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 ستنشأ دولة فلسطينية عبر سلسلة من 2030يشير تقدير استخباري أمريكي إلى انه بحلول العام : القدس
ين الفلسطينيين أو القدس ومسألة لالجئ" حق العودة"ولكن دول حل قضية " األحادية المنسقة"الخطوات 

  . الدولة منزوعة السالح
هل يمكن التوصل إلى تسوية بين إسرائيل والفلسطينيين بما يعزز آفاق االستقرار في "وتحت عنوان 

يقول التقرير الذي أعدته االستخبارات القومية األمريكية وجرى نشره على موقعها " المنطقة؟
ه إسرائيل انقسامات سياسية واجتماعية، االنقسامات هي بين أولئك الذين في الداخل، تواج"االلكتروني، 

 يغرافو بإقامة جمهورية ليبرالية وبين تزايد الوزن الديم1948ما زالوا يعتزون برؤية ترجع إلى العام 
بعض محاورينا يعتقدون أن االنقسامات ستصل إلى .  الحريديم وحركة المستوطنين-للمحافظين دينياً 

  ".2030ة قبل العام القم
ستبقى إسرائيل أقوى قوة عسكرية، ولكنها تواجه التهديدات المستمرة التي تتفاوت من "نه أويعتقد التقرير 

نمو قوة الرأي العام العربي سيحد من قدرة إسرائيل على "، وقال، "الحرب البسيطة إلى النووية من إيران
 الصراع مع خصومها من العرب، فإن تسوية الصراع المناورة، ومع ذلك، إذا كانت تريد تجنب تصاعد

  . اإلسرائيلي الفلسطيني ستكون له انعكاسات كبيرة على المنطقة على مدى العقدين القادمين
بالنسبة إلسرائيل، فإن حالً دائماً للصراع يمكن أن يفتح الباب أمام عالقات إقليمية ال يمكن تصورها 

فر نكسة إستراتيجية إليران ومعسكرها المقاوم وبمرور الوقت يقوض نهاية الصراع الفلسطيني يو. اليوم
بدون نوع من الحل، فإن إسرائيل ستنشغل على . الدعم العام للجماعات المسلحة مثل حزب اهللا وحماس

نحو متزايد في محاولة السيطرة على السكان الفلسطينيين الذين تزداد أعدادهم مع حقوق سياسية محدودة 
العديد من المحاورين يرون فلسطين تنشأ من اإلرهاق العربي "وأضاف، . بة إلى جانبهاوغزة المضطر

إن قضايا "ولكنه تابع، ". اإلسرائيلي وعدم رغبة اإلسرائيليين والفلسطينيين الدخول في صراع ال نهاية له
هناك نهاية ، ولن تكون 2030، ونزع السالح والقدس لن تحل بشكل كامل بحلول العام )حق العودة(مثل 

الطريق إلى األمام نحو إقامة دولة فلسطينية سيكون من خالل سلسلة من إجراءات . كاملة للصراع
  ".ما يؤدي تدريجياً إلى إقامة الدولة" األحادية المنسقة"االستقالل غير الرسمية التي تعرف باسم 

السنية فإن احتماالت المصالحة بابتعاد حماس عن سورية وإيران إلى الكتلة العربية "ويرى التقرير انه 
حدود فلسطين ستكون تقريباً حدود . بين السلطة الفلسطينية في رام اهللا وحماس في غزة سوف تزداد

 مع تعديالت أو تبادل أراض على طول الخط األخضر، إال أن القضايا األخرى سوف تبقى 1967العام 
  ".دون حل

ويعتقد عدد من محاورينا أن إيران . ران بطموحاتها النوويةيرتبط تأثير إي"وبشأن إيران يقول التقرير، 
  .ستوقف لفترة قصيرة تطوير األسلحة النووية ولكن ستحتفظ بالقدرة على تطوير مثل هذا السالح

  12/12/2012، رام اهللا، األيام
  

   االختيار بين استمرار االستيطان واالحتالل وبين تحقيق السالم"إسرائيل"على : عباس .2
 قال الرئيس محمود عباس، الثالثاء، إنه على الحكومة اإلسرائيلية أن تختار بين استمرار :وفا - أنقرة

االستيطان واالحتالل وبين تحقيق السالم الذي يضمن األمن واالستقرار في المنطقة للجميع وعلى أساس 
  .قرارات الشرعية الدولية
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اختارت السالم فستجد منا كل االستعداد إذا ما "في مؤتمر صحفي مع نظيره التركي، عباس وأضاف 
  ."، فسيكون لنا شأن آخرE1والجاهزية، أما إذا اختارت االستيطان خاصة البناء في مناطق 

إن اإلعالن األخير للحكومة اإلسرائيلية إلقامة أحياء استيطانية جديدة على أرض الدولة "، عباسوقال 
 عدائي وخط أحمر، ولن نسمح بتنفيذه، فهو خرق الفلسطينية في المناطق المحيطة بالقدس هو عمل

  ."للمعاهدات الدولية خاصة معاهدة جنيف الرابعة
وأكد الرئيس عباس مواصلة العمل للحصول على دولة كاملة العضوية في األمم المتحدة، وقال مخاطبا 

وقت ألن يرفع نحن واثقون من دعم بالدكم وحكومتكم لنا في هذا التوجه، لقد حان ال": نظيره التركي
الظلم التاريخي عن شعبنا، وقد حان الوقت ألن ينتهي االحتالل عن دولة فلسطين وعاصمتها القدس 

  ."الشرقية
من هنا من تركيا فإننا نمد أيدينا للسالم ونبدي استعدادنا للعمل الجاد من أجل تحقيقه، ": وأضاف

في خطواتنا القادمة، وأولويتنا اآلن هي وسنستمر في التشاور مع جميع األصدقاء بإيجابية ومسؤولية 
 عاما 65العمل الجاد والمتواصل لنيل حقوق شعبنا في الحرية واالستقالل، وإنهاء معاناة تراكمت عبر 

من التشرد لشعبنا الالجئ، وإطالق سراح األسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون االحتالل، ودعم 
راءات التي اتخذتها حكومة االحتالل اإلسرائيلي لتغيير هويتها صمود أهلنا في القدس، في مواجهة اإلج

  ."وديمغرافيتها
أجرينا محادثات مثمرة ومعمقة مع فخامة الرئيس عبد اهللا غول، ": عباسمن جهة أخرى، قال 

واستعرضنا آخر المستجدات التي تمر بها القضية والشعب الفلسطيني، وأكدنا لفخامة الرئيس أننا 
حقيق المصالحة الفلسطينية، وضرورة رفع الحصار عن أهلنا في قطاع غزة، ودعم عازمون على ت

الجهود المصرية لتثبيت وقف إطالق النار وتحقيق التهدئة، إلى حين زوال االحتالل نهائيا عن قطاع 
  ."غزة وباقي أراضي دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف

لسياسي والمادي الذي تقدمه تركيا حكومة وشعبا،  إنه شكر نظيره التركي على الدعم اعباسوقال 
للوقوف إلى جانب دولة فلسطين في األمم المتحدة وجميع المحافل الدولية وعلى ضرورة العمل على 

  .تعزيز عالقات التعاون الثنائي بين البلدين والشعبين
لصديق جزيل الشكر جئتكم اليوم باسم شعبنا في كل مكان، ألقدم لكم ولحكومتكم ولشعبكم ا"وأضاف، 

على وقوفكم إلى جانبنا ومساندتنا في مسعانا األخير لرفع مكانة دولة فلسطين إلى دولة مراقب في األمم 
المتحدة، وقد نجحنا بدعمكم ودعم اإلخوة واألصدقاء المخلصين والمحبين للسالم بغالبية ساحقة، حيث 

  ."لألمم المتحدةصوت لصالح فلسطين أكثر من ثلثي أعضاء الجمعية العامة 
أثمرت جهودنا وأصبح لدينا دولة باعتراف أممي واسع، وانتصر الحق، وهذا اإلنجاز يضاف "وأضاف، 

 وعاصمتها القدس 1967 دولة، بفلسطين دولة على حدود العام 132إلى االعترافات الثنائية، ألكثر من 
  ."ول العالمالشرقية، إضافة إلى إقامتنا عالقات دبلوماسية ورسمية مع باقي د

  11/12/2012، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  

   شاملة لتحرير فلسطينإستراتيجيةهنية يدعو إلى وضع  .3
دعا رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية، الثالثاء، األمة اإلسالمية إلى وضع إستراتيجية شاملة 

  .لتحرير فلسطين
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إن قضية فلسطين قضية ": "18أميال من االبتسامات "ن في قافلة وقال هنية خالل استقباله المتضامني
األمة وأن فلسطين تحررها المقاومة، والمقاومة الفلسطينية تحرر من فلسطين ما تستطيع، ونقول لكم أن 
فلسطين من النهر إلى البحر تتحرر باألمة وليس فقط بالشعب الفلسطيني، والتحرير الشامل يتحقق 

  ".باألمة
حاول اإلعالم الصهيوني والغربي والحكومات الغربية تصوير أن جيش االحتالل ال يقهر وال "وأضاف 

 يقهر أن يمكن أن تهزم والجيش اإلسرائيلي يمكن "إسرائيل "يهزم ولكن حرب األيام الثمانية دلل على أن
المعركة أمام النصر وضعنا أمام تحوالت لذا نحن بعد "، موضحا أن هذا " تزولأن يمكن "إسرائيل"وأن 

واعتبر هنية أن ما يجري اليوم من زيارات للوفود العربية واإلسالمية والحرة  ".مشروع تحرير فلسطين
  .إلى غزة هو من تباشير النصر

جئتم مهنئين بهذا النصر وبدوري أهنئكم بهذا النصر ألن نصر غزة نصر : "وقال مخاطباً الوفد الزائر
 يكونوا في الخندق المتقدم وأن يكون الشعب الفلسطيني رأس أنسطين لألمة كلها، واهللا اصطفى أهل فل

  ".الحربة في مواجهة المشروع الصهيوني، فأنتم شركاء في النصر بالدعاء والمدد والعون والتضامن
أن غزة المحاصرة هي غزة الصامدة والثابتة والتي لم تتنازل عن أي من الثوابت رغم : "وأضاف

برا عن فخره الكبير لجمع غزة لألمة والتي تمثل في هذا الوفد الذي جاء من عدة ، مع"العدوان والحصار
  .دول عربية

وأكد أن مصر كانت في هذه المعركة شريكة في صناعة النصر، من خالل مواقفها التي أعلنها الرئيس 
علن محمد مرسي أنه في حال استمر العدوان على غزة، مشيرا إلى أن النصر هذه المرة أ. مصري د
  .من القاهرة

وأشاد بمواقف الجزائر التي أعلنتها وبشكل واضح أنها مع فلسطين ظالمة أو مظلومة، واستعرض ركائز 
العمل السياسي الذي وضعها القائد الجزائري الكبير الشيخ محفوظ النحناح وهي اإلسالم الجزائر 

  .فلسطين
 االنتقالي بعد الثورة مصطفى عبد الجليل وأشاد بالثورة الليبية التي أعلنت ومن خالل رئيس مجلسها

 تسمية بإطالقالذي قال أن دماء ثوار ليبيا هي دماء على طريق تحرير القدس واألقصى، داال على ذلك 
  .غزة وفلسطين على كتائب وفيالق عسكرية بليبيا

ضا من احتضن كما أشاد هنية أيضا بالكويت التي كانت حاضنة للثورة الفلسطينية منذ البداية وكانت أي
آالف الفلسطينيين، موجها التحية للكويت أميرا وحكومة وشعبا، كما وجه التحية للبنان التي احتضنت 

  .المقاومة واحتضنت الشعب الفلسطيني
  11/12/2012فلسطين أون الين، 

  
  االعتراف بالدولة ثمرة لنضال شعبنا والوفاء لقضية األسرى يكون بإنهاء االنقسام: فياض .4

 سالم فياض رئيس الوزراء أن قبول دولة فلسطين بصفة مراقب في األمم .داعتبر :  وكاالت-بغداد 
  . الفلسطينيينلألسرىالمتحدة يعزز من المكانة القانونية 

وقال فياض في كلمته أمام المؤتمر الدولي للتضامن مع األسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب في 
، في العاصمة العراقية، إن ذلك يفتح الباب لتكون أمس عقد صباح سجون االحتالل اإلسرائيلي، والذي

فلسطين واحدة من الدول الموقعة على اتفاقية جنيف، بكل ما يترتب على ذلك كله من حقوق، في 
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مقدمتها حق األسرى في الحرية، كما حق شعبنا في الخالص من االحتالل، وتقرير مصيره، وتجسيد 
، وعاصمتها 1967ة وكاملة السيادة على كامل أرضنا المحتلة منذ العام سيادته في كنف دولة مستقل

  .القدس الشريف
يشكل هذا القرار ثمرة مهمة وذات مغزى لنضال شعبنا المتواصل منذ عقود من أجل نيل حقه "وأضاف، 

صاراً من الطبيعي في تقرير المصير، وانتصاراً إلرادته في إنجاز كافة حقوقه الوطنية، كما أنه يشكل انت
شعوب العالم لهذه الحقوق، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس على 

  ".1967حدود العام 
دولة فلسطين المحتلة، وهي تتطلع إلى يوم حرية شعبها، تدعو القوى المؤثرة في المجتمع "وشدد على أن 

ة، والمفوض السامي لحقوق اإلنسان، إلى تحمل الدولي، خاصة األمم المتحدة، والمؤسسات الحقوقي
مسؤولياتهم السياسية والقانونية واألخالقية، والتحرك الفوري والجاد لوضع حد للمعاناة اإلنسانية التي 
يعيشها أسرانا البواسل في سجون ومعتقالت االحتالل، وإلزام إسرائيل بقواعد القانون الدولي واتفاقية 

ة الممارسات غير الشرعية تجاه األسرى، بما في ذلك إنقاذ حياة األسرى جنيف الرابعة، ووقف كاف
، محمالً الحكومة اإلسرائيلية "المضربين عن الطعام، وعلى رأسهم أيمن الشراونة وسامر العيساوي

  .المسؤولية عن حياتهما داعياً المجتمع الدولي بكافة قواه المؤثرة للتدخل لإلفراج الفوري عنهما
الرئيس العراقي جالل طالباني، والحكومة العراقية والشعب العراقي الشقيق على استضافة  "وشكر فياض

، كما توجه بالشكر لألمين العام للجامعة العربية نبيل العربي على "ورعاية هذا المؤتمر الدولي المهم
يين والعرب في القرار بالدعوة إلى تنظيم المؤتمر من أجل تسليط الضوء على معاناة األسرى الفلسطين

  .سجون ومعتقالت االحتالل اإلسرائيلي
  .وأشاد بالمشاركة العربية والدولية في أعمال هذا المؤتمر

إلى أنه ال يكاد يخلو بيت على أرض دولة فلسطين المحتلة لم يتعرض أحد أفراده لالعتقال فياض وأشار 
طويلة والقاسية، حيث إن ما يزيد على من قبل سلطات االحتالل اإلسرائيلي على مدار سنوات االحتالل ال

 25 ألف أسيرة، وحوالي 13، منهم ما يقارب 1967 ألف فلسطيني وعربي تم اعتقالهم منذ العام 750
  .ألف طفل في انتهاك واضح التفاقية حماية الطفولة

  12/12/2012األيام، رام اهللا، 
  

  احتضن المقاومة الفلسطينيةحيث لبنان أصيل بعروبته وقوميته : الحريريهنية يلتقي بهية  .5
حّيا رئيس وزراء الحكومة الفلسطينية إسماعيل هنية الشعب السوري، مؤكداً وقوفه :  الحياة-بيروت 

دائماً مع الدول ومع النظام حين يقفان مع المقاومة ومع الشعب الفلسطيني، لكن حينما يتحول النظام إلى "
كالم هنية جاء خالل استقباله مساء أول من . " الشعوبأن يقتل شعبه ال يمكن أن نكون إال إلى جانب

 النائب بهية الحريري التي زارت غزة على رأس وفد صيداوي دعماً لصمود الشعب الفلسطيني أمس
  . ومقاومته االحتالل اإلسرائيلي ورافقها ممثل حركة حماس في لبنان علي بركة

 التشريعي وزارت عائلة القيادي في حماس والتقت الحريري عدداً من المسؤولين في حماس والمجلس
 منزل عائلة الدلو التي أنقاضالذي اغتالته إسرائيل احمد الجعبري وعدداً من عوائل الشهداء كما تفقدت 

  . إلى منشآت ومرافق دمرها القصف اإلسرائيليإضافة من أفرادها في العدوان األخير، 11استشهد 
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ته وقوميته إذ احتضن المقاومة الفلسطينية منذ خروجها من األردن أصيل بعروب"هنية الذي أن لبنان وأكد 
  ."إلى أن وقع ما وقع وخرج الثوار الفلسطينيون من لبنان وما زال لبنان وفياً للشعب الفلسطيني

اهدي إليكم هذا النصر ألنه ليس نصراً فقط لغزة وإنما ": وأعرب عن تقديره زيارة الوفد اللبناني، وقال
  ."العربية ولكل الدول العربية وألحرار العالملكل األمة 

تحية خاصة إلى الشعب السوري الذي احتضن حماس والمقاومة الفلسطينية "ورداً على سؤال، وجه هنية 
سورية "، مؤكداً أن " من نصف مليون فلسطيني في مخيمات في سوريةأكثرواللجوء الفلسطيني، فهناك 

الثورة "وأشاد بـ. "ت األمور على الشعب من حكامه ومسؤوليهوفية وشعبها عظيم، لكن اليوم انقلب
السورية التي وقفت معنا حتى أثناء المعركة على غزة، وجدنا أن الشعب السوري الثائر رفع الفتات 
التضامن مع غزة والتصدي للعدوان على رغم انه يومياً يسقط عشرات الشهداء من أبناء الشعب 

اً مع الدول ومع النظام حين يقفان مع المقاومة ومع الشعب الفلسطيني، لكن وأؤكد أننا نقف دائم. السوري
حينما يتحول النظام إلى أن يقتل شعبه ال يمكن أن نكون إال إلى جانب الشعوب ألننا نحن أيضاً حركة 

ودعا إلى حقن الدماء وإلى أن ينال الشعب السوري حريته وكرامته . "ولدت من رحم الشعب الفلسطيني
األجواء التي سادت الساحة الفلسطينية خالل "واعتبر أن  ."زول هذه الغمة عن الشعب السوريت"و

المعركة وبعدها إيجابية ومبشرة، ومستوى الحديث عن المصالحة جيد ونحن ندفع بهذا االتجاه، ونعتقد 
، " الوطنيةأن أول ثمرة يجب أن نقطفها بعد نصر المقاومة هو نصر تحقيق المصالحة واستعادة الوحدة

  ."إنهاء االنقسام ألنه استثنائي في تاريخ شعبنا وهو ال يسر أحداً من أبناء األمة"آمال بـ
  12/12/2012الحياة، لندن، 

  
  "إسرائيل"عشراوي تدعو االتحاد األوروبي إلعادة النظر بعالقاته مع  .6

راوي، االتحاد األوروبي إلى حنان عش. دعت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير د:  األيام-رام اهللا 
ربط االستنتاجات التي خلص لها بيان وزراء خارجيته أول من أمس بخطوات ملموسة وعملية، وإعادة 
النظر ليس في حظر منتجات المستوطنات فحسب، بل بعالقاته السياسية واالقتصادية مع إسرائيل، 

  .واالتفاقيات الموقعة معها، خاصة اتفاقية الشراكة
شراوي، في تصريح صحافي، أمس، بموقف االتحاد األوروبي الذي أدان التوسع االستيطاني ورحبت ع

، وطالبته بالتحلي باإلرادة السياسية "1اي "غير الشرعي، خاصة في القدس ومحيطها بما فيها مشروع 
  .من اجل تعزيز فرص السالم وحل الدولتين في المنطقة

  12/12/2012األيام، رام اهللا، 
  

  الوقت ضيق أمام السالم ويجب وقف االستيطان: دنمر حما .7
اشترطت الرئاسة الفلسطينية يوم أمس العودة إلى عملية التفاوض المباشرة مع :  وليد عوض- رام اهللا

إسرائيل، بأن تقوم األخيرة بوقف كافة األنشطة االستيطانية، وأكدت أن الوقت أصبح ضيقا للغاية أمام 
معاليه "لى المطالبات الفلسطينية بطرح عطاءات جديدة لتوسيع مستوطنة السالم، فيما ردت األخيرة ع

وقال نمر حماد المستشار السياسي للرئيس محمود عباس خالل  .، رغم المعارضة األوروبية"ادوميم
استقباله وزير الدولة البريطاني لشؤون التنمية الدولية ألن دانكن، والقنصل البريطاني العام السير فنسنت 
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تتطلب تجميد االستيطان بكافة أشكاله في األرض " أن العودة إلى المفاوضات المباشرة مع إسرائيل فين،
  ."الفلسطينية، وذلك من أجل أن تكون هناك مصداقية حقيقية لهذه المفاوضات

  12/12/2012القدس العربي، لندن، 
  

   إيجابياً مع حالة المصالحةىالحكومة ستتعاط: الغصينإيهاب  .8
أكد رئيس المكتب اإلعالمي الحكومي إيهاب الغصين أن الحكومة الفلسطينية بقطاع : د جاسرمحم - غزة

  .غزة ستتعاطى إيجابياً مع حالة للمصالحة الفلسطينية بين حركتي حماس وفتح
 في كافة تتوانى، الثالثاء، أن الحكومة لن "فلسطين أون الين"وأوضح الغصين في تصريح خاص لـ

  .من شأنها خلق أجواء مناسبة بين الطرفيناإلجراءات الالزمة 
  11/12/2012فلسطين أون الين، 

  
  لإلنقاذ مليون دوالر 240 السلطة مالياً والمطلوب انهيارقسيس يحذر من نبيل  .9

 السلطة الفلسطينية لن تتمكن من توفير أن حذر وزير المالية نبيل قسيس الثالثاء من : رويترز– رام اهللا
 اليوم نمر إننا"وقال وزير المالية لرويترز  . الماليةاألزمةواطنيها في حال استمرار  لماألساسيةالخدمات 

  ." مالية خانقة تحد من قدرة السلطة الفلسطينية على الوفاء بالتزاماتها في كل المجاالتبأزمة
 نطالب بسرعة" المال الفلسطيني لرأس قائال على هامش مشاركته في الملتقى السنوي السادس وأضاف
 معروفة مع احترامنا وتقديرنا ااحتياجاتن...  كل الجهات المانحةإلى إضافة المساعدة العربية إرسال
 لم تصلنا أن فكيف بالحال إسرائيل التي حجزتها األموال العربية وهي في مجملها اقل من األمانلشبكة 

