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  ريكية حول استئناف المفاوضات المباشرةنتنياهو يحاول إقناع وزرائه بقبول الصفقة األم .1

 لم  أمسحتى يوم   ، أنه   أسعد تلحمي ،  الناصرةنقالً عن مراسلها في     ،  19/11/2010،  الحياة، لندن نشرت  
تكن الحكومة اإلسرائيلية تسلمت من واشنطن بعد النسخة األخيرة لوثيقة التفاهم بين الجـانبين، تمهيـداً                

التقارير اإلسرائيلية حول المرحلة التي بلغتها االتصاالت مع الواليات         وتضاربت  . إلبالغ الفلسطينيين بها  
 تتناول التفاهمات التي تمت بين رئيس الحكومـة اإلسـرائيلية بنيـامين             "وثيقة رسمية "المتحدة في شأن    

  .نتنياهو ووزيرة الخارجية األميركية هيالري كلينتون في نيويورك األسبوع الماضي
واالنطباع هو  " إن ثمة تفاصيل صغيرة تعترض التفاهم مع الواليات المتحدة           "يديعوت احرونوت "ذكرت  و

 طـائرة   20أن تفاصيل االتفاق ناجزة وأن الوثيقة الخطية ستُوضح أن الواليات المتحدة ستمنح إسرائيل              
  ." بعد موافقة الكونغرس2015 في العام إضافية 35-عسكرية متطورة من طراز أف

تحديد موعد النعقاد الحكومة األمنية للتصويت على الصفقة، مشيرةً إلـى أن            لكن الصحيفة الحظت عدم     
ألن كل يوم يمر يزيد من ضغوط اليمـين فـي حزبـه             "نتنياهو يستعجل الحصول على مسودة االتفاق،       

  ."وحكومته ضد التوقيع على الصفقة
، "الـصفقة "بعدم معارضـة     الدينية ايلي يشاي     "شاس"وواصل نتنياهو محاوالته إلقناع نائبه زعيم حركة        

البناء في مستوطنات القدس سيـستمر فـي        " األخير يصر على تلقي ضمانات واضحة بأن         أنخصوصاً  
 ما سيتيح له إقناع الزعيم الروحي للحركة الحاخام عوفاديا          "موازاة تجميده في مستوطنات الضفة الغربية     

يت ويوفر لنتنياهو غالبية في حكومته      يوسف بعدم معارضة وزراء الحركة الصفقة واالمتناع عن التصو        
  .األمنية المصغرة

 باراك التقيا يشاي مراراً في اليومين األخيرين إلقناعه بعدم معارضـة            إيهودوكان نتنياهو ووزير الدفاع     
 يعرف الموقف األميركي تحديداً من شرقي القدس والتأكـد مـن أن     أنتجميد البناء، إال أن األخير طلب       

  .فاجأوا عند البناء في المدينة خالل التجميد ولن ينددوا بأي قرار في هذا الشأناألميركيين لن ي
 بأنه مع تجميد البناء فـي       "شاس"ووفقاً ألحد التقارير الصحافية فإن نتنياهو مستعد لاللتزام خطياً لوزراء           

  .لقدسمستوطنات الضفة الغربية سينشر عطاءات لبناء مئات الشقق السكنية الجديدة في أنحاء ا
اً إسرائيلي"   مسؤوالً ، أن وكاالتونقالً عن    القدس المحتلة    ، من 16/11/2010،  الخليج، الشارقة  وأضافت

وواشنطن لم تتوصال بعد إلى اتفاق لمجموعة الحـوافز األمريكيـة   " إسرائيل"أعلن، أول أمس، أن   كبيراً  
إسرائيل وضعت شروطا عـدة     "أن  وأضاف  . االستيطان" تجميد"إلى إقرار   " إسرائيل"التي تهدف إلى دفع     

ليتم حـسم الموقـف     " األمنية"لم تتم االستجابة لها، ولن يطرح رئيس الوزراء هذه المسألة أمام الحكومة             
  .بهذه الشروط " منها قبل القبول

ونقلـت وسـائل    .  بسبب مطالبته بتجميد االستيطان    وباماوانتقد رئيس الكنيست رؤوفين ريفلين الرئيس أ      
أوباما يعتقد أنه باإلمكان اختصار الطريق في الـشرق األوسـط،           "لية عن ريفلين قوله، إن      إعالم إسرائي 
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وتابع أن اإلسرائيليين يتساءلون حول ما الذي سيحدث في المرة المقبلة عندما ينشأ             ". وأوروبا تسير خلفه  
  ".خالف مع األمريكيين؟ هل سيتم منذ اآلن تنفيذ كل خطوة على خلفية إزالة الفيتو؟

 بحـضور قـادة     ، بينهم الوزير يـولي إدلـشتاين، اجتماعـاً        "الليكود"من  " كنيست"عقد خمسة أعضاء    و
  .المستوطنات، عبروا فيه عن معارضتهم الشديدة للتجميد، وطالبوا نتنياهو برفض االقتراح األمريكي
ـ                 راً أن  لكن رئيس حزب العمل ووزير الحرب ايهود باراك عبر عن تأييده لالقتـراح األمريكـي، معتب

من حزبه  " كنيست"، أهم من االحتكاكات بين نتنياهو وأعضاء        "35-اف" طائرة مقاتلة    20الحصول على   
 طائرة لكن بسبب تقليص الميزانية تمكنا من     40لقد أردنا شراء    "وأضاف  .. االستيطان" تجميد"يعارضون  

 اآلن إكمال الناقص مقابـل       مليارات دوالر، واألمريكيون يقترحون علينا     3 طائرة فقط بتكلفة     20شراء  
فإنهم يقترحون علينـا  ) سالم مع الفلسطينيين(التجميد لتسعين يوما، وانه إذا نجحنا في التوصل إلى اتفاق     

  ".صفقة أكبر بست أو سبع مرات
. ال ينبغي رفضها  " فرصة ذهبية "ورأى مسؤولون في المؤسسة األمنية في الكيان، في المقترح األمريكي           

فرصة ذهبية من الناحية    "عن ضابط في سالح الجو قوله إن المقترح األمريكي          " معاريف"ونقلت صحيفة   
وسائل سرية كانت الطريـق     "، فيما قال مسؤول أمني رفيع المستوى أن المقترح األمريكي يشمل            "األمنية

آخـر سـيؤكد    " 35-اف"وقال ضباط آخر إن الحصول على سرب طائرات         ". إليها مغلقة أمام إسرائيل   
فوق الجوي في الشرق األوسط وسيساعد الجيش على تحويل موارده ألهـداف أخـرى امتنـع عـن                  الت

وقال مـسؤول أمنـي رفيـع المـستوى إن           .االستثمار فيها في الماضي بسبب عدم توفر ميزانيات لها        
  ".األمريكيين قدموا اقتراحا ممتازا وعدم االستجابة له سيكون خطأ فادحا"

الطائرات المقاتلة التي تعهدت بهـا اإلدارة األمريكيـة         "آرتس ألوف بن أن     وكتب المحلل السياسي في ه    
  .من الفلسطينيين، وإنما لتعزيز الردع أمام إيران" إسرائيل"ليست من أجل حماية 

  
   ربط صفقة الطائرات بتجميد االستيطاننرفض: عباس .2

 االستيطان توطئة رفض الرئيس الفلسطيني محمود عباس الربط بين تجميد: علي الصالح - لندن
 مليارات دوالر، 3 بمبلغ "35أف "كية تشمل طائرات يالستئناف المفاوضات المباشرة، وصفقة أمر

 من قال و.، مقابل وقف التجميد لثالثة أشهر"إسرائيل"ـ مليار دوالر كمساعدات ل20إضافة إلى 
نحن نرفض ": ي حسني مباركالعاصمة األردنية عمان قبل أن يغادرها إلى القاهرة للقاء الرئيس المصر

الربط بين صفقة الطائرات وتجميد االستيطان بأي شكل من األشكال، ال عالقة لنا بذلك، وال دخل لنا 
كا حليفة إلسرائيل وال نستطيع أن نمنعها، يأمر": وأضاف. "هذا هو موقفنا ولم يتغير.. بهذا الموضوع

ض الفلسطيني وال تستخدم كذريعة لتزويد إسرائيل لكن لتكن مثل هذه المساعدات بعيدا عن مسار التفاو
 :وعن لقائه مع ديفيد هيل، نائب جورج ميتشل مبعوث السالم األميركي الخاص، قال ."بمزيد من السالح

  ."أمس، لكنه جاء خالي الوفاض ليس لديه ما يقدمه أو يقوله) أول من(التقيت هيل في رام اهللا "
  19/11/2010الشرق االوسط، لندن، 

  
  تجميد كامل لالستيطان اذا ارادت اثبات جديتهاالقيام بالحكومة اإلسرائيلية على  :عريقات .3

طالبت السلطة الوطنية الفلسطينية على لسان صائب عريقات الحكومة اإلسرائيلية :  وكاالت–رام اهللا 
في "وقال . ت جديتهابتجميد كامل لالستيطان وعدم االكتفاء بوقف البناء في الضفة الغربية اذا ارادت اثبا
 عريقات أضافو. "اللحظة التي يوقف فيها نتنياهو االستيطان سيصار الى استئناف المفاوضات مباشرة

يعرف تماما ان رئيس الحكومة اإلسرائيلية هو من يعطل عملية "كي باراك اوباما ين الرئيس االمرإ
  ."السالم والمفاوضات

  19/11/2010الحياة الجديدة، رام اهللا، 
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   بخصوص تجميد االستيطانكي الرسمي النهائيي بانتظار الموقف االمرنحن: ابو ردينة .4

 الناطق باسم أن، وكاالت وعبدالرحيم حسينعن مراسلها  19/11/2010االتحاد، ابو ظبي، نشرت 
 كي الرسميين الجانب الفلسطيني ال يزال بانتظار الموقف االمرقال إالرئاسة الفلسطينية نبيل ابو ردينة 

 الذي جرى في رام اهللا بين الرئيس الفلسطيني واوضح ان االجتماع.  من قضية تجميد االستيطانالنهائي
كية وتم تقديم العديد من ياالفكار والطروحات االمر" تناول محمود عباس والمبعوث األمريكي ديفيد هيل

بين الجانبين الفلسطيني كي، والمشاورات مستمرة وستتواصل ياالستفسارات الفلسطينية للمبعوث االمر
  ."كييواألمر

وكالة   ونقالً عن مراسلها من رام اهللا محمد يونسنقالً عن، 18/11/2010الحياة، لندن، وأوردت 
كي الرسمي في شأن وقف االستيطان لمدة ي العرض االمرتلقىالرئيس محمود عباس ، أن .)ب.ف.أ(

ن عباس ابلغ البمعوث إوقال مسؤول فلسطيني  .ثالثة أشهر، لكنه أصر على أن يشمل ذلك مدينة القدس
 طالما لم يكن هناك استيطان، وانه مستعد للتفاوض في كل يوم "إسرائيل"نه سيتفاوض مع  أكيياالمر

، 1967يجري فيه تجميد االستيطان، على ان يشمل هذا التجميد كامل االراضي الفلسطينية المحتلة عام 
 كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات الذاعة الجيش قاللك في غضون ذ .بما فيها القدس الشرقية

يام أأكانت المفاوضات ستفضي الى نتيجة خالل ثالثة . ننا سنتفاوض بدءاً بالحدود واالمنإ "اإلسرائيلي
عندما : "واوضح. " او ثالثة اشهر، نريد تجميداً لالستيطان طيلة فترة هذه المحادثاتأسابيع ثالثة أو

  ."ه المفاوضات، ستعالج المسائل االخرى الجوهرية، الالجئون والمياه وقضايا أخرىتنتهي هذ
رئيس ، أن محمد القيق القدس المحتلةعن مراسله من  18/11/2010موقع فلسطين اون الين وذكر 

هيل قوله إن ديفيد عن نقل دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات 
 يوماً دون التوصل إلى حل 55مريكي ما زال يعقد المشاورات مع الحكومة اإلسرائيلية منذ الجانب األ

بشأن تجميد االستيطان، الفتاً إلى أن السلطة الفلسطينية كانت تتوقع إطالعها على خطة الحوافز 
م لحكومة وذكر عريقات أن الرد الفلسطيني على العرض األمريكي المقد. األمريكية لتشجيع عملية السالم

  .االحتالل مقابل تجميد االستيطان سيتم تحديده بعد إجراء مشاورات فلسطينية وعربية
  

   كيلومتراً مربعا6258ًعريقات يكشف للمرة األولى عرض أولمرت إقامة دولة فلسطينية على  .5
كشف كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات للمرة األولى ان رئيس :  محمد يونس–رام اهللا 

 اولمرت عرض على الرئيس محمود عباس اقامة دولة فلسطينية مستقلة إيهودالوزراء اإلسرائيلي السابق 
 كيلومتراً مربعاً تساوي مئة في المئة من مساحة الضفة الغربية وقطاع غزة في مقابل موافقة 6258على 

 في قاعة كنيسة في محاضرة، وقال . في المئة من مساحة الضفة6.5عباس على تبادل أراض بنسبة 
ن عباس رفض العرض اإلسرائيلي، لكن المفاوضات كانت متواصلة الى ، إالعائلة المقدسة في رام اهللا

من جهة وأوضح  .أن خرج اولمرت من الحكم على خلفية القضية المرفوعة ضده في المحاكم اإلسرائيلية
لتمسك بالحقوق الفلسطينية ن الرئيس الراحل ياسر عرفات أوصاه كرئيس للوفد المفاوض اأخرى، أ

 46 كيلومتراً على شاطئ البحر الميت، و37الكاملة، وهي الضفة وقطاع غزة كاملة بما فيها القدس و
كيلومتراً مربعاً من األرض الحرام الواقعة بين اللطرون والقدس، وحق عودة الالجئين، وممر آمن بين 

  .الضفة وغزة
فسها بعد انتخابه رئيساً لمنظمة التحرير ورئيساً للسلطة وأضاف ان الرئيس عباس قدم له الوصية ن

ن أي حق من هذه الحقوق أن اياً من الفلسطينيين لن يتنازل عن اي من هذه الحقوق، وأ أكدو. الفلسطينية
 ستكون امام خيار الدولة الثنائية القومية في حال رفضها "إسرائيل"وتابع ان . لن يحل محل الحق اآلخر

وعن الخيارات الفلسطينية في المرحلة . 1967عام ) يونيو(على خط الرابع من حزيران حل الدولتين 
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ن الخيار االول هو مطالبة االدارة إالمقبلة في حال عدم قبول إسرائيل وقف االستيطان، قال عريقات 
ي هو ، والخيار الثان1967كية االعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام ياالمر

مطالبة مجلس االمن باالعتراف بالدولة الفلسطينية على هذه الحدود، والخيار الثالث في حال فشل 
قائالً، إن وتابع  .الخيارين االول والثاني، هو مطالبة االمم المتحدة بوضع فلسطين تحت وصاية دولية

ت في كوسوفو وفي تيمور كية ستكون مطالبة من العالم بمعاملة الفلسطينيين كما فعلياالدارة االمر
  .الشرقية وكما تفعل اآلن في السودان

  17/11/2010الحياة، لندن، 
  

   كشف خلية لحماس خططت الغتيال محافظ نابلس الفلسطينية تعلن عنالسلطة .6
أعلنت السلطة الفلسطينية انها اعتقلت خلية تابعة لحركة حماس اعدت خطة الغتيال محافظ : رام اهللا

 ان الخلية تتألف من ثالثة اعضاء، وانها تنشط ،وقال مسؤول امني رفيع. يل البكرينابلس العميد جبر
ن الثالثة اعترفوا بالخطة وسلموا االسلحة التي كانوا سيستخدمونها في عملية أ مضيفاً. في منطقة نابلس

نابلس  ":يفاً، مض"تغيير قواعد اللعبة"ن حماس ارادت باستهدافه ، إقال محافظ نابلسمن جهته و .االغتيال
عنوان سياسي واقتصادي وثقافي وامني مهم، هناك انجازات امنية واقتصادية كبيرة، هناك استقرار امني 

ن حماس ارادت بعملية أ مصدر امني  في حين ذكر."واقتصادي في نابلس، وحماس تريد ان تبدأ من هنا
  .هدف اعضاءهااالغتيال هذه محاولة الضغط على السلطة لوقف االعتقاالت التي تست

  18/11/2010الحياة، لندن، 
  

  ال زلنا نصر على تحقيق المصالحة وال عدو لنا سوى االحتالل: هنية في العيد .7
 رغم ما باب المصالحة ما زال مفتوحاً"إسماعيل هنية رئيس الوزراء في الحكومة المقالة إن قال  :غزة

 الذي أم عشرات اآلالف في صالة العيد وأضاف هنية ".جرى من تراجع في الجولة االخيرة من الحوار
نؤكد في يوم عيدنا أننا ما زلنا نصر على تحقيق المصالحة وما زلنا نتمسك بإنهاء "بملعب فلسطين بغزة 

االنقسام وما زالت األبواب مشرعة أمام تحقيقها رغم االرتهان لدى البعض الرادة الخارج واألمريكان 
نحن دعاة وحدة "ارتباط الفلسطينيين بأرض فلسطين، قائال هنية د وأك ".وسنظل أوفياء لهذه الحقيقة

وتصالح فوق ارضنا ومع امتنا، صحيح ان هناك خالفات سياسية على ساحتنا الفلسطينية، ولكن لنا عدو 
األمة العربية واإلسالمية هي عمق "واعتبر أن  ".واحد هو االحتالل وال عدو لنا من ابناء شعبنا وال امتنا

يجي، وأن الذين يبحثون عن عمق استراتيجي في البيت األبيض أو األسود هم منحرفون وال يمكن استرات
التي قامت بها حركة " حملة المودة" الى استمرار من جهة أخرى،ودعا  ".ان يصلوا باألمة الى الخير

 زيارة بيوت  الى العيد الف منزل خالل العشرة ايام الماضية، داعيا في يوم280حماس من خالل زيارة 
  .الجرحى والشهداء واالسرى وااليتام

  16/11/2010، اإلخباريةوكالة معاً 
  

  ؤكد على مواصلة الكفاح لتحقيق األهداف الفلسطينيةمنظمة التحرير ت: "االستقالل"في ذكرى  .8
اصلة ، تصميمها على مو ذكرى إعالن االستقاللمناسبةبأكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، : رام اهللا

وحذرت من أن عدم إلزام . الكفاح لتحقيق األهداف الفلسطينية، وجددت مطالبتها بوقف االستيطان
 حركة حماس بالتوقيع الفوري على  من جهة أخرىطالبتو". حل الدولتين"بذلك سيقوض " إسرائيل"

  .المبادرة المصرية إلنجاز المصالحة 
  16/11/2010الخليج، الشارقة، 
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  في مواجهة االحتالللفلسطيني يدعو في ذكرى االستقالل إلى الوحدة المجلس الوطني ا .9
 22دعا المجلس الوطني الفلسطيني الشعب الفلسطيني إلى استغالل الذكرى الـ:  أشرف الهور-غزة 

نبذ الفرقة واالنقسام والتوحد في مواجهة االحتالل للوصول إلى الدولة المستقلة "إلعالن االستقالل، في 
ما زال يناضل " المجلس في بيان له أن الشعب بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية كدوأ ."لقدسوعاصمتها ا

لتحقيق حلم الدولة المستقلة وتحويله إلى واقع ملموس، كما أن السلطة الوطنية تعمل جاهدة على األرض 
الل رفضها تطبيق  تجاه عملية السالم من خ"إسرائيل" بتعنت  في المناسبةوندد ."لبناء مؤسسات الدولة

قرارات األمم المتحدة وتنكرها ألسس عملية السالم وسعيها إلى بناء المزيد من المستوطنات ومصادرة 
المزيد من األراضي واالستمرار فى تهويد القدس وتقطيع أوصال الوطن الفلسطيني وتحويله إلى معازل 

  .لمنع التواصل الجغرافي
  16/11/2010القدس العربي، لندن، 

  
  اإلسرائيلياالحتالل  من  مسؤولية أمن نابلسالفلسطينية تؤكد تسلمهاسلطة ال .10

سلمت السلطة المسؤولية األمنية " إسرائيل"أكد مصدر مسؤول ومطلع بمحافظة نابلس، أن .): أ.ب.د(
الكاملة عن مدينة نابلس وأعادت حدود المدينة رسميا إلى ما كانت عليه األوضاع قبل االنتفاضة الحالية، 

بموجب هذا االتفاق فان األمن الفلسطيني سيعمل " وأوضح أنه .2000سبتمبر/ تحديدا إلى ما قبل أيلولو
في كافة أنحاء مدينة نابلس وان حاجز بيت ايبا في الجهة الغربية للمدينة عاد إلى . . على مدار الساعة 

 سيمتنع جيش االحتالل ،وأضاف". ما كان عليه وان قوات األمن الفلسطيني تسيطر عليه سيطرة كاملة
في السياق  و".وبعد إبالغ الجانب الفلسطيني بنيته الدخول. . إال في الحاالت الطارئة "عن دخول المدينة 

 إال أنها ".الشكلية ال أكثر"ـ، واصفة إياها ب"اإلسرائيلية"نفسه، قللت مصادر أمنية فلسطينية من الخطوة 
بما تزيد من خلق حالة الثقة بين الجانبين الفلسطيني ور"هذه الخطوة ليست ضارة أشارت إلى أن 

كتائب " ناشطا من 75سلمت السلطة قائمة بأسماء " إسرائيل" أن ذكرت من ناحية أخرى،و ".اإلسرائيلي"و
  ."العفو"ـيشملهم ما يوصف ب" شهداء األقصى

  18/11/2010الخليج، الشارقة، 
  

  من قبل حكومة فياض رواتبهم عناصر في األجهزة األمنية يحتجون على قطع: غزة .11
، اعتصاماً "لجنة الطوارئ "2005 تعيينات - نظمت اللجنة الوطنية لموظفي األجهزة األمنية: غزة

 في ساحة الجندي المجهول بغزة، تضامناً مع 15/11/2010جماهيرياً ومؤتمراً صحفياً، ظهر االثنين 
 3ة سالم فياض، والمقطوعة رواتبهم منذ ، التابعين لحكوم2005 تعيينات -موظفي األجهزة األمنية

  .أشهر
  15/11/2010قدس برس، 

  
   الغربيةالسلطة تواصل الحرب على مصادر تمويل حماس في الضفة: تقرير .12

تواصل السلطة الفلسطينية، حربا ال هوادة فيها على مصادر تمويل حركة حماس : كفاح زبون - رام اهللا
شيقل "تواصل السلطة التدقيق في كل  وفي حين . أكثر وأكثرفي الضفة الغربية، في محاولة إلضعافها

 يدخل أو يخرج من البنوك، باإلضافة إلى التحقيق مع تجار مشتبه في تمويلهم للحركة، فإنها "إسرائيلي
تحرص أيضا على عزل أي هيئات إدارية تابعة لحماس في المؤسسات اإلسالمية ومدارس رياض 

وكانت السلطة  . مؤسسات طالما حصلت على المال كدعم من الخارجاألطفال وفي لجان الزكاة، وهي
 التي تملكها حماس في الضفة، عبر امتالكها بشكل غير مباشر "اإلمبراطورية المالية"تنبهت متأخرة إلى 

،  قليالً بدأت الحرب مبكراً"إسرائيل"، رغم أن "األموال الدينية"مشاريع تجارية ضخمة وسيطرتها على 
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 الصحوة المتأخرة لرجال السلطة تعرضت حماس لهزات اقتصادية في الضفة، بعد سقوط وبسبب هذه
شبكات مالية لها، لكنها ما زالت تمتلك كثيرا من هذه المصادر التي لم تستطع السلطة إثبات العالقة بينها 

سوق، وأكدت المصادر أن السلطة تعرف وتتابع حركة األموال التي تشغلها حماس في ال. وبين حماس
أحيانا "  فلسطينيقال مصدر أمنيمن جهته و .عن طريق أشخاص ورجال أعمال محسوبين على حماس

الحرب موجهة ضد . نسمح بمرور بعض األموال حين نعرف أنها تذهب إلى أهالي الشهداء واألسرى
 ."األموال التي تستخدم في شراء أسلحة بالتحديد

  17/11/2010، لندن، األوسطالشرق 
  

   وتوفر لها مظلة أمنية وسياسية"إسرائيل"ـ تنحاز لأميركا: وقأبو مرز .13
حماس الواليات المتحدة، وقال إنه   انتقد موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحركة:وكاالت

ال يمكن لها االستمرار في لعب دور الراعي الرسمي لمفاوضات السالم في الشرق األوسط بينما هي 
وقال أبو مرزوق للجزيرة إن االنحياز األميركي  .فر لها مظلة أمنية وسياسيةتنحاز إلسرائيل وتو

 للفلسطينيين فالعصا دائماً "، إلى أن واشنطن تستخدم سياسة العصا والجزرة مشيراً،إلسرائيل واضح
 حتى لو وافق نتنياهو على ،كيف ستنجح المفاوضات في المستقبل"وتساءل ". والجزرة إلسرائيل دائماً

  ".قترحات األميركية؟الم
  19/11/2010نت، .موقع الجزيرة

  
  "محافظ نابلس"ويفند مزاعم محاولة اغتيال .. يحمل فتح مسؤولية فشل لقاء المصالحة األخير الزهار .14

 محمود الزهار عضو المكتب السياسي لحركة حماس من فرصة عقد لقاء .قلل د :اشرف الهور -غزة 
 ماالًآ" العيد، وقال انه ال يحمل إجازةركة فتح في دمشق بعد انتهاء جديد لمناقشة ملف المصالحة مع ح

 ولكننا  كبيراًنحن ال نحمل آماال كبيرة وال تشاؤماً: "قائالً أضافو . االنقسامإنهاء إمكانية نحو "كبيرة
  .نرقب ما يجري في الضفة الغربية مراقبة صحيحة

