
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
  
  

    
  
  

  
  

    
  

  
  
  
  

  أجواء المصالحة تحتاج لشراكة وتهيئة أنهنية ينتقد استمرار المفاوضات ويؤكد 
   عربيا تتفق عليه جامعة الدول العربية والفرقاء من اجل انجاز المصالحةإشرافا نريد :الدويك

  الجبهة الداخلية غير جاهزة لمواجهة الحرب: متان فيلنائي
  جبل المكبرفي مستوطنون يطردون عائلة مقدسية ويستولون على منزلها 

 بنانية على وضعهممن تأثير األزمة الل مخاوف متزايدة للفلسطينيين في لبنان
  مر سليمان وأبو الغيط رفضا استقبال دحالن بسبب تحركاته ضد عباسع: "المصريون"

مقراتنا السيادية مؤقتة : عباس
قانون ".. القدس"وستنتقل لعاصمتنا 

االستفتاء اإلسرائيلي يأتي لوضع 
  ةالعراقيل أمام التسوية السياسي

  

4ص...

 1975 24/11/2010األربعاء 



  

  

 
 

  

            2 ص                                     1975:         العدد       24/11/2010 األربعاء :التاريخ

    :السلطة
 5   أجواء المصالحة تحتاج لشراكة وتهيئة أنهنية ينتقد استمرار المفاوضات ويؤكد .2
 6   فلسطينيةال بالدولةعتراف لالعريقات يدعو و.. قانون االستفتاء اإلسرائيلي يدمر أسس السالم: قريع.3
 7   للمس بالسلطةإقليمية أهدافهناك مخططات لها : الضميري.4
 7    إلى الضفةافتح مسؤولية إعاقة سفر أعضائه حركة النونو يحمل.5
 8  إعالن وفاة لجهود السالم لقانون االستفتاء" الكنيست"إقرار : وزارة اإلعالم في رام اهللا.6
 8   عربيا تتفق عليه جامعة الدول العربية والفرقاء من اجل انجاز المصالحةإشرافا نريد :الدويك.7
 9  حل الدولتين إما ينفذ اآلن أو لن ينفذ أبدا: منيب المصري.8

 10 لتحقيق المصالحة والورقة المصرية قارب النجاة لنا" حماس"ندعو و ..القيادة متمسكة بالثوابت: حّماد.9
 11    "ما ملكت أيمانكم "رييكّرم أسرة المسلسل السوعباس .10
    

    :المقاومة
 11  لن نصدق حماس حتى توقع على الورقة المصرية: فتح.11
 11   من مغادرة غزة لرام اهللا "المجلس الثوري" أعضاءفتح تتهم حماس بمنع .12
 12   السعودأبو إطالقوافق أن تسمح حكومة غزة بمغادرة قياديي فتح مقابل مشعل ": الحياة".13
 12  انقسام اللجنة المركزية لفتح بين عباس ودحالن": الشرق القطرية".14
 13  تلمخاطر المترتبة على االستمرار في عملية المفاوضاتحذر من ا" الديمقراطية".15
 13  على أي عدوان إسرائيلي يستهدف غّزة" غير محدود"تتوّعد برّد " جهاد جبريل"كتائب .16
 14  يزور الرئيس سليمان مهنئا بذكرى االستقالل" الديمقراطية"وفد من : لبنان.17
 14  تدعو السلطة لإلفراج الفوري عن الداعية أبو السعود حماسلتابعة الحركة النسائية ال.18
    

    :اإلسرائيليالكيان 
 15  " من القدس والجوالناالنسحاب على االستفتاء"قانون  نتنياهو يدافع عن.19
 15  اجهة الحربالجبهة الداخلية غير جاهزة لمو: متان فيلنائي.20
 16  "االنسحاب على االستفتاء"راك ينتقد قانون اب.21
 16   وفلسطينيةإسرائيليةاستئناف المفاوضات مصلحة : ليبرمان.22
 16  بالدخول إلى معسكر إبادة نازي 67 وزير إسرائيلي يشّبه العودة إلى حدود الرابع من حزيران.23
 17  الوزاري السباعي اإلسرائيلي يناقش األوضاع في لبنانالمجلس .24
 17  نتنياهو يختار رئيساً جديداً للموساد في األيام القليلة المقبلة.25
 17  "مقايضة األرض" اإلسرائيلي ينطبق أيضاً على أي اتفاق لـ"ءقانون االستفتا".26
 18  "العنصرية "النائب حنين الزعبي تطالب بالتحقيق مع حاخام بتهمة.27
 18  تدرس في نيويورك تتجند لصالح الفلسطينيين طالبة إسرائيلية": يديعوت".28
 19  صحفي أمريكي يكشف مخططاً إسرائيلياً لالستيطان بالعراق.29
    

    :األرض، الشعب
 19  جبل المكبرفي مستوطنون يطردون عائلة مقدسية ويستولون على منزلها .30
 20  المسجد األقصىحاولن حرق  إسرائيلياتالقبض على ثالث .31



  

  

 
 

  

            3 ص                                     1975:         العدد       24/11/2010 األربعاء :التاريخ

 20   ويعتدي على صيادي غزة فلسطينيين ويفجر ثالث حقائب كانت بحوزتهمثالثة يعتقل االحتالل.32
 21  االحتالل يعتقل مسنة فلسطينية: الخليل.33
 21  لدعمها األجهزة األمنية قاضون دوالً أوروبيةأهالي المعتقلين بالضفة ي.34
 21  2010 اعتداء على األسرى خالل 120 نفذت "سرائيلإ": قراقع.35
 22   في معمل لتكرير النفط بحيفا واتهام بتعّمد خنقهم48مقتل ثالثة عمال من عرب .36
 22   سيارة20و ألونروا مواد بناء لمشاريع لبإدخال تسمح "إسرائيل: "غزة.37
 22  الفوج األول من حجاج ذوي األسرى والشهداء يصل غزة.38
 22   سنة1800اكتشاف حوض في القدس القديمة يعود إلى .39
 23   ازدياد مطّرد في أعداد الفلسطينيين يقابله انخفاض في أعداد السكان اليهود:القدس.40
 23  من تأثير األزمة اللبنانية على وضعهم مخاوف متزايدة للفلسطينيين في لبنان.41
 24  تاج فلسطين وتعمل بالكهرباءأول سيارة من إن" مريم سيدس".42
   

   :اقتصاد
  24  "2010صنع في فلسطين "ومسابقة  افتتاح معرض: رام اهللا.43
   

   :بيئة
  25  أسرار مستقبل المناخ في أعماق البحر الميت.44
   

   :ثقافة
  25   لعفيف صافية جديد كتاب" من االختراق إلى االنهيار ملية السالمع".45
  26   كتاب جديد لهشام عودة"األمثال الشعبية الفلسطينية".46
   

   : لبنان
 26  البراق ساحة  على موقع "إسرائيل "حزب اهللا يدين اعتداء.47
 26  تصاالت لبنانإل "إسرائيل"تقرير عن خرق .48
 27 لن تدخلها" اليونيفيل"زار الغجر وطمأن سكانها أن " األونتسو"فريق من .49
   

   :عربي، إسالمي
 28   "هود تحقيق تقدم في عملية السالم مسؤولية تعثر ج"إسرائيل"نحمل " :جامعة الدول العربية.50
 28  ال نقبل التزامات أميركية على حساب الفلسطينيين: عمرو موسى.51
 29  لتهويد ساحة البراق" إسرائيل"تدين مخطط " منظمة المؤتمر اإلسالمي".52
 29   مر سليمان وأبو الغيط رفضا استقبال دحالن بسبب تحركاته ضد عباسع: "يونالمصر".53
 29   القانون اإلسرائيلي حول االستفتاء استهتار بالقانون الدولي: دمشق.54
 30   سجال سوري إسرائيلي يطيح مؤتمـر العمـل المتوسـطي.55
 30  اإلسرائيليجامعة الدول العربية تطالب بحماية أطفال فلسطين من االحتالل .56
   

   :دولي
 31 أشك في قيام دولة فلسطينية خارج إطار الحوار: وزير الخارجية اإليطالي.57



  

  

 
 

  

            4 ص                                     1975:         العدد       24/11/2010 األربعاء :التاريخ

 32 جراء حصار غزة" يلإسرائ"االتحاد األوروبي ينتقد .58
 32  البد من تناول جماعي لقضية الشرق األوسط : ساركوزى.59
 32 باريس ال تعترف باحتالل القدس والجوالن.60
 32 في عملية السالمالمخاوف من ظل إيران وراء التالحم : مستشار األمن األمريكي السابق.61
 33 وكيل األمين العام لألمم المتحدة محبط من المفاوضات ويحذّر من تصعيد القتال في غّزة.62
 34  وسبعة وعشرون دوالرا ثمن ثانية واحدة من وقت تجميد االستيطان ةثمانمائ: روبرت فيسك.63
    

   :مختارات
 34  بليونا378ً إلى بليون دوالر 624تراجع صادرات النفط العربية من .64
    

   :تقارير
 35    ضمن المحيط العربي"إسرائيل"دور الناتو المستقبلي إلدماج .65
    

    :حوارات ومقاالت
 37  عريب الرنتاوي... ! بين أقوال السلطة وأفعالهاحين يشتد التناقض.66
 39   حسن محمد موسى. د.. !!في الطريق إلى السالم االقتصـادي" فياض"وجبـة .. حتابتالع ف.67
 40  حسام كنفاني ...مؤقّتة... "مصالحة"خالف و: عّباس ودحالن.68
 42  رشاد أبوشاور... vip قادة الـ.69
 43  مصطفى اللداوي . د ...سر التمسك بسالم فياض.70
 45  عبداهللا األشعل...  اإلسرائيلي–خرافة الفرص الضائعة في الصراع العربي .71
    

  47  :كاريكاتير
***  

  
قانون االستفتاء اإلسرائيلي يأتي لوضـع      .. "القدس" مقراتنا السيادية مؤقتة وستنتقل لعاصمتنا       :عباس .1

  العراقيل أمام التسوية السياسية
قال الرئيس محمود عباس إن منظمة التحرير الفلسطينية ستبقى حاملة لواء الشعب الفلسطيني : رام اهللا

عب الفلسطيني وتوقع باسمه، وتتقدم الصفوف باسم هذا الشعب، و ونضاله، وستستمر ألنها تمثل الش
  .ستبقى حتى تقوم الدولة، وبعد أن تقوم الدولة ألن لها مهمات كثيرة

وأضاف سيادته خالل افتتاحه مقر منظمة التحرير الفلسطينية المؤقت في مدينة رام اهللا اليوم الثالثاء، إن 
لة باللجنة التنفيذية والمجلس المركزي والمجلس الوطني حاملة منظمة التحرير ستبقى بمؤسساتها الممث

اللواء، حتى تنتهي هذه القضية بشكل نهائي بنصر للشعب الفلسطيني، وتثبيت وجوده بإقامة دولته 
  .المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، ولن تهدم الخيمة، كما قال البعض

 المؤقت في مدينة رام اهللا، وكل مقراتنا السيادية إنما هي نحن نحتفل اليوم بافتتاح هذا المقر: وتابع قائال
مقرات مؤقتة، وسيأتي الوقت حتى تنتقل هذه المقرات، بما فيها مقر منظمة التحرير الفلسطينية إلى 

  .القدس عاصمة الدولة الفلسطينية المستقلة
 المدينة المقدسة،  زرت القدس، وكان مقر منظمة التحرير الفلسطينية في1964عام : وقال الرئيس

  .وبالتالي سيعود مقر هذه المنظمة إلى القدس في وقت قريب
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وأشار إلى منظمة التحرير الفلسطينية، وخالل مشوارها الطويل مرت بمراحل صعبة للغاية، استهدفت 
وجودها كممثل وحيد للشعب الفلسطيني، ولكنها بقيت صامدة في وجه كل المتآمرين، تحمل هموم 

  .عب الفلسطيني، وتطلعاته لنيل الحرية واالستقالل كباقي شعوب العالمومعاناة الش
 إلى القادة الذي حملوا الهم الوطني وعلموا على تشكيل منظمة التحرير الفلسطينية قائال، عباسوتطرق 

بهذه المناسبة ال بد أن نستذكر بكل االحترام والتقدير الرجل الذي بعث الشخصية الوطنية الفلسطينية، 
  .رجل الذي حمل أعباء إنشاء منظمة التحرير كممثل وحيد للشعب الفلسطينيال

هذا الرجل هو الذي ذهب من الجامعة العربية كممثل لها لدى الفلسطينيين ليعود كممثل للشعب : وأضاف
  .الفلسطيني لدى الجامعة العربية، لذلك يجب أن نعطي هذا الرجل حقه

 فذة في الشعب الفلسطيني قبله، وهو سماحة مفتي فلسطين الحاج كذلك يجب أن نذكر أيضا زعامة: وتابع
محمد أمين الحسيني، الذي رعى النضال من بدايته، ورعى الكفاح وتشرد من اجل القضية ومات غريبا 

  .عن الوطن
هؤالء يجب أن يعطوا حقهم، ألنهم هم األوائل، وهم من رفعوا راية الكفاح والنضال من اجل : وقال

سطيني، وجاء بعدهم المرحوم يحيي حمودة وهو رجل فاضل، قاد المسيرة في الوقت الذي الشعب الفل
، فجاء لينقذ الموقف، ويكمل المسيرة ويحمل العلم 1968وقعت فيه منظمة التحرير بأسوأ األزمات عام 

  .حتى سلمه للرئيس الراحل ياسر عرفات، الذي استمر حتى قضى شهيداً في مقره الرسمي في المقاطعة
وفي سؤال حول قرار الكنيست اإلسرائيلية إجراء استفتاء حول أية تسوية سياسية للقدس والجوالن 

) اإلسرائيليون(المحتلين، قال الرئيس إن هذا الموقف يأتي لوضع العراقيل أمام التسوية السياسية، ليقولوا 
  .للعالم أنهم لن ينسحبوا من القدس والجوالن

دما تنتهي كل التسوية من جميع جوانبها الفلسطينية والعربية، أن يسألوا وأضاف هذا ال يمنع أنه عن
شعبهم عن طريق االستفتاء، أما عندما يتحدثون عن استفتاء حول هذه الجزئية أو تلك، فهذا يعني أنها 

  .عرقلة لطريق السالم
ية لو أنها طلبت من إن الحكومة اإلسرائيلية ستكون أكثر جد"قال عباس محمود عباس، اليوم الثالثاء، و

الشعب اإلسرائيلي االستفتاء على حل نهائي يشمل القضية الفلسطينية وباقي القضايا المعلقة إلى اآلن، 
  ".وهذا سيكون شأنهم

وأضاف، خالل المؤتمر الصحافي المشترك مع وزير الخارجية االيطالي فرانكو فراتيني، في مقر 
ضوع االستفتاء بهذا الشكل ربما يكون نوعا من الحجج التي ال لكن تقسيم مو"الرئاسة بمدينة رام اهللا، 

  ".يريدون أن يتقدموا من خاللها في عملية السالم
 23/11/2010، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
  أجواءهنية ينتقد استمرار المفاوضات ويؤكد ان المصالحة تحتاج لشراكة وتهيئة  .2

اعيل هنية رئيس الحكومة المقالة في غزة التي تديرها حركة حماس امس اكد اسم : اشرف الهور-غزة 
  ".عبثا بالمصالح الوطنية العليا"على ان استمرار المفاوضات بين السلطة الفلسطينية واسرائيل يعد 

ان استمرار عملية المفاوضات هو "وقال خالل استقباله وفدا من الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين 
مصالح الوطنية العليا، وال تخدم سوى االحتالل الذي يستخدمها لتسويق نفسه للرأي العام عبث في ال

  ".الدولي ويتخذ منها غطاء لعمليات التهويد المتسارع لالرض الفلسطينية خاصة في مدينة القدس المحتلة
اسي في آخر الى ذلك، تباحث هنية مع وفد الجبهة الديمقراطية برئاسة صالح زيدان عضو المكتب السي

  .تطورات عملية المصالحة
الشراكة الحقيقية، وتهيئة االجواء، وخاصة "واكد هنية على ان المصالحة بحاجة الى امرين هامين هما 

  ".في ضوء ما يجري في الضفة الغربية من اجراءات خارجة على كل فكر وطني
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الحة بعض القضايا الداخلية وذكر مكتب هنية ان النقاش مع الوفد بحث الى جانب المفاوضات والمص
  .ذات االهتمام المشترك

  24/11/2010القدس العربي، لندن، 
  

  فلسطينيةال بالدولةعتراف لالعريقات يدعو و.. قانون االستفتاء اإلسرائيلي يدمر أسس السالم: قريع .3
الكنيست مصادقة ) أبو عالء(اعتبر رئيس الوزراء الفلسطيني األسبق أحمد قريع : صالح النعامي - غزة

اإلسرائيلي على مشروع قانون يلزم أي حكومة إسرائيلية بإجراء استفتاء عام على مصير كل من 
وفي . الجوالن والقدس، أنه يمثل تهربا إسرائيليا من استحقاقات ومتطلبات التسوية السياسية للصراع

د من التعقيدات على يضيف المزي«: قال أبو عالء إن القرار اإلسرائيلي» الشرق األوسط«تصريحات لـ
الواقع المعقد أصال، ويمثل تخريبا متعمدا للجهود التي تبذل إلحراز تسوية ويرسم عالمات استفهام كبيرة 

  .»حول مصير الحراك الدولي واإلقليمي الهادف لتهيئة األجواء أمام استئناف المفاوضات المباشرة
 جدا، حيث إنه يهدف إلى تحويل المفاوضات وحذر أبو عالء من أن دالالت القانون اإلسرائيلي واضحة

وأشار إلى أن . إلى هدف بحد ذاتها ويدمر كل األسس التي يمكن أن ترتكز عليها العملية التفاوضية
إسرائيل تحاول من خالل هذا القانون المس بمرجعيات العملية التفاوضية، على اعتبار أن مصير القضايا 

قبل الناخب اإلسرائيلي وليس قرارات الشرعية الدولية ذات التي ستبحث في المفاوضات سيحسم من 
العالقة، موضحا أن سن التشريع اإلسرائيلي يأتي في ذروة عمليات التهويد التي تقوم بها إسرائيل في 

  .القدس المحتلة التي باتت تجعل من المستحيل الرهان على مخرجات العملية التفاوضية
 على تغيير الواقع على األرض عبر بناء المزيد من المستوطنات هناك سباق محموم«: وقال أبو عالء

أسرلة األرض الفلسطينية عبر «، محذرا من التداعيات الخطيرة لـ»واجتثاث أكبر عدد من الفلسطينيين
وأوضح أن سن هذا القانون وغيره من القوانين العنصرية يأتي في ذروة سعي . »االستيطان والتهويد
يزان الديموغرافي في القدس، مشيرا إلى المخطط اإلسرائيلي الرامي إلى مضاعفة إسرائيل لتغيير الم

  .2030الوجود اليهودي في القدس المحتلة بحلول عام 
وحث أبو عالء الجانب الفلسطيني والحكومات العربية على استخالص العبر من السلوك اإلسرائيلي، 

هل بقي ثمة رهان على «: لى السؤال التاليمشيرا إلى أن العرب والفلسطينيين يجب أن يجيبوا ع
المفاوضات مع إسرائيل في ظل ما تقدم عليه من سلوك استيطاني ومحاولتها حسم مستقبل المفاوضات 

معنية بالحصول على «وخلص أبو عالء إلى القول إن إسرائيل . »قبل أن تبدأ عبر سن مثل هذه القوانين
الحتفاظ باألرض وفي نفس الوقت تدعي أنها حريصة على البيضة وقشرتها، فهي من ناحية معنية با

  .»تحقيق السالم
وأصدر صائب عريقات رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية بيانا رفض فيه القرار 

يشكل خرقا واضحا لقرارات الشرعية الدولية ورهنها بأهواء الرأي العام «جملة وتفصيال، معتبرا أنه 
هناك التزامات واضحة ومطلقة على إسرائيل، بموجب القانون الدولي، لالنسحاب من كافة . اإلسرائيلي

، » وليس فقط من القدس الشرقية ومرتفعات الجوالن السورية1967األراضي التي احتلتها في حرب 
  .»من غير المعقول رهن إنهاء االحتالل اإلسرائيلي بأي استفتاء مهما كان«مستطردا 

ى رفض أية محاولة إسرائيلية لخلط األوراق من خالل استخدامها مظاهر ممارسة وشدد عريقات عل
إنهاء «الديمقراطية اإلسرائيلية لحجب حقوق الشعب الفلسطيني التي ضمنها له القانون الدولي، مؤكدا أن 

دولي بأن ، مطالبا المجتمع ال»االحتالل واستعادة الفلسطينيين لحريتهم يعتبر من أسمى القيم الديمقراطية
 والقدس 1967يكون الرد على إقرار إسرائيل لهذا القانون اعترافا بدولة فلسطينية على حدود عام 

  .الشرقية عاصمة لها
  24/11/2010الشرق األوسط، 
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   للمس بالسلطةإقليمية أهدافهناك مخططات لها : الضميري .4

ية اللواء عدنان الضميري الثالثاء بان  الفلسطيناألمنية األجهزةاكد الناطق باسم : رام اهللا ـ وليد عوض
إن هناك مخططات لها أهداف إقليمية وتقف : وقال الضميري .هناك مخططات للمس بالسلطة الوطنية

  .وراءها أصابع خارجية للمس بالسلطة الوطنية والحالة األمنية في الضفة الغربية
 إن حركة حماس وصلت الى مستوى وأضاف الضميري، في حديث الذاعة راية اف ام المحلية برام اهللا

النظر بعدم المسؤولية إلى حالة األمن واالستقرار التي أنجزتها السلطة الوطنية، وإنهاء كافة ظواهر 
الفلتان األمني والفوضى، باإلضافة إلى اإلنجازات التي تم تحقيقها في مجال بناء مؤسسات الدولة المختلة 

 نأمل أن ال تصل حماس إلى هذا المستوى لكن لألسف هذه هي كنا: "وتابع. كالصحة والتعليم وغيرها
  ".الحقيقة

وأوضح الضميري أن هناك أكثر من خلية تم ضبطها تخطط الستهداف السلطة الوطنية ورموزها، كما 
من خالل التحقيقات واالعتراف : "جرى مع خلية نابلس ومحاولة استهداف المحافظ جبرين البكري، وقال

 في جنين والخليل وقلقيلية ونابلس ورام اهللا التي تم ضبطها ليس لها أي نية الستهداف واضح أن الخاليا
  ".االحتالل وإنما السلطة الوطنية

وأكد الضميري أن األجهزة األمنية كافة على استعداد وقادرة الحباط كل المحاوالت التي تعبث باألمن 
  . في الحياة اليوميةواالستقرار الفلسطيني، وهذا ما يستطيع المواطن تلمسه

  24/11/2010القدس العربي، لندن، 
  

   الى الضفةفتح مسؤولية إعاقة سفر أعضائها حركة النونو يحمل .5
إعاقة سفر أعضاء مجلسها «المسؤولية عن » فتح« حركة في غرةحملت الحكومة :  فتحي صباح-غزة 

  .»الثوري في قطاع غزة إلى الضفة للمشاركة في اجتماع المجلس
الحكومة استجابت الوساطات وقررت السماح «إن » الحياة«ل الناطق باسم الحكومة طاهر النونو لـ وقا

ألعضاء المجلس الثوري بالتوجه الى رام اهللا، في مقابل خطوة رمزية متمثلة بإطالق سراح المربية تمام 
أن الهدف من هذه وأضاف النونو . »أبو سعود المعتقلة لدى األجهزة األمنية الفلسطينية في الضفة

حركة فتح آثرت «واعتبر أن . »اعطاء شعبنا رسالة إيجابية في إطار جهود المصالحة«الخطوة هو 
االستمرار في سياسة االستئصال واالعتقال وتنكرت لجهود الوسطاء، ورفضت القيام بهذه الخطوة 

مر الذي تتحمله حركة فتح الرمزية باإلفراج عن أبو سعود، ما أعاق سفر وحركة قيادات حركة فتح، األ
  .»وحدها

 من أعضاء المجلس الثوري لحركة 10وافقت أول من أمس على السماح لنحو » حماس« وكانت حركة 
وذكرت مصادر لـ . بالسفر الى رام اهللا للمشاركة في أعمال المجلس التي تستمر أياماً عدة» فتح«
فق على أن تسمح الحكومة المقالة لقياديي أن رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل وا» الحياة«
بمغادرة القطاع في مقابل اطالق أبو سعود التي نقلت الى أحد مستشفيات الضفة الغربية اخيراً » فتح«

وجاءت موافقة مشعل نتيجة وساطة قام بها رئيس منتدى فلسطين رجل . بعد تدهور حالها الصحية
 الثلثاء أثناء وجوده في غزة - هاتفياً بمشعل ليل االثنين األعمال الفلسطيني منيب المصري، الذي اتصل

  .النائب فيصل أبو شهال» فتح«وبحضور القيادي في حركة 
  24/11/2010الحياة، لندن، 
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  لقانون االستفتاء إعالن وفاة لجهود السالم" الكنيست"إقرار : وزارة اإلعالم في رام اهللا .6
أن إقرار الكنيست اإلسرائيلية لما يسمى قانون االستفتاء الـشعبي           اعتبرت وزارة اإلعالم،     :وفا–  رام اهللا 

قبل انسحاب االحتالل من المناطق المحتلة، يعتبر إعالناً رسمياً لوفاة جهود إحالل السالم العادل والشامل               
  .والدائم

دة علـى   كما اعتبرته حسب بيان صدر، اليوم الثالثاء، اعتداء فظاً من جانب دولة عضو في األمم المتح               
قرارات الشرعية الدولية التي تعتبر األرض الفلسطينية وفي مقدمتها القدس والجوالن السوري المحتـل              

  . خاضعة لقراراتها1967منذ العام 
وقال البيان، إن نصوص القانون األسود، الذي يشترط  االنسحاب من األراضي العربية المحتلة في حال                

مة االحتالل أوالً، ثم مصادقة الكنيست عليه بأغلبية مطلقة تـصل           التوصل التفاق سالم بإقراره من حكو     
 عضو أو أكثر، وإذا ما حدث ذلك فسيخضع الستفتاء شعبي لقبول أو رفض قـرار الكنيـست،                  61إلى  

  .ليست إال الرصاصة األخيرة على جهود السالم الهشة
لجهود السياسية من أي مضمون،     ورأت الوزارة في القانون الجديد استباق وفرض لألمر الواقع وتفريغ ل          

