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  41  :كاريكاتير
***  

  
   يعلن بدء المشاورات مع فياض لتعديل وزاريعباس .1

 الرئيس محمود عباس، اعلـن      ، أن وكاالتنقال عن   رام اهللا،    من 25/11/2010،  األيام، رام اهللا   ذكرت
  .ير حكومي جديدامس، انه بدأ مشاوراته مع رئيس الوزراء الدكتور سالم فياض إلجراء تعديل او تغي

ابلغت رئيس الحكومة سـالم     "وقال عباس في كلمته في افتتاح اعمال دورة المجلس الثوري لحركة فتح             
فياض انه عندما يعود من سفره من اليابان سنعمل على اجراء تغيير حكومي او تعديل جديد في الحكومة                  

  ".ألنه استحقاق
بـدأنا مـشاوراتنا    : "لس الثوري عن عباس قوله    ، نقل عضو في المج    "فرانس برس "وفي تصريح لوكالة    

  ".وسنبدأ الخطوات العملية بعد عودة رئيس الحكومة الى البالد من اليابان
فياض سيبقى علـى    "ان  ": فتح"وقال المسؤول في     .وكان تعديل على حكومة فياض ادخل العام الماضي       

  ".رأس الحكومة المقبلة
 مصادر مطلعة   ، أن  يوسف الشايب  نقال عن مراسلها  م اهللا   را  من 25/11/2010،  الغد، عّمان  وأضافت
ـ  صـحيح أن   : وقالـت .. يبدو هذه المرة أقرب من أية مرة سـابقة         أن التعديل الوزاري    " الغد"أفادت ل

الحديث عن التغيير الوزاري غالباً ما يترافق واجتماعات المجلس الثوري، لكـن الـضغوطات داخـل                
في الحكومة، ستؤتي أكلها هذه     " فتح"جراء هذه التغييرات وزيادة حصة      الحركة على الرئيس الفلسطيني إل    

وتضيف المـصادر أنـه      .المرة، خاصة بعد التوافق على أن يرأس فياض الحكومة ويشغل حقيبة المالية           
وعلى الرغم من التحسن في العالقة بين مؤسسة الرئاسة والحكومة، بعد فترة من التوتر، إال أن الرئيس                 

بإجراء تعديالت على وزارات هناك تذمر واسع من أداء وزرائها كوزارة التربية والتعليم،             عباس يرغب   
وربما الشؤون االجتماعية، لكن هناك وزارات سيادية تطالب بها فتح لم تحسم بعد، وخاصة الخارجيـة،                

  .عبر الوزير سعيد أبو علي" اآلن"علماً أن حقيبة الداخلية هي من نصيب فتح 
الـرئيس  ، أن   كفاح زبـون   نقال عن مراسلها     رام اهللا  من 25/11/2010،  األوسط، لندن الشرق   وقالت

عبر عن خيبة أمله من موقف اإلدارة األميركية من المفاوضات المتوقفة، متهمها في             ) أبو مازن (عباس  
وهاجم بشدة، حسب ما نقلت     .  أمام المجلس الثوري لحركة فتح أمس بعدم الوفاء بأي من وعودها           هخطاب

ـ    اإلسـرائيلية اآلخـذة بـالتبلور بعيـدا عـن           -، الصفقة األميركيـة     »الشرق األوسط «عنه مصادر ل
 -ويرى أبو مازن أن هذه الصفقة خير دليل على عمق العالقات االستراتيجية األميركيـة               . الفلسطينيين

  . أشهر من التجميد3اإلسرائيلية، متسائال لماذا كل هذا الدعم المالي والعسكري مقابل 
وأثار أبو مازن في خطابه أسئلة تدل على مدى غضبه من الصفقة، وأهمها كيـف ستتـصرف اإلدارة                  

. األميركية بعد يوم واحد من انتهاء األشهر الثالثة إذا ما عادت إسرائيل الستئناف البنـاء االسـتيطاني                
، خيارات الـسلطة    »دورة الشهيد القائد أمين الهندي    «وكرر في أعمال الدورة الخامسة للمجلس الثوري        

المتعلقة بانتزاع اعتراف أميركي بالدولة الفلسطينية أو اعتراف من مجلس األمن بها، ولمح إلمكانية حل               
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إن علـى دولـة     «: »الثوري«السلطة كخيار أخير في حال فشلت كل الخيارات األخرى، قائال ألعضاء            
  .»لت كل خيارتنااالحتالل أن تتحمل مسؤولية احتاللها لألرض الفلسطينية إذا فش

وجاء كلمة أبو مازن في سياق تأكيده، أن السلطة لن ترضخ ألي ضغوط مهما كانت من أجـل العـودة                    
لن نرضخ ألي ضـغوط ال      «وقال  . للمفاوضات من دون وقف شامل لالستيطان بما يشمل مدينة القدس         

  .»األميركية وال األوروبية وال غيرها
المصالحة مع حماس واصفا إياها بخيار استراتيجي ال رجعة         وتطرق أبو مازن في خطابه إلى موضوع        

  .من مغادرة قطاع غزة» الثوري«عنه، بغض النظر عن مواقف حماس، منتقدا منعها أعضاء 
عبـاس    من رام اهللا، قول الـرئيس      25/11/2010،  )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية      ونقلت

لقد قلـت لكـم     ':   في الضفة الغربية ألعضاء من حركة حماس       بشأن ما أثير حول االعتقاالت التي تمت      
أكثر من مرة إننا ال يمكن أن نعتقل أي شخص ألسباب سياسية مهما كان االنتماء، ولكـن االعتقـاالت                   

، مشيرا سيادته، في هذا الصدد، إلـى  'سببها مخالفات أمنية أو مخالفات جنائية، وجميعها تتم وفق القانون        
شخاص من نابلس بتهمة التخطيط الغتيال المحافظ، حيث ضبطت معهم أسلحة كثيرة            اعتقال عدد من األ   

وضبطت معهم متفجرات كثيرة وضبطت معهم أمواال كثيرة وما زالت التحقيقات مستمرة وأجهزة األمن              
 .تقول إن جميع المعتقلين اعترفوا بما نسب إليهم

 الحياة الكريمة للبقاء والصمود على أرض وفيما يتعلق بالمحافظة على أمن المواطنين وتوفير فرص
إن مسألة األمن مقدسة بالنسبة لنا، واللعب فيها محرم محرم، وال نسمح بالفلتان ألننا جربنا ': وطنهم قال

الفلتان وال نسمح بالعبث ألننا جربنا العبث، وال نسمح ألحد أن يلعب بمصائر الناس بعد أن اعتادوا اآلن 
مستقرة يعيشونها بشكل طبيعي وهذا بطبيعة الحال أدى إلى نوع أخر من االستقرار على حياة هادئة حياة 

وهو االستقرار االقتصادي واالستقرار االجتماعي واالستقرار الثقافي، وغير ذلك من مناحي الحياة 
التعليمة وغيرها وأغلبكم أو بعضكم شاهد فرقة العاشقين هنا أو سمع عنها، جابت محافظات الوطن 

با، والناس كلهم عاشوا أفراح العيد وما قبله وما بعده، نحن نريد لشعبنا حياة هادئة وهانئة إلى أن تقري
 .'تستكمل هذه الحياة بالحل السياسي

عندما فشلت ': وبشأن موضوع التطورات الخاصة بالمفاوضات بعد فشل مفاوضات التقريب، قال
لذهاب إلى مفاوضات مباشرة، وقد تشاورنا مع أشقائنا المفاوضات التقريبية طلبت منا الواليات المتحدة ا

العرب، وذهبنا إلى الجامعة العربية، وقال العرب إننا موافقون على المفاوضات المباشرة إذا حصل نوع 
من التقدم، وبدأ األميركان يدعوننا إلى واشنطن، بمشاركة الملك عبد اهللا الثاني والرئيس محمد حسني 

ء اإلسرائيلي نتنياهو، وممثل الرباعية توني بلير، ونحن قلنا لن نذهب دون وقف مبارك، ورئيس الوزرا
 .'االستيطان

ثم تحدث السيد الرئيس عن الصيغة التي يتم تداولها بشأن المقترحات األميركية، وما يقال عن تفاهمات 
طان بقضية السالح إننا نرفض رفضا قاطعا أن تربط قضية تمديد وقف االستي'أميركية إسرائيلية، مؤكدا 

 .'الذي تعطيه أميركا إلسرائيل
عيونهم على الدولة ذات الحدود المؤقتة، ': وتطرق سيادته إلى موضوع الدولة ذات الحدود المؤقتة، فقال

وقد طرحها بعض المسؤولين اإلسرائيليين الكبار، لكن هي مرفوضة من حيث المبدأ، لماذا؟، ألن الدولة 
قبلنا بها ليومين فستكون هي الدولة ذات الحدود الدائمة ودون القدس وهذا ذات الحدود المؤقتة لو 

مرفوض، لكن إذا كانت في إطار حل معروف النهاية فمن الممكن التفكير فيه، أما غير هذا فلن نقبل به 
 .'إطالقا

 قال وبشأن الخيارات الفلسطينية في حال استمرار إسرائيل في االستيطان وفشل المفاوضات المباشرة
الخيار األول  هو المفاوضات المباشرة إذا توقف االستيطان ولمدة معينة، تبحث قضيتي الحدود ': سيادته

 67واألمن، وإذا لم تنجح هذه المفاوضات فسوف نطلب من الواليات المتحدة أن تعترف بالدولة بحدود 
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 نذهب إلى مجلس األمن وعلى رأسها القدس الشرقية، فإذا لم توافق أميركا، هناك خيار يليه أن
لالعتراف بدولتنا فإذا لم يوافقوا، هناك خيار يليه أن نذهب إلى الجمعية العامة، فإذا لم يوافقوا هناك 

  .')مجلس الوصايا التابع لألمم المتحدة  (Trusteeshipخيار يليه في مجلس األمن يسمى 
ة كاملة أنها خيارات ليست سهلة، وقد لقد وضعنا مجموعة من الخيارات وأنا على دراي'وأضاف سيادته، 

عرضناها على القمة العربية في قمة سرت، وعلى لجنة المتابعة العربية، وسنعود مرة أخرى إلى لجنة 
 .'المتابعة العربية إذا لم تلتزم إسرائيل بتجميد االستيطان حسب الخيار األول

  
  عباس حدد خمسة أسس الستئناف المفاوضات: عريقات .2

ـ  كشف رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية صائب :  أحمد رمضان ووكاالترام اهللا 
عريقات اول من امس ان الرئيس محمود عباس ابلغ دافيد هيل، مساعد المبعوث االميركي لعملية السالم                

يلية جورج ميتشل، ان هناك خمس قضايا مرفوضة ويجب ان ال يشملها أي اتفاق او صفقة اميركية اسرائ               
  : مقابل وقف االستيطان لمدة ثالثة اشهر وهي

أوال عدم ربط أي مساعدات عسكرية وامنية السرائيل مقابل وقف االستيطان، وثانياً رفض أي اقتراح له                
عالقة باقامة دولة فلسطينية مؤقتة، وثالثاً رفض استثناء القدس من وقف االسـتيطان، ورابعـاً رفـض                 

هور الثالث وعودة االستيطان، وخامسا وأخيرا رفـض اعطـاء أي تعهـد             التفاوض بعد انتهاء مدة الش    
ضد أي مشروع قرار فلسطيني بشأن االحـتالل االسـرائيلي فـي          " الفيتو"اميركي باستخدام حق النقض     

  .مجلس االمن الدولي
في سياق متصل، قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبـد ربـه امـس، إن                   
اإلدارة األميركية لم تحدد حتى اللحظة أي مواعيد لتسليم مقترحها السـتئناف محادثـات الـسالم مـع                  

وأضاف في تصريحات صحافية، ان اإلدارة األميركية لم تقدم أي جديـد بخـصوص نتـائج                . إسرائيل
حدد موعدا حتـى    محادثاتها مع الحكومة اإلسرائيلية لتجميد البناء االستيطاني لثالثة شهور، كما أنها لم ت            

  .اللحظة لذلك
ورجح عبد ربه أن تكون إسرائيل تتطالب بالمزيد من الحوافز من اإلدارة األميركيـة مقابـل التجميـد                  
الجزئي لالستيطان مثل طلب اعتراف أميركي بحقها في االستيطان فـي األراضـي الفلـسطينية، وأن                

  .التجميد المؤقت سيكون لمرة واحدة ولن تتكرر
ألن تجميـد االسـتيطان     " السياق على رفض الجانب الفلسطيني للتجميد المؤقت لالستيطان          وشدد في هذا  

يجب أن يستمر خالل مسيرة المفاوضات ومن العبث الحديث عن مفاوضات في ظل اسـتمرار النـشاط                 
  ".االستيطاني

  25/11/2010المستقبل، بيروت، 
  

  طان قبل استئناف المفاوضات  المطالب بوقف االستيالفلسطينياالحمد يؤكد على الموقف  .3
جدد مسؤولون فلسطينيون امس مطالب السلطة بضرورة وقف اسرائيل انـشطتها   :غزة ـ اشرف الهور 

االستيطانية في الضفة الغربية والقدس مقابل استئناف مفاوضات السالم، فيما اكد ياسر عبد ربه امين سر                
واكـد  . مواعيد لتسليم مقترحها الستئناف المفاوضـات     اللجنة التنفيذية ان االدارة االمريكية لم تحدد اي         

عزام االحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح في تصريح صحافي عقب لقائـه بالقنـصل الفرنـسي                 
الوقف الشامل لكافة النشاطات االستيطانية االسـرائيلية بمـا يـشمل القـدس       'فريدريك ديسانيو على ان     

  وشدد االحمد وهو رئـيس     . 'ناف المفاوضات الفلسطينية االسرائيلية   الشرقية يشكل متطلبا اساسيا قبل استئ     
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في هذا االطار هو من يجهض كافة الجهـود الدوليـة           ' التعنت االسرائيلي 'لكتلة فتح البرلمانية ايضا ان      
  . المبذولة الستئناف المفاوضات

  25/11/2010القدس العربي، لندن، 
  

  دولية لمنع التصعيد االسرائيلي ضد غزة مع اطراف اتصاالتتجري   حماس:احمد يوسف .4
كشف الدكتور احمد يوسف وكيل وزارة الخارجية في الحكومـة المقالـة التـي    : غزة ـ اشرف الهور 

ـ      امس عن قيام الحركة باجراء سلسلة اتصاالت مع دول         ' القدس العربي 'تديرها حركة حماس في غزة ل
، 'القاعـدة 'د القطاع بحجة وجود خاليا تتبع تنظيم        اوروبية واقليمية لمنع اي تصعيد اسرائيلي مرتقب ض       

وقال يوسف  . 'القاعدة'مؤكدا في ذات الوقت ان حماس تختلف في مواقفها عن تلك المواقف التي تحملها               
ان اتصاالت مبدئية اجريت مع عدة جهات دولية منها االمم المتحدة، ومنظمات دولية اخرى لوضعها في                

ـ         صورة االوضاع المتوترة في ق     . 'الخطيـر 'طاع غزة بسبب التصعيد االسرائيلي االخير الذي وصفه بـ
ان حماس ستراسل ايضا االتحاد االوروبي وبعض الـدول العالميـة           ' القدس العربي 'واوضح يوسف لـ    

  . 'غير معنية بالتصعيد'التي سبق ان تواصلت مع الحركة لشرح الوضع لها، والتأكيد لها ان حماس 
توعية التي بدأتها حماس ستدحض لالطراف الدولية ادعاءات اسـرائيل بوجـود            واكد يوسف ان حملة ال    

توجيه ضربة عسكرية   'في قطاع غزة، مؤكدا ان ادعاءات اسرائيل تهدف الى          ' القاعدة'خاليا تتبع تنظيم    
وبحسب يوسف فان حملة حماس تجاه االطراف الدولية تهدف من خاللهـا اعـالم هـذه                . 'ضد القطاع 

ة االوضاع جراء تهديدات اسرائيل االخيرة ضد القطاع، والتـي تمثلـت بـشن عـدة                االطراف بصعوب 
  . هجمات، وعمليات اغتيال

واشار يوسف الذي عمل في السابق مستشارا سياسيا السماعيل هنية رئيس الحكومـة المقالـة الـى ان                  
دانات الدولية بـسبب  التي تعيشها جراء اال' حالة االختناق 'اسرائيل تحاول خلق اجواء جديدة تخرجها من        

واكد المسؤول الكبير في حكومة حماس ان اسـرائيل         . 'اسطول الحرية 'حربها ضد غزة وهجومها على      
تحاول هذه المرة تقديم الئحة اتهام ضد حماس من خالل االدعاء بأن القطاع اصـبح مـالذا لالرهـاب          '

تبرير عدوان ممكن   'ت يهدف الى    وشدد يوسف على ان تقديم اسرائيل لهذه المبررا       . 'وتنظيمات متطرفة 
تدافع عن شعب مظلوم واقع تحـت       'وقال ان حركة حماس     . 'ان تقدم عليه ضد غزة، يكون بحماية دولية       

  . 'االحتالل، وعن قضية عادلة وليست لها معارك مفتوحة مع احد سوى العدو الصهيوني
لية وعمليات االتصال معهم    الى ذلك، اكد يوسف ان حركة حماس حرصت خالل مكاتبتها لالطراف الدو           

الرصـاص  'على التأكيد على ان اولوياتها تنصب على االهتمام بترميم ما تم تدميره في الحرب االخيرة                
  . واصالح الوضع الداخلي وتحقيق النمو االقتصادي' المصبوب

اليـا  يشار الى ان الحكومة المقالة التي تديرها حركة حماس رفضت االدعاءات االسـرائيلية بوجـود خ    
في القطاع، واكدت ان ما يشاع اسرائيليا هدفه التحريض في محاولـة لخلـط االوراق،               ' القاعدة'لتنظيم  

نـسخة منـه التـصعيد      ' القدس العربـي  'وادانت الحكومة في بيان لها عقب اجتماعها االسبوعي تلقت          
لية بزعامة بنيامين   االسرائيلي ضد قطاع غزة، وما صاحبه من حملة تحريض تقوم بها الحكومة االسرائي            

محاولة خلـط االوراق    'هدفه  ' القاعدة'نتنياهو، واكدت ان ما تزعمه اسرائيل عن وجود خاليا تتبع تنظيم            
وتجاوز تداعيات تقرير غولدستون وجريمتي اقتحام سفينة مرمرة وقتل المتضامنين االتـراك وجريمـة              

  .  'ستحقاقات انهاء الحصار على قطاع غزةاغتيال الشهيد محمود المبحوح في دبي ومحاولة للتهرب من ا
الى ذلك، ادانت حكومة حماس ما تقوم به حكومة االحتالل من تهويد لمنطقة حائط البـراق، وتطرقـت                  
الحكومة في بيانها لعملية المفاوضات، واعتبرت الضمانات االمريكية السـرائيل مـن اجـل اسـتئناف                

ودعت الى االعالن الواضـح عـن   .  ' ـ كسابقاتها ـ للعدو  تأكيدا على انحياز االدارة الحالية'التفاوض 
فشل خيار المفاوضات وتشكيل حالة اجماع وطني للبحث في الخيارات الوطنية الستعادة حقوق الـشعب               
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كما طالبت السلطة الفلسطينية باطالق سراح المعتقلين السياسيين، وقالت ان اعتقالهم           .  في ارضه ووطنه  
، 'التنسيق االمنـي ' المقاومة في الضفة المحتلة، كما طالبت ايضا بوقف سياسة جريمة مفتوحة بحق  'يمثل  

، وحملـت   'الخيار الوطني الحقيقي لتقوية الجبهة الفلسطينية الداخلية      'واكدت ان المصالحة الفلسطينية هي      
ت بعد تراجعها عن التفاهمات التي تم التوصل اليهـا فـي لقـاءا            'حركة فتح مسؤولية تعطيل المصالحة      

  .'الماضي) سبتمبر(دمشق في الرابع والعشرين من شهر ايلول 
 25/11/2010، القدس العربي، لندن

  
  بحر يدعو البرلمانات الدولية لمقاطعة الكنيست .5

ما زال قرار الكنيست اإلسرائيلي باعتماد االستفتاء الشعبي على االنسحاب من القدس            :  وائل بنات  - غزة
وفي هـذا اإلطـار، دعـا        . ردود الفعل على الساحة الفلسطينية والعربية      الشرقية والجوالن المحتل يثير   

النائب األول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد بحر، البرلمانات الدولية إلى مقاطعـة الكنيـست               
واعتباره برلمانا إرهابيا يهدد األمن والسلم الدوليين، مؤكدا على ضرورة اعتبار القدس منطقة منكوبـة               

الحكم العسكري اإلسرائيلي عقب إقرار قانون االستفتاء على االنسحاب من مناطق احتلتها إسرائيل             تحت  
  .1967عام 

ووصف بحر القانون اإلسرائيلي بأنه عنصري وبالغ الخطورة ويمس ثابتا أساسيا من ثوابـت الـشعب                
ضحى مستودعا لتفريخ   الكنيست اإلسرائيلي أ  "الفلسطيني وحقا راسخا ضمن حقوقه المشروعة، مؤكدا أن         

القوانين الصهيونية العنصرية واإلجرامية التي تهدر حقوق شعبنا الفلسطيني غير القابلـة للمـساومة أو               
  ".التنازل بأي حال من األحوال

  25/11/2010، الوطن اون الين، السعودية
  

   كريمة القائد مروان البرغوثي نيابةً عن والدهاخطوبةعباس يشارك في حفلة  .6
جدد الرئيس محمود عباس، التزام القيادة الفلسطينية بالعمل المتواصل من اجل اطـالق سـراح     : رام اهللا 

  .كافة االسرى من سجون االحتالل وعلى رأسهم االسير الفتحاوي القائد مروان البرغوثي
جاء ذلك خالل مشاركة الرئيس عباس ، مساء امس ، في حفل خطوبة كريمة االسير مروان البرغـوثي                  

الذي جرى في قاعة سرية رام اهللا ، بحضور كبار الشخـصيات الوطنيـة والدينيـة والقيـادات                  " ربى"
  .رامي ابو خليل من قرية حزما.الفتحاوية، والعشرات من افراد عائلة البرغوثي و العريس د