 المقربة من حماس مسؤولية فشل لقاء "سالةالر"وحمل الزهار في تصريحات صحافية نقلتها صحيفة 
 . لحركة فتح، بسبب تراجعها عن قرارات سابقة، قال انه جرى االتفاق عليهاأيام قبل عدة األخيردمشق 
  ."المد والجزر" فتح تتبع لعبة أن ، موضحاً"لعبة مكشوفة" عملية تراجع فتح تعد إنوقال 

حة العامة هي التي تجمع حركة حماس مع ابناء شعبها العقيدة والوطن والمصل" أنواشار الزهار الى 
 الفلسطينية في األمنية األجهزةوانتقد الزهار بشدة عمليات اعتقال  ."مهما كلف ذلك الطريق من تضحيات

مظلومون ظلما مزدوجا من االحتالل الصهيوني "الضفة لنشطاء حركة حماس، وقال ان هؤالء المعتقلين 
  ."داهماته المستمرة لمدن الضفة ومن المتعاونين مع االحتالل بالتنسيق االمنيواعتقاالته المتواصلة وم

، "على محمل الجد"خيرة ضد قطاع غزة  األ"سرائيلإ"ن حركته تأخذ تهديدات قادة أ الزهار أكد ذلك إلى
  ."ال تخيف حركة حماس وال الشعب الفلسطيني" تهديدات أنهامؤكدا في ذات الوقت 

الزهار اتهامات السلطة الفلسطينية للحركة بالتخطيط الغتيال محافظ نابلس شمالي نفى "من جهة أخرى 
ن إوقال الزهار ، "الهروب من المصالحة"الضفة الغربية اللواء جبريل البكري، وقال انه محاولة لـ
  ".موجه لالحتالل فقط" الحركة  سالححركته ال تعتمد على أسلوب االغتياالت في عملها، مؤكداً أن

تبرير مزيد " اإلعالن عن التخطيط لمحاولة االغتيال لمحافظ نابلس يعد محاولة لـأنشار الزهار إلى وأ
من العدوان على أبناء حماس في الضفة الغربية الذين يعانون األمرين من األجهزة األمنية الفلسطينية 

  ."وأجهزة أمن االحتالل اإلسرائيلي
  19/11/2010القدس العربي، لندن، 
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  لقاء جديد نهاية الشهر الجاريو ..فتح تراجعت عن تفاهمات سابقة: راألشق .15
 إسماعيل األشقر رئيس وفد حركة حماس األمني أن حركة فـتح تراجعـت              .أكد م :  حازم الحلو  - غزة

بشكل سلبي وغير مبرر عن تفاهماتها مع حركته المتعلقة ببحث الملف األمني خالل لقاء دمشق األخيـر                 
الـذي  " الـصالون الـصحفي   " في برنامج    15/11/2010شقر خالل مشاركته االثنين     وشدد األ . قبل أيام 

ينظمه منتدى اإلعالميين الفلسطينيين، على أن فتح ذهبت إلى دمشق بمواقف متضاربة يحملها أعـضاء               
وأشار إلى أن المواقف المتناقضة ألعضاء وفد فتح أظهرت جلياً أن فتح غيـر جـاهزة                . وفدها األمني 
  . افة نقاط الخالف في الملف األمنيلمناقشة ك

وبين األشقر أن رئيس وفد فتح عزام األحمد أكد في بداية اللقاء على ضرورة االتفـاق علـى القـضايا                    
األمنية، لكن عضو الوفد صخر بسيسو أوضح أن ثمة خالفاً في الفهم لمصطلح التشاور والتوافق حـول                 

 العضو اآلخر في الوفد ماجد فرج حول طلب فـتح أن             حديث ، كما قال األشقر   ،وتبع ذلك . تلك األجهزة 
يتم بحث كافة القضايا الخالفية من جديد وخاصة ما يتعلق باالنتخابات وإعادة بنـاء منظمـة التحريـر                  

  . الفلسطينية وغير ذلك من القضايا محل الخالف، معتبراً ذلك نسفاً للتوافق السابق حول تلك القضايا
مد لحماس بأنها تتبع أجندة إيرانية منعتها من إتمام بحث القضايا األمنية خالل             واستنكر األشقر اتهام األح   

  . لقاء دمشق، واصفا تلك االتهامات بأنها معيبة وطنياً وسياسياً
وأكد رئيس اللجنة األمنية في المجلس التشريعي على أن حركة حماس جاهزة فـي أي وقـت لمناقـشة                   

يست في عجلة من أمرها ولن يكون اإلسراع فـي بحـث الملـف     إلى أن حركته ل الملف األمني، مشيراً  
إن حماس وفتح تبادلتا المالحظات التي أبداها كل فريـق منهمـا            :" وقال. األمني على حساب مالحظاتها   

، الفتاً إلى أن بحث تلك المالحظات سيكون خالل اللقاء القادم أواخر الشهر الحـالي،   "حول الملف األمني  
وشدد على أن إصرار حماس علـى       . حوى تلك المالحظات لحين إعالن فتح عنها      رافضا اإلفصاح عن ف   

بحث الملف األمني قبل التوقيع على الورقة المصرية يأتي لمنع تكرار ما حدث مع التوافقـات الـسابقة،      
  ". حينما كانت فتح تنفذ بعض جوانب تلك التفاهمات وتترك جوانب أخرى"

، أوضح أن العقيدة األمنية لألجهزة المراد تشكيلها هي التي ترتبط           وحول نقاط الخالف في الملف األمني     
بنقطة الخالف األكبر، مؤكداً على أن حماس لن تسمح بأن تكون تلك األجهزة ذات أجندة وعقيدة غيـر                  

وشدد على أن فتح ترى أن وظيفة تلك األجهزة يجب أن تكون محكومة بـسقف اتفـاق أوسـلو                   . وطنية
لفلسطينية ودولة االحتالل، في حين ترفض حماس ذلك باعتبـار التنـسيق األمنـي              الموقع بين السلطة ا   

  . خروجا عن الخط الوطني الذي يجمع عليه الكل الفلسطيني
وجدد تأكيده على أن حماس لن تسمح بأخذ العقيدة األمنية لألجهزة إلى أي مربعات معينة ترتبط بمفهوم                 

  . ضفة الغربية كالجنرال دايتون والمنسق مولراألمن لدى مندوبي الواليات المتحدة في ال
وأوضح أن حماس تسعى إلى إعادة بناء وهيكلة كافة األجهزة األمنية في الضفة الغربية وقطاع غـزة،                 
بخالف ما تريده فتح بإصالح األجهزة األمنية في قطاع غزة دون الضفة الغربية الرتباط ذلك باعتبارات                

ودعا إلى اإلسراع فـي تـشكيل اللجنـة         . االحتالل على الضفة الغربية   سياسية وميدانية تتعلق بسيطرة     
إن تلك اللجنة يجب أن تكون من       " :األمنية الوطنية المناط بها أن تكون مرجعية لعمل تلك األجهزة، وقال          

  . "مختلف الفصائل الفلسطينية لتجنب استفراد أي من الفصائل بالقرار األمني
  16/11/2010موقع فلسطين أون الين، 

  
  حماس لم تكن جاهزة باب المصالحة مفتوحاً وأبقينا: صخر بسيسو .16

نفى عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، عضو وفدها في الحوار الوطني مع :  جيهان الحسيني–القاهرة 
 في األخيرةحركة حماس صخر بسيسو ما تردد عن تراجع في مواقف فتح وتعطيلها جلسة الحوار 

لم ) حماس(وهم . فتح هي التي حرصت على استمرار باب المصالحة مفتوحاً": "الحياة"دمشق، وقال لـ
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وأوضح بسيسو انه عندما طلب وفد فتح مالحظات حماس على الملف األمني، قال  ."يكونوا جاهزين
، الفتاً إلى أن األشقر قدم خصيصاً من "أنا لست جاهزاً": رئيس وفدها األمني في الحوار إسماعيل األشقر

ن أجل المشاركة في جلسة الحوار التي ستتناول الملف األمني، وعلى رغم ذلك لم يكن جاهزاً غزة م
ولفت إلى أنهم في حماس وبعد انتهاء جولة الحوار بنحو يومين وقبيل مغادرة رئيس . إلبداء مالحظاته

سياسي لحركة وفد فتح في الحوار عزام األحمد دمشق، سلموا له مالحظاتهم خالل لقائه رئيس المكتب ال
  .حماس خالد مشعل

وعلى صعيد الملف األمني والنقاط التي بحثت وأثارت إشكالية أدت إلى األزمة الراهنة والتي سببت في 
 إلىبالنسبة ": تبادل اتهامات في شأن من يعرقل الحوار أو من يتسبب في إفشال جولة الحوار، أجاب

اء األجهزة األمنية في غزة لمعالجة الوضع في قطاع الملف األمني، هناك مبادئ عامة أساسها إعادة بن
اإلشكالية جرت في غزة وليس في "، الفتاً إلى أن "غزة بحيث تكون هناك سلطة واحدة وشرعية واحدة

وقال إن  ." انتخابات خالل عام ليقرر الشعب من الذي يريد أن يحكمهإلىالضفة، ثم بعد ذلك نتوجه 
حماس خالل الحوار األخير ما مالحظاتكم على الملف األمني، أجابوا إن وفد فتح عندما سأل األخوة في "

وقالوا لنا إن هناك نصوصاً . بند التوافق والبند المتعلق بإعادة بناء وهيكلة األجهزة األمنية: هناك بندين
 عن ةساقطة في الملف األمني من النسخة التي لديهم في الورقة المصرية، وأن النسخة التي لديهم مختلف

واقترحنا عقد لقاء آخر بعد العيد ... التي لدينا، فطمأناهم وأكدنا لهم أننا ملتزمون كل ما وقعنا عليها
  ."لدرس كل منا مالحظات اآلخر، وسلمناهم خالل جلسة الحوار مالحظاتنا المتعلقة بالملف األمني

  18/11/2010الحياة، لندن، 
  

  غزة" تطويع" واألمنيح الستثناء الملف حماس تريد شراكة كاملة وفت: عقدة المصالحة .17
ان العقدة الحقيقية في حوار المصالحة » الحياة«كشفت مصادر فلسطينية لـ :  ابراهيم حميدي-دمشق 

في االمن والسياسة في الضفة الغربية وقطاع غزة والتحضير » شراكة كاملة«تريد » حماس«هي ان 
استثناء الضفة وموضوع االمن » فتح«شهراً، فيما تريد  12 و8لالنتخابات المقبلة في فترة ترواح بين 
  . االوضاع االمنية في غزة» تطويع«من المصالحة في مقابل اجراءات لـ 

تضمنت ثالثة اجتماعات في دمشق االسبوع » فتح«و» حماس«وكانت الجلسة الثانية من الحوار بين 
 واستمرا نحو ثماني ساعات برئاسة  الشهر الجاري10 و9وجرى االجتماعان االوالن يومي . الماضي

موسى أبو مرزوق وعضوية عضو المكتب السياسي محمد » حماس«نائب رئيس المكتب السياسي لـ 
عضو اللجنة المركزية » فتح«وترأس وفد . نصر ومسؤول ملف االمن في غزة النائب اسماعيل االشقر

 فرج، ثم عقد لقاء آخر الجمعة الماضي فيها عزام االحمد بمشاركة مدير االستخبارات في السلطة ماجد
  .خالد مشعل مع االحمد» حماس«بين رئيس المكتب السياسي لـ 

االول، : ، كان مقرراً ان تناقش الجلسة الثانية أمرين»الحياة«وفي تفاصيل المناقشات التي اطلعت عليها 
 ايلول 24رية في الخمسة التي حصلت في الجلسة االولى في العاصمة السو» االنفراجات«تسجيل 

والثاني، التوصل الى حل للبند السادس المتعلق بتشكيل اللجنة االمنية العليا، بحيث . الماضي) سبتمبر(
هذه التفاهمات، ثم يوقع باقي الفصائل قبل توقيع ورقة المصالحة المصرية في » فتح«و» حماس«توقع 

 والورقة وفق ما وعد به مدير االستخبارات القاهرة، وان يكون تطبيق المصالحة مستنداً الى التفاهمات
  . المصري اللواء عمر سليمان مشعل خالل لقائهما االخير في مكة المكرمة
تشكيل لجنة االنتخابات بالتوافق، : وبدأ الحديث بالعودة الى الوراء لمراجعة ما جرى االتفاق عليه سابقاً

 الموقتة المقرر تشكيلها الى حين إحياء منظمة وتشكيل المحكمة العليا لالنتخابات وموعدها، والقيادة
  . التحرير الفلسطينية، واعادة بناء وهيكلة اجهزة االمن في الضفة وقطاع غزة
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 ايلول، دار جدل طويل تناول موضوع لجنة االنتخابات، 24ولدى مراجعة النقاط المتفق عليها في جلسة 
ان التفاهم كان » حماس«في حين ترى » التشاور«اذ قال االحمد ان االتفاق السابق تضمن ان تكون بـ 

يقوم على ان تقوم الحركتان بتسمية » حل وسط«الى ان توصل الطرفان الى » التوافق«ان تشكل بـ 
» حماس«وعندما حاول وفد . »التشاور ام بالتوافق«اعضاء لجنة االنتخابات وتجاهل ما اذا كان هذا بـ 

مستقل ويجب «بدعوى ان القضاء » فتح«نتخابات، رفض وفد سحب هذا الحل الوسطي على محكمة اال
اال يكون «وبعد نقاش لنحو ساعة، تفاهم الطرفان على اضافة عبارة بـ . »عدم تدخل المنظمات به

  .بين الفصائل» قضاة المحكمة مختلف عليهم
اضافة » فتح«وفي موضوع القيادة الموقتة المزمع تشكيلها الى حين إحياء مؤسسات المنظمة، طلب وفد 

الى العبارة السابقة التي كان جرى » بما ال يتناقض مع صالحيات اللجنة التنفيذية في المنظمة«عبارة 
تكون مهمات القيادة الموقتة المزمع تشكيلها غير «التوافق على اضافتها في الجلسة االولى، وهي ان 

اللجنة التنفيذية : لورقة المصريةيذكر هناك ان هذه القيادة الموقتة تضم وفق ا. »خاضعة للتعطيل
باعتبار ان حماس والجهاد ليستا (ورئاستها الحالية، رئاسة المجلس الوطني، االمناء العامون للفصائل 

  .، وشخصيات مستقلة)جزءاً من المنظمة
ولدى مراجعة النقطة الرابعة المتعلقة بموعد االنتخابات المقبلة، اتفق الطرفان على ان تجري في فترة 
تراوح بين ثمانية اشهر وسنة من توقيع الورقة المصرية كي يتاح للطرفين التحضير الجرائها في 

  . »اجواء عادلة ومنصفة لهما في الضفة وغزة«
غير ان المشكلة بدأت في العمق لدى وصول الى النقطة الخامسة المتعلقة بملف االمن، اذ ان الطرفين 

وبقيت النقطة الثانية المتعلقة »  اجهزة االمن في الضفة وقطاع غزةإعادة بناء وهيكلة«اتفقا سابقاً على 
المفاجأة كانت ان فرج قال في االجتماع «واوضحت المصادر ان . بتشكيل لجنة امنية عليا من الطرفين

الشراكة بالسياسة واالنتخابات ممكنة، اما في االمن فهذا . ان كل ما يتعلق باالمن لن يكون فيه اي شراكة
، األمر الذي »وان اجهزة االمن مبنية على اسس وطنية من دون مشاركة او محاصصة. ممكنغير 

وكان موقف الحركة ان ال مانع من . تراجعاً عن االتفاقات السابقة واجوائها االيجابية» حماس«اعتبرته 
 منها في ليست جزءاً» حماس«بناء االجهزة على اسس وطنية ما يعني ضرورة اعادة بنائها باعتبار ان 

 2007عام ) يونيو(في حزيران » حماس«بعدها جرى التطرق الى ما جرى في غزة بعد حسم . الضفة
والمالحقات التي تتعرض لها الحركة في الضفة واالعتقاالت والتنسيق االمني بين السلطة واسرائيل 

  .السلطة بمنع المقاومة في الضفة» حماس«كما اتهم ممثلو . واميركا
واوضحت المصادر ان فرج قدم في . ة االولى الى جدار مسدود، فرفعت الى اليوم التاليووصلت الجلس

اعادة بناء «على الموضوع االمني مستنداً الى ضرورة ان تكون » فتح«االجتماع الثاني مالحظات 
» حماس«مقتصراً لغزة فقط من دون أي مس بأجهزة الضفة واعتبار مؤسسات » اجهزة االمن وهيكلتها

غير شرعية وخارجة على القانون ومعارضة » كتائب عز الدين القسام«ناح العسكري المتمثل بـ والج
الذي تحدثت عنه الورقة المصرية والتمسك بتشكيل قوة مشتركة في غزة فقط لتعمل الى » االستيعاب«

راجها من على انه يعني عملياً ترتيب االرضية الخ» حماس«حين تشكيل االنتخابات، االمر الذي فسرته 
  . صندوق االقتراح

في » فتح«وانتهى االجتماع باقتراح قدمه االحمد بأن تجري اتصاالت بعد اجتماع المجلس الثوري لـ 
حرصاً «واوضحت المصادر انه . »االتفاق على مكان الجلسة المقبلة وزمانها« الشهر الجاري لـ 24

ق الوحدة وتعزيز الموقف الفلسطيني، ولقناعة من مشعل على ابقاء باب المصالحة الوطنية مفتوحاً لتحقي
االستعداد الكامل «، عقد لقاء مساء الجمعة، اذ اكد مشعل »الحركة ان المصالحة ضرورة وطنية ملحة

وتزامن ذلك مع تسليم ابو . »لتحقيق شراكة حقيقية في السياسة واالنتخابات واالمن في الضفة وغزة
الموضوع االمني، وتضمنت عدداً من النقاط يتضمن التأكيد مرزوق مالحظات الحركة في ما يتعلق ب



  

  

 
 

  

            14 ص                                   1970:         العدد       19/11/2010-16 الجمعة - الثالثاء :التاريخ

، وبوجوب ان تشكل اللجنة »سالح المقاومة شرعي ألننا ال نزال في مرحلة تحرر وطني«على ان 
، وان يكون »اعادة بناء وهيكلة االجهزة الضفة وقطاع غزة«، وان يشمل موضوع »التوافق«االمنية بـ 

  . لورقة المصرية متدرجاً ومتزامنا في الضفة والقطاعالذي تحدثت عنه ا» االستيعاب«
تراجع فتح عن «وبعد تشدد كل طرف في موقفه من اللجنة االمنية، رأت المصادر الفلسطينية ان 

شروطها، يعني ان حماس ستعتبر ان مالحظاتها ملغية، االمر الذي يفتح الباب الى العودة الى حل وسط 
وينص االولى . » في الورقة المصرية الخاصة بتشكيل اللجنة االمنية العلياباعتماد البندين االول والثاني
مرسوم من الرئيس الفلسطيني وان تتكون من ضباط مهنيين بالتوافق، «على ان تشكل اللجنة بـ 

وتمارس عملها تحت إشراف مصري وعربي لمتابعة وتنفيذ اتفاقية الوفاق الوطني في الضفة والقطاع، 
وتنص النقطة الثانية على . »هامها رسم السياسات األمنية واإلشراف على تنفيذهاوتكون من بين م

  .»إعادة بناء األجهزة األمنية الفلسطينية وهيكلتها في كل من الضفة وقطاع غزة«
  17/11/2010الحياة، لندن، 

  
  مشعل يطلع الرئيس اليمني على آخر المستجدات الفلسطينية .18

 الرئيس اليمني علي عبد اهللا صالح، ،المكتب السياسي لحركة حماسهاتف خالد مشعل، رئيس : صنعاء
هنأه فيه بعيد األضحى المبارك، وأطلعه على آخر المستجدات فيما يتعلق بالساحة الفلسطينية، ال سيما 

ن الرئيس إوقالت وكالة األنباء اليمنية الرسمية في خبر بثته على موقعها اإللكتروني  .المصالحة الداخلية
ح جدد موقف اليمن الداعم للشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني صال

  .وعاصمتها القدس
  17/11/2010قدس برس، 

  
  "جيش اإلسالم" تغتال قياديين في "إسرائيل": غزة .19

غارة  في "جيش اإلسالم"اغتالت قوات االحتالل، أمس األول، فلسطينيين ينتميان إلى جماعة : وكاالت
شنتها طائرة استطالع على منطقة في وسط مدينة غزة، وذلك بعد نحو أسبوعين من اغتيال الرجل 
الثاني في الجماعة محمد النمنم في غارة استهدفت سيارة قرب مقر قيادة شرطة غزة التابعة لحركة 

جروح خطرة وذكرت مصادر طبية في غزة أن الشقيقين محمد وإسالم ياسين استشهدا متأثرين ب. حماس
وأفاد شهود عيان بأن . أصيبا بها في غارة استهدفت سيارتهما في منطقة السامر وسط مدينة غزة

الطائرات اإلسرائيلية استهدفت سيارة مدنية بيضاء اللون وأدت إلى تدميرها، مشيرين إلى أن الرجلين 
  . ارقا الحياة بعيد وصولهمااللذين كانا في داخلها نقال إلى مستشفى الشفاء غربي مدينة غزة حيث ف

شن هجوم ضد "بـ) الشين بيت( الداخلي األمنوأعلن الجيش اإلسرائيلي في بيان أنه قام بمشاركة جهاز 
  . "عضو بارز في جيش اإلسالم، كان متورطاً بصورة مباشرة في مخطط الختطاف إسرائيليين في سيناء

نفذته طائرة استطالع من دون طيار، مشيراً إلى وقال متحدث باسم الجيش اإلسرائيلي إن قصف السيارة 
ضالع في التخطيط " ممتاز دغمش، وأنه "جيش اإلسالم" لقائد تنظيم "الساعد األيمن"أن إسالم ياسين يعد 

  ."ألسر إسرائيليين
وذكرت إذاعة الجيش اإلسرائيلي إن هناك عملية إسرائيلية مصرية مشتركة تجرى من وراء الكواليس 

وأشارت اإلذاعة إلى أن إسرائيل أبلغت قبل أسابيع االستخبارات . "جيش اإلسالم"ى قيادات للقضاء عل
المصرية بخروج اثنين من عناصر الجماعة من قطاع غزة إلى سيناء لإلعداد لهجوم يستهدف 

وربطت إذاعة جيش االحتالل . إسرائيليين، ما حدا بقوى األمن المصرية إلى إطالق حملة للقبض عليهما
  . بين الحملة التي تشنها القوات المصرية وعملية تصفية الشقيقين ياسين
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، في تسجيل صوتي باللغة العبرية، بالثأر لألخوين ياسين، مشددة على "جيش اإلسالم"وتوعدت جماعة 
 يرحلوا عن أرض فلسطين" أن إلى لن يأمنوا من الصواريخ والهجمات األخرى "اليهود المعتدين"أن" .  

