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  موقفنا من الحل ثابتوالدولتين يجب أال يبقى مجرد شعار حل : عباس .1

 أكد الرئيس محمود عباس،أمس، أن حل الدولتين يجب أال يبقـى مجـرد              :  وفا – نائل موسى    –رام اهللا   
  .وإن موقفنا من الحل ثابت وهو دولة بدون استيطان والقدس عاصمتها والعودة ألرض الوطن شعار،

ل ألقاه الرئيس امام عشرات آالف المشاركين فـي مهرجـان إحيـاء             جاء التأكيد في صلب خطاب شام     
الذكرى السادسة الستشهاد الرئيس ياسر عرفات نظم امس بمقر المقاطعة برام اهللا وبث علـى الهـواء                 

  .مباشرة ووضع فيه ابو مازن على مدى ساعة النقاط على كل حروف المشهد والموقف الفلسطيني
 االميركية من حل الدولتين يراوح في حالة الشعار، فيما مواقـف العـالم              وقال الرئيس ان موقف االدارة    

بدأت تتغير ايجابا لصالح الموقف والحق الفلسطيني المستند الى الشرعية الدولية التي نتمسك بهـا ولـن                 
  نخرج عنها

ئيلية وأكد الرئيس مجددا تمسك القيادة بموقفها المعلن بشأن استئناف المفاوضات ومن الـشروط االسـرا              
إزاءها، وأعلن مجددا أن ال مفاوضات مع االستيطان داعيا حكومة نتنياهو الى االختيار بـين التـشبث                 

  .باالستيطان وبين السالم العادل 
واعلن الرئيس ان االعتراف بيهودية دولة اسرائيل مرفوض، مؤكدا ان المفاوضات في حال اسـتؤنفت               

فضي الى االفراج عن آخر اسير فلـسطيني مـن الـسجون            يجب ان تتناول كافة قضايا الحل النهائي وت       
  .االسرائيلية

ودعا الرئيس االدارة االميركية الى الكف عن سياسة المعايير المزدوجة فيمـا يتعلـق ايـضا بتقـدير                  
االدارة االميركية واسرائيل تعتبران مجرد تفكيرنا بالتوجه الى مجلس         : االجراءات االحادية الجانب وقال   

دولتنا عمل احادي الجانب فيما ال ترى في الجدار واالستيطان وتهويد القدس واالجتياحـات              االمن بشأن   
واالغتياالت والحصار والحواجز اجراءات احادية، معلنا بوضوح اننا حين نقرر التوجـه الـى مجلـس             

  .االمن فلن يثنينا عن إرادتنا وقرارنا أي شيء
وفى بكل االلتزامات التي ترتبت عليه في االتفاقات منذ         واوضح الرئيس ابو مازن ان الجانب الفلسطيني ا       

ورغم ذلك تعلن اسرائيل بـصلف ان       . دون ان تنفذ إسرائيل أيا من التزاماتها منذ ذلك العام          1993العام  
  .الجانب الفلسطيني لم ينفذ التزاماته

ة، وأننا لن نقبـل     وأعلن الرئيس بوضوح أن الوحدة الوطنية أثمن من كافة األجندات الشخصية والخارجي           
إال أن نكون أحرارا في قرارنا وموقفنا، الذي وفقه توجهنا الى دمشق للحوار والزلنا ووقعنا على الورقة                 
المصرية داعيا حركة حماس الى الكف عن اختالق الذرائع والتوجه لتحقيق المصالحة والنهاء االنقـسام               

  .يالذي وصف استمراره بانه وصمة عار على جبين كل فلسطين
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ودعا حماس الى الكف عن ترديد مصطلح المقاومة والممانعة وسوق االتهامات للسلطة باالستمرار فـي               
مسلسل التنازالت وتحدى من يتحدثون عن التنازالت، أن يجدوا تنازال واحدا في المسيرة السياسية التـي         

  .تقودها منظمة التحرير
ضوح نحن نمارسها وهي حق لنا وال بد ان تستمر ما           بكل و : وأكد الرئيس ايمانه بالمقاومة الشعبية وقال     

  .دام هناك احتالل واستيطان وانا التقيت قادة المقاومة الشعبية في القرى التي تتصدى للجدار واالستيطان
وابدى الرئيس استهجانا من موقف حكام اسرائيل من مبادرة السالم العربية واعتبره مؤشرا على نواياهم               

م العادل وهي نوايا قال انهم يخفونها باالدعاء ان الرئيس ابو مازن اضـاع الفـرص                الحقيقية ازاء السال  
برفضه عرض اولمرت السخي الفتا ان المفاوضات مع اولمرت كادت تصل الى نتيجة ولكنها توقفـت                

  .بسبب أمور تتعلق باولمرت نفسه وذهابه عن السلطة وهي أمور ال دخل للجانب الفلسطيني فيها
 أمام الجماهير التي كانت تتظاهر وهي ترفع صور ابو مازن تجديدا للبيعـة ثقتـه بعمـل                  وجدد الرئيس 

الحكومة وجهودها من اجل بناء مؤسسات وقواعد الدولة العتيدة وبعمل االجهزة االمنية من أجـل حفـظ     
  .االمن واالمان وسيادة القانون

  12/11/2010، الحياة الجديدة، رام اهللا
  

  فاق نحو مصالحة وطنيةاس ال يفتح اآلخطاب الرئيس عب: هنية .2
إن خطـاب الـرئيس     " قال اسماعيل هنية رئيس وزراء الحكومة المقالة في غزة مساء اليوم             - معا -غزة

محمود عباس في ذكرى رحيل الرئيس ياسر عرفات ال يفتح األفاق نحو المصالحة الفلسطينية على حـد                 
  .وصفه

ء آلل برهوم في رفح بوفاة الحاج محمد برهوم أحـد قـادة             وطالب هنية أثناء زيارته ألداء وجب العزا      
بإعادة النظر في مضامين هذا الخطاب خاصة فـي العالقـات           "جماعة اإلخوان المسلمين في قطاع غزة       

الفلسطينية الفلسطينية، مفضال الخروج من دائرة التيه السياسي والتوصل إلى إستراتيجية وطنية فلسطينية             
  ".ق والثوابت وخيار المقاومةمبنية على حماية الحقو

نحن رأينا وشعرنا بإحباط سياسي بخطاب الرئيس محمود عبـاس الـذي ألقـاه، وهـذا             : "واضاف قائال 
اإلحباط يجب أن يدفعه إلى ترتيب البيت الفلسطيني وإلى مصالحة فلسطينية حقيقية وإلى مغادرة خيـار                

  ".المفاوضات مع االحتالل
ر الفلسطيني في رام اهللا يجـب ان يـتخلص مـن الـضغوط اإلسـرائيلية                إن القرا : "وزاد هنية بالقول  

، مؤكدا أن الحوار الذي جرى فـي دمـشق          "واألمريكية التي ستبقي األمور صعبة وربما تراوح مكانها       
أن الملف األمني كان مـن أكثـر        "على حد تعبيره، موضحا     " خالل اليومين الماضيين كان حوارا معمقا     

وجهات النظر تعددت خالل هذه الجوالت فيه، مؤكدا أن األمور كانـت صـعبة              الملفات حساسية، وأن    
  ".وليست سهلة

واشار رئيس وزراء الحكومة المقالة الى أن الجولة الماضية لن تتمكن من حل كل الخالفـات المتـصلة                  
زة عيـد   بالملف األمني والملفات األخرى، مؤكدا على أن اتفاقا تم باستمرار الحوار واستئنافه بعد إجـا              

األضحى بغية التوصل إلى ورقة تفاهمات فلسطينية لتعبد الطريـق للتوقيـع علـى الورقـة المـصرية          
  .والشروع في إجراءات المصالحة الفلسطينية على األرض

  12/11/2010، وكالة معاً اإلخبارية
  

  االقتصاد الفلسطيني يتمتع بإمكانيات كبيرة للنمو في المستقبل: فياض .3
 رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور سالم فياض، بعد ظهر امس، الملتقى الـسنوي الرابـع               افتتح: رام اهللا 

  .لسوق رأس المال الفلسطيني، في فندق الموفنبيك في مدينة رام اهللا
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واعتبر فياض في كلمته أمام الملتقى أن مجرد انعقاد هذا الملتقى المهني والمتخصص ، وللعـام الرابـع                  
مستوى من المهنية واالحتراف ، يشكل خطوة إضافية في عملية البناء والتطوير ،             على التوالي ، وبهذا ال    

باإلضافة على أنـه يمثـل      . وتوفير كافة متطلبات االرتقاء بعمل وأداء قطاع األوراق المالية في فلسطين          
أن وأشار رئيس الـوزراء إلـى       . جسراً إضافياً الرتباط االقتصاد الفلسطيني مع محيطه العربي والدولي        

الرؤية االقتصادية الفلسطينية تتمثل في إطالق العنان للريادة في إطار من التنافس الحر وتكافؤ الفـرص                
واالنفتاح على األسواق العربية والدولية، مع ضرورة توفير أسـاس اقتـصادي سـليم لمجتمـع حـر                  

ئات المهمشة واألقل حظاً ،     وديمقراطي تسوده العدالة وحكم القانون، وتوفر فيه الدولة الحماية الالزمة للف          
إن االقتصاد الفلسطيني ، ورغم الصعوبات التي نواجهها ، يتمتع بإمكانيات كبيرة للنمو والتطـور               "وقال  

وأضـاف  ". في المستقبل ، إضافة لكونه اآلن يمتلك مزايا ذاتية قادرة على تحقيق النهوض االسـتثماري              
اليا عصريا يحظيان بثقة المواطنين، وال توجد هناك أيـة          فلسطين تمتلك نظاماً مصرفياً متقدماً وسوقا م      "

  ". عقبات أمام حركة رأس المال
لقد راكمت السلطة الوطنية خالل السنوات الثالث الماضية انجازات اقتصادية هامة فعلـى             "وتابع فياض   

دل النمو   ، ليصل مع   2007سبيل المثال ال الحصر، شهد اقتصادنا الوطني نمواً مضطردا منذ أواخر عام             
وقد واكب هذا النمو تراجع في معدالت البطالة ، وإن كانت ال تزال             %. 9خالل العام الحالي إلى حوالي      

 وانخفض بحـوالي    2009 ,- 2007وأما نسبة الفقر، فقد انخفضت بحوالي الثلث خالل الفترة          . مرتفعة
فقات الجارية ليصل لحـوالي     الثلث أيضا مدى االعتماد على المساعدات الخارجية المخصصة لتمويل الن         

من المتوقع  " ، وأضاف    2008 مليار دوالر في العام      1,8 مليار دوالر في العام الحالي بالمقارنة مع         1,2
استمرار النجاح في تقليص العجز الجاري في الموازنة على المدى المتوسط وصوال إلنهـاء االعتمـاد                

 ويضاف لذلك كله تدن في معـدالت        2013, العام   على هذا النوع من المساعدات الخارجية بحلول نهاية       
التضخم ، والتعرفة الجمركية ، وضريبة الدخل ، وذلك إلى جانب ما تم تحقيقه من تعاظم في القـدرات                   
اإلشرافية والرقابية لكل من سلطة النقد وهيئة سوق رأس المال ، األمر الـذي يعكـس بـدوره التـزام                    

طنية الهادف الستكمال بناء مؤسسات الدولة وبنيتها التحتية األساسـية          مؤسساتنا بتنفيذ برنامج السلطة الو    
والتنظيمية، وبما يوفر اإلسناد للجهد الوطني المبذول إلنهاء االحتالل اإلسرائيلي واألرضـية المناسـبة              
لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة ومستدامة بزوال االحتالل ومعه كل أشكال الـتحكم التعـسفي               

  ". يطرة الخانقةوالس
  12/11/2010، الدستور، عمان

  
  لالنعقاد" التشريعي"تحرك قانوني إللزام عباس بدعوة  .4

أعلن النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني حسن خريشة، أنه بدأ بـالتحرك             : )آي.بي  .يو  (
ـ             دة للمجلـس المعطـل     نحو القضاء الفلسطيني إللزام الرئيس محمود عباس بالدعوة إلى عقد جلسة جدي

وقال خريشة، أمس، أنه يجري وشخصيات برلمانيـة مـستقلة           .انعقاده منذ ثالث سنوات ونصف السنة     
مشاورات قانونية مع جهات ومؤسسات قانونية محلية بهدف بلـورة التوجـه لمحكمـة العـدل العليـا                  

 القانون األساسي للـسلطة،     ووفق .الفلسطينية، إللزام الرئيس الفلسطيني بالدعوة لعقد المجلس التشريعي       
لقد أجرينا مشاورات مـع     "وأكد خريشة   . فإن رئيس السلطة هو المخول الوحيد بدعوة المجلس لالنعقاد          

مؤسسات وشخصيات قانونية محلية من أجل المضي في هذا الخيار إلنقاذ المؤسسة البرلمانية من حـال                
  " .الشلل والتعطيل التي تعيشها

  12/11/2010، الخليج، الشارقة
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   مليون دوالر لمتحف عرفات1،5حكومة فياض تخصص  .5
في غضون ذلك، تعد مؤسسة ياسر عرفات إلقامة متحف خاص للرئيس عرفات يضم تراثه الشخـصي                

 مليـون   1،5والوطني، علماً ان مجلس الوزراء الفلسطيني صادق اول من امس على تخصيص مبلـغ               
» فتح«ؤسسة ياسر عرفات، عضو اللجنة المركزية لحركة        وقال مسؤول م  . دوالر الستكمال بناء المتحف   

الدكتور ناصر القدوة ان المتحف الجاري بناؤه سيضم آالف القطـع والمخطوطـات والهـدايا والكتـب              
  .والصور التي توثق مسيرة الرئيس الراحل

  12/11/2010، الحياة، لندن
  

  موذجا يحتذى في الديمقراطية شكلت ن األردنيةاالنتخابات النيابية:  لدى عمانفلسطين سفير .6
أشاد السفير الفلسطيني في عمان عطا اهللا خيري باالجواء االيجابيـة           :  كمال زكارنة  - الدستور   -عمان  

والديمقراطية التي سادت العملية االنتخابية لمجلس النواب السادس عشر ، واصفا االنتخابات بأنها نزيهة              
د اهللا الثاني وانها شكلت نموذجا يحتـذى فـي الديمقراطيـة            وشفافة ومريحة كما ارادها جاللة الملك عب      

وحرية االختيار والترشيح الى جانب التميز الواضح في ادارة هذه االنتخابات واجرائها بسالسة وكفـاءة               
  .عالية

  12/11/2010، الدستور، عمان
   

  الشاعر يدين اقتحام مكتب النائب جمعة بغزة واعتقاالت الضفةناصر  .7
رب الدكتور ناصر الشاعر، عن ادانته القتحام مكتب النائب في المجلس التشريعي اشـرف               اع :بيت لحم 

جمعة في قطاع غزة واستدعاء الوزير السابق ابراهيم ابراش، مطالبا بفـتح تحقيـق ومحاسـبة كافـة                  
الشاعر رفضه الي انتهاك لحقوق االنسان في اي مكان من هذا الوطن            . كما واكد د   .المسؤولين عن ذلك  

وناشـد   ".وبضمن ذلك اعتقال االسرى المحررين فور االفراج عنهم من سجون االحتالل فـي الـضفة              "
الشاعر، كافة المسؤولين في الوطن انتهاز فرصة العيد لالفراج عن المعتقلين والتهيئة الجواء المصالحة              

  .بدل استمرار حالة الكراهية
 12/11/2010، وكالة معاً اإلخبارية

  
   لكن ال يمكن الجزملقاء المصالحة المقبل في ننجحمل في أن نأ: أسامة حمدان .8

أعلن مسؤول العالقات الدولية في حماس أسامة حمدان، أن الحديث خالل  : جانبالت شكاي-دمشق 
جلستي المحادثات التي عقدت الثالثاء واألربعاء، كان معمقاً عن الملف األمني وأخذ وقتاً طويالً، 

وقلل حمدان  .الى الحاجة لمزيد من الحوار وعقد جولة أخرى بعد األضحىموضحاً أن األمور اتجهت 
  .»نأمل في أن ننجح في اللقاء المقبل، لكن ال يمكن الجزم«: من فرص انجاز المصالحة، وقال

  12/11/2010الراي، الكويت، 
  

  لدي قناعة أن المسألة لم تعد مسألة مالحظات .. للمصالحةحماس غير جاهزة : األحمد .9
عزام األحمد عضو اللجنة المركزية لفتح ورئيس وفدها إلى اجتماع دمشق أكد : علي الصالح - نلند

الذي اختتم أعماله في العاصمة السورية، الليلة قبل الماضية، أن حماس جاءت إلى االجتماع من دون 
  .مالحظاتها على الملف األمني الذي خصص هذا االجتماع لبحثها

أنا شخصيا أستنتج أنهم غير جاهزين للمصالحة ": "الشرق األوسط"لـوقال األحمد في تصريحات 
  ."وأصبحت لدي قناعة راسخة أن المسألة لم تعد مسألة مالحظات واستدراكات وإنما مسألة قرار وإرادة
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وأما الموضوع األساسي . عقدنا جلستين، ضاع معظم الوقت فيهما على قضايا جانبية مكررة": قالو
قالوا في «وأضاف األحمد . "لى بحثه وهو األمن فلم يأخذ إال حيزا ضيقا من الوقتوالوحيد المتفق ع

وقالوا إنهم يريدون أن يضيفوا كلمة بالتوافق . البداية إن لديهم مالحظات على تشكيل لجنة األمن العليا
.. المعنىوقلنا لهم إن ذلك لن يقدم أو يؤخر في . في السطر األول رغم أنها موجودة في السطر الثالث

فلتذهبوا إلى القاهرة لتوقعوا ورقة المصالحة .. فهذا يعني أنه ليس لديكم مالحظات.. فما دامت موجودة
مالحظات ) لدى حماس(وبدأنا في حوار ومناقشات مشتتة ألنه فعال تبين أنه ال يوجد "وتابع  ."المصرية

نها مالحظة على موضوع تشكيل م.. جدية حول الورقة المصرية، إنما المالحظات هي لدى حركة فتح
اللجنة وحول مادة األجهزة األمنية وهيكلتها وحول استيعاب العاملين في األجهزة األمنية الشرعية التي 

سيطرة حركة حماس على قطاع غزة وطرد السلطة بأجهزتها األمنية منه (كانت موجودة قبل االنقالب 
ول استحداثهم لجهاز أمن غير وارد في القانون كما لدينا مالحظات ح). 2007حزيران / يونيو14في 

  ."وهو جهاز األمن والحماية
وقلنا لهم أيضا هذه هي مالحظاتنا وسبق أن أبلغنا المصريين بها وأعدناها مرارا وتكرارا، "وتابع القول 

وطلبت منهم أن يذهبوا إلى القاهرة ). 2009في نوفمبر (ورغم ذلك وقعنا على الورقة المصرية 
لكن رغبتهم كانت واضحة . وا ما دام ليس لديهم مالحظات، حتى نكون عمليين وننطلق في العملويوقع

واتفقنا على التواصل حتى نتفق على مكان وموعد اللقاء . وهي عقد جلسة نقاش أخرى بعد عيد األضحى
ووعدوا .. زةمالحظاتهم التي حسب قولهم في االجتماع لم تكن جاه) أمس(على أن يقوموا بتسليمنا اليوم 

بإعداد المالحظات وتجهيزها وتسليمها لنا لمناقشتها في االجتماع القادم، ألنها ستكون مادة االجتماع، 
  ."وإال فال فائدة من عقده

لنفاجأ فور خروجنا بسلسلة من "وحسب األحمد فقد اتفق الطرفان على عدم التحدث إلى الصحافة 
الذي تحدث ) رئيس الوزراء المقال في غزة(سماعيل هنية التصريحات من عدد من قادة حماس أبرزهم إ

عن صعوبات وتعقيدات قبل أن نجتمع وبشر بالتأجيل قبل أن ننهي االجتماع، ولهذا اضطررنا للحديث 
  ."إلى الصحافة لوضع األمور في نصابها

  12/11/2010الشرق األوسط، لندن، 
  

  عليا المشتركةتح ما تزال متوقفة عند تشكيل اللجنة الف: علي بركة .10
حركتي حماس "قال المسؤول السياسي لحركة حماس في لبنان علي بركة إن : نادية سعد الدين –عمان 

وفتح فضتال عقد لقاء آخر بعد عيد األضحى المبارك الستكمال الحوار حول الملف األمني في ظل وجود 
  ".قضايا عالقة تحتاج إلى مزيد من النقاش والمعالجة

قسمت الملف األمني إلى أربع مسائل تتعلق "من بيروت إن جلسة حوار أول من أمس " دالغ"وأضاف إلى 
بإعادة بناء األجهزة األمنية في الضفة الغربية وقطاع غزة بالتزامن، والعقيدة والسياسات األمنية أو 

 الضفة  األمنية فياإلجراءاتالمرجعية األمنية، وتشكيل اللجنة العليا األمنية المشتركة، ومعالجة 
فتح ما تزال متوقفة عند تشكيل اللجنة "وأوضح بأن  ".والقطاع، التي تحتاج إلى مراجعة واتفاق حولها

العليا المشتركة، حيث لم تقدم موافقتها على تشكيلها حتى اآلن، فتم االتفاق على استكمال الحوار بعد 
 سيتواصل بعد العيد لالتفاق على لقاء الحركتين"وقال إن  ".العيد عقب مراجعة كل وفد لقيادة حركته
، مبدياً استغرابه من حديث رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية "تحديد موعد ومكان عقد اللقاء المقبل

  ".فيتو إيراني على إنهاء االنقسام"محمود عباس أمس عن 
اني، وذلك شن هجوماً على حماس واتهمها بالخضوع للفيتو الخارجي اإلير"وأشار إلى أن الرئيس عباس 

