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  قاالتمشعل يدعو لمساندة موقف عباس في وقف بناء المستوطنات ويطالب السلطة بوقف االعت .1
المكتب السياسي في حركة حماس ، من دمشق، أن رئيس 23/11/2010وكالة سما اإلخبارية، نشرت 

 إن حركة حماس حريصة على إنجاز المصالحة الفلسطينية بسرعة وتحقيق شراكة مع  قالخالد مشعل
  .السلطة الفلسطينية وفي إطار منظمة التحرير

نريد مصالحة حقيقية تحقق شراكة مع السلطة "ناشونال وقال مشعل في تصريح خاص ليونايتد برس انتر
، مضيفاً إن حماس حريصة على إنهاء حالة االنقسام الفلسطيني "الفلسطينية وفي إطار منظمة التحرير

  .وإنجاز المصالحة بسرعة
وأكد على الوحدة الوطنية لمواجهة التعنت اإلسرائيلي وهذا األمر يتم من خالل المصالحة الحقيقية 

وطالب السلطة الفلسطينية بوقف االعتقاالت في الضفة  . كافة القوى الوطنية الفلسطينيةالنفتاح علىوا
  .الغربية

وأكد على ضرورة الحفاظ على خيار المقاومة كخيار وحيد في مواجهة إسرائيل وعدم الخضوع 
إلسرائيلي في موضوع نريد موقفاً سياسياً فلسطينياً يعزز رفض الموقف ا: وقال .لإلمالءات األمريكية

االستيطان، داعياً إلى مساندة موقف الرئيس الفلسطيني محمود عباس في موضوع االستيطان من خالل 
  .شراكة وطنية حقيقية

طالب رئيس السلطة المنتهيـة واليتـه        أن خالد مشعل     23/11/2010المركز الفلسطيني لإلعالم،    وذكر  
سية، وتغليب خيار المقاومة وعدم الخضوع ألي ضـغوط،         محمود عباس بإعادة النظر في خياراته السيا      

  .وذلك بعد الفشل الكبير الذي منيت به عملية التسوية مع الكيان الصهيوني
وأعرب مشعل في تصريح للصحافيين على هامش االحتفال الذي أقامته السفارة اللبنانيـة فـي دمـشق                 

 الفلسطينية وإنهاء حالة االنقسام فـي اللقـاء          عن أمله في إنجاز المصالحة     67بمناسبة العيد الوطني الـ     
المزمع عقده في نهاية الشهر الجاري، مؤكدا حرص حماس على إنجاز المصالحة الفلسطينية والـذهاب               

  .إلى القاهرة لتوقيع الورقة المصرية
اء وأشار مشعل إلى أن حركته على استعداد لشراكة حقيقية مع السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير وإنه

إلعادة تشكيل الموقف السياسي الفلسطيني بما " حماس"حاالت االعتقاالت في رام اهللا، معربا عن تأييد  
  . يوما لوقف االستيطان90يعزز رفض الموقف الصهيوني، ورفض االمالءالت األجنبية التي حددت 

  
  "إسرائيل"مسؤولية وقف المحادثات المباشرة تقع على عاتق : عريقات .2

رئيس الوفد الفلسطيني ' فتح' أكد الدكتور صائب عريقات عضو اللجنة المركزية لحركة :اوف–أريحا 
المفاوض، أن المسؤولية الكاملة لوقف المحادثات المباشرة تقع على عاتق الحكومة اإلسرائيلية التي 

  .خيرت بين السالم واالستيطان، فاختارت االستيطان
كي لعملية السالم السفير ديفيد هيل والقنصل األمريكي العام وأضاف خالل لقائه مساعد المبعوث األمري

دانيال روبنستين، اليوم اإلثنين، أنه عندما توقف إسرائيل كافة نشاطاتها االستيطانية بما يشمل القدس 
  .الشرقية، فيتم استئناف المحادثات

م كما حددته خارطة وأعاد تأكيده أن الوقت الحالي وقت قرارات وليس مفاوضات، فهدف عملية السال
، وإقامة دولة فلسطين المستقلة 1967الطريق الدولية يتمثل بإنهاء االحتالل اإلسرائيلي الذي بدأ عام 

بعاصمتها القدس الشرقية، وتساءل عريقات إذا كانت الحكومة اإلسرائيلية معنية فعالً بالتوصل إلى اتفاق 
 يستمر االستيطان وبناء جدار التوسع والضم سالم شامل حول كافة قضايا الوضع النهائي، فلماذا

واإلمالءات وفرض الحقائق على األرض، خاصة ما يتعلق بالقدس الشرقية وما حولها، ويستمر حصار 
  قطاع غزة؟
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وعلى صعيد قرارات الكنيست اإلسرائيلي المتعلقة بإجراء استفتاء حول االنسحاب من القدس الشرقية 
ري المحتل، أكد عريقات أن مثل هذه القرارات ال تخلق حقاً وال تنشىء المحتلة والجوالن العربي السو

التزاماً، فإن أرادت إسرائيل السالم الشامل والعادل والدائم في هذه األيام، فهي تدرك أن ذلك لن يتم إال 
دس  بما فيها الق1967من خالل انسحاب القوات اإلسرائيلية من جميع األراضي العربية المحتلة منذ عام 

الشرقية والجوالن العربي السوري المحتل، وما تبقى من األراضي اللبنانية، وحل كافة قضايا الوضع 
، وفقاً لقرارات )القدس، الحدود، االستيطان، الالجئين، المياه،األمن، واإلفراج عن المعتقلين(النهائي 

  .الشرعية الدولية ذات العالقة
 23/11/2010، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
  "إسرائيل"ـاألميركيون قد يقدمون للسلطة ورقة ضمانات مقابل الورقة التي ستقدم ل: "الشرق األوسط" .3

ـ       :  كفاح زبون  - رام اهللا  إن : »الشرق األوسط «بينما قال صائب عريقات، كبير المفاوضين الفلسطينيين ل
 إسرائيلي فيما يخص العودة إلـى       -اق أميركي   الفلسطينيين ال يعلمون شيئا بعد عن أي تفاصيل حول اتف         

ـ      إن األميركيين قد يقـدمون للفلـسطينيين       : »الشرق األوسط «طاولة المفاوضات، قالت مصادر مطلعة ل
ورقة ضمانات مقابل الضمانات المقدمة إلسرائيل، متعلقة بمواضيع الدعم وإقامة الدولة وحدودها ومكانة             

  .القدس
رائيل حول االتفاق ومضمونه، وقال إنه لن يدخل فـي شـرك التعقيـب              وشكك عريقات فيما تنشره إس    

عندما يسلمنا األميركيون شـيئا،     «: وأضاف. وإعطاء مواقف على ما تطلقه إسرائيل من بالونات اختبار        
  .، لكنه شدد على أن الموقف الفلسطيني معروف لدى األميركيين سلفا ولن يتغير»سنقول موقفنا

فض السلطة العودة إلى المفاوضات من دون وقف شامل لالستيطان، بما فـي             كان عريقات يشير إلى ر    
ال أعرف، حقيقية ال أعرف مـاذا       «: وبشأن تقديم ورقة الضمانات للفلسطينيين، قال عريقات      . ذلك القدس 

ولم يحدد األميركيون موعدا لتسليم الجانب الفلسطيني ردودا        . »يخطط له األميركيون، لم يصلنا شيء أبدا      
  . أسئلة سابقة متعلقة باالستيطان والدولةعلى

إن الفلسطينيين ال يمكن أن ينتظروا طويال،       : من جهته، قال عضو الوفد الفلسطيني المفاوض نبيل شعث        
ملمحا إلى أن اجتماع لجنة المتابعة العربية سيعقد إما في نهاية هذا الشهر وإما في اليومين األولين مـن                   

 فلسطينية مطلعة شككت بإمكانية عقد مثل هـذا االجتمـاع قبـل الـرد               غير أن مصادر  . الشهر المقبل 
  .»سننتظر الموقف األميركي أوال«: »الشرق األوسط«األميركي، وقالت لـ

إن فترة األشهر الثالثة اإلضافية من تجميد البنـاء فـي           «: وقال شعث في تصريحات لإلذاعة الفلسطينية     
ول الحدود الدائمة بـين إسـرائيل والدولـة الفلـسطينية           المستوطنات لن تفضي بالضرورة إلى اتفاق ح      

نتنياهو ال يريد سالما، وال يريد عمليـة        ) رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين   (إن  «: وأضاف .»المستقبلية
  .»سالم، وال يريد تفاوضا وإنما يريد إقرار األمر الواقع

  23/11/2010الشرق األوسط، لندن، 
  

   واشنطن رفضها استثناء القدس من وقف االستيطانلغتأبالسلطة ": القدس العربي" .4
 برفضها األمريكية اإلدارة أبلغتاكدت مصادر فلسطينية االثنين بأن السلطة :  وليد عوض-رام اهللا 

  .استثناء القدس من قرار وقف االستيطان
ة الرسمية بان  الفلسطينيلإلذاعةواكد الدكتور صائب عريقات رئيس طاقم المفاوضات الفلسطيني االثنين 

 برفضه استثناء القدس من وقف االستيطان، األمريكية اإلدارةالرئيس الفلسطيني محمود عباس ابلغ 
مشيرا الى ان ما اعلنه عباس في القاهرة بشأن عدم العودة للمفاوضات المباشرة اذا ما تم استثناء القدس 

  .من الجانب الفلسطيني به واشنطن أبلغتمن قرار وقف االستيطان جاء انسجاما مع ما 
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واشار عريقات الى ان القيادة الفلسطينية بانتظار الرد االمريكي حول امكانية وقف االستيطان بشكل 
  .كامل بما يشمل مدينة القدس تمهيدا الستئناف المفاوضات المباشرة

ينية وشدد عريقات على انه ال يجوز مكافأة اسرائيل على مواصلة استيطانها في االراضي الفلسط
بتزويدها بأسلحة متطورة مقابل تجميد جزئي لالستيطان الذي يعتبر غير شرعي وفق االعراف والقانون 

  .الدولي
  23/11/2010القدس العربي، لندن، 

  
  وقف االستيطان األساس األّول ألّي عملية سياسية جدية: فياض .5

قف االستيطان يشكِّل االساس قال رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور سالم فياض امس إن و: رام اهللا
عقب االجتماع األسبوعي لمجلس الوزراء بأن » الحياة»وصرح فياض لـ. االول الي عملية سالم جدية

وقف كافة النشاطات االستيطانية بشكل تام وشامل في األرض الفلسطينية المحتلة، وفي مقدمها مدينة «
االحتالل اإلسرائيلي عن أرضنا وتضمن لشعبنا القدس ومحيطها، هو األساس لعملية سياسية جدية تنهي 

حقوقه الوطنية المشروعة وفي مقدمها حقه في العودة وتقرير المصير وإقامة دولة فلسطين المستقلة على 
  .» وعاصمتها القدس الشرقية1967حدود عام 
الوطنية الجانب الفلسطيني يرفض ربط تجميد االستيطان بأي ضمانات أو شروط تمس الحقوق «وقال ان 

  .»للشعب الفلسطيني المكفولة بقرارات الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي
. واستنكر فياض بشدة قرار الحكومة اإلسرائيلية المصادقة على رصد أموال لترميم حائط باحة البراق

مي الى وأكد ان حائط البراق جزء من القدس الشرقية المحتلة، محذراً من ان المشروع االسرائيلي ير
  .تغيير المعالم التاريخية والحضارية والدينية لمدينة القدس

  23/11/2010الحياة، لندن، 
  

  حالً لتوقيع حماس على الورقة المصرية" معا"عزيز الدويك يقترح لــ  .6
 اقترح الدكتور عزيز الدويك رئيس المجلس التشريعي على حركة حماس التوقيع على الورقة :بيت لحم

لتوافق على التفاهمات التي جرت بخصوص الملف االمني، مطالبا بعدم فتح الملف المصرية بعد ا
  .االمني، وان تشكل الجامعة العربية لجنة تشرف على ما جاء في الورقة المصرية واليات تنفيذها 

تكن انا اقترح عبر هذا البرنامج وعبر وكالة معا ال تفتحوا الورقة االمنية دعوها كما هي ول" وقال الدويك
  ".هناك لجنة عربية تشكلها الجامعة العربية تشرف على تنفيذ ما جاء في الورقة المصرية

جاء ذلك ضمن برامج االسئلة الصعبة الذي يقدمه الزميل الصحافي ناصر اللحام، بمشاركة الدكتور 
عزيز الدويك رئيس المجلس التشريعي من استوديو معا في الضفة، ومنيب المصري رئيس وفد 

  .صالحة من استوديو معا في غزةالم
واكد الدويك على موافقته الكاملة على الورقة المصرية وان توقع حماس عليها مع االخذ بالمالحظات 

كنت الى جانب اضافة ورقة الى جانب الورقة المصرية يعمل على :" التي نوقشت العام الماضي ، وقال
  ".تنفيذهما معا ولكن تعطل هذا المشروع 

ذه الورقة فيها جوانب رائعة جدا لكنها افتقدت الى بعض النقاط ناتجه عن حساسية الوضع ه:"وقال 
وقال من غير المقبول ". اذا انجزت المشاركة في الملف االمني فان المصالحة ستنجح"الفلسطيني، مؤكدا 

حة يجب ان يتم صياغة االجهزة االمنية في غزة والضفة ال، مؤكدا انه من اجل التسريع في المصال
  .العودة للورقة المصرية باعادة صياغة االجهزة االمنية بالضفة وغزة على حد سواء

واكد الدويك ان المصالحة مرت في االشهر االخيرة بمرحلتين ، االولى التي قدمها الرئيس ابو مازن 
لورقة لمنيب المصري طالبا اياه ان يعمل من اجل ازلة العقبات التي تحول دون توقيع حماس على ا
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المصرية ، لكن تراجع الرئيس عن ذلك، كما قال، والمرحلة الثانية التي تبعت قرار اسرائيل وقف 
  .التجميد وموقف الرئيس بوقف المفاوضات في ظل االستيطان

واوضح الدويك ان االجواء قبل العيد كانت ايجابية خاصة بعد اللقاءات التي جرت في دمشق بين قيادات 
  ".لكن عند الحديث عن الملف االمني بدأت االشواك تعترض المصالحة  :"فتح وحماس، مضيفا

يتم اعادة بناء وهيكلة االجهزة االمنية "واكد الدويك ان المشاركة منصوص عليها في الورقة المصرية 
اال انه جرى حصر الملف بغزة، معتبرا ذلك " بمساعدة عربية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة 

  .ورقة المصريةخروج عن ال
ان واجب القيادة السياسية القديرة ان تفرض اجندتها على الساحة ال ان تفرض عليها من :" وقال الدويك 

نحن نضع العربة امام الحصان ، ويجب ان تكون هناك اعادة نظر كاملة في :" الطرف االخر، قائال
  ".استراتجيتنا وان ننجز المصالحة من خالل اجندتها 

  .كف عن التراشق االعالمي وان تتهيأ االرضية للمصالحة الوطنيةودعا الى ال
بدوره اكد منيب المصري، رئيس وفد الشخصيات الوطنية المستقلة في ملف المصالحة ان الرئيس لم 

بدأنا برام اهللا "مضيفا " شرفني الرئيس برءاسة وفد المصالحة"يتراجع عن تكليفه برئاسة الوفد وقال 
  .اهرة وغزة وبعدها اجتمعنا مع الرئيس وكان موقفه ايجابي وذهبنا لدمشق والق

  22/11/210، وكالة معاً اإلخبارية
  

  ةاالحتالل يسعى من خالل بناء جدار جديد عرقلة جهود فصائل المقاوم: مستشار هنية .7
بدأت سلطات االحتالل اإلسرائيلي أمس في بناء جدار عنصري جديـد علـى             :  نادية سعد الدين   -عمان  

بإحكام الحصار ضـد األراضـي      "دود كيانها المحتل مع مصر وصوالً إلى قطاع غزة، ما يهدد            طول ح 
  ".الفلسطينية المحتلة وعزلها عن محيطها

من قطـاع   " الغد"إلى   .وقال المستشار السياسي لرئيس الحكومة الفلسطينية المقالة في غزة يوسف رزقة          
 جهود فصائل المقاومة وأي نشاط يمارس من داخل         االحتالل يسعى من خالل الجدار إلى عرقلة      "غزة إن   

  ".األراضي المحتلة
تستخدم بناء الجدار في عملية تغيير مزاج الرأي العام الـدولي باتجـاه             "وأشار إلى أن حكومة االحتالل      

غزة باعتبارها مصدر قلق واضطرابات أمنية، بصورة تسير في طريق التحريض على القطاع وتهيئـة               
  ". لعدوان قادم على غزةاألجواء والظروف

ضعيفة ومهددة ومـن    " دولة"الكيان اإلسرائيلي يحاول تصوير نفسه والترويج لمزاعم أنه         "ولفت إلى أن    
حقها القيام بأعمال للدفاع عن نفسها، وذلك بالتحذير من أن الجبهة إذا اشتعلت سـتكون إسـرائيل فـي                   

ال وعمليات اغتيال مقاومين في الضفة الغربية       المواجهة، ومحاولة الربط بين حماس وحزب اهللا في الشم        
  ".المحتلة

الجدار يبرز هاجس الخوف والقلق الذي صاحب قيام الكيان اإلسرائيلي رغم امتالكه األسلحة             "ورأى أن   
يشكل جزءاً من سياسة بناء الجدر اإلسرائيلية العالية ومن استراتيجية صـهيونية            "، معتبراً أنه    "المتطورة

ار العنصري الذي يفصل الضفة عن الجزء الغربي ويمهد لمصادرة األراضي وتهويـد             تجسدت في الجد  
  ".القدس تحت ذرائع أمنية

مخطط إسـرائيلي   "، محذراً من    "المقاومة لن تقبل بتقييد مقاومتها وتصديها لالحتالل اإلسرائيلي       "وقال إن   
حصار ضد قطاع غـزة، بحيـث       إلحكام القبضة حول األراضي الفلسطينية المحتلة، وتضييق الخناق وال        

  ".تصبح شبه مغلقة
  23/11/2010الغد،عمان، 
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  خلية حماس التي حاولت اغتيالي كانت تخطط أيضا لتنفيذ تفجيرات: محافظ نابلس .8
أكد محافظ نابلس، اللواء جبرين البكري، أن المجموعة المسلحة التي تنتمي إلـى             :  كفاح زبون  -رام اهللا 

  .كانت أيضا تخطط لتنفيذ تفجيرات في الضفة الغربية إلشاعة الفوضىحماس، وكانت تخطط الغتياله، 
وألول مرة يقر البكري بمخطط اغتياله، بعد أن أعلنت مصادر فلسطينية قبل أيام إلقـاء القـبض علـى                   

  .مجموعة من حماس في نابلس، كانت تخطط الغتيال المحافظ وتنفيذ تفجيرات
نعم، مـا نـشر بـشأن التخطـيط     «:  وشعبية زارته للتضامنوقال البكري، خالل استقباله وفودا رسمية     

الخلية التي تم كـشفها لـديها مـن اإلمكانيـات الماديـة             «: ، وأضاف »الغتيالي صحيح مائة في المائة    
والتسليحية ما يكفي لتنفيذ مخططاتها الهادفة إلى إشاعة حالة من الفوضى من خـالل اغتيـالي، وتنفيـذ                  

  .»تفجيرات كانوا يخططون لها
وقال البكري إنه منذ أن أحيط علما بقضية اغتياله من خالل األجهزة األمنية، رفض أن يتعامل برد فعل،                  

  .إال أنه في المقابل لن يتوانى عن مالحقة أي شخص ينتهك سيادة القانون
ـ    إن مخازن األسلحة التي يتم ضبطها بين الفينة واألخرى فـي           » الشرق األوسط «وقالت مصادر أمنية ل

  . تؤكد نية حماس تنفيذ مخططات إجرامية تهدف من خاللها إلى إضعاف السلطةالضفة
واتهمت المصادر األمنية حماس بمحاولة بناء قوتها العسكرية بين الفينة واألخرى، من خالل توجيهـات               

وأكدت المصادر أن مالحقة األجهزة األمنية لعناصر حماس ومصادر تمويلها هو الـذي             . من قطاع غزة  
  .ن قدرة حماس على بناء خاليا مسلحة حقيقيةيحول دو

، كما أشـاد    »األجهزة األمنية التي باتت تعمل بطريقة مهنية وأداء عالي المستوى         «وأشاد البكري بجهود    
وقفة نابلس بكل فعالياتها ومؤسساتها المدنية واألهلية والحكومية واالقتصادية واألكاديمية ومختلـف            «بـ

عية، واندفاعها العفوي لحماية مسيرة الهدوء واالستقرار، بعدما لمست حالـة           التشكيالت الشعبية والمجتم  
التحول التي حصلت بعد الخطة األمنية، والتي انعكست إيجابا على مختلف مناحي الحيـاة االقتـصادية                

  .»والتنموية والتعليمية وحركة التنقل في المحافظة
  23/11/2010الشرق األوسط، لندن، 

  
  تزايد حاالت التعذيب في سجون األجهزة األمنية في الضفة الغربية": فاينانشال تايمز" .9

البريطانية أن حاالت التعذيب في سجون األجهزة األمنية في الضفة " فاينانشال تايمز"أكدت صحيفة 
  . الغربية تزايدت بشكٍل مضاعف خالل اآلونة األخيرة

)  عاما42(لل السياسي بدر أبو عياش ونقل مراسل الصحيفة في بيت لحم توبياس باك عن زوجة المح
صالته "سبتمبر الماضي بسبب /أن زوجها اعتقل لدى جهاز األمن الوقائي في بيت لحم في أيلول

  ". المزعومة مع حركة حماس
أن هناك أدلة على أن عدداً كبيرا من المعتقلين يتعرضون للتعذيب خالل "وأضافت زوجته واسمها نعيمة 

خالل الشهر الماضي إلى " هيومان رايتس ووتش"رتها تزايدت بشدة مما دفع منظمة االستجواب، لكن وتي
  ". مالحظة أن تقارير التعذيب على يد قوات األمن الفلسطينية تتوالى بكثرة

إن زوجها يعاني صعوبةً في المشي ومصاعب في التنفس ويعاني : "وقالت أبو عايش ولها أربعة أطفال
الجسدية، خاصةً بعد لقائي به ومصافحتي ليده، أحسست أنه فقد الكثير من من نحافة شديدة في بنيته 

  ". القوة
عندما قابلته في المعتقل، صرخت في وجه الضابط، ما الذي فعلتموه بزوجي؟ وكانت صرخاتي "وتابعت 

  ". وتوسالتي تنساب على آذانٍ صماء ال تستجيب لشيء
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لفلسطينية قولهم إن أبو عايش لها كل الحق في القلق ونقلت الصحيفة عن معتقلين سابقين في السجون ا
فالمعتقلون الذين ينتمون لحركة حماس يتعرضون للضرب بانتظام ويحرمون من الدواء "على زوجها، 

  ". ووسائل الراحة األساسية كالفراش واألغطية
ء االستجواب، ومن أن هناك أدلة على أن عددا كبيرا من المعتقلين يتعرضون للتعذيب أثنا"وأضافوا 

، حيث يتم تكبيل المعتقلين وتثبيتهم في "الشبح"المعروف أن الشكل األكثر شيوعا من االعتداء يتمثل في 
  ". أوضاع مجهدة لفترات طويلة

باتت تكتسي "وأكدت فاينانشال تايمز نقالً عن محللين ومراقبين خشيتهم من أن الحياة في الضفة الغربية 
  ". لى نحو متزايدبهوى االستبدادية ع

