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   بشأن االستيطاناألمريكية اإلدارة رسمية من أوراقاًنتسلم  لم : الفلسطينيةالسلطة .1

رئيس طاقم أن  ،د عوضولي نقالً عن مراسلها رام اهللا من 15/11/2010القدس العربي، لندن، أوردت 
االحد بان القيادة الفلسطينية لم ' القدس العربي'المفاوضات الفلسطيني الدكتور صائب عريقات اكد لـ

تتسلم اي شيء رسمي من االدارة االمريكية حول الصفقة التي يجري الحديث عنها بين واشنطن وتل 
اء مدينة القدس مقابل رزمة مساعدات  يوما في الضفة الغربية باستثن90ابيب لوقف االستيطان لمدة 

  .عسكرية وسياسية امريكية السرائيل
نحن لم نتسلم اي شيء رسمي من ' 'القدس العربي'واضاف عريقات تعقيبا على تلك االنباء قائال لـ

االدارة االمريكية بعد، وعندما نتسلم الصفقة من الجانب االمريكي بشكل رسمي سيقوم الرئيس محمود 
 -  اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واللجنة المركزية لحركة فتح ـ لالجتماع عباس بدعوة

التخاذ القرار المناسب، وستتم دعوة ايضا الجتماع طارئ للجنة متابعة المبادرة العربية للسالم حيث 
  .'ستتخذ القرارات، لذلك لن نعلق على هذه المسألة قبل ذلك

سطينية رزمة تعهدات والتزامات ومساعدات امريكية للفلسطينيين مقابل الرزمة وحول انتظار القيادة الفل
المقدمة من واشنطن لحكومة بنيامين نتنياهو مقابل تجميد االستيطان تمهيدا الستئناف المفاوضات قال 

ولم نسمع بأي شيء على االطالق بهذا '، مضيفا 'ال يوجد اي شيء من هذا على االطالق'عريقات 
  .'الخصوص

االحد بأن القيادة الفلسطينية بانتظار رزمة ' القدس العربي'وكانت مصادر فلسطينية مطلعة اكدت لـ
تعهدات والتزامات ومساعدات امريكية مقدمة للجانب الفلسطيني مقابل العودة للمفاوضات المباشرة مع 

بية باستثناء القدس مقابل  يوما في جميع انحاء الضفة الغر90اسرائيل التي قررت تجميد االستيطان لمدة 
  .ضمانات امنية وسياسية امريكية

واوضحت المصادر بأن القيادة الفلسطينية ستعود للمفاوضات المباشرة بعد التشاور مع الدول العربية 
واطالعها على رزمة التعهدات وااللتزمات االمريكية المقدمة للجانب الفلسطيني مقابل الحزمة االمريكية 

  .ئيل من اجل تجميد االستيطانالمقدمة السرا
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واشارت المصادر بأن واشنطن ستقدم تعهدات للجانب الفلسطيني والتزامات على خلفية عدم شمل تجميد 
  .االستيطان القدس حفاظا على االئتالف الحكومي االسرائيلي

 والمحت المصادر بأن واشنطن ستتعهد للجانب الفلسطيني بالتدخل في المفاوضات المباشرة بين
الفلسطينيين واالسرائيليين من اجل التوصل التفاق سالم في غضون عام ينفذ على عدة مراحل وخالل 

  .عدد من السنوات
وذكرت المصادر بان الرزمة االمريكية للفلسطينيين مقابل الرزمة االمريكية السرائيل بهدف تجميد 

 اشهر 3 الفلسطينية في غضون االستيطان تشمل على تعهدات سياسية مثل االتفاق على حدود الدولة
اضافة الى التزام امريكي بحل قضية الالجئين الفلسطينيين وتعويضهم من خالل صندوق دولي ويتم حل 

  .مشكلتهم بمشاركة معظم دول المنطقة بما فيها اسرائيل
ابل ورجحت المصادر ان الرزمة االمريكية للفلسطينيين ستشمل مساعدات مالية وسياسية للفلسطينيين مق

العودة للمفاوضات المباشرة على حد قول المصادر التي رجحت العودة للمفاوضات المباشرة مطلع 
  .الشهر القادم

نحن . جميع هذا الكالم غير صحيح'اقوال تلك المصادر وقال ' القدس العربي'ومن جهته نفى عريقات لـ
شيرا الى ان القيادة الفلسطينية ، م'ننتظر ان نسمع من الجانب االمريكي بما يتعلق بوقف االستيطان

 بما في ذلك مدينة القدس 1967مصرة على وقف االستيطان في جميع االراضي الفلسطينية المحتلة عام 
  .الشرقية قبل العودة للمفاوضات المباشرة مع اسرائيل

رسمي الناطق ال، أن رام اهللامن  14/11/2010، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية وذكرت 
باسم الرئاسة نبيل أبو ردينه، قال تعقيبا على تصريحات رئيس الوزراء اإلسرائيلي نتنياهو، إن الواليات 
المتحدة األميركية وإسرائيل الزالتا تتفاوضان الستكمال االتفاق بخصوص تجميد االستيطان، وإن 

تى يتم عرضه على القيادات الموقف الفلسطيني الزال بانتظار الرد األميركي الرسمي للرئيس عباس، ح
  .الفلسطينية والعربية

وأضاف أبو ردينه، أن الجانب الفلسطيني والعربي ملتزمان بما تم االتفاق عليه في لجنة المتابعة العربية 
  .والقمة العربية في ليبيا، حول الموقف الرسمي من أجل العودة للمفاوضات

عضو اللجنة ،  ان  محمد يونسنقالً عن مراسلهارام اهللا  من 15/11/2010الحياة، لندن، وأضافت 
إن » الحياة«، عضو الوفد الفلسطيني المفاوض الدكتور نبيل شعث قال لـ »فتح«المركزية لحركة 

سياسية اإلغراءات التي تقدمها الواليات المتحدة إلسرائيل لن تؤدي إال الى مزيد من التصلب «
عندما تقدم اإلدارة األميركية «: وأضاف. »متيازاتاإلسرائيلي بهدف الحصول على المزيد من اال

إلسرائيل هذه الضمانات واإلغراءات العسكرية والسياسية، بعض منها من الجيب األميركي والبعض 
اآلخر من الجيب الفلسطيني، كي تطبق ما كان عليها تطبيقه بموجب خطة خريطة الطريق وهو تجميد 

هذا األمر لن يؤدي إال «: وتابع. »إسرائيل على مزيد من االبتزازاالستيطان، فإنها ال تفعل سوى تشجيع 
واستبعد شعث أن تنجح إدارة الرئيس باراك أوباما . »الى تشجيع إسرائيل على اتخاذ مواقف أكثر تشدداً

: في التوصل الى اتفاق على الحدود مع نتانياهو خالل األشهر الثالثة من تجميد االستيطان، وقال
 الى اتفاق على الحدود خالل ثالثة أشهر أمر غير ممكن، فنحن عقدنا سلسلة لقاءات مع فرصة التوصل«

  .»نتانياهو في نيويورك وشرم الشيخ وفي القدس ولم يظهر أي إشارة الى نيته التوصل الى اتفاق
مصادر  ، أن     كفاح زبون   نقالً عن مراسلها   رام اهللا  من   15/11/2010الشرق األوسط، لندن،    وجاء في   

ـ  ف  أشهر مـن دون أن  3أن االقتراح األميركي بتجميد االستيطان لمدة » الشرق األوسط«لسطينية أكدت ل
لم نتلق أي تفاصيل في هذا الشأن، لكن االقتراح         «: وأوضحت المصادر . يشمل ذلك القدس، أمر مرفوض    

ون أن  وبحسب المصادر فإن السلطة ترى في استئناف المفاوضـات مـن د           . »بصيغته الحالية مرفوض  
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وهذا أسوأ من أن نبدأ المفاوضـات فـي ظـل           «يشمل التجميد مدينة القدس، شرعنة للمستوطنات هناك        
  .»استيطان شامل

  
  تصريحات فياض حول الملف األمني تضر بالمصالحة الفلسطينية: مستشار هنية .2

 بغزة، أن أكد يوسف رزقة، المستشار السياسي لرئيس الوزراء في الحكومة الفلسطينية المقالة: غزة
تصريحات رئيس الحكومة بالضفة الغربية سالم فياض تبعث القلق على المصالحة الفلسطينية، ويجب 

  .النظر إليها بجدية
إن التعددية األمنية تقتلنا وتقتل مشروعنا الوطني، «: وقال فياض في تصريحات صحافية نشرت أمس
  .»وال تنسجم إطالقا مع هدف إقامة الدولة الفلسطينية

لألمن يجب أن ينظر إليه في إطار يشمل حاجة الفلسطينيين إلى أن » إسرائيل«أى فياض أن احتياج ور
  .يعيشوا في حرية وكرامة في دولة مستقلة ذات سيادة لهم

تركز على ضرورة توفير الضمانات األمنية قبل قيام الدولة، وإذا لم » إسرائيل«وأشار فياض إلى أن 
  .فإنه قد يترتب عليه عدم قيام دولة فلسطينية ذات سيادة في يوم من األياميوضع ذلك في إطاره الصحيح 

وأوضح رزقة في تصريح صحافي أن تصريحات فياض تنفي حق حركة حماس والفصائل الفلسطينية 
  .في أن تكون جزءا من النظام األمني في قطاع غزة والضفة الغربية

 ال يتضمن فكرة التعددية التي طرحها فياض وهي عن األجهزة األمنية» حماس«وبين رزقة أن حديث 
فكرة مضللة، إنما تتحدث حماس عن الشراكة والعقيدة األمنية التي تحمي أمن المواطن الفلسطيني ال أن 

  .تحمي أمن االحتالل
في الحصول على األمن، أي أنه يطالب الفصائل » إسرائيل«حديث فياض يقر فيه بحق : وأضاف

  .وهي دعوة مبطنة لوقف المقاومة والقضاء عليها» إسرائيل«على أمن المقاوِمة بالحفاظ 
هذه التعددية تمنح الشعب الفلسطيني قوة في المشروع «: وفيما يتعلق بالتعددية السياسية قال رزقة

السياسي في حالة أن يكون هناك من يحترمها، وفي حال عدم سعي فريق المفاوضات لفرض إرادته 
  .» الوطن والموطن، واحترامه لنتائج االنتخابات الديمقراطيةالسياسية بالقوة على

 15/11/2010العرب، الدوحة، 
  

  األضحىعباس يأمر باطالق سراح عشرات المعتقلين في سجون السلطة بمناسبة عيد  .3
قررت االجهزة االمنية الفلسطينية االحد االفراج عن العشرات من المعتقلين لديها :  وليد عوض-رام اهللا 

ء على أوامر صدرت عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس باطالق سراحهم بمناسبة حلول عيد بنا
  .االضحي المبارك

االحد بأن بين الذين تقرر اطالق سراحهم ' القدس العربي'واكدت مصادر امنية فلسطينية مطلعة لـ
مناهضة السلطة كوادر من حركتي حماس والجهاد االسالمي المعارضة للسلطة الفلسطينية، متهمين ب

والقيام بأعمال تمس باالمن الوطني الفلسطيني مثل تجارة السالح وتهريبه لداخل االراضي الفلسطينية 
واعلن النائب العام  .اضافة لمتهمين بتبييض االموال لصالح حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة

لمسجونين لدى السلطة ، مشيرا العسكري احمد المبيض االحد عن الشروع باطالق سراح العشرات من ا
الى صدور مرسوم رئاسي بهذا الخصوص ويقضي باالفراج عن العشرات من المساجين الصادرة بحقهم 

ولم يحدد . احكام من القضاء المدني والعسكري ومتهمين بارتكاب جرائم ومخالفات مدنية وجنائية
لسياسية او طبيعة التهم التي اعتقلوا المبيض عدد الذين شملهم قرار اطالق سراحهم او انتماءاتهم ا

وشدد المبيض بانه ال يوجد معتقلون سياسيون لدى . 'عشرات'بسببها، اال انه اكد ان عددهم بالـ 
االجهزة االمنية الفلسطينية رغم اتهام حماس لتلك االجهزة بانها تعتقل العشرات من كوادرها وعناصرها 
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 لدينا موقوفون على خلفيات سياسية، وليس لدينا احكام ضد ليس'وقال المبيض  .بتهمة االنتماء لها 
  .'سياسيين

  15/11/2010القدس العربي، لندن، 
  

  بمناسبة عيد األضحى  تفرج عن عشرات المعتقلينوزارة الداخلية في غزة .4
 أعلنت وزارة الداخلية الفلسطينية اليوم األحد أنها تعتزم اإلفراج عن عشرات المعتقلين الجنائيين:غزة

  .الموقفين في سجونها بمناسبة عيد األضحى المبارك
إن عيد األضحى المبارك سيشهد " كرامة المواطن وهيبة الشرطي"وقال العقيد كمال أبو ندى رئيس حملة 

  .حملة افراجات جيدة لعدد من المعتقلين في سجون وزارة الداخلية بغزة
لة افراجات للعديد ممن تيقنا أنهم اقتنعوا هناك حم": "الرسالة نت"وأضاف أبو ندى في تصريح خاص بـ

، مبيناً أن من يقع في أخطاء مخالفة للقانون بسبب الجهل أو اإلغواء أو "بخطئهم ولن يعودوا إليه ثانية
  ". نتعامل معه برحمة وبتوعية وهناك برامج كثيرة لتأهيلهم وإصالحهم"بسبب غير مقصود 

  14/11/2010الرسالة، فلسطين، 
  

  بدء االتصاالت مع أطراف دولية الستصدار قرار من مجلس األمن ضد االستيطان: عبد ربه .5
أعلن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه األحد : وليد عوض -رام اهللا 

بدء االتصاالت مع األطراف الدولية الستصدار قرار من مجلس األمن الدولي ضد االستيطان 
  .ياإلسرائيل

وقال عبد ربه لالذاعة الفلسطينية الرسمية إن االتصاالت بدأت مع مختلف القوى والمجموعات الدولية 
لضمان وحدة موقف دولي تجاه النشاط اإلسرائيلي وضرورة أن يكون هناك قرار ملزم يصدر عن 

  .مجلس األمن الدولي بهذا الشأن
ضد مثل هذا القرار ، ) الفيتو(حدة حق النقض وبشأن المخاوف الفلسطينية من استخدام الواليات المت

  .اعتبر عبد ربه أنه ال يمكن لواشنطن تجاهل اإلجماع الدولي المناهض للبناء االستيطاني اإلسرائيلي
من جهة أخرى، أكد عبد ربه أن أي استئناف للمفاوضات المباشرة بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي 

ستيطان وأن تكون مرجعيته قرارات الشرعية الدولية وليس اتفاقيات يجب أن يستند إلى وقف كامل لال
  .بين إسرائيل وواشنطن

وبين عبد ربه أن السلطة الفلسطينية تنتظر تلقي موقف أمريكي رسمي بشأن نتيجة الجهود مع إسرائيل 
  للتوصل إلى صيغة وقف البناء االستيطاني بما قد يمهد للعودة إلى المفاوضات المباشرة

  15/11/201، نقدس العربي، لندال
  

  حنان عشراوي تحذر من خطورة المقترح األميركي بتجميد جزئي لالستيطان .6
قالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حنـان عـشراوي           : يوسف الشايب   –عواصم  

  .ضرورة وقف االستيطان ورفض الخطوات اإلسرائيلية األحادية، للذهاب إلى المفاوضات
وحذرت عشراوي من خطورة المقترح األميركي بتجميد جزئي لالستيطان في الضفة الغربية باسـتثناء              

  .أمنية سياسية عسكرية أميركية إلسرائيل" ضمانات"القدس المحتلة مقابل 
ـ  ، "الجانب الفلسطيني يرفض إعطـاء الـشرعية لالسـتيطان        "من األراضي المحتلة إن     " الغد"وأضافت ل
اليات المتحدة، وفقاً للحديث الدائر، تقدم خدمات ومكاسب استراتيجية إلسـرائيل مقابـل             الو"مضيفة إن   

خطوات تكتيكية للجانب الفلسطيني حتى ال توقف االستيطان كلياً وإنما جزئياً، ما يعتبر تواطؤاً أميركيـاً                
  ".مع إسرائيل
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طائه شرعية أميركية، ألنها    رفض هذا المقترح، حيث ال بد من توقف االستيطان، وعدم إع          "وشددت على   
تسمح بالبناء االستيطاني من دون أي تدخل، فضالً عن أنها لن تطلب من الجانب اإلسرائيلي مرة أخرى                 

  .تجميده
  15/11/2010الغد، عمان، 

  
  منظمة التحرير لن ترضى بأقل من دولة على كامل الضفة والقدس عاصمتها: زكريا األغا .7

على أن شعبه سيواصل نضاله حتى استرداد كامل حقوقه المشروعة، مشددا أكد قيادي فلسطيني : رام اهللا
 1967على أن تلك الحقوق ال تقل عن دولة فلسطينية على كامل األراضي الفلسطينية المحتلة عام 

  .وعاصمتها القدس
، وعضو "فتح"وقال الدكتور زكريا األغا، عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني 

اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، إن إعالن االستقالل الذي أطلقه الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات 
سيتحول إلى واقع على األرض الفلسطينية، عبر إقامة " من الجزائر 1988) نوفمبر( تشرين ثاني 15يوم 

  ". القدسالدولة الفلسطينية كاملة السيادة على حدود الرابع من حزيران وعاصمتها
وشدد األغا في بيان صحفي صدر عنه اليوم بمناسبة الذكرى الثانية والعشرين إلعالن االستقالل، وتلقته 

لن تقبل بأقل من دولة على حدود "على أن منظمة التحرير الفلسطينية ) 14/11(األحد " قدس برس"
"  وطنات والقدس عاصمة لها كاملة السيادة خالية من االحتالل والمست1967الرابع من حزيران لعام 

مشيراً إلى رفض منظمة التحرير الفلسطينية لما يطرحه االحتالل اإلسرائيلي من مخططات عنصرية 
تلتف على حقوق شعبنا المشروعة في العودة وتقرير مصيره عبر طرحه  للدولة الفلسطينية ذات الحدود 

  .المؤقتة
  14/11/2010 قدس برس

  
   مليون يورو1.5رلندية توقعان اتفاقية منحة بقيمة الحكومة االيحكومة فياض و .8

 وقع رئيس الوزراء الدكتور سالم فياض، ظهر اليوم األحد، في مقر مجلس الوزراء بمدينة رام :رام اهللا
اهللا، والحكومة االيرلندية ممثلة بـ جيمس كارول ممثل ايرلندا لدى السلطة الوطنية اتفاقية منحة بقيمة 

عم موازنة السلطة الوطنية، وذلك من خالل اآللية األوروبية لتقديم المساعدات  مليون يورو لد1.5
  .'بيغاس'

وأكد رئيس الوزراء على أن جزء من هذه المنحة سيخصص لدعم رواتب الموظفين المدنيين، وسيستخدم 
هي جزء هذه المنحة ': الجزء األخر لدعم جهود السلطة الوطنية في توفير المساعدات االجتماعية، وقال

من الجهد الهام في مجال الدعم االقتصادي الذي تقوم به جمهورية ايرلندا تجاه السلطة الوطنية والشعب 
  .'الفلسطيني

 14/11/2010، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  

  "كان بمثابة انتكاسة لجهود المصالحة"لقاء دمشق األخير : "األهرام" لـمصادر فلسطينية .9
كشفت مصادر فلسطينية مطلعة النقاب لألهرام عن أن لقاء حركتي فتح وحماس في   : بوالهولأشرف أ

  .دمشق كان بمثابة انتكاسة لجهود المصالحة علي مدي العامين الماضيين
 فجر  , ألنه بدال من أن يحل ماتبقي من المشاكل العالقة بين الطرفين خاصة مايتعلق بالملف األمني

