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    فلسطينية حباط مسعى اقامة دولةإ تعهدت بوواشنطنعباس ليس شريكا لسالم دائم : آرادعوزي  .1

قال مستشار األمن االسرائيلي القومي عوزي أراد إن اإلدارة األميركية باتت تتفهم أن إسرائيل   :القدس
  . لن توافق إال على تمديد فترة تجميد البناء في المستوطنات لمرة أخرى ليس إال

إن :"  السبت )أمس (اء اليومفي القناة المتلفزة الثانية مس) لقاء مع الصحافة(وقال أراد في حديث لبرنامج 
التفاهمات اإلسرائيلية الفلسطينية الخاصة بقضية التجميد ما زالت سارية لكن تطبيقها على أرض الواقع 

  ".يستغرق بعض الوقت 
وأكد أراد أن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو لن يطرح التفاهمات على المجلس الوزاري المصغر 

  . ه من أنها تتناغم مع المصالح اإلسرائيليةللمصادقة عليها إال بعد تأكد
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وأشار أراد إلى أن الجانب األميركي تعهد خالل االتصاالت الجارية معه باستخدام نفوذه إلى حد ممارسة 
في مجلس األمن الدولي للتصدي ألي مسعى فلسطيني للحصول على دعم دولي ) الفيتو(حق النقض 

  . لمفاوضات مع إسرائيلإلقامة الدولة الفلسطينية دون إجراء ا
وكشف عن ان الجانب االمريكي تعهد كتابيا بعدم الضغط على اسرائيل لوقف عملية البناء بالضفة مجددا 

  .اذا قدمت حكومة تل ابيب حزمة مرضية لالدارة االمريكية
سطيني ان اسرائيل غير متاكدة اذا كان لديها شريك لسالم دائم حتى االن موضحا ان الرئيس الفل"وتابع 

عباس يتهرب من مفاوضة اسرائيل الكثر من عام تقريبا وال ندري هل هو مستعد التخاذ خطوات سالم 
  .في مقابل استعداد نتنياهو لذلك

وقال ان عباس تراجع عن مواقف كان على استعداد التخاذها اثناء محادثاته مع رئيس الوزراء االسبق 
  .لى اتفاقات مرحلية مع عباس اذا رغب بذلكاولمرت منوها الى استعداد حكومته للتوصل ا

  21/11/2010، وكالة سما اإلخبارية
  

  واشنطن ال أحد في العالم يقول ال ل:عباس.. واصفاً الموقف العربي بأنه مؤسف .2
أن الرئيس محمود عباس غاضب من مواقف الدول والزعماء » الحياة«كشفت مصادر فلسطينية لـ 

يين، مضيفة أن االتحاد األوروبي ودوالً أوروبية غاضبة من عباس العرب وعدد من القادة الفلسطين
الماضي إلطالق ) سبتمبر(بسبب عدم دعوتهم الى االجتماع الذي عقد في واشنطن في الثاني من أيلول 

  .المفاوضات المباشرة مع إسرائيل
م اهللا الشهر الماضي وقالت المصادر إن عباس انتقد بشدة أثناء اجتماع قيادي عقد في مقره في مدينة را

وأضافت أنه قال بحسرة ومرارة لتبرير . مواقف الدول العربية من قضية المفاوضات مع الدولة العبرية
ال أحد في العالم يقول ال للواليات المتحدة، واصفاً الموقف العربي «: قبوله المشاركة في المفاوضات

 ليست المشكلة الوحيدة التي يواجهها، بل المفاوضات«واعتبر أن . »مؤسف«والوضع الفلسطيني بأنه 
  .»أيضاً العرب ومواقفهم

ولم يسمِ الرئيس دوالً عربية بعينها، بل تحدث عموماً من دون أن يستثني أي دولة، إال أنه خص سورية 
وقال إنه . »يشتمونه«بهجوم الذع، متهماً بعض الفصائل والقادة المقيمين في العاصمة السورية بأنهم 

والتظاهرات » الشتم«، استمر »حماس«الى دمشق لعقد لقاءات مع حركة » فتح« ذهاب حركة على رغم
  .ضده وضد العودة الى المفاوضات

التي تصدر عن عدد من الفصائل والقادة الفلسطينيين الى » الشتم والتظاهر والبيانات والمواقف«وعزا 
قات تركيا مع إسرائيل كي تعود دمشق تريد تحسين عال«وأضاف أن . »من أجل عيون دمشق«أنها 

  .»األولى الى الوساطة مع الثانية
يتحدث عن المقاومة «خالد مشعل الذي » حماس«وانتقد تصريحات رئيس المكتب السياسي لحركة 

ال يقبل الدونية أمام حماس «وشدد على أنه . »أين هي المقاومة وأين الممانعة؟«: ، متسائالً»والممانعة
  .»وإيران

عضوية » تعليق«على خلفية » الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين«عباس انتقادات الذعة لـ كما وجه 
ممثلها في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، نائب أمينها العام عبد الرحيم ملوح، علماً أنه لم 

ليق عضويته ال أقبل االبتزاز، من أراد تع«: وقال. يشارك في هذا االجتماع أي ممثل عن الجبهة
واتهم عضو المكتب . »فليعلقها، ومن أراد االنسحاب من المنظمة فلينسحب، ومن أراد البقاء فأهال وسهالً

  .»يكتب بيانات ضده من دمشق«السياسي للجبهة، مسؤولها في الخارج الدكتور ماهر الطاهر بأنه 
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التي سعى ممثلها في » فلسطينالجبهة الديموقراطية لتحرير «ووجه عباس أيضاً انتقادات مماثلة لـ 
اللجنة التنفيذية واالجتماع تيسير خالد وعضو مكتبها السياسي قيس عبد الكريم الى نفي اتهامات عباس 

  .»شتمه أو تخوينه«لها بـ 
األوروبيين عبروا عن غضبهم من عباس نظراً الى «وفي شأن الغضب األوروبي، قالت المصادر إن 

وأضافت أن . »ماع واشنطن الستئناف المفاوضات المباشرة مع إسرائيلأنه لم تتم دعوتهم الى اجت
عباس شرح الموقف لألوروبيين، وأنه كان يؤيد مشاركتهم، إال أن الواليات المتحدة رفضت بشدة «

  .»لستم أوروبيين أكثر من األوروبيين، الذين لم يطلبوا أصالً المشاركة في االجتماع: وقالت له
  21/11/2010، الحياة، لندن

  
  "إسرائيل"ـنرفض الربط بين عملية تجميد االستيطان وتقديم ضمانات أمريكية ل: ابوردينة .3

 رفض مسؤول فلسطيني رفيع الربط بين تجميد االستيطان وصفقة المساعدات :عبد القادر فارس -غزة 
  .لية المباشرةاألمنية األمريكية إلسرائيل من أجل العودة إلى محادثات السالم الفلسطينية اإلسرائي

من حيث المبدأ، نحن نرفض الربط بين «: وقال نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية أمس
العالقة االستراتيجية األمنية األمريكية . عملية تجميد االستيطان وتقديم ضمانات أمنية أمريكية إلسرائيل

  .»اإلسرائيلية ال عالقة لنا بها على اإلطالق
 الجانب الفلسطيني هو من بحاجة إلى ضمانات أمنية، وليس إسرائيل التي لديها كل هذا وأضاف أن

  .التفوق األمني في المنطقة
وينتظر الفلسطينيون ما ستسفر عنه المحادثات األمريكية اإلسرائيلية للتوصل إلى صيغة نهائية لتجميد 

 هذا االتفاق بعد تسلمه من الجانب وقال مسؤولون فلسطينيون إنهم سيدرسون. االستيطان ثالثة أشهر
  .األمريكي من أجل عرضه على القيادة الفلسطينية ولجنة المتابعة العربية التخاذ موقف بشأنه

  21/11/2010، عكاظ، جدة
  

   بشكل تام حتى تنتهي المفاوضات النهائية االستيطاننريد أن يوقف : عريقات  .4
ي مقر إقامته بقصر األندلس في العاصمة المصرية استقبل الرئيس محمود عباس ف": وفا "–القاهرة 

ووضع الرئيس، خالل اللقاء، أمين  .القاهرة، مساء أمس، أمين عام جامعة الدول العربية عمرو موسى
عام الجامعة العربية والوفد المرافق له بصورة آخر التطورات المتعلقة بالجهود المبذولة إلعطاء دفعة 

كما تناول اللقاء اإلجراءات اإلسرائيلية في األرض الفلسطينية، وعدم التزام  .لعملية السالم إلى األمام
كما  .سلطات االحتالل بوقف االستيطان، والخطوات الممكن العمل من خاللها لدعم الموقف الفلسطيني

 .التقى الرئيس في مقر إقامته، مساء أمس، رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية الوزير عمر سليمان
  .حث الرئيس مع المسؤول المصري مجمل التطورات المتعلقة بعملية السالم وب
أوضح عريقات أن الرئيس عباس أطلع أمين عام الجامعة العربية على آخر المستجدات واللقاءات مع و

لم يصلنا شيء رسمي بعد من واشنطن بخصوص ما يتم الحديث عنه بشأن ': اإلدارة األميركية، مضيفا
  .'الموقف األميركي لم ينجز بعداالستيطان، و

اتفق الرئيس أبو مازن مع عمرو موسى على دعوة لجنة مبادرة السالم العربية على مستوى : وتابع
  .وزراء الخارجية في حالة وصول الموقف األميركي

موقفنا هو كما قيل من قبل الرئيس أبو مازن لإلدارة األميركية بأن من أوقف المفاوضات هو : وأضاف
ر إسرائيل باستمرار االستيطان، وبالتالي الحكومة اإلسرائيلية تتحمل وحدها وقف المفاوضات وعندما قرا

  .تقرر وقف االستيطان بما في ذلك القدس، سيصار إلى استمرار المحادثات المباشرة
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بخصوص ما يثار حول صفقة أسلحة متطورة بين إسرائيل والواليات المتحدة، نحن ال نرى أية : وقال
القة بوقف االستيطان بذلك، ألن االستيطان أمر مخالف للقانون الدولي، وخرق القانون الدولي ال يكافأ، ع

، وبموجبه تبقى إسرائيل أقوى 1973إسرائيلي منذ عام –والجميع يعلم بوجود اتفاق استراتيجي أميركي 
ستيطان فهذا كالم مرفوض كماً ونوعاً من جميع العرب، أما أن يصار القول بأن األمر مرتبط بوقف اال

  .جملة وتفصيال
نحن نريد أن يوقف االستيطان بشكل تام، وأال يشرع بعد فترة زمنية محددة، ألنه غير : وتابع عريقات

شرعي، ويجب أن يوقف حتى تنتهي المفاوضات النهائية حول كل القضايا بما فيها القدس، والحدود 
  .وغيرها

كام المسبقة، وعندما يصلنا الموقف األميركي سيتم عرضه على القيادة نحن ال نطلق األح: واختتم بالقول
الفلسطينية الممثلة باللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واللجنة المركزية لحركة فتح، التخاذ القرار المناسب، 

  .ةكما سيتم الطلب من أمين عام الجامعة العربية الدعوة الجتماع طارئ للجنة مبادرة السالم العربي
  21/11/2010، األيام، رام اهللا

 
  "خدعة" االستيطان دون القدس تجميد: البرغوثيمصطفى  .5

، أن أي 2010-11-20أكد األمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية النائب مصطفى البرغوثي، السبت 
 األراضي خدعة ألنه يكرس سابقة ترمي إلى استثناء القدس عن سائر"تجميد لالستيطان ال يشمل القدس 

  ". الفلسطينية
االستيطان في عرف العالم والقانون الدولي مخالف للقانون ومحكمة العدل الدولية في :" وقال البرغوثي

الهاي، و المطلوب ليس تجميدا جزئيا أو مؤقتا لالستيطان بل وقف شامل والى األبد، وإال فال معنى لكل 
  ". ما يسمى بعملية السالم
ب الفلسطيني إلى رفض التمييز بين القدس وسائر األراضي المحتلة ال سيما في ودعا البرغوثي الجان

تجميد االستيطان والمطالبة بتجميد شامل وكامل وغير محدود زمنيا وجغرافيا وال جزئيا ومؤقتا، خاصة 
  . ببنائه من وحدات استيطانية) إسرائيل(وأن التجميد ال يشمل ما بدأت 
 يجري يؤكد صحة ضرورة التوجه إلى العالم ومؤسساته وإنشاء حركة وأكد النائب البرغوثي أن ما

ضغط عالمية من القاعدة ومن الشعوب على حكوماتها لفرض االعتراف بالدولة الفلسطينية وحدودها 
كما جرى مع نظام الفصل ) إسرائيل(وعاصمتها القدس، وأن يترافق ذلك مع حملة عقوبات على 

  . العنصري في جنوب أفريقيا
  20/11/2010، وقع فلسطين أون الينم

  
   رئاسي يستدعي كبار مساعدي دحالن حقيقت: "فلسطين"صحيفة  .6

كشفت مصادر فلسطينية مسؤولة في الضفة الغربية المحتلة، عن استدعاء كبار مساعدي ومستشاري 
حقيق من قبل في األيام األخيرة، إلى مدينة رام اهللا للت" محمد دحالن"عضو اللجنة المركزية لحركة فتح 

لجنة تحقيق شكلتها رئاسة السلطة الفلسطينية التي يقودها محمود عباس، لالستماع إلى شهاداتهم حول 
  . عالقات دحالن األمنية وارتباطاته السياسية الخارجية ومصادر ثرائه الفاحش

 إن لجنة التحقيق التي" : 2010-11-20" فلسطين"وقالت المصادر في تصريحات خاصة لصحيفة 
شكلها عباس مكونة من مختصين أمنيين وقضائيين، قد بدأت بجمع األدلة التي تدين دحالن بقضايا 
اختالس مالي وإساءة االئتمان واستغالل المناصب التي توالها خالل رئاسته لجهاز األمن الوقائي في 

  " . غزة
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 دحالن في رئاسة وذكرت المصادر الخاصة، أن اللجنة استدعت العميد رشيد أبو شباك الذي خلف
الوقائي بغزة إلى رام اهللا لإلدالء بشهادته أمام اللجنة الرئاسية ، كما استدعت إيهاب األشقر ، الذي يعد 