الفلسطينية المعنية بحقوق اإلنسان شعوان جبارين شعوره بالقلق " الحق"ونقلت عن المدير العام لمنظمة 
  ". إننا وصلنا إلى مستوى دولة بوليسية"

ويقول بعض الدبلوماسيين الغربيين إن التكتيكات القاسية المطبقة في الضفة الغربية ستؤدي إلى رد فعل 
  .ن شأنه أن يقوض السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، وفق الصحيفة البريطانيةشعبي عنيف م

  22/11/2010فلسطين اون الين،
  

  السلطة الفلسطينية تصدر أحكاما غيابية بحق عدد من األسرى في سجون االحتالل .10
ة والحركة  استنكر اعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني من الحركة الوطني       :  جمال جمال  -القدس المحتلة 

اإلسالمية في الضفة الغربية أمس قيام محاكم السلطة الوطنية الفلسطينية فـي رام اهللا بإصـدار أحكـام                  
  . غيابية بحق عدد من األسرى في سجون اإلحتالل تحت ذريعة واهية أال وهي الهروب من وجه العدالة

ق ، إذ كيف يمكـن اعتبـار أسـير          واعتبر النواب أن إصدار هذه األحكام فعل ال يقبله العقل وال المنط           
فلسطيني في سجون اإلحتالل هارباً من وجه عدالة السلطة في رام اهللا ، وكيف يمكن ألسير فلسطيني في             

  .سجون اإلحتالل أن يحضر إلى محاكم السلطة في رام اهللا
هم في  وشدد النواب على انعقاد هذه المحاكم من األساس ألسرى ومناضلين فلسطينيين أمضوا سني عمر             

سجون اإلحتالل هو إجراء خارج عن األخالق واألعراف الوطنية ، إذ كيف يمكن لمحكمـة وطنيـة أو                  
مليـشيات  (قاض شريف أن يسمح لنفسه أن تسول له بعقد محكمة لفلسطيني واتهامه بأنه قـدم دعمـاً ل                 

مليـشيات  (عـم ل  بإعتبار أن المساعدات التي قدمها ألهالي األسرى والشهداء هو د         ) خارجة عن القانون  
  ).خارجة عن القانون

يذكر أن محكمة البداية في رام اهللا كانت قد أصدرت حكماً بالسجن لمدة ثالث سنوات بحق عـدد مـن                    
عبـد الباسـط    . األسرى في سجون اإلحتالل عرف منهم الشيخ شاكر سليم والشيخ حسين األجـرب وأ             

 آخرين بعضهم أسرى في     30 وال زال قرابة     ".بتهمة الهروب من وجه العدالة    "رائد طايع ،    . معطان و أ  
سجون اإلحتالل والباقون هم أسرى محررون يعرضون على نفس المحكمة في رام اهللا منذ قرابة عامين                

  .، والتهمة الموجه لهم هي تقديم مساعدات ألهالي األسرى والشهداء في المدينة
فة ما اعتبـروه بالجريمـة النكـراء        عزيز دويك والنواب في الض    . واستنكر رئيس المجلس التشريعي د    

ولفت . من المدينة منذ ايام   " أم عامر "ألجهزة السلطة في الضفة والمتمثلة باعتقال الداعية تمام أبو السعود           
النواب الى ان السيدة الداعية ابو السعود ارملة تعيل ابناءها بعد وفاة والدهم وهذا يضاعف من الجريمـة     

النواب ان هذه ليست المره األولى التي يتم فيها اختطاف امـرأة علـى يـد                وقال  . التي ارتكبتها السلطة  
أجهزة السلطة واستمرار هذه التجاوزات يؤزم الوضع الداخلي الفلسطيني ويسير به في طريـق مظلـم                

  .ومسدود
  23/11/2010، نالدستور، عما
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   ساحة البراق ماليين الدوالرات لتهويداإلسرائيلية بإقرار الحكومة طالب ابو شعر يندد .11
ـ  ندّد وزير األوقاف والشؤون الدينية ورئيس لجنة القدس بالحكومة المقالة بقطاع  :وليد عوض رام اهللا 

 - مليـون شـيكل      85غزة الدكتور طالب أبو شعر بمصادقة حكومة االحتالل اإلسرائيلي على رصـد             
 األقصى، وذلك فـي أعقـاب        لتهويد ساحة البراق الواقعة على تخوم المسجد       - مليون دوالر  24حوالى  

  .المصادقة على مخطط ا تطويرب الساحة وجوارها
 سنوات بحجـة أنهـم      4ولفت إلى أن حكومة االحتالل ستنقل تلك الموازنة إلى الوزارات المعنية خالل             

يهدفون إلى تطوير ساحة البراق وتوسعتها ورفع عدد الزائرين اليهود واستمرار الحفريات التي تقوم بها               
  .اآلثار، محذراً من خطورة هذا المخطط الذي يرمي إلى طمس المقدسات اإلسالمية وتهويدهاسلطة 

وأبدى ابو شعر استياءه وقلقه إزاء تلك المخططات المتصاعدة ضد المدينة المقدسة ومعالمهـا األثريـة                
ل عن تنفيذ   ومقدساتها اإلسالمية خاصة وان رئيس حكومة االحتالل بنيامين نتنياهو هو الراعي والمسؤو           

  .هذا المخطط وإدارة الموازنة العامة للمشروع
ودعا أبو شعر كافة المسؤولين من العرب والمسؤولين الدوليين إلى نصرة القدس والمقدسات والمقدسيين              
من ظلم االحتالل بحقهم وذلك من خالل إقامة المشاريع التطويرية في المدينـة المقدسـة مـن جانـب                   

  .تالل وشرعنته التهويدية في القدس من جانب آخروالتصدي النتهاكات االح
  23/11/2010القدس العربي، لندن، 

  
   أبو مازن ليس محبطا من مواقف العرب : نمر حماد لألهرام .12

 صـحة    )  أبومـازن   ( نفي الدكتور نمر حماد مستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس          : أشرف أبو الهول  
يشعر بأن الدول العربية خذلته وتركته وحيدا فـي مواجهتـه مـع             األنباء التي ترددت عن أن أبومازن       

  .اسرائيل
 وأنه لذلك يشعر باإلحباط      , فيما يتعلق بمطالبته بضرورة وقف االستيطان قبل استئناف مفاوضات السالم         

 موضحا أن عكس ذلك هو الصحيح ألن الموقف العربي مؤيـد ومـساند               , وخيبة األمل من القادة العرب    
 لمندوب األهرام علي هـامش       -  وقال المستشار نمر حماد     . لفلسطيني لدرجة تكاد تكون متطابقة    للموقف ا 

 إن المتتبع للشأن الفلسطيني يمكنه أن يكتشف بـسهولة           - زيارة أبومازن للقاهرة والتي انتهت أمس األول      
سرائيلي في قـضية  مدي الدعم السياسي العربي الذي يحظي به الرئيس الفلسطيني في مواجهه التعنت اإل          

 حيث إن لجنة المتابعة العربية ساندت الموقف الفلسطيني وكانت شريكا أساسيا فـي اتخـاذ                 , االستيطان
  . القرارات الخاصة بالمشاركة في المفاوضات مع االسرائيليين سواء المباشرة أو غير المباشرة

  23/11/2010االهرام، القاهرة، 
  

   قانون االستفتاء دليل على عدم وجود شريك إسرائيلي للسالمإقرار الكنيست: مصطفى البرغوثي .13
اعتبر وزير اإلعالم الفلسطيني السابق، مصطفى البرغوثي، واألمين العام لحركة          :  كفاح زبون  -رام اهللا 

المبادرة الوطنية الفلسطينية، أن إقرار الكنيست اإلسرائيلي قانون االستفتاء العام لمنع أي انـسحاب مـن                
جوالن، هو تأكيد آخر على عدم وجود شريك للسالم في إسـرائيل وعـدم رغبـة الحكومـة                  القدس وال 

  .اإلسرائيلية في السالم
وأشار البرغوثي في بيان صدر عنه إلى أن تأييد قانون االستفتاء من أعضاء الكنيـست مـن مختلـف                   

و تأكيد على مدى جنوح     واألحزاب المتطرفة، ه  » كاديما«و» العمل«األحزاب اإلسرائيلية، بما فيها حزبا      
  .اإلسرائيليين نحو التطرف، وأنه ال فرق بين حزب وآخر

أوضح البرغوثي أن األحزاب في إسرائيل من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار تتحـد علـى القواعـد                  و
 عـضو كنيـست مـن       80اإلسرائيلية األساسية وترفض تقسيم القدس وعودة الالجئين، وأن تجنيد نحو           
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، مـن أجـل التـصويت فـي         »إسرائيل بيتنا «، و »شاس«، و »الليكود«، و »كاديما« و ،»العمل«أحزاب  
  .القراءتين الثانية والثالثة على قانون االستفتاء يؤكد صحة ذلك

ووضـع  » العنـصرية «واعتبر البرغوثي أن الشغل الشاغل للكنيست اإلسرائيلي، هو تشريع القـوانين            
  .العراقيل في طريق السالم الحقيقي والعادل

وحذر البرغوثي من أنه من الخطأ المراهنة على التفاوض مـع حكومـة متطرفـة، مؤكـدا أن تلـك                    
المفاوضات محكومة بالفشل جراء موازين القوى المختلة وطبيعة االحتالل والمجتمع اإلسـرائيلي الـذي       

  .يصطبغ بالصبغة المتطرفة، وجنوح غالبيته إلى اليمين المتطرف ال إلى السالم
  23/11/2010، لندن، الشرق األوسط

  
  حماس تتّهم السلطة بنسف جهود المصالحة  .14

الوطنية، مؤكدة ان » بنسف جهود المصالحة" اتهمت حركة حماس السلطة الفلسطينية : أ ف ب-دمشق 
واعتبر  .األحد التابعة للسلطة داهمت منزل نائب في المجلس التشريعي واعتقلت نجله مساء األمن أجهزة

 استمرار استهداف أن"ي للحركة عزت الرشق في بيان صادر في دمشق أمس عضو المكتب السياس
يؤزم الوضع الداخلي الفلسطيني ويضع عقبات جديدة امام المصالحة الوطنية (...) رموز العمل الوطني 

محمود عباس وتيار في حركة فتح ) الرئيس الفلسطيني(يؤكّد عدم جدية " ذلك أن وأضاف". الفلسطينية
 تسعى إلى نسف جهود المصالحة من أمنية وأجهزة ومراكز قوى أطرافا المصالحة، وان هناك في تحقيق

بمداهمة « السلطة الفلسطينية قامت أجهزة أنوذكر البيان  ."خالل ممارسات استفزازية غير مسبوقة
كثر من  فتحي القرعاوي للمرة الثانية بأواإلصالحمنزل النائب في المجلس التشريعي عن كتلة التغيير 

  . في مدينة الخليل"األحدخمسين مسلحاً مساء 
 الحاسوب أجهزةباعتقال نجله الثاني والعبث بمحتويات بيته ومصادرة "وتابع البيان ان السلطة قامت 

 عن نجل القرعاوي وكل المعتقلين في سجون سلطة باإلفراج"وطالبت الحركة في بيانها  ."والهاتف منه
 فياض وأجهزتهما القمعية بالتوقف التام عن أعمال االعتقال -طة عباس سل"كما طالبت  ."رام اهللا

  ."السياسي والتوقف عن وضع نفسيها في خدمة االحتالل
 23/11/2010الحياة، لندن، 

  
  قادة فتح أحرار في غزة على خالف قادة حماس بالضفة: المصريمشير  .15

حركة حماس، أن تكون لدى الحركة نفى مشير المصري، عضو المجلس التشريعي الفلسطيني عن : غزة
في غزة للسفر إلى الضفة الغربية للمشاركة في " فتح"سياسة لمنع أعضاء المجلس الثوري لحركة 

في غزة واسعة " فتح"اجتماعات المجلس الثوري يوم األربعاء المقبل، وأكد أن الحرية المتاحة لحركة 
  .ي الضفةف" حماس"وأنه ال يمكن مقارنتها بما يتعرض له قادة 

بالعمل على تشويه صورة الحكم، " فتح"حركة " قدس برس"واتهم المصري في تصريحات خاصة لـ 
في غزة للتغطية على استهدافها للمقاومة في الضفة وفشلها " حماس"لحركة " الناعم"الذي وصفه بـ 

  .السياسي في المفاوضات
 غزة، وهذه محاولة ال يمكنها أن تنطلي تحاول أن تسقط واقع الضفة الغربية على" فتح"حركة : "وقال

واالحتالل، " فتح"في الضفة يعيشون تحت قيود التنسيق األمني بين سلطة " حماس"على أحد، ذلك أن قادة 
" فتح"فقط هاجمت قوات ) 21/11(حتى رموز الشرعية لم يسلموا من التنسيق األمني، ويوم أمس األحد 

  ".في غزة" فتح"حتوياته بيته، وهذا على خالف ما تعيشه منزل النائب فتحي القرعاوي وعاثوا بم
تعيش في غزة في ظل حرية سياسية كبيرة، ومن ينكر ذلك ليس إال كمن "فتح"نحن نعتقد أن : "وأضاف

" حماس"يحاول تغطية الشمس بالغربال، وهو يعمل فقط على تشويه صورة غزة الناصعة والنيل من حكم 
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 من األطراف العربية واإلسالمية، ومحاولة للتغطية على جرائمها البشعة ضد الناعم للقطاع بإقرار العديد
  ".والمقاومة في الضفة وللتغطية على فشلها السياسي ولهثها وراء العدو بينما هو يركلها" حماس"

ال تزال من الناحية السياسية غير ناضجة إلبرام اتفاق المصالحة الوطنية، " فتح"وأشار المصري إلى أن 
ليست مهيأة وغير ناضجة للمصالحة لحد هذه اللحظة، ذلك أن الوقائع تتناقض مع " فتح"حركة : "الوق

أبسط قواعد المصالحة، بل إنها توجه ضربات موجعة لجهود المصالحة، على رأسها المساس برموز 
اللهث وراء الشرعية واالستمرار في التبادل الوظيفي مع قوات االحتالل والتغريد خارج السرب الوطني ب

المفاوضات مع العدو، وكسر العمود الفقري للمشروع الوطني الفلسطيني، كل ذلك ال يوفر األرضية 
  .، على حد تعبيره"المالئمة للمصالحة

  22/11/2010قدس برس، 
  

  حماس تنفي وقوفها وراء محاولة اغتيال محافظ نابلس .16
ة لها بمحاولة اغتيال محافظ نابلس ،  ال عالقأن أمسأعلنت حركة حماس :  ا ف ب-القدس المحتلة 

عناصر (إن ما تناقلته بعض وسائل اإلعالم عن مصادر في أجهزة أمن حول محاولة "مؤكدة في بيان لها 
 عارية عن الصحة إخباراغتيال محافظ نابلس جبريل البكري إنما هي في قناعتنا ) من حركة حماس

 بلبلة وتأزيم االنقسام بقصد التهرب من وإحداث الشارع الفلسطيني إثارةتماما، وتأتي في سياق 
 الحركة أبناء الضفة على أجهزةاستحقاقات المصالحة ، ومحاولة لتبرير الهجمة الشرسة التي تشنها 

انه بالرغم مما تعرض له أبناء حماس وقياداتها في الضفة الغربية من سجن " البيان  وأوضح".اإلسالمية
 مئات إغالق إلىالحقة والفصل التعسفي لمئات الموظفين ، اضافة  حد القتل والمإلىوتعذيب وصل 

 مستوى االغتياالت السياسية أو اللجوء إلىالجمعيات الخيرية ، لم تنزلق حركة حماس في يوم من األيام 
 مرارا أن أعلنت قابلت ذلك بالصبر واالحتساب وتغليب المصلحة العامة ، وقد وإنما العنف ، ىإال

  .هو االحتالل الصهيونيعدوها الوحيد 
 التي تضر األخبار بالكف عن تسميم األجواء من خالل نشر وتضخيم مثل هذه اإلعالموطالبت وسائل 

 غريبة على الشارع الفلسطيني وتهدف الستمرار أجندةبالمصلحة الوطنية وأن تنأى بنفسها عن تنفيذ 
 ومشاركا فعاال في أداة ندعوها لتكون نماوإالوضع القائم وعدم التوصل للحمة الوطنية وتوحيد الوطن ، 

  . الوحدةإعادة
  23/11/2010الدستور، عمان، 

  
   فتح انسلخت عن كل ما هو وطني ورهنت نفسها لالحتالل: ناصيفرأفت .17

اعتبر القيادي في حركة حماس األسير رأفت ناصيف أن ما تقوم به حركة فتح وسلطتها في رام : رام اهللا
وأشار ناصيف في تصريح له سرب من سجنه  ".ستئصالية وعدم رغبتها بالمصالحةيعكس نواياها اإل"اهللا 

إلى أن قيام أجهزة فتح األمنية باختطاف ) 11-22(نسخة منه االثنين " المعالمركز الفلسطيني لإل"وتلقى 
 المربية تمام أبو السعود ونجلها خضر وهدم جدران منزلها، وانتهاك حصانة منزل النائب الشيخ فتحي

 منزل األسير القائد عايد دودين وتحطيم محتويات واقتحامالقرعاوي واختطاف نجليه حمزة وحازم، 
منزله ومصادر أغراضه الشخصية واختطاف أشقائه الثالثة باإلضافة إلى مسلسل المالحقات 

تالل يؤكد أن فتح انسلخت عن كل ما هو وطني، ورهنت نفسها لالح"واالختطافات واالنتهاكات اليومية، 
الصهيوني وخضعت لإلمالءات والمطالب الصهيوأمريكية، مما يؤكد المرة تلو األخرى أن حديثها عن 

   " .الحوار والمصالحة ما هو إال لذر الرماد بالعيون والمتصاص نقمة الشارع الفلسطيني
المضي القيادة المتنفذة في فتح والتي تصادر قرارها اتخذت قراراً ب"وأكد ناصيف في تصريحه أن 

 بإجراءات إستئصال حماس في الضفة وتضييع الوقت بالحديث عن المصالحة، حيث تعتبر ذلك غطاء
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وقف إجراءتها "وطالب القيادي األسير أجهزة عباس بـ ".لممارساتها وتجميالً لوجهها المرعب
ون هناك حواراً كيف يعقل أن يك"، منوها متسائال "وممارساتها الالوطنية قبل الجلوس على طاولة الحوار

  ".في ظل أجواء القمع واإلرهاب واالستئصال؟
  23/11/2010المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
  الجهاد تتهم السلطة بتعذيب معتقليها .18

في فلسطين األجهزة األمنية التابعة للسلطة ي اتهمت حركة الجهاد االسالم:  فتحي صّباح-غزة 
. ها بشدة في سجونها، ومنع ذوي كثيرين منهم من زيارتهمالفلسطينية في الضفة الغربية بتعذيب معتقلي

إن المعتقلين من كوادر الحركة ونشطائها » الحياة«وقال المتحدث باسم الحركة داوود شهاب لـ 
يتعرضون لتعذيب شديد في سجون السلطة، ويحرمون من زيارات ذويهم، اضافة الى سحب أجهزة 

  .الراديو ومنع حصولهم على الصحف اليومية
وأضاف شهاب أن المعتقلين معزولون عن العالم الخارجي، مشيراً الى أن اثنين من كوادر الحركة، 
باجس حمدية وعالء زيود المعتقلين في سجن جنيد في مدينة نابلس شمال الضفة منذ أكثر من أربعة 

لك، إال في أعقاب أشهر، أضربا عن الطعام لمدة خمسة أيام قبل نحو شهر تقريباً من دون أن يعلم أحد بذ
وأضاف أن حمدية وزيود حرما من زيارة ذويهما . اطالق أحد المعتقلين من السجن نفسه قبل أيام قليلة

  .حتى خالل أيام عيد األضحى المبارك
وذكر شهاب أن جهازي المخابرات العامة واألمن الوقائي في مدينة جنين، شمال الضفة، أرسال ليل 

 من كوادر الحركة وأنصارها في أعقاب استقبالهم جماعياً 40تدعاء لنحو  االثنين بالغات اس-األحد 
، من بلدة كفر راعي في قضاء جنين، الذي ) عاما32ً(مساء اليوم نفسه الناشط في الحركة بهاء ذياب 

وقال إن عدداً من .  سنوات في السجن8أطلقته سلطات االحتالل االسرائيلي أول من أمس بعدما أمضى 
وأضاف أن النشطاء األربعين قرروا في ما بينهم تنفيذ اضراب . م نفسه الى أجهزة األمن أمسهؤالء سلّ

  .عن الطعام في حال تم اعتقالهم أو حجزهم لدى الجهازين األمنيين
ولفت شهاب الى أن مؤسسات حقوقية فلسطينية تواصلت مع السلطة الفلسطينية في شأن المعتقلين أكدت 

  .عاءات تتم بقرارات سياسية وأمنية ومن دون أي مسوغ قانونيأن االعتقاالت واالستد
وأكد أن عمليات االعتقال والحجز تتم تحت عنوانين، هما التنسيق األمني مع االحتالل االسرائيلي، 

  .وسياسة تكميم األفواه وقمع الحريات العامة وحرية العمل والنشاط السياسي
 كادراً 11ق معتقلي الحركة وبقية الفصائل، مشيراً الى أن وطالب شهاب السلطة وأجهزتها األمنية بإطال

من الحركة معتقلون لدى السلطة في سجن مدينة أريحا، شرق الضفة الغربية، منذ أكثر من عامين 
وحذر من أن استمرار االعتقال السياسي يعّمق الفجوة بين السلطة الفلسطينية والقاعدة . ونصف العام

  . السلطة معزولة تماماً عن الجميعالجماهيرية الى ان تصبح
  23/11/2010الحياة، لندن، 

  
  ثوري فتح سيطالب برد مقنع لعدم تنفيذ التغيير الوزاري والسيطرة على اإلعالم ":القدس العربي" .19

ان هناك تحضيرات لعقد جلسة بين كل من الرئيس محمود ' القدس العربي'علمت : أشرف الهور -غزة 
اللجنة المركزية، قبل انعقاد اجتماع المجلس الثوري األربعاء في رام اهللا، عباس ومحمد دحالن عضو 

يتم خاللها التأكيد على حل الخالف الذي نشب بين الرجلين طول األسابيع الماضية، في الوقت الذي 
الحتواء ' عاصفة'توقعت فيه مصادر قيادية في الحركة أن تكون أجواء الجلسة القادمة للمجلس الثوري 

  .ل أعمالها على عدة ملفات ساخنةجدو
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وقال مسؤول فتحاوي فضل عدم ذكر اسمه، ان الخالف الذي كان قائماً بين أبو مازن ودحالن حل بعد 
تدخل وسطاء من أعضاء اللجنة المركزية، وأن الرجلين سيعقدان جلسة داخلية بعيدة عن اإلعالم قبيل 

  .انعقاد المجلس الثوري األربعاء القادم
مسؤول فإن أبو ماهر غنيم أمين سر اللجنة المركزية والرجل الثاني في الحركة اجتمع مع ووفق ال

، 'لجنة تحقيق'دحالن وتباحثا في حل الخالف، ونفى المسؤول ما ذكر عن أن االجتماع كان عبارة عن 
  .وذكر أن أبو ماهر غنيم وحده هو من جلس مع دحالن
ه، فإن بداية الخالف كانت بسبب انتقاد دحالن ووفق مصدر فلسطيني مطلع فضل عدم ذكر اسم

للخطوات السياسية التي قام بها مؤخراً الرئيس عباس، الخاصة بعملية التفاوض، إضافة إلى االنتقاد 
المتكرر لدحالن في غالبية مجالسه واجتماعاته مع الكوادر التنظيمية للحكومة الفلسطينية التي يرأسها 