ما يجعل في نهاية المطاف الحديث عن السالم مجرد نكتة ال تستطيع انتـزاع ضـحكة صـفراء مـن                    
  .سامعيها

وحثت وزارة اإلعالم على وقع هذا التطور الخطير، الهيئات والتشكيالت السياسية وفي مقدمتها الجمعية              
 مسؤولياتها، واإلعالن القـاطع بـأن مـصير األرض          العامة لألمم المتحدة ومجلس األمن الوقوف عند      

الفلسطينية والسورية واللبنانية المحتلة يجب أن يكون بزوال االحتالل غير الشرعي، وبالتنفيـذ الـدقيق               
  .لقرارات الشرعية الدولية وحقوق الشعوب غير القابلة للتصرف وتصفية االستعمار

  23/9/2010، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
 

   عربيا تتفق عليه جامعة الدول العربية والفرقاء من اجل انجاز المصالحةإشرافا نريد :الدويك .7
طالب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني الدكتور عزيز الدويك احد قادة حركة            : وليد عوض  -رام اهللا   

 الورقـة المـصرية بـشأن       حماس في الضفة الغربية الثالثاء بأن تلتزم حركتا فتح وحماس بما ورد في            
 كون الملف االمني هو العقبة االخيرة التي مـا زالـت تعتـرض طريـق تحقيـق                  حرفياً األمنيالملف  

المصالحة، بعد ان تم تذليل القضايا الخالفية االخرى في االجتماع الذي عقد بين خالـد مـشعل رئـيس                   
) سـبتمبر (واخـر شـهر ايلـول       المكتب السياسي لحماس وعزام االحمد رئيس وفد فتح للمصالحة في ا          

الثالثاء الى ان الذي افشل اللقاء االخير الذي عقد بين           واشار الدويك في لقاء مع االقدس العربي      . الماضي
فتح وحماس قبل عيد االضحى المبارك في دمشق هو محاولة احد االطراف اقـصاء الطـرف االخـر،                  

  . رافضا ان يسمي من هو ذلك الطرف
ـ ما الذي حال دون توصل وفدي حركتي فتح وحماس في االجتماع االخير فـي               : وفيما يلي نص اللقاء   
  دمشق لتفاهم بشأن 

  الملف االمني الذي بات يوصف بانه العقبة االخيرة التي تعترض طريق المصالحة الفلسطينية؟
رى  ـ الذي رشح لي من معلومات يدل على ان احد الطرفين اراد اقصاء الطرف االخر بطريقة او بأخ                 

فمحاولـة  . متجاوزا في تقديري ورقة المصالحة المصرية التي تنص على شراكة حقيقية بين الطـرفين             
   - وكيف السبيل للخروج من هذا العائق؟ -الشراكة الفعلية تحل االشكال . االقصاء كانت العائق الوحيد

ى الشق االمني مـن ورقـة       انا اقدم اقتراحا للطرفين بان يتم التنفيذ الصادق واالمين وباشراف عربي عل           
المصالحة المصرية كما وردت، الن الورقة تنص على الشراكة الفعلية بين الطرفين، وترتيب الوضـع               

  .االمني في كل من الضفة والقطاع على قدم واحد
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 فـي   -من هو الطرف الذي حاول اقصاء الطرف االخر وتجاوز الورقة المصرية في الملف االمنـي؟                
يد ان ادخل في هذا التفصيل، ولكن في تقديري ان محاولة االلتفاف علـى الورقـة                الوقت الحاضر ال ار   

المصرية هي السبب الذي يدعوني الى ان اقترح اطالق مبادرة تنفيذ الشق االمني في الورقة المـصرية                 
كما ورد وباشراف عربي، وذلك لقناعتي بان الورقة المصرية تنادي بشراكة حقيقية ، وبالتـالي نريـد                 

افا عربيا تتفق عليه جامعة الدول العربية وتتفق عليه االطراف والفرقاء مـن اجـل انجـاز هـذه                   اشر
 -.  التي يمكن ان نطلق عليها االن اسم العقبـة االمنيـة             - الملف االمني  -المصالحة وتجاوز هذه العقبة   

لتـي تحـول دون     دكتور ما هو اقتراحك بشكل دقيق لتجاوز هذه العقبة التي تسميها بالعقبـة االمنيـة ا               
الجانب االول فيها االخذ بما فـي الورقـة         .  مقترحي يأخذ جوانب مختلفة    -الوصول التفاق المصالحة؟    

 - فـتح  -المصرية في الشق االمني بحرفيته، كما ورد في الورقة المصرية التي وقع عليها احد الطرفين              
ف الجامعة العربيـة باعتبارهـا   ، واالمر الثاني ان تشر-ويراد ان يوقع عليها الطرف اآلخر ـ حماس  

ثم االمر الثالث ال بد من الفرقاء       . جهة عربية مسؤولة على هذا التنفيذ الصادق واالمين في الشق االمني          
انفسهم ان يتحروا الدقة والصدق واالمانة في تنفيذ هذا االتفاق بعيدا عن اية تجاذبات وبعيدا عن محاولة                 

 هل افهم من حديثك بانك تطالب بتدخل عربي لتنفيـذ           -. رف كان االقصاء التي يمكن ان تأتي من اي ط       
 اقتراحي ان يكون هناك اشراف عربي على تنفيذ الـشق          -الشق االمني الذي ورد في الورقة المصرية؟        

انا الذي اريده هو ان يتجاوز الطرفان العقبـة         . االمني من قبل جامعة الدول العربية يتفق عليه الطرفان        
 تقديري ستحول دون توقيع المصالحة، والدخول الى بنود هذا االتفاق وليس فقط الحديث              االمنية التي في  

  :لإلطالع على نص الحوار يرجى الضغط على الرابط التالي و.عنه
htm.93qpt23\23-11\11\2010\data=arc&htm.93qpt23\today=fname?asp.index/uk.co.alquds.www/:/http  

  24/11/2010، نالقدس العربي، لند
  

  حل الدولتين إما ينفذ اآلن أو لن ينفذ أبدا: منيب المصري .8
طيني ان  قال منيب المصري رجل األعمال والشخصية البارزة في المجتمـع الفلـس           : توم بيري  -رام اهللا 

وتحتاج ذات يوم   " فصل عنصري "اسرائيل يجب أن تحقق السالم اآلن مع الفلسطينيين وإال أصبحت دولة            
  .ليتولى زمام األمور فيها" لمانديال فلسطيني"

وقال المصري الذي يحظى باحترام مختلف التيارات السياسية الفلسطينية ان فكرة إقامة دولة فلـسطينية               
في سريعا ما لم يتوقف على الفور البناء االستيطاني االسرائيلي على األراضـي            الى جانب اسرائيل ستخت   

  .المحتلة
كل شيء يـسير     "1994وقال مشيرا الى النظام العنصري في جنوب افريقيا الذي حكم البالد حتى عام              

 أسمع وأقدر األصوات المطالبة بالسالم في اسـرائيل     "وأضاف  ." نحو نظام فصل عنصري من هذا النوع      
  ."نحتاج للمزيد من األصوات. لكنها ال تكفي

." آمل لصالح الجميع أن يكون مازال بامكان الواليات المتحـدة عمـل شـيء             "وقال المصري لرويترز    
  ."يتعين عليهم اقتسام الكعكة. سلوك اسرائيل يجب أن يتغير"وأضاف 

لنتيجة ستكون سيئة بالنـسبة     وهذه ا . وقال المصري ان المستوطنات تجعل إقامة دولة فلسطينية مستحيال        
  ."سيعود ذلك عليهم بنتائج عكسية"وأضاف . بالنسبة السرائيل" قاتلة"للفلسطينيين لكنها 

وتابع أن اسرائيل ستجد نفسها مسؤولة بالكامل عن حكم شعب فلسطيني متزايد وفكرتها عن دولة يهودية                
يد الفلسطينيين بالمقارنة بمعدل المواليد بـين  ستتبدد في مواجهة التغيرات السكانية مع ارتفاع معدل الموال       

  .اليهود
نظام فصل عنصري أيا كان ما يقال عنها وستتمنى اسرائيل أن تجـد مانـديال               ) ستتحول الى "(وأضاف  

  ."فلسطينيا يتولى مسؤولية حكم البالد
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 23/11/2010، وكالة رويترز لألنباء
  

  تحقيق المصالحةل" حماس"ندعو و.. القيادة متمسكة بالثوابت: حّماد .9
قال المستشار السياسي الرئيس نمر حماد اليوم الثالثاء، إن القيادة الفلـسطينية            : محمود خلوف  - القاهرة

ال يمكن أن تقبل بأي صيغة الستئناف المفاوضات دون ضمان وقف االستيطان بشكل كامل في القـدس                 "
  ".الشرقية وجميع األرض الفلسطينية

القدس بالنسبة للقيادة الفلسطينية والرئيس محمود عباس       : في القاهرة " وفا"الة  وأضاف حماد في حديث لوك    
وشعبنا جوهر القضية، ولن نقبل بما يطرحه بنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل بأن هذه المدينة ليست                

  .مستوطنة، وأنها العاصمة األبدية إلسرائيل
يطان مقابـل تقـديم دعـم عـسكري ولوجـستي        وحول ما يتردد عن وجود خطة أميركية لتجميد االست        

ما نشر حول هذه الخطة كان تسريبا لوسائل االعالم ونحن تعودنا على ما تنشره              : إلسرائيل، أجاب حماد  
وسائل االعالم اإلسرائيلية من أنباء متناقضة، ونعتبر كل ما ينشر هو شيء غير رسمي، ألننا لم نتـسلم                  

  .يةشيئا رسميا من قبل اإلدارة األميرك
وذكر أن بيانا رسميا فلسطينيا صدر حول هذا الموضوع عقب لقاء الرئيس عباس مع مساعد المبعـوث                 
األميركي لعملية السالم في الشرق األوسط ديفيد هيل، موضحا أن هيل أبلغ الرئيس عباس أنـه مـازال                  

  .هناك تواصل بين الواليات المتحدة وإسرائيل من أجل بلورة األفكار
القيادة الفلسطينية واضح من عملية السالم ومن االستيطان وقضايا الحل الدائم وال غموض             موقف  : وتابع

فيها، والرئيس أبومازن أبلغ هيل أن الموقف الفلسطيني ثابت وطالب بتجميد االستيطان بشكل كامل بمـا                
أن تأخذ بعين   في ذلك القدس الشرقية، وأن أي صيغة قد تتوصل إليها الواليات المتحدة مع إسرائيل يجب                

  .االعتبار موضوع القدس وحساسيته بالنسبة لنا، وبخاصة أنه ليس هامشيا
وردا على سؤال حول ما يتردد عن وجود خطة لوقف االستيطان لمدة ثالثـة أشـهر علـى أن تتكفـل                     
واشنطن بعدم ممارسة الضغط مجددا على إسرائيل، وما يتردد حول اسـتثناء القـدس مـن موضـوع                  

المفاوضات هدفها حل الصراع، وإنهاء االحتالل، فكيـف يمكـن أن           : اب المستشار حماد  االستيطان، أج 
نتحدث عن إنهاء االحتالل وفي الوقت ذاته يتواصل االستيطان، فهذا أمر غير معقول، ومن هنا ال حلول                 

  .وسط بموضوع االستيطان، ولن نقبل باستثناء القدس
سك بجميع الثوابت الفلسطينية وفي مقدمتها تقرير المصير        متم" أبو مازن "وأكد أن الرئيس محمود عباس      

  .وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس، والمتواصلة جغرافيا، والخالية من المستوطنات
وعبر المستشار حماد عن أمله بأن يحدث اختراق حقيقي على صعيد إنهاء حالة االنقسام الفلسطيني وأن                

 التي جاءت محصلة لساعات طويلة من الحوار في القـاهرة، مـشددا             توقع حماس على ورقة المصالحة    
على أن حالة التشرذم الراهنة تؤثر سلبا علي القضية الفلسطينية، وأن اسرائيل باستمرار تحاول أن تجـد      
في حالة االنقسام المهرب للتنصل من استحقاقات عملية السالم، واإلدعاء بأنه ال يوجد شريك فلـسطيني                

  .تتحدث معه
: في طي ملف االنقسام، مـضيفا     " حماس"وأوضح عدم وجود مؤشرات تظهر أي جدية لدى قيادة حركة           

الورقة المصرية قارب النجاة بالنسبة لنا، ولألسف كل مرة نحاول أن ننهي األزمة الداخلية الراهنة تكون                
  ".حماس"النتيجة ال شيء بسبب تعنت 

  :بط التاليلإلطالع على نص الحوار يرجى الضغط على الرا
91143=id&detail=action?php.index/arabic/ps.wafa.1www://http  

  23/11/2010، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
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  "ما ملكت أيمانكم "يكّرم أسرة المسلسل السوريعباس  .10

وأقام لهم . في عمان» ما ملكت أيمانكم«تقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس أسرة المسلسل السوري اس
وقدم لكل منهم وساماً، عبارة عن قالدة . حفالً تكريمياً رئاسياً في منزل السفير الفلسطيني في األردن

  . تحمل صورة القدس وإسم الرئيس الفلسطيني
م الرئاسة الفلسطينية الى أسرة المسلسل ومخرجه نجدة أنزور، منوهاً ثم قدم عباس درعاً تكريمياً باس

  . بالمستوى الفني المتميز والطرح الفكري الهام الذي قدمه العمل
واعتبر عباس أن العمل تميز بطرحه لقضايا هامة، وبكل جرأة وموضوعية، عبر ما قدمه المخرج 

وقد استطاع من . بهذه البراعة» توفيق«صية أنزور، والفنان مصطفى الخاني وقدرته على تجسيد شخ
  . خاللها أن يسلط الضوء على هذه الشريحة التي تسيء للدين ولرجال الدين، قبل أن تسيء لغيرهم

وبتأثيرها البالغ في المجتمع . ونوه بالدور الكبير الذي تلعبه الدراما السورية على صعيد الوطن العربي
  . ستمرار في تقديم أعمال من هذا المستوىوتمنى على أسرة العمل اال. العربي

وأبلغ الرئيس الفلسطيني أسرة المسلسل بأنه أصدر توجيهاته الى التلفزيون الفلسطيني لعرض المسلسل 
  . خالل األيام المقبلة

وبعد التكريم، استضاف عباس أسرة المسلسل الى العشاء، وجرى البحث بضرورة قيام تعاون فني 
وحضره عن الجانب الفلسطيني الدكتور صائب . ستمر اللقاء قرابة ثالث ساعاتوا. سوري ـ فلسطيني

  .  عريقات وياسر عبد ربه والسفير الفلسطيني في األردن، وعدد من قيادات الدولة الفلسطينية
 24/11/2010السفير، 

  
  لن نصدق حماس حتى توقع على الورقة المصرية: فتح .11

في الوقت الذي أيدينا فيه كل ": "معا"، احمد عساف، في لقاء مع  المتحدث باسم حركة فتحقال :رام اهللا
المرونة المطلوبة النجاز اتفاق المصالحة على قاعدة الورقة المصرية، وحرصنا على توقيعها، فاننا لن 
نسمح لحركة حماس الرافضة لتوقيع هذه الورقة لغاية االن تحت ذريعة وجود مالحظات لديها على هذه 

توهم شعبنا واالمة العربية بان لديها حرص على المصالحة واالتفاق الوطني في حين تقوم الورقة، بان 
بممارسات تكريس االنقسام على االرض دون اعطاء اية مؤشرات حقيقية وواقعية تثبت انها جادة في 

  ".تحقيق هذه المصالحة
طنية يكشف عن ان مواقف حماس وعدم تجاوبها الجدي مع جهود المصالحة الو"واعتبر عساف ان 

حماس وقادتها يسعون الى تغيير كل بنود الورقة المصرية واعادة االمور الى مربعها االول في انتظار 
نحن لن نصدق حماس حتى : "، وقال"شيء ال نعرفه وقد يكون له نتائج كارثية على الشعب الفلسطيني

  ".توقع على الورقة المصرية
  24/11/2010وكالة معا اإلخبارية، 

  
   من مغادرة غزة لرام اهللا "المجلس الثوري" أعضاءفتح تتهم حماس بمنع  .12

حماس منعت امس اعضاء المجلس الثوري  حركة اعلنت حركة فتح يوم امس ان :اشرف الهور -غزة 
من مغادرة قطاع غزة الى الضفة الغربية لحضور اجتماع الدورة الخامسة للمجلس الذي يعقد اليوم 

ا موافقة نقلها للحركة منيب المصري الذي يتوسط في حل الخالف بعد اجرائه االربعاء، رغم تلقيه
  .اتصاال مع خالد مشعل زعيم حماس
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انه توجه مع اعضاء المجلس ' القدس العربي'وقال ابو نضال ابو شمالة عضو المجلس الثوري لفتح لـ 
بية، غير ان حاجزا امنيا يتبع للمغادرة من هناك الى الضفة الغر' ايريز'ظهر امس الى معبر بيت حانون 

  .الحكومة المقالة التي تديرها حركة حماس اوقفهم، وابلغهم بأنهم ممنوعون من مغادرة القطاع
وذكر ابو شمالة انهم ابلغوا المسؤول عن الحاجز االمني بصيغة االتصاالت التي اجريت، لكنه قال انه 

  .ابلغهم ان عملية منعهم من السفر ال تزال سارية
كر العضو في المجلس الثوري ان االقتصادي الفلسطيني منيب المصري توسط لحل الخالف، وانه وذ

واشار الى ان المصري ابلغ حركة . اجرى اتصاال ليل االثنين مع خالد مشعل لحل الخالف حول السفر
تح ان الى ذلك، اكد فهمي الزعارير المتحدث باسم ف. فتح ان مشعل وافق على عملية سفر وفد الحركة

لم تتجاوب مع االطراف الوطنية التي تدخلت لغاية السماح العضاء المجلس من المتواجدين في 'حماس 
استمرار نهج حركة حماس المرفوض وطنيا '، ولفت الى ان هذا يدلل على 'قطاع غزة بمغادرة القطاع

  .'وشعبيا
بالمصالحة، وادعاءات حماس تتعارض بشكل مادي مع الطموحات الشعبية 'واشار الى ان عملية المنع 
  .'االعالمية برغبتها في ذلك

وزاد الزعارير من انتقاده لحماس، وشبه موقفها من منع سفر مسؤولي فتح للضفة بموقف اسرائيلي 
ما زالت حماس تمارس ذات السلوك الذي يمارسه االحتالل االسرائيلي، اذ يمنع االحتالل 'مماثل، وقال 

ة فتح اعضاء المجلس الثوري، وحماس تمنع تسعة اعضاء من قطاع دخول ثالثة من مناضلي حرك
  .'غزة، ومن بينهم نائب امين سر المجلس الثوري امال حمد

  24/11/2010القدس العربي، لندن، 
  

  مشعل وافق أن تسمح حكومة غزة بمغادرة قياديي فتح مقابل إطالق أبو السعود": الحياة" .13
أن رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل وافق » لحياةا«ذكرت مصادر لـ :  فتحي صباح-غزة 

سراح المربية  بمغادرة القطاع في مقابل اطالق أبو سعود» فتح«على أن تسمح الحكومة المقالة لقياديي 
التي نقلت الى أحد مستشفيات الضفة و ،تمام أبو سعود المعتقلة لدى األجهزة األمنية الفلسطينية في الضفة

وجاءت موافقة مشعل نتيجة وساطة قام بها رئيس منتدى . اً بعد تدهور حالها الصحيةالغربية اخير
 الثلثاء أثناء -فلسطين رجل األعمال الفلسطيني منيب المصري، الذي اتصل هاتفياً بمشعل ليل االثنين 

  .النائب فيصل أبو شهال» فتح«وجوده في غزة وبحضور القيادي في حركة 
  24/11/2010الحياة، لندن، 

  
  انقسام اللجنة المركزية لفتح بين عباس ودحالن": الشرق القطرية" .14

تطالب جهات فتحاوية بعقد مؤتمر عام استثنائي إلخراج الحركة من األزمة التي صنعت في : عمان
مؤتمر بيت لحم، وأنتجت لجنة مركزية متصارعة على خلفية ما تحظى به أطرافها من دعم أمريكي 

ي في بعض الحاالت، وتخليصها من كل من محمود عباس ومحمد دحالن سواء وأوروبي، بل وإسرائيل
  . بسواء

فتح اآلن، أولهما بزعامة محمود عباس رئيس الحركة، "وقالت المصادر إن هناك جناحين داخل حركة 
ويضم الطيب عبد الرحيم، عزام األحمد، محمد شتية، نبيل شعث، صائب عريقات، ونبيل أبو ردينة، في 

زعم الجناح اآلخر محمد دحالن، الطامح إلى خالفة عباس عبر سلسلة تكتيكات مرحلية، قد تأتي حين يت
، حسين الشيخ، )أمين سر الحركة(ويضم أبو ماهر غنيم , برئيس انتقالي بداية من طراز ناصر القدوة 

  .توفيق الطيراوي، ناصر القدوة، صخر بسيسو، وسلطان أبو العينين
  .اء اللجنة محايدين ينتظرون نتيجة الصراعفيما يبقى عدد من أعض
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في قطاع غزة، وقبل ذلك في االنتخابات " فتح"دحالن الذي يجري تحميله المسؤولية عن سقوط حركة 
سقوط "التشريعية، مع أنه هو شخصيا فاز فيها، كان حمل عباس أمام مؤتمر بيت لحم المسؤولية عن 

  "..غزة
دحالن للقدوة، وتقديمه باعتباره األحق برئاسة السلطة، وتدخل الصراع الذي يدور حاليا حول تحريض 

دحالن في شؤون األجهزة األمنية في السلطة، وفي تشكيلة حكومة سالم فياض، ما حدا باألخير إلى 
تأجيل إعادة تشكيل حكومته، يندرج تحت عنوان عريض هو استعداد دحالن لخالفة عباس نفسه، 

وكانت حراسات عباس ودحالن تبادلتا سحب األقسام أمام . الفةوحرمان سالم فياض من فرصة الخ
وسبق أن اتخذ عباس إجراء بحق دحالن، على هذه الخلفية يتمثل , ..غرفة كان يتشاجر داخلها الرجالن

  .في سحب الحراسات من أمام منزله في رام اهللا
  24/11/2010الشرق، الدوحة، 

  
  على االستمرار في عملية المفاوضاتلمخاطر المترتبة تحذر من ا" الديمقراطية" .15

من الجبهة ، أن وفدا حامد جاد غزةنقال عن مراسلها من  24/11/2010الغد، عمان، نشرت 
رئيس الوزراء الفلسطيني المقال،  زار الديمقراطية ترأسه عضو المكتب السياسي للجبهة صالح زيدان

تمرار في عملية المفاوضات خصوصا في حذر زيدان من المخاطر المترتبة على االس،  وإسماعيل هنية
ظل استمرار االستيطان والضمانات األميركية، مشيراً إلى ضرورة إيجاد إستراتيجية بديلة تتضمن 

  .استنهاض الموقف الفلسطيني والعربي والدولي
وشدد زيدان على أهمية المصالحة الفلسطينية لتقوية الجبهة الداخلية واالستناد إلى الوفاق الوطني 
لمواجهة التحديات التي تواجه شعبنا، داعياً إلى تفعيل جهود المصالحة، ومحذرا في ذات الوقت من 

  .خطورة التهديدات التي يطلقها قادة االحتالل الواحد تلو اآلخر ضد غزة
وحذر وفد الجبهة من مخاطر الصفقة األميركية اإلسرائيلية بتقديم واشنطن امتيازات أمنية غير مسبوقة 

ئيل واسترضاءات وتفاهمات على حساب الحقوق الفلسطينية لعرقلة الطريق أمام البدائل والخيارات إلسرا
الفلسطينية للحصول على تأييد دولي للحقوق الفلسطينية وإلعالن الدولة الفلسطينية بحدود الرابع من 

  . وعاصمتها القدس1967) يونيو(حزيران 
محمود خلف، عضو اللجنة المركزية للجبهة ن  من رام اهللا أ23/11/2010قدس برس،  وذكرت

في مقابل اإلغراءات األمريكية "إنه : نسخة منه" قدس برس" تصريح مكتوب وصل قال في الديمقراطية 
إلسرائيل والتي ال زالت الحكومة اإلسرائيلية تدرس القبول بها، لم تقدم اإلدارة األمريكية للطرف 

  ".ره للقبول باستئناف المفاوضات المباشرة دون شروطالفلسطيني سوى مزيد من الضغوط إلجبا
ليست ضد المفاوضات من حيث المبدأ، لكن تقبل بالمفاوضات بشروط "وأكد خلف أن الجبهة الديمقراطية 

ال مفاوضات مع االستيطان، وضع سقف زمني للمفاوضات، وضع جدول أعمال محدد : محددة وهي
 –الحدود (هدف التوصل لحلول جدية للقضايا الجوهرية للمفاوضات يجري التعاطي معه بتوازن وب

، وضمان إقامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة بحدود عام ) القدس– المياه – المستوطنات –الالجئين 
، وحق الشعب الفلسطيني بالسيادة على أرضه وسمائه ومقدراته، وأن مرجعية هذه المفاوضات 67

لقة بالقضية الفلسطينية وليست المرجعية هي المفاوضات ذاتها كما تطرح قرارات الشرعية الدولية المتع
  ".اإلدارة األمريكية

  
  على أي عدوان إسرائيلي يستهدف غّزة" غير محدود"تتوّعد برّد " جهاد جبريل"كتائب  .16
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 -الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين "الجناح العسكري لـ" الشهيد جهاد جبريل"هددت كتائب : رام اهللا
، بضرب أهداف مدنية وعسكرية داخل الدولة العبرية ما إذا أقدمت األخيرة على شن أي "لقيادة العامةا

  .هجوم يستهدف قطاع غزة
، )23/11(نسخة عنه الثالثاء " قدس برس"وأكّد أبو غسان، الناطق اإلعالمي باسم الكتائب في بيان تلقّت 

ستعدادها واستنفارها الدائمين، لمواجهة أي عدوان على جاهزية القوات القتالية التابعة للكتائب وا
سيفاجئ العدو الصهيوني حينما تُضرب مدنه ومستوطنيه وتجمعاته "إسرائيلي يتهدد القطاع، وأضاف 

  .، وفق البيان"العسكرية
لن تكون نزهة كما يتصورها العدو اإلسرائيلي، إذا ما حاول اجتياح "وشدد أبو غسان، على أن غزة 

  ".ستكون بداية النهاية النهيار المشروع االستعماري الصهيوني بالمنطقة"، وأضاف "ع بالكاملالقطا
سنصل إلى "ترتكبها القوات اإلسرائيلية بحق غزة، وأضاف " حماقة"وتوعدت الكتائب بالرد على أي 