  . الذراع األيمن لدحالن ومدير أعماله لالستماع إلى شهادته حول تعاظم ثروة دحالن المالية 
 الوقائي المقربين من دحالن إلى إن اللجنة أمرت بإخضاع عدد من كبار ضباط: وأضافت المصادر

اإلقامة المنزلية الجبرية ريثما يتم االستماع إلى شهاداتهم حول ثروات الرجل المالية وعالقاته األمنية 
وتتوقع المصادر أن يقدم رئيس السلطة عباس على اتخاذ سلسلة من اإلجراءات . وارتباطاته السياسية 

 تغوله على مؤسسات حركة فتح، مشيرةً إلى أن عباس دعا الصارمة بحق دحالن إلنهاء نفوذه ولكبح
معظم الضباط الفارين من غزة إلى مصر والمحسوبين على جهازي الوقائي والمخابرات إلى بحث آليات 

  . للعودة إلى غزة من جديد 
إن عباس أمهل هؤالء أسابيع محدودة لتدبير أمورهم للعودة إلى غزة ، محذرا من : وأضافت المصادر

تخاذ سلسلة إجراءات في حال عدم العودة ، فضالً عن قراره التوقف عن صرف المكافأة المالية ا
  . الرئاسية التي كانت تقدم لكل منهم منذ فرارهم من غزة 

  20/11/2010، موقع فلسطين أون الين
  

   سيطرة تجريبية على نابلسالسلطة تمنح "اسرائيل" .7
نية سيطرة تجريبية على مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، لكنها منحت اسرائيل السلطة الفلسطي: رام اهللا

إشترطت أن تخلي اجهزة االمن الفلسطينية شوارع المدينة في حال قرر الجيش االسرائيلي القيام بنشاط 
  .فيها

ان اسرائيل وافقت اخيرا على قيام اجهزة االمن » الحياة«وقال مسؤولون فلسطينيون في نابلس لـ 
ة بالعمل في المدينة على مدار الساعة، بعد ان كان عملها محصورا بين السادسة صباحاً الفلسطيني

  .والثانية عشر ليالً
ان االتفاق مع اسرائيل يشمل ايضا توسيع عمل الشرطة » الحياة«وقال محافظ نابلس جبريل البكري لـ 

في الجانب االسرائيلي ان واوضح ضباط ارتباط . الفلسطينية في بعض المناطق الريفية في المحافظة
السلطات االسرائيلية قررت منح السلطة تجربة اعادة سيطرتها على مدينة نابلس، وان صالحيات السلطة 

  .ستتسع في المدينة ومنها الى المدن األخرى تبعاً لنجاحها في القيام بمهامها االمنية في المدينة
. السرائيل عبر استيعابهم في اجهزة االمن» ينالمطلوب«وجاء هذا االتفاق بعد ان انهت السلطة ملف 

السرائيل بعد » مطلوبا «170وبحسب مسؤولين فلسطينيين، فإن السلطة استوعبت في العامين االخيرين 
  .ان وافقت اسرائيل على منحهم عفواً عن العمليات السابقة التي نفذوها في مقابل القاء السالح

سطينية بإعادة السيطرة على نابلس بعد قيام اجهزة االمن وجاء سماح اسرائيل ألجهزة االمن الفل
ويقول مسؤولون فلسطينيون ان قيامهم . الفلسطينية باعتقال او استيعاب كل ناشطي المجموعات المسلحة

وقال . باستيعاب او اعتقال هؤالء النشطاء جاء ضمن اولوية فلسطينية وليس تنفيذا لطلب اسرائيلي
كانت لدينا انتفاضة وتوقفت، . بما يخدم االمن الفلسطيني وليس بما يخدم اسرائيلنقوم «: المحافظ البكري

هذا قرار «: واضاف. »واآلن نحن نوفر االمن والنظام من اجل عودة الحياة الى المدينة والى االقتصاد
  .»سياسي فلسطيني اتخذ من اجل المصلحة الفلسطينية وليس لمصحلة أي طرف آخر

  21/11/2010، الحياة، لندن
  

    " إسرائيل" إلى مراجعة انحيازها لـ واشنطن يدعو تيسير خالد .8
دعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تيسير خالد اإلدارة األمريكية، أمس، : )أ.ب .د (

حث و. ” إسرائيل“للسياسة االستيطانية التوسعية ل ” انحيازها الفاضح”و” التبصر في نتائج أعمالها“إلى 
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استرضاء حكومة االحتالل بصفقات مهينة للواليات “خالد، في بيان صحافي، واشنطن على التوقف عن 
المتحدة نفسها، وإلى الكف عن سياسة ازدواجية المعايير في التعامل مع قضايا المنطقة والصراع 

وحذر من . ” لدولية، وإلى احترام القانون الدولي وقرارات الشرعية ا”اإلسرائيلي“الفلسطيني والعربي  
ومناوراتها، بتفاهمات استفزازية على حساب ” إسرائيل“استمرار اإلدارة األمريكية في استرضاء 

” إسرائيل“وأعرب عن استغرابه من أن يكون ثمن التجميد الجزئي الشكلي لالستيطان بيع . الفلسطينيين 
  . طائرات حربية متطورة 

  21/11/2010، الخليج، الشارقة
  

    تشويه للمقاومة وأصولها"الجماعة"مسلسل  :وسىميحيي  .9
حول » الجماعة«أثار عرض تلفزيون فلسطين التابع للسلطة الفلسطينية مسلسل : صالح النعامي - غزة

حركة اإلخوان المسلمين في مصر، ردود فعل غاضبة لدى حركة حماس، التي أكد بعض قيادييها أن 
  .لجهود المبذولة لتحقيق المصالحةعرضه جاء لدوافع سياسية محضة تتناقض وا

عرض المسلسل الذي يشوه «وقال الدكتور يحيى موسى، نائب رئيس كتلة حركة حماس البرلمانية، إن 
تاريخ اإلخوان المسلمين، ويجافي أدنى مستويات الموضوعية والحيادية في تلفزيون سلطة رام اهللا 

  .»الرسمي يدلل على التوجهات الحقيقية لهذه السلطة
، قال موسى إن عرض المسلسل يندرج في ما يسميه األميركيون »الشرق األوسط«وفي تصريحات لـ

، إذ يهدف المسلسل والجهات التي تتسابق على عرضه، إلى ضرب األصول »الحرب على اإلرهاب«
التاريخية للمقاومة، معتبرا أن عمود المقاومة في المنطقة العربية يعتمد على الفكر الحركي 

وأوضح موسى أن القائمين على تلفزيون فلسطين يهدفون  .والنخب الفكرية القريبة منها» خواناإل«لـ
من خالل عرض المسلسل، إلى اإلثبات لإلسرائيليين واألميركيين أنهم جزء أساسي في ما يعرف 

، سلطة رام اهللا ليست فقط غير جاهزة للمصالحة«، مؤكدا أنه يدلل على أن »الحرب على اإلرهاب«بـ
السلطة باتت تدرك أن بقاءها يعتمد على تواصل «، معتبرا أن »بل إن من مصلحتها إبقاء حالة االنقسام

التعاون األمني مع الكيان المحتل، وبالتالي ال يمكن إال أن تقدم على عمل يدلل على نواياها الحقيقية مثل 
  . »عرض هذا المسلسل

بشدة االتهامات التي توجهها حماس، مؤكدا أنه ال ودحض أحمد حزوري، مدير عام تلفزيون فلسطين، 
، قال حزوري إن »الشرق األوسط«وفي تصريحات لـ. توجد أي اعتبارات سياسية وراء بث المسلسل

ألنه عمل درامي، مشددا على أنه تم التعامل معه من منطلق » الجماعة«تلفزيون فلسطين عرض مسلسل 
  .الية لتلفزيون فلسطينمهني، بوصفه مسلسال يحقق نسبة مشاهدة ع

  21/11/2010، الشرق األوسط، لندن
  

  فشل المفاوضاتفي حال  في الضفة التدهور األمنيلمنع  أمنية خطة: مصادر فلسطينية .10
كشفت مصادر فلسطينية مطلعة أمس النقاب عن خطة للحيلولة دون تدهور األوضاع : وكاالت - غزة

  .توصل ألي اتفاق مع إسرائيل في المسار التفاوضي المتعثراألمنية في الضفة الغربية في حال لم يتم ال
لألنباء أمس إن » قدس نت«وقالت المصادر، التي رفضت اإلفصاح عن هويتها، في تصريحات لوكالة 

اجتماعات أمنية رفيعة المستوى عقدت مؤخراً في مدينتي رام اهللا وأريحا تم خاللها بلورة خطة أمنية «
وضع األمني في مدن الضفة والمرشحة ألي تدهور في حال لم ينجح المستوى محكمة من أجل إنقاذ ال

   . »السياسي الفلسطيني واإلسرائيلي في المفاوضات التي ترعاها اإلدارة األميركية
منع التجمهر والحد من مظاهر االحتشاد والمظاهرات «وأضافت المصادر أن من بين مبادئ هذه الخطة 

نع االقتراب من مناطق التماس مع المستوطنات والمواقع العسكرية في األراضي الفلسطينية وم
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هناك مؤشرات واردة لدى المستوى األمني في السلطة الفلسطينية بأنه في «، مشيرة الى أن »اإلسرائيلية
حال فشلت المفاوضات ستدخل المنطقة في دوامة عنف ومواجهات مع جيش االحتالل اإلسرائيلي قد 

   .»مربع األولتعيد الوضع إلى ال
هناك جهوزية واستعداد بين صفوف قوات األمن الفلسطيني في حال دخلت «: وأوضحت المصادر

المنطقة في أي مواجهة محتملة مع جيش اإلحتالل فيما ستعزز من تواجدها األمني خاصة على مداخل 
ادر أن هذه وأكدت المص. »ومخارج المدن الرئيسية في الضفة الغربية وبالقرب من خطوط التماس

، فيما كشفت عن أن ابو مازن سيعقد لقاء يجمع »عرضت على الرئيس الفلسطيني محمود عباس«الخطة 
    . قادة األجهزة األمنية ذلمناقشة الخطة

  21/11/2010، البيان، دبي
  

  عن األجهزة األمنية للسلطة الفلسطينية" أحرارضباط "انشقاق  .11
في السلطة الفلسطينية " أبناء األجهزة األمنية"أعلن ، انعممن  21/11/2010الشرق، الدوحة، قالت 

بيان صادر عن "واتهم البيان الذي حمل عنوان . نسخة منه" الشرق"انشقاقهم عنها، وذلك في بيان تلقت 
وأكد .  والموسادCIA، إدارات صنع القرار األمني في األجهزة بالوقوع في قبضة "أبناء األجهزة األمنية

أبينا إال أن نكون : "اط األحرار في هذه األجهزة يمثلون غالبية العاملين فيها، وقالالبيان أن الضب
المنشقين األوائل عن صفوف أجهزتنا األمنية المخترقة وأن نخرج من مستنقع العمالة والخيانة الذي 

باعه من نعمل به، ونلتحق في ركب النضال والمقاومة ضد االحتالل اإلسرائيلي وتهديداته ومخططاته وأت
  ".الجواسيس والعمالء الساقطين

العقيد إياد األقرع مدير مخابرات الخليل وضابطه سامي حساسنة بتكليف أشخاص يستقلون "واتهم البيان 
 ملكيتها لألمن الوقائي بمالحقة تحركات الشهيدين النتشة والكرمي، وتقديم 604سيارة من نوع بيجو 

كما اتهم أجهزة ". عنهما، أدت إلى التوصل إلى مكانهما واغتيالهمامعلومات مجانية لالحتالل اإلسرائيلي 
أمنية فلسطينية بمالحقة وجمع معلومات عن الشهيد محمد النمنم ـ من غزة ـ من قبل ضباط عمالء في 

لدينا ما يثبت ذلك من : "جهاز األمن الوقائي وجهاز المخابرات العامة، وبتكليف من الصهاينة، وقال
  ".ها الحقاً وباألسماءمفاجآت سننشر

على أنهم سيكشفون  أن الضباط أكدوا 20/11/2010 رام اهللا، - المركز الفلسطيني لإلعالموأضاف 
عن أسماء المشاركين في اغتيال الشهيدين السمان والياسين، الذين اغتيال في مدينة قلقيلية بالضفة الغربية 

بزيارة " سي آي إيه"باط جهاز المخابرات األمريكية وأشار الضباط الفتحاويون عن قيام كبار ض .المحتلة
على نسخة منه، السبت " المركز الفلسطيني لإلعالم"حصل الذي بيان الللمقر العام وأكد الضباط، في 

لدورات أمنية فلسطينية صهيونية في الكيان " سي آي إيه"وجود إشراف من ضباط الـ ) 20-11(
  ".الوطني"و" من الوقائياأل"وأمريكا واألردن لضباط كبار من 

وأشاروا إلى زيارة غابي اشكنازي، رئيس أركان الجيش الصهيوني، لبيت لحم واجتماعه مع عدد من 
في المنطقة، والتوصل التفاق على تشكيل وحدة أمنية مشتركة " األمن الوطني"قادة أجهزة المخابرات و

  ".مكافحة اإلرهاب"لضرب المقاومة الفلسطينية تحت بند 
نوا أن زيارة الوفد األمني الصهيوني إلى محافظة قلقيلة برفقة مدير المخابرات العقيد إحسان الناظر، وبي

تم فيها الوصل بين الطرفين إلى اتفاق يكون من خالله تبادل للمعلومات األمنية وإنشاء وحدة استخباراتية 
  .مشتركة بين الجانبين

 خالد أبو اليمن مدير مخابرات الخليل مع ضباط وحدة وأكد الضباط الفتحاويون على وجود مشاركة بين
، وعن 2002الصهيونية الخاصة في اغتيال الشهيد خالد أبو خيران والشهيد أحمد سماره عام " دوفيدفان"