 او 2009 سبق حسمها سواء في الجوالت الست التي استضافتها القاهرة خالل عامخالفات علي قضايا 
   .  سبتمبر الماضي24  بدمشق فياألولحتي الملفات التي جري التوافق عليها في االجتماع 
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 لقاء يومي الثالثاء واألربعاء بدمشق اعاد مناقشة القضايا الخاصة باالنتخابات رغم إنوقالت المصادر 
 اجتماع سبتمبر الماضي وانتهي بظهور خالف بين الطرفين حول البند الخاص بتشكيل حسمها في

محكمة االنتخابات ولكن جري التوافق علي ان يكون تشكيل لجنة االنتخابات كما جاء في الورقة 
  .  شهرا من توقيع اتفاق المصالحة 12  شهور و 8 المصرية وان تجري االنتخابات بعد فترة تتراوح بين

أوضحت ان الخالفات األكبر جاءت كما كان متوقعا عند مناقشة الملف األمني فقد شهدت كل بنوده و
تقريبا خالفات حتي فيما يتعلق بالمسائل التي سبق حسمها ومنها مطالبة حماس بتشكيل اللجنة األمنية 

البند الخاص بالملف العليا بالتوافق بين الحركتين رغم ان الكلمة موجودة بالفعل في السطر الثاني في 
  عباس  وقد سبق االتفاق علي ان تتشكل وفق القانون وبقرار من الرئيس محمود , األمني بالورقة المصرية

 كما طالبت حماس بأن تتم إعادة هيكلة اجهزة األمن في الضفة الغربية وقطاع غزة وهو  ,) أبومازن (
 كانت في غزة فقط حيث استولت حماس علي مارفضته فتح العتبارين أولهما ان المشاكل التي حدثت

   . السلطة هناك بالقوة وثانيهما انه جري بالفعل إعادة هيكلة أجهزة األمن في الضفة علي اسس مهنية
 بان حماس تريد العودة لنقطة الصفر وإعادة التفاوض  , وأشارت المصادر الي انه عندما شعر وفد فتح

 الخالفية فقط اكد لوفد حماس انه هو ايضا له مالحظاته علي من جديد علي كل القضايا وليس النقاط
الورقة المصرية ألنه عندما وقع عليها فقد فعل ذلك إليمانه بان االتفاق يحتاج الي تنازالت من جميع 
االطراف ولكن مادامت حماس تريد الحصول علي كل شيء وبدون اي تنازالت فان فتح ايضا لها 

ا ان يكون تشكيل اللجنة األمنية العليا وفق قانون الخدمة العسكرية مالحظات تصر عليها وأواله
 وثانيتها ان تكون اعادة هيكلة االجهزة في غزة فقط وثالثتها انه من حق جميع عناصر أجهزة 2005 لعام

 العودة ألعمالهم واذا 2007  يونيو 14 األمن الذين كانوا في الخدمة لحظة سيطرة حماس علي غزة في
   . ك يتم تشكيل قوة أمنية طبقا لما جاء في الورقة المصريةتعذر ذل

  14/11/2010األهرام، القاهرة، 
  

  تصريحات األحمد غير موفقة وتقدح في رئاسته لوفد فتح للمصالحة: محمد نزال .10
 في حوار مع شام برس حول عضو المكتب السياسي لحركة حماسقال محمد :  عامر شهدا-دمشق 

التصريحات اإليجابية التي عكستها لقاء المصالحة تعود لحرص مع حركة فتح  إن أجواء لقاء المصالحة 
والمؤسف أننا فوجئنا وبعد ساعات , الطرفين على أن تكون البيئة المحيطة بالحوار إيجابية وليست سلبية 

من انتهاء الحوار بهجوم شنه محمود عباس على حركة حماس وعلى قوى الممانعة والمقاومة في 
بل خرج رئيس وفد , ولم يقتصر ذلك على الرئيس عباس.قة والمتمثلة بسورية وإيران وحزب اهللالمنط

عكست أجواء سلبية وطرحت عالمات استفهام حول هذا الحوار " مؤسفة "فتح عزام األحمد بتصريحات 
  .لدى الرأي العام وتساؤالت بشان مستقبل الحوار والمصالحة التي يفترض أن تعقد بعد العيد 

هو البحث في مالحظات , أيلول الماضي 24القاعدة التي عقد على أرضيتها الحوار بيننا في : وقال
على " ملحق"فلسطيني يضاف كـ_ حركة حماس على الورقة المصرية والتوصل إلى تفاهم فلسطيني 

 على الورقة وإذا كنا موافقين مسبقا,حيث تم االتفاق على هذا األمر مسبقا قبل اللقاء ,الورقة المصرية 
لكن اللقاء مع فتح التي وافقت ووقعت على الورقة , المصرية وفتح موافقة فال حاجة لجلسات الحوار 

االنتخابات _ 1: أما التحفظات التي ذكرناها لفتح ولجمهورية مصر . المصرية أكيد ال يوجد لها تحفظات
  .والملف األمني _ 3, منظمة التحرير الفلسطينية 2,_

حيث كان اللقاء . مع فتح اتفاق بشأن النقطتين األولى والثانية وبقيت عقدة الملف األمني تم التوصل 
والمشكلة أن فتح تراجعت بإضافتها الملف األمني الذي هو برأي حماس تكمن ,األخير لبحث هذا الملف 

  .العقدة فيه بالتدخل الخارجي المتمثل إسرائيلياً أمريكياً 
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طلبت , نعم :  قال نزالبتوحيد األجهزة األمنية في الضفة وغزةاس وردا على سوال حول طلب حم
لكن فتح , وإعادة بناء وهيكلة األجهزة األمنية فيهما,حماس أن تكون اإلجراءات موحدة بين الضفة وغزة 

, وإعادة هيكلة فقط في الضفة ,إذ طالبت ببناء األجهزة األمنية في غزة ,تحفظت عن هذا الموضوع 
  .لمشكلة تكمن فقط في غزة وليست في الضفة ليظهر بأن ا

تصريحات عزام األحمد حول المصالحة ليست موفقة، وهي تقدح في رئاسته لوفد إن : واضاف نزال
حركة فتح، ألن رئيس وفد المصالحة، ينبغي أن يحافظ على بقاء األجواء إيجابية، أما هذه التصريحات 

ة، وتفرض على قيادة فتح مراجعة قرارها باختياره رئيساً التي يطلقها بين الحين واآلخر، فهي مستهجن
  .لوفد يحمل مهمة نبيلة، وهي المصالحة

في " النشاز "؟ هذا..ومن دون ملل ليس مضيعة للوقت ,  عاما20ًهل اللقاء مع اإلسرائيليين منذ : وأسأله
  :وار اضغط ولالطالع على نص الح.التصريحات يعكس حالة التخبط واالرتباك داخل حركة فتح

76203/view/Article/ar=q?php.index/net.champress.www://http  
  13/11/2010شام برس، 

  
  لقاءات فتح وحماس ال تنهي االنقسام وعلينا العودة للحوار الشامل": الديمقراطية" .11

، ال "حماس"فتح و"لجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أن الحوار الثنائي بين حركتي اعتبرت ا: غزة
وأشار مصدر  .يمكن أن ينتج حالً شامالً إلنهاء االنقسام، داعية إلى استئناف الحوار الوطني الشامل

دروس تجربة ست "نسخة منه، إلى أن " قدس برس"مسؤول في الجبهة، في تصريح مكتوب وصل 
نائية في القاهرة، ودمشق، تؤكد أن طريق حوار المحاصصة الثنائي ال ينتج حالً شامالً إلنهاء جوالت ث

  ".االنقسام العبثي المدمر بين فتح وحماس
 2009 و2005تجربة دروس الحوار الوطني الشامل، والتي عقدت في القاهرة ما بين أعوام "وأكد أن 

، إلى االنتقال "حماس"و" فتح"الجبهة الديمقراطية حركتا ودعت  ".أنتجت حلول ثالثة برامج وطنية شاملة
ومغادرة حوار المحاصصة الثنائي الذي أنتج اتفاق مكة المكرمة، "الستئناف الحوار الوطني الشامل، 

". ، وانقالبات سياسية وعسكرية على برامج الوحدة الوطنية"حماس"و" فتح"وانفجر حرباً أهلية بين 
  .بحسب الجبهة

  13/11/2010قدس برس، 
  

  واشنطن تسترضي العدو الصهيوني: الرشق .12
اتهم عزت الرشق عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية حماس : فكرية أحمد -دمشق 

من خالل سلسلة الحوافز والضمانات العسكرية , استرضاء العدو الصهيوني "اإلدارة األميركية باستمرار 
وأكد الرشق في تصريح لـ ". بل تجميد االستيطان لمدة ثالثة أشهرواألمنية التي تقدمها واشنطن مقا

هذا دليل على أن نتنياهو مازال يمسك ويضغط على اإلدارة األميركية من أجل ابتزازها " بأن , " الوطن"
  ".بشكل مستمر

ال نحن في حماس ال نراهن على هذه المبادرة وال نعول على تجميد االستيطان ال ثالثة أشهر و" وقال
فالمطلوب ليس تجميد االستيطان وإنما تفكيك المستوطنات وإزالة االحتالل عن أرضنا , حتى لعام كامل 

  ".الفلسطينية
  15/11/210الوطن أون الين، السعودية، 
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  الخطة األمريكية للتسوية تمس بالثوابت : "الشعبية" .13
اف المفاوضات المباشرة مقابل تجميد انتقدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الخطة األمريكية الستئن

  ). إسرائيل(االستيطان لتسعين يوماً لقاء حوافز أمنية وسياسية لـ
يتنافى والقانون الدولي "، أن العرض األمريكي 2010-11-14واعتبرت الجبهة في بيان األحد 

ات االستيطانية وقرارات الشرعية الدولية، ذات الصلة ويشرع االستيطان وضم القدس وما يسمى بالتجمع
  ". الكبرى ويمس بالثوابت الوطنية الفلسطينية

يمثل انتهاكاً و إجحافا " اإلسرائيلي، في هذا العرض –وحذرت الجبهة، من أن االتفاق األمني األمريكي 
بحقوق أطراف أخرى أولها الطرف الفلسطيني، ويحمل مخاطر تعطيل وشل أحد أهم أسلحة النضال 

دبلوماسي وخصوصاً في مجلس األمن، ويمد دولة االحتالل بالمزيد من األسلحة الوطني في الميدان ال
وأسباب القوة التي تفتك بأبناء الشعب الفلسطيني والشعوب العربية وبحقوقهم المشروعة في تحرير 

  ". األراضي العربية المحتلة ونيل الشعب الفلسطيني لحقوقه في االستقالل والعودة
تجعل من ... هذه الخطة األمريكية فضالً عن أنها تضرب الثوابت الوطنية "د أن و أعادت الجبهة التأكي

أي عودة للمفاوضات على أساسها تجاوزاً لقرار المجلس المركزي الفلسطيني الذي يرفض العودة 
للمفاوضات دون الوقف التام لالستيطان في القدس والضفة الغربية واعتمادها مرجعية قرارات الشرعية 

  ". ةالدولي
تساهم في تعميق االنقسام وال تقدم سوى المزيد من الوعود الزائفة "وأشارت الشعبية إلى أن الخطة 

للشعب الفلسطيني وال تخدم في نهاية المطاف سوى االحتالل وتفوقها النوعي والمخططات االستراتيجية 
  ". للواليات المتحدة األمريكية

  14/11/2010موقع فلسطين أون الين، 
  

  اد تتهم السلطة باعتقال أسيرين محررين من كوادرها في جنينالجه .14
قالت حركة الجهاد اإلسالمي الفلسطينية، إن أجهزة أمن السلطة الفلسطينية تواصل حملة مالحقة : جنين

  ". تنفيذاً لسياسة التنسيق األمني مع قوات االحتالل"قياديها واعتقالهم في الضفة الغربية المحتلة 
أن جهاز المخابرات التابع ) 13/11(السبت " قدس برس" في بيان صحفي تلقته وأوضحت الحركة

للسلطة اعتقل صباح اليوم السبت، أسيرين محررين من سجون االحتالل في بلدة كفر راعي قضاء جنين 
 .شمال الضفة المحتلة، بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما ومصادرة أموال ومتعلقات شخصية فيهما

 سنوات في سجون االحتالل، وبالل 4معتقالن هما أنس وليد الشيخ إبراهيم الذي أمضى وأضافت أن ال
  . سنوات7نبيل ذياب وقضى 

  13/11/2010قدس برس، 
  

  استقالل فلسطين وتقرير المصير يتطلب إنهاء االنقسام": الديمقراطية" .15
تقالل فلسطين وتقرير إنجاز اس" اعتبرت الجبهة الديمقراطية الفلسطينية أن :  بارعة ياغي- دمشق

المصير يتطلب إنهاء االنقسام في الساحة الفلسطينية ووضع خطة وطنية استراتيجية لتحقيق حل قضايا 
تحقيق أهداف "  إلعالن استقالل فلسطين  أن 22وأكدت ة في الذكرى ال". الصراع العربي اإلسرائيلي

هاء الحالة االنقسامية وبناء المؤسسات االستقالل يتطلب أول ما يتطلب استعادة الوحدة الوطنية وإن
إنجاز أهداف إعالن " وقالت إن ". الوطنية في منظمة التحرير الفلسطينية وفق قرارات الحوار الوطني

االستقالل بتقرير المصير والدولة وحق العودة يتطلب إنجاز سياسة جديدة مسؤولة وناضجة وخطة 
لفلسطيني والعربي اإلسرائيلي واالنتقال من إعالن بيانات وطنية استراتيجية لتحقيق حل قضايا الصراع ا

االتحاد األوروبي والرباعية الدولية السياسية بشأن الحلول السياسية للصراع إلى خطوات عملية ملموسة 
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تبدأ بالذهاب لمجلس األمن واألمم المتحدة بمشروع قرار االعتراف بدولة فلسطين بحدود الرابع من 
السلطة الفلسطينية إلى االنفتاح " كما دعت الجبهة في بيانها ". ا القدس المحتلة  عاصمته1967يونيو 

على المجتمع الفلسطيني في الداخل والشتات على قاعدة حقوقه بالشراكة في القرار السياسي 
  ".واالجتماعي

  15/11/210الوطن أون الين، السعودية، 
  

  "وثيقة االستقالل" إلعالن 22  في الذكرى الـ"هيئة العمل الوطني"لـمسيرة : غزة .16
ناح "، في مسيرة حاشدة، بالقرب من معبر )14/11(شارك المئات من الفلسطينيين، ظهر األحد : غزة
في " وثيقة االستقالل"شرق مدينة غزة، وذلك في الذكرى السنوية الثانية والعشرين إلعالن " العوز

هيئة العمل الوطني التي نظمت المسيرة، وعدد بحضور قادة ) 1988نوفمبر / تشرين ثاني15(الجزائر،  
  .من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني

وأكد طالل أبو ظريفة، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، في كلمة هيئة العمل 
وطنية الوطني، أن تحقيق أهداف االستقالل يتطلب الوحدة الوطنية، وإنهاء االنقسام، وبناء المؤسسات ال

) المجلس الوطني، الرئاسية، والمجلس التشريعي(في منظمة التحرير الفلسطينية، والسلطة الفلسطينية 
بانتخابات التمثيل النسبي الكامل، وفق قرارات الحوار الوطني الشامل، واستناداً إلى وثائق اإلجماع 

يات الوطنية، وحوارات التي وقعت عليها جميع الفصائل والشخص" وثيقة الوفاق الوطني"الوطني 
  .القاهرة

وطرح أبو ظريفة بدائل جديدة لخيار المفاوضات اليتيم تستند إلى توسيع نطاق المقاومة الشعبية 
واالنتفاضة في الضفة وغزة، لتتحول إلى انتفاضة شعبية عارمة في وجه االحتالل واالستيطان، 

هاء االنقسام، ومن ثم التوجه إلى مجلس األمن ومشاريع التهويد، والعمل على تحقيق الوحدة الوطنية، وإن
 وعاصمتها القدس العربية 1967إلصدار قرار يعترف بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران 

  .المحتلة
انه في حال تعرض هذا القرار للفيتو األمريكي، يتم التوجه إلى الجمعية العامة لألمم المتحدة من : "وقال

 يلزم إسرائيل بإنهاء احتاللها 67مشروع قرار لدولة فلسطينية على حدود خالل دورة استثنائية ب
 والعمل على نزع الشرعية من دولة االحتالل ووضعها موضع 67لألراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 

  ".المساءلة والمحاسبة على جرائمها ومجازرها بحق شعبنا الفلسطيني
  14/11/2010قدس برس، 

  
  "الدولة اليهودية"ية حل الدولتين هو في حقيقته مشروع رؤ": حزب التحرير" .17

إلنجاز اتفاق تسوية بين " الرؤية األمريكية" حذّر حزب التحرير اإلسالمي في فلسطين من أن :رام اهللا
وقال الحزب، تعقيباً على تطمينات  ".لن تخرج عن مشروع أمني لالحتالل"االحتالل والسلطة الفلسطينية 

بالتزام واشنطن الراسخ بأمن "ألمريكية هيالري كلينتون لرئيس الوزراء اإلسرائيلي وزيرة الخارجية ا
إن أمريكا التي رعت هذا الكيان اليهودي منذ نشأته، تدرك حاجاته ": "إسرائيل والسالم في المنطقة

من األمنية وتؤكد له حفظها، ألن أمن االحتالل هو مصلحة أمريكية، كما عبر ساسة أمريكا في أكثر 
  ".مناسبة

المشروع األمريكي القائم على حل "أن : نسخة منه"قدس برس"واعتبر الحزب، في بيان مكتوب وصل 
هو في الحقيقة مشروع الدولة اليهودية التي يكون بجوارها كيان مسخ تكون مهمته القيام : الدولتين

  ."باألعمال األمنية القذرة لحفظ أمن الدولة اليهودية
  13/11/2010قدس برس، 
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  فتح تستعد لبناء أكبر مدرسة عربية موسيقية في جنين .18

أعلن المسؤول اإلعالمي لحركة فتح في أوروبا الدكتور جمال نزال ، عن بدء التنسيق : القدس المحتلة
بين الحركة والموسيقي الهولندي همفري باومان لتنفيذ مشروع بناء أكبر مدرسة موسيقية في الوطن 

نزال في تصريح مكتوب له أمس أن فتح لم تعدل عن افتتاح فرع للمدرسة في وقال . العربي في جنين
  .غزة

الذي وضعه البنك في تصرف همفري ' ABN Amro§عقب لقاء مع مندوب من بنك "وأضاف نزال 
باومان منظم المشروع أن مدينة جنين هي المحطة المختارة للمدينة كونها ضحية حرب دمرت أواصر 

  . وحرمت أطفالها من كثيرالحياة المدنية فيها
وأفاد نزال بأن باومان قدم طلبا لبلدية مدينة بورني الهولندية إلطالق حملة جمع يورو واحد من كل 
مواطن هولندي من أجل تنفيذ المشروع ستوضع في صندوق يشرف اإلتحاد األوروبي على مراقبة 

  .استخدامه لبناء أكبر مدرسة موسيقية في الوطن العربي في جنين
  15/11/2010الدستور، عمان، 

  
   مباحثات لنشر قوات أردنية بالضفة وخارطة أمريكية جديدة لحدود الدولتين ":تيك ديبكا" .19

االستخباري اإلسرائيلي العسكري إن من بين قائمة التنازالت التي قدمها " تيك ديبكا" قال موقع :القدس
طة الفلسطينية واإلدارة األمريكية بغية استئناف رئيس وزراء االحتالل اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو للسل

  . المفاوضات الموافقة على االنسحاب من الضفة الغربية ونشر القوات األردنية هناك
وبحسب الموقع، شهد األسبوعان الماضيان اجتماعات سرية مكثفة بحضور أطراف سعودية وأمريكية 

فق نتنياهو خاللها على تقديم عدة تنازالت مقابل وإسرائيلية وأوروبية في العاصمة األردنية عمان، وا
  . توقيع اتفاقية تسوية سلمية مع السلطة