في ظل الحوار الجاري بين الحركتين، وهو أمر غير صحيح ومستنكر، حيث أصدر موقفه من دون 
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االستماع إلى وفد فتح العائد من دمشق، مما ال يخدم تحقيق المصالحة الفلسطينية ويدلل على أنه ال يريد 
  ". المصالحةإنجاح

  12/11/2010الغد، عمان، 
  

   تراجعت عن القضايا التي تم التوافق عليها في أيلول الماضيفتح": الحياة"مصدر بحماس لـ .11
 حركة فتح بالتراجع عن القضايا التي تم التوافق في شأنها في الجلسة األولى ،اتهم قيادي بارز في حماس

 سبتمبر الماضي، باستثناء البند المتعلق بمنظمة التحرير، مشيراً في / أيلول20للحوار التي عقدت في 
 إلى البنود المتعلقة بإنشاء لجنة قضائية تحسم األمور المتعلقة بتشكيل اللجنة القانونية هذا الصدد

فتح " في القاهرة إن "الحياة"وقال لـ. لالنتخابات بالتوافق، وكذلك المحكمة القضائية المتعلقة باالنتخابات
الرئيس محمود عباس، وأن تريد أن تكون صاحبة اليد العليا في معظم القضايا وأن تكون األمور مناطة ب

يكون هو الذي يجب أن يصدر مرسوماً رئاسياً وليس كما تم االتفاق بأن يتم تشكيل لجنة االنتخابات 
  ."وكذلك المحكمة بالتوافق

هم أيضاً يرفضون ": وأبدى المصدر دهشته إزاء هذا التراجع غير المتوقع لحركة فتح إزاء الحوار، وقال
وضرب مثالً على أن حماس تريد . " األمني كما وردت في الورقة المصريةالقضايا المتعلقة بالملف

إعادة بناء األجهزة األمنية في غزة فقط، وأن ما يجرى في غزة ال يسري على الضفة الغربية، واصفين 
الوضع في غزة بأنه قانوني بينما هم يعتبرونه في الضفة قانونياً وليس في حاجة إلجراء أي تغيير أو 

. ، موضحاً أن مالحظات حماس على الورقة المصرية ليست في جوهرها بل في بعض بنودها"تعديل
ولفت إلى أن فتح تتحفظ على قضايا كثيرة كانت توافقت عليها مع سائر الفصائل، مشيراً إلى تشكيل 
 لجنة أمنية عليا بالتوافق لوضع السياسات األمنية التي تنظم عمل األجهزة األمنية في كل من غزة

هذه المسألة توافقنا عليها، لكنهم اآلن يرفضونها ويتحججون بذرائع غير ": وقال. والضفة ومتابعتها
  ."مقنعة

ورجح المصدر أن فتح تريد بحث مالحظاتها والتحفظات التي كانت لديها على الورقة المصرية، معتبراً 
إعادة بحث قضايا تم "ن أن وحذر م. أن ذلك ليس من حقها باعتبار أنها وقعت على الورقة المصرية
 أن حركة فتح تتحفظ على إلى، مشيراً "التوافق في شأنها مسبقاً سيدخلنا جميعاً في دوامة لن نخرج منها

وأوضح أن . معظم ما جاء في الملف األمني كما ورد في الورقة المصرية، واصفاً هذا بالتراجع الخطير
لكن تم االتفاق على مواصلة الحوار واستئناف «حدد وفد فتح غادر دمشق من دون االتفاق على موعد م

كنا خالل جلسة الحوار ": ، مبدياً دهشته من هذا الموقف الجديد الذي أبدته فتح، وقال»بحث القضايا
  ."وكأننا نبحث من جديد على قواسم مشتركة

  12/11/2010الحياة، لندن، 
  

  مصالحة مؤجلة للعام القادمال": القدس العربي" .12
 على لقاءات وفدي فتح وحماس في دمشق يومي  مصدر فلسطيني مطلع جداً أكد: وليد عوض- رام اهللا
 ولن تكون خالل "مؤجلة" الخميس بأن المصالحة الفلسطينية "القدس العربي" الماضي لـواألربعاءالثالثاء 

، مشيرا "ادمالمصالحة مؤجلة للعام الق"  المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه قائالً وأضاف.العام الجاري
  . ما زالت تحول دون تحقيق المصالحةاألمن عقبة أن إلى

 ومشاركة مدير المخابرات العامة الفلسطينية ماجد األحمد المصدر بأن وفد فتح برئاسة عزام وأوضح
فرج وصخر بسيسو عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عبر عن رفضه لفكرة المحاصصة في المؤسسة 

 مكتملة النصاب والشرعية أجهزة العاملة في الضفة الغربية هي األمنية األجهزة نأ، مشددا على األمنية
 أن في قطاع غزة كون األمنية األجهزةن المطلوب بحث مستقبل أ هيكلة لها وإعادة إجراءوانه ال يمكن 



  

  

 
 

  

            10 ص                                     1966:         العدد       12/11/2010الجمعة  :التاريخ

  الذي رفضه وفد حماس برئاسة موسىاألمر،  تم تشكيلها حديثاًأي محدثة أجهزةالموجود في غزة هي 
 ما بعد تحرير غزة من االحتالل أجهزة التي تم تشكيلها في غزة هي األجهزة مرزوق الن أبو

 التي يجب األجهزةن أ وطنية بعد زوال االحتالل، وأجندة وهي الشرعية كونها شكلت على اإلسرائيلي
 ظل  الضفة الغربية التي شكلت فيأجهزة العمل الوطني الفلسطيني هي أجندة تشكيلها وفق إعادة

  . وتعمل في ظل سيطرته واحتالله للضفةاإلسرائيلياالحتالل 
 رغم اتفاقهم على نقل مالحظات بعضهم  المصدر بأن الفجوة بين وفدي فتح وحماس كبيرة جداًوأكد

 حديث حماس عن تحرير قطاع غزة واستمرارية الضفة أن إلى مراجعهم السياسية، منوها إلىالبعض 
ن قطاع غزة والضفة الغربية أ وفد حماس بأمام التأكيد إلى األحمد دفع سرائيلياإلالغربية تحت االحتالل 

ن هذا  حماس بالتوقف عن الحديث عن تحرير غزة ألرض محتلة مطالباًأ الفلسطينية هي األرضوكل 
  . من مسؤولياتهاإلسرائيلييعفي االحتالل 

  12/11/2010القدس العربي، لندن، 
  

  حة معقدة جدداًالمصال": الشعبية"قيادي في  .13
ال شيء يدل على إمكانية التقدم : "قال القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ماهر الطاهر: وكاالت

من " إسرائيل"في حوار المصالحة، العملية معقدة جداً، هناك سيطرة كبيرة على الملف األمني من قبل 
، بينما أكد األمين العام لجبهة النضال "فعلياًغير المسموح لحماس أو غيرها المشاركة في القرار األمني 

    ."استطيع القول إنهم فشلوا"الشعبي خالد عبد المجيد 
  12/11/2010الخليج، الشارقة، 

  
  خطة جديدة لدحالن الجتياح غزة وإسقاط حماس": المركز الفلسطيني لإلعالم" .14

 أن قائد التيار اإلنقالبي في حركة "المركز الفلسطيني لإلعالم"أكدت مصادر فلسطينية مطّلعة لـ: لندن
فتح المدعو محمد دحالن يبذل جهودا حثيثة إلعادة االعتبار لنفسه، والعودة إلى الواجهة السياسية من 

الجتياح غزة " إنقاذ" الماضي على وضع ما وصفه بخطة مارس/ آذارجديد، حيث يعكف منذ بداية شهر 
  .فيها" حماس"وإسقاط حكومة 

، على نسخة من الخطة التي وصفت بالخاصة والسرية، وتتألف "ز الفلسطيني لإلعالمالمرك"وقد حصل 
  . صفحة70من 

 دحالن بمنصب قيادي في السلطة الفلسطينية بالمجال األمني إلىوورد في بند الخطة األول أن يعهد 
  ). الوقائيالمخابرات، وجهاز األمن/  األمنية الرئيسة ةجهزكوزير للداخلية، أو المسؤول عن األ(

ويقول أحد المتابعين لتحركات دحالن، وبحكم عالقته الممتدة به منذ أكثر من عقدين وهو يقيم في 
  :القاهرة، إن دحالن يحتاج المنصب األمني لعدة أسباب

 إدارة العملية األمنية في الضفة الغربية لمواجهة أي تطورات للوضع هناك، انطالقا من تقديرات -
ضافة إلى احتمال انفجار انتفاضة ثالثة، ما إلاوضع األمني يمكن أن ينقلب في الضفة، بتوصل إليها أن ال
  .يهدد وجود السلطة

 دحالن يسوق لمقاربة مفادها أن وجوده في الضفة الغربية يشكل كابحا لكل القوى المتشددة المعادية -
  .حزب التحريرللسلطة، والتي تسعى لتقويضها، كحركتي حماس والجهاد اإلسالمي إضافة ل

في غزة " حماس"تولي دحالن لهذا المنصب األمني يمنحه فرصة غير مسبوقة للتعاطي مع حكومة -
التي " حماس"بأسلوب المواجهة، باعتبار أنه يمثل الشرعية الفلسطينية التي تحتم عليه واجب القضاء على 

  .تسيطر على قطاع غزة
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فإن دحالن توقف في التقديم للخطة مطوال عند ما " المالمركز الفلسطيني لإلع"ووفقا للمصدر الخاص بـ
  :وصفه بالقدرات والتجربة التي سيوظفها إلنجاز المهمتين العاجلتين وهما

 الضفة من عناصر المقاومة التي تنتمي لحماس والجهاد وإخالء احتواء الوضع في الضفة الغربية، -1
  .اإلسالمي

  . عربياًأمريكياًتباره مطلبا صهيونيا  التركيز على تغيير الوضع في غزة، باع-2
  -: حكم حماس في غزة حال توفرت له عدة متطلباتإسقاطويقول دحالن في خطته إن باستطاعته 

ويشمل السماح له بتدريب عناصره تدريبا عسكريا يتناسب والمهمة التي ستناط  : الدعم اللوجستي-أوال
ما يشمل منح عناصره تسهيالت في مجال التنقل بهم، والمتمثلة في دخول معركة حاسمة ضد حماس، ك

  .واإلقامة وتزويدهم بالوثائق المطلوبة
من قبل الدول الحريصة على استمرار عملية السالم، وإنهاء النزاع باعتباره أحد  : الدعم السياسي-ثانيا

  .أهم ركائز العملية في الساحة الفلسطينية
امل مع عملية السالم من منطق عملي تنفيذي وبنفس قوي ويسوق دحالن لنفسه بالخطة، باعتبار أنه يتع

  .أكاديميال يعرف الكلل والملل، فيما يتعامل معها عباس وفياض بمنطق 
كما أنه يرسم بالخطة مشهدا قاتما لعملية السالم، إن بقي عباس وفياض يديران العملية السلمية بهذا 

  .المنطق والفشل والتردد
أن دحالن حدد سقفا لهذا الدعم " المركز الفلسطيني لإلعالم" المصدر لـأكد و: الدعم االقتصادي-ثالثا

  :يبلغ ثالثة مليارات دوالر، ستصرف على النحو التالي
، من أجل ضبط الوضع ألف من عشرين بأكثر إعداد وتأهيل عناصره الموالية له، ويقدر عددهم -

  .ضد حماس في غزة في الضفة الغربية، ثم االنتقال إلى مرحلة الحسم األمني
 وفي هذا السياق، يقدم دحالن خطة تفصيلية، أعدت من قبل خبراء أمنيين عملوا معه، من مصر، -

  .، وبريطانياوأمريكاواألردن، والكيان الصهيوني، 
 دحالن وفي معرض حديثه عن أهمية الدعم المالي لهذه القوى، نوه بأن االموال ستستغل في إدارة -

  .المعركة ضد حماس
  :ملية اجتياح غزة حسب الخطةع

على المحاور التي ستنطبق منها " المركز الفلسطيني لإلعالم"ولم يتستر دحالن وفقا للمصدر الخاص بـ
  :عملية االجتياح وهي

   سالمأبو  الحدود المصرية، وعبر األنفاق وعند حدود محور فالدلفيا، وعبر كرم -1
  . غزة في الشمال وفي الشرق  الحدود الصهيونية، معابر على حدود قطاع-2
 إلى عناصر يجري باإلضافةإلى الجنوب من حيفا المحتلة، ) عتليت( عناصر يجري تدريبها في قاعدة-3

 إلنزالها على ساحل غزة، ورفح ودير البلح للسيطرة على المراكز األردنيةتدريبها في مدينة العقبة 
  .الهامة

  :خطواته لتنفيذ االجتياح
  :أن دحالن تدرج في خطوات التنفيذ على النحو التالي" لمركز الفلسطيني لإلعالما"وأكد المصدر لـ

 عنصرا على عمليات كوماندوز بحري في 50 على تدريب أوروبية  نجح في تأمين موافقة دول -1
  .كرواتيا، وصربيا، والمجر

ل إليه مع  عنصرا يتدربون في الواليات المتحدة بموجب اتفاق توص25 ألمح دحالن أن هناك -2
  .مستشار األمن القومي األمريكي السابق جيمس جونز، وكذلك الجنرال كيث دايتون

 وكشف دحالن عن عدة دول عربية تسلمت نسخة من خطته، إضافة للواليات المتحدة، وبريطانيا، -3
  .والكيان الصهيوني



  

  

 
 

  

            12 ص                                     1966:         العدد       12/11/2010الجمعة  :التاريخ

تحسان من قبل مدير فإن الخطة قوبلت باس" المركز الفلسطيني لإلعالم"وبحسب المصادر الخاصة بـ
) الشاباك( الداخلي الصهيونياألمنكما ورد أن ديسكين رئيس جهاز . المخابرات المصرية عمر سليمان

 ، وتوجه على الفور لالجتماع بنتنياهو، ومستشارة شؤون األمن القومية الصهيونيةةقرأ تفاصيل الخط
  .عوزي اراد

  11/11/2010المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

  تعلن مسؤوليتها عن قنص جندي إسرائيلي بغزة" مصطفىبو علي كتائب أ" .15
أعلنت كتائب الشهيد أبوعلي مصطفى الذراع العسكرية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مسؤوليتها عن 

وقالت في بالغ . االحتاللي، شمال شرق خان يونس" كيسوفيم"قنص جندي إسرائيلي قرب موقع 
ة استهدفت جنود االحتالل، وأصابت أحدهم بشكل مباشر، وسقط عسكري، إن عناصر من وحدة القناص

  .على األرض
  12/11/2010الخليج، الشارقة، 

  
  من قصف إسرائيلي بغزة" ألوية الناصر"نجاة عناصر من  .16

أعلنت مصادر فلسطينية نجاة مجموعة فلسطينية مسلحة من :  وكاالت،الرؤوف أرناؤوط عبد – غزة
وذكرت المصادر أن مجموعة . راف خان يونس جنوب قطاع غزةهجوم مروحي إسرائيلي على أط

مسلحة من ألوية الناصر صالح الدين، الجناح العسكري للجان المقاومة الشعبية، نجت من قصف 
وأوضحت . مروحي إسرائيلي استهدفهم في منزل مهجور شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع

وتبع القصف . وخين أدى إلى إلحاق دمار كبير بهالمصادر أن االستهداف اإلسرائيلي للمنزل بصار
  .إطالق نار كثيف وتوغل محدود لآلليات العسكرية في المنطقة تخللتها عمليات تجريف

  12/11/2010الوطن أون الين، السعودية، 
  

  مقتنعون بأن عرفات تم تسميمه وسنثبت ذلك: القدوةناصر  .17
و اللجنة المركزية لحركة فتح ناصر القدوة مسؤول جدد عض: وكاالت، عبد الرؤوف أرناؤوط - رام اهللا

لن نمل من إصرارنا "وقال القدوة . مؤسسة ياسر عرفات تحميل إسرائيل المسؤولية عن اغتيال الرئيس
لدينا قناعتنا "وأضاف ". في البحث عن قطعة الدليل األخير على اغتيال ياسر عرفات من خالل تسميمه

لية إسرائيل عن عملية االغتيال، لكننا نريد الدليل على ذلك وسنحصل بذلك منذ البداية، وأكدنا مسؤو
  ".عليه

  12/11/2010الوطن أون الين، السعودية، 
  

  حكومة غزة رفضت طلبنا بإقامة مهرجان في ذكرى عرفات": هيئة العمل الوطني الفلسطيني" .18
  الشرطة الفلسطينيةنأ أمس أكدت هيئة العمل الوطني الفلسطيني في قطاع غزة .):ب.ف.أ( –غزة 

 منعت إقامة المهرجان المركزي إلحياء الذكرى السنوية السادسة لرحيل الرئيس التابعة للحكومة في غزة
وقالت هيئة العمل الوطني التي تمثل كافة التنظيمات الفلسطينية المنضوية تحت لواء  .ياسر عرفات

لية وحرص وطني كبير وتقدمت بحسب  هيئة العمل الوطني تصرفت بمسؤولية عاإن"منظمة التحرير 
 المهرجان إقامةاألصول للجهات المعنية في قطاع غزة، كما أجرت االتصاالت الالزمة لضمان 

 أن هيئة العمل الوطني فوجئت إال":  في بيانوأضافت. "المركزي في ساحة الكتيبة بجوار جامعة األزهر
لة اعتقاالت واستدعاءات واسعة، األمر الذي برفض طلبها هذا من دون ذكر األسباب، إلى جانب شن حم

  ."يحول دون إقامة مهرجان الوفاء للقائد الشهيد



  

  

 
 

  

            13 ص                                     1966:         العدد       12/11/2010الجمعة  :التاريخ

استغرابها وأسفها الشديدين لهذا الرفض غير المبرر وغير المقبول بكل المعاير "وعّبرت الهيئة عن 
 المصالحة الوطنية  االيجابية الساعية لتحقيقاألجواءإنه ال يخدم مطلقاً "، قائلة "واألخالقيةالوطنية 
  ."الحقيقية

  12/11/2010الحياة، لندن، 
  

   بغزة باقتحام مكتبه واعتقال العشراتالحكومةقيادي في فتح يتهم  .19
اتهم نائب عن حركة فتح شرطة الحكومة المقالة التي تديرها حركة حماس في قطاع غزة باقتحام : غزة

وذكر أشرف جمعة أن اقتحام . انوا داخله شخصاً ك30مكتبه في مدينة رفح جنوب القطاع، واعتقال 
وأوضح أن . مكتبه جاء لمنع إقامة فعالية إعالمية إلحياء الذكرى السادسة الغتيال الرئيس ياسر عرفات

عناصر الشرطة المقالة اقتحموا بالقوة مكتبه خالل عرض فيلم تلفزيوني وطالبوه بوقف العرض وطرد 
  . شخصا30ً اعتقال كل من يتواجد بداخل المكتب قبل أن يتم

  12/11/2010الخليج، الشارقة، 
  

  بغزة األزهربذكرى عرفات في جامعة   ناشطيها احتفلواأنفتح تؤكد  .20
 من الفلسطينيين الخميس الذكرى السادسة لرحيل الرئيس الفلسطيني اآلالف أحيا: اشرف الهور -غزة 

ناشطيها في جامعة األزهر أحد أكدت حركة فتح أن كما . في الضفة الغربيةالسابق ياسر عرفات، 
وذكرت  .معاقلها في قطاع غزة تمكنوا من إقامة احتفالية داخل الجامعة تخليداً للذكرى رغم قرار المنع

أن الشبيبة الفتحاوية بالجامعة وضعت مجسما لضريح أبو عمار في الجامعة، ورفعت الالفتات وأعالم 
  .فلسطين وحركة فتح

 األمن التابعة للحكومة المقالة بمهاجمة مسيرة طالبية في مدينة خانيونس في المقابل اتهمت فتح قوات
وبحسب ما أفادت  .جنوب قطاع غزة واالعتداء على الطلبة الذين تواجدوا فيها أحياءا لذكرى أبو عمار

  .حركة فتح فإن عددا من الطالب أصيبوا بكدمات جراء االعتداء عليهم بالضرب المبرح
  12/11/2010، القدس العربي، لندن

  
  فتح تحيي ذكرى عرفات: لبنان .21

في مخيمات منطقة صور ، أن فلسطينيين احيوا صورمن  12/11/2010المستقبل، بيروت، نشرت 
 احتفال في قاعة أمس للمناسبة عصر أقيمالذكرى السادسة لرحيل الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات حيث 

 ال: " لبنان محمد زيداني فقالإقليم سر حركة فتح ينأم ، وقالالشهيد فيصل الحسيني في مخيم الرشيدية
 نقف إننا مازن، أبو بيد الرئيس أمينة اليوم بأياد األمرتفريط بما استشهد من اجله الرئيس الرمز وهذا 

 مشروع ينتقص من حقوقنا الفلسطينية المشروعة وفي أليتسويق  خلف رئيسنا ونعلنه موقفا ثابتا بان ال
: العودة، رافضا اي كالم عن ثقافتين فلسطينيتين ثقافة مقاومة وثقافة مساومة وقالمقدمها القدس وحق 

ولفت زيداني  ". حرف من خيارتنا المقاومةأينحن المقاومة ونحن من دفع قادته شهداء ولم نسقط يوما "
 إلىعون  يتطلأنهمالى ان الفلسطينيين ملزمون بالبحث عن كل ما يوحدهم في الميدان في وجه العدو كما 

الحوار الذي تحتضنه دمشق من اجل انجاز وصية الرئيس عرفات بان تكون وحدة الشعب الفلسطيني 
  .محمية ومصانة

