  الرفاتيعالء .10
صالح النعامي قال وزير االقتصاد في حكومة غزة، عالء الرفاتي، إن المنحة القطرية المتعلقـة                - غزة

ـ    "بإعادة إعمار غزة ستدخل عبر معبر رفح البري، مشيرا إلى أن الجانب المصري               ا لم يعط ردا إيجابي



  

  

 
 

  

            11ص                                     2697:                العدد3/12/2012اإلثنين  :التاريخ

وأكد أن الجانب المصري وعد بتقديم مزيـد مـن           ."بالنسبة لفتح معبر رفح بشكل كامل وإدخال البضائع       
التسهيالت للمسافرين عبر المعبر تخص األفراد الممنوعين من السفر، وسيكون هناك تواصل لمناقـشة              

  . ذلك
  3/12/2012الشرق األوسط، لندن، 

  
  ن في مصر سيعودون لغزة غداً فتح متواجدوعنصراً من 20": غزةداخلية " .11

 إسالم شهوان إنه تقرر السماح       غزة قال الناطق باسم وزارة الداخلية في حكومة       : عمران القفيني  -غزة  
  .لعدد من عناصر حركة فتح المتواجدين في مصر بالعودة إلى قطاع غزة

ـ       بـين رئاسـة     بالتنسيق" أن هذا القرار جاء      " دوت كوم  القدس"وأوضح شهوان في تصريحات خاصة ل
 شخصاً من عناصر فتح الذين غادروا القطاع عقـب      20الوزراء ووزير الداخلية فتحي حماد وأنه يشمل        

 من  االثنيندخول أفراد فتح إلى غزة غداً       "وأشار إلى أنه سيتم      ".2007 التي شهدها القطاع عام      اإلحداث
أنه لن يتم التعرض إليهم بأي حاٍل       خالل معبر رفح البري عقب إتمامهم إجراءات دخولهم بشكل قانوني و          

  ".من األحوال
 عنصر من حركة فتح، قد غادروا قطاع غزة عقب سيطرة حركة حمـاس              400يذكر أن ما ال يقل عن       

  .2007على قطاع غزة إبان األحداث وقعت عام 
  2/12/2012القدس، القدس، 

  
  "غير جدي"الحديث عن كونفدرالية بين األردن وفلسطين : غسان الخطيب .12

قلل الناطق الرسمي السابق باسم الحكومة الفلسطينية الدكتور غسان الخطيب من جدية المخاوف             : رام اهللا 
التي يثيرها البعض كل فترة حول رهانات الكونفدرالية بين األردن والضفة الغربية، وأكد أنه ال يوجـد                 

  .يةطرف سياسي أو شعبي يطرح هذا الخيار في العالقات الفلسطينية ـ األردن
اعتراف الجمعية العامة لألمم المتحـدة بـصفة        " قدس برس "ووصف الخطيب في تصريحات خاصة لـ       

قرار الجمعيـة   : "من الناحية االستراتيجية، وقال   " مكسب سياسي "مراقب غير عضو لدولة فلسطين، بأنه       
يد، إذ أننـا    العامة لألمم المتحدة بقبول فلسطين كدولة مراقب غير عضو مكسب سياسي على المدى البع             

نحتاج إلى مراكمة مكاسب صغيرة على الطريق، إنما لن يكون هناك مردود مباشر لهذا المكسب بسبب                
  ".وجود االحتالل

  2/12/2012قدس برس، 
  

  التأخّر في نصرة القدس يعطي فرصة لالحتالل لتنفيذ مخططاته: عطونالنائب  .13
لفلسطيني أحمد عطون أن االحـتالل اإلسـرائيلي    اعتبر النائب المقدسي في المجلس التشريعي ا      : رام اهللا 

يؤكد من خالل ممارساته على أرض الواقع بحق القدس، من بناء وتوسيع في المستوطنات وفتح مكاتب                
يسعى لفـرض   "ومؤسسات في األحياء اإلسالمية عوضاً عن الحفريات التي تطال المسجد األقصى، أنه             

  ".دس أرضاً وسكاناًأكبر كم من الوقائع على األرض لتهويد الق
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ـ       ، أن ما أعلن عنه االحتالل وحكومته من بناء         "قدس برس "وقال النائب عطون، في تصريحات خاصة ل
رد علـى  "وغيرها ) كبرى المستوطنات اليهودية في الضفة    " (معالي أدوميم "لوحدات استيطانية جديدة في     

  ".ب في األمم المتحدةالقيادة الفلسطينية والمجتمع الدولي بعد الحصول على صفة مراق
  2/12/2012قدس برس، 

  
  األردن يدعم صمودنا: وزير الزراعة الفلسطيني .14

أثنى وزير الزراعة الفلسطيني وليد عساف على الدور األردني في تـسهيل            : اهللا الربيحات   عبد –عمان  
لـى األردن   وقال عساف للصحفيين، خالل زيارتـة إ       . األردن إلىانسياب المنتجات الزراعية الفلسطينية     

أول من أمس، إن قرار تسهيل انسياب المنتجات الزراعية الفلسطينية هو قـرار وطنـي هدفـه تثبيـت                   
وقدم عساف شكره لألردن، ملكا وحكومة وشعبا، على التعاون الثنائي، الذي ساهم             .الفلسطينيين بأرضهم 

  .في صمود المزارع الفلسطيني على أرضه
  3/12/2012الغد، عمان، 

  
   عينة أخذت من رفات ياسر عرفات60: ريق السويسريرئيس الف .15

أوضح رئيس الفريق السويسري الذي يشارك في إجراء التحاليل علـى عينـات مـن رفـات الـزعيم                   
 عينة أخذت   60، األحد، أن نحو     "لوماتان ديمانش "الفلسطيني الراحل، ياسر عرفات، في حديث لصحيفة        

  . التحقيق الثالثة إلخضاعها لتحاليل مخبريةالثالثاء الماضي من الرفات، أرسلت إلى فرق
وأوضح البروفيسور باتريك مانجان، مدير مركز الطب الشرعي الجـامعي فـي لـوزان، أن الطبيـب                 

أخذ كل العينـات المطلوبـة،     "الشرعي الفلسطيني الذي كان الوحيد الذي لمس جثمان عرفات، تمكن من            
  .عينة" وهي كلها نحو ستين

األولـى  :  عينة مماثلة، وقد تم أخذ ثالثة أنواع من العينـات          20ريق لديه اآلن نحو     كل ف : "وقال مانجان 
، والثالثة إلجراء   210لتحديد هوية الجثمان، والثانية للتأكد من احتمال وجود كمية مشبوهة من البولونيوم             

  ".فحوصات ذات أهداف تقنية
  2/12/2012، 48عرب

  
  تطرق الستفزازات والمطلوب تعجيل المصالحة عباس واقعي ولم يالرئيسخطاب : البردويل .16

الواقعي "وصف القيادي في حركة حماس، صالح البردويل، خطاب الرئيس محمود عباس، بـ :  غزة
  ".الذي لم يتطرق ألي خياالت سياسية أو استفزازات

وأوضح البردويل في تصريح صحفي له، أن خطاب الرئيس عباس لم يضع أي شروط من أجل تحقيق 
لحة الفلسطينية وإنهاء االنقسام، والجمهور الملتف حوله هتف بضرورة إنهاء االنقسام وهذا يشير المصا

  .وفق قوله. لوجود رغبة حقيقية في اتمام المصالحة وتحقيقها على أرض الواقع
ودعا القيادي في حماس، إلى عقد اجتماعات عاجلة تجمع كافة القوى الفلسطينية من أجل تحقيق 

  .  عادة بناء منظمة التحرير وفق شراكة فلسطينيةالمصالحة وإ
  2/12/2012وكالة سما االخبارية، 
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   الدولي بفلسطين مهم إذا كان جزءا من استراتيجية للتحريراالعتراف: أسامة حمدان .17
 أن رفع مكانة فلسطين في الجمعية العامة لألمم ،أسامة حمدان" حماس"أكد القيادي في حركة : بيروت

انجاز سياسي إذا كان جزءا من استراتيجية متكاملة " منصب دولة مراقب غير عضو، هو المتحدة إلى
  ".للتحرير قاعدتها المقاومة، أما غير ذلك فإنه لن يضيف شيئا للفلسطينيين

التأكيد على أهمية العمل المقاوم على األرض، " قدس برس"وجدد حمدان في تصريحات خاصة لـ 
هو خطوة سياسية لكنه ليس نصرا وال انجازا عظيما، "لعامة لألمم المتحدة ما جرى في الجمعية ا: "وقال

فمنظمة التحرير كانت ممثلة في األمم المتحدة ودفعت أثمانا سياسية باهظة جراء ذلك تنازلت بموجبها 
، ولذلك فإن االنجاز الحقيقي هو تحرير األرض وعدوة الالجئين وتحقيق الصمود على 48عن أراضي 
  .بحسب ما يرى" ذه هي االنجازات التي يحترمها الناس ويقدرونهااالرض، ه

هو خطوة سياسية تعبر عن "أن ما جرى في الجمعية العامة لألمم المتحدة " حماس"واعتبر القيادي في 
احترام العالم النتصار غزة وصمود مقاومتها، فقد أدرك العالم أن هذا الشعب لن يتنازرل عن حقوقه 

ا فإن القيمة األساسية لهذه الخطوة ستكون ذات معنى إذا كانت جزءا من استراتيجية وثوابته، ومن هن
  ".للتحرير في سياق االلتزام بالثوابت

وقلنا بأنها تعكس تعبير المجتمع الدولي عن محاولته "وأشار حمدان إلى أن حركته رحبت بهذه الخطوة 
  ".إصالح ما أفسده في فلسطين
تتحدث عن المقاومة خطابا بينما هي " حماس"عما إذا كانت " قدس برس "وجوابا على سؤال وجهته له

الذي يتابع مسيرة حماس مع "تعهدت إلسرائيل والقوى الغربية بالتزام التهدئة ووقف المقاومة، قال 
المقاومة يدرك أن الحديث عن مغادرتها لهذا المربع ليست إال افتراء، أما أننا تعهدنا بعدم العودة إلى 

اومة، فهذا لم يحصل على اإلطالق ولن يحصل، فقد قال كثيرون في السابق إن حماس غادرت المق
 لقنتها درسا لن تعود بعده للمقاومة، لكن الحرب األخيرة ووصول 2008المقاومة، وأن حرب 

الصواريخ إلى قلب تل أبيب، يؤكد أن حماس لم تغادر مواقعها، ثم إن الذي يتحدث عن تحرير فلسطين 
  ".لنهر إلى البحر، لم يغادر المقاومة إال في أذهان من ال يفقهون السياسة وال يعقلون المقاومةمن ا

ما اتفقنا عليه هو ما تم نشره في وسائل اإلعالم الدولية، وال توجد مالحق سرية على "مشددا على أنه 
ذين تعودوا توقيع اإلطالق، ولذلك فإن من يتحدثون عن أن حماس ألقت سالح المقاومة، هم أولئك ال

المالحق السرية، أما نحن فكل ما توصلنا إليه أعلناه، وواهم من يعتقد أن الحقوق يمكن استردادها بغير 
  .المقاومة

  2/12/2012قدس برس، 
  

  نتلق دعوة للمشاركة في استقبال عباسلم: قيادي في حماس .18
دعوة حركته أو أيٍّ من قادتها في  رأفت ناصيف، أنه لم يتم" حماس"أكد القيادي في حركة : رام اهللا

لرئيس السلطة " فتح"للمشاركة في االستقبال الذي نظمته حركة  الضفة الغربية المحتلة، بشكل رسمي
   . اليوم األحد بعد عودته من نيويورك محمود عباس الفلسطينية

" حماس"ار أنص ، استمرار االعتقاالت السياسية و االستدعاءات بحق"قدس برس"وكشف ناصيف، لــ 
سادت، وبالرغم مما نسمعه من خطابات  وأنها لم تتوقف بالرغم من األجواء اإليجابية التي"ومؤيديها 

   ."والسلطة الفلسطينية وتصريحات إعالمية جيدة من قبل حركة فتح
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األجواء اإليجابية التي سادت قبل الذهاب لألمم المتحدة، ال تترجم حتى اآلن على أرض "وقال ناصيف 
   ."واقع وإنما ما يحصل العكس تماماًال

في الضفة الغربية  من استمرار االعتقاالت واالستدعاءات لنشطاء حركته" حماس"وحذر القيادي في 
وإنما يقف عقبة أمام وحدة الشعب وال يخدم  ال يساهم في تحقيق المصالحة،"مشدداً أن ذلك . المحتلة

 ."الصالح العام
االعتقاالت والكف عن  لو كان هناك إرادة حقيقية، ال بد من وقف "وشدد القيادي ناصيف على أنه

ال يوجد حتى اآلن عنوان واضح يستدعي أو " وأكد على أنه". استدعاء المواطنين واألسرى المحررين
السلطة الفلسطينية وحركة فتح، في ظل استمرار االعتقاالت بحق  يشجع على فتح قنوات تواصل مع

 ."إلسالمية في مختلف مدن الضفةالحركة ا شباب وعناصر
 2/12/2012قدس برس، 

  
 المقاومة توحدنا والمفاوضات تفرقنا: والجهادحماس  .19

أجمعت حركتا حماس والجهاد اإلسالمي أن طريق المقاومة هو فقط الذي يوحد شعبنا وأن : غزة
ق شعبنا وال تُجدي  عاما مضت تفر20المفاوضات والتسوية مع االحتالل التي أثبتت فشلها على مدار 

  .نفعا في التعامل مع االحتالل
" وإن عدتم عدنا"وأوصت الحركتان مساء األحد خالل لقاء سياسي في مسجد العمري بمدينة غزة بعنوان 

بضرورة توحد فصائل المقاومة بعد أن نجح ذلك التوحد في المواجهة األخيرة مع االحتالل مع ضرورة 
  .مفاوضات مع االحتاللنبذ كل الطرق المؤدية إلى ال

وقال الناطق باسم حماس والنائب عنها بالمجلس التشريعي صالح البردويل إن استراتيجية المقاومة في 
المرحلة القادمة تنطلق من أن فلسطين ال يمكن تحريرها إال بالمقاومة وتلك النظرية تعززت عندما رأينا 

  ". على المنظومة العسكرية اإلسرائيلية الفتاكةانتصار الفصائل بما تملكه من أسلحة قتالية بسيطة
آن األوان بعد اللحمة الميدانية التي شاهدناها في الحرب األخيرة وضع استراتيجية وطنية "وأضاف 

  ".موحدة تقوم على بناء المؤسسة الفلسطينية بشكل شرعي يقوم على الشراكة الوطنية وليس التبعية
وال بد إعادة بنائها " خربة ومهترئة"ية لها اعتراف ومكانة دولية لكنها وبين أن منظمة التحرير الفلسطين

  .بشكل يقوم على الشراكة الوطنية ويرقى لنضاالت الشعب الفلسطيني
وأكد أن البرنامج الوطني يجب أن يسبق كل جوالت الحديث عن المصالحة، وال بد أن يكون قائما على 

  .الثوابت الفلسطينية المشتركة
ى أنّه يجب استخالص العبر واالستفادة من كل االنجازات واإلخفاقات التي مرت بها المقاومة في ولفت إل

المواجهة األخيرة على مستوى االمكانات العسكرية واالستخبارات واألمن، وأن تقوم االستراتيجية القادمة 
منية لكي ال يكتشف على زيادة المفاجئات العسكرية وأن ال نسمح لالحتالل بأن يخترق منظومتنا األ

  .قدراتنا
 ا إلى أنوأشاد البردويل بالتنسيق وااللتحام الميداني العسكري على األرض بين فصائل المقاومة، مشير

ولم يستطع االحتالل اختراقه بأي شكل من األشكال، " حجار السجيل"ذلك التنسيق كان رائعا في حرب 
  ".يق والتطويرويحتاج ذلك األمر لمزيد من التفعيل والتنس"



  

  

 
 

  

            15ص                                     2697:                العدد3/12/2012اإلثنين  :التاريخ

ودعا إلى استثمار الوضع العربي وتغيراته لنصرة المقاومة ودعمها، مطالبا المقاومة بتطوير عالقتها مع 
وال بد أن تساند تلك األنظمة في "دول الربيع العربي إلى ما هو أبعد من المواقف المساندة سياسيا، 

  ".تسهيل عملية توريد السالح وتدريب عناصر المقاومة
فال ينبغي أن يظل صوتنا مخفيا "د البردويل على ضرورة تطوير منظومة اإلعالم في فلسطين وشد

  ".ويزور االحتالل كل الحقائق ألن العالم يسمع اآلن الرواية اإلسرائيلية فقط
من جانبه، قال عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد اإلسالمي محمد الهندي إن نتائج الصراع مع 

فشعبنا يحقق االنتصار في الجوالت كل "نتهي بالضربة القاضية وإنما جولة وراء أخرى االحتالل ال ت
مرة، رغم أن فصائل المقاومة صغيرة مقارنة بالجيوش المنظمة إال أنها حركات تنتصر ألنها تعرف 

  ".طبيعة الصراع
عد المواجهة فب"وأوضح أنّه أصبح ممكنا اآلن أن يرجع االحتالل خطوة إلى الخلف مع كل مواجهة 

، حاول فرض معادالت جديدة في حرب الثمانية أيام ويستعيد قوته 2008األولى التي فشل فيها أواخر 
  ".ويكسر شوكة المقاومة لكنه فشل مرة أخرى

وفي سياق متصل، أكد الهندي أن اإلتيان بدولة فلسطينية من خالل المفاوضات والسالم والمحادثات مع 
 عاما يسوق البعض أهمية المفاوضات التي ال ينتج عنها سوى 20 مبينًا أنّه منذ االحتالل كلها أوهام،