، "و الصهيونيأماكن لم تصلها المقاومة من قبل، ولن يكون لردنا حدود سنستهدف كل أماكن تواجد العد
  .بحسب تأكيد البيان

  23/11/2010قدس برس، 
  

  تدعو السلطة لإلفراج الفوري عن الداعية أبو السعود حماسلالحركة النسائية التابعة  .17
اعتقال أجهزة األمن التابعة للسلطة " حماس"استنكرت الحركة النسائية الفلسطينية التابعة لحركة : غزة

الداعية تمام أبو السعود، في اليوم األول من أيام عيد األضحى ) ةجناح الضفة الغربي(الفلسطينية 
  ".تجاوزاً خطيراً للحدود الدينية واألخالقية"المبارك، معتبرة ذلك 

هذا االعتداء المؤسف على سيدة أرملة "نسخة منه، " قدس برس"ونددت الحركة في بيان مكتوب وصل 
هذا االعتداء المتكرر على حرائر الضفة يعتبر وصمة  "، مشيرة إلى أن"تعيل أبناءها بعد وفاة والدهم

  .، على حد تعبيرها"عار على جبين األجهزة األمنية في سلطة رام اهللا
إن هذا ليس االعتداء األول، حيث تـجاوزت "وحذر البيان من االعتداءات المتكررة ضد النساء، وقال 
الل؛ وذلك من خالل االستمرار في التنسيق األجهزة األمنية حدودها في انسياقها وراء رغبات االحت

األمني، الذي ظهر جلياً في اعتقال االحتالل لنجل المربية أبو السعود في الوقت الذي أخذت األجهزة 
  ".األمنية فيه على عاتقها مهمة اختطاف األم ونجلها الثاني

، والتوقف التام "أم عامر"اعية بالتدخل لإلفراج الفوري عن الد"وطالبت الحركة النسائية الجهات المعنية 
أي اعتداء على النساء هو شرخ واضح في النسيج االجتماعي "، معتبرةً أن "عن االعتقال السياسي

  ".الفلسطيني
  23/11/2010قدس برس، 

  
  يزور الرئيس سليمان مهنئا بذكرى االستقالل" الديمقراطية"وفد من : لبنان .18

ين، في بيان، أن وفداً برئاسة عضو المكتب السياسي علي أعلنت الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسط
كما سلّم الوفد برقية تهنئة باسم . فيصل، زار القصر الجمهوري وقدم التهاني لمناسبة ذكرى االستقالل

األمين العام للجبهة نايف حواتمة الى رؤساء الجمهورية العماد ميشال سليمان والمجلس النيابي نبيه بري 
  .ء سعد الحريريومجلس الوزرا

تسارع األحداث والتطورات السياسية في المنطقة والتدخالت الخارجية "وأشار حواتمة في البرقية الى 
وتصاعد التهديدات اإلسرائيلية والعدوان اإلسرائيلي في لبنان وفلسطين، وهو ما يدعونا الى التأكيد مجدداً 

حقه في استرجاع كامل حقوقه في أرضه وضمان حق تمسكنا بثوابتنا الوطنية والقومية بما يضمن للبنان 
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من جهة ثانية، زار فيصل ". الشعب الفلسطيني في بناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس وعودة الالجئين
  .يرافقه عضو قيادة الجبهة، محمد خليل، متروبوليت بيروت للروم األرثوذكس المطران الياس عودة

إخراج قضية الحقوق اإلنسانية من "قات اللبنانية الفلسطينية وضرورة وقال فيصل، انه تم استعراض العال
توقفنا أمام مسألة تنظيم العالقات في هذه المرحلة، واعتبرنا "أضاف ". إطار التجاذبات اللبنانية الداخلية

  ".أن الفلسطينيين في لبنان مجمعون بشكل كامل على أال يكونوا طرفاً في الصراع الداخلي اللبناني
  24/11/2010لمستقبل، بيروت، ا

  
  " من القدس والجوالناإلستفتاء على اإلنسحاب"قانون  نتنياهو يدافع عن .19

دافع رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو عن قانون االستفتاء، وقال خالل :  وكاالت–رام اهللا 
قرر وأنا أعتمد على شعب الشعب يعرف أنه سي"زيارة لمجمع الصناعات الجوية في مدينة اللد أمس إن 

من يريد إحضار اتفاق سياسي مع انعكاسات "وتابع نتنياهو أن  ".إسرائيل فهو شعب حكيم وعقالني
  ".تاريخية ال ينبغي أن يتخوف من طرحه أمام الشعب وهذا أمر ديمقراطي وصحيح
أي اتفاق سالم "ل إن وكان نتنياهو أصدر أمس، قبل زيارته مدينة اللد، بيانا رحب فيه بسن القانون وقا

يحتم إجماعا قوميا واسعا والقانون يضمن هذا، وهو يقلص الخالفات والتوترات بين فئات الشعب ويمنع 
  ".وضعا يتم فيه التوصل التفاقات بواسطة مناورات برلمانية ال تعكس إرادة الجمهور

  24/11/2010، المستقبل، بيروت
  

  ة لمواجهة الحرب الجبهة الداخلية غير جاهز: متان فيلنائي .20
كشف نائب وزير االمن االسرائيلي، الجنرال المتقاعد متان فيلنائي، النقاب :  زهير اندراوس-الناصرة 

عن انّه بالرغم من مرور اربع سنوات ونيف على انتهاء حرب لبنان الثانية فان الخالفات بين الوزارات 
  .المختلفة في الدولة العبرية ما زالت قائمة

لنائي ان هذه الخالفات تحول دون تطبيق التوصيات، وتعرقل مهام االستعدادات لحماية الجبهة وقال في
  .الداخلية، التي برأيه في كل حرب قادمة ستتحول الى جبهة قتال بكل ما تحمل هذه الكلمة من معان
ة بالدولة وقال فيلنائي في دراسة استراتيجية نشرها في كتيب خاص عن المخاطر االستراتيجية المحدق

 بالمئة فقط من الجبهة الداخلية محمية من قبل 40 ان 2011العبرية في العام الجاري وفي العام القادم 
 بالمئة فما زال مكشوفًا وال يمكن لقوات االمن االسرائيلية في 60قوات االمن االسرائيلية، اما الباقي، اي 

  .حال اندالع مواجهة جديدة حمايته
من ايضا ان التهديدات المحدقة باسرائيل هي من قبل الصواريخ الباليستية االيرانية وقال نائب وزير اال

ومن حزب اهللا اللبناني، الذي يملك الصواريخ القادرة على ضرب تل ابيب، وفي القريب العاجل، بحسب 
 على فيلنائي، فان حزب اهللا سيطور الصواريخ االمر الذي سيؤهله لضرب مناطق واماكن محددة، مشددا

كما لفت الى الجبهة الجنوبية قائال ان الصواريخ التي تمتلكها . ان هذا االمر هو مسألة وقت ليس اال
حركة المقاومة االسالمية كانت صواريخ بدائية ومع مرور الوقت قامت حركة حماس بتطويرها بحيث 

ل تطوير الصواريخ التي تحولت الى تهديد على البلدات االسرائيلية، واشار الى ان حركة حماس تواص
بحوزتها، وفي المستقبل القريب، يقول فيلنائي، فان مدى الصواريخ سيصبح اكثر بعدا، والدقة في 

  .التصويب ستتحسن، كما ان الصواريخ ستحمل رؤوسا خطيرة للغاية، على حد قوله
تي نفذت في الداخل وزاد قائال ان تهديد الصواريخ من خارج الدولة العبرية والعمليات الفدائية ال

االسرائيلي حوال التهديد على الجبهة الداخلية الى تهديد استراتيجي، وهذا االمر برأيه نابع من ان اعداء 
الدولة العبرية، على حد وصفه، يدركون تماما انّهم ال يقدرون على االنتصار على الجيش االسرائيلي في 

م المعركة عن طريق الجبهة الداخلية في الدولة العبرية، ساحة المعركة، وبالتالي فانّهم سيعملون على حس
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وزاد قائال ان الجيش االسرائيلي سيحقق االنتصار، ولكن من ناحية اخرى فان الجبهة الداخلية ستتعرض 
  .الصابات كبيرة وخطيرة االمر الذي سيؤثر على سير المعارك وعلى الية حساب نتائج الحرب

ل نائب وزير االمن االسرائيلي، انه يتحتم على الدولة العبرية ان وعلى ضوء هذه المعطيات، يقو
الجبهة العسكرية والجبهة المدنية، خصوصا وان الجبهة المدنية : تتحضر للمعركة القادمة على الجبهتين

  .ستكون مشاركة بشكل تام في تحمل االصابات في كل حرب او مواجهة تخوضها اسرائيل
ميع الجهات المسؤولة في اسرائيل حيث قال انّها تبدأ بالعمل لحماية الجبهة وانتقد نائب الوزير بشدة ج

الداخلية بعد ان تباشر المدفعية بالقصف، وخلص الى القول ان وزارة االمن االسرائيلية تعمل على زيادة 
اجل حماية التنسيق بين جميع المسؤولين عن الجبهة الداخلية، ولكن الجهة التي تعيق التنسيق والتقدم من 

الجبهة الداخلية، يقول فيلنائي، هي الوزارات الحكومية، التي تعاني دائما من نقص في الميزانيات، 
  .ويجب التصريح بذلك علنًا، على حد تعبيره

  23/11/2010، القدس العربي، لندن
  

  " اإلستفتاء على اإلنسحاب"راك ينتقد قانون اب .21
 مصادقة الكنيست مساء أمس على قانون اإلستفتاء )أمس(ك اليومنتقد وزير األمن اإلسرائيلي ايهود بارا

العام على اي قرار بإنسحاب اسرائيلي من األراضي المحتلة، معتبرا أن ذلك قد يظهر اسرائيل بمظهر 
  .من يرفض السالم

ان تحقيق التقدم في التفاوض يعد مصلحة :" وقال باراك خالل مؤتمر عقد لرؤساء المجالس االقليمية
  " .رائيلية واضحة وال خيار اخر سوى دولتين لشعبين وهذا االمر ليس بمقولة فحسباس

من جانبه انتقد رئيس الكنيست رؤوفين ريفلين مصادقة الكنيست على مشروع القانون القاضي باخضاع 
أي قرار باالنسحاب من اراض تخضع للسيادة االسرائيلية الستفتاء عام مؤكدا ان الكنيست تعد أهم 

  .ح للبت في األمور المصيرية واليوم تحولت الكنيست الى جهة تناط بها اشياء غير هامةمسر
  23/11/2010، 48موقع عرب

  
  استئناف المفاوضات مصلحة اسرائيلية وفلسطينية: ليبرمان .22

قال وزير الخارجية اإلسرائيلي، افيغدور ليبرمان، إن إستئناف المفاوضات بين اسرائيل والسلطة 
يعد مصلحة فلسطينية كما انه مصلحة اسرائيلية، ويعتبر هذا التصريح هو األول من نوعه الفلسطينية 

وقال لدى استقباله نظيره اإليطالي، فرانكو فراتيني، ان أي قرار احادي . الذي يصدر عن ليبرمان
 »رزمة المحفزات«وقلل ليبرمان من أهمية . الجانب سيتخذه الفلسطينيون سيلحق الضرر بالمفاوضات

األميركية لتجميد اإلستيطان، وقال انها أقل اهمية من ضرورة خوض التفاوض المباشر ويجب رفض أي 
وتطرق ليبرمان الى اطالق النار بين الكوريتين قائالً ان العالم ال يضع حدا . شرط التخاذ هذه الخطوة

  . لكوريا الشمالية ومن الصعوبة معرفة كيف سيضع حدا اليران
  23/11/2010، 48موقع عرب

  
   بالدخول إلى معسكر إبادة نازي 67 وزير إسرائيلي يشّبه العودة إلى حدود الرابع من حزيران .23

 5000أن أكثر من  العبرية، الثالثاء،' يديعوت أحرونوت'ذكرت صحيفة :  زهير اندراوس-الناصرة 
بالتظاهر قبالة ) شخص من الناشطين اليمينيين والمستوطنين، معظمهم من الشباب، قاموا أمس األول

' إسرائيل بيتنا'وخطب في المتظاهرين الوزير عوزي النداو من حزب . ديوان رئيس الحكومة في القدس
 1967لقد أكدنا مراراً وتكراراً أننا لن ننسحب من الجوالن وغور األردن، ولن نعود إلى حدود ': قائالً

قسم القدس أو نفكك مستوطنات، ومع ذلك التي هي أشبه بحدود أوشفيتس معسكر لإلبادة النازية، ولن ن
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أما رئيس ما .  فإننا نرى أن الحكومات اإلسرائيلية تبدي من عام على آخر االستعداد لتقديم تنازالت
يسمى بمجلس المستوطنات في الضفة الغربية، داني دايان فقال إنه إذا لم يعد نتنياهو إلى موقعه السابق 

    . ن نتحرك من هنا إلى أن يحدث مثل هذا التغيير، على حد تعبيرهرئيساً للمعسكر القومي فإننا ل
  23/11/2010، القدس العربي، لندن

  
  الوزاري السباعي اإلسرائيلي يناقش األوضاع في لبنان المجلس  .24

، في موقعها على الشبكة اليوم، األربعاء، من المقرر أن يجتمع اليوم المجلس "هآرتس"كتبت صحيفة 
، في ظل مخاوف "األوضاع في الجبهة الشمالية" اإلسرائيلي، وذلك لمناقشة ما أسمته الوزاري السباعي

إسرائيل من احتمال حصول تصعيد على خلفية نشر لوائح االتهام مع انتهاء التحقيق في مقتل رئيس 
  . الحكومة اللبنانية األسبق، رفيق الحريري

من المفترض أن تتم مناقشة الموضوع في ونقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله إنه كان 
إطار المجلس الوزاري السياسي األمني، إال أنه نظرا لحساسية الموضوع تقرر عقده في إطار طاقم 

  . وأنه من المرجح أن يتركز النقاش حول إمكانية تدهور األوضاع وحصول تصعيد على الحدود. مقلص
  24/11/2010، 48موقع عرب

  
   جديداً للموساد في األيام القليلة المقبلة نتنياهو يختار رئيساً .25

من المقرر أن يختار رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في األيام القليلة المقبلة رئيساً جديداً 
  . موساد، خلفاً للرئيس الحالي مئير داغان، الذي ينهي واليته نهاية العام الحالي-لجهاز اإلستخبارات 
هو اليوم بياناً لوسائل اإلعالم رداً على اإلنتقادات حول تردده في اختيار خلفاً للداغان، وأصدر مكتب نتنيا

رئيس الوزراء أجرى مشاوارات في الموضوع في الفترة األخيرة ويعتزم اعالن قراره في "جاء فيه إن 
  ".األيام القريبة

لرئيس السابق لشعبة اإلستخبارات ومن بين المرشحين لخالفة داغان، حسب وسائل اإلعالم اإلسرائيلية، ا
 شاباك، يوفال ديسكين، الذي من المقرر أن ينهي -في الجيش، عاموس يدلين، ورئيس جهاز األمن العام 

، الذي تولى رئاسة إدارة "ت"مهامه منتصف العام المقبل، وكذلك النائب السابق لداغان، الملقب بـ
  . رفض داغان تسميته خلفاً لهالعمليات في الموساد واستقال من منصبه بعد أن

ومن األسماء المرشحة أيضاً المبعوث الخاص لنتنياهو في محادثات صفقة تبادل األسرى ورجل الموساد 
  .السابق، حاغاي هداس

إن عدداً من رؤساء األقسام في الموساد قد يقدمون استقاالتهم في حال اختار " هآرتس"وذكرت صحيفة 
  .از، ما استدعى نتنياهو إجراء لقاءات معهم لثنيهم عن اإلستقالةنتنياهو شخصاً من خارج الجه

  23/11/2010، 48موقع عرب
  

  "مقايضة األرض" اإلسرائيلي ينطبق أيضاً على أي اتفاق لـ"قانون االستفتاء" .26
الحاكم يريف ليفين، أن القانون الجديد الذي أقره » ليكود«أكد النائب من حزب :  أسعد تلحمي–الناصرة 

لالنسحاب «ست اإلسرائيلي أول من أمس، ويلزِم إجراء استفتاء عام حول أي اتفاق تبرمه الحكومة الكني
، ال يتطرق إلى انسحاب من القدس الشرقية والجوالن السوري »من أراض خاضعة للسيادة اإلسرائيلية

 بالتكتالت المحتلين فحسب، إنما أيضاً إلى أي اتفاق بمقايضة أراضٍ خاضعة للسيادة اإلسرائيلية
  .1967االستيطانية الكبرى المقامة على األراضي الفلسطينية المحتلة عام 

وأيد هذا التفسير أساتذة في القانون اعتبروا أن القانون يمس بأسس النظام البرلماني المنتهج في إسرائيل، 
  .إذ ينتقص من سيادة السلطتين التنفيذية والتشريعية
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وهو (» مقايضة أراضٍ« أنه حتى في حال وافقت السلطة الفلسطينية على مبدأ ويعني كالم النائب اليميني
ما اقترحته حكومة ايهود اولمرت وقبلها حكومة ايهود باراك، بأن يتم ضم الكتل االستيطانية الكبرى إلى 

، فإن موافقة )إسرائيل في مقابل تعويض الفلسطينيين بأرض بديلة في النقب المحاذي لقطاع غزة
، ثم )120من مجموع ( صوتاً 61مة اإلسرائيلية تستدعي أوالً موافقة الكنيست اإلسرائيلي بغالبية الحكو

 يوماً بغالبية عادية في استفتاء عام، وفقط في حال حصول االتفاق على أصوات ثلثي 90المصادقة بعد 
  .ال يتم التوجه إلى استفتاء عام) 80(نواب الكنيست 

  24/11/2010،  الحياة، لندن
  

  "العنصرية "النائب حنين الزعبي تطالب بالتحقيق مع حاخام بتهمة .27
ة اإلسرائيلية ، يهودا طالبت النائب حنين الزعبي في رسالة للمستشار القانوني للحكوم: القدس

كما طالبت . ، بفتح تحقيق جنائي ضد الحاخام رفائيل كوهين بتهمة التحريض على العنصريةفاينشطاين
جاء ذلك في أعقاب النشر في . لة بتقديمه لمحكمة التأديبية وبفصله عن العملمفوضية خدمات الدو

وسائل اإلعالم عن رسالة وجهها الحاخام رفائيل كوهين لسكان مدينة طبريا يحثهم بها على مقاطعة 
  .التجار العرب في المدينة ، وعدم التعامل معهم ألن ذلك يضر بالمصالح التجارية اليهودية

 يمكن للنيابة العامة تجاهل مثل هذه التصريحات ، خاصة وأن الحديث يدور عن موظف وقالت إنه ال
ولفتت . يعمل في سلك الدولة وشخصية دينية معروفة في المدينة ، ولتصريحاته أثر كبير على سكانها

ف الزعبي في هذا السياق الى تصريحات الحاخام شموئيل الياهو ، من مدينة صفد والتي تبعها أعمال عن
ضد الطالب العرب في كلية صفد ، مشيرة إلى أن تصريحات الشخصيات الدينية العنصرية تقع على 

وأضافت في رسالتها أنه ال يمكن الحد من هذا االنفالت العنصري خاصة من قبل . آذان صاغية
 زعبي هذا وتوجهت. الشخصيات الدينية اليهودية اال عن طريق فتح تحقيقات جنائية وتقديمهم للمحاكمة

  .الى مفوض خدمات الدولة مطالبة بفصل الحاخام كوهين عن عمله وبتقديمه لمحكمة تأديبية
  24/11/2010، الدستور، عّمان

  
  تدرس في نيويورك تتجند لصالح الفلسطينيين  طالبة إسرائيلية": يديعوت" .28

 عاماً 19تبلغ من العمر " ماية يحيشلي"العبرية أن الطالبة اإلسرائيلية " يديعوت أحرونوت"أفادت صحيفة 
من سكان القدس المحتلة، وتدرس في جامعة كولومبيا بنيويورك، تخصص وقت فراغها لتقديم عروض 

، التي يتخللها عرض جنود إسرائيليين يضربون ويعذبون فلسطينيين على الحواجز )إسرائيل(مناهضة لـ
  . في الضفة الغربية

الم اإلسرائيلي تحديات ليست بالبسيطة، يبدو أن هناك من يزيد يأتي ذلك في الوقت الذي يواجِه فيه اإلع
  . يزيدون األمر تعقيداً) إسرائيل(الطين بِلة، فبدالً من تقديم المساعدة لـ

رفضت الخدمة في جيش االحتالل اإلسرائيلي عندما كانت في السابعة عشرة " مايه"وذكرت يديعوت أن 
  .  يوما40 من عمرها، وقد حكم عليها بالسجن لمدة

دولة منزوعة السالح وتندد ) إسرائيل(بأن تكون " مايه"وعلى إثر ذلك، ومنذ إطالق سراحها تُنادي 
  ". طلبة من أجل العدالة للفلسطينيين"باالحتالل، وهي اآلن عضو فاعل في منظمة 

 أنها اآلن تقوم ومن الجدير بالذكر أن الفتاة رفضت في السابق ارتداء البزة العسكرية اإلسرائيلية، إال
بذلك من أجل إظهار كيفية تعرض الفلسطينيين لإلهانة واإلذالل من قبل قوات الجيش اإلسرائيلي في 

  . المناطق
تواجه معارضة شديدة من قبل الطالب اليهود في الجامعة لما تقوم به من " مايه"يشار إلى أن الطالبة 

  . ذلك من أجل إبداء رأيها والتعبير عن فكرها، ولكنها تتجاهل كل )إسرائيل(أعمال مناوئة لـ
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  23/11/2010، موقع فلسطين أون الين
  
  
  

  ! صحفي أمريكي يكشف مخططاً إسرائيلياً لالستيطان بالعراق .29
كشف صحفي أمريكي عن مخطط إسرائيلي لالستيطان في العراق، مؤكداً أن الكيان : واشنطن

  ".إسرائيل الكبرى"راق تحقيقاً لحلم اإلسرائيلي يطمح في السيطرة على أجزاء من الع
وتضمن التقرير الذي نشره الصحفي وين مادسن على موقعه الذي يحمل االسم نفسه، معلومات لم تُنشر 

إلى مدينة الموصل ومحافظة نينوى في شمال " إسرائيل"في السابق حول مخطط نقل اليهود األكراد من 
  . مزارات اليهودية القديمةالعراق تحت ستار زيارة البعثات الدينية وال

، في شراء 2003 ولفت التقرير إلى أن اليهود األكراد قد بدأوا منذ الغزو األمريكي للعراق عام 
  . األراضي في المنطقة التي يعتبرونها ملكية يهودية تاريخية

 ويونس ناحوم" األنبياء"االهتمام الخاص الذي يوليه اإلسرائيليون ألضرحة "واستعرض الكاتب أسباب 
، موضحا أن الكيان االسرائيلي ينظر إليها جميعها على أنها "ودانيال، وكذلك حزقيل وعزرا وغيرهم

  ". يهودا والسامرة"، حالها حال القدس والضفة الغربية التي يسميها "إسرائيل"جزء من 
قد " الموساد"ية   أن فرق جهاز المخابرات االسرائيل- الذي نشرته عدة مواقع عراقية- ويؤكد التقرير

بالتنسيق مع الميليشيات الكردية، هجمات على المسيحيين الكلدانيين " المرتزقة"شنّت مع مجموعات من 
العراقيين في كل من الموصل وأربيل والحمدانية وتل أسقف وقره قوش وعقره، وغيرها، وألصقتها 

  .لالستيالء عليها" إسرائيل"طط ؛ بغية تهجيرهم بالقوة، وإفراغ المنطقة التي تخ"القاعدة"بتنظيم 
إن المخطط االسرائيلي يهدف إلى توطين اليهود األكراد " :" وين مادسن" ويقول الصحفي األمريكي 

  ". محل الكلدان واآلشوريين
ويتهم الكاتب اإلدارة األمريكية برعاية هذا المخطط الذي يقوم على تنفيذه ضباط من جهاز الموساد 

االتحاد الوطني بزعامة (باركة القيادات السياسية في الحزبين الكرديين الكبيرين بعلم وم" اإلسرائيلي"
  ). جالل الطالباني والحزب الديمقراطي الذي يتزعمه مسعود البرازاني

هذه العملية تمثّل إعادة لعملية اقتالع الفلسطينيين من فلسطين أيام "ويخلص الصحفي األمريكي إلى أن 
  . على حد قوله" د الحرب العالمية الثانية وإحالل اليهود مكانهماالنتداب البريطاني بع

وكانت دراسة عراقية معززة باألسماء واألرقام والعناوين، قد كشفت معلومات وصفت بالمذهلة عن 
  . في العراق المحتل منذ قرابة الست سنوات" األخطبوط االسرائيلي"تغلغل 

الخالصة أو الشركات المتعددة " اإلسرائيلية" الشركات وكشفت الدراسة أيضا عن وجود كم كبير من
الجنسية العاملة في العراق، وتمارس نشاطها إما مباشرة، أو عن طريق مكاتب ومؤسسات عربية في 

  .هذه العاصمة أو تلك
  21/11/2010، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية 

  
  بل المكبرجفي مستوطنون يطردون عائلة مقدسية ويستولون على منزلها  .30

 نيالمستوطن، أن  كفاح زبون،رام اهللا نقالً عن مراسلها في 24/11/2010الشرق األوسط، لندن، نشرت 
على مبنى في حي الفاروق بجبل المكبر المطل على قرية سلوان جنوب البلدة القديمة من   أمسوااستول

 طوابق 3مبنى مكون من ال، و قوات كبيرة من الشرطة اإلسرائيلية، ، وذلك تحت حمايةالقدس المحتلة
 بإخالء  قضائياً أشهر أمرا3ً، كانت قد تلقت قبل  فردا20ًتقطنه عائلة قراعين، ويزيد عددهم على 

  . بالقوةالمبنى، ولكنها لم تنفذه، فنفذته الشرطة مؤخراً
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لقة القصة لألسف متع": وقال حاتم عبد القادر، وزير القدس األسبق، ومسؤول حركة فتح في المدينة
 سنوات، وقررت المحكمة تسليمه للمستوطنين 5تم بيع المنزل كما يبدو قبل ": وأوضح. "بتسريب المنزل
في العادة كل شيء يتم بسرية، ويعلن عن بيع المنزل بعد وفاة صاحبه ": وقال عبد القادر ."الذين اشتروه