وأشار الموقع إلى أن نتنياهو لم يكشف ألعضاء الكابينيت اإلسرائيلي المصغر حتى اآلن عن ماهية تلك 
يدين على نتائج االجتماعات، الفتًا إلى أن نتنياهو ومستشاره الخاص يتسحاق مولخو هما المطلعين الوح

االجتماعات، وأن وزير جيش االحتالل أيهود باراك ورئيس هيئة األركان غابي أشكنازي نفسيهما لم 
  . يطلعا على ماهيتها

وأشار الموقع إلى أن االجتماعات التي عقدت في عمان بمشاركة فلسطينية توصلت إلى اتفاقيات عدة 
  . تتعلق بالضفة الغربية

ية مطلعة أنه تم التوصل إلى اتفاق يسمح بنشر قوات أجنبية على الحدود بين وأوضحت مصادر إسرائيل
الضفة الغربية واألردن، والتي تتعاون وتنسق مع االحتالل لمنع تهريب السالح، مشيرة إلى أن القوات 

  . األردنية ستنتشر على جانبي الحدود
غربية، بينما تستمر مستوطنات اتفق أيضا على أن ينتشر الجيش األردني في الضفة ال:" وأضافت

 عاما، لتنضم إلى الدولة الفلسطينية بعد ذلك في 50االحتالل في منطقة األغوار بالتوسع لمدة أقصاها 
  . حال اعترف بهذه الدولة وأقيمت

واتفق أيضاً على أن يستمر جيش االحتالل بانتشار في بعض األماكن بالضفة الغربية، حيث سيتم 
ئي بعد ذلك، وأن تكون كل هذه االتفاقيات سارية المفعول في أعقاب توقيع معاهدة االنسحاب بشكل جز

  .التسوية بين االحتالل والسلطة الفلسطينية
اق منفصل كشف الموقع عن تفاهمات إسرائيلية أمريكية، ستقوم هذه األخيرة بموجبها بتعميم يوفي س

  .يلخارطة حديثة للحدود الدائمة للدولة الفلسطينية وإسرائ
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وبحسب الموقع، نأى رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو بنفسه عن إخبار أعضاء حكومته عن 
 يوما 90ماهية الخارطة، الفتا إلى أنها ستعمم فورا في أعقاب انتهاء فتر قرار تجميد االستيطان لمدة 

  .الذي قد يصادق االحتالل عليه قريبا
طة الجديدة تلبي طلبات الفلسطينيين أكثر مما تلبيه للطرف اآلخر، وأشارت مصادر مطلعة إلى أن الخار

ولكن نتنياهو أدرك أن عدم الموافقة عليها سيجره إلى مواجهة مباشرة مع اإلدارة األمريكية التي " 
  ".يتزعمها باراك اوباما

 ستضمنه على نتنياهو أن يعلم منذ اللحظة، أن كل ما" وقالت مصادر أمريكية رفيعة المستوى إن 
الخارطة الجديدة هو حدود قطاع غزة والضفة الغربية وذلك استجابة للمطالب األمنية اإلسرائيلي والتي 

  ".1967من أراضي عام % 4لن تكون أكثر من تعديالت على 
كل ما ستكسبه إسرائيل هو أمنها، حيث ستضطر إلى إخالء عشرات النقاط االستيطانية إلى "وأضافت 

 آالف مستوطن واريئيل 8كبيرتين بالضفة الغربية هما غوش عتصيون التي يقطنها جانب مستوطنتين 
  ". ألف مستوطن20التي يقطنها 
في مقابل العرض األمريكي إلسرائيل والذي يتضمن الدعم العسكري واالقتصادي : " ويقول الموقع

  عرف محتواه بعدوالسياسي، ستقدم اإلدارة األمريكية للسلطة الفلسطينية عرضا مماثال، لم ي
  15/11/2010، وكالة سما اإلخبارية

  
  نمر في التلفزيون وقط في الواقع:  ينتقد نتنياهورئيس مجلس المستوطنات .20

قبل أن يجري رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بحثا رسميا حول :  نظير مجلي- تل أبيب
ة شهور مقابل رزمة مساعدات عسكرية وسياسية االقتراحات األميركية بتجميد البناء االستيطاني لثالث

ومادية، خرج رفاقه في حزب الليكود وأحزاب اليمين المتحالفة معه، وكذلك المستوطنون واليمين 
وكان أول المنتقدين القائمان بأعمال رئيس حكومة . المتطرف، بحملة شديدة ضده شخصيا وضد وزرائه

فقال يعلون إن المبادئ ال تباع . هما من حزب الليكودنتنياهو، موشيه يعلون وسلفان شالوم، وكال
وحتى لو كان الثمن رزمة أمنية ضخمة كهذه، فإن هذه الحكومة ليست العنوان للتخلي عن «وتشترى 

وقال شالوم إن الصفقة تنطوي على خطورة بالغة، ليس فقط بسبب المساس . »المشروع االستيطاني
. تفرض على إسرائيل ضغوطا شديدة إلنهاء موضوع الحدودباالستيطان وحسب، بل باألساس ألنها 

وأضاف شالوم أنه ليس سعيدا بقرار الواليات المتحدة التعهد بفرض الفيتو على قرار لمجلس األمن 
الفيتو األميركي كان أوتوماتيكيا طول الوقت، وربطه «وفسر ذلك قائال . بخصوص الدولة الفلسطينية
وط درجة خطيرة والتراجع إلى الوراء في سياسة الواليات المتحدة تجاه اليوم بهذه الصفقة يعني الهب

  .»إسرائيل
قال رئيس مجلس المستوطنات، غرشون ميسيكا، إن اإلعالن عن تجميد البناء االستيطاني سيكون بداية و

لقد حسبنا أن هناك حدودا للطعن بالثقة ولسع األفاعي، حتى عند «وأضاف . النهاية لحكومة نتنياهو
لقد انهار . لكن اآلن يتضح أنه نمر في التلفزيون وقط مفزوع في الواقع. سياسي متلون مثل نتنياهو

نتنياهو إنسان جبان، ابتزازه سهل . مشروع االستيطان في زمن هذه الحكومة أكثر من كل سابقاتها
حزب شاس، وطالبت لجنة المستوطنات العليا وزراء . »ال ثقة لنا به على اإلطالق. وخنوعه أسهل

  .لليهود الشرقيين المتدينين، بأن يثبتوا هم على األقل أنهم أوفياء لوعودهم ويرفضوا تجميد االستيطان
  15/11/2010، الشرق األوسط، لندن
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  مصر ال تبذل ما يكفي لمنع إدخال السالح لغزة : مسؤول إسرائيلي .21
 مسؤول ، أنكريسبيان بالمر - يبتل ابعن مراسلها من ،14/11/2010، وكالة رويترز لألنباءذكرت 

مخابرات اسرائيلي كبير قال يوم االحد إن مصر ال تبذل ما يكفي من جهود للتصدي لتهريب االسلحة 
  .الى غزة مما يسمح لحركة المقاومة االسالمية حماس ببناء ترسانة قوية من الصواريخ

 تجارة االسلحة السرية لكن وقال المسؤول الذي رفض ذكر اسمه انه بامكان مصر بكل سهولة وقف
  .الفساد والخوف من توتير العالقات العربية يمنعان القاهرة من تحقيق ذلك

مضيفا ان " هذه واحدة من اكبر المشاكل لدينا"وقال المسؤول في افادة صحفية لصحفيين اجانب ان 
السالح بصورة حماس تعافت من تبعات مقتل احد قادتها في دبي في وقت سابق هذا العام وتتزود ب

  .مستمرة
  ."ان قدرة ايران على تهريب االسلحة عبر مصر الى غزة تقود الى انعدام استقرار في المنطقة"وقال 

وقال المسؤول االسرائيلي ان شبكة من انفاق التهريب محفورة تحت صحراء سيناء مكنت حماس من 
الهجوم االسرائيلي الذي استمر ثالثة اعادة بناء مخزونها من االسلحة الذي استنزف الى حد كبير خالل 

  .2009 واوائل 2008اسابيع على غزة في اواخر 
"  ساعة اذا ارادت24بامكان مصر ايقاف كل عمليات تهريب االسلحة في غضون "وقال المسؤول 

اتحدث عن عشرات . ال أتحدث عن شخص او اثنين. النظام االمني المصري في سيناء فاسد"واضاف 
  ." االشخاص الذين يتلقون الرشى من المهربينوربما مئات من

وقال ان التعاون بين البلدين اكثر ايجابية في مجاالت أخرى مشيرا الى حملة أمنية قامت بها مصر هذا 
  .الشهر ضد اسالميين مشتبه بهم في سيناء بعد تلقيها معلومات من اسرائيل

حذّر من أن االسرائيلي مسؤول ، أن الرةالناص من، 14/11/2010المركز الفلسطيني لإلعالم،  وأضاف
، الذراع العسكري لحركة "كتائب القسام"أصبحت حالياً في مرمى صواريخ ) تل أبيب(مدينة تل الربيع 

ة على ضرب أهداف في ر، مدعياً أن األخيرة حصلت على صواريخ قاد"حماس"المقاومة اإلسالمية 
  .المدينة

تمتلك صواريخ يبلغ مداها ثمانين كيلومتراً، "س في قطاع غزة  أن حركة حمااالسرائيليوزعم المسؤول 
   ".في مرمى هذه الصواريخ" تل أبيب"مما يضع منطقة 

  
  من يهود الفالشا  يهودي8000 تعزيز االستيطان بـ  تقرر"إسرائيل" .22

 آالف من 8قررت حكومة بنيامين نتنياهو خالل اجتماعها األسبوعي أمس جلب :   وكاالت-القدس  
  .خالل السنوات األربع المقبلة " إسرائيل"د الفالشا المتبقين في معسكر في إثيوبيا إلى يهو

 بعد عدة هجرات في السنوات 7846إن عدد الفالشا الذين بقوا في إثيوبيا هو ،" هآرتس"وقالت صحيفة 
  .         الماضية 

اتفقوا على أن " كنيست"أعضاء وأضافت أن كافة المنظمات التي تعمل على هجرة الفالشا والحاخامية و
السابقة قد اتخذت عدة " اإلسرائيلية"وكانت الحكومات " . إسرائيل"هذه آخر هجرة منظمة للفالشا إلى 

لكنها امتنعت عن تنفيذ ذلك بعد أن كانت معسكرات االنتظار " إسرائيل"قرارات بشأن جلب الفالشا إلى 
، أي أنهم ينتمون إلى أحد أسباط اليهود، "نسل إسرائيل" من في شمال اثيوبيا تمتلئ بإثيوبيين يدعون أنهم

  " .إسرائيل"وأن لديهم أقارب في 
  15/11/2010، الخليج، الشارقة
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  جدار العازل مع مصر بعد أسبوعينالبدأ بناء ت "إسرائيل" .23
 بعد أسبوعين ستبدأ" إسرائيل"بنيامين نتنياهو، أمس، أن " اإلسرائيلي"أعلن رئيس الوزراء : )آي.بي .يو (

  .ببناء الجدار العازل مع مصر بحجة منع استمرار تدفق المهاجرين األفارقة إلى فلسطين المحتلة 
عن نتنياهو قوله خالل مراسم رسمية لمناسبة الذكرى السنوية لوفاة " إسرائيلية"ونقلت وسائل إعالم 

 بين حدودي السالم، وهو النقب هو جسر"مؤسس الكيان الصهيوني دافيد بن غوريون في النقب إن 
  " .مرتبط برباط ال ينفصم لتحقيق سالم إقليمي نتطلع إليه

هذا السالم ال يشمل سيل المتسللين غير الشرعيين الذين يأتون من إفريقيا عبر سيناء، وهذه "وتابع أن 
حدود وهذا عند ال) أي الجدار(كارثة تعاني منها مصر أيضا، وخالل أسبوعين سوف نبدأ في إقامة العقبة 

  "" .   إسرائيل"واجبنا ومسؤوليتنا من أجل الدفاع عن 
  15/12/2010، الخليج، الشارقة

  
  اإلدارة المدنية اإلسرائيلية تقرر تعيين ضباط مساعدات إنسانية للفلسطينيين خالل الحرب  .24

التي  في أعقاب الصور والمشاهد التي صاحبت الحرب اإلسرائيلية األخيرة على قطاع غزة و:القدس
بقيت في ملتصقة في األذهان جراء قيام جيش االحتالل اإلسرائيلي بقصف تجمعات سكانية ال توجد فيها 
مقاومة فلسطينية أصدرت اإلدارة المدنية اإلسرائيلية قرارا حازما يقضي بتخصيص ضابط مساعدة 

  .للسكان الفلسطينيين في كل وحدة وكتيبة عسكرية خالل الحرب المقبلة
دارة المدنية أن مهمة هذا الضابط تتمثل في تسهيل األمور والمعونات اإلنسانية خالل وأوضحت اإل

  .الحرب، والعمل على إخالء السكان الذين يقعون تحت مرمى النيران، للحيلولة دون تعرضهم للخطر
وأشارت إلى أنه تم التوافق على مثل هذا األمر في اآلونة األخيرة في مكتب منسق الحكومة في 

  .مناطق، بالتعاون مع سالح البر في الجيش اإلسرائيليال
ولفتت إلى أنه سيتم عمل دورات خاصة بهذا الشأن منذ بداية شهر ديسمبر القادم في مدرسة التنسيق 

  .، كما أنه سيتم إعداد عناصر من االحتياط لهذا األمر"تسرفين"واالتصال في 
 شخصا من 20الدورة األولى ستضم حوالي وذكرت مصادر منسق أعمال الحكومة في المناطق أن 

  .ضباط االحتياط لمدة أسبوع، والتي سيتخللها العديد من المحاضرات التي تصب في هذا الجانب
  15/11/2010، وكالة سما اإلخبارية

  
   حقوقها البرلمانيةببالذي تقدمت به زعبي ضد الكنيست بس  تنظر بااللتماس"المحكمة العليا" .25

مة العليا اإلسرائيلية في األسابيع المقبلة بااللتماس الذي تقدمت به النائب حنين زعبي تنظر المحك: القدس
الماضي بقافلة ) مايو(ضد القرار الذي اتخذه الكنيست بسحب حقوقها البرلمانية، بسبب مشاركتها في أيار 

  .أسطول الحرية لكسر حصار غزة
لماضي على طلب أحزاب اليمين المتطرف ا) يوليو(حيث قامت لجنة الكنيست بالمصادقة في تموز 

بتجريد زعبي من حصانتها البرلمانية التي تمكنها من مغادرة إسرائيل حينما تشاء ودخول كل موقع 
  .بالبالد، وسحب جواز سفرها الديبلوماسي وحرمانها من الحق باسترجاع المصروفات القضائية

في " جمعية حقوق المواطن"و" في اسرائيلعدالة ـ المركز للحقوق األقلية العربية "وقال مركز 
االلتماس، أن مشاركة زعبي في أسطول الحرية، هو جزء من نشاطها السياسي، ويندرج في إطار 
حصانتها البرلمانية، وأن مشاركتها جاءت لتقديم المساعدات اإلنسانية لسكان غزة، وللتعبير عن 

هود الحركة الدولية التي تسعى إلنهاء وفك احتجاجها ضد الحصار المتواصل على القطاع ودعمها لج
  .الحصار
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والكنيست باتخاذها هذا القرار تتجاهل أن مشاركة زعبي في قافلة كسر الحصار عن غزة، يندرج ضمن 
النشاط السياسي المدرج في جوهر الحصانة البرلمانية، واعتمد على افتراض قانوني خاطئ، بموجبه ال 

  ".ئب من الكنيست نفسه بل من تدخل السلطة التنفيذيةتحمي الحصانة البرلمانية النا
  15/12/2010، المستقبل، بيروت

  
   عن وفاة الطفلة نسمة ابو الشينواألخير األول هو المسؤول اإلسرائيليالجيش :  زعبيحنين .26

دوف حنين، رسالة . وجه النائب من الجبهة الديمقراطية للسالم والمساواة، د: زهير اندراوس -الناصرة 
ديدة اللهجة الى نائب وزير االمن االسرائيلي عضو الكنيست متان فيلنائي، من حزب العمل، يطالبه ش

للعالج من المرض ) عامان(فيها بالتحقيق حول تأخير اعطاء تصريح دخول الطفلة نسمة ابو الشين 
  .العضال الذي الّم بها داخل اسرائيل االمر الذي ادى الى وفاتها

 رسالته لوزارة االمن االسرائيلية على ان ا الحتالل والجيش االسرائيلي هو النائب حنين اكد في
المسؤول االول واالخير عن وفاة نسمة ومن خلفها مئات واالف االطفال والمرضى الرابضون خلف 
الحصار الوحشي المستمر منذ سنوات على قطاع غزة بادعاء محاربة ما ُيسمى باالرهاب، وتساءل 

: ابو الشين بنت العامين ارهابية؟واكد ان ال وجود لما يطلق عليه الناطق بلسان الجيشهل نسمة : حنين
حصار ذو وجه انساني والذي يتغنى به ليل نهار، كما طالب حنين في رسالته فتح باب التحقيق بهذه 

  .القضية ليلقى المسؤول عن تأخير اعطاء التصريح جزاءه
  14/11/2010، القدس العربي، لندن

  
  ضعاف الجيشإتل ابيب قلقة جدا من التغييرات الداخلية داخل تركيا وتحديدا من : ةدراس .27

عبرت مصادر امنية وسياسية في تل ابيب عن مخاوفها الحقيقية بعيدة  :زهير اندراوس -الناصرة 
المدى، في تقييمها لما بات يعرف بـوثيقة الكتاب االحمر التي اصدرها مجلس االمن القومي التركي 

  .2010م لعا
وتعود هذه المخاوف، بحسب دراسة نشرها معهد االمن القومي االسرائيلي، التابع لجامعة تل ابيب، الى 
ان هذه الوثيقة ترسم خريطة التهديدات المتوقعة لتركيا في السنوات القريبة القادمة، وهي تتضمن عدة 

اريخية في العالقات بين البلدين، حين بنود اشكالية جدا من ناحية اسرائيل، السيما وانها تتضمن سابقة ت
  .تضمنت ادخال اسرائيل الى الكتاب االحمر

وقد ابدت هذه المصادر استهجانها بشكل خاص من االدعاء التركي القائل بان سياسة اسرائيل تهز 
االستقرار االقليمي، ما يعتبر دليال اخر على الوضع الصعب الذي تعيشه العالقات االسرائيلية ـ 

ية، ورغم ان الوثيقة لم تتنبأ بوقوع مواجهة مباشرة بين الدولتين، اال ان مجرد ذكر اسرائيل في الترك
  .الوثيقة سيؤدي الى تعاظم الشكوك المتبادلة بينهما

وبحسب الباحثة االسرائيلية االبرز المتخصصة في الشؤون التركية ليندا شتراوس، ذكرت انه بالقياس 
وع، فان الحديث يدور عن وثيقة ثورية، الن اخراج سورية من الكتاب الى وثائق سابقة من هذا الن

االحمر، وذكر البرنامج النووي اليران بشكل غير مباشر، وليس كتهديد صريح، يعبر عن سياسة صفر 
  .مشاكل التي تتبعها تركيا مع جيرانها

ود اوغلو، تضيف شتراوس وحسب هذه السياسة، التي يدفعها الى االمام وزير الخارجية التركي، احمد دا
فان تركيا يمكنها ان تحل النزاعات مع جيرانها، خالفا للمفهوم التركي التقليدي، الذي يقضي بان الدولة 

  . تقف امام تهديد مستمر على حدودها
كما ان حقيقة الكتاب االحمر تعكس بصورة واضحة سياسة صفر مشاكل، وهي التي نبعت ايضا من 

، ففي اطار االصالحات 2003على تركيبة مجلس االمن القومي التركي منذ العام التغييرات التي طرأت 
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المرتبطة بمحاولة تركيا الدخول الى االتحاد االوروبي، اصبحت هذه الهيئة ذات اغلبية مدنية، خالفا 
للماضي، حين كان رجال الجيش يسيطرون على المجلس، وتعكس اساسا مواقف الجيش التركي، لهذا 