  25/11/2010، )االراضي المحتلة(القدس 
  

  ني ودفع عملية اإلصالح لالمام في األداء الحكومي الفلسطيالتميزفياض يتعهد بتعزيز أسس  .7
تعهد رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور سالم فياض امس بتعزيز اسس التميـز   :رام اهللا ـ وليد عوض 

في االداء الحكومي الفلسطيني ودفع عملية االصالح في اداء مؤسسات الحكومة لالمام، وذلـك خـالل                
واستهل فياض حديثه اإلذاعي االسبوعي      .اربعاءحديثه االسبوعي الذي تبثه االذاعات المحلية صباح كل         

أحدثكم اليوم من العاصمة اليابانية طوكيو حيث أشارك في زيارة رسمية نهدف من خاللها لحشد               ': بقوله
المزيد من المساندة الدولية لحقوق شعبنا الوطنية، وفي مقدمتها حقه في العودة وتقرير المصير، وإقامـة                

إلضافة إلى توفير الدعم الستكمال بناء مؤسـسات الدولـة وبنيتهـا التحتيـة              دولة فلسطين المستقلة، با   
  .'والمشاريع الحيوية الكفيلة بتعزيز صمود المواطنين على أرضهم

وأكد فياض على أن الرافعة األساسية للنجاح في تحقيق هذا العمل تتمثل في تحقيق تقدم ملموس في دور                  
 رعاية مصالح المواطنين، وتقديم الخدمات األفضل لهم، ومـا          المؤسسات الحكومية، وتعزيز قدرتها على    

يتطلبه ذلك من أهمية تأهيل وإعداد الكوادر البشرية المؤهلة والقادرة على االنخراط في عمليـة البنـاء                 
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هـذا مـا    ':الشاملة، وبما يضمن تحويل برنامج عمل الحكومة إلى واقع ملموس ال يمكن تجاهله، وقـال              
المؤسسات الدولية حول النضج في عملية اإلدارة والحكم الرشيد، والبناء المؤسـسي            أشارت إليه تقارير    

  .'الذي وصلت إليه السلطة الوطنية، وبما يدلل على أننا في المسار الصحيح
وأشار فياض إلى أن السلطة الوطنية قطعت شوطاً هاماً في االرتقاء بالعمل المؤسساتي ورفع مـستوى                

 ذلك بوضوح في عمل المؤسسة األمنية التي تمكنت من النهوض في عملها بعدما              لقد برز ': األداء، وقال 
عانته من اإلنهيار والتدمير الشامل، وال يمكن لهذه الجهود أن تكتمل إال بتحقيق نجاحات مماثلة في كافة                 

 بد لي   وهنا ال ': ، وأضاف 'المؤسسات وفق رؤية واضحة تستند إلى انتهاج أرقى المعايير المهنية الدولية          
من اإلشارة إلى التقدم الملموس في عمل العديد من المؤسسات الرسمية األخرى ودورها المتميـز فـي                 

  .تقديم الخدمات
إن سلطتكم الوطنية إذ تعمل بخطى ثابتة لتحقيق الجاهزية الوطنية لقيام دولـة             ': وختم فياض حديثه بقوله   

األداء الحكومي ودفع عملية اإلصـالح فـي أداء         فلسطين، فإنها أيضاً تسعى إلى تعزيز أسس التميز في          
المؤسسات الحكومية وتحقيق نتائج مستدامة على هذا الصعيد، وبما يوفر الزخم الالزم الستنهاض كامل              

وإني . الطاقات الوطنية وعلى قاعدة تفادي األخطاء السابقة، واالستفادة من حيث وصل العالم في تجربته             
  .'طاع العام سيكونون قادرين على تحقيق ذلكعلى ثقة بأن العاملين في الق

  25/11/2010القدس العربي، لندن، 
  

   دوالر إلعادة إعمار مخيم نهر الباردبمليونيمنظمة التحرير تتبّرع  .8
أعلنت منظمة التحرير الفلسطينية، اليوم األربعاء، عن تبرع جديد بقيمـة مليـوني دوالر      : وفا – بيروت

  .رد في شمال لبنانإلعادة إعمار مخيم نهر البا
هذا التبرع يعكس التزامنـا بوعـدنا       'إن  : وقال ممثل منظمة التحرير في لبنان الدكتور عبد اهللا عبد اهللا          

لشعبنا في مخيم نهر البارد واحتياجاتهم، كما ويدّل على دعم منظمة التحرير الفلسطينية والرئيس محمود               
 التي أعيد بناؤها، كخطوة أولى نحـو عـودتهم إلـى            عباس لعودة النازحين عن نهر البارد إلى منازلهم       

   .'فلسطين الحرة والمستقلة
أود أن أعرب عن امتناني لمنظمـة       ':  قال مدير عام األونروا في لبنان، سالفاتوري لومباردو        من ناحيته، 

 فهذه إحدى المساهمات التي تساعد علـى تحقيـق        . التحرير لمساهمتها في إعادة إعمار مخيم نهر البارد       
االستقرار للفلسطينيين واللبنانيين على حد سواء، وفي عملية إعادة اإلعمار نفسها التي تحتاج باسـتمرار               

  .'إلى المزيد من الدعم المالي
 مليون دوالر، تعهدت به إلعادة      10بهذا التبرع، تكون السلطة الفلسطينية قد ساهمت بأول قسم من مبلغ            

وحتى اليوم يسجل تمويل إعادة إعمار مخيم نهر البارد         . 2008 العام   إعمار مخيم نهر البارد في فيينا في      
 ماليين دوالر   10 مليون دوالر أميركي إلتمام إعادة اإلعمار، فيما هناك حاجة إلى            208نقصاً يصل الى    

  .لالنتهاء من إعادة إعمار الرزمة الثالثة
  25/11/2010، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
  تقول إنها ستنشر اعترافات خلية لحماس خططت الغتياالت في الضفة للسلطةالتابعة جهزة األمنية األ .9

قررت األجهزة األمنية الفلسطينية عرض اعترافات لخلية تابعة لحركة حماس، كانـت تخطـط              : رام اهللا 
 مدينة نابلس بعد    لتنفيذ سلسلة عمليات اغتيال وتفجيرات في الضفة الغربية، وهي الخلية التي اعتقلت في            

 امـرأة   - حسب الـسلطة     -وضمت الخلية   . كشف محاولتها اغتيال محافظ المدينة اللواء جبرين البكري       
اسمها تمام أبو السعود، التي فجر اعتقالها خالفات جديدة بين حماس وفتح، ربطـت بموجبهـا األولـى                  
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مجلس، بـاإلفراج عـن أبـو       السماح ألعضاء المجلس الثوري لفتح بمغادرة غزة لحضور اجتماعات ال         
  .السعود

وكانت حماس قد نفت اتهامات األجهزة األمنية لها بمحاولة اغتيال محافظ نابلس، وقالـت إن االغتيـال                 
  .الداخلي ليس جزءا من سياساتها

تابعنا الهجمة المسعورة التي    «نسخة عنه،   » الشرق األوسط «وقال مصدر أمني في رام اهللا في بيان تلقت          
 االنقالبية حول اعتقال المدعوة تمام أبو السعود التي ألقي القبض عليهـا بعـد اعترافـات                 شنتها حماس 

خطيرة لخاليا تابعة لحماس كانت تخطط لعمليات إجرامية تهدف إلى العبث باألمن الـداخلي وضـرب                
، ومـن   النسيج الوطني واالجتماعي، والقيام بسلسلة اغتياالت وعمليات تفجير وتدمير لمؤسساتنا الوطنية          

وكما تـابعتم، فقـد     «: وأضاف البيان . »ضمنها بعض مراكز الشرطة التي تعمل ليل نهار لخدمة شعبنا         
قامت حماس وقبل اعتقال هؤالء المجرمين بفترة ليست طويلة، بمحاولة لتهيئة الرأي العام عبر جملة من                

 الحركة االنقالبية، وذلك عبر     عمليات التشويه والتشهير بأجهزتنا األمنية ألحداث إجرامية تخطط لها هذه         
فكلنـا  . الكثير من التصريحات والدعوات الستباحة الدم الفلسطيني وعبر عدد من المؤتمرات الصحافية           

يذكر الدعوات للقتل التي أطلقتها ما تسمى بالفصائل والتشكيالت العسكرية التابعة لحماس، وعلى رأسها              
  .»ح ضد األجهزة األمنية وكوادر فتح في الضفة الغربيةالمدعو أبو عبيدة، والدعوات الستخدام السال

تابعنا عن كثب محاوالت حماس خلط األوراق بمحاوالتها خلق الفـتن حتـى بـين               «: وأضاف المصدر 
العشائر والعائالت، إال أنه ونتاج يقظة مواطنينا وأبنائكم في األجهزة األمنية وبجهد استخباراتي، تمكنـا               

تابعة لحماس كانت تخطط وتجهز للقيام بعمليات اغتيال تبدأ بمحافظ نابلس،           من الكشف عن خاليا سرية      
  .»وبعض ضباطنا، ثم مهاجمة الكثير من المؤسسات المدنية واألمنية ومن ضمنها مخفر شرطة عنبت

إن األجهزة األمنية تحرص تماما على تقاليدنا وأخالقياتنا الوطنية، وتحرص أشد الحرص            «: وتابع القول 
رأة الفلسطينية التي وقفت بشرف وعناد بخنادق العزة والكرامة دفاعا عن الوطن، أمـا أن يـتم                 على الم 

 المدعوة تمام أبو السعود من قبل حماس عبر تنظيمها وزجها للمشاركة فـي هـذا                ةاستغالل نسائنا كحال  
 وعلـى   .المخطط، فهذا يعني بالضرورة أن حماس قد بدأت مرة أخرى باجتياز أخطر الخطوط الحمراء             

حماس أن تدرك أن حصانة الدم الفلسطيني ومصالح أبناء شعبنا وأمنه الداخلي أهـم مـن أي حـصانة                   
وسنحمي أمننا الداخلي بكل ما أوتينا من قوه وصالبة بحكم القانون والحرص على كـل أبنـاء                 . أخرى
  .»شعبنا

ن من أبناء حماس االنقالبية     باالعترافات الخطيرة التي أدلى بها الكثيرو     «وتعهد المصدر بنشر ما وصفه      
اعترافات تقشعر لها األبدان، إذ حاولوا تنفيذ ما دعت إليه حماس فـي             «، قال إنها    »لدى األجهزة األمنية  

وسـلموا  .. غزة عبر المؤتمرات الصحافية والكثير من البيانات ،وتنفيذا لتعليمات قيادات االنقالب األسود   
  .»األجهزة األمنية أدوات القتل

  25/11/2010، األوسط، لندنالشرق 
  

  قرار وطني" ثوريال"ع أعضاء ومن.. فتح تراجعت عن اتفاقات بشأن المصالحة: مشير المصري .10
منع " حماس"أكد عضو المجلس التشريعي الفلسطيني عن حركة حماس مشير المصري أن قرار : غزة

اجتماعات المجلس الثوري، من السفر إلى رام اهللا للمشاركة في " فتح"أعضاء المجلس الثوري لحركة 
، "حماس"في رام اهللا ضد قادة وعناصر " فتح"تقوده سلطة " منهج استئصال"تأتي ردا على ما قال إنه 

  .إلى المربع الوطني وثنيها عن االستمرار في طريق التنسيق األمني مع إسرائيل" فتح"ومحاولة إلعادة 
بشأن الموقف " حماس" تناقضات داخل وجود أي" قدس برس"ونفى المصري في تصريحات خاصة لـ

من الخروج من غزة " فتح"قرار منع ثوريي : "من السفر إلى رام اهللا، وقال" فتح"من منع أعضاء ثوري 
ال يمكنها أن ترد على هذا المنهج " حماس"و. في الضفة الغربية" حماس"مرتبط بمنهج االستئصال لحركة 
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ووفقا لقيمها اإلسالمية، لكن أمام االنتهاكات الصارخة وانكشاف بالمثل ألنها تتعامل وفق الروح الوطنية 
صورة المؤامرة عبر الجرائم المركبة والتي طالت حتى رموز الشرعية ونساء األسرى والشهداء والنساء 

إلى " فتح"من المنطلق الوطني لمحاولة جر حركة " حماس"في الضفة الغربية، فمن الطبيعي أن تتعامل 
 وإلى محاولة إيقاظ روح االنتماء للقضية والوطن أمام حالة التيه والضياع بإصرارها المربع الوطني

  ".على االرتباط باالحتالل واستمرارها في التنسيق األمني معه
الداخل " حماس"قرار المنع هو قرار مؤسسي ال خالف حوله، واسطوانة التمييز بين "وأضاف المتحدث 

المتناحر على " فتح"فا عليها الزمن، وهي محاولة إلسقاط واقع والخارج كلها مصطلحات صهيونية ع
  ".موقف وطني متوازن" فتح"من سفر ثوريي " حماس"المؤسسية والشورية، وموقف " حماس"حركة 

بالتراجع عن تفاهمات قطعتها في االجتماع األول الستئناف " فتح"على صعيد آخر اتهم المصري حركة 
لقد : "مستمرة في يدها للمصالحة على أسس وطنية، وقال" حماس"د أن جهود المصالحة في دمشق، وأك

تريد من المصالحة التستر على فشلها في المفاوضات والتغطية على هرولتها ولهثها وراء " فتح"كانت 
سراب هذه المفاوضات، وأما فشل كل رهاناتها على خيارات ما دون المصالحة وفشل مشروع التسوية 

فمنطلقها نحو المصالحة وطني قائم على التمسك بالثوابت، لكن " حماس"صالحة، أما جاءت لحوارات الم
سرعان ما تنصلت ونكصت وتراجعت عن تفاهمات قطعتها في االجتماع األول للمصالحة في " فتح"

  ".دمشق، كل هذا يدلل على أنها غير جادة في المصالحة
  24/11/2010قدس برس، 

  
   الخامسة ويناقش تطورات السالم والمصالحة عاتهاجتما يفتتح دورة "ثوري فتح" .11

 نقال عن مراسلها من رام اهللا وليد عوض، أن المجلس 25/11/2010القدس العربي، لندن، نشرت 
االربعاء دورة اجتماعاته الخامسة في رام اهللا باالستماع لتقرير سياسي قدمه افتتح لحركة فتح الثوري 

لتطورات الجارية على صعيد التحركات االمريكية الستئناف الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن ا
  .المفاوضات المباشرة مع اسرائيل

وجاءت اقوال عباس في الجلسة االفتتاحية لدورة االجتماعات الخامسة لثوري فتح في ظل غياب اعضاء 
نذ عام المجلس من غزة جراء منعهم من مغادرة القطاع من قبل حركة حماس التي تسيطر على القطاع م

2007 .  
صبري صيدم اقدام حماس على منع اعضاء غزة . وانتقد نائب امين سر المجلس الثوري لحركة فتح، د

ال يعقل انه في الوقت الذي نتعرض فيه 'من مغادرة القطاع للمشاركة في جلسة المجلس الثوري، قائال 
ماس بممارسة ذلك ضد بعضنا لهجمة اسرائيلية شرسة على وطننا وارضنا ومقدساتنا، ان تقوم حركة ح

  .'البعض
واعتبر انه ال يجوز لحركة حماس ان تمارس مثل هذه االعمال، مشيرا الى ان اتصاالت حثيثة اجريت 
حتى ساعات منتصف الليلة قبل الماضية لضمان مشاركة اعضاء الثوري من قطاع غزة في هذه الجلسة 

  .وري من مغادرة القطاعاال ان حركة حماس اصرت على موقفها بمنع اعضاء الث
واشار عضو الثوري الى ان غياب دحالن عن جلسة االفتتاح دون ان يقدم عذرا لغيابه، منوها الى انه ال 

  .احد يعلم اذا ما كان سيحضر باقي جلسات المجلس لهذه الدورة ام ال
لمجلس  ا من رام اهللا، نقال عن وكالة ا ف ب، أن أمين سر25/11/2010الحياة، لندن،  وذكرت

 إن أعمال الدورة الخامسة للمجلس تتركز على الموضوع  قالأمين مقبول» فتح«الثوري لحركة 
سيناقش المجلس الثوري الخيارات المطروحة نتيجة إغالق إسرائيل كل الطرق «: وأضاف. السياسي

إلى أن قضية وأشار . »المؤدية للعودة إلى المفاوضات، إضافة إلى تقارير اللجنة المركزية والمفوضيات
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المصالحة الوطنية ستكون على جدول أعمال الدورة الخامسة، كذلك قرارات دورات المجلس السابقة وما 
  . نفذ منها، وتقارير اللجان المختلفة، وما يستجد من قضايا على جدول األعمال

لرئيس المجلس الثوري سيؤكد دعمه لقرار ا«وأعلن عضو اللجنة المركزية للحركة حسين الشيخ ان 
عباس رفض المفاوضات المباشرة مع اسرائيل في ظل االستيطان الذي يجب ان يتوقف خصوصاً في 

هناك محاوالت اغراء للجانب الفلسطيني للمشاركة في «وأوضح ان . »القدس الشرقية المحتلة
يطان المفاوضات مع اسرائيل، لكننا نرفضها ألنها خطوات تجميلية لالستيطان ومحاولة إلعطاء االست

  .»شرعية في األراضي الفلسطينية خصوصاً في القدس
فتح ترفض «، مشدداً على ان »القيادة الفلسطينية وحركة فتح لن تعطيا االستيطان اي شرعية«وأكد ان 

الجانب «ولفت الى ان . »صفقة الضمانات األميركية إلسرائيل وأن يتم ربطها باستمرار تجميد االستيطان
حاجة الى ضمانات من اإلدارة األميركية ألننا نحن الشعب الفلسطيني الذين نعاني الفلسطيني هو الذي ب

  .»من االحتالل وممارسات جيشه ومستوطنيه
تقريراً عن كل الخطوات التي بذلتها «من جهة اخرى، صرح الشيخ بأن اللجنة المركزية للحركة ستقدم 

  .»سؤولية فشل هذه الجهودفتح تحمل حماس م«، مؤكداً ان »الحركة للمصالحة مع حماس
المجلس الثوري، باعتباره اعلى سلطة تشريعية «اما عضو المجلس الثوري فهمي الزعارير، فصرح بأن 

في حركة فتح، سيقرر الخطوات الداخلية في الحركة وسيناقش التغيير الحكومي المرتقب في حكومة 
  .» واضحة الختيارهمنريد وزراء يمثلون حركة فتح مؤهلين وفق آلية«وأضاف . »فياض

سيستمع لتقرير امانة سره وتقرير «وأوضح نائب امين سر المجلس الثوري صبري صيدم ان المجلس 
وأكد ان . »اللجنة المركزية عن طبيعة اإلنجازات التي تحققت والقرارات التي نفذت والتي لم تنفذ

نقاش حولها وحول األسباب التي لن يمر مرور الكرام على القرارات التي لم تنفذ، بل سجرى «المجلس 
  .»ادت الى عدم تنفيذها

  
سيقر في اجتماعاته الحالية تشكيل مجلس «وقال العضو في المجلس الثوري بسام زكارنه ان المجلس 

وأضاف ان المجلس العام . » عضو500 عضواً ومجلس عام من حوالى 51استشاري للحركة من 
. »الثوري واالستشاري وأمناء سر األقاليم وكفاءات حركيةسيضم اعضاء اللجنة المركزية والمجلسين «

سيدعى لالنعقاد في حاالت الضرورة، ومن حقه انتخاب هيئات قيادية جديدة «وأوضح ان هذا المجلس 
  .»للحركة

  
   من مغادرة غزة" ثوري فتح"فتح تنتقد منع أعضاء  .12

شنت فتح  أن كفاح زبون، اهللارام  نقال عن مراسلها من 25/11/2010الشرق األوسط، لندن،  نشرت
، واعتبرت في  بعد منع أعضاء من المجلس الثوري للحركة من مغادرة قطاع غزةهجوما على حماس

أن استمرار حماس في هذه الممارسات يعمق االنقسام ويغلق كافة أبواب المصالحة التي أشرعتها «بيان 
  .»ة لقاءات مع قيادة حماسحركة فتح عندما وقعت على وثيقة المصالحة وبادرت بعقد عد

جرت اتصاالت من عدة جهات مع قيادة حماس في غزة، أبرزها «وقال أحمد عساف المتحدث باسم فتح 
اتصال من رجل األعمال منيب المصري، مع خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحماس، وكان ذلك 

وافق مشعل وطلب من بحضور كل من النائب فيصل أبو شهال والقيادي في حماس أحمد يوسف، و
يوسف أن يبلغ هنية بذلك، وبناء عليه وأثناء محاولة خروج أعضاء المجلس الثوري من غزة منعتهم 

  .»ميليشيات من الخروج بعد احتجازهم لفترة طويلة، وكأن الحصار والمنع اإلسرائيلي ال يكفيان
دمشق؟ أم إسماعيل من صاحب القرار في حماس؟ هل هو مشعل وقيادة حماس في «وتساءل عساف 

هنية وقيادة حماس في غزة؟ أم العسكر والميليشيا المسلحة المنفلتة التي تحكم غزة بقوة السالح وفق 
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بناء على ما جرى، بات من الواضح أن االتفاقات مع مشعل ال تلزم أحدا من «وقال . »مصالح أفرادها؟
حة معه ألن أي اتفاق معه غير ملزم وهنا من حقنا أن نتساءل عن جدوى حوار المصال. حماس في غزة

  .»لقيادة حماس غزة أو ميليشياتها
 قرار حماس  انتقدجمال نزالمن رام اهللا، أن المتحدث باسم فتح  24/11/2010قدس برس،  وذكرت

من المشاركة في اجتماعات المجلس حتى عبر نظام " فتح"منع عناصر أعضاء المجلس الثوري لحركة 
  .وتطالب به" حماس"عتبر ذلك عمال منافيا لشعار المصالحة الذي ترفعه الفيديو كونفرونس، وا

تحديد موعد جديد " فتح"من حركة " حماس"لقد طلبت ": "قدس برس"وقال نزال في تصريحات خاصة لـ
للقاء والحوار من أجل المصالحة، وقد اتصل نائب رئيس المكتب السياسي للحركة موسى أبو مرزوق 

عزام األحمد وأبلغه ذلك، ونحن نناقش الموقف من ذلك في المجلس " فتح "بمسؤول المصالحة في
بالحوار من أجل المصالحة تقدم " حماس"الثوري، لكننا نستغرب حقيقة، إذ في الوقت الذي تطالب فيه 