توفى والعائلة ال تعترف بهذا يبدو أن البائع م) منزل قراعين(أو هربه إلى الخارج وفي هذه الحالة 
   ."اإلجراء

القانون الفلسطيني يحظر بيع األراضي لليهود في القدس، باعتبار الوالية السياسية ": وعقب عبد القادر
. لكنه أقر بأن السلطة ال تتخذ من اإلجراءات ما يكفي لردع مسربي العقارات. "هنا للسلطة الفلسطينية

  .إن معدالت التسريب تراجعت إلى حد كبير في السنوات األخيرة: "الشرق األوسط"وقالت مصادر لـ
لكن بعض الفلسطينيين يتعرضون لعمليات خداع أحيانا؛ إذ ترسل الجمعيات االستيطانية عربا لشراء 

إنهم ": وأقر بذلك ديفيد بيري، رئيس جمعية العاد االستيطانية، بقوله. المنازل ومن ثم تحويل ملكيتها
  ." وسطاء يقولون إنهم من حزب اهللا إلقناع العرب ببيع أراضيهم ومنازلهميرسلون أحياناً

 الناشط اإلسرائيلي عساف شارون، ، أنفلسطين المحتلة من 24/11/2010الخليج، الشارقة، وأضافت 
 من أفراد عائلة 51 أجلت الشرطة نحو  قال إنوهو أحد الناشطين في حركة تضامن الشيخ جراح،

 .االستيطانية" غلعاد"ن السكان يخوضون معركة قضائية مع جمعية أها، كما أوضح القراعين من منزل
لقد شاهدنا أناساً من غلعاد داخل المنزل وهم "، مضيفاً "إنهم يقيمون مستوطنة جديدة في القدس"وقال 

  ".وكانوا منهمكين بشدة. ينسقون العمليات
عنه زعمه أن المبنى " فرانس برس"جمعية، ونقلت نفى شراء المنزل من قبل ال" غلعاد"لكن متحدثاً باسم 

  .العقارية األمريكية" وول انفستمنت كومباني"اشتراه محامٍ يقيم في القدس لحساب شركة 
  

   حاولن حرق المسجد األقصىإسرائيلياتالقبض على ثالث  .31
مادة غير ، محاولة امرأة إسرائيلية سكب 23/11 الثالثاء أحبط حراس المسجد األقصى المبارك، يوم

وذكر  .في ساحات المسجد األقصى" الحرش"معروفة على أشجار الزيتون في المنطقة المعروفة باسم 
عدد من حراس المسجد أنهم رصدوا حركات مشبوهة لثالث إسرائيليات تنكرن في شكل سائحات 

  .أجنبيات، وسكبت إحداهن المادة على جذور الشجر
الل التي تتمركز في مركز تابع لها داخل المسجد المبارك، ووصلت إلى المنطقة قوة من شرطة االحت
كما وصل إلى المكان عدد .  وأخذت عينة من المادة لفحصها،واقتادت اإلسرائيليات الثالث إلى المركز

من مسؤولي دائرة األوقاف اإلسالمية، وأبدوا غضبهم من تصاعد التهديدات واالنتهاكات بحق المسجد 
اس المسجد إن ما تم كشفه اليوم يؤكد أن ما حدث في األيام القليلة التي سبقت وقال أحد حر .المبارك

عطلة عيد األضحى المبارك من سقوط شجرة معمرة وما تبعها من انهيار أرضي بالقرب من منطقة باب 
المغاربة أحد بوابات األقصى ليس مصادفة، وإنما يتم بتخطيط مدروس وضمن برنامج تتقاسم مهامه 

  .المحتلة والجماعات اليهودية المتطرفة الستهداف المسجد األقصى ومكانتهالسلطات 
  23/11/2010 العربي، المستقبل

  
   ويعتدي على صيادي غزة فلسطينيين ويفجر ثالث حقائب كانت بحوزتهمثالثة يعتقل االحتالل .32

ثالث حقائب ذكر مصدر أمني فلسطيني أن قوات االحتالل أقدمت، أمس، على تفجير : فلسطين المحتلة
 إلى .)آي.بي.يو(ت أشارو .كانت بحوزة ثالثة شبان فلسطينيين، عند حاجز جبارة جنوب مدينة طولكرم

أن الجيش اقتاد الشبان الثالثة إلى مركز اعتقال في مستوطنة قريبة من المدينة، من دون أن يوضح 
  .ي دعته إلى تفجير الحقائبالمصدر هوية المعتقلين، الفتاً إلى أن الجيش لم يكشف عن األسباب الت
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وفي قطاع غزة، قال صيادون إن قوات االحتالل اعتقلت، أمس، صيادين اثنين قبالة شاطئ منطقة 
وذكروا أن زورقاً حربياً إسرائيلياً أجبر الصيادين على خلع مالبسهما والقفز . السودانية شمال مدينة غزة

  .في الماء وصوالً إلى الزورق، حيث تم اعتقالهما
وقال سكان وشهود إن آليات االحتالل اجتاحت منطقة جحر الديك جنوب شرق مدينة غزة، وسط إطالق 

  .نار على المنازل واألراضي الزراعية
  24/11/2010الخليج، الشارقة، 

  
  االحتالل يعتقل مسنة فلسطينية: الخليل .33

وأفادت . ن مدينة الخليل امرأة مسنة مأمساعتقلت قوات االحتالل فجر :  جمال جمال-القدس المحتلة 
مصادر إعالمية أن قوات االحتالل داهمت منزل المواطن سعدي برقان في منطقة جبل جوهر واعتقلت 

ونقلت مصادر أن المعتقلة أم لعدد من األسرى في سجون االحتالل تم  . عاما51ًزوجته زهيرة برقان 
د محاصرة منزلهم في الثامن من الشهر اعتقالهم خالل عملية اغتيال اثنين من قادة كتائب القسام بع

  .الماضي
  24/11/2010الدستور، عّمان، 

  
  لدعمها األجهزة األمنية أهالي المعتقلين بالضفة يقاضون دوالً أوروبية .34

قال عدد من ذوي المعتقلين في سجون األجهزة األمنية في الضفة الغربية إنهم يدرسون إمكانية رفع 
األوروبي التي تدعم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بسبب قضية على عدد من دول االتحاد 

وقال هؤالء في بيان صحفي . حمالت االعتقال والتعذيب الوحشي التي تمارسها أجهزته بحق أبنائهم
إن وحشية التعذيب التي تعرَّض لها : "23/11/2010نسخة عنه الثالثاء " فلسطين أون الين"وصل 

م، وإصابة بعضهم بعاهات وإعاقات يرجع سببها إلى الدعم المالي التي تقوم أبناؤهم خالل التحقيق معه
وتساءل ذوو المعتقلين عن ". به دول أوروبية معروفة، والتي تدعي أنها ضد التعذيب ومع حقوق اإلنسان

سبب مواصلة دعم األجهزة األمنية التي ال تراعي حقوق اإلنسان من قبل بعض دول االتحاد األوروبي، 
تي وثقتها المؤسسات الحقوقية، مشددين على أن جرائم التعذيب ال تسقط بالتقادم، وأن المحاكم الدولية وال

  . ستالحق كل من عذب أو من دعم التعذيب بطرق مباشرة أو غير مباشرة
  23/11/2010، موقع فلسطين أون الين

  
  2010 اعتداء على األسرى خالل 120 نفذت "سرائيلإ": قراقع .35

قام وزير شؤون األسرى والمحررين عيسى قراقع وبرفقة وفد من وزارة األسرى واألسرى  :رام اهللا
 منزل األسير العميد محمود ضمرة أبو العوض المعتقل في سجون االحتالل بتاريخ إلىالمحررين بزيارة 

ع وطالب قراق . وذلك بمناسبة عيد األضحى المبارك، حيث التقى قراقع مع عائلته وأبنائه4/9/2006
باإلفراج عن األسير أبو العوض الذي كان يرأس قوات حرس الرئاسة، واعتقل وهو على رأس عمله 

لالتفاقيات الموقعة بين الجانبين اإلسرائيلي والفلسطيني ومخالفاً تعسفياًواعتبر اعتقاله إجراء .  
لفلسطينية ال زالوا  أسير فلسطيني من ضباط وأفراد األجهزة األمنية والعسكرية ا1200وأشار قراقع أن 

 واعتقلوا خالل 2002 عام اإلسرائيليةمعتقلين لدى سلطات االحتالل، اغلبهم تم اعتقاله خالل االجتياحات 
عملهم أو من المقرات الرسمية للسلطة، وعدد كبير منهم اعتقل وهو يرتدي لباسه العسكري، وهؤالء 

  .رج عنهم فوراًيعتبروا أسرى حرب ال يجوز محاكمتهم ومن المفترض أن يف
 على األسرى حيث نفذت ما يسمى قوات  وقاسياً سيئاً كان عاما2010ًوقال قراقع في حديثه أن عام 

 اعتداء على األسرى في السجون، شمل ذلك االعتداء على األسرى واقتحام 120نحشون الخاصة للقمع 
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 من الزيارات والحرمان من غرفهم وأقسامهم وفرض عقوبات قاسية عليهم كالعزل والغرامات والحرمان
  .التعليم وغيرها

  23/11/2010وكالة معاً اإلخبارية، 
  

   في معمل لتكرير النفط بحيفا واتهام بتعّمد خنقهم48مقتل ثالثة عمال من عرب  .36
مصرعهم، ) 1948شمال فلسطين المحتلة عام ( لقي ثالثة عمال فلسطينيين من بلدة يافة الناصرة :حيفا

ة آخرون، وذلك في أعقاب تسرب غازات سامة في معامل تكرير النفط في خليج في حين أصيب ثماني
خلل في أنظمة الغازات، "وذكرت مصادر إسرائيلية أن تسرب الغازات جاء نتيجة  .حيفا مساء الثالثاء

  ".أدى إلى تسرب غاز كبريتيد الهيدروجين الذي ينبعث خالل عملية تكرير النفط التي تجري في المكان
قع الحادث عندما تم إرسال عاملين عربيين من قبل المشغل اليهودي لتغيير صمام في نظام الغاز وقد و

ووصفت حالة خمسة من عمال المصافي واثنين من رجال اإلسعاف الذي أصيبوا في . التابع للمصافي
  .الحادث بأنها طفيفة

أنه أرسل عماالً عرباً إلى اتهمت مصادر عربية في الداخل المشغل اليهودي المسؤول عن الموقع بو
  .مكان الحادث، ولم يرسل أي عامل يهودي، وأنه كان يعلم بوجود خلل أدى إلى تسرب الغاز القاتل

  24/11/2010قدس برس، 
  

   سيارة20و ألونروا مواد بناء لمشاريع لبإدخال تسمح "إسرائيل: "غزة .37
 كميات مقننة من مواد البناء التي بإدخال أمس يوم اإلسرائيليةسمحت السلطات  :شرف الهورأ -غزة 

  .األونروا لصالح مشاريع بناء تتبع وكالة قطاع غزة بموجب الحصار المفروض على إدخالهاتحظر 
 قررت فتح معبر اإلسرائيلية السلطات إن القطاع إلى البضائع إدخالوقال رائد فتوح رئيس لجنة تنسيق 

 شاحنة محملة بالمساعدات 200 نحو إلدخال  سالم التجاري جنوب قطاع غزة بشكل جزئيأبوكرم 
والسلع للقطاعين التجاري والزراعي، من ضمنها خمس شاحنات محملة باالسمنت وحديد البناء لصالح 

 ضخ كميات محدودة من غاز الطهي والسوالر الصناعي لصالح إلى إضافة، األونروامشاريع وكالة 
  .شركة توليد الكهرباء

، ليكون بذلك 16 قطاع غزة، ضمن الدفعة الـ إلى سيارة حديثة 20 إدخالب أيضاً "إسرائيل"وسمحت 
  . مركبة، بعد عملية المنع لدخولها بموجب الحصار360مجمل العربات الحديثة التي وصلت السكان 

  24/11/2010القدس العربي، لندن، 
  

  الفوج األول من حجاج ذوي األسرى والشهداء يصل غزة .38
، الفوج األول من حجاج مكرمة العاهل السعودي، من أهالي 23/11اء  وصل صباح يوم الثالث:غزة

  .الشهداء واألسرى، إلى قطاع غزة، عبر معبر رفح البري، وذلك بعد أدائهم فريضة الحج لهذا العام
  23/11/2010قدس برس، 

  
   سنة1800ف حوض في القدس القديمة يعود إلى ااكتش .39

 من حمامات رومانية  قد يكون جزءاًسنة 1800ى  يعود إلاكتشف علماء آثار في القدس القديمة حوضاً
 الحوض في الحي اليهودي في القدس القديمة خالل ىوعثر عل. اإلسرائيلية هيئة اآلثار أعلنتحسبما 
وقال عوفير صهيون الذي قاد .  تمهيدية لبناء حمام طقس يهودي جديد علي ما أوضح بيان الهيئةأعمال

 بالفسيفساء أرضيته جانب الحوض الذي اكتست إلىعلي عدد من المغاطس الحفريات انه تم العثور 
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 البالط والقرميد ى رموز عائدة للفيلق الروماني العاشر فرنيتسيس على وعثر عل،البيضاء الصناعية
  . الموقعى هذا الفيلق بنأن بما يشير إلي ،المصنوع من الفخار علي السطح

  24/10/2010األهرام، القاهرة، 
  

   ازدياد مطّرد في أعداد الفلسطينيين يقابله انخفاض في أعداد السكان اليهود:القدس .40
 الفلسطينيين أعداد متخصصة زيادة مطردة في إسرائيلية دراسة  أظهرت:كتب عبد الرؤوف أرناؤوط 

 المتخذة ضد اإلسرائيلية اإلجراءات السكان اليهود وذلك رغم جميع أعدادفي القدس يقابلها انخفاض في 
  .فلسطينيين المقدسيين والهادفة لتقليل عددهم وطردهم من المدينةال

على مدى : " في موضوع القدسإسرائيلي مركز أهم، الذي يعتبر إسرائيلوقال معهد القدس لدراسات 
 السكان أعدادالسنوات كان هناك انخفاض ملحوظ في حجم السكان اليهود في القدس مع زيادة في 

% 65 إلى 1980في العام % 72 إلى 1967في العام % 74هود انخفضت من العرب، فنسبة السكان الي
في % 28 إلى 1967في العام % 26 وبالمقابل فان نسبة السكان العرب ارتفعت من 2008في العام 

 2008 الزيادة السكانية العربية كانت في العام أن إلىمنوها " 2008في العام % 35 إلى 1980العام 
  %.3ية اليهودية حيث بلغت الزيادة السكانية العربية ضعف الزيادة السكان

 السكان أوساطحيث بلغت نسبة البطالة في % 9 كانت 2008 نسبة البطالة في القدس العام أنلى إ وأشار
  %.13 السكان العرب أوساطفي حين بلغت نسبة البطالة في % 8اليهود 

 شقة سكنية في القدس من بينها في ألف 191 كان هناك 2008وبحسب الدراسة فانه في نهاية العام 
 وحدة 40100و) بما فيها المستوطنات المقامة في شرقي القدس( شقة في المناطق اليهودية 150700

 األحياء الكثافة السكانية في المناطق اليهودية كانت اقل منها في أن العربية، في حين األحياءسكنية في 
 للشخص الواحد في المناطق ذات الكثافة السكانية اليهودية بعاً مر مترا24ً باإلجمال بلغت إذالعربية 

نه بين السكان إ للشخص الواحد في المناطق ذات الكثافة السكانية العربية، وبالتفصيل ف مربعاً مترا12ًو
 السكانية اليهودية المتدينة األغلبية للشخص الواحد في المناطق ذات  مربعاً مترا16ًاليهود كان هناك 

علمانيون وتقليديون ( للشخص الواحد في المناطق السكانية اليهودية المختلطة  مربعاً مترا29ًل مقاب
  . للشخص الواحد مربعاًمتراً 19ن النسبة كانت إ العربية فاإلحياء في المناطق ذات أما) ومتدينون

  24/11/2010 رام اهللا، األيام،
  

  زمة اللبنانية على وضعهممن تأثير األ مخاوف متزايدة للفلسطينيين في لبنان .41
 على الالجئين انعكست حال التوتر والتشنج التي يعيشها لبنان تخوفاً: أواب المصري -بيروت 

الفلسطينيين في لبنان، الذين يخشون تأثير األزمة اللبنانية على واقعهم، وأن يتم إسقاط االنقسام اللبناني 
في أتون الصراع اللبناني واستمالتهم إلى جانب فريق  إلقحامهم الحاصل على واقعهم الفلسطيني تمهيداً

مخاوف الالجئين الفلسطينيين هذه ليست نابعة من فراغ، فهم يذكرون بما حصل أثناء الحرب  .ضد آخر
  أساسياً، حين نجح البعض بإدخال الفلسطينيين في هذه الحرب، فكانوا العبا1975ًاألهلية اللبنانية عام 
عد انتهائها مسؤولية ما حصل، وإشاعة مقولة أن الفلسطينيين في لبنان هم الذين فيها، ليتم تحميلهم ب
  .أشعلوا الحرب األهلية

ويشير البعض إلى أن الوضع الذي يعيش فيه الفلسطينيون في لبنان ال ينقصه أي سوء، فوضع المخيمات 
 .ان بذريعة منع التوطين من حق التملك في لبنفي حالة يرثى لها، ومازال الالجئ الفلسطيني محروماً

كما يستمر تشريد آالف الفلسطينيين النازحين من مخيم نهر البارد بانتظار إعمار مخيمهم الذي دمرته 
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هذا الواقع المتردي يخشى أن يزداد سوءا  .المعارك التي نشبت بين الجيش اللبناني وتنظيم فتح اإلسالم
  .زمة لبنانية داخلية في أي أإذا ما دخل الالجئون الفلسطينيون طرفاً

 من أي لكن الموقف الفلسطيني موحد على أال يتورطوا في أي إشكال لبناني داخلي، وأال يكونوا جزءاً
  .اقتتال

نت، إن ما يجري في .المسؤول السياسي لحركة  حماس في لبنان علي بركة قال في حديث مع الجزيرة
 في أي نزاع لبناني، وليس في لبنان لن يكونوا طرفاًوشدد على أن الفلسطينيين  .لبنان مقلق للفلسطينيين

وحذر من التدخالت الخارجية التي ربما تؤدي إلى أزمة أو . لهم مشروع إال مشروع العودة إلى فلسطين
وأضاف بركة أن جميع الفصائل الفلسطينية في لبنان سواء  .فتنة ال يستفيد منها إال العدو الصهيوني

لتحالف الفلسطيني أو فصائل منظمة التحرير مجمعة على تجنيب المخيمات المنضوية تحت لواء قوى ا
التورط في أي إشكال لبناني داخلي، والحفاظ على أمنها وأمن جوارها، وبناء أفضل العالقات مع األشقاء 

  .اللبنانيين
توجس من جانبه، أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مروان عبد العال، وجود 

وأضاف في حديث  .وتخوف لدى أبناء الشعب الفلسطيني في لبنان نتيجة األزمة الحاصلة فيه
هذا الشعور طبيعي، بحكم أن الفلسطينيين موجودون على نفس المركب، إضافة إلى أن "نت أن .للجزيرة

جود الفلسطيني طبيعة االنقسامات في لبنان رغم حدتها، تأخذ أبعادا وخلفيات تنظر بعين القلق إلى الو
وقال عبد العال إن االنطباع هو أن الالجئ الفلسطيني سيكون وسيلة لالستخدام  ".وهذا برأينا غير مبرر

أو عود ثقاب إلشعال مشروع فتنة، وهذا غير صحيح بالطبع، لذلك نحن نبذل جهدنا للنأي عما يجري، 
 قوة لبنان ومناعته دون الدخول في ونحن منحازون بالكامل للسلم األهلي واالستقرار، وندفع باتجاه

وشدد على ضرورة توفر رؤية واضحة للفصائل الفلسطينية وأنهم ليسوا جزءا من  .التناقضات الداخلية
  .التجاذبات وال من السجاالت التي تكون عادة مقدمة للتجاذبات

ي بما يحوي من لحقوق اإلنسان فأشار إلى أن المجتمع اللبنان" شاهد"أما محمود حنفي مدير مؤسسة 
وأضاف في  .طوائف ومذاهب متعددة قادر على استمالة الفلسطينيين بشكل أو بآخر لهذا الطرف أو ذاك

هذا التخوف نابع من تجارب سابقة أدت لنتائج سلبية على واقع وحياة الفلسطينيين، "نت .حديث للجزيرة
وأوضح أن الخشية الكبرى  ".بنانيةخاصة أنه يخشى استعداد أطراف فلسطينية للدخول في الخالفات الل

هي من التدخل الدولي الذي يريد أن يجعل القضية الفلسطينية وكأنها قضية محلية لبنانية أو أمنية وليست 
قضية سياسية وعربية مرتبطة بحق العودة وبالصراع العربي اإلسرائيلي، الفتا إلى أن ثمة قوى دولية 

ودعا حنفي إلى  .تكون الخالفات السياسية اللبنانية مدخال لهاتريد القضاء على قضية الالجئين، وقد 
تشكيل مرجعية من مختلف األطراف الفلسطينية بما فيها القوى اإلسالمية، تعمل على نزع أي فتيل أمني 

  .داخل المخيمات أو حولها، ورفض أي ظاهرة غريبة أو مستفزة
  23/11/2010نت، .موقع الجزيرة

  
   من إنتاج فلسطين وتعمل بالكهرباءأول سيارة" مريم سيدس" .42

أول سيارة من إنتاج فلسطيني كشف النقاب عنها بشكلها النهائي في ' مريم سيدس':  بالل غيث-رام اهللا 
 من تشرين ثاني الجاري في 25-23، الذي يقام خالل الفترة 2010معرض ومسابقة صنع في فلسطين 

مريم 'نعها الستيني محمود مجاهد وأطلق عليها اسم تسير السيارة التي ص. رام اهللا بالضفة الغربية
 كيلو مترا في الساعة الواحدة، وهي قادرة على حمل ستة أشخاص بمن 130بسرعة تتجاوز الـ' سيدس

  .فيهم السائق
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إن السيارة التي قام بتطويرها تعمل بالطاقة الكهربائية، وهي قادرة على تحويل الطاقة : يقول مجاهد
تعمل على تدوير المحرك، لتسير بسرعة تتجاوز '  فاز3' إليها عبر البطارية إلى كهرباء البسيطة الداخلة

  . كيلو مترا، لتصبح بذلك واحدة من أسرع السيارات الكهربائية في العالم130الـ
  24/11/2010، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
  "2010صنع في فلسطين "ومسابقة  افتتاح معرض: رام اهللا .43

مشهور أبو . ، وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات د الفلسطيني افتتح ممثل رئيس الوزراء:رام اهللا
 المشترك بين "2010صنع في فلسطين "، في رام اهللا معرض ومسابقة 23/11 دقة، مساء يوم الثالثاء

وقال أبو دقة إن الحكومة تتوجه  .الضفة الغربية وقطاع غزة، الذي تنظمه مؤسسه النيزك لإلبداع العلمي
نحو دعم اإلبداع العلمي بكافة أشكاله، وهي دعمت الحاضنة الفلسطينية لتكنولوجيا المعلومات 

الشبكة "، ودعمت مشروع ربط الجامعات في الضفة الغربية وقطاع غزة "بيكتي"واالتصاالت 
عم اإلبداع المحلي، والصناعات وشدد أبو دقة على ضرورة أن يساهم هذا المعرض في د ."األكاديمية

واإلنتاج المحلي، مشيدا بالدور الكبير الذي تلعبه مؤسسة النيزك والتي قطعت شوطا كبيرا في دعمها 
  .وتشجيعها لإلبداع المحلي

يذكر أن مؤسسة النيزك لإلبداع العلمي تنظم برنامج صنع في فلسطين للعام الخامس على التوالي، وتقدم 
 من كافة 41 مبدع من كافة أنحاء الضفة الغربية وقطاع غزة، وتم اختيار 192قة هذا العام للمساب

  .مجاالت العلوم والتكنولوجيا، بعد فرز الطلبات من قبل جهات ذات خبرة في مجاالت العلوم
  23/11/2010، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
  أسرار مستقبل المناخ في أعماق البحر الميت .44

 ألف سنة من 500 يجري فريق علمي عمليات تنقيب في البحر الميت أمالً في الكشف عن آثار :لندن
وبدأ المهندسون والخبراء استخراج طبقات من التراب، . التاريخ والتغيرات المناخية والكوارث

  . متر تحت مستوى البحر1200وسيواصلون الحفر طيلة شهرين إلى أن يبلغوا عمق 
إن رواسب البحر الميت هي أفضل سجل للمناخ والزالزل في ": ع زفي بن أفراهاميقول رئيس المشرو

 متراً 420ويضيف أن البحر األحمر الذي يوجد على عمق أكثر من  ."منطقة الشرق األوسط بأكملها
 ألف كيلومتر مربع وتمتد بين 42تحت مستوى البحر، يعد مجمع المياه المتسربة من مساحة تناهز 

  . المصرية ومرتفعات الجوالن، موفرة بذلك مادة خصبة للبحث العلمي في مجال المناخصحراء سيناء
ويأمل الخبراء بالعثور في طبقات الرواسب المستخرجة على معلومات عن التساقطات المطرية، 
  .والفيضانات وفترات الجفاف، وحتى عن الزالزل قد تساهم في التصدي لظاهرة ارتفاع حرارة األرض

لمشروع ضمن البرنامج الدولي للتنقيب عبر القارات، الذي أشرف على مشاريع تنقيب عبر ويندرج ا
  .العالم سعياً إلى إيجاد أحسن السبل لتدبير المصادر الطبيعية والبيئة

  24/11/2010الحياة، لندن، 
  

  لعفيف صافية جديد كتاب" من االختراق إلى االنهيار عملية السالم" .45
 الصعب الذي يكاد يقضى فيه على عملية السالم الفلسطينية، صدر كتاب  في هذا الوقت:نهى جريج

 دولة مستقلة من خالل مجموعة من المحاضرات إقامةيوثق هذه العملية والنضال الفلسطيني من أجل 
والمقابالت الصحافية واالستجوابات المدونة التي ألقاها عفيف صافية، سفير منظمة التحرير الفلسطينية 
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للمهمات الخاصة ومندوب حركة فتح المكلف العالقات الدولية، في عدد من الندوات العالمية المتجول 
  .والجامعات والمراكز الديبلوماسية البارزة في الغرب

يتألف الكتاب من سبعة وعشرين فصالً منها ما كتب أصالً في شكل محاضرات أو مقاالت للنشر ومنها 
شكل أسئلة، أو إجابات، ضمن مقابالت صحافية أجراها هو، أو ما لم يكن مكتوباً بل جاء أصالً في 

