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  34  :كاريكاتير
***  

  
  ن الضفةمأالتدخالت األمريكية حذرت من تواجد لحماس في : مشعل .1

التدخالت األمريكية حذرت "أكد خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس علمهم بأن : وكاالت
، مبيناً أن حركة فتح حصرت المشكلة األمنية فقط في "من تواجد لحماس في األجهزة األمنية بالضفة

  .وعدم المساس باألمن في الضفة, غزة
إلى أن " صوت األقصى المحلية"على إذاعة " موجة مفتوحة"وأشار مشعل خالل استضافته في برنامج 

نريد تشكيل هذه اللجنة بالتوافق وان تشرف :"حماس تريد حسم أمرين يتعلقان باللجنة األمنية العليا، وقال 
  ".والثانية هي تثبيت النقاط الخمس األخرى المتفق عليها, على غزة والضفة

خالل اللقاء الذي , وتتخلص من عقبة التدخالت األمريكيةوأعرب عن أمله أن تتغير رؤية حركة فتح 
  ".سيجمع حماس وفتح أواخر نوفمبر

كاشفاً عن مواقف , وتحدث مشعل عن كواليس اللقاءات األخيرة التي جمعت حماس وفتح في دمشق
  .ووجود عقبة أمريكية في طريق المصالحة, تجاه الملف األمني" سلبية"فتحاوية 

واصطدمنا بعقبة عدم االستعداد , دخلت المصالحة مرحلة جمود, خر العام الماضيمنذ أوا:"وقال مشعل
  ".ألي تعديل في الورقة المصرية رغم أن المالحظات كانت منطقية

, حماس قدمت مخرجين للجميع األول في أن تكون هناك ورقة مرفقة فيها المالحظات والتعديالت:"وتابع
 -لتشكل ورقة تفاهمات فلسطينية , كون ورقة تفاهمات مصريةوالمخرج الثاني هو أن ت, ورفضوا ذلك

وأيضا , فلسطينية تعالج القضايا المختلف عليها وتستوعب تعديالت ومالحظاتنا على الورقة المصرية
  ".رفضوا هذا االقتراح

وبين مشعل أن حالة الجمود في ملف المصالحة استمرت حتى لقاءه بالوزير عمر سليمان مدير 
وبعد عتاب تكلمنا عن تحريك ملف , بادرت للقاء الوزير سليمان:" المصرية، وأضاف المخابرات
؟ قال انه ال مانع لدينا أن ) ولماذا ال تُقبل(وحينما عاتبته في قضية التفاهمات الفلسطينية , المصالحة

 به سواء إلى المكان الذي يرغب, أن يرسل وفد فتح, وطلبت منه أن يبلغ أبو مازن, تتفاهم فتح وحماس
  ".غزة أو دمشق أو أي مكان آخر

ووجدنا أن هناك فرصة جدية بعد أن , التقينا في دمشق,  سبتمبر24في يوم " :وزاد مشعل في حديثه
 نقاط 6ووضعنا , وافق األخوة في فتح على ذات الفكرة, وافقت مصر على فكرة التفاهمات الفلسطينية

  ". نقاط في ربع ساعة5على الجدول وعالجنا 
, ونوه إلى أن النقطة السادسة التي تبقت في لقاء وفدي حماس وفتح تمثلت في اللجنة األمنية العليا

كان مطلبنا أن تتشكل بالتوافق وان يكون دورها وإشرافها على قطاع غزة والضفة على حد :" موضحاً 
  ".قلنا ال بأس في ذلك, اقالوا هذا موضوع نحتاج أن نعود لمسئولينا األمنيين والتشاور مع قيادتن, سواء

وفي سياق منفصل، نفى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس قيام حركته بتسليم الرئيس األمريكي 
جيمي كارتر رسالة من الجندي األسير جلعاد شاليط لعائلته، وقال أنه تفاجأ من الخبر الذي أوردته 

  .بأن كارتر سينقل رسالة من شاليط لعائلته, وسائل اإلعالم
ولم يطلب منا كارتر رسالة , لم يتطرق كارتر في لقائه األخير معي حول أي رسالة جديدة" :أضافو

فشرحت الموقف وقلت له أن العلة عند , وإنما سال إلى أين وصلت مفاوضات تبادل األسرى, جديدة
  ". حقيقيانتنياهو وتالعبه بمشاعر الجمهور اإلسرائيلي وكذبه عليهم ومحاولة ايهاههم انه يفعل شيئا
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وشدد مشعل على أن رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو ال يريد أن يدفع الثمن الذي طلبته 
ادعى نتنياهو لإلسرائيليين انه قدم عرضا سخياً , حينما اشتد غضب الشارع اإلسرائيلي" :مضيفاً, حماس

  ".وتالعب بمشاعر عائلة شاليط, وان حماس رفضته
  19/11/2010، وكالة فلسطين اليوم

  
  في السلطة  تغييرات جوهريةإجراء عن اعتزام عباس أنباء": القدس العربي" .2

فيما ذكرت مصادر فلسطينية الجمعة بأن القيادة الفلسطينية : من وليد عوض' القدس العربي'رام اهللا ـ 
 بسبب استغالل تعتزم اجراء تغييرات جوهرية خالل االسابيع القادمة تشمل اقالة بعض المسؤولين الكبار

مناصبهم العليا لمصالحهم الشخصية، نفى نمر حماد المستشار السياسي للرئيس الفلسطيني محمود عباس 
  .علمه بوجود مثل ذلك التوجه لدى القيادة الفلسطينية' القدس العربي'لـ

تغييرات وعند سؤاله من خالل االتصال على هاتفه المتنقل عن صحة االنباء حول اعتزام السلطة اجراء 
 .'ال يوجد لدي علم بهذا الموضوع' 'القدس العربي'في المناصب العليا في مؤسسات السلطة قال حماد لـ

وذكرت مصادر فلسطينية في مكتب الرئاسة بمدينة رام اهللا، الجمعة، أن هناك سلسلة تنقالت وإقاالت 
 الشكاوى والتقارير ضد عباس خالل األشهر القادمة، وذلك في أعقاب تلقيه العديد من سـيجريها

  .'بأنهم يستغلون مناصبهم العليا في السلطة ألغراض شخصية'مسؤولين في السلطة تصفهم المصادر 
المحلية ان هناك تقارير تلقاها عباس في اآلونة األخيرة تؤكد ' وكالة قدس نت لألنباء'وقالت المصادر لـ

باستخدام مناصبهم ألغراض شخصية، لدى بعض مسؤولي السلطة ' تجاوزات'على وجود ما أسمته 
  .'واستغالل النفوذ داخل السلطة ألعمالهم الخاصة

أن هناك سلسلة قرارات مصيرية ينوي الرئيس أبو مازن اتخاذها خالل الفترة المقبلة، 'وأكدت المصادر 
 وإقالة مسؤولين في السلطة على خلفية تورطهم بقضايا فساد، وآخرين على خلفية استغالل نفوذهم

بعيداً عن وسائل ' داخلياً'بأن هذه القرارات سيتم اتخاذها 'لمصالحهم الشخصية، فيما أوضحت المصادر 
  .'اإلعالم

وأشارت المصادر الى أن عباس رفض العديد من المطالب بالتراجع عن اتخاذ هذه القرارات، مؤكدة أنه 
 دعوات وجهت لشخصيات أن هناك'على إجراء هذه التغييرات، مشيرة الى ' إصراره'أعرب عن 

  .'فلسطينية أكاديمية تعيش في الخارج للعودة الى الوطن للعمل في مؤسسات السلطة
  20/11/2010القدس العربي، لندن، 

  
   برلمانات العالم للتدخل لإلفراج عن النوابودعوي" حماس"بحر يحذّر من مخطط لضرب  .3

، مما  2010-11-19الجمعة  , ريعي الفلسطيني حذّر الدكتور أحمد بحر النائب األول لرئيس المجلس التش        
  . خالل المرحلة المقبلة" حماس"لضرب حركة المقاومة اإلسالمية " مخططاً إقليمياً ودولياً"سماه 

أن هذا المخطط بدت بوادره في الدفع باتجاه فـشل المـصالحة الوطنيـة              , وأكد بحر في بيان صدر عنه     
ريع وتيرة اعتقال النواب والقيادات والعناصر اإلسـالمية فـي          الفلسطينية وتسخين األجواء الميدانية وتس    

  . الضفة الغربية
ووصف بحر الحكم الذي أصدرته المحكمة اإلسرائيلية بحق أمين سر المجلس التشريعي محمود الرمحي              

ويعبر عن عمق سادية وفاشية االحتالل وحجم االستهداف الذي يتعرض له نواب كتلة التغيير              " الجائر"بـ
  . صالح في الضفة الغربيةواإل

وأكد بحر أن سعي االحتالل لكسر إرادة النواب وتذويب الشرعية الفلسطينية سوف يبوء بالفشل الـذريع                
  ". أذنابه"ولن يفلح في تغيير المعادلة الفلسطينية الداخلية لصالح االحتالل و
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سئولية تاريخية وسياسـية كبيـرة،   إن البرلمانات العربية واإلسالمية والدولية تقف اآلن أمام م  : "وأضاف
وأن واجباتها البرلمانية تقتضي منها االنحياز إلى جانب نواب الـشعب الفلـسطيني المنتخبـين الـذين                 

، داعيا إياها   "يتعرضون ألبشع ممارسات القهر والعسف واالضطهاد على يد سلطات االحتالل الصهيوني          
  .  الرمحي دون أي تأخيرإلى سرعة التدخل والعمل من أجل ضمان اإلفراج عن

  19/11/2010،فلسطين أون الين
  

   شهور إدارياًستةسجن النائب الرمحي محكمة االحتالل اإلسرائيلي تحكم ب .4
أصدرت محكمة االحتالل اإلسرائيلي، حكما بالسجن اإلداري لمدة ستة شهور على أمين سـر المجلـس                

  . ربيةالتشريعي محمود الرمحي من مدينة البيرة وسط الضفة الغ
واعتقلت قوات كبيرة من جيش االحتالل النائب الرمحي في العاشر من الشهر الجاري بعد مداهمة منزله                

 بعد اعتقال   30/3/2009وكانت سلطات االحتالل قد أفرجت عن النائب الرمحي بتاريخ          , في مدينة البيرة  
  .  شهرا32دام 

الحكم اإلداري لستة شهور بحق النائب الرمحي،       من جهتها، استنكرت كتلة التغيير واإلصالح البرلمانية        
  ". إمعاناً في سياسة إرهاب الدولة التي يمارسها الكيان اإلسرائيلي"معتبرة إياه 

وأكد الناطق اإلعالمي باسم الكتلة النائب مشير المصري في تصريح صحفي، أن ذلك دليل على إمعـان                 
هاك القانون الدولي، مشدداً على أن الحكـم اإلداري         االحتالل في سياسة إرهاب الدولة، وعنجهيته في انت       

بحق النائب الرمحي يعد استنساخاً لتجربة الفشل الصهيوني في إعادة اختطاف النواب من جديد لتعطيـل                
  . دورهم النيابي

  19/11/2010،فلسطين أون الين
  

  عباس يلتقي مبارك غدا في القاهرة": أبوردينة .5
ـ       :  عبد الرؤوف أرناؤوط     -رام اهللا  أن " الوطن"كشف الناطق بلسان الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبوردينة ل

للبحث في آخـر    "الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيلتقي الرئيس المصري حسني مبارك يوم غد األحد             
  ".التطورات السياسية 

ن وقـف   من األميركيين الموقـف النهـائي بـشأ       "وأكد أبوردينة أن الجانب الفلسطيني ينتظر أن يتسلم         
األميركيون قالوا لنا إن مشاوراتهم ما زالت مستمرة مـع          " وقال". االستيطان إلعادة استئناف المفاوضات   

  ".اإلسرائيليين وإنه في اللحظة التي يتم فيها استكمال الموقف فإنه سيتم عرضه علينا بصيغته النهائية
عرضه على القيادة الفلسطينية وعلـى      في اللحظة التي نتسلم فيها الموقف األميركي فإنه سيتم          " وأضاف

  ". لجنة المتابعة لمبادرة السالم العربية من أجل اتخاذ الموقف بشأنه سواء سلبا أو إيجابا
  20/11/2010الوطن أون الين،السعودية، 

  
 في وكاالت االمم المتحدة" عضو دولة" واشنطن تعارض المسعى الفلسطيني لـ: زهيريسليمان .6

 ان الوفد  سليمان زهيري لألنباء يوم  عن المسؤول الفلسطيني" رويترز"وكالة   نقلت: توم بيري-رام اهللا
المكسيك الشهر الماضي اقتراحـا كـان    الفلسطيني قدم لالتحاد الدولي لالتصاالت خالل اجتماع عقد في

لـب  المسؤول ان الوفد الفلسطيني طا واضاف.االتحاد هدفه ان يضمن للفلسطينيين حقوقا كدولة عضو في
يكونوا دولة عضوا بالفعـل، مـضيفا بانـه ال يهـتم      بمنح الفلسطينيين حقوق وامتيازات دولة دون أن

 .بقدر اهتمامه بحصولهم علـى كـل حقـوق الدولـة العـضو      بالتوصيف الذي يمكن منحه للفلسطينيين
ون فيـه،  الفلسطينيين اللجوء الى االقتراع والحصول على ما كانوا يرغب واوضح زهيري انه كان بوسع

 دولة وافقت على االقتراح الفلسطيني وانه كان في طريقه للحصول على الموافقـة  50 مضيفا بان نحو
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عواقـب االخـالل     دولة اخرى، اال أن الواليات المتحدة اعترضت وتراجع الفلسطينيون خشية40بتأييد 
وزارة الخارجية االمريكية تعليق من  هذا ولم يصدر اي .بالتوازن، الذي لم يتحدث المسؤول عن تفاصيله

تنسجم مع سياسة متبعة منذ فترة طويلـة، تعامـل    بشأن هذه الموضوع، غير ان االعتراضات االمريكية
كما عارضت امريكا محاولة فلسطينية  .عضو مراقب باالمم المتحدة الفلسطينيين على أنهم ليسوا أكثر من

فـي   "اليونسكو"المتحدة للتربية والعلوم والثقافة حقوق اوسع في لجنة تابعة لمنظمة االمم  للحصول على
السالم، بحـسب   ايلول بسبب الخوف من ان يؤدي ذلك الى تقويض محاوالت استئناف محادثات/ سبتمبر

 .ما ذكر مسؤول فلسطيني شارك في هذه المبادرة
 محـاوالتهم أفاد حمدان طه المسؤول بوزارة االثار ان الفلسطينيين قـاموا بـأولى    صلة وفي شأن ذي 

االثار، مضيفا ان  للحصول على العضوية الكاملة بلجنة اآلثار الدولية، حيث يمكن للدول السعي الستعادة
 .اخذت خالل االحتالل االسـرائيلي  الهدف منذ ذلك كان استعادة عشرات االالف من القطع األثرية التي

يكان اللـذين يتمتعـان بوضـع مراقـب     للفلسطينيين والفات وقال طه ان االقتراح كان من شأنه أن يسمح
واضاف المسؤول  .ممثل الواليات المتحدة فقط من عارض االقتراح بالتصرف كدولة عضو، مضيفا بأن

 ان الواليات المتحدة اشارت في اعتراضها الى أن التغير الذي طالبت به فلـسطين فـي   بوزارة اآلثار
  النقاش، مؤكدا بانهم  ل  كامال وانما محاولة لتأجي   وضعها شمل عنصرا جديدا، وبالتالي لم يكن هذا رفضا          

 لم يحصلوا على ضوء اخضر
 19/11/2010، وكالة رويترز لألنباء

  
  فتح اتخذت قرارا مسبقا بعدم الحوار معنا حول المسألة األمنية: البردويل .7

ة الذي  صالح البردويل النقاب عن أن حوار المصالحة الفلسطيني.دكشف القيادي في حركة حماس : غزة
يواجه صعوبات كبيرة، وأرجع السبب في ذلك إلى رفض " فتح"و" حماس"بدأ في دمشق بين حركتي 

  .بشكل مسبق للحوار حول الملف األمني" فتح"
في تعثر جهود المصالحة، " حماس"أي مسؤولية لـ" قدس برس"ونفى البردويل في تصريحات خاصة لـ

 األمني يمثل خطا أحمر، وهو موقف يعكس النية المسبقة بأن الملف" فتح"لقد قالت لنا حركة : "وقال
من " حماس"وبالنسبة لنا نحن في . بإغالق هذا الملف باعتباره شأنا فلسطينيا ـ أمريكيا ـ إسرائيليا

الصعب جدا أن نتخيل سيناريو ترك المسألة األمنية بيد أمريكا وإسرائيليا وإخراجها من مفهومها 
 يمكن أن تقبل بتحويل األمن من مفهومه الوطني لصالح خدمة العدو ال" حماس"الوطني، أي أن 

  ".وحمايته
أن تسير في " فتح"المطلوب من : "إلى أن تعيد النظر في رؤيتها للملف األمني، وقال" فتح"ودعا البردويل 

، هذا خط األجندة الوطنية الفلسطينية وتغلب المصلحة الوطنية العليا على المصالح الحزبية واألجنبية
  ".الخيار كفيل بإزالة الخالف حول المسألة األمنية

ال يوجد أي : "بالقاهرة، وقال" حماس"على صعيد آخر نفى البردويل وجود أي تطور في عالقات 
والقاهرة، وال توجد أي وساطات عربية بيننا، هناك ركود في العالقات " حماس"تواصل سياسي بين 

