
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

    
  
  

  
  

    
  

  
  
  
  

  تسلم العرض االميركي مكتوبان ما لم  تجميد االستيطان لن تصوت علىالحكومة: نتنياهو
  القيادة الفلسطينية لم تتسلم رسمياً حتى اآلن اقتراحاً أميركياً متكامال: عزام األحمد

  عمرو موسى يتفق مع محمود عباس على دعوة لجنة مبادرة السالم لإلجتماع
  عرض أوباما الوهمي لتجميد االستيطان خطوة إلى الوراء في عملية السالم: وت أبرامزلييإ

 دانيل كيرتزر... !سلوكها السيئمكافأة إسرائيل على : مقال

األولويـة:عّباس في القاهرة
تفاوض إال  للحدود واألمن وال    

  بوقف االستيطان في القدس
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    :السلطة
 ٥   قضايا فجرت خالف عباس ودحالن ثالثة": لجزيرة نتا"ـمصادر مطلعة ل.٢
 ٥  القيادة الفلسطينية لم تتسلم رسمياً حتى اآلن اقتراحاً أميركياً متكامال: عزام األحمد.٣
 ٦   السابقة أخطاء يجب عدم تكرارهااألعوامالمقاومة المسلحة خالل : مستشار عباس.٤
 ٦  الصفقة األميركية ـ اإلسرائيلية ال تلزمنا: ياسر عبد ربه.٥
 ٧  لمانياً فلسطينياً للتحقيق مخابرات االحتالل تستدعي بر:كتلة التغيير واإلصالح.٦
 ٧  "غير شرعية"خطوة إسرائيلية ق  اعتماد ميزانية لتوسيع ساحة حائط البرا:حكومة فياض.٧

    
    :المقاومة

 ٨  لقاء المصالحة الجديد ربما يعقد نهاية الشهر في دمشق: اسماعيل االشقر.٨
 ٨  مشير المصري يستهجن تجريم نمر حّماد للمقاومة.٩
 ٨  في غزة افتراء هدفه تبرير أي عدوان محتمل" قاعدة"ادعاءات العدو بوجود : أيمن طه.١٠
 ٩  اجدين في قطاع غزة من مغادرتهحماس ترفض السماح العضاء المجلس الثوري المتو.١١
 ٩   من أنصارها في محافظات الضفة الغربية٢٠حركة حماس تتهم السلطة باعتقال .١٢
 ٩  فتح وحماس تتبادالن االتهامات بإفشال حوار المصالحة.١٣
١٠  ائل الفلسطينية متمسكة بالتهدئة رغم التهديدات اإلسرائيلية بشن حرب على غزةالفص: غزة.١٤
    

    :اإلسرائيليالكيان 
١٠  تسلم العرض االميركي مكتوبان ما لم  تجميد االستيطان لن تصوت علىالحكومة: نتنياهو.١٥
١١  رض في الوقت الراهن تجميد االستيطاننعا: زعيم حركة شاس.١٦
١٢  نتياهو يلتقي ليفني للضغط على شاس.١٧
١٢   مليون دوالر لتوسيع ساحة حائط البراق٣٠حكومة نتنياهو تصادق على ميزانية بقيمة .١٨
١٢   تخطط الستيطان عسكري في صحراء النقب"إسرائيل": "ذي ماركر"صحيفة .١٩
١٣      لوح بعدوان جديد على غزةت" إسرائيل".٢٠
١٣  نتنياهو يطالب مجدداً بإطالق الجاسوس بوالرد.٢١
١٤   ب من السكن في البلدات الجماهيرية اليهوديةمنع العر: "إسرائيل"ـقانون عنصري جديد ب.٢٢
١٤  المستوطنون يتظاهرون أمام مقر الحكومة اإلسرائيلية ضد إقامة دولة فلسطينية.٢٣
١٤  عقوبة مخففة لجنديين إسرائيليين استخدما طفال فلسطينيا درعا بشرية في حرب غزة.٢٤
١٥   تباشر اليوم بناء جدار على الحدود مع مصر"سرائيلإ".٢٥
١٥   الغرب باتت تهديدا استراتيجيابمحاوالت نزع الشرعية عن الدولة العبرية : تقرير اسرائيلي.٢٦
    

    :األرض، الشعب
١٧  توسيع ساحة حائط البراق" إسرائيل" تدين قرار "قصى للوقف والتراثمؤسسة األ" .٢٧
١٧  المستوطنون يستولون على عيون الماء في الضفة الغربية.٢٨
١٧   إللغاء عقوبة اإلعدام"الحياة حق"شباب فلسطينيون يرفعون شعار .٢٩
١٨  القطاع دخل مرحلة الخطر الستنفاد الخزان الجوفي": األيام"خبير في المياه لـ .٣٠
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   : األردن
١٨  "االضواء" تجنبوننواب عن حركة فتح في البرلمان األردني ي: ردناأل.٣١
   

   :عربي، إسالمي
١٩  "إسرائيل"ة العربية تنتقد العرض األمريكي السخي لـالجامع.٣٢
٢٠  عمرو موسى يتفق مع محمود عباس على دعوة لجنة مبادرة السالم لإلجتماع.٣٣
٢٠  مريكيةالمبادرة المصرية الستئناف المفاوضات المباشرة لم تجد اذانا صاغية في االدارة اال.٣٤
   

   :دولي
٢١   عرض أوباما الوهمي لتجميد االستيطان خطوة إلى الوراء في عملية السالم: وت أبرامزلييإ.٣٥
٢١  تنتقد عرض أوباما لتجميد االستيطانمجموعة الحكماء العالمية .٣٦
٢٢   م سويسري يتهم الموساد بقتل سياسي ألماني بطريقة مماثلة الغتيال المبحوحعال.٣٧
    

    :حوارات ومقاالت
٢٢  دانيل كيرتزر... !مكافأة إسرائيل على سلوكها السيئ.٣٨
٢٤  مبروفيسور عبد الستار قاس... الخروج من المأزق الفلسطيني.٣٩
٢٥   كمال مساعد... ! والعنصرية"الديموقراطية"تعايش : تعديل قانون المواطنة في إسرائيل.٤٠
٢٧  حسن الحسن... فلسطين وضرورة استعادة القضية".٤١
    

 ٢٩  :كاريكاتير
***  

  
  األولوية للحدود واألمن وال تفاوض إال بوقف االستيطان في القدس: عّباس في القاهرة .١

 أكد الرئيس محمود عباس امس عدم وصول أية مقترحات أميركية جديدة بشأن عمليـة               - وفا -القاهرة  
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الـرئيس        . السالم، موضحا بأنه سيعلق على األفكار في حالة وصولها        

  .رية المصرية بالقاهرة، عقب لقائه الرئيس محمد حسني مباركفي مقر رئاسة الجمهو
بحثنا هذا اليوم قضيتين أساسيتين مع الرئيس مبارك، القضية األولى تتعلق بالمفاوضات "، عباسوقال 

  ".الفلسطيني-المباشرة، والثانية تتعلق بموضوع الحوار الفلسطيني
دارة األميركية لنا أو لإلسرائيليين حتى نعلق بالنسبة للمفاوضات، لم يصل شيء رسمي من اإل"وأضاف 

عليه، وظهرت بعض المعلومات في الصحافة، مثل الصفقة األميركية إلسرائيل، وقد أكدنا للجانب 
األميركي أنه ال عالقة لنا بصفقتهم التي يريدون تقديمها لإلسرائيليين، ألن بينهم عالقة استراتيجية، ولكن 

  .اف المفاوضات مرفوض، وال نقبل به بأي حال من األحوالربط هذه الصفقات في استئن
أوضحنا موقفنا بأنه في حالة حدوث مفاوضات ال بد من التركيز على قضيتين، الحدود، "، عباسوتابع 

واألمن، وأكدنا لهم أنه خالل الفترة التي سنتفاوض بها يجب أن يتم كل شيء، وإذا أرادت إسرائيل أن 
يلية ليس بإمكاننا االستمرار بالمفاوضات، ويجب أن يكون وقف االستيطان شامال تعود للنشاطات اإلسرائ

  .لكل األراضي الفلسطينية وفي مقدمتها مدينة القدس
هذه المالحظات أبلغناها للجانب األميركي باإلضافة إلى مالحظات أخرى، واآلن نحن بصدد : "وقال

 من خالل لجنة المتابعة العربية، ثم من خالل االنتظار للحصول على الموقف الرسمي لنرد عليه أوال
  ".اجتماع للقيادة الفلسطينية
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أنه " بأنه بحث مع نظيره المصري المصالحة الفلسطينية، وما جرى في دمشق، مبينا، عباسوأوضح 
حتى اآلن لم نتمكن من الوصول إلى اتفاق مع حركة حماس، وما زال لديها بعض المواقف، حيث 

 وافقت عليها في الجولة ما قبل السابقة في دمشق، مع ذلك نحن مستمرون في تراجعت عن مواقف
  .الحوار معهم على كل المستويات حتى نستعيد الوحدة الوطنية الفلسطينية

وحول الموعد المتوقع لوصول الرسالة األميركية المتضمنة لألفكار الخاصة بعملية السالم وموضوع 
ض اإلشاعات بأن الرسالة وصلت، لكن لم يصلنا شيء بعد، وال ترددت بع"، عباساالستيطان، أجاب 

اعتقد بأن اإلسرائيليين تسلموا شيئا، وفي أية لحظة نستلمها نناقش األمر في لجنة مبادرة السالم العربية، 
  ".وفي اجتماع للقيادة الفلسطينية

يجب أن نحافظ على :" عباسوردا على سؤال عن مدى تفاؤله بوجود ضوء في نهاية النفق المظلم، قال 
األمل، ألنه ال بد من الوصول في النهاية إلى دولة فلسطينية مستقلة، ونحن نعرف بأن هنالك صعوبات 
بالغة من الطرف اإلسرائيلي، وما وصلنا إليه من حوار لم يوح بشيء، ولكن نقول إذا حصل حوار 

صلنا للدولة الفلسطينية المستقلة رسمي سنجرب، وسنعمل كل ما نستطيع للوصول إلى النتيجة التي تو
وعاصمتها القدس، وحل كل قضايا الحل الدائم الست، باإلضافة إلى قضية األسرى، ألن هذه القضية 

  ".بالنسبة لنا في غاية األهمية
 على أن عباسوحول مدى وجود تفاعل دولي مع المطالب الفلسطينية بضرورة وقف االستيطان، شدد 

تيطان ليس من قبل الجانب الفلسطيني فقط، بل أميركا تطالب بذلك، باإلضافة اإلصرار على وقف االس"
  ".إلى العالم كله، كما يطالب بذلك جزء كبير من الرأي العام اإلسرائيلي

وقف االستيطان مسألة عامة ودولية وإقليمية، والكل يؤكد على ضرورة التزام إسرائيل : "عباسوقال 
عضلة ليست معنا، بل المشكلة قائمة اآلن بين أميركا وإسرائيل بسبب بوقف االستيطان، وبالتالي الم

  ".االستيطان
ليس مقبوال إطالقا أن يتم ربط "، عباسوبشأن ما يتردد حول صفقة األسلحة بين واشنطن وتل أبيب، رد 

 تسليح إسرائيل بقضية االستيطان، فنحن نعرف العالقات اإلستراتيجية بين واشنطن وإسرائيل، ونعرف
إن : م، الذي نادى بأن تبقى إسرائيل أقوى من جميع الدول العربية، والذي قال١٩٧٣فكرة كيسنجر عام 

إذا أرادوا تزويدهم بالسالح فال يربطوه بنا، "وتابع سيادته ". إسرائيل مصلحة حيوية وطنية أميركية
 يوما بتسليح ٩٠ستيطان ونحن ليس لنا عالقة بهذه القضية، وال يجوز لإلدارة األميركية ربط وقف اال

ال نريد أن نستبق األحداث ونرجو بأن يكون هذا متضمنا في األفكار المتعلقة بعملية "وأضاف، ". إسرائيل
السالم حتى نسير، موضحا أن لدى القيادة الفلسطينية سبعة خيارات وفي مقدمتها خيار المفاوضات 

  ".المباشرة
، مشددا على "فشلنا فالخيارات األخرى ستأتي متتابعة زمنياسنعطي المفاوضات حقها، وإذا : "وقال عباس

أنه ال يمكن الحديث عن استئناف المفاوضات المباشرة مع إسرائيل دون وقف االستيطان بشكل تام في 
  .القدس وجميع األراضي الفلسطينية

وكان الرئيس عقد صباح امس، جلسة مباحثات مع نظيره المصري محمد حسني مبارك في قصر 
لرئاسة المصرية بحي مصر الجديدة شرق القاهرة، تناولت مجمل األوضاع العامة في فلسطين ا

  .والمنطقة
وبحث الزعيمان الجهود المبذولة إلعطاء دفعة لعملية السالم إلى األمام، واستمرار إسرائيل بالبناء 

ل اللقاء الذي جمع االستيطاني، والوضع الخطير في مدينة القدس المحتلة، واألفكار التي طرحت خال
الرئيس أبو مازن مؤخرا في رام اهللا، مع مساعد الموفد األميركي الخاص إلى الشرق األوسط ديفيد هيل، 

  .وملف المصالحة الفلسطينية الذي ترعاه مصر
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إن هذا : "وقال سفير فلسطين في القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية الدكتور بركات الفرا
 يأتي في سياق التنسيق والتشاور المستمر بين القيادتين الفلسطينية والمصرية في القضايا ذات اللقاء

  ".االهتمام المشترك
أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر : ومن الجدير ذكره أنه حضر جلسة المباحثات

صائب عريقات، والناطق الرسمي .  دعبد ربه ، ورئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير
باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، والدكتور نبيل شعث عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، وسفير فلسطين 

  .بركات الفرا. في مصر ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية د
 سليمان رئيس وحضر هذه الجلسة من الجانب المصري وزير الخارجية أحمد أبو الغيط، والوزير عمر

  .جهاز المخابرات العامة، والسفير سليمان عواد الناطق باسم الرئاسة المصرية
والتقى الرئيس محمود عباس في مقر إقامته بالقاهرة، مساء السبت، رئيس جهاز المخابرات العامة 

 القاهرة، كما استقبل في مقر إقامته بقصر األندلس في العاصمة المصرية .المصرية الوزير عمر سليمان
  .أمين عام جامعة الدول العربية عمرو موسى

  ٢٢/١١/٢٠١٠الحياة الجديدة، رام اهللا، 
  

     قضايا فجرت خالف عباس ودحالنثالثة": لجزيرة نتا"ـمصادر مطلعة ل .٢
كشفت مصادر فلسطينية موثوقة للجزيرة نت أن الشهرين األخيرين شهدا مزيدا من            : خاص-الجزيرة نت 

محمـد  ) فـتح (لسلطة محمود عباس والنائب عن حركة التحرير الوطني الفلسطيني          الخالف بين رئيس ا   
  .دحالن المسؤول السابق عن األمن في قطاع غزة

: التي اشترطت عدم كشف هويتها إلى أن ثالث قضايا فاقمت العالقة بـين الـرجلين               وأشارت المصادر 
ي فتح وخاصة ناصر القدوة على أنهم       األولى اتهام مساعدين لعباس دحالن بأنه وراء تحريض قيادات ف         

  .أحق من عباس ورئيس حكومته سالم فياض بالحكم واستالم زمام األمور بالسلطة الفلسطينية
 سعي دحالن لتعزيز نفوذه باألجهزة األمنية والوزارات فـي الـضفة            -بحسب المصادر ذاتها  -والثانية  

نه المسؤول المباشر عن سقوط غزة بيد حركة        الغربية وهو ما أغضب تلك القيادات، التي تتهم دحالن بأ         
  ).حماس(المقاومة اإلسالمية 

وذكرت المصادر أن الثالثة التي فاقمت الخالف بشكل حاد هي تدخل دحالن بملـف تـشكيل الحكومـة                  
وأضافت المصادر أن دحالن تطوع لالتصال      . الجديدة لفياض وهو األمر الذي أزعج فياض وعباس معا        

  .زة وعرض عليها االنضمام للحكومة التي توقف الحديث عنها عقب هذا التدخلبشخصيات في قطاع غ
وبحسب المصادر فإنه بعد تفاقم الخالفات بين عباس ودحالن أمر الرئيس الفلسطيني بسحب الحراسـات               