اتي شتاينبرغ، وهو عميل استخبارات إسرائيلي قديم متخصص في شؤون اإلسالميين، إن هذه وقال م
الفكرة هنا هي جعل "، مشيراً إلى أن "القاعدة"أول سابقة من نوعها الستخدام العبرية في منتدى لتنظيم 

  ."اليهود يشعرون بأن الخطر قريب وليس ببعيد
  19/11/2010السفير، بيروت، 

  
  زعزعة االستقرار في مناطق السلطة حماس بالسعي لفتح تتهم  .20

اتهم أحمد عساف المتحدث باسم حركة فتح حماس بأنها تسعى من خالل ما  ": أشرف الهور-غزة 
زعزعة االستقرار في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية لخلق " إلى "المخططات اإلجرامية"وصفها بـ

في الوقت الذي تخوض فيه حركة فتح "ل في تصريح صحافي وقا ."حالة من الفوضى وزرع بذور الفتنة
بقيادة الرئيس محمود عباس معركة التحرر الوطني من خالل التمسك بالثوابت الوطنية والدفاع عن 
القدس وباقي األراضي الفلسطينية التي تتعرض لمخاطر االستيطان والجدار، تخرج علينا حماس بأفعالها 

 داخلية بين أبناء الشعب الواحد لتستفيد منها إسرائيل كما استفادت من انقالب المشينة لتحول المعركة إلى
تسعى لتفتيت الموقف الفلسطيني الذي بدأته باالنقالب في غزة "وأشار إلى أن حماس  ."حماس في غزة

  ."منذ أكثر من ثالثة أعوام وتستكمل ذلك اليوم بمخططاتها اإلجرامية في الضفة
 ضد المناضلين، مؤكداً "الفكر الظالمي الدموي" تستخدم إنهاتح حماس بشدة، وقال وهاجم الناطق باسم ف

تصفية القضية الوطنية الفلسطينية وقتل الحلم 'وقوف حركة فتح بوجه هذه المخططات الهادفة إلى 
هل من يقوم بالتخطيط الرتكاب "وحمل عساف حماس مسؤولية فشل جهود المصالحة، وقال  ."الفلسطيني
  ."ذه الجرائم هل يريد المصالحةمثل ه

  19/11/2010القدس العربي، لندن، 
  

   من أنصارها في نابلسأربعةحماس تتهم السلطة باعتقال  .21
اتهمت حركة حماس األجهزة األمنية التابعة للسلطة الفلسطينية باعتقال أربعة من أنصارها : ).آي.بي.يو(

  .في محافظة نابلس شمال الضفة الغربية، أمس 
  17/11/2010ج، الشارقة، الخلي

  
  األوروغواي ستعترف بالدولة الفلسطينية": فتح" .22

أكّد مسؤول دائرة أمريكا الالتينية في مفوضية العالقات الخارجية لحركة فتح، محمد عودة، أن جمهورية 
وبين عودة في تصريحات نشرتها وكالة األنباء  .األوروغواي قررت االعتراف بالدولة الفلسطينية

، أنه تلقّى معلومات من أحد مسؤولي الحزب 15/11/2010مية التابعة للسلطة الفلسطينية، االثنين الرس
االشتراكي، أحد أطياف الجبهة الحاكمة في األوروغواي، تفيد بأن بالده قررت االعتراف بالدولة 

  ".في وقت الحق"الفلسطينية، وعليه فإن بياناً رسمياً سيصدر بهذا الخصوص 
  14/11/2010ين أون الين، موقع فلسط

  
  "اإلساءة لوحدة الحركة"فتح تشكّل لجنة تحقيق مع دحالن على خلفية : "الحياة" .23

شكلت اللجنة المركزية لحركة فتح لجنة تحقيق مع محمد دحالن عضو اللجنة ومسؤول اإلعالم في : لندن
قال مصدر مسؤول في و ." وحدة الحركة ورئيسهاإلىقوال منسوبة له تسيء أ"الحركة، على خلفية 

ترؤس لجنة )  ماهرأبو( سر الحركة محمد غنيم أمين إن اللجنة المركزية كلفت "الحياة"الحركة لـ
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 " ذات الطابع التكتلياألفعال" قرار اللجنة جاء بعد ما سماه إنوقال المسؤول  .التحقيق مع دحالن
  . تقريرها للحركة في غضون شهر اللجنة المركزية طلبت من لجنة التحقيق تقديمأن وأضاف. لدحالن

  16/11/2010الحياة، لندن، 
  

  بغزة" قادة العمل الوطني" تتهم حكومة هنية باستدعاء "الديمقراطية" .24
اتهمت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، الحكومة الفلسطينية في غزة، وأجهزتها األمنية، : غزة

واعتبرت الجبهة،  .من أجل التحقيق معهم"  الوطنيمناضلي الشعب الفلسطيني، وقيادات العمل"باستدعاء 
مشين، ويتنافى مع "نسخة منه، هذا السلوك من قبل حكومة غزة بأنه " قدس برس"في بيان لها وصل 

وعبرت عن استغرابها واستيائها  ".القانون األساسي الفلسطيني الذي كفل حرية الرأي والتعبير والنشر
كتب السياسي لجبهة النضال الشعبي، واألكاديمي إبراهيم أبراش، من استدعاء محمود الزق، عضو الم

  .، والتحقيق معهما لعدة ساعات)وزير الثقافة السابق في حكومة فياض(
ودعت الجبهة الديمقراطية الحكومة في غزة، وأجهزتها األمنية، للعدول عن إجراءاتها التي وصفتها 

ت السياسية ضد مناضلي الشعب الفلسطيني، وقياداته واالعتقاال"، ووقف االستدعاءات، "التعسفية"بـ
الوطنية، والتي تتعارض مع مبادئ حقوق اإلنسان التي تكفل حرية االنتماء والمشاركة السياسية، وتكفل 

  .، بحسب البيان"الحريات العامة والديمقراطية
  15/11/2010قدس برس، 

  
  الغربي على النقب " هاون" قذائف ثالث سقوط : مصادر إسرائيلية .25

داخل األراضي المحتلة عام (في النقب الغربي " هاون" ثالث قذائف 18/11سقطت يوم الخميس : غزة
بالنقب " اشكول"وأفادت اإلذاعة اإلسرائيلية بأن القذائف سقطت في محيط المجلس اإلقليمي  ).1948
  .لم توقع أي إصابات أو أضرار و.الغربي

  18/11/2010قدس برس، 
  

   األضحى  عيدمناسبةلفتح في مخيم البداوي بمسيرة : لبنان .26
نظمت حركة فتح في لبنان، أمس األول، مسيرة جماهيرية لمناسبة عيد األضحى المبارك، في مخيم 

أن الشعب الفلسطيني كله "مسؤول إعالم حركة فتح في منطقة الشمال مصطفى أبو حرب  وأكد البداوي،
وعلى رأسها حق عودة الالجئين وإقامة الدولة الكاملة السيادة يقف خلف قيادة تلتزم بالثوابت الفلسطينية 

يرفض أي مفاوضات تنتقص من ثوابته " على أن الشعب الفلسطيني ، ومشدداً"وعاصمتها القدس الشريف
  ."الوطنية في ظل استمرار االستيطان في القدس والضفة

طنية لمواجهة ما يتعرض له الشعب إتمام المصالحة وتثبيت الوحدة الو"ودعا أبو حرب حركة حماس إلى 
الفلسطيني من مؤامرات تريد شطب المشروع الوطني والقضاء على الحلم الفلسطيني بإقامة الدولة 

  . "وعاصمتها القدس
 بدعوة من اللجنة الشعبية في المخيم، "القدس"كما انطلقت مسيرة في مخيم نهر البارد من أمام مسجد 

مة الفلسطينية وفاعليات من مخيم البارد، انتهت عند مقبرة الصحابي خالد شارك فيها ممثلو فصائل المقاو
 إكليال من الزهر باسم "شعبة البارد"بن الوليد حيث وضعت أكاليل على أضرحة الشهداء، كما وضعت 

  ."قيادة منطقة الشمال"
  19/11/2010السفير، بيروت، 
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  ل يومين الستئناف المفاوضات إسرائيلي خال- اتفاق أمريكي توقع التوصل إلىبيريز ي .27
 تفاهم إلى يومين،   أوتوقع الرئيس اإلسرائيلي شيمون بيريز التوصل، خالل يوم         :  أسعد تلحمي  -الناصرة  

 الستئناف المفاوضات مع السلطة الفلسطينية تقضي بتجميد        "وثيقة رسمية "مع األميركيين في شأن صوغ      
 "رزمة حـوافز وامتيـازات    " تحصل إسرائيل على     أنلى   يوماً ع  90االستيطان في الضفة الغربية لفترة      
 ،"35-اف" مـن طـراز      إضـافية  طائرة عسكرية مقاتلة وقاذفة      20استراتيجية أميركية من بينها هدية      

 بلغت  "االتصاالت"األحدث في العالم بقيمة ثالثة باليين دوالر، لكن اإلذاعة اإلسرائيلية العامة ذكرت أن              
  .طريقاً مسدوداً

  19/11/2010، لندنالحياة، 
  

  على الفلسطينيين التنازل عن حلم العودة والقدس ستبقى تحت سيادتنا: مريدور .28
 االثنـين  أمـس  حزب الليكود الحاكم،    أقطاب الوزير دان مريدور، من       أدلى : زهير اندراوس  -الناصرة  
يوني ن الرجل هو صـقر مـن صـقور اليمـين الـصه       أ العبرية تقطع الشك باليقين ب     "هآرتس"لصحيفة  

 انّه صرح في سياق رده على االسئلة بان االقتراح االمريكي الذي قُدم لنتنيـاهو معقـول،                 إذالمتطرف،  
وان تجميد البناء االستيطاني ليس هو االساس، وانما المفاوضات التي تعتبر مـصلحة إسـرائيلية مـن                 

ن ترسيم الحدود مـستقبال  أعلى كد وزير شؤون االستخبارات في الحكومة اإلسرائيلية        وأ .الدرجة االولى 
يجب ان يكون على اساس جدار الفصل العنصري، بحيث تبقى الكتل االستيطانية والقدس تحت الـسيادة                

  .اإلسرائيلية، وانه يتوجب على الفلسطينيين التخلي عن حلم العودة
 وان هنـاك     الوزير للصحيفة العبرية ان الوضع الحالي ال يمكن ان يستمر على ما هـو عليـه،                وأعلن

 . من جانب، ودولة فلسطينية في الجانب الثاني       "إسرائيل"مصلحة إسرائيلية في ترسيم الحدود بحيث تكون        
وتابع الوزير مريدور قائال ان المصلحة اإلسرائيلية تقتضي ان يصادق المجلس الوزاري علـى تمديـد                

ما هو البديل، مضيفًا انّه يجـب       تجميد االستيطان، مشددا على ان من يعارض ذلك يتحتم عليه ان يسأل             
دراسة ماذا سيحصل في حال لم توافق إسرائيل على االقتراح االمريكي، خاصة في ظل استمرار التوجه                

  .نحو خطوات من جانب واحد من قبل الفلسطينيين، على حد قوله
بل، قـال   وفي معرض رده على سؤال الصحيفة حول شكل الحدود بين إسرائيل والفلسطينيين في المستق             

الوزير مريدور انّه لم يقم برسم خريطة، وانّه ال يعرف النسبة التي يجب االنسحاب منها، مع ذلك، اشار                  
الى ان الحدود الجديدة يجب ان تكون قائمة على اساس جدار الفصل العنصري والكتـل االسـتيطانية،                 

ودة لالجئين الفلسطينيين،   عالوة على االصرار على ان القدس هي عاصمة إسرائيل، ومعارضة حق الع           
  .والترتيبات االمنية، على حد قوله

ولدى سؤاله عن قدرة الحكومة الحالية على اخالء مستوطنات، رد بالقول ان احدا ال يشكك بانه في حال                  
قيام دولة فلسطينية فان الحدود الحالية ستتغير، مؤكدا على ان الحديث يجري عن قرارٍ صعبٍ، ولكنّـه                 

 من يدرك مخاطر استمرار الوضع القائم سوف يدرك لماذا يجب المخاطرة، على حد وصفه              اضاف ان  .
  :وعن المخاطر التي اكد عليها اجاب على سؤال الصحيفة العبرية بالقول

دولة واحدة بدون تقسيم ممكن بموجب افكار حركة التحرر ولكن بشرط ان يكـون الجميـع متـساوين،                  
بق، مناحيم بيغين، قال ان كل عربي يريد الحصول على مواطنة سـوف             رئيس الوزراء اإلسرائيلي االس   

  .يحصل عليها، واال سنصبح مثل روديسيا، هل هذا هو المشروع الصهيوني؟
لقد توصلت الى النتيجة المؤلمة ان الحفاظ على كل االرض يعنـي دولـة ثنائيـة القوميـة                  : وتابع قائال 

ازل اما عن قسم من االرض او عن الطـابع اليهـودي            وتعريض المشروع الصهيوني للخطر، يجب التن     
ال يمكن تجاهل الواقع، اذ انّـه لـيس مـن           : الديمقراطي، انا افضل التنازل عن قسم من االرض، وزاد        

المؤكد ان ننجح في التوصل الى اتفاق، ولكن على االقل يجب ان نبذل جهدا معقوال في هـذا االتجـاه،                    
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ان هناك دعما كبيرا من قبل الجمهور اإلسرائيلي للخط العام المتمثل            أيضاوقال مريدور   . على حد قوله  
 دولة فلسطينية، بشرط ان تبقى الكتل االستيطانية والقدس الموحدة بجزأيهـا الغربـي والـشرقي                بإقامة

  المحتل، تحت السيادة اإلسرائيلية، 
  16/11/2010، القدس العربي، لندن

  
  د قريباًبدء إقامة سياج على الحدو: نتنياهو .29

أعلن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو في كلمة ألقاها في تل أبيب بمناسبة .): أ.ب.د(االتحاد، 
 عاما على وفاة رئيس الوزراء اإلسرائيلي األول ديفيد بن جوريون، أن السلطات اإلسرائيلية 37مرور 

 إسرائيل، إلى دخول متسللين من سيناء  في إقامة هذا السياج بهدف منعأسبوعين أيام أو 10ستشرع بعد 
  .”من واجب دولة إسرائيل، حفاظاً على أمنها“وأن ذلك 

  16/11/2010االتحاد، ابوظبي، 
  

  في غزة" جرائم حرب" ارتكبوا  إسرائيلي عسكري200الكشف عن أسماء  .30
لـضباط  كشف موقع إلكتروني صهيوني على شبكة االنترنت النقاب عن أسماء العشرات من ا            : الناصرة

ضد الفلسطينيين في قطـاع     " جرائم الحرب "والجنود الصهاينة ممن شاركوا في اعتداءات تصل إلى حد          
  .غزة، خالل الحرب األخيرة قبل نحو عامين

؛ فإن الموقع اإللكتروني نـشر يـوم الثالثـاء          18/11وبحسب ما أفادت به اإلذاعة العبرية يوم الخميس         
ود جيش االحـتالل، واتهمهـم بالمـسؤولين المباشـرة عـن             من ضباط وجن   200الماضي أسماء نحو    

  .التي شابت العملية العسكرية ضد قطاع غزة" التجاوزات"
وقال إنه حصل   . ونشر الموقع التفاصيل الشخصية لهؤالء العسكريين، من أرقام هوياتهم وعناوين سكنهم          

لى أن أكثريـة المعلومـات       الصهيونية أشارت إ   اإلذاعةعلى هذه المعلومات من شخص مجهول، إال أن         
  ".فيس بوك"جاءت من مواقع التواصل االجتماعي على شبكة االنترنت، ال سيما 

  18/11/2010، المركز الفلسطيني لإلعالم
  

  باراك يعد بنشر عشرات المناقصات للبناء في الضفة الغربية .31
 "شـاس "اي زعيم حزب    وعد وزير الجيش اإلسرائيلي ايهود باراك ايلي يش       : الرحيم حسين، وكاالت   عبد

 عن معارضة تجديد    "شاس"اليميني بنشر عشرات المناقصات للبناء في المستوطنات مقابل امتناع حزب           
وكشفت مصادر إعالمية إسرائيلية النقاب عن أن يشاي اجتمع الليلة          . تجميد االستيطان لمدة ثالثة شهور    

 عن التصويت ضـد     "شاس"ضرورة امتناع   قبل الماضية مع باراك ونتنياهو في محاولة أخيرة إلقناعه ب         
 التزاماً من باراك بإصدار عشرات المناقصات للبناء فـي          "شاس"تجميد االستيطان، وطلب زعيم حزب      
  .المستوطنات بعد انتهاء فترة التجميد

 19/11/2010، االتحاد، أبو ظبي
  

   وحدة استيطانية في القدس1300إرجاء بحث مشاريع لبناء  .32
جنة التخطيط اللوائية في القدس المحتلة ولجنة التخطيط المحلية في بلدية االحتالل عـن               أعلنت ل  :رام اهللا 
وذكـر موقـع صـحيفة      .   وحدة استيطانية جديدة في القدس المحتلـة       1300 بحث مشاريع لبناء     إرجاء

  أن من المرجح أن يكون سبب اإلرجاء صدور تعليمات من مكتـب رئـيس               أمس االلكتروني   "هآرتس"
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 إلـى ، بنيامين نتنياهو، بإرجاء البحث خشية اندالع أزمة جديدة مع الواليات المتحدة التي تسعى               الوزراء
  .استئناف المفاوضات المباشرة مع السلطة الفلسطينية

  19/11/2010، الحياة الجديدة، رام اهللا
  

  ل  على اعتراف المنظمة بمسجد رباح بن بال احتجاجاًأخرى تقاطع اليونيسكو مرة "إسرائيل" .33
 على قرار الحكومة اإلسرائيلية مقاطعة اليونيسكو احتجاجا        أسبوعبعد مرور   :  زهير اندراوس  -الناصرة  

 في مدينة الخليـل فـي الـضفة         اإلبراهيميعلى رفض المنظمة ضم قبر راحيل في بيت لحم والمسجد           
، فـي بيـان   ءاألربعـا  قائمة التراث اليهودي، كشف المحامي قيس يوسف ناصـر،          إلىالغربية المحتلة   

 بلدية االحتالل فـي     إدارة على نسخة منه عن رسالة بعث بها مئير جباي عضو            "القدس العربي "حصلت  
 األحـد  رئيس اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء في القدس التابعة لوزارة الداخلية اإلسرائيلية يوم              إلىالقدس  

ئية تعاونها مع منظمة اليونيسكو، واال تـرى   توقف اللجنة اللواأن طالب فيها طالب فيها    األسبوعمن هذا   
به جسما يجب التشاور معه، واال تعلمه بالمخططات المرتقبة في البلدة القديمة بالذات، وفي القدس بشكل                

 أجنـدة  جسم سياسي له     بأنهكما اتهم جباي، والذي يعمل ايضا عضوا في اللجنة اللوائية، اليونيسكو             .عام
  . د ولليهو"إسرائيل"ـمضادة ل

  18/11/2010، القدس العربي، لندن
  

   سراح أسرى مصريين مقابل اإلفراج عن الجاسوس ترابينإطالق تعرض "إسرائيل" .34
 أن مسؤوالً كبيراً عرض على دبلوماسي مـصري إطـالق           "إسرائيل"كشف في    : أشرف الهور  - غزة

  .عتقلين مصريينالسلطات األمنية في القاهرة سراح أحد الجواسيس مقابل إفراج تل أبيب عن م
ووفق ما ذكر فإن نائب وزير تطوير النقب والجليل أيوب قرا بحث هذه المسألة مع القنصل المـصري                  
في مدينة إيالت وليد الشريف، خالل بحثهم مسألة إقامة العائق البري المقرر إنشاؤه على جول الحـدود                 

ـ           رة اإلفـراج عـن عـدد مـن         المصرية اإلسرائيلية ،حيث طرح النائب قرا على القنصل المصري فك
  .المواطنين المصريين المعتقلين في إسرائيل مقابل إفراج مصر عن عودة ترابين

ووفق ما ذكرت اإلذاعة اإلسرائيلية فإن القنصل الشريف وعد بإحالة هذا الطرح إلى المـسؤولين فـي                 
  .القاهرة

  18/11/2010، القدس العربي، لندن
  

  ية نرويجية تنتقدهاغاضبة من سلسلة أعمال فن" إسرائيل" .35
 بعد اتهام األولى للثانية بتشجيع      والنرويج مؤخراً " إسرائيل"تصاعد التوتر في العالقات بين      : ).آي.بي.يو(

الـصهيونية،  " يديعوت أحرونـوت "ونقلت صحيفة . وتمويل أعمال تحريض ضدها من خالل أعمال فنية     
نة ترويندهام النرويجية تمول سـفر طلبـة        أمس، عن مصادر في خارجية الكيان، ادعاءها بأن بلدية مدي         

، تتحدث عن معاناة أطفال غزة      "مونولوجات من غزة  "ثانويين إلى نيويورك للمشاركة في مسرحية باسم        
وتحتج . وقالت الصحيفة إن المسرحية ستعرض قريبا في مبنى األمم المتحدة في نيويورك           . من االحتالل 

 معارض في عمان ودمشق وبيروت بمـساعدة الـسفارات          على رسومات لفنان نرويجي أقام    " إسرائيل"
  .النرويجية في هذه العواصم

، في جميع أنحـاء     "دموع في غزة  "وتابعت أن النرويجيين يساعدون في تمويل توزيع فيلم وثائقي، باسم           
وصدر مؤخراً كتاب من تأليف طبيبين نرويجيين كانـا األجنبيـين           . العالم يتحدث عن معاناة أطفال غزة     

حيدين في غزة خالل المحرقة واتهموا في مقابالت صـحافية االحـتالل بقتـل النـساء واألطفـال                  الو
  .الفلسطينيين بشكل متعمد
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واحتجـت   .ووقع على غالف الكتاب وزير الخارجية النرويجي غار ستوره الذي أوصى بشراء الكتاب
  ".إسرائيل"سفارة الكيان في النرويج على ما وصفته بدعم نزع الشرعية عن 

  16/11/2010، الخليج، الشارقة
  

  نتنياهو يطالب روسيا بإلغاء صفقة أسلحة للبنان .36
طالب رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو خالل استقباله نائـب رئـيس الـوزراء              : ).آي.بي.يو(

" هآرتس"وذكرت صحيفة   . الروسي فيكتور زوفكوف بإلغاء صفقة تزود روسيا بموجبها أسلحة إلى لبنان          
أمس أن نتنياهو طلب من زوفكوف، األربعاء، أن تعيد روسيا النظر في صفقة األسلحة التي تشمل تزويد                 

على روسـيا   "وقال نتنياهو للمسؤول الروسي إن      . لبنان بطائرات مروحية مقاتلة ودبابات وأسلحة أخرى      
". بل إلى أيدي حـزب اهللا     أن تأخذ بالحسبان أن أية أسلحة يتم تزويدها للجيش اللبناني قد تصل في المستق             

وزعم أن سالحاً زودته روسيا لسوريا في الماضي مثل قذائف مضادة للمدرعات تم تسليمها إلى حـزب                 
   .2006اهللا الذي استخدمها ضد الجيش اإلسرائيلي خالل عام 

  19/11/2010، الخليج، الشارقة
  

  "إيالت" تطوير طابا والعقبة تهديداً لـ  يعدمسؤول إسرائيلي .37
اعتبر رئيس بلدية مستعمرة إيالت اإلسرائيلية يتسحاق هليفي أن تطـوير مـدينتي العقبـة               : )آي.بي.يو(

األردنية وطابا المصرية، المحاذيتين للمستعمرة، يشكل تهديدا إليالت وأنه في حال عدم تطـوير هـذه                
االقتـصادي التـابع    " رذي مارك "ونقل ملحق    .للبحر األحمر " الساحة الخلفية البائسة  "المدينة فإنها ستبقى    

عن هليفي قوله، أمس، في مؤتمر مخمني األراضي والعقارات المنعقد في مـستوطنة             " هآرتس"لصحيفة  
حجـم  "وأضـاف أن     ".حكام الدولتين الجارتين يستثمرون أمواال طائلة في هاتين المـدينتين         "إيالت إن   

  ".   مليارات دوالر10  مليار دوالر وفي طابا أكثر من23االستثمار في العقبة أكثر من 
  16/11/2010، الخليج، الشارقة

      
  حزب اهللا قد يسيطر على لبنان رداً على صدور االتهامات الظنية: أشكينازي .38

اإلسرائيلية عن ضابط رافـق رئـيس       " جيروزاليم بوست "نقل الموقع اإللكتروني لصحيفة     : ).آي.بي.يو(
ن األخير قال لنظيره الكندي الجنرال والت ناتينزيك أثناء         األركان اإلسرائيلي الجنرال غابي أشكينازي، أ     

" عـذر "صدور التقرير من شأنه زعزعة االستقرار في لبنان إذ قد يـستخدم ك            "محادثاتهما في أوتاوا إن     
" األصوليين يكتسبون قوة في لبنـان     "وقال أشكينازي إن     ".لحزب اهللا الستكمال سيطرته على كامل البالد      

وأشار إلى أن قوات اليونيفيـل كانـت         .في الشرق األوسط أيضاً يعزز وضعه       " يينمحور األصول "وإن  
حزب اهللا في جنوب لبنان إالّ أنها أخفقت في ردع الحزب عن تعزيـز قدراتـه                فعالة في عرقلة أنشطة     

  .العسكرية
  16/11/2010، الخليج، الشارقة

  
  والقاهرة تنفي.. جيش اإلسالم  مع مصر تهدف للقضاء على"عملية مشتركة" تكشف عن "إسرائيل" .39

تحـاوالن  "ذكرت إذاعة الجيش اإلسرائيلي أمس أن كال من مـصر وإسـرائيل             :  أشرف الهور  - غزة
عمليـة  "وبحسب اإلذاعة فقد ادعت وجود       ."القضاء على قيادات جماعة جيش اإلسالم المتشددة في غزة        

دات جماعة جيش اإلسالم المتشددة في      إسرائيلية مصرية مشتركة تجري وراء الكواليس للقضاء على قيا        
  ."غزة إلحباط االعتداء الذي تخطط له الستهداف السياح اإلسرائيليين في سيناء
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وذكرت اإلذاعة أن إسرائيل أبلغت قبل أسابيع المخابرات المصرية بخروج اثنين من عناصـر تنظـيم                
فتاً إلى أن األمر دفـع قـوى األمـن           من القطاع إلى سيناء لإلعداد لالعتداء المذكور، ال        "جيش اإلسالم "

المصرية إلى إطالق حملة للقبض عليهما تم خاللها اعتقال عشرات الفلسطينيين المقيمين في شمال سيناء               
  .خاصة في رفح المصرية والعريش

 فـي   "جيش اإلسالم " الجيش اإلسرائيلي بين الحملة األمنية وعمليتي اغتيال ناشطي تنظيم           إذاعةوربطت  
 نشاطات بعض الجماعات الفلسطينية سواء في غـزة         إنت اإلذاعة عن مصادر مصرية قولها       ونقل. غزة

  ."صارت تهدد األمن القومي المصري"أو في سيناء 
  .وفي وقت الحق نفى مصدر أمني مصري رفيع التقارير اإلسرائيلية

  19/11/2010، القدس العربي، لندن
  

  تل عرفات بق للكيانمسؤول إسرائيلي كبير ينفي أي عالقة .40
نفى المدير العام األسبق لديوان رئيس الوزراء اإلسرائيلي، دوف فيغالس، أن تكـون لـبالده               : تل أبيب 

وقال إن كل ما ينشر     . وأذرعها األمنية المختلفة أي عالقة بمقتل الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات          
 .رفات هو عار عن الصحة تماما     من اتهامات في الصحافة الفلسطينية وغيرها من أن إسرائيل سممت ع          

وقال فيغالس، الذي كان مدير عام ديوان أرييل شارون، رئيس الـوزراء األسـبق، إن عرفـات كـان                   
مكروها جدا في إسرائيل في السنوات األخيرة من حياته، وإن إسرائيل نجحت في تقويض شرعيته فـي                 

 بها، بـل بـالعكس، أضـاف        "إسرائيل"ـولكن مسألة موته هي مسألة أخرى، ال عالقة ل        . العالم الغربي 
  .مدعيا، إن شارون حرص على عدم المساس به جسدياً

  17/11/2010،الشرق األوسط، لندن
  

  المجلس الوزاري المصغر يصادق على قرار مبدئي بسحب القوات اإلسرائيلية من الغجر  .41
ى قرار مبدئي بـسحب     صادق المجلس الوزاري اإلسرائيلي المصغر في اجتماعه يوم األربعاء الفائت عل          