نسأل اهللا تعالى أن تتفهم مصر مصلحتنا الوطنية ةأن تعمل بمقتضى والقاهرة، و" حماس"السياسية بين 
هذا الفهم، فهناك أمور ال يمكن التنازل عنها، واألمن ليس مصلحتنا فقط وإنما هو مصلحة قومية، وما 

  .نأمله أن يكون هذا الفهم واضحا
  19/11/2010قدس برس، 
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  ل المفرطينودماؤه ستلعن ك" القسام"ماضون على درب : أبو عبيدة .8
على درب قائد "مضيها " حماس"أكدت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة اإلسالمية : غزة

أن دماء القسام ستلعن "، موجهة رسالة للمفرطين في يوم استشهاده "القسامييين الشهيد عز الدين القسام
  ".كل خائن يبيع شبراً من فلسطين
نعاهد اهللا تعالى أن نظل األوفياء لدماء : "19/11/2010عبيدة الجمعة وقال الناطق باسم الكتائب أبو 

شيخنا القسام التي سالت على أرض يعبد، وسنبقى نحمل مشعله نحو النصر المنشود بإذن اهللا تعالى، 
  ".إنه لجهاد نصر أو استشهاد"وسنرفع شعاره الخالد 

ة فلسطين هي قضية إسالمية ال تقتصر على إننا في يوم استشهاده نؤكد على أن قضي"وقال أبو عبيدة 
  ".أهل فلسطين وال يمكن تقزيمها في حدود ضيقة بمعزل عن األمة

الوفاء لنداءات الشيخ قبل عقود حينما انتدب أهل فلسطين للجهاد وصرخ فيهم بكلماته "أن : وأضاف
أذن اهللا لنا بالنصر أو ، وسنظل نحمل هذا الشعار الخالد حتى ي"إنه لجهاد نصر أو استشهاد"العظيمة 
أن التفريط بشبر من أرض فلسطين هو تفريط في التاريخ والحضارة لألمة "، مشددا على "استشهاد

  ".اإلسالمية ولقادتها العظام
حمل األمانة معاً وأن نتقدم بالراية نحو تحقيق النصر "وطالب أبو عبيدة المقاومة الفلسطينية بضرورة 

  ".وفاء لدماء قادتنا وشهدائنا، لنتعالى على الجراحوالتمكين لشعبنا وأمتنا، 
رفض كل العابثين بدماء الشهداء والخائنين لدينهم وتاريخهم وأمتهم، ولنترك "ودعا فصائل المقاومة إلى 

  ".جانباً كل المهازيل الذين ال يقوون على مواجهة أنفسهم بحقيقة االحتالل وضريبة مقاومته
الذين يحلمون بالسالم مع االحتالل ويمنّون أنفسهم بتحقيق االستقالل عن الواهمين "ووجه كالمه إلى 

طريق استجداء األمم الظالمة، نجيبهم بكلمات شيخنا القسام الذي هتف من على منبر مسجد االستقالل 
 ".بحيفا بالجهاد والشهادة والتحدي للمغتصب

  20/11/2010موقع فلسطين اآلن، 
  

   غزةالحرب األخيرة علىول مرة منذ غراد ألصاروخ  تطلق المقاومة .9
على " غراد"أطلق مقاومون من قطاع غزة، أمس، ألول مرة منذ أشهر، صاروخ : رائد الفي -غزة 

إن الصاروخ " اإلسرائيلية"وقال متحدث باسم جيش االحتالل لإلذاعة . مستوطنة جنوب فلسطين المحتلة
 للقطاع، من دون أن يسفر عن وقوع إصابات، إال في النقب الغربي المتاخمة" أوفاكيم"سقط في منطقة 

ووفقاً للمتحدث فإنها المرة األولى التي يطلق فيها . أن أضرارا لحقت بسيارة كانت متوقفة في المكان 
وتبنت ألوية الناصر صالح الدين الذراع  . 2008منذ محرقة غزة نهاية " غراد"صاروخ من نوع 

ردا على "المسؤولية عن إطالق الصاروخ، معتبرة أن العملية تأتي العسكرية للجان المقاومة الشعبية، 
  " .تجاه الشعب الفلسطيني" اإلسرائيلية"االنتهاكات 

وأعلن المتحدث باسم االحتالل سقوط خمس قذائف صاروخية محلية الصنع تم إطالقها من غزة على 
  .المستعمرات خالل الساعات القليلة الماضية 

اصر صالح الدين بالمسؤولية عن إطالق الصاروخ، حملت مصادر في االحتالل ورغم إقرار ألوية الن
  ".مثل هذه الصواريخ ال تتوافر إال لدى الحركة"المسؤولية عن إطالق الصاروخ، وأن " حماس"حركة 

  20/11/2010الخليج، الشارقة، 
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  فصيل فلسطيني يطالب مصر باإلفراج عن المعتقلين الفلسطينيين في سجونها .10
طالب فصيل فلسطيني، مصر اإلفراج عن المعتقلين الفلسطينيين في سجونها، ردا على : ان يونسخ

االستخفاف األمريكي واإلسرائيلي بالمبادرة العربية للسالم، والعودة إلى دعم الحق الفلسطيني في مقاومة 
  .االحتالل

قد انتظرنا أن يقدم النظام ل: "في رسالة مفتوحة إلى الحكومة المصرية" نسور فلسطين"وقال تنظيم 
المصري على إطالق سراح مناضلينا المعتقلين داخل السجون والمعتقالت المصرية كبادرة عربية للرد 

لكن ولألسف فإن أنظمتنا الرسمية ما زالت .. على االستخفاف الصهيوني واألمريكي بالمبادرة العربية
  .، حسب تعبيره"أمريكي-هيوتعيش حالة الهزيمة واالنكسار والتدحرج في الفخ الص

وأكد الفصيل المذكور أنه ال يعقل أن يأتي العيد وهناك العديد من أبناء الشعب الفلسطيني الذين ما زالوا 
يقبعون في السجون المصرية، وبتهمة استخدام األراضي المصرية لتنفيذ عمليات عسكرية ضد االحتالل، 

مي أن يتسلح النظام المصري بالقانون الدولي والذي يجيز مشيرة إلى أن ما يفرضه الواجب الديني والقو
  .المقاومة العنيفة ضد المحتلين، حسب قوله

ودعا الفصيل جامعة الدول العربية ممثلة بأمينها العام عمرو موسى لطرح قضية المعتقلين الفلسطينيين 
  .ى إنهاء هذا الملففي السجون المصرية على جدول أعمال جامعة الدول العربية، والعمل الجاد عل

  19/11/2010قدس برس، 
  

  القسام أصبح نبراساً للفصائل بعدما زرع بذرة المقاومة..  استشهادهذكرىفي  .11
، ذكرى استشهاد )نوفمبر الجاري/ التاسع عشر من شهر تشرين ثاني(تمر في مثل هذا اليوم : غزة

 بعد معركة دامية وغير متكافئة مع ،1935الشيخ عز الدين عبد القادر مصطفى يوسف محمد القسام عام 
االحتالل البريطاني بقرية الشيخ زايد، وتحول منذ ذلك الحين إلى علم من أعالم الجهاد والمقاومة، 

اسمه على جناحها العسكري، الذي " حماس"وازداد اسمه ذيوعا بعد أن أطلقت حركة المقاومة اإلسالمية 
  .رائيليال يزال يقف حجر عثرة أمام االحتالل اإلس

شكّل نقطة تحول كبيرة في تاريخ "ويشهد القادة السياسيون الفلسطينيون والمحللون والمراقبون أن القسام، 
، واستطاع أن ينقل الشعب إلى رفض الذل وعدم قبول الضيم، ويبذل روحه "الحركة الوطنية الفلسطينية

  .ودمه في سبيل القضية
  إحياء الفكرة 

وزير الثقافة الفلسطيني السابق عطا اهللا أبو السبح، يرى أن ثورة القسام كان و" حماس"القيادي في حركة 
 األمر الذي استدعى استمرارية - ضياع فلسطين -لها الباع األطول في إبراز حجم الجريمة الكبيرة 

  .الجهاد والمقاومة ضد هذا المحتلة، على مدار األجيال الالحقة والحقب المتتابعة
أسس لحركة تمحورت حول رجل واحد "إلى أن القسام " قدس برس"ر في حديثه لـ لكن أبو السبح أشا

وفكرة وحدة، وهي مطاردة االنجليز ومن يهاجر إلى فلسطين من الصهاينة، مشيراً إلى أن حركة 
أخذت هذه الفكرة، ولكنها استدركت محطة هامة، وهي المرور بفترة حضانة كبيرة من خالل " حماس"

  .د لجيل المستقبل، يضمن استمرارية الجهاد على األرض الفلسطينيةالتربية واإلعدا
  معالم االنطالق

بدوره؛ حيا القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي خالد البطش روح الشهيد الشيخ عز الدين القسام، الذي 
  ".إن ذكراه اليوم تؤكد على أهمية التمسك بنهجه جهاداً وسلوكا وممارسة وعقيدة: "قال

نحن في الجهاد اإلسالمي من أوائل من أعاد للشيخ عز الدين القسام " "قدس برس"لبطش لـ وأضاف ا
مجده، وأوائل من رفع شعار القسام واقتدى بنهجه المبارك في محاربة العدو اإلسرائيلي، لقد كان القسام 

  ". سنة23رمزاً للثورة وتجديد الجهاد على أرض فلسطين منذ انطالقتها منذ 
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 سنة يرفعون صور القسام في جامعات الوطن 23بطش كيف كان الشباب المتحمس قبل واستذكر ال
وتصدر المنشورات باسمه، الفتاً إلى أن حركته تيمناً بذلك أسمت أول مسجد أنشأته في القطاع باسم 

  .القسام
اقات من أهم دروس تجربة القسام دور المساجد في قتال االحتالل اإلسرائيلي، وتحريك الط"وأكد أن 

، يعطي درساً )قضاء جنين بالضفة الغربية(، مضيفاً أن انطالقه من بلد بعيد "وتفعيلها والتضحية بالنفس
مفاده أن األمة المسلمة مطالبة بتحرير فلسطين، وأن الحدود والسدود ال تمنع المجاهدين من الوصول 

  .للقتال على أرض فلسطين
  حلقة في سلسلة النضال
الدكتور زكريا األغا بتجربة القسام في مقاومة " فتح"اللجنة المركزية لحركة من جانبه؛ أشاد عضو 

  .االحتالل، والتي استفاد منها جميع من أتى بعده
التاريخ الفلسطيني تاريخ متواصل، والنضال الفلسطيني حلقات متواصلة، ": "قدس برس"وقال االغا لـ 

مناضلين والقادة الذين قادوا النضال الفلسطيني مرتبط بعضها ببعض، سواء كان القسام أو غيره من ال
  ".على مدى سنوات طويلة

نحن نحترم المناضلين، والقسام على رأسهم، وتجارب المناضلين والقيادات يستفيد منها من : "وأضاف
يأتي بعدهم وبالتالي؛ فإن كل حلقة من يأتي بعدها يأخذ أعظم ما فيها، ويضيف إليه وهذا هو الحال في 

  ".نضاالت الشعبية الفلسطينيةكل ال
الجهاد الفلسطيني والشعب هو صاحب كل هذه النضاالت، : "وعن أهم معالم اإللهام في تجربة القسام قال

والقسام وغيره من المناضبين هم أبناء هذا الشعب المناضل الذي ال يبخل بأي شيء من أجل الوصول 
كال االحتالل، كل هذه القيادات التي أنجبها الشعب إلى أهدافه بالحرية واالستقالل والتحرر من كل أش

وقدمت الريادة في كل الميادين نستلهم منها ومن يأتي بعدنا، وكل هذه اإلشارات التي تعمق التجربة 
  ".وتثريها

  19/11/2010قدس برس،  
  

   البارد  مخيم نهرتحركات إلنهاء الحالة األمنية في: "الديمقراطية" .12
 رأت بيانافي الشمال » الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين« قيادة اصدرت : اهيم عمر ابر-البارد نهر 

 بالتقليص التدريجي في خطة الطوارئ اإلغاثية  نهر البارداألونروا تتنكر لحقوق أبناء مخيم«فيه أن 
امج الشاملة وال سيما حق المتزوجين الجدد والمقيمين في المباني التي انتهت عقودها من مساعدة برن

اإليجارات والتراجع في االستشفاء وإنهاء الدورات المهنية في معهد البارد وغياب آليات العمل للضغط 
مماطلة الدولة اللبنانية في تنفيذ «، باإلضافة إلى »على الشركة لتسليم الرزمة االولى في موعدها المحدد

والتأخير في صرف شيكات الهبة تعهدات حكومتها باإلعمار للقديم والجديد، وتوفير األموال لذلك 
االيطالية وعدم البدء بمشروع الترميم والتناقص المقلق في قيمتها المادية، إضافة للشروع بإعادة اعمار 

تأمين الحياة الكريمة ألبناء المخيم عبر إنهاء الحالة األمنية «وركزت الجبهة على . »حي المهجرين
ضي والمقابر، فضالً عن قرار الحكومة اللبنانية مؤخراً والغاء التصاريح وتسليم البرايمات واألرا

باستقطاع أجزاء من مساحة المخيم الجديد لمصلحة قاعدة عسكرية ومن المخيم القديم لمصلحة مخفر 
  . »للدرك

شعبنا في البارد والشمال بفئاته وشرائحه كافة الستئناف التحركات الجماهيرية السلمية «ودعت 
الب المخيم عبر المشاركة في الفعاليات التي ستبدأ باللقاء الشعبي يوم الجمعة والحضارية النتزاع مط

  . »المقبل احياء ليوم التضامن العالمي مع شعبنا
  20/11/2010السفير، بيروت،   
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  بات ملحاً اكثر من الوضع في ايران  الوضع في لبنان في ظل تكثيف تسلح حزب اهللا:آراد .13

ر عوزي آراد، رئيس مجلس االمن القومي االسرائيلي وكبير مستشاري اعتب:  آمال شحادة-الناصرة 
الوضع في لبنان في ظل تكثيف تسلح حزب اهللا وحيازته ترسانة «رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ان 

الحاجة تتطلب البحث «ورأى ان . »كبيرة من الصواريخ والمدفعية بات ملحاً اكثر من الوضع في ايران
، مبدياً استعداده للتفاوض مع الحزب » سالح حزب اهللا للتخفيف من خطره على اسرائيلفي كيفية تفكيك

  .في هذا الخصوص
في تل ابيب للنظر في ما اذا كان » معهد أبحاث األمن القومي«وفي مؤتمر عقده ليل أول من أمس 

من الخبراء ، وتحدث فيه عدد 2012يتوجب على اسرائيل حضور المؤتمر الدولي للحد من التسلح في 
للبحث في تفكيك » حزب اهللا«في هذا المجال، أعرب آراد عن استعداده للجلوس في مؤتمر واحد مع 

  .»المنطقة اليوم باتت متفجرة الى حد خطير وان المشكلة األساسية موجودة في لبنان«سالحه، معتبرا ان 
  20/11/2010، الحياة، لندن

  
   تشتكى صواريخ غزة لألمم المتحدة "سرائيلإ".. انها تحتوى على مادة الفسفور زعمت .14

 أصدر وزير الخارجية اإلسرائيلي أفيغدور ليبرمان توجيهاته الى مندوب إسرائيل لدى االمم :القدس
بتقديم شكوى الى األمين العام لهذه المنظمة ورئيس مجلس األمن الدولي على ) ميرون رؤوفين(المتحدة 

ت على مادة الفوسفور من قطاع غزة على األراضي اإلسرائيلية إطالق القذائف الصاروخية التي احتو
  . الجمعة

وأكد ليبرمان ان هذا يذكر المجتمع الدولي مرة أخرى بأن سكان جنوب الدولة العبرية يضطرون إلى 
  . منفلت من عقاله ينشط في غزة برعاية حركة حماس ) ارهاب(العيش في خوف مستمر من 
ليبرمان هاتف االمين العام لالمم المتحدة بان كي مون وأطلعه على قرار وقالت االذاعة العبرية ان 

  . إسرائيل االنسحاب من الجزء الشمالي لقرية الغجر الواقعة على الحدود اللبنانية 
وأعرب ليبرمان عن قلقه العميق من الوضع في لبنان والتصريحات السورية حول ما سيحصل في لبنان 

  . ي في قضية اغتيال رفيق الحريري على خلفية التحقيق الجار
ماري حيث تمنى لها النجاح -كما تحدث ليبرمان هاتفيا مع وزيرة الخارجية الفرنسية الجديدة ميشيل أليو

  .في أداء منصبها ووجه الدعوة اليها لزيارة إسرائيل 
  20/11/2010، وكالة سما اإلخبارية

  
   غزة مقتل سيدة فلسطينية خالل حرباخفى معلومات عن تحقيق مع ضابط بدأت" إسرائيل" .15

اعلن في اسرائيل الجمعة ان الشرطة العسكرية بدأت باجراء تحقيق مع ضابط  :غزة ـ اشرف الهور
الرصاص 'كبير الخفائه معلومات عن مقتل مدنيين فلسطينيين خالل هجوم اسرائيل االخير على غزة 

  'المصبوب
ردت النبأ فان الشرطة العسكرية شرعت بالتحقيق مع وبحسب ما ذكرت االذاعة االسرائيلية التي او

الرصاص 'خالل عملية ' لواء غفعاتي'ضابط في الجيش برتبة ليفتنانت كولونيل كان قائد كتيبة في 
  .في قطاع غزة' المصبوب

وذكرت ان هذا الضابط، ويدعى يهودا هاكوهين يشتبه بقيامه باخفاء تقرير عن قضية قتل مدنية 
 الزيتون شرق مدينة غزة واالمتناع عن احالته الى النائب العسكري العام، خالفا فلسطينية في حي