  .الدكتور سالم فياض
 تفجر األزمة بين أبو مازن ودحالن المسؤول عن إعالم حركة فتح، بحسب ما كشف المصدر، لكن سبب

للرئيس عباس بأن دحالن وجه له في أحد ' الوشاية'كانت قبل عدة اسابيع بعد أن قام أحد المسؤولين بـ
فاوضات، ، بسبب طريقة الحكم والتعامل مع الملفات الفلسطينية، خاصة الم'انتقادات شخصية'المجالس 

وهذا بحسب المصدر ما أثار غضب الرئيس الذي أوعز عقب ذلك بتخفيف الحراسات التي تؤمن منزل 
  .دحالن بمدينة رام اهللا بالضفة الغربية

وفي هذا اإلطار نفى أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح أمين مقبول، ما نسب إليه من تصريحات 
  .بين الرئيس عباس ودحالن' خالف'ة ألحد المواقع على االنترنت، عن وجود عبار

الرئيس ليس على خالف مع أي من أعضاء اللجنة المركزية، وانه بصفته 'وقال في تصريح صحافي 
  .'رئيسا للحركة فمن واجبه متابعة ومساءلة أي عضو فيها

التي إلى ذلك فمن المقرر أن يشهد اجتماع المجلس الثوري األربعاء مناقشات ساخنة في مجمل الملفات 
  .ستطرح على طاولة النقاش، وأهمها التعديل الوزاري واإلصالح الداخلي ألطر التنظيم

ان المجلس سيطالب برد من اللجنة ' القدس العربي'ووفق عضو في المجلس الثوري لفتح أكد لـ 
المركزية لمعرفة السبب في عدم تطبيق قرارات سابقة اتخذها المجلس في اجتماعه األخير في 

وليو الماضي، وأهمها إجراء التعديل الوزاري على حكومة الدكتور سالم فياض، واستعادة ي/تموز
  .الحركة السيطرة على تلفزيون فلسطين

على عدم إجراء التغيير الوزاري، الذي ' رد مقنع'وذكر المسؤول الفتحاوي أن المجلس سيطالب بـ 
ة في الحكومة المقبلة، التي ال تعارض أن تتطلع فتح من خالله إلى شغل المناصب السيادية والخدماتي

  .يكون الدكتور فياض رئيساً لها
حالة عدم رضا داخل أطر الحركة على تأخر إجراء التعديل، ' القدس العربي'ويسود بحسب ما علمت 

خاصة أن قيادات الحركة ترفض تبرير تأخير إجراء التغيير بالوضع السياسي المتأزم المتمثل في 
  .إسرائيلالمفاوضات مع 

  23/11/2010القدس العربي، لندن، 
  

  فتح تطلب من حماس السماح ألعضاء مجلسها الثوري مغادرة غزة .20
أعلن عضو المجلس الثوري لحركة فتح، فيصل أبو شهال، أن حركته تجري : حامد جاد -غزة 

ة اتصاالت مع حركة حماس من أجل السماح ألعضاء المجلس في غزة بالتوجه إلى الضفة الغربي
  .للمشاركة في دورة المجلس الخامسة التي ستعقد غدا

منعت " داخلية غزة"وقال أبو شهال إنه كان مقررا أن يتوجه نشطاء فتح إلى رام اهللا اليوم، مشيرا إلى أن 
رام اهللا للمشاركة في دورات المجلس   أعضاء من التوجه إلى10أعضاء الثوري البالغ عددهم حوالي 
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حتى اللحظة لم يصدر عن حكومة حماس أي قرار بمنع سفر أعضاء المجلس كما لم وبين انه . السابقة
يصدر عن الجهة ذاتها أي قرار يقضي بالموافقة على سفرهم، مؤكدا انه في حال منع أعضاء المجلس 

يعد "في غزة من التوجه إلى رام اهللا فإن ذلك ستكون له انعكاسات سلبية على العالقات الوطنية، و
  ".تعديا على القانون الفلسطيني الذي يكفل للمواطن حرية التنقل داخل أجزاء الوطنتجاوزا و

 وأوضح أن اجتماع الثوري الذي سيعقد على مدار يومين أو ثالثة سيناقش المواضيع السياسية والوطنية
  .والتنظيمية، بما فيها ملف المصالحة الفلسطينية وآخر المستجدات

  23/11/2010الغد، عمان، 
  

   لتشكيل جبهة مقاومة موحدة لصد أي عدوان على غزة تدعو" لشعبيةا" .21
دعا جميل مزهر عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إلى :  ضياء الكحلوت-غزة 

اإلسراع في تشكيل جبهة مقاومة فلسطينية موحدة في قطاع غزة تشترك فيها كل الفصائل المقاومة 
  .ة عسكرية أو حرب إسرائيلية قادمة ضد القطاع وإلدارة تكتيكات المقاومةإلدارة الرد على أي عملي

إن إسرائيل تروج لقدرات المقاومة الفلسطينية وتضخم ما » العرب«وقال مزهر في حوار خاص مع 
لديها من عتاد بسيط لتحضير الرأي العام الدولي ضد القطاع، مؤكداً أن أي حرب إسرائيلية قادمة ضد 

  .بشراسة من قبل المقاومةغزة ستواجه 
لن ينجح االحتالل في تحقيق أهدافه من أي حرب بتركيع الشعب الفلسطيني، فاالستسالم «وأضاف مزهر 

ليس من سمات شعبنا، لقد ارتكبوا فظائع وجرائم في الحرب األخيرة ولم يكسروا إرادة الصمود التي 
  .»يتحلى بها الشعب الفلسطيني

  23/11/2010العرب، الدوحة، 
  

   يحذّر واشنطن من استمرارها في استرضاء تل أبيب"الديمقراطية" في قيادي .22
حذّر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، تيسير خالد، اإلدارة األمريكية من مغّبة : رام اهللا

تفاهمات استفزازية تأتي على حساب "استمرارها في استرضاء الحكومة اإلسرائيلية، عن طريق 
   .، على حد وصفه"المصالح والحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني

، تعّهد واشنطن بتقديم جملة من )20/11(نسخة عنه اليوم السبت " قدس برس"واستنكر، في بيان وصل 
في " تجميد االستيطان بشكل جزئي ومؤقت"الضمانات األمنية والسياسية لتل أبيب ما إذا وافقت على 

الجبهة "وطالب خالد، الذي يشغل أيضا منصب عضو المكتب السياسي لـ  . ةالضفة الغربية المحتلّ
التوقّف عن استرضاء حكومة اليمين واليمين "، اإلدارة األمريكية بـ "الديمقراطية لتحرير فلسطين

المتطّرف اإلسرائيلي بصفقات مهينة للواليات المتحدة نفسها، والتبّصر في نتائج أعمالها وانحيازها 
للسياسة العدوانية االستعمارية االستيطانية التوسعية لدولة إسرائيل، والكف عن سياسة ازدواجية الفاضح 

  ". اإلسرائيلي-المعايير في التعامل مع قضايا المنطقة والصراع الفلسطيني والعربي
  20/11/2010قدس برس، 

  
  يجري اتصاالت لتسريع إتمام المصالحة" تجّمع الشخصيات الفلسطينية" .23

أكّد تجّمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة، أنه يعكف على إجراء اتصاالت داخلية وخارجية، سعياً : غزة
  .لتسريع الجهود الرامية إلتمام المصالحة الفلسطينية الداخلية، وإنهاء حالة االنقسام

أن ، )20/11(نسخة منه السبت " قدس برس"وأفاد رئيس التجّمع، ياسر الوادية، في بيان صحفي وصل 
التجّمع يجري اتصاالته بكافّة األطراف المحلية والعربية لتحقيق وحدة الشعب الفلسطيني ورفع العقبات 
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التي تعطّل المصالحة، مؤكّداً على نّيته الشروع باتخاذ عّدة خطوات من شأنها العمل على تحريك ملف 
  .منيالمصالحة الفلسطينية من خالل عقد لقاءات ألعضاء الحوار في الملف األ

  20/11/2010قدس برس، 
  

  اإلسرائيلي بأربع قذائف" كسوفيم"المقاومة تقصف موقع : غزة .24
، باتجاه موقع عسكري "هاون"، عدة قذائف )20/11(أطلقت المقاومة الفلسطينية، فجر السبت : غزة

حرير وقالت كتائب الشهيد جهاد جبريل، الذراع العسكري للجبهة الشعبية لت .إسرائيلي جنوب قطاع غزة
العسكري شمال شرق بلدة القرارة في مدينة " كسوفيم" القيادة العامة، إن مقاتليها قصفوا موقع -فلسطين 

  ". ملم80"خان يونس، جنوب قطاع غزة، بأربع قذائف هاون عيار 
  20/11/2010قدس برس، 

  
  استمرار التصعيد الصهيوني بادرة عدوان شامل": كتائب الناصر" .25

الذراع العسكري لحركة " كتائب الناصر صالح الدين"وسف الناطق العسكري لـ قال أبو ي: رام اهللا
تصعيد صهيوني وقصف مكثف خالل األيام الماضية "المقاومة الشعبية، إن ما يجري على األرض من 

لقطاع غزة، واستهداف المدنيين وما يقوم به أيضا من محاولة الظهور بأنه الشخص الضعيف، لهو دليل 
" قدس برس"وحذر أبو يوسف في بيان صحفي تلقته . "لعدو أصبح جاهزا لشن عدوان شاملواضح بأن ا

، العدو الصهيوني من مغبة استمرار التصعيد والقصف على قطاع غزة، موضحاً أن ذلك )21/11(
  ".بمثابة إعالن حرب من قبل العدو الصهيوني"

  21/11/2010قدس برس، 
  

  سيطرة على قرية الغجربال" حزب اهللا"لن نسمح لـ : نتنياهو .26
لن تسمح لحزب اهللا " إسرائيل"بنيامين نتنياهو، أمس، إن " اإلسرائيلي"قال رئيس الوزراء : )آي.بي .يو (

  .بالسيطرة على القسم الشمالي من الغجر بعد انسحاب جيش االحتالل منها 
ر الخارجية اإليطالي عن نتنياهو قوله خالل لقائه مع وزي" هآرتس"ونقل الموقع اإللكتروني لصحيفة 

إننا نعتزم االنسحاب من شمال القرية وتأسيس نظام هناك ال يبقي فراغاً "فرانكو فراتيني في القدس 
  " .يسمح لحزب اهللا بالسيطرة على المنطقة

  " .لم ننته بعد من بلورة هذا الحل"وفيما يتعلق باالنسحاب من شمال الغجر قال نتنياهو 
نياهو على انتقادات رئيسة حزب كديما والمعارضة تسيبي ليفني لمشروع في سياق آخر، رد مكتب نت

قانون االستفتاء الشعبي الذي يهدف إلى منع االنسحاب من القدس الشرقية وهضبة الجوالن بأن االستفتاء 
  " . اتفاق غير مسؤول"الشعبي سيمنع التوصل إلى 

  23/11/2010، الخليج، الشارقة
  

  "إسرائيل"تعزيز أمن إيطاليا تسهم في : باراك .27
أيهود باراك خالل لقائه وزير الخارجية اإليطالي فرانكو " اإلسرائيلي"صرح وزير الحرب : )أ.ب .د (

  " .إسرائيل"فراتيني في القدس المحتلة، أمس، أن ايطاليا تسهم في تعزيز أمن 
 أيام 3رة تستغرق أن فراتيني وصل، أمس، إلى الكيان في زيا" اإلسرائيلية"وذكرت وسائل اإلعالم 

  .حول التسوية والتهديد النووي اإليراني " اإلسرائيليين"يجري خاللها مباحثات مع المسؤولين 
  " .          إسرائيل"تسهم بكل وسيلة ممكنة في دعم أمن "وأضاف باراك أن ايطاليا 

  23/11/2010، الخليج، الشارقة
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   حول الضماناتطريق مسدود قد وصلت إلى "إسرائيل"مفاوضات واشنطن و: يشاي .28
أن االتصاالت الدائرة مع الجانب " شاس"أكد الوزير في حكومة الكيان إيلي يشاي عضو حركة : )وام(

األمريكي لصوغ وثيقة خطية تتضمن التفاهمات المتعلقة بإعادة تجميد أعمال البناء في المستوطنات، قد 
  .وصلت إلى طريق مسدود 

بالمطالب األمريكية، وأضاف في مقابلة مع اإلذاعة العبرية، أنه يوجد سوء ال تقبل " إسرائيل"وقال إن 
  . فهم بين الجانبين، ولذلك ال يمكن اآلن وضع وثيقة مكتوبة 

  23/11/2010، الخليج، الشارقة
  

  " من الجوالن أو القدساالنسحاباإلستفتاء على " تقر قانون  االسرائيليالكنيست .29
 63بأغلبية "  قبل اإلنسحاباالستفتاء" قانون )أمس ( من مساء اليوماقرت الكنيست في ساعة متأخرة

  .32عضو كنيست ومعارضة 
وينص القانون على انه إذا توصلت اسرائيل الى اتفاق مع سوريا أو مع القيادة الفلسطينية حول انسحاب 

 فإن اي من الجوالن او القدس، وهي مناطق ضمتها اسرائيل وفرضت عليها قانونها من طرف واحد،
اتفاق يشمل انسحاباً من هذه المناطق يجب ان تقره الحكومة االسرائيلية، أوالً، ثم يصادق عليه الكنيست 

 عضو كنيست أو أكثر، وفقط إذا أقرته الكنيست بهذه األغلبية 61االسرائيلي بأغلبية مطلقة تصل إلى 
  .يجري استفتاء شعبي في اسرائيل إلقرار أو رفض قرار الكنيست

  22/11/2010، 48قع عربمو
  

   سيصوتون ضد القانون"كاديما" نواب ..ضعيف يريحه تطويقه من اليميننتنياهو : ليفني .30
أعلن بزعامة تسيبي ليفني، أكبر أحزاب  "كاديما"حزب   أن،22/11/2010، 48موقع عربذكر 

يوم الهيئة العامة الذي من المقرر أن تصوت عليه ال" اإلستفتاء على اإلنسحاب"المعارضة، رفضه قانون 
  .للكنيست

 من نوابه في الكنيست معارضتهم للقانون 14وجاء قرار الحزب بعد اجتماع للكتلة البرلمانية أعلن فيه 
  .وتقرر أن يمتنع النواب الثالثة عن التصويت. فيما أعلن ثالثة نواب تأييدهم للقانون

ويت على القانون الى موعد آخر، في في المقابل، طالب زعيم حزب العمل، ايهود براك، إرجاء التص
ظل معارضة غالبية نواب الحزب للقانون، فيما اعلن الوزيران بنيامين بن اليعزر وشالوم سمحون 

بأنه في حال لم يستجب نتنياهو لطلب إرجاء التصويت، فعقد جلسة أخرى " العمل"وهدد . تأييدهما للقانون
  .لبحث الخطوات التي يجب اتخاذها

ليفني أعلنت مساء ، أن  اسعد تلحمي-الناصرة ، عن مراسلها من 23/11/2010، ياة، لندنالحوأضافت 
ألننا بصدد مسألة مبدئية ال تتعلق بالرغبة بالتنازل عن «أمس أن نواب الحزب سيصوتون ضد القانون 

بديل فهذه مسائل مصيرية تتطلب من القيادة أن تحسمها، والجمهور ليس ال. أجزاء من البالد من عدمه
  .»من هذه القيادة

. »ضعيف يريحه تطويقه من اليمين«وهاجمت ليفني رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو ووصفته بأنه 
الحديث هنا ليس عن سؤال رأي الشعب إنما على إعطاء حق الفيتو على قرارات حكومة «ولفتت الى أن 

. »كلها للجمهور أو التوقع بأن يفهمهاهذه قرارات تتعلق باعتبارات ال ينبغي كشفها . وكنيست منتخبين
القانون يكبل قدرة القادة على اتخاذ القرارات ويمنح هذه القدرة للجمهور، علماً بأنه ليس «واعتبرت ان 

  .»لدى األخير الوسائل التخاذ مثل هذه القرارات
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  أفيف كوخافي خلفا ليدلين في منصب رئيس االستخبارات العسكرية اإلسرائيلية  .31

قرر أن يبدأ اليوم، اإلثنين، بعد ترقيته إلى رتبة جنرال، أفيف كوخافي، مهام منصبه في رئاسة من الم
خلفا لـ عاموس يدلين، الذي ترك الجيش ورشح نفسه ) أمان(شعبة االستخبارات العسكرية اإلسرائيلية 
  . لمنصب رئاسة الموساد خلفا لمئير دغان

  22/11/2010، 48موقع عرب
  

   نواب من اليهود المتشددينأربعل تهديد لوزير ورسائ: "إسرائيل" .32
 أفادت مصادر في الشرطة والبرلمان في إسرائيل أن رسائل تهديد تتضمن مسحوقاً : أ ف ب-القدس 

ويبدو أن الرسائل تندد  .أبيض تم إرسالها الى وزير ينتمي الى حزب ديني والى أربعة نواب متشددين
  .مة العسكريةباستثناء اليهود المتدينين من الخد

وأكد المتحدث باسم الشرطة اإلسرائيلية ميكي روزنفلد أن مكتب وزير الداخلية ايلي يشائي الذي يترأس 
  .اليميني المتشدد تلقى إحدى هذه الرسائل» شاس«أيضاً حزب 

  .»تم العثور على مسحوق أبيض داخل الرسالة التي أرسلت الى المختبر لتحليلها«: وأضاف روزنفلد
وقف «نسخة منها، اليهود المتشددين الى » جيروزاليم بوست«حدى الرسائل التي تلقت صحيفة ودعت إ

نحن، سكان دولة إسرائيل المتنورين، «وأضافت الرسالة . »الذهاب الى بروكلين«و » امتصاص دمائنا
مل وال نطالبكم انتم رجال الظلمات بأن تتوقفوا عن العيش على حسابنا، تدرسون طوال اليوم من دون ع

  .»خدمة في الجيش
  23/11/2010، الحياة، لندن

  
  تل أبيب ستكون جبهة أمامية :  تتوقع الشلل في الحرب المقبلة"إسرائيل" .33

في مؤتمر الجو والفضاء الذي عقد قبل  ألقى مهندس الصواريخ األشهر في إسرائيل، عوزي روبين
النتاج صواريخ » حوما«ذي ترأس مشروع وقال الرجل ال. أربعة أيام في القدس المحتلة محاضرة مقلقة

ان هدف العدو في الحرب المقبلة ضد إسرائيل سيكون مهاجمة المجتمع اإلسرائيلي، وليس » حيتس«
وعن طريق استخدام أسلحة دقيقة شديدة القوة، سيحاول أن يخلق لنفسه . مهاجمة الجيش اإلسرائيلي

اريخ التي يملكها، أن يصل الى حدود إصابة ويمكن لقسم من الصو. »تفوقا جويا من دون سالح جو«
 ألف صاروخ موجهة حاليا نحو معظم 13ووفق حساباته، هناك .  متر فقط عن الهدف200متوسطة لـ

 صاروخ مؤهلة لضرب منطقة 1500وهناك حوالى . المناطق المأهولة في إسرائيل، من عكا إلى النقب
  . رات طن من المتفج1400تل أبيب وهي تحمل ما يصل إلى 

 الدقيقة 600وعرض روبين في المحاضرة خريطة عليها تقديراته لنتائج صلية من عشرة صواريخ أم 
وبحسب كالمه، فإن هذه .  متر500الموجهة نحو مقر وزارة الدفاع في تل أبيب وانتشارها في محيط 

وأشار إلى . لمدنيينالصلية قد تشوش القدرة العسكرية إلسرائيل وتلحق أضرارا فادحة وتقتل الكثير من ا
وأنهى روبين . أن الرد اإلسرائيلي يركز على العمليات الهجومية فيما يولي أهمية أقل للعمليات الدفاعية

وأشار . »الجبهة الداخلية ستتلقى حقنة من الحرب«بتهذيب محاضرته قائال إن قادة الجيش يعترفون بأن 
  . قيدتنا القتاليةإلى أن هذا قد يكون دافعا جيدا إلعادة النظر في ع

، أنه من الضروري »حزب اهللا«وأوضح روبين الذي تخصص في دراسة تعاظم قوة كل من سوريا و
وأعاد إلى . السيد حسن نصر اهللا مطلع العام الحالي» حزب اهللا«اإلصغاء لتهديدات األمين العام لـ

واعتبر أن كالما . »في تل أبيبإذا دمرتم بناية في الضاحية فسندمر مباني «الذاكرة ما قاله نصر اهللا 
وما يتعرض للخطر عندنا هو . قدرات حزب اهللا اليوم تبنى«كهذا قبل عامين كان يعتبر فارغا، لكن 
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وفي أوضاع . موانئنا، كل محطات الطاقة عندنا، مراكز المواصالت، مراكز القيادة المدنية والعسكرية
وكل من يريد .  في ميدان المدينة في تل أبيبكهذه، أنا ال أعتقد أن بوسعنا مواصلة أكل السوشي

الخروج إلى إجازة تزلج على الجليد سيجد أن مطار اللد ليـس فاعــال إلى هذا الحد، وأن علـيه 
  . »تأجيل إجازته

  22/11/2010، السفير، بيروت
  

  ستعلى نيابة رئيس لجنة الخارجية واألمن في الكني" كديما"و" الليكود"خالفات بين ": هآرتس" .34
، اإلسرائيلية أن مشكلة تعيين رئيس للجنة الخارجية واألمن التابعة "هآرتس"كشفت صحيفة : رام اهللا

للكنيست لم تنته بعد، حيث إن االجتماع الذى عقد بين رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ورئيسة حزب 
أعلنت أوساط فى و. المعارِض تسيبى ليفنى اول من امس لم يصل إلى حل مشترك بينهما" كديما"

. الكنيست أنه من دون تواجد أو تعيين رئيس لتلك اللجنة لن يكون هناك إمكانية لعقد أي اجتماع له
وأشارت هذه األوساط إلى أنه من أجل عدم إحداث مشكلة بهذا الشأن، سيطلب رئيس الكنيست روبين 

ذكورة، خاصة وأن هناك مواضيع ريفلين، عقد اجتماع للجنة من أجل تعيين نائب لرئيس تلك اللجنة الم
ملحة ذات أهمية تتعلق بوزارة الدفاع فيما يتعلق بميزانيتها، األمر الذى ال يحتمل التأجيل ألي فترة 

رفضا اقتراح تقّدم به رئيس الكنيست حول التناوب " الليكود"و" كديما"إلى أن " هآرتس"وأشارت . مقبلة
المقبل بين ) يناير(االقتصادية في الكنيست في كانون الثاني على رئاسة لجنة الخارجية واألمن واللجنة 

وكانت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية ذكرت أن عضو الكنيست ". المعارضة واالئتالف"الحزبين الكبيرين 
شاؤل موفاز، سيكون رئيسا للجنة الخارجية واألمن في الكنيست بعد تنحية تساحي " كديما"عن حزب 

    .هنغبي، عن هذا المنصب
  23/11/2010، المستقبل، بيروت

  
  "على اإلنسحاب  بعد القانون االستفتاء"إسرائيل"األغبياء فقط سيفاوضون : "زحالقة .35

جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، قانون االستفتاء حول االنسحاب من القدس .وصف النائب د
في حاالت االحتالل : "وأضاف"  في التاريخاختراع اسرائيلي ال مثيل له في العالم وال"والجوالن بأنه 