  .وجود ملف للعميل الهارب مجدي العرابيد وعالقاته مع الصهاينة وإسقاطه للعديد من األفراد في رام اهللا
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  "اليونيسكو" تمنع عضوية فلسطين الكاملة بلجنة في اشنطنو :سطينيةوزارة اآلثار الفل .12
قال مسؤول في وزارة اآلثار الفلسطينية حمدان طه في تصريحات ان الفلسطينيين قاموا : )رويترز(

بأولى محاوالتهم للحصول على العضوية الكاملة بلجنة تابعة لمنظمة االمم المتحدة للتربية والعلوم 
واضاف ان الهدف من ذلك كان استعادة . حيث يمكن للدول السعي الستعادة اآلثار) ونيسكوالي(والثقافة 

    . عشرات اآلالف من القطع الفنية التي اخذت خالل االحتالل االسرائيلي
وقال طه ان االقتراح كان من شأنه أن يسمح للفلسطينيين والفاتيكان اللذين يتمتعان بوضع مراقب 

وتابع ان . ضيفاً ان ممثل الواليات المتحدة هو فقط الذي عارض االقتراحبالتصرف كدولة عضو، م
الواليات المتحدة أشارت في اعتراضها الى أن التغير الذي طالبت به فلسطين في وضعها شمل عنصرا 

وأفاد بأنهم لم يحصلوا على ضوء . جديدا وبالتالي لم يكن هذا رفضا كامال وانما محاولة لتأجيل النقاش
     .اخضر

وكان المسؤول الرفيع في السلطة الفلسطينية سليمان زهيري ذكر في وقت سابق أن وفداً فلسطينياً قدم 
خالل اجتماع عقد في المكسيك الشهر الماضي لالتحاد الدولي لالتصاالت اقتراحاً كان هدفه ان يضمن 

لفلسطينيين حقوق وامتيازات وأفاد بأن الوفد طالب بمنح ا. للفلسطينيين حقوقاً كدولة عضو في االتحاد
    . دولة دون أن يكونوا دولة عضواً بالفعل، اال أن الواليات المتحدة اعترضت

  21/11/2010، البيان، دبي
    

   على امتيازات دوليةها لضغوط أميركية حالت دون حصولخضوعهاوزارة االتصاالت تنفي  .13
باء التي وردت في وسائل إعالم مختلفة، حول نفت وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات األن: رام اهللا

ممارسة ضغوط اميركية لمنع حصول فلسطين على حقوق وامتيازات في االتحاد الدولي لالتصاالت 
)ITU .(ما «مشهور أبو دقة وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في بيان صحفي امس، . وقال د

يركية حالت دون حصولنا على امتيازات في أشيع من أنباء عن رضوخ الفلسطينيين لضغوطات ام
  . »االتحاد الدولي لالتصاالت، غير دقيق

وأكد أن فلسطين وخالل االجتماع الذي عقد في مدينة غواداالخارا المكسيكية الشهر الماضي حصلت 
يني على موافقة باإلجماع، بما في ذلك موافقة الواليات المتحدة االميركية، لرفع مستوى التمثيل الفلسط

صار من حق فلسطين المشاركة في جميع مؤتمرات «وأشار إلى أنه وبموجب هذا القرار . في االتحاد
االتحاد وجمعياته واجتماعاته، وكذلك المؤتمرات التي لها صالحية عقد معاهدات، إضافة إلى حق رفع 

) 99(عتمد القرارين رقم ابو دقة إلى أن االتحاد ا. ولفت د .»نقاط نظام، والمشاركة في تقديم المقترحات
والمتعلق بتقديم الدعم لفلسطين؛ ) 125(المتعلق بوضع فلسطين في االتحاد الدولي لالتصاالت، ورقم 

إلعادة بناء شبكات االتصاالت، وبناء وإعادة بناء شبكات االتصاالت الثابتة والمتنقلة السلكية والالسلكية، 
هذه خطوات مهمة جدا لتطوير قطاع «وقال أبو دقة . لبحريةوإنشاء بوابات دولية، والربط على الكوابل ا

االتصاالت الفلسطيني، انسجاما مع خطة الحكومة لمواصلة بناء المؤسسات الفلسطينية تمهيدا إلقامة 
  .»الدولة

 21/11/2010، الحياة الجديدة، رام اهللا
  

  مفاوضاتقرار هدم منازل حي البستان هو أحد تجليات واقع ومآالت ال: الرشقعزت  .14
حماس، عزت الرشق، من مخطط عدواني تهويـدي جديـد           حذَّر عضو المكتب السياسي لحركة    : دمشق

يفتح الطريق أمام االحتالل الصهيوني لهدم آالف المنازل الفلسطينية في القدس المحتلة وتشريد سـكانها               
  .خارج مدينتهم
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ستشار القضائي الصهيوني بهـدم     إن قرار الم  ): "11-20(وقال الرشق في تصريح صحفي اليوم السبت        
مئات المنازل الفلسطينية في القدس المحتلة وخاصة في منطقة سلوان وإزالة منازل المقدسيين في حـي                
البستان، يأتي بالتزامن مع ما أعلن عن خطة أمريكية تقضي بتجميد االستيطان الصهيوني في األراضي               

القدس مقابل استئناف المفاوضات بين السلطة في رام اهللا         الفلسطينية المحتلة لمدة ثالثة شهور مع استثناء        
  ".والحكومة الصهيونية

إن حيثيات قرار المستشار القضائي الصهيوني تشرع األبواب أمام االحتالل لهدم أكثر            : "وأضاف الرشق 
من عشرين ألف منزل فلسطيني في القدس كانت صدرت بحقها قرارات صهيونية جائرة إمـا بذريعـة                 

ة أو بمزاعم البناء غير المرخص، ما يعني أن عشرات اآلالف من المقدسيين باتوا مهددين بالطرد              المخالف
  ".خارج مدينتهم، كل ذلك يجري في الوقت الذي يستعر فيه االستيطان الصهيوني في القدس المحتلة

عـن  إن على السلطة فـي رام اهللا التوقـف          : "ومضى عضو المكتب السياسي لحركة حماس إلى القول       
، وأكـد  "الجري وراء مفاوضات معدومة المرجعية ومجهولة المعالم واألهداف بالنسبة للطرف الفلسطيني 

القرار الصهيوني المذكور، هو أحد تجليات واقع ومآالت العملية التفاوضية التي تتم بمباركة أمريكية              "أن  
  ".وبدعم من بعض األطراف العربية
ـ     إن ما تتعرض له القدس من مخاطر محدقة يجب         : "في رام اهللا  " طةالسل"وأضاف الرشق موجها الكالم ل

أن يدفع سلطة أوسلو والسيد أبو مازن إلى التوقف عن أوهام التسوية وخداع شعبنا الفلـسطيني  ومـنح                   
مزيدا من الوقت لنتنياهو وحكومته المتغطرسة ومخططاته العدوانية، إن المطلوب هو كلمة صـدق مـع             

العتراف بأن خيار التسوية فشل فشالً ذريعا وأن البديل هو العودة إلى خيار شعبنا              الذات ومع الشعب وا   
المتمثل بالصمود والمقاومة والتمسك بالحقوق والثوابت الوطنية والوحدة الوطنية الراسـخة علـى هـذه               
األسس، والتوقف عن برنامج التنسيق األمني مع العدو، والتوقف عـن برنـامج مالحقـة المجاهـدين                 

  ".لمقاومين الذين يدافعون عن القدس واألقصى والمقدساتوا
تعالوا لنلتقي وجميع الفصائل والقوى الوطنية ونتوحد في برنامج         : "بقوله" فتح"وتوجه الرشق لقادة حركة     

وطني للدفاع عن القدس وأهلها وحماية ثوابتنا ومقدساتنا، وإننا كشعب وأمة نملك الكثير من أسباب القوة                
  ". توظيفها بشكل صحيح سنحمي القدس ونحاصر المشروع الصهيوني التهويدي فيهاالتي إن تم

  20/11/2010المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

  دعاية إسرائيلية لحشد تأييد دولي لحرب مقبلة: غزة في " القاعدة "وجودالجهاد تنفي  .15
ود تيارات أو مجموعـات     االدعاءات االسرائيلية بوج  " الجهاد اإلسالمي في فلسطين   "وصفت حركة   : غزة

تحاول إسرائيل من خاللها حشد دعم اقليمي ألي        " دعاية مكشوفة "في قطاع غزة بأنه     " القاعدة"تتبع تنظيم   
  .حرب مقبلة على القطاع

تسعى الى ضرب قطـاع غـزة       "ورأى الناطق باسم الحركة داوود شهاب في تصريح أمس أن إسرائيل            
ل االستعدادات والتدريبات التي يجريها الجيش اإلسرائيلي، ومن        وتعد العدة لذلك، وهذا ما يظهر من خال       

ودافع عن مصر، من    ". خالل حمالته الدعائية التي تهدف اساساً إلى حشد تأييد دولي للحرب على القطاع            
 اسرائيلي لضرب تيارات سلفية جهاديـة       -دون أن يسميها باالسم، ازاء ادعاءات بوجود تنسيق مصري          

  .في القطاع
حاولت اخيراً عبر دعايتها أن تتحدث عن وجود تيارات أو مجموعات تتبـع تنظـيم               " إن إسرائيل    وقال

القاعدة في قطاع غزة، وحاولت ماكينتها اإلعالمية بث أكاذيب بوجود دور لبعض الدول فـي المنطقـة                 
ـ   "، واصفاً ذلك بأنه     "تجتمع مصالحها مع االحتالل في ضرب هذه المجموعات        حة دعاية مكشوفة وواض

تحاول إسرائيل من خاللها حشد قوى إقليمية لتقف إلى جانب االحتالل في أي حرب مقبلة علـى غـزة،                   
  ".باعتبارها، كما تروج الدعاية اإلسرائيلية، حرباً على جماعات إرهابية
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ما يتعرض له القطاع من تصعيد في اآلونة األخيرة ليس جديداً، إنما يأتي اسـتكماالً               "واعتبر شهاب أن    
المقاومة تمتلك إمكانـات    "وأقر بأن   ". سلسلة طويلة من اعتداءات طاولت مناحي الحياة كافة في القطاع         ل

، متوقعاً ان تكـون المقاومـة       "وقدرات متواضعة مقارنةً بما يمتلكه االحتالل من ترسانة عسكرية كبيرة         
المقاومة تمتلـك اإلرادة    "وشدد على أن    ". قادرة على الصمود والمجابهة في حال وقوع أي عدوان جديد         "

الحقيقية للقتال والبقاء على األرض، وأنه لن تكون المستوطنات المحيطة بالقطاع فقـط تحـت نيـران                 
  ".المقاومة، بل ستصل يد المقاومة إلى عمق المدن االستيطانية داخل الكيان

" رشـوة "ة عـن    أن الضمانات األميركية األخيرة إلسـرائيل عبـار       "وفي الشأن السياسي، اعتبر شهاب      
في مقابل هذه الرشوة ال يجني الفلسطينيون إال صفراً، فاالحتالل سيـستفيد منهـا              "ورأى أنه   ". لالحتالل
األولى في تكريس االستيطان وتشريعه بعد انتهاء فترة التجميد المزعومة، والثانية في اسـتفادته              : مرتين

  ".من حجم الصفقة العسكرية المالية التي ستمنح له
عتقاالت التي تشنّها األجهزة األمنية التابعة للسلطة الفلسطينية في الـضفة المحتلـة فـي حـق                 وعن اال 

ما يجري هو استهداف    "وأنصارها، قال إنها ما تزال مستمرة، معتبراً أن         " الجهاد"المقاومة وكوادر حركة    
 يجري من تنسيق أمني     ما"ووجه رسالة الى السلطة قائالً إن       ". مزدوج يتعرض له المجاهدون في الحركة     

وقمع للناس وتكميم لألفواه ومنع لحرية التعبير وكل هذه األساليب القمعية، لن تشكل أبدا أي سياج حماية                 
للسلطة، لذلك عليها أن تعيد مراجعة هذه السياسات الخاطئة، ألن االستمرار فيها سيعمق الهوة بينها وبين                

  ".القاعدة الشعبية الفلسطينية
 21/11/2010ندن، الحياة، ل

 
  عبد القادرحاتم  اإلبعاد عن األقصى بحق أمرجدد ت" إسرائيل" .16

جددت سلطات االحتالل اإلسرائيلي أمر اإلبعاد عن المسجد األقصى المبارك الصادر بحق            :  وفا –القدس  
تهي في  مسؤول لجنة القدس بمكتب التعبئة والتنظيم بحركة فتح حاتم عبد القادر لمدة ستة أشهر إضافية تن               

الخامس عشر من شهر أيار من العام القادم، وذلك على خلفية المواجهات التي انـدلعت فـي المـسجد                   
  .األقصى نهاية العام الماضي

لجيش االحتالل الجنـرال يائيـل      " قائد الجبهة الداخلية في القيادة الوسطى     "ووقع أمر التجديد من يسمى      
ة توضح خطوط الطول والعرض التي يشملها أمر المنع         غوالن، وُأرفق مع القرار العسكري خارطة جوي      

وقال عبد القادر معقّبا على القرار االسـرائيلي         . منطقة في محيط األقصى المبارك     42العسكري وتشمل   
إن القرار غير قانوني وغير ملزم له وسيعتبره وكأنه لم يصل، مؤكدا أن هذا القرار لن يثنيه عن الدفاع                   

 . تطلب األمر ذلكعن المسجد األقصى إذا
  21/11/2010، الحياة الجديدة، رام اهللا

  
  التفريط بفلسطين جريمة وطنية : القسام  استشهادفي ذكرىحماس  .17

أكدت حركة حماس أن انطالق الشهيد عز الدين القسام من بلده سورية إلـى فلـسطين مقاومـا                  : دمشق
صالح الدين األيوبي محررا لألقصى، ليدلِّل      لالحتالل البريطاني على أرض فلسطين المباركة، ومن قبله         

على أن قضية فلسطين هي قضية عربية إسالمية، وأن محاوالت تغييبها عن عمقها العربي واإلسـالمي                
  .ستبوء بالفشل

نـسخة منـه،   " المركز الفلسطيني لإلعـالم "تلقى ) 11-20(في بيان لها اليوم السبت     " حماس"واعتبرت  
خامسة والسبعين الستشهاد المجاهد عز الدين القسام، أن التفـريط بـشبر مـن أرض               بمناسبة الذكرى ال  