  .بالقرب من منزل القيادي في فتح بمدينة رام اهللا
امين ووكالء وزراء مقربين من دحالن في       وأضافت المصادر أن عباس أمر فياض بإجراء نقل لمدراء ع         

  .وزارتي الخارجية والداخلية إلى وزارات أخرى ليست ذات عالقة بالسياسة الخارجية أو باألمن الداخلي
  ٢١/١١/٢٠١٠الجزيرة نت، 

  
  القيادة الفلسطينية لم تتسلم رسمياً حتى اآلن اقتراحاً أميركياً متكامالً: عزام األحمد .٣

القيادة الفلـسطينية   "قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام األحمد إن          : )وكاالت( -نادية سعد الدين  
  ".لم تتسلم رسمياً حتى اآلن اقتراحاً أميركياً متكامالً

الجانب الفلسطيني يريد الوصول إلى إتفـاق مبـدئي         "أثناء وجوده أمس في عمان إن       " الغد"وأضاف إلى   
وإقامة الدولة الفلسطينية على األراضي المحتلة العـام  " الدولتين "يقضي بارتكاز مرجعية السالم على حل  

  ". وعاصمتها القدس١٩٦٧
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لم يتفق حتى اآلن حول فترة تجميد االستيطان، حيث يتردد فترة ثالثة أشهر وأحياناً سـنة،         "وأوضح بأنه   
ة طويلة يتمكن خاللهـا     فيما يناقش الجانب اإلسرائيلي فترة ثالثة أشهر بينما يريد الجانب الفلسطيني فتر           

  ".من إنجاز قضية الحدود، التي ستحل بدورها قضية االستيطان
ال يعني ذلك استئناف االستيطان إذا لم يتم التوصل إلى نتيجة خالل فترة التجميد، ألن معناه                "وتابع قائالً   

  ".تعثر عملية السالم
المفهـوم  "، مـضيفاً بـأن      "سـتيطان أبرز األفكار المطروحة تدور حول مفهوم تجميد اال       "ولفت إلى أن    

  ". ١٩٦٧الفلسطيني يدور حول تجميد شامل لالستيطان في كامل األراضي المحتلة العام 
  ٢٢/١١/٢٠١٠الغد، عمان، 

  
   السابقة أخطاء يجب عدم تكرارهااألعوامالمقاومة المسلحة خالل : مستشار عباس .٤

طيني محمود عباس نمر حمـاد ، المقاومـة         وصف المستشار السياسي للرئيس الفلس    :  وكاالت –القاهرة  
  ".أخطاء يجب عدم تكرارها"المسلحة خالل األعوام السابقة بأنها 

إن الجانب الفلـسطيني ضـروري أن       "وقال حماد في مقابلة نشرتها امس صحيفة الجمهورية المصرية          
ى لو سماه البعض    يستفيد من الماضي من خالل عدم ارتكابه أخطاء حدثت في السابق ولم نلجأ للعنف حت              

إننا سنلجأ إلى أساليب من المقاومة ال تعطي ذريعة إلسرائيل وهي المقاومة الـشعبية              "موضحا  "..مقاومة
  ".ومقاطعة إنتاج المستوطنات ، واألهم من ذلك كيف نحافظ على بقاء الشعب الفلسطيني على األرض

الخالف بين  "إن  :  الرئيس الفلسطيني  وفيما يتعلق بالمصالحة والمفاوضات بين فتح وحماس، قال مستشار        
فتح وحماس الشك يؤثر سلبا علي القضية الفلسطينية ، وأن إسرائيل باستمرار تحاول أن تجد في حالـة                  

  ".االنقسام ذرائع بأنه ال يوجد شريك فلسطيني تتحدث معه
 على الورقـة    من الواضح رغم كل الجهود التي بذلت من أجل الوصول إلنهاء االنقسام للتوقيع            "وأضاف  

المصرية أو العودة إلى إجراء انتخابات ، أن حماس غير معنية بهذا األمر وتتصرف عمليا وكأنها قانعة                 
  .، وفق قوله" بسيطرتها على قطاع غزة

أي جدية لقيادة حركة حماس للوصول إلى مـصالحة حتـى           "وشدد حماد على عدم وجود مؤشرات على        
". ل أن نتقدم مع حماس ال نصل إلى نتيجة ونجد األمـور انقلبـت   اآلن رغم كل الجهود ، فكل مرة نحاو       

وفيما يتعلق بما يثار عن وجود خطة أمريكية وهل هذا بمثابة اختبار أم أنها محاولة إسرائيلية السـتباق                  
  األمور 

  ٢٢/١١/٢٠١٠الدستور، عمان، 
  

  الصفقة األميركية ـ اإلسرائيلية ال تلزمنا: ياسر عبد ربه .٥
قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ياسـر عبـد ربـه، إن               : عاميصالح الن : غزة

 إسرائيلي بشأن منع التحرك الفلـسطيني فـي األمـم           -الجانب الفلسطيني غير ملزم بأي توافق أميركي        
  .المتحدة

ـ      : "وفي تصريحات إذاعية أدلى بها صباح أمس، قال عبد ربه          أي توافـق   نحن ال يلزمنا وغير ملزمين ب
 إسرائيلي حول النشاط في األمم المتحدة على الرغم من أن الموقف األميركـي يـؤثر طبعـا            -أميركي  

لكن ال أعتقد أن المجموعات الدولية األخرى في األمـم          : "وأضاف". تأثيرا كبيرا على دور األمم المتحدة     
يريد أن يخرج إسرائيل من عزلتهـا،       المتحدة بمقدورها أن تقبل مثل هذا التعهد وااللتزام األميركي الذي           

  ".وأن يجعل حكومتها اليمينية المتطرفة قادرة على ممارسة كل انتهاكاتها
وشدد عبد ربه على أنه من حق الجانب الفلسطيني اللجوء لألمم المتحدة، وخاصة مجلس األمن في حال                 

  .تيطانياستمرار تعثر مفاوضات السالم مع إسرائيل ومواصلة األخيرة البناء االس
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وشدد على أن الجانب الفلسطيني واألطراف العربية ستبدأ التحرك عندما يتم تسلم االقتـراح األميركـي                
 أشـهر،  ٣الرسمي الخاص باستئناف محادثات السالم مقابل تجميد البناء االستيطاني اإلسـرائيلي لمـدة           

  .والذي يجري التفاوض عليه بين واشنطن وإسرائيل
، أن الجانب الفلسطيني ال يمتلك معلومات محددة حتـى اآلن بـشأن الـصيغة               وأوضح، في هذا السياق   

لكن لدينا مالحظات أساسية حول السلوك الـسياسي األميركـي ونـرفض            "الرسمية لالقتراح األميركي    
  ".محاولة ربط صفقات عسكرية كبيرة مع إسرائيل بالعملية السياسية وبقضية وقف االستيطان

  
  ٢٢/١١/٢٠١٠الشرق األوسط، لندن، 

  
   مخابرات االحتالل تستدعي برلمانياً فلسطينياً للتحقيق:كتلة التغيير واإلصالح .٦

سـلمت عـضو    “ اإلسـرائيلي ”أعلنت كتلة التغيير واإلصالح البرلمانية، إن قوات االحتالل         : )وكاالت(
  .“ اإلسرائيلية”المجلس التشريعي الفلسطيني محمد أبو جحيشة، بالغاً لمراجعة المخابرات 

وذكرت الكتلة، في بيان أمس، أن جيش االحتالل داهم منزل أبو جحيشة في بلدة إذنـا غـرب الخليـل                    
وحـذرت  . في الساعات المقبلـة  “ اإلسرائيلية”جنوب الضفة الغربية، وسلمه البالغ لمراجعة المخابرات       
لسياسة اعتقـال   “ يلإسرائ”وأشارت إلى عودة    . الكتلة من أن يكون استدعاء أبو جحيشة مقدمة العتقاله          

  .النواب الفلسطينيين في األيام األخيرة
  ٢٢/١١/٢٠١٠الخليج، الشارقة، 

  
  "غير شرعية"خطوة إسرائيلية ق اعتماد ميزانية لتوسيع ساحة حائط البرا: حكومة فياض .٧

يسميه اليهود  (صادقت الحكومة اإلسرائيلية على خطة في حائط البراق          :ب.ف.عبد الرؤوف ارناؤوط، أ   
 مليون دوالر على أن يجري تنفيـذ الخطـة          ٣٠المالصق للمسجد األقصى المبارك بقيمة      ) ط المبكى حائ

  . سنوات٤على مدى 
لكن هذا اإلعالن أثار رد فعل غاضباً من مكتب رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور سالم فياض الذي قال                 

  .ة المحتلةإن إسرائيل ال تملك حق إدخال تغييرات على األرض في القدس الشرقي
" غير شرعي "لكن غسان الخطيب، رئيس مكتب اإلعالم الحكومي الفلسطيني، ندد بالمشروع معتبراً إياه             

واتهم إسرائيل بمحاولة خلق وقائع على األرض في القسم الشرقي من المدينة الذي يريـد الفلـسطينيون                 
  .إعالنه عاصمة لدولتهم المنشودة

ا يريدون القيام به هو في منطقة محتلة وليس لـديهم الحـق فـي         إنه غير شرعي ألن م    : "وقال الخطيب 
  )".الشرقية(إدخال أية تغييرات في األراضي المحتلة وخصوصاً في القدس 

التوصل إلى أي حل سلمي ألن أية تسوية مع إسـرائيل           "إن مثل هذا المشروع سيعرقل محاوالت       : وتابع
موعة الدولية أن تمارس ضغطاً علـى إسـرائيل         على المج "وأضاف   )".الشرقية(يجب أن تشمل القدس     

  )".الشرقية(لوقف أي مشروع يهدف إلى القيام بأية تغييرات على األرض في القدس 
 ٢١/١١/٢٠١٠األيام، رام اهللا، 

  
  لقاء المصالحة الجديد ربما يعقد نهاية الشهر في دمشق: االشقر اسماعيل .٨

 في حركة حماس، وعضو وفد الحركة فـي حـوار   توقع اسماعيل االشقر القيادي : اشرف الهور  - غزة
المصالحة ان تعقد جلسة جديدة من المباحثات مع حركة فتح لبحث الملف االمني اخر الملفـات العالقـة                  

  .في دمشق نهاية الشهر الجاري
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وقال االشقر وهو مسؤول لجنة االمن في وفد الحركة لحوار المصالحة ان الموعد هذا لم يقـر بـشكل                   
واشار الى انه في حال كان وفـد        . فتا الى ان اتصاالت ستجرى مع حركة فتح لتأكيد الموعد         نهائي، وال 

وعـن توقعـه   . حركة فتح جاهزا ستعقد الجلسة نهاية هذا الشهر، لمناقشة القضايا العالقة في ملف االمن             
 مـن الـشهر     بنتائج مباحثات الجولة القادمة، خاصة وانها تأتي بعد جلستين في دمشق بدأتا يوم التاسـع              

  .'تأمل من االخوة في حركة فتح ان يكونوا جاهزين لحل الملف االمني'الجاري، قال االشقر ان حماس 
  .'تراجع عن تفاهمات سابقة جرى التوافق عليها'وذكر ان وفد حركة فتح خالل الجلسة السابقة 

  .ف االمنيواوضح ان كل حركة سلمت االخرى خالل جلسة دمشق الماضية مالحظاتها على المل
  ٢٢/١١/٢٠١٠ن، القدس العربي، لند

  
  المصري يستهجن تجريم نمر حّماد للمقاومة مشير .٩

البرلمانية، التصريحات التي أدلى بها نمر حماد       " حماس"استهجن مشير المصري، النائب عن كتلة       : غزة
لـصحيفة  محمـود عبـاس، والتـي اعتبـر فيهـا           ) المنتهية واليته (المستشار السياسي لرئيس السلطة     

  ".المقاومة المسلحة خالل األعوام السابقة أخطأت أخطاء يجب عدم تكرارها"المصرية أن / الجمهورية/
ـ        مازالـت  ): "١١-٢١(األحد  " المركز الفلسطيني لإلعالم  "وقال المصري، في تصريح خاص أدلى به ل

الل اتهـام المقاومـة     سلطة فتح تصر على منح العدو الصهيوني مزيداً من الغطاءات والتبريرات من خ            
يجرئ العدو على التصعيد ضد الشعب الفلسطيني وبالتـالي         "، مبيناً أن ذلك     "ووضعها في خانة اإلرهاب   

  ".شن مزيد من العدوان على شعبنا
تأتي في إطار هرولة سـلطة فـتح خلـف          "وأضاف المصري أن التصريحات التي أدلى بها نمر حماد          

، "في منزلق التنسيق األمني مع االحـتالل      ) سلطة فتح (وني، وبقائها   المفاوضات العبثية مع العدو الصهي    
، مشيراً في الوقت ذاته إلى      "تسير وفق ما يريده العدو ووفقا ألجندته هو       "الفتاً النظر إلى أن المفاوضات      

  ".فمازالت تقدم قرابين وصكوك والء الطاعة للعدو الصهيوني"أن حالة االنهزام التي تعيشها سلطة فتح، 
الكف عن النيل من المقاومة، واحترام تضحيات شعبنا الفلسطيني         "ودعا النائب الفلسطيني سلطة فتح إلى       

بوقف المفاوضات العبثية مع العدو الصهيوني، والخروج مـن         "، مطالباً إياها    "وشهدائه وجرحاه ومعتقليه  
  ".رتماء في أحضان االحتاللحالة العزلة التي يعيشونها بالعودة إلى حضن الشعب الفلسطيني بدال من اال

المقاومة هي الخيار االستراتيجي للشعب الفلسطيني، وأن الشعب لن يتأثر بمثـل      "وأكد المصري على أن     
خيـار اسـتراتيجي لحركـة      "، مشدداً على أن المصالحة هي       "هذه التصريحات ولن يكترث لهذه األبواق     

  ".النقسامحماس، وأن الحركة تسعى بجدية إلتمامها وإنهاء حالة ا
  ٢٢/١١/٢٠١٠، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
  في غزة افتراء هدفه تبرير أي عدوان محتمل" قاعدة"ادعاءات العدو بوجود :  طهأيمن .١٠

، على أن ادعاءات العـدو الـصهيوني        "حماس"أكد أيمن طه، القيادي في حركة المقاومة اإلسالمية         :غزة
محض افتراء، وهي ادعاءات واهية وال أساس لها مـن          "و  في قطاع غزة، إنما ه    " القاعدة"بوجود تنظيم   

ال وجود للقاعدة في قطاع غزة على اإلطالق، وأن الهدف من ادعاءات العدو             "، مشدداً على أنه     "الصحة
  ".الصهيوني هو خلق مناخات لشن عدوان على قطاع غزة وتبرير أي عدوان أمام الرأي العالمي

، المجتمـع   )١١-٢١(األحـد   " المركز الفلسطيني لإلعـالم   "وطالب طه، في تصريح صحفي خاص لـ        
آثار الحرب  "، مضيفاً أن    "بالتحرك العاجل للجم أي عدوان صهيوني على قطاع غزة        "الدولي ودول العالم    

الصهيونية الماضية مازالت موجودة، وأن العدو الصهيوني ال يكترث بكـل دعـاوى حقـوق اإلنـسان                 
  ".دوانه على غزةوالمؤسسات الدولية التي أدانت ع

  ٢٢/١١/٢٠١٠، المركز الفلسطيني لإلعالم
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   من مغادرتهغزةقطاع  ترفض السماح العضاء المجلس الثوري المتواجدين في حماس .١١

ـ       :وليد عوض  -رام اهللا     االحد بأن حركة حمـاس     "القدس العربي "اكدت مصادر رسمية في حركة فتح ل
ركة فتح المتواجدين في غزة من مغـادرة القطـاع          ما زالت ترفض السماح العضاء المجلس الثوري لح       

لحضور دورة اجتماعات المجلس المقرر انطالقها االربعاء القادم في رام اهللا بتقريـر يقدمـه الـرئيس                 
الفلسطيني محمود عباس عن التطورات على الصعيد السياسي والجهود االمريكية المبذولـة السـتئناف              

حت المصادر بأن المجلس الثوري يستعد لعقد دورة اجتماعاتـه          واوض.المفاوضات المباشرة مع اسرائيل   
الخامسة لبحث اوضاع الحركة الداخلية وتنفيذ اللجنة المركزية للحركة قرارات وتوصيات المؤتمر العام             
السابق وقرارات وتوصيات الدورات السابقة للمجلس اضافة لبحث الملف السياسي بشأن المفاوضات مع             