  .المزيد من التهويد واالستيطان
كان واضحا في المواجهة األخيرة أن العدو فاشل وأن المقاومة هي الطريق فقط لتحرير فلسطين، : "وقال

ا إلى االستمرار في الوحدة بين فصائل فاالحتالل ال يعرف إال لغة القوة والمقاومة، وهو ما يدعون
  ".المقاومة مثلما عملت بتنسيق عالي في المواجهة األخيرة

  2/12/2012، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية 
  

 في الرد على خروقات االحتالل التهدئة لن تكبل يد المقاومة: الدينألوية صالح  .20
رية للجان المقاومة، أن اتفاق التهدئة المبرم بين ، الذراع العسك"ألوية الناصر صالح الدين"أكدت : غزة

المقاومة واالحتالل برعاية مصيرية، لن يكبل أيدها في الرد على خروقات االحتالل المستمرة محذرة 
  .االحتالل من مواصلة هذه الخروقات

بل المقاومة إن التهدئة المبرمة ال ولن تك: "الناطق باسم االلوية في تصريح صحفي له" أبو عطايا"وقال 
من الرد على جرائم العدو المستمرة والتي تتمثل في الخروقات المتعمدة من قبل جيش العدو الصهيوني، 
فالمقاومة لن تقف مكتوفة األيدي امام هذه االنتهاكات التي ينفذها العدو الصهيوني وإخالله بالشروط 

  ".المفروضة من قبل فصائل المقاومة
للدفاع عن شعبها والذود عن األرض والمقدسات وستقدم كل غالي ونفيس المقاومة وجدت "وأضاف أن 

  ".من اجل تحرير كامل التراب الفلسطيني
  2/12/2012قدس برس، 
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   في غزةةطالقاالنمهرجان   وقت الختيار زعيم جديد خلفا لمشعل قبلالّأحماس تؤكد : القدس العربي .21
كة حماس التي سيشارك قادتها في الخارج ألول مرة ان حر' القدس العربي'علمت :  أشرف الهور-غزة 

في مهرجان انطالق الحركة المركزي في قطاع غزة مطلع األسبوع المقبل، وفي مقدمتهم خالد مشعل 
  .رئيس المكتب السياسي، ستباشر بعد المهرجان بإجراءات اختيار زعيما جديدا لها خلفا لمشعل

دوم مشعل إلى قطاع غزة في غضون األيام القادمة، وأكد أكثر من مسؤول في الحركة أمس خبر ق
، الذي 25ويتوقع أن يكون نهاية األسبوع، للمشاركة يوم السبت المقبل في مهرجان انطالقة الحركة الـ 

وسيقدم إلى جانب مشعل الذي . تنوي حماس إقامته كالمعتاد في باحة الكتيبة إلى الغرب من مدينة غزة
دة المكتب السياسي المقيمين في الخارج، وبينهم الدكتور موسى أبو مرزوق يزور القطاع ألول مرة قيا

أحد المرشحين لخالفة مشعل، إضافة إلى أعضاء المكتب السياسي اآلخرين عزت الرشق ومحمد نصر 
  .وآخرين

  .وكان نصر زار غزة قبل أيام لترتيب زيارة مشعل، المتوقع أن يلقي كلمة الحركة في المهرجان
، وحين 'قادم إلى غزة'ان مشعل ' القدس العربي'دكتور صالح البردويل القيادي في حماس لـوقال ال. 

، غير أن 'ال وجود لضمانات'سألته عن وجود ضمانات بعدم مس إسرائيل بحياته خالل الزيارة، قال 
غتيال ، إذا ما أقدمت إسرائيل على ا'رد من نوع مختلف، حتى عن الصواريخ'البردويل توعد إسرائيل بـ

  .قادة الحركة خالل مهرجان االنطالقة
البردويل إن كان الحركة تخطط الختيار قائد جديد لمكتبها السياسي خالل تواجد ' القدس العربي'وسألت 

، لكنه في ذات الوقت أكد 'ال وقت لذلك'قادة الحركة في غزة، لإلعالن عنه في مهرجان النطالقة، فقال 
  .يد سيعلن عنه قبل نهاية الشهر الجاريأن رئيس المكتب السياسي الجد

  3/12/2012القدس العربي، لندن، 
  

   القادمة ستشهد ميالد المصالحة وعباس سيزور غزة قريباًاأليام: أمين مقبول .22
أمين مقبول، أن الشعب الفلسطيني سيشهد " فتح"أكد عضو المجلس الثوري لحركة :  أحمد اللبابيدي-غزة

 مصالحة حقيقية على األرض تنهي صفحة االنقسام السياسي الذي أضر بالقضية خالل األيام المقبلة ميالد
  .الفلسطينية

بات " حماس"إن انهاء االنقسام السياسي مع حركة :" فلسطين أون الين"وقال مقبول في تصريح خاس بـ
لشارع ، مشدداً على ضرورة استغالل األجواء اإليجابية والتصالحية التي تسود ا"مسألة وقت ال أكثر

  .الفلسطيني بكافة أطيافه من خالل إتمام المصالحة بشكل عاجل
باإليجابية، أوضح مقبول أن التفاعل الشعبي بين الضفة وغزة إبان " فتح"وعن ماهية األجواء التي تصفها 

العدوان اإلسرائيلي األخير على قطاع غزة وخروج المسيرات العفوية في كل المحافظات مؤشراً يبرهن 
ى حاجة الشعب الفلسطيني لمصالحة تعيد له وحدته، مضيفاً أن اصطفاف الفصائل الفلسطينية على مد

خلف رئيس السلطة محمود عباس في خطوة الذهاب لألمم المتحدة موقفٌ " حماس"وعلى رأسها حركة 
  .إيجابي بث األمل في تحقيق المصالحة

 موضوع إنهاء حالة التشرذم بين غزة ولفت النظر إلى أنه لم يعد هناك مجاالً لتضييع الوقت في
والضفة، محذراً من أن الشعب الفلسطيني سينفجر في وجه الجميع إذا فشلت جهود الوصول إلى إنهاء 

  .االنقسام السياسي الذي أضر بالنسيج الوطني واالجتماعي
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 أن وحدة وأكد مقبول أن عباس سيزور قطاع غزة قريباً لطي صفحة االنقسام إلى األبد، مشدداً على
  .القيادة السياسية للشعب الفلسطيني الخطوة األكثر أهمية خالل الفترة القادمة

  2/12/2012فلسطين، أون الين، 
  

   بقرار حماس السماح بعودة بعض كوادرها الى غزةترحبفتح : أبو عيطة .23
كتها  رحبت حركة فتح  اليوم  بما أعلنته  داخلية  حماس بغزة بالسماح لعدد من عناصر حر: غزة

  . المتواجدين في الخارج بالعودة إلى القطاع
 واعتبر الدكتور فايز أبو عيطة  الناطق باسم حركة فتح بقطاع غزة في تصريح   بثته وكالة أنباء 
الشرق األوسط  المصرية أن  السماح بعودة بعض  كوادر  حركته خطوة ايجابية على طريق المزيد من 

  .نها أان  تعزز  الوحدة الوطنية الفلسطينيةخلق أجواء المصالحة التي من شأ
وأعلن  الناطق باسم داخلية حكومة غزة إسالم شهوان اليوم إنه تقرر السماح لعدد من عناصر حركة فتح 

 كادرا  من عناصر فتح 20المتواجدين في مصر بالعودة إلى قطاع غزة ، موضحا أن القرار يشمل 
  .2007هدها القطاع عام الذين غادروا  غزة عقب األحداث التي ش

  3/12/2012وكالة سما االخبارية، 
  

  لم يتحدد بعد موعد للقاء قريب في القاهرة لدفع جهود المصالحة: األيام الفلسطينية .24
ان ال صحة لألحاديث التي تم تداولها مؤخرا عن تحديد موعد : قالت مصادر سياسية موثوقة: حسن جبر

  .لقاء مصالحة قريب في القاهرة
ان مصر لم ترسل حتى االن دعوات الي طرف فلسطيني للتباحث بشأن " األيام" المصادر لـ وأكدت

  .المصالحة المتوقفة في الساحة الفلسطينية منذ شهور 
ان ما صدر من تصريحات صحافية عن امكانية عقد لقاء مصالحة خالل االسبوع : وقالت هذه المصادر

طراف مختلفة من اجل انهاء االنقسام الفتة الى عدم وجود الجاري ال يعدو عن كونه امنيات اطلقتها ا
  .خطوات عملية على االرض

ونوهت الى ان مصر لم تحدد أي لقاء ولم ترد على طلب الرئيس محمود عباس من مصر عقد لقاء 
  .مصالحة لألطراف الفلسطينية بصفتها الراعية للمصالحة الفلسطينية

حركات المصرية بشأن المصالحة الى االوضاع االمنية وعزت هذه االطراف بطء االجراءات والت
  .الداخلية السائدة في مصر في االيام القليلة الماضية

وتوقعت هذه االطراف ان تشهد عملية المصالحة تطورات جديدة في حال عقد لقاء بين الرئيس عباس 
لمشاركة في حفل احياء وخالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس قبيل قدومه المتوقع الى غزة ل
  .ذكرى انطالقة حماس المقرر اقامته في مدينة غزة في الثامن من الشهر الجاري

   3/12/2012األيام، رام اهللا، 
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  "التسوية" تهدد في القدس كبير وخطير وله أبعاد استراتيجية» E-1« مشروع :معاريف .25

الحكومة اإلسرائيلية، أمس، في إطار العقوبات      نص واحد من المشاريع االستيطانية التي أقرتها        : تل أبيب 
على الفلسطينيين بسبب نجاحهم في تحصيل اعتراف دولي بفلسطين كدولة مراقب، على دفـع مـشروع                

»1-E «)  وقد فاجأت الحكومة بذلك حتى المستوطنين في منطقة        . في القدس الشرقية إلى األمام    ) 1 -اي
ها اإللكتروني، فهو مشروع كبير وخطير، وتوجد له أبعاد         في موقع » معاريف«القدس، كما قالت صحيفة     

استراتيجية على مستقبل السالم في المنطقة، ولذلك مارست الواليات المتحـدة ضـغوطا شـديدة علـى                 
  .1997إسرائيل كي ال تنفذه، منذ طرحه سنة 

ل القـدس   وحسب مصادر سياسية مطلعة، جاء المشروع في إطار خطة إسرائيلية استعمارية منذ احـتال             
ـ      1967الشرقية والضفة الغربية سنة      التي تصل حدودها   (» القدس الكبرى «، ترمي إلى إقامة ما يسمى ب

إلى غور األردن من الجهة الشرقية، وإلى منطقة بيتونيا ورام اهللا من الجهة الشمالية الغربية، وبيت لحم                 
كعاصمة إلسرائيل، وجعل   ) ربية والشرقية الغ(، لتعزيز مكانة القدس بشقيها      )في المنطقة الجنوبية الغربية   

وقد بدأ إعداد مشروع    .  في المائة من الضفة الغربية     10 كيلومتر مربع، بحيث تلتهم نحو       600مساحتها  
»1-E «  أي بعد اتفاقيات أوسلو، إلسكات اليمين والبرهنة على أن إسرائيل ستظل متمـسكة  1994سنة ،

، إبان حكم نتنياهو في دورته األولى، صدق وزير الدفاع          1997وفي سنة   . بالقدس في أي تسوية سياسية    
  .آنذاك، إسحق مردخاي، على هذا المشروع

الطـور، وعناتـا،    « دونما من أراضـي قـرى        12443واتضح الحقا أنه يمتد على مساحة هائلة تبلغ         
وحسب التصريحات اإلسرائيلية، فإن المـشروع يهـدف إلـى ربـط المدينـة        . »والعيزرية، وأبو ديس  

 4000بمدينة القدس، ويشتمل على إقامة منطقة صناعية كبيـرة، وإقامـة            » معاليه أدوميم «االستيطانية  
وحدة سكنية، وبناء مركز كبير يضم مدرسة للشرطة ومقر قيادة لها في مستوطنات الـضفة الغربيـة،                 

 من جهة،    غرفة، وشبكة شوارع كبيرة سريعة تربط المستوطنات ببعضها        2152 فنادق بسعة    10وإقامة  
وحسب الفلسطينيين،  . وتمزق تواصل القرى والبلدات المحيطة بالقدس وعزلها عن القدس من جهة ثانية           

يعد المشروع من أخطر المخططات اإلسرائيلية في حال تنفيذه، ألنه يؤدي إلى إغالق المنطقة الـشرقية                
وسيكون من الصعب وجود    ،  »عناتا، والطور، وحزما  «من منطقة القدس بشكل كامل، وتطويق المناطق        

وإمكانيـة  ) كعاصمة لفلـسطين  (أي إمكانية للتوسع المستقبلي باتجاه الشرق، ومنع إقامة القدس الشرقية           
بلديـة  «تطويرها باتجاه الشرق، وربط جميع المستعمرات الواقعة في المنطقة الشرقية وخـارج حـدود               

، وبالتالي تحويل القرى العربيـة إلـى        »سبلدية القد «في القدس مع المستعمرات داخل حدود       » االحتالل
  .معازل محاصرة بالمستعمرات

  3/12/2012، الشرق األوسط، لندن
  

   تعلق تحويل المستحقات الضريبية للسلطة الفلسطينية "إسرائيل" .26
وزير الماليـة   ، أن    القدس المحتلة   من مال شحادة  نقال عن مراسلتها أ    ،3/12/2012،  الحياة، لندن  ذكرت

 يوفال شطاينتس، قرر عدم تحويل المستحقات الضريبية للسلطة الفلسطينية، رداً على التوجه             االسرائيلي،
وسيقوم شطاينتس بسد ديون السلطة لشركة الكهرباء االسـرائيلية، وفـق           . الفلسطيني الى االمم المتحدة   
  .  مليون دوالر175وبحسب االسرائيليين فان المبلغ يتجاوز . المبلغ الذي تقرره الشركة
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وكان شطاينتس قد اعتبر خالل جلسة الحكومة االسبوعية التي ناقشت الموضـوع، ان توجـه الـسلطة                 
عملية استفزازية تهدف الى دفع اقامة دولـة فلـسطينية دون االعتـراف             "الفلسطينية الى االمم المتحدة     

  ." باسرائيل او تحديد مناطق منزوعة االسلحة او وضع ترتيبات امنية
 وحدة استيطانية سكنية في القـدس والـضفة،     3000لى االنتقادات الدولية لقرار بناء      وتطرق شطاينتس ا  

  . معتبرا الخطوة جاءت متاخرة وكان يجب اتخاذها قبل فترة طويلة
شطاينتس، أعلن أن عائدات الضرائب التـي تجبهـا لـصالح            إلى أن    ،2/12/2012،  48عرب وأشارت

 وقال شطاينتس إنه سيتم خصم هذه األموال من مجمل          ،يقل مليون ش  350السلطة الفلسطينية تصل لغاية     
وبحسب موقع معاريف فإن الـسلطة الفلـسطينية مدينـة           .الديون الكبيرة المستحقة من السلطة إلسرائيل     

ـ    وأن قرار خصم الديون من األموال المستحقة للسلطة،        .  مليون شيقل  700لشركة الكهرباء اإلسرائيلية ب
كـانون أول  / حكومة نتنياهو وهو إجراء سيتم اتخاذه فقط فـي شـهر ديـسمبر   تم بالتشاور مع رئيس ال  

  .الحالي
  

  نتنياهو يسرق أموال الفلسطينيين : عضو الكنيست زهافا .27
 اتهمت رئيسة حزب ميرتس، زهافا جلؤون، رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيـامين       : سما -القدس المحتلة   

درت جلؤون بيانا اليوم األحد، بعد أن قرر وزيـر الماليـة            وأص .نتنياهو بأنه يسرق أموال الفلسطينيين    
اإلسرائيلي عدم تحويل عائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية، أكدت فيه أن قرار وزير المالية جاء علـى                

بعد أن استولت إسرائيل على األراضي الفلسطينية تأتي اليوم لتـسرق           'خلفية قرار األمم المتحدة، وقالت      
' هذه األموال للشعب الفلسطيني وليست لنتنياهو وليبرمان      '. 'ين وتواصل سياستها البلطجية   أموال الفلسطيني 
  .قالت جلؤون

  2/12/2012، وكالة سما اإلخبارية
  

   وحدة بالمستوطنات3000جهاز األمن اإلسرائيلي يعارض قرار نتنياهو بناء : "معاريف" .28
يلية، اليوم األحد، أن جهاز األمن اإلسرائيلي       ذكرت تقارير صحافية إسرائ   :  يو بي اي   -فلسطين المحتلة   

 وحدة سكنية جديدة في المـستوطنات، ودفـع         3000يعارض قرار رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بناء        
  ".1إي "مخططات بناء أخرى في المنطقة 

إن جهاز األمن اإلسرائيلي عارض قرار نتانياهو ورأى أنه ينبغـي اسـتخدام             " معاريف"وقالت صحيفة   
كهذه فقط في حال قرر الفلسطينيون التوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية فـي الهـاي ضـد                 " عقوبات"

  .إسرائيل
وأضافت الصحيفة أن نتانياهو ووزير الخارجية اإلسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، ضلال العالم عندما أعلنـا              

، "ل منع ضغوط دولية على إسرائيل     من أج "أن إسرائيل لن ترد على الخطوة الفلسطينية في األمم المتحدة           
  .كما أن إسرائيل أبلغت البيت األبيض األميركي بالقرار قبل ساعتين فقط من نشره في وسائل اإلعالم

الواقعة بين القـدس الـشرقية    " 1إي  "وأفادت الصحف اإلسرائيلية بأن القرار بدفع أعمال بناء في منطقة           
ار غـضب اإلدارة األميركيـة ألن جميـع رؤسـاء الحكومـات             ، أث "معاليه أدوميم "والكتلة االستيطانية   