ليس فقط من السفر، وهذا مخالف لحرية التنقل، وإنما أيضا " فتح"على قرار منع أعضاء ثوري 
  ".جتماع حتى عبر نظام الفيديو كونفرونس وهو ما يتناقض مع حرية التعبيرللمشاركة في اال

  
   سياسة صهيونية لن تغير حقائق التاريخ الفلسطينيةهدم القرى : حماس .13

أدانت حركة حماس، الجريمة العنصرية التي ارتكبها جيش االحتالل الصهيوني صباح اليوم، : دمشق
 البالغ عددهم ألف نسمة، ألغراض توسعية استيطانية لصالح ضد أصحاب األرض في قرية أبو العجاج؛

التي أنشئت على أرض القرية، األمر الذي سيؤدي إلى تشريد ومعاناة سكانها " مسكيوت"مغتصبة 
  . األصليين

نسخة منه أن هذه " المركز الفلسطيني لإلعالم"واعتبرت حماس في تصريح صحفي مكتوب تلقى 
نصرية تعد حلقة في مسلسل التطهير العرقي، الهادف إلى ترحيل أهلنا عن قراهم الجريمة الصهيونية الع

  . ومضاربهم التي عاش فيها اآلباء واألجداد، وزيادة عدد المغتصبين الصهاينة
وحيت الحركة أهالي القرى الفلسطينية الصامدة في وجه التطهير العرقي والتهجير القسري الذي يقوده 

إلى التضامن مع أهلنا "لصهيوني وآلته العسكرية، داعية جماهير الشعب الفلسطيني كافة جيش االحتالل ا
 45في قرية أبو العجاج، وإلى التصدي لجرائم االحتالل ومخططاته الساعية إلى استهداف وهدم نحو 

الحتالل ، كما دعت الجامعة العربية واألمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتهما في لجم ا"قرية عربية أخرى
  .عن ممارساته العنصرية وجرائمه ضد اإلنسانية

  24/11/2010المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

  "سياسة الخيارات المتعددة" المفاوضات وتبنّي لوقفتدعو السلطة " الديمقراطية" .14
دعا مصدر مسؤول في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، السلطة الفلسطينية إلى وقف : رام اهللا
الذي يمنع تنفيذ أي انسحاب " االستفتاء العام"على خلفية إقرار تل أبيب لقانون " العبثية"وضات المفا

إال بإجراء استفتاء شعبي لسكّان الدولة ) القدس والجوالن(للقوات اإلسرائيلية من األراضي المحتلّة 
  .العبرية

يدمر "ستفتاء اإلسرائيلي نسخة عنه، أن قانون اال" قدس برس"واعتبر المصدر، في بيان صحفي وصل 
  ".كافّة الحلول السياسية ويضع المفاوضات في دوامة عبثية طريقها مسدود

ودعا السلطة الفلسطينية وكافّة الدول العربية إلى تبنّي سياسة إستراتيجية جديدة تتمثّل بالخيارات المتعددة 
  لس األمن الدولي والجمعية العام ، وعلى رأسها استصدار قرار من مج"اليتيم"وليس خيار المفاوضات 
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، على أنها حدود الدولة 1967عام ) يونيو(لألمم المتحدة، يتضمن اعترافاً بحدود الرابع من حزيران 
  .الفلسطينية المستقبلية وعاصمتها القدس الشرقية المحتلة

  24/11/2010قدس برس، 
  

   تدمير للحلول السياسيةلجوالن على االنسحاب من القدس وااالستفتاءقانون : "الديمقراطية" .15
على  أكدت الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين أن قانون االستفتاء اإلسرائيلي: بارعة ياغي - دمشق

االنسحاب من القدس والجوالن يدمر الحلول السياسية ويضع المفاوضات في دوامة عبثية والطريق 
 إلى سياسة استراتيجية جديدة، سياسة الخيارات السلطة الفلسطينية والدول العربية"، داعية "المسدود

المتعددة وليس خيار المفاوضات اليتيم، وفي مقدمة تلك الخيارات الذهاب إلى مجلس األمن والجمعية 
 عاصمتها القدس الشرقية المحتلة 1967 يونيو 4العام لألمم المتحدة التخاذ قرار جديد يعترف بحدود 

  ."حدوداً لدولة فلسطين المستقلة
  25/11/2010الوطن أون الين، السعودية، 

  
  عباس لجنة تحقيق في تقارير عن تطاوالت على شكلت "المركزية": مصدر فتحاوي .16

إن كل ما نشر حول » الشرق األوسط«قال مصدر موثوق في حركة فتح لـ:   علي الصالح- لندن
دحالن، زية لفتح محمد عضو اللجنة المركأبو مازن و الرئيس الفلسطيني وجود خالفات شخصية بين

وحسب هذا المصدر، فإن اجتماعات اللجنة المركزية لفتح التي يترأسها أبو مازن لم . عار عن الصحة
واعتبر المصدر أن معظم ما كتب في هذه القضية ال . تشهد أي خالفات بينهما من أي شكل من األشكال

  . واسعة وأمنياتأساس له من الصحة، بل هو مجرد قصص مضخمة مبنية على خياالت
كل ما في األمر أن تقارير وصلت إلى اللجنة «وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن 

المركزية تفيد بأن دحالن، المسؤول عن إعالم حركة فتح، كان يتهجم ويتطاول على الرئيس في 
شاعات التي بدأت الجلسات الخاصة وبعض االجتماعات التنظيمية، وبناء على هذه التقارير وحسما لإل

. »تتردد هناك وهناك، شكلت اللجنة المركزية لجنة للتحقيق في صحة ودقة هذه التقارير المنسوبة
) رئيسا(نائب رئيس اللجنة المركزية وأقدم أعضائها، ) أبو ماهر(وتتشكل اللجنة من محمد غنيم 

بعض المصادر الفلسطينية، وخالفا لما سربته . وعضوية عزام األحمد وصخر بسيسو وعثمان أبو غربية
  .أن اللجنة لم تنه عملها بعد وهي تواصل التحقيق» الشرق األوسط«أكد هذا المصدر لـ

وقال إن ذلك لم . ونفى المصدر أيضا أن يكون قد عقد اجتماع بين أبو مازن ودحالن أول من أمس
حالن ومنزله، وحول رفع الحراسة عن د .يحصل على اإلطالق ولن يحصل ألن الخالف غير شخصي

فأبو مازن رفع فقط الحراسة غير العادية عن . هناك لبس في هذه المسألة«: قال المصدر الفتحاوي
إبان حكومة أبو » وأقصد بذلك الحراسة التي كان يتمتع بها دحالن عندما كان وزيرا للداخلية.. دحالن

حسب بل عن كل الوزراء إن الحراسات العادية رفعت ليس عن دحالن ف«: وأضاف. 2003مازن عام 
  .»السابقين في اللجنة المركزية للحركة، وأصبح الجميع سواسية في هذه المسألة

  25/11/2010الشرق األوسط، لندن، 
  

   من عناصره في الخليل10يتهم السلطة باعتقال " حزب التحرير" .17
جناح (ة للسلطة الفلسطينية اإلسالمي في فلسطين، أن األجهزة األمنية التابع" حزب التحرير"أفاد : الخليل

، باعتقال أكثر من عشرة طالب من أنصار الحزب في )23/11(قامت، يوم الثالثاء ) الضفة الغربية
  .في مدينة الخليل بجنوب الضفة" البوليتكنك"جامعة 

  24/11/2010قدس برس، 
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  الجيش اإلسرائيلي يعاني ضائقة حقيقية في القوى البشرية: باراك .18

ضائقة «صرح وزير الحرب اإلسرائيلي إيهود باراك، بأن جيش االحتالل يعاني : براهيم كامل إ-القدس 
وأرجع باراك، في تصريحات صحفية أدلى بها امس . في القوى البشرية الملتحقة في صفوفه» حقيقية

منذ » إسرائيل«ظاهرة قلّة أعداد المواليد في الوسط اليهودي والتي تعاني منها «سبب هذه الضائقة إلى 
أن قلّة المواليد دفعتنا إلى تقليص حجم القوى البشرية الموجهة «، وأضاف »نحو ثمانية عشر عاماً

  .»ألجهزة الشرطة واألجهزة التعليمية المختلفة
ودعا باراك ، الفئات الشابة في األوساط الصهيونية إلى المساهمة في الحفاظ على أمن إسرائيل من 

  .حتالل وأداء الخدمة العسكرية المفروضة عليهمخالل التجنّد في صفوف جيش اال
يشار بهذا الصدد، إلى أن نسبة توجه اإلسرائيليين للتجنّد في صفوف الوحدات القتالية في جيش االحتالل 

  .، وفق ما ذكرته تقارير عسكرية إسرائيلية مختلفة »ترجعاً مستمراً بشكل عام«يشهد 
  25/11/2010الرأي، عّمان، 

  
   للزعيم الكوبي فيديل كاسترومديحهتذر عن نتنياهو يع .19

اعتذر رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو لعضو مجلس النواب األميركي إليانا ): يو بي آي(
وكان كاسترو قد انتقد . روس ـ ليتينين الكوبية األصل، بسبب مديحه للزعيم الكوبي فيديل كاسترو

إلسرائيل «وقال الزعيم الكوبي إن . ب عدائه الشديد إلسرائيلالرئيس اإليراني محمود أحمدي نجاد بسب
تدل على فهمه العميق «وفي أعقاب ذلك، رأى نتنياهو أن أقوال كاسترو . »الحق بالوجود كدولة يهودية

وبناًء على ذلك، أثار مديح نتنياهو حفيظة روس ـ ليتينين التي . »لتاريخ الشعب اليهودي ودولة إسرائيل
لذلك اتصل نتنياهو بها . نها رئيسة للجنة العالقات الخارجية في مجلس النواب األميركييتوقع تعيي
  .واعتذر منها

  25/11/2010االخبار، بيروت، 
  

  "إسرائيل" نرويجية لمقاطعة دعوةأيالون غاضب من  .20
رزة  شخصية نرويجية با100داني أيالون مطالبة " اإلسرائيلي"أدان نائب وزير الخارجية ): يو بي آي(

عن " جيروزالم بوست"ونقلت صحيفة . ، معتبراَ أن ذلك بمثابة مقاطعة لعملية السالم "إسرائيل"بمقاطعة 
من خالل دعم " هم في الواقع يقاطعون عملية السالم" إسرائيل"الذين يدعون إلى مقاطعة "أيالون قوله 

ا الحكومة النرويجية الى إدانة ودع" ودفعهم بعيداً عن طاولة المفاوضات"الموقف الفلسطيني تلقائياً 
  .المطالبة بالمقاطعة 

وكانت مائة شخصية نرويجية على رأسهم مدرب الفريق الوطني لكرة القدم قد وقعت على وثيقة تطالب 
تلعب دوراً أساسياً " اإلسرائيلية"، واعتبروا أن المؤسسات الثقافية "إسرائيل"بمقاطعة ثقافية وأكاديمية ل 

  . بهوه بنظام الفصل العنصري السابق في جنوب إفريقيا في االحتالل، وش
  25/11/2010الخليج، الشارقة،

  
   في الكاميرون مسؤول أمن رئيسهاالقتيل" اإلسرائيلي"الضابط  .21

، أمس، مقتل الضابط السابق ابراهام افير سيفان في حادث تحطم "اإلسرائيلي"أكد الجيش ): ب.ف .أ (
فرانس "واكتفى متحدث باسم الجيش اتصلت به . الثة ركاب آخرين مروحية في الكاميرون قتل فيه ث

وافادت مصادر . بتأكيد مقتل ابراهام افير سيفان في الحادث االثنين من دون تقديم تفاصيل أخرى " برس
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السابق كان قائد سرية التدخل السريع وهي إحدى قوات النخبة في " اإلسرائيلي"كاميرونية ان الضابط 
  .روني الجيش الكامي

كما انه مسؤول عن كل ما " بمواجهة بروز أشكال جديدة من الجريمة"وكان قائد السرية مكلفاً رسمياً 
  . يتعلق بأمن الرئيس الكاميروني بول بيا، بحسب المصادر 

  25/11/2010الخليج، الشارقة، 
  

   اهتمام واشنطن بعالقتهما االستراتيجيةتراجعتخشى " اسرائيل" .22
يتزايد قلق اسرائيل من أن تكون عالقتها بالواليات المتحدة لم تعد تتمتع بنفس :  بالمر كريسبيان-القدس 

القيمة االستراتيجية بالنسبة لواشنطن التي ظلت تحدد معالم الدبلوماسية في الشرق االوسط طوال نصف 
  .قرن

يكي باراك وبغض النظر عن عدد المرات التي بعث فيها مسؤولون أمريكيون بدءا من الرئيس االمر
أوباما برسائل لطمأنة اسرائيل وتأكيد التزامهم العميق بأمنها فان زعماء يهودا يخشون أن واشنطن ترى 

  .في اسرائيل االن عائقا ال عامال مساعدا
هناك بالقطع مفهوم أمريكي جديد ال يرى ) " البرلمان(وقال ريئوفين ريفلين رئيس الكنيست االسرائيلي 

  .ستراتيجيا في الشرق االوسطفي اسرائيل رصيدا ا
  ."هذا تطور نرى فيه شيئا جديدا حتى بالنسبة لنا نحن السياسيين المخضرمين"

عالقتنا في صعود وهبوط لكن الصداقة بيننا عميقة جدا وتتغلب بسهولة على مثل "وقال وزير اسرائيلي 
  ."هذه المشاكل

  25/11/2010وكالة رويترز لألنباء، 
  

   فلسطيني من حائط البراق               مسؤولقف تندد بمو" إسرائيل" .23
نددت  اسرائيل بشدة أمس بمقال أوردته وزارة االعالم الفلسطينية في موقعها :  و ص ف–القدس 

وورد المقال الذي ". حائط المبكى"االلكتروني ينفي عالقة اليهود بحائط البراق الذي يطلق عليه اليهود 
حائط والذي أعده وكيل وزارة االعالم الفلسطينية المتوكل طه، في موقع يتطرق الى التاريخ الديني لل

  .الوزارة الثلثاء
حائط البراق هو الجدار الغربي للمسجد االقصى والذي يدعي االحتالل الصهيوني زوراً "وجاء فيه ان 

اق جزء ال يتجزأ حائط البر"وأكد ان ". وبهتاناً ملكيته لهذا الحائط الذي يسميه حائط المبكى أو الكوتيل
من المسجد االقصى المبارك والحرم القدسي الشريف، وهو وقف اسالمي لعائلة بومدين الجزائرية 

  ".المغاربية المسلمة، وليس فيه حجر واحد يعود الى عهد الملك سليمان
 ورد الناطق باسم رئاسة الوزراء االسرائيلية مارك ريغيف بان المقال يثير اسئلة جدية عن التزام

اذا انكرت صلة اليهود بالحائط الغربي، فانك في الحقيقة تنفي : "واضاف. الحكومة الفلسطينية السالم
ودعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس وزرائه ". عالقة اليهود بالقدس وبأرض اسرائيل نفسها

ق على ما جاء في ورفض مسؤولون في السلطة الفلسطينية التعلي. من المقال" التنصل"سالم فياض الى 
  . المقال، كما رفض طه ان يقول ما اذا كان مقاله يعكس الموقف الرسمي للسلطة الفلسطينية
  25/11/2010النهار، بيروت، 
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  الجدار الحدودي مع مصر لن يوقف عمليات التسلّل : مصدر أمني إسرائيلي .24
 امتداد الحدود المشتركة مع أفاد مصدر أمني إسرائيلي أن إقامة سياج حدودي فاصل على: الناصرة
إلى داخل األراضي الفلسطينية المحتلّة، وهو ما يتذرع به " لن يؤدي إلى وقف ظاهرة التسلّل"مصر، 

  .االحتالل لتشييد هذا الجدار
فيما توقّع المصدر ارتفاع أعداد المتسلّلين األفارقة إلى الدولة العبرية في الفترة القادمة قبيل االنتهاء من 

ل بناء الجدار، مشيراً في الوقت ذاته إلى تعذّر إقامة السياج في بعض المساحات الواقعة في المنطقة أعما
لن تتمكّن من وقف دخول المتسلّلين إلى "الحدودية الفاصلة، مما يستدعي نصب كاميرات للمراقبة 

  .، كما قال"إسرائيل
  24/11/2010قدس برس، 

  
  على الحدود اللبنانية " ةحوادث أمني"تل أبيب تستبعد اندالع  .25

استبعدت مصادر سياسية واستخبارية إسرائيلية، اندالع أية حوادث أو اشتباكات من شأنها : الناصرة
تصعيد األوضاع األمنية على الحدود الفاصلة بين األراضي الفلسطينية المحتلّة ولبنان، على خلفية 

  .كومة اللبناني األسبق، رفيق الحريريصدور تقرير المحكمة الدولية في قضية اغتيال رئيس الح
حزب "وبددت المصادر، المخاوف اإلسرائيلية القائمة حيال احتمالية تفجر األوضاع داخل لبنان، ذلك أن 

  .، كما قالت"اهللا يعلم علم اليقين بأن إسرائيل سترد بشكل صارم على أي حادث من هذا النوع
 تقديرات االستخبارات العسكرية ووزارة الخارجية العبرية، إلى أن/ هآرتس/فيما أشارت صحيفة 

أو سورية أو إيران أو أية جهة أخرى، " حزب اهللا"اإلسرائيلية تفيد بأنه رغم التوتر الحالي في لبنان فإن 
  .، وفق الصحيفة"ليست لديهم رغبة في حصول تصعيد غير مراقب"

  24/11/2010قدس برس، 
  

  وتهديداً" مشبوهاً"م ظرفاً نائب وزير التعليم اإلسرائيلي يتسلّ .26
أفادت مصادر إعالمية عبرية بتلقّي نائب وزير التربية والتعليم اإلسرائيلي مئير بورش لظرف : الناصرة
، في إطار تصعيد لهذه الظاهرة التي اتسعت "غير معروف"احتوى على مسحوق أبيض " مشبوه"بريدي 

ليها والسفارات األجنبية فيها لطرود بريدية رقعتها في تل أبيب بعد تلقّي عدد من وزرائها ومسؤو
  .مشابهة

وأوضحت اإلذاعة العبرية، أن بورش كان قد تلقّى في ساعة متأخرة من الليلة الماضية ظرفاً بريدياً 
، فيما ُأرفق بهذا الظرف رسالة تهديد باالعتداء الجسدي "لم تُعرف ماهيتها بعد"احتوى على مادة بيضاء 
ئيلي على ضوء مسألة إقرار مشروع القانون الذي يقضي بمنح طالب المعاهد على المسؤول اإلسرا

  .الدينية اليهودية معونات مالية
ويشار إلى أنه تم نقل الظرف إلى مختبرات متخصصة تابعة ألجهزة الشرطة لغايات فحص ماهية المادة 

  .الموجودة فيه
ل أيام قليلة حالة من االستنفار الشديد عقب وصوله وشهد ديوان وزير الداخلية اإلسرائيلية، إيلي يشاي، قب

ظرف بريدي ُأرفق بمادة بيضاء مماثلة للتي تسلّمها بورش، حيث تم إخالء المبنى فيما قامت الشرطة 
  .اإلسرائيلية وخبراء المتفجرات بفحص محتوى الظرف

  25/11/2010قدس برس، 
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   األطفال المقدسيين شخصية إسرائيلية تطالب نتنياهو بوقف اعتقالستون .27
طالبت ستون شخصية إسرائيلية، مختصة بالمجاالت الحقوقية وشؤون األطفال، حكومة بنيامين : الناصرة

نتنياهو بوقف حمالت اعتقال األطفال المقدسيين والتحقيق معهم، بشبهات إلقاء الحجارة على السيارات 
  .اإلسرائيلية

لكل من رئيس " عاجلة"باء وقضاة ومحامين، برسالة وبعثت الشخصيات، التي ضمت بين صفوفها أط
الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزيري القضاء واألمن الداخلي في حكومته، حيث ناشدتهم من 
خاللها التعهد بوقف اعتقاالت القاصرين من مناطق شرقي القدس المحتلّة والتحقيق معهم بشبهة إلقاء 

  ".مناقضاً للقوانين"جراء يعد الحجارة، معتبرةً أن هذا اإل
اإلسرائيلي، يتسحاق أهارونوفيتش، قد أوعز إلى أجهزة الشرطة في القدس " األمن الداخلي"وكان وزير 

بشن حملة اعتقاالت واسعة في أنحاء المناطق الشرقية للمدينة، في مسعى للحد من ظاهرة إلقاء الحجارة 
  .رة، حسب زعمهعلى المستوطنين اليهود في المناطق المذكو

 25/11/2010قدس برس، 
  

  والقدس واألغوارفي الضفة وتجارية منشآت زراعّية وصناعّية منازل و هدم وتجريف واسعة لحملة .28
 اإلسرائيلي قوات االحتالل ، أنوكاالتال ، ونقالً عنالقدس من 25/11/2010 رام اهللا، األيام،نشرت 
 حي الطور في شرقي القدس المحتلة بداعي البناء  على هدم شقة تعود للمواطن عزيز زبلح فيأقدمت

 زبلح كان تقدم بطلب عزيز إن، "األيام"وقال كايد زبلح ابن عم صاحب الشقة لـ .غير المرخص
 زبلح كان أن إلىمنوهاً إصدارها،  ماطلت في اإلسرائيلية البلدية أنللحصول على رخصة للشقة غير 

 اإلسرائيلية المكان حامالً معه القرار وجد الطواقم إلىعندما عاد استصدر قراراً بعدم هدم الشقة غير انه 
  .قد استكملت هدم الشقة

البيت قبل ثماني "، وأشار إلى أنه بنى "نذاراً مسبقاً بأن الهدم سينفذ، وال بموعدهإ" يتسلملم أنه  زبلح وأكد
  )".دوالر 8300نحو ( ألف شيكل 30سنوات، ودفعت غرامات مالية للبلدية، كان آخرها 

وبدأت الحملة االحتاللية في بلدة حزما شرق القدس المحتلة، منتصف الليلة قبل الماضية، حيث دمرت 
 مشاتل زراعية ومتجرين لبيع الحجر والرخام، وآخر لألثاث، بعد أن صدرت 6جرافات االحتالل، 