 أمام اعتصاماً من طرابلس أن فتح أقامت 12/11/2010السفير، بيروت، في نفس السياق ذكرت 
لسادسة لرحيل عرفات،  في طرابلس أمس، لمناسبة الذكرى السنوية ا"الصليب األحمر الدولي"مركز 

وتضامناً مع األسرى والمعتقلين في السجون اإلسرائيلية، وذلك بحضور ممثلين عن فصائل المقاومة 
  . الفلسطينية واألحزاب والقوى الوطنية اللبنانية
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الصليب األحمر الدولي متابعة قضية األسرى والعمل "وطالب أمين سر فتح في الشمال أبو جهاد فياض 
  . "ج عنهم وعلى رأسهم عميد األسرى العرب يحيى سكافعلى اإلفرا

وفي مخيم البداوي، أقيم بدعوة من فتح تجمع شعبي أضيئت فيه الشموع في شوارع المخيم الرئيسية 
والفرعية، ورفعت صور عرفات وأعالم الحركة وبثت األناشيد الثورية ومقتطفات من خطابات سابقة 

  .للراحل
  

   مع واشنطن في مقابل الموافقة على تجميد جزئي لالستيطانأمنينتنياهو يسعى إلى اتفاق  .22
جاد للغاية "رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إنه أن ، 11/11/2010، 48موقع عربذكر 

سيبحث مع الوزيرة كلينتون سبل استئناف ومواصلة هذه "، مؤكدا أنه "بشأن المفاوضات مع الفلسطينيين
وأعرب ". على اتفاق تاريخي يضمن السالم واألمن بين اإلسرائيليين والفلسطينيينالعملية للحصول 

العديد من البلدان العربية "نتانياهو في مستهل لقائه مع كلينتون عن أمله بتوسيع المفاوضات لتشمل 
ول التي ، من دون الكشف عن قائمة الد"جادون فعال في القيام بذلك"، مشيرا إلى أن اإلسرائيليين "األخرى

  .ترغب إسرائيل في مشاركتها بالمفاوضات
وقال إن فرص التوصل إلى اتفاق سالم سوف تتحسن بشكل كبير إذا ما تم تحقيق تفاهمات أمنية شاملة 
بين إسرائيل والواليات المتحدة، وذلك في إشارة إلى رغبة بالده في التوصل التفاق يمنحها تواجدا 

دن على طول الحدود الشرقية للدولة الفلسطينية المستقبلية مع عسكريا طويل األمد في وادي األر
الحصول على مساعدات مالية أميركية للترتيبات األمنية التي ستكون ضرورية إذا تم التوصل التفاق 

  .سالم
 تقارير صحافية ، أن أسعد تلحمي،الناصرة عن مراسلها من، 12/11/2010،الحياة، لندنوأضافت 

مع الواليات المتحدة في » اتفاق أمني لعشر سنوات« أن نتنياهو يسعى للتوصل إلى إسرائيلية أكدت أمس
مقابل موافقة إسرائيل على تجميد جزئي ولفترة محدودة للبناء في مستوطنات في الضفة الغربية، ما 

  .سيتيح، برأيه، استئناف المفاوضات مع السلطة الفلسطينية بهدف التوصل إلى اتفاق معها خالل عام
ذكرت التقارير أنه مع عودة نتانياهو إلى إسرائيل في اختتام زيارته للواليات المتحدة سيعرض أمام و

يقضي بأن يتم التوقيع على اتفاق أمني بين الواليات » اقتراحاً أميركياً سخياً«أعضاء حكومته األمنية 
 أن توافق إسرائيل في ، على»ويوفر رداً لمخاوف إسرائيل«المتحدة وإسرائيل يمتد على عشر سنوات 

المقابل على تجميد البناء في المستوطنات ألشهر أخرى يتم خاللها إجراء مفاوضات مكثفة مع 
  .الفلسطينيين حول الحل الدائم والتوصل إليه خالل عام، على أن يتم تطبيقه بعد عشر سنوات

ع الفلسطينيين جميع الدول أن نتنياهو يريد أيضاً أن يشمل االتفاق م» إسرائيل اليوم«وذكرت صحيفة 
التي تصرح عن رغبتها في اتفاق سالم إسرائيلي «وأن تكون هذه الدول » في آن واحد«العربية 

  .»فلسطيني شريكة في التوقيع على االلتزامات التي سيتضمنها االتفاق مع الفلسطينيين
س أن مصير أي توجه كما يريد نتنياهو من واشنطن أن توضح لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عبا

  .فلسطيني أحادي الجانب لمجلس األمن أو األمم المتحدة لالعتراف بدولة فلسطينية هو الفشل
أن نتنياهو يتحدث عن اتفاق أمني يوفر الرد المالئم » يديعوت أحرونوت«من جهتها، ذكرت صحيفة 

احة إقامة دولة فلسطينية، إلسرائيل على الوضع الناجم عن انسحابها من مناطق في الضفة الغربية إلت
وهو وضع يستوجب من إسرائيل تحسين منظومتها الدفاعية ضد الصواريخ، وحصولها على معلومات «

  .»مباشرة من أقمار اصطناعية أميركية
ويقول نتانياهو إن مثل هذا االتفاق سيمكنه من إقناع وزراء حكومته بعدم معارضة تجميد البناء في 

  . المستوطنات لفترة أخرى
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  ما دام الرئيس بشار االسد في السلطة ياال سبيل للسالم مع سور: ليبرمان .23
قال وزير الخارجية االسرائيلي أفيجدور ليبرمان اليوم الخميس انه ال امكانية للتوصل الى اتفاق للسالم 

  .مع سوريا ما دام الرئيس بشار االسد في السلطة
القومي المتطرف وهو شريك رئيسي في االئتالف واضاف ليبرمان الذي يرأس حزب اسرائيل بيتنا 

ال يمكن اال لمختل سياسيا أن يعتبر سوريا شريكا في السالم فضال عن أن يعتبرها "اليميني في اسرائيل 
  ."كذلك في ظل القيادة الحالية

ئيل وأدلى ليبرمان بهذه التصريحات أثناء جولة في مرتفعات الجوالن السورية المحتلة التي ضمتها اسرا
  .في الثمانينات في خطوة لم تحظ باعتراف دولي

وقال ان حركة المقاومة " مركز االرهاب العالمي"كما اتهم ليبرمان سوريا أثناء زيارته للجوالن بأنها 
  .التي تدير قطاع غزة وجماعات جهادية أخرى تتخذ لها قواعد في دمشق) حماس(االسالمية 
  ".هذه حقائق يصعب تجاهلها"واضاف 

 7200ثناء زيارته لمستوطنة كتسرين كبرى المستوطنات االسرائيلية في الجوالن وبلغ عدد سكانها وا
يجب أن يكون واضحا أن مرتفعات "وقال ليبرمان  .مستوطن قال ليبرمان انه يتعين مضاعفة مساحتها

  ".الجوالن كانت دائما جزءا من اسرائيل
  11/11/2010، 48موقع عرب

  
  التعويضباف بحق اليهود العرب أيلون يطالب باالعتر .24

قبل أن تهدأ العاصفة التي أثارتها الحكومة اإلسرائيلية جراء مشاريعها االستيطانية في القدس  :تل أبيب
المحتلة والضفة الغربية، خرج نائب وزير الخارجية، داني أيلون، باقتراح جديد يضع بواسطته عقدة 

فاقترح أن تضيف إسرائيل شرطا جديدا ال يتحقق . صالجديدة في منشار مفاوضات السالم المتعثرة أ
االعتراف الفلسطيني والعربي بأن اليهود الذين هاجروا من الدول العربية إلى «السالم من دونه، وهو 

إسرائيل، وغالبيتهم أبقوا ممتلكاتهم ومالبسهم وأثاث بيوتهم وهربوا، هم أيضا الجئون يستحقون مثل 
  .»الفلسطينيين حق التعويض

وقال أيلون في تصريحات صحافية، الليلة قبل الماضية، طالما أن الفلسطينيين يتمسكون بحق العودة 
  . والتعويض، فإن من حق اإلسرائيليين أيضا أن ينالوا حقوقهم بالعودة أو التعويض

، أمس، أن أيلون اجتمع مع رئيس مجلس األمن »يديعوت أحرونوت«وكشف الموقع اإللكتروني لصحيفة 
ثم . لقومي وكبير مستشاري رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، وعرض عليه أفكاره في هذا المجالا

جي جي إيه (اعترف بأن الفكرة األساسية القتراحاته تبلورت في التنظيم اليهودي األميركي اليميني 
 خسائرهم، ، وأن عدة نشاطات على طريق تجميع المعلومات والوثائق إلحصاء عدد الالجئين وقيمة)سي

  . جراء الرحيل من دولهم العربية، تمت بتمويل من هذا التنظيم
والهدف من دراسة وضع الالجئين سيكون حصولهم على التعويضات وحسب، بل وضع قضية الالجئين 
الفلسطينيين مقابل الالجئين اليهود، واالستنتاج بالتالي أنه ال يوجد حل لقضية الالجئين الفلسطينيين، إال 

  .لتعويض، مثلما ال يوجد حل لقضية اليهود المهاجرين من الدول العربيةحل ا
واتفق أيلون وأراد على تشكيل طاقم مهني من الدائرة القضائية في وزارة القضاء ليجري دراسة 

وقال فيه إن قضية الالجئين اليهود . وتحقيقات حول الموضوع ووضع األدوات المناسبة لهذا العالج
اسيا على طاولة المفاوضات، والموقف اإلسرائيلي فيها ينسجم مع الرواية الرسمية ستصبح موضوعا أس

  .التي تقول إن العرب لم يحبوا رؤية يهود في دولهم فطردوهم
إسرائيل عملت كل ما في وسعها كي تحارب ظواهر الفقر والعوز لدى الالجئين اليهود، «: وقال أيلون

أ من المجتمع اإلسرائيلي، في حين يهمل العالم العربي، على وتستوعب هؤالء الالجئين كجزء ال يتجز
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كما لو أنهم، أي العرب، معنيون بتخليد قضية الالجئين، يبقون .  سنة62حد قوله، قضية الالجئين منذ 
على عشرات المخيمات، على الرغم من أن حياتهم في هذه المخيمات مأساوية، ودون المستوى المطلوب 

  .»لحياة البشر
  12/11/2010، ق األوسط، لندنالشر

  
  مع حركة حماس المواجهة غير مستبعدة أبداً: قائد منطقة غزة في الجيش اإلسرائيلي .25

هدد قائد منطقة غزة في الجيش اإلسرائيلي الجنرال ايال ايزنبرغ بإمكانية شن حرب مستقبلة على قطاع 
حركة (ل تزايد طموحات الحركة غزة ما زالت قائمة، قائالً إن المواجهة غير مستبعدة أبدا في ظ

  ).حماس
طموحات حركة حماس، ال بد وأن تجبرنا على : "وقال ايزنبرغ الذي شارفت فترة رئاسته على االنتهاء

خوض مواجهات معها، خيار الحرب ما زال قائًما، وليس السؤال متى وكيف، بل هل سنكون 
اع غزة تحاول خلق صراع ونزاع حركة حماس التي تسيطر على قط"وأضاف ايزنبرغ ". مستعدين؟

  ". بالمنطقة، في ظل مساعي لعدم التوصل إلى اتفاق سالم بين إسرائيل وجاراتها
  11/11/2010، 48موقع عرب

  
  حكومة نتنياهو حولتنا إلى أكثر دولة مثيرة للمشاكل في العالم: سرائيلياإل  في الكنيستنائب .26

إلسرائيلي حكومة بنيامين نتنياهو بتشويه صورة الدولة ا) البرلمان" (الكنيست"اتهم نائب في : الناصرة
إن حكومة نتنياهو حولتنا إلى أكثر دولة مثيرة للشغب : "العبرية، عبر السياسات التي ينتهجها، وقال

  .، على حد تعبيره"والمشاكل في العالم
حزب (في السلطة لقد بنينا إبان تواجدنا : "المعارضة" كاديما"وقال مائير شطريت، النائب عن كتلة 

في جبل أبو غنيم بمدينة القدس مشروعات كبيرة، وكنا نقوم بإعالم السفارة األمريكية بكل بناء ) كاديما
في القدس كي ال نفاجئ األمريكيين، ولم يكن يحدث شيء من قبلهم نظرا ألن إسرائيل كانت تقود 

  ".ثيرة للشغب والمشاكل في العالملقد حولتنا الحكومة الحالية إلى أكثر دولة م. المسيرة السلمية
ليست بسبب اإلدارة األمريكية، بل بسبب الحكومة "بين واشنطن وتل أبيب " األزمة"واعتبر شطريت أن 

اإلسرائيلية، فلو أن نتنياهو يخوض المسيرة السلمية بالجدية الالزمة، لما اضطر التخاذ قرار تجميد البناء 
لقد كنا ذات مرة .  صورة من الصور على تجميد البناء في القدسنحن لم نوافق بأية. لمدة عشرة أشهر

من يفتش عن السالم والعالم كله إلى جانبنا، وقد خضنا حرب الرصاص المصبوب والحرب اللبنانية 
أما اآلن فإن األمر معكوس تماما، حيث . الثانية ووقف العالم إلى جانبنا، ألننا كنا ندير مفاوضات سلمية

  .، على حد تعبيره"يون دعاة سالم، ونحن كرافضي سالميبدو الفلسطين
  11/11/2010قدس برس، 

  
   ملفاتثالثكيسنجر في " نصائح"نتنياهو يستمع إلى  .27

بنيامين نتنياهو لقاء في واشنطن مع وزير " اإلسرائيلي"عقد رئيس الوزراء :  حنان البدري-واشنطن 
: لى نصائحه في ما يتعلق بثالثة ملفات هيالخارجية األمريكي األسبق هنري كيسنجر، لالستماع إ

  .في الساحة األمريكية الداخلية " اإلسرائيلي"إيران، وعملية التسوية، والنشاط 
إيران أوالً ثم استنساخ مدريد "ما نشر عن " الخليج"وكانت مصادر في الواليات المتحدة، بررت ل

، لتقديم حوافز الئتالف نتنياهو لكي "جيدة"نها ، بأنها محاولة ثنائية األبعاد عبر أفكار وصفتها بأ"أخرى
المسألة "يمضي قدماً في عملية التسوية مقابل وعود بصلح مع العرب وتطبيع، وقبل أي شيء إنهاء 

  " .إسرائيل"بشكل حاسم يرضي " اإليرانية
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، "لإسرائي"وكانت المصادر ذاتها وصفت من قبل عملية استنساخ مدريد، بأنها جزرة صغيرة لن تضير 
  .وتشبه ما قدم للعرب قبل غزو العراق 

  12/11/2010، الخليج، الشارقة
  

   تدعو مواطنيها إلى مغادرة سيناء"إسرائيل" .28
دعا مجلس االمن القومي االسرائيلي الخميس السياح االسرائيليين في شبه جزيرة سيناء المصرية إلى 

  .جموعات اسالميةمغادرتها على الفور مؤكدا انهم قد يتعرضون للخطف من قبل م
, "جيش اإلسالم"وفي بيان على موقعه االلكتروني حذر المجلس السياح االسرائيليين من أن عناصر من 

وقال  .سرائيليين‘موجودون في سيناء ويخططون لخطف , وهو مجموعة يشتبه في صلتها بتنظيم القاعدة
  .اراتية موثوقةالبيان اإلسرائيلي إنه يستند في هذا التحذير على معلومات استخب

  12/11/2010، )بي بي سي(هيئة اإلذاعة البريطانية 
  

   "غيلو" وحدة في مستوطنة 130بلدية القدس تعلن بحث مشروع لبناء  .29
" يديعوت أحرونوت"في موازاة لقاء رئيس الوزراء اإلسرائيلي بوزيرة الخارجية األميركية، كشف موقع 

ية اإلحتالل في القدس تعتزم بحث مشروع جديد لبناء فندق في بلد" لجنة التخطيط والبناء المحلية"أن 
 وحدة سكنية في مستوطنة غيلو في القدس المحتلة والمحاذية لقرية بيت صفافا الفلسطينية، 130يشمل 

  .يوم األثنين المقبل
وذكر الموقع مساء اليوم أن الحديث يدور عن مشروع بمبادرة مستثمر خاص، لكنه يقع في المنطقة 

  . طابقًا11 عمارات للسكن تتكون كل واحد من 3لة بين مستوطنة غيلو وبيت صفافا ويشمل اقامة الفاص
وزعمت البلدية أن الحديث يدور عن بحث في طلب مالك األرض بالسماح له بإستعمال األرض لمشاريع 

ال إن المعارض، يوسف أللو، ق" ميرتس"لكن عضو البلدية من حزب . سكنية بدالً من مشاريع فندقية
نحن نرى أن رئيس البلدية بركات ونتنياهو يخافان من التحدث : "توقيت البحث في المشروع ليس صدفة

  ".مع الفلسطينيين، ويخافان من التوصل الى اتفاقية، ويحاوالت القيام بأالعيب صغيرة لعرقلة المفاوضات
  11/11/2010، 48موقع عرب

  
  "تونجولدس"الجيش اإلسرائيلي يصدر ثالث رد على  .30

 يدرس الجيش اإلسرائيلي احتمال نشر أجزاء إضافية من تقرير مؤلف من ألف :عبدالقادر فارس - غزة
صفحة لمواجهة االتهامات التي وجهها تقرير القاضي الدولي ريتشارد جولدستون إلى إسرائيل والمتعلقة 

  .2008ر عام بارتكاب جرائم حرب خالل عملية الرصاص المصبوب التي شنتها في غزة في أواخ
أن الجنرال يوفال حالميش، القائد االستخباراتي السابق في الجيش ) جيروزالم بوست(وذكرت صحيفة 

اإلسرائيلي نسق عمل الجيش على التقرير مع بقية المؤسسات الحكومية، ويدرس المسؤولون 
نه خالل عمله على وقالت الصحيفة إ. اإلسرائيليون إصدار تقرير ثالث يردون فيه على تقرير جولدستون

الماضي، أجرى حالميش ) نيسان(التقرير الذي سلم لقائد هيئة األركان العامة غابي أشكنازي في أبريل 
 قضية تتعلق بما يصفها تقرير جولدستون على أنها جرائم حرب، ووجد أن 36مراجعة دقيقة في 

  ."معظمها ال يستند إلى أي وقائع
  12/11/2010، عكاظ، جدة
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   يمزقون صور عرفاتجيش االسرائيليجنود ال .31
 احتجز جنود االحتالل اإلسرائيلي أمس عند الحواجز العسكرية قرب مدينة نابلس عشرات :رام اهللا

الحافالت كانت تقل فلسطينيين شاركوا في احياء الذكرى السادسة لرحيل الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات 
د االحتالل احتجزوا الحافالت عند حاجز زعترة، وتعمدوا ان جنو" الغد"وقال شهود عيان لـ. في رام اهللا

  .تعطيل مرورها وقتا طويال
واوضحوا ان الجنود اإلسرائيليين قاموا بتمزيق صور للرئيس الراحل ياسر عرفات، ما أثار حفيظة 

  .بعض الشبان الذين عبروا عن غضبهم فتعرض بعضهم للشتائم والضرب
  12/11/2010، الغد، عمان

 
   على جثتي طيارين اسرائيليين تحطمت طائرتهما أمس العثور .32

عثر بعد ظهر اليوم في منطقة متسبي رامون في النقب على جثتي الطيارين من سالح الجو اإلسرائيلي 
  . بعد تحطم الطائرة المقاتلة التي كانا على متنها الليلة الماضية خالل طلعة جوية تدريبية

الثامنة والعشرين من عمره، من قرية سديه فاربورغ في المركز عميحاي إيتكيس في , والطياران هما
ويعتقد ان سبب تحطم . والميجور عيمانوئيل ليفي في الثالثين من العمر، من مستوطنة معاليه ادوميم 

  . الطائرة يعود الى خطا بشري وليس الى خلل فني
  11/11/2010، 48موقع عرب

  
   جلعاد لن يعود إلى بيته بسالم دون قرار شجاع منكاصح من نومك ألن: والدة شاليط لنتنياهو .33

بعثت أفيفا شاليط والدة الجندي اإلسرائيلي األسير في قطاع غزة جلعاد شاليط برسالة إلى رئيس  :القدس
اصح من نومك ألن "بعنوان ,  يوم على وقوعه في األسر1600الوزراء بنيامين نتنياهو بمناسبة مرور 

  ".بسالم دون قرار شجاع منكجلعاد لن يعود إلى بيته 
سيدي رئيس الوزراء أنا أتوجه إليك اليوم بعد : "وجاء في نص الرسالة التي نشرتها صحيفة معاريف

أنا كل مرة كنت أبعث إليك برسالة كي ,  يوم قضاها ابني جلعاد في ظلمات سجون حماس1600مرور 
  ". رسالة كي تستيقظلكني اليوم أبعث إليك, نحظى بدعم أو احتضان أو كلمة جميلة

, منذ أكثر من عام ونصف على تسلمك منصبك وجلعاد يدفع ثمن عدم قدرتك على اتخاذ قرار: "وأضافت
, ورئيس الشاباك, رئيس األركان, وأنا أدعوك لالستماع إلى صفوة رجال الدفاع في الماضي والحاضر

لبونك بدفع الثمن الذي تطلبه حماس وقادة األلوية في الجيش كلهم يطا, ورئيس االستخبارات, والموساد
  ".ليس غدا إنما اليوم, مقابل إطالق سراح جلعاد

إن هؤالء الرجال من الممكن أن يكونوا أكثر وعيا من أوالئك الذين : "وتابعت أفيفا شاليط في رسالتها
قوية ومن غير المعقول أن رئيس الوزراء هو الوحيد الذي ال يؤمن بأن إسرائيل , يهمسون في أذنيك

  ".وليس هناك كلمة أقولها لك أكثر من أن تصحو من غفوتك, بشكل كاف لدفع ثمن إطالق سراح جلعاد
  12/11/2010، الشرق، الدوحة