  .اإلسرائيلية، وضمنهم نتانياهو، تعهدوا بعدم تنفيذ أعمال بناء في هذه المنطقة
  3/12/2012، الحياة، لندن
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  ه الفلسطينيين لمحكمة العدل الدولية قلقة من توج"إسرائيل": الطيبي .29

ة للتغيير، برئاسة النائـب الـدكتور أحمـد الطيبـي،           عقدت الحركة العربي  :  زهير أندراوس  -الناصرة  
مؤتمرها الثالث في قاعة ميس الريم في وادي عارة، حيث حضره ما يزيد عن ثالثـة آالف مـشارك،                   

، وتخلل المؤتمر مكالمة هاتفية من كبير المفاوضين الفلسطينيين الدكتور صائب عريقات من نيويـورك              
 والتي ألهبت الجمهور مقاطعين بالتصفيق الحـاد وال سـيما عنـد             وكانت الكلمة الختامية للنائب الطيبي    

جئت إليكم مباشرة من المطار عائـداً مـن         : الحديث عن االنجاز الفلسطيني في األمم المتحدة حيث قال        
  .األمم المتحدة، مركز العالم الذي أبى إال أن يقول نعم لفلسطين، تحيا فلسطين

ئيس الفلسطيني محمود عباس، وهي ضغوط تهز الجبال على          كبيرة مورست على الر    اضغوطأن   ،وزاد
حد قوله، وكشف الطيبي أن الضغوطات اإلسرائيلية كانت بسبب التخوف من انـضمام فلـسطين إلـى                 
محكمة الجنايات الدولية، ولكن الضغوطات األكبر كانت من قبل األمريكيين الذين يخافون على مـصالح               

 .، وعلى جنود يحملون جنسية مزدوجة قد يتعرضون للمحاكم الدولية       شركاتهم التي تعمل مع المستوطنات    
  . ولكن الرئيس عباس رفض تغيير أي نقطة أو فاصلة أو التراجع عن مطلبه لفلسطين

نحن جزء ال يتجزأ من الشعب الفلسطيني، نحمل آالمه وآماله، الشعب الفلسطيني مثلث هندسي              : وأضاف
، 667، والضلع الثاني الفلسطينيون في األراضي التي احتلت عـام           ضلعه األول الفلسطينيون في الشتات    

نحن عـرب فلـسطينيون مواطنـون فـي         .. وبدوننا ال يكون هذا المثلث هندسياً     .. ونحن الضلع الثالث  
إسرائيل، ولكننا لسنا متساوين إطالقاً، ال يوجد مجال فيه مساواة بين المواطن العربي واليهودي إال فـي                 

  . ولذلك يجب أن يكون صوتنا وقياداتنا في كل منبر، على حد تعبيرهيوم االنتخابات
يحاولون شطبنا من االنتخابات ألنهـم يريـدونها        : وتطرق الدكتور الطيبي الى االنتخابات للكنيست قائالً      

كنيست خالية من العرب توطئة لبالد خالية من العرب، وانتم تتابعون عملنا وصوتنا الهدار، ال نخـاف                 
نحـن أصـحاب األرض   .. ع، وهذه القوة تنبع من إيماننا بأننا أصحاب حق، نحن ملـح األرض وال نرك 

األصليون، لسنا مهاجرين، واألكثر وقاحة المهاجر الفاشي ليبرمان الذي يريد أن يطرد أصحاب الـوطن               
  .عبيرهاألصليين، ونحن نقول إذا قدر ألحد أن يرحل فالقاعدة هي من وصل أخيراً يرحل أوالً، على حد ت

  3/12/2012، القدس العربي، لندن
  

  األحزاب اإلسرائيلية تهاجم حزب ليفني: معاريف .30
قـد  " إسـرائيل " ذكرت صحيفة معاريف مساء اليوم األحد أن كافة األوان السياسية فـي              :عكا أون الين  

االنـضمام  بعد إعالنـه    " عمرام متسناع "وجهت هجوماً شديداً وانتقاداً الذعاً لرئيس حزب العمل السابق          
  ".تسيبي ليفني"وبشكل رسمي لحزب الحركة برئاسة 

" الحركـة "فمن جهتهم وصف عدد من المسئولين في حزب الليكود في ردهم على تلك الخطوة أن حزب                 
ليفني تحيط بنفسها شخصيات يسارية وسياسـيين       "برئاسة ليفني هو عبارة عن حزب الالجئين، مضيفين         

هو الذي اقترح االنسحاب األحادي من مـستوطنة        " عمرام متسناع "أن  وأشاروا في ردهم إلى      ".بارزين
غوش قطيف في قطاع غزة، أما عن ليفني فهي األخرى انسحبت من كاديما ومعها سبعة مـن أعـضاء                   

  .، على حد تعبيرهم"االنسحاب في المستقبل"الكنيست يبحثون ويخططون من أجل 
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ـ  وفي السياق ذاته وجه حزب العمل انتقاداً شديد        إن متسناع قد وصـل     "، قائلين   "عمرام متسناع " اللهجة ل
في إشارة إلـى حـزب      " الالجئين"المرتبة األخيرة في انتخابات حزب العمل يقوم باالنضمام إلى حزب           

  .ليفني
وتشهد األحزاب اإلسرائيلية، نشاطا محموما مع اقتراب موعد تقديم قوائم المرشحين، الخمـيس القـادم،               

إلى استكمال بناء قـوائم     " تسيبي ليفني "برئاسة  " الحركة"مثل حزب يائير لبيد وحزب      بينما تسعى أحزاب    
  .مرشحيها بشكل يضمن لها أكبر عدد ممكن من األصوات

  2/12/2012، عكا اون الين
  

  بيغن يشترط على نتنياهو تعيين مريدور في الحكومة القادمة أيضا .31
يغن، الذي مني بهزيمة في انتخابات الليكود الداخلية،        على الشبكة، أن الوزير بيني ب     " معاريف"ذكر موقع   

اشترط على رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، لقبول تعيينه وزيرا في الحكومة القادمة، أن يتعهـد أيـضا                 
  .بتعيين الوزير دان مريدور، الذي لم ينجح أيضا بدخول قائمة مرشحي الليكود للكنيست

ظهور نتائج االنتخابات الداخلية في الليكود مع بيغن وعرض عليه أن           وقال الموقع إن نتنياهو اجتمع بعد       
يكون وزيرا في حكومته القادمة، لكن األخير قال إنه ال يستطيع أن يكون وزيرا في الحكومة القادمة إذا                  

واعتبر بيغن أنه ومريدور لن يكونا على الئحـة مرشـحي الكنيـست              .لم يعين فيها داني مريدور أيضا     
بب وضعهما االثنين على الالئحة السوداء في االنتخابات الداخلية، وأن ما ينطبق عليه يجب أن               لليكود بس 

  .ينطبق أيضا على دان مريدور
  3/12/2012، 48عرب

  
  ما نخشاه من االعتراف بفلسطين هو سيطرة حماس على الضفة: معاريف .32

دولة مراقب في الجمعية العامة      يبدو أن التخوف اإلسرائيلي من قرار منح فلسطين صفة           :عكا أون الين  
كما يظهر في الحـديث     " الهاي"لألمم المتحدة ال يتركز باألساس من توجه الفلسطينيين مستقبالً لمحكمة           

سيطرة حماس على الضفة الغربية وبالتـالي دخـول كـل           " إسرائيل"الجماهيري العام، ولكن ما تخشاه      
  . تحت مرمى نيرانها" إسرائيل"

في مقال نشره في صحيفة معاريف، مـشيراً أن توجـه           " عوديد تيرا "راحة الكاتب   هذا ما أفصح عنه ص    
من االعتراف بفلسطين كعضو    " إسرائيل"هو ليس مركز تخوف     " الهاي"الفلسطينيين مستقبالً الى محكمة     

مراقب في األمم المتحدة وطلب البحث في جرائم الجيش اإلسرائيلي، وتعريض شخـصيات إسـرائيلية               
  .حقة القضائية، فضالً عن منعهم من السفر الى الخارج خوفاً من اعتقالهمكبيرة للمال
 هو سيطرة حماس على الضفة من خالل أية انتخابات قادمة، ودخول            -وفقاً للكاتب -" إسرائيل"ما تخشاه   

كافة المناطق اإلسرائيلية من الجنوب الى الشمال تحت تهديد صواريخها ومقذوفاتها، وفقـدان منظومـة               
" إسـرائيل "ة الحديدية نجاعتها كون المدى الفعلي سيقل وسيكون من الممكن إطالق الصواريخ على              القب

  ".إسرائيل"بالراجمات، فضالً عن إعادة تفعيل العمليات التفجيرية داخل 
وكما هو معروف، صوت أغلبية الفلسطينيين بالضفة في االنتخابات السابقة لصالح حماس، ولكن تواجد              

ئيلي في هذه المناطق، خالفا لقطاع غزة، منع سيطرتها، وعندما تحظى السلطة الفلسطينية             الجيش اإلسرا 
بالمكانة الجديدة ستتعرض الى الضغط للمطالبة بخروج الجيش اإلسرائيلي من الـضفة، وسـيكون مـن              
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على تعبيـر الكاتـب     -البقاء هناك كي تضمن استمرار حكم أبو مازن ورجاله          " إسرائيل"الصعب على   
  .-اتير

لمواجهة مشكلتين مركزيتين، األولى هـي كيفيـة        " إسرائيل"وأوضح الكاتب أنه في حالة كهذه ستضطر        
حين يكـون عرضـها فـي       " إسرائيل"حماية المستوطنات في المناطق بنجاعة، والثانية هي كيفية حماية          

  . كيلو متر فقط15منطقة نتانيا نحو 
قوم على خطوط داخلية، وعندما يكون بوسع حمـاس فـي           ي" إسرائيل"وأشار الكاتب أن نظام الدفاع عن       

الى قسمين شمالي وجنوبي، فان هذا الدفاع يكون متعذراً، وعملياً سنقف أمام تهديد             " إسرائيل"الضفة قطع   
وجودي، يمكنه أن يدعم كل خطوة عسكرية لعدو خارجي محتمل، كونه سيمنع قدرات نقل الفـرق مـن                  

  . والن المطارات ستخضع للنار من جانب حماسالجنوب الى مناطق قتالية أخرى،
ويرى الكاتب أنه في مثل هذا الوضع، سيكون لباب األعمال التجارية اإلسـرائيلية وأسـاس صـناعاتها          
عرضة لإلصابة بالضبط مثلما هي سديروت وبئر السبع اليوم، وعليه فيجـب البـدء فـي االسـتعداد                  

 على ان يتمكن الجيش اإلسرائيلي في كل تغيير يطـرأ           للسيناريوهات التي عرضت هنا، وال سيما العمل      
  .على الكيان الفلسطيني في الشرق ان يكون متواجدا في الضفة الغربية حسب ما تقتضي الحاجة

  2/12/2012، عكا اون الين
  

   لدى مصر إلى القاهرة ألول مرة بعد أحداث غزة"إسرائيل"وصول سفير  .33
 مصر قادما من تل     ىحد السفير يعقوب أميتاي سفير إسرائيل لد       القاهرة األ  ىوصل إل :  د ب أ   -القاهرة  

  .أبيب في أول مرة منذ أحداث غزة قبل أكثر من أسبوعين
  3/12/2012، القدس العربي، لندن

  
  أصوات يهودية وعربية تدعو إلى قائمة عربية مشتركة: عريضة وقع عليها المئات .34

من أجـل  "اللغتين العربية والعبرية، تحت عنوان      أطلقت مجموعة من الناشطين العرب واليهود عريضة ب       
 اليهوديـة المـشاركة فـي       -، وجهت من خاللها نداء لألحزاب العربية والعربية         "تشكيل قائمة مشتركة  

، لتشكيل قائمة مشتركة تجمع بينها، بهدف زيادة قوتها، ورفع نسبة التصويت            19انتخابات الكنيست الـ    
هودية المناضلة من أجل الديمقراطية والمساواة القومية والمدنية الكاملة         في صفوف الجماهير العربية والي    

  .بين اليهود والعرب في البالد، والداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني
وقد وقع على العريضة المئات من العرب واليهود، الـذين ينتمـون لمختلـف التيـارات واألحـزاب،                  

لالطالع (ائيون، وفنانون، وناشطون سياسيون واجتماعيون      والمستقلين، وبينهم أكاديميون، وكتاب، وسينم    
  ).www.onejointlist2013.info: على قائمة الموقعين الكاملة، هنا
، إلى التوقيع على العريضة بالدخول إلى صفحتها علـى          "القائمة المشتركة "ودعا مطلقو العريضة مؤيدي     

  .اإلنترنت
  2/12/2012، 48عرب
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   تعتزم ضرب الصواريخ اإليرانية بطائرات بدون طيار"ائيلإسر"": الصاندي تايمز" .35
إن تقريرا إسرائيليا يؤكد نية إسرائيل توجيه ضـربة اسـتباقية لقواعـد             " الصاندي تايمز "قالت صحيفة   

الصواريخ اإليرانية قبل إطالقها ضد إسرائيل، لمنع إيران من الرد على هجوم إسرائيلي ضـد منـشآتها       
  .الذرية

صحيفة البريطانية لدى إسرائيل، عوزي محنيمي، في تقريـره، اسـتنادا إلـى جهـات               وذكر مراسل ال  
إسرائيلية، أن الجيش اإلسرائيلي سيستخدم لهذه الغاية قواعد عسكرية في أذربيجان، إلطـالق طـائرات               

وسيستخدم الجيش اإلسرائيلي طائرات قادرة على البقـاء        . بدون طيار لضرب قواعد الصواريخ اإليرانية     
  . ساعة، تصل حمولتها لغاية طن، وهي قارة على إطالق صواريخ من هلبير24الجو في 

سنضرب هـذه الـصواريخ فـي       : "وبحسب الصحيفة البريطانية، فإن مسئوال عسكريا إسرائيليا قال لها        
، وأضاف أنه إذا تم هذا األمر فـستقوم الـدفاعات           "مرحلة تفعيلها، في اللحظة التي تعمل فيها محركاتها       

  .رائيلية بالقضاء على الصواريخ المتبقيةاإلس
وأبرزت الصحيفة البريطانية في هذا السياق شبكات ومنظومات الدفاعات الجوية اإلسرائيلية، بما فيهـا              

األخيـر علـى غـزة،      " عامود الـسحاب  "التي استخدمتها إسرائيل إبان عدوان      " القبة الحديدية "منظومة  
واريخ متوسطة المدى، التي أعلنت إسـرائيل مـؤخرا عـن           العتراض الص " يةعصا السحر ال"ومنظومة  

التي يتوقع أن تدخل في العمليات الفعلية في العـام          " مقالع دافيد "تجريبها بنجاح قبل أسبوعين، ومنظومة      
  .القادم، وهي قادرة على اعتراض صواريخ متوسطة المدى مثل صواريخ سكود

لحماية األجواء اإلسرائيلية من صواريخ إيران من       " ثالثةالطبقة ال "ويشير تقرير الصحيفة البريطانية إلى      
القادرة على إصابة الصواريخ مع دخولها      " 3حيتس  "، و "2حيتس  "طراز شهاب، عبر استخدام صواريح      

مجددا للغالف الجوي للكرة األرضية، وستعتمد إسرائيل في دفاعاتها أيضا علـى بطاريـات بـاتريوت                
  .1991األولى في حرب الخليج عام األمريكية التي استخدمت للمرة 

  2/12/2012، 48عرب
  

  " مازن أبو"تثير مخاوف اليهود وعنصريتهم وسط مطالب بمعاقبة " الدولة المراقب ":صحف إسرئيلية .36
التي ازدحمت بها الصحافة العربية والعالمية خالل       " دولة مراقب "في تل أبيب، ارتبطت عبارة      : الناصرة

وف التي عبرت عنها النُخب السياسية واإلعالمية اإلسرائيلية بشأن قرار مـنح            اليومين الماضيين، بالمخا  
مهـا كتـاب    في األمم المتحدة، حيث برزت مخاوف كثيرة ترج       " دولة مراقب غير عضو   "فلسطين صفة   

ومستقبل االستيطان في األراضـي     " يهودية إسرائيل "المقاالت في الصحف العبرية أبرزها الخوف على        
على الضفة الغربية وبالتالي وقوع الدولة      " حماس"المحتلة، والخشية من سيطرة حركة المقاومة اإلسالمية        

  .بفعل صواريخ المقاومة الفلسطينية" تهديد وجودي"العبرية تحت 
ح قرار الجمعية العمومية التابعة لألمم المتحدة المعلن عنه فجر الجمعة الماضـية، فلـسطين صـفة                 ومن

 وعاصـمتها القـدس     1967عـام   ) يونيو(بحيث تكون هذه الدولة على حدود الرابع من حزيران          " دولة"
يداً مركزياً للدولـة    تهد"الشرقية، و جاء ذلك القرار مخيباً آلمال الكثير من اإلسرائيليين الذين يرون فيه              

ويستدعي رداً إسرائيلياً حاداً وفورياً يتوج بإعالن رئيس الوزراء نتنياهو إلغاء جميع قـرارات              " اليهودية
  . وحتى اليوم1947عام ) نوفمبر( تشرين ثاني 29التقسيم الصادرة منذ تاريخ 

  "جريمة التقسيم والعقاب"
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الصادرة اليوم  / يسرائيل هيوم /ون برايمن في صحيفة     كتب الصحفي ر  " الجريمة والعقاب "وتحت عنوان   
 سنة من قرار التقسيم األممـي،       65 بعد   2012لقد أثبت شهر تشرين ثاني للعام الجاري        "،  )12|2(األحد  