فلسطين، والتواطؤ لتصفية القضية، والمساومة عن حقٍّ من حقوق شعبنا الفلسطيني، جريمـة وطنيـة،               
  .وطعنة في صدر التاريخ المشرف للمجاهدين الذين ارتقوا دفاعا عن فلسطين
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المقاومة حقٌّ مشروع ما دام االحتالُل جاثماً على أرضـنا، يقتـل ويحاصـر              " وشددت الحركة على أن     
شعبنا، وينهب ويسرق أرضنا، ويهود مقدساتنا، وإن أية مشاريع تسوية تفرط في الحقوق وتساوم علـى                

سـراب  الثوابت، ال تمثل وال تلزم شعبنا بشيء، فالعدو الصهيوني ال يفهم إال لغة القوة وما اللهاث وراء                  
  ".المفاوضات العبثية، إال مضيعة للوقت والحقوق

من الوفاء للشهيد المجاهد عز الدين القسام، وللشهداء من شعبنا الفلسطيني وأمتنا            : "وقالت في ختام بيانها   
العربية واإلسالمية، الذين ضحوا بدمائهم من أجل فلسطين واألقصى، أن نظل ثابتين متمسكين بالمبادئ              

التي سطَّروها، وبالطَّريق الذي نهجوه، فإنَّها مسيرة واحدة بدأها السابقون من أمتنا، وليكملها شعبنا              والقيم  
  ".الفلسطيني بالصمود والثبات والمقاومة، وأمتنا العربية واإلسالمية بالدعم والنصرة والمؤازرة

  20/11/2010المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

      ع كرم أبو سالم في غزةتقصف موق"  السنةأنصار"جماعة  .18
، إحدى الجماعات السلفية "أنصار السنة في أكناف بيت المقدس"أعلنت جماعة : رام اهللا ـ احمد رمضان 

  .في قطاع غزة، مسؤوليتها عن قصف موقع كرم أبو سالم العسكري بقذائف الهاون
من إطالق ثالثة   ) امس (إن مجموعة من مقاتلها تمكنت فجر اليوم      "وقالت الجماعة في بيان صحافي امس       

يأتي رداً علـى جـرائم      "مشيرةً إلى أن القصف     , " مليمترا على الموقع العسكري    80قذائف هاون عيار    
االحتالل اإلسرائيلي المتواصلة بحق أبناء شعبنا ورداً على اغتيال الشهيدين إسالم ومحمد ياسـين مـن                

  سرائيلية ذكرت مسبقاً، أن منظمة تطلـق علـى         وكانت اإلذاعة العامة اإل    ".جيش اإلسالم قبل ثالثة أيام    
نفسها أنصار السنة هددت باالنتقام من إسرائيل على اغتيالها الشهداء محمد وإسالم ياسين في غزة وعلى                

  .اغتيال محمد النمنم قبل أسبوعين
  21/11/2010المستقبل، بيروت، 

  
  المستوطنون يواصلون اعتداءاتهم على ممتلكات الفلسطينيين .19

اعلنت الوية الناصر صالح الـدين الجنـاح المـسلح للجـان            :  جمال جمال  - الدستور   -س المحتلة   القد
المقاومة الشعبية الجمعة اطالق ثالث قذائف هاون على موقع ناحال عوز شرق مدينة غزة وثالث اخرى                

ردا على جريمة اغتيال ابطـال جـيش        "واوضحت في بيان ان ذلك جاء       . على شرق مدينة خان يونس    
" موقع وكيبوتز زيكيم الصهيوني   "والحقا اعلنت في بيان اخر اطالقها اربع قذائف اخرى على           ". السالما

  . بالقرب من الحدود مع غزة
  21/11/2010، الدستور، عّمان

  
   من قطاع غزةحماس تحاول وقف إطالق الصواريخ وقذائف الهاون": الشرق االوسط" .20

ـ أكدت مصادر فلسطي  :  كفاح زبون  - رام اهللا  ، أن حركـة حمـاس   "الشرق األوسط"نية في قطاع غزة، ل
تسعى إلى وقف إطالق الصواريخ باتجاه إسرائيل، في محاولة منها إلنهاء التوتر القائم في قطاع غـزة                 

  .بعد سلسلة من الهجمات اإلسرائيلية على قطاع غزة، قابلتها هجمات فلسطينية على أراض في النقب
س إلى الجماعات التي أطلقت قذائف باتجاه إسرائيل لتخفيف التـوتر،           وحسب المصادر، فقد تحدثت حما    

وتخشى الحركة من إعطاء إسرائيل ذريعة لشن هجمات دموية جديدة على القطاع، قد تتحول إلى حرب                
ـ       .شاملة األنصار سيواصلون ضـرب    "إن  " الشرق األوسط "وقالت مصادر مقربة من السلفية الجهادية ل

  ". من قادتهم3م التحذيرات، وإنهم سيردون على مقتل إسرائيل بالصورايخ رغ
  21/11/2010،  الشرق األوسط، لندن
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   المقبل الخيارات فـي حال فشل المفاوضات السياسيةاألربعاءيبحث " فتح"ثوري  .21
أعلن أمين مقبول، أمين سر المجلس الثوري لحركة فـتح، فـي            :  من عبد الرؤوف أرناؤوط      -القدس  

 أن المجلس سيبحث في دورته الخامسة التي تبدأ يوم األربعاء المقبل في مدينـة رام                "األيام"تصريح لـ   
المجلس سيناقش موضوع الخيـارات     "اهللا الخيارات الفلسطينية في حال فشل المفاوضات السياسية، وقال          

 يهيمن الموضوع السياسي على اجتماعـات     "، متوقعاً أن    "في حال فشل المفاوضات وسيأخذ فيها توجهات      
  ".المجلس

  21/11/2010، األيام، رام اهللا
  

  تهديدات إسرائيلية عبر الهواتف النقالة لعدد من أنصار جيش اإلسالم: غزة .22
أرسلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، خالل األيام الماضية، تهديدات عبـر الهواتـف            :  حسن جبر  -غزة  

وقالت مـصادر    .عمه ممتاز دغمش  النقالة إلى عدد من أنصار ومؤيدي جيش اإلسالم في غزة الذي يتز           
ـ     إن عدداً من كوادره وأنصاره تلقوا تهديدات بالقتل عبر الهـاتف إذا            ": األيام"قريبة من جيش اإلسالم ل
  .واصلوا نشاطهم في الجيش

 21/11/2010، األيام، رام اهللا
  

  ساحة البراق" تطوير" مليون دوالر لـ30الحكومة اإلسرائيلية ترصد  .23
ـ     كشف المحامي قيس     ـرب نسخة منه، أن حكومة اسرائيل ستقرر  48يوسف ناصر، في بيان وصل عـ

 مليون دوالر لتطوير ساحة البراق 30 المصادقة على برنامج يرصد نحو      21.11.2010يوم األحد القادم    
  .2015 - 2011وجوارها للفترة ما بين األعوام 

اصر، إلى استغالل هذه المبالغ لتنفيذ       ويهدف البرنامج، حسب الوثائق التي حصل عليها المحامي قيس ن         
في ساحة البراق وجوارها، ومنها استمرار الحفريات األثريـة فـي المنطقـة،             " إنشاء وتطوير "عمليات  

كمـا أن مكتـب رئـيس       . واستمرار حفر األنفاق في منطقة األقصى، وإيصال الجمهور اليهودي إليهـا          
ميزانية، وهو الذي سيرافق تطبيـق برنـامج التطـوير          الحكومة اإلسرائيلية هو الذي سيدير تنفيذ هذه ال       

  .المذكور
البرنـامج  : " ويشرح المحامي قيس ناصر، المحاضر لقانون التنظيم والبناء، البرنامج المقتـرح بقولـه            
 الـى   2006األخير هو استمرار لبرنامج كانت صادقت عليه حكومة إسرائيل للفترة ما بـين األعـوام                

أي أن إسـرائيل    ".  مليون دوالر لتطوير ساحة البراق وجوارهـا       20حو   رصدت فيه الحكومة ن    2010
  . مليون دوالر لهذا الهدف50رصدت خالل عقد واحد فقط أكثر من 

  20/11/2010، 48عرب 
  

  بأداء الخدمة المدنية  48راضيأمشروع قانون إسرائيلي يلزم كل إسرائيلي أو ساكن دائم في  .24
نه تم طرح مشروع قانون عنصري إسرائيلي جديد، يلزم كل ذكرت مصادر سياسية إسرائيلية أمس أ

 بأداء الخدمة المدنية في جيش 1948إسرائيلي أو ساكن دائم في األراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 
  .إلقراره" الكنيست "االحتالل اإلسرائيلي إذا أعرض عن الخدمة العسكرية، على البرلمان اإلسرائيلي 

مقدم مشروع القانون هناك وظائف كثيرة شاغرة يمكن أن يتم شغلها بالمتطوعين " الكنيست"وقال عضو 
  ".الجدد للخدمة المدنية لمساعدة المدنيين، خاصة المسنين وفئات أخرى ذات احتياجات مختلفة

  وتوقع سياسيون اسرائيليون ان يثير مشروع القانون في حال تم المصادقة عليه جدال واسعاً بانضمامه 
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إلى مجموعة القوانين العنصرية الهادفة للتضييق على الفلسطينيين الخاضعين لالحتالل والمفروضة 
  .عليهم الجنسية اإلسرائيلية

  21/11/2010، االتحاد، أبو ظبي
  

  وتراجع في المدن الرئيسية.. "لإسرائي"المستوطنات أكبر رافد للجيش في  .25
سرائيليين فيما يتعلق بقضية التجنيد للجيش اإلسرائيلي أنه عند اإل» الروح القتالية«أظهر مؤشر : رام اهللا

مع التراجع المتواصل في نسبة المتجندين لهذا الجيش، تحتل المستوطنات المرتبة األولى في روافد 
  .الجيش من المتجندين، بينما تتذيل مدن كبيرة مثل تل أبيب القائمة

ئمة تظهر ترتيب المدن في إسرائيل بحسب مؤشر في الجيش، قا» القوى البشرية«ونشرت هيئة الطاقة 
، الذي احتسب وفق نسبة المتجندين للخدمة في الجيش ونسبة المتطوعين في الخدمة »الروح القتالية«

  .القتالية ونسبة الملتحقين بدورات تأهيل الضباط
ولى، في حين ، القريبة من رام اهللا، تحتل المرتبة األ»موديعين«وأظهرت القائمة كيف أن مستوطنة 

، والقدس 55، وتل أبيب في المرتبة 48تحتل المدن الكبرى مواقع متأخرة، إذ جاءت حيفا في المرتبة 
  .66 في القائمة التي تذيلتها مدينة بني براك شمال غربي تل أبيب، في المرتبة 63في المرتبة 

 في 52.4ي المائة، بينهم  ف94وصلت إلى » موديعين«وبحسب الدراسة، فإن نسبة المتجندين للجيش في 
  . في المائة11.5المائة يتوجهون مباشرة إلى الوحدات القتالية، بينما جاءت النسبة في بني براك 

 في المائة، فإن نسبة التوجه نحو الوحدات 74.8وفي وقت يصل فيه المعدل العام للتجنيد في الجيش إلى 
 هذا تم تسجيلها في مستوطنات الضفة الغربية،  في المائة، وأعلى المعدالت في40القتالية تصل إلى 

 في المائة، في حين وصلت نسبة الذين يذهبون إلى الوحدات القتالية في 45.8حيث يصل المعدل إلى 
  . في المائة33.9 في المائة، وفي الجنوب 41.4شمال إسرائيل إلى 

ينة رهط البدوية العربية في وكان الفتا في التقرير، وهو ما ركزت عليه الصحف اإلسرائيلية، أن مد
وقالت صحيفة .  في المائة46.7مع نسبة » الروح القتالية«في مؤشر ) 50(النقب احتلت مركزا جيدا 

على الرغم من «، إن شبانا في رهط يتجندون في الجيش على قاعدة تطوعية »يديعوت أحرونوت«
  .»لعدم التجنيدالضغوط الممارسة على هؤالء الشبان من جانب الحركة اإلسالمية 

وقللت مصادر في رهط من أهمية ما نشر، قائلة إن تلك محاولة لتشجيع الشبان العرب على االنخراط 
  .في صفوف الجيش

إن هذه األرقام ليست «: وقال عضو اللجنة المركزية للتجمع الوطني الديمقراطي، عبد الكريم عتايقة
 في 6ال تتجاوز ) في رهط(ات، كما أن نسبتهم حقيقية، حيث إن عدد المتجندين ال يتجاوز بضع عشر

  .»المائة
ونشرت هذه الدراسة في وقت يعاني فيه الجيش من قلة اإلقبال عل التجنيد، بخالف ما كان عليه األمر 
في حقب ماضية، وفي ظل ارتفاع عدد المتهربين من الخدمة العسكرية اإللزامية في صفوف الوسط 

  .المتشدد دينيا في إسرائيل
 في المائة 60«عتقد رئيس هيئة الطاقة البشرية في الجيش اإلسرائيلي، الميجر جنرال أفي زمير، أن وي

، أو لن يستكملوا الخدمة العسكرية الكاملة التي 2020من سكان إسرائيل لن يتجندوا للجيش بحلول عام 
ه الظاهرة من شأنها وأبدى زمير قلقا من انخفاض نسبة المتجندين، محذرا من أن هذ. » سنوات3تستمر 

  .حتى قبل انتهاء العقد الحالي» جيش الشعب«أن تؤدي إلى تأكل مفهوم 
  21/11/2010، الشرق األوسط، لندن

  



  

  

 
 

  

            16 ص                                     1972:         العدد       21/11/2010 حداأل :التاريخ

  
    منع فعنونو من السفر لتسلم جائزة دولية ت "إسرائيل" .26

رار إلى السماح لكاشف أس” اإلسرائيلية“دعا مثقفون وحائزون على جائزة نوبل للسالم الحكومة  :القدس
  .إلى ألمانيا لتسلم جائزة دولية الشهر المقبل ” إسرائيل“مفاعل ديمونة النووي مردخاي فعنونو بمغادرة 
الكاتب األلماني غينتر غراس وناشطة السالم ” إسرائيل“ومن بين الموقعين على مذكرة أرسلت إلى 