ووفق االذاعة فان التحقيق مع هذا الضابط االسرائيلي الكبير في القضية جاء في اعقاب . للتعليمات
  .المتهم بقتل الفلسطينية' لواء غفعاتي'الكشف عنها خالل محاكمة احد جنود 
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د الكتيبة طالب محاميا الجندي المتهم بتعليق المحاكمة وقاال انه من المستحيل وبسبب التحقيق ضد قائ
  .مواصلة المحاكمة في الوقت الذي يجري فيه التحقيق ضد المستوى القيادي الضالع في القضية

  19/11/2010، القدس العربي، لندن
  

   باعتداء جنسيألن المرشح األقوى متهم.. "إسرائيل" قرار تعيين مفتش الشرطة في تجميد .16
تنشغل إسرائيل هذه األيام بفضيحة جنسية جديدة في قيادتها، وهذه المرة في أعلى سلم من : تل أبيب

فقد أمر المستشار القضائي للحكومة، يهودا فاينشتاين، بالتحقيق مع اللواء أوري . درجات قيادة الشرطة
وقالت . قيادة اللواء الجنوبي للشرطةبار ليف، لالشتباه بأنه اعتدى جنسيا على إحدى الموظفات في 

  .مصادر سياسية إن هذه القضية تحدث زلزاال في الجهاز
ومع أن القضية ما زالت في مرحلة الشبهات األولية، فإن طرحها يثير عاصفة إعالمية كبيرة؛ ألنها 

وأدت تحوم حول شخصية كبيرة في قيادة الشرطة، الجهاز المفترض أنه مسؤول عن تطبيق القانون، 
  .إلى تجميد إجراءات تعيين مفتش عام للشرطة

فقد ادعت . والفضيحة الجديدة تتعلق باللواء بارليف عندما كان قائدا لشرطة اللواء الجنوبي، قبل سنتين
وبعد تحقيق في شكواها، قرر . امرأة تعمل تحت قيادته أنه حاول التحرش الجنسي لدرجة االعتداء

والمفترض أن يعود خالل أيام .  بارليف، الموجود حاليا خارج إسرائيلالمستشار القضائي التحقيق مع
  .للمثول أمام المحققين في وزارة القضاء

  20/11/2010، الشرق األوسط، لندن
  

   عسكري متّهمين بجرائم حرب في غزة 200 االسرائيلي يندد بنشر أسماء ومعلومات الجيش .17
ر الئحة على اإلنترنت تتضمن أسماء، وأحيانا عناوين، لـ ندد الجيش االسرائيلي الجمعة بنش: وكاالت

أثناء الحرب االسرائيلية الدامية " جرائم حرب" عسكري اسرائيلي قدموا على أنهم متورطين في 200
  .2008/2009على قطاع غزة شتاء 

 يشكل بعد تدقيق خبراء قانونيين اتضح أن نشر هذه المعلومات ال"وأفاد مصدر عسكري اسرائيلي أنه 
  ".تهديدا حقيقيا للذين وردت أسماؤهم على الالئحة

الجيش االسرائيلي يندد بنشر معلومات شخصية حول مئات " وأشار بيان عسكري اسرائيلي إلى أن 
  .من الصحة" الجنود والضباط االسرائيليين، ال تستند إلى أي أساس

نيا، نشر منذ أربعة أيام الئحة بأسماء وأشارت صحيفة هآرتس أن موقعا على االنترنت مقره في بريطا
 عسكري، تبدأ من رئيس األركان، غابي أشكينازي، وتنتهي بجنود عاديين، وذلك تحت عنوان 200

  ".مجرمو حرب اسرائيليون"
وتورد الالئحة االسم والصورة وتاريخ الوالدة للبعض، وكذلك رقم الهوية، وحتى العنوان الشخصي 

، بين "الرصاص المصبوب"أثناء العدوان االسرائيلي " جرائم حرب"ارتكاب لبعض الجنود المتّهمين ب
 1400، والذي أدى إلى مقتل أكثر من 2009يناير /، وكانون الثاني2008ديسمبر /كانون األول

  . اسرائيليا أغلبهم من العسكريين13فلسطيني، أغلبهم من المدنيين، األطفال والنّساء والشّيوخ، و
  19/11/2010، 48موقع عرب

  
  من الرجال اليهود ال يخدمون في الجيش اإللزامي واالحتياط % 50: "هآرتس" .18

اإلسرائيلية أمس الجمعة، عن مصادر مسؤولة في " هآرتس"نقلت صحيفة : برهوم جرايسي -الناصرة 
 عاما وحتى 18من الشبان والرجال اليهود من عمر  % 50قيادة جيش االحتالل اإلسرائيلي قلقها من أن 
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، % 60 عاما، ال يخدمون في جيش االحتالل، وأن هذه النسبة سترتفع خالل عقد من الزمن إلى 40
  .والسبب األساسي هو ازدياد نسبة المتدينين األصوليين الذين ال يخدمون في الجيش ألسباب دينية

لى كل ويطبق في إسرائيل قانون التجنيد اإللزامي على كل الشباب اليهود، لفترة ثالث سنوات، وع
الشابات اليهوديات لمدة عامين، ويمنح القانون إعفاء للشبان والشابات اليهود األصوليين المتزمتين، الذين 
يرفضون الخدمة في الجيش ألسباب ومعتقدات دينية، رغم أن األفكار السياسية اليمينية المتشددة تسيطر 

  .عليهم
، من  %50نازي، إنه في الفترة القريبة سيكون وفي األيام األخيرة، قال رئيس أركان الحرب غابي اشك

   عاما ممن ال يخدمون في جيش االحتالل، بقصد18الشبان في اسرائيل في عمر  مجمل
، الذين ال يسري عليهم قانون التجنيد اإلجباري، 48من فلسطينيي  % 25من الحريديم، و % 25

بنائها الخدمة بشكل قسري، وباتت نسبة باستثناء ابناء الطائفة العربية الدرزية، التي تفرض على ا
   %.48المجندين أقل من 

  20/11/2010، الغد، عمان
  

   لتهويد الجليل إسرائيليةتحذير من خطط: صرصور .19
حذر إبراهيم صرصور النائب العربي في الكنيست من خطط االحتالل اإلسرائيلي :  حازم الحلو-غزة

، وذلك عبر 1948 اللد شمال فلسطين المحتلة سنة الخاصة بتهويد مدن الجليل األعلى خاصة مدينة
واستنكر صرصور في تصريحات صحفية له . تنفيذها لمشاريع توطين لمستوطنين داخل األحياء العربية

 مليون شيكل 160أمس مصادقة حكومة االحتالل خالل جلستها الماضية على مخطط تهويدي جديد بقيمة 
  .لقضاء على المشاكل األمنية داخل المدينةيستهدف مدينة اللد المحتلة تحت زعم ا

تشمل تعزيز قوات الشرطة اإلسرائيلية ” التطوير“وأوضح النائب العربي في الكنيست أن ما تسمى خطة 
في اللد وترميم البنى التحتية في بعض أحياء المدينة، وتطوير شبكة المواصالت العامة وتسويق شقق 

يق القانون في مجال البناء غير المرخص، وهو ما يعتبر سكنية جديدة لمصلحة المستوطنين وتطب
  .استهدافا لمواطني اللد العرب

  18/11/2010، موقع فلسطين أون الين
 

   اليسار اإلسرائيلي يحرقون أراضي يفلحها مستوطنوننشطاء .20
  شابا، خمسة منهم يهود إسرائيليون وسبعة من المتضامنين12اعتقلت الشرطة اإلسرائيلية : تل أبيب

األجانب مع الفلسطينيين، لالشتباه بأنهم أحرقوا أحراجا وكروم عنب يفلحها المستوطنون في منطقة أبو 
  .طوين في الضفة الغربية

 دونما قرب بلدة الخضر المتاخمة لمدينة بيت 50وقالت الشرطة إن الحريق تم في أراضٍ تبلغ مساحتها 
 خالل أسبوع التي يقدم عليها هؤالء النشطاء على وهذه هي المرة الثانية. لحم، جنوب الضفة الغربية

واعترف المعتقلون بالتهمة وفسروا تصرفهم على أنه محاولة ليفهم المستوطنون كم هو . فعلة كهذه
وأكدوا أن هذه أرض فلسطينية خاصة يملك . صعب ما يفعلونه عندما يعتدون على األراضي الفلسطينية

ى ملكيتهم لها وأن المستوطنين استولوا عليها بالقوة ويجب طردهم تدل عل) طابو(أصحابها وثائق تسجيل 
وقال أحدهم إن الجيش . واتهم المتضامنون األجانب الجيش اإلسرائيلي بالتآمر مع المستوطنين. منها

يخطط لالستيالء على هذه األراضي وألنه يعرف أن المتضامنين يشكلون عقبة في طريقه، يبتدع 
  .المنطقة وطردهم إلى الخارجالوسائل إلبعادهم عن 

  20/11/2010، الشرق األوسط، لندن
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  االنسحاب من الغجر لن يغير وضع القرية وسكانها: "اسرائيل" .21
الخطة "صرح المدير العام لوزارة الخارجية االسرائيلية رافي باراك بأن  :  محمد هواش-رام اهللا

ن قرية الغجر على الحدود مع لبنان ال تغير القاضية بانسحاب الجيش االسرائيلي من الشطر الشمالي م
لن يقام سياج او تقسم القرية، وان سكان الشطر الشمالي سيواصلون تلقي "، مؤكداً انه "الواقع في القرية

  ".الخدمات المختلفة في اسرائيل
ى التغيير الوحيد الذي تنص عليه هذه الخطة يكمن في احالة الشطر الشمالي من الغجر عل"واوضح ان 

  ". لبنان، وانسحاب الجيش منه ودخول قوات الطوارئ الدولية اليه
الوزارة تسعى الى اصدار قرار من األمم المتحدة يؤكد ان اسرائيل نفذت كل بنود القرار "وأشار الى ان 

  ". وانسحبت من كل االراضي اللبنانية1701
  20/11/2010، النهار، بيروت

  
  1982 عام في بيروتعدام طفلين فلسطينيين مخرج يهودي يتهم شارون بإ": هآرتس" .22

اإلسرائيلية في عددها الصادر الجمعة االتهامات ' هآرتس'نشرت صحيفة  :الناصرة ـ زهير اندراوس
التي وجهها مخرج هولندي لرئيس الوزراء اإلسرائيلي األسبق، ارييل شارون، بأنّه قام بقتل طفلين 

  . وكان في حينه يتولى وزارة األمن1982ي بيروت في العام فلسطينيين في مخيم لالجئين الفلسطينيين ف
وفي حديث للصحيفة رفضت إسرائيل اتهام المخرج الهولندي اليهودي جورج سلويتسر ووصفت هذه 
االتهامات بأنّها فرية دموية معاصرة، على حد تعبير كبير المتحدثين بلسان وزارة الخارجية اإلسرائيلية، 

  .يوسي ليفي
يفة العبرية إلى أن اتهام المخرج الهولندي لشارون جاء في مقابلة أجرتها معه صحيفة ونوهت الصح

الهولندية والتي تعتبر صحيفة هامة، وهي الصحيفة الثالثة من حيث االنتشار وتصدر ' فولكسكرانت'
بشكل يومي، حيث قال سلويتسر إن شارون أطلق النار من مسدس على طفلين فلسطينيين أمام نظره 

  .1982كأنّه يطلق النار على أرانب عن مدخل صبرا وشاتيال في العام و
وتابع المخرج الهولندي قائالً إنّه شاهد عملية القتل بينما كان يعمل على إعداد فيلم وثائقي في لبنان بعد 
 شهرين من مجزرة صبرا وشاتيال، لكنه قال إنّه ليس متأكدا من التاريخ الدقيق للقتل، وعلى الرغم من

ذلك، أكد المخرج الهولندي في حديثه للصحيفة، على أنّه كان واقفا قريبا جدا من شارون الذي كان وزير 
األمن في ذلك الحين، وقد أطلق النار على الطفلين عن مسافة عشرة أمتار تقريبا بمسدس كان في 

  .حزامه
مقربين لشارون، الذي ما زال من ناحيته قال وزير األمن اإلسرائيلي األسبق، موشيه ايرنز، وهو من ال

في غيبوبة منذ ست سنوات، والذي جاء لوزارة األمن خلفا لشارون للصحيفة العبرية إن شهادة المخرج 
الهولندي كاذبة، زاعما أن شارون لم يكن ليطلق النار على أي طفل وهو لم يكن في لبنان في شهر 

ن وزراء األمن في إسرائيل ال يحملون سالحا، ، إضافة إلى أ1982من العام ) نوفمبر(تشرين الثاني 
  . على حد قول ايرنز

  19/11/2010، القدس العربي، لندن
  

   االعتراف فورا بأنها القوة النووية السادسة في العالم "إسرائيل "على:  النووي كوهينالمؤرخ .23
عيش بالواليات يعتبر المؤرخ النووي االسرائيلي، أفنير كوهين، الذي ي :زهير أندراوس الناصرة ـ

المتحدة األمريكية، ويدرس في جامعة ميريالند، االبن الضال في كل ما يتعلق بالترسانة النووية التي 
تملكها الدولة العبرية، فعالوة على كونه مرجعية في قضايا األسلحة النووية في اسرائيل، فقد دعا الدولة 
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بعها حيال برنامجها النووي واالعالن عن نفسها العبرية الى التخلي عن سياسة الغموض النووي التي تت
  .بوصفها سادس قوة نووية في العالم ألن في ذلك مصلحة السرائيل نفسها، على حد تعبيره

أثار عاصفة من ردود الفعل في الدولة العبرية، وباشرت ) اسرائيل والقنبلة(جدير بالذكر أن كتابه 
عه الى البقاء في أمريكا خشية اعتقاله لدى عودته الى تل الشرطة بالتحقيق في القضية، األمر الذي دف

أبيب بتهمة الكشف عن األسرار النووية للدولة العبرية، وعلى سبيل الذكر ال الحصر، ففي كتابه األخير 
الذي صدر باالنكليزية، ومن ثم تُرجم الى اللغة العبرية يقول الدكتور كوهين ان الوقت حان ) أسوأ سر(

  .رائيل كي تعلن عن أسلحتها النوويةبالنسبة الس
وذكر أنه في حين ينظر الى اسرائيل بوصفها سادس قوة نووية في العالم، بامتالكها ما يرجح أنه مئات 

وهذا الغموض، في ظل رفض اسرائيل . من الرؤوس الذرية، فانها لم تعترف قط بامتالكها أسلحة نووية
لنووية، سمح للدولة الصغيرة أن تمتلك القوة وأن تردع تكذيب التقارير التي تتحدث عن ترسانتها ا

أعداءها بدون ضغوط وتمحيص من المجتمع الدولي تأتي في ظل برنامج نووي أكثر شفافية عما عند 
  .اسرائيل، على حد قوله

ويعترف كوهين بأن سياسة الخداع والغموض أفادت اسرائيل افادة كبيرة خصوصا السماح للواليات 
تسلم بالواقع االسرائيلي دون أن تقوض عالقاتها مع العرب أو مساعيها لمنع االنتشار النووي المتحدة أن 
  .في أي مكان

  19/11/2010، القدس العربي، لندن
  

  غزةقطاع  إسرائيلية على اعتداءات مواطنين بسبعة إصابة .24
طق متفرقة في ، سلسلة غارات على منا19/11/2010شنت طائرات االحتالل اإلسرائيلي مساء الجمعة 

  . مواطنين بينهم امرأتان وطفلة6 قطاع غزة، ما أدى إلى إصابة فيمدينة دير البلح وخان يونس 
 3وأفاد أدهم أبو سلمية المنسق اإلعالمي للخدمات الطبية في قطاع غزة، بأن طائرات االحتالل شنت 

الثانية، استهدفت ون في دير البلح، غارات، األولى استهدفت منزالً يعود لعائلة الشرفا في منطقة أبو العي
  .  أرض خالية غرب مدينة خان يونستستهدفاالثالثة، وأرض زراعية تعود لعائلة سرور، 

وقبل ظهر الجمعة فتحت قوات االحتالل النار على مجموعة من العمال في جمع الحصمة قرب معبر 
  .ةبيت حانون شمال قطاع غزة، ما أدى إلى إصابة مواطن بجروح متوسط

  19/11/2010، موقع فلسطين أون الين
  

  إصابات جراء قمع قوات االحتالل مسيرات الجمعة المناهضة للجدار واالستيطان: الضفة الغربية .25
 المسيرات السلمية الفلسطينية التي تنطلق بعد اإلسرائيليقمعت قوات االحتالل :  وليد عوض-رام اهللا 

 في الضفة الغربية للتنديد به وبمواصلة االستيطان "إسرائيل"صالة الجمعة نحو جدار الفاصل الذي تقيمه 
وهاجمت قوات االحتالل اإلسرائيلي الجمعة، المشاركين في مسيرة بلعين  . الفلسطينيةاألراضيفي 

  .األسبوعية المناوئة للجدار العنصري الذي تقيمه قوات االحتالل في عمق الضفة الغربية
ل أطلقوا الرصاص المعدني وقنابل الصوت والغاز باتجاه المشاركين إن جنود االحتال'وقال شهود عيان 

  .ما أدى إلى إصابة العشرات بحاالت اختناق وإصابة الشاب كامل الخطيب بعيار معدني
من جهة ثانية عبرت اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار واالستيطان في بلعين عن استنكارها لرفض المحكمة 

  . عوفر اإلفراج عن عبد اهللا أبو رحمةالعسكرية اإلسرائيلية في
وعلى نفس الصعيد أصيب الجمعة عدد من المواطنين بحاالت اختناق وإغماء، في مسيرة المعصرة 