في عدة مناسبات الحركة المنسقة ألصحاب األهداف المتشابهة، فقد غطى المخربون األشرار من غـزة               
ون األخيار في رام اهللا قصفاً دبلوماسياً، وكأنهم يتلقون فجأة خطة التقسيم            البالد بصواريخهم وبدأ المخرب   

 سنة؛ ال أساس للتفريق بين منكر المحرقة من رام اهللا الذي ينبغي أن نرعاه وبين                65التي رفضوها لمدة    
  ."المخربين من غزة الذين ال يوجد ما نُحادثهم فيه ألن حكم منظمة التحرير الفلسطينية كحكم حماس

مرة بعد أخرى بالدم والنار على أن حل الدولتين قد أفلـس،            .. برهنت العشرون سنة األخيرة     "وأضاف  
وأن اتفاق السالم والدولة الفلسطينية هما الشيء ونقيضه؛ واآلن يجب على إسرائيل أن ترد بشكل حـاد                 

 أهمها بيان أن هـذه      وفوري على توجه محمود عباس إلى األمم المتحدة، من خالل اتخاذ خطوات عديدة            
البالد كلها لليهود يستطيعون البناء فيها كيف شاءوا ومتى شاءوا، ال باعتبار ذلك عقاباً للفلسطينيين بـل                 

  ". وحتى يومنا هذا1947حقا لليهود، وثانياً إلغاء جميع اقتراحات التقسيم منذ عام 
  "عباس والليكود بيتنا.. بعد االعتراف األممي "

 أبيب أن التحالف المشترك الذي أعلن عنه مؤخراً رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين             يرى البعض في تل   
بزعامة أفيغدور ليبرمان، من شأنه أن يلعب دوراً هاماً فـي           " إسرائيل بيتنا "و" الليكود"نتنياهو بين حزبه    

لذي يصفه  كبح جماح السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس، عقب حصوله على االعتراف األممي وا            
يـديعوت  / ويقول الكاتب سمدار بيري في مقال نشرته صـحيفة          ".إنجاز تاريخي "بعض الفلسطينيين بـ    

أبو مازن ال يمكنه أن يسمح لنفسه بأن يكون سعيداً، فابتداء من هذا المساء نجـده                "العبرية،  / أحرونوت
اإلرهـابي  "ق بـه لقـب      ملزماً بالحرص على عدم إغضاب نتنياهو وإثارة أعصاب ليبرمان الذي ألص          

؛ فأبو مازن يفهم بأن المعسكر الوطني ليس يغلي فقط بل وينتظره عند الزاوية أيضاً               "الفلسطيني السياسي 
 آالف وحدة استيطانية في القدس ومعاليه ادوميم هو مجرد تلمـيح أول شـديد الوضـوح؛     3وقرار بناء   

 قيود حركة على الشخصيات الهامـة، مـع         فنتنياهو يمكنه أن يجعل له الموت مع عقوبات اقتصادية مع         
  .، وفق تقديره"حواجز جديدة تقطع التواصل في الضفة وتعرقل خطط البناء والتجار

  2/12/2012، قدس برس
  

  ا سوري الالجئين في مخيماتفي قصف وهجمات استهدفتاستشهاد تسعة فلسطينيين  .37
ت استهدفت مخيمات الالجئين استشهد، امس، تسعة فلسطينيين في قصف وهجما": وكاالت"دمشق ـ 

وقالت مصادر مطلعة  .الفلسطينيين في أنحاء مختلفة من سورية، خصوصا تلك القريبة من دمشق ودرعا
 جثث لفلسطينيين تم اعدامهم ميدانياً 4إنه تم العثور امس على : من داخل مخيم اليرموك جنوب دمشق

ة الى ان تم نقل جثامين هؤالء الشهداء الى في منطقتي شارع صفورية وشارع الثالثين بالمخيم، مشير
  .مستشفى المجتهد بالمخيم

واوضحت ذات المصادر ان الشاب المهندس صادق الصادق وهو من سكان مخيم اليرموك استشهد امس 
أثناء مروره بالقرب من طريق المطار على الجسر الخامس، حيث كانت تجري اشتباكات عنيفة بين 

  .ي وآخرين من الجيش السوري الحرمسلحين من الجيش النظام
كما استشهد الشاب بسام العاصي متأثراً بجراحه التي أصيب بها يوم السبت جراء سقوط قذيفة هاون 

، اضافة الى سقوط 2قرب حافلة لنقل الركاب بمخيم اليرموك ليرتفع عدد شهداء هذه الحادثة إلى 
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 فلسطينيين في قصف عنيف استهدف المخيم 3وفي مخيم الحسينية لالجئين، استشهد  .عشرات الجرحى
  .عند ساعات فجر امس االحد

واشارت المصادر الى ان هذا القصف تزامن مع انقطاع خطوط االتصاالت والكهرباء، وفي ظل حاالت 
  .نزوح كبيرة إلى خارج المخيم نتيجة القصف الكثيف الذي طال مختلف االحياء السكنية

  3/12/2012، األيام، رام اهللا
  

   بقذيفة مدفعية تواصل خرق التهدئة وتصيب أربعة فلسطينيين وسط غزة"إسرائيل" .38
خرقت إسرائيل مجدداً فجر أمس عملية التهدئة التي تم التوصل إليها قبل عشرة : غزة ـ أشرف الهور

أيام برعاية مصرية، وأطلقت قذائف مدفعية على سكان يقطنون على مقربة من الحدود فأصابت أربعة 
وقال مسعفون ان أربعة مواطنين من عائلة واحدة تقطن على  جراح، بينهم اثنان بحالة خطرة،منهم ب

  .مقربة من الحدود الشرقية لوسط قطاع غزة، أصيبوا بجراح جراء استهدافهم بقذيفة مدفعية
 وذكرت المسعفون ان المصابين األربعة واثنان منهم جراحهم بالغة كانوا على مقربة من منزلهم، لحظة

وعمدت إسرائيل على خرق التهدئة أكثر من عشر  .االستهداف ونقلوا إلى مشفى شهداء األقصى القريب
  .مرات

  3/12/2012، القدس العربي، لندن
  

  "التهدئة" منذ اتفاق اً صياد29 اعتقلت "سرائيلإ": المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان .39
 29حد، بأن قوات البحرية اإلسرائيلية اعتقلت  أفاد المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان، اليوم األ:غزة

 قوارب صيد منذ بدء سريان التهدئة التي وقعتها 9صيادا فلسطينيا من بحر غزة، واحتجزت ودمرت 
  . نوفمبر المنقضي21فصائل المقاومة مع االحتالل مساء 

لسطينيين في قطاع غزة  وندد المركز في بيان له باستمرار االنتهاكات اإلسرائيلية بحق الصيادين الف
مطالبا بالوقف الفوري لسياسة مالحقة الصيادين الفلسطينيين والسماح لهم .. وتصاعدها واستمرارها

  .بممارسة عملهم بحرية تامة
  3/12/2012،  وكالة سما اإلخبارية

  
   في غزة 87 سنةاستشهاد أحد جرحى انتفاضة الحجارة  .40

 42(ليوم األحد، عن استشهاد الجريح إسماعيل الهباش  أعلن في أحد مستشفيات قطاع غزة، ا:غزة
من النصيرات، متأثرا باإلصابة التي تعرض لها خالل االنتفاضة الحجارة التي انطلقت عام ) عاما

 عاما لإلصابة بعيار ناري متفجر أطلقته عليه قوات االحتالل 25وكان الهباش تعرض قبل  .1987
  .أجزاء كبيرة من أمعائه ومعدتهاإلسرائيلي، فقد على أثره كليتيه و

  3/12/2012، وكالة سما اإلخبارية
  

  ليس له تأثير على االستيطان" دول غير عضو"حصول فلسطين على : التفكجي .41
في شؤون االستيطان، من تأثير حصول فلسطين على  قلل خليل التفكجي، الخبير الفلسطيني: الخليل

 على استمرار مشاريع االحتالل االستيطانية، مشيرا "دول غير عضو"عضوية في األمم المتحدة بصفة 
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، لكن العالم لم يتخذ أي "دولة"إلى أن القوانين الدولية تجرم نظريا االستيطان قبل أن تصبح فلسطين 
  .إجراء عملي

رد االحتالل كان سريعا بقرار بناء ثالثة "إلى أن " قدس برس"وأشار التفكجي في تصريحات خاصة لـ 
ة استيطانية بالضفة والقدس، كما وقرر اليوم بناء سبعة عشرة وحدة استيطانية في منطقة رأس آالف وحد

  ".العمود بالقدس وبناء كنيس يهودي
الدولية وليس  استغالل القرار من خالل المتابعة في المحاكم "ولفت الخبير الفلسطيني النظر إلى ضرورة 

  .، على حد تعبيره"في قضية جدار الفصل العنصريالتوقف عند القرارات والتمسك بها مثلما حصل 
  2/12/2012قدس برس، 

  
   ناشطاً سياسيا35أمن الضفة يواصل اعتقال قرابة ":  أهالي المعتقلين بالضفةلجنة" .42

طالبت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية جميع األطراف باإلفراج الفوري عن كافة 
  . سجون األجهزة األمنية في الضفةالمعتقلين السياسيين من

 معتقالً في مختلف سجون 35وأكّدت اللجنة أن األجهزة األمنية في الضفة تواصل اعتقال أكثر من 
 .، بفترات تتفاوت من سنة إلى خمس سنوات2011 محتجزين منذ ما قبل عام 10الضفة، بينهم 

دداً من حاالت االستدعاء واالعتقال السياسي وأوضحت اللجنة أنّها وثقت خالل األيام القليلة الماضية ع
واختتمت اللجنة تصريحها الذي تلقت  .في مختلف محافظات الضفة، رغم األجواء اإليجابية السائدة

نسخة عنه بالتأكيد على أن أي مصالحة قادمة لن تكون صادقة وجدية إذا لم يلمس الشعب " فلسطين"
ا إغالق ملف االعتقال السياسي واإلفراج الفوري عن كافة الحريات الحقيقية على األرض، وعلى رأسه

  .المعتقلين
  2/12/2012، فلسطين أون الين

  
  استئناف برنامج زيارات أهالي األسرى مجددا: اعدجمعية و .43

أكدت جمعية واعد لألسرى والمحررين أن قوات االحتالل اإلسرائيلي سمحت باستئناف برنامج زيارات 
إن دفعة : "وقالت الجمعية . توقف دام ثالثة أسابيع بسبب ذرائع إسرائيلية واهيةأهالي األسرى مجددا بعد

-3 أسيرا فقط تتوجه لسجن نفحة فجر، اإلثنين 36 فردا من ذوي 59جديدة من أهالي األسرى تضم 
، مبينة أن األعداد التي يسمح لها بالزيارة ما زالت قليلة وال تشمل حتى "، لزيارة أبنائها12-2012
وأكدت الجمعية أن الذين يسمح لهم بالزيارة من أهالي األسرى ال يتم إعالمهم بأي  .حظة األطفالالل

التي أعلن عنها االحتالل " الفترة التجريبية"زيارة قادمة، الفتة إلى أنه ما يعني أن ما يسمى بـ
  .اإلسرائيلي ما زالت مستمرة

  2/12/2012، فلسطين أون الين
  

  ديداً بالعدوان اإلسرائيلي بحقهمأطفال غزة يعتصمون تن .44
اعتصم مئات األطفال من أماكن مختلفة، األحد، أمام ساحة مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة حاملين 

  .صورا ألطفال غزة الذين استشهدوا بفعل آلة الحرب اإلسرائيلية في العدوان األخير
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مؤكدة على حقهم في العيش بأمان وتحدثت الطفلة نور من مدرسة دار األرقم عن حق أطفال فلسطين، 
ما ذنب سارة ويوسف وإبراهيم الدلو ليهدم بيتهم فوق رؤوسهم وتقطع أجسادهم : "وتساءلت .وسالم

أصحاب الضمائر الحية والحقوقيين بتجريم االحتالل " نور"وطالبت الطفلة  ".ويشتت شمل العائلة
  .طفولة الفلسطينيةاإلسرائيلي ومحاكمته على ما اقترفته أيدي قادته بحق ال

  2/12/2012، فلسطين أون الين
  

  تشرين الثاني/  خالل شهر نوفمبر مرة48منع األذان في الحرم اإلبراهيمي ياالحتالل  .45
   ان سلطات االحتالل ،قال مدير أوقاف الخليل الحاج زيد الجعبري في بيان صحفي:  بترا–رام اهللا 

 وقتا للصالة خالل شهر تشرين الثاني 48هيمي الشريف اإلسرائيلي منعت رفع األذان في الحرم اإلبرا
  .المنصرم، بحجة إزعاج المستوطنين المتواجدين في القسم المحتل من الحرم الشريف

  3/12/2012، الدستور، عمان
  

  2012 تشرين الثاني/  نوفمبر29 دوالر هدية لمواليد 100بنك فلسطين يقدم  .46
 دوالر، لكل طفل فلسطيني ولد بتاريخ 100هدية مالية بقيمة أعلن بنك فلسطين عن إطالق حملة لتقديم 

تشرين الثاني من هذا العام في داخل الوطن، وذلك تزامنا مع مناسبة اإلعالن عن قبول /  نوفمبر29
  .في األمم المتحدة" دولة مراقب"فلسطين كـ

  2/12/2012، فلسطين أون الين
  

  ويتوعدون بالمزيد مركبة فلسطينية جنوب الخليل يحرقونمستوطنون  .47
، على إحراق مركبة فلسطينية في قرية أبو العسجا )12|3(أقدم مستوطنون يهود، فجر األحد : الخليل

منزل شعارات الخط المستوطنون على جدار و الواقعة في جنوب الخليل بجنوب الضفة الغربية،
هذه الشعارات باسم  وقعتعنصرية تدعو لالنتقام من الفلسطينيين وتتوعدهم بمزيد من الهجمات، حيث 

  .الواقعة قرب بلدة يطا" سوسيا"مستوطني مستوطنة 
  3/12/2012قدس برس، 

  
  "األقصى" على طّل على ثالث شقق في القدس تُيستولونمستوطنون  .48

أفادت مصادر فلسطينية في مدينة القدس المحتلة أن مستوطنين متطرفين من جمعية : القدس المحتلة
على ثالث شقق سكنية في حي الفاروق بجبل ) 12|3( فجر اليوم االثنين  استولوااالستيطانية، " العاد"

  . في الجنوب الشرقي من القدس المحتلة بزعم شرائها  المكبر
وأوضحت أن الشقق السكنية هي ضمن بناية من خمس طوابق مؤلفة من عشر شقق سكنية، تعود ملكيتها 

نة باستثناء شقة بالطابق األخير يعيش بها صاحب  غير مسكو للمواطن سليمان أبو ذياب، وجميعها
  .البناية

  3/12/2012قدس برس، 
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   آالف وحدة سكنيةثمانيةالخراب يشمل : وزارة األشغال في غزة .49
التابعة لوزارة األشغال العامة واإلسكان في غزة بعملية » لجنة حصر األضرار«قامت : ضياء الكحلوت

ا المنازل خالل حرب األيام الثمانية، وهو إجراء مقدم دائماً حصر وتقييم األضرار التي تعرضت له
  .لتعويض المتضررين

وقال مسؤول الملف المهندس محمد األستاذ إن الوزارة قامت في الحرب بحصر األضرار بصورة أولية، 
  .وبعد انتهاء العدوان قامت بتشكيل لجان من مختصين وفنيين

 200التي تعرضت للتدمير الكلي خالل حرب األيام الثمانية بلغ وذكر األستاذ أن عدد الوحدات السكنية 
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن عمليات . وحدة، فضالً عن ثمانية آالف وحدة تعرضت ألضرار جزئية

الحصر تستهدف تحديد الوحدات السكنية غير الصالحة للسكن أيضاً خشية على حياة المواطنين، موضحاً 
  . سيتم فرز الحاالت التي تستحق إغاثة عاجلة ومساعدات ماليةأن عقب عمليات الحصر

  3/12/2012، السفير، بيروت
  

  اهللا الثاني يستقبل عباس بمراسم رسمية ألول مرة عبد .50
 أنه جرى استقبال رسمي للمرة األولى  األردنيذكر بيان صادر عن الديوان الملكي: ).آي.بي.يو(
بعد الحصول على صفة دولة مراقب غير عضو باألمم المتحدة،  محمود لعباس ة الفلسطيني السلطةرئيسل

اهللا الثاني حرس الشرف الذي اصطف لتحيتهما، فيما  الخميس الماضي، حيث استعرض والملك عبد
  . السالمين الوطني الفلسطيني والملكي األردني وأطلقت المدفعية إحدى وعشرين طلقةىعزفت الموسيق

  3/12/2012الخليج، الشارقة، 
  

  باعتبار فلسطين دولة غير عضو في األمم المتحدةرحب  ي األردنيحزب جبهة العمل اإلسالمي .51
 رحب حزب جبهة العمل اإلسالمي بقرار الجمعية العمومية لألمم المتحدة باعتبار فلسطين دولة :عمان

لذهاب فوراً كسباً رمزياً شريطة أن يتم استثماره با"غير عضو في األمم المتحدة بصفة مراقب، واعتبره 
 المحكمة الجنائية الدولية، والعمل على االستفادة من المزايا التي توفرها اتفاقيات جنيف، والسيما فيما إلى

 ". المفاوضات مع العدو الصهيونيإلىيتعلق باألسرى الفلسطينيين، محذرا من توظيف القرار في العودة 
  .1948 العام كما حذر من تمرير يهودية الدولة على األرض المغتصبة

وندد الحزب بقرار حكومة نتنياهو بناء ثالثة آالف وحدة استيطانية في القدس واألراضي المحتلة، ودعا 
 التصدي الحازم لسياسة إلىالسلطة الفلسطينية، وفصائل المقاومة، والدول العربية، والمجتمع الدولي، 