  .أجريت معه
 تسجل في الوقت نفسه، أنها األوروبي كما –وتحوي فصول الكتاب عينات صادقة من الحوار الفلسطيني 

  . حتى اآلن1981الرؤية الفلسطينية لألحداث وتطور التفكير السياسي الفلسطيني من 
   في شرقي القدس يجد "إسرائيل"عمال البناء وتوسيع المستوطنات التي تقوم بها وللمتتبع ألحداث اليوم وأ

  
 أيام الحكم 1863 فصال خاصاً عن القدس يروي تاريخها بالتفصيل منذ قيام مجلس بلديتها في القارئ

  .ثالثة مسلمين ومسيحي واحد ويهودي واحد: العثماني حين كان المجلس يتألف من خمسة أعضاء
  24/11/2010يروت، النهار، ب

  
   كتاب جديد لهشام عودة"األمثال الشعبية الفلسطينية" .46

 كتاب جديد للشاعر والصحفي  عن منشورات دار دجلة للنشر والتوزيع في عمان، صدر حديثاً:عمان
 صفحة 266وجاء الكتاب في  ". قراءة معاصرة-األمثال الشعبية الفلسطينية "هشام عودة حمل عنوان 

 ناقش من خاللها دور المثل الشعبي ير، وتناول في صفحاته أكثر من ثالثين عنواناًمن القطع الكب
، وتعاملت مادة الكتاب مع "المثل ما خلى إشي وما قالو" إلى أن ومفهومه في الحياة الفلسطينية، مستنداً

ين التي أكثر من ألفي مثل جمعها المؤلف من مصادر مختلفة أهمها أفواه المواطنين، ومن بين العناو
أثر الدين، السلطة، الموت، البيت، األرض، الجار، األسرة، مفهوم المال، مفهوم الجمال، : تناولها الكتاب

الفالح والمدني، الحماة والكنّة، المدن والقرى، : الحيوانات، إضافة إلى مجموعة من الثنائيات على غرار
  .حية، ونظرة المثل الشعبي إلى اليهود عنوانا خاصا لألمثال المسيالصدق والكذب وغيرها، فارداً

  24/11/2010الدستور، عّمان، 
  

  البراق ساحة  على موقع "إسرائيل "حزب اهللا يدين اعتداء .47
بشدة استمرار االعتداءات الصهيونية على المقدسات اإلسالمية والمسيحية التي         «أدان حزب اهللا في بيان      

  . ة المحيطة بموقع البراق في فلسطين المحتلةكان آخرها إقرار حكومة العدو خطة لتوسيع الباح
يرى حـزب اهللا فـي هـذه الممارسـات          «: واضاف البيان الصادر عن العالقات االعالمية في الحزب       

العدوانية الصهيونية عمال ممنهجاً يأتي في إطار خطة مبرمجة لتهويد األراضي الفلسطينية المحتلة بمـا               
موس المخطط الصهيوني المعلن لتهويد فلـسطين بأكملهـا وفـرض           فيها المقدسات الدينية، وليؤكد بالمل    

المـسلمين  «ودعـا الحـزب     . »المسألة كأمر واقع في ظل تواطؤ دولي سافر وسكوت عربي فاضـح           
والمسيحيين وكل شرفاء العالم وأحراره إلى التنبه لحجم العدوان الصهيوني وخطورته علـى الرسـاالت    

، ويدعو كل المؤسسات الدولية المعنية إلى إدانة العدوان اإلسـرائيلي           السماوية ومفهوم التعايش اإلنساني   
  .  »واتخاذ كافة اإلجراءات اآليلة إلى وقف العدو عن االستمرار في مخططاته اإلجرامية

 24/11/2010، السفير، بيروت
 

  تصاالت لبنانإل "إسرائيل"تقرير عن خرق  .48
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من إسـرائيل،   " عدوانا" االتصاالت في لبنان يواجه      قال وزير االتصاالت اللبناني شربل نحاس إن قطاع       
التي اتهمها بالتجسس على بلده عبر اختراق شبكات االتصاالت الموجودة فيه، ودعا إلى مزيد من الجهد                
  .لضمان أمن هذه الشبكات ومنع اختراقها، وذلك على ضوء تقرير مفصل أنجزته وزارته في الموضوع

يوم بالعاصمة بيروت أن فريقا تابعا لوزارته قام بأعمـال ميدانيـة            وأضاف الوزير في مؤتمر صحفي ال     
  .سمحت بجمع معلومات مفصلة عن االختراقات اإلسرائيلية لشبكات االتصاالت اللبنانية

  اختراق واسع
وقال نحاس إن الفريق المذكور استند إلى معلومات متواترة لدى الجهات المشغلة للشبكات اللبنانية، وأنه               

ال بوزارتي الداخلية والدفاع اللبنانيتين وإحاطتهما بالموضوع وبنتائج التحقيق، مشيرا إلـى أن             تم االتص 
  .الوزارة تحتفظ بمعلومات إضافية تفضل عدم طرحها للعلن

ومن جهته قال رئيس لجنة االتصاالت في مجلس النواب اللبناني النائـب حـسن فـضل اهللا إن هنـاك                    
 صحفي الحق سيعقده المجلس بتعاون مـع وزيـر االتـصاالت،            توصيات وإجراءات ستعلن في مؤتمر    

  ".لعبثها بمنظومة االتصاالت اللبنانية"مشيرا إلى أن هناك مطلبا لرفع دعوى قضائية دولية ضد إسرائيل 
أما المدير التنفيذي باإلنابة ورئيس وحدة تقنيات االتصاالت للهيئة المنظمة لالتصاالت في لبنـان عمـاد                

 الذي ترأس فريق التحقيق في االختراقات اإلسرائيلية، فأوضح أن إسرائيل نشرت على             يوسف حب اهللا،  
  .طول حدودها مع لبنان أبراجا في أكثر من عشرين موقعا مجهزة بأحدث أجهزة التجسس واالتصاالت

وأضاف حب اهللا أن شبكات االتصال اإلسرائيلية تمتد أيضا فـي األراضـي اللبنانيـة، وأن االحـتالل                  
رائيلي تمكن من الولوج إلى شبكات االتصاالت اللبنانية بعدة طرق منها الشبكة االفتراضية أو عبـر                اإلس

  .، أو عبر زرع بعض المعدات وإدخال أخرى في الشبكات اللبنانية"جي بي أر أس"تقنية 
  تنصت وتعطيل

ت عديـدة لهويـات      شفرا 2004استنسخ شرائح هاتف لبنانية، وفك قبل عام        " العدو اإلسرائيلي "وقال إن   
كثير من المشتركين، وتمكن أيضا من تعطيل بعض أجزاء شبكة االتصاالت، وتنصت علـى الـشبكات                

  .وجمع المعلومات عن أشخاص يريد مالحقتهم
وأشار حب اهللا إلى أن التحكم اإلسرائيلي في شبكات االتصاالت اللبنانية مكن اإلسرائيليين مـن تحديـد                 

ن استهدافهم، كما مكنهم من قدرة على التعطيل والتنصت إلى درجة اختالق            مواقع األشخاص الذين يريدو   
  .اتصاالت ورسائل وتغيير مسارات واختالق معلومات وتبديل في أخرى وإلغاء معلومات أخرى

وأكد أن هناك أبراجا ومراكز مراقبة إسرائيلية موجهة باتجاه األراضـي اللبنانيـة وتقـوم بالتنـصت                 
  .ي شبكات االتصاالت، معتبرا أن ذلك خرق لدستور االتحاد الدولي لالتصاالتواالختراق والتحكم ف

وأضاف أن بعض هذه المراكز اإلسرائيلية خصصت لرصد كل التحركات في لبنان، وأن بعضها يغطي               
  . كيلومترات، وبعضها يغطي كامل جنوب لبنان والبقاع وجبل لبنان10مساحة قطرها 

  قرار دولي
 -تشرين األول الماضي  /الذي عقد اجتماعاته في المكسيك نهاية أكتوبر      -ي لالتصاالت   وكان االتحاد الدول  

  .دان القرصنة اإلسرائيلية على شبكة االتصاالت اللبنانية فترة طويلة جدا
وقال نحاس آنذاك في مؤتمر صحفي إن ثمة نتائج عديدة مترتبة على هذا القرار الـدولي منهـا تثبيـت                    

سرائيلية بمستند دولي أممي، ألن هذا المؤتمر يعقد مرة كل أربع سنوات، وهو             االختراقات والقرصنة اإل  
  .مؤتمر استثنائي تمثل فيه كل الدول بمفوضين مطلقي الصالحية

وأثنى نحاس على ما وصفه بالدور االستثنائي للجزائر في التصدي إجرائيا لمحاوالت إسرائيل وبعـض               
  .صالحها، لمنع تعطيل آلية التصويت والعودة إلى صيغ تمييعيةالدول األخرى الملتفة حولها للدفاع عن م

  23/11/2010، موقع الجزيرة نت، الدوحة
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  لن تدخلها" اليونيفيل"الغجر وطمأن سكانها أن بلدة زار " األونتسو"فريق من  .49
ـ       :رونيت ضاهر –مرجعيون   أن فريقا من المـراقبين     " النهار"كشفت مصادر أمنية متابعة لملف الغجر ل

لن تدخل الـشطر  " اليونيفيل"زار االثنين الماضي بلدة الغجر لطمأنة سكانها الى ان        " UNTSO"الدوليين  
  .اللبناني الذي ستنسحب منه القوات االسرائيلية

الشطر " اليونيفيل"وجاءت هذه الزيارة عقب لقاء عقده االهالي قبل أيام أعلنوا فيه رفضهم المطلق لدخول               
  . بشتى الوسائلاللبناني ومقاومة ذلك

ان الخطة التي تبنتها الحكومة االسرائيلية لجهة االنـسحاب         " اليونيفيل"وفي االطار نفسه، أفاد مصدر في       
وال الجـيش   " اليونيفيـل "وتقدمت به االمم المتحدة، مؤكـدا أن ال         " اليونيفيل"من الغجر هي ما اقترحته      

بتأمين الحمايـة   " اليونيفيل"ائيلي منه، وإنما ستقوم     اللبناني سيدخالن الشطر اللبناني بعد االنسحاب االسر      
وذكر ان هذه الخطوة هي االولى فقط، وستتبعها خطـوات عمليـة الحقـة منـسقة عبـر                  . من الخارج 

  ".اليونيفيل"
24/11/2010، النهار، بيروت  

   
  " مسؤولية تعثر جهود تحقيق تقدم في عملية السالم"إسرائيل"نحمل " :جامعة الدول العربية .50

 أعربت جامعة الدول العربية عـن قلقهـا إزاء التعنـت اإلسـرائيلي ومواصـلة                : احمد علي  -القاهرة  
  . االنتهاكات بحق الشعب الفلسطيني والعمل على إفشال كافة الجهود الرامية إلى إحالل السالم بالمنطقة

رائيل مسؤولية تعثـر    إننا نحمل إس  «وقال السفير هشام يوسف رئيس مكتب األمين العام للجامعة العربية           
جهود تحقيق تقدم في عملية السالم، وإذا ما استمرت في هذه الممارسات فهناك مجموعة مـن البـدائل                  
طرحها الرئيس الفلسطيني محمود عباس على القمة العربية االستثنائية التي عقدت في مدينة سرت الليبية               

ربية، تمهيدا التخاذ القـرار الـالزم بـالخطوة         مؤخرا، وهذه البدائل يتم دراستها اآلن من قبل الدول الع         
األولى فيما يتعلق بهذه البدائل إذا ما استمرت إسرائيل في تعنتها، وبالتالي فإننا بانتظـار نتـائج جهـود             

  .»الواليات المتحدة األميركية ومشاوراتها مع الجانب اإلسرائيلي ونأمل أن تكلل هذه الجهود بالنجاح
إنه سيتم إبالغ الجانب الفلسطيني بنتـائج  «:  في تصريحاته للصحافيين أمس    وأضاف السفير هشام يوسف   

هذه المشاورات، وبدوره سيقوم الجانب الفلسطيني أيضاً بالتشاور مع الدول العربيـة إلعـداد اجتمـاع                
وزاري للجنة مبادرة السالم العربية خالل فترة قصيرة جدا لبحث التحركات المطلوبـة خـالل الفتـرة                 

  .»المقبلة
ولفت إلى أن الدالئل تشير إلى أن إسرائيل غير جادة في التعامل مع هذه الجهود، وهناك بطبيعة الحـال                   
قلق كبير مما تناقلته وكاالت األنباء ووسائل اإلعالم حول بعض عناصر التفاهم بين الواليـات المتحـدة       

  .تفاهمات إلى الفشلوإسرائيل، وإذا ثبت صحة هذه المعلومات فسيكون مآل هذه االقتراحات وال
وحول موقف الجامعة حال اتخاذ إسرائيل قرارا بتجميد االستيطان لمدة ثالثة شهور أخرى، وهـل فـي                 

إن ما أشارت إليه بعض وسائل اإلعالم هو أن         «ضوء ذلك يمكن استئناف التفاوض؟ قال السفير يوسف         
إذا كان المقصود بذلك وبـضمان مـن   هذه الفترة لن تمدد وهذا أمر قوبل بالرفض فلسطينيا وعربيا، إال     

الواليات المتحدة أنه خالل هذه الشهور الثالثة سيتم التوصل إلى تحديد لحدود الدولة الفلسطينية وعندئـذ                
 لن يتم تمديد وقف االستيطان فإن هذا        -وبغض النظر عن نتائج المفاوضات    -يمكن التفكير، أما إذا كان      

  .»لنرى ما سيتم التوصل إليه في ظل جهود الواليات المتحدةأمر مرفوض أيضاً، وبالتالي فلننتظر 
وذكر السفير هشام يوسف في هذا اإلطار بما قاله الرئيس الفلسطيني محمود عباس وغيره مـن كبـار                  
المسؤولين الفلسطينيين بأنه ال يمكن القبول بأن يتم تسليح إسرائيل على حساب القضية الفلسطينية، ومن               

  . ات عربية وفلسطينية كبيرة حول ما أثير عن صفقة التسليح األميركية إلسرائيلهنا فإن هناك تعليق
  24/11/2010، العرب، الدوحة
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  ال نقبل التزامات أميركية على حساب الفلسطينيين: عمرو موسى .51

الـشرق  «كشف أمين عام الجامعة العربية الدكتور عمرو موسى في لقاء مع            :  ميشال أبو نجم   - باريس
طلبت مزيدا من الوقت    «ناسبة وجوده في العاصمة الفرنسية ، أن الواليات المتحدة األميركية           بم» األوسط

. الرامية إلى معاودة إطالق مفاوضات السالم المباشرة بين الفلسطينيين واإلسرائيليين         » الستكمال جهودها 
ل الجديدة، معتبـرا أن     األميركي وعمليات التأجيل المتالحقة والمه    » األداء«غير أنه انتقد وبشكل واضح      

  .لمعرفة إلى أين سيفضي التحرك األميركي» المهلة النهائية«نهاية العام الحالي يجب أن تكون 
التي يسعى األميركيون واإلسرائيليون إلى إبرامها من أجل قبـول          » الصفقة«وإزاء ما يسرب عن طبيعة      

الـصورة  «طان، اعتبر موسـى أن      عودة إسرائيل إلى طاولة المفاوضات وتجميد جزئي ومؤقت لالستي        
، لكن موسى يطـرح مالحظاتـه       »غامضة وال نحن وال الفلسطينيون وجدنا معلومات وافية وكافية عنها         

منتجا وال يدور في فراغ أو في       «على األداء األميركي، إذ يعتبر أن المطلوب أن يكون الدور األميركي            
يتحلى بالتوازن بين الطرفين وأال يكون مـع        «ن أن   بالقول إنه يتعي  » منتجا«ويفسر معنى   . »دوائر مغلقة 

  .»على حساب الحقوق السياسية للطرف اآلخر) إسرائيلي(طرف 
  24/11/2010، الشرق األوسط، لندن

  
   لتهويد ساحة البراق"إسرائيل"دين مخطط ت "المؤتمر اإلسالميمنظمة " .52

ان أوغلي قرار الحكومـة اإلسـرائيلية       دان األمين العام لمنظمة المؤتمر اإلسالمي أكمل الدين إحس        : جدة
تغيير معالم ساحة البراق وجوارها في سياق سياسة ممنهجة لتهويد مدينة القدس الشريف، مؤكـداً أنهـا                 

  .أرض وقف إسالمي وجزء من المسجد األقصى المبارك
 للقـانون   وأكد أوغلي في بيان صحافي أن ما تقوم به إسرائيل في القدس الشرقية يعتبر انتهاكاً صـارخاً                

الدولي والشرعية الدولية، مشدداً على ضرورة وقف أشكال االستيطان والعزل والتهويد كافة الرامية إلى              
  .تغيير هوية المدينة المقدسة العربية واإلسالمية

  24/11/2010، الحياة، لندن
  

   بسبب تحركاته ضد عباس"دحالن "سليمان وأبو الغيط رفضا استقبالعمر : "المصريون" .53
، أن اللواء عمر سليمان رئيس المخابرات العامة المصرية، وأحمد أبو           "المصريون"علمت  : ر القليوبي عم

، بعد أن طلـب     "فتح"الغيط وزير الخارجية رفضا استقبال محمد دحالن، عضو اللجنة المركزية لحركة            
اصـة حـول    األخير عقد اجتماع معهما، للتباحث حول تطورات األوضاع على الساحة الفلـسطينية، خ            

موضوع المصالحة الفلسطينية، والمفاوضات المتعثرة مع اإلسرائيليين، بسبب الغضب المـصري مـن             
  .تحركاته األخيرة التي أثارت إزعاج رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس

فقد أبدت مصر غضبا شديدا من تحركات دحالن داخل السلطة الوطنية الفلسطينية، وما اعتبرته سعيا من                
، وهو األمر الذي أثار استياء رئـيس الـسلطة          "فتح"نبه إلضعاف حالة االستقرار الهش داخل حركة        جا

الفلسطينية الذي نقل غضبه الشديد للمسئولين في مصر خالل زيارته األخير ولقائه الرئيس حسني مبارك               
  .يوم األحد الماضي

كات دحالن، ومخاوفه من أن تؤدي      وجددت القاهرة دعمها للرئيس عباس، بعد أن عبر عن قلقه من تحر           
إلى انعكاسات سلبية على الساحة الفلسطينية، خاصة في هذا الوقت شديد الحساسية، وفي ظل التحركات               

  .األمريكية المكثفة إلنقاذ مفاوضات السالم مع إسرائيل من االنهيار
اللهجة من أجل وقـف     ووعدت القاهرة رئيس السلطة الفلسطينية بأنها ستبلغ دحالن رسالة رفض شديدة            

تحركاته وانتقاداته الدائمة للسلطة الفلسطينية، واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، خاصـة وأن             
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هناك حالة جفوة تسود عالقته بالقاهرة رافقت زيارته إلى مصر قبل عدة أشهر حين وجه انتقادات مبطنة                 
  .إعطائها طابعا أكثر شباباللرئيس عباس ولمنظمة التحرير الفلسطينية وطالب 

  24/11/2010، المصريون، القاهرة
  

  القانون اإلسرائيلي حول االستفتاء استهتار بالقانون الدولي: دمشق .54
 صرح مصدر رسمي سوري الثالثاء ان القانون الذي أقره البرلمان اإلسرائيلي بإجراء اسـتفتاء               :دمشق

لشرقية يدل على استهتار إسرائيل بالقانون الدولي       قبل أي انسحاب من هضبة الجوالن السورية والقدس ا        
  .ورفض إسرائيل الستحقاقات السالم

وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السورية في بيان إن هذا اإلجراء اإلسرائيلي مرفوض جملـة                
  .وتفصيال

رية محتلـة   وتابع المصدر نفسه إن القانون اإلسرائيلي الجديد ال يغير من حقيقة أن الجوالن أرض سـو               
 هي االسـاس    1967يونيو  / ليست قابلة للتفاوض وأن عودة الجوالن كامال حتى خط الرابع من حزيران           

إن ما أقرتـه إسـرائيل       و .وأكد أن قرارات إسرائيل بضم الجوالن والقدس الغية وباطلة         .القامة السالم 
 ومبـدا   338 و 242مـن   يؤكد انها ترفض استحقاقات السالم العادل والشامل بموجب قراري مجلس اال          

  .االرض مقابل السالم
وأقر الكنيست االثنين قانونا مثيرا للجدل يفرض تنظيم استفتاء قبل أي انسحاب مـن هـضبة الجـوالن                  

  .السورية والقدس الشرقية، مما يفرض شرطا مسبقا البرام أي اتفاق سالم مع سوريا والفلسطينيين
ة لدولتهم المستقبلية في حين تشترط دمشق لتوقيع اتفـاق          ويريد الفلسطينيون جعل القدس الشرقية عاصم     

سالم مع إسرائيل استعادة هضبة الجوالن بالكامل حتى ضفاف بحيرة طبريا، أبرز خزان للمياه إلسرائيل               
  .التي ترفض ذلك

  24/11/2010، القدس العربي، لندن
  

  سجال سوري إسرائيلي يطيح مؤتمـر العمـل المتوسـطي .55
من الموعد الذي كان مفترضا لقمة االتحاد من اجل المتوسط، قبل تأجيلها، لقي مؤتمر              بعد يوم   : بروكسل

 لم ينجح المـؤتمر فـي تبنـي         ،فبعد اجتماع وزاري في بروكسل    . المتوسطي مصيراً مشابهاً  » العمل«
  . خالصات، واكتفى ببيان رئاسي غير ملزم

وقال مـصدر   . عمل اللبناني بطرس حرب   وحضر المؤتمر ممثلو دول االتحاد المتوسطي، بينهم وزير ال        
ـ     » إصرار المندوب الـسوري   «يأتي على خلفية    » الفشل«إن  » السفير«دبلوماسي، تابع أعمال المؤتمر، ل

، في الخالصات،   »تنص على حماية حقوق العمال العرب في االراضي العربية المحتلة         «على تبني فقرة    
  . »يليون، مهددين باالنسحابدعمته المجموعة العربية ورفضه اإلسرائ«وهو ما 

على المطلب السوري، عبر    » االلتفاف«وروى المصدر أن الرئاسة الفرنسية لالتحاد المتوسطي حاولت         
  . لكن المحاولة ووجهت بالرفض تضمين الفقرة السورية في البيان الرئاسي،

أثـار المنـدوب    » لـة األراضي العربية المحت  «ورغم أن البيان الرئاسي غير ملزم، لكن تضمينه عبارة          
مبادرة سياسـية أوالً، وعلـى      «ورد المندوب السوري إن مبادرة االتحاد من اجل المتوسط          . اإلسرائيلي

  . »إسرائيل أال تحلم بأن يتحول االتحاد الى مشروع للتطبيع
 24/11/2010، السفير، بيروت

  
  يلي االسرائ بحماية أطفال فلسطين من االحتالل تطالبجامعة الدول العربية .56
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دعت جامعة الدول العربية، أمس، إلى توفير حماية عاجلة ألطفـال الفلـسطينيين ضـحايا               : )أ.ب  .د  (
، مشددة على ضرورة تدخل المنظمات المعنية بحقوق اإلنسان والطفولة لوضع حد            "اإلسرائيلي"اإلرهاب  

المـساعد للـشؤون    ودعا السفير محمد صبيح األمـين العـام         . النتهاكات دولة االحتالل بحق الطفولة      
الفلسطينية واألراضي العربية المحتلة في جامعة الدول العربية، بمناسبة االحتفال بيوم الطفل العـالمي،              
إلى ضرورة تطبيق قرارات األمم المتحدة، واتفاقية حقوق الطفل على األطفـال الفلـسطينيين وتطبيـق                

ي األراضي الفلسطينية بمـا يـضمن تـوفير         العهود واالتفاقات الخاصة بالطفل واتفاقية جنيف الرابعة ف       
  .وأطفالهم " فلسطين"الحماية ألهالي 

وأضاف صبيح أن الطفولة مسلوبة في األراضي الفلسطينية، فاألطفال هناك يجبـرون علـى االنتظـار                
" . إنهم يعانون من سوء التغذية نتيجة الحصار الجائر فـي غـزة           "لساعات طويلة على الحواجز، وقال      

  . طفل ما زالوا يقبعون في سجون االحتالل300ا ال يقل عن وأضاف أن م
األطفال الفلسطينيين يعيشون في أجواء وظروف نفسية صعبة للغاية، واآلالف منهم يفتقدون            "وأوضح أن   

  " .حنان أمهاتهم أو آبائهم نتيجة األسر أو االستشهاد، أو اإلبعاد القسري
ويشرد في العراء، ويدرس في خيام، أو مبانٍ آيلة للسقوط          الطفل الفلسطيني يترك من دون سكن،       "وتابع  

  " . في غزة وفي القدس الشرقية وفي مخيمات اللجوء، أو يترك من دون أسرته
 24/11/2010، الخليج، الشارقة

  
   أشك في قيام دولة فلسطينية خارج إطار الحوار:يطاليوزير الخارجية اإل .57

 وزير الخارجية االيطـالي     ، أن "وفا "نقالً عن وكالة    رام اهللا   ، من   24/11/2010،  األيام، رام اهللا  ذكرت  
فرانكو فراتيني قال خالل المؤتمر الصحافي المشترك مع الرئيس محمود عباس، في مقر الرئاسة بمدينة               

تحدثنا مع الرئيس عباس حول عملية السالم، وأكدنا له دعم ايطاليا الكامل إلعادة المفاوضـات               : "رام اهللا 
  ". ممكنبأقرب وقت
الرئيس عباس جاهز للبدء بالتفاوض مع إسرائيل، بعد أن يتلقى بعض االقتراحـات التـي               "وأضاف أن   

سوف تقدمها الواليات المتحدة األميركية، ونريد أن نرى التزاما قويا لمساعدة األطـراف للعـودة إلـى                 
  ".التفاوض

سط، وأن السالم الشامل سيقلل التوتر فـي        السالم هو الخيار الوحيد في الشرق األو      : "وتابع فراتيني قائال  
 اإليطالية ستلتقي في روما فـي كـانون         -أبلغت الرئيس عباس أن اللجنة الفلسطينية       : "، مضيفا "المنطقة

األول لتقديم رزمة جديدة من الدعم االيطالي للمشاريع والمبـادرات الفلـسطينية تراعـي االحتياجـات                
  ".الفلسطينية
 مليون يورو مخصصة لدعم السلطة الوطنيـة        50ي للسلطة الوطنية سيزيد على      الدعم االيطال "وبين أن   