  .أوامر بهدمها من بلدية االحتالل في القدس
 قوة عسكرية إن، "فرانس برس"ة دير استيا نظمي سليمان لوكالة  قال رئيس مجلس بلديأخرىمن جهة 

منطقة عسكرية مغلقة لخمس ساعات، ) شمال غربي سلفيت( منطقة واد قانا بإعالنقامت في الصباح "
 من مئة دونم من أكثرمصطحبة معها جرافات وحفاراً كبيراً، وقاموا بتدمير قناة ماء بئر قانا التي تروي 

ن البلدية نفذت مشروع تأهيل منطقة واد قانا بتمويل من وزارة المالية إ ":اف وأض".الحمضيات
 المستوطنين أطماع دوالر لتخفيف معاناة المزارعين وللحفاظ عليها من ألف 120الفلسطينية بقيمة 

  ".أشهروانتهى المشروع منذ ثالثة 
رعي البلدة الذين تواجدوا في وأكد مواطنون من قراوة بني حسان، أن جنود االحتالل اعتدوا على مزا

  .المكان، واعتقلوا رئيس مجلس البلدة عبد الكريم ريان في محاولة منهم لتفريق األهالي وتخويفهم
قوات ، أن وليد عوض، رام اهللا نقالً عن مراسلها في 25/11/2010القدس العربي، لندن، وأضافت 
 األغوارج إحدى قرى منطقة الجفتلك في منطقة  العجاأبو قرية األربعاء هدمت فجر اإلسرائيلياالحتالل 

 مصادر محلية  وأوضحت.الفلسطينية وشردت سكانها في العراء وذلك لصالح المستوطنات في المنطقة
  .في المنطقة بأن جرافات االحتالل هدمت جميع بيوت وخيام المواطنين والبركسات الحديدية

 هناك محاوالت سابقة من قبل مستوطني أن الفتياني  القائم بأعمال محافظ أريحا واألغوار ماجدأوضحو
 المحاذية للقرية لهدم البيوت وتهجير العائالت المقيمة في هذه األرض منذ أكثر من "مساواة"مستوطنة 
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 شهر، حواليانه سبق وتمت إزالة عدد من الخيام قبل ": وأضاف الفتياني في تصريح صحافي . عاما30ً
 طرد السكان العرب المجاورين لهذه المستوطنة في سياسة تطهير ون دائماًواالحتالل ومستوطنوه يحاول
  ."عرقي متواصلة في األغوار

 أن بعد  زراعياً دونما50ً من أكثر بعملية تجريف واسعة تشمل األربعاء يومن والمستوطن شرعكما 
  . عليها بالقرب من قرية جالود جنوب مدينة نابلسءباالستعالقاموا 

 وزير الدولة الفلسطيني لشؤون الجدار ، أنرام اهللا من 25/11/2010ة، لندن، الحياوأوردت 
 والخاضعة بالكامل "ج"واالستيطان ماهر غنيم، قال إن حملة الهدم المتواصلة في المناطق المصنفة 

 من الضفة الغربية هي مساحة تلك %61لالحتالل اإلسرائيلي، تهدف إلى تهجير المواطنين من أكثر من 
 أن الحملة تأتي إلجهاض الجهود الدولية الهادفة الستئناف عملية السالم، فيما إلىولفت . اطقالمن

  .يتواصل في المقابل استهداف الفلسطينيين وتهجيرهم لجلب مستوطنين إسرائيليين مكانهم
  

  تهم شركات وشخصيات أمريكية بتمويل عمليات االستيالء على عقارات المقدسييني "مركز القدس" .29
 مركز القدس للحقوق االجتماعية واالقتصادية من سياسة إسرائيلية جديدة تستهدف االلتفاف على حذر

الضغوط الدولية واألمريكية لوقف االستيطان في القدس المحتلة، من خالل تصعيد سياسة االستيالء على 
 بمصادرة األراضي  في هذه السياسات ال يكتفي نوعياًعقارات المقدسيين وطردهم منها، ما يشكل تطوراً

وبناء المستوطنات عليها، أو توسيع القائم منها، بل يصادر العقارات ويطرد السكان، مستعينا بالجهاز 
  .القضائي الذي يوفر الغطاء والدعم القانوني لمثل هذه السياسات

 ، أوساطا24/11/2010ًواتهمت وحدة البحث والتوثيق في مركز القدس في تقرير أصدره، األربعاء 
 اإلدارة يهودية أمريكية بالوقوف وراء عمليات الشراء وتمويل االستيالء على عقارات المقدسيين، مطالباً

األمريكية باتخاذ إجراءات قانونية ضد كل مواطن أمريكي يمول أنشطة استيطانية أو عمليات استيالء 
لتمويلي الواسع الذي يقوم ولفت المركز إلى النشاط ا .على عقارات فلسطينيين في شرق القدس المحتلة

به المليونير األمريكي من أصل يهودي إيرفينغ موسكوفيتش الذي يقف وراء العشرات من عمليات 
معاليه "االستيالء على عقارات المقدسيين، وتمويل بناء مستوطنة حي رأس العمود المعروفة باسم 

وأكد مركز القدس تورط شركة . ح، وكذلك السيطرة على العديد من العقارات في الشيخ جرا"هزيتيم
العقارية األمريكية في العديد من صفقات الشراء المشبوهة لعقارات المقدسيين، كان " وول انفستمنت"

ة اشتهرت ك بأن هذه الشرآخرها االستيالء على عقار عائلة قراعين في حي الفاروق بجبل المكبر، علماً
قارات في القدس القديمة، وسلوان، والشيخ جراح في السابق بالوقوف وراء عمليات شراء أراض وع

، "عطيرات كوهانيم"و" إلعاد"بالتعاون والتنسيق مع جمعيات استيطانية يهودية يمولها موسكوفيتش مثل 
 بؤرة في 40 بؤرة استيطانية داخل أسوار المدينة المقدسة، و70وهاتان الجمعيتان تشرفان على نحو 

  .رة استيطانية في أحياء الثوري، جبل الزيتون، والشيخ جراح بؤ20سلوان ورأس العمود، ونحو 
وأشار التقرير إلى الدعم الالمحدود الذي تقدمه الحكومة اإلسرائيلية ودوائرها التنفيذية المختلفة لهذه 

وكان أبرز قرار اتخذته تلك الحكومة العام الفائت نقل اإلشراف على المنطقة . الجمعيات االستيطانية
وغيرها من الجمعيات " إلعاد"إلى جمعية " الحوض المقدس"للبلدة القديمة والمسماة إسرائيليا بـالمتاخمة 

  . الناشطة في االستيالء على عقارات المقدسيين
وأوضح المركز أن وزارات إسرائيلية عديدة، تنفذ ورشة بناء ضخمة في هذه المنطقة تحت مسمى 

 مليون شيقل لتهويد ساحة 85ار اتخذته قبل يومين بتخصيص  مع قرتطوير البنية التحتية فيها، تزامناً
  . البراق جنوب وشرق وشمال المسجد األقصى داخل أسوار البلدة القديمة وخارجها

، وما تم أول من أمس، من استيالء على عقار لعائلة قراعين يعد أكثر وأكد مركز القدس أن ما ينفذ حالياً
لحكومة اإلسرائيلية عزمها تنفيذها في القدس الشرقية المحتلة، خطورة من مشاريع استيطانية أعلنت ا
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وهو يتعدى مجرد جلب مستوطنين جدد إلى قلب األحياء الفلسطينية، إلى ما يمكن وصفه بأنه احتالل 
وإحالل وعمليات نقل سكاني قهري ألصحاب األرض الشرعيين، ليحل محلهم مستوطنون إسرائيليون 

  .  ليقيموا فيها بعد طرد أصحابها منها"إسرائيل"رات الفلسطينية من داخل جلبوا إلى األراضي والعقا
 بوقف "إسرائيل"ودعا المركز المجتمع الدولي وعلى رأسه اإلدارة األمريكية إلى عدم االكتفاء بإلزام 

ن البناء االستيطاني في القدس المحتلة، بل أيضا التوقف عن سياسة االستيالء على العقارات وطرد السكا
منها، إضافة إلى محاسبة الجهات األمريكية الممولة لهذه النشاطات غير القانونية وغير الشرعية، والتي 

  .تدفع من أموال دافعي الضرائب األمريكيين
  24/11/2010، موقع فلسطين أون الين

  
  1967 منذ  ألفا850ً و،1990 ألف فلسطيني حوكموا في المحاكم العسكرية اإلسرائيلية منذ 200 .30

، أن عدد األسرى الذين حوكموا في 24/11  أعلنت وزارة األسرى في تقرير لها، يوم األربعاء:رام اهللا
وبين التقرير أنه تمت محاكمة  .200,000 وصل إلى 1990المحاكم العسكرية اإلسرائيلية منذ العام 

  .1967 ألف فلسطيني في المحاكم العسكرية منذ تأسيسها العام 850
 باستثناء واحد التي يحتجز فيها المعتقلون، تقع داخل 17 أن جميع السجون الـ وأوضح التقرير

 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تنص على عدم وجوب قيام 76 في مخالفة صريحة للمادة "إسرائيل"
السلطة القائمة باالحتالل احتجاز سكان األراضي المحتلة في سجون داخل اإلقليم المحتل، ولذلك يجد 

ير من األسرى صعوبة في لقاء محامي الدفاع، وأدت األوامر العسكرية المستندة إلى االدعاءات الكث
  .األمنية إلى حرمان محاميهم وأقاربهم من زيارتهم داخل السجون

من األحكام الصادرة % 95وأضاف التقرير أن دراسة أجرتها وزارة شؤون األسرى أشارت إلى أن 
ات مالية على المعتقلين، وفي حال عدم دفع الغرامة تزيد مدة الحكم بحق األسرى مصحوبة بغرض غرام

 يتم دفعها بدل غرامات للمحاكم اإلسرائيلية وهي  مليون شيقل سنويا20ًوتقدر الوزارة أن  .على األسير
مبالغ غير مستردة لصالح الخزينة الفلسطينية، وإنما تستخدمه سلطات االحتالل ألغراض عسكرية وأمنية 

 2000وتتراوح قيمة الغرامة ما بين  .ية وفنية لصالح تطوير جهاز المحاكم العسكرية اإلسرائيليةوإدار
  . ألف شيقل ووصلت في بعض األحيان إلى مليون شيقل50شيقل حتى 

  24/10/2010، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  

   المرضى يدعو لتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية حول وضع األسرىقراقع .31
حذر وزير شؤون األسرى والمحررين، عيسى قراقع، أمس، من مغبة تعرض :  سائد أبو فرحة–البيرة 

المزيد من األسرى المرضى للوفاة جراء سياسة اإلهمال الطبي التي تنتهجها سلطات االحتالل، داعياً إلى 
 بخصوص تشكيل لجنة لتقصي تفعيل الجهود لتنفيذ قرار منظمة الصحة العالمية الصادر منذ عدة أشهر،

  .الحقائق حول وضع األسرى المرضى في سجون االحتالل
 خالل ورشة عمل حول األسرى المرضى، نظمها مركز الدفاع عن الحريات والحقوق ،وشدد قراقع

 على أهمية العمل على إثارة قضية األسرى ال سيما المرضى ،، في قاعة بلدية البيرة"حريات"المدنية 
 حالة مرضية في سجون االحتالل، بينها 1500، خاصة في المحافل الدولية، مشيراً إلى وجود منهم، بقوة

، وتعاني من أمراض كالسرطان، وأورام "مستشفى سجن الرملة" حالة تقبع بشكل ثابت فيما يعرف بـ25
من العدد % 49 أن عدد الشهداء من األسرى المرضى، يصل إلى نحو  قراقعوذكر .خبيثة، وغيرها

  . شهيد202اإلجمالي للشهداء في سجون االحتالل، والبالغ عددهم 



  

  

 
 

  

            21 ص                                     1976:         العدد       25/11/2010 الخميس :التاريخ

من جهتها، دعت النائبة خالدة جرار، رئيسة لجنة األسرى في المجلس التشريعي، إلى اعتماد إستراتيجية 
 أسيراً بحاجة إلى عمليات جراحية، 555وذكرت أن هناك  .خاصة للتعاطي مع ملف األسرى المرضى

، إضافة "العكاز" أسيراً يستعملون الكرسي المتحرك أو 18من أمراض خطيرة، ويضاً يعانون أ 160و
 أسيراً آخر مصابين بالرصاص أو شظاياه، أثناء 40إلى عشرات األسرى المهددين باإلصابة بالعمى، و

  .أو قبل عملية االعتقال
  25/11/2010 رام اهللا، األيام،

  
  "هداريم"نيين في معتقل إلقاء قنبلة إسرائيلية باتجاه األسرى الفلسطي .32

 أقدم متطرفون يهود على إلقاء قنبلة يدوية، من النوع الذي يستخدمه الجيش اإلسرائيلي، باتجاه :رام اهللا
، والذي يضم العشرات من 1948اإلسرائيلي، وسط فلسطين المحتلة سنة " هداريم"السياج المحيط بمعتقل 
ألقوا صباح يوم األربعاء " مجهولين"جون اإلسرائيلية إن وقال ناطق باسم سلطة الس .األسرى الفلسطينيين

، قنبلة يدوية من النوع الذي يستخدمه الجيش اإلسرائيلي، باتجاه السياج المحيط بسجن هداريم، 24/11
  ".ظروف هذا الحادث لم تتضح بعد وأن الشرطة فتحت تحقيقاً في الحادث"مشيراً إلى أن 

  24/11/2010قدس برس، 
  

   من أجهزة المراقبة والتنصت خوفاً"إسرائيل"الحماس للسيارات الحديثة المستوردة من فتور : غزة .33
، بعد أن تجوال في  عاما27ً بتردد صديقه محمد، ، ذرعاً عاما29ًضاق جمال، :  صالح النعامي- غزة

أكثر من سبعة من معارض السيارات في غزة، دون أن يقرر محمد شراء واحدة من هذه السيارات 
  .يثة التي تزخر بها هذه المعارض بعد أن سمحت إسرائيل بدخولها إلى القطاعالحد

قد ) الشاباك(والسبب وراء تردد محمد يكمن في الخوف من أن تكون المخابرات العامة اإلسرائيلية 
 لدى كثير من الغزيين أن الجيش الالفت أن هناك انطباعاً و.زرعت أجهزة مراقبة وتنصت فيها

 بوصول السيارات الحديثة إلى قطاع غزة بعد تخفيف مظاهر الحصار، إال  يسمح مؤخراًاإلسرائيلي لم
بعد تجهيز بعض هذه السيارات بأجهزة مراقبة ومتابعة استخباراتية تمكن األجهزة األمنية اإلسرائيلية من 

ول على  معلومات تربطهم بمخططات للمقاومة، وذلك للحص"الشاباك"تعقب عناصر المقاومة الذين لدى 
  .معلومات حول أنشطتهم وللمساعدة في تصفيتهم وقتما يتقرر ذلك

وعلى الرغم من أن محمد ليس من عناصر المقاومة وال يرتبط بالمطلق بأي من حركاتها، فإنه قال 
وقرر . "يصعب عليه اقتناء سيارة من دون أن يتأكد أنها خالية من هذه األجهزة" إنه "الشرق األوسط"لـ

 من مصر عبر األنفاق، على نهاية شراء واحدة من السيارات التي وصلت إلى القطاع، تهريباًمحمد في ال
  .الرغم من أن أسعارها أعلى من تلك التي وصلت بشكل رسمي عبر معبر كرم أبو سالم

 عكفت منذ مطلع انتفاضة األقصى في "إسرائيل" أن "الشرق األوسط"وأبلغت مصادر أمنية فلسطينية 
 على إغراق السوق الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة بعدد كبير من السيارات ،28/9/2000

وأشارت إلى أن السيارات التي زرعت فيها أجهزة .  بأجهزة مراقبة ومتابعةالتي كان بعضها مزوداً
ا للسوق بشكل اعتيادي حتى ال المراقبة ال تصل مباشرة لألشخاص المرشحين للمراقبة، بل تأخذ طريقه

 من الفلسطينيين إلى الترويج لهذه السيارات في أوساط "الشاباك"تثير الشبهات، حيث يسعى عمالء 
وتوضح المصادر أن المخابرات اإلسرائيلية تفترض أن . عناصر المقاومة الذين يقومون باقتناء بعضها

قاومة، لتشكل بما فيها من أجهزة متابعة ومراقبة هذه السيارات ستصل إلى مستويات قيادية عليا في الم
 من منظومة جمع المعلومات االستخبارية التي تتكامل مع األجزاء األخرى، مثل مصادر جزءاً

 .المعلومات البشرية، ممثلة في العمالء، والمعلومات التي تحصل عليها طائرات التجسس من دون طيار
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 تحديد "الشاباك" تتحول إلى وسائل للتصفية، حيث يكون بوسع وأشارت المصادر إلى أن أجهزة المراقبة
  .مكان أولئك المرشحين للتصفية بالضبط، قبل تنفيذ العملية

  25/11/2010الشرق األوسط، لندن، 
  

   بقتل طفلأدين شنقاً لغَزي اإلعدام .34
ين  حكمت محكمة مدنية في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة أمس على الشاب محمد عابد:غزة

  .عمداً مع سبق اإلصرار والترصد)  عاما11ً(باإلعدام شنقاً بتهمة قتل الطفل عبد اهللا محمود أبو معمر 
  25/11/2010الحياة، لندن، 

  
  إلعادة إعمار المخيم وإقرار الحقوق اإلنسانية: البارد في مذكرتين للحريري وأردوغاننهر  أهالي .35

ها إلى رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري أمس، طالب سكان مخيم نهر البارد، في مذكرة وجهو
العمل على توفير األموال الالزمة إلعادة إعمار المخيم القديم والجديد والتعويض على العائالت "بـ

اتخاذ قرار سياسي بإنهاء الحالة األمنية المفروضة على المخيم، وإلغاء "ودعت المذكرة إلى . "والتجار
قى من أراض في الجزء الجديد منه والمقابر، وتحمل الحكومة المسؤولية نظام التصاريح، وتسليم ما تب

التعويض "باإلضافة إلى . "في إعادة ترميم وإعمار الجزء الجديد من المخيم، وهو تابع لبلدية المحمرة
ابي على العائالت التي قامت بالترميم، وإقرار الحقوق اإلنسانية لشعبنا في لبنان، ألن ما اقره المجلس الني

يعتبر خطوة تحتاج إلى استكمال بإقرار حق التملك والعمل بالمهن الحرة وكل الحقوق اإلنسانية دعما 
  . "لنضالنا من اجل العودة نقيضا لكل مشاريع التوطين والتهجير

التدخل من أجل إنهاء معاناة "وناشدوا في مذكرة مماثلة رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان 
 وطلبوا من ."المنكوب والمدمر عبر المساهمة في توفير ما تيسر من أموال إلعادة إعمارهأبناء المخيم 

التدخل من أجل إنهاء معاناة أبناء مخيم نهر البارد المنكوب والمدمر عبر المساهمة في توفير "أردوغان 
عليها ما يزيد عن ما تيسر من أموال إلعادة إعماره ورجوع عائالته إليه إلنهاء هذه المعاناة التي مضى 

حث الحكومة اللبنانية على إقرار الحقوق اإلنسانية للشعب الفلسطيني "إضافة إلى . "ثالثة أعوام ونصف
  . "في لبنان دعما لنضاله من أجل العودة نقيضا للتوطين والتهجير

  25/11/2010السفير، بيروت، 
  

   لتحييد الفلسطينيين عن أي خالف لبناني تدعوشاهد مؤسسة .36
 تشعر بالقلق حيال التصعيد السياسي بين مختلف أنها"في بيان " مؤسسة شاهد لحقوق اإلنسان"ت أعلن

لقد "أضافت ". األطراف السياسية اللبنانية ومدى انعكاس ذلك على أوضاع الفلسطينيين في المخيمات
يال الرئيس الشهيد أثبت الالجئون الفلسطينيون في لبنان خالل األحداث السياسية واألمنية التي أعقبت اغت

رفيق الحريري، حرصهم البالغ على عدم التدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية ورفضهم ألي اصطفاف 
وبات لدى الالجئين الفلسطينيين في لبنان قناعة تامة بضرورة االستفادة من تجارب . مذهبي أو طائفي

فلسطينيون أي ظاهرة سياسية أو كما يرفض ال. الماضي األليم وعدم التدخل لصالح أي طرف سياسي
  ".دينية تريد اإلخالل بأمن المخيمات أو أمن لبنان

، إلى عدم التدخل  وفي المخيمات الفلسطينية خصوصاًالفلسطينيين في لبنان عموماً"ودعت مؤسسة شاهد 
إن "ورأت ". في الشؤون الداخلية اللبنانية مهما كانت الظروف ورفض أي اصطفاف مذهبي أو طائفي

المخيمات الفلسطينية شأنها شأن أي قرية أو مدينة لبنانية، وقد امتازت خالل الفترة األخيرة بالهدوء 
النسبي ولم يسجل أي خرق أمني غير عادي، وبالتالي ينبغي النظر إلى المخيمات من هذه الزاوية ال من 
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أي إجراءات أمنية غير عادية زاوية أنها بؤرة أمنية وأن سكانها موضع شبهة أو اتهام وال ينبغي اتخاذ 
  ".حول المخيمات تقيد حركتهم وتحول دون عيشهم بشكل طبيعي

  25/11/2010، بيروت، المستقبل
  

  برج الشماليمخيم  من على أطراف اإلسمنتية إلزالة العوائق تدعو شاهد مؤسسة .37
كة السكان في مخيم  التي تعيق حراإلسمنتيةالمكعبات " في بيان لها أمس، بإزالة "مؤسسة شاهد"طالبت 

سلسلة اتصاالت مع الجهات األمنية اللبنانية، شرحت فيها "، مشيرة إلى أنها أجرت "البرج الشمالي
، وقد وعدت هذه الجهات بمعالجة األمر، لكن لم تتم إزالة اإلسمنتيةالمعاناة التي تسببها هذه المكعبات 

 الجاري، إغالق السواتر نوفمبر/ الثاني تشرين 11جرى في "وأشارت المؤسسة إلى أنه . "المكعبات
 إغالقاً محكماً، وذلك بإضافة عدد إسمنتيةالترابية المنتشرة على أطراف مخيم البرج الشمالي بمكعبات 