  .االستيطان
  3/12/2012الغد، عمان، 

  
  "إسرائيل" يستنكر مواصلة تجار استيراد منتجات من األردنيمي حزب جبهة العمل اإلسال .52

بعض التجار من ضعاف النفوس " استنكر حزب جبهة العمل اإلسالمي مواصلة من أسماهم :عمان
 المواطنين التأكد من بلد ، وطالب بالتوقف عن هذه السياسة، مناشداً"استيراد منتجات الكيان الصهيوني

حتى ال يسهموا من حيث ال يريدون في رفد اقتصاد العدو، بما "ى شراء السلع، المنشأ لدى إقدامهم عل
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يمكنه من التوسع في اإلرهاب في مواجهة الشعب الفلسطيني، وتعزيز قدراته العسكرية التي تشكل تهديدا 
  ".دائما للمنطقة

  3/12/2012الغد، عمان، 
  

  "إسرائيل"عي مع تحذر من التطبيع الزرا" تنفيذية حماية الوطن": األردن .53
  ناشدت اللجنة التنفيذية العليا لحماية الوطن ومجابهة التطبيع تجار الخضراوات والمزارعين، وال:عمان

توخي الحذر من وجود سماسرة ينشطون في المنطقة، خالل الفترة من "سيما في األغوار الشمالية، 
، "اوات لصالح التجار الصهاينةبريل، في شراء الخضرأ / ديسمبر وحتى شهر نيسان/كانون الثاني

  ".يقومون بإعادة تعبئتها وتصديرها إلى الخارج على أنها منتجات العدو"مشيرة إلى أنهم 
كما دانت اللجنة إصدار كراسات مطبوعة، بتمويل هيئات المساعدة األمريكية، تحمل خريطة فلسطين، 

  . بدالً من األردن وفلسطين"إسرائيل"وتحمل اسم 
  3/12/2012، الغد، عمان

  
   السوريينلالجئين الزعتري  مخيم احتجاج على مشاركة إسرائيليين بنشاط ترفيهي في:األردن .54

 احتجاج إلى محتملة للترفيه عن الالجئين السوريين في مخيم الزعتري إسرائيلية مشاركة أدت :عمان
 في حزب "ومجابهة التطبيعاللجنة التنفيذية العليا لحماية الوطن "ودانت  .األردنمناهضي التطبيع في 

مجموعة مشبوهة بالتخطيط لعمل نشاط ترفيهي في مخيم الزعتري بمشاركة "، قيام اإلسالميجبهة العمل 
الجهات "، أمسوطالبت في بيان صدر  ."، يعاونهم عدد من الفلسطينيين واألردنيينإسرائيليةمجموعة 

الت األنباء عن وجود عبوات سكر تحمل كتابة الرسمية المسؤولة عن المخيم التحقيق فيما تناقلته وكا
  ."مالحقة من يروجون الختراقات العدو الصهيوني على كل الصعد" إلى "اللجنة"كما دعت ."باللغة العبرية

  3/12/2012الراي، الكويت، 
  

  تطلقان حملة لزراعة مليون شجرة في فلسطين" الزراعيين"نقابتا المهندسين و: األردن .55
 أطلقت نقابتا المهندسين والمهندسين الزراعيين، بالتعاون مع الجمعية العربية :يالمحمد الكي -عمان 

  .لحماية الطبيعة، حملة لزراعة مليون شجرة داخل األراضي الفلسطينية المحتلة
، بالشراكة مع نقابة مقاولي "يقطع شجرة، نزرع عشرة"وتعتبر الحملة الثانية من نوعها تحت شعار 

  .المستثمرين في قطاع اإلسكاناإلنشاءات وجمعية 
  3/12/2012الغد، عمان، 

  
   يجب مالحقة الزعماء اإلسرائيليين أمام المحاكم الدولية عن جرائم الحرب:اللبنانيوزير الخارجية  .56

منتدى التعاون خالل مشاركته في  ،قال وزير الخارجية اللبناني عدنان منصور: الوكاالتالسفير، 
 إنه يجب مالحقة الزعماء اإلسرائيليين أمام المحاكم الدولية عن جرائم ،ول العربي في اسطنب-التركي 

   .الحرب التي ارتكبوها ضد فلسطين ولبنان
  3/12/2012السفير، بيروت، 
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   عن بناء مستوطنات جديدة"إسرائيل" إعالن تُدينالتعاون اإلسالمي منظمة  .57

عاون اإلسالمي أكمل الدين أوغلو عن إدانته أعرب األمين العام لمنظمة الت.): ب.ف.ا( الحياة، -جدة 
لبناء ثالثة آالف مسكن جديدة في الضفة الغربية، معتبراً ذلك تحدياً إلرادة  الشديدة للخطط االستيطانية

وأكد في بيان أن االستمرار في توسيع المستوطنات وبنائها يبرر أهمية نقل هذا الملف . المجتمع الدولي
معنية، خصوصاً مجلس األمن والجمعية العامة لألمم المتحدة، لتحمل مسؤولياتها إلى الهيئات الدولية ال

تجاه ما يحصل على أرض فلسطين من انتهاكات واعتداءات إسرائيلية متتالية، بصفتها جرائم حرب 
  .يجب وقفها فوراً

  3/12/2012الحياة، لندن، 
  

   الفلسطينيةأموال الضرائبميد تج و عن بناء مستوطنات جديدة"إسرائيل"الجزائر تدين إعالن  .58
 آالف وحدة استيطانية جديدة في ثالثةأدانت الجزائر إعالن سلطات االحتالل اإلسرائيلي عن بناء 
واعتبر الناطق باسم وزارة الشؤون  .مستوطنات غير قانونية في القدس المحتلة والضفة الغربية

 ي الدولة الفلسطينية التي تم مؤخراً عمار بالني، أن ذلك يهدف إلى قطع تواصل أراض،الخارجية
 في تصريح ،وأضاف .االعتراف بها كدولة مراقب غير عضو من قبل الجمعية العامة لألمم المتحدة

كما ندين اإلجراءات االنتقامية غير القانونية التي تهدف إلى تجميد تحويل الرسوم " :صحفي، األحد
بذل قصارى جهوده لوضع حد لهذه األعمال "لدولي إلى  المجتمع اداعياً" المستحقة للسلطة الفلسطينية

  ".االستفزازية
  2/12/2012فلسطين أون الين، 

  
  تركيا تدين بشدة عمليات االستيطان في الضفة والقدس .59

لى األراضي انية ع أدانت أنقرة بشدة موافقة تل أبيب على بناء ثالثة آالف وحدة استيط:اسطنبول
واتهم بيان صادر عن وزارة الخارجية التركية يوم  .مدينة القدس المحتلةالفلسطينية في الضفة الغربية و

 أن ذلك إلى بأنها تنتهك القوانين الدولية بأنشطها االستيطانية عن قصد، مشيرة "سرائيلإ" 2/12األحد 
 من اإلسرائيليةوحمل البيان على موقف الحكومة  ".يزعزع أسس السالم الدائم والعادل في المنطقة"

 قرار المستجدات بشكل صحيح، بعد منح فلسطين صفة إدراك بعد القدرة على إياهاتيطان، متهم االس
  .في الجمعية العمومية لألمم المتحدة" مراقب غير عضو"

 على بناء ثالثة آالف وحدة سكنية إضافية، عشية "إسرائيل"وشككت الخارجية التركية من مغزى موافقة 
يظهر افتقاد إسرائيل للنوايا الحسنة، "م المتحدة، مضيفة بأن هذا التصرف رفع التمثيل الفلسطيني في األم

داعية في الوقت نفسه، تل أبيب إلى تحمل مسؤولياتها، وفقًا للقوانين الدولية  ".وموقفها االستفزازي
  ".لتحقيق سالم دائم في الشرق األوسط، والكف عن أنشطتها المزعزعة للسالم فورا

  2/12/2012قدس برس، 
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   الشعب اليمني يقف إلى جانب الشعب الفلسطيني:وفد يمني يزور قطاع غز متضامناً .60
، خالل زيارته لقطاع غزة ولقائه مع  رئيس الوفد الشبابي الممثل لشباب الثورة اليمنية،عبر صالح الفقيه

 جاء لينقل  أن الوفد عن سعادته وسعادة رفاقه بزيارة قطاع غزة، موضحاًرئيس الوزراء إسماعيل هنية،
: وأشاد بالتضامن الفلسطيني مع اليمن قائلًا .تهاني اليمن السعيد بالنصر الذي حققه الشعب الفلسطيني

نحن جئنا للتضامن معكم، ولكنا وجدنا الشعب الفلسطيني هو من يتضامن معنا ويقدم لنا الدعم "
ى جانب الشعب الفلسطيني،  أن الشعب اليمني في ساحات التحرير والثورة يقف إل، مؤكداً"والنصرة

  .واستمرار وتواصل الدعم والنصرة من اليمن للشعب الفلسطيني
  2/12/2012فلسطين أون الين، 

  
  "إسرائيل"يخرب بيت :  غزةألهالييغني   شعبان عبد الرحيم المصريالفنان الشعبي .61

 القليلة المقبلة ياماأل يدخل الفنان الشعبي، شعبان عبد الرحيم، استوديوهات التسجيل خالل :القاهرة
التي يقدمها لدعم الشعب " يخرب بيت إسرائيل"لتسجيل أغنية كتبها الشاعر إسالم خليل تحت عنوان 

  . واإلشادة بموقفهم خالل الحرب اإلسرائيلية على القطاعةالفلسطيني وأهل قطاع غز
ا مما يحدث في سيناء ومحاولة جرر عن قلقه أيضمصر لحرب مع إسرائيل، وقال شعبان أن االغنية تعب 

 مثل الفئران التي تخاف من المهاجمة وتكتفي بالسالح في مواجهة الشعب "إسرائيل" إلى أن جنود مشيراً
  .الفلسطيني

  3/12/2012، لندن، القدس العربي
  

  للسالم" ضربة قاضية"مشاريع االستيطان الجديدة : بان كي مون .62
ن، أن مشروع بناء وحدات سكنية استيطانية جديدة في القدس أكد األمين العام لألمم المتحدة بان كي مو

 والفلسطينيين على أساس حل "إسرائيل"لعملية السالم بين " ضربة قاضية"والضفة الغربية، يوجه 
إن المستوطنات غير شرعية في نظر القانون الدولي، " :وقال المتحدث باسم كي مون في بيان .الدولتين

وشدد  ".ع فإنه سيشكل ضربة شبه قاضية آلخر الفرص لضمان حل الدولتينوإذا ما تجسد هذا المشرو
 ".تماماً عن باقي الضفة الغربية) القدس الشرقية(يمكن أن يفصل "بان كي مون على أن هذا المشروع 

جميع األطراف المعنية إلى استئناف المفاوضات وإلى مضاعفة الجهود "وأضاف البيان بان كي مون دعا 
وأضاف أن على  ". سالم كامل وعادل ودائم وطالبهم بإلحاح بعدم القيام بأي عمل استفزازيللتوصل إلى

  ".تعدل عن مشروعها"أن " لمصلحة السالم ""إسرائيل"
  3/12/2012فلسطين أون الين، 

  
   على عدم بناء مساكن استيطانية جديدة"إسرائيل"االتحاد األوروبي يحض  .63

 على "إسرائيل" وزيرة خارجية االتحاد األوروبي كاثرين آشتون حضت.): ب.ف.ا( الحياة، -بروكسيل، 
 :وقالت. "عقبة أمام السالم" آالف مسكن جديدة في الضفة الغربية ألنها ستمثل ثالثةإلغاء مشاريعها لبناء 

طلبت من الحكومة اإلسرائيلية أن تبدي التزامها بالنسبة إلى استئناف المفاوضات الرامية إلى وضع حد "
وذكرت أنها حضت أثناء النقاش في شأن ترقية . "اع واالحتالل عبر عدم مواصلة هذا المشروعللنز

وضع فلسطين في األمم المتحدة، الطرفين على استئناف المفاوضات المباشرة من دون أي تأخير إضافي 
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قلقة للغاية أنا ": ، وقالت"العمل مع هدف إيجاد مناخ من الثقة ال تقويضه"ومن دون شروط مسبقة، وعلى 
  ."إزاء مشروع توسيع بهذا الحجم

  3/12/2012الحياة، لندن، 
  

   لوقف مخططات البناء في المستوطنات"إسرائيل" ضغوط أوروبية على ":هآرتس" .64
 للتراجع "إسرائيل" ثقيلة على  هآرتس، الليلة، على الشبكة أن أوروبا تمارس ضغوطاً جريدةأفاد موقع

 في الشريط الممتد  بإطالق حملة بناء في المستوطنات اإلسرائيلية وتحديداًعن قرار الحكومة اإلسرائيلية
وجاء أن خمسة سفراء أوروبيين رفيعي  .E1والقدس المعروف باسم المنطقة " معاليه أدوميم"بين 

المستوى قدموا منذ الجمعة الماضي ستة احتجاجات شديدة اللهجة لوزرة الخارجية ومكتب رئيس 
وطالبت دول االتحاد األوروبي عبر هذه االحتجاجات الحكومة اإلسرائيلية بالتراجع . ليةالحكومة اإلسرائي

  .عن نيتها البناء في المنطقة المذكورة
 كريستوف بيجو، أجريا ، ماثيو جولد، والسفير الفرنسي،"إسرائيل"ونقل الموقع أن السفير البريطاني لدى 

ة اإلسرائيلية رافي براك، وبمسؤولين رفيعي المستوى في  بمدير عام وزارة الخارجيمنذ الجمعة اتصاالً
 كاسبر فالدكمب، وسفير االتحاد األوربي لدى ،"إسرائيل"كما أجرى السفير الهولندي لدى . ديوان نتنياهو

 أندرو ستاندلي، ونائب السفير األلماني اتصاالت صباح األحد بوزارة الخارجية وديوان ،"إسرائيل"
  .نتنياهو

حيث أكد . وقع فإن رسائل سفراء كل من فرنسا وبريطانيا وهولندا كانت األشد لهجةوبحسب الم
 وحدة سكنية 3000 إلى التراجع عن قرار بناء "إسرائيل"السفيران البريطاني والفرنسي أنهما يدعوان 

  .E1جديدة، وعدم المضي في خطط البناء في المنطقة 
ن التصويت في األمم المتحدة، أنه في حال تطبيق خطط وأوضح السفير الهولندي، الذي امتنعت بالده ع

 وال التصويت إلى  وتأييد سياستها مستقبالً"إسرائيل" فإن بالده لن تستطيع مساعدة E1البناء في المنطقة 
  .جانبها في األمم المتحدة والمنظمات الدولية األخرى

ي ألماني أن نتنياهو قد يسمع خالل ونقل نائب السفير األلماني رسالة مشابهة، في حين أشار دبلوماس
زيارته لبرلين يوم الخميس، معارضة شديدة من المستشارة األلمانية أنجيال ميركل للخطوات التي اتخذتها 

  . ضد الفلسطينيين"إسرائيل"
، أندرو ستاندلي، الجهات المختصة في ديوان نتنياهو تقديم "إسرائيل"وطالب سفير االتحاد األوربي لدى 

واعتبر أن هذه الخطوة اإلسرائيلية مخالفة . ت بشأن قرارات تسريع البناء في المستوطناتإيضاحا
 أللمانيا قبل التصويت في األمم المتحدة، كما تناقض ما طالبت يه وزيرة "إسرائيل"للرسائل التي وجهتها 

  .الخارجية في االتحاد األوروبي، كاثرين أشتون
  3/12/2012، 48عرب 

  
  "مراقب"المدعي العام يحلل التبعات القانونية لحصول فلسطين على صفة دولة : "ليةالجنائية الدو" .65

إن : الشرق األوسط، لجريدة  فادي العبد اهللا، المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدوليةقال: محمد الشافعي
 لها، من فلسطين حازت على وضع دولة، وإن لم تكن كاملة العضوية في األمم المتحدة، فإن هذا يخول"

أما بشأن قدرة : " وأضاف قائالً."حيث المبدأ، االنضمام إلى المعاهدات الدولية، بما فيها اتفاقية روما
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السلطة الفلسطينية على تقديم إعالن يصدر عن الحكومة ويعطي للمحكمة صالحية التحقيق فيما يحصل 
، والمدعي العام كان قد 2009عام  بذلك على أراضيها، فإن السلطة الفلسطينية كانت قد قدمت إعالناً

قرر بشأنه أن اإلعالن يجب أن يصدر عن دولة كي يستوفي الشروط القانونية المطلوبة، وترك مسألة 
واآلن، بعد . إعالن فلسطين دولة أم ال بيد الجمعية العامة لألمم المتحدة أو جمعية الدول األعضاء

األثر "  العام، السيدة فاتو بن سودا، تدرس حالياًتصويت الجمعية العامة على الموضوع، فإن المدعي
 في األمم المتحدة على ذلك اإلعالن، لتحديد "مراقب" لحصول فلسطين على صفة دولة "القانوني

صالحيته أو ضرورة أن تتقدم السلطات الفلسطينية بإعالن جديد في هذا الصدد، إذا ما قررت أن تمنح 
  ."تحقيق فيما جرى على أراضيهاًالمحكمة الصالحية القانونية لفتح 

  3/12/2012الشرق األوسط، لندن، 
  

   يرتبط بتحقيق السالم مع العرب"إسرائيل"أمن  :ريتشارد فالك .66
 باألراضي اإلنسان المقرر الخاص لألمم المتحدة لحقوق ،أكد ريتشارد فالك :حوار أحمد محمود

 ، في حوار مع األهرام،وقال فالك .فلسطينية الغربي غير منصف بشأن القضية الاإلعالم أن ،الفلسطينية
 هامش احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني تنظمها الجامعة العربية ىعل