 إلىالقوات اإلسرائيلي من الشق الشمالي من قرية الغجر، في أول إشارة من جانب الحكومة اإلسرائيلية                
ويقضي القرار  . 2006 الذي أنهى الحرب اإلسرائيلية على لبنان في العام          1701االستعداد لتنفيذ القرار    
وأثار . ب بما يضمن األمن في الشق الجنوبي من القرية         لتأمين االنسحا  "اليونيفيل"اإلسرائيلي بالتعاون مع    

القرار اإلسرائيلي غضب أهالي القرية الذين يعارضون تقسيمها ويصرون على أنها جزء موحـد مـن                
  .هضبة الجوالن السورية المحتلة

 اإلسرائيلية عن مسؤول في الحكومة اإلسرائيلية قوله إن إسرائيل ستطلب مـن             "هآرتس"ونقلت صحيفة   
ألمم المتحدة االعتراف بأن إسرائيل لم تعد تخرق الحدود الدولية مع لبنان بمجرد انسحاب جيشها مـن                 ا

  . الشطر الشمالي من الغجر
 19/11/2010، السفير، بيروت

  
  صاروخ استراتيجي في الحرب المقبلة" تموز": الجيش اإلسرائيلي .42

" تموز"جيش اإلسرائيلي السرية عن الصاروخ      كشف ال :  عبد الرؤوف أرناؤوط   - رام اهللا، القدس المحتلة   
الذي دخل حيز االستخدام العملي ألول مرة في الحرب اللبنانية الثانية بعد أن أعلن عن استكمال تطويره                 

  .وتصنيعه في أواسط الثمانينات
قررت الدوائر األمنية المختصة كشف النقـاب عـن الـصاروخ           : اإلسرائيلية" معاريف" وقالت صحيفة 

قادة كبارا فـي الجـيش      " الحديث وعرضه على الجمهور رسميا بعد عدة أسابيع، مشيرة إلى أن          " تموز"
  .اإلسرائيلي وقفوا عن كثب على قدرات الصاروخ، ووصفوه بمفاجأة الحرب القادمة
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وبحسب المصادر اإلسرائيلية فإن الصاروخ يحتوي على حشوة جوفاء شـديدة االنفجـار وباسـتطاعته               
كة جدا ويتم توجيهه والتحكم فيه تلفزيونيا، بحيث يتحرك نحو الهدف بعـد أن يوجـه         اختراق دروع سمي  

وتتيح هذه الميزة للجندي مـشغّل الـصاروخ تغييـر          . جهاز الحاسوب داخل الصاروخ نفسه إلى الهدف      
  .مساره بعد إطالقه وتحقيق دقة متناهية في استخدامه

  19/11/2010، الوطن اون الين، السعودية
  

  يهين نائبة رئيس البرلمان األلماني" يستكن"عضو  .43
عبارات إهانة إلـى نائبـة رئـيس البرلمـان األلمـاني            " الكنيست"وجه عضو متطرف في     : ).أ.ب.د(
عندما جلست على مقعد الزوار وتلقيت الترحيـب        "وقالت باو، أول أمس الثالثاء،       .، بترا باو  "بوندستاج"

افت أن رئيس الجلسة عنف العضو ميشيل بن اري مـن           وأض ".الرسمي هب نائب واقفاً وصاح هذا عار      
ستة ماليين إنسان يقفـون     "حزب االتحاد القومي المتطرف فأعاده إلى صوابه لكن بن اري عاد فقال إن              

إبادة ماليين اليهود إبان الحقبـة      "في إشارة إلى زعم     " ورائي فال غفران لألشخاص الملوثة أيديهم بالدماء      
أكره األلمان وكل ما هو ألماني، وقـد        : "، االثنين الماضي  "معاريف"قال لصحيفة   وكان بن آري     ".النازية

  ". احترقت مشاعري عندما رأيت حفاوة الترحيب بنائبة رئيس البرلمان األلماني
  18/11/2010، الخليج، الشارقة

  
  نياهو االستيطانيةتأموال المتبرعين تحدد سياسة ن .44

 ميخا ليندنشتراوس من عدم شرعية تلقي       "إسرائيل"الدولة في   برغم تحذيرات مراقب عام     : عادل شهبون 
  فإن رئيس الـوزراء بنيـامين نتنيـاهو        ،السياسيين تبرعات مالية من الخارج لتمويل حمالتهم االنتخابية       

 الذي يعتمد علـي     "إسرائيل"يضرب عرض الحائط بهذه التحذيرات ويكاد يكون هو السياسي الوحيد في            
كشفت صـحيفة يـديعوت أحرونـوت أن         و .من نفقات حمالته االنتخابية   % 98 عناصر خارجية لتمويل  

هؤالء المتبرعين ليسوا فقط من يهود أمريكا األثرياء لكن هناك أعضاء مـن اليمـين االنجلوسكـسوني                 
 علي حمالت نتنياهو ودعايته االنتخابية وهؤالء       لإلنفاقالمتطرف وأشخاص لهم ماض إجرامي يتبرعون       

  .والهم مقابل تنفيذ رغباتهم السياسية وتطبيق أفكارهم اليمينية المتطرفةجميعا ينفقون أم
 ، يعتنق أفكارا وآراء متشددة عـن الـشرق األوسـط          ، الذي ومن بين هؤالء المتبرعين كين آبراموفيتش     

 ومنذ نحو شهرين أوضح أن صديقه نتنياهو يجـب أال           ،خاصة حول مسألة تجديد البناء في المستوطنات      
 ويتولي رئاسة منظمة أصدقاء     ،وط دولية تطالبه باستمرار تجميد البناء في المستوطنات       يخضع ألي ضغ  

 حين انتهاء   إلىالليكود في الواليات المتحدة ولديه قناعة بأن الخالفات مع الواليات المتحدة سوف تستمر              
 اآلن نحو   ىحت و 2005 إجمالي المبالغ التي خصصت لحمالت نتنياهو منذ عام       يبلغ   و .فترة والية أوباما  

  .أربعة ماليين شيكل
  16/11/2010 القاهرة، ،األهرام

 
 2015 استكمال نشر درعها الصاروخية في " تعلنإسرائيل" .45

 مسؤولون إسرائيليون أمس إن شبكة الدفاع الجوي اإلسرائيلية، متعددة قال : لندن، بروكسل،القدس
توسطة المدى، وأقمارا صناعية ، وستضم صواريخ اعتراضية م2015المراحل ستكتمل بحلول عام 

تدمر الصواريخ بعيدة المدى في الفضاء، ويتزامن جدول اإلنتاج، الذي كشف عنه في معرض للفضاء 
 في القدس مع تقييم تل أبيب للموعد الذي قد تتمكن فيه إيران من تطوير يةترعاه الحكومة اإلسرائيل

  .سالح نووي
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خالل العامين إلى "إنه : سالح الجوي اإلسرائيلي، في كلمة الكولونيل تسفيكا حايموفيتش، من الوقال
في غضون السنوات الخمس المقبلة "، وأضاف "الخمسة أعوام المقبلة، سنحول هذه الرؤية إلى حقيقة

 للصواريخ االعتراضية سوف يكون جاهزا "دافيدز سلينغ" حايموفيتش إن نظام وقال ."سنرى ذلك مطبقا
 الذي يعمل منذ "أرو"مرحلة التالية من الدرع الصاروخية اإلسرائيلية نظام  الوتشمل .2013بحلول عام 

 .عشر سنوات، والمصمم للتصدي للصواريخ اإليرانية والسورية على ارتفاعات عالية
 المطور سيطلق "3أرو "إن صاروخ :  يواف تورجيمان من شركة الصناعات الجوية اإلسرائيليةوقال

ونقلت وكالة . ارج الغالف الجوي لالصطدام بالصواريخ المعاديةمقذوفا مزودا بصواريخ دفع خ
الجديد الخطر ) أرو(حتى إذا أخطأ الصاروخ .. نتحدث عن حماية محكمة" عن تورجيمان "رويترز"
 وقال ." سيكون بعيدا بما يكفي عن الحدود اإلسرائيلية، مما يمكن من محاولة اعتراض ثانيةلمقبل،ا

، ومن المتوقع أن تجرى أول تجربة 2015 أو 2014كون جاهزا بحلول عام  سي"3أرو "تورجيمان إن 
وتتراوح التكلفة المتوقعة لكل صاروخ اعتراض بين مليونين وثالثة ماليين . 2011حية له في عام 

 .دوالر
 16/11/2010،  الشرق األوسط

 
  ن المستوطنين في مهمة والمهمة قد انتهت عليهم العودة اآلأرسلنانحن : يالونأ .46

اإلسرائيلي السابق العميد احتياط عامي ايالون مع المحامي جلعاد " الشاباك" بادر رئيس جهاز : اهللارام
نحن ارسلنا المستوطنين في مهمة والمهمة قد انتهت عليهم : "سار، الى طرح مبادرة سياسية جديدة اهمها

 مع المحامي سار بطرح المبادرة العبري قام ايالون" نعنع" مقابلة حصرية مع موقع وفي ".العودة االن
 ألف مستوطن 130 الى 80تهدف الى احداث تقدم في عملية السالم، وبموجبها يجري سحب بين "التي 

والجديد في الخطة أنها ال تشترط وجود شريك فلسطيني وال ".من المستوطنات المعزولة خارج الجدار
 .وإسرائيلي بحت وانها من تخطيط وتنفيذ إسرائيلي احادي الجانب ولي،د

فإن ايالون وسار قد شمرا عن أذرعهما للقفز في المياه " المبادرة" وصف الموقع الذي نشر وحسب
 إلىالباردة للصراع، وسيذهبان للقاء المستوطنين واقناعهم بالخطة، والحصول على الموافقة قبل الذهاب 

 مغرية يضاتون هناك سلة تعوولقاء موافقة المستوطنين سيك. الكنيست للحصول على تشريع مناسب
 .لكل مستوطن 

  16/11/2010، عمان، الغد
  

  جامعة إسرائيلية تمنع حنين زعبي من المشاركة في فعالية يقيمها الطالب العرب .47
، السماح للنائب )1948داخل أراضي الفلسطينية المحتلة سنة (رفضت رئاسة جامعة حيفا : الناصرة

حنين زعبي، بدخول الحرم الجامعي للمشاركة في أحد األنشطة اإلسرائيلي، " الكنيست"العربي في 
  ".مساً خطيراً بحقوقها"الطالبية، األمر الذي نددت به زعبي واعتبرته 

، فقد تذرع 15/11 العبرية، صباح يوم اإلثنين "هآرتس"ووفقاً لما ورد على الموقع اإللكتروني لصحيفة 
، "أمور مخلّة بالنظام"بأن قرار المنع جاء خوفاً من حدوث عميد الطلبة في جامعة حيفا، يؤاف الفي، 

حيث أن جماعات سياسية طالبية كانت تنوي استغالل تواجد زعبي في الجامعة إلثارة مواجهات عنيفة 
من جانبها، اعتبرت الزعبي أن قرار منعها من المشاركة في  .تؤدي إلى سفك الدماء، كما قالت الصحيفة

سياسي الذي يقيمه الطلبة العرب في الجامعة، بمناسبة حلول عيد األضحى المبارك؛ المهرجان الثقافي ال
 قراراً غير قانوني يمس مساً خطيراً بحقها وحق الطالب العرب في التعبير عن رأيهم"يعد".  

  15/11/2010قدس برس، 
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  الزراعة اإلسرائيلية تمنع صيد األسماك في بحيرة طبريةوزارة  .48
رة الزراعة في الحكومة اإلسرائيلية إنها قررت منع صيد األسماك في بحرية طبرية،              وزا قالت: الناصرة

، مـشيرة  "بشكل حـاد "، بسبب تقلص الثروة السمكية خالل العقد األخير        )2011(اعتبارا من العام القادم     
ع بـين   يشار إلى أن بحيرة طبرية حلوة المياه تق        .إلى أن مفعول هذا القرار سيسري لمدة عامين كاملين        

ومرتفعات الجوالن السورية المحتلة علـى الجـزء        ) 1948شمال فلسطين المحتلة سنة     (منطقتي الجليل   
 .الشمالي من مسار نهر األردن

  16/11/2010قدس برس، 
  

   مليون عدد المسلمين في الدولة العبرية1.286: معطيات إسرائيلية .49
فلسطين (ن الذين يعيشون في الدولة العبرية أفادت معطيات إسرائيلية رسمية أن عدد المسلمي: الناصرة

وأفادت معطيات دائرة االحصاء  .يبلغ مليوناً ومائتين وستة وثمانين ألف نسمة) 1948المحتلة سنة 
المركزية اإلسرائيلية بمناسبة حلول عيد األضحى، إن خمسين في المائة من عدد الفلسطينيين المسلمين 

  .1948نة حيفا وشمال فلسطين المحتلة سنة في الدولة العبرية، يعيشون في مدي
وذكرت أن عدد المسلمين في مدينة القدس المحتلة بلغ مائتين وأربعة وستين ألف شخص، معتبرة 

  .المعطيات أن هذا الرقم يشكّل أكثر من ثلث عدد سكان مدينة القدس بشطريها الشرقي والغربي
ن نسبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة في الوسط وفيما يتعلق بمجال التعليم؛ فتشير المعطيات إلى أ

  . في المائة6.5 تبلغ 48 في المائة، وأن نسبة الطلبة الجامعيين من بين فلسطينيي 45العربي تبلغ 
 7.587يشار إلى أن عدد سكان الدولة العبرية، بحسب آخر اإلحصاءات اإلسرائيلية الرسمية، يبلغ نحو 

  .سطينيون منهم نحو عشرين في المائةمليون نسمة، يشكّل الفل
  16/11/2010قدس برس، 

  
  الحكومة اتخذت قراراً بتهويد منطقة الجليل: حاخام صفد .50

كيرين (إن قانون الصندوق القومي اليهودي : " الحاخام األكبر لمدينة صفد شموئيل إلياهوقال: الناصرة
خذته الحكومة بضرورة تهويد منطقة يحظر  بيع أراضٍ لغير اليهود، وأن هناك قراراً ات) كاييمت
وجاءت أقوال الحاخام إلياهو في حديث مع اإلذاعة العبرية، صباح اليوم  .، على حد تعبيره"الجليل

، رداً على االنتقادات التي وجهها إليه سياسيون وأكاديميون على خلفية الفتوى التي )17/11(األربعاء 
  .ر للسكن في صفد لمواطنين عربكان قد أصدرها وحظر فيها بيع أو إيجار دو

  17/11/2010قدس برس، 
  

  اإلسرائيلي التقى الرئيس العراقي" العمل"مسؤول في حزب  .51
اإلسرائيلي، الذي " العمل"قالت اإلذاعة اإلسرائيلية إن مسؤوالً رفيع المستوى في حزب : الناصرة

 .مش أحد المؤتمرات الدوليةيتزعمه إيهود باراك، التقى بالرئيس العراقي جالل الطالباني على ها
حيليك بار اجتمع مع الرئيس العراقي " العمل"وأضافت تقول، في نشرتها الصباحية، إن سكرتير حزب 

وأشارت اإلذاعة إلى أن  .جالل الطالباني، على هامش مؤتمر الدولية االشتراكية المنعقد في باريس حالياً
أعرب خالله عن أسفه لكون مدينة القدس في قلب صراع لم يكن رسمياً، وأن الرئيس العراقي "االجتماع 
  .، وقال الطالباني إنه يأمل في أن تتسنى له زيارة المدينة المقدسة، بحسب ما ذكرته اإلذاعة"سياسي

  17/11/2010قدس برس، 
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  الفلسطينيين ضد الحاخامين فتاوى إزاء الصمت من أكاديميون إسرائيليون يحذرون .52
 بصمت الجلوس عن الكف المعنية الجهات ،"إسرائيل "في األكاديميين من كبير ددع دعا: المحتلة القدس
  .والعرب الفلسطينيين وحقوق دم يستبيحان حاخامين فتاوى صدور تتابع إزاء
 الحكومة رئيس إلى موجهة مذكرة" إسرائيل "جامعات مختلف من وعربياً إسرائيلياً محاضراً 325 ووقع
 المجتمع في العنصرية بلجم تطالب للحكومة، القضائي والمستشار والتعليم تربيةال ووزير نتنياهو، بنيامين

 الشقق تأجير فيها يحرم جديدة فتوى أصدر ، الذيإلياهو شموئيل صفد، مدينة حاخام وبإقالة اإلسرائيلي،
  .يهودية من بدال مختلطة جعلها من خوفا المدينة من وطردهم للعرب السكنية
 العرب الطالب على االعتداءات وخصوصاً الحالية، العنصرية الموجة من شديداً اًقلق المحاضرون وأبدى
 مع بالتحقيق للحكومة القضائي المستشار مطالبين والتعليم، التربية ووزير الحكومة رئيس صمت وانتقدوا
  .الرسمية وظيفته رغم كهانا مئير الراحل العنصري الحاخام بهدي يتحرك الذي إلياهو، الحاخام
 لإلذاعة الرسالة، هذه إلى المبادرين أحد حيفا، جامعة في الحقوق كلية في المحاضر سبان، إيالن وقال

 شاجبة فعل بردود تحظى ال التي الدينية الفتاوى وخصوصاً العنصرية التصريحات إن: "أمس العامة،
 في توقيعاً 325 (مبادرةال هذه مع نسبياً الواسع التجاوب ووصف ".عقباه تحمد ال ما إلى ستؤدي حازمة،

 التي الطريقة من وخجالً السطح، تحت عميقًا قلقًا هناك أن يبدو: "وقال بالمشجع،) ساعة 72 من أقل
  ".الحكومة صمت من وخجالً المرة، تلو مرةً بها، التحدث رسمية وظيفة في حاخام لنفسه يسول

  18/11/2010الخليج، الشارقة، 
  

  ئات المنازل في القدسإسرائيلي لهدم م ضوء أخضر .53
أمر المستشار القضائي للحكومة اإلسرائيلية، الشرطة وبلدية القدس، بتطبيق أوامر المحكمة : رام اهللا

 "بيت يوناتان"اإلسرائيلية العليا التي صدرت قبل عامين، بإغالق جزء من البؤرة االستيطانية الشهيرة 
 في رسالة في المقابل أمر أيضاً. سجد األقصىبحي بطن الهوى في بلدة سلوان في القدس، جنوب الم

 على مئات البيوت العربية في المدينة المقدسة في "تطبيق القانون بحزم"بعث بها للجهات المختصة بـ
  ."المعاملة بالمثل"إطار ما وصفه 
من  اإلسرائيلية إن المستشار القضائي للحكومة يهودا وينشتاين أمر بإغالق جزء "هآرتس"وقالت صحيفة 

  سنوات تجنبا6ً وهو مبنى من سبعة طوابق احتله المستوطنون بالقوة قبل أكثر من "بيت يوناتان"
 ألمر قضائي، قبل عامين، وسمي بهذا االسم نسبة للجاسوس اليهودي األميركي لالنتقادات الدولية تنفيذاً
  .المعتقل جوناثان بوالرد

ائي اإلسرائيلي، وقال فخري أبو دياب، رئيس لجنة وينظر الفلسطينيون بخطورة ألوامر المستشار القض
يريد اإلسرائيليون "وأضاف . "يحضر لمجزرة للبيوت العربية" إنه "الشرق األوسط"الدفاع عن سلوان، لـ

  ."القول للعالم إننا قمنا بتنفيذ القانون على بيت للمستوطنين وسننفذه اآلن على البيوت العربية أيضاً
إغالق مؤقت لجزء من البيت الذي يحتله المستوطنون سيهدمون مئات المنازل مقابل ": وتابع القول

الذي يغلق البيت ": وأردف. "العربية، ثم يعودون لجلب ترخيص الفتتاح ما يسمونه بيت يوناتان من جديد
وربط أبو دياب بين طلب المستشار القضائي اإلسرائيلي واالتفاق األميركي . "يستطيع فتحه من جديد

إن هذا االتفاق الذي يختصر التجميد في الضفة أطلق ": اإلسرائيلي الوشيك بشأن تجميد االستيطان، قائالً
  ." لمزيد من تهويد وأسرلة المدينةيد إسرائيل للعمل في القدس وإسرائيل تستغل ذلك سريعاً

إن األوضاع مرشحه للتصعيد خالل األيام "أحمد الرويضي رئيس وحدة القدس في الرئاسة، وقال 
 ألف منزل في القدس تشملها قرارات صادرة 20يوجد أكثر من "وأضاف في تصريح صحافي، . "القادمة

بحق هذه عن المحاكم اإلسرائيلية، إما بالمخالفة أو الهدم بحجة البناء دون ترخيص، وقرار مخالفة البناء 
المنازل ال يعني إعفاءها من الهدم، بل هي معرضة في أي لحظة لقرار هدم، وتنفيذ قرارات الهدم بحق 
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 ألف مواطن مقدسي تمهيدا لطردهم من المدينة وتغيير التركيبة 100هذه المنازل يعني تشريد 
التي تنوي إسرائيل الديموغرافية لصالح استقطاب أكثر لمستوطنين لإلقامة في المستوطنات الجديدة 

  ."إقامتها في القدس الشرقية، ومنها تسمين المستوطنات القائمة
إن بلدة سلوان يشملها الخطر األكبر من هذه التصريحات، وخاصة حي البستان "وأضاف الرويضي، 

 مواطن مقدسي إلقامة حديقة توراتية جديدة 1500 منزال في الحي وتشريد 88حيث تهدد إسرائيل بهدم 
واعتبر الرويضي، أن اإلدارة األميركية إذا ما صح قبولها بتجميد االستيطان . "اسم حديقة الملكتحت 

  ."فقد أعطت الضوء األخضر لقرارات بهذه الشاكلة"لفترة زمنية ال تتجاوز ثالثة شهور واستثناء القدس، 
  19/11/2010الشرق األوسط، لندن، 

  
  المسجد للمرة الحادية عشرةمن دخول " األقصى"االحتالل يمنع أحد حراس  .54

 أقدمت سلطات االحتالل اإلسرائيلي على تجديد قرارها المتعلقة بمنع الشاب المقدسي :القدس المحتلة
ماجد راغب الجعبة من دخول المسجد األقصى المبارك أو التواجد في محيطة لمدة ستة أشهر، على 

يشكل خطراً على أمن "لي الشاب الجعبة بأنه واعتبر القرار اإلسرائي. الرغم من أنه أحد حراس المسجد
، وورد في القرار أن هذا اإلجراء ضروري، وهناك معلومات "الدولة وسالمة الجمهور واألمن العام

  .سرية تفيد بأن تواجه يشكل خطراً في منطقة المسجد األقصى، على حد زعمه
، وقد انتهت فترة منعه 2005ام يذكر أن الجعبة ممنوع من دخول المسجد األقصى المبارك منذ الع

األخيرة يوم أول أمس السبت، حيث أدى الصالة في المسجد األقصى يومي السبت واألحد قبل أن تقوم 
  . مايو المقبل/ وحتى الحادي عشر من أيار15/11 اإلثنين سلطات االحتالل بتجديد أمر المنع صباح يوم

  15/11/2010قدس برس، 
  

  الميت البحر حقتال اإلسرائيلية الحفريات .55
 قاع في حفريات خالل من الفلسطينية البيئة بحق جديد بانتهاك أمس، ،"إسرائيل "بدأت: ).آي.بي.يو(

 والجيولوجي المناخي التاريخ من عام مليون لنصف يعود تاريخ كشف هدفها أن زعمت الميت، البحر
 قعر من متر 300 عمق ىعل قطعة استخراج هو الحفريات هدف أن" هآرتس "صحيفة وادعت .للمنطقة
 سنتيمترات بضعة وسماكتها صغيرة عينات شكل على كيلومتر نصف إلى طولها يصل الميت البحر
 العلماء سيمنح ذلك أن وأضافت .مضت سنة مليون نصف مدار على البحر قاع في ترسبات تشمل
 األرضية للهزات متواصل قوتوثي المنطقة، في المناخ تاريخ من عام مليون لنصف فيزيائياً زمنياً جدوالً
  .الصحراء في الطبيعة بلورت التي

  18/11/2010الخليج، الشارقة، 
  

  يحذّر من الهاوية إذا نجحت الفتنة الطائفيةيهنئ المسلمين بعيد األضحى وعطا اهللا حنا  .56
 وجه المطران عطا اهللا حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم األرثوذكس رسالة تهنئة ومعايدة :القدس
وقال في رسالته  .سلمين في بالدنا بنوع خاص وفي العالم أجمع بمناسبة حلول عيد األضحى المباركللم
 عن أرضنا وقدسنا وتحققت أمنيات شعبنا االحتاللإننا نسأل اهللا بأن تحل علينا األعياد القادمة وقد زال "

صيبة، فكل شيء مستباح تمر منطقتنا بأوضاع ع"وأضاف  ".واالستقاللالفلسطيني في العودة والحرية 
وهنا .  الفتن والصراعات الطائفية والدينيةإلثارةفي هذه األيام وهنالك جهات وأطراف مشبوهة تسعى 

  ". المدنيين العزلواستهدافأود أن أتحدث بنوع خاص عن تفجيرات الكنائس والمساجد في العراق 
 ويهدر دمه بدم اإلنسانادة وتمس حياة  فيه على دور العبيعتديأننا اليوم أمام مشهد مأساوي "وتابع 
  ".وما يحدث في العراق يحدث في أماكن أخرى أيضا. بارد
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أما نحن في فلسطين، فاالحتالل جاثم على صدورنا وسياسته االحتاللية في القدس تسير في خطى : "وقال
  ".ا ومصالحها تستغل هذه الخالفات لتحقيق مآربهوإسرائيلحثيثة والفلسطينيون منهمكون بخالفاتهم 

إننا معشر المسلمين والمسيحيين في بالدنا بنوع خاص وفي مشرقنا بشكل عام من واجبنا "واختتم بالقول 
 والثقة المتبادلتين وأن نرسخ الكثير االحتراماليوم أكثر من أي وقت مضى أن نقوي عالقتنا المبنية على 