كدت الدراسة االسرائيلية، فان نجاح اوغلو في ان يجعل افعاله الحديثة خطا يوجه سياسة السبب، ا
الخارجية واالمن التركية، كما تنعكس في الكتاب االحمر، امر ليس مفاجئا، وبينما تعبر الوثيقة بقدر 

بليا يمكنه ان كبير عن التغييرات التي سبق ان وقعت في العالقات بين تركيا وجيرانها، فان تطورا مستق
يؤثر على اسرائيل يتعلق بالجيش التركي، فهناك فارق بين حجمه، وهو الثاني في حلف الناتو، وبين 

  .مفهوم التهديد التركي
واضافت الدراسة االسرائيلية، فان عملية اضعاف الجيش التركي مسألة مقلقة من ناحية اسرائيل لسببين 

 االمن التركيان هما اللذان كان لهما دور مركزي في دفع الجيش وجهاز: السبب االول: استراتيجيين
التركية الى االمام في الماضي، كما ان غياب التهديدات المباشرة على تركيا يقلص -العالقات االسرائيلية

ظاهريا الحاجة الى شراء منظومات سالح متطورة، والتعلق التركي بشراء مثل هذه المنظومات من 
  . الغرب

امكانية ان تؤثر تغييرات في حجم الجيش التركي ايضا على مكانة تركيا في حلف الناتو، : السبب الثاني
فقوة الجيش التركي كانت عامال حاسما في االهمية التي منحتها تركيا في الحلف في زمن الحرب 

كالن كما ان استمرار عضوية تركيا في حلف الناتو، كونها العبا هاما فيه، يش. الباردة، وبعدها ايضا
مصلحة اسرائيلية، النهما يقلصان التخوفات من نشوء محور امني تركي ـ سوري ـ ايراني، ومنذ 
االن يمكن ان نرى صداما بين التغييرات في مفهوم التهديد التركي، وبين مفهوم التهديد لدى معظم 

  .اعضاء حلف الناتو
  14/11/2010، القدس العربي، لندن

  
   فقراء"إسرائيل "طفالثلث أ: تقرير إسرائيلي رسمي .28

آخذة في التنامي، مشيراً إلى "أكّد تقرير إسرائيلي رسمي أن معدالت الفقر في الدولة العبرية : الناصرة
  ".إسرائيل تحولت إلى دولة فقيرة، في حين أن معايير النمو فيها من أعلى المعايير في العالم"أن 

" التأمين الوطني"وس بالتقرير الذي نشرته دائرة اإلسرائيلي ميخائيل شترا" مراقب الدولة"واستند 
إن ثلث أطفال إسرائيل فقراء، وإذا لم تهزنا هذه الحقيقة فسوف نكون قد فقدنا "اإلسرائيلية، حديثاً، وقال 
، معرباً عن استغرابه من ماهية العالقة التي تُظهر ازدياداً ملحوظاً في حجم "الشفقة والصورة اإلنسانية

  . بين اإلسرائيليين بازدياد إقبالهم على سوق العملظاهرة الفقر
وبحسب معطيات التقرير اإلسرائيلي الرسمي، فإن اليهود المتدينين هم الفئة األكثر فقراً في المجتمع 

  .اإلسرائيلي، حيث أن ما نسبته ستة وستين في المائة من أبناء هذه الفئة هم عاطلون عن العمل
دولة فقر عظمى في الوقت الذي كانت معايير النمو في إسرائيل من أسرع إسرائيل تتحول إلى "وأضاف 

  .، على حد قوله"المعايير في العالم
  13/11/2010قدس برس، 

  
   الختفاء أراد في لبنان24آالف اإلسرائيليين يحيون الذكرى الـ  .29

 الجو اإلسرائيلي، رون أحيا اإلسرائيليون اليوم، الذكرى الرابعة والعشرين الختفاء طيار سالح: الناصرة
أراد، في األراضي اللبنانية عقب تحطّم طائرته أثناء قيامه بمهمة عسكرية بجنوب البالد في تشرين أول 

  .1986) أكتوبر(
بوسط األراضي " هود هشارون"وأفادت اإلذاعة العبرية، أن آالف اإلسرائيليين من سكّان منطقة 

ذكرى اختفاء "، في مسيرة إلحياء )13/11(باح اليوم السبت ، شاركوا ص1948الفلسطينية المحتلّة عام 
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، في ظل تجدد المطالب الداعية إلى تكثيف جهود تل أبيب لإلفراج عن الجندي األسير لدى "أثر أراد
ومصيره "فصائل المقاومة اإلسالمية في قطاع غزة، جلعاد شاليط، للحؤول دون تكرار حادث أراد 

  .مرة أخرى" المجهول
ل تضارب األنباء حول وفاة أراد، فقد رصدت منظمة يهودية مكافأة مالية كبرى قدرها عشرة وفي ظ

  ".لمن يدلي بأية معلومات تفيد في معرفة مكان الجندي المفقود"ماليين دوالر 
  13/11/2010قدس برس، 

  
  تكشف عن انهيار جديد في أرضية المسجد األقصى "مؤسسة األقصى" .30

قصى للوقف والتراث، أمس، عن وقوع انهيار في المنطقة الترابية بجانب كشفت مؤسسة األ: رام اهللا
 أن هذا االنهيار وقع األقصىمصطبة أبو بكر الصديق في المسجد األقصى المبارك، وأوضحت مؤسسة 

قبل يومين، وأظهر وجود حفرة مجهولة األعماق وذلك قبالة باب المغاربة من الداخل في الجهة الغربية 
وطالبت المؤسسة . األقصى وعلى بعد أمتار قليلة من الشجرة التي سقطت األسبوع الماضيمن المسجد 

بضرورة فحص تكرار أحداث سقوط األشجار ووقوع انهيارات في المسجد األقصى وحدوث تشققات في 
مبانيه والمباني المجاورة، موضحة أن كل القرائن تدّل على وجود حفريات ينفذها االحتالل أسفل وفي 

حيط المسجد، وقد وثقت المؤسسة هذه الحادثة بالصور الفوتوغرافية والفيديو، صباح الجمعة ولكنها م
  .أخرت النشر إلجراء مزيد من الفحوصات والتأكد من بعض المعلومات 

  15/11/2010الخليج، الشارقة، 
  

  القدسفي حذر من بناء كنيس يهودي كبير في غزة يوزير األوقاف  .31
عر، وزير األوقاف والشؤون الدينية، شجبه واستنكاره لنهج االحتالل اإلسرائيلي  طالب أبو ش.جدد د

في قلب المدينة المقدسة ليضاف إلى سلسلة " تفؤارت إسرائيل"القاضي ببناء كنيس يهودي كبير تحت اسم 
سالمية  من خطورة هذه الكنس اليهودية الرامية إلى تهويد المقدسات اإلالكنس اليهودية المزعومة، محذراً
إن " :14/11/2018وقال وزير األوقاف في بيان صحفي، األحد  .وطمس المعالم األثرية في القدس

كنيس الخراب الذي تم افتتاحه قبيل ستة أشهر قرب المسجد األقصى دون تحريك ساكن من قبل العرب 
كذريعة في والمسلمين والدوليين أعطى هذا السكوت والصمت، الضوء األخضر لالحتالل واستخدمه 

ولفت أبو شعر إلى أن كنيس ". مواصلة بناء مخططاته وكنسه اليهودية غير المشروعة حتى هذه اللحظة
إن الجهة " : ألف سائح من اليهود واألجانب، مضيفا40ًالخراب قد تحول إلى مزار لما يزيد على 
" طوير الحي اليهودي الجديدهي شركة ت" تفؤرات إسرائيل"اإلسرائيلية المسؤولة عن بناء الكنيس الجديد 

  ". مليون شيقل40التي دعمت المشروع بحوالي 
وزير إلى أن االحتالل قدر المدة التي سيتم خاللها بناء هذا الكنيس نحو خمسة أعوام كما أن الونوه 

 متراً ونصف المتر، 25نحو " هحورباه" متراً، في حين بلغ ارتفاع كنيس 26ارتفاع مبناه سيصل إلى 
  . أن ارتفاع الكنس الشاهق بمثابة مرآة ومنظار مقصود يكشف كافة األنحاء المقدسية في المنطقةمعتبراً

  14/11/2010، موقع فلسطين أون الين
  

  أوامر احتاللية بهدم منزلين في النبي صالح واعتقاالت في الخليل .32
ستيطان في قرية النبي  في اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار واالاإلعالميأكد مسؤول المكتب : رام اهللا

، أن قوات االحتالل اقتحمت، أمس، القرية وسلمت أصحاب منزلين "الخليج "ـصالح، محمد التميمي، ل
فيها قراراً بهدم منزليهما خالل أسبوع من تاريخ التبليغ، موضحاً أن هذا اإلجراء يأتي ضمن سلسلة 

  .إجراءات عقابية تتخذها سلطات االحتالل بحق أهالي القرية
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في غضون ذلك، اعتقلت قوات االحتالل، أمس، ثالثة فلسطينيين بينهم فتاة تدعى هديل طالل عيسى أبو 
  . عاماً، وخمسة متضامنين أجانب في مدينة الخليل15تركي وتبلغ من العمر 

  15/11/2010الخليج، الشارقة، 
  

  االحتالل يقتحم طوباس .33
 مدينة طوباس صباح إسرائيليةن عدة آليات عسكرية اقتحمت قوة مكونة م:  جمال جمال-القدس المحتلة 

وقد قام عشرات من الفتية برمي .  عدد من الشوارع الرئيسة في المدينةإغالق إلىأمس، حيث عمدت 
 العيارات النارية إطالقالحجارة والزجاجات الفارغة باتجاه الجنود الذين نزلوا من آلياتهم وعمدوا على 

 باألرواح، فيما تضررت عدد من إصابات أياهرين، ولم يبلغ عن وقوع وقنابل الصوت باتجاه المتظ
  .واجهات المحالت التجارية والمركبات الواقفة على جانبي الطريق في المكان

  15/11/2010الدستور، عّمان، 
  

  مستوطنون يقتحمون مدينة أريحا ألداء طقوس تلمودية في كنيس قديم .34
 مدينة أريحا، إن مجموعة من المستوطنين اليهود المسلحين،  قالت مصادر أمنية فلسطينية في:أريحا

الماضية، بهدف إقامة طقوس تلمودية في كنيس السبت األحد اقتحمت المدينة في ساعة متأخرة من ليلة 
وأضاف أن قوة من جيش . يهودي قديم واقع في وسط المدينة، الخاضعة لسيطرة أمنية ومدنية فلسطينية

مكان، بعد إبالغه من قبل لجنة التنسيق الفلسطينية اإلسرائيلية وقاموا بإخراجهم االحتالل وصلت إلى ال
، خشية أن يتعرض هؤالء "دخولوا مناطق فلسطينية يحظر على اإلسرائيليين دخولها"من المكان بعد أن 

  .المستوطنون لهجوم من قبل مواطنين فلسطينيين غاضبين
  14/11/2010قدس برس، 

  
   شجرة زيتون شرق نابلس200مستوطنون يحرقون  .35

 أقدم عشرات المستوطنين اإلسرائيليين، في ساعة متأخرة من الليلة الماضية، على حرق مائتي :نابلس
شجرة زيتون في عدد من المراعي والحقول الزراعية، التي تعود ملكيتها لمواطنين فلسطينيين في قرية 

ألون "ستوطنين ُيشتبه أنهم من سكّان مستوطنة وأفاد شهود عيان أن جماعة م .سالم بشرق مدينة نابلس
شوهدوا، الليلة الماضية، وهم يضرمون النار بعشرات األشجار المثمرة في عدد من المراعي " موريه

وأضافت المصادر أنه تم إبالغ قوات الجيش اإلسرائيلي المتواجدة في المنطقة  .والحقول الفلسطينية
جيش االحتالل تلقّي أية شكاوى بهذا الصدد ضد المستوطنين، وتم بالحادث، في حين نفى الناطق باسم 

  .، كما قال"اندالع حريق وليس عمالً تخريبياً"التعامل مع هذا الحادث على أنه 
  15/11/2010قدس برس، 

  
  االحتالل يبعد فتى من القدس .36

امي الرجبي أبعدت قوات االحتالل اإلسرائيلي الفتى المقدسي صهيب س:  احمد رمضان-رام اهللا 
  .، عن منزله في بلدة سلوان جنوب المسجد األقصى المبارك)عاما17(

وكانت قوات االحتالل اعتقلت الرجبي من منزله في سلوان واقتادته إلى مركز تحقيق المسكوبية حيث 
زجاجة " الرجبي تهمة إلقاء إلىوفي التحقيق وجهت  .تعرض لتنكيل واالعتداء من قبل المحققين

  .على جنود االحتالل كانوا في زيارة لبلدة سلوان" مولوتوف
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وبعد ذلك قررت المحكمة حبس الطفل الرجبي ليومين، ثم مددته ألربع سنوات متواصلة، ثم أفرجت عنه 
  .يسكن شقيقه إلى بلدة عناتا إلى الشمال من مدينة القدس حيث  يوما15ًوسلمته قرارا بإبعاده عن بيته 

  15/11/2010، بيروت، المستقبل
  

  قيادي فلسطيني يطالب بإثارة قضية المفقودين والكشف عن المعتقالت اإلسرائيلية السرّية .37
 طالب منسق عام الحركة الشعبية لنصرة األسرى والحقوق الفلسطينية، نشأت الوحيدي، بإثارة :رام اهللا

 .د الرامية للكشف عن السجون والمعتقالت اإلسرائيلية السريةقضية المفقودين الفلسطينيين وتكثيف الجهو
، على وجود العديد من السجون 13/11نسخة عنه يوم السبت " قدس برس"وأكّد الوحيدي، في بيان تلقت 

والمعتقالت السرية التي يختطف االحتالل اإلسرائيلي فيها المواطنين الفلسطينيون، ولم يتم الكشف عنها 
السري يدلّل على وجود العديد من " 1391" أن االعتراف اإلسرائيلي الذي يقر بوجود سجن بعد، معتبراً
  .هذه السجون

وناشد نشأت الوحيدي السترداد جثامين الشهداء بقطاع غزة، تصعيداً للحمالت الوطنية الفلسطينية 
  .جودهاوالعربية المطالبة بالكشف عن السجون اإلسرائيلية السرية وأعدادها ومكان و

وأكّد الوحيدي، أنه قام بتوثيق أسماء ما يزيد عن مائة وعشرين مفقود فلسطيني من الضفة الغربية 
  .والقطاع، منهم من فُقدت آثاره منذ أكثر من خمسة وعشرين عاماً

  13/11/2010قدس برس، 
  

  لهيةبسبب شتم سجانين إسرائيليين للذات اإل" رامون"توتر يخيم على سجن ": العليا لألسرى" .38
 أفادت اللجنة الوطنية العليا لنصره األسرى الفلسطينيين، بأن أجواء التوتر ال زالت تخيم على :رام اهللا

ي اإلسرائيلي، بعد عملية االقتحام األخيرة التي نفذتها الوحدات الخاصة لقسم" رامون"األسرى في سجن 
 باللجنة، اإلعالميض األشقر المسئول وأوضح ريا .، وقام خاللها أحد السجانين بسب الذات اإللهية5،3

 بأن األسرى أبلغوا إدارة السجن بقرار خطى منع 14/11األحد " قدس برس"في بيان صحفي تلقته 
الشرطي الذي سب الذات اإللهية من دخول أقسام األسرى مرة أخرى، و إنه في حال تم رؤيته داخل 

ون تردد، مما دفع إدارة السجن إلى االستنفار األقسام، سيكون هناك خطورة على حياته، وسيتم ضربه د
الكامل منذ أربعة أيام، ونقل عدد من قيادات األسرى إلى العزل وأقسام أخرى، ومن بينهم األسرى 

  .، ونائبه األسير أكرم القواسمي،  واألسير مهند شريم3ول قسم ؤموسى عكاري وهو مس
  14/11/2010قدس برس، 

  
  لسلطة باإلفراج عن الصحفي أبو عرفةيطالب ا" منتدى اإلعالميين" .39

، باإلفراج الفوري عن الصحفيين المعتقلين في سجون "منتدى اإلعالميين الفلسطينيين" طالب :غزة
السلطة بالضفة الغربية، ال سيما عامر أبو عرفة، الذي اعتقل األربعاء الماضي، وذلك بعد اإلفراج عنه 

  .من سجون االحتالل
 مراسل وكالة ،لفلسطينية أقدم على اعتقال الصحفي واألسير المحرر أبو عرفةوكان جهاز المخابرات ا

شهاب لألنباء، وذلك بعد اقتحام قوة من المخابرات الفلسطينية منزل الصحفي أبو عرفة في محافظة 
  .، واقتياده إلى مكان مجهول10/11الخليل يوم األربعاء 

  14/11/2010قدس برس، 
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  م جهود المصالحةحملة شبابية في غزة لدع .40

 حملة لدعم جهود تحقيق المصالحة الوطنية بين حركتي أمسأطلق شبان فلسطينيون في غزة : ).ا.ب.د(
نعم لتعزيز لغة "وناشد القائمون على الحملة التي رفعت شعار  .فتح وحماس إلنهاء االنقسام الداخلي

من شأنها إنهاء االنقسام وإعادة " ةشجاعة وحكيم"، حركتي فتح وحماس اتخاذ قرارات "الحوار والتفاهم
وأكد هؤالء، في بيان لهم، ضرورة تعزيز الحوار والتفاهم لتحقيق المصالحة على أساس . الوحدة الوطنية

الشراكة السياسية واحترام القانون وتعزيز الديمقراطية في مسعى لتحرير األراضي الفلسطينية من 
 التحرك الذي تشارك فيه مجموعة من الكتاب والمثقفين وذكر البيان أن هذا. االحتالل اإلسرائيلي

واإلعالميين يهدف إلى تنقية وتوفير المناخ لتشجيع الفصائل الفلسطينية على التقارب والمضي نحو 
  .مصالحة حقيقية

  15/11/2010الخليج، الشارقة، 
  

  شركة توزيع كهرباء غزة تتوقع زيادة عدد ساعات قطع التيار خالل العيد .41
وقعت شركة توزيع الكهرباء في قطاع غزة، أن يتم زيادة عدد ساعات قطع التيار الكهربائي عن  ت:غزة

غزة، خالل أيام عيد األضحى، وذلك بسبب نقص دخول الوقود الالزم لمحطة التوليد في ظل إغالق 
  .معبر كرم أبو سالم

إن النقص القائم : "نهنسخة م" قدس برس"وقال سهيل سكيك، مدير الشركة في تصريح مكتوب له وصل 
في كمية الوقود المتوفرة سيؤدي الستمرار المعدل الحالي لعدد ساعات فصل التيار الكهربائي، خالل 

  .، ملمحاً إلى احتمال زيادة عدد ساعات القطع بسبب نقص الوقود"فترة أيام عيد األضحى المبارك
  13/11/2010قدس برس، 

  
   دون الثامنة عشرة غزة وقطاعبية الغرنصف المجتمع الفلسطيني في الضفة .42

استعرضت عال عوض القائم بأعمال رئيس اإلحصاء الفلسطيني، واقع :  جمال جمال-القدس المحتلة 
، وذلك عشية يوم الطفل العالمي الذي يصادف )في الضفة الغربية وقطاع غزة(أوضاع أطفال فلسطين

لمتعلقة بواقع الطفل الفلسطيني في مجاالت وتناولت عوض عرضاً ألحدث البيانات ا. المقبل يوم السبت
  .  حماية خاصةإلى الذين هم بحاجة األطفالالتعليم والثقافة والواقع الديمغرافي، باإلضافة إلى ظروف 

 قد  عاما18ً دون سن األطفال عدد أن، إلى 2007وتشير التقديرات السكانية المبنية على نتائج التعداد 
 ،2010 مليون فرد في منتصف عام 4عدد السكان البالغ عددهم حوالي  مليون من إجمالي 2بلغ نحو 