  .اإلسرائيلياألسبوعية ببيت لحم بعد قمعها من قبل قوات االحتالل 
  20/11/2010القدس العربي، لندن، 
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   تشغيل معبر رفحإعادة .26

قررت السلطات المصرية إعادة تشغيل معبر رفح مع قطاع غزة في كال : محمد سليم -القاهرة 
" الخليج"ـوأوضحت مصادر ل.  األحد، بعد إغالقه ستة أيام بمناسبة عيد األضحى المباركاالتجاهين، غداً

  .انه سيتم فتح المعبر طوال أيام األسبوع ما عدا الجمعة والسبت والعطالت الرسمية
  20/11/2010الخليج، الشارقة، 

  
  الجيش اللبناني لتنظيم عملية الدخول إلى الرزمة األولىو األونروا بين اتصاالت : الباردمخيم نهر .27

 بانتظار أن تحمل المشاورات الجارية بين الجيش اللبناني :إبراهيم عمر - شمال لبنان/ الباردمخيم نهر 
نية حلوالً نهائية حول اآللية التي من جهة واألونروا ومؤسسات المجتمع الفلسطيني وتنظيماته من جهة ثا

ستتبع في تنظيم عملية دخول وخروج العائالت الفلسطينية إلى منازلها في الجزء األول من الرزمة 
األولى، بعد تسليمها المفترض نهاية العام الحالي، علت الصرخات المنتقدة للتأخير الحاصل في عملية 

ة اللبنانية القاضي باستقطاع أجزاء من المخيم الجديد والقديم ، وتلك الرافضة لقرار الحكوماإلعمارإعادة 
  . لبناء قاعدة عسكرية للجيش ومخفر لقوى األمن الداخلي

ووفق المعلومات المتداولة، فان االتصاالت القائمة والمشاورات التي تجريها األونروا مع قيادة الجيش 
تزال مستمرة، وإن النقاشات حيال هذه المسألة تتركز اللبناني لتنظيم عملية الدخول إلى الرزمة األولى ما 

حول نقاط عدة، بهدف إيجاد صيغة تتالءم ورغبة الطرفين في توفير األمن من جهة وضمان تنقل 
  . األهالي للوصول إلى منازلهم بحرية من جهة ثانية

قريباً، هو عبارة عن الجزء الذي سيتم تسليمه في الرزمة األولى " أن "السفير"وأكدت مصادر متابعة لـ
خمسة وأربعين مبنى، وأن االقتراحات المتداولة حالياً تصب في اتجاه نقل السياج الفاصل بين الرزمة 
األولى والمخيم الجديد، ووضعه حول المباني التي سيتم تسليمها، وذلك بهدف عزل المنطقة عن المخيم 

يغة التي سيعتمدها الجيش عند مدخل هذه المنطقة، وان المسألة الثانية تبقى في الص"، الفتة إلى أن "القديم
كان سيعتمد تصاريح خاصة للعائالت التي ستنتقل لإلقامة في تلك المنطقة أو سيسمح لهم بالدخول 

  . "بالتصاريح التي يستخدمونها بالدخول إلى المخيم الجديد
م وردة أعطى الموافقة على بدء سلياللبناني  أن وزير الثقافة األونروا  فيهيأتي ذلك في وقت أعلنت

أعمال الضغط والطمر في األجزاء العلوية من الرزمة الثانية، مشيرة في بيان لها إلى أن القرار يأتي 
ن أ األونرواوأوضحت .  العمل في كامل الرزمة المذكورةلألونروااستكماالً لقرارات سابقة سيتيح 

لريغارات على طول طريق التعاونية المؤدية إلى أعمال البنى التحتية مستمرة وهي تشمل تنظيف ا"
المخيم، وهذه الخطوات ستكون األولى تمهيداً لبناء شبكات الصرف الصحي من المنازل في الرزمة 

  . " وربطها بالشبكة الرئيسيةاألولى
  3/11/2010السفير، بيروت، 

 
  قاهرة بمطار ال"فلسطينية " بصحفيةننكلوي "العال" لشركة ونإسرائيليون تابع .28

باتت اإلهانات والتنكيل اإلسرائيلي بفلسطينيي الداخل في مطار اللد ديدنا يوميا يمر            : حيفا-وديع عواودة 
مرور الكرام دون حساب، لكن امتداده لمطار القاهرة في دولة هي من بين أكبر الدول العربيـة علـى                   

في انتهـاك حقـوق     " مقززا"مرأى ومسمع األمن المصري يثير عالمات استفهام واسعة ويشكل تصعيدا           
  .اإلنسان وصدمة مضاعفة
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بهذه الكلمات بدأت الصحفية الفلسطينية صابرين ذياب حديثها للجزيرة نت حول ما تعرضـت لـه مـن               
إهانات وتفتيش ومصادرة ألدواتها الصحفية في مطار القاهرة التي زارتها للقاء عدد من الشخصيات في               

  .المصرية" العربي الناصري" الصادرة في حيفا ومراسلة لصحيفة "االتحاد"إطار عملها صحفية لصحيفة 
 إنها دخلت القاهرة األسـبوع الماضـي   48تقول الصحفية صابرين وهي من مدينة طمرة داخل أراضي      

وأجرت حوارا مع الصحفي المصري المخضرم محمد حسنين هيكل، والناشط الناصري حمدين صباحي             
  .سفير القطري في القاهرةوكانت خاتمة لقاءاتها مع نائب ال

وتكمل قائلة إنها لدى عودتها مساء الجمعة استوقفها ثالثة ضباط أمن إسرائيليين تابعين لشركة العال في                
مطار القاهرة وبدؤوا استجوابها بسيل أسئلة استفزازية حول الحقائب وتوضيبها وهوية من التقتهم، ومن              

من أين  "، و "من أين لك النقود؟   "ها بأسئلة شخصية غريبة مثل      ثم بعد انتهاء اإلجراءات الروتينية استنزفو     
  ".تشترين أغراضك الشخصية؟

وتشير صابرين إلى أن ضباط األمن اإلسرائيليين فتشوا حتى بعض حبـات الفواكـه داخـل حقيبتهـا                  
  .وصادروا الكاميرا وجهاز التسجيل والهاتف المحمول

بثوا أن أدخلوني لغرفة برفقة رجل وسـيدة وطلبـا          كان بعضهم يحقق وآخرون يفتشونني وما ل      "وتضيف  
  ".مني خلع مالبسي فرفضت حتى خرج ضباط األمن

وتستذكر بانفعال أن موظفة األمن اإلسرائيلي طلبت منها خلع كافة مالبسها بما في ذلك ثيابها الداخليـة                 
ـ     نسبة لـي وتأكـدت   كانت لحظات قاسية ال توصف بال"وسط تهديد بعدم السماح لها بالصعود للطائرة، ف
  ". عندها أنهم يعدمون الكرامة والمشاعر اإلنسانية

جرى كل ذلك على أرض مصر ودون أن يتـدخل أحـد مـن األمـن                "وتابعت شاكية ومبدية صدمتها     
في تل أبيب باتت عمليات التنكيل بنا اعتيادية رغم كل الوعود بوقفهـا             . المصري رغم مشاهدتهم إهانتي   

  ".مطار القاهرةلكنني لم أتوقع ذلك في 
ما زادني حنقا ما شاهدته بعد الحادثة في غرفة االنتظار حيث كانت ضابطة أمـن إسـرائيلية                 "وتابعت  

تطلب من زميلتها المصرية إبالغ الضابط المصري المسؤول عنها بـالكف عـن مطالبـة المـسافرين                 
ألمني كي تقلـع الطـائرة فـي        اإلسرائيليين ومعظمهم من اليهود الشرقيين بخلع أحذيتهم أثناء التفتيش ا         

  ".حرصوا على عدم خلع مسافريهم اليهود أحذيتهم أما أنا فلم يهمهم خلع كافة مالبسي. موعدها
وفي ردة فعله على ما تعرضت له الصحفية الفلسطينية، بعث رئيس الجبهة الديمقراطية للسالم والمساواة               

اخلي اإلسرائيلي طالب فيها بالتحقيق مع ضـباط        النائب محمد بركة اليوم رسالة احتجاج لوزير األمن الد        
  .شركة العال الذين انتهكوا حقوق الصحفية ذياب

وشدد بركة على أن هذه الممارسات مرفوضة كليا ضد جميع المواطنين، ويـضاف إليهـا أن الحـديث                  
ليـة،  يجري هنا عن صحفية، تمارس مهنتها في البالد والخارج، ومثل هذه الممارسات تتكرر بوتيرة عا              

  .خاصة مع المواطنين العرب
  15/11/2010، موقع الجزيرة نت، الدوحة

  
  تعيش تحت خط الفقرفي الضفة الغربية وقطاع غزة  ألف أسرة فلسطينية 139 .29

ن نسبة الفقر في المجتمع الفلسطيني مرتفعة، أكدت مصادر فلسطينية الجمعة ب أ: وليد عوض-رام اهللا 
 سالم .د  الشؤون االجتماعية في الحكومة الفلسطينية برئاسة وزيرة، ماجدة المصريأوضحتفيما 
  . فلسطينية تعيش تحت خط الفقر في الضفة الغربية وقطاع غزةأسرة ألف 139ن هناك أ ب،فياض

 . ألف أسرة فقيرة في الضفة الغربية وقطاع غزة65ن وزارتها تقدم مساعدات لـ أالمصري أوضحت و
 مرة ألول السلطة تقدم أنالذي يبثه وينتجه تلفزيون اوطنب المحلي وأشارت المصري لبرنامج رأي عام 

  .مساعدات نقدية للفقراء باالشتراك مع االتحاد األوروبي، والبنك الدولي
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 برنامج تنموي، وإعطاء منحة للقيام بمشروع دائم الربح لألسر ى الوزارةلدأن وتابعت المصري 
لف منحة خالل السنوات أ 12 إلىلي، وستصل نسبة المنح  عائلة العام الحا3000الفقيرة، وسنبدأ بـ 

 دوالر، وهي أموال مقدمة من صندوق األقصى، وصناديق 5000 - 3000الثالث القادمة، بمبلغ من 
  .المساعدات العربية، ونعمل بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني ن والوزارات األخرى
  20/11/2010القدس العربي، لندن، 

  
  سحب جنسية األردنيين من أصول فلسطينية يعود للواجهة  د مجلس النواب الجديدقبيل انعقا .30

أبلغت مصادر نيابية مطلعة القبس أن عددا من النواب الجدد بدأوا فـي إعـداد سـيناريوهات مقترحـة           
لمناقشتها مع رئيس الوزراء سمير الرفاعي في أول جلسة للبرلمان الجديد والمقررة في اواخـر الـشهر       

ي في ما يختص بما وصفوه بتوسع ظاهرة سحب الجنسية من مـواطنين أردنيـين مـن أصـول                   الجار
  .فلسطينية

وقال نواب إن ظاهرة سحب الجنسية من أردنيين من أصول فلسطينية كانت حاضرة في أغلب لقـاءاتهم                 
  .األردنيمع الناخبين، مشيرين إلى أن هذه الظاهرة آخذة في االتساع، مما قد يؤثر في النسيج الوطني 

واستبق النائب عن الدائرة الثانية التي تحظى بأكبر تجمع فلسطيني في عمان غازي عليان انعقاد مجلس                
األمة وخطاب العرش وأصدر بيانا دعا فيه رئيس الوزراء سمير الرفاعي لمعالجة هذه الظاهرة قبل بدء                

  .الدورة البرلمانية الجديدة
قال إن السلطات في    » بال جنسية من جديد   «الذي حمل عنوان    وكان تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش،       

 مواطنا أردنيا من أصل فلسطيني، وأن       2732 جنسية   2008 و 2004بين عامي   » تعسفا«المملكة سحبت   
يبلغ عدد الفلسطينيين المسجلين في سجالت وكالة الغوث الدولية في          . العدد اإلجمالي أكبر من ذلك بكثير     

  .ئ فلسطينياالردن نحو مليوني الج
  20/11/2010، القبس، الكويت

 
   االنسحاب من الغجر"إسرائيل"لبنان لم يتبلغ رسميا بقرار : الحكومة اللبنانية .31

استغرب لبنان الرسمي أنّه لم يتبلغ بعد من القوات الدولية العاملة في الجنـوب،              :  بوال أسطيح   - بيروت
 وأكد مستشار رئيس الحكومة   . بأي قرار إسرائيلي يقضي باالنسحاب من الشطر الشمالي من بلدة الغجر          

علق  للشؤون الخارجية محمد شطح، أن الحكومة لم تتبلغ بعد بأي شيء رسمي من اليونيفيل بما يت                للبنانية
ـ     لن نصدق أن إسرائيل ستنسحب إال إذا رأينا ذلـك          «: »الشرق األوسط «باالنسحاب من الغجر، وقال ل

ننتظر أن  .  سنوات تناور بهذا الملف وال شيء فعليا على األرض         4بالعين المجردة، فهي ومنذ أكثر من       
الموقف «: وأضاف .»الوضعتؤكد لنا اليونيفيل هذا القرار اإلسرائيلي ليكون لنا موقف لبناني رسمي من             

اللبناني الرسمي سيؤكد على سيادة الدولة اللبنانية على الشطر الشمالي من البلدة، وال جدال أو تنازل عن                 
  . »هذا الواقع الذي تعترف به إسرائيل

  20/11/2010، الشرق األوسط، لندن
  

  الدوريعبد العزيز الدكتور مركز دراسات الوحدة العربية ينعي المفكر والمؤرخ  .32
نعى مركز دراسات الوحدة العربية، المفكّر والمؤرخ الكبير الدكتور عبد العزيز الدوري، الذي وافته 

واستذكر مركز دراسات . 1969المنية أمس، في عمان حيث كان يقيم بعد خروجه من العراق عام 
  ته النوعية في ميادين البحث الوحدة العربية المناقب العلمية واألخالقية السامية للراحل الفقيد وإسهاما
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العلمي، وما قدمه للمكتبة العربية من مؤلفات جادة ورصينة، وال سيما في التاريخ العربي واإلسالمي، 
  .والفكر القومي، حيث قام المركز بنشر أعماله الكاملة قبل وفاته

20/11/2010  
  

  "جيش اإلسالم"للقضاء على  "إسرائيل"ال عمليات مشتركة مع : مصر .33
قالت مصادر قريبة من الجماعـات الدينيـة المتـشددة فـي قطـاع غـزة                :  كتب محمد يوسف   -رفح  
شرعوا باتخاذ ترتيبـات    ) جيش اإلسالم (ان قيادات وأفراد هذه المجموعات خاصة تنظيم         "المصريون"لـ

مـن قـادة    أمنية مشددة عقب عملية االغتيال الثانية التي نفذتها إسرائيل مساء األربعاء وطالـت اثنـين                
هجوم على سياحها في سيناء،في الوقت الذي كشفت فيه إسرائيل عن قيامها            للالتنظيم، تتهمهما بالتخطيط    

  .بعملية مشتركة مع مصر للقضاء على التنظيم
وقال ان مسؤولي هذه المجموعات بسبب خشيتهم من التعرض لعمليات اغتيال شرعوا باالختفـاء أكثـر              

  .ية اتخذوها تمنع أيضاً استخدامهم لوسائل االتصال خشية من مراقبتهاعن األنظار ضمن ترتيبات أمن
وفي ذات السياق نفي مصدر أمني مصري تقارير إسرائيلية بان هناك عملية إسرائيلية مصرية مشتركة               

  .في قطاع غزة وسيناء" جيش اإلسالم"للقضاء على قيادات تنظيم 
 في سيناء ، و ال توجد نشاطات ألي جماعـات سـواء   ال توجد تنظيمات إرهابية :"وقال المصدر األمني    

فلسطينية أو حتي مصرية ، و أن سيناء مؤمنه تماما و مسيطر عليها ، و ال توجد عمليات مشتركة مـع                     
  ".إسرائيل سواء أمام الكواليس أو حتي خلف الكواليس

ن هناك عملية إسرائيلية    وكانت اإلذاعة اإلسرائيلية نقلت عن مسئول أمني أسرائيلي في وقت سابق قوله أ            
مصرية مشتركة تجرى من وراء الكواليس للقضاء على قيادات تنظيم جيش اإلسالم الذي يتخذ من قطاع                
غزة مقرا له وذلك إلحباط االعتداء الذي يخطط له التنظيم الستهداف السياح اإلسرائيليين في شبه جزيرة                

  .سيناء
  20/11/2010، المصريون، القاهرة

 
   ال باالنخراط مع واشنطن"اسرائيل"ـكلة بالمش: دمشق .34

وول «اعتبر المتحدث باسم السفارة السورية في واشنطن أحمد سلقيني، ردا على مقالة نشرتها صـحيفة                
  . »السالم هو المشكلة وليس االنخراط«، إن »أوهام دمشق«مؤخرا بعنوان » ستريت جورنال

 تشرين الثـاني    8ي ما يتعلق بعددكم الصادر في       ف«وقال سلقيني، في الرد الذي نشرته الصحيفة أمس،         
. بالنسبة للسياسيين األميركيين اآلخرين الذين زاروا سوريا، فقد ردينا المجاملة بالمثـل           : »أوهام دمشق «

أرادوا إرسال سفير إلـى     . لقد جاءوا بكلمات معسولة عن االنخراط، وسمعوا كلمات ودية عن االنخراط          
  . »رنا لدى الواليات المتحدة كبدايةسوريا، وردينا بعدم سحب سفي

