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***  

  
  ويشكل لجنة للتحقيق مع دحالن .. عباس يشتكي من الضغوط العربية":القدس العربي" .1

ان الرئيس عباس يتعرض لضغوط ' لقدس العربيا'قالت مصادر فلسطينية لـ:  وليد عوض-رام اهللا 
واشارت المصادر الى ان . عربية ودولية الستئناف المفاوضات، والتغاضي عن االستيطان في القدس

وان عباس يبدو في ' التي تحاول حشر الفلسطينيين بالزاوية'عباس شكا لبعض المقربين منه من الضغوط 
بصوره اثناء لقائه الرئيس المصري حسني مبارك يوم االحد هذه االيام متجهما، وقد كان هذا واضحا 

  .الماضي وكذلك خالل مؤتمره الصحافي مع وزير خارجية ايطاليا فرانكو فراتيني الثالثاء الماضي
وقالت المصادر التي رفضت االفصاح عن هويتها، ان الرئيس عباس اعرب عن غضبه اثناء لقاء عقده 

ة توني بلير في رام اهللا، وطرح عباس على بلير عدة اسئلة بطريقة مؤخرا مع رئيس اللجنة الرباعي
تأنيبية، حول عدم احراز اللجنة اي تقدم او خطوة تؤدي لوقف او تخفيف االجراءات االسرائيلية، سواء 
باالستيطان او باالعتداءات على المواطنين او باالعتقاالت والحواجز والقيود، اضافة الى فشلها بدفع 

  .تالمفاوضا
وقالت المصادر ذاتها ان ما زاد من غضب عباس عدم وجود تأييد عربي بارز للموقف الفلسطيني، 
اضافة الى تجاوزات من عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد دحالن من خالل تحركات على 
ه الساحة العربية ومحاولة اجراء اتصاالت مع التنظيمات من دون الرجوع للرئيس، اضافة الى تطاول

  .على الرئيس في احد االجتماعات مع كوادر من الحركة
الماضي لليبيا حاول االجتماع ) اكتوبر(وقالت المصادر ان دحالن واثناء زيارة في شهر تشرين االول 

مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل، الذي كان يقيم في ذات الفندق وعرض صفقة 
  .لمصادر ان عباس غضب كثيرا عندما علم بهذه التحركاتوقالت ا. عليه، اال ان مشعل رفض

وقالت المصادر ان عباس شكل لجنة للتحقيق مع دحالن برئاسة امين سر اللجنة المركزية لحركة فتح 
وقالت مصادر في . ابو ماهر غنيم وعضوية عضوي اللجنة المركزية عزام االحمد وعثمان ابو غربية

الن لم يحضر جلسات المجلس الثوري امس الخميس، مشيرة الى انه المجلس الثوري لحركة فتح بان دح
  جاء لمدة بسيطة في جلسة مساء االربعاء اال انه غادر الجلسة بعد دقائق، مما اثار تكهنات بان احد 
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المسؤولين نصحه بالمغادرة وبانه ال يحق له حضور جلسات تنظيمية اال بعد انتهاء التحقيق بشأن ما 
  .نسب اليه

  26/11/2010دس العربي، لندن، الق
  

  نتقد موافقة عباس على دولة بحدود مؤقتةوي... حذر من هجوم إسرائيلي على غزةي مستشار هنية .2
، ان الحكومة في غزة اسماعيل هنية  المقالةقال يوسف رزقة، المستشار السياسي لرئيس الحكومة: غزة

صعيد إسرائيلي على قطاع غزة بحجة وجود لمنع أي ت«بعثت رسائل مكتوبة الى جهات عربية وأجنبية 
  .»تنظيم القاعدة

أرسلت رسائل عدة مكتوبة الى األمين العام لألمم المتحدة بان كي «وذكر رزقه الى أن الحكومة المقالة 
مون واألمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى، ووزير المخابرات المصرية عمر سليمان 

غتيال التي قامت بها إسرائيل في اآلونه األخيرة ضد أبناء الشعب أوضحت خاللها عمليات اال
  .»الفلسطيني

الرسائل تضمنت تفنيد الحكومة للحملة اإلعالمية التي تشنها إسرائيل ضد القطاع، سواء في «وأضاف أن 
دد وج .»اإلعالم اإلسرائيلي الداخلي، أو على المستوى الدولي التي تزعم وجود تنظيم للقاعدة في غزة

غزة تخلو من تنظيم القاعدة، وأن أماكن هذا التنظيم معروفة مثل أفغانستان وغيرها، «التأكيد على أن 
هجمة إسرائيل «وحذر من  .»وأن المقاومة الفلسطينية تعمل في غزة من أجل تحرير األرض المحتلة
الحكومة تأخذ «إن وقال  .»اإلعالمية التي تعمل على تضليل الرأي العام وتبرير عمليات االغتيال

  .»التهديدات االسرائيلية على محمل الجد، وتأخذ جانب الحيطة والحذر
حديث الرئيس محمود عباس عن موافقته على دولة ذات حدود موقتة «وفي شأن آخر، اعتبر رزقة أن 

واعتبر تصريحات عباس . »بشروط في إطار حل نهائي، فيه تراجع خطير عن المواقف المعلنة سابقاً
  .»ليالً واضحاً على انتفاء عملية المفاوضات، وما يجري على األرض هو مجرد امالءات إسرائيليةد«

تراجعاً يمثل استسالماً خطيراً للرؤية اإلسرائيلية وتهديداً خطيراً لمستقبل مدينة القدس «واعتبر ذلك 
  .»المحتلة التي ترفض الحكومة اإلسرائيلية وضعها على طاولة المفاوضات

ما أعلنه عباس أمام اجتماع المجلس الثوري لحركة فتح عن موافقة على دولة ذات حدود «ر أن واعتب
موقتة ال يمثل الحركة الوطنية واإلسالمية في فلسطين، وإنما يمثل رؤيته الشخصية ورؤية فريق 

  .»التفاوض الذي فشل في إقناع الشعب الفلسطيني
الثوري غير جاد في مسألة البحث عن خيارات بديلة الرئيس بدا في خطابه أمام المجلس «ورأى أن 

بالذهاب إلى مجلس األمن أو الجمعية العامة لألمم المتحدة، ألنه ال يملك إرادة اإلعالن عن فشل 
  .»المفاوضات، متخوفاً من الموقف األميركي

  26/11/2010الحياة، لندن، 
  

  المشاريع الفلسطينية مزيدا من المساجد والمنازل ولتدمير "إسرائيل"فياض يدين  .3
 أمـس   إجراء الحكومة اإلسـرائيلية،    ة رئيس الحكومة الفلسطيني   فياضن سالم   أدا:  كفاح زبون  -رام اهللا 

، التابعة أمنيا وإداريـا     »ج«المنازل والقرى والمنشآت الفلسطينية في المناطق المصنفة        تدمير المزيد من    
ب ممنهجة وصراع مستعر مع حكومـة سـالم         للجيش اإلسرائيلي بموجب اتفاقات أوسلو، في سياق حر       

  .من مساحة الضفة% 60فياض لفرض السيطرة على هذه المناطق التي تشكل 
وطال الهدم مشاريع وطرق أنشأتها السلطة الفلسطينية وأشرف عليها فياض شخصيا في إطـار خطـة                

  .العامين لإلعداد للدولة الفلسطينية المستقلة
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ق الحرية في قراوة بني حسان، وقريـة أبـو العجـاج فـي األغـوار                 واعتبر إقدامها على تدمير طري    
إنما يؤكد مرة أخرى مـدى  ) وخربة يرزا ومسجدها ومنزل في الخليل(ومزرعتي وادي قانا في سلفيت،      

استهتار إسرائيل بإرادة المجتمع الدولي، واستمرارها في محاولة تقويض جهود السلطة لتقديم الخـدمات              
  .جهود التي تبذلها الستكمال بناء مؤسسات دولة فلسطين وبنيتها التحتيةلمواطنيها، وكذلك ال

تزيد «وشدد فياض على أن هذه الممارسات وأعمال التخريب وانتهاكات األعراف والقوانين الدولية، لن              
شعبنا إال إصرارا على مزيد من االلتفاف حول سلطته الوطنية وبرنامجها لتحقيـق الجاهزيـة الوطنيـة         

وأكد فياض أن السلطة ستعمل علـى       .»1967دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة على حدود عام         إلقامة  
  .إعادة إعمار وترميم ما دمره االحتالل«

 26/11/2010الشرق األوسط، لندن، 
  

  ال مفاوضات في ظل االستيطان: شعث يؤكد .4
مفوض العالقـات الدوليـة     ) فتح(جدد عضو اللجنة المركزية لحركة      :   عبدالرؤوف أرناؤوط    -رام اهللا 

نبيل شعث، التأكيد على الموقف الفلسطيني الرافض للعودة إلى المفاوضات في ظل اسـتمرار الحكومـة     
وطالب شعث خالل لقائه مبعوث األمين العام لألمم المتحدة لعمليـة            .اإلسرائيلية في أنشطتها االستيطانية   

لمتحدة واللجنة الرباعية الدولية بـالتحرك لوقـف        السالم روبرت سيري المجتمع الدولي وخاصة األمم ا       
إن قانون االستفتاء قبل االنسحاب الـذي أقـره         "وقال   .الممارسات اإلسرائيلية التي تعرقل عملية السالم     

الكنيست اإلسرائيلي يشكل انتهاكا جديدا لميثاق األمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية التي تدعو إلـى               
  ".1967لرابع من يونيو عام االنسحاب إلى حدود ا

القانون يدلل على عدم رغبة إسرائيل في الوصول إلى سالم عادل وشامل، وسـعيها              "وأضاف شعث أن    
  "الدائم لفرض األمر الواقع الذي يسمح بتكريس االحتالل واالستيطان

  26/11/2010الوطن اون الين،السعودية، 
  

  صدي لقوانين الكنيست العنصريةخريشة يدعو عباس لعقد دورة برلمانية جديدة للت .5
اعتبر الدكتور حسن خريشة النائب الثاني لرئيس المجلس التـشريعي إن           :  جمال جمال  -القدس المحتلة   

الرد الطبيعي والحقيقي على التشريعات العنصرية التي تسنها الكنيست اإلسرائيلي هو قـوانين وطنيـة               
د على قانون االستفتاء ، والمواطنة ، ويهودية الدولة         اصيلة فلسطينية تحافظ على الحقوق الفلسطينية وتر      

ال بد  "وقال الخريشة   . ، وتبادل األراضي وأي أفكار عنصرية أو خطوات استباقية تحاول تصفيه القضية           
من الرد وذلك من خالل سن مجموعة من القوانين مثل استكمال قانون منع تسريب األراضي لألجانـب                 

لسطيني ، وتفعيل قانون القدس العاصمة ، وهذا لن يتم إال من خـالل تفعيـل                والعدو ، وقانون العودة الف    
  .المجلس التشريعي الفلسطيني 

وناشد خريشه الرئيس محمود عباس بممارسه حقه القانوني والدستوري بالدعوة لدوره برلمانيه جديـدة              
  .يتم فيها التصدي لمجموعة القوانين العنصرية التي تسنها الكنيست 

برلمانات الدولية والتي تدعم الحق الفلسطيني بوقف التعامل مع الكنيست اإلسرائيلي التي تـشرع              ودعا ال 
  . لالحتالل ديمومته لألرض الفلسطينية

  26/11/2010الدستور، عمان، 
  

  الضفةب  الحركةبمصادرة أموال أنصار من حماس يتهمون السلطة نواب .6
س التشريعي أمس جهاز المخابرات الفلسطينية اتهم نواب حركة حماس في المجل :يو بي أي - غزة

وقال النواب اإلسالميون في . بمصادرة أموال خاصة لعدد من أنصار الحركة في الضفة الغربية مؤخراً
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وطالبوها بتسليم " أم السعيد"عناصر من جهاز المخابرات اقتحموا منزل المربية ميسم سالودة "بيان إن 
 غزة، وتفتيش البيت بطريقة همجية ومصادرة مبلغ مالي هو راتبها الذي حصلت عليه من حكومة

  ".مصروف البيت واختطافها ونقلها لمقراتهم للتحقيق معها
في "وأشار النواب إلى اعتقال جهاز المخابرات خالد أبو البهاء مدير جمعية أنصار السجين السابق،وذلك 

 كراتب لصهرها الذي يتابع دراسة محاولة منهم للضغط على والدته لتسليم مبلغ مالي وصل إليها
، مشددين على أن هذه "غير األخالقية"واستهجن النواب هذه الممارسات ". الدكتوراه خارج الوطن

  ".هي محاولة يائسة إلرضاخ المواطنين في الضفة، ومحاربة الناس في أرزاقهم"الممارسات 
  26/11/2010الشرق، الدوحة، 

  
  شعبة رغم توقيعها الورقة المصرية فلم نصل لتفاهماتفتح طرحت مالحظات مت: أبو مرزوق .7

توقع موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس أن يكون :  كامل صقر-دمشق 
اللقاء القادم بين وفد حركته وحركة فتح قبل نهاية الشهر الجاري في دمشق على األغلب، وأمل أن تكون 

راراً حاسماً في الملف األمني الذي وصفه بالصعب والمعقد، ولم يبِد اللقاءات القادمة جدية وأن تحمل ق
أبو مرزوق تفاؤالً أو تشاؤماً حيال احتمال خروج اللقاء القادم بنتائج ملموسة أو اختراق ما يفضي 
 لتحقيق المصالحة الفلسطينية، وأكد أن اللقاء الفائت استعرض كل النقاط من جديد، وكان أكثر تحديداً فيما

  .يتعلق بالقضايا المطروحة
 النقطة التي كان يجب التوافق عليها في لقاء دمشق إن "القدس العربي"قال أبو مرزوق في حديث لـو

وهذا ليس معناه أن "الماضي بين وفدي حماس وفتح هي النقطة األمنية وهي ما لم يتم التوافق عليها، 
، موضحاً أن " مفتوحة لتفاهماتفاألبواب مستمر اللقاء فشل وليس معناه أنه نجح، وما دام هناك حوار

فتح أعادت طرح موضوع االنتخابات من جديد بنقاطه الثالث وخاصة لجنة االنتخابات ومحكمة 
  .االنتخابات لتحديد مفهوم التوافق

 24سيما وأنها تأجلت في لقاء  نعتقد بأنه كان يجب حسم القضية األمنية في اللقاء الفائت ال: وأضاف
بر حتى يأتي المختصون في هذه القضية وحينما جاء المختصون كان األمر أكثر تعقيداً حيث تم سبتم

  .طرح مالحظات متشعبة على الرغم من توقيع فتح على الورقة المصرية ولم نتوصل إلى تفاهمات
وكشف أبو مرزوق عن نقطة أساسية طرحتها حماس خالل المفاوضات وهي أن يجري في اللجنة العليا 

النتخابات ما جرى على لجنة االنتخابات وعلى محكمة االنتخابات من توافق على أعضاء اللجنة العليا ل
 مالحظات حول الورقة المصرية تم الحديث 9لالنتخابات، وهنا رفضت فتح هذا الطرح، وطرحت 

مرزوق، معتبراً حولها لكنها ليست هي المقصد في الملف األمني الذي ابتغينا الحوار حوله، والكالم ألبو 
أن فتح الملف األمني على مصراعيه من قبل وفد فتح في النقاط التسع التي طرحوها أرجعوا الحوار في 

  .الموضوع األمني إلى نقطة البداية
اللقاء هو أصالً : ورداً على سؤال عما قالت فتح بأن حماس لم تطرح مالحظاتها خالل المفاوضات قال

اس طرحت ما لديها في الموضوع األمني، لكن تم طرح مالحظات من لمناقشة مالحظات حماس، وحم
قبل فتح والمفروض أال يكون لدى فتح مالحظات ألنها وقعت على الورقة المصرية الورقة فيما حماس 

  .هي التي لم توقع وهي التي لديها مالحظات
ثيرة حول الملف األمني القضية إلى بداية الحوار قيلت لهم مالحظات ك) فتح(عندما أرجعوا ": وتابع

وعدم التنسيق األمني مع العدو وتجريم االتصال معه وغيرها من المالحظات التي أرادوا أن يسمعوها 
، مشيراً إلى أن القصة ليست في مالحظات لدى 'وقد سمعوها من قبل وأخذها أحمد عزام معه مكتوبة

ول نقطة محددة كان يجب أن تتم في هذا حماس أو ال، بل هي بأنه كانت هناك تفاهمات محددة مع فتح ح
  .اللقاء لكن فتح تهربت بطرح الملف األمني على مصراعيه حسب قوله
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 مرزوق أنه ومن جهة حماس أبووحول ما إذا كان اللقاء األخير معزوالً عن التجاذبات اإلقليمية قال 
 حرة في اتخاذ وإنهال ليس هناك أي تأثير لتجاذب إقليمي على حوارها مع فتح بأي شكل من األشكا

فيما رأى أبو مرزوق أن األمر مختلف . قراراتها األمنية استناداً لمصالح الشعب الفلسطيني وفق تعبيره
هناك تنسيق أمني ': بالنسبة لفتح ألن قرار الملف األمني لديها مرتبط بتوافقات مع إسرائيل، مضيفاً

لطة األمنية واألجهزة اإلسرائيلية وهناك  لقاءات عقدت بين أجهزة الس303متواصل في أكثر من 
تهديدات إسرائيلية بأنه ال يمكن إعادة بناء األجهزة األمنية للسلطة وإدخال حماس فيها هناك تهديدات من 
عباس بأنه ال إمكانية لعمل مشترك في األجهزة األمنية، وهناك حديث صريح من فتح بأن الشراكة 

دى فتح إشكالية حقيقية في الموضوع األمني بسبب إسرائيل وأمريكا سياسية ال أمنية وال قانونية أي ل
  .وأوضاع إقليمية واتفاقيات سابقة مع إسرائيل

واعتبر أبو مرزوق أن إنهاء االنقسام مسؤولية كبرى ومصلحة فلسطينية مطلقة وبالتالي يقع على عاتق 
النقسام، ال بد من التعامل مع هذه الحركتين والمباحثات القادمة مسؤولية ضخمة جداً في الخروج من ا

هناك هدف يجب أن نصل إليه وهو إنهاء االنقسام بإحداث تفاهمات فلسطينية ": وزاد. الحقيقة بإيجابية
  ."فلسطينية تتيح المجال أمام حماس لتوقيع الورقة المصرية وتطبيق بنودها

بق لقاء دمشق بإعالن فشله، قال  هنية قد استإسماعيلورداً على سؤال عن كون رئيس الوزراء المقال 
نتيجة اللقاء ) هنية( هنية كانت بعد اللقاء بساعة ونصف وكانت لديه إسماعيل تصريحات إنابو مرزوق 

تماماً وتحدث بعد أن تم التوافق على التأجيل وبعد أن علم بأنه ليس هناك اتفاق حول النقطة األمنية وانه 
  .ذي دار فيهلم يستبق اللقاء وال نتائج الحوار ال

  26/11/2010القدس العربي، لندن، 
  

   جاء من غزة لدمشق ليمنع أي اتفاقإسماعيل األشقر: وثيقة داخلية لفتحتنشر " الشرق األوسط" .8
 تفاصيل وثيقة داخلية لحركة فتح حصلت عليها حول "الشرق األوسط"تنشر :  علي الصالح- لندن

ماس، ال سيما االجتماع األخير الذي تم في العاصمة مجريات اجتماعات المصالحة بينها وبين حركة ح
، لالتفاق على نقطة الخالف األخيرة، وهي الملف األمني، التي )تشرين الثاني( نوفمبر 9السورية دمشق 

  .تعترض طريق حماس للتوقيع على ورقة المصالحة المصرية
 9وماذا جرى في اجتماع أيلول بين حماس وفتح؟ /  سبتمبر24وتحت عنوان ماذا حدث بعد اجتماع 

إذا ما سادت االجتماع المقبل نفس الروح التي سادت اجتماع سبتمبر، .: وتقول الوثيقة .نوفمبر الجاري
 بهذه العبارة ختمنا الرسالة التي تم تعميمها حول اللقاء الذي جرى ".فحتما األبواب ستفتح أمام المصالحة

ي كل التصريحات التي أدلينا بها حول ذلك اللقاء منذ  بل ف24/9بين حركتي فتح وحماس في دمشق يوم 
كنا نرددها حتى ال نرفع سقف التوقعات في ) عبارة. (9/11/2010 وحتى انعقاد اللقاء التالي يوم 25/9

اللقاءات التي تتم بين فتح وحماس حول المصالحة، رغم أن رغبتنا كانت وما زالت وستبقى هي سرعة 
 الفلسطينية وإنهاء االنقسام بأسرع وقت ممكن ألن شعبنا دفع ثمنا باهظا له تحقيق المصالحة في الساحة

  ..وأصبح مصدر تهديد وخطر على مستقبل القضية الفلسطينية
وفي الحوار الذي جرى في هذا اللقاء عبر األخ عزام األحمد عن القناعة بأن حماس   (...:وقالت الوثيقة

 يؤكد 10/11 - 9الواضح أن ما جرى في هذا اللقاء يومي غير جاهزة للمصالحة وال ترغب فيها ومن 
هذا االنطباع، ويؤكد عدم وجود انسجام في حركة حماس حول ذلك وال يوجد موقف موحد، وكان 