  
  2004 منذ "إسرائيل" ألف يهودي هاجروا إلى 42: "الكنيست" مركز البحوث والمعلومات في .34

، أن ارتفاعاً ملحوظاً طرأ "الكنيست"لي ذكر مركز البحوث والمعلومات في البرلمان اإلسرائي: الناصرة
  .إلى الدولة العبرية عقب مغادرتها" العائدين"خالل الستة أعوام الماضية على نسبة اإلسرائيليين 

اإلسرائيلية، أمس " لجنة الهجرة واالستيعاب"وبحسب وثيقة رسمية كشف عنها المركز خالل اجتماع 
 نحو اثنين وأربعين ألف مواطن إسرائيلي إلى الدولة العبرية "عودة"، فإنه تّم تسجيل )10/11(األربعاء 
  .2006منذ عام 



  

  

 
 

  

            19 ص                                     1966:         العدد       12/11/2010الجمعة  :التاريخ

العبرية، إلى أن الحكومة اإلسرائيلية تواصل سعيها إلعادة ما يقارب / معاريف/هذا وأشارت صحيفة 
 الماضي سّجل 2009خمسة عشر ألف إسرائيلي إلى األراضي الفلسطينية المحتلّة سنوياً، إال أن عام 

حوالي أحد عشر ألف إسرائيلي، في حين بلغ عددهم منذ بداية العام الحالي حتى شهر أيلول قدوم 
  .الماضي سبعة آالف فقط) سبتمبر(

وفي إطار الخطط اإلسرائيلية الرامية إلى تغيير الواقع الديمغرافي في األراضي الفلسطينية المحتلّة، فقد 
رائيلي في مختلف دول الخارج، بهدف دعم قامت الحكومة ببناء أربعة عشر مركز معلومات إس

  .وتشجيعهم على االستقرار في األراضي الفلسطينية المحتلة" المهاجرين"األكاديميين اإلسرائيليين 
  11/11/2010قدس برس، 

  
   آخرين في عكا12 حكومته بقتل جندي وجرح منمستوطن إسرائيلي ينتقم  .35

شمال فلسطين (لحافالت المركزية في مدينة عكا أقدم مستوطن يهودي على مهاجمة محطة ا: الناصرة
، ما أسفر عن مصرع جندي إسرائيلي وجرح اثنا عشر آخرين، إصابات ثالثة منهم )1948المحتلة سنة 

  ".انتقاماً من الحكومة اإلسرائيلية"بالغة الخطورة، وذلك 
مر الذي أدى إلى مصرع وقالت الشرطة اإلسرائيلية إن شاحنة تعّمدت صدم محطة الحافالت في عكا، األ

جندي برتبة رقيب أول، كما أسفر هذا الحادث عن جرح اثني عشر شخصاً آخر، موضحة أن منفّذ 
  .هو من سكان عكا اليهود ويبلغ من العمر أربعة وثالثين عاماً) سائق الشاحنة(الهجوم 

كورين ان الحديث يدور من جانبه؛ أكد قائد لواء الشمال في الشرطة اإلسرائيلية الميجر جنرال شمعون 
عن حادث دهس متعمد كان هدفه القتل، مشيراً إلى أن الشرطة شكلت طاقماً خاصاً للتحقيق في حادث 

  .اصطدام الشاحنة بمحطة للحافالت، وبسيارات واقفة في عكا
ماً انتقا"إنه صدم عمداً المحطة : وذكرت الشرطة أن سائق الشاحنة اليهودي قال خالل التحقيق معه  قوله

  .، على حد تعبيره"من معاملة الدولة ألوالده
 12/11/2010قدس برس، 

  
   لبقائنا وفلسطينيتنالن نكون إال حطباً:  بركةمحمد .36

أكد رئيس الجبهة الديمقراطية للسالم والمساواة العضو العربي في الكنيست محمد :  نائل موسى- رام اهللا
، خالل المهرجان الذي أقيم في رام بالذكرى 1948 العام أراضيبركة، في خطابه باسم شعبنا في 

شوية كرامة "، أن الوحدة الوطنية الفلسطينية بحاجة إلى السنوي السادسة لرحيل الرئيس ياسر عرفات
 نحن الباقون أننايقوم على ) 48الـ الجماهير الفلسطينية في ( ، وأكد أن مشروعنا األساسي "فلسطينية

  .مساهمة وفق خصوصيتنا في كفاح شعبنا من اجل العودة والدولةفي وطننا، هو مشروع البقاء وال
  .جئنا اليوم لنؤدي السالم لرئيس شعبنا وقائده التاريخي، القائد البطل ياسر عرفات ..وتابع بركة

 من هنا، وتساءل بركة، كيف ومن أين أتت وأناوقال بركة، يشغلوننا اليوم بما يسمى يهودية الدولة 
 بنفسه ألم تأت من تشريد شعبنا الفلسطينية واستقدام الهجرة اليهودية الصهيونية أجابويهودية فلسطين؟، 

 موقف أن تدير أيلتحل محله؟، واآلن يريدون من قيادة شعبنا أن تعترف بيهودية الدولة، فهل يعقل في 
  .ال على وطنه كالقابض على جمرة؟ ال وألف هذه القيادة ظهرها لنا، هذا الجزء الذي ظل قابضاً

وهل يعقل أن توافق هذه القيادة على يهودية الدولة التي تعني شطب حق العودة، واالعتراف بالنكبة كقدر 
  . الوألففلسطيني؟ ال 

 أنهذه هي المعادلة التي نطرحها هنا، وال نقول ذلك ألننا معادون لليهود كما يحاول نتنياهو  ..وأردف
ية الدولة، هي العداء للصهيونية العنصرية، هي رفض يضعنا في خانة الالسامية، فمعارضتنا ليهود

  .إلمالءاتها، هي رفض ألي محاولة إلذالل شعبنا، والعتبار النكبة كقدر، وكل ما يتبع ذلك من تبعات
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 في قطاع غزة، ونرسل أهلناوقال بركة، نحن في هذا الموقف موقف الوفاء للرئيس أبو عمار ننظر إلى 
عتزازنا بهذا الجزء المحاصر من شعبنا، ونقول له دمنا دمكم ولحمنا لحمكم، من هنا تحياتنا ومحبتنا وا

  .وشعبنا الموحد سينتصر على الطغاة، وسينتصر على االنقسام
والوحدة بحاجة إلى شهامة .. بحاجة إلى شوية كرامة فلسطينية..  الوحدة الوطنية الفلسطينيةوأكد أن

 هذا الشعب أن يفرض عليه، وهو مالحق أبناءألي كان من فلسطينية إلى مسؤولية فلسطينية كيف يمكن 
 يقدم هدية للمحتلين أن، كي يمكن ألي فلسطيني أبناؤهومحاصر ويقطع زيتونه وتنتهك أرضه، ويقتل 

الطغاة، باستمرار وتثبيت هذا االنقسام البذيء القذر الوقح، كيف يمكن، آن األوان أن يتم وضع حد 
  .ذا العارلالنقسام، أن يوضع حد له

 حركة حماس في الخارج والوطن، ال يقبلون بأي أنصاروأنا من هنا، أنا متأكد أن كل " بركة وأضاف
  ."شكل القرار بمنع االحتفال بذكرى الرئيس ياسر عرفات في قطاع غزة، وهذا غير معقول

ذهب إلى كل القوى  نأن في الحياة السياسية في إسرائيل، بمعنى  أن نمارس دوراًونحن نريد أيضاً"وقال 
جل السالم العادل، ولدحر العنصرية ضدنا، نحن نمد يدنا أ لتأييد حقوق شعبنا، ومن التي تبدي استعداداً

جل الكفاح سوية، ضد حكومة إسرائيل وضد االحتالل واالستيطان، لذلك رأيت من المناسب أن أمن 
جه، أنه إذا هناك من يعتقد أنه من  من على هذه المنصبة، للموجودين داخل الوطن، وللذين خارأقول

 عندنا نكون نحن حطبه،  في لبنان وحريقاً في غزة، وحريقاً يشعل حريقاًأن يريد إقليميةاجل مصالح 
  . أخرىإقليمية لن نكون إال حطبا لبقائنا ولفلسطينيتنا وليس ألي أجندة إننافنحن نقول له، 

 االلتفاف حول قيادة منظمة التحرير الفلسطينية، برئاسة  شعبنا الفلسطيني، إلىأبناءودعا بركة الفصائل و
بو مازن، فاليوم الموقف واضح، وهناك مكان لشراكة متكاملة في الموقف الفلسطيني، وهو أن ال أ

، ألن االستيطان ينفي المفاوضات، والمفاوضات تنفي مفاوضات في ظل االستيطان وهذا ليس شرطاً
  . إلى أوسع وحدة وطنية مكافحة إلى جانب القيادة الشرعية لشعبنانحن ندعو.. االستيطان لذلك تابع

  12/11/2010الحياة الجديدة، رام اهللا، 
  

   بفتح تحقيق ضد الحاخامات المحرضين ضد عرب الداخليطالب "الكنيست" في نائب عربي .37
اشية في عفو اغبارية، من أن مخاطر الف.  حذر النائب العربي في البرلمان اإلسرائيلي د:الناصرة

 في تضاعف مستمر، في ظل مواصلة الحركات الدينية اليهودية األصولية تطويع الدين لخدمة "إسرائيل"
، "إسرائيل"وأضاف النائب اغبارية، أن ظاهرة التطّرف الديني المسموم تتزايد في  .نشاطها العنصري

ي المعادي للعرب حيث يسمع في كل يوم تصريحات لحاخامات يهود يقذفون حمم تحريضهم العنصر
  .وغير العرب، حسب تعبيره

قّمة وقاحتهم كانت باألمس "نسخة عنه،  إلى أن " قدس برس"وأشار اغبارية في تصريح مكتوب وصل 
القريب، عندما أعلن خمسة حاخامات من مدينة بني براك عن دعوتهم إلى عدم تأجير المساكن للعاملين 

لتهديد في بيانهم، توّعدوا كل من يمنحهم إمكانية استئجار األجانب من الالجئين األفارقة، وبلهجة ا
  ".البيوت، بأنهم يتحملوا نتيجة الويالت الروحانية الناتجة عن ذلك

  11/11/2010قدس برس، 
  

   مواجهات بين شرطة االحتالل ومتظاهرين فلسطينيين في العيساوية وسلوان:القدس .38
سلطات ، أن  أحمد رمضان،رام اهللاسلها في نقالً عن مر 12/11/2010، بيروت، المستقبلنشرت 

االحتالل صّعدت استهدافها للفلسطينيين في القدس، فارضة عقوبات جماعية وشانّة حملة اعتقاالت في 
 حظائر لألغنام في بلدة العيساوية جنوب أمسالعيساوية وسلوان، فقد هدمت سلطات االحتالل اإلسرائيلي 

  .مدينة القدس المحتلة
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المواجهات بين المتظاهرين الفلسطينيين وقوات االحتالل  أن 12/11/2010ليج، الشارقة، الخوأضافت 
وكانت الصدامات بدأت متفرقة قبل يومين إثر قرار . تجددت، أمس، في حي العيسوية في القدس

  .االحتالل قطع الطرقات المؤدية إلى الحي
اعتقلنا الليلة الماضية سبعة "وزنفلد قوله عن المتحدث باسم شرطة االحتالل ميكي ر" فرانس برس"ونقلت 

  ".أشخاص ضالعين في اضطرابات اليومين األخيرين
عقاب جماعي وانتقام، مجرد "إن هذه اإلجراءات، " فرانس برس"وقال المختار محمد محمود عبيد ل

، واقتالع جاء موظفو البلدية وأفراد الشرطة امس لهدم إسطبل للخيول، وحظيرة لألغنام"وتابع ". انتقام
رض أ األربعاء بدعوى أنها  أعطونا إنذاراًأن دونمات، بعد 8أشجار زيتون وحمضيات على مساحة 

تصدى لهم الشبان، وعندها أمهلونا حتى األحد لتسوية الموضوع مع البلدية وإال "وأضاف ". للبلدية
شعر أصحابها اآلن  بيتا أوامر هدم في القرية، ي65لقد صدرت بحق نحو "ضاف أو ".سيعودون للهدم

وقال محمد موسى درباس وكان ينتظر في طابور سيارات أمام الحاجز على ". بالتهديد مع هذه الهجمة
  ".إنهم ينتقمون منا ويضيقون علينا الخناق لنرحل"مدخل القرية 

  
  طيران االحتالل يستهدف منزلين في غزة ويصيب فلسطينيين .39

ر أمس غارتين استهدفتا منزلين في بلدة عبسان شرق شن سالح جو االحتالل ظه: حامد جاد - غزة
  .مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة ما أدى إلى تدمير أحدهما، وإصابة مواطنين اثنين بجروح متفاوتة

زعمت إذاعة االحتالل إن الطيران الحربي اإلسرائيلي قام بقصف احد المنازل وسط قطاع غزة اثر و
ثناء محاولتهم إطالق النار باتجاه قوات االحتالل وزرع عبوات ناسفة تمركز عدد من المقاومين بداخله إ

  .قرب السياج األمني الحدودي
  12/11/2010الغد، عمان، 

  
  في غزة منع إقامة أي فعاليات بمناسبة إحياء ذكرى عرفات يدين اإلنسان لحقوقالمركز الفلسطيني  .40

قرار الشرطة في غزة " في بيان اإلنسان لحقوق دان المركز الفلسطيني: ووكاالت" المستقبل "-رام اهللا 
وحسب  ".بمنع إقامة مهرجان أو أي فعاليات بمناسبة إحياء ذكرى وفاة الرئيس الراحل ياسر عرفات

منعت إقامة المهرجان في ذكرى وفاة الرئيس الراحل ياسر "المركز فان الشرطة التابعة لحكومة غزة 
، 2007ألحداث التي رافقت مهرجان مماثل لحركة فتح في العام عرفات لدواع أمنية، وخوفا من تكرار ا

أجهزة امن "وافاد بيان لحركة فتح في رفح جنوب قطاع غزة ان ". وراح ضحيته عدد من المواطنين
حماس اقتحمت مكتب النائب اشرف جمعة بمحافظة رفح اثناء احياء فعالية ذكرى استشهاد القائد ياسر 

  ". ابناء حركة فتحعرفات واعتقلت العشرات من
  12/11/2010، بيروت، المستقبل

  
   لساحة المقاومة48 اإلسرائيلية تدفع فلسطينيي التضييقاتسياسات : "الجارديان" .41

 أعده مراسل صحيفة تقريراً، أن 11/11/2010، )بي بي سي(هيئة اإلذاعة البريطانية نشرت 
 إلىفلسطينيو إسرائيل سينتقلون "نوان  بع1948الجارديان في القدس سيوماس ميلن عن فلسطينيي عام 

 الكاتب باستعراض المضايقات التي يتعرض لها سكان شرقي القدس من قبل هيستهل، "الواجهة
  .المستوطنين المدعومين بقرارات المحاكم وحماية الجيش والشرطة

 عليها، مما  ما يحصلونيتقدم سكان القدس الشرقية بطلبات للحصول على ترخيص للبناء، ولكنهم نادراً
يضطرهم إلقامة مبانيهم دون ترخص، فتصدر البلدية تعليماتها بهدم تلك المباني والمنازل، كما يقول 

  .كاتب التقرير
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في المقابل يقوم المستوطنون ببناء العديد من المستوطنات سواء في القدس أو الضفة الغربية، وليس 
  .هناك من يحاسبهم على الترخيص، حسب الصحيفة

رة الجديدة التي يرصدها كاتب التقرير هي تكرار وقوع أحداث مشابهة على الجانب اآلخر من الظاه
  .الخط األخضر

ت اطلمن األمثلة التي يسوقها معد التقرير وضع القرى البدوية في النقب، التي ال تعترف بها الس
  .اإلسرائيلية مما يحرمها من التطوير والخدمات، ويبقيها تحت تهديد الهدم

 على هدم أحد المساجد في إحدى القرى البدوية، وكيف شرع األهالي بإعادة بنائه ويورد الكاتب مثاالً
  .وسط الخطابات واألغاني الحماسية

 لهذه المعاملة، يقول الكاتب، رغم أنهم كانوا يرسلون أبناءهم للخدمة في "إسرائيل"يتعرض البدو في 
  ."إسرائيل"سطينيين من سكان الجيش اإلسرائيلية، دون بقية العرب الفل

ويرى المراسل في تحدى السكان البدو ألوامر الهدم بادرة عامة للروح التي بدأت تسود في أوساط 
العرب في إسرائيل الذين يعانون من شتى أنواع التضييقات، فهم بدأوا بتنظيم أنفسهم في أحزاب 

  .اعهاوحركات سياسية لمواجهة التضييقات اإلسرائيلية بمختلف أنو
 كفاح إنالكاتب ملين يختم مقاله بالقول ، أن لندن من 12/11/2010القدس العربي، لندن، وأضافت 

وفي .  المحتلةاألراضي إلى وأخيراً لبنان إلى األردن من  عاماًاألربعينالفلسطينيين تحول وانتقل خالل 
وفي . األخضرن داخل الخط  فلسطيأهلالوقت الذي يتبدد فيه حل الدولتين فربما سيتركز النظر على 

  . نفسها"إسرائيل" كفاح داخلي في إلىحالة حصوله فالكفاح الذي اتخذ بعده العالمي سيتحول 
  

   التحريرلمنظمةموقع الكتروني  .42
plor.www-أعلنت ممثلية منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان افتتاح الموقع الرسمي على االنترنت 

net.lb. ويحتوي الموقع كل ما هو جديد من أخبار وأنشطة الشعب الفلسطيني في لبنان.  
  . مما ينشر على هذا الموقع بشرط ذكر المصدراالقتباسويمكن لوسائل اإلعالم المختلفة 

  12/11/2010، بيروت، المستقبل
  

  2011 صكوك في إصدار يخططون ألول الفلسطينيون: سلطة النقد .43
 من األولللبنوك في الربع ) صكوك (إسالمية سندات إصدار تعتزم سلطة النقد الفلسطينية :ام اهللار

  . كأداة لضخ وسحب السيولة من سوق النقد2011
 البنوك ستتداول إن األربعاءوقال جهاد الوزير محافظ سلطة النقد الفلسطينية في وقت متأخر مساء 

 الصكوك ستبدأ بشكل تدريجي إصدار عملية أنمع رويترز وأضاف في مقابلة  .الصكوك فيما بينها
 العملة التي سيتم إعالن ألوانه من السابق إنلكنه قال .  السيولةإدارةلمعرفة احتياجات السوق بناء على 

  . المزمعاإلصدار الصكوك أو حجم إصداربها 
 أن سلطة النقد ة مضيفاً الفلسطينياألراضي في اإلسالمية هناك فرصة كبيرة للبنوك إنوقال الوزير 

  .اإلسالميةالفلسطينية أسست هيئة متخصصة كمرجع محلي لقطاع البنوك 
  11/11/2010وكالة رويترز، 

  
   تسوق منتجاتها وتشّل اإلنتاج الفلسطيني"إسرائيل":  حصار غزة"تخفيف" .44

 إلىئعها  بضابإدخال "إسرائيل"لـ يسمح تخفيف الحصار على غزة ":كريستيان ساينس مونيتور"عن 
 تصدير أوالقطاع غير انه ال يسمح لمصنّعي القطاع المحاصر باستيراد المواد الخام التي يحتاجونها 

 التخفيفية التي أعقبت اعتداءها إسرائيلهذا باختصار ما تفرضه خطوة .  الخارجإلىالسلع الخاصة بهم 
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المنتجات االستهالكية التي كانت  الماضي، والتي وضعت الكثير من مايو/ أيار في " الحريةأسطول"على 
لكن . غائبة لمدة طويلة على الرفوف في غزة، في مشهد بدا وكأنه تحريك للنمو االقتصادي في القطاع

 بالتدفق اإلسرائيلية الماضي، والتي سمحت للسلع والبضائع يونيو/ هذه الخطوة التي بدأت في حزيران
  . سطينيين بالواقع االقتصادي للفل غزة، تلحق ضرراًإلى

 األعمال، بحسب رئيس جمعية رجال "الذين حّولوا غزة إلى مكان لالستهالك فقط" اإلسرائيليون
منعونا من تصدير السلع فيما يدفعون " الصناعة الفلسطينية حيث "قتلوا"الفلسطينيين علي الحايك، 

 300 تصّدر أكثر من  حصارها على قطاع غزة كانت غزة"إسرائيل"فقبل فرض . "أسواقنابمنتجاتهم إلى 
 اليوم، أما. ، من المالبس واألثاث والمنتجات الزراعية والمثلجاتمليون دوالر من المنتجات سنوياً

  . فتقتصر الصادرات على الشحنات الموسمية من الفراولة والزهور، عبر صفقة تفاوضت عليها هولندا
 الشركات المصنعة الذين أصحاباحد من  للمثلجات في مدينة غزة عماد الوديعة، و"األمير"مالك شركة 

 من منتجاته في الضفة %70، تم بيع 2007فقبل العام . تضرروا من الحظر المفروض على الصادرات
 العدوان إبان اليوم، فهو يجلس في مصنعه الساكن، يقلّب صور األضرار في مصنعه أما. الغربية

  . على القطاعاألخير اإلسرائيلي
ل الحصار على القطاع، أصبحت فرصة رجال األعمال هؤالء في إعادة بناء والواقع أنه كلما طا

. ، الذين كانوا يشترون صادراتهم سابقا، أكثر صعوبةوأوروباالعالقات مع الشركاء في الضفة الغربية 
فخالل سنوات الحصار، اضطر هؤالء الشركاء إلى البحث عن مصادر أخرى للمنتجات، ما يتطلب من 