بب االستيطان اضافة لبحث ملف االنقسام الداخلي والفشل لغايـة االن فـي تحقيـق         اسرائيل وتعثرها بس  
  .المصالحة الوطنية بين قطاع غزة والضفة الغربية

ـ           االحد بـأن المجلـس سـيبدأ        "يالقدس العرب "واكد امين سر المجلس الثوري لحركة فتح امين مقبول ل
رئيس عباس حول ما وصلت اليه المباحثات مع االدارة         اجتماعاته االربعاء القادم في رام اهللا باالستماع لل       

االمريكية حول امكانية العودة للمفاوضات المباشرة بعد ان توقف اسرائيل االسـتيطان فـي االراضـي                
  .الفلسطينية

ـ     ايوم االربعاء ستكون هناك الدورة الخامسة للمجلس الثوري وهي          "القدس العربي "واضاف مقبول قائال ل
، مشيرا الى ان المجلس اسيناقش العديد من القضايا في مقدمتها الوضع الـسياسي حيـث                'دورة اعتيادية 

سيستمع المجلس الى كلمة االخ الرئيس حول آخر المستجدات على الوضع السياسي وخاصة فيما يتعلـق            
، منوها الـى    'بموضوع المفاوضات اضافة لتقارير من اللجنة المركزية والمفوضيات وامانة سر المجلس          

  .ن النقاش في دورة اجتماعات المجلس الثوري المرتقبة ستناقش كل القضايا المطروحةا
 ٢٢/١١/٢٠١٠، القدس العربي، لندن

 
   من أنصارها في محافظات الضفة الغربية٢٠السلطة باعتقال  تتهم  حماسحركة .١٢

ت عدداً مـن رجـال   األجهزة األمنية التابعة للسلطة الفلسطينية اعتقل" وقالت حماس في بيان إن       :وكاالت
من جهة  ."األعمال المحسوبين على حماس ، كذلك اعتقلت عدداً من طلبة الجامعات ، إضافة إلى صحافي              

 السلطة الفلسطينية بإصدار أحكام عسكرية غيابية عالية بحق عدد من أنصارها في             "حماس"أخرى اتهمت   
 غيابية بالسجن بحق أسرى في سجون       محاكم السلطة العسكرية أصدرت أحكاماً    "وقالت إن   .الضفة الغربية 

  . "االحتالل
  ٢٢/١١/٢٠١٠،  البيان، دبي

  
   تتبادالن االتهامات بإفشال حوار المصالحةوحماسفتح  .١٣

تبادلت حركتا فتح وحمـاس االتهامـات بعرقلـة ابـرام     : حامد جاد - نادية سعد الدين    -  غزة - عمان
هما تمسكتا بانجاز المصالحة والوحدة الوطنية على       المصالحة الفلسطينية، وافشال لقاءاتها في دمشق، لكن      

  .الرغم من تناقض موقفيهما حيال ملفات عددية
وقال القيادي في حركة فتح عزام األحمد إن حركة حماس غير جاهزة للمصالحة وال مالحظات جديـة                 

لقـاء  "وقـال ان    . ما إذا كان هناك مبرر لعقد اجتماع بين الحركتين        " "لديها حول الملف األمني، متسائال    
دمشق األخير كشف عن أن حماس غير جاهزة لمبدأ المصالحة ولم يكن لديها مالحظات جديـة حـول                  

  .الملف األمني
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لم يتم االتصال بين حركتي فتح وحماس حتى اليوم لتحديد موعد           "القيادي في فتح عزام االحمد أنه       وقال  
  ."جديد لالجتماع

عقد االجتماع حتى ال يتم الدوران في حلقة مفرغة، ونأمل من           فتح تدرس جدوى وسبب     "وقال االحمد إن    
  ".خالل االتصاالت التوصل إلى إجابة حول هذا الموضوع

الهدف من االجتماع إنجاز المصالحة وليس استمرار عقد االجتماعات فقط، حيث شـعرنا فـي       "وبين أن   
  ".تاللقاء األخير أن حماس ترغب في االكتفاء بعقد واستمرار االجتماعا

 ٢٢/١١/٢٠١٠، الغد، عّمان
 
  غزة متمسكة بالتهدئة رغم التهديدات اإلسرائيلية بشن حرب على  الفلسطينيةالفصائل: غزة .١٤

ما زالت الفصائل في قطاع غزة تحافظ على التهدئة غير المعلنة القائمة فـي القطـاع مـع                  :حسن جبر 
  .الجانب اإلسرائيلي

ـ      إن الموقف من إطالق الصواريخ محلية الـصنع لـم          ": ياماأل"وقال مسؤولو مصادر فصائلية متعددة ل
يتغير مؤخراً، الفتين إلى أن الفصائل ما زالت متمسكة بعدم إطالق الصواريخ باتجاه البلدات اإلسرائيلية               
على الرغم من إطالق فصائل صغيرة صواريخ محلية الصنع رداً على حوادث االغتيال التـي نفـذتها                 

  .ش اإلسالمإسرائيل بحق كوادر من جي
وأكد صالح ناصر، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، أن الفصائل لم تناقش، مـؤخراً، قـضية         

  .إطالق الصواريخ كما أشيع عن طلب حماس من الفصائل االمتناع عن إطالق الصواريخ
ـ  فـصائل  إن حماس لم تطلب من الفصائل وقف إطالق الصواريخ محلية الـصنع ألن ال             ": األيام"وقال ل

  .ملتزمة بوقف إطالق الصواريخ منذ الحرب األخيرة على غزة حفاظاً على المصلحة الوطنية
، إال أنـه    "ألنها مرتاحة وال تتعرض إلطالق صواريخ     "واستبعد ناصر أن تشن إسرائيل حرباً على غزة         

  .أكد الحاجة ألخذ االحتياطات الالزمة وترتيب الوضع الداخلي
تدريجياً في ظل التهديدات اإلسرائيلية بشن حرب جديدة على قطاع غزة إثر            يذكر أن ساحة غزة تسخن      

  .سقوط صواريخ محلية الصنع على البلدات اإلسرائيلية
ألوية الناصر صالح الدين قلبت هذه المعادلة وردت على اغتيال ثالثة من جيش اإلسـالم               "ولفت إلى أن    

  ".يةبإطالق عشرات قذائف الهاون على المواقع اإلسرائيل
المقاومة سترد على أي اعتداء بحق أي مواطن بصرف النظر عـن            "إن  : وقال في تصريحات صحافية   

  ".فكره أو تنظيمه
  ٢٢/١١/٢٠١٠، األيام، رام اهللا

  
   مكتوبااألميركيتسلم العرض ن ما لم  تجميد االستيطان لن تصوت علىالحكومة: نتنياهو .١٥

رئيس الوزراء  ، أن   وكاالت، وعن   القدس المحتلة  من   ،٢٢/١١/٢٠١٠الحياة الجديدة، رام اهللا،     ذكرت  
االسرائيلي بنيامين نتنياهو نفى امس، األنباء التي تحدثت عن أن فترة األشهر الثالثة اإلضافية من تجميد                

وقال . البناء االستيطاني ستكرس للتفاوض حول الحدود الدائمة بين إسرائيل والدولة الفلسطينية المستقبلية           
ي طرح تسوية إقليمية مشيراً إلى أن أسـالفه فعلـوا ذلـك مـا أسـفر عـن رفـع سـقف                       إنه ال ينو  "

جاءت أقوال نتنياهو هذه خالل اجتماعه عصر امس مع أعضاء الكنيست ونواب الوزراء من              ".التوقعات
وأكد نتنياهو أنه لم يتم بعد التوصل إلى اتفاق بخصوص االستمرار فـي تجميـد البنـاء                 . حزب الليكود 

واعلن . ني، مشيراً إلى أنه سيطرح االتفاق للمصادقة عليه بعد التوصل إلى صيغة خطية له فقط              االستيطا
نتنياهو امس انه لم يتلق بعد التعهدات الخطية االميركية التي تتيح له دعوة حكومته للتصويت على خطة                 

  .تجميد االستيطان في الضفة الغربية لمدة ثالثة اشهر كما جاء في بيان



  

  

 
 

  

            ١١ ص                                     ١٩٧٣:         العدد       ٢٢/١١/٢٠١٠ االثنين :التاريخ

. لم نتسلم بعد من االميركيين الخالصات الخطية للتعهدات التي قطعت         " نواب من حزبه الليكود      وقال أمام 
اذا حصلنا على هذه النتائج الخطية فسنعرضها على الحكومة وانا متاكـد مـن ان اعـضاء الحكومـة                   

اذا لـم    "واضاف رئيس الـوزراء االسـرائيلي     ". سيوافقون عليها النها ايجابية بالنسبة الى دولة اسرائيل       
واكد نتنياهو ايضا ان التفاهمات الشفوية مع االميركيين        ". نحصل عليها خطيا فلن ندعو الحكومة الى بتها       

 للمحادثات حول ترسيم الحدود المستقبلية      -هي مدة تجميد االستيطان   -لم تتضمن تحديد مهلة ثالثة اشهر       
لن تجري محادثـات    . الصدد وال اي التزام   ليس هناك اي طلب في هذا       "وقال  . للدولة الفلسطينية المقبلة  

يشار إلى أن عدداً من اعضاء الكنيـست        ". منفصلة حول الحدود لكن فقط حول مجمل المسائل االساسية        
الذين وقعوا على العريضة ضد استئناف تجميد البناء االستيطاني قالوا إنهم استمعوا مـن نتنيـاهو إلـى         

  . أشياء جديدة
ك خالفات حول التكتيكات ولكنه ال توجد خالفات بشأن االستراتيجية التي يجب            وقال زئيف إيلكين إن هنا    

وفي ذات السياق يقوم المبعوث األميركي لمنطقة الشرق األوسط جورج ميتشل بزيارة لمـصر   . انتهاجها
صـل  وتوقعت محافل سياسية اسرائيلية وفقا لما نقلته االذاعة االسرائيلية أن يأتي إلى إسرائيل عند التو              . 

ومن المقرر  . إلى صيغة بخصوص تمديد تجميد البناء االستيطاني مقابل الحصول على ضمانات أميركية           
  . أن يصل إلى اسرائيل اليوم فريد هوف مساعد ميتشل 

وزير الخارجية أفيغدور أن ، الناصرة  مناسعد تلحمي، عن ٢٢/١١/٢٠١٠الحياة، لندن، وأضافت 
تضع حداً لكل األوهام، ما هو ممكن ممكن، وما هو ليس ممكناً غير على إسرائيل أن " إن  قالليبرمان

  ".ممكن، األمر الممكن اآلن هو اتفاق مرحلي طويل األمد
وأكدت تقارير صحافية أن االتصاالت بين تل أبيب وواشنطن في شأن مسودة االتفاق لم تسجل تقدماً وأن                 

د الواليات المتحدة في رسـالتها الخطيـة أن         بأن تتعه ) لحركة شاس (األخيرة ترفض الشرط اإلسرائيلي     
وأضافت أن أكثر ما تقبـل بـه اإلدارة      . يتواصل البناء في مستوطنات القدس المحتلة خالل فترة التجميد        

.  يوماً سيكون على غرار التجميد السابق الذي امتد عشرة اشـهر           ٩٠األميركية هو القول إن التجميد لـ       
ركيين ال يرفضون تقديم مثل هذا االلتزام فحسب، إنمـا ايـضاً حـذروا              وأفادت اإلذاعة العامة أن األمي    

  .في القدس الشرقية خالل فترة التجميد" نشاطات استفزازية"نتانياهو من 
رئيس الحكومة استبطن القرار المصيري فـي       "وأعرب الوزير العمالي بنيامين بن اليعيزر عن ثقته بأن          

في حـال قـرر أحـد األحـزاب         : "وأضاف". الً أن يقود العملية   مسألة تجميد االستيطان، وأنه يعتزم فع     
الشريكة في االئتالف الحكومي مغادرته احتجاجاً على تجميد البناء، فإنه سيكون في وسع حزب كـديما                

 –وتوقع أن يحظى قرار باستئناف التجميد بغالبيـة فـي الحكومـة األمنيـة               ". المعارض االنضمام إليه  
  .السياسية المصغرة

  
  نعارض في الوقت الراهن تجميد االستيطان:  حركة شاسزعيم .١٦

الدينية الشرقية الوزير ايلي يشاي ان الحركة تعارض        " شاس"أعلن زعيم حركة    :  اسعد تلحمي  –الناصرة  
" شاس"وقال زعيم حركة    ". إلى حين تتضح طبيعة الضمانات األميركية     "تجميد البناء   " في الوقت الراهن  "

معارضة استئناف تجميـد    " في هذه المرحلة  "عة العسكرية أمس إن الحركة تعتزم       الوزير ايلي يشاي لإلذا   
عوفاديا يوسـف   ) الزعيم الروحي للحركة  (والحاخام  "لثالثة أشهر   ) الفلسطينية المحتلة (البناء في المناطق    

كيـة  يعارض تجميد البناء، لكنه أوضح أنه سيتخذ القرار الحاسم فقط بعد االطالع على الضمانات األمير              
   ".ممنوع أن يتوقف البناء في القدس حتى لحظة واحدة: "وأضاف". الخطية

اما زميله في الحركة وزير البناء واإلسكان أريئل أتياس، فأكد ان حركته سـتدعم التجميـد فـي حـال                    
  أعطيت ضمانات الستئناف فوري للبناء في القدس،
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ن أن ينشر عطاءات بحجم تلك التي كانـت         سنتأكد هذه المرة من انه باستطاعة وزير اإلسكا       : " وأضاف
  ".في عهد الحكومات السابقة

  ٢٢/١١/٢٠١٠الحياة، لندن، 
  

  نتياهو يلتقي ليفني للضغط على شاس .١٧
المعارض تسيبي ليفني للتباحث في مسائل تتعلق بعمـل         " كديما"التقى نتانياهو مساء أمس زعيمة حزب       

هذا الوقت إنذاراً من نتانياهو إلى األحـزاب اليمينيـة          الكنيست، لكن مراقبين رأوا في عقد االجتماع في         
، بأنه في حال عرقلت الموافقة على االقتراح األميركـي،          "شاس"الشريكة في االئتالف، خصوصاً حركة      

و أوضحت أوساط ليفني أنها لن تقبل بأن يـستخدمها نتانيـاهو            . لحكومته" كديما"فإنه سيسعى إلى ضم     
يشترط االنضمام الى الحكومة بتغيير تـشكيلتها       " كديما"في اليمين، وكررت أن     يلوح به لشركائه    " سوطاً"
وتغييـر  ) استبعاد حزب إسرائيل بيتنا اليميني المتطرف بزعامة وزير الخارجيـة أفيغـدور ليبرمـان             (

  .برنامجها السياسي واستئناف المفاوضات مع الفلسطينيين
  ٢٢/١١/٢٠١٠الحياة، لندن، 

  
   مليون دوالر لتوسيع ساحة حائط البراق٣٠ على ميزانية بقيمة حكومة نتنياهو تصادق .١٨

يسميه اليهود  (صادقت الحكومة اإلسرائيلية على خطة في حائط البراق          :ب.ف.عبد الرؤوف ارناؤوط، أ   
 مليون دوالر على أن يجري تنفيـذ الخطـة          ٣٠المالصق للمسجد األقصى المبارك بقيمة      ) حائط المبكى 
  . سنوات٤على مدى 

هدف الخطة هو تحسين الوصول إلى الموقع بالنسبة إلى ماليين الزوار           "إن  : ء في البيان اإلسرائيلي   وجا
  ".وكذلك إلى المواقع األثرية وتحسين البنى التحتية وتطوير وسائل النقل في المنطقة

، "سين ذلك هدف الخطوة هو أيضاً الحفاظ على إمكانية الوصول إلى المواقع األثرية وتح           "إن  : وقال البيان 
مشيراً إلى تحسين طرق وصول السيارات الخاصة ووسائل النقل العامة وسـيارات اإلسـعاف وكـذلك                

  .الممرات الخاصة بالمعوقين
تشكل امتداداً لمشروع تمت المصادقة عليه في بـادئ         ) ٢٠١٥ ــ   ٢٠١١(إن هذه الخطة    : وتابع البيان 
عدد الزوار إلى حائط المبكى من حوالى مليـونين         في  " ارتفاع كبير " وأدت نتائجه إلى     ٢٠٠٤األمر في   

  .٢٠٠٩إلى ثمانية ماليين في العام 
وسيتولى مكتب نتنياهو إدارة المشروع وسينفذ بالتعاون مع مؤسسة تراث حائط المبكى وتموله هيئـات               