  ".من المفاهيم الحضارية في ثقافتنا وفي سلوكياتنا
نها إنعم  .أما نحن الفلسطينيون فعيب علينا أن نكون منقسمين والقدس تضيع منا يوما بعد يوم: "فوأضا

 على تحقيق أهدافه االحتاللتضيع منا والفلسطينيون المنقسمون أنما بفرقتهم وتشرذهم يساعدون 
سطينيين  أصحابها وهم منقسمون ومشرذمون، القدس عائدة بوحدة الفلإلىلن تعود القدس  .وأطماعه

فيا أيها الفلسطينيون توحدوا من أجل القدس ومن . والعرب وبغير هذا ستبقى أسيرة سجانيها العنصريين
، فحو زائل ال محالة فال يمكن للشر االحتاللأما  . الحصار عن غزة الجريحةإزالةأجل العودة ومن أجل 

  .أن يبقى وأن يستديم، فكل شر في هذه الدنيا له بدايته وله نهايته
  16/11/2010وكالة معاً اإلخبارية، 

  
  طولكرم تصادر ممتلكات فلسطيني بتهمة تمويل حماس في "إسرائيل" .57

 فلسطيني أعمال أنه صادر فجر أمس محتويات شركة وبيت تعود لرجل اإلسرائيلي أعلن الجيش :رام اهللا
  .في طولكرم، معتقل بتهم االنتماء لحركة حماس ونقل وتبييض أموال للحركة

 صادر ثالث سيارات اإلسرائيلي الجيش إن، ) عاما54ً( علي الددواألعمالال براء الددو، نجل رجل وق
 قيمة المصادرات أن حاسوب من البيت والشركة، موضحاً وأجهزةوأمواالً نقدية وشيكات ومصاغاً ذهبية 

 الذي يدير مالاألع اعتقلت قبل شهر رجل اإلسرائيليةوكانت السلطات .  ألف دوالر650 حواليتبلغ 
  . لحماسأعمال بإدارة يونيو الماضي واتهمته /شركة للسجاد في مدينة طولكرم في حزيران

  . الشركة هي عمل خاص بالعائلةإن "الحياة" وقالت لـاإلسرائيليةلكن العائلة رفضت االتهامات 
 األعمالرجل  االعتقال والمصادرة ربما جاء على خلفية تلقي أنوذكرت مصادر مقربة من العائلة 

ثناء تفجر أ عناصر من حركة فتح أيديتعويضات من حركة حماس بعد تعرض شركته للحرق على 
  .2006الصراع بين الحركتين عقب االنتخابات عام 

 هذه إن اإلسرائيلية لإلذاعة، وذكر ضابط باسمه "استثنائية" هذه العملية بأنها اإلسرائيليووصف الجيش 
  ." حماسإرهابيي أنشطةاً موجهة لهؤالء الذين يساهمون في تمويل رسالة واضحة جد"العملية 

  16/11/2010الحياة، لندن، 
  

  مستوطنون يحرقون أشجاراً شمال الخليل .58
 على 16/11/2010أقدمت مجموعات من المستوطنين مساء الثالثاء :  محمد القيق-الضفة الغربية 

وقال الناطق باسم مشروع التضامن . ة الخليلإحراق مساحات واسعة من األشجار واألحراش شمال مدين
بيت "إن مجموعات من المستوطنين توجهت من مستوطنة " فلسطين أون الين"الفلسطيني محمد عياد لـ

  .المقامة على أراضي بلدة بيت أمر وأضرموا النيران في أحراش تابعة لخربة صافا" عين
  17/11/2010موقع فلسطين أون الين، 

  
  تفزازية للمستوطنين بين جبال وتالل الضفةجوالت سياحية اس .59

 من مختلف مناطق الضفة الغربية المحتلة نفلسطينيوذكر مزارعون :  ماهر ابراهيم والوكاالت-غزة 
أن مجموعات من المستوطنين يقومون بجوالت سياحية استفزازية بين جبال وتالل الضفة الغربية 

المستوطنين يتجولون ضمن "وأضاف أن  ."بكامل حريتهمالمستوطنين يتجولون "وأفاد شهود أن .المحتلة
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راضي هي ملك لهم، هذه األزاعمين أن  ،"مجموعات تتكون من العشرات ويؤدون طقوسهم التلمودية
  .وأنه سيجري بناء المغتصبات فيها في أسرع وقت

  19/11/2010، البيان، دبي
  

  الضفة الغربيةفي  فلسطينياً ومتضامناً أجنبياً 14قوات االحتالل تعتقل  .60
قالت مصادر فلسطينية إن قوات الجيش اإلسرائيلي اعتقلت صباح : ).أ.ش.، أ.ب.ف.، وفا، أ.أي.بي.يو(

 أجنبياً أثناء عملهم التطوعي في أراضي مزارعين فلسطينيين مهددة  فلسطينياً ومتضامنا14ًأمس 
  .ب الضفة الغربيةبالمصادرة تقع قرب مستوطنة يهودية بين مدينتي الخليل وبيت لحم جنو

  19/11/2010، بيروت، المستقبل
  

   سنة17 في سجون االحتالل يا فلسطينيين أمضيناإلفراج عن أسير .61
أفادت اللجنة الوطنية العليا لنصره األسرى بأن قوات االحتالل أطلقت أمس سراح األسير عادل خليل 

.  عاما17ًحكوميته البالغة بعد قضاء فترة م غزة عبد اهللا حامد من مدينة خان يونس جنوب قطاع
من األسرى القدامى، حيث إنه معتقل "وأوضح رياض األشقر المدير اإلعالمي باللجنة أن األسير حامد 

 عاماً بتهمة االنتماء إلى كتائب القسام الجناح 17، وقد حكم عليه االحتالل بالسجن لمدة 1994منذ عام 
 نفذتها ضد قوات االحتالل اإلسرائيلي، باإلضافة العسكري لحركة حماس، والمشاركة في عمليات عدة

  ."إلى إيوائه للمطاردين خالل االنتفاضة األولى
وفي السياق، أطلقت سلطات االحتالل أمس األول سراح األسير محيي الدين فهمي نجم من مدينة جنين 

  . عاماً في سجون االحتالل17بعد أن أمضى 
  19/11/2010االتحاد، أبو ظبي، 

  
  "الجلمة "ألسرى العيد حلويات إدخال يرفض لاالحتال .62

 حلويات إدخال رفضت االحتالل سجون مصلحة أن أمس، الفلسطيني، األسير لجنة أكدت: ).أ.ب.د(
 في الفلسطيني، األسير لجنة وقالت. األضحى عيد بمناسبة" الجلمة "سجن في التحقيق زنازين في لألسرى
 لألسرى الحلويات بإدخال موافقة على للحصول شهور منذ يةاإلسرائيل للسلطات طلبا قدمت إنها بيان،

 بذريعة بالرفض قوبل الطلب أن وأضافت". المذكور السجن في وقاسية صعبة ظروفاً يعيشون الذين"
 هذه اللجنة وأدانت". بالفشل العيد خالل الحلوى إدخال محاوالت كل باءت حيث "األمنية، اإلجراءات
  . بالتدخل األحمر الصليب مطالبة ،"اإلنسان حقوق ألبسط ةوالمنافي الخطيرة "السياسة

  19/11/2010الخليج، الشارقة، 
  

   معتقلين4االستخبارات اإلسرائيلية عرضت اإلبعاد على :  الفلسطينينادي األسير .63
قال محامي فلسطيني يترافع عن عدد من المعتقلين الفلسطينيين : ).أ.ش.، أ.ب.ف.، وفا، أ.أي.بي.يو(

ن اإلسرائيلية، إن ضباط المخابرات اإلسرائيليين عرضوا على عدد من المعتقلين اإلبعاد إلى في السجو
وأفاد محامي نادي األسير نزار محاجنة أنه زار المعتقلين، سامر أبو شروخ  .خارج األراضي الفلسطينية

  ".الجلمة"ونبيل حرب وعالء جبارين ومحمد نصر اهللا، في مركز التحقيق اإلسرائيلي 
ينحدر المعتقلون األربعة من بلدة الظاهرية، جنوب الخليل، وتتهمهم السلطات اإلسرائيلية بالمسؤولية و

  .جنوب الظاهرية، ما أسفر عن إصابة ثالثة إسرائيليين" ميتار"عن إطالق النار على سيارة قرب معبر 
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ات العامة اإلسرائيلية ونقل نادي األسير في بيان له أمس، عن المحامي محاجنة، أن جهاز االستخبار
  .عرض اإلبعاد على أفراد المجموعة مع عائالتهم إلى خارج األراضي الفلسطينية
  19/11/2010، بيروت، المستقبل

  
  فلسطين في الفقيرة لألسر  اإلماراتيةالخيرية األعمالهيئة  من درهم ألف 500 .64

 إبراهيم الغربية، الضفة فيإلماراتية ا الخيرية األعمال هيئة مكتب مدير أعلن: حمدان منتصر - اهللا رام
 من اآلالف على العيد وكعك العيد وكسوة أضاحي وزعت الخيرية، األعمال هيئة أن ،أمس الراشد،
 النصف تجاوزت بموازنة المبارك، األضحى عيد حلول بمناسبة الفلسطينية المحافظات في الفقيرة األسر
  .درهم مليون

  16/11/2010الخليج، الشارقة، 
  

  ئات الفلسطينيين يضطرون لقضاء العيد بمصر بعد إغالق معبر رفحم .65
اضطر مئات الفلسطينيين إلى قضاء العيد داخل مدن شمال سيناء بعد :  يسري محمد-  مصر/رفح

  .  أيام بمناسبة عيد األضحى6 ولمدة 15/11 إغالق السلطات المصرية المعبر يوم االثنين
 /د العابرين للمعبر منذ بداية افتتاحه في األول من حزيرانوقال مسؤول أمني مصري إن إجمالي عد

 من الجانبين حيث وصل إلى  فردا818ً و ألفا118ًيونيو الماضي وحتى إغالقه يوم االثنين بلغ 
كما تم خالل الفترة .  فرد802 و ألفا58ً وغادر إلى القطاع غزة  فردا16ً و ألفا60ًاألراضي المصرية 
 سيارة 191 من األدوية واألجهزة والمساعدات الطبية وألبان األطفال، وطناً 895نفسها إدخال نحو 

 إلى جانب أغطية وخيام ومفروشات ومالبس  كهربائياً مولدا42ًإسعاف ونقل طبي وركوب للمعاقين، و
  .وأحذية ومستلزمات دراسية ومواد إغاثة، ومساعدات أخرى

  16/11/2010الشرق األوسط، لندن، 
  

   يسبب انخفاضاً في اإلقبال على األضاحياألسعارارتفاع : د ركوداًأسواق غزة تشه .66
حيث  األضحى، المسلمون في أنحاء قطاع غزة والضفة الغربية والقدس بعيد احتفل:  فتحي صباح-غزة 

تجمع آالف الفلسطينيين في الحرم القدسي الشريف في القدس القديمة ألداء صالة العيد، وفي رام اهللا، 
 محمود عباس صالة العيد مع رئيس الوزراء سالم فياض، فيما أدى المصلون صالة العيد حضر الرئيس

 إسماعيلما في قطاع غزة، فحضر رئيس الحكومة الفلسطينية أ. في الحرم اإلبراهيمي في مدينة الخليل
  . محمود الزهار وآالف المصلين حماسهنية الصالة مع القيادي في حركة

 شهدت ركوداً ملحوظاً وضعفاً في القوة الشرائية عشية عيد األضحى المبارك وكانت األسواق في القطاع
 على القطاع منذ سنوات اإلسرائيليبسبب جملة من األسباب، في مقدمها استمرار فرض الحصار 

 مستويات غير مسبوقة، في ظل ارتفاع كبير في أسعار إلىطويلة، وارتفاع معدالت البطالة والفقر 
لطلب في شكل ملحوظ على األضاحي من العجول واألبقار والخراف وغيرها، ما ينذر وتراجع ا .السلع

وارتفعت أسعار األضاحي من . يضاًأبغياب اللحوم عن موائد الفقراء والمعوزين وبعض متوسطي الدخل 
 هالعجول والخراف هذا العام في شكل قياسي عن األعوام السابقة، فيما حافظت أسعار الخضار والفواك

  .ى أسعارها المرتفعة منذ أسابيع طويلةعل
 على شراء األضاحي اإلقبال آراءهم عدم "الحياة"وعزا كثير من المواطنات والمواطنين الذين استطلعت 

  . أوضاعهم االقتصادية والمالية الصعبة، وارتفاع األسعارإلىأو المالبس الجديدة ألطفالهم 
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  17/11/2010 لندن، الحياة،
  

  إبداعات عملية في عقل جامعي بغزة تحطمها قلة اإلمكانيات.. رباء بواسطة الجوالتشغيل مولد الكه .67
  الجديد لطالب قسم المحاسبة في كلية التجارة بالجامعة اإلسالميةاإلبداع حظي :مثنى النجار -غزة 

نظمته إبراهيم نصر أبو عودة من مدينة خان يونس اهتماماً كبيراً داخل معرض اإلبداعات الطالبية الذي 
  . لعدد من المؤسسات والجامعات بغزةالجامعة اإلسالمية مؤخراً

 في عملية تشغيل وإطفاء المولد الكهربائي آليا عبر جهاز إبداعهوعرض أبو عودة خالل المعرض 
، في وسيلة جديد لتشغيل وإطفاء المولدات الكهربائية المستعملة بكثرة من قبل "الجوال"الهاتف النقال 
وكشف أبو عودة عن مشروع عالمي بدأ بتنفيذه يكمن في االستغناء عن أحد مشتقات  .مواطني غزة

وعزا أبو  .المستخدم في تحريك المركبات وغيرها من وسائل النقل بحركة بديلة وسهلة" البنزين"الوقود 
وهاً إلى أنها من,عودة تأخره في إتمام الفكرة وتجهزيها كامالً إلى قله اإلمكانيات وعدم توفر الدعم المادي 

وطالب أبو عودة المجتمع الدولي بتوفير  .تحتاج إلى متابعة المعنيين والمسئولين لرعايتها بشكل كامل
وذلك نظراً " صرخة العصر" مشيراً إلى انه ينوي تسميته مشروعه األخير ،الدعم وكفالة هذه المشاريع

  .اء عنهيمكن االستغن ألهمية الوقود باعتباره الذهب األسود بحيث ال
  17/11/2010وكالة سما، 

  
  صحفي أبو عرفة للتعذيب في سجون السلطة الفلسطينيةالمنظمة حقوقية تؤكد تعرض  .68

 أفادت المنظمة العربية لحقوق اإلنسان في بريطانيا بتعرض الصحفي عامر عبد الحليم أبو عرفة :لندن
 .محتلة، مطالبة بإطالق سراحه فوراًللتعذيب الشديد في سجون السلطة الفلسطينية بالضفة الغربية ال

معلومات مؤكدة تبين "إنه وصلت إليها : نسخة منه" قدس برس"وقالت المنظمة، في بيان مكتوب وصل 
أن عامر يتعرض لتعذيب شديد وسوء معاملة داخل سجن مخابرات الخليل، وحتى هذه اللحظة منع أهله 

  .لسطينية المسؤولية الكاملة عن حياة عامروحملت المنظمة السلطة الف ".أو محاميه من زيارته
  18/11/2010قدس برس، 

  
  تعليق إضراب العاملين في األونروا لمدة أسبوعين: رام اهللا .69

تنفس الالجئون الفلسطينيون في الضفة الغربية الصعداء، بعد أن أزال عمال الخدمات الصحية : االتحاد
مة في الطرقات، وبعد أن فتحت العيادات الصحية التابعة ونروا أكوام النفايات المتراكاألالتابعة لوكالة 

  .للوكالة أبوابها لتستقبل آالف المرضى من الكبار والنساء واألطفال
 يوماً، امتنع نحو خمسة آالف موظف عن العمل في 35ونروا نحو األواستمر إضراب العاملين في 

  .وطالبة من التوجه إلى مدارسهم ألف طالب 56قطاعات الصحة والتعليم والخدمات، إذ حرم نحو 
وجاء تعليق اإلضراب بقرار من اتحاد العاملين العرب لمدة أسبوعين على ضوء تدخل السلطة 
الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية من خالل اللجنة الرئاسية التي شكلت في هذا االتجاه برئاسة أحمد 

ونروا واتحاد العاملين العرب في الحادي األلكل من المجدالني وزير العمل، الذي قدم ثالثة اقتراحات 
عشر من الشهر الجاري، والتي تتمثل بضرورة إقرار وكالة الغوث باحتساب أيام اإلضراب للعاملين في 
مقابل أن يعلن اتحاد العاملين عن وقف أو تجميد اإلضراب، وثالثاً يتم الشروع في حوار فوري بين 

  .ل الخالفيةالطرفين لمناقشة كافة المسائ
  19/11/2010االتحاد، أبو ظبي، 
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  الباردمخيم نهر األونروا تشكل فريقاً لعودة نازحي  .70

تشكيل فريق عمل للتخطيط لعودة العائالت النازحة إلى الرزمة  "أعلنت األونروا، في بيان لها أمس، عن
وهذا الفريق يتألف من . األولى في مخيم نهر البارد الذي تجري عملية إعادة إعماره، وتحقيق العودة

أقسام وحدة إدارة الشمال المختلفة بما في ذلك الهندسة، التصاميم، اإلشراف على الموقع، المشاريع، 
بالمتابعة مع أصحاب العالقة لحّل قضايا تتعلق بدخول هذه "ويقوم الفريق  ."اإلغاثة والمكتب اإلعالمي

والكهرباء، والتنسيق بين شركتي الجهاد والجنان الرزمة، وسالمة الموقع، والصرف الصحي، والمياه 
إلنجاز أعمال البنى التحتية، ألن عودة العائالت إلى منازلها أمر يتطلب تنسيق مهمات متعددة، ومتابعتها 

لتوفير "ولفت البيان إلى أن األونروا تخطط لبناء خزان مياه جديد في المخيم القديم . "في عملية معقدة
أما بالنسبة إلى التصاميم فال يزال العمل جاريا على . ولى بحلول نهاية العام الحاليالمياه للرزمة األ

  ."إعداد مناقصة الرزمة الثالثة، وهذه العملية يتوقع أن تنجز بحلول نهاية العام
  16/11/2010السفير، بيروت، 

  
   جديد صالح فضل"حالة شعرية... محمود درويش" .71

.  اللبنانية في القاهرة، كتاب للناقد د- ثا عن الدار المصريةصدر حدي:  أغاريد مصطفى- القاهرة
 ةالمائ، والكتاب على صغر حجمه الذي لم يتجاوز "حالة شعرية... محمود درويش"صالح فضل بعنوان 

يبني الناقد  و.والخمسين صفحة، زاخر بالقضايا الحياتية والشعورية التي شكلت تجربة محمود درويش
، حيث تسود الكتاب كله روح من المحبة واإلخالص في التعامل مع الشعر دسياًنقده لدرويش بناء هن

  .والشاعر، حتى أن الكتاب نفسه يعتبر معزوفة محبة في تجليات شعرية درويش، فالفصل يسلم لآلخر
  19/11/2010الراي، الكويت، 

  
  فيتنام في "فلسطين ما زالت القضية"عرض فيلم  .72

، "فلسطين ما زالت القضية" في العاصمة الفيتنامية هانوي فيلم 15/11  عرض يوم االثنين:هانوي
  .لمناسبة الذكرى الثانية والعشرين إلعالن وثيقة االستقالل، التي تصادف اليوم

، وصاحبه وكاتبه الصحفي والكاتب االسترالي جون بيلجر، الذي عرض 2002الفيلم من إنتاج عام 
وركز الفيلم على عدد من  .1967 بعام  مرورا1948ًعام  دقيقة المأساة الفلسطينية منذ 53خالل 

الحوارات مع عدد من اإلسرائيليين الذين يحملون فيه تدهور األوضاع المأساوية للشعب الفلسطيني إلى 
سياسات االحتالل وممارساته القمعية وعمليات اإلذالل التي يمارسها جيش االحتالل اإلسرائيلي بحق 

م القوى الكبرى المسؤولية في عدم تطبيق القرارات الدولية التي تنص على حق ويحمل الفيل .المواطنين
  .تقرير المصير للشعب الفلسطيني بما في ذلك الحق في إقامة دولته المستقلة

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

  ة تقدم خمسة آالف أضحية لتوزيعها في غزة والضف"الهيئة الهاشمية" .73
 آالف أضحية لصندوق الزكاة لتوزيعها 7 قدمت الهيئة الخيرية األردنية الهاشمية أمس :)بترا (- عمان
 آالف أضحية أخرى 5كما قدمت الهيئة للصندوق  . ألف أسرة في جميع مناطق المملكة14على 

  .لتوزيعها على األسر في الضفة الغربية وقطاع غزة
  16/11/2010الغد، عمان، 
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  ل السالم يتوجب عليها التفاوض مع العرب كك"إسرائيل"ذا أرادت  إ:الحريري .74

 أن تجاهل إسرائيل لمبادئ السالم التي أقرت  رئيس الوزراء اللبناني سعد الدين الحريرياعتبر: بيروت
 موجة من التطرف التي تشهدها المنطقة، معتبراً إلىفي مدريد وخاصة مبدأ األرض مقابل السالم أدى 

ن إسرائيل التزمت بهذه المبادئ لما كان هناك وجود لتنظيم القاعدة وفروعه في جميع أرجاء لو أ"انه 
 إلى، داعياً المجتمع الدولي "األوسطمصدر التطرف في منطقة الشرق "، واصفاً إسرائيل بأنها "المنطقة

  .الضغط عليها وإرغامها على االلتزام بالقرارات الدولية
لبنان عضو في الجامعة العربية وان " أنت منفردة مع إسرائيل، موضحاً ورفض الحريري إجراء محادثا

مبادرة السالم العربية انطلقت من بيروت وإذا أرادت إسرائيل السالم يتوجب عليها التفاوض مع العرب 
  ."ككل

لبنان خاض ستة حروب ضد إسرائيل "وشدد على أن التهديدات اإلسرائيلية لن تخيف لبنان، قائالً إن 
  ."و قوي بشعبه الذي عاش وسيعيش آالف السنين فوق هذه األرضوه

  18/11/2010الحياة، لندن، 
  

  سنظل نردد أن المقاومة حاجة وطنية وقومية:  إخالء الغجر"إسرائيل"بري عن قرار  .75
علق رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري على قرار المجلس الوزاري اإلسرائيلي المصغر : بيروت
أربع ": وقال بري في تصريح أمس.  على االنسحاب من الشطر الشمالي المحتل من قرية الغجرالموافقة

ف الخروق الآسنوات ونيف على استمرار إسرائيل باحتاللها للشطر اللبناني من قرية الغجر بالترافق مع 
، هي 1701الدولي اإلسرائيلية لسيادة لبنان براً وجواً وبحراً وكل ذلك خالفاً لمستلزمات بنود القرار 

 نصف قرن من التمرد اإلسرائيلي على قرارات الشرعية الدولية هذه الشرعية التي إلىسنوات تضاف 
سواء اندرجت الخطوة اإلسرائيلية حيال قرية «، مضيفاً أنه »ما زالت ترى بعين واحد وتكيل بمكيالين

خرة على بند من بنود القرار الغجر ضمن باب المناورة السياسية المكشوفة أم ضمن الصحوة المتأ
 2006 الذي يلزم إسرائيل باالنسحاب من األراضي اللبنانية التي احتلتها في أعقاب عدوان تموز 1701

  ." أصحابهإلىمن دون قيد أو شرط، فان عودة كل شبر من األراضي اللبنانية المحتلة هي عودة الحق 
حيال كيفية التعاطي مع الخطوة اإلسرائيلية وقراءة بانتظار أن يبلور لبنان موقفاً موحداً "وأكد أنه 

خلفياتها وأبعادها وتوقيتها، سنبقى نردد وهذه المرة من بوابة الغجر، أن المقاومة ال تزال تمثل حاجة 
  ."وطنية وقومية في مواجهة العدوانية اإلسرائيلية ونقطة على السطر

  19/11/2010الحياة، لندن، 
  

  ئيلية بتسهيل تهريب السالح إلى غزةالقاهرة تنفي مزاعم إسرا .76
بـشأن عـدم    " اإلسرائيلية"نفى مصدر أمني مصري رفيع المستوى، المزاعم        :  محمد سليم سالم   -سيناء  

إحكام السيطرة على الحدود مع فلسطين المحتلة، وما أورده مسؤول استخباراتي بالكيان مـن اتهامـات                
 .ى غزة لمصر بغض الطرف عن عمليات التهريب التي تتم إل

وأكد المصدر أن مصر تسيطر تماماً على حدودها في سيناء وأن الـسلطات المـصرية ال تتـسامح أو                    
بالمزاعم الكاذبة وغيـر    " اإلسرائيلية"تتواطأ إزاء عمليات التهريب إلى غزة نهائياً، واصفاً التصريحات          

  .المسؤولة
16/11/2010، الخليج، الشارقة  
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  ع مسؤول اإلنتربول اإلسرائيليضاحي خلفان ينفي التحدث م .77

مزاعم صـحيفة   " الخليج"ـنفى الفريق ضاحي خلفان تميم القائد العام لشرطة دبي ل         :  نادية سلطان  -دبي  
أثناء حضوره مؤتمراً دولياً    " اإلسرائيلي"بمصافحته لمسؤول اإلنتربول    " اإلسرائيلية" "يديعوت أحرونوت "

  .الماضيلمسؤولي اإلنتربول أقيم في قطر األسبوع 
 فـي   ، أنه أثناء التجوال مع الشيخ عبداهللا بن ناصر بن خليفة آل ثاني وزيـر الداخليـة القطـري                  وقال

المعرض كان هناك العديد من مسؤولي اإلنتربول من جنسيات عدة، وقدموا للسالم والمـصافحة، وقـد                
اً ولم يعرف إذا كان القادم      ، مشيراً إلى أنه لم يعرفه شخصي      "اإلسرائيلي"يكون من بينهم رئيس اإلنتربول      