 شيء عن كيفية دفع هذه اآلن قسيس انه لم يصله حتى  وأوضح."المعونات الخارجية التي كنا نتوقعها
  ." نعرف متىأن وهذا ما يهمنا نريد األموالمتى ستصل هذه .. حاليا لم نبلغ بشيء محدد" قائال األموال
 لن نكون قادرين على دفع جميع التزاماتنا الن مبلغ مئة األموالحتى مع وصول هذه " قائال وأضاف

 ليس فقط إسرائيلمؤخرا شهدتم كيف قامت "وقال قسيس  ."مليون هو نصف ما هو الزم للرواتب شهريا
إذا استمر "ومضى قائال ."  الجانب بامتيازأحادي بل التصرف بها بشكل الفلسطينية األموالباحتجاز 

 مليون 240 إلىنحن بحاجة ... الوضع على هذا النحو فلن نكون قادرين على تقديم الخدمات للمواطنين
  ."تنج كيف سيكون الوضع تسأن مليون لك 100وما تعهد به العرب 

  11/12/2012وكالة سما اإلخبارية، 
  

  حماس ليست حزباً محظوراً بالضفة : الضميريعدنان  .10
 أكد اللواء عدنان الضميري المفوض السياسي العام والناطق الرسمي باسم المؤسسة :سما –رام اهللا 
 .ضفة المحتلة بمحافظة نابلس مهرجان انطالقة حركة حماس في الإقامة أن السلطة وافقت على األمنية

  . في نطاق القانوناألمور حركة حماس ليست حزبا محظورا ما دامت أن"وأوضح 
 تنظيمي سياسي مدني إطار أي، أن "إن حماس لم تقدم أي طلب بالسابق إلقامة مهرجان بالضفة"وقال 

  . الالزمةاإلجراءاتق  نشاطات ضمن القانون ووفأي إقامة القانون لن يمنع من إطاريعبر عن رأيه في 
  11/12/2012وكالة سما اإلخبارية، 
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   انطالقة فتح بغزة مرتبطٌ بتوفير الحريات بالضفةإحياء: المتحدث باسم شرطة غزة .11
قال المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية، أيمن البطنيجي، إنه ال تأكيدات بخصوص :  نبيل سنونو- غزة

قتها في قطاع غزة، لكنّه أكد أن ذلك مرتبطٌ بتوفير الحريات السماح لحركة فتح بإحياء ذكرى انطال
  .واألمن لكافة أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة المحتلة بما فيهم أنصار حركة حماس

  11/12/2012فلسطين أون الين، 
  

  المشاريع االستيطانية الجديدة تعّبر عن إفالس سياسي: قريع .12
يذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة شؤون القدس، أحمد قريع إن ما قال عضو اللجنة التنف: ألياما -القدس 

، بإضافة "E1"، ومنطقة "معاليه أدوميم"طرح إسرائيل عطاءات بناء جديدة لتوسيع العمل في مستوطنة 
 دونما من األراضي المصادرة لبناء المستوطنة الواقعة شرق 20وحدات استيطانية جديدة على مساحة 

 حالة إفالس سياسي، وورقة انتخابات رخيصة لتغطية فشل الحكومة اإلسرائيلية الحالية القدس، ما هي إال
  .في اختيار نهج السالم والتمسك بالتطرف المقيت

  12/12/2012األيام، رام اهللا، 
  

  تمنع االتجار بخدمات الهاتف واإلنترنت اإلسرائيلية" االتصاالت": غزة .13
ومات في غزة جميع شركات ومحالت االتجار بخدمات الهاتف دعت وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعل

الخلوي واإلنترنت إلى عدم التعامل مع خدمات الهاتف واإلنترنت التي تقدمها الشركات اإلسرائيلية أيا 
  .كانت التقنية المستخدمة وخصوصا التقنيات الالسلكية

جاء في إطار سعيها لحماية مجتمعنا من إن هذا القرار : "وقالت الوزارة في بيان صحفي، اليوم الثالثاء
مخاطر المواقع اإلباحية على اإلنترنت ومن خالل الهواتف الخلوية، وفي سبيل حماية الشركات 

  ".الفلسطينية المقدمة لهذه الخدمات من المنافسة غير العادلة التي تشنها الشركات اإلسرائيلية
  11/12/2012فلسطين أون الين، 

  
    يعيش في شقة في رام اهللا وال يملك قصوراًعباس: النتشةرفيق  .14

فيما تحتل مساعي هئية مكافحة الفساد الفلسطينية مساحة ال بأس بها من االهتمام :  وليد عوض- رام اهللا
   مساعيها لمالحقة الفاسدين وناهبي المال العام وتقديمهم للعدالة إطارالفلسطيني في 

 فيلال بل هو أوئيس الفلسطيني محمود عباس ال يمتلك قصورا  الرأنرفيق النتشة رئيس الهيئة على أكد 
  . السلطة الوطنيةإقامة الفلسطينية عقب لألراضييعيش في شقة برام اهللا منذ عودته 

 النتشة للتلفزيون الفلسطيني بأن طواقم هيئته قامت خالل الفترة الماضية بالبحث والتحري عن وأوضح
د أن قام محمد رشيد المعروف باسم خالد سالم المستشار االقتصادي قصور يمتلكها عباس في رام اهللا بع

للرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات بالتصريح قبل شهور بان الرئيس الفلسطيني الحالي يمتلك 
  .واألردن الفلسطينية األراضي بماليين الدوالرات في أثمانهاقصورا وفيلال تقدر 



  

  

 
 

  

            12ص                                     2706:                العدد12/12/2012األربعاء  :التاريخ

  12/12/2012القدس العربي، لندن، 
  
  

   يعيش حالة تخبط بعد عجزه في غزةاالحتالل:  منى منصورنائبال .15
استنكرت عضو المجلس التشريعي عن محافظة نابلس، منى منصور، ما أقدمت عليه قوات : رام اهللا

االحتالل اإلسرائيلي الليلة من اقتحام لعدد من المؤسسات الحقوقية واألهلية ومصادرة محتوياتها والعبث 
  .فيها

، أن هذه األعمال تأتي )12|11(الثالثاء " قدس برس"ئب منصور، في تصريحات خاصة لـوقالت النا
، مشيرة إلى أن "في إطار تخّبط االحتالل اإلسرائيلي وتجاوزه لكافة األعراف والقوانين الدولية

 التي من شأنها متابعة هذه -االعتداءات الصهيونية لم يسلم منها أحد، حتى المؤسسات الحقوقية "
  ". كانت أيضا ضحية-نتهاكات اال

  11/12/2012قدس برس، 
  

  قرعاوي بثالثة أشهرفتحي  للنائب اإلدارياالحتالل يثّبت االعتقال  .16
البرلمانية التابعة لحركة " التغيير واإلصالح"أفادت مصادر حقوقية وإعالمية في مكتب كتلة : رام اهللا

لي ثّبت حكم االعتقال اإلداري للنائب عن كتلة في شمال الضفة الغربية أن االحتالل اإلسرائي" حماس"
  .فتحي قرعاوي لثالثة أشهر" التغيير واإلصالح"

  11/12/2012قدس برس، 
  

  "إسرائيل" سنوات سجن لمتهمين بتسريب أراضٍ لـ10: الضفة .17
أصدرت محكمة بداية بيت لحم أمس الثالثاء حكما باألشغال الشاقة المؤقتة لمدة عشر سنوات : الضفة
، من قرية حوسان قضاء بيت لحم؛ بتهمة ) عاما64ً) (ح.ف(و)  عاما49ً) (ز.ي( كل من المتهمين على

وحسب  ".محاولة اقتطاع جزء من أراضي الدولة الفلسطينية باالشتراك بينهما من أجل ضمها إلسرائيل"
  ".60 عقوبات لسنة 76 والمادة 114الئحة االتهام، جاء الحكم عمال بأحكام المادة 

  12/12/2012بيل، عمان، الس
  

معيقات تحول دون انتخـاب رئـيس جديـد للمكتـب           وهناك  جماع لدى الحركة    إ موضع   مشعل:حماس .18
  يالسياس
موسى أبو . نائب رئيس المكتب السياسي لحماس د أن 11/12/2012فلسطين أون الين،  ذكرت

ود مكان أمن لعقد مرزوق كشف عن أن عدم إتمام انتخابات الحركة الداخلية في الضفة، وعدم وج
اجتماع مجلس شوري الحركة يعوق اختيار رئيس جديد للمكتب السياسي خلفاً للرئيس الحالي خالد 

  .مشعل
وذكر أبو مرزوق خالل ندوة في مسجد األبرار في رفح جنوب قطاع غزة، أنه وبعد القصف الذي 

ورى الذي لديه صالحيات استهدف السودان، فإن حماس تجد الحركة صعوبة في عقد اجتماع مجلس الش
  .اختيار رئيس المكتب السياسي للحركة
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عضو أن  ،جيهان الحسيني نقالً عن مراسلتها القاهرة من  12/12/2012الحياة، لندن،  وأضافت
عزت الرشق وصف زيارة رئيس المكتب السياسي للحركة خالد » حماس«المكتب السياسي لحركة 

 في ظل انتصار المقاومة سواء على الصعيد الميداني أو على مشعل الى قطاع غزة بأنها تاريخية أتت
إن مشعل رأى في عيون كل العيون التي التقاها في غزة محبته، » الحياة«وقال لـ . الصعيد السياسي

لوال االنتصار الذي حققته المقاومة أخيراً لما «وشدد على انه . مشيراً إلى الحفاوة التي استقبل بها هناك
معتبراً أن ذلك يعزز من فرص عودة القيادات الفلسطينية إلى بيوتها » ا أرض فلسطينوطأت أقدامن

  .»وقراها التي خرجوا منها وتؤكد بأن العودة آتية ال محال
وعما اذا كانت زيارة مشعل بمثابة حفل تكريم ووداع له قبيل مغادرته موقعه كرئيس للحركة أم أنها 

وليد موضع اجماع لدى ابناء الحركة وهو قائد كبير للشعب الفلسطيني ان االخ ابو ال«: تجديد لموقعه قال
وقيادتها في االستمرار في ) حماس(ورمز من رموز المقاومة ونأمل بأن يستجيب إللحاح كوادر الحركة 

الفتاً إلى ان هذا األمر منوط بمجلس شورى الحركة، موضحاً بأن . »موقعه رئيساً للمكتب السياسي
  .ستستكمل في غضون االسابيع المقبلة» حماس«داخلية في االنتخابات ال

مشعل لم ولن يغادر الحياة السياسية ودوره مستمر سواء استجاب لكوادر وقيادات الحركة أم لم «: وتابع
  .»يستجب وهو موضع احترام وتقدير لنا جميعاً

النتخاباتها الداخلية، ) سحما(وعلى صعيد ملف المصالحة وما اذا كان سيشهد حراكاً عقب انهاء الحركة 
إن القيادة الحالية والمقبلة لحماس ملتزمة التزاماً كامالً بالمصالحة وليس هناك أي شيء يمكن أن «: قال

  .»يؤثر أو أن يعيق المصالحة من جانبها فاألجواء مناسبة تماماً بل هي في افضل مناخاتها
الدكتور أن  ، أشرف الهور عن مراسلهانقالًغزة من  12/12/2012القدس العربي، لندن، وأوردت 

أمس أن " القدس العربي"محمود الزهار عضو المكتب السياسي لحركة حماس كشف في تصريحات لـ 
خالد مشعل رئيس المكتب السياسي للحركة أكد خالل زيارته لقطاع غزة التي انتهت أول أمس، على 

  . الفترة المقبلةبقائه على موقفه السابق بعدم الترشح لزعامة الحركة في
عن آخر التطورات الخاصة بملف االنتخابات الداخلية لحركة " القدس العربي"وقال الزهار حين سألته 

  ".هذا الملف سري، وليس من مصلحة أحد أن يعرف إلى أين وصل سوى االحتالل"حماس 
أن هناك وفي بعض ، و"تسير بمجراها الطبيعي"لكنه قال بشكل غير مفصل ان األمور بشأن االنتخابات 

  .األماكن تحديداً تسير األمور بشكل غير طبيعي، بسبب المعوقات الجغرافية
ورد الزهار على ما يتردد بأن قيادة حركة حماس تنوي التجديد لمشعل ليبقى رئيسا للمكتب السياسي 

ة يؤكد على خالل تواجده في قطاع غز) مشعل(ما سمعناه منه "لحركة حماس في الفترة المقبلة، بالقول 
  ".موقفه السابق

الدكتور الزهار إن كان من الممكن أن يتم اختيار رئيس المكتب السياسي " القدس العربي"إلى ذلك، سألت 
الجديد لحماس من داخل قطاع غزة هذه المرة، فأجاب بان عملية االختيار هذه تتم من قبل مجموع قيادة 

  . أو الخارجحماس، التي تحدد من أين يأتي سواء من الداخل
  

 المصالحة الفلسطينية واالنتخابات علـى قاعـدة الـشراكة           من حماس تنفيذ   طلبمشعل  : حمد يوسف أ .19
  السياسية
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 اكد قيادي في حركة حماس ان رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل ال يزال على : بيت لحم
  .موقفه السابق بعدم الترشح مرة اخرى لزعامة الحركة في الفترة المقبلة

من المحتمل ان تنهي الحركة انتخاباتها الداخلية مع نهاية هذا العام وان ": وقال أحمد يوسف لوكالة معا 
وموقف مشعل لم يتغير اال اذا هو عدل عن قراره بالترشح مرة اخرى النه من حقه ان يترشح مرة 

  ..".اخرى
لحركة ضرورة انجاز ملفين وكشف يوسف ان مشعل وخالل زيارته االخيرة لقطاع غزة اكد لقيادة ا

االول ملف المصالحة واننا ماضون لتحقيقها دون اي تردد من احد ضمن خطوات عملية على , مهمين 
  .والثاني اننا ذاهبون الى انتخابات على قاعدة الشراكة السياسية وعدم انفراد اي طرف بالحكم , االرض

ل من خالل العمل على تفعيل ملف الحريات كما اكد يوسف ان خطوات المصالحة الداخلية بدات بالفع
ومن المرج تفعيل ملفات مثل المنظمة واعادة تفعيل عمل المجلس التشريعي دون الخوض في تفاصيل 

  .البرلمان بل من اجل دوره في االنتخابات المقبلة
  12/12/2012وكالة معاً اإلخبارية، 

  
  " إسرائيل"ستعداد لقتال ا علىالقسام : أبو عبيدة .20

قال أبو عبيدة، المتحدث باسم كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة :  مصطفى حبوش- غزة
، إن معظم السالح الذي استخدمته الكتائب ضد الجيش اإلسرائيلي في الهجوم األخير على قطاع "حماس"

  ".فهاتقلق إسرائيل وتفشل أهدا"، مؤكدا في الوقت ذاته امتالكهم وسائل "صناعة محلية"غزة 
كتائب عز الدين القسام لديها "وفي حوار أجراه معه مراسل األناضول في قطاع غزة، قال أبو عبيدة، إن 

، دون أن يحدد "من الوسائل ما تقلق به االحتالل وتفشله وتسقط ما يهدف إليه من خالل عملياته العسكرية
  .طبيعة تلك الوسائل

، رافضا "ح خالل الحرب األخيرة هو صناعة محليةمعظم ما استخدمه مجاهدونا من سال"وأضاف أن 
  .الكشف عن طبيعة األسلحة التي استخدمت ضد الجيش اإلسرائيلي

استراتيجية عسكرية شاملة لمقاومة االحتالل اإلسرائيلي على أرض "وشدد أبو عبيدة على امتالك القسام 
  ".رسم لسيناريوهات مستقبليةال تتعامل بردود الفعل ولديها خطط و"، مشددا على أنها "فلسطين

كتائب القسام قتلوا خالل األعوام األربعة التي تلت " مجاهدي" من 40وفي السياق، كشف أبو عبيدة أن 
  .أثناء التدريب وتصنيع األسلحة) 2009-2008(الحرب اإلسرائيلية على قطاع غزة عام 

) 2009-2008(بعد حرب عام األربعين الذين أعلن عن استشهادهم في مهمات جهادية "وأوضح أن 
  ".جميعهم استشهدوا خالل التدريب وحفر األنفاق والتصنيع وتجهيز العتاد العسكري والسالح

كتائب القسام على استعداد لقتال إسرائيل على مدار الساعة طالما أن هناك شبرا من "وأشار إلى أن 
  ".أرض فلسطين محتل

ا خالل الحرب األخيرة من التأثير على سالح الجو اإلسرائيلي مقاتلي القسام تمكّنو"قال أبو عبيدة إن و
ألول مرة في تاريخ المقاومة الفلسطينية من خالل استهداف عدد من الطائرات وإسقاط إحدى الطائرات 

  ".ال يعلن عن خسائره الكاملة"، الفتاً إلى أن الجيش اإلسرائيلي "الحربية
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والقدس المحتلة كانت بعد ) تل أبيب(مدينتي تل الربيع قرار قيادة كتائب القسام ضرب "وأوضح أن 
ضرب هاتين المدينتين أوصل رسالة قوية إلسرائيل وأربك كافة حسابتها ألنها "، مؤكدا أن "دراسة جيدة

  ".لم تكن تتوقع مثل هذا الرد
ة مسبقًا كتائب القسام ال تتعامل برد الفعل وكان لديها قبل الحرب األخيرة خطة معد"وأشار إلى أن 

  ".للتعامل مع مثل هذه الهجمة اإلسرائيلية
وبّين أبو عبيدة أن القسام استخدمت الحرب النفسية في الهجوم األخير على غزة من خالل معلومات 
ووقائع صادقة حصلت في ميدان القتال، موضحا أنها كانت تبث مقاطع فيديو لعمليات قصف اآلليات 

د الشرقية لقطاع غزة ما أدى إلرباك اإلسرائيليين وزرع الخوف في والجنود اإلسرائيليين على الحدو
  .قلوب جنودهم، على حد قوله

العدو الصهيوني عودنا "وشدد على أن القسام تتوقع أسوأ االحتماالت في تعاملها مع إسرائيل، مضيفًا 
االحتماالت على نكث العهود، ونحن ليس لدينا أي شكوك أنه يخطط للغدر، ونحن نستعد ونتوقع كل 

وخياراتنا مفتوحة للتعامل مع أي احتمال، واالحتالل يعلن باستمرار أن معركته في غزة لم تنته وأن لديه 
  ".نية للعدوان

 من العمالء خالل الهجوم اإلسرائيلي على قطاع غزة 6ونفى أبو عبيدة عالقة كتائب القسام بمقتل 
  .تشرين الثاني الماضي/ منتصف نوفمبر

ناك أجهزة أمنية تابعة للحكومة الفلسطينية في قطاع غزة تتعامل مع ملف العمالء منذ فترة ه"وقال إن 
وكتائب القسام تقدم ما لديها من معلومات يمكن أن تكشف عن بعض شبكات العمالء بحكم عملها على 

  ."األرض لكن موضوع المحاكمات أو اإلعدام الميداني أو ما شابه ذلك فليس لدينا أي عالقة به
نحن حدود عملنا داخل "ونفى انتماء أي من غير الفلسطينيين إلى صفوف كتائب عز الدين القسام، قائالً 

حدود فلسطين التاريخية وال نعمل خارج أرض فلسطين ولكن األمة العربية واإلسالمية من واجبها أن 
  ".تساندنا وتدعمنا بالمال والسالح والعتاد ونحن طالبنا وال زلنا نطالب بذلك

ودعا األمتين العربية واإلسالمية إلى رسم إستراتيجية موحدة وشاملة بعيدة المدى من أجل تحرير أرض 
  .فلسطين

  11/12/2012وكالة االناضول لالنباء، أنقرة، 
  

  يرانا إلى إ تنفي فرار مسلحيها وأمينها العام أحمد جبريل من سوري"القيادة العامة" .21
لشعبية القيادة العامة التي يتزعمها أحمد جبريل الموالي للنظام نفت الجبهة ا: اشرف الهور -غزة 

السوري مغادرة مسلحيها من سورية التي تشهد إضرابات واشتباكات قوية بين المعارضة وقوات النظام 
  .إلى العراق، بمن فيهم جبريل نفسه، الذي قيل أنه فر إلى إيران

قيادة العامة حسام عرفات، الذي يتزعم الجبهة ونقلت تصريحات صحافية عن عضو المكتب السياسي لل
في المناطق الفلسطينية القول انه ال صحة لما تردد في بعض وسائل اإلعالم ووكاالت األنباء عن 

  .مغادرة جبريل وعائلته األراضي السورية متوجها إلي إيران
ة التي تشنها القوى تندرج في سياق الحرب النفسي'، وأنها 'عار عن الصحة'وقال عرفات أن ما نشر 

الغربية وامتداداتها في المنطقة العربية التي تسعى إلى تدمير سورية عبر كل الوسائل العسكرية واألمنية 
  .'والسياسية واإلعالمية والنفسية
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وكانت تقارير صحافية ذكرت أن إيران تتوسط لدى رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، للسماح 
ن من تنظيم الجبهة الشعبية القيادة العامة بزعامة أحمد جبريل، مع أسرهم، من بانتقال مئات المقاتلي

سورية إلى العراق، الفتة إلى حرص االستخبارات اإليرانية على حماية جبريل في حال سقوط نظام 
  .األسد، المتالكه الكثير من األسرار

  12/12/2012القدس العربي، لندن، 
  

  ين هي المقاومة والكفاح المسلح لفلسطالطريقخارطة : ليلى خالد .22
أكدت المناضلة ليلى خالد عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين على أهمية : غزة

الكفاح المسلح في تحرير فلسطين، مؤكدةً أن خارطة الطريق لفلسطين هي المقاومة والكفاح المسلح، 
سام، وااللتزام بما تم التوصل إليه من اتفاقات داعيةً إلي الوحدة الوطنية ورص الصفوف وإنهاء االنق

وخاصة وثيقة األسرى، وأكدت خالد أن االنقسام ال يجوز أن يطول ألنه يبدد االنجاز وشعبنا يريد أن 
يراكم انجازاته، جاء ذلك خالل استقبال شعبي حاشد نظمته اللجنة الشعبية لالجئين في مخيم الشاطئ 

  .بغزة
ا خالل حفل االستقبال إلى أن قضية الالجئين هي جوهر القضية الفلسطينية وأشارت خالد في كلمة له

التي ترتكز على عنوانين، األرض والسيادة عليها، والشعب أي الالجئين والعودة ، وقالت هذا هو جوهر 
الصراع بيننا وبين الصهيونية وإسرائيل وأمريكا ألنهم زرعوا هذا الكيان في األرض الفلسطينية لكي 

رونا تطهيرا عرقيا لكن الشعب الفلسطيني الذي أفتخر وأعتز بأنني أنتمي إليه له كل المستقبل، يطه
  .مؤكدة أنه ال تفريط بذرة تراب واحدة من أرض فلسطين