 استثنائية إلعادة أخذ مكان هذه المصادر الجديدة، حسبما يؤكد نائب مدير اتحاد داًمصنعي غزة جهو
  . الصناعات الفلسطيني عمر حمد

 مع ارتفاع البطالة في القطاع إلى نسبة إرسائه في "إسرائيل"موت بطيء لالقتصاد الفلسطيني تمعن 
ا لم تكن على شكل مساعدات دولية  غزة مإلى دخول لوازم البناء أيضاً "إسرائيل"، بعدما حظرت 40%

 في غزة من األعمالوهذا ما يمنع قطاع . واألسلحةبحجة التخوف من استخدامها في الداخل للتحصينات 
 في كانون "إسرائيل"الحصول على ما يحتاجه من االسمنت إلعادة بناء المصانع التي دمرت خالل هجوم 

  .  وظيفة، بحسب الحايكلفأ 300 استحداث إمكانية، كما يمنع 2009الثاني 
 العديد من الصناعات التي لطالما اعتمدت على الصادرات إلىويشير االتحاد العام للصناعات الفلسطينية 

 إلى من منتجات صناعة المالبس يصّدر عادة %90هي اليوم في حالة من الشلل االقتصادي، فـ
 من المثلجات ورّب %70و من األثاث المصنوع في غزة يخصص للتصدير؛ %74 و "إسرائيل"

لكن القطاع المحاصر الذي لطالما وفرت صناعته ... البندورة المنتجة في غزة تُباع في الضفة الغربية
  . اإلنتاجية من قدرته %30 عامل، يعاني اليوم من تقلّص في طاقته بلغت ألف 35العمل لـ

 ساعد تخفيف إذلسطيني في غزة،  على حساب االقتصاد الفاإلسرائيليةوفي المقابل، تنتعش الشركات 
 من استفادة أكثر على تصريف وبيع منتجاتهم في القطاع اإلسرائيليين األعمال أصحابالحصار 

 مليار دوالر 1.2 غزة من إلى المصدرة اإلسرائيليةالفلسطينيين من ذلك، بعدما انخفضت قيمة البضائع 
يرة للقطاع اإلسرائيلي الخاص، يحاول وهي خسارة كب.  مليون دوالر200 إلىسنويا قبل الحصار 

 في غزة من األعمال الحصار، لتسويق منتجاتهم، فيما تعاني "تخفيف" تعويضها بـاآلن اإلسرائيليون
  . الشلل التام

  12/11/2010السفير، بيروت، 
  

  منذ االنتداب البريطاني" أطلس فلسطين"يستعد في لندن إلطالق " مركز العودة" .45
، الذي "1966-1917أطلس فلسطين "، إطالق 12/11 البريطانية لندن، يوم الجمعة  تشهد العاصمة:لندن

مركز العودة "وينظِّم  .يمثل إضافة نوعية للمكتبة العالمية المتعلقة بجغرافية فلسطين وتاريخها
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ة ، بمشارك12/11، الذي يتخذ من لندن مقّراً له، ندوة في العاصمة البريطانية، مساء الجمعة "الفلسطيني
أطلس "ويرأس ندوة إطالق . شخصيات عاّمة وبرلمانيين وأكاديميين وممثلي منظمات غير حكومية

  .في حزب العمال البريطاني" أصدقاء فلسطين"، مارتن لنتن، مدير مجموعة "فلسطين
ذي  سلمان أبو ستة، ال.واإلصدار الجديد الذي سيتّم إطالقه في الندوة، هو لألكاديمي والخبير الفلسطيني د

صدرت له أعمال جغرافية هامة والعديد من الدراسات والبحوث ذات الصلة باألرض الفلسطينية وقضية 
  . الالجئين الفلسطينيين وحقِّهم في العودة

، "1966-1917أطلس فلسطين "وأكّد المدير العام لمركز العودة الفلسطيني، ماجد الزير، أّن إطالق 
المسؤولية التاريخية "فإطالق الكتاب من لندن، يشير ضمناً إلى . اًينطوي على أهمية خاصة مكاناً وزمان

لبريطانيا عن نشوء القضية الفلسطينية ومعاناة الشعب الفلسطيني، خاّصة بالنظر إلى المرحلة التاريخية 
 كما أّن السياق الزمني بالغ األهمية، .، حسب تأكيده"الهاّمة التي يختّص بها هذا العمل النوعي الممّيز

يعزز في هذا التوقيت بالذات؛ رسوخ المطالب الشرعية غير القابلة "حسب ما تابع الزير، فهذا األطلس 
للتصّرف للشعب الفلسطيني في أرضه ودياره، في مواجهة محاوالت تصفية جائرة للقضية الفلسطينية 

  .، كما قال"ضمن عملية تفاوض غير عادلة
  11/11/2010قدس برس، 

  
   المستقلة مدخل تحقيق السالمالفلسطينيةدولة ال: ملك االردن .46

 عبداهللا الثاني امس وفد مجلس أمناء معهد واشنطن لـسياسة الـشرق             ملك االردن استقبل  :  بترا –عمان  
األدنى ، في اجتماع تم خالله استعراض عدد من القضايا اإلقليمية ، خصوصا الجهود المبذولة لتجـاوز                 

فاوضات فلسطينية إسرائيلية جادة وفاعلة تعالج جميع قضايا الوضـع          العقبات التي تحول دون استئناف م     
النهائي ، وتنطلق وفق مرجعيات واضحة ، وصوال إلى حل الدولتين الذي يشكل السبيل الوحيـد لحـل                  

  .الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي ، وتحقيق األمن واالستقرار في المنطقة
سطينية المستقلة، والتي تعيش بأمن وسالم إلى جانب إسرائيل ،           خالل اللقاء ان قيام الدولة الفل       الملك وأكد

  .هو مدخل تحقيق السالم الشامل في الشرق األوسط
  12/11/2010، الدستور، عمان

  
  الدوائر الفرعية تفرز نوابا حصلوا على أصوات أقل من مرشحين خاسرين: انتخابات األردن .47

، التي تم اعتمادها في قانون االنتخاب المؤقـت،         )هميةالو(أدت الدوائر الفرعية    :  جهاد المنسي  -عمان  
إذ يوجد ما يقرب من      .إلى فرز نواب حصلوا على أصوات أقل من مرشحين خاسرين في الدائرة نفسها            

 مرشحاً حصلوا على أصوات أكثر من نواب فائزين، األمر الذي يضع الكثير من عالمات االستفهام                30
  ).هميةالو(حول مفهوم الدوائر الفرعية 

  12/11/2010، الغد، عمان
  

  بشأن المفاوضات قد تمدد ألسابيع" اسرائيل" العربية لـالجامعةمهلة : حسام زكي .48
قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية حسام زكي إن المهلـة التـي منحتهـا                : )وكاالت(

قد تمـدد   " إسرائيل"سلطة الفلسطينية و  الجامعة العربية قبل اتخاذ قرار بشأن العودة إلى المفاوضات بين ال          
ونقلت وكالة أنباء الشرق األوسط المصرية الرسمية، أمس، عـن زكـي قولـه إن الجانـب                 . ألسابيع  

األمريكي هو الذي طلب مهلة من الجانب الفلسطيني لمواصلة جهوده، وأن األخير وافـق، مـضيفاً أن                 
التي أجراها في واشنطن األربعاء وزيـر       وجاءت تصريحات زكي بعد المباحثات      . مصر رحبت بذلك    
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إن العملية تأتى في إطـار  "وقال زكي  . الخارجية أحمد أبو الغيط مع نظيرته األمريكية هيالري كلينتون          
  " .الطلب المعقول

  12/11/2010، الخليج، الشارقة
  

  "اإلسرائيليين" خلية خططت لهجمات في سيناء تستهدف السياح اعتقال :السلطات المصرية .49
 شخصاً كـانوا يخططـون لتنفيـذ        20اعتقلت السلطات المصرية، أمس، خلية من نحو        : )آي.بي  .يو  (

  .هجمات في شبه جزيرة سيناء 
وأوضح مصدر أمني، رفض ذكر اسمه، أن الخلية كانت تخطـط لتنفيـذ هجمـات تـستهدف الـسياح                   

  .املة هناك في المنتجعات السياحية في سيناء، وقوات حفظ السالم الع" اإلسرائيليين"
وأضاف أن قوات األمن تمكنت من ضبط عناصر الخلية في عملية تتبع بدأت منذ الثالـث مـن الـشهر         

  .الحالي وانتهت الثالثاء الماضي 
وأشار إلى أن جميع المعتقلين مصريين باإلضافة إلى ورود أسماء لعناصر فلسطينية متورطة مع هـذه                

  .غزة في قطاع " جيش اإلسالم"الخلية من تنظيم 
  12/11/2010، الخليج، الشارقة

  
  حل السلطة الفلسطينية بديل مطروح سيضع العالم أمام واقع االحتالل: وزير خارجية المغرب .50

ندد الطيب الفاسي الفهري، وزير الخارجية المغربي، بمواصلة إسرائيل         :  لحسن مقنع  - )المغرب(طنجة  
. من أجل تحقيق سالم عادل ودائم في الشرق األوسـط         تنفيذ سياساتها االستيطانية وإعاقة كل المجهودات       

في طنجة الليلة قبل الماضية، إن هناك عـدة بـدائل           » ميدايز«وقال الفاسي الفهري، خالل افتتاح منتدى       
أصبحت مطروحة للنقاش من أجل الخروج من المأزق الحالي لمسلسل السالم في الشرق األوسط، منهـا                

ي سيضع العالم أمام الصورة الحقيقيـة لواقـع االحـتالل اإلسـرائيلي             خيار حل السلطة الفلسطينية، الذ    
لألراضي الفلسطينية، وخيار إعالن دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة، والدفاع عنها، والسعي الكتساب             
االعتراف بها من طرف األمم المتحدة، خاصة مجلس األمن، والقوى العظمى وعلى رأسـها الواليـات                

  .المتحدة
اف الفاسي الفهري أنه يجب استخالص الدروس من الوضعية التي وصلت إليها المفاوضـات، وأن               وأض

 من الشهر الحالي، بمشاركة شخصيات فـي        13، الذي ستتواصل أشغاله في طنجة إلى        »ميدايز«منتدى  
  .قلب األحداث مثل كبير المفاوضين الفلسطينيين، صائب عريقات، يشكل فرصة مواتية لمثل هذا العمل

  12/11/2010الشرق األوسط، لندن، 
  

  "منتدى ميدايز" الى  إسرائيلييناستضافةدعوى بالمغرب ضد  .51
 المحكمة االبتدائية بالعاصمة المغربيـة      أن: الرباط من   12/11/2010موقع الجزيرة نت، الدوحة،     نشر  

ـ        الرباط األربعاء قضت   الـدولي الـذي    " منتدى ميدايز "بعدم قبول دعوى قضائية لوقف الدورة الثالثة ل
  .الستضافته إسرائيليين، بسبب ما سمته عدم االختصاص" أماديوس"ينظمه معهد 

الذي يديره نجل وزير الخارجية المغربي الطيب الفاسي الفهـري          " أماديوس"وطالبت الدعوى بحل معهد     
  ".خلفاستفزازه إرادة الشعب المغربي المجمع على رفض التطبيع، وطعنه للفلسطينيين من ال"بسبب 

ودعت جمعيات أهلية وهيئات سياسية بمدينة طنجة إلى وقفة احتجاجية ضد مـشاركة إسـرائيليين فـي                 
  .المنتدى ميدايز الذي بدأت أعماله أمس وتنتهي بعد غد السبت

تهمة التطبيـع، وأكـدوا أن الشخـصيات اإلسـرائيلية      " أماديوس" في المقابل رفض القائمون على معهد     
  .معروفة برفضها سياسات تل أبيبالحاضرة في المنتدى 



  

  

 
 

  

            26 ص                                     1966:         العدد       12/11/2010الجمعة  :التاريخ

 وزير  أن : لحسن مقنع   عن مراسلها  )المغرب( طنجة    من 12/11/2010الشرق األوسط، لندن،     وأضافت
 من  13، الذي ستتواصل أشغاله في طنجة إلى        "ميدايز" أن منتدى    : قال الخارجية المغربي الفاسي الفهري   

كبير المفاوضين الفلسطينيين، صائب عريقات،     الشهر الحالي، بمشاركة شخصيات في قلب األحداث مثل         
  .يشكل فرصة مواتية لمثل هذا العمل

وأشار الفاسي الفهري االبن وبخالف الدورتين السابقتين، نظرا إلى المأزق الذي يمر به مسلسل السالم ،                
كبار أو   لم يوجه منظمو المنتدى هذه السنة أي دعوة للمشاركة لمسؤولين إسرائيليين             ،وتوقف المفاوضات 

اكتفى المنتدى هذه السنة بدعوة بعض شخصيات المجتمع المـدني          وشخصيات سياسية إسرائيلية بارزة،     
اإلسرائيلي المعروفة بمعارضتها لسياسة إسرائيل االستيطانية، ومن بينها جدعون ليفي، الـصحافي فـي              

ألوسـط وأفريقيـا   ، وبروس مادي وايزمان، من معهد موشي دايان لدراسات الشرق ا     »هآرتس«صحيفة  
بجامعة تل أبيب، اللذان سيتحدثان خالل إحدى ورشات النقاش الخاصة بمسلسل الـسالم فـي الـشرق                 

  . األوسط
ويشارك في المؤتمر ايضا خمسة اسرائيليين منهم خصوصا يوسي بيلين، احد واضعي مبادرة السالم في               

  .د الطيبيجنيف ووزير العدل السابق باالضافة الى النائب االسرائيلي احم
  

  ة في المفاوضات احاديخطواتكلينتون ال تشجع اتخاذ  .52
وزيرة الخارجية االمريكيـة هـيالري      ، أن     نيويورك من   12/11/2010،   وكالة رويترز لألنباء   ذكرت

 مـا   -التي وصلت الى مأزق بسبب مسألة البناء االستيطاني       -كلينتون جددت القول بأن محادثات السالم       
حـدود امنـة    " الى دولة فلسطينية مستقلة تعيش بجوار اسرائيل التي يكون لهـا             زال باالمكان ان تؤدي   

  ."ومعترف بها تعكس التطورات الالحقة وتفي بالحاجات االمنية االسرائيلية
ي، وأضافت  دس العرب ه ،12/11/2010الق ة الخطط    أن ة االمريكي ه الحكوم جبت في ذي ش ت ال ي الوق ف

شجيع                   االسرائيلية االخيرة لبناء وحدات س     ا حاولت عدم ت سالم اال انه ا لل اذ مبادرته كنية جديدة وحاولت انق
ة،                   رة الخارجي السلطة الوطنية الفلسطينية على اتخاذ خطوات احادية من مثل اعالن الدولة، حيث قالت وزي
ة             ائج النهائي ى النت ا ستؤثر عل  هيالري آلينتون ان امريكا ال تدعم عادة الخطوات االحادية التي حسب قوله

ات دير . للمفاوض يط وم و الغ د اب صري احم ة الم ر الخارجي ا وزي ب لقائه دث عق ون تتح ت آلينت وآان
  .المخابرات المصري الجنرال عمر سليمان

  
   "ضد القانون الدولي"تجارة المستوطنات :  والمتوسطياألوروبيمؤتمر االتحادين  .53

بين دول االتحاد المتوسطي واالتحاد     انعقد امس في بروكسل المؤتمر التجاري       :  وسيم ابراهيم  - بروكسل
وتبنى المؤتمر بيانا يؤكد الحاجة الى احترام مبادئ وقواعد القانون الدولي وخاصة فـي مـا                . االوروبي

يتعلق بتجارة المنتجات اآلتية من المستوطنات في االراضي العربية المحتلة، إذ اعتبر البيان الرئاسي أن               
  . »ضد القانون الدولي«هذه التجارة 

وكان المؤتمر انعقد برئاسة فرنسا ومصر، اللتين تقودان الرئاسة المشتركة لالتحاد المتوسطي، وبلجيكـا              
  . لرئاستها االتحاد االوروبي حاليا، بمشاركة وزراء تجارة وسفراء من البلدان المتوسطية واالوروبية

ـ        البيان الرئاسي فقرة ضـد     ان تضمين   » السفير«واكد مصدر دبلوماسي مطلع على مداوالت المؤتمر ل
جاء بعد مداوالت امتدت لثالثة ايام سبقت المؤتمر، وضغط فيها منـدوبو سـوريا              «تجارة المستوطنات   

واشار المصدر الى ان مطلب ادانة      . »وفلسطين في مقابل غياب حماسة أوروبية واحتجاج اسرائيلي شديد        
مؤتمر، وان الجانب االسرائيلي احتج مطالبا      تجارة المستوطنات كان شرطا لمن بادر اليه كي ال يفشل ال          

  . ، وان مندوب مصر ساند وجهة النظر االسرائيلية»عدم الزج بمواضيع سياسية«بـ
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واشاد المفوض االوروبي للتجارة كارل دي خوخت بنتائج المؤتمر، وقال في بيان أصدرته المفوضـية               
، مشيرا الى افتتاح مكتـب      »قة االورومتوسطية حققنا تقدما كبيرا في تعميق العالقات التجارية مع المنط        «

  . مساعدة التصدير الذي يفترض أن يساعد دول جنوب المتوسط في تحسين مستوى صادراتها الى اوروبا
12/11/2010، السفير، بيروت  

  
  "إسرائيل"بسبب مشاركة " المتوسط"إلغاء قمة ": هآرتس" .54

متوسط للمرة الثالثة بسبب رفـض الـدول العربيـة          تم إلغاء عقد قمة االتحاد من أجل ال       : )آي.بي  .يو  (
، أمس، إن المستشار الـسياسي      "هآرتس"وقالت صحيفة   " . إسرائيل"المشاركة في القمة إذا شاركت فيها       

للرئيس الفرنسي جان دافيد لويت اتصل هاتفياً الثالثاء الماضي مع رئيس ما يسمى مجلس األمن القومي                
بنيامين نتنياهو فـي زيارتـه للواليـات        " إسرائيل"يرافق رئيس وزراء    عوزي أراد، الذي    " اإلسرائيلي"

  .المتحدة، وأبلغه بإلغاء اجتماع القمة
12/11/2010، الخليج، الشارقة  

 
   نحو قطاع غزة المحاصر سيكون في الربيع القادمالسفنانطالق : "2أسطول الحرية " .55

عن غزة، إحدى الجهات المؤسسة الئتالف      أعلنت الحملة األوروبية لرفع الحصار       :أشرف الهور  - غزة
، عن اتساع حجم المشاركة األوروبية في األسطول الثاني، الذي قالت انه من المتوقع أن               'أسطول الحرية '

  .يبحر نحو القطاع الخاضع لحصار إسرائيلي في ربيع العام القادم
جاؤوا من عموم   ' 2ل الحرية   أسطو'وقال مازن كحيل، منسق الحملة األوروبية، إن معظم المشاركين في           

  .القارة األوروبية، إضافة إلى سفن من آسيا وأمريكا
وأشار إلى تشكيل تحالفات ضخمة في كل دولة على حدة من أجل إنهاء الحصار عن غزة، وقال ان هذه                   

تضع نصب أعينها العمل على إنهاء الحصار الجائر المفروض         'التحالفات من مختلف القارات في العالم،       
  .'لى مليون ونصف المليون إنسان فلسطينيع

نأمل ان يكون هذا األسطول معوالً لهدم جدار الحصار المفروض على غـزة، وإلكمـال جميـع                 'وقال  
  .'اإلجراءات القانونية والفنية، ال سيما للجهات الجديدة التي تنضم لألسطول

، '2أسطول الحرية   ' للمشاركة في    إلى ذلك، أشار كحيل إلى أن نحو أربعين جهة إعالمية تقدمت بطلبات           
على الرغم مما تعرض له أسطول الحرية األول من اعتداء من قبل القوات الحربية اإلسرائيلية وذلك لـ                 

  .'كشف أي حماقات جديدة قد يرتكبها االحتالل بحق المتضامنين واألحرار القادمين من أصقاع العالم'
لى جلب آالف األطنان من مواد البناء ليتمكن المـواطن          وأكد كحيل أن ائتالف أسطول الحرية سيسعى إ       

الفلسطيني من إعمار منزله وكذلك تصدير بضائع ُأنتجت في قطاع غزة إلى العالم، في خطـوة عمليـة                  
جديدة لكسر الحصار، مشيراً إلى أن الحملة تلقت طلبات لتلبية احتياجات العديد من المصانع الفلـسطينية                

  .يلها في ظل منعها من قبل االحتاللمن مواد خام إلعادة تشغ
12/11/2010، القدس العربي، لندن  

  
      لذكرى رحيل عرفات تجتمع تخليداً  وعربيةجمعيات فرنسية  .56

القريبـة مـن    - نظمت جمعيات فرنسية وعربية الخميس بمدينة كالمـار          : عبد اهللا بن عالي    -باريس  
لفلسطيني ياسر عرفات، الذي توفي يوم الحـادي         تجمعا لتخليد الذكرى السادسة لرحيل الرئيس ا       -باريس

  . في مستشفى برسي العسكري الواقع بتلك المدينة2004تشرين الثاني /عشر من نوفمبر



  

  

 
 

  

            28 ص                                     1966:         العدد       12/11/2010الجمعة  :التاريخ

 وطالب منظمو التجمع السلطات الفرنسية باإلسهام في كشف ما أسموها األسباب الحقيقية لموت القائـد               
ـ كما حثوا الفصائل الفلسطينية على الو     . الفلسطيني نهج المقاومة والتمسك بالثوابـت الـذي اتبعـه         "فاء ل