 )."الفيتو"واضحا أن إسماعيل األشقر جاء وكأنه ممثل للقيادة في غزة ليمنع أي اتفاق وهم أصحاب 
  :غط على الرابط التاليولالطالع على نص الوثيقة كامالً اض

596914=article&11686=issueno&1=section?asp.details/com.aawsat.www://http  
  26/11/2010الشرق األوسط، لندن، 
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   على المصالحةية يؤثر سلباًتقديم عباس لمصالحه الشخص: إسماعيل رضوان .9
إسماعيل رضوان القيادي في حركة حماس في تصريح خاص بــشبكة فلسطين . قال د: مؤيد مهنا

قد حسم أمره لصالح االستمرار في  عباسمحمود ) رئيس السلطة الفلسطينية(واضح أن : "اآلن
وأضاف  ".ستمر لالحتاللالمفاوضات العبثية لمصالح شخصية وفئوية ضيقة وهذا يدلل على رضوخه الم

بالرغم من أن العدو يستمر في تهويد القدس وتوسعة حائط البراق، ورغم إصداره قانون عدم : "رضوان
االنسحاب من القدس إال بإجراء استفتاء كامل ورغم كل هذا التعنت والتنطع واستمرار التهويد والعدوان 

  الداخليةإال أن عباس يقدم هذه األجندة على األجندة الوطنية 
: وأوضح أن ما قام به عباس يؤثر بشكل سلبي على مسار المصالحة الوطنية واستعادة الوحدة، وقال

االفتراءات األخيرة واألكاذيب فيما يتعلق بما يسمى بمحاولة اغتيال محافظ نابلس إنما تأتي في سياق "
  ".هذه االفتراءات وقصدها عدم العودة إلى مسار تحقيق المصالحة

عرض رده عن الخيارات التي طرحها قيادات من فتح في حال تعنت االحتالل بحل السلطة، وعدم وفي م
هذه محاوالت يائسة من أجل الضغط لتحقيق تقدم في : "تفعيل ما طرح منهم في الوقت الحالي، قال

تالل ال للسلطة التي رهنت نفسها لالح: "وأضاف ".المفاوضات العبثية ولم تؤدي إلى تحقيق أي نتائج
وهي ال تملك قرار حل نفسها وارتبطت مصالحها بالتنسيق مع ذلك المحتل، وبالتالي هذه محاوالت 

  ".وأساليب ال تنطلي على أحد ولن تحقق أي شيء
  26/11/2010موقع فلسطين االن، 

  
  األعضاء بسبب عدم توزيع تقريرها على "الثوري" خالل اجتماع " فتحمركزية"ـانتقادات ل .10

القدس " مصادر في المجلس الثوري لحركة فتح لـأكدت:  وليد عوض واشرف الهور-غزة  -رام اهللا 
 في إبالغهم المجلس من خالل أعضاء بأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس امتص غضب "العربي

 بان التغيير الحكومي على حكومة الدكتور سالم فياض بات قريبا جدا وانه األربعاءالجلسة االفتتاحية 
  . بأن التغيير سيكون بعد عودته من زيارته الحالية لليابانألخيراابلغ 

 عباس عن التغيير الحكومي احتوى حالة إعالن بأن "القدس العربي" عضو في ثوري فتح لـوأوضح
 المجلس بشأن عدم التزام اللجنة المركزية للحركة بتنفيذ قرارات أعضاءاالحتقان التي كانت سائدة لدى 

  .لتي اتخذها في اجتماعاته السابقةوتوصيات المجلس ا
 العضو بان اللجنة المركزية للحركة قدمت تقريرها الخميس حول ما نفذته من قرارات وما لم وأوضح

تنفذه، مقدمة التبريرات حول عدم تنفيذها جميع قرارات وتوصيات المجلس الثوري والمؤتمر العام 
  .ام الماضي من العأغسطس/ السادس السابق الذي عقد في شهر آب

ومن جهته انتقد حاتم عبد القادر عضو المجلس الثوري لحركة فتح عدم توزيع اللجنة المركزية تقريرها 
 ماهر أبو سر اللجنة المركزية أمين اللجنة قدمت تقريرها من خالل أن إلى المجلس، مشيرا أعضاءعلى 

  .جنة والمحاضر خالل تقديمه تقرير اللاألوراقغنيم الذي استعان ببعض 
 الثوري أعضاء بأن عدم توزيع تقرير اللجنة المركزية على "القدس العربي" عبد القادر لـوأوضح
 أعضاء ماهر غنيم بان عدم توزيع التقرير على أبو حالة من االعتراض، في حين برر أثارمكتوبا 

  . الثوري ألداء المركزيةأعضاءالثوري كان خطأ فنيا، فيما توالت االنتقادات من 
 أن إلى أن جلسة الثوري الخميس كرست لمناقشة تقرير اللجنة المركزية، منوها إلى عبد القادر شاروأ

 وأيضا، واإلداريالتقرير تضمن عمل اللجنة المركزية خالل الفترة الماضية على الصعيد التنظيمي 
 روإصرا طريق مسدود والحوار مع حركة حماس، إلىتضمن الوضع السياسي ووصول المفاوضات 

  .اللجنة المركزية على مواصلة جهودها لتحقيق المصالحة
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 تقرير المركزية تضمن مشاريع وخططا لتفعيل العمل التنظيمي داخل حركة أن إلى عبد القادر وأشار
  .فتح

 الثوري قال عبد القادر انعم كان هناك نقد شديد أعضاءوحول تعرض اللجنة المركزية النتقادات من قبل 
 عدم مأسسة إلى باإلضافةنة المركزية من ناحية عدم متابعتها تنفيذ قرارات المجلس  اللجوأداءلعمل 

 وضع مقترحات حول ذلك الموضوع مثل عقد ورشات عمل إلى، مشيرا 'العمل داخل اللجنة المركزية
  .اإلداريتنظيمية داخل اطر الحركة واالستعانة بكفاءات فنية على الصعيد 

 أن هناك جدية في موضوع "القدس العربي"جنة المركزية لحركة فتح لـوأكد محمود العالول عضو الل
إجراء تعديل وزاري على الحكومة الفلسطينية برئاسة الدكتور سالم فياض هذه المرة، وقال ان الحركة 
جاهزة لهذا التغيير وتداولت العديد من األسماء المرشحة لشغل المناصب الوزارية، في الوقت الذي 

  .طالبات كوادر فتحاوية من قيادة التنظيم بإنهاء الخالفات الداخليةتواصلت فيه م
هذه األيام األوضاع أكثر سخونة، وهناك حاجة للتغيير " "القدس العربي"وقال العالول خالل تصريحاته لـ

، مشيراً إلى أن الرئيس محمود عباس طلب بشكل رسمي من رئيس الوزراء سالم فياض "في الوزارة
وبخصوص ما إذا كانت حركة فتح قد . تغيير فور وصوله إلى الضفة قادماً من زيارة لليابانإجراء هذا ال

جهزت أسماء مرشحيها لشغل المناصب الوزارية، خاصة وأن الحركة ستحصل على ما ال يقل عن 
هناك اقتراحات  "عشر وزارات منها الخارجية والداخلية إضافة إلى الوزارات الخدماتية، قال العالول

  ."رخيارات وضعت لهذا األمو
من جهته أكد أمين مقبول أمين سر المجلس الثوري لفتح أن المشاورات بدأت بشأن إجراء التعديل، الفتاً 

 لتفعيل دور الحكومة وتعزيزها بما يخدم متطلبات الوضع مطلبا وطنيا وفتحاوياً'إلى أن التعديل يعد 
  .'وزراء في الحكومة الحاليةالراهن، وليس لدخول فتح الموجودة أصال بعشرة 

  26/11/2010القدس العربي، لندن، 
  

   تفجر عبوتين ناسفتين في قوة إسرائيلية شرق غزة "كتائب أبو علي مصطفى" .11
أعلنت كتائب أبو علي مصطفى الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عن تمكن عناصرها 

 تسللت إلى أراضي المواطنين شرق مقبرة أمس  من ليلةمتأخرةمن رصد قوة إسرائيلية في ساعة 
 للقوة ا عاصرها نصبوا كمينا محكمإنوأوضحت الكتائب في بيان لها  .الشرقية شمال قطاع غزة

  . المكانإلى تعزيزات إلرسالاإلسرائيلية، وفجروا عبوتين ناسفتين فيها ما دفع جنود االحتالل 
  26/11/2010وكالة سما اإلخبارية، 

  
   في غزة ة تنفي وجود عوائق أمام عملياتها العسكري"دسسرايا الق" .12

أكد أبو أحمد الناطق باسم سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين، أن : غزة
ساحة العمل الميداني في غزة مفتوحة على مصراعيها؛ وأنه ال توجد أي عوائق أمام المقاومة لتنفيذ 

حمد في بيان وزع أمس على الصحافيين بغزة، إن المقاومة تسعى بشكل جدي وقال أبو أ .مخططاتها
ألن المواقع العسكرية والمستوطنات منتشرة بكثرة، وبإمكان "لنقل خبراتها للضفة الغربية، وذلك 

  ."المقاومين تنفيذ عمليات بشكٍل يومي
تلة، واالنقسام السياسي بين سرايا القدس كجناح مقاوم من حقه العمل في كافة األراضي المح"وأضاف 

غزة والضفة أثر سلبياً على المقاومة في الضفة أكثر منها في غزة، وأنه هناك فرقٌ كبير بين حكومة 
رام اهللا التي تُحرم وتُجرم المقاومة والمقاومين، وتنظر للمقاومة على أنها عمٌل غير مشروع؛ وتترجم 

 إن المقاومة يجب أن تكون مدروسة، وأنه يجب أالّ ذلك على األرض، وبين حكومة غزة والتي تقول
نعطي العدو الفرصة لينقض على غزة؛ كما يجب أن نبني قدراتنا العسكرية جيداً قبل أي مواجهة قادمة، 
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ولكن، يجب التأكيد هنا أن ساحة "وتابع  ."وهذا ما يمكن أن نتّفق مع بعضه ونختلف مع بعضه اآلخر
ض االحتكاكات الميدانية فإنها مفتوحة على مصراعيها للمقاومة؛ وليس أمامنا في غزة بالنسبة لنا رغم بع

   ."غزة أي عائق للقيام بكّل ما من شأنه الحفاظ على مصالح شعبنا
لن تكون "أن تقدم إسرائيل على شن حرب واسعة، مشدداً على أن أي حرب مقبلة  واستبعد أبو أحمد

  .ش اإلسرائيلي للجي"نزهة وستكون بمثابة انتحارٍ
  26/11/2010العرب، الدوحة، 

  
  استنكار فصائلي لعمليات الهدم بالضفة  .13

اعتبرت حركة الجهاد اإلسالمي أن قيام قوات االحتالل بهدم المسجد : يوسف الشايب - رام اهللا
جريمة تأتي في إطار حرب تستهدف المساجد كما تستهدف الوجود العربي "والمنشآت في األغوار 

  ".ي في فلسطين، وهي تستند إلى دوافع عنصرية وتلمودية يغذيها الحاخامات المتطرفونواإلسالم
دانت حركة فتح في بيان صحافي، عمليات الهدم اإلسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، وقال احمد و

شرة إقدام حكومة نتنياهو بهدم مسجد وع: نسخة منه" الغد"عساف المتحدث باسم الحركة في بيان تلقت 
منازل في منطقة طوباس باألغوار ومنزل آخر في بلدة يطا يؤكد أن هذه الحكومة ماضية في سياسة 

  .تدمير الجهود األميركية المبذولة من أجل إحياء جهود السالم
من جهته، دعا حزب الشعب الفلسطيني، في بيان له، إلى حشد الطاقات الوطنية الرسمية والشعبية، 

سرائيلي الكبير والملحوظ في تنفيذ سياسة هدم البيوت والمساجد الفلسطينية، وقال لمواجهة التصعيد اإل'
إن هذا التصعيد جزء من إستراتيجية التطهير العرقي الممارسة ضد الشعب الفلسطيني، بهدف اقتالعه 

  .من جذوره وتفريغ األرض على طريق تهويدها
  26/11/2010الغد، عمان، 

  
   المناوئة ألجواء المصالحةاإلعالميةمالت منيب المصري يدعو لوقف الح .14

رجل ، أن القدس المحتلة جمال جمالنقال عن مراسلها من  26/11/2010لدستور، عمان، انشرت 
 الفلسطيني منيب المصري، رئيس وفد الشخصيات الوطنية المستقلة في ملف المصالحة األعمال

الكف عن الحمالت اإلعالمية ب فتح وحماس طالب  رام اهللا،إلىالفلسطينية، والذي عاد من قطاع غزة 
  . للمصالحة الوطنيةاألرضيةالمناوئة والمسممة ألجواء المصالحة، وتهيئة 

والعالقات الوطنية ، من لندن، أن لجنة الحوار 26/11/2010القدس العربي، لندن، إلى ذلك جاء في 
قر الرئيسي للتجمع في مدينة غزة، اجتماعا هاما في المعقدت في تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة 

بحضور أعضاء اللجنة التي تضم شخصيات أكاديمية ورجال أعمال ومستشارين وممثلين من المجتمع 
   .المدني

 ناقش االجتماعوقال الدكتور عبد العزيز الشقاقي نائب رئيس تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة أن 
قيق المصالحة الوطنية، مؤكدا على أن هنالك ترتيبات يجريها كيفية الخروج من العقبات التي تعترض تح

   .التجمع لتحقيق المصالحة
  

  باراك يدعو الى توسيع الحكومة اإلسرائيلية .15
دعا رئيس حزب العمل وزير الدفاع اإلسرائيلي إيهود باراك اليوم :  يو بي أي- أ ف ب -رام اهللا 

 ضم حزب كديما إليها ومن أجل التقدم في العملية الخميس إلى توسيع الحكومة اإلسرائيلية من خالل
  .السياسية مع الفلسطينيين
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ونقلت وسائل إعالم إسرائيلية عن باراك قوله خالل مؤتمر للمتقاعدين المنتسبين لنقابة العمال العامة 
سة إذا اتضح أن هذه الحكومة غير قادرة على تحريك العملية السياسية فإنه يجب درا"إنه ) الهستدروت(

  ".إمكانية توسيعها وتشكيل حكومة وحدة قومية
وأضاف باراك إن هدف حزب العمل هو دفع المفاوضات السياسية بين إسرائيل والفلسطينيين وأنه يوجد 

بين هذا الهدف وبين بنية الحكومة الحالية، المؤلفة بغالبيتها من أحزاب اليمين واليمين " تناقض معين"
  .المتطرف

ات المباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين متوقفة منذ شهرين في أعقاب استئناف ويذكر أن المفاوض
  .الماضي) سبتمبر( أيلول 26إسرائيل أعمال البناء في المستوطنات في 

  26/11/2010، المستقبل، بيروت
  

  "حائط البراق"نتنياهو غاضب بسبب دراسة فلسطينية تؤكد عروبة وإسالمية  .16
الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو القيادة الفلسطينية امس لنبذ دراسة تؤكد  دعا رئيس : رويترز–القدس 

وادعى نتنياهو في بيان صدر من  .ان حائط البراق وهو من المواقع المقدسة لدى اليهود ليس يهوديا
ية نفي الصلة بين الشعب اليهودي والحائط الغربي من جانب وزارة االعالم بالسلطة الفلسطين"مكتبه بأن 

  ."أمر مخز وال يستند الى اساس
تتوقع الحكومة االسرائيلية من قادة السلطة الفلسطينية نبذ الوثيقة والتنديد بها والكف عن لي "وأضاف 

  ."الحقائق التاريخية
بشأن ما اذا " تثير تساؤال بالغ الخطورة) "الحائط الغربي(وقال نتنياهو ان ورقة الموقف الفلسطيني بشأن 

تستند الى التعايش المشترك "ة الفلسطينية تنوي حقا التوصل الى اتفاقية سالم مع اسرائيل كانت السلط
  ".واالعتراف المتبادل

  26/11/2010، )االراضي المحتلة(القدس 
  

  االستيطانية جائزة لنشاطها في الجليل والنقب" أور"نتنياهو يمنح حركة  .17
ئيلي إن بنيامين نتنياهو منح جائزة الريادة قال مكتب رئيس الوزراء اإلسرا:  حسن مواسي-القدس 

االستيطانية، وهي المنظمة التي تعمل على إنشاء سبع مستوطنات جديدة في " أور"واالبتكار لمنظمة 
الجليل والنقب، ضمن مشروع ما تسميه السلطات اإلسرائيلية تطوير الجليل والنقب، وهو مشروع 

  .د إلى المنطقتيناستيطاني يهدف الى جلب اكبر عدد من اليهو
لقد : "روني فيلمر قوله" أور"التابعة للمستوطنين اإلسرائيليين عن رئيس حركة " القناة السابعة"ونقلت 

فازت جمعيتنا بالجائزة نظرا لعملها الدؤوب في االستيطان على أرض الواقع، دون الكثير من اإلعالن، 
خالل فترة عملنا على األرض، نجحنا في ودون تصدر عنوان الصحف وشاشات التلفزيون، فقد سجلنا 

  ".عملنا بتطوير النقاط االستيطانية، ومحاربة الهجرة السلبية
 ألف يهودي إسرائيلي للعيش في مستوطنات النقب والجليل 600وأشار فيلمر أن حركته تأمل انتقال 

 علوم لخدمة أور تعمل على إقامة مراكز جماهيرية متطورة ومراكز"خالل السنوات القادمة، وأن 
  ". نقاط في منقطة الجنوب وواحدة في الشمال، هذه هي الصهيونية الحقيقية6المستوطنات، وأقامت 

  26/11/2010، المستقبل، بيروت
  

  نائب يهودي يغير اسمه ألن الشعب اعتقد أنه عربي ويطالب بطرد الفلسطينيين إلى الضفة  .18
رية في الدولة العبرية ضد الفلسطينيين في مناطق يبدو أن منسوب العنص : زهير اندراوس-الناصرة 

 ما زال يرتفع بوتيرة عالية، حيث وصل األمر بأحد أعضاء الكنيست إلى تغيير اسمه ألن 48الـ
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الجمهور، كما قال، كان يظن أنّه ينتمي إلى األقلية الفلسطينية في إسرائيل، والنائب المذكور يدعى كرمل 
  .الداخلية اإلسرائيلية وغير اسمه رسميا ليصبح اسمه كرميل شاما هكوهينشاما، وقد توجه إلى وزارة 

ولم يكتف بهذا اإلجراء الشكلي لكي يثبت عنصريته، فقد دعا النائب شاما هكوهين، من حزب الليكود 
الحاكم بقيادة رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى ضم قرى ومدن فلسطينية إلى إسرائيل، 

 إنه يجب ضم مناطق في المثلث إلى السلطة الفلسطينية، كما أكد أنه يدعم نقل أكبر عدد ممكن من وقال
  .العرب إلى السلطة الفلسطينية لتنقية إسرائيل من العرب الفلسطينيين كي تصبح إسرائيل يهودية خالصة

  25/11/2010، القدس العربي، لندن
  

  طقةزعم أن أنقرة تغذي التطرف بالمنت "إسرائيل" .19
سيئا في منطقة الشرق األوسط من "زعمت سلطات الكيان الصهيوني ان أنقرة تعلب دوراً : الناصرة

  .وخصوصاً في البالد التي تحيط بفلسطين المحتلة" التطرف"خالل تغذيتها 
وقالت إذاعة العدو نقالً عن مصادر مقربة من مكتب رئيس الحكومة الصهيوني بنيامين نتنياهو قولها إن 

لن ترهبها تصريحات رئيس الوزراء " تل ابيب" سيئا في المنطقة، منوهة إلى أن  دوراًرة تلعبأنق"
التركي رجب طيب اردوغان او تمنعها من اتخاذ اي إجراءات لضمان أمنها في ظل التهديدات الوجودية 

  .التي تتعرض لها
يان هجوما ضد غزة أو لبنان، وجاءت مزاعم الكيان هذه بعد تعهد أردوغان بعدم السكوت اذا ما شن الك

أصبحت تركيا اليوم قوة إقليمية ذات ثقل عالمي في مختلف الميادين، وهي تقف الى جانب القضايا "وقال 
  ".المحقة في العالم العربي وفي العالم والعربي اإلسالمي

 25/11/2010، المركز الفلسطيني لإلعالم
  

  ي من نتنياهوأمريك" يأس" يروجون لـ "إسرائيل"مسؤولون في  .20
تحدثوا أخيرا مع مسؤولين في اإلدارة األمريكية " إسرائيليون"قال مسؤولون سياسيون : )آي.بي .يو (

بنيامين نتنياهو على خلفية عدم التوصل إلى تفاهمات " اإلسرائيلي"إنهم بدأوا ييأسون من رئيس الوزراء 
ونقل . بين الجانبين " أزمة"ؤدي ذلك إلى االستيطان، وعبروا عن تخوفهم من احتمال أن ي" تجميد"بشأن 
األمريكيين بدأوا "قولهم إن " اإلسرائيليين"االلكتروني، أمس، عن المسؤولين " يديعوت أحرونوت"موقع 