المكعبات السابقة، بحيث لم يعد باإلمكان تجاوز السواتر مشياً على األقدام، إذ ال بد من سلوك المدخل 
عائقاً "وأن تلك المكعبات شكلت . " اآلن األسباب الحقيقية وراء ذلكالرئيسي للمخيم، ولم تعرف حتى

كبيراً أمام الطالب الفلسطينيين المتوجهين إلى المدارس الخاصة المحاذية للمخيم، كما شكلت عائقاً أمام 
  . "حركة مرور الناس من المخيم وإليه، خصوصاً العمال والمزارعين والمتسوقين اللبنانيين

اللبناني قد رفع إجراءاته حول المخيم، وعملت الوحدات المتمركزة في المنطقة على وضع وكان الجيش 
 إلى جانب السواتر الترابية التي كانت قائمة عند المداخل الفرعية للمخيم التي ال تتواجد إسمنتيةمكعبات 

  . سي للمخيم، الذي يقيم حاجزاً وحيداً على المدخل الرئي)"السفير"(فيها نقاط للجيش اللبناني 
، وأن تلك اإلجراءات رفعت في 1/7/1997المخيم يخضع لتدابير أمنية مشددة منذ " بأن "شاهد"وذكّرت 

كما أن معظم سكان .  لمدة ستة شهور، ولم تسجل أي حوادث أمنية خالل المدة المذكورة23/11/2004
  . "1994رسوم التجنيس في العام مخيم البرج الشمالي هم مواطنون لبنانيون نالوا الجنسية اللبنانية بم

  25/11/2010السفير، بيروت، 
  

  في أوروبا" الضحايا الفلسطينيين"يستعد إلحياء أسبوع " العودة"مركز  .38
، منذ النكبة وحتى "أسبوع الضحايا الفلسطينيين"الفلسطيني إلحياء ذكرى " العودة" يستعد مركز :لندن

 للسنة الثانية على التوالي، وسيعقد هذا الحدث السنوي يوم الوقت الحاضر، في المملكة المتحدة وأوروبا،
 يناير القادم، والذي يصادف الذكرى السنوية الثانية للحرب اإلسرائيلية /الخامس عشر من كانون ثاني

وسيشمل أسبوع الضحايا العديد من المحاضرات والندوات، إضافة إلى المعارض المتنقلة  .على غزة
، األسرى "نظام الفصل العنصري اإلسرائيلي"ن القضايا مثل الجدار ووالتي ستغطي مجموعة م

كما وسيكون هناك حدث رئيسي لألسبوع في ركن . الفلسطينيين، الحرب على غزة، النكبة والالجئين
  .16/1/2011في وسط لندن يوم األحد ) الهايدبارك(الخطباء في حديقة 

 في عدد من المدن البريطانية واألوروبية منها لندن، ويتخلل األسبوع عقد عدد من األنشطة بشكل متوازٍ
ودبلن، وبلفاست إضافة إلى غالسكو، ليمريك، كورك، برايتون، ليدز، أكسيتر، غالواي، رادنغ، 

  .بريستول، هادريسفيلد، إيبسويتش وغيرها من المدن التي سيعلن عنها الحقاً
يمية البارزة، وبحسب بيان صحفي مكتوب وسيشارك في المؤتمر عدد من الشخصيات الدولية واألكاد

نسخة منه؛ سيكون من بين المتحدثين الطبيب النرويجي مادس " قدس برس"وصل " العودة"لمركز 
 فيلس ستاركي، والمؤرخ .غيلبرت، الذي عايش الحرب على غزة، والنائب السابقة عن حزب العمال د

، إضافة إلى الصحفي البريطاني بن وايت  سلمان أبو ستة، والنائب الفلسطيني مصطفى البرغوثي.د
 حسام الحافظ إلى حقوق .وسيتطرق الخبير القانوني د .مؤلف كتاب الفصل العنصري اإلسرائيلي
والناشط في مجال " غزة الحرة" بول الرودي مؤسس حركة .الالجئين ضمن القانون الدولي، وسيتحدث د
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الذي " النكبة"لقضية الفلسطينية، وستقدم مخرجة فيلم حقوق اإلنسان عن الجهود التي يبذلها المناصرون ل
  .الفضائية روان الضامن محاضرة حول وسائل اإلعالم والنكبة الفلسطينية" الجزيرة"أنتجته قناة 

  25/11/2010قدس برس، 
  

   تسمح بتصدير المنتجات الزراعية من قطاع غزة بدءاً من األحد القادم"إسرائيل" .39
ون على قطاع المحاصيل التصديرية في محافظات غزة ومسؤولون توصل قائم :كتب حامد جاد

إسرائيليون عن شؤون تصدير المنتجات الزراعية عبر المعابر خالل اجتماع ضم الطرفين، بحضور 
ممثل عن السفارة الهولندية لدى تل أبيب، إلى اتفاق قضى البدء بتصدير أول شحنة من التوت األرضي 

شعت مدير مشروع تطوير المحاصيل التصديرية الذي تموله الحكومة وأشار يوسف  .األحد المقبل
الهولندية إلى أن عدداً من ممثلي الجمعيات الزراعية ومنسق الزراعة لدى الجانب اإلسرائيلي وممثال 

اإلسرائيلية المختصة بتسويق المنتجات الزراعية، إضافة إلى نائب السفير الهولندي " غريسكو"عن شركة 
لبحث كافة القضايا ذات العالقة " إيرز"اجتماع، عقد أول من أمس، في معبر بيت حانون شاركوا في 

  .الزهور، والتوت األرضي، والخضار: بتصدير منتجات المحاصيل التصديرية
أن الجانب اإلسرائيلي أبلغ المشاركين في االجتماع بموافقته على بدء " األيام"وأوضح شعت في حديث لـ

  .اراً من يوم األحد المقبل وبواقع عشر شاحنات يومياً كحد أقصىموسم التصدير اعتب
وأكد شعت أن الجانب اإلسرائيلي تعهد باتخاذ تسهيالت جوهرية في معبر كرم أبو سالم لتسهيل عملية 

 30 طناً من التوت األرضي ونحو 350تصدير الزهور والتوت األرضي، متوقعاً أن يتم تصدير نحو 
  .وسم الحاليمليون زهرة خالل الم

  25/11/2010 رام اهللا، األيام،
  

   في تل أبيبه بالتحقيق في االعتداء على موظفين بسفارت"إسرائيل"طالب يستنكر وي األردن .40
استدعى وزير الخارجية ناصر جودة الى وزارة الخارجية أمس االربعاء السفير االسرائيلي في : بترا

ديدين لالعتداء الذي تعرض له موظفان اردنيان عمان وعبر له عن رفض الحكومة واستنكارها الش
  .يعمالن في السفارة األردنية في تل ابيب من قبل افراد من االمن االسرائيلي

وشدد وزير الخارجية على ضرورة قيام الحكومة االسرائيلية بمعالجة اثار هذا االعتداء بشكل كامل وفقا 
  . جميع االجراءات الكفيلة بعدم تكراره باي شكل كانلالعراف والمواثيق الدبلوماسية ذات الصلة واتخاذ

وسلمت وزارة الخارجية السفير االسرائيلي مذكرة تفصيلية حول االعتداء تضمنت الطلب من السلطات 
  .االسرائيلية بفتح تحقيق فوري حياله بما يضمن معالجة اثاره كافة وابالغ الوزارة بنتائجه كاملة

  25/11/2010، الدستور، عّمان
  

  سنعمل على خدمة المقدسات اإلسالمية في القدس وفق توجيهات الملك: وزير االوقاف االردني .41
 أكد وزير األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمية الدكتور عبدالسالم العبادي، أن :زايد الدخيل -عمان 

ة في القدس الوزارة وبتوجيه مباشر من الملك عبداهللا الثاني تعمل على خدمة المقدسات اإلسالمي
الشريف، وتتحمل مسؤولية العناية بالمسجد األقصى المبارك، للحفاظ على الوجه العربي واإلسالمي 

  .للمدينة المقدسة
أمس على الدور المهم والمتميز الذي يضطلع به األردن " الغد"وشدد العبادي في تصريح صحافي لـ

  .ية العربية اإلسالمية في المدينة المقدسةلحماية المسجد األقصى وقبة الصخرة الشريفة وتعزيز الهو
وأكد العبادي على متابعة شؤون المسجد األقصى وتنفيذ المشاريع الملكية الكبرى التي تبرع بها الملك، 
ويجري تنفيذها في المدينة المقدسة، وأهمها ترميم زخارف الصخرة المشرفة وكساء أسقف المسجد 
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ني بالسجاد واإلطفاء واإلنذار المبكر في كافة أرجاء ساحة األقصى بالرصاص، وفرش المصلى المروا
  .المسجد األقصى، ومشاريع أخرى تتعلق بصيانة وتطوير شبكات الكهرباء

  التي أطلقتها الملكة رانيا العبداهللا، " مدرستي فلسطين"وأضاف أن الوزارة ستعمل كذلك على تنفيذ مبادرة 
  

ملية التعليمية وتحسين نوعية البيئة التعليمية في مجموعة من لضمان إدماج األطفال خارج المدارس بالع
  .مدارس القدس الشرقية

  25/11/2010، الغد، عّمان
  

  يبدأ مهماته" 11غزة "طاقم المستشفى الميداني األردني  .42
 210الذي يضم " 11غزة" وصل إلى غزة أمس طاقم المستشفى الميداني األردني : حامد جاد- غزة

 والممرضين والفنيين واإلداريين الذين تسلموا فور وصولهم المهام التي شغلها طاقم كوادر من األطباء
 يوما من العمل المتواصل في تقديم الخدمات الطبية 70الذي غادر أمس بعد نحو  " 10غزة "المستشفى 

  .المختلفة للمرضى ألهالي قطاع غزة 
  25/11/2010، الغد، عّمان

  
  واجهة مبادرة السالم العربية يولد تطرفاً مقابالً في م"إسرائيل"تطرف : الحريري .43

منطقتنا لن تستقر ما لم توقف إسرائيل تعنتها في وجه حق " إن  سعد الحريريرئيس الوزراءقال 
  .الفلسطينيين في العودة إلى دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف

على أساس مرجعية مؤتمر مدريد هو وإن تطرف إسرائيل في مواجهة مبادرة السالم العربية القائمة 
  ".تطرف يولد تطرفا مقابال ويغذي اإلرهاب في وجه األنظمة المعتدلة في المنطقة

كما أن . بهذه المناسبة فإنني أكرر إدانتنا التامة لالعتداء اإلرهابي الذي شهدته اسطنبول أخيرا: "وقال
لمطالبة بشرق أوسط خال خلوا تاما من موقف لبنان واضح وثابت في ما يخص المسألة النووية وهو ا

جميع أنواع األسلحة النووية مع التأكيد على حق جميع دول المنطقة في تطوير برامج نووية سلمية 
وهذا هو الموقف الذي سأحمله معي إلى طهران التي أزورها نهاية هذا األسبوع في . الستخدامات مدنية

  ". الدول في المنطقةإطار سعي لبنان إلى أفضل العالقات مع جميع
 25/11/2010، المستقبل، بيروت

  
   هزمت وستهزم بلبنان"إسرائيل":  من لبنانأردوغان .44

 في اليوم االول للزيارة التي يقوم بها الـى           اردوغان التفى رئيس الوزراء التركي رجب طيب     : الكواشرة
ا بأردوغان في بلدة الكواشرة      الرؤساء الثالثة، وفي عكار اقيم امس احتفال جماهيري حاشد ترحيب          لبنان  

أكاد أقول إنك أول رئيس غير لبناني يطأ        : حيث القى الحريري كلمة خاطب فيها الضيف التركي بالقول        
عندما كانت بيـروت محاصـرة شـعرنا اننـا نحـن            «ثم تكلم أردوغان، مشيرا الى انه       . هذه األرض 

وعندما قتل واستشهد اخي الغالي     .  باأللم المحاصرون، وقد اغرقتنا الدماء التي أسيلت في صبرا وشاتيال        
رفيق الحريري في بيروت، شعرنا بااللم العميق، كما احزنتنا وآلمتنا القنابل التي انهمرت علـى لبنـان،        
وإنني متأكد من انكم انتم ايضا تشعرون بااللم نتيجة القتلى التسعة الذين سـقطوا فـي عـرض البحـر                    

  . »المتوسط في مرمرة
نستمر في الدفاع عن الحق ما دام هناك اناس يمتهنون القرصنة فـي عمـق البحـار،                 نحن س : وأضاف

وسندافع عن االبرياء والمظلومين والمغتصبة حقوقهم، وسنرفع اصواتنا منادين بالحرية الستعادة الحقوق            
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للقدس ولغزة وسنستمر في دعم بيروت، وسنعمل من اجل السلم والعدالة، وسـننادي بتطبيـق القـانون                 
  .دولي ونقولها عالية بوجه القتلة نعم انتم القتلةال

، وسينتصر عليهـا    2006وقال أردوغان إن لبنان انتصر على إسرائيل في الحرب التي شنتها عليه عام              
  .في أي حرب قادمة

حكومة اسرائيل الى ان تدرك تماما، انه عندما يستتب االمن والسالم في المنطقة فـستربح هـي                 «ودعا  
السالم، وفي حال نشوب الحرب فإن الخاسر لن يكون فقط اهل هذه المنطقة بل سيخـسر                ايضا من هذا    

مرة اخرى اكرر ندائي الى حكومة اسرائيل بأن تتراجع عن أخطائها           : وأضاف» .مواطنو اسرائيل ايضا  
يل نحن نطالب اسرائ  . وان تعمل من اجل السالم ورفاهية اهل المنطقة ومواطنيها        . وتعتذر البناء المنطقة  

نحن نريد في هذه المنطقة والجغرافية نريـد        .  نحن نريد السالم فقط    .بان تتوقف عن اعمالها التحريضية    
 . وأكد أن تركيا ستكون إلى جانب لبنان في كل ميدان وفي كل األوقات. »فقط العدالة والهدوء والطمأنينة

 25/11/2010، السفير، بيروت
  

  اجراء استفتاء على االنسحاب من الجوالن والقدس "إسرائيل"الجامعة العربية تدين قرار  .45
 دانت الجامعة العربية قرار الكنيست االسرائيلي إجراء استفتاء قبل أي انسحاب مـن الجـوالن                :القاهرة

وعبر نائب األمين العام للجامعة العربية السفير أحمد بن حلي في تصريحات أمس عن              . والقدس الشرقية 
الذي يعد انتهاكاً آخر لميثاق األمـم المتحـدة وقراراتـه           «ذا اإلجراء اإلسرائيلي    إدانة الجامعة العربية له   

) يونيو(الشرعية القاضية بانسحاب إسرائيل من األراضي العربية المحتلة إلى حدود الرابع من حزيران              
  .»1967عام 

لية واسـتخفافها   وأوضح بن حلي أن هذا اإلجراء يبرز بكل جالء الطبيعة العدوانية للحكومـة اإلسـرائي              
بالقانون الدولي وبأسس عملية السالم وتماديها في وضع عراقيل تلو األخرى إلجهاض كل جهد أو مساع                

  .للتحرك نحو استئناف التسوية السلمية
وطالب المجتمَع الدولي بحمل إسرائيل، القوة القائمة باالحتالل، على التوقف عن مثل هـذه اإلجـراءات                

 وأن ما ينتج عنها من قوانين وإجراءات من         ،، والتمسك بقرارات الشرعية الدولية    التعسفية واالستفزازية 
  .سلطات االحتالل تعتبر الغية وباطلة

وقـال إن   .مشدداً على أن هذا القانون ال يمثّل بالنسبة الى الجامعة العربية أي شيء من الناحية القانونية               
ت المتحدة لوقف مثل هذه الممارسات، وكذلك هنـاك         الجامعة العربية ما زالت تنتظر تحركاً من الواليا       «

  .»دور منتظر من األمم المتحدة واللجنة الرباعية الدولية التي أصبح دورها نائماً وغائباً في الفترة الحالية
  25/11/2010، الحياة، لندن

  
   علي تجميد االستيطان"إسرائيل"ـ ال يتعين مكافأة أمريكا ل : سىعمرو مو .46

قال عمرو موسي األمين العام لجامعة الدول العربية إن بنـاء المـستوطنات يخـالف                 : مصطفي عبداهللا 
  . القانون الدولي والقيم العالمية وبالتالي ال يتعين مكافأة إسرائيل علي وقف االستيطان

ترة وذلك تعليقا علي المزايا الكبيرة التي أعلن عنها الجانب األمريكي إلسرائيل مقابل تجميد االستيطان لف              
  وأوضح خالل محاضرة له أمام األكاديمية الدبلوماسـية الدوليـة             . محدودة في إطار صفقة بين الجانبين     

بباريس أمس ان إدارة الرئيس األمريكي باراك أوباما تريد المساعدة من أجل التوصـل إلقامـة دولـة                  
   . ار بناء إسرائيل للمستوطنات إال أنه ال يمكن الحديث عن إقامة دولة فلسطينية في ظل استمر , فلسطينية

وأشار إلي أنه عند عرض الصفقة األمريكية رسميا علي السلطة الفلسطينية سـتجتمع لجنـة المتابعـة                 
 حيث أنه ال يوجد حتي اآلن أي تقدم يجعل الجانب العربي يـساند مفاوضـات ال                  , العربية لتقييم الموقف  

   . ر الذي ال يقبله أحد وهو األم , تهدف إال القبول بما تراه إسرائيل
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  25/11/2010، األهرام، القاهرة
  
  
  

  بالوقوف وراء سلسلة الحوادث الطائفية في مصر" الموساد"مصطفى الفقي يتهم  .47
اتهم الدكتور مصطفى الفقي، رئيس لجنة العالقات الخارجيـة بمجلـس الـشورى، جهـاز               : محمد سالم 

 فى إشعال فتيل التوتر الطائفي في مصر، بعد تكـرار           وجهات أجنبية " الموساد"االستخبارات اإلسرائيلية   
الحوادث الطائفية في مصر في اآلونة األخيرة، وكان آخرها المصادمات العنيفة التي وقعت باألمس بين               

 آخـرين، خـالل احتجـاج       50األقباط وقوات الشرطة وأسفرت عن سقوط قتيل، وإصابة ما يقرب من            
  .قة الطالبية، لعدم الحصول على الترخيص الالزم بالبناءالمسيحيين على منع بناء كنيسة بمنط

إنـه مـن    "وأضاف الفقي خالل لقاء جمعه أمس مع عدد من عمداء وأساتذة وطالب جامعة عين شمس،                
الواضح جدا أن أصابع أجنبية تعبث بمقدرة الوطن وتستغل فترة االنتخابات لتنفيذ مخططها فى زعزعـة         

 تورط االستخبارات اإلسرائيلية فى ذلك، بعد اعتراف مدير الجهـاز           أمن واستقرار مصر، ومن المرجح    
  ".اإلسرائيلي بمسئولية جهازه بلعب دور محوري لتأليب جنوب السودان والدول األفريقية ضد مصر

 واتهمهـا بالعمـل     - أكبر جماعات المعارضة في مصر     -"اإلخوان المسلمين "وهاجم الفقي بشدة جماعة     
 في البالد منذ العهد الملكي، ومرورا بعهد محمد نجيب وعبد الناصر والـسادات   على تعطيل الديمقراطية  
باتخاذ "، بعد أن اتهمها     "أكبر طعنة وجهت لإلسالم فى القرنين الواحد والعشرين       "ومبارك، ووصفها بأنها    

  .، على حد قوله"ستار الدين لتغييب الهوية المصرية وتحقيق مصالحها
 الدولة غير محكمة في الوقت الحالي، كما ال نختلف على أنه يتم تقديم الحلول               قبضة"وأقر في النهاية بأن     

األمنية فى مختلف القضايا على مختلف الحلول األخرى، لكن ذلك ال يعني أن تتحول الفـضائيات إلـى                  
  ". معاول لهدم الدولة، وال لقيام المعارضين بتشكيك المواطنين في الدولة نكاية في النظام

 25/11/2010،  القاهرةالمصريون،
  

   غير مدعوتين لمعرض عسكري في تركيا"إسرائيل"إيران و .48
امتنعت تركيا عن توجيه دعوة إليران للمشاركة في المعرض الدولي للـصناعات            :  أحمد ياسين  - أنقرة

وأشارت مصادر إلى أن تركيا لـم  .  مايو المقبل13 إلى   10العسكرية، الذي يقام في أنقرة في الفترة من         
وجه الدعوة أيضا إلسرائيل للمشاركة في المعرض بسبب عدم اعتذارها عن اعتـدائها علـى أسـطول       ت

وذكرت المصادر التركية   . الحرية لغزة في مايو الماضي، وعدم تقديمها التعويض ألسر ضحايا االعتداء          
مفروضة عليهـا   أن أنقرة لم توجه دعوة لطهران لالشتراك في هذا المعرض التزاما بالعقوبات الدولية ال             

من استهداف إيران في مـشروع      " الناتو"على الرغم من أن تركيا هي التى منعت حلف شمال األطلسي            
الدرع الصاروخية الدفاعية المضادة للصواريخ الباليستية، الذي تم إقراره في قمة النـاتو فـي لـشبونة                 

دا تركيا حاسما على االنتقادات     وأضافت المصادر أن عدم توجيه الدعوة إليران يمثل ر        . الجمعة الماضي 
  الموجهة لها بعدم االلتزام بالعقوبات الدولية على إيران

 25/11/2010، الوطن اون الين، السعودية
  

  ضاحي خلفان يبحث التعاون مع شرطة فلسطين .49
استقبل الفريق ضاحي خلفان تميم، القائد العام لشرطة دبي، في مكتبه صباح أمس، حـسين عبـد                 : دبي

القنصل العام الفلسطيني في دبي، واللواء حازم عطا اهللا، مدير عام الشرطة الفلسطينية، والوفـد               الخالق  
المرافق له، بحضور العميد محمد سعد الشريف، مدير المكتب التنظيمي للقيادة العامـة لـشرطة دبـي،                 
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مقدم ليـث زيـدان،     والعميد منير التلباني، مساعد مدير عام الشرطة الفلسطينية للعمليات والتدريب، وال          
  .رئيس ديوان مدير عام الشرطة