  ".المرحوم أبو عمار
12/11/2010، موقع الجزيرة نت، الدوحة  

  
   على العلوم والدفاع في العالم العربياإلنفاقفارق شاسع في : "اليونسكو" .57

 عن العلوم في )يونسكو( المتحدة للتربية والعلوم والثقافة األمم حذر تقرير منظمة : سها جادو-القاهرة 
وقال التقرير الذي صدر مساء  . العلمي في العالم العربياإلنفاق من تبعات ضعف 2010العالم لعام 
 قاعدة متينة في مجال العلوم والتكنولوجيا كما أن أداء نظمها إلىن البلدان العربية تفتقر إ األربعاء

  ". المعارف فيما يتعلق بتوليدال يزال ضعيفاً"الخاصة بالتعليم العالي 
 البلدان إلىالمتأتي من العائدات النفطية هو بمثابة سيف ذي حدين بالنسبة " المال السهل "إنوقال التقرير 

بقيت التنمية القائمة على " في المنطقة األساسية على تنمية البنية األموالففي حين ساعدت هذه . العربية
ي المقابل تعتبر بلدان المنطقة من الدول التي تحتل  وفاألخيرة اآلونةالعلوم والتكنولوجيا مهمشة حتى 

 حجم إن السالم ألبحاثوذكر معهد ستوكهولم  ." في العالم من حيث االنفاق على الدفاعاألولىالمراتب 
  . مليار دوالر94 بلغ 2009 الدول العربية على صفقات السالح في عام إنفاق

 واألردن من سكان المنطقة ومنها مصر %70  التي يعيش فيهااألخرىوفيما يخص الدول العربية 
 احتياطياتها من النفط والغاز الطبيعي محدودة لكنها تتمتع بوجه إنولبنان وسوريا وتونس قال التقرير 

  .عام بنظم متقدمة على مستوى التعليم العالي كما أنها تضم بعض أقدم الجامعات في العالم العربي
 %0.3 تراوح بين اإلفريقيةى البحث والتطوير في الدول العربية  علاإلنفاق متوسط إنوقال التقرير 

 في آسيا في الدول العربية في %0.1وبلغ المتوسط  . 2002 عام اإلجمالي من الناتج المحلي %0.4و
  .2007 إلى 2002 من %1.7نفس العام في حين ثبت المتوسط العالمي عند 

  .2006ام  ع%4.8 و%4.6 بين "إسرائيل"وتراوح المتوسط في 
ويضيف التقرير انه على الرغم من الجامعات المرموقة الموجودة في المنطقة العربية فان الدول العربية 

 بأن العدد المتوسط على المستوى العالمي يبلغ  لكل مليون نسمة علماً باحثا373ًتعد ما ال يزيد على 
ن في نصف الكرة الغربي وال يسهمون فضال عن ذلك فان الكثير من العلماء العرب يعيشو.  باحثا1081ً

  . لبلدانهماإلجماليبالتالي في الناتج المحلي 
 اإلجمالي من العدد %0.1 ساهمت الدول العربية بما ال يزيد على 2006وأوضح التقرير انه في عام 

ين  لبراءات االختراع والعالمات التجارية وفي المكتباألمريكيلبراءات االختراع المسجلة في المكتب 
  . والياباني لبراءات االختراعاألوروبي

  11/11/2010وكالة رويترز، 
  

  2009 سنة %18 تراجع ظبيناتج إمارة أبو  .58
أكّد مركز اإلحصاء في أبو ظبي تراجع األداء االقتصادي لإلمارة الغنية :  شفيق األسدي-أبو ظبي 

الوضع االقتصادي في اإلمارة، وأعلن في تقرير عن . ، نتيجة أزمة المال العالمية2009بالنفط عام 
 بليون 150( بليون 546.476 إلى نحو 2008 بليون درهم عام 666.732انخفاض ناتجها المحلي من "

 ألف درهم عام 428، ما انعكس سلباً على دخل الفرد الذي تراجع من %18، وبنسبة 2009عام ) دوالر
  .%"22 ألفاً العام الماضي، أي بنسبة 332 إلى 2008

  12/11/2010ة، لندن، الحيا
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   على صخرة نتنياهوتنكسرسياسة أوباما  .59

  منير شفيق
تصريح هيالري كلينتون وزيرة الخارجية األميركية جواباً على تعثّر المفاوضات المباشرة بأن أميركا ال              
تحمل عصا سحرية إلطالق المفاوضات المباشرة يحمل أكثر من بعد له مغزى في تقويم قدرات أميركـا             

  .ّمة، وعالقتها بالكيان الصهيوني ومدى إمكانها في إقناعه بوجهة نظرها خصوصاًبعا
  طلب بسيط وإغراءات سخية

مثل هذا التصريح الذي يعلن عن عجز أمريكا حتى في دفع حكومة بنيـامين نتنيـاهو لتمديـد تجميـد                    
ة سابقة، بل حتى عـن      االستيطان، وفق شروطه للشهرين القادمين، ما كان ليصدر عن أّية إدارة أميركي           

  .إدارة أوباما قبل هذا اليوم
الطلب األميركي من نتنياهو في منتهى البساطة والسهولة وليس من الصحيح أن وزارته كانت سـتتفّجر                

  .لو قبَِل به، مع كل اإلغراءات السخّية الكثيرة التي قُدمت له، ولكنه أراد المزيد فقط
مبدئي وإنما أخضع قبوله للمساومة، واضعاً عّدة شروط إضـافية          فنتنياهو لم يرفض انطالقاً من موقف       

عما قُدم له للقبول بتمديد قراره السابق بتجميد االستيطان جزئياً ومؤقتاً في الضفة الغربية، ومن دون أن                 
يمّس إطالق العنان له في شرقّي القدس أو في القدس الكبرى حسب االستخدام الصهيوني الـذي يعنـي                  

مـن  % 20زاء كبيرة من الضفة الغربية، أي كل ما يشمله تعريف القدس الكبرى بما يزيد على                التهام أج 
  .الضفة الغربية

فما دام الموضوع مطروحاً للمساومة، ولم ينطلق من موقف مبدئي ال رجعة عنه، كان يفترض بأن يلّبي                 
بق وقّدمها للكيان الصهيوني والتي     هذا الطلب المتواضع ألوباما، على األقل مقابل الهدايا المجانية التي س          

" وطـن  "1948كان أولّها اعترافه الخطير بيهودّية دولة الكيان الصهيوني، بمعنى أن فلسطين المغتصبة             
ثم يجب أن يضاف إلى ذلك      . وهو ما أكّده أوباما وإدارته مراراً وتحّول إلى سياسة ثابتة لهما          . لليهود فقط 

مايو الماضي لتهنئتهما بعيد االستقالل     /لهما لكل من نتنياهو وبيريز في أيار      ما جاء في برقيتيه اللتين أرس     
  ".إن فلسطين التاريخية هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي: "الثاني والستين، وقد قال فيهما

ولكل ما سبق، عدا ما قّدم من إغراءات وتعّهدات علنية وسرّية إضافية، كان مـن المفتـرض أن تُلّبـي          
  .فهو مجّرد تمديد لشهرين لما كان معموالً به لتسعة أشهر. تنياهو هذا الطلب الذي ال يكلفها شيئاًحكومة ن

  استهتار إسرائيلي بأوباما
لكن حين تعجز إدارة أوباما عن تحقيق هذا الطلب البسيط وتجعل منه إنجازا نجحت في تحقيقه بعـد أن                   

ّية، فإن االستهتار الصهيوني بأوباما، ومن وراءه، قـد         عّز عليها أن تحقق إنجازاً في أّية قضّية ذات أهم         
بلغ حداً يمّرغ هيبة أميركا في الوحل، ويجعل منه ألعوبة بيد اللوبي الصهيوني األميركي، ومن إدارتـه                 

  .أضحوكة ألنهما يعجزان عن إقناع حكومة نتنياهو بتمديد ذلك التجميد الهزيل الشكلي لالستيطان
الة تقول أوالً من هذا األوباما؟ ومن إدارته؟ ومن هي القوى التي تسنده؟ وتقـول               وبكلمة أخرى، إنها رس   

ثانية، من محمود عباس؟ ومن الحكومة المصرية؟ ومن لجنة المتابعة لمبادرة السالم العربية؟ مـن هـم                 
  هؤالء حتى نحافظ على الحّد األدنى من ماء وجوههم ؟

  
وقـد سـوغّت هـذا      . ي كلينتون من نتنياهو انسحبت مـن مواجهتـه        فبدالً من أن تغضب السيدة هيالر     

  .االنسحاب بمقولة مهينة ألميركا، الدولة الكبرى، أعلنت فيها أن إدارتها ال تملك عصا سحرية
طبعاً ال أحد يطالبها بامتالك العصا السحرية، ولكن يطالبها باستخدام ما لديها من أوراق ضغط، وأولها،                

غضب خفيف من هذا االستهتار الصهيوني المذّل إلدارة أوباما، ودعك من األطـراف             على األقّل، إبداء    
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مـا  "فنحن هنا أمام حالة ينطبق عليها القـول         . الفلسطينية والعربية المتهالكة على التسوية والمفاوضات     
  .، سواء أكان هذا الجرح مادّياً أو معنوّياً أو ماّساً بالكرامة"لجرح بمّيت إيالم

الخبراء في الشأن األميركي من رأوا في ما حدث من استقاالت في إدارة أوباما مؤخراً وما قد                 هنالك من   
يحدث، وفي الذين حلّوا مكانهم، انهزاماً أمام ضغط اللوبي الصهيوني األميركي حتـى علـى مـستوى                 

  .تشكيلة اإلدارة نفسها بعد أن بات معيار الصهينة أكثر حضورا
كلينتون حول العصا السحرية يعّزز رأي هؤالء الخبراء، ولكنـه غيـر            ال شك في أن تصريح هيالري       

كاف لوحده في سبر ما حدث من استقاالت واستبدال، ما يجعلنا نستنتج بأن نسبة النفوذ الصهيوني داخل                 
  .متخذّي القرار في إدارة أوباما ارتفع إلى مستوى أعلى مما كان عليه في السابق

  تغييرات لها أكثر من معنى
ذا صّح الربط بين تصريح وزيرة الخارجية األميركية وهذه التغييرات في رأس هـرم اإلدارة فـسوف                 إ

تطرأ تغّيرات ذات مغزى على سياسات إدارة أوباما، بما في ذلك تحديد األولويات وما يمّس قضايا السلم                 
  .والحرب

 غيتس وزير الدفاع قبـل      إن ما يجري من تغييرات وبعضها في الطريق أيضاً، كما في استقالة روبرت            
االنتخابات الرئاسية المقبلة، يدّل على أن هّزة قوّية تتعّرض لها إدارة أوباما، وأن ثّمـة إرباكـاً كبيـراً                   
تتعّرض له مراكز القوى داخلياً، األمر الذي سيزيد من اإلرباك الذي عانت منه الـسياسات األميركيـة                 

  .خالل السنوات الخمس الماضية
الوثائق التي نشرتها ويكيليكس تعّزز، أيضاً، المقولة أعاله المتعلقـة بـالمتغيرات ذات             على أن تسريب    

  كيف؟. المغزى التي يراد لإلدارة األميركية أن تغير الدفة باتجاهها
أّولها ذو عالقة بموضوع ما يتوقع من تغيير في سياسـات إدارة            : تحمل هذه الوثائق ونشرها عّدة أبعاد     

. ذا ما انشغل به الكثيرون، يتعلق بما تكشفه الوثائق من جرائم تدين االحتالل األميركي             وثانيها وه . أوباما
وقد اندفعت جهات عراقية وعربية ودولية للبحث عن إمكان رفع قضايا ضد الذين يمكن تقديمهم للمحاكم                

فمـن اآلن  . قوثالثها ما ستتركه من أثر في مجرى الصراع الداخلي في العـرا      . استناداً إلى تلك الوثائق   
أخذت تلك الوثائق تُستخدم بكثافة في مجرى ذلك الصراع السيما ضد المالكي وإيران كمـا أن بعـض                  

  .الشظايا قد تصيب أطرافاً أخرى
وستزداد متاعب إدارة أوباما بعد تحقيق الجمهوريين فوزا في انتخابات التجديد النصفي في الكـونغرس               

ة السياسة الخارجية، وخاصة فـي ملـف الـصراع الفلـسطيني            األمريكي، يجعلهم أكثر تحكما في إدار     
اإلسرائيلي، حيث أن الجمهوريين يميلون في العادة إلى سياسة اليمين اإلسرائيلي الحاكم حاليا فـي تـل                 

  .أبيب
  11/11/2010، موقع الجزيرة نت، الدوحة

  
  االعتدال الذي لم يثمر:  الفلسطيني  اإلسرائيليالتفاوضعالمات الطريق في  .60

  بالل الحسن
يروي الكاتب تاريخ تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية، وأثر العوامل العربية في تأسيسها، التي جعلتها،              

ويعود إلى بدايات فكرة الحوار مع اإلسرائيليين الـواردة فـي           . برأيه، جزءاً من النظام الرسمي العربي     
ويعتقد الكاتب  . 1993تفاوض معهم في سنة     ، التي تطورت الحقاً إلى ال     1974برنامج النقاط العشر سنة     

، ومنحت المنظمة صفة االعتدال السياسي في األوساط        1993أّن المفاوضات التي بدأت، عملياً، في سنة        
  . فصاعدا1974ًالدولية لم تثمر، ولم تؤدّ إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة هي الغاية األبرز للمنظمة منذ 

وكانت نشأتها األولـى بقـرار مـن القمـة          . نية كجزء من النظام العربي    نشأت منظمة التحرير الفلسطي   
العربية، في أجواء االستعداد العربي لمواجهة المشروع اإلسرائيلي بتحويل مياه نهر األردن، ومن خالل              
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الميثـاق القـومي    (وأعلنت المنظمة فـي ميثـاق نـشأتها         . مشروع عربي مضاد لخطة تحويل الروافد     
وحـين  . 1948، أّن هدفها تحرير فلسطين التي احتلتها الحركة الصهيونية سـنة            1964سنة  ) الفلسطيني

، مني العرب فيها بهزيمة قاسية، واحتلت إسرائيل كامـل األرض           1967) يونيو(وقعت حرب حزيران    
ونشأ بذلك وضع جديد    ). سيناء والجوالن (، كذك احتُلت أراض عربية      )الضفة الغربية وغزة  (الفلسطينية  

، كان عنوانه األساسي إعادة بناء الجيوش العربية، واالستعداد عربياً لتحرير األراضي التي احتلـت               كلياً
وكان أن برزت في سياق ذلك، بين إنشاء        . »إزالة آثار العدوان  «، وقد حمل التعبير عنه شعار       1967في  

خالل الحركـة التـي   ، من 1965، حركة العمل الفدائي الفلسطيني في    )يونيو(المنظمة وهزيمة حزيران    
، التي أعلنت أيضاً أّن هدفها هو تحرير فلسطين، لكن من خـالل اسـتراتيجيا               »حركة فتح «حملت اسم   

  .الكفاح الشعبي المسلح
كانت نشأة العمل الفدائي الفلسطيني متواضعة عسكرياً وشعبياً، لكن أجواء الهزيمة أوجدت مناخاً شـعبياً               

وكان أن أتـيح لحركـة      . لحيوية، توجه نحو فكرة العمل الفدائي وتبناها      فلسطينياً وعربياً شديد التحدي وا    
وهكذا وجدت الجبهة الشعبية     . أن تتسع شعبياً، وكذلك لتنظيمات فدائية ُأخرى أن توجد وأن تتسع          » فتح«

، والجبهة الشعبية بقيـادة جـورج حـبش، ومنظمـة          )1967قبل سنة   (القيادة العامة بقيادة أحمد جبريل      
  . التي انبثقت من الفرع الفلسطيني لحزب البعث الحاكم في سورياالصاعقة

كان المناخ السياسي المسيطر آنذاك ينطلق من شعار التحرير فلسطينياً، ومن شعار إزالة آثار العـدوان                
وهو القرار الـذي    .  الذي يدعو العرب واإلسرائيليين إلى التفاوض      242عربياً، ومن قرار مجلس األمن      

، بينما رفضت الحركة الفدائية الفلـسطينية       )مصر واألردن ثم سوريا   (لدول العربية المعنية    اعترفت به ا  
  ...االعتراف به

في ضوء هذا الواقع، بدأ العمل إلعادة بناء الجيش في كّل من مـصر وسـورية واألردن، واالسـتعداد                   
عربي بحسب منطق القـرار     وبدأ العمل دولياً لرعاية تفاوض إسرائيلي         . »إزالة آثار العدوان  «لمعركة  

  ...»مؤتمر جنيف«، وعبر ما اشتهر آنذاك باسم 242
ارتأت مصر أّن بقاء منظمـة      . في هذا الوقت، طرأ تغّير على الموقف المصري بشأن الوضع الفلسطيني          

تحتاج إلى قوة مقاتلة فلسطينية، ذات صفة       ) مصر(التحرير بقيادة أحمد الشقيري ال يالئم توجهاتها، وأنّها         
شرعية، تُسهم في مشاغلة القوة العسكرية اإلسرائيلية، إليجاد مناخ يساعد في عملية إعادة بناء الجـيش                

أن تتولى قيادة منظمة التحريـر      » فتح«فكان أن عملت على استقالة الشقيري، واقترحت على         . المصري
ل الميثاق الذي أصبح     الذي شهد تعدي   1968وهذا ما حدث أواخر عام      ). ذات الصفة الشرعية  (الفلسطينية  

إقرار السيادة على كامل األرض الفلـسطينية،       : وشملت التعديالت ما يأتي   . »الميثاق الوطني الفلسطيني  «
شامالً بذلك الضفة الغربية وقطاع غزة ومنطقة الحمة، وهي المناطق الثالث الجديدة المحتلة من األرض               

بق؛ إقرار استراتيجيا الكفاح المسلح أساسـاً للتحريـر         الفلسطينية، وكانت مستثناة في الميثاق القومي السا      
لكن ما يهم هنا أّن منظمة التحرير استمرت جـزءاً          . 242الشامل، مع تسجيل الرفض الفلسطيني للقرار       

. من النظام العربي، وأّن الحركة الفدائية جاءت إلى قيادة منظمـة التحريـر برغبـة ورعايـة عربيـة                  
ام العربي، تتفاعل معه، وتتأثر به، من دون أن يعنـي ذلـك التبعيـة               وأصبحت بدورها جزءاً من النظ    

  .السياسية
  نشوء فكرتَْي الكيان والحوار

، ثـم   »فـتح «منذ وقت مبكر جرت اتصاالت بين فصائل فدائية وجهات إسرائيلية، بادرت إليها حركـة               
التصال بالقوى اإلسرائيلية   وكانت تلك االتصاالت تقوم على قاعدة ا      ). نايف حواتمة (الجبهة الديموقراطية   
لذا، كان االتصال بأشـخاص مـن منظمـة ماتـسبين اإلسـرائيلية ذات التوجـه                . الرافضة للصهيونية 

  .التروتسكي
  »فتح«منذ وقت مبكر جرت اتصاالت بين فصائل فدائية وجهات إسرائيلية بادرت إليها حركة 
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واتخذ هذا الطـرح    . ق تحرير فلسطين  وطُرحت منذ وقت مبكر فكرة إنشاء كيان فلسطيني، لكن من طري          
، وكان يبتعد بذلك عن فكرة الحوار مـع المحتـل           »إنشاء كيان فلسطيني فوق كل أرض تُحرّر      «صيغة  

  ...اإلسرائيلي
ومعها الجبهة الديموقراطية، إلى    » فتح«، بادرت حركة    1973) أكتوبر(وحين وقعت حرب تشرين األول      

 6 و 1س الوطني الفلسطيني الثاني عشر الذي عقد في القاهرة بين           طرح برنامج النقاط العشر على المجل     
كان البرنامج يـدعو    . وقد تعّرض المشروع لنقد واسع داخل المجلس، لكنه ُأقرّ        . 1974) يونيو(حزيران  

  .»إقامة سلطة الشعب الوطنية المستقلة المقاتلة على كل جزء من األرض الفلسطينية التي تُحرّر«إلى 
يفسح في المجال أيضاً إلجراء القيادة الفلسطينية االتصاالت الالزمة لتحقيق هذا الهدف، وهـو              لكنّه كان   

تضع قيادة الثورة التكتيك الذي يخدم ويمكّن مـن تحقيـق هـذه             «: فورد فيه . ما عّبر عنه البند العاشر    
مة، هـو جـوهر     ، أي باالتصاالت واإلجراءات الالز    »التكتيك«وكان هذا البند الذي يسمح ب     . »األهداف

وكانت تلك أول إشارة رسمية تصدر عـن منظمـة التحريـر            . الموضوع الذي تريده القيادة الفلسطينية    
مع قوى وشخصيات ال بد من أن يكون بينها بالضرورة شخصيات           » تكتيك«الفلسطينية، في اتجاه اتباع     

  .إسرائيلية
: الشعبي، وداخل إطار منظمـة التحريـر      نشأ في مواجهة هذا البرنامج تياران فلسطينيان، داخل اإلطار          

وعّبر هذا التيار عـن     . تيار يؤيد هذا النهج المرحلي، والثاني يرفضه ويصر على هدف التحرير الشامل           
  ...، وكان هذا أول انقسام يتخذ صفة الفعل»جبهة الرفض«نفسه بنشوء 

  الممثّل الشرعي الوحيد
دار البيضاء، عّدت منظمـة التحريـر الفلـسطينية         ، على أثر مؤتمر القمة العربي في ال       1974في سنة   

 1973ثم توافق العرب، مـستندين إلـى نتـائج حـرب      . »الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني    «
وتأثيراتها في الساحة الدولية، على العمل كي يدعى ياسر عرفات إلى إلقاء كلمة أمام الجمعيـة العامـة                  

وألقى عرفات كلمته الشهيرة أمام الجمعية العامة، متحدثاً ألول مـرة           . وكان لهم ما أرادوا   . لألمم المتحدة 
لقـد  «: ثم ختم كلمته بشعار ذي داللة سياسية في اتجاه احتمال التفاوض، حين قال            . باسم شعب فلسطين  