الفلسطينية، والتي ستشمل التعليم والتدريب والصحة، إضافة إلى مـشاريع أخـرى سـيقدمها الجانـب                
  ".الفلسطيني
 وزير الخارجية اإليطالي  ، أن   )آي.بي  .يو  (، نقالً عن وكالة     24/111/2010،  الخليج، الشارقة وأضافت  

ونقلـت  . فرانكو فراتيني تحفظ على احتمال إعالن الفلسطينيين عن قيام الدولة بصورة أحادية الجانـب             
عن فراتيني قوله خالل مشاركته في مؤتمر شبابي في مدينة عكـا الفلـسطينية              " إسرائيلية"وسائل إعالم   
" إسـرائيل " أسماه حق    وأضاف أن ما  ". أشك في قيام دولة فلسطينية خارج إطار الحوار        "48المحتلة عام   

فـي خطـر، وأمـنكم هـو أمننـا،          " إسرائيل"ليس محل تفاوض وإيطاليا لن توافق على وضع         "باألمن  
  " . واإلرهاب هو استبداد القرن الواحد والعشرين

 وزير الخارجية االيطـالي فرانكـو فراتينـي         أنرام اهللا   ، من   24/11/2010،  الحياة الجديدة وأضافت  
هناك إجماعا فـي أوروبـا      « أن    أفيغدور ليبرمان  عقده مع نظيره االسرائيلي   أوضح في مؤتمر صحفي     
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وأضـاف  . »لدعم المفاوضات والمفاوضين، ومن المهم أن يجلس المفاوضون حول طاولة لتقرير الحدود           
إن ايطاليـا تؤيـد     «وتابع الوزير فراتيني     ،»ليس هناك اجماع على اتخاذ قرار عوضاً عن المفاوضين        «

سرائيل والفلسطينيين للعودة إلى المفاوضات المباشرة من أجل التوصل         إ األميركية في دفع     جهود االدارة 
  . »إلى اتفاق سالم

  
  
  

   جراء حصار غزة"إسرائيل"االتحاد األوروبي ينتقد  .58
أكدت الممثلة العليا للسياسة الخارجية واألمن في االتحاد األوروبي كـاثرين           : جمال المجايدة  -بروكسل  

  .أن إسرائيل لم تف بالتزاماتها بشأن تخفيف الحصار الذي تفرضه على قطاع غزةاشتون أمس 
وكانت تل أبيب تعهدت في يونيو الماضي بتخفيف حدة قبضتها على القطاع استجابة لالحتجاجات الدولية               

  .على خلفية هجومها على سفن أسطول الحرية
يكفي من البضائع لسد االحتياجات اإلنسانية      إال أنه بعد مرور خمسة أشهر قالت اشتون إنه ليس هناك ما           

  .وإعادة اإلعمار في غزة
مازالت غزة  «: وأضافت اشتون التي تتحدث باسم وزراء خارجية الدول األعضاء في االتحاد األوروبي           

مصدرا للقلق الشديد بالنسبة لي في الوقت الحالي، ونعتقد أن ما يحدث بشأن غزة غير مرض، وأن حجم                  
  .»كبيرا كما يجب أن يكونالبضائع ليس 

وطالبت المسؤولة األوروبية إسرائيل السماح بخروج صادرات غزة وبدخول مواد البناء التـي ترغـب               
  .في استخدامها إلعادة بناء المدارس) أونروا(وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 

24/11/2010، عكاظ، جدة  
  

  ق األوسط لقضية الشرجماعي البد من تناول  : ساركوزى .59
أعلن الرئيس الفرنسى نيكوالساركوزى أن قضية الشرق األوسط        :  نجاة عبد النعيم   ، حازم فودة  -باريس  

، وأن تعطيل عملية السالم ال يعوق فقط شعبين عن أن يعيشا حياة طبيعيـة جنبـاً         تمثل قلقاً كبيراً للجميع   
   .  بل يعرقل جهود تنمية المنطقة برمتها ، إلي جنب فى سالم وأمن

جاء ذلك في تصريحاته مساء أمس األول لدي استقباله بقصر اإلليزية المشاركين فـي منتـدي حـوار                  
   . باريس العالقات العربية الفرنسية تنسيق مشترك الذي نظمته الغرفة التجارية العربية الفرنسية
   . ايتهاوأعرب ساركوزي عن أمله في أن تصل الجهود الجارية حاليا إلطالق المفاوضات الي غ
24/11/2010، األهرام، القاهرة  

  
  باريس ال تعترف باحتالل القدس والجوالن .60

أكدت باريس مجدداً أمس أنها، وعلى غرار األسرة الدولية، ال تعترف باحتالل إسرائيل للقـدس               : باريس
  .الشرقية ومرتفعات الجوالن

 الموقف منصوص عليـه مـن قبـل         هذا«وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية برنار فاليرو إن          
، وأعاد االتحاد األوروبي تأكيده في مجلـس الـشؤون العامـة            497 و 478مجلس األمن عبر القرارين     

  .»2009) ديسمبر( كانون األول 8األوروبي الذي عقد في 
كل األطراف، أي اإلسرائيليين والفلسطينيين والسوريين، الى معاودة الحـوار مـن أجـل      «ودعا فاليرو   

وصل الى حل من خالل التفاوض، يكون مقبوالً من الجميع ويسمح بتسوية أوضاع هـذه األراضـي                 الت
  .»)القدس الشرقية والجوالن(
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24/11/2010، الحياة، لندن  
  

  المخاوف من ظل إيران وراء التالحم في عملية السالم:  السابق األمريكيمستشار األمن .61
ظل ايران المخيم بـشؤم     « السابق جايمس جونز أن      أكد مستشار األمن القومي   :  جويس كرم  -واشنطن  
منطقة الشرق األوسط هو أحد أسباب االندفاعة الدولية وراء عملية السالم، مشيراً الى امكان              » على أفق 

  .قبول الفلسطينيين بحل تدريجي باتجاه الدولة ال تتخطى فترة تطبيقه عشر سنوات
ن تقاطع اآلراء بين األوروبيـين والعـالم العربـي          وقال جونز في محاضرة في معهد آسبن األميركي أ        

لتحقيق السالم فـي حـال ايجـاد المـسار          » فرصة كبيرة «والواليات المتحدة حول عملية السالم يخلق       
ولم ينف فكرة تقديم الواليات المتحدة خطة للسالم، وهي الفكرة التـي أيـدها              . الصحيح لتوجيه الطرفين  

هذه الفكرة تم   «:  ادارة باراك أوباما حتى نهاية الشهر الفائت، وقال        خالل ترؤسه مجلس األمن القومي في     
وهو طبعاً أمر قد تدرسـه اإلدارة فـي         . تأييدها خصوصاً من بعض قيادات العالم العربي واألوروبيين       

ليس خياراً، وأحد األسباب وراء تالحمنا في هذه االندفاعة كـون ظـل            «وأضاف أن الفشل    . »مرحلة ما 
بشؤم في األفق وكمشكلة أكبر للعالم العربي، وهم يريدون التعاطي معها انمـا بعـد حـل                 ايران ينسدل   

  .»الوضع في الشرق األوسط
 في  94 في المئة أو     93) الفلسطينية(ما ستكون عليه الدولة     «واعتبر جونز أن اطار الحل معروف لجهة        

ي الوصول الى هكذا حل ومـا اذا       ورأى أن المعضلة هي ف    . »)من الضفة الغربية  ( في المئة    95المئة أو   
منفتحون على فكرة الجدول الزمنـي      «، وأضاف أن الفلسطينيين     »سيتم مرة واحدة أو تدريجياً    «كان ذلك   

وتوقـع جـونز   . »بدل القول أن ليس هناك اتفاق على شيء قبل االتفاق على كل شيء  ) الحل التدريجي (
  .فترة ال تتخطى العشر سنوات لتطبيق أي حل تدريجي 

ورداً على سؤال عما اذا كان يتوقع من رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتانياهو التنازل عـن أراض                 
في الكثير مـن األوقـات      . صعب للتعامل معه  ) حكومي(لديه تحالف   . ال أعرف «للفلسطينيين قال جونز    

أكد في الوقـت نفـسه      اال أنه   . »اعتقدنا أننا سنحرز تقدماً قبل أن نجد صعوبة في الوصول الى األهداف           
التزام نتانياهو في االجتماعات مع الرئيس باراك أوباما بالعمل ألجل تحقيق السالم مع الفلسطينيين على               

  .رغم العراقيل الداخلية
وقابل كالم جونز هجوم من اليمين األميركي المؤيد إلسرائيل على استراتيجية أوبامـا، ومـع اعتبـار                 

تخـل  «يس جورج بوش، أليوت أبرامز، أن استراتيجية اإلدارة الحاليـة           المسؤول السابق في ادارة الرئ    
وكتب أبرامز، ومعه الخبير في معهد واشنطن لدراسات الـشرق  . »األميركية-بمبادئ العالقة اإلسرائيلية  

، مقاالً ينتقد فيه مقاربة اإلدارة لعملية السالم، واشتراطها         »فورين بوليسي «األدنى مايكل سينغ، في مجلة      
 "سرائيلإ"كما هاجم أبرامز مبدأ مقايضة      . لمساعدات والحوافز األمنية بوقف تل أبيب التوسع االستيطاني       ا

الفيتو األميركي على اعالن دولة فلسطينية في مجلس األمن بخطوات اسرائيلية نحو السالم، مشيراً الـى                
ن تأتي بنتيجة كونها ال تنبثق من       أن الدعم األميركي يجب أال يكون مشروطاً، وأن االستراتيجية الحالية ل          

  .المبادئ التاريخية للعالقة بين تل أبيب وواشنطن
24/11/2010، الحياة، لندن  

  
  وكيل األمين العام لألمم المتحدة محبط من المفاوضات ويحذّر من تصعيد القتال في غّزة .62

سية، لين باسكو، في كلمـة  أعرب وكيل األمين العام لألمم المتحدة للشؤون السيا:  نزار عبود  -نيويورك  
اتّسمت بغياب أي مؤشر على قرب الخروج من مأزق المفاوضات المباشرة المتعثّرة بـين الفلـسطينيين                

  .عن أمله في تحريكها مجدداً واإلسرائيليين
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وقال في إحاطته الشهرية عن الحالة في الشرق األوسط أمام مجلس األمن الدولي، أمس، إنه يتعين على                 
العمل مع األطراف من أجل عقد مفاوضات مباشرة وتعزيـز منـاخ            «تحدة في المرحلة المقبلة     األمم الم 

على األرض يفضي إلى إحراز تقدم ملموس، بما في ذلك تجميد االستيطان في األراضـي الفلـسطينية                 
  .»المحتلة

ـ           إظهار بـصيرة   «وتوجه إلى الرئيسين الفلسطيني محمود عباس، واإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، مطالباً ب
  .»وقيادة واالرتقاء فوق العراقيل الداخلية وتحقيق سالم تاريخي دائم

والجلسة التي كانت مقتضبة واقتصرت على كلمة باسكو قبل التوجه إلى إجراء مـشاورات مغلقـة لـم                  
  .تتطرق إلى الشأن اللبناني

لقوا ثمانية صواريخ خالل    وأوضح أن المسلحين أط   . وتطرق باسكو في إحاطته إلى التوتر في قطاع غزة        
ووفقاً للتقرير، أقدمت إسرائيل على شن عشر       .  قذيفة هاون  21شهر، بينها صاروخان من طراز غراد و      

  . بطريقة االستهداف المباشر3 مسلحين، بينهم 4 توغالً في القطاع وقتلت 23غارات و
ف بدون محاكمة، ورأى أنه مخالف       في حماية نفسها، انتقد القتل باالستهدا      "إسرائيل"وفيما أكد باسكو حق     

  .للقانون الدولي
 قذائف فوسفورية من القطاع فـي       4، قال باسكو إن مسلحين فلسطينيين أطلقوا        »مقلقاً«وفي تصعيد رآه    

 غارات جوية على أنفاق في منطقـة معبـر رفـح            3وشنت إسرائيل   . التاسع عشر من الشهر الجاري    
صواريخ، متجاهالً الغارات اإلسرائيلية ليكتفي بمناشدة كل       وأدان إطالق ال  . وأخرى على معسكر تدريب   

  .األطراف توخي الهدوء وضبط النفس واحترام القانون اإلنساني الدولي
تجربة على صاروخ بر ـ بحر فـي العاشـر مـن     » حماس«وأعرب باسكو عن قلقه من إجراء حركة 

باً عن قلقه العميـق مـن أن ذلـك          الشهر الجاري، وقال إن الصاروخ عبر منطقة مكتظة بالسكان، معر         
  .يعرض سالمة المدنيين للخطر

24/11/2010، خبار، بيروتاأل  
  

    ستيطانتجميد اال وسبعة وعشرون دوالرا ثمن ثانية واحدة من وقت ةثمانمائ: روبرت فيسك .63
البريطانيـة  " االندبندنت"كتب الصحافي البريطاني روبرت فيسك، مراسل صحيفة        :  ريما مشري  - لندن
رشوة أمريكيـة مفعمـة     "مقاال يوم السبت بعنوان     "البريطانية" االندبندنت" الشرق األوسط في صحيفة      في

وعدت إسرائيل بضمانات سياسية وعسكرية أهمهـا       " أمريكا التي " على صفقة اً  ، رد "للتهدئة" برائحة نتنة 
 90لمـدة    "ة الغربية ، مقابل تجميد اإلستيطان في الضف     "35-اف"مقاتلة من طراز      طائرة 20بـ  "تزويدها

إن الرشوة األمريكية التي تعرض على إسرائيل حالياً وتردد إسرائيل في قبولها مقابل وقـف               : يوما قائالً 
عرض "وتعجب فيسك من  . ، يعتبر هراء وجنونا في أي بلد آخر       "سرقة ممتلكات اآلخر   "مؤقت لما سماها  
 يوما فقـط    90الر مقابل تجميد اإلستيطان لمدة      ثالثة مليارات دو  " دعما عسكريا بقيمة  " أمريكا إلسرائيل 

 لفرصـة الـشرق    "وداعـاً : "هذا العرض بقوله  "وعبر فيسك عن رأيه في    .  مستثنية بذلك القدس الشرقية   
في عالمنا هذا الذي    "فيسك مستهزئاً،    وأضاف". المدينة المقدسة، عاصمة لفلسطين    األخيرة في استرجاع  

عرض الرئيس األمريكـي    "يمكن استخدامها لتفسير  "  فقط كلمة واحدة   نعتقد انه عالم عادل وطبيعي، هناك     
 بالمئـة مـن     62 تسيطر على    "إسرائيل"أن بما أن     "ساخراً" ويضيف فيسك ". التهدئة"باراك اوباما وهي    

فيـسك  "وانهى.  بالمئة من والية فلسطين للتفاوض عليها      10.9الضفة الغربية، سوف يبقى لفياض ورفاقه       
وسبعة وعشرين دوالرا مع كل ثانية تمر خـالل وقـف اإلسـتيطان، مـن          مبلغ ثمانمئة وب: إذ قال  رأيه

 ولكن يجب أن نضع رؤسنا في     ! سوف يحصل . ..يضمن االمريكيون ضمانات اإلذالل هذه    "المستحسن أن 
   ".وداعاً فلسطين. لن نفعل، نحن لم نعد نحارب من أجل العدالة، بل ألجل األمن.. ولكن، ال. العار

23/11/2010، لعربي، لندنالقدس ا  
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   بليونا378ً إلى بليون دوالر 624تراجع صادرات النفط العربية من  .64

، أن انخفاض أسعار )أوابك ("منظمة الدول العربية المصدرة للبترول"أعلنت : الدين األعثر  نور–دمشق 
ن النفط الخام باألسعار النفط نتيجة أزمة المال العالمية، أدى إلى تراجع قيمة صادرات الدول العربية م

  . بليوناً العام الماضي378 إلى نحو 2008 بليون دوالر خالل عام 624الجارية من 
انعكاس األزمة المالية على " الطاهر الزيتوني، في محاضرة بعنوان "اوابك"وأشار الباحث االقتصادي في 

دمشق، إلى أن قيمة الصادرات الشهرية  ألقاها في "أسواق النفط العالمية وتداعياتها على االقتصاد العربي
 بليون دوالر إلى 74.5 من 2008 أغسطس من عام /انخفضت منذ آب"من النفط الخام للدول العربية 

 بليون دوالر، 91 فبراير العام الماضي، كما تراجعت العائدات ربع السنوية من / بليوناً في شباط21
 بليوناً في الفترة ذاتها من 65، إلى 2008األول من عام  في الربع 52.5عندما بلغ متوسط سعر البرميل 

تراجعت من أكثر من تريليون دوالر خالل "وأعلن أن قيمة الصادرات العربية اإلجمالية . "العام الماضي
أصاب "والحظ أن الضرر األكبر . %"31.7 بليوناً العام الماضي، أي بنسبة 726 إلى نحو 2008عام 

وأكد أن فائض الميزان . "المتجه إلى آسيا واالتحاد األوروبي والواليات المتحدةحجم الصادرات العربية 
 184.9 بليون دوالر خالل العام الماضي، ليقتصر على 256.5تقلص بنحو "التجاري للدول العربية 

 في 58، أي بانخفاض تجاوزت نسبته 2008 بليون عام 441.3بليون دوالر، بعدما حقق فائضاً بلغ 
 بليون 254.1وأعلن تراجع الفائض الكلي للموازنات العامة المجتمعة للدول العربية من نحو . "المئة

 بليون 421 بليون العام الماضي، وكذلك اإلنفاق الجاري من 5.6 إلى نحو 2008دوالر خالل عام 
  ." بليونا160ًدوالر في الفترة ذاتها إلى نحو 

 مليون 87.1النفط العالمية، إذ انخفض الطلب اليومي من أثرت في أسواق "واعتبر الزيتوني، أن األزمة 
  ." مليون في الربع الثاني من العام الماضي83.2 إلى 2008برميل في الربع األول من عام 

، تراجع قيمة مشاريع الطاقة قيد التنفيذ حالياً )ابيكورب ("الشركة العربية لالستثمارات البترولية"وقدرت 
. 2014 من االستثمارات المستهدفة لخطة التطوير بين هذا العام وعام %71في الدول العربية بنحو 
  . من المشاريع مهدد باإللغاء أو التأجيل%29 بليون دوالر، أي ما نسبته 135وأكدت الشركة أن نحو 

تراجع أسعار النفط وتباطؤ االقتصاد " نبيل دحدح، أن "صندوق النقد العربي"وأكد الخبير االقتصادي في 
 في الدول العربية %15، والى %13ام الماضي، أديا إلى انكماش الناتج المحلي للدول العربية بنسبة الع

تراجع حاد في مستوى دخل الفرد والقدرة على اإلنفاق "ولفت إلى أن األزمة ساهمت أيضاً في . "النفطية
  ."الجمركيةواالدخار، والى تراجع مستوى ضريبة المبيعات وهبوط الواردات وقيمة الرسوم 

  24/11/2010الحياة، لندن، 
  

   ضمن المحيط العربي "إسرائيل"دور الناتو المستقبلي إلدماج  .65
تقول التقارير والتسريبات بأن األمين العام لحلف الناتو الجنرال فوغ          :  قسم الدراسات والترجمة   - الجمل

فما هي طبيعـة هـذه      : يل القادم بزيارة إسرائ   2011) فبراير(راسموزين سوف يقوم خالل شهر شباط       
الزيارة؟ وما هي عالقتها باألبعاد الجديدة المتعلقة بالدور المستقبلي المفترض الذي سيقوم به حلف الناتو               

  اإلسرائيلي؟-في إدارة مفاعيل الصراع العربي
  ماذا تقول المعلومات؟ : المفاصل الجديدة في إستراتيجية حلف الناتو* 

 المرتقبة المترتبة على اعتماد حلف الناتو لمذهبية جديـدة تقـوم علـى              تحدثت التحليالت عن التحوالت   
المفهوم اإلستراتيجي الجديد الذي اعتمدته وأكدت عليه قمة الحلف األخيرة فـي العاصـمة البرتغاليـة                

  .لشبونة
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  :بناء على المفهوم اإلستراتيجي الجديد سوف تتغير المفاصل اآلتية
ية كانت القارة األوروبية وقارة شمال أمريكـا تـشكالن اإلطـار            خالل الحقب الماض  : نطاق المسرح • 

الجغرافي للمسرح العسكري الذي تقع حمايته والدفاع عنه تحت مسئولية حلـف النـاتو، واآلن، سـوف            
يتغير هذا اإلطار بحيث يشمل العالم كله، وعلى وجه الخصوص منطقة الشرق األوسط ومنطقة القوقـاز                

  .بية من االتجاه اإلستراتيجي الجنوبي والجنوبي الشرقيالمجاورات للقارة األورو
سوف يتزايد اعتماد حلف الناتو على استخدامات التكنولوجيا المتطورة بما يمـنح            : الوسائط العسكرية • 

أمريكا دوراً أكبر داخل الحلف لجهة تفوق قدرات التكنولوجيا العسكرية األمريكية علـى قـدرات بقيـة                 
  .أعضاء الحلف

وتتضمن توظيف آليات الخداع اإلستراتيجي والتكتيكي بما يتيح تحييد خـصوم           : ورة اإلستراتيجية المنا• 
أمريكا التقليديين وعلى وجه الخصوص روسيا والصين، فروسيا تقوم باتجاه تفعيل شراكتها مع الحلـف،      

لـصين إلـى    الباسيفيك، بما يـدفع ا    -والصين يتم حالياً السعي لجهة حصر تفاعالتها ضمن منطقة آسيا         
  .التركيز على هذه المنطقة دون سائر أنحاء العالم

تقول آخر وأحدث التحليالت السياسية والعسكرية، بأن حلف الناتو قد تحول إلى جـيش عـالمي تمثـل                  
  .أمريكا قائده العام، وتمثل هيكل أركانه كل من فرنسا وبريطانيا وكندا

  وماتتوصيف المعل: الجنرال فوغ راسموزين في إسرائيل* 
) فبراير(سوف يقوم األمين العام لحلف الناتو الجنرال فوغ راسموزين بزيارة إسرائيل خالل شهر شباط               

  : القادم، وتقول المعلومات بأن تصريحات راسموزين قد تضمنت النقاط اآلتية2011
  .سط أن يضع حلف الناتو في االعتبار احتماالت التوصل إلى اتفاقية سالم في منطقة الشرق األو-
 أن يخطط حلف الناتو الحتماالت ضرورة الحاجة لقوات دولية تسعى إلى مراقبـة وفـرص تطبيـق                  -

  .اتفاقية السالم
هذا وأضافت التقارير والتسريبات بأن الجنرال فوغ راسموزين قد تحدث في مؤتمر صحفي خالل قمـة                

ضعية حلف الناتو كمنظمـة ال      لشبونة قائالً بأن حلف الناتو يختلف عن دوله األعضاء، وذلك لجهة أن و            
تسمح له بالمشاركة في عملية سالم الشرق األوسط، ولكن حلف الناتو برغم ذلك يقوم بـدعم ومـساندة                  

  .جهود الواليات المتحدة األمريكية واللجنة الرباعية المتعلقة بمفاوضات السالم الشرق أوسطية
و سوف يسعى خالل الفترة القادمة في الشرق        أشارت التحليالت السياسية اإلسرائيلية إلى أن حلف النات       

  :األوسط لجهة
  .لجهة فرض وانعقاد اتفاقية صفقة السالم التي يمكن أن يتم التوصل إليها) دور تكاملي(القيام بـ • 
  .لجهة فرض عملية التوصل إلى اتفاقية صفقة السالم) دور مباشر(عدم القيام بـ • 

نالحـظ أن اإلدراك    " الـدور المباشـر   "ومفهوم  " الدور التكاملي "هوم  هذا، وعند المقارنة التحليلية بين مف     
اإلسرائيلي لدور حلف الناتو القادم في الشرق األوسط هو إدراك يفهم وينظر للحلف باعتباره قوة لفرض                

  .اللجنة الرباعية-صيغة السالم التي سوف يتم التوصل إليها بواسطة واشنطن
   أين؟إلى: نوايا الناتو الشرق أوسطية* 

أشارت بعض التقارير والتحليالت إلى أن حلف الناتو سوف يسعى خالل الفترة القادمة لجهة القيام باآلتي                
  :في منطقة الشرق األوسط

  . تطوير وتعزيز عالقات حلف الناتو مع إسرائيل-
، مـصر :  تقوية عالقات وروابط الحلف مع الدول العربية المشاركة في جولة الحوار المتوسطي وهي             -

األردن، تونس، المغرب، الجزائر وموريتانيا بما يؤدي إلى تعزيز استخدام الحوار المتوسـطي كنافـذة               
  .إلدماج إسرائيل والتي هي باألساس عضو في الحوار المتوسطي

  . اعتماد التوجهات الساعية لرفع اهتمامات حلف الناتو بملف أمن واستقرار منطقة الخليج-
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األردن : دول العربية المنخرطة في اتفاقيات شراكة مع حلف الناتو وهمـا           تطوير روابط خاصة مع ال     -
ودولة اإلمارات العربية المتحدة اللتان تساهمان بالقوات مع قوات حلف النـاتو الموجـودة حاليـاً فـي                  

  .أفغانستان وفي منطقة البلقان
: حلف الناتو بما يشمل    بدء الخطوات التمهيدية لجهة تحضير المسرح الشرق أوسطي للمزيد من تدخل             -

  .لبنان، العراق، اليمن، ليبيا، الصومال، جيبوتي، أثيوبيا، النيجر، تشاد وكينيا
هذا، وتقول المعلومات بأن قيادة الحلف سوف تقوم بتوسيع جهودها الحالية لجهة رفع معدالت المشاركة               

مـن االحتياجـات،    ي بالمزيد   في تزويد قوات حفظ السالم الموجودة في الصومال وإقليم دارفور السودان          
وإضافةً لذلك تقول التحليالت بأن إسقاطات مفهوم إستراتيجية حلف الناتو الجديدة على منطقة الشرق              

  :األوسط سوف تكون على النحو اآلتي
مبدأ الدفاع الجماعي المتعدد األطراف، سوف يتم إنفاذه عن طريق بناء الشراكة مع بعض األطـراف                • 

  .اعمة لتوجهات الحلفالشرق أوسطية الد
مبدأ الردع الجماعي المتعدد األطراف، سوف يتم إنفاذه عن طريق إجراء المناورات والتدريبات مـع               • 

  .بعض األطراف الشرق أوسطية المرتبطة بالحلف
مبدأ تخصيص الموارد، سوف يتم إنفاذه عن طريق الدعم والمنح التي سوف يحصل عليها الحلف من                • 