  "ليس صدفة أن يكون النشيد الوطني الفلسطيني فدائي، فكلنا فدائيون من أجل فلسطين: وأضافت
  11/12/2012وكالة سما اإلخبارية، 

  
   والمقاومة في مواجهة االحتاللالسياسة تدعو لوحدة "الجهاد" .23

دعا عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد اإلسالمي، محمد الهندي، إلى وحدة المقاوم والسياسي، : غزة
  ".في ظل واقع فلسطيني مقبل على جوالت من الصراع يحتاج فيها بعضنا البعض"

وفدا يضم مجموعة من المحامين العرب ) 12-11(لثالثاء وقال الهندي خالل استقباله صباح اليوم ا
يجب أن يتوحد السياسي إلى جانب المقاوم، والبد : "برئاسة رئيس اتحاد المحامين العرب عمر الزين

  ".لنجاح السياسي في المراحل المقبلة والصراعات القادمة أن يكون وراءه بندقية تحميه
س لدينا أية طموح أن نكون في أي من الحكومات القادمة، ولكننا لسنا طرفًا في االنقسام، ولي: "وأضاف

  ".سنعمل على رأب الصدع الفلسطيني الحاصل بكل ما نملك من قوة لتحقيق وحدتنا الفلسطينية
يجب استثمار انتصار المقاومة األخير على الكيان بالسياسة العامة والسياسة الداخلية على وجه : "وتابع

دة، وشهدنا عقب الحرب األخيرة تصريحات إيجابية من الفصائل الفلسطينية الخصوص لتحقيق الوح
  ".تحض على الوحدة

وطالب الهندي اتحاد المحامين بضرورة كشف جرائم االحتالل الصهيوني وانتهاكاته المستمرة باألراضي 
  .الفلسطينية ومالحقتهم بالمحافل الدولية

  11/12/2012المركز الفلسطيني لإلعالم، 
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 سرائيلي حول ازدياد قوة حماسا تسلط الضوء على كتاب اإلسرائيليةقناة العاشرة ال .24
تعرفوا "ب إسرائيلي صدر حديثاً بعنوان      ا سلطت القناة العاشرة اإلسرائيلية الضوء على كت       :عكا أون الين  

 تطـور   المحلل والمختص في األمن الفلسطيني في القناة، ويرصد الكتاب        " شلومو إلداد "بقلم  " على حماس 
  . عاما25ًحركة حماس في مختلف المجاالت منذ تأسيسها قبل 

خالل حوار مع القناة حول الكتاب، أنه ساق في الكتاب تصريح ألحد الشخصيات اإلسرائيلية              " إلداد"وقال  
بتعزيز قوة حماس ليس بأفعالها وإنمـا بإهمالهـا         " إسرائيل"البارزة في المؤسسة األمنية اتهم من خالله        

  ".أعتقد أننا جلسنا هنا ونظرنا إلى هذا التنظيم وفهمنا جيداً إلى أين توجهاته: "، مضيفاً"ها المتكرروإخفاق
لقد جلست يوم السبت الماضي وشاهدت المهرجان ووصول خالد مشعل وأنا بصفتي أتابع هذه              : "وأضاف

لف حماس في غـزة،     الحركة منذ العديد من السنوات، تفاجأت ليس فقط من القوة الضخمة التي تسير خ             
قبل حوالي عام تقريباً تحدث مشعل عن       :" وواصل بقوله  .وإنما من بالغة خالد مشعل وهنية غير العادية       

 وعن تفاهمات مع فتح، وتحدث عن انتفاضة شعبية بدالً من الكفاح المسلح، وأعتقد أنه قـصد                 67حدود  
عروا باالنتصار والفوز ولذلك تغير     ذلك بالفعل، ألن حماس شعرت بنوع من الضغط، ولكن هذه المرة ش           

  ".الخطاب
إن حماس قويت وأشتد عودها خالل تلك السنوات وكلما شعروا بالنصر والقـوة يـضيفوا               ": "إلداد"وقال  

، مشيراً إلى أن حماس شعرت بالنـصر مـن          "مزيداً من الشروط واألهداف والطلبات أمام حركة حماس       
  .بخالل صمودها أمام تحدي عملية عمود السحا

 شخص، وحماس من ناحيتهـا ال       200أن انجازاتنا تمثلت في ضرب حماس ودمرنا وقتلنا         : "وقال أيضاً 
تعلق كثيراً على هذه األمور وهي تحرص على الحفاظ على الحكم وإذا نجحوا في البقاء والسيطرة على                 

مى فقـد اسـتطعنا أن      العظ" إسرائيل"غزة وإذا استطاعوا أن يقولوا للفلسطينيين انه على الرغم من قوة            
فمن ناحيتهم كان   : "قائالً  " إلداد"واوضح  ". نصمد أمامها وان نضرب في عمقها فهذا بالنسبة لهم انتصار         

هناك انتصار وأعتقد أن خالد مشعل يعد لنفسه لكي يكون رئيساً للسلطة الفلسطينية من خالل المـصالحة                 
م بذلك وان تعيش في ظل حماس بالضبط كحماس         وإجراء االنتخابات ولكني ال أعتقد أن حركة فتح ستسل        

  ".التي رفضت ان تعيش في ظل حركة فتح
أريد أن أذكر ما قاله محمود الزهار أمام جميع الكاميرات وفي مؤتمر صـحفي، أنـه إذا                 : وختم بقوله   

حضر عباس الى غزة فسوف أرسل قوة من الشرطة العتقاله، وذلك الن عبـاس اتهمـه فـي عمليـة                    
  ".صبوب بأنه هرب الى مصرالرصاص الم

  11/12/2012، عكا اون الين
 

   لالعتداءات اإلسرائيلية المتصاعدة ضّد المسجد األقصىالتصديعزت الرشق يدعو إلى  .25
، الشعب "حماس"طالب عزت الرشق، عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية : بيروت

آن : "صاعدة ضد المسجد األقصى المبارك، وقالالفلسطيني إلى التصدي لالعتداءات اإلسرائيلية المت
  ".األوان لوضع حد لجرائم االحتالل ضد القدس واألقصى
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إن ": "فيسبوك"وقال الرشق، في تصريحات له كتبها على صفحته في موقع التواصل االجتماعي 
ن خالل االقتحامات المتكّررة للمسجد األقصى من المستوطنين ومحاوالت االحتالل فرض واقع جديد م

  ".التقسيم الزماني والمكاني للعبادة ينبغي أن تتوقف فوراً، وهي سياسة مكشوفة
على جماهير شعبنا الفلسطيني أن تتصّدى لها، وعلى منظمة التعاون اإلسالمي وجامعة الدول : "وأضاف

  ".العربية أن تتحّمالن مسؤولياتهما في حماية المسجد األقصى
من االستمرار في اعتداءاته وجرائمه ضد أهلنا في القدس " االحتالل وفي السياق ذاته؛ حذّر الرشق

باالعتقال وهدم البيوت والتضييق وإجبار العائالت على إخالء منازلها، والتي كان آخرها منزل عائلة 
  ".بحي الشيخ جراح وسط القدس المحتلة" كبانية أم هارون"شماسنة المقدسية في منطقة 

  12/12/2012قدس برس، 
  

   ومقاطعة احتفاالتها"الشعبية"تح تنفي وجود خالفات مع ف .26
نفت حركة فتح في قطاع غزة، اليوم الثالثاء، األنباء التي تناقلتها بعض وسائل اإلعالم حول : غزة

مقاطعة فتح نشاطات واحتفاالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بسبب خالفات عقب تصريحات انتقدت "
  ".الشعبية ليلى خالد فتحفيها القيادية في الجبهة 

، وأنها على وفاق تام "غير دقيق"وأوضحت حركة فتح، أن ما نشرته بعض وسائل اإلعالم الفلسطينية 
ال يوجد خالف مع "مع الجبهة الشعبية وكافة فصائل منظمة التحرير والفصائل األخرى، مشددةً على أنه 

  ".قات تنتابها أجواء إيجابية ووحدويةليلى خالد أو أي من قيادات الجبهة الشعبية، وأن العال
حركة "وأكدت قيادة حركة فتح على تلبيتها دعوة الجبهة الشعبية للمشاركة في احتفاالتها، مبينةً أنها 

  ".تحرر وطني وحاضنة للكل الفلسطيني، وأن ما ينشر عارٍ عن الصحة
  11/12/2012وكالة سما االخبارية، 

  
  "إسرائيل"بـحر ولم ولن نعترف فلسطين من النهر حتى الب: مهنا .27

رباح مهنا أن الجبهة الشعبية ومنذ . أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين د:غزة
تأسيسها وما زالت وستظل تتمسك بحقنا التاريخي في فلسطين من النهر حتى البحر، وهو الذي يعني أنها 

  .لم ولن تعترف بإسرائيل
ل استقبال نظمته الجبهة في مدينة غزة على أن الجبهة عندما أيدت مشروع تقرير مهنا خالل حف.وشدد د

المصير والدولة والعودة في منتصف السبعينات كإستراتيجية مؤقتة للشعب الفلسطيني فعلت ذلك من 
سك منطلق فهمها أن التمسك بحق العودة هو الجسر الذي يربط بين الواقعية السياسية بقبولنا بالدولة والتم

  .بحقنا التاريخي في كل فلسطين
ودعا مهنا الستثمار ما حدث من صمود ومقاومة في مواجهة العدوان واإلنجاز الدبلوماسي بشكل إيجابي 

  .يصب في خانة شعبنا وقضيتنا لالستمرار في النضال من أجل تحقيق أهدافنا في الحرية 
ع العدو من تحقيق أهدافه في هذه الحرب واعتبر أن صمود ومقاومة شعبنا وانتصاره الذي تمثل في من

وتكبيده خسائر مادية ومعنوية كبيرة يجب الحفاظ عليها واستثماره لصالح مسيرتنا النضالية، خاصة وأن 
االتفاقيات األخيرة للتهدئة جاءت برعاية أمريكية، والجميع يعرف أن أمريكا منحازة بشكل كامل إلى 

  .عدونا الصهيوني
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  11/12/2012ية، وكالة سما االخبار
  
  

  الضفة ب ضد المتظاهرين تعطي تعليمات باستخدام الرصاص الحي  اإلسرائيليقيادة الجيش .28
أعطت قيادة الجيش اإلسرائيلي، بشكل ضمني، أمس، تعليمـات جديـدة تـسمح             :  كفاح زبون  - رام اهللا 

يام من الجدل الـصاخب     لجنودها باستخدام الذخيرة الحية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، وذلك بعد أ           
  .في إسرائيل، إثر بث صور لجنود يهربون مذعورين من متظاهرين في كفر قدوم والخليل

: وأضـاف . »الجندي هو صاحب القرار فـي النهايـة       «: وقال ضابط كبير في قيادة الجيش اإلسرائيلي      
  .»الذخيرة الحيةيستطيع أن يتصرف بحسب الموقف، في اللحظة التي يشعر فيها بالخطر يمكنه إطالق «

وقال مصدر عسكري   . وجاء ذلك بينما تواصل قيادة الجيش، التحقيق في حادثتي الهروب من متظاهرين           
التعليمات الخاصة بإطالق النار ال تقيد الجنود، بل ترشدهم إلى استخدام السالح بشكل منطقي مـع                «إن  

  .»األخذ بعين االعتبار الظروف الميدانية
عور أي جندي بأن حياته معرضة للخطر، فإنه يستطيع استخدام الـسالح دون             إنه في حال ش   «وأضاف،  

  .»أن يخشى من تعرضه للعقاب
وأشار المصدر إلى أن قيادة الجيش تعمل على زيادة الوسائل غير القاتلة الموجودة بحوزة القوات العاملة                

  .في الضفة الغربية
  12/12/2012، الشرق األوسط، لندن

  
  " لن ترى قرشاً واحداً وسنحتل غزة إذا أطلق صاروخالفلسطينية السلطة: "ليبرمان .29

احتفـال إشـعال شـمعدان حزبـه        " أفيغدور ليبرمان "استغل وزير الخارجية اإلسرائيلي     : عكا أون الين  
الفلسطينيين لـن  "إن  : لمهاجمة السلطة الفلسطينية، قائالً   " عيد األنوار "في تل أبيب بمناسبة     " إسرائيل بيتنا "

إسرائيل ال تجمد أموال    : "وأضاف". شاً واحداً من أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل لصالحهم        يروا قر 
الفلسطينيين بل تجبي دين متراكم عليهم لصالح مؤسسات إسرائيلية وتصل قيمته إلـى مليـار وسـتمائة                 

 الضرائب وبعدها   ، موضحاً أنه خالل األربعة أشهر القادمة سيتم سداد هذا المبلغ من أموال            "مليون شيكل 
  .في ما إذا كانت ستجمد أو تنقل األموال من جديد للسلطة" إسرائيل"ستنضر 

وتطرق ليبرمان للوضع في قطاع غزة وكرر التهديدات التي كان يطلقها إبان االنتخابات اإلسرائيلية في               
حكـم  سـوف تـسقط     " إسرائيل" في أعقاب عملية الرصاص المصبوب، والتي قال فيها أن           2009عام  

ليعرف العالم أن كل هجوم صاروخي أخر جديد من غزة سـيلزم بـدخول بـري                : "حماس، وقال أيضاً  
  ".إسرائيلي

أن : "على موقعها االلكتروني، قال أيضاً    " هآرتس"وفي تصريحاته، التي نشرتها، اليوم األربعاء، صحيفة        
المرة سيكون احتالل لكامـل     هذا الدخول البري لن يكون محدوداً مثل عملية الرصاص المصبوب، فهذه            

  ".القطاع مهما كلف ذلك من ثمن، وعلى العالم أن ال يدعوا إسرائيل الى ضبط النفس
كما هاجم ليبرمان االتحاد األوروبي بقوله أن جزء من وزراء خارجية االتحاد األوروبي رفضوا إدانـة                

أن : "تحاد فـي بروكـسل، وقـال   في مسودة قرار اجتمع اال    " إسرائيل"دعوات قادة حماس إلبادة وتدمير      
  ".موضوع إبادة إسرائيل شيء مفهوم مسبقاً لجزء من وزراء خارجية االتحاد وأنا ال أريد أن اذكر أسماء
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  12/12/2012عكا اون الين، 
  
  

  " ما قبل المحرقة"ليبرمان يشّبه موقف أوروبا من االستيطان بـ  .30
ر ليبرمان، أمس، االتحاد األوروبي باتبـاع سياسـة         أفيغدو” اإلسرائيلي“اتهم وزير الخارجية    : )وكاالت(

من القـرن الماضـي، عقـب إدانـة االتحـاد           ” أواخر الثالثينات “معادية لليهود شبيهة بالسياسة المتبعة      
مرة أخرى تجاهلت أوروبا الدعوات إلـى       “وقال ليبرمان   . األوروبي لمشاريع البناء االستيطاني الجديدة    

 في الثالثينات واألربعينات عندما كانت أوروبا تعرف ما الذي يحدث فـي             ، شهدنا ذلك  ”إسرائيل“تدمير  
  .”معسكرات االعتقال ولم تقم بشيء

خالد مشعل خـالل زيارتـه   ” حماس“وكان ليبرمان يشير إلى تصريحات رئيس المكتب السياسي لحركة         
د يجب أن نتساءل    عندما نضحي باليهو  . أوروبا صفعت نفسها  “وأضاف ليبرمان   . ”األولى إلى قطاع غزة   

  .”من سيكون التالي
وتـرفض  ” إسرائيل“حماس تدعو إلى تدمير     “وقال إن   . وندد ليبرمان بالرئيس الفلسطيني محمود عباس     

  .”وأبو مازن يدعم هذا الموقف بينما أوروبا صامتة” إسرائيل“االعتراف ب 
  12/12/2012، الخليج، الشارقة

  
   "قانون المقاطعة"ا مشروطا ضد مرأالمحكمة العليا اإلسرائيلّية تُصدر  .31

في أعقاب التماس مركز عدالة وجمعية حقوق المـواطن ومجموعـة مـن             : ـ زهير أندراوس   الناصرة
يلزم الدولة أن تشرح    ' قانون المقاطعة 'المنظمات المدنية أصدرت المحكمة العليا أمس أمرا مشروطًا ضد          

ذي حظي بانتقادات حادة من قبل حقـوقيين ومحـامين        خالل أربعة أشهر لماذا ال يتم إلغاء هذا القانون ال         
كما قررت المحكمة توسيع الهيئة القضائية التي تنظـر فـي           . ومن ضمنهم المستشار القضائي للكنيست    

وتعقيبا على هذا القرار، قالت المحامية سوسن زهر من عدالـة التـي مثلـت               . االلتماسات ضد القانون  
 أن قضاة المحكمة العليا أدركوا اإلشـكاليات الدسـتورية الكبيـرة            نحن سعداء : الملتمسين أمام المحكمة  

  .القائمة في هذا القانون، الذي يمس بشكل كبير في حرية التعبير عن الرأي وحرية االحتجاج
تقديم شكاوى ودعاوى أضرار للمحكمة ضد أفراد أو مؤسسات تنادي بالمقاطعـة            ' قانون المقاطعة 'ويتيح  

باإلضافة، يخول القانون وزير    .  وذلك دون حاجة أن يثبت المّدعين وقوع األضرار        أو تعلن التزامها بها،   
المالية من فرض عقوبات مالية على المؤسسات التي تنادي بالمقاطعة، ومن ضمن تلك العقوبات إلغـاء                

  .اإلعفاءات الضريبية الممنوحة للمؤسسات غير الربحّية
على تصريحات سياسية شرعّية، فهو يوجـه       ' جباية الثمن  'وجاء في االلتماس أن القانون يعتبر كعمليات      

كمـا  . ضربةً قوّية للجدل السياسي العام الدائر في البالد كما يمس بالحق الدستوري بالتعبير عن الـرأي               
أشار الملتمسون إلى أن القانون يشكل تلويحا بعقوبات من شأنه أن يقيد الخطاب السياسي ويردع الجهات                

  .عبير عن مواقفها في قضايا هي أصال خالفية وفي محل جدلالمعنّية من الت
  12/12/2012، القدس العربي، لندن

  
  لحزب اهللا ل األسلحة الكيمياوية مع اقتراب سقوط األسد تزداد احتماالت وصو: جلعاد .32
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قال أمس رئيس الهيئة السياسية واألمنية فـي وزارة األمـن اإلسـرائيلية،    : الناصرة ـ زهير أندراوس 
اإلسرائيلي اإلخباري إن سورية تمتلك كميات      ) WALLA(نرال في االحتياط عاموس جلعاد ، لموقع        الج

كبيرة جدا من األسلحة الكيماوية، وكلما ازداد الخطر على سقوط نظام الرئيس األسـد، فإنـه سـتزداد                  
لى منظمة حـزب    االحتماالت بأن يتم نقل هذه األسلحة إلى التنظيمات اإلسالمية المتطرفة في سورية، وا            

اهللا اللبنانية، مع ذلك أضاف جلعاد  في معرض رده على سؤال إن مخازن األسلحة الكيماوية الـسورية                  
في العالم تُهدد األسد بعدم اللجوء إلـى         القيادات   تقع تحت سيطرة النظام الحاكم في دمشق وأن العديد من         

 يتحتم على إسرائيل مراقبـة ومواكبـة هـذه          استعمال هذه األسلحة الفتاكة، مضيفًا في السياق ذاته، أنه        
القضية الخطيرة، وهي فعالً تقوم بذلك، عالوة على ذلك، قال الجنـرال جلعـاد، إن قـضية األسـلحة                   
الكيماوية السورية باتت قضية دولية، وبالتالي، فإنه حتى إذا فكر السوريون باستخدام هذه األسلحة، فـي                

باراك أوباما النظام السوري علنا، وأعـرب وزيـر الخارجيـة           ر فيه الرئيس األمريكي     ذالوقت الذي ح  
الروسي، سيرغي الفروف، عن معارضة بالده القاطعة الستخدام هذه األسلحة من قبل نظام األسد، فإن               

  .رد العالم في حال استخدامه سيكون حاسما، على حد تعبيره
 12/12/2012، القدس العربي، لندن

 
   من مضمونه  حول االستيطاناالتحاد األوروبيضغوطات تل أبيب أفرغت بيان  .33

أفادت وسائل اإلعـالم العبريـة، أمـس الثالثـاء، أن وزارة الخارجيـة      : الناصرة ـ زهير أندراوس 
اإلسرائيلية هاجمت بشدة بالغة بيان االتحاد األوروبي، الذي صدر االثنين، فـي ختـام اجتمـاع وزراء                 

القريبة مـن   ) معاليه أدوميم (تيطاني اإلسرائيلي في منطقة     خارجيته في بروكسل، وأستنكر المخطط االس     
  .القدس بشكل يهدد الوحدة الجغرافية للضفة ويقوض بناء دولة فلسطينية ذات تواصل جغرافي

على اإلنترنت عن مصادر سياسية رسمية في تل أبيب قولها إن           ' يديعوت أحرونوت 'ونقل موقع صحيفة    
جائزة لما أسمته بالفرض الفلسطيني، زاعمةً أن االستيطان اإلسـرائيلي     بيان االتحاد األوروبي هو بمثابة      

في الصفة الغربية المحتلة لم يكن يوما من األيام عائقًا أمام السالم، بل الرفض الفلسطيني هو ما يعيـق                   
  .ذلك، على حد تعبيرها

غوطات التي مارسـتها    العبرية أمس الثالثاء النقاب عن أن الض      ' هآرتس'في السياق ذاته، كشفت صحيفة      
الدولة العبرية على االتحاد األوروبي من خالل ألمانيا وتشيكيا ودول أخرى نزعت من البيان المركبـات               

فقط، ) Declarative(الملموسة، وبالتالي أفقدته أي صيغة عملية وجعلته يقتصر على الجانب التصريحي            
القات اإلتحاد األوروبي مع إسرائيل بمدى التقدم       هكذا على سبيل المثال تم اقتطاع البند الذي ربط بين ع          

في عملية السالم مع الفلسطينيين، عالوة على ذلك، أشارت الصحيفة إلى أنه تخفيف البند المتعلق بوضع                
عالمات على منتجات المستوطنات اإلسرائيلية، بحيث بات مجرد تصريح، ال أقـل وال أكثـر، ولفتـت                 

لوحيد الذي يحمل صبغة عملية هو المتعلق بالمتابعة عـن كثـب ألبعـاد              الصحيفة العبرية إلى أن البند ا     
  . والعمل بما يتناسب مع ذلك، إال أن هذا البند غامض أيضاE1المخطط االستيطاني في المنطقة 

إن بيان االتحاد األوروبي هو بمثابة تحذير أخير إلسرائيل، أي أنه           ' يديعوت أحرونوت 'من ناحيتها قالت    
لة البناء في المستوطنات، فإن دول القارة العجوز ستقوم بفرض عقوبات علـى الدولـة               في حال مواص  