  .»جئتكم، يا سيادة الرئيس، بغصن الزيتون مع بندقية الثائر، فال تسقطوا الغصن األخضر
ما لبث أن دخل في مأزق من نوع آخر، وانعكس ذلـك علـى منظمـة التحريـر                  لكن المسار العربي    

فقد وجدت نفسها في مواجهة خيار التفاوض، إلّا أنّه التفاوض الذي فرضته            . الفلسطينية بنحو سلبي للغاية   
  :عليها قوى صديقة أحياناً وعدوة أحياناً ُأخرى، وكان ذلك عبر التطورات اآلتية

  ...اللبنانيةالحرب األهلية : أوالً
جاء التطور األخطر واألبرز من مصر، حين بادر الرئيس أنور السادات إلـى زيـارة إسـرائيل،            : ثانياً

  )...1979(وعندما أجرى مفاوضات كامب ديفيد، وعقد معها معاهدة السالم 
هـذه  في أجواء اتفاق كامب ديفيد، وفي أجواء خروج مصر من دائرة الصراع مع إسرائيل، شنّت                : ثالثاً

وقـد أدت هـذه     . ، بهدف القضاء على حركة المقاومة الفلسطينية فيه       )1982(األخيرة حربها على لبنان     
الحرب عملياً إلى خروج حركة المقاومة ومعها منظمة التحرير الفلسطينية من لبنان إلى تـونس، حيـث          

» مبـادرة ريغـان   «ورافق خروج الفلسطينيين من لبنان إعـالن        . واجهتا عزلة سياسية عربية ملحوظة    
أن تتخلـى منظمـة التحريـر    : األميركية، التي وضعت إطاراً محدداً لمسار التفاوض يقوم على ما يأتي    

؛ أن تعلـن قبولهـا      »التفاوض«وعن حمل السالح؛ أن تنحاز نهائياً إلى منهج         » العنف«نهائياً عن منهج    
  ...ية  فلسطينية؛ أن يجري التفاوض مع إسرائيل عبر شراكة أردن242القرار الدولي 

في أثناء ذلك، طرأ حدث قصير، إذ عاد ياسر عرفات من تونس إلى مدينة طرابلس اللبنانيـة، وخـاض                
فـي  » فتح«مواجهة ضد قوات فلسطينية متمردة مدعومة من سوريا، بعد انشقاق فلسطيني داخل حركة              

وكانت المفاجأة  . من طرابلس وانتهت تلك المواجهة بخروج جديد للقوات الفلسطينية        . 1983) مايو(أيار  
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أّن تلك القوات ذهبت هذه المرة إلى مصر، وكسر عرفات قرار العزل العربي الذي مورس عليها بعـد                  
مصر وقّعت اتفاق كامب ديفيد، لذلك فـإّن        «: وكان عرفات يقول في جلساته الخاصة     . اتفاق كامب ديفيد  

  .»كلمتها مسموعة في الواليات المتحدة األميركية
  وبيان االستقالل... فاضةاالنت

في مرحلة وجود منظمة التحرير في تونس، مجموعة من التطورات سنوردها من دون تسلسل زمنـي،                
  .ألّن الرابط بينها يمثّل منهجاً سياسياً، وعالمة فارقة في المسيرة الفلسطينية، تنقلها من حال إلى حال

ينية في أثناء وجودها في تونس، وضـعفت حتـى          ضعف االهتمام العربي بمنظمة التحرير الفلسط     : أوالً
، أعاد الزخم السياسي    1987لكّن انفجار االنتفاضة الفلسطينية األولى أواخر       ... عمليات الدعم المالي لها   
  ...إلى القضية الفلسطينية

ي قام الرئيس الراحل ياسر عرفات بزيارة كانت األولى من نوعها لفرنسا، والتقى الرئيس الفرنـس              : ثانياً
فرنسوا ميتران، وتركز البحث في هذه الزيارة على إنشاء دولة فلسطينية، وعلى حق العـودة، وعلـى                 

وكان الرئيس ميتران قد زار إسرائيل قبل ذلك، وألقى خطاباً في الكنيـست،             . الميثاق الوطني الفلسطيني  
ي موضـوع حـق     أّما ف . تحدث فيه بوضوح عن ضرورة أن توافق إسرائيل على إنشاء دولة فلسطينية           

: العودة، فقال ميتران لعرفات إنّه موضوع شائك، فكيف تنظرون إلى التعامل معه؟ ورّد عرفـات قـائالً        
هـل سـيعود    «: وتـساءل عرفـات   . »أعطني دولة فلسطينية، وأنا سأتعامل بعد ذلك مع الفلسطينيين        «

لميثاق، وبعد أن سأله ميتران     أّما في موضوع ا   . »الفلسطيني الغني المقيم في الخليج إلى الضفة الغربية؟       
، أي، ساقط بالتقادم، مفجراً بذلك قنبلـة مدويـة كانـت لهـا              »كادوك«عنه، فقد أجاب عرفات قائالً إنّه       

  .تداعياتها بعد ذلك
مع أميركـا   (بات واضحاً لدى عرفات في هذه المرحلة، أنّه لن يستطيع دخول حلبة الحوار الدولي               : ثالثاً

، واعترف بإسرائيل، وتخلى عـن العمـل        242، إالّ إذا وافق على القرار       )رائيلبالذات وبعد ذلك مع إس    
لذلك لم يكن سهالً عليه إعـالن القبـول بهـا    . وتعني هذه النقاط الثالث إنهاء الثورة الفلسطينية  . المسلح

 مباشرة، إذ ال بد لها من تغطية من نوع خاص، وهو ما ُأنجز في بيان االستقالل الصادر عن المجلـس                   
ما يريده عرفات كان صـيغة مقبولـة لالعتـراف          . 1988الوطني العشرين الذي عقد في الجزائر سنة        

، وكان الغطاء فكرة إعالن الدولة المستقلة، فما دمت صاحب دولـة تـستطيع أن تعتـرف                 242بالقرار  
  .بالقرار المذكور لتطالب بعد ذلك باالنسحاب اإلسرائيلي من األرض التي احتُلت

وكانت التغطية لذلك، استحضار قرار     . ت يعلم أّن من شروط الدولة االعتراف بدولة إسرائيل        وكان عرفا 
، والقول إّن هذا القرار ال يزال صالحاً إلنشاء دولة فلسطينية، والمضمر فـي   1947التقسيم الصادر سنة    

ة منظمـة التحريـر     وهكذا قبِل عرفات، وقبِلت قياد    . ذلك االعتراف بالقرار الذي يدعو إلى إنشاء دولتين       
إعـالن قيـام دولـة فلـسطين        «: الفلسطينية، ما كان يرفض دائماً، وجرت تغطية ذلك بالشعار البراق         

  .»المستقلة
  مؤتمر جنيف والحوار األميركي الفلسطيني

من االعتراف بإسرائيل، وشعار الدولتين، واالعتراف      » إعالن االستقالل «اعتقد عرفات أّن ما ُأنجز في       
 سيفتح له باب الحوار مع اإلدارة األميركية، وتحمس للذهاب إلى دورة األمم المتحدة فـي                242بالقرار  

لكن المفاجأة كانت في أّن الواليات المتحدة رفضت منحه تأشيرة دخـول إلـى              . نيويورك في ذلك العام   
 لألمم المتحـدة    وهنا تدخل االتحاد السوفياتي ودفع في اتجاه نقل اجتماع الجمعية العامة          . مدينة نيويورك 

جرى ذلك فعالً، وحـضر الجنـرال       . إلى جنيف كي يتمكن عرفات من الحضور، وإعالن موقفه الجديد         
  .فيرنون ولترز ممثالً الواليات المتحدة األميركية في أعمال الدورة
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، ووافق علـى    )من خالل شعار الدولتين   (بعد خطاب ومؤتمر صحافي لعرفات اعترف بعدهما بإسرائيل         
وكان ذلك إيذاناً باالستعداد األميركـي لبـدء        . ، رضي الجنرال األميركي   »اإلرهاب«، ونبذ   242القرار  

  .حوار ثنائي مع منظمة التحرير الفلسطينية، وهو أمر يحدث ألول مرة
بدأت المفاوضات األميركية  الفلسطينية في تونس، وانتدب لها من الجانب األميركي السفير بلليترو، ومن               

وكان جو المحادثات محاطاً بتفـاؤل فلـسطيني        . طيني ياسر عبد ربه عضو اللجنة التنفيذية      الجانب الفلس 
يصل إلى حد الفرح، إلّا أّن هذا التفاؤل وذاك الفرح لم يستطيعا الصمود طويالً؛ إذ في اللقاءات الخمـسة               

. نيين عملـه  عّما هو مطلوب من الفلـسطي     » محاضرة«كان الفلسطينيون يسألون، واألميركي يكرر إلقاء       
وفهم الفلسطينيون أّن اإلدارة األميركية ال تفاوض منظمة التحرير الفلسطينية، لكن تحدد لهـا مـا هـو                  

  .مطلوب منها كي تلتزمه
  من مؤتمر مدريد إلى اتفاق أوسلو

، قدمت واشـنطن إغـراًء      )1991  1990(على وقع الحرب األميركية ضد العراق بعد احتالله الكويت          
وما إن انتهت الحرب، حتى دعا الرئيس جـورج         . داد للعمل الجاد لحل القضية الفلسطينية     عنوانه االستع 

، علـى  )1991أواخر سنة (بوش األب إلى مؤتمر مدريد الدولي للبحث في الصراع العربي  اإلسرائيلي   
. طينيينأن تنبثق منه مفاوضات ثالثية مباشرة، بين إسرائيل ولبنان، وإسرائيل وسوريا، وإسرائيل والفلس            

  ...وفُرضت على الفلسطينيين في هذه المفاوضات شروط عديدة مجحفة
ثم حدثت المفاجأة المدوية، حين ُأعلن انتهاء مفاوضات كانت تجري سراً في مدينة أوسلو النرويجية بين                

كم وُأعلن أّن تلك المفاوضات أدت إلى اتفاق مبادئ، وإلى إنشاء ح          . إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية   
وحدّدت . ذاتي، وإلى تحديد قضايا أساسية ستكون مجال مفاوضات ما سمي الحل النهائي، أو الحل الدائم              

  .خمسة أعوام مدى زمنياً لتطبيق هذا االتفاق الذي مثّل ضربة لمفاوضات واشنطن، وأدى إلى توقفها
  ر تزداد أمامه تعقيداًيتصرف عباس كالمغلوب على أمره، فقّدم إلسرائيل كل ما تريده، لكّن األمو

لم يتضمن اتفاق أوسلو اعترافاً فلسطينياً رسمياً بإسرائيل، ولم يتضمن اعترافاً إسرائيلياً رسمياً بمنظمـة               
وحـين  . لكن كان االعتراف كامناً ضمنياً في طبيعة المفاوضات وفي طبيعة الوفود          . التحرير الفلسطينية 

، برز موضوع من سيوقّع     )13/9/1993(األبيض األميركي   بدأ البحث في حفل توقيع االتفاق في البيت         
في واشنطن، أم وفد من منظمة التحرير الفلسطينية التي رعت مفاوضات           » سكان المناطق «االتفاق، وفد   

وهنا أيضاً قالـت    . أوسلو؟ هنا أصر ياسر عرفات على أن يكون التوقيع باسم منظمة التحرير الفلسطينية            
ه الصفة يقتضي أن تعترف المنظمة رسمياً بها، وأن تعترف هي رسمياً بمنظمـة              إسرائيل إّن التوقيع بهذ   

دخل على الخط سراً وزير الخارجية النرويجي يوهان هولست، الذي تنقّـل بـين العواصـم،                . التحرير
وقّـع  . »رسائل االعتـراف المتبـادل    «ووصل إلى تونس حامالً اقتراحاً برسائل يجري تبادلها، سّميت          

ة االعتراف بإسرائيل بقرار فردي منه، من دون أن يطلع أحداً على األمـر، ثـم وقّعـت                  عرفات رسال 
وتضّمنت الرسائل تراجعين فلسطينيين كبيـرين وخطـرين، نقـال التفـاوض            . إسرائيل الرسالة بدورها  

كـان التراجـع الفلـسطيني األول       . الفلسطيني  اإلسرائيلي إلى موقع جديد يختلف عن كل مـا سـبقه            
بمـا  » الميثاق الـوطني الفلـسطيني    «وكان الثاني التعهد بتغيير     . »ف بحق إسرائيل في الوجود    االعترا«

يتالءم مع االتفاقات الجديدة، وهو أمر يعني إلغاء الرواية الفلسطينية لتاريخ فلسطين، وهدف التحريـر،               
  ...وأسلوب التحرير عبر الكفاح المسلح ضد االحتالل

  عرفات ومفاوضات الحكم الذاتي
عيداً عن الخوض في تفصيالت مفاوضات الرئيس عرفات مع إسرائيل لتطبيق اتفاق أوسـلو وإنـشاء                ب

  .الحكم الذاتي، من المفيد أن نتوقف عند القضايا التي مثّلت مفاصل أساسية في تلك المفاوضات
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باتفـاق  لقد بدأت مفاوضات الحكم الذاتي بشأن أراضي الضفة وقطاع غزة،           : أوالً، مساحة الحكم الذاتي   
وهذا أمر لم يرد في بنود      . »غزة وأريحا أوالً  «جزئي إسرائيلي  فلسطيني يدعو إلى نشوء حكم ذاتي في           

  ...اتفاق أوسلو، ودخل هكذا فجأة إلى صلب المفاوضات
ومع بدء المفاوضات، كان هناك تصّور فلسطيني عّبر عنه الدكتور نبيل شعث مراراً، وهـو المفـاوض        

الباقية فهـي  % 10من األراضي المحتلة، أّما ال% 90 إّن الحكم الذاتي سينشأ على    األساسي آنذاك، قائالً  
  .األراضي التي تقوم عليها المستعمرات والمعسكرات اإلسرائيلية، وستكون موضوع استكمال التفاوض

لـم يعـط    » غزة  أريحا أوالً   «فالجزء األول من اتفاق     . لكن األمور على األرض سارت في اتجاه آخر       
  ...فلسطينيين ما كانوا يتصورونهال

تنازلت منظمة التحرير الفلسطينية، بموجب رسائل االعتـراف المتبـادل، عـن         : 48ثانياً، وضع عرب    
فبموجب القانون، هؤالء الفلسطينيون هـم مواطنـون        . اعتبار نفسها مسؤولة عن هذا الجزء من شعبها       

حق المنظمة أن تتدخل في البحث فـي مـصير          إسرائيليون، وبموجب االعتراف بإسرائيل فإنّه ليس من        
  .»إسرائيليين«مواطنين 

مجرى : ، جرى العمل في مجريين    1991منذ بدء مؤتمر مدريد أواخر سنة       : ثالثاً، قضية عودة النازحين   
. »لجنـة الالجئـين  «المفاوضات المباشرة، ومجرى تأليف لجان متخصصة ذات طبيعة دولية، أبرزهـا        

 1967ن البحث في موضوع النازحين من الضفة الغربية وغزة بعد حربـي             وتفرع من موضوع الالجئي   
موافقة ) إسرائيل واألردن ومصر ومنظمة التحرير    (كانت الجهات المعنية بهذا الموضوع كلّها       . 1973و

لكن إسرائيل طرحت مع بداية جلسات التفاوض بـشأن هـذه المـسألة    . على بدء البحث في هذه المسألة  
من هو النازح؟ هل هو الذي نزح فعـالً، أم أّن األمـر          : القضية األولى سؤال  .  التعطيل قضيتين أدتا إلى  

. يسري أيضاً على أبنائه وأحفاده؟ وكانت إسرائيل تصر على الصفة األولى للنـازح وتـرفض الثانيـة                
ـ             : القضية الثانية  ... ددكم هو عدد هؤالء النازحين؟ وضرورة الذهاب أوالً إلى إجراء إحصاء لتحديد الع

أّما قضية الالجئين، فهي مدرجة في اتفاق أوسلو ضمن بنود مفاوضات الحل الدائم، لذلك لم يكن هنـاك                  
  .أي بحث ثنائي فيها

اتبع عرفات منهجاً في التفاوض مع إسرائيل في قضايا الحل المرحلي           : رابعاً، منهج عرفات في التفاوض    
وكان تبريره ذلك، أّن هـذه مفاوضـات        . اإلسرائيليونيستند إلى المطالبة بما يريد، ثم قبول ما يعرضه          

مرحلية، فلنأخذ في أثنائها من اإلسرائيليين كل ما نستطيع الحصول عليه، ألّن الباقي كله سـيبحث فـي                  
  .وبسبب ذلك ساد لدى اإلسرائيليين انطباع بأّن عرفات مفاوض سهل. المفاوضات النهائية

برعايـة أميركيـة، أعـد    ) 2000(لحّل النهائي في كامب ديفيد   وحين اتُّفق على الذهاب إلى مفاوضات ا      
وكان لديهم انطبـاع بـأّن عرفـات        . اإلسرائيليون مشروعهم للحل النهائي، أي مشروعهم للسالم الدائم       

وحين اطّلـع   . لكنه بّدل في كامب ديفيد نهجه، ورأى أّن ذلك من حقه          . سيواصل نهجه التفاوضي األول   
رائيلي للتسوية، اكتشف أّن إسرائيل ال تريد االنسحاب من األراضـي التـي             عرفات على المشروع اإلس   

وتفاوض عرفات في اتجاه منـاقض      . ، بل تريد اقتسام الضفة الغربية مع الفلسطينيين       1967احتلت سنة   
وربمـا كـان    . لهذا الرأي رافضاً الحلول الوسط، باعتبار أّن هذه المفاوضات هي بشأن الحل النهـائي             

  ...لكّن النتيجة كانت إعالن فشل المفاوضات. ون قد فوجئوا بمنهج عرفات التفاوضي الجديداإلسرائيلي
لكن . حاول عرفات العمل على تغيير موازين القوى مع إسرائيل من خالل تشجيعه قيام االنتفاضة الثانية              

بية من جديد   هذه االنتفاضة فوجئت بموقف أميركي مضاد، وبحرب إسرائيلية إلعادة احتالل الضفة الغر           
وانتهى بذلك  . ، وبحصار يفرض على عرفات في مكتبه بقرار إسرائيلي وتغطية أميركية          )حرب شارون (

  .عملياً نظام الحكم الذاتي، إلّا أنه بقي قائماً كأمر واقع
  محمود عباس يفاوض في الهواء الطلق
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ـ         2005شهدت سنة    ه مرحلـة جديـدة مـن        انتخاب محمود عباس رئيساً للسلطة الفلسطينية، وبدأت مع
واستندت مفاوضات عباس إلى مواقف فلسطينية جديدة، جوهرها السعي         . التفاوض، مرحلة اختتام المشهد   

حـدد  . »وعد بوش «و» خريطة الطريق «إلرضاء كّل من إسرائيل والواليات المتحدة من خالل التقيد ب         
  :عباس نهجه التفاوضي بما يأتي

  .افها، وإدانتها، واعتبار أنّها أساءت إلى القضية الفلسطينيةالقضاء على االنتفاضة، وإيق: أوالً
وتلى ذلك تذويب جهاز حركـة      . إدانة العمل الفدائي ضد االحتالل، واعتماد منهج المفاوضات فقط        : ثانياً

  .القتالي باتفاق مع اإلسرائيليين، ثم منع الفصائل اُألخرى من ممارسة العمل الفدائي» فتح«
، والتركيز على أّن إسرائيل لم      »خريطة الطريق «تطبيق كّل ما هو مطلوب منه في خطة         التباهي ب : ثالثاً

  .تنفذ شيئاً مما يترتب عليها
البدء بتنفيذ سياسة تعاون أمني مع إسرائيل، من خالل بناء جهاز أمني جديد بإشـراف الجنـرال                 : رابعاً

ن، وتنظيم عمليات فلسطينية  إسرائيلية      األميركي كيث دايتون، وتنظيم عملية تبادل معلومات بين الطرفي        
  .مشتركة للقضاء على أي محاوالت فدائية ضد االحتالل اإلسرائيلي

السير بخطة موازية لمنهج التسوية والتفاوض، أوكل أمر تنفيذها إلى رئـيس الحكومـة سـالم                : خامساً
  .»السالم االقتصادي«فياض، تقوم على السعي للتسوية من خالل ما يسمى 

اعدة هذا النهج، ذهب محمود عباس إلى التفاوض مع اإلسرائيليين، وعقد مـع إيهـود أولمـرت                 على ق 
جلسات سرية زادت على الستين، من دون أن تؤدي إلى أي جديد، إلّا اإلصرار على رؤيـة إسـرائيل                   
 االستراتيجية للتسوية، كما عرضت في كامب ديفيد، أي اقتسام الضفة الغربية، واإلصرار علـى بنـاء               

  .المستعمرات، وتوسيع المطالب اإلسرائيلية في اتجاه القدس
وأضاف إليها  . وإذا كانت مطالب أولمرت سرية، فإّن خلفه بنيامين نتنياهو نقل المطالب السرية إلى العلن             

اإلصرار على مفاوضات مباشرة من دون شروط مسبقة، ومـن دون مرجعيـة، وطلـب االعتـراف                 
  .لة إسرائيلالفلسطيني مسبقاً بيهودية دو

أّما االستيطان  . وأدى ذلك كلّه إلى طريق مفاوضات مسدود، وإلى جدل ممل في وقف توسيع االستيطان             
نفسه فأصبح كأنه أمر واقع ومسلّم به، على األقل من خالل التسليم بشعار تبادل األراضي التـي تـضم                   