  .حكومية عدة بينها وزارات السياحة والداخلية والتربية والدفاع
حائط المبكى يعتبر أهم موقع أثري لشعب إسرائيل، ونحن ملتزمـون           "إن  : ونقل البيان عن نتنياهو قوله    

بتطويره والحفاظ عليه لكي يستمر بأن يكون نقطة محورية للزوار ومصدر إلهام لماليين الزوار والسياح               
  ".من الكبار والصغار ومن إسرائيل أو الخارج

  ٢٢/١١/٢٠١٠، األيام، رام اهللا
  
   تخطط الستيطان عسكري في صحراء النقب"إسرائيل: ""ذي ماركر"صحيفة  .١٩

االقتصادية اإلسـرائيلية، أن    " ذي ماركر "يوضح تقرير نشرته أمس صحيفة      :  برهوم جرايسي  -الناصرة
السلطات اإلسرائيلية قررت البدء بتطبيق مشروع خططت له منذ سنوات، السـتيطان صـحراء النقـب               

، في  ٤٨هودي، لكبح تنامي نسبة أهالي فلسطينيي       عسكريا، بعد أن فشلت جزئيا في تشجيع االستيطان الي        
  . عاما٦٢المنطقة، الذين يواجهون حملة اقتالع متصاعدة منذ 
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 باليين دوالر، من أجل نقل معسكرات جيش        ٨ويتبين من التقرير، أن وزارة الحرب تطلب من الحكومة          
يتم نقلها إلى الجنوب،     سنوات، ومن ابرز المعسكرات التي س      ١٠اساسية إلى صحراء النقب، على مدى       

معسكرات المخابرات العسكرية، ومن بينها تلك المتخصصة بالرصد والتنصت، اضافة إلى معـسكرات             
  .أخرى" حساسة"

 ألف وظيفة في صحراء النقـب،       ١٠٠وحسب جيش االحتالل، فإن نقل المعسكرات الى الجنوب سيخلق          
  .وظائف الجديدةوسيساهم في رفع نسبة النمو االقتصادي، من خالل هذه ال

وتسعى حكومات إسرائيل منذ سنوات طوال إلى كسر الميزان الديمغرافي في منطقتي الجليـل شـماال،                
، بينما هذه النسبة فـي النقـب        ٤٨من سكان الجليل هم من فلسطينيي        % ٥٣والنقب جنوبا، وهذا لكون     

ن في هاتين المنطقتين، مـن      ، وفي صلب هذه المساعي تحفيز اليهود على االنتقال للسك          %٣٧تهبط إلى   
خالل محفزات مالية ضخمة، تبدأ بتسهيل القروض االسكانية، وقسم منها يكون على شكل منح، والتسهيل            

  .في الحصول على مكان عمل وغيرها
  ٢٢/١١/٢٠١٠، الغد، عّمان

  
      لوح بعدوان جديد على غزةت" إسرائيل" .٢٠

تطرف بإمكانية شن عدوان جديد شرس على قطاع        م“ إسرائيلي”لوح وزير    :  رائد الفي، وكاالت   -غزة  
والجهاد اإلسالمي للسالح، في حين تعهدت المقاومة الفلـسطينية         “ حماس”غزة، بذريعة تكديس حركتي     

  .بصد أي عدوان محتمل 
وزير االسـتخبارات والطاقـة النوويـة دان مريـدور فـي            “ اإلسرائيلي”وادعى نائب رئيس الوزراء     

حماس سيطرت على غزة وطردت منظمة التحرير خارجها،        ”إخبارية، أمس، إن    تصريحات نقلتها مواقع    
  .“ وبدأت تطلق قذائف علينا، وال تزال هي والجهاد اإلسالمي ومنظمات أخرى تتسلح يوما بعد يوم

إيران تحاول أن تجعل غـزة      ”المتواصل ضد غزة، زعم مريدور أن       “ اإلسرائيلي”وفي سياق التحريض    
كما زعم أن تنظيم القاعدة العالمي يحاول أن يجد         . “ رى مثلما الحال بالنسبة لحزب اهللا     ذراعا إيرانية أخ  

مصر تقـوم بـصورة جيـدة بوقـف     ”، وذكر أن “وهذا يشكل عامال لعدم االستقرار    ”له مكانًا في غزة،     
  .“ لم توقفها كلهاعمليات التهريب عن طريق البحر واألنفاق إلى غزة، ولكنها 

  ٢٢/١١/٢٠١٠ ،الخليج، الشارقة
  
  نتنياهو يطالب مجدداً بإطالق الجاسوس بوالرد .٢١

اإلسرائيلية أمس، أن رئيس الـوزراء اإلسـرائيلى بنيـامين    " جيروزاليم بوست"ذكرت صحيفة   : رام اهللا 
نتانياهو طالب الواليات المتحدة بإطالق سراح العميل اإلسرائيلى جوناثان بوالرد الذي يقـضي عقوبـة               

ي الواليات المتحدة، كجزء من سلسلة مبادرات قدمت إلسرائيل في مسعى الستئناف            السجن مدى الحياة ف   
  .محادثات السالم مع الفلسطينيين حسبما أبلغت مصادر مطلعة بالمحادثات الصحيفة

ونقلت الصحيفة على موقعها االلكتروني عن تلك المصادر قولها إن مسؤولين أميركيين كانوا قد سـعوا                
ان إطالق سراح بوالرد يمكن أن يؤدي إلى موافقة نتانياهو على تمديد تجميد البنـاء               إلى تحديد ما إذا ك    

وأشارت الصحيفة نقال عن المسؤولين قولهم إن مباحثات من هذا القبيل جرت مـؤخرا إال                .االستيطاني
ى أنه لم يتم التطرق إلى مصير بوالرد فى اجتماعات بين نتنياهو ووزيرة الخارجية األميركيـة هـيالر                

كلينتون في الحادي عشر من الشهر الجاري والذي وافق خالله رئيس الوزراء اإلسرائيلى على السعى،               
للحصول على موافقة حكومته األمنية لتجميد البناء لمدة ثالثة أشهر مقابل الحصول علـى سلـسلة مـن                  

  .المبادرات ورد أنها ال تتضمن إطالق سراح بوالرد
  ٢٢/١١/٢٠١٠، المستقبل، بيروت
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  منع العرب من السكن في البلدات الجماهيرية اليهودية : "إسرائيل"ـ عنصري جديد بقانون .٢٢

ناقش الكنيست أمس األحد مشروع قانون عنصري جديد، يـسمح للجـان    :الناصرة ـ زهير اندراوس 
                القبول باختيار العائالت التي تستطيع السكن في ما يسمى بـالبلدات الجماهيرية، وغني عـن القـول إن 

جميع هذه البلدات يهودية، إذ أن إسرائيل ومنذ إقامتها على أنقاض الشعب الفلسطيني، لم تُقم حتى قريـة                  
  .فلسطينية واحدة، وبطبيعة الحال لم تسمح بإقامة حتى مدينة عربية واحدة في الداخل

لدات، كمـا   ويميز القانون الجديد ضد العرب لكونه يسمح برفض قبول عائالت عربية للسكن في هذه الب              
، أو المثليـين أو ذوي      )أب أو أم  (من الممكن أن يميز ضد شرائح سكانية أخرى مثل العائالت األحادية            

ومن المفارقـة أن رئـيس لجنـة الدسـتور بالكنيـست      . المستوى االجتماعي ـ االقتصادي المنخفض 
عم وزير الخارجية الفاشي،    ، الذي يتز  )إسرائيل بيتنا (اإلسرائيلي هو النائب دافيد روتم، من أقطاب حزب         

أفيغدور ليبرمان، والحكومة واالئتالف الحاكم يدعمان القانون، وقد كان رئيس اللجنة روتم قـد صـرح                
أن تعـرف نفـسها     ) الييـشوف (قائالً إن الهدف من القانون هو أن يكون بإمكان البلـدات اإلسـرائيلية              

  .هكصهيونية، ومنع إسكان غير اليهود فيها، على حد تعبير
العبرية، في عددها الصادر أمس األحد، إن اقتـراح القـانون، الـذي يدعمـه               ' هآرتس'وقالت صحيفة   

االئتالف الحكومي، دفع بمجموعة من الشخصيات واألكاديميين اإلسرائيليين إلى التوقيع على عريـضة             
  .تطالب أعضاء الكنيست باالمتناع عن المصادقة عليه

  ٢٢/١١/٢٠١٠القدس العربي، لندن، 
  
  المستوطنون يتظاهرون أمام مقر الحكومة اإلسرائيلية ضد إقامة دولة فلسطينية .٢٣

في أكبر مظاهرة لليمين المتطرف منذ االنسحاب من قطاع غـزة قبـل سـت               :  نظير مجلي  - تل أبيب 
سنوات، أطلق اليمين اإلسرائيلي شرارة حربه لمنع قيام دولة فلسطينية، حيث احتشد نحـو أربعـة آالف                 

مام مقر الحكومة في الوقت الذي كانت تعقد فيه جلستها األسبوعية، ورفعوا شعارات تتهم رئـيس                منهم أ 
قربانا لخنوعـه   "الوزراء بنيامين نتنياهو بالرضوخ للضغوط الفلسطينية واألميركية وجعل المستوطنات          

  ".الجبان
عل المراقبين يرون أنها ال     ومع أن المشاركين في المظاهرة كانوا في غالبيتهم تالميذ مدارس، وهو ما ج            

تعتبر نجاحا لليمين المتطرف، فإن المستوطنين اعتبروها بداية ممتازة، مؤكدين أنهـم منـذ االنـسحاب                
  .، لم تشهد البالد مظاهرة يمينية أكبر منها٢٠٠٥األحادي الجانب من قطاع غزة سنة 

وطنات في الضفة الغربية، الذي كـان  وقال منظم هذه المظاهرة، نفتالي بانيت، المدير العام لمجلس المست       
هذا اليوم هو بداية وستعقبه نشاطات ضخمة أخـرى         "أحد مستشاري نتنياهو في االنتخابات األخيرة، إن        

وخرج قسم من المتظاهرين بشكل مفاجئ، وأغلقوا مدخل مدينة القدس من جهـة             ". ضد سياسة الحكومة  
  .تل أبيب، ففرقتهم الشرطة بالقوة

   ٢٢/١١/٢٠١٠لندن، الشرق االوسط، 
  
  عقوبة مخففة لجنديين إسرائيليين استخدما طفال فلسطينيا درعا بشرية في حرب غزة .٢٤

أصدرت محكمة عسكرية إسرائيلية، أمس، حكما مخففا على جنديين إسرائيليين من           : كفاح زبون : رام اهللا 
 .ألخيرة على قطاع غـزة    سابقا، استخدما طفال فلسطينيا صغيرا درعا بشرية في الحرب ا         " جفعاتي"لواء  

 أشهر بحق الجنديين، وتخفيض رتبتيهما من رقيب أول         ٣وأمرت المحكمة بالسجن مع وقف التنفيذ لمدة        
  .إلى رقيب
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وأدين الجنديان بمطالبة صبي فلسطيني في سن التاسعة بفتح حقائب كان يشتبه في أنها مفخخـة خـالل                  
وأبدى القضاة  . ، بدال من أن يتفقداها بدال منه      عملية الرصاص المصبوب في قطاع غزة قبل نحو عامين        

تعاطفا مع الجنديين؛ إذ قالوا إنه ال يمكن تجاهل الظروف القاسية التي عمل فيها الجنـديان فـي مهمـة                    
  . أرسلتهما إليها الدولة

  ٢٢/١١/٢٠١٠، لندن، األوسطالشرق 
  
   تباشر اليوم بناء جدار على الحدود مع مصر"سرائيلإ" .٢٥

 اعلنت وزارة الجيش االسرائيلي امس ان اسرائيل ستباشر اليوم االثنين بنـاء             -ب  .ف. ا -ةالقدس المحتل 
وقالت الوزارة في بيـان     . جدار أمني على طول حدودها مع مصر لمنع تسلل المهاجرين غير الشرعيين           

ئيلية ، سيتم نشر عشرات من االليات الثقيلة عند مواقع محددة على طول الحـدود االسـرا               )االثنين(غدا  "
ووافقت الحكومة االسرائيلية في كانون الثاني على بناء هذا الجدار علـى            ". المصرية وسيبدأ بناء الجدار   

ويتوقع ان تبلـغ    .  كلم في قلب الصحراء بهدف اغالق ابرز المنافذ الحدودية امام المهاجرين           ٢٥٠طول  
اء االسرائيلي بنيامين نتنياهو    وكان رئيس الوزر  ).  مليون دوالر  ٣٦٥( مليار شيقل    ١,٣٥كلفة المشروع   

مشكلة من يتسللون في شكل غير قانوني علـى         " تشرين االول وفق بيان اصدره مكتبه ان         ٢٧اعلن في   
  ".طول الحدود الجنوبية تشكل تهديدا للطابع اليهودي والديموقراطي لدولة اسرائيل

 ٢٢/١١/٢٠١٠، الحياة الجديدة، رام اهللا
  
  الغرب باتت تهديدا استراتيجيا بزع الشرعية عن الدولة العبرية محاوالت ن: تقرير اسرائيلي .٢٦

حذّر معهد ابحاث اسرائيلي من ازدياد الحمالت المناهضة لسياسات الدولـة   :الناصرة ـ زهير اندراوس 
ويضع المعهد  . العبرية وتعاظم ما يوجه اليها من انتقادات في االونة االخيرة في مناطق مختلفة في العالم              

هيئات والمنظمات واالفراد المناوئين لسياسات اسرائيل التوسعية والعنصرية واالحتالليـة تحـت            جميع ال 
  .من دون ان يورد اثباتات لهذا الزعم) شبكة(تصنيف 

في تقرير نشره على موقعه على شبكة االنترنت ان اسرائيل تواجه حملة دوليـة              ) ريئوت(ويقول معهد   
ركز االبحاث الذي يتخذ من مدينة تل ابيـب مقـرا لـه ويهـتم               وطالب م . تستهدف نزع الشرعية عنها   

  .بالشؤون االمنية واالجتماعية والسياسية الوزراء بالتعامل مع القضية على انها تهديد استراتيجي
ويورد التقرير المظاهرات المناوئة السرائيل في الجامعات، واالحتجاجات عنـد مـشاركة الرياضـيين              

في الخارج، والتحركات االوروبية لمقاطعة المنتجات االسرائيلية، والتنديـدات         االسرائيليين في منافسات    
ويزعم معدو التقرير ان    . باصدار اوامر اعتقال بحق قادة اسرائيليين يزورون المملكة المتحدة او اسبانيا          

  .الحملة المذكورة هي من تدبير ما يسميها بالشبكة العالمية من االفراد والمنظمات الخاصة
قول ان هذه الشبكة ليس لها تسلسل هرمي او قائد عام، لكنها تعمل معا استنادا الى ايديولوجية مشتركة                  وي

  .وتصور اسرائيل على انّها دولة منبوذة وتنكر ما وصفه بحقها في البقاء
لندن، وبروكسل، ومدريـد، وتورنتـو،   : باالضافة الى ذلك، يورد التقرير قائمة بالمراكز الرئيسة للشبكة 

الـذين يلقـبهم    )الـشبكة (ويقول التقريـر ان نـشطاء       . وسان فرانسيسكو وجامعة كاليفورنيا في بيركلي     
مـن الـشباب، والفوضـويين والمهـاجرين       : بـالساعين الى نزع الشرعية، هم اناس هامشيون نـسبيا        

 ويضيف انّه رغم عدم كثرتهم، فانّهم يعززون صـورتهم مـن خـالل            . والناشطين السياسيين الثوريين  
  .الحمالت الشعبية والتغطية االعالمية

ووفقًا للتقرير فان من يسميهم بالساعين الى نزع الشرعية عن الدولة العبرية يتعاونون مـع المنظمـات                 
هيومـان  'القانوني للسياسة االسرائيلية في االراضي الفلسطينية كمنظمة العفو الدوليـة و          المرتبطة بالنقد   

، االمر الذي يقلل، بحسب التقرير، وضوح الخط الفاصل بـين النقـد القـانوني ونـزع                 'رايتس ووتش 
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ها ويضيف التقرير انهم يعززون االنشطة المؤيدة للفلسطينيين في اوروبا من خالل وصفها بان            . الشرعية
  .عصرية