  .العبرية
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من ناحيتها قالت الخارجية اإلسرائيلية تعقيبا على البيان األوروبي إن العائق الرئيسي أمام التوصل إلـى                
لة العبريـة كدولـة     سالم بين إسرائيل والفلسطينيين كامن في رفض الطرف الفلسطيني االعتراف بالدو          

  .الشعب اليهودي
  12/12/2012، القدس العربي، لندن

  
   وحدة استيطانية جديدة بالضفةمائةطرح بناء تسلطات االحتالل  .34

 . وحدة استيطانية جديدة بالـضفة المحتلـة       100اإلسرائيلي عن طرح بناء لـ      "أعلنت سلطات االحتالل    
معاليـه  " وحدة استيطانية في مـستوطنة       92 بناء   العبرية، أنه سيتم  " يديعوت أحرنوت "وذكرت صحيفة   

  ".افرات ياتي"والباقي في مستوطنة , "ادوميم
  11/12/2012، فلسطين أون الين

  
  "تراجع حزب العمل بسبب تجاهل القضايا السياسية": هآرتس .35

في االستطالعات، إلـى جانـب إصـرار    " العمل"صباح اليوم، األربعاء، تراجع حزب   " هآرتس"تناولت  
، باعتبار أن ذلك يثيـر      )بحسب هآرتس " (عدم رفع العلم السياسي   "سة الحزب شيلي يحيموفيتش على      رئي

  .كثيرين في داخل الحزب ضدها
مركزة الحـزب علـى     "ونقلت عن مصادر في الحزب قولها إن هناك خيبة أمل نتيجة لقرار يحيموفيتش              

يمات القاطعة لرئيسة الحـزب بـإدارة       ، إضافة إلى حالة من اإلحباط نتيجة للتعل       "حساب مصوتي اليسار  
حملة انتخابية اقتصادية اجتماعية بشكل تام، وإعطاء وزن هامشي جدا لقضايا مثل تجديد التخطيط للبناء               

، واالعتراف بالسلطة الفلـسطينية     )بالقدس المحتلة " معاليه أدوميم "التي تربط مستوطنة     (E1في المنطقة   
  .كدولة مراقبة في األمم المتحدة

فـي  " اليـسار "قوله إن شيلي يحيموفيتش نالت من       " العمل"عن أحد المرشحين في قائمة      " هآرتس"قلت  ون
معتمري "وجدوا مكانا لهم في أحزاب أخرى، في حين أن          " اليسار"األسابيع األخيرة وبالتالي فإن مصوتي      

  .المتدينين ال يتدفقون على أبواب الحزب" القبعات
 قوله إن الحزب يتدهور، وذلك ألن يحيموفيتش أخطأت حين تجاهلت           ونقل عن مسؤول كبير في الحزب     

وأضاف أنه إذا استمر هذا الوضع فسوف يخرجون إلى وسـائل اإلعـالم ويتحـدثون               ". الخط السياسي "
  .بقضايا سياسية بدونها

  12/12/2012، 48عرب
  

    والدوليليمياإلعالم العبري يتناول تأثير زيارة مشعل إلى غزة على زيادة نفوذ حماس اإلق .36
خالـد  "أبرزت وسائل اإلعالم العبرية التصريحات التي أدلى بها رئيس المكتب السياسي لحركة حمـاس             

لحين استعادة كـل    " إسرائيل"خالل أول زيارة له لقطاع غزة، وتعهد فيها باستمرار النضال ضد            " مشعل
 على زيادة نفوذ حماس، وقبولهـا       شبر من أرض فلسطين التاريخية، الفتةً إلى أّن الزيارة سلطت الضوء          

من جهته، هاجم نتنياهو تصريحات مشعل، وعقـب عليهـا          . إقليمياً منذ انتهاء الحملة العسكرية األخيرة     
آرييـل  "لن نضع رؤوسنا في الرمال، ولن نعيش في األوهام، ولن نعود للخطأ الـذي ارتكبـه                 : "بالقول



  

  

 
 

  

            23ص                                     2706:                العدد12/12/2012األربعاء  :التاريخ

أي انسحاب من الـضفة     "، الفتاً إلى أّن     "اس عليه ، باالنسحاب من قطاع غزة، وأدى لسيطرة حم       "شارون
  ".، ولن نفعل ذلك"كفار سابا"و" تل أبيب"الغربية، يعني عملياً وضع الحركة على أبواب 

  )عن العبرية، ترجمة المركز(القناة الثانية 
 11/12/2012، 2683 ، العددالتقرير المعلوماتي

  
  "أنا رئيس مجلس إدارة حركة شاس": "درعي" .37

ترافق إطالق الحملة االنتخابية لحركة شاس أمس الثالثـاء، مـع تـصريحات وصـفت              : ون الين عكا أ 
، حـسبما   "آريية درعي "بالنارية للرجل الثاني في القائمة االنتخابية والمنافس األبرز على رئاسة الحركة            

  .صباح اليوم األربعاء" يديعوت أحرنوت"ذكرت صحيفة 
نا اليوم مدير حركة شاس ولدينا قيادة مشتركة، وكل زعيم يجب أن            أ: "قوله" درعي"ونقلت الصحيفة عن    

يكون رئيس مجلس إدارة، وانا اليوم وفي هذه الفترة رئيس مجلس اإلدارة، وأنا مسئول عن كل ما يتعلق                  
  ".بإدارة الحركة، ويمكن القول أن لي أصدقاء وأنا أشاورهم وأتعاون معهم في إدارة الحركة

س هناك معسكرات داخل الحركة، وان تعييني مدير لمجلس إدارة الحركة جـرى   أنه لي : "وأضاف درعي 
بالتوافق، ونحن نقوم بإدارة الحركة بعد التشاور والتوافق فيما بيننا، وكل أولئك الذي هـم أسـفل منـي                   

  ".يتلقون مني األوامر بشكل قاطع وواضح وهم ينفذون دون أية مشاكل
 قد تجدد األسبوع الماضي مع بدء تشكيل القائمـة االنتخابيـة            ويذكر أن الصراع داخل حركة شاس كان      

، 2013للحركة من أجل خوض االنتخابات القادمة للكنيست في الثاني والعشرين من يناير العام القـادم                
  .على المكانة األولى في القائمة" ارييه درعي"و" ايلي يشاي"بين معسكري 

" درعـي "ي المكانة األولى في القائمة االنتخابية، يليه        ف" يشاي"وقد قرر مجلس حاخامات الحركة وضع       
إدارة مجلس الحركة، ومع ذلك     " يشاي"في المكانة الثانية، وحسب تركيب القائمة من المفترض أن يتولى           

  .على أنه رئيس الحركة وان كل شيء بيده" درعي"يصر 
  12/12/2012عكا اون الين، 

  
  "في أريترياإسرائيل لديها قواعد عسكرية : "معاريف .38

كشفت صحيفة معاريف في تقرير لها وجود وحدات بحرية ووسائل تنصت اسـتخباراتية             : عكا أون الين  
إسرائيلية تابعة للجيش اإلسرائيلي في الدول األفريقية الضعيفة التي تتواجد على مشارف البحر األحمـر               

و أي مواد خطيرة من الممكن      كدولة بهدف رصد تحركات السفن اإليرانية والكشف عما بها من أسلحة أ           
  .أن يتم تهريبها إلى السودان، ومن ثم إلى المقاومة الفلسطينية في غزة

وأوضحت الصحيفة أن رئاسة األركان اإلسرائيلية قررت االتفاق مع حكومة أسمرة على وجود وحـدات   
ـ             ى الـسودان عـن     استخباراتية إسرائيلية على أراضيها لتتبع مسار عمليات تهريب السالح من إيران إل

طريق سيناء باإلضافة إلى رصد تحركات السفن اإليرانية العابرة من وإلى قناة السويس، خاصـة مـع                 
  . سماح القاهرة بعبور السفن العسكرية اإليرانية بعد الثورة

وذكرت الصحيفة أن اإلحصاءات الرسمية كشفت عن تزايد عمليات تهريب السالح اإليراني إلى غـزة               
ء، خاصة مع نجاح المهربين في ابتكار أساليب جديدة خوفًا من قوات األمـن المـصرية          عن طريق سينا  

وكشفت الصحيفة أن الوحدات اإلسرائيلية تتمركز في جزيرة داحلك وميناء مصوع           . المرابطة في سيناء  
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في البحر األحمر، وهي مواقع تتسم بقدرة إستراتيجية متميزة على رصد التحركات البحرية في مـدخل                
لبحر األحمر، مؤكدة أن التواجد األمني اإلسرائيلي في إريتريا صغير من حيث العدد إال أنه مؤثر للغاية                 ا

  .وحقق الكثير من اإلنجازات اإلستراتيجية إلسرائيل
  

م يقضي بوضع قوات عـسكرية فـي دولتهـا          2008ويشار إلى أن إيران وقعت اتفاقا مع أرتيريا عام          
  .لموجودة بالمنطقةوالسبب حماية مصافي النفط ا

  12/12/2012عكا اون الين، 
  

   منذ بدء الثورةا فلسطينًيا استشهدوا في سوري727: تقرير .39
أن شهيدين فلسطينيين ارتقيا أمس االثنين في " مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية"أكدت : دمشق

ارتقوا منذ بدء األزمة في مخيم اليرموك لالجئين في العاصمة دمشق، ما يرفع عدد الفلسطينيين الذين 
  . شهيدا727ً إلى 2011من عام ) مارس(سورية إلى في منتصف آذار 

  11/12/2012، المركز الفلسطيني لإلعالم
  

    عدد المواليد في غزة إبان العدوان اإلسرائيلي األخير1197: وزارة الداخلية بغزة .40
الشق المدني أن –ية في  وزارة الداخلية أفادت إحصائية صادرة عن اإلدارة العامة لألحوال المدن: غزة

 مولوداً 4110عدد المواليد الجدد في محافظات قطاع غزة الخمسة بلغ خالل شهر نوفمبر الماضي  
  137بواقع  "  مولود انثى2028"، و" مولود ذكر2082"وذكرت اإلحصائية أن من بينهم  .جديداً

  .مولوديومياً
 887"، فيما سجلت محافظة خانيونس " مولوداً 1384" ميالد وسجلت محافظة غزة خالل شهر نوفمبر

، " مولوداً 582"، فيما سجلت المحافظة الوسطى " مولودا726ً"، أما محافظة الشمال فسجلت "مولوداً 
  ".مولوداً جديدا528ً" بدورها سجلت محافظة رفح 

لمواليد الجدد الذين ولدوا في كما أفاد تقرير إحصائي صادر عن مركز المعلومات في الداخلية أن عدد ا
 1197"محافظات قطاع غزة خالل فترة  العدوان الصهيوني على القطاع الذي استمر ثمانية أيام  بلغ 

  ". مولود يوميا150ً"بواقع " مولوداً جديداً
معركة حجارة "فإن فترة " مكتب إعالم الشق المدني"وبحسب االحصائية التي وصلت عبر البريد إلى 

 مولوداً 421"، وسجلت محافظة غزة ميالد " مولود انثى605"، و" مولود ذكر592"شهدت ميالد " السجيل
، أما محافظة " مولوداً 300"خالل فترة أيام العدوان الثمانية، فيما سجلت محافظة خان يونس أكثر من " 

جلت محافظة رفح  مولوداً، بدورها س163، فيما سجلت المحافظة الوسطى " مولودا197ً"الشمال فسجلت 
  ".مولوداً جديدا151ً" 

وجاء في تقرير بيانات إحصائية متعلقة بحصاد العدوان الصهيوني ضد المدنيين الفلسطينيين العزل في 
مدن قطاع غزة أن إجمالي عدد الشهداء المسجلين رسمياً لدى وزارة الصحة الفلسطينية بلغ خالل أيام 

مسناً ) 19(سيدة و) 12(طفالً و) 45(اً وشهيدة، من بين الشهداء شهيد) 190(الحرب الثمانية أكثر من 
 .شهيدا أقل من خمس سنوات) 16(و

  11/12/2012، وزارة الداخلية الفلسطينية
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  45للمرة  هدم قرية العراقيب في النقب ياإلسرائيليالجيش  .41
ي النقب المحتل للمرة ، قرية العراقيب ف)12-11(هدمت جرافات االحتالل العسكرية الثالثاء : الخليل

وذكرت مصادر فلسطينية بأن جنود االحتالل داهموا القرية بشكل  .الخامسة واألربعين على التوالي
همجي ترافقهم جرافات عسكرية صهيونية شرعت بهدم وإزالة مساكن ومنشآت الفلسطينيين في القرية 

هالي الذين رفضوا إخالء مساكنهم التي تتعرض لحملة هدم ممنهجة، مبينة بأن الجنود اعتدوا على األ
وأكدت المصادر بأن جرافات االحتالل انسحبت من القرية بعد هدم منازلها زاعمة أنها  .واعتقلوا أحدهم
 .غير مرخصة

  11/12/2012، المركز الفلسطيني لإلعالم
  

  الصحراوي" نفحة"توتر شديد في سجن ": واعد" .42
" نفحة"أن توترا شديدا يسود عددا من األقسام في سجن لألسرى والمحررين " واعد"أكدت جمعية : غزة

إن قوات السجن عمدت إلى إغالق "وقالت في بيان لها  .الصحراوي، التابع لسلطات االحتالل الصهيوني
الغرف واألقسام ومنعت األسرى من ممارسة برنامجهم اليومي بشكل طبيعي، وقامت بقطع الكهرباء عن 

سبب "وأضافت أن  ".ى اللحظة تفرض سطوتها على جموع األسرى في المعتقلهذه األقسام وال زالت حت
هذا التوتر يعود إلى أن أحد ضباط السجن والذي قام باالعتداء على عدد من األسرى مؤخرا من بينهم 
األسير جمال الهور قام باستفزاز مشاعر األسرى ومخالفة ما تم االتفاق عليه بين األسرى وقوات 

  ".لفترة معينة ولكنه خالف ذلك" حماس"جرى التوافق على عدم دخوله أقسام أسرى السجون، حيث 
  11/12/2012، المركز الفلسطيني لإلعالم

  
  شفى مدنيستإلى م" الشراونة والعيساوي"االحتالل ينقل األسيرين  .43

ارة إن إد": "فلسطين"قال محامي نادي األسير الفلسطيني، جواد بولس لـ: عبد اهللا التركماني-غزة
أساف "السجون اإلسرائيلية نقلت المضربين عن الطعام سامر العيساوي وأيمن الشراونة إلى مستشفى 

المدني، بعد تردي حالتهما الصحية، مشيراً إلى أن األسيرين رفضا إجراء الفحوصات في " هاروفيه
  .مستشفى سجن الرملة العسكري ما أجبر االحتالل على نقلهما إلى مستشفى مدني

ح بولس أن نقل األسيرين إلى مستشفى مدني يشير إلى تدني حالتهما الصحية إلى مستويات وأوض
خطيرة للغاية، مشدداً على عدم شرعية اعادة اعتقال األسيرين الذين افرجا عنهما في صفقة 

 مضربين عن الطعام 135 واألسير العيساوي يومه الـ165ودخل األسير الشراونة يومه الـ.التبادل
  .إلعادة اعتقالهما إداريا في سجون االحتالل بعد تحريرهما في صفقة تبادل األسرىرفضاً 

  11/12/2012، فلسطين أون الين
  

  في رام اهللا" لجان المرأة"و" الضمير"قوات االحتالل تقتحم مقار شبكة المنظمات األهلية و .44
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ل اإلسرائيلي اقتحمت ، قوات االحتال، أن سائد أبو فرحة، عن 12/12/2012، األيام، رام اهللاذكرت 
، واتحاد "الضمير لرعاية األسير وحقوق اإلنسان"فجر أمس، مقار شبكة المنظمات األهلية، ومؤسسة 

، ونفذت فيها أعمال دهم وتفتيش، اقترنت بمصادرة بعض محتوياتها من أجهزة الحاسوب، "لجان المرأة"
  . شيكل3000 بـ ، واالتحاد الذي سرق منه مبلغ يقدر"الضمير"كما حدث مع 

وحسب مصادر محلية، فإن عملية االقتحام بدأت قرابة الساعة الثانية عشرة والنصف بعد منتصف الليل، 
وطالت بداية مقر االتحاد الذي يقع بالقرب من مجمع فلسطين الطبي، حيث تمت مصادرة سبعة أجهزة 

  ".الضمير"حاسوب، وآالت تصوير، قبل أن تمتد لتشمل مقري الشبكة و
وأدان ممثلون عن المؤسسات المستهدفة، االعتداء اإلسرائيلي، خالل مؤتمر صحافي عقدوه في مقر 
الشبكة، مؤكدين في الوقت ذاته، أن ما حصل لن يحول دون مواصلتها االضطالع بمسؤولياتها في خدمة 

  .المجتمع والقضية الوطنية
حقوق اإلنسان طالب المجتمع الدولي المركز الفلسطيني ل، أن 12/12/2012، الحياة، لندنوأضافت 

اتخاذ إجراءات جادة لوقف ما أسماه جرائم » اتفاقية جنيف الرابعة«واألطراف السامية المتعاقدة على 
  .االحتالل ضد المدنيين الفلسطينيين وضد مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني

 على المؤسسات لدروها في كشف جرائم ودانت الحكومة الفلسطينية االقتحام اإلسرائيلي واعتبرته اعتداء
  .االحتالل

 
  

  الهدوء يدفع بأهالي غزة للعودة إلى أراضيهم الحدودية .45
دفعت أجواء الهدوء التي تسود في المناطق المجاورة للشريط الحدودي الفاصل شرقاً :  حامد جاد-غزة

حيث  .أراضيهم الزراعية بسكان تلك المناطق للعودة الى 48بين قطاع غزة واألراضي المحتلة العام 
استعاد قطاع غزة بموجب اتفاق التهدئة ما كان يعرف بالمنطقة األمنية العازلة الممتدة على طول حدود 

  .ر مت300القطاع بعمق 
وباشر مزارعو قطاع غزة في ظل حالة االستقرار األمني في المناطق الحدودية بالعمل على حرث 

أعداد كبيرة من المزارعين وهم يعملون في أراض ال تبعد وزراعة اراضيهم المحاذية حيث شوهدت 
  .عن السياج الفاصل المقام على خط التحديد سوى بضعة أمتار

  12/12/2012، الغد، عّمان
  

   أمام مقر حكومة رام اهللا يدخل أسبوعه الثاني" ممنوعين من التوظيف"اعتصام الـ .46
في الهيئات الحكومية، " وعين من التوظيفالممن"يواصل عشرات الموظفين الفلسطينيين : رام اهللا

اعتصامهم أمام مقر مجلس الوزراء في مدينة رام اهللا وسط الضفة الغربية المحتلة، لليوم السابع على 
  .التوالي، مطالبين بإعادة تعيينهم بعد استثنائهم من جميع الوظائف الحكومية على خلفية االنقسام الداخلي

  11/12/2012قدس برس، 
  

  "المولوتوف" وفلسطينيون يهاجمونها بـ نعلينسرائيلية تقتحم قوة إ .47
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أصيب مواطنان فلسطينيان بنيران قوات االحتالل اإلسرائيلي في مواجهات اندلعت في بلدة : رام اهللا
، عقب )12|11(نعلين الواقعة إلى الغرب من مدينة رام اهللا بوسط الضفة الغربية، مساء اليوم الثالثاء 

، إن "قدس برس"وقال محمد عميرة، عضو لجنة مقاومة الجدار واالستيطان في نعلين، لـ .اقتحام البلدة
قوة إسرائيلية اقتحمت القرية بعد مالحقتها لسيارتين فلسطينيتين، حيث قام الشباب في البلدة بمحاصرة 

 عميرة أن وأضاف. أحد العربات العسكرية اإلسرائيلية ورشقها بالحجارة والزجاجات الفارغة والحارقة
على أحد الجيبات العسكرية، مما أدى الحتراقه من الخارج قبل " مولوتوف"الشبان ألقوا زجاجة حارقة 

وأكد أن االحتالل أطلق األعيرة النارية . قدوم تعزيزات إسرائيلية أخرى، حيث تصاعدت حدة االشتباكات
 باتجاه الشبان الفلسطينيين،مما والرصاص الحي إلى جانب قنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت

  .أدى إلى إصابة مواطنين
  11/12/2012قدس برس، 

  
     48االحتالل يمارس التمييز العنصري ضد طلبة فلسطينيي  .48

، )12|11(في بيان صحفي صدر عنها اليوم الثالثاء " لجنة متابعة قضايا التعليم العربي"قالت : الناصرة
 أظهرت وجود فجوات كبيرة ومتزايدة 2011الدولية للعام الماضي " بيرلز"و" تيمز"أن نتائج امتحانات 

وأفادت بأنه . بين التحصيل العلمي للطلبة الفلسطينيين واليهود في مساقات الرياضيات والعلوم والقراءة
على الرغم من وجود تحّسن ملحوظ في أداء الطلبة الفلسطينيين في االمتحانات الدولية لهذه الدورة 

يؤكّد أن وزارة "لدورة السابقة، غير أن الفجوات قد اتسعت بينهم وبين الطلبة اليهود بشكل مقارنة با
التعليم اإلسرائيلية تنتهج سياسة التمييز المصّحح تجاه التعليم العربي، واالستثمار في الموارد والبرامج 

 كما أن ال عالقة لها هذه الفجوات ليست قدراً"وأضافت . ، وفق رأيها"والبنى التحتية بحسب الحاجات
بالجينات الوراثية، بل هي نتيجة عقود طويلة من سياسة التمييز واإلهمال التي تنتهجها المؤسسة 
اإلسرائيلية ضد الطلبة العرب، وقد آن اآلن الستبدالها بالمساواة من خالل خطة إستراتيجية شفافة 

، "متابعة قضايا التعليم العربي ووزارة التعليموممّولة بناء على توصيات اللجان المهنية المشتركة بلجنة 
  .بحسب البيان

  11/12/2012قدس يرس، 
  

   بالقدس"المصلبة دير"جدران يكتبون شعارات مسيئة إسرائيليون  .49
 أقدم إسرائيليون متطرفون، على كتابة شعارات مسيئة وثقب إطارات سيارات في : يو بي اي-اسرائيل 

  .لغربيةدير المصلبة الواقع في القدس ا
شعارات كتبت على جدران دير المصلبة في القدس الغربية من بينها "وقالت وسائل إعالم إسرائيلية إن 

 سيارات كانت متوقفة قرب الدير 3، مشيرة الى ثقب إطارات "عيد أنوار سعيد"، و"انتصار المكابيين"
حقيقاً في الواقعة التي تعد الثالثة وأعلنت الشرطة اإلسرائيلية أنها فتحت ت .وكتابة شعارات مشابهة عليها

  . من نوعها خالل الشهور القليلة األخيرة
 12/12/2012الحياة، لندن، 

  
  الفنان الفلسطيني بشار الحروب يترّبع على عرش بينالي الفن اآلسيوي  .50



  