والحقيقة هي أنـه فقـط عنـدما تقـرر     . انه السالم. جوهر المشكلة ال يكمن في االنخراط«وأضاف إن  
إسرائيل ـ وهي المحتل غير الشرعي ألراضينا ـ أن تعيد لنا أرضنا سيكون هناك سالم فـي الـشرق     

بدال من التلميح بالحاجـة     . عسكرية المحقة ستتواصل  حتى ذلك الحين، فإن المقاومة السياسية وال      . األوسط
إلى المزيد من التدخل العسكري األميركي والفوضى في منطقتنا، يجب أن تفكروا في مـا هـو أفـضل            

  . »السالم: لحبيبتكم إسرائيل
 20/11/2010، السفير، بيروت
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   المباشرةت استئناف المفاوضاو مصرية في الرياض تناقش عملية السالم -قمة سعودية  .35
وقالـت  .  الرئيس المصري حسني مبارك اليوم بزيارة قصيرة الـى الـسعودية           قام:  القاهرة - الرياض

إن هدف الزيارة االطمئنان على صحة الملك عبداهللا وأيضا بحث الملفـات            » الحياة«مصادر مصرية لـ    
سالم وسبل استئناف المفاوضات    االقليمية والثنائية المهمة، مشيرة إلى أن القمة ستتناول تطورات عملية ال          

بين الفلسطينيين واإلسرائيليين والمساعي األميركية إليقاف االستيطان اإلسـرائيلي مـن أجـل إطـالق               
  .المفاوضات في ظل الموقف العربي الرافض الستئناف المفاوضات في ظل استمرار االستيطان

وافز أميركيـة معروضـة علـى       ولفتت المصادر إلى أن القمة تتواكب مع ما يثار بخصوص حزمة ح           
وأضافت المصادر أن الموقف العربـي يـرفض اختـزال القـضية            . إسرائيل من أجل وقف االستيطان    

  .الفلسطينية في مجرد موضوع مرحلي هو وقف االستيطان
إن مبارك سيستقبل عباس غدا لبحث الموقـف        » الحياة«وقال سفير فلسطين في القاهرة بركات الفرا لـ         

وكان مبارك تلقـى   .رات عملية السالم بشكل عام، اضافة الى قضية المصالحة الفلسطينية       السياسي وتطو 
أمس اتصاالً هاتفياً من نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع اإلسرائيلي إيهود باراك في إطار االتـصاالت      

  .الجارية الستئناف مفاوضات السالم بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي
 20/11/2010، الحياة، لندن

 
  اشتباكات بين بين قبيلة وفتحاويين شمال سيناء .36

بين افراد  وأخرى  شهد شمال شبه جزيرة سيناء على مدى اليومين الماضيين صدامات بين قبائل             : سيناء
» فتح«ومجموعة من الضباط المنتمين الى حركة       ) اكبر قبائل مدينة العريش   (ينتمون الى قبيلة الفواخرية     

على قطاع غزة قبل أربع سنوات، استخدمت فيها الزجاجـات          » حماس«قب سيطرة   مقيمين في مصر ع   
  .الفارغة والطوب، ما أدى الى اغالق طريق العريش الدولي نحو ثلث ساعة امام حركة السيارات

انهت الشرطة شمال سيناء خالفاً نشب بين اشخاص ينتمون الى قبيلـة الفواخريـة، اكبـر قبائـل                  حيث  
  .على القطاع» حماس«طينية مقيمة في العريش منذ سيطرة حركة العريش، واسرة فلس

وبدأت األحداث على خلفية استئجار األسرة الفلسطينية منزالً يقع قرب الطريق الدولي وتعود ملكيته الى               
غير أن األخيرة رفضت إخالء     . اسرة من العريش رغبت في اخالء االسرة الفلسطينية المسكن المستأجر         

مشاجرة بين افراد من االسرتين سرعان ما ازدادت وتيرتها بتـدخل اطـراف مـساندة               المنزل، فنشبت   
  . للجانبين

 20/11/2010، الحياة، لندن
  

  مم المتحدة تؤيد حق الشعب الفلسطيني في السيادة على موارده الطبيعيةاأل .37
دة على موارده   كدت االمم المتحدة الجمعة على حق الشعب الفلسطيني في السيا          أ : وليد عوض  -رام اهللا   

الطبيعية التي يتم استغاللها حاليا من قبل االحتالل االسرائيلي مثل سيطرته على المياه التي يـتم بيعهـا                  
  .للفلسطينيين رغم انها من حقهم الطبيعي الى جانب تدمير قوات االحتالل القطاع الزراعي الفلسطيني

عة للجمعية العامة لألمـم المتحـدة والمعنيـة         واوضحت مصادر فلسطينية رسمية بأن اللجنة الثانية التاب       
الـسيادة الدائمـة    'بالمسائل اإلقتصادية والمالية اعتمدت وبأغلبية ساحقة الجمعة، مشروع قرار بعنـوان            

للشعب الفلسطيني في األرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجـوالن               
  .'لطبيعيةالسوري المحتل على مواردهم ا

واشارت المصادر الفلسطينية الى ان القرار االممي اشار إلى الدمار الشامل الـذي الحقتـه إسـرائيل،                 
السلطة القائمة باالحتالل، باألرض الزراعية والبساتين في األرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القـدس              

  .ر المزارع والدفيئات الزراعيةالشرقية، بما في ذلك اقتالع عدد ضخم من األشجار المثمرة وتدمي
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واكدت المصادر بأن القرار يعيد التأكيد على الحقوق غير القابلة للتصرف للـشعب الفلـسطيني علـى                 
مواردهم الطبيعية، بما فيها األرض والمياه، ويعترف بحقه في المطالبة بـالتعويض نتيجـة السـتغالل                

أو تعريضها للخطر بأي شكل مـن األشـكال بـسبب           موارده الطبيعية وإتالفها أو ضياعها أو استنفادها        
التدابير غير المشروعة التي تتخذها إسرائيل، السلطة القائمة باإلحتالل، في األرض الفلسطينية المحتلة،             
بما في ذلك القدس الشرقية، من خالل بناء المستوطنات وتشييد الجدار، والتي تـشكل انتهاكـا خطيـرا                  

  .العدل الدولية وقرارات األمم المتحدة ذات الصلةللقانون الدولي وفتوى محكمة 
ويطالب القرار إسرائيل أن تتقيد تقيدا دقيقا بإلتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما فـي ذلـك القـانون                  
االنساني الدولي، وأال تستغل الموارد الطبيعية في األرض الفلسطينية المحتلة، بمـا فـي ذلـك القـدس                  

التسبب في ضياعها أو استنفادها وتعريضها للخطر، وأن تتوقف عن تدمير الهياكل            الشرقية، أو إتالفها أو   
  .األساسية الحيوية للشعب الفلسطيني

كما يطالب القرار إسرائيل بالكف عن اتخاذ أي اجراءات تضر بالبيئة، بما في ذلك إلقاء النفايات بجميع                 
  .أنواعها في األرض الفلسطينية المحتلة

 دول من   7، بينما عارضته    ) أصوات عن العام الماضي    10بزيادة  (ة لصالح القرار     دول 162وقد صوتت   
وار وبنمـا   'كوت دي ( دول عن التصويت     3وامتنعت  . بينها إسرائيل والواليات المتحدة وكندا وإستراليا     

ائـل  هذا وستقوم الجمعية العامة لألمم المتحدة بالتصويت على نفس القرار فـي أو   ). وبابوا غينيا الجديدة  
  .الشهر المقبل

19/11/2010، القدس العربي، لندن  
  

   إلزاحة معيقات محادثات السالم "إسرائيل"ـواشنطن مستعدة لتقديم ضمانات كتابية ل .38
التـصريحات  ، أن   برهوم جرايـسي  نقالً عن مراسلها     الناصرة   ، من 20/11/2010،  الغد، عمان  ذكرت

جمعة، بشأن ضم القـدس المحتلـة لمطلـب تجميـد           اإلسرائيلية واألميركية تضاربت حتى يوم أمس ال      
  .االستيطان، فأمام النفي اإلسرائيلي كشفت مصادر إسرائيلية عن مطلب أميركي بهذا الخصوص

يأتي هذا بينما نفت مصادر أميركية وجود أساس لما أعلنه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأن واشـنطن                 
  . ثالثة باليين دوالر مقابل تجميد االستيطان بشكل جزئي طائرات حربية مجانا بقيمة"إسرائيل"ستمنح 

وانتشرت أمس الجمعة، في الصحف اإلسرائيلية أنباء تفند ما ادعاه نتنيـاهو أمـام أعـضاء حكومتـه                  
  .بخصوص صفقة االستيطان

  .أمس إن واشنطن تصر على شمل القدس ضمن صفقة تجميد االستيطان" هآرتس"وقالت صحيفة 
وزارة الخارجية األمريكية قالت مـساء      ، نقالً عن وكاالت، أن      19/11/2010،  48موقع عرب  وأضاف

اليوم، إن الواليات المتحدة مستعدة لعرض ضمانات أمنية كتابية على إسرائيل إذا كان هذا سيساعد على                
  .استئناف محادثات السالم المتعثرة بالشرق األوسط

نواصل مناقـشاتنا   : "كرولي، في بيان صحفي   . جيه.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية األمريكية، بي      
  .مع االسرائيليين، اذا كانت هناك حاجة لتقديم تفاهمات محددة كتابة فسنكون مستعدين لعمل هذا

  
  "إسرائيل"لندن ترفض نشر رسالة سفير سابق ألنها ضد  .39

ريطاني سابق لـدى    رفضت وزارة الخارجية البريطانية نشر رسالة وداعية كتبها سفير ب         : )آي.بي  .يو  (
 عاماً خوفاً من أن يؤدي ذلك إلى اإلضرار بالعالقات بين البلدين، ما يعني أن               30الكيان الصهيوني قبل    
، أمس، إن الوثيقة أرسلها إلـى لنـدن         "جويش كرونيكل "وقالت صحيفة   " . إسرائيل"محتوى الرسالة ضد    

 بعد عام على وصوله إلى هناك       1981في  " تل أبيب " قبل أن يغادر     1998جون روبنسون المتوفى في ،    
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وأشارت إلى أن جميع السفراء البريطانيين يقومون عادة بإرسال رسائل نهائيـة بعـد           . كسفير لبريطانيا   
  .انتهاء خدمتهم يوجزون فيها تجاربهم وشعورهم الحقيقي وبلغة غير لغة الدبلوماسية التي اعتادوا عليها 

نية رفضت نشر الوثيقة رداً على طلب قدمتـه بموجـب قـانون    وأضافت الصحيفة أن الخارجية البريطا    
حرية المعلومات، وأصرت على أن محتوياتها ما تزال حساسة ويمكن أن تضر بالعالقات بين المملكـة                

  " . إسرائيل"المتحدة و
20/11/2010، الخليج، الشارقة  

  
  إلى تنفيذ قرار االنسحاب من الغجر" إسرائيل"موسكو تدعو  .40

سحب قواتها من القسم الشمالي من قرية الغجـر المحتلـة،   " إسرائيل"رحبت موسكو بقرار   :)ب.ف  .أ  (
ودعتها إلى تنفيذ هذا االنسحاب في أسرع وقت ممكن، حسب ما أفادت وزارة الخارجية الروسـية فـي                  

ـ " إسـرائيل "نشاطر في موسكو الترحيب الذي تم التعبير عنه بشأن نوايا "وأعلنت الوزارة  .بيان  اء إنه
هذا يجب أن يتم في أسرع      " إسرائيل"ونعتبر أن التزام    "وأضافت  " . احتالل القسم الشمالي من قرية الغجر     

  ". وقت ممكن
20/11/2010، الخليج، الشارقة  

  
  "إسرائيل" يدافعون عن زعماء مجلس النواب األميركي .41

يهودي في تاريخ الواليـات      زعيم الغالبية الجمهورية أول       بعد انتخابه   إريك كانتور  أصبح: ديما شريف 
لم يخف كانتور مشاعره    .  األمريكي في مجلس النواب  ) ديموقراطية أو جمهورية  (المتحدة، يتزعم غالبية    

قبل إعادة انتخابه نائباً عن والية فيرجينيا في الثاني من تشرين الثاني الحالي، وأعلـن أن الجمهـوريين                  
فمن ال يـساند الواليـات المتحـدة        . حها واشنطن للحلفاء  سيعيدون النظر بالمساعدات الخارجية التي تمن     

وهو كان يريد إيصال رسالة إلى مصر والسعودية،        .  طبعاً "إسرائيل"مساندة تامة يحرم األموال، ما عدا       
أبرز من يتلقى المساعدات األميركية بعد تل أبيب، وتخرجان من وقت إلى آخـر مـن بيـت الطاعـة                    

  .األميركي
باينر، الذي اختاره نـواب     . الجمهوري األول اليوم في واشنطن جون باينر عن كانتور        ال يختلف الزعيم    

، معروف بمواقفه المتشددة    2011 كانون الثاني    3حزبه ليكون مرشحهم لرئاسة المجلس فور انعقاده في         
 فبعد أزمة أسطول الحرية في حزيران الماضي، قـال بـاينر إن           . من إيران وسوريا والداعمة لتل أبيب     

وأضاف آنذاك إن واشنطن تقوم بالعمل الخـاطئ عبـر          .  لديها كّل الحق في الدفاع عن نفسها       "إسرائيل"
ورأى أن الموضوع ال يتعلق بانتمائه إلى الحزب        ). إسرائيل(التقرب من أعدائها واالبتعاد عن أصدقائها       

تخدمونها في أعمـالهم  لمنع تهريب األسلحة التي يس) على غزة(فمن المنطقي وجود حصار     «الجمهوري  
  .»اإلرهابية

20/11/2010، خبار، بيروتاأل  
  

  " 2أسطول الحرية "تأجيل تسيير السفينة األلمانية المشاركة في  .42
المبادرة األلمانية لكسر الحصار عن قطـاع غـزة     ، أن   20/11/2010،   الجزيرة نت، الدوحة    موقع ذكر

بسبب تأجيل انطالق األسطول إلى     " 2الحرية  "سطول  أعلنت تأجيل تسيير السفينة األلمانية المشاركة في أ       
  .ربيع العام المقبل

 وجاء في بيان للمبادرة حصلت الجزيرة نت على نسخة منه، أن ذلك القرار يتماشى مع ما أعلنته الحملة                
  .األوروبية لرفع الحصار عن غزة إلتمام كافة اإلجراءات لتسيير ذلك األسطول



  

  

 
 

  

            23 ص                                     1971:         العدد       20/11/2010 سبتال :التاريخ

 أكدت سعيها إلكمال جميع اإلجراءات القانونية والفنيـة لتـسيير أسـطول              وكانت الحملة األوروبية قد   
، وتجهيز جميع السفن التي ستبحر إلى غزة، وإعطاء الفرصة لكـل الحمـالت والجمعيـات                "2الحرية  "

  .المشاركة من مختلف الدول إلتمام جميع اإلجراءات الالزمة
، مشيرة إلى قيام وفـد      "2أسطول الحرية   "ة في   كما كشفت الحملة األوروبية النقاب عن مشاركة برازيلي       

أوروبي ترأسه الحملة األوروبية بزيارة إلى البرازيل لحشد الدعم لألسطول أيضا ومن منطلق المتابعـة               
  .القانونية

في جنيف عن عقد اجتماع لعشرات المحامين من أكثـر        " أسطول الحرية "وفي سياق متصل أعلن تحالف      
لقضايا المرفوعة ضد االحتالل اإلسرائيلي على خلفية العدوان الذي ارتكبـه           من عشرين دولة، لمتابعة ا    

  .إضافة إلى الحصار المفروض على قطاع غزة" أسطول الحرية"بحق سفن 
عرفات ماضي، مسؤول الحملة األوروبية لرفع الحـصار    أن  ،  20/11/2010،  السفير، بيروت  وأضافت

ل على دول أوروبية مختلفة، لمنع انطالق السفن مـن          ضغوطاً من قبل إسرائي   « أن هناك    أكدعن غزة،   
خالل «لى أنهم لمسوا ذلك     إ، مشيرا   »سطول الثاني سرائيل تستنفر كل طاقاتها لمنع خروج األ      إموانئها، و 

لقاءاتنا مع مسؤولين من دول أوربية مختلفة، واكدوا لنا الضغوط اإلسـرائيلية لمنـع تكـرار تجربـة                  
  .  »سطول األولاأل
  

   "أسطول الحرية"ت يقاضين مرتكبي مجزرة بلجيكيا .43
أربع شابات بلجيكيات شاركن في أسطول الحرية األول، دعوى لـدى           رفعت  :  وسيم إبراهيم  -بروكسل  

المدعي العام الفدرالي في بروكسل، ووجهنها ضد كل من وزير الدفاع اإلسرائيلي ايهود باراك، ورئيس               
  .  ضد االسطول أليعزر مارومهيئة األركان غابي اشكنازي، وقائد العملية

نص الدعوى، كما أوضحت يوكا كالوارت، إحدى محاميتي المدعيات، يتناول الشق الشخصي، وجانبـا              
تتعلق «وقالت كالوارت، في تصريحات نقلتها الصحافة البلجيكية، إن الدعوى          . متعلقا بحصار غزة أيضا   

حصار غـزة هـو انتهـاك خطيـر لحقـوق            «، باعتبار أن  »بانتهاكات خطيرة للقانون اإلنساني الدولي    
  . »اإلنسان

الـذي  » المعاملة غير اإلنسانية والمهينة والسجن غير الشرعي«أما الشق اآلخر من الدعوى فيركز على    
  إحدى الـشابات البلجيكيـات     وقالت غريت دوكنبر  . نفذته حكومة إسرائيل بحق النساء البلجيكيات األربع      