يجري استفتاء الشعوب الواقعة تحت االحتالل لتقرر مصيرها، وجرى ذلك عشرات المرات خالل القرن 
الماضي، أما القانون االسرائيلي الجديد فهو ينص على استفتاء المحتلين ليقرروا مصير المناطق المحتلة 

  . "ومصير الشعب الرازح تحت االحتالل
وقال النائب زحالقة خالل معارضته للقانون بأنه ال يحق للكنيست تقرير مصير القدس والجوالن فهي 
مناطق محتلة، ويسري عليها وعلى مصيرها القانون الدولي والشرعية الدولية وليس القانون االسرائيلي، 

  .فاحتالل القدس والجوالن ليس مسألة اسرائيلية داخلية لتقرر فيها الكنيست
االغبياء فقط . القانون هو رسالة واضحة بأن إسرائيل ال تريد التسوية وال تريد السالم: "واضاف زحالقة

سيفاوضون اسرائيل بعد قانون االستفتاء، فهو ينسف اي امكانية للتوصل الى حل، ألن تمريره شبه 
اب امام اي اتفاق يمكن ان القانون ذاته يلغي إمكانية استعماله، فهو يغلق الب"وواصل زحالقة ". مستحيل

وهو أصالً ال يسّن حتى يطبق بل هو قبر ألي تسوية، فهو ال يكبل ايدي الحكومة . يجري االستفتاء حوله
  ".االسرائيلية الحالية فحسب، بل أيدي أي حكومة اسرائيلية في المستقبل

 اي تسوية مستقبلية، ودعم واشار زحالقة إلى ان اليمين المتطرف هو اكثر من يدعم القانون، وذلك لمنع
كل من لديه . الحكومة االسرائيلية برئاسة نتنياهو له هو دليل قاطع على النوايا الحقيقية لهذه الحكومة

. أوهام حول المفاوضات معها، عليه ان يصحو من اوهامه، فالقانون ال يترك مجاالً حتى لسراب التسوية
االسرائيلية وضع العراقيل في طريق التسوية، ومن يريد بهذا القانون تطلب الحكومة : "وتابع زحالقة
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السير في طريق ال يضع بيديه العراقيل فيها، فهو ال يريد ان يسير فيها وال يريد ذلك لمن يليه في 
  ".الحكم

  22/11/2010، 48موقع عرب
  

   تبدأ ببناء جدار على طول الحدود مع مصر "إسرائيل" .36
ليوم اإلثنين تبدأ عملية بناء جدار حدودي جديد على طول اأن ، 22/11/2010، 48موقع عربذكر 

وباستثناء مقاطع صغيرة من السياج الحدودي الحالي، فإن غالبية السياج . ومصر" إسرائيل"الحدود بين 
  . الحدودي منتهكة، وسمحت بدخول اآلالف من األفارقة شهريا إلى البالد

على طول الحدود، حيث ستبدأ عشرات اآلليات بإعداد وعلم أن عملية بناء الجدار ستبدأ في عدة نقاط 
وبشكل مواز، من المقرر أن يبدأ بناء جدار ألكتروني مع مجسات ووسائل رصد . المنطقة لبناء الجدار

  . متطورة
 مليار شيكل، وذلك 1.35وتصل ميزانية المشروع التي خصصتها الحكومة اإلسرائيلية إلى ما يقارب 

  . مارس الماضي/ آذاربعد المصادقة عليه في 
 شهور من مصادقة الحكومة عليه، وذلك بعد 7وبحسب وزارة األمن اإلسرائيلية فإن العمل يبدأ بعد 

  .  كيلومترا240تخطيط مسار الجدار الذي يصل طوله إلى نحو 
  . جداروقال مدير عام وزارة األمن، أودي شيني، إن الوزارة تعلم على تقليص المدة الزمنية إلنهاء بناء ال

وزارة الدفاع أن :  وكاالت– عبدالرحيم حسين، عن مراسلها 23/11/2010، االتحاد، أبو ظبيوأضافت 
اإلسرائيلية أكدت أن الجرافات بدأت أمس العمل في إقامة حاجز يسد جزءا من الحدود مع مصر، وذلك 

 تهريب المخدرات لمنع وصول المتسللين األفارقة الذين يدخلون اسرائيل عبر صحراء سيناء ومنع
نعمل “وقال أودي شاني المسؤول البارز بوزارة الدفاع أمام مجموعة من نواب الكنيست أمس . والسالح

 كيلومترا وسيشمل هذا حاجزا فعليا وأجهزة 250 كيلومترا من الحدود الممتدة 140حاليا على تأمين 
  .”إلكترونية لإلنذار المبكر

كومة اإلسرائيلية إن الهدف من إقامة الحاجز حماية االسرائيليين وقال مارك ريجيف المتحدث باسم الح
جلب المخدرات بصورة غير مشروعة وتهريب البشر وتسلل اإلرهابيين الذين يريدون قتل أهلنا “ووقف 

وقالت وزارة الدفاع إن من . وبدأت معدات ثقيلة العمل في عدة قطاعات من الحدود. ”إلى إسرائيل
 مليون 370نحو ( مليار شيقل 1.35إكمال المشروع أكثر من عام وأن تبلغ تكلفته المتوقع أن يستغرق 

وال تزال إقامة حاجز يؤمن الحدود بالكامل بحاجة لموافقة الحكومة في مشروع قد يرفع التكلفة ). دوالر
  ).أكثر من مليار دوالر(إلى نحو أربعة مليارات شيقل 

  
  عبر معاهد دينيةالشرطة االسرائيلية تكشف عملية احتيال  .37

 قال متحدث باسم الشرطة االسرائيلية يوم االحد ان الشرطة كشفت عملية احتيال من :)رويترز (- القدس
تنفيذ جماعات يهودية متشددة زورت بطاقات هوية لطالب وهميين بغرض الحصول على ماليين 

  .الدوالرات االضافية من الدولة
ألقت القبض على ستة أشخاص بعدما عثرت على أكثر من وقال المتحدث ميكي روزنفيلد ان الشرطة 

  .ألف بطاقة هوية مزورة اثناء مداهمة لثالثة معاهد تعليمية متشددة في القدس
  ."عشرات الماليين من الشواقل" وأضاف ان عملية االحتيال استمرت الكثر من عام وكلفت الحكومة 

 في معاهد دينية يهودية وهي سياسة مطبقة منذ وتقدم اسرائيل رواتب للطالب الذين يتفرغون للدراسة
  .سنوات لكنها تواجه معارضة متزايدة من االغلبية العلمانية في البالد
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وتعتمد حكومات ائتالفية متعاقبة على الدعم من احزاب دينية متشددة جرى التقليد أن تحصل بالمقابل 
  .على حوافز مالية النصارها

  23/11/2010، وكالة رويترز لألنباء
  

  ضابط إسرائيلي يلقى مصرعه بتحطم طائرة  .38
، بحادث تحطم طائرة هليوكبتر في "آفي سيون" قُتل مساء أمس االثنين العقيد في االحتياط :القدس

  . الكاميرون وسط أفريقيا
، الكاميرون في "دفدوفان"الذي قاد في السابق الوحدة المختارة في الجيش اإلسرائيلي " سيون"ويسكن 
  . األخيرة، وكان مستشارا أمنياً للحكومة هناكاألعوام

، "بامندا"وذكرت وسائل إعالم كاميرونية أن حادث تحطم الطائرة وقع بين العاصمة الكاميرونية ومدينة 
من أجل اإلشراف على الجنود التابعين للوحدة المختارة " بامندا"كان متوجها إلى " سيون"مشيرة إلى أن 

  .في الجيش الكاميروني
إلى " سيون"شارت صحيفة يديعوت إلى أن وزارة الجيش اإلسرائيلية تعمل اآلن على إعادة جثة وأ

  .إسرائيل
  23/11/2010، وكالة سما اإلخبارية

 
   تتناقض مع عضويتها في األمم المتحدة"إسرائيل"يهودية  .39

بية التي احتلتها من دون الوفاء بقرارات األمم المتحدة الداعية إلي انسحاب إسرائيل من األراضي العر
   .  تسعي إسرائيل إلي تحقيق هدف يهودية الدولة 1967 في عام

ويتناقض هدف يهودية الدولة مع بروتوكول لوزان الذي قبلت بموجبه إسرائيل عضوا باألمم المتحدة ما 
 دولة  حتي أعلن بن جوريون قيام ,1948  مايو سنة 15 أن اعلنت بريطانيا إنهاء انتدابها علي فلسطين في

 وتضمن التصريح الخاص بإنشاء  ).8( يهودية في فلسطين باسم إسرائيل استنادا إلي قرار التقسيم رقم
 نحن نوجه الدعوة إلي كل اليهود في  : دولة إسرائيل نداء موجها إلي جميع اليهود للمهاجرين إلي إسرائيل
   . نظيم الهجرة والتنميةسائر العالم لكي يجتمعوا حول يهود إسرائيل لمساندتهم في مهمة ت

 قبلت إسرائيل كعضو في األمم المتحدة عقب إقرار بروتوكول لوزان الذي  1949  مايو سنة 12 وفي
 وتعويضهم طبقا لقرارات األمم المتحدة وهو تعهد لم تف به  , تعهدت فيه بعودة الفلسطينيين إلي ديارهم

   . حتي وقتنا هذا
 قانون العودة الذي تنص المادة األولي منه علي أن لكل يهودي  1955  يوليو 5 وأصدرت إسرائيل في

الحق في أن يعود إلي البالد بوصفه مهاجرا وقضت علي أي تحديد لهجرة اليهود إلي فلسطين بل 
   . ووضعت التزاما علي عاتق كل يهودي باالستقرار والتوطن في إسرائيل

  23/11/2010، األهرام، القاهرة
 

  ن وفاة نازي سابق قبل محاكمته مإسرائيليانزعاج  .40
الصهيوني في القدس المحتلة، المعني بمالحقة مجرمي الحرب " فيزينتال"أعرب مركز : )أ.ب .د (

النازيين، عن خيبة أمله إزاء وفاة أحد أكثر األشخاص الذين يتهمهم بارتكاب جرائم حرب خالل الحقبة 
تمكن " مدير المركز، إفرايم زوروف، أمس، إن وقال. النازية، وذلك قبيل بدء محاكمته في ألمانيا 

كونتس من العيش لعقود في ألمانيا من دون عقوبة ناتج عن استراتيجية تحقيقات خاطئة تتجاهل بشكل 
إال أنه أشار في . ، حسب تعبيره "الهولوكوست) "محرقة النازية(عملي أي جان لم يكن ضابطا في 

ت التحقيقات في هذا الشأن أدى إلى توجيه دعوى قضائية ضد الوقت ذاته إلى أن تجديد وتعديل إجراءا
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نطالب السلطات األلمانية باإلسراع في التعامل مع حاالت مشابهة بسبب : "وأضاف زرورف. كونتس 
  " .كبر عمر المتهمين

وكان متحدث باسم محكمة مدينة بون غربي ألمانيا أعلن في وقت سابق، أمس، أن المحكمة أوقفت 
 89ضد كونتس، بعدما تم تقديم شهادة وفاة تنص على وفاته الخميس الماضي عن عمر ناهز اإلجراءات 

  عاماً 
  23/11/2010، الخليج، الشارقة

  
  قريباً" الحرب القادمة" تكشف النقاب عن صاروخ "إسرائيل" .41

دد أكّدت مصادر صحفية عبرية، أن الدوائر األمنية في تل أبيب وأجهزة جيش االحتالل، بص: الناصرة
الكشف عن أحد الصواريخ السرّية التي تملكها وتعتبرها أفضل مضادات الدروع في العالم، على أساس 

  .، كما يعتبرها االحتالل"مفاجأة الحرب القادمة"أنها 
العبرية، أن األجهزة األمنية اإلسرائيلية المختصة قّررت كشف النقاب عن / معاريف/وأفادت صحيفة 

وعرضه للعلن رسمياً في غضون األسابيع القليلة المقبلة، بعد أن " تموز "الصاروخ الحديث من طراز
  .2006دخل حيز االستخدام العملي ألول مّرة في الحرب اإلسرائيلية الثانية على لبنان عام 

يحتوي " مفاجأة الحرب القادمة"الذي يصفه اإلسرائيليون بـ " تموز"وأوضحت الصحيفة، أن صاروخ 
نفجار وباستطاعته اختراق دروع سميكة جداً، كما أن توجيهه والتحكم فيه يتم على حشوة شديدة اال

. مّما يتيح لمشغّل الصاروخ إمكانية تغيير مساره بعد إطالقه وتحقيق دقة متناهية في استخدامه" تلفزيونياً"
  .بحسب المصادر اإلسرائيلية

سالح " مفاده أن هذا الصاروخ بمثابة فيما نقلت الصحيفة عن مصادر عسكرية في الجيش اإلسرائيلي، ما
، على حد تعبيرها، فيما أكّدت أن ما وصفته "مفاجئ ومخل بالتوازن قد يؤدي إلى سحق هجوم بالدبابات

مع االستعانة بمعلومات استخبارية " تموز"لمشغلي صواريخ " هدفا سهال"ستشكل " دبابات العدو"بـ 
  .نوعية، بحسب الصحيفة

قد تقرر في الجيش استخدام هذا النوع من الصواريخ إلصابة خاليا ومجموعات إنه "وقالت الصحيفة 
  .، كما قالت"إرهابية في قطاع غزة

  20/11/2010قدس برس، 
 

  سالح البحرية اإلسرائيلي يجري تمريناً عسكرياً في حيفا وإيالت .42
 أمنياً في قواعدها أعلنت قيادة سالح البحرية اإلسرائيلي، أن قواتها ستجري اليوم تمريناً: الناصرة

، التي تشير تقديراتها إلى )48داخل أراضي الـ (العسكرية الواقعة داخل ميناء مدينتي حيفا وإيالت 
  .احتمال تعرضها لهجمات صاروخية في أي حرب مستقبلية

 وأوضحت، في إعالن نُشر في وسائل اإلعالم العبرية، أنه من المقّرر أن تُطلق خالل التمرين، الذي يبدأ
اليوم اإلثنين ويستمر لمّدة ثالثة أيام، صفارات اإلنذار كما سيسمع دوي متفجرات ومالحظة حركة نشطة 

ويشار إلى أن هذا التمرين، يأتي ضمن سلسلة تدريبات ومناورات عسكرية مكثّفة  .لآلليات العسكرية
  .يقوم بها الجيش اإلسرائيلي في اآلونة األخيرة

  22/11/2010قدس برس، 
  

  القدس يحذر من تغيير معالم ساحة البراقمفتي  .43
اعتبر المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية خطيب المسجد األقصى الشيخ محمد  : وليد عوض-رام اهللا 

حسين االثنين، المخطط اإلسرائيلي القاضي بمواصلة الحفريات في باحة حائط البراق إلقامة منشآت 
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 .لبراق ومنطقة باب المغاربة، في سياق حملة تهويد المدينة المقدسةجديدة، يهدف إلى تغيير معالم ساحة ا
وحذر المفتي في بيان صحافي من اآلثار الخطيرة التي ستلحق بالمسجد األقصى والوجود العربي 

  .واإلسالمي في مدينة القدس جراء هذا المخطط
ر إسالمي وعربي في مدينة ماضية في طمس كل أث"وأشار المفتي إلى أن سلطات االحتالل اإلسرائيلية 

القدس والمناطق الفلسطينية المحيطة بها، في إطار سياسة مبرمجة تهدف إلى فرض األمر الواقع على 
  ."األرض من خالل اإلجراءات المباشرة وغير المباشرة التي تخدم هذا الهدف

وأكد المفتي أن المشروع اإلسرائيلي الذي يهدف إلى تهويد القدس والمسجد األقصى المبارك أو وضع 
اليد عليهما هو ضرب من الخيال، ألن المسجد األقصى المبارك بساحاته وأروقته وكل جزء فيه هو حق 

ا االحتالل وجهها خالص للمسلمين وحدهم، كما أن مدينة القدس إسالمية الوجه عربية الهوية ولن يسلبه
  .'وهويتها مهما أوغل في اإلجرام وتزييف الحقائق

وطالب المفتي بعقد اجتماع عاجل لدول منظمة المؤتمر اإلسالمي لبحث سبل الدفاع عن المقدسات 
اإلسالمية ودعم صمود المقدسيين والشعب الفلسطيني، كما طالب المجتمع الدولي بمنع سلطات االحتالل 

  .ها ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساتهمن تنفيذ مخططات
  23/11/2010القدس العربي، لندن، 

  
  حائط البراق وساحته أرض وقف إسالمي: خطيب األقصى .44

 يوسف جمعة سالمة، خطيب المسجد األقصى المبارك، النائب األول لرئيس . استنكر الشيخ د:رام اهللا
رائيلية بالمصادقة على تطوير ساحة البراق، حيث الهيئة اإلسالمية العليا بالقدس، قرار الحكومة اإلس

األحد " قدس برس"وبين سالمة في بيان صحفي تلقته . رصدت ثالثين مليون دوالر لتنفيذ هذا المخطط
 أن الهدف من هذا المخطط هو تهويد ساحة حائط البراق وتغيير معالمها، حيث تعمد سلطات 21/11

شامل في منطقة المسجد األقصى المبارك، وخاصة ساحة البراق االحتالل اإلسرائيلي إلى إحداث تغيير 
  .من خالل تنفيذ عمليات بناء جديدة في الساحة المذكورة من أجل استقبال أعداد كبيرة من اليهود

 جميع الجهات العربية واإلسالمية والدولية بضرورة دعم صمود المقدسيين، وذلك بإقامة سالمةوناشد 
اءهم على أرضهم، وكذلك ضرورة التصدي لإلجراءات اإلسرائيلية بحق المشاريع التي تكفل بق

  .المقدسيين والمقدسات والمدينة المقدسة، مؤكدا أن سلطات االحتالل تراقب المواقف العربية واإلسالمية
  21/11/2010قدس برس، 

  
   تؤكد أحقية المسلمين في حائط البراق الفلسطينيةوكيل وزارة اإلعالملدراسة  .45

المتوكل طه، وكيل وزارة اإلعالم، أحقية المسلمين في حائط البراق، .  أكدت دراسة أعدها د:رام اهللا
  .وأنه جزء ال يتجزء من المسجد األقصى والحرم القدسي الشريف، ودحضت ادعاءات اليهود بملكيته

 "بومدين"ة إن حائط البراق وقْف إسالمي لعائل"، 22/11 وقال طه، في دراسته التي نشرها يوم اإلثنين
الجزائرية المغاربية المسلمة، وليس فيه حجر واحد يعود إلى عهد الملك سليمان، والممر الكائن عند 
الحائط ليس طريقاً عاماً، بل أنشئ فقط لمرور سكان محلة المغاربة وغيرهم من المسلمين في ذهابهم إلى 

د بالسلوك إلى الحائط من قبيل التسامح مسجد البراق، ومن ثم إلى الحرم الشريف، وقد كان السماح لليهو
  ."، وليس ألداء الصلوات1840في المرسوم الصادر عن إبراهيم باشا في العام 

  22/11/2010، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  
  
  



  

  

 
 

  

            25 ص                                     1974:         العدد       23/11/2010 الثالثاء :التاريخ

  تغير الواقع الديمغرافيإلى هدف تتصاعد وتيرة التهويدية في القدس وبكيرات يؤكدان أن التفكجي  .46
 أكد مختصان في الشأن اإلسرائيلي على تصاعد وتيرة مخططات : أدهم الشريف- دس المحتلةالق
بهدف تغير الواقع " التطوير" التهويدية في مدينة القدس المحتلة عبر االستيطان أو بحجة "إسرائيل"

  . الديمغرافي من خالل استجالب أعداد متزايدة من قطعان المستوطنين للمدينة المقدسة
 30 مليون شيقل ما يعادل 85، على رصد 21/11/2010قت حكومة االحتالل اإلسرائيلي، األحد وصاد

  . الساحة وجوارها" تطوير" مليون دوالر لتهويد ساحة البراق، وذلك في أعقاب المصادقة على مخطط 
و جزء من وأكد الخبير في الشأن االستيطاني في الضفة الغربية المحتلة خليل التفكجي، أن البرنامج ه

، والذي يهدف ليس فقط إلى تهويد المدينة وإنما جعلها مدينة يهودية ذات أقلية "2020القدس "مشروع 
وأشار إلى أن عملية ضخ األموال قد بدأت باتجاه مدينة القدس من جميع االتجاهات لتهويدها بعد  .عربية

ي، أن المشروع الذي يهدف إلى وأوضح التفكج. أن تم اإلعالن مؤخراً أن القدس ذات أولوية قومية
تهويد حائط البراق، وسيجري من خالله أيضاً بناء جسر باب المغاربة، وتطوير الساحة الستقبال السياح 

  )". إسرائيل(فخر "اليهود القادمين إلى القدس المحتلة، وحفر أنفاق وإقامة أكبر كنيسة في المنطقة 
تغير جذري في قضية الديموغرافيا، وإحداث جذري في  تسعى إلى إحداث "إسرائيل"وقال التفكجي إن 

  .قضية الحجر بمعنى إدخال المشهد اإلسرائيلي داخل البلدة القديمة
بدوره، أكد رئيس قسم المخطوطات في المسجد األقصى ورئيس أكاديمية األقصى للعلوم والتراث 

والبراق وإنما على مستوى القدس الدكتور ناجح بكيرات، أن االحتالل يخطط ليس فقط في باب المغاربة 
عندما نسمع عن فرض ميزانيات يعني أننا بدأنا في " :وقال. إلزالة الوجود العربي والفلسطيني بشكل عام

وذكر أن الميزانيات التي تُدعم بها المشاريع التهويدية تتم من خالل . "...العد التنازلي إلقامة الهيكل
لمقدسيين، حيث تجنى ماليين الشواقل من ضواحي القدس شهرياً، الضرائب التي يجلبها االحتالل من ا

  .  مليون شيقل سنويا32ًوفق بكيرات الذي أشار إلى أن االحتالل يجلب من شرقي القدس ما قيمته 
  . "إسرائيل" بضرورة تفعيل الدول لقراراتها التي صدرت وأدانت بكيراتوطالب 

  22/11/2010، موقع فلسطين أون الين
  

   تستأنف إقامة خط سكة حديدية في القدس لتكريس تهويدها"يلإسرائ" .47
 استئناف العمل في مشروع إقامة خط سكة حديدية يخترق مدينة القدس، ويربط "إسرائيل"أعلنت : غزة

ويرى الفلسطينيون أن المشروع يأتي لتعزيز الطابع اليهودي للمدينة  .الشطر الغربي باألحياء الشرقية
ستيطان في أرجائها، حيث إنه يتزامن مع إصدار بلدية االحتالل في المدينة أوامر ولتسهيل عمليات اال

  .هدم ضد العشرات من البيوت الفلسطينية
 كيلومترا، وتربط بين جبل هيرتزل في الشطر الغربي ومستوطنة 14ويصل طول السكة الحديدية 

  . في الشطر الشرقي"بسغات زئيف"
  3/11/2010الشرق األوسط، لندن، 

  
   الشجر والحجر مستهدفاًاالحتالل يهدم قرية العراقيب للمرة السابعة في غضون ثالثة أشهر .48

 فيما وصف بأنه تصعيد جديد في عمليات الهدم المتتابعة في قرية العراقيب في النقب، :"نبأ "،رب48عـ
اض  شهور، قامت بتجريف أر4تبين أن جرافات الهدم، وفي جريمة الهدم السابعة خالل أقل من 