  

 
 

  

            28ص                                     2706:                العدد12/12/2012األربعاء  :التاريخ

 ، حقق الفنان الفلسطيني بشار»خارج اإلطار«بعمله الفوتوغرافي التركيبي :  بديعة زيدان–رام اهللا 
في الدورة الخامسة عشرة لبينالي الفن اآلسيوي في ) غراند برايز(الحروب إنجازاً بنيله الجائزة األولى 

  وسّجل بذلك اسم فلسطين للمرة األولى .  دولة آسيوية48 فنان من 300بنغالدش، متفوقاً على أكثر من 
  

نطالقه، وهو واحد من أهم النشاطات على قائمة جوائز البينالي، الذي احتفل هذه السنة بثالثين سنة على ا
  .الفنية اآلسيوية على صعيد الفنون البصرية

  12/12/2012، الحياة، لندن
  

   المقبل فبراير/ فلسطينية في شباط-شهد اجتماعات إسرائيلية  سياألردن :عبد اهللا الثاني .51
اهللا   عبـد األردنـي   الملك، أن)بترا( نقالً عن وكالةلندن ، من 12/12/2012، الدستور، عّمـان ذكرت  

 في مقر رئاسة الحكومة البريطانية في لندن أمس         ياأجر الثاني ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون     
 خـالل المباحثـات أهميـة    الملكوأكد  الثالثاء مباحثات تناولت مستجدات األوضاع في الشرق األوسط،  
جانبين الفلسطيني واإلسرائيلي على العودة     الدور البريطاني، في محيطه األوروبي وعالميا، في تشجيع ال        

إلى المفاوضات لحل جميع قضايا الوضع النهائي، وصوال إلى إقامة الدولة الفلسطينية المـستقلة علـى                
 وعاصمتها القدس الشرقية، والتي تعيش بأمن وسالم إلى جانـب           1967خطوط الرابع من حزيران عام      

   .، استنادا إلى حل الدولتين"إسرائيل"
الملك خالل المباحثات من مغبة اإلجراءات والسياسات اإلسرائيلية األحادية، وفي مقدمتها استمرار            ذر  وح

االستيطان في األراضي الفلسطينية، على فرص تحقيق السالم، باعتباره تحديا إلرادة المجتمع الـدولي،              
  .ويعرض التواصل الجغرافي للدولة الفلسطينية المستقبلية للخطر

كـشف أن    العاهل األردني، نقالً عن مراسلها تامر الصمادي، أن     12/12/2012،  ياة، لندن الحوأضافت  
، مشيراً  »المقبل، لدعم عملية السالم   ) فبراير( فلسطينية في شباط     -سيشهد اجتماعات إسرائيلية    «األردن  

، موضـحاً أن    »بالتفاهم مع األوروبيين والواليات المتحدة األميركيـة      «إلى أن هذه االجتماعات ستُجرى      
من االهتمـام بـالملف الـداخلي إلـى         «على الموقف األميركي الذي سينتقل كما قال        » تراهن«المملكة  

  .»الخارجي وسيكون على سلم أولوياته البحث في عملية السالم ودفعها باالتجاه الصحيح
 جماعة اإلخوان   رحم«عتباً شديداً على الرئيس المصري محمد مرسي القادم إلى الحكم من            وأظهر الملك   

 –همشت الـدور األردنـي خـالل المفاوضـات اإلسـرائيلية          «، معتبراً أن القيادة المصرية      »المسلمين
جيشاً أردنياً  «وقال أنه أبلغ الرئيس مرسي أن هناك         .»الفلسطينية، لوقف العدوان األخير على قطاع غزة      

  .2009 في القطاع منذ مطلع عام ، في إشارة منه إلى المستشفى الميداني األردني العامل»في غزة
  

  لن نتنازل عن أي شبر من األرض الفلسطينية : من غزةبعد عودتهابهية الحريري  .52
 في تصريح لهـا فـي طريـق         ،النائب بهية الحريري  " المستقبل"أعلنت عضو كتلة    : "المستقبل "-صيدا

كانت رسالة تـضامن    "زة   أن زيارتها على رأس وفد صيداوي لقطاع غ        ،عودتها والوفد المرافق من غزة    
مع أهلنا في القطاع وفي كل فلسطين، ورسالة دعم لصموده في مواجهة االحتالل اإلسرائيلي واعتداءاته               
على األرض واإلنسان والمقدسات، ورسالة الى كل العالم بأننا لن نتنازل عـن أي شـبر مـن األرض                   
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اصمتها القدس الشريف وعودة جميع الالجئين      الفلسطينية، ومتمسكون بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وع      
  ".الفلسطينيين

والى جانب اللقاءات الرسمية، تميزت الزيارة بمحطات ذات طابع تربوي وإنساني واجتماعي، وكانـت              
 مبادرة عربية دولية يحملها     إلىالمحطة األبرز بينها في الجامعة اإلسالمية في غزة حيث دعت الحريري            

مات العربية والدولية والقطاع الخاص لدعم صمود المرأة الفلسطينية في أرضـها            القطاع األهلي والمنظ  
 الفرص للفتيات الفلـسطينيات فـي مجـاالت         إلتاحةولتنال حقها في التعليم والمعرفة، معلنة عن مبادرة         

ـ         : "وقالت. واختصاصات التعلم على أرضهن    م إن الفلسطينيين كما اللبنانيين تواقون الى التعلم بشكل دائ
ألن ثروتهم األساسية هي اإلنسان الذي ال يستطيع أن يثبت حقوقه ويدافع عنها ما لـم يحـصن نفـسه                    

  ".بالتعليم
12/12/2012، المستقبل، بيروت  

  
   المحتلة الفلسطينيةيدعو إلى فك قيد األراضيو  يفتتح مؤتمر األسرى الدوليالمالكينوري  .53

 رئيس الحكومة ، أنهدى جاسم، بغدادمراسلتها في نقالً عن  12/12/2012االتحاد، أبو ظبي، نشرت 
 دعا لدى افتتاحه في بغداد أمس المؤتمر الدولي بشأن األسرى الفلسطينيين ، نوري المالكي،العراقية

 التحرك بفاعلية إلطالق سراحهم وتحرير األراضي إلىوالعرب في السجون اإلسرائيلية المجتمع الدولي 
  .الفلسطينية المحتلة

إننا " :وقال .مالكي استعداد العراق للتعاون مع السلطة الفلسطينية من أجل خدمة القضية الفلسطينيةوأكد ال
جادون في تقديم شتى أنواع الدعم والمساندة ألشقائنا الفلسطينيين المقيمين في العراق وحل جميع 

ين المقيمين فيها حتى المشاكل التي عانوا منها، كما ندعو الدول العربية إلى احتضان ودعم الفلسطيني
المسؤولية التاريخية تحتم " :وأضاف ."تحقيق حق العودة لهم إلى وطنهم األم فلسطين وعاصمتها القدس

على جميع الدول العربية أن تضع قضية األسرى والمعتقلين في السجون اإلسرائيلية في سلم أولوياتها 
إن تضامننا مع األسرى في السجون "وتابع  ."يةمن خالل عالقاتها مع جميع دول العالم والمنظمات الدول

هو تعبير عن إيماننا بعدالة القضية التي يدافعون عنها، وهذا يدعونا لتأكيد أنه آن األوان كي يتحرك 
المجتمع الدولي بفاعلية، ليس فقط لتحرير األسرى والمعتقلين، بل لفك قيد األراضي الفلسطينية من 

  ."ب الفلسطينياالحتالل وإنهاء معاناة الشع
 جالل ،الرئيس العراقي، أن مجد سمحانأنقالً عن مراسلها  12/12/2012السفير، بيروت، وأضافت 
أكد أن القضية الفلسطينية هي القضية المحورية بالنسبة للعرب منذ أكثر من ستة عقود، ، طالباني
 قرار الجمعية العامة لألمم ،ب المؤتمر الدولي بشأن األسرى الفلسطينيين والعر، في كلمة له فيمعتبراً

المتحدة برفع تمثيل فلسطين إلى دولة بصفة مراقب في المنظمة الدولية خطوة مهمة على طريق تحقيق 
  .الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف

  
   سيكون مصيرها الفشل ما لم تقترن بتعهداتيةإسرائيل - أي مفاوضات الفلسطينية :نبيل العربي .54

 "إسرائيل" العام للجامعة العربية، إن أي مفاوضات للتسوية بين األمينقال نبيل العربي :  وكاالت-بغداد 
وقال  .والسلطة الفلسطينية سيكون مصيرها الفشل ما لم تقترن بتعهدات واضحة وملزمة من الطرفين

العرب في السجون افتتاح المؤتمر الدولي بشأن األسرى الفلسطينيين ومشاركته في لدى العربي، 
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اإلسرائيلية في بغداد أمس، لم يعد من المجدي المضي في سراب ما يطلق عليه عملية السالم المعطلة 
 طاولة مفاوضات إلى أطراف مؤثرة في المجتمع الدولي كما أنه لم يعد مجدياً التعلق بأمل العودة بإرادة

خبر العرب .. تحاورة وبعد أن خبرنا الملألطرافمفتوحة دون مرجعيات محددة ودون جداول ملزمة 
 أن تلك العملية ومن منهجياتها وآلياتها قد فشلت في تحقيق الحل 2001وخبر المجتمع الدولي منذ العام 

 رغم طرح مبادرة بيروت منذ أكثر من اإلسرائيليالعادل والشامل للقضية الفلسطينية والصراع العربي 
  . عاما11ً

  12/12/2012، رام اهللا، األيام
  

   القضية الفلسطينية هي قضية تركية يؤكد لعباس أنأردوغان .55
 إلى جانب  وحكومة، ستظل دوماً، أن تركيا شعباًأردوغانأكد رئيس الوزراء التركي رجب طيب 

 في كلمته التي ألقاها ،وأضاف أردوغان . القضية الفلسطينية قضية تركية، معتبراً"األخوة الفلسطينيين"
أن الظروف " السفارة الفلسطينية بأنقرة على شرف الرئيس محمود عباس، أقامته في حفل العشاء الذي

  ."الحالية ليست كتلك التي كانت موجودة من قبل
، ر أردوغان إلى التغيرات الكبيرة التي تشهدها المنطقة برمتها والتي أطاحت بالعديد من األنظمةاشوأ
 من تلك يلية أن تسرع بشكل عاجل إلى االستفادة جيداًعلى الحكومة اإلسرائ ": قائالً"إسرائيل" اًخاطبم

 على أن بالده ستبذل قصارى جهدها لتحصل فلسطين على ، مشدداً"التغيرات الحاصلة في المنطقة
 إلى مصادقة أردوغانولفت  .العضوية الكاملة باألمم المتحدة ويرفرف علمها على مبنى المنظمة الدولية

 إلى السماح للوكالة الدولية "إسرائيل"ة، الثالثاء الماضي، على قرار يدعو الجمعية العامة لألمم المتحد
ووصف أردوغان ذلك القرار  .للطاقة الذرية، بفرض الرقابة على المواقع النووية اإلسرائيلية

  ". التاريخي"بـ
للقاء الذي  وتناول الطرفان خالل ا،وكان أردوغان قد التقى عباس في مقر رئاسة الوزراء التركية بأنقرة

  . والدولية الراهنة، والعالقات الثنائية بين البلديناإلقليميةاستمر لساعة، العديد من القضايا 
  11/12/2012 ،نباءلألوكالة األناضول 

  
  أصبحت عبئاً على حلفائها" إسرائيل " ويشدد على أن في القدساالستيطانالرئيس التركي يندد ب .56

 األخير تكثيف البناء في المستوطنات بإجراء خطير "إسرائيل"رار وصف الرئيس التركي عبد اهللا غول ق
، داعياً الحكومة اإلسرائيلية إلى استخالص العبر من االعتراف بفلسطين كدولة مراقبة في األمم جداً

إن  "، محمود عباسة الفلسطيني السلطة خالل مؤتمر مشترك مع رئيس،وأضاف الرئيس التركي .المتحدة
، مشيراً إلى "عبئاً على الجميع بما فيها حلفائها وعلى رأسها الواليات المتحدة األمريكيةإسرائيل أصبحت 

  .أن دول العالم تريد السالم واالزدهار في منطقة الشرق األوسط
يجب على إسرائيل أن تفهم أنها تحولت إلى عبئ ثقيل على "ونقلت جريدة معاريف عن غول قوله 

  ".ية المتزايدة، األمر الذي جعلها في وضع صعب للغاية ال تحسد عليهمؤيديها من خالل عزلتها الدول
الجلوس على طاولة المفاوضات إذا ما أرادت " إسرائيل"وأوضح غول خالل المؤتمر أنه يتوجب على 

نضوج العملية السلمية مع الفلسطينيين، كما دعا الدول التسعة التي رفضت التصويت للدولة الفلسطينية 
 .فهم وعدم مضايقة تدفق المياه الطبيعية، في إشارة إلى الوقوف بجانب الفلسطينيينمراجعة مواق
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  وبخصوص بناء المستوطنات في القدس والضفة الغربية فقد شن الرئيس التركي هجوماً شديد اللهجة 
  
  
  

لتي اعتبرها على الحكومة اإلسرائيلية، داعياً إياها التوقف فوراً عن سياسات االستيطان الغير المقبولة وا
الموافقة على وضع دولتين لشعبين وأن " إسرائيل"، ووفقاً للرئيس التركي فإن على "اللعب بالنار"بمثابة 

  .م1967القدس عاصمة أبدية للدولة الفلسطينية على حدود عام 
  12/12/2012عكا أون الين، 

  
  نيةدعو لتنظيم حمالت إعالمية لدعم القضية الفلسطييوزير اإلعالم المصري  .57

دعت مصر إلى ضرورة تنظيم حمالت إعالمية لدعم القضية الفلسطينية، وخاصة القدس  :القاهرة
الشريف، وحمايتها من أية محاولة للتهويد أو التزييف، لتظل محتفظة بتاريخها العربي الذي يضرب 

تماع  في كلمته باج، صالح عبد المقصود،وشدد وزير اإلعالم المصري .بجذوره في عمق التاريخ 
الجمعية العمومية التحاد إذاعات الدول العربية بالقاهرة، أمس، على ضرورة أن يكون هناك دعم عربي 
شامل للقضية الفلسطينية، انطالقاً من كونها القضية المركزية للدول العربية، ودعا إلى ضرورة تعزيز 

  .التعاون العربي في مختلف المجاالت اإلعالمية
  12/12/2012الخليج، الشارقة، 

  
   تمر بأفضل حاالتها  اإلسالمي حماس والجهاد حركتي العالقات  مع:طهران .58

قال المتحدث باسم الخارجية اإليرانية رامين مهمانبرست، أمس، إن العالقات بين بالده : ).أ.ب.د(
وذكر في مؤتمره . وحركتي حماس والجهاد اإلسالمي في األراضي الفلسطينية تمر بأفضل حاالتها

 الذي يثيره اإلعالم "اللغط" األسبوعي الذي أوردته وكالة مهر اإليرانية لألنباء، أمس، أن الصحفي
الغربي حول العالقات بين بالده وحركتي حماس والجهاد اإلسالمي في األراضي الفلسطينية نابع عن 

ضال الشعب دعم ن"واعتبر .  في عدوانها األخير على قطاع غزة"إسرائيل"المشكالت التي أعقبت هزيمة 
  . إليران"الفلسطيني والوقوف إلى جانبه من السياسات المبدئية

  12/12/2012الخليج، الشارقة، 
  

  "إسرائيل"بوتفليقة يدعو لوضع حد لسياسة الكيل بمكيالين في موضوع السالح النووي بين إيران و .59
الواقع بين إيران وبعض قال الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة إن الخالف : كمال زايت -الجزائر 

وأضاف في حوار مع وكالة األنباء الفرنسية أنه يجب وضع . الدول الغربية ليس مستعصيا على الحل
، والتي ال يتم التعامل "إسرائيل"حد لسياسة الكيل بمكيالين في موضوع السالح النووي، التي تستفيد منها 

  .معها بنفس السياسة المنتهجة تجاه إيران
  12/12/2012، لندن، ربيالقدس الع

  
  "على الطريقة اإلسرائيلية"مع مرسي البرادعي يرفض الحوار  .60
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 الرئيس محمد مرسي بأن ، محمد البرادعي المصري،طالب رئيس حزب الدستور: السفير، رويترز
 التي ،"إسرائيل" لكونه رئيساً منتخباً، رافضاً الحوار معه على طريقة "اآلليات الديموقراطية"يعمل طبقًا لـ

وقال البرادعي، في مداخلة تلفزيونية مع اإلعالمية كريستيان  .تبني المستوطنات ثم تدعو إلى التفاوض
 على طريقة إسرائيل تبني ]مع الرئيس مرسي [لن نذهب للحوار.: "أن.أن.أمانبور على شبكة سي

  ."نريد أرضية عادلة للحوار... المستوطنات وتقول تعالوا نتحاور
  12/12/2012ت، السفير، بيرو

  
  مستشفى ميداني مصري في غزة .61

أعلن وكيل وزارة الصحة المصرية أحمد صديق، الذي زار قطاع غزة أمس، عن إنشاء :  كوناوكالة
وأوضح صديق، في تصريح صحافي  .مستشفى ميداني في القطاع لتقديم الخدمات الطبية للفلسطينيين

اء للتأهيل الطبي والجراحة التخصصية شرق خالل زيارته على رأس وفد طبي مصري مستشفى الوف
  .أشهر إقامة مستشفى ميداني خالل ستة إلىمدينة غزة، أن وزارة الصحة المصرية تسعى 

  12/12/2012البيان، دبي، 
  

   يزور قطاع غزة الشهر المقبلالماليزيرئيس الوزراء  .62
، )يناير/ كانون ثاني(الشهر المقبل  من المتوقع أن يقوم رئيس الوزراء المالي بزيارة قطاع غزة :رام اهللا

وذلك تلبية لدعوة وجهها إليه رئيس الحكومة الفلسطينية في غزة إسماعيل هنية في اتصال هاتفي جرى 
  إغاثياً وفدا11/12ًوقال هنية، خالل استقباله يوم الثالثاء  .بينهما عقب العدوان اإلسرائيلي على القطاع

أنه أجرى اتصاال هاتفيا مع رئيس الوزراء : "ساعدة للشعب الفلسطينيمن ماليزيا، يزور غزة لتقديم الم
الماليزي محمد نجيب وقدم له الشكر العميق لمواقف ماليزيا من الشعب الفلسطيني وقضيته، ووجه له 

قد " إلى أن هذه الزيارة ، مشيراً"الدعوة لزيارة غزة، وسيقوم مشكورا بتلبية الدعوة ويقوم بزيارة القطاع
  ". في الشهر المقبلتكون

  11/12/2012قدس برس، 
  

   للتجسس علينا أرسلت نسراً"إسرائيل": الخرطوم .63
 بجهاز إلكتروني يشتبه في أنه ُأرسل من قبل االحتالل  مزوداً إنهم أسروا نسراًسودانيونيقول مسؤولون 

ئل اإلعالم ونقلت جريدة ديلي تلغراف البريطانية عن وسا .اإلسرائيلي في مهمة تجسس على البلد
  .اإلسرائيلية أن اكتشاف الطائر تم في بلدة كرينك بمنطقة دارفور غرب السودان

 بعد  سرياً استنتجوا أن الطائر كان عميالًالسودانيينوبحسب جريدة هآرتس اإلسرائيلية فإن المسؤولين 
الشمسية قادر على ويعمل بالطاقة ) أس.بي.جي( بجهاز تحديد المواقع العالمي اكتشافهم أنه كان مزوداً

 ببطاقة مثبتة في إحدى قدميه وعليها عبارة كما كان النسر مزوداً .نشر صور بواسطة األقمار الصناعية
، مما أثار اتهامات بأن الطائر كان في مهمة " القدس- الجامعة العبرية"و" خدمة الطبيعة اإلسرائيلية"

  .مراقبة إسرائيلية
 كلم 600ليون بأن الطائر الذي يستطيع التحليق لمسافة تصل نحو من جانبهم أقر المسؤولون اإلسرائي

 . بجهاز إسرائيلي، لكنهم أصروا على أنه كان يستخدم في دراسة أنماط هجرة الطيور كان مزوداًيومياً
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 من مائة  إن الطائر كان واحداً، أوهاد حازوف،وقال عالم البيئة في هيئة الطبيعة والمتنزهات اإلسرائيلية
أس ألخذ قراءات المسافات واالرتفاعات، .بي. الماضي بنظام جيأكتوبر/ زودت في تشرين األولنسر 

  .وليس صور مراقبة
 في السعودية العام الماضي أثار وسائل اإلعالم المحلية للقول بأن  مماثالًوأشارت الجريدة إلى أن اكتشافاً

لكن المسؤولين السعوديين  .مشبوه" ونيمخطط صهي" ُألقي القبض عليه بشبهة التجسس كجزء من طائراً
  .نفوا فيما بعد هذه التكهنات

  12/12/2012السبيل، عّمان، 
  

   يتنافسون على زيادة نفوذهما في أرتيرياواإلسرائيليون اإليرانيون: تقرير أمريكي .64
عد  وهو مركز دراسات إستراتيجي وأمني أمريكي، وي،شر موقع ستراتيجيك فوركاستينغن :لقدس المحتلةا

 إيران تقرير حول المنافسة القوية بين ،من أحد أهّم المؤسسات الخاصة التي تعنى بقطاع االستخبارات
يران تريد إ أنوذكر التقرير  .األفريقية بالسيطرة على المناطق الحيوية في دولة ارتيريا "إسرائيل"و

 مهم للتجارة البحرية  يعتبر طريقألنه األحمرالسيطرة على الساحل االرتيري المطل على البحر 
 السيطرة عليه من إيرانالعالمية، ويوجد محطات تنقيب نفط كبيرة على الساحل االرتيري حيث تريد 

 في اقتصادها بسبب قلة عدد أزمةخالل تقديم الدعم العسكري والمادي الرتيريا وان ارتيريا تعاني من 
 الوتر الحساس بتقديم المساعدات الرتيريا  تضرب علىأنها إيران المحلي، وترى اإلنتاجسكانها و قلة 

  .للسيطرة على النفط المتواجد على الساحل
تريا ي السيطرة على بعض المناطق الساحلية والحدود بين ارأبيب فتريد تل اإلسرائيليوبخصوص الشأن 

، إلثيوبيا األمريكي والسبب الثاني هو التأثير على التحالف اإليرانية األنشطة بسبب مراقبة وأثيوبيا
 السودانية ومصانع األنشطة في اريتيريا لمراقبة إسرائيلية يوجد قواعد عسكرية أن أيضاًوذكر التقرير 
  . سيناء ثم قطاع غزةإلى وتهريبها األسلحة إيصال بالسالح واإلرهابية من تزويد المنظمات السالح خوفاً