وتناول اللقاء بحث سبل التعاون المشترك وتعزيز العالقات األخوية بين الجـانبين، وتبـادل الخبـرات                
والتجارب في مختلف المجاالت األمنية والشرطية واألكاديمية، باإلضافة إلى مناقـشة المواضـيع ذات              

  .االهتمام المشترك 
  .لقاء تبادل الفريق ضاحي خلفان، واللواء حازم عطا اهللا الدروع التذكارية بمناسبة الزيارة وفي نهاية ال

 25/11/2010، الخليج، الشارقة
  

  رائد صالحالشيخ زعيم المعارضة الموريتانية يدعو للتضامن مع  .50
ئـد صـالح   دعا زعيم المعارضة الموريتانية أحمد ولد داداه إلى دعم حملة مناصرة الشيخ را      : نواكشوط

 واعتبر أن الوقوف معه في محنته هو وقـوف مـع الحـق              48رئيس الحركة اإلسالمية في مناطق ال،     
وقال ولد داداه في توجيهات، أمس، ألعضاء حزبه إنه مضى على اعتقال صالح أكثر مـن              . الفلسطيني  

ئم وصرخاته القوية   شاغل العدو الصهيوني بحراكه الدا    "مئة يوم في سجون االحتالل، مشيراً إلى أنه كان          
المنبهة لما يخطط له العدو الصهيوني وينفذه بحق األقصى والمقدسات، ما كان يجـسد وينمـي حركـة                  

  ".الوعي بهذه المخاطر ويعيقها على نحو كان مبعث األرق والقلق الدائم للعدو الصهيوني
 25/11/2010، الخليج، الشارقة

  
   المفاوضات بينهما بعرقلة االمتناع عن القيام روسيا تدعو الفلسطينيين واإلسرائيليين إلى .51

 قالت وزارة الخارجية الروسية في بيانها الصادر اليوم األربعاء إن روسيا تناشـد الفلـسطينيين                :موسكو
واإلسرائيليين االمتناع عن القيام بخطوات من شأنها عرقلة البحث عن سـبل السـتئناف المفاوضـات                

  .الثنائية
قناعتنا بأن عدم جواز االستيالء على األراضي باستخدام القوة يعد من           " الروسية   وأكدت وزارة الخارجية  

ونجدد دعوتنا إلى طرفي النزاع لالمتنـاع عـن         . المبادئ األساسية للعالقات الدولية في العصر الحديث      
القيام بخطوات من جانب واحد من شأنها أن تعكر أجواء البحـث عـن سـبل اسـتئناف المفاوضـات                    

  ".ية اإلسرائيليةالفلسطين
24/11/2010، نوفوستي  

  
  "إسرائيل" وتنتظر رد  للمفاوضاتواشنطن تنتهي من إعداد ورقة ضمانات: براء أميركيونخ .52

تتجه إدارة الرئيس األميركي باراك أوباما إلى االنتهاء من صفقة تشمل معدات            :  مينا العريبي  - واشنطن
 يوما، في محاولـة جديـدة       90 في الضفة الغربية لمدة      عسكرية جديدة إلسرائيل مقابل تجميد االستيطان     

وكشف ديفيد ماكوفسكي، وهو خبير أميركي مقرب من مستشار الرئيس          . إلنقاذ مفاوضات السالم المعلقة   
 مقابـل وقـف     "إسـرائيل "ـالتي تعدها الواليات المتحدة ل    " ورقة الضمانات "األميركي دينيس روس، أن     

قتا، أصبحت جاهزة وتنتظر مصادقة مجلس الوزراء اإلسرائيلي عليهـا          االستيطان في الضفة الغربية مؤ    
  .قبل أن يوقعها األميركيون رسمياً

ـ              يوما كافية للتوصل إلى اتفـاق       90ورغم أن هناك إقرارا أميركيا بأنه من غير المتوقع أن تكون مدة ال
الثالثة فرصـة لتحقيـق تقـدم       سالم بين الفلسطينيين واإلسرائيليين، فإن األمل هو أن تمنح مدة األشهر            

  .ملموس وجدي في مفاوضات السالم، تعطيها دفعة للنجاح خالل عام
انتهى الطرفان من نص الرسالة، وهي تنتظر توقيعا أميركيـا بعـد موافقـة مجلـس     : "وقال ماكوفسكي 

يـق تقـدم    نتنياهو شفويا بتحق  ) رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين   (تعهد  : "وأضاف". الوزراء اإلسرائيلي 
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، أي تحديد الحدود، مما سيعني االنتهاء تلقائيا مـن قـضية            "ملموس في المفاوضات حول قضية األرض     
في الوقت نفسه، ستعمل الواليات المتحدة مع اإلسـرائيليين علـى القـضايا             : "وتابع القول . المستوطنات

 نتنياهو هذه القـضية مـع       وأثار. في حال التوصل إلى اتفاق سالم     " األمنية من أجل ضمان أمن إسرائيل     
وزيرة الخارجية األميركية هيالري كلينتون خالل لقائه معها في نيويورك مؤخرا، حيث حـصل علـى                

ويريد نتنياهو من األميركيين الموافقة على نشر       . تعهد أميركي بالعمل على إعطاء ضمانات أمنية إضافية       
. ية مستقبلية بحجة حمايـة أمـن إسـرائيل        جنود إسرائيليين في وادي األردن وعلى حدود دولة فلسطين        

 طائرة عسكرية متطـورة     20ويشمل االتفاق الذي سرب اإلسرائيليون أجزاء منه معدات عسكرية بينها           
وترفض وزارة الخارجية األميركية التعليق على تفاصيل هذا االتفاق أو المحادثات           ". 35إف  "من طراز   

" تتحدث مـع جميـع األطـراف المعنيـة        "لى أن واشنطن    مع اإلسرائيليين في الوقت الراهن، مشددة ع      
  .الستئناف مفاوضات السالم

بعد عـودة ماكوفـسكي     " معهد واشنطن لسياسات الشرق األدنى    "وجاء حديث ماكوفسكي في ندوة نظمها       
وروبرت ساتلوف وسكوت كاربنتر، وكلهم تابعون للمعهد، من زيـارة لفلـسطين وإسـرائيل واألردن               

  . ع في المنطقةومصر لبحث األوضا
وقال ماكوفسكي الذي التقى مع نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين خالل الجولة في المنطقة إن هناك قـضايا                
عدة قد تصعب عملية التفاوض، أولها أن حزب شاس لليهود الشرقيين المتدينين أبدى رغبته في توسـيع                 

ـ        لك فـرض واقـع إسـرائيلي علـى          يوما، وبـذ   90بناء المستوطنات في القدس الشرقية خالل فترة ال
، أي أنهم يصرون على ضـمها إلـى         "ال أحد في إسرائيل يناقش القدس الشرقية      : "وأوضح. المفاوضات
أما النقطة األخرى فهي أن عددا من المستوطنين قد أعربوا عن عزمهم منع أي تحرك لتجميد                . إسرائيل

الـبعض يعتقـد أن     : "وقال ماكوفسكي . ماالستيطان أو فك المستوطنات في حال التوصل إلى اتفاق سال         
المستوطنين تأخروا في التحرك ضد إخالء غزة، ولذلك قد يبدأون تحركاتهم ومعارضتهم خـالل فتـرة                

وهذه القضية تثير مخاوف نتنياهو الذي يعتمد على اليمين الداعم للمستوطنين في حكومـة              ".  يوما 90الـ
  .االئتالف التي يقودها

25/11/2010، الشرق األوسط، لندن  
  

  ثالثة شروط إسرائيلية جديدة تنسف جهود واشنطن الستئناف المفاوضات .53
ـ     ": األيام "–القدس   ، ان الجهود االميركيـة السـتئناف       "األيام"قالت مصادر دبلوماسية اوروبية ودولية ل

  .المحادثات المباشرة تعرضت لنكسة شديدة، وربما قاتلة، خالل األيام القليلة الماضية
ت هذه المصادر، التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، الى تقارير من عواصمها لتؤكـد انهيـار                 واستند

ـ   . الجهود االميركية  حتى نهاية االسبوع كانت األمور مبشرة، وكانـت        ": األيام"وقال احد الدبلوماسيين ل
 –يركـي   رسالة المسؤولين االميركيين متفائلة وتؤكد أن كل شيء علـى مـا يـرام، وأن التفـاهم االم                 

االسرائيلي حول تمديد تجميد االستيطان قد انجز وسيعلن خالل أيام ما سيفتح االبـواب امـام اسـتئناف            
  .المفاوضات المباشرة

اختفت نغمـة   ) يوم االثنين (غير أن كل شيء تغير خالل أيام قليلة، ومع بدء االسبوع الحالي             : ويضيف
ي وزارة الخارجية أو فريق السناتور جـورج ميتـشل          التفاؤل، ولم يعد أحد من المسؤولين االميركيين ف       

  .يتحدث عن امكانية تحقيق انجاز قريباً
وتوافقت روايات المصادر على ان انتكاسة الجهود االسرائيلية تعود لمطالب جديدة تقـدم بهـا بنيـامين                 

  .نتنياهو رئيس الحكومة االسرائيلية اثارت غضب وانزعاج واشنطن
  :ه المطالب تتمثل في النقاط التاليةووفق هذه المصادر فإن هذ
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 في حين تسعى واشنطن الى تجميد فعلي وهادئ لالستيطان في القدس المحتلة فإن نتنياهو طالب بأن                 – 1
تنص بنود التفاهم الخطية على أن حكومته ستواصل النشاطات االستيطانية فـي القـدس خـالل فتـرة                  

  .التجميد
 التفاهمات أن اسرائيل ستواصل النشاطات االسـتيطانية فـور           طالب نتنياهو بأن يكون واضحاً في      – 2

  ). يوما90ً(انتهاء مدة التجميد 
 طالب نتنياهو بعدم تحديد قضية الحدود بشكل خاص كموضوع للتفاوض خالل فترة التجميد، بل ان                – 3

 محـدد   يتم الحديث عن أن المفاوضات ستتطرق الى جميع القضايا االساسية ودون التزام بانجاز شـيء              
  .حول الحدود خالل شهور التجميد

ـ   لقد كان لهذه المطالب وقع الصاعقة على المسؤولين االميركيين، مـا وفـر             ": األيام"وقال الدبلوماسي ل
ذخيرة لبعضهم ممن كان تحفظ على سخاء ثالثة شروط إسرائيلية واشنطن غير المسبوق فـي مكافـأة                  

يـشعر كثيـرون فـي      : وأضاف. دة تأكيداً لسالمة تحفظاته   نتنياهو، ووجد في الشروط االسرائيلية الجدي     
لن يعترف االميركيـون بالفـشل وسيواصـلون        : ويقول. واشنطن ان نتنياهو تجاوز كثيراً من الخطوط      

  .الحديث عن مواصلة جهودهم وثقتهم في استئناف المفاوضات
 منه هذا اذا تمكنـت مـن        غير ان الواقع يقول ان جهودهم دخلت نفقاً مظلماً ال يدري أحد متى ستخرج             

  .الخروج
25/11/2010، األيام، رام اهللا  

 
 بفتح المعابر الحدودية وتسهيل الحركة" إسرائيل" يطالب وزير الخارجية اإليطالي .54

، من غزة نقالً عن مراسلها فتحي صـباح، أن وزيـر الخارجيـة              25/11/2010الحياة، لندن،   ذكرت  
بفتح المعابر الحدودية وتسهيل الحركة بين قطاع غزة من جهة          " إسرائيل"اإليطالي فرانكو فراتيني طالب     

  .والضفة الغربية والدول األوروبية من جهة اخرى
وسعى فراتيني خالل زيارة قصيرة لقطاع غزة أمس الى طمأنة ذوي أكثر من ثمانية آالف من األسرى                 

ي قطاع غزة غلعاد شاليت عندما      الفلسطينيين في السجون االسرائيلية وذوي الجندي االسرائيلي األسير ف        
ولفت خالل مؤتمر صحافي عقده فـي مدرسـة         . قال إنه يجب أن يطلق سراحهم وأن يعودوا الى ذويهم         

في بلدة يت الهيا شـمال      ) األونروا ("وكالة األمم المتحدة لغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين      "تابعة لـ   
، مـشيراً الـى أن      "وم بها بعض الجهات الطالق شاليت     هناك عدداً من النشاطات التي يق     "القطاع الى أن    

  ."إسرائيل موافقة على إطالق بعض األسرى في مقابل اطالق شاليت"
ورداً على سؤال، حدد الدور الذي يمكن أن تلعبه إيطاليا وهو شخصياً في شأن صفقة تبادل األسرى بين                  

تشجيع األطراف المختلفة   "ان شاليت، وهو    وحركة حماس ولجان المقاومة الشعبية اللتين تحتجز      " إسرائيل"
  ."على االستمرار في جهود التفاوض الرامية الى تحقيق صفقة عبر الوسيط األلماني

أرقام وأسماء واضحة لألسرى الفلسطينيين وأوضـاعهم فـي         "وطالب الفصائل اآلسرة للجندي بإعطائه      
الجهد من كال الطرفين من أجـل إتمـام         بذل مزيد من    "وعبر عن ايمانه بضرورة     . "السجون اإلسرائيلية 

  ."الصفقة في أقرب وقت ممكن وعودة شاليت لذويه وكذلك األسرى الفلسطينيين
على إسـرائيل أن    "وعن الحصار االسرائيلي المفروض على القطاع منذ سنوات طويلة، قال فراتيني إن             

مـضاعفة عـدد    "داعيـاً الـى     ،  "تفتح المعابر، صحيح أنه طرأ تحسن على الوضع، لكن هذا ليس كافياً           
، علماً أن   "الواردات والصادرات من غزة وإلى الضفة والدول األوروبية، وحرية تنقل البضائع واألفراد           

سلطات االحتالل ال تزال حتى اآلن ترفض السماح تصدير أي مـن منتجـات القطـاع الزراعيـة أو                   
  .الصناعية وخالفها
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زاً صحياً وشاهدت النساء واألطفال والشيوخ واألطبـاء        زرت مرك ": وفي شأن زيارته لقطاع غزة، قال     
يقومون بأعمال شجاعة، وكذلك مدرسة للفتيات ببلدة بيت الهيا، وأطلعنا على سير الدراسة بها وأبـرز                

  ."احتياجاتهم ومطالبهم، وتلمسنا من خالل ذلك وجود أمل في أعين األطفال للعيش
 بزيارة فراتيني، وعبر عدد من التلميـذات عـن تـرحيبهن            "األونروا"ورحبت الهيئة التدريسية ورئاسة     

 مليون زهرة تتم زراعتهـا      60بزيارته من خالل إهدائة باقة ملونة جميلة من الزهور من بين أكثر من              
في القطاع سنوياً وال تجد طريقها الى أسواق الضفة أو األسواق األوروبية، علماً أن موسـم التـصدير                  

  . الشهر الجارييفترض أنه بدأ منذ منتصف
، "مواصلة الدعم المالي الونروا وبناء المدارس وتحسين الوضع الصحي في القطـاع           "ودعا فراتيني الى    

االتحاد األوروبي أقر تمويـل بنـاء       "ولفت إلى أن    .  للمنظمة الدولية  "ايطاليا ستواصل دعمها  "مؤكداً أن   
  ."ع منها فقط مدرسة في قطاع غزة، غير أن إسرائيل وافقت على بناء سب100

ولمح الى حوافز في هـذا  . "المصالحة مهمة جداً وضرورية  "وعرج على المصالحة الفلسطينية، وقال إن       
كل من يريد المصالحة ويسعى الى تحقيقها، سيحظى بدعم كبير من كل أقطار العـالم،               "الشأن، قائالً إن    

  ."خصوصاً الدول العربية
، أن مـصادر ايطاليـة،      )يو بي أي  (روما نقالً عن وكالة     ، من   25/11/2010الراي، الكويت،   واضافت  

ذكرت أول من امس، أن الحكومة االيطالية عرضت التوسط بين اسرائيل وتركيا لتحسين العالقات بينهما               
بعدما تأزمت اثر الهجوم االسرائيلي على قافلة الحرية التي كانت تنقل المساعدات االنسانية الـى غـزة                 

  .نهاية مايو الماضي
 االيطالية عن المصادر أن وزير الخارجية فرانكو فراتيني عرض على رئـيس             "آكي"نقلت وكالة أنباء    و

  ."استعداد ايطاليا للسعي الى التقريب بين تركيا واسرائيل"الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو 
  

  "أوسلو"عدد المستوطنات تضاعف منذ : مبعوث األمم المتحدة .55
عوث األمم المتحدة إلى الشرق األوسط روبرت سري إنه منـذ اتفاقـات أوسـلو               قال مب : ةالقدس المحتل 

 إلى اتخاذ الخطوات    "إسرائيل"دعا أمس األربعاء    و ...تضاعف عدد المستوطنات في المناطق الفلسطينية     
الالزمة من أجل تجميد االستيطان إلتاحة الفرصة أمام العودة إلى المفاوضات اإلسـرائيلية الفلـسطينية               

  .قيق السالم العادل والشامل في المنطقةوتح
25/11/2010، الشرق، الدوحة  

  
  اليابان تتعهد بتقديم مئة مليون دوالر لمشروعات البنية األساسية الفلسطينية .56

 أعلن رئيس الوزراء الياباني ناوتو كان لدى إجتماعه امس االربعاء مع نظيره الفلسطيني              :بترا–طوكيو  
يو أن اليابان ستواصل دعم مساعي بناء الدولة التي تقـوم بهـا الـسلطة               الدكتور سالم فياض في طوك    

الفلسطينية، ولتحقيق هذا الهدف ستقدم مئة مليون دوالر من ميزانية السنة المالية الحاليـة لمـشروعات                
وأضاف كان أن اليابان ستواصل دعمها إلقامة دولة فلسطينية بموجب حـل            . البنية األساسية الفلسطينية  

ين وحث نظيره الفلسطيني على استئناف مفاوضات السالم مع اسـرائيل، حيـث أن المفاوضـات                الدولت
وأعرب كان عـن    . المباشرة بين الطرفين بقيت معلقة بسبب المستوطنات اإلسرائيلية في الضفة الغربية          

ش الـسلمي   تمنياته الخالصة بأن يستأنف الجانبان الفلسطيني واإلسرائيلي محادثاتهما للتوصل إلى التعـاي           
التي تتبناها اليابان لتحقيق السالم في الشرق األوسط        ) قوس السالم واإلزدهار  (بينهما، مشيرا إلى مبادرة     

وأن طوكيو تسعى إلى استمرارها من خالل التعاون مع دول شرقي آسـيا، مثـل اندونيـسيا وماليزيـا                   
فلسطينيين سيشاركون في مفاوضات    من جهته قال فياض أن ال     . وسنغافورة، بهدف بناء الدولة الفلسطينية    

  السالم لكنه لم يوضح هل سيتم إستئناف المحادثات مع اسرائيل
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25/11/2010، الرأي، عّمان  
  
  

  كي يوبخ نتنياهو لمدحه فيدل كاسترويمرأعضو كونغرس  .57
االسرائيلية امس أن عضوا عن الحزب الجمهوري فـي الكـونغرس           " هآرتس"ذكرت صحيفة   : رام اهللا 

رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لمدحه تصريحات الزعيم الكوبي السابق،          " وبخت"األميركي  
وقالت الصحيفة إن نتنياهو قـدم اعتـذاراً   . فيدل كاسترو، في ما يتعلق بإنكار الجرائم النازية ضد اليهود 

تينان، علـى   ال-قبل عدة اسابيع لعضو الكونغرس من الحزب الجمهوري ومن أصول كوبية، اليانا روس            
اصداره بيانا مدح واثنى فيه على تصريحات كاسترو الذي هاجم فيها الرئيس اإليراني، محمود أحمـدي                

وأضافت الـصحيفة   . نجاد، بسبب إنكاره للجرائم النازية ضد اليهود، وأكد على حق اسرائيل في الوجود            
هي المرشـحة لرئاسـة لجنـة       أن التينان أجرت اتصاالت مع الحكومة اإلسرائيلية عبر عدة قنوات، و          

وعلى ما يبدو فإن التينان لم تلفـت        . الخارجية في مجلس النواب ودعت في السابق الى تصفية كاسترو         
. الى ان الرئيس اإلسرائيلي، شمعون بيرس، أصدر هو اآلخر بياناً اثنى فيه على تـصريحات كاسـترو                

خالل زيارته األخيرة للواليات المتحدة     " نانالتي"وأوضحت الصحيفة أن نتنياهو أجرى اتصاالً هاتفياً بـ         
  .وقدم اعتذاره

25/11/2010، الحياة الجديدة، رام اهللا  
  

  السلطة الفلسطينية وإشكالية اإلصالح تحت االحتالل .58
  محسن صالح.د

رقـصاً علـى أنغـام      "هل يمكن القيام بإصالح حقيقي للسلطة الفلسطينية؟ أم أن األمر ال يتعدى كونـه               
هل يمكن تصنيف وتجزئة أشكال العملية اإلصالحية بحيث يتم تحقيق قدر من اإلصـالحات              ؟ و "االحتالل

اإلدارية واالقتصادية والتعليمية واالجتماعية، مع إدراك أن األمر يغدو أكثر صعوبة واستحالة إذا تعلـق               
الحتالل وإطالـة   األمر بإصالحات سياسية أو أمنية؟ أم أن األمر في النهاية لن يعدو كونه تحسيناً لوجه ا               

ألمده، وانصرافاً عن الوجهة األساسية التي نشأت على أساسها السلطة، وهي إنهاء االحـتالل، ولـيس                
  !مجرد تحسين األوضاع تحت هيمنته؟

  إشكالية السلطة واإلصالح
، وهو اتفاق فضالً عن أنـه       1993تكمن إشكالية السلطة الفلسطينية في أنها بنيت على اتفاق أوسلو سنة            

  :، فإنه وقع في عثرات جوهرية أبرزها1948ازل عن فلسطين المحتلة سنة تن
 تأجيل حّل القضايا األساسية كعودة الالجئين والقدس والمستوطنات وسيادة الفلسطينيين على أرضـهم              -

  .والحدود النهائية للكيان الفلسطيني
ـ           - اب من فلسطين المحتلـة سـنة       باالنسح" إسرائيل" ال توجد أي آلية ملزمة أو أي سقف نهائي ملزم ل