كذلك نقلت الصحيفة الصهيونية عن مصادر " . ييأسون من نتنياهو وال يفهمون ما الذي يريد أن يفعله
في حالة ارتباك وال تفهم تماماً ما الذي "رة األمريكية أن اإلدارة أمريكية غير رسمية مقربة من اإلدا

" إسرائيل"التي سيتم منحها ل) المكافآت(يريده نتنياهو، وتوجد خالفات داخل اإلدارة أيضا حيال األمور 
  " .  وتلك التي ليس مجديا منحها لها

  26/11/2010، الخليج، الشارقة
  

  بتفاوضها على حدود الدولة الفلسطينية "إسرائيل"واشنطن ترهن الصفقة مع  .21
 وسائل إعالم ، أن برهوم جرايسي- الناصرة، عن مراسلها من 26/11/2010، الغد، عمانذكرت 

إسرائيلية نقلت عن مصادر أميركية، قولها إن اإلدارة األميركية لن توقع صفقة امتيازات إلسرائيل، من 
ية في فترة االشهر الثالثة المقترحة، وسط مزاعم عن دون اقرار التفاوض حول حدود الدولة الفلسطين

  .تعهد قدمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لوزيرة الخارجية هيالري كلينتون بالتفاوض حول الحدود
اإلسرائيليتان، أمس، فإن نتنياهو تعهد خالل " جيروزليم بوست"، و"معاريف"وحسب ما ذكرته صحيفتا 
يركية كلينتون، قبل أكثر من أسبوعين، بأن يقبل بالتفاوض حول حدود الدولة لقائه بوزيرة الخارجية األم

وحدود الدولة الفلسطينية . الفلسطينية، خالل فترة األشهر الثالثة، التي ستشمل تجميدا جزئيا لالستيطان
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ا المرتقبة ما تزال مثار خالف بين واشنطن وتل ابيب، إذ أن حكومة نتنياهو ترفض شمول القدس، بينم
  .، أي من دون إعالن"صامت"تعرض واشنطن تنفيذ تجميد 

 عبدالرؤوف - رام اهللا، عن مراسلها من 26/11/2010، الوطن اون الين، السعوديةوأضافت 
 عقبات أساسية تحول اآلن دون إبرام اتفاق ما بين ثالثأكدت أن  مصادر إسرائيلية، أن أرناؤوط

 يوما بما يتيح استئناف 90 بشأن تجميد االستيطان لفترة الحكومة اإلسرائيلية واإلدارة األميركية
  .المفاوضات المباشرة مع الفلسطينيين

 أن المسألة األولى هي موافقة نتنياهو على أن تخصص فترة التسعين يوما لبحث مسألة  المصادروذكرت
التفاهم الخطي الحدود بهدف التوصل إلى اتفاق حول حدود الدولة الفلسطينية ومن ثم تراجعه عن هذا 

وإعالنه في بيان رسمي أن ال اتفاق بهذا الشأن وأن المفاوضات ستبحث في كل القضايا وهو ما ترفضه 
الواليات المتحدة التي تصر على أن تكون الضمانات األميركية بمقابل موافقة من نتنياهو على بحث 

  .موضوع الحدود أوال
 بتعهد أميركي خطي بأن تجميد االستيطان لن يشمل القدس وذكرت أن المسألة الثانية هي مطالبة نتنياهو

- ما زال يطالب نتنياهو بهذا التعهد من أجل عدم التصويت على الصفقة األميركية) شاس(إذ إن حزب 
اإلسرائيلية بشأن التجميد االستيطاني في حين أن األميركيين قد يوافقوا على البناء في المستوطنات 

ة أال يصدر تعبير علني عن ذلك من خالل نشر العطاءات أو إقرار المخططات اليهودية في القدس شريط
  .لإليداع

أما المسألة الثالثة فهي مطالبة نتنياهو لإلدارة األميركية بأن يحصل على ضمان خطي بأن التجميد لمدة 
حدة مفضلة  أشهر سيكون األخير ولن تتم مطالبة إسرائيل بأي تمديد آخر وهو ما ترفضه الواليات المت3

  .صيغة غير واضحة بهذا الشأن
  

   يتعلمون اللغة العربية االسرائيليضباط االحتالل .22
 قالت وسائل إعالم إسرائيلية، أمس، إن ضباطا كبارا في جيش االحتالل في الضفة الغربية، :الناصرة

بقة، فإن نسبة وحسب معطيات سا ".التعامل مع المحيط"شرعوا اخيرا بتعلم اللغة العربية، كي يستطيعوا 
عالية من الطالب اليهود يتوجهون بعد تعلمهم العربية إلى الخدمة في الضفة الغربية في وحدات 

  .استخباراتية
  26/11/2010، الغد، عمان

  
   غزة من قطاع البضائع تستعد للسماح بتصدير"إسرائيل" .23

تصدير انطالقاً من  صرح مسؤول عسكري اسرائيلي ان تل أبيب تستعد للسماح بال: أ ف ب-القدس 
  .قطاع غزة العام المقبل شرط ان تشرف السلطة الفلسطينية على البضائع

نستعد للسماح بمرور صادرات قادمة من قطاع غزة عبر االراضي «: وقال الكومندان غي انبار
 شرط اال تشكل المنتجات 2011يمكن ان يبدأ بنهاية الفصل االول من «، موضحاً ان ذلك »االسرائيلية
  .»تهديداً لالمن

وتمنع اسرائيل تصدير البضائع باستثناء عدد قليل جداً من السلع من القطاع الفلسطيني منذ ان سيطرت 
  .2007) يونيو(في حزيران » حماس«عليه حركة 

لتفتيش مسبق «واوضح انه نتيجة لذلك، تشترط اسرائيل للسماح بخروج البضائع في المستقبل ان تخضع 
ارهابيين «، موضحاً ان هذا االجراء يهدف الى منع تسلل »السلطة الفلسطينيةمن قبل عناصر من 

هذا األمر ممكن بما اننا ننسق اليوم استيراد المنتجات الى «ورأى ان . أو منتجات خطيرة» فلسطينيين
  .»غزة مع عناصر من السلطة الفلسطينية
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راً للمتطلبات االمنية الصارمة ومشاكل نظ» ال يمكن ان يتم إال تدريجياً«وتابع ان استئناف التصدير 
  .400 الى 250لوجستية، مؤكداً ان اسرائيل سترفع حجم النقل بالشاحنات في االتجاهين يومياً من 

  26/11/2010، الحياة، لندن
  

  منذ مطلع العام% 10شعبية نتنياهو تتراجع : استطالع للرأي .24
ائيلي، تراجع ثقة الشارع االسرائيلي برئيس اظهر استطالع رأي إسر:  يو بي أي- أ ف ب -رام اهللا 

من الشارع اإلسرائيلي ثقتهم بنتنياهو كرئيس للحكومة االسرائيلية وكذلك % 38وزرائه، حيث ابدى فقط 
  .ثقتهم بالسياسة التي يتبعها

الذي يشرف عليه البرفسور " حوار"الناطق بالعبرية، فإن مركز " قضايا مركزية"وبحسب ما نشر موقع 
 بوكس، اجرى استطالعا للرأي في الشارع االسرائيلي لحساب القناة العاشرة االسرائيلية، حيث كميل

شهد ألول مرة خالل هذا العام تراجعا في ثقة الشارع االسرائيلي بالسياسة التي يتبعها نتنياهو، وكذلك 
في المعسكر اليميني، بات وزير الخارجية االسرائيلي افيغدور ليبرمان يشكل خطرا حقيقيا على نتنياهو 

وأضاف . في الوقت الذي استمر الشارع اإلسرائيلي يجد في تسيبي ليفني كزعيمة للمعارضة االسرائيلية
من % 31من الشارع اليميني يجد في نتنياهو زعيما لهم، في حين حصل ليبرمان على % 47الموقع ان 

  .الشارع اليميني كزعيم لمعسكر اليمين
من الشارع المحسوب على الوسط واليسار % 47سيبي ليفني حصلت على ثقة واشار االستطالع ان ت

، %18لتكون زعيمة لهذا المعسكر، في حين حصل وزير المواصالت السابق شاؤول موفاز على 
  .فقط% 10وحصل باراك على 

من الشارع % 52الماضي اظهر ان ) يونيو(وكان استطالع للرأي اجري في اسرائيل في اوائل حزيران 
  .االسرائيلي ابدى رضاه عن اداء نتنياهو

  26/11/2010، المستقبل، بيروت
  

   يتلقون رسائل تهديد من اسبانياسرائيليالعشرات من ضباط جيش اال": يديعوت" .25
 تلقى العشرات من ضباط الجيش االسرائيلي رسائل وصفت بالمعادية بعد ان كان موقع :بيت لحم

عناوين منازلهم ضمن قائمة مجرمي الحرب المئتين الذين إلكتروني قد كشف االسبوع الماضي عن 
  .شاركوا في عملية الرصاص المصبوب في قطاع غزة 

وذكرت صحيفة يديعوت احرونوت الناطقة بالعبرية ان الفحص االولي يشير الى ان مصدر هذه الرسائل 
  .هو اسبانيا 

الت انها تنظر الى االمر بخطورة واعربت مصادر عسكرية اسرائيلية عن قلقها ازاء هذه الظاهرة وق
  .بالغة الن الموقع المذكور كشف عن العناوين الشخصية لقادة كبار 

ومن بين الضباط الذين تلقوا الرسائل رئيس هيئة االستخبارات السابق الجنرال عاموس يدلين وقائد 
  .المنطقة الوسطى افي مزراحي 

  26/11/2010، وكالة معاً اإلخبارية
  

  عتذر لألردن عن االعتداء على دبلوماسييهت" إسرائيل" .26
الشديد لما " إسرائيل"عن اسف " رامات غان"وقائد شرطة " تل ابيب"أعرب قائد شرطة : )آي.بي .يو (

  " .اإلسرائيلية"تعرض له موظفان اردنيان يعمالن في السفارة هناك من اعتداء من قبل أفراد من الشرطة 
أبلغت " تل أبيب"لخارجية األردنية امس ان السفارة االردنية في وقال المتحدث اإلعالمي في وزارة ا

عبرا خالل زيارتهما القائم باألعمال األردني في مبنى السفارة في " اإلسرائيليين"الوزارة ان المسؤولين 
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ونقلت وكالة . امس عن االسف الشديد لما حدث، مؤكدين ضمان عدم تكراره في المستقبل " اسرائيل"
ردنية عن المتحدث قوله ان القائم باألعمال االردني أعاد خالل االجتماع تأكيد ضرورة فتح االنباء األ

  .تحقيق فوري في االعتداء وابالغ الوزارة 
  26/11/2010، الخليج، الشارقة 

  
   وأميركا "إسرائيل" مليوناً معظمهم في 13هود العالم ي إسرائيلي إحصائيتقرير  .27

 13يتضح من تقرير إحصائي إسرائيلي أن عدد اليهود في العالم هو : وط عبد الرؤوف أرناؤ- رام اهللا
 ألفا، نصفهم يعيشون في الواليات المتحدة األميركية، مشيرا إلى أنه خالفا للعقود الثالثة 428مليونا و

من األخيرة، التي كان فيها عدد اليهود يتقلص من سنة إلى سنة، فإنه في العام الماضي ارتفع العدد بأكثر 
  . ألفا80

وقد أعد التقرير الديمجرافي سيرجيو دي ال فرغوال من الجامعة العبرية والذي أشار إلى أن عدد السكان 
من عموم الشعب اليهودي،  % 42.5 ماليين نسمة، يشكل 5.7اليهود في إسرائيل والذي يبلغ أكثر من 

 5.275.000 يسكن ما ال يقل عن حيث إن المركز اليهودي الثاني في حجمه هو الواليات المتحدة حيث
 11، مع نهاية الحرب العالمية الثانية، كان عدد السكان اليهود في العالم 1945في "وأشار إلى أنه . نسمة

 47 سنة كي يزداد عدد السكان اليهود مليون نسمة، ولكنهم استغرقوا 13واستغرق الحال . مليون نسمة
المساهمة الكبرى في نمو الشعب اليهودي وفرته " وأضاف".سنة أخرى كي يزدادوا مليون نسمة آخرين

  ".أما عدد سكان يهود الشتات فيواصل التقلص. إسرائيل
  26/11/2010، الوطن اون الين، السعودية

  
   ستقيم معسكرا لتقييد حركة المهاجرين األفارقة غير الشرعيين "إسرائيل" .28

االسرائيلية تخطط إلقامة منشأة لتقييد تحركات كشفت مصادر إسرائيلية الخميس، أن السلطات : وكاالت
  .المهاجرين األفارقة الذين يدخلون أراضيها من سيناء بطريقة غير مشروعة

وقال مسؤول اسرائيلي إنه من المتوقع أن تقر حكومة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، الخطة في جلسة 
   .قب بجنوب إسرائيل في غضون أسابيعقادمة، ومن المتوقع افتتاح هذه المنشأة في صحراء الن

وقال أيال جاباي، مدير عام مكتب نتنياهو، إن المنشأة ستزود األفارقة بالطعام والمأوى والرعاية 
 ألفا 35الصحية، وهي تهدف إلى محاولة وقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين الذين قال إنهم تجاوزوا 

إسرائيل تحاول مواجهة تعرض : "لة مع راديو إسرائيل قائالفي السنوات القليلة الماضية، وبين في مقاب
، ويسعى كثيرون منهم إلى العمل بطريقة غير "الدولة ومواطنيها لدخول متسللين بدوافع اقتصادية

  .مشروعة
مثل ترحيل المهاجرين الذين قد تتعرض " عمل غير مقبول"وقال جاباي إن إسرائيل ستتجنب اتخاذ 

  .ترجو أيضا الحد من الحوافز االقتصادية التي تجتذبهمحياتهم للخطر، لكنها 
يمكنهم قضاء وقت طيب وتناول الطعام : "، وأضاف"إننا ال نقوم بسجنهم أو عزلهم: "وقال جاباي

  ."والشراب، لكن ال يمكن السماح لكل من يصل إلى إسرائيل بالعمل هنا
لون، عضو حزب ميريتس اليساري، بأنها وانتقد يساريون اسرائيليون الخطة، ووصفها النائب إيالن جي

، وقال إنه يتعين على الحكومة التصرف بطريقة أكثر انسانية، وأن تصدر تصاريح عمل لبعض "صادمة"
  .المهاجرين على األقل

  25/11/2010، 48موقع عرب
  
  



  

  

 
 

  

            17 ص                                     1977:         العدد       26/11/2010 الجمعة :التاريخ

  ينشر وثائق تمس بالعالقات االمريكية االسرائيلية " ويكيليكس"موقع : "هارتس" .29
حيفة هارتس االسرائيلية ان الواليات المتحدة ابلغت ديوان رئيس الوزراء ووزارة  ذكرت ص:القدس

الخارجية بِنية موقع ويكيليكس االلكتروني المتخصص في نشر الوثائق السرية الكشف في القريب العاجل 
  .  االسرائيلية -عن وثائق جديدة من شأنها المساس بالعالقات االمريكية 

ول اسرائيلي كبير قوله ان هذه الوثائق قد تشمل برقيات ارسلت من السفارة ونقلت الصحيفة عن مسؤ
االمريكية لدى اسرائيل الى واشنطن عن قضايا سرية، مما قد يخلق حالة من االرباك في العالقات بين 

  . البلدين 
ن وقالت المصادر الذاعة جيش االحتالل ان الرسائل تتضمن رسائل حول لقاءات مع اصدقاء مسؤولي

فارات واشنطن معهم وارسلت تقييماتهم ورؤيتهم سوصحفيين وسياسيين من مختلف دول العالم اجرتها 
ونصائحهم الى واشنطن مشيرة الى ان النشر سيعرض حياة الكثرين للخطر النه سيكشف طبيعة عالقات 

ط والموقف بعض االشخاص بالسفارات االمريكية ورؤيتهم الحقيقية والسرية للصراع في الشرق االوس
  .من االنظمة في دولهم 

واوضحت المصادر ان البرقيات المنوي نشرها تشمل دول شرق اوسطية عديدة ومنها اسرائيل والسلطة 
 سنوات منوهة الى ان النشر سيثير 5الفلسطينية وتشمل تقييمات ولقاءات مع مسؤولين في البلدين منذ 

بعض الرسائل ال يعكس موقف واشنطن الرسمي من ضجة عالمية اال انها اشارات الى ان ما تحتويه 
  .الصراع العربي االسرائيلي بل قد يكون موقف بعض الديبلوماسيين االمريكيين في سفاراتهم

تتضمن برقيات " ويكليكس"وقال مسؤول إسرائيلي مطلع على التفاصيل إن المواد الموجودة بحوزة 
وبحسب التقديرات األمريكية فإن هذه . لم إلى واشنطندبلوماسية أرسلت من السفارات األمريكية في العا

  . الوثائق سيتم نشرها في وقت قريب جدا
وبحسب المسؤول اإلسرائيلي فإن الحديث على ما يبدو عن وثائق تعتبر سرية بدرجة أقل نسبيا، بيد أن 

ة تنظر بخطورة وأضاف أن اإلدارة األمريكي. اإلدارة األمريكية ليس لديها أية معلومات عن المضامين
  . إلى تسريب هذه الوثائق

وأكدت السفارة األمريكية لمكتب رئيس الحكومة اإلسرائيلية أنه في حال نشر برقيات من السفارة 
، ألنها تتناول قضايا ذات صلة بالعالقات "يسبب حرجا"األمريكية في تل أبيب فإن ذلك من الممكن أن 

بقى سرية في الغالب، أو ربما تتناول مراسالت داخلية بين بين إسرائيل والواليات المتحدة، والتي ت
  . الدبلوماسيين األمريكيين والتي ال تعكس موقف اإلدارة األمريكية، على حد قوله

  26/11/2010، وكالة سما اإلخبارية
  

   في قرية يرزااالحتالل ينفذ عمليات هدم واسعة في الضفة تطال مسجداً .30
 قوات ، أن وليد عوض،رام اهللا نقالً عن مراسلها في 26/11/2010القدس العربي، لندن، نشرت 

 الفلسطينية طالت العديد من المنازل األراضيالخميس عملية هدم في يوم شنت اإلسرائيلي االحتالل 
 مصادر محلية في المنطقة  وأوضحت. تدمير مسجد في منطقة طوباس شمال الضفة الغربيةإلى إضافة

رائيلي دمرت الخميس عشرة منازل ومسجد وغرفة تابعة له في قرية يرزا ن جرافات االحتالل اإلسأب
 حاصرت قوات كبيرة من جيش االحتالل القرية التي يبلغ عدد سكانها ما أنشرق طوباس، وذلك بعد 

 نسمة، وأعلنتها منطقة عسكرية مغلقة، ووضعت عالمات على منازل وحظائر للماشية، 200و 150بين 
  .ت عشرات العائالت إلى العراءومن ثم دمرتها وشرد

 في المنطقة بأن المسجد الذي هدمته جرافات االحتالل تم بنائه قبل احتالل الضفة األهالي وأوضح
  . متر مربع120ن مساحته تبلغ أ إلى، مشيرين 1967الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية عام 



  

  

 
 

  

            18 ص                                     1977:         العدد       26/11/2010 الجمعة :التاريخ

 ما يجري في المنطقة على يد ومن جهته وصف محافظ طوباس واألغوار الشمالية مروان طوباسي
وسنتوجه إلى " في تصريح صحافي على عدم السكوت وقال أكد، و"تطهير عرقي" اإلسرائيلياالحتالل 

  ."المحاكم الدولية لوقف ممارسات االحتالل تلك
 "طابو" أوراق األهالي لدى إنومن جهته قال احمد اسعد مسؤول ملف االستيطان في منطقة طوباس 

  .1967 مقام منذ قبل عام  المسجد بناءنأرسمية تثبت 
 الشيخ محمد حسين المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية خطيب المسجد األقصى أدانومن ناحيته 

المبارك الهجمة الشرسة التي تقوم بها سلطات االحتالل ضد المساجد الفلسطينية، والتي كان آخرها هدم 
   .سلطات االحتالل مسجد خربة يرزا

وأفادت مصادر محلية بأن مساحة ،  في بلدة يطا بالخليل منزالًاإلسرائيلي قوات االحتالل تهدم كما
 أنه يوجد ما إلىوأشارت المصادر  . نسمة25 متر مربع، ويأوي ما يقارب 250المنزل المهدم تبلغ 

  . منزالً في المنطقة ذاتها مهددة بالهدم30يقارب 
الرحيم حسين،  عبدوعالء المشهراوي،  نقالً عن مراسليها 26/11/2010االتحاد، أبو ظبي، وأضافت 

الناطق باسم منسق أنشطة الحكومة اإلسرائيلية في الضفة الغربية غاي انبار زعم أن ، أن وكاالتوال
الجيش هدم ثمانية مباني في خربة يرزا ألنها بنيت في مناطق إطالق نار وتهدد حياة السكان وألنها "

سلمناهم أوامر هدم لهذه المباني، لكنهم لم يتقدموا لالعتراض وإسماع "وأضاف  ."بدون ترخيص
اإلدارة المدنية اإلسرائيلية ستستمر بالتزام بتطبيق قوانين "وأكد أن . "ادعاءاتهم أمام مفتشي اإلدارة المدنية