وأضاف قد يكون أحدهم هذا المسؤول اإلسرائيلي  مد         . أو أوروبياً أو أمريكياً أو غيره       " إسرائيلياً"للسالم  
فسلمت عليه مثله مثل اآلخرين وانتهى األمر عند هذا الحد ولم يكن هناك أية أحاديث بيننـا                 "يده للسالم   

  " .على اإلطالق
عن إنهاء الخصومة بين شرطة دبـي ومـسؤول اإلنتربـول        " يديعوت أحرونوت "بر  ورداً على ادعاء خ   

  . قال تميم ال توجد خصومة إال مع المجرمين وهم كذلك" اإلسرائيلي"
16/11/2010، الخليج، الشارقة  

  
  تأجيل قمة االتحاد من أجل المتوسط لتوقف عملية السالم .78

اد من أجل المتوسط بيانا حول تأجيل القمة التي كان أصدرت الرئاسة المصرية الفرنسية المشتركة لالتح
   .  نوفمبر الحالي في برشلونة21 من المقرر عقدها يوم

وذكر بيان صادر عن الرئاسة المشتركة أنه تمت بعناية دراسة الظروف التي يمكن أن تتيح عقد القمة 
السالم في الشرق األوسط يجعل من  ونظرا ألن التوقف الحالي لعملية  , الثانية لالتحاد من أجل المتوسط

 البلد  -   فقد رأت الرئاسة المشتركة بالتشاور مع إسبانيا , المستحيل المشاركة علي نحو مرض في القمة
وأكد البيان أن مصر وفرنسا وإسبانيا إذ تأمل في انعقاد هذه القمة في برشلونة   .  تأجيل القمة - المضيف

سرائيل والفلسطينيين إتدعو من أجل ذلك الستئناف سريع للمفاوضات بين  فإنها  , خالل األشهر المقبلة
  . علي أساس القانون الدولي واالتفاقات الموقعة بين الجانبين وباقي مرجعيات عملية السالم
16/11/2010االهرام،القاهرة،  

  
  رئيس البرلمان الموريتاني يدعو الفلسطينيين لرفض المفاوضات .79

برلمان الموريتاني مسعود ولد بلخير األطراف الفلسطينية إلى رفض كل أشكال           دعا رئيس ال  :  نواكشوط
وقال ولد بلخيـر فـي تـصريح        ". بالدولة العدائية الغاصبة  "التفاوض مع الكيان الصهيوني الذي وصفه       

 5 صحفي برئاسة البرلمان في نواكشوط بعيد استقباله للوفد الموريتاني المشارك في قافلة شريان الحيـاة              
بشأن التفاوض غير مبشر وهـو مـا يـستوجب          " إسرائيل"سر الحصار عن قطاع غزة، إن ما تبديه         لك
عملياتها االستيطانية وتصرفاتها العدوانية تجاه     " إسرائيل"التوقف الفوري عن التفاوض في حين تواصل        "

فلسطين إلى األمام   ودعا الفصائل الفلسطينية إلى توحيد جهودها للدفع بقضية         . األمة العربية واإلسالمية    
  . حتى يتم استرجاع األرض وتحرير المقدسات

16/11/2010، الخليج، الشارقة  
  

  محاولة إلغاء حق عودة الفلسطينيين اختراق فاضح لحقوق اإلنسان: المنظمة العربية لحقوق اإلنسان .80
بند السابع من  أكدت المنظمة العربية لحقوق اإلنسان، أن محاوالت تل أبيب وواشنطن، إلغاء ال:عمان

جدول أعمال اجتماعات مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة، والمتعلق بقضايا االحتالل والمقاومة 
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انتهاك صارخ لحقوق الفلسطينيين وخرق "وحق تقرير المصير للفلسطينيين في األراضي المحتلة، يعتبر 
 لها، في بيان اصمة األردنية عمان مقراًودعت المنظمة التي تتخذ من الع ".فاضح لمبادئ حقوق اإلنسان

 الدول العربية ومؤسسات المجتمع المدني والهيئات والمنظمات 15/11االثنين " قدس برس"صحفي تلقته 
الدولية من أعضاء مجلس حقوق اإلنسان ومن خارجه، للدفاع عن حقوق الفلسطينيين و إبقاء البند السابع 

يدعو لدعم المقاومة وحقوق الفلسطينيين وكافة حقوق شعوب "ضمن جدول األعمال واستصدار قرار 
تواطؤ أطراف ودول عربية مع "وأشار البيان، إلى ما اعتبره  ".العالم في الحرية واالستقالل والتنمية

أمريكا والكيان الصهيوني للموافقة على حذف هذا البند، باإلضافة لضعف موقف الوفد الفلسطيني في 
  ".د ضمن جدول األعمالالدفاع عن بقاء البن

  15/11/2010قدس برس، 
  

  موعد السالم المستهدف قد يتعذر الوفاء به: واشنطن .81
طرحت الواليات المتحدة مساء أمس األول احتمال عدم التوصل إلى اتفاق سالم  : وكاالت- نيويورك

 في ضوء  أغسطس المقبل، كما هو مستهدف،/ آبلحل للقضية الفلسطينية خالل عام واحد بحلول شهر
جمود مفاوضات السالم بين الفلسطينيين واإلسرائيليين بسبب االستيطان اليهودي في الضفة الغربية 

 المتعلقة الستئناف المفاوضات خطياً األميركيةوطلبت الحكومة اإلسرائيلية أمس صياغة الخطة . المحتلة
  .قبل أن تبت في أمرها

 فيليب كراولي بأن مأزق االستيطان قد يؤخر أي حل وأقر المتحدث باسم وزارة الخارجية االميركية
حينما "وقال للصحفيين . للقضية الفلسطينية ورأى أنه إذا اقتضى األمر مزيداً من الوقت فال بأس بذلك

ويشق علينا في هذه المرحلة، كما تعلمون .  شهرا12ًبدأت العملية، قلنا إن هذا يمكن إنجازه خالل 
إذا " وأضاف "أين نقف من ذلك الموعد؟: ير بسبب قضية المستوطنات، القولبالنظر إلى ما حدث من تأخ

 وكنا نحتاج إلى المزيد قليالً من الوقت إلنجاز هذا فال مانع من أن 2011 أغسطس عام إلىوصلنا 
نحن ال نحقق تقدما ونقف هنا ويجب علينا إقناع الطرفين بالعودة إلى "وأضاف . "نسمح بذلك الوقت

  ."يمكننا حينئذ مرة أخرى أن نرى بعض التحرك إلى األمامالمفاوضات و
وقال .  في اتجاه حل النزاع"الخطوة األولى الحتمية" المفاوضات ستكون إلىوأوضح كراولي أن العودة 

حين تجري مفاوضات سنتمكن من إحراز تقدم وسيزيد الحوار سيزيد لكل طرف المصلحة في البقاء "
  ." على حل المسائل الصعبة والتوصل إلى اتفاقعلى الطاولة ومواصلة والعمل

  17/11/2010االتحاد، أبو ظبي، 
  

  ال اتفاق أمريكي إسرائيلي حول االستيطان: هيلديفيد  .82
أبلغ مساعد المبعوث األمريكي لعملية السالم فـي الـشرق األوسـط ديفيـد هيـل األربعـاء                  : وكاالت

ة لم تتوصل بعد إلى اتفاق مع حكومـة االحـتالل            السلطة الفلسطينية بأن الواليات المتحد     17/11/2010
  .حول تجميد االستيطان

  18/11/2010، موقع فلسطين أون الين
  

   بعدم البناء بالقدس المحتلةنتنياهوأوباما سيطالب رئيس : "هآرتس"مسؤول أمريكي لـ .83
  في عددها الـصادر أمـس الخمـيس إن مـسؤوالً           "هآرتس"قالت صحيفة   :  زهير اندراوس  -الناصرة  

ن الواليات المتحدة   أأمريكيا، وصفته بأنّه رفيع المستوى، والذي طلب عدم الكشف عن اسمه، صرح لها              
األمريكية ستطالب رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، باالمتناع عن البناء االستيطاني في القدس             
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ميد المقترحة للبناء االستيطاني، والتي     المحتلة، واالمتناع عن هدم منازل الفلسطينيين فيها خالل فترة التج         
  . شهور3تصل إلى 

، الخميس، نقالً عن مصادر رفيعة في تل أبيب وواشنطن، إن اإلدارة األمريكية             "معاريف"وقالت صحيفة   
، بأن يكون تمديد تجميد أعمـال       "إسرائيل"لم تتعهد، في أي مرحلة من االتصاالت التي جرت بينها وبين            

طنات في الضفة الغربية ثالثة أشهر أخرى، هو آخر تجميد مطلـوب منهـا، غيـر أن                 البناء في المستو  
نتنياهو ما زال من جانبه مصراً على أن يحصل على رسالة خطية تتضمن تعهداً كهذا وإال فإنه لن يقدم                   
على اتخاذ قرار يقضي بتمديد تجميد أعمال البناء في المستوطنات ثالثة أشهر أخرى، وفي ضوء ذلـك،                 

دت المصادر عينها، فإن المفاوضات الجارية بين الجانبين بهدف التوصل إلى صيغة تتيح إمكان اتخاذ               زا
  .قرار إسرائيلي في هذا الشأن ال تزال عالقة

 لما يقوله نتنياهو لشاس، فإنه في حـال تنفيـذ           خالفاً: "هآرتس"ـ المسؤول األمريكي الذي تحدث ل     وقال
وي مواصلة الضغوط على إسرائيل للحفاظ على الهـدوء فـي القـدس             الصفقة فإن اإلدارة األمريكية تن    

وقال أيضا إن الرئيس باراك أوباما بعـث        .  يوما من التجميد، على حد قوله      90المحتلة خالل فترة الـ     
 ابريل الماضي إلى رئيس السلطة الفلسطينية، محمـود عبـاس، تـضمنت أن              /برسالة شفهية في نيسان   
ن الطرفين أن يتجنبا القيام بما يمكن أن يمس بالثقة، بما في ذلك القدس المحتلة،               الواليات المتحدة تأمل م   

وأن أوباما أوضح في الرسالة نفسها أن الواليات المتحدة سترد بواسطة خطوات وعمليات وتغييرات في               
  .السياسة على أي استفزاز يحصل خالل المفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية

، نقلت الصحيفة عن المسؤول األمريكي قوله إن هذه السياسة ستستمر في حـال تجـدد                عالوة على ذلك  
وأضاف أن  . المفاوضات خالل التسعين يوما من التجميد الجديد، مشيرا إلى أن اإلسرائيليين يعرفون ذلك            

  .كل ما يقوله نتنياهو لشاس لتهدئتهم بشأن القدس المحتلة ليس صحيحا
19/11/2010، القدس العربي، لندن  

 
  العملية السلميةو اإليراني الشهر المقبل لبحث النووي "سرائيلإ"الرئيس الروسي سيزور  .84

 رفيعة المستوى، النقاب عـن      بأنها وصفت   إسرائيليةكشفت مصادر سياسية     :زهير اندراوس  - الناصرة
ع عشر من شـهر     ن الرئيس الروسي، ديميتري ميدفيديف، سيقوم بزيارة رسمية للدولة العبرية في الساب           أ

 للرئيس الروسـي    األولىن هذه الزيارة هي     إوقالت صحيفة هآرتس العبرية      . يناير القادم  /كانون الثاني 
  .ن تولى منصبهأ منذ "سرائيلإ"لى إ

18/11/2010، القدس العربي، لندن  
  

  الشرق األوسط في وضع حرج: موسكو .85
، نائب رئيس دائرة اإلعالم والصحافة لـدى       عن ألكسي سازونوف  " روسيا اليوم "نقلت قناة   .): آي.بي.يو(

وزارة الخارجية الروسية، قوله إن منطقة الشرق األوسط تعيش مرحلة حرجة جديدة وأنه يجري حاليـاً                
وقال . العمل من أجل تحديد موعد لعقد اجتماع وزراء خارجية اللجنة الرباعية الخاصة بالشرق األوسط             

وأشار إلى   .حث عن نقطة االلتقاء الستئناف المفاوضات المباشرة      إن جهود المجتمع الدولي تركز على الب      
أن مشكلة االستيطان سبب أساس لقطع المفاوضات، ودعا إلى جهد جماعي من أجل العثور على مخرج                

  . من األزمة
19/11/2010، الخليج، الشارقة  

  
  وااللجنة الرابعة التابعة لألمم المتحدة تعتمد مشاريع قرارات تتعلق باألونر .86
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) وهي لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء االستعمار( اعتمدت اللجنة الرابعة.): أ.ب.د( – االتحاد
 من مشاريع  بأغلبية ساحقة عددا16/11ًالثالثاء التابعة للجمعية العامة لألمم المتحدة في نيويورك مساء 

ار تقديم المساعدة إلي الالجئين  حيث وافقت علي قر،القرارات المهمة تتعلق بوكالة األمم األونروا
) هي إسرائيل(  دولة لصالح القرار ومعارضة دولة واحدة163 الفلسطينيين والذي تم اعتماده بـأغلبية

  . دول عن التصويت8 وامتناع
 عن النازحين نتيجة األعمال القتالية التي نشبت في  قراراًوذكرت وكالة وفا أن اللجنة اعتمدت أيضاً

  . وقرارا عن عمليات وكالة األونروا، واألعمال القتالية التالية1967 يونيو/ حزيران
كما اعتمدت اللجنة الرابعة التابعة لألمم المتحدة قرارا عن ممتلكات الالجئين الفلسطينيين واإليرادات 

 دول من بينها إسرائيل والواليات المتحدة 6  ومعارضة، دولة لصالح القرار160 اآلتية منها بـأغلبية
  . دول عن التصويت4 وامتناع

وتضمنت القرارات اإلشارة إلي الظروف المعيشية واألوضاع االقتصادية واالجتماعية واإلنسانية بالغة 
 خاصة في قطاع غزة ،الصعوبة التي يعاني منها الالجئون الفلسطينيون في األرض الفلسطينية المحتلة

  .ر اإلسرائيلي المفروض عليهبسبب العدوان العسكري اإلسرائيلي واستمرار الحصا
 ألحكام اتفاقية جنيف الرابعة والكف عن عرقلة حركة وعبور "إسرائيل"وأكدت القرارات ضرورة امتثال 

 ومركباتها ورفع القيود التي تعوق استيراد مواد البناء واللوازم الضرورية إلعادة األونرواموظفي وكالة 
ودمرت بسبب العدوان العسكري اإلسرائيلي علي قطاع بناء مرافق الوكالة التي لحقت بها أضرار 

وشددت القرارات علي ضرورة مواصلة الدول والوكاالت المتخصصة مساهماتها لوكالة الغوث .غزة
  . تتمكن من مواصلة عملها لتقديم المساعدة لالجئين الفلسطينيين في جميع ميادين العملياتىحت

 علي 1949 ة جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب لعامواعتمدت اللجنة أيضا قرار انطباق اتفاقي
 161 بأغلبيةاألخرىاألرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وعلي األراضي العربية المحتلة 

  . دول من بينها إسرائيل والواليات المتحدة6دولة لصالح القرار ومعارضة
اإلسرائيلية في األرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس اعتمدت اللجنة قرارا عن المستوطنات  كما

وأكد هذا القرار من جديد أن المستوطنات اإلسرائيلية في . الشرقية وفي الجوالن السوري المحتل
األرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية غير قانونية وتشكل عقبة أمام السالم والتنمية 

  .ةاالقتصادية واالجتماعي
  17/11/2010األهرام، القاهرة، 

  
  تأجيل تسيير سفينة ألمانية لغزة .87

أعلنت المبادرة األلمانية لكسر الحصار عن قطاع غزة تأجيل تسيير السفينة األلمانيـة المـشاركة فـي                 
وجاء في بيان للمبادرة أن ذلك       .بسبب تأجيل انطالق األسطول إلى ربيع العام المقبل       " 2الحرية  "أسطول  
 يتماشى مع ما أعلنته الحملة األوروبية لرفع الحصار عن غزة إلتمام كافة اإلجراءات لتسيير ذلك                القرار

  .األسطول
  19/11/2010،  موقع الجزيرة نت، الدوحة

  
  تحقيقات على خلفية احتجاز متضامنين متجهين إلى غزة: اليونان .88

شحن يونانية في أثينا أمس أعلنت مسؤولة شرطة السواحل اليونانية اعتقال قبطان وصاحب سفينة 
األول، ألنهما احتجزا على متنها ناشطين متضامنين مع الفلسطينيين، كانوا متوجهين من ليبيا إلى مصر 

  .لتسليم بضائع ومساعدات إنسانية مرسلة إلى قطاع غزة
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فراج  وقبطانها ُأحيال إلى قاضي تحقيق أمس، مضيفة أنه تم اإل"4ستروفادس "وقالت إن صاحب السفينة 
 وبدأت السلطات اليونانية تحقيقاً بشأن الواقعة يوم الجمعة الماضي أثناء  .عن الناشطين وإنزالهم منها

 
 ناشطين، أعلنوا أنهم احتجزوا فوقها 10وصول السفينة إلى ميناء بيرايوس قرب أثينا وعلى متنها نحو 

  .أليام عدة من دون ماء وال غذاء
  16/11/2010االتحاد، أبو ظبي، 

  
  احتجاج صامت في نيويورك ضد المستوطنات .89

 تجمع محتجون خارج المبنى الذي يوجد به صندوق الخليل في نيويورك، قائلين إن : رويترز–نيويورك 
  .الصندوق يجمع األموال لمصلحة المستوطنات التي بنيت على أراض فلسطينية في المدينة

وهو صندوق معفى من الضرائب يقوم بجمع وتم تنظيم االحتجاج الصامت أمام مقر صندوق الخليل، 
وقالت إحدى . التبرعات سنوياً لمئات من المستوطنين الذين يعيشون فيها وسط آالف الفلسطينيين

  . "هي مستوطنة غير قانونية، ونحن هنا لنرفض ذلك": المشاركات في االحتجاج هيلين ميزلر
  18/11/2010الحياة، لندن، 

  
  تسريع تنفيذ االنسحاب من الغجرحول " لإسرائي" بنوايا دوليترحيب  .90

األمين العام يشيد بقرار حكومة إسرائيل      "قال متحدث باسم األمم المتحدة إن        : نيويورك – باريس   -لندن  
الموافقة، مبدئيا، على اقتراح األمم المتحدة بسحب الجيش اإلسرائيلي من القسم الشمالي من الغجر وإعادة               

  ."انتشاره جنوب الخط األزرق
وفي غضون ذلك، رحبت كل من الحكومتين البريطانية والفرنسية بالقرار اإلسرائيلي، ففي لندن أعلـن               
وزير الدولة لشؤون الشرق األوسط في وزارة الخارجية، اليستر بيرت عن ترحيب حكومته بـاإلعالن               

  . معتبرا أنه مؤشر تقدم في المنطقة"بالتطور اإليجابي"اإلسرائيلي، ووصفه 
إن هذا القرار يصب في اتجـاه تطبيـق         ": س، قالت مساعدة الناطق باسم الوزارة كريستين فاج       وفي باري 

األمل في أن   "وأعربت عن    ." واحترام وحدة أراضي لبنان    1701االلتزامات المنصوص عليها في القرار      
  . "يتم هذا االنسحاب فعال في أسرع وقت

  19/11/2010، الشرق األوسط، لندن
  

  الديني التعبير" تقرير"بـ روباأو تهاجم أمريكا .91
 الدول، من كثير في الدينية الحريات لتدهور قلقها عن األمريكية الخارجية وزارة أعربت: )وكاالت(

  .الديني التعبير على قاسية قيوداً لوضعها األوروبية الدول بعض خصوصاً وانتقدت
 الحرية بشأن السنوي الوزارة تقرير عن اإلعالن لدى كلينتون هيالري األمريكية الخارجية وزيرة وقالت
 دون من لمعتقداتهم وفقاً بالعيش الناس كل بحق وملتزمون الدينية بالحرية نعتقد ألننا "العالم في الدينية
 الدول بعض أن وأضافت ،"األمكنة من كثير في يحصل مما قلقون نحن وبحمايتها، الحكومة تدخل

 فيها أقر التي فرنسا مثل بلدان إلى كذلك وأشارت. الديني رالتعبي على قاسية قيوداً وضعت األوروبية
 على يحظر قانوناً الناخبون أقر حيث وسويسرا النقاب، ارتداء المسلمات على تحظر قوانين مشرعون
 التعبير حرية على قاسية قيوداً األوروبية البلدان من عدد فرض "كلينتون وقالت. مآذن بناء المسلمين
 بالحريات ضرراً يلحق قد" الثقة وانعدام التسامح عدم عن الناجم المستمر الضرر "أن وأضافت" الديني
 بشأن القلق عن كلينتون وعبرت. المتطرفة الجماعات أو التسلطية الحكومات أعمال تسببه مثلما الدينية

 اضطهاداً ليواجهوا األصلية مواطنهم إلى قسراً الناس إلعادة الدول بعض في المتنامية النزعة أسمته ما



  

  

 
 

  

            38 ص                                   1970:         العدد       19/11/2010-16 الجمعة - الثالثاء :التاريخ

 قبل ومن شعوبها، تظلم التي االستبدادية األنظمة قبل من مهددة األديان حرية إن وقالت. دينياً
  .الطائفية التوترات تشعل التي العنيفة" المتطرفة "المجموعات

  19/11/2010الخليج، الشارقة، 
  

  هدايا الرئيس الفلسطيني .92
  عبد الرحمن الراشد

 طائرة مقاتلة، 20 "إسرائيل"ء أهدى الرئيس الفلسطيني محمود عباس مقابل تسعين يوما لتجميد البنا
 مليار دوالر، وفتح شهية المتبرعين اليهود في أنحاء العالم لدعم بناء المزيد من المنازل 20ووهبها 

  .والشقق في الضفة الغربية والقدس المحتلة
نتخابات األخيرة التي خسر فيها من إنجازات الرئيس عباس أيضا أنه ألحق هزيمة بحزب أوباما في اال

كيين؛ حيث فرت أصواتهم وأموالهم هاربة لصالح الحزب المنافس يالحزب الديمقراطي تأييد اليهود األمر
، أيضا ال أنسى أن أسجل أن ضغوط "إسرائيل"الجمهوري بسبب ما اعتبروه مواقف أوباما المتشددة ضد 

  ."إسرائيل" عقدة ذنب تجاه كي باراك أوبامايعباس ولدت عند الرئيس األمر
ومن أجل ماذا؟ السبب لم يكن استرداد الضفة الغربية أو تخليص القدس المحتلة، وال حتى إرجاع بضعة 

اإلصرار : كل المعركة التي حارب من أجلها عباس نتنياهو. ألوف من الالجئين الفلسطينيين إلى بيوتهم
  !على تجميد بناء بيوت وشقق استيطانية

لقد وقع الجانب الفلسطيني . التجميد، ربما ما حصل اإلسرائيليون على شيء من هذا كلهلوال شرط 
فاالستيطان، . ضحية الوهم الكبير بأن إيقاف االستيطان مكسب، في حين أنه لم يتعد كونه خسارة مبكرة

  .مثل االحتالل، كله في أصله باطل وال شرعية دولية له
فالذي .  إلى ما فعله نتنياهو، لقد حول المشكلة إلى تجارة مربحةوإذا أردتم درسا في الدهاء فانظروا

حدث منذ أن تمسك الرئيس الفلسطيني بشرط منع البناء االستيطاني أنه أهدى نتنياهو أربعة مكاسب 
أعفى نتنياهو من المفاوضات التي كان يتحاشاها أصال بسبب طبيعة حكومته األصولية، فهو : ثمينة

وللتذكير فقد كان الهدف في البداية الضغط .  من المتطرفين وستنهار عند التفاوضرئيس حكومة الئتالف
  .عليه من أجل إجباره على التفاوض

تبددا . كي فيهما شبه طليقتينيكيين في أهم عامين يدا الرئيس األمريأشغل عباس األمر: والمكسب الثاني
ئاسي بسبب هزيمة الديمقراطيين في في شرط فرعي، أما اآلن فقد دخل أوباما البيات الشتوي الر

  .االنتخابات
تسليط الضوء شجع القوى اليهودية المتطرفة على دعم االستيطان بقوة؛ حيث تحول إلى قضية : والثالث

  .تدعم بالمال والسكان، فازداد البناء واتسع
عى أوباما إلى في الماضي س. انقلب الرئيس أوباما في موقفه من معاقبة نتنياهو إلى مكافأته: وأخيرا

إرضاء عباس بمصارعة نتنياهو، فأوفد إليه المبعوثين، ورفض استقباله مرة، وعندما استقبله رفض حتى 
بعد هزيمته في االنتخابات فتح أوباما باب البيت األبيض وخزانته المالية . السماح بنشر صورته معه

  .طائرات وهبات مالية سخية، وموقف سياسي متضامن: لنتنياهو
 كله بسبب معركة تجميد بناء بعض المستوطنات لبعض الوقت، فهل يستطيع أن يقول لنا الوفد هذا

الفلسطيني على أي أساس بنى استراتيجيته عندما جعل التجميد شرطا أهم من السعي لتحرير األراضي 
  المحتلة؟

ي اشترطنا تجميد الحقيقة مش احنا الل": أعلم أن رفاق الرئيس عباس في الفريق التفاوضي سيطمئنونه
، صحيح، لكن كلنا نعرف أنه كان موقفا أخالقيا أكثر منه سياسيا، "االستيطان، أوباما هو اللي عرض

  .وكان يمكن لعباس أن يساوم عليه مقابل مكاسب، لكنه فعل العكس تماما
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يار دوالر  مل20 طائرة مقاتلة، وال بالـ20 بـ"إسرائيل"أما المأساة الكبرى، في نظري، فهي ليست دعم 
الهدية، بل أسوأ من هذا كله، فقد صنعت المعركة من نتنياهو بطال عند الشعب اإلسرائيلي والكثير من 