  .طيينحلفائه الشرق أوس
مبدأ إدارة األزمة، سوف يتم إنفاذه عن طريق تطبيق البرامج والخطط التي سوف يتم وضعها بواسطة                • 

  ).أمريكا، فرنسا وبريطانيا(قيادة الناتو 
مبدأ ترقية األمن واالستقرار، سوف يتم إنفاذه عن طريق إسقاط منظور قيادة الحلف لما تعتقـد بأنـه                  • 

  .نطقة الشرق األوسطيحقق األمن واالستقرار في م
هذا، وتقول التسريبات بأن األكثر خطورة يتمثل في التوصيات التي وردت في التقرير الذي أعدته لجنة                
وزيرة الخارجية األمريكية السابقة مادلين أولبرايت بشأن دور حلف الناتو المطلوب في منقطة الـشرق               

ت غضب األتراك، وبسبب ذلك قد تم إرجاء        األوسط، وأشارت التسريبات بأن توصيات أولبرايت قد أثار       
النظر في توصيات أولبرايت بشأن دور حلف الناتو المطلوب في منطقة الشرق األوسـط، وفـي هـذا                  
الخصوص ما هو الفت للنظر تمثل في أحد التسريبات الخافتة القائلة بأن الـرفض والغـضب التركـي                  

طلب األمر عقد صفقة خاصة مع أنقرا بـشأن         سوف تسعى واشنطن وباريس ولندن إلى تهدئته، وربما يت        
بما يتيح إمكانية مقايضة حصول أنقرا على المزيد من المزايا الجديدة في            ! مصير ملف األزمة القبرصية   

  .قبرص مقابل أن تغض أنقرا النظر عن توصيات أولبرايت
  23/11/2010، الجمل بما حمل

  
  !حين يشتد التناقض بين أقوال السلطة وأفعالها .66

  ب الرنتاويعري
األصل ، أن يفضي تعثر المسار التفاوضي ، وتزايد التهديدات التي تتعرض لها قضية الشعب الفلسطيني                

المقاومـة  "الوطنية ، إلى تصعيد النضال السياسي والجماهيري ، أو ما يسمى فـي قـاموس رام اهللا ،                   
ات وتخفيـف القبـضة األمنيـة ،        ، مع كل ما توجبه هذه المقاومة ، من إشاعة الحري          " الشعبية والسلمية 

 التنسيق األمني مع االحتالل ، واالنفتاح علـى مختلـف مكونـات الـشعب     - ال نقول وقف -وتقليص  
  .والحركة الوطنية ، بما فيها القوى والفصائل اإلسالمية والمعارضة

 بناء ثقـة ،     واألصل ، أن تحاط جهود استئناف الحوار واستعادة المصالحة والوحدة الوطنية ، بإجراءات            
تندرج في سياق االنفراج الداخلي والتسامح مع اآلخر ، ووقف الحمالت األمنية ، حتى ال نقل اإلفـراج                  
عن المعتقلين ، ووقف المحاكمات الصورية الجائرة ، وقف إغالق المؤسسات ومطاردة النشطاء ، إلـى                
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ألمل ، وتقـرب النفـوس ،       غير ما هناك من خطوات وإجراءات وسياسات ، من شأنها أن تبعث على ا             
وتؤسس لفتح صفحة جديدة في العالقات الوطنية الداخلية بين قوى المنظمة والحركة الوطنية واإلسالمية              

  .في فلسطين
لكن شيئاً من هذا وذاك وتلك ، لم يحدث حتى اآلن ، بل أن األنباء تحمل إلينا قصصاً مفزعة عما يجري                     

 تقتصر على نشطاء الذارع العسكري لحماس ، بل         - منذ زمن    -م تعد   في الضفة الغربية ، فاالعتقاالت ل     
امتدت لتطال مؤسسات الدعوية واالجتماعية والخيرية والتعليمية والدينية ، وهي تطاول اليوم ، طلبتهـا               
في الجامعات الفلسطينية الذي يعتقلون ويالحقون ويطاردون ، بالعشرات ، وكما لم يحدث من قبل أكثـر             

  .ربية قمعاً إلسالميي بالدهاالنظم الع
ضد أسرى ومعتقلـين فـي      " أحكام قراقوشية "وبلغ التهافت حداً غير مسبوق ، إذ سخّر القضاء إلطالق           

، وهـي التعبيـر     " دعـم المليـشيات   "، بتهمة   " الفارون من وجه العدالة   "سجون االحتالل ، أطلق عليهم      
، في إساءة وتعدْ علـى ذاكـرة        " دعم اإلرهاب "لتهم  الدبلوماسي الملطف ، أو الطبعة الفلسطينية الوقحة        

  .الشعب الفلسطيني وتاريخه الممجد للمعتقلين والشهداء والمناضلين في الحركة الوطنية األسيرة
لقد نشأت أجيال متعاقبة من الفلسطينيين ، على قيم وثوابت يجري دوسها اليوم باألقدام ، وتحت مظلـة                  

 امتداد للقضاء االحتاللي بكل ما للكلمة من معنى وأبعاد ، فاألسير الـذي  قضائية ـ فصائلية بائسة ، هي 
كانت تفتح له كل األبواب والبيوت والقلوب ما أن يغادر زنزانته ، لم يعد ينتظره سوى بوابـة الـسجن                    

، واألسير الذي اعتـاد أن يتلقـى    ) الذي بني لحماية المشروع الوطني على حد زعم السجان        (الفلسطيني  
ض الزواج من خلف قضبان السجن االحتاللي ، بات ينتظر مذكرات التوقيف واالعتقال واألحكـام               عرو

العقيدة األمنية الجديدة لإلنسان    "الغيابية ، ولم ال طالما أنه فار من وجهة العدالة ، يدعم المليشات وينتهك               
  ".الفلسطيني الجديد

أبداً ، بل زاد ميلها لتشديد قبـضتها القمعيـة فـي           يبدو أن تعثر المفاوضات لم يغير من قناعات السلطة          
مخرجـات  "مناطق نفوذها ، ال سيما أنها تدرك حجم الرفض الـشعبي الفلـسطيني ألي تـساوق مـع                   

واألهم أن السلطة التي أكثرت الحديث مؤخراً عن خيارات         ". المفاوضات الدائرة بين واشنطن وتل أبيب     
العودة لمائدة المفاوضات ولو بشروط مذلّـة ،        : واحد وحيد أوحد  وبدائل ، يبدو أنها ال تمتلك سوى خيار         

ويبدو كذلك أن السلطة التي     . وإن بعد حين ، األمر الذي يستوجب إبقاء غضب الضفة ومقاومتها مطفأين           
، باتت مستعدة للقيـام بـدور رأس        " التنسيق األمني "وتستمر بقوة   " مصل المعونات الدولية  "تعتاش على   

 انزالق الضفة إلى أتون مقاومات ، شعبية وسلمية ، وغير شعبية وغير سلمية ، قد تأخـذ                  الحربة ، لمنع  
في طريقها أول ما تأخذ ، هياكل السلطة ومؤسساتها وسياساتها ، وربما رموزها ، ما يدفع هؤالء للفصل                

 ضـد حمـاس     تماماً بين مسار التفاوض على الجبهة اإلسرائيلية ، ومسار القمع الداخلي الموجه أساسـا             
من " تتبرم"والجهاد ، ومسار الضغوط المالية والسياسية الموجه ضد فصائل منظمة التحرير التي أخذت              

  .سياسات الفريق المتنفذ في المنظمة ومواقفه
فـي  " انفالت األجهزة األمنية والقـضائية    "ما يجري في الضفة ، وما تتداوله التقارير من معلومات عن            

طاردة ، هو أصدق أنباء عن آخر جوالت الحوار والمصالحة من التصريحات التي             عمليات المالحقة والم  
، العبرة  " السياحية"تطلق هنا وهناك ، فالعبرة ليست في المؤتمرات الصحفية وال في الزيارات واللقاءات              

بـل  تكمن في مجريات الواقع اليومي المعيش ، وهذه تثير القلق والتشاؤم ، وال تبعث على االرتيـاح ،                   
وتستدعي التفكير جدياً ، في إعادة النظر كلياً ومنهجياً في تقيم مكانة السلطة وموقعهـا فـي المـشروع                   

  .الوطني الفلسطيني
، هو ما تتلقفه إسرائيل وتبني عليـه  " الفضائيات"ما يجري في الضفة ، على األرض وليس في الفضاء و         
 الصياد ، بل تنظر إلى ما تفعلـه يـداه ، وبهـذا              تقديراتها وتوقعاتها ، هي ال تنظر إلى الدمع في عيني         

 شديدة اإلرتياح لرد فعل السلطة على تعثـر المفاوضـات           - باألخص أجهزتها األمنية     -المعنى ، فهي    
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لالحـتالل  " مصدر إزعاج نفـسي   "واستمرار االستيطان ، فالفلسطيني في أقصى الحاالت ، لم يعد سوى            
، ومن كان في وضـع كهـذا ، لمـاذا           " مهددات األمن والوجود  "والمستوطنين ، بعد أن سقط من قائمة        

يحسب للفلسطينيين حساباً ، بل ولماذا يبالي إن هم جاءوا إلى مائدة المفاوضات أو ظلّوا مستلقين علـى                  
  .ظهورهم

  24/11/2010، الدستور، عّمان
  

  !!في الطريق إلى السالم االقتصـادي" فياض"وجبـة .. ابتالع فتـح  .67
  د موسى حسن محم. د

بابتالع , تاريخه النضالي الشيء  , أن يقوم رجل واحد   , إنها عملية االبتالع األغرب في التاريخ المعاصر        
! وتحويلهم إلى أتباع مرتزقـة لـه        ,بجل مكوناتها وأركانها وقياداتها وعناصرها      , حركة وطنية عريقة    

عليهـا  , وتركها صـورة باهتـة    "فتح في الضفة" ابتلع فياض حركة  , بيسر وسهولة , هكذا وبكل غرابة    
في غـزة أيـضاً تـذوب اآلن فـي معـدة            " فتح"لكانت  " حماس"ولوال  .بعض نقاط من ذكريات قديمة      

  كيف انتهت العراقـة واألصالة والتاريخ في لحظة؟  فكيـف ولماذا حصـل ذلك؟.فياض
فلـم تكـن    , مبرياليةمن الواضح أن العالم كله قد تعرض لعملية خداع كبرى من قبل المؤسسة الصهيوأ             

وسالم فعلي بين الفلـسطينيين والكيـان الـصهيوني         ,العملية السلمية تهدف أبدا للوصول إلى حل حقيقي       
إنما كانت مرحلة تهدف لتغيير واقع الوعي العربي والفلسطيني في التعامـل مـع اغتـصاب                , الغاصب

واشكر , كل واشرب  "-, واألعظم األدهى, الوطن الفلسطيني كي يكون مستعدا الستقبال المخطط األساسي       
  . أو ما يسمى بالسالم االقتصادي" أمريكا 

الـسالم  "جاء الدور إلى الفـصل األساسـي أي       , فبعد انتهاء الفصول األولى من مسرحية السالم الهزيل       
) والتي صنعوها بأنفـسهم     (فبدأت الخطوات بإظهار الفساد والرشوة وكل الصفات الدنيئة         , "االقتصادي  

وبدأ البحث عن الحل السحري األوحد للقضاء على ذاك الفساد المستشري في جنبات السلطة              ,طة  في السل 
ال أحد  ,) أو هكذا صوروا لنا   (ذي المواصفات الفريدة في إدارة األموال       , وعن الرجل الخارق  ,الفلسطينية  

إنـه  , تدفقة عليه وسيل المساعدات الغربية الم   ,غيره يصلح أن يكون مؤتمناً على حقوق الشعب المسكين          
  ". سالم فياض"

بسرعة خارقـة احـضر     . هو وحده سيحقق النزاهة ويحفظ األمانة الضائعة في دهاليز السلطة الفاسدة            
, وسجلت االمالءات , ووضع على رأس خزائن السلطة    , الرجل من سراديب المال في المؤسسات الغربية      

  . قية ألي قرش يصرف دون بصمتهوال مصدا,فال أموال بدون فياض , ورسمت الخطوط الحمراء
. وكم كـان أعظـم    , لم يكن يدري ما خفي    , استبشر الشعب المسكين بخير كثير يعم الصغير قبل الكبير        

وقد بدأت معالمه وإرهاصاته    , فالمخطط كان اعم واشمل ووضع بدرجة عالية من الخبث والدقة والتتابع          
فهو بطبيعـة   , ذي لم ينتبه الكثيرون لقصد تسميته       وال) الطريق الثالث (تتجلى بافتتاح طريق سالم فياض      
فما هو الطريق الثالث؟ وما مواصـفاته ؟        , يكون مغايراً لمواصفاتهما  , الحال يتطلب وجود طريقين قبله    

  . وما الحاجة إليه؟ لمعرفة كل ذلك علينا أوالً أن نعرف ماهية ومواصفات الطرق األخرى
وجهتهـا  ,  واضحة المعالم ال تفرعـات فيهـا وال التفافـات          وهي طريق :طريق الجهاد والمقاومة  : أوال

فهي إذا طريق غير    , تمر مخترقة قلب المخطط الصهيوني لتطعنه في الصميم       ,وعوائقها كثيرة   , واضحة
  . ألنها طريق القتل والدمار كما يصفون , مرغوبة من قبل كل أطراف السالم المزعوم 

مهدت ورصفت لتؤدي إلى التسوية المنشودة التي تاقت لها أنظمة          : طريق األحالم والسالم واألوهام   : ثانيا
وتم قطع مسافات والتفافات كبيـرة      ,المنطقة واقتنع بها عدد ال بأس به من الناس في الغرب قبل الشرق              

وعمل بجد ونشاط في كل األوقات للمحافظة علـى سالسـة           ,فهي الطريق التي هلل العالم كله لها        ,فيها  
  فما الحاجة إذن لطريق سالم فياض ؟ . وسهولتها سيرها وإنارتها 
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وإزالة عقباتهما  , كانت الحاجة الملحة لسالم فياض وفريق عمله األمريكي للقضاء على الطريقين السابقين           
حيث العقبة األولى هي كيفية تجاوز قوة وجمهور حماس ذات النهج المقاوم            , "السالم االقتصادي "من أمام   

والذي يرفض أي نوع أو نـسبة مـن التفـريط           ,ات والمبادئ العقائدية والوطنية     والمتمترس خلف القناع  
وطريق السالم الذي   , أما العقبة الجدية الثانية فكانت في كيفية تجاوز نهج فتح ومنظمة التحرير           . والتنازل

ا كـل   تستعمل فيه , فاألمر هنا مختلف ويحتاج إلى عملية التفاف وخداع كبرى        , اقتنع به العالم وصفق له    
وتبدأ بالقضاء على أي رابط مـادي أو عـاطفي          , وسائل التمويه والضغط النفسي والمادي للتغلب عليها      

  . فكان حصار ياسر عرفات ثم قتله,يمكنه المحافظة على أواصر وترابط فتح ومجموعاتها المتناثرة 
هدف لتفكيـك روابـط     والتي ت , واعتقال الرموز الشابة مثل مروان البرغوثي هي بدايات الخطة األدهى         

تال ذلك عمليات إقناع اذرع فتح المقاتلـة بتـسليم          , القيادة التي تستطيع اإلمساك بوحدة فتح وعناصرها      
 كما شاهدنا االغتياالت التي     -,وشاهدنا ذلك جميعا على شاشات التلفزة       , أنفسهم وأسلحتهم وإعالن التوبة   

أو حاول التمسك بسالحه للـدفاع      , طنية وإيمان وحافظ على ما تبقى لديه من و      , تمت لمن رفض اإلذعان   
يدينون , بالتزامن كانت تجري عملية غسيل للدماغ أنتجت قطعاناً ضخمة من المرتزقة          . -عن نفسه فقط    

ظلت الماكنة الدعائية تعمل بدون كلل من اجل        ". الطريق الثالث " نهج قرصان , بالوالء لمال النهج الجديد   
!!! وسيادة القانون والقضاء على الفـساد     ! وتطوير مؤسساتها " !  الحضارية مفهوم الدولة "إعالء ما يسمى    

فإمـا  , وكان االحتالل جاهزا العتقال واغتيال كل من يقف فـي وجـه فيـاض وضـباطه األمريكـان          
  . أو المالحقة والحرمان من االمتيازات وكل أنواع التسهيالت,االنصياع

هائي بفرض الحسم والقضاء على حماس بواسطة أولئـك         بعد أن أصبح الوضع مواتيا إلصدار القرار الن       
صدرت األوامر  ,  "-وذلك ألسباب ال مجال اآلن للخوض في تحليلها       -"وكانت البداية في غزة     .المرتزقة  

رغم كل التـدخالت الخارجيـة      , وأعالم اإلسالم , ألجهزة المرتزقة بالتصعيد التدريجي ضد أبناء حماس      
, ومهما عضت حماس على الجـراح     ,كان المخطط قيد التنفيذ مهما حصل       . والداخلية إلصالح ذات البين   

  . فتمت محاصرة غزة ومن فيها.  حماسحتى اضطرت أخيرا إلى عملية الحسم التي كانت سريعة لصالح
فهـي  " السور الـواقي " أما في الضفة الغربية التي تملكتها مخالب االحتالل مع بدايات تنفيذ خطة عملية              

فقطاع غزة كلف الكيان ثمنا باهظا اضطر علـى         , ستراتيجية من ناحية الخطة الصهيونية    تعتبر األكثر ا  
وقـد  , ليبقى احتاللها واستيطانها غير مكلف , لذا كان التركيز الزائد على الضفة الغربية  , إثره لالنسحاب 

المخطط مـن   بتنفيذ ما في    " دايتون ومساعدوه " وضباطه األمريكان   " فياض" قام قرصان الطريق الثالث     
, ولتحاصر وتطارد المقاومة هنـاك      , إعادة تقوية وبناء كل األجهزة األمنية لتكون خاضعة كليا لالحتالل         

, وقد كان المثل األعلى ألولئك المرتزقة في األداء ما صرح به احدهم على شاشات اإلعالم بكل وقاحـة                 
إذن لم يتبق من أولئك المرتزقة من       . "سأعتقل أبي فورا ودون تردد إن صدر لي األمر بذلك         :" عندما قال 

ومازال فياض يؤدي طقوس والئه في تنفيـذ        .يتمتع بأي حس أخالقي أو وطني أو جهادي ضد االحتالل           
الذين بـدورهم يظنـون   , على مرأى ومسمع من جميع المفاوضين    " بالسالم االقتصادي "مخططه المسمى   

  .أنهم سيحققون شيئا عن طريق المفاوضات العقيم
  23/11/2010،  فلسطين أون الينموقع

  
  حسام كنفاني... مؤقّتة... »مصالحة«خالف و: عّباس ودحالن .68

  حسام كنفاني
دحـالن   )عباس موماني ـــ أ ف ب      (في آب الماضي    » فتح«دحالن مهنئاً األعضاء الجدد في حركة       

الثـوري  المجلس  )عباس موماني ــ أ ف ب     (في آب الماضي    » فتح«مهنئاً األعضاء الجدد في حركة      
أجندته قد تكون عامرة بملفات المحاصصة التي تشغل الحركة، وفي مقـدمتها           . ينعقد اليوم » فتح«لحركة  
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عدم إشراكها في حكومة سالم فياض، غير أن الحدث األبرز الذي قـد يـشهده المجلـس هـو جلـسة                     
  .بين محمود عباس ومحمد دحالن» المصالحة«

هـذه هـي    . »ليست على ما يـرام    » «فتح« اإلعالم في حركة     العالقة بين الرئيس الفلسطيني ومفوض    
خالصة سلسلة من اإلجراءات والتسريبات التي طالت العالقة بين الشخصين، والتي تـشير إلـى حجـم       

  .والتيارات التي تتصارع في داخلها» فتح«االنقسامات داخل حركة 
الفلسطيني قبل أسـبوعين سـحب   أولى بوادر ظهور الخالف بين عباس ودحالن كانت مع قرار الرئيس       

، »فـتح «الحراسات الشخصية لمحمد دحالن الذي ينالها باعتباره عضواً في اللجنة المركزيـة لحركـة               
إضافة إلى شغله منصب مفوض اإلعالم في الحركة، الذي تضاهي صالحياته منصب وزير اإلعالم في               

  .السلطة
إلى هذا الدرك، رغم أن دحالن كـان مـن أشـد            لكن ما الذي أوصل العالقة بين أبو مازن وأبو فادي           

المقربين من محمود عباس، بل كان ركناً أساسياً في معركة األخير مع الزعيم الفلسطيني الراحل ياسـر                 
  عرفات؟

فهو سـبق أن انقلـب      . نظرة إلى تاريخ دحالن ال تدفع إلى الكثير من استغراب مسألة خالفه مع عباس             
 منذ المرحلة التونسية وصوالً إلى تعيينه قائداً لألمن الوقائي في غـزة بعـد               على أبو عمار الذي صنعه    

» فـتح «فـي حركـة     » اإلصالح«دحالن لم يحفظ الجميل ألبو عمار، وانضم إلى طالبي          . اتفاق أوسلو 
وهو .  من إمكان االنقالب عليه    2004وكان تحذيره الشهير لعرفات في آب عام        . بزعامة محمود عباس  

اسمع يا دحالن قاتل أبيـه ال       «: يه عرفات باستدعاء دحالن إلى مكتبه في رام اهللا، حيث قال له           ما رد عل  
  .»يرث

التاريخ يعيد نفسه اليوم بين عباس ودحالن، اللذين سبق أن اختلفا بعد عملية الحسم العسكري في غـزة                  
مواقف السياسية وال ينتهي    الخالف اليوم يبدأ من ال    . ، والذي حمل أبو مازن دحالن مسؤوليته      2007عام  

خالفات قد تكون قديمة، وتبلـورت  . »فتح«عند المطالب بحصة من الحكم، مروراً بتباين التيارات داخل      
، غير أن دافعها الرئيس اليوم يحمـل طابعـاً          2009في آب من عام     » فتح«في المؤتمر السادس لحركة     

  .شخصياً
باس ودحالن، فإن معلومات وصلت إلى أبو مازن عـن          وبحسب مصادر مطّلعة على واقع العالقة بين ع       

، وال سـيما    »الفساد الذي يغطيه أبو مازن    «حديث لمحمد دحالن في إحدى السهرات، تطرق خالله إلى          
معلومـات  . استغالل ولديه ياسر وطارق لمنصب والدهما لتطوير أعمالهما في األراضـي الفلـسطينية            

معطى آخر عمل خالله دحالن ضد أبو مـازن،         . ضد نجليه إضافية وصلت إلى عباس عن عمل دحالن        
يعمد إلى تحريض ابن شقيقة عرفات، ناصر القدوة،        «إذ أوردت بعض الصحف اإلسرائيلية أن أبو فادي         

، باعتباره أحق منه بالرئاسة، أو      »على العمل ضد عباس إلقصائه عن رئاسة السلطة، ليخلفه في منصبه          
  .على األقل برئاسة الحكومة

صر إضافي أوصل إلى القطيعة، وهو بحسب المصادر عمل دحالن على تعزيز نفوذه داخل األجهزة               عن
األمنية في الضفة الغربية، وتدخّله في إعادة تأليف الحكومة التي كان يعمل عليها سالم فياض، مـا أدى                  

  .إلى الوزارات» فتح«إلى تأخر التأليف الذي كان من المقرر أن يدخل أعضاء في 
الف استفحل مع التوجهات نحو المصالحة التي لم ترض دحالن، الذي عمد، باعتباره مفوض اإلعالم               الخ

، إلى تجاهل زيارة عزام األحمد لدمشق ولقائه مـع          »وفا«في الحركة وصاحب التأثير البارز في وكالة        
  .»حماس«قيادة 

ألردن، حيث يمتلك منزالً، وال سيما بعد       الخالف في المرحلة األخيرة دفع دحالن إلى االنتقال مؤقتّاً إلى ا          
  .»إلساءته إلى وحدة الحركة«تسريب خبر قرار اللجنة المركزية التحقيق مع دحالن 
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ـ               ، »فـتح «غير أن وساطات بين الجانبين مهدت لعودته ومشاركته اليوم في اجتماع المجلس الثوري لـ
تعبئة والتنظيم في الحركة أبـو مـاهر        حيث من المفترض أن يجتمع مع أبو مازن بمبادرة من مفوض ال           

  .غنيم
  
  
  

ال «، ولو مؤقّتة، بين الرجلين، وال سيما أن عباس، بحـسب المـصادر،              »مصالحة«لقاء قد يكون شبه     
يرغب في استعداء دحالن، وخصوصاً أنه يعلم مدى نفوذه في الحركة، والدعم المادي والمعنوي الـذي                

  .»يحظى به من األميركيين
  24/11/2010، روتاالخبار، بي

  
  vip قادة الـ .69

   رشاد أبوشاور
ـ          ، ولكنه في زمن السلطة صار يسمع، ويـرى،          VIPلم يكن الشعب الفلسطيني يسمع قبل أوسلو عن ال

 هي بطاقة ومرتبة وقيمة تميز من تُمنح له من االحتالل عـن بـاقي أفـراد الـشعب                   VIPالـ. ويتندر
 مناطق السلطة، في الضفّة الغربية، وقطاع غزة قبل وقـوع           الفلسطيني الذين يعيشون تحت االحتالل في     

ـ             ألن VIPانقالب حماس، وطردها ألولئك القادة، والذين الذوا بالفرار ووصلوا إلى الضفّة، واحتفظوا بال
هربهم لم يسقط عنهم تلك البطاقة التي تسهل لهم التحرك والتنقّل عبر الحواجز في الضفّة، والتـي هـي                   

( و) السابلة( و) العامة(  هي قيمة، فحاملها يشعر بأنه مميز عن         vipالـ!. حيد على أنهم قادة   البرهان الو 
الذين يتكدسون عند الحواجز التي تمزق الضفّة، والتي يتحكّم بها مجندون ومجندات يقطعـون              ) الدهماء

هم الحظ فيرون رأي العين     ساعات الملل بالتسلّي واالستمتاع بتعذيب الفلسطينيين وتلويعهم، وأحيانا يسعد        
والدة فلسطينية على الحاجز، وقد يدهشهم سلوك أولئك الفلسطينيين الذين يرتجلون جدارا واقيـا للمـرأة                
بحيث تلد بمساعدة أخواتها الفلسطينيات، وطبيب أو ممرضة يتواجدان بالصدفة، فيستخرجان المولود، أو             