  ."البناء في الضفة الغربية
زير الدولة لشؤون االستيطان  و، أنفلسطين المحتلة من 26/11/2010الخليج، الشارقة، وجاء في 
تعمل على تدمير جهود السلطة إلقامة الدولة، مؤكدا " إسرائيل" ماهر غنيم، رأى أن  الفلسطينيوالجدار

أن جرائم هدم المنازل والمساجد وتكثيف إخطارات الهدم تأتي ضمن مخطط متكامل لطرد الفلسطينيين 
 منشأةً 20وأوضح أن االحتالل هدم أكثر من . وإحالل المستوطنين مكانهم خاصة في القدس المحتلة

 عائلة 26 إخطارا بالهدم واستهدفوا 66صناعيةً ومحالً تجارياً ومنازل وحظائر لألغنام، وسلمت 
  . أيام 3فلسطينية في الضفة بما فيها القدس خالل 

  
   في الحي العربي بيافاأراضمستوطنون يستولون على  .31

 على أراض في الحي "إسرائيل"لى مستوطنون بمساعدة حكومة استو:  جمال جمال-القدس المحتلة 
 هالعربي في مدينة يافا وذلك تمهيداً إلقامة حي استيطان في قلب الحي العربي الفلسطيني الذي يزيد عمر

عن ألف عام، وطالبوا سكان الحي المسلمين وأبناء الطائفة األرثوذكسية المسيحية بوقف نشاطاتها في 
 عشرات الستيعاب تقع ضمن مخطط جديد ألنهاجاورة للكنيسة والمدرسة والملعب  الماألراضيتلك 

 أرسلها محامي المستوطنين، وأغلبيتهم من اإلنذاراتوسبق ذلك مجموعة من  .العائالت اليهودية المتدينة
  .مستوطني الخليل وتلك المجموعة المتطرفة التي تم إخالئها من قطاع غزة سابقاً

 الهدف معروف في البداية وقف كافة النشاطات من تعليم وفعاليات كشفية وال إن حسيب خوري. وقال د
 فالكنيسة والمدرسة 1948منهجية ثم مواصلة سياسة االقتالع التي مارستها إسرائيل علينا منذ نكبة عام 

ينغص  لم  عاما150ً من أكثر جنب منذ إلىاألرثوذكسية والمسجد والمقبرة المسيحية واإلسالمية جنباً 
 عسكري إلى الذي كما يبدو عاد من مدني اإلسرائيليعلينا حياتنا ويعرقل تقدمنا غير االحتالل 
نحن لن نصمت ولن نقبل االقتالع والطرد فقد  "وأضاف. واستيطاني منذ تولي حكومة نتنياهو ليبرمان

 تم خالله بحث جتماعاًعقدت الهيئة اإلدارية للجمعية الخيرية األرثوذكسية ونخبة من أبناء الطائفة، ا
 هذا المشروع االستيطاني لن يتم على أنمضايقات المستوطنين من اجل إخالء الحي من العرب مؤكدين 

  ". في فلسطينأبنائناحسابنا وحساب مستقبل 
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 في هذه والطارئ البيت وهم المؤقت أصحاب بوضوح فلسطين نحن أقولهاجل أ"وتابع خوري يقول 
وقال أبناء ".  مهما فعلواأرضناونرفض ولن نخرج من منازلنا ولن نترك البالد ولن نسلم سنرفض 

للتأكيد على حقنا الشرعي والتاريخي في "الطائفة قرروا في االجتماع اتخاذ خطوات نضالية شعبية 
وتم االتفاق على تنظيم مظاهرة لجميع أهالي يافا على جميع طوائفهم ومؤسساتهم . "كنيستنا وأرضنا
  . في ساحة كنيسة الخضر الساعة الثالثة ظهرا3/12/2010ًمعة الموافق وذلك يوم الج

  26/11/2010الدستور، عمان، 
  

   دونم500 تفوح وضعوا أعمدة وأسيجة على و مستوطنةمستوطن: سلفيت .32
قال رئيس مجلس قرية ياسوف قضاء سلفيت شمال : الرحيم حسين، وكاالت عالء المشهراوي، عبد

وقال  .يم صالح إن مستوطنين وضعوا أعمدة وأسيجة حول أراض لسكان القريةالرح الضفة الغربية عبد
مزارعينا ذهبوا إلى أراضيهم فوجدوا أن مستوطني تفوح المبنية على أرضنا وضعوا أعمدة وأسيجة "إن 

  ." دونم، فقاموا بنزعها500على ما مساحته 
ن الوصول إليها إال بالتنسيق األرض غير مصادرة، لكن الجيش يمنع أصحاب األراضي م"وأضاف أن 

  ."معه لدواع أمنية، لكن المزارعين ال يستطيعون ترك أراضيهم ألن المستوطنين يضعون يدهم عليها
  26/11/2010االتحاد، أبو ظبي، 

  
   وحدة استيطانية منذ انتهاء التجميد2275 شرعت ببناء "سرائيلإ ":ماهر غنيم .33

 "إسرائيل" أن عن 25/11 الخميس طان، مازن غنيم يوم كشف وزير شؤون الجدار واالستي:رام اهللا
 وحدة استيطانية منذ اإلعالن عن انتهاء فترة تجميد االستيطان، التي أعلنتها 2275شرعت ببناء 

 المعدل السنوي أن غالبيتها العظمى في القدس ومحيطها، رغم ،26/9/2010الحكومة اإلسرائيلية يوم 
  . في العام الواحد وحدة استيطانية2000كان أقل من 

  25/11/2010وكالة معاً اإلخبارية، 
  

  االحتالل يجتاح مناطق جنوب غزة وشمالها .34
. اجتاحت قوات االحتالل، أمس، مناطق في مدينة رفح وبلدة بيت الهيا، جنوب قطاع غزة وشماله: غزة

ة شرق المدينة، وذكر فلسطينيون في رفح إن قوات االحتالل تساندها دبابات وآليات اجتاحت حي النهض
وقال شهود عيان في الحي إن جرافات االحتالل . وسط إطالق نار من دون وقوع إصابات أو أضرار

واجتاحت دبابات االحتالل أراضي كانت عليها مستوطنة . جرفت مساحات من األراضي الزراعية
  .اعية في المنطقةوذكر سكان أن الجرافات جرفت أراضي زر. قبل انسحاب االحتالل عسكرياً" نتسانيت"

  26/11/2010الخليج، الشارقة، 
  

  الجيش يماطل في إخالء محال بالخليل استولى عليها مستوطنون: "هآرتس" .35
 طالبت مجموعة من المواطنين الفلسطينيين المحكمة اإلسرائيلية العليا بتفعيل قرارها، القاضي :الناصرة

قعة في سوق الجملة بمحافظة الخليل، والتي كانوا بإخالء المستوطنين لسلسلة من المحال التجارية، الوا
 العبرية، يوم الخميس "هآرتس"وأوضح الموقع اإللكتروني لصحيفة  .2001قد استولوا عليها في العام 

منذ أكثر من عامين ونصف في تنفيذ قرار المحكمة العليا الذي " يماطل"، أن الجيش اإلسرائيلي 25/11
  .من أربعة محالت تجارية في سوق الجملة بمدينة الخليل" ولو بالقوة"طنين دعا قيادته إلى إخالء المستو
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وكانت المحكمة اإلسرائيلية قد أصدرت قرارها في هذه القضية قبل نحو عامين ونصف، وأوعزت 
للجيش اإلسرائيلي بإخالء المحال التي استولى عليها المستوطنون قبل نحو تسعة أعوام تحت ذريعة أن 

  .تعود لليهود، بحسب الصحيفة" لجملةسوق ا"ملكية 
هذا وقد تقدم المواطن الفلسطيني عبد الجواد العواودي، إلى المحكمة العليا بالتماس تفعيل قرارها السابق 

  .الصادر لصالح أصحاب المحال الفلسطينية والعمل على ضمان إخالءها من المستوطنين
  25/11/2010قدس برس، 

   
  الضرب على طفل مقدسي حتى فقد وعيهجنود إسرائيليون اعتدوا ب .36

 اعتدت قوات الشرطة اإلسرائيلية على طفل فلسطيني من سكان مدينة القدس المحتلة، في :القدس المحتلّة
السابعة من العمر، بالضرب المبرح، على خلفية اندالع اشتباكات بين قوات االحتالل والمواطنين 

وأفاد شهود عيان، وأضاف الشهود، أن الجنود  . المحتلّةالفلسطينيين في حي سلوان بشرقي مدينة القدس
اإلسرائيليين اعتدوا على الطفل المقدسي وأوسعوه ضرباً بالهراوات واأليدي، كما لم تسمح قوة إسرائيلية 
أخرى للمواطنين الفلسطينيين باالقتراب لتخليص الطفل من الضرب واالعتداء، مما استدعى نقله إلى 

  ".العناية المكثّفة"ي وحدة المستشفى ووضعه ف
من جانبه، أفاد ذوو الرشق أن ابنهم القاصر نُقل إلى المستشفى وهو فاقد للوعي ويعاني نزيفاً شديداً من 

  .أكثر من مكان وحالته الصحية سيئة، ومصاب بكسور ورضوض في يديه وقدميه
  25/11/2010قدس برس، 

  
  مادة مجهولة ووضعه الصحي في تدهوراالحتالل يحقن أكاديمياً فلسطينياً أسيراً ب .37

من )  عاما62ً( حذر مركز حقوقي فلسطيني من تدهور الوضع الصحي للدكتور محمد الصليبي :نابلس
أحرار لدراسات "وقال مركز  .مدينة نابلس، والمحاضر في كلية الشريعة في جامعة النجاح الوطنية

 من دون أن 13/12/2009ن مجدو من تاريخ  الصليبي معتقل في سج.إن د": "األسرى وحقوق اإلنسان
نسخة " قدس برس"وأضاف المركز، في بيان مكتوب وصل  ".توجه له أي تهمه سوى أنه معتقل إداري

، وأن المحاضر الجامعي تم تحويله إلى "خطير جداً"منه، أن الوضع الصحي للدكتور محمد الصليبي 
عشرة إبر من دون علمه بنوع المواد التي حقن بها، مستشفى العفولة أول أيام عيد األضحى، وتم حقنه ب

  .األمر الذي رفضه ولكن قيد وُأجبر عليه إجباراً
فوجهه كان "ونقل المركز عن كريمته آيات، أنها ذهلت من حالة أبيها الصحية أثناء زيارته يوم أمس 

لصليبي عن خشيتها وعبرت عائلة ا ".شاحباً وفقد أكثر من نصف وزنه، ولم يكن قادراً على الوقوف
التدخل إلنقاذ حياة رب األسرة، "على حياه الوالد وناشدت المؤسسات الدولية ومنظمات حقوق اإلنسان 

  ".الذي يرفض االحتالل اإلفراج عنه كما يرفض السماح لزوجته وأوالده من رؤيته أو زيارته
  25/11/2010قدس برس، 

  
   باألوكسجين وراء حادثة مصفاة حيفاوقف تزويد العمال الفلسطينيين: مصدر إسرائيلي .38

 أشار مصدر إعالمي إسرائيلي إلى أنه من المحتمل أن يكون نقص األوكسجين قد تسبب :الناصرة
بحادثة االختناق في مصافي تكرير النفط بمدينة حيفا، والتي راح ضحيتها حتى اآلن ثالثة من العمال 

وأوضح تقرير نشرته القناة السابعة في التلفزيون  .الفلسطينيين فيما أصيب عشرة آخرون جراء الحادثة
، أنه يتم البحث في احتمالية تعرض العاملين، والذين أصيبوا باختناق 24/11اإلسرائيلي مساء األربعاء 

في مجمع البتروكيمياويات وتكرير النفط بحيفا جراء استنشاق الغاز السام، لنقص األوكسجين بسبب 
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لواقية التي زودوا بها، ما دفعهم إلى إزالة تلك األقنعة ليصبحوا في مواجهة توقف إمداده عبر األقنعة ا
  .الغاز السام

  25/11/2010قدس برس، 
  

   التهماهما بحرق علم إسرائيلي48اعتقال اثنين من فلسطينيي  .39
، أن الشرطة اإلسرائيلية 1948 أفادت مصادر فلسطينية في األراضي الفلسطينية المحتلة عام :الناصرة

تقلت الليلة الماضية شابين من قرية جسر الزرقاء في العشرينات من العمر، وذلك بشبهة المس برموز اع
 قبل نحو "إسرائيل"وادعت مصادر في الشرطة اإلسرائيلية أن الشابين اعترفا بحرق علم  .الدولة العبرية
  .ثالثة أشهر

  25/11/2010قدس برس، 
  

  ث تسجيالت العترافات مفبركة انتزعت تحت التعذيب لجنة أهالي المختطفين تحذر من ب:الضفة .40
تعقيباً على تصاعد عمليات االختطاف والتعذيب واالستدعاء والمحاكمات من قبل أجهزة : الضفة المحتلة

 في الضفة الغربية، وفي ظل التصريحات المكثفة الصادرة عن مختلف المؤسسات األمنية األمنية
المختطفين في الضفة الغربية بياناً صحفياً عبرت فيه عن قلقها ومحافظة نابلس، أصدرت لجنة أهالي 
بث تسجيالت العترافات مفبركة انتزعت من في رام اهللا سلطة الالبالغ إزاء األنباء التي تحدثت عن عزم 

 إنها 24/11وقالت لجنة أهالي المختطفين قي سجون فتح في بيانها األربعاء  .المختطفين تحت التعذيب
كبيرٍ وبالغ إلى ما توارد لها من أنباء خطيرة تشير إلى قيام أجهزة عباس بانتزاع اعترافات تنظر بقلق 

محددة من بعض المختطفين تحت ضغط عمليات التعذيب الوحشية، وقيامها بإجبار عدد منهم على 
  ".تسجيل اعترافات كاذبة ومفبركة

جيالت المفبركة ممتلئ باألكاذيب ويكفينا إن تاريخ أجهزة الضفة في التس"وأضافت اللجنة في بيانها 
شاهداً على ذلك تلك المسرحية التي مست بشرف ووطنية المختطف مؤيد بني عودة وعائلته حيث 
انكشفت خيوطها بعد أن ثبتت براءته من محاكم فتح ذاتها، التي لم تلتزم أجهزة فتح بتنفيذ قرارها 

  ". ن بين ذويهباإلفراج عنه وأعادت اختطافه من أمام السجن م
 بسبب تدهور وضعهم أن شهود عيان قد أكدوا نقل عدد من المختطفين إلى المشافي"وكشف البيان عن 

الصحي وهم في حالة صعبة منهكي القوى وآثار التعذيب بادية عليهم، وأن المختطف حمزة قرعاوي قد 
أحضر إلى بيت أم عامر محموالً ال يقوى على الحراك وقد بدت عليه أثار التعذيب والضرب واضحة، 

ي اآلونة األخيرة وزادت وتيرة وحيث تصاعدت هذه الممارسات الالوطنية والالأخالقية بشكٍل كبير ف
أن المختطفة "وأوضحت اللجنة في بيانها عن  ".الممارسات الوحشية من قبل ضباط الوقائي والمخابرات

تمام أبو السعود تعاني من وضع صحي سيء للغاية حيث أنها أعلنت اإلضراب عن الطعام فور 
جراء عملية قسطرة كونها تعاني من مشاكل في اختطافها، وقد تأكدت األنباء الواردة عن نقلها للمشفى إل

  ".القلب زاد من حدتها ما تعرضت له من سوء معاملة وظروف احتجاز سيئة
 ثمنت لجنة أهالي المختطفين قرار الحكومة في غزة بالمطالبة باإلفراج عن األخت تمام ،وفي ختام بيانها

كما  . ألعضاء ثوري فتح بالسفر إلى رام اهللاعلى الرغم من رمزيته، مقابل السماح" أم عامر"أبو السعود 
عبرت عن تقديرها لمواقف الحكومة في غزة بمتابعة أحوال وظروف المختطفين، وطالبت اللجنة في 
بيانها جميع األطراف ووسائل اإلعالم ومؤسسات حقوق اإلنسان بالتدخل الفوري والعاجل للضغط على 

ن أجل وقف جريمة اختطاف وتعذيب المئات من رجال أجهزة األمن في الضفة وقيادة حركة فتح، م
  .ونساء الضفة تحت حجج واهية ال تخدم سوى االحتالل وأعوانه

  26/11/2010، نآلاموقع فلسطين 
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  نقابيون يطالبون باإلفراج عن المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية .41

راح المعتقلين السياسيين في الضفة  طالب المئات من النقابين الفلسطينيين والشخصيات، بإطالق س:غزة
، 25/11جاء ذلك خالل وقفة تضامنية نظمها يوم الخميس  .الغربية، ال سيما المعتقلة تمام أبو السعود

، أمام مقر اللجنة الدولية للصليب األحمر بغزة، بمشاركة نقابيين ونشطاء "تجمع النقابات المهنية"
، ومؤسسات المجتمع المدني، وحقوق اإلنسان والوجهاء فلسطينيين، وطالبوا المنظمات الفلسطينية

والمخاتير بالتحرك العاجل من أجل اإلفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين في سجون األجهزة 
واعتبر المعتصمون االعتقاالت السياسية بأنها جزء من التنسيق األمني الذي  .األمنية في الضفة الغربية

وطالب المشاركون في االعتصام  .ؤكدين أن ذلك يؤخر عقد المصالحة الفلسطينيةطالبوا بوقفه فورا، م
بضرورة اإلفراج عن كافة المعتقلين السياسيين في سجون السلطة، وفي مقدمتهم أبو السعود، ووقف 

  .مالحقة المقاومين
  25/11/2010قدس برس، 

  
  نف األسري خالل عام فلسطينية تعرضن للع200 : الفلسطينيةوزيرة الشؤون االجتماعية .42

كشف منتدى المنظمات األهلية الفلسطينية لمناهضة العنف ضد المرأة، عن :  منتصر حمدان-رام اهللا 
 حاالت جرائم قتل وقعت في األراضي الفلسطينية خالل العام الحالي على خلفية ما يسمى 9توثيق 

ري في مؤتمر صحفي عقد في رام بشرف العائلة، في حين أكدت وزيرة الشؤون االجتماعية ماجدة المص
  . حالة لنساء تعرضن للعنف األسري بأشكال مختلفة200اهللا، عن استقبال قرابة 

 عن انطالق فعاليات األسبوع العالمي لمناهضة العنف ضد لإلعالنوجاء خالل المؤتمر الذي خصص 
االجتماعية، وسط المطالبة المرأة، بمشاركة وزيرة شؤون المرأة الفلسطينية، ربيحة ذياب وزيرة الشؤون 

بتوفير الحماية للنساء خاصة أن المرأة الفلسطينية هي األكثر عرضة للمعاناة المركبة، حيث تتعرض 
  . في حين يجري تعنيفها في المجتمعاإلسرائيليالعتداءات االحتالل 

  26/11/2010الخليج، الشارقة، 
  

  اعتصام نسوي يطالب بتجريم العنف ضد المرأة: غزة .43
 طالبت مئات النساء الفلسطينيات في قطاع غزة بوقف العنف ضد النساء وتطوير القوانين :غزة

ودعت النساء، أثناء مشاركتهن في اعتصام  .والتشريعات الوطنية بما يحميهن ويجرم العنف في حقهن
حاشد نظمه قطاع المرأة في شبكة المنظمات األهلية شارك فيه عدد من النواب وممثلو الفصائل 

حملة "المنظمات األهلية والشخصيات في ساحة الجندي المجهول في مدينة غزة أمس لمناسبة انطالق و
 االنقسام السياسي، والتفاف كل وإنهاءانجاز الوحدة الوطنية " إلى، " يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة16

 طمس هويتنا إلىالوطنيين حول قضية الصراع الحقيقي ضد االحتالل وممارسته ومخططاته الهادفة 
مالحقة قادة االحتالل "وحضت النساء المجتمع الدولي على  ."الفلسطينية وقضيتنا الوطنية العادلة

 شعبنا الفلسطيني، بما في ذلك النساء، ووقف كل االعتداءات أبناء على جرائمهم في حق اإلسرائيلي
  ."ن القطاعاإلسرائيلية، وفي مقدمها الضغط الجدي لرفع الحصار في شكل كامل ع

  ."العنف جريمة" و"أوقفوا العنف ضد النساء"ورفعت النساء الفتات كتبت عليها شعارات بينها 
  26/11/2010الحياة، لندن، 
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  افتتاح أول مدرسة في ظل الحصار اإلسرائيلي: غزة .44
، أول مدرسة شيدت خالل سنوات الحصار 25/11 افتتح في جنوب قطاع غزة، يوم الخميس :رفح

والمدرسة الجديدة شيدت في بلدة الشوكة الريفية، الواقعة شرق مدينة رفح على الحدود  . الماضيةاألربع
وشارك في حفل االفتتاح مسؤولون فلسطينيون، ووجهاء وسكان من بلدة الشوكة، التي يقطنها . مع مصر

  . أربعة عشر ألف نسمة، وتتعرض للنيران اإلسرائيلية بشكل يومي
حكومته ماضية في "إن :  محمد عسقول.والتعليم في الحكومة الفلسطينية في غزة دوقال وزير التربية 