  . منازل لم تطالها عمليات الهدم السابقة3مزروعة بالزيتون، وأراض مزروعة بالعنب و 
  بتجريف أراضي تابعة للحاج " الكيرن كييمت" وما يسمى بـ اإلسرائيليةوقامت جرافات وزارة الداخلية
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 إلى شجرة زيتون، كما قامت بتجريف بستان للعنب يمتد عمره 800مصطفى أبو زايد واقتالح نحو 
  .  منازل لم تهدم في السابق3الفترة العثمانية، وهدم 

  23/11/2010، 48موقع عرب 
  

   للمرة الثانية االحتالل يجرف أراضي العيسوية:القدس .49
شرعت جرافات وآليات تابعة لسلطات االحتالل اإلسرائيلي، أمس، بهدم :  يوسف الشايب-رام اهللا 

لشرقية من بلدة العيسوية التي تقع وسط مدينة القدس مزارع وأراض وبركسات زراعية في المنطقة ا
، إن آليات االحتالل هدمت "الغد"وقال الشيخ رياض العيساوي رئيس جمعية العيسوية الخيرية لـ .المحتلة

للمرة الثانية بركسات زراعية وجرفت أراضي تعود له ولمواطن آخر من عائلة محيسن فيما ما يزال 
  .راضي في المنطقةالخطر يتهدد سائر قطع األ

  23/11/2010الغد، عّمان، 
  

  الثالثاءاليوم  فلسطينياً في الضفة الغربية فجر 14الجيش اإلسرائيلي يعتقل  .50
، حملة اعتقاالت في أنحاء مختلفة من مدن 23/11 شن الجيش اإلسرائيلي، فجر اليوم الثالثاء :رام اهللا

ونقلت اإلذاعة العبرية عن  .اً فلسطينياً في مناطقوقرى الضفة الغربية المحتلة، طالت أربعة عشر مواطن
إن قوات الجيش العاملة في الضفة الغربية، اعتقلت أربعة عشر : متحدث عسكري إسرائيلي قوله

  .فلسطينياً في مدن وقرى رام اهللا وجنين والخليل، بحجة الضلوع في تنفيذ هجمات ضد أهداف لالحتالل
  23/11/2010قدس برس، 

  
  تقاالت وعمليات هدم في الضفة واستيالء على أراضمداهمات واع .51

، بلدة بيت أوال شمال محافظة الخليل واعتقلت أمس اقتحمت قوات االحتالل : أحمد رمضان-رام اهللا 
  .عشرة مواطنين

المقامة على أراضي بلدتي كفر " الي زهاف" المستوطنون على توسيع مستوطنة أقدموفي منطقة سلفيت، 
رائد موقدي، " أبحاث األراضي الفلسطيني"وأكد الباحث في مركز . في محافظة سلفيتالديك ودير بلوط 

أن مستوطنين شرعوا بتجريف مساحات واسعة من األراضي المزروعة بأشجار الزيتون والتي تحاذي 
  ".الي زهاف"مستوطنة 

ئة دونم في المنطقة وأفاد رئيس بلدية كفر الديك جمال الديك بأن المستوطنين يقومون بتجريف أكثر من م
ودعا الديك .  إلى أن معظم هذه األراضي هي ملكية خاصة لعائلة الديك، مشيراً"الي زهاف"الغربية لـ

هيئة الصليب األحمر الدولي والمؤسسات المحلية والدولية والحقوقية المعنية بحقوق اإلنسان إلى التدخل 
  .ى أراضي المواطنين في المنطقةلدى الجانب اإلسرائيلي لوقف اعتداءات المستوطنين عل

.  ذلك، هاجم مستوطنون، مزارعين في قرية قريوت جنوب مدينة نابلس وطردوهم من أراضيهمإلى
وأكد مسؤول ملف االستيطان في شمال الضفة الغربية غسان دغلس، أن المستوطنين وصلوا إلى المنطقة 

  .ستوطنينتحت حماية الجيش، الذي لم يحرك ساكنا لوقف اعتداءات الم
  23/11/2010، بيروت، المستقبل

  
  بالضفة الغربية" عتيرت بنيامين"تدشين حي استيطاني جديد في  .52

 أكّدت مصادر إعالمية عبرية، أن سلطات االحتالل اإلسرائيلي دشّنت مؤخراً حياً استيطانياً :الناصرة
  .ب رام اهللا المحتلّةالواقعة قر" عتيرت بنيامين"جديداً يأتي ضمن إطار مشروع توسعة مستوطنة 
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وبحسب الموقع اإللكتروني للقناة السابعة في التلفزيون اإلسرائيلي، فإن الحي الجديد يضّم ثمانية عشر 
في المرحلة األولى للمشروع الذي يبعد مئات األمتار " بوتيرة سريعة"وحدة استيطانية جديدة سيتم بناؤها 

  .تي يتم تشييدها حالياًفقط عن مدينة الروابي الفلسطينية الجديدة ال
  21/11/2010قدس برس، 

  
  شمال الضفة الغربية" رحاليم"مستوطنون يشرعون بتوسيع مستوطنة  .53

 قالت مصادر فلسطينية تنشط في مجال الدفاع عن األرض ومقاومة االستيطان إن مستوطنين :نابلس
المحاذية لمستوطنة ، بعمليات تجريف ألراضي المواطنين الفلسطينيين 21/11شرعوا، يوم األحد 

وأشار مسؤول ملف االستيطان  .المقامة على أراضي قرية الساوية ويتما، جنوب مدينة نابلس" رحاليم"
شمال الضفة الغربية غسان دغلس، إلى أن جرافات إسرائيلية، بحراسة عشرات المستوطنين المدججين 

مهيداً لتوسيع مستوطنة تقع على األحد بتسوية األرض، وإزالة الصخور، تيوم بالسالح، شرعت صباح 
  .خط المستوطنات المقامة جنوب مدينة نابلس في شمال الضفة

  21/11/2010قدس برس، 
  

  المستوطنون صعدوا اعتداءاتهم في الضفة خالل عيد األضحى: تقرير فلسطيني .54
لسطينيين  أكد  تقرير متخصص، استمرار االعتداءات التي يشنها المستوطنون على المواطنين الف:نابلس

وقال التقرير الصادر عن المكتب الوطني للدفاع عن األرض، إن األسبوع  .في الضفة الغربية المحتلة
المنصرم شهد سلسلة من االعتداءات التي استهدفت ممتلكات الفلسطينيين في أرجاء مختلفة من محافظات 

 20/11السبت " قدس برس"ته وأوضح التقرير الذي تلق .بالرغم من حلول عيد األضحى المبارك. الضفة
أن تلك االعتداءات شملت إضرام النار في حقول الزيتون، وإحراق عشرات الدونمات المزروعة في 

  . إلى تلك المناطقءعدد من مناطق الضفة، فيما منعت سلطات االحتالل وصول سيارات اإلطفا
  20/11/2010قدس برس، 

  
   األخير على قطاع غزةالعدوانل وبعد  طفالً دروعاً بشرية خال15 استخدمت "إسرائيل" .55

ذكرت حركة دولية متخصصة في الدفاع عن حقوق األطفال في العالم، أن الجيش اإلسرائيلي استخدم 
  . أكثر من خمسة عشر طفالً كدروع بشرية خالل وبعد الحرب اإلسرائيلية األخيرة على قطاع غزة

إن : 22/11/2010سطين، في بيان صحفي االثنين فرع فل/ وقالت الحركة العالمية للدفاع عن األطفال
  .2010ثالثة أطفال استخدموا كدروع بشرية من قبل الجيش اإلسرائيلي خالل عام 
، ضد جنديين 21/11/2010وانتقدت الحركة الحكم الذي أصدرته محكمة عسكرية إسرائيلية، األحد 

سلوك غير "لتنفيذ، بعد إدانتهما بارتكاب إسرائيليين من لواء جفعاتي بالسجن لمدة ثالثة أشهر مع وقف ا
 فلسطينياً في التاسعة من عمره تحت تهديد السالح بتفتيش حقائب اعتقدوا على إثر إجبارهما طفالً" الئق

  .  خالل الحرب على غزة15/1/2009احتواءها على مواد متفجرة، وذلك في 
  22/11/2010، موقع فلسطين أون الين

  
  اء مدرستين لألونروا فوق مقر جهاز األمن الوقائي السابق في غزةتعترض على بن" إسرائيل" .56

ونروا فوق موقع مقر جهاز األمن الوقائي الفلسطيني األ على بناء مدرستين لوكالة "إسرائيل"اعترضت 
  .السابق في مدينة غزة بحجة أنها تخشى أن يستخدمه مقاتلو حماس إلطالق الصواريخ على المستوطنات

وا بالقرب من الموقع الذي لم يبق فيه سوى أكوام من الرمال، غرفتين جاهزتين لعمال ونرألوأقامت ا
لقد : "ونروا كريس غونيسألوقال الناطق باسم ا. الورشة ووضعت بعض المعدات في عهدة حارس
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وقال غونيس إن منع بناء المدرستين يعني ". فكرنا في بناء مدرستين الستيعاب آالف الطلبة في الموقع
  .ان أربعة آالف طفل من الدراسة في منطقة ال توجد فيها مدارس تابعة لألونرواحرم

غير أن الناطق باسم منسق األنشطة الحكومية اإلسرائيلية في األراضي الفلسطينية الكومندان غي انبار 
 ".اس مدرسة من القائمة التي قدموها لنا، ما عدا مدرستين قريبتين من موقع لحم12سمحنا ببناء : "قال

لكنه قال . ، من دون مزيد من التوضيح"لدينا معلومات تتحدث عن أنشطة لحماس في المكان: "وأضاف
ن تطلق صواريخ أبإمكان حماس : "وقال انبار.  آخر للمدرستينأن تقترح موقعاً" األونروا"أنه يتوقع من 

  ". من هذا الموقع وعندما نرد عليها قد نوقع خسائر بين السكان
  22/11/2010، ين أون الينموقع فلسط

  
   تتجه إلغالق معبر المنطار"إسرائيل": "الغد األردنية" .57

 كشف مصدر مسؤول في السلطة الفلسطينية النقاب عن توجهات غير معلنة رسمياً:  حامد جاد-غزة 
الواقع شرق مدينة غزة خالل " كارني"لدى حكومة االحتالل ترمي إلى إغالق معبر المنطار التجاري 

وأكد المصدر الذي  .رة المقبلة واالعتماد على معبر كرم أبو سالم كمعبر وحيد للواردات إلى غزةالفت
أن المسؤولين اإلسرائيليين عن المعابر ألمحوا غير مرة خالل اجتماعات " الغد"فضل عدم ذكر اسمه لـ

لمذكور ألسباب أمنية،  مع نظرائهم الفلسطينيين، إلى نية حكومة االحتالل إغالق المعبر اعقدوها أخيراً
  .، ومعبر صوفا)ناحل عوز(وذلك على غرار ما تم التعامل به في معبر الشجاعية 

وبالرغم من أن وكيل مساعد وزارة االقتصاد الفلسطينية ناصر السراج نفى صحة األنباء التي ترددت 
ب اإلسرائيلي إجراء أحادي  انه لم يستبعد إمكانية اتخاذ الجانإالحول نية االحتالل إغالق معبر المنطار 

  .الجانب بشأن المعبر المذكور
  23/11/2010الغد، عّمان، 

  
  "جرائم خطيرة"محكمة إسرائيلية تمّدد اعتقال أحد أئمة مساجد يافا لالشتباه به في ارتكاب  .58

 جّددت محكمة إسرائيلية فترة اعتقال محمد عياش، أحد أئمة مساجد مدينة يافا لالشتباه فيه :الناصرة
وقضت محكمة الصلح  .، حيث أنها تتعلّق بأمن الدولة، كما قالت"خطيرة"بارتكاب جرائم وصفتها بـ

  .، بتمديد فترة اعتقال عياش لمّدة ثمانية أيام22/11اإلسرائيلية، أثناء انعقاد جلستها يوم اإلثنين 
  .هذا وأصدرت المحكمة اإلسرائيلية أمراً بحظر نشر أي تفاصيل تتعلق بهذه القضية

  22/11/2010قدس برس، 
  

  اإلفراج عن معتقلين أمضيا سنوات في سجون االحتالل: غزة .59
، عن معتقلين من قطاع غزة، 22/11 أفرجت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، مساء يوم االثنين :غزة

  .أحدهما أمضى عشر سنوات في سجون االحتالل، واآلخر ست سنوات
  22/11/2010قدس برس، 

  
   الفلسطينيين يدعو إلى تبييض سجون الضفة من الصحفيينمنتدى اإلعالميين .60

 رحب منتدى اإلعالميين الفلسطينيين بإفراج األجهزة األمنية  الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة :رام اهللا
 أن أي اعتقاالت ومالحقات بحق ، مؤكدا2000ً عن الصحفي جورج قنواتي مدير راديو بيت لحم

  .تستدعي التوقف أمامها طويالًالصحفيين غير قانونية و
 باإلفراج الفوري والسريع عن كافة 20/11السبت " قدس برس"وطالب المنتدى في بيان صحفي تلقته 

الصحفيين واإلعالميين من سجون السلطة في الضفة، حيث الزال الصحفي عامر عبد الحليم أبو عرفة، 
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يتعرض للتعذيب الشديد " نوفمبر الجاري /اني تشرين ث10لألنباء الذي اعتقل في " شهاب"مراسل وكالة 
تبييض السجون الفلسطينية بالضفة "ودعا المنتدى إلى  .بحسب البيان" في سجون المخابرات الفلسطينية

  ".من الصحفيين وعدم مالحقتهم بل تقديرهم واحترامهم وتوفير كل مساعدة لهم في عملهم
  20/11/2010قدس برس، 

  
   من النساء200تشغيل الذي يستهدف " فرحة"يرية تمول مشروع  هيئة األعمال الخ:القدس .61

أنجزت هيئة األعمال الخيرية مشروعاً لتجهيز حلوى العيد، شاركت فيه مئات من النساء : )وام(وكالة 
  .الفلسطينيات، وذهب ريعه إلى األسر الفقيرة وكبار السن والمعاقين

فرحة إماراتية مقابل "ن المشروع الذي أطلق عليه وقال مدير مكتب الهيئة في فلسطين إبراهيم راشد إ
، لقي إقباالً واسعاً من فئات عديدة من قطاعات اجتماعية فلسطينية، وتقوم فكرته على "فرحة فلسطينية

" مشروع الفرحة مقابل الفرحة"وأوضح أن  ".صناعة كعك العيد الفلسطيني المحشو بالتمر العربي"
  .أمين دخل لهن بمناسبة العيد من النساء وت200استهدف تشغيل 

  23/11/2010الخليج، الشارقة، 
  

   مليون دوالر أقساط للطلبة الفلسطينيين بالجامعات اللبنانية1.6حولنا : صندوق الرئيس عباس .62
قال نائب رئيس صندوق الرئيس محمود عباس لمساعدة الطلبة الفلسطينيين في :  زلفى شحرور- رام اهللا

 مليون دوالر للجامعات اللبنانية بدل 1.6، إن الصندوق حول 22/11  االثنينلبنان إبراهيم برهم يوم
  .أقساط عن الطلبة الفلسطينيين، ويستعد لتحويل أقساط الفصل الدراسي الثاني

 مليون دوالر لصالح 4.5 أن القطاع الخاص تبرع بحوالي )وفا(وبين برهم في حديث صحفي لـ
  . في رام اهللا في العاشر من الشهر الجاريالصندوق، في العشاء الخيري الذي نظم

  22/11/2010، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  

  غداً...  لو جرت االنتخابات"التشريعي"فتح تفوز بالرئاسة و: األمريكية" مشروع إسرائيل"مؤسسة  .63
، فوز األمريكية "إسرائيلمشروع "توقع استطالع للرأي، أجرته مؤسسة : الحسين  حسين عبد-واشنطن 
  .فتح في الرئاسة وفي المجلس التشريعي، لو جرت االنتخابات الفلسطينية، غداًلحركة 

 نسبة التأييد لرئيس أن، "إسرائيل"لـ اليمينية الموالية األمريكية المؤسسة أجرتهواظهر االستطالع، الذي 
 في %63 في الضفة و%60ة  بين الفلسطينيين، بنسب%61 إلىالسلطة الفلسطينية محمود عباس تصل 

  . في القطاع%68 من التأييد في الضفة و%62القطاع، فيما حصل رئيس الوزراء سالم فياض على 
 في الضفة %50 إلى، وهي تصل  القوة االنتخابية البرلمانية لفتح تحسنت كثيراًأنواعتبر االستطالع 

  .، فقط لحركة حماس%28، في مقابل %48 في غزة، بمعدل %44و
 إسماعيل تخيير المستفتين بين مرشحين للرئاسة، هما الرئيس الحالي عباس ورئيس حكومة غزة عند

 في القطاع، متقدما على هنية %29 في الضفة و49، %42 حصول عباس على األرقامهنية، تظهر 
  . في غزة%25 منها في الضفة و%29، %27الذي حاز على 

 كبير في  لالنتخابات الرئاسية، فوجدوا تراجعاًأخرىت  خيارابإضافةثم قام القيمون على االستطالع 
 على هنية، الذي تراجع ، متقدماً%28 أصوات بمعدل وإنما عباس، الذي استمر في الصدارة، أرقام
، ومصطفى %8، يليه فياض بـ %12، ومروان البرغوثي، الذي حصل على %25 إلى  طفيفاًتراجعاً

  .%5صل على ، ومحمد دحالن، الذي ح%6البرغوثي بـ 
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 عباس ال يستمد شعبيته لشخصه، أن تظهر األرقام أنواعتبر ديفيد غرينبرغ، المشرف على االستطالع، 
 صغيرة على مستوى وإنما كجزء من فتح ومؤسساتها، فيما يتمتع هنية بتبعية ثابتة داخل حماس، وإنما

  .الشعب الفلسطيني ككل
، الضفة في %56 إلىى الفلسطينيين تجاه حماس تصل  لد"المشاعر السلبية"ن ألى إ أشاراالستطالع 

، ورئيسها محمود احمدي إيران تجاه أيضاًهذه المشاعر العدائية يكنها الفلسطينيون .  في القطاع%53و
 بأنفسهما أكثريهتمان "يران ورئيسها إ أن من فلسطينيي الضفة، %47 حسب االستطالع، يعتقد إذنجاد، 

 واحمدي نجاد إيران عدائية الفلسطينيين تجاه أنبيد  ."ين للشعب الفلسطيني من كونهما صديقوبأجندتهما
  .%37 إلىتنخفض في القطاع 

 مصالحة بين فتح إلىهم ما يشغل بال الفلسطينيين، لجهة عملية السالم، هو التوصل أ أناالستطالع رأى 
  .وحماس

 سالم، فأجاب إلىه في حال التوصل  عن ما يمكن للفلسطينيين التخلي عنأسئلةوقام االستطالع بتوجيه 
 %66، و" قتل مدنيينإلى الدعوة إلنهاء" %67، و"لإلرهابرفض حماس " يؤيدون أنهم منهم، 68%

  ." الصواريخ من قطاع غزةإطالق إنهاءللضغط على حماس من اجل " %62، و"لنزع سالح حماس"
  21/11/2010الراي، الكويت، 

  
  األراضي فلسطينيةب البطالة المرتفعة االحتالل مسؤول عن :ي أمام المؤتمر اليورومتوسطمجدالني .64

أحمد مجدالني، أن قطاع العمل في فلسطين يعاني مشاكل كبيرة . أكد وزير العمل د": وفا "–بروكسل 
وبين مجدالني، الذي كان يتحدث أمام مؤتمر  .بسبب استمرار االحتالل اإلسرائيلي لألرض الفلسطينية

للتشغيل، أن حكومة االحتالل تتنكر " اليورومتوسطية" بالبحر األبيض المتوسط وزراء الدول المحيطة
لكافة المواثيق واألعراف الدولية، ما يقوض حركة العمال ويقسم سوق العمل، ويعرقل انتقال السلع 

  .والبضائع داخل األرض الفلسطينية
، وهي األعلى عالمياً، %30ى وأشار مجدالني إلى أن نسبة البطالة في األراضي الفلسطينية تصل إل

  . ألف عامل سنويا40ًموضحاً أن عدد الداخلين لسوق العمل الفلسطينية يبلغ 
  23/11/2010 رام اهللا، األيام،

  
   توقع اتفاقيات لفتح أسواق عالمية أمام المنتج الوطنيالفلسطينيةوزارة االقتصاد  .65

اقيات ومذكرات التفاهم وبرتوكوالت التعاون مع  من االتف وقعت وزارة االقتصاد الوطني، عدداً:رام اهللا
هولندا، وفرنسا، وألمانيا، وإسبانيا، واليونان، وفيتنام، ضمن إستراتيجيتها لتفعيل العالقات االقتصادية 

  .التجارية ما بين فلسطين ودول العالم
 أن األخيرة وقعت ،22/11 وأظهر تقرير إلدارة العامة للعالقات الدولية في الوزارة صادر يوم االثنين

مع فيتنام مذكرة تفاهم في المجال االقتصادي والتجاري وفي المواصفات والمقاييس، باإلضافة إلى اتفاقية 
في مجال حماية وتشجيع االستثمار، ويجري حاليا التحضير لتوقيع عدد من مذكرات التفاهم في المجال 

  .لجنوبية والتشيلياالقتصادي والتجاري مع كل من الهند، وجمهورية كوريا ا
البرازيل، (وأشار التقرير إلى بدء المفاوضات بين وزارة االقتصاد الوطني ومجموعة دول الميركسور 

  .بهدف التوقيع على اتفاقية تجارة حرة) واألرجنتين، والبراغواي واألرجواي
ارة العالمية، الذي  استكمال إجراءات طلب انضمام فلسطين إلى منظمة التجوبين التقرير أنه يجري حالياً

 بدعم الواليات المتحدة األميركية، وخصصت منحة مالية لتقديم المساعدات الفنية الالزمة حظي مؤخراً
لتأهيل فلسطين في هذا المجال، كما خصص كل من االتحاد األوروبي، وحكومة ألمانيا، والحكومة 
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ي استكمال الجاهزية الفلسطينية الفنية الكندية جزء من المساعدات السنوية لفلسطين من اجل المساهمة ف
  .واإلدارية والتشريعية لالنضمام إلى منظمة التجارة العالمية

ولفت التقرير إلى أن محاضر اجتماعات اللجنة العليا الفلسطينية األردنية المشتركة، التي وقعها وزير 
ألردني في العاصمة األردنية حسن أبو لبدة باألحرف األولى مع وزير الصناعة والتجارة ا. االقتصاد د

 لتوقيعها مع عدد من االتفاقيات ومذكرات التفاهم وبروتوكوالت التعاون خالل اجتماع اللجنة العليا تمهيداً
  . في رام اهللا بهدف تعزيز العالقات الثنائية بين البلدينالفلسطينية األردنية المشتركة المنوي عقدها قريباً

واالقتصادية مع الدول األوروبية، بين التقرير أن وزراء التجارة لدول على صعيد العالقة التجارية 
محيط المتوسط اعتمدوا خالل اجتماعهم التاسع الذي عقد في العاصمة البلجيكية بروكسل في 

  . لتسهيل التجارة الفلسطينيةأورومتوسطية ورقة 11/11/2010
ق وطني بهدف اإلعداد الجتماع اللجنة الفنية وبخصوص العالقة مع تركيا، بين التقرير أنه تم تشكيل فري

الفلسطينية التركية المشتركة المتوقع انعقاده مطلع الشهر القادم، وعلى صعيد أخر جرى التوقيع على 
  ).تنمية أسواق الدول النامية(مذكرات تفاهم تستفيد بموجبها فلسطين من المشروع الهولندي 