 لم تستيقظ "إسرائيل" أن ،)االسكوا( بالتعاون مع لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا
وأضاف فالك أنه إذا لم  . وتعتقد أن تفوقها العسكري كاف لحفظ أمنها،بعد علي خلفية الربيع العربي

  . أنه ال يوجد شيء مستحيل في التاريخى إلتتحقق العدالة فلن يتحقق السالم مشيراً
إسرائيل مستمرة في الضغط وتخويف الجيران وهو ما يضع إسرائيل في تقديري "وشدد على أن 

 في سياساتها العسكرية وأن تدخل في مرحلة استمرار النزاع الشخصي في تحد بين اختيار أن تستمر
 مع تطور تكنولوجيات التسليح وتنوع ىالعسكري وما يمكن أن يحدث إذا حدث خلل في توازن القو

 تغيير تلك ى أو تجنح إل،مصادرها وهو ما لن تستطيع الواليات المتحدة ضمانه والتالعب به بشكل دائم
ول حل الدولتين وهو ما تفرضه التحوالت اآلن في المنطقة بعد قيام ثورات السياسة وتؤمن بضرورة قب

 يجب أن تسعي إليه إسرائيل من أجل الحفاظ علي أمنها اآلن هو أن يءالحقيقة أن أكثر ش .الربيع العربي
يمكن حدوثه في ظل وجود ستة آالف   العدل وهو ما الىتزود الفلسطينيين بالسالم الدائم القائم عل

  ."وطنة تعوق حل الدولتينمست
مصداقية األمم المتحدة تأثرت بسبب قضية فلسطين لكن الحقيقة أن أداء األمم " وأشار فولك إلى أن

المتحدة لم يتأثر وظلت األمم المتحدة تسير في طريق الجدل حول األخالق والمبادئ والشرعية في 
 بما العالم الغربي ليس كله واعياً"وذكر أن  ."المجتمع الدولي لوضع قضية فلسطين أمامه بطريقة مختلفة

  ."يحدث في فلسطين و العالم العربي
 األرض ى عليءعتراف بفلسطين دولة غير عضو في األمم المتحدة لن يحدث شاال: "وأضاف فولك قائالً

 في  لمدة طويلة كفلسطين يستحقون صوتاًاحتالل وحينما يكونون تحت ،لكن سيكون هناك دالالت مهمة
يمكن  ال"، مشدداً على أنه " بحقوقهماالعتراف بهم هو بمثابة خطوة نحو االعتراف وهذا ،جتمع الدوليالم

  ." اإلثنان متالزمان،الفصل بين العدالة والسالم
 في صراعها مع فلسطين أن الحل الوحيد إلخضاع الفلسطينيين هو تدمير وسائل ىإسرائيل تر: "وقال

 وهذا هو الشكل الذي يفهمه المحتل الغاصب ولذلك تم استقبال وقف ،اإلعاشة لحملهم علي االستسالم
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إطالق النار األخير من جانب اإلسرائيليين أن حكومتهم لم تقم بالهجوم العسكري الكافي وأنه كان عليها 
  لكن الفلسطينيون أيضاً، العسكرياالحتاللتطوير الهجوم وإحداث قدر أكبر من التدمير وهو منطق 

 ولكن الخطر في ذلك أن ، بفعالية أكبراستخدامه أبعد و يتم ى مدى ويصل إلى سالح اقو لديهمأصبح
  ." اآلخر من أجل البقاءىالدولتين أصبحتا تنتهج نفس الفكر وهو القضاء عل

العديد من : "، قال فولكحر وأنها سوف تختفي قريباًت تن"إسرائيل"أحد الكتاب الغربيين أن وحول قول 
 CIAين يقولون ذلك والواليات المتحدة درست هذه المسألة من خالل جهاز المخابرات المفكرين الغربي

يمكنها من   تفوقها العسكري قد الوحتى ، أن التطور العسكري السريع قد ال يحمي إسرائيلىوتوصلوا إل
أن التفوق وهذا يؤكد ..  التباين الكبير في حجم الدولتينى بالنظر إلالدفاع عن نفسها أمام إيران مثالً

والدليل ما ..  خاطئ يؤمن به مع األسف كثير من الدولافتراض ضمانا للبقاء وهو العسكري ليس أبداً
  ." مثالًفيتنامحدث للواليات المتحدة في 

  3/12/2012األهرام، القاهرة، 
  

  "إسرائيل" تسليح ىخالفات بين المستشارية والخارجية في ألمانيا بسبب إصرار ميركل عل .67
 أقر تصدير كل ما طلبته االتحاديكشفت تقارير صحفية أن مجلس األمن :  مازن حسان-برلين 

 بين الخارجية والمستشارية األلمانية بسبب إصرار األخيرة  دب مؤخراً وأن خالفاً، من أسلحة"إسرائيل"
ائيلي ضد  يستخدمها الجيش اإلسرأن يمكن  بمقذوفات خارقة للدروع والبنايات أيضاً"إسرائيل" تزويد ىعل

 عن منصات إلطالق صواريخ وأنابيب طوربيدات لتطوير القدرات القتالية لغواصات  فضالً،قطاع غزة
  .دولفين األلمانية التي تم بيعها للبحرية اإلسرائيلية

  3/12/2012األهرام، القاهرة، 
  

  وفد أوروبي يزور غزة .68
 إلى ى رئيس الوزراء إسماعيل هنية،، الذي يزور غزة والتق رئيس الوفد األوروبي،أشار باتريك شاهن

وشاهدنا "أن الوفد زار عدة أماكن في قطاع غزة بهدف عمل تقصي حقائق لألحداث التي جرت فيه، 
حجم الدمار الذي خلّفه العدوان اإلسرائيلي، وتأثير هذا الدمار على العائالت الفلسطينية وخاصة عائلة 

درك الشعب الفلسطيني أنه ليس وحده، مشيرا إلى أن الوحدة ولفت إلى أن تلك الزيارة تأتي لي ".الدلو
  .الوطنية أمر واجب للفلسطينيين لحل الصراع، ألنه من السهل لدينا أن ندعمكم عندما تكونون موحدين

 شاهدته عيوننا يعبر يإن حجم الدمار الذ: " قال شاهن،محمد الفرا.  د،وزير الحكم المحليوبعد لقائه 
ووعد الوفد  . تضامن شعوبهم مع سكان قطاع غزة، مؤكداً"وقباحة عدوانها الظالم) ائيلإسر(عن عنجهية 

 بعد عودته ألوروبا على حث األوروبيين على دعم قطاع غزة لتحسين واقعهم األوروبي بالعمل جاهداً
ثلون  في ذات الوقت استمرار مثل هذه الزيارات، ألنهم سيموالعيش بسالم كباقي شعوب العالم، مؤكداً

  .شعب فلسطين في بالدهم
  2/12/2012فلسطين أون الين، 
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   عن العملية البرية في غزة؟"إسرائيل"لماذا امتنعت  .69

  عدنان أبو عامر. د
لم تكن متحمسة لعملية برية، قـد تكـون لهـا    ) إسرائيل(تظهر المراجعات األولية للحرب على غزة أن      

غزة آنذاك، فيجب أن يكون بعد حساب دقيق، خاصـة          تكاليف عالية، حتى لو استقر عزمها على دخول         
وقد مارست القاهرة في حينه ضغوطا على حماس للموافقة على هدنة سريعة، وهبط في تل أبيب قطـار                  

  .جوي من دبلوماسيين يريدون وقفها، بالتزامن مع استعدادات الجيش المكثفة لتلك المرحلة
 الحرب على غزة أخذتا في الحسبان حث حمـاس علـى            كما أن القيادتين السياسية والعسكرية في ذروة      

كل شـيء   "قبول الهدنة دون حاجة الستعمال القوات البرية نهاية األمر، ألن الحديث هنا ليس عن وضع                
، مع وجود مجال واسع من اإلمكانات الستعمال الوحدات على األرض، وتوفر درجات قـوة             "أو ال شيء  

  .كان وال زال معنياً به) إسرائيل( احتمال ال أحد في كثيرة تحت احتالل كامل للقطاع، وهذا
وبعد مرور عشرة أيام على انتهاء العملية ضد غزة، بدا واضحاً أن التهديد بعملية برية بقـصد فـرض                   

، منطقي وضروري، لكن الخطـر الكـامن تمثـل حينهـا            )إسرائيل(تسوية على حماس بشروط جيدة ل     
في قاعات التلفاز بصورة قد تنتهـي       " الرؤوس المتكلمة "لساسة، و باالنسياق وراء الخطابة الصادرة عن ا     

  .لخلل استراتيجي شديد
، فقد حظيت المرحلة    "التفوق النسبي "لكن قراءة تقييمية ألسباب عدم وصول المرحلة البرية ما يزعم أنه            

طلق والـسيطرة   األولى من العملية باستغالل الجيش لمزاياه في التكنولوجيا المتطورة والتفوق الجوي الم           
االستخبارية، وقد شارفت المرحلة الجوية على النفاد، بعد أن هوجم جزء كبير مما اعتبره أهدافا مهمـة،                

  .من خالل بذل سالح الجو لجهد ما ضد خاليا إطالق الصواريخ
 لكن ما جعل الجيش يتباطأ في التوجه نحو العملية البرية فهمه الجيد أن هذه العملية ستجري في منطقـة                  

شديدة االكتظاظ، وضغط زمني كبير، وكلما طالت هذه المرحلة أصبحت اختالالت مؤسفة، وقتل مدنيين،              
وتضاؤل الشرعية الدولية الستمرار العملية، كما أن االحتكاك على األرض سيجعل دخول القوات البرية              

 عنيفا جدا للنيران يزيد     شديد السوء، والحاجة لحمايتها من األخطار الكثيرة في القطاع ستقتضي استعماال          
  .بصورة مطّردة عدد القتلى المدنيين في الجانب الفلسطيني، والضغط على تل أبيب إلنهاء الحرب
سياسـة  "رغم أن الكابح األكثر تأثيرا في الحيلولة دون خروج الجيش للعملية البريـة مـا يوصـف ب                 

 الذي شدد على اتبـاع سياسـة نيـران          ،"بيني غانتس "، المتمثلة بتوجيهات رئيس هيئة األركان       "النيران
محافظة بغرض خفض المس بالمدنيين الفلسطينيين قدر المستطاع، ويجعل النيران الجوية التي يستعملها             

" إسرائيل"، وساعدت على توريط     "الرصاص المصبوب "أدق كثيرا وأقل تدميرا من التي تم استعمالها في          
  !بتقرير غولدستون

إشكالية، وهي أن قوة إصابة حماس ونـشطائها المـسلحين أقـل            ,جة أخرى   ومع ذلك يشتق من ذلك نتي     
كثيرا، وبدا واضحاً بعد انتهاء الحرب أنه حتى موجة الهجمات الشديدة الجوية لم تصنع ما يكفي إلصابة                 
نظام حماس الدفاعي في القطاع، وبقي كثيرون من نشطائها في مواقعهم، ما كان يعني أن المقاومة التي                 

ها قوات الجيش عند دخولها براً ستكون أشد، وقد يزيد عدد المصابين من الجنود بحسب ذلك، وكل                 ستتلقا
  .ذلك منح حماس شعوراً بثقة بالنفس النسبية
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في ذات الوقت، هناك من برر عدم اللجوء للعملية البرية بأن هناك فرقاً في الخطط العملياتيـة، فقيـادة                   
لفترة األخيرة لعملية في نطاق ما، وجاء التجنيد الجمـاعي لقـوات            المنطقة الجنوبية كانت تستعد حتى ا     

  .االحتياط الذي أجازته الحكومة، ليوجب خطة مختلفة
وهناك موانع أخرى منعت من التوجه برا في آخر أيام الحرب تمثلت في مشكالت لوجستية، والخـشية                 

قاءات كثيرة مع جنود وضـباط      من دخول القوات في حالة من الفوضى، وقد ُأثيرت هذا المخاوف في ل            
الميدان تتعلق بنوع االستعداد اللوجستي للعملية، فضالً عن جهود كبيرة بذلها فرع التقنية واللوجستكا في               
التحسينات المطلوبة، خاصة عدم النظام، ونقص من الطعام الساخن والمعدات، بل عن عدم وجود طعام               

  !البتة أحيانا
يش شك بأن الدخول البري لقطاع غزة، سيجبي من الفصائل الفلـسطينية            مع العلم أنه لم يحصل لدى الج      

هل في الظروف السابقة في حينه شـكل        : ، لكن السؤال الذي سئل آنذاك     "إسرائيل"ثمنا أبهظ مما ستدفعه     
استمرار المواجهة أمراً ضرورياً، مع أمل انه يمكن صوغ مخرج سياسي سريع، وهل ستُحسن ضربات               

   الردع على حدود القطاع؟أخرى لحماس توازن
  2/12/2012، فلسطين أون الين

  
   ماذا حدث بالضبط؟.. األمم المتحدة .70

  ونبيل عمر

  .لم يجرؤ احد سوى نتنياهو على التقليل من اهمية االستعراض العالمي الكبير لمصلحة الدولة الفلسطينية

اض، ولو انه اضطر بحكم الحاجة      ولم يعرف احد اكثر من نتنياهو ذاته ، بالمغزى السياسي لهذا االستعر           

  ..للمكابرة

وطرقه الفجة في التعبير عن استيائه، اال ان ذلك         .. وعلى اهمية مشاعر نتنياهو     .. بالنسبة لنا كفلسطينيين  

كأي امر سياسي مهما كبر أو      .. فأمر كهذا   .. وليس هو المعيار الوحيد لما حدث     .. ليس هو بيت القصيد     

لمصلحة تحليل  .. و هنا يجب ان يغيب مقياس األبيض واألسود       . ليه ما عليه  وع.. صغر شأنه، فله ما له    

  ..ثم التعامل معه أخيرا.. موضوعي يساعدنا على فهم ما حدث أوال

في بيتنا ابتهج الناس ، وخرجـوا       .. حيث المؤشر األدق لمستوى الحدث ومغزاه     .. ولنبدأ من بيتنا    .. أوال

قوا حول اجهزة التلفزيون ، وراحوا يتراهنون على من سيصوت          من دورهم في مساء شتائي بارد، و تحل       

معنا أو ضدنا، كانوا مطمئنين الى النتيجة ، االأن بعض القلق ساورهم حول مواقف دول نوعية مثل كندا                  

اذ .. ولقد نظر الفلسطينيون لألمر من زاوية أخرى ذات أهمية خاصة بالنـسبة لهـم    .. والمانيا وبريطانيا 

حين ايدت حركتا حماس والجهاد االسالمي الخطوة، ما فتح شهية الفلـسطينيين مـن              .. استبشروا خيرا 

جديد، نحو وحدة ممكنة، لوطن يعتبر الجميع قسمته الى نصفين كأكبر عار الحقه الفلسطينيون بأنفـسهم                

  .على مدى تاريخهم الطويل والصعب
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البد من توصيفه كانتصار، فهم يرونـه       هكذا فهم الفلسطينيون ما حدث دون زيادة او نقصان ، واذا كان             

  ..انتصارا معلقا على عدة شروط يتعين انجازها، وان لم تنجز فاالحباط المضاعف في االنتظار

  ..اسرائيل: ثانيا

شعرت المؤسسة الحاكمة في اسرائيل بانها بالغت كثيرا في تهديد الفلسطينيين بعقوبات تصل حد الخنـق                

.. د المطلق في حربها الديبلوماسية على نجاعـة الـضغوط االمريكيـة           وشعرت كذلك بالندم لالعتما   .. 