  .، أو بحل أي من القضايا األساسية1967
، "اإلرهـاب "حقّ الشعب الفلسطيني في المقاومة ونبذت       ) والسلطة الفلسطينية ( أوقفت منظمة التحرير     -

  .بالطرق السلمية فقط" إسرائيل"وألزمت نفسها بحل مشاكلها مع 
رى سياسية واقتصادية وأمنية كرست الهيمنة اإلسرائيلية،        بنيت على اتفاق أوسلو اتفاقيات وترتيبات أخ       -

ولم توفر أية أسس حقيقية باتجاه االستقالل، كما لم توفر أية أسس لبيئة آمنة ومستقرة لتطـور الـسلطة                   
  .نفسها ومؤسساتها باتجاه الدولة
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بجمـع الـضرائب   المرتبطة بقمع قوى المقاومة المـسلحة، و     " الوظائف القذرة " وفي الوقت نفسه، فإن      -
والخدمات البلدية والمعيشية وضعت على ظهر السلطة، مع قدرة الطرف اإلسرائيلي على معاقبتهـا إن               

  .قصرت فيما يراه من التزامات
، أكثر من شكل المخرج أو      "المصيدة"وباختصار فإن الطريقة التي تشكلت من خاللها السلطة أخذت شكل           

ولـم  . ثر مما أخذت شكل المسار المنطقي الطبيعي باتجاه االستقالل        أك" المتاهة"الحل، وأخذت شكل لعبة     
يكن غربياً على مفكر وكاتب كبير مثل إدوارد سعيد أن يعلق على اتفاق أوسلو بقوله إن أبا عمـار قـد                     

  ".ورط شعبه بمصيدة ال مخرج منها"
مخرجاتها، أما الطـرف    التي يتحكم الطرف اإلسرائيلي بمدخالتها و     " شروط اللعبة "المشكلة إذن هي في     

الفلسطيني فعليه أن يتدبر أموره المعيشية وأوضاعه االقتصادية وصادراته ووارداته وعالقاته الخارجية            
وأصبح األمر أقرب إلى مجموعة من السجناء الذين أوكل إلـيهم الـسجان             . من خالل النافذة اإلسرائيلية   

  .كثر بؤساً، إن لم يلتزموا بشروطهإدارة أمورهم الحياتية، مع قدرته على جعل حياتهم أ
  تفاقم المشكلة وضرورة اإلصالح

اعتبرت منظمة التحرير أن إنشاء السلطة الفلسطينية فرصة إلقامة الدولة الفلسطينية في األرض المحتلة              
وبدا ذلك منطقياً لدى المنظمة، التي فهمت أن قضايا الحل النهائي ستحـسم فـي غـضون                 . 1967سنة  

 الوقت الذي ستتمكن فيه من إنشاء البنى التحتية للدولة، غير أن األمور سارت بشكل               خمس سنوات، في  
  :يفسد حلم الدولة، كما يعقِّد بشكل أكبر أية عملية إصالح حقيقية محتملة، وكان من أبرز المعطيات

 أن الكيان اإلسرائيلي هو الذي سارع في فرض الحقائق علـى األرض، والتوسـع فـي مـشاريع                   -1
وعلى سبيل المثال، فقد    . تيطان والتهويد؛ مع تبني إستراتيجية تجعل من المفاوضات عملية ال نهائية          االس

 ألفـاً مطلـع سـنة       540 إلى نحو    1993 ألفاً سنة    180تضاعف عدد المستوطنين اليهود في الضفة من        
ت الذي بني   ، وجرت وتجري عمليات حثيثة وواسعة لتهويد القدس وإلغاء وجهها العربي، في الوق            2010

فيه جدار الفصل العنصري، بكل ما يحمله من مصادرات لألراضي وتمزيق للبنى االجتماعية والسكانية              
  .الفلسطينية وغيرها

 أن حركة فتح التي قادت المنظمة والسلطة ومسار التسوية وجدت نفسها لوحدها تقريباً فـي وجـه                  -2
وأنشأت السلطة قبل أن تتم عملية حقيقيـة        . معارضة فلسطينية واسعة من عشرة فصائل، أبرزها حماس       

لترتيب البيت الداخلي الفلسطيني؛ فامتألت أجهزة السلطة بأعضاء فتح وأنصارها، فضالً عن المنتفعـين              
  .والمتسلقين

وزارات السلطة مؤسساتها بعمليات تنفيع وشراء والءات، وفساد إداري ومالي، وظهور طبقة            " تورمت"و
، استفادت من الوضع الجديد لتحسين أحوالها       V.I.P.Sجدد والثوريين القدماء والـ     من البيروقراطيين ال  

الخاصة؛ بينما وضعت ضوابط سياسية وأمنية وإدارية الستبعاد الكفاءات والطاقـات المحـسوبة علـى               
  .مهما كانت إمكاناتها) وخصوصاً اإلسالميين(الفصائل المعارضة 

هزة األمنية الفلسطينية، ففضالً عن أن قياداتها ومجنـديها كـان           كبير في األج  " تورم" حدث تضخّم و   -3
أغلبهم محسوبين على فصيل فلسطيني واحد هو فتح، فقد جرى تجنيد أعداد هائلة حتى أصبحت نـسبتها                 

 شخص  3200 شخصاً، مقابل رجل أمن لكل       84رجل أمن لكل    (هي األعلى في العالم مقابل عدد السكان        
 المشكلة األكبر كانت في الدور الذي كان عليها أن تلعبه راضية أو مرغمة، في               غير أن ). في لندن مثالً  

  .تنفيذ استحقاقات اتفاق أوسلو في قمع المقاومة المسلحة ومطاردة العناصر المعارضة
 عانى االقتصاد في مناطق السلطة الفلسطينية من مشاكل جوهرية وبنيوية، تكمن أساساً فـي بقـاء                 -4

على فرض الحصارات واإلغالقات، وتدمير البنى التحتية، ومصادرة األراضي واقتالع          االحتالل وقدرته   
المزروعات وإقامة الحواجز الثابتة والمتحركة، ومنع استيراد أو تصدير المنتجات، وحرمان المـصانع             
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 إلـى   من المواد األولية أو من تصريف منتجاتها، وتدميرها إذا ارتأى المزاج اإلسرائيلي ذلك؛ باإلضافة             
  .وغيرها... السيطرة على حركة األموال، وتنقُّل العمال والخبرات البشرية

منها من الدول المانحة وعلى رأسها االتحـاد األوروبـي          % 55-50أما ميزانية السلطة فيأتي ما معدله       
بنفـسها بتحـصيل ضـرائب الجمـارك        " إسرائيل"والواليات المتحدة، بينما فرضت االتفاقيات أن تقوم        

، ويشكّل هذا المـصدر نحـو       "المقاصة"سطينية ثم تقوم بتسليمها للسلطة بعد القيام بما يعرف بعملية           الفل
من ميزانية السلطة يـرتبط بـالمزاج الـسياسي         % 80من ميزانية السلطة، أي أن أكثر من        % 30-35

  .لسلطةاإلسرائيلي والغربي، الذي يفرض استحقاقات سياسية وأمنية صارمة على من يريد إدارة ا
من صـادرات   % 85من إلحاق االقتصاد الفلسطيني باقتصادها حيث يذهب أكثر من          " إسرائيل"وتمكنت  

ومن جهة أخرى، فـإن     ". إسرائيل"من وارداتها من    % 70، بينما يأتي نحو     "إسرائيل"مناطق السلطة إلى    
بـين الـسلطة    " نيـة زبائ"السلطة نفسها عانت من فساد واسع في وزاراتها ومؤسساتها، وتكرست عالقة            

وقد كُتب في ذلك الكثير، ولكن يكفي أن نشير مـثالً إلـى أن              . والمواطنين قائمة على الوالء والواسطة    
 1997الصادر في مـايو     ) الذي كانت تقوده فتح   (تقرير لجنة المراقبة في المجلس التشريعي الفلسطيني        

ل ميزانية السلطة التي ال تزيـد علـى          مليون دوالر أميركي من أص     326قال إن الفساد المالي قد طال       
 صوتاً مقابـل صـوت      56(وقد صوت المجلس بحجب الثقة عن حكومة عرفات         .  مليون دوالر  1500
  .بسبب ذلك) واحد

، ولقيت دعماً أميركياً إسرائيلياً، فقد جرى التركيز على         2003وعندما أثيرت مسألة إصالح السلطة سنة       
 دعمه لالنتفاضة، واستحداث منصب رئيس الوزراء، كمـا تـم           تقليص صالحيات الرئيس عرفات بسبب    

التركيز على إصالح األجهزة األمنية بحيث تكون في وضع يؤهلها لتنفيذ استحقاقات التـسوية وضـرب            
  .قوى المقاومة

أما اإلصالح االقتصادي فقد استهدف تحسين األداء وتحقيق حد معقول من الخدمات، بعـد أن تجـاوز                 
، ولكنه لم يعالج أياً من المشاكل البنيويـة المرتبطـة أساسـاً بمـشكلة               "المقبولة" الحدود   الفساد والترهل 

  .االحتالل
  حكومة سالم فياض واإلصالح

حصل سالم فياض على فرصة أكبر ليطبق رؤيته اإلصالحية، منذ توليه رئاسة الحكومة في رام اهللا في                 
لى أساس التطبيق الصارم لخريطة الطريـق       وبنى رؤيته ع  .  وحتى اآلن  2007حزيران  / منتصف يونيو 

واستحقاقات التسوية، وعلى رأسها الجوانب األمنية، في سبيل الوصول إلى تعـاون إسـرائيلي، يـسهل                
 كشف عن خطة حكومته إلقامة مؤسـسات الدولـة        2009آب  / وفي أغسطس . الطريق نحو إقامة الدولة   

ع سيادية مثل مطار وسكة حديد، وتـأمين مـوارد          وتضمنت الخطة إقامة مشاري   . المستقلة خالل عامين  
  .الطاقة والمياه، وتحسين اإلسكان والتعليم والزراعة، وتشجيع االستثمار، وتحسين أداء األجهزة األمنية

الذي دعا إليـه    " السالم االقتصادي "ورد فياض على االتهامات التي وجهت إليه بأن خططته تتساوق مع            
ـ     ، وبأن خطته متكاملة وتنموية وتهدف إلنهاء االحـتالل         "الرفاه تحت االحتالل  "نتنياهو، ومع ما يسمى ب

ـ            . وليس لتكريسه  مـن  % 100غير أن مشكلة فياض تمثلت في أنه يتعامل مع طرف إسرائيلي يطالبه ب
االستحقاقات دون أن يلتزم بشيء، وكان اإلحباط واضحاً لدى قيادة السلطة وحكومتهـا مـن اسـتمرار                 

 واالستيطان، وانتشار مئات الحواجز، ومن القيود المفروضة على الصادرات والـواردات            برامج التهويد 
  .وحركة المال وغيرها

كما ُأثقلت حكومة فياض بأثمان سياسية هائلة نتيجة مواجهتها ومطاردتهـا لحركـة حمـاس وفـصائل                 
 بحالة االنقسام السياسي،    المقاومة، وعدم إتاحة المجال لعمل المجلس التشريعي، ثم إن بقاءها ظّل مرهوناً           

  .وعدم التوافق على برنامج وطني فلسطيني موحد
  حماس واإلصالح والتغيير
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لم تكن حماس في السنوات األولى من عمر السلطة مقتنعة بجدوى العمل التـشريعي أو الـسياسي مـن                   
ـ        . 1996خالل السلطة، ولذلك قاطعت انتخابات سنة        د مـع   غير أن حماس وجدت نفسها في وضع جدي

انتهاء انتفاضة األقصى ووفاة عرفات وانتخاب محمود عباس رئيساً للسلطة، وتوقيع اتفاق القاهرة الـذي               
  .فتح المجال إلصالح منظمة التحرير وإقامة انتخابات بلدية وتشريعية

وشعرت حماس التي تصاعدت شعبيتها، أن االستحقاق القادم هو استهداف تيار المقاومة وتهميـشه، وأن               
كمـا  . لها في االنتخابات سيوفر منبراً مهماً لتعويق هذا االستهداف وتصليب الموقف تجاه التـسوية             دخو

قدرت أن الدفاع عن مصالح المواطنين في مواجهة الفساد اإلداري والمالي يصب في مجمـل األهـداف           
  .المرحلية للحركة

 صفوف حماس، إال أنها شـاركت       وعلى الرغم من أن المشاركة في االنتخابات لم تمثل حالة إجماع في           
وبعد الفوز الكبير الذي حققته، وقيادتها للحكومتين العاشـرة والحاديـة           ". اإلصالح والتغيير "تحت شعار   

. عشرة، بدا لها كم هو صعب، أو مستحيل، تحقيق عملية إصالح أو تغيير دونما دفع استحقاقات هائلـة                 
 الفرصة لها لإلصالح بقدر ما أراد تطويعها تحت سـقف           وأن إدخالها العملية السياسية لم يستهدف إتاحة      

، قبل أن تدفع فاتورة سياسـية       ... وأنها ال يمكن أن تقوم بإصالح اقتصادي وإداري وأمني        . اتفاق أوسلو 
وأنها عندما أرادت أن تُغيـر شـروط اللعبـة          . تنزع نتيجتها جلدها وهويتها وأهدافها    ) شروط الرباعية (

ة أوسلو، ووجهت بالحصار الخانق، وباعتقال ممثليها في المجلس التـشريعي،           أوالخروج من تحت عباء   
  .وبتعطيل برامجها وأعمالها

أن من يرغـب    ) بعد فوز حماس في االنتخابات    (كان واضحاً من خالل تجربة السنوات الخمس الماضية         
رغم من الهامش   في اإلصالح تحت االحتالل، فعليه أن يرقص على أنغامه؛ وأن عملية اإلصالح على ال             

  .الضئيل لنجاحها، مقرونة باستحقاقات سياسية ال تستطيع قوى المقاومة دفع أثمانها
ربما كان األمر الذي نجحت فيه حماس هو انتزاع الشرعية الشعبية، بعد انتزاعها للشرعية الثورية فـي                 

إدارة قطـاع غـزة    انتفاضة األقصى، ونجحت في كشف أحد الوجوه الكالحة التفاق أوسلو، وتمكنت من             
ولكن حالـة الحـصار الحـالي       . وفق شروطها، ودون دفع االستحقاقات اإلسرائيلية والغربية المطلوبة       

المفروض، وحالة االنقسام السياسي والجغرافي، والمعاناة الهائلة التي يشهدها التيار المؤيد للمقاومة فـي              
  .خاضت حماس تجربتها وقادت حكومة السلطة، كلها تبدو أثماناً لم يكن حجمها واضحاً عندما ...الضفة

وإذا كان ثمة مشروع مصالحة وطنية قريب المنال، فعلى حماس أن تجيب قبل غيرها عن برنامجها في                 
ظل انتخابات تشريعية جديدة، وعن كيفية مواجهتها لالستحقاقات المتوقعة في حال فوزها أو خـسارتها،               

ي ترفع شعاره، خصوصاً في الضفة الغربية، حيث ال إصـالح           وعن كيفية تنفيذها لإلصالح والتغيير الذ     
أم أن األمر ال يتعـدى تأكيـد شـرعيتها          . وال تغيير في هذه المرحلة إال تحت سقف االحتالل أو أوسلو          

  الشعبية؟
ما هو مهم أن يتم ترتيب البيت الفلسطيني، وتحديد أولوياته وفق مصالحه العليا، ويتم بناء علـى ذلـك                   

  ! في الدور الذي يجب أن تلعبه السلطة، هذا إن كان فيها ما يستحق االستمرارإعادة النظر
  24/11/2010، موقع الجزيرة نت، الدوحة

  
  !الفلسطينيون الرعاع في مطار القاهرة .59

  فايز أبو شمالة. د
 مئات الفلسطينيين الحجاج يفترشون األرض في مطار القاهرة الدولي، فال مقاعد للمسافرين الفلـسطينيين     

دون كل المسافرين على وجه األرض، وال حق لهم في تقديم جوازات سفرهم إلى الموظـف المخـتص                  
  . لدخول أرض مصر، وال تسهيالت لعبور الحجاج ذوي الشهداء واألسرى المحررين إلى غزة مباشرة
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إنهم فلسطينيون من قطاع غزة، يتوجب حشرهم في مكان محدد لتجمع بشري غير معتـرف فيـه، ثـم                   
ون تحت الحراسة إلى حافالت، وكأنهم أسرى بال حقوق إنسانية، وال تمثيل دبلوماسي لهم حتى لدى                يساق

سفارة فلسطين في القاهرة التي أوفدت مراسالً نزقاً عصبي المزاج متوتراً يحمل اسم حسن، يرتجف بين                
فترشون أرض  يدي الضابط المصري، وال يجرؤ على أن يطلب منه شربة ماء لثالث مائة حاج وحاجة ي               

  !. مطار القاهرة الدولي ست ساعات بال خدمات
لم نبلَّغ مـن أي جهـة       : الضابط المصري المسئول عن ترحيل الحجاج الفلسطينيين إلى قطاع غزة يقول          

بموعد وصول طائرة حجاج قطاع غزة التي تقل األسرى المحررين وذوي الشهداء، ويـصر الـضابط                
ن لديها العلم بموعد الوصول هي سفارة فلسطين في القاهرة، وهـي            أن الجهة الوحيدة التي كا    : المصري

صاحبة االتصال والتنسيق مع السعوديين، وأنه لم يبلَّغ عن موعد وصول الحجاج العائدين لقطاع غـزة                
  . من أي جهة كانت

في مطار القاهرة الدولي يعبر المسافرون بهدوء، عشرات الطائرات من كل دول العالم حطت في مطار                
القاهرة الدولي، نزل ركابها، ثم اتجهوا إلى النافذة المخصصة لهم، وعبروا أرض مصر إلى غايتهم دون                

أين نذهب؟ لماذا نتأخر بـالعبور؟ مـا        : مشاكل، ليظل الفلسطيني واقفاً في حيرة من أمره، وهو يتساءل         
  هذا الهندي الذي مر بسالم؟ الفرق بين دمائنا ودماء هذا الزنجي الذي يعبر بال مشاكل؟ بماذا يختلف عنا 

ما مميزات هذا الشرق آسيوي الذي مر من أمامنا، وعبر أرض مصر؟ وما صفات هذا األجنبي الـذي                  
احتضنته أرض مصر؟ أي جرب يصيب جلودنا الفلسطينية، وأي مرض معـد تحملـه أنفاسـنا؟ولماذا                

  نستثنى؟ ولمن نشتكي، وعلى أي كتف نلقي بهمومنا، وأحزاننا؟ 
رج الحجاج الفلسطينيين العائدين إلى قطاع غزة من دائرة الزمن، فال تنطبق عليهم اتفاقية جنيـف                لقد خ 

الرابعة لحقوق اإلنسان، وال تنطبق عليهم قوانين االحتالل اإلسرائيلي، وال تنطبق عليهم قوانين الـزمن               
  !. الجاهلي التي كانت تسمح بالتنقل من بلد إلى بلد دون عوائق وحواجز وحدود

صدق أو ال تصدق؛ على الفلسطيني في القرن الواحد والعشرين أن يقطع المسافة الفاصلة بين العربيـة                 
  . ؟!السعودية وقطاع غزة في ثمان وعشرين ساعة سفر متواصل

. إننا ضيوف خادم الحرمين   : صرخت فلسطينية على مسئول بعثة الحج قائلة ببراءة       : وسط مطار القاهرة  
بالملك عبد اهللا خادم الحرمين، واطلب منه أن يتحدث مباشرة مع الـرئيس حـسني               اتصل أيها المسئول    

  . مبارك كي يسهل وصولنا إلى قطاع غزة
  ..لقد سافر خادم الحرمين للعالج: ضحك المسئول وهو يقول

  24/11/2010، موقع فلسطين أون الين
  

  ومرض التسوية العضال» الوطن البديل« .60
  مأمون الحسيني

وة إلى عقد مؤتمر دولي في تل أبيب، في الخامس من الشهر المقبـل، لمناقـشة الوسـائل                  لم تكن الدع  
وتحويل األردن إلى دولة الفلسطينيين القومية، هـي المؤشـر      » الدولتين«واألساليب الكفيلة بشطب فكرة     

الذي يصر على الحضور عند كـل منعطـف         » الخيار األردني «الوحيد على عودة الروح إلى ما يسمى        
، إذ إن كل الحراك المتسارع الذي يـدب         »عملية السالم «ياسي ينتصب في وجه مسيرة العبث المسماة        س

باعتبـاره آخـر    » الوطن البـديل  «على األرض الفلسطينية وجوارها يفضي، في واقع األمر، إلى درب           
ألحـداث  الدواء لمرض التسوية العضال وأعراضه التفاوضية غير القابلة للشفاء تحت وطأة رزمة من ا             

والتطورات، وفي مقدمها االجتياح االستيطاني اإلسرائيلي الذي وصل إلى حدود السعي إلى هدم مدينـة               
القدس القائمة وإقامة قدس جديدة تشمل مستوطنات جديدة، وتغير واقع البلدة القديمة بالكامل من خـالل                

  .»الحوض الوطني«إقامة ما سمي 
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األعمال اإلسرائيلي العلني، ولم يفرض نفـسه علـى اللوحـة           ومع أن الموضوع لم يتصدر بعد جدول        
السياسية األردنية والفلسطينية، كون الجهة التي دعت إلى المؤتمر ليست من الوزن السياسي أو الحكومي               
الثقيل، وتقتصر، حتى اآلن، على عدد من شخصيات اليمين اإلسرائيلي المتطرف، وفي مقدمهم عـضو               

فقط بعد أن   «اليميني أرييه إلداد الذي سبق أن بشّر، قبل نحو عامين، بأنه            » هتيكفاه«الكنيست عن حزب    
تتالشى نهائياً إمكانية إقامة دولة إرهاب فلسطينية غربي نهر األردن ستـضطر دول العـالم وإسـرائيل           

 70للبحث عن بدائل أخرى في شكل جدي، وسيتذكرون حقيقة أن األردن، الذي يشكل الفلسطينيون نحو                
، غير أن ذلـك ال ينفـي        »مئة من مواطنيه، يوجد على ثالثة أرباع مساحة البيت اليهودي الموعود          في ال 