فعيل العالقات االقتصادية مع دول أوروبا الشرقية منها وأكد على أن وزارة االقتصاد تعكف على ت
  .روسيا، وأوكرانيا، وألبانيا وبالروسيا، باإلضافة إلى تفعيل العالقات الثنائية مع دول االتحاد األوروبي

  22/11/2010، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  

   ألف16تتحدث عن  "إسرائيل"ويل قت  آالف5 ونتوقعالفلسطينيون ي.. هل اقترب الزلزال؟ .66
 وهندسة الزالزل في األرض جالل الدبيك مدير مركز علوم . أكد د: تقرير معاً-  بيت لحم،نابلس

، من %20 الفلسطينية لمواجهة زلزال محتمل، ال تتعدى األراضيجامعة النجاح الوطنية أن استعدادات 
 التي األرقام"إن ": معا"وقال الدبيك لـ .الضحايااالستعدادات المطلوبة، مما قد يساهم في زيادة عدد 

 في حال حدوث زلزال هي أرقام مبالغ إسرائيل قتيل داخل ألف 16 بوقوع اإلسرائيليونيتحدث عنها 
  ".وإسرائيل واألردن الفلسطينية األراضيفيها، واعتقد أن الرقم يشمل المنطقة كلها بما في ذلك 

 وهندسة الزالزل في جامعة األرضوضعه من قبل مركز علوم وأضاف أن أول سيناريو للمنطقة تم 
 حقيقة لمواجهة الزلزال المتوقع، إجراءاتوقد طالبنا المؤسسات باتخاذ "، 1999النجاح الوطنية عام 

  ". المستوى المطلوبإلىوكل ما استطيع قوله بأن هنالك تحسن، ولكن لم يصل بعد 
، يوم االثنين، التقرير الذي خلصت إليه اإلسرائيليةبعة للكنيست  اللجنة العلمية التات ناقش"إسرائيل"وفي 

 العبرية إلى أنه وفقاً "معاريف"، وأشار موقع صحيفة "إسرائيل"اللجنة التحضيرية لمواجهة الزالزل في 
 درجة على 7.5 إلىللتقديرات التي وردت في هذا التقرير فانه من المتوقع حدوث زلزال قد تصل قوته 

  .1948األراضي الفلسطينية المحتلة سنة ، وسيكون مركز هذا الزلزال مدينة بيسان شمال سلم ريختر
 كافه المؤشرات القريبة التي يستند عليها الخبراء بحدوث الزالزل باتت واضحة أن الدبيك أكدومن جانبه 

غد أو بعد شهر وقد حصلت بالفعل، ولكن أقول بالمعنى العلمي أن الزلزال قد يحدث اليوم أو غد أو بعد 
  .أو بعد سنة أو في أي لحظة، العلم عند اهللا

  : الدبيك أن مركز حدوث الزالزل سيكون في مركزين اثنين وهما كالتاليوأوضح
  . درجات بمقياس ريختير6البحر الميت من الشمال أو الجنوب، فان قوته لن تزيد على . 1
  .فأكثر درجات 7إصبع الجليل وهذا إن حدث فان قوته ستكون . 2

 درجات على مقياس ريختير، فان 7وتوقع الدبيك أنه إذا حصل زلزال في االراضي الفلسطينية بقوة 
  . جريحألف 20 إلى 15 قتيل وعدد الجرحى سيكون ما بين آالف 5عدد الضحايا سيتجاوز 

  22/11/2010وكالة معاً اإلخبارية، 
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  نكليزية لمحمود درويش باإل"يوميات الحزن العادي": كتاب جديد .67
ونقل النص . "يوميات الحزن العادي" صدرت قبل أيام الترجمة اإلنكليزية لكتاب محمود درويش :رام اهللا

إلى اإلنكليزية األكاديمي الفلسطيني المعروف إبراهيم مهوي، وصدرت الترجمة عن دار 
Archipelago Books الطبعة ومن المعروف أن .  صفحة من القطع المتّوسط175 للنشر، وتقع في

 بعد سنوات قليلة من خروج محمود 1973العربية األولى لهذا الكتاب صدرت في بيروت في العام 
  .درويش من حيفا وإقامته في القاهرة، التي انتقل منها إلى بيروت

  22/11/2010، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  

  "إسرائيل" بوقف التطبيع مع الحكومة األردنيةيطالب " العمل االسالمي"حزب جبهة  .68
التطبيع مـع إلسـرائيل،   األردنية  حزب جبهة العمل االسالمي في األردن مواصلة الحكومة     أدان: عمان

ال يخفى أطماعه في األردن، وال يوقف اعتداءاته عليه، والـذي           "الذي  " التي وصفها التصريح بـ العدو    
 واعتداءاته على قطاع غزة وتنكره للحقوق الثابتة        يواصل جهوده في تهويد القدس واألراضي الفلسطينية،      

  .، على حد تعبير التصريح"للشعب الفلسطيني، وتمرده على القرارات والمواثيق الدولية
االتفاق ،  )21/11(حزب في تصريح صحفي عقب اجتماع له مساء أمس االحد           لالمكتب التنفيذي ل   وأدان

وفر للعدو الصهيوني دعما سخيا على مختلـف الـصعد،   "ه األمريكي ـ اإلسرائيلي االخير الذي قالوا ان 
، أو ضمان عدم اتخاذ قرار فـي مجلـس األمـن يلحـق الـضرر بالكيـان                35سواء في طائرات أف     

  ".الصهيوني
يؤكد بما ال يـدع     " وقال التصريح ان تحديد سقف زمني لالستيطان مدته تسعون يوما، واستثناء القدس             

يؤكـد عبثيـة    "، كمـا    " الصهيوني واللوبي اليهودي على القرار األمريكي      مجاال للشك مدى هيمنة الكيان    
  ".العملية التفاوضية، وفقدان وزن النظام الرسمي العربي

وقف الجري وراء الـسراب، والعـودة إلـى الميثـاق           "السلطة الفلسطينية إلى    " العمل االسالمي "ودعت  
ألمني مع االحتالل، والتعـدي علـى حقـوق         الوطني الفلسطيني، ووقف مطاردة المجاهدين، والتنسيق ا      

المواطنين وحرياتهم، والدخول في مصالحة حقيقية على برنامج وطني يوحد جهود الـشعب الفلـسطيني              
  .، على حد تعبير التصريح"ويعزز صموده

 22/11/2010قدس برس، 
  

  يريموقع في الضاحية الجنوبية كان على اتصال بشبكة اغتيال الحر: الكندية» سي بي سي« .69
الكندية نقالً عن مـصادر التحقيـق فـي         » سي بي سي نيوز   « قالت محطة تلفزيون     : رويترز –بيروت  

اغتيال رئيس الحكومة اللبنانية السابق رفيق الحريري وعن وثائق حصلت عليها إن التحقيق توصل الى               
  .2005كانوا وراء االغتيال الذي وقع عام » حزب اهللا«أن أعضاء من 

 األدلة التي جمعتها الشرطة اللبنانية وتلك التي جمعها في وقت الحق محققون تـابعون       وقالت المحطة إن  
انها » سي بي سي نيوز   «وذكرت  . »تؤشر في شكل قوي الى أن المفجرين من حزب اهللا         «لألمم المتحدة   

دلة حصلت على تسجيالت لمحادثات عبر الهواتف النقالة واالتصاالت السلكية والالسلكية وغيرها من األ            
 شـركة بريطانيـة لتحليـل       2007كما قالت إن المحققين طلبوا في عـام         . التي تقع في جوهر القضية    

ما أظهره المحلل البريطاني كان أمـوراً ال        «، و   2005االتصاالت الهاتفية التي جرت في لبنان في عام         
ن المنفذون يحملونهـا    تقل عن كشف فريق االغتيال الذي نفذ عملية القتل أو على األقل الهواتف التي كا              

  .»في ذلك الوقت
ونقل التقرير الذي حصلت عليه المحطة عن التحقيقات التي قام بها النقيب في قوى األمن الداخلي وسام                 

انه استطاع الحصول علـى تـسجيالت التـصاالت         ) 2008الذي اغتيل في انفجار في مطلع عام        (عيد  
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ق سان جورج قرب موقع االنفجار، ثـم عمـل علـى            لمئات الهواتف الخليوية التي كانت في محيط فند       
استبعاد الهواتف التي كان يحملها األشخاص االثنان والعشرون الذين قضوا في االنفجار وكذلك المقربين              

التي اسـتخدمها   » الحمراء«من الحريري وأولئك الذين سبق أن تم التحقيق معهم، وتوصل الى الهواتف             
ت هذه الهواتف ومقارنتها بالمناطق التي تجول فيها الحريري قبل اغتياله           فريق االغتيال، وبمتابعة اتصاال   

تبين أن حامليها كانوا يالحقونه، كما كانوا فريقاً بالغ التنظيم وكانوا يتصلون ببعضهم بعضاً فقط، وبعـد                 
  .االغتيال مباشرة توقفت هذه الهواتف عن العمل

علـى  » الحمراء«رى كانت على اتصال بالهواتف      ويضيف التقرير إن عيد توصل الى ثمانية هواتف أخ        
مدى أشهر قبل االغتيال، واكتشف النقيب عيد أن كل شخص من الفريق المكلف باالغتيال كـان يحمـل                  
هاتفاً آخر، وأن هذا الفريق كان يستخدم الهاتف الثاني لالتصال بشبكة أوسع كانت موجودة ألكثـر مـن                  

وكانت هذه الشبكة أيضاً على درجة عالية       . »الشبكة الزرقاء  «سنة، وأطلق المحققون على هذه المجموعة     
، لكن أفراد هذه الشبكة أيضاً كانوا يحملون هواتف أخـرى،           »مغلقة«من التنظيم، وبقيت هي أيضاً شبكة       

وحصل االختراق في التحقيق عندما تم إقفال هواتف الشبكة الزرقاء وقام بجمعها أحد االختصاصيين في               
كما وصفه التقرير ويدعى عبد المجيد غملوش، فمـع         » حزب اهللا «كترونية يعمل لحساب    االتصاالت اإلل 

أن مهمته كانت إتالف الهواتف لكنه وجد أن أحدها كانت بطاقته ال تزال صالحة فاتـصل مـن خاللـه                    
بصديقته، وكان هذا االتصال هو الذي أدى الى كشف هويته وهو ما قاد التحقيق أيـضاً الـى األخـوين                

ومع استمرار النقيب عيـد فـي تحقيقاتـه         . ومعين خريس اللذين كان أحدهما في موقع االنفجار       حسين  
ومن خـالل هـذه     . »الصفراء«توصل كذلك الى شبكة ثالثة كانت مهمتها المراقبة وأطلق عليها الشبكة            

 الهواتف اكتشف أيضاً أن كل اتصاالت هذه الشبكات كانت تتم مع خطوط أرضية ثابتـة تابعـة الحـد                  
  .المواقع الرئيسية في الضاحية الجنوبية من بيروت

ولم يتـسن الحـصول     . »سي بي سي نيوز   «أمس إن ليس لديه أي تعليق على تقرير         » حزب اهللا «وقال  
  .على تعليق من محققي األمم المتحدة

  23/11/2010، الحياة، لندن
  

  لسفارة اإلسرائيليةالمتهمين بالتخطيط لتفجير ا» حزب اهللا«أذربيجان أطلقت الناشطين في  .70
عن ان السلطات االذريـة اطلقـت اخيـرا         » الراي«كشفت مصادر امنية رفيعة في اذربيجان لـ        : باكو

 عاما، وتم ابعادهمـا     15 بالسجن لـ    2009كان حكم عليهما في اكتوبر العام       » حزب اهللا «ناشطين من   
 علي حسين نجم الـدين وعلـي        ، ان اطالق  »الراي«واكد مصدر مطلع لـ      .الى بالدهما، اي الى لبنان    

، تم قبل اسابيع اثر مفاوضات حثيثة شاركت فيها         »حزب اهللا «محمد كركي، وهما من الجهاز االمني لـ        
  .عدم استخدام االراضي االذرية ميدانا لنشاطه» حزب اهللا«ايران بقوة، وقضت بتعهد 

 لتفجيـر الـسفارة     2008لعـام   وذكر المصدر ان نجم الدين وكركي كانا دينا مع اخرين بالتخطيط في ا            
عمـاد  » حـزب اهللا  «االسرائيلية في باكو، اضافة الى اهداف اخرى، انتقاما الغتيال القائد العسكري في             

  .مغنية، وهو االمر الذي اكتشف قبل تنفيذه
» حـزب اهللا  «واوضح المصدر االمني في باكو ان السلطات االذرية المعنية نجحت في اكتشاف مخطط              

ي االيراني من خالل مراقبة للمجموعة التي اخترقت بعناصر استخبارية محلية افـسدت             والحرس الثور 
  .عليها خططها واوقعتها في قبضة االمن االذري

  22/11/2010، الراي، الكويت
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   ى مصر تؤكد أن فلسطين قضيتها األول":اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني" .71
 الخارجية أن مصر تعتبر فلسطين قضيتها األولـي وقـضية العـرب              أكدت وزارة   : جيهان عبد السالم  

جاء ذلك في كلمة للسيد أحمد أبو الغيط ألقاها نيابة عنه السفير بهاء الدسوقي مدير إدارة فلسطين                   . األولي
بالوزارة في االحتفال باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني نظمته الجمعيـة المـصرية لألمـم                

   .  أداره الدكتور عصام الدين فرج األمين العام للجمعية ,  بالتعاون مع الجامعة العربيةالمتحدة
وأضاف السفير الدسوقي أن الدعم المصري للقضية الفلسطينية يقوم علي عدة محاور أهمها دعم الجانب               

 وتقـديم   الفلسطيني في المفاوضات المباشرة لعملية السالم ودعم صمود الشعب الفلسطيني علي ارضـه            
   . المعونات الغذائية

 موضحا أن هناك ربطا كهربائيا بين مـصر وجنـوب            , وفند المزاعم بأن مصر تساهم في حصار غزة       
 ومن جانبه صـرح األمـين العـام          .  كما أن مصر تساعد قوافل كثيرة علي الدخول للقطاع          , قطاع غزة 

 بأنـه إذا     , ربية المحتلة السفير محمد صبيح    المساعد لجامعة الدول العربية لشئون فلسطين واألراضي الع       
صدق ما تم اإلعالن عنه من صفقة أسلحة أمريكية إلسرائيل فستكون كارثة علي أطفالنـا فـي جنـين                   

   . وغزة
 23/11/2010األهرام، القاهرة، ، 

  
  الجدار اإلسرائيلي على الحدود ال يعنينابناء : القاهرة .72

 اعتبرت وزارة الخارجية المصرية، علـى لـسان النـاطق           --)CNN(دبي، اإلمارات العربية المتحدة     
باسمها، السفير حسام زكي، أن القاهرة غير معنية بالجدار الذي بدأت السلطات اإلسرائيلية فـي إقامتـه                 

  .على الحدود، طالما أن هذا الجدار يتم تشييده داخل أراضي الدولة العبرية
ـ      ربية، أن مصر أكدت على هذا الموقف مـراراً،          بالع CNNوأكد المسؤول المصري، في تصريحات ل

، طالما أنـه    "شأن إسرائيلي داخلي  "وأنها ال تؤيد وال تعارض بناء هذا الجدار الحدودي، واصفاً إياه بأنه             
  .بعيد عن األراضي المصرية وال يضر بمصالح مصر وسيادتها على أراضيها

 22/11/2010، موقع سي ان ان
  

  عها باسم راشيل كوريطهران تدرس تسمية أحد شوار .73
قالت رئيسة لجنة التسمية في مجلس بلدية طهران معصومة آباد أن المجلس يدرس طلب              : )آي.بي  .يو  (

إطالق اسم الناشطة األمريكية راشيل كوري، التي دهستها جرافة صهيونية خالل مدافعتها عن منـازل               
ونسبت وكالة فارس    .صمة اإليرانية الفلسطينيين في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، على أحد شوارع العا          

  .لألنباء إلى آباد قولها، أمس، إن المجلس ينتظر رد وزارة الخارجية لمتابعة اإلجراءات الالزمة 
  23/11/2010، الخليج، الشارقة

  
   االسرائيليالجامعة العربية تدعو للتضامن مع األسرى في سجون االحتالل .74

" اكتب رسالة "ية أمس المواطنين العرب الى المشاركة في حملة         دعت جامعة الدول العرب   :  بترا –القاهرة  
التي تنظمها وزارة شؤون األسرى والمحررين الفلسطينية بمناسبة يوم التضامن العـالمي مـع الـشعب                

وطلبت الجامعة في بيان اصدرته امانتها العامة أمس من المواطنين العرب توجيـه رسـائل               . الفلسطيني
دبليو دبليو دبليـو    (سيرات في السجون اإلسرائيلية من خالل الموقع اإللكتروني         تضامن الى األسرى واأل   

الذي يتضمن قائمة بأسماء األسرى واألسيرات ، وعنوان البريد اإللكتروني          ) دوت فريدوم دوت بي إس    
ودعت الجامعة كذلك الهيئات العربية والدولية الى المـساهمة          .المخصص للحملة إلرسال الرسائل عبره    
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 هذه الحملة لنصرة قضية األسرى ودعم الجهود المبذولة إلطالق سراحهم وتحريرهم من معـتقالت               في
  .وسجون االحتالل اإلسرائيلي

  23/11/2010، الدستور، عّمان
  

   في جرائم الحرب"إسرائيل"شركات غربية متواطئة مع : الدولية" راسل"محكمة  .75
ختام مداوالتها، أمس، في لندن، أن عـدداً مـن          أعلنت محكمة راسل حول فلسطين في       : وكاالت -لندن  

. الشركات الغربية متواطئة مع الكيان الصهيوني في ارتكابها جرائم حرب وانتهـاك القـوانين الدوليـة               
وقالت محكمة راسل، التي تُعد محكمة دولية للشعب أنشأتها مجموعة كبيرة من الناشـطين فـي مجـال                  

إن شـركات دوليـة     "ط وتتخذ من لندن مقراً لها، فـي بيـان،           تعزيز السالم والعدالة في الشرق األوس     
لألراضي الفلسطينية ومتواطئة في جرائم الحرب التي ارتكبتهـا         " اإلسرائيلي"وبريطانية تساعد االحتالل    

والشركات المتواطئة مارست انتهاكات واضـحة للقـانون        " إسرائيل"وأضافت في بيانها أن     " . إسرائيل"
ولي لحقوق اإلنسان، وهذا يتصل بتوريد األسلحة وبناء وصيانة الجدار العازل غيـر             الدولي والقانون الد  

  .القانوني وتوفير الخدمات للمستوطنات غير المشروعة في الضفة الغربية 
 4جـي   "وضربت المحكمة أمثلة على تواطؤ الشركات الدولية، منها قيام الشركة البريطانية  الدنماركية              

بمعدات تفتيش وماسحات الجسد الضوئية الستخدامها على الحواجز فـي الـضفة            " إسرائيل"بتزويد  " إس
إن شركة كاتربيلر ومقرها الواليـات المتحـدة        "وقالت المحكمة التي ال تعتبر قراراتها ملزمة        " . الغربية
" . بجرافات تستخدمها في هدم منازل الفلسطينيين وبناء المستوطنات علـى أراضـيهم           " إسرائيل"زّودت  
دت محكمة راسل سبل اإلنصاف القانونية، وأصدرت حكماً بعد يومين من المداوالت دعت فيه إلـى                وحد

بعد عرض أدلة دامغة على هيئة المحلفين حـول تورطهـا فـي             " إسرائيل"اتخاذ إجراءات مقاطعة ضد     
  .انتهاك القانون الدولي 

23/11/2010، الخليج، الشارقة  
  

  ش في طريقها إلى غزة تصل العري"األمل األوروبية"قافلة  .76
وصلت قافلة األمل األوروبية، أمس، إلى المياه اإلقليمية المصرية في طريقها إلى ميناء العريش              : القاهرة

وقالت مصادر في   . البحري، قادمة من أحد الموانئ الليبية، تمهيدا لتفريغ حمولتها ونقلها إلى قطاع غزة              
سؤولين في الميناء بالسماح للسفينة بالرسـو فيـه إلفـراغ           العريش إن الوكيل المالحي للسفينة طالب الم      

 سيارة إسـعاف    30 طنا من المساعدات العينية، و     95شحنتها، مضيفة أن السفينة تحمل على متنها قرابة         
  .لغزة 

23/11/2010، الخليج، الشارقة  
  

  نها تتطلع لقطاع الغاز اإلسرائيليأ الروسية تقول "جازبروم"شركة  .77
سندر ميدفيديف نائب الرئيس التنفيذي لشركة جازبروم الروسية النتاج الغاز يوم االثنين            قال الك : بروكسل

وقـال   ."سـرائيل إ"ان شركته تتطلع لالستحواذ على حصص في مشروعات بحرية للغاز الطبيعي فـي              
  ."ندرس هذه الفرصة بعناية"ميدفيديف للصحفيين على هامش مؤتمر عن الطاقة في بروكسل 

ى سؤال عن التكهنات بأن جازبروم تريد االستحواذ علـى حـصة فـي قطـاع الغـاز        وأضاف ردا عل  
  ."نحن شركة عالمية للطاقة ونتوجه حيث نتوقع فرصا اقتصادية"سرائيلي اإل

23/11/2010، وكالة رويترز لألنباء  
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  مصير جهود المصالحة الوطنية الفلسطينية: تقرير .78
ولة ثانية من المباحثات مع نظرائه في حركة المقاومة         في تصريح له عقب ج    : مركز الجزيرة للدراسات  

/  نـوفمبر  10(، وصف رئيس وفد حركة فتح إلى محادثات المصالحة عزام األحمـد             )حماس(اإلسالمية  
  ". مضيعة للوقت"جولة الحوار بأنها كانت ) تشرين ثاني

األخوة في حماس على بحث     اتفقنا مع   "وأضاف األحمد، رئيس كتلة فتح النيابية وعضو لجنتها المركزية،          
نقطة واحدة في هذه الجولة وهي األمن، وأن ال نبحث في أي موضوع آخر، واستمعنا إلى مالحظـاتهم                  
بشأن إعادة بناء األجهزة األمنية واستيعاب عناصر األمن الموجودة في غزة في تلك األجهـزة، ولكـن                 

ماذا نبحث، وصعقنا عندما قالوا لنا بأننا سنعد ما         تشتتنا يميناً ويساراً وشماالً وجنوباً، وأصبحنا ال نعرف         
  ". هي مالحظاتنا
إذا لم نتسلم مالحظات حماس سنكون مهزلة أمام العالم، وبالتالي ال داعـي لعقـد جلـسة        "وقال األحمد،   
ـ    ". حوار أخرى  في الخالف الفلسطيني، مؤكـداً أن طهـران        " التدخل اإليراني "وانتقد األحمد ما وصفه ب
  ".لخدمة أغراضها بعيداً عن المصالح الفلسطينية"غالل الخالف الفلسطيني تحاول است

، وحملت وفد فتح مسؤولية عدم التوصل       "عدم جاهزيتها للحوار  "من جهة أخرى، أنكرت مصادر حماس       
وقال عضو المكتب الـسياسي لحمـاس       . إلى االتفاق، الذي توقع كثيرون إنجازه في جولة الحوار الثانية         

كان الحوار جاداً ومعمقاً وفيه بعض الصعوبات، وكان الملف األمنـي أبـرز القـضايا               ": عزت الرشق 
برزت صعوبات ونقاط خالفية ولم يتوصل الطرفان إلى اتفـاق حولهـا،            : "وأضاف". المطروحة للنقاش 