طريق مسيرة التنمية والبناء، وتحقيق الحياة الكريمة ألبناء الشعب الفلسطيني الذي يرزح تحت 
عهد علينا أن نواصل مسيرة التنمية والبناء، : "وأضاف عسقول خالل كلمة في حفل االفتتاح ".االحتالل

 نقدم واحدة من أهم الرسائل للجميع بأننا شعب ال يقف عاجًزا أمام التحديات التي تفرض علينا، وأن وأن
نحن نبني وهم : "وتابع قائالً ".والبناء ثقافة الهدم التي ينتهجها االحتالل ستقابل بثقافة التعمير

رب األخيرة على غزة، يهدمون، فقد هدموا المسيرة التعليمية قبل عامين خالل الح) اإلسرائيليون(
  ".واستطعنا أن ننهض من جديد، بالرغم من ثقافة الهدم المتجددة التي يتمسك بها الصهاينة

  25/11/2010قدس برس، 
  

  في لبنان  للفلسطينيين بالحقوق المدنيةالبقاع يطالبمهرجان طالبي في  .45
اتحاد الشباب "طيني، نظم لمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلس: لبنان/ البقاع الغربي

 في الجامعة اللبنانية الدولية في  طالبياً مهرجاناً"النادي الثقافي الفلسطيني" و"الديموقراطي الفلسطيني
 في المهرجان عضو قيادة اتحاد الشباب الديموقراطي الفلسطيني وائل أكدمنطقة الخيارة في البقاع و

، داعياً الدولة "ة ورفضه مشاريع التوطين والتهجير كافةتمسك الشباب الفلسطيني بحق العود"صالح على 
إخراج ملف الحقوق اإلنسانية لالجئين الفلسطينيين من إطار التجاذبات اللبنانية الداخلية "اللبنانية إلى 

 حق العمل  واالجتماعية، وخصوصاًاإلنسانيةوالعمل على دعم صمود الالجئين من خالل منحهم الحقوق 
 عمل وحقه في االستفادة من الضمان االجتماعي إجازة المهن الحرة ودون وخصوصاًفي المهن كافة 

  . " حق التملكإلى باإلضافة
 في الجامعة، الذي ضم عددا من "معرض فلسطين"مراد الوزير اللبناني السابق عبد الرحيم كما افتتح 

جدار الفصل العنصري الصور واللوحات التي تحاكي يوميات المقاومة الفلسطينية وتبرز مخاطر 
  .واالستيطان، باإلضافة إلى لوحات عن المخيمات الفلسطينية في لبنان

 لدى هيئة األونروا على رفع اسم الكيان الصهيوني على  قدم اتحاد الشباب الديموقراطي اعتراضاًكما
ات كل اللبنانيين الخريطة الجغرافية الموضوعة داخل مبنى الهيئة، ألنها تخالف القوانين اللبنانية وقناع

  . والشعب العربي، وتمنى إزالة االسم، وإعادة كتابة دولة فلسطين، المكان الطبيعي في التاريخ والجغرافيا
  26/11/2010السفير، بيروت، 

  
  مياه األغوار الفلسطينية ومعركة البقاء .46

طيني تحتل منطقة األغوار أهمية قصوى لدى كل من الطرفين الفلس: عوض الرجوب -األغوار 
 على إسقاط المنطقة الغنية بالمياه من أية حلول مستقبلية، تبدي "إسرائيل"واإلسرائيلي، فبينما تصر 

  .السلطة الفلسطينية مواقف مختلفة باإلصرار على أحقيتها في هذه المنطقة
 من شمال الضفة الغربية وحتى جنوبها، أبرز دوافع وتعد المياه واألراضي الخصبة الممتدة شرقاً

الحتالل للتمسك بالمنطقة، وفي المقابل يمنع الفلسطينيون من استغالل ثرواتهم والحصول على حقوقهم ا
  .المائية، ويجبرون على شراء احتياجاتهم من شركة مكوروت اإلسرائيلية
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 ألف 700 للمياه في المنطقة البالغة مساحتها أكثر من  مصدرا63ًوتشير دراسات إلى وجود أكثر من 
 على "إسرائيل"، أكثر من ثلثها معطل، وتسيطر  بئرا169ًين تؤكد مصادر أخرى وجود دنم، في ح

  .غالبيتها من خالل قواعد عسكرية ومستوطنات
ويتعرض سكان التجمعات الفلسطينية المحاذية لمصادر المياه لضغوط هائلة بهدف دفعهم إلى الرحيل، 

  .ر الصهاريج، دون أن يوفر المحتل بديال للسكانويمنعون من الحصول على مياه الينابيع، أو نقلها  عب
ويؤكد الحاج عبد القادر أبو عواد شيخ تجمع راس العوجا، أن االحتالل أجبر تجمعات سكانية في محيط 
نبع فصايل شمال أريحا على مغادرة المنطقة، وحذر السكان في محيطها، كما استحدث بئرا قريبة أدت 

وفي حديثه  .قنوات التي كانت تنقلها لمناطق نائية منذ ألفي عام على األقلإلى تراجع مياه النبع وجفاف ال
للجزيرة نت قال إن االحتالل أقدم أيضا على حفر بئرين إلى جنوب عين راس العوجا، مما أدى إلى 
جفافها وحرمان عشرات العائالت القريبة من حقها في المياه، مؤكدا إغالق كثير من اآلبار واستنزاف 

وأضاف أن سلطات االحتالل تالحق المواطنين الفلسطينيين الذين ينقلون المياه من  . بالطريقة ذاتهامياهها
أماكن  نائية بواسطة الصهاريج وتفرض عليهم الحبس والغرامات، وفي المقابل قامت بتوفير خدمات 

  .مهددة بالترحيلالمياه والكهرباء والبنية التحتية لمستوطن يعمل مزارعا قرب التجمعات العربية ال
وأوضح أن معظم الفلسطينيين الذين يقيمون في األغوار بحاجة ماسة للمياه ألنهم يعملون في الزراعة أو 
تربية المواشي، وأن القيود المفروضة عليهم ومالحقتهم ومنع المياه عنهم أمور تهدد مستقبلهم، مؤكدا أنه 

  .كنه لم يحصل عليه حتى اآلن، ل2000تلقى موافقة بالحصول على اشتراك مياه عام 
إلى وجود مصدرين أساسيين لمياه مدينة أريحا ) أريج(وتشير معطيات معهد الدراسات التطبيقية بالقدس

واألغوار، األول مياه سطحية واآلخر جوفية، وتقول إن الفلسطينيين محرومون من مياه نهر األردن 
 أفاد المركز الجزيرة نت بملخصها فإن عددا من وحسب الدراسات التي .الذي تتقاسمه األردن وإسرائيل

فصايل والعوجا وواد القلط ونويعمة، إما بسبب :  اآلبار والعيون الموجودة ال تتم االستفادة منها وبينها
وتبين  .السيطرة اإلسرائيلية عليها، وإما لمنع الضخ منها ووقوعها تحت مسؤولية شركة المياه اإلسرائيلية

 المستوطنات والمعسكرات اإلسرائيلية في األغوار تقام في مناطق تتوفر فيها مقومات دراسات المعهد أن
  .الحياة وأهمها المياه، وقد تكون على آبار فلسطينية أو مجاورة لها

 أغسطس الماضي /في السياق نفسه أفادت دراسة ميدانية للباحث عبد الستار شريدة، نشرها في آب
لحضارية واإلستراتيجية أن عدد آبار المياه في منطقة األغوار يبلغ مركز الشرق العربي للدراسات ا

  . بئرا غير عاملة58 بئرا عاملة، و111 بئرا، منها 169
وبينت الدراسة أن سلطات االحتالل لم تكتف بحرمان الفلسطينيين من حقهم في مياه نهر األردن التي 

صادر المياه المعتمدة على اآلبار  مليون متر مكعب سنويا، بل عمدت إلى مصادرة م330تبلغ 
وأوضحت الدراسة أن األغوار الشمالية شهدت تخريب وتجفيف  .االرتوازية الزراعية من خالل تخريبها

تسع آبار مما اضطر المواطنين والمزارعين هناك إلى االنتفاع من مياه شركة المياه اإلسرائيلية 
 مليون متر مكعب سنويا في 2جيا، حيث بدأت بنحو مكوروت لسد احتياجات الزراعة لكنها تتناقص تدري

  .2008 ألف متر مكعب عام 720، وتراجعت إلى 1975قرية بردلة مثال عام 
  26/11/2010نت، .موقع الجزيرة

  
   للفن التشكيلي في غزة"محترف"إغالق مقر  .47

يلي التابع  للفن التشك"محترف شبابيك" أمس في قطاع غزة أغلقت وزارة الداخلية في الحكومة :غزة
وقال عضو المحترف الفنان . لالتحاد العام للمراكز الثقافية في مدينة غزة بدعوى عدم الترخيص

 مقر المحترف أمس قال انه من وزارة الداخلية إلى إن شخصاً حضر "الحياة"التشكيلي شريف سرحان لـ
  . الترخيصأبلغ رئيس االتحاد يسري درويش بأن الوزارة قررت إغالق المحترف بحجة عدم
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وأضاف سرحان أن الموظف لم يظهر أي قرار مكتوب بل أبلغ القرار شفاهة، وأغلق المقر وصادر 
 أن درويش أجرى سلسلة اتصاالت هاتفية أسفرت عن اتفاق للبحث في أمر إلىوأشار . مفاتيح أبوابه

  . المحترف ومسألة الترخيص األحد المقبلإغالق
  26/11/2010الحياة، لندن، 

  
  برمجة خطوط هاتفية رديفة لمقاومين  :فكيك أخطر عملية تجسس إسرائيلية خلويةت ":يرالسف" .48

ـ  فصول خطيرة عن قدرة العدو على التحكم بقطاع االتصاالت وخلق أرقام تتـزامن             » السفير«تكشفت ل
مع بعضها البعض في الخط الواحد، من دون علم صاحبها، وبالتالي فبركة اتصاالت وهمية في امكنـة                 

  . منة مختلفةواز
ويسجل لمديرية المخابرات في الجيش اللبناني، ولبعض العاملين في الهيئة الناظمـة لالتـصاالت وفـي        
وزارة االتصاالت، كما في أمن المقاومة، أنهم شكلوا مجموعة عمل تمكنت من مواجهة كـل التقنيـات                 

ت المالبـسات الكاملـة     والبرمجيات االسرائيلية المتطورة، عبر مجموعة اختبارات وتجـارب، أظهـر         
الختراق العدو االسرائيلي لخطوط هاتفية عائدة لكوادر في المقاومة، في ضوء واقعة الثامن من نيـسان                

، وهو التاريخ الذي عرض فيه رئيس فرع المعلومات العقيد وسام الحسن علـى مـسؤول لجنـة                  2009
ب العلم، واشارته الى تـورط احـد        االرتباط والتنسيق في حزب اهللا الحاج وفيق صفا، ملف العميل ادي          

  . كوادر الحزب بالعمل لصالح العدو
وفي وقت اجرى امن المقاومة دراسة الوضاع الكوادر المقصودين ودراسة وتحليـل المعطيـات التـي                
تسلمها من فرع المعلومات، فقد خلص الى ان هؤالء الكوادر هم من الكوادر الذين ال تشوب وضعهم اية                  

ى االمني على االطالق، وان هواتف هؤالء الكوادر جرى التالعب بها مـن طـرف               شائبة على المستو  
  . اسرائيلي وجرت برمجة خطوط رديفة عليها

ويتبين ايضا ان مديرية المخابرات في الجيش قامت بعمل مهم في هذا االتجاه وتمكنت من اماطة اللثـام                  
ثل بالكشف عن واحدة من اخطـر عمليـات         عن هذا اللغز، وسجلت بذلك انجازا امنيا اضافيا كبيرا، تم         

االختراق والتجسس التي يعتمدها العدو الستهداف المقاومين، وذلك عبر استخدام تقنيـة زرع خطـوط               
هاتفية خلوية وهمية داخل خط آخر، وهي تقنية لم يكن بامكان العدو تنفيذها لوال استباحته المطلقة، سواء                 

ه التكنولوجية المعقدة لكل ما يتصل بقطاع االتصاالت في لبنـان           عبر عمالئه المباشرين او عبر امكانيات     
  . ومنظومات شبكات الهاتف الخلوي والثابت منه

وبعد دراسة البيانات تبين لمديرية المخابرات االرقام اللبنانية التي زرعها العدو داخل هواتف المقاومين،              
، وكـذلك الخـط الهـاتـفي الذي اسـتعمله      كما تبينت لها االرقام النمسـاوية التي تولت عملية الزرع        

» S M S«االسرائيلي في ادارة عملية التنصت عبر اجراء اتصاالت باالرقام المزروعة عبـر رسـائل   
   03/ 764313صامتة وهو الرقم 
بالتعاون الوثيق مع مخابرات الجيش ووزارة االتصاالت، الى أن األرقام          » حزب اهللا «وقد توصل تحقيق    

واجدت خالل فترات طويلة برفقة أرقام لبنانية أخرى، وتزامن بدء تواجدها وانفصالها عنهـا              المشبوهة ت 
مع رسائل قصيرة كثيفة لألرقام المستهدفة من قبل أرقام أجنبية موجودة على الحدود مع فلسطين المحتلة                

كمـا أن   . لمـستهدفة مما يبين الرابط بين هذه الرسائل وبدء تنقل األرقام المشبوهة بالقرب من األرقام ا             
كثافة الرسائل وتتابعها بفارق ثوان قليلة يؤكد أن مصدرها هو برنامج وليس إنسانا وأنها تهـدف إلـى                  

وفي الخالصة، تبين ان العملية نفذت باستخدام تقنيات متطورة تدل أن الجهة            . برمجة الجهاز المستهدف  
رقام االجنبية بشكل دائـم ضـمن تغطيـة         التي نفذتها على درجة عالية من االحتراف كما ان تواجد اال          

  . المحطات الحدودية يؤكد أنها مستخدمة من داخل األراضي المحتلة
  26/11/2010السفير، بيروت، 
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  لن نسكت عن قتل األطفال في لبنان وغزة: "إسرائيل" يهاجم أردوغان .49

سـمية للبنـان    اختتم رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان زيارتـه الر         :  يوسف دياب  - بيروت
بلقاءات عقدها مع أركان في المعارضة اللبنانية، قبل أن يغادر بيروت عائدا إلى تركيا، لتتحـول نتـائج              
هذه الزيارة إلى مادة للتشريح السياسي وتصبح عرضة للتأويالت والتحليالت في ظل المواقـف الالفتـة                

 في أكثر من اتجاه، ال سيما في الشأن         التي أطلقها في عاصمة لبنان وشماله وجنوبه، والتي حملت رسائل         
  .اللبناني

تقتل األطفال في لبنان وتهـدم المـدارس والمستـشفيات          «بلهجة شديدة هاجم أردوغان إسرائيل ، قائال        
وبعدها تطلب منا أن نسكت، وتستخدم أحدث األسلحة وتدخل غزة وتقتل األطفال وبعد ذلك تطلب منا أن                 

األبيض المتوسط وتقتل تسعة مواطنين من األتراك كانوا في طـريقهم           نسكت، تقوم بالقرصنة في البحر      
تركيا دائما  «وأكد أن   . »إلى غزة وبعدها تطلب منا أن نسكت، فلن نسكت وسنقول الحق ونكون مع الحق             

تهتم بمصالح دول الجوار وبمصالحها، وتبذل جهودها من أجل السالم، وسنستمر فـي أن نقـول غـزة                  
 والقدس، من أجل السالم، وما أقوله اآلن سيقال من آالف القلوب فـي المـستقبل                وكابل وبغداد وبيروت  

منذ بداية األزمة العالمية كانت تقول إن عالما ال عدالـة فيـه ال              «ولفت إلى أن تركيا     . »وهذا مهم جدا  
  .»يمكن الهروب فيه من األزمات، إذ سيبقى يعاني العالم من األزمات في حال عدم ردم الهوات

  26/11/2010، ق األوسط، لندنالشر
  

  ركيا تقفل باب التملُّك أمام اإلسرائيليينت: صحيفة تركية .50
يوماً بعد يوم، تبطل تركيا، عبر قوانين وقرارات داخلية، مفاعيل وموجبـات التحـالف              : أرنست خوري 

كون منـع   ويبدو أن أحدث أشكال معاقبة الدولة العبريـة سـي         . االستراتيجي الذي كان يربطها بإسرائيل    
، »الكتـاب األحمـر   «التركـي، أو    » الدستور السري «فبعدما صنّف   . اإلسرائيليين من التملّك في تركيا    

إسرائيل في مقدمة التهديدات االستراتيجية، وحذف إيران وسوريا والعـراق عـن الئحـة التهديـدات                
قراره في مجلس   ، أول من أمس، عن مشروع قانون يجري اإلعداد إل         »ملييت«المحتملة، كشفت صحيفة    

النواب، يحرم اإلسرائيليين واليونانيين حق التملك في تركيا، في مقابل فتح المجال للتملك غير المحـدود                
  .أمام اإليرانيين والسوريين والسعوديين ومواطني دول الخليج

مشروع القانون وضعته وزارة اإلسكان واألشغال العامة، بهدف تنظيم بيع األمـالك داخـل األراضـي                
الحجة المعلَنة إلصالح القانون الحالي للتملك هي تغطية العجز الذي تعـاني منـه              . لتركية إلى األجانب  ا

مـن  « وبحسب مشروع القانون الذي أعدته وزارة اإلسكان واألشغال العامة، سـيكون             .الموازنة التركية 
دون أن يكـون    حق جميع األجانب تملك أراضٍ في تركيا بمجرد وجود جواز سفر لديهم، حتـى مـن                 

غير أن النص يحـوي، بحـسب       . »األتراك يتمتّعون بمبدأ المعاملة بالمثل في الدول األم لهؤالء األجانب         
يحق لألجانـب، باسـتثناء     بأنه  والصحف التركية األخرى التي نقلت الخبر عن هذه الجريدة،          » ملييت«

مـا يمكـن اإليـرانيين والـسوريين         ألف متر مربع فقـط، بين      99اإلسرائيليين واليونانيين، أن يتملكوا     
كذلك تغاضى مشروع القانون الحالي عن االقتراح السابق        . والسعوديين والخليجيين تملُّك قدر ما يريدون     

  . عاماً لألجانب في استثماراتهم لألمالك المبنية غير المنقولة في تركيا99بتحديد فترة 
 26/11/2010، االخبار، بيروت
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  مستوطنات في كل فلسطينال "إسرائيل"غياب المفاوضات ستبني ب:  المنامةمنمبارك  .51
أكد الرئيس المصري حسني مبارك، أمس، من المنامة، حيث التقى الملك حمد بـن عيـسى آل                 : المنامة

خليفة في ختام جولته الخليجية، على ضرورة استئناف المفاوضات بين الفلسطينيين واإلسرائيليين، ألنـه              
  .ني الدولة العبرية المستوطنات على كل األراضي الفلسطينيةبغياب المفاوضات ستب

لقـد  «عن الرئيس المصري قوله، عقب محادثاته مع العاهـل البحرينـي            » أنباء البحرين «ونقلت وكالة   
  .»تحدثنا في جميع القضايا في المنطقة، سواء القضية الفلسطينية والقضايا العربية بصراحة

 اإلسرائيلية أن تقف، ليس بأي ثمن، ألن المفاوضـات          -ت الفلسطينية   نحن ال نريد للمفاوضا   «: وأضاف
إذا توقفت وإذا استمررنا في إيجاد مخرج للتفاوض على الحدود النهائية سـتكون النتيجـة أن إسـرائيل                  

  .» الفلسطينية على كل األراضي المستوطناتستبني
الفلسطينية، ال نجد األرض وسوف     ) الدولةأكرر  (سوف يأتي الوقت لو أردنا فيه أن نقيم الدولة،          «: وتابع

ينتشر اإلرهاب في أنحاء العالم ضد إسرائيل وضد أي أحد يساند الموقف اإلسرائيلي، لـذلك فموضـوع    
نحـن ال   «: إال أن الرئيس المـصري قـال      . »المفاوضات نحن نهتم به كثيرا طبقا لرغبات الفلسطينيين       

م وننصح ونرى خالصة مطالبهم ونتبناها بالتعاون مـع  نحن نتناقش معه . نفرض حاجة على الفلسطينيين   
  .»إخواننا في دول الخليج العربي

 26/11/2010، الشرق األوسط، لندن
 

  قبل التوجه الى مجلس األمن المفاوضاتيمكن اعطاء االدارة االميركية وقت بشأن : موسىعمرو  .52
، بـشأن اعطـاء االدارة      ة عمرو موسى   األمين العام لجامعة الدول العربي     قال:  رندة تقي الدين   -باريس  

يمكن االنتظار شـهراً أو شـهرين       « :  اإلسرائيلية -المفاوضات الفلسطينية   االميركية فرصة بخصوص    
وإعطاء اإلدارة األميركية الوقت للنجاح قبل التوجه الى مجلس األمن ، طالما هنـاك فائـدة مـن هـذه                    

  .»المهلة
نرى فيها فائدة، يجب التوجه الى مجلس األمن، فهذا هو الموقف           في اللحظة التي ال     «لكنه أشار الى أنه     