  .األيرلندية مايريد كوريغن مغاويير 
  21/11/2010، الخليج، الشارقة

  
  حتالل يكثف االعتداء بحق الممتلكات في الضفة والقدساال .27

 أوضح تقرير أصدره المكتب الوطني للدفاع عن األرض في مدينة نابلس أمس،             : بشار دراغمة  –نابلس  
  .استمرار الحرب التي يشنها ويشعلها المستوطنون على األراضي الفلسطينية

 االعتداءات التي استهدفت ممتلكات الفلسطينيين      واشار التقرير الى أن األسبوع المنصرم شهد سلسلة من        
في أرجاء مختلفة من محافظات الضفة، حيث أضرم المستوطنون النار في حقول زيتون قرب قرية سالم                

 شجرة زيتون، فيما منـع جـيش        150شرقي مدينة نابلس، وأحرقوا عشرات الدونمات المزروعة بنحو         
لمنطقة، كما أضرم المستوطنون النار في عشرات الدونمات        االحتالل سيارات اإلطفاء من الوصول إلى ا      

واوضح التقرير ان حريقـا كبيـرا       . المزروعة بأشجار الزيتون بأراضي قرية جينصافوط شرقي قلقيلية       
شمال محافظة الخليل،   » بيت عين «التهم أراضي مزروعة باألشجار في قرية صوريف بجوار مستوطنة          

 دونمـا، ويملـك     15ر الزيتون واللوزيات تقدر مساحتها بحوالي       حيث أتت الحرائق على عشرات أشجا     
  .األراضي الشقيقان عطية وأحمد الهور

ببلدة بيت  » صافا«كما أحرق مستوطنون من بؤرة بيت عين االستيطانية عشرات األشجار التابعة لخربة             
ت، ومنـع جـيش     أمر شمال الخليل، حيث إن المساحة المحروقة تضم عشرات أشجار الزيتون واللوزيا           

مـن سـكان   » ثلجـي عـادي   «االحتالل أعمال اإلطفاء لتلك األراضي المشتعلة وتعود األراضي لعائلة          
  .المنطقة

كما أضرم مستوطنون، النار في عشرات الدونمات المزروعة بأشجار الزيتون في قرية جيـت شـرقي                
  .مدينة قلقيلية

وهـي التـي    » يبة من أجل أرض إسـرائيل     الشب«واقتحم عشرات المستوطنين من منظمة يهودية تدعى        
تشرف على تحركات المستوطنين في المنطقة مدينة أريحا في محاولة للسيطرة على ما يدعون أنه كنيس                
يهودي في المدينة، وتسللوا إلى موقع كنيس نعران األثري الواقع في منطقة الديوك الفوقا شمال غـرب                 

  .أريحا بحجة أداء الصالة فيه
ويدي منظم لمدينة القدس المحتلة، أوعز المستشار القـضائي للحكومـة اإلسـرائيلي             وضمن مسلسل ته  

بحـي بطـن    » بيت يوناتـان  «لحكومته وبلدية االحتالل في القدس بإغالق جزء من البؤرة االستيطانية           
 ببلدة سلوان جنوب المسجد األقصى، لفترة وجيزة، تمهيدا لهدم مئات المنـازل  - الحارة الوسطى  -الهوى

والتي تؤكد نوايا االحتالل الماضـية      » المعاملة بالمثل «لسطينية في المدينة المقدسة في إطار ما سماه         الف
بهدم مئات المنازل في القدس وخاصة في سلوان، وتحديدا هدم منازل حي البـستان وإزالتـه بالكامـل                  

 منزال في الحـي     88، حيث تهدد إسرائيل بهدم      »الهيكل«لصالح مشاريع تلمودية تخدم أسطورة وخرافة       
في إشارة الـى    » حديقة الملك « مواطن مقدسي إلقامة حديقة توراتية جديدة تحت مسمى          1500وتشريد  

  .الملك داود
  21/11/2010، الحياة الجديدة، رام اهللا
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  األسبوعية ضد االستيطان وجدار الفصل العنصري  أمربيتاالحتالل يقمع تظاهرة  .28

أصيب العشرات من الفلسطينيين والمتضامنين األجانـب، أمـس،          :الت، وكا ”الخليج “-فلسطين المحتلة   
بحاالت اختناق بفعل الغاز الذي أطلقته قوات االحتالل لتفريق تظـاهرة بيـت أمـر األسـبوعية ضـد                   

وأغلق االحتالل مداخل البلدة لمنع المتضامنين من المشاركة فـي          . االستيطان وجدار الفصل العنصري     
جنوب البلدة تمركز جنود االحـتالل وألقـوا   ” كرمي تسور“ متراً من مستوطنة     80وعلى بعد   . المسيرة  

قنابل الغاز المدمع ما أدى إلى إصابة عشرات المتظاهرين باالختناق، بينهم مصور صـحافي ومراسـلة       
واعتقلت قـوات   . فضائية فلسطين، كما أصيب الفلسطيني أحمد خليل أبو هاشم والطفلة شذى أبو هاشم              

وأجنبيان والطفل محمد فخـري اخليـل   ” إسرائيليين“ من المشاركين في التظاهرة بينهم ثالثة       6 االحتالل
  ) . عاما14ً(

  21/11/2010، الخليج، الشارقة
  

   على الشيخ رائد صالح قيودها تشدد "إسرائيل" .29
لى شددت السلطات اإلسرائيلية اإلجراءات والقيود المفروضة ع       :قدس برس --فلسطين المحتلة -الناصرة

حيث منعته مـن    . م الشيخ رائد صالح   1948رئيس الحركة اإلسالمية باألراضي الفلسطينية المحتلة عام        
التحدث لوسائل اإلعالم، ومن التواصل مع رفقاء السجن داخل معتقل الرملة بعدما وضعته في زنزانـة                

  . وصمودهفي محاولة يائسة للحد من تأثيره على من حوله، والنيل من معنوياته, انفرادية 
وفي إطار التعسف الصهيوني المفضوح رفضت مصلحة السجون تزويد الشيخ بالكتب والصحف رغـم              

  .الحقوقي للمحكمة بهذا الخصوص" ميزان"لجوء مركز 
قام متطرفون يهود بتوزيع منشورات عنصرية وعدائية ضد الشيخ صالح، في إطار الحملة             , في السياق   

  . مدينة صفدالعنصرية ضد المواطنين العرب في
العبرية أن المنشورات العنصرية الصهيونية شنت هجوماً قوياً ضد         " يديعوت أحرونوت "وذكرت صحيفة   

الشيخ رائد صالح باعتباره رمزاً لعرب الداخل، محذرة من سيطرة العرب على المدينة بعد صدور قرار                
  .إليهاإنشاء كلية للطب، التي من المتوقع أن تجذب المزيد من الطالب العرب 

  21/11/2010، الشرق، الدوحة
  

   جنوب لبنان اشتباك مخيم الرشيديةفيأشخاص  إصابة ستة .30
أصيب ستة أشخاص على األقل بينهم طفل في وقت متأخر من امـس عنـدما نـشب               : د ب أ   -بيروت  

اشتباك مسلح بين جماعات فلسطينية متنازعة في مخيم لالجئين جنوب لبنان، وذلـك حـسبما ذكـرت                 
وقال مصدر فلسطيني داخل المخيم إن االشتباك اندلع فـي مخـيم الرشـيدية            . لسطينية ولبنانية مصادر ف 

لالجئين الفلسطينيين شرق مدينة صور الساحلية جنوب البالد عندما اشتبك رجل، يدعى احمد راجا مـع                
 فلسطين  إن راجا كان تابعاً لجماعة الجبهة الشعبية لتحرير       : وأضاف المصدر  . حراس مكتب لحركة فتح   

  . القيادة العامة التي يترأسها أحمد جبريل 
، وتصاعدت المشادة وتحولـت إلـى معركـة         "فتح"وبدأت االشتباكات بمشادة كالمية بين راجا وحراس        

  . باألسلحة النارية أصيب خاللها ستة أشخاص بينهم راجا نفسه
له إلى مستشفى في مدينة صـيدا       وقال مصدر أمني لبناني إن راجا وهو مطلوب للقضاء اللبناني جرى نق           

  .الساحلية جنوب البالد وحالته خطيرة
  21/11/2010، األيام، رام اهللا
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   غزة التجاري نتيجة الحصار اإلسرائيليعجز مليون دوالر 220 .31

كشف مسؤول فلسطيني النقاب عن أن نسبة العجز في الميزان التجاري الـسلعي             :  مريم الشوبكي  - غزة
وعزا مـدير عـام الدراسـات       . مليون دوالر ) 220( بلغت   2010الثالث من عام    في قطاع غزة للربع     

العجـز التجـاري إلـى ضـعف        " فلسطين"أيمن عابد في حديث لصحيفة      . بوزارة االقتصاد الوطني د   
ترتب على ذلك إعاقـة لالقتـصاد فـي         : "الصادرات والواردات عن األعوام التي سبقت الحصار، وقال       

إن حركة الصادرات من جميع     : "وأضاف".  شبه كامل على الواردات الخارجية     القطاع الذي يعتمد بشكل   
المجموعات السلعية تراجعت، نتيجة الحصار اإلسرائيلي، لتبلغ قيمتها خالل الربع الثالث من العام الحالي              

  ". صفر، مما أثر سلبا في ميزان المدفوعات
  13/11/2010، موقع فلسطين أون الين

  
   ألف مراجع منذ اقامته العام الماضي360 في غزة يتعامل مع االردني المستشفى الميداني .32

وصل اجمالي عدد الحاالت التي تعاملت معها طواقم المستشفى الميداني العسكري االردني            :  بترا –غزة  
 الـف   360منذ اقامته في السادس والعشرين من كانون الثاني من العام الماضي وحتى امس الـى نحـو                

 واستشاري اطفـال الـدكتور نـضال        10ير المستشفى الميداني العسكري االردني غزة     وقال مد  .مراجع
 تعاملت منذ بدء عملها     10في غزة امس السبت ، ان طواقم غزة       ) بترا(يونس الى وكالة االنباء االردنية      

 مراجع ، حيث تم اجراء الفحوصات المخبرية واالشـعاعية وتقـديم            43500قبل قرابة الشهرين مع نحو    
  .ج واالستشارة الطبيةالعال

عملية جراحية كبرى وصغرى مـن      720 اجرت 10 واشار الدكتور يونس الى ان طواقم المستشفى غزة       
بينها عمليات معقدة ودقيقة ليرتفع عدد العمليات الجراحية التي تم اجراؤها منذ اقامة المستـشفى وحتـى      

  . عملية جراحية كبرى وصغرى10230 امس الى
  21/11/2010، الدستور، عّمان

  
  كتاب جديد لتشومسكي وبابي عن ترويع الفلسطينيين" غزة في أزمة" .33

تـأمالت فـي الحـرب      : غزة في أزمـة   " صدر مطلع تشرين الثاني الحالي كتاب جديد بعنوان          :رام اهللا 
 األمريكية، ويقع الكتاب فـي  Haymarket Books، وذلك عن دار النشر "اإلسرائيلية على الفلسطينيين

  .ن القطع المتوسط صفحة م240
سـل  االكتاب أعده وحرره فرانك بارات، وهو ناشط من أجل السالم يعيش في لندن، ومنسق محكمـة ر                
  .الدولية حول فلسطين، وعضو حملة التضامن مع فلسطين، واللجنة اإلسرائيلية لمكافحة هدم البيوت

ما اثنان مـن أشـهر وأهـم        هذا الكتاب عبارة عن مقابالت ومقاالت لنعوم تشومسكي وإيالن بابي، وه          
المعلقين على الصراع الفلسطيني والعربي ـ اإلسرائيلي، فاألول أحد كبار اللغويين في العالم، وأهم نقّاد  
السياسة األمريكية في الشرق األوسط، إلى حد أن صحيفة نيويورك تايمز وصفته بالظاهرة العالمية، أما               

، وهو صاحب كتاب التطهير العرقي لفلسطين، ويعمل فـي          الثاني فأحد أهم المؤرخين الجدد في إسرائيل      
  .الوقت الحالي أستاذاً للتاريخ في جامعة إكستر البريطانية

وعلى الرغم من حقيقة أن أغلب المواد التي يضمها الكتاب ظهرت قبل الهجوم اإلسرائيلي علـى قافلـة                  
ح اإلسرائيلي لغزة المسمى بعمليـة      أسطول الحرية، إال أنها تٌسهم في وضع ذلك الهجوم، وكذلك االجتيا          

  .الرصاص المصبوب، في سياقهما التاريخي والسياسي
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وفي هذا الصدد يعود تشومسكي إلى تأكيد المواقف التي لم يكف عن تكرارها منذ أربعة عقـود حـول                   
 اإلسرائيلي، وحول تواطؤ اإلدارات األمريكية المختلفـة مـع الحكومـات            -أصول الصراع الفلسطيني    

رائيلية المتعاقبة والساعية إلى تأبيد االحتالل، ناهيك عن حماية إسـرائيل فـي المحافـل الدوليـة،                 اإلس
  .واستخدام حق النقض في مجلس األمن

 اإلسرائيلي يبدو عصياً على الحل، وقد اسـتهلك الكثيـر مـن      -ويقول إن الصراع الفلسطيني والعربي      
  . ف، ويحظى بتأييد الغالبية العظمى من دول العالمالوقت والجهد والموارد، رغم أن الحل نفسه معرو

 وإنشاء دولة فلـسطينية فـي   1967الحل يقوم على انسحاب إسرائيل من المناطق المحتلة عام          "ويضيف  
وحتى الواليـات المتحـدة وإسـرائيل ال        . الضفة الغربية وقطاع غزة، مع تعديالت طفيفة على الحدود        

فإن الحكومات اإلسرائيلية المتعاقبة، وبدعم من الواليات المتحـدة،         رغم ذلك،   . تعترضان عليه في العلن   
وفي هـذا الـسياق يمكـن فهـم         . لم تكف عن عرقلة هذا الحل، وعن افتعال األزمات، وخلق العراقيل          