لفلسطيني الصغير بعصبية أسوة بباقي أطفال العالم ، وأزيـد          المولودة، ويقطعان حبل السرة، ليبدأ بكاء ا      
من سفالة أولئـك الجنـود      ..كونه يعاني من برد الشتاء، أو حر الصيف، كونه ولد في العراء، و            ) شوية(

الفلسطيني الجديد، وال يتمنون له العمر المديد ، ومع ذلـك           ) اإلرهابي(والمجندات الذين ال يأبهون لبكاء      
) يهـود (نوفهم المعقوفة، أوالفطساء ، إذ يوجد أحيانا مستجلبون من أفريقيا، وهؤالء أيـضا            يعيش رغم أ  

فـي اللحظـات العـصيبة والعجيبـة لتوقيـف      ! تجري في عروقهم دماء زرقاء نقية منذ يوشع بن نون        
ا في المقعد   الفلسطينيين عند الحاجز وفقا لمزاج الجنود والمجندات، قد تختال فجأةً سيارة سوداء تُقّل قائد             

الخلفي، بينما مرافقه الجالس بجوار السائق متأهبا في المقعد األمامي يمط رأسه ويهمس للجندي، وهـو                
ـ   القائد الجالس في المقعد الخلفي، والذي يتجعص لزوم إبهار         ) عظمة( التي تدل على     vipيبرز بطاقة ال

 القائد،  -!آسف للتعبير رغم أنه مناسب جدا      -الجندي، أو المجندة، التي قد يعن على بالها أن تستضرط           
) شركاء الـسالم  (فتتلكأ في إعطاء اإلشارة بالمرور، بينما القائد يتململ، ويتأفف، ويعتب في داخله على              

، لكنه يبرر على مسمع مرافقه وسائقه األمر بأن المجندة الملعونة فضولية وتحب في كل مرة                )عمايلهم(و
كونها تعرف كـم    .. ، بدليل أنها أطالت النظر وهي تمط رأسها داخل السيارة         أن تسترق النظر إلى وجهه    

أال . الذي يحسب أنه ينافس التركـي ٌمهنّـد وسـامة وشـبوبية           ..ستذهب أفكاركم إلى ياسر     ! (هو وسيم 
!). تذكرون كيف سبل نظراته في أحد اللقاءات لليفني التي أبدت اشمئزازها، وبرمت بوزها عن محيـاه               

 الحواجز يستمتعون بسادية في إذالل وازدراء القيادات السلطوية، ويفتشون سياراتهم، وينزلـونهم             جنود
ـ      -منها غالبا، ولكنهم      تـستحق التـضحية، وتحمـل شـوية بهدلـة           vip أولئك القادة يتحملـون، فالـ
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بعض القادة  ! خلويات، ونتفة فضيحة سرعان ما تُنسى، ليعود القائد قائدا        ) شوية(وحتى مصادرة   ..وإذالل
ـ      ، فهم يتمتعون بمرورهم بسياراتهم إلى األردن، ومعهم مرافقوهم أيضا،          vipيتمتعون بما هو أكثر من ال

أوسلو، ومنظرو أوسلو، يتقدمهم أبوعالء قريـع، الـذي       ) أبطال(وهذه واحدة من مزايا أوسلو، يتنعم بها        
ده بالدولـة اآلتيـة، والـذي تعمقـت         ألّف عددا من المجلدات الضخمة في فضائل ومنافع أوسلو، ووعو         

صداقته العائلية مع صهاينة أوسلو، حتى إن بعض أفراد عائلته تبادلوا الهدايا في أعياد الميالد مع أبنـاء                  
وستطلعون على العجب   ..اقرأوا كتاب المسيرة ليوري سابير    (أولئك األصدقاء والرفاق واألخوة الصهاينة      

 في المؤتمر السادس حيث سقط في انتخابات اللجنة المركزية، التي           الخسارة) مسيرة(قريع بدأ   !) العجاب
فاز فيها جنراالت األمن الدايتوني، فبدأ بتسريب تصريحات حامية عن أوسلو، والفساد، وضـياع الثقـة                

وإن لم يشفق عليه أحد بحسب معلوماتي، بل شمت به كثيرون من أبناء شعبنا ألنه قـاد               ..وغدر األخوة ..
 فخامة الرئيس إلى الهاوية، وفتح إلى التفكك، والشعب الفلسطيني إلى األسر فـي معتقـل                مع) المسيرة(

مطلع هذا الـشهر توجـه      . الضفّة والقطاع تحت احتالل ازداد منذ أوسلو شراسة ونهبا وتقتيالً في شعبنا           
تالل، ولكـن   ، فحتّى السيارات مقامات عند االح     vipأبوقريع إلى الجسر ليعبر إلى األردن كونه وسيارته         

الزم توكف مع الناس فـي      .  أنت يا خبيبي مش مسموح الك بالعبور بسيارتك        -: مفاجأة كانت بانتظاره  
طاش صواب الرجل، فعقله ال يحتمل الوقوف في الطابور مع الفلـسطينيين            ! الطابور واتمر بدون سيارة   

وانتظار مـا تقـرره الـشرطية       العاديين، وخلع حذاءه، وحزام بنطلونه، والمشي حافيا، وتسليم جوازه،          
حرد أبو قريع، وعاد    . واالعتقال يحدث كثيرا عند الحواجز، وعلى الجسر      ..سماحا، أو رفضا، أو اعتقاالً    

بلغـت  ! اللهم ال حسد  ..هل إلى قصره في شارع المغطس، أو قصره في سلوان         : ال أدري .. أدراجه إلى   
منافي والشتات، ولكن لم تنفجر انتفاضـة جديـدة         أصداء حرد أبي عالء أبناء شعبنا في الضفة وغزة وال         

تطالب ليس فقط بإيقاف االستيطان، ولكن بمرور سيارة أبوقريع أوالً، ألن ما جـرى يمـس الكرامـة                  
 ال تتهـاون    vipبهكذا قيادات   ! ما زال أبوقريع حردانا   ... الوطنية، ومسيرة السالم، ومستقبل العملية، و     

ها، قيادات ال تخلع أحذيتها، وال تحل أحزمة بناطيلها، سـيتحقق االنتـصار             في كرامتها، وكرامة سيارات   
آجالً أوعاجالً، فهي وعدتنا، وهي على قّد قولها، واألحداث الجارية تبرهن، بدليل ما يحدث في القـدس،                 

ما زالت النـسبة فـي      ..من مساحة الضفّة  % 50والخليل، ونابلس، واستحواذ المستوطنين على أكثر من        
لو أن قريع خـرج مـن سـيارته         ! القريعية في انحسار  ) الدولة(اد، واألرض المتبقية للفلسطينيين و    ازدي

المعتمة المسدلة الستائر ووقف في الدور، وخلع نعله، وحزامه من حول خصره غير الرشيق، وسار مع                
ية عـن أمـوال     شعبه، فإنه سيجد تعاطفا، ومرة على مرة سيجد ألفة واحتراما، خاصة إذا أعلن بـشفاف              

!.  مليـون دوالر   700ومشاريع صامد، ودحض اتهامات الصحافة الصهيونية التي ادعت بأنـه شـفط             
أنـا ال أتهـم، وال اردد أقـوال الـصحافة      !  ماذا حدث فعالً لمشاريع صامد، وأموال صامد؟      : بالمناسبة

ويت الفرصة على األعداء    الصهيونية، ولكنني أسأل كمواطن فلسطيني، يهمه أن يعرف ليطمئن قلبه، ولتف          
ـ         !. فال ينالون منّا، ومن قادة الفّب       بـالتحرك   vipإذا سمح لسيارة أبوعالء قريع وبقية سيارات القادة الـ

شرقا وعبور الجسر إلى األردن، فهذا يعني أن األمور بخير، وتبشّر بتوقف االستيطان بعد بضعة أعوام،              
ـ    )! الـسالم (أرض في نهاية مسيرة     ) للدولة(وال يتبقّى   ..السالم   بمباهج ومنافع    vipيتنعم أثناءها قادة ال

االحتالل سمح فقط لرئيس السلطة، ولرئيس الوزراء سالم فياض بالتنقّل بسياراتهم، والباقي لم يعـودوا               
vip   إنهم فقط مواطنون، يقفون على الحواجز، وهم لن يلدوا على تلك الحواجز كنساء فلسطين، كـونهم ،

    ! مهما ادعوا الفحولة..عاقرين، ولم يعودوا يحبلون حتى ..و) ..رجاال(
  24/11/2010، القدس العربي، لندن
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  مصطفى اللداوي. د
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إنه أمٌر مثيٌر للدهشة واالستغراب، ويبعث على التساؤل والحيرة، إذ يعجز الفلسطينيون عن تفسير سـر                
 رئيساً للحكومة الفلسطينية، الذي مضى عليه في منصبه المثير          هذا التمسك الكبير والغريب بسالم فياض     

للجدل أكثر من أربعة أعوام، وهو الذي جاء إلى السلطة في ظل حالة سـيئة مـن االنقـسام الـشعبي                     
والفصائلي الفلسطيني، وفي ظل ظروف وطنية فلسطينية صعبة، جعلت من اختيـاره لمنـصب رئـيس                

 موفق، أقله لجهة الدور الذي يجب أن يلعبه رئيس الحكومة الفلسطينية في             الحكومة الفلسطينية قراراً غير   
رأب الصدع بين قوى ومكونات الشعب الفلسطيني، إذ أنه لم يكن الرجل المؤهل للقيام بهذا الـدور، أوالً                  
لجهة تاريخه وإرثه الوطني والنضالي، ثم لشبهة قدومه من الواليات المتحدة األميركية في هـذا الوقـت          
بالذات، مع ما صاحبه من إصرارٍ أميركي وأوروبي على تسميته رئيساً للحكومة الفلسطينية، ومن قبـل                
                  فلسطينية سابقة، وكأنه قد أعد لدورٍ ما، أو أنه مكلف بمهمة وزيراً للمالية الفلسطينية في أكثر من حكومة

  .فيهامعينة قد رسمت له، وغيره ال يصلح للقيام بها، أو غير مؤتمنٍ عليه 
وبالتأكيد فإن هذه المهمة ليست مهمة وطنية، وال تعود بالنفع على الشعب الفلسطيني، فالفلسطينيون ليسوا               
جياعاً حتى يسعى سالم فياض لهم بمشاريع اقتصادية تنسيهم الهم الوطني، وتغنيهم عن الدولة والوطن،               

ية على حساب النضال الوطني من أجل       وتشغلهم بملذات ومتع آنية، وتجعل من االقتصاد الفلسطيني أولو        
استعادة الحقوق، ونيل الحرية، وإقامة الدولة، وتحقيق الوحدة، كما أن الفلسطينيين ليسوا بحاجة إلى قـيمٍ                
على أموالهم ومقدراتهم المادية، حتى يأتيهم أميٌن للمال قادٌم من الغرب، وعلى وجه التحديد من الواليات                

مهمته حراسة األموال الموعودة، والخيرات الموهومـة، ومتابعـة الـسرقات           المتحدة األميركية، وكأن    
واالختالسات، ومراقبة الصرف والميزانيات، وتحديد األولويات والمهمات، وكأنه الرجل الشفاف الوحيد           
في شعبنا الفلسطيني، وغيره بالضرورة لٌص سارق، وفاسد مارق، ال يحسن اإلدارة، وال يجيد الرقابـة،                

  .ه خاصة، واهتماماته عن الشعب بعيدةوأجندت
ما ال نشك فيه لحظةً واحدة أن سالم فياض وصفةٌ أميركية، وروشتة عالج أوروبية، وهو حاجةٌ دولية،                 
لتنفيذ أو تطبيق أو تمرير أجندة دولية، ولن نبالغ إذا قلنا أنه مصلحة إسرائيلية، وأداةً طيعة لهم لتنفيذ ما                   

 ليس بلسماً للجراح الفلسطينية، وليس منقذاً للفلسطينيين من همومهم وأحزانهم           ال يقوون على فعله، ولكنه    
ومشاكلهم وأزماتهم، ففي عهده نشط التنسيق األمني، وتزايدت أعداد المعتقلـين الفلـسطينيين، وسـهلت           

ـ        صفيةً األهداف اإلسرائيلية في الضفة الغربية، وتفاعل التنسيق األمني، وآتى الكثير من الثمار المـرة، ت
واغتياالً، وسجناً واعتقاالً، وفي عهده غصت السجون الفلسطينية بالمئات من المعتقلين الفلسطينيين على             
خلفية إنتماءهم السياسي، وعملهم النضالي، وفي سجونه تبارى المحققون في اإلسـاءة إلـى المعتقلـين                

ي أجساد اآلخرين أثراً باقياً لـن       وتعذيبهم، فأترعوهم عذاباً مؤذياً أفضى في بعضه إلى الموت، وترك ف          
يزول مع األيام، وهو الذي وضع على سلم أولويات حكومته تفكيك المجموعـات العـسكرية، وجمـع                 
سالحها، واعتقال عناصرها، واإللتزام بتطبيق بنود خارطة الطريق األمنية اإلسرائيلية، وفـي عهـده،              

  .ي في مدننا وقرانا، فيقتل ويخرب ويعتقلوبالتنسيق مع أجهزته األمنية، يتوغل الجيش اإلسرائيل
أال ينبغي لسالم فياض أمام هذه الحقائق أن يقف مع نفسه لحظة تفكيرٍ وتـدبر، يراجـع فيهـا سـيرته                     
وسياسته، والمهام التي أوكلت إليه لتنفيذها، واألزمات التي فجرها وخلقها، أليس مـن األجـدر بـه أن                  

ي وهو األضعف، وما سر بقاءه رئيساً للحكومة الفلسطينية فـي           يتساءل ما سر قوته في الشارع الفلسطين      
ظل تيارات جارفة، ورياحٍ سياسية هوجاء قاسية، وهو العاري من الحزب، والمفتقـر إلـى الفـصيل،                 
والمجتث من اإلرث الوطني، والمجد النضالي، وليس له نصيب في المجلس التشريعي سـوى مقعـدين                

  .ضمن إطار تحالف الطريق الثالث
أال ينبغي له أن يفكر جدياً في التخلي عن هذا المنصب المثير للجدل، وهو يسمع نداءات حركـة فـتح                    
المتواصلة، لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بضرورة تغييره، أو الحد من صالحياته، وضرورة             

لة مـن حركـة     إحداث تغييرٍ وزاري في حكومته، يجرده من قوته، ويطعم وزارته بعناصر قيادية وفاع            
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فتح، تكون مسؤولة عن الملفات األساسية في الحكومة الفلسطينية، فحركة فتح ال تحبـه، وال تريـده أن                  
يبقى في منصبه، وثوري حركة فتح ولجنتها المركزية قد طالبوا مراراً بضرورة تغييره، فهـو بأفعالـه                 

ه، يحرج حركة فـتح، ويـشوه       وسياساته، وبتصرفات ومسلكيات أجهزته األمنية، وبتصريحاته وتعهدات      
صورتها، ويوحي للعامة أنه يمثل حركة فتح، ويعبر عن إرادتها وسياستها، بينما الحقيقة أن فـتح عنـه                  
غير راضية، ولسياسته غير مؤيدة وال داعمة، وهي ترى أنه يقود السفينة الفلسطينية إلـى بـرٍ غيـر                   

  .فلسطيني، وإلى شاطٍئ غير وطني
ى الشعب الفلسطيني، وحركة حماس، يرفضون سالم فياض، ويعتبرونـه سـبباً            عامة الفلسطينيين، وقو  

مباشراً في تأخير اإلتفاق، وعرقلة المصالحة الوطنية، فهو بإلتزاماته اإلسـرائيلية واألميركيـة يـرفض        
االتفاق، وال يسعى للوحدة، وال تهمه الحقوق الفلسطينية، وال األحالم الوطنية الموروثة، التـي يتنـازل                

نها ببساطة، ويشطب ثوابتها بكل استهانة، ويبدي استعداداً لالعتراف بيهودية الدولة التـي اغتـصبت               ع
أرضنا، ليضع بقية أهلنا المنزرعين في األرض الفلسطينية عالمةً في مهب الريح، ليـصبحوا عرضـةً                

  .للترانسفير والطرد اإلسرائيلي
، وغايةً ممكنة التحقيق، ضمن الثوابت الفلـسطينية،        فحتى تكون المصالحة الفلسطينية حلماً قريب المنال      

والمنطلقات الوطنية، وعلى أرضية صادقة من الحرص والخوف، فإن علـى حكومـة سـالم فيـاض                 
وشخصه أن ترحل عن كاهلنا، وأن تتركنا وشأننا، نعالج قضايانا بأنفسنا، ونحل مـشاكلنا فـي غرفنـا                  

ن االلتزامات الدوليـة، والـشروط واإلمـالءات اإلسـرائيلية          الوطنية، وبكامل هيئاتنا الوطنية، بعيداً ع     
واألميركية، ذلك أنه رجٌل غريٌب في أفكاره، مرفوٌض في سياساته، وسر وجوده ليس عندنا وال معنـا،                 
وسر بقاءه ليس في صالحنا، وال من أجلنا، وقرار رحيله مصلحةٌ لنا، ونفٌع لشعبنا، فعلى رئيس الـسلطة                  

حريصاً على وحدة شعبه، واتفاق فصائله وقواه، واستجابةً منه لمطالب حركة فـتح،             الفلسطينية إن كان    
فإن عليه أن ينهي سر األحجية، وأن يبطل سحر البقاء، وأن يصدر قراراً او مرسوماً بالحل، ليحل مكانه                  
شخٌص آخر، همه الوطن، وغايته الوحدة، وبوصلته فلسطين األرض والوطن، ألن فـي رحيـل سـالم                 

  .وأجهزته األمنية بداية الطريق نحو االتفاق، ونهاية عهد االنقسام واالختالففياض 
  23/11/2010، المستقبل العربي

  
   اإلسرائيلي-خرافة الفرص الضائعة في الصراع العربي  .71

  عبداهللا األشعل
 اإلسرائيلي، أن هذا الصراع عرف الكثير مـن         -من المناهج التي شاعت في دراسات الصراع العربي         

فرص الضائعة وأحياناً يسميه بعضهم السالم المراوغ، أي أنه يلوح ولكن عند اإلمساك به في اللحظـة                 ال
وهكذا يصور بعضهم أن الرئيس السابق جمال عبدالناصر لو كان قبل مـا             . األخيرة فإنه يفر من طالبه    

لـى المواجهـة     أو حتى بعدها لما كانت هنـاك حاجـة إ          1967قبل به خلفَه الرئيس أنور السادات قبل        
 اإلسـرائيلي، حيـث درج      -لكن هذه النظرية تقف عند حدود السالم المـصري          . 1973العسكرية عام   

الخطاب السياسي المصري على التأكيد في كل مناسبة أن السادات فهم أبعاد المسألة وتعقيـداتها، لـذلك                 
ات بأكثر من عقد ونصف     اقتنص الفرصة ورأى ما لم يره غيره، بينما تأخرت رؤية اآلخرين عن الساد            

ويستدلون على ذلك بأن ما فرط به الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات فـي محادثـات مينـا                  . عقد
على الجانـب اآلخـر، يـرى       . 1993 تمكن من استعادته بثمن أعلى في أوسلو عام          1980هاوس عام   

مكن إخـضاعها مـن دون اعـادة        اإلسرائيليون أنهم دفعوا ثمناً باهظاً للسالم مع مصر، رغم أنه كان ي           
كما يحلـو لـبعض     . سيناء، وأنهم وجدوا أن إخضاع إرادة مصر هو مفتاح تمرير المشروع الصهيوني           

المحللين أن يعزوا تأخر السالم في المنطقة إلى تولي اليمين المتطرف في إسرائيل السلطة، علماً أن هذا                 
بيغن إلى اسحق رابين إلى بنيامين نتانياهو الـذي         اليمين هو الذي أبرم كل معاهدات السالم، من مناحيم          
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يهم بدخول المفاوضات مع الفلسطينيين لتصفية القضية ويعد العدة لتصفية الجبهات الـسورية واللبنانيـة               
  .وفي غزة كي يسير المشروع باطمئنان

عوا فرصاً  فيرى هذا االتجاه أن العرب ضي     . منطق الفرص الضائعة يمتد إلى كل تفاصيل تاريخ الصراع        
أيضاً عندما لم يقبلوا فوراً قرار التقسيم، ولو قبلوا لكان حجم السادات اآلن هو ما ورد في قرار التقـسيم                    

  .أي نصف األرض، ولقامت دولة فلسطينية مجاورة للدولة العبرية ولصان القرار القدس من التهويد
ة، وبالنسبة لمن، وما معنى ضياعها      إن منطق الفرص الضائعة يتطلب لتحليله التعرف الى معنى الفرص         

ألن هذا المنطق بأكمله يستند الى فرضية غير صحيحة، هي أن الجماعات اليهودية جاءت إلى فلـسطين                 
لكن منطق التقسيم يستند إلى أساس مماثل أكثر قسوة واقتراباً مـن المـشروع المـنظم                . بحثاً عن مأوى  

ومعنـى  .  له حق اقتسام األرض مع الشعب الفلسطيني       المخطط، وهذا األساس هو أن هناك شعباً يهودياً       
أوالها كان اليهود خاللها يلتمسون المأوى والملجـأ،       : ذلك أن عالقة اليهود بفلسطين مرت بمراحل ثالث       

وفي المرحلة الثانية كانوا يدعون حقاً موازياً بل أعظم من حق الفلسطينيين، ثم أصبحت المرحلة الثالثـة                 
طينيين في فلسطين، وطغيان حق اليهود فيها بل وحقهم في تحريرها من الغاصـبين              إنكار أي حق للفلس   

هذا المنطق الذي يقوم عليه المشروع الصهيوني ال يستقيم مع منطق الفرص الـضائعة،              . »الفلسطينيين«
ألن الصراع ظل بين طرفين أحدهما لديه مشروع ويخلق الفرصة لتحقيقه، واآلخر يتراجع أمامه ويفقـد                

لذلك وعند لحظة معينة، أفصح هذا المشروع عن غايته ولم يعد بحاجة إلى التخفي              . تظام عناصر قوته  بان
معنى ذلك أنه لو قبل العرب بقرار التقسيم        . والتبرير، بل أعلن نتانياهو صراحة أنه يسترد إرث األجداد        

مـدعاة لإلسـراع فـي       اإلسرائيلي أصالً، ولكان ذلك      -من دون التصدي له، لما نشأ الصراع العربي         
  .اإلجهاز على كل فلسطين خالل عقد واحد وبموافقة عربية

فهل الحت فرصة لسالم حقيقي وتعايش بين الوافدين وأصحاب األرض، ومع ذلك ضيعها العرب؟ وهل               
ندم العرب على فرص ورأى بعضهم أنها سانحة لتحقيق هذا السالم؟ وهل صحيح أن السالم المطلـوب                 

في لحظة معينة بين الطرفين، لكن النقطة لم تظهر والوقت لم يحن أبداً، وكانت النتيجـة                هو نقطة التقاء    
  .تراجع العرب أمام تقدم المشروع

اتخذ في مـا    » السالم المراوغ «ن  ابنا نبهر بنظريات الفرص الضائعة، لك      في شب  البد أن أعترف بأننا كنا    
ليخدر به الطرف الذي يزداد إعياء وضعفاً، وتلك        ـعد معناه الحقيقي وهو أنه سالم القوي الذي رفـعه          ب

. قاعدة الحياة ودروس التاريخ، وهي أن القوي يصنع السالم الذي يشاء، ويفرضه على الطرف الضعيف              
  !فهل ال تزال أمامنا فرص السترجاع السالم لكننا نفر باللحظة من محطة لن يعود إليها قطار الزمن؟

سالم المراوغ أو الفرص الضائعة للسالم، إنما كتبوا بنية خدمة المشروع           ولو أظن أن الذين كتبوا عن ال      
الصهيوني لكنهم كانوا يلتزمون المنهج الوصفي وبعضهم شهد بنفسه كيف أن السالم كـان يقتـرب ثـم                  

بل إن تعمـد تهريـب شـبح        . يراوغ مرة أخرى، تارة من إسرائيل، وتارة أخرى من األطراف العربية          
أبـاطرة  «لقتها مصر مرات على المقاومة في الثمانينات من القرن العشرين حتى يظل             السالم كان تهمة أ   

وأظن أن ذيوالً من هذا الفكر ال       . »صناعة أو حزمة المقاومة   «، حتى بالغ بعضهم في وصف       »المقاومة
بين و» حماس«و  » فتح«تزال في الخريطة السياسية في المنطقة، وأحدث حلقاتها االتهامات المتبادلة بين            

، واتهام مصر لسورية أحياناً بأنها تشجع المقاومة مع إيران خدمة ألهداف ال             »حماس«مصر وسورية و    
. عالقة لها بمصلحة الشعب الفلسطيني، وكأن عدم احتضان المقاومة سيأتي بالسالم العادل لهذا الـشعب              

شعب الفلسطيني يريد الحياة    لكن المتيقَن هو أن إسرائيل تريد كل السالم وكل األرض وكل الحمد، وأن ال             
والحق المشروع، أما األطراف األخرى فتريد مصالحها، سواء اتفقت مع مصالح الشعب الفلـسطيني أو               

 المهم أن نقطة االلتقاء بين معطيات السالم أياً يكن وصفه ال تـضر            . حتى انسجمت مع مخطط إسرائيل    
  .بمصالح اآلخرين



  

  

 
 

  

            47 ص                                     1975:         العدد       24/11/2010 األربعاء :التاريخ

 السابق محمد إبراهيم كامل الذي استقال بسبب كامب ديفيـد           وأخيراً، أظن أن وزير الخارجية المصري     
 بسبب زيارة السادات للقدس، كان متأثراً بمثـل هـذه           1977، ومن قبله إسماعيل فهمي عام       1978عام  

وربما قصد أنه في كامـب      . »السالم الضائع «المصطلحات، حين جعل عنوان مذكراته عن كامب ديفيد         
ثل عند إسرائيل هزيمـة     بات والمفاوضات، ألنها تم    الحقيقي بمثل هذه الترتي    بالسالمديفيد تأكد أن ال امل      

ولم يخف نتانياهو هذه النظرية إذ أكد أن العرب يزحفون طلباً للسالم            . سالماً لمنطق إسرائيل  للعرب واست 
وال في حالة واحدة، هي سحق عظامهم وهزيمتهم، ألنه يعتقد مثل بن غوريون بأنهم يدركون أنهم ظلموا                 

  .يمكن أن يقبلوا طوعاً سالماً مع المغتصب بحيث يتحدثون عن السالم ما داموا الطرف األضعف
  24/11/2010، الحياة، لندن
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