% 41.3وتظهر البيانات استمرار ارتفاع نسبة األفراد دون الخامسة عشرة، حيث تشكل هذه الفئة حوالي 
من إجمالي السكان، وهذه النسب تشير إلى أن معدالت الخصوبة ما زالت مرتفعة على الرغم من 

 .عقد الماضي، فالمجتمع الفلسطيني مجتمع فتي يمتاز هرمه السكاني بقاعدة عريضةانخفاضها مقارنة بال
وتبين اإلحصاءات الديمغرافية واتجاهاتها في المجتمع الفلسطيني، أن األطفال سيشكلون األغلبية في 
المجتمع لعدة سنوات قادمة، حيث تعتبر خصوبة المرأة الفلسطينية العالية ومعدالت وفيات األطفال 

وتفيد البيانات بأن األسرة الفلسطينية .  الستمرار تشكيل األطفال لألغلبية في المجتمع رئيساًالمتدنية سبباً
  عاما24.8ً، و عاما19.5ً عند الزواج األول اإلناثتتشكل في وقت مبكر، حيث يبلغ متوسط عمر 

   .2008للذكور للعام 
 طلبة المدارس في األراضي الفلسطينية بلغ  إلى أن عدد2010-2009وتشير بيانات العام الدراسي 

من طلبة % 59.4وتفيد البيانات بأن . منهم% 50.0 طالباً وطالبة، تشكل اإلناث ما نسبته 208,311,1
في مدارس قطاع غزة، أما % 40.6المرحلة األساسية ملتحقون في مدارس الضفة الغربية مقارنة مع 
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% 41.5هذه المرحلة ملتحقون في مدارس الضفة الغربية ومن طلبة % 58.5في المرحلة الثانوية فإن 
  طالبا32.0ًوتشير البيانات أيضاً إلى أن متوسط عدد الطلبة في الشعبة الصفية . في مدارس قطاع غزة
   .2010-2009 طالباً في المرحلة الثانوية في العام الدراسي 29.4في المرحلة األساسية و

، أن نسبة األطفال العاملين سواء بأجر أو 2010ي الربع الثاني للعام وبينت نتائج مسح القوى العاملة ف
من إجمالي عدد األطفال العاملين، بواقع % 4.6بلغت ) أعضاء أسرة غير مدفوعي األجر(بدون أجر 

في قطاع غزة، وأن حوالي ثلثي األطفال العاملين في األراضي % 0.6في الضفة الغربية و% 7.2
من % 63.9من بين اإلناث العامالت و% 93.6(يعملون لدى أسرهم بدون أجر %) 68.2(الفلسطينية 

من بين اإلناث % 2.7(يعملون كمستخدمين بأجر لدى الغير % 28.1، مقابل )بين الذكور العاملين
يعملون لحسابهم أو أصحاب عمل، وذلك % 3.7ن أ، و)من بين الذكور العاملين% 32.4العامالت و

أما بالنسبة للقطاع الذي يعمل فيه األطفال، فقد أظهرت البيانات أن . 2010عام خالل الربع الثاني لل
يعملون في % 24.1من األطفال العاملين في األراضي الفلسطينية يعملون في قطاع الزراعة، و% 50.3

 التعدين(قطاع التجارة والمطاعم والفنادق، أما العاملون في باقي األنشطة االقتصادية األخرى وتشمل 
والمحاجر والصناعة التحويلية، وقطاع البناء والتشييد، والنقل والمواصالت واالتصاالت والخدمات 

  %.25.6فقد بلغت نسبتهم ) والفروع األخرى
  15/11/2010الدستور، عّمان، 

 
  هزة أرضية خفيفة تضرب شمال فلسطين المحتلة .43

ية خفيفة في منطقة الجليل األعلى  أفادت هيئة رصد الزالزل اإلسرائيلية بوقوع هزة أرض:الناصرة
وقعت في منطقة الجليل " الخفيفة"وقالت إن هزة أرضية وصفتها بـ ).1948لة سنة تشمال فلسطين المح(

لقياس الزالزل، مشيرة إلى أن ذلك لم يسفر " ريختر" على مقياس 2.7األعلى الليلة الماضية، بلغت قوتها 
  .عن وقوع إصابات أو أضرار

في الكنيست اإلسرائيلي ستلتئم " العلوم البرلمانية"ة العبرية، التي أوردت النبأ؛ فإن لجنة وبحسب اإلذاع
 .، لبحث استعداد الدولة العبرية لوقوع هزات أرضية)15/11(صباح اليوم االثنين 

  15/11/2010قدس برس، 
  

  "أطلس فلسطين"عن إصدار لندن من  يعلن" مركز العودة" .44
 أزاح مركز العودة ،"خرائط فلسطين البقاء أو الدمار"وة مفتوحة بلندن بعنوان في ند:  مدين ديرية- لندن

 سلمان أبو ستة الذي يربط بين جغرافية دولة .من إعداد د" أطلس فلسطين"الفلسطيني الستار عن 
في حزب " أصدقاء فلسطين"وترأس النائب العمالي مارتن لنتن مدير مجموعة  .فلسطين وتاريخ النكبة

وصاحب أول أطلس أطلق عليه " هيئة فلسطين"البريطاني الندوة بحضور أبو ستة مؤسس ورئيس العمال 
  .وجمهور من أنصار فلسطين في بريطانيا" 1948أطلس فلسطين "

 مهما حيث يحتوي على  ومرجعاً نادراً وثائقياًويشكل هذا األطلس الذي صدر باللغة اإلنجليزية عمالً
قضية الفلسطينية المسندة بالحجج والدالئل القانونية الموثقة والمنطقية مئات الوثائق المتخصصة في ال

  .والبراهين على فلسطينية فلسطين وتأكيد حق العودة
واستخدم أبو ستة الوثائق التي تثبت الحقوق الفلسطينية وأعاد رسم مالمح المشهد اإلسرائيلي من خالل 

وقدم خريطة التاريخ الفلسطيني من المنفى  .تمرار النكبةتوثيق محو التاريخ الفلسطيني وإزالة المعالم واس
 وال تزال 1947الفلسطيني وقدم عرض التحليل التاريخي والشرعي لعمليات الطرد التي بدأت عام 
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مستمرة إلى اليوم كما طرح توضيحات بيانية مهمة لسياسية الطرد التي وثقها من خالل صفحات 
  .ف لقرى  فلسطينية تم هدمها وإزالتها من الخرائط اإلسرائيليةاألطلس الذي يحتوي على أسماء وأوصا

  .، ومن رفح إلى أريحا وحتى أم رشرش جنوباًويغطي األطلس فلسطين من رأس الناقورة شماالً
ويقسم األطلس إلى ثالثة أقسام، مرحلة االنتداب البريطاني والنكبة بتفاصيلها وما حدث لالجئين وتشردهم 

  . عاما تلت قيام إسرائيل18 ما حدث لألراضي الفلسطينية في في بالد العالم ثم
وتوصف الوثائق الموجودة في األطلس بأنها أكبر كمية حتى اآلن صدرت عن فلسطين في أي مرجع 

 ألف معلم تاريخي مدني 16 مدينة وقرية ومعلومات عن 1600على اإلطالق حيث تحوي معلومات عن 
  .اسم مكان في فلسطين ألف 26وحضاري وفيها معلومات عن 

وفي حديث للجزيرة نت قال أبو ستة إنه بدأ جمع الوثائق منذ الثمانينيات ومن ثم أصدر األطلس األول 
 أنه يحوي معلومات  لكن هذا األطلس أوسع بكثير من األطلس السابق موضحا2004ًبشكل مبسط عام 

ح األبعاد فقط وفيه ارتفاعات وكل ما كثيرة غير موجودة في سابقه وهو أيضا ثالثي األبعاد وليس مسط
  .يتعلق بتاريخ فلسطين وشعبها وأرضها وخطوط الهدنة وحدود فلسطين

كما تطرق إلى الالجئين وأراضيهم وأماكن تجمعهم اآلن ومن يعيش منهم اآلن في فلسطين ومن يعيش 
  .من  المستوطنين اليهود في فلسطين

الفلسطيني في لندن ماجد الزير إن الحقيقة والمعلومة جزء من من جانبه قال المدير العام لمركز العودة 
هذه الحقيقية مغيبة في الغرب لذلك يتم إبراز "حرب الشعب الفلسطيني للحصول على حقوقه حيث إن 

واعتبر الزير في تصريح للجزيرة نت أن وجود األطلس  ".الصورة الحقيقية والقانونية للتاريخ الفلسطيني
افة نوعية جديدة في مسار توثيق الرواية الفلسطينية بما يجعلها حاضرة على المحور الفلسطيني يعد إض

كما أشار إلى أهميته التي قال إنها تكمن في  .التراكمي للشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه المشروعة
اس من إيجاد بديل جديد ألغلب المواد المعلوماتية المتداولة في الغرب التي تأتي مصادرها في األس

  .إسرائيل أو من جهات قريبة من وجهة النظر اإلسرائيلية
  13/11/2010نت، .موقع الجزيرة

  
  أكاديميون ومختصون يؤكدون على ضرورة دعم السينما الفلسطينية: غزة .45

من أجل النهوض بواقع " أكد أكاديميون وإعالميون فلسطينيون على ضرورة تكاتف كافة الجهود :غزة
 وصناعة األفالم، في سبيل توظيف هذه األداة في خدمة القضية الفلسطينية، وإيصال السينما الفلسطينية

مهرجان غزة الدولي "جاء ذلك خالل ورشة عمل نظمتها إدارة  ".الرواية الفلسطينية إلى العالم أجمع
مية في ، بالتعاون مع قسم الصحافة واإلعالم في الجامعة اإلسال13/11 ، السبت"الثاني لألفالم الوثائقية

، بحضور عدد من المخرجين وطلبة "األفالم الوثائقية ودورها في خدمة القضية الفلسطينية"غزة بعنوان 
  .اإلعالم والمهتمين، وذلك في مقر الجامعة

  14/11/2010قدس برس، 
  

  "استجابةً لضغوط إسرائيلية"غامبيا تعتذر عن لقاء المنتخب الفلسطيني : رام اهللا .46
اد كرة القدم الفلسطيني في رام اهللا، بقرار جمهورية غامبيا االعتذار عن اللقاء الدولي  ندد اتح:رام اهللا

  ".استجابةً لضغوط خارجية ُمورست من قبل الجانب اإلسرائيلي"المقرر بين منتخبها ونظيره الفلسطيني، 
انية التي يتدخّل ، أن هذه هي المرة الث13/11وأفاد االتحاد الفلسطيني، في بيان صدر عنه يوم السبت 

، حيث أجبرت "إحكام الحصار على الرياضة الفلسطينية وعزلها"فيها االحتالل ومسؤولوه السياسيون لـ
تل أبيب في الحادثة األولى فريق جمهورية إفريقيا الوسطى على االعتذار عن اللقاء الدولي المزمع يوم 

  .الغربيةاألربعاء القادم مع المنتخب الفلسطيني الكروي في الضفة 
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  13/11/2010قدس برس، 
  
  

  وفتح ممثلة بأفقر نائب.. الديمقراطية حققوا تفاضال عددياالجبهة أبناء : االنتخابات االردنية .47
تحيط الشكوك بعد ظهور نتائج اإلنتخابات األردنية األخيـرة  : من بسام البدارين' القدس العربي'عمان ـ  

ن الدوائر الوهمية الفرعية وهو دعـم حـضور التعدديـة           بتحقيق الهدف الوحيد الذي أعلن كمبرر لقانو      
الحزبية في التجربة البرلمانية، فقد حضر حزبيون حاليون وسابقون إلى لعبة السياسة من أوسع األبواب               

  .لكن غابت األحزاب نفسها وإن كان بعضها قد شارك بقائمتين األولى علنية والثانية سرية
 وهـو رقـم     120 مقعدا من أصل     17 حققت القوائم الحزبية العلنية      ووفقا لوزير الداخلية نايف القاضي    

متواضع جدا قياسا بالمأمول، لكن المفارقة ان القوائم الحزبية السرية حققت حضورا أكبر بكثير بعـدما                
  .أختار المرشحون الفتة العشائر للترشيح ولم يتجرأوا على طرح أنفسهم تحت شعار حزبي

لى ان حزب التيار الوطني بقيادة عبد الهادي المجالي تمكن من حصد أكبر             والوقائع هنا تشير بوضوح إ    
حصة مقاعد لقائمته، فقد نجح له ثمانية نواب من قائمته العريضة فقط، فيما نجح من أعضائه ما اليقـل                   
عن عشرة آخرين في السياق السري، وهو وضع مماثل لحزب الجبهة األردنية الموحدة الـذي حـصل                 

ـ        11نا وعلى   على مقعدين عل   رئيـسه أمجـد    ' لقدس العربـي  ' مقعدا في القائمة غير العلنية كما أوضح ل
  .المجالي

والمجالي في السياق كشف النقاب عن اجتماع خاص عقدته جبهته األحد وانتهى باإلتفاق علـى تـشكيل                 
تـشارك   نائبا ليسوا جميعهم من الحزب وهو رقم يؤهل الجبهة التـي             16كتلة برلمانية تضم حتى اآلن      

  .ألول مرة باإلنتخابات لموقع متقدم نسبيا في الصفوف األولى تحت القبة
على جبهة اإلسالميين غابت جبهة العمل اإلسالمي تماما وال يوجد من يمثلها وعليه إنـدفعت للتـشكيك                 
بالنتائج ونسب المشاركة لكن عضوين سابقين فيها على األقل حصال على مقعدين أحدهما للنساء، فيمـا                

ـ    ق ان التيار اليساري الديمقراطي الذي يمثله حصل على أربعة         ' القدس العربي 'ال النائب جميل النمري ل
  .مقاعد يمثلها إضافة له النواب بسام حدادين ومصطفى شنيكات وأحمد الشقران

من الواضح ان إئتالف أحزاب المعارضة األربعة التي شاركت في اإلنتخابات وتحدت المقاطعة حـصل               
على مقعد واحد فقط تجلس عليه األمينة العامة لحزب الشعب الديمقراطي عبلة أبو علبة، ويمكـن                عمليا  

ببساطة مالحظة ان التنظيمات األردنية المحسوبة سياسيا في الماضي على الجبهة الديمقراطية لتحريـر              
أما األطـر   . ةفلسطين أوصلت عبر أبو علبة ورباعي اليسار الديمقراطي خمسة نواب من الناحية العملي            

التي أنبثقت من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ممثلة بحزب الوحدة الشعبية فقاطعت اإلنتخابات لكنهـا               
حصلت على مقعد واحد عبر الفتة عشائرية، وفي مدينة الطفيلة حيث خالف حازم العـوران المقاطعـة                 

ن الحصة الحزبية في البرلمان األردني      والمحصلة الرقمية بهذه الحالة تقول با     . وفاز باإلنتخابات عشائريا  
 مقعدا فقط تمثل اليمين واليسار واإلسالميين المنشقين عن جبهـتهم، والوسـط   39 ـ  35الجديد ما بين 

  .صاحب الحصة األكبر، حيث ال يمكن حسم العدد النهائي قبل تحديد هوية كتلة حزب التيار الوطني
 اإلنتخابات على خلفيات عشائرية محضة وبدون اوهام أو         المفارقة ان هؤالء الحزبيين جميعا نجحوا في      

صلة بالبرامج الحزبية، وإذا أضيفت لهم بعض الشخصيات المحسوبة على الخط القومي مثل عبد القادر               
الحباشنة وجمال قموه وإلى حد ما طالل المعايطة فإن هامش الحركة الحزبية في البرلمان يصل عمليـا                 

اعد وهو رقم معقول إذا احسن الحزبيون استثماره، كما يرى النمـري، وإن              بالمئة من حصة المق    40لـ  
كانت حركة فتح في الساحة األردنية تجنبت العمل إنتخابيا فوصل نائب واحد هو األفقر ماليا يمثلها كتيار                 

  .هو ممثل مخيم البقعة لالجئين عبداهللا جبران
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القوة الرئيسية بغياب اإلسالميين تمثلها حزبيـا       وداخل هذه المعادلة من حصص المقاعد يمكن القول بان          
التيارات الوسطية البيروقراطية وهي تيارات منقسمة على نفسها في الواقع ألسباب تتعلق بقياداتها وليس              
ببرامجها فيما يقف مقابل تيارات الوسط نشطاء يساريون تمكنوا من تحصيل ثمانية مقاعد علـى األقـل                 

  .يغة الدائرة الوهمية نجحت فعال في تنمية األحزاب السياسيةدون أن يعني ذلك بعد بأن ص
ويمكن القول من باب اإلستخالص النهائي بان التجربة األردنية فريده من نوعها، فألول مرة تشارك في                
اإلنتخابات أحزاب علنية بقوائم سرية، والسبب لم يعد سرا، فالصوت العشائري هو األساس حتى بالنسبة               

أمر يحصل مع اليسار واليمين لكنه لم يكن يحصل في الماضي مع اإلسالميين إال بصورة               للحزبيين وهو   
  .جزئية جدا

  15/11/2010القدس العربي، لندن، 
  

   من خالل األضاحييالفلسطينالمهندسين تدعو لتقديم الدعم للشعب نقابة : األردن .48
ين إلى تقديم الدعم للـشعب العربـي         أعضاءها والنقابي   األردنيين دعت نقابة المهندسين  :  السبيل –عمان  

 .الفلسطيني من خالل تقديم األضاحي بمناسبة عيد األضحى المبارك الذي يصادف يوم الثالثـاء المقبـل               
وقال نقيب المهندسين عبد اهللا عبيدات إن النقابة تعمل دائماً على دعم صمود الشعب الفلسطيني وتعزيـز             

  .قدراته
نقابة دأبت سنوياً في عيد األضحى المبارك على إطـالق حملـة            وأضاف في تصريح صحفي أمس أن ال      

لتقديم األضاحي للشعب العربي الفلسطيني، حيث تقوم من خالل هذه الحملة بالمساهمة في دعم صـمود                
وكانت النقابة أعلنت أنها تستقبل الراغبين بتقديم األضـاحي فـي            .الفلسطينيين في كافة مناطق  فلسطين     

 150كافة صناديق النقابة في عمان والمحافظات، مشيرة إلى أن سـعر األضـحية              فلسطين المحتلة في    
  .ديناراً

  14/11/2010، السبيل، عّمان
  

   جدية"إسرائيل"فيلتمان وكوشنير أبلغا المسؤولين اللبنانيين أن تهديدات : نائب في حزب اهللا .49
ـ        : يوسف دياب : بيروت إن التهديدات  : »الشرق األوسط «قال النائب في كتلة حزب اهللا، كامل الرفاعي، ل

اإلسرائيلية للبنان جدية وقد تبلغها المسؤولون اللبنانيون من مساعد وزيرة الخارجية األميركية، جيفـري              
فيلتمان، ووزير الخارجية الفرنسية برنار كوشنير، ورئيس لجنة العالقات الخارجيـة فـي الكـونغرس               

المعلومات تشير إلى   «وأوضح أن   . »ل زيارتهم للبنان  األميركي السيناتور الديمقراطي جون كيري، خال     
أن اإلدارة األميركية أعطت اإلسرائيليين ضوءا أخضر ليعملوا ما يشاءون في لبنـان، وهـذه الرسـالة                 
وصلت إلى القيادة السورية بواسطة كيري، وهذا يعني أن األميركيين لديهم أجندة معينة ينفـذونها ضـد                 

 بواسطة ذراعهم الطولى وهي إسرائيل، ألنهم ال يـستطيعون أن يتـدخلوا             المقاومة في لبنان وفلسطين،   
  .  اإلسرائيلية-عسكريا، وذلك بهدف فرض واقع جديد في المنطقة بعد فشل المفاوضات الفلسطينية 