ردة فعل تجـاه األمـور      «عنها تنطلق من تركيزهن على أهمية حصول        إن الدعوى التي رف   » السفير«لـ
  . »التي عشناها على متن السفن، وان نُفهم الناس أنه ال يمكن أن يمر األمر من دون عقوبة
20/11/2010، السفير، بيروت  

  
  "إسرائيلي"إفراج روسي غامض عن مرتزقة  .44

نير كالين الذي طالبت كولومبيا بتسليمه، وهـو        با" اإلسرائيلي"أفرجت روسيا عن المرتزقة     : )ب.ف  .أ  (
  .على ما نقلت، الجمعة، وكالة انترفاكس عن مصدر في قوى األمن " إسرائيل"حالياً في طريقه إلى 

  .ولم يقدم أي توضيح اضافي لهذه العملية الغامضة" افرج عن كالين"وأفاد المصدر انترفاكس 
 بـسبب تدريبـه     2001ثمانية أشهر في كولومبيا عـام       وحكم على هذا المرتزقة بالسجن عشر سنوات و       

 أوقف في موسـكو بموجـب       2007آب  / وكان في أغسطس  . ميليشيات على تقنيات عسكرية وارهابية      
  .من أجل تسليمه إلى كولومبيا ) االنتربول(مذكرة توقيف صادرة عن الشرطة الدولية 

نيسان / شرين الثاني توقيف كالين في ابريل     ت/  نوفمبر 19وأكدت المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان في       
  . مطالبة بعدم تسليمه معتبرة أن تسليمه سيشكل معاملة غير إنسانية أو مهينة 

20/11/2010، الخليج، الشارقة  
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   شوهت سمعتها بنفسها "إسرائيل"مسعانا القانون و: حملة مقاطعة فرنسية .45

) ب د س  (» سـرائيل إفرض العقوبـات ضـد      حملة المقاطعة وسحب االستثمارات و    «تعرضت  : لوموند
الفرنسية النتقادات عديدة واتهامات بمعاداة اليهود والسامية، والتشجيع على الحقد ضد اسرائيل، من بينها              

 تشرين الثاني الحالي، ردت عليـه الحملـة التـي تـشارك فيهـا               2في  » لوموند«مقال نشرته صحيفة    
» تطبيق القانون « وعشرات آخرون، مؤكدين أن هدف الحملة        السيناتورة الفرنسية عليمة بومدين تياري،    

  . ومعتبرين أن سياسات اسرائيل هي المسؤولة عن تدهور سمعتها العالمية، ال مقاطعيها
20/11/2010، السفير، بيروت  

  
  مجلس لألئمة والحاخامات في بريطانيا .46

مين واليهود األسبوع المقبل، في  سيتم إطالق مجموعة دينية من رجال الدين المسل.):أي.بي.يو( –لندن 
مجلس "، بأن أمس الصادرة في لندن "جويش كرونيكل"وأفادت صحيفة  .مجلس اللوردات البريطاني

األئمة والحاخامات يتكون من سبعة أعضاء من كل ديانة وسيعمل تحت مظلة مؤسسة جوزيف للحوار 
.  أيضاً األسبوع المقبلإطالقهمادية سيتم  ويهوإسالميةوأشارت إلى أن مبادرتين أخريين . "بين األديان

ثاء المقبل، وأضافت الصحيفة أن المبادرة األولى سيتم إطالقها في مجلس اللوردات البريطاني الثال
.  واليهوديةاإلسالميةعالناً حول الحوار بين الديانتين إ وستصدر إبراهيم أطفالوستحمل اسم مجموعة 

  .ي كلية لندن للدراسات الشرقية واألفريقية األربعاء المقبلوالمبادرة الثانية سيتم إطالقها ف
  20/11/2010الحياة، لندن، 

  
  محسن محمد صالح. د.. حكومة سالم فياض: دراسة .47

كان تشكيل حكومة سالم فياض إحدي الظواهر الملفتة في تاريخ فلسطين الحديث والمعاصر، فقد كانـت                
وعلى الرغم من معاناتها    . ب لبقائها هو استمرار هذا االنقسام     نتاج حالة االنقسام الفلسطيني، وظّل أهم سب      

من شرعية منقوصة على الساحة الفلسطينية، إال أنها حظيت بدعم عربي ودولي وبرضا إسرائيلي مكّنها               
وإذا كانت هذه الحكومة قد حظيت بدعم قيادة فتح التي ترأس منظمة التحرير والـسلطة               . من االستمرار 

أن فياض استفاد من موقعه ومن تحويل األموال إلى حكومته في تقوية مركزه، حتى على               الفلسطينية، إال   
حساب نفوذ فتح نفسها في أجهزة السلطة وخصوصاً األجهزة األمنية؛ وتماهى في الوقت نفسه مع خـط                 
الرئيس محمود عباس الذي يتبنى مشروع التسوية، ويرفض المقاومة المسلحة، ويتعامـل مـع حمـاس                

المقاومة المسلحة كقوى خارجة عن القانون، وينسق أمنياً مع االحتالل، ويركز على االقتـصاد              وفصائل  
يحاول هذا التقرير تقديم صورة عامة عن الحكومة الفلـسطينية          .كقاعدة لبناء الدولة الفلسطينية المستقبلية    

وهـو  . 2010 وحتـى صـيف      2007يونيو  / التي شكلها سالم فياض في رام اهللا منذ منتصف حزيران         
 العالقة مـع  ، ويناقش مواضيع تشكيل الحكومة ووضعها القانوني وأداءها السياسي واالقتصادي واألمني  

  :ولمزيد من االطالع يرجى الضغط على الرابط التالي .حكومة غزة
http://www.alzaytouna.net/arabic/?c=200&a=130005  

  :وعلى الرابط التالي
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/4FD1F2C6-0388-45EB-A1A2-1B63A9175FFC.htm  

  
   االستيطان وااليديولوجياحلم الدولة الفلسطينية المستقلة يتوارى خلف حقائق .48

، أعلن رئيس منظمـة     1988عام  ) نوفمبر(في الخامس عشر من تشرين الثاني       :  محمد يونس  –رام اهللا   
علـى  » باسم الشعب العربي الفلسطيني قيام دولـة فلـسطين        «التحرير الفلسطينية حينذاك ياسر عرفات      
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إعالن االستقالل الذي حاول عرفات بعد      لكن  .  وعاصمتها القدس  1967األراضي الفلسطينية المحتلة عام     
، بقـي   1991ذلك تحويله الى حقيقة عبر مفاوضات سياسية انطلقت في مؤتمر دولي عقد في مدريد عام                

نصاً يتحدث الكثيرون عن بالغة كاتبه الشاعر الراحل محمود درويش أكثر مما يتحدثون عـن فـرص                 
  .تحويله الى حقيقة

. نيين في االستقالل بالواقع السياسي المتشابك والمعقد في إسـرائيل         واصطدمت أحالم وطموحات الفلسطي   
، ظل  »أوسلو«، الحزب المؤسس للدولة العبرية، وقاد الى اتفاق         »العمل«فالتحول الذي طرأ على حزب      

  .1967جزئياً ولم يصل الى درجة إنهاء الصراع واالنسحاب من األراضي المحتلة عام 
ايهود بـاراك   » العمل«المفاوض الدكتور صائب عريقات أن رئيس حزب        ويؤكد رئيس الوفد الفلسطيني     

عرض على الجانب الفلسطيني في آخر مفاوضات جرت في عهده حين كان رئيساً للوزراء في منتجـع                 
  . في المئة من الضفة الغربية92كامب ديفيد، 

فشال اتفاق أوسلو، كما    لكن اليمين اإلسرائيلي صاحب فكرة أرض إسرائيل الكاملة، سارع الى التحرك إل           
اعترف بذلك رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتانياهو، فقام بحمالت واسعة ضـده بـدأت بالتظـاهرات                
والتحريض على الشريك اإلسرائيلي في اتفاق أوسلو اسحق رابين الذي وزعت صـوره وهـو يرتـدي                 

  .الكوفية الفلسطينية
رابين على أيدي المتطرف اليهودي ييغال عامير، ثم        ووصلت هذه الحملة الى نقطة تحول كبرى باغتيال         

الى نقطة تحول كبرى ثانية بزيارة الزعيم اليميني آرئيل شارون الى المسجد األقصى، وما تبعهـا مـن                  
وحـل  » أوسـلو «تفجر االنتفاضة الثانية التي استمرت نحو ثماني سنوات وأدت الى إضعاف معـسكر              

  .»أرض إسرائيل الكاملة«يميني صاحب الدولتين في مقابل تعزيز المعسكر ال
االستيطان حتى باتـت إقامـة دولـة        » أرض إسرائيل الكاملة  «وعلى األرض، واصل أصحاب مشروع      

 120فلسطينية متماسكة أمراً مستحيالً من دون إعادة تفكيك غالبية المـستوطنات التـي بلـغ عـددها                  
  .لقدس الشرقية ومحيطها ألف منهم في ا200مستوطنة يعيش فيها نصف مليون مستوطن، 

وقـال  . ودفع تواصل االستيطان الجانب الفلسطيني الى اشتراط العودة الى المفاوضات بوقف االستيطان           
إذا كانت المفاوضات تجري على إقامـة دولـة فلـسطينية،         «: عضو الوفد المفاوض الدكتور نبيل شعث     

؟ فمن يقيم المستوطنات اليوم بالتأكيـد       فلماذا يتواصل االستيطان في األرض التي ستنسحب منها إسرائيل        
  .»لن يقدم على تفكيكها غداً

ويسعى رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتانياهو الـى اخـراج الفلـسطينيين مـن دائـرة الـسيطرة                  
اإلسرائيلية، مدفوعاً بالقلق من حل الدولة الواحدة الذي يحذر خبراء إسرائيليون من تحوله الى أمر واقع                

ويقول مسؤولون ومراقبون في إسرائيل إن نتانياهو وضع خطة للـتخلص مـن الـسكان               . ريخعبر التا 
 في المئة من مساحة الضفة تتحول       90الفلسطينيين عبر إقامة دولة فلسطينية ذات حدود موقتة على نحو           

  .الحقاً الى حدود نهائية
وقـال  . ة األمـر الواقـع    ورفض الجانب الفلسطيني هذا العرض خشية تحوله الى حل نهائي عبر سياس           

.  مـع تبـادل أراض بنـسبة ضـئيلة         1967عريقات إن الجانب الفلسطيني لن يقبل بأقل من حدود عام           
الخطوط الحمر التي وضعها الرئيس الراحل ياسر عرفات ومن بعده الرئيس الحالي محمـود              «: وأضاف

 كيلومتراً على شاطئ    37قية، و الضفة الغربية وقطاع غزة كاملة بما فيها القدس الشر        : عباس، تتمثل في  
 كيلومتراً مربعاً من األرض الحرام الواقعة بين اللطـرون والقـدس وحـق عـودة                46البحر الميت، و  

  .»الالجئين، وممر آمن بين الضفة وغزة
وقال إن نسبة تبادل األراضي أعاقت التوصل الى اتفاق مع رئيس الوزراء اإلسرائيلي الـسابق ايهـود                 

 كيلومتراً مربعاً، ما يساوي مئـة فـي         6258عرض اولمرت على الرئيس عباس      «: وأضاف. اولمرت
 في  5.8 من مساحة الضفة في مقابل       6.5المئة من مساحة الضفة وقطاع غزة، لكنه أراد الحصول على           
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، أضيف إليها سبعة أعشار في المئة تشكل مساحة الممر اآلمن مع قطـاع              1948المئة من أراضي عام     
  .»غزة

 1.9يس عباس أعلن في وقت سابق انه عرض على اولمرت تبادل أراض بنسبة ال تزيد عـن  وكان الرئ 
 في المئة ليس أكثر في حال وجود        3ويقول مسؤولون فلسطينيون ان هذه النسبة قد تصل الى          . في المئة 

  .عرض جدي لالتفاق من جانب إسرائيل
دارة األميركية في حمل الجانب اإلسـرائيلي       ويدرس الفلسطينيون خياراتهم للمرحلة المقبلة بعد إخفاق اإل       

وحـدد  . وأعلن الرئيس الفلسطيني أخيراً أن لديه سبعة خيارات للمرحلة المقبلـة          . على وقف االستيطان  
  :مسؤولون فلسطينيون هذه الخيارات بما يأتي

  . الخيار األول هو المفاوضات، لكن هذا يتطلب وقفاً تاماً لالستيطان-
ي حال فشل الجانب األميركي في إقناع إسرائيل بوقف االستيطان، هو مطالبة الجانب              الخيار الثاني، ف   -

  .1967عام ) يونيو(األميركي باالعتراف بالدولة الفلسطينية في حدود الرابع من حزيران 
 الخيار الثالث، في حال رفض الجانب األميركي ذلك، هو التوجه الى مجلس األمن لالعتراف بالدولـة                 -

، ومطالبة الجانب األميركي عـدم اسـتخدام حـق الـنقض            1967ية المستقلة على حدود عام      الفلسطين
  .»الفيتو«
، هو التوجه الى الجمعية العامـة لألمـم         »الفيتو« الخيار الرابع، في حال استخدمت الواليات المتحدة         -

جمعية صفة إلزامية   المتحدة ضمن البند المعروف باسم تحالف من أجل السالم، والذي تتخذ فيه قرارات ال             
  .مثل قرارات مجلس األمن

  . الخيار الخامس هو مطالبة األمم المتحدة وضع فلسطين تحت الوصاية الدولية-
  . الخيار السادس وقف تطبيق االتفاقات الموقعة مع إسرائيل-
  . الخيار السابع هو حل السلطة ووضع إسرائيل أمام مسؤولياتها كدولة احتالل-

ئيس باراك أوباما منذ توليها السلطة الى حمل إسرائيل على وقف االستيطان، مقدمة لها              وتسعى إدارة الر  
ويرى الفلسطينيون أن اإلغراءات األميركية لن تفعل سوى فـتح شـهية            . إغراءات أمنية وسياسية هائلة   

ـ       «: وقال شعث . إسرائيل على مزيد من المطالب     رائيل اإلدارة األميركية تقدم الكثير من اإلغراءات إلس
  .»لوقف االستيطان، واألخيرة تقوم بابتزاز األولى من دون أن توقف االستيطان بصورة جدية

ويرى هؤالء أن حل الدولتين لـم يعـد         . ويدرس ناشطون فلسطينيون خيارات أخرى مثل الدولة الواحدة       
 إقامة دولـة    قابالً للتطبيق بفعل سياسية االستيطان التي قطعت أوصال الضفة وعزلت القدس وجعلت من            

  .فلسطينية مستقلة متواصلة األطراف أمراً مستحيالً
لكن المؤسسة الرسمية ما زالت ترى حل الدولتين األكثر قابلية للتحقيق في حال توافر عامـل الـضغط                  

  .الخارجي، خصوصاً األميركي على إسرائيل
 امتحان لحل الـدولتين،     المفاوضات الراهنة هي آخر   «: وقال عضو الوفد المفاوض الدكتور محمد اشتية      

إذا كان اإلسـرائيليون يعتبـرون أن    «: وأضاف. »وإن اإلسرائيليين يقضون باالستيطان على هذا الخيار      
) مدينة فلـسطينية فـي إسـرائيل      (أرئيل، وهي مستوطنة في الضفة، تساوي تل أبيب، فإننا سنعتبر يافا            

لى الدولتين وانما على إنهاء نظام الفـصل        عندها لن يكون الصراع ع    «: وأضاف. »مساوية تماماً لنابلس  
  .»العنصري

 20/11/2010، الحياة، لندن
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  أسرى الرهان على واشنطن .49
  نقوال ناصر

، نشر رئيس دائرة شؤون المفاوضات في       "وثيقة االستقالل "عشية إحياء الذكرى الثانية والعشرين إلعالن       
صائب عريقـات، مقـاالً باللغـة       . ركة فتح، د  منظمة التحرير الفلسطينية وعضو اللجنة المركزية في ح       

اإلنكليزية في الرابع عشر من الشهر الجاري تضمن مغالطتين إحداهما تاريخية والثانيـة اسـتراتيجية،               
وساق كلتيهما من أجل تسويغ االستمرار في الرهان على الواليات المتحدة األميركية واستمرار ارتهـان               

  . القرار الفلسطيني إلمالءاتها
 1988د استهل عريقات مقاله بالمغالطة التاريخية، فكتب قائال إن وثيقة االستقالل في الجزائـر عـام                 وق

الشعب الفلسطيني بتسوية حل وسط تاريخية من أجل السالم حيث حـدد طموحـه الـوطني        "مثلت قبول   
ـ   في المائة من فلسطين التاريخية، معترفاً بذلك ضمنا بإس         22بإقامة دولة فلسطينية فوق       78رائيل فوق ال

  ". في المائة الباقية
ومن يراجع نص وثيقة إعالن االستقالل ال يجد فيها أي نص على هذه النسب المئوية، بل يجد نصاً على                   

 عام  181رقم  ) لألمم المتحدة (قرار الجمعية العامة    "للشعب الفلسطيني باإلشارة إلى     " حق تقرير المصير  "
رار ما زال يوفر شروطاً للشرعية الدولية تـضمن حـق الـشعب             هذه الق "مع النص على أن     " م   1947

، مما يتناقض تماماً مع النسب المئويـة التـي أشـار            "العربي الفلسطيني في السيادة واالستقالل الوطني     
على أساس هذه النسب الذي يسميه هـو والفريـق المفـاوض            " حل الدولتين "عريقات إليها ويتناقض مع     