وبراعة وزير خارجيتها الثرثار ليبرمان الذي فيما يبدو طمأن زمالءه في الحكومة على مواقف اوروبا،               

تغيير .. ونتيجة لذلك بدا واضحا     . دون ان يحسب بان االختراق االساسي في التصويت سيأتي من هناك          

يير السياسة، فاللهجة اضحت اكثر تواضعا، اما السياسية فقد اضحت اكثر تعـسفا، ومـا               اللهجة دون تغ  

عن سياسية متماديـة،    .. االعالن عن اجازة هذا العدد الضخم من الوحدات االستيطانية االالتعبير المبدئي          

ومة العتيدة ، اي   وبالتأكيد سوف تزداد قسوة في الفترة القادمة بعد اتضاح نفوذ اليمين االسرائيلي في الحك             

  ..بعد اقل من شهرين

  .اميركا :ثالثا

دأبت االدارة التي انشغلت طويال باالنتخابات الرئاسية التي سبقت الذهاب الفلسطيني لالمم المتحدة، على              

اال ان التهديدات االمريكية    . التحذير من مغبة الذهاب ثم التصويت ثم اللجوء الى محكمة الجنايات الدولية           

و وحتى االن لم تكن جدية بالقدر الذي رغب به االسرائيليون، وان العقوبات التي تم التهديد بهـا                  فيما يبد 

ضد االمم المتحدة قبل ذهاب الفلسطينيين اضحت بحاجة الى اعادة تقويم وتمحيص، فال يصل االمر حـد   

نها قرأت بعنايـة    القفز من فوق الحدث واعتباره ينتسب الى الماضي بل ان االدارة التي من المفترض ا              

مغزى التصويت الكمي والنوعي، ستجهد نفسها في البحث عن طريقة العادة اطالق المفاوضـات دون               

قيد او شرط، وبذلك ترضي الفلسطينيين بالمسامحة على ما فعلوا، وترضي االسرائيليين بترجيح موقفهم              

هو ابعد من ذلك، اي ان تطـرح        من المفاوضات غير المشروطة، هذا اذا لم تذهب ادارة اوباما الى ما             

مبادرة سياسية جديدة تمأل الفراغ القاتل الذي يهيمن على الشرق االوسط في زمن يشهد حاالت استثنائية                

  .غير مسبوقة، وغير مقروءة النتائج

هكذا رأى الثالوث المعني على االرض ما حدث في نيويورك، واذا كان التحليل الموضـوعي يتطلـب                 

  ..له الكثير وعليه االكثر... فباختصار اقول.. ما عليه تحديد ما للحدث و

او بعد احتجـاب وراء احـداث     .. عودة القضية الفلسطينية الى المسرح السياسي بعد غياب طويل        .... له

كانت اكثر دراماتيكية وسخونة ، واذا ما تحدثنا بلغة قوانين وقرارات االمم المتحدة، فهي االقل شأنا في                 

 فاالمم المتحدة التي منحنتنا على مدى نصف قرن كل ما طلبنا مـن جمعيتهـا العامـة                  ..الحكاية كلها   

وبأغلبية ساحقة، تظل قراراتها عرضة للتجويف من جهتين، امريكا صاحبة الفيتـو علـى القـرارات ،                 
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واسرائيل منفذة الفيتو على االرض، لهذا فان التصويت الكمي والنوعي وان كان لـن يحـدث التغييـر                  

ب على االرض، اال انه احدث التأثير الضروري في مستوى االهتمام الدولي بفلسطين بمـا يعـد                 المطلو

ببذل جهود فعالة في قضية معقدة عنوانها السالم في الشرق االوسط ومكانة القـضية الفلـسطينية                " ربما"

  .فيه

هاد االكبر، وهذا امـر     فهو ما يمكن وصفه بالج    .. اي القرار االخير في الجمعية العامة       ... اما ما عليه    

يحثنا اوال على دراسة السبب االساسي الذي كان يحرمنا من االستفادة بالحدود القصوى مـن القـرارات       

كنا نكتفي حين الحصول على قرار هام باالحتفـال واسـتخدامه           .. الدولية، وهو قلة المتابعة او انعدامها       

ن ينسى، وتذكروا قرارات الجدار وتـصويت       الثبات حضورنا، وما ان تمر ايام حتى نكون نحن اول م          

  .غولدستون واشياء كثيرة من هذا القبيل

صيانة عربتنا التي دخلت بهذا القرار سباقا مع عربات ال يـستهان بقـدرتها ، ان حـال                  ..وعليه ايضا   

عربتنا ال يسر صديقا ، فاذا كانت مؤسساتنا هي المحرك فهي معطلة حد العجز ، واذا كانت وحدتنا هي                   

الوقود فهي حتى االن غير متوفرة ولم تخترع بعد سيارة تمشي بالماء، واذا كان وضعنا االقتصادي هو                 

اليد التي تؤلمنا كثيرا كلما ضغط االخرون عليها، فال نرى اجراءات ملموسة لعالج هذا الوضع المـؤلم،             

  .كي ال يكون عبئا علينا ونحن في السباق الصعب 

واعطى العالم صـوته لمـصلحة قيـام الدولـة          . مباركته ودعمه لما حدث   لقد اعطى الشعب الفلسطيني     

ولعل اول امتحان   .. الفلسطينية ، بقي ان نرى ورشة عمل مقنعة تؤدي مهام الجهاد االكبر في قادم االيام              

وايـن تقـع محكمـة      .. لما حدث سيكون كيفية التصرف ازاء الحملة االستيطانية المستمرة والمتمادية           

  .دولية من هذا العدوان السافر على ارض دولة فلسطين؟الجنايات ال

 على حسابي في الفايسبوك قال لي احد االصدقاء اال ترى ان هنالك مبالغة في االحتفاء بمـا                  -:مالحظة

  حدث ومبالغة اكثر في تفسيره؟؟

عطـشة  هذا صحيح بمنطق االحتراف السياسي اال انه بديهي ومشروع في الحالة الفلسطينية المت            : جوابي

  .للفرح واالنجاز

 3/12/2012القدس، القدس، 
  

  عدوان غزة والعنصرية اإلسرائيلية .71
  نادية سعد الدين. د

عن مدى تغلغـل الرؤيـة العنـصرية فـي الوجـدان            ' الليكود'عبرت نتيجة االنتخابات الداخلية لحزب      
 تكتسب مشروعيتها بـين     اإلسرائيلي، حتى باتت اليمينية المنجرفة أكثر نحو التطرف والغلو، سمة عامة          

األحزاب األساسية في الحياة السياسية اإلسرائيلية، والممثلة في الحكومة، وتتكشف عن ذاتهـا بـصورة               
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الهـاجس األمنـي،   ' بفزاعـة 'أعمق غداة كل عدوان صهيوني ضد الشعب الفلسطيني العربي، مصحوباً      
  .ولربما الوجودي أحياناً، عند بعضهم

 كانون الثـاني    22، المقررة في    'الكنيست'يكود النتخابات البرلمان اإلسرائيلي     وانحياز قائمة مرشحي الل   
، سـتجد   'لآلخـر 'القادم، لصالح اليمين المتشدد، ليس المؤشر األوحد الراهن على نزعة إقصائية            ) يناير(

ظهورها السافر مع تشكيلة الحكومة الجديدة التي تدور فلسفتها إزاء الـشعب الفلـسطيني حـول القمـع             
والترحيل، ولكنه عكس الحضور القوي النتصار المقاومة الفلسطينية وفشل االحتالل في تحقيق أهـداف              
عدوانه األخير على قطاع غزة، عبر تصدر القائمة قادة االستيطان والتهويد وحملة راية الدولة الدينيـة                

 األقصى ورفـض الحقـوق      ودعاة الهيكل المزعوم وتقسيم   ' أرض إسرائيل الكاملة  'والسياسة التوراتية و  
  .المرحلة المقبلة نحو اليمين األقصى والفاشية' بوصلة'الفلسطينية، والذين سيوجهون 

وحتى يكتمل المشهد اليميني بصورته القاتمة، فإن الالئحة الليكودية، التي تطوي أسماء عنـصرية مثـل                
والمنتقد لرئيس الـوزراء    ' الكبرىإسرائيل  'موشي فايغلين األشد كرهاً للعرب والمنادي بطردهم وإقامة         

، وبني بيجين، ابن مناحيم بيجين، ودان ميريدور الداعيان إلـى هـدم             '!ليساريته'الحالي بنيامين نتنياهو    
تحـالف حزبـي الليكـود      (' الليكود بيتنـا  'األقصى وتنظيم حمالت دورية القتحامه، ستنضم إلى تحالف         

السيما عند تحالفه مع األحزاب الدينية والقومية المتطرفة، فيما         األشد تطرفاً من الليكود،     ) وإسرائيل بيتنا 
تتنافس القوى األخرى على التسابق مع التيار اليميني، باالرتكاز في قاعدتها االنتخابية على أجواء تزداد               

بزعامة المتطرف بائير ليبيـد،     ' يوجد مستقبل 'يمينية، بخاصة من تعتبر نفسها أحزاب يسار ووسط مثل          
، الذي بات بزعامة شيلي يحيموفيتش أكثر يمينية، ووزيرة الخارجية والليكودية السابقة            'العمل'و' ماكدي'و

  .تسيبي ليفني التي أعلنت العودة للحياة السياسية بحزب جديد مناهض لنتنياهو
سار وبرغم ما يشي هذا الحراك االنتخابي اإلسرائيلي عن مؤشرات التوجه القادم، بخاصة تلك المتعلقة بم              

المفاوضات الذي سيجد العراقيل وانسداد أفقه السياسي، إال أن التحوالت والتنقالت الحزبيـة تـتم دون                
إحداث هزة في النظام السياسي للكيان اإلسرائيلي، ألن معظم ذلك يجري داخل أأليديولوجيا الـصهيونية               

  .نفسها
دد، فإن المعسكر اليميني المتطرف     وما لم تحدث أي تطورات غير محسوبة حتى الموعد االنتخابي المح          

يكون قد عزز موقعه في االنتخابات القادمة، وبات مؤهالً لتشكيل الحكومة الجديدة، برئاسة نتنياهو، التي               
فالـداخل  . ما زالت استطالعات الرأي اإلسرائيلية ترجح مكانته المتينة للفوز، رغم فشل عـدوان غـزة    

' الءات'، ويجمع داخله، بتياراته اليسارية والدينية واليمينيـة، حـول          اإلسرائيلي يميل تاريخياً نحو اليمين    
إال أن التيار اليميني المتـشدد      .  وإزالة االستيطان  1967حق العودة وتقسيم القدس واالنسحاب إلى حدود        

يعرف تماماً سبل مخاطبة عنصرية الداخل وقلقه الدائم من وجوده غير الشرعي بأجنـدة أمنيـة تـشغل                  
لتنافسي المريح أمام حملة اليسار االجتماعية واالقتصادية، كما المشهد االنتخابي الراهن، بخاصة            مكانها ا 

، أسوة بوظائف الجيش    'بوتقة صهر جمعي  'عند كل عدوان جديد يشنه االحتالل، بحيث يطرحها بصيغة          
  .واالستيطان والتعاليم اليهودية الدينية

تالزم الفرد اإلسرائيلي فـي     'وب، التي تحولت إلى ظاهرة      فالصهيونية تحمل في طياتها حتمية شن الحر      
مختلف مراحل حياته حد التعايش معها حياتياً، مثلما باتت عنده حقيقة موجودة أو كابوساً ال مفـر منـه،           
جعلته يعيش في حالة حرب دائمة مع العالم العربي الذي يحيط به، حتى وإن لم تكن قائمة فعليـاً، ممـا                     

صحيفة يديعوت أحرونوت   (، وفق تعبير الكاتب اإلسرائيلي مناحيم برباش        'م واالستقرار أفقده حالة السال  
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، فتحول الداخل اإلسرائيلي بفعلها إلى ثكنة عسكرية تحظى فيها القيم العسكرية والنزعـة              )17/6/2000
 تتحـرك   العدوانية باألهمية، في جو يشخّص فيه العربي عدواً، بالنسبة إليه، كما شكلت محـوراً زمنيـاً               

  .سلطات االحتالل وفقاً له في كافة الجوانب الحياتية
، على تنمية مشاعر القلق     1948ودرج الساسة اإلسرائيليون، منذ ما قبل قيام الكيان الصهيوني في العام            

والخوف في الداخل اإلسرائيلي من الشعب الفلسطيني، الذي يريد قتلهم والتخلص منهم، وفـق الروايـة                
لتي من شأنها تسويغ وحشية الجرائم والمذابح التي ارتكبتها، وما تزال، سلطات االحـتالل         الصهيونية، وا 

إال أن هناك نزعة أخرى أكثر عنصرية وتطرفاً تنبثق من بين براثن عدوانية االحتالل              . ضد الفلسطينيين 
ن مغتـصبي   الفلسطيني العربي، وهي رغبة متأصلة فـي وجـدا        ' اآلخر'لتنم عن الرغبة في االنتقام من       

ويحقق منطـق االنتقـام هـدفاً       . األرض والحق بعد فشلهم في إنكار وجوده، ابتداء، والقضاء عليه تالياً          
أساسياً يرمي إلى كسر إرادة الشعب الفلسطيني وتصفية المشروع الوطني والقـضاء علـى المقاومـة،                

سرائيلية العلنيـة للعـدوان     وفرض إمالءات التسوية وفق الرؤية الصهيونية، كما تجلت في األهداف اإل          
، )19/1/2009 حتـى    27/12/2008(األخير على قطاع غزة، والمحاكية لمثيلتها في الحرب على غزة           

  .والتي تصدت المقاومة الفلسطينية لها
وبالنسبة ألكثر الساسة اإلسرائيليين إعتداالً، فإن االنتقام يعد أسلوباً للقـضاء علـى المقاومـة وحمـل                 

 على القبول بحل ال يحقق الحد األدنى من حقوقهم الوطنية، وفق رأي الكاتـب اإلسـرائيلي                 الفلسطينييين
يوري أفنيري، أما بالنسبة للمتطرفين فإن العنف يستهدف حمل الفلسطينييين على الرحيل، أي ما يـسميه          

 نطـاق   ، أو أن يؤدي إلى تصعيد ينتهي بعملية تطهير عرقي علـى           'الترانسفير الطوعي 'حزب موليديت   
  .واسع

في مقـال   (وفي محصلة كال الهدفين، فإن المؤشر يتجه نحو مزيد من اليمينية، وفق افنيري، الذي يقول                
دولـة  'هـي رمـز     ) 'درع داوود 'التي تُسمى بالعبريـة     (' نجمة داوود 'لم تعد   ') 2007سابق نشر العام    

تتحكم كما تـشاء دون أي      : إسرائيل نفسها ، التي لها الكلمة العليا في       'البيلدوزر'، وإنما الجرافة    'إسرائيل
  .'اعتبار لشيء

بيد أن الذراع القوية لجيش االحتالل، التي طالما جرى التغني بهـا إسـرائيلياً، أخفقـت فـي حمايـة                    
 ومتوالية عمليات المقاومة، كمـا      2000 و 1987المستوطنين وتوفير األمن المطلق لهم، خالل انتفاضتي        

جديدة، كان االحتالل يسعى لتعزيز قوتهـا    ' ردع'ي غزة، مما خلق إشكالية      حدث مع صواريخ المقاومة ف    
من خالل عدوانه على القطاع، بعدما اهتزت ومن ثم تآكلت عقب االنسحاب من جنوب لبنان في العـام                  

 تمـاثالً مـع نـواتج حـرب غـزة           2006 وفشل تحقيق أهداف العدوان على أراضيه في العام          2000
، بينما عجزت القـوة     1982 واجتياح لبنان عام     1973أخرى منذ حرب عام     ، وبحسابات   2008/2009

العسكرية المدججة بأحدث أسلحة القتل والدمار وأدق وسائل الرصد والمراقبة وجمع المعلومـات عـن               
محق مقاومة ال تساويها في القدرات العسكرية ولكن تتفوق عليها بقوة إرادة الحق، بما أوجد ثغـراً فـي                  

ري للكيان الصهيوني ومصدر شرعية وجوده، تسبب في إفشال ترسـيخ وجـوده بالمنطقـة               العمود الفق 
وإخضاع الشعب العربي الفلسطيني لمشيئته رغم ما حققه من توسع بقوة الـسالح ومـا قدمتـه بعـض               

  .'اإلقرار باألمر الواقع'و' االعتدال'األطراف العربية من تنازالت إلحالل السالم، خلف ستار 
زاد االنتخابي لم يغب عن دائرة أهداف العدوان، في محاولة من الليكود واألحـزاب اليمينيـة             إذا كان الم  

المتطرفة لكسب المزيد من األصوات على وقع التدمير والقتل والتخريب، فإن نواتجه ستجد حـضورها،               
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ربيـة  أيضاً، في حكومة إسرائيلية جديدة، أكثر تطرفاً وعنصرية ومناهـضة للحقـوق الفلـسطينية الع               
  .المشروعة

 3/12/2012، القدس العربي، لندن
  

  االعتراف بدولة فلسطين يقرب حماس من تل أبيب .72
  عوديد تيرا

يبعث قرار تحويل السلطة الفلسطينية إلى دولة مراقبة في الجمعية العمومية لألمم المتحدة نقاشاً جماهيرياً               
ية أن يتمكن الكيان الفلسطيني المعلن مـن        فالخطر المركزي الناشئ عن النقاش هو إمكان      . أساسه قانوني 

وعقب . التوجه الى المحكمة في الهاي وطلب البحث في مسائل يعتبرها جرائم حرب للجيش االسرائيلي             
  .ذلك سيتخوف مسؤولون إسرائيليون كبار عند السفر الى الخارج من مغبة اعتقالهم

قد تسيطر علـى    " حماس"خوف االساس هو أن     الت. بالفعل يعد هذا تخوفاً ال بأس به، ولكنه ليس االساس         
، وسينضم السهل الساحلي الى المناطق المتعرضة للصواريخ والمقذوفات الصاروخية          "السامرة"و" يهودا"

القبـة  "في مثل هذا الوضع ستكون منظومة       . المنطلقة من الجنوب والشمال كلما رغبت المنظمة في ذلك        
أن مدى الفعل سيقل وسيكون ممكنا اطالق النار على اسـرائيل           االول هو   : أقل نجاعة لسببين  " الحديدية

  .البري" اإلرهاب"والثاني أنه سيكون ممكنا استئناف . بالراجمات
". حمـاس "ل  " الـسامرة "و" يهودا"كما هو معروف صوتت أغلبية الفلسطينيين في االنتخابات السابقة في           

عندما تحظى  ". حماس"فاً لقطاع غزة، منع سيطرة      ، خال "المناطق"ولكن تواجد الجيش االسرائيلي في هذه       
" يهودا"السلطة الفلسطينية بالمكانة الجديدة ستتعرض إلى الضغط للمطالبة بخروج الجيش االسرائيلي من             

  .، وسيكون من الصعب على إسرائيل البقاء هناك كي تضمن استمرار حكم أبو مازن ورجاله"السامرة"و
حلة معينة إجراء انتخابات عامة ستؤدي باحتمالية عالية الـى انتـصار            يمكن ألبو مازن أن يقرر في مر      

" يهـودا "في مثل هذه الحالة سيضطر الجيش االسرائيلي على ما يبدو الى تقليص تواجده فـي                ". حماس"
األولى هي كيفية حمايـة البلـدات       . وستضطر دولة اسرائيل الى مواجهة مشكلتين مركزيتين      " السامرة"و

بنجاعة، والثانية هي كيفية حماية إسرائيل حين يكون عرضها في منطقـة نتانيـا              " لمناطقا"اليهودية في   
  . كيلو متراً فقط15نحو 