  12/12/2012وكالة سما اإلخبارية، 
  

  "خطأ جسيم"المشاركة الفلسطينية في مؤتمر األسرى بالعراق :  عن المعتقلينللدفاعالشبكة األوروبية  .65
وزير األسرى والمحررين " الشبكة األوروبية للدفاع عن المعتقلين واألسرى الفلسطينيين" طالبت :أوسلو

في الحكومة الفلسطينية برام اهللا عيسى قراقع؛ والوفد الفلسطيني المشارك في مؤتمر العراق حول 
ما لم تكشف "سرى في سجون االحتالل اإلسرائيلي، والمنعقد في بغداد، باالنسحاب من هذا المؤتمر، األ

  ".السلطات العراقية عن مصير جميع المعتقلين والموقوفين الفلسطينيين في سجونها وتطلق سراحهم فوراً
من الخطأ "ثاء، أنه قدس برس نسخة عنه يوم الثالوكالة واعتبرت الشبكة، في بيان صادر عنها، تلقت 

الجسيم المشاركة في مؤتمر لمناقشة قضية األسرى الفلسطينيين في سجون االحتالل اإلسرائيلي، في 
العراق، وهو المكان نفسه الذي يتعرض  فيه الفلسطينيون لالعتقال والتوقيف من قبل السلطات العراقية؛ 

  ".جرم اقترفهلمجرد كونه فلسطينيا، ودون أي مسوغ قانوني أو تهمة أو 
كان األجدر بالجامعة العربية أن تعقد هذا المؤتمر في مكان يحترم فيه "وأوضحت الشبكة األوروبية أنه 

، معبرة عن استغرابها من مشاركة أي "حق الفلسطيني بالعيش الكريم أوال، ناهيك عن حقوقه األخرى
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مارس أبشع أنواع االضطهاد فلسطيني في مؤتمر يسهم في تبيض صورة الحكومة العراقية، التي ت
  .، على حد تعبيرها"والتعذيب بحق أنباء الشعب الفلسطيني في العراق

  11/12/2012قدس برس، 
  

   ويقسم الضفة إلى قسمين"مقلق جداً"البناء االستيطاني حول القدس : موفد أوروبي .66
 السفير ،الشرق األوسط قال المبعوث الخاص لالتحاد األوروبي لعملية السالم في : كميل الطويل-لندن 

 من قضية بناء المستوطنات اإلسرائيلية على "لم يتغّير" إن موقف االتحاد األوروبي ،أندرياس راينيكه
غير " و"مقلقة جداً"األراضي الفلسطينية المحتلة، وإنه يرى خطط البناء االستيطاني الجديدة حول القدس 

نطقة، نحتاج إلى التقّدم نحو السالم، والبناء االستيطاني من أجل شعوب الم":  الحياةجريدةوقال ل ."مقبولة
أن موقفنا ينص على أن بناء المستوطنات غير شرعي "وتابع . "يهدد مباشرة الوصول إلى هذا الهدف

، مشيراً إلى أن القرارات اإلسرائيلية األخيرة في شأن توسيع االستيطان حول "بموجب القانون الدولي
فلسطين ) قيام دولة(مقلقة جداً وتهدد فرص " خطط "1أي " الخاصة بالمنطقة القدس وتحديداً الخطط

أي "خطط البناء في المنطقة . والتي تُعتبر عنصراً أساسياً من عناصر السالم الدائم) جغرافياً(متماسكة 
، إذا ما تم تنفيذها، ستقسم الضفة الغربية إلى قسمين، وتهدد احتمال أن تكون القدس العاصمة "1
  ."سيمثّل ذلك انحرافاً استراتيجياً غير مقبول. لمستقبلية لدولتينا

وأوضح راينيكه أن االتحاد األوروبي يدعو القيادة الفلسطينية إلى أن تستغل حصولها على وضع الدولة 
اقتناعي العميق هو أن الطرفين في حاجة إلى اتخاذ "، وقال "بطريقة بناءة"غير العضو في األمم المتحدة 

وأوضح أن األوروبيين سيواصلون العمل مع السلطة الفلسطينية  ."ء لبناء الثقة، ال لزعزعتهإجرا
  ."بصفتها شريكاً أساسياً في السالم في المنطقة"

الذي ) بين العرب واإلسرائيليين(رؤية نهاية لهذا النزاع ... من مصلحة االتحاد األوروبي"وقال إن 
. "دود الجنوبية لدول االتحاد األوروبي ما دام لم يجد حالً لهسيواصل تهديد السالم واألمن على الح

 من أجل "الرباعية"وأردف أن ذلك يتطلب العمل مع الواليات المتحدة واألطراف الدوليين بما في ذلك 
يجب استكشاف الخيارات التي تتيحها "حل النزاع في الشرق األوسط، الفتاً إلى أنه ما زال مقعتناً بأنه 

سالم العربية التي ربما توفر دعماً إقليمياً مهماً التفاق سالم شامل بين اإلسرائيليين مبادرة ال
 من أجل السالم في "مقتنعون بأن هناك حاجة إلطالق جهود جديدة"وزاد أن األوروبيين  ."والفلسطينيين

  .2013المنطقة خالل العام الجديد 
  12/12/2012الحياة، لندن، 

  
  2013 في الشرق األوسط خالل ادرة تؤدي إلى السالمإطالق مبيجب  :ابريطاني .67

نقل المتخصص في شؤون االستيطان أحمد صب لبن عن :  ووليد عوض، أشرف الهور-  رام اهللا،غزة
 مستشار رئيسنمر حّماد، وزير الدولة البريطاني لشؤون التنمية الدولية ألن دانكن، قوله خالل لقائه ب

أن بالده ستواصل جهودها من أجل إنقاذ حل الدولتين وعملية السالم  ، عباسالسلطة الفلسطينية محمود
 موقف بالده المعارض والمدين لالستيطان اإلسرائيلي في األرض الفلسطينية، سواء من ، مجدداًعموماً

وأشار إلى أن بالده أكدت معارضتها  .خالل موقفها الثنائي، أو من خالل عضويتها في االتحاد األوروبي
لقيام الحكومة اإلسرائيلية باحتجاز ومصادرة أموال الضرائب الفلسطينية، مؤكدا أن بالده الشديدة 
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 من العمل بحيث يكون بّد إن بالده تعتقد أنه ال"وقال الوزير البريطاني  .ستواصل تقديم الدعم لفلسطين
حدة األمريكية، لما  عام إطالق مبادرة سياسية تؤدي إلى إحالل السالم، بالتعاون مع الواليات المت2013

  ."لها من دور أساسي في العملية السلمية
  12/12/2012، لندن، القدس العربي

  
  بريطانيا تمول إعادة إعمار بيوت بغزة .68

أعلن وزير التنمية الدولية ببريطانيا أالن دنكن، أن المملكة المتحدة ستوفر مساعدات طبية ومالجئ 
 85يوت التي دمرت خالل الحرب األخيرة في غزة لنحو مؤقتة، وستساعد في عملية إعادة إعمار الب

وأوضحت القنصلية البريطانية العامة في القدس في بيان صحفي، أنه سيتم تقديم  .ألف مواطن
المساعدات البريطانية عبر اللجنة الدولية للصليب األحمر من خالل العديد من الفعاليات الحيوية التي 

 . مليون شخص1.6  مستشفيات تقدم خدماتها لـ8  الدعم الطبي لـستساعد الصليب األحمر على توفير
 من الجرحى والعديد من 2,000 شاحنات محملة باألدوية إلسعاف 8وبينت أن المساعدات تشمل إدخال 

 3الحاالت الطارئة األخرى، وتوفير معدات المالجئ من بطانيات ومستلزمات النظافة وأغطية لحوالي 
الخيام واألفران وتنكات الوقود لألشخاص الذين فقدوا بيوتهم، وتوزيع معدات آالف شخص، إضافة إلى 
  . بيت تضرر خالل الصراع األخير5,000بناء للمساعدة في إعمار 

وأشارت إلى أنها تشمل أيضا تسهيل تزويد محطة الطاقة في غزة بمئات آالف الليترات من الوقود 
  .ارئة للبنية التحتية لشبكة المياه المتضررة في المدينةلضمان توفير الكهرباء، والقيام بإصالحات ط

  11/12/2012فلسطين أون الين، 
  

   لحرّية التعبير هجوم إسرائيلي وخنقاً" المقاطعةقانون" :هيومن رايتس ووتش وآمنستي .69
قانون " مشروطًا ضد  أمس أمراً اإلسرائيليةأصدرت المحكمة العليا:  زهير أندراوس-الناصرة 
 يلزم الدولة أن تشرح خالل أربعة أشهر لماذا ال يتم إلغاء هذا القانون الذي حظي بانتقادات "المقاطعة

  .حادة من قبل حقوقيين ومحامين ومن ضمنهم المستشار القضائي للكنيست
قانون المقاطعة : قد أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش بيانًا للصحافة حول القانون تحت عنوانو

 أما منظمة آمنستي فكتبت في بيانها أن قانون المقاطعة هو هجوم إسرائيلي ضد .يخنق حرّية التعبير
  .حرية التعبير

  12/12/2012، لندن، القدس العربي
  

  "إسرائيل"ـ مليون دوالر من الواليات المتحدة ل650ذخيرة بـ  .70
لى تزويد رس األمريكي الموافقة عج من الكون"البنتاغون" األمريكية طلبت وزارة الدفاع :وكاالتال
 الفلسطينية عن "معاً" مليون دوالر، وفقاً لما نقلت وكالة 650 بذخائر عسكرية تصل قيمتها "إسرائيل"

وجاء هذا الطلب بعد انتهاء العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة، ويشمل ما . مصادر أمريكية، أمس
ا وكذلك الطائرات المقاتلة  استخدامه"من دون طيار" قذيفة وصاروخ تستطيع الطائرات 6900يقارب من 
، وسيكون من ضمن هذه الذخائر أنواع من الصواريخ دقيقة التصويب وتستطيع "F15 وF16"من نوع 

 ما يقارب من "إسرائيل"كذلك ستقوم الواليات المتحدة بتزويد . اختراق جدران اسمنتية بسماكة  مترين
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 وطن، وذلك لسد المخزون االحتياطي لسالح  كيلوغرام250 آالف قذيفة مختلفة وبأوزان تتراوح بين 10
  .الطيران بعد استخدام جزء كبير منه في العدوان على غزة

  12/12/2012الخليج، الشارقة، 
  

   مناسبة لرفع الوعي بحقوق الالجئين الفلسطينييناإلنساناليوم العالمي لحقوق : األونروا .71
 يعد مناسبة لرفع الوعي اإلنسانلعالمي لحقوق  إن االحتفال باليوم ااألونرواقالت وكالة :  بتراوكالة

.  من تبعات تشردهم من ديارهم1948العالمي بمسألة حقوق الالجئين الفلسطينيين الذين عانوا منذ عام 
 اإلنسان، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق ، الثالثاءأمس الذي أصدرته ،وأشارت الوكالة في البيان الصحفي

 ارتباط مواد إلىنسخة منه ) بترا( من كل عام، وتلقت ديسمبر/ األولون الذي يصادف العاشر من كان
 العالمي بالالجئين الفلسطينيين وخاصة فيما يتعلق بحقهم في الحرية والمساواة وعدم التدخل اإلعالنهذا 

 حقهم في العمل والحماية من إلىفي حياتهم الخاصة، والتنقل بحرية داخل حدود الدولة وخارجها إضافة 
  .البطالة وتوفير مقومات التعليم وسبل الحياة الكريمة لهم

 12/12/2012الدستور، عمان، 
  

   تهّول بتدخل الغرب واحتالله الساحل السوري"سرائيلإ" .72
أرادت إسرائيل بتسريبها معلومات حول وجود عناصر من اسـتخباراتها          :  آمال شحادة  -القدس المحتلة   

يماوية، أن تتوج محاوالتها ألخذ دور والمشاركة في أية عمليـات           في مناطق سورية لمراقبة األسلحة الك     
فهـي تراقـب    . حربية قد يقدم عليها الغرب لحسم المعركة ضد نظام الرئيس الـسوري بـشار األسـد               

االستعدادات التي أعلنت عنها دول غربية وتركيا للقيام بضربة عسكرية في سورية لمنعها من اسـتخدام                
وأقحم اسم األردن في هذه المحاوالت، لكن الملك عبداهللا، نفى ذلك قـائالً             . ينتلك األسلحة ضد المعارض   

وحتى تكون رسالة إسـرائيل واضـحة، إقليميـاً         . إن بالده لن تكون شريكة في أي حرب على سورية         
البريطانية، وبعثت بمـصادرها    » صانداي تايمز «ودولياً، اختارت أن تنشر هذه المعلومات عبر صحيفة         

في تل أبيب لتفجير هذه القنبلة الجديدة في الملف السوري، في الوقت الذي وصل الحديث عن                المسؤولة  
 بريطانيـة بمـشاركة تركيـا       –خطر األسلحة الكيماوية ذروته مع نشر معلومات حول خطة أميركيـة            

  .وإسرائيل لمواجهة خطر األسلحة الكيماوية السورية
عاد الملف إلى أجندة اإلسرائيليين لتظهر الخالفـات فـي          هذا الجانب من الحرب النفسية تجاه سورية، أ       

فالنائب األول لرئيس الحكومة، الوزير موشيه يعالون، اعتبر        . الرأي حوله، حتى بين وزراء ومسؤولين     
الكالم عن وجود وحدات عسكرية إسرائيلية في سورية بحثاً عن مخزونات األسلحة الكيماوية ومراقبتها              

وعلى رغم أنـه رفـض التفـصيل عـن          . ره إسرائيل قوة الردع اإلسرائيلية    أمر يندرج ضمن ما تعتب    
الموضوع إال أن يعالون أظهر موقفاً مغايراً لمواقف مسؤولين إسرائيليين في مقـدمهم رئيـسه بنيـامين     

بالنسبة له فإن األحداث التي تشهدها سورية ال تؤشر إلى احتمال لجوء النظام الـسوري إلـى                 . نتانياهو
ألسلحة الكيماوية التي يمتلكها ضد إسرائيل، لكنه في الوقت نفسه اعتبر هذه الخطوة داللة على               استخدام ا 

ولم يكن يعالون وحيداً في موقفه هذا، إذ سانده رئـيس الهيئـة الـسياسية              . نجاعة قوة الردع اإلسرائيلية   
فقـد  . ر الدفاع، إيهود باراك   األمنية في وزارة الدفاع عاموس غلْعاد، الذي أبدى رأياً مغايراً لرئيسه وزي           
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حسم غلعاد أن السالح الكيماوي التابع للنظام السوري محمي وأن الرئيس بشار األسد أدرك التحـذيرات                
  .التي وجهها إليه قادة دول العالم من مغبة استخدام هذا السالح

ا في الوقت الـذي     هذان الموقفان لمسؤولين كبيرين في الحكومة اإلسرائيلية ومطلعين على التفاصيل برز          
نُشر الكثير من التقارير االستخبارية اإلسرائيلية واألميركية، التي تتحدث عن خرائط رصدتها طـائرات              
من دون طيار، إسرائيلية وأميركية، وأخرى رصدتها أقمار اصطناعية، تفصل مواقع مخازن األسـلحة              

ولئك المسؤولين الذين يطلعون علـى      والمعروف أن يعالون وغلعاد هما من أ      . الكيماوية منذ سنوات عدة   
تقارير استخبارية كما يشاركان في النقاشات التي تدور في المؤسـستين الـسياسية والعـسكرية حـول                 

والملفت أن تصريحاتهما عكست موقفاً ينـسف التقـارير         . المواضيع التي تعتبرها إسرائيل تهديداً ألمنها     
  .يةاإلسرائيلية التي تثير الرعب والهلع تجاه سور

وليس مصادفة أن نتانياهو، الذي أراد ان يقحم بالده في هذا الملف، اكتفى بالقول إن إسرائيل تراقب عن                  
كثب التطورات حول األسلحة الكيماوية في سورية من دون أن يحدد فترة زمنيـة متبقيـة لألسـد وال                   

 نتانياهو، الذي تطلبـت     لكن الواضح أن  . لضربة عسكرية، بل كان حذراً جداً حتى في إطالق التهديدات         
مصالحه االنتخابية أن يضع الملف اإليراني في الدرج، استغل الملف السوري كعصا تنقذه من الموقـف                
الذي وضع نفسه فيه تجاه الواليات المتحدة والمجتمع الدولي وحتى في الداخل اإلسرائيلي، إثر تهديداتـه                

وجـاء اليـوم    . د المفاعل النووي اإليراني   الحربية ضد إيران وإصراره على توجيه ضربة عسكرية ض        
فـأي  . طرحه الملف السوري متريثاً ويتناسب واألجواء التي تسود إسرائيل في ظل المعركة االنتخابيـة             

  .طرح للملف السوري ال يعطي إسرائيل دوراً مركزياً
 إلى بوق ينطـق     وسائل اإلعالم اإلسرائيلية لم تتأخر وحلت مكان المسؤولين اإلسرائيليين وتحول بعضها          

فال يكاد يمر يوم واحد، إال ويتصّدر الملف الـسوري عنـاوين الـصحف وتقـارير القنـوات                  . باسمهم
وكانت المعلومات تعتمد على مـصادر عـسكرية أو أمنيـة أو            . التلفزيونية وتحاليل المواقع اإللكترونية   

 وبرز ذلك لدى الحديث عـن     ووجد بعض وسائل اإلعالم جانباً للمنافسة في الموضوع،       . سياسية مسؤولة 
فقد ذكر أن الجانب اإلسرائيلي طلب      . طلب إسرائيل من األردن توجيه ضربة عسكرية عبره ضد سورية         

خالل الشهرين األخيرين مرتين تصريحاً من األردن لضرب مخازن األسلحة الكيماوية السورية، إال أن              
  .األردن رفض ذلك

علومات انطالقاً من أن إسرائيل ال تحتاج إلى األردن لتوجيـه           وتابعت وسائل إعالم أخرى تغطية هذه الم      
ضربة ضد سورية، إذ توجد لها حدود طويلة مشتركة معها ويمكنها تنفيذ ضربة موضعية ضد المخازن،                

لكن، من وجهة نظر هؤالء، فإن      . التي تعتبرها خطراً حقيقياً، كما فعلت عندما قصفت مفاعل دير الزور          
اعيات ضربة كهذه على األردن، في ظل أوضـاعه الراهنـة ومـع تـصاعد قـوة                 إسرائيل قلقة من تد   

ووصف الخبير العسكري، عمير رفافورت الحديث عن طلـب إسـرائيلي مـن األردن ب               . اإلسالميين
. لو كانت إسرائيل تريد الهجوم فهي ال تحتاج إلى التنسيق مع األردن فـي أي شـيء                «: وقال» الهراء«

. »لة بما يكفي مع سورية، يمكنها من خاللها أن تبعث بطائرات سـالح الجـو              فلديها حدود مشتركة طوي   
الصحيح أن لألميركيين قوات في األردن بقيت بعـد منـاورة إقليميـة             «: ولكن، يضيف في هذا الجانب    

وأثناء األشهر األخيرة كانت إسرائيل شريكة في نقل رسائل إلى قيادة النظام السوري، بموجبهـا               . كبيرة
  .»وط مخزونات السالح الكيماوي في أياد غير مسؤولة وتقصد حزب اهللا في لبنان، خطاً أحمريعتبر سق
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ما أعلن من أن المسؤولين األمنيين والعسكريين يفضلون إبقاء أي حديث أو نشاط ضد األسلحة الكيماوية                
فاصيل، حتى تلك التي    فقد دخلت التقارير اإلسرائيلية إلى أدق الت      . السورية، قيد السرية، بات مجرد ثرثرة     

تتحدث عن سير خطة تنفيذ العملية العسكرية، وهي تفاصيل تبقى عادة سرية، منعاً لتسهيل عملية الدفاع                
وضمن ما روجت له التقارير فإن طائرات إسرائيلية من دون طيار وطائرة أميركية             . لدى الطرف اآلخر  

 السورية، الستكشاف المخازن    -ود األردنية   أيضاً من دون طيار، تقوم بطلعات استطالع في منطقة الحد         
أما حول العملية العسكرية التي أعـدتها الواليـات   . الكيماوية السورية غير البعيدة عن المنطقة الحدودية     

المتحدة وبريطانيا فإن جهات عدة ستشارك فيها ولن تقتصر على إسرائيل وتركيـا بـل فرنـسا ودول                  
  .عربية

  »األسد األلباني«تدريبات 
تواصل المصادر اإلسرائيلية استعراض قوة استخباراتها فتذكر بأنه إلـى جانـب حاملـة الطـائرات                و
 مـن جنـود     2500 سفينة حربيـة و    17 طائرة مقاتلة و   70ومعها قوة هجومية تتشكل من      » آيزنهاور«

 كما وضـعت  . »شارل ديغول «المارينز، وضعت فرنسا قبالة السواحل السورية حاملة الطائرات النووية          
. بريطانيا في مواجهة السواحل السورية خمس سفن حربية على األقل وقوة مـارينز بريطانيـة كبيـرة                

 عنصر من قـوات األسـطول       2600وزادت التقارير اإلسرائيلية ترويجها لهذه االستعدادات بالقول إن         
 في الجبـال    والمارينز البريطانية والفرنسية يجرون تدريبات على عملية إنزال واحتالل أهداف محصنة          

، وبأنه تم اختيار هذه المناطق للتشابه الكبير بينها وبـين المنـاطق             »األسد األلباني «في ألبانيا تحت اسم     
وتواصـل التقـارير اإلسـرائيلية      . الساحلية السورية، بالقرب من الالذقية وطرطوس والجبال المحيطة       

ن من أجل منع األسد وقادة النظام مـن         االدعاء بأن الهدف المركزي سيكون احتالل منطقة جبال العلويي        
والعملية، وفق اإلسرائيليين، ستبدأ بهجوم جوي يكون مصحوباً بعمليـة          . االنسحاب إلى هناك من دمشق    

أرضية لقوات خاصة لتدمير منظومات األسلحة ووحدات األسلحة الكيماوية التابعة لألسد وكذلك السالح             
  .الجوي ومنظومات الدفاع الجوي السورية

في رأي اإلسرائيليين ال يشكل نشر القوات األميركية الكبيرة في مواجهة سـورية ضـغطاً عـسكرياً                 و
. متزايداً على نظام بشار األسد فقط، إنما يظهر النيات األميركية للتدخل اآلن في شكل مباشر في سورية                

ة مقابل سورية، وصلت منذ     وتتحدث التقارير االستخبارية اإلسرائيلية أن القوة الجوية األميركية المرابط        
 سفينة حربية، هنـاك ثـالث سـفن         17 طائرة هجومية و   70، وإضافة إلى    )نوفمبر(شهر تشرين الثاني    