وووفقا للتقرير فان النشطاء في شبكة نزع الشرعية ليسوا في غالبيتهم من الفلـسطينيين او العـرب او                  
كما يقول التقرير ان    . اذ ان كثيرين منهم ناشطون يساريون اوروبيون او من امريكا الشمالية          . المسلمين

وبالنـسبة الـى   . تبرها االن دولة احتاللاليسار في الغرب قد غير من نظرته الى اسرائيل بحيث بات يع     
تلك الجماعات اليسارية، فان اسرائيل التي كانت تعتبر في الستينيات مثاال للمساواة والمجتمع االشتراكي              

  .تجسد اليوم الشر الغربي
النضال ضد النظام السابق في جنـوب افريقيـا، اي          ) شبكة نزع الشرعية  (ترى  : ويضيف التقرير قائال  

زل العنصري في عهد االقلية البيضاء، نموذجا للنجاح، وتعتقد انّه على غـرار نظـام الفـصل                 نظام الع 
  .العنصري، يمكن اسقاط نموذج الدولة الصهيونية ويمكن انشاء نموذج الدولة الواحدة

ايضا ان جماعات الشبكة تتشارك بالرموز واالبطال مثل الطفل الفلـسطيني           ) ريئوت(ويقول فريق معهد    
لدرة، الذي قُتل برصاص جنود االحتالل وتم توثيق عملية االعدام بالصوت وبالصورة من قبـل               محمد ا 

وكالة انباء فرنسية، وناشطة السالم االمريكية راشيل كوري التي قتلتها جرافة عسكرية اسرائيلية عمـدا               
، كمـا يـذكر     في رفح، عندما كانت تدافع عن الفلسطينيين وحاولت منع الجرافة من هدم بيت فلسطيني             

  .الفعاليات المشتركة مثل مؤتمر ديربان في جنوب افريقيا
العبرية ان الدبلوماسيين االسرائيليين في العـالم يـسعون الـى           ' هآرتس'وفي السياق نفسه قالت صحيفة      

وقال رون بروسور السفير االسرائيلي في لندن، والـذي         . التصدي لمحاوالت نزع الشرعية عن اسرائيل     
ابق منصب المدير العام لوزارة الخارجية االسرائيلية ان الجمع بـين مجتمـع كبيـر مـن                 شغل في الس  

المسلمين، واليسار الراديكالي واالعالم المؤثر الناطق باالنكليزية والمركز الدولي للجامعات يجعل مـن             
  .لندن ارضا خصبة لنزع الشرعية عن اسرائيل، على حد تعبيره

ورغم . يدة في االعالم البريطاني ومحاضرات في الجامعات البريطانية       ويشارك بروسور في مقابالت عد    
انّه يقول انّه واجه مظاهرات مناهضة السرائيل في كل الجامعات تقريبا، فقد اخبر االسرائيليين بزيـادة                

وقال السفير االسرائيلي في المملكة المتحدة ان ما يحدث في لندن حاليا سيحدث على              . انشطتهم الجامعية 
الغلب في كل الجامعات الكبرى في الواليات المتحدة خالل خمس سنوات،مضافا الى ما ذُكر انفا، يقول                ا

لالبحاث ان الدولة العبرية ليست مستعدة على االطالق للتعامل مع تهديـد نـزع              ) ريئوت(تقرير معهد   
لى المسألة على انهـا تهديـد       الشرعية، ولم تتعرف الحكومة االسرائيلية الحالية بقيادة بنيامين نتنياهو، ع         

لقد صـممت وزارة    : ويقول التقرير ايضا  . وتعتبر الساحة الدبلوماسية هامشية مقارنة بالساحة العسكرية      
الخارجية االسرائيلية بناء على تحديات الستينيات من القرن الماضي، وليس االلفية الثالثة، فليست هنـاك               

ويوصي التقرير  . عقيدة الدبلوماسية المالئمة، على حد وصفه     ميزانيات وال عدد كاف من الدبلوماسيين وال      
بانشاء شبكة مضادة، بحيث تكون السفارات االسرائيلية في مراكز نزع الشرعية بمثابة خطوط امامية في               

  .المعركة الدائرة على االراضي االوروبية، على حد تعبيره
كما يجـب   . ات المنظمات ودراسة اساليبها   ويضيف التقرير انّه يجدر بأجهزة االستخبارات مراقبة نشاط       

ان تواجه الحكومة االسرائيلية الجماعات التي تحاول نزع الشرعية عن اسرائيل، لكن احتـواء اولئـك                
  ويقول ان على اسرائيل عدم مقاطعة تلك الجماعات كما فعلت السفارة . المرتبطين بالنقد القانوني

الن مقاطعـة المنتقـدين تجعلهـم       ) جي سـتريت  (عة اليسارية   االسرائيلية في واشنطن بمقاطعتها الجما    
  .ينضمون الى المطالبين بنزع الشرعية، على حد تعبير معدي التقرير المذكور

  ٢٢/١١/٢٠١٠القدس العربي، لندن، 
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  توسيع ساحة حائط البراق" إسرائيل"تدين قرار " مؤسسة األقصى للوقف والتراث" .٢٧
: تغربت مؤسسة األقصى للوقف والتراث القرار اإلسرائيلي وقالـت        اس :ب.ف.عبد الرؤوف ارناؤوط، أ   

ال يمكن فهم قرار الحكومة اإلسرائيلية في جلستها األسبوعية صباح األحد بالمصادقة علـى تخـصيص           "
 مليون دوالر لمشاريع مواصلة الحفريات وإقامة األبنية وتـشييد المواقـف وتنفيـذ الفعاليـات                ٣٠نحو  

البراق ومحيطه القريب خاصة في الجهة الغربية، ومواصلة الحفريات فـي النفـق             التهويدية في منطقة    
   .الغربي، إالّ أنه تصعيد الستهداف المسجد األقصى المبارك

األهل في القدس واألهل في الداخل الفلسطيني إلى مزيد من التواصل اليومي            " مؤسسة األقصى "و دعت   
لى تكثيف الزيارات لمدينة القدس، خاصـة إلـى البلـدة     مع مدينة القدس ومع المسجد األقصى، ودعت إ       

أمـام هـذا    : "القديمة بالقدس، وكذلك دعت إلى تكثيف شد الرحال إلى المسجد األقصى المبارك، وقالت            
االستهداف االحتاللي للمسجد األقصى، فال بد من تكثيف المد البـشري اإلسـالمي الفلـسطيني للقـدس       

مان في هذه المرحلة أمام هذه الهجمة االسـتيطانية التهويديـة للقـدس             والمسجد األقصى، فهو صمام األ    
  ".واألقصى

وفي الشهر الماضي أعلنت بلدية القدس الغربية عزمها على إقامة أول مدخل جديد للمدينة القديمة منـذ                 
أكثر من مئة سنة في إطار خطة أشمل لتحسين إمكانية الوصول إلى المدينة القديمـة وتعزيـز الجانـب        

 .السياحي لحائط المبكى
 ٢٢/١١/٢٠١٠األيام، رام اهللا، 

  
   الغربيةالضفةفي المستوطنون يستولون على عيون الماء  .٢٨

أكد تحقيق إسـرائيلي، نـشرت بعـض تفاصـيله أمـس، أن عـصابات               :  برهوم جرايسي  - الناصرة
ن المـاء   المستوطنين، وبدعم مباشر من قوات االحتالل اإلسرائيلي تستولي بشكل منهجي علـى عيـو             

المنتشرة في الضفة الغربية المحتلة، ومنع المزارعين والمواطنين الفلسطينيين من الوصول إليها، رغـم              
  .أنها كانت مصدر ري زراعي مهما في مناطق الضفة

 عين مـاء  ٢٥ويقول الباحث اإلسرائيلي في شؤون المستوطنات، درور إيتاكس، إنه حتى اليوم تم رصد         
يحظر على العرب الدخول إليه، وبقرب      " متنزه سياحي "نون، وحولوها إلى مكان     استولى عليها المستوط  

هذه األماكن جرى نصب الفتات شوارع رسمية، تشير إلى عين الماء، بعد أن تم فرض اسم عبري على                  
  .المكان

لـى  يذكر أن مثل هذه الجرائم االستبدادية، وهذا الشكل من السيطرة على االراضي وسلبها، تم تنفيذها ع               
  .مدى عشرات السنين، لتتحول نقاطا كهذه إلى مستوطنات جديدة في الضفة الغربية المحتلة
 ٢٢/١١/٢٠١٠، الغد، عّمان

 
   إللغاء عقوبة اإلعدام"الحياة حق"شباب فلسطينيون يرفعون شعار  .٢٩

 "شـارك "ى   ومنتد "قيادات"، هو عنوان المبادرة التي ترعاها مؤسسة        "الحياة حق ":  بديعة زيدان  –رام اهللا   
العمل على تغيير المفاهيم والتصورات المتعلقـة بعقوبـة اإلعـدام علـى             "الشبابي في فلسطين، بهدف     

، كخطوة باتجاه الهدف األكبر للمبادرة، وهو تفعيل مساهمة الشباب فـي            "الصعيدين الرسمي والمجتمعي  
  .إلغاء عقوبة اإلعدام في األراضي الفلسطينية المحتلة

تعبئة وبناء شبكات محلية من الشباب      : حقيق هذين الهدفين من خالل ثالثة محاور هي       وسيتم العمل على ت   
الناشطين، ونشر وإتاحة المعرفة المتعلقة بإلغاء عقوبة اإلعدام، وتنفيذ مجموعة من النـشاطات لكـسب               

  .التأييد والمناصرة بمشاركة شخصيات رسمية، باإلضافة إلى جموع المواطنين
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شروع، سيتم العمل على بناء شبكات محلية من الناشطين تتألف من مجموعة صغيرة             ومع بداية تنفيذ الم   
من الشبان والشابات الذين يعارضون استخدام عقوبة اإلعدام والذين لديهم التزام تام من خالل مجموعـة         

  .من النشاطات لحشد التأييد والدعم لمناهضة استخدام هذه العقوبة
 األردنيـة،   "نمـاء "الشراكة مع عدد من المؤسسات العربية، كمؤسـسة         والجدير ذكره أن المشروع يتم ب     

 المصري لدراسات التسامح ومناهـضة العنـف،        "أندلس"، ومركز   "المؤسسة اللبنانية للتعليم والتدريب   "و
بتمويل من المفوضية االوروبية، من خالل األداة األوروبية للديموقراطية وحقوق اإلنسان، بهدف تعزيز             

اب في تغيير المفاهيم المتعلقة بعقوبة اإلعدام على الصعيدين الرسمي والمجتمعي في كل من              مساهمة الشب 
  .األراضي الفلسطينية المحتلة، لبنان، األردن ومصر

 ٢٢/١١/٢٠١٠، الحياة، لندن
 
  القطاع دخل مرحلة الخطر الستنفاد الخزان الجوفي": االيام"خبير في المياه لـ  .٣٠

خبير في قضايا المياه رئيس مجموعة الهيدرولوجيين في قطاع غزة المهندس           أكد ال  :كتب فايز أبو عون   
رياض جنينه أن من المتوقع أن يدخل قطاع غزة قريباً مرحلة الخطر الشديد بعد أن دخل اآلن مرحلـة                   

  .الخطر في استنفاد مياه الخزان الجوفي بسبب تأخر هطول األمطار حتى هذا الوقت
ن قطاع غزة شهد خالل صيف العام الحالي أزمة حادة في المياه لعدة أسباب،              أ" األيام"وأوضح جنينه لـ    

أولها عدم وجود مصادر متجددة أو مصادر بديلة باستثناء الخزان الجوفي الذي تعرض لتغيرات مناخية               
  .بفعل قلة وتذبذب معدالت هطول األمطار التي تعتبر المصدر الوحيد لتغذيته

ألمطار خالل الشتاء الماضي، وعدم تغذية الخزان الجوفي بمـا يحتاجـه            وأضاف أنه وبسبب قلة مياه ا     
 مليون متـر مكعـب      ٦٠وزيادة حجم االستهالك اآلدمي للمياه فقد وصل العجز السنوي فيه إلى حوالي             

  .األمر الذي ينذر بزيادة هذا العجز إلى أكثر من ذلك حال استمرار تأخر هطول األمطار
جهداً إضافياً في البحث وإيجاد مصادر بديلة، سواء باالعتماد علـى مـشاريع             إن هذا يتطلب منا     : "وقال

تحلية مياه البحر القائمة أو االعتماد على مياه الصرف الصحي بعد إعادة معالجتها ضمن المعايير التـي                 
  ".تضعها منظمة الصحة العالمية الستخدامها في ري أشجار الزيتون والحمضيات والنخيل

  .عين ساهما في توفير كميات كبيرة من المياه المحالة والصالحة للشربوقال إن المشرو
وتوقع جنينه أن تؤثر التغيرات المناخية سلبا على منطقتنا، وأال يكون هناك هطول قريب لمياه األمطار،                
السيما أن دائرة األرصاد الجوية لدى حكومة االحتالل تدرس حاليا تقديم توصية بتمديد العمل بالتوقيـت                

  .الصيفي إلى وقت الحق
 ٢٢/١١/٢٠١٠، األيام، رام اهللا

  
   "االضواء"نواب عن حركة فتح في البرلمان األردني يتجنبون : ردناأل .٣١

خالفا لبقية اعضاء البرلمان االردني يسعى ثالثة نواب جدد في لعبة التشريع  :بسام البدارين  - عمان
ة ممكنة ومظلمة بعيدا عن االثارة والضجيج بسبب زاوي' اعتم'االردنية المثيرة دوما الى الجلوس في 

  .االضواء المبهرة المسلطة عليهم دون واكثر من غيرهم
 نائبا ١١٧النواب الثالثة هم محمد الظهراوي ومحمد جبرين وعبد اهللا جبران، وهذا الثالثي يتميز عن 

بناء شرعيون ومسجلون اخر في البرلمان االردني بخاصية غير معهودة في السياسة االردنية، فهم ا
  .نظاميا في حركة التحرير الفلسطينية فتح

وحتى اليوم ال احد يعرف كيف تمكن ثالثة من ابناء الحركة الفلسطينية ونشطائها في الساحة االردنية 
  .من الوصول لقبة البرلمان عبر صندوق االنتخاب الشرعي، او حتى كيف ولماذا تم تمكينهم من ذلك
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في النجاح باالنتخابات ال تنقصها االثارة وتتخذ طابعا شخصيا او ' قصة خاصة'لثالثة ولكل من النواب ا
عائليا لكن مجموعهم اصبح ظاهرة مستجدة وغير مسبوقة في البرلمان االردني، فالجميع يراقبهم 

على هامش الحياة السياسية في االردن الى ' الجىء'والجميع يرغب باستقطابهم وتحولوا فجأة من صفة 
العبين منظمين ومسيسين في اهم حلقات صناعة القرار وهو وضع استثنائي، كما قال الحجوج الحد 

  .النواب المخضرمين
وقصة نجاح الثالثي الفتحاوي تبدو مثيرة الى حد ما، فثالثتهم ورث مقاعد عن مناطق كان يمثلها بالعادة 

لف، فممثل مخيم البقعة جبران وهو االخوان المسلمون من حلفاء حركة حماس لكن لكل منهم ظرف مخت
اعضاء البرلمان االردني استفاد من فروقات االصوات التي تتيحها الدوائر الفرعية ' افقر'على االطالق 

  .فائزا بالمقعد بسبب تناقضات وتعاكسات حيتان المخيم من االثرياء والمسيسين جدا
 الموظف البسيط في وزارة الزراعة االردنية ورغم ان المعارضة الفلسطينية نشطة جدا في المخيم اال ان

عبد اهللا جبران حقق الفوز بعد حملة دعائية متواضعة جدا قوامها ابريق شاي دائم في الزقاق وملصقات 
  .تبرع بها بعض االصدقاء في االزقة

ة على قصة الحجوج تبدو اكثر اثارة، فالرجل عاد قبل اسابيع فقط من رام اهللا خاسرا لمعركته االنتخابي
  .هامش انتخابات المؤتمر الحركي السادس االخير وخاض غمار التجربة بعمان فحقق الفوز

ومن الواضح اجتماعيا وعشائريا ان الحجوج رئيس نادي العودة في مخيمات الزرقاء فاز لسبب واحد 
 لقرى فقط، ففي منطقة الزرقاء حيث يسكن كان اقاربه الذين يمثلون عشيرة عمالقة تعود في جذورها