" يهـودا "النـاجع مـن     " اإلرهـاب "يقوم الدفاع عن إسرائيل على خطوط داخلية، وعندما يكون بوسـع            
عمليـا سـنقف    . ن متعـذرا  أن يقطع الدولة الى قسمين، شمالي وجنوبي، فإن هذا الدفاع يكو          " السامرة"و

  .عندها أمام تهديد وجودي
يمكنه أن يدعم كل خطوة عسكرية خارجية لعدو محتمل، كونه          " السامرة"و" يهودا"من  " االرهاب"كما أن   

سيمنع قدرات نقل الفرق من الجنوب الى مناطق قتالية اخرى، وألن مطارات إسرائيل ستخضع للنار من                
، سيكون لباب األعمال التجارية االسـرائيلية وأسـاس صـناعاتها           في مثل هذا الوضع    ".حماس"جانب  

وعليه فيجـب البـدء فـي االسـتعداد         . عرضة لالصابة بالضبط مثلما هي سديروت وبئر السبع اليوم        
للسيناريوهات التي عرضت هنا، والسيما العمل على ان يتمكن الجيش االسرائيلي في كل تغيير يطـرأ                

  .حسبما تقتضي الحاجة" السامرة"و" يهودا"شرق ان يكون متواجدا في على الكيان الفلسطيني في ال
  2/12/2012، "معاريف"

  3/12/2012، األيام، رام اهللا
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  2ـ » الحاسمة«العملية  .73

  عاموس هارئيل
حتى اآلن إسرائيل وحماس تبدوان وهما تبـذالن جهـودا          . الواقع الجديد حيال غزة يتبلور أمام أنظارنا      

ويتجنـب الجـيش    . »عمود السحاب «وقف إطالق النار الذي توصال إليه إثر عملية         كبيرة لعدم انتهاك    
 متـر داخـل     300، وهو ذلك الحزام غير المحدد بعرض        »القاطع األمني «اإلسرائيلي حتى اآلن دخول     

وتفرض حماس بتـشدد حظـر      . األراضي الفلسطينية غرب السياج الحدودي الذي أشعل الصدام األخير        
بـل ان   .  الغالب تمنع المتظاهرين والنشطاء المسلحين من الوصول إلى مقربة السياج          إطالق النار، وفي  

هذا التنظيم سعى لنشر فتوى شرعية في القطاع على لسان شيخ سلفي متطرف، تحظر انتهاك وقف النار                 
  .في الوضع الراهن

بـدخول الجـيش    وفي األسابيع التي سبقت العملية، وعلى خلفية محاولة فلسطينية متـصاعدة للمـساس              
والتي انتهت بإطالق صاروخ مضاد للدروع على الجيب العسكري فـي           (اإلسرائيلي إلى القاطع األمني     

، تقلصت جدا حركة القوات قـرب       ) تشرين ثاني، وأيضا نشاطات في الجانب اإلسرائيلي من الحدود         10
، مزودين أيضا بوسـائل     واآلن، بعد وقف إطالق النار، يجري إرسال الجنود إلى هناك راجلين          . السياج

غير أن األخطار الفعلية أشد من ذلك، كما أظهر تسلل فلسطيني إلى بيت في موشاف               . تفريق التظاهرات 
سديه أبراهام، بعد إخفاق أمني من جانب الجيش سمح له بالسير ثمانية كيلـومترات داخـل األراضـي                  

اعل رام متسبون، التي صارعته، حالـت       فقط شجاعة أم في بيتها، ي     . اإلسرائيلية من دون أن يلحظه أحد     
  .دونه وتنفيذ فتك دموي كان بوسعه أن يضعضع التهدئة

وتدور في القاهرة اتصاالت غير مباشرة بين الطرفين، بوساطة مصرية، في محاولة للتوصل إلى صيغة               
ية ضدها  وتسعى إسرائيل لضمان أن ال تقع عمليات إرهاب       . متفق عليها وأكثر تفصيال لوقف إطالق النار      

من أراضي القطاع، وبالتوازي االتفاق مع المصريين حول الجهد الفعال من جانبهم إلحبـاط عمليـات                
  .تهريب األسلحة من سيناء إلى غزة

وهناك نقاط خالف محتملة، تتعلق بنوايا اإلرهاب من القطاع إلى إسرائيل بطرق غير مباشرة، خصوصا               
 إلطالق الصواريخ من القطاع إلى إسرائيل مـن المنطقـي           وعندما يلحظ الجيش أي محاولة    . عبر سيناء 

ولكن ما العمل، كما وقـع مـرارا فـي          . االفتراض أن يشكل ذلك مبررا لعمل وقائي، رغم وقف النار         
السابق، إذا تبين أن خلية من غزة مرتبطة بمنظمات سلفية تسعى لنقل أشخاص وأسلحة إلى سيناء لتنفيذ                 

  عملية من الحدود المصرية؟
 إسرائيل فوجئوا من فورية فرض إطالق النار هذه المرة، من دون مرحلة ضبط النفس الروتينية في                 في

والتفسير المتفائل لذلك يقول إن حماس متأذيـة بمـا          . الجانب الفلسطيني، التي تمتد في العادة بضعة أيام       
أن قيادة حماس تسعى    غير أن من الجائز     . يكفي من جولة العنف األخيرة وهي تبدي حذرا من استئنافها         

مع دعم واسع من الدول العربية، من مـصر إلـى           : أيضا للحفاظ على إنجازاتها السياسية من المواجهة      
ويبدو، مـن كـل     . قطر، ومن األفضل لها أن تركز حاليا على ترميم األضرار وترفيع مكانتها من جديد             

  .مكان، أن هناك فرصة لهدوء نسبي، لبضعة شهور على األقل
  االغتيالقواعد 
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في نيسان هذا العام أبلـغ      . لقد استعد الجيش اإلسرائيلي لعملية واسعة نسبيا في القطاع منذ الربيع الفائت           
رئيس األركان بني غانتس لجنة الخارجية واألمن في الكنيست، انه ستنشأ حاجة لعملية في غـزة فـي                  

بذلك لدى المستوى السياسي في الخريف      ولكن، ترسخ اإلقرار    . اآلونة القريبة، وزيدت التدريبات للعملية    
وفضل بنيامين نتنياهو وإيهود باراك     . فقط، مع قصر فترات الهدنة بين جوالت تبادل اللكمات في القطاع          

تجنب شن عملية في تشرين أول، على ما يبدو أيضا بسبب االنتخابات الرئاسية األميركية مطلع تـشرين        
  .الثاني

 في نهاية تشرين، أطلقت خاللها صواريخ غراد نحو بئر السبع، وهو ما             غير أن جولة عنيفة نسبيا وقعت     
اغتيال أحد كبار قـادة     : في هذه المرحلة كانت خطة العملية جاهزة بشكل أو بآخر         . عزز تأييدهما للعملية  

وقد اتخـذ القـرار     . حماس وفورا القضاء على منظومة صواريخ فجر التابعة لحماس والجهاد اإلسالمي          
قريبا في العاشر من تشرين الثاني، بعد تفجير نفق حماس قرب الحدود وإطـالق النـار علـى                  النهائي ت 

  ).الذي أعقب مقتل أربعة فلسطينيين بقذائف دبابات إسرائيلية(سيارة الجيب والقصف المكثف على النقب 
طـط  اإلسرائيلية، يمكن ضرب قادة اإلرهـاب بـسبب خ        ) االغتياالت(» اإلحباط المركز «ووفق قواعد   

واغتيال أحمد الجعبري ال يقاس وفـق       . عملياتهم في المستقبل وليس تصفية حساب على جرائم الماضي        
هذا المعيار، ألنه اعتبر خطوة حربية، استهالل عملية عسكرية مسموح في نطاقها المساس األوسع بقادة               

سسة األمنية أن االغتيـال     ومع ذلك نال االغتيال موافقة المستشارين القضائيين، ويقولون في المؤ         . العدو
  .كان سينجح في اختبارات االغتيال االعتيادية جراء ضلوعه العميق باإلرهاب

وتلقـى  .  تشرين الثاني من فعل الذراع العسكرية لحماس التي ترأسها الجعبري          8وكان تفجير النفق في     
» اصـطياد «ي بـدأت عمليـة      وفي اليوم التال  .  تشرين الثاني  13الجيش والشاباك إذنا نهائيا باغتياله في       

وعندما لـم   . استخباري له، بهدف مالحقته في ظروف يمكن فيها ضربه عبر أقل ضرر ممكن للمدنيين             
تتوفر فرصة كهذه طوال بضع ساعات، درسوا في إسرائيل أمر االكتفاء بإصابة أحد قادة ألوية حمـاس                 

 تـشرين   14عة الرابعة بعد ظهر     ولكن غانتس أصر على مواصلة المحاولة، وحوالى السا       . كخطوة أولى 
  .الثاني، ضبط الجعبري في سيارته التي ضربتها طائرة إسرائيلية بصاروخ

القبـة  «إن ضرب حماس باغتيال الجعبري، وتدمير معظم صـواريخ المـدى المتوسـط، ونجاحـات                
جة فـي   ال مبرر للبه  . ولكن يستحسن وضع األمور في سياقها     . ، جميعها إنجازات ال بأس بها     »الحديدية
ـ    »الرصاص المسكوب «عملية  . إسرائيل ، وهي عمليـة أوسـع      »عمود السحاب «، وهي األب الروحي ل

وأشد، وفرت إلسرائيل ردعا إزاء غزة طوال عامين ونيف، قبل أن يبدأ التدهور الذي انتهى إلى العملية                 
د، حتى االنهيار   لتحقيق الغرض ذاته، ترميم الردع لزمن محدو      » عمود السحاب «وأعدت عملية   . األخيرة

لالنجرار خلف حلول سريعة، يبدو أنها  ) ليسوا القادة هذه المرة   (المقبل، رغم ميل عدد من رجال السياسة        
  .»3العملية الحاسمة «، التي ستصمد حتى »2الحاسمة «هي العملية » عمود السحاب«وعملية . ال توجد

ففـي  . المعروف للتربيت على كتف نفسه    ومن واجب رئيس األركان أن ال يتمسك اآلن بالميل العسكري           
ولكن يبقى الكثير مما    . اإلطار المحدود الذي عمل في نطاقه، يمكن للجيش أن يعتبر العملية نجاحا معينا            

  :وهذه بعض النقاط األساسية. يجب التحقيق فيه اآلن
  الخطط العملياتية

 تدربت عليها جيدا عدة طواقم لوائيـة        لقد استعدت قيادة الجبهة الجنوبية في األصل لعملية برية محدودة،         
وهذه الخطط جرى تغييرها بجرة قلم، حينما صادقت الحكومة في استفتاء هاتفي ليلة             . من وحدات نظامية  
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وازداد عدد الطواقم اللوائية بدرجة كبيرة، رغم أن        .  ألف جندي احتياط   75 تشرين الثاني على تجنيد      16
 ليبرمان المقلـل مـن      - باراك   -لقد فرض الثالثي نتنياهو   . لبة غزة قسما منها افتقر للخبرة الفعلية في ح      

  .خطوة مغايرة) حيث الزيارات اللتقاط الصور غير محسوبة(زيارة مناورات القيادات الكبرى للجيش 
صحيح انه لم تكن لدى القيادة نية حقيقية للدخول في خطوة برية وقد أعد حشد القوات أساسا الستخدامها                  

ماذا كان ليحدث لو    : هدد حماس وتقود إلى وقف النار، ولكن يجدر التفكير بسيناريو بديل          كعصى غليظة ت  
 تشرين الثاني بعدد كبير من اإلصابات؟ في حال كهـذا،           23انتهت عملية تفجير الحافلة في تل أبيب في         

ور من الجائز أن الضغط البري كان سيبدأ في التدحرج، رغم الشكوك في جاهزية من في آخـر الطـاب                  
  .لمثل هذه المهمة

ويفتخر الجيش اإلسرائيلي بأنه استغل أسبوع التجنيد لتحسين كفاءة وحدات االحتيـاط، غيـر أن حالـة                 
فكبير ضباط االحتياط، العميد شوكي بن عنات، حذر        . القوات االحتياطية أخطر مما تعرضها القيادة العليا      

واشتكى الكثير مـنهم أيـضا مـن غيـاب          . مؤخرا من أزمة أخالقية صعبة في صفوف قادة االحتياط        
  .التدريبات الكافية

  انكشاف القوات للمخاطر
تواجد آالف الجنود إبان العملية تحت قبة السماء في مناطق تدريبات تقع في مرمى صواريخ الكاتيوشـا                 

وينبغي على الجيش اإلسرائيلي البحث عن حلول بديلة وأن يواجـه           . وهذا الخطر ليس إلزاميا   . من غزة 
هناك شهادات  . يضا الشبهات المتزايدة بأن بدواً من مواطني إسرائيل ساعدوا في توجيه النيران من غزة             أ

وفي مناطق التدريب في النقب هناك عربـدة        . عديدة لجنود حول بدو شوهدوا يرصدون القوات بمناظير       
ضبط الـنفس إزاء    ومن الجائز أن    . متواصلة لعصابات إجرامية، تسرق الذخائر والعتاد من دون إزعاج        

  .ذلك كانت تكلفته هذه المرة أعلى
  اإلمداد

. وبالتأكيد بالمقارنة مع حرب في الجبهة الشمالية      . إن محاور الحركة في الجنوب مفتوحة ومتنوعة نسبيا       
ورغم ذلك يتطلب األمر من الجيش فحصا دقيقا لمنظومة نقلياته، التي ترافقت مع مصاعب غير معقولة،                

  .وسلوك كهذا لن يكون كافيا إزاء حزب اهللا. الحسبان تجنيد االحتياط الواسع والمفاجئحتى إذا أخذنا ب
  فرحة مبكرة

فاألنباء عن  . من الجائز أن إعالن اعتزال إيهود باراك الحياة السياسية هذا األسبوع نال تفسيرا مبالغا فيه              
 لرؤية مغـادرة  -في اإلعالم ومن شدة توق الكثيرين ـ خصوصا  . وفاته السياسية يمكن أن تبدو مبكرة

صحيح أن باراك أعلن انسحابه من الحيـاة        . باراك في نهاية المطاف، جرى تغييب العديد من التفاصيل        
السياسية، لكنه تجنب بشكل مقصود التعهد بعدم الخدمة كوزير للدفاع حتى في حكومة نتنياهو المقبلة، إذا                

د احتمال حدوث هذا في النهاية، وأن يواصل باراك تـولي           وال ينبغي استبعا  . فاز الليكود في االنتخابات   
فعندما ينظر نتنياهو يمينا ويسارا بعد االنتخابات، من المشكوك فيـه أن            . »مهني«وزارة الدفاع كتعيين    

يجد في حزبه شخصا يمكنه االعتماد عليه مثلما اعتمد على باراك، رغم األزمة بينهمـا فـي الـشهور                   
  .ع الواليات المتحدةاألخيرة حول العالقات م

وفـي  . ال ينتظره إنجاز المع في صناديق االنتخـاب       » عمود السحاب «لقد فهم باراك جيدا أنه حتى بعد        
ومن الجائز أنه بدأ يضجر قليال من السياسة، وربما أنـه مـل             . أحسن األحوال كان سيجتاز نسبة الحسم     

لكنه بطريقته المترفعة،   . احة بإفساد الجيش  الهجمات اليومية في الصحف التي اتهمته تلميحا بالفساد وصر        
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بدا أن قلبه رق للقلق الصادق الذي أظهره كبار المسؤولين األميركيين هذا األسبوع، بعد إعـالن نيتـه                  
، غداة اإلعالن نال    »القبة الحديدية «وحتى عندما زار العمال في رفائيل، الشركة التي طورت          . االعتزال

ام الشركة، الجنرال ديدي يعري، قال له انه ال يؤمن أن هذه زيارة وداعية              مدير ع . تصفيقا حارا ومفاجئا  
  .وأنهما سيواصالن التالقي مستقبال

ومسألة مثيرة لالهتمام تتعلق بمنظومة اتخاذ القرارات بشأن المشروع النووي اإليراني فـي الحكومـة               
، القطب الصقري فـي المجلـس       طوال ما يقرب من أربع سنوات قاد باراك، إلى جانب نتنياهو          : المقبلة

ولكنه في الصيف نفذ التفافـا      . الوزاري المصغر والهيئة التساعية، في الخالف حول معالجة أمر إيران         
وأبقى نتنياهو يأكل الغبار وحده مقابل اإلدارة األميركية ومقابل القيادة األمنية           ) يتنكر له شخصيا  (مفاجئا  

  .في إسرائيل
وبقدر ما آفي   (دان ميريدور، بني بيغين     : هيدية معظم المعتدلين في التساعية    وقد أخرجت االنتخابات التم   

وهكذا بقي في المعسكر المعتدل موشي يعلون، الذي ربما يكـون           ). ديختر الذي لم يتضح موقفه النهائي     
 فهل التحالف بينه وبين المستوى المهني سيمنع الهجوم اإلسرائيلي غير المنسق مـع           . وزير الدفاع المقبل  

  .الواليات المتحدة؟ هذه ستغدو قضية مركزية في الحكومة المقبلة
ورغم المزايا  . ، ينبغي لباراك أن ينهي مسألة تعيين نائب رئيس األركان المقبل          )إذا ترك (وقبل أن يترك    

فهـل سـيتغلب    . الكثيرة للجنرال آفي مزراحي يعتبر الجنرال غادي آيزنكوت المرشح األبرز للمنصب          
 أم سيقفز عن آيزنكـوت فـي   -اسب قضية وثيقة هرباز ـ ودور الجنرال الهامشي فيها  باراك على رو

دور خالفة غانتس؟ لقد تركت القضية عند باراك رواسب كبيرة، غير عادية، كما شهد هجومه الفظ على                 
  .رئيس األركان السابق، غابي أشكنازي في خطاب اعتزاله هذا األسبوع
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