، فهو قدم إلسرائيل كـل      ويتصرف محمود عباس تجاه ذلك كالمغلوب على أمره       . من المستوطنين % 80
ما تريده، ووافق على كل ما طلبته أميركا منه، ومع ذلك فإّن أمور الحل تزداد أمامه تعقيداً بدالً مـن أن         

  .تنحل العقد
 حتى اآلن، وجرب تقديم التنازالت عن       1974لقد جرِّبت طريق االعتدال، من برنامج النقاط العشر سنة          

رضيت إسرائيل بالكامل من طريق قبول مطلبها وقف مقاومة االحتالل،          قضايا أساسية ومبدئية، وكذلك أُ    
وبهذه النتيجة يسقط منهج سياسـي وتفاوضـي جـرب          . وكانت النتيجة أّن التسوية أصبحت أبعد وأبعد      

إلّا الذهاب إلى المنطق اآلخر المضاد، لكنّـه        ) منطقياً(بأشكاله وأنماطه وألوانه جميعاً، وال يبقى بعد ذلك         
  .ج إلى إرادة يبدو أنّها غائبة بالكامليحتا

  )»مجلّة الدراسات الفلسطينّية«النص جزء من مقال أطول ينشر في العدد المقبل من (
  12/11/2010، االخبار، بيروت

  
  أرفض أن أصبح لبنانياً  .61

  حسين قاسم
التـوطين، أو مـنح     أرفض أن أصبح لبنانياً، ألن هناك توافقاً لبنانياً على عدم           . أرفض أن أصبح لبنانياً   

هذا أوالً،  . الفلسطينيين الجنسية، ومن غير الالئق الحصول على الجنسية باإلكراه وبالتناقض مع الدستور           
أما ثانياً، فألن طرح هذا الموضوع يأتي في سياق التنازل عن الحقوق الفلسطينية لتكون الجنسية بـديالً                 
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 لبنانياً ألنني ال أريد أن أكون سـنياً أو شـيعياً،            وأخيراً، أرفض أن أصبح   . لحق العودة وليس مضافة له    
أرفض أن أصبح لبنانياً، ألنني أرفـض أن أُُسـّمى   . مارونياً أو أرثوذكسيا، أو من أتباع أيٍ من المذاهب    

مواطناً في بلد ال اعتبار فيه للمواطنية، في بلد كل شيء فيه طائفي ومذهبي، حتى أن جمـع النفايـات                     
  . لكهرباء والجامعة واألكاديمية لم تسلم من هذه اآلفةوا) قضية سوكلين(

فاجأني، وهو يساري سابق ومدرس حـالي، بتوجيـه         ) اللبنانيين الجدد (أقول ما قلته ألن أحد المتجنسين       
صب جام غضبه عليهم بالرغم من أنه كـان قبـل           . »العدو الرئيسي «اتهامات حاقدة الى الشيعة وكأنهم      

  . غير طائفيين) الفلسطينيون(نحن : اخراًفترة قد قال، مف
ما يؤسف له أن تكون الطائفية اللبنانية قد بدأت تتسلل الى الجسم الفلسطيني، وبات بعضنا يرى األمـور                  

واألخطر من وقوع بعض األفراد الفلسطينيين في حبائل المذهبية هو اعتبار بعض الجهات             . بعين مذهبية 
 بهذا األمر بطريقة أو بأخرى، وهذا ما كنت قد عانيته من مسؤوٍل في إحدى               السياسية والدينية أنها معنية   

صحيح، أن الوباء المذهبي ما زال في مراحله األولى، لكن مكافحته يجـب أن ال               . الجماعات األصولية 
  . تتأخر ولو لحظة

، مقالـة تحـت عنـوان       2007-2-16واستشعاراً بالخطر، كنت قد كتبت في هذه الـصفحة، بتـاريخ            
محذراً من محـاوالت بعـض األطـراف اللبنانيـة إليقـاع            » المخيمات تحت نيران الشحن المذهبي    «

الفلسطينيين في شباك المذهبية تمهيداً الستخدامهم في الصراعات المذهبية التي بدأت تـشتد علـى إثـر                 
  . جريمة اغتيال الرئيس الحريري

ت الضغط الدولي وبتواطؤ مـن بعـض الـدول          كأنه لم يكْف الفلسطيني في لبنان أن تتخلى قيادته، تح         
العربية، عن قضيته كالجئ، بدخولها مفاوضات عبثية، تأسست على التفريط بحق العودة؛ كأنه لم يكْفـه                
أنه كان وقوداً لثورة مهزومة؛ كأنه لم تكْفه الصراعات والحروب المتتالية في لبنان التي جـّرت عليـه                  

االقتصادية واالجتماعية األكثر سوءاً بالمقارنة مع الالجئين فـي الـدول           الويالت؛ كأنه لم تكْفه الظروف      
األخرى؛ كأنه لم يكفه الحرمان الحقوقّي العنصري في بلد يفتخر أنه ساهم في وضع اإلعـالن العـالمي                  

ـ                  ة لحقوق اإلنسان؛ كأنه لم تكْفه تجربة مخيم نهر البارد التي يخشى أن تُصبح نموذجاً للعالقـات اللبناني
الفلسطينية؛ كأنه لم تكفه كل هذه المصائب حتى يأتي البعض ويعمل على حشر الفلسطيني فـي أخطـر                  

  . الصراعات أال وهي الصراعات المذهبية» أتفه«و
  منذ متى كان الفلسطينّيون يخلطون بين السياسة والدين؟ 

فيـة والمذهبيـة؟    منذ متى كان الفلسطينيون يقبلون أن تضيع قضيتهم فـي متاهـات وزواريـب الطائ              
الفلسطينيون في حركتهم السياسية وفي عالقاتهم االجتماعية، ما كان يعرف المسلم من المـسيحي إال إذا                

وتشهد على  . كان األسم يدل صراحة على ذلك، وإن عرِفَ فإن ذلك لم يكن ليزيد العالقة إال قوة ومتانة                
جانب المسيحي وبعض األجانب، الذين كانوا قـد        ذلك مقبرة الشهداء في بيروت التي جمعت المسلم الى          
  ). أو حتى ال ديانات(التحقوا بالثورة الفلسطينية، من أصحاب ديانات أخرى 

والمفارقة المهمة أن الصراع المذهبي والطائفي تغذّيه، دائما، جهات سياسة أهدافها أبعد ما تكـون عـن                 
 -مسيحي(مرحلة سابقة، بتغليب الطابع الطائفي      فبعد النجاح، في    . الدين وعن مصالح المؤمنين البسطاء    

على الصراع في لبنان، يعمُل اآلن على تحويله، انسجاماً مع ما يجري في المنطقة ككـل، الـى                  ) مسلم
يتم هذا توافقاً مع السياسة األميركية التي تجهد في تأجيج الخالفـات المذهبيـة              ).  شيعي -سني  (مذهبي  

لح العربية وحرف األنظار عن جوهر الـصراع المتمثّـل فـي القـضية             وخلط األوراق وضرب المصا   
وألن األمر كذلك، فإن أكثر الناس حذراً من الوقوع في هـذا الفـخ يجـب أن يكونـوا،هم،           . الفلسطينية
فلسطين كانت وما زالت وستبقى لب الصراع في المنطقة، ومن يضّيع البوصلة يشارك في              . الفلسطينيين

إذ ال يعقَل، أليٍ منّـا، أن يرفـع لـواء           . يوني، أكان هذا عن وعي أو غير وعي       خدمة المشروع الصه  
الفلـسطيني فـي   . الصراع المذهبي وهو يرى بأم عينيه عدّوه الحقيقي يستولى على القدس وكل فلسطين           
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مركز الصراع، وألنه كذلك يجب عليه أن يكون بمنأى عن الصراعات الجانبية التي تبعده عن الهـدف                 
  . الرئيس

لمن تراوده نفسه االنخراط في الفتنة المذهبية أقول، عد الى الوراء قليالً وتذكر التجارب السابقة، واسأل                
نفسك ماذا جنى الفلسطينيون من مشاركتهم في الحروب اللبنانية اللبنانية؟ ألم نكن أكثر الخاسـرين؟ ألـم          

، وللتقهقر التدريجي وصوالً للوقوع فـي       82تتراجع قضيتنا الى الوراء؟ ألم يكن ذلك مقدمة لهزيمة عام           
متاهة المفاوضات العبثية الالمتناهية؟ ثم، عندما قررت األطراف اللبنانية المتصارعة التصالح وأنجـزت             
اتفاق الطائف، ألم يكن نصيب فلسطينّيي لبنان اإلهمال إال من ناحية اعتبارهم خطـراً علـى الـصيغة                  

شمل الالجئين الفلسطينيين، ساهم في إبقائهم خارج النظام، وفاقم قـضية           اللبنانية؟ فالعفو العام، الذي لم ي     
، الذي كـان    »رفض التوطين «أما  . »جزرٍ أمنية «المطلوبين للعدالة وفتح الطريق لتحويل المخيمات الى        

يؤمل منه أن يساهم في دعم حق الالجئين بالعودة، فقد تحّول على يد الفرقـاء اللبنـانيين الـى رفـضٍ                     
ويشهد على ذلك سلب أحد الحقوق النادرة التـي  . ينيين أنفسهم ولحقوقهم كالجئين مقيمين في لبنان للفلسط

وتشهد على ذلك أيضاً حفلـة حـق العمـل          . كانوا يتمتعون بها، وأعني بذلك حق امتالك عقار متواضع        
  . المجتمع الدولي أمام » الحقوق إنساني«التنكرّية التي ُأريد لها أن تُجمَل وجه السلطة اللبنانية 

أما تجربة نهر البارد فهي خير مثال على خطورة الصراعات الطائفية والمذهبية على الفلسطينيين فـي                
مجموعة صغيرة من اإلسالميين، خالل فترة وجيزة، أصبحت قوة يحسب لها حـساب وشـكلت               . لبنان

. اسبة فكان نهر البارد هو الـضحية      وجدت في الشمال اللبناني حاضنة طائفية ومذهبية من       . تهديداً للدولة 
الى صراعٍ مع المخيم ذاته ومـع       » فتح اإلسالم «ومن أهم النتائج السلبية لهذا الحدث تحوُل الصراع مع          

صراع شارك فيه سكان المحيط الذين صبوا جام غضبهم على كل فلسطيني علـى الـرغم مـن                  . أهله
  . ولم يشفع للفلسطينيين إنتماؤهم لذات المذهب. حداثالروابط الجيدة التي كانت تربطهم بالمخيم قبل األ

بعد كل هذا، أيحق لفلسطينيٍ أن يشارك في الفتنة المذهبية أو حتى مجرد أن يفكّر بها؟ ستكون المشاركة                  
جريمة، ال بل جريمة مضاعفة ألنه بتورطه في هذه الفتنة سيكون قد اشـعل فتيـل اقتتـال فلـسطيني                    

قسمون في السياسة وفي تحالفاتهم العربية واللبنانية ولن تسلم المخيمات مـن            فلسطيني؛ فالفلسطينيون من  
  . امتداد نار الفتنة اليها إذا ما تورط طرفً فلسطيني فيها

من الطبيعي أن يميل كل طرف فلسطيني الى هذا الفريق اللبناني أو ذاك، ويحق له أن يناصـره، لكـن                    
األخ «ة وإنما بمساعدته في االبتعاد عنها، على مبـدأ نـصرة          المناصرة الحقيقية ليست في مشاركته الفتن     

  . التي تكون بمساعدته على التخلص من ممارسة الظلم والعودة الى الصراط المستقيم» الظالم
ألنني أحب فلسطين، ألنني أحب لبنان الوطن والشعب، ألنني ال أريد أن أصبح طائفياً ومذهبياً ال أريـد                  

  . أن أصبح لبنانياً
  12/11/2010، فير، بيروتالس

  
   أمريكا لضرب إيران وسوريةمنإشارات إسرائيلية  .62

  زهير أندراوس
في إطار الحرب النفسية التي تشنها اإلمبريالية العالمية وصنيعتها الـصهيونية، بمـساعدة الشخـصيات               

تابـا،  السياسية والجماعات الضاغطة، تحّول الرئيس األمريكي السابق جورج بوش، إلى أديبٍ ينـشر ك             
 من عمره، ويحتفل اإلعالم العبري فـي إسـرائيل بهـذا           28عكف على إعداده وإخراجه صحافيا في ال      

الحدث التاريخي، يطّبل ويزّمر، وينشر مقتطفات هدفها تقديم القرائن التـي تؤكـد مـصداقية الروايـة                 
 عقاب الكتاب، كتـاب     اإلسرائيلية الرسمية في كل ما يتعلق بالصراع في منطقة الشرق األوسط، وبما أنّ            

بسبق صحافي مفاده أن إليوت     ' معاريف'بوش، يصنّف بأنّه غير كاف أو يكاد يكفي، تطل عليك صحيفة            
أبرامز، وهو آخر قلعة من قالع اليمين المسيحي المحافظ في الواليات المتحدة، يعكف في هـذه األيـام                  
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ورة قاطعة النقاب عن أّن إسـرائيل، نعـم         على وضع اللمسات األخيرة لكتابه الجديد، الذي سيكشف بص        
، وتُشدد الصحيفة في التفاصيل على      2007إسرائيل، هي التي قصفت منشأة دير الزور السورية في العام           

أّن هذا الكشف جاء بعد عدة أيام من تأكيد بوش في مؤلفه الجديد على أّن إسرائيل، نعم إسـرائيل، هـي                 
  .التي قصفت المفاعل النووي السوري

تدور هذه األحداث الهزلية، أو قل العبثية، المتجهة بقوة التسونامي نحو السريالية، وحكومة تـل أبيـب                 
  .الثرثارة، مع أل التعريف أو بدونها، تلتزم صمت أهل الكهف، وكأّن األمر ال يتعلق بها، أو ال يهمها

 المشترك بين الكـشفين مـن       ولكن من وراء الكلمات، ومن خلف األسطر، ورّبما بينها، نرى أّن القاسم           
إنتاج وإخراج بوش وأبرامز، وهذا األخير بالمناسبة يؤمن، حسب كتاباته، بأّن شارون أنقذ إسرائيل، كما               

االثنـان  : أنقذ تشرتشل بريطانيا إبان الحرب العالمية الثانية، نرى أّن ما يجمعهما هو القـضية التاليـة               
سرائيلي السابق إيهود أولمرت، طلب من اإلدارة األمريكية        يؤكدان، كُل على حدة، أّن رئيس الوزراء اإل       

قصف المفاعل السوري في دير الزور نيابةً عنها، بوش وأبرامز يشيران بشكٍل قـاطعٍ إلـى أّن بـوش                   
رفض الطلب اإلسرائيلي، ولكن األهم من هذا وذاك، أّن المؤلفين يشددان على أّن إسرائيل قامت بعمليـة           

هودها بإقناع اإلدارة األمريكية، وأنّها، أي حكومة أولمرت، نفذّت العمليـة مـن             القصف بعد أن فشلت ج    
  .دون إبالغ حليفتها اإلستراتيجية بالعملية مسبقا

وفي توقيت الفت للغاية ومتزامن مع النشر المذكور، ينبري رئيس وزراء الدولة العبرية بنيامين نتنياهو،               
ر دارها علنا، التلويح بتوجيه ضربة عسكرية للمشروع النووي         ومن وراء المحيط، يطالب أمريكا في عق      

اإليراني، ألّن الرئيس محمود أحمدي نجاد، بحسب شريك محمود عّباس في ما يسمى بالعملية الـسلمية،                
ال يفهم لغة العقوبات االقتصادية المفروضة على بالده باسم الشرعية الدولية، التي تحّولت في هذا الزمن                

لى شرعية الغاب، وهذه النظرة الفوقية تنم عن إيمان عميق واستعالئي لدى صنّاع القرار فـي                الرديء إ 
تل أبيب بأّن العرب والمسلمين ال يفهمون إال لغة القوة، وما ال يمكن الحصول عليـه بقـوة، باإلمكـان                    

  .الوصول إليه باستعمال مزيد من القوة
      سارع وزير الدفاع األمريكي روبرت غيتس، إلى طمأنة        ولكي تُنسج خيوط المسرحية وتُحبك مشاهدها، ي

العالم بأّن بالده لن تلجأ إلى الخيار العسكري ضّد إيران، طالما أنها غائصة في وحل العراق وأفغانستان،                 
وبما أّن تقسيم األدوار هو االهم في واشنطن وتل أبيب، فإّن الرئيس باراك أوباما، ينفض الغبار، غبـار                  

رية، من حوله في جولته األسيوية، ينافق العالم اإلسالمي ويتحدث عن المصالحة التاريخية             الضربة العسك 
معه، في نفس الوقت الذي يطلق فيه العنان لجيشه باقتراف أبشع الجـرائم ضـّد العـرب والمـسلمين،                   

ـ                يهم كلماتـه   والمأساة، أو حتى الكارثة، تكمن في أّن قادة األّمة اإلسالمية يصدقون أكاذيبه وتنطلـي عل
  .المعسولة، رغم دماء الشهداء والجرحى والمعتقلين من عربٍ ومسلمين

وفي محاولة إسرائيلية واضحة، تتسم بالشفافية الخبيثة، حذّرت قيادة الجبهة الداخلية هذا األسبوع من أّن               
داد الصواريخ ستصل إلى مركز إسرائيل خالل أّي حرب مقبلة، داعية السلطات المحليـة إلـى االسـتع                

للتعامل مع سيناريوهات خطيرة في حال اندالع أي حرب شاملة، وأشارت في كتيبات وزعتهـا علـى                 
 سلطة محلية في إسرائيل، يهودية وعربّية، حول سبل التعامل مع سيناريوهات الحرب الشاملة، إلى               256

ا، ومواجهة حاالت   أنّه يجب االستعداد لسقوط عشرات القتلى في تل أبيب، وإصابة المئات في مدينة حيف             
بمـوازاة ذلـك،    . من الهلع والخوف ومئات البيوت المتضررة بشكل كبير في حال اندالع حرب كهـذه             

ذكرت مصادر سياسية رفيعة في تل أبيب أّن سالح الجو اإلسرائيلي سيتسلم قريبا من الواليات المتحـدة                 
، ما سيزيد بشكل ملحوظ من      )39 - يو جي بي (الدفعة األولى من القنابل الذكية ودقيقة التوجيه من طراز          

قدرته على قصف األهداف، وشددت المصادر على أّن إسرائيل هي أّول دولة تحصل على هذا الطـراز                 
من القنابل، علما بأنّها تعتبر من القنابل األكثر دقة في العالم من حيث التوجيه والتصويب، وقـد أثبتـت                   

 90ة قدرة هذه القنابل على اختراق أهداف محصنة بـسمك           االختبارات التي أجريت في الواليات المتحد     
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 110سنتيمترا من االسمنت المسلح المقوى بالصلب، كما أّن مدى قنبلة مـن هـذا النـوع أكثـر مـن                     
  .كيلومترات ويمكن إطالقها في أحوال جوية سيئة

فادها أّن إسرائيل، بعلم    بناًء على القضايا التي ذُكرت والعالقة العضوية بينها، يمكن التوصل إلى نتيجة م            
                   عـسكرية أمريكا أو بدون الضوء األخضر منها، باتت قاب قوسين أو أدنى من اإلقدام علـى مغـامرة
ستُدخل المنطقة، منطقة الشرق األوسط برمتها، في دوامة من العنف وسفك الدماء، ربما أيضا اسـتعمال                

ضة باالستعانة بالوزير موشيه يعلون، النائب      األسلحة غير التقليدية في منطقة الشرق األوسط، وال غضا        
خالل مؤتمر تحـديات األمـن      ) 9.11.10(األول لرئيس الوزراء اإلسرائيلي، الذي صّرح يوم الثالثاء         

القومي بجامعة حيفا، بأّن بالده تُحّمل إيران المسؤولية عن النزاعات في الشرق األوسط، وأنّها تُطالـب                
  .م نجادبتشديد التعامل الدولي مع نظا

كما أّن رئيس هيئة األركان العامة األسبق في جيش االحتالل قال إّن ما يجب فعله تحت قيادة الواليـات                   
إّما القنبلـة   : المتحدة وبتأييدها هو دفع النظام اإليراني إلى معضلة تجعله يقف أمام خيارين ال ثالث لهما              

لة سياسية وعقوبات اقتصادية عليه، وبواسطة      النووية وإّما االستمرار في البقاء، وذلك بواسطة فرض عز        
صحيح، خلص يعلون إلى القول، إّن النظـام        . تأييد المعارضة الداخلية له وتهديده بخيار عسكري حقيقي       

اإليراني يئن تحت وطأة العقوبات االقتصادية المفروضة عليه، لكن هذا ال يكفي، ذلك أن إيران مصممة                
زيز القدرات اإلرهابية لحلفائها الذي يعملون ضد إسرائيل، وفي هذا          على التزود بسالح نووي، وعلى تع     

العـدوان المحتمـل، ونأمـل      : السياق فإنها تستعين بسورية كثيرا، وهذا بيت القصيد وهنا مربط الفرس          
المفترض، سيكون ضّد إيران وسورية، وبطبيعة الحال ضـّد حـزب اهللا بلبنـان وحمـاس بفلـسطين،                  

ة في الجبهة الداخلية وعلى الجبهة العالمية، ربما تدخل في إطار الحرب النفسية،             والتحضيرات اإلسرائيلي 
ولكن من غير المستبعد أن يتحول هذا الكابوس، كابوس الحرب الشاملة في المنطقة، إلى حقيقة، سـندفع                 

حـداث  ثمنها غاليا بسبب تعنت حكام تل أبيب وشهيتهم غير المنقطعة للجوء إلى العنف والقتل والدمار إل               
  .تغييرات سياسية في المنطقة تتماشى وتتماهى مع أطماعهم التي ال تعرف وال تعترف بالحدود

 12/11/2010، القدس العربي، لندن
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