  .»العربي والموقف المصري ال يخرج عن ذلك
تكلمنا مع رئيس السلطة محمود عباس عندما زرته وطلب مني دعوة لجنـة المتابعـة   «: وأضاف موسى 

 لم يتلق اي شيء     الى اجتماع على مستوى وزاري فور تلقيه للعرض األميركي، وحتى اليومين الماضيين           
  .»رسمي
نحن نريد مساعدة الرئيس أوباما ولسنا ضده وإنما عليه أيضاً أن يساعدنا، ونحـن أمـام      «:  موسى وتابع

 أميركية وفقاً لألنباء التي تأتي من إسرائيل، وهذه الصفقة إذا كانت صـحيحة فهـي                -صفقة إسرائيلية   
ا على طائرات مجاناً وعلى التزام أميركـي        كارثة ، إذا كانت إسرائيل ستحصل بموجبه      وصورة سوداء   

بالفيتو لوقف اي مناقشة في مجلس األمن حول االحتالل اإلسرائيلي، مقابل التزام بتجميـد االسـتيطان                
  .»اإلسرائيلي ثالثة أشهر وبعدها يمكن لإلسرائيليين أن يفعلوا ما يشاؤون

بد من أن يعرف الجانب األميركـي أن        نحن بحاجة لمعرفة الحقيقة حول الموقف األميركي وال         «: وقال
هناك قراراً للمجلس الوزاري للجامعة العربية وللقمة بالذهاب الى مجلس األمـن ولكنـه يـنص علـى                  
خطوات مختلفة، ويبدأ بطرح موضوع االستيطان على المجلس، والواليات المتحدة ال يمكن أن تـستخدم               

  .»تجميد االستيطانالفيتو ضد مبدأ أقرته كما أقره العالم بأسره وهو 
  26/11/2010، الحياة، لندن
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   ليس موضوع تفاوض1967العودة إلى حدود : المعلم .53
كل الخيارات مفتوحة أمام الفلسطينيين، بمـا فيهـا         "أكد وزير الخارجية السوري الدكتور وليد المعلم أن         

التـي  " أنباء موسـكو  "ة  وقال في حديث لصحيف   . ردا على التعنت اإلسرائيلي   " تنشيط كل وسائل المقاومة   
ال يحتاج لوصفات سياسية جديدة بل إرادة لصنع سالم تبدو      "تصدرها وكالة نوفوستي، إن الشرق األوسط       

وأشار إلى أن انسداد أفق السالم يفتح على احتمال وقوع حرب جديـدة فـي               ". غائبة تماما عن إسرائيل   
  "ستكون كل األطراف خاسرة فيها"المنطقة 

المفاوضات المباشرة بين الفلـسطينيين واإلسـرائيليين ينبغـي أن تـسبقها المـصالحة              وقال المعلم أن    
ومن الواضح أن إسرائيل هي المسؤولة عـن تعطيـل          . الفلسطينية، فاألولوية للوحدة الوطنية الفلسطينية    

شعب عملية السالم في المنطقة، وبالتالي فإن الحديث عن السالم مع حكومة كهذه يبدو مضيعة للوقت، وال               
  .الفلسطيني يملك خيارات عديدة يأتي في مقدمتها خيار مقاومة االحتالل بكافة أشكال المقاومة

المفاوضات على المسار السوري ممكنة من وجهة نظرنا إذا كـان هنـاك             "وحول المفاوضات قال المعلم   
أخذ باالعتبـار   والمفاوضات يتعين أن ت   . شريك راغب في الوصول إلى السالم، األمر غير المتوفر حاليا         

 ليست موضوع تفـاوض،     1967عام  ) يونيو(أن استعادة الجوالن كامال حتى حدود الرابع من حزيران          
  .وإنما هي األساس الذي ينبني عليه التفاوض حول المسائل األخرى المستتبعة لذلك

 26/11/2010، نوفوستي
 

  ضيهاالخارجة المصرية تنفي ما اثير حول رفضها استقبال دحالن على ارا .54
نفت وزارة الخارجية المصرية ما نسب اليها وما نشر على بعض الصحف بانها ابلغـت               : معا-بيت لحم 

  .القيادي دحالن بانها ال ترغب في استقباله في االراضي المصرية 
وقال مصدر مسئول في وزارة الخارجية عبر بيان وصل لبريد وكالة معـا االليكترونـي ان الحكومـة                  

الى جنب مع الفلسطينيين في قضيتهم للوصول الى حلول عادلة تخرجهم من حالـة              المصرية تقف جنبا    
  .االنقسام الواقعة لديهم 

وطالب المصدر المصري وسائل االعالم بضرورة تقصي الدقة في نشر اخبارها والتاكد من حقيقة مـا                
  .ينشر لديها وانه ال يوجد اي سوء في العالقة مع اي من القيادة الفلسطينينة 

 26/11/2010، كالة معاً اإلخباريةو
 

   منازل فلسطينيةههدملالخارجية المصرية تدين االحتالل اإلسرائيلي  .55
 أعرب المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية عن إدانة بـالده لقيـام سـلطات               -) د ب أ  (القاهرة  

. ن بالضفة الغربية المحتلـة    االحتالل اإلسرائيلية بإزالة قرية أبو العجاج الفلسطينية في منطقة غور األرد          
إن هذا اإلجراء القمعي ال يتوافق البتة مع أحكام القانون الدولي أو القـانون اإلنـسانى                “وقال المتحدث،   

الدولي، والتي تحظر جميعها على سلطة االحتالل التعرض للسكان المـدنيين بـذلك الـشكل القـسري                 
  .”والتعسفي الذي حدث

  26/11/2010، االتحاد، أبو ظبي
  

  ال بديل لخيار الدولتين واالستفتاء اإلسرائيلي أمر داخلي :الخارجية األلمانية .56
أكد الناطق باسم الخارجية األلمانية أندرياس بيشكية أن بالده قلقة بـشأن عمليـة              : عهود مكرم  -برلين  

 أتى ذلك في معـرض رده علـى       . السالم في الشرق األوسط، حين ترى عدم وجود بديل لخيار الدولتين          
ـ   حول قرار الكنيست اإلسرائيلي إجراء استفتاء شعبي حول القدس الشرقية والجوالن،            "عـكاظ"سؤال ل

بأن هذا القرار هو شأن داخلي فال يمكن لبالده التدخل في مجرياته، مشيرا إلى أن جهود بالده في هـذا                    
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باشرة في أقرب فرصـة     الصدد، تتمثل في حث األطراف المعنية بعملية السالم باستئناف المفاوضات الم          
  .ممكنة، مع اإلشارة إلى دور الرباعية الدولية والواليات المتحدة األمريكية بوصفها راعيا لعملية السالم

26/11/2010، عكاظ، جدة  
  

  كاتبهباستنفر أوروبا وأطاح " الهولوكوست" يشكّك بـ لتواني كتبه مسؤول حكومي مقال .57
ن سفراء سبع دول أوروبية أرسلوا خطاب احتجاج مـشتركاً          ذكرت وسائل اإلعالم، أمس، أ    : )أ.ب  .د  (

تـشرين  / اإلخبارية األسبوعية في الثامن من نوفمبر     " فيداس"للحكومة والرئيس الليتواني بعد نشر مجلة       
إذ شـكك ب    " معـاد للـسامية   "حكومي ستانكيراس اتهـم، كالعـادة، بأنـه         المسؤول  الالثاني مقاالً كتبه    

لليهود بأنها أسطورة، وذكر المقال أن محاكمات ما بعد         " القتل الجماعي "يات  وصف عمل و،  "الهولوكوست"
ونجح االستنفار األوروبي فـي اإلطاحـة       . مسؤول حكومي " مهزلة قانونية "الحرب في نورمبورغ كانت     

بكاتب المقال بيترا ستانكيراس المؤرخ والموظف في وزارة العدل الذي قدم استقالته بعد نشر محتويـات                
  .ب السباعي األوروبي الخطا

لليهود وما أسموها   " اإلبادة الجماعية اآلثمة  "للمساواة بين   " زائفة"وانتقد السفراء ما وصفوه بأنه محاوالت       
  . السوفييت ضد ليتوانيا " جرائم"

26/11/2010، الخليج، الشارقة  
  

  سرائيلي والفلسطينيشروع ثقافي يهودي للتعريف بالهولوكوست من المنظورين اإلم .58
قالت آن ماري ريفكولفيسكي رئيسة مشروع عالء الدين الثقافي ان المشروع يستعد             :هيام حسان  - لندن

لنشر كتاب حول الصراع االسرائيلي الفلسطيني في المستقبل القريب، آملة فـي أن يـضع ذلـك حـداً                   
  .لالتهامات بالتهرب من قضايا الحاضر الصعبة التي يوجهها البعض للمشروع

 تعريفاً بالمشروع وقالـت انـه       ، أول من أمس   ،ولفيسكي في ندوة خاصة في جامعة سواس      وقدمت ريفك 
  .يحظى بنجاح باهر وانتشار جيد في مناطق عدة من العالم ومنها الدول العربية

وقالت ان القائمين على المشروع أدركوا أنه من الصعب محاربة منكري الهولوكوست ونجاد دون وضع               
ة للعالم الذي تصله تصريحات نجاد مترجمةً بكل اللغات، األمر الذي دعا الـى              جهد في الترجمة الموجه   

اطالق المشروع والتعريف بحقيقة الهولوكوست بلغات مختلفة، موضحة أن المشروع لم يعد يقتصر في              
وردت علـى   . نشاطاته على الهولوكوست بل امتد ليشمل التعريف بالتاريخ اليهودي أيضاً بلغات متعددة           

 المشروع والمتشككين في جدواه طالما أنه ال يقترب من مسألة الـصراع العربـي االسـرائيلي                 منتقدي
الحالي وكشفت النقاب عن أن المشروع سيعمد الى نشر كتاب عن هذا الموضوع، مشددة على أن الكتاب                 

  .سيتضمن الروايتين االسرائيلية والفلسطينية وأنه لن يغلب رواية على أخرى
25/11/2010، ندنالقدس العربي، ل  

  
  بحوزته ذخيرة في مطار روما" إسرائيلي "تلقي القبض علىالشرطة اإليطالية  .59

ليل األربعاء في مطار    " إسرائيلي"أعلنت الشرطة اإليطالية، أمس، أنها ألقت القبض على         : )آي.بي  .يو  (
عـن  " آكـي "إليطالية  ونقلت وكالة األنباء ا   . فيوميتشينو الدولي في العاصمة روما بسبب حيازته ذخيرة         

الماضية، فيما كان يغادر لركوب طائرة متجهـة        ) قبل(شرطة الحدود، أن الرجل الخمسيني أوقف الليلة        
وعنـدما  . ، حيث اكتشف رجال األمن عبر جهاز كشف المعادن أن بحوزته ذخيرة حربية              "تل أبيب "إلى  

نه وهو جندي، وانـه ال يعـرف عـن          طلبت شرطة الحدود، تفسيراً منه قال الرجل إنه استخدم حقيبة اب          
  .وجود تلك الذخائر 
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، الذي لم تكشف الشرطة عن اسمه، موجوداً حالياً قيد االعتقال لدى الشرطة ببلـدة  "اإلسرائيلي"وال يزال   
  . غرب روما بالقرب من المطار 

26/11/2010، الخليج، الشارقة  
 

  د يلتف على عنقهق... لنتنياهوحبل نجاة : القانون الجديد للجوالن والقدس .60
لم تكن موافقة رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتانياهو، علـى تقـديم            :  امال شحادة  -القدس المحتلة   

فقد وجد نتانيـاهو    . مشروع قانون الجوالن الى الكنيست للمصادقة عليه، في هذا الوقت بالذات، مصادفة           
يخوضها مـع رفاقـه فـي معـسكر اليمـين           في المعركة الداخلية التي     » حبل نجاة «في هذا المشروع    

بشكل خاص، فمأزقه يتصاعد كلما ازداد الضغط األميركي        » ليكود«اإلسرائيلي بشكل عام وداخل حزبه      
والدولي للمصادقة على الصفقة األميركية لتجميـد البنـاء االسـتيطاني واسـتئناف المفاوضـات مـع                 

ل ويصعب امكانات التخلي عنه، يرمي نتانيـاهو        وبدعمه لهذا القانون، الذي يكرس االحتال     . الفلسطينيين
للدفاع عن نفسه والظهور كما انه ما زال على المسافة القريبة نفسها من ذلك اليميني المتطرف المـشبع                  
بمواقف األحزاب الصهيونية التقليدية التي تضع في رأس اولوياتها تخليد االحتالل حتى لو كان ثمن ذلك                

  .احباط عملية السالم
برز ما يظهر في هذا القانون هو انه يكرس مجدداً خرق اسرائيل للقانون الدولي، الذي يحرم تغييـر               ان ا 

ويعطي للشعب اإلسرائيلي، الذي يمثل هذا االحـتالل، حـق تقريـر            . الواقع السيادي لألراضي المحتلة   
ف االستفزازي  وهذا التصر . مصير هذه األراضي وسكانها من دون األخذ في االعتبار موقفهم وإرادتهم          

فهي اسـتفزاز   . بحد ذاته يكفي إلظهار النوايا االحتاللية التي تجعل من جهود السالم مهمة شبه مستحيلة             
إال ان نتانياهو لم ير هذه الـصورة،        . وتحد لكل من سورية، صاحبة الجوالن، وفلسطين، صاحبة القدس        
منع التوصل الى اية اتفاقيـة سياسـية        واعتبر ان القانون يضمن األخذ برأي الشعب وعدم تغييبه وأنه ي          

  .وسيضمن المصالح القومية للدولة العبرية» غير مسؤولة«
الذي يمسك به   » حبل النجاة «لكن البحوث التي أجريت في الكنيست اإلسرائيلي حول القانون، كشفت ان            

 منه ، دان مريدور،     أحد المقربين جداً  . نتانياهو، قد يلتف على عنقه، إن لم يكن اليوم ففي يوم آخر قريب            
وهو وزير شؤون االستخبارات وأحد الوزراء السبعة الذين يديرون الحكومة اإلسرائيلية فـي القـضايا               
الكبرى والمصيرية، والذي وقف ضد القانون وعارضه بشكل علني، حذر من ابعاد هذا القانون، لـيس                

وبحسب مريـدور   . الناحية القانونية ايضاً  فقط من الناحية السياسية وتأثيره على المسيرة السلمية انما من           
فإن توقيت ارسال االقتراح الى الكنيست غير مناسب والمصادقة عليه تعكس صورة في غير مـصلحة                

ولفت الى ان هناك قوانين عدة أقرتها اسرائيل في الماضي ضمت بموجبها القـدس وهـضبة                . اسرائيل
 اسرائيل سيادتها على مناطق وفق قانون معين ثم       ال يجوز ان تفرض   «: الجوالن الى حدود اسرائيل وقال    

  .»يتم االنسحاب منها وفق قانون آخر يحكمه استفتاء شعبي
وعبر وزير الدفاع، ايهود باراك، زعيم حزب العمل عن خشيته من ان قانوناً كهذا سيظهر اسرائيل دولة                 

. ورتها في المجتمع الـدولي    رافضة للسالم وسيحبط الجهود التي بذلت على مدار أشهر طويلة لتغيير ص           
ويتخوف باراك من ان يضع القانون الحكومة اإلسرائيلية في حال التوصل الى اتفاق سالم في مواجهـة                 

لست متأكداً من انه لن يستغله عدد من اعدائنا كمحاولة          « : اضاف باراك . هيئات دولية لحسم الموضوع   
  .»كبل ايدي الحكومة لدى بحثها تسويات سياسيةللحض او االدعاء بأن اسرائيل تكبل نفسها او انها ت

وأما رئيس الكنيست، روبي رفلين، وهو من حزب نتانياهو، فقال ان القـانون يـشكل مـساساً بمكانـة                   
  .الكنيست ويجردها من صالحيتها



  

  

 
 

  

            31 ص                                     1977:         العدد       26/11/2010 الجمعة :التاريخ

ومع ان الواليات المتحدة ترفض قرار اسرائيل ضم الجوالن والقدس، إال ان رد فعلهـا علـى القـانون                   
وإزاء هـذا الموقـف،     . كان ليناً جداً ومستهجناً، اذ اعتبرت ان القانون مسألة اسرائيلية داخلية          المذكور  

  .تشجع نتانياهو واعتبر الموقف األميركي انجازاً له، ما جعله يستخف بالموقف األوروبي الناقد للقانون
انه لـم يعطهـا االهتمـام       ولكن، هناك أيضاً من أشار إلى أخطار أخرى للقانون لم يحسبها نتانياهو، أو              

  :الالزم عندما سارع الى تقديمه الى الكنيست، تتمثل في األمور اآلتية
.  إن مجرد طرح القانون على الكنيست اليوم، يعيد الى األذهان اإلسرائيلية ما هو غائب عنهـا                –األول  

أجيال عديدة  . رائيلففي اسرائيل يتعاملون مع القدس الشرقية والجوالن على انهما جزء ال يتجزأ من اس             
من اإلسرائيليين ولدت بعد أن أقرت القوانين التي تم ضم الجوالن والقدس بموجبها الـى اسـرائيل، وال                  

وطرح القانون مع هذه الضجة اإلعالمية أحيا واقع أن المنطقتين ليـستا            . تعرف انهما منطقتان محتلتان   
ل البحث لالنسحاب اإلسرائيلي منهما وإعادتهما      اسرائيليتين وإنهما في يوم من األيام ستطرحان على جدو        

  .الى أصحابهما
، الحق في الحـسم     )48فلسطينيي  ( إن االستفتاء الشعبي في اسرائيل سيعطي لمواطنيها العرب          –الثاني  

فهؤالء العرب ممثلون اليوم في الكنيست بواسطة عشرة نواب من مجموع           . في قضايا اسرائيلية مصيرية   
ولكن في حال اللجـوء الـى اسـتفتاء         ).  في المئة من البرلمان    9م يعادل ما نسبته     أي ان تأثيره   (120

 في  15 في المئة، اذ ان أصحاب حق االقتراع العرب في اسرائيل يشكلون نسبة              15شعبي، تكون نسبتهم    
فإذا افترضنا ان المصوتين اليهود انقسموا على أنفسهم الى نصفين، نـصف يؤيـد              . المئة من المصوتين  

نسحاب من القدس وقسم يرفض االنسحاب، فإن المصوتين العرب سيحسمون هذا النقـاش لمـصلحة               اال
  .االنسحاب

فالعرب في اسرائيل بغالبيتهم الساحقة يصوتون ألحزاب معارضـة،         . واألمر نفسه ينطبق على الجوالن    
  .وال يعقل ان يؤيدوا تخليد االحتالل

ين من طريق طرح هذا االستفتاء حـول االنـسحاب مـن             خطة نتانياهو المتمثلة بإرضاء اليم     -الثالث  
الجوالن والقدس، لم ولن تكفي قوى اليمين والمستوطنين، بل ستزيد من مطالبهم في المزيد من القوانين                

  .والقرارات التي تصب في مصلحة المشاريع االستيطانية التوسعية
نه يرى ان نتانياهو يسير حالياً في االتجاه        وقد أعلن أحد مؤيدي القانون، النائب داني دنون، من الليكود ا          

الصحيح وأنه ورفاقه في اليمين يعدون لسلسلة قوانين وإجراءات تضع حداً لنظام اليـسار اإلسـرائيلي                
وتعيد للمواطنين اليهود في اسرائيل آمالهم في التشبث بأراضي الضفة الغربية وإجهاض فكرة قيام الدولة               

 أرنز، وهو الذي شغل منصب وزير الدفاع في حكومة مناحيم بيغن ويعتبر             بينما قال موشيه  . الفلسطينية
أستاذ نتانياهو في أيام شبابه، ان سن القانون الجديد يعيد األمل في أن يستيقظ نتانيـاهو ويتوقـف عـن                    

وأضاف ان اإلدارة األميركية في زمن الرئيس رونالد ريغان اتخذت موقفاً           . الرضوخ للضغوط األميركية  
، ولكن مناحيم بيغن سـافر الـى واشـنطن    1981اللهجة ضد قرار اسرائيل ضم الجوالن في عام         شديد  

اسرائيل دولة مستقلة، لها نظامها الديموقراطي وليست دولة مـوز تابعـة للواليـات    «وأوضح هناك ان    
يـذه  ونصح أرنز تلم  . »قائد قوي «وقد رضخ ريغان لهذا الموقف، وأشاد ببيغن وقال عنه انه           . »المتحدة

  .نتانياهو بأن يصمد في وجه الضغوط األميركية على طريقة بيغن
  القدس والجوالن في تاريخ االحتالل

بعد ثالثة اسابيع من االحتالل، سنت سلطاته قانوناً خاصاً بضم مدينة القدس الشرقية الى اسرائيل، وكان                
قانوناً ثانياً يفرض على القـدس      وفي اليوم التالي سن الكنيست      . 1967) يونيو( حزيران   27ذلك في يوم    