  . للمنظمة، دون أي نص أو إشارة إلى أي قرار آخر لألمم المتحدة" ع الوطنيالمشرو"لمنظمة التحرير ب
بدولة المشروع الصهيوني في فلسطين الذي أشار عريقات إليه فهو تفسير يقدمه            " االعتراف الضمني "أما  

مفاوض المنظمة يؤكد مجددا أن هذا المفاوض كان وما زال يتحدث بلسانين واحد لشعبه مبهم وحمـال                 
بلغة صريحة ال مجال فيها ألي إبهـام مثـل          " عملية السالم "في  " شركاءه"ولسان آخر يخاطب به     أوجه  

وفي هذا السياق يتساءل المراقب عما إذا كان المجلس الـوطني           . المقدمة التي استهل عريقات مقاله بها     
غة التي استهل بها    سيوافق على وثيقة االستقالل لو أنها كانت بالل        1988لمنظمة التحرير في الجزائر عام      

عريقات مقاله، ثم يتساءل لماذا يتجاهل مفاوض المنظمة حقيقة أن إعالن الجزائر لم يكن األول بل كـان   
أكتـوبر  / لالستقالل في مؤتمر وطني بغزة في تشرين األول         " حكومة عموم فلسطين  "الثاني بعد إعالن    

  . 1948عام 
تاريخية كأساس يبني عليه مغالطته االستراتيجية من أجـل         وكان ال بد لعريقات من تقديم هذه المغالطة ال        

تسويغ االستمرار في الرهان على الواليات المتحدة كاستراتيجية تفاوضية للمنظمة، إذ بـالرغم مـن أن                
عملية "، لكن بخاصة طوال     1967عام  " النكسة" ومنذ   1948التجربة التاريخية منذ النكبة الفلسطينية عام       

 التي استعرض عريقات في مقالـه نتائجهـا العكـسية           -التسعة عشر عاما الماضية     على مدار   " السالم
الفلـسطينيين سـوف يعطـون      " فإن   -" تدفعنا بعيدا عن طاولة التفاوض    "المحبطة لفريقه المفاوض التي     

   .، كما كتب"أوباما مزيداً من الوقت إلقناع إسرائيل بتجميد المستوطنات) الرئيس األميركي باراك(إلدارة 
وتكمن مغالطته االستراتيجية في التناقض بين المقدمات التي يطرحها لتدفعه بعيداً عن طاولة التفـاوض               
وبين النتيجة التي يستخلصها من هذه المقدمات لالستمرار في الرهان على اإلدارة األميركية، في تناقض               

 التي تقتضي إسقاط الرهـان      صارخ مع أي حسابات سياسية منطقية مبنية على حقائق التجربة التاريخية          
على واشنطن مرة واحدة دون تردد أو مراوغة، فالواليات المتحدة التي فشلت طوال أكثر من ستين عاماً                 
في إثبات صدقيتها كوسيط نزيه عادل غير منحاز في الصراع العربـي اإلسـرائيلي ال تظهـر حتـى                   

أليام أو أشهر يمنحـه مفـاوض       " من الوقت مزيد  "تلميحات إلى أدنى احتمال بأنها يمكن أن تتغير خالل          
منظمة التحرير إلدارتها الحاكمة، ويدرك هذا المفاوض هذه الحقيقة ربما أكثر من غيـره، لـذلك فـإن                  
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إصراره على منحها فرصة جديدة إنما هو دليل دامغ على فشله وعلى أنه ال يملك أي خيـارات غيـر                    
  . اإلعالن عن امتالكه لخيارات وبدائل أخرىاالستمرار في االرتهان لها، بالرغم من تكراره 

والخيارات البديلة لمفاوض منظمة التحرير، كما أعلنها، هي بدورها مرتهنة للقرار األميركي في نهايـة               
طلب اعتراف أميركي بدولة فلسطينية على حدود       "المطاف، وأول هذه الخيارات، كما كتب عريقات، هي         

ي المتكرر بأن أي دويلة كهذه يجب أن تولد في حـضن التفـاوض              ، بالرغم من اإلعالن األميرك    "1967
الثنائي المباشر مع دولة االحتالل وبأن حدودها يجب أن يتم االتفاق عليها بالتفاوض باعتبارها من قضايا                

، وثاني الخيارات هو التقدم بطلب الحصول على العضوية الكاملـة فـي             "المتنازع عليها "الوضع النهائي   
األميركي في مجلس األمـن الـدولي       ) حق النقض " (الفيتو"دة وهذا المسعى بدوره محكوم ب     األمم المتح 

  . كهذا" من جانب واحد"وبموقف واشنطن المعلن بمعارضة أي إجراء 
والمغالطة المفجعة تتمثل في استمرار تجاهل مفاوض المنظمة للحقائق الدامغة، فعريقات ما زال يفترض              

لـم يـنجح    " إذا"بقين، واحتمال أن تستجيب واشنطن لهما، إذ كتب يقول إنه           احتمال نجاح الخياران السا   
القيادة الفلسطينية سوف تكون عنـد مفتـرق        "كان الجواب األميركي عليهما سلبيا، فإن       " إذا"الخيارين، و 

  ". طرق
 يعدو  إن تشكيك عريقات في الفشل شبه المؤكد للخيارين وفي السلبية المحتومة للرد األميركي عليهما ال              

كونه مكابرة تغلب التمني على الواقع والوهم على الحقيقة بهدف تأجيل الخيار الوطني الوحيد المجـدي                
المتبقي المتمثل بتحقيق المصالحة الوطنية وإنجاز الوحدة الوطنية على أساس مقاومة االحـتالل الـذي               

ل علـى األرض واإلنـسان      يعتبر استراتيجية انتظار الوهم هذه خير رصيد له لالستمرار فـي التغـو            
منذ اندالع انتفاضة األقصى عام ألفين وتأكدت       " مفترق طرق "فقد كانت القيادة الفلسطينية عند      . الفلسطيني

هذه الحقيقة بعد أربع سنوات بالتصفية الجسدية للراحل ياسر عرفات الذي دفع حياته ثمنا إلدراكه لهـذه                 
ال السنوات العشر الماضية هدرا لوقت ثمين مـن تـاريخ           الحقيقة، وقد كان التعامي عن هذه الحقيقة طو       

  . القضية الوطنية كان ثمنه باهظا
والقرار األميركي بدوره ما زال مرتهناً لقرار دولة االحتالل اإلسرائيلي كما أثبتت تجربة عامين تقريبـا                

الذي " لخارجية األميركية اللوبي اإلسرائيلي والسياسة ا   "لقد كان التقرير المعنون     . من والية الرئيس أوباما   
أصدر األستاذان بجامعة شيكاغو جون مير شايمر وجامعة هارفارد ستيفان والت آخر مثال على اتـساع                

وقد خـاض  . وليس يهوديا أو صهيونياً فحسب" إسرائيلي"الوعي في الواليات المتحدة بأن هذا اللوبي هو     
ميركي لهذا اللوبي هما دوايت أيزنهـاور فـي         رئيسان أميركيان شهيران معركة لمنع ارتهان القرار األ       

خمسينيات القرن العشرين الماضي وجون كنيدي في العقد التالي من القرن نفسه، ومن الواضح اليوم أن                
وبين أنصار  ) أيزنهاور(التوتر بين إدارة    "وقد كان   . هذه المعركة قد حسمت لغير صالح الواليات المتحدة       

ت شائعات بأن إدارته كانت ستفتح تحقيقا حـول المجلـس الـصهيوني             حادا إلى درجة راج   ) إسرائيل(
  . ، كما كتب ستيفن إل"األميركي

شبيغل أستاذ العلوم السياسية بجامعة كاليفورنيا في لوس أنجيليس، وقد نجح انتصار اللوبي اإلسـرائيلي               
سـتينات القـرن    وعندما أمر الرئيس كنيدي فـي       . اليوم في دحض ذلك باعتباره شائعات ال أساس لها        

الماضي المجلس الصهيوني األميركي بالتسجيل كوكيل إلسرائيل طبقاً لقانون تسجيل الوكالء األجانـب             
بعد أن أكد تحقيق أجراه مجلس الشيوخ في الكونغرس بأن المجلس كانت تموله الحكومـة اإلسـرائيلية،                 

جنة األميركية اإلسـرائيلية للـشؤون      الل"اسمها إلى   " اللجنة األميركية الصهيونية للشؤون العامة    "غيرت  
  ". ايباك"المعروفة اليوم اختصاراً باسم " العامة

ولمن ما زال يراهن من مفاوضي منظمة التحرير على تحرير القرار األميركي من االرتهان لقرار دولة                
يجدر تذكيره  االحتالل قبل العودة إلى استراتيجية التحرير بعد أن تخلى المفاوض عنها بانتظار ذلك ربما               

  ". الجد"بجورج بوش 
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 نشر أستاذ اللغة العبرية بجامعة نيويورك آنذاك جورج بوش، جد الرئيسين األميـركيين              1844ففي سنة   
باع حوالي مليون   " وادي الرؤية، أو إحياء العظام الجافة إلسرائيل      "الحقا بوش األب واالبن، كتابا عنوانه       

اليهودية في أرض إسرائيل من أجل خلق صلة بين اإلنسانية وبين           إعادة خلق الدولة    "نسخة دعا فيه إلى     
في تسعينيات القرن التاسع عشر على الرئيس األميركي آنـذاك          " المسيحيون الصهاينة "، لكي يضغط    "اهللا

بنجامين هاريسون كي يضغط بدوره على السلطان العثماني في حينه من أجل تسليم فلسطين إلى اليهـود        
إن للسيطرة الـصهيونية علـى القـرار        . البريطاني أوائل القرن التالي   " وعد بلفور "قبل زمن طويل من     

األميركي جذوراً عميقة تجعل تحرير فلسطين طريقاً أسهل لتحرير القرار األميركي من هذه الـسيطرة،               
  . وليس العكس

  19/11/2010، موقع فلسطين أون الين
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شـن  .  لحروب متتالية متعددة األنواع من قبل جهـات عـدة          1917تعرض الشعب الفلسطيني منذ عام      
البريطانيون حربا من أجل إفقار الشعب الفلسطيني وشل قدرتهم على مقاومة المد الـصهيوني، وشـنت                

بيـة حروبـا مـن     وشنت أجهزة المخـابرات العر    . الصهيونية حروبا عدة قبل قيام إسرائيل وبعد قيامها       
. المالحقة والتنكيل ضد الشعب، وبعض جيوشها شنت حروبا مدمرة على قـوات الفـصائل الفلـسطينية       

وساهمت دول كثيرة في فرض الحصار على غزة من أجل إركاع الناس وتغيير الوضع السياسي القـائم                 
 تحويل الفلسطيني   فيها، وتعرض الشعب لحرب أخرى على الضفة الغربية عنوانها حرب التتفيه من أجل            

عن همومه الوطنية، وتركيز اهتمامه على مصالحه الشخصية التي ال مـانع أن تكـون علـى حـساب                   
  .اآلخرين

اآلن هناك حرب فلسطينية شنيعة تشنها سلطة رام اهللا من خالل أجهزتها األمنية على الفلسطينيين، وهي                
.  من األخ ضد أخيه، ومن الجار ضد جاره        األشد واألقسى ألنها تأتي من فلسطيني ضد فلسطينيين وتأتي        

كانـت  . إنها حرب مقرفة ومهينة، وسيسجلها التاريخ بأحرف من عار يالحق الفلسطينيين إلـى األبـد               
إسرائيل تقول للعالم إن الفلسطيني قد باع أرضه بمحض إرادته للصهاينة، وإن الحركة الـصهيونية لـم                 

اآلن فالعالم كله يشاهد مـا يـصنعه فلـسطينيون ضـد            تسلب أرضا، ولم تعتد على ممتلكات أحد؛ أما         
فلسطينيين، ويشاهد تعاون فلسطينيين مع دولة الصهاينة من أجل إركاع فلسطينيين، وتدمير آمال الشعب              

  .الفلسطيني وتطلعاته
وكنت آمل أن أقدم    . تشن أجهزة أمنية فلسطينية حربا بال هوادة على فلسطينيين بأساليب ووسائل متعددة           

ج حية وباألسماء من هذه الحرب، لكنني أصطدم بمشكلة كبيرة وهي أن الناس باتوا يخـافون إلـى                  نماذ
درجة الجبن، وال يريدون التحدث عن تجاربهم إال في جلسات مغلقة وخاصة ودون تسجيل أو تفـويض                 

منهـا،  لقد تحدثت مع أناس كثر وشرحوا لي ما القوه من السلطة الفلـسطينية وأجهـزة أ       . بنقل المعلومة 
وأرى أن هذا التصرف هو من نتائج الحرب القائمـة إذ قطعـوا             . لكنهم كانوا يرفضون التفويض بالنشر    

قلوب العديد من الناس وحولوا قطاعا ال بأس به إلى دائرة الجبن، وكيف بشعب تعلم أن يجبن ويتراجـع                   
  أن يحرر أرضا ويستعيد حقوقا من الصهيانة اليهود؟

  االعتقال
ومؤخرا . ن السلطة باعتقال من تشك أنه ينتمي لفصائل المقاومة بخاصة من حركة حماس            تقوم أجهزة أم  

تقوم . انتهى شهر عسل الجهاد اإلسالمي، وأخذت هذه األجهزة ترفع من وتيرة مالحقتها ألعضاء الجهاد             
ـ               ى ال السلطة بدفع عدد ال بأس به من جنودها المسلحين ببنادق الكالشينكوف المعالجة بطريقة خاصة حت

تؤذي بني صهيون، وتقوم بتكتيكات الحصار واالعتقال بطريقة تشبه الطريقة التي يستعملها الصهاينة في              
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يقوم الجنود الذين يلبسون البراقع بدخول البيوت متجهمين ومتحفـزين بـالتفتيش أحيانـا،              . االعتقاالت
طف في التعامل معهم في بدايـة       كان يحمل هؤالء تعليمات بعدم استفزاز الناس والل       . واعتقال المطلوبين 

قيام السلطة الفلسطينية، لكنهم اآلن قد خلعوا عن أنفسهم ثوب اللطف، وهم يتصرفون كجنـود معـادين،                 
  .وكأنهم في ساحة حرب مع عدو لدود يتربص بالوطن والمواطن

ة، ويـضربون   يالقي العديد من المعتقلين معاملة سيئة من قبل أجهزة األمن، ويلقون في الزنازين المظلم             
وشكرا لألوروبيين الذين تدخلوا بشأن التعذيب وحذروا السلطة الفلسطينية من االسـتمرار            . ضربا مبرحا 

طبعـا  . لقد ظهر األوروبيون بسلوك أكثر رحمـة بالفلـسطيني مـن الفلـسطيني         . بتعذيب الناس بقسوة  
ـ           ون أكثـر رحمـة مـن    األوروبيون شركاء في تشريد الشعب الفلسطيني واغتصاب فلسطين، لكنهم يبق

لقد وقع عدد مـن الفلـسطينيين صـرعى فـي           . الفلسطيني الذي يعمل وفق إرادتهم وإرادة األميركيين      
  .المعتقالت الفلسطينية، ومنهم من أصابته عاهة، ومنهم من ترك التعذيب آثارا على جسده

ي الفلسطيني، وعن أمـن     طبعا تبرر السلطة الفلسطينية أعمالها في أنها تدافع عما تسميه المشروع الوطن           
  .الناس ألن أعمال المقاومة تعرض أمن الناس للخطر من حيث أن االحتالل يقوم باالنتقام

بهذه األعمال، تنمي السلطة الفلسطيني مشاعر البغضاء والكراهية، وتشتد األحفاد، وتعجل بالتأكيد مـن              
  .أعمال االنتقام

  الطرد من الوظيفة
وم السلطة الفلسطينية بطرد موظفين من وظائفهم لمجرد الشك بأنه يناصر           على نمط األنظمة العربية، تق    

حماس أو أي تنظيم آخر ما زال يؤمن بالمقاومة وتحرير فلسطين، أو يحمـل أفكـارا مـن المقاومـة                    
كثر هم الفلسطينيون الذين طردوا من وظائفهم دون أي اعتبار لمواطنة أو لمسؤولية المطرود              . والتحرير

ويبدو أن هذا الطرد يمتد إلى بعـض       . وهذا سلوك ما زال مستمرا حتى اآلن      . ه زوجته وأبنائه  المالية تجا 
الجامعات من حيث أن األجهزة األمنية تتدخل لدى مسؤولي جامعات من أجل إنها خدمات هذا الـشخص         

 فـي   حتى أن بعض المـسؤولين    . أو ذاك ألنه ينتمي لحماس أو يؤيدها، أو يؤيد تنظيما يؤمن بالمقاومة           
الجامعات هم على ما يبدو موظفين بأجهزة أمنية، وهم يطبقون سياسة أمنية في الجامعهات والتـي مـن                  

لقد أوصلوا الناس إلى درجة تدفع أستاذ جامعة        . المفروض أن تكون مرتكزا لبعث الحرية وثقافة التحرير       
  .خالقي واالنحطاطفي هذا درك أسفل من االنهيار األ. ليكون جاسوسا مخبرا عن زمالئه وطالبه

  المالحقة باألعمال الخاصة
ال تكتفي األجهزة األمنية بطرد موظفين في أجهزة رسمية، وإنما تالحق بعـض النـاس فـي أعمـالهم                   

وألن صـاحب   . الخاصة، أو في أشغالهم لدى شركات تجارية وما شابه ذلك، وتضغط من أجل طردهم             
هناك أناس عـاديون    . جارية فإنه يستجيب للضغوط   العمل جبان، ويخشى على سير مصالحه المالية والت       