حقيقة تراكم المؤشرات والدالئل والحيثيات التي تجعل من هذا الخطر مرشحاً الحتالل موقع مميز فـي                
لكـونغرس األميركـي    األجندة اإلسرائيلية التي يبدو أنها ستصبح صاحبة اليد العليا بعد نتائج انتخابات ا            

النصفية التي كبلت أيدي اإلدارة الديموقراطية ورئيسها المرجح ارتفاع منسوب استسالمه لقـدر وإرادة              
. وشركات النفط الكبـرى   » وول ستريت «المجمع الصناعي العسكري وعمالقة المال وشركات التأمين و         

 سبق ترداده مرات عدة، كالتذكير بـأن        هذه المؤشرات والدالئل الشاخصة ال تقتصر، هذه األيام، على ما         
، وأن األحزاب اإلسـرائيلية     )األرض الموعودة (إسرائيل تنظر إلى األردن كجزء من فلسطين التاريخية         

، وأن »الشـــــعب اليهودي«الرئيسة تتـــــفق على أنه ينبغي أن تكون هذه األرض وطناً لـ       
 للتكتيك المرحلي، هو المكان المناسـب إلقامـة         األردن، في هذه المرحلة التاريخية ووفـــــــقاً     

الدولة الفلسطينية، وأن سيطرة اليمين المتطرف على الحكم في إسرائيل، مضافاً إليها انسداد أفق التسوية               
تحت ظالل الصلف اإلسرائيلي، وضعف السلطة الفلسطينية التي يبدو أنها، وعلى رغم تهديدها بـاللجوء               

ت تتصرف وكأن خيار التفاوض هو الوحيد المعتمد لديها، وتحت سقف تهتك            إلى خيارات أخرى، ما زال    
األوضاع العربية، ال بل وسعي الكثير من األنظمة إلى المساهمة في تـصفـــية القـضـــــية               
الفلسطينية، وتحميل األردن ثمن ذلك، وفق ما عرف تاريخياً بالخيار األردني، أو الوطن البديل، وإنمـا                

ؤشرات ذلك كله إلى معطيات جديدة لهـا عالقـة بـصخب المرحلـة االنتقاليـة التـي                  تتعدى هذه الم  
تعـــيشها المنطقة والعالم، والذي يدفع الدولة العبرية نحو محاولة حسم الملفـات الكبـرى المتعلقـة                
بأصل القضية الفلسطينية وفروعها، وذلك على وقع طبول الحرب التي يقدر المحللون أن لبنان سـيكون                

  .تها الرئيسة في المدى المنظورساح
أبرز هذه المعطيات التي تتسارع وتائرها في شكل غير مسبوق يتمثل في الهرولة نحو االستيالء علـى                 
أكبر مساحة ممكنة من األرض الفلسطينية، وال سيما في القدس الشرقية وجوارها، حيث أقدمت الحكومة               

 وحدة  800تيطانية جديدة في منطقة القدس، ونحو        وحدة اس  1300اإلسرائيلية على طرح مخططات لبناء      
 عائلة يهودية على االستيطان في حي رأس العمـود          66، ناهيك عن إقدام     »أرييل«أخرى في مستوطنة    

 دونم من أراضي األغوار، والكشف عن       200 مستوطناً على    50جنوب المسجد األقصى، واستيالء نحو      
 مستوطنة في المنطقة الممتدة بين بئر السبع وعـراد،          11 مخطط تهويدي جديد لمنطقة النقب عبر إقامة      

بالتزامن مع زيارة رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتانياهو الى واشنطن ولقائه نائب الرئيس األميركي              
الماضي عندما صادق وزير الداخلية اإلسـرائيلي       ) مارس(الذي كان خضع لالمتحان ذاته في بداية آذار         

شمال القدس أثناء وجـود بايـدن فـي    » رمات شلومو« وحدة في مستوطنة  1600ناء  إيلي يشاي على ب   
  .إسرائيل

الوجه اآلخر لهذا التوسع االستيطاني المنفلت من عقاله، يكمن في رزمة القوانين العنصرية التي تتخذها               
س التـي   ، ناهيك عن ممارساتها القمعية في الضفة الغربية والقـد         48إسرائيل للتضييق على فلسطينيي     

، توطئة لترحيلهم قسرياً نحو الشرق فـي مرحلـة          »الدولة اليهودية «تتقلص مساحتها باستمرار لمصلحة     
  .الحقة
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كما ال يمكن، وبعكس مزاعم سدنة اتــــــفاقية وادي عــــربة، إغفـال دالالت مـا يمكـن                
قتصادي واالجتماعي،  المتواصل والمتشعب ضد األردن على المستويين اال      » العدوان اإلسرائيلي «تسميته  

وتكفي اإلشارة إلى أن إسـرائيل تقـوم بتـسويق األمـاكن     . والذي يشمل المجاالت والقطاعات المختلفة    
السياحية في األردن ضمن برنامجها السياحي وتقول في إعالناتها العالمية إنها تـوفر فرصـة لزيـارة                 

رائيلي وليس أردنياً، كما أنها تستورد الكثيـر        البتراء ليوم واحد، وبذلك تبين للسياح أن هذا المعلم هو إس          
  .من المنتجات األردنية وتغلفها جيداً وتصدرها إلى األسواق العالمية على أنها منتج إسرائيلي

المعطى األبرز اآلخر يمكن تلمسه في تراجع قدرة اإلدارة األميركية على ممارسة أي تأثير جـدي فـي                  
التي تغلق أبواب االنفراج وتضع المنطقة على حـواف االنفجـار،           حكومة نتانياهو وسياساتها المتطرفة     

واضطرار هذه اإلدارة إلى عرض رشوة سخية جداً على الدولة العبرية في حال االستجابة لمطلب تجميد                
االستيطان لثالثة أشهر فقط لتمهيد التربة أمام عودة السلطة الفلسطينية إلى طاولة التفاوض مـن دون أي          

صدر قضية ترسيم الحدود بين إسرائيل والدولة الفلسطينية المفترضة جدول أعمـال هـذه              حسم لمسألة ت  
  .المفاوضات

وبخالف التطمينات التي ما فتئ العاهل األردني الملك عبداهللا الثاني يرددها في كل مناسبة، مـن أن أي                  
، » تنفيـذه أبـداً    كالم ساذج ال يستحق الرد عليه، وال يمكـن        «هو مجرد   » الخيار األردني «حديث عن   

وبعكس المقولة الشهيرة لمهندس اتفاقية وادي عربة وموقّعها عبدالسالم المجالي التي أعلن فيهـا عنـد                
، فإن ما يجري على أرض الواقع الصلب يـصب          »الــــيوم يدفن الوطن البديل   «التوقيع أن األردن    

اإلسرائيلي المستشرق جي يـاخور     في طاحونة هذا الخيار الذي سيعفي إسرائيل، ووفق ما يدعو الكاتب            
تنفيذ العمل األسود نيابة عن األردنيين مثلمـا        «، من مواصلة    »يديعوت أحرونوت «في إحدى افتتاحيات    

وبالضبط مثلما عادت المسؤولية عن غزة، عملياً، إلى يد مصر،          ... كفت عن عمله نيابة عن المصريين     
 الضفة الشرقية وما يقررون عمله فـي الـضفتين          فإن المسؤولية عن الضفة الغربية يجب أن تعود إلى        

  .»يصبح شأنهم الداخلي
  25/11/2010، الحياة، لندن

  
   "اسرائيل"ـاالميركية ل تاريخ التعهدات .61

  انطوان شلحت
تعتبر العالقات بين إسرائيل والواليات المتحدة ظاهرة فريدة في تاريخ العالقات الدولية، ذلك بأن شـبكة                

ة جًدا، بل تتفوق في ثباتها ونوعيتها على شبكة العالقات األميركيـة مـع الغالبيـة                العالقات بينهما عميق  
هذه العالقات الخاصة انعكست على مر األعوام في سلسلة طويلة من االلتزامات            . العظمى من دول العالم   

  .والتعهدات والضمانات التي قدمتها الواليات المتحدة إلى إسرائيل في مجاالت شتى
، وذلك في نطاق مذكرة كتبهـا       1957يعود أول تعهد أميركي جوهري قُدم إلسرائيل إلى شباط          تاريخًيا  

وكان . وزير الخارجية في حينه جون فوستر داالس وسلمت إلى السفير اإلسرائيلي في واشنطن أبا إيبان              
شيخ وقطـاع   الهدف منها إقناع إسرائيل بالموافقة على طلب األمم المتحدة سحب باقي قواتها من شرم ال              

معينـة فـي    "  أمنية -مكانة سياسية "ومع أن الواليات المتحدة رفضت طلب إسرائيل أن تحتفظ بـ           . غزة
القطاع، لكن في ما يتعلق بطلبها ضمان حرية المالحة في مضائق تيران، فإنها اعتبرت أن خليج العقبة                 

ًدا أخذت فيه على عاتقها ضـمان       وأضافت إلى هذا تعه   . مياه دولية وال يحق ألحد منع حرية المالحة فيه        
  .حرية المالحة وحق المرور الحر للسفن المسجلة في الواليات المتحدة

، وعقب إعالن الرئيس المصري جمال عبد الناصر إغالق مضائق تيران           1967وعشية حرب حزيران    
عندها أن ثمة سـوء     لكن تبين   . أمام المالحة اإلسرائيلية، طالبت إسرائيل الواليات المتحدة بتنفيذ تعهدها        

فهم بين الجانبين، إذ اعتقدت إسرائيل أن هناك التزاما أميركيا بالعمل بالقوة على فتح المضائق، في حين                 
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الـسفن  "أن استعداد واشنطن لترجمة حق المرور الحر اقتصر بشكل واضح وفق النص المكتوب علـى                
ن عبد الناصر السالف سعى الرئيس ليندون       وبناء على ذلك فإنه بعد إعال     ". المسجلة في الواليات المتحدة   

جونسون إلى تنظيم أسطول دولي يجسد حرية المالحة في المضائق، غير أنه باستثناء بريطانيا لم تبد أي                 
وثمة من يعتقد أن عدم قدرة جونسون على تجسيد فكرة          . دولة أخرى استعدادها لالشتراك في هذه العملية      

  .وء األخضر الذي منحه إلى إسرائيل لشن الحربالعمل الدولي ربما وقفت وراء الض
 - لم يسجل تقدم يتعلق بتـسوية النـزاع اإلسـرائيلي          1973 وحرب   1967في الفترة الواقعة بين حرب      

العربي، ولم يطلب من إسرائيل القيام بأي انسحابات، وبالتالي لم تكن الواليات المتحدة مطالبـة بتقـديم                 
 1973في المقابل فإن األعوام التي تلت حـرب         ". قرارات صعبة "اذ  تعهدات إلسرائيل تساعدها في اتخ    

. 1967اتسمت بنشاط سياسي وديبلوماسي مكثف أفضى إلى انسحابات إسرائيلية من مناطق احتلت فـي               
وكان كل اتفاق أحرز في هذا السياق، وكل انسحاب إسرائيلي تم بمقتضاه، مقرونـا بتعهـدات قـدمتها                  

  . واشنطن إلسرائيل
أرسل الرئيس جيرالد فورد رسالة خطية      ) 1975في أيلول   ( لدى توقيع االتفاقية االنتقالية مع مصر        فمثالً

إلى رئيس الحكومة اسحق رابين تعهد فيها بأنه إذا جرت مفاوضات بين إسرائيل وسوريا مستقبال فـإن                 
. الن بالنـسبة إلسـرائيل    الواليات المتحدة ستبدي رأيها اإليجابي بشأن األهمية اإلستراتيجية لهضبة الجو         

 بشكل يناقض القصد    338 و 242كذلك تعهد بعدم تأييد أي محاولة لتغيير أو تعديل قراري مجلس األمن             
  . األصلي، وإذا ما دعت الحاجة أن يعارض أي محاولة كهذه

 كما تجدر اإلشارة إلى التعهد الذي قدمه الرئيس بيل كلينتون خطيا إلى رئيس الحكومة إيهـود بـاراك،                 
 إلى رئيس الحكومة أرييل شـارون،       2004 نيسان   14والذي كرره الرئيس جورج بوش في رسالته من         

وفحواه االلتزام الراسخ بالحفاظ على أمن إسرائيل، وضمن ذلك االلتزام بحدود آمنة وقابلة للدفاع عنها،                
  . وتعزيز قدرة إسرائيل على الردع والدفاع عن نفسها بنفسها

 -وقف الواليات المتحدة إزاء مـسألتين أساسـيتين فـي النـزاع اإلسـرائيلي             وتضمنت رسالة بوش م   
وبخصوص الالجئين أشارت إلى التزام الواليات المتحدة القوي تجاه أمن          . الالجئين والحدود : الفلسطيني

، ومن هنا بدا واضحا ومتفقا عليه أن حل مشكلة الالجئين يجـب أن              "دولة يهودية "وسالمة إسرائيل كـ    
وأكدت أن حدود إسرائيل يجب أن تكون آمنـة ومعترفـا بهـا، وأن              . ي إطار الدولة الفلسطينية   يكون ف 

، وأن أي اتفاق يجب أن يـتم    338 و 242تحديدها يجب أن يتم بواسطة المفاوضات استناًدا إلى القرارين          
األرض، التوصل إليه فقط على أساس تبادل أراض بشكل متفق عليه، وأنه في ضوء الواقع القائم علـى                  

لن يكون معقوال أن تكون     "في المناطق المحتلة، فإنه     ) المستوطنين(وخاصة تجمعات السكان اإلسرائيليين     
ومـن  ". 1949نتيجة المفاوضات بشأن التسوية النهائية عودة كاملة وتامة إلى خطوط الهدنة من عـام               

) 2005ن قطاع غزة فـي عـام        ع(جهته فإن شارون أولى أهمية بالغة لهذه الرسالة، وأكد أن االنفصال            
كان خطوة أحادية الجانب جرت بدون مقابل من الفلسطينيين، لكن إسرائيل حصلت من الواليات المتحدة               

  "!مقابل ال يقدر بثمن"على 
  25/11/2010، النهار، بيروت

  
   "إسرائيل"رشوة أميركية السترضاء  .62

   روبرت فيسك 
ألخيرة إلسرائيل ، وممانعة األخيرة فـي قبولهـا ، مقابـل    في أي دولة أخرى ، فإن الرشوة األميركية ا        

قاذفات مقاتلة قيمتها ثالثة    . توقف مؤقت عن سرقة ممتلكات اآلخرين ، يمكن أن يعتبر أمرا منافيا للعقل            
مليارات دوالر مقابل تجميد مؤقت لالستيطان في الضفة الغربية لتسعين يوما فحسب؟ وهذا التجميـد ال                

ية ، تبعا لذلك وداعا للفرصة األخيرة في أن تكون القدس الشرقية عاصمة فلسطينية ،               يشمل القدس الشرق  
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في العالم العادي الذي    . إذا ما واصل بنيامين نتنياهو بناء المستوطنات على األراضي العربية في القدس           
ـ   . تنازل: يفترض أنه يتسم بالعقالنية هناك كلمة واحدة لعرض باراك أوباما          ادتنا تلـك   وعادة يستخدم س

  . الكلمة بازدراء واشمئزاز
أي شخص يتوسط في أمر غير عادل ويقف في صف فئة طاغية ضد فئة أخرى يطلق عليـه وصـف                    

أي شخص ال يقدر عواقب الوقوف ضد األخالقيات الدولية وضـد الجـشع فـي               . المحرض على الخطأ  
لم يقفوا ضد اجتياح العـراق      وهؤالء منا الذين    . االستيالء على األراضي هو أيضا محرض على الخطأ       

ورغم ذلك ، هذا هو بالضبط ما فعله أوباما في استجدائه الـذي ال يـصدق                . هم متواطئون على الخطأ   
  .أوباما محرض على الخطأ ومتواطئ عليه. لنتنياهو كي يخضع تسعين يوما فقط للقانون الدولي

اقات على عالتها دون بحث ، كما لـو         الحقيقة هي أن السياسيين والصحفيين في الغرب يقبلون هذه الحم         
، وضع هذا الهراء في مساره الطبيعي يعتبـر         " عملية السالم "أخرى في   " خطوة"أنه يمكن اعتبارها فعال     

  .مقياسا للدرجة التي تخلينا فيها عن المنطق في الشرق األوسط
وصل خوف أوباما    وإلى أي حد     -إنها مؤشر إلى أي حد سمحت أميركا لمخاوفها من إسرائيل أن تصل             

  .من داعمي إسرائيل في الكونغرس وفي مجلس الشيوخ
. ثالثة مليارات دوالر في ثالثة شهور ، يعني مليار دوالر شهريا لوقف االستعمار الذي تقوم به إسرائيل                

 مليونا ونصف المليون يوميا ، وأقل قليال من ثالثة ماليين دوالر فـي الـساعة ،                 71هذا يعني حوالي    
وباإلضافة إلى هذا الكنز الذهبي ، ستواصـل واشـنطن          .  ألف دوالر في الدقيقة    49 يزيد عن    ويعني ما 

مـن  " فلسطين"استخدام حق الفيتو ضد أي قرار حاسم ضد إسرائيل في األمم المتحدة ، وستواصل منع                
حاب ،  يبدو أن األمر يستحق اجتياح أي كان للحصول على هذا الكم من المال لالنس             . إعالن نفسها كدولة  

إلى عدم بناء المزيد من المستعمرات غير الشرعية لتسعين يوما          " اللطيفة"هذا إذا تركنا جانبا تلك اإلشارة       
  . فقط ، وفي الوقت ذاته مواصلة البناء بشراسة في القدس

فتبعـا لمـا   . نسخة هيالري كلينتون من هذا األمر الغريب يمكن أن تكون مضحكة ، إن لم تكن مأساوية   
حتميـة ،   "جر كوهن في النيويورك تايمز ، فإن السيدة كلينتون أقنعت نفسها أن دولة فلـسطين                كتبه رو 

لكن ما الذي أقنع السيدة هيالري بذلك؟ في رحلة قامـت بهـا             ". ويمكن تحقيقها وتتالئم مع أمن إسرائيل     
ا ألحد العـاملين     تبع -العام الماضي إلى رام اهللا ، عاصمة فلسطين الزائفة ، رأت المستوطنات اليهودية            

 وكانت تظن أن من يحرسون موكبها هم من الجيش اإلسرائيلي ألنهم            -" قسوتها كانت وحشية  "معها فإن   
، وهـذا مـا جعـل       " المتميزين بالحرفية "بعد ذلك اتضح لها أنهم من الفلسطينيين        ". كانوا محترفين جدا  "

  . السيدة تغير وجهة نظرها
الطريق إلى  "، فإن هذا    " الفلسطينيين،؟"لي خليط من الرعاع ، وكذلك       بعيدا عن حقيقة أن الجيش اإلسرائي     

رثاء الـذات  "، تبعا لما كتبه روجر كوهن ، إلى مالحظة أن هناك تحوال من   " المدام"قاد مؤيدي   " رام اهللا 
سـالم  ". لدى الفلسطينيين والنظر إلى أنفسهم بصورة مأساوية إلى ثقافة تأكيد الذات وبنـاء المؤسـسات              

ض ، رئيس الوزراء الفلسطيني ، تلقى تعليمه في الواليات المتحدة ، تبعا لذلك من الطبيعي أن أيادي                  فيا
النمو في مواجهة التذمر ، والطرق في مواجهة الخطابات الغاضبة ، واألمـن             "موثوقة هي التي وضعت     

  ". قبل كل شيء
ء الفلـسطينيين البؤسـاء      عاما ، فـإن هـؤال      43كونهم خاضعين لالحتالل من قبل جيش متوحش منذ         

 عاما ، قد توقفوا عن      62والمعدمين ، إلى جانب اقاربهم في الضفة الغربية ، المشردين منذ ما يزيد عن               
التبرم والخطابات الغاضبة ورثاء أنفسهم ، وأخذوا يتحركون بصورة فاعلة الحترام الشيء الوحيد المهم              

مقراطية ، بل الشيء الوحيد الذي يفترض أن يقدسه الجميـع    ليس العدالة وبالتأكيد ليست الدي    ... فعال ، ال  
  . األمن: من كافة األديان



  

  

 
 

  

            41 ص                                     1976:         العدد       25/11/2010 الخميس :التاريخ

وأن تلك الحكاية الصبيانية    . إسرائيل ستنعم باألمن أخيرا   . أجل ، لقد انضموا إلى األخوية الحقيقية للبشر       
هي غيـر قابلـة     العاصمة األبدية إلسرائيل ، و    " عاما ، من أن القدس هي        11التي حكتها لنا امرأة قبل      

وإذا كان لدى نتنيـاهو ذرة مـن        . ، قد ثبت بأنها تصل اآلن إلى ذروتها وإلى لحظاتها األخيرة          " للتقسيم
خـالل هـذه    . العقل ، فإنه سوف ينتظر مرور التسعين يوما ، ثم يظهر كل االحتقار للواليات المتحـدة               

تحلوا بالشجاعة الفائقة وأن يجلسوا مـع       ، على الفلسطينين بالطبع أن ي     " حسن السلوك "الشهور الثالثة من    
لكن بمـا أن    ". فلسطين"التي سوف تقرر مستقبل حدود كل من إسرائيل و        " السالم"اإلسرائيليين لمحادثات   
 بالمئة  10,9 بالمئة من الضفة الغربية ، فإن هذا يترك لفياض وأصحابه حوالي             62إسرائيل تسيطر على    

  .من فلسطين التاريخية للمفاوضة حوله
وعلينا أن  .  دوالرا للثانية الواحدة ، من األفضل لهم أن يتحركوا بسرعة ، وسيفعلون            827بتكلفة مقدارها   

كمـا  . لكننا لن نفعل ، فالمسألة ال تتعلق بالناس ، إنها تتعلق بالعروض والهدايا            . نطأطئ رؤوسنا خجال  
وعليـه  . الكثير من هـذه األمـوال     ... يةواألموال النقد .. إنها مسألة ال تتعلق بالعدالة ، بل تتعلق باألمن        

  . وداعا لفلسطين: نقول
 25/11/2010، الدستور، عّمان

  
  :كاريكاتير .63

  

   
  24/11/2010، المستقبل العربي