 ألوباما، الرجل الذي هزم الفلسطينيين بال رصاص أو "ال"إنه الرجل الذي قال . اليهود في أنحاء العالم
  .مفاوضات

 تصمد ألشهر قليلة، اليوم هو زعيم سياسي نتنياهو رجع للحكم بتشكيل حكومة ضعيفة، ظن أنها لن
  محوري، فهل يستطيع أن يدلنا الفريق الرائع في رام اهللا على ماذا كانوا يخططون؟

  18/11/2010الشرق االوسط، لندن، 
  

  عبث المفاوضات وتبدد أوهام حل الدولتين .93
  بشير موسى نافع. د

، التي تعهد بها )وقف غير الناجز، بالطبعالت(في صباح اليوم الذي انتهت فيه مهلة توقف االستيطان 
 اإلسرائيلية غير -نتنياهو إلدارة الرئيس أوباما، لتمهيد الطريق أمام استئناف المفاوضات الفلسطينية 
وربما يحسب هذه . المباشرة، كانت معدات البناء تعود بكامل قوتها إلى عشرات المواقع االستيطانية

وجىء كما يبدو بالظاهرة، أنه التزم إعالنه المسبق وقف التفاوض في المرة للجانب الفلسطيني، الذي ف
ولكن ما ال يحسب للمفاوضين الفلسطينيين وشركائهم العرب أنهم لم . حال عودة النشاطات االستيطانية

يدركوا عجز اإلدارة األمريكية عن الوفاء بوعودها والضغط على الجانب اإلسرائيلي لتمديد فترة تجميد 
طلب األمريكيون من العرب والفلسطينيين مهلة . ان، وتوفير المناخ المالئم الستمرار المفاوضاتاالستيط

عدة أسابيع للتوصل مع نتنياهو إلى اتفاق جديد حول االستيطان، وعندما تم التوصل بالفعل إلى هذا 
ى اتباع استراتيجية عمل االتفاق، كانت النتيجة كارثة جديدة للقيادة الفلسطينية واستراتيجيتها القائمة عل

  .تقوم على المفاوضات
طبقاً لما تسرب لمصادر إعالمية إسرائيلية وأمريكية، ولم يجر إبالغ الجانب الفلسطيني به، توصلت 
وزيرة الخارجية األمريكية ورئيس الوزراء اإلسرائيلي إلى اتفاق يقضي بتجميد االستيطان لفترة محددة 

يتها عن طلب تمديدها لفترة أخرى، على أن ال ينطبق هذا التجميد على وقصيرة، تمتنع واشنطن بعد نها
منطقة القدس الكبرى، بمعنى القدسين الشرقية والغربية وما قامت الحكومات اإلسرائيلية المتعاقبة منذ 

وتتعهد الواليات المتحدة خالل فترة التجميد، التي يفترض .  بضمه من الضفة الغربية لبلدية القدس1967
ضاً أن تجري خاللها مفاوضات األمل األخير، الوقوف أمام أية محاولة، فلسطينية أو عربية، للجوء أي

. إلى األمم المتحدة، سواء إلدانة الدولة العبرية أو شجب سياساتها، أو لفرض إجراء ما من طرف واحد
رية، تتعلق بالبرنامج االتفاق السياسي األمريكي اإلسرائيلي هذا، ترافقه تعهدات أمريكية أمنية وعسك

النووي اإليراني، وبجهود الكشف عن برنامج سوري مدعى، وتوفير أسلحة وطائرات أميركية متقدمة 
مثل هذا االتفاق للوقف المؤقت لالستيطان ال يقل وطأة عن االستيطان نفسه، مما يجعل . للدولة العبرية

 اتجاه تجميد االستيطان أو استئنافه، بدون أن ترى قيادة السلطة الوطنية العتيدة تدفع الثمن في االتجاهين،
ولو حتى بصيص ضوء في نهاية عقدين من نفق المفاوضات الطويل، الممتد من مدريد إلى واشنطن، 
ومن واشنطن إلى أوسلو، ومن األخيرة إلى سلسلة من حلقات التفاوض غير المثمرة، بإشراف ثالث 

  .إدارات أمريكية متتالية
وض في تيه مفاوضات السالم الذي اختار الرئيس عباس وأعوانه الخوض فيه، استراتيجية لم يعد ثمة غم
بإمكان عباس وسلطته القبول، ولو على مضض، بالعودة إلى المفاوضات في ظل االتفاق . وحيدة لعملهم

 وسلطته وبإمكانه. األمريكي اإلسرائيلي، بعد أن تمد المجموعة العربية للرئيس الفلسطيني غطاء نجاة ما
. التوصل بالفعل مع نتنياهو إلى معاهدة سالم خالل األشهر الثالثة المفترضة لوقف االستيطان الجزئي

مالمح التسوية المعروضة على الفلسطينيين باتت معروفة إلى حد كبير، منذ تقدم رئيس الحكومة 
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رفض أولمرت، ، العرض الذي ي2008اإلسرائيلية السابق أيهود اولمرت بعرضه لعباس في صيف 
ولكن الرئيس األمريكي السابق، جورج بوش االبن، يشير في . ألسباب غير واضحة تماماً، توكيد وجوده

كل ما في األمر أن أولمرت، ربما، . كتابه األخير إلى العرض إياه، وإلى أن عباس أبلغه استعداده لقبوله
، ومن ثم تخلي أولمرت 2009داية  وب2008لم يكن جاداً في عرضه، وأن الحرب على غزة في نهاية 

عن منصبه، وضع نهاية للمفاوضات بعد أنابوليس، وأجهض مخطط الرئيس الفلسطيني لقبول التسوية 
الواضح اآلن أن عباس، حتى في أفضل أحالم اليقظة، لن يحصل من نتنياهو على . المعروضة آنذاك

سرائيلية أن يقبل بأقل من شروط عرض أولمرت، وسيترتب عليه في حال ذهابه لخيار التسوية اإل
  .أولمرت بكثير

دولة فلسطينية على جزء من : مهما كان األمر، فإن تسوية يعرضها نتنياهو لن تخرج عن المالمح التالية
الضفة الغربية، ال تشمل القدس الكبرى في حدودها الحالية بأي حال من األحوال، دولة ال تحتفظ بأية 

تتمتع بسيادة ملموسة على أرضها وأجوائها وحدودها، وترتبط ارتباطاً وثيقاً مقدرات عسكرية تذكر، وال 
سيترتب على المفاوض الفلسطيني للتوصل إلى هذه التسوية . بالدولة العبرية، سياسياً واقتصادياً وأمنياً

القبول بالتنازل عن مساحات ملموسة من الضفة الغربية للدولة العبرية، والقبول بتواجد عسكري 
وليس من الواضح، على أية حال، مصير قطاع غزة، سيما أن مصالحة . سرائيلي في منطقة الغورإ

الدولة المنشودة، بالتالي، لن تكون أفضل بكثير من وضع .  فلسطينية ليست في الوارد اآلن-فلسطينية 
في جملة من الحكم الذاتي الحالي، اللهم سوى في االسم الذي سيطلق على سلطتها وطبقتها الحاكمة، و

التفاصيل الرمزية المتعلقة بمراسيمها، وإجراءات استقبال رئيسها في الخارج، وطوابع بريدها، ووضعها 
  .الدبلوماسي االعتباري

ثمة غموض في إشارة بوش إلى استعداد عباس لقبول عرض أولمرت، وما إن كان القبول عندها كان 
 عباس ومفاوضيه وأركان سلطة الحكم الذاتي التي المرجح اليوم، على افتراض األفضل، أن. مشروطاً

البديل أمامهم إذن هو اإلعالن عن الدولة الفلسطينية من طرف . يقودونها، لن يقبلوا بمثل هكذا تسوية
واحد، ومطالبة األمم المتحدة بتشريع هذا اإلعالن، ربما بقرار من مجلس األمن الدولي، وإن تعثر ذلك 

ما تعنيه مثل هذه الخطوة هو اإلقرار باألمر الواقع ابتداء، على أمل أن . ةفبقرار من الجمعية العام
. تستطيع الدولة الموعودة بعد نضال طويل، ال يعرف أحد مداه، تغيير هذا الواقع إلى ما هو أفضل منه

األمر الواقع هو بالطبع وضع يتضمن السيطرة اإلسرائيلية على مقدرات سلطة الحكم الذاتي، واستمرار 
وقد يتطور هذا الوضع إلى رد فعل إسرائيلي، يعيد االحتالل المباشر لكل الضفة الغربية، . االستيطان

ويفرض على سلطة الحكم الذاتي، أو من هم على استعداد للتعاون من بين صفوفها، العمل كوكيل 
ة والقوى الدولية أما ما هو أفضل من الوضع الراهن فسيعتمد على حسن نوايا الواليات المتحد. لالحتالل

ولكن المسألة في النهاية أن ليس هناك . األخرى، ذات المقدرة النسبية في الضغط على الدولة اإلسرائيلية
ما هو مضمون في هذا الخيار، بما في ذلك إعالن الدولة وتوفير غطاء دولي له؛ فاألمم المتحدة في 

عالن دولة فلسطينية مرهون بإرادة القوى الدولية النهاية ال تشرع وجود الدول كل يوم، والقبول الدولي بإ
  .نفسها، وفي مقدمتها الواليات المتحدة

المسألة، باختصار، أن حل الدولتين، الذي بنت عليه قيادة الحركة الوطنية الفلسطينية آمالها منذ منتصف 
نيين على الحد كان استحالة حصول الفلسطي. سبعينات القرن الماضي، قد وصل إلى خيارين أحالهما مر

األدنى من طموح الدولة قد اتضح في مفاوضات أوسلو ذاتها، عندما رفض اإلسرائيليون أن تتضمن 
ولكن . 1967اتفاقية أوسلو سياقاً منطقياً يؤدي إلى قيام الدولة الفلسطينية على األراضي التي احتلت في 

مد قريع ومحمود عباس وياسر وهو التعبير الذي يعني على وجه الخصوص أح(المفاوض الفلسطيني 
ما جرى بعد ذلك، كان سلسلة من التنازالت المستمرة، وتحول قيادة الحركة . تعلق بآمال وهمية) عرفات

ولكن ال التنازالت وال الوكالة . الوطنية الفلسطينية، في إطار السلطة، إلى وكيل أمني للدولة العبرية
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ما لم تقبل قيادة السلطة في رام اهللا . أمين الدولة العتيدةاألمنية نجحتا، كما أصبح واضحاً اآلن، في ت
، أو بالتحول إلى وكالء خدمات بلدية 2006بتسوية بائسة، أو بتوسيع دور الوكالة الذي تعهدته منذ 

الحتالل مباشر، فإن صراع القرن على فلسطين يتجه تلقائياً، وبغض النظر عن إرادة أطرافه، إلى وضع 
  .تفق عليه، لدولة واحدةغير رسمي، وغير م

وعندما تعقدت األمور . وضع البريطانيون في سنوات انتدابهم على فلسطين أسس المسألة الفلسطينية
على خلفية من تصاعد التوتر في الساحة األوروبية، وأخذت فلسطين تفلت من قدرة البريطانيين على 

في وقت واحد، ابتكرت لندن مشروع فصل التحكم في بنية االنتداب ودفع مشروع الوطن القومي لليهود 
منذ ذلك الحين وكل . 1937الشعبين في صيغة التقسيم األولى التي طرحتها لجنة القاضي بيل في 

في البداية، كان التوجه الغربي يقوم على قيام دولة . تصورات التسوية للصراع تقوم على الفكرة نفسها
وقد تحقق شيء . ا تلحق مناطق األكثرية العربية لألردنتضم أكثرية يهودية على جزء من فلسطين، بينم

، عندما قامت دولة إسرائيل، وأصبحت الضفة الغربية جزءاً من المملكة 1948من هذا التصور في 
في . األردنية الهاشمية؛ ولم تجد مصر صيغة لتقرير مصير قطاع غزة سوى إدارته عسكرياً لفترة ما

 كافة أراضي فلسطين، إلى جانب أراض عربية أخرى، وعاد سؤال ، احتلت الدولة اإلسرائيلية1967
واصل اإلسرائيليون في البداية رفض . مصير الشعب الفلسطيني ليواجه العالم والقيادة اإلسرائيلية معاً

، وجزئياً فقط، )واألمريكي(االعتراف بوجود وطني فلسطيني في فلسطين، ولم يتغير الموقف اإلسرائيلي 
 السبعينات، عندما عرضت فكرة الحكم الذاتي ضمن إطار السالم الذي وقعه السادات مع إال في نهاية

لم يتضمن اتفاق أوسلو إشارة واضحة إلى قيام دولة فلسطينية على األراضي التي احتلت في . بيغن
ن ، وبالرغم من تحول الواليات المتحدة إلى راع متفرد لعملية السالم منذ بداية التسعينات، فإ1967

  .رئيساً أمريكياً لم يعلن قيام دولة فلسطينية كهدف لعملية السالم حتى بوش االبن
ما لم يتغير طوال هذه المسيرة غير المنتجة لجهود السالم كان الفكرة األولية والمبكرة التي وضعها 

المطروحة الذي تغير هو الصيغ . تقسيم فلسطين بين شعبين ما: البريطانيون في ثالثينات القرن الماضي
اليوم، ينبغي أن يستدعي الفشل المتواصل لحل الدولتين البحث عن تصور . لمصير الشعب الفلسطيني

استراتيجي جديد للنضال الفلسطيني، تصور يكفل التحرر من عبث المفاوضات ودور الوكالة الذي 
إلى تحقيق هدف تعهدته سلطة الحكم الذاتي، تصور يمكن أن يعيد وحدة الشعب ووحدة نضاله، ويسعى 

  .الوجود الفلسطيني في كل فلسطين
  كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث' 

  18/11/2010، القدس العربي، لندن
  

  وخشية إسرائيل... تصميم أوباما .94
  أسعد عبدالرحمن

يرى كثيرون في اعتراف الرئيس األميركي أوباما بالهزيمة في انتخابات الكونغرس النصفية وتحمله 
هذا رغم .  واستعداده لدفع ثمنها من جدول أعماله، يرون في ذلك سلوك رجل دولة شجاعمسؤوليتها

وفي مؤتمره الصحافي األول بعد إعالن النتائج، . شعور الرئيس ببعض المرارة والضعف والحصار
أضاف أوباما أنه مستعد لمراجعة خطته إلصالح نظام الرعاية الصحية مع خصومه الجمهوريين، 

  . برامجه األساسية األخرى الخاصة بقطاع الطاقة والبنى التحتية والتربية وغيرهاوللتخلي عن
كما -إن أكثر ما يعنينا هو سياسة أوباما الخارجية، وهل ستتغير نحو اليمين؟ هل يمكن أن يعود للسير 

إن !  على خطى سلفه بوش، خاصة في ملف التفاوض الفلسطيني اإلسرائيلي؟-يدعي بعض المراقبين
، 1948سالم في الشرق األوسط يمثل مشكلة استعصى حلها على كل الرؤساء األميركيين منذ عام ال

أما أوباما فقد عين مبعوثاً للسالم . وكان بعضهم يتعاطى معها، إن هو فعل، في أواخر واليته الرئاسية
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 أحالم أوباما ولنترك ما يقوله البعض عن. في الشرق األوسط بعد يومين فقط من وصوله البيت األبيض
" هآرتس"يؤكد في مقال نشرته " شموئيل روزنر"فمثال . الجامحة، ولنتابع ما يراه اإلسرائيليون أنفسهم

أهو : من أراد فهم الرئيس األميركي، أو شعر بحاجة لإلجابة على السؤال"، أن "كيف نفهم أوباما"بعنوان 
فلسطين، وأن يتعمق في سياسة -إسرائيل عقائدي أم باراجماتي؟ يحسن أن يصرف نظره عدة دقائق عن 

فأوباما وبايدن يقترحان على حكومة ذلك البلد، والتي طلب رئيسها . اإلدارة األميركية في السودان
إما أنه باراجماتي كبير، : ما معنى ذلك؟ معناه أمران. للمحاكمة عن جرائم حرب، تسهيالت وإحسانات

ناه فيما يتعلق بأوباما والصراع الفلسطيني اإلسرائيلي، فهو أما مع. وإما أنه ضعيف ليس له عمود فقري
إما أن ما يبدو مهماً ألوباما اليوم قد يفقد قيمته غداً، وإما أن ألوباما شخصياً شيئاً ما يتعلق : أيضاً أمران
وكثيرة هي االستخالصات اإلسرائيلية والغربية التي تجزم، بل تخشى من أجندة خاصة ". بهذا النزاع

  .باما غير منحازة للدولة الصهيونيةألو
فمعارضو أوباما . األميركي" الداخل"مع طروحات " روزنر"لذلك، يختلف اإلسرائيليون، ومن بينهم 

القيم "استخدموا السياسة الداخلية لمهاجمته، األمر الذي عكسه اإلعالم األميركي عندما حقر الجمهوريون 
، مروراً بقضية بناء مسجد في موقع برجي "لحرب على اإلرهابا"منذ إلغاء اإلدارة مصطلح " األميركية

بل إن البعض اآلخر تمادى مركزاً على الرئيس نفسه، اسماً وعرقاً، عدا عما ورثته . 2001 سبتمبر 11
ما الذي "، في مقال بعنوان "هآرتس"في " تسفي رفيح"ويتساءل . اإلدارة من إحباطات عراقية وأفغانية

اذا حصل ألوباما؟ لماذا قرر فجأة العودة للدخول في حقل األلغام الذي يسمى المسيرة م": يحفز أوباما؟
إذا بات البد من االنشغال بالشؤون الخارجية، فإن : "السلمية بين إسرائيل والفلسطينيين؟ ثم يقول الكاتب

باما شخصية أو. العراق وأفغانستان تعنيان الناخب أكثر بالتأكيد من المحادثات المباشرة مع عباس
ليس الحب إلسرائيل أو للفلسطينيين، وال العداء لهم، . استثنائية في المشهد السياسي والرئاسي األميركي
فالحديث يدور عن رئيس بعد يومين من دخوله البيت . يحفزاه، بل التفكير البارد والطموح الشخصي

 مصمم على إحالل تسوية بين األبيض، عين جورج ميتشل مبعوثاً خاصاً له للمسيرة السلمية، وهو
في نظره، السالم أو التسوية بين إسرائيل . الدافع هو شخصي أكثر من سياسي. إسرائيل والفلسطينيين

  ".والفلسطينيين هو المقابل األفضل لجائزة نوبل، والسيما في مرآة التاريخ
في الحديث عن محادثات االستمرار : وعلى الطرف اآلخر، يواجه أوباما استراتيجية نتنياهو الواضحة

السالم، وتقديم تنازالت تجميلية متباعدة السترضاء واشنطن، في الوقت الذي تقوم فيه إسرائيل بتسريع 
لذا يدرك أوباما أن تداعيات فشل . في الضفة الغربية وتهويد القدس) المستعمرات(البناء في المستوطنات 

. قة وللعالم أجمع ثانياً، فهي تحمل الكوارث في طياتهاالمفاوضات ستكون قاسية بالنسبة له أوالً وللمنط
وفي هذا . سيحمل معه بال ريب نهاية غير سعيدة ألطراف عدة" مسيرة المفاوضات"كما أن انهيار 

الزعيم : "، حين كتب"يديعوت احرونوت"لرئيس وزراء إسرائيل في " ورلي أزوالي"السياق، يأتي انتقاد 
مثل . فز في اللحظة الصحيحة إلى الجواد التاريخي وينطلق به نحو الهدفالكبير هو الذي يعرف متى يق

رئيس الوزراء وجد . هذا الجواد محمل بكل خير بعث به الرئيس أوباما إلى نتنياهو ودعاه إلى امتطائه
أوباما طلب من نتنياهو تمديد التجميد ستين . رفض عرض الرئيس األميركي: أن الحمل ليس مناسباً

موافقة أميركية على تواجد : المقابل ستعطي الواليات المتحدة إسرائيل ما لم تحلم بالحصول عليهوب. يوماً
عسكري إسرائيلي في غور األردن، سالح جديد ومتطور ينقل إلى الجيش اإلسرائيلي، وحتى ترتيبات 

  ".أمن تاريخية تكون الواليات المتحدة ضامنة لها
يبدو : "، هو األقرب إلى الصواب"لوس أنجلوس تايمز"ميركي في عن الرئيس األ" يم روتن"إن ما قاله 

لذا، ومع رفض نتنياهو واليمين اإلسرائيلي . أوباما رئيساً يرغب في المخاطرة بتاريخه من أجل األمل
كل األفكار المطروحة دون تقديم تنازالت حقيقية، من الواضح أن الرئيس األميركي مصمم على 

فقد لمح مراراً إلى أن . فاوضات إلى أن تقام دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيلاالنهماك شخصياً في الم
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الواليات المتحدة برئاسته لن تكون ساعياً لفتح وغلق الباب لدى جلوس الفلسطينيين واإلسرائيليين في 
اهز هذا هو أوباما المتفائل والرئيس الذي يراوح بين الرغبة واإلمكانات ويبدو أنه ج... غرفة واحدة

للمواصلة، مع إدراكه بصورة أكثر جالء بأنه يحتاج إلى جاهزية إسرائيلية موازية بعد كل الدعم المحرج 
  ".من الفلسطينيين والعرب

إذا لم يتعلم أوباما الدرس ولم يكف : "، حيث يقول"هآرتس"مقاله في " رفيح"لكننا نعود ونختم بما ختم به 
 دوائر اليمين في إسرائيل العمل على أمل أن يطاح به من عن التدخل في محادثات السالم، ستواصل

الرسالة التي يبثها أوباما لنا ولجيراننا . يحتمل جداً أن تكون بانتظارهم خيبة أمل. 2012الرئاسة في عام 
حتى لو كلفني األمر ثمن . ال يوجد رئيس آخر. سأواصل كوني رئيساً لسنتين ونصف أخرى: هي

  ".بدو لكم ساذجاً؟ غير سياسي؟ نعم، لكن هذا هو أوباماي. رئاستي، فلن أتراجع
  19/11/2010، االتحاد، أبو ظبي

  
  تحول عميق في مفهوم المقاومة: الوجه اآلخر للوضع الفلسطيني .95

  عبدالوهاب بدرخان
الوجه اآلخر للوضع الفلسطيني ال تجده إال عند سالم فياض، رئيس الوزراء في السلطة الفلسطينية، الذي 

 "الدولة"خالل ثالثة أعوام منظومة عمل منكبة على تحضير جاهزية ذاتية للتعامل مع استحقاق قيام بنى 
وبنائها، انطالقاً من الواقع ومما هو موجود على األرض، أي اعتماداً على القدرات الفلسطينية أوالً، 

  .وعلى فرضية إنهاء االحتالل بشكل نهائي وناجز
كيين يريدونه للمنصب األعلى، الرئاسي، يجل يتهيأ أو يطرح نفسه أو أن األمربعيداً من التكهنات بأن الر

وبعيداً خصوصاً من اشتباهات بأن حتى اإلسرائيليين يفضلونه .  العتيدة"الدولة" الحالية أو في "السلطة"في 
يعتقد أنها بديالً من أي بديل آخر من الرئيس محمود عباس، يعمل فياض بالطريقة التي تعلّمها ويعرفها و

  .في مصلحة الفلسطينيين مستقبالً
إنهاء "ال شك في أن االستماع اليه، متحدثاً عن البرنامج الذي وضعته حكومته والجاري تنفيذه لـ 

. ، يعطي انطباعاً عميقاً بأنه يعمل على أجندة موازية ومواكبة للمساعي السياسية"االحتالل وبناء الدولة
شرة في المفاوضات، إال أنه مندفع بقوة في مشروع لن تظهر مفاعيله إال وعلى رغم انه غير منخرط مبا

فبالنسبة اليه لم يعد األمر . "إسرائيل" بين السلطة الفلسطينية و"اتفاق نهائي"في اليوم التالي لتوقيع أي 
 من وبمعنى ما، وبشيء. ، بمعزل عن الجدول الزمني"قيام الدولة" وإنما بـ "اعالن الدولة"يتعلق بـ 

 التي أبرزت االعتدال الفلسطيني وجعلته نقطة مربكة للجانب اإلسرائيلي "أبو مازن"التماثل، فإن شخصية 
تتكامل مع شخصية فياض التي استثمرت في ذلك االعتدال للبدء بإنتاج تجربة مؤسساتية راهن 

  .اإلسرائيليون دائماً على استحالتها في الواقع الفلسطيني
 يخرجه من "طريق ثالث"ك ان صراع الفصائل عزز تطلع المجتمع الفلسطيني الى لعل ما ساعده في ذل

، وكذلك من "االنتفاضة الثانية"التداعيات الكارثية للعنف الوحشي الذي استخدمه اإلسرائيليون في قمع 
كذا وه. االنعكاسات السيئة لالنقسام الداخلي الذي وضع القضية الوطنية والوحدة الوطنية في مهب الريح

، على "الدولة" الى "الثورة"تبدو تجربة حكومة فياض كأنها محاولة فلسطينية أولى من نوعها للعبور من 
رغم علم الجميع بأن استمرار االحتالل ال يزال عامالً معطالً، لكن العمل البحثي والتخطيطي والتنفيذي 

ا ان التعطيل اإلسرائيلي لتطوير المؤسسات كان يجب أن يتقدم أحد إلنجازه في أي حال، وطالم
للمفاوضات فرض حاالً من الجمود فكان ال بد من استغالل هذا الجمود في االستعداد والتحضير لما 

  .بعده، أي في بلورة مصلحة ذاتية فلسطينية بمعزل عن الظروف الصعبة بل رغماً عنها
م تنبثق من التركيبة السياسية ، كونها ل"فاتحة على حسابها"قد يؤخذ على حكومة فياض انها تعمل كأنها 