أصحاب محال تجارية صغيرة، وآخرون ذوو مصالح كبيرة يتم استدعاؤهم والطلب منهم التخلص مـن               
  .بعض العاملين عندهم

  حسن السلوك
. تعمل السلطة الفلسطينية منذ بداية عهدها بمعيار ال يليق إال باألمم المنحطة وهو معيار حسن الـسلوك                

يمر الطلب  .  كل من يريد إقامة جمعية أو مركز إعالمي أو بحثي وغير ذلك أن يقدم طلب ترخيص                على
. على مختلف األجهزة األمنية للمصادقة عليه، وإذا رفض جهاز أمني واحد، فإن التـرخيص ال يـصدر                

باألصل، تقوم الشرطة بتفحص الطلب من أجل حمايـة النـاس مـن اللـصوص وتجـار المخـدرات                   
ن، ويتم التأكد من جهاز االستخبارات بأن الشخص المعني ال يعمل مع العـدو، أي ال يـشكل                  والمجرمي

لكن المعايير في السلطة الفلسطينة مقلوبة بحيث أن الذي يريد مقاومة العـدو             . خطرا على األمن الوطني   
غـضاضة  أما الذين يعطون أو يمنحون حسن السلوك، فال يرون          . هو المتهم وهو سيء السيرة والسلوك     
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ومـنهم مـن يحمـل     . في التعاون مع العدو بطريقة او بأخرى وفق اتفاقية أوسلو وما تبعها من اتفاقيات             
  .  من العدو ويتنقل براحة واطمئنانVIPبطاقة 
  التهديد

هناك مخبرون كثيرون منتشرون بين صفوف الشعب الفلسطيني، وهم يراقبون الناس ويتسمعون علـى              
المخبرون وأفراد العـسس كثـر      . م، ويعرفون توجهاتهم السياسية واالجتماعية    أحاديثهم، وينقلون أخباره  

ويتقاضون رواتب على حساب الشعب من أجل مراقبة الشعب، وواضح أن الفلـسطينيين يتفوقـون اآلن                
لكـي  " رعاياهـا "على عدد من األنظمة العربية المجرمة التي يتركز همها على إنزال الرعب في قلوب               

وكثيـرا مـا يـتم اسـتدعاء        .  أو كالنعاج يساقون إلى المسلخ دون أدنى تمرد أو تساؤل          يبقوا كاألرانب 
  .مواطنين لسؤالهم حول عبارة تفوهوا بها، أو مقالة قالوها، أو يتم تحذيرهم في الميدان دون استدعاء

المحصلة أن ما يجري في الضفة الغربية عبارة عن حرب على الفلسطينيينن ومـا تقـوم بـه الـسلطة                    
تقـول الـسلطة إن     . لفلسطينية من أعمال يهدد أمن الوطن والمواطنين على المستويين المدني والوطني          ا

هـذا قـول    . أجهزتها األمنية وفرت األمن للمواطنين ألنها أخلت الزعران من الشوارع وضبطت األمن           
كهاني إبـان   مردود عليها ألنها هي التي أوجدت ظاهرة الزعران وشجعتهم، وذلك على نمط سياسة الفا             

إنزال الرعب في قلوب المواطنين من قبل عصابات كان ضروريا من أجل أن             . وجود المنظمة في لبنان   
ولو كانت السلطة صادقة لجمعت هؤالء الذين تتحدث عنهم فـي الـسجون             . يبقى أوسلو ويزدهر ويثمر   

 يعـرف أن أغلـب      وحاكمتهم على ما قاموا به من جرائم، وردت الحقوق إلى أصحابها، لكن المراقـب             
  .هؤالء هم موظفون في األجهزة األمنية

  غزة
من . سيخرج علي من يرد ليس مفندا لما أقول، وإنما ليقول إن حكومة حماس تقوم بذات الشيء في غزة                 

الناحية المبدأية، أنا ال أدافع أبدا عن أي شخص يعترف بإسرائيل، وأعتبر االعتراف بإسـرائيل خيانـة                 
د احتكار الوظائف، وقد سبق أن انتقدت حماس بعد فوزها بانتخابات التشريعي            لكنني ض . وطنية عظمى 

الناس انتخبوا حماس لتعدل بين الناس، ولـيس        . بسبب تحيزها في الوظائف الجديدة لصالح أبناء الحركة       
وعلى أية حال، االختالف مع حماس يبقى اختالفا        . لتمارس ذات الممارسات التي تمارسها سلطة رام اهللا       

  .اخل الوطن، لكن الخالف مع السلطة الفلسطينية هو خالف على الوطند
إذا كانت إسرائيل وأنظمة عربية ودول غربية تحاصر غزة فإن غزة علـى             : والمعادلة في النهاية بسيطة   

 من إسرائيل، وعلى مال مـن دول غربيـة، وأن         VIPحق وألف حق؛ وإذا كان للضفة أن تحصل على          
  .سرائيل فإن الضفة على باطل وألف باطلتنسق بقضايا قذرة مع إ

  18/11/2010، المستقبل العربي
  

  كل هذا مقابل ثالثة أشهر؟ .51
  جهاد الخازن

  .أطالب السلطة الوطنية الفلسطينية باالنسحاب علناً ونهائياً من مفاوضات السالم مع إسرائيل
سالم مع حكومـة نتانيـاهو      ما كنت أتصور يوماً أن أقف ضد مشروع سالم، وال أفعل اليوم، غير أن ال              

  .مستحيل، وثمن المحاولة باهظ جداً
أيدت عملية أوسلو في التسعينات ووقفت الى جانب أبو عمار، ثم طالبته في هذه الزاوية باالستقالة بعـد                  

وعدت ألؤيد العملية السلمية مع أخينا أبو مازن حتى وأنا أكتب كـل مـرة               . أن أدخلنا في طريق مسدود    
ا أن ال سالم ممكناً مع حكومة الفاشيست اإلسرائيليين، إال أن المفاوضات ضـرورية              خالصته» الزمة«

لذاتها ال لنتائجها المستحيلة حتى ال يتهم الفلسطينيون بأنهم ضيعوا فرصة أخرى للسالم وبنـاء الدولـة                 
  .المستقلة
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ية أكبر ممـا أنـا     غير أنني منذ آخر مقال لي عن المفاوضات ال السالم وجدت أن ثمن المفاوضات العبث              
مستعد كمواطن عربي أن أدفع ثمناً للسالم نفسه، وأطالب السلطة باالنسحاب من المفاوضات قبل أن تدفع              

  .الواليات المتحدة الثمن في رسالة ضمانات الى إسرائيل
إدارة أوباما بعد كارثة االنتخابات النصفية على الحزب الديموقراطي والرئيس نفسه تبحـث عـن شـبه                 

ر يضعها على طريق التعافي السياسي، وكنت أرجو أن تنتصر للفلسطينيين كترجمة عملية لخطاب              انتصا
  .الرئيس أوباما في القاهرة السنة الماضية وخطابه في إندونيسيا هذا الشهر

إال أن المطروح بين اإلدارة األميركية وإسرائيل مرفوض وال يمكن أن يقبل بـه مفـاوض فلـسطيني                  
  .مخلص لقضيته

  : اإلسرائيلية تشمل-فاوضات األميركية الم
أميركية من نوع لم يدخل بعد سالح الجو األميركي ثمنها ثالثـة باليـين              » مسترقة« طائرة   20 تقديم   -

دوالر الى إسرائيل، وهذا إضافة الى المعونة العسكرية السنوية المستمرة منذ أواخر الـسبعينات، وهـي      
  .بحدود ثالثة باليين دوالر أيضاً

  .ستثناء القدس من وقف البناء من دون إعالن ا-
  . عدم مطالبة إسرائيل بأي وقف آخر لالستيطان-
 وقوف الواليات المتحدة في األمم المتحدة وكل منظمة دولية أخرى ضد أي اقتراح باالعتراف بالدولة                -

  .الفلسطينية المستقلة
ظ بوجود على الحـدود الـشرقية، أي وادي          تأييد اإلدارة األميركية طلب الحكومة اإلسرائيلية االحتفا       -

  .األردن، في أي اتفاق على قيام دولة فلسطينية
  كل هذا وغيره، مثل اشتراط نتانياهو، البحث في أمن إسرائيل، ال مجرد الحدود، مقابل ماذا؟

المقابل هو وقف البناء في المستوطنات ثالثة أشهر، ومن دون أن يشمل القرار القـدس التـي ضـمتها                   
وإسرائيل تريد رسالة تعهدات أميركية تتضمن طلباتها في مقابل         . 1967ائيل إليها بعد االحتالل سنة      إسر

  .وقف االستيطان ثالثة أشهر
مرة أخرى، كل هذا مقابل ثالثة أشهر؟ االستيطان بدأ قبل أربعة عقود وال يزال مستمراً، وهو حتماً لـم                   

  .ومة نتانياهويتوقف في فترة الشهور العشرة التي أعلنتها حك
والمـستوطنون  .  مليون فلـسطيني   2.5 ألف مستوطن في الضفة الغربية والقدس مقابل         430اليوم هناك   

 في المئة من أراضي الضفة، وهناك حوالى مئة بؤرة استيطانية توصف في الصحافة              40يسيطرون على   
واريد أن أسجل رأيي، وما     . ليةالغربية بأنها غير شرعية، بمعنى أنها ال تحظى بموافقة الحكومة اإلسرائي          

. أعتقد أنه رأي كل قارئ عربي، فإسرائيل كلها بؤرة استيطان غير شرعية في أراضـي الفلـسطينيين                
 في المئة من أرض     22وفلسطين من البحر الى النهر فإذا كان بعض العرب مثلي قبلوا بدولة مستقلة في               

سلمي الذي قبلْتُه، وهمجية االحتالل وعنصريته تزيد       فلسطين، فإن عرباً كثيرين آخرين ال يقبلون الحل ال        
 في المئة من ماء الضفة، وأن الحكومـة         80أعداد الرافضين وهم يرون أن المستوطنين يسيطرون على         

اإلسرائيلية تطرد الفلسطينيين من بيوتهم في القدس وتهدمها وتعلن مرة بعد مرة مشاريع وحدات سـكنية                
  .جديدة في أحياء الفلسطينيين

أغرب ما في الموضوع كله أن اليمين اإلسرائيلي يرفض العرض األميركي الى درجة أن ينقسم علـى                 
 عضواً، وقـف    27 عضواً في الكنيست، بينهم أربعة وزراء، من أصل          14نفسه، فداخل ليكود يعارض     

تـستثني  االستيطان، وعراب شاس الحاخام الخنزير عوفايدا يوسف طالب برسالة تعهدات خطية أميركية             
  .القدس، وأعضاء كثيرون في الكنيست وقعوا رسالة من قادة المستوطنين تعارض وقف البناء
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ربما أنقذ المتطرفون اإلسرائيليون أبو مازن برفض العرض األميركي، ولكن إذا لم يفعلوا فإنني أطالـب        
رسـالة الـضمانات    السلطة الوطنية باالنسحاب من المفاوضات علناً ورسمياً ونهائياً، وقبـل أن تـصل              

  .األميركية الى إسرائيل إللغاء سببها
  20/11/2010، الحياة، لندن

  
  عادوا إلى المفاوضات أم لم يعودوا ال فرق .52

  ياسر الزعاترة
في تعليقه على صفقة البيت األبيض مع نتنياهو ، قال الكاتب اإلسرائيلي المعروف ناحوم برنيـاع فـي                  

رزمة االمتيازات التي تعرضها إدارة أوبامـا علـى         .  جنونه ظاهرا رب البيت جن   : "يديعوت أحرونوت 
 مليـار   3بقيمـة   ) الـشبح  (35 طائرة إف    20يوجد فيها   . إسرائيل تبدو أكثر جودة من أن تكون حقيقية       

دوالر ستزود بالمجان ، وكذا تشديد العقوبات ضد إيران ، وأيضا وعد باستخدام الفيتو ضد كـل قـرار                   
المن ، وكذلك وعد بالحفاظ على الغموض النووي إلسـرائيل ، وأيـضا             مناهض إلسرائيل في مجلس ا    

كـل هـذا مقابـل      . التسليم ببناء إسرائيلي في شرقي القدس والتعهد بعدم مطالبة إسرائيل بتجميد اضافي           
يخيل لي أنه لم يسبق أبـدا أن عـرض علـى            . تجميد البناء في الضفة لثالثة أشهر     : خطوة ال يؤبه لها   
هـذه  : سطحيا ، هذه ليست صـفقة تنـزيالت  .  الكم الكبير مقابل هذا الثمن الطفيف جدا       إسرائيل كل هذا  
  ".صفقة تصفية
البحث عن تفسير آخر للصفقة من قبيل المطالب التالية المتعلقة بالتسوية مثل مسألة             " برنياع"وفيما يحاول   

سة واشنطن وعسكرييها على    وتبدأ القصة من إجماع سا    . الحدود ، فإن األمر ال يبدو عصيا على التفسير        
ضرورة سد الفراغ القائم في الساحة السياسية الشرق أوسطية ، ألن اندالع انتفاضـة جديـدة سيـشعل                  
المنطقة برمتها ويضع مصالح الواليات المتحدة في مهب الريح بعد مالمح تحسن فـي العـراق مقابـل                  

تطورات مرشحة للمزيد من التـصعيد      ورطة كبيرة في أفغانستان يمكن أن تغدو أكثر بؤسا ، فضال عن             
  . في السودان واليمن والصومال ، والحبل على الجرار

أما الجانب اآلخر فيتعلق بتطور النفوذ الصهيوني في األروقة الجمهورية وهزيمة الحزب الديمقراطي في              
هيوني ، في   انتخابات التجديد النصفي ، ومن ثم إدراك أوباما لعجزه المزمن عن تحدي نفوذ اللوبي الص              

  .وقت ال يتردد هذا األخير في دعم نتنياهو على نحو استثنائي
وفيما يرى البعض أن شرط تجميد االستيطان صار عبئا أكبر على الفلسطينيين ، إال أن واقع الحال يقول                  
إن حجم الدعم األمريكي للكيان الصهيوني لم يعد مرتبطا بهذا األمر ، وإن الصفقة ستتجاوز شرط تجميد                 

الذي يجري اإلعداد له منذ شهور ليكون طبخة أوباما الخاصـة للتـسوية             " اتفاق اإلطار "االستيطان نحو   
  .الشرق أوسطية

المطلوب إذن بعد تمرير الصفقة هو الشروع في مفاوضات تفضي إلى التوقيع على اتفاق إطار يشبه إلى                 
سيطبق في غضون عشر سنوات كمـا       ، وهو اتفاق    " البناء"حد ما اتفاق أوسلو لجهة مرحليته وغموضه        

قيل ، مع التذكير بأن المواعيد ليست مقدسة ، بدليل مواعيد أوسلو المعروفة التي ضاعت وسط التعنـت                  
  .اإلسرائيلي

في هذه األثناء يمضي المشروع األساسي الذي يتحرك على األرض كما هو مخطط له ، أعني برنـامج                  
ود الجدار ، وهو المشروع الذي أصبح موضـع إجمـاع فـي             السالم االقتصادي والدولة المؤقتة في حد     

وإذا رفـضته الـسلطة     . الساحة السياسية اإلسرائيلية ويحظى بدعم اإلدارة األمريكية واللوبي الصهيوني        
وذهبت تبحث عن اعتراف دولي ، فإن الموقف لن يتغير ، اللهم إال بتحويل النزاع القـائم علـى                   ) قوال(

ين قد يكون مريحا أكثر لالحتالل ، والنتيجة أن عودة المفاوضات أو استمرار             األرض إلى نزاع بين دولت    
  .توقفها لن يعني الكثير ما دام الوضع على حاله
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من السهل بالطبع أن نلقي بالالئمة على أوباما وإدارته ، وهي لعبة يمكن أن يمارسها أولئك الذي عولوا                  
زاء قيادة فلسطينية لم تكن لتغير سياستها سواء كان أوباما          على تلك اإلدارة ، لكن واقع الحال يقول إننا إ         

هو ساكن البيت األبيض أم هيالري كلينتون أم جون ماكين أم أي أحد آخر ، فقد أعلنت ذلك منذ سنوات                    
هناك من يرى الموقف أكثر من ذلك       (منذ أن تمردت على ياسر عرفات وتركته يواجه االغتيال          . طويلة

 ثم حّل كبيرها مكانه من دون أن يتوقف القوم عن االحتفال السنوي بالراحل كما لـو                 ،) كما يعلم الجميع  
  .أن شيئا لم يحدث

وعندما رتبوا االنتخابات لكي يفوز برنامجهم وحزبهم وقعت المفاجأة ، فكان أن انشغلوا بإعادة ترتيـب                
العنـوان  ( الضفة الغربية األوراق قبل أن يأتي الحسم العسكري في القطاع ليريحهم بعض الشيء بمنحهم        

  .يتصرفون بها كيف يشاؤون) األساسي للصراع
إنهم في حاجة المفاوضات اكثر من أوباما ، وربما أكثر من نتنياهو ، في حين يساعدهم الوضع العربي                  
البائس على المضي في مسرحية الرفض والتمنع ثم يمنحهم غطاء القبول ، بخاصة الشقيقة الكبرى التي                

  .س التوريث منذ سنواتتعيش هواج
إنه مسار كارثي على القضية ، وال بد أن ينتهي حتى يقلع الفلسطينيون نحو أفق جديد ، وهـو سـينتهي               
طال الزمان أم قصر ، وفيما كانت القدس وأقصاها عنوان االنفجار السابق ، ستكون على األرجح عنوان               

  .االنفجار القادم ، إلى جانب وضع السلطة البائس
  20/11/2010، ر، عمانالدستو
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