 مدمرات، بينها أربـع  10وسفينة صواريخ موجهة وعلى األقل      » جيما«هجومية برمائية من قوة اإلنزال      
ملة الطائرات األميركية آيزنهـاور     وترابط على حا  . العتراض الصواريخ » أيجيس«سفن حاملة منظومةَ    

 8 أسراب لطائرات مقاتلة وقاذفة تابعة للجناح السابع الجوي، وعلى متن هذه السفينة قوة هجومية من                 8
 مقاتل من جنود المارينز الموجودين في قـوة هجوميـة           2500آالف بحار وطيار ومارينز، انضم إليهم       

  . وهم يرابطون اآلن قبالة سورية10000ركية إلى وبذلك يصل عدد أفراد القوة األمي» جيما«فوق 
  حاملة الطائرات

والقوة الهجومية التابعة لها كانت ترابط في       » آيزنهاور«وتضيف التقارير اإلسرائيلية أن حاملة الطائرات       
مواجهة إيران، وقد مرت من قناة السويس في األول من الشهر الجاري، وفي ليلة الثلثاء الماضي وفـي                  

  .عاصفة التي تجتاح شرق البحر المتوسط، رابطت في مواجهة السواحل السوريةذروة ال
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، هذا مـا يحـاول اإلسـرائيليون        »سمين«ملف األسلحة الكيماوية السورية في االستخبارات اإلسرائيلية        
الترويج له هذه األيام، بما يوحي بأن إسرائيل، ومنذ ثمانينات القرن الماضي، يقظـة لخطـر األسـلحة                  

وبالنسبة لداني شوهام فإن إسرائيل تمتلك معلومات غنية عن األسلحة          . اوية وتتابعه منذ ذلك الوقت    الكيم
تمتلك سورية مخزوناً كبيراً من األسلحة الكيماويـة أنتجتـه بمـساعدة            «: ويقول. السورية غير التقليدية  

د بدأ الجهد السوري فـي  وق. شركات تجارية كثيرة ودول مختلفة منها إيران منذ ثمانينات القرن الماضي   
وعلى مر الزمن، منذ منتصف     . هذا السياق في أيام الرئيس األسد األب واستمر في فترة حكم االبن بشار            

وساعدتها شركات عـدة  . ثمانينات القرن الماضي إلى اآلن، طورت سورية سالحها الكيميائي نوعاً وكماً       
ت لإلنتاج الكيماوي والصناعي وانـضمت بعـد   من غرب أوروبا من خالل تزويدها بالمواد الخام ومعدا 

ذلك الهند والصين وكوريا الشمالية وإيران وروسيا فيما بقيت الصلة وثيقة مع إيران في مجال األسـلحة                 
  .»حتى الفترة األخيرة

ووفق شوهام إن ترسانة األسلحة الكيماوية السورية واسعة جداً وأهم عنـصر فيهـا رؤوس صـواريخ                 
، التي تحتوي على مواد كيماوية مـن عائلـة غـاز            »سكود دي «و  »  سي –ود  سك«و  »  بي –سكود  «

كما توجد وسائل إطالق ونشر أخـرى       . ومن غاز الخردل والسيانيد   » في إكس «و  » سارين«األعصاب  
  .لمواد قتالية كيماوية ومنها قذائف جوية وقذائف صاروخية

يشتمل على مواد سامة ومـواد تُحـدث        ويدعي شوهام أن سورية تمتلك مخزوناً من السالح البيولوجي          
وال تسقط التقارير االستخبارية اإلسرائيلية إمكانية أن يكون تم تهريب سالح           . أمراضاً تلوثية وربما أوبئة   

  .كيماوي وبيولوجي من العراق إلى سورية قُبيل احتالل جيش الواليات المتحدة العراق
  12/12/2012، الحياة، لندن

  
  ةخالد مشعل في قطاع غز .73

  علي بدوان
كما كان متوقعاً منذ شهرٍ مضى، فقد وصل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل إلى قطاع                 
غزة، في أول زيارة له في حياته لهذا الجزء الغالي من أرض فلسطين، غزة الثورة، وغزة العزة، وغزة                  

ولـى للمقاومـة منـذ العـام     الصمود والصبر والثبات رغم الفاقة وآالم والحصار، غزة اإلرهاصات األ  
، وغزة الشرارة الساطعة في سماء فلسطين، شرارة االنتفاضة الكبرى األولـى، التـي اشـتعلت                1956

  .1987انطالقاً من مخيم جباليا أواخر العام 
خالد مشعل في قطاع غزة، للمشاركة بمرور ربع قرن على انطالقتها الفدائية المسلحة والتنظيمية تحـت                

روف، وقد اكتوت واندعكت خالل ربع قرن من عمرها بميدان ومراس التجربـة والعمـل               عنوانها المع 
  .اليومي، وواجهت الكثير من العواصف واألزمات التي مرت على البيت الفلسطيني وعلى عموم المنطقة

فكيف نقرأ معاني وأبعاد تلك الزيارة األولى لخالد مشعل للقطاع مع مرور ربـع قـرن مـن انطالقـة                    
، خصوصاً وأنها تأتي مترافقة مع معلومات مؤكدة عن انتهاء االنتخابات الداخلية لحركة حمـاس               الحركة

  بما فيها انتخاب رئيس المكتب السياسي الجديد للحركة، ورئيس مجلس الشورى فيها؟
  الزيارة األولى

رض الفلـسطينية   نبدأ اإلجابة بالقول، إن زيارة خالد مشعل لقطاع غزة هي األولى له في حياته لتلك األ               
، 1987أواخر العام   ) حماس(التي انطلقت منها شرارات العمل الفدائي المقاوم لحركة المقاومة اإلسالمية           
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والتي ُأطلق منها أيضاً البيان التأسيسي األول للحركة والذي ُأعلن فيه عن قيام حركة حماس من رحـم                  
  .الحركة اإلخوانية اإلسالمية في فلسطين

مشعل قد غادر الضفة الغربية مطلع صباه باتجاه دولة الكويت التي عـاش فيهـا، ودرس                فقد كان خالد    
، وبنى وصقل خالل وجوده فوق أرضها       )قسم الفيزياء (وتَعلَم في جامعتها متخصصاً في العلوم األساسية        

لتحاقـه  شخصيته السياسية والفكرية عبر انتمائه، وعبر نشاطه بين الطلبة في جامعة الكويت وصـوالً ال              
  .وإسهامه بتأسيس حركة حماس في فلسطين

فزيارة خالد مشعل وبرفقته عدد من أعضاء المكتب السياسي للحركة من المقيمين فـي الخـارج ومـن                  
موسـى أبـو    (الشخصيات المحترمة والمرموقة وذات التجربة الميدانية في صفوف حركـة حمـاس ك            

ارة الغريب للدار، بل تمثل عودة أهل الدار        ليست زي ..) مرزوق، وعزت الرشق، ومحمد نصر وغيرهما     
للدار، وعودة األهل لألهل، بعد منعٍ قسري عن التوجه لتلك الـديار الفلـسطينية التـي صـنَعت مجـد           

  . انطالقاً من مخيم جباليا1987االنتفاضة الكبرى األولى نهاية عام 
ا العام على أرض فلـسطين، لتعـود        وقد هّزت تلك االنتفاضة العالم كله، وقلبت موازين الصراع بمعناه         

فلسطين لصدارة الحدث وعلى طاولة وأجندة المجتمع الدولي بعد محاوالت شطبها وتغييبها مرة ثانية منذ               
 وبعد وقوع االنشقاق الفلسطيني الكبير الذي وقع    1982الخروج الفلسطيني المسلح من بيروت نهاية العام        

 وذيوله التي بقيت إلى حين اندالع االنتفاضة        1983ف عام   في صفوف منظمة التحرير الفلسطينية منتص     
  .الكبرى األولى

وعليه، فعودة خالد مشعل إلى قطاع غزة، تتم اآلن بعد صمود غزة األخير، الذي شكّل نتاج مرحلة ونقلة                  
نوعية في مسار العمل الوطني الفلسطيني ومن الصراع مع المشروع الصهيوني، حيث شالل الدماء التي               

 وروت أرض فلسطين، وقد تَصدرت حركة حماس في هذا الميدان وهذا المعمعان دوراً ريادياً إلى                نزفت
جانب عموم القوى الفلسطينية ومنها حركة فتح وحركة الجهاد اإلسـالمي والجبهـة الـشعبية لتحريـر                 

  .فلسطين وغيرها من القوى التي كانت في استقبال مشعل على أرض القطاع
فحركة . رئيسياً في المشهد الوطني الفلسطيني في قطاع غزة خالل العقدين األخيرين          كما تَصدرت دوراً    

  .حماس تحتفظ بثقلها الرئيسي داخل فلسطين، وعلى األخص في قطاع غزة
  أفضل ألف مرة ومرة

إن عودة خالد مشعل ومعه العديد من أعضاء المكتب السياسي لحركة حماس يفتَرض به أن يتحول مـع                  
لعمـوم الكـوادر    ) إن أمكـن  (رحلة التالية من العمل الوطني الفلسطيني لعودة دائمة تقريباً          إطالالت الم 

الفلسطينية المنتمية لمختلف الفصائل والقوى الفلسطينية، بحيث ال تكون تلك العودة عـودة موسـمية أو                
ألـف  ألف ألف   (عودة بروتوكولية، فالوجود على أرض الصراع في أي موقعٍ من أرض فلسطين أفضل              

من الوجود خارج أرض الصراع ولو كان هذا الخارج على تخوم الوطن الفلـسطيني فـي بلـدان       ) مرة
  .الطوق المحيطة بفلسطين في مخيمات وتجمعات الشعب الفلسطيني الالجئ

وقد بذل كاتب هذه السطور ومن خالل موقعه السياسي السابق في الساحة الفلسطينية، جهوداً كبيرة خالل                
وما زالت تلك العودة تمثل حلماً وطنياً مشروعاً بالنـسبة لـه،            , من أجل عودته لفلسطين   سنوات مضت   

  .وصوالً إلى قلب الوطن السليب في حيفا ويافا وعكا حتى وإن طال الزمن
وبالطبع، فإن أهمية دفع الناس وعموم القيادات لمختلف القوى والتنظيمات والفصائل، للعودة إلى الداخل              

صاً للكوادر المجربة في العمل السياسي والتنظيمي وغيره، يفترض بـه أن يراعـي              الفلسطيني وخصو 
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المسألة األمنية، ومهام وطبيعة عمل كل المفاصل القيادية ودون إهمال أو تفريغ للشتات الفلسطيني مـن                
كـة  الكوادر القيادية التي يقع على كاهلها قيادة الحركة السياسية في الخارج وضـبط إيقـاع تلـك الحر                 

السياسية ما بين الداخل والخارج، وهذا األمر يفترض بالضبط أهمية توفير إمكانية تَنقل معظـم قيـادات      
المكتب السياسي وغيره من المفاصل القيادية ما بين الداخل والخارج، مع أهمية تواجد رئـيس المكتـب                 

ياسية في الخـارج وتوحيـده      السياسي في الخارج نظراً لعدة اعتبارات، منها ضرورة قيادته للحركة الس          
  .ألداء الداخل والخارج

لقد نجحت عموم فصائل الحركة الوطنية الفلسطينية المعاصرة التي نشأت خـارج األرض الفلـسطينية               
في ظل اتفاق أوسلو وخطاياه ومثالبـه فـي تحقيـق       ) نقول كلمة حتى  : الحظوا(بحدود نسبية جيدة حتى     

عدد كبير من الكوادر الوطنية المجربة إلى ساحة الصراع الرئيسية في           تَمثََل بعودة   " إنجاز مضيء نسبياً  "
الداخل الفلسطيني في مواجهة االحتالل، وهو أمر يسّجل لها، انطالقاً من أهمية التواجـد علـى األرض                 

 فـي الـضفة الغربيـة والقـدس         1967وبين عموم الشعب الفلسطيني الذي وجد نفسه بعد احتالل العام           
  .يادات مفصلية تستطيع أن توجه دفة مسيرتهوالقطاع دون ق

ومع هذا بادر من تبقى في حينها من قيادات وطنية فلسطينية لتشكيل لجنة التوجيه الوطني فـي الـضفة                   
الغربية وقطاع غزة، والتي انبثقت منها الجبهة الوطنية في الداخل لتصبح بعد حـين الـذراع الـسياسية       

 حين وجد ما تبقى من      1948 حدث كذلك داخل األرض المحتلة عام        وهو ما . لمنظمة التحرير الفلسطينية  
الشعب الفلسطيني نفسه هناك بعد النكبة دون قيادات أو أطر وطنية جامعة وقد استغرق بناؤها أكثر مـن              

  .عقدين ونيف من الزمن
  نتوءات وندبات تنظيمية

أعضاء المكتب السياسي للحركة    إلى ذلك فإن عودة وزيارة خالد مشعل لقطاع غزة وبرفقته عدد جيد من              
من المقيمين في الخارج ومعظمهم من أبناء الضفة الغربية ومن الذين حملوا أعباء قيادة العمل الـسياسي                

موسـى أبـو    (واإلعالمي الدعاوي لحركة حماس في الخارج وفي تقديمها صورتها وسياسـتها للعـالم              
لحلة العديـد مـن النتـوءات والنـدبات         سيساعد على ح  .....) مرزوق، وعزت الرشق، ومحمد نصر،    

التنظيمية الموجودة في جسم حركة حماس، وهي نتوءات وندبات برزت خالل العامين الماضيين، وبدت              
واضحة وجلية من خالل بعض المناكفات اإلعالمية تجاه هذا الموضوع الـسياسي أو ذاك، تجـاه هـذا                  

 حصل بشأن إعالن الدوحة الذي وقعه كالً مـن          الموضوع التنظيمي أو ذاك، ومنها على سبيل المثال ما        
الرئيس محمود عباس وخالد مشعل قبل أقل من عام مضى، وقد أثار في حينه زوبعة داخلية عبر بعض                  

  .التصريحات التي أطلقت على لسان الدكتور محمود الزهار بشكل رئيسي
ة الفلسطينية منذ أكثـر مـن       فحركة حماس، تنظيم كبير وواسع، وقد بات يشكل القطب اآلخر في المعادل           

عقدين من الزمن، وقد كان من المنطقي أن تظهر في صفوفه بعض االجتهادات والتقديرات، لكن الهـام                 
في هذا الجانب أال تتحول تلك االجتهادات والتقديرات ألوجاع مزمنة لحال الحركة أو لبـروز تيـارات                 

ن القوى الفلسطينية ومنها حركة فتح ومعظـم        كما حصل مع العديد م    (انشقاقية فيها مهما تواضع حجمها      
من هنا إن زيارة خالد مشعل ستساعد جداً جـداً علـى            ). فصائل اليسار الفلسطيني خالل تاريخها المديد     

  .إنهاء تلك النتوءات والندبات التي ظهرت في وقت سابق، وبلسمتها ومعافاتها
 فرصة جيدة إلعادة النظر بالعديد من القـضايا         وانطالقاً من الوارد أعاله، فإن زيارة مشعل للقطاع توفر        

الداخلية التي تَمس تقييم عمل المفاصل القيادية لحركة حماس في قطاع غزة، وصوالً لتمتـين الوضـع                 
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الداخلي لها، وتزكية شخص الرئيس الجديد للمكتب السياسي ورئيس مجلس الشورى العام للحركة، حيث              
  .داً في فترة ثالثة للمكتب السياسي للحركةيتوقع أن يكون خالد مشعل رئيساً جدي

كما وفرت الزيارة إياها، الفرصة لعقد اجتماعات قيادية لحركة حماس ومكتبها السياسي في قطاع غـزة                
وتحت سقف األرض الفلسطينية، وبالتالي إجراء وقفة نقدية جادة ومسؤولة لتقيـيم المرحلـة الماضـية،                

جوانبها، وخاصة العالقات الميدانية بين حركة حمـاس وبـاقي          ولمسيرة العمل في قطاع غزة من كافة        
القوى الفلسطينية التي شهدت توترات معينة في فترات سابقة، والبناء عليها من أجل المبـادرة لطـرح                 

  .أفكار خالقة وجديدة تساعد على فتح الطريق أمام رأب الصدع الفلسطيني الداخلي وإنهاء حالة االنقسام
  النموذج المطلوب

ويلحظ في هذا المسار من الزيارة التاريخية لخالد مشعل لقطاع غزة، وجود كل القوى الفلـسطينية دون                 
القيادة العامة وما بينهمـا، وهـو مؤشـر مـريح        /استثناء في استقباله من حركة فتح إلى الجبهة الشعبية        

مساعي المبذولة مـن    وإيجابي، ويدل على روح المسؤولية عند الجميع، ويبعث على التفاؤل في سياق ال            
أجل رأب الصدع الفلسطيني الداخلي، والوصول إلى النموذج الذي يريـده الـشعب الفلـسطيني لقيـادة                 
مؤسساته الوطنية وصياغة برنامجه الوطني على أساس النموذج التشاركي االئتالفي الوطني القائم علـى       

 إدارة دفة السياسات الوطنية الفلـسطينية       التشاركية الوطنية قوالً وعمالً بين الجميع في صنع القرار وفي         
  .على كل مستوياتها، وهو نموذج ال يمكن الوصول إليه مع فقدان الوحدة الوطنية داخل البيت الفلسطيني

وعليه، إن خطاب خالد مشعل المليء والمفعم بالروح الوحدوية في مهرجان انطالقة حركة حماس فـي                
باقي القوى الفلسطينية الموجودة على ساحة العمل في القطـاع،          القطاع، ولقاءات غزة، والتي جمعته مع       

ولقاءات القيادات األولى لحركة حماس بما فيها المكتب السياسي والتي التقـت ألول مـرة فـوق أرضٍ                  
فلسطينية، هي أرضِ قطاع غزة بالذات، تُشكّل اآلن خطوة ممتازة لتحفيز إطالق قاطرة العودة لتطبيق ما                

 لجهة إعادة بناء الوحدة الوطنية الفلسطينية، وصوالً إلنهاء االنقسام وإسدال الستار عليه،             تم االتفاق عليه  
  .واالنطالق بالعملية الوطنية الفلسطينية نحو أفق وطني جديد ومتجدد

  11/12/2012، نت.الجزيرة
  

  إعادة النظر أم اإللغاء؟..مبادرة السالم العربية .74
  خالد وليد محمود

جنة الوزارية لمبادرة السالم العربية رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ           تشكل دعوة رئيس الل   
حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، إلى إعادة النظر في المبادرة، خطوة باالتجاه الصحيح، وأقـول خطـوة                   

ت باالتجاه الصحيح ألن مبادرة السالم العربية التي إن كان ثمة أحد ما زال يتذكرها وقد ماتـت وشـبع                  
وربمـا وصـل القـادة      . في االستيطان الذي خنق ويخنق القدس المحتلة      ) إسرائيل(موتا، في ظل تمادي     

العرب إلى قناعة مفادها أن اإلسرائيليين لم يفهموا ولن يفهموا مبادرة السالم العربية حتى لو حقنت فـي                  
  .عقولهم حقناً، ولن يتجاوبوا معها

قلنا منذ البداية إن مبادرة السالم العربيـة لـن          : "لتي يشكر عليها  وهذا ما يفهم أيضا من كلمة بن جاسم ا        
  ".تبقى مطروحة لألبد، إننا ال نسعى للسالم بأي ثمن والسالم بالنسبة لنا ال يعني االستسالم

ال تفهم إال لغة القوة والشدة وما يهدد أمنهم ومصالحهم، أمـا لغـة              ) إسرائيل(وهذا ما يفهم منه أيضا أن       
  .والتسول واالستعطاف فقد أثبتت التجارب السابقة أنها تزيدهم عناداً وغروراً وغطرسةاالستجداء 
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، فما الـذي حـصل   2001مضى عشر سنوات ونيف على طرح مبادرة السالم العربية بعد طرحها عام          
 بعدما عّبرت الدول العربية عن حسن نواياها، مع أنها كانت قد أكدت هذه النوايا قبل عشرين من السنين                 

أيضاً في مؤتمر مدريد الذي قدم فيه العرب الكثير، وجلسوا مع من يحتّل أرضهم، وأحرقوا الكثير مـن                  
التـي  ” المقاطعة“األوراق التي استغلّها العدو ليوّسع أطماعه، ويستفيد أكثر مما يستفيد من إبطال مفاعيل              

  كانت قائمة وقتذاك وأهدرت على مذبح التسوية؟
ال تريده بالنية واإلرادة والقـصد، وال تريـده بالفعـل           : ال تريد سالما قط   ) إسرائيل(إن  : فالحقيقة تقول 

  .والسلوك والممارسة
عشر سنوات على مبادرة السالم وال زلنا ننتظر الرد اإلسرائيلي على تلك المبـادرة، ويبـدو أن اليـد                   

ه اليد اإلسرائيلية كل مـا مـن        العربية الممدودة للسالم التزال معلقة في الهواء في الوقت الذي تنهش في           
فمنـذ ذلـك    . شأنه أن يقود إلى عملية سالم أو مفاوضات حقيقية، وتحاول إفشالها بكل الطرق والوسائل             

الزمن ومساحة االحتالل تتسع، والمبادرات تدفن، واألرض المعّول على بقائها إلقامة الدولة الفلـسطينية              
مازالت كما هـي، فيمـا الءات       ) إسرائيل(ها، والءات   تم محو " 67حدود  "الموعودة تتقلّص، وما سمي     

االحتالل تُجـرى علـى األرض      ” مفاوضات“.العرب هي التي أطيحت في ليل، وثمة من اليزال ينتظر         
وبشكل عملي، يواكبها عدوان وتهديد بالعدوان، وتواكبها اعتقاالت، وأما الـسلطة الفلـسطينية فتنتظـر               

األمريكي يترك الكلمة األولـى     ” الراعي”لعدو أساساً منذ زمن، و    المفاوضات على مفارق أخرى أقفلها ا     
واألخيرة لالحتالل، خصوصاً في موسم االنتخابات، والرباعية الدولية مرتبطة، كما هو معلوم، بالتوجيه             

  .الصادر عن العضو األمريكي فيها
 القـدس والـضفة     عشر سنوات مضت على المبادرة قطع فيها االحتالل شوطًا في مخططات التهويد في            

إذن، الجميع أمام هجمـة     . الغربية من خالل االستيالء على األراضي، وطرد السكان وتوسيع االستيطان         
عنصرية يهودية غير مسبوقة لتغيير وجه فلسطين وأرضها وتاريخها وثقافتها، من دون رؤية أي فعـل                

  .عربي ذي تأثير لمواجهة ما تتعرض له فلسطين
على ما هو عليه، ومضي أكثر من عشرين سنة على المفاوضـات العبثيـة      عشر سنوات مضت والحال     