المقصود من الهجوم على أسطول الحرية، وعملية الرصاص المصبوب بعـد وضـعهما فـي اإلطـار                 
  ".الصحيح

 إسرائيل من قطاع غزة، إال أنها ترفض التخلي عن السيطرة األمنيـة الكاملـة               فعلى الرغم من انسحاب   
عليه، إلى حد تحول معه القطاع إلى أكبر سجن مفتوح في العالم، وإلى مكان ال يصلح للعـيش، حـسب                

  .تعبير تشومسكي
ـ                ضع فاستمرار الحصار، ومنع دخول مواد ومعدات البناء إلى غزة، وتقليص حرية الحركة بطريقـة ت

  .الفلسطينيين في غيتوهات مغلقة ومعزولة، كلها أشياء تستهدف ترويع وعقاب وإذالل الفلسطينيين
  يجافي المنطق الـسليم، والمـصالح      " اإلسرائيلي، الذي    -أما إيالن بابي فيقدم تحليالً للتحالف األمريكي        

  
وقف أمريكا من إسرائيل ومن     ، ويركز بشكل خاص على الجذور اإلنجيلية العميقة لم        "المألوفة بين الدول  

  .العرب والفلسطينيين، كما يقدم تحليالً تاريخياً جديداً لميالد الحركة الوطنية في فلسطين
  21/11/2010، وكالة سما اإلخبارية

  
    " إسرائيل"اتفقت مع عباس على خطوات مابعد المكافآت األمريكية لـ : موسىعمرو  .34

ام لجامعة الدول العربية، أنه اتفق مع الرئيس الفلسطيني عباس          أعلن عمرو موسى األمين الع    : )أ.ب  .د  (
  .” إسرائيل“على الخطوات التي يجب اتخاذها فور إعالن اإلدارة األمريكية عن تفاصيل صفقتها مع 

إن بعض األطراف أكدت أن ما يتم تسريبه من الجانـب           “وأضاف موسى، عقب لقائه عباس في القاهرة        
، وأوضح أن االستيطان ال شرعي وال قانوني، وأن االستمرار فيه           ”ة غير دقيق  حول الصفق ” اإلسرائيلي“

باستمرارها في االستيطان ليـست جـادة فـي إجـراء           ” إسرائيل“يعني ال وجود لدولة فلسطينية، وأن       
مفاوضات تكون لها فائدة، وطالب بضرورة وقف االستيطان في الضفة الغربية والقدس المحتلة دون أي               

إن البـدائل مطروحـة، وإن      “وقال األمين العـام للجامعـة العربيـة          .هو أمر محسوم عربياً   استثناء، و 
إنه سيدعو الى عقد اجتماع فـوري للجنـة المتابعـة           “، وأضاف   ”اإلجراءات ستتخذ في اللحظة المناسبة    
  .” العربية على مستوى وزراء الخارجية

  21/11/2010،  الخليج، الشارقة
  

  ادرة السالم العربية أجدى الحلول العملية لحسم نزاع الشرق األوسطمب :األمير تركي الفيصل .35
أبرز صاحب السمو الملكي األمير تركي الفيصل المكانة البارزة للمملكة على الصعيد : واس ـ بوسطن 

الدولي في ظل المبادرات والسياسات الحكيمة التي ينتهجها خادم الحرمين الشريفين الملك عبـداهللا بـن                
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 مبرهنا بالقول إن التجاوب العالمي مع توجهات القيادة في المملكة من شأنه أن يقـود إلـى                  عبدالعزيز،
  .تحقيق السالم واالستقرار المأمول في منطقة الشرق األوسط

وفي محاضرة ألقاها في كلية جون كينيدي للشؤون الحكومية ضمن زيارة البارحة األولى إلـى جامعـة                 
س إدارة مركز الملك فيصل للبحـوث والدراسـات اإلسـالمية أن            هارفارد في بوسطن، بين رئيس مجل     

توجهات السياسة السعودية يدعمها مركز المملكة االقتصادي القوي، ونمو قدراتها األمنيـة والدفاعيـة،              
  .ومستوى عالقاتها الوثيقة في المجتمع الدولي

وصفها أجدى الحلول العملية الممكنة     وأشار إلى التأييد الواسع النطاق الذي وجدته مبادرة السالم العربية ب          
إلنهاء النزاع الذي طالما هدد جهود السالم واالستقرار في الشرق األوسط، وذلك إلى جانـب االهتمـام                 
الذي توليه المملكة للدعوة إلى جعل الشرق األوسط منطقة خالية من األسلحة النووية وأسـلحة الـدمار                 

  .الشامل
ملكة الدائمة لحقوق الشعب الفلسطيني، وجهودها في اتجـاه تحقيـق           وعبر تركي الفيصل عن مساندة الم     

الوفاق واالستقرار في العراق واليمن ولبنان، ودورها الفعال في المحيطين اإلسالمي والعربي في إطـار               
جامعة الدول العربية، مجلس التعاون الخليجي، ومنظمة المؤتمر اإلسالمي، إلى جانب مـساهماتها فـي               

  .ن الدولي، ودورها في منظمة األوبك، وعضويتها المهمة في قمة العشرين االقتصاديةمجاالت التعاو
  21/11/2010، عكاظ، جدة

  
   بالتدخل للحد من قصف مناطق األنفاق وزارة الخارجيةأهالي رفح المصرية يطالبون .36

 علـى   بالضغطالمصرية  طالب أهالي مدينة رفح المصرية وزارة الخارجية        ): أ.ب.د (-) مصر  ( رفح  
وقال بعض األهالي لوكالـة األنبـاء        .إسرائيل للحد من قصفها لمناطق األنفاق الحدودية مع قطاع غزة         

خرج أهالي رفح المصرية من منازلهم وبيوتهم الى الشوارع والميادين العامـة فـي              ): "أ.ب.د(األلمانية  
ايا القـصف اإلسـرائيلي     الساعات المتأخرة من مساء الجمعة وفجر أمس السبت خوفاً من إصابتهم بشظ           

  ".الذي استهدف مناطق األنفاق على الحدود مع غزة
 21/11/2010، األيام، رام اهللا

  
   اإلسرائيلي على أميركاالتجسستكشف فداحة " أيباك"فضيحة  .37

طفت على السطح فضيحة سياسية الفتة في واشنطن بدت مالمحهـا إثـر             :  أحمد عبدالهادي  - واشنطن
) أيبـاك (ة بين المسؤول السابق في لجنة الشؤون العامة األميركية ـ اإلسرائيلية  معركة إعالمية وقانوني

ستيفن روزن وبين المنظمة التـي سبق أن أدارها والتـي تشكـل رأس رمح اللـوبي اإلسرائيلي فـي                
  .الواليات المتحدة

حو يتيح النظـر    لآلخر على ن  " الغسيل القذر "إذ بدأ كل جانب ينشر      . وكشفت المعركـة حقائـق جديـدة   
كمـا يتـردد إعالميـا فـي        " لخالف اللصوص "إلى آليات عمل المنظمة بصورة أكثر وضوحا كنتيجة         

  .واشنطن
ورفع روزن دعوى على أيباك بعد اتهامه بتسلم وثائق سرية مسروقة من البنتاجون وتسليمها إلى ضابط                

ظمة تخلت عنه وأدعت عدم معرفتها      وقال في دعواه إن المن    . موساد في السفارة اإلسرائيلية في واشنطن     
فقد حاولت تسوية األمر بشرح حساسية القضية واضطرارها إلى االبتعاد عـن            " أيباك"أما  . بما كان يفعل  

. روزن فور اعتقاله لتجنب إثارة لغط مشابه لما أثير بعد فضيحة تجسس جوناثان بوالرد في الثمانينـات                
وقال إنه سيثبت أمـام المحكمـة       . اجهة إلى ميدان مكشوف   بيد أن روزن لم يتخل عن قضيته، فنقل المو        

أن أيباك دأبت على الحصول على وثائق سـرية حكوميـة وإرسـالها إلـى     "التي ستفصل في المواجهة   
  ".إسرائيل عبر عشرات الصالت في واشنطن
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تتسلم المنظمة إيجازات شفوية منتظمة من عشرات المصادر في مواقع حـساسة فـي واشـنطن                "وزاد  
أذكر ذلك بالتفصيل خالل المحاكمة على الرغم من أنه قد يكون من الصعب إثبات كل الوقائع بالدليل                 وس

  ".القاطع ألن اإليجازات الشفوية ال تأتي وهي مختومة بختم سري للغاية
  21/11/2010، الوطن اون الين، السعودية

  
  ى سلوكها السيئ عل"سرائيلإ"واشنطن تكافئ : السفير االميركي السابق لدى تل أبيب .38

هاجم دبلوماسي اميركي سابق العرض الذي قدمته واشنطن السرائيل من اجل تمديـد تجميـد               : رام اهللا 
تكافئ اسرائيل  «حيث ان الواليات المتحدة     » فكرة سيئة جدا  «االستيطان لفترة محددة واصفا الصفقة بأنها       

ب دان كورتزر فـي مقالـة بـصحيفة         وقال السفير االميركي السابق لدى تل أبي      . »على سلوكها السيئ  
واشنطن ستندم بالتأكيد على رشو اسرائيل، اسرائيل ربما تندم اكثر على قبول مثل             «, »واشنطن بوست «

وقال كورتزر في مقالته ان ادارة اوباما بقيت على مدار عـام ونـصف العـام تطالـب                  . »هذه الرشوة 
. فـي المـستوطنات القائمـة     » التوسع الطبيعي «اسرائيل بوقف جميع اشكال البناء االستيطاني بما فيه         

تقول انها تستعد الن تدفع السـرائيل مقابـل تجميـد بعـض             » االميركية«لكن اآلن االدارة    «واضاف  
  . »النشاطات االستيطانية فقط مؤقتا

للمرة االولى في الذاكرة، ان الواليات المتحدة تستعد لمكافأة اسـرائيل علـى سـلوكها               «وتابع كورتزر   
واضاف انه في الماضي كانت معارضة الواليات المتحدة للبناء االستيطاني تأخذ شكل العقـاب              . »ئالسي

فانها سـتكون المـرة     » الصفقة«اذا بقيت ماضية الى االمام      «وقال الدبلوماسي االميركي    . وليس المكافأة 
ي عارضتها علـى مـدى      االولى التي تساعد فيها الواليات المتحدة اسرائيل في نشاطاتها االستيطانية الت          

  . » عاما40اكثر من 
زر اذا ما كانت الواليات المتحدة ستكافئ الفلسطينيين على مـا وصـفه             توفي مقالته ايضا يستغرب كور    

اوقفوا التحريض ضد اسرائيل واليهود في وسائل       : واشنطن ستدفع لهم لتقول   «، قائال   »سلوكهم السيئ »بـ
  .»االعالم العامة وبعض المواد التعليمية

  21/11/2010، الحياة الجديدة، رام اهللا
  

  "إسرائيل" العنصري حيرت فيلدرز معجب بعنصرية الهولندي" الحرية"زعيم حزب  .39
" إسـرائيل "الهولندي العنصري حيرت فيلـدرز إن       " الحرية"قال زعيم حزب    ": الخليج "-القدس المحتلة   

 .تقوم على جعل األردن دولـة فلـسطينية       تحارب العرب والمسلمين نيابة عن أوروبا، داعياً إلى تسوية          
العنصري والمعادي للعرب والمسلمين في هولندا، في حديث مع         " الحرية"واعترف مؤسس وزعيم حزب     

  .، أول أمس، بأنه يخشى على حياته، لكنه أكد تمسكه بأفكاره العنصرية "يديعوت أحرونوت"صحيفة 
اً إلى اتهام صحف إيرانية وأردنية له بالعمـل لـصالح           ، الفت "إسرائيل"ويفاخر فيلدرز بعالقات بالده مع      

ويقـول  " . إسرائيل"، ويرى أن الفلسطينيين يحاربون الغرب من خالل محاربتهم          "اإلسرائيلية"المخابرات  
بوجود دولة فلسطينية هي األردن وهي الحل للقـضية داعيـا لترحيـل             " اإلسرائيليين"إنه سيحاول إقناع    
رغم قناعته بعدم إمكان تمريرها في      " إسرائيل"ا يبدي تأييده للقوانين العنصرية في       كم. الفلسطينيين إليها   

  .هولندا اليوم، ويؤيد أيضاً ضربة عسكرية استباقية إليران، ويرفض ضم تركيا لالتحاد األوروبي 
  21/11/2010، الخليج، الشارقة
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  لعبة المفاوضات المملة بين إسرائيل والفلسطينيين .40
  بالل الحسن

إذا أردنا أن نأخذ األمور بمظاهرها، فإن بنيامين نتنياهو، رئيس دولة إسـرائيل ذات الخمـسة ماليـين                  
ويـضع  . ال: يقول لـه  . نسمة، هو وحش كاسر، حتى إنه يستطيع أن يتحدى رئيس أكبر دولة في العالم             

يرفـضها، أو   وهو يتلقى منه الرسائل والعـروض ف      . ثم يتدلل عليه ويطلب شروطا أكثر     . عليه الشروط 
  ولكن هل هذه هي الصورة الحقيقية؟.. يردها له مرهونة بمطالب جديدة

وإذا أردنا أن نأخذ األمور بمظاهرها، فهناك اتصاالت ثالثية تدور بـين أميركـا وإسـرائيل والـسلطة                
ي الفلسطينية، من أجل قيام تفاهم ثالثي يسمح باستئناف المفاوضات المباشرة، حتى إن ديفيد ميتشل الـذ               

يسمونه بالمعجزة، الذي صنع سالم آيرلندا، يأتي بنفسه ليصنع المعجزة الجديدة، ويضع الجميع على سكة               
.. وقد جاء هذه المرة إلى رام اهللا ومعه مندوب أميركي آخر يستعين بمهاراته إذا لزم األمـر                . التفاوض

  ولكن هل هذه هي الصورة الحقيقية؟
ب الصحيح، فنقول إن نتنياهو إذ يتحدى الرئيس األميركي أوباما،          حول السؤال نسجل ما نعتقد أنه الجوا      