ـ        صحيح أن إسرائيل جاهزة    « «: »الشرق األوسط «وقال الخبير االستراتيجي العميد المتقاعد إلياس حنا ل
هذه الحرب تحتاج إلى ظروف سياسية وضوء أخضر أميركي، والقرار األميركـي غيـر              للحرب، لكن   

متوفر حاليا ألن أولويات اإلدارة األميركية مختلفة كليا بسبب انشغاالتها في العراق وأفغانستان والوضع              
 االقتصادي، لذلك فإن إسرائيل لن تذهب إلى الحرب لوحدها، ولن تقبل بحرب تكون نتائجهـا مـشابهة                

  .»، ألنها حينئذ تثبت أنها أشبه ببيت العنكبوت2006لنتائج حرب 
 15/11/2010، الشرق األوسط، لندن

  
   بشأن تجميد االستيطانمصر ترفض الخطة األميركية .50
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أعلنت مصر رفضها ما تردد عن عرض أميركي إلسـرائيل مقابـل تجميـد              : محمد الشاذلي  -القاهرة  
  . لم تكن على اطالع مسبق بهذا األمرنشاطها االستيطاني، مشددة على أنها 

ورد الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية السفير حسام زكي على سـؤال عـن الطـرح األميركـي                  
مصر ال ترى أن تجميد النشاط االستيطاني في الضفة الغربية يعد هدفاً فـي حـد ذاتـه                  «المفترض بأن   

د المطلوب ينبغي أن ينبـع أساسـاً مـن إدراك           وقال إن التجمي  . »يستوجب دفع أثمان باهظة في المقابل     
وليس أن يتحـول إلـى أحـد كـروت          «الحكومة اإلسرائيلية لمسؤولياتها والتزاماتها تجاه إقامة السالم        

، موضحاً أن النـشاط االسـتيطاني فـي األراضـي       »المقايضة التي تفسد العملية التفاوضية قبل أن تبدأ       
 الشرقية، هو نشاط غير شرعي وغير قانوني ويخـالف القـانون            الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس     

  .الدولي تماماً
وأوضح أن بالده ال تزال متمسكة بضرورة التفاوض على األرض والحدود أوالً والتركيز علـى ذلـك                 

  .بحيث يتم حسم مسألة االستيطان وعدم تحويلها إلى مدخل للعملية التفاوضية يتحكم فيه أحد األطراف
  15/11/2010، ندنالحياة، ل

  
  تأييد عربي لطرح االستيطان على مجلس األمن الدوليهناك : جامعة العربيةال .51

  أمين عام جامعة الدول العربية عمرو موسى أمس صرح          ، أن  15/11/2010،  االتحاد، أبو ظبي  ذكرت  
راضـي  بأن هناك تأييداً عربياً للرؤية الفلسطينية الخاصة بطرح موضوع االستيطان اليهـودي فـي األ              

وأعرب عن تطلعه إلى استمرار الفلسطينيين في هذا الطـرح ألن           . الفلسطينية على مجلس األمن الدولي    
  .موضوع االستيطان خطر كبير

في غضون ذلك، رفضت جامعة الدول العربية ومصر أي اقتراحات بوقف االستيطان لمدة ثالثة اشـهر                
ة الغربية المحتلة في مقابل استئناف المفاوضات بين        واستثناء القدس والكتل االستيطانية الكبرى في الضف      

  .الفلسطينيين واإلسرائيليين
إذا صحت األنباء المتـواردة حـول       “وقال رئيس مكتب موسى السفير هشام يوسف في تصريح صحفي           

استثناءات في عملية تجميد االستيطان ووضع شروط له، لن تكون مقبولة مـن الجانـب الفلـسطيني أو                  
  .”بيالجانب العر

  ، عن مراسـليها بروكسل – دمشق - القاهرة من 15/11/2010الوطن اون الين، السعودية،   وأضافت  
الجامعة العربية أكدت أنه لم تصلها معلومـات رسـمية          ، أن   فكرية أحمد  -  بارعة ياغي  - جمال جوهر 

قـال فـي    حول العرض األمريكي، إال أن المتحدث باسم األمين العام للجامعة السفير هـشام يوسـف                
ـ  وسائل اإلعالم تتناول مجموعة من العناصر التي تم طرحهـا، وهـي غيـر              "إن  " الوطن"تصريحات ل

  ".مقبولة شكال أو مضمونا
نحن ننتظر أن تأتي إلينا معلومات رسمية من أميركا حتى نتمكن من دراستها، وبعـدها          "وأضاف يوسف   

  ".نستطيع أن نبدي رأينا فيها
ساعد للجامعة العربية لشؤون فلسطين السفير محمد صبيح من طريقة العرض           واستغرب األمين العام الم   

ـ                إن " الـوطن "األميركي، وما احتواه من فكرة استثناء القدس الشرقية من عملية االسـتيطان، وقـال لـ
الموقف العربي من عملية االستيطان واضح تماما، كما أن الجانب الفلسطيني يـشترط تجميـدا كـامال                 "

 الضفة الغربية بما فيها القدس الـشرقية العربيـة المحتلـة كـشرط السـتئناف عمليـة                  لالستيطان في 
إذا صح ما تردد حـول هـذه   "وأضاف ". المفاوضات، وهو ما أكد عليه الرئيس محمود عباس أبو مازن    

  ".ألنها تستثني القدس..المبادرة فستقابل بالرفض،
  

  ى منشآتهاعن يورانيوم مخصب بإحد" إسرائيلية"مصر تنفي مزاعم  .52
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عن عثور الوكالة الدولية للطاقة الذرية علـى آثـار          " إسرائيلية"نفت مصر أمس، مزاعم     : )آي.بي  .يو  (
  .لليورانيوم المخصب في إحدى منشآتها النووية 

وقالت هيئة الطاقة الذرية، في بيان، إن التعاون بين مصر والوكالة الدولية لم يصل إلى مرحلة قيامهـا                  
  .منشآت النووية مثلما يحدث مع دول مثل إيران بالتفتيش على ال

وأكـدت أن   . أضافت أن التفتيش الذي تجريه الوكالة على منشآت مصر ال يتعدى التفتـيش الروتينـي                
العثور على بعض ذرات اليورانيوم في مفاعل أنشاص ال يمثل مشكلة بين مصر والوكالة التي تعلـم أن                  

  . في مجال الطاقة الذرية مثل هذه الذرات ال يمكن أن تشكل شيئاً
واعتبرت الهيئة أن الخبر الذي روجته وسائل إعالم يأتي كجزء من حملة تستهدف إجهـاض مـشروع                 

  .البرنامج النووي المصري، الذي تنفذه القاهرة بكل شفافية 
ن ذكرت السبت، أن مصر قلقة من تصنيفها نووياً مع دول مثل إيـرا            " إسرائيلية"وكانت تقارير إخبارية    

وسوريا، عقب اكتشاف الوكالة الدولية ذرات من اليورانيوم المخصب إلى مستويات قريبة من مـستوى               
  . 2008 و2007مفاعل أنشاص بين عامي تسليح صواريخ نووية، وذرات أخرى منخفضة التخصيب في 

 15/11/2010، الخليج، الشارقة
  

  السالم تعطل عن "إسرائيل"قرار دمشق ومسؤولية  المعلم يؤكد استقاللية .53
تسير في الطريق الـصحيح     «قال وزير الخارجية وليد المعلم أمس إن سورية         :  إبراهيم حميدي  -دمشق  

إسـرائيل  «، الفتاً الى أن     »ألن سياستها مستقلة وتنبع من قرار وطني يخدم مصالح الشعب وقضايا األمة           
وأكد أن عالقات سـورية     . سطفي الشرق األو  » تتحمل وحدها ومن يرعاها مسؤولية تعطل عملية السالم       

  .» محيطها العربي جيدة«مع 
عدم وجود شريك في إسرائيل في شأن السالم، بل ما نـراه علـى أرض               «وأشار الى تأكيد األسد على      

الواقع من سياسة االستيطان المستمرة وسياسة تهويد القدس وهدم المنازل واستمرار الحصار الالإنساني             
إسرائيل وحدها  «: وزاد. »رات تؤكد عدم وجود شريك للسالم في إسرائيل       في قطاع غزة، كل هذه المؤش     

  .»ومن يرعاها تتحمل مسؤولية تعطل عملية السالم
 15/11/2010، الحياة، لندن

 
  إلغاء حق تقرير المصير للفلسطينيين خرق فاضح وانتهاك صارخ: العربية لحقوق االنسان .54

ي االردن ان محاوالت اميركا واسـرائيل اللغـاء البنـد           اكدت المنظمة العربية لحقوق االنسان ف     : عمان
السابع من جدول اعمال اجتماعات مجلس حقوق االنسان والتعلق بقضايا االحتالل والمقاومة وحق تقرير              

انتهاك صارخ لحقوق الشعب العربي الفلـسطيني ، وخـرق          "المصير للفلسطينيين في االراضي المحتلة      
  ". فاضح لمبادىء حقوق االنسان

واستنكرت المنظمة في بيان صحفي لها امس هذه المحاوالت ، داعية الدول العربية ومؤسسات المجتمع               
المدني والهيئات والمنظمات الدولية من اعضاء مجلس حقوق االنسان ومن خارجه للدفاع عـن حقـوق                

مقاومة وحقوق  الشعب الفلسطيني وابقاء البند السابع ضمن جدول االعمال واستصدار قرار يدعو لدعم ال            
  .الشعب الفلسطيني وكافة حقوق شعوب العالم في الحرية واالستقالل والتنمية

 15/11/2010، الدستور، عّمان
  

  ان من خالل المفاوضات على إنهاء النزاع بينهمات وفلسطين قادر"إسرائيل: "كلينتون .55
الواليـات  " كلينتون في بيان   وزيرة الخارجية األمريكية هيالري      قالت:  عبد الرؤوف أرناؤوط   - رام اهللا 

المتحدة تعتقد بأن الجانبين اإلسرائيلي والفلسطيني قادران من خالل إجراء المفاوضات الـصادقة علـى               
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التوصل إلى اتفاق بشأن إنهاء النزاع بينهما وردم الفجوة القائمة بين الرغبة الفلسطينية في إقامـة دولـة                  
ادل األراضي بالتراضي وبين الهدف اإلسرائيلي المتمثل        مع تب  1967مستقلة وسيادية على أساس حدود      

بحماية وجود دولة يهودية ذات حدود آمنة ومعترف بها تعكس التطورات الميدانيـة الحاصـلة وتلبـي                 
االحتياجات األمنية اإلسرائيلية علماً بأنه سيتم أخذ هذه االحتياجات بعين االعتبار ضمن أي اتفاق سـالم                

  ".مستقبلي
15/11/2010،  الين، السعوديةالوطن اون  

  
  الخطة األميركية قد تدفع الجانب الفلسطيني لعدم قبولها: خارجية االتحاد األوروبي .56

استقبل االتحاد األوروبي الخطة األميركية بنوع من التفاؤل الحذر لما تتضمتنه           : فكرية أحمد  - بروكسل
  .من أسباب قد تدفع الجانب الفلسطيني لعدم قبولها

متحدث الرسمى باسم وزيرة خارجية االتحاد األوروبي كاترين أشتون، دارين إينيس إن أشـتون              وقال ال 
ترحب بأي خطة من شأنها السير قدما بفاوضات السالم المباشرة وتحريكها من جمودها، مشددا على أن                

  .مقبلةأشتون تبحث اآلن تفاصيل هذه الخطة بدقة، إلبداء رأي حولها بصورة واضحة خالل الساعات ال
وأشار إلى أن تجميد بناء االستيطان يعد فرصة مالئمة إلجراء مباحثات مباشرة ويهيئ األجواء لـذلك ،                 

  .مؤكدا أن االتحاد األوروبي يأمل فى عودة سريعة الستئناف المفاوضات المباشرة فى أسرع وقت
أي خطة للتفـاوض    ومن جانبها حذرت الحملة األوروبية لرفع الحصار عن غزه فى بروكسل ، من أن               

حول عملية السالم ال تتضمن رفع الحصار عن غزة ، وإنهاء عملية العزل المفروضـة علـى سـكان                   
لن يكتب لها النجاح أو االستمرار ، فال يمكن التفاوض مع الفلسطينيين وجـزء              " خطة خداع "القطاع تعد   

  .من الشعب يواجه الموت جوعا ومرضا
15/11/2010، الوطن اون الين، السعودية  

  
  أوباما يشيد بنتنياهو بخصوص االقتراح المتعلق بوقف االستيطان .57

أشاد الرئيس االمريكي باراك أوباما يوم االحد برئيس الوزراء االسرائيلي بنيـامين نتنيـاهو               : واشنطن
 على اقتراح أمريكي بتجميد بناء المستوطنات       "سرائيلإ"بسبب محاولته الفوز بموافقة االئتالف الحاكم في        

  .ي الضفة الغربيةف
أشيد برئيس الوزراء نتنيـاهو     "سيا  آوقال أوباما للصحفيين لدى وصوله للواليات المتحدة عقب رحلة في           

ليس من السهل عليه فعل ذلك ولكني أعتقد أن ذلك          "وأضاف   ."خطوة بناءة للغاية  .. في رأيي .. النه اتخذ 
  ."مؤشر على أنه جاد

15/11/2010، وكالة رويترز لألنباء  
  

   على دخول مرضى قطاع غزة "إسرائيل "بالقيود التي تفرضهاتندد نسان منظمات حقوق اإل .58
اطباء من اجل حقوق    ( الدولية ومنظمة    "هيومن رايتس ووتش  "نددت منظمة   :  زهير اندراوس  -الناصرة  
ا علـى   غير الحكومية االسرائيلية بالقيود الشديدة التي قالت ان السلطات االسـرائيلية تفرضـه            ) االنسان

ورفضت االدارة العسكرية االسـرائيلية اتهامـات المنظمتـين    . "سرائيلإ"دخول مرضى قطاع غزة الى  
  .مؤكدة ان ال تغيير في عدد المرضى الذين يسمح لهم بدخول اسرائيل

 بمنع دخول المرضى الذين يعانون من مشاكل صحية عاجلـة           "سرائيلإ"" هيومن رايتس ووتش  "واتهمت  
وقال بيان لهذه المنظمة ان اسـرائيل تعاقـب مـدنيين           . معالجتهم في غزة بشكل تعسفي    والذين ال يمكن    

 على قطـاع    2007) يونيو(فلسطينيين مرضى في اطار معركتها مع حماس، التي تسيطر منذ حزيران            
واضافت المنظمة ان مستشفيات غزة ال تملك تجهيزات الجراء العمليات الجراحية الخاصة باوعية             . غزة
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   وجراحة االعصاب وجراحة العيون المتقدمة ما يجبر المرضى على طلب العالج خـارج قطـاع                القلب
  

بيد ان نقاط العبور الوحيدة من غزة هي تلك التي تربطها           . غزة متى توافرت لديهم االمكانات للقيام بذلك      
  .صارمةحيث تخضع حركة العبور لقيود ) معبر ايريز ("سرائيلإ"ـالمغلق تقريبا وب) رفح(بمصر 

14/11/2010، القدس العربي  
  

  ألورغواي قررت االعتراف بالدولة الفلسطينية ا":وفا" وكالة .59
كا الالتينبة في مفوضية العالقات الخارجية لحركـة التحريـر          ريمحمد عودة مسؤول أم   . قال د : رام اهللا 

ـ                الده قـررت   الوطني الفلسطيني فتح، إن مسؤوال في الحزب االشتراكي في األورغـواي، أبلغـه أن ب
ـ      .االعتراف بالدولة الفلسطينية    رسميا سيـصدر بهـذا      ، أن بياناً  "وفا"وبين عودة في تصريحات خاصة ل
  .الخصوص في وقت الحق

15/11/2010، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية   
  

  االحتالل يخدع العالم ويواصل حصار غزة: "الحملة األوروبية" .60
، التي تتخذ من بروكسيل مقـراً لهـا         " لحملة األوروبية لرفع الحصار عن غزة     ا"حذّرت  : القدس المحتلة 

تنطلي الخدعة اإلسرائيلية ومزاعم االحتالل بشأن تخفيف الحصار الجائر المفروض          "أمس ، من مغبة أن      
مازالـت  "وأوضحت ، في بيان لها ، أن الحصار وآثـاره           ". على قطاع غزة للسنة الخامسة على التوالي      

تأكيد المنظمات التابعة لألمم    "وقالت إن   ". أمام الوفود التي تزور قطاع غزة ، ال سيما الغربية منها          ماثلة  
المتحدة العاملة في قطاع غزة والبيانات الصادرة من وزارة الصحة الفلسطينية ، التي تؤكد أن الحـصار         

 األخالقـي واإلنـساني     ونصف المليون إنسان فلسطيني، تجعل من الواجب       مازال يخنق أكثر من مليون    
على المجتمع الدولي، الوقوف أمام حقيقة األوضاع على األرض في القطاع ، وعدم االلتفات إلى مزاعم                

 إلى الفلسطينيين المحاصرين في سجن مفتوح هو األكبر من نوعه فـي             "تسهيالت"االحتالل بشأن تقديم    
  ".العالم

تعبـر عـن صـدمتها    "طاع غزة ، بمختلف مستوياتها ،      ولفتت االنتباه إلى أن جميع الوفود التي تزور ق        
المطلب الـذي   "، مشيراً إلى أن     " البالغة من األوضاع الصعبة التي يعيشها الفلسطينيون في ظل الحصار         

ُيجمع عليه جميع من زار غزة ، هو ضرورة رفع الحصار بشكل كامل وفوري لتحقيق العدالـة لهـذا                    
  ".الشعب المظلوم

15/11/2010، الدستور، عّمان  
  

  يرلندي ينفي تغيير وجهة سفينة المساعدات اليونانية إلى غزة أناشط .61
نفى أحد الناشطين المؤيدين للفلسطينيين الذين كانوا ينوون إيصال مساعدات إلى غزة على مـتن               : لندن

لـى  سفينة شحن يونانية أن يكون ركاب السفينة قد حاولوا تغيير وجهة السفينة، مؤكدا أنهم احتجـزوا ع                
وقال المخرج اآليرلندي ديفيـد كاالنـدر       . متنها على مدى أيام عدة من دون حصولهم على ماء أو غذاء           

 ألف دوالر بواسطة صاحب إحدى الوكاالت       82لوكالة الصحافة الفرنسية إن الناشطين دفعوا       )  عاما 35(
أصـبح  «الـسفينة  بهدف إيصال المساعدات إلى غزة، إال أن قبطـان         » 4ستروفاديس  «الستئجار سفينة   

  .عندما أرادوا اإلبحار» مجنونا
 كانت الشركة اليونانية مالكة السفينة قد أكدت أن هذه السفينة تعرضت القتحام الخميس من جانب نحـو                 

ونفـت  .  ناشطين في درنا في ليبيا، وكان هؤالء ينوون اإلبحار إلى مصر للتوجه منها إلـى غـزة                 10
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الناشطين، مشيرة إلى عـدم وجـود أي عقـد بـين            » احتجزوا«ة قد   الشركة أن يكون أفراد طاقم السفين     
  . الجانبين

15/11/2010، الشرق األوسط، لندن  
  

  لن يتم التوصل إلى حل من دون استئناف المفاوضات : رئيس وفد مفوضية االتحاد األوروبي .62
ارك فرانكو أنه   أكد رئيس وفد مفوضية االتحاد األوروبي لدى مصر السفير م         :  محمد الشاذلي  -القاهرة  

. لن يتم التوصل إلى حل من دون استئناف الحوار والمفاوضات بين الطرفين الفلـسطيني واإلسـرائيلي               
ووصف في تصريحات خاصة إلى وكالة أنباء الشرق األوسط المصرية، األوضاع الحالية بين الجـانبين               

إصـرار إسـرائيل علـى      بعد توقف المفاوضـات بـسبب       » ليست سهلة «الفلسطيني واإلسرائيلي بأنها    
وقال إن االتحاد األوروبي يأسف للموقف اإلسرائيلي بعدم تمديد قـرار           . االستمرار في بناء المستوطنات   