مجلـس أمانـة    «سن قانوناً ثالثاً يقـضي بحـل         ) 29(وفي اليوم الثالث    . صالحيات القضاء اإلسرائيلي  
الذي كان األردن قد أقامه إلدارة شؤون المدينة وطرد رئيسه، روحي الخطيـب، وألغـى كـل                 » القدس
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 قانوناً آخر لتثبيت االحتالل وتهويد المدينـة        15م سن   وخالل السنوات التالية ت   . القوانين األردنية السارية  
  .وجعلها جزءاً من عاصمة اسرائيل

 مـن كـانون األول      jpg.أما الجوالن السوري المحتل، فقد جاء دوره في الرابع عشر نتانياهو وكلينتون           
قـانون  «، حيث عرض رئيس الوزراء اإلسرائيلي، مناحيم بـيغن، علـى الكنيـست              1981) ديسمبر(

وقد جاء في مادتـه األولـى       . الذي بموجبه ضمت اسرائيل هضبة الجوالن إلى منطقة نفوذها        » والنالج
و حاز المشروع، بعد مناقـشة      . »يسري قانون الدولة وقضاؤها وإدارتها على منطقة مرتفعات الجوالن        «

ب زيـف   وقدم بيغن المشروع بخطا   .  نائباً 21 عضواً ومعارضة    63قصيرة وسريعة في الكنيست، تأييد      
لن نجد في بلدنا أو خارجه رجالً جاداً درس تاريخ أرض إسرائيل فـي وسـعه أن                 «: فيه التاريخ وقال  

لقد كان  . يحاول إنكار أن هضبة الجوالن كانت على مر أجيال كثيرة جزءاً ال يتجزأ من أرض إسرائيل               
 األجنبية باسم فلـسطين،     من الواجب إذن أن يمر خط الحدود الشمالية ألرض إسرائيل التي دعيت باللغة            

  .»في تصريح بلفور وفي االنتداب الدولي، بهضبة الجوالن
  26/11/2010، الحياة، لندن

  
  حرب يومية صامتة تشنها الحكومة اإلسرائيلية على مشاريع البنية التحتية للسلطة الفلسطينية .61

: ف احتجـاج ال تهـدأ     لو وقع هذا الحدث في مكان آخر من الكون ألثارعواص         :  محمد يونس  –رام اهللا   
يهرع الفالحون،  . جرافات ضخمة تنهال على طريق زراعية معبدة حديثاً، وتشرع في تجريفها وتمزيقها           

اصحاب الحقول الذين يستخدمون الطريق في الوصول الى حقولهم لفالحتها ونقـل مـا يجنونـه مـن                  
يتقدم . المسيلة للدموع والرصاص  لكنهم يواجهون بالقنابل    . محاصيل، للدفاع عن الطريق القتيلة الصامتة     

أال تتألم في داخلك وأنت تدمر      «: رئيس بلدية القرية من سائق البلدوزر ويخاطبه بلغة انسانية دافئة قائالً          
طريقاً تخدم الناس والحقول واالرض، طريق يستخدمها كبار السن والنساء والصغار من أجل الوصـول               

فيرد عليه هذا بلغة محايدة كما المعدن الـصلب الـذي           . »ة؟الى ارضهم في هذه الجبال والوديان الوعر      
  .»انا لدي أوامر أنفذها«: يستخدمه قائالً

لكن الطريق تقع في قرية فلسطينية في شمال الضفة الغربية تخضع لقانون آخـر غيـر تلـك القـوانين         
 إحالل شعب مكـان   المعمول بها في أي مكان آخر في الكون، هو قانون االحتالل االستيطاني القائم على             

  .شعب آخر
وما يكسب الحدث إثارة أكثر هو قصة تعبيد هذه الطريق التي اطلق عليها رئيس الحكومـة الفلـسطينية                  

في اشارة الى خطة حكومته الرامية الى اقامة البنية التحتيـة           » طريق الحرية «الدكتور سالم فياض اسم     
فقد كانت اسرائيل تمنع اهالي القرية من تعبيـد         . »طريق الى الحرية  «للدولة الفلسطينية التي حملت اسم      

هذه الطريق الواقعة في منطقة زراعية شديدة الوعورة، الى ان قررت الحكومة أخيراً تحـدي االوامـر                 
االسرائيلية، وتعبيدها رغماً عنها ضمن سلسلة مشاريع اقرتها في اطار خطتها الراميـة القامـة البنيـة                 

  .التحتية للدولة المستقلة
لم يكن لدى اسرائيل أي مبرر لحظر تعبيد هذه        «انه  » الحياة«يقول رئيس بلدية القرية عبدالكريم ريان ل      و

الطريق سوى جعل صلة الناس بأرضهم اكثر صعوبة، مراهنة في ذلك على دفعهم مـع الـزمن الـى                   
  .»هجرها ليستولي المستوطنون عليها

رد طريق، بحجة انها تقع في المنطقة ج، لكنها         اسرائيل ترفض السماح لنا بتعبيد طريق، مج      «: واضاف
  .»تسمح للمستوطين ببناء مستوطنة في هذه المنطقة

القدس المحتلة وتطبق عليها القانون االسرائيلي منذ       : وتقسم اسرائيل االراضي الفلسطينية الى اربعة اقسام      
عاصـمة اسـرائيل    «و» القـدس الكبـرى   «ان احتلتها وضمتها الى الدولة العبرية معلنة انها جزء من           

 في المئة من مساحة الضفة الغربية وتخضع للسيطرة العسكرية          60التي تشكل   ) ج(والمنطقة  . »الموحدة
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 ألـف  200 ألف مـستوطن الـى جانـب    300االسرائيلية وتقيم فيها أكثر من مئة مستوطنة يعيش فيها        
  .مستوطن يعيشون في القدس الشرقية

يضاً العشرات من القواعد العسكرية ومحطات لـضخ الميـاة الجوفيـة            وتقيم اسرائيل في هذه المنطقة ا     
  .اضافة الى مناطق صناعية وزراعية استيطانية واسعة

وهنـاك  . وتخضع للسيطرة االمنية االسرائيلية، فيما الوالية المدنية فيها للسلطة الفلسطينية         ) ب(والمنطقة  
وكانت هذه المنطقة، التـي     . جانب الوالية المدنية  وتخضع لوالية امنية فلسطينية نظرية الى       ) أ(المنطقة  
لكـن  .  في المئة من مساحة الضفة، تخضع للوالية االمنية الفلسطينية بموجب اتفاقات اوسـلو             17تشكل  

  .2007-2000اسرائيل اوقفت تطبيق هذا الشق من االتفاقات بعد اندالع انتفاضة االقصى بين 
في العامين االخيرين على اراضي قرية قراوة بنـي حـسان           التي اقيمت   » حفات يائير «وتطل مستوطنة   

على الطريق الممزقة في مشهد يجسم جوهر الصراع على هذه االرض، حيث يتمتع المستوطنون اليهود               
بحرية البناء على االرض الفلسطينية في الوقت الذي يحرم اصحاب االرض من كل شيء سوى الهجرة                

  .من ارضهم
من امس األربعاء بتجريف هذه الطريق التي مولت تعبيدها الحكومة الفلسطينية           ويمثل قيام اسرائيل أول     

من موازنتها الممولة من الدول المانحة، وفي مقدمها الواليات المتحدة واالتحاد االوروبي، نموذجاً مـن               
المناطق حرب يومية صامتة تشنها الحكومة االسرائيلية على مشاريع البنية التحتية للسلطة الفلسطينية في              

  ).ج(التي ضمتها او تعتزم ضمها او ضم اجزاء واسعة منها، مثل القدس والمنطقة 
ووصلت هذا الحرب حد هدم مدرسة هي عبارة عن بيت متنقل اقامته الحكومة في تجمـع بـدوي فـي                    
االغوار للتسهيل على تالميذ التجمع الذين يضطرون لقطع مسافات طويلة للوصول الى مدرسة في مدينة               

  .يحاار
ومن اشكال هذه الحرب ايضا منع رئيس الحكومة من تدشين طريق جرى تعبيدها في قريـة تقـع فـي                    

ومنها كذلك مالحقة مدراء مدارس في القدس بتهمة تلقي اموال من حكومة            . اطراف مدينة القدس المحتلة   
ان » الحيـاة «وقال محافظ القدس عـدنان الحـسيني ل       . فياض استخدمت لترميم تلك المدارس المتداعية     

السلطات االسرائيلية تالحق أربع عشرة مدرسة في القدس بتهمة تلقي اموال من مؤسسات ذات عالقـة                
  .مع الحكومة الفلسطينية

وتعاني القدس المحتلة من نقص في المدارس والمباني والمؤسسات الخدمية ضمن سياسة التضييق التـي               
ويقول مسؤولون فلسطينيون ان حكومـة فيـاض        . 1967انتهجتها اسرائيل في المدينة منذ احتاللها عام        

االموال إلقامة مؤسسات خدمية للمواطنين في المدينة مستخدمة وسائل عدة منهـا            » تسريب«تعمل على   
فترميم المدارس، على سبيل المثال، جرى عبر مؤسسة الشهيد فيصل الحسيني وهي            . المؤسسات االهلية 

  .مؤسسة اهلية تعمل في المدينة
وأوضـح ان   . المحافظ ان المدينة تعاني نقصاً كبيراً في المدارس يبلغ عشرة آالف مقعد مدرسـي             وقال  

السلطة تعمل في هذه االثناء على شراء اربع مدارس في أحياء في قلب القدس، مثل سلوان والـصوانة                  
  .وبيت حنينا، لتقليص النقص في الصفوف المدرسية

 ضـمن   1967 الفلسطينية كل االرض الفلسطينية المحتلة عام        ويتماشى هذا اإلجراء مع اعتبار الحكومة     
وظيفة الحكومة  «ان  » الحياة«وأبلغ فياض   . واليتها، وتأكيد رئيسها انها لن تخضع للتصنيفات االسرائيلية       

، وهـي الـضفة     1967الفلسطينية تقديم الخدمات للشعب الفلسطيني في االرض الفلسطينية المحتلة عام           
نحن ال نعتـرف بالتـصنيف االسـرائيلي لـالرض          «: وأضاف. »القدس وقطاع غزة  الغربية بما فيها    

كل االرض الفلسطينية هي ميدان عمل مؤسساتنا، وفي القلب منها القدس الشرقية التي نقول،              . الفلسطينية
واتبعت حكومة فياض مقاربة جديدة في التعامـل مـع هـذا            . »ويقول معنا العالم، انها عاصمة فلسطين     

وأعلـن  . االسرائيلي تقوم على محاولة تغييره بصورة فعلية على االرض وليس عبر التفاوض           التصنيف  
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وفـي منطقـة    ) ج(فياض ان الحكومة خصصت جزءاً كبيراً من موازنتها إلقامة مشاريع في المنطقـة              
القدس لمواجهة سياسة اسرائيلية منهجية تهدف الى تهجير سكان هاتين المنطقتـين للـسيطرة عليهمـا                

  .رة تامة وتحويلهما الى المستوطنينبصو
مهمة السلطة الفلسطينية تتلخص في تغذية عوامل البقاء والصمود في هذه االرض            «ويلفت فياض الى ان     

فإذا قمنا  . لن نتوقف عن العمل في هذه االرض مهما فعلوا        «: وأضاف. »المستهدفة للحيولة دون تهويدها   
هـم ربمـا    «: وزاد. »يده ثانية وثالثة ورابعة الى ان يملّـوا       بشق طريق وجاؤوا وخربوه فإننا سنعيد تعب      

  .»يملّون من الهدم، لكننا لن نمل من البناء
هم يهدمون ونحن نبني، هم يخربون ونحن نعيد التعمير، ربما يقومون بتخريب هذه الطريق              «: واضاف

  .»لبقاءعشرات المرات، لكنني سنعيد تعبيدها من جديد، فليس لدينا من خيار آخر سوى ا
  26/11/2010، الحياة، لندن

  
  الرئيس مبارك ونصائحه الكارثية .62

  عبد الباري عطوان
القاعدة السائدة التي تلتزم بها معظم األنظمة العربية هذه االيام، خاصة في محور االعتدال، انـه كلمـا                  

  .لملف الفلسطينياهتزت عالقاتها مع الواليات المتحدة االمريكية تبادر الى تقديم تنازالت كبيرة في ا
بمعنى آخر بات الحكام العرب يستخدمون القضية الفلسطينية كورقة لتحقيق مكاسب مالية او سياسية مع               

  .العالم الغربي، بعد ان كانوا يضحون بمصالح شعوبهم من اجل خدمة هذه القضية المقدسة
دلى بهـا فـي مدينـة       في هذا االطار يمكن النظر الى تصريحات الرئيس المصري حسني مبارك التي ا            

المنامة، على هامش زيارته الرسمية لدولة البحرين، وهي التصريحات التي انتقد فيها رفـض الـرئيس                
الفلسطيني محمود عباس استئناف المفاوضات المباشرة مع الحكومة االسرائيلية في ظل استمرار اعمال             

  .االستيطان في الضفة الغربية والقدس المحتلة
، بعد مباحثاته مع عاهل البحرين، بضرورة استمرار المفاوضات بين الفلـسطينيين            'تىاف'الرئيس مبارك   

واالسرائيليين، ألن توقفها سيمكن الدولة االسرائيلية من اقامة المستوطنات على االراضـي الفلـسطينية              
  .كافة، بحيث ال تبقى ارض تقام عليها الدولة الموعودة في نهاية المطاف

صريحات عن مسؤول اوروبي، او حتى امريكي، لما توقفنا عندها، الن االنحياز            لو صدرت مثل هذه الت    
االوروبي واالمريكي ضد العرب ولمصلحة اسرائيل معروف، ولكن ان تصدر عن رئيس عربـي فـي                
حجم الرئيس حسني مبارك يتزعم الدولة العربية االكبر حجما وتضحية من اجل القضية الفلسطينية، فهذا               

  .ن يصدقه عقلامر ال يمكن ا
فمن المؤسف ان هذه التصريحات التي تشجع حكومة نتنياهو على عـدم تمديـد تجميـد االسـتيطان،                  
واالستمرار في بناء الوحدات السكنية في مستوطنات القدس المحتلة، تأتي في وقت تتعرض فيه اسرائيل               

ي الغرب بمثل هـذه الـسياسات   الى حملة انتقاد عالمية بسبب نسفها للعملية السلمية، واحراج اصدقائها ف        
  .االستفزازية

ومن المفارقة ان تصريحات الرئيس مبارك هذه تتزامن مع اقدام وزارة الخارجيـة االسـرائيلية علـى                 
استدعاء السفير الدنماركي في تل ابيب لالحتجاج على تصريحات ادلت بهـا وزيـرة خارجيـة بـالده                  

نات االسرائيلية وطالبت فيها رجال االعمال الدنماركيين       ليني اسبرسون وانتقدت فيها المستوط    ) الدنمارك(
  .بعدم اقامة اي عالقات تجارية معها، او استيراد بضائع تنتجها

* * *  
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بعدم التـصرف بـأي   'السيدة اسبرسون طالبت في كلمة امام البرلمان الدنماركي قبل ايام رجال االعمال      
واضافت ' ر الشرعية في االراضي الفلسطينية المحتلة     طريقة تساهم في منفعة المستوطنات االسرائيلية غي      

  .'ان هذه المستوطنات غير شرعية وتشكل عقبة في طريق عملية السالم'
ال نريد من الرئيس مبارك ان يجيش الجيوش لتحرير االراضي المحتلة، وحماية المقدسـات االسـالمية                

البه فقط بان يقتدي بمواقـف الـوزيرة    فيها، وان كان هذا فرضا على كل زعيم عربي ومسلم، ولكننا نط           
  .الدنماركية، ويقف بقوة ضد السياسات االسرائيلية المعرقلة للعملية السلمية التي هو عرابها االول

الرئيس المصري تعرض النتقادات من االدارة االمريكية بسبب رفضه وجود مراقبين دوليـين لمراقبـة               
د المقبل، ولهذا قرر ان يرد على هذه االنتقادات، والمطالـب           االنتخابات البرلمانية التي ستجرى يوم االح     

االخرى مثل ضمان الشفافية والحرية في االنتخابات المقبلة، بتبني سياسات نتنياهو والقاء تبعية تخريـب               
العملية التفاوضية ليس على نتنياهو الذي يصر على بناء آالف الوحدات الـسكنية الجديـدة، ويـرفض                 

 قيمتهـا ثالثـة     35عشرون طائرة مـن طـراز اف        (ة االمريكية وحوافزها الضخمة     استجداءات االدار 
وانما على الطرف الفلسطيني الضعيف الذي يتقدم بمطالب مشروعة لتجميد االسـتيطان            ) مليارات دوالر 

  .وتحديد حدود الدولة الفلسطينية المستقبلية كخطوة اساسية الستئناف المفاوضات
ولته صديقة لمصر، قال لي ان الرئيس مبـارك قـال امامـه وبحـضور               وزير خارجية عربي سابق، د    
من الواليات المتحدة االمريكية يذهب مباشرة الى شارون ليعرض         ' شيئا ما 'آخرين، انه عندما كان يريد      

  .عليه ما يريد، فتتم تلبية مطالبه هذه كلها في اليوم التالي مباشرة
بي المذكور، فالرجل يحتل منصباً مرموقاً في الوقت الحالي         كنت اتمنى ان اذكر اسم وزير الخارجية العر       

  .'المجالس أمانات'في بالده، وقال لي كالماً اكثر ايالماً مما تقدم، ولكن 
***  

الرئيس مبارك يريد ان يرضي نتنياهو، ويخرج عن قرارات الجامعة العربية، ولجنـة متابعـة مبـادرة                 
 العربية، بالضغط على الفلسطينيين للعودة الى المفاوضات وفق         السالم العربية المنبثقة عن مؤسسة القمة     

ادارة الرئيس اوباما بالكف عن التدخل فـي مـسألة االنتخابـات     ' يقنع'الشروط االسرائيلية، لعل نتنياهو     
المصرية، والتراجع عن مطالبها بضرورة توفر شرط النزاهة فيها، وغض الطرف عن عمليات التزوير              

  .ة التي ترافقها عادةوكل اشكال البلطج
كنا نتوقع ان يكون رد الرئيس مبارك على المطالب واالنتقادات االمريكية هذه بالترحيـب بـالمراقبين                
الدوليين، وتوفير الضمانات الالزمة إلجراء انتخابات حرة ونزيهة، ولكنه فضل الرد بطريقة اخرى ترفع              

لعالم، وتبرئهم من نسف عملية السالم، وخدمة       الحرج عن المسؤولين االسرائيليين وتبيض صفحتهم في ا       
  .التطرف ومنظماته بالتالي

ليسمح لنا الرئيس مبارك ان نذكّره، بان المفاوضات بين السلطة واالسرائيليين مستمرة منذ سبعة عـشر                
عاماً، ولم تتمخض عن اي نتيجة، نتيجة عدم التزام اسرائيل باالتفاقات الموقعة، وبرعاية منه شخـصياً،                

  .ظلت عمليات االستيطان وخنق القدس بحزام من المستوطنات مستمرة طوال تلك الفترةو
اختلفنا، وما زلنا نختلف مع السلطة الفلسطينية في رام اهللا، منذ توقيع اتفاقات اوسلو، بسبب عبثية نهجها                 

ا، ان تكف عن    التفاوضي، ورهانها على الدور الرسمي المصري الراعي له، ونجد لزاماً علينا ان نناشده            
الرئيس مبارك وفتاواه هذه، حتى     ' نصائح'هذا النهج، وان تتصلب في موقفها الحالي، وان ال تستمع الى            

  .ال تخسر ما تبقى من ارض وكرامة، وثوابت وطنية
نناشد الرئيس عباس ان يقلب سلم خياراته، وان يعلن وقف التنسيق االمني مـع االسـرائيليين، وحـل                  

الرهان على حل الدولتين، والعملية السلمية، ومبادرة السالم العربية، بل سقط الرهـان             السلطة، فقد سقط    
  .على جميع األنظمة العربية، وال بد من العودة الى المربع األول، مربع المقاومة بأشكالها كافة

  26/11/2010، القدس العربي، لندن
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  والثوابت الفلسطينية ياسر عرفات .63

  توفيق المديني
 فلسفة ياسر عرفات السياسية هي المطية، أما الهدف الحقيقي، وإن لم يتمكن من تحرير كامل                الثورة في 

فلسطين فلتكن سلطة ما، كانت دائما الضفة الغربية وقطاع غزة، وقد تكون األردن إذا أتيحت الظـروف                 
تـي عاشـها    وكان هدف الثورة المسلحة استقطاب الجماهير الفلسطينية، إذ إن الظروف العامة ال           . لذلك

  .، كانت قاسية1948الفلسطينيون بعد عام 
ومع أن المقاومة الفلسطينية انطلقت مع بدء انحسار حركة المد القومي التقدمي، فإنهـا رفعـت شـعار                  

ولكن قيادات المقاومة   . التحرير، ورفضت السياسات االستسالمية، وحملت السالح لمحاربة خط التسوية        
، تتكيف مـع الواقـع   1970فصائل التي ترى رؤيتها، أخذت منذ عام        الرسمية بزعامة عرفات،وبعض ال   

  ..، ينتقد الخط الذي طرحه سابقا1971العربي، ولذلك بدأ عرفات منذ عام 
، التي اعترفت بمنظمة التحرير الفلسطينية بزعامـة ياسـر عرفـات            1974وكانت قمة الرباط في عام      