 ينتخبون بالعادة ودوما احد ممثلي قبيلة بني حسن االردنية ٤٨في فلسطين المحتلة عام ' الدوايمة'
المعروفة بصالتها الجيدة مع الفلسطينيين، وهؤالء شعروا بأنهم يستطيعون انتخاب احدهم لتمثيلهم وهو 

  .ما حصل فاستفاد الحجوج
ال احد يعرف كيف ومتى اعتلى مقعد التمثيل عن منطقة ويبقى الظهراوي وهو االكثر ميال للصمت الذي 

  .الرصيفة شرقي العاصمة عمان وهو مقعد كان حكرا بالعادة على رموز االخوان المسلمين
المهم في الموضوع ان ثالثي فتح في البرلمان االردني بدأ يميل للكمون والترقب، فهو يشكل ظاهرة 

 االردني وبنفس الوقت اتفق الثالثي على تجنب لفت االنظار سياسية تحصل الول مرة في تاريخ البرلمان
واثارة االضواء في موقف ممكن ومحتمل بسقف زمني ال يزيد عن ستة اشهر فقط، فحتى لو قرر ثالثي 

  .هذا انطباع نائب مخضرم من طراز بسام حدادين.. فتح الصمت لن يتركهم االخرون بحالة السكون
 ٢٢/١١/٢٠١٠القدس العربي، لندن، 

  
  "إسرائيل"ـل  العرض األمريكي السخيتنتقد العربيةالجامعة  .٣٢

جامعة الدول العربية انتقـدت مـا وصـفته         أن  : القاهرة من   ٢٢/١١/٢٠١٠الخليج، الشارقة،   ذكرت  
سواء كانت عسكرية أو أمنيـة، مقابـل التجميـد          “ إسرائيل“لتقديم حوافز ل  “ السخي”بالطرح األمريكي   

شرعي باألراضي الفلسطينية المحتلة، وأكدت أن كل المحاوالت األمريكية لدفع          الجزئي لالستيطان غير ال   
  .عملية التسوية ستبوء بالفشل 

وقال األمين العام المساعد لشؤون فلسطين واألراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية الـسفير محمـد               
ا واضـح مـن موضـوع       الجامعة العربية وفلسطين موقفهم   ”صبيح، في تصريحات صحافية أمس، إن       

  .“ االستيطان
لوقف ما هو باطل ولوقف عـدوانها       “ إسرائيل”الغريب أن اإلدارة األمريكية تقدم إغراءات ل        ”وأضاف  

ولوقف عدم التزامها بالقانون الدولي، وكان أحرى بأمريكا أن تصدر عقوبات بدالً من اإلغراءات، حتى               
  .“ نه كل الحدود أن هناك قانوناً دولياًالذي تجاوز في عدوا“ اإلسرائيلي”يفهم السياسي 
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إن " :  فـي تـصريحات أمـس       قـال  السفير محمد صبيح  أن  : ٢٢/١١/٢٠١٠،  الحياة، لندن واضافت  
االستيطان غير شرعي جملة وتفصيالً، وهناك قرارات دولية وقرارات من مجلس األمن وغيرهـا مـن                

من تفكيكه، وهذه هي السياسة العامة الدولية       القرارات العديدة، تؤكد أن االستيطان غير شرعي ، وال بد           
كل هذه المحاوالت التي تقوم بها اإلدارة األميركية اآلن للحفاظ على عملية            ": الخاصة باالستيطان، مضيفاً  

السالم والمفاوضات، في تقديرنا ستبوء بالفشل، ألن هناك قراراً إسـرائيلياً مـصمماً علـى أن يبقـى                   
اكن كثيرة، ونحن نسمع ليل نهار هذه التصريحات المنافية لألخالق والقانون           االستيطان فى القدس وفي أم    

والسياسة من قيادات إسرائيلية موجودة في الحكومة اإلسرائيلية، بأن االستيطان سيـستمر، وأنهـم لـن                
  ."يستمعوا إلى أي شيء

  
  جتماع مع محمود عباس على دعوة لجنة مبادرة السالم لإل يتفقموسى عمرو .٣٣

أعلن عمرو موسى، األمين العام للجامعة العربية، أنه تـم  : صالح جمعة -سوسن أبو حسين   - ةالقاهر
االتفاق مع الرئيس الفلسطيني، الليلة قبل الماضية، على دعوة لجنة مبادرة السالم العربية الجتماع عاجل               

قة له ال بالـشرعية     إن االستيطان ليس حقا إلسرائيل؛ ألنه ال عال       ": على مستوى وزراء الخارجية، وقال    
  ."الدولية وال بالقانون

أعلن موسى أنه اتفق مع الرئيس الفلسطيني على دعوة لجنة مبادرة السالم العربية الجتماع عاجل علـى                 
مستوى وزراء الخارجية لمناقشة الخطوات الواجب السير بها فورا بعد تلقي الموقف األميركـي بـشأن                

  .عملية السالم
 صحافي مع رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحريـر الفلـسطينية،             وقال موسى، في مؤتمر   

إن موضوع االستيطان هـو موضـوع       ": صائب عريقات، الليلة قبل الماضية في قصر األندلس بالقاهرة        
رئيسي عند الحديث عن عملية السالم، وإن االستيطان ليس حقا إلسرائيل؛ ألنه ال عالقة له ال بالشرعية                 

االستيطان خرق لجميع القواعـد الخاصـة بـاالحتالل والحـرب           "، مشددا على أن     " بالقانون الدولية وال 
  ."والسالم وكل شيء؛ ألن االستيطان يعني أنه لن تكون هناك دولة فلسطينية

إن استمرار االستيطان يثبت أن الحكومة اإلسرائيلية ليست جادة في دعـم عمليـة              ": وقال موسى أيضا  
 مفاوضات قد تأتي بفائدة، ومن هنا يجب أن يوقف االستيطان، واألمـر ينطبـق               السالم، وفي حدوث أي   

  ."على القدس الشرقية كباقي أجزاء ما تبقى من الضفة الغربية، وهذا أمر محسوم
 ٢٢/١١/٢٠١٠، الشرق األوسط، لندن

 
  ية المبادرة المصرية الستئناف المفاوضات المباشرة لم تجد اذانا صاغية في االدارة االمريك .٣٤

ـ     :وليد عوض  - رام اهللا  االحـد بـأن ادارة     " القدس العربـي  "اكدت مصادر فلسطينية رفيعة المستوى ل
الرئيس االمريكي باراك اوباما رفضت المبادرة المصرية الستئناف المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين            

ات المصرية اللواء عمـر     واسرائيل التي حملها وزير الخارجية المصرية احمد ابو الغيط ومدير المخابر          
  .سليمان قبل حوالى اسبوعين الى وزيرة الخارجية االمريكية هيالري كلينتون التي التقتهما في واشنطن

وكان أبو الغيط اعلن ان زيارته لواشنطن برفقة سليمان كانت للتشاور مع هيالري كلينتون حول عمليـة                 
  .فة بين االسرائيليين والفلسطينيينالسالم فى الشرق األوسط واستئناف المفاوضات المتوق

  ٢٢/١١/٢٠١٠، القدس العربي، لندن
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   عرض أوباما الوهمي لتجميد االستيطان خطوة إلى الوراء في عملية السالم: وت أبرامزلييإ .٣٥
اعتبر مستشار مجلس األمن القومي األميركي في عهد الرئيس السابق جورج بوش، اليوت ابرامـز، أن                

 في مقابل تجميد االستيطان لمـدة       "٣٥أف  " اوباما الجديد تزويد إسرائيل بمقاتالت       عرض الرئيس باراك  
  ."خطوة إلى الوراء في الجهود المبذولة للتوصل إلى سالم دائم في الشرق األوسط" يوما ٩٠

يبدو للوهلة األولى أن العـرض األخيـر        "، إنه   "فورين بوليسي "وقال ابرامز، في مقال نشره في مجلة        
مه اوباما إلسرائيل في سعيه الوهمي لتجميد كامل للبناء في مستوطنات الضفة الغربيـة صـفقة                الذي قد 

 يومـا،   ٩٠في مقابل تمديد تجميد االستيطان لمـدة        . ممتازة لرئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو     
 استخدام   مليارات دوالر، وضمان   ٣ بقيمة   "٣٥أف  " مقاتلة إضافية من طراز      ٢٠تحصل إسرائيل على    

واشنطن حق النقض في مجلس األمن الدولي في مواجهة أي مبادرة فلسطينية أحاديـة الجانـب تهـدف                  
  ."للحصول على اعتراف دولي بالدولة الفلسطينية، ووعد بأن أوباما لن يطلب أي تعليق آخر لوقف البناء

مـا يتعلـق بوسـاطة      مع ذلك، تخفي هذه الصفقة المقترحة تحوال غير مرحب به في            "وأضاف ابرامز   
والعروض في االقتراح سـتؤدي إلـى إحبـاط    . الواليات المتحدة في الصراع اإلسرائيلي ـ الفلسطيني 

  ."احتماالت تحقيق انفراج في مفاوضات السالم بدال من تعزيزها
وأيـضا  (المقلق في اقتراح اوباما هو ربط التنازالت اإلسرائيلية في ما يخص المـستوطنات         "واعتبر أن   

  . وقضايا سياسية غير مرتبطة بهذا الموضوع) رة البناء في القدسوتي
٢٢/١١/٢٠١٠، السفير، بيروت  

  
  تنتقد عرض أوباما لتجميد االستيطان الحكماء العالمية مجموعة .٣٦

 دعا أعضاء مجموعة الحكماء العالمية، الواليات المتحدة والمجتمع الدولي إلى اإلصرار علـى              :رام اهللا 
وأصدر الحكماء دعوتهم هذه ردا على تقارير تفيد بأن اإلدارة          . يع أنشطتها االستيطانية  إنهاء إسرائيل لجم  

االميركية طلبت من إسرائيل تمديد تعليق أنشطتها االستيطانية جزئيا لمدة ثالثة أشهر مقابل مجموعة من               
  .الحوافز الدبلوماسية واألمنية

 ٢٤٢رعية وتتنافى مع قرار مجلس األمن رقم        المستوطنات غير ش  ": وقال رئيس الحكماء ديزموند توتو    
ال ينبغي أن يرتكز استئناف المحادثات المباشرة على طرف واحد يحاول           . وتنتهك معاهدة جنيف الرابعة   

  ."التهرب من قضية مهمة في القانون الدولي
العـالم  لقد سمعنا من الكثيرين في مختلف أنحـاء         ": وقالت ماري روبنسون، الرئيسة السابقة لجمهورية     

ويتم النظر إلى واشنطن على أنها مقربـة أكثـر مـن    . العربي أن الواليات المتحدة لم تعد وسيطا نزيها      
الالزم من إسرائيل مضيفةً إن هذه الجهود الرامية لعقد صفقة قصيرة األمد بشأن المستوطنات بغية بـدء                 

ي ولألسرة الدولية برمتها، ناهيـك      المحادثات المباشرة من جديد يائسة وخاطئة وهي خذالن للقانون الدول         
  ."عن الفلسطينيين

، ١٩٩٣من خالل اتفاق أوسـلو عـام        ":  رئيسة وزراء النرويج السابقة الدكتورة جرو بروندتالند       وقالت
. وعدت إسرائيل بوقف التوسع االستيطاني إلى أن يتم التوصل إلى نتائج في محادثات الوضـع النهـائي                

  ."دنا للوراء بدال من دفعنا قدما للتوصل الى حل دائم طويل األمدمشيرة الى ان هذه الصفقة تعي
إن سوء معاملة الفلسطينيين في غزة والـضفة والقـدس          ": وقال الرئيس االميركي االسبق جيمي كارتر     

الشرقية هو خرق صارخ لإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان وال ينبغي أن يتغاضى المجتمع الدولي عـن                
  ."هذه التجاوزات

٢٢/١١/٢٠١٠حياة الجديدة، رام اهللا، ال  
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   سويسري يتهم الموساد بقتل سياسي ألماني بطريقة مماثلة الغتيال المبحوح عالم .٣٧
 بقتـل   ١٩٨٧قال عالم سويسري ان جهاز الموساد االسرائيلي قام في العام           : زهير اندراوس  -الناصرة  

  .سياسي ألماني
لعالم السويسري الى أن عملية اغتيال السياسي األلماني        ، فقد أشار ا   'يديعوت أحرونوت 'وبحسب صحيفة   

وتابعت الصحيفة االسـرائيلية    . كانت مماثلة الغتيال القيادي في حركة حماس محمود المبحوح في دبي          
ميتـا فـي    )  عاما ٣٤( عاما من العثور على السياسي األلماني أوبا بارشل          ٢٣قائلةً انّه بعد مرور نحو      
 عاما من ادعاء عميل الموساد فيكتور أوستروفسكي، في كتابـه،           ١٥را، وبعد   غرفته في فندق في سويس    

  .أن الموساد كان وراء عملية االغتيال، أكد العالم السويسري أن الكاتب كان على صواب
وأشارت الصحيفة الى أن هذه هي المرة األولى التي يقوم فيها محقق كان له دور في التحقيق في القضية                   

 بشكل مباشر بعملية االغتيال، موضحة في نفس الوقت أن الرواية الرسمية كانت تتحـدث               باتهام الموساد 
  .عن عملية انتحار

يؤكـد خبيـر    ) فولت أوم زونتاغ  (وأشارت الصحيفة الى أنّه في مقالة، نُشرت أمس األحد في أسبوعية            
كيماوية التي أجريـت    سويسري في السموم، البروفسور هانس براندنبيرغر، على أن نتائج الفحوصات ال          

 .على جثة بارشل تتناسب تماما مع وصف عملية االغتيال بحسب ما ورد فـي كتـاب أوستروفـسكي                 
وبحسب عميل الموساد فان الحديث كان عن نقل قطع غيار وبيع أسلحة وتدريب طيارين ايـرانيين فـي         

  .ألمانيا
٢٢/١١/٢٠١٠القدس العربي، لندن،   

    
  السيئ إسرائيل على سلوكها مكافأة .٣٨

  دانيل كيرتزر
لم يمض على مطالبة إدارة أوباما إلسرائيل بوقف جميع أنشطتها االستيطانية في األراضي المحتلة، بمـا    

ـ    . للوحدات االستيطانية القائمة، سوى ما يزيد قليالً على العـام ونـصف       " النمو الطبيعي "فيها ما يسمى ب
ـ        ، وبـدت علـى اسـتعداد لتـصعيد         "عدم الشرعية "حينها كانت اإلدارة قد وصفت النشاط االستيطاني ب

ضغوطها على إسرائيل ألبعد الحدود، حتى تظهر ألي مدى تدرك الواليات المتحدة أن هذا النشاط معيق                
ولكن ها هي واشنطن تبدي استعداداً لتعويض إسرائيل عن وقف جزئي فحـسب لـبعض               . لعملية السالم 

رة األولى التي تكافئ فيها واشنطن تل أبيب علـى سـوء            وبذلك تكون هذه هي الم    . أنشطتها االستيطانية 
. وفيما يلي نقدم تلخيصاً للعرض الذي قيل إن وزيرة الخارجية األميركية قد تقدمت به إلسرائيل              . سلوكها

فسوف تقدم الواليات المتحدة حزمة من األسلحة المتقدمة والمساعدات المالية إلسرائيل، بقيمـة إجماليـة          
رات من الدوالرات، مقابل تعهد إسرائيل بوقف أنشطتها االستيطانية لمدة ثالثة شهور            تصل إلى عدة مليا   

وخالل هذه الفترة تأمل واشنطن     . فحسب، ال تشمل االستمرار في بناء الوحدات االستيطانية بمدينة القدس         
 الحـدود   في أن تتفاوض إسرائيل والسلطة الفلسطينية بهدف الوصول إلى اتفاق فيما بينهما على ترسـيم              

ومن ناحيته يدرس مجلس الوزراء اإلسرائيلي      . النهائية للدولة الفلسطينية التي سيعلن عن قيامها مستقبالً       
وهـذه  . العرض األميركي األخير، بينما طالب واشنطن رسمياً بإرسال رسالة تتضمن شروط العـرض            

 على تقـديمها رشـوة واضـحة        فبينما سيأتي اليوم الذي تندم فيه واشنطن      . فكرة في غاية السوء بالطبع    
إلسرائيل، كذلك سوف يأتي اليوم الذي تأسف فيه تل أبيب كثيراً على قبولها لرشوة أميركيـة فاضـحة                  

  .كهذه
ذلك أن معارضة واشنطن الستمرار إسرائيل في بناء المزيد من الوحدات والمنشآت االستيطانية، أسـفر               