  ".واتفق على استكمال الحوار في جولة مقبلة بعد عيد األضحى المبارك
انفراج قريب في أزمة االنقسام الفلسطيني، كما كان االنطبـاع الـذي            ال تشير مثل هذه التصريحات إلى       

فكيف دبت الحياة فجأة في عروق مشروع المصالحة الوطنية الفلسطينية،          . تولد بعد جولة الحوار األولى    
  ولماذا يبدو أفق االتفاق بعيداً؟

  حوار المصالحة في صورته الجديدة 
مصالحة الوطنية، التي كانت قد توقفت منذ رفـضت حمـاس           استؤنفت اللقاءات بين حماس وفتح حول ال      

التوقيع على الورقة المصرية المقترحة للمصالحة، بعد لقاء مفاجئ بمكة فـي أواخـر شـهر رمـضان                  
الماضي بين خالد مشعل رئيس المكتب السياسي في حركة حماس، ورئيس المخابرات المصرية الوزير              

  . ن الملف الفلسطينيعمر سليمان، المسؤول المصري المباشر ع
ليس من الواضح كيف رتب اللقاء بين االثنين، ولكن الواضح أن مـشعل توجـه بالعتـاب للمـسؤول                   
المصري، مبدياً اعتقاده بأن القاهرة تمارس ضغطاً على الـرئيس الفلـسطيني وحركـة فـتح لـرفض                  

أكد سليمان فـي  . رهامالحظات حماس على ورقة المصالحة، التي كانت فتح قد وقعتها بالفعل عند صدو        
المقابل على أن ما تريده القاهرة هو التوقيع على ورقتها كما هي، ولكنها لن تعترض على أية تفاهمـات                   

 فلسطينية إضافية، مشيراً إلى أنه سيبذل جهده إلطالق حوار جديد بين حماس وفـتح، علـى         –فلسطينية  
  . الورقة المصريةأمل أن يجد الطرفان وسيلة للتوافق على تحفظات حماس على 

وهذا ما كان بالفعل؛ إذ سرعان ما نشطت االتصاالت بين رام اهللا ودمشق، وسط توكيدات من قيـادات                  
  .حماس وفتح على العزم على حل اإلشكاالت العالقة بين الطرفين

عقد اللقاء األول للحوار بين وفد حماس وعلى رأسه خالد مشعل، ووفد فتح الذي كـان بقيـادة عـزام                    
أيلول، وانتهى بتصريحات بالغة التفاؤل من الجانبين، بعد أن أعلن االتفاق           / سبتمبر 24مد، وذلك في    األح

تشكيل لجنة االنتخابات بـالتوافق، وتـشكيل محكمـة لالنتخابـات           : على عدد من المسائل العالقة، مثل     
ظار االنتهاء من إعادة    بالتوافق، وتعيين موعد جديد لالنتخابات، إضافة إلى تشكيل إطار قيادي مؤقت بانت           

  . بناء منظمة التحرير
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وهذا األخير يضم أربعة أطراف، هي اللجنة التنفيذية للمنظمة برئاسة محمود عباس، ورئاسة المجلـس               
على أن درجة من    . الوطني الفلسطيني، واألمناء العامون للفصائل الفلسطينية جميعاً، وعدد من المستقلين         

عمل اإلطار القيادي المقترح، والتقـاطع المحتمـل بـين صـالحياته            عدم الوضوح ظلت تحيط بطبيعة      
  .وصالحيات اللجنة التنفيذية للمنظمة

وقد أعلن الجانبان أن لقاء الحوار الثاني سيعالج الخالفات حول الملف األمني، السيما اللجنة األمنية العليا                
المصرية، تشكل اللجنة بمرسـوم رئاسـي،       وطبقاً للورقة   . المناط بها إعادة بناء وهيكلة األجهزة األمنية      

  .وهو األمر الذي عارضته حماس وطالبت بأن يجري تشكيلها بالتوافق بين الفصائل الفلسطينية المختلفة
تشرين أول بمدينة دمشق؛ ولكـن اللقـاء        / أكتوبر 20وكان من المفترض أن يعقد لقاء الحوار الثاني في          

مباحثات إلى مدينة عربية أخرى، بسبب الجـدل الحـاد الـذي    ألغي بعد أن طالب وفد حركة فتح بنقل ال        
  .شهدته قمة سرت بين الرئيس السوري بشار األسد والرئيس عباس

أخيراً، وافقت فتح على عقد اللقاء في دمشق، بعد ظهور بوادر على تحسن ما في العالقات بـين رام اهللا                    
تشرين الثاني، بحيث ترأس األحمد     / نوفمبر 9وقد عقدت دورة الحوار الثانية بين الطرفين في         . ودمشق

وفد فتح، الذي ضم أيضاً صخر بسيسو واللواء ماجد فرج عن األجهزة األمنية، بينما ترأس وفد حمـاس                  
  . نائب رئيس المكتب السياسي موسى أبو مرزوق، وضم سامي الخاطر ومحمد نصر وإسماعيل األشقر

بين، حول سبب أو أسباب فشل جولة الحوار الثانيـة،          وبالرغم من تضارب التصريحات بين ممثلي الجان      
 حول المدى الذي    -وهما من الفريق نفسه   –فالواضح أن اللقاء شهد اختالفاً بين عزام األحمد وماجد فرج           

الذهاب إليه للتعامل مع مالحظات حماس حول الصيغة المـصرية للجنـة            ) وسلطة رام اهللا  (يمكن لفتح   
الف بين طرفي الحوار حماس وفتح، حول الترتيبات األمنية المطلوبة في كل            األمنية العليا، إضافة إلى خ    

  . من الضفة الغربية وقطاع غزة قبل أن تبدأ مسيرة المصالحة
أكد فرج، رئيس االستخبارات الفلسطينية، خالل الحوار أن الشراكة بين الطرفين ستكون سياسية وحسب              

كلة األجهزة األمنية ستقتصر على قطاع غـزة، بـدون أن           وأن ال شراكة في األمن، وأن إعادة بناء وهي        
) جنـاح حمـاس العـسكري     (كما أصر على اعتبار كتائب عز الدين القسام         . تتناول األجهزة في الضفة   

تنظيماً غير شرعي خارجاً على القانون؛ وأكد على معارضة فكرة استيعاب العناصر المسلحة في قطاع               
  . ا الورقة المصريةغزة في أجهزة األمن، التي تضمنته

الحتواء مساحة الخالف الواسعة بينهما، اتفق الطرفان على دورة حوار ثالثة في نهاية الـشهر الحـالي،                 
ولكن ثمة دالئل على أن اللقاء الثالث، إن كان له أن يعقـد فعـالً، لـن يـنجح                   . تشرين الثاني / نوفمبر

  . األمنيبالضرورة في ردم هوة الخالف، السيما فيما يتعلق بالملف
  دوافع متباينة لتنشيط الحوار 

. األرجح أن كال من حماس وفتح كانت تدرك من البداية أن األمل في التوصل إلى اتفاق بينهما ضـئيل                  
ولكن إطالق الحوار وإبداء التصميم على االتفاق يخدم مصالح ملحة للطرفين، بغض النظر عن الـدور                

  .رفين على اللقاءالذي لعبه السيد عمر سليمان في تشجيع الط
  دوافع فتح

تواجه فتح تحدياً لم يعد ممكناً االستهانة به أو تجاهله على صعيد قيادتها لسلطة الحكم الذاتي ودورها في                  
بخالف التيار اإلسالمي، الـذي     . ساحة العمل الوطني، يتمثل في رئيس الحكومة الفلسطينية سالم فياض         

 في صفوف الشعب الفلسطيني، فإن نفوذ فيـاض المتزايـد،           تلتف حوله القطاعات ذات التوجه اإلسالمي     
ويتصرف فياض في مقدرات سلطة الحكم الذاتي بحرية كاملة، مدعوماً بـال            . يقتطع من شعبية فتح ذاتها    

وفي الوقت الذي تراجعت اآلمال باسـتعادة فـتح         . تحفظ من اإلدارة األميركية والدول األوروبية المانحة      
 فإن فياض يبذل جهداً مخططـاً       -2009 اآلمال التي ولدها مؤتمر فتح العام في         وهي-لمواقعها الشعبية   

  . لبناء قاعدة شعبية له، بدون أن يكترث بقادة فتح ومطالب كوادرها



  

  

 
 

  

            38 ص                                     1974:         العدد       23/11/2010 الثالثاء :التاريخ

وبالنسبة لفتح، فإن المصالحة مع حماس واستعادة وحدة الضفة والقطاع، تفترض إطاحة حكومة فيـاض               
كما تعتقد  . عودة فتح على نحو أو آخر إلى مركز الحكم والسلطة         وتشكيل حكومة وحدة وطنية، وبالتالي      

أوساط في حركة فتح أن االنتخابات المقرر عقدها خالل عام من توقيع اتفاق المصالحة ستنتهي بخسارة                
وحتى إن لم يتم التوصل التفاق نهائي مع حماس، فإن جهود المـصالحة             . حماس وعودة فتح إلى الحكم    

من جهة أخرى، فإن جهود المصالحة      .  فياض، وتعزز من صورة فتح الشعبية      ستشكل عامل ضغط على   
تساهم ولو جزئياً في تخفيف وطأة اإلخفاق المتفاقم في مسيرة مفاوضات السالم، التي جعلت منها قيـادة                 

  .السلطة إستراتيجيتها الوحيدة إلقامة دولة فلسطينية
  دوافع حماس

كل المتعلقة بسيطرتها التي طالت نسبياً على قطـاع غـزة،           من جهتها، تواجه حماس مجموعة من المشا      
فكما كل مجموعة حاكمة، بدأت حماس في القطاع تعاني من أمـراض            . والتي لم يكن مخططاً لها أصالً     

الحكم وردود الفعل الشعبية عليه، سواء بفعل االمتيازات التي توفرها السلطة شبه المطلقة أو بفعـل مـا                  
  . النظاميستدعيه فرض القانون و

وليس ثمة شك أن مثل هذه األعراض البد أن تثير قلقاً لدى حركة مقاومة، يفترض أنها تخوض غمـار                   
ويعتقد في بعض أوساط حماس أن مصالحة على أسس صحيحة ستخلص الحركـة             . مرحلة تحرر وطني  

ابـات  من أعباء الحكم المنفرد في قطاع غزة، وتؤسس لشراكة وطنية أصلب من تلك التـي تلـت انتخ                 
  . ، السيما بعد التراجع الكبير في حظوظ حركة فتح وعجز السلطة عن التقدم في مسار المفاوضات2006

كما أن جهود المصالحة، بغض النظر عن إمكانية التوصل التفاق نهائي، قد تساعد على تخفيف الضغوط                
بية ضد عناصـر حمـاس،      األمنية الهائلة وإجراءات القمع التي تمارسها أجهزة السلطة في الضفة الغر          

ولـيس مـن    . وتؤكد أمام الشارع الفلسطيني جدية وحرص حماس على استعادة وحدة الضفة والقطـاع            
المستبعد، في ظل عدم وجود تصور استراتيجي واضح لدى حماس في المرحلة الحالية، أن ترى الحركة                

رسمية، ومع مصر والسعودية    في استئناف جهود المصالحة فرصة إلعادة الدفء إلى عالقاتها العربية ال          
  .على وجه الخصوص

والجدير باإلشارة في هذا السياق أن وجود دوافع تكتيكية لدى الطرفين ال ينفـي بالـضرورة مـصداقية                  
ولكن المشكلة ليست في النوايا، بل في حجم توقعـات كـال الطـرفين،              . خطوة استئناف الحوار بينهما   

  .ورية للتوصل إلى اتفاقواستعداد كليهما لتقديم التنازالت الضر
  احتماالت ضئيلة لالتفاق 

تتعلق إحدى أهم العقبات أمام الحوار الجاري بين حماس وفتح بأن فترة االنقسام بين سلطة حماس فـي                  
القطاع وسلطة الحكم الذاتي في الضفة، تجاوزت اآلن السنوات الثالث، مما خلق أمراً واقعاً جديداً فـي                 

 التصورات التي تقدمها الورقة المصرية لالتفـاق، أو مالحظـات حمـاس             المنطقتين، بغض النظر عن   
  . عليها

فبالرغم من حالة الحصار، الجزئي أو الكلي، المفروضة على قطاع غزة، استطاعت حماس إدارة شؤون               
وليس . القطاع بدون صعوبات كبرى، وأظهر أهالي القطاع قدرة عالية على الصمود ومواجهة الضغوط            

ريحة ملموسة من قادة وكوادر حماس في القطاع التخلي عن الحكم، الـذي يـوفر حريـة                 من السهل لش  
  .وسلطة ونفوذاً، بدون مقابل كبير ومؤكد

أما في الضفة الغربية، فقد استغلت سلطة الحكم الذاتي االنقسام وأجرت متغيرات جوهرية علـى البنيـة                 
لبنية الخيرية والخدماتية لحماس والجهاد، وإلـى       االجتماعية والسياسية واألمنية للضفة، أدت إلى تصفية ا       

إغالق كلي للمجلس التشريعي الذي تتمتع فيه حماس بأكثرية نيابية، وإلى تجريم كافة مظاهر المقاومـة،                
  . وفرض قيود متزايدة على العمل اإلسالمي السياسي
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طة على تفكيك أغلب خاليا     وبفعل تعاون أمني وثيق بين أجهزة السلطة واألجهزة اإلسرائيلية، عملت السل          
كما تتبع السلطة نهجاً منظمـاً لتـصفية أي وجـود           . المقاومة في الضفة، واعتقال أو اغتيال عناصرها      

وتجد هذه السياسة تأييداً كامالً من اإلسرائيليين والقوى الغربيـة،          . لحماس في مؤسسات الحكم وأجهزته    
  . مسعاها للسالموتعد إحدى وسائل السلطة الرئيسية لتوكيد مصداقية 

وبالمقابل، تفرض المصالحة شروط شراكة واسعة، وتستدعي تأسيس مناخات جديدة للعمل السياسي فـي       
الضفة، ستؤدي بالضرورة إلى عودة حماس إلى ساحة الضفة الغربية السياسية واالجتماعية، وإلى ساحة              

سلطة الحكم الـذاتي بإسـرائيل      المقاومة؛ وهو األمر الذي سيثير ردود فعل واسعة على صعيد عالقات            
  .والواليات المتحدة وأوروبا

ما تريده حماس من المصالحة أن ال تؤدي إلى إضعاف نفوذها في قطاع غـزة، وأن يتكفـل االتفـاق                    
باستيعاب الموظفين والعناصر األمنية التي تعمل اآلن في أجهزتها ووزاراتها في القطاع، وأن يؤسـس               

ربية، سياسية وأمنية، ويؤمن الشروط الضرورية لعقد انتخابات حرة خـالل      لشراكة حقيقية في الضفة الغ    
  . عام، وأن يطلق عملية إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية

وما تريده فتح من المصالحة أن تعيدها والسلطة إلى قطاع غزة بال عقبات، وبدون أن تـسمح لحمـاس                   
ة األجهزة األمنية ومؤسسات الحكـم فيهـا، وأن تـوفر           بالتواجد المسلح في الضفة أو المشاركة في إدار       

  .الظروف لعقد انتخابات تفوز فيها حركة فتح
إيجاد منطقة توافق وسطى بين ما يريده كل من الطرفين في هذه المرحلة ليس ممكناً بعد؛ وقد أصـبحت           

 الذي ستسلكه حركة    المصالحة الوطنية اآلن وثيقة الصلة بمصير السلطة في رام اهللا والنهج االستراتيجي           
وحتى إن وجد الطرفان نفسيهما مضطرين للتوصل إلى اتفاق ما تحـت            . التحرر الوطني الفلسطيني ككل   

  .ضغط الرأي العام، وهو احتمال بعيد التحقق، فمن المستبعد أن يكون تطبيق االتفاق سريعاً وسلساً
  22/11/2010موقع الجزيرة نت، الدوحة، 

  
  الحساب السياسيال يجب ان نكرر الفشل ب .79

    عبد الرحيم ملوح
هذا هو األمر   . ان الوقت من وطن ومستقبل، ومن غير المقبول العبث بهما او السماح للغير للعبث بهما              

بالنسبة لنا كشعب يرزح تحت نير االحتالل منذ عقود وتتكالب عليه الظروف والقوى معـاً لتفـت فـي                   
  .عضده ، ولتفرض الحلول المجحفة بحقوقه عليه

فمنذ ما يقرب من عقدين من الزمن، وتحت ضغط الظروف المحيطة وميل الشعب الفلـسطيني للعـيش                 
بسالم في أرض وطنه، جرت الموافقة بل التوقيع على اتفاق اوسلو ومن بعده اتفاق القـاهرة التنفيـذي،                  

شـرة برعايـة    وتبع ذلك سلسلة من اللقاءات المباشرة او غيـر المبا         . الذي سمي باتفاق غزة أريحا اوالً     
فاالحتالل ال  . وحصدت جميعها الفشل الذريع   .أمريكية، وعدة اتفاقات بين الطرفين الفلسطيني واإلسرائيلي      

زال مستمراً لألرض والشعب الفلسطيني، وتوسع كثيراً عبر مصادرة األرض وبناء المستوطنات وتهويد             
بهذا بل ضاعف من عدد المستوطنين      ولم يكتف   . القدس وبالحصار وبناء الحواجز وكأنها مراكز حدودية      

ووصل بقادته األمر للحديث عن اعتبار القدس عاصمة موحدة إلسرائيل ورفـض            . وبخاصة في القدس  
الدولـة  " عودة الالجئين وضم المستوطنات وبالبقاء في األغوار لعقود طويلة بذريعة األمـن وبتجريـد               

ي المرتفعات الجبلية للـضفة وبالـسيطرة علـى         من السالح وبوضع نقاط إنذار ف     " الفلسطينية الموعودة   
المجال الجوي كله، وبأولوية األمن للمستوطنين على حقوق الفلسطينيين واخيراً وليس اخراً بـأن يقبـل                

وبيهودية الدولة، أي بالرواية التاريخية للصهيونية وربما غداً        . ويعترف ممثلو الشعب الفلسطيني بكل هذا     
  .رب صهاينةبأن يكون الفلسطينيون والع
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لقد راهنت قيادة الشعب الفلسطيني على رغبة قادة إسرائيل باالعتراف الفلسطيني والعربي بها، وعلـى               
فوقعت على اعالن المبادىء فـي اوسـلو        . رغبة اإلدارة األمريكية بلعب دور راعي السالم في المنطقة        

جئين والحدود والدولة والـسيادة     وبالشكل المحزن الذي تم به، أي تأجيل قضايا االستيطان والقدس والال          
حيـث تحولـت    . والمياه وحتى األسرى، وجاءت األيام لتثبت أن هذا الرهان كان خاطئاً جملة وتفصيالً            

القضايا المؤجلة في االتفاقات الى قضايا يقرر بشأنها طرف واحد، أي االحتالل، رغم أن هناك قرارات                
الل نفسه إضافة لكـل إجراءاتـه علـى األرض والـشعب            في األمم المتحدة ال تجيزها، بدءاً من االحت       

علـى االعتـراف    " ولم يتم فهم رسائل االحتالل منذ البداية، عندما أصرت قيـادة إسـرائيل              . المحتلين
:" وعنـدما قـال   " ف ممثالً للشعب الفلـسطيني    .ت.م» بـ«اعترافها  " ، وعلى   "الفلسطيني بحقها بالوجود  

وبكلمة أخرى أصبح االحتالل وقيادته هو      ". نه ليس لدينا مواعيد مقدسة    رابين رئيس الوزراء اإلسرائيلي أ    
تدعمـه بـذلك اإلدارات     . من يقرر في نهاية المطاف بالشأن الفلسطيني، يعطي ما يريد ويحجب ما يريد            

 وبعد حرب تشرين مباشرة، أرسل وزير الخارجية األمريكيـة فـي           1973ففي عام   . األمريكية المتعاقبة 
ا رئيس مجلس األمن القومي األمريكي هنري كيسنجر رسالة رئاسية لغولـدامائير رئيـسة              حينها، وقبله 

وزراء إسرائيل في حينه تتعهد فيها الواليات المتحدة األمريكية بأن تضمن تفوق إسرائيل العسكري على               
 اإلسرائيلي  الدول العربية مجتمعة، وبأن ال تقدم أية أفكار او مشاريع سياسية لقضايا الصراع الفلسطيني             

وهذا ما حصل حتى اليوم على األقـل،        " . والعربي اال بعد التشاور واالتفاق حولها مع القيادة اإلسرائيلية        
ولم يغير شيئاً في الواقع منذ الرئيس نيكسون حتى او اوباما وما بينهما من رؤساء أمريكـا، او رئيـسة                    

والسؤال الذي  . نهما من رؤساء وزارات إسرائيلية    الوزراء اإلسرائيلي غولدا مائير وحتى نتنياهو او ما بي        
يطرح نفسه يومياً، ما هو أساس الرهان على اإلدارات األمريكية وما هو شكل السالم الذي يمكن اقامته                 

  .مع إسرائيل؟
قد يقول متحمس للوضع ان التاريخ ال يبقى جامداً، فهو متغير باستمرار، وهذا صحيح، ولكن التغير في                 

حساب من يتم؟، وهذا ما يجب إضافته للجواب المطلوب فمن غير المقبول مطلقاً السكوت او               أي اتجاه ول  
يتحكم بها متى أراد وبالطريقة التي تخـدم        . القبول عن بقاء مقود المنطقة بيد العدو ووضع مقدراتها بيده         

 بعـد أن تقـدمت      هذا لألسف الشديد ما آلت اليه األوضاع الفلسطينية والعربية وبخاصة         . مصالحة العليا 
فالحل بات مرهوناً بالموافقـة اإلسـرائيلية       . القمة العربية بمبادرتها التي لم تقبل حتى اليوم من إسرائيل         

_ وباحتمالية الضغط األمريكي على إسرائيل، وبالنتيجة بالتوافق بينهمـا علـى المـصلحة اإلسـرائيلية              
المصالح الفلسطينية والعربية، وبخاصة حـق      بينما  . األمريكية المشتركة في كل مرحلة تاريخية محددة        

الشعب الفلسطيني بأرضه ، وطنه وبتقرير مصيره وبعودته، التي كفلتها له الشرعية الدولية، وحق األمة               
العربية بوطنها وبوحدتها وبالسيطرة على مقدراتها وسيادتها عليها، ال قيمة لـه بالحـسابات الـسياسية                

  .وبخاصة لدى االستعمار والهيمنة
  ما العمل؟

. نحن بحاجة الى مراجعة سياسية شاملة، تنبثق عنها استراتيجية خروج وطني وقومي فلسطينياً وعربيـاً              
فال يمكن استمرار القبول او التكيف مع األوضاع القائمة فلسطينياً انقسام فلسطيني فئوي باسم الوطنيـة                

  .والوطن، وهو ال يخدم سوى االحتالل حتى أنه ال يخدم أصحابه
وتشرذم جغرافي وجهوي وطائفي عربي، يقدم الوطن العربي لقمة سائغة للغير الدولي واإلقليمي ويعجز              

ويضعف عوامـل الحـضور والقـوة       . عن التضامن لحماية المصالح العليا والمقدرات الوطنية والقومية       
يني فوق أرضـه    ان صمود الشعب الفلسط   . اإلقليمية وال يخدم األمة ومصالحها العليا من قريب او بعيد         

وعليها وتمسكه بكيانه السياسي وبالبرنامج الوطني العودة والدولة وتقرير المصير وإعادة بنـاء وحدتـه               
وبناء عوامل القوة العربية بدئاً بالتضامن والعالقات البينية أكانـت          . الوطنية هو المنطلق األول فلسطينياً    