فعمليات القمع ضد الفلسطينيين    . أبعد مناالً إلى هذه الدرجة    " السالم"التي لم تجلب إال هوانًا وذلة، وأصبح        
وبات الحديث عن عملية سالم بمثابة نكتة مضحكة، أو مسرحية هزلية، أو            . بلغت أوجاً لم تبلغه من قبل     
بقواها اليمينية وتصرفاتها الشوفينية المتطرفة     ) إسرائيل(ألن الكل يدرك أن     . إدمان دائم على خداع الذات    

  .ال تريد سالما وهي بكامل إرادتها وقصدها، ال تريد سالما ال بالفعل وال بالسلوك وال بالممارسة
  11/12/2012، فلسطين أون الين

  
  )4) (1967-1948(اإلخوان المسلمون في قطاع غزة  .75

  أحمد محمد الساعاتي. د
  )1967-1948(األوضاع السياسية في قطاع غزة 

م إلى أن قامت الحرب العربيـة       1947لقد تسارعت األحداث السياسية في فلسطين بعد قرار التقسيم عام           
  عن انهيار التكوينات   -كما ذكرنا –م التي أسفرت    1948م، والتي انتهت بنكبة عام      1948اإلسرائيلية عام   

االقتصادية واالجتماعية والسياسية والثقافية للشعب الفلسطيني لتبـدأ مرحلـة جديـدة تـاريخ القـضية                
  .الفلسطينية
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من أرض فلسطين، وأقامت    % 77م تمكنت اآللة العسكرية الصهيونية من احتالل حوالي         1948في عام   
مـن الـشعب    % 50د حوالي   بعد أن تمكنت من تشري    " الدولة الصهيونية "على هذا الجزء الهام واألكبر      

مـن تعـداد    % 15,6ألف فلسطيني، شـكلوا     ) 156(الفلسطيني، وقد بقي في هذا الجزء المحتل حوالي         
الشعب الفلسطيني، وقد بقي خارج نطاق االحتالل منطقتان منفصلتان، إحداهما جزء من وسط فلـسطين               

لجزء للملكية األردنيـة بعـد      بعد ضم هذا ا   " الضفة الغربية "من فلسطين، عرف فيما بعد ب     % 22يشكل  
م، أما األخرى فتضم جزءاً من الشريط الساحلي الجنوبي لفلـسطين         1/12/1948انعقاد مؤتمر أريحا في     

. من أرض فلسطين، عرف فيما بعد بقطاع غزة، خضع لإلدارة العسكرية المصرية           % 1,3تشكل حوالي   
اتفاقيـة رودس   –نة المـصرية اإلسـرائيلية      والذي اعتبر موقعه وتحديد حدوده أحد إفرازات اتفاقية الهد        

  ).م1949 فبراير –شباط  (-العسكرية
م ليبرز قطاع غزة في واجهة األحداث فلسطينياً في فتـرة الـسنوات             1948وهكذا فقد جاءت نكبة عام      

القليلة التي أعقبت النكبة، إذ انتقل إلى الثقل الوطني الفلسطيني واحتضن أول تجربة كيانيـة فلـسطينية،                 
 3يث تم انعقاد أول مجلس فلسطيني، وعلي أثره تم تشكيل حكومة عموم فلسطين التي أعلن عنها فـي                   ح

م، وقد فشلت هذه التجربة بسبب اختالف الرؤى والتوجهات المحلية العربية           1948) أكتوبر(تشرين أول   
مط القيادي الفلسطيني  والدولية لدورها وعالقاتها ووجودها، مما فتح المجال بعد ذلك إلحداث تغيير في الن            

، الحـزب   )م1946تأسـست عـام     (، كحركة اإلخوان المـسلمين      ) جديدة –قديمة  (ودفع قوى فلسطينية    
، )1957تأسست عام   (، حركة القوميين العرب     )1943عصبة التحرير تأسست عام     (الشيوعي الفلسطيني   

ـ      )1955تأسس عام   (حزب البعث العربي االشتراكي      تطاعت هـذه القـوى     ، إلى واجهة األحـداث واس
  .واألحزاب أن تشكل بديالً قيادياً لقيادة ما قبل النكبة

م من أدق الفترات التي مرت بقطاع غزة، فهي الفتـرة التـي             1952-1949تعتبر الفترة ما بين أعوام      
تميزت بالبحث عن المستقبل السياسي للقطاع وكيفية التخلص من وجوده فـي ظـل أزمـة اجتماعيـة                  

وكانت عملية إعادة توطين الالجئين هي الحل األمثل في نظـر           . ة، تنذر بانفجار كبير   اقتصادية مستعصي 
الذين رأوا أن المشكلة هي مشكلة اقتصادية بحتة ومشكلة الجئين يبحثون عن ظروف حياة أفضل، وقـد                 

  .رفض أبناء غزة مشاريع التوطين رفضاً قاطعاً
د الشعب الفلسطيني في بعث وإبـراز الكيانيـة         ليكون تتويجاً لجهو  ) م1964عام  (ف  .ت.وجاء تأسيس م  

الفلسطينية، وجاء تأسيسها بداية صفحة جديدة من صفحات النضال الوطني الفلسطيني، والـدخول فـي               
" الجزء المنـسي  "مرحلة مهمة ما زال الشعب الفلسطيني يعيش آثارها، حيث تحول قطاع غزة من ذلك               

ويحافظ عليه، وقد كان حلـم المخطـط        ) رسمياً(سطين  من فلسطين إلى الجزء الذي أصبح يحمل اسم فل        
  .الصهيوني والقيادة اإلسرائيلية تصفية القطاع كمقدمة لتصفية القضية الفلسطينية برمتها

كما تميز قطاع غزة في فترة ما بعد النكبة بأنه األكثر تأثراً بما يجري في المنطقة بحكم صلته اإلداريـة                    
ب األحداث وصانعتها، هذه األحداث التي تالحقت في المنطقة منذ عام           والسياسية بمصر، والتي كانت قل    

م، فقد لعبت اإلدارة المصرية دوراً كبيراً وهاماً في التأثير على نمو وتطـور الحركـة الوطنيـة                  1952
  ).م1967-1948(الفلسطينية في قطاع غزة بين 

على تطور ونمو النشاط الـوطني فـي        كما كان لألوضاع االقتصادية واالجتماعية والسياسية تأثير كبير         
  .قطاع غزة تحت اإلدارة المصرية

  :النشاط السياسي ألبناء القطاع واتجاهاتهم السياسية نحو اإلدارة المصرية
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م لتزعزع األساس الموضوعي الذي كانت تقوم عليه الحياة في لواء غزة سياسـياً              1948لقد أتت هزيمة    
م، وكانت هذه القيادة عاجزة عن تقـديم        1948ية التقليدية مع هزيمة     واقتصادياً، فقد سقطت القيادة السياس    

حلول للمشكالت السياسية واالجتماعية التي كان يعاني منها القطـاع إضـافة إلـى انهيـار األوضـاع                  
االقتصادية التي كانت تقوم عليها العالقات السياسية، األمر الذي أدى إلى مزيد من الصراع السياسي بين                

  .لتقليدية، وتداخل الصراعات العائلية والمحلية بالصراعات السياسيةالقيادات ا
ساهمت هذه العوامل مجتمعة في زعزعة العالقات السياسية في قطاع غزة، وأفسحت المجال أمام نمـو                

  .أوضاع وتشكيالت سياسية جديدة
يد القيـادة التقليديـة،     وبدأت الحياة الحزبية المنظمة بالبروز، األمر الذي سحب القاعدة الجماهيرية من            

اإلخوان المسلمون، والـشيوعيون، إال أن أعـضاء هـاتين          : وظهور ظاهرتين حزبيتين فاعلتين، وهما    
  .الجماعتين كانوا يتعرضون للمالحقة والسجن على يد رجال اإلدارة المصرية

تها علـى دفـع     كما ال بد من اإلشارة هنا إلى فشل حال الحركة السياسية في القطاع حينذاك، وعدم قدر               
األوضاع التي كان يعيشها القطاع في مجرى نضالي حقيقي، وتصعيد الظاهرة المسلحة التـي أطلقـت                
بشكل منظم فيما بعد وبمبادرة رسمية من اإلدارة المصرية التي تبنت رسمياً العمل الفدائي المنطلق مـن                 

  .م1955) أبريل(غزة منذ شهر نيسان 
التي امتدت بين الربع األخير مـن عـام         –طينيين وتجربة العمل الفدائي     إن تشكيل وحدات الفدائيين الفلس    

 شكلت منعطفاً هاماً، وبداية تاريخ جديد للمقاومة الفلسطينية بعـد           -1956 إلى حرب السويس في      1955
  .م1965م، وكانت المقدمة الحقيقية للعمل الفلسطيني الذي انطلق مع بداية 1948نكبة عام 

مام اإلشارة إلى وجود ترابط بين الحياة السياسية فـي قطـاع غـزة وتطـورات                ومما هو جدير باالهت   
األوضاع السياسية في مصر، فالحياة الحزبية في قطاع غزة على الرغم من تأثرها الـشديد بـالظروف                 
المحيطة بها، إنما كانت بشكل أو بآخر تتأثر بالحياة الحزبية في مصر وبالمفاهيم التي كانـت تطرحهـا                  

  .أحزابها
كانت األغلبية المطلقة من فلسطينيي القطاع تعتقد بأن الوجود المصري واإلدارة المصرية في القطاع ما               
هي إال وجود مؤقت لحين حلول الفرصة المالئمة الستعادة كامل فلسطين، وإقامة السلطة العربية عليها،               

لتوسع اإلسـرائيلي لتطـوير     ونظر أكثر الفلسطينيين إلى الوجود المصري على أنه لحماية القطاع من ا           
، ومن ثم نظروا إلى اإلدارة المصرية كـسلطة         )إسرائيل(القطاع وحشد قواه وإمكاناته ليوم المعركة مع        
  .عليا، وطالبوها بمطالب سياسية ذات أفق وطني

في قطاع غزة، والتي شارفت على نهايتها عـام         ) م1962-1957(وفي الحقيقة فإن مرحلة المد القومي       
نت تتميز باالندماج الكامل إلى درجة الذوبان في التيار القومي العام، لدرجة أن القطـاع فقـد     م كا 1962

خصوصيته تماماً، كما شهد ضموراً في الحياة السياسية مع غياب جو الصراع الذي كان يحكمه باإلدارة                
  .المصرية، وأصبحت والءات الجماهير العريضة للتيار القومي ولمواقف مصر السياسية

مع ذلك، فإن نمط العالقات السياسية بين حكومة الثورة ممثلة بالعناصر التي أوكلت إليهـا مـسؤولية                 و
القطاع من ضباط المخابرات وبين التنظيمات السياسية بالقطاع قد أثر على العالقة بين السلطة وأهـالي                

  .القطاع
   االجتماعية في قطاع غزة–البنية السياسية 
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م هي أنه لم يعد يوجد لديهم كيان سياسي         1948اجهها الفلسطينيون مع نهاية حرب      الحقيقة المؤلمة التي و   
م أدت إلى أن يخسر الفلسطينيون كيانهم الوطني السياسي بعد تـشريد قطـاع              1948فلسطيني، فهزيمة   

  .واسع منهم وتهجير حوالي مليون عربي فلسطيني عن منازلهم ومدنهم وقراهم
م في تجمعات متعددة، تتباين فـي ظروفهـا االجتماعيـة           1948ذ العام   إن تبعثر الشعب الفلسطيني، من    

 –واالقتصادية، وتفتقر إلى التكوين المجتمعي الموحد، كان له األثر الواضح علـى البنيـة االجتماعيـة                 
السياسية في المجتمع الفلسطيني، حيث نتج عن ذلك تمزق الروابط االجتماعيـة والخـضوع ألوضـاع                

  .اجتماعية متباينة، وتحويل قضية الشعب الفلسطيني إلى قضية الجئينسياسية واقتصادية و
وجاءت النكبة بمتغيرات هامة على مستوى الخارطة االجتماعية والسياسية للشعب الفلسطيني ذاته، فقـد              

 واهتزت مواقفها السياسية،    -التي سيطرت عليها فئة أعيان المدن     –خسرت قيادات ما بعد الحقبة العثمانية       
فسح المجال لتقدم ملحوظ في مواقع أبناء الطبقات الوسطى، وكان عقد الخمـسينيات فتـرة نـشاط                 مما أ 

سياسي بارز لم تألفه الحياة السياسية التقليدية، بل يمكن القول إنه بداية الحياة الـسياسية الحديثـة علـى                   
  .مستوى المجتمع

لثقافة السياسية الموروثة عن التركيبة     احتكم إلى ا  ) م1967-1948(إن التصعيد القيادي في تلك المرحلة       
 االقتصادية في المجتمع الفلسطيني، وظلت العائلة هي الركيزة األهم للمكانة، بحيث كـان              –االجتماعية  

  .الوالء العائلي يسبق ما عداه من والءات بما فيها الوطني، أحياناً
عية ورسوخ انتمائهم للقبلية والعـشيرة      إن الطبيعة االجتماعية للسكان في القطاع وشبكة عالقاتهم االجتما        

م بسبب عجزها عن    1948انعكس على انتمائهم ووالئهم السياسي، وقد سقطت القيادة التقليدية مع هزيمة            
بديلـة  ) اإلخوان المسلمون والـشيوعيون   (تقديم حلول لمشاكل القطاع المختلفة، وبروز أحزاب سياسية         

الصراعات الداخلية في أوساط القيادة التقليديـة التـي تنازعتهـا        نافست الزعامة التقليدية، باإلضافة إلى      
  .الصراعات العائلية والسياسية

  .إلى أن نلتقي في الحلقة القادمة استودعكم اهللا والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته
  10/12/2012، فلسطين أون الين

  
  وانتصار فلسطيني.. هزيمة إسرائيلية: معركة الرأي العام .76

  غرنوح كلي
كتب المسرحي اليهودي المولود في النمسا، بيلي فيلدر، في سيرته الذاتية أن اإلنجاز األكبر للنمـساويين                

ويمكن ان نقول علـى نحـو       . هو أنهم نجحوا في إقناع العالم بأن بتهوفن كان نمساوياً وكان هتلر المانياً            
  .نهم نجحوا في اقناع العالم بأنهم ضحايايشبه هذه المقولة الالذعة الصائبة إن أكبر إنجاز للفلسطينيين أ

اجل، يعتبر الفلسطينيون لدى الرأي العام العالمي بائسين حقاً ويعانون تحت سلطة اسـرائيل الرهيبـة،                
سـقط العـالم ضـحية للدعايـة الكاذبـة          . ويضطرون الى المس بأولئك الذين يذلونهم ويـضطهدونهم       

وفي هذا الشأن يتفـوق العـرب       . ى شاكلة ألف ليلة وليلة    واالفتراءات والقصص المختلقة وفانتازيات عل    
  .على اليهود بعشرات الدرجات، باإلضافة إلى إن اسرائيل أهملت مجال الدعاية سنين كثيرة

تركنا الملعب للعرب ألننا اعتقدنا ان العالم يعلم ان الحق معنا، واإلنسان المحق ال يفكر بتاتا فـي انـه                    
وقد تعلمنا بطريقة قاسية أن األمر ليس كذلك ألنه تبين أنك اذا            . يثبت حقه يجب عليه ان يدير دعاية كي       
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وقد تعلـم   . كررت األكذوبة بضع مرات بحسب نظرية وزير الدعاية النازي غيبليز فكأنما تصبح حقيقة            
  .العرب هذه النظرية وسيطروا على الرأي العام

الم علمت بما أدهشني أن أكثر الجمهـور        قبل سنين كثيرة حينما بدأت أظهر في محاضرات في أنحاء الع          
اعتقد انه كانت توجد دولة عربية فلسطينية احتلها اليهود، وبعد ان طردوا السكان جعلوها دولتهم وهـي                 

 الى ان أوضح ان دولة اسرائيل تأسست        – وأضطر اليوم أيضاً أحياناً      –وقد اضطررت آنذاك    . اسرائيل
  .عربية لم تكن موجودة أصالبقرار األمم المتحدة ال باحتالل دولة 

 دولـة، جعلـتهم داود،      22 مليون عربي في     360هذه في الحقيقة قوة الدعاية وهي الدعاية التي جعلت          
" إرهـابيون "ان آالف القذائف الصاروخية التي أطلقهـا        .  ماليين يهودي في اسرائيل جالوت     6وجعلت  

ة الماضية أوقعت خـسائر باهظـة فـي          سن 12متعطشون للدم على مدن جنوب اسرائيل وبلداته في ال          
 فهناك أكثر من مليون إنسان، نحو الثلثين منهم أوالد وأطفال يعيشون            –األرواح وتدمير ممتلكات كثيرة     

 وكل ذلك لم يغير الرأي العام والتقارير األحاديـة ألكثـر وسـائل              –في خوف وعدم يقين شبه دائمين       
  .مضطهديناإلعالم، فبقي الفلسطينيون هم البائسين وال

واليوم أيضاً بعد إظهار مئات اآلالف من سكان غزة المتحمسين الذين هتفوا لزعيمهم خالد مشعل، الذي                
، فبعـد إظهـارهم   "لن نعترف باسرائيل أبدا وسنستمر في قتل الـصهاينة "أعلن من جملة ما أعلن، قوله      

" الرأي العام "ف  . ع بأن األمر كذلك   الكراهية هل سيستمر العالم في رؤيته الفلسطينيين ضحايا؟ لدّي انطبا         
  .لن يتغير ولن تؤثر فيه حقائق على األرض

. األخيرة كان لدّي خمسة ضيوف من ألمانيا      " جولة غزة "حينما بدأت   . يمكن ان يكون األمر مختلفا أيضا     
وحينما هاتف اآلبـاء القلقـون      . ووجدوا في وقت صافرتي إنذار في تل ابيب في شارع وعلى الشاطئ           

وليـست الحـال هنـا كمـا        . كل شيء على ما يرام    "بوا بأنه ال ينبغي أن يقلقهم شيء وأوضحوا أن          أجا
وحينما عادوا الى المانيا اهتموا بأن يرووا لكل طالب المدرسة عن الوضع            ". يظهرونها دائما في التلفاز   

  .في البالد وعن الهجمات بال تفريق على المدنيين
 ان غولدا مائير هي التي قالت إن حياة جندي اسرائيلي واحد أهـم مـن          لكن ماذا عن الرأي العام عامة؟     

  .الرأي العام العالمي
  11/12/2012، "يديعوت"

  12/12/2012، األيام، رام اهللا
  

  رهابيةإحنين الزعبي  .77
  دان مرغليت
 هناك شأنان الصلة بينهما خفية في الالوعي وغير مفهومة بحد ذاتها وهما مبادرة اعضاء الكنيست مـن                

اليمين الى رفض ترشح حنين الزعبي للكنيست التاسعة عشرة ومعها االحزاب العربية ايـضا، وأفـالم                
  .قصيرة لجنود الجيش االسرائيلي في منطقتين في يهودا والسامرة يفرون من رماة حجارة فلسطينيين

لك بل قد تـستمتع     ان الزعبي تتعاون مع النشاط االرهابي الموجه على اسرائيل، وال يهمها ان تُقذف بذ             
ومع ذلك نقترح على لجنة االنتخابات المركزية ان ترفض طلب رفضها وان توفر علـى قـضاة                 . بذلك

  .المحكمة العليا بت قرار في هذا الشأن، ولهذا االمر سببان



  

  

 
 

  

            48ص                                     2706:                العدد12/12/2012األربعاء  :التاريخ

االول انه ال داعي بالنسبة الى أكثر مواطني اسرائيل الى تشويه المرآة ألن الواقع الذي تعكسه هـو ان                   
 ما أو كبيرا من عرب اسرائيل يريدون في الكنيست ممثلة قريبة من االرهاب، وال داعي للـسلوك                  جزءا

والثـاني وهـو    . مثل النعامة ودفن الرأس في الرمل وعدم االعتراف بالواقع األعوج بانكاره وتجاهلـه            
بق لـه   الحاسم ان اجراء رفض الزعبي والقوائم العربية هذا سيصيب اسرائيل بضرر بصورتها لم يـس              

ألن أعداءها يحاولون ضعضعة حقيقـة أنهـا الديمقراطيـة          . مثيل في الغرب في نقطة شديدة الحساسية      
الى أين يسعى المبادرون    . وسيستعملون هذه الخطوة برهانا في ظاهر االمر      . الوحيدة في الشرق االوسط   

  .الى رفض الزعبي واالحزاب العربية، والى كنيست نظيفة من العرب؟
 بهذا على اعضاء الكنيست ان يغيروا قوانين الحصانة التي حازوها ألنفسهم لمصلحتهم ال من               إنني أقترح 

ينبغي تقليص قوانين الحصانة المفرطة العضاء الكنيست التي ال يوجد مثيل لهـا             . اجل الجمهور خاصة  
ـ               شاغبون في الغرب الديمقراطي، وبذلك ال يتمتع بالحصانة من يتصل باالرهاب الفلسطيني أو آخرون ي

هذا ديمقراطي وسـيتقبله العـالم بـتفهم        . في وسط بلدة عربية فيحاكمون ويدانون ويعاقبون في المحاكم        
وسيكون من المساواة ـ فهو موجه على مؤيدي االرهاب الفلسطيني وعلى من يعرضون للخطر سالمة  

  .الجمهور في البلدات اليهودية والعربية سواءاً
محاكم وعدم قدرة اعضاء الكنيست على الترشح للكنيست التاليـة اذا ُأدينـوا             ان المحاكمة والعقوبة في ال    

وفي حال تهرب المستشار القضائي مـن العمـل         . بعار أفضل من اجراء اداري يرفض فيه ساسةٌ ساسةً        
  .على مخالفي القانون فان الجدل العام الدستوري سيعالج ذلك وهذا هو االجراء المناسب

صحيح ان  . يمنع رئيس هيئة االركان من السماح للجنود بالتقهقر من رماة حجارة          وفي المقابل ينبغي ان     
صورة الجنود الذين يطلقون قنابل دخان على فلسطينيين يرمونهم بالحجارة مضرة بالدعاية االسـرائيلية              

  .في العالم لكن رؤية جنود الجيش االسرائيلي يفشلون ويتقهقرون أكثر ضررا منها
 ان تأمر الجيش بأال يرسل جنودا الى كفار قدوم أو الى الخليل حيث تم تصويرهم وهم                 تستطيع الحكومة 

هذا مع افتراض أنهم قادرون     . لكنه اذا أرسلهم فعليه ان يهتم بأن ينفذوا المهمة كما ينبغي كاملة           . يفرون
.  ينبغي الغاء المهمة   على تنفيذها بالوسائل القانونية التي يملكونها وإن لم يصوروا بصورة جيدة وإال فانه            

ومهما يكن االمر فانه ينبغي منع شيء واحد حتى لو رمى الفلسطينيون الحجارة وهو ان يتقهقر الجنود،                 
  .ونقول باختصار ينبغي أال يكون هذا بعد

  11/12/2012اسرائيل اليوم 
 12/12/2012، القدس العربي، لندن
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