وتمثلت هذه العقوبات   . لى سوء سلوكها في الماضي    عنها فرض العقوبات على إسرائيل وليس مكافأتها ع       
في اقتطاع واشنطن من ضمانات ديونها إلسرائيل مبلغاً يعادل فيه كل دوالر مقتطع، نفس الدوالر الـذي      
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وعلى رغم صحة ما يقال حول غض       . أنفقته إسرائيل في بناء الوحدات االستيطانية في األراضي المحتلة        
مثـل  -لمباشر ألنشطة إسرائيل االستيطانية في األراضـي المحتلـة          واشنطن طرفها عن دعمها غير ا     

فـإن هـذه الـصفقة      -إجراءات الخفض الضريبي على المنظمات األميركية الممولة للنشاط االستيطاني        
وفيمـا لـو    . األخيرة تختلف اختالفاً كبيراً من ناحية حجمها وتأثيراتها المحتملة على مسار عملية السالم            

يرة كما هو متوقع لتنفيذها، فسوف تكون هذه المرة األولى التي تجني فيها إسـرائيل               مضت الصفقة األخ  
مكاسب طائلة من أنشطتها االستيطانية، التي ظلت تعارضها الواليات المتحدة األميركية منذ ما يزيد على               

  . عاما٤٠ً
نهـا صـفقتها    ولم يتضح بعد ما إذا كانت واشنطن قد أحسنت حساب العواقب التي يمكـن أن تـسفر ع                 

هل تكافئ واشنطن الفلسطينيين    : ومن بين األسئلة التي يثيرها التفكير في أمر هذه الصفقة         . المقترحة هذه 
هل تكافئهم واشنطن على الكف عـن       : ؟ وعلى سبيل المثال   "سلوكياتهم السيئة "بالقدر ذاته على الكف عن      

لك ما ينشر عبـر بعـض المقـررات         التحريض على إسرائيل في المواد الصحفية التي ينشرونها، وكذ        
المدرسية عن إسرائيل؟ ثم هل تكون المكافأة التي قدمتها واشنطن إلسرائيل قابلة للتجديد تلقائياً، بمعنـى                
هل تتجدد هذه المكافأة تلقائياً بمجرد إبداء إسرائيل رغبتها في وقف أنشطتها االستيطانية لثالثـة شـهور             

ت سوف تعرض عليها في حال إبداء رغبتها في تمديد فترة وقـف             أخرى؟ أم أن حزمة أكبر من المكافآ      
األنشطة االستيطانية؟ ثم ماذا عن تنفيذ هذه الصفقة؟ هل تطالب واشنطن إسـرائيل باسـترداد األمـوال                 
والمساعدات العسكرية التي قدمتها إليها، فيما لو علمت باستمرار أنشطة استيطانية على رغـم الـصفقة                

، حتى وإن تكن تلك األنشطة قد تمت دون إذن تل أبيب أو الحصول على تـصريح                 المبرمة مع تل أبيب   
  رسمي منها؟

وهكذا تمتد قائمة التعقيدات والمشاكل المحيطة بالصفقة هذه، لدرجة أنه لم تعد ثمة مفاجأة في أن تبـدي                  
 لهذه الصفقة   بيد أن . واشنطن من اآلن ندماً على ما تطوعت به لحل مشكلة استمرار النشاط االستيطاني            

  .تأثيراتها وعواقبها بعيدة المدى دون شك، وينبغي أن تكون مثيرة لقلق إسرائيل ومخاوفها بالذات
اإلسـرائيلية  -ففيما لو مضت الصفقة كما هو مقرر لها، فإن من شأنها أن تهز أساس الشراكة األميركية               

ثيق بينهما فيما يتصل بتقييم الوضـع       فمنذ عقد الثمانينيات، ظلت واشنطن وتل أبيب في تعاون و         . القائمة
األمني اإلسرائيلي، بينما تعهدت واشنطن بتوفير الضمان الالزم لتفوق إسرائيل النوعي العسكري علـى              

وقد ظل هذا التعهد األميركـي ثابتـاً وغيـر          . مجموع جيرانها وخصومها العرب المحتملين في المنطقة      
-عليه، فمهما كـان موقـف العالقـات األميركيـة         . ولتينخاضع لتقلبات الدبلوماسية والسياسة بين الد     

غير . اإلسرائيلية، أو عملية السالم، فال شأن لتعهد أميركا بدعم األمن اإلسرائيلي بهذه العالقات والتقلبات             
ذلك أن إخضاع حاجـات األمـن       . أن األمر لن يكون كذلك فيما لو تم تنفيذ الصفقة األخيرة كما أريد لها             

يلي لمطالب سياسية من قبل واشنطن، يعني أن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو             الوطني اإلسرائ 
قد جلب خطراً عظيماً على أمن بالده، بجعل احتياجاتها األمنية ظاهرة طارئة عارضة، قابلة للتفـاوض                

 يـتم   وبذلك تصبح هذه االحتياجات األمنية مجـرد ورقـة        . واألخذ والرد عليها بين تل أبيب وواشنطن      
  !التفاوض عليها وفقاً لما تفعله أو ال تفعله تل أبيب في دفع عملية السالم قدماً

اليوم واشنطن وقفاً قصير المدى ألنشطة إسرائيل االستيطانية، فما الذي يتعين عليها أن             " اشترت"وإذا ما   
ة قد أصبحت موضوعاً     اإلسرائيلي -تشتريه غداً من تل أبيب؟ وطالما أن الشراكة االستراتيجية األميركية         

للعرض والطلب، والبيع والشراء، فألي مدى من الجدية يمكن أن يأخذ أعضاء الكونجرس والمخططون              
الدفاعيون األميركيون بالحجج التي تثيرها إسرائيل فيما يتعلق بحاجاتها الدفاعية األمنية، خاصةً إذا مـا               

فية من سياساتها من أجل الحصول على جيـل         إضا" أصناف"كانت تل أبيب تبدي استعداداً اآلن لتسويق        
جديد من الطائرات األميركية المقاتلة المتقدمة؟ وهل ثمة من يعتقد فعالً بوجود صلة ما بوقـف النـشاط                  

  االستيطاني لمدة ثالثة شهور، مقابل تلبية حاجة تل أبيب إلى المزيد من الطائرات الحربية الحديثة؟
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لقول إن هذه التكتيكات القصيرة النظر بين واشنطن وتل أبيب سـوف            في اإلجابة عن هذه األسئلة يجب ا      
بل تساهم هذه الصفقة األخيرة في ظهور العـشرات مـن           . تورط كليهما في عالقة قصيرة المدى كذلك      

الالعبين الدوليين واإلقليميين الذين يطالبون واشنطن بمكافأتهم على سوء سـلوكهم مثلمـا فعلـت مـع                 
وطالما هي صفقة سيئة،    . قول إن هذه الصفقة لم تبرم بعد بين واشنطن وإسرائيل         ولكن يجب ال  ! إسرائيل

ولن تكون نتيجتها سوى الندم على إبرامها من كال الطرفين، فإن ذلك يعني أن الوقت لـم يفـت علـى                     
  .وهذا ما نأمله. التراجع عنها

  تونسفير أميركي سابق لدى مصر وإسرائيل، يعمل حالياً محاضراً بجامعة برينس
  "واشنطن بوست وبلومبرج نيوز سيرفس"ينشر بترتيب خاص مع خدمة 

  ٢٢/١١/٢٠١٠، االتحاد، أبو ظبي
  
  الخروج من المأزق الفلسطيني .٣٩

  بروفيسور عبد الستار قاسم
يتواصل الحوار الفلسطيني الفلسطيني بين الفصائل الفلسطينية، وبالتحديد بين حماس وفتح، وال يبدو أنـه      

هناك تثاقل كبير على الساحة الفلـسطينية،       .  بالسرعة التي يتمناها الشعب الفلسطيني     حوار سيؤتي ثمارا  
نحن . وال يحمل وطأة األحمال واآلالم إال الذين حملوا الوطن على ظهورهم وقدموا من أجله التضحيات              

ة نعيش المعاناة واألحزان على مدى عشرات السنين، لكن المرحلة التي نعيشها اآلن هـي األشـد قـسو                 
  :وللخروج من هذه المحنة أرى. واألكثر مرارة

من الناحية العملية نحن إما تحت االحتالل أو تحت حصار يفرضه االحتالل، ولذلك نحن لسنا بحاجة إلى                 
رئاسة وزراء أو رئاسة سلطة، ولسنا بحاجة إلى كل تلك المسميات الكبيرة الخداعة، ورحـم اهللا امـرءا                  

صـراع  : ى حل للمحنة الداخلية التي نعيشها يجنبنا شر أمرين وهمـا          ونحن بحاجة إل  . عرف قدر نفسه  
الشعب اآلن يدفع ثمن صراع الفصائل كما دفعه في السابق، وهو يدفع            . الفصائل واالتفاقيات مع إسرائيل   

  :النقاط التالية قد تشكل مخرجا. ثمن اتفاقيات لم تأت إليه إال بالمزيد من الهموم
ن الخبراء والمختصين واألكاديميين الفلسطينيين المـستقلين إلدارة الحيـاة          تشكيل مجلس إداري م   : أوال

هذا مختلف عن طروحات صهيونية حول إقامة مجلس إداري ألنـه           . المدنية واليومية للشعب الفلسطيني   
فلسطيني المنشأ والهدف، وهو مؤقت، وال مفر من إقامته ألننا تورطنا في الكثير من األعمـال المدنيـة                  

  .ية التي ال بد من تغطيتها مدنياواليوم
أعرف المستقل بأنه المعروف بانتمائه الوطني لكنه غير مرتبط بأي فصيل فلسطيني وأي دولة عربية أو                

  .غير عربية
أي أنه يشرف على    . مهمة المجلس إدارية فقط، وليست سياسية، وله صالحية فرض األمن المدني          : ثانيا

  .ى األمن الداخليقوة شرطة لها صالحية اإلشراف عل
ال عالقة لهذا المجلس باألمن الوطني، وتبقى مهمة األمن الوطني بيد فصائل المقاومة التي تعمـل                : ثالثا

  .سرا وبدون التدخل إطالقا في مجريات الحياة المدنية واليومية الفلسطينية
دون أن يكون لها حـق      على كل الفصائل الفلسطينية أن تدعم إدارة هذا المجلس إذا طلب الدعم،             : رابعا

  .من شاء منها أن يقاتل فالعدو أمامنا، ومن لم يشأ فله النشاط االجتماعي. االعتراض
  .يحضر المجلس بعد استتباب األوضاع المدنية الفلسطينية لعمل انتخابات إدارية: خامسا
نحـن  . س اإلداري الجهاز األمني الوحيد المسموح بوجوده هو جهاز الشرطة التابع مباشرة للمجل          : سادسا

  .لسنا بحاجة إلى أجهزة أمن أو قوة تنفيذية، ومن الممكن استيعاب أفرادها في مرافق أخرى
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ينشط المجلس مع مختلف قوى الشعب الفلسطيني داخل فلسطين وخارج فلسطين إلعادة ترتيـب              : سابعا
تلف القوى، والتي تتولى    منظمة التحرير الفلسطينية بطريقة يتمثل فيها الجميع وفق ميثاق تجمع عليه مخ           

  .بعد ذلك اإلشراف على شؤون الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج بما في ذلك الشأن السياسي
  كيف يتشكل المجلس

يتم تخويل فصائل غير مشاركة بالقتال الداخلي تشكيل هذا المجلس، واختصارا للجهد وتقليال للـصخب،               
 فتح وحماس هذه المهمة بموافقة صريحة وعلنية مـن          أقترح أن يتولى فصيل إسالمي وآخر وطني غير       
  .قبل مختلف الفصائل وعلى رأسها حماس وفتح

  الوضع االقتصادي
من أين األموال إذا سرنا في طريق ال يعجب الدول المانحـة؟ إذا كنـا               : السؤال األول الذي يتم طرحه    

 نبحث عن دولـة حقيقيـة أو حـل          سنبقى معتمدين على الدول المانحة في لقمة الخبز، فبالتأكيد نحن ال          
  :من الممكن تخطي عقبة األموال إذا اتبعنا الخطوات التالية. مشرف للقضية الفلسطينية

  .ال مفر من تطوير عقلية االعتماد على الذات، وترجمة ذلك سلوكيا: أوال
ريقة تتناسب مـع    الطلب من االقتصاديين الفلسطينيين التفكير في بناء اقتصاد فلسطيني ما أمكن بط           : ثانيا

  .تطلعاتنا نحو التحرير
التخلي عن الكثير من البضائع اإلسرائيلية، والتوقف عن استيراد بضائع يمكن إنتاجها محليا وذلك              : ثالثا

  .لتأكيد فكرة االعتماد على الذات ولتوفير فرص عمل حقيقية للناس
  . تحويلها إلى فلسطين مباشرةالطلب من الدول العربية التي تعطي أموالها للدول المانحة: رابعا
من المهم أن نعود إلى أساليب إدخال األموال القديمة، وليس عبر مؤسسات مالية تخضع بطريقة               : خامسا

  .أو بأخرى للرقابة اإلسرائيلية
  .يجب التركيز على الزراعة: سادسا
  .ياال مفر أمامنا إال أن نقبل بمستوى استهالكي أقل من المستوى القائم حال: سابعا
  .التركيز على التحول الثقافي وبطريقة تتناسب مع متطلبات التحرير: ثامنا

تفاصيل هذه األمور حاضرة لدي، والمهم أن تكون هناك موافقة مبدأية تشجع على التداول في مختلـف                 
  .التفاصيل

  ٢٢/١١/٢٠١٠  المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  
   !ة والعنصري"وقراطيةالديم"تعايش : تعديل قانون المواطنة في إسرائيل .٤٠

  كمال مساعد 
 اإلسرائيلي الذي يلزم من يطلب المواطنـة مـن          "المواطنة"جاء إقرار الحكومة اإلسرائيلية تعديل قانون       

ـ    ) أي الفلسطينيين (،  "غير اليهود " ، ليؤكـد أنّ    "دولة يهودية ديموقراطيـة   "إعالن الوالء للدولة العبرية ك
 في الشرق األوسط، ستجبر مواطنيها علـى االعتـراف          "قراطية الوحيدة الديمو"الدولة التي تعتبر نفسها     

 ٨ عضواً في الحكومة صوتوا لمصلحة هذا القرار فيما عارضـه       ٢٢والالفت أن   . بديموقراطيتها الكاذبة 
أعضاء، ما يعني انحداراً إسرائيلياً الى أدنى مستوى آخر من القوانين العنصرية وإعالن الوالء ألفيغدور               

فوزير الخارجية اإلسرائيلي، الذي تعارض الكثير من الدول استقباله، يحرز اليوم تقدماً علـى              . نليبرما
فدعايتـه االنتخابيـة    . كل معارضيه بعدما وضع الحكومة اإلسرائيلية تحت رحمة برنامجه االنتخـابي          

نتانياهو تتحـول   وحكومة بنيامين   .  تحولت إلى تعديل قانون رسمي في إسرائيل       "المواطنة مقابل الوالء  "
وحين يصبح التفاوض مرتبطاً ببناء المستوطنات أو تجميده،        . على نحو غير رسمي إلى حكومة ليبرمان      

 نتانياهو ال تتوقع مـساءلة      -تنفتح الساحة السياسية لسن قوانين عنصرية، خصوصاً أن حكومة ليبرمان           
  ."إلغاء التعديل"ولن يشترط أحد التفاوض بـ. حول القانون
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 أن ليبرمان أوضـح، خـالل اجتمـاع الحكومـة           "إسرائيل اليوم "هذا كل شيء، فقد أفادت صحيفة       ليس  
اإلسرائيلية، أنه ال ينوي االكتفاء بتعديل قانون المواطنة، بل سيطرح قريباً قانوناً يقضي بأن يوقّـع كـل          

ـ     يحصل على بطاقـة     تصريحاً يتعهد فيه الوالء إلسرائيل، واال فإنه لن          ١٦مواطن إسرائيلي في سن ال
  .الهوية اإلسرائيلية

 اليمينية المتطرفـة الـى      "شاس"وفور إقرار هذه التعديالت من قبل الحكومة اإلسرائيلية، بادرت حركة           
 عن كل من    "حق المواطنة "إعداد مشروع قانون آخر مبني على ما تمت المصادقة عليه، ويقضي بإسقاط             