يادة عرفات على السير في خط التسوية، وكرسـت         الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، شجعت ق      
شرعيته باعتباره الطرف المخول بالتفاوض، وبالتالي فإن عرفات هو الذي يمثل الـشرعية الفلـسطينية               

  ".الحق الشرعي"ولذلك فليس ألحد أن يعارضه، ألنه صاحب ". قبول السالم"وحق التفاوض و
 خاصة، وبرزت معـه فكـرة الدولـة    1970منذ نهاية   ولقد برزنهج التسوية في فلسفة عرفات السياسية        

. ف. ت. الفلسطينية، ضمن إطار حل سياسي، وأصبحت هذه الفكرة محور عمـل قيـادة عرفـات وم               
، الذي قاد إلى توقيع اتفاقيات كامـب ديفيـد، وتبنـي            1967وأعطى التراجع العربي الرسمي، منذ عام       

لسطينية من بيروت بعد حرب االجتياح الـصهيوني        ، وخروج المقاومة الف   1982قرارات قمة فاس، سنة     
، دفًعا قوياً إلى عرفات لكي يقف في صف األنظمة العربية، ويربط مصيره بمـصيرها،               1982في يونيو 

  .1970وينهي االزدواجية التي استمرت منذ عام 
الف من   آ 10 في طرد المقاومة من بيروت ومعها        1982سنة،  " اإلسرائيلي"على الرغم من نجاح الجيش      

أنصارها، توزعوا في المنافي الجديدة، والسيما في تونس التي أصبحت المقر الرئيس لمنظمة التحريـر               
الفلسطينية، فإن عرفات ظل يدعو منذ ذلك التاريخ إلى إقامة دولة فلسطينية في الضفة وغزة مؤكدا أنها                 

  .ستكون منزوعة السالح
، 1970اوغات السرية والعلنية التي مارسها منذ العـام         وأنهى عرفات سلسلة كاملة من المناورات والمر      

أن رئيس  : 1993بالمفاوضات السرية مع الجانب الصهيوني، والتي توجت بإعالن نبأ جاء في آب سنة              
الوزراء ووزير الدفاع اسحق رابين جاهز لتوقيع اتفاقات أوسلو، التي تتـيح لقائـد منظمـة التحريـر                  

 ايلول التالي تم التوقيع على االتفاقات في البيت         13وفي  . فلسطين المحتلة الفلسطينية العودة إلى غزة في      
  .األبيض من قبل رابين ووزير الخارجية شيمون بيريس برعاية بيل كلينتون

، اي مع افتتاح أول إياب      "سالم الشجعان "، مع إقرار اتفاق أوسلو ضمن ما عرف ب        1993لكن منذ العام    
تعرض ياسر عرفات، وخالل عشر سنوات ونيف حتـى         ... 1948 منذ   فلسطيني من الخارج إلى الداخل    

  .دخوله المستشفى الفرنسي قبل وفاته، إلى أكبر مشكلتين في حياته الحافلة
 مع الراديكاليين العرب والفلسطينيين، الذين اعتبروا اتفاقات أوسـلو بمنزلـة خيانـة              1993األولى عام   

ق الفلسطينيين في دولة ذات سيادة وال تـنص علـى تجميـد             فالوثيقة ال تعترف بح   . للقضية الفلسطينية 
عمليات االستيطان أو االنسحاب الكامل من الضفة الغربية وقطاع غزة، بل تقود من وجهة نظرهم إلـى                 
تكريس حكم ذاتي فلسطيني هزيل، وهذا يتناقض مع ميثاق منظمة التحرير الفلسطينية، ومع طموحـات               

  .الشعب الفلسطيني في االستقالل
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 مع المعتدلين العرب والفلسطينيين، الذين رفضوا عسكرة االنتفاضة، وحملوا ياسـر            2001والثانية عام   
عرفات مسؤوليتها حتى لو لم يعترف هو بذلك علنا، بل كان يدين خطابيا على الـدوام العمليـات ضـد                    

  .المدنيين الفلسطينيين والصهاينة
إشراف الرئيس األميركي السابق بيل كلينتون إلـى        ال شك أن وصول المفاوضات بين عرفات وباراك ب        

طريق مسدود، والزيارة االستفزازية التي قام بها مجرم الحرب آرييل شارون إلى باحة المسجد األقصى               
 سبتمبر إقليميا ودوليـا،     11، وانطالقة االنتفاضة الفلسطينية الثانية، وتداعيات أحداث        2000في سبتمبر   

في الكيان الصهيوني الذي أطلق رصاص الرحمة على اتفاقيـات أوسـلو،            وصعود شارون إلى السلطة     
وتبني الرئيس السابق بوش أطروحات شارون لجهة التخلص من عرفات، وتصفية المقاومة الفلسطينية،             
واإلتيان بقيادة فلسطينية مطواعة تنفذ المخطط األميركي الصهيوني التصفوي، كل هذه العوامل مجتمعة             

تحويل االنتفاضة إلى عمل مسلح وداخـل الكيـان         : ت نفسه، ينتقل الى الخط النقيض     جعلت ياسر عرفا  
  .الصهيوني نفسه

الزعيم الفلسطيني عرفات براغماتي ويتمتع بالواقعية السياسية التـي قادتـه إلـى التخلـي عـن حلـم                   
التنازالت من  وإطالق فكرة الدولتين في فلسطين والموافقة على عدد من          " كامل التراب الفلسطيني  "تحرير

ورغم الهزيمة العربية الشاملة، والحصار الذي      . من إسرائيل " سالم الشجعان "دون مقابل من أجل انتزاع      
يعاني منه، فإن عرفات لم يتنازل عن التطلعات األساسية للشعب الفلسطيني،أي قيام دولة ذات سيادة على                

عتراف المبدئي بحق العودة لالجئين ولو      مجمل أراضي الضفة الغربية وغزة تكون عاصمتها القدس، واال        
تم االتفاق على تحديد عدد العائدين بحيث ال يحدث تزايدا كبيرا في نسبة الفلـسطينيين داخـل الدولـة                   

  .الصهيونية
  26/11/2010، المستقبل، بيروت

    
  أبعاد إضافية"... الدولة اليهودية"مقولة  .64

  أسعد عبد الرحمن. د
نحن : "، قال بن غوريون، أول رئيس لوزراء الكيان الجديد        "إسرائيل"ام  ، حين أعلن عن قي    1948في عام   

 أمـام   2009وفي خطابه الرسمي الذي ألقاه فـي الثـاني مـن سـبتمبر              ". أسميناها اآلن دولة إسرائيل   
إننا نتوقع منكم االستعداد    : "المؤتمرين في واشنطن لبدء المفاوضات المباشرة مع الفلسطينيين، قال نتنياهو         

تراف بإسرائيل بصفتها الدولة القومية للشعب اليهودي، مثلما تتوقعون منـا أن نـستعد لالعتـراف                لالع
والمالحظ أنه منذ قيام إسرائيل وهي تبحث عـن طابعهـا القـومي             ". بالدولة القومية للشعب الفلسطيني   
تأكيـداً  " يهودية الدولـة  "وفي الملخص، فإن إسرائيل ترى في مشروع        . العنصري الذي أقيمت من أجله    

دون غيرهم، مع حقهم بطـرد      " أصحاب األرض "على أن األرض والحكم والحكومة هي من حق اليهود          
  !أو إبعاد من ال تثبتُ مواطنتُه الصالحة من غير اليهود الدخالء عليها

والحمد هللا على أنه ال يختلف فلسطينيان، المسؤول الرسمي قبل الناشط المعارض، فـي رفـض مقولـة       
وقد ظلت القيادات الفلسطينية متمسكة برفض هذا الشرط اإلسرائيلي، بل سجل الـرئيس             ". الدولةيهودية  "

االعتـراف  "رفضه معتبرة أن    " فتح"كما أعلنت حركة    . الفلسطيني، مراراً وتكراراً، رفضه لهذا المطلب     
الفلسطينيين مـن   بيهودية إسرائيل ليس مخالفاً للقانون الدولي وحسب، بل إجازة لحرمان وتهجير ماليين             

ال يمكن ألي فلـسطيني     : "وأضافت الحركة ". أراضيهم وبيوتهم في وطنهم التاريخي، وهذا لن يكون أبداً        
" حمـاس "وفي السياق ذاته، أكدت حركة      ". مهما كان موقعه أن يعترف بإسرائيل كدولة يهودية بأي حال         

صفية القضية وإضاعة الحقوق، ألن     هو الموافقة على تمرير مخطط ت     " يهودية إسرائيل "االعتراف ب "أن  
الجريمة التي يعد لها اليوم لتصفية القضية هي        "، معتبرة أن    "الحقوق ال تسقط بالتقادم وال تسقط بالتخاذل      

كمـا اعتبـرت    ". جريمة ترحيل الفلسطينيين من أرضهم، وإسقاط حق العودة واالعتراف بيهودية الدولة          
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الحملة اإلسرائيلية لتقويض حقوق الـشعب      "تساهم في   " دية الدولة يهو"أن الموافقة على    " الجبهة الشعبية "
وكـذلك  ". الفلسطيني غير القابلة للتصرف في العودة وتقرير المصير والدولة المستقلة وعاصمتها القدس           

" التجمع الـوطني الـديمقراطي  "فالنائب الدكتور جمال زحالقة، رئيس كتلة  . 48الحال بالنسبة لفلسطينيي    
ال يحـق ألي    "، معتبراً أنه    "يهودية الدولة " في الكنيست، هاجم من يوافق من الفلسطينيين على          البرلمانية

فلسطيني أن يبيع حقوق الفلسطينيين في الداخل، وأن يتنازل عن حقوق الالجئين في الشتات، وأن يمـنح                 
  ".شرعية فلسطينية لذلك عبر االعتراف بإسرائيل كدولة يهودية

لخلق تاريخ وتـراث    "أوالً، ومن ثم عالمية ثانياً،      " شرعية فلسطينية "ي بالبحث عن    يكمن الهدف اإلسرائيل  
، ومن ثم ربطها    "ثقافة يهودية "و" أمة وقومية يهودية  "يبرر ويعزز الرواية الصهيونية، واصطناع      " يهودي

فبعد أن تأكدت إسرائيل مـن كونهـا علـى الخريطـة الـسياسية      . بما هو احتالل موجود على األرض 
لجغرافية العالمية، أدركت هزال وجودها على الخريطة الثقافية والتراثية، فنراها مثالً تعمد إلى تسجيل              وا

، بل تحاول نقل اإلرث التاريخي اإلسالمي والروماني إلى خانة          "اليونسكو"العديد من المواقع في سجالت      
" كذبة أرض الميعاد  "ولة إلعادة إنتاج    في محا " يهودية الدولة "من هنا، تم التركيز على      ". التاريخ اليهودي "

فإسرائيل فشلت حتى اآلن في الحصول على       . فقط" خرافات توراتية "بحقائق ملموسة وليس اعتماداً على      
وهذا األمر كان قد أكـده قـرار األمـم          . في فلسطين " الشعب اليهودي "اعتراف دولي بالحق التاريخي ل    

فلسطين، حيث جعل عدد السكان فـي الدولـة العربيـة            والخاص بتقسيم    1947 لعام   181المتحدة رقم   
 ألف يهودي ومعهم    446 آالف يهودي، وعدد سكان الدولة اليهودية        10 ألف عربي بينهم     700المقترحة  

الشعب "وهذا الواقع يدل داللة قاطعة على أن العالم لم ينظر إلى الدولة اليهودية كدولة               .  ألف عربي  490
 الصادر  194العرب فيها كان أكثر من عدد السكان اليهود، فضالً عن القرار            ، ألن عدد السكان     "اليهودي

، والذي يؤكد مرة تلو المرة على حق الالجئين الفلسطينيين في العودة            1949عن المنظمة الدولية في عام      
ـ " يهودية الدولة "وفي هذا اإلطار، ينظر بعض المراقبين إلى        . إلى ديارهم وحقهم في التعويض     ا باعتباره

فالحركة الصهيونية وإسرائيل تعتبران اليهود في      . اعترافاً إسرائيلياً بالفشل في جذب مزيد من يهود العالم        
جهات األرض األربع بمثابة المادة البشرية لتحقيق أهداف إسرائيل التوسعية من جهة، وركيزة الستمرار              

 عاماً على إنـشاء     62غم مرور   لكن ر . المشروع الصهيوني برمته في المنطقة العربية من جهة أخرى        
 في المئة مـن يهـود العـالم إلـى           40إسرائيل، لم تستطع الحكومات اإلسرائيلية المتعاقبة جذب سوى         

  .فلسطين
 عبـر   27/11/2007على القيادة الفلسطينية عملياً منذ مؤتمر أنابوليس فـي          " الضغط"لقد بدأت إسرائيل    

شتركة تتضمن موافقة فلسطينية على فكرة يهودية الدولـة،         محاولة استصدار وثيقة إسرائيلية فلسطينية م     
. 1948أي منح صك براءة فلسطيني إلسرائيل عن تطهيرها العرقي الذي مارسته وما زالت منذ عـام                 

إلى ذلك، فـإن    . صهيوني إضافي بحق من تبقوا من الفلسطينيين      " ترانسفير"واألنكى أن ذلك يمهد لتنفيذ      
ففضالً عن  . يحمل في طياته العديد من األخطار والتداعيات      " الشعب اليهودي "االعتراف بإسرائيل كدولة    

 ومصادرة أمالكهم، وحرمان ماليين الالجئين من حقهم فـي          1948كونه قبوالً بخلع وترحيل فلسطينيي      
فنظرياً، لو تمت الموافقة فلـسطينياً علـى        . العودة والتعويض، فإنه ينطوي على خطورة إضافية فادحة       

، فلن تقام دولة فلسطينية عاصمتها القدس، إذ ستواجه بالقوانين اإلسرائيلية التي ضمت             " إسرائيل يهودية"
يهودا "، فضالً عن النظرة اإلسرائيلية ألراضي الضفة باعتبارها         "عاصمة إسرائيل األبدية  "القدس وجعلتها   

سـيترتب عليهـا    " يهودية الدولة  "الفلسطينيين على " موافقة"كما أن   ". الدولة اليهودية "التابعة ل " والسامرة
مـن القـدوم    " حرمانهم"بعد  " أصحاب األرض "مستقبالً إلزامهم بدفع تعويضات لليهود على اعتبار أنهم         

التجربـة  "حـين أوضـح أن      " الغارديـان "ونختم بما قاله سوماس ميلن في       ! في فلسطين " االستيطان"و
ال ... ناء المستوطنات، إلـى التمييـز العرقـي       الفلسطينية داخل إسرائيل، من مصادرة األراضي، إلى ب       

 1948ثم يضيف أنه بعد     ". تختلف كثيراً في نهاية المطاف عما حدث في القدس الشرقية والضفة الغربية           
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ُأجبر الفلسطينيون في يافا، والذين نجوا من التطهير العرقي، على مشاركة منازلهم مـع المـستوطنين                "
  ".اليهود، كما يحدث في القدس اليوم

يعني إقفال الباب نهائياً أمام حق الالجئين في العودة،         " دولة يهودية "هذا ناهيكم عن أن أي قبول بإسرائيل        
  .وهو األمر المرفوض وطنياً وأخالقياً وسياسياً

  26/11/2010، االتحاد، أبو ظبي
  

  رابين تحققت" نبوءة" .65
  معتصم حماده

 الدهشة، إذا ما نظر إلى المسافة الكبيرة التي قطعتها العالقة            اإلسرائيلية -قد تثير وثيقة التفاهم األميركية      
ففي مطلع عهـده، ثـارت      . بين واشنطن وتل أبيب، خالل النصف األول من والية الرئيس باراك أوباما           

الصدام بين سياسته وسياسة حكومة نتنياهو في الشرق األوسط، أوحت          ) بل حتمية (تكهنات حول احتمال    
وعززت لدى البعض . هم حصول متغيرات في المعادلة السياسية اإلقليمية والدولية       لدى عواصم عربية بو   

. سياسة تعميق العالقة مع الواليات المتحدة وعدم الضغط عليها لتوسيع رقعة الخالفة بينها وبين إسرائيل              
ت، مع  كما عززت لدى الطرف الفلسطيني تمسكه بالمفاوضات خياراً وحيداً للحل منطلقاً من حسابات، ثب             

انطالق العملية السياسية، خطأها، وأن الخالفات بين واشنطن وتل أبيب قد تثير شهية البعض وأحالمـه                
السياسية، لكنها ال تصل إلى حدود تغيير معادلة العالقة بين الطرفين، وبالتـالي إلـى إحـداث تغييـر                   

  . دراماتيكي في الحسابات الخاصة بالشرق األوسط
ر إلى مباحثات بين وزيرة خارجية أميركا هيالري كلينتون ونتنياهو، دامت سبع            ومن الغرابة بمكان النظ   

كما مـن   . ساعات، على أنها اقتصرت على بحث العملية التفاوضية وتجميد االستيطان لمدة ثالثة أشهر            
لى الغرابة النظر إلى مجموع القضايا المثارة في هذه المباحثات، ورزمة التعهدات األميركية لنتنياهو، ع             

  . أنها مجرد محفزات لتشجيعه على التجميد المؤقت لالستيطان
فمن الواضح أن الطرفين أثارا جملة من القضايا ذات الطابع االستراتيجي، الذي يتجاوز فـي مـضمونه         

 -حدود العملية التفاوضية وينظر إلى ما سوف يكون بعدها، أي إلى ما بعد التوقيع على اتفاق فلسطيني                  
وإذا كان إعالمنا العربـي قـد       .  اإلسرائيلية -م دولة فلسطينية وفقاً للمواصفات األميركية       إسرائيلي وقيا 

ركز اإلضاءة على مسألة تجميد االستيطان لمدة ثالثة أشهر، فإن وثيقة التفاهم، قيد الوالدة، تشير إلى أن                 
وباما في النصف الثاني    الطرفين يتباحثان في سلسلة من القضايا اإلستراتيجية سوف تكون ملزمة إلدارة أ           

  . من واليته
 أميركية جديدة، لتعزيز تفوق إسرائيل على جيرانها، في إطار ما           -الوثيقة في مجموعها، خطة إسرائيلية      

وهو مشروع أميركي لم    . يسمى بالشرق األوسط الكبير الممتد من الدار البيضاء غرباً، حتى كابول شرقاً           
الوثيقـة فـي   . 2009 حزيران 4خطاب أوباما في القاهرة في يمت وما زالت مالمحه واضحة حتى في       

مجموعها تعزيز للقدرة العسكرية اإلسرائيلية، في ضوء المتغير في الشرق األوسط المتمثل باحتمال قيام              
وتعزيز، في السياق، للقدرة العـسكرية األميركيـة فـي          ) ذات حدود مرسومة إسرائيليا   (دولة فلسطينية   

أميركي جديد يـضاف إلـى      " وعد"ر إلى وثيقة التفاهم، في سياقها التاريخي وكأنها         ويمكن النظ . المنطقة
  . الوعود الغربية األخرى التي أعطيت إلسرائيل والحركة الصهيونية

الوعد األول وهو وعد بلفور، المعروف لنا جيداً، حين تبنى االستعمار الغربي المـشروع الـصهيوني                • 
  . لسطين ونفذ تعهدهوتعهد إقامة دولة إسرائيل في ف

، التي حملت سلـسلة تعهـدات       2001/ 4/14الوعد الثاني هو وعد بوش في رسالته إلى شارون في           • 
. أميركية أصبحت جزءاً من المعادلة السياسية للتسوية، أسقطت خطوط الرابع من حزيران أساساً للتسوية             

، لكن الصحيح أيضاً أن وعـد      "تينحل الدول "ودعا إلى   " إسرائيل الكبرى "صحيح أن وعد بوش لم يضمن       
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الذي رسم حدوده جدار الفصل والضم      " الحل الوسط "بوش تعهد بطي صفحة إسرائيل الصغرى لمصلحة        
  .العنصري

الوعد الثالث هو وعد أوباما في وثيقة التفاهم قيد التباحث بين الطرفين، وفيها تعهدات أميركية سـخية                 • 
 كما أسلفنا ترتيبات الوضع في المرحلـة المقبلـة فـي الـشرق              تتجاوز حدود العملية التفاوضية لتطول    

األوسط، وطبيعة العالقات بين أطرافه الكبرى، وبما يضمن تفوق إسرائيل على اآلخرين، في تطبيقـات               
  . مشروع السالم األميركي وتداعياته

العربية قامـت   فال الدولة   . من وعود الغرب سوى األوهام    ) والفلسطينيون(في المقابل لم يحصد العرب      
وال الدولة الفلسطينية قامت قبل أن يحزم بوش حقائبه ويغادر البيت           . على أنقاض اإلمبراطورية العثمانية   

. أما وعد أوباما بقيام دولة فلسطينية خالل عام، فإن كلينتون بدأت منذ اآلن تمهد للتملص منـه                . األبيض
) وأميركية اسـتتباعاً  (واعيد مقدسة إسرائيلية    ليست هناك م  "وهكذا تكون نبؤة رابين قد صدقت حين قال         

  ". مع الفلسطينيين
 26/11/2010، النهار، بيروت
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