وأوباما ال يضغط عليه، بدليل أنه      . فألن أوباما ال يضغط عليه، بل هو يتبنى كل مطالبه ضد الفلسطينيين           
إن أوباما يالين نتنياهو، ويسايره، ويدللـه، كي يقبـل أمـرا           . يمده بالسالح ليصبح جيشه أقوى وأقوى     

ط، وهو أن يحتفظ بكل أهدافه ضد الفلسطينيين، إنما بشرط واحد، وهـو أن يواصـل عمليـة                  واحدا فق 
التفاوض مع الفلسطينيين، ألن العودة إلى التفاوض مع الفلسطينيين تشكل دعما سياسيا ألوباما داخل بلده،               

  .وهو دعم يحتاجه ليقول إن سياسته الخارجية ناجحة
: وهنا يطرح السؤال نفـسه مـرة ثانيـة        . إن نتنياهو يعاند ويعاند   وعلى الرغم من هذا المطلب السهل، ف      

لماذا؟ والجواب نجده في المواقف األميركية األخرى تجاه أحداث المنطقة، وهي مواقف تتكثف وتتجمـع               
وضغط متصل  . وضغط شديد على العراق   . وضغط شديد على سورية   . ضغط شديد على لبنان   : كما يلي 

وفي كل  .  على األردن التي يريد نتنياهو المرابطة عسكريا على حدوده         وضغط سري وناعم  . على إيران 
هذه المواقف فإن إسرائيل تقف في نقطة الوسط، تقف في عين الصقر كما يقولون، إذ إن مواصلة هـذا                   
الضغط األميركي على العرب، يحتاج إلى استعمال قوة إسرائيل، وتهديد جيش إسرائيل في لحظـة مـا                 

ن نتنياهو يعرف أن أوباما يعده لهذا األمر، فهو يعرف أيضا أنه لن يفرط به ألجـل                 وأل. حاسمة وخطرة 
ويتمنع ويتمنع، مـن دون أن يخـشى        . ويرفض ويرفض . وهو لذلك يطلب ويطلب   . عيون الفلسطينيين 

  .غضب الرئيس األميركي
 مندوبه فقد القوة    وحين يرسل أوباما مندوبه ديفيد ميتشل ليتوسط وليصنع معجزته الجديدة، فهو يعرف أن            

على فعل ذلك، وفقد البريق الشخصي، حتى أصبح يظهر في الصور اإلعالمية ضاحكا ببالهـة، علـى                 
غرار الممثل المبتدئ، الذي يعرف أن مهمته تقتضي منه أن يبقى تحت أضواء الكـاميرات، حتـى لـو      

 السلطة الفلـسطينية فحـوى      يأتي ميتشل إلى رام اهللا ليبلغ     . كانت الصورة تظهره بوضوح مبتدئا وفاشال     
إنه يبلغها بما لديه مـن      . المحادثات بين أوباما ونتنياهو، ولكنه ال يجري محادثات مع السلطة الفلسطينية          

  .معلومات، ومن اقتراحات جرى تقديمها إلى نتنياهو، من باب أخذ العلم فقط
 بيهودية دولة إسرائيل من أجل      مثال يأتي ميتشل ويبلغ المفاوض الفلسطيني أن نتنياهو يشترط االعتراف         

العودة إلى المفاوضات، وتسقط هنا الجملة التي تقول إن أوباما قدم لنتنياهو االعتـراف بيهوديـة دولـة                  
  .2004إسرائيل، تماما كما فعل سلفه جورج بوش عبر رسالته الرسمية إلى أرييل شارون عام 

يشترط اإلفراج عن الجاسوس األميركي بوالرد،      مثال يأتي ميتشل ويبلغ المفاوض الفلسطيني أن نتنياهو         
وتسليمه كبطل إلى إسرائيل، وهو أمر ال عالقة للمفاوض الفلسطيني به، ال من قريب وال من بعيد، إنما                  

  .ميتشل يبلغه فحسب، ربما كنوع من النميمة ال من التفاوض
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ثر من مغرية، صفقة تحـالف      وفي سياق هذا كله يقدم أوباما إلى نتنياهو صفقة ليست مغرية، بل هي أك             
وتقوم هذه الصفقة علـى البنـود       . استراتيجي جديد يضاف إلى التحالف االستراتيجي القائم والدائم بينهما        

  :التالية
 يوما فقط، وباستثناء مدينة القدس، مع تعهد بأن ال يتم بعد ذلـك بحـث                90تجميد االستيطان لمدة    : أوال

فيسقط بذلك بند االستيطان من     .  اإلسرائيلية -اوضات الفلسطينية   موضوع تجميد جديد لالستيطان في المف     
  .المفاوضات

. وعد إسرائيل بأن واشنطن ستستخدم حق الفيتو في مجلس األمن ضد أي قرار يمـس إسـرائيل                : ثانيا
والمقصود بذلك استخدام الفيتو ضد أي مطلب فلسطيني يعرض على مجلس األمن بهدف إعالن الدولـة                

فيسقط بذلك المشروع السياسي المضاد الذي يهـدد بـه          . ، ومن جانب واحد   1967 حدود   الفلسطينية في 
  .المفاوض الفلسطيني

ويعني ذلـك تأييـد     .  كلم 14تأييد مطلب إسرائيل بمرابطة جيشها في منطقة غور األردن، وبعمق           : ثالثا
  .لفلسطينيينأوباما لمطلب نتنياهو بضرورة تحقيق مطالب إسرائيل األمنية في أي تسوية مع ا

وعد إسرائيل بتسليمها أحدث الطائرات الحربية األميركية، بما يزيد من قوتها العـسكرية، ومـن               : رابعا
  .أجل الهدف األميركي الدائم، بأن تبقى إسرائيل قوة تستطيع تهديد العرب جميعا

 دون أن   وعلى الرغم من كل هذه اإلغراءات، فإن نتنياهو ال يزال يرفض ويتدلل، وهو يرغـب، مـن                
أو من أجل أن ينال موافقة      . يقول، في أن ينال كل هذه العروض من أوباما، من دون أن يجمد االستيطان             

أوباما على خدعة إسرائيلية جديدة، تقول بتجميد االستيطان في المناطق التي ستنسحب منهـا إسـرائيل                
تبادل األراضي الذي يوافـق عليـه       فقط، أي أن ال يشمل التجميد المستوطنات التي سيتم فيها تنفيذ مبدأ             

وهذه المستوطنات هي التي تقع في منطقة القدس، التي تحيط كلها بمدينة القـدس،              . المفاوض الفلسطيني 
  .إلسرائيل» أبدية«وتسهل على إسرائيل االستيالء عليها وإعالنها مدينة يهودية، بل وإعالنها عاصمة 

ربما ألن العـرب ال     . العربية، ويتجاهل الحقوق الفلسطينية   ويجري كل هذا بينما يتجاهل أوباما المصالح        
ال يهددون مثال بتفعيـل المقاطعـة االقتـصادية         . أو ربما ألن العرب ال يهددون بشيء      . يطالبون بشيء 

ال يهـددون  . ال يهددون مثال بتعليق العالقات الدبلوماسية القائمة مع إسرائيل . العربية إلسرائيل من جديد   
ال يهددون مثال بوقف التعـاون      . تبادل األراضي من على طاولة التفاوض الفلسطيني      » مبدأ«مثال بإزالة   

  .األمني القائم فلسطينيا وعربيا مع إسرائيل
وفي ظل هذا كله، يعرض أوباما على نتنياهو، ويتدلل نتنياهو على أوباما، وتستمر لعبـة المفاوضـات                 

  .ستراتيجية ال وجود لهاوكأنها استراتيجية دولة عظمى، وهي في الواقع ا
  21/11/2010، الشرق األوسط، لندن

  
  تهدد حل الدولتين... المراوغات اإلسرائيلية .41

  حنان عشراوي
فخالل أزيد من عقدين كان حل      . الفلسطيني لمرحلة حرجة في الوقت الراهن     -وصل الصراع اإلسرائيلي    

 إلحالل السالم في المنطقة، بيد أن الرفض        الدولتين يمثل األساس الذي قامت عليه الجهود الدولية الرامية        
اإلسرائيلي إليقاف بناء المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين، يجعل من إقامة دولـة      

  .فلسطينية متصلة األجزاء وقابلة للحياة أمراً مستحيالً
قة، وإلـى تعزيـز نفـوذ       وفشل حل الدولتين، سوف يؤدي إلى توليد مزيد من عدم االستقرار في المنط            

عناصر الرفض على الجانبين، كما سيعني أن الصراع سيتواصل ألجيال قادمة، وتالياً سيـضر بمكانـة                
  .أميركا في الشرق األوسط وبمصالحها وأمنها القومي
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ورغم ذلك، ال يبدو أن هناك إدراكاً من جانب القادة اإلسرائيليين، ومن جانب الـبعض فـي الواليـات                   
وهذا الوضع جعل العديد من المراقبين فـي المنطقـة،          . طورة اللحظة الحالية ودرجة إلحاحها    المتحدة بخ 

تهـدف  " حقائق على األرض  "وخارجها، يتوصلون الستنتاج مؤداه أن سياسة إسرائيل القائمة على فرض           
  .إلى جعل عملية تقسيم األراضي بينها وبين الفلسطينيين غير قابلة للتنفيذ في نهاية المطاف

والمستوطنات ليست موضوعاً مجرداً أو ثانوياً بالنسبة للفلسطينيين، الذين يرون التمدد الدائم للمستوطنات             
اليهودية وهي تبتلع أراضيهم وأحالمهم المستقبلية، خصوصاً وأن ما يقرب من نصف مليـون يهـودي                

  . آخذ في التزايديعيشون حالياً بشكل غير قانوني في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وهو عدد
ومنذ البداية، كان الدافع الرئيسي للمشروع االستيطاني اليهودي هو الحيلولة دون تأسيس دولة فلسطينية،              
وكان هذا الدافع هو الذي جعل المخططات االستراتيجية إلسرائيل تركـز علـى اختيـار مواقـع تلـك            

فلسطينية، عن بعضها بعضاً من ناحيـة،       المستوطنات بطريقة تؤدي إلى تقسيم وعزل المراكز السكانية ال        
  .وعن العالم الخارجي من ناحية أخرى

والمستوطنات ال تبتلع األرض التي يفترض أن تقام عليها الدولة الفلسطينية فحسب، ولكنها تجتذب أيضاً               
متطرفين مسلحين وعدوانيين يهاجمون الفلسطينيين، ويدمرون منازلهم، ويقتلعون محاصيلهم، ويدنـسون           

  .اكنهم المقدسةأم
 في المئة فقط مـن      22 وافق المجلس الوطني الفلسطيني على إقامة دولة فلسطينية فوق           1988وفي عام   

 اعترفت منظمة التحرير الفلسطينية رسمياً بإسرائيل كجـزء         1993وفي عام   . أرض فلسطين التاريخية  
  .من اتفاقيات أوسلو

 إسرائيل لم تعترف بها ولم تقدم أي تنـازالت فـي            وكانت هذه تنازالت تاريخية كبرى من جانبنا، لكن       
ليس هذا فحسب، بل إن إسرائيل تطالبنا في الوقت الراهن بتقديم مزيد من التنازالت حتى عـن                 . المقابل

الحصة التي تقل عن ربع فلسطين التاريخية والتي رضينا بها، كما تدعونا ليس فقـط لالعتـراف بهـا                   
  .تحديداً" ةيهودي"كدولة، ولكن أيضاً كدولة 

والقيادة الفلسطينية ال تزال ملتزمة بالتوصل لتسوية سلمية متفاوض عليها للصراع علـى أسـاس حـل                 
الدولتين، بيد أنها ال تريد أن تظل منخرطة في عملية ال تؤدي إلى شيء في النهاية، وتوفر فـي نفـس                     

  .الوقت غطاء الستمرار االحتالل ألراضينا
 واحد، لكن ذلك ال يعني أننا لن نقوم باستكشاف كافة الخيارات المتاحـة              ونحن لن نقوم بعمل من جانب     

  .والتعاون مع أعضاء المجتمع الدولي، والمنظمات الدولية مثل األمم المتحدة
وإذا لم يتمكن الفلسطينيون من حماية حقوقهم، من خالل استخدام الوسائل السلمية، مثـل االحتجاجـات                

 للحصول على التعويضات القانونية من خالل المنظمات الدولية، مثل األمم           الشعبية غير العنيفة، والسعي   
المتحدة ومحكمة العدل الدولية، فإن الكثيرين منهم سوف يرون حينئذ أن العودة للمقاومة المـسلحة هـي             

  .الخيار الوحيد المتاح، مع ما يترتب على ذلك من عواقب كارثية للجميع
جنب المباحثات متعددة األطراف، كما تعارض اللجوء للقانون الدولي،         وإسرائيل من جانبها، ترغب في ت     

وتفضل بدالً من ذلك االنخراط في مباحثات ثنائية تعكس الفارق الضخم في القوة بينها وبين الفلسطينيين                
  .بما يمكنها من إمالء شروطها، وليس التفاوض بشأنها

راط إيجابي وجاد من جانب الواليات المتحـدة،        ولضمان عدم حدوث شيء مثل هذا، فإننا بحاجة إلى انخ         
  .وغيرها من الفاعلين الدوليين في جهود الحل

إما االسـتمرار   : واإلسرائيليون وضعوا أنفسهم في زاوية ضيقة حيث لم يعد أمامهم سوى البدائل التالية            
ة، وهو وضـع ال     في فرض األمر الواقع، والتحكم في حياة ماليين الفلسطينيين دون منحهم حقوقاً سياسي            

يمكن الدفاع عنه، إذ ليس له أي سند شرعي، وقد سبق الثنين من رؤساء الوزراء اإلسرائيليين السابقين                 
أو منح الفلسطينيين حقوقاً متساوية في دولة واحـدة ثنائيـة           )... الفصل العنصري (أن شبهوه باآلبارتايد    
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سطينية ذات سيادة وقابلة للحيـاة فـي الـضفة          أو تفكيك المستوطنات والسماح بإقامة دولة فل      ... القومية
  .الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية

رئيس الوزراء اإلسرائيلي يقول إنه يؤيد حل الدولتين، بيد أن األفعال التي تقوم بها حكومتـه، وقائمـة                  
اً للشك  الشروط الطويلة التي يحاول فرضها على قيام أي دولة فلسطينية في المستقبل، تترك مجاالً واسع              

  .في نواياه
وإلنقاذ حل الدولتين، يجب على القادة اإلسرائيليين أن يغيروا مسارهم الحالي، ويظهروا جديتهم، وصدق              
نواياهم على الفور، وذلك من خالل إنهاء كافة األنشطة االستيطانية من دون شروط، إلفساح المجال أمام                

  .سالم حقيقي ودائم بين الشعبين
  21/11/2010 ،االتحاد، أبو ظبي

  
  حيثيات ومتطلبات» االنتفاضة المعولمة« .42

  أسعد عبد الرحمن. د
في ظل الظروف والمعطيات الحالية، بتنا أعجز من القيام بحركة تحرير تعتمد خيـار الكفـاح المـسلح                  

. »السالم«فإسرائيل ال تشعر بأنها في حاجة الى        . طريقا أو حتى القيام بانتفاضة شبيهة بانتفاضة األقصى       
هي ترى أنها حلت هاجسها األمني عبر الجدار في الضفة الغربية، والحصار على قطاع غزة، والتنسيق                ف

االمني والعالقة التفاوضية مع السلطة الفلسطينية، خاصة وأنه أمر يحميهـا مـن الـضغوط والعزلـة                 
لـى رأسـها    ومع استمرار شلل المجتمع الدولي وتوهان العالم العربي، تعارض السلطة، وع          . الخارجية

الرئيس محمود عباس، أي شكل من أشكال العنف، باعتبار أنه أمر ال يمكن البناء عليه للوصول إلى أي                  
شيء، وأن التمسك باتفاقات أوسلو هو السبيل، فيما أحكمت الحكومة المقالة بالقطاع قبـضتها ومنعـت                

خشيتها من انهيارها مما يجـدد      في القطاع، و  » األمر الواقع «إطالق صواريخ على إسرائيل تثبيتا لهدنة       
  .2008العدوان الوحشي على القطاع على غرار ما حدث نهاية 

االعتماد علـى   : »االنتفاضة المعولمة «لذا، فإن الطريق الممكن، وربما األوحد حاليا، هو ما بات يسمى            
ـ              ة محاصـرة   أشكال متعددة من النضال الجماهيري ضد االحتالل، والعمل في كافة المحافل الدولية بغي

إسرائيل ومحاكمتها الرتكابها جرائم الحرب الدولية، واالستفادة من التضامن الدولي والعربـي، األمـر              
المؤسـسة الفلـسطينية لدراسـة      (» مواطن«المدير العام لمؤسسة    ) جورج جقمان (الذي لخصه الدكتور    

شخـصيات والقيـادات    في مؤتمرها السنوي السادس عشر الذي شارك فيه العديـد مـن ال            ) الديمقراطية
إذا نظرنا إلى االنتفاضة األولى فقد كانـت مدنيـة، والثانيـة كانـت              «: السياسية واالجتماعية، حين قال   

مسلحة، ونحن اآلن في بداية انتفاضة ثالثة وهي انتفاضة معولمة، وإن عناصر هذه االنتفاضة تتمثل مثالً                
مقاطعة األكاديميـة والثقافيـة إلسـرائيل،       في موضوع السفن التركية، وموضوع تقرير غولدستون، وال       

أقول أنها انتفاضة معولمـة ألن عنـصر التـضامن          «: وأضاف. »إضافة إلى موضوع مناهضة الجدار    
الدولي موجود فيها، إضافة إلى حروب االنترنت، وهي مرحلة جديدة من النضال ومشابهة إلى ما حصل                

  .»من مسعى لعزل جنوب أفريقيا
 إسرائيل وتعريتها وفرض عقوبات عليها نقطة بالغة األهمية في إطار الظـروف             إن النجاح في مقاطعة   

فإسرائيل، التي طالما اطمأنت بأنها ستستمر فـي        . العالمية المحيطة بالصراع الفلسطيني االسرائيلي اليوم     
تهويـد  تلقي الدعم من حلفائها بغض النظر عن تعاملها مع الفلسطينيين، يتابع العالم اليوم تماديهـا فـي                  

رغـم  » االستيطان«/ ، وإصرارها على االستعمار   48القدس وإصدار القوانين العنصرية ضد فلسطينيي       
دعت إلى تشكيل حركة عالمية     ) ناعومي كلين (ويكفي أن كاتبة يهودية مثل      . رفضه من قبل العالم أجمع    

وي المتزايـد هـو أن      أفضل إستراتيجية إلنهاء االحتالل الـدم     «تهدف إلى مقاطعة إسرائيل، معتبرة أن       
. »في جنوب إفريقيـا   ) اإلبرتايد(تصبح إسرائيل هدفا لحركة عالمية كالتي أنهت سياسة التمييز العنصر           
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أما بالنسبة لمحاكمة مجرمي الحرب، فان االهتمام بهذه المحاكمات شهد تزايدا ملحوظا بعد القضايا التي               
 الرأي العام العالمي وتوعيته، وربمـا ازديـاد         رفعت ضد قادة إسرائيليين، حيث لها مفعول إيجابي على        

ضغوطه على المسؤولين عن ارتكاب مثل تلك الجرائم ومن يدعمهم، مع التحذير من تحولها إلى أداة من                 
األدوات التي يجري توظيفها المتصاص غضبة الرأي العام العالمي عندما يتابع األحداث المأساوية التي              

  .يةتصنعها جرائم الحرب اإلسرائيل
أنها غير محصورة في فلسطين وحدها، بل هي تدور في مختلف أنحاء العالم،             » االنتفاضة«ما يميز هذه    

لذا، المطلوب من منظمة التحرير الفلسطينية وقوى المجتمع المدني الفلسطيني          . وال تحتاج لقيادة مركزية   
ضة، مع السعي لتأطيرها ومأسستها     وكافة الحلفاء استنهاض لجان التضامن الدولية لتفعيل مثل هذه االنتفا         

لتكسب موقفا داعما من الشارع العربي والمسلم واالوروبي، على أمل النجاح باستعادة البعـد العربـي                
لقضية فلسطين، وتفعيل حركة التضامن الدولي، خاصة وأن إسرائيل هي من حذرت من هذا النوع مـن                 

معاديـا  «يعلن مقاطعة إسرائيل وتجعل منـه       االنتفاضات، بل وبدأت تدرس سن تشريعات تجرم كل من          
  !. وغير ذلك من نعوت أكل عليها الدهر وشرب» للسامية

  21/11/2010، الرأي، عّمان
  

    والخالف بين فتح وحماس " إسرائيل" .43
  محمد خليفة

 وإعطـاء   1967في التعنت، وتستمر على موقفها الرافض للعودة إلـى حـدود عـام              ” إسرائيل“تستمر  
قهم في تقرير المصير واالستقالل، ولم تنفع كل المناشدات الدولية وكل التنـازالت التـي               الفلسطينيين ح 

إلى اللين والقبول بوقف االستيطان الجـاري       ” اإلسرائيليين“قدمتها السلطة الفلسطينية في دفع المسؤولين       
وعلـى  . على قدم وساق في الضفة الغربية والقدس، أو بوقف أعمال التجريف تحت المسجد األقـصى                

وبين مؤيد لفتح ومؤيد لحمـاس،  ” حماس”و” فتح“صعيد موازٍ يستمر االنقسام في الموقف الفلسطيني بين         
ولم تنفع كل محاوالت الدول العربية في لم الشمل الفلسطيني وإعادة الوحدة في الموقف الـسياسي إلـى                  

عياته على الـشعب الفلـسطيني،      للسالم وتدا ” اإلسرائيلي“وإذا كان مفهوماً سبب الرفض      . الضفة وغزة   
والذي يتمثل في الخوف من قيام دولة فلسطينية مالصقة للكيان ومنافسة له على األرض والوجود، فإنـه                 

، خصوصاً أن أياً من الطرفين ال يستطيع        ”حماس”و” فتح“من غير المفهوم سبب االنقسام الفلسطيني بين        
فال حركة فتح وسلطتها القائمة في رام       . ل كل الحقيقة    تمث” إسرائيل“االدعاء أن نظرته إلى الصراع مع       

اهللا بالضفة الغربية، قادرة بسياستها السلمية إثبات أن هذه السياسة هي األسلوب المفضل للتعامـل مـع                 
، وال حركة حماس تستطيع أن تثبت أيضاً أن المشروع الجهادي قادر علـى تحريـر األرض                 ”إسرائيل“

تاريخ كانت حركات التحرر تتالقى على األهداف وتزول جميـع الخالفـات            وعبر ال . واستعادة الحقوق   
والفوارق أمام االحتالل أو أي اعتداء، ألن القضية في نهاية األمر تتعلق باألمة والشعب والوطن، فـال                 
يجب أن يهمل تحرير الوطن لمصلحة التشرذم، وفي النهاية أصبح اإلنسان الفلسطيني هو أكبر الخاسرين               

بدم بارد زعيم حركة فتح ومؤسس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات          ” إسرائيل“ اغتالت   2004عام  ففي  . 
فقط ألنها وجدت أنه أوصل صوت القضية إلى مسامع العالم، وذلك ببزته المميزة وبترحاله الذي لم يكن                 

اء اغتيال زعيمها،   رغم علمها بأنها ور   ” إسرائيل“يتوقف من بلد إلى بلد،  ولم تتخذ حركة فتح موقفاً من             
عدواناً واسع النطاق على قطاع غـزة فقتلـت وجرحـت           ” إسرائيل“ شنت   2008كما أن في نهاية عام      

اآلالف وأحدثت دماراً أشبه بالدمار الذي تحدثه الزالزل، وكبدت الفلسطينيين خسائر اقتصادية تصل إلى              
ولم يـستنكر   . اطنيها في القطاع      أربعة مليارات دوالر، ولم تنجح حكومة حماس في دفع األذى عن مو           

  .كأن شيئاً ال يحدث ” إسرائيل“أحد في العالم ما فعلته 
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قد فشلتا في إقناع الشعب الفلسطيني والشعوب العربية بمـشاريعهما          ” فتح وحماس “والواقع أن الحركتين    
وال ” إسرائيل“ مع   فال حركة فتح حققت شيًئا من وراء لهاثها خلف السالم         . السياسية واإلنقاذية لفلسطين    

، وقد بات لزاماً    ”اإلسرائيلية“حركة حماس رغم تقديمها آالف المجاهدين، استطاعت أن توقف العدوانية           
وتحت إطار منظمة التحرير الفلسطينية التـي تـضم         ” فلسطين أوالً “على الحركتين االلتقاء تحت شعار      

اللقاء بات ضرورة وحاجـة ملحـة، ألن        جميع شرائح وفعاليات ومكونات الشعب الفلسطيني، فمثل هذا         
الفرصة المناسبة لمواصلة بناء المستوطنات وقتل وتهجير مـا         ” إسرائيل“الخالف يشتت الجهود ويعطي     

  .بقي من الشعب الفلسطيني في الضفة والقدس 
ومع التقدير واإلجالل الكبير للشهداء الفلسطينيين الذين سقطوا في سبيل تحرير فلـسطين، فـإن طـرد                 

دولة مزودة  ” إسرائيل“لمستعمرين الصهاينة من هذه األرض هو أمر فوق قدرة اإلنسان الفلسطيني، ف             ا
بأحدث الطائرات والدبابات ولديها قنابل عنقودية وذرية وحارقة، وتملك أصنافاً أخـرى مـن األسـلحة                

ن تحرير فلـسطين    وال شك في أ   . الفتاكة ويقف الغرب بكل جبروته من ورائها يمدها بالعزة والسلطان           
هو فرض عين على كل عربي ومسلم وكل شريف في هذا العالم، لكن هذه المهمة ينبغي أن تحشد لهـا                    
الطاقات واإلمكانات ولنا في التاريخ مثال على ذلك، فعندما غزا الصليبيون المشرق العربي واسـتوطنوا               

اسبة للعيش بسبب ضعف الدولة      للهجرة وجدوا بيئة من    467ساحل سوريا من أنطاكيا حتى العريش عام        
وعندما نهض صالح الدين    . الفاطمية في مصر آنذاك، وانتشار الدويالت واإلمارات في سوريا والعراق           

لجهادهم توصل إلى قناعة مفادها بأن الجهاد لن ينجح ما لم يتم توحيد مصر وبالد الشام والعـراق فـي                    
 للهجرة فجمـع مـصر والـشام        567 الفاطمية عام    دولة واحدة، وهذا ما فعله بعد أن قضى على الدولة         

وحشد الحشود وأنـزل ضـربة قاصـمة        . والعراق في دولة واحدة تحت إشراف خليفة بغداد العباسي          
 للهجرة، ومن ثم تابع من جاء بعده من المماليـك  583بالصليبيين في معركة حطين في غور بيسان عام       

وهكذا فإن اإلعداد الجيـد للمعركـة مـع         .  للهجرة   691هذه الخطة إلى أن انتهى الوجود الصليبي عام         
” إسـرائيل “الصهاينة هو الشيء الذي يجب أن تتوحد عليه الجهود، وإلى أن يحدث هذا األمـر، فـإن                  

ستستمر في بناء المستوطنات وستستمر في التوسع، ولن يوقفها عن ذلك، حنكة هذا المسؤول من فتح أو                 
  .ذاك من غيرها 

اينة تعبث بقيمة وبكرامة وآدمية اإلنسان الفلسطيني على أرضه، التي يجتثون منها            وستظل رؤوس الصه  
أشجار الزيتون من جذورها وينهبون محاصيلها على مدارج الريح السوداء وفتنة الحوار من الحـدقات               
التائهة، وأصبحت تلك األشجار كشواهد القبور بال رؤوس تبكي ماضيها وحاضرها باألماسي والغـدايا،              

  .لم يبق منها إال األطالل تفيض دمعاً وأسى الموت األبدي بصمت العباب على جدران النهاية المتفجرة و
  21/11/2010، الخليج، الشارقة
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  21/11/2010، الشرق األوسط، لندن 