 أن أكثر من مليون ونصف مليون فلـسطيني فـي أراضـي             ، ما يعني  "عدم والئه وخيانته للدولة   "يثبت  
  .، سيصبحون عرضة لسحب الجنسية منهم، ومنعهم من مواصلة حياتهم على أرضهم١٩٤٨

 الذي تمت الموافقـة عليـه بـالقراءة         "قانون النكبة "ومن بين القوانين العنصرية المتوقع تمريرها أيضاً،        
نكبة، ويفرض عقوبات على من يخالف ذلك، إضافة إلـى          األولى في الكنيست، ويحظر إحياء فعاليات ال      

من يرفض وجود دولة إسرائيل على أنها يهوديـة         "، الذي يقضي بتغريم وحبس      "حظر التحريض "قانون  
، الذي يتيح لمجلس البلدية داخل      "لجان القبول في البلدات   "، وقانون   "وديموقراطية، أو يحرض على الدولة    

، فضالً عن   "فكرة نشوء الدولة الصهيونية   " شخص ال تتالءم أفكاره مع       إسرائيل رفض السماح بسكن أي    
قانون الجمعيات الذي يحظر إعطاء إذن إلقامة جمعية ال تتالءم مع سياسة الدولة، ويقضي بـإغالق أي                 
جمعية تقف خلف دعاوى رفعت ضد إسرائيليين أمام المحاكم الدولية، ومشروع قـانون حظـر ارتـداء                 

  .ن العامةالنقاب في األماك
  خيارات العرب في إسرائيل

وقد سبق هذا التحول اإلسرائيلي مؤتمرات وندوات وتبادل أفكـار بـين معـسكري اليمـين واليـسار                  
 الذين يعتبر أن السيناريو السياسي األسوأ هـو         ٢٠٠٩اإلسرائيليين، منها ندوة لمنتدى مبادرة جنيف في        

 الذي نظمه عدد من أعضاء الكنيست بيـنهم الفريـق           "تينبدائل لحل الدول  "ومؤتمر  . دولة ثنائية القومية  
موشيه يعلون والجنرال احتياط غيورا ايالند، وفكرتهم األساسية أن األردن هو فلـسطين ألن إسـرائيل                
تأسست من أجل المحافظة على حقوق األقلية اليهودية الصغيرة في الشرق األوسط، ستة ماليين يهودي                

. وبعد أن تؤديه تكون أيضاً دولة ديموقراطيـة       . هذا هو دورها األساس    مليون عربي، و   ٣٠٠في مقابل   
لكن حنان بورات، وهو    . لذلك ينبغي لها أن تمنح حقوق اإلنسان لكل شخص، يهودياً كان أم غير يهودي             

ـ          ، وبحسب  "التجنيس التلقائي لكل عربي في البالد     "من رموز التيار الديني في اليمين، يرفض ما يسميه ب
  :ك ثالثة خياراترأيه هنا

األول، من يريد دولة عربية ومستعد لتحقيق ذلك باإلرهاب وبالنضال ضد الدولة ال مكان له فـي أرض                  
  .إسرائيل

 الثاني، من يسلّم بمكانه وبالسيادة اليهودية، لكنه ال يريد أن يشارك في الدولة ويـؤدي كـل واجباتهـا،                
ة الكاملة، ولكن من دون تمثيل سياسـي فـي مؤسـسات            يمكنه أن يبقى مقيماً، ويحظى بالحقوق اإلنساني      

  .كما أن واجباته، مثل الخدمة العسكرية أو الوطنية، لن تكون كاملة. الدولة
الثالث، أي شخص يعلن أنه مخلص للدولة وقوانينها، ومستعد ألداء واجباته وإعـالن اإلخـالص ينـال                 

  .المواطنة الكاملة
 التسوية للحديث عن توافر فرص لتحقيقها على رغـم إدراكهـم            ويبدو أن اعتبارات كثيرة تدفع أنصار     

المتزايد استحالة تحقيقها، على األقل في الظروف القائمة، فيما تفرض إسرائيل وقائع على األرض، مثل               
المستوطنات التي حالت حتى اآلن دون التوصل إلى تسوية، ما يعني أن انتظار سنوات أخرى ال يجعـل                  

دم اقتراب الحل ال يعني، على األقل لدى قسم من اإلسرائيليين، أن الزمن يعمـل               غير أن ع  . الحل أقرب 
وتشهد المعطيات التاريخية في العقود الستة التي مضت على قيام الدولة العبرية أن ما يبـدو                . لمصلحتهم
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 على  حدث هذا على الصعيد الديموغرافي، كما حدث أيضاً       . اليوم مقبوالً سرعان ما يتحول مشكلة الحقاً      
  .الصعيد االستيطاني

 لـم تكـن نهايـة       ١٩٤٩وتثبت المعطيات التاريخية أن غالة الصهاينة يعتقدون بأن حدود الهدنة عـام             
النقب " تحت عنوان    ١٩٤٧طموحات إسرائيل التي سبق ووافقت قيادتها آنذاك على مشروع التقسيم عام            

الل النقب الذي كان ضمن أراضـي       وكانت تقصد أن الظروف ستحين وستتمكن من احت       . "لن يهرب منا  
 حتى سارع الجيش اإلسـرائيلي      ١٩٥٦وما أن حدث العدوان الثالثي على مصر في عام          . الدولة العربية 

الى قامة مستوطنات في شرم الشيخ وقطاع غزة بعد أن أعلن رئيس الحكومة اإلسـرائيلية دافيـد بـن                   
  .غوريون عن دولة الهيكل الثالث

 ألفـاً  ١٢٠ واقعاً جديداً من خالل تزايد األقلية العربية التي بقيت على أرضها من        لكن عامالً حاسماً خلق   
 لم يعودوا مزارعين    ٤٨فالفلسطينيون في مناطق    .  إلى أكثر من مليون ومئتي ألف نسمة حالياً        ١٩٤٨في  

ـ    "القنبلـة "وعماالً بل هم من نخبة الشعب الفلسطيني األولى، علماً وسياسة، حتى غـدوا               شاها  التـي تخ
  .إسرائيل أكثر من أي شيء آخر

 الذي تطمح من خاللـه   "المواطنة"وليس صدفة أن الحكومة اإلسرائيلية تبحث هذه األيام في تعديل قانون            
الخـط  "الى ترسيخ التمييز ضد الفلسطينيين ومنعهم من التزاوج مع إخوتهم في الجانـب اآلخـر مـن                  

ليبرمان، بنى شهرته على قاعدة العداء للعرب وعـرض         ، بقيادة   "إسرائيل بيتنا "بل أن حزب    . "األخضر
  ."تبادل السكان واألراضي"الحلول القائمة على التخلص منهم تحت عنوان 

غير أن الجديد في األمر هو أن اليمين اإلسرائيلي الذي بات أشد هيمنة في الواقع اإلسـرائيلي مـن أي                    
حيح أن إسرائيل امتلكت قوة مادية وسياسية       ص. وقت مضى يدرك أن الرياح تهب خالفاً لمشتهى سفينته        

لم تكن تحلم بها، إال أن ذلك لم يقلل من حجم األخطار التي تواجهها، ففي كل يوم تكتشف إسـرائيل أن                     
ولهذا السبب بدأت ترتفـع فـي       . دائرة األخطار التي تعيشها تتسع وأن الوضع الراهن ال يمكن أن يدوم           

  .نوع آخر تطالب بالدولة الواحدةصفوف اليمين اإلسرائيلي أصوات من 
صحيح أن الدولة الواحدة التي يطالب بها هؤالء ليست الدولة الديموقراطية التي يعـيش فيهـا العـرب                  

ففي هـذه الدولـة     . واليهود مواطنين متساوي الحقوق والواجبات وإنما هي الدولة اليهودية الديموقراطية         
شه كفرد في دولة تكفل له مستوى معيشة متطـوراً          مطلوب من العربي مقايضة ازدهاره الشخصي وعي      

  .أي إقرار بيهودية الدولة ونيل كل الحقوق األخرى. بطموحاته الوطنية والقومية
  ٢٢/١١/٢٠١٠، الحياة، لندن

  
  فلسطين وضرورة استعادة القضية" .٤١

  حسن الحسن
ة الذين أقاموا فيها مملكة     ليست المرة األولى التي تُحتل فيها فلسطين، فقد سبق اغتصابها من قبل الفرنج            

كما أنها ليست المرة األولى التي يطول       . بيت المقدس وكذلك اجتاحتها جيوش المغول كما احتلها اإلنجليز        
  .فيها أمد احتالل فلسطين، فقد بقيت القدس أسيرة بأيدي الفرنجة إحدى وتسعين سنة

لي يكمن في غياب دولة الخالفـة الكيـان         غير أن الفرق النوعي بين االحتالالت السابقة واالحتالل الحا        
الجامع لألمة والممثل الشرعي لها، مما جعل فلسطين في مهب الريح، يتنازعها كـل عابـث لتحقيـق                  

  .مصالحه ال مصالح القضية
أضف إلى هذا فرقاً جوهرياً آخر وهو غياب المرجعية الفكرية اإلسالمية في التعامل مع القـضية ومـا                  

  .ا من قضايا، مما أدى إلى تضييع مقياس الحق من الباطل بهذا الشأنتفرع عنها وبني عليه
فبات التنازل عن غالب فلسطين أمراً مسوغاً في إطار السياسات الرسمية الرائجة المبنية على شـعارات                

، والتي تتناقض مع    "الحل الوسط "و" خذ وطالب "و" الحياة مفاوضات "تفوح منها رائحة الهزيمة على نحو       
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إلسالمي للقضية وللحكم الشرعي الذي يوجب التحرير الكامل لكل شـبر محتـل مـن أرض                التصور ا 
  .فلسطين

كما تحولت القضية من البعد اإلسالمي الذي يربط عملية التحرير الكامل باألمة إلى قصرها على أهـل                 
لتعامل كذلك بات ا. فلسطين أو بعضهم رغم عجزهم الواضح عن تحقيق ذلك، مجتمعين كانوا أو متفرقين            

مع تهجير أهل فلسطين إلى البالد اإلسالمية المجاورة يخضع لقوانين هيئـة األمـم المتحـدة المتعلقـة                  
  .بالالجئين بدل مفهوم األخوة اإلسالمية

ومن المسلم به فإن المرجعية الفكرية ألية أمة هي التي تحدد لها الفكر السياسي الذي تعول عليـه فـي                    
ويبرز أثر هـذا بـشكل واضـح فـي          .  وفي كيفية تعاطي دولها مع قضاياها      تحديد خياراتها وتوجهاتها  

  .مسارات ومصائر األمم التي تغير مرجعياتها الفكرية
فعندما اعتنق العرب اإلسالم وأقاموا دولتهم في المدينة المنورة على هذا األساس، تغير نمـط حيـاتهم،                 

ة اإلسالمية الذي يـستند إلـى سـلطان األمـة           وتحول نظام الحكم لديهم من نظام قبلي إلى نظام الخالف         
ووحدتها ال إلى سلطان القوم أو القبيلة، وإلى سيادة الشريعة ال العادات واألعراف والتقاليـد، وانتقلـوا                 
بفعل تأثير ذلك من قبائل متشرذمة إلى أمة متميزة صاحبة حـضارة عريقـة ودولـة كبـرى هزمـت                    

  .إمبراطوريتي فارس والروم بوقت وجيز
 كان الفرق شاسعاً وواضحاً في أثر اختالف مرجعية الفكر السياسي بين تركيا اإلسـالمية وتركيـا                 كما

  ).م١٩٢٤(العلمانية قبل وبعد سقوط الخالفة العثمانية 
فبفعل المرجعية اإلسالمية كان أمن الدولة وسالمتها مشتمالً على أمن وسالمة كافة األقطار اإلسـالمية،               

 األمة ووحدتها، ولذلك كانت فلسطين حاضرة على رأس قضاياها، وقـد رفـض              إذ كان مرتبطاً بمفهوم   
وعندما . الخليفة عبد الحميد الثاني التنازل عنها رغم حاجته للمال الذي عرض عليه من قبل اليهود آنذاك               

ول سقطت الخالفة العثمانية واستبدلت هويتها ومرجعية فكرها السياسي بالعلمانية الغربية، كانت تركيـا أ             
ـ       فيما انحصر أمنها اإلستراتيجي ضمن حدود تركيـا        " إسرائيل"بلد مسلم يتنازل عن فلسطين ويعترف ب

  .الحديثة
وإدراكنا ألهمية المرجعية الفكرية في الفكر السياسي ألي دولة يجعلنا نعي خطورة ترك معالجة قـضية                

كرية لهذه الدول مـا يجعـل تحقيـق    فالفكر الرأسمالي هو الذي يشكل القاعدة الف . فلسطين للدول الغربية  
مصالحها ومنافعها المادية هو جل ما تبتغيه وتسعى إلى تحقيقه من غير أي اعتبار ألية قيمة أخالقية أو                  

  .إنسانية رفيعة
وبالفعل فإن تدخل هذه الدول في قضية فلسطين أدى إلى إطالة نزيف أهلها وتعميـق األزمـة القائمـة                   

اكن صراع جديدة في المنطقة التي تعتبر نطاقاً حيوياً وإستراتيجياً لمـصالح            وتعقيدها وتوسعتها لتشمل أم   
  .الدول الغربية

ولطالما استعملت أميركا وأوروبا بمجمل دولها الفاعلة قضية فلسطين فيما يخدم مـصالح كـل منهـا،                 
 ما زالـت    فأشعلت ثورات وطبخت انقالبات قومية ووطنية ضد الرجعية العربية وانتصاراً لفلسطين التي           

  .تنزف على موائد كل من الثوريين والرجعيين
وإذا كان ثمة توافق ظاهر واقع حالياً بين الدول الغربية إلتمام ما بات يعرف بعملية السالم في الـشرق                   
األوسط فإنه يرجع إلى كون نتائج تلك العملية تخدم الفكر السياسي الغربي الذي يعمد إلى تسوية قـضية                  

  :شروع استعماري أوسع يحقق مصالح أساسية لها يمكن تلخيصها بـفلسطين في إطار م
  .لليهود في قلب العالم اإلسالمي" شرعي"تصفية قضية فلسطين وتثبيت كيان نهائي ) أ(
  .خلق حالة من االستقرار في منطقة إستراتيجية تضمن للغرب استمرار نهبه ثروات المنطقة) ب(
لكيانات العربية الهزيلة المحيطة ليشكل درعاً واقياً جديداً لحماية         استنساخ كيان فلسطيني على هيئة ا     ) ج(

  ".إسرائيل"أمن 



  

  

 
 

  

            ٢٩ ص                                     ١٩٧٣:         العدد       ٢٢/١١/٢٠١٠ االثنين :التاريخ

  .ترسيخ واقع التجزئة السياسي في هذه المنطقة واستبدال الهوية اإلسالمية بالهوية الوطنية) د(
  ".السالم"تغطية وجه الدول الغربية االستعمارية وبالتحديد أميركا بقناع ) هـ(
  ".إسرائيل"دون تغيير ذاتي داخلي شامل في المنطقة يهدد مصالح الغرب وربيبته الحيلولة ) و(

وعليه فإن إدراك أهمية المرجعية الفكرية ألية أمة يجعلنا نركز على ضرورة إحياء المرجعية اإلسالمية               
 لقضية فلسطين كما لسائر قضايا األمة، وذلك من خالل جعل الفكر اإلسالمي األساس لبنـاء تـصورات                

األمة وسياساتها تجاه قضاياها، مما يضع حداً للعبث الدائر بشأن فلسطين، سواء فيما يروج له من تصفية                 
  .القضية على أساس الدولة المؤقتة أو الدولتين لشعبين أو الوطن البديل أو الدولة العلمانية الواحدة

برمتها هو المشروع الوحيـد     فالفكر السياسي اإلسالمي يرفض كل تلك المشاريع ويجعل تحرير فلسطين           
كما يفرض تبني هذا المشروع تحديد آليات تحقيقه مما يعيـد القـضية إلـى               . المقبول، والواجب تنفيذه  

مسارها الصحيح، ويشكل الخطوة األولى إليقاف الشذوذ السياسي القائم بهذا الشأن، ويمثل فعـالً أولـى                
  .خطوات التحرك إلنقاذ فلسطين

  ٢١/١١/٢٠١٠ة، وحموقع الجزيرة نت، الد
  

  :كاريكاتير .٤٢
  

  
  ٢٢/١١/٢٠١٠الغد،عمان، 