فالفصائل وباألخص فتح، وطبعاً حماس والجهاد وغيرهما، تنظر الى فياض بارتياب وتوجس، . القائمة
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. كا التي أنزلته بمظلة على المشهد السياسي الفلسطينييوقد يذهب البعض الى تخوينه واعتباره رجل أمر
 إلعادة بناء "كيث دايتون"كية المعروفة باسم يللخطّة األمرولعل ما زاد الشكوك أنه أمن التغطية الكاملة 

لكن األكيد . الجهاز األمني للسلطة الفلسطينية، وأنه عراب التنسيق األمني غير المتكافئ مع اإلسرائيليين
انه . أن مثل هذه الخيارات األمنية ال يمكن أن تكون من صنع شخص واحد مهما كان نافذاً في السلطة

ر هذه السلطة، وقد وجدت نفسها مضطرة اليه، بل لم يكن لديها خيار آخر في سعيها الى عملياً خيا
بالطبع . تدارك االنهيار الذي تعرضت له سواء بفعل البطش اإلسرائيلي أو بسبب االنقالب الغربي

إساءة تحصل يومياً اشكاالت تستدعي إعادة النظر في التنسيق األمني، ألن الجانب اإلسرائيلي يبالغ في 
استخدامه، لكن السلطة باتت مدركة ضرورة أن تكسب رهان األمن مهما بدا مكلفاً بالمنظور الشعبي، فـ 

 المرتقبة يجب أن تبرهن لشعبها قبل اآلخرين انها ممسكة باألمن، وحتى حماس المسيطرة على "الدولة"
ا يالحظ فياض، أي أنها ترفض ، كم"صارت تمارس العقيدة األمنية التي تمارسها السلطة في الضفة"غزة 

الفوضى ولم تعد تسمح للمتظاهرين بالذهاب اعتباطاً الى الحواجز اإلسرائيلية ليقتلوا بشكل عشوائي 
  .وبطبيعة الحال هناك فوارق بين التجربتين. ومجاني

كان فياض يتحدث بإصرار شديد عن األمن كمسألة ال يمكن التساهل فيها، فيما كانت محادثات دمشق 
كال الفصيلين سر . ين فتح وحماس تخفق مرة أخرى في رسم ولو بداية اتفاق على الملف األمنيب

بالتجارب التي علمته أن األمن ال يمكن أن يتجزأ، فإما أن يكون في يد جهة واحدة، وهي هنا الدولة، أو 
س ليست جزءاً من  على هذا الملف طالما أن حما"المصالحة"وهذا وحده كاف إلظهار صعوبة . ال يكون

ما يعني استطراداً أن المصالحة الشاملة، الوطنية حقاً، . السلطة، وال هي بالتالي جزء من أمن السلطة
وهذا ال بد ان يعني في نظر حماس انهاء لنهج المقاومة الذي . تكون باالنضواء في السلطة أو ال تكون

كن أقصى ما تستطيعه أن تخوض حرباً أخرى تتبعه، وبالتالي فهي ال ترى مصلحة فلسطينية في ذلك، ل
 ستسفر عن مزيد من الموت والدمار ومن دون أي تغيير جوهري ال 2008على غرار تلك أواخر 

بالنسبة الى القضية الوطنية أو الى دور حماس نفسها وطموحها للسيطرة على السلطة أو إللغائها وإعادة 
  .1993الوضع الى ما كان عليه قبل 

وقد يكون . صراع الحالي بين نهجي المفاوضة والمقاومة، لكن اسرائيل أضعفت الخيارين معاًقد يكون ال
رأب الصدع مهمة من سيتولى في النهاية قيادة الشعب في سعيه الى إنهاء االحتالل، لكن يفترض أن 

وف تغيرت هناك ظر. تكون هذه القيادة رؤيوية ال أن تعمل بردود األفعال أو تستدرج باالنفعاالت فحسب
وهناك موازين لقوى العنف فرضت نفسها وال يمكن . وينبغي التعلم من تجربة االنتفاضة ونتائجها

بل ان هناك واقعاً عربياً جرى اختباره ولم يعد ممكناً التعويل عليه، . تحديثها كما ال يمكن االستسالم لها
 دعاة التفاوض قادرون على التأثير في فال العرب دعاة المقاومة يساهمون فعالً في تعزيزها، وال العرب

إذاً، في هذا المشهد الفلسطيني المعقد، ال بد من قراءة . االنحياز األميركي أو التعنت اإلسرائيلي
طموحات الشعب وترجمتها، فهو يريد تغييراً لكنه ال يريد أن يقلب الحقائق التي ارتسمت في واقعه رأساً 

، أي السلمية أو الالعنفية، التي باتت السلطة تتبناها، "قاومة الشعبيةالم"هنا يشير فياض الى . على عقب
ومع أنه ال يتطرق في شرحه الى الوضع في غزة، إال أن صمود الغزيين أمام . كما ان فتح ال ترفضها

وهذه ليست جديدة على الشعب . الحصار الظالم بات عملياً إحدى أهم تجارب المقاومة الشعبية
جديدها المؤمل أن تصبح مفهوماً جامعاً لكل أبنائه، فالمرحلة تتطلب االهتمام بتزخيم الفلسطيني، لكن 

البناء الذاتي وأال يذهب الصمود هباء.  
 التي – لكن من دون أن يسيء الى هيبة السلطة "التعددية"أي خالف سياسي يمكن أن يندرج في إطار 

. مؤسسات، ألنه عندئذ سيضرب المصلحة الوطنية أو يفسد األمن أو يعطل ال–هي نواة الدولة المقبلة 
على هذه القاعدة يأمل رئيس الوزراء الفلسطيني بالمفاوضات فحسب وإنما حال ويحول دون السعي الى 
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 التي شابت مسار هذه المفاوضات فجعلتها ألعوبة خداع في أيدي اإلسرائيليين "األخطاء البنيوية"تصحيح 
  .كيينيواألمر

خر للوضع الفلسطيني في التحول الحاصل في مفهوم المقاومة وفي التفكير بمستقبل قد يكون الوجه اآل
لها، إال أن " إسرائيل"فعلى رغم اإلرباكات التي سببتها غزة وحصار . "الدولة"الشعب وبصيرورة 

المفاوضات تعمق مأزق تل أبيب الدولي، وحتى الداخلي، مهما بدت مستقوية ومتحدية إلدارة باراك 
وأكثر ما يشدد عليه . لكن هذا التحول الفلسطيني ال يزال يحتاج الى كثير من العمل إلنضاجه. اماأوب

فياض هو ان التحسن في األمن واألداء االقتصادي ال يمكن أن يدوم ويزداد في ظل االحتالل والسيطرة 
  .التعسفية التي يمارسها االحتالل

  18/11/2010الحياة، لندن، 
  

 ح يجري في فتماذا .96
  عمرونبيل

تم التكتم عليها بحكم حاجة ..  مفاجآت المؤتمر السادس، أخفى تحته تفاعالت شديدة الخطورةصخب
الجميع لفترة من الهدوء يقوم فيها كل فخذ من أفخاذ العشيرة، ما حدث له ومعه، كي يتخذ مكانه في 

  .الصراع الداخلي، ويطرح أجنداته القريبة والبعيدة
ة متماسكة في األساس، وال يجمع أفخاذ عشيرتها غير االسم واالنتماء له، فقد  فتح ليست حركوألن

أصبح الصراع الداخلي فيها، أقوى بكثير من صراعها مع أي طرف منافس، وهذا بحد ذاته يبدو كافيا 
 مساحات خسارةلتفسير مسلسل اإلخفاقات الكارثية التي هزت بناء الحركة من أساساته، وأرغمتها على 

  .ة من أرض نفوذها التقليدي على الصعيدين الوطني والقوميواسع
 مضى كان الصراع الداخلي في فتح، يفرز انشقاقا علنيا يفضي إلى طالق ال رجعة عنه بين فيما

المنشقين وبين الجسم األساسي لفتح وعرابه آنذاك ياسر عرفات، ولقد حدث ذلك أكثر من مرة، لعل 
 عام فيلذي اخرج عرفات وقواته من الجغرافيا السورية واللبنانية أخطرها وأعمقها ذلك االنشقاق ا

 إال أن شخصية عرفات، ودأبه وقدرته على الحركة وجمع األنصار، أنجت حركة فتح من تشرذم 1983
متواتر، وأعادت للحركة مكانتها، وثبتت وحدتها، وبداهة أن يؤدي ذلك إلى عزل المنشقين وتقليص 

  .لصفرنفوذهم إلى ما يقارب ا
 الذي غابت معه كل القدرات التي استفادت فتح منها في صراعها على الزعامة - غياب عرفات وبعد

 وذلك بحكم 1983 لم يعد ممكنا وقوع انشقاق مثل ذلك الذي وقع في عام -الوطنية، بل واعتمدت عليها 
 في أضيق منهلعربي انتقال مركز الثقل إلى الداخل الفلسطيني، وانحسار التأثير الخارجي وخاصة ا

نطاق، إال أن ذلك أفرز صراعا داخليا من نوع جديد، ظهرت فيه حدة مبالغ فيها في االقتتال على 
المواقع والنفوذ، إال أن عرفات الذي كان ما يزال على قيد الحياة، كان بمكانته وتأثيره على الجميع، 

 عن االنشقاقات الحاسمة الته بتفاعيمتلك قدرة فعلية على تنظيم محصلة الصراع الداخلي، والنأي
والقطعية، فاردا كوفيته السحرية على كل شيء، مستخدما ما في جعبته من وسائل ترهيب وترغيب 

 .والثانية كانت هي األجدى
 تكن سيطرة الحالة العرفاتية على اتجاهات وخالصات الصراع الداخلي، نوعا من الحلول لهذا لم

لم يكن مستغربا أن ينتظر كل صاحب أجندة خاصة، غياب عرفات حتى .. الصراع وإنما تأجيال له، لذا
 فتح ىيشهر أهدافه، فكان المبادر األول والمستفيد األول كذلك، هو حركة حماس، التي انقضت عل

  .وقيل دون عناء.. وأخرجتها من حلبة غزة بالضربة القاضية
ت االنتخابات التي هي من صلب  فتح كلها، مواصلة الصراع الداخلي، وكانت قد خسراستمرأت

مشروعها السياسي، وخسرت غزة التي هي حاضنة والدتها األولى، ومركز سلطتها األول، وخسرت 
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 شالكثير الكثير في الضفة، ليس بذات الطريقة التي تجسدت فيها خسارة غزة وإنما بإرغامها على التعاي
د تم تعويض ذلك بما تفعله الحكومة على طويل األمد مع حالة الشلل السياسي وتراجع النفوذ، ولق

األرض، أما على صعيد آخر، فقد تجسد الفشل حين عجزت فتح عن إجراء االنتخابات المحلية رغم 
 حسم اوفاستفرادها بالسلطة وانسحاب المنافسين األساسيين لها إلى ما وراء المشهد، مما أثار مخ

مما يوفر لحركة حماس، .. س، باتجاه قوائم منافسةاالنتخابات ضد فتح بتوجيه القوة التصويتية لحما
شهادة فاعلية مزدوجة إذ إنها تتحكم باالنتخابات رغم أنها ليست في السلطة، وكذلك من يؤدي انقالبا 

  ..أعمق دون استخدام السالح
 رهان فتح على أن تتجاوز كل هذه العثرات واالنهيارات بإنجاز المؤتمر السادس الذي قيل نظريا كان

إنه من أجل إعادة القوة والنفوذ للحركة المتراجعة، وقيل كذلك إنه الفرصة النموذجية لتوليد حركة جديدة 
  .يقودها ويفعلها جيل جديد من الكوادر والقادة

 الجمود وقلة المؤتمرات، وسطوة القادة التقليديين قد حالت بينهم وبين المواقع األساسية التي كان
  ..جديدهم وشبابهم وحيويتهميمارسون منها تجددهم وت

 ومن خالل انتخابات قيل فيها الكثير إال أن الجميع سلم بنتائجها خشية ضرب شرعية فتح كلها، وبالفعل،
تم توليد حركة جديدة إذ تغير عدد كبير من أعضاء المركزية وجاء عدد جديد، وتغير عدد أكبر من 

 المؤتمر إلى السكوت إال من بعض ردود فعل المجلس الثوري وجاء عدد جديد، فاضطر المهزومون في
دعونا نجرب الجدد فإن نجحوا بتقديم «: متناثرة، وظهر مصطلح فيه قدر من ادعاء الروح الرياضية

.. حركة جديدة وقوية، تتجاوز عثرات الماضي، فساعتئذ تجري مسامحة حقة عن كل أخطاء المؤتمر
 التراجع لتداركظهرنا ونفكر في صيغة فعالة وإن تراجعت األمور، نضع المؤتمر السادس وراء 

  ..»ومحاولة استعادة الحيوية والقوة والنفوذ
أن تعطى أي قيادة جديدة أو إدارة جديدة، مائة يوم كي تظهر ما لديها من ..  عليه عالمياالمتعارف

 اآلخرين حتى إال أن فتح التي تزهو دائما بتميزها، وابتعادها عن استنساخ قيم.. توجهات ومقدمات نجاح
 الموضوعي للنتائج، أن ملو كانت صحيحة، قد منحت القيادة الجديدة أكثر من خمسمائة يوم وكان التقوي

  .الساخطين ظلوا ساخطين، أما الذين احتلوا المواقع الجديدة فأغلبهم يسجل تحت تصنيف غير الراضين
انتخابات المركزية والثوري، إذ ال  المؤتمر السادس قد اخترع شبكة واقية لمن سيسقطون حتما في كان

يجوز ترك ثالثة أرباع الكوادر والقادة دون إطار يجمعهم، فولدت فكرة المجلس االستشاري الذي هو 
 على المساهمة في قدرةإطار جديد يجمع القدماء كي ال يغادروا البيت القديم، وكي يقدموا ما لديهم من 

  .تطوير الحركة وتفعيل دورها
 التركيبة الجديدة من يعترض على المجلس، إذ ال لزوم له رغم أنه واحد من قرارات  من داخلظهر

المؤتمر، وظهر من تحمس له وهم األذكى ممن يسعون لترسيخ شرعيتهم عبر استرضاء رموز هامة لم 
يعد لها مكان في إطارات الحركة، وبين أخذ ورد جاوز الخمسة عشر شهرا، شُرع في تشكيل هذا 

 أحد يعلم متى سيصبح حقيقة مجسمة، وهل سينضم إلى قافلة اإلطارات الوهمية أو المجلس وال
  االسترضائية، أم أنه سيبذل محاوالت جادة وفعالة الستعادة قوة ونفوذ الحركة؟

 ارتفاع نغمة الحديث عن هذا المجلس واقتراب تثبيته ظهرت وبصوت أكثر ارتفاعا دعوات لعقد ومع
  . ثغرات التحضير واإلعداد واألداء التي ظهرت بين يدي المؤتمر السادسمؤتمر جديد، شريطة تفادي

 ذلك ترافق مع موجة من التسريبات الصحافية وغير الصحافية، عن تطور الصراع الداخلي إلى حد كل
الحديث عن ظاهرة االنقالبات الداخلية، مع تسريبات أخرى حول مجاالت متعددة ال أحب االستفاضة 

 عهاي ال أساهم في دحرجة كرة الثلج التي لها من وجِد أساسا من أجل اصطنابالحديث عنها ك
  .ودحرجتها
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 ذلك يجري وفتح في عين العاصفة، وعلى لوحة هدف التصفية، ليست فتح كتشكيل وإنما كدور كل
ومحتوى ورمز، فهي صانعة المشروع الوطني الحديث الذي بدأ باالحتضار منذ االنقالب وحتى اليوم، 

حامية الوحدة والتعددية، في الوطن والشتات إلى درجة أن رمزها عرفات كان يفاخر بأنها راعية وهي 
وإذا بالوحدة تمزق الوطن من على أرض الوطن وفي ظل .. لديمقراطية البنادق وحارسة للوحدة الوطنية

ت جريئة استمرار احتالل الوطن، أما عن آفاق المخرج من المأزق، فكل يوم يمر دون اتخاذ خطوا
  .ومنسقة وجدية، يجعل الخروج من المأزق أمرا قريبا من االستحالة

 ما يجري في فتح ليس كله من صنعها، إال أن مقولة إن القالع تسقط من داخلها تصدق في وصف إن
صلة الصراع الداخلي بالمصائر، إنها صلة أكبر بكثير، وأكثر تأثيرا من صلة األعداء الصريحين 

  .والمباشرين
 فتح ليست تشكيال يمكن االستغناء عنه أو استبداله، إنها حالة فإن ضعفت ضعف معها كل ما ترمز إن

 .إليه وأن قويت قوي معها كل ذلك
  16/11/2010، لندن، األوسطالشرق 
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  بشارة مرهج
المصالح االوروبية : ية الفلسطينية تنبع من امرين اساسيين، اوالًالسياسة االوروبية الخارجية تجاه القض

وحتى هذه اللحظة لم تطرأ تغييرات . نفسها التي قضت في السابق بتقسيم بالدنا واحتاللها واستغاللها
نوعية على هذه المصالح التي تتطور وتتغير دون ان يمس ذلك في جوهرها وان كانت هذه المصالح في 

والظهور بمظهر المعتدل المتفهم لالوضاع . على الدول االوروبية لتحسين صورتهاالحاضر تفرض 
العربية ولعدالة القضية الفلسطينية والسعي لبناء عالقات أوثق مع مختلف دول البحر االبيض المتوسط 

  .الذي يؤثر بصورة مباشرة على امن واستقرار واقتصاد اوروبا
على حماية اسرائيل والتضامن معها والسكوت الفعلي على حصر الدول األوروبية : االمر الثاني

ممارساتها الدموية وتحمل الحرج الشديد عنها متأثرة في كل ذلك بعقدة الذنب تجاه اليهود، تلك العقدة 
التي برعت الحركة الصهيونية وانصارها في تغذيتها وتأجيجها اعالمياً وثقافياً داخل المخيال االوروبي 

من اضطهاد الطبقات الحاكمة في اوروبا من العهود السابقة للجماعات اليهودية وصوالً إلى العام مستفيدة 
سياسة التمييز القصوى التي اتبعتها الحركة النازية ضد هذه الجماعات وسواها من مختلف االثنيات 

  .واالديان
 هؤالء صفة الضحية هذا التمييز الذي مارسته الطبقات الحاكمة في اوروبا ضد مواطنيها اليهود اكسب

انفعاالتها االستفزازية وقبول تصرفاتها الدموية ' وتفهم'التي تفرض على االوروبيين التضامن معها 
وتبرير سياساتها االستيطانية خصوصاً اذا كانت خارج اوروبا وضد طرف آخر هو الشعب الفلسطيني 

شارك في هذا االثم مع الحركة الذي سحقته العدالة االوروبية وحرمته من ابسط حقوقه قبل ان تت
  .الصهيونية والتوسعية األمريكية

وإذا كانت بريطانيا هي التي تولت اصدار وعد بلفور على حساب الحق الفلسطيني ورعت نشاطات 
الوكالة اليهودية في فلسطين وآزرتها في اضطهاد الفلسطينيين وبناء الدولة الصهيونية ضمن االنتداب 

بأنظمتها واحزابها وحكامها احتضنت بدورها ذلك الوعد الظالم وساندت الحركة وبحمايته فان اوروبا 
الصهيونية في كل مراحل تطورها، وال سيما في مرحلة اعالن التقسيم وما بعده وحتى ما بعد ان تسلمت 

ية وبهذا المعنى فان الحركة الصهيون. واشنطن الراية الملطخة بدماء الشعب الفلسطيني واطفاله الميامين
ليست نتاج فكر يهودي عنصري متزمت وحسب وانما هي أيضاً نتاج طبيعي للحركة االستعمارية 

  .االوروبية التي بررت لنفسها استعباد الشعوب واالستيالء على خيراتها واحيانا ابادتها
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 وفي اطار هذه المعطيات الماثلة والراجحة تتحرك السياسة االوروبية بحذر ومرونة لمقاربة القضية
الفلسطينية التي فرضت نفسها، رغم كل العثرات والنكسات، حقيقة اقليمية ودولية ال يمكن الحد ان 

ومما ال شك فيه ان الموقف االوروبي قد تطور باالتجاه االيجابي نحو القضية الفلسطينية ال . يتجاهلها
للسلطة المرتبكة في رام سيما لجهة االعتراف ببعض الحقوق الفلسطينية وتقديم المساعدات االقتصادية 

اهللا اال ان هذا التأييد المحدود للفلسطينيين مرتبط دائماً بتأييد واسع النطاق السرائيل، وجوداً حقوقياً، 
وكياناً سياسياً، وأمناً حيوياً، بحيث يستوعب هذا الموقف االوروبي المزدوج الفراغ الناتج عن غياب 

قادة اسرائيل الذين يسخرون كل يوم من المبادىء والمثل التي العقل والمنطق والمشاعر اإلنسانية لدى 
  .تتمسك بها الشعوب االوروبية

وبدال من ان يتحول الموقف االوروبي باسم المبررات والوثائق التي ينطلق منها إلى موقف ضاغط على 
راجع إلى الوراء تحت الكيان االسرائيلي لاللتزام بقرارات االمم المتحدة والعدالة الدولية نراه كل مرة يت

 -ضغط التحالف االمريكي االسرائيلي مما يطرح تساؤالً كبيراً حول حقيقة المواقف االوروبية ودورها 
 في احتواء الموقف الفلسطيني الرسمي وتكبيله وبث روح -عبر المساعدات االقتصادية وسواها 

ئيل باجراءاتها القهرية العنصرية ضد االستكانة واالشكالية من ثناياه، في الوقت الذي تمضي فيه اسرا
الشعب الفلسطيني وحقوقه وحرياته وممتلكاته وتراثه مستخدمة كل اشكال االرهاب وصوالً إلى احراق 
الكنائس واحتالل الجوامع ورمي العائالت في الشوارع وحرمان المزارعين من حبة الزيتون والتعرض 

ءات، ال بل هذه السياسة اإلرهابية أي معارضة جدية من للنساء وقتل االطفال دون ان تلقى هذه االجرا
قبل الدول االوروبية خال بعض عبارات االستنكار التي عاجالً ما تتحول إلى كلمات على الماء وأضواء 
خضراء تسمح لجنراالت اسرائيل وميليشياتها باالستمرار في النهج االجرامي العنصري الذي ساروا 

  .اني وبالتعاون الكامل معهعليه منذ االنتداب البريط
يقر االتحاد االوروبي اليوم بضرورة عقد تسوية سياسية للمشكلة الفلسطينية التي ساهمت دوله بصنعها 
عبر وعد بلفور والسياسات التي إتبعتها في تشجيع االستيطان وتمويله وتسليحه وتوفير الحماية السياسية 

  .فيه بتفتيت الكيان العربي وشلهله في الوقت الذي كانت فيه هذه الدول تقوم 
وإذا كان االتحاد واضحاً في العناوين إال انه غامض في الطروحات واآلليات ال بل ان أي موقف ايجابي 

فاوروبا حتى اللحظة . يتخذه ال يصمد طويالً اذ سرعان ما ينكفئ امام الضغط األمريكي واالسرائيلي
. اسة األمريكية خصوصاً فيما يتعلق بالقضايا الخارجيةوالعتبارات عديدة لم تستقل تماماً عن السي

صحيح انها تتمتع بهامش مناورة اوسع من امريكا كما حدث في الحرب على العراق حيث كانت 
الحكومات االوروبية تدرك تهافت المزاعم األمريكية وتدرك نوايا واشنطن العدوانية ومع ذلك، وبالضد 

لمجرم على العراق وشاركت فيه وساهمت حتى في اسباغ شرعية من رغبات شعوبها، آزرت العدوان ا
االمم المتحدة عليه بغض النظر عن القيمة الحقيقية لهذه الشرعية التي ال تنتفض اال بوجه المقاومة 

ومقابل هذه المواقف االوروبية . وبعض االقطار العربية التي تحاول التملص من الهيمنة الخارجية
الفلسطينية والتي تتسم باالزدواجية والضبابية نشهد اليوم نهضة ملموسة على الرسمية تجاه القضية 

صعيد المؤسسات االكاديمية واالهلية والحقوقية والدينية في اوروبا التي تقوم بمبادرات جريئة لمراجعة 
ائيلية مواقفها السابقة والتحول نحو دعم الشعب الفلسطيني وتوجيه المزيد من االنتقادات للمواقف االسر

  .اإلرهابية
ان هذه النهضة وما تمثله من حقائق وفرص يجب التوقف عندها والعمل على احتضانها وتطويرها حتى 

  .تتحول إلى مواقف مؤثرة في قابل األيام تعود بالخير على القضية الفلسطينية
تفاهم مع كل ونحن نحيي الدور البناء وااليجابي الذي يقوم به مركز الزيتونة في هذا المضمار بال

الحاضرين والمحاضرين اسمحوا لي، دون ان انكر فضل كثيرين، و نحيي شخصيتين لهما باع طويل 
  .من دعم القضية الفلسطينية على الصعيد االوروبي كما العالمي
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المناضل االيطالي ستيفانو كياريني الذي رحل منذ ثالث سنوات بعد ان اسهم مساهمة فعالة في : االول
الصمت حول مجزرة صبرا وشاتيال وأرسى تقليداً رائعاً بين االف المناضلين االيطاليين كسر جدران 

واالوروبيين يقومون بموجبه بزيارة بيروت كل سنة الحياء تلك الذكرى االليمة وري شجرة الصداقة 
  .الحقيقية بين اوروبا والشعب الفلسطيني

 Viva Palestinaاقه االحرار في هيئة المناضل البريطاني االممي جورج غاالواي ورف: الثاني
واساطيل الحرية الذين كسروا بالفعل مع اخوانهم المناضلين االتراك والعرب وسواهم الحصار الظالم 

  .عن غزة وعن القضية الفلسطينية على حد سواء
  كاتب لبناني ووزير سابق' 

  16/11/2010، القدس العربي، لندن
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