وقف بناء المستوطنات واالنتهاء من تجميد االستيطان، خصوصاً أن االتحاد األوروبي دعـا الحكومـة               
وحض الجانـب اإلسـرائيلي     . لسالم للخطر اإلسرائيلية إلى تمديد فترة التجميد لعدم تعريض مفاوضات ا        

  .على عمل ما في وسعه من أجل استئناف الحوار والمفاوصات بين الطرفين
15/11/2010، الحياة، لندن  

  
  !اين فلسطين من الدولة المستقلة..  عاما على اعالنها 22 .63

  نواف الزرو
قيام الدولـة الفلـسطينية      اعلن الرئيس الراحل ياسر عرفات       1988في الخامس عشر من تشرين الثاني       

المستقلة ، امام المجلس الوطني الفلسطيني في دورته التاسعة عشر فـي الجزائـر ، غيـر ان الدولـة                    
الفلسطينية لم تقم ، وليس هناك من افق حقيقي في ان تقوم الدولة حتى على جـزء مـن ارض الـضفة                      

  .،...الغربية
ا فقط ، وان كانت المناسبة تثير كما هائال من االسـئلة            مسألة الدولة الفلسطينية لم تعد تطرح في مناسبته       

االستنكارية ، فالدولة الفلسطينية الحلم التي راودت اجيال الثورة واالنتفاضـات والتـي وعـد الـشعب                 
، فاالجماع السياسي االسـتراتيجي     ...الفلسطيني بها ، باتت بعيدة على ما يبدو سنوات ضوئية عن الواقع           

 وسياسـات حكومـة     67,ة الفلسطينية المستقلة وضد االنسحاب الى حدود حزيران         االسرائيلي ضد الدول  
وادراة الرئيس  . نتنياهو على االرض كما هو واضح تنسف اي احتمالية حتى للحديث عن دولة فلسطينية             

  .،...اوباما اعجز من ان تفرض رؤيتها للدولة على حكومة نتنياهو
محظـور ان تقـوم   " تحت عنوان 2010 ـ  10 ـ  11يديعوت المنظر اليميني الياكيم هعتسني كتب في 

الذي يسمى بنيامين نتنياهو حذر في كلمـة امـام النـاس    " المواطن القلق"يقول بصراحة  " دولة فلسطينية 
ان تكـون   : دولة اسرائيل ال يمكنها ان توجد الى جانب دولة فلسطينية اذا لم تضمن هـذه القيـود                : فقال

على معابر حدودها ومجالها الجوي وتشرف على مصادر المياه ، ويحظر           مجردة ، ان تسيطر اسرائيل      
 -عليها عقد اتفاقات دولية حساسة ، غير أنه ال امل في أن تفي الدولة الفلسطينية بهذه القيود ، وعليـه                     

  ". فمحظور ان تقوم،-فقد أجمل نتنياهو 
 والغربيـة والمدينـة المقدسـة       الى ذلك ، فاالستيطان التهويدي يستشري كالسرطان ينهش جسم الضفة         

، بل ان عملية التهويد وصلت حتى الى التراث والتاريخ والرواية العربيـة الجذريـة للقـضية                 ...نهشا
  .،...والوطن

ووفق المعطيات واالعترافات والوثائق ، فان االفق الحقيقي لقيام الدولة الفلسطينية يتالشى يوما عن يوم               
بة التي يبنيها االحتالل على امتداد االرض المحتلة ، في الوقت الذي اخذ             بفعل حقائق االمر الواقع المرع    

ينشغل فيه الفلسطينيون بانقساماتهم وخالفاتهم التي فشلت كل اللقاءات والحوارات الوطنية فـي تفكيكهـا               
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ليـوم  والحقائق التي يبنيها االحتالل عمليا ال حصر لها تبدأ من المستعمرات التي تقارب ا             . ،...حتى اآلن 
 700 و  500 مستعمرة مدججة بجيش من المستعمرين يتراوح وفقا للمصادر المختلفة ما بـين              250نحو  

، ، ناهيكم عن الجدران والطرق االلتفافيـة        "...دولة المستوطنين "الف مستعمر ارهابي يطلق عليهم اسم       
  . الغربيةوالمناطق الخضراء ومعسكرات الجيش والتي تحتل بمجملها نحو ثلثي مساحة الضفة

يضاف الى ذلك الحروب االسرائيلية المفتوحة على الفلسطينيين ، واالجتياحات المتصلة بال توقف للمدن              
  .،...والمخيمات والقرى والتي ال تخلف وراءها سوى الدمار والخراب والرماد

 الـى   وال نسعى من وراء عرض كل هذه المعطيات على هذا النحو الى بث التشاؤم واالحباط ، وانمـا                 
  .وضع الجميع امام حقائق ما يجري على االرض

، فدولـة االحـتالل     ...فالذي يجري ال يبقي ارضا او اقتصادا او مقومات بقاء فكيف باقامة دولة مستقلة             
ليست فقط تحرص على تدمير مقومات الدولة واالستقالل ، وانما تعمل على مدار الساعة على اختطاف                

كم عن مواصفات الدولة الفلسطينية في الرؤية االسرائيلية ، فهـي مـن             ناهي. االرض والتاريخ والتراث  
دولة علـى مـساحة     "، و " دولة مؤقتة في القطاع تحت السيطرة االستراتيجية االسرائيلية       "وجهة نظرهم   

ستكون دولة مقطوعة الرأس    "ولكنها حسب ميرون بنفيسي في هآرتس       "  من مساحة الضفة الغربية    %42
، وهي أيضا حسب    "  ، وخريطة الطريق وخطط الفصل انما تكرس الوضع الراهن         والرجلين وبال ارض  

" العرب واسرائيل : الجدار الحديدي "افي شاليم استاذ العالقات الدولية في جامعة اكسفورد ومؤلف كتاب           
كيان فلسطيني عاجز ومنزوع السالح يقام على اقل من نصف الضفة الغربية مـع سـيطرة                "عبارة عن   

ـ        " اسرائيلية" فلـسطيني  " غيتـو "على الحدود والمجال الجوي والموارد المائية الفلسطينية ، وهذه وصفة ل
  ".وليس لدولة حرة

والدولة الفلسطينية المعروضة كما كان وصفها شارون في عهده وكما تبنتها حكومة اولمـرت وتتبناهـا                
رجية وعلى أجوائهـا وهـي      على حدودها الخا  " اسرائيل"ستكون منزوعة السالح تسيطر     "حكومة نتنياهو 

  ".اسرائيل"من جهة " تشكل من جهة ثانية ذروة التنازالت المؤلمة
 فان خريطة الجدار التي يجـري نحتهـا بـال           1978فوفق خطة شارون االستيطانية التي تعود الى عام         

 - اولمـرت    -توقف على امتداد تالل الضفة الغربية وسهولها تحقق وتكرس معظم اهـداف شـارون               
  :واالستراتيجية التي يمكن تكثيفها بما يلي..هو التاريخية نتنيا
تكريس االهداف والمضامين االستراتيجية االستيطانية للمشروع الصهيوني علـى كامـل مـساحة             : اوال

  .فلسطين
  .تكريس السيطرة االستراتيجية االسرائيلية الشاملة على كامل المنطقة الواقعة بين البحر والنهر: ثانيا
حاصرة وعزل من تبقى من الشعب العربي الفلسطيني في فلسطين وفصلهم خارجيا بانتزاعهم من              م: ثالثا

جسمهم وعمقهم العربي ، وفصلهم داخليا ايضا عن بعضهم البعض ، الضفة والقطاع مثال عن فلـسطين                 
ان  والضفة عن القطاع ، اضافة الى تقطيع اوصال جسم الضفة بواسطة الكتل االستيطانية والجدر              1948

االساسية وااللتفافية ، وعدم اتاحة اي تواصل بين هذه المناطق اال عبر عدد قليل من الجسور واالنفـاق                  
  .والطرق الخاضعة للسيطرة االمنية االسرائيلية

انهاء كافة المطالب والطموحات الوطنية االستقاللية الفلسطينية ، وانهاء النزاع استنادا الى هـذه              : رابعا
انية ، وبعد ان يستسلم الفلسطينيون حسب مخططه استـسالما كـامال آللـة الحـرب                الخريطة االستيط 

  .واالجتياحات والدم والدمار االسرائيلية
  " .اتفاق انتقالي طويل االمد"ارساء وفرض المحددات الجغرافية والسياسية لـ : خامسا

 بترابطها االسـتراتيجي مـع      فقصة حقائق االمر الواقع التي يقيمها االحتالل وفي مقدمتها الجدران اذن          
قصة استراتيجية بمنتهى الخطورة كون كل هذه المعادالت مجتمعـة          " ترسيم الحدود االسرائيلية  "مخطط  
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ومعا تنتج نكبة فلسطينية كبيرة جديدة تفرخ بدورها نكبات صغيرة يومية مستمرة تجهز فيه تماما علـى                 
  .يات المتراكمة على االرض الفلسطينية هناكمقومات اقامة الدولة الفلسطينية كما تؤكد ذلك المعط

وتحت غطاء ودعم الواليـات     .. وكل ذلك يجري في وضح النهار وعلى مرأى من المجتمع الدولي كله           
الفلسطيني وفي ظل تهافت العرب علـى       -واالشد هوال ان ذلك يتم في ظل االنقسام الفلسطيني          .. المتحدة

  .الخريطة والتسوية المستحيلة؟،
 مواطن فلسطيني ان يسأل القيادة الفلسطينية اليوم وبعد اثنين وعشرين عاما علـى اعـالن                من حق كل  

  :الدولة
  .؟...اين نحن اليوم عمليا من الدولة المستقلة

  .؟،...ومن يتحمل اذن هذا الفشل االستراتيجي التاريخي
ال تتحمـل الفـصائل     ولمـاذا   . ؟...ومن يتحمل مسؤولية تدمير المشروع الوطني الفلسطيني االستقاللي       

  .؟...والقيادات الفلسطينية المختلفة مسؤولية االخفاقات الفلسطينية
  15/11/2010، الدستور، عّمان

  
  ليست هذه مصر الكبيرة  .64

  فهمي هويدي
تحيرنا بعض تصريحات السيد أحمد أبو الغيط، فمنها ال نكاد نصدق أنها يمكن أن تصدر عـن وزيـر                   

وره عن وزير خارجية بلد كبير مثل مصر، فال أحد ينسى مثال تهديده             الخارجية، ومنها ما نستغرب صد    
يوما ما بكسر رجل أي فلسطيني يعبر الحدود المصرية، الذي توقعناه من قيادة أمنية وليس رمزا سياسيا                 

لكن ما يهمني في اللحظة الراهنة هو الصنف الثاني من تصريحاته، التـي كانـت شـديدة                 . ودبلوماسيا
إذ آثار انتباهي   . 13/11حوار الذي نشرته له صحيفة الشرق األوسط يوم السبت الماضي           الوضوح في ال  

  .ودهشتي في ذلك الحوار كالمه عن القضية الفلسطينية وعن لبنان
في الموضوع الفلسطيني قال السيد أبو الغيط في تعليقه على التعنت اإلسرائيلي في المفاوضات إنه يتعين                

ة الدولية واألسرة الدولية بشكل عام أن تتخذ من المواقف ما يفـرض علـى             على واشنطن وعلى الرباعي   
إذ لم نجد في كالمه أي إشارة إلى دور لمصر أو العـرب أو              » الصواب«إسرائيل أن تعود إلى المنطق      

وأن دورهم ال يتجاوز حدود انتظار وترقب ما يصدر         . وكأن هؤالء ليسوا طرفا في الموضوع     . لفلسطين
  .التحاد األوروبيعن واشنطن وا

الذي ال يقل غرابة عن ذلك ما قاله وزير الخارجية عن شكل التسوية النهائية للقضية الفلسطينية، الـذي                  
لم يذكر أنها أرض احتلـت      (،  1967إقامة الدولة الفلسطينية خالل عام على خطوط عام         : تمثل فيما يلي  
رائيلي على تبادل محدود للغايـة لألراضـي        ــ الدولة ستقبل بالتفاوض مع الجانب اإلس      ) في ذلك العام  

ــ يجب على الدولة أن تساعد إسرائيل على تحقيق أمنها ــ يجب النظر إلى قضية الالجئين بواقعية                 
  ).لهم» عادل«التي دعت إلى حل  (2002وموضوعية، في ضوء قرار قمة بيروت عام 

وال أعرف إن كان ذلك علـى       .  المحتلة لم يشر وزير خارجية الشقيقة الكبرى بكلمة إلى القدس الشرقية         
ثم إنه أيد مبدأ تبادل األرض، الذي يعني في حقيقة األمر أن تحصل             . سبيل السهو أم مجاملة لإلسرائيليين    

إسرائيل على أخصب األراضي التي تضم خزانات المياه الجوفية في مقابل الصحارى الجرداء التي تقدم               
نيا، ملفوفا عن حق عودة الالجئين، وفي الوقت ذاته فإنه اعتبر أمـن            للفلسطينيين، كما أنه قدم تنازال ضم     

أدري أنه لم يخترع هذا الكالم، ولكنه يستند إلى موافقات مـسبقة        . إسرائيل من واجبات الدولة الفلسطينية    
وإذ فهم ذلك، فإنني أتصور أال يكون موقف مصر ملتزما          . من السلطة الفلسطينية أو مرجعية قمة بيروت      

وهي من الثوابت التي تمنينا علـى وزيـر         . د األدنى ومفرطا في القدس واألراضي وفي حق العودة        بالح
خارجية البلد الكبير أن يتبنى موقفا يليق بمكانته ويعبر عن تطلعات الشعب الفلسطيني الذي ال يملك أحد                 
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شعر حرجـا حـين     وأست. أن يتنازل عن أرضه أو حق الجئيه في العودة إلى ديارهم التي أخرجوا منها             
أقول تلك المواصفات إذا عبرت عن تطلعات اإلسرائيليين وحازت رضاهم، فإنها يقينـا ال تعبـر عـن                  

أن تنحاز إلى تطلعات األخيـرين ال أن تـضم          » الشقيقة الكبرى «وكان متوقعا من    . تطلعات الفلسطينيين 
  .صوتها إلى صوت األولين

وكـان  .  يرد على السيد حسن نصر اهللا وأن يغمز في قناته       في كالمه عن لبنان اختار السيد أبو الغيط أن        
األمين العام لحزب اهللا قد تحدث في خطاب أخير له عن تسييس المحكمة الدولية لقضية مقتل السيد رفيق                  

وفـي  . المتوقع صدوره ) الظني(الحريري ومحاوالت إقحام حزب اهللا في العملية من خالل قرار االتهام            
فما كان من السيد أبو الغيط إال أن قال فـي           . ي ستمتد إلى عناصر حزب اهللا ستقطع      ذلك قال إن اليد الت    

ال يتصور أحد أنه قادر على قطع األيدي، فذلك القطع يؤدي إلى الكثير مـن الخـسائر                 «ثنايا حديثه إنه    
 مما أعطى انطباعا بأن وزير الخارجية المصري أراد أن ينتقد السيد حسن           . »التي تصيب صاحب القطع   

 مـارس،   14وهو بذلك وجد نفسه واقفا بغير مبرر في مربع جماعة           . نصر اهللا ويحذره من مغبة كالمه     
 مارس، في حين أن الموقف المصري كان ينبغي         8وطرفا في التراشق الحاد الحاصل بينهم وبين جماعة         

عة وليـست   أن يستعلي فوق االصطفاف اللبناني، ال أن يكون منحازا إلى طرف بعض رموزه سيئة السم              
  .فوق الشبهة

من المفارقات أنه في حين تحولت مصر إلى طرف في المعادلـة اللبنانيـة، فـإن الموقـف الـسعودي          
والسوري بدا أكثر نضجا ومسؤولية، حيث وجد البلدان في كالم السيد نصر اهللا إشارات إيجابية جـرى                 

ما أكده تقريـر نـشرته صـحيفة        توظيفها لصالح التخفيف من التأزم السياسي الحاصل في لبنان، وهو           
أدري أن السيد أبو الغيط ال يعبر عن نفسه فحسب ولكنه ينطق بلسان             ). 13/11(في اليوم ذاته    » الحياة«

جهات أعلى، األمر الذي يعني أننا بصدد مشكلة أكبر من الوزير، وأن الخلل الحقيقي يكمن في رؤية تلك                  
  .م نعد نعرف هي مع من وضد منالجهات، التي احترنا بدورنا في شأنها بحيث ل

  15/11/2010، الشرق، الدوحة
  

  ال يمكن منظمة التحرير أن تبقى ملتزمة سياسة تفاوضية ال نهاية لها .65
  صائب عريقات

لم يدخر الفلسطينيون، على امتداد عقود االحتالل اإلسرائيلي، جهداً إال وبـذلوه فـي سـبيل تحريـر                  ?
ية التي أطلقتها منظمة التحرير الفلسطينية بإعالن االستقالل منذ         وعلى رغم أن المبادرة التاريخ    . أرضهم

أكثر من اثنين وعشرين عاماً، لم تخرج الى حيز التحقيق، فإن سعي الفلسطينيين الى تحقيق اسـتقاللهم                 
 وعاصمتها القدس وحق العودة     1967الفعلي وحقهم في إقامة دولتهم الفلسطينية المستقلة على حدود عام           

، علـى   )نوفمبر(وتأتي ذكرى إعالن يوم االستقالل في الخامس عشر من تشرين الثاني            . نضبلم ولن ي  
رغم التحديات الصعبة، لتزيد من إصرار الفلسطينيين على حريتهم وتحقيـق حلمهـم بإقامـة دولـتهم                 

  .الفلسطينية المستقلة
ية تاريخية تمثلت باإلعالن    وعلى رغم أن منظمة التحرير الفلسطينية لم تكتف بمبادرتها اإلعالن عن تسو           

عن استقالل دولة فلسطين وعاصمتها القدس من مدينة الجزائر في الخامس عشر مـن تـشرين الثـاني                  
 في المئة من مساحة فلسطين التاريخية، وإبدائها االلتزام بقراري األمم           22، وقبولها بما ال يتجاوز      1988

 االلتـزام بمـسار     1991ظمة التحريـر عـام       واالعتراف بإسرائيل، بل قررت من     338 و 242المتحدة  
المفاوضات والسير في طريق السالم، في المقابل نرى أن إسرائيل ما زالت تماطل في االعتراف بحـق                 

  . والقدس الشرقية عاصمة لها1967الفلسطينيين بإقامة دولتهم المستقلة على أرضهم في حدود عام 
تقويض الحق الفلسطيني بإقامة الدولة الفلسطينية المـستقلة        واليوم، وفي إطار سياسة إسرائيل الهادفة الى        

وعاصمتها القدس الشرقية وحق عودة الالجئين، تمارس إسرائيل طرقاً ووسائل لتبديد إمكانية تحقيق حل              
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ولم تكتف إسرائيل بالمماطلـة والتالعـب بعمليـة الـسالم           . الدولتين وتعقيد تحقيقه على أرض الواقع     
اوضية تراوح مكانها مع الفلسطينيين منذ أكثر من سبعة عشر عاماً، وإنمـا عملـت               واالحتفاظ بعملية تف  

طوال تلك السنوات وفق استراتيجية ثابتة ومبرمجة لتغيير وفرض واقع جديد على األرض داخل حـدود                
  .1967األراضي الفلسطينية المحتلة عام 

اء على المواطنين الفلسطينيين وسـرقة      فما بين سياسة إسرائيل في مصادرة األراضي الفلسطينية واالعتد        
أراضيهم وتدمير ممتلكاتهم وهدم بيوتهم ومصادرة هويات المقدسيين، وما بين سياسة الحصار واالغتيال             
واالعتقال الواسع من دون قيد أو رادع أو قانون، في محاولة لتغيير الواقع المفروض على األرض بفعل                 