سطيني، وصوالً للتحرر والوحدة هي األسـاس       تجارية أم سياسية أم عسكرية ودعم وصمود الشعب الفل        
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فلننظر لمصر وللوضع العربي في عهد عبد الناصر وننظر له اليوم لنجد أن التراجع              . لدور عربي فاعل  
  .هو السمة الغالبة على الوضع والحضور العربي

واألمثلـة  . فسهامخطىء جداً من يعتقد أنه يتقوى قطرياً، فقد أثبتت الوقائع أن الدولة القطرية ال تحمي ن               
وأن الطائفية تلحق افدح الضرر بعوامل قوة كل طائفـة وكـل            . كثيرة وأمامنا أوروبا اكبر وأحدث مثل     

قطر من السودان واليمن جنوباً الى العراق شرقاً الى فلسطين ولبنان شماالً، وما بينهما من دول ونظـم                  
  .عربية

بناء القواعد االستعمارية على أرضها، وأن المقدرات       لقد اثبتت الوقائع أن األوطان يحميها ابناؤها وليس         
لتوضع أثمانها في بنوك دولية، يتم مـصادرتها او         . هي ملك للشعوب وليس لقيادة او عائلة او فئة بعينها         

الـسياسية  [ التالعب بها في كل ظرف سياسي او اقتـصادي لقـادة هـذه الـدول ونخبهـا المختلفـة                    
  ...].واالقتصادية

ا وما في باطنها، يجري الهيمنة عليها لصالح نخب معنية، والوطن يـستباح، والجنـدي               األرض ما عليه  
ولتضع يدها علـى مقـدراتها   . وما على الشعوب اال أن تستفيق من غفوتها . االستعماري يتحكم بكل هذا   

  .السياسية واالقتصادية والمستقبلية وال تترك األمور لقادة أثبتوا عجزهم وفشلهم ان لم نقل أكثر
  22/11/2010، )االراضي المحتلة(القدس 

  
  » تجميد مؤقت لالستيطان«أبعد من  .80

   عريب الرنتاوي
، " محطـة االسـتيطان   "يخطئ من يظن أن قطار التفاوض قد خرج عن سكته ، أو أنه ما زال عالقاً في                  

رائيلية هذه  فالمفاوضات جارية ، بل وجارية على قدم ساق ، ولكن بين اإلدارة األمريكية والحكومة اإلس              
المرة ، وهذه هي المفاوضات األهم ، كما سبق وأن ذكرنا في هذه الزاوية بالذات قبـل عـدة أشـهر ،                      
فالتفاوض الحقيقي تجريه إسرائيل مع ذاتها ابتداء ، ثم تجريه تل أبيب مع واشـنطن كخطـوة تاليـة ،                    

 اإلسرائيلي  -د التفاوض الفلسطيني    ، تلتئم موائ  " إرهاصات تفاهم "وعندما تلوح في األفق بوادر اتفاق أو        
  ".شهادة الزور"، وبمشاركة عربية أقرب ما تكون إلى 

والتسوية العربية اإلسرائيلية ، تبدو في مجملها ، حصيلة هذا التفـاوض مـع الـذات ومـع الحليـف                    
القتهـا  اإلستراتيجي ، هكذا كانت عليه الحال في مختلف المراحل التي مّرت بها عملية السالم ، منذ انط                

في مدريد وحتى يومنا هذا ، وهكذا ستكون عليه الحال ، في قادمات السنين والمراحل ، أقله طالما ظـل           
  .ضعفنا على ضعفه

وفقاً لمختلف مصادر المعلومات ، فإن مفاوضات حثيثة تجري اآلن لبلورة صفقة الحـل النهـائي بـين                  
، ال يتعلـق بتجميـد      " رزم مكافـآت  "واشنطن وتل أبيب ، فما يجري تداوله من عروض وإغـراءات و           

االستيطان لتسعين يوماً فقط ، ومن السذاجة االفتراض بأن واشنطن تقدم كل هذه اإلغراءات والضمانات               
ما يجري تداوله يتركز حول مالمح الحـل        . السخية ، نظير تجميد جزئي لالستيطان ، لتسعين يوماً فقط         

دة المدى ، وتنخرط في هذا التفاوض قوى وأطـراف إقليميـة            النهائي ، أو أقله مالمح صفقة انتقالية بعي       
ودولية ، بهدف توفير مناخات الطمأنينة والضمانات التي تطالب بها إسرائيل ، سواء ألمنها وحدودها أو                

  .راهنة ومستقبلية" تهديدات"لجبه ما تعتبره 
ن أياً من األطراف الفلسطينية     وبانتظار أن تنضج مالمح الصفقة بين واشنطن وتل أبيب ، والتي ال يبدو أ             

ـ            على مـا يـصدر مـن       " التعليق"والعربية ، لديه علم بتفاصيلها ، تكتفي السلطة والعواصم العربية ، ب
، فيما إسرائيل ،    " العروض األمريكية والردود اإلسرائيلية   "في الصحف ووسائل اإلعالم عن      " تسريبات"

مـن خـالل الحـراك      " مالمح الصفقة " في الجدل حول     بمختلف مكوناتها وأطرافها ، تبدو منخرطة بقوة      
  .السياسي واالئتالفي والتظاهرات في الساحات والميادين
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ليست المسألة أبداً ، تجميداً لالستيطان لتسعين يوما فقط ، انقضى منها ، ستون يوما منذ أن انتهت مهلة                   
الحـل  "إلـى   " التفـصيل "خطى هذا   المسألة تت . تجميد االستيطان في السادس والعشرين من أيلول الفائت       

المتفق عليه أو المتواطئ عليه ، بين األطراف ، وإال كيف نفسر من جهة أولـى ، كـل هـذا                     " النهائي
الكرم اإلسرائيلي  "، وكيف نفسر من جهة ثانية ، كل هذا          " العرض األمريكي "في إسرائيل حول    " االنفعال"

، في  " إفراج عن معتقلين قبل نهاية العام     "و" يات أمنية نقل صالح "و" رفع حواجز "في قضايا   " حيال السلطة 
الوقت الذي تبدو فيه العالقة بين الطرفين في أسوأ مراحلها منذ رحيل ياسر عرفات ، أو باألحرى منـذ                   

  .اغتياله
ثمة مالمح صفقة يجري بلورتها ، تراوح بين حّدين ، األول ، تسوية شاملة تبدو عسيرة على التظهيـر                   

أو تسوية انتقالية بعيدة المدى ، تذكر بسالم نتنياهو االقتصادي وخطة شارون للحل االنتقالي              والتمرير ،   
أن الخالف بين واشنطن وتل أبيـب ، يـدور          " للتسريبات"والدولة ذات الحدود المؤقتة ، والمرجح وفقا        

لي أن يصبح دائمـاً ،      حول مساحة وحدود هذه الصفقة االنتقالية ، فالواليات المتحدة ال تريد للحل االنتقا            
، وهي تريد أن تقوم السلطة الفلسطينية منذ اليوم األول ،           " اختصار المهل الزمنية  "ولهذا فهي تدفع باتجاه     

القـضايا األكثـر    " ، وهي تريد أن تبقي       1967على أكبر مساحة من األراضي الفلسطينية المحتلة عام         
 على أن ال يقوم أي طرف بفرض صيغة الحـل           ، كالقدس والالجئين ، بانتظار ظروف أفضل ،       " سخونة

  .النهائي من جانب واحد
 -والخالصة أن الوقت الذي يمضي بانتظار صعود الدخان األبيض من غرف المفاوضـات األمريكيـة                

اإلسرائيلية ، هو وقت حرج وخطير ، وربما تتقرر في نهايته ، صورة الحل النهائي ومالمحه ، لتبـدأ                   
 هذا الحل وتسويغه ، إن لم يكن بالدبلوماسية والحوار ، فبالضغط واإلكـراه ،               بعد ذلك ، مسيرة تسويق    

وفي كل األحوال ، فإن مصادر المعلومات ـ التسريبات ، تؤكد أن انتظارنا لن يطـول ، وأن الـدخان    
  ".فوهة المدخنة"األبيض سيتصاعد قريبا من 

  23/11/2010الدستور، عّمان، 
  

  ال تقبلها يا أبو مازن .81
  المصري هاني 

 اإلسـرائيلية وإذا تمـت      –الموقف الفلسطيني سيكون في وضع حرج جداً إذا تبلورت الصفقة األميركية            
  .كتابتها ووافقت عليها الحكومة اإلسرائيلية

فإذا رفض الرئيس أبو مازن المشاركة في المفاوضات على أساس تجميد االستيطان لمدة ثالثة أشهر مع                
التجميد للمرة األخيرة مقابل مكاسب استراتيجية إسرائيلية أمنيـة وسياسـية           استثناء القدس وبحيث يكون     

وعسكرية ال تطال الوضع الراهن وشروط استئناف المفاوضات فقط، وإنما تمتد لتشمل كـل أو معظـم                 
قضايا الوضع النهائي، فإن اإلدارة األميركية ستحمل الجانب الفلسطيني المسؤولية عن انهيار المفاوضات             

ة السالم وستقوم بممارسة عقوبات ربما تصل إلى المقاطعة، وستترك يد إسرائيل طليقة لتفعل مـا                وعملي
  .تشاء ضد الفلسطينيين

وإذا وافق الرئيس أبو مازن على المشاركة في المفاوضات سيقدم على مغامرة غير محسوبة العواقـب،                
تحصل اسرائيل على كل هذه المكاسب      أشبه ما تكون بانتحار سياسي، ألن التفاوض سيفقد معناه بعد ان            

. مقابل تجميد جزئي ومؤقت لالستيطان وفي هذه الحالة سيهبط سقف الموقف الفلسطيني إلـى الهاويـة               
فالتفاوض في ظل االستيطان في القدس وبدون مرجعية ومع التزام أميركي بالموقف اإلسرائيلي يعنـي               

وهذا يجعـل الحـل      . 67 ومبدأ االنسحاب الى حدود      عملياً إسقاط القدس والالجئين والكتل االستيطانية     
إن التفاوض في ظـل موقـف       . اإلسرائيلي الحل الوحيد المطروح وأن على الفلسطينيين قبوله أو قبوله         

أميركي يوافق على أن إسرائيل دولة يهودية وعلى أخذ الحقائق التي أقامتها إسرائيل منذ احـتالل عـام                  
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 ضرورة بقاء سيطرة إسرائيل علـى الحـدود مـع األردن وعلـى               وحتى اآلن بالحسبان، وعلى    1967
األغوار حتى بعد قيام دولة فلسطينية، وعلى إقامة ترتيبات أمنية تحفظ أمـن ودور وسـالم إسـرائيل                  
بالمستقبل إضافة طبعاً إلى الحفاظ على التفوق العسكري اإلسرائيلي على العرب مجتمعين، ليس تفاوضا              

  .وإمالءات إسرائيل على الفلسطينيينوإنما فرض شروط وأهداف 
إن أوباما سيدفع ثمناً باهظاً للوفاء بوعده للتوصل إلى سالم خالل عام، حتى لو وصل إلـى حـد تبنـي                     

  .وجهة النظر اإلسرائيلية بالحل
كما أن التفاوض بعد إقرار الضمانات األميركية السرائيل يجعل المفاوض الفلسطيني في وضع سيئ جدا               

نه لن يفاوض بعد االن إسرائيل فقط وإنما إسرائيل ومعها الواليات المتحدة األميركية، وهو              وخطر جدا أل  
يعرف أن إسرائيل حصلت على كل ذلك مقابل تجميد االستيطان لمدة ثالثة أشهر، فعلى ماذا ستحـصل                 

  مقابل توقيع معاهدة سالم أو اتفاقية إطار؟
السفير األميركي السابق بإسرائيل إلى القول إن اإلدارة        إن عدم معقولية الصفقة دفعت حتى دان كيرتزر         

  .األميركية ستندم على تقديم هذه الرشوة إلسرائيل، إسرائيل ستندم عليها كذلك
إن المطلوب من القيادة الفلسطينية أن تعمل بسرعة لمنع إتمام الصفقة التي سيدمر ابرامها أيـة إمكانيـة                  

بدالً من ذلك اثر الموقف الفلسطيني حتى اآلن عـدم اتخـاذ            . عللتوصل إلى سالم أو حل متوازن للصرا      
موقف من الصفقة على أساس أنها لم تقدم رسمياً للقيادة الفلسطينية ولم تقر مـن الحكومـة اإلسـرائيلية        
ولكنه عبر عن رفضه لربط الشق األمني بتجميد االستيطان، علـى أسـاس أن ال دخـل للفلـسطينيين                   

فإسرائيل دولة يهودية يعني    . كيف ذلك ال أدري     .  لهم بتعريف إسرائيل لنفسها    بالموضوع، مثلما ال دخل   
 من حقوقهم ومكافأة إسـرائيل      1948إسقاط حق العودة والرواية التاريخية الفلسطينية وحرمان فلسطينيي         

 من  على تطرفها وتعنتها لهذا السخاء كيف ال يعني الفلسطينيين رغم أنه يفتح شهية إسرائيل على المزيد               
  .العدوان واالستيطان والعنصرية وتقطيع األوصال

كما تضمن الموقف الفلسطيني مطالبة بأن يشمل تجميد االستيطان القدس وإن عدم تحقيق ذلك لن يمكـن                 
الفلسطينيين من المشاركة بالمفاوضات، وأن المفاوضات ستستمر في كل يـوم يـستمر فيـه التجميـد،                 

  .وستتوقف إذا استمر االستيطان
اهن القيادة الفلسطينية على رفض الحكومة اإلسرائيلية للصفقة ألن هناك أصواتاً وازنة في الحكومـة               تر

تدعو لرفضها ألن المكاسب المطروحة بها هي استحقاق إسرائيلي على الواليـات المتحـدة األميركيـة                
أخذتـه وسـتأخذه    يفرضه التحالف االستراتيجي والعالقة العضوية التي تربط بينهما، وهي الثمن الـذي             

إسرائيل كتحصيل حاصل وبدون مقابل مقابل دورها الوظيفي الذي يساعد على استمرار النفوذ والمطامع              
  .األميركية في المنطقة

كما تراهن القيادة الفلسطينية على أن تكون الصفقة أقل سوءا مما جاء في التسريبات اإلسرائيلية حولها،                
  .تكون المفاوضات القادمة مخصصة لألمن وترسيم الحدودوأن . وعلى أن يشمل التجميد القدس

وتعرف القيادة الفلسطينية أن االتفاق على ترسيم الحدود خالل ثالثة أشهر صعب جـداً، إن لـم يكـن                   
مستحيال في ظل الحكومة اإلسرائيلية الحالية، ما سيحمل إسرائيل المسؤولية في اليوم الواحد والتـسعين               

 قال نتنياهو إن فترة التجميد لن تكرس للتفاوض حول قضية الحـدود ولكـن               .مع عدم نجاح المفاوضات   
وما لم يقله نتنياهو صراحة قالـه       . لنقاش مجمل القضايا األساسية ما يعني أنها غير قابلة لالتفاق حولها          

عوزي أراد مستشاره لألمن القومي حين قال إن التوصل لحل نهائي مع أبو مازن غير ممكن وبالتـالي                  
  .اتفاقاً جزئياً أفضل من ال شيءفإن 

 اإلسرائيلية كبير جـداً، وأكبـر مـن ان          –إن ثمن المشاركة في المفاوضات في ظل الصفقة األميركية          
وإذا وافق المفاوض الفلسطيني في ظل هذه الـشروط         . يستطيع اي مفاوض مخلص لقضيته وشعبه قبوله      

ا لن يستطيع أن يرفض ما يعرض عليه، وإذا         على استئناف المفاوضات يتجاوز الخطوط الحمراء، وبعده      
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رفض سيتحمل المسؤولية عن انهيار المفاوضات، ولكن سيكون عندها في موقف أصعب وأسـوأ مـن                
موقفه الحالي، سواء فلسطينيا، ألن الضعف واالنقسام الفلسطيني سيتعمق إذا استؤنفت المفاوضات فـي              

ن العرب لن يكونوا فلسطينيين أكثر مـن الفلـسطينيين          ظل الشروط األميركية واإلسرائيلية، أو عربياً أل      
وهم جاهزون إلعطاء الفلسطينيين عبر لجنة المتابعة الغطاء الذي يحتاجونه الستئناف المفاوضات وفقـاً              
ألية شروط ما داموا ال يملكون اإلرادة لفتح طريق بدائل وخيارات أخرى، أو دولياً ألن العالم ال يستطيع                  

نيين شيئاً إذا اختاروا أن يضعوا أنفسهم تحت رحمـة االحـتالل وفريـسة للمفـاوض                أن يفعل للفلسطي  
األميركي واإلسرائيلي، وإذ استمروا بالسير وراء طريق المفاوضات المباشرة العبثيـة بعـد أن صـار                

  .واضحاً أن السير فيه ال يؤدي إال إلى تصفية القضية الوطنية من جميع جوانبها
  23/11/2010األيام، رام اهللا، 
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  فايز رشيد
جديـدة  ) مغريات(في زيارته األخيرة الى الواليات المتحدة، حرص الجانب األمريكي على تقديم صفقة             

لرئيس الوزراء الصهيوني في محاولة إلقناعه بتمديد تجميد االستيطان لمدة شهرين أو ثالثة، وذلـك ال                
" اإلسـرائيلي : "أجل ضمان عودة المفاوضات المباشرة بين الطرفين        من  . يشمل القدس الشرقية بالطبع     

وللمزيد من محاوالت االغراء لنتنياهو، تعهدت الواليات المتحدة بعدم الطلب منه مـستقبالً  . والفلسطيني  
  .أي تمديد آخر 

، آخر ما أنتجته    "إسرائيل"بداية، التحتاج الواليات المتحدة إلى مناسبات لتُغدق على حليفتها االستراتيجية           
حتى دول حلف األطلسي ال     . مصانعها الحربية من أسلحة ثقيلة حديثة، ليس لها مثيل على صعيد العالم             

  .تحظى بهذه المكانة لدى واشنطن 
 التي حلت ذكراها الشهر الفائت، وعندما مال ميـزان المعـارك            1973تشرين األول ،  /في حرب اكتوبر  

 والسوري، هّبت واشنطن لتنقذ حليفتها بطيارين أمريكيين شاركوا في          العسكرية لصالح الجيشين المصري   
، وأمّدتها بأسراب عديدة من الطائرات األمريكية التي طليت بألوان          "اإلسرائيليين"القتال بمالبس الطيارين    

  " .اإلسرائيلي"سالح الجو 
حها، أكان ذلك في التصويت     ومصال" إسرائيل"وفي المنعطفات السياسية، تقف واشنطن حارساً أميناً على         

وهي تضمن أمنها، وتجدد هذه     " إسرائيل"أمريكا ومنذ قامت    . في مجلس األمن أو في المؤتمرات الدولية        
أمـا التعنـت    .الضمانات سنوياً من خالل دعمها باألسلحة لتتفوق على دول الشرق األوسـط قاطبـة،               

 فقد ضمنت الواليات المتحدة من خـالل الرسـالة          تجاه الحقوق الوطنية الفلسطينية والعربية    " اإلسرائيلي"
:  وفيها 2004في عام   " إسرائيل"والتي قدمتها ل  ) الضمانات االستراتيجية األمريكية  (التي جرى تسميتها ب   

حول التسوية مع الفلسطينيين والعرب، وتتعهـد فيهـا أن ال           " اإلسرائيلي"تتعهد صراحة بالتزام الموقف     "
بالطبع تستطيع الواليات المتحـدة     " . لقبول ما ال تريد أن تقبله من مواقف       " إسرائيل"تمارس ضغطاً على    

ذاته مرهون في نـسبته العظمـى بالواليـات         " اإلسرائيلي"إن أرادت، فالوجود    " اإلسرائيلية"لي الذراع   
اللـوبي الـصهيوني، الـصهيو       :المتحدة، لكن واشنطن تخشى ردود الفعل في داخل الواليات المتحـدة          

، المجمع الصناعي  العسكري األمريكي الحريص على استمرار مصالحه وانتاج مـصانعه مـن        مسيحية
  .السالح 

لتثنيها عن مواقفها المتعنتة المرفوضة دولياً، مع أن بإمكانهـا  " إسرائيل"واشنطن ال تمارس الضغط على     
 من ممارسة هذا الضغط،     ولكن بدالً . لو أرادت إجبار حليفتها على اتخاذ المواقف السياسية التي تريدها           

تماماً هـذا مـا   ! وعلى شاكلة األب الذي يريد البنه المدلل أن ينفذ ما يقوله، فيغرقه بالهدايا ليسمع الكالم         
بتمديد تجديد االستيطان فترة مؤقتة تبلغ شهرين اثنين أو ثالثة فقـط،            " إسرائيل"تمارسه واشنطن إلقناع    



  

  

 
 

  

            45 ص                                     1974:         العدد       23/11/2010 الثالثاء :التاريخ

والفلسطيني إلى خط سيرها الذي ترسمه واشـنطن        " اإلسرائيلي"ن  لتعود المفاوضات المباشرة بين الطرفي    
انطالقاً من مصلحة الرئيس أوباما وحزبه بعد الخسارة الكبيرة التي واجهها الديمقراطيون في االنتخابات              
النصفية األخيرة، فالرئيس بحاجة إلى إنجازٍ ما لتغطية خسارته وإخفاقاته الداخلية، والخارجية في كل من               

وبدالً من االنصياع لولي نعمتها،تمارس دالالً عليها، فقد عـاد نتنيـاهو            " إسرائيل. "اق وأفغانستان   العر
سريعا ليتشاور مع مجلس وزرائه المصغر، ومع لجنة الخارجية واألمن في الكنيـست، ووفقـا لبيـان                 

الـصفقة  . المزيد من المـشاورات حـول الموضـوع         " اإلسرائيلي"سيجري مجلس الوزراء    " إسرائيلي"
  .كافة " اإلسرائيلية"الجديدة، كشفت محتواها الصحف 
مستشار أوباما الخاص دينيس روس،إيهود بـاراك وزيـر الـدفاع           : من قام بصياغة هذه الضمانات هم     

هي بمثابـة   " إسرائيل"وألن العالقات بين أمريكا و    (، يتسحاق مولخو مستشار نتنياهو الخاص     "اإلسرائيلي"
) . بصياغة ضمانات أمريكية  " إسرائيليان"لة الواحدة، فلم يضر واشنطن أن يشارك        عالقة بين أفراد العائ   

ومع ذلك وحتى اللحظة لم يقم نتنياهو بتمديد تجميد االستيطان،بل تقوم حكومته بدراسة هذا الموضـوع                
وجيـا  ، كانـت عبـارة عـن ديماغ       "بتسليم"وربما ستمدده،هذا مع أن فترة التمديد السابقة ووفقاً لمنظمة          

والمنظمة تمتلك أرقاماً وصـوراً عـن       (أثناءها عن البناء في المستوطنات    " إسرائيل"وتزوير، فلم تتوقف    
  ).االستيطان في فترة التمديد الماضية

نقول ذلـك   : وبال استثناء حّضت نتنياهو وحكومته على قبول هذا العرض السخي         " اإلسرائيلية"الصحف  
، وعلـى   "إسـرائيل "اته وما زالوا يراهنون على مواقفه الصلبة تجاه         لكل الذين راهنوا على أوباما وإدار     

  أال زلتم مقتنعين؟: التزامه العالي بقيام الدولة الفلسطينية العتيدة، ونسألهم
  23/1/2010الخليج، الشارقة، 
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  23/11/2010االتحاد، أبو ظبي، 

  