 دوليين أمام السياسات اإلسرائيلية المخالفة للقوانين الدوليـة         استخدام عامل القوة، وفي ظل عجز وصمت      
وقرارات الشرعية الدولية واالتفاقات الموقعة مع الفلسطينيين،ال يمكن لمنظمة التحريـر الفلـسطينية أن              
تبقى ملتزمة سياسة تفاوضية ال نهاية لها، خصوصاً في ظل استخدام إسرائيل لها كغطاء على ممارساتها                

وعلى إسرائيل أن تقرر اليوم ما بين       . ى عملياً إلى تقويض حل الدولتين وجعل تحقيقه مستحيالً        التي تسع 
مراجعة سياستها مع الفلسطينيين، وما بين المضي قدماً في سياستها الساعية إلى تقويض إمكانيـة قيـام                 

تحقيق هدفهم مهمـا    أما الفلسطينيون فلن يتنازلوا عن حقهم في        . دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس    
طال الزمن، والمتمثل بالحرية واالستقالل وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وحل قضية             

  . واإلفراج عن جميع األسرى المعتقلين في سجون االحتالل اإلسرائيلية194الالجئين استناداً إلى القرار 
لخيارات في سبيل نيل االستقالل، تبدأ بالسعي الـى         وعلى رغم امتالك الفلسطينيين العديد من البدائل وا       

 وعاصمتها القدس الشرقية وتنتهي 1967تأمين اعتراف دولي بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام          
إن الخيار اليوم إلسرائيل ويبدو أنها اختارت       . بتحميل اسرائيل رسمياً تبعات احتالل األراضي الفلسطينية      

 ما هي عليه أي إبقاء نفسها مصدراً للسلطات للسلطة الفلسطينية مع تفريغ الـسلطة               إبقاء األوضاع على  
الوطنية الفلسطينية من الهدف الذي قامت من أجله أال وهو نقل الشعب الفلسطيني مـن االحـتالل الـى                   

لـرئيس  على إسرائيل أن تسمع جيداً ما قاله ا       . االستقالل، وعدم القيام بأي من مسؤولياتها كسلطة احتالل       
محمود عباس في خطابه في الذكرى السادسة لرحيل الشهيد ياسر عرفات، إذ ال يمكن منظمة التحريـر                 
الفلسطينية واللجنة المركزية لحركة فتح قبول خيار إسرائيل بإبقاء الوضع على ما هو عليه، فاليوم بـدأ                 

مر الواقع والعمل على تغييـر      الرئيس محمود عباس تنفيذ االستراتيجية الفلسطينية الهادفة الى رفض األ         
  ؟.األوضاع مما هي عليه

  15/11/2010، الحياة، لندن
  

  الثوابت الفلسطينية واللغط حولها .66
  منير شفيق

فثمـة مـن   . كثر اللغط حول ما هي ثوابت القضية الفلسطينية، والتي هي ثوابت الشعب الفلسطيني كذلك      
 كان الموقف الفلسطيني والعربي واإلسـالمي       نسي أو تناسى أصل القضية الفلسطينية وكيف نشأت وما        

  . وقد تمت بالقوة من خالل حماية االستعمار وحراب جنوده1947-1917من الهجرة اليهودية ما بين 
 الجائر الذي أعطى، وبمخالفة     1947 لعام   181ثم نسي هؤالء، أو تناسوا، الموقف من قرار التقسيم رقم           

" حق إقامة دولـة   "لي، لنفسه حق تقسيم فلسطين ومنح من هجروا إليها          لميثاق األمم المتحدة والقانون الدو    
  .من أرض فلسطين% 54لهم على 

م ت  (ثم وجهت الضربة األقسى عندما بدأ الفلسطينيون تدريجاً بالتخلي عن الثوابت التي عبر عنها ميثاقا                
المعاهدة المـصرية   "قد   وقد رافق ذلك الضربة التي ال تقّل قسوة من خالل ع           1968 و 1964لعامي  ) ف

  ".اإلسرائيلية
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. خجالً وموارباً وملتبساً في التنازل عن هذا الثابـت أو ذاك          ) م ت ف  (في البداية كان الموقف من قيادة       
ولكن بعد التقدم بما أسمي بالبرنامج الوطني الفلسطيني بعد تخطيه حتى لبرنامج النقـاط العـشر وذلـك                

، أي 1967حزيـران  / ة في األراضي المحتلة في الخامس من يونيـو        بتحديد الهدف بإقامة دولة فلسطيني    
 ثم االنتقال منه إلى التخلي عن ثابت رفض التفـاوض إلـى التفـاوض واالسـتعداد                 242ضمن قرار   

لالعتراف بدولة الكيان الصهيوني، كما التخلي عن المقاومة كما عبر عن ذلك اتفاق أوسـلو والرسـائل                 
  .المتبادلة

 هو ما يسمى بالبرنامج     1968مقصود من قبل الذين تخلوا عن ثوابت الميثاق الوطني لعام           وبهذا أصبح ال  
وهكذا استبعدت الثوابت األصل لتحّل     . الوطني وحّل الدولتين باعتبار ذلك المقصود بالحفاظ على الثوابت        

  .مكانها ثوابت مخترعة ما هي بثوابت وإنما هي الخروج الصارخ عن الثوابت
وليقرأ منطلقات فتح والبرامج األولى لكل فصائل المقاومة        ) م ت ف  (ل في هذا فليقرأ ميثاق      أما من يجاد  
  .بال استثناء

 مـن الثوابـت     1967من هنا فإن اعتبار التفاوض واالعتراف والصلح وإقامة دولة فلسطينية في حدود             
 الثوابت وإذا كانوا أكثـر      فمن األفضل لهؤالء أن يعترفوا بأنهم تخلوا عن       . يصل إلى حد العيب والوقاحة    

ولكن ليس مـن    . ومن بعد ذلك فليدافعوا عن موقفهم     . صدقاً مع النفس ليعترفوا أنهم خانوها جهاراً نهاراً       
خالل لعبة التالعب بالحديث عن الثوابت وبأنهم ما زالوا يتمسكون بها وقـد تخلـوا عـن األراضـي                   

خطوط ما قبل الخامس مـن       (1948/1949م  ثم تخلوا عن خطوط الهدنة لعا     . 1948المغتصبة في عام    
 وذلك بقبولهم مبدأ تبادل األراضي والمفاوضة على حّل نهائي للقضية، وقد راحوا             1967حزيران  / يونيو

  .وعلى أصل الحق في فلسطين) أول الرقص حنجلة" (يهودية الدولة"يبحثون بصيغ لاللتفاف على 
   عن كل ذلك اللغط؟وبعد، فما هي ثوابت القضية الفلسطينية بعيداً

ويجب اعتبار كـل مـا أحدثـه        .  الحق الحصري للشعب العربي الفلسطيني بكل فلسطين التاريخية        -1
، من تغييرات سكانية أو جغرافية      1948-1917االستعمار البريطاني، في أثناء احتالله لفلسطين ما بين         

ين عن الوطن العربي المجزأ أسـهم  داخلية، غير شرعي ومخالفاً للقانون الدولي، فضالً عن تجزئة فلسط      
  .بدوره، وكان ذلك سبباً حاسماً في الضعف الذاتي فلسطينياً وعربياً

 اعتبار كل القرارات الدولية ابتداء من قرار تقسيم فلسطين والتي تضمنت، بصورة مباشرة أو غيـر                 -2
تهجير ثلثي الشعب الفلسطيني، أو     مباشرة، اعترافاً بالنتائج المترتبة على إقامة دولة الكيان الصهيوني، و         

، غير شرعي، ومخالفاً للقانون الدولي ومبادئ ميثـاق هيئـة األمـم             1967حزيران  / على حرب يونيو  
  .وذلك إلى جانب الحق التاريخي والديني والحضاري والثقافي للشعب الفلسطيني في فلسطين. المتحدة

ما فيها المقاومة المسلحة لتحرير كامل فلسطين        حق الشعب الفلسطيني في ممارسة كل أشكال الكفاح ب         -3
  .من النهر إلى البحر

 حق الشعب الفلسطيني بمقاومة االحتالل للضفة الغربية وقطاع غزة ودحره وتفكيك ما قام بـه مـن                  -4
فال حق لالحتالل في أن يساوم، أو يفاوض        . مستوطنات أو ُأحدث من تهويد في القدس، بال قيد أو شرط          

مكاسب مقابل االنسحاب، فأصل هذا االحتالل غير شرعي وفقاً للقانون الـدولي ولمبـادئ              أو يحقق أية    
ميثاق هيئة األمم المتحدة، ومن ثم ال يجوز أن ُيكافأ بأي شكل من األشكال على ارتكابه جريمة االحتالل                  

  .يلوما أحدثه من تهجير ومجازر واعتداءات وإقامة مستوطنات وتهويد في مدينتي القدس والخل
 ال يجوز االعتراف بحّل الدولتين الذي يتضمن االعتراف بدولة الكيان الصهيوني، وال بأي تغييرات               -5

  .1948/1949في خطوط هدنة 
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 ليس من حق أي نظام عربي التخلي عن الحقوق العربية الثابتة في فلسطين باعتبارها جـزءاً مـن                   -6
دمة وليس من حق أية دولة أو حتى أي جيل مـن            وهذا من حق األمة وحق األجيال القا      . الوطن العربي 

  .فالحق في فلسطين يجب أن يحافظ عليه حتى يجسد بالتحرير الكامل. األجيال
 رفض االعتراف بالمفاوضات المباشرة لما تتضمنه من اعتراف أو استعداد بـاالعتراف، بالكيـان               -7

 قضايا التحرر الوطني التي واجهت      وهذه الخصوصية هي التي تميز القضية الفلسطينية عن       . الصهيوني
االستعمار ولم تكن لديها مشكلة في االعتراف بدولة االستعمار عدا عدم االعتراف باالستعمار ووجـوده               

  .في بالدها
 إقامة دولة فلسطينية قبل تحرير كامل التراب الفلسطيني يجب أالّ تطرح للمـساومة مقابـل دحـر                  -8

. وإنما ُيترك أمرها لالستفتاء بعـد ذلـك       . لضفة الغربية وقطاع غزة   االحتالل وتفكيك المستوطنات من ا    
ومن ثم ال يجوز وضع إقامة دولة فلسطينية في األولوية قبل تحرير األرض لئال يساوم مقابل ذلك علـى     
األرض، أو على أي جزء، أو حق من فلسطين التاريخية، التي كانت قبل سيطرة االستعمار البريطـاني                 

  .عليها
ت التجربة التاريخية والمعاصرة أن القبول بالحلول المقترحة أو االعتراف بالقرارات الدولية من              أثبت -9

جانب القيادات الفلسطينية لم يأتيا بأية إيجابية أو يحققا حالً، وإنما كان طريقاً لتكريس ما تم من هجرات                  
مـا أحدثتـه مـن هجـرات         كما لتكريس قيام دولة الكيان الصهيوني و       1948-1917صهيونية ما بين    

  .صهيونية، وتهجير للفلسطينيين، وتغيير في الخريطة الداخلية لفلسطين
فقد أثبتت التجربة أن خصوصية القضية الفلسطينية ال تحتمل موضوعات مثل االعتراف باألمر الواقـع،              

الـبعض  أو إنقاذ ما يمكن إنقاذه، أو ضرورة التفاوض، أو المساومة على بعض الحقوق للحفـاظ علـى              
ألن كل ذلك بال استثناء أدى في       . اآلخر، أو التقدم بحلول مثل حتى الدولة الواحدة والمساواة بين سكانها          

التطبيق العملي إلى تقديم اعترافات مجانية للمشروع الصهيوني أو للذين هاجروا بال وجـه حـق إلـى                  
  . أم بعد ذلك1948فلسطين سواء أكان قبل قيام الدولة 

  م مجاناً دون أي مقابل حتى على مستوى االعتراف بأي جزء من الحقوق التاريخية للـشعب                فكل ذلك قد
الفلسطيني من جهة، كما نجم عنه من جهة أخرى، تجريئاً للمشروع الصهيوني وللدول الكبرى المساندة                

ل له على طلب المزيد من التنازالت من الجانب الفلسطيني والعربي حتى وصل األمر اآلن، مـن خـال                 
مشروع ما يسمى االعتراف بيهودية الدولة، إلى حد المساس بأصل الحق في فلسطين إذ ُيراد منه تثبيت                 
الرواية الصهيونية عن حق يهودي مزعوم في فلسطين وعدم االعتراف بأصل حـق الـشعب العربـي                 

  .الفلسطيني في فلسطين
عرب والمسلمين وحتـى للعـالم كلـه         ولهذا يجب إجراء نقد لما حدث من استدراج للفلسطينيين وال          -10

للتنازل خطوة بعد خطوة عن ثوابت القضية الفلسطينية المتمثلة بالحقوق كافة، والتي أدرجـت بمبـادئ                
 م ت ف(ميثاقي ( 1968 و1964لعامي.  

فقد أثبتت التجربة بطالن كل المسوغات النظرية والسياسية والواقعية التي قدمت لتمرير كل خطوة مـن                
فقد كانت وهمية وخداعاً للنفس والدليل الصارخ نجده في النتـائج           . ذلك المسلسل من التنازالت   خطوات  

العملية والواقعية لما قدم من تنازالت، إلى جانب العجز عن ترداد ما قدم من مسوغات نظرية وسياسـية      
عالن دولة االسـتقالل    ، أو إل  1974 أو لبرنامج النقاط العشر      1969وواقعية لمشروع الدولة الديمقراطية     

، 2007 وأخيراً وليس آخراً للموافقة على توصيات مـؤتمر أنـابوليس            1993، أو التفاق أوسلو     1988
  .وقبله ما سمي بمبادرة السالم العربية

  14/11/2010، موقع الجزيرة نت، الدوحة
  

  !!»في آي بي«هذا ُيعتقل وذاك يحرم من ميزات الـ .67
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  ياسر الزعاترة
تقاله ، اتصل محمود الرمحي ، النائب في المجلس التشريعي الفلـسطيني وأمـين سـر                قبل أيام من اع   

المجلس ، بوزير األوقاف محمود الهباش لمطالبته بضم عدد من نواب حماس إلى قائمة الحـج ، لكـن                   
  .األخير لم يوافق بعد مماطلة إال على الرمحي نفسه وزوجته ، األمر الذي رفضه األخير

بع أن موافقة السلطة على خروجه وعدد من إخوته النواب للحج لم تكن لتتم ، حتى لو                 يعلم الرمحي بالط  
وافقت السلطة ، ألن سلطات االحتالل ال تسمح لهم بمغادرة األراضي المحتلة ، لكن الهبـاش أبـى أن                   

  .يسجل عليهم موقفا بالموافقة
اء واألسرى وقعت أسيرة الهبـاش      قصة منح الحج التي قدمت من المملكة العربية السعودية ألسر الشهد          

وسلطته ، فكان أن وزعت بالطريقة الحزبية التقليدية ، األمر الذي أثار استياء األسرى ، بخاصة أسرى                 
 تأشـيرة   200الذين وقع استبعاد عائالتهم منها ، وهو ما تم تجاوزه الحقا بإضافة             ) 48(القدس والداخل   

  .جديدة من قبل السعودية
اس الذين لم يكادوا يخرجون من السجن بعد قضاء معظمهم محكوميات تتراوح بـين              عودة إلى نواب حم   

، حتى عاد مسلسل االعتقال الصهيوني يطاردهم من        ) هناك منهم من لم يخرجوا أصال     (و شهرا   40 30
جديد ، حيث اعتقل نائب القدس الشيخ المجاهد محمد أبو طير ، ثم تاله النائب حاتم قفيشة من الخليـل ،                     

ن محمود الرمحي ، فيما يبدو أنها إرهاصات العتقال آخرين منهم ، مع العلم أن أكثرهم لم يسلم من                   واآل
نواب حماس في الضفة أصـدروا بيانـا        (أذى السلطة ، سواء مباشرة ألشخاصهم أم ألبنائهم وعائالتهم          

  ).استنكروا فيه اقتحام مكتب نائب فتحاوي في قطاع غزة
داهمت بيوت ثالثة من رموز حماس في منطقة جنين هم وزيـر األسـرى              وكانت سلطات االحتالل قد     

السابق في حكومة الوحدة وصفي قبها وخالد الحاج وغسان الزغيبي ، وحققت معهم حول وضع حماس                
في الضفة وهددتهم بأنهم سيعتقلون في حال قيامهم بأية محاوالت الستعادة نشاط الحركـة فـي الـضفة                  

وبـين حمـاس ، وقـاموا       " الشين بيت " قادة السلطة مفاوضات بين ضباط من        الغربية ، وهو ما اعتبره    
باالحتجاج عليه لدى الطرف اإلسرائيلي ، لكأن اختطاف الناس وترويع أهلهم والتحقيق معهم يعد تفاوضا               

  .بالنسبة ألولئك المهووسين بقصة المفاوضات كما ذهب قبها في بيان أصدره تعليقا على الموقف
التي تسيطر عليها الـسلطة ، إال أن  ) أ( أن الرمحي من سكان رام اهللا ، ويسكن في مناطق    يشار هنا إلى  

الذي يحظى به أمن الـسلطة عنـد        " االحترام"ذلك لم يُحْل دون اقتحام بيته واعتقاله ، ما يشير إلى حجم             
 التقريـر األمنـي     الحلفاء اإلسرائيليين رغم شهادات حسن السلوك التي يتلقونها بين يوم وآخر ، وآخرها            

اإلسرائيلي الذي يتحدث عن دور السلطة في التخلص من قائمة المطلوبين في الـضفة باسـتثناء خليـة                  
  .صغيرة لحماس في الخليل

مقابل مسلسل االعتقال الذي يتعرض له نواب حماس ، قامت السلطات اإلسرائيلية بمعاقبة بعض نـواب                
ن الخروج من الضفة نحـو األردن بـسياراتهم الخاصـة ،            حركة فتح وقادتها وقادة السلطة بالحرمان م      

" فركـة أذن  "باستثناء الرئيس ورئيس الوزراء ، وهو إجراء ال ُيعرف إلى متى يستمر ، واألرجح أنـه                 
، ) هناك مبررات إسرائيلية قال القوم إنها تشويه لقـادة الحركـة          (بسبب سلوك من هذا الطرف أو ذاك        

لماذا ال يوقفون التنسيق األمنـي ردا علـى      (ل العودة إلى المفاوضات     مفضلين القول إنها ضغوط من أج     
  ).ذلك؟،

نعلم بطبيعة الحال أن العدو اإلسرائيلي ال يعامل الناس إال وفق مصالحه ، فمـن يخدمونـه يقـدم لهـم                     
العـادي  التسهيالت ، أما الذين يعادونه بالفعل فهم دائما برسم االعتقال والبهدلة ، وهنا ال يحتاج اإلنسان                 

الكثير من الذكاء حتى يدرك حقيقة المشهد الذي يقف قبالته ، ولو استخدم أولئك القوم كل إمكاناتهم فـي                   
من أجل إقناع الناس بصواب مواقفهم فلن يفلحوا ، ألن الناس يعرفون عـدوهم ويـدركون                " البروباغندا"

  .سياساته
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ال دخـل  ( أن تقوم بمواجهته على نحو مقنع إن حركة تعقد مؤتمرها تحت االحتالل ، وبإذن منه ال يمكن      
، وإن سلطة تعيش على المعونات التي يسمح بها االحـتالل ال    ) لقواعدها بذلك ما لم يدافعوا عن الموقف      

  .يمكن أن تتحداه ، كما أن قادة يحظون بتسهيالت العدو ال يمكن أن يقاوموه
افعون عن واقع السلطة عبر اتهام حماس       تلك هي الحقيقة وأي كالم غير هذا هو محض تدليس ، ومن يد            

أقلـه  (إنما يهربون من مواجهة الحقيقة المرة ، ويعيشون الحزبية في أسوأ تجلياتها ، لكن جماهير األمة                 
  .ليست برسم التضليل في ملف كهذا ولن تكون) الغالبية الساحقة منها

  15/11/2010، الدستور